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SCT/41/2 PROV. 

 ابلإنلكزيية الأصل:

 2019فرباير  15 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعوناحلادية و الدورة
 2019 أأبريل 11اإىل  8جنيف، من 

 صورة واأليقونات واحملارف/اخلطوطجتميع ردود االستبيان اخلاص بتصاميم واجهات املستخدم امل
مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 املقدمة

نظرت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(،  .1

ىل  12خالل دورهتا الأربعني اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  ع اس تبيان بشأأن تصاممي ، يف مرشو2018نومفرب  16اإ

 (..SCT/40/2 Revو SCT/40/2واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقتان 

ىل أأنه  .2 من الأمانة تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  "الُتِمسقد وخلص رئيس ادلورة الأربعني للجنة العالمات اإ

SCT/40/2 Rev. ملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب، عىل أأعضاء جلنة العالمات وا

؛ وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادية 2019يناير  31للحصول عىل ردود حبلول 

ىل الفرتة الزمنية احملدودة لإعداد ت عىل أأن تُتاح الوثيقة يف موعد وافقت كل الوثيقة، والأربعني، علامً بأأن جلنة العالمات، نظرًا اإ

 (.SCT/40/9من الوثيقة  11" )انظر الفقرة 2019مارس  8أأقصاه 
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وبناًء عىل ذكل، أأعدت الأمانة الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  .3

ليه فامي ييل ابمس "الاس تبيان"(، الوارد ىل  )املُشار اإ يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة، وأأرسلته اإىل مجيع أأعضاء جلنة العالمات واإ

مة   7املؤرخة  C. 8821مجيع املنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب، وذكل يف الرساةل املُعمَّ

ضافًة اإىل ذكل، ُأِتيح. 2018ديسمرب  ة والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية والإس بانية عىل الاس تبيان ابللغات العربي واإ

 .https://www.wipo.int/sct/en/املوقع الإلكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف العنوان التايل: 

ىل الويبو .4 (، اكنت قد وردت ردود من 2019يناير  31بعد ملئه )أأل وهو  ويف املوعد الأخري لإعادة الاس تبيان اإ

س تونيا، وفنلندا،  ادلول الأعضاء التالية: الربازيل، وكندا، والصني، وكولومبيا، وكرواتيا، وامجلهورية التش يكية، وادلامنرك، واإ

ونيوزيلندا، وابكس تان، وبريو، وفرنسا، وجورجيا، وأأملانيا، وهنغاراي، وأأيرلندا، واكزاخس تان، وليتوانيا، واملكس يك، 

وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، وس نغافورة، وسلوفاكيا، والسويد، وسويرسا، واململكة 

حدى املنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية 31املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية ) (. كام ردت عىل الاس تبيان اإ

 (.1) (BOIP)لفكرية، أأل ويه منظمة بنلوكس للملكية الفكرية ا

عةً  .5 فيعرض الأس ئةَل التسعة والثالثني الواردة يف  ،وحيتوي املرفق الأول لهذه الوثيقة عىل ردود الاس تبيان ُمجمَّ

اء أأو أأي منظمة الاس تبيان متبوعًة جبميع الردود ذات الصةل يف شلك جداول. ويف حاةل عدم رد أأي دوةل من ادلول الأعض

مة  من املنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية عىل سؤال ما، ترُتك اخلانة ذات الصةل فارغًة. وترد التعليقات املُقدَّ

 كام يه بأأمكلها أأسفل اجلدول اذلي يعرض ردود السؤال املعين، أأو داخل هذا اجلدول لكام أأمكن.

ىل واإّن  .6 النظر يف جلنة العالمات مدعوٌة اإ

 حمتوى هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفقان[

https://www.wipo.int/sct/en/
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 املرفق الأول
 

أأس ئةل تتعلق ابشرتاط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو 

 املنتج
 

 : هل توفر وليتك القضائية امحلاية ملا ييل:1 السؤال
تصاممي واهجات  الطرف املُجيب

 املس تخدم املصورة

اممي تص

 الأيقوانت

تصاممي 

 احملارف/اخلطوط

 التعليقات

  ل نعم نعم الربازيل

يعين "التصممي" أأو "التصممي الصناعي" سامت شلك يف كندا،  نعم نعم نعم كندا
أأو تكوين أأو منط أأو زخرفة وأأي مزجي من تكل السامت اليت، 

ل اإن ُوجدت يف مادة اتمة الصنع ، تروق للعني ول حُيََك علهيا اإ

وليك  (.قانون التصاممي الصناعيةمن  2)انظر البند  ابلعني

حيصل أأي تصممي من تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو 

الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط عىل امحلاية، جيب أأن يُطبَّق عىل 

 مادة اتمة الصنع.

  ل ل نعم الصني

  ل نعم نعم كولومبيا

  نعم نعم  كرواتيا

امجلهورية 

 ش يكيةالت 

  نعم نعم نعم

وليتنا القضائية ل توفر امحلاية لواهجات املس تخدم املصورة  نعم نعم نعم ادلامنرك

وميكن حامية شلك واهجة املس تخدم املصورة بوصفها  بوجه عام.

تصماميً صناعيًا، يف حني أأن الوظائف التقنية لواهجة املس تخدم 

"شاشة العرض  مثال: تُمنح املصورة يشملها قانون الرباءات.

وواهجة املس تخدم" حاميًة اس تئثارية، بوصفها "تصماميً صناعيًا 

مسجاًل" وبوصفها "تصماميً صناعيًا غري مسجل )يف الاحتاد 

 الأورويب("، مبظهرها وليس بوظائفها التقنية.

س تونيا   نعم نعم نعم اإ

  نعم نعم نعم فنلندا

  نعم نعم نعم فرنسا

  نعم نعم نعم جورجيا

  نعم نعم نعم انياأأمل

  نعم نعم نعم هنغاراي

فتُعاَمل التصاممي بطريقة  ل تُفّرِق أأيرلندا بني أأنواع التصاممي. نعم نعم نعم أأيرلندا

ذا اكن مودع الطلب أأو أأي خشص أ خر  واحدة بغض النظر عام اإ

يُطلق علهيا واهجات مس تخدم مصورة أأو أأيقوانت أأو حمارف أأو 

 أ خر. تصاممي عادية أأو أأي يشء

  نعم نعم نعم اكزاخس تان
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تصاممي واهجات  الطرف املُجيب

 املس تخدم املصورة

اممي تص

 الأيقوانت

تصاممي 

 احملارف/اخلطوط

 التعليقات

  نعم نعم نعم ليتوانيا

من قانون امللكية الصناعية  32لٌك مهنا منصوص عليه يف املادة  نعم نعم نعم املكس يك

 يف وليتنا القضائية:

 : تشمل التصاممي الصناعية ما ييل:32املادة 

ويه أأي توليفة أأرقام أأو –. تصاممي الرسومات الصناعية 1

أألوان مدجمة يف منتج صناعي لأغراض الزتيني، مما خطوط أأو 

اً  وواهجات املس تخدم املصورة  –مينحه مظهرًا فريدًا وُممزيَّ

 والأيقوانت واخلطوط حتظى ابمحلاية يف املكس يك منذ س نيني.

