كتيب االستخدام

التميز  -عالمات تصويرية تحتوي على كلمات وصفية -
غير مميزة

مكتب امللكية الفكرية ابألردن

مالحظة إىل مكتب امللكية الفكرية:
مت إعداد هذا الكتيب وف ًقا للتواصل املشرتك الناتج عن االستخدام املشرتك للتصميمات اليت طورهتا شبكة
االحتاد األورويب للملكية الفكرية واليت هتدف لتقدمي املشورة فيما خيص إجراءات اختبار كيفية فحص العالمات
التصويرية اليت حتتوي على كلمات وصفية  /غري مميزة واليت جتتاز احلد األدىن للرفض الشتمال العنصر التصويري
على عالمة مميزة.
فور العمل بكتيب االستخدام على املستوى الوطين ،ميكن استخدامه بشكل عام بغرض تعزيز الشفافية،
واليقني القانوين ،والقدرة على التنبؤ وذلك ملصلحة الفاحصني واملستخدمني على ٍ
حد سواء.

 .1اخللفية:
يتعلق هذا االستخدام إبمكانية اجتياز عالمة تصويرية ،حتتوي على كلمات وصفية  /غري مميزة ،للحد األدىن
ٍ
بشكل كاف.
لالختبار الشتمال العنصر التصويري على عالمة مميزة
يتم العمل هبذا االستخدام بشكل عام من خالل كتيب االستخدام بغرض تعزيز الشفافية ،واليقني القانوين ،والقدرة
على التنبؤ وذلك ملصلحة الفاحصني واملستخدمني على ٍ
حد سواء.
تُعد املشكالت التالية خارجة عن نطاق املشروع:
•

املشكالت اللغوية :ألغراض هذا املشروع ،اعترب أن العناصر اللفظية وصفية  /غري مميزة ابلكامل يف

لغتك.
•

تفسري البياانت :ال يؤثر هذا االستخدام على قبول أو تفسري البياانت بواسطة مكاتب امللكية الفكرية.

•

استخدام العالمة التجارية (مبا يف ذلك العالمات املميزة وكيفية استخدام العالمة يف التجارة).

 .2االستخدام:
يلخص النص التايل الرسائل املهمة والبياانت األساسية ملبادئ كتيب االستخدام.
نظرا لوجود السمات التصويرية يف العالمة التجارية ،البد من أخذ املعايري التالية
لتحديد حتقق احلد األدىن من التميز ً
بعني االعتبار:

*مالحظة :العالمات اليت حتتوي على عبارة  " Flavour and aromaهتدف إىل محاية القهوة يف الفئة ،30
بينما العالمات اليت حتتوي على عبارة "  " Fresh Sardineو"  " Sardineهتدف إىل محاية السردين يف
الفئة  ،29بينما العالمة اليت حتتوي على عبارة "  " DIYهتدف إىل محاية جمموعات من القطع معدة للتجميع
يف األاثث يف الفئة  ،20بينما العالمات اليت حتتوي على عبارة "  " Pest Control Servicesهتدف إىل
محاية خدمات مكافحة احلشرات يف الفئة  ،37بينما العالمات اليت حتتوي على عبارة " Legal advice
 "servicesهتدف إىل محاية اخلدمات القانونية يف الفئة .45
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املعيار
االستخدام

فيما خيص العناصر اللفظية يف العالمة

شكل احلرف واخلط
•

بشكل عام ،ال ميكن تسجيل العناصر اللفظية الوصفية  /غري املميزة اليت تظهر يف شكل
احلرف األساسي/املعياري ،أو تصميمات احلروف أو أسلوب الكتابة اليدوية ،سواء كانت
مبؤثرات خطية (خط مسيك أو مائل) أو ال.
أمثلة على العناصر غري املميزة:

•

عندما تكون أشكال احلروف املعيارية مشتملة على عناصر ذات تصميم جرافيكي كجزء
من الكتابة احلرفية ،فإن تلك العناصر حتتاج إىل أن يكون هلا أتثري كاف على العالمة
ككل لتجعلها مميزة .عندما تكون تلك العناصر كافية لتشتيت انتباه املستهلك عن املعىن
دائما عن العالمة ،فإن العالمة تصبح
الوصفي للعنصر اللفظي أو حيتمل أن ختلق
ً
انطباعا ً

قابلة للتسجيل.

أمثلة على العناصر املميزة:

املعيار

االندماج مع األلوان:
•

االستخدام
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•

إن جمرد "إضافة" لون واحد إىل عنصر لفظي وصفي/غري مميز ،سواء للحروف نفسها أو
مميزا.
طابعا ً
كخلفية ،لن يكون كافيًا إلعطاء العالمة ً
يشيع استخدام األلوان يف التجارة ولن يُعد كإشارة منشأ .وبرغم ذلك ،ال ميكن استبعاد
أن ترتيب األلوان بشكل معني وغري معتاد يسهل على املستهلك ذي الصلة تذكره بوسعه
أن جيعل العالمة مميزة.
أمثلة على عدم التميز:

االندماج مع عالمات الرتقيم ورموز أخرى:

املعيار

•

االستخدام

يف العموم ،ال تساهم إضافة عالمات الرتقيم أو رموز أخرى شائع استخدامها يف التجارة
يف إضافة طابع مميز على العالمة اليت حتتوي على عناصر لفظية وصفية  /غري مميزة.
أمثلة على عالمات غري مميزة:

مكان العناصر اللفظية (على اجلانبني ،أو مقلوبة رأسًا على عقب ،اخل):

املعيار
•

االستخدام

•

أسا على عقب ،أو يف خط
يف العموم ،ال تعد حقيقة أن العناصر اللفظية مرتبة رأسيًا ،أو مقلوبة ر ً
واحد أو أكثر ،كافية لتعطي العالمة احلد األدىن من التميز الالزم لتسجيل العالمة.

