
 بین صلة وجود باشتراط تتعلق أسئلة
 المصورة المستخدم واجھات تصامیم

 مادةوال الخطوط/والمحارف واألیقونات
 1المنتج أو

 ھل توفر والیتك القضائیة الحمایة لما یلي: .1
 

 ال☐ نعم ☐ المصورةتصامیم واجھات المستخدم 
 

 ال☐ نعم ☐ تصامیم األیقونات
 

 ال☐ نعم ☐ تصامیم المحارف/الخطوط
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 
 القضائیة والیتك في 2صلة وجود یشترط ھل .2

 المصورة المستخدم واجھات تصامیم بین
 مسبق كشرط المواد وإحدى واألیقونات
 للتسجیل؟

 
 ال ☐نعم ☐
 

 إلى االنتقال یرجى ،ال اإلجابة كانت إذا
 الالحقة واألسئلة 13 السؤال

 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 

               
 ھذا االستبیان في یلي فیما "مادة" لفظ فقط یستخدم سوف 1

 "منتج"، لفظ أیضا یشمل أنھ المفھوم ومن التبسیط، ألغراض
 االقتضاء. عند

ألغراض ھذا االستبیان، یشیر مصطلح "صلة" إلى لزوم أن تكون  2
 تصامیم واجھات المستخدم أو األیقونات مرتبطا بإحدى المواد.



 
 صلة وجود اشتراط (أ)

 والیتك تشترط التصامیم أنواع من نوع أي  .3
 ؟المواد إحدى وبین بینھ صلة وجود القضائیة

 
 بالحاسوب المصممة المتحركة الرسوم تصامیم ☐
 المصورة المستخدم واجھات تصامیم ☐
 األیقونات تصامیم ☐
 الخطوط/المحارف تصامیم ☐
 تحدیدھا رجاءال - أخرى ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 
 والیتك في الصلة تلك وجود اشتراط سبب ما .4

 3القضائیة؟
 
 الفحص مكاتب بھ تقوم الذي البحث تیسیر☐
 یجریھا التي )التصرف (حریة بحوث تیسیر ☐

 المستخدمون
 الطلبات مودعو یجریھا التي البحوث تیسیر ☐
 التصمیم حقوق نطاق تقیید ☐
 تحدیدھا رجاءال - أخرى ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

  

               
 التجاریة الماتللع الدولیة والرابطة شیلي، مساھمات انظر 3

 والجمعیة )4(ص الفكریة الملكیة أصحاب وجمعیة )1-3(ص
 التجاریة. للعالمات الیابانیة



في والیتك القضائیة، ینطبق ما یلي على  .5
 تصامیم المحارف/الخطوط:

 
یجب أن تكون مدمجة في مادة ملموسة  أ)

 لتستفید من الحمایة
 ال☐ نعم ☐
 
 تطبیقھا على مادة افتراضیةیمكن  ب)
 
 ال☐ نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 

 

 
 الجوانب تؤدي ھل القضائیة والیتك في .6

 خاص تصمیم لھا التي للمادة 4الوظیفیة
 دورا األیقونات/المصورة المستخدم واجھاتب
 والمادة؟ التصمیم ھذا بین الصلة تقییم في

 
 ال ☐نعم ☐

 الدور؟ ھذا ما ،نعم اإلجابة كانت إذا
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 
 صلة وجود القضائیة والیتك اشتراط حالة في .7

 المصورة المستخدم واجھات تصامیم بین
 المواد، وإحدى والمحارف/الخطوط واألیقونات

 یمكن ھل التصمیم، طلب في توفیرھا دون
 ؟المعالجة مرحلة أثناء توفیرھا

 
               

ألغراض ھذا االستبیان، یشیر مصطلح "الجوانب الوظیفیة" إلى  4
 الطریقة التي تعمل بھا المادة.



