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 عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية
 "دراسة مقارنة" 

 إعداد
 سالم عزيز محمد الخطيب

 إشراف
 د. نعيم سالمة
 الممخص

قتصادي والتجاري في وقتنا لعبلمات التجارية أىمية كبيرة في المجاؿ االيحتؿ موضوع ا
فالعبلمة التجارية  ،تاجر والمستيمؾالعبلمات التجارية محط اىتماـ كؿ مف ال حيث ُتعد ،الحاضر

تعتبر حقا ماليا وبذات الوقت  ةليا وظيفتيا المعنوية  بتمييز بضائع تاجر عف غيره مف التجار 
مف  ،سواء استعماال أو استغبلال أو تصرفا و وانتقالو لشخص آخر غير مالكويجوز التصرؼ في

 .خبلؿ إبراـ العقود المختمفة كالرىف والبيع والترخيص باالستعماؿ

عقد  دعويُ  كاف موضوع دراستي ىو الترخيص باستعماليا، ونظرا ألىمية العبلمة التجارية
ف إحيث  .ؿ المالؾ مف التصرفات الجائزة قانوناالترخيص لمغير باستعماؿ العبلمة التجارية مف قب

مالؾ العبلمة التجارية يحؽ لو الترخيص لمغير باستعماليا مقابؿ مبمغ مالي يتـ االتفاؽ عميو مف 
إال أف مالؾ العبلمة التجارية في فمسطيف يواجو العديد مف العقبات ، خبلؿ العقد المبـر بينيما

كوف القانوف المطبؽ ىو قانوف العبلمات التجارية األردني  ؛قدواإلشكاليات عند إبراـ مثؿ ىذا الع
 .القديـ

ويعتبر عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وسيمة تمكف المرخص لو مف استعماؿ 
رادة الطرفيف ىذه الدراسة وضح وست، عبلمة المرخص وفؽ شروط يتـ االتفاؽ عمييا وفقا لمقانوف وا 

وتبياف ، روطيا وماىية عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وأثارهمفيوـ العبلمة التجارية وش
مدى معالجة القوانيف النافذة في فمسطيف ليذا العقد والتوصؿ إلى أفضؿ معالجة مع المقارنة 

 بالقوانيف األخرى.



 ط

أوصيت بضرورة إقرار قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني ، وفي نياية دراستي
 محميا ودوليا.، ليخدـ الصالح العاـ اقتصاديا وتجاريا ،ور ومواكبة القوانيف المقارنةلمواجو التط
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 المقدمة:

الممكية  التطور التجاري واالقتصادي الذي يشيده الوضع الراىف كفيؿ بأف تحتؿ حقوؽ فإ
حيث  ىـ ىذه الحقوؽأالعبلمة التجارية التي تعتبر مف ومف بيف ىذه الحقوؽ  ،كبيرة الفكرية مكانة

وكذلؾ عمى صعيد  ،معنوييف ا طبيعييف أـأشخاص واكانأسواء ا تعود بالنفع عمى أصحابيا نيإ
 المحمي والدولي. االقتصاد

تعتبر العبلمة التجارية ألي منتج الوسيمة المثمى والرائجة لتسويقو وتعد عنصرا جاذبا و 
قد ترجع إلى ما يمارس مف طريقة  ولكف ألسباب ،المنتجيافت عمى اقتناء ت  فيُ  ،وبراقا لدى المستيمؾ

التقميد  وأحيانا ؛الدعاية واإلعبلف والتواصؿ المجتمعي والتنافس بيف أفراد المجتمع بكؿ شرائحو
لتصبح غاية وىدفا  ،كونيا وسيمة دالة عمى مصدر المنتجتتعدى العبلمة التجارية  والتباىي جعؿ

 بحد ذاتيا ورمزا أو طابعا مميز ومرتبط بالمنتج.

مف خبلؿ  عمى المنتجات مستيمؾ وزيادة معدؿ الطمب لديولمالقوة الشرائية تيجة لزيادة ون
ف ىذا إف ،وبريقيا وقوة اليالة المحيطة بيا بغض النظر عف جودة المنتج ،العبلمة التجارية فقط

وىذا األمر الذي دفع إلى التفكير  .ج نفسوقيمتيا وأصبحت أىـ مف المنت أدى إلى ارتفاع األمر 
وكاف مف أىـ ىذه  ،إليجاد طرؽ جديدة الستثمار ما تحققو العبلمة التجارية مف شيرة وسمعة

والذي يعتبر خروجا عف الوظيفة التقميدية لمعبلمة  ،ترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةالالطرؽ 
ادر زيادة الربح والمص :وىذا األمر يحقؽ فوائد جمة منيا التجارية والذي لـ يكف مقبوال سابقا.

والدخوؿ إلى  ،المالية ألطراؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية )المرخص والمرخص لو(
كالبعد الجغرافي أو عدـ معرفة ىذه  ،يا ألسباب متنوعةيلإأسواؽ وبمداف لـ يكف باإلمكاف الدخوؿ 

 .األسواؽ

الساري في  1952لسنة  (33)رقـ  ،العبلمات التجارية في قانوف لـ يجز المشرع األردني
ألنو يحظر التصرؼ بالعبلمة التجارية بمعزؿ  الضفة الغربية  الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

لسنة  (35رقـ )القانوف الساري في قطاع غزة ىو قانوف العبلمات االنتدابي كذلؾ و  عف المتجر,
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1938
 إال أف المشرع ،ياعدـ جواز استعماؿ العبلمة التجارية إال مف قبؿ مالكمف ذلؾ يتضح  ،1
التصرؼ بالعبلمة التجارية استقبلال عف المحؿ أجاز  34/1999رقـ  المعدؿ في القانوف األردني
الضفة في  ف ىذا التعديؿ غير سار  عمما بأ ،ترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةوأجاز ال ،التجاري
وعالج فيو عقد  82/2002رقـ صري قانوف حقوؽ الممكية الفكرية ونظـ المشرع الم .الغربية

 .2باستعماؿ العبلمة التجاريةالترخيص 

ىذه الدراسة بنصوص االتفاقيات والمعاىدات الدولية ذات العبلقة بعقد  اىتمتقد و 
 ياوتعديم1883الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية كاتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 

 ؛1994ف حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس( لسنة واتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة م ،1967
والتوصية المشتركة بشأف تراخيص العبلمة  ،1994نوف العبلمات التجارية لسنة ومعاىدة قا
 . 2000التجارية 

مف مفيوـ الترخيص باستعماؿ العبلمة  ءابد ،ويتعرض الباحث إلى جوانب العقد المتعددة
وأخيرا  ،لتزامات التي يرتبيا العقد عمى كبل الطرفيفوالحقوؽ واال ،التجارية وخصائص محؿ العقد

التطبيقات العممية لعقد الترخيص  إلى اإلشارةمع  .الحاالت التي ينتيي بيا ىذا العقد وفقا لطبيعتو
 في الدوؿ محؿ المقارنة.

 أىمية الدراسة:

العقد مف رتبو ىذا لما ي ذات أىميةماؿ العبلمة التجارية دراسة عقد الترخيص باستع تعتبر
 :اآلتيتتركز أىمية الدراسة في وليذا  ،األوضاع االقتصادية في فمسطيف عمىيجابية إآثار 

                                                 
1
( بتاريخ 1110) منشور في الجريدة الرسمية األردنية، العدد .1952( لسنة 33قانوف العبلمات التجارية األردني رقـ )
فترة االنتداب  -)الوقائع الفمسطينية 1938( لسنة 35قانوف العبلمات التجارية االنتدابي رقـ ). و 234، ص1/6/1952

 (.156، ص24/11/1938( بتاريخ 843في العدد ) -البريطاني

مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  4299.المنشور عمى الصفحة 1999لسنة 34قانوف العبلمات التجارية األردني المعدؿ رقـ  2
، منشور في الجريدة 2002( لسنة 82. وقانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري رقـ )1/11/1999ريخ بتا 4389

 ـ.2002يونيو 2، الموافؽ ػى1423ربيع األوؿ سنة  21( مكرر في 22الرسمية المصرية، العدد )
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 تحميؿ النصوص القانونية ومحاولة معالجة اإلشكاليات المطروحة.  -1
يف المقارنة تنظيـ وتحديث عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف خبلؿ مواكبة القوان  -2

 نتو بياالحديثة ومقار 

بعقد الترخيص باستعماؿ ي الفمسطيني فيما يتعمؽ التشريعالواقع النقص الذي يعتري تبياف   -3
 والعمؿ عمى معالجتو بطريقة قانونية وحديثة.، العبلمة التجارية

 أىداف الدراسة:

 ي:أتتتركز أىداؼ الدراسة عمى ما ي

 نوف النافذ في الضفة الغربيةحسب القا ،بياف ماىية العبلمة التجارية وشروطيا وأنواعيا -1
مقارنة  ،الساري في قطاع غزة 1938لسنة  35والقانوف االنتدابي رقـ  1952لسنة  33رقـ 

 .مع القوانيف األخرى

بياف ماىية عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وكيفية النيوض بو مف خبلؿ القوانيف   -2
 .خرىالنافذة في فمسطيف ومقارنتيا بالقوانيف األ

جارية  في الوقت الراىف الحافؿ بياف أىمية ومكانة عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة الت  -3
 بالتطور التجاري واالقتصادي.

 الدراسات السابقة:

بناء عمى التنظيـ باستعماؿ العبلمة التجارية  إف الدراسات التي تناولت عقد الترخيص
ف عمى مستوى و باحثأجراىا ؾ دراسات ىناو  نسبيا.ميمة وني لمعبلمة التجارية في فمسطيف قالقان

 :نذكر منيا  ،شارت إلى ىذا الموضوعفمسطيف والوطف العربي أ

زكي عبد  ،جامعة الخرطوـ ،رسالة ماجستير ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية -1
 .الخرطوـ ،2015 ،الرحمف محمد خير
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مكية مف عناصر الم اً عنصر  تستيدؼ ىذه الدراسة أىمية العبلمة التجارية التي تشكؿ
الرسالة واىتمت  ،لتعرؼ عمى البضائع والمنتجات والخدمات اإلضافيةا ليو مفما تؤدي إو  ،الفكرية

يجة بدراسة عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وأىميتو مف الناحية العممية والتي تزايدت نت
ف ىذا العقد مف العقود التجارية الحديثة وتوصمت الرسالة إلى أ ،تجاريةاستخداميا بالمعامبلت ال

 .لطبيعتو البد أف تكوف لو حماية خاصة نظراً  أنوويخضع لمقواعد العامة لمعقود و 

 ،رسالة ماجستير ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية في القانون األردني دراسة مقارنة -2
 ف.األرد ،2011 ،منصور عبد السبلـ اجويعد الصرايرة ،جامعة مؤتة

فعرفت مفيـو  ،ترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةعالجت ىذه الدراسة موضوع ال
استعماؿ العبلمة التجارية الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وخصائصو ومدى جواز الترخيص ب

ف الترخيص يرتبط ارتباطا وثيقا بموقؼ التشريعات المقارنة مف مسألة التصرؼ بالعبلمة إ إذ
 قبلال عف المحؿ التجاري.التجارية است

طارؽ زاىي محمد سعيد  ،تسجيل العالمات التجارية والترخيص باستعماليا في فمسطين -3
 فمسطيف. ،بيرزيت ،1999 ،رسالة ماجستير ،طوقاف

وتحديد  ،حددت ىذه الدراسة ماىية العبلمة التجارية والنظاـ القانوني الذي يحكـ ممكيتيا
تغبللو وكذلؾ توضيح كيفية تسجيؿ العبلمة التجارية ومتطمبات ىذا ممكية المحؿ التجاري وطرؽ اس

يا حسب القانوف المطبؽ في طرؽ تسجيؿ العبلمة األجنبية واالعتراؼ بتناولت  كما أنيا التسجيؿ.
 واالتفاقيات الدولية كمعاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية.الضفة الغربية 

باستعماؿ العبلمة التجارية ودراسة إشكالية  وكذلؾ حدد الباحث مفيـو عقد الترخيص
وكذلؾ التزامات المرخص والمرخص لو  ،التصرؼ بالعبلمة التجارية ضمف نظاميا القانوني

 والشروط الخاصة بعقد الترخيص.
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وفي دراستي ىذه قمت بتسميط الضوء عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية في 
ردني المطبؽ في الضفة الغربية والقانوف االنتدابي الساري في ظؿ قانوف العبلمات التجارية األ

ضافة إلى مشروع قانوف حماية الممكية إقطاع غزة وعرفت العبلمة التجارية في القوانيف المقارنة 
ترخيص باستعماؿ العبلمة والشروط الواجب توافرىا بالعبلمة ومحؿ عقد ال ،الصناعية الفمسطيني

ثار عقد آصائص عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وأضفت أيضا كما تناولت خ ،التجارية
 كيفية انتياء عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية.العقد و 

الجامعة  ،رسالة ماجستير ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردنيعقد  -4
 عماف. ،2011 ،رسالة ماجستير ،نادر عبد الحميـ السبلمات ،األردنية

مفيوـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ومقومات العقد وكيفية  تناوؿ الكاتب
 ،وتسوية المنازعات الناتجة عنو سواء عف طريؽ القضاء أو التحكيـ ،انعقاده واآلثار المترتبة عميو

جارية األردني لسنة وأخيرا انقضاء العقد وىذا كمو وفؽ التعديبلت الحاصمة عمى قانوف العبلمات الت
ومقارنتو بالقانوف البحريني والمصري والعماني والمغربي ودراسة االتفاقيات والمعاىدات  2008ػ ال

 الدولية.

 القاىرة. ،1993 ،حساـ الديف عبد الغني الصغير د. ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية -5

عماؿ العبلمة التجارية تستيدؼ ىذه الدراسة وىي عمى شكؿ كتاب عقد الترخيص باست
عارضا أحكاـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية في القانوف المصري وعبلج مشاكمو 

وقواعد عقد الترخيص  ،وتـ تعريؼ العقد ومشروعيتو ،واستعراض القانوف والقضاء األمريكي
 .باستعماؿ العبلمة التجارية وأثاره

 صعوبات الدراسة:

تتمثؿ الصعوبة الرئيسة و  ،يد مف الصعوبات في موضوع الدراسةلقد واجيت الباحثة العد
عقد الترخيص ف وأ ،بالموضوع كعنواف رئيس تخصصتفي ىذه الدراسة في قمة المراجع التي 
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وكذلؾ عدـ وجود  ،باستعماؿ العبلمة التجارية جاء كعنواف فرعي في معظـ المصادر والمراجع
عقد الترخيص  عمى اعتبار أف في الواقع الفمسطينيتطبيؽ عممي بشكؿ واضح وصريح ليذا العقد 

يترتب عمى وبالتالي مسماة الغير ومف العقود  ،ف المواضيع الحديثةباستعماؿ العبلمة التجارية م
 ذلؾ محدودية التعامؿ بو.

التشريعات السارية كما أف  وكذلؾ عدـ وجود تنظيـ قانوني مستقؿ ليذا العقد في فمسطيف.
المفعوؿ ساري  1952القانوف األردني لسنة إّف حيث  ،ولـ تنظـ عقد الترخيص ،في فمسطيف قديمة

 في قطاع غزة. سار   1938القانوف االنتدابي لسنة في الضفة الغربية و 

 منيج الدراسة:

باعتبار المنيج األصمح واألنجع الستقراء  ،اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي
مف خبلؿ إلقاء وكذلؾ اتبعت المنيج المقارف ، عترييا مف إشكالياتالنصوص وتوضيحيا وبياف ما ي

 .الضوء عمى القوانيف المقارنة واالتفاقيات ذات العبلقة بالممكية الفكرية

فتـ االعتماد ، تناولت ىذه الدراسة موضوع عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
ي الضفة الغربية وىو قانوف العبلمات التجارية بشكؿ أساسي عمى قانوف العبلمات التجارية النافذ ف

 15والقانوف المعدؿ رقـ  1999لسنة  34 وتعديبلتو في األردف رقـ 1952لسنة  33األردني رقـ 
ومقارنتو مع قوانيف أخرى عالجت ىذا  -وىذه التعديبلت غير سارية في فمسطيف – 2008لسنة 

 . 2002نة لس 82العقد كقانوف الممكية الفكرية المصري رقـ 

مف أجؿ ، الفمسطيني وكذلؾ تـ التطرؽ إلى موقؼ مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية
باإلضافة إلى االتفاقيات . وبياف مدى فعالية ونجاعة ىذا المشروع ،حؿ اإلشكاليات الواردة فيو

التجارة مف واتفاقية الجوانب المتصمة ب ،ـ1883الدولية كاتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 
 .حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس( واالتفاقيات األخرى ذات العبلقة
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 إشكالية الدراسة:

مف  اً يثير عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية إشكاليات عديدة كونو يشكؿ واحد
ور في وازدياد أىميتو مف الناحية العممية نتيجة التط ،العقود الحديثة بالمقارنة مع العقود الشائعة

 استخداـ العبلمة التجارية في المعامبلت المدنية.

تكمف إشكالية ىذه الدراسة في عدـ وجود تنظيـ تشريعي لمترخيص باستعماؿ العبلمة و 
مبي االحتياجات التجارية ة ىي قوانيف قديمة لـ تعد تالنافذ نظرا ألف القوانيف ،التجارية في فمسطيف

ىو قانوف العبلمات التجارية الضفة الغربية انوف المطبؽ في الق فّ إحيث . واالقتصادية المعاصرة
 .1938االنتدابي لسنة  قانوف العبلمات وفي قطاع غزة ،1952/لسنة 33األردني رقـ 

عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف ومف خبلؿ دراستي تـ الوقوؼ عمى تعريؼ 
عاليتو في الوقت الحالي مف الناحية التجارية ومدى أىميتو وف حيث تحديد مفيومو وآثاره وانتيائو.

 .واالقتصادية

 بيانات الدراسة:

إف البيانات التي اشتممت عمييا الدراسة ىي العديد مف المصادر والمراجع الرئيسة 
فالمصادر التي اعتمدت عمييا الباحثة في إعداد ىذه الدراسة ىي قانوف العبلمات  ،والثانوية

 ،1999لسنة  34رقـ  في األردف المعدؿ لووالقانوف  ،1952لسنة  33التجارية األردني رقـ 
ومشروع قانوف حماية الممكية  ،2008لسنة  15رقـ في األردف أيضا والقانوف األخير المعدؿ لو 

وكذلؾ مجمة األحكاـ  ،2002لسنة  82وقانوف الممكية الفكرية المصري رقـ  ،الصناعية الفمسطيني
لسنة  43إضافة إلى القانوف المدني األردني رقـ  ،الساري في فمسطيف()القانوف المدني  العدلية
لسنة  131والقانوف المدني المصري رقـ  ،1966لسنة  12وقانوف التجارة األردني رقـ  ،1976
أما المراجع الرئيسة والقانونية التي اعتمدت عمييا الباحثة فيي مجموعة مف الكتب  ،1948

والتي ، وعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وأحكامو ،ة التجاريةالقانونية التي شرحت العبلم
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الوطني  وكذلؾ مقابمة مع مسجؿ العبلمات التجارية في وزارة االقتصاد .تـ ذكرىا في قائمة المراجع
 التعامؿ مع عقود الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية. لياتالفمسطينية لبلطبلع عمى آ

 مخطط الدراسة:

 :فصوؿ ةثبلث موضوع فيال ةالباحث تناوؿتسوؼ 

 المبحث التمييدي: مفيـو العبلمة التجارية وأنواعيا وشروطيا

 العبلمة التجارية ومحمو وخصائصو  باستعماؿ عقد الترخيصمفيوـ  :الفصؿ األوؿ

 يائوستعماؿ العبلمة التجارية وانتآثار عقد الترخيص با :الفصؿ الثاني
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 مبحث التمييديال

 أنواعيا وشروطيامة التجارية و مفيوم العال

موضوع دراستنا يتمحور حوؿ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية فبلبد مف  إفحيث 
وأنواعيا والشروط الشكمية والموضوعية الواجب توافرىا  ،التطرؽ إلى مفيوـ العبلمة التجارية
مفيـو عقد الترخيص سيتـ تناوؿ فثاني أما في المبحث ال ،بالعبلمة التجارية في المبحث األوؿ

 .باستعماؿ العبلمة التجارية

في ىذا المبحث ستتناوؿ الباحثة دراسة مفيوـ العبلمة التجارية وأنواعيا والشروط الواجب و 
توافرىا بالعبلمة التجارية ليتـ تسجيميا وفقا لمقانوف وينقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف يتناوؿ المطمب 

الشروط الواجب توافرىا في فيتناوؿ المطمب الثاني أما و ، بلمة التجارية وأنواعيااألوؿ مفيـو الع
 .العبلمة التجارية

 ة وأنواعيا مفيوم العالمة التجاري :المطمب األول

وضع  فإمحط بحث وتحميؿ مف قبؿ فقياء القانوف حيث بأنيا  العبلمة التجارية تمتاز     
ألف منتجاتيا كثيرة ومتعددة كالصناعي والتجاري  ؛ةبالصعوب تسـتعريؼ محدد ليا ما زاؿ ي

  .والزراعي وحديثا قد تكوف خدمة يقوـ بيا بعض األفراد

مف دولة إلى أخرى ومف فقيو إلى آخر  الذي اختمؼالعبلمة التجارية  فمـ يستقر تعريؼ
جعؿ الفقو وىذا االختبلؼ  .وكؿ منيـ حسب ما يرى المقصود والمعنى المراد مف العبلمة التجارية

رغـ أنو ليس مف  ،القانوني يأخذ دورا في تحديد مفيوـ العبلمة التجارية كالقانوف األردني والفرنسي
 .ميمة المشرع بؿ مف اختصاص الفقو وشراح القانوف
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 :تعريف العالمة التجارية :الفرع األول

لمعبلمة وضع تعريؼ محدد في الميتميف والقانونييف والباحثيف لقد اجتيد العديد مف 
إشارة توسـ بيا البضائع والسمع والمنتجات تمييزا  العبلمة التجارية بأنيا: يناؾ مف عرؼف ،التجارية

 .1اآلخريفر آخر أو منتجات أرباب الصناعات ليا عما يماثميا مف سمع تاج

كؿ إشارة أو داللة يضعيا التاجر أو  نياإ :ومنيـ أيضا مف يعرؼ العبلمة التجارية بقولو
ع عمى المنتجات التي يقوـ ببيعيا أو صنعيا لتمييز ىذه المنتجات عف غيرىا مف السمع الصان

 .2المماثمة

وييدؼ ، ىي رمز يوضع عمى المنتجات أو يتخذ شعارا لمخدمات ويعرفيا البعض بقولو:
مما  ،إلى تيسير التعرؼ عمى مصدر صناعة المنتجات أو مصدر بيعيا أو مصدر الخدمات

 .3ب العمبلءيساعد عمى اجتذا

سيؿ يإشارة مادية يضعيا التاجر أو الصانع عمى سمعة ل ياإن: وعرفيا البعض بقولو
 .4تمييزىا عف سمع أخرى مف ذات الصنؼ

شارة مادية أو رمز يضعو المشروع عمى منتجاتو أو يتخذه لمداللة عمى ما  :وعرفت بأنيا
ات المنافسة بيدؼ اجتذاب العمبلء وذلؾ لتمييزىا عف المنتجات والخدم، يقدمو مف خدمات لمسوؽ

 .5عمييا

كؿ إشارة أو رمز يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري  ويعرفيا البعض أيضا بأنيا:
 .6أو صناعي أو يتخذ شعارا لمخدمات التي يؤدييا المشروع

                                                 
 .233، ص1983، عماف: دار الفرقاف، الوجيز في الممكية الصناعية والتجاريةالناىي، صبلح الديف:  1
 .24، ص2009، الطبعة الثامنة، القاىرة: دار النيضة العربية، الممكية الصناعيةالقميوبي، سميحة:  2
 .195، ص1967، القاىرة: دار النيضة العربية، التشريع الصناعيعباس، محمد حسني:  3
 .329ص ، القاىرة: دار النيضة العربية،الوجيز في القانون التجاريعوض، جماؿ الديف:  4
 .43، ص1997، القاىرة: دار النيضة، 1، جقانون األعمالقاسـ، عمي سيد:   5
 .16، ص1993، القاىرة، الترخيص باستعمال العالمة التجاريةالصغير، حساـ الديف عبد الغني:  6
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كؿ  فّ إحيث  ،وامتد الخبلؼ في تعريؼ العبلمة التجارية مف الفقو إلى التشريع أيضا
( 33( مف القانوف رقـ )2في نص المادة )اشى مع أحوالو وظروفو فقد جاء ضع تعريفا يتمتشريع و 
بأف العبلمة التجارية ىي "أية عبلمة استعممت أو كاف : 1والساري في الضفة الغربية 1952لسنة 

في النية استعماليا عمى أيو بضائع أو فيما لو تعمؽ بيا لمداللة عمى أف تمؾ البضائع تخص 
 لعبلمة بحكـ صنعيا أو انتخابيا أو الشيادة أو االتجار بيا أو عرضيا لمبيع".صاحب ا

وىنا وبتحميؿ نص المادة المذكور أعبله نبلحظ أف المشرع قصد في تعريفو االستعماؿ 
وقاـ أيضا بذكر النية   ،المادي لمعبلمة التجارية ولـ يقتصر عمى الجانب اإلجرائي أال وىو التسجيؿ

ال يعمميا  إال  اً دفين اً جداؿ عقيـ مف ناحية النية في االستعماؿ كوف النية تعتبر أمر  نو دخؿ فيأي أ
عبلمة تستعمؿ عمى  ع أف يكتفي بالتعريؼ بأف يقوؿ أيةوكاف مف األجدر بالمشر ، صاحبيا

 بضائع.....  

وىنا كمف يعرؼ الشيء  (،أي عبلمة)كما ويبلحظ أف المشرع عرؼ العبلمة التجارية أنيا 
 .بؿ وأيضا لـ يحدد المعنى المقصود مف العبلمة ،ولـ يتحدث عف العبلمة بالتفصيؿ ،ءلشيبا

 ،بيف سبب ممكية العبلمة التجارية وبيف محؿ ىذه الممكية السابؽوخمط المشرع في النص 
صرا حيث جعؿ السبب عن ،فسبب الممكية ىو االستعماؿ بينما محؿ الممكية ىو العبلمة التجارية

 .2الممكية وىذا الخمط منتقد لمحؿ الذي ترد عميوفي تعريؼ ا

وقد أخذ المشرع األردني بالمفيوـ الضيؽ لمعبلمة التجارية واقتصر عمى العبلمات الخاصة 
ولـ يشمؿ األنواع األخرى مف العبلمات التجارية كعبلمة الخدمة التي ال تقؿ أىمية  ،بالبضائع فقط

عبلمة استعممت أو كاف في النية استعماليا عمى أي عف العبلمة الخاصة بالبضائع بقولو "أي 
 ...".بضائع

                                                 
( مف مشروع قانوف 2ة )المطبؽ في قطاع غزة. والماد 1938( لسنة 35( مف قانوف العبلمات التجارية رقـ )2تقابميا المادة ) 1

 حماية الممكية الصناعية الفمسطيني.
 .13، ص1999، عماف: مطبعة الجامعة األردنية، حماية العالمة التجاريةحمداف، ماىر فوزي:  2
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األردني لعبلمات التجارية مف قانوف ا (2) المادة ثـ عرؼ المشرع العبلمة التجارية في
"أي إشارة ظاىرة يستعمميا أو يريد  :نياإبقولو  1952لسنة  (33) رقـالساري في الضفة الغربية 

أو منتجاتو أو خدماتو عف بضائع أو منتجات أو خدمات  استعماليا أي شخص لتمييز بضائعو
 .1غيره"

باإلضافة   2وىنا ومف الواضح مف خبلؿ التعريؼ الجديد أف المشرع قد شمؿ عبلمة الخدمة
المفيوـ الضيؽ لمعبلمة التجارية وانتيج المفيوـ الواسع  عبلمات البضائع والمنتجات وتجاوز إلى
 .ليا

 (82ية في التشريع المقارف كقانوف الممكية الفكرية المصري رقـ )أما تعريؼ العبلمة التجار 
منو أنيا "كؿ ما يميز منتجا كاف أو خدمة عف غيره وتشمؿ عمى  (63فنصت المادة ) 2002لسنة 

وجو الخصوص األسماء المتخذة شكبل مميزا واإلمضاءات والكممات والحروؼ واألرقاـ والرسـو 
وأية عبلمة أخرى أو أي  ،غات واألختاـ والتصاوير والنقوش البارزةوالرموز وعناويف المحاؿ والدم

مجموع منيا إذا كانت تستخدـ أو يراد أف تستخدـ إما في تمييز منتجات عمؿ صناعي أو استغبلؿ 
ما لمداللة عمى مصدر المنتجات أو  زراعي لمغابات أو لمستخرجات األرض أو أية بضاعة وا 

أو ضمانيا أو طريقة تحضيرىا أو لمداللة عمى تأدية خدمة مف البضائع أو نوعيا أو مرتبتيا 
 .الخدمات"

وترى الباحثة أف تعريؼ القانوف المصري جاء شامبل وذاكرا ألشكاؿ العبلمة التجارية التي 
 . مف الممكف أف تتخذ لعبلمة تجارية لمنتج معيف

عمى  1991( لسنة 7)( مف قانوف الممكية الفكرية الفرنسي  رقـ 711/1كما وتنص المادة )
إف عبلمة التصنيع أو التجارة أو الخدمة ىي رمز يسمح  :تعريؼ العبلمة التجارية حيث جاء فييا

ويمكف أف  ،بالتمثيؿ التصويري بغرض تمييز المنتجات أو الخدمات لشخص طبيعي أو معنوي
 يدخؿ ضمف العبلمة:

                                                 
 مف قانوف العبلمات االنتدابي الساري في قطاع غزة. 2تقابميا المادة  1
 ف الخدمات التي أجريت عمى المنتجات.عبلمة الخدمة: العبلمة التي تستخدـ لتمييز خدمة م 2
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عة كممات أو اسـ صاحب سواء في شكؿ كممات أو مجمو  ،التسميات تحت أي مسمى كاف أ.
 .النشاط أو اسـ جغرافي أو اسـ مستعار أو حروؼ أو أرقاـ أو إشارات

 .العبلمات الصوتية كالجمؿ الموسيقية ب.

األختاـ والحفر ومخطوطات اليد والتمائـ صقات و كالصور والمم ،العبلمات التصويرية ج.
كذلؾ تنظيـ  ،الخدمةكذلؾ النماذج وبخاصة التي تخص المنتج أو  ،والصور المركبة

 .1وتكويف وتنوع األلواف وتداخميا

وامتاز المشرع  ،العبلمة التجارية ووظائفيا وخصائصيا وأشكاليا حدد المشرع الفرنسيوىنا 
وىذا ما لـ يأخذ  ،الفرنسي بأنو اتخذ مف العبلمات الصوتية صورة مف صور العبلمة التجارية قانونا

ىذه القوانيف اشترطت أف تكوف  ف  إحيث  .مشروع الفمسطينيبالقانوف األردني والمصري وال بو
العبلمة التجارية مما يدرؾ بالبصر ولـ يتـ األخذ بالعبلمات غير المادية كالصوت والرائحة 

 .والطعـ

جاء تعريؼ العبلمة التجارية في اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ فقد دوليا أما 
انضماميا بحكـ األردف بأحكاميا ( منيا والتي يمتـز 15/1في نص المادة )الممكية الفكرية )تريبس( 
أي عبلمة أو مجموعة عبلمات تسمح  المادة عمى أنيا:ىذه وتنص  ،لمنظمة التجارة العالمية

صالحة ألف و بتمييز السمع والخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت األخرى 
وتكوف ىذه العبلمة ال سيما الكممات التي تشمؿ أسماء شخصية وحروفا  ،تكوف عبلمة تجارية

مؤىمة لمتسجيؿ كعبلمات  ،وأرقاما وأشكاال أو مجموعات ألواف أو أي مزيج مف ىذه العبلمات
يجوز  ،حيف ال يكوف في ىذه العبلمات ما يسمح بتمييز السمع والخدمات ذات الصمة ،تجارية

                                                 
 المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا "دراسة مقارنة"،مشار إليو لدى: سبلمة، نعيـ جميؿ صالح:  1

 .28، ص2015القاىرة: دار النيضة العربية، 
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 ،حية لمتسجيؿ مشروطة بالتمييز المكتسب مف خبلؿ االستخداـلمبمداف األعضاء أف تجعؿ الصبل
 .1كما يجوز ليا اشتراط أف تكوف العبلمات المزمع تسجيميا قابمة لئلدراؾ بالنظر كشرط تسجيميا

كما قضت محكمة العدؿ العميا األردنية في تعريؼ العبلمة التجارية "بأنيا عبارة عف 
ىذه األشياء ذي صفة فارقة )مميزة( وعمى شكؿ يكفؿ حروؼ أو رسوـ أو عبلمات أو خميط مف 

  .2تمييز بضائع صاحبيا عف بضائع غيره مف الناس"

وعرفتيا محكمة العدؿ العميا الفمسطينية :"بأنيا عبارة عف حروؼ أو رسوـ أو عبلمات أو 
خميط مف ىذه األشياء ذي صفة فارقة عمى شكؿ يكفؿ تمييز بضائع صاحبيا عف غيره مف 

 .3الناس"

 :أنواع العالمة التجارية :الفرع الثاني

ففرؽ بعض  ،تتنوع العبلمة التجارية حسب النشاط الذي يقوـ بو صاحب العبلمة التجارية  
" ليست العبلمة الصناعية والعبلمة التجارية :الفقياء بيف العبلمة التجارية والعبلمة الصناعية بقوليـ

أما العبلمة التجارية فيي سمة  ،لمنتج الذي ينتج السمعةفالعبلمة الصناعية ىي سمة ا ،سواء بسواء
 .4يضعيا مف يتمقى البضاعة مف المنتج لكي يبيعيا بدوره إلى المستيمؾ"

                                                 

 
وكذلؾ لـ تعرؼ العبلمة التجارية كؿ مف  1994نة اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس( لس1

مف اتفاقية باريس  2/1ـ. المادة 2006، أو معاىدة سنغافورة بشأف العبلمات لسنة 1994معاىدة قانوف العبلمات لسنة 
 .1883لحماية الممكية الصناعية 

 .926، ص1988. مجمة نقابة المحاميف. سنة31/21/1988عدؿ عميا تاريخ  49/88انظر: قرار   2
3
 رقن هللا، فًرام الوٌؼقدة الفلسطٌٍٍت الؼلٍا الؼدل قرارهٌشورػلىالووقغ3/2/2014بتارٌخ87/2012قرارهحكوت .

 منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف "المقتفي"، معيد الحقوؽ، جامعة  http://muqtafi.birzeit.eduالفلسطًٌٍاَتً:
 فمسطيف. -بيرزيت

. 270، بند 1، ج6، القاىرة: مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، طشرح القانون التجاري المصري: بؾ، محمد صالح 4
 .297، ص1945
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 ،1إال أف ىناؾ مف اعتبر أف ىذه التفرقة ليس ليا قيمة عممية وال يترتب عمييا آثار قانونية
وقد اعتبر أعماؿ  ،ية واألعماؿ الصناعيةنص عمى التفرقة بيف األعماؿ التجار لـ يف المشرع إحيث 

 .2تجارية بحكـ ماىيتيا الذاتية الصناعة أعماالً 

أنو يمكف تمييز العبلمة الصناعية عف التجارية مف استقراء النصوص  الباحثة  وتبلحظ
ويكوف ىدؼ  ،عمى المنتج الصناعي الذي ينتجو بأف العبلمة الصناعية يقـو الصانع باستخداميا

وىي التي  ،أما العبلمة التجارية .3لفت انتباه المستيمؾ لتمؾ المنتجات دوف غيرىا الصانع ىو
يستخدميا التاجر عمى السمع والبضائع التي يتاجر بيا لجذب أكبر عدد مف المستيمكيف ليذه 

 البضائع.

مثؿ خدمات النقؿ والسياحة  ،وىناؾ أيضا عبلمة الخدمة وىي التي تخصص لتمييز خدمة
قد كشؼ عنو التطور السريع في النشاط  ،وال يخفى أف ىذا النوع مف العبلمات. 4سريعوالبريد ال

إلى جانب القطاع  ،إذ أصبح قطاع الخدمات يشكؿ نسبة عالية في النشاط االقتصادي ،االقتصادي
أف عبلمة الخدمة تنتشر في قطاع الخدمات الذي أصبح  ،ومف المعموـ .الصناعي والتجاري

وىنا كخدمة الدعاية  ،الصحية والتعميمية والمالية والفندقيةناؾ الخدمة الطبية و في ،مترامي األطراؼ
 .5واإلعبلف والنقؿ والسفر والتأميف.... الخ

                                                 
 .729، ص1986، القاىرة: الدار الجامعية، القانون التجاريطو، مصطفى كماؿ:   1
فذ في األردف والضفة الغربية وقد نشر ـ النا1966( لسنة 12نصت الفقرة األولى مف المادة السادسة مف قانوف التجارة رقـ ) 2

 ـ(( عمى أنو:30/3/1966( مف الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1910( مف العدد )472ىذا القانوف في الصفحة )
 تعد األعماؿ التالية بحكـ ماىيتيا الذاتية أعماؿ تجارية برية: -1
 ف تحويؿ المواد يتـ بعمؿ يدوي بسيط.أعماؿ الصناعة واف تكف مقترنة باستثمار زراعي إال إذا كا -و
( 63( مف قانوف العبلمات التجارية األردني والمادة )2،3،6( مف مشروع قانوف الممكية الفكرية الفمسطيني والمادة )2المادة ) 3

 مف القانوف المصري.
 .33، ص2015، مرجع سابقسبلمة، نعيـ جميؿ صالح:  4
، 21"مف إعداد المكتب الدولي لمويبو، منشور في مجمة حماية الممكية الفكرية، صانظر دراسة بعنواف "اختيار العبلمات  5

 .1994لسنة 
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أو السمع والخدمات  أو الخدمات وكذلؾ المعاىدات الدولية تناولت العبلمات المتعمقة بالسمع
 .1عمى حد سواء

ويعتبر ىدؼ العبلمة  ،ت احتياطيو ومانعةويمكف أف تكوف العبلمة التجارية عبلما
ولكنو سيستعمميا  ،االحتياطية ىو حماية السمع والخدمات والمنتجات التي لـ يصنعيا التاجر بعد

ال يقصد تكوف مشابية لمعبلمة األصمية و فأما العبلمة المانعة  خر مستقببل.آالحقا عمى منتج 
مثبل قياـ شخص  .المشابيةعبلمة ىذه الاستعماؿ  التاجر استعماليا بؿ ليمنع غيره مف تسجيميا أو

ثـ يقوـ بتسجيؿ عبلمة  ،بتسجيؿ عبلمة تجارية باسـ )أوكتافيا( لتمييز منتج  شوكوالتة عف غيره
ذات تجارية أخرى باسـ )أوكتافيتا( أي تكوف ىذه عبلمة مانعة  تيدؼ إلى منع الغير مف تسجيؿ 

 العبلمة أو المشابية ليا عمى منتجاتو.

قوـ بتسجيميا ال ينوي استعماليا في اليدؼ مف العبلمة االحتياطية ىو أف الشخص الذي يو 
أما  ،والغاية منع الغير مف القياـ باستعماليا ،الحاؿ بؿ في المآؿ أي أنيا عبلمة مستقبمية اليدؼ

سجيميا في الحاؿ وال المآؿ فالشخص الذي يقوـ بتال اليدؼ منيا االستعماؿ ميس العبلمة المانعة ف
بؿ الغاية منيا ىو أف يمنع الغير مف التعدي عمى عبلمتو األصمية بأي صورة  ،ال ينوي استعماليا

 .2مف الصور

يي عمى قوىو تقسيـ فوترى الباحثة أف تقسيـ العبلمات التجارية الحتياطية وأخرى مانعة 
كؿ إلى مسجؿ العبلمات ف قانوف العبلمات التجارية أو إحيث  ،ىو مف باب التزيد ال أكثرأية حاؿ و 

 بلمة أخرى مسجمة مطابقة أو مشابيةالتجارية ميمة التأكد قبؿ تسجيؿ أي عبلمة وعدـ وجود ع
النافذ في  1952لسنة  (33( مف قانوف العبلمات التجارية األردني رقـ )8حيث نصت المادة ) .ليا

                                                 
 /ا( مف معاىدة سنغافورة.2/2/أ( مف معاىدة قانوف العبلمات، المادة )2/2( مف معاىدة باريس، المادة )1/2المادة ) 1
2
 .400، ص1999ف، ، دار الثقافة، عماالممكية الصناعية والتجاريةزيف الديف، صبلح: 
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شابو عبلمة تخص أنو يحؽ لممسجؿ أف يرفض تسجيؿ أي عبلمة تطابؽ أو ت ،الضفة الغربية
 .1خر سبؽ قد سجميا لنفس البضائعًا آشخص

وكذلؾ يمكف تقسيـ العبلمات التجارية إلى عبلمات فردية وجماعية وقد عرؼ قانوف 
"أي عبلمة استعممت  ( أنيا2العبلمة الفردية في نص المادة ) 1952لسنة  33رقـ  القانوف األردني

و فيما لو تعمؽ بيا لمداللة عمى أف تمؾ البضائع أو كاف في النية استعماليا عمى أي بضائع أ
 . تخص صاحب العبلمة بحكـ صنعيا أو إنتاجيا أو الشيادة أو االتجار بيا أو عرضيا لمبيع"

عمى ية ىي التي يستعمميا شخص أو شركة ويتضح مف النص المذكور أف العبلمة الفرد
التجارة أي أف ىذه البضائع تعود  بضائع تدؿ عمى أنيا تخصو فقط سواء بالصنع أو اإلنتاج أو

 لصاحب ىذه العبلمة التجارية.

وقد نص  أما العبلمات الجماعية فتعود ممكيتيا ألكثر مف جية كالمؤسسات أو النقابات.
 فّ ( أ10) في المادة رقـ 1952( لسنة 33) المشرع األردني في قانوف العبلمات التجارية  رقـ

ري لتصديؽ مصدر بضائع ليست مف صنعو أو المواد "العبلمة التي يستعمميا شخص اعتبا
المصنوعة منيا أو جودتيا أو طريقة إنتاجيا أو الدقة المتبعة في صنعيا أو غير ذلؾ مف ميزات 

 .ISO  9001عبلمة  ومثاؿ ذلؾ. 2وخصائص تمؾ البضائع"

كؿ ويمكف استخداميا في  ،والعبلمة التجارية الجماعية تميز منتجات عدد مف المشروعات
ولكنيا تختمؼ  ،مشروع يمتـز بدقة المواصفات التي تضعيا المشروعات التي تستخدـ ىذه العبلمة

وىي تخضع  ،أو المتوسطة ،عنيا في أنيا تميز منتجات أو خدمات عدد مف المشروعات الصغيرة

                                                 

 
( مف قانوف العبلمات التجارية األردني أنو :" يجوز ألي شخص ذي مصمحة دوف اجحاؼ بالصفة 22/1ونصت المادة )1

مف ىذا القانوف أف يطمب إلغاء تسجيؿ أي عبلمة بانيا طمبو ذلؾ عمى أنو لـ يكف  25العامة التي تتصؼ بيا أحكاـ المادة 
( مف قانوف حماية الممكية الفكرية 79لعبلمة لمبضائع التي سجمت مف أجميا"، ويقابميا المادة )ثمة نية صادقة الستعماؿ تمؾ ا

 النافذ في قطاع غزة. 1938( لسنة 35( مف قانوف رقـ )8المصري، المادة )
 
إلى  715/1ة )والماد 1999( لسنة 34( مف قانوف العبلمات التجارية األردني المعدؿ رقـ )2وىذا التعريؼ وارد في المادة )2

( مف مشروع 2( مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري، والمادة )69( مف قانوف الممكية الفرنسي، المادة )715/3
 قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني.
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ؼ وتيد ،لؤلحكاـ نفسيا التي تخضع ليا العبلمات الفردية مف حيث المشروعية والتسجيؿ والحماية
وعمى أف الفرؽ الرئيسي  .1العبلمات الجماعية أيضا إلى ضماف جودة المنتجات وبياف مصدرىا

بيف العبلمات التجارية الفردية والعبلمات التجارية الجماعية "أف األخيرة ال يجوز نقميا أو تحويميا 
 .2إال بإذف المسجؿ"

مف معاىدة سنغافورة لسنة  فمـ تأخذ بالعبلمة الجماعية كؿ ،معاىدات الدوليةوبالنسبة لم
"ال تطبؽ ىذه المعاىدة عمى العبلمات  /ب( حيث نصت عمى أنو:2وىذا في المادة ) 2006

وكذلؾ  .وىذا استثناء واضح وصريح ،الجماعية وعبلمات الرقابة )التصديؽ( وعبلمات الضماف"
أما معاىدة  .يةاستثنت العبلمات الجماع /ب(2في المادة ) 1994معاىدة قانوف العبلمات لسنة 

وىذا في نص المادة  ،باريس لمممكية الصناعية فقد نصت ونظمت العبلمة التجارية الجماعية
تتعيد دوؿ االتحاد بقبوؿ إيداع وحماية العبلمات الجماعية الخاصة  .1" :/ثانيا( عمى أنو7)

عيات ال تمتمؾ ف كانت تمؾ الجما  ودىا مع قانوف دولة المنشأ حتى و بالجمعيات التي ال يتعارض وج
 منشأة صناعية أو تجارية".