أمثلة على عدم التميز:

وبرغم ذلك ،إبمكان طريقة متوضع العناصر اللفظية إضافة طابع مميز للعالمة إذا كان الرتتيب ذا طابع
بدال من فهم الرسالة الوصفية على الفور.
جيعل املستهلك املتوسط يركز عليها ً
أمثلة على العالمات املميزة:
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املعيار
االستخدام

فيما خيص العناصر التصويرية يف العالمة

استخدام األشكال اهلندسية البسيطة:
•

ال ميكن قبول العناصر اللفظية الوصفية أو غري املميزة املندجمة مع األشكال اهلندسية
البسيطة مثل النقاط ،واخلطوط ،واملقاطع اخلطية ،والدوائر ،واملثلثات ،واملربعات،
واملستطيالت ،واملتوازايت ،واألشكال رابعية ومخاسية األضالع ،واملعينات املنحرفة،
وخصوصا عند استخدام األشكال املذكورة أعاله كإطار أو حد.
والقواطع الناقصة،
ً

أمثلة على العناصر غري املميزة:

•

ومن جانب آخر ،فإن األشكال اهلندسية إبمكاهنا إضافة طابع مميز لعالمة عندما يساهم
مميزا بصورة
مظهرها أو هيئتها أو اندماجها مع عناصر أخرى يف خلق انطباع عام يكون ً

كافية.
أمثلة على العالمات املميزة:

املعيار
االستخدام

موقع وتناسب (حجم) العنصر التصويري ابلنسبة للعنصر اللفظي:
•

يف العموم ،عندما يُضاف عنصر تصويري مميز بذاته إىل عنصر لفظي وصفي و/أو غري
قابال للتعرف عليه
مميز ،تصبح العالمة قابلة للتسجيل ،شريطة أن يكون العنصر التصويري ً
بوضوح يف العالمة بفضل حجمه وموقعه.

أمثلة على العناصر غري املميزة:

أمثلة على العناصر املميزة:
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املعيار
االستخدام

سواء كان العنصر التصويري عرض لبضائع و/أو خدمات أو مرتبط هبا بصورة مباشرة.
➢

جمردا من الطابع املميز إذا:
يُعد العنصر التصويري وصفيًا و/أو ً
-

تصويرا واقعيًا للبضائع واخلدمات.
كان
ً
كثريا عن العرض
احتوى على تصوير رمزي/منمق للبضائع واخلدمات بصورة ال تشذ ً
املفهوم للبضائع واخلدمات املقصودة.

-

أمثلة على العناصر غري املميزة:

أمثلة على العناصر املميزة:
➢

العنصر التصويري الذي ال يعرض البضائع واخلدمات ويرتبط بصورة مباشرة بسماهتا ال
مرسوما أبسلوب معني يكفي جلعل العالمة مميزة.
جيعل العالمة مميزة ،ما مل يكن العنصر
ً

أمثلة على العناصر غري املميزة:

أمثلة على العناصر املميزة:
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املعيار

سواء كان العنصر التصويري شائع االستخدام يف التجارة املتعلقة ابلبضائع و/أو اخلدمات
املقصودة.

االستخدام

•

يف العموم ،ال تضيف العناصر التصويرية الشائع استخدامها أو املعتادة يف التجارة فيما
مميزا للعالمة ككل.
طابعا ً
خيص البضائع و/أو اخلدمات املقصودة ً
أمثلة على العناصر غري املميزة:

8

فيما خيص العناصر اللفظية والتصويرية يف العالمة

كيف يؤثر اندماج املعايري على التميز؟

االستخدام

•

يف العموم ،ال يضيف اندماج عناصر تصويرية وعناصر لفظية ،واليت تُعد خالية من أي طابع
مميز يف حد ذاهتا ،أي طابع مميز للعالمة.