 ال ☐نعم ☐
 

 توفیر لھ المخول من ،نعم اإلجابة كانت إذا
 الصلة؟ ھذه
 
 الطلب مودع ☐
 المكتب ☐

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 
 صلة وجود القضائیة والیتك اشتراط حالة في .8

 المستخدم واجھات تصامیم بین
 كیف المواد، وإحدى اتالمصورة/األیقون

 المستخدم واجھات تصامیم تمثیل یجب/یمكن
 الطلب؟ في اتالمصورة/األیقون

 
 أو المصورة المستخدم واجھات تصامیم تمثیل ☐

 المادة عن بالكلمات بیان + منفردة اتاألیقون
 أو المصورة المستخدم واجھات تصامیم تمثیل ☐

 متقطعة أو منقطة بخطوط المادة + اتاألیقون
 أو المصورة المستخدم واجھات تصامیم تمثیل ☐

 + متقطعة أو منقطة بخطوط المادة + األیقونات
 المادة عن بالكلمات بیان

 أو المصورة المستخدم واجھات تصامیم تمثیل ☐
 متواصلة بخطوط المادة + اتاألیقون

 أو المصورة المستخدم واجھات تصامیم تمثیل ☐
 بیان + متصلة بخطوط المادة + األیقونات
 المادة عن بالكلمات

 تحدیدھا الرجاء - أخرى تمثیالت ☐
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 



اشتراط والیتك القضائیة وجود صلة  في حالة .9
بین تصامیم واجھات المستخدم 

المصورة/األیقونات وإحدى المواد وكان مكتبك 
أحد مكاتب الفحص، ھل یبحث مكتبك عن أیة 

تصامیم لھا مظھر مماثل أو مطابق، أیا كانت 
 المواد التي تنطبق علیھا؟

 
 ال ☐نعم ☐
 

 یرجى شرح اإلجابة
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

 المواد إحدى ضمن التصمیم تمثیل حالة في .10
 ھو ما متقطعة)، بخطوط (مثال عنھا المتنازل

 التصمیم؟ حمایة نطاق على المادة تأثیر
 

 مقّیدا: الحمایة نطاق یكون
 تم التي المواد من محدد نوع یخص فیما فقط☐

 عنھا التنازل
 التصنیف تحت تدخل التي المواد حالة في ☐

 نفسھ
 تحدیدھا الرجاء - أخرى حاالت ☐
 
 المستخدم واجھات لتصامیم استثناء یوجد ھل

 المصورة/األیقونات؟
 
 ال ☐نعم ☐

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 



 المواد إحدى ضمن التصمیم تمثیل حالة في .11
 نطاق أن یعتبر سوف متصلة، بخطوط تظھر التي
 ما یشمل التصمیم تسجیل / التصمیم براءة
 5یلي:

 
 وحده التصمیم☐
 مادةوال التصمیم من كال☐
 تحدیدھا رجاءال - أخرى ☐

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 المواد إحدى ضمن التصمیم تمثیل حالة في .12
 ویشترط متقطعة) بخطوط (مثال عنھا المتنازل

 بھا یرتبط التي المواد أو المادة تحدید
 من الغرض فما الصناعي، التصمیم استخدام

 التحدید؟ ھذا
 
 
 

 وجدت: تعلیقات، إن
 
 

               
 )1-2(ص التجاریة للعالمات الدولیة الرابطة مساھمات انظر 5

 ).3-4(ص الفكریة الملكیة أصحاب وجمعیة



 صلة وجود اشتراط عدم (ب)

 وجود یشترط ال لماذا القضائیة، والیتك في .13
 المستخدم واجھات تصامیم بین صلة

 6؟المواد وإحدى األیقونات/المصورة
 
 التكنولوجیة التصامیم لطبیعة نتیجة☐

 / مواد في استخدامھا یجوز التي الجدیدة
 مختلفة بیئات

 تحدیدھا الرجاء - أخرى أسباب ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 القضائیة والیتك اشتراط عدم حالة في .14
 مكتبك كانو القضائیة والیتك في صلة وجود
 أیة عن مكتبك یبحث ھل الفحص، مكاتب أحد

 كانت أیا مطابق، أو مماثل مظھر لھا تصامیم
 7؟علیھا تنطبق التي المواد

 
 ال ☐نعم ☐
 

 اإلجابة شرح یرجى
 
 

 القضائیة والیتك اشتراط عدم حالة في .15
 حریة بحوث المستخدمون یجري كیف صلة، وجود

 8؟التصرف
 
 