وىذه العبلمة باألصؿ كانت  ،ويوجد نوع آخر مف العبلمات وىو العبلمة التجارية المشيورة
عبلمة عادية كغيرىا مف العبلمات التجارية ثـ بدأت باالنتشار في األسواؽ إلى أف أصبحت عبلمة 

والعبلمة  ،و خدمة ذات مصدر محدود ومعموـمعروفة لممنتجيف والتجار مرتبطة بمنتجات وبضائع أ
 .التجارية المشيورة تؤدي إلى شيرة المنتجات التي تستعمميا بسبب ارتباطيما معا

لممستيمكيف أف بضائعو  مة المشيورة عمى بضائعو قد يتبادرفإذا ما قاـ أحد باستعماؿ العبل
وكذلؾ  المشيورة بشكؿ غير محؽ. وىنا تقع المنافسة لمعبلمة ،ذات صمة ببضائع العبلمة المشيورة

تواجو العبلمة المشيورة مشكمة في حاؿ إذا ما لـ يسجؿ صاحب العبلمة المشيورة عبلمتو 
ما في  بلمة المشيورة فإذا استعمميا شخصأي خارج حدود الدولة التي استعمؿ فييا الع ،بالخارج

 سجيؿ أو استعماؿ تمؾ العبلمة فييا.البمداف التي لـ يقـ بتىذه ىذه البمداف فيصعب الدفاع عنيا في 

                                                 
 .215، ص2007مفتوح، القاىرة: مركز جامعة القاىرة لمتعميـ ال .(1انظر: قايد، محمد بيجت عبد اهلل: القانوف التجاري ) 1
 مف مشروع حماية الممكية الصناعية الفمسطيني عمى.2/ 37. وتنص المادة 13، صمرجع سابقحمداف، ماىر فوزي:  2
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ي قانوف العبلمات وعمى الرغـ مف أف المشرع األردني لـ يورد ذكر العبلمة المشيورة ف
"إذا كانت العبلمة  :إال أف محكمة العدؿ العميا األردنية قررت في حكـ ليا ،1952 التجارية لسنة

توضع عمى نفس  جيؿ العبلمة )ناشد(ف تسإالسورية معروفة في األردف ف التجارية )ناشد إخواف(
ويكوف مف حؽ المعترض بوصفو أحد أفراد  ،صنؼ البضاعة مف شأنو أف يؤدي إلى غش الجميور

الجميور أف يعترض عمى طمب تسجيؿ ىذه العبلمة ما داـ أف قانوف العبلمات التجارية يمنع 
 .1أصبل تسجيؿ أي عبلمة عند توفر ىذا السبب"

نظـ العبلمة التجارية المشيورة في  1999لسنة  (34) المعدؿ رقـوفي القانوف األردني 
"العبلمة التجارية ذات الشيرة العالمية التي  :فقد عرؼ العبلمة المشيورة أنيا ،( منو2المادة )

تجاوزت شيرتيا البمد األصمي الذي سجمت فيو واكتسبت شيرة القطاع المعني مف الجميور في 
 .2"المممكة األردنية الياشمية

 ،بعناية وحماية خاصة أكثر مف العبلمات التجارية األخرى العبلمة المشيورةوقد حظيت 
وكذلؾ األمر في  .دوف اشتراط أف تكوف مسجمةو نيا تكوف محمية عمى جميع األصناؼ حيث إ

اتفاقية باريس الخاصة بحماية الممكية الصناعية ك ،االتفاقيات الدولية المتعمقة بالحقوؽ الفكرية
وبخاصة اتفاقية  1994لسنة  واتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة )وايبو( 1883تجارية لسنة وال

 )تريبس(. الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية

                                                 
وكذلؾ انظر قرار عدؿ عميا  104، ص1969منشور في مجمة نقابة المحامييف األردنييف سنة  8/69قرار عدؿ عميا رقـ  1

، تاريخ 431/2000في القضية  35، والقرار عدؿ عميا  رقـ 21/2/2001اريخ ، ت428/2000في القضية رقـ  34رقـ 
 منشور في مجمة نقابة المحامييف األردنييف. 2000/ 21/2

( مف 68وكذلؾ نصت المادة ) ،2012( مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 2يقابميا نص المادة ) 2
 لمصري عمى العبلمة المشيورة وحمايتيا.قانوف حماية الممكية الفكرية ا
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 :توافرىا في العالمة التجارية الشروط الواجب  :المطمب الثاني

 الفرع األول:الشروط الموضوعية:

 لبلـز توافرىا في العبلمة التجارية في الصفة الفارقة )المميزة(وتتمثؿ الشروط الموضوعية ا
 .1وشرط الجدة وشرط المشروعية وشرط كتابة العبلمة التجارية بالمغة العربية

 :شرط الصفة الفارقة )المميزة(أوال: 

وىذه الصفة تجعؿ  ،يميزىا عف غيرىا الفارقة ىو أف يكوف لمعبلمة شكؿ والمقصود بالصفة
شكاؿ معينة معرفة ىذه العبلمة وال بد مف أف تتخذ شكؿ العبلمة صفة فارقة بوضعيا بأمف السيؿ 

 .مميزة عف غيرىا مف العبلمات التجارية أو كتابتيا بشكؿ يجعميا

وعرفت محكمة العدؿ الفمسطينية الصفة الفارقة أنيا:"وتعني لفظة فارقة أف العبلمة 
وقد أكد  .2صاحبيا عف بضائع غيره مف الناس"التجارية موضوعة عمى شكؿ يكفؿ تمييز بضائع 

أكد عمى ذلؾ واشترط في العبلمات  2012مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 
التجارية القابمة لمتسجيؿ أف تكوف ذات صفة فارقة مف حيث األسماء أو الحروؼ أو األرقاـ أو 

ؾ بالنظر و مجموعة منيا وأف تكوف قابمة لئلدراأو أي مزيج أ ،األشكاؿ أو األلواف أو غير ذلؾ
تعنى لفظة )فارقة( أف العبلمة التجارية موضوعة عمى شكؿ يكفؿ تمييز بضائع أو منتجات أو و 

 .3خدمات صاحبيا عف بضائع غيره

 وكذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا األردنية فيما يخص العبلمة الفارقة لمعبلمة التجارية:
مة المطموب تسجيميا ىي نتاج صناعي ذات شكؿ عاـ شائع االستعماؿ في "إذا كاف شكؿ العبل

ولـ تكف ذات عبلمة مميزة فارقة عمى شكؿ يكفؿ تمييز بضائع صاحبيا عف غيره  ،صناعة البوظة

                                                 
، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني. عماف: دار الثقافة والنشر والتوزيع، العالمات التجارية وطنيا ودوليازيف الديف، صبلح:  1

 .277، ص2009
رار منشور عمى الموقع . ق31/1/2011بتاريخ  60/2007قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل، رقـ  2

منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف "المقتفي"، معيد الحقوؽ، جامعة  http://muqtafi.birzeit.eduالفمسطيني اآلتي: 
 فمسطيف. -بيرزيت

 الفقرات )أ، ب(. 34المادة  3
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حالة فيجوز في مثؿ ىذه ال ،( مف قانوف العبلمات التجارية7مف الناس بالمعنى الوارد في المادة )
وحكمت محكمة استئناؼ اإلسكندرية بعدـ صبلحية لفظ  .1"تسجيميالمسجؿ العبلمات رفض 

ألنو لفظ عاـ يدؿ فقط عمى أف مواد تركيبو ىي  ،"نباتي" لتمييز نوع مف أنواع المسمي النباتي
 .2نباتية"

أف العبلمات التصويرية لممنتج ذاتو ال يتوافر فييا شرط التمييز إذا  وحكـ القضاء الفرنسي
"كذلؾ يسقط العنصر المميز لمعبلمة إذا  وحكـ أيضا:، الصناعة المصورة ليا كانت الزمة لصالح

ترى الباحثة أف  4وبالرجوع إلى القوانيف المقارنة .3مثمت تصويرا لممنتج أو الخدمة وتعدت وظيفتيا"
ىذه القوانيف قد أجمعت عمى شرط التميز في العبلمة التجارية وأنو ركيزة مف ركائز العبلمة 

أو  ،أو مربعا ،دائريا -وحيث تكوف العبلمة مميزة إذا اتخذت شكبل مميزا  ،الصحيحة التجارية
تسجيؿ وىذا يعني أف القاعدة األساسية إلمكانية . 5أو إذا تـ رسميا بشكؿ زخرفي أو نقش،-مسدسا

تكوف مشابية أو مطابقة لعبلمة  الّ إ ،لمعبلمة التجارية أنو يجب أف تكوف العبلمة ذات صفة فارقة
 6.خرآتجارية تخص شخصا 

 ،ف جعؿ العبلمة مميزة يعد أمرا ضروريا وذلؾ لكي تقوـ بوظائفيا لحماية المنتجإوحيث 
وتعرؼ الجميور عمييا وحمايتيا مف المنافسة غير المشروعة وبالتالي البد أف تكوف مميزة وذات 

 .7طابع أصيؿ كي تقوـ بوظائفيا المذكورة

                                                 
 .930-926، ص1989ييف،(، منشور في مجمة نقابة المحاميف األردن49/88قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ )  1
، 482، ص2005: مشار إليو لدى: القميوبي، سميحة: الممكية الصناعية، طبعة 1950يناير  29استئناؼ إسكندرية جمسة  2

 (.2ىامش رقـ )
 .76، صمرجع سابقمشار إليو لدى: سبلمة، نعيـ جميؿ:  3
( مف قانوف العبلمات 7/2الضفة الغربية، المادة ) الساري في 1952( مف قانوف العبلمات األردني لسنة 7/2انظر المادة ) 4

( مف 67و 63( مف قانوف الممكية الفكرية الفرنسي، المادة )2و711/1الساري في قطاع غزة، المادة ) 1938االنتدابي لسنة 
 ( مف مشروع الممكية الصناعية في فمسطيف.31قانوف حماية الحقوؽ الممكية الفكرية المصري، المادة )

. 482، ص1949، ة، الطبعة األولى، الجزء األوؿ، دار نشر الثقافة باإلسكندريالقانون التجاري المصريمحسف:  شفيؽ، 5
 .96، مرجع سابؽ، صالعالمات التجاريةوكذلؾ: زيف الديف، صبلح: 

6
 .926ص،1989هٌشورفًهجلتًقابتالوحاهٍٍي،سٌت،49/88قرارػدلػلٍارقن
قانون . وكذلؾ أنظر: بربري، محمود مختار: 369، مرجع سابؽ، ص2009، طمكية الصناعيةالمالقميوبي، سميحة:  7

، 2000األمواؿ التجارية، القاىرة: دار النيضة العربية.  -الجزء األوؿ، األعماؿ التجارية والتاجر - المعامالت التجارية
ة "دراسة مقارنة"، القاىرة: دار النيضة العربية. . وقاسـ، عمي سيد: حقوؽ الممكية الفكرية في دولة اإلمارات العربي239ص

، مرجع سابؽ، المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا. وكذلؾ: سبلمة، نعيـ جميؿ: 95، ص2009
 .73ص
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عبلمة تجارية صحيحة ألنيا  1بلمة النوعية أو الضروريةتبر العوعمى ذلؾ ال يمكف أف تع
تتكوف فقط مف التسمية المعتادة لمسمعة أو  استعماليا ألف تعتبر جزءا مف المغة التي يمكف لمجميع

 .2الخدمة التي تستخدـ لمداللة عمييا

ويطبؽ ذات الحكـ السابؽ عمى العبلمة الوصفية كونيا ال تعتبر عبلمة تجارية صحيحة 
عرؼ العبلمة الوصفية تمؾ العبلمة التي تقوـ عمى بياف العناصر المكونة لمسمعة أو الصفات وت

 .3مثؿ صورة البرتقالة لتمييز منتج عصير البرتقاؿ ،الجوىرية لممنتجات

ولكف يجوز أف تكوف العبلمة الوصفية والنوعية صحيحة إذا ما اتخذت شكبل مميزا 
وكذلؾ يجوز اتخاذ العبلمة  ،بموف خاص أو شكؿ ىندسي معيفكالحروؼ البارزة بطريقة متميزة أو 

 .4الوصفية أو النوعية  مع عبلمة مركبة حيث تظير في شكؿ جديد ومميز

ومع أف العبلمة الوصفية ال تعتبر عبلمة صحيحة قابمة لمحماية إال أنو ال بد مف النظر 
تصبح معروفة لمجميور لطوؿ مدة  نياإحيث  ،لمدة االستعماؿ الفعمي لمعبلمة الوصفية أو النوعية

فتصبح العبلمة متمتعة بالحماية  ،استعماليا والدعاية واإلعبلف كدليؿ عمى منتجات مستعمميا
 .5القانونية لمعبلمة التجارية

ويبلحظ مما سبؽ ذكره أنو مف الضروري واألساسي أف تكوف العبلمة التجارية مميزة وذات 
جوز وفي حاؿ أنيا فقدت ىذه الصفة ال ي ،لعبلمات األخرىصفة فارقة لتمييزىا عف غيرىا مف ا

 .تسجيميا كعبلمة تجارية

 

                                                 
 .29، مرجع سابؽ، صالترخيص باستعمال العالمة التجاريةالصغير، حساـ الديف:  1
 .97، مرجع سابؽ، صية الفكريةحقوق الممكقاسـ، عمي سيد:  2
 .30، صمرجع سابقالصغير، حساـ الديف:  3
 .798، صمرجع سابق. وكذلؾ انظر:  طو، مصطفى كماؿ: 31، صمرجع سابقالصغير، حساـ الديف:  4
سنة  عدؿ عميا، مجمة نقابة المحامييف، 296/94( مف قانوف العبلمات التجارية األردني. وانظر القرار رقـ 7/3المادة ) 5

 .1850، ص1955
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 :شرط الجدةثانيا: 

ويقصد بشرط الجدة ىو أف تكوف العبلمة التجارية جديدة وىو مف الشروط التي البد 
في والعبلمة الجديدة ىي العبلمة التي تكوف جديدة  ،ي يتـ تسجيمياتوافرىا بالعبلمة التجارية لك

ضائع بخر عمى ذات الآشكميا العاـ بحيث لـ يسبؽ استعماليا أو تسجيميا مف قبؿ شخص 
ألف  ؛ولكف ال يشترط أف تكوف المادة المكونة لمعبلمة التجارية جديدة ،والمنتجات أو الخدمات

نما يجب أف  ،حد ذاتيا متكررة االستعماؿاأللواف واألعداد والحروؼ وغير ذلؾ مف األشياء ىي ب وا 
بشكؿ مميز أو طريقة مختمفة وجديدة لـ يستعمميا أو جزءا مف العبلمة التجارية تكوف ىذه األشياء 

 .1يسجميا غيره

نو يكفي ألف تعتبر العبلمة التجارية جديدة أال تؤدي إلى المبس والتضميؿ مع إويمكف القوؿ 
 ،مة في ذات اإلقميـأي عبلمة أخرى مستعممة لنفس المنتج أو البضاعة أو الخدمة أو حتى مستعم

أي لـ يسبؽ  ،الجدة المطمقة تماما ،ويعود ذلؾ إلى أف المشرع لـ يقصد بشرط جدة العبلمة
بؿ قصد الجدة النسبية التي تمنع المبس والتضميؿ في مصدر المنتجات أو  ،استعماليا نيائيا

 .2البضاعة

يز السمع والخدمات أو وال بد مف بياف أف شرط الجدة يقتصر عمى العبلمات المستعممة لتمي
التجارية ذاتيا لعبلمة اتسجيؿ ف طمب إوبذلؾ ف ،المنتجات المعينة بذاتيا في البيانات المراد تسجيميا

وال يحؽ لصاحب العبلمة األولى  ،اعمى نوع مختمؼ مف السمع والمنتجات  والخدمات يعتبر جائز 
التسجيؿ لمعبلمة الثانية حددة في طمب عمى التسجيؿ مادامت المنتجات والسمع الم اً أف يقدـ اعتراض

 .3لسمع والمنتجات المحددة في عبلمتو التجاريةمختمفة عف ا

                                                 
 .233، ص1983، عماف: دار الفرقاف، الوجيز في الممكية الصناعية والتجاريةالناىي، صبلح الديف:  1
 .140، صسابق مرجعزيف الديف، صبلح:  2
. رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فمسطيف، تسجيل العالمات التجارية والترخيص باستعمالياطوقاف، طارؽ زاىي:  3

 .39، ص1999
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ف كانت إنو وا  وحيث  وفي ىذا السياؽ قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية أنو: "...
والعبلمة المقيدة تتكوف مف حروؼ  ،(CRUNCH) العبلمة المطموب تسجيميا مف حروؼ

(CRANCH) ف ينطوي عمى تشابو واضح مف شأنو أف يخدع جميور ظ ىاتيف الكممتيف لففإ
أف ما انتيى إليو مسجؿ العبلمات التجارية القاضي برفض مما ترى معو المحكمة  المستيمكيف.

 .1"مستدعية في محمو( الخاصة بالشركة الCRUNCH) تسجيؿ العبلمة التجارية

ية نجد أنيا قد منعت تسجيؿ العبلمات وبالنظر إلى قرارات محكمة العدؿ العميا األردن
التجارية المطابقة أو المشابية لعبلمة تجارية أخرى عمى نفس المنتجات والسمع منعا لتضميؿ 

 .2الجميور

وكذلؾ أكدت المحكمة النقض الفرنسية ضرورة أف تتوفر الجدة والحداثة في العبلمة 
ـ أف قاضي 2011مايو  12فرنسي في فحكـ القضاء ال ،وأف قاضي الموضوع يقدر ذلؾ ،التجارية

الموضوع يستند إلى معايير موضوعية مف دوف رقابة محكمة النقض عميو عند تقييـ عنصر 
ولعؿ العناصر المكونة لمعبلمة ليا الدور األكبر في تكويف قناعة  ،الحداثة في العبلمة التجارية

وىذا ما تعده المحكمة  ،خاص طابع ة مبتكر وذوصاحب العبلم فالمجيود الذي يقوـ بو ،القاضي
 .3بصمة خاصة لممؤلؼ عمى نتاجو الذىني

خالية مف أحكاـ تتعمؽ بشرط الجدة ولكف يمكف االستنتاج مف  اتفاقية تريبس جاءت وقد
أحكاـ االتفاقية الخاصة بصاحب العبلمة المسجمة التي تمنع الغير مف تسجيؿ واستخداـ ذات 

 4العبلمة.

                                                 
حكـ منشور عمى   .(24/98في القضية رقـ ) 14/5/2002قرار صادر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية /غزة بتاريخ  1

منظومة القضاء ( A_GD_0001_0116_1998_0وثيقة رقـ ) http://muqtafi2.birzeit.eduالموقع االلكتروني: 
 ت، فمسطيف.جامعة بير زي.معيد الحقوؽ. والتشريع في فمسطيف "المقتفي"

(، منشور في مجمة نقابة المحاميف األردنييف، سنة 27/95راجع قرارات محكمة العدؿ العميا األردنية التالية: القرار رقـ ) 2
، والقرار رقـ 910، ص1989(، منشور في مجمة نقابة المحاميف األردنييف. سنة 128/88والقرار رقـ ). 622ص ،1996

 .1492ص ،199ميف األردنييف، سنة منشور في مجمة المحا. (79/87)
 .84، صمرجع سابقمشار إليو لدى: سبلمة، نعيـ:  3
 مف اتفاقية تريبس. (16/1المادة ) 4
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قيود البد أف تتوافر بالعبلمة  ةبثبلث مقا إنما ىو شرط مقيدشرطا مطوشرط الجدة ليس 
 وىذه القيود ىي الجدة مف حيث الزماف والمكاف والمنتج. ،التجارية حتى تكتسب الحماية القانونية

 :الجدة من حيث الزمان -

ينبغي أف تكوف العبلمة التجارية جديدة بالنسبة لمعبلمات التجارية المستخدمة أو  
أي أنيا  ،والجدة ىنا تكوف نسبية وليست مطمقة ،في تمييز المنتجات والسمع المماثمة ليا المستعممة

تفقد جدتيا إذا ما تـ استعماليا وقاـ  فالعبلمة ،1ال تشترط عدـ استعماليا مف قبؿ الغير سابقا
 .2صاحبيا بتركيا الحقا أو لـ يقـ بتجديدىا لدى مسجؿ العبلمات التجارية وفؽ القانوف

ويعتبر استخداميا  ،نو يجوز استخداـ العبلمة المتروكة أو المشطوبةإعمى ما سبؽ ف بناءً 
حتى لو كانت ذات المنتجات التي  ،ىنا كأنو استخداـ جديد لمعبلمة لتمييز منتجات معينة

يجب أف تكوف قد مضت فترة عمى ترؾ العبلمة لكي غير أنو  ،استخدمت العبلمة ألجميا سابقا
 .3مؤكدا وثابتايكوف ىذا الترؾ 

"مدة  عمى أفّ  الساري في الضفة الغربية /أ مف قانوف العبلمات األردني20تنص المادة و 
ويجوز تجديد تسجيميا لمدد مماثمة  ،ممكية حقوؽ العبلمة التجارية عشر سنوات مف تاريخ تسجيميا

ة التجارية بتجديدىا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف". والمفيوـ مف ىذا النص أنو إذا لـ يقـ صاحب العبلم
وتعتبر مشطوبة مف السجؿ التجاري  ،يكوف بذلؾ تنازؿ عنيا وعف حقوقو فييافخبلؿ المدد القانونية 

 وبذلؾ تعتبر متروكة ويحؽ ،وىي سنة واحدة عمى انتياء مدة التسجيؿ ،بانقضاء المدة القانونية
عتديا عمى غيره أو أنو ضمؿ الجميور وال يعتبر المالؾ الجديد لمعبلمة م ،لمغير استعماليا وتسجيميا

 .4باستعماليا

 

                                                 
 .108ص، مرجع سابؽ، حقوق الممكية الفكرية عمي سيد: قاسـ، 1
 .91ص ، مرجع سابؽ،المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا نعيـ جميؿ: سبلمة، 2
 .103ص ،مرجع السابؽ، العالمات التجارية صبلح: زيف الديف، 3
 مف قانوف العبلمات االنتدابي. 20تقابميا المادة  4
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 : من حيث المكانالجدة  -

فالعبلمة التجارية تتمتع بالحماية القانونية داخؿ  ،فالجدة التي يجب توافرىا ىي جدة نسبية
 .1الدوؿ تطبيقا لمبدأ إقميمية القانوفوليس في جميع  ،إقميـ الدولة التي تـ التسجيؿ فييا فقط

التي يتـ تسجيميا واستعماليا في األردف يجوز استعماليا وتسجيميا في خارج األردف فالعبلمة 
ما لـ تكف العبلمة مسجمة دوليا وفقا لبلتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تحكـ  ،والعكس صحيح

 .2التسجيؿ الدولي لمعبلمات التجارية

خدمت داخؿ إقميـ الدولة أو والعتبار العبلمة التجارية جديدة أيضا يجب أال تكوف قد است
فإذا ما تـ استعماليا في جزء مف اإلقميـ فيذا يكفي العتبارىا عبلمة تجارية مستعممة  ،في جزء منو

واستعماؿ العبلمة التجارية خارج إقميـ الدولة )دولة أجنبية( ال يفقد العبلمة  ،وتفتقد لعنصر الجدة
 .3الجدة عند استعماليا في اإلقميـ الوطني

قصود مما سبؽ حماية العبلمة التجارية في جميع أقاليـ الدولة الواحدة التي تـ تسجيؿ والم
ال يرتكز عمى منطقة واحدة مف الدولة المسجمة فاالستعماؿ لمعبلمة التجارية  ،العبلمة التجارية بيا

غير صاحب  في إقميـ داخؿ الدولة مف قبؿ بيا بؿ يمتد لكافة الدولة بكامؿ أقاليميا فيمنع استعماليا
 العبلمة المسجمة.

 (: من حيث المنتجات )الصنفالجدة  -

ة بالنسبة لممنتجات والخدمات التي ستستخدـ العبلمة التجارية بالجد تمتازبد مف أف  ال
أي أف االستعماؿ الممنوع  ،األخرىوالخدمات حتى لو لـ تكف كذلؾ بالنسبة لممنتجات  عمييا

 ،مى نفس المنتجات  أو السمع التي خصصت ليا ىذه العبلمةلمعبلمة مف قبؿ الغير يكوف فقط ع
وتعتبر  ،قانونا اً خر يعتبر جائز آالعبلمة لتمييز منتجات مختمفة  ومف صنؼ  فاستعماؿ ذات

                                                 
 .104، مرجع السابؽ، صحقوق الممكية  الفكريةقاسـ، عمي سيد:  1
 .102، مرجع سابؽ، صالعالمات التجاريةزيف الديف، صبلح:  2
 .480ص ،، مرجع سابؽعيةالممكية الصنا سميحة: القميوبي، 3
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العبلمة في كؿ حالة أنيا عبلمة مميزة طالما أنيا ال تؤدي إلى المبس أو التضميؿ بالنسبة 
 .1لممستيمكيف

فبل  ،لتمييز منتج الشامبو ناؾ عبلمة تجارية باسـ "ريجيوس"ومثاؿ ذلؾ إذا ما كانت ى
ولكف يجوز استعماؿ ذات العبلمة لتمييز  ،خر اتخاذ نفس العبلمة لتمييز الصابوفآيجوز لشخص 

ألف المنتجات مختمفة وال تؤدي إلى لبس أو  ؛فينا شرط الجدة ال يتأثر ،منتجات العصائر مثبل
جاء فيو "استقر االجتياد  ،ه حكـ لمحكمة العدؿ العميا األردنيةوىذا ما أكد تضميؿ لممستيمكيف.

 ،وعميو عمى عدـ منح الحماية إال لمعبلمة التجارية التي سبؽ تسجيميا لنفس الصنؼ مف البضاعة.
 ،ومادة التعبئة ،ال ترد الحماية عمى العبلمة إف كاف االختبلؼ واضحا بيف نوع وصنؼ البضاعة

 .2أو تشجيع المنافسة غير المشروعة" النتفاء تضميؿ المستيمؾ

وأكد القضاء المصري في قرار لو عمى عدـ وجود تشابو يخدع الجميور في وضع عبلمة 
أحدىما عف وأكدت أف المنتجيف يختمؼ  ووضع ذات العبلمة عمى الشاي. ،عمى التبغ )مالبورو(

 .3خر مما يمنع المبس لدى المستيمكيف واألشخاص العادييفاآل

 17لمحكمة استئناؼ باريس الصادر بتاريخ  اً مك  نقضت حُ  4حكمة النقض الفرنسيةوكذلؾ م
الفرنسة ضد  (Averaوتتمخص وقائع تمؾ الدعوى في الطعف المقدـ مف شركة ) ،2006نوفمبر 

طباعة منشورات ضد قامتا بف الجمعيتيف قد وضعتا دعاية و إف ىاتيحيث  ،جمعيتيف خيريتيف
وقد  ،(Averaشركة ) ( وىي عبلمة تستخدمياAا في ىذه الدعاية ىي )وعبلمتيم ،الصناعة الذرية

 .اتخذت الجمعيتاف مف تمؾ العبلمة شعارا ليما

                                                 
 .104ص، 2005، دار الثقافة لمنشر والتوزي، التشريعات الصناعية والتجارية شرح صبلح: زيف الديف، 1
والقرار رقـ  .3971ص ،1998 مجمة نقابة المحاميف األردنييف. (.115/98) قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ 2
 .865ص .199 المحاميف األردنييف، مجمة نقابة .24/1/1998بتاريخ  (182/97)

3
 ( تجاري كمي جنوب القاىرة.174/1992، القضية رقـ )1996يناير 31تجاري،  12محكمة جنوب القاىرة االبتدائية، الدائرة  

 .86ص، مرجع سابق نعيـ: مشار إليو لدى: سبلمة،
4
 .86ص، مرجع سابقنعيـ:  سبلمة، مشار إليو لدى:  



28 

 ،( بمقاضاة الجمعيتيف الستخداميما عبلمة الشركةAveraونتيجة ذلؾ قامت شركة )
ووقؼ  ،اريةألنيا تتشابو مع عبلمتيا التج ،وطالبت بإلغاء ىذه العبلمة التي تستخدميا الجمعيتاف

واستند في  (Averaإال أف قاضي الدرجة األولى رفض طمبات شركة ) ،أي تقميد يمس عبلمتيا
فضبل عمى أف  ،ذلؾ أف مجاؿ عمؿ الجمعيتيف يختمؼ عف مجاؿ عمؿ الشركة بشكؿ كامؿ

والغاية مف ىذا العمؿ ىو حماية  ،الجمعيتيف عمميما يكفمو القانوف ألنو أحد أشكاؿ حرية التعبير
 وأف ىذا السعي يتواءـ مع أىداؼ الجمعيتيف. ،الصحة العامة عف طريؽ مكافحة األنشطة النووية

مف بعضيا مسألة  إلى أف تقدير وتكييؼ قرب المنتجات والخدماتوتجدر الشارة 
يعود الرأي والحكـ بيا إلى قاضي الموضوع وال رقابة لمحكمة القانوف عمييا ألنيا  ،موضوعية

وأف محكمة الموضوع ىي التي تفصؿ في حدود سمطتيا التقديرية في  ،قانونية تيسمسألة واقعية ول
 .1بلؼ بيف المنتجاتتخأمر التشابو أو اال

 شرط المشروعية:ثالثا: 

والمقصود بمشروعية العبلمة التجارية ىنا عدـ مخالفة العبلمة لمنظاـ العاـ واآلداب وكذلؾ 
 .2حظرىا المشرع عدـ اتخاذ العبلمة شكبل مف األشكاؿ التي

فاألصؿ أف صاحب العبلمة التجارية يحؽ لو أف يختار العبلمة التي يريدىا ولكف يبقى 
مقيدا بالتشريعات الوطنية التي تحظر استخداـ بعض الرموز والشعارات في العبلمات التجارية 

 بسبب حرمة ىذه الرموز أو مخالفتيا لمنظاـ العاـ واآلداب.

 ،ال تكوف مخالفة لمقانوفيحة ويجوز تسجيميا يجب إارية صحولكي تكوف العبلمة التج
خالفت نصا قانونيا آمرا )ناىيا( أو خالفت النظاـ بلمة التجارية غير مشروعة إذا وبالتالي تعتبر الع

 .3العاـ واآلداب

                                                 
 .101ص ، مرجع سابؽ،التجارية الماتالع صبلح: زيف الديف، 1
المنافسة غير  نعيـ: وانظر كذلؾ: سبلمة، .109-108ص، مرجع سابؽ، حقوق الممكية الفكرية عمي سيد: قاسـ، 2

 .77، مرجع سابؽ، صالمشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا
 .483، مرجع سابؽ، ص2009، طبعة الممكية الصناعيةالقميوبي، سميحة:  3
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وردت الحاالت التي ال يجوز فييا تسجيؿ العبلمة التجارية في المادة  ،وفي الضفة الغربية
لعبلمات المذكورة وىذه ا ،قانوف العبلمات التجارية األردني المطبؽ في الضفة الغربية( مف 8/6)

 .1النظاـ العاـ واآلداب ولمنع تضميؿ الجميور وخداعوبيا تجنبا لمخالفة  والتعامؿ حظر تسجيميا

 واستقرت قضاء محكمة العدؿ العميا األردنية أنو ال يجوز تسجيؿ العبلمة المخمة بالنظاـ العاـ
حيث ثبت أف العبلمة موضوع تؤدي إلى غش الجميور فقضت بأنو: "واآلداب العامة والتي 

فيكوف تسجيميا بسجؿ  -لتعامميا مع إسرائيؿ-الدعوى تعود إلى الشركة البريطانية المقاطعة
العبلمات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالمممكة مخالفا لمقانوف ويكوف رفض المسجؿ ليذه 

 .2ة ليذا السبب واقعا في محمو"العبلم

مشروعة في نص المادة الغير المصري ما يحظر تسجيؿ العبلمات وورد في القانوف 
وقد ذكرت ىذه العبلمات المحظورة  كما ،مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري (67)

                                                 
 ( عمى العبلمات المحظورة كاألتي:8يا فنصت المادة )ميقابمف قانوف العبلمات التجارية األردني  8نص المادة  1

العبلمات التي تشابو الشعارات الممكية أو ألفاظ أو رسـو أو حروؼ تؤدي باالعتقاد أف الطالب يتمتع برعاية ممكية،  .1
 ويقابميا بذلؾ شعارات الرئاسة في فمسطيف.

 أوسمة الحكومة إال بتفويض مف المراجع المختصة.شعار   .2
 العبلمات التي تدؿ عمى صبغة رسمية. .3
 العبلمات التي تشابو الراية الوطنية أو األعبلـ الوطنية أو العسكرية وما إلى ذلؾ. .4
ـ مسجؿ(أو أو مسجؿ )رس )ذو امتياز ممكي(. العبلمات التي تشمؿ األلفاظ والعبارات التالية: )امتياز(،)ذو امتياز(،  .5

 مشابو باأللفاظ والعبارات.
 العبلمات المخمة بالنظاـ العاـ واآلداب. .6
 العبلمات التي تطابؽ أي شعار ذي صبغة وطنية بحتة أو مشابية. .7
 العبلمات التي تطابؽ عبلمة شخص أخر ولنفس البضائع مما يؤدي إلى غش الغير. .8
 العبلمة التي تطابؽ أو تشابو اليبلؿ األحمر أو الصميب. .9
انظر سبلمة، . /ىػ( مف القانوف النافذ في قطاع غزة8مف قانوف حماية الممكية الفكرية الفرنسي. المادة ) 711/3نص المادة 

مف مشروع  35. والمادة 79-78، المرجع سابؽ، صالمنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيانعيـ: 
 .2012لسنة  قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني

عدؿ عميا. مجمة نقابة  377/95. القرار رقـ 629، ص1996عدؿ عميا. مجمة نقابة المحاميف. سنة  93/95 القرار رقـ 2
 .1467، ص197عدؿ عميا. مجمة نقابة المحاميف، 87/72. القرار رقـ 605، ص1997المحاميف. سنة 
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ت الحاالت نيا ذكر إعمى سبيؿ الحصر وليس عمى سبيؿ المثاؿ وال يجوز القياس عمييا حيث 
 .1وتشمؿ صور عدـ المشروعية كافة ،بشكؿ مفصؿ

 اً وفي القانوف الفرنسي أكد عمى أف العبلمة التجارية يجب أف تكوف مشروعة ومسموح
 .2بتسجيميايجوز القبوؿ  قبوليا كعبلمة تجارية وذكر العبلمات التي ال

نص قوانينيا الوطنية أنو عمى الدوؿ األعضاء في االتفاقية أف ت  وأكدت اتفاقية "تريبس"
بشرط عدـ االنتقاص مف أحكاـ  ،تسجيؿ العبلمات التجاريةعدـ األسباب التي تدعوىا إلى عمى 

وبنود معاىدة باريس لمممكية الصناعية التي تضمنت حظر تسجيؿ شعارات الدوؿ وعبلمة الرقابة 
 .3وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ،الرسمية

دة باريس لمممكية الصناعية شرط المشروعية في المادة وكذلؾ عالجت أحكاـ معاى
"توافؽ دوؿ االتحاد عمى رفض أو إبطاؿ تسجيؿ الشعارات  :والتي نصت عمى أنو /أ(1/ثالثا/6)

ات الرسمية والدمغ ،والعبلمات ،الشرفية واألعبلـ وشعارات الدولة األخرى الخاصة بدوؿ االتحاد
وتوافؽ عمى  ،ا ىذه الدوؿ وكؿ تقميد ليا مف ناحية الشعارالخاصة بالرقابة والضماف التي تتخذى

وذلؾ سواء كعبلمة  ،اتخاذ اإلجراءات المبلئمة لمنع استعماليا دوف تصريح مف السمطات المختصة
 ."ة أو تجارية أو كعناصر مكونة لياصناعي

 :الشروط الشكمية :الفرع الثاني

استكماؿ الشروط الشكمية مف بد  ة البعد أف تتوافر الشروط الموضوعية لمعبلمة التجاري
لممطالبة باالعتراؼ بالعبلمة التجارية اعترافا رسميا مف خبلؿ تسجيميا في السجؿ الخاص 

 لمعبلمات التجارية وىذه الشروط ىي:

                                                 
 .326، ص1970، القاىرة، ، الجزء األوؿالموجز في القانون التجاريالخولي، أكثـ:  1
 .78ص، مرجع سابق نعيـ: سبلمة، مشار لدى: 2
( عمى أنيا تحظر عمى البمداف األعضاء رفض تسجيؿ عبلمة 1( عمى أنو "ينبغي عدـ فيـ الفقرة )15/2حيث تنص المادة ) 3

 .ـ"1967شريطة عدـ االنتقاص مف أحكاـ معاىدة باريس  تجارية ألسباب أخرى،
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 :تقديم طمب تسجيل لمعالمة التجاريةأوال: 

فإذا ما  ،قبؿ تسجيميا يةالتجارية ال تتمتع بالحماية القانونبد مف اإلشارة إلى أف العبلمة  ال
أراد صاحب العبلمة أف تكتسب عبلمتو الصفة الرسمية وتخضع لمحماية الواردة في قانوف 

 العبلمات التجارية فبلبد مف تسجيميا حسب القانوف لدى مسجؿ العبلمات التجارية.

يتـ تقديـ طمب التسجيؿ خطيا إلى مسجؿ العبلمات  ففي التشريعات النافذة في فمسطيف
أسماء يتضمف و  ،الذي يشرؼ عمى سجؿ العبلمات التجارية ،لتجارية في وزارة االقتصاد الوطنيا

عبلنات التحويؿ والنقؿ والتنازؿ وشروطيا وقيودىا وكؿ ما يتعمؽ بيا ،أصحابيا وعناوينيـ كما ،1وا 
 .2أف لمسجؿ العبلمات رفض أو قبوؿ أي طمب لتسجيؿ عبلمة تجارية وفقا لمقانوف

شروع الفمسطيني أجاز استعماؿ الحاسوب لتسجيؿ حقوؽ الممكية الصناعية كما أف الم
البيانات المستخرجة منو المصدقة مف المسجؿ حجة عمى الكافة قابمة والبيانات المتعمقة بيا وتكوف 

حيث يعمؿ عمى تسييؿ وتشجيع المنشات  ايجابيوا   اويعتبر ىذا التوجو مستحدث ،إلثبات عكسيا
ذا ما توافرت إمكانية تطوير عممية التسجيؿ  ،لكترونياإ طنيف لتسجيؿ عبلمتيـادية والموااالقتص وا 

كترونية البلزمة لمتسجيؿ سيزداد اإلقباؿ عمى تسجيؿ العبلمات لبرامج االالااللكتروني وتوفير 
 .3التجارية

 :عمى أنوالنافذ في الضفة الغربية مف قانوف العبلمات التجارية األردني  (6ونصت المادة )
"عمى كؿ مف يرغب أف يستقؿ في استعماؿ عبلمة تجارية ليميز بضائعو أو منتجاتو أو البضائع 

                                                 
مف مشروع قانوف حماية  3مف قانوف العبلمات االنتدابي، المادة  3انوف العبلمات التجارية األردني، المادة مف ق 3المادة  1

 .2012الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 
مف قانوف العبلمات االنتدابي. ونبلحظ أف مشروع قانوف حماية  11مف قانوف العبلمات التجارية األردني، المادة  11المادة  2

نما نص عمى مسجؿ الممكية الصناعية في وزارة  2012مكية الصناعية الفمسطيني لسنة الم لـ ينص عمى مسجؿ العبلمات وا 
نما لكافة حقوؽ الممكية الصناعية، وىذا البند ينسجـ مع القوانيف محؿ  االقتصاد، وىذا السجؿ ليس فقط لمعبلمات التجارية وا 

 المقارنة.
دراسة تحميمية مقارنة بالقانونين  -ونية إلجراءات تسجيل العالمة التجارية في فمسطينالجوانب القانسبلمة. نعيـ:  3

، جامعة النجاح 2017(،4)31، كمية القانوف، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العمـو االنسانية( مجمد المصري والفرنسي
 .657الوطنية، نابس، فمسطيف، ص
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عميو أف يطمب خطيا تسجيؿ تمؾ العبلمة وفؽ أحكاـ ىذا القانوف ".وقضت  ،التي ينوي االتجار بيا
ديـ حيث تق ،بذلؾ محكمة العدؿ األردنية "أرسى المشرع آلية قانونية لتسجيؿ العبلمة التجارية

وكيفية االعتراض لدى  ،ونشر إعبلف تقديـ الطمب في الجريدة الرسمية ،الطمب لتسجيؿ العبلمة
 .1..".المسجؿ

شخصية طالب التسجيؿ لمعبلمة التجارية ويبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة أنيا لـ تقـ بتحديد 
تجارية أو بؿ فتح المجاؿ أماـ كؿ مف يرغب في استعماؿ عبلمة  ،ولـ يحصرىا ضمف فئة معينة

 .وكما أنو لـ يضع شروطا في طمب التسجيؿ يطمب تسجيميا وفقا لمقانوففي نيتو استعماليا أف 
 ،تاجر أو غير تاجر ،تقديـ طمب تسجيؿ العبلمة سواء مف شخص طبيعي أو معنوي كما أنو يمكف

 .مواطف أو غير مواطف

 ،ا لتسجيؿ عبلمة تجارية"إذا قدمت شركة طمب وفي ىذا السياؽ حكـ القضاء األردني بأنو:
أي  -ألنيا ،فبل يجوز السير في إجراءات طمب التسجيؿ المقدـ منيا ،ثـ جرى فسخ تمؾ الشركة

وجوب توافر   ويفيـ مف ىذا الحكـ. 2انتيت مف الوجود" لـ تعد قائمة بعد فسخيا إذ -شركةال
 األىمية في مقدـ طمب التسجيؿ لمعبلمة التجارية.

