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ما هو الرسم أو النموذج الصناعي ؟ 
 

ــل  الرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما . ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مث
شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية األبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو األلوان . 

 
وتطبق الرسوم والنماذج الصناعية على مجموعة آبيرة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية التي تتنوع من األدوات التقنية أو الطبية الى الســاعات 
ــاني ومـن تصـاميم النسـيج الـى السـلع  والمجوهرات وغيرها من السلع الكمالية ومن األدوات المنزلية واألجهزة الكهربائية الى هياآل السيارات والمب

الترفيهية . 
 

ويجب أال يكون الرسم أو النموذج الصناعي رهنا بوظيفة حتى يحظى بالحماية بناء على معظم القوانين الوطنية . وهـذا يعنـي أن الرسـم أو النمـوذج 
الصناعي يتسم بطابع جمالي بالدرجة األولى وال تحمى فيه أية عناصر تقنية للسلعة التي يطبق عليها . 

 
لماذا تحظى الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية ؟ 

 
الرسوم والنماذج الصناعية هي التي تجعل السلعة جذابة ومغرية وبالتالي ترفع من القيمة التجارية للمنتج وتزيد من فرص تسويقه . 

 
وعندما يكون الرسم أو النموذج الصناعي مشموال بالحماية ، يحصل المالك أي الشخص أو الكيان الذي سجل الرسم أو النموذج علــى حـق اسـتئثاري 
ضد استنساخ الرسم أو النموذج أو تقليده على يد الغير دون تصريح . وهذا يساعد على ضمان عائد عادل من االستثمار . وفي امكان المسـتهلكين 
والجمهور بشكل عام االستفادة من نظام حماية فعال ألنه يشجع المنافسة المشروعة والممارسات التجارية الشريفة واالبداع ويروج للمنتجات األآــثر 

جاذبية من حيث الشكل . 
 

وتساعد حماية الرسوم والنماذج الصناعية على التنمية االقتصادية بتشجيع االبداع في قطاع الصناعات والفنون التقليدية والحــرف اليدويـة . وتسـاهم 
في توسيع النشاط التجاري وتصدير المنتجات الوطنية . 

 
ومن الممكن تصميم الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها بطريقة بسيطة وغير مكلفة نسبيا . وليس من الصعب على الشرآات الصغيرة والمتوسـطة 

والفنانين والحرفيين في البلدان الصناعية والنامية الحصول عليها . 
 

آيف يمكن حماية الرسوم والنماذج الصناعية ؟ 
 

ــة . وآقـاعدة عامـة ،  في معظم البلدان ، ال بد من تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حتى يحظى بالحماية بناء على قانون الرسوم والنماذج الصناعي
ــالف بيـن البلـدان بشـأن تعريـف المصطلحيـن وبيـن اجـراءات التسـجيل  يجب أن يكون الرسم أو النموذج "جديدا" أو " أصليا" لتسجيله . وهناك اخت
نفسها . وبصورة عامة ، يعني مصطلح "جديد" أن الرسم أو النموذج لم يسبقه رسم أو نموذج مطابق أو مشابه له ومعــروف مـن ذي قبـل . وبمجـرد 
تسجيل الرسم أو النموذج تصدر شهادة بذلك . ومن ثم ، تسري الحماية عامة مدة خمس سنوات يمكــن تمديدهـا بتجديـد المـدة الـى غايـة ١٥ سـنة فـي 

معظم الحاالت . 
 

وبحسب القانون الوطني المعني ونوع الرسم أو النموذج ، يجوز حماية الرسم أو النموذج الصناعي باعتباره مصنفا فنيا بموجب قانون حق المؤلــف 
أيضا . وفي بعض البلدان ، يمكن أن تشمل الحماية الرسم أو النموذج الصناعي  وحق المؤلف فــي وقـت واحـد . وفـي بلـدان أخـرى ، تلغـي الواحـدة 

األخرى ، أي أن مالك الحق ال يمكنه أن يتمسك بنوع من الحماية بمجرد اختياره النوع اآلخر .  
 

ــة مـع أن شـروط الحمايـة والحقـوق والجـزاءات  ويمكن حماية الرسم أو النموذج الصناعي بموجب قانون المنافسة غير المشروعة في ظروف معين
المضمونة قد تختلف اختالفا آبيرا . 

 
ما هو نطاق حماية الرسم أو النموذج الصناعي ؟ 

 
في السياق العام ، تنحصر حماية الرسم أو النموذج الصناعي في البلد الذي منحت فيه . ويكفل اتفاق الهاي بشأن االيــداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج 
الصناعية ، وهو معاهدة تديرها الويبو ، اجراءات ترمي الى مباشرة تسجيل دولي . ويمكن لمودع الطلب اجراء ايداع دولي واحد ســواء لـدى الويبـو 
أو لدى مكتب وطني لبلد يكون طرفا في المعاهدة . وبالتالي ، يكون الرسم أو النموذج مشموال بالحماية في العدد الذي يرغــب فيـه مـودع الطلـب مـن 

البلدان األعضاء  . 
 
 
 
 