               
 )2(ص الدولیة التجارة وغرفة ھنغاریا مساھمات انظر 6

 أصحاب وجمعیة )3(ص التجاریة للعالمات الدولیة والرابطة
 ).4(ص الفكریة الملكیة

 ).7 (ص التجاریة للعالمات الیابانیة الجمعیة مساھمة انظر 7
 .مكّرر 8



 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

 القضائیة والیتك اشتراط عدم حالة في .16
 :المادة تعریف یكون ھل صلة، وجود

 
 ؟ااختیاری ☐
 ؟اإجباری☐
 
 رجاءال التعریف؟ ذلك على المترتب األثر ما

 تحدیده
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

 تصمیم على الحصول یمكن ھل .17
 واجھات تصامیم ألحد تصمیمال البراءة/تسجیل

 إن ذاتھ حد في المصورة/األیقونات المستخدم
 قبیل من مادة أي (بدون حدة على ممثال كان
 جھاز)؟ أو شاشة

 ال ☐نعم ☐
 

 تصمیم یشمل ھل نعم، اإلجابة كانت إذا
 واجھة تصمیم استخدام التصمیم تسجیل البراءة/
 المطالبة موضع اتاألیقون المصورة/ المستخدم

 بیئة؟ / مادة أي في
 
 ال ☐نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 



 في بھا المسموح باألسالیب تتعلق أسئلة
 المتحركة الرسوم تصامیم لتمثیل المكاتب

 الطلب لمودع یمكن التمثیل أسالیب من أي .18
 حمایة لطلب القضائیة والیتك في استخدامھا

 المتحركة؟ الرسوم تصامیم
 
 9 متحركة صور ☐
 
 وأ avi ھو ھل (مثال الملف نسق تحدید رجاءال
flv وأ wmv وأ wav وأ mov وأ mp4:( 
 وجد: إن للحجم األقصى الحد تحدید رجاءال
 
 إلكتروني نسق في ثابتة صور ☐
 

 ):pdf (مثال الملف نسق تحدید الرجاء
 وجد: إن الملف لحجم األقصى الحد تحدید الرجاء

 
 ورقیة ھیئة في ثابتة صور ☐
 

 إضافیة: اشتراطات أیة تحدید الرجاء
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 أسالیب بین من اختیارات توافر حالة في .19
 القضائیة، والیتك إطار في للتمثیل مختلفة

 مودعي أغلب یستخدمھ الذي األسلوب ما
 الطلبات؟

 
 المتحركة صورال☐
 إلكتروني نسق في الثابتة الصور ☐
 ورقیة ھیئة في ثابتةال صورال ☐

               
 "."المشھد لمصطلح مرادفا "رسوم" مصطلح یستخدم 9



 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 

 
 خاصة / إضافیة اشتراطات أیة توجد ھل .20

 الصور تصامیم حالة في الطلب بمحتوى تتعلق
 المتحركة؟

 
 ال ☐نعم ☐
 
 ھذه تحدید الرجاء ،نعم اإلجابة كانت إن

 االشتراطات
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 الطلب مودعو یستخدم أن یمكن كان إذا .21
 المتحركة الصور تصامیم لتمثیل فیدیو ملفات

 :القضائیة والیتك في
 
 فیدیو ملفات سوى قبلتُ  ال☐
 الصور من سلسلة + فیدیو ملفات تقدم ☐

 اإجباری الثابتة
 من سلسلة + اإجباری فیدیو ملفات تقدم ☐

 ااختیاری الثابتة الصور
 من سلسلة + ااختیاری فیدیو ملفات تقدم ☐

 اإجباری الثابتة الصور
 تحدیدھا الرجاء - أخرى ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 



 من سلسلة على الطلب اشتمال حالة في .22
 نسق أي الفیدیو، وملفات الثابتة الصور
 الحمایة؟ نطاق یحدد

 
 متساویة معاملة یعامالن النسقان☐
 الصور تعامل بینما األولویة الفیدیو لملفات☐

 - مرجعیة معلومات مجرد باعتبارھا الثابتة
 محددة معلومات تقدیم الرجاء

 ملفات تعامل بینما األولویة الثابتة للصور☐
 - مرجعیة معلومات مجرد باعتبارھا الفیدیو

 محددة معلومات تقدیم رجاءال
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 

 
 من المتحركة التصامیم تمثیل حالة في .23

 من سلسلة أو الثابتة الصور من سلسلة خالل
 توجد ھل ،الفوتوغرافیة الصور أو الرسومات
 10بالصور؟ تتعلق إضافیة اشتراطات

 
 ال ☐نعم ☐
 
 یلي: ما یشترط ،نعم اإلجابة حالة في
 المادة وظیفة بنفس الصور جمیع ارتباط ☐
 ببعضھا بصریا ارتباطا ترتبط الصور جمیع ☐

