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تعريف الملكية الصناعية

حماية المكية الصناعية على الصعيد الدولي

قوانين الملكية الصناعية في فلسطين

توصيات



أغلب البلدان لديها قوانين خاصة لحماية الملكية الصناعية، ألسباب 

-:عديدة ومن أهمها

حماية حقوق المبتكرين والمخترعين واإلستثمار •
اإلقتصادي لمخترعاتهم

حماية حق الجمهور للحصول على تلك اإلبتكارات •

واإلختراعات

تشجيع اإلبتكارات ونشر وتطبيق نتائجها•



حماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري

ن المؤسسات تسهل وتنظم حقوق الملكية الصناعية إنتقال التكنولوجيا بي
والدول بسهولة

تعزيز المنافسة على الصعيد االقليمي والدولي

سن فيرتفع التاثير علىى الحياة االقتصادية، حيث يتوسع االنتاج ويتح
مستوى المعيشة

 زيادة االنتاج في حاجة إلى توسع رقعة ،ازدهار التجارة الخارجية

األسواق لتصريف المنتجات



 :يمكن تقسيم الملكية الصناعية إلى أربعـــــة أقـســام رئيسيــــة

والنماذج الصناعيةالرسومات 1.

العالمات التجارية2.

المؤشرات الجغرافية3.

برائة االختراع4.



المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما ومن الممكن أن يتألف هو •

الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو 
.أو من عناصر ثنائية األبعاد مثل الرسم أو الخطوط أو األلوانسطحها

عةصنالرسم والنماذج للمنتج بشكلة الخارجي وليس طريقة يعنى •

.سنة من تاريخ االيداع15مدة حماية النموذج •



كل ما يأخذ شكال مميًزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم هي •
الت رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيأو

.  او اي تكوين من كل ذلك او بعضهاأللوان أو أي إشارة

حمي هي إشارة تستخدمها مؤسسة ما لتمييز منتجاتها عن منتجات غيرها وحتى ي•
مضللةالقانون العالمة التجارية يجب أن تكون متميزة وغير 



 على الصعيد الوطنيفقطتسجيل العالمات التجارية محصور نطاق،
نوعية المنتوجو

 العالمات المشهورة: استثناء

لب قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءا على طسبع سنوات التسحيلمدة 
.صاحب العالمة

:االسم التجاري

يز مؤسسة أو شركة يهو اسم يستخدم في مجال األعمال أو التجارة لتم
.عن غيرها من المؤسسات أو الشركات



.االيجابيةالمراجعمنبتفويضاالاالخرىاوالدولالحكومةسمةاوشعار1.

.رسميةصفةعلىتدلالتيالعالمات2.

اويةالفخراالوسمةاوالعسكريةعالمالااوالوطنيةالرايةتشابهالتيتلك3.
.شاراتها

جلمسرسم،مسجلملكي،امتياز،ذوامتياز:مثلالفاظتشملالتيتلك4.
.شابههاوماتزويرايعتبرالتقليد،الطبع،حقوق

اوالجمهورغشالىتؤديالتياوالعامةاالداباوالعامبالنظامالمخلةتلك5.

مصدرهارغيعلىتدلالتياوالمحقةغيرالتجاريةالمنافسةتشجعالتيتلك
الحقيقي



البضائعانواعلتمييزالتجارةفيعادةتستعملالفاظاوحروفاوارقاممنالمؤلفةتلك7.
القاباوجغرافيمعنىعلىتدلالتيالكلماتاوجنسهااوالبضائعنوعتصفالتياو
.مميزبشكلوردتاذااال

.تشابههاوبحتهدينيةصفةذيشعارايتطابقالتيالعالمات8.

كةشراسماوالتجاريمحلهاسماواسمهاوشخصصورةعلىتحتويالتيالعالمات9.
.الهيئةتلكاوالشخصذلكوموافقةبرضىاالهيئةاو

اوضائعالبلنفستسجيلهاسبقاخرشخصتخصعالمةتشابهاوتطابقالتيالعالمة10.
.الغيرغشالىتؤديدرجةالىالعالمةتلكتشابهالتيالعالمةاومنهالصنف

يضاءبارضعلىاالحمرالصليباواالحمرالهاللشارةتشابهاوتطابقالتيالعالمات11.
.جنيفصليباواالحمرالصليبشاراتاو



ة العالمات التجارية مصدر ربح مالي ذو قيمة عالي
جدا

 مليار دوالر118: ابل
 مليار دوالر107: غوغل
مليار دوالر : 104فيس بوك
مليار دوالر81: كوكاكوال
مليار دوالر19: واتس اب



رات الجغرافية المستعملة شهي نوع خاص من المؤ

ا على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساس
إلى البيئة الجغرافية التي نشا فيها المنتج



تعريف براءة االختراع 

عينة االختراع هو فكرة يتوصل إليها المخترع ينتج عنها حل مشكلة م

.في مجال التقنية

مقابل شهاده  تعطي حامله الحق االستئثاري في استغالل االختراع في
الكشف عن اختراعه 

مدة حماية البراءة

.عام من تاريخ إيداع الطلب16مدة حماية براءة االختراع 



الوصول الى منتجات صناعية جديدة1.