ل يوجد يف نيوزيلندا قانون ينص حتديدًا عىل حامية التصاممي  ل ل ل نيوزيلندا

ات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت أأو املسجةل اخلاصة بواهج

 احملارف/اخلطوط يف حد ذاهتا.

ولكن مكتب امللكية الفكرية يف نيوزيلندا سيسجل التصاممي 

يف شلك صورة ُمطبَّقة  1953مبوجب قانون التصاممي لس نة 

ذا اكنت  عىل مادة بوصفها منطًا أأو زخرفة ُمطبَّقة عىل املادة. واإ

نة من أأيقونة أأو واهجة مس تخدم الصورة مطابقًة لنسخة ساك 

ن هذه الواهجة أأو  مصورة، فميكن يف هذه احلاةل فقط أأن يُقال اإ

وقد  .1953الأيقونة تمتتع ابمحلاية مبوجب قانون التصاممي لس نة 

لكرتونية،  تكون املادة اليت تُطبَّق علهيا الصورة شاشة عرض اإ

  ذلكل ل يُشرتط أأن تُعرض الصورة عىل الشاشة دومًا.

ذا اكن جيوز اعتبار أأحد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة و  اإ

أأو الأيقوانت أأو احملارف/اخلطوط أأو أأجزاء منه "ُمصنفًا فنياً 

أأصليًا"، فرمبا يكون التصممي مؤهاًل للحامية مبوجب قانون حق 

 .1994املؤلف لس نة 

تصممي  تسجيل 2000ل حيظر قانون التصاممي املسجةل لس نة  ل نعم نعم ابكس تان

 لواهجة مس تخدم مصورة أأو لأيقونة.

للجنة جامعة دول الأنديز  486من القرار رمق  113تنص املادة  ل نعم نعم بريو

عىل أأن املظهر اخلاص مبنتج ما الناجت عن أأي ترتيب للخطوط 

لوان، أأو عن أأي شلك خاريج ثنايئ أأو ثاليث  أأو مزج للأ

أأو مادة، جيب أأن الأبعاد أأو خط أأو حميط أأو هيئة أأو ملمس 

يُعترب تصماميً صناعيًا، دون تغيري الغرض أأو الغاية من هذا 

 املنتج.

  نعم نعم نعم بولندا

  نعم نعم نعم الربتغال

  نعم نعم نعم مجهورية كوراي

  نعم نعم نعم مجهورية مودلوفا

ميكن تسجيل هذه التصاممي وفقًا  ل توجد أأحاكم خاصة. نعم نعم نعم رومانيا

 حاكم العامة لقانون التصاممي.للأ 
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تصاممي واهجات  الطرف املُجيب

 املس تخدم املصورة

اممي تص

 الأيقوانت

تصاممي 

 احملارف/اخلطوط

 التعليقات

أأو  املس تخدم املصورةجيب تطبيق التصممي )اخلاص بواهجة  نعم نعم نعم س نغافورة

 الأيقونة أأو احملرف أأو اخلط( عىل أأي مادة أأو منتج غري مادي. 

  نعم نعم نعم سلوفاكيا

  نعم نعم نعم السويد

  نعم نعم نعم سويرسا

  نعم نعم نعم اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  نعم نعم نعم

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

( 4)3.1 لكن تُستبعد برامج احلاسوب من تعريف املنتج )املادة نعم نعم نعم

 من اتفاقية بنلوكس بشأأن امللكية الفكرية(.

 

حدى املواد : هل يُشرتط يف وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس ت2السؤال  خدم املصورة والأيقوانت واإ

 كرشط مس بق للتسجيل؟
يُشرتط وجود صةل بني  الطرف املُجيب

تصممي الواهجة أأو الأيقونة 

 ومادة ما

 التعليقات

  ل الربازيل

  نعم كندا

  نعم الصني

  نعم كولومبيا

  ل كرواتيا

امجلهورية 

 التش يكية

  ل

  ل ادلامنرك

س تونيا   ل اإ

  ل افنلند

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل أأملانيا

  ل هنغاراي

  ل أأيرلندا

الأيقونة ومادة ما يف امس منوذج /املس تخدم املصورةجيوز التعبري عن أأي صةل بني تصممي واهجة  ل اكزاخس تان

شارًة اإىل جمال طلبه. وجيب أأن حيتوي طلب منوذج  املنفعة املطلوب حاميته اذلي يتضمن اإ

م معلومات عن الغرض من طلب منوذج املنفعة املطلوب  عىل وصف لمنوذج املنفعة. املنفعة وتُقدَّ

 حاميته وجمال هذا الطلب يف قسم الوصف املُعنون "غرض وجمال طلب منوذج املنفعة".

  ل ليتوانيا
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يُشرتط وجود صةل بني  الطرف املُجيب

تصممي الواهجة أأو الأيقونة 

 ومادة ما

 التعليقات

  نعم املكس يك

   نيوزيلندا

  نعم ابكس تان

طلب تسجيل التصممي الصناعي جيب أأن يُدَرج يف  عىل أأن 486من القرار  118تنص املادة  نعم بريو

اس امترة وأأن يش متل عىل ما ييل: )...( )د( بيان بنوع أأو صنف السلعة اليت يُطبَّق علهيا التصممي 

 وبفئة هذه السلعة وفئهتا الفرعية.