 ،تسجيؿ العبلمة التجارية إثبات ممكيتو لمعبلمة التي يرغب تسجيمياوعمى مف يتقدـ بطمب 
وطمب التقديـ ال بد أف يشمؿ )نموذج التسجيؿ( الموجود لدى دائرة  ،لدى مسجؿ العبلمات التجارية

مع تقديـ ما يثبت  (4التسجيؿ لمعبلمات مع إرفاؽ صور ممونة عف العبلمة المنوي تسجيميا عدد)
 .3خاصاويقدـ الطمب صاحب العبلمة أو وكيمو المفوض تفويضا ، راد تسجيمياممكيتو لمعبلمة الم

                                                 
مف قانوف العبلمات االنتدابي  6وما بعدىا، المادة  558، ص2003األردنييف،  مجمة نقابة المحاميف 158/2002القرار رقـ  1

 الساري في قطاع غزة.
سنة النقابة المحاميف األردنييف، عدؿ عميا. منشور عمى الصفحة الخامسة مف العدد الرابع لمجمة  5/66انظر قرار رقـ  2

 .الرابعة عشر
السنة  ,نقابة المحاميف األردنييف . مجمةالثامف . مف العدد417الصفحة  عدؿ عميا. منشور عمى 6/54انظر القرار رقـ  3

 .الثانية
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ف قرار الرفض يخضع لبلستئناؼ لدى محكمة ذا ما رفض الطمب مف قبؿ المسجؿ فإوا  
( مف قانوف العبلمات التجارية األردني الساري في الضفة 11وىذا وفؽ المادة ) ،العدؿ العميا

 .ف القانوف االنتدابي المطبؽ في قطاع غزةم (11الغربية ويقابميا المادة )

وقد يتقدـ عدة أشخاص لتسجيؿ عبلمات تجارية مماثمة أو شبيية يبعضيا البعض وعمى 
فيجوز لممسجؿ أف يرفض تسجيؿ أي عبلمة مف تمؾ العبلمات باسـ شخص مف  ،ذات البضائع

طة محكمة أو بواس ،لمسجؿيوافؽ عميو ا تفاؽاد أف تسوى حقوقيـ فيما بينيـ  بالمتقدميف إال بع
 .1االتفاؽ الوصوؿ لمثؿ ىذا عدـ العدؿ العميا في حاؿ

"إذا تعدد المتقدموف لتسجيؿ نفس  وقضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بيذا الشأف:
بتسجيؿ العبلمة  ة إصدار القرار الذي يظير األحؽالعبلمة التجارية يحؽ لمسجؿ العبلمات التجاري

 2مف قانوف العبلمات التجارية". 17ذلؾ استنادا لممادة التجارية باسمو و 

مف قانوف العبلمات التجارية األردني الساري في الضفة الغربية أجاز  18إال أف المادة 
يستعمؿ بطريقة لمسجؿ العبلمات تسجيؿ العبلمة التجارية ألكثر مف شخص إذا كاف الشخص 

خاصة تستدعي  لؾ في حالة وجود أحواؿوكذ ،خرالمزاحمة الشريفة عبلمة يستعمميا شخص آ
 .3وىذا خاضع لتقدير المسجؿ تسجيؿ العبلمة ذاتيا ألكثر مف شخص

"إذا كاف مصنع لمصوبات  وحكمت محكمة العدؿ العميا األردنية بيذا الشأف في قرار ليا:
في سوريا ممكا لشخصيف كانا يستعمبلف عبلمة "شعمة األماف" عمى بضائعيما المشتركة وىي 

وعمى أثر وقوع خبلؼ بينيما سجؿ الشخص األوؿ العبلمة باسمو في األردف سنة  ،صوباتال
فمف العدالة أف تسجؿ ىذه العبلمة أيضا في األردف باسـ  ،ونقؿ ممكيتيا إلى شخص ثالث ،1958

                                                 
مف مشروع قانوف حماية  40مف قانوف العبلمات االنتدابي، المادة  17مف قانوف العبلمات األردني، المادة  17المادة  1

 الممكية الصناعية الفمسطيني.
، منشور في مجموعة المبادئ الصادرة 26/11/2007( بتاريخ 23/2005قـ )محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الدعوى ر  2

( المكتب الفني، السمطة القضائية، فمسطيف، الجزء الثالث، 2007،2008،2009عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لمسنوات )
 .123، ص2011

 /أ مف المشروع الفمسطيني.40مف قانوف العبلمات االنتدابي الساري في قطاع غزة، والمادة  18المادة  3
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وال يوجد في ذلؾ ما يفيد أف المزاحمة بيف الفريقيف  ،المالؾ الثاني األصمي بناء عمى طمبو
 .1نفس العبلمة وىي مزاحمة غير شريفة"الستعماؿ 

 :اإلعالن عن الطمبات التي تم قبوليا من المسجلثانيا: 

( مف قانوف العبلمات التجارية األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى 13نصت المادة )
"عمى المسجؿ عندما يقبؿ الطمب لتسجيؿ أية عبلمة تجارية سواء أكاف القبوؿ بصورة مطمقة  :أنو
ت ممكف وذلؾ في أقرب وق ،أف يعمف الصورة التي قبمو بيا ،معمقا عمى بعض الشروط والقيود أو

والقيود التي قبؿ الطمب  وينبغي أف يتضمف ىذا اإلعبلف جميع الشروط ،وبحسب األصوؿ المقررة
 .2"بموجبيا

وؿ لطمبات وبالنظر إلى نص المادة نبلحظ أف المشرع ييدؼ مف اإلعبلف عف القب
إعبلـ الغير لكي يتيح الفرصة أماـ مف يريد االعتراض عمى ىذا التسجيؿ  ؿ أو رفضيا ىوالتسجي

 .خبلؿ المدة القانونية المقررة في ىذا الشأف ،لمعبلمة التجارية

وفي القانوف المصري فقد نظمت أحكاـ تسجيؿ العبلمة التجارية في البلئحة التنفيذية 
تص مصمحة التسجيؿ التجاري بتسجيؿ العبلمات فتخ ،لقانوف حماية حقوؽ الممكية المصري
ويقدـ طمب تسجيؿ العبلمة التجارية  ،مف إجراءات بيا تعمؽالتجارية في السجؿ المعد لذلؾ وما ي

مع إرفاؽ أربع  ،بواسطة صاحب الشأف أو مف ينوب عنو بتوكيؿ خاص عمى النموذج المعد لذلؾ
سـ مقدـ الطمب وصفتو والعبلمة المطموب وا ،صور لمرسـ التصويري لمعبلمة مع طمب التقديـ

والمشروع الذي سيستغؿ العبلمة في تمييز  ،تسجيميا والمنتجات المطموب تسجيؿ العبلمة عنيا
 .3منتجاتو

                                                 
 .912، ص1965مجمة نقابة المحاميف األردنييف،  76/61القرار رقـ  1

 
( مف مشروع قانوف حماية 7( مف قانوف العبلمات التجارية المطبؽ في قطاع غزة والمادة )13والتي يقابميا نص المادة )2

 الممكية الصناعية الفمسطيني.
 ة التنفيذية لقانوف حماية حقوؽ الممكية المصري.(مف البلئح72و71/1و70المادة ) 3
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ذا طمب شخصاف تسجيؿ ذات العبلمة التجارية في وقت واحد فتتوقؼ اإلجراءات إلى أف  وا 
 .1واجب النفاذ صادرا لصالحو و أو حكماعف العبلمة مف منازع تنازال ايقدـ أحدىم

جراءاتو: االعتراضثالثا:   عمى قبول طمب التسجيل وا 

عمى  2( مف قانوف العبلمات التجارية األردني الساري في الضفة الغربية34تنص المادة )  
"يجوز ألي شخص أف يعترض لدى مسجؿ العبلمات التجارية عمى تسجيؿ أي عبلمة تجارية  أنو:

ف تاريخ نشر إعبلف تقديـ الطمب لتسجيميا أو مف خبلؿ أي مدة أخرى تعيف خبلؿ ثبلثة أشير م
فتعيف المدة التي يجوز تقديـ  ،أما إذا تـ نشر إعبلف الطمبات قبؿ نفاذ ىذا القانوف ،ليذا الغرض

االعتراض خبلليا والصورة التي يجوز تقديـ االعتراض بموجبيا طبقا لما نص عميو قانوف 
 .3"المعموؿ بو في تاريخ نشر اإلعبلفالعبلمات التجارية 

 

ات الموقؼ ذ 2012وكذلؾ أخد مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 
ألي شخص خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ نشر طمب تسجيؿ أي حؽ مف  /أ8فأجاز في المادة 

أف يعترض  ،بؿ المسجؿحقوؽ الممكية الصناعية في مجمة الممكية الصناعية بعد قبولو مبدئيا مف ق
ويتـ تقديـ الئحة االعتراض كتابة حسب  ،لدى المسجؿ عمى طمب تسجيؿ حؽ الممكية الصناعية

 األصوؿ المقررة وتشمؿ بياف أسباب االعتراض.

                                                 
( مف قانوف حماية حقوؽ الممكية المصري عمى أف: "إذا طمب شخصاف أو أكثر في وقت واحد تسجيؿ 76تنص المادة ) 1

مف ذات العبلمة أو تسجيؿ عبلمات متشابية عف فئة واحدة مف المنتجات توقؼ اجراءات التسجيؿ، إلى أف يقدـ أحدىـ تنازال 
 منازعيو أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحو".

 ( مف قانوف العبلمات التجارية االنتدابي الساري في قطاع غزة.35وتقابميا المادة ) 2
( مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني. وحكمت محكمة العدؿ الفمسطينية بيذا الشأف: 8تقابميا المادة ) 3

اض عمى تسجيؿ عبلمة تجارية خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ نشر طمب تسجيؿ تمؾ العبلمة في الجريدة "يجب أف يقدـ االعتر 
، مجموعة المبادئ القانونية 22/9/2008بتاريخ  67/2005في قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الدعوى رقـ  الرسمية"

 .284الصادرة عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية، مرجع سابؽ، ص
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كما أف المسجؿ يقوـ بإرساؿ نسخة مف االعتراض إلى طالب التسجيؿ ويحؽ لؤلخير تقديـ 
ولو أف يقدـ لمسجؿ العبلمات التجارية بيانا  ،طمبوبينة خطية لدحض أسباب االعتراض عمى 

وواجب عميو تقديـ الئحة جوابية يضمنيا باألسباب التي يستند  ،خطيا باألسباب التي يستند عمييا
ال عد أنو تخمى عنو  .1عمييا في الطمب المقدـ منو لتسجيؿ العبلمة التجارية وا 

مسجؿ العبلمات التجارية أف يقـو وحكمت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية:" يجب عمى 
ويحاوؿ أف  ،بسماع أقواؿ وبينات طالب التسجيؿ وبينات المعترض عمى تسجيؿ العبلمة التجارية

ذا لـ يستطيع يرسؿ األوراؽ إلى محكمة العدؿ العميا لتفصؿ في الموضوع" ،يوفؽ بينيـ  .2وا 

ويقدـ االستئناؼ  ،عمياويستأنؼ القرار الصادر مف مسجؿ العبلمات إلى محكمة العدؿ ال
وعند النظر باالستئناؼ تسمع محكمة العدؿ العميا الفرقاء  ،مف تاريخ قرار المسجؿ ايوم 20خبلؿ 

تبيف فيو إذا كاف مف المقتضى السماح بالتسجيؿ والشروط  اوتصدر قرار  ،والمسجؿ إذا اقتضى ذلؾ
محكمة العدؿ العميا أف تسمح ولدى النظر باالستئناؼ المقدـ يجوز ل ،التي يجب مراعاتيا فيو

غير أنو ينبغي  ،بتعديؿ العبلمة التجارية المطموب تسجيميا عمى وجو ال يؤثر في ذاتية تمؾ العبلمة
في مثؿ ىذه الحالة قبؿ تسجيؿ العبلمة التجارية المعدلة أف يعمف شكميا المعدؿ وفقا لؤلصوؿ 

 .3المقررة"

                                                 
مف  36،38،39والمواد .617ص ،1997، مجمة نقابة المحاميف األردنييف،412/95قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ  1

/ب مف مشروع قانوف حماية الممكية 8 والمادة مف قانوف العبلمات األردني، 35،36،39،40 والمواد قانوف العبلمات األردني،
 الصناعية الفمسطيني.

مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عف  ،27/5/2009 بتاريخ 57/2004 العدؿ العميا الفمسطينية بالدعوى رقـقرار محكمة  2
 .446ص مرجع سابؽ، محكمة العدؿ العميا الفمسطينية،

ـو مف ي 30مف قانوف العبلمات االنتدابي إال أف مدة االستئناؼ فييا  14/6والمادة  مف قانوف العبلمات األردني، 14المادة  3
. وكذلؾ  30أيضا  2012/ىػ مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 8تاريخ قرار المسجؿ، والمادة  يـو

.مشار 1310ص ،1961، مجمة نقابة المحاميف األردنييف،36/61القرار القضائي الصادر عف محكمة العدؿ األردنية رقـ 
دراسة تحميمية مقارنة بالقانونين -جراءات تسجيل العالمة التجارية في فمسطينالجوانب القانونية إللدى: سبلمة، نعيـ: 

 .670، مرجع سابؽ، صالمصري والفرنسي
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ب اعتراض عمى تسجيؿ أية عبلمة وأجاز المشرع األردني ألي شخص بأف يقدـ طم
وحكـ . 1منعا لمغش ولـ يشترط أف تكوف لدى ىذا الشخص مصمحة مباشرة أو غير مباشرة ،تجارية

"يجوز ألي شخص أف يعترض لدى مسجؿ العبلمات التجارية عمى طمب  القضاء األردني بأنو:
رفض طمب  تسجيؿ أية عبلمة تجارية دوف أف يكوف لممعترض مصمحة شخصية مباشرة مف

لكؿ شخص مف الجميور أف يعترض عمى طمب التسجيؿ  سمح ومرد ذلؾ أف القانوف ،التسجيؿ
 .2تحقيقا لمنع الغش"

إلى مكتب المسجؿ لمعبلمات  ،ىذا االعتراض بواسطة إشعار خطي تقديـ أف يكوفويجب 
ف لطالب ويكو  ،ومف ثـ يقوـ المسجؿ بإرساؿ نسخة عف االعتراض إلى طالب التسجيؿ .التجارية

تسجيؿ العبلمة التجارية الحؽ في تقديـ البينة الخطية لدحض أسباب االعتراض عمى طمب 
وتقديـ الئحة جوابية يضمنيا باألسباب التي يستند عمييا في الطمب الذي قدمو لتسجيؿ  ،تسجيمو

ال اعتبر أنو قد تخمى عنو  .3العبلمة وا 

المقدمة إليو مف طالب التسجيؿ نات ـ االعتراض ينظر المسجؿ إلى البيوبعد تقدي 
 ،أو إذا ما رغب الطرفاف بشرح وتقديـ حججيـ ،ذلؾ يسمع أقواؿ الطرفيف إذا لـزو  ،والمعترض عميو

 .4ف بوفيومف ثـ يصدر قراره ويبمغ الطر 

ويجب أف  ،وبعد أف يصدر القرار مف قبؿ المسجؿ يجوز استئنافو أماـ محكمة العدؿ العميا
مف تاريخ القرار أو التبميغ وتنظر المحكمة باالستئناؼ وتسمع  اً يوم 20خبلؿ يتـ تقديـ االستئناؼ 

والشروط الواجب  ،وتبيف إذا كاف مف المقتضى السماح بالتسجيؿ ،األطراؼ ثـ تصدر قرارىا
 .5مراعاتيا فيو

                                                 

 
 .656ص .1997سنة  مجمة نقابة المحاميف األردنييف. عدؿ عميا. 84/96القرار رقـ 1

 
،مجمة المحاميف 8/96.والقرار رقـ 1313، ص1965عدؿ عميا، مجمة نقابة المحاميف األردنييف، سنة  66/65القرار رقـ 2

 .462، ص1996األردنييف، 
 4و3و14/2المادة و  .623ص .1997سنة  مجمة نقابة المحاميف األردنييف. عدؿ عميا. 416/95وكذلؾ انظر القرار رقـ  3

 سطيني./ج مف المشروع الفم8 المادة مف قانوف العبلمات االنتدابي. 6و5 والمادة مف قانوف العبلمات األردني.
 .4، ص1995عدؿ عميا، مجمة نقابة المحاميف األردنييف، سنة  1/55القرار رقـ  4
 مف قانوف العبلمات التجارية األردني  6و14/5المادة  5



38 

غير واردة في أماـ محكمة العدؿ العميا وال يحؽ لؤلطراؼ تقديـ بينات أو أسباب جديدة 
ويحؽ لمحكمة العدؿ العميا أف تسمح  .إال إذا سمحت المحكمة بذلؾ،لمحكمة االستئناؼ االعتراض

لعبلمة وأف يتـ بتعديؿ العبلمة التجارية المطموب تسجيميا عمى أف ال يؤثر ىذا التعديؿ عمى ذاتية ا
 .1قبؿ تسجيميا بشكميا المعدؿ اإلعبلف عنيا

فبيف أنو  ،تسجيؿ العبلمة التجاريةاالعتراض عمى  إجراءاتعمى  القانوف المصري نصو 
يجوز لكؿ ذي شأف أف يعترض كتابة عمى تسجيؿ العبلمة بإخطار يوجو إلى مصمحة تسجيؿ 

وعمى  ،وذلؾ خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ النشر ،العبلمات التجارية متضمنا أسباب االعتراض
ؿ ثبلثيف يوما مف وذلؾ خبل ،المصمحة أف ترسؿ صورة مف إخطار االعتراض إلى طالب التسجيؿ

وعمى طالب التسجيؿ أف يقدـ لممصمحة ردا كتابيا مسببا عمى  ،تاريخ ورود اإلخطار إلييا
ال عد متنازال عف طمب التسجيؿ ،االعتراض خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ تسممو اإلخطار  .2"وا 

 ماشأف االعتراض مسببا إأف المصمحة تصدر قرارىا ب كما أف القانوف المصري نص عمى
ويجوز ليا أف تضمف قرارىا بالقبوؿ إلزاـ  ،وذلؾ بعد سماع أطراؼ النزاع ،بقبوؿ التسجيؿ أو رفضو

ويجوز لكؿ صاحب مصمحة أف . 3ما تراه ضروريا مف االشتراطات لتسجيؿ العبلمة الطالب بتنفيذ
قضاء عمما أف قرار المصمحة قابؿ لمطعف أماـ محكمة ال ،يعترض عمى تسجيؿ العبلمة التجارية

 .4اإلداري

وقضت محكمة النقض المصرية أف ما تختص بو إدارة التسجيؿ عند المعارضة في 
تسجيؿ العبلمة التجارية ىو بحث ما إذا كاف االعتراض عمى قبوؿ تسجيميا يقـو عمى أسباب جدية 

                                                 
 مف قانوف العبلمات التجارية األردني. 9و 8و 14/7المادة  1
"ويجوز لكؿ ذي شأف أف  عمى أنو: 2002 نةلس 82 مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري رقـ 80تنص المادة  2

يعترض كتابة عمى تسجيؿ العبلمة بإخطار بوجو إلى المصمحة متضمنا أسباب االعتراض وذلؾ خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ 
وعمى المصمحة أف ترسؿ صورة مف اخطار االعتراض إلى  النشر وفقا لؤلوضاع التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف،

وعمى طالب التسجيؿ أف يقدـ لممصمحة ردا كتابيا  لب التسجيؿ، وذلؾ خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ ورود االخطار الييا،طا
 مسببا عمى االعتراض خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ تسميمو االخطار واال اعتبر متنازال عف طمب التسجيؿ".

 ري.مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المص 81المادة  3
الجوانب القانونية إلجراءات تسجيل  نعيـ: وانظر كذلؾ: سبلمة، مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري. 82المادة 4

 .673، مرجع سابؽ ،العالمة التجارية في فمسطين
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ار أما النزاع الذي يدور حوؿ ممكية العبلمة فتختص بو المحاكـ دوف حاجة إلى انتظار قر  ،أـ ال
 .1إدارة التسجيؿ في المعارضة بالقبوؿ أو الرفض

 :إصدار شيادة بالتسجيل وقيد العالمة التجارية في سجل العالمات التجاريةرابعا : 

وانتيت مدة االعتراض البالغة ثبلثة  ،مبدئيا إذا ما تـ قبوؿ الطمب لتسجيؿ العبلمة التجارية
أو إذا ما اعترض وصدر قرار برد  ،يو أحدشيور عمى الطمب المقدـ المسجؿ دوف أف يعترض عم

جارية بعد أف يتـ دفع الرسـو يتـ تسجيؿ العبلمة التجارية في سجؿ العبلمات الت ،االعتراض
 .2ؿ العبلمة بتاريخ الطمب باعتبار ىذا التاريخ ىو تاريخ التسجيؿوتسج

اريخ تجؿ لدى المسجؿ وينبغي أف يتضمف قيد العبلمة التجارية الذي يثبت في الس
 ،واسـ صاحبيا وعنوانو ومينتو ،وأوصاؼ البضاعة التي سجمت العبلمة التجارية بشأنيا ،التسجيؿ

 .3وكؿ ما يتعمؽ بالعبلمة مف أمور وتفاصيؿ أخرى قد يراىا المسجؿ ضرورية

يصدر المسجؿ شيادة لطالب التسجيؿ وتتضمف  ىذه الشيادة اسـ صاحب  وبعد ذلؾ
وصنؼ البضائع التي سجمت  ،مة وعدد الجريدة التي نشرت بو العبلمةالعبلمة وعنوانو ورقـ العبل

 .4(وىي عشر سنوات مف تاريخ تسجيؿ العبلمة التجارية) مف أجميا ومدة سرياف التسجيؿ

                                                 
 منشور في مجموعة قضاء النقض في المواد التجارية ،535ص ،15س 9/4/1964ؽ جمسة 29 سنة 413 الطعف رقـ 1

وانب القانونية إلجراءات تسجيل العالمة التجارية في الج نعيـ: مشار إليو لدى: سبلمة، (.738ص ،2004 )شعمة،
 .673 مرجع سابؽ، ،فمسطين

2
 مف قانوف العبلمات االنتدابي الساري في قطاع غزة. 15 المادة مف قانوف العبلمات التجارية األردني. 15/3المادة   
 .152ص، مرجع سابؽ، التشريعات الصناعية والتجارية شرح صبلح: زيف الديف، 3
مدة ممكية حقوؽ العبلمة التجارية عشر سنوات مف تاريخ  -1مف قانوف العبلمات التجاري عمى أنو:"  20المادة تنص  4

المجددة قبؿ تجدد العبلمات التجارية المسجمة أو  -2 تسجيميا ويجوز تجديد تسجيميا لمدد مماثمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف.
 مف قانوف العبلمات التجارية األردني. 21/1نفاذ أحكاـ ىذا القانوف عند انياء مدتيا عشر سنوات". و
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ذا لـ يقـ صاحب العبلمة بتجديدىا بعد انتياء المدد القانونية تعتبر العبلمة مشطوبة مف  وا 
ويحؽ لمغير استعماليا ألنيا فقدت  ،عمى انتياء مدة تسجيمياالسجؿ التجاري بانقضاء سنة واحدة 

 .لتسجيؿ في سجؿ العبلمات التجاريةقد اكتسبتيا باكانت الحماية القانونية التي 



41 

 الفصل األول 

 وخصائصو ومحمو ستعمال العالمة التجاريةمفيوم عقد الترخيص با
ية وأنواعيا والشروط البلـز مفيوـ العبلمة التجار  تناولت الباحثة في الفصؿ التمييدي

مفيوـ عقد الترخيص باستعماؿ  وستتناوؿ في الفصؿ األوؿ ،مة التجاريةتوافرىا لصحة العبل
استعماؿ العبلمة مفيوـ عقد الترخيص ب المبحث األوؿ ،مبحثيفالعبلمة التجارية وخصائصو في 
وتمييزه عف  ة التجاريةخصائص عقد الترخيص باستعماؿ العبلم التجارية ومحمو.والمبحث الثاني

 .العقود المشابية

يعتبر عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف العقود الحديثة التي ظيرت واستقرت 
أي أنو يجوز  ،فكرة انفصاؿ ممكية العبلمة التجارية كمنقوؿ معنوي عف استعماليابسبب باألذىاف 

 .1لتجارية(أف يكوف مستعمؿ العبلمة غير مالكيا )صاحب العبلمة ا

ره باستعماؿ عبلمتو ضمف عقد أي أف صاحب العبلمة التجارية يحؽ لو أف يخوؿ غي
مف خبلؿ  ،حؽ االنتفاع بعبلمتو التجاريةآلخر يخوؿ مالؾ العبلمة التجارية )المرخص( بموجبو 

مقابؿ مبمغ مالي  ،( الحؽ باستعماليا عمى منتجات ينتجيا المرخص لومنح اآلخر )المرخص لو
ف عقد إإذ  ،عميو الطرفاف وىذا العقد يعتبر عمبل تجاريا بحتا وىدفو الربح لكبل الطرفيف يتفؽ

اتيا وليس عمى المنتج أو الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يرتكز عمى العبلمة ذ
والعبلمة التجارية ال تدؿ عمى المنتج أو الخدمة بؿ أصبحت تدؿ عمى جودة وامتياز السمعة.
 ما أتاح لصاحب العبلمة التجارية الترخيص باستعماليا. وىذا ،المنتج

 األولالمبحث 

 رية ومحموستعمال العالمة التجامفيوم عقد الترخيص با

ربح دوف الاستثمار عبلمتو التجارية والحصوؿ عمى إلى مالؾ العبلمة التجارية يسعى قد 
مف خبلؿ ؿ عبلمتو التجارية تعماباس لمغير يقـو بالترخيص ذلؾ أفمف و  ،أدنى جيد منوأف يقوـ ب

                                                 
 .6ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية حساـ الديف: الصغير، 1
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خيص باستعماؿ عمى عقد التر  في ىذا المبحث وسيتـ التعرؼ. 1عقد الترخيص عمى عبلمتو
 .العبلمة التجارية وأنواعو

 :مفيوم عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية :األولالمطمب 

ة فكرية "ذلؾ العقد الذي يمتـز بمقتضاه صاحب حؽ ممكي :يعرؼ الترخيص التجاري أنو
أنواع الممكية أو أي نوع مف  نموذجا صناعيا.... ،رسما ،عبلمة تجارية ،سواء أكانت براءة اختراع

وقد يرتبط  ،الحؽ الستغبلؿ ىذا الحؽ لمدة زمنية معينة نظير مقابؿ محدد خرالفكرية بأف يمنح آ
جواز االتفاؽ عمى  بالتزاـ عمى مانح الترخيص بمراعاة النظاـ العاـ لمتقنية الذي ينص عمى عدـ

 .2"د وتحقيؽ النتائجقتخفيؼ المسؤولية في حالة عدـ انجاز أىداؼ الع

"عقد يخوؿ المرخص لو حؽ  :أما عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية فيعرؼ بأنو
وبذلؾ يكتسب المرخص  ،أو في حدود إقميـ معيف ،إنتاج السمع التي تحمؿ العبلمة بكميات معينة

خبلؿ مدة العقد مع التزامو  ،عبلمة المرخص التجاريةىذه السمع مع وضع ذات  و حؽ إنتاجل
 .3بشروط الترخيص"

"العقد الذي يجيز لمالؾ العبلمة التجارية أف  :وكذلؾ يعرؼ عقد الترخيص أيضا بأنو
يرخص بمقتضاه لشخص أو أكثر باستعماؿ العبلمة التجارية عف كؿ أو بعض المنتجات أو 

                                                 
ود الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية تشير سجبلت دائرة الممكية الفكرية في وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني أف عدد عق 1

ال تتجاوز عشرة عقود سنويا ويتـ إعماؿ قواعد عقد اإليجار في ظؿ عدـ وجود نص قانوف يعالج عقد الترخيص باستعماؿ 
اـ أشرؼ حميداف، موظؼ دائرة الممكية الفكرية وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني، ر  العبلمة التجارية. مقابمة أجريتيا مع أ.

 .24/8/2016اهلل، بتاريخ 
وعرؼ  .444ص، 1988، القاىرة"، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا "دراسة تطبيقية كيبلني، محمود:ال 2

الترخيص التعاقدي بأنو " ترخيص صادر مف مالؾ النموذج  (2مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني في المادة )
لرسـ الصناعي أو مالؾ البراءة أو العبلمة التجارية لممرخص لو، يخولو بمقتضاه بعض أو كؿ حقوقو في الصناعي أو ا

 استغبلؿ موضوع الحماية مدة معينة لقاء أجر محدد". 
 .70ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية الصغير، حساـ الديف عبد الغني: 3
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و ما لـ يتـ عنيا العبلمة وكقاعدة عامة يكوف لمالؾ العبلمة أف يستعمميا بنفس ةالخدمات المسجم
 1"االتفاؽ عمى غير ذلؾ

"عقد  :ترى الباحثة أنو يمكف تعريؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية عمى أنوو 
عبلمتو  يخوؿ بمقتضاه مالؾ العبلمة التجارية سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا الحؽ باستعماؿ

سواء كانت المنتجات مف صنع المرخص لو أو  ،التجارية عمى كؿ أو بعض منتجاتو أو خدماتو
 وذلؾ خبلؿ مدة معينة ونطاؽ جغرافي محدد مقابؿ بدؿ يتفؽ عميو". ،مف صنع غيره

الترخيص باستعماؿ العبلمة  مسألة بد مف التطرؽ إلى التطور الذي حصؿ عمى وال
وكذلؾ التنظيـ التشريعي لعقد  يث عف االتجاه التقميدي واالتجاه الحديث مف خبلؿ الحد ،التجارية

 .في ىذا المجاؿالترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 

 :)عدم جواز الترخيص باستعمال العالمة التجارية( التجاه التقميدي:ا أوال:

ف العبلمة يعتبر ىذا االتجاه مؤيدا لعدـ جواز ترخيص العبلمة التجارية عمى اعتبار أ
فبل يجوز لصاحب  ،نظرية المصدر(صنع أو المشروع كمصدر لممنتجات )التجارية تدؿ عمى الم

ألف ىذا االستعماؿ ال يدؿ عمى المصدر الحقيقي  ؛العبلمة أف يقوـ بالترخيص لمغير باستعماليا
التجارية فممكية العبلمة  ،وبذلؾ يؤدي إلى تضميؿ وخداع الجميور بشأف مصدر المنتجات ،لمسمعة

كما ويحظر التصرؼ في العبلمة  ،ال تنتقؿ إال بانتقاؿ ممكية المشروع كمو وتنقضي بانقضائو
ألف ىذا التصرؼ يحوؿ دوف أداء العبلمة لوظيفتيا األساسية أال  ،التجارية مستقمة عف المشروع

 .2وىي الداللة عمى مصدر المنتجات

ص باستعماؿ العبلمة التجارية حسب والقضاء األمريكي أوؿ مف قضى بعدـ جواز الترخي
 Macmahan Pharmacal  coومف القضايا الشييرة التي حكـ بيا قضية ) ،نظرية المصدر

                                                 
االسم والعنوان  –العالمات التجارية والصناعية  –الرسوم والنماذج الصناعية –راع براءات االختالقميوبي، سميحة:  1

 .340، ص1998دار النيضة العربية،  ، القاىرة:2، طالتجاري
 .48-46ص، مرجع سابق الصغير، حساـ الديف عبد الغني: 2
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vDenever Chemical Mfg.co ف المحكمة أكدت عمى عدـ جواز التنازؿ عف العبلمة إ( حيث
 .1وأو الترخيص باستعماليا مستقمة عف المشروع الذي تستخدـ لمداللة عمى منتجات

 رخيص باستعمال العالمة التجارية(:)جواز الت :2االتجاه الحديثثانيا:

وجاءت ىذه الفكرة  ،أخد ىذا االتجاه بفكرة جواز الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
فمـ تعد تقتصر العبلمة  نتيجة التغيرات االقتصادية الحديثة وتطور وظيفة العبلمة التجارية.

بؿ أصبحت ترمز إلى صفات المنتج وخصائصو  ،مصدر المنتجات فقط التجارية أنيا دالة عمى
فبذلؾ أصبحت العبلمة التجارية تضمف لممستيمؾ توافر صفات وخصائص معينة في  ،وجودتو

 وعرفت ىنا )بنظرية الضماف(. ،المنتجات وتميزىا عف غيرىا مف السمع المماثمة ليا

جعؿ الترخيص تجات بالنسبة لممستيمؾ ف فكرة ضرورة توافر صفات وجودة معينة في المنإ
باستعماؿ العبلمة التجارية أمرا جائزا إذا ما حممت السمع التي ينتجيا المرخص لو نفس خصائص 

وبذلؾ تنتفي صفة خداع وتضميؿ  وجودة التي استخدمت العبلمة التجارية في تمييزىا بداية.
أصبح القضاء والفقو األمريكي يقضي د قو  .المستيمؾ بالترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية لمغير

 بالترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وكذلؾ انتشر ىذا االتجاه في الدوؿ األوروبية.

 التنظيم التشريعي لعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية: ثالثا:

 95عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية حسب نص المادة )نظـ القانوف المصري 
ف المشرع المصري أعطى الحؽ إحيث  ،مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري (99و

واشترط لقيد  ،أو أكثر طبيعي أـ اعتباري خرآلمالؾ العبلمة التجارية أف يقوـ بترخيصيا لشخص 
عقد الترخيص في سجؿ العبلمات أف يكوف موثقا أو مصدقا عمى صحة التوقيعات في الشير 

 .بحؽ الغير إال بعد القيد والنشر عنو حسب األصوؿ نافذا عتبر نافذا ىذا الترخيصوال ي ،العقاري

                                                 
1
 .48ص،المرجع السابقالصغٍر,حسامالدىػبدالغًٌ:
 .50-49ص ،المرجع السابقالغني:الصغير.,حساـ الديف عبد  2
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عمما أف اشتراط توثيؽ عقد الترخيص أو التصديؽ عمى صحة التوقيعات عميو ىو لقيد العقد 
 .1بالسجؿ المخصص وليس شرطا لصحة العقد

ص إال مع التنازؿ ال يتنازؿ المرخص لو لمغير عف حقو في الترخيأوكذلؾ اشترط المشرع 
وكذلؾ ال يجوز  ،2ذلؾ ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ عف المحؿ التجاري الذي تستخدـ العبلمة لمنتجاتو

أف يتضمف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة أي شروط تجعؿ المرخص لو مقيدا بقيود غير 
 .ضرورية لمحفاظ عمى الحقوؽ المترتبة عمى تسجيؿ العبلمة

مف أطراؼ عقد ترخيص العبلمة التجارية أف يطالب بشطب وسمح المشرع المصري ألي 
ألف طمب الشطب مف طرؼ ؛ بذلؾ الطمب خراآلعمى أف يتـ إخطار الطرؼ  ،قيد عقد الترخيص

 .3واحد في ىذا النوع مف العقود يمس بحقوؽ الطرؼ األخر

رخيص أحكاـ عقد الت 1952العبلمات التجارية لسنة  قانوف نظـأما المشرع األردني فمـ ي
مف قانوف العبلمات التجاري  (26/2في نص المادة )أضيؼ إال أنو  .باستعماؿ العبلمة التجارية

أف مف حؽ مالؾ العبلمة التجارية أف وقد جاء في ىذا التعديؿ  .1999األردني المعدؿ لسنة 
 ،عبلمتو التجارية سواء لجميع بضاعتو أو بعضيا يرخص لغيره شخصا كاف أـ أكثر باستعماؿ

مف القانوف ذاتو يحؽ لمالؾ العبلمة استعماليا أيضا ما لـ يتفؽ األطراؼ  26/2حسب المادة و 
 .بموجب عقد خطي واجب التسجيؿ في سجؿ العبلمات التجارية ،خبلؼ ذلؾ

وحدد القانوف  ،وكذلؾ عمى أطراؼ العقد االلتزاـ بالمدة القانونية المحددة لعقد الترخيص
المنطقة الجغرافية لمعقد والتنازؿ والشطب وكؿ ما تعمؽ بالعقد حسب إجراءات التسجيؿ والتجديد و 

 .4تعميمات الوزير

                                                 
مف قانوف حماية الممكية  95. تنص المادة 537ص، مرجع سابؽ، 2009، طبعة الممكية الصناعية سميحة: القميوبي، 1

لمالؾ العبلمة أف يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعماؿ العبلمة عمى كؿ أو  -1الفكرية المصري عمى أنو:"
وال  -2ة عنيا العبلمة وال يحوؿ الترخيص لمغير دوف استعماؿ المالؾ ليا ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ. بعض المنتجات المسجم

 يجوز لمالؾ العبلمة انياء عقد الترخيص أو عدـ تجديده اال لسبب مشروع".
2
 هيقاًوىحواٌتالولكٍتالفكرٌتالوصري.97الوادة
 .556ص، مرجع سابؽ، 2005، طبعة الممكية الصناعية سميحة: القميوبي، 3
 مف قانوف العبلمات التجارية األردني. (25-19) المواد 4
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الترخيص  أحكاـ عقدبخصوص  1وفي مقابمة أجريتيا مع مسجؿ العبلمات التجارية
فقد أفاد بأنو في ظؿ عدـ تنظيـ القوانيف النافذة في الضفة الغربية  باستعماؿ العبلمة التجارية

 .إنو يتـ الرجوع بشأف ىذا العقد ألحكاـ القواعد العامة لمعقودف، ىذا العقد وقطاع غزة ألحكاـ

وترى الباحثة ضرورة وأىمية تنظيـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية في 
وىذا مف خبلؿ  ،ف الترخيص يزيد مف العائد المالي واالستثماريإالتشريعات الفمسطينية حيث 

بية كوف الترخيص يتسـ بالطابع الدولي كترخيص األدوية والمطاعـ االستثمارات الكبيرة واألجن
 األجنبية.

أما القانوف الفرنسي فقد نص عمى أحكاـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية في 
بؿ اكتفى  ،رط الكتابة ليذا العقدتولكنو لـ يش ،مف قانوف الممكية الفكرية الفرنسي (714/1المادة )
 .2وىذه الكتابة الزمة عند النشر بالسجؿ الوطني لمعبلمات ،الرىف والتنازؿ في حالةبوجوبيا 

دوؿ ( لم21أجازت اتفاقية تريبس في المادة )قد أما بالنسبة لموقؼ االتفاقيات الدولية ف
ز الترخيص ولـ تج ،وضع شروط لمترخيص باستخداـ العبلمة التجارية أو التنازؿ عنيااألعضاء 

أف سبب ىذا االستبعاد لمترخيص اإلجباري  وىنا يرى البعض .لعبلمة التجاريةاإلجباري باستخداـ ا
وال ، ىو عدـ وجود مصمحة عامة تقتضي وجود مثؿ ىذه التراخيص لبلنتفاع بالعبلمة التجارية

 .3مصمحة ممحة مف وراء ىذا الترخيص يوجد أي

مة التجارية الحؽ قد أعطت صاحب العبل ،(WIPO) المنظمة العالمية لمممكية الفكريةأما 
، ويرجع السبب إلى وجود عبلقة تربط العبلمة التجارية والسمع ،بالترخيص لمغير واالنتفاع بعبلمتو

                                                 
بتاريخ  راـ اهلل. مسجؿ العبلمات التجارية، وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني. عمي ذوقاف. مقابمة أجريتيا مع أ. 1

11/1/2017. 

 .131ص، مرجع سابق نعيـ جميؿ: سبلمة، 2
ة القانونية لمممكية الصناعية  )وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الحمايجبلؿ وفاء:  محمديف، 3

تطور  ببلؿ عبد المطمب: وكذلؾ انظر بدوي، .119ص، 2004سنة  دار الجامعة الجريدة. اإلسكندرية: .الفكرية "تريبس"(
دار  القاىرة: .ية التريبس واالتفاقيات السابقة عمييا(اآلليات الدولية لحماية حقوق الممكية الصناعية )دراسة في ضوء اتفاق

 .132ص، 2006 النيضة،
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لذلؾ فمف الضروري أف يحافظ المرخص لو  .ف كثيرا ما توحي العبلمة بمستوى الجودة والشيرةإإذ 
لعبلمة التجارية أف يراقب وعمى مالؾ ا .عمى ىذه العبلقة والمستوى الذي فيو مف جودة وشيرة

ف بعض إبؿ حتى  ،ويتأكد مف حسف استعماؿ المرخص لو لمعبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص
 ،البمداف تمـز النص في عقد الترخيص عمى المراقبة الفعمية عمى المرخص لو مف قبؿ المرخص

الضروري أيضا  ومف ويعد العقد باطبل إذا ما خبل مف نص مراقبة الجودة وممارستيا فعميا.
ذلؾ أف انتفاع الغير بعبلمة  ،لممرخص أف يراقب االنتفاع بالعبلمة عف كثب لموفاء بشرط االنتفاع

بعد الحصوؿ عمى تصريح قانوني مف مالؾ العبلمة باالنتفاع بيا تحت إشراؼ المالؾ ومراقبتو يعد 
 .1كما لو كاف انتفاعا بالعبلمة عمى يد المالؾ نفسو

1994اىدة قانوف العبلمات التجارية لسنة أما بالنسبة لمع
فمـ تنص بشكؿ صريح وواضح  2

أنو  (11إنما يفيـ ضمنيا مف نص المادة ) ،عمى جواز عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
 ث عف نقؿ الممكيةالمادة تتحدىذه حيث أف  ,يجوز الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

جواز الترخيص  -مف باب أولى-األمر الذي يعني  ي ىذا المجاؿ.ا فتباعيواإلجراءات الواجب ا
 .لمغير باستعماؿ العبلمة التجارية

معاىدة سنغافورة بشأف قانوف العبلمات ( مف 11يفيـ ضمنا مف نص المادة )وكذلؾ 
ولـ تنص  ،أنيا أجازت التعامؿ بعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 2006التجارية رقـ 
أما معاىدة  معينة.وفؽ إجراءات التغيير في ممكية العبلمة  نيا تحدثت عفحيث إ يو.صراحة عم

 .3باريس فجاءت خالية مف النص عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

والمبلحظ ىنا أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية قد نظمتو القوانيف المقارنة 
وىذا يدؿ عمى أىميتو في الحياة العممية والحاجة إليو  ،ىدات الدوليةوكذلؾ أغمب االتفاقيات والمعا

 ة في فمسطيف لـإال أف القوانيف المطبق ،كعقد مف العقود الواجب توافرىا عمى الساحة االقتصادية

                                                 

 
 .http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm 21/8/2016انظر )المنظمة العالمية لمممكية الفكرية(:  1
2
 :هوقغالوٌظوتالؼالوٍتللولكٍتالفكرٌتهٌشورةػلى1994هؼاهدةقاًوىالؼالهاثلسٌت

http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm 
 .http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm >.21/8/2016انظر )المنظمة العالمية لمممكية الفكرية(:  3

http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm
http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm
http://www.wipo.int/sme/ar/faq/tm
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قوانيف  الضفة الغربية أو قطاع غزة  ألنياتنظـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية سواء في 
جة إلى تطوير ومواكبة القوانيف الجديدة كي تتماشى مع التشريعات عمى مستوى دولي قديمة وبحا
قميمي.  وا 

لمالؾ العبلمة أنو " 1999المعدؿ قانوف العبلمات التجارية األردني  مف (11جاء في المادة )     
التجارية أف يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثؽ لدى المسجؿ باستعماؿ عبلمتو 

رية لجميع بضائعو أو بعضيا ولمالؾ ىذه العبلمة حؽ االستمرار في استعماليا ما لـ يتفؽ التجا
أف المشرع أراد التحدث عف أنواع عقد الترخيص  نص المادةحيث يستنبط مف  1عمى خبلؼ ذلؾ"

وقد أعطى صبلحية تحديد نوع الترخيص لؤلطراؼ وتقسـ ىذه  ،في استعماؿ العبلمة التجارية
 :األنواع إلى

نو بموجب ىذا النوع مف الترخيص يتـ منح إ(: حيث االستئثاري الترخيص البسيط )غير -1
المرخص لو صبلحية استعماؿ العبلمة التجارية في المنطقة الجغرافية المحددة في عقد 

وكذلؾ ال يمنع المرخص  ،المرخص مف حقو باستعماؿ عبلمتو التجارية وال يفقد ،الترخيص
في ذات المنطقة الجغرافية أو ذات العبلمة و ص ثالث عمى أيضا مف منح ترخيص لشخ

 .2أماكف أخرىفي 

ال يكوف ا  ارية و واألصؿ أف ال يمنع عقد الترخيص المرخص مف استعماؿ عبلمتو التج
مف التوصية  1/11والمادة  عمى العبلمة المرخص لو باستعماليا. لممرخص حؽ استئثاري

الترخيص  عرفت 2000الصادرة عاـ ة المنبثقة اريالمشتركة بشأف تراخيص العبلمات التج

                                                 
مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري والتي نصت عمى أنو:" لمالؾ العبلمة أف يرخص لشخص  95تقابميا نص المادة  1

باستعماؿ العبلمة عمى كؿ أو بعض المنتجات المسجمة عنيا العبلمة وال يحوؿ الترخيص لمغير  أو أكثر طبيعي أو اعتباري
 عمى غير ذلؾ". دوف استعماؿ المالؾ ليا ما لـ يتفؽ

: ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية ألعضاء مجمس ترخيص الممكية الفكرية ونقل التكنولوجياالصغير، حساـ الديف:  2
. انظر 4ص ،2004/ آذار 24و 23 الشورى. مسقط: المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )ويبو(.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04_9 العالمات زيف الديف، صبلح:  وانظر
 .217ص، رجع سابؽ، .2015، التجارية وطنيا ودوليا

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04_9
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04_9
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بالعبلمة أو "الترخيص الذي ال يحوؿ دوف انتفاع صاحب التسجيؿ : بأنو يغير االستئثار 
 .1خر"منح تراخيص ألي شخص آ

الترخيص الوحيد )الحصري(: وىذا الترخيص يكوف فقط لممرخص لو دوف غيره وال يحؽ 
مع بقاء حؽ  ،كاف الجغرافي ذاتولممرخص منح أي ترخيص لشخص ثالث في الم
 .2المرخص باستعماؿ العبلمة التجارية دوف قيد أو شرط

دة مف عقد الترخيص االستئثاري: ففي ىذا النوع مف الترخيص ييدؼ المرخص لو االستفا -2
مة التجارية أو ما يمكف حيث يمنع عمى المرخص استعماؿ العبل العبلمة التجارية بأقصى
عمى المرخص  استعماؿ العبلمة التجارية مقصورا حيث يبقى خر.منح ترخيص لشخص آ

ال يستطيع أف نفسو الوحيد أف مالؾ العبلمة  الترخيص ويمتاز ىذا النوع عف ،لو فقط
 .3و التجارية في ىذا النوع مف الترخيصيستعمؿ عبلمت

وترى الباحثة أف كؿ نوع مف أنواع التراخيص يحدد حجـ المقابؿ المادي الذي سيقـو 
 ،فإذا ما تـ االتفاؽ بيف األطراؼ عمى أف يكوف الترخيص استئثاريا ،مرخص لو بدفعو لممرخصال

 ،بحيث يمنع عمى صاحب العبلمة التجارية أف يستخدميا أو أف يرخص لشخص ثالث باستخداميا
أقؿ يكوف  فالعائد المادي مف الترخيص البسيطف فإوبالمقابؿ  .فاف العائد يكوف في أكبر حاالتو

وال يمنعو أيضا رخص مف استعماؿ العبلمة التجارية,نو ال يمنع المحيث إ ,ع الثبلثةد في األنواعائ
  .مف الترخيص لمغير

 

 

                                                 
 منشورة عمى الموقع االلكتروني.  intwww.wipo.الموقع الرسمي لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية  1

مف التوصية المشتركة  1/10. المادة 218، مرجع سابؽ، ص8102العالمات التجارية وطنيا ودوليا.زيف الديف، صبلح:  2
 بشأف تراخيص العبلمات التجارية.