•

وبغض النظر ،فإن اندماج مثل تلك العناصر ككل قد يُفهم كإشارة منشأ بسبب مظهر وتكوين

العالمة .وهكذا سيكون احلال عندما يؤدي االندماج إىل انطباع عام بعيد كل البعد عن الرسالة
الوصفية  /غري املميزة اليت يوحي هبا العنصر اللفظي.
أمثلة :جيب أن تكون العالمة ذات حد أدىن من التميز لتصبح قابلة للتسجيل .الغرض من هذا املقياس
هو توضيح احلد األدىن .األمثلة املبينة أدانه من اليسار إىل اليمني حتتوي على عناصر ذات أتثري متزايد
على متيز العالمات ،مما يؤدي إىل كون العناصر إما غري مميزة يف جمملها (العمود األمحر) أو مميزة يف
عمومها (العمود األخضر).
يقتصر نطاق احلماية على التكوين العام للعالمة.
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االستخدام:
التميز  -عالمات تصويرية حتتوي على كلمات وصفية  -غري مميزة
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 .1مقدمة
يُعد هذا املستند مرجعا ابلنسبة ملكاتب امللكية الفكرية ،ومؤسسات املستخدمني ،واملتقدمني واملمثلني هلذه املمارسة،
وحيدد اجتياز العالمة التصويرية اليت حتتوي على كلمات وصفية/غري مميزة للحد األدىن بسبب مسامهة العنصر
متاحا بشكل كبري وسهل احلصول
التصويري يف إضافة طابع مميز بشكل عام على العالمة .سيكون هذا املستند ً
وشامال يف شرحه للمبادئ اليت تقوم عليها املمارسة اجلديدة .ستطبع هذه املبادئ
اضحا
ً
عليه ،على أن يكون و ً
بصورة عامة ،وتستهدف تغطية األغلبية العظمى للحاالت .جيب تقييم التميز على أساس كل حالة على حدا ،مع
وجود مبادئ متفق عليها تعمل كقواعد إرشادية لضمان اتفاق املكاتب املختلفة على نتائج موحدة وواضحة.
 .2نطاق املشروع
إنه مبوجب املادة ( )25من قانون العالمات التجارية األردين ،فإن العالمة التجارية متنح مالكها ح ًقا حصرًاي يتعلق
ببعض السلع واخلدمات اليت تتيح له احتكار تلك العالمة املسجلة كعالمة جتارية لفرتة غري حمدودة.
أن العالمات التجارية اخلالية من أي طابع مميز والعالمات التجارية الوصفية اليت حتتوي بوضوح على إشارات أو
دالالت قد تعمل ،يف التجارة ،على توصيف نوع ،وجودة ،وكمية ،وغرض ،وقيمة ،ومنشأ ،أو اتريخ إنتاج البضائع
أو اخلدمات املقصودة ،أو أي صفات أخرى للبضائع أو اخلدمات ،ال ميكن تسجيلها ،وال تُعد سارية يف حالة
تسجيلها.
من املصلحة العامة منع تسجيل العالمة غري القادرة على متييز البضائع و/أو اخلدمات املرغوب يف تسجيلها من
ضمن تلك املهام.
ينص نطاق املشروع على:

يتعلق هذا االستخدام إبمكانية اجتياز عالمة تصويرية ،حتتوي على كلمات وصفية  /غري مميزة ،للحد
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األدىن لالختبار الشتمال العنصر التصويري على عالمة مميزة بدرجة كافية.
تُعد املشكالت التالية خارجة عن نطاق املشروع:
•

املشكالت اللغوية :ألغراض هذا املشروع ،اعترب أن العناصر اللفظية وصفية  /غري مميزة ابلكامل يف

لغتك.
•

تفسري البياانت:

•

استخدام العالمة التجارية (مبا يف ذلك العالمات املميزة وكيفية استخدام العالمة يف التجارة).

لتحديد حتقق التميز لوجود امليزات التصويرية يف العالمة ،البد من أخذ املعايري التالية بعني االعتبار:
➢

➢

فيما خيص العناصر اللفظية يف العالمة:
o

شكل احلرف واخلط

o

االندماج مع األلوان:

o

االندماج مع عالمات الرتقيم ورموز أخرى:

o

أسا على عقب ،اخل):
مكان العناصر اللفظية (على اجلانبني ،أو مقلوبة ر ً

فيما خيص العناصر التصويرية يف العالمة:
o

استخدام األشكال اهلندسية البسيطة:

o

موقع وتناسب (حجم) العنصر التصويري ابلنسبة للعنصر اللفظي:

o

سواء كان العنصر التصويري عرض لبضائع و/أو خدمات أو مرتبط هبا بصورة مباشرة.

o

سواء كان العنصر التصويري شائع استخدامه يف التجارة املتعلقة ابلبضائع و/أو اخلدمات
املقصودة.

