
 
1العرض 
المقدمة

أنا محاٍم مستشار في مكتب سياسة وتنفيذ الملكية الفكرية لدى مكتب براءة .  _____________مرحبا، اسمي 
سنناقش ماهية .  في هذا العرض التقديمي، سأعّرفكم إلى العالمات التجارية.  اإلختراع األمريكية والعالمة التجارية

ي تقّدمها العالمة التجارية وطريقة حماية العالمات التجارية وتسجيلها في الواليات العالمة التجارية، فئات الحماية الت
 .المّتحدة

 
2العرض 

ما هي بالضبط  العالمة التجارية؟  تقوم إتفاقية منظمة التجارة العالمية حول سمات حقوق الملكية الفكريةالمتعلقة 
أّي إشارة أو مجموعة إشارات قد تمّيز سلع “ لتجارية بـ، بتحديد العالمة اTRIPS بالتجارة، المعروفة باتفاقية

مثل هذه .  وخدمات إحدى الشرآات من سلع وخدمات الشرآات األخرى، التي تتمكن من تأليف عالمة تجارية
 ، رسائل، أرقام، عناصر رمزية ومجموعات شخصية أسماء تتضمن  عبارة عن آلمات  بشكل خاصاإلشارات،

 . مجموعة مثل هذه اإلشارات ستكون مؤّهلة للتسجيل آعالمات تجاريةباإلضافة إلى أّي الوان
 

بشكل جوهري، تحّدد العالمة التجارية بعض السلع أو الخدمات آتلك التي ينتجها أو يزّودها شخص معّين أو شرآة 
 .معّينة

 
3العرض 

ألطراف غير المخّولة لإلستعمال  العالمة التجارية؟  لصاحب العالمة التجارية الحّق بمنع اوظيفةما هي بالضبط 
لكن العالمات التجارية تقوم .  خالل اإلشارات التجارية التي قد تكون يتّم اإللتباس بينها وبين العالمة التجارية للمالك

 !بأآثر من مجّرد منع التقليد
 

لكين بالتمييز بين المنتجات عند استعمالها في التجارة، تساعد العالمات التجارية على إزالة اإللتباس والسماح للمسته
 .والخدمات

 
هذه .  تربط السلع أو الخدمات بمصدر تلك السلع أو الخدمات في عقل المستهلك آرموزتعمل العالمات التجارية 
ألن المستهلكين يستعملون هذه الرموز اإلعالنية عند اتخاذ  .   في العالمات التجاريةهي وظيفة التمييز واإلعالن

 .راء، تخفف العالمات التجارية تكاليف البحث للمستهلكالقرارات بالش
 

تضمن العالمات التجارية للمستهلكين بأن تكون السلع التي تحمل العالمة من نوعية معّينة أو بأّنها ستّتسق مع السلع 
 العالمات لكي تتمّكن.  العالمات التجارية الرقابة على الجودة فيهذه هي وظيفة.  األخرى التي تحمل نفس العالمة

التجارية من العمل آرمز إختزالي مفيد للمستهلكين، يجب المحافظة على توّقعات المستهلكين للسلع أو الخدمات التي 
 .هذا يشّجع أصحاب العالمات التجارية على إنتاج سلع أو خدمات متناسقة وممتازة.  تحمل عالمة معّينة

 
ال تمنع مطلقًا إستعمال العناصر التي تحتويها  فانها لذلك.   خاصة، العالمة التجارية هي حّق ملكيةفي النهايةلكن 

منع إستعمال العالمة لحماية شهرة وسمعة المالك من بيع منتج اآلخرين بفهي تعطي الحّق فقط .  العالمة التجارية
 .آمنتجه
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لممتازة واإلستثمار في الترويج للرمز يستثمر أصحاب العالمة التجارية في إنتاج السلع الممتازة أو تقديم الخدمات ا
 .والعالمة التجارية، بهدف تحديد سلعهم أو خدماتهم

 
هذا اإلستثمار هام للمستهلك الذي يواصل شراء السلع والخدمات الممّيزة بعالمة تجارية .
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يص، اإلمتياز إستثمار المالك هام للمستهلك الذي قد يكون بشكل دخل للمالك من خالل المبيعات، المهام، الترخ
 .والجهود األخرى في المتاجرة

 
وقد تكون بذلك العالمات التجارية، مع اإلستثمار المالئم من المالك، أصوًال تجارية قّيمة يمكن بعد ذلك شراؤها، 

 .غالبًا ما تكون العالمات التجارية من المكّونات الهامة في إتفاقية اإلمتياز.  ثالثة ألطرافبيعها وترخيصها 
 

 Business  سبيل المثال، للسنة السابعة على التوالي، وفقًا للمطبوعة في للواليات المّتحدة، مجلة بيزنس ويكعلى
Weekبليون 65فالعالمة التجارية وحدها تساوي أآثر من . ، اعتبرت آوآا آوال العالمة التجارية األهّم في العالم 
 .دوالر

 
5العرض 

على .   أن العالمات التجارية تخضع للحماية بشكل مختلف في البلدان حول العالمحقوق العالمة التجارية إقليمية، أي
سبيل المثال، الواليات المّتحدة  هي سلطة قضائية للقانون العام تقوم بحماية العالمات التجارية بموجب القانون العام 

ع أو الخدمات في الواليات المّتحدة في إستعمال العالمة على السل يتمعندما .  من خالل إستعمال العالمة في التجارة
التجارة بين الواليات، تكون العالمة مؤّهلة للتسجيل اإلتحادي الذي يعطي منافع إضافية إلى صاحب العالمة التجارية 

 .إضافة الى منافع القانون العام

لقضائية لدى المحاآم السلطة ا.  يثبت التسجيل اإلتحادي إفتراضات واضحة للملكية، الصالحية وحّق لإلستعمال
لصاحب التسجيل اإلتحادي الحّق باستعمال رمز التسجيل اإلتحادي، .  اإلتحادية قد يعتمدها صاحب التسجيل اإلتحادي

قد يستعمل صاحب التسجيل اإلتحادي التسجيل الصادر عن مكتب براءات اإلختراع والعالمات .  في دائرة® 
أخيرًا، يمكن لصاحب التسجيل أن .   صول على التسجيل في البلدان األجنبيةالتجارية بالواليات المتحدة آقاعدة للح

يسّجل تسجيله لدى سالح الحدود والجمارك بالواليات المتحدة بهدف الحصول على حجز ومصادرة وإتالف أّي سلع 
 .مستوردة تنتهك حقوق التسجيل
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، المعّدل )أو قانون العالمة التجارية(النهام  بقانونالمعروف ، 1946قانون تسجيل العالمة التجارية اإلتحادية لسنة 

، يقّدم اإلطار القانوني لمعاينة وتسجيل العالمات التجارية على الصعيد 1989تشرين الثاني / نوفمبر16فعليًا بتاريخ 
 . وما يليها1051 من قانون الواليات المتحدة 15.  اإلتحادي
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عند تقديم طلب للحصول ." عالمة تجارية"لعالمات المصّنفة بشكل عام بالمصطلح العام هناك أنواع مختلفة من ا

 .على عالمة، يجب النظر جيدًا الى نوع العالمة التي قد تناسب الوضع والحاجات بأفضل شكل
 

ن أو البائعين من تشمل العالمة التجارية أّي آلمة، إسم، رمز، أداة أو أّي مجموعة منها تحّدد وتمّيز سلع أحد المنتجي
باختصار، العالمة التجارية هي .  السلع التي قام اآلخرين بتصنيعها أو بيعها، وهي تستعمل لإلشارة إلى مصدر السلع