مف التوصية المشتركة  1/9المادة  .218ص ، مرجع سابؽ، 8102، العالمات التجارية وطنيا ودوليازيف الديف، صبلح:  3
 بشأف تراخيص العبلمات التجارية.

http://www.wipo.int/
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 :محل عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية المطمب الثاني:

 ،لمتعرؼ عمى المقصود مف ىذا العقد بشكؿ أكبر البد مف التطرؽ لمحؿ عقد الترخيص   
أو  ما عمؿب القياـ والمحؿ يتجسد بإعطاء شيء أو العقد. ؿ يعتبر مف أىـ أركافف المححيث إ

يتمثؿ المحؿ بالحؽ فأما في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية  االمتناع عف عمؿ ما.
باستعماؿ العبلمة التجارية واالنتفاع بيا مف خبلؿ استعماؿ العبلمة عمى البضائع أو المنتجات 

 رخص لو.العائدة لمم

والبد مف أف تكوف العبلمة التجارية مستكممة لمشروط الشكمية والموضوعية التي تـ ذكرىا 
 ألنيا ستكوف األساس الذي يرتكز عميو عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية. ،سابقا

 استعماليا.والحق في الفرع األول: الحق في العالمة التجارية 

حيث إف  ،استعماليافي العبلمة التجارية وبيف الحؽ في  ف الحؽالتمييز بيابتداء  ال بد مف 
 وأعينيا أو ف القانوف المدني األردني نص عمى أف الحؽ يكوف شخصيا ىناؾ فرقا بينيما إذ إ

 .1معنويا

ويحؽ  ،مديف لوحدىما دائف واآلخر نونية بيف شخصيف أ: ىو رابطة قا2فالحؽ الشخصي
ففي الحؽ  ؿ حؽ عيني أو القياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ.لمطرؼ الدائف مطالبة المديف بنق

وقد يكوف  ،الشخصي يكوف المحؿ ىو نقؿ حؽ عيني كالتزاـ البائع بنقؿ ممكية المبيع إلى المشتري
وقد يكوف المحؿ االمتناع  ،المحؿ االلتزاـ بعمؿ معيف كالتزاـ المؤجر بتسميـ المأجور إلى المستأجر

حؿ أدوات منزلية بعدـ فتح محؿ مشابو لو ينافس المشتري في ذات عف عمؿ كالتزاـ بائع م
 .المكاف

                                                 

 
 عمى أنو :"يكوف الحؽ شخصيا أو عينيا أو معنويا". 1976( لسنة 43مف القانوف المدني األردني رقـ ) (67تنص المادة )1
ديف يطالب بمقتضاىا رابطة قانونية بيف دائف وم :ي األردني عمى أنو :"الحؽ الشخصي( مف القانوف المدن68تنص المادة ) 2

 الدائف مدينو بنقؿ حؽ عيني أو القياـ بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ".
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: فيو سمطة مباشرة يقدرىا القانوف لشخص معيف عمى شيء معيف 1أما الحؽ العيني
ويمكف أف يكوف الحؽ العيني أيضا استئثار شخص بشيء معيف بالذات استئثارا يقره  .بالذات
ع إال عمى شيء مف األشياء وتكوف لمشخص سمطة مباشرة فينا محؿ الحؽ العيني ال يق .القانوف

 عمى ىذا الشيء.

 : أنو سمطة الشخص عمى نتاجو الفكري أو الفني أو األدبي2وأخيرا يعرؼ الحؽ المعنوي
وصاحب  ،كحؽ المؤلؼ عمى مؤلفو )ذىني( غير مادي فينا يكوف المحؿ شيئاً  )اإلنتاج الذىني(

 العبلمة التجارية عمى عبلمتو.

ويوصؼ ىذا الحؽ بأنو  ،ويأخذ الحؽ المعنوي صفاتو مف كبل الحقيف الشخصي والعيني  
فيو يقارب الحقوؽ العينية بعدـ وجود وسيط في عبلقتيما فتعتبر العبلقة  ،يتوسط الحقيف السابقيف

وذلؾ بخبلؼ ما ىو عميو الحاؿ في  ،مباشرة بيف الشخص صاحب اإلنتاج الذىني وبيف حقو
بخبلؼ الحؽ الشخصي  الحؽ العيني ال يرد إال عمى شيء مادي فإف وبالمقابؿ ،ةالحقوؽ الشخصي

 .المعنويالحؽ و 

أىـ ما يميز الحقوؽ المعنوية عف الحؽ الشخصي والعيني ىو ذلؾ النتاج الفكري الذي ف إ
 .3ظير نتيجة لما تفتؽ عنو الذىف حتى أبرزه إلى حيز الوجود

 ،ة في قرار ليا أف العبلمة التجارية تعتبر حقا معنوياوقد قضت محكمة العدؿ العميا األردني
"تعتبر العبلمة التجارية أحد الحقوؽ المعنوية المتصمة دائما بنشاط التاجر  حيث نص القرار عمى:

 .4باعتباره ماال منقوال معنويا مستقبل عف عناصره المكونة لو"

                                                 
الحؽ العيني سمطة مباشرة عمى شيء معيف يعطييا القانوف  -1مف القانوف المدني األردني عمى أنو :" (69المادة )تنص  1

مصادر االلتزام في القانون المدني  أنور: سمطاف، انظر كذلؾ: ويكوف الحؽ العيني أصميا أو تبعيا". -2لشخص معيف.
 .6ص المكتب القانوني، عماف: ،2ط ،دراسة مقارنة في الفقو االسالمي األردني:

 "الحقوؽ المعنوية ىي التي ترد عمى شيء غير مادي". ( مف القانوف المدني األردني عمى أنو :71المادة )تنص  2
 .29ص مرجع سابؽ،، ستعمال العالمة التجارية في التشريع األردنيعقد الترخيص با نادر عبد الحميـ: السبلمات، 3
 منشورات مركز عدالة. .158/2008قرار رقـ  محكمة العدؿ العميا األردنية. 4
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حت الحقوؽ ا تص مما سبؽ إلى أف بعض صور الحقوؽ المالية يصعب إدراجيمخون
والتي تعتبر التجارية واألدبية  الصناعية ومنيا حقوؽ الممكية الفكرية  ،العينية أو الحقوؽ الشخصية

 .1عمى نتاج فكري وذىني غير مادي لذلؾ أدرجت تحت ما يسمى بالحقوؽ المعنوية اً حق

ألف  ،عينيةأما الحؽ باستعماؿ العبلمة التجارية فبل يمكف إدراجو تحت ما يسمى بالحقوؽ ال
ويمكف  ،والحؽ العيني ال يرد إال عمى الشيء المادي وليس المعنوي ،العبلمة التجارية شيء معنوي

الحؽ باستعماؿ العبلمة التجارية قريب مف الحؽ الشخصي مف ناحية األطراؼ )مرخص  فّ القوؿ إ
مة التجارية وكذلؾ يمكف إدراجو ضمف الحقوؽ المعنوية كوف الحؽ باستعماؿ العبل ،ومرخص لو(

 يرد عمى شيء غير مادي أال وىو العبلمة التجارية.

وتبلحظ الباحثة أف الحؽ بالعبلمة التجارية ىو السمطة التي يمتمكيا صاحب العبلمة 
كالرىف والتنازؿ وكذلؾ  والتي تخولو القياـ بكافة التصرفات القانونية الجائزة  ،التجارية عمى عبلمتو
)المرخص لو(  الحؽ باستعماؿ العبلمة التجارية فيو يتمثؿ بحؽ شخصأما  الترخيص باستعماليا.

باستخداـ العبلمة التجارية العائدة لممرخص عمى منتجات أو خدمات يقوـ المرخص لو بتصنيعيا 
وال يستطيع المرخص لو التنازؿ عف  ،وفؽ الشروط المحددة في العقد المبـر بينيماأو ترويجيا 

 .2لمعبلمة التجاريةليذه يعتبر مالكا  إقامة دعوى التعدي عمييا لكونو الالعبلمة أو بيعيا أو حتى 

 :حماية محل عقد الترخيص باستعمال العالمة التجاريةالفرع الثاني: 

التزامات لكبل و  احقوقب عقد الترخيص باستعماليا يرتب إف استعماؿ العبلمة التجارية بموج
عميو و  ،ة التجارية دوف التعرض مف قبؿ الغيرفيحؽ لممرخص لو استعماؿ العبلم ،العقد طرفي

وقد تـ تنظيـ حماية ىذه الحقوؽ بالقوانيف المحمية  ،لسمعتيا وعدـ اإلساءة حسف استعماليا
 واالتفاقيات والمعاىدات الدولية كاتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية واتفاقية تريبس.

 :عماؿ العبلمة التجارية وىيبد مف ذكر طرؽ حماية محؿ عقد الترخيص باست وال

                                                 
  .194ص، 2006دار الثقافة، سنة  عماف:، العالمات التجارية وطنيا ودولياصبلح:  زيف الديف، 1
 .30ص، مرجع سابقنادر عبد الحميـ:  وكذلؾ انظر السبلمات، .127ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 2
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 :الحماية المدنية لمحق باستعمال العالمة التجارية محل عقد الترخيص باستعماليا أوال: 

محمي استنادا إلى وعدـ التعدي عمييا مف الغير إف الحؽ باستعماؿ العبلمة التجارية 
نصت  1المدني األردنيف القاعدة العامة في القانوف إالقواعد العامة في المسؤولية المدنية حيث 

 فّ إحيث  ،عمى أف كؿ متضرر لو الحؽ في المطالبة بالتعويض جراء التعرض لمفعؿ الضار
 ف الحؽ في التعويض متعمؽ بالنظاـ العاـ.إالمتسبب بالضرر يضمف تعويض المضرور وحيث 

ر ة بجبر الضر وىنا فالحماية المدنية تمـز المعتدي عمى الحؽ باستعماؿ العبلمة التجاري
 ف الحؽ فيإف ،وعمى ذلؾسواء أكاف المتضرر ىو صاحب العبلمة أـ المرخص لو باستخداميا.

إذ يحؽ لمف وقع تعد عمى  ،العبلمة التجارية البد مف أف يدرج تحت مظمة الحماية المدنية استعماؿ
سيسا بالتعويض تأ العبلمة التجارية أف يقـو برفع دعوى مدنية عمى المتعدي مطالبااستعماؿ حقو ب

 .2مشروعةالغير عمى المنافسة 

 لسنة  ومف خبلؿ الرجوع إلى القانوف المنظـ لمعبلمات التجارية المطبؽ بالضفة الغربية
اشترط لبلستفادة مف  نجد أف كمييما ،وقانوف العبلمات االنتدابي المطبؽ في قطاع غزة 1952

 لتجارية أف تكوف العبلمةعبلمة االحماية المدنية والمطالبة بالتعويض إذا ما تـ التعدي عمى ال
  

                                                 
"كؿ خطأ  مف القانوف المدني المصري ونصت عمى أنو: (163يقابميا المادة ) مف القانوف المدني األردني، 256المادة  1

مسطيف نصت عمى مف مجمة األحكاـ العدلية المطبقة في ف (20وكذلؾ المادة ) سبب ضرر لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض"،
 مف لمشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني. 148والمادة  "الضرر يزاؿ". أنو:

قانون العالمات التجارية  محمود مختار: بربري، انظر: .243ص، مرجع سابؽ، العالمات التجارية صبلح: زيف الديف، 2
ؾ يعتبر حؽ التعويض ممزمًا إذا تـ اإلضرار بالعبلمة . وكذل131ص، 2010، المحل التجاري(–)حقوق الممكية الصناعية 

التجارية وتضرر مالكيا سواء كانت العبلمة التجارية مسجمة أو غير مسجمة. فالعبلمة التجارية تتمتع بالحماية المدنية سواء 
 كانت مسجمة أـ ال .
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 .1مسجمة وفؽ األصوؿ الواردة في القانوف

وىذا يعني أف مف يستخدـ عبلمة تجارية غير مسجمة ال يمكنو المطالبة بالتعويض عف 
وسواء أكاف ىذا المستخدـ مالكا ليا أـ مرخصا لو مف مالكيا باستخداميا.وىذا  ،االعتداء عمييا

 ة العبلمة التجارية تتعمؽ باستخداميا وليس بتسجيميا.األمر منتقد ألف ممكي

 أف مالكي العبلمات 1952مف قانوف  (34المادة ) يترتب عمى نصوتبلحظ الباحثة أنو 
واليدؼ مف ذلؾ ىو  ،رفع الدعوى المدنية فقط مف يحؽ ليـ ىـدوف غيرىـ المسجمة التجارية 

وكأف المشرع أراد القوؿ  ،مباشرةبصورة غير  ولكف ،مى التسجيؿالتجارية ع تشجيع مالكي العبلمات
نو عمى مالؾ العبلمة التجارية القياـ بتسجيؿ عبلمتو التجارية لكي يتمكف مف إقامة الدعوى إ
 .لمدنية في حاؿ جرى التعدي عمى عبلمتوا

مالؾ العبلمة التجارية المسجمة يحؽ لو إقامة الدعوى المدنية ضد المعتدي عمى طالما أف و 
إقامة الدعوى المدنية  لو كذلؾ حؽي باستعماؿ عبلمة مسجمةالمرخص لو ف إف ،التجاريةعبلمتو 

وشروط ىذه الدعوى متوافرة مف فعؿ ضار ىذه العبلمة، ضد مف يعتدي عمى حقو باستعماؿ 
 .2وضرر وعبلقة سببية

                                                 
عويضات عف أي تعد عمى عبلمة تجارية أنو :"ال يحؽ ألحد أف يقيـ دعوى بطمب ت 1952( مف قانوف 34جاء في المادة ) 1

غير مسجمة في المممكة الياشمية إال أنو يحؽ لو أف يقدـ الدعوى إلبطاؿ عبلمة تجارية سجمت في المممكة األردنية الياشمية 
مف قبؿ شخص ال يممكيا بعد أف كانت مسجمة في الخارج"وذات النص في قانوف العبلمات المطبؽ في قطاع غزة.والمادة 

بخبلؼ الحاالت المشار الييا في  -1نصت أنو:" 2012( مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة  53)
فبل يجوز ألحد تحريؾ دعوى داخؿ فمسطيف مطالبا بالتعويض عف التعدي عمى العبلمة  الفقرتيف )ب( و)ج( مف ىذه المادة،
تقديـ طمب لممسجؿ إلبطاؿ تسجيؿ عبلمة مسجمة في فمسطيف مف يحؽ ألي شخص -2 التجارية غير المسجمة في فمسطيف.

إذا كانت مسجمة في الخارج واذا كاف مستندا عمى أي مف األسباب الواردة في الفقرات )و( و  قبؿ شخص ال يعتبر مالكا ليا،
ستئناؼ لدى محكمة ويكوف قرار المسجؿ بيذا الخصوص قاببل لبل ( مف ىذا القانوف،35)ز( و)ي( و)ؿ( و)ـ(  مف المادة )

 ( يوما مف تاريخ تبميغ قرار المسجؿ.."60العدؿ العميا خبلؿ )
الحماية المدنية لمعالمات التجارية غير المسجمة وفق أحكام القانون األردني واالتفاقيات الدولية. دراسة  مسمـ: أبو عواد، 2

 .61ص ،2007، األردنية الجامعة ، رسالة ماجستير،مقارنة
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انت الحماية المدنية لمعبلمة إال إذا كتوفير عدـ المشرع األردني قد تدارؾ مسألة  إال أف
2000لسنة  (15عندما قاـ بسف قانوف المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقـ ) ،مسجمة

1. 
مف قبيؿ المنافسة غير المشروعة التي ال العبلمة التجارية  عتداء عمىنو يمكف اعتبار اإلإحيث 

مف تعتبر روعة المنافسة غير المش فدعاوى 2يمكف أف تكوف إال تطبيقا ألحكاـ المسؤولية التقصيرية
 .3قبيؿ الدعاوي المدنية

مشروع حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لـ يتدارؾ األمر بشكؿ جيد  فإويبلحظ 
إذا كانت العبلمة  ما في فمسطيف باستثناء تحريؾ دعوى التعويض نو لـ يجزحيث أ ،ومناسب

 .4مسجمة بالخارج أو كانت مشيورة وفقا لممعايير المحددة

ر الحؽ في استعماؿ العبلمة التجارية المسجمة تسجيبل المشروع قد قص ىذا فإيبلحظ كما 
ت مطابقة أو مشابية لعبلمتو ولو الحؽ في منع الغير مف استعماؿ عبلما ،قانونيا عمى مالكيا

 .5خداع الجميورالى بس و ملاؤدي إلى بشكؿ ي

باالستعماؿ وليس  حكـ القضاء الفمسطيني في حكـ لو أف ممكية العبلمة التجارية تثبتو 
نو مف المستقر عميو أنو يحظر إ"حيث  :مة العدؿ العميا الفمسطينيةمحكل فقد جاء في حكـ بالتسجيؿ

 ،حؽ الشخص الذي سجؿ العبلمة باسمو بحؽ مستعمؿ سابؽ ليذه العبلمة إذا ارتطـ )تواجو(

                                                 
 .1316،ص2/4/2000، تاريخ 4423جريدة األردنية الرسمية عدد رقـ منشور بال 1
 .182ص، 2004، دمشؽ. المكتبة القانونية، دراسة قانونية مقارنة لتجارية،العالمة ا ىالة مقداد أحمد: الجميمي، 2
و دوف االقميمية عف ، ندوة مف ندوات الويبقضايا مختارة من اجتيادات المحاكم في مجال العالمات حساـ الديف: الصغير، 3

 .4ص، 2004 الدار البيضاء، العبلمات التجارية ونظاـ مدريد،
 -1نصت أنو:" 2012مف المشروع الفمسطيني مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة  53المادة  4

حريؾ دعوى داخؿ فمسطيف مطالبا فبل يجوز ألحد ت بخبلؼ الحاالت المشار الييا في الفقرتيف )ب( و)ج( مف ىذه المادة،
يحؽ ألي شخص تقديـ طمب لممسجؿ إلبطاؿ -2 بالتعويض عف التعدي عمى العبلمة التجارية غير المسجمة في فمسطيف.

إذا كانت مسجمة في الخارج واذا كاف مستندا عمى أي  تسجيؿ عبلمة مسجمة في فمسطيف مف قبؿ شخص ال يعتبر مالكا ليا،
ويكوف قرار المسجؿ بيذا  ( مف ىذا القانوف،35في الفقرات )و( و )ز( و)ي( و)ؿ( و)ـ(  مف المادة )مف األسباب الواردة 

 ( يوما مف تاريخ تبميغ قرار المسجؿ.."60الخصوص قاببل لبلستئناؼ لدى محكمة العدؿ العميا خبلؿ )
5
( وانب القانونية إلجراءات تسجيل العالمة الج نعيـ: سبلمة، /أ.ب(هيهشروعقاًوىحواٌتالولكٍتالفلسطًٌٍ.52الوادة

 .651ص مرجع سابؽ، ،التجارية في فمسطين
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ود مف منع ألف المقص ،فيكوف لمشخص الذي استعمميا أولوية عمى الشخص الذي سجمت باسمو
تسجيؿ عبلمة تجارية تشابو عبلمة أخرى تخص شخصا أخر ىو حماية الجميور المستيمؾ لتمؾ 

 .1البضاعة"

أف ممكية العبلمة التجارية تثبت باالستعماؿ وليس المشرع المصري أيضا اعتبر وقد 
لصاحب  أجاز حيف، ف المشرع قرر حماية العبلمة التجارية عند االعتداء عميياإحيث ، بالتسجيؿ

الحؽ المعتدى عميو رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدي طالبا منع االعتداء وطمب 
 .2التعويض عما أصابو مف ضرر

وعمى ما جرى بو قضاء ىذه  –"أف ممكية العبلمة  :قد قضت محكمة النقض المصريةو 
إذ  ،ا في ممكية العبلمةالتسجيؿ ال ينشئ بذاتو حق فال تستند إلى مجرد التسجيؿ بؿ إ–المحكمة 

تعمؿ العبلمة ف ىذا الحؽ وليد استعماليا وال يقوـ التسجيؿ إال قرينة عمى أف مف قاـ بو كاف يسإ
وىذه  ،فيعفى بذلؾ مف تقديـ الدليؿ عمى استعمالو ليا مف ىذا التاريخ ،فحسب في تاريخ إجرائو

مة في وقت سابؽ عمى تاريخ القرينة يجوز دحضيا لمف يثبت أسبقيتو في استعماؿ تمؾ العبل
فتقرر لو ممكيتيا إال إذا استطاع مف قاـ بالتسجيؿ أف يثبت بدوره أف استعمالو لمعبلمة  ،التسجيؿ

وكاف الواقع في الدعوى أف الطاعنة استندت في  ،لما كاف ذلؾ ،سابؽ عمى استعماؿ خصمو ليا
سميا لسبؽ استعماليا قبؿ تسجيؿ ممكيتيا لعبلمة الضحى بعناصرىا المميزة وحقيا في التسجيؿ با

                                                 
 .72/2009كذلؾ قرار رقـ  .18/5/2009جمسة  .119/2008قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  1

منظومة  http:/muqtafi.birzeit.eduحكـ منشور عمى الموقع االلكتروني األتي: لذات المحكمة. 6/7/2011جمسة 
 فمسطيف. جامعة بير زيت، معيد الحقوؽ، المقتفي، القضاء والتشريع في فمسطيف،

حقوق  عمي سيد: وكذلؾ  انظر: قاسـ، .573ص، 2009، طبعة مرجع سابؽ :الممكية الصناعية سميحة: القميوبي، 2
، 2009سنة  دار النيضة العربية. القاىرة: ،-راسة مقارنةد–الممكية الفكرية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة 

( مف قانوف حماية حقوؽ الممكية المصري والتي بينت أنو ال تستقر الممكية لطالب التسجيؿ اال بمضي 65. والمادة )624ص
لة الطعف ببطبلف فيكوف لو في ىذه الحا خمس سنوات تالية لمتسجيؿ دوف تقدـ أحد بإثبات أولويتو في االستعماؿ لمعبلمة،

التسجيؿ خبلؿ خمس سنوات أو بعدىا إذا أثبت أف التسجيؿ تـ بسوء نية، أي مع عمـ طالب التسجيؿ بسبؽ استعماؿ العبلمة 
 التي سارع بطمب تسجيميا باسمو.
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واستمرارىا في االستعماؿ في مجاؿ إنتاج وتعبئة األرز والسكر والبقوليات  ،المطعوف ضدىا الرابعة
 .1....".واتخاذىا اسما تجاريا ليا بما يسبغ عمييا الحماية القانونية ،والتوابؿ

لتجارية في كؿ مف القانوف المدنية لمعبلمة ا حمايةالد أما بالنسبة لمقانوف الفرنسي فتوج
ونصت  (1382القانوف المدني الفرنسي في المادة ) فقد نص ،وقانوف حماية الممكية الفكرية المدني
 (1383المادة ) "ونصت "أي فعؿ يرتكبو شخص مف شأنو اإلضرار بالغير يمـز بتعويضو :أف عمى

و ليس فقط باالرتكاب "كؿ شخص مسؤوؿ عف الضرر الذي تسبب في :عمى أنو مف ذات القانوف
 .2إنما أيضا إلىمالو وعدـ حذره"

"استخداـ عبلمة تحظى  :الممكية الفكرية الفرنسي أف مف قانوف (713/5المادة ) وجاء في
وكاف يترتب عمى  ،بشيرة بالنسبة لمنتجات أو خدمات غير مماثمة لتمؾ المحددة في شيادة التسجيؿ

تغبلال غير مبرر ليذه أو كاف ىذا االستخداـ يشكؿ اس ،مةىذا االستخداـ إلحاؽ الضرر بمالؾ العبل
( مف ذات 716/1) المادةجاء في و ف ذلؾ يسأؿ مدنيا عف ىذا الفعؿ "المسؤوؿ ع العبلمة فاف
"االعتداء عمى حقوؽ مالؾ العبلمة مف خبلؿ تقميدىا يؤدي إلى مسؤولية مرتكبيا  :القانوف أف

 .3مدنيا"

د عمى أف الحماية المدنية لمعبلمة التجارية تكوف مف تؤكف كؿ ىذه النصوص إوىكذا ف
 .خبلؿ الدعوى المدنية وىي دعوى المنافسة غير المشروعة

                                                 
1
منشور في مجموعة كنوز مصر  .22/3/2011بتاريخ  _1979لسنة  6286طعف رقـ  قرار محكمة النقض المصرية. 

 .2011-2010مف عاـ  أحكاـ محكمة النقض المدنية والجنائية. ـ.لؤلحكا
، مرجع سابؽ، المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا نعيـ جميؿ: سبلمة، مشار إليو لدى: 2

 .380ص
 .381ص ، مرجع سابقو لدى: سبلمة، نعيـ جميؿ: مشار إلي 3
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 :الحماية الجزائية لمحق باستعمال العالمة التجارية محل عقد الترخيص باستعماليا ثانيا: 

سجمة وفؽ قانوف العبلمة م إال إذا كانت الحماية الجزائية العبلمة التجارية ال تكتسب إف 
 .2فبل حماية جزائية لعبلمة تجارية غير مسجمة وفؽ األصوؿ، 1العبلمات التجارية

عمى أف الحماية الجزائية تكوف  1952 وقد نص قانوف العبلمات التجارية األردني لسنة 
وكذلؾ أقر المشرع المصري الحماية الجزائية  (34,38/1)لمعبلمة التجارية المسجمة في المواد

المصري أف تزوير العبلمة يمحؽ حقوؽ الممكية الفكرية بلمات التجارية المسجمة حيث بيف قانوف لمع
ال عمى عبلمة تجارية إؿ الجرائـ ال تقع وكذلؾ ك ،بالعبلمة التي تكوف مسجمة حسب القانوف

"تسجيؿ العبلمة ركف في جريمة تقميدىا أو  :. وحكمت محكمة النقض المصرية بأف  3مسجمة
ال كاف قاصرا ف ،ليا بسوء قصد ومف ثـ يتعيف عمى المحكمة استظيارهاستعما ي بياف الواقعة وا 

 .4"المستوجبة لمعقاب

بالحماية ة التجارية لكي تحظى التسجيؿ لمعبلم فرنسا اشترط قانوف الممكية الفكريةوفي 
ى أف الحكـ الجنائي يجب أف يشير صراحة إلمحكمة النقض الفرنسية  ث قضتحي,الجزائية 

ال استوجب ىذا الحكـ  اً ألف التسجيؿ يعتبر ركن ؛تسجيؿ العبلمة التجارية مف أركاف الجريمة وا 
 .5النقض

وعمى صعيد االتفاقيات الدولية فقد ألزمت اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ 
تقميد الممكية الفكرية )تريبس( البمداف األعضاء بفرض عقوبات جنائية عمى األقؿ في حالة ال

 أف نيعوىذا ي ،6المتعمد لمعبلمات التجارية المسجمة أو انتحاؿ حؽ المؤلؼ عمى النطاؽ التجاري
                                                 

 .578ص، 2009، طبعة مرجع سابؽ ،الممكية الصناعية سميحة: القميوبي، 1
 .343ص ،مرجع سابق أكثـ: الخولي، 2
، طبعة الممكية الصناعيةيحة: سم القميوبي، وكذلؾ انظر: ( مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري.117-113المادة ) 3

 .578ص، 2009
 .16س .16/12/1989جمسة  ،1958لسنة  (8488رقـ ) قرار محكمة النقض المصرية  طعف /جنائي، 4
 (.1ىامش رقـ ) .343ص مرجع سابؽ. أكثـ: مشار إليو لدى: الخولي، 1929يناير سنة  12 نقض فرنسي جنائي. 5
( مف اتفاقية تريبس عمى أنو "تمتـز البمداف األعضاء بفرض تطبيؽ االجراءات والعقوبات الجنائية عمى األقؿ 61نص المادة ) 6

 .التجارية المسجمة.." في حاالت التقميد المعتمد لمعبلمات
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حددت ة الجزائية و االتفاقية اشترطت أف تكوف العبلمة التجارية مسجمة لكي تتمتع بالحماي ىذه
 العقوبة البلزمة لكؿ جريمة قد ترتكب عمى العبلمة التجارية.

ال ترفع إال مف مالؾ العبلمة أو مف انتقمت إليو ممكيتيا وال يممؾ غيرىـ والدعوى الجزائية   
إال أف الباحثة تخالؼ الرأي السابؽ وترى  ،1وىذا حسب الرأي الغالب ،الحؽ في رفع ىذه الدعوى

 ،ليست حكرا عمى مالكيا ضد المعتدي عمى العبلمة التجارية المسجمة لدعوى الجزائية اتحريؾ بأف 
 ،ألف التعدي عمى العبلمة التجارية يضر بالصالح العالـ ،تحريكيا مف أي شخص بؿ أنو يجوز

 .بد أف يتـ معاقبة مرتكبيا بدعوى الحؽ العاـ وال ،ويعتبر جريمة بحؽ المجتمع ككؿ

 يتضح وجودوبالنظر إلى القوانيف المقارنة محؿ الدراسة التي نظمت العبلمة التجارية لـ  
تحريؾ ىذه جد نص خاص يقصر وكذلؾ لـ ن ،إجراء تحريؾ الشكوىأي نص قانوني يوضح كيفية 

أصوؿ  عد العامة في قانوفوبيذه الحالة يتـ الرجوع إلى القوا. 2عمى مالؾ العبلمة الشكوى
 الجزائية  اإلجراءاتقانوف المصري و  الجنائية اإلجراءاتقانوف األردني و المحاكمات الجزائية 

التي تخوؿ لمنيابة العامة القياـ بتحريؾ الدعوى ضد  .2001لسنة  3الفمسطيني الساري رقـ 
ف النيابة العامة تقوـ بمباشرة الدعوى الجزائية في حاؿ تـ إحيث . 3المعتدي عمى العبلمة التجارية

فتحيؿ أوراؽ الدعوى إلى  ،االعتداء عمى العبلمة التجارية وتوافرت األدلة الكافية لتحريؾ الدعوى
 .4المحكمة المختصة

نو يعتبر إبؿ  ،عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يشبو إلى حد ما عقد اإليجار فإ    
فحؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة التجارية كحؽ المستأجر في  ،صورة خاصة مف عقود اإليجار

                                                 
1
ندوة الوايبو دوف ، قضايا مختارة من اجتيادات المحاكم في مجال العالمات حساـ الديف: الصغير، مشار إليو لدى د. 

منشور عمى الموقع االلكتروني لموايبو  .wIPO\TM\CAS\04\3 اإلقميمية عف العبلمات التجارية ونظاـ مدريد
www.wipo.int. 5ص. 

 ( مف قانوف العبلمات التجارية األردني.37المادة ) 2
المنشور  2001( لسنة 3مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) 1والمادة  .532ص، مرجع سابق سميحة: القميوبي، 3

 .94ص، 5/9/2001بتاريخ  (.38العدد ) في الوقائع الفمسطينية.
منشور في  .1986كانوف أوؿ سنة  22تاريخ  القضائية. 55لسنة  (2274نقض المصرية  طعف رقـ )انظر محكمة ال 4

وسوعة النموذجية في شرح جرائم الغش والتدليس وتقميد الـ عبد التواب: الموسوعة النموذجية لممستشار الدكتور معوض،
 .2003سنة ، 1، ط3، جالعالمات التجارية من الناحيتين الجنائية والمدنية

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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 ،قد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يرد عمى أشياء غير قابمة لبلستيبلؾذلؾ أف ع ،1المأجور
نتفاع مف العبلمة التجارية وبانتياء العقد يعود الحؽ باال ،بؿ يرد عمى االنتفاع مف العبلمة التجارية

حؽ ؾ إال الحؽ الشخصي وما يخولو لو المرخص ىو فالمرخص لو كالمستأجر ال يمم إلى مالكيا.
مة الدعوى وبالتالي ال يممؾ حؽ إقا ،وليس حقا عمى العبلمة ذاتيا ،استعماؿ العبلمة التجارية

 .2الجزائية والمرخص وحده مف يممؾ ىذا الحؽ

 ،اعادي اإال أف الباحثة ترى أنو يحؽ لممرخص لو تحريؾ الدعوى الجزائية باعتباره شخص
وتبميغ النيابة العامة بأي اعتداء حاصؿ عمى العبلمة المرخص لو باستعماليا وتقـو النيابة بدورىا 

مرخص عمى المرخص لو في عقد الترخيص باستعماؿ وأيضا قد يشترط ال .3بتحريؾ الدعوى
تبميغ المرخص بأف يقوـ المرخص لو العبلمة التجارية أنو إذا ما تـ االعتداء عمى العبلمة التجارية 

 لكي يقوـ بمباشرة الدعوى الجزائية عمى المعتدي.

التجارية  لعالمةحق المرخص لو أن يطمب االعتراض عمى تسجيل عالمة تجارية تشابو ا  ثالثا:
 محل عقد الترخيص:

تراض عمى بالرجوع إلى القوانيف المقارنة نجد أنو يحؽ ألي شخص أف يقدـ طمب اع
أصمية أو كانت ىذه العبلمة تؤدي إلى غش المستيمكيف تسجيؿ أي عبلمة مشابيو لعبلمة 

لدى مسجؿ العبلمات ويوضح بو أسباب  اويشترط أف يكوف االعتراض خطي ،والتغرير بيـ
 .4تراضواع

                                                 
 .57.125ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية حساـ الديف: الصغير، 1
 .52،152ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 2
 .34ص، مرجع سابق نادر عبد الحميـ: السبلمات، 3
رض كتابة عمى مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري عمى أنو:" يجوز لكؿ ذي شأف أف يعت (80/2نصت المادة ) 4

مف تاريخ النشر وفقا لؤلوضاع  اً تسجيؿ العبلمة باخطار يوجو الى المصمحة متضمنا أسباب االعتراض وذلؾ خبلؿ ستيف يوم
التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف وعمى المصمحة أف ترسؿ صورة مف اخطار االعتراض الى طالب التسجيؿ وذلؾ 

صمحة ردا كتابيا مسببا عمى االعتراض موعمى طالب التسجيؿ أف يقدـ لم لييا،إورود االخطار  خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاريخ
( مف مشروع قانوف 8ويقابميا المادة ) ال اعتبر متنازال عف طمب التسجيؿ"..يف يـو مف تاريخ تسممو االخطار وا  خبلؿ ثبلث

 .بلمات األردنيةمف قانوف الع (14حماية الممكية الصناعية الفمسطينية. والمادة )
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واألصؿ أف مقدـ االعتراض عمى تسجيؿ عبلمة تجارية ال يشترط أف تتوافر لديو مصمحة 
ف العبلمات طالما أف قانو " :حيث قضت محكمة العدؿ األردنية في قرار ليا أنو ،1شخصية مباشرة

نو يجوز ألي شخص فإ ،ال يؤدي تسجيؿ العبلمة التجارية إلى غش الجميورالتجارية قد اشترط إ
 .2ف الجميور أف يعترض عمى طمب تسجيؿ أية عبلمة"م

يحؽ ألي شخص طبيعي أو اعتباري أف يتقدـ باالعتراض حتى لو لـ وىذا يعني أنو 
 ،إال أف محكمة العدؿ العميا األردنية ىذا االعتراض.وراء تتوافر لديو مصمحة شخصية مباشرة مف 

ا في قرار مسجؿ العبلمات التجارية أنو يجب أف يكوف لمف يريد أف يطعف أمامي قررت حديثا
فعدـ اشتراط وجود مصمحة شخصية ومباشرة يكوف فقط عند االعتراض  ،مصمحة شخصية ومباشرة

 .3وليس عند الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا ،أماـ المسجؿ

لو مف باب أولى أف يتقدـ لدى محكمة العدؿ عمى ما تقدـ فاف المرخص لو يحؽ  بناءً 
إلى لبس مع العبلمة التجارية محؿ  ةؤديض عمى تسجيؿ أي عبلمة مشابيو أو مراالعميا باالعت

مصمحة شخصية ومباشرة مف االعتراض تتمثؿ  المرخص لو حيث يممؾ ،عقد الترخيص خاصتو
أف يقدـ االعتراض لدى مسجؿ العبلمات التجارية  وكذلؾ يحؽ لو  ،بعدـ التعرض لحقو باالستعماؿ

 جيؿ العبلمة األخرى سيؤدي إلى غش الجميور.يرى أف تس عادي أي شخصك

                                                 
 .219ص، مرجع سابق ربا: قميوبي، 1
 .84/1996و ،524/66وكذلؾ قرار عدؿ عميا  منشورات مركز عدالة. .63/1961محكمة العدؿ األردنية قرار رقـ  2

 منشورات مركز عدالة.
وجاء فيو )أجاز  منشورات مركز عدالة. .28/2/2007تاريخ  )ىيئة خماسية(. 3/2007محكمة العدؿ العميا قرار رقـ  3

مف قانوف العبلمات التجارية ألي شخص االعتراض لدى مسجؿ العبلمات التجارية عمى تسجيؿ أي  (14المشرع في المادة )
واف ىذا الحؽ يقؼ وينتيي لدى مسجؿ  عبلمة تجارية خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ نشر إعبلف تقديـ الطمب لتسجيميا،

بولو ألف استئنافو غير مقبوؿ لدى محكمة العدؿ العميا ألف الطعف البد مف أف تتوافر فيو العبلمات التجارية برفض طمبو أو ق
 (.لقبوؿ الدعوى اإلدارية صمحة شرط المصمحة الشخصية المباشرة فيذه الم
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 المبحث الثاني

 وتمييزه عن العقود المشابية خصائص عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية

أنواعو وطرؽ حماية الحديث عف تعريؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية و بعد   
وأىـ ما يميزه عف غيره مف العقد ىذا البد مف التعرؼ عمى خصائص واستكماال لذلؾ  ،محمو
يتناوؿ الفرع األوؿ  ،فرعيف فيالذي يقسـ إلى فرعيف ىذا المطمب  وذلؾ مف خبلؿ ،العقود

والفرع الثاني تمييز عقد الترخيص باستعماؿ  ،خصائص عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
 .العبلمة التجارية عف غيره مف العقود

 :د الترخيص باستعمال العالمة التجاريةخصائص عق :المطمب األول

تتمثؿ الخصائص المميزة لعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية عف غيره مف العقود 
 :باآلتي

 :عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية من العقود التجارية أوال:

حاوؿ حيث الفقو بؿ اىتـ بذلؾ  1لـ يتـ تعريؼ العقد التجاري في قوانيف التجارة المقارنة
ونظرية األعماؿ ىي النظرية األرجح لدى  ،وضع معايير لتحديد األعماؿ والعقود التجاريةالفقياء 

 .3وما يسري عمى الثاني يسري عمى األوؿ ،فالعقد التجاري ينبع مف العمؿ التجاري ،2غالبية الفقياء

ة مف خبلؿ عدة معايير قد فرؽ الفقياء بيف األعماؿ التجارية واألعماؿ المدنيفومف ىنا 
ومعيار  ،مف وراء العمؿ الربح وتحقيؽ العائد المادي أي مدى السعي إلى 4معيار المضاربة :وىي

                                                 
 مف عدد 472المطبؽ في األردف والضفة الغربية المنشور عمى الصفحة رقـ  1966لسنة  12قانوف التجارة األردني رقـ  1

المنشور في الجريدة الرسمية  1999لسنة  17قانوف التجارة المصري رقـ  .30/3/1966تاريخ  1910الجريدة الرسمية رقـ 
 .1/10/1999بتاريخ 

مشار إليو ، 2، ىامش 5، القاىرة، ص1995النيضة العربية سنة دار  ،1ط، العقود التجارية هلل: محمد بيجت عبد قايد، 2
 .44ص مرجع سابؽ، ،قد الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردنيع نادر: لدى: السبلمات،

 .48ص، 1995 ،عماف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القانون التجاري عزيز: العكيمي، 3
 .55ص، مرجع سابق عزيز: العكيمي، 4
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أي عف  ،أي أف العمؿ التجاري ىو الذي يصدر عف شخص احترؼ التجارة 1الحرفة التجارية
الشخص عمى شكؿ  إذا ما مارسو اأي أف العمؿ يعتبر تجاري 2ومعيار المشروع )المقاولة( .تاجر

ويعني ذلؾ الوساطة في تداوؿ السمع والنقود وتداوؿ الثروات  3ومعيار التداوؿ مشروع وباستمرار.
 .مستيمؾ عميومف لحظة خروج المنتج مف الصانع إلى لحظة حصوؿ ال

 :ثانيا: عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية من العقود القائمة عمى االعتبار الشخصي

عقود مف حيث االعتبار بشخصية المتعاقديف أو أحدىما إلى عقود تعتد باالعتبار تقسـ ال  
وعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية  الشخصي لممتعاقديف أو أحدىما وعقود ال تعتد بذلؾ.