 البعض
 / الحركة عن واضحا تصورا تقدم الصور جمیع☐

 التطور التغییر/

               
 )،ومكتب3-4(ص األمریكیة المتحدة الوالیات مساھمات انظر 10

 التجارة )،وغرفة3-5(ص الفكریة للملكیة األوروبي االتحاد
 التجاریة للعالمات الدولیة )،والرابطة3-4( الدولیة

 والجمعیة )،4-7(ص البراءات لوكالء الیابانیة )،والجمعیة4(ص
 ).9(ص التجاریة للعالمات الیابانیة



 الرجاء - األقصى الحد الصور عدد یتجاوز ال ☐
 تحدیده

 تحدیدھا الرجاء - أخرى شروط ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 المتحركة؟ الصور تصامیم ُتمنح نسق أي في .24
 
 الورق على براءة / تسجیل ☐
 إلكتروني) (منح إلكترونیا ☐
 آخر نسق ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 المتحركة؟ الصور تصامیم ُتنشر نسق أي في .25
 
 ورقي منشور ☐
 إلكتروني منشور ☐
 آخر نسق ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 بتصامیم خاصة نشر إجراءات توجد ھل .26
 المتحركة؟ الصور

 
 ال ☐نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:



 
 

 إضافیة سئلةأ

 الصور بعض القضائیة والیتك في تستبعد ھل .27
 قانون بموجب الحمایة من المتحركة
 11التصامیم؟

 
 ال ☐نعم ☐
 

 الصور أنواع من أي ،نعم اإلجابة كانت إذا
 الحمایة: من ُیستبعد اآلتیة

 
 "محتویات" تمثل التي البیانیة الصور☐

 فیلم من مشھد (مثال المادة وظیفة عن مستقلة
 التلفاز) / الحاسوب على لعبة من صور أو
 زخرفیة ألغراض فقط المقدمة البیانیة الصور☐

 المكتب) سطح على الشاشة خلفیة (مثل
 لنقل فقط المقدمة البیانیة الصور☐

 المعلومات
 تحدیدھا الرجاء - أخرى صور ☐
 
 استبعاد ریبرّ  فكیف ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 محددة معلومات تقدیم الرجاء الصور؟
 
 الصور ُتعرف كیف ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 تقدیم الرجاء للحمایة؟ تخضع التي البیانیة
 محددة معلومات

 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

               
 ).5(ص التجاریة للعالمات الیابانیة الجمعیة مساھمة انظر 11



 واجھات تصامیم أنواع بعض توجد ھل .28
 والیتك في المصورة/األیقونات المستخدم
 12التصمیم؟ حمایة من تستبعد التي القضائیة

 
 ال ☐نعم ☐
 

 معلومات تقدیم الرجاء ،نعم اإلجابة كانت إذا
 محددة

 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

 جزءفي والیتك القضائیة، ھل یمكن حمایة  .29
من تصمیم واجھة المستخدم المصورة (أي بعض 

العناصر فقط من تصمیم واجھة المستخدم 
 المصورة)؟

 
 ال ☐نعم ☐
 

 ، بأیة طریقة؟إذا كانت اإلجابة نعم
 

، ھل یمكن حمایة جزء من إذا كانت اإلجابة نعم
تصمیم واجھة المستخدم المصورة إذا كان ال 

 ؟13یظھر سوى تحت ظروف معّینة
 
 ال ☐نعم ☐
 
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 

               
 ).6(ص التجاریة للعالمات الیابانیة الجمعیة مساھمة انظر 12
على سبیل المثال، في أحد تطبیقات التصفح: "تنبیھ  13

األیقونات" الذي یظھر في حالة ازدحام المرور أو وقوع حادث 
 وغیر ذلك.