  ل بولندا

  ل الربتغال

  نعم مجهورية كوراي

  ل مجهورية مودلوفا

مثال: "واهجات مس تخدم  عىل كيفية ذكر مودع الطلب لعنوان التصممي يف الطلب. يتوقف ذكل ل رومانيا

مصورة" أأو "واهجة مس تخدم مصورة لشاشة عرض أأو جلزء مهنا" أأو "واهجة مس تخدم مصورة 

 .04-14لأهجزة طرفية متنقةل"، ولكن التصنيف واحد ل خيتلف، أأل وهو الفئة 

  نعم س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  ل السويد

  ل سويرسا 

 ل ينطبق ل اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

د يف، أأو املُطبَّق  نعم "يف طلب براءة التصممي، يكون املوضوع املطلوب حاميته هو التصممي املُجسَّ

 ,Ex parte Cady, 1916 C.D. 62 املادة نفسها. وليسعىل، مادة ُمصنَّعة )أأو جزء مهنا( 

232 O.G. 621 (Comm’r Pat. 1916). . من مدونة  35من الباب  171"ل يشري البند

ىل تصممي املادة، بل اإىل التصممي املُعّد للامدة، ويشمل التصاممي الزخرفية  قوانني الولايت املتحدة اإ

 "الزخارف السطحية وكذكل شلك السلعجبميع أأنواعها مبا فهيا 

 In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980) . 

دة فهيا أأو املُطبقة علهيا. ونظرًا اإىل أأن التصممي  يتأألف تصممي املادة من اخلصائص املرئية املُجسَّ

يتجىل يف املظهر، فاإن موضوع طلب براءة التصممي قد يتعلق بتكوين املادة أأو بشلكها، أأو 

 ابلزخرفة املوجودة عىل سطحها، أأو بتكويهنا وزخرفة السطح معًا. 

ول ينفصل التصممي عن املادة املُطبَّق علهيا، ول ميكن أأن يوجد منفردًا بوصفه جمرد خمطط 

اًن سلفًا، وقاباًل لالس تنساخ، وليس جمرد  لزخرفة السطح. دًا، وُمتكّوِ وجيب أأن يكون شيئًا ُمحدَّ

جراءات حفص الرباءات 1502البند  نتيجة تصادفية لطريقة ما."  من دليل اإ

مة ابحلاسوب، مثل شاشات العرض مبلء الشاشة والأيقوانت الفردية، يه "الأيقوانت ا ملُصمَّ

 Ex parteانظر، عىل سبيل املثال، قضية  صور ثنائية الأبعاد متثل مبفردها زخرفة سطحية.

Strijland, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)  الأيقونة املُصممة(

كام أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات  فة سطحية(.ابحلاسوب تُعد مبفردها جمرد زخر 

مة ابحلاسوب املُجسدة يف مواد  والعالمات التجارية يعترب التصاممي اخلاصة ابلأيقوانت املُصمَّ

من  35من الباب  171ُمصنعة موضوعًا قانونيًا مؤهاًل للحامية مبوجب براءة تصممي حسب البند 



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
5 
 

يُشرتط وجود صةل بني  الطرف املُجيب

تصممي الواهجة أأو الأيقونة 

 ومادة ما

 التعليقات

مة و مدونة قوانني الولايت املتحدة. ذا ُطوِلَب يف أأحد الطلبات حبامية أأيقونة ُمصمَّ ذلكل اإ

ابحلاسوب تظهر عىل شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو جزء مهنا، 

من مدونة  35من الباب  171يكون املطلب متوافقًا مع رشط "املادة املصنعة" الوارد يف البند 

للحصول عىل براءة ل ينفصل عن اليشء اذلي  ولأن التصممي القابل قوانني الولايت املتحدة.

يقونة  يُطبَّق عليه ول ميكن أأن يوجد منفردًا بوصفه جمرد خمطط لزخرفة سطحية، ل بد للأ

دة يف شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض  مة ابحلاسوب أأن تكون ُمجسَّ املُصمَّ

ن مدونة قوانني الولايت م 35من الباب  171أأخرى أأو جزء مهنا لستيفاء متطلبات البند 

جراءات حفص الرباءات." 1502انظر البند  املتحدة. )أأ()أأوًل()أأِلف( 1504.01البند  من دليل اإ

جراءات حفص الرباءات.  من دليل اإ

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

  نعم

 

 اشرتاط وجود صةل)أأ( 

 ود صةل بينه وبني اإحدى املواد؟: أأي نوع من أأنواع التصاممي تشرتط وليتك القضائية وج3السؤال 
تصاممي الرسوم  الطرف املُجيب

املتحركة املصممة 

 ابحلاسوب

تصاممي واهجات 

 املس تخدم املصورة

تصاممي  تصاممي الأيقوانت

 احملارف/اخلطوط

 غري ذكل

      الربازيل

 نعم نعم نعم نعم نعم كندا

    نعم  الصني

   نعم نعم  كولومبيا

      كرواتيا

      هورية التش يكيةامجل 

      ادلامنرك

س تونيا       اإ

      فنلندا

      فرنسا

      جورجيا

      أأملانيا

      هنغاراي

      أأيرلندا

      اكزاخس تان

      ليتوانيا

   نعم نعم  املكس يك

      نيوزيلندا

   نعم نعم نعم ابكس تان
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تصاممي الرسوم  الطرف املُجيب

املتحركة املصممة 

 ابحلاسوب

تصاممي واهجات 

 املس تخدم املصورة

تصاممي  تصاممي الأيقوانت

 احملارف/اخلطوط

 غري ذكل

 نعم     بريو

      بولندا

      لالربتغا

   نعم نعم نعم مجهورية كوراي

      مجهورية مودلوفا

      رومانيا

  نعم نعم نعم نعم س نغافورة

      سلوفاكيا

      السويد

      سويرسا 

      اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم    

 مجيع التصاممي.

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

 نعم نعم نعم نعم نعم

 :التعليقات

 كندا

يعين "التصممي" أأو »من قانون التصاممي الصناعية:  2انظر البند  يف كندا، جيب تطبيق مجيع التصاممي عىل مادة اتمة الصنع.

اإن ُوجدت يف مادة اتمة "التصممي الصناعي" سامت شلك أأو تكوين أأو منط أأو زخرفة وأأي مزجي من تكل السامت اليت، 

ل ابلعني، تروق للالصنع ( من لحئة التصاممي الصناعية: "]...[ جيب أأن يقترص 1)20وانظر أأيضًا البند  «.عني ول حُيََك علهيا اإ

 ]...[". ُمطبَّق عىل مادة واحدة اتمة الصنعالطلب عىل تصممي واحد 

 ابكس تان

تسجيل أأي تصممي  2000لس نة  لقد سكت القانون عن ذكل، كام ُذكر أأعاله، وذلكل جيوز مبوجب قانون التصاممي املسجةل

 جاميل ُمطبَّق عىل مادة ما.