سواء كاف شخصا  (ألحد المتعاقديف وىو )المرخص لو مف العقود التي يؤخذ باالعتبار الشخصي
المرخص يعطي الحؽ باستعماؿ عبلمتو التجارية لممرخص لو عمى أساس  فّ إذ إ ،وياطبيعيا أو معن

إبراـ الذي أسس ليا سمعة وشيرة مكنتو مف ألف العبلمة التجارية التي تعود لممرخص  ،شخصي
لمثقة ولمف ال  فمف يقوـ بإعطاء حؽ استعماليا لمف ىو ليس أىبلً  ،عقود الترخيص باستعماليا

 .4نتيجة ما يمارسو مف أعماؿ  عمى سمعة العبلمة سمبا ؤثريحافظ عمييا  وي

اؿ عبلمتو مف تبلحظ الباحثة أف المرخص عندما يقوـ بالترخيص لممرخص لو باستعمىذا و 
نو يضع اعتبارات عدة تقوـ عمى األساس الشخصي البد مف توافرىا في خبلؿ عقد الترخيص فإ

النشاط  ،وكادره الوظيفي ،بلت المرخص لومؤى :شخصية المرخص لو عند انعقاد العقد ومنيا
 .حنكة وأسموب المرخص لو في ممارسة نشاطو مف خبلؿ استعماؿ العبلمة التجارية ،التجاري

                                                 
عقد الترخيص باستعمال العالمة  در:نا . مشار إليو لدى: السبلمات،53ص، مرجع سابق محمد بيجت عبد اهلل: قايد، 1

 .44ص مرجع سابؽ، ،التجارية في التشريع األردني
 .46ص، 1998، القانون التجاري أحمد محمد: محرز، 2
نظرية األعمال التجارية، التاجر. المتجر. حقوق الممكية الصناعية  –القانون التجاري  اهلل: محمد بيجت عبد قايد، 3

عقد الترخيص باستعمال  نادر: . مشار إليو لدى: السبلمات،52صلقاىرة: دار النيضة العربية، ، ا2002-2001، والتجارية
 .44ص مرجع سابؽ، ،العالمة التجارية في التشريع األردني

، 2004، الكرؾ: دار رند، الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردني منصور عبد السبلـ: الصرايرة، 4
 .82ص
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فالميـ لديو العبلمة التجارية  ،أما المرخص لو فبل أىمية لشخصية المرخص بالنسبة إليو
 ،جارية ىي محؿ االعتبار بالنسبة إليوفالعبلمة الت ،وما اكتسبت مف سمعة وشيرة دفعتو إلى التعاقد

 .1ف المرخص يكوف غالبا أقوى مف الناحية التجارية مف المرخص لوومف جية أخرى فإ

وألف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يعتبر مف العقود القائمة عمى االعتبار 
التجارية لمغير دوف  الشخصي فبل يحؽ لممرخص لو أف يقوـ بالتنازؿ عف حقو باستعماؿ العبلمة

وينتيي العقد بيف المرخص والمرخص لو بموت المرخص لو  ،أف يوافؽ المرخص موافقة صريحة
ذا ما  ،2أو إصابتو بأحد عوارض األىمية ( فعقد الترخيص كاف المرخص لو شخصا معنويا )شركةوا 

 .3ألف الحؿ لمشخص المعنوي كالموت لمشخص الطبيعي ؛ينتيي بحؿ ىذه الشركة

 :ثا: عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية من العقود الرضائيةثال

إال أف العقود تقسـ حسب كفاية اإلرادة في إنشائيا  4األصؿ العاـ أف تكوف العقود رضائية
احية القانونية بموافقة األطراؼ وتراضييـ مف الن فالعقود التي تنعقد ،5إلى رضائية وشكمية وعينية

كالكتابة  اً معين إذا استوفى األطراؼ شكبل إالذي ال يعتد بو أما العقد ال ،تعتبر عقودا رضائية
أما إذا كاف العقد ال ينعقد إال بتسميـ الشيء الذي يرد عميو العقد أي محؿ العقد  ،فيعتبر عقدا شكميا

 .6يعتبر عقدا عينياف

                                                 
 .49ص، مرجع سابؽ، عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردني نادر عبد الحميـ: مات،السبل  1
 .84ص، مرجع سابق منصور: الصرايرة، 2
والوكالة ، العقود الواردة عمى العمؿ، المقاولة، 1، ـ7، الجزء الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ: السنيوري، 3

 .655ص، 1973دار إحياء التراث العربي،  بيروت:، حراسةوالوديعة وال
دار النيضة العربية،  القاىرة:، 1مجمد، مصادر التزاـ، 1، جالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ: السنيوري، 4

 .150ص
، مصادر 1، جالوضعية النظرية العامة لاللتزامات: دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقوانين المدنية منذر: الفضؿ، 5

 .55ص، 1996دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  عماف:التزاـ، 
 .188-187، صمرجع السابق عبد الرزاؽ: السنيوري، 6
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ينطبؽ عمى ىو ما و  ،فالعقد الرضائي ينعقد بمجرد تبلقي اإليجاب والقبوؿ بيف الطرفيف
عمى  ،فميس مف المعقوؿ أف يقوـ صاحب متجر جممة بكتابة كؿ صفقة يبيعيا ،العقود التجارية

 .1عكس المعامبلت المدنية التي البد مف توافر دليؿ كتابي إذا ما زادت القيمة عف مبمغ معيف

و نطالما أ ،ص أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ىو مف العقود الرضائيةونخم
لـ يخصص قواعد  2فالقانوف األردني وغيره مف القوانيف المقارنة .قي إرادة األطراؼبتبل ينعقد

 .3يخضع العقد لقواعد النظرية العقديةبالتالي و  ،توضح كيفية انعقاد العقد

اشترط القانوف المصري لتسجيؿ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية في سجؿ  وقد
ف يكوف العقد موثقا ومصدقا عمى صحة التوقيعات عميو وال يعتبر نافذا في حؽ العبلمات التجارية أ

 أما المشرع األردني في القانوف .4لـ يشترط شكبل معينا النعقاده أنو رغـ ،الغير إال بعد ىذا اإلجراء
1999لسنة  34رقـ  القانوف

فاشترط أف يكوف العقد خطيا وموثقا  ،جعؿ العقد شكميا وليس رضائيا 5
لسنة  15رقـ مشرع قد عدؿ ىذا النص في القانوف إال أف ال ،العبلمات التجاريةوموثقا لدى مسجؿ 

2008
والدليؿ الكتابي ىنا لئلثبات فقط وليس  ،وتوثيقتفى بأف يكوف العقد مكتوبا دوف واك 6
 .7لمصحة

 عالمة التجارية من عقود المعاوضة:عقد الترخيص باستعمال ال رابعا:

                                                 
 .18-17، صمرجع سابق أنور: سمطاف، 1
 ي .الممكية الفكرية المصر حماية حقوؽ قانوف  مف قانوف العبلمات األردني, 25دة الما 2
 .87ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 3
 ( مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري.96المادة ) 4
 .1999لسنة  34مف قانوف العبلمات التجارية رقـ  25/2المادة  5
لمالؾ  -2" تي:حيث عدلو باآل 2008لسنة  15وتعديمو بنص رقـ  1952مف قانوف  (25مف المادة ) 3و2إلغاء الفقرة  6

لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعماؿ العبلمة التجارية ألي مف بضائعو ولمالؾ ىذه  العبلمة التجارية أف يرخص
العبلمة حؽ االستمرار في استعماليا ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ، وال يجوز أف تزيد مدة الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 

 سجؿ"عمى المدة المقررة قانونا لحمايتيا ويجوز إيداع ىذا العقد لدى الم
 .18-17ص، مرجع سابق أنور: سمطاف،  7
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مثبل في ف، مقى فيو كؿ مف األطراؼ عوضا عما يعطيعقد المعاوضة ىو العقد الذي يت
والمشتري يحصؿ عمى المبيع ، عقد البيع يقبض البائع ثمف المبيع مقابؿ إعطاء المشتري المبيع

دوف يعطي فيو طرؼ ويأخذ آخر وىذا العقد يأتي عمى عكس عقد التبرع  مقابؿ الثمف الذي يدفعو.
 كعقد اليبة واالعارة.، مقابؿ

فالمرخص يقـو 1لترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ضمف عقود المعاوضة يصنؼ عقد ا
بإعطاء حؽ االنتفاع مف العبلمة التجارية )محؿ عقد الترخيص( لممرخص لو مقابؿ دفع المرخص 

 والمرخص لو ينتفع باستعماؿ العبلمة التجارية مقابؿ ما يدفعو لممرخص. ،لو البدؿ

 :المة التجارية من العقود الممتدةخامسا: عقد الترخيص باستعمال الع

يعتبر عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف العقود الممتدة أي الزمنية التي يكوف 
طيمة  ايبقى مستمر بؿ  ،ف ىذا العقد ال يمكف تنفيذه مرة واحدةإحيث  ،فييا اً عنصر الزمف جوىري
فالعقد الفوري ىو الذي يتـ ، 2فورية وممتدةفالعقود تقسـ مف حيث التنفيذ إلى  ،المدة المتفؽ عمييا

تنفيذه فورا كعقد البيع الذي يتـ تسميـ المبيع مقابؿ دفع الثمف وتأخير أي منيما ال يؤثر عمى صفة 
 .الفورية

كعقد اإليجار  زاماتو مستمرا ودورياوأما العقد المستمر أو الممتد ىو الذي يكوف تنفيذ الت
وىنا يكوف الزمف في العقد عنصرا  ،ع بالمأجور طيمة مدة العقدمثبل الذي يبقى المستأجر ينتف

 .3جوىريا

والعتبار عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف العقود الممتدة يترتب عدة نتائج 
ميو تقديـ ومنيا أف مف يتأخر في تنفيذ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ليس مف الواجب ع

                                                 
 .20ص، مرجع سابق أنور: سمطاف،، و 70، صمرجع سابق منذر: الفضؿ، 1
 .21ص، مرجع سابق أنور: سمطاف، وكذلؾ: .79ص، مرجع سابق منذر: الفضؿ، 2
 بيروت: ،2طدر االلتزاـ، ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ، مصا1، جزءالوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ: السنيوري، 3

 .179صدار إحياء التراث العربي، 
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إذا ما تـ التأخر  المقدـ مف العذر قود المستمرة ال فائدة في الع ونحيث إ ،آلخراألعذار لممتعاقد ا
 .1في التنفيذ

ويترتب أيضا عمى اعتبار عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف العقود الممتدة أنو 
ما تـ تنفيذه بشكؿ رجعي بؿ  فمف غير الممكف إعادة ،ال يكوف لمفسخ أثر رجعي في ىذا العقد

فما قبضو المرخص مف مبالغ مالية خبلؿ مدة العقد إلى  ،2أثر الفسخ عمى المستقبؿ فقط يقتصر 
و مف كونيا تعتبر مقابؿ ما تـ االنتفاع ب ،حيف الفسخ ال يحؽ لممرخص لو المطالبة باستعادتيا

 .التجارية خبلؿ تمؾ المدة مف قبؿ المرخص لو العبلمة

عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة كف تطبيقيا يمأحكاـ القوة القاىرة ف فإوأخيرا 
ويترتب انقضاء االلتزاـ  ،والقوة القاىرة ىي الحالة التي يصبح تنفيذ العقد بيا مستحيبل ،جاريةالت

ال تتعمؽ االستحالة بكامؿ العقد بؿ بجزئية منو  ،وانفساخ العقد مف تمقاء نفسو بحكـ القانوف
 .3كمنع االستيراد لفترة معينة مف الزمف ،فقط اؿ فينقضي مف  العقد الجزء الذي استح

 :طبيعة خاصةاستعمال العالمة التجارية عقد ذو عقد الترخيص ب سادسا:

التزاماتو متشابية إلى حد ما مع العقود  الترخيص مف العقود الحديثة إال أفأف عقد  رغـ 
التي تنعقد عرفت وأكثر العقود  عقد البيع وىو مف أقدـ العقود التيف ،األخرى كعقد البيع واإليجار
 .4بأنو "تمميؾ ماؿ أو حؽ مالي لقاء عوض" خبلؿ الحياة اليومية يعرؼ

                                                 
 .22ص، مرجع سابق أنور: سمطاف، وكذلؾ: .181ص، مرجع سابق عبد الرازؽ: السنيوري، 1
 .22ص، مرجع سابق: أنور سمطاف، 2
جعؿ تنفيذ االلتزاـ في العقود الممزمة لجانبيف إذا طرأت قوة قاىرة ت( مف القانوف المدني األردني نصت: "247المادة ) 3

مستحيبل انقضى معو االلتزاـ المقابؿ لو وانفسخ العقد مف تمقاء نفسو فاذا كانت االستحالة جزئية انقضى ما يقابؿ الجزء 
المستحيؿ ومثؿ االستحالة الجزئية االستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كمييما يجوز لمدائف فسخ العقد بشرط عمـ 

 المدريف". 
مف القانوف المدني المصري نصت:" البيع عقد يمتـز بو البائع بنقؿ لممشتري ممكية شيء أو حقا ماليا اخر في  (418لمادة )ا 4

 .تمميؾ ماؿ أو حؽ مالي لقاء عوض" البيع: "مف القانوف المدني األردني التي نصت عمى (465وتقابميا المادة ) مقابؿ ثمف".
دىما أمر وىو عبارة عف ارتباط اإليجاب التزاـ المتعاقديف وتعي العقد:" :لعدلية نصت عمىمف مجمة األحكاـ ا( 103والمادة )
 ".بالقبوؿ
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مف ذمة البائع إلى ذمة المشتري أي  المبيع ممكيةلبيع ىو الذي مف خبللو يتـ نقؿ فعقد ا
ؿ ص باستعماوقد يتشابو عقد البيع مع عقد الترخي ،ويكوف ىذا العقد مؤبدا ،الممكية واالنتفاع معا

الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ىو عقد بيع لمنفعة العبلمة  فّ العبلمة التجارية عند القوؿ إ
 .التجارية

في أما  1إال أف االلتزاـ في عقد البيع ينقؿ الممكية مف ذمة إلى أخرى بصفة فورية ودائمة
شرط أف ال منفعة بصفة مؤقتة ويااللتزاـ بنقؿ اليكوف فعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 

لبيع يعتبر مف أعماؿ التصرؼ ا كما أف .2تتجاوز ىذه المدة مدة الحماية القانونية لمعبلمة التجارية
أما عقد الترخيص باستعماؿ  ،مف ذمة البائع إلى ذمة المشتري نو ينقؿ حقا عينيا )المبيع(حيث إ

 ،حقا شخصيا بيف المرخص والمرخص لو و ينشئنبر مف أعماؿ اإلدارة حيث إالعبلمة التجارية يعت
 .يسمح لممرخص لو باالنتفاع بالعبلمة التجارية وال يحؽ لو التصرؼ بيا كالبيع والرىف

أف  3وبالنسبة إلى عقد اإليجار وعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية فالبعض يرى
فيعرؼ عقد اإليجار  ،يجاراإلصورة مف صور عقد  ىو عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

". :بأنو  4"تمميؾ المؤجر لممستأجر منفعة مقصودة مف الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معمـو
أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ما ىو إال عقد إيجار لممنفعة  وىنا فيذا الرأي يعتبر

 .فمف العبلمة التجارية وىنا يكمف التقارب ما بيف العقدي

                                                 
مطابع دار النشر  القاىرة:، البيع والمقايضة، 1مجمد  ،4ج، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاؽ: السنيوري، 1

 وما بعدىا. 412ص، 1960، المصرية
مف اتفاقية تريبس لـ تحدد مدة قانونية النتياء عقد  21والمادة  لعبلمات التجارية األردني.مف قانوف ا 25/2المادة  2

 والقانوف المصري لـ ينص عمى مدة قانونية النتياء العقد.  الترخيص.
 ىالة: الجميمي، كذلؾ انظر: .125وص57ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية الصغير، حساـ الديف: 3
 .168ص، جع سابقمر 

االيجار تمميؾ المؤجر لممستأجر منفعة مقصودة مف الشيء المؤجر لقانوف المدني األردني نصت عمى: "مف ا (658المادة ) 4
" وتقابميا المادة ) يجار عقد يمتـز المؤجر تنص عمى: "اإل ( مف القانوف المدني المصري558لمدة معينة لقاء عوض معمـو

". والمادة )بمقتضاه أف يمكف المستأ  ( مف مجمة األحكاـ العدلية405جر مف االنتفاع بشيء معيف مدة معينة لقاء أجر معمـو
يجار أيضا وفي اصطبلح الفقياء :بمعنى بيع المنفعة األجرة وقد استعمميا في معنى اإل جارة في المغة وبمعنىتنص عمى "اإل

."  المعمومة مقابؿ عوض معمـو
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منيما عقد بيع  فيتبلقى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وعقد اإليجار بأف كبلً 
ب حقا شخصيا فبيع المنفعة في كبل العقديف مف أعماؿ اإلدارة التي ترت. 1لمنفعة لمدة معمومة

 .2مدتو مؤقتةكما أف  ،فبل ينقؿ ممكية ،لممستأجر والمرخص لو

ف عقد اإليجار مف العقود المسماة حيث تـ إذ إ ،ف العقديفمع ذلؾ فاف ىناؾ اختبلفات بيو 
أما عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة  3تنظيمو في القانوف المدني وقانوف المالكيف والمستأجريف

مادية والمعنوية وكذلؾ يرد عقد اإليجار عمى األشياء ال .فمـ ينظـ بأحكاـ خاصة ،التجارية
أما عقد  .ا عمى العقارات كالمنازؿ السكنية والمنقوالت كاآلالتوأيض ،ختراعاال كاألراضي وبراءات

 .ال يرد إال عمى حؽ معنوي وىو العبلمة التجاريةو الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 

أف األخير تمتد  في لعبلمة التجاريةويختمؼ عقد اإليجار عف عقد الترخيص باستعماؿ ا
كونو مف العقود التي تعتبر المعرفة الفنية عنصرا جوىريا  ،قدالتزامات أطرافو إلى ما بعد انتياء الع

 المرخص لو خضوعكالمحافظة عمى العبلمة و  ،قائمة عمى االعتبار الشخصيىي عقود فييا و 
يمتـز المستأجر بالمحافظة عمى العيف المؤجرة فعقد اإليجار في أما  ،ة الجودة لممنتج والخدمةلرقاب

 .ر عند انتياء العقد  كما استممورد المأجو بطيمة مدة العقد و 

ـ باستعماؿ العبلمة كما أف المرخص لو في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يمتز 
وعدـ  ،بالسمعة والشيرة التي حققتيما العبلمة التجارية اال يكوف ىذا االستعماؿ مضر التجارية إ

عقد اإليجار فاف عدـ في أما  ،4عبلمة استعماؿ العبلمة التجارية يؤدي إلى إسقاط الحؽ بممكية ال
منزال ولـ يسكنو فيذا ال يسقط  فمو استأجر شخص ،االنتفاع مف المأجور ال يسقط الحؽ بممكيتو

 .بممكية بالمأجور مالؾ المنزؿ حؽ
                                                 

تنص عمى: "المعقود عميو في  ( مف القانوف المدني األردني661تقابميا المادة ) كاـ العدلية.مف مجمة األح (420المادة ) 1
 يجارة ىو المنفعة ويتحقؽ بتسميـ محميا".اإل

، المجمع العممي العربي اإلسبلمي، بيروت، عقد اإليجار شرح القانون المدني في العقود: عبد الرازؽ: السنيوري،  2
 وما بعدىا. 472ص

 .1994لسنة  10( مف القانوف المدني األردني.وقانوف المالكيف والمستأجريف األردني وتعديبلتو رقـ 710-658دة )الما 3
 .1/8/1994تاريخ  3984مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1656المنشور عمى الصفحة رقـ 

 .147ص، مرجع سابق حساـ  الديف: الصغير، 4
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رية أقرب ما يكوف لعقد أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجاإلى  مما سبؽ نخمص
وأنو مف الممكف أف تطبؽ بعض األحكاـ الخاصة بعقد اإليجار  ،خرىالعقود األب اإليجار مقارنة

عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مع االنتباه إلى االختبلؼ في محؿ كؿ مف 
 العقديف.

 :مسماةالغير ال العالمة التجارية من العقود عقد الترخيص باستعم :سابعا

وتعتبر  ،1عقود مسماة وعقود غير مسماة  إلى تصنؼ العقود مف حيث تنظيميا القانوني
العقود المسماة ىي العقود التي نظميا القانوف بشكؿ خاص وفؽ أحكاـ معينة واسـ خاص بيا لكثرة 

عبارات العقد وأحكامو  وتفسير القاضي يؿ التعامؿ بيا بيف الناس ولتمكيفوذلؾ لتسي ،التعامؿ بيا
كعقد البيع وعقد اإلجارة وعقد اليبة وعقد  ،ؿ الحصروىذه العقود واردة عمى سبي .وكيفية تطبيقو

 .الشركة وعقد الوساطة التجارية

أحكاما ليا بشكؿ خاص ولـ يضع ليا  المشرع لـ ينظـمسماة فيي التي الغير العقود  وأما
 .بؿ تبقى خاضعة لمقواعد العامة في القانوف المدني أو التجاري مثؿ عقد الفندقة ،اسما يميزىا
ه العقود ال حصر ليا ألنيا تنتج وفؽ إرادة األطراؼ  طالما لـ تخالؼ النظاـ العاـ وتعتبر ىذ

ذا ما اشتير التعامؿ بيا بيف الناس  ،واآلداب ذا ما  .ينظميا المشرع ضمف العقود المسماةفقد وا  وا 
عقد مسمى وأحد العقود المسماة يتـ القياس عمى أحكاـ الالغير ىناؾ تشابو كبير ما بيف العقد  كاف

 .2المسمى

فيناؾ مف يرى أنو عقد مسمى ألف  وبالنسبة إلى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
عقد أف ىذا ال  3لو خصائص وأحكاـ خاصة بو تميزه عف غيره مف العقود وبالمقابؿ ىناؾ مف يرى

يرتب  حيث ،مف عدة عقود حسب االلتزامات الواردة فيو اً يعتبر خميط ألنو؛ يعتبر غير مسمى

                                                 
 .20ص، مرجع سابق أنور: سمطاف، وكذلؾ: ،70ص، مرجع سابق منذر: الفضؿ، 1
 .52-51ص، مرجع سابق نادر عبد الحميـ: .وكذلؾ انظر: السبلمات،23ص، مرجع سابق أنور: سمطاف، 2
 -بحث مقدـ لممؤتمر األوؿ حوؿ الترخيص في لبناف والدوؿ العربية، بعض الجوانب القانونية لعقد الترخيصحمزة:  حداد، 3

 www.jo،lac.com منشور عمى الموقع االلكتروني .1998، يةالجامعة المبنان -كمية الحقوؽ
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جارة ومقاولة وىذا يعني أنو سيتـ تطبيؽ القواعد العامة لمعقد فيما يتعمؽ بانعقاده  .التزامات بيع وا 
فمو وقد يقترب ىذا العقد مف عقود أخرى في أكثر مف زاوية  مع مراعاة األعراؼ التجارية. ،وآثاره

ع واقتساـ األرباح تجارية عمى إدارة المشرو اتفؽ أطراؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة ال
وكذلؾ إذا اتفؽ األطراؼ عمى واجب تزويد المرخص لو بالمواد  ،شركةوالخسائر فيعتبر ىنا عقد 

الخاـ التي سيتـ استخداميا في صنع المنتجات التي ستحمؿ العبلمة التجارية محؿ العقد مقابؿ دفع 
 نا يمكف تطبيؽ أحكاـ عقد البيع.يالثمف ف

ص لو أحكاـ خاصة بو ص  خ  ألنو لـ تُ  ؛المسماةغير مف العقود  قدوترى الباحثة أف ىذا الع
أحكاـ القانوف األقرب  عميو ؽمف ثـ تطبو  ،وبالتالي تطبؽ عمى انعقاده وأثاره  القواعد العامة لمعقود

 لكؿ التزاـ مف التزاماتو.

المشابية  ره من العقودتمييز عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية عن غي :الثاني المطمب
 :لو

مة التجارية إال الخصائص التي تميز عقد الترخيص باستعماؿ العبل عمى الرغـ مف وضوح
ىذا  سنقوـ في ىذا الفرع بالتمييز بيفو  ،العقد وبعض العقود المشابية لو يخمط بيف ىذا أف البعض

وكذلؾ  ،وزيع الشامؿوعقد الت ،وبينو وبيف عقد التنازؿ عف العبلمة التجارية ،العقد وعقد الفرنشايز
 .عقد التوزيع الشامؿو  ،اختبلفو عف عقد العمؿ

 العالمة التجارية وعقد الفرنشايز:عقد الترخيص باستعمال  أوال:

 :مف بياف مفيـو عقد الفرنشايز والذي يعرؼ بأنوىذيف العقديف  لتفرقة ما بيفبد مف ا ال
لتي تعتمد عمى نقؿ المعارؼ الفنية وا ،"وسيمة عقدية لمتعاوف فيما بيف المشروعات المستقمة

وما يرتبط بيا مف حقوؽ الممكية والصناعية والمساعدة الفنية مف المانح لممتمقي الذي  ،والتجارية
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يمارس نشاطو وفقا لمعايير وشروط يضعيا المانح في مقابؿ أداءات مادية لؤلخير بيدؼ تكرار 
 .1"ذي حققو المانح في نشاطو التجاريالنجاح ال

"العقد الذي يتكوف نتيجة إعطاء حؽ استخداـ  :ؾ مف عرؼ عقد االمتياز التجاري بأنووىنا
إذ يكوف الحؽ لمممنوح إليو  ،طرؽ مانح الترخيص ووسائؿ البيع أو تقديـ الخدمة لمممنوح إليو

وأيضا استعماؿ طرؽ  باستخداـ نظاـ تجاري كامؿ بواسطة عبلمة تجارية أو سمة تجارية معروفة
وينتشر ىذا النوع مف العقود في إطار الخدمات الفندقية  ،نولوجية أو سر صناعيووسائؿ تك
 .2ويعتبر الممنوح إليو مأجورا في ىذا العقد لكنو يتمتع باستقبلؿ بعممو ،والمطاعـ

وذكرت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو( أف عقد االمتياز يمّكف الطرؼ الذي يممؾ 
يارة أخرى ويتمتع بسمعة مرتبطة بعبلمة تجارية أو عبلمة خدمة )مانح االمتياز( الخبرة التقنية أو م

خبرتيا العممية وقدرتيا المالية لتقديـ  تقـو بتقديـ أف يعمؿ مع شركة أخرى )الحاصمة عمى االمتياز(
 ،ةوىنا عمى مانح االمتياز أف يوفر الخبرة التقنية واإلداري ،سمع أو خدمات إلى المستيمؾ مباشرة

وبالمقابؿ عمى الطرؼ الحاصؿ عمى االمتياز أف يحافظ عمى معيار الجودة والمعايير األخرى فيما 
التي غالبا ما تقتضي احتراـ خاصيات معيارية  ،يخص االنتفاع بالعبلمة التجارية أو عبلمة الخدمة

 .3كاستعماؿ شكؿ موحد لمتغميؼ مثبل ،معينة

ف العقد يحتوي عمى شروط وقيود إحيث  ،اإلذعاف مف عقود اً ويعتبر عقد الفرنشايز قريب
ص بفرض شروطو فرد المرخوين ،تضعؼ حقوؽ المرخص لو في استعماؿ المعرفة الفنية محؿ العقد

فيرى الزبوف  ،األوؿ غالبا ما يممؾ مشروعا تجاريا واقتصاديا كبيرا فّ عمى المرخص لو حيث إ

                                                 
 .144ص، مرجع سابق سبلمة، نعيـ جميؿ صالح: 1
 .544ص، 2009، مرجع سابؽ، طبعة الممكية الصناعية سميحة: القميوبي، 2
 Http://www.wipo.int/sme/ar/lip business/licensing/franchiseانظر )المنظمة العالمية لمممكية الفكرية(: 3

license.htm 
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تعامؿ في المطاعـ التي تكوف نتيجة عقد الفرنشايز وكيفية ال ،والخدمة ،التشابو الكبير في الديكور
 .1مثؿ مطاعـ ماكدونالدز

 :2وتتعدد أشكاؿ عقد الفرنشايز منيا

فرنشايز التصنيع: وىو العقد الذي يتـ مف خبللو نقؿ المعرفة الفنية مف المرخص إلى  -1
والذي يوجب عمى المرخص نقؿ األسرار  المرخص لو لتصنيع المنتجات أو تجميعيا.

صناعية لممرخص لو ويقوـ المرخص مف ناحيتو باإلشراؼ والتدريب ومراقبة جودة ال
 لتكوف منتجات المرخص لو مطابقة لمنتجات المرخص. ،المنتجات التي ستحمؿ عبلمتو

 .مثؿ عقود صناعة السيارات وصناعة المياه الغازية

بالمنتجات التي وىو العقد الذي مف خبللو يزود المرخص المرخص لو  :فرنشايز التوزيع  -2
ويعمؿ  .ليقوـ المرخص لو بعد ذلؾ ببيعيا وفؽ نظاـ معيف ،تحمؿ عبلمتو التجارية

المرخص عمى تقديـ المساعدات الفنية كالتسويؽ واإلعبلف لممرخص لو إضافة إلى حقو 
في منع المرخص لو مف بيع منتجات منافسة ويصاحب ىذا العقد عادة إعطاء المرخص 

ـ المرخص باإلشراؼ والرقابة عمى الوسائؿ التسويقية الفنية التي ويقو  .3لو حؽ القصر
ويكثر ىذا النوع مف الفرنشايز في مجاؿ بيع قطع اآلليات  ،يمارسيا المرخص لو

 .والسيارات

وىو العقد الذي يسمح المرخص لممرخص لو  :فرنشايز الخدمات )التشكيؿ التجاري( -3
كوف عبلمة المرخص تمتاز  ،يقدميا األخير باستعماؿ اسمو وعبلمتو التجارية عمى خدمات

                                                 
وفقا ألحكاـ  مشروع قانوف التجارة الفمسطيني مجمة الجامعة  :عقد الترخيص التجاري )الفرنشايز( بارود، حمدي محمود: 1

  .817، صwww.iugaza.edu.psمنشور  .2ع .16اإلسبلمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية (. ـ
، رسالة النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري ياسر سيد: الحديدي، وانظر: .68-64صمرجع سابؽ،  حساـ: صغير،ال 2

، مرجع سابق عبد اهلل عبد الكريـ: وعبد اهلل، وما بعدىا. 28ص، 2006جامعة عيف شمس،  - كمية الحقوؽدكتوراه، 
 .75ص

بحث منشور عمى موقع الدليؿ  ،2004 ،ي يواجييا عقد االمتياز التجاريأىم المشكالت العممية الت محمود أحمد: الكندري، 3
 .8ص، www.arablawinfo.comااللكتروني العربي 

http://www.arablawinfo.com/
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بالشيرة والسمعة تجعؿ مف جميور المستيمكيف يطمبوف المنتج أو الخدمة التي تحمؿ تمؾ 
وعمى المرخص لو في ىذا العقد االلتزاـ بالنوعية والجودة والمواصفات الفنية التي  .العبلمة

الوجبات السريعة وقطاع  ومثاؿ ذلؾ مكاتب تأجير السيارات ومطاعـ يقدميا المرخص.
 الفنادؽ.

العبلمة التجارية بينيما تشابو  ومف المبلحظ أف عقد الفرنشايز وعقد الترخيص باستعماؿ
ىي العنصر  ، حيث تعد سمعة العبلمة التجارية وشيرتياكبير خاصة في الشكؿ األخير منو

أف ىناؾ اختبلفا بينيما حيث يتضح  إال وأنو عند دراسة العقديف األساسي والجوىري النعقاد العقد.
فيشترط  1ف عقد الفرنشايز يعتبر أشمؿ وأكثر تعقيدا مف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةإ

في ىذا العقد إضافة إلى الترخيص باستعماؿ العبلمة تقديـ المعرفة والوسائؿ الفنية التي يستعمميا 
ضوابط و  ،يف عمى كيفية التعامؿ مع العمبلءكتدريب العامم ،المرخص في توزيع المنتج أو الخدمة

 .2التقنيات التكنولوجية والحسابيةو  ،تقديـ الخدمة

 :ثانيا: عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية وعقد التنازل عن العالمة التجارية

قد ذكرنا سابقا أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يعطي المرخص لو الحؽ 
مقابؿ ما يدفعو  ،دوف الحؽ في الممكية ،عبلمة التجارية أي أنو ينشئ حقا شخصياباالنتفاع بال

أما عقد التنازؿ عف العبلمة التجارية فيو واقع عمى الحؽ  .لممرخص مف بدؿ خبلؿ فترة معمومة
عمى  ،وليس عمى المنفعة ويعتبر مف عقود المعاوضة إذا ما كاف بيعا ،في ممكية العبلمة التجارية

 .3رخيص باستعماؿ العبلمة التجارية الذي يتخذ صورة مف صور عقد اإليجارعكس الت

وعقد الترخيص التجاري يمكف أف يقع عمى العبلمة التجارية مستقبل عف المحؿ التجاري   
التصرؼ بالعبلمة التجارية فا لعقد التنازؿ في القوانيف التي تحظر وىذا خبل ،الذي سجمت مف أجمو

                                                 
، ايزالمعرفة الفنية أثرىا في عقد الفرنشلممزيد حوؿ عقد الفرنشايز أنظر ناصر، عبد الميدي كاظـ. طالب، نظاـ جبار:  1

 موقع العراقية المجبلت األكاديمية العممية. .17ص، 2009، 2مجمد، مجمة جامعة بابؿ )العمـو اإلنسانية(

http://www.iasj.net/iasj?fun=fulltext&ald=32339 11/1/2017،  تاريخ الزيارة. 
 .68ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 2
 .57، صسابقالالمرجع  3
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مف قانوف العبلمات األردني النافذ في  19المادة  لتجاري كما ىو الحاؿ فياستقبلال عف المحؿ ا
الضفة الغربية ينصرؼ إلى التصرفات القانونية الناقمة لممكية الحؽ الوارد في العبلمة فالقانوف ال 
يسمح بالتصرؼ في العبلمة التجارية بمعزؿ عف المحؿ التجاري سواء بيعا أو تنازال أو رىنا أو 

بذلؾ يكوف تبنى نظرية المصدر التي تعتبر أف العبلمة التجارية تدؿ عمى منتجات و  ،حجزا
فبل تنتقؿ ممكية العبلمة التجارية إال  ،المشروع وتوضح االرتباط العميؽ بيف العبلمة والمشروع

أما عقد الترخيص فيو غير ناقؿ لمممكية بؿ يقرر حؽ منفعة عمى العبلمة  ،بانتقاؿ المشروع
 .1رخص لولمصمحة الم

بانتقاؿ ممكية   2012مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة  قد سمحو 
بأنو يجوز أف يتـ نقؿ  (45) العبلمة ورىنيا مستقمة عف المشروع التجاري عندما بيف في المادة

ذي تستعمؿ العبلمة التجارية بعد تسجيميا أو رىنيا مع أو بدوف أف يتـ نقؿ ممكية المحؿ التجاري ال
وال يكوف نقؿ ممكية العبلمة أو رىنيا حجة عمى الغير إال مف تاريخ تسجيؿ  ،عميو العبلمة لتمييزه

ذا ما تـ نقؿ ممكية  ،النقؿ أو وضع إشارة الرىف في السجؿ ونشر ذلؾ في مجمة الممكية الصناعية وا 
في استعماؿ ذات العبلمة  ة يبقى حؽ ناقؿ الممكيةالمحؿ التجاري دوف نقؿ ممكية العبلمة التجاري

 .2قائما لمبضائع والمنتجات التي سجمت ليا

                                                 
مع  بعد تسجيميا، يتـ تحويؿ العبلمة التجارية ونقميا، -1" ف قانوف العبلمات االنتدابي التي تنص عمى:م19يقابميا المادة  1

إذا  -2وتنتيي بزواؿ اسـ ذلؾ المحؿ وشيرتو . اسـ وشيرة المحؿ التجاري المختص بالبضائع التي سجمت العبلمة بشأنيا،
سباب سواء أكاف ذلؾ بفسخ الشركة العادية المتكونة بينو حدث أف انقطع شخص عف تعاطي عممو التجاري ألي سبب مف األ

بؿ قسمت بيف  ولـ ينتقؿ اسـ ذلؾ الشخص وشيرتو التجارية إلى شخص واحد خمفو في عممو، وبيف اخريف أـ ألي سبب أخر،
ائدة لذلؾ الشخص  فيجوز لممسجؿ إذا طمب اليو الفرقاء ذوو الشأف ذلؾ أف يقسـ العبلمات التجارية المسجمة الع عدة أشخاص،

الممكية الفكرية المصري  مف قانوف حماية حقوؽ 87 المادة يتعاطوف ذلؾ العمؿ التجاري ...". ابيف االشخاص الذيف ظمو 
"يجوز نقؿ ممكية العبلمة أو تقرير أي حؽ عيني عمييا أو الحجز عمييا استقبلال عف المحؿ التجاري أو مشروع  :نصت عمى

مف مشروع قانوف حماية الممكية  45جراءات التي تحددىا البلئحة التنفيذية بيذا القانوف".المادةقواعد واإلاالستغبلؿ وذلؾ وفقا لم
يجوز نقؿ ممكية العبلمة التجارية بعد تسجيميا والتنازؿ عنيا أو رىنيا مو أو بدوف نقؿ  -1" الصناعية الفمسطيني تنص عمى:

عبلمة التجارية أو رىنيا حجة عمى الغير اال مف تاريخ تدويف النقؿ أو وضع ال يكوف نقؿ ممكية ال -2ممكية المحؿ التجاري 
إذا نقمت ممكية المحؿ التجاري دوف نقؿ ممكية العبلمة  -3اشارة الرىف في السجؿ وينشر ذلؾ في مجمة الممكية الصناعية

أو التي سجمت ليا تحدد اجراءات نقؿ  اتالتجارية جاز لناقؿ الممكية االستمرار في استعماؿ ذات العبلمة لمبضائع أو المنتج
 ممكية العبلمة التجارية ورىنيا وحجزىا وسائر التصرفات القانونية المتعمقة بيا...".

 .649ص مرجع سابؽ،، الجوانب القانونية إلجراءات تسجيل العالمة التجارية في فمسطين نعيـ: سبلمة، 2
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جارية قد يكوف كامبل بنقؿ كافة الحقوؽ المترتبة الواردة توكما أف التنازؿ عف العبلمة ال
مف الحقوؽ المترتبة عمى  نو قد يكوف جزئيا ينقؿ جزءاإف ،عمى العبلمة التجارية لممتنازؿ لو

ال اعتبر مغتصبا لمعبلمة التجارية ويمكف وىنا عمى المت ،العبلمة نازؿ لو أف يمتـز بحدود التنازؿ وا 
مثاؿ ذلؾ بيع خط إنتاج يحمؿ عبلمة تجارية مف ضمف عدة خطوط مع . 1مقاضاتو بدعوى التقميد

وكذلؾ التنازؿ عف العبلمة التجارية بعد بيع فرع لمشركة في  التنازؿ الجزئي عف ىذه العبلمة.
 قتصر التنازؿ لممكية العبلمة التجارية عمى تمؾ المنطقة فقط.منطقة معينة في

بيف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وعقد  اويتبيف مما تـ ذكره أف ىناؾ اختبلف
جارية يقع عمى االنتفاع تف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة اللتنازؿ عف العبلمة التجارية حيث إا

التنازؿ عف العبلمة التجارية أما عقد  ،رتب حقا شخصيا لو دوف غيرهمف العبلمة التجارية فقط وي
عقد ف فإذلؾ ك .عمى الحؽ بممكية العبلمة التجارية ويرتب حقا بالتصرؼ بالعبلمة التجاريةفينصب 

بل ينتقؿ لمورثة بؿ ىو حقا قائـ عمى االعتبار الشخصي فالترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
تب فير سواء كميا أـ جزئيا أما عقد التنازؿ عف العبلمة التجارية  ،2يي بموتولممرخص لو فقط وينت

 ويتنقؿ بجميع الطرؽ الناقمة لمممكية ومنيا اإلرث. حقا عينيا

 ة التجارية وعقد نقل التكنولوجيا:ثالثا: عقد الترخيص باستعمال العالم

التكنولوجيا بعنواف نقؿ  مف مشروع قانوف التجارة الفمسطيني عقد نقؿ (79)عرفت المادة   
بمقتضاه أف ينقؿ معمومات متطورة إلى ناقؿ التكنولوجيا المعرفة الحديثة بأنو" اتفاؽ يتعيد 

الستخداميا في طريقة فنية خاصة إلنتاج سمعة معينة أو تطويرىا أو لتركيب أو تشغيؿ  ،المستورد
مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو  وال يعتبر نقبل لممعرفة الحديثة ،آالت أو أجيزة لتقديـ خدمات

                                                 
 .58ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 1
 وكذلؾ: .168ص ،2004المكتبة القانونية،  دمشؽ:، العالمة التجارية: دراسة قانونية مقارنة ىالة مقداد أحمد: ي،الجميم 2

 .57،125ص، مرجع سابق حساـ: الصغير،
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استئجار السمع وال بيع العبلمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص  باستعماليا إال ورد 
 .1ذلؾ كجزء مف عقد نقؿ المعرفة الحديثة أو كاف مرتبطا بو ارتباطا ال يقبؿ التجزئة"

 بالطبيعةمتاز يعقود التي ويعتبر عقد نقؿ التكنولوجيا أو نقؿ المعرفة الحديثة مف ال
يتكوف عقد نقؿ التكنولوجيا مف عناصر معنوية وأخرى و  ،تتمثؿ بالمعرفة الفنية الحديثةو معنوية ال

 كافيةنو ال يمكف اعتبار العناصر المادية بحيث إ ،غير أف العناصر المعنوية ىي األىـو  ،مادية
إلى الجانب األىـ وىو المعرفة إضافة  ،جاريةوكذلؾ بالنسبة لمعبلمات الت ،لقياـ عقد نقؿ التكنولوجيا

  .2الفنية الحديثة

ترى الباحثة أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يمكف لو أف يكوف جزءا مف و 
حيث يتفؽ مورد التكنولوجيا والمستورد إضافة لنقؿ المعرفة الفنية أف يتـ  ،عقد نقؿ التكنولوجيا

 ،جارية التي تعود ممكيتيا لممورد عمى بضائع ومنتجات المستوردالترخيص باستعماؿ العبلمة الت
 .وىي ذات البضائع المسجؿ ليا العبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص

لوجود  ابد مف اإلشارة أنو ال يمكف أف يكوف الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية كافي وال
اؿ العبلمة التجارية المعرفة الحديثة وىي بؿ البد أف يرافؽ الترخيص باستعم ،عقد نقؿ التكنولوجيا

 ،مف العقديف يرد عمى ماؿ منقوؿ معنوي ويبلحظ أف كبل المحؿ األساسي لعقد نقؿ التكنولوجيا.
العنصر حتى لو كاف عقد نقؿ التكنولوجيا يدخؿ بو العنصر المادي كاألجيزة واآلالت إال أف 

 األساسي في العقد ىو العنصر المعنوي.