➢

فيما خيص العناصر اللفظية والتصويرية يف العالمة:
o

كيف يؤثر اندماج املعايري على التميز؟.
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 .3االستخدام:
 3.1الكلمات الوصفية/غري املميزة.
ألغراض املشروع فإن العناصر اللفظية تُعد وصفية/غري مميزة ،كما أن الغرض األساسي هو ضمان التقارب يف حالة
مميزا للعالمة ككل ،ومن مث ميكن العالمة من أداء وظيفتها األساسية وجيتاز
طابعا ً
إضافة عنصر تصويري يضيف ً
احلد األدىن املطلوب.
وف ًقا لقانون العالمات التجارية األردين ،وكي تتمتع العالمة التجارية بطابع مميز طبقاً للمادة  ،)3-2( 7فيجب أن
تكون هذه العالمة قادرة على أداء وظيفتها األساسية ،واليت تتمثل يف ضمان هوية املنشأ التجاري للبضائع املؤشر
عليها و/أو تقدمي اخلدمات للمستهلك أو املستخدم النهائي وذلك عرب متكينه دون التسبب يف أي إرابك من شانه
متييز السلع أو اخلدمات عن غريها من املنتجات اليت هلا أصل آخر ،وعندئذ إما تكرار التجربة ،إذا ثبت أهنا إجيابية،
أو جتنبها ،إذا ثبت أهنا سلبية.
إن هذا ليس ببعيد عن قدرة العالمة التجارية على أداء مهمتها األساسية ،فوف ًقا ملا تراه احملكمة ،فإن املصلحة العامة
املنصوص عليها يف املادة  )7( 8من قانون العالمات التجارية األردين تكمن يف ضمان أن العالمات أو املؤشرات
الوصفية املتعلقة خبصائص السلع أو اخلدمات خبصوص السعي للحصول على التسجيل ،ميكن استخدامها حبرية
من قبل مجيع التجار الذين يقدمون مثل هذه السلع واخلدمات أحدمها أو كالمها ،مما حيول دون احتكار هذه
العالمات واملؤشرات على جهة واحدة فقط كوهنم قد مت تسجيلهم كعالمات جتارية.
أوال ،من خالل اإلشارة إىل البضائع أو اخلدمات املرغوب يف تسجيلها ،واثنيًا ،من خالل
جيب تقييم التميزً ،
اإلشارة إىل مفهوم املصلحة العامة.
رغم استقالل كل سبب من أسباب الرفض املذكورة يف املادة  7عن غريها من األسباب األخرى وعن تلك املطالبات
تداخال واضحاً يف نطاق كل األسباب اليت تؤدي إىل الرفض كما هو مذكور يف
إبجراء تقييم منفصل ،لكن هناك
ً
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املادة .)3( )2( )1(7
مبوجب القضية املفصول فيها ،فإن العالمة اليت تصف مسات البضائع أو اخلدمات ألغراض املادة رقم  )7(8من
قانون العالمات التجارية األردين ،تتمثل يف العالمات اليت تتكون من أرقام أو أحرف أو كلمات شائعة االستخدام
يف التجارة بغرض التمييز أو وصف أنواع البضائع أو فئاهتا أو الكلمات اليت هلا داللة عادية جغرافيا أو بصفتها
كنية ،ما مل يتم متثيلها بطريقة خاصة ،بشرط أال ميثل أي شيء وارد يف هذه الفقرة حظراً لتسجيل العالمات ذات
الطبيعة املوصوفة هنا واليت هلا طابع مميز ابملعىن املنصوص عليه يف البندين  2و  3من املادة (.)7
وبناءً على ذلك ،فإن العالمة التجارية الوصفية تكون ابلضرورة خالية من أي طابع مميز ،رغم أن العالمة التجارية
قد تفتقر إىل التميز ألسباب أخرى خبالف الطابع الوصفي.
3.2ما هو احلد األدىن للتميز الجتياز التقييم؟
قد حتتوي العالمة التصويرية على كلمات وصفية/غري مميزة ولكن جتتاز احلد األدىن للتقييم إذا كانت هناك عناصر
مميزا ككل.
طابعا ً
أخرى يف العالمة قد متنح العالمة ً
برغم ذلك ،فإن متيز العالمة التجارية اليت حتتوي على عناصر لفظية وصفية/غري مميزة ال ميكن أن يعتمد على عناصر
مميزا ككل.
تصويرية ليس هلا طابع مميز حبد ذاهتا أو حىت حبد أدىن ،مامل يكن االندماج الناتج ً
ألغراض حتديد الطابع املميز للعناصر التصويرية يف العالمة ،جيب حتقيق املعايري التالية:
أ فيما خيص العناصر اللفظية يف العالمة:
أ.1.
➢

شكل احلرف واخلط

بشكل عام ،ال ميكن تسجيل العناصر اللفظية الوصفية  /غري املميزة اليت تظهر يف شكل احلرف
األساسي/املعياري  ،أو تصميمات احلروف أو أسلوب الكتابة اليدوية ،سواء كانت مبؤثرات خطية (خط
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مسيك أو مائل) أو ال.
➢

عندما تكون أشكال احلروف املعيارية مشتملة على عناصر ذات تصميم جرافيكي كجزء من الكتابة
احلرفية ،فإهنا تلك العناص ر حتتاج إىل أتثري كاف على العالمة ككل لتصبح مميزة .عندما تكون تلك
العناصر كافية لتشتيت انتباه املستهلك عن املعىن الوصفي للعنصر اللفظي أو تفرض احتمالية تكوين
انطباع دائم عن العالمة ،فإن العالمة تصبح قابلة للتسجيل.