 بريو

للجنة جامعة دول الأنديز عىل أأن املظهر اخلاص مبنتج ما الناجت عن أأي ترتيب للخطوط  486من القرار رمق  113تنص املادة 

لوان، أأو عن أأي شلك خاريج ثنايئ أأو ثاليث الأبعاد أأو خط أأو حميط أأو هيئة أأو ملم س أأو مادة، جيب أأن أأو مزج للأ

 يُعترب تصماميً صناعيًا، دون تغيري الغرض أأو الغاية من هذا املنتج.
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عىل أأن طلب تسجيل التصممي الصناعي جيب أأن يُدَرج يف اس امترة وأأن يش متل  486من القرار  118وكذكل تنص املادة 

 مي وبفئة هذه السلعة وفئهتا الفرعية.عىل ما ييل: )...( )د( بيان بنوع أأو صنف السلعة اليت يُطبَّق علهيا التصم

 س نغافورة

يُقصد ابلتصممي سامت الشلك أأو  تعريف التصممي: يُشرتط أأن تكون مجيع التصاممي ُمطبَّقة عىل أأي مادة أأو منتج غري مادي.

ظهرها أأو هذا املنتج التكوين أأو الألوان أأو المنط أأو الزخرفة اليت تُطبَّق عىل أأي مادة أأو منتج غري مادي ومتنح هذه املادة م 

 غري املادي مظهره. 

 اململكة املتحدة

 ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

من مدونة قوانني الولايت املتحدة، وجيب أأن تكون  35من الباب رمق  171تُفحص مجيع طلبات براءات التصاممي وفقًا للبند 

ىل "تصاممي جديدة وأأصلية وزخرفية ملادة ُمصنَّ  ة اإ وكام ُذكر أ نفًا، يكون املوضوع املطلوب حاميته هو التصممي  عة".ُموهجَّ

د يف، أأو املُطبَّق عىل، مادة ُمصنَّعة )أأو جزء مهنا( وليس املادة نفسها. جراءات  1502البند  انظر املُجسَّ من دليل اإ

 الرباءات. حفص

ىل ما ييل: "اكنت خطوط الطباعة يف ا مة خيرج وفامي يتعلق ابخلطوط، جتدر الإشارة اإ ملايض تُصنع ابس تخدام قوالب ُمجسَّ

وذلكل اكن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل مر اترخيه مينح اخلطوط  مهنا لك حرف أأو رمز.

ومن املفرتض أأل يرفض موظفو مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية مطالبات حامية  براءات تصاممي.

من مدونة قوانني الولايت املتحدة لعدم امتثالها لرشط "املادة املصنعة" حبجة أأن  35من الباب  171طوط مبوجب البند اخل

)أأ( )اثلثًا( 1504.01البند  الأساليب الأحدث للتنضيد، مبا يف ذكل التنضيد ابحلاسوب، ل تتطلب قوالب طباعة جمسمة."

جراءات حفص الرباءات )معامةل ا  خلطوط(.من دليل اإ

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

ل ملنتج )مضن تصنيف لواكرنو(.  ل جيوز املطالبة حبق التصممي اإ

 د تكل الصةل يف وليتك القضائية؟: ما سبب اشرتاط وجو 4السؤال 
تيسري معليات  الطرف املُجيب

البحث اليت تقوم هبا 

 ماكتب الفحص

تيسري معليات 

البحث عن حرية 

وم هبا الترصف اليت يق

 املس تخدمون

تيسري معليات 

البحث اليت يقوم هبا 

 مودعو الطلبات

تقييد نطاق حقوق 

 التصممي

 غري ذكل

      الربازيل

  نعم نعم  نعم كندا

  نعم   نعم الصني

 نعم*  نعم  نعم كولومبيا
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تيسري معليات  الطرف املُجيب

البحث اليت تقوم هبا 

 ماكتب الفحص

تيسري معليات 

البحث عن حرية 

وم هبا الترصف اليت يق

 املس تخدمون

تيسري معليات 

البحث اليت يقوم هبا 

 مودعو الطلبات

تقييد نطاق حقوق 

 التصممي

 غري ذكل

      كرواتيا

      امجلهورية التش يكية

      ادلامنرك

س تونيا       اإ

      فنلندا

      فرنسا

      جورجيا

      أأملانيا

      هنغاراي

      أأيرلندا

      اكزاخس تان

      ليتوانيا

  نعم    املكس يك

      نيوزيلندا

  نعم    ابكس تان

   نعم  نعم بريو

      بولندا

      الربتغال

      مجهورية كوراي

      مجهورية مودلوفا

      رومانيا

  نعم    رةس نغافو 

      سلوفاكيا

      السويد

      سويرسا 

      اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم    

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

  نعم   
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 التعليقات:

 كولومبيا

 ...(".يف تعريف التصاممي الصناعية، تشرتط ترشيعات جامعة دول الأنديز "مظهرًا معينًا للمنتج )

 املكس يك

د تصنيفًا حسب عنوان الطلب وأأشاكهل واملطالبة املرفقة، للبت يف وجود تطابق من  جراء الفحص الأسايس، ُُنّدِ عند اإ

املُس تخدم حديثًا لتصنيف لواكرنو. ويُمكِّننا هذا التصنيف من حتقيق مزيد  12ونبحث عن هذا العنوان يف الإصدار  عدمه.

 ات البحث اليت ُُنرهيا.من النجاح وادلقة يف معلي

 مجهورية كوراي

ل يف حاةل املطالبة حباميته بوصفه تصماميً  ل يكون تصممي الشاشة )مبا يف ذكل واهجة املس تخدم املصورة( قاباًل للتسجيل اإ

 جزئيًا للامدة.