                                                 
 15ص، 2003. عماف: دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 1ط، اآلثار القانونية لعقود نقل التكنولوجياالمولى، ندار كاظـ محمد:  1

 ىا.وما بعد
محاولة تقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجيود الدولية ومشروع قانون  حمدي محمود: بارود، 2

 .904-12.2010/839، 1، مجمدمجمة جامعة األزىر )سمسمة العموم االنسانية( ،التجارة الفمسطيني
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 انيالفصل الث

 آثار عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية وانتيائو

بعد أف تناولت الباحثة في الفصؿ األوؿ ماىية عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
آثار عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية محمو وخصائصو سيتـ في ىذا الفصؿ دراسة  وتبياف

عف اآلثار المترتبة عمى انعقاد عقد فسيتناوؿ لمبحث األوؿ اأّما  ،وكيفية انتيائو في مبحثيف
الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وتوضيح كؿ مف الحقوؽ وااللتزامات التي يتضمنيا ىذا العقد 

في المبحث و  ،والعودة إلى أحكاـ القواعد العامة في األحكاـ التي لـ يتـ التطرؽ إلييا بيف األطراؼ
نياء عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية سواء قبؿ الثاني سيتـ البحث ف ي كيفية انتياء وا 

  .انتياء مدتو أو بانتياء المدة المحددة لمعقد

 المبحث األول

 ترخيص باستعمال العالمة التجاريةآثار عقد ال

وبموجب ىذا  ،سبؽ وأف تـ التعرؼ عمى مفيوـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
ويعتبر  ،ؽ لممرخص لو استعماؿ العبلمة التجارية مقابؿ بدؿ متفؽ عميو خبلؿ مدة معينةالعقد يح

رتب فيو مف عقود المعاوضة التي ت ،لجميع أركانو ممزما لكبل الجانبيفقد الترخيص المستوفي ع
لطرؼ يكوف التزاما  يكوف حقا فيما والتزامات عمى كبل الطرفيف )المرخص والمرخص لو( احقوق

 خر في الوقت ذاتو.ف كؿ منيما دائنا ومدينا لآلفيكو  ،خرطرؼ اآلعمى ال

إعماال لقاعدة العقد  ،مف تبلقي إرادة األطراؼ في العقد وااللتزامات وتنبثؽ ىذه الحقوؽ
لمساس بيذه الحقوؽ شريعة المتعاقديف فيتـ تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو مف حقوؽ والتزامات وال يجوز ا

وىنا يكمف مفيوـ القوة الممزمة لمعقد واحتراـ مبدأ  إلرادة المنفردة ألحد األطراؼأو تمؾ االلتزامات با
أف تشريعات العبلمة  يص باستعماؿ العبلمة التجارية نجدوبالنظر إلى عقد الترخ. 1سمطاف اإلرادة

                                                 
 .192ص، 1972المكتب العربي لمطباعة والنشر،  القاىرة:، يقأساس االلتزام العقدي: النظرية والتطب عبد الرحمف: عياد، 1
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طبيؽ العودة إلى تمؾ الحقوؽ وااللتزامات كميا األمر الذي يقتضي التجارية المختمفة لـ تنظـ ت
 لـ يتـ االتفاؽ عميو في العقد. حكاـ القواعد العامة فيما يتعمؽ بماأ

وفي ىذا المبحث ستتناوؿ الباحثة دراسة آثار عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
وينقسـ ىذا المبحث  ،1لعبلقةالمعاىدات الدولية ذات االتشريعات المقارنة و واألحكاـ التي جاءت بيا 

والمطمب الثاني حقوؽ المرخص لو  ،المطمب األوؿ حقوؽ المرخص والتزاماتو يتناوؿ ،إلى مطمبيف
 والتزاماتو.

 والتزاماتو: (المرخصصاحب العالمة التجارية )حقوق  :المطمب األول

يعتبر المرخص في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ىو الطرؼ الذي يعطي 
ىو الطرؼ األقوى مقارنة مع  يعتبر غالباو  ،الحؽ لشخص آخر باستعماؿ عبلمتو التجارية

خداـ عبلمتو وييدؼ المرخص مف ىذه العبلقة التعاقدية وترخيصو لمغير باست .المرخص لو
عف اليدؼ األوؿ واألسمى  فضبل عمى نطاؽ محمي ودولي أيضا.التجارية إلى نشر ىذه العبلمة 
 .و وفقا لمعقدأال وىو الربح المادي المتفؽ عمي

جممة مف الحقوؽ وااللتزامات التي سيتـ تناوليا  خيص يرتب لصاحب العبلمة ف عقد التر إ
التزامات صاحب العبلمة  والفرع الثاني:ؽ صاحب العبلمة التجارية األوؿ: حقو  ،في فرعيف
 التجارية.

 مة التجارية )المرخص(:حقوق صاحب العال الفرع األول:

بلمة التجارية في حقوؽ عدة حقوؽ المرخص في عقد الترخيص باستعماؿ الع تتمخص 
 .يا: الحؽ بالبدؿ الماديثان ،وىي أوال: الحؽ بالتصرؼ بالعبلمة التجارية

 :الحق بالتصرف بالعالمة التجارية :أوال

إف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ال يمنع المرخص أي صاحب العبلمة 
بقى مف حؽ مكية العبلمة التجارية بؿ يألف ىذا العقد ال يمس أساس م ،التجارية مف التصرؼ بيا

                                                 
 قانوف العبلمات التجارية األردني. قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري. مشروع قانوف الممكية الفمسطيني. وىذه التشريعات: 1
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فعقد الترخيص يتيح  .البيع والرىف والحجزك ،صاحبيا أف يقوـ بكافة التصرفات الجائزة قانونا
وليس عينيا كما  واالنتفاع بيا فقط فيو حؽ شخصي لممرخص لو حؽ استعماؿ العبلمة التجارية

ؽ ىو حؽ وىذا الح ،يحؽ لو التصرؼ بيامالكا لمعبلمة التجارية و والمرخص يبقى . 1ذكرنا سابقا
وىي ممكية دائمة  ،وتعتبر ىذه الممكية تامة وشاممة لرقبة الشيء ومنافعو ،استئثاري لممالؾ فقط

 .2وغير مؤقتة

قو في مف طبيعة ح العبلمة التجارية لآلخريفتصرؼ المالؾ بمنح حؽ استعماؿ  وال يغير
مف حقو أف يمنح  وكما يكوف ،وفقا لمقانوفقائما ىذا الحؽ يبقى ف ،التصرؼ بالعبلمة التجارية

بينيما عمى خبلؼ ذلؾ كأف نص العقد إال إذا ، آخريف غير المرخص لو السابؽ حؽ االستعماؿ
 جارية لغير المرخص لو سواء في ذاتمنع المرخص مف الترخيص لمعبلمة التيشترط المرخص لو 

 .3المكاف أو لمدة زمنية معينة

قدـ بطمب لشطب العبلمة التجارية التي ال يستعمميا صاحبيا لمدة سنتيف اذا كاف ممكنا التو 
لطمب االترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يمنع مف تقديـ ىذا  فإف،4سابقتيف عمى طمب الشطب

 .5 اذ يعتبر ىذا الترخيص بمثابة استعماؿ العبلمة التجارة مف قبؿ صاحبيا

                                                 
ية "بأنو سمطة المالؾ في مف القانوف المدني األردني تعرؼ حؽ الممك 1018/1والمادة  .6ص، مرجع سابق سمطاف، أنور: 1

 مف القانوف المدني المصري. 802وتقابميا المادة  أف يتصرؼ في ممكو تصرفا مطمقا عينا ومنفعة واستغبلال".
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف:، 2، كتاب أوؿ، طحق الممكية في ذاتو في القانون المدني محمد وحيد الديف: سوار، 2

 )ال يجوز ألحد أف يتصرؼ بماؿ الغير إال بإذنو(. مف مجمة األحكاـ العدلية 96ة وكذلؾ الماد .24ص، 1997
 ( مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري.95والمادة ) ( مف قانوف العبلمات التجارية األردني.25المادة رقـ ) 3
جحاؼ إشخص ذي مصمحة دوف  يجوز ألي" مف قانوف العبلمات التجارية األردني التي تنص عمى أنو: 22/1المادة  4

لغاء تسجيؿ أية عبلمة تجارية بانيا طمبو ذاؾ ( مف ىذا القانوف أف يطمب إ25ادة )بالصفة العامة التي تتصؼ بيا أحكاـ الم
يكف ثمة نية صادقة الستعماؿ تمؾ العبلمة لمبضائع التي سجمت مف أجميا وأنيا في الواقع لـ تستعمؿ استعماال  عمى أنو لـ

ال إذا ثبت ؿ السنتيف المتيف تقدمتا الطمب إفيما يتعمؽ بتمؾ البضائع أو بناء عمى تمؾ العبلمة لـ تستعمؿ بالفعؿ خبلحقيقيا 
في كؿ حالة مف ىاتيف الحالتيف أف عدـ استعماؿ تمؾ العبلمة يرجع إلى وجود أحواؿ تجارية خاصة وليس إلى وجود نية 

 التخمي عنيا فيما يتعمؽ بالبضائع الي سجمت مف أجميا".يقابميا ذات النص مف  ترمي إلى عدـ استعماؿ العبلمة المذكورة أو
 :التي تنص عمى أف مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري 91ويقابميا المادة  مف قانوف العبلمات االنتدابي. 22المادة 

بحكـ قضائي واجب النفاذ إذا ثبت  يجوز لممحكمة المختصة بناء عمى طمب كؿ ذي شأف أف تقضي بشطب تسجيؿ العبلمة"
 لمدة خمس سنوات متتالية". -دوف مبرر تقدره–لدييا أنيا لـ تستعمؿ بصفة جدية 

 .97ص، قمرجع سابالسبلمات، نادر عبد الحميـ:  5
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نو البد مف إف ،التجارية التي تـ الترخيص باستعماليا حالة نقؿ ممكية العبلمةأما بالنسبة ل 
قبؿ نقؿ ممكية المبـر بينيما االتفاؽ عمى مصير العقد مف  طراؼ )المرخص والمرخص لو(لؤل

لى المجوء إ يتـ ،ىذه الحالةعمى ذلؾ في في حاؿ أنو لـ يتـ االتفاؽ و  .العبلمة لممالؾ الجديد
نو يعتبر خمفا إكـ بانتقاؿ الحقوؽ الشخصية لممالؾ الجديد إذ التي تحتطبيؽ القواعد العامة لمعقود 

وباعتبار أف  ،خاصا لممالؾ األصمي الذي قاـ بالترخيص باستعماؿ عبلمتو التجارية لممرخص لو
وبيذا ال يتأثر عقد الترخيص باستعماؿ 1.حؽ االستعماؿ ىو مف مستمزمات العبلمة التجارية

وعمى المالؾ الجديد احتراـ عقد  ،فذا حسب المدة المحددة بالعقدالعبلمة التجارية ويبقى صحيحا نا
 .2باستعماؿ العبلمة التجارية والذي يكوف موضوعو العبلمة التي انتقمت ممكيتيا اليوالترخيص 

 ثانيا: بدل العقد:

فالمرخص  ،ذكرنا أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ىو مف عقود المعاوضة
 بيدؼ الحصوؿ عمى عوض مالي مناسب.يبـر ىذا العقد 

عوامؿ عدة منيا: شيرة ويحدد ىذا البدؿ  ،و مقايضةوالبدؿ يمكف أف يكوف نقديا أو عينيا أ
طبيعة  ،بالنسبة لممرخص لو المتوقع مقدار العائد المادي ،مدة العقد ،العبلمة التجارية وسمعتيا

دفع عمى يتفؽ الطرفاف  قد في البدؿ النقديف. 3المنتج أو الخدمة التي تتسـ بيا العبلمة التجارية
 ،كامؿ المبمغ المتفؽ عميو جممة واحدة قبؿ أو بعد أو أثناء استعماؿ المرخص لو لمعبلمة التجارية

ويمكف أف يكوف البدؿ نسبة  .4لممرخص بصفة دورية أو عمى شكؿ أقساطويمكف أف يكوف الدفع 
مف بارة عف نسبة يتـ تحديدىا كوف بدؿ العقد عأي أف ي. 5مف أرباح المرخص لو أو مف المبيعات

اؼ عمى القيـ التي ال تتجاوزىا ىذه قيمة أرباح أو مبيعات المرخص لو ويتـ االتفاؽ ما بيف األطر 
                                                 

 ، منشورات عدالة.7/8/2003، تاريخ 822/2003تمييز حقوؽ رقـ  1
 .126ص، مرجع سابق: عبد الغني الصغير، حساـ الديف 2

 
 .153ص ،سابقالرجع الم3
 .154ص ،رجع سابقالم 4
ندوة الويبو الوطنية عف ، االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعالمات التجارية ألغراض الترخيص واالمتيازاألحمر، كنعاف:  5

. منشور 2004/ أيار / 12و11الممكية الفكرية ألغراض الترخيص مف أجؿ زيادة األعماؿ التجارية والبحث والتطوير. دمشؽ 
 .15، ص.www.wipo.intااللكتروني لموايبو عمى الموقع 
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غالبا ما يشترط المرخص في العقد عدـ تحمؿ الخسارة إذا لتحديد البدؿ في ىذه الطريقة و  ،نسبةال
لمبدؿ ال يتنازؿ  تفقاف مسبقا بالعقد عمى حد أدنىف يطرفيف الإ. حيث 1ما خسر مشروع المرخص لو
أكثر في العقد الذي ينوي  ما خسر المرخص لو وىذا الشرط يظيرالمرخص عنيا في حاؿ إذا 

 .الطرفاف االستمرار بو

وفي ىذه الحالة ، وأخيرا يمكف لبدؿ العقد أف يكوف مقايضة ما بيف المرخص والمرخص لو
وـ بمبادلة عبلمتو التجارية مع العبلمة عبلمة تجارية لكي يقبدوره ص لو البد مف أف يممؾ المرخ

ا العقد نادر وىذ ،ويكوف لكبل الطرفيف ىدفو مف انعقاد ىذا العقد ،التجارية الممموكة لممرخص
واالستفادة منيا بدال مف  ألف مالكي العبلمات التجارية سيعمموف عمى إشيار عبلماتيـ ؛الحدوث

 خر.عبلمة اآل شيرةالعمؿ عمى 

ما بيف األطراؼ في عقد ف تحديد قيمة البدؿ يكوف بناء عمى االتفاؽ ونبلحظ مما سبؽ أ
 يرا حسب مدة عقد الترخيص.سواء كاف ثابتا أو متغ ،الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 التزامات المرخص: الفرع الثاني:

 كاآلتي: تجاه المرخص لو وسنوضحيايمتـز المرخص بعدة التزامات ا

 لو من استعمال العالمة التجارية: أوال: تمكين المرخص

ممرخص أف يمكف التجارية صحيحا نافذا فبل بد لإذا ما تـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة 
ويضمف  ،المرخص لو مف االنتفاع مف العبلمة التجارية حسب ما تـ االتفاؽ عميو في العقد

 ،ة محؿ العقد إذ يتوجب أف يكوف االنتفاع ىادئا مستقرامعبلمة التجاريالمرخص عدـ التعرض ل
فعمى المرخص االمتناع عف كؿ عمؿ قد يؤدي إلى منع أو إعاقة المرخص لو مف االنتفاع 

                                                 
 .102ص، 2003، عماف: دار العمـ الثقافة لمنشر والتوزيع ،عقد الترخيصالجبوري، عبلء عزيز حميد:  1
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وكما يمتـز مالؾ  ،بالعبلمة التجارية أو ينازعو أو يعارضو فييا سواء كاف االنتفاع كميا أو جزئيا
 .1في مواجيو المرخص لوالعبلمة بعدـ ممارسة حقو االحتكاري 

المعمومات : مثبل 2الواجب توفيرىا لممرخص لو جراء عقد الترخيص التجاريةالمنفعة تكوف و   
كذلؾ كتزويد المرخص لو بالمواد األولية أو  ،الفنية التي تبيف طرؽ التغميؼ والدعاية أو لمتصنيع

ة التكنولوجية المتعمقة بمعايير الخاـ البلزمة لمتصنيع واإلنتاج ويمتـز أيضا بالمعمومات الفني
 .3الجودة

وعمى المرخص أف يقوـ بتجديد تسجيؿ العبلمة التجارية إذا ما انتيت مدة الحماية المقررة 
ليا لكي تبقى مكتسبة الحماية القانونية ويتمكف بذلؾ المرخص لو مف استعماليا دوف منازعة أو 

ما بيف كوف مدتيا طويمة ويتـ االتفاؽ وعقود الترخيص غالبا ما ت. 4معارضة مف قبؿ الغير
 حفاظا عمى مصمحة المرخص لو. األطراؼ عمى تجديد تسجيؿ العبلمة محؿ الترخيص 

ص بأف التزاـ المرخص بتمكيف المرخص لو مف استعماؿ العبلمة التجارية محؿ عقد مخون
االلتزاـ بكؿ ما تـ وعمى أطراؼ العقد  وال يمكف إىمالو. اوجوىري اأساسي االترخيص يعتبر التزام

باستعماؿ العبلمة التجارية في ذات  هلغير لو بعدـ الترخيص  اشتراطو بالعقد كاشتراط المرخص
 اإلقميـ خاصة إذا ما كاف الترخيص حصريا.

 :التزام المرخص بعدم إنياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية ثانيا:

ويحؽ لؤلطراؼ  ،محدد المدة التجارية عقد الترخيص باستعماؿ العبلمةغالبا ما يكوف 
 ،وال يحؽ ألي طرؼ إنياء عقد الترخيص قبؿ انتياء مدتو المحددة ،تجديد مدة العقد مدد أخرى

فالمرخص ال يحؽ لو أف  ،تحقيؽ ىدفو الذي سعى إليو مف انعقاد العقد مف كؿ منيما لكي يتمكف

                                                 
 .126ص، رجع سابقم حساـ الديف: الصغير، وانظر: .102ص، مرجع سابق عبلء: الجبوري، 1
، 2010، مرجع سابؽ ،المحل التجاري( -قانون المعامالت التجارية )حقوق الممكية الصناعية محمود مختار: بربري، 2

 .141ص
 .125ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير،  3
 .128ص، سابقالالمرجع  4
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وال يتـ اتخاذ قرار اإلنياء  ،سبب مشروع توافرديده إال إذا يقوـ بإنياء عقد الترخيص أو عدـ تج
 .لـ يحقؽ ىدفو مف العقد لو المرخص ف  إفجأة حيث 

ير محدد المدة فيحؽ لكبل الطرفيف وقد يكوف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية غ
ب وىذا الحؽ غير مطمؽ بؿ البد مف توافر سب ،باإلرادة المنفردة حسب القواعد العامة لمعقود إنياءه
انتياء العقد لمطرؼ الذي يرغب ب تكوف ىناؾ مصمحة مشروعة تتحقؽ والمقصود ىنا أف . 1مشروع
فإذا ما كاف  ،دوف أف يمس الطرؼ اآلخر ضرر جسيـ ال يتناسب مع ىذه المصمحة ،باإلنياء

يترتب عميو التعويض  ايعد إجراء تعسفينو فإاإلنياء غير مبرر ويسبب ضررا لممرخص لو  
 .2لممتضرر

عادة ما يتـ االتفاؽ عمى تجديد عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ضمف العقد وىنا 
أما إذا لـ يتفؽ األطراؼ عمى التجديد وطمب المرخص لو  ،يمتـز كبل الطرفيف بما تـ االتفاؽ عميو

طمب  إذا وترى الباحثة أنو ،فيكوف مف حؽ المرخص قبوؿ التجديد أو الرفض ،تجديد العقد
وترتب عمى ىذا  ،ؽ عمييا ورفض المرخص طمبورخص لو التجديد بعد انتياء مدة العقد المتفالم

رخص لو ىدفو مف مولو كاف ىذا الضرر يتمثؿ بعدـ تحقيؽ ال ،الرفض ضرر بحؽ المرخص لو
 .3فينا يكوف المرخص ممزما بالتعويض حسب القواعد العامة في القانوف التعاقد،

رخص لو عف كؿ ضرر أصابو جراء عدـ تجديد المرخص تعويض الم تقتضي العدالةف
وىذا ما يتفؽ مع ما يوجبو حسف  ،التجديد ال يستند إلى سبب معقوؿ لعقد الترخيص وكاف عدـ

 .4النية ونزاىة التعامؿ

                                                 
"وال يجوز لمالؾ العبلمة انياء عقد  :أنو مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري تنص عمى (95/2) المادة 1

 الترخيص أو عدـ تجديده اال لسبب مشروع".
 .130ص، مرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 2
 مف اتفاقية تريبس. 40والمادة  مف قانوف حماية حقوؽ الممكية المصري، 95/2المادة  3
 .137ص ،مرجع سابق الصغير، حساـ الديف: 4
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 المرخص بضمان التعرض واالستحقاق: زامالت ثالثا:

ف انتفاع المرخص لو يمتـز المرخص في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية بضما
ويكوف ذلؾ بامتناعو عف التعرض الشخصي لممرخص لو  ،بالعبلمة التجارية انتفاعا كامبل وىادئا

غير  ءااللتزاـ بتسميـ شي اس االلتزاـ بضماف التعرض ىووأس ،وكذلؾ يضمف عدـ تعرض الغير
 1تقرة.ويمكف تسميمو بحيازة ىادئة نافعة مس ،ممموؾ لمغير وال يكوف ألحد حؽ عميو

 فمـ تخصصمحؿ الدراسة كالتشريع األردني شريعات العبلمة التجارية وبالرجوع إلى ت
 ،األحكاـىذه امة لمعقود الستنباط الرجوع إلى القواعد الع ال بد مفلذا  ،خاصة ليذا االلتزاـ اأحكام

 .2يصعمى عقد الترخعقد البيع أحكاـ الضماف في  إلى تطبيؽوبعض التشريعات المقارنة ذىبت 

مع عقد اإليجار  استعماؿ العبلمة التجارية متشابووىناؾ مف يرى أف عقد الترخيص ب
إضافة  ،ود اإليجارف جوىر عقد الترخيص ىو عقد إيجار فيتـ أخذ أحكاـ الضماف في عقحيث إ3

 .4إلى األحكاـ العامة لمضماف الواردة في عقد البيع

أي أنو  ،ء مف قبمو أو مف الغيربالضماف بعدـ التعرض سوا اويكوف المرخص ممتزم
 :يأتفيما ي يا أو ماديا وىذا ما سيتـ بيانويضمف تعرض الغير ويدفعو سواء كاف التعرض قانون

 : ضمان التعرض الصادر من قبل المرخص -1

يعتبر المرخص ىو مالؾ العبلمة التجارية ويضمف لممرخص لو حسب عقد الترخيص 
 ،بالعبلمة التجارية دوف نزاع أو تعرض مف قبمو أو مف الغيرباستعماؿ العبلمة التجارية االنتفاع 

 .والبد مف أف يكوف االنتفاع كامبل ىادئا مستقرا لمعبلمة التجارية

                                                 
 .102ص ،ع سابقمرج نادر: السبلمات، 1
 . والكيبلني، محمود:207ص، بيروت: دار النيضة العربية، شرح عقدي البيع والمقايضة :العقود المسماةسمطاف، أنور:  2

 .238ص، مرجع السابق
 .57،125ص، مرجع سابق الصغير، حساـ: 3
تعرض في اإلجارة ىي أحكاـ تعتبر أحكاـ ال" 26/9/2004تاريخ  344/2004قرار محكمة التمييز األردنية حقوؽ رقـ  4

 مف القانوف المدني". 503و860التعرض في البيع كما تقضي بو أحكاـ المادتيف 
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عمى حؽ المرخص لو باالنتفاع بالعبلمة التجارية صادر مف المرخص ويكوف التعرض ال
رض تعىناؾ ا إذا ما كاف وىم 1فالتعرض المادي يكوف في حالتيف ،ماديا أو قانونيا محؿ العقد

كمزاحمة المرخص لممرخص لو في استعماؿ ذات العبلمة  مادي محض مف المرخص شخصيا
أو امتناع المرخص عف توريد المواد األولية التي  ،التجارية خاصة إذا ما كاف الترخيص استئثاريا

ادر مف تصرؼ قانوني صأف يكوف تعرض المرخص مف خبلؿ  أو تستخدـ لمتصنيع لممرخص لو.
عمى ذات العبلمة التجارية لمغير  المرخص لمغير مثبل كإبراـ المرخص عقد ترخيص جديدىذا 

  بالرغـ مف وجود عقد ترخيص وحيد أو استئثاري.

عندما يقـو الصادر مف المرخص والذي يمكف توضيحو مثبل أما التعرض القانوني 
لت ممكية ىذه العبلمة ثـ آ ،لوممكا  اؿ عبلمة تجارية ليستلمترخيص باستعم المرخص بإبراـ عقد

 ؛العقدفسخ ليتـ  بتممكو لمعبلمة التجارية لو المرخص ـالدفع أما فينا ال يحؽ لممرخص ،لو الحقا
 .2وىذا التعرض نادر الحدوث

والتعرض الشخصي الموجب لمضماف الصادر مف المرخص ماديا أو قانونيا ال بد مف توافر 
 :3شروطو لكي يتحقؽ وىي

المرخص لو مف االنتفاع فيجب أف يقع التعرض بصورة تمنع  ع التعرض فعبل؛أف يق -1
تعرضا إذا  بيع العبلمة محؿ الترخيص ال يعتبرو  بالعبلمة التجارية بصورة ىادئة وكاممة.

 حؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة التجارية.تعرض المشتري للـ ي

لمرخص لو وال يمكف نشوء حؽ اأي في وقت  ؛التعرض أثناء سرياف عقد الترخيص أف يقع -2
 أف يدفع المرخص لو بالتعرض قبؿ سرياف العقد أو بعده.

                                                 
، 6ج، اإليجار والعارية العقود الواردة عمى االنتفاع بالشيء، الوسيط في شرح القانون المدني:السنيوري، عبد الرزاؽ:  1

 .300صدار إحياء التراث العربي،  بيروت:ـ، 1986
 .104ص، مرجع سابق نادر: لسبلمات،ا 2
 .308-304ص ،مرجع سابق السنيوري، عبد الرزاؽ: 3
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كامتناع  إلى اإلخبلؿ بانتفاع المرخص لو مف العبلمة التجارية.وقوع التعرض يؤدي  أف  -3
أما الرىف أو التنازؿ أو الحجز عمى  ،المرخص مف توريد المواد الخاـ لمتصنيع لممرخص لو

ألنو ال يؤثر عمى حؽ المرخص لو باالنتفاع مف  ؛بل يعتبر تعرضاف العبلمة التجارية
 .العبلمة التجارية

بل يعتبر ف؛ فإذا ما كاف المرخص يستعمؿ حقو لو يستند المرخص بالتعرض إلى حؽ الّ أ -4
أعطى المرخص ترخيصا الستعماؿ عبلمتو التجارية لمغير  كما لو ،ىذا تعرضا شخصيا

 ف العقد األوؿ مع المرخص لو وحيدا أو استئثاريا.بل يعتبر متعرضا إذا لـ يكف

إذا صدر التعرض مف المرخص وأدى إلى اإلخبلؿ بحؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة ف
 ،إذا لـ يقـ بدفعيا بعد وأيضا في حاؿ تجديد العقد ص لو إنقاص قيمة البدؿ التجارية يحؽ لممرخ

يع الحاالت يحؽ لو المطالبة بالتعويض عف بفسخ العقد وفي جم يحؽ لممرخص لو أيضا المطالبةو 
كما ويحؽ لممرخص لو الدفع بعدـ التنفيذ إذا توافرت . 1الضرر الحاصؿ لو كوف المسؤولية عقدية

 .2شروط التعرض

ويجوز لكبل الطرفيف في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية أف يعدؿ كؿ منيما 
ىذه األحكاـ ليست مف النظاـ العاـ ومفسرة  فّ حيث إ ،ديدأحكاـ االلتزاـ بالضماف بالتخفيؼ أو التش

ال  كيذا اتفاؽألف  ؛إعفاء المرخص مف الضماف وال يحؽ لؤلطراؼ االتفاؽ عمى .3ألحكاـ العقد
 .4يتماشى مع مبدأ الحؽ والعدالة

 

                                                 
مف القانوف  246/1وتنص المادة  ، منشورات مركز عدالة.7/10/2009تاريخ  ،535/2009محكمة التمييز األردنية رقـ  1

ف بما وجب عميو بالعقد جاز لمعاقد االخر بعد "في العقود الممزمة لمجانبيف إذا لـ يوؼ أحد العاقدي المدني األردني عمى أنو:
 اعذاره المديف أف يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو".

 منشورات مركز عدالة. .13/9/2007تاريخ  .819/2007تمييز حقوؽ رقـ  2
 .110ص، مرجع سابقالجبوري، عبلء:  3
عدـ ضماف البائع عند استحقاؽ المبيع ويفسد ال يصح اشتراط " مف القانوف المدني األردني تنص عمى أنو: 506/1المادة  4

 مف القانوف المدني المصري. 446والمادة  المبيع بيذا الشرط".
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 ضمان التعرض الصادر من الغير: -8

كأف يقوـ الغير  ،لتعرضوبد مف أف يستند الغير الصادر منو التعرض إلى سبب قانوني  ال
ادعى أنو يممؾ العبلمة التجارية محؿ لعبلمة التجارية مف شخص بإبراـ عقد ترخيص باستعماؿ ا

لمثؿ ىذا  اً وىنا يعتبر المرخص ضامن ،وىذا التعرض يستند إلى حؽ عيني ،عقد الترخيص
العبلمة  وأيضا يضمف المرخص التعرض الذي يصدر مف الغير كاالدعاء بحؽ ممكية .التعرض
فيكوف استناده عمى  ،أما إذا كاف التعرض الصادر مف الغير ال يستند عمى حؽ عيني ،التجارية

 .1حؽ شخصي أو ال يستند عمى حؽ أساسا

واستند في اعتراضو إلى حؽ شخصي يتعارض مع حؽ  ،فإذا ما قاـ الغير بالتعرض
مف المرخص  اصادر  امادي اضف ىذا التعرض يعتبر تعر فإ ،المرخص لو المتفؽ عميو مع المرخص

التجارية وفي المكاف ذاتو الذي يستأثر بـر المرخص عقود ترخيص لذات العبلمة كما لو أ ،2ذاتو
 .فيو المرخص لو باستخداـ العبلمة التجارية

بؿ يعتبر تعرضو  3ستند فيو إلى أي حؽي أما التعرض المادي الصادر مف الغير والذي ال
فينا يحؽ  ،العبلمة التجارية وانتفاعو منياب لحؽ المرخص لو في اصتغاالتعدي و المف أعماؿ 

لمثؿ ىذا  األنو ال يعتبر ضامن ،وال يرجع إلى المرخص لممرخص لو الرجوع عمى المعترض )الغير(
ومثاؿ ذلؾ . 4إال رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عمى الغير وال يمكف لممرخص لو ،التعرض

لمنتجات أو الخدمات التي تحمؿ العبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص ا لو قاـ ىذا الغير بتقميد
 ويقوـ بطرحيا باألسواؽ.

                                                 
، 1967-1966رة: دار النيضة العربية، القاى، النظرية العامة لمموجبات: االلتزامات، نظرية العقد توفيؽ حسف: فرج، 1

 .606ص
 .301ص، مرجع سابق عبد الرزاؽ: السنيوري، 2
 .608ص، مرجع سابق توفيؽ: فرج، 3
ف الفقو والقضاء ذىبا الى أف المؤجر ما يمي: "إ ،7/1/2000تاريخ  3214/2001جاء في قرار محكمة التمييز األردنية رقـ  4

لؾ يضمف التعرض يضمف لممستأجر التعرض الصادر منو شخصيا سواء أكاف تعرضا ماديا أو مبنيا عمى سبب قانوني، وكذ
 منشورات مركز عدالة. ذا كاف قانونيا وال يضمف التعرض المادي".غير إالصادر عف ال
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 ،فالمرخص يعتبر غير مسؤوؿ عف تعرض الغير المادي الصادر عمى حؽ المرخص لو
 ،التعرض وال يد لو بيا لو متضررا أيضا طالما أنو بعيد عف أعماؿ ألف المرخص يعتبر كالمرخص

 .بأسباب خاصة بالمرخص لو وال عبلقة لممرخص بيا الصادر مف الغير متعمقأو كوف التعرض ا

ويرى الباحث أف المرخص ال يضمف إال التعرض القانوني الصادر مف الغير والذي يستند 
 :1آلتيةوال بد أف يكوف ىذا التعرض ضمف الشروط ا ،إلى حؽ عيني

إذا ألف التعرض  ؛د تابعيووليس مف المرخص أو أح مف الغير؛ اأف يكوف التعرض صادر   -1
ف ىذا المرخص يضمنو سواء أكاف تعرضا ماديا اعو فإصدر مف المرخص أو مف أحد أتب

 بل يضمف المرخص منو إال التعرض القانوني.فأما تعرض الغير  أـ قانونيا

ارض حقو مع يتععبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص بحيث أف يدعي الغير حقا متعمقا بال  -2
 .ادعاء بالحؽ حتى لو كاف غير جدي مف توافرىنا بل بد فو؛ حؽ المرخص ل

وقع التعرض فعبل وأثر عمى ف المرخص ال يضمف إال إذا إإذ أف يتـ التعرض فعبل؛   -3
رفع الغير دعوى شطب تسجيؿ ومثاؿ ذلؾ  ،االستعماؿ اليادئ الكامؿ لمعبلمة التجارية

 .باعتباره مالكيامف اسـ المرخص العبلمة التجارية 

ثناء مدة العقد؛ حيث ال يوجد مصمحة لممرخص لو لممطالبة بضماف أف يتـ التعرض أ  -4
 .ف لـ يكف العقد نافذاإالتعرض 

وال بد مف اإلشارة إلى حالة القوة القاىرة التي تؤثر عمى انتفاع المرخص لو مف العبلمة 
 2ض لـ يصدر منوألف التعر  ؛التجارية فينا ينفسخ العقد دوف أف يتـ التعويض مف قبؿ المرخص

أما في الحاالت التي تـ ذكرىا سابقا وىي إذا ما صدر التعرض مف المرخص نفسو شخصيا أو 
مطالبتو بالتنفيذ لو عمى المرخص و يرجع المرخص لو  فاف ،غيركاف التعرض قانونيا صادرا مف ال

                                                 
 وما بعدىا. 341ص ،مرجع سابق عبد الرزاؽ: السنيوري، 1
 .657ص ،مرجع سابق فرج، توفيؽ حسف: 2
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أو  ،ؿ الترخيصمح تجديد تسجيؿ العبلمة التجاريةمطالبتو بك. 1العيني ودفع التعرض الواقع عميو
وفي  .أو المطالبة بإنقاصيا أو أخيرا المطالبة بفسخ العقد. 2أو تزويده بالمواد األولية ،حجز البدؿ

 .3كؿ الحاالت السابقة يحؽ لممرخص لو المطالبة بالتعويض

ذا ما كاف المرخص لو ىو المتسبب بالخطأ عدـ التزاـ المرخص لو كما في حالة  ،وا 
بؿ ويحؽ لو الرجوع  ،شيئافبل يضمف المرخص  ،العبلمة التجارية وتركيابشروط العقد أو إىماؿ 

 .عمى المرخص لو ومطالبتو بالتعويض نتيجة أعمالو المخالفة لمعقد

 ثاني: حقوق والتزامات المرخص لو:المطمب ال

بلمة التجارية شخصا طبيعيا أو قد يكوف المرخص لو في عقد الترخيص باستعماؿ الع
ماؿ العبلمة التجارية عقد الترخيص باستعذا المرخص لو إلى تحقيؽ ىدفو مف ى ويسعى ،ويامعن

وعمى المرخص لو  ،المادي الذي يحصؿ عميو نتيجة استعمالو لمعبلمة التجاريةوىو العائد 
 .4رية المرخص لو باستعمالياالمحافظة عمى سمعة وشيرة العبلمة التجا

لو في الفرع األوؿ والتزاماتو في الفرع  وفي ىذا المطمب ستتناوؿ الباحثة حقوؽ المرخص
 الثاني.

 :حقوق المرخص لو :الفرع األول

حقوؽ بعد انعقاد عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة اليثبت لممرخص لو مجموعة مف 
 رفع دعوى التقميد.وحقو في  ،باستعماؿ العبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص حقو :التجارية وىي

                                                 
 منشورات مركز عدالة.، 30/5/200، تاريخ 700/2007وؽ رقـ محكمة التمييز األردنية حق 1
 منشورات مركز عدالة. ،3/9/2007، تاريخ 665/2007حقوؽ رقـ محكمة التمييز األردنية  2
 منشورات مركز عدالة. ،7/10/2007، تاريخ 535/2009محكمة التمييز األردنية حقوؽ رقـ  3
 مف التوصية المشتركة بشأف ترخيص استعماؿ العبلمة التجارية. 1/8المادة  4
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 لعالمة التجارية محل عقد الترخيص:استعمال اأوال: حق المرخص لو ب

يعتبر حؽ استعماؿ العبلمة التجارية مف قبؿ المرخص لو مف أىـ الحقوؽ التي يرتبيا عقد 
نو وبمجرد انعقاد العقد يحؽ لممرخص لو أف يقـو حيث إ ،الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 ،لعبلمة التجارية محؿ العقدـ خدمات تحمؿ اتقديبإنتاج أو تصنيع أو توزيع بضائع أو منتجات أو 
 .1وضمف حدود العقد بشرط أف يكوف االستعماؿ شخصيا سواء صنعت مف قبمو أو كمؼ بيا غيره

تمكينو مف ولكي يباشر المرخص لو حقو باستعماؿ العبلمة التجارية يمتـز المرخص ب
إذا ما تـ االتفاؽ مسبقا عمى  ،ةيجابي كتزويد المرخص لو بالمواد األولياالستعماؿ بالمفيوـ اإل

أما بالمفيـو  ،وتزويده بطرؽ استعماؿ العبلمة التجارية عمى المنتج أو الخدمة كالتغميؼ ،ذلؾ
السمبي فعمى المرخص االمتناع عف أي تصرؼ يمنع أو يحوؿ دوف استعماؿ المرخص لو لمعبلمة 

 التجارية.

التجارية ىو حؽ مطمؽ مف حيث واألصؿ العاـ أف حؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة 
اليدؼ مف عادة ما يتـ االتفاؽ عمى غير ذلؾ ألف و  .مى غير ذلؾعإال إذا اتفؽ  ،الزماف والمكاف

عقد الترخيص التجاري ليس أف يكوف مطمقا بؿ الغاية ىي الترخيص ضمف حدود زمانية ومكانية 
وبعض  .2مة التجاريةالذي قد يؤدي إلى فقداف الحؽ بالعبل ،خوفا مف سموؾ المرخص ليـ

 3التشريعات تحدد المدة الزمنية لمعقد حيث ال تتجاوز مدتو المدة القانونية لحماية العبلمة التجارية
 .4يترؾ تحديده إلرادة األطراؼفالنطاؽ الجغرافي أما 

بد مف التطرؽ إلى مسألة إخبلؿ المرخص لو بشروط العقد واستعمالو العبلمة  وىنا ال
دود المكاف والزماف المتفؽ عمييا في العقد مع المرخص أو  قد الترخيص خارج حالتجارية محؿ ع

فيعتبر إخبلال بالتزاـ عقدي  ،كاف ىذا اإلخبلؿ أثناء فترة العقد فاذا ،بكميات تتجاوز المتفؽ عميو

                                                 
 .148ص، مرجع سابقالصغير، حساـ الديف:  1
 .112ص، مرجع سابق نادر عبد الحميـ: السبلمات، 2
 مف قانوف العبلمات التجارية األردني. 25المادة  3
 مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري.لـ يذكر قانوف العبلمات التجارية المصري النطاؽ الجغرافي. 98المادة  4
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ؿ يكوف مف قبيفأما إذا كاف ىذا اإلخبلؿ قبؿ أو بعد انتياء العقد  ،وتترتب عميو المسؤولية العقدية
 ،ال يمكف إعماؿ المسؤولية العقديةوبالتالي ، 1التزوير والتقميد النعداـ العبلقة العقدية بيف األطراؼ
 .المشروعةفسة غير ولممرخص لو دفع التقميد أو التزوير مف خبلؿ المنا

 حق المرخص لو برفع دعوى التقميد: ثانيا:

قبؿ  يد والتزوير مفمتقمة وذات سمعة جيدة تكوف عرضة لكؿ عبلمة تجارية مشيور 
واألصؿ ىنا أف المرخص لو  .مف ىذه العبلمة المشيورة بطرؽ غير قانونيةاآلخريف سعيا لبلنتفاع 

ال يحؽ لو إقامة دعوى التقميد أو التزوير حيث يقتصر ىذا الحؽ عمى المرخص صاحب العبلمة 
وال يممؾ إال تبميغ  اً ألف حؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة يعتبر حؽ انتفاع وليس تصرف ،فقط

ولؤلخير الحؽ  ،المرخص بالتقميد أو التزوير الحاصؿ عمى العبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص
 .2التزوير برفع دعوى التقميد أو

في العقد عمى أف يكوف مف حؽ المرخص  يمكف لممرخص والمرخص لو االتفاؽعمى أنو 
ويعتبر المرخص لو  ،عمى العبلمة التجارية منيماى التقميد أو التزوير إذا ما وقع أي لو إقامة دعو 

 كما يكوف .ويجب االلتزاـ بو ،عمى المرخص لو اً وواجب اً ف المرخص فيكوف ىذا األمر حقنائبا ع
 .والتزويرأ التقميدما وقع  المشروعة إذاغير لممرخص لو إقامة دعوى المنافسة 

رائـ الواقعة عمى الحؽ في العبلمة وتعتبر جريمة تقميد أو تزوير العبلمة التجارية مف الج
خر معنوي ، وآوىما عنصر مادي وىو فعؿ التزوير أو التقميد ،فوىذه الجريمة ليا عنصرا ،التجارية

 وىو قصد االحتياؿ.

ارتكاب فعؿ التزوير والذي يتمثؿ باصطناع عبلمة مطابقة تماما  :فالعنصر المادي ىو
ح قريبة جدا لمعبلمة األصمية إذ بلمة األصمية بحيث تصبأو نقؿ أجزاء رئيسة لمع ،لمعبلمة األصمية

                                                 
 .535ص، . مرجع سابؽالممكية الصناعية :القميوبي، سميحة 1
 .114ص، مرجع سابق :در عبد الحميـالسبلمات، نا 2
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ف الشخص قد قاـ بصنع عبلمة تجارية مشابية وقريبة لمعبلمة األصمية مما يؤدي إلى انخداع إ
 .1ـ بتغيير أوصاؼ العبلمة األصمية أو شوىيااالجميور دوف موافقة صاحبيا سواء ق

فتزوير وتقميد  ،بد مف توافر نية االحتياؿنو الإإذ  ،والعنصر المعنوي يقصد بو االحتياؿ  
ف تسجيؿ ونية االحتياؿ تكوف مفترضة إذ إ2العبلمة التجارية ال يرتب عقابا إال إذا كاف بسوء نية.