 .إسم الصنف أو  عنصر التصميم أو آليهم
 

رة إلى تقوم عالمة الخدمة بتحديد وتمييز خدمات أحد الموّردين من خدمات يقّدمها اآلخرون، وهي تستعمل لإلشا
 .مصدر الخدمات

   
تقوم عالمة اإلعتماد بتأآيد المنشأ الجغرافي اإلقليمي أو غيره، الماّدة، طريقة التصنيع، النوعية، الدقة أو خصائص 

ال تشير .  أخرى لسلع أو خدمات أحدهم، أو أن العمل على السلع أو الخدمات قام به أعضاء إتحاد أو منظمة أخرى
 .منشأ في  مصدر تجاري أو مصدر خاص بالملكيةعالمة اإلعتماد إلى ال
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تقوم العالمة المشترآة بتحديد وتمييز السلع أو الخدمات الصادرة عن أعضاء  تعاونية، جمعية، مجموعة أو منظمة 

 .جماعية أخرى، أو يحّدد بأن مستخدمي العالمة هم من أعضاء إتحاد، جمعية أو منظمة أخرى
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رية إقليمية، فما من نظام دولي خاص بالعالمة التجارية يمنح الحماية للعالمات التجارية في ألن العالمات التجا
 للملكيةالمنظمة العالمية لكن هناك نظام دولي لتقديم طلبات العالمات التجارية خاضع إلدارة .  جميع أنحاء العالم

: بموجب نظام مدريد هناك إتفاقيتان." ًانظام مدريد لتسجيل العالمات التجارية دولي"يسّمى  (WIPO) الفكرية 
إن الواليات .  1989، ونظام مدريد المحّدث واألآثر تقدمًا، الذي تّم إبرامه سنة 1891إتفاقية مدريد، تعود إلى سنة 

 .المّتحدة عضو في نظام مدريد وليس في إتفاقية مدريد
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ين يمارسون التجارة العالمية لتقديم طلب واحد، بلغة واحدة، يقّدم نظام مدريد آلية ألصحاب العالمة التجارية الذ
ويعّين أطرافًا متعاقدين ) في حال آان ذلك البلد  طرفًا متعاقدًا في النظام(مجموعة واحدة من الرسوم في بلدهم األّم 

 .آخرين يرغبون بتقديم طلب لتسجيل العالمة التجارية
 

دريد هو أنه ما إن يتّم التسجيل في مختلف السلطات القضائية المعّينة، يمكن إّن المنفعة الحقيقية من إستعمال نظام م
 المنظمة العالمية لصاحب العالمة التجارية اإلحتفاظ بكّل تلك التسجيالت عن طريق آلية مرآزية لتقديم الطلب لدى

 .وتجديد التسجيالتالمهام يشمل ذلك طلبات تغيير العناوين، . للملكية الفكرية
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يرسل .  يجب أن يكون لدى مقدم الطلب إستمارة أساسية أو تسجيل في بلده األّم الذي يقوم على أساسه الطلب الدولي
التي تقوم، بعد مراجعة المعامالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية مكتب العالمة التجارية المحلي الطلب إلى 
.  ّم إرسال الطلب إلى مكاتب العالمة التجارية المحلية للطرف المتعاقدوالرسوم، بتسجيل العالمة في السجّل الدولي ث

ما إن يتّم قبوله لدى مختلف األطراف .  بعد ذلك تقوم تلك المكاتب بمعاينة الطلب وتحديد ما إذا آان يجب تسجيله
 . البلدانالمتعاقدين، يكون التسجيل صالحًا ونافذ المفعول تمامًا آما لو تّم تقديمه مباشرة في تلك
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يمكن ألي طرف تقديم طلب للحصول على تسجيل العالمة التجارية في مكتب براءات اإلختراع والعالمات 

اإلجراء األول ألّي مقدم طلب .  التجارية بالواليات المتحدة وذلك بتقديم طلب سواء على اإلنترنت أو بواسطة البريد
التابع لمكتب براءات  (TESS) ث إلكتروني عن العالمات التجاريةأو طرف ثالث معني هو البحث في نظام بح

اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة وذلك لتحديد إمكانية  العالمات المتضاربة الموجودة في سجّل 
ت البحث تقوم إستمارا.  العالمات التجارية لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة

المختلفة بمساعدة مقّدمي الطلب في تصميم إستراتيجيات مناسبة للبحث وذلك إليجاد مجموعة الطلبات أو التسجيالت 
المعّلقة التي قد يجدها مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة مشابهة لعالمة مقّدم طلب بشكل 

 .يثير اإللتباس
 

لطلبات باستخدام مستشار مختّص بالعالمات التجارية يمكنه تقديم اإلستشارة والمساعدة لمقّدم ننصح بشدة مقّدمي ا
طلب العالمة التجارية في تصميم  إستراتيجية العمل وثّم في مساعدة مقّدم الطلب بالبحث عن سجّل العالمة التجارية 

مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية  الى لكن من المحتمل تقديم طلب مباشرة.  وبعملية طلب العالمة التجارية
أنظمتنا اإللكترونية مصّممة لتقديم التوجيهات المناسبة إلى مقّدمي .  يمثله أي محامي أنبالواليات المتحدة بدون

 .الطلبات غير الممّثلين باإلضافة إلى مستشار ذا خبرة

 3
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ة عن طريق قاعدة بيانات نظام البحث اإللكتروني في العالمات التجارية ما إن يتّم البحث في سجّل العالمات التجاري

الرجوع الى دليل مكتب  الطلب الخاصة بمكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة، على مقّدم 
طلب ").  دليل الهوية ("براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة لتحديد البضائع والخدمات وتصنيفها

تسجيل العالمة التجارية في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة يتطّلب بيانًا بالسلع أو 
.  الخدمات التي ستستعمل العالمة المقترحة عليها، أو مصّممة الستعمالها عليها، في الواليات المّتحدة في التجارة

في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة تلك تعريفات للسلع والخدمات يحّدد دليل الهوية 
التي وافق عليها مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة الستعمالها في طلبات العالمات 

 .التجارية
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سلع أو خدمات مقّدم الطلب بشكل مناسب، قد يوافق بذلك مكتب في حال وجد مقّدم الطلب هوية في الدليل تمّيز 
من المؤآد أن دليل الهوية ال .  براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة على ذلك التعريف في الطلب

ن يطرح تعريفه يشمل آّل التعريفات المحتملة أو المناسبة لمقّدم طلب معّين، وفي تلك الحالة، يمكن لمقدم الطلب أ
الخاص للسلع أو الخدمات، وقد يقوم مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة بالشّك بذلك أم 

 .ال
 

 حيث يتّم اآتساب حقوق -على مقّدم الطلب أن يدرك أنه بما أن الواليات المّتحدة   عبارة عن نظام قانون عام 
 على مقّدم الطلب تحديد السلع أو الخدمات المناسبة التي سيتّم --عالمة في التجارة العالمات التجارية باستعمال ال

قد ال يقوم مقّدم .  الستعمال العالمة عليها في الواليات المّتحدة في التجارة مصممة  أو هياستعمال العالمة عليها
لطلب أبدًا بإنتاجها أو تزويدها إلى الطلب بتقديم طلب للحصول على عالمة للسلع والخدمات التي ال يرغب مقّدم ا

قد يخضع مثل هذا الطلب للتحدي من قبل أطراف ثالثة على أساس إدعاءات باإلحتيال .  السوق في الواليات المّتحدة
 .على مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة
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اع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة تصنيف نيس المناسب لكي آما يشمل دليل الهوية في مكتب براءات اإلختر