أمثلة:
غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

أشكال احلروف األساسية ،مبؤثرات

الفئة  :30قهوة

خطوط (خط مسيك أو مائل) أو بدون

اختالفات طفيفة يف اخلط (كلمة

الفئة  :30قهوة

خبط مسيك)
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أشكال حروف مكتوبة خبط اليد

الفئة  :30قهوة

وأسلوب الكتابة اليدوية

الفئة  :29سردين

خط صغري  +حروف كبرية
شكل حرف قياسي  +حروف مائلة

الفئة  :29سردين
الفئة  :30قهوة
الفئة  :29سردين

حروف داخلية كبرية ال تؤثر على معىن

الفئة  :29سردين

العنصر اللفظي

الفئة  :29سردين

شكل حرف خبصوصية معينة ولكن ما

الفئة  :30قهوة

زال طبيعيا إىل ٍ
حد كبري
ً
الفئة  :29سردين

18

مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

يدواي أبسلوب مميز إىل
حروف مكتوبة ً
احلد الذي جيعلها غري مقروءة ،أي ال

الفئة  :30قهوة

ميكن استخالص أي معىن وصفي
منها.
شكل احلرف يتمتع بدرجة كافية من
األسلوب املنمط ،مع إمكانية تفسري

الفئة :20

احلروف الفردية أبكثر من طريقة.
احلروف "  " DIYترمز إىل عبارة "
it-yourself

جمموعات من
القطع للتجميع يف

do-

األاثث.

" ،وتعد عنصراً لفظيًا

مرتبطًا ابلبضائع املرغوب يف محايتها.
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أ-2-االندماج مع األلوان:
➢

وف ًقا لقانون العالمات التجارية األردين ،املادة  " )4( 7جيوز ان تقتصر العالمة التجارية كليًا او جزئياً على
لون واحد أو أكثر من األلوان اخلاصة ويف مثل هذه احلالة أيخذ املسجل او احملكمة بعني االعتبار لدى
الفصل يف الصفة الفارقة لتلك العالمة التجارية كون العالمة التجارية مقتصرة على تلك االلوان أما إذا
سجلت عالمة جتارية دون حصرها يف ألوان خاصة فتعترب مسجلة جلميع األلوان".

➢ عالوة على ذلك تنص املادة على أنه "خبالف احلاالت االستثنائية ،فإن األلوان ليس هلا يف البداية طابع
مميز".
➢

إن جمرد "إضافة" لون واحد إىل عنصر لفظي وصفي/غري مميز ،سواء للحروف نفسها أو كخلفية ،لن يكون
مميزا.
طابعا ً
كافيًا إلعطاء العالمة ً

➢

يشيع استخدام األلوان يف التجارة ولن يُعد كإشارة منشأ .وبرغم ذلك ،ال ميكن استبعاد أن ترتيب معني
لأللوان ،وهو أمر غري معتاد وميكن للمستهلك ذي الصلة تذكره بسهولة ،قد جيعل العالمة مميزة.

أمثلة:

غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

إضافة لون واحد إىل شكل حرف

الفئة  :30قهوة

أساسي/عادي (حروف ملونة).
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إضافة لون واحد إىل شكل حرف

الفئة  :30قهوة

أساسي/عادي (خلفية ملونة أو إطار
ملون).

الفئة  :30قهوة

إضافة لون واحد إىل شكل حرف

الفئة  :30قهوة

أساسي/عادي (إطار عام ملون).
إضافة لون واحد إىل شكل حرف

الفئة  :30قهوة

أساسي/عادي (تدرج لوين).
يف هذا املثال ،فإن استخدام الكثري من

الفئة  :30قهوة

األلوان املختلفة يف احلروف قد جيذب انتباه
املستهلك ،ولكن لن
يساعده يف متييز البضائع و/أو اخلدمات عن
أ.2.

االندماج مع عالمات الرتقيم ورموز أخرى:

األخرى ،متامًا كما ال يُفهم ترتيب حمدد
➢

يف العموم ،ال تساهم إضافة عالمات الرتقيم أو رموز أخرى يشيع استخدامها يف التجارة يف إضافة طابع

لأللوان من قبل املستهلك وال يتذكره
األخري.

مميز للعالمة اليت حتتوي على عناصر لفظية وصفية  /غري مميزة.
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أمثلة:
غري مميز
العالمة

األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

الفئة  :30قهوة

إضافة أقواس ال تضيف طابع مميز إىل
اإلشارة.
أ.3.
➢

أسا على عقب ،اخل):
مكان العناصر اللفظية (على اجلانبني ،أو مقلوبة ر ً

مميزا للعالمة عندما تكون قادرة على التأثري على
طابعا ً
إبمكان طريقة وضع العناصر اللفظية أن تضيف ً
فهم املستهلك ملعىن عناصر الكلمة املذكورة .بعبارٍة أخرى ،جيب أن يكون الرتتيب ذا طبيعة جتعل املستهلك
بدال من فهم الرسالة الوصفية على الفور .يف العموم ،ال تعد
العادي يركز على البضائع و/أو اخلدمات ً
أسا على عقب ،أو يف خط واحد أو أكثر ،كافية
حقيقة أن العناصر اللفظية مرتبة رأسيًا ،أو مقلوبة ر ً
لتعطي العالمة درجة التميز األدىن الالزمة للتسجيل.

أمثلة:
غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

نص يف سطرين أو أكثر يُقرأ من اليسار إىل

الفئة  :30قهوة

اليمني.
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النص كله مقلوب رأسًا على عقب.

