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تناولت ىذه الدراسة موضوع التحكيم كوسيمة لفض منازعات العالمات التجارية في القانون      

األردني واإلتفاقيات الدولية ، و تبرز أىمية الدراسة فيما يمكن أن تقدمو من معمومات وعرضيا 

انتيج في لمقوانين واإلتفاقيات التي تنظم عممية التحكيم في فض منازعات العالمات التجارية، وقد 

ىذه الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التحميمي والمنيج المقارن من خالل النصوص القانونية 

واإلجتيادات القضائية حيث تم الكشف عن آلية تسوية المنازعات المتعمقة بالعالمات التجارية من 

كيم اإللكتروني في فض خالل التحكيم و اآلثار اإليجابية والسمبية التفاق التحكيم وانتياًء بدور التح

منازعات العالمات التجارية في ظل الظروف اإلستثنائية . حيث توصمت الدراسة إلى مجموعة 

نتائج كان من أىميا:إمكانية فض منازعات العالمات التجارية من خالل التحكيم العادي والتحكيم 

ن الدعاوى القابمة لمتسوية من خالل التحكيم ىي دعاوى  التعويض عن التعدي عمى اإللكتروني، وا 

الحق في العالمة التجارية. وكان من أبرز التوصيات الدعوة إلى إقامة مركز تحكيم دولي في 

 المممكة األردنية الياشمية لتسوية المنازعات بين األفراد من خالل التحكيم .
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Abstract 

       This Study dealt With Arbitration as a Means of Resolving Trademark 

Disputes in Jordanian law and International Agreements. The importance 

of this study is highlighted in the information it can provide and its 

presentation of the laws and agreements regulating the arbitration process 

in trademark disputes .The study followed the descriptive, analytical and 

descriptive approach through legal te>xts and jurisprudence , where the 

mechanism for the settlement of disputes concerning commercial relations 

through arbitration and the positive and negative effects of the arbitration 

agreement had been revealed to the end of the role of electronic arbitration 

in the settlement of trademark disputes under exceptional circumstances. 

The study came up with a series of finding, the most important of which 

were the possibility of settling trademark disputes through ordinary 

arbitration and electronic arbitration and that claims that could be settled 

through arbitration were claims for damages for infringement of the right to 

trademark. One of the most prominent recommendations was the call for 

the establishment of an international arbitration centre in the Hashemite 

kingdom of Jordan for the settlement of disputes between individuals 

through arbitration. 