فيما يتعّلق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إّن الواليات المّتحدة عضو في إتفاقية نيس .  يستخدمه مقدّمو الطلبات
 .بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات وذلك ألغراض تسجيل العالمات

 
على مكاتب .  تصنيفًا للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات التجارية وعالمات الخدمةنيس  تضع إتفاقية

ّل تسجيل، أرقام فئات التصنيف العالمة التجارية للدول المتعاقدة اإلشارة في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بك
 .التي تنتمي اليها السلع أو الخدمات التي حصلت على عالمة مسّجلة

 
 وقائمة أبجدية بالسلع — فئة للسلع وإحدى عشر فئة للخدمات 34 هناك —يشمل التصنيف قائمة بالفئات 

لجنة خبراء   بشكل دوري من قبلتّم تعديل القائمتين وتكملتهما .  مادة11,600تشمل األخيرة حوالي . والخدمات
 .تمثل آّل الدول المتعاقدة

 
إن رسوم العالمات التجارية في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة قائمة على أساس 

عالوة على ذلك، تستعمل فئات نيس لتسهيل البحث .  م الطلب بتقديم طلب للحصول عليهارقم فئات نيس التي يقوم مقّد
 .لدى المحامين المعاينين في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة
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http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html
http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=201


 
بمعنى آخر، ال يضع مكتب .  لكن تستخدم فئات نيس للتيسير اإلداري فقط؛ وليس إلثبات أو تحديد نطاق حّق العالمة

براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة تحديدات قد تثير اإللتباس حول إستعمال عالمة متضاربة 
بينما أطواق النجاة وأجهزة الكومبيوتر في فئة نيس .  على السلع أو الخدمات التي تنتمي الى نفس فئة سلع مقّدم الطلب

برفض طلب لمجّرد أن هناك تلقائيًا  براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة ذاتها، لن يقوم مكتب
 .عالمة واحدة تحّدد سلع الكومبيوتر وعالمة أخرى مماثلة تحّدد أطواق النجاة

 
ة حول قانون ومعاهدة سنغافورالمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الواقع تقوم معاهدة قانون العالمة التجارية من 

 .العالمات التجارية بمنع األطراف المتعاقدة من اتخاذ قرارات تثير اإللتباس على أساس تصنيفات نيس
 

16العرض 

 يطبقها مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية المنظمة العالمية للملكية الفكريةهناك معاهدة عالمية أخرى من 
 تصنيفا دولياعضوًا فيها، هي إتفاقية فيينا التي تحّدد   ليستواليات المّتحدة بالواليات المتحدة، بالرغم من أن ال

 .للعناصر الرمزية للعالمات

يجب أن .   تصاميم أو شعارات رمزية--  رمزيةناصرتحّدد فئة للعالمات التي تشمل أو تحتوي عفيينا إتفاقية 
يشير أعضاء إتفاقية فيينا في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بالتسجيالت وتجديد العالمات، أرقام الفئات، 

 الرمزية العناصرتساعد هذه التصنيفات بفهرسة .  العناصر الرمزية لتلك العالمات تصنفالشَعب وأقسام الفئة التي 
 .لعناصر التصميم التي تسّهل بحث المعاينين عن التصاميم

 قسمًا من العناصر الرمزية للعالمات1,667 شعبة وحوالي 144 فئة، 29يشمل التصنيف  .

 دولة 30 دولة فقط انضّمت إلى إتفاقية فيينا، ًيعتمد التصنيف لدى مكاتب الملكية الصناعية في 24بالرغم من أن 
، (OAPI) ، منظمة الملكية الفكرية األفريقيةللمنظمة العالمية للملكية الفكرية المكتب الدولي على األقل، وآذلك لدى

 )العالمات التجارية والتصاميم(ومكتب التنسيق في السوق الداخلية  (BOIP) مكتب بينيلوآس للملكية الفكرية
(OHIM) . رية بالواليات المتحدةفي المجتمعات األوروبية، ومكتب براءات اإلختراع والعالمات التجا

17العرض 
 

 على عمليات مكتب براءات اإلختراع والعالمات تؤثران للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  آخرتان هناك معاهدتان 
، ومعاهدة سنغافورة 1994 معاهدة قانون العالمات التجارية، التي ُوضعت سنة وهماالتجارية بالواليات المتحدة، 

في الواقع تحيط معاهدة سنغافورة بأغلبية معاهدة قانون . 2006مات التجارية، التي ُوضعت سنة حول قانون العال
 .العالمة التجارية لكنها تتضّمن بنودًا إضافية

 
 TLT لتبسيط اإلجراءات في عملية تقديم الطلب والتسجيل ولتنسيق إجراءات العالمات التجارية في تّم إصدار

جراءات المكاتب المحلية للعالمة التجارية بوضع الشروط القصوى التي يمكن أن إ TLT ينّسق. بلدان مختلفة
 .يفرضها الطرف المتعاقد

 
18العرض 

 
بما أن التجارة العالمية تستمّر باإلرتفاع واألعمال التجارية الدولّية تنمو، فقد أصبحت حماية العالمات التجارية 

عتبر تسجيل العالمة التجارية قاعدة للمالك لفرض حقوق العالمة في عدة بلدان، ُي.  حول العالم شديدة األهمية
إن طلب العالمة التجارية اإلنسيابي وإجراءات المعالجة يسّهل الحصول على تسجيل لتثبيت الحقوق وبذلك .  التجارية

 .إّتخاذ اإلجراءات لفرض حقوق العالمة التجارية في بلد األطراف المتعاقدة
 

 5

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/vienna/trtdocs_wo031.html


 TLT الحالي لكنها تلغي بندTLT الذي فرض على رة بمعامالت الطلب اإلتسيابي لـتحتفظ معاهدة سنغافو
المكاتب المحلية قبول الطلبات على الورق، مّما يسمح لمكاتب العالمات التجارية المحلية اإلنتقال إلى نظام إلكتروني 

 .آامل لتقديم ومعالجة طلبات العالمات التجارية، إن آان ذلك مرغوبًا
 

اول معاهدة سنغافورة الشروط المرهقة والصارمة لتسجيل الترخيص في بعض البلدان التي تصّعب األمر آما تتن
في عدة .  على المرّخص للعالمة التجارية والمرّخص لهم لفرض حقوق العالمة التجارية ضّد األطراف الثالثة

تقوم بنود تسجيل الترخيص في .  ريةحاالت، عدم تسجيل الترخيص يؤّدي الى إبطال صالحية تسجيل العالمة التجا
معاهدة سنغافورة بالحّد من المعامالت التي يجب أن يواجهها أصحاب العالمات التجارية عند ممارسة التجارة في بلد 

يكون عضوًا في معاهدة سنغافورة التي تتطّلب التسجيل وتحّد  من التأثيرات الضاّرة التي يمكن أن تنتج من عدم 
 .في تلك السلطات القضائيةتسجيل الترخيص 

 
تشمل معاهدة سنغافورة بندُا جديدُا يتناول إجراءات الفرج لعدم مراعاة المهل المحّددة، التي تفرض على األطراف 

المتعاقدة دعم إحدى إجراءات الفرج على األقل لمقّدمي طلبات العالمة التجارية الذين ال يراعون المهل المحّددة خالل 
إستمرار ) 2تمديد المهلة التي يجب مراعاتها؛ ) 1: قد يكون هذا الفرج بشكل.  المة التجاريةعملية تطبيق الع