الفئة  :30قهوة

النص كله رأسي.

الفئة  :30قهوة

مميز
العالمة

األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

النص معروض بطريقة أصلية .الشكل

الفئة  :30قهوة

اخلاص قادر على التأثري على فهم املستهلك
للعناصر اللفظية.

ب فيما خيص العناصر التصويرية يف العالمة:
ب.1.
➢

استخدام األشكال اهلندسية البسيطة:

ال ميكن قبول العناصر اللفظية الوصفية أو غري املميزة املندجمة مع األشكال اهلندسية البسيطة مثل النقاط،
واخلطوط ،واملقاطع اخلطية ،والدوائر ،واملثلثات ،واملربعات ،واملستطيالت ،واملتوازايت ،واألشكال رابعية
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وخصوصا عند استخدام األشكال املذكورة
ومخاسية األضالع ،واملعينات املنحرفة ،والقواطع الناقصة،
ً
أعاله كإطار أو حدود.
➢

أساسا من أجل حتديد أو متييز أو إحاطة العنصر اللفظي لن يكون
هذا ألن الشكل اهلندسي الذي يعمل ً
ذا أتثري كاف على العالمة ككل ليجعلها مميزة.

➢

ومن جانب آخر ،فإن األشكال اهلندسية إبمكاهنا إضافة طابع مميز لعالمة عندما خيلق مظهرها أو هيئتها
مميزا بصورة كافية.
أو اندماجها مع عناصر أخرى
ً
عاما يكون ً
انطباعا ً

أمثلة:
غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

أمثلة على األشكال اهلندسية البسيطة
املستخدمة كإطار أو حدود واليت ال تعد
مقبولة.
الفئة  :30قهوة
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مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

الفئة  :30قهوة

أمثلة على االندماجات اخلاصة لألشكال
اهلندسية مع الكلمات الوصفية واليت جتعل
العالمات مميزة ككل.
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ب.2.
➢

موقع وتناسب (حجم) العنصر التصويري ابلنسبة للعنصر اللفظي:

يف العموم ،عندما يُضاف عنصر تصويري مميز حبد ذاته إىل عنصر لفظي وصفي و/أو غري مميز ،تصبح
نظرا حلجمه ومكانه.
العالمة قابلة للتسجيل ،شريطة أن يكون العنصر التصويري ً
مفهوما بوضوح يف العالمة ً

أمثلة:
غري مميز

األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

العنصر األمحر الذي يظهر على حرف ()i

الفئة  :29سردين

يفهمه املستهلك ابلكاد.
العنصر التصويري صغري جدًا لدرجة أنه ال

الفئة  :30قهوة

ميكن فهمه.
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مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

العنصر التصويري مميز حبد ذاته وكبري بدرجة

الفئة  :30قهوة

كافية ليكون مميزًا يف العالمة ككل.
ب .3.سواء كان العنصر التصويري عرض لبضائع و/أو خدمات أو مرتبط هبا بصورة مباشرة.
كقاعدة عامة ،يبقى اندماج العناصر ،اليت تصف صفات البضائع واخلدمات املرغوب يف تسجيلها ،بدون تقدمي
أي تغريات غري معتادة ،وصفي وال يساهم إال يف تعبري العالمة اليت حتتوي على إشارات ودالئل تعمل على وصف
صفات البضائع واخلدمات املذكورة.
بعيدا كفاية عن االنطباع الذي خيلقه
برغم ذلك ،قد ال يكون هذا االندماج وصفيًا ،شريطة أن خيلق
انطباعا ً
ً
االندماج البسيط هلذه العناصر والذي تكون نتيجته أكرب من جمموع أجزائه.
➢

حيتوي العنصر التصويري يف بعض احلاالت على إشارة للبضائع واخلدمات املقصودة .من حيث املبدأ ،يُعد
العنصر التصويري وصفيًا و/أو خال من الطابع املميز إذا:
–

تصويرا واقعيًا للبضائع واخلدمات
كان
ً

–

كثريا عن العرض
حيتوي على تصوير تصويري/منطي للبضائع واخلدمات بصورة ال تشذ ً
املفهوم للبضائع واخلدمات ;
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معربا عن البضائع واخلدمات ،ولكن يبقى على صلة مباشرة
يف حاالت أخرى قد ال يكون العنصر التصويري ً
ٍ
بشكل كاف.
مع صفات البضائع و/أو اخلدمات .يف هذه احلالة تُعد العالمة غري مميزة ،مامل تكن منطية

أمثلة:
يف األمثلة التالية ،فإن العالمات الناجتة عن اندماج عنصر تصويري غري مميز/وصفي وعنصر لفظي غري مميز/وصفي
انطباعا أكرب من جمموع أجزائه.
ال خيلق
ً
سواء كانت العناصر التصويرية و/أو اللفظية تُعد وصفية أو غري مميزة ،فإن النتيجة تظل واحدة.
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غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

الفئة  :29سردين

عنصر تصويري وصفي  +عنصر لفظي
وصفي.