خاصة لمتاجر ألنو مف المفترض أف يكوف عمى  ،العبلمة التجارية يعتبر قرينة عمى عمـ الغير بيا
ف تسجيؿ العبلمات التجارية يتـ نشره حيث إ ،تي تـ تسجيميادراية وعمـ بجميع العبلمات التجارية ال

 .3لرسميةبالجريدة ا

 لفرع الثاني: التزامات المرخص لو:ا

اؿ العبلمة التجارية وىي يمتـز المرخص لو بالتزامات عدة ضمف عقد الترخيص باستعم
 كاآلتي:

 :التزام المرخص لو باستعمال العالمة التجارية والمحافظة عمييا :أوال

يقابؿ حؽ المرخص لو باستعماؿ العبلمة التجارية محؿ الترخيص التزاـ عميو بحسف 
ف عدـ استعماؿ العبلمة التجارية أو سوء استعماليا قد يؤدي إلى حيث إ ،ستعماؿ ىذه العبلمةال

وعدـ تحقيؽ أىدافو مف  ،اإلضرار بالمرخص كانعداـ الثقة بمنتجات وخدمات ىذه العبلمة أو تركيا
 .لعقد أال وىي تحقيؽ الربح وشيرة عبلمتو التجاريةىذا ا

                                                 
 ،48/1964وراجع تمييز أردني رقـ  مف قانوف البضائع األردني. 5. المادة 178ص ،مرجع سابق صبلح: زيف الديف، 1

 .1/5/1956تاريخ ،26لسنة  59حكـ محكمة النقض المصرية رقـ  .1964 لسنة ،741ص مجمة نقابة المحامييف،
 .180ص ،مرجع سابق صبلح: زيف الديف، 2
عمى المسجؿ عندما يقبؿ الطمب لتسجيؿ أية عبلمة تجارية التجارية األردني نص عمى أنو: " مف قانوف العبلمات 13المادة  3

 سواء أكاف القبوؿ بصورة مطمقة أـ معمقا عمى بعض الشروط والقيود أف يعمف الصورة التي قبميا بيا ...".
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أف استعماؿ المرخص لو لمعبلمة  1وقد اعتبرت التشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية
وال يتـ تطبيؽ أحكاـ شطب العبلمة  ،المرخص ذاتو يا مف قبؿمف قبيؿ استعمال ىو التجارية

استعماال رخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يعتبر فعقد الت 2التجارية بسبب عدـ استعماؿ مالكيا ليا
 .فعميا لمعبلمة التجارية

ويمتـز المرخص لو ببذؿ العناية البلزمة الستعماؿ العبلمة التجارية والمحافظة عمييا وعدـ 
وأف يعمؿ عمى إببلغ المرخص في حاؿ تـ االعتداء  ،ممارسة أي عمؿ يمس سمعتيا أو شيرتيا

ف ال يضع العبلمة عمى سمع وكذلؾ يقع عمى عاتؽ المرخص لو التزاـ أ .تزويرعمييا بالتقميد أو ال
ألف مثؿ ىذا االستعماؿ يسيء لسمعة العبلمة  ؛ذات جودة أقؿ مف جودة منتجات المرخص

 .3التجارية ويضر بيا

أو إعطاء ترخيص مف الباطف مف  عف الترخيص التنازؿ لمغيرلممرخص لو وكما ال يجوز 
ألف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يبنى عمى  ،المرخص إال بموافقة ،قبؿ المرخص لو

 .4االعتبار الشخصي

المرخص لو مف استعماؿ العبلمة التجارية بنفسو ولجأ إلى  نو إذا لـ يتمكفأ 5ويرى البعض
فبل يحؽ لممرخص أف  ،إيجار المصنع أو المتجر وانتقؿ حؽ االستعماؿ إلى مستأجر االستغبلؿ

 ،االستعماؿ الشخصي لمعبلمة التجارية محؿ عقد الترخيصدفع بأف التزاـ المرخص لو ىو في ي
 ويكوف المرخص متعسفا بحقو إذا لـ تكف لديو مصمحة مف االعتراض.

                                                 
مف معاىدة سنغافورة لمعبلمات التجارية،  19/3والمادة  خيص العبلمة التجارية،مف التوصية المشتركة بشأف ترا 5المادة  1

 مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري. 11مف قانوف العبلمات التجارية األردني،والمادة  22والمادة 
 .147الصغير، حساـ الديف: مرجع سابؽ.ص 2
 .539ص، 2009ط، مرجع سابؽ ،الممكية الصناعيةالقميوبي، سميحة:   3
القبوؿ يبطؿ األوؿ ويعتبر فيو يجاب قبؿ تنص عمى :" تكرار اإلمف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري  97المادة  4
 .539، صمرجع سابق :يجاب الثاني". القميوبي، سميحةاإل

 .153ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية :الصغير، حساـ الديف 5



95 

 الجودة:ثانيا: المحافظة عمى 

يعتبر عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مف العقود القائمة عمى االعتبار 
ف صاحب العبلمة التجارية )المرخص( ال يقوـ بترخيص عبلمتو التجارية ث إحي ،الشخصي

فالمرخص يبحث عف مرخص  ،وعمى سمعتيا وشيرتيا والمحافظة عمييا ،لشخص لف يحافظ عمييا
يـ في زيادة شيرة وسمعة العبلمة التجارية وترويجيا والمحافظة عمى جودة ونوعية المنتجات لو ُيس

 .يا العبلمة التجاريةأو الخدمات التي تمثم

لمرقابة عمى جودة المنتجات أو الخدمات ليضمف  عادة بفرض شروط ويقوـ المرخص
كاف مرفوضا  اريةخاصة أف ترخيص العبلمة التج ،المحافظة عمى سمعة عبلمتو التجارية وشيرتيا

ة ف الوظيفة الرئيسإحيث  ،مف أجؿ حماية الجميور مف المبس حوؿ مصدر المنتجات والخدمات
الجودة الحماية  وتحقؽ المحافظة عمى. 1لمعبلمة التجارية ىي الداللة عمى مصدر المنتج أو السمعة

بالفرؽ بيف المنتج المقدـ مف المرخص المستيمؾ ال يشعر بحيث  ،ميورالبلزمة لممرخص والج
 .وذلؾ المقدـ مف المرخص لو

فييا  يناؾ عقود يشترطف ،خرعمى المنتجات والخدمات مف عقد آل وتختمؼ رقابة الجودة
ومراحؿ التصنيع التي يقوـ بيا ممية إنتاج السمع قيامو أو أحد تابعيو بالتفتيش عمى عالمرخص 

وكذلؾ القياـ بفحص عينات مف المنتج بصورة دورية لمتأكد مف أنيا مطابقة لممعايير  ،المرخص لو
ألخير أو أحد تابعيو مف أو قد يتفؽ المرخص مع المرخص لو عمى تدريب ا .والجودة المطموبة

 .جودة المنتج والعبلمة التي تميزه خبلؿ دورة تدريبية لممحافظة عمى

ومف ىنا ال بد مف توضيح اختبلؼ درجات الرقابة عمى الجودة والنوعية التي يمارسيا 
 لمرخص عمى المرخص لو وىي كاآلتي:ا

                                                 
 .47ص، مرجع سابق اـ الديف:حس الصغير، 1
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ونوعية المنتجات وىي الرقابة التي يمارسيا المرخص عمى جودة  :الرقابة المباشرة -1
والخدمات التي رخص باستعماؿ عبلمتو التجارية عمييا كالفحص والتفتيش العادي 

 .1بكافة مراحميا والخدمات المقدمة مف المرخص لومفاجئ عمى عممية اإلنتاج وال

وىي الرقابة التي يستخدميا المرخص في حاؿ إذا ما تعذرت  :رقابة التفويض لجية محايدة -2
فيمجأ المرخص لجية أو شخص محايد إلتماـ  ،ة لسبب ما كالبعد المكانيالرقابة المباشر 

خاصة إذا كانت تمثؿ ىذه الجيات  ،الرقابة عمى جودة ونوعية الخدمات أو المنتجات
 .2كمؤسسات الغذاء والدواء أو المختبرات الحكومية احكومي اقطاع

لـ  ذاإ مييا األطراؼ فيماوىي الرقابة التي يتفؽ ع :رقابة االعتماد والثقة بالمرخص لو -3
ما في حالة ك ،الجية المحايدة مف خبلؿيتمكف المرخص مف تطبيؽ الرقابة المباشرة أو 

كوف المرخص لو موظفا لدى  حالة أو ،بيف المرخص والمرخص لو التعامؿ السابؽ 
 .3المرخص أو شريكو

وترؾ تحديدىا  ،دةوبالنظر إلى التشريع األردني نجد أنو لـ يحدد درجة الرقابة عمى الجو 
حؽ المرخص باتخاذ اإلجراءات واألساليب التي  أما التشريع المصري فأقر ،إلرادة أطراؼ العقد

كما وسمحت لممرخص بوضع شروط في عقد الترخيص  .تكفؿ تحققو مف جودة المنتجات ونوعيتيا
 .4تتعمؽ بالرقابة عمى الجودة

د الترخيص عمى منتجات أو خدمات ستعمؿ المرخص لو العبلمة التجارية محؿ عقفاذا ا
وبذلؾ يتضرر المستيمؾ نتيجة استعمالو  ،ذات جودة أقؿ مف تمؾ المنتجات المقدمة مف المرخص

                                                 
 .113ص، مرجع السابقالصغير، حساـ الديف:  1
 .118ص، مرجع سابق السبلمات، نادر عبد الحميـ: 2
 .119ص ،المرجع سابق 3
ية شروط تقيد "ال يجوز أف يتضمف عقد الترخيص أ مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري تنص عمى أنو: 98المادة  4

غير ضرورية لمحفاظ عمى الحقوؽ المترتبة عمى تسجيؿ العبلمة ومع ذلؾ يجوز أف يتضمف عقد الترخيص المرخص لو بقيود 
الشروط المعقولة التي تكفؿ لمالؾ العبلمة مراقبة -2. تحديد مدة الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية-1 الشروط التالية:

لزاـ إ-3يتعارض مع حرية المرخص لو في اإلدارة والتشغيؿ.  جودة المنتجات التي تميزىا بعبلمة موضوع الترخيص وبما ال
 .المرخص لو باالمتناع عف أي عمؿ مف شأنو اف يؤدي إلى االقبلؿ مف شأف المنتجات التي تميزىا العبلمة"



97 

قواعد العامة في فيحؽ لممستيمؾ المتضرر الرجوع عمى المرخص تطبيقا ألحكاـ ال ،ليذه المنتجات
 .1ومطالبتو بالتعويضالقانوف المدني 

ال يرجع المضرور ا القانوف األردني وفقؿ العبلمة التجارية باستعما وعقد الترخيص
)المستيمؾ( عمى المرخص مباشرة بؿ يرجع عمى المرخص لو أوال ويطالبو بالتعويض عف الضرر 

ولكف يجوز لممحكمة إلزاـ المرخص  ،إذا كاف المضرور عالما بوجود عقد الرخيص الحاصؿ لو
ف المستيمؾ المتضرر يعرؼ أف حيث إ ،مباشرةبتعويض المتضرر إذا ما طمبو مف المرخص 

ومف ثـ يعود المرخص عمى  ،المرخص ىو مالؾ العبلمة وال يعمـ أف ىناؾ عقد ترخيص مع الغير
 المرخص لو بما دفعو المتضرر حسب العبلقة التعاقدية ما بيف المرخص والمرخص لو

 :ثالثا: التزام المرخص لو بالمحافظة عمى السرية

ألف  ،ما بيف أطراؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية التزاـ مشتركيعتبر ىذا اال
كحجـ المبيعات وأسماء الزبائف  خرسرار التجارية التي تخص الطرؼ اآلكؿ منيما يطمع عمى األ

 .عمى ىذه األسرار كبلىما فمو لـ يكف بينيما عبلقة تعاقدية لما اطمع. 2واألرباح

الثقة وخاصة المنافسيف لذات المنتج والخدمة يؤدي إلى إضعاؼ الغير  ـأمافإفشاء األسرار 
وكذلؾ اإلضرار بالعبلمة التجارية وسمعتيا  ،والتزوير العبلمة التجارية ويجعميا عرضة إلى التقميدب

ويمتـز أطراؼ العقد بيذا االلتزاـ مف مرحمة المفاوضات إلى ما بعد انتياء عقد الترخيص  .وشيرتيا
 .3ة التجاريةباستعماؿ العبلم

المرخص لو بالمحافظة عمى سرية المعمومات التي يحصؿ عمييا جراء  يمتـز واألصؿ أف
كما أف  ،في العقد اً ويعتبر ىذا االلتزاـ رئيس ،إبراـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

المرخص دائما يحرص عمى ضماف سرية المعمومات الفنية محؿ العقد إذا ما تـ ترخيصيا 
                                                 

 ولمف أدى الضماف أف يرجع بما دفع عمى المحكـو عميو بو"." مف القانوف المدني األردني تنص عمى أف: 288المادة  1
 .134ص، مرجع سابق. وكذلؾ الجبوري، عبلء: 278ص، مرجع سابق الكيبلني، محمود: 2
، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، 2008 ،، رسالة ماجستير )غير منشورة(عقد الفرنشايز وأثارهالبشتاوي، دعاء طارؽ بكر:  3

 .116فمسطيف، ص
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وما يتبعو مف جزاءات  الضرر الناشئ عف إفشاء ىذا السرمغير.ويسأؿ المرخص لو عف تعويض ل
 .1تكميمية

 :شروط أخرى ينص عمييا عقد الترخيص باستعمال العالمة التجاريةأية  :رابعا

األطراؼ بيا شروط يمتـز عمى قد يتـ االتفاؽ في عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
ومنيا الشرط المتعمؽ بالمنطقة الجغرافية وشرط تجديد الحماية لمعبلمة التجارية  ،تعددةوىي كثيرة وم

 .محؿ العقد وأيضا شرط التوريد

فشرط النطاؽ الجغرافي يحدده نوع عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية سواء كاف 
فبل يحؽ لممرخص أف  ،2ـويمتـز كبل الطرفيف بيذا االلتزا ،أو غير استئثاري احصريا أو استئثاري
 يشترط المرخص لو في العقدإال إذا لـ  ،لبلستعماؿ عمى ذات العبلمة التجارية ايمنح ترخيصا جديد

وعمى المرخص لو أف يمتـز باستعماؿ العبلمة التجارية في النطاؽ المحدد جغرافيا إذا كاف  ،ذلؾ
 .ب مسؤوليتو العقديةمف الطرفيف ترت أي مف ومخالفة ىذه الشروط ،العقد استئثاريا

ويمكف أف يتضمف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية شرط توريد المرخص لممواد 
األولية والخاـ التي تستعمؿ في صناعة المنتج أو الخدمات التي يضع المرخص لو عمييا العبلمة 

لو لمرخص وقد يكوف االشتراط عمى توريد بعض المنتجات مف ا ،3التجارية محؿ عقد الترخيص
 .منو اً أو جزء وتعتبر ىذه الكمية بدؿ العقد مرخصلم

ة القانونية لحماية مف المد لؾ قد يتفؽ الطرفاف أف تكوف مدة عقد الترخيص أطوؿوكذ
 ،ؿ العبلمة التجاريةتجديد تسجيتـ االشتراط في العقد عمى أف يقوـ المرخص بفي ،العبلمة التجارية

                                                 
ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية ألعضاء مجمس  ،ترخيص الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا حساـ: الصغير، 1
 .11-10ص، 2004مارس لسنة 24و23لشورى، بتاريخ ا
 .132ص ،مرجع سابقالجبوري، عبلء: . و 119، صمرجع سابق حساـ الديف: الصغير، 2
 .192ص ،مرجع سابقالصرايرة، منصور:  3
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تسجيؿ العبلمة أو تجديدىا في  قياـ ىذا الػأخير باجراءات وقد يشترط المرخص عمى المرخص لو
 .1بمد الترخيص حتى تحتفظ بالحماية الجزائية

بوضع شروط طراؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية أف القانوف سمح أل ومع
إال أنو ال بد مف مراعاة عدـ وضع شروط غير ضرورية  ،لمحفاظ عمى حقوؽ كؿ منيـ خاصة 
عمى العبلمة التجارية  فالمشرع المصري في قانوف حماية الممكية المصري نص في المادة  لمحفاظ

ال يجوز أف يتضمف عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص لو بقيود غير " :عمى أنو (98/1)
 ".حقوؽ المترتبة عمى تسجيؿ العبلمةضرورية لمحفاظ عمى ال

بعدـ فرض شروط وقيود تعسفية بحؽ أف المشرع قد ألـز المرخص  2ويبلحظ مف النص
حتى ال يفقد المرخص لو الفائدة المرجوة مف عقد  ،المرخص لو تخص استعماؿ العبلمة التجارية

خص بالتعسؼ كونو ىو الطرؼ كما وأف المشرع خص المر  ،الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
قة ليا بحماية العبلمة التجارية نو قد يفرض شروطا ال عبلحيث إ ،األقوى عند إبراـ عقد الترخيص

والحفاظ عمى الحقوؽ الناتجة عف تسجيؿ العبلمة مثبل كاشتراط المرخص عمى المرخص لو تحديد 
 .ساعات العمؿ أو أياـ محددة أو تعيف موظفيف محدديف

 ،الشروط في عقد الترخيص( قد أجازت لممرخص فرض بعض 98/2إال أف ذات المادة )
لزاـ المرخص لو باالمتناع عف أي عمؿ يقمؿ  ،استعماؿ العبلمة التجاريةكتحديد مدة الترخيص ب وا 

وكذلؾ أي شروط تحقؽ لممرخص مراقبة جودة المنتجات  ،مف شأف المنتجات التي تميزىا العبلمة
بشرط أف ال تتعارض ىذه الشروط مع حرية  ،التي يضع المرخص لو عبلمة المرخص عمييا

 .باإلدارة والتشغيؿ لو المرخص

تسعى لمحفاظ عمى العبلمة التجارية والحقوؽ التي شروط ال قد أجاز وضع المشرع ىناف
 ،لو تعسؼ بحؽ المرخص اطالما أنو ال يوجد بي حماية لحقوؽ صاحبياالناشئة عف تسجيميا 

إدراج أي شرط غير ضروري أو ال يتعمؽ بحماية الحقوؽ المترتبة عمى وبالمقابؿ لـ يجز النص 

                                                 
 .123ص ،مرجع سابقالسبلمات، نادر عبد الحميـ:  1
 .541ص، مرجع سابؽ، 2009ط، الممكية الصناعيةيوبي، سميحة: القم 2
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ويترؾ األمر لقاضي  ،وجدت مثؿ ىذه الشروط تعتبر الغية وال يعتد بوجودىا ذافإ ،تسجيؿ العبلمة
لمحفاظ عمى حقوؽ صاحب  مف عدميا الموضوع  لتقدير مدى ضرورة وجود مف عدـ ىذه القيود

 .1العبلمة التجارية

 المبحث الثاني

 انتياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية

ؿ العبلمة التجارية كغيره مف العقود الذي تتعدد أسباب انتيائو يعتبر عقد الترخيص باستعما
وكذلؾ ىناؾ أسباب أخرى . 2فمف الطبيعي انتياء العقد بانتياء مدتو وتحقيؽ اليدؼ منو ،وزوالو

عامة ليست  اً وىذه األسباب قد تكوف أسباب فتؤدي إلى انتياء العقد قبؿ انتيائو وأثناء سرياني
ص باستعماؿ العبلمة التجارية وقد تكوف خاصة بعقد الترخيص باستعماؿ مقتصرة عمى عقد الترخي

 العبلمة التجارية.

العقود قبؿ ة التجارية لؤلحكاـ العامة النتياء ويخضع عقد الترخيص باستعماؿ العبلم
فاالنحبلؿ يكوف قبؿ أف يتـ تنفيذ العقد وباتفاؽ الطرفيف وىو  ،انتياء المدة كاإلبطاؿ واالنحبلؿ

فيرد عمى عقد لـ يكف صحيحا منذ  أو ال عمى عقد تـ صحيحا أما اإلبطاؿبأثر رجعي يسري 
 .3بدايتو ويزوؿ بأثر رجعي

ة بو كانتياء عقد وينتيي عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية أيضا بأسباب خاص
بانتياء مدة أو  ،أو بسقوط الحؽ بالعبلمة التجارية ،االعتبار الشخصي القائـ عميو الترخيص بزواؿ

 .الحماية القانونية لمعبلمة التجارية دوف تجديدىا

ىو أقرب ما يكوف  ف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةفإوكما ذكرت الباحثة سابقا 
األوؿ  :بعضيا مف خبلؿ مطمبيفسنتناوؿ و  ،ف يتـ التطرؽ لكافة أسباب انتياء العقدلعقد اإليجار، ف

                                                 
 .542ص، مرجع سابق القميوبي، سميحة: 1
، نظرية العقد، القسـ الثالث، آثار العقد 1، مصادر الحقوؽ الشخصية، ـ1ج  ،شرح القانون المدنيالجبوري، ياسيف:  2

 .441، ص2002 دار وائؿ لمنشر والتوزيع، وانحبللو، عماف:
نظرية ، 1ج ،الوسيط في شرح القانون المدني نيوري، عبد الرزاؽ أحمد، تنقيح المستشار  أحمد مدحت المراغي:الس 3

 .565ص،.2003، منشأة المعارؼ القانوف. اإلسكندرية:-اإلثراء ببل سبب –العمؿ غير المشروع  –االلتزاـ العقد 
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والمطمب الثاني انتياء عقد  ،عماؿ العبلمة التجارية قبؿ انتياء مدتوانتياء عقد الترخيص باست
 .الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية بصفة أصمية

 :انتياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية قبل انتياء المدة :المطمب األول

المدة المقررة قد يتعرض عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية إلى حاالت انتياء قبؿ 
ما ىو خاص بعقد عاما ينطبؽ عمى جميع العقود ومنيا فمف ىذه الحاالت ما يكوف  ،النتيائو

وعميو ستقسـ الباحثة ىذا المطمب إلى فرعيف: يتناوؿ الفرع  ،الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية
الفرع الثاني األسباب ّما أو  ،األوؿ األسباب العامة النتياء عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 .الخاصة بانتياء عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 :األسباب العامة النتياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية :الفرع األول

 العامة  لؤلحكاـ ايعتبر عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية كغيره مف العقود خاضع
تيي عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية بالتراضي والبطبلف والفسخ وىذا في انتياء العقود فين

 .ما سيتـ دراستو

 :أوال: انتياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية بتراضي الطرفين

وكوف عقد الترخيص  ،باالتفاؽ بينيما لقانوف الحؽ ألطراؼ أي عقد إنيائويعطي ا  
و نصت المادة  .فيحؽ ألطرافو االتفاؽ عمى إنيائو 1عقدا ممزما لجانبيف باستعماؿ  العبلمة التجارية

" لمعاقديف أف يتقايبل العقد برضاىما بعد انعقاده" وىنا :( مف القانوف المدني األردني عمى أنو242)
نص المشرع بشكؿ صريح وواضح عمى الحؽ بإنياء العقد بيف األطراؼ بالتراضي حتى لو تـ 

العقد بؿ اكتفى بتطبيؽ  مـ يذكر أحكاما خاصة بتقايؿفلمصري أما المشرع ا ،االنعقاد صحيحا
مجمة األحكاـ عالجت وفي فمسطيف  .2تقايؿفكرة ال منواؿ أحكاـ القواعد العامة وذكر التفاسخ عمى

                                                 
كاف العقد صحيحا الزما فبل يجوز ألحد العاقديف الرجوع فيو  إذا" :انوف المدني األردني  تنص عمى أفمف الق 241 المادة 1

 وال تعديمو وال فسخو اال بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانوف".

 وما بعدىا. 208ص، 1997، القاىرة: دار المطبعة الجامعية ،الفسخ واالنفساخ والتفاسخ محمد أحمد: عابديف، 2
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فنصت عمى أنو:" لمعاقديف أف يتقايبل العقد  190في المادة  العدلية الفسخ عمى أنو تقايؿ
 عمى ذات الحكـ. 167 المدني الفمسطيني في المادة القانوف روع مشونص  برضاىما".

قالتيا يممكوف الحؽ بإقامة رابطة تعاقدية فميـفمف  عقدا جديدا  وتعتبر التقايؿ ،أيضا حميا وا 
بينيما في اتفاؽ الحؽ وقد يكوف التقايؿ  ؼ عمى مخالفة العقد األوؿ الذي انعقديتفؽ فيو األطرا

بأثر رجعي كأنو لـ يكف العقد المتعاقديف ويزوؿ  تبر التقايؿ فسخا بالنسبةويع .1صريحا أو ضمنيا
 .2أي أنو ال يؤثر عمى أي حؽ يتعمؽ بالغير ،مغيرل وعقدا جديدا بالنسبة ،منذ البداية

 :ثانيا: بطالن عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية

  ،اإلبطاؿمف أسباب  ببلتجارية إذا توفر سينتيي عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة ا
أو أف يكوف المحؿ غير  ،عدـ تطابؽ اإليجاب والقبوؿ مثؿ ،إبطالوبوطالب أحد طرفي العقد 

لكؿ مف لو مصمحة التمسؾ يكوف و  ،الرضا صادر مف غير أىمو أف أو ،ألحد شروطو مستوؼ
 .3لنظاـ العاـألنو يعتبر عقدا باطبل والبطبلف مف ا ؛وىذا العقد ال تتـ إجازتو ،بإبطاؿ العقد

ذا ما ترتب البطبلف عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية  يعتبر العقد كأنو لـ فوا 
لـ كأف وال يمكف اعتباره  ،طبيعة مستمرة إف ىذا العقد يعتبر ذاحيث  ،يكف منذ تاريخ تقرير اإلبطاؿ

ذا ما كاف العقد يو  .4يكف منذ انعقاده فينا يتـ  باطؿ خراآل والبعض تضمف شروطا بعضيا صحيحا 
عماؿ العقد بما اشترط صحيحا واعتباره صحيحا وعقدا مستقبل نسبة للاإلبطاؿ با مشؽ الباطؿ فقط وا 

                                                 
 .442ص، مرجع سابقالجبوري، ياسيف:  1
اإلقالة في حؽ العاقديف فسخ، وفي حؽ الغير عقد جديد".ونظمتيا القانوف المدني األردني عمى أف: "مف  234تنص المادة  2

 .196-190 مجمة األحكاـ العدلية في المواد
اختؿ ركنو العقد الباطؿ ما ليس مشروعا بأصمو ووصفو باف -1" :القانوف المدني األردني التي تنصمف  2و168/1المادة  3

ولكؿ ذي  -2أو محمو أو الغرض منو أو الشكؿ الذي فرضو القانوف النعقاده وال يرتب عميو أي أثر وال ترد عميو االجازة.
 :ف القانوف المدني المصري تنص عمىم158المادة  مصمحة أف يتمسؾ بالبطبلف ولممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا.."،

أف يكوف المنتفع شخصا مستقببل أو جية مستقبمة .كما يجوز أف يكوف شخصا أو جية لـ  "يجوز في االشتراط لممحة الغير
، مرجع سابقأنور:  سمطاف، يعينا وقت العقد.متى كاف تعينا مستطاعا وقت أف ينتج العقد أثره طبقا لممشارطة" .وانظر:

 .162ص
عماف: دار ، 2000 ،الشخصية ) االلتزامات(مصادر الحقوق  شرح القانون المدني:السرحاف، عدناف، وخاطر، نوري:  4

 .206-204، صالثقافة لمنشر والتوزيع
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نافذ في وينطبؽ ذات الحكـ عمى العقد لو كاف موقوفا في شؽ منو ،1وىذا ما يسمى بانتقاص العقد
 اآلخر.

 :فسخ عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية :ثالثا

انحبلؿ الرابطة العقدية بأثر رجعي في العقود الممزمة لجانبيف عندما " رؼ الفسخ بأنويع
أف الفسخ ىو انحبلؿ الرابطة العقدية ما بيف  ومعنى ذلؾ2يمتنع أحد المتعاقديف عف تنفيذ التزامو"

فيذ المتعاقديف في عقد ممـز لجانبيف ويعود السبب بيذا الفسخ إلى امتناع أحد المتعاقديف عف تن
 .التزامو

يحؽ  ،ففي عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية إذا ما أخؿ أحد الطرفيف بتنفيذ التزامو
واإلخبلؿ قد يكوف مثبل بعدـ  ،3لمطرؼ اآلخر المطالبة بفسخ العقد والتحمؿ مف التزامو المقابؿ

أو عدـ توريد  ،محافظة المرخص لو عمى جودة المنتجات التي يستعمؿ العبلمة التجارية عمييا
 .اد األولية لمتصنيع ممو المرخص ل

يكف بذلؾ قد منح حقا لمطرؼ  ،واتتنفيذ التزامبطبيعة الحاؿ إذا لـ يقـ أحد المتعاقديف بو 
ما لـ يطالب ىذا  ،اآلخر بطمب الفسخ وحؿ الرابطة العقدية وبالتالي التحمؿ مف االلتزاـ الواقع عميو

 .4العاقد بالتنفيذ العيني

ما  مف إيضاح الكيفية التي يجري بد وال بيا الفسخ بيف المتعاقديف فيكوف إما اتفاقيا وا 
 :وقد يكوف بحكـ القانوف )حالة القوة القاىرة( قضائيا

                                                 
ال إذا في شؽ منو باطبل بطؿ العقد كمو إ ا كاف العقد1ا-1مف القانوف المدني األردني تنص عمى أنو :"  169/2المادة  1

و موقوفا توقؼ ا كاف العقد في شؽ منذوا  -2لباطؿ ويبقى صحيحا في الباقي.نو يبطؿ في الشؽ اإكانت حصة كؿ شؽ معينة ف
واف لـ يجز بطؿ في ىذا الشؽ فقط بحصتو مف العوض وبقي في النافذ  ف أجيز نفذ العقد كمو،فإ جازة:في الموقوؼ عمى اإل

 .حصتو"
 .328ص ،1992 ،الدار الجامعية بيروت:، 3ط، مصادر االلتزاـ ،النظرية العامة لاللتزامفرج، توفيؽ حسف:  2
 .166ص، مرجع سابؽ، الترخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردنيعقد  ات، نادر:السبلم 3
 .449ص، مرجع سابؽ، 1، طشرح القانون المدنيالجبوري، ياسيف:   4
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ف مسبقا إذا ما اتفؽ المتعاقدا ،طمؽ عميو الشرط الفاسخ الصريحفيكوف الفسخ اتفاقيا وي
وىنا يعتبر العقد مفسوخا إذا تحقؽ  ،1و العقديةعمى إمكانية فسخ العقد إذا ما أخؿ أحدىما بالتزامات

مؽ عميو الشرط الفاسخ الشرط الفاسخ دوف الحاجة إلى حكـ قضائي.ويكوف الفسخ قضائيا ويط
قضاء أخؿ أحد أطراؼ العقد بتنفيذ التزامو يستطيع المتعاقد اآلخر المجوء إلى الالضمني إذا 

 .2قاضي بفسخ العقد مف عدموبفسخ العقد وتكوف السمطة تقديرية لم والمطالبة

ي تجعؿ مف تنفيذ تلكالقوة القاىرة ا ،وقد ال ينفذ أحد األطراؼ التزامو لسبب ال يد لو فيو
مف القانوف المدني األردني جاء فييا " في العقود الممزمة لمجانبيف  (247)العقد مستحيبل  فالمادة 

معو االلتزاـ المقابؿ لو وانفسخ العقد مف  إذا طرأت قوة قاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل انقضى
حدثت قوة قاىرة أثناء تنفيذ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وجعمت فإذا . 3تمقاء نفسو"

 .4تنفيذ التزامات أحد األطراؼ مستحيبل ينفسخ العقد مف تمقاء نفسو

فاؽ سابؽ بيف المتعاقديف وجود اتلفالعقد يتعرض لبلنفساخ تمقائيا بقوة القانوف دوف الحاجة 
ثر فوري ويؤدي إلى زوالو بأ وفسخ العقد ،أو إلى الحصوؿ عمى حكـ قضائي لعقد الترخيص

 مستمرة التنفيذ والتي يعتبر الزمف عنصرا جوىريا وأساسيا فيو.باعتبار أنو مف العقود 

 ية:ترخيص باستعمال العالمة التجار الفرع الثاني: األسباب الخاصة النتياء عقد ال

                                                 
 .305ص، مرجع سابؽ ،مصادر الحقوق الشخصية )االلتزامات(السرحاف، عدناف ابراىيـ وخاطر، نوري حمد:  1
. وانظر: 305ص، مرجع سابؽ ،مصادر الحقوق الشخصية )االلتزامات(ابراىيـ وخاطر، نوري حمد: السرحاف، عدناف  2

في العقود الممزمة  -1مف القانوف المدني األردني  تنص عمى " 2و246/1والمادة  493ص ،مرجع سابق الجبوري، ياسيف:
 ر بعد اعذاره المديف أف يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو.لجانبيف إذا لـ يوؼ أحد العاقديف بما وجب عميو بالعقد جاز لمعاقد االخ

ويجوز لممحكمة أف تمـز المديف بالتنفيذ لمحاؿ أو تنظره إلى أجؿ مسمى وليا أف تقضي بالفسخ وبالتعويض في كؿ حاؿ  -2
 طيني.مف مشروع القانوف المدني الفمس 170المادة  مف القانوف المدني المصري. 157وتقابميا المادة  لو مقتضى"

 مف مشروع القانوف المدني الفمسطيني. 172مف القانوف المدني المصري. والمادة  159تقابؿ المادة  3
،مجمة نقابة 20/87قرار محكمة التمييز األردنية أف األوامر اإلدارية الواجبة تعتبر مف قبيؿ القوة القاىرة.تمييز حقوؽ رقـ  4

المصادر  مصادر التزاـ، القانوف المدني، أميف: نقبل عف دواس، ،2181ص ،1989لسنة العدد العاشر، ،37لسنة  المحاميف،
 .2004 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، راـ اهلل: .1ط دراسة مقارنة،-اإلرادية لعقد اإلرادة المنفردة
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بلمة التجارية عبلوة عمى األسباب العامة التي ينتيي فييا عقد الترخيص باستعماؿ الع
إال أف ىناؾ أسبابا خاصة النتياء عقد الترخيص باستعماؿ  ،فييا مع العقود األخرىويشترؾ 

ة كانتقاؿ ممكية العبلم .العبلمة التجارية وترتبط بو وبطبيعتو الخاصة والمميزة عف العقود األخرى
وانتياء وزواؿ شخصية المرخص  ،والعذر الطارئ ،وسقوط الحؽ بممكية العبلمة التجارية ،التجارية

 لو.

 : انتقال ممكية العالمة التجارية:أوال

يحؽ لمالؾ العبلمة التجارية التصرؼ بيا بجميع التصرفات القانونية الجائزة حتى لو كاف 
تنتقؿ ممكية العبلمة التجارية وقد  ،1ا أو بيعياكالتنازؿ عف ممكيتي ،قد رخص لمغير باستعماليا

لممرخص لو  كانتقاليا مف المرخص ،وقت سرياف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجاريةخبلؿ 
 يرة وسمعة العبلمة التجارية ويسعىيكوف قد عمؿ عمى ش لو ف المرخصبعقد بيع بينيما حيث إ

يع بيف المرخص مة التجارية بمجرد إتماـ عقد البفينتيي عقد الترخيص باستعماؿ العبل ،المتبلكيا
ؿ محؿ المرخص واجتمعت صفتا المرخص فالمرخص لو ح ،العبلمة محؿ العقدوالمرخص لو عمى 

وىنا ينقضي عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية التحاد  ،والمرخص لو في الشخص نفسو
 .2الذمة

                                                 
كو تصرفا حؽ الممكية ىو سمطة المالؾ في أف يتصرؼ في مم -1مف القانوف المدني األردني تنص عمى :" 1018المادة  1

ولمالؾ الشيء وحده أف ينتفع بالعيف الممموكة وبغمتيا وثمارىا ونتاجيا ويتصرؼ في عينيا  -2مطمقا عينا ومنفعة واستغبلال 
مف القانوف المدني المصري تنص عمى :" لمالؾ الشيء وحده في حدود القانوف  802بجميع التصرفات الجائزة شرعا".المادة 

 لتصرؼ فيو".حؽ استعمالو واستغبللو وا
 جارة".المأجور بارث أو ىبة يزوؿ حكـ اإل"ولو ممؾ المستأجر عيف  مف مجمة األحكاـ العدلية تنص عمى أف: 442المادة  2
مف القانوف المدني األردني تنص أنو:" إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائف والمديف بالنسبة إلى ديف واحد  353/1المادة و 

قانوف المدني المصري تنص عمى أنو: "إذا اجتمع مف ال 370/1ر الذي اتحدت فيو الذمتاف". والمادة انقضى ىذا الديف بالقد
. وكذلؾ انظر: ديف بالقدر الذي اتحدت فيو الذمةانقضى ىذا ال ئف والمديف بالنسبة أي ديف واحد،في شخص واحد صفتا الدا

 .168ص ،مرجع سابق :بد الحميـالسبلمات، نادر ع. و 755، صمرجع سابق: عبد الرزاؽ السنيوري،
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و فبل بد مف الرجوع التفاؽ المرخص غير المرخص ل وقد يكوف مالؾ العبلمة الجديد
والتمييز بيف وجود اتفاؽ صريح يوضح مصير العقد عند انتقاؿ ممكية العبلمة  ،والمرخص لو

  .التجارية وعدـ وجوده

لمحؿ بالعبلمة التجارية دوف ا فبل يسمح بالتصرؼ ،1ووفقا لؤلحكاـ السارية في فمسطيف
بانتقاؿ ممكية  إالنتقؿ ممكية العبلمة التجارية فبل ت ،سواء نقبل أو بيعا أو رىناالتجاري 

ممكية العبلمة التجارية أو تقرير أي حؽ عيني عمييا أو نقؿ  المشروع.وأجاز القانوف المصري
 .2الحجز عمييا بشكؿ مستقؿ عف المحؿ التجاري أو مشروع االستغبلؿ

التجارية  باستعماؿ العبلمةفقد يتفؽ المرخص والمرخص لو عمى مصير عقد الترخيص 
ص باستعماؿ العبلمة التجارية كما لو اتفقا عقد الترخيعقد ذاتو أو في اتفاؽ الحؽ عمى سواء في ال

في  ويمتـز المرخص لو ،انتقاؿ ممكية العبلمة التجارية لمغير عمى اعتبار العقد منتييا إذا ما جرى
ماـ انتقاؿ الممكية لغير بعدـ استعماؿ العبلمة التجارية محؿ عقد الترخيص منذ إت ىذه الحالة
 .3المرخص

قد يتفؽ األطراؼ عمى أف انتقاؿ ممكية العبلمة التجارية ال تؤثر عمى سرياف عقد أو 
وعمى المرخص  ،ويبقى ساريا في حؽ مالؾ العبلمة الجديد ،ة التجاريةالترخيص باستعماؿ العبلم

ديد أف يمتـز بتنفيذ عقد الترخيص االشتراط في عقد نقؿ الممكية لمعبلمة التجارية عمى المالؾ الج
 .4السابؽ عمى عقد نقؿ الممكية

                                                 
مع اسـ وشيرة  تنص عمى أف :" يتـ تحويؿ العبلمة التجارية ونقميا بعد تسجيميا، مف قانوف العبلمات األردني،1/ 19 المادة 1

مف  19والمادة  وتنتيي بزواؿ اسـ ذلؾ المحؿ وشيرتو" المحؿ التجاري المختص بالبضائع التي سجمت العبلمة بشأنيا،
 االنتدابي.القانوف 

يجوز نقؿ ممكية العبلمة أو تقرير أي حؽ عيني ية الفكرية المصري تنص عمى أف: "مف قانوف حماية حقوؽ الممك 87 المادة 2
عمييا أو الحجز عمييا استقبلال عف المحؿ التجاري أو مشروع االستغبلؿ وذلؾ وفقا لمقواعد واالجراءات التي تحددىا البلئحة 

 مف مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني. 45قانوف ".كذلؾ المادةالتنفيذية في ىذا ال

 .812ص ،مرجع سابق السنيوري، عبد الرزاؽ:  3
 .نفسو المرجع السابق  4
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اتفاؽ بينو وبيف  مكية العبلمة التجارية دوف أف يكوف ىناؾبنقؿ م وقد يقوـ المرخص 
جوع إلى الر  ستعماؿ العبلمة التجارية األمر الذي يوجبالمرخص لو عمى مصير عقد الترخيص با

تزامات والحقوؽ الشخصية تنتقؿ مف مالؾ العبلمة التجارية إلى بأف االل القواعد العامة التي تقضي
وكاف الخمؼ الخاص يعمـ بيا وقت انتقاؿ  ،الخمؼ الخاص إذا ما كانت مف مستمزمات العقد

 .1العبلمة لو

بعقد  كاف يعمـ اذإالتي رتبيا العقد عميو  تبااللتزاماوفي حالة اخبلؿ المالؾ الجديد 
لـ يكف يعمـ إذا أما  ،التجارية يتـ الرجوع عميو ومطالبتو بالتعويض الترخيص باستعماؿ العبلمة

 لت ممكيتيا لو فيتـ الرجوع عمى المالؾ السابؽ مباشرة.الترخيص باستعماؿ العبلمة التي آ بعقد

ولكي يتـ انتقاؿ الحقوؽ وااللتزامات الناشئة مف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 
أصبح  ليو ممكية العبلمة التجارية والذيلممالؾ الجديد الذي انتقمت إ ات العقدرىا مف مستمزمواعتبا

 :2بد مف توافر شروط وىي الو  ،عقد الترخيص نافذا بحقو تمقائيا

حؽ عيني فييا  أصبح لوالعاـ ممكية العبلمة التجارية و  وجود سمؼ خاص تمقى مف سمفو -1
 .بسبب البيع أو التنازؿ

عقد  وىو في ىذه الحالة .والتزامات تعتبر مف مستمزمات العقد اوجود عقد قد أنشأ حقوق -2
 .الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 .لمحقوؽ وااللتزامات ثابتا وسابقا عمى العقد الناقؿ لمممكية ىءأف يكوف تاريخ العقد المنش    -3

اؿ االلتزامات والحقوؽ التي محورىا عقد الترخيص باستعمأف يعمـ الخمؼ الخاص مسبقا ب -4
 .العبلمة التجارية

                                                 
إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية تتصؿ بشيء انتقؿ بعد ذلؾ إلى " :المدني األردني التي تنص عمى أف مف القانوف 207المادة  1

فاف ىذه الحقوؽ تنتقؿ إلى ىذا الخمؼ في الوقت الذي ينتقؿ فيو الشيء إذا كانت مف مستمزماتو وكاف الخمؼ خمؼ خاص 
 مف القانوف المدني المصري. 146والمادة  الخاص يعمـ بيا وقت انتقاؿ الشيء اليو".