 
 

 الحمایة ُتمنح ھل القضائیة، والیتك في .30
 14دائمة؟ال غیر للتصامیم

 
 ال ☐نعم ☐
 
 غیر التصمیم یعتبر ھل ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 بھا؟ امرتبط أو المادة في مدمجا الدائم
 
 ال ☐نعم ☐
 
 ینطبق التي المادة فما ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 علیھا؟
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 القضائیة والیتك في الصنف تعریف ُیعد ھل .31
 التصامیم؟ طلبات في اضروری اشرط

 
 ال ☐نعم ☐
 

               
 ال مصباح تصمیم دائمة: غیر تصامیم على لةأمث یلي فیما 14

 نسائیة مالبس وتصامیم مشعال، المصباح كان إذا إال یظھر
 مستوى على المالبس تلك كانت إذا سوى تظھر ال داخلیة

 واأللعاب البالونات مثل المنفوخة، المواد وتصامیم الساقین،
 الھواء غیاب في تظھر ال التي الھوائیة، والمراتب المائیة

 إحدى في المیاه تصمیمو شكلھا، یعطیھا الذي لمضغوطا
 عداد صورة وإسقاط ،اللیزر من مفاتیح ولوحة ،النافورات

 األمامي الزجاج على مذیاع في التحكم لوحة أو السرعة
 تشیر التي األمریكیة المتحدة الوالیات مساھمة انظر .للسیارة

 الوالیات (محكمة ،,USPQ 153 997, F.2d 373 Hruby 61 إلى
 والبراءات، الجمركیة المواد السئنافات األمریكیة المتحدة

 ).6(ص )1967



 التصنیف نظام فما ،نعم اإلجابة كانت ذاإ
 مكتبك؟ في المتبع

 لوكارنو تصنیف ☐
 محلي تصنیف☐
 
 یلي: كما فالصنف نعم اإلجابة كانت ذاإ
 
 الطلب مودع تعریف حسب☐
 المكتب تعیین حسب ☐
 
 لمودع یجوز ھل الصنف المكتب تعیین حالة في

 معارضتھ؟ أو التصنیف على الطعن الطلب
 
 ال ☐نعم ☐
 
 المستخدم واجھات لتصامیم استثناء یوجد ھل

 األیقونات؟ المصورة/
 
 ال ☐نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 المستخدم واجھات تصامیم تطبیق عند .32
 فحصھا یجري كیف ،المواد إحدى على المصورة

 من أي في البصریة الخصائص وزن منطلق من
 اآلتیة: الحاالت

 
 أو مطابق المصورة المستخدم واجھة تصمیم ☐

 قاعدة في مختلفة مواد على یطبق ولكنھ متشابھ
 السابقة الصناعیة التقنیة



 صورة في تظھر ولكنھا بعینھا ھي المادة☐
 الصناعیة التقنیة قاعدة في 15خاملة نشطة/

 الطلب في خاملة / نشطة بحالة مقارنة السابقة
 قاعدة في المصورة المستخدم وواجھة المادة☐

 أو انتمتطابق السابقة الصناعیة التقنیة
 لیس ولكن أكثر أو واحد تمثیل مع انتمتشابھ

 مراحل تبین التي المقدمة التمثیالت جمیع مع
 المصورة المستخدم واجھة تصمیم من مختلفة

 
 تعلیقات، إن وجدت:

 
 
 

 بالنظر القضائیة والیتك تشریعات تسمح ھل .33
 في وھي المصورة المستخدم واجھات تصامیم في

 نشطة؟ حالة
 
 ال ☐نعم ☐
 
 المكتب في العرف جرى ھل ،ال اإلجابة كانت ذاإ

 النشطة؟ حالتھا في اعتبارھا
 
 ال ☐نعم ☐

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 

 

               
ألغراض ھذا االستبیان، یشیر مصطلح "صورة خاملة" إلى مظھر  15

المادة قبل تفاعلھا مع المستخدم، مثل قیام المستخدم 
بتشغیل الجھاز المشتمل على تصمیم واجھة المستخدم المصورة، 

أو التفاعل معھ بأي طریقة أخرى. ویشیر مصلطح أو إشعالھ 
"صورة نشطة" إلى التصمیم كما یظھر بعد تفاعل المستخدم معھ 

 أثناء استخدامھ لھ. أو



 الخاصة التعدي معاییر تتطابق ھل .34
 المصورة/األیقونات المستخدم واجھات بتصامیم

 من أخرى بأنواع الخاصة المعاییر مع
 القضائیة؟ والیتك في التصامیم

 
 ال ☐نعم ☐
 
 االختالف؟ أوجھ فما ،ال اإلجابة كانت ذاإ
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 على تعدیا یشكل اآلتیة األفعال من أي .35
 القضائیة؟ والیتك في التصامیم حقوق