يعرض العنصر التصويري صورة سردين ،ومن
مث فإنه يعرض صورة حقيقية واقعية ألحد
املنتجات .ال مينح شكل احلروف للعناصر
اللفظية (األساسي/املعياري) ،وال التكوين
الكلي للعالمة ،وال أي عناصر أخرى العالمة
احلد األدىن الالزم خللق طابع مميز.
الفئة  :29سردين

عنصر تصويري وصفي  +عنصر لفظي غري
مميز.

يعرض العنصر التصويري صورة سردين ،ومن
مث فإنه يعرض صورة حقيقية واقعية ألحد
املنتجات .ال مينح تصميم العناصر اللفظية
(األساسي/املعياري) ،وال التكوين الكلي
للعالمة ،وال أي عناصر أخرى العالمة احلد
األدىن الالزم خللق طابع مميز.
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الفئة  :29سردين

عنصر تصويري غري وصفي  +عنصر لفظي
غري مميز.

يعرض العنصر التصويري صورة عبوة سردين
منطية شائع استخدامها كتعبئة للسردين ،ومن
مث فإن العنصر حيتوي على صورة
تصويرية/منطية للبضائع اليت ال تبتعد كثرياً عن
التصوير املعتاد للبضائع املذكورة .ال مينح شكل
احلروف

للعناصر

اللفظية

(األساسي/املعياري) ،وال التكوين الكلي
للعالمة ،وال أي عناصر أخرى العالمة احلد
األدىن الالزم خللق طابع مميز.
الفئة  :29سردين

عنصر تصويري غري مميز  +عنصر لفظي
وصفي.

يعرض العنصر التصويري صورة عبوة سردين
منطية شائع استخدامها كتعبئة للسردين ،ومن
مث فإن العنصر حيتوي على صورة
تصويرية/منطية للبضائع اليت ال تبتعد كثرياً عن
التصوير املعتاد للبضائع املذكورة .ال مينح
تصميم العناصر اللفظية (األساسي/املعياري)،
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الفئة  :37خدمات

ال يكون العنصر التصويري معرباً عن البضائع

مكافحة احلشرات.

واخلدمات ،ولكن يبقى على صلة مباشرة مع
صفات البضائع و/أو اخلدمات .العالمة غري
منطية ٍ
بشكل كاف.
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مميز

األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

الفئة  :29سردين

استثناء :اندماج/تكوين خاص
(متيز عام لعنصرين وصفيني/غري
سواي).
مميزين ً

ابستخدام السردين كما يف حريف
( )Fو() ،iفإن العالمة ختلق
انطباعا ٍ
كاف ليكون بعيدًا عن
ً
االنطباع الذي ختلقه العناصر
التصويرية

واللفظية

غري

املميزة/الوصفية أكثر من جمموع
أجزائها.
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الفئة  :29سردين

عنصر تصويري مميز  +عنصر
لفظي وصفي.
حيتوي العنصر التصويري على
صورة مسكة عظمية تسري على
قدميها ،ومن مث فإهنا تصوير
رمزي/تنميطي للبضائع والذي
يبتعد كليًا عن العرض املعتاد
للبضائع املذكورة.

الفئة  :37خدمات

يرتبط العنصر التصويري ارتباطًا

مكافحة احلشرات.

مباشراً خبصائص اخلدمات ،ولكن
ٍ
بشكل
العالمة أبسلوب منمط
كاف.
ب.4.
➢

العنصر التصويري شائع استخدامه يف التجارة املتعلقة ابلبضائع و/أو اخلدمات املقصودة.

يف العموم ،ال تضيف العناصر التصويرية الشائع استخدامها أو املعتادة يف التجارة فيما خيص البضائع
و/أو اخلدمات املقصودة طابع مميز للعالمة ككل.
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أمثلة:
غري مميز
األساس املنطقي

البضائع/اخلدمات

العالمة

يفهم العامة العالمة املذكورة كإشارة واضحة

الفئة  :30قهوة

ومباشرة للجودة وليس كإشارة ملنشأ
البضائع.
العناصر التصويرية خالية من أي صفات
ابرزة ،أو غري معتادة ،أو أصلية ،وميكن
يفهمها ببساطة كعالمة معروفة ال يراها
املستهلك العادي مميزة.
عالمات السعر امللونة شائعة االستخدام يف

الفئة  :29سردين

التجارة لكل أنواع البضائع ،واالندماج مع
العناصر اللفظية الوصفية ال جيعل العالمة
مميزة ٍ
بشكل كاف.
عالمات األسعار شائعة االستخدام يف

الفئة  :30قهوة

التجارة لكل أنواع البضائع.
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"ميزان العدل " شائع االستخدام يف

الفئة  :45اخلدمات

الرتويج للخدمات القانونية.

القانونية.

ج كيف يؤثر اندماج املعايري املذكورة أعاله على التميز؟
➢

يف العموم ،ال يضيف اندماج عناصر تصويرية وعناصر لفظية ،واليت تُعد خالية من أي طابع مميز يف حد
ذاهتا ،أي طابع مميز للعالمة.