 اململكة املتحدة

 ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

ن هذا الرشط اذلي يقيض بأأن يكون طلب ب ىل "تصاممي اإ ًا اإ ُمصنعة" رشٌط قانوينٌّ ينص عىل ما هو  ملادةراءة التصممي ُموهجَّ

من مدونة قوانني الولايت املتحدة،  35من الباب  171مؤهل للحامية مبوجب براءات التصممي يف الولايت املتحدة. البند 

جراءات حفص الرباءات. 1502والبند   من دليل اإ

 يةمنظمة بنلوكس للملكية الفكر 

ف التصممي بأأنه املظهر اجلديد للمنتج.  ذلكل ل ميكن منح أأي حق يف التصممي من دون بيان املنتج. يُعرَّ

 : هل ينطبق ما ييل عىل تصممي واهجة املس تخدم املصورة يف وليتك القضائية؟5السؤال 
داً يف مادة  الطرف املُجيب جيب أأن يكون ُمجسَّ

 ملموسة ليحصل عىل امحلاية

يقه عىل مادة ميكن تطب 

 افرتاضية

 التعليقات 

    الربازيل

يداع طلب تصممي يكون فيه التصممي  ل نعم كندا ميكن اإ

ما ُمطبَّقًا عىل مادة ملموسة أأو منفردًا. وجيب  اإ

أأن يشري الطلب بوضوح اإىل املادة التامة 

 الصنع اليت يُطبَّق علهيا التصممي.

  ل نعم الصني

  نعم نعم كولومبيا
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داً يف مادة  الطرف املُجيب جيب أأن يكون ُمجسَّ

 ملموسة ليحصل عىل امحلاية

يقه عىل مادة ميكن تطب 

 افرتاضية

 التعليقات 

    ياكروات 

    امجلهورية التش يكية

    ادلامنرك

س تونيا     اإ

    فنلندا

    فرنسا

    جورجيا

    أأملانيا

    هنغاراي

    أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

  نعم نعم املكس يك

    نيوزيلندا

  ل نعم ابكس تان

    بريو

    بولندا

    الربتغال

  ل نعم مجهورية كوراي

    هورية مودلوفامج 

    رومانيا

ذا اكنت واهجة املس تخدم املصورة حتتوي عىل  نعم ل س نغافورة اإ

سامت الشلك أأو التكوين أأو الألوان أأو المنط 

أأو الزخرفة، واكنت هذه الواهجة تُطبَّق عىل 

مادة أأو منتج غري مادي ليك متنح هذه املادة 

ز مظهرها أأو هذا املنتج غري املادي مظهره، جا

ملودع الطلب أأن يلمتس تسجيل واهجة 

املس تخدم املصورة بوصفها تصماميً مبوجب 

 قانون التصاممي املسجةل. 

    سلوفاكيا

    السويد

  نعم ل سويرسا

 ل ينطبق   اململكة املتحدة

    الولايت املتحدة الأمريكية

 نيف لواكرنومن تص  14.04انظر الفئة  نعم ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية
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 التعليقات:

 الولايت املتحدة الأمريكية

نفاذ الناحج لرباءات التصاممي يف حاةل الاس تخدام يف فضاء  ماكنية الإ ل يوجد يف الولايت املتحدة حاليًا ترشيع يفصل يف اإ

 افرتايض.

قلميية الفيدرالية شاكوى تّدعي انهتاك حقوق التصاممي يف  ىل احملامك الإ مت اإ الفضاء الافرتايض، ولكن ُأغِلقت قضااي وقد قُّدِ

م دبليو( وأ خرين ضد  معروفة دون الفصل يف هذه املسأأةل. انظر، عىل سبيل املثال، قضية رشكة ابيريش موتورن فريك )يب اإ

قلميية بولية نيو جرييس )  11وُأهنيت يف  2016مايو  3(. )ُرفعت القضية يف 2016رشكة تربوسكيد، احملمكة الإ

 (.2016 أأغسطس

: يف وليتك القضائية، هل تؤدي اجلوانب الوظيفية للامدة اليت لها تصممي خاص بواهجات املس تخدم 6السؤال 

 املصورة/الأيقوانت دوراً يف تقيمي الصةل بني هذا التصممي واملادة؟
 هذا ادلور؟اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا  اجلوانب الوظيفية للامدة تؤدي دوراً يف تقيمي الصةل الطرف املُجيب

   الربازيل

  ل كندا

 تقييد نطاق التصاممي. نعم الصني

  ل كولومبيا

   كرواتيا

   امجلهورية التش يكية

   ادلامنرك

س تونيا    اإ

   فنلندا

   فرنسا

   جورجيا

   أأملانيا

   هنغاراي

   أأيرلندا

   اكزاخس تان

   ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل ابكس تان

  ل بريو

   بولندا

   الربتغال

  ل مجهورية كوراي

   مجهورية مودلوفا
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 هذا ادلور؟اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا  اجلوانب الوظيفية للامدة تؤدي دوراً يف تقيمي الصةل الطرف املُجيب

   رومانيا

  ل س نغافورة

   سلوفاكيا

   السويد

  ل سويرسا

   اململكة املتحدة

  ل الولايت املتحدة الأمريكية

  ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 املكس يك

 الصناعية والرسوم الصناعية يف املكس يك، تُمنح امحلاية للشلك واملظهر، عىل النحو املُبنيَّ واملوصوف عند تسجيل التصاممي

( من قانون امللكية الصناعية عىل أأن "امحلاية املمنوحة للتصممي الصناعي ل تشمل العنارص 3)31وتنص املادة  واملُطالَب به.

نية أأو سوى أأداء وظيفة تقنية، واليت ل تتضمن أأي مسامهة اعتباطية من أأو اخلصائص اليت ل يُملهيا سوى اعتبارات تق 

املصمم، ول تكل العنارص أأو اخلصائص اليت يكون اس تنساخها بدقة رضوراًي للسامح للمنتج اذلي حيتوي التصممي بأأن جُيّمع 

 املنتجات اليت يتخذ فهيا التصممي شالًك مياكنيكيًا أأو يُوَصل مبنتج أ خر يشلك جزءًا ل يتجزأأ منه. ول ينطبق هذا القيد عىل

ىل السامح ابلتجميع أأو التوصيل املتعدد للمنتجات أأو اتصالها داخل نظام معياري". ن القانون ينص عىل  هيدف اإ ومن مثَّ فاإ

 ذكل بوضوح وبدقة.

 بريو

التصممي أأو خصائصه اليت تُملهيا  عىل أأن امحلاية املمنوحة للتصممي الصناعي ل تشمل عنارص 486من القرار  130تنص املادة 

 ابلاكمل اعتبارات طابع تقين أأو ميلهيا أأداء وظيفة تقنية، ول تتضمن أأي مسامهة اعتباطية من املصمم.