استخدام جهاز جديد /الوصول الى طريقة او وسيلة صناعية جديدة2.

للتسخين

ن استخدام الكهرباء لتسير القطارات بدل م/الوصول الى تطبيق جديد3.

الفحم او السيارات

الوصول الى تركيب صناعي جديد4.



اتفاقية تريبس,الترخيص االزامي/االدوية• 

االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية• 

.مخططات مزاولة األعمال التجارية وقواعدها وأ ساليبها• 

.برامج الكمبيوتر• 

.اإلبداعات الجمالية• 

ت النباتات والحيوانات والعمليات المستخدمة إلنتاج النباتات أوالحيوانا• 

اء ويستثنى األحياء الدقيقة والعمليات غير الحيوية وعمليات علم األحي

.الدقيقة

.طرق معالجة جسم اإلنسان أو الحيوان جراحياً أوعالجياً • 



اع باالختراع يجوز لمالك البراءة التصريح للغير أو الترخيص له باالنتف

.وفقا لشروط متفق عليها

صبح ويجوزلمالك البراءة أيضا بيع حقه في االختراع لشخص آخر ي
.بذلك مالك البراءة الجديد

العام، عند انقضاء مدة البراءة تنتهي الحماية ويؤول االختراع إلى الملك

ة في وهذا يعني أن مالك البراءة لم يعد يتمتع بالحقوق االستئثاري
االختراع الذي يصبح في متناول الغير الستغالله في التجارة

ة عن حق تم التنازل من قبل الشرك« تيسال»السيارة الكهربائية : مثال
.االختراع لتشجيع سوق السيارات الكهربائية



الميدان الصناعي. 1

ان يكون جديد. 2

(غير معروف من قبل) الجدة . 3

ان يكون مشروعا. 4



1.العالمات التجارية:

»  االسبق بالتسجيل وليس في االستعمال»يأتي أوال يأخذ أوالمن

2.براءة االختراع

الزامية التسجيل للحصول على الحماية

في وزارة االقتصاد الفلسطينية: التسجيل  .

 التأكد من عدم وجود براءة اختراع مشابهة أي فحص/ فحص تقني

شكلي وليس تقني



 كهولم بموجب اتفاقية است( الويبو)انشاة المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
.1967

 أصبحت الويبو منظمة متخصصة تابعة لهيئة األمم1974في سنة

.  المتحدة

ية على تلعب الويبو دورا حيويا في تدعيم حماية حقوق الملكية الفكر

اتفاقية دولية تتناول 27وهي تشرف حاليا على عدد . المستوى الدولي 
.مختلف فروع الملكية الفكرية 

 عضو188/عدد  الدول المنضمة.

من االتفاقية5المادة / انضمام فلسطين للمنظمة.



 المخترعاتحماية /1474قانون البندقية الصادر عام

 جالتمثل اولى االتفاقيات الدولية في هذا الم/1883باريس لعام اتفاقية

 1891اتفاقية مدريد لتسجيل العالمات التجارية لعام

 1925لعام اتفاقية الهاى للنماذج الصناعية

 1970معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع لعام

( التريبس)اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
 1994لعام



1952قانون العالمات التجاري االردني 

1953قانون برائة االختراع والرسومات االردني

قانون المؤشرات الجغرافية؟

؟قانون االسرار التجارية

؟قانون حماية النباتات

؟قانون براءة اختراع االدوية



 وياتي الصناعة تلعب دورا محوريا في ثراء الشعوب وتقدمها،: الغاية
و هذا االزدهار من قيمة األفكار اإلبداعية التي تفضي إلى منتجات أ

إن البحث العلمي يولد بنكا للمعرفة . خدمات جديدة ومتطورة
والمعلومات لتغذية التطوير في المجال الصناعي

 لذلك يجب:

رصيد مزانية للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية

انشاء مراكز متخصصة للبحث العلمي

تشجيع القطاع الخاص على تمويل األبحاث العلمية

مليار لبقية دول العالم522.2أصلمن مليار دوالر1.1ينفق العالم العربي

 دوالر تم استثماره في البحث العلمي في مجاالت الصناعة أعطى مردودا1أثبتت التجربة األمريكية أن كل
دوالر140يقارب 



انشاء قانون عصري وحديث للملكية الصناعية، مع ادخال قسم النماذج
والرسومات الصناعية والمؤشرات الجغرافية

فاقيات االنضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من اجل االستفادة من االت
الدولية والحماية العالمية

 قيام وزارة االقتصاد الوطني بتشكيل لجنة من المهندسين والخبراء
والقانونين لفحص كافة المنتوجات على الصعيد الوطني

تشديد الرقابة على االسواق لمحاربة المنتوجات المزيفة والمقلدة

حاب تشديد العقوبة الجنائية الناجمة عن المساس بحقوق المبتكرين واص
االبداع

ؤتمرات التوعية والتثقيف في مجال الحماية بوسائل االعالم التخصصي والم
اءالسووالندوات واألبحاث والدراسات لهدف حماية المستهلك والمنتج على 
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