 وما بعدىا. 819ص ،مرجع سابق السنيوري، عبد الرزاؽ: 2
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 .تجاه الغير العبلمات التجارية حتى يعتبر حجة تسجيؿ العقد لدى مسجؿ  -5

 افة الحقوؽ وااللتزامات مف( لمعبلمة التجارية  كالمالؾ الجديدمخمؼ الخاص )وبذلؾ تنتقؿ ل
لبة وكذلؾ المطا ،ئع والمطالبة بقيمة البدؿفيحؽ لو المراقبة عمى جودة البضا ،1لممرخص السابؽ

أيضا فيحؽ لممرخص لو مطالبة الخمؼ الخاص  وبالمقابؿ ،بالمحافظة عمى العبلمة التجارية
 .بضماف التعرض واالستحقاؽ وتمكينو مف االنتفاع بالعبلمة التجارية وغيرىا مف الحقوؽ

 :ثانيا: سقوط الحق بالعالمة التجارية

في ممكو عينا ومنفعة يعتبر حؽ ممكية العبلمة التجارية ىو األساس لتصرؼ المالؾ 
وعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة  ،2جميع التصرفات الجائزة شرعاقيامو بلوكذلؾ  ،واستغبلال
ولكف أحيانا تطرأ بعض  .مف ضمف التصرفات التي ال يحؽ لغيره أف يقوـ بيا د  عالتجارية يُ 

لعبلمة التجارية كشطب ا ،يرات التي مف شأنيا سقوط حؽ المالؾ بيذه العبلمة التجاريةيالتغ
وحالة بطبلف تسجيؿ العبلمة  ،خرقضائي ينتزع ممكية العبلمة لشخص آوصدور قرار  ،)الترقيف(
 .3ألنيا غير قابمة لمتسجيؿ وغيرىا مف الحاالت ؛التجارية

ذا ما فقد مالؾ العبلمة التجارية ممكيتيا فينتيي  ،وكاف قد أبـر عقد ترخيص باستعماليا ،وا 
ذا ما فقد المرخص ىذا أل ،العقد تمقائيا ف التصرؼ بالعبلمة التجارية حؽ مقتصر عمى مالكيا وا 

ويحؽ لممرخص لو إذا ما فقد المرخص حؽ ممكية العبلمة  .4الحؽ يصبح تنفيذ التزاماتو مستحيبل
ضماف االنتفاع عدـ التجارية محؿ عقد الترخيص العودة عمى المرخص ومطالبتو بالتعويض عف 

 .5ة ىي اليدؼ مف ىذا العقدأف المنفع عبلمة التجارية طالماوالكامؿ بال اليادئ

                                                 
 وما بعدىا. 835ص ،ابقمرجع س السنيوري، عبد الرزاؽ: 1
 مف القانوف المدني األردني. 1018/1المادة  2
 مف قانوف حقوؽ الممكية الفكرية المصري. 80و67المادة  مف قانوف العبلمات التجارية األردني، 14و8المادة  3
 .1129ص ،مرجع سابق فرج، توفيؽ حسف: 4
 .426ص ،مرجع سابق الجبوري، ياسيف: 5
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بد مف معرفة مصير البضائع التي كاف المرخص لو قد صنعيا خبلؿ  الوفي ىذه الحالة 
فينا البد مف الرجوع إلى العقد الذي تـ بيف المرخص  ،فترة سرياف العقد ولـ يقـ بتسويقيا بعد
مثبل كاالتفاؽ عمى  ،مسبقا عمى مصير ىذه البضائع أـ الوالمرخص لو والنظر إذا ما تـ االتفاؽ 

شرط إرجاع البضائع لممرخص بمجرد انتياء العقد أو تحديد مدة معينة تقدر بالعادة ثبلثة أشير 
أما في 1يكوف لممرخص لو الحؽ ببيع البضاعة والمنتجات التي لديو والتي أنتجيا خبلؿ مدة العقد.

فيحؽ لممرخص لو أف يقـو  ،عمى مصير البضائع في عقد الترخيص حاؿ إذا لـ يتـ االتفاؽ مسبقا
 .2بتسويقيا خبلؿ مدة زمنية تقدر حسب معدؿ البيع الذي كاف يحققو خبلؿ سرياف العقد

 :انتياء وزوال شخصية المرخص لو :ثالثا

ستعماؿ العبلمة إلى إنياء عقد الترخيص باوفاة المرخص )مالؾ العبلمة التجارية( دي تؤ ال 
مرخص لو عند ف الإحيث  ،ال يقوـ عمى االعتبار الشخصي لممرخص ىذا العقد لتجارية كوفا

 .مالكيا يا وسمعتيا وشيرتيا دوف التجارية ذات في عيف االعتبار العبلمة إبرامو ىذا العقد أخذ

الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ىو مف العقود القائمة عمى االعتبار  وبالمقابؿ فاف
فمالؾ العبلمة التجارية يختار المرخص لو الذي سيساعده عمى  ،بالنسبة لممرخص لو الشخصي

 إنجاح وزيادة شيرة وسمعة العبلمة التجارية.

عند  الشخصيعمى االعتبار انتياء العقود القائمة ب والتي تقضي األحكاـ العامة تطبيؽ بو 
عيا ذا كاف المرخص لو شخصا طبيف ىذا العقد ينقضي إفإ ،عمى عقد الترخيص ىذا االعتبار زواؿ
فينقضي عقد الترخيص بزواؿ شخصيتو االعتبارية ألي سبب  معنوياً  اً أما إذا كاف شخص ،وتوفي

                                                 
 .16ص ،ع سابقمرج كنعاف: األحمر، 1
 ،جامعة النجاح الوطنية ،2011رسالة ماجستير، ،باستغالل براءة االختراع الترخيص عقد أحمد طارؽ بكر: البشتاوي، 2

 .96-95ص



110 

تنتقؿ الحقوؽ  غير أنو في حالة اندماج الشركة المرخص ليا باستعماؿ العبلمة ،مف األسباب
 .1إلى الشركة الدامجة المتعمقة بعقد الترخيص وااللتزامات

جارية يختمؼ عف عقد اإليجار الحالة نرى أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة الت وبيذه
إلى تنتقؿ الحقوؽ وااللتزامات و  ،ف موت أحد أطراؼ عقد اإليجار ال يؤدي إلى انتياء العقدحيث إ

عقد الترخيص في أما  ،القانوففسخ العقد إال وفؽ حاالت محددة في  الخمؼ العاـ وال يحؽ لمورثة
انتيت  تعتبر ذات أىمية كبيرة في العقد فإذاشخصية المرخص لو ف فإماؿ العبلمة التجارية باستع

 .2وال يحؽ لورثة المرخص أف يحمو محمو شخصيتو ينتيي العقد مباشرة

                                                 
الدولة والبمديات بالشروط  -1 األشخاص الحكمية ىي:" عمى أف: 50مف القانوف المدني األردني فتنص المادة  50المادة  1

الييئات والطوائؼ  -2، والمؤسسات العانة وغيرىا مف المنشات التي يمنحيا القانوف شخصية حكمية التي يحددىا القانوف
كؿ  -5 الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفؽ القانوف، -4 الوقؼ، -3 الدينية التي تعترؼ ليا الدولة بشخصية حكمية،

مف القانوف المدني 53-29في القانوف".المادةمجموعة مف األشخاص أو األمواؿ نثبت ليا الشخصية الحكمية بمقتضى نص 
 المصري.

 ،الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة عمى العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسةالسنيوري، عبد الرزاؽ:  2
 .655ص ،مرجع سابؽ



111 

 العالمة التجارية بالعذر الطارئ: انتياء عقد الترخيص باستعمال :رابعا

بعد االنعقاد لـ يكف  د يستجد عميو أمورمة التجارية قإف عقد الترخيص باستعماؿ العبل 
وىذه األمور قد تجعؿ تنفيذ العقد مرىقا مما يؤدي إلى  ،يتوقعيا األطراؼ كباقي العقود األخرى

والذي يختمؼ عف نظرية الظروؼ الطارئة التي يطمب . 1انتياء العقد تحت ما يسمى بالعذر الطارئ
وبما . 2العقد دوف الحؽ بفسخو بسبب ىذا الظرؼأحد أطراؼ العقد مف القضاء تعديؿ أحكاـ فييا 

أف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية يتشابو مع عقد اإليجار فيعمؿ بنظرية العذر الطارئ 
 .3.ليتـ فسخ العقد

وىذا ما أكدتو محكمة  ،ولـ تأخذ القوانيف المطبقة في فمسطيف بنظرية الظروؼ الطارئة
ف نظرية الظروؼ الطارئة التي استندت إلييا محكمة االستئناؼ "إ النقض الفمسطينية بقوليا:

أما . 4لتعويض المطعوف ضدىا لـ تكف مف النظريات المعموؿ بيا زمف نفاذ مجمة األحكاـ العدلية"
 . 151مشروع القانوف المدني الفمسطيني فقد نص عمييا في المادة

كارتفاع قيمة  تنفيذه مرىقا الترخيص وتجعؿ عقدألمور التي قد تطرأ بعد انعقاد ومف ا
تيا األصمية كنشوب إلى أضعاؼ قيم التي يمتـز المرخص بتقديميا لممرخص لو  المواد األولية

  .الحرب

                                                 
يف لعذر طارئ يتعمؽ بو أف يطمب فسخ يجوز ألحد المتعاقد -1مف القانوف المدني األردني عمى أنو " 710تنص المادة  1

إذا كاف  -2 عقد اإليجار وحينئذ يضمف ما ينشأ عف ىذا الفسخ مف ضرر لممتعاقد األخر في الحدود التي يقرىا العرؼ،
المؤجر ىو الذي يطمب إنياء العقد فبل يجبر المستأجر عمى رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصؿ عمى تأميف 

 مف القانوف المدني المصري. 147نص المادة  كاؼ". ويقابميا
مف القانوف المدني األردني ويقابميا المادة  205. وكذلؾ المادة 267ص ،مرجع سابقالسرحاف، عدناف، وخاطر نوري:  2

 مف القانوف المدني المصري. 137/2
، اإليجار والعارية، عمى االنتفاع بالشيءالعقود الواردة ، 1ـ، 6ج، الوسيط في شرح القانون المدني: السنيوري، عبد الرزاؽ 3

 .859-858ص، مرجع سابؽ
 منشور عمى الموقع االلكتروني المقتفي، الصادر عف المحكمة العميا بغزة بصفتيا محكمة نقض، 3/2004 طعف رقـ 4

 منظومة القضاء والتشريع.
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ية البد مف ولتطبيؽ نظرية العذر الطارئ عمى عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجار 
 توافر عدة شروط وىي:

رية العذر الطارئ متراخيا ؛أي أف تكوف فترة بد مف أف يكوف العقد الذي يطبؽ عميو نظ ال -1
 .1بلمة التجارية بطبيعتو عقد متراخوعقد الترخيص باستعماؿ الع ،محددةغير العقد 

أف يستجد العذر الطارئ بعد إبراـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وليس شرطا   -2
وليس شرطا أف يكوف ىذا  ذ،أف يقع بعد اإلبراـ وقبؿ التنفيفيمكف  ،أف يكوف وقت التنفيذ

كإفبلس  2يكوف ظرفا خاصا بأحد المتعاقديفبؿ يكفي أف  ،امبل جميع الناسالعذر عاما ش
 المرخص لو.

ف يصبح تنفيذ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية مرىقا بسبب العذر الذي طرأ أ  -3
 عمى أف يكوف ىذا ا ألحد األطراؼ وليس مستحيبلأي أف العقد أصبح مرىق ؛3بعد االنعقاد

ذا ما تـ تنفيذ العقد طواؿ مدة العقد  ،عف المألوؼ اً االرىاؽ خارج ىذا الطرؼ  فإفوا 
 إلى خسارة فادحة.يتعرض 

سبقا يؤدي ؛فمعرفة العذر م4األطراؼ عند انعقاد العقد أف يكوف العذر غير متوقع مف قبؿ  -4
توقع حدوث حصار اقتصادي أو فإذا ما كاف مف الم ،اعتباره عذرا طارئا مكانيةإلى عدـ إ

اد مف دولة معينة كاف المرخص يقـو باستيراد صدور قرار برفع الرسـو لدرجة عالية لبلستير 
 ،يكوف بمقدوره دفع الحادث الّ أوكذلؾ يشترط  ،فبل يعتد بو كعذر طارئ المواد األولية منيا

 .5يكوف إلرادة المتعاقد دورا في حدوثو الّ وأ

                                                 
 .257ص ،مرجع سابق وكذلؾ سمطاف، أنور: .860ص ،مرجع سابق السنيوري، عبد الرازؽ: 1
 .313ص ،مرجع سابق العبيدي، عمي ىادي: 2
. السرحاف، عدناف، وخاطر، 258ص ،مرجع سابق . وكذلؾ سمطاف، أنور:863ص ،مرجع سابق السنيوري، عبد الرزاؽ: 3

 .265ص ،مرجع سابق نوري:
ناف، وخاطر، . السرحاف، عد258ص ،مرجع سابق . وكذلؾ سمطاف، أنور:862ص، مرجع سابق السنيوري، عبد الرزاؽ: 4

 .264ص ،مرجع سابق نوري:
 .175ص ،مرجع سابق السبلمات، نادر عبد الحميـ: 5
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يحؽ لممرخص أو المرخص لو الذي حصؿ عمى العذر  الشروطىذه ما اجتمعت  فاذا
مراعاة  مع ،الطارئ أف يطالب بفسخ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية قبؿ انتياء مدتو

ذا ما حكـ  ،ويبقى طمب الفسخ خاضعا لمسمطة التقديرية لممحكمة .عذار قبؿ الفسخالمواعيد ا وا 
لمضرر الذي قد يصيب الطرؼ اآلخر حسب العرؼ  القاضي بالفسخ كاف طالب الفسخ ضامنا

 .1والتقاليد

 :عمال العالمة التجارية بانتياء مدتو وامكانية تجديدهالمطمب الثاني: انتياء عقد الترخيص باست

تكوف عقود الترخيص غالبا محددة المدة بحيث يتـ استغبلؿ العبلمة مف قبؿ المرخص لو 
نتياء التحديد مدة  يحدث أف يغفؿ الطرفاف مسألة كف قد ل .خبلؿ ىذه المدة ويتوقؼ بانتيائيا

ص ويستمر المرخص لو باستعماؿ العبلمة بموافقة المرخالعقد مدة يحدث أف  تنتيي  وقد ،العقد
وبذلؾ ستقسـ الباحثة ىذا المطمب إلى فرعيف يتناوؿ الفرع  ،(صراحة أو ضمنيا )التجديد الضمني
 والفرع الثاني تجديد العقد. ،ؿ العبلمة التجارية بانتياء مدتواألوؿ انتياء عقد الترخيص باستعما

 :الفرع األول: انتياء عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية بانتياء مدتو المتفق عمييا

 ،إف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ينتيي بانتياء مدتو المتفؽ عمييا بيف أطرافو
تفؽ الطرفاف عمى مدة العقد فينقضي فإذا ما ا .الطرفاف عميو مسبقا اتفؽ التاريخ الذيأي بحموؿ 

عمى اعتبار أف العقد محدد  ،2دوف الحاجة إلى اإلخطار قبؿ االنتياء ينتييو األجؿ المتفؽ عميو 
عدـ استعماؿ العبلمة التجارية بمجرد انتياء مدة العقد   يحتاج إلى تنبيو وعميوالمدة والمرخص لو ال

 .3ا مسبقاالمتفؽ عميي

                                                 
 .363ص ،2006، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع، العقود المسماة: البيع واإليجار العبيدي، عمي ىادي:ا 1
يجار بانتياء المدة المحددة في العقد ما ينتيي عقد اإل -1ي تنص عمى أف : "مف القانوف المدني األردني الت 707/1المادة  2

: 1964وكذلؾ انظر: السنيوري، عبد الرزاؽ.  مف القانوف المدني المصري. 598لـ يشترط تجديده تمقائيا"،وتقابميا المادة 
ياء التراث . العقود الواردة عمى االنتفاع بالشيء: اإليجار والعارية، بيروت: دار إح1ـ، 6ج، الوسيط في شرح القانون المدني

 .759العربي. ص
 .157ص ،مرجع سابؽ ،الترخيص باستعمال العالمة التجاريةالسبلمات، نادر عبد الحميـ:  3
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عمى عدـ انتياء عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية إال  قد يتفؽ الطرفاففومع ذلؾ 
ويجب إعماؿ  ،ويعتبر ىذا االتفاؽ صحيحا فالعقد شريعة المتعاقديف ،إذا ما تـ إنذار طرؼ لآلخر

و تنبيت مدة العقد ولـ يتـ أما إذا ما انتي ،بانتياء المدة المتفؽ عمييا اً ويعتبر العقد منتيي ىذا االتفاؽ
ففي ىذه لمعقد عمى مدة محددة  إذا لـ يتفؽ أطراؼ عقد الترخيص .أما1أحدىما اآلخر فيمتد العقد

 .2المدة المحددة لحماية العبلمة التجارية محؿ العقد لة يجب أف ال تتجاوز مدتوالحا

ما انتيت المدة  ف عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية ينتيي إذاوخبلصة القوؿ إ
ذا لـ يحدد الطرفاف مدة و  ،المتفؽ عمييا بيف أطراؼ العقد المقررة لحماية  لو فتكوف مدتو ىي المدةا 

 .3العبلمة التجارية

  :تجديد عقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية :الفرع الثاني

لذي اتفؽ عميو عند حموؿ أجمو ا باستعماؿ العبلمة التجارية ينتيي ذكرنا أف عقد الترخيص
ينتيي دوف كما أف العقد  ،لحماية العبلمة محؿ العقد كذلؾ بحموؿ المدة المحددة قانونا ،الطرفاف

خطار في الميعاد المتفؽ يتـ اإلواذا لـ  ،خطارالحاجة إلى إخطار إاّل إذا اتفؽ المتعاقداف عمى اإل
خطار كما يف األطراؼ بسبب عدـ اإلالسابؽ ب عميو فالعقد ال ينتيي بؿ يمتد ويعتبر استمرارا لمعقد

  .4تـ االتفاؽ عميو

ال أف العقد قد إ ،أجموتياء خطار غير متفؽ عميو فينتيي العقد بمجرد انأما اذا كاف اإل
فيكوف ىذا األمر  ،ينتيي أجمو ويسكت األطراؼ ويبقى المرخص لو مستعمبل لمعبلمة التجارية

                                                 
 .899ص ،مرجع سابق فرج، توفيؽ حسف: 1
لمالؾ العبلمة التجارية أف يرخص لشخص أو أكثر " مف قانوف العبلمات التجارية األردني تنص عمى أف: 25/2المادة  2

خطي باستعماؿ العبلمة التجارية ألي مف بضائعو ولمالؾ ىذه العبلمة حؽ االستمرار في استعماليا ما لـ يتفؽ  بموجب عقد
وال يجوز أف تزيد مدة الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية عمى المدة المقررة قانونا لحمايتيا ويجوز ايداع  عمى خبلؼ ذلؾ،

 ىذا العقد لدى المسجؿ".
مف معاىدة قانوف العبلمات  10مف معاىدة تريبس، المادة  18المادة  معاىدة سنغافورة لمعبلمات التجارية،مف  13/5المادة  3

 مف قانوف العبلمات التجارية األردني. 20والمادة  التجارية،
 .1109-1106ص ،مرجع سابق فرج، توفيؽ حسف: 4
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فيتجدد العقد  ،لئليجابة التجارية قبوال ضمنيا وسكوت مالؾ العبلم ،بمثابة اإليجاب الضمني
 .1ويسمى بالتجديد الضمني ويعتبر عقد ترخيص جديد ،بينيما

تجدد العقد أنو في حالة التجديد الضمني ي ،ويختمؼ التجديد الضمني عف التجديد الصريح
الطرفيف اتجيت نية  فّ إذ إ ،بشروطو السابقة,إضافة إلى االتصاؿ الزمني بيف العقد السابؽ والجديد

التجديد الصريح فقد تختمؼ شروط العقد الجديد عف السابؽ في أما  ،إلى تجديد العقد فور انتيائو
بشأنو  يجاب والقبوؿتبلقي اإل ، بؿ ينعقد عندوىو ال يعقب العقد السابؽ مباشرة ،كالبدؿ أو المكاف

 .2في أي وقت

خص لو في استعماؿ العبلمة ىو إيجاب ولحدوث التجديد الضمني يجب أف يفيـ أف استمرار المر 
 اً يجابباستعماؿ العبلمة التجارية دوما إنو ال يمكف اعتبار استمرار المرخص لو إحيث  ضمني,

 .3رغبة في التجديدعمى العبلمة التجارية وليس  اً فقد يكوف تصرفو تعدي ،التجديد ىدفو

أنو ال بد مف توافر  :منيا ،عقدا جديدا يرتب آثارا قانونية ميمة التجديد الضمني يعتبرو 
ذا ما فقدت األىمية  ،العقد األصميانعقاد وليس فقط عند  ،األىمية القانونية وقت التجديد الضمني وا 

كذلؾ ال تنتقؿ الكفالة شخصية أو عينية مف العقد السابؽ إلى التجديد  .ال يمكف أف يتـ التجديد
ذا ما تنتقؿ إلى الفية كالرىف أما التأمينات العين ،الضمني إال إذا وافؽ الكفيؿ تجديد الضمني. وا 

ينظـ أحكاـ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية قبؿ انتياء عقد الترخيص  صدر قانوف جديد
 .4ري عمى الترخيص الجديدإنو يسستعماؿ العبلمة التجارية فبا

يقة التي يتـ والطر  وبذات البدؿ ،لعقد السابؽيد الضمني بذات شروط اوينعقد عقد التجد
 ،كشرط الرقابة عمى الجودة والمحافظة عمى العبلمة التجارية ،التزامات الطرفيف وذات ،دفعيا

                                                 
 .1105ص ،المرجع سابق 1
 .787ص ،مرجع سابق عبد الرزاؽ: السنيوري، 2
 .1107ص، مرجع سابق: فرج، توفيؽ حسف 3
توفيؽ  وانظر: فرج، .357ص، مرجع سابق عمي ىادي: والعبيدي، .802-798ص ، مرجع سابقالسنيوري، عبد الرازؽ:  4

 .115-114ص، مرجع سابقحسف: 
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ىذه  سخ أو تطبيؽ قانوف معيف أو محكمة مختصة تنتقؿاشرط ف وأيضا إذا اتفؽ الطرفاف عمى
 .1إلى التجديد الضمني مباشرة الشروط

 

                                                 
 .1114ص، مرجع سابق توفيؽ حسف: وانظر فرج، .800ص، مرجع سابقالسنيوري، عبد الرازؽ:  1
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  :الخاتمة

وىو  ،از بأىميتو عمى الصعيد االقتصادي والتجاريتناولت ىذه الدراسة موضوعا يمت
لسنة  33موضوع الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية وفقا لقانوف العبلمات التجارية األردني رقـ 

رقـ و تعديمو  النافذ في األردف  1999لسنة  34رقـ و تعديمو  ،النافذ في الضفة الغربية ـ1952
إلى  باإلضافة 2002لسنة  82رقـ  مكية الفكرية المصريومقارنتو بقانوف الم 2008لسنة  15

  :يةتوصمت الباحثة إلى النتائج اآلت مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني. حيث

  :النتائج

 :كاآلتيتوصمت الباحثة مف خبلؿ دراسة ىذا الموضوع إلى عدد مف النتائج وىي 

 ،و التجارية بجميع التصرفات الجائزة قانونايحؽ لمالؾ العبلمة التجارية التصرؼ بعبلمت -1
 .ومف ىذه التصرفات الترخيص لمغير باستعماؿ عبلمتو التجارية ،كونو يتصرؼ فيما يممؾ

تقاليا إلى المالؾ عنيا وانباستعماؿ العبلمة التجارية يعتبر تنازال مف  ترخيصال إف  -2
عبلمة التجارية كميا أو استغبلؿ ال بالتنازؿ عف حؽ يقوـ  المرخص بؿ اف ،المرخص لو

 لمدة زمنية محدودة .و  الترخيص يكوف لشخص طبيعي أو معنويوىذا  ،جزئيا

 تناولت العديد مف االتفاقيات والمعاىدات الدولية عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية -3
والتوصية  ،(تربس)اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية  ومنيا:

والمنبثقة عف معاىدة قانوف العبلمات  2000لمشتركة بشأف تراخيص العبلمات التجارية ا
1994.  

التي أقرىا قانوف العبلمات التجارية األردني المتعمقة بالعبلمات تعتبر األحكاـ والشروط  -4
ة في سجؿ العبلمات النافذ في الضفة الغربية مطبقة فقط عمى العبلمة التجارية المسجم

 .مسجمةالغير وال تسري عمى العبلمات التجارية  ،التجارية
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إف قانوف العبلمات التجارية األردني المطبؽ في الضفة الغربية لـ يعالج موضوع عقد  -5
إال أف الدوائر المختصة في وزارة االقتصاد  ،الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية

 الفمسطيني تستند إلى القواعد العامة النعقاد ىذا العقد.

ذو طبيعة  وىو مسماةالغير بلمة التجارية يعتبر مف العقود د الترخيص باستعماؿ الععق -6
العودة  مما يعني  ،وىو أقرب ما يكوف إلى عقد اإليجار ،خاصة تميزه عف غيره مف العقود

 .المبلئـ منيا عمى عقد الترخيص وتطبيؽ بيذا الخصوص إلى أحكاـ عقد اإليجار

بيا كافة العقود  العبلمة التجارية بالحاالت التي تنتييينتيي عقد الترخيص باستعماؿ  -7
كزواؿ شخصية بو وكذلؾ ينتيي ىذا العقد بأسباب خاصة  ،واإلبطاؿكالفسخ والتقايؿ 

 وكذلؾ سقوط ،في انعقاد العقد شخصيتو ليا دور كبير المرخص لو عمى اعتبار أف
 .اإليجارقد العبلمة التجارية والعذر الطارئ باعتبار أنو عقد قريب مف ع

يممؾ المرخص لو حؽ االعتراض عمى تسجيؿ العبلمة التجارية المشابية لمعبلمة التجارية  -8
ف قانوف العبلمات التجارية لـ إ إذ محؿ عقد الترخيص أماـ مسجؿ العبلمات التجارية.

مع العمـ أف المرخص لو  ،في مقدـ االعتراض شخصية مباشرة  يشترط توافر مصمحة
مصمحة المباشرة في االعتراض عمى تسجيؿ عبلمة مشابية لمعبلمة المرخص تتوافر لديو ال
 .الو باستخدامي

الرجوع عمى المرخص لو لممطالبة  مف استعماؿ العبلمة المرخص بيايحؽ لممتضرر  -9
 .طالبة بالتعويضمالؾ العبلمة التجارية لممالمرخص وولو أيضا الرجوع عمى  ،بالتعويض

المرخص أي مالؾ  إالوجود عقد الترخيص وال يوجد أمامو ف المتضرر قد ال يعمـ بإ إذ
 ولممالؾ فيما بعد الرجوع عمى المرخص لو لممطالبة بالتعويض. ،العبلمة األصمي
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 :التوصيات

 :كاآلتيمف التوصيات وىي  اً تقترح الباحثة مف خبلؿ دراسة ىذا الموضوع عدد

مع تعديؿ  ،كية الصناعيةحماية المممشروع قانوف  بإقرارنوصي المشرع الفمسطيني  -1
بما في ذلؾ نصوصو ليشمؿ أحكاما خاصة بعقد الترخيص باستعماؿ العبلمة التجارية 

 لرقابة عمى الجودة وحاالت انقضائو.تنظيـ ا

يوضح مف خبللو أحكاـ مسؤولية أعماؿ  اخاص انوصي المشرع الفمسطيني أف يورد نص -2
 يترؾ تنظيميا لمقواعد العامة  وأف ال ،بالمستيمؾ ضرراالمرخص لو التي قد تمحؽ 

مع االتفاقيات مشروع قانوف الممكية الصناعية منسجمة نوصي المشرع بأف تكوف أحكاـ  -3
ولكي  ،ماـ ليا الحقاوالمعاىدات الدولية ذات العبلقة لكي يسيؿ عمى فمسطيف االنض

يـ خيص باستعماؿ عبلمتامنح التر  ب العبلمات التجارية المشيورة عمىلدى أصحا يشجع
 لممرخص لو في فمسطيف .

 1952لسنة  33مف قانوف العبلمات التجارية األردني رقـ  34العمؿ عمى تعديؿ المادة  -4
 1936ي لسنة مف قانوف العبلمات التجارية االنتداب 34الساري في الضفة الغربية والمادة 

في حالة  شكؿ يجعؿ العبلمة التجارية متمتعة بالحماية القانونيةبالساري في قطاع غزة,
القضاء  فّ إ حيث ،ى مسجؿ العبلمات التجاريةلد لو لـ تكف مسجمةو التعدي عمييا 

 أف ممكية العبلمة التجارية تثبت باالستعماؿ وليس بالتسجيؿ.استقر عمى  الفمسطيني 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر :أوال

 :القوانين (أ

مف عدد الجريدة الرسمية  472شور عمى الصفحة المن .1966لسنة  12قانوف التجارة األردني رقـ 
 .30/6/1966، تاريخ 1910رقـ 

مكرر، تاريخ  19نشر بالجريدة الرسمية عدد  .1999لسنة  17قانوف التجارة المصري رقـ 
17/5/1999. 

 1286منشور عمى الصفحة .2008لسنة  15قانوف العبلمات التجارية األردني المعدؿ بقانوف رقـ 
 .11/3/2008، تاريخ 4900دة الرسمية رقـ مف عدد الجري

المنشور عمى الصفحة  .1999لسنة  34قانوف العبلمات التجارية األردني المعدؿ بقانوف رقـ 
 .1/11/1999، تاريخ 4389مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  4299

د مف عد 243. منشور عمى الصفحة رقـ 1952لسنة  33قانوف العبلمات التجارية األردني رقـ 
 .1/6/1952، تاريخ 1110الجريدة الرسمية رقـ 

المنشور عمى الصفحة رقـ  .1994لسنة  10قانوف المالكيف والمستأجريف األردني وتعديبلتو رقـ 
 1/8/1994، تاريخ 1984مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  243

جريدة مف عدد ال 2المنشور عمى الصفحة رقـ .1976لسنة  43القانوف المدني األردني رقـ 
 .1/8/1976، تاريخ 2645الرسمية رقـ 

 108المنشور عمى الوقائع المصرية عدد رقـ  1948لسنة  131قانوف المدني المصري رقـ 
 .29/7/1948مكرر)أ(، تاريخ 
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لسنة  1366والئحتو التنفيذية رقـ  2002لسنة  82قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية المصري رقـ 
 .2002/يونيو/2مكرر، تاريخ  22رسمية عددنشر في الجريدة ال .2003

مف عدد الجريدة  486المنشور عمى الصفحة .1953لسنة  19قانوف عبلمات البضائع رقـ 
 .17/1/1953، تاريخ1131الرسمية رقـ 

 :اتفاقيات ونشرات دولية (ب

 .1994اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية لسنة 

 .1883لحماية الممكية الصناعية لسنة اتفاقية باريس 

كما أقرتيا اتحاد باريس لحماية  2000التوصية المشتركة بشأف تراخيص العبلمات التجارية لسنة 
 .الممكية الصناعية والمنظمة العالمية الوايبو

 .2006معاىدة سنغافورة بشأف العبلمات التجارية والئحتيا التنفيذية لسنة 

 .1994التجارية والئحتيا التنفيذية لسنة  معاىدة قانوف العبلمات

  :أنظمة وقرارات (ت

 1بنظاـ معدؿ لنظاـ العبلمات التجارية رقـ  2012لسنة  3قرار مجمس الوزراء الفمسطيني رقـ 
 .1952لسنة 

 .1952لسنة  1نظاـ العبلمات التجارية األردني رقـ 

 .1967لسنة  3اـ رقـ المعدؿ بنظ 1966لسنة  130نظاـ سجؿ التجارة األردني رقـ 
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 المراجع  :ثانيا

 ( الكتب:أ

تطور االليات الدولية لحماية حقوق الممكية الصناعية )دراسة في ببلؿ عبد المطمب:  ،بدوي
 .2006، دار النيضة العربية :القاىرة ،ضوء اتفاقية تريبس واالتفاقيات السابقة لييا(

 -األعماؿ التجارية والتاجر، الجزء األوؿ، قانون المعامالت التجاريةمحمود مختار: ، بربري
 .2000، القاىرة: دار النيضة العربية ،األمواؿ التجارية

 .2003، دار الثقافة عماف:، عقد الترخيص عبلء عزيز حميد:، الجبوري

 الجزء األوؿ.، نظرية العقد -مصادر الحقوق الشخصية -القانون المدنيياسيف: شرح ، الجبوري
 دار وائؿ لمنشر والثقافة. عماف:، اثار العقد وانحبللو، الث. القسـ الث1مجمد 

، المكتبة القانونية دمشؽ:، مة التجارية: دراسة قانونية مقارنةالعبل: ىالة مقدار أحمد ،الجميمي
2004. 

بعض الجوانب القانونية لعقد الترخيص بحث مقدم لممؤتمر األول حول الترخيص  حمزة:، حداد
 .1998، الجامعة المبنانية ، كمية الحقوؽ،بيةفي لبنان والدول العر 

 .1999، مطبعة الجامعة األردنية عماف:، حماية العالمة التجاريةماىر فوزي: ، حمداف

 .1970، القاىرة، الجزء األوؿ، الموجز في القانون التجاريأكثـ:  ،الخولي

دار  :عماف ،صدار الثانياال ،الطبعة األولى ،العالمات التجارية وطنيا ودوليا :صبلح، زيف الديف
 .2009، الثقافة لمنشر والتوزيع

 .2005، دار الثقافة  لمنشر والتوزيع، شرح التشريعات الصناعية والتجارية :صبلح ،زيف الديف
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، شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية )االلتزامات(نوري:  ،وخاطر ،عدناف ،السرحاف
 .2000، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع

دراسة  ،المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا :نعيـ جميؿ صالح ،سبلمة
 .2015، دار النيضة العربية القاىرة: ،مقارنة

 بيروت: دار النيضة العربية.، العقود المسماة: شرح عقدي البيع والمقايضة :أنور، سمطاف

، الطبعة الثانية ،المكتب القانوني، ن المدني األردنيمصادر االلتزام في القانو :أنور ،سمطاف
1998. 

 –الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة عمى االنتفاع بالشيء عبد الرازؽ:  ،السنيوري
 .1986، دار احياء التراث العربي: بيروت ،1مجمد ،الجزء السادس ،االيجار والعارية

العقود الواردة عمى  ،1الجزء األوؿ مجمد ،رح القانون المدنيالوسيط في ش :عبد الرازؽ ،السنيوري
 .1973، دار احياء التراث العربي بيروت:، والوديعة والحراسة -لوكالة –المقاولة  -العمؿ

القاىرة: دار  ،1مجمد، الجزء األوؿ، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرازؽ:، السنيوري
 النيضة العربية.

، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ، الجزء األوؿ، الوسيط في شرح القانون المدنيلرازؽ: عبد ا ،السنيوري
 دار احياء التراث العربي. بيروت:، الطبعة الثانية، مصادر التزاـ

، البيع والمقايضة، 1مجمد ،الجزء الرابع، الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرازؽ:  ،السنيوري
 .1960 ،ريةمطابع دار النشر المص: القاىرة

 ،تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي: الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاؽ: ، السنيوري
، القانوف -االثراء ببل سبب–العمؿ غير المشروع -العقد-نظرية االلتزاـ ،الجزء األوؿ
 منشأة المعارؼ. اإلسكندرية:
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بيروت: المجمع العممي  ،عقد االيجار –شرح القانون المدني في العقود عبد الرزاؽ: ، السنيوري
 العربي االسبلمي.

 ،الطبعة الثانية ،كتاب أوؿ ،المدني حق الممكية في ذاتو في القانون محمد وحيد الديف: ،سوار
 .1997، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع

ر نشر االسكندرية: دا ،الجزء األوؿ، الطبعة األولى، القانون التجاري المصري :محسف ،شفيؽ
 .1949، الثقافة

 .1993، بدوف دار نشر :القاىرة ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية :حساـ الديف ،الصغير

 .2005، دار الفكر الجامعي القاىرة: ،الجديد في العالمات التجاريةحساـ الديف:  ،الصغير

 .1986، القاىرة: الدار الجامعية ،القانون التجاري محمد كماؿ: ،طو

 .1997، دار المطبعة الجامعية: القاىرة، الفسخ واالنفساخ والتفاسخمحمد أحمد:  ،فعابدي

 .1967، القاىرة: دار النيضة العربية ،التشريع الصناعيمحمد حسني: ، عباس

 بيروت: مكتبة صادر ناشروف.، عقود نقل التكنولوجياعبد الكريـ:  عبد هلل، عبدا هلل

 .2006، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ة: البيع وااليجارالعقود المسماعمي ىادي:  ،العبيدي

 .1995، عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القانون التجاري عزيز:، العكيمي

 دار النيضة العربية. القاىرة:، الوجيز في القانون التجاري :جماؿ الديف ،عوض

المكتبة العربية لمطباعة  :القاىرة ،طبيقأساس االلتزام العقدي: النظرية والت عبد الرحمف:، عياد
 .1972 ،والنشر
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، بيروت: الدار الجامعية ،3طبعة ،النظرية العامة لاللتزام، مصادر االلتزامتوفيؽ حسف: ، فرج
1992. 

القاىرة: دار النيضة ، النظرية العامة لمموجبات، االلتزامات، نظرية العقدتوفيؽ حسف:  ،فرج
 .1967-1966، العربية

النظرية العامة لاللتزامات: دراسة مقارنة بين الفقو االسالمي والقوانين المدنية  :منذر ،ؿالفض
 .1996، دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف:، مصادر التزاـ، الجزء األوؿ ،الوضعية

دار : القاىرة، دراسة مقارنة، حقوق الممكية الفكرية في دولة االمارات العربية عمي سيد:، قاسـ
 .2009، ة العربيةالنيض

 .1997، دار النيضة :القاىرة ،1، جزءقانون األعمالعمي سيد:  ،قاسـ

مصطمحات -اتفاقيات دولية-أحكام قضائية –حقوق الممكية الفكرية )تشريعات ربا:  ،القميوبي
 .1998، طبعة أولى، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع :عماف، قانونية(

 .2009، دار النيضة العربية: القاىرة، طبعة الثامنة، لصناعيةالممكية ا: سميحة ،القميوبي

براءات االختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العالمات التجارية والصناعية. : سميحة ،القميوبي
 .1996، القاىرة: دار النيضة العربية ،2طبعة  ،االسم والعنوان التجاري

، القاىرة، جال نقل التكنولوجيا، دراسة تطبيقيةعقود التجارة الدولية في ممحمود: ، الكيبلني
1988. 

.مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع.الطبعة األولى. اإلصدار ىػ 1293مجمة األحكاـ العدلية العثمانية 
 .1999 األوؿ

 ، بدوف مكاف ودار نشر.1998، القانون التجاري، أحمد محمد: محرز
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ية الصناعية )وفقا التفاقية الجوانب المتصمة الحماية القانونية لمممكجبلؿ وفاء: ، محمديف
، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية: ،بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية تريبس(

2004. 

دار وائؿ لمنشر  عماف:، 1طبعة، اآلثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا ندار كاظـ حمد:، المولى
 .2003، والتوزيع

 .1983دار الفرقاف،  عماف:، الوجيز في الممكية الصناعية والتجارية صبلح الديف:، الناىي

 :الدوريات والمجالت (ب

عقد الترخيص التجاري )الفرنشايز( وفقا ألحكام مشروع قانون التجارة حمدي محمود:  ،بارود
 .16،24ـ ،مجمة الجامعة االسالمية )سمسمة الدراسات االنسانية(، الفمسطيني

محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجيود  :حمدي محمود، بارود
مجمة جامعة األزىر )سمسمة العموم  .الدولية ومشروع قانون التجارة الفمسطيني

 .2010.12، 1، مجاالنسانية(

دراسة تحميمية  –الجوانب القانونية إلجراءات تسجيل العالمة التجارية في فمسطين : نعيـ، سبلمة
 .مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(، مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي

 .2017 (.4)31ـ

بحث ، 2004، أىم المشكالت العممية التي يواجيا عقد االمتياز التجاري محمود أحمد:، الكندري
 منشور عمى الموقع الدليؿ االلكتروني العربي.

مجمة ، المعرفة الفنية أثرىا في عقد الفرنشايزـ جبار: نظا، طالب عبد الميدي كاظـ.، ناصر
 .2009، 17مج، جامعة بابل )العموم االنسانية(
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 :الندوات والمؤتمرات (ت

 .االنتفاع بالمعمومات المتعمقة بالعالمات التجارية ألغراض الترخيص واالمتيازكنعاف:  ،األحمر
رخيص مف أجؿ زيادة األعماؿ التجارية ندوة الويبو الوطنية عف الممكية الفكرية ألغراض الت

 .2004أيار/ 12و11، دمشؽ، والبحث والتطوير

ندوة الويبو الوطنية عن  :ترخيص الممكية الفكرية ونقل التكنولوجياحساـ الديف:  ،الصغير
المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )وايبو(  :مسقط ،الممكية الفكرية ألعضاء مجمس الشورى

 .2004/ أذار/23،24

ندوة  .قضايا مختارة من اجتيادات المحاكم العربية في مجال العالماتحساـ الديف:  ،الصغير
المنظمة العالمية  :الويبو دوف االقميمية عف العبلمات التجارية ونظاـ مدريد. الدار البيضاء

 .2004، والمعيد الوطني لمممكية الصناعية )فرنسا( )الوايبو( لمممكية الفكرية

 جامعية:رسائل  (ث

، فمسطيف، جامعة النجاح عقد الترخيص باستغالل براءة االختراعالبشتاوي، أحمد طارؽ بكر: 
 .2011الوطنية، رسالة ماجستير منشورة، 

رسالة  ، جامعة النجاح الوطنية،فمسطيف، عقد الفرنشايز وأثاره :دعاء طارؽ بكر، البشتاوي
 .2008، ماجستير منشورة

، عقد الترخيص باستعمال العالمات التجارية في التشريع األردني: يـنادر عبد الحم ،السبلمات
 .2011، رسالة ماجستير منشورة، دراسة مقارنة. عماف: مطبعة الجامعة األردنية

رسالة  ،رخيص باستعمال العالمة التجارية في التشريع األردنيالت :منصور عبد السبلـ، الصرايرة
 .2004، الكرؾ: دار رند، منشورة، ماجستير
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جامعة  ،رسالة ماجستير ،تسجيل العالمات التجارية والترخيص باستعمالياطارؽ زاىي:  ،طوقاف
 .1999، فمسطيف ، بير زيت

المدنية لمعالمات التجارية غير المسجمة وفق أحكام القانون األردني  الحمايةأبو عواد، مسمـ: 
، عماف: الجامعة األردنية، ةرسالة ماجستير منشور  ،دراسة مقارنة .واالتفاقيات الدولية

2007. 

  :مشاريع قوانين ج(

 مشروع القانوف المدني الفمسطيني.

 .2000مشروع قانوف التجارة الفمسطيني والمذكرة االيضاحية لسنة 

 2012مشروع قانوف حماية الممكية الصناعية الفمسطيني لسنة 

  :رابعا: مقابالت شخصية

 .وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني. راـ اهلل .ة الفكريةموظؼ دائرة الممكي .أشرؼ حميداف –أ 
 .24/8/2016 .تاريخ

وزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني.مسجؿ العبلمات التجارية. راـ اهلل. بتاريخ  .أ_ عمي ذوقاف
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Abstract 

 Trademarks، which are important، economic and commercial issues 

nowadays, are considered the focus of all merchants, consumers and 

service providers. Furthermore، they have their moral function, which is 

distinguishing merchants’ goods. At the same time، they are a financial 

right which can be used or transmitted to other people by using them in 

concluding different contracts such as mortgages or sales agreement.   

 Because of the significance of trademarks، the subject of my study is 

licensing contract of the use of trademark that the owner of the trademark is 

entitled to allow others to use it for an agreed amount of money abiding by 

the concluded contract between them. In addition, licensing contract of the 

use of trademark is considered legal to others if it is concluded by the 

owner of the trademark.  

 The owner of the trademark in Palestine faces many hindrances 

when such a contract is concluded considering the enforced law to be the 

old Jordanian trademarks law. Besides, many of its divisions tackle the 

general civic laws despite the fact that the commercial transactions are 

distinguished by its privacy. Consequently, studying this topic contributes 

to finding solutions for the problems faced by the Palestinian legislative 

reality about trademarks.  



c 

Besides, licensing contract of the use of trademark is considered a 

means though which the licensed party can use the licensed trademark 

according the legally signed contract and the consent of the two parties. In 

addition, studying such contract will crystallize the concept of trademark, 

its stipulations, the definition of licensing contract of the use of trademark 

and its consequences. Furthermore, it will deal with the enacted laws in 

Palestine concerning this contract to find the best solution when comparing 

the Palestinian law with the other laws.    

At the end of my study, I strongly recommend to pass a law for 

protecting the Palestinian industrial property in order to go along with 

developments and the other laws serving the greatest good of the country 

economically, commercially, locally and globally.  

 