 .إسترداد الحقوق) 3المعالجة؛ أو 
 
19العرض 

 
بما أنه من الهام بالنسبة لألعمال التجارية الحصول على تاريخ تقديم الطلب لتبليغ األطراف الثالثة بطلب الحصول 

لمقّدم الطلب، يتطّلب مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة خمسة على العالمة التجارية 
بشكل محّدد، .  عناصر فقط في الطلب لكي يحصل الطرف على تاريخ التسجيل
يجب أن يكون الرسم المطلوب مرفقًا مع الطلب؛  )1( 

يجب أن يشمل الطلب عنوان المالك؛   )2( 
حًا عن العالمة؛يجب أن يشمل الطلب تمثيًال واض   )3( 

يجب أن يشمل الطلب السلع أو الخدمات المستخدمة أو التي ستستخدم فيما يتعلق بالعالمة؛ و  )4(  
يجب أن يشمل الطلب إسم المالك )5(    

 
 .يتناسق ذلك مع معاهدة قانون العالمة التجارية ومعاهدة سنغافورة

 
يات المتحدة قد يحتاج لطلب المزيد من المعلومات من المؤآد أن مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالوال

 .من مقّدم الطلب بهدف إآمال الطلب، باإلضافة إلى معاينته
 

20العرض 
 

من طلبات العالمات التجارية لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية  % 95 إلى 94يتّم تقديم حوالى 
ويتّم تقديم باقي   .(TEAS)  لتقديم طلب العالمات التجاريةبالواليات المتحدة عن طريق نظامنا اإللكتروني 

 .الطلبات على الورق
 

ما إن يتّم تقديم الطلب إلكترونيًا، يقوم النظام اآللي لمكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة 
ه على الورق، يحصل مقّدم الطلب على في حال تّم تقديم.  فورًا بإصدار تاريخ لتقديم الطلب ورقم متسلسل للطلب

 .إيصال لذلك  بواسطة البريد العادي
 

21العرض 
 

ما إن يتّم تقديم الطلب، يخضع للمعاينة لدى وحدة ما قبل المعاينة لإللتزام بالشروط األساسية لتقديم الطلب ويحصل 
آما يقوم بتطبيقه مكتب (يف فيينا على شيفرة متالئمة مع تصنيف نيس، في حال لم يزّوده مقّدم الطلب، ومع تصن
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. 
 

يمكن أن يصدر المحامي .  لب بالنسبة للمعامالت، األسس النسبية واألسس المطلقةيعاين المحامي المعاين الط
 .المعاين الرفض على أّي من تلك األسس

 
في حال أصدر المحامي المعاين الرفض ولم يتمكن من حّل المسألة، بعد محاولة جاهدة من مقّدم الطلب،  يحّق لمقدم 

ية ضمن مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات الطلب باستئناف قرار الرفض لدى محكمة إدار
، ويمكنه بعد ذلك طلب المراجعة (TTAB)  المتحدة، ولجنة المحاآمة واإلستئناف فيما يتعلق بالعالمات التجارية

 .القضائية للقرار في المحاآم
 

الطلب يتم نشر الرفض،  ذلك على على التغّلبأنه آان قادرا  خالل الفحص بدون أّي رفض، أو نجح الطلب إذا 
قد تعارض األطراف الثالثة المعنية على طلب أو دعوى إللغاء تسجيل حالي على آّل تلك األسس، مع . للمعارضة

 .بعض اإلستثناءات البسيطة
 

22العرض 
 

تلم مكتب  محاٍم لمعاينة العالمات التجارية ويس400لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية أآثر من 
عالَم يبحث .   طلب في السنة400,000-300,000براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة حوالى 

   المحامين المعاينين عند معاينة الطلب؟
 

صول بالتحديد، مؤّهلة للح" العالمة"أوًال، على المعاين أن يقّرر ما إذا آانت المادة المطلوب تسجيلها، المعروفة بـ 
.على التسجيل في الواليات المّتحدة

 
أّي آلمة، "في الواليات المّتحدة قانون العالمة التجارية، المشار إليه أحيانًا بـ قانون النهام، يحّدد العالمة التجارية بـ 

في ”. مستخدمة لتحديد وتمييز السلع أو الخدمات ولإلشارة إلى مصدرها) أو أّي مجموعة منها(إسم، رمز أو أداة 
الواليات المّتحدة، قد تكون العالمات التجارية آلمات، أسماء، أرقام، شعارات، رسائل، رموز، تصاميم ثالثية األبعاد، 

  .ألوان، روائح، أصوات وحتى مذاقات تشير إلى مصدر السلع والخدمات وتمّيزها من المنافسين
 

23العرض 
 

ل تغليف المنتج، شكل بناء أو بنية مستخدمة في تسليم أو أداء قد تمثل العالمات الثالثية األبعاد شكل منتج، شك
 .المنتج أو تغليف المنتج" لباس"أو " صورة آلّية"تسّمى أحيانًا هذه العالمات اللباس التجاري ألنها .  الخدمات

 
واليات المتحدة تّمت حماية شكل قنينة الكوآا آوال للمرة األولى من مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بال

 تّم تسجيل تصميم القنينة آعالمة تجارية لدى مكتب 1960الحقًا، في سنة .  1915آبراءة إختراع لتصميم سنة 
 .براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة

 
 Hershey Hershey ، وهي نوع من متعة الشوآوال الذي صنعته شرآة ، إّن شكل حلوى قبالت الشوآوال من

 .هي قطع شوآوال بشكل مخروطي، وغالبًا ما يتّم وصفها بشكل الدمعة Hershey قبالت.  مسّجل آعالمة تجارية
 

على سبيل المثال، لدى شرآة ماآدونالد . آما يمكن لتصاميم البناء أن تعمل آعالمات تجارية أو عالمات الخدمات
 .تسجيل عالمة تجارية لشكل البناء القياسي للمطاعم لديها
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24العرض 
 

عند استعمال اللون على السلع، أو فيما يتعلق باإلعالن عن الخدمات، ُيعتبر للتزيين بشكل عام أو آميزة لتزيين 
في حال تّم استعماله ") اللون بحّد ذاته"قد تسمع ذلك آـ (لكن قد يعمل اللون آعالمة تجارية .  السلع أو المواد اإلعالنية
جارية أو للخدمة وإن آان يعتمده المشترون من العامة لتحديد وتمييز السلع أو الخدمات على بطريقة عالمة للعالمة الت

 .التي أو فيما يتعلق بتلك التي توضع عليها وتشير إلى مصدرها
 

 (Owens Corning) .   سنة50باستعمال اللون الوردي في  اختبار المنتج منذ أآثر من بدأ أوينز آورنينج
عزل اللون "بمرور الوقت، بدأ اللون يعمل آعالمة تجارية، آما أثبته الواقع بأّن المستهلكون بدأوا بالسؤال عن 

اده آعالمة تجارية، ما إن بدأ ذلك اللون بالعمل آعالمة تجارية وتّم إعتم.  عندما أرادوا عزل أوينز آورنينج" الوردي
لكن لم يقم أوينز آورنينج بتسجيل اللون الوردي .  حصل على الحماية في الواليات المّتحدة بموجب القانون العام

 . 1987لعزل البناء لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة حتى سنة 
 

 UPS  حصلت1998في سنة .  1916يعها باللون البني سنة  وبدأت باستعمال توق1907سنة ،  تأّسست شرآة
UPS  للباس ولتسليم السيارات ) أو لوحده(في الواليات المّتحدة على تسجيل العالمة التجارية باللون البني بحّد ذاته

 .وخدمات النقل
 

25العرض 
 

 يثبت مقّدم الطلب بأّن الشكل قد يكون الموقع المتمّيز للملصق زائد تعريف لشكل الملصق مفيدًا آعالمة، شرط أن
 .المعّين والموقع المعّين مفيدان لإلشارة إلى المنشأ للمستهلكين

 
بشكل عام .  النوع اآلخر للعالمة هو سلسلة متحّرآة من الصور، المعروفة بالحرآة، لتصف العالمة التجارية

 .، اإلنترنت والصناعات السينمائيةأو التحّرك في الهاتف المحمول، ألعاب الفيديو" الحرآة"تستعمل عالمات 
 

بشكل عام ال تعتبر الصور المجّسمة .  ما يتعلق بعض الّشيء بالعالمة المتحرآة هي عالمة الصورة المجّسمة
لكن قد تعمل الصورة المجّسمة آعالمة تجارية .  آعالمات لكن آأدوات مكافحة للتزوير أو ميزات لتزيين لعبة أو منتج

في تلك الحاالت، على مقّدم الطلب تقديم دليل بأّن العالمة المقترحة تعمل آعالمة تجارية وتعتبر .  في بعض الحاالت
 .آذلك لدى العامة

 
26العرض 

 
تشمل العالمات غير البصرية عالمات الصوت، .  قد تكون العالمات في الواليات المّتحدة بصرية أو غير بصرية

 .الرائحة، المذاق واللمس
 

 TRIPS من منظمة التجارة العالمية بأّن األعضاء قد يتطّلبون بأن يتّم إدراك العالمة بشكل بصريتشير إتفاقية .
في الواليات المّتحدة، نعتبر النظرة الواسعة بأنه في حال عملت المادة آعالمة تجارية، أي في حال حّددت مصدر 

. ؤّهلة للحصول على الحماية آعالمة تجاريةالسلع والخدمات ومّيزت السلع والخدمات من المنافسين، تكون بذلك م
 .لذلك فإن العالمات الحّسية للصوت والرائحة واللمس والمذاق مؤّهلة للحصول على الحماية في الواليات المّتحدة

 
من المؤآد أن قانون السلطة .  تتطّلب بعض السلطات القضائية بأّن تتمكن آّل العالمات من التمثيل التصويري

حّدد عوامل التمثيل التصويري، لكن يعني ذلك عادة بأّنه يجب تحديد أو تمييز العالمة في رسم لكي يتّم القضائية سي
بالنسبة لألصوات، الروائح، األذواق أو المواد، فقد تعتبر صعبة لدى .  تبليغ أطراف ثالثة بالعالمة التي يطلبها المالك

لكن في الواليات المّتحدة، قد نقبل بالمواصفات .  ل صحيح البعض لتمثيل هذه العالمات غير البصرية في رسم بشك
في حال لم .  الخطية للعالمة المطلوبة في حال آانت تحّدد جيدًا ميزات العالمة وتعطي التبليغ الكافي لألطراف الثالثة
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قد تشمل العالمات .  تقوم عالمة الصوت بتحديد وتميبز منتج أو خدمة بواسطة وسائل صوتية بدًال من بصرية
الصوتية سلسلة من النغمات أو النوتات الموسيقية، مع أو بدون آلمات، أو قد تشمل آلمات منطوقة، مصحوبة 

 .قىبالموسي
 

قد تعمل الرائحة أو العطر .   تكون العالمات الممّثلة بالرائحة فقط مؤّهلة للحصول على حماية العالمة التجارية
  أو حتى خاصية طبيعية للسلع، لكن يتّم تطبيقها باألحرى -آعالمة تجارية شرط أال يكون العطر خاصية أو سمة ثابتة 

 .لمستهلك آعالمة بدًال من مجّرد ميزة للسلععالوة على ذلك، يجب أن يعتبرها ا.  آميزة
 

تكون العالمات الملموسة، العالمات المحّددة باللمس، مؤّهلة للحصول على الحماية بموجب قانون العالمات 
مؤّهلة للحصول على الحماية في حال " اللمس"تكون العالمات الملموسة أو عالمات .  التجارية في الواليات المّتحدة

لقنينة نبيذ مسّجًال في " غير الواضح"يكون السطح الخارجي . موادًا ممّيزة تحّدد منشأ السلع أو الخدماتآانت تشمل 
 .مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة

     
ة بالمذاق، ليس لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة أية عالمات مسّجلة حاليًا خاص

عالمات المذاق مؤّهلة للتسجيل في الواليات المّتحدة بموجب .  لكن ذلك ال يعني بأّن المادة محظورة من التسجيل
 .القانون بسبب تعريفنا الواسع للعالمة التجارية

 
27العرض 

 
لمحامي المعاين عند استالم طلب لدى مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة، يقوم ا

بمراجعة الطلب لتحديد ما إذا آانت العالمة تفي بالشروط الالزمة لتقديم الطلب، شروط اإلجراءات، وما إذا آانت 
 .مؤّهلة للتسجيل) العالمة: وبمعنى آخر(المادة 

  
ألسس النسبية ما إن يفي الطلب بكّل الشروط الالزمة لمراجعة طلب آامل، يقوم المحامي المعاين بمراجعة الطلب ل

يشير ذلك الى أنه بهدف تسجيل العالمة، يجب أن تكون متمّيزة للسلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها، وال : والمطلقة
يمكن أن تكون مضللة أو مناقضة للقانون أو المبادىء األخالقية، وال يمكن أن تكون مماثلة أو مشابهة ألّي عالمات قد 

 . طلبات بالنسبة للسلع أو الخدمات المشابهة أو المماثلةتسّجلت مسبقًا أو قّدمت بشأنها
 

28العرض 
 

في .  أي يمكنها تحديد مصدر سلعة أو خدمة معّينة--لكي تعمل العالمة آعالمة تجارية، يجب أن تكون متمّيزة 
إعتباطية أو ) 1: ( آـتحديد ما إذا آانت العالمة متمّيزة، يتّم تصنيف العالمات، فيما يتعلق بالسلع والخدمات المسبقة،

 2يتّم رفض تسجيل العالمة بموجب قانون العالمة التجارية القسم.  عامة) 4(وصفية، أو ) 3(إيحائية، ) 2(خيالية، 
(1) (e) أو الخدمات/ في حال آان يفتقر إلى التمييز، أي في حال آان مجّرد وصف للسلع و. 

 
تّم تحديد ما إذا آانت العالمات التجارية المقترحة متمّيزة بتحديد في الواليات المّتحدة في اإلجراءات، غالبًا ما ي

تندرج العالمات التجارية التي تكون متمّيزة جدًا في جهة واحدة من السلسلة، . سلسلة التّميزمكان تلك العالمات على 
 .وتندرج التعابير العامة في الجهة األخرى

تشمل مثل هذه . تراعها لكي تعمل فقط آعالمة تجارية أو عالمة للخدماتتشمل العالمات الخيالية التعابير التي تّم اخ
PEPSI EXXON العالمات الكلمات التي تكون أّما مجهولة في اللغة، مثل ، أو تمامًا خارج ،  KODAKأو

 .اإلستعمال الشائع
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لها لتحديد سلع أو تشمل العالمات اإلعتباطية الكلمات التي تخضع لإلستعمال اللغوي المشترك لكن عند استعما
ألجهزة  APPLE خدمات معّينة، ال تقترح أو تصف مكّونًا  أو نوعية أو خاصية هامة للسلع أو الخدمات، مثل

لكن فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الكومبيوتر، ال معنى لكلمة تفاح .  إن آلمة تفاح تحّدد نوعًا من الفاآهة. الكومبيوتر
 .واستعمالها إعتباطي

 
 .أو اإلدراك للوصول الى نتيجة بالنسبة إلى طبيعة السلع أو الخدمات/تعبير اإليحائي الخيال، الفكر ويتطّلب ال

 
. تفتقر الشروط الوصفية إلى التمّيز.  يحمل التعبير الوصفي فكرة مباشرة عن مكّونات، نوعيات أو خصائص السلع

ترحة تكون مجّرد وصفية أو تسيء الوصف بشكل في الواليات المّتحدة بموجب القانون يتّم رفض تسجيل عالمة مق
 .خادع لسلع أو خدمات مقّدم الطلب

 
29العرض 

 
التعابير العامة هي تعابير يفهمها المشترون من العامة مبدئيًا .  هناك تعابير عامة في الطرف األخير لسلسلة التمّيز

 .آاإلسم المشترك أو إسم فئة السلع أو الخدمات
 

 (LINOLEUM) ما هو ، الثلج الجاف (DRY-ICE) ، المصعد  .(ESCALATOR) مشّمع األرضية
 .القاسم المشترك بينها؟  آانت آّل هذه التعابير عالمات تجارية مسّجلة

 
إن عدم .  لدى صاحب العالمة واجب تأآيدي بمنع شرآته الخاصة أو أطراف ثالثين من سوء إستعمال العالمة 

.  قد يؤّدي إلى فقدان آّل حقوق العالمة التجارية) ستعمالها من قبل أطراف ثالثةمنع إ: وبمعنى آخر(العالمة " ضبط"
تفقد حقوق العالمات التجارية عندما تصبح العالمة   .genericideُيعرف فقدان حقوق العالمات التجارية بـ

نتج بواسطة العالمة التجارية، المتمّيزة لمّرة واحدة شعبية جدًا، وعندما يبدأ المستهلكون باإلّتصال أو السؤال عن الم
القدرة على اإلشارة الى مصدر " تفقد"بذلك تصبح العالمة التجارية مرادفًا للسلعة أو الخدمات و.  وهي التعبير الممّيز
. على المالك منع العامة من إساءة إستعمال العالمة التجارية لإلشارة إلى آّل المنتجات المتشابهة. العالمة التجارية

 .هي عالمات تجارية وليست فقط آلماتأسماء األصناف لديهم  بذلك بتذآير العامة، بوساطة اإلعالن، بأّن يقومون
 

30العرض 
 

 (1) (e) 1052القسم .  من قانون الواليات المّتحدة15من قانون العالمات التجارية،   (1) (e) يمنع 2القسم ،
 .ت التي تنطبق عليهاتسجيل التعيينات التي تصف بشكل خادع السلع أو الخدما

 
الغرض؛ الخاصية؛ النوعية؛ : الخدمات/العالمة المقترحة هي مجّرد وصفية إن آانت تصف أّي سمة هاّمة للسلع 

 .المستخدمون؛ المكّون؛ الوظيفة؛ أو الميزة/المستخدم
 

ءت وصف بعض أسا) 1: (في حالالوصف بشكل خادع في الواليات المّتحدة بموجب اإلجراءات، قد تسيء العالمة 
 . سوء الوصفمن المحتمل أن يصّدق المستهلكون )  2(سمات السلع؛ و

 
على سبيل المثال، إن المستهلك الذي يبحث عن أثاث خشبي قد يبتاع األثاث في حال آان األثاث معّرفًا أنه مصنوع 

على السلع قد يسيئ " شبيخ"وفي حال آان األثاث من البالستيك بدًال من ذلك، فإن إستعمال التعبير .  من الخشب
 .وصف السلع بشكل خادع

 

 10



31العرض 
 

 ((2) (e) 1052من قانون الواليات المتحدة  15) (2) (e)  يمنع تسجيل العالمات التي تصف مبدئيًا 2القسم
(e) (3)) 2القسم .  منشأ السلع على الصعيد الجغرافي 1052من قانون الواليات المتحدة   15) (3) (e)  يمنع

 .عالمات التي تسيء الوصف على الصعيد الجغرافي بشكل خادعتسجيل ال
بشكل عام، ال يمكن تسجيل التعابير أو اإلشارات الجغرافية آعالمات تجارية في حال وصفت منشأ السلع أو 

 .الخدمات على الصعيد الجغرافي أو أساءت الوصف على الصعيد الجغرافي بشكل خادع
 

32العرض 
 

تسيء الوصف بشكل خادع على الصعيد الجغرافي، في حال أساءت اإلشارة الوصف بشكل بدءًا بالعالمات التي 
أو خداعهم باستعمال اإلشارة على / الخدمات، قد يتّم تضليل المستهلكين و/خادع على الصعيد الجغرافي بالنسبة للسلع

ن المعاينين في مكتب براءات اإلختراع اإلختبار الذي يعتمده المحامي.  الخدمات التي ال تنشأ من المكان المحّدد/السلع
 :والعالمات التجارية بالواليات المتحدة ينظر إلى أربعة عوامل

 
 للعالمة هي موقع جغرافي معروف بشكل عام؛ألهمية األساسيةا  (1)

في المكان المحّدد في العالمة؛ال تنشأ السلع أو الخدمات  (2)   
  لخدمات تنشأ في المكان الجغرافي المحّدد في العالمة؛ وبأّن السلع أو اقد يصّدقون المشترون ( 3)
 . لشراء السلع أو يستعمل الخدماتلعامل المادي في قرار المستهلكسوء تمثيل ا (4)

 
 :بالنسبة للعالمات الوصفية على الصعيد الجغرافي، اإلختبار أسهل

 
 للعالمة هي موقع جغرافي معروف بشكل عام؛ألهمية األساسيةا (1) 

 
  في المكان المحّدد في العالمة؛ وتنشأ السلع أو الخدمات (2) 

 
رابطة(3)   .  ("أن السلع أو الخدمات تنشأ في المكان الجغرافي المحّدد في العالمةقد يصّدقون المشترون 
 )"المكان/السلع

 
33العرض 

 
 مقّدم الطلب أدلة على التمييز بالنسبة للعالمات الوصفية على الصعيد الجغرافي، يمكن تجاوز الرفض في حال زّود

 من قانون الواليات المتحدة 15،  في الواليات المتحدةمن قانون العالمة التجارية (f) 2المكتسب بموجب القسم
   (f). 1052القسم

 
وذلك صحيح بالنسبة لألنواع األخرى من الرفض مثل رفض مجّرد الوصف وسوء الرفض بشكل خادع الصادرين 

  (e) (1). 2بموجب القسم 
 

ال تعتبر الشروط الوصفية بسهولة .  يعاين المحامين المعاينين ما إذا آانت العالمة متمّيزة وتعمل آعالمة تجارية
لكن يمكنهم ذلك بمرور الوقت بسبب التمّيز في العالمة التجارية .  آعالمات لكن بأنها تصف ميزة للسلع أو الخدمات

 .ات المّتحدة بموجب القانونوتكون بذلك قابلة للتسجيل في الوالي
 

34 العرض
 

في حال استعمال عالمة وصفية، سيئة الوصف أو وصفية على الصعيد الجغرافي بشكل خاص وبشكل مستمر من 
الخدمات وبمرور الوقت، يبدأ المستهلكون يقّرون أنها تحّدد شرآة معّينة /قبل مقّدم الطلب بطريقة تحّدد  مصدر السلع
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. 
 

المعنى األول للمستهلكين هو وظيفة الوصف أو ." تمّيز مكتسب"أو " معنى ثانوي"في تلك المرحلة، لإلشارة 
معنى "في حال آان لإلشارة اوصفية .  للمستهلكين هو إنتاج أو تصنيع المصدرالمكان الجغرافي؛ المعنى الثاني هو 

 .للمستهلكين، فيمكن لإلشارة تحديد المصدر وهي قابلة للحماية آعالمة تجارية" ثانوي
 

يعني ذلك بأّنه من المحتمل لمقّدم الطلب أن يتجاوز الرفض على أساس أّن العالمة المطلوبة هي مجّرد وصفية 
تمّيزًا "، سيئة الوصف بشكل خادع  أو وصفية على الصعيد الجغرافي لمنشأ السلع وذلك بإثبات أّن للعالمة مبدئيًا
 .، بشكل عام خالل إستعمال العالمة في الواليات المّتحدة لمدة زمنية طويلة"مكتسبًا

 
دع سيئة الوصف ال تستطيع عالمة التي رفضت بينما أوليا بشكل جغرافي بشكل خا,  لكن بشكل عام بإستثناء واحد 

 .التغّلب على ذلك الرفض بإّدعاء التمييز المكتسب
 

35العرض 
 

في حال آانت العالمة غير أخالقية، خادعة أو  مخزية، فسيقوم مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية 
في . . . ي عالمة تجاريةيجب عدم رفض تسجيل أ"ينّص القانون لدينا بأّن .  بالواليات المتحدة برفص التسجيل

تستسخف أو تقترح قد مادة غير أخالقية،  خادعة أو مخزية؛ أو مادة ما لم تشمل أو تحتوي على . . . السجّل الرئيسي
اإلحتقار أو مع األشخاص، أحياء أو أموات، مؤسسات، معتقدات أو رموزًا محلية أو تجلب لهم بشكل خاطئ  العالقة 

 "سمعة سيئة
 

 .ق على تسجيل المواد غير اإلخالقية، الخادعة أو المخزيةهناك حظر مطل
 

36العرض 
 

a الظاهر في هذا )  (2هناك إختبارات مختلفة للسمات المختلفة في الواليات المّتحدة بموجب القانون في القسم
 .العرض والمعتمد من خالل قانون القضايا في الواليات المّتحدة

 
دان حيث تقتصر إمكانية رفض اإللتباس على العالمات المطلوبة لتحديد السلع أو من الجدير بالمالحظة أنه في البل

الخدمات المماثلة أو المتعّلقة بالسلع أو الخدمات المحّددة بالعالمة المشهورة، هناك آلية أخرى فعًال لمعالجة طلبات 
خاطئ لرفض العالقة آلية محتملة لرفض أي قد يشّكل الرفض الخادع أو اإلقتراح ال.  إساءة إستعمال العالمة التجارية

في حال .  الطلبات التي تشمل العالمات التي تتضارب مع عالمة غير مسّجلة، غير مستعملة ربما وغير معروفة
آانت العالمة مشهورة في سلطة قضائية لدرجة أّن المستهلكين قد يتعّرضون للتضليل في حال إستعمل المستخدم غير 

هورة أو أّن إستعمال العالمة المشهورة بشكل خاطئ إقترح صلة بصاحب العالمة المشهورة، قد المخّول العالمة المش
 .ُيرفض الطلب بسبب هذا النوع من الرفض، بدًال من اإلعتماد فقط على إمكانية رفض اإللتباس

 
37العرض 

 
 (d) 1052 من قانون الواليات المتحدة القسم 15من قانون النهام،   (d)  يجب عدم رفض 2بموجب القسم ،

تشمل أو تحتوي على عالمة تشبه عالمة . . في السجّل الرئيسي بسبب طبيعتها ما لم … تسجيل أي عالمة تجارية 
مسّجلة في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية، أو  عالمة أو اسم تجاري استخدمه أحد آخر مسبقًا في 

 يكون محتمًال عند إستعمالها على أو فيما يتعلق بسلع مقّدم الطلب، أن تثير الواليات المّتحدة ولم يتنازل عنه، آما قد
 .اإللتباس أو تسّبب الخطأ أو التضليل
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بشكل عام يكون هذا التصميم قائمًا على أساس استنتاج المحامي المعاين بأن عالمة مقّدم الطلب، باستعمالها على أو 
 .قد تثير اإللتباسمسّجلة شبه بذلك عالمة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المحّددة، ت

 
آّل ما . يسعى قانون العالمات التجارية لمنع تضليل المستهلك، وبذلك ال يتطّلب إثباتًا على تضليل المستهلك الفعلي

باستعمال العالمة التجارية ذاتها أو " إلى حّد معقول"هو ضروري هو إحتمال تضليل مستهلك إفتراضي ومتعقل 
ماذا بعد، ليس متوقعًا أن يقوم المشتري اإلفتراضي بإجراء . رية مماثلة على المنتجات المتنافسة فعًالعالمة تجا

 .مقارنات جانبية مفّصلة، أو باستدعاء تام
 

38العرض 
 

تخضع معاينة األسس النسبية في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة لقرارات المحكمة، 
  DuPont. في قضية المذآورةديد للعوامل بالتح

 
أو خدمات، قّوة عالمة /تشمل هذه العوامل على سبيل المثال ال الحصر تشابه العالمات، عالقة أو تقارب السلع و

أو /المدعّي بما فيه مستوى اإلقرار التجاري، قنوات التسويق المعتمدة بما فيه التشابه أو اإلختالف بين مستهلكي سلع و
أو الخدمات، نية المّدعى عليه /ت الطرفين، درجة العناية التي يمكن أن يمارسها المشترون في اختيار السلع وخدما

 .في اختيار عالمته، األدلة على اإللتباس الفعلي، إمكانية التوّسع في أصناف المنتجات، الخ
 

مل تحديديًا بشكل عام، بالرغم من أن في هذا التحليل، ليس اي عا. هذه العوامل هي عوامل غير خاّصة وغير شاملة
بمعنى آخر، ألغراض تحديد .  المحامين المعاينين يعتبرون أمرين أساسيين وهما تشابه العالمات وعالقة السلع

حول اإللتباس المحتمل، سيقوم المحامي المعاين بمقارنة العالمات بكاملها  DuPont الشعبتين الرئيسيتين الختبار
إن آانت العالمات مماثلة، ليس .  لعالمات المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعّينة التي تّم استعمالها لذلكوبعد ذلك اعتبار ا

إن آانت السلع مماثلة، قد تكون العالمات مختلفة، لكن مماثلة في الصوت أو .  من الضروري أن تكون السلع مماثلة
 .يسّمى ذلك إختبار التوازن.  الشكل أو المعنى

 
ار آّل العوامل المالئمة، والعوامل األخرى، إن آانت قابلة للتطبيق، وفي حال حّدد المحامي المعاين بأّن بعد إعتب

 .هناك إمكانية لإللتباس بين عالمة مقّدم الطلب والعالمة المسّجلة مسبقًا، يرفض المحامي المعاين التسجيل
 

39العرض 
 

قانون المدني حيث تكون حقوق العالمة التجارية مرتبطة بها لبعض البلدان األخرى حول العالم سلطات قضائية لل
بسبب هذه الميزة من السلطات القضائية للقانون المدني، قد يبدو تحديًا أن .  فقط إن آانت العالمة مسّجلة لدى الحكومة

 . التفاقية باريس عن طريق نظام العالمة التجارية bis 6تقوم البلدان بتطبيق المادة 
 

 bis ألن (التفاقية باريس بأن يقوم أعضاء إتحاد باريس وأعضاء منظمة التجارة العالمية 6ادة تقتضي الم
إلتزامات إتفاقية باريس متضّمنة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول سمات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 

المات غير مسّجلة مشهورة في تلك التسجيل العالمات التي قد تثير اإللتباس مع عرفض  (TRIPS)  بالتجارة
 .السلطة القضائية ومنع إستعمالها على األطراف غير المخّولة

 
40العرض 

 
 bis ؛ لكن ُعرفت 6 نظرت عدة بلدان فيما إذا آانت مكاتب تسجيل العالمة المشهورة طريقة مالئمة لتطبيق المادة

هورة المعاينة والرسوم والتسجيل، مّما يبطل غرض بعض مكاتب التسجيل هذه بأنها تفرض على حامل العالمة المش
 .تكون مثل هذه العالمات مسّجلة فعليًا في هذا سجل العالمة المشهورة.  حماية عالمات المشهورة غير المسّجلة
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لكن باعتبار بأّن العالمات المشهورة غير المسّجلة هي مجّرد عالمات ذات نطاق واسع للحماية على أساس 
قطاع العامة المستهلك في ذلك البلد المتعلق بذلك، وباعتبار ذلك اإلستعمال للعالمة المشهورة قد يكون المراجعة من 

خادعًا بشكل جوهري للمستهلكين من العامة في ذلك البلد، من األسهل نوعًا ما تقدير تقديم مناسب لحماية العالمات 
نون المدنيفي السلطات القضائية للقا6التي تندرج بموجب المادة   bis . 

 
  41العرض 

 
في حال استوفى الطلب آّل المعايير القانونية، يوافق بذلك المحامي المعاين على العالمة لنشرها في الجريدة 

 يومًا، يمكن 30يتّم نشر العالمة لمدة .  الرسمية في مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة 
ليس .  ّرض للضرر نتيجة تسجيل العالمة، أن يعارض الطلب على أّي من األسس القانونيةخاللها ألّي طرف قد يتع

 يومًا وإال عليه تقديم تبليغ بأّنه يرغب بتمديد المهلة لتقديم 30للمعارض أن يقّدم شكوى تامة خالل تلك المهلة لمدة 
 المحاآمة واإلستئناف المتعلقة هناك مهل محّددة مفروضة على هذه العملية بموجب قواعد مجلس.  المعارضة

 . (TTAB) بهدف توازن  مصالح جميع األطرافبالعالمة التجارية
 

في حال مضى المعارض بالشكوى، واستوفى الشروط القانونية القائمة واّدعى أسسًا قانونية مختلفة لضرورة عدم 
عالمة التجارية، بشكل عام بمراعاة القواعد تسجيل العالمة، تبدأ العملية في مجلس اإلستئناف والمحاآمة المتعلقة بال

في حال نجح المعارض ووجد مجلس اإلستئناف والمحاآمة المتعلقة .  التالية للمحكمة اإلتحادية  بالواليات المّتحدة
بالعالمة التجارية أنه يجب عدم المضي في الطلب، يمكن لمقّدم الطلب طلب المراجعة القضائية لقرار مجلس 

في حال حكم مجلس اإلستئناف والمحاآمة المتعلقة بالعالمة التجارية .  لمحاآمة المتعلقة بالعالمة التجاريةاإلستئناف وا
 .صالح مقّدم الطلب، يمضي الطلب إلى التسجيل

 
في حال صدور التسجيل، يمكن ألّي طرف ثالث قد يتضّرر من التسجيل  أن يقّدم إلتماسًا إللغاء التسجيل في مجلس 

 .والمحاآمة المتعلقة بالعالمة التجارية، تبعًا إلجراء مشابه إلجراء المعارضة الذي لّخصته اآلناإلستئناف 
 

42العرض 
 

بالنسبة لطلبات العالمة التجارية المقّدمة على أساس اإلستعمال المستمّر في الواليات المّتحدة في التجارة، على مقّدم 
.  ة إستعمال العالمة على السلع أو فيما يتعلق بالخدمات قبل التسجيلالطلب تقديم نماذج اإلستعمال التي تثبت طريق

تقديم طلب لنية .  وذلك صحيح بالنسبة للطلبات على أساس نية صادقة الستعمال العالمة في التجارة بالواليات المتحدة
مكن لمقّدم الطلب حوالى اإلستعمال لن يمضي إلى التسجيل حتى تقديم نماذج اإلستعمال في التجارة، بالرغم من أنه ي

 . سنوات الستعمال العالمة في التجارة ما إن يوافق المحامي المعاين على نشر العالمة3
 

طلبات تمديد الحماية بموجب نظام وبمعنى آخر بالنسبة لتلك الطلبات المقّدمة على أساس التسجيالت األجنبية، 
قد تصدر تلك التسجيالت بدون إستعمال فعلي في التجارة، إلتفاقية باريس،  quinquies 6مدريد أو يموجي المادة 

بينما تمضي هذه األنواع .  لكن يجب أن تشمل بيان النية الصادقة إلستعمال العالمة في الواليات المّتحدة في التجارة
لعالمة في من الطلبات إلى التسجيل بدون إستعمال في الواليات المّتحدة في التجارة، على طالب التسجيل إستعمال ا

 .بّررة لعدم اإلستعمال، للمحافظة على التسجيلالتجارة، أو تقديم أسباب م
 

في الواليات المّتحدة يتطّلب القانون طالب التسجيل لكّل العالمات التجارية تقديم وثائق اإللتزام إلى مكتب براءات 
زالت قيد اإلستعمال بالنسبة للسلع أو الخدمات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة إلثبات أن العالمة ما 

 وفيما بعد مرة آّل السادسةوالخامسة على طالبي التسجيل تقديم شهادة اإلستعمال المستمر بين السنة .  المحّددة في التسجيل
" ير فيهما ال خ"بهذه الطريقة، يبقي مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة .  عشر سنوات

خارج سجّل العالمة التجارية، أي يحذف مكتب براءات اإلختراع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة من السجّل 
 .العالمات التي لم تعد قيد اإلستعمال لكي يتمكن اآلخرون من استعمالها عندما يكون ذلك مناسبًا
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قد يكون طالب التسجيل ال يزال يستعمل العالمة في .  في حال عدم تقديم مستندات اإللتزام، يتّم إلغاء التسجيل
لكن ال يمكن غالبًا إنعاش التسجيل الملغى وبذلك على طالب التسجيل تقديم طلب جديد .  التجارة، وبذلك ال يفقد حقوقه

 .ومباشرة العملية مجددًا
   

نت العالمة ال تزال قيد  سنوات بشكل غير محدد في حال آا10 سنوات ويمكن تجديده آّل 10مدة التسجيل 
 .اإلستعمال في التجارة

 
43العرض 

 
عند إصدار التسجيل، قد يقّرر طالب التسجيل تدوين تسجيل العالمة التجارية في الواليات المّتحدة لدى دورّية 

دى التسجيل ل.  يمكن تقديم طلب للتسجيل لدى دورّية الحدود والجمارك على اإلنترنت  .(CBP) الحدود والجمارك
دورّية الحدود والجمارك سيسمح للمفتشين لدى دورّية الحدود والجمارك بحجز السلع المستوردة التي تتضارب مع 

تسجيالت العالمة التجارية  هذه منفعة هاّمة ألصحاب.  العالمة المسّجلة قبل أن تطرح في الواليات المّتحدة في السوق
 .في الواليات المّتحدة
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