كام أأن امحلاية املمنوحة للتصممي الصناعي ل تشمل تكل العنارص أأو اخلصائص اليت يكون اس تنساخها بدقة رضوراًي للسامح 

ول ينطبق هذا القيد عىل املنتجات  التصممي بأأن جُيّمع مياكنيكيًا أأو يُوَصل مبنتج أ خر يشلك جزءًا منه.للمنتج اذلي حيتوي 

ىل السامح ابلتجميع أأو التوصيل املتعدد للمنتجات أأو اتصالها داخل نظام معياري.  اليت يتخذ فهيا التصممي شالًك هيدف اإ

 اململكة املتحدة

 ل ينطبق
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اط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت : يف حاةل اشرت 7السؤال 

حدى املواد، دون توفريها يف طلب التصممي، هل ميكن توفريها أأثناء مرحةل املعاجلة؟  واحملارف/اخلطوط واإ
 اإذا اكنت الإجابة نعم،  ميكن توفري الصةل أأثناء مرحةل املعاجلة الطرف املُجيب

 ول هل توفري هذه الصةل؟مفَْن اخمل

 املكتب مودع الطلب

    الربازيل

  نعم نعم كندا

   ل الصني

  نعم نعم كولومبيا

    كرواتيا

    امجلهورية التش يكية

    ادلامنرك

س تونيا     اإ

    فنلندا

    فرنسا

    جورجيا

    أأملانيا

    هنغاراي

    أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

  نعم نعم املكس يك

    نيوزيلندا

  نعم نعم ابكس تان

   نعم بريو

    بولندا

    الربتغال

  نعم نعم مجهورية كوراي

    مجهورية مودلوفا

    رومانيا

  نعم نعم س نغافورة

    سلوفاكيا

    السويد

    سويرسا

    اململكة املتحدة

 منع نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

  نعم نعم منظمة بنلوكس للملكية الفكرية



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
14 
 

 التعليقات:

 املكس يك

 يطلب املعهد حتديد صةل التصممي.

 بريو

عىل أأن طلب تسجيل التصممي الصناعي جيب أأن يُدَرج يف اس امترة وأأن يش متل عىل ما  486من القرار  118تنص املادة 

 ا التصممي وبفئة هذه السلعة وفئهتا الفرعية.ييل: )...( )د( بيان بنوع أأو صنف السلعة اليت يُطبَّق علهي

لهيا  120وكذكل تنص املادة  ، بعد حفص الاس امترة، أأن الطلب ل حيتوي عىل املتطلبات املُشار اإ ذا تبنيَّ من القرار عىل أأنه اإ

كورة يف غضون يف الفقرة السابقة، جيب عىل املكتب الوطين اخملتص أأن خُيطر مودع الطلب بوجوب اس تكامل املتطلبات املذ

وجيوز، بناًء عىل طلب أأحد الطرفني، متديد هذه املهةل الزمنية مرة واحدة ملدة مساوية دون  ثالثني يومًا من اترخي الإخطار.

ة قبل انهتاء املدة احملددة، يُعترب الطلب ُمتخىل عنه ويفقد  فقدان الأولوية. ذا مل يس تمكل مودع الطلب املتطلبات املُوَّضَّ واإ

 ومع عدم الإخالل مبا س بق، جيب عىل املكتب الوطين اخملتص أأن حيافظ عىل رسية الطلب. أأولويته.

 اململكة املتحدة

 ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

، س يكون من الواحض أأن عىل الإطالقففي حاةل عدم توفري الصةل  يتوقف ذكل عىل املعىن املقصود بعبارة "دون توفريها".

 من مدونة قوانني الولايت املتحدة. 35من الباب  171ح وفقًا للبند الطلب به خلل فاد

دة يف  مة ابحلاسوب وُمجسَّ ذا اكن الرمس املُودع يف الأصل ل يصور، عىل سبيل املثال، أأيقونة ُمصمَّ ومن انحية أأخرى، اإ

ىل املو  ضوع املطلوب شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو جزء مهنا، ولكن الكشف كلك يشري اإ

مة دة يف شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو جزء  -حاميته أأو يصفه بأأنه أأيقونة ُمصمَّ ابحلاسوب وُمجسَّ

البند  من مدونة قوانني الولايت املتحدة. 35من الباب  171مهنا، جاز تعديل الرمس لتفادي الرفض مبوجب البند 

جراءات حفص الرباءات. )أأ()أأوًل()ابء()ابء( من دليل1504.01  اإ

ذا اكن ُموَدعًا عىل ُنو  دخال تعديالت عىل الوصف املكتوب والرسومات واملطالبة أأو أأّي من ذكل اإ وبوجه عام، ميكن عادًة اإ

دراج أأي عنرص جديد )غري مدعوم ابلكشف الأصيل(،  حصيح ومدعومًا ابلكشف الأصيل. ضافة أأو اإ ولكن ل يُسمح ابإ

البند  صف املكتوب أأو الرسومات أأو املطالبات أأو مهنا مجيعًا.وسوف يلزم شطبه من الو 

جراءات حفص الرباءات.1)أأ()أأوًل()ابء()ابء()1504.01  ()ب( من دليل اإ

يداعات مودع الطلب دلى املكتب. جراء تعديالت من خالل اإ من مدونة اللواحئ  37من الباب  1.121انظر البند  وميكن اإ

جراءات حفص الرباءات. 714التنظميية الفيدرالية، والبند  وجيوز للمكتب أأيضًا أأن جُيري تعدياًل )تعديل الفاحص(  من دليل اإ
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ذا اكنت  ذن من مودع الطلب أأو احملايم/الوكيل اإ بغية ترسيع املعاجلة وتقليل مدة ادلورة، ولكن يلزم احلصول عىل اإ

من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية،  37لباب )ز( من ا1.121البند  التعديالت اليت س ُيجرهيا الفاحص تعديالت جوهرية.

جراءات حفص الرباءات. 714والبند   )اثنيًا()هاء( من دليل اإ

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

ذا اكن غري واحض.  س ُيطلب من مودع الطلب توضيح طلبه اإ

حدى املواد، : يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخد8السؤال  م املصورة/الأيقوانت واإ

 كيف ميكن/جيب متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف الطلب؟
صورة  الطرف املُجيب

تخدم امل س 
ت امل

هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت عن 
لكام
يان ابل نفردة + ب ت م

يقوان و الأ أأ

املادة
 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت + امل
يقوان و الأ أأ

و  نقطة أأ ط م
ادة خبطو

تقطعة م
 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

و  نقطة أأ ط م
ت + املادة خبطو

يقوان و الأ أأ

ت عن املادة
لكام
يان ابل تقطعة + ب م

 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

صةل
ت ط م

ت + املادة خبطو
يقوان و الأ أأ

 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت + 
يقوان و الأ أأ

صةل + 
ت ط م

املادة خبطو

ت عن املادة
لكام
يان ابل ب

 

كل
ري ذ
غ

 

       الربازيل

  نعم  نعم  نعم كندا

  نعم     الصني

 نعم*   نعم   كولومبيا

       كرواتيا

       امجلهورية التش يكية

       ادلامنرك

س تونيا        اإ

       فنلندا

       فرنسا

       جورجيا

       أأملانيا

       هنغاراي

       أأيرلندا

       اكزاخس تان

       ليتوانيا

    نعم   املكس يك

       نيوزيلندا

   نعم نعم   ابكس تان

   نعم  نعم  بريو

       بولندا
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صورة  الطرف املُجيب
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت عن 
لكام
يان ابل نفردة + ب ت م

يقوان و الأ أأ

املادة
 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت + امل
يقوان و الأ أأ

و  نقطة أأ ط م
ادة خبطو

تقطعة م
 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

و  نقطة أأ ط م
ت + املادة خبطو

يقوان و الأ أأ

ت عن املادة
لكام
يان ابل تقطعة + ب م

 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

صةل
ت ط م

ت + املادة خبطو
يقوان و الأ أأ

 

صورة 
تخدم امل س 

ت امل
هجا
صاممي وا

ل ت
ي ث مت

ت + 
يقوان و الأ أأ

صةل + 
ت ط م

املادة خبطو

ت عن املادة
لكام
يان ابل ب

 

كل
ري ذ
غ

 

       الربتغال

    نعم   مجهورية كوراي

       مجهورية مودلوفا

       رومانيا

    نعم   س نغافورة

       ياسلوفاك 

       السويد

       سويرسا

       اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم*     

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

 نعم   نعم نعم نعم

 التعليقات:

 كولومبيا

ىل الصةل بني واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة من العنوان )بيان ابللكامت(، لأهنا ت وأأما  صاممي ثنائية الأبعاد.يشار اإ

لزايم، لأن هل وظيفة توضيحية حفسب، أأْي لبيان موقع واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة  نه غري اإ المتثيل خبطوط منقطة فاإ

ومع ذكل، جيب تقدمي واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة خالية من أأي عنرص خاريج، وذكل لأغراض  عىل املنتج.

  وامحلاية.ادلراسة والنرش

 املكس يك

، بعنوان "رمس صناعي لواهجة 48214س نضيف فامي ييل مثاًل بيانيًا لتعريف لك عنرص من هذه العنارص، يف الامتياز رمق 

دارة أأهجزة لسلكية"، امللف  وترد يف املثال أأشاكل واهجة  .MX/f/2016/001519مس تخدم مصورة تُس تخدم يف اإ

 قطة، وبيان للعنوان ابللكامت.مس تخدم مصورة، واملادة خبطوط من
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 اململكة املتحدة

 ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

هذه الإجاابت مجيعها أأساليب حممتةل ميكن هبا متثيل واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة ابس تثناء اخليار الأول، أأل وهو 

ورمغ أأن الطلب سرُيفَض يف  قوانت منفردة + بيان ابللكامت عن املادة"."متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأي

 احلاةل الأوىل، رمبا يكون الطلب قاباًل لالإصالح من خالل التعديل، وذكل حسب الكشف كلك.

دة يف شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو  مة ابحلاسوب وُمجسَّ ذا اكن الرمس ل يصور أأيقونة ُمصمَّ واإ

ما خبطوط متصةل أأو متقطعة )أأْي يف حاةل اخليار الأول املذكور يف الاس تبيان(، جاز تعديل أأو تصحيح الطلب  جزء مهنا، اإ

ىل املوضوع املطلوب  35من الباب  171لميتثل للبند  ذا اكن الكشف كلك يشري اإ من مدونة قوانني الولايت املتحدة، اإ

مة ابحلاسو  دة يف شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو جزء حاميته أأو يصفه بأأنه أأيقونة ُمصمَّ ب وُمجسَّ

دة يف  مهنا. مة ابحلاسوب وُمجسَّ ىل املوضوع املطلوب حاميته أأو يصفه بأأنه أأيقونة ُمصمَّ ذا اكن الكشف كلك ل يشري اإ ولكن اإ

يتعذر معه دون  شاشة حاسوب أأو شاشة عرض أأو لوحة عرض أأخرى أأو جزء مهنا، فقد يكون الطلب به خلل فادح

 تفادي الرفض ويلزم شطب أأي عنرص جديد.

جراءات حفص الرباءات.1504.01البند   )أأوًل()ابء( من دليل اإ

 
 العنوان: بيان للامدة ابللكامت

 متثيل واهجة املس تخدم املصورة

 املادة خبطوط منقطة
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 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

انظر أأيضًا برانمج التقارب رمق  أأي تصوير يوحض أأن املادة قد ُكشف عهنا وأأن امحلاية مطلوبة لواهجة املس تخدم املصورة فقط.

 حتاد الأورويب.لال 6

حدى املواد 9السؤال  : يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

واكن مكتبك أأحد ماكتب الفحص، هل يبحث مكتبك عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّيً اكنت املواد اليت 

 علهيا؟ طبقين 
املكتب عن أأي تصممي يبحث  الطرف املُجيب

هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّيً 

 اكنت املواد اليت ينطبق علهيا

 يرىج رشح الإجابة

   الربازيل

عند البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة، سيبحث  ل كندا

املكتب عن تصاممي ُمطبَّقة عىل املادة نفسها أأو مواد تتشارك 

 يف وظيفة مشاهبة.

  ل الصني

، ينص التعريف الوارد يف ترشيعات D486 113يف املادة  نعم ومبياكول

جامعة دول الأنديز عىل ما ييل: ")...( دون تغيري الغرض أأو 

نه يف حاةل توفر الرشط  الغاية من املنتج املذكور". وذلكل فاإ

نفسه يف طلب يتعلق بس يارة ميكن اختاذها لعبة للأطفال، 

 ات.جُيرى البحث أأيضًا يف فئة الس يار 

   كرواتيا

   امجلهورية التش يكية

   ادلامنرك

س تونيا    اإ

   فنلندا

   فرنسا

   جورجيا

   أأملانيا

   هنغاراي

   أأيرلندا

   اكزاخس تان

   ليتوانيا

يستند البحث عن حاةل التقنية الصناعة السابقة اإىل تصنيف  نعم املكس يك

 املامثةل.لواكرنو، ولكنه يُس تمكَل مبصطلحات للمنتجات 

   نيوزيلندا
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املكتب عن أأي تصممي يبحث  الطرف املُجيب

هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّيً 

 اكنت املواد اليت ينطبق علهيا

 يرىج رشح الإجابة

نعم، مكتب التصاممي مبنظمة امللكية الفكرية الباكس تانية مكتب  نعم ابكس تان

أأخرى تُطبَّق علهيا نفس  مادةوجُيرى البحث عن أأي  حفص.

واهجة املس تخدم املصورة لأن التصنيف حىت ال ن يستند اإىل 

 التصممي وليس املادة. 

من قانون التصاممي  (2)3وعالوة عىل ذكل، ترد يف البند 

مالحظة توضيحية تشري اإىل أأن  2000املُسجةل لس نة 

ذا اكنت ل ختتلف  التصاممي ل تكون جديدة أأو أأصلية اإ

ذا اكنت جمرد توليفة من  اختالفًا كبريًا عن تصاممي معروفة أأو اإ

 سامت التصاممي.

، جيب عىل املكتب الوطين 486من القرار  124وفقًا للامدة  نعم بريو

تص أأن ينظر هل موضوع الطلب يتوافق مع أأحاكم املادتني اخمل 

أأم ل، وهل التصممي الصناعي خيلو بوضوح من  116و 113

اجلدة أأم ل، وجيب عليه يف حاةل الاعرتاض عىل التسجيل أأن 

جُيري حتلياًل للجدة استنادًا اإىل حق سابق ساري املفعول أأو 

 ة.بناًء عىل افتقار التصممي الصناعي اإىل اجلد

   بولندا

   الربتغال

من أأجل حامية احلق يف تطبيق التصممي عىل مجيع أأنواع أأهجزة  نعم مجهورية كوراي

العرض دون التنازل عن أأي منتج، يُسمح ملودعي الطلبات 

ابختيار عبارة "لوحة عرض" عند حتديد املادة اليت يُطبَّق علهيا 

يبحث الفاحص ول  تصممي واهجة املس تخدم املصورة/ الأيقونة.

عن املادة اليت يتجسد فهيا تصممي الواهجة أأو الأيقونة حفسب، 

بل يبحث أأيضًا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة بغض النظر 

 عن املادة.

   مجهورية مودلوفا

   رومانيا

ل  ل س نغافورة الفحص الشلكي فقط هو املطلوب. ومع ذكل، جيوز للُمسّجِ

ذا اكن التصممي، يف ظاهره، أأن يرفض طلب تسجيل تصممي  اإ

 ليس جديدًا. 

   سلوفاكيا

   السويد

   سويرسا

  ل ينطبق اململكة املتحدة
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املكتب عن أأي تصممي يبحث  الطرف املُجيب

هل مظهر مماثل أأو مطابق، أأاّيً 

 اكنت املواد اليت ينطبق علهيا

 يرىج رشح الإجابة

ذا اكن التصممي املطلوب حاميته الوارد يف  نعم الولايت املتحدة الأمريكية عند البّت فامي اإ

الطلب يُعترب جديدًا أأم ل، ميكن اس تخدام أأحد مراجع التقنية 

ة.الصناعية  ثبات عدم اجلدَّ   السابقة يف جمال غري مشابه لإ

فال يُشرتط يف الاستباق أأن يكون التصممي املطلوب حاميته 

 والتقنية الصناعية السابقة من جمالت مشاهبة. 

In re Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 

50, 52 (CCPA 1956).  

لية حصول "يصح القول بأأن وجه اس تخدام املادة ل يؤثر يف أأه 

ذا اكن قد س بق الكشف عن أأي  تصمميها عىل براءة، وبأأنه اإ

مادة لها مظهر مياثل يف جوهره مظهر املادة اخلاصة مبودع 

وبناًء عىل ذكل،  الطلب، فال عربة بوجه اس تخدام هذه املادة.

ل ميكن الاحتجاج بعدم تشابه التقنية الصناعية يف قضااي 

فصح عنه يف التقنية التصاممي يف حاةل وجود أأي س بق مُ 

الصناعية السابقة." املرجع السابق نفسه )ُحذفت عالمات 

جراءات  1504.02البند رمق  الاقتباس ادلاخلية(. من دليل اإ

 (.MPEPحفص الرباءات )

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية ليست مكتب حفص. ل ينطبق منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

التصممي مضن اإحدى املواد املُتنازل عهنا )خبطوط متقطعة مثاًل(، ما هو تأأثري املادة عىل نطاق حامية : يف حاةل متثيل 10السؤال 

  التصممي؟
 يقترص نطاق امحلاية عىل: الطرف املُجيب

نوع املادة املُتنازل عهنا 

 دون غريها

 يقترص نطاق امحلاية

عىل: املواد اليت تندرج مضن 

 التصنيف نفسه

عىل:  يقترص نطاق امحلاية

 غري ذكل

 

هل يوجد اس تثناء 

لتصاممي واهجات 

املس تخدم 

 املصورة/الأيقوانت؟

     الربازيل

 ل نعم نعم  كندا

     الصني

     كولومبيا

     كرواتيا

     امجلهورية التش يكية

     ادلامنرك

س تونيا      اإ

     فنلندا

     فرنسا

     جورجيا
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 يقترص نطاق امحلاية عىل: الطرف املُجيب

نوع املادة املُتنازل عهنا 

 دون غريها

 يقترص نطاق امحلاية

عىل: املواد اليت تندرج مضن 

 التصنيف نفسه

عىل:  يقترص نطاق امحلاية

 غري ذكل

 

هل يوجد اس تثناء 

لتصاممي واهجات 

املس تخدم 

 املصورة/الأيقوانت؟

     أأملانيا

     هنغاراي

     أأيرلندا

     اكزاخس تان

     ليتوانيا

     املكس يك

     نيوزيلندا

 ل  نعم  ابكس تان

     بريو

     بولندا

     الربتغال

 نعم  نعم  مجهورية كوراي

     مجهورية مودلوفا

     رومانيا

 ل   نعم س نغافورة

     سلوفاكيا

     السويد

 ل   نعم سويرسا

     تحدةاململكة امل 

 ل** نعم*   الولايت املتحدة الأمريكية

منظمة بنلوكس للملكية 

 