 
 واجھات تصامیم لعرض برمجیات إنشاء ☐

 بالحمایة المشمولة المصورة المستخدم
 واجھات تصامیم لعرض برمجیات استنساخ ☐

 بالحمایة المشمولة المصورة المستخدم
 المستخدم واجھات تصامیم لعرض برمجیات نقل ☐

 بالحمایة المشمولة المصورة
 واجھات تصامیم لعرض برمجیات تحمیل ☐

 بالحمایة المشمولة صورةالم المستخدم
 أو صورةالم ستخدمالم واجھات تصامیم تركیب☐

 وفي - 16بالحمایة مولةمشال األیقونات تصامیم
 ؟وفظر أي تحت ،الحالة ھذه
 المصورة المستخدم واجھات تصامیم استخدام☐
 - 17بالحمایة المشمولة األیقونات تصامیم أو

 ؟ظروف أي تحت الحالة، ھذه وفي

               
 إلى تشیر التي الفكریة الملكیة أصحاب جمعیة مساھمة انظر 16

 )،3(ص المزعوم التعدي مثل المباشر غیر التعدي مبادئ
 ).8 (ص التجاریة الماتللع الیابانیة الجمعیة ومساھمة

 .مكّرر 17



 أو صورةالم ستخدمالم واجھات تصامیم وضع☐
 مادة على بالحمایة مولةمشال األیقونات تصامیم
 أي تحت ،الحالة ھذه وفي - العكس أو ملموسة

 18؟وفظر
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

 یشمل أن القضائیة والیتك في یجوز ھل .36
 بیئة في التصمیم استخدام واحد تصمیم تسجیل
 أو االفتراضیة البیئة عن فضال مادیة

 19الحاسوب؟
 
 ال ☐نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

               
فعلى سبیل المثال، إذا تم وضع تصمیم واجھة مستخدم  18

مصورة/تصمیم أیقونة مشمول بالحمایة في سیاق جھاز إلكتروني 
على سطح طاولة كتزیین وتم بعد ذلك بیعھ كأثاث عصري، فھل 
یشّكل ذلك تعدیا؟ وماذا لو تم العكس، أي استخدام تصمیم 

سطح طاولة كتصمیم واجھة مستخدم مصورة/تصمیم موضوع على 
أیقونة ألغراض تطبیق إلحدى متاجر األثاث، فھل یشّكل ذلك 

 تعدیا؟
 المتحدة الوالیات مساھمة في المذكورة األمثلة انظر 19

 ).6(ص األمریكیة



 في التعدي معاییر في تمییز یوحد ھل .37
 البیئة على بناء القضائیة والیتك

 یستخدم التي 20الخاصة االفتراضیة/اإللكترونیة
 فیھا؟ التصمیم

 
 ال ☐نعم ☐
 
 ھذه حدود ُترسم كیف ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 البیئات؟
 
 تصمیم لتسجیل یمكن ھل ،نعم اإلجابة كانت ذاإ

 البیئات ھذه من كل في التصمیم یحمي أن منفرد
 المتباینة؟

 
 ال ☐نعم ☐
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 

  

               
 شبكة وتطبیقات االفتراضي الواقع وعالم الحاسوب ألعاب مثل 20

 اإلنترنت.



 لتقدیم مكتبك یستخدمھ الذي النسق ما .38
 األولویة؟ حق غراضأل الوثائق

 
 ورقي نسق ☐
 إلكتروني نسق ☐
 كالھما ☐
 
 النسقین؟ اعتماد یمكن ھل
 
 ال ☐نعم ☐
 
 ا؟ماعتمادھ یجري فكیف نعم، اإلجابة كانت إن
 
 تتعلق األولویة حق حالة في تفصیالت توجد ھل

 المتحركة؟ الرسوم بتصامیم
 
 ال ☐نعم ☐
 
 تحدیدھا رجاءال
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 
 



 لقبول مكتبك یستخدمھ الذي النسق ما .39
 األولویة؟ حق غراضأل الوثائق

 
 ورقي نسق ☐
 إلكتروني نسق ☐
 كالھما ☐
 
 األولویة؟ وثائق اعتماد مكتبك یشترط ھل
 
 ال ☐نعم ☐
 
 تتعلق األولویة حق حالة في تفصیالت توجد ھل

 المتحركة؟ الرسوم بتصامیم
 
 ال ☐نعم ☐
 
 ھاتحدید الرجاء ،نعم اإلجابة حالة في
 

 تعلیقات، إن وجدت:
 
 

 ]االستبیان [نھایة
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