➢

وبغض النظر ،فإن اندماج مثل تلك العناصر ككل قد يُفهم كإشارة منشأ بسبب مظهر وتكوين العالمة.
وهكذا سيكون احلال عندما يؤدي االندماج إىل انطباع عام بعيد كل البعد عن الرسالة الوصفية  /غري
املميزة اليت يوحي هبا العنصر اللفظي.
حيتوي اجلدول التايل على خمتارات من األمثلة كلها تشتمل على اندماجات للمعايري الفردية اليت مت
تقييمها يف األجزاء السابقة لكتيب االستخدام .االندماجات املبينة حتت العمود األمحر هي تلك اليت ال
تساه م يف إعطاء طابع متميز ،وذلك مبوجب طبيعتهم البسيطة و/أو املعتادة .على النقيض ،فإن
االندماجات املبينة حتت العمود األخضر تُعد مميزة.

أمثلة:
جيب أن تكون العالمة ذات حد أدىن من التميز لتصبح قابلة للتسجيل .الغرض من هذا املقياس هو
توضيح احلد األدىن .األمثلة املبي نة أدانه من اليسار إىل اليمني حتتوي على عناصر ذات أتثري متزايد على
متيز العالمات ،مما يؤدي إىل كون العناصر إما غري مميزة يف جمملها (العمود األمحر) أو مميزة يف جمملها
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(العمود األخضر) [العالمات اليت حتتوي على عبارة "  " Flavour and aromaتسعى حلماية القهوة من
الفئة  30والعالمات اليت حتتوي على عبارة "  " Fresh sardineتسعى حلماية السردين من الفئة .]29
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السطر األول:

من اليسار إىل اليمني ،يضم املثال األول شكل حرف أساسي/معياري مع كلمة مكتوبة خبط مسيك ومتوضع
للعناصر اللفظية .يف احلالة التالية تساهم إضافة اللون األمحر إىل تطور الوضع بعض الشيء ،ولكن االندماج
(بني شكل احلرف املعياري وموقع العناصر اللفظية واستخدام لون واحد) ال يعطي العالمة طابعًا مميزًا .يف
املثال الثالث تضيف إضافة عدد من األلوان شيئًا جديدًا ولكن ال يعطي مظهرها وتكوينها انطباعًا عامًا
بعيدًا ٍ
بشكل كاف عن االنطباع الناتج عن االندماج البسيط بني تلك العناصر ،جبانب أن املستهلكني
غري قادرين على تذكر الكثري من األلوان وتتابعها .يضم املثال الرابع شكل حرف أساسي/معياري،
ومتوضع/حجم العناصر اللفظية ولونني ،ولكن ما يزال الشكل غري مميز.
ميكن فهم اندماج العناصر التصويرية يف املثالني املميزين على اجلانب األميني ككل كشارة للمنشأ بسبب
مظهر وتكوين العالمة ،مما يعطي انطباعًا بصر ًاي بعيدًا ٍ
بشكل كاف عن الرسالة الوصفية/غري املميزة اليت
ختلقها العناصر اللفظية.
السطر الثاين:

من اليسار إىل اليمني ،يضم أول مثالني يف هذه اجملموعة أشكال هندسية بسيطة مستخدمة كأطر (مستطيل
وشكل بيضاوي ابلرتتيب) مع شكل حرف أساسي/معياري ،يتبعهما شكل حرف أساسي/معياري مع
شكل دائري ،ولون ومتوضع العناصر اللفظية .يضم املثال التايل ترتيبًا غريبًا للعناصر اللفظية يف شكل
احلرف األساسي/املعياري مع املستطيل ذي الزاوية واللون .ال خيلق أي من تلك األمثلة الثالثة انطباعًا
عامًا بعيدًا بش ٍ
كل كاف عن االنطباع الذي خيلقه االندماج البسيط لتلك العناصر.
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يف العمود على اجلانب األمين ،تعطي االندماجات غري االعتباطية لألشكال مع اندماجات األلوان ومتوضع
ٍ
بشكل كاف عن الرسالة الوصفية/غري املميزة اليت يعطيها العنصر
العناصر اللفظية انطباعًا بصر ًاي بعيدًا
اللفظي .ومن مث ،فإن اندماج مثل تلك العناصر ككل قد يُفهم كإشارة منشأ بسبب مظهر وتكوين
العالمة.
السطر الثالث:

من اليسار إىل اليمني ،تبدأ جمموعة األمثلة بتصوير حقيقي واقعي للبضائع مع شكلي حرف أساسيني

وأتثريات خطية ،مث إضافة موقع العناصر اللفظية واللون ،مث إضافة اتلية للشكل اهلندسي إىل االندماج،
وينتهي كل ذلك بشكل حرف منمط بعض الشيء ولكنه طبيعي إىل حد كبري .ال تعطي أي من تلك
األمثلة طابعًا بصر ًاي بعيدًا ٍ
بشكل كاف عن الرسالة الوصفية/غري املميزة .ونتيجة لذلك ،فإن تلك العالمات
ستكون مفهومة كإشارات منشأ.
على اجلانب األمين من اخلط ،فإن مظهر وتكوين العالمات ،ويف أقصى اليمني وجود عنصر تصويري
ميكن التعرف عليه والذي يكون مميزًا يف حد ذاته -يضفي على العالمات احلد األدىن للطابع املميز.
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