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 الملخص
قوانين خاصة لها ضمن  بإفرادالتجارية  عالماتهامعظم الدول والتي رغبت في حماية حرصت 

لغرض حمايتها من أنظمتها المختلفة بحيث نظمت بين طياتها مسألة تسجيل العالمة التجارية 
على الصعيد الوطني بل أوجدت المنظمة  ذكره ، ولم يقتصر ما سبق تقليد لها أوأي اعتداء 

نظامًا للتسجيل الدولي يدعى نظام مدريد ، وقد بينت هذه األنظمة أيضًا العالمية للملكية الفكرية 
الدولية منها والوطنية ماهية إجراءات التسجيل والدور الهام الذي يلعبه الوكيل بدًء من مرحلة 

والشك بأن هذه اإلجراءات ال  التسجيل للعالمة ، شهادةاع الطلب وصواًل إلى مرحلة صدور إيد
تمثل نظامًا كاماًل متكاماًل إنما يشوبها الكثير من النقص والفجوات والتي سوف يجري بيانها من 

 خالل هذه الدراسة.

وماهية اإلجراءات  وفي إطار ذلك سيتم تخصيص هذه الرسالة لدراسة دور وكالء التسجيل
في إطار عملية التسجيل الوطني في ظل القوانين المحلية وماهية موقف مشروع الملكية  المتبعة

عملية التسجيل الدولي اإلجراءات المتبعة في الصناعية الفلسطيني من هذه اإلجراءات،  وكذلك 
لنظام مدريد وماهية اآللية المتبعة في ظل عدم انضمام فلسطين إلى للعالمات التجارية وفقًا 

دور الذي يلعبه وبتطبيق ذلك على شركات تسجيل موجودة في فلسطين وماهية الدريد ، نظام م
 .نالوكالء بهذا الشأ

وتوكوله لعام والذي يشكل وبر  1891وستشمل الدراسة الجانب الدولي ممثاًل باتفاق مدريد لعام 
كية الصناعية والئحته التنفيذية وكذلك التعليمات اإلدارية واتفاقية باريس لحماية المل 1981



 1953( لسنة 33والتجارية هذا من جهة ، وكذلك القانون الوطني للعالمات التجارية رقم )
 الساري لدينا إضافة إلى مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني من جهة أخرى.

المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف النصوص  الباحث في هذه الدراسة بحيث سيستخدم
 موضوع البحث وصفًا دقيقًا وما يترتب عليها من التزامات وآثار قانونية ومن ثم تحليلهاالقانونية 

الوقوف على كافة الثغرات القانونية واإلشكاليات التي تعتري وكيف يتم تطبيقها واقعيًا ومن ثم 
 .القوانين الوطنية وصواًل إلى المعاهدات واالتفاقيات الدولية سالفة الذكر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة                                       

أية عالمة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو  بأنهاتعرف العالمة التجارية 
فيما له تعلق بها للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب العالمة بحكم صنعها أو انتخابها 

 .1عرضها للبيعأو الشهادة أو االتجار بها أو 
 

ولقد كان للتطور الهائل في المجال االقتصادي واتساع إطار النشاط على مستوى العالم األثر 
من الشركات والمؤسسات التجارية المنتجة للسلع والخدمات والتي ترغب  األكبر في نشوء الكثير

ستفيد من كافة في احتكار وتملك عالمة تجارية خاصة بها لكي تكفل الوجود القانوني  لها وت
 لتلك العالمة. الممنوحةالحقوق 

على القيام بنفسها في  تتمثل في عدم قدرتها متعددة جه صعوباتاإال أن هذه الشركات قد تو 
نتيجة حرص تلك ، و وتعددها وتشعبها  اإلجراءاتمة الخاصة بها نظرًا لتعقيد تلك تسجيل العال

األمر  في إيجاد حماية خاصة لمنتجاتها ،رغبًة منها الشركات على تملك عالمة تجارية مميزة و 
ومن هنا ظهرت  األعمالبهذه الشركات أن تستعين بغيرها في ممارسة مثل تلك دفع الذي 

وكيل خاص بها يدعى وكيل التسجيل بحيث تعهد إليه مهمة القيام بتسجيل  إيجادالحاجة إلى 
تسجيل ها فإن رغبت مثل هذه الشركات بب قةالعالمات التجارية ومتابعة كافة اإلجراءات المتعل

ي لدى مكاتب التسجيل الوطني ومتابعة كافة وطنيًا فسيقوم الوكيل بإيداع طلب وطن عالمتها
ن رغبت تلك الشركات في  حماية عالمتها على الصعيد الدولي فإن الوكيل اإلجراءات بنفسه، وا 

 تعين عندئٍذ بنظام مدريد الدولي.سيس
 

ارة إليه أن نطاق االستفادة من صالحيات الوكيل ال يقتصر على الشركات ومما تجدر اإلش

                                                           
 . 1952( لسنة 33المادة الثانية من قانون العالمات التجارية رقم) 1



نما لمالك العالمة التجارية بمفرده أن يقوم بتعيين وكيل  الكبرى ، المتوسطة ، أو الصغيرة منها وا 
 كبديل عنه لتسجيل عالمته التجارية في إقليم معين مهما كانت األسباب.

 

 

 ماهية الدراسة
والتي يقوم بها وكيل التسجيل  على بيان إجراءات التسجيل الوطنيالدراسة تقوم وبشكٍل أساسي 

وكيف يقوم وكيلها بإجراءات التسجيل لديها في ظل قانون  ومن ثم عرض نماذج لشركات وطنية
ومن ثم ، المطبق لدينا ومدى الصعوبات التي تواجهه  1952 ( لسنة33التجارية رقم ) العالمات

جراءات التسجيل الدولي المتبعة من قبل وكيل التسجيل ومن ثم عرض نماذج بيا ن آلية وا 
لشركات مقرها في فلسطين وكيف يقوم وكيلها بعملية التسجيل الدولي للعالمات في ظل عدم 

وماهية  انضمام فلسطين إلى نظام مدريد الدولي الذي يحكم تسجيل العالمات التجارية دولياً 
ومن ثم تتطلب منا هذه الدراسة البحث في موقف  في ظل هذه اإلجراءات ،مسؤولية الوكيل 

 القانون المطبق لدينا وكذلك مشروع الملكية الصناعية الفلسطيني من إجراءات التسجيل المتبعة.

 أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة بدايًة في البحث في دور وكيل التسجيل وطبيعة المهام الملقى على عاتقه في 

األخرى في همية لتسجيل الدولي لها ، ثم تبرز األإجراء عملية التسجيل الوطني للعالمة وكذلك ا
ومدى  دور شهادة التسجيلوطني منذ لحظة إيداع الطلب إلى صءات التسجيل الالبحث في إجرا

رحلة في ظل القانون المطبق لدينا والمعمول به وما مكيل في تلك الالصعوبات التي يواجهها الو 
، وفي ذات الشأن تبرز أهمية الدراسة في البحث في لك أيضًا ذهو موقف المشروع من 

اإلجراءات التي يقوم بها وكيل التسجيل في تسجيل العالمة دوليًا بدًء من إيداع الطب لدى مكتب 
مكاتب األطراف المتعاقدة بحماية العالمة وتبرز أهمية البحث في هذا  فالمنشأ وصواًل العترا

ب في ظل أن فلسطين غير منضمة لنظام مدريد للتسجيل الدولي فمن الجدير باألهمية الجان
 تسليط الضوء على مهام الوكيل في هذه المرحلة وكيف يقوم بالتسجيل وباالعتماد على ماذا؟
وتتطلب منا هذه الجزئية أيضًا أن نبحث في موقف القانون المطبق لدينا وكذلك المشروع 



التسجيل الدولي ، وبالنتيجة تبرز أهمية الرسالة في بحث دور الوكيل في  الفلسطيني من مسألة
تسجيل العالمات التجارية وطنيًا ودوليًا من خالل عرض نماذج لشركات وكيف يقوم وكالءها 

      بتسجيل عالماتها وماهية اإلجراءت التي يتبعونها.
 

 إشكالية الدراسة

ظل ور وكيل التسجيل والمهام الملقاة على عاتقه في د طبيعة تكمن إشكالية هذه الدراسة في بيان
 إجراءات التسجيل سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي .قيامه ب

ظل قيامه بتسجيل عالمٍة  واإلشكالية األخرى تتمثل في ماهية الصعوبات التي تواجه الوكيل في
 ؟على الصعيد الوطني  ما

إن رغبت شركة ما بتسجيل  الدولي جراءات التي يقوم بها وكيل التسجيلوكذلك ماهية اإل
 فلسطين إلى نظام مدريد الدولي؟ انضمامعالمتها على النطاق الدولي في ظل عدم 

بهذا الشأن وما هو موقف قانون رقم  الدولي ماهية الصعوبات التي قد تواجه وكيل التسجيلو 
 ولي؟من عملية التسجيل الد 1952( لسنة 33)
ذلك ما هو موقف المشروع الفلسطيني من عملية التسجيل الدولي وكذلك الوطني وما هي وك
يالت التي جاء بها الشروع إن وجدت ، وهل حذا حذو القانون القديم أم خالفه وأورد ما هو تعدال

 جديد ؟
شركات وكذلك ماهية إجراءات التسجيل الوطني والدولي التي يقوم بها وكيل التسجيل في ظل 

 التسجيل الموجودة في فلسطين وماهية الصعوبات التي يواجهها على الصعيدين؟
 

 كل ما سبق من هذه اإلشكاليات ستجيب عنها هذه الدراسة.
 

 أهداف الدراسة
سواء كان  وكيل في تسجيل العالمات التجاريةالالدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه  هذه تهدف

ثم بيان القوانين والمعاهدات التي تحكم كل  ، على الصعيد الدولي ذلك على الصعيد الوطني أو
يضاح الصعوبات التي يواجهها الوكيل وبذات الوقت بيان  العيوب والثغرات التي تعتري إجراء وا 



ومقارنته بالمشروع الفلسطيني وبتطبيق كل ما سبق على شركات تسجيل  القانون المطبق لدينا
  بإجراءات التسجيل في ظل الوضع الراهن. موجودة في فلسطين وكيف تقوم

 

 محددات الدراسة

والذي يشكل  1891تفاق مدريد لعام الجانب الدولي ممثاًل بالقد عمدت الدراسة لتناول 
والئحته التنفيذية وكذلك التعليمات اإلدارية واتفاقية باريس لحماية الملكية  1891وبروتوكوله لعام 

( لسنة 33جهة ، وكذلك القانون الوطني للعالمات التجارية رقم )الصناعية والتجارية هذا من 
إضافة إلى مشروع قانون  1952( لسنة 1ونظام العالمات التجارية رقم ) الساري لدينا 1953

        الملكية الصناعية الفلسطيني من جهة أخرى.

 

  منهج الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف النصوص  ه الدراسة سيستخدم الباحث في هذ

القانونية موضوع البحث وصفًا دقيقًا وما يترتب عليها من التزامات وآثار قانونية ومن ثم تحليلها 
والوقوف على كافة الثغرات القانونية واإلشكاليات التي تعتري القوانين الوطنية وصواًل إلى 

 .الذكر المعاهدات واالتفاقيات الدولية سالفة

 

 بيانات الدراسة 
على مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت المسألة موضوع اعتمد الباحث في هذه الدراسة 

بروتوكول مدريد الدولي لعام : ، وبالنسبة للمصادر التي اعتمد عليها الباحث تمثلت باآلتي البحث
مدريد وبروتوكوله وكذلك قانون العالمات باإلضافة إلى الالئحة التنفيذية المشتركة التفاق  1981

في هذا ، دون إغفال لمشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني 1952( لعام 33التجارية رقم )
 الجانب.



الثااانويااة ، فهي مجموعااة من الكتااب القااانونيااة التي كمااا تم االعتماااد على مجموعااة من المراجع 
 م اإلشاااااااااارة إليها في قائمة المصاااااااااادر والمراجع.تناولت إجراءات التساااااااااجيل بجزئيات منها وسااااااااايت

 
 الدراسات السابقة

لم توجد دراسات عربية تناولت الموضوع محور الدراسة بشكل كامل إنما كان هنالك دراسات 
 جزءًا منه: تعربية تتناول

، دار الثقافة للنشر  دراسة للدكتور صالح زين الدين حول الملكية الصناعية والتجارية -1
 .  2012والتوزيع ، عمان ، 

د. صالح زين الدين ، العالمات التجارية وطنيًا ودوليًا ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر  -2
 .  2009والتوزيع ، عمان ، 

 . 1992صالح سلمان األسمر ، شرح قانون العالمات التجارية األردني ، عمان ،  -3
 
ئل المحيسن، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، الطبعة األولى ، دار الثقافة د. أسامة نا -4

 .2011للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 

 خطة الدراسة
 

 سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين كاآلتي :
دور الوكيل في إطار عملية التسجيل الوطني للعالمات الفصل األول سيتناول من خالله الباحث 

وماهية إجراءات التسجيل المتبعة بدًء من مرحلة اإليداع وصواًل إلى صدور شهادة التجارية 
التسجيل وبتطبيق ذلك على شركات تسجيل مقرها في فلسطين ، وذلك وفقًا للقانون المطبق لدينا 



وبيان مدى الثغرات التي تعتريه والصعوبات التي قد يواجهها الوكيل بهذا الصدد ودون إغفال 
 فلسطيني لبيان التعديالت التي جاء بها على القانون القديم إن وجدت.للمشروع ال

في أما الفصل الثاني فسيشمل الحديث عن دور الوكيل في إطار عملية التسجيل الدولي المتبعة 
ع حماية الملكية ومشرو  نظام مدريد الدولي وموقف القانون الوطني ظل عدم انضمام فلسطين إلى

تناد إلى يل لتسجيل العالمة دوليًا وباالسكية اإلجراءات التي يقوم بها الو الصناعية من ذلك، وماه
وماهية الصعوبات التي تواجهه وبتطبيق ذلك أيضًا على شركات تسجيل مختلفة مقرها  ماذا ؟

 في فلسطين .
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في فلسطين ، رسالة ماجستير منشورة على الموقع اآلتي 

ajah.eduhttps://scholar.n  ، 2006نابلس ، فلسطين ، ، جامعة النجاح الوطنية . 

 
 
 

https://scholar.najah.edu/


 
 خامسًا : المنشورات 

نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات التجارية ، ندوة الويبو اإلقليمية للدول العربية  -

 9حول التشجيع على االنضمام إلى نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات، القاهرة، من 

والمؤرخة في شهر  WIPO/TM/CAI/07/1، وثيقة رقم  2007يوليو/تموز  11إلى 

2007/7      . 

                                                

( ، wipoقاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية )سادساً :  

http://www.wipo.int/portal/ar . 
 

http://www.wipo.int/portal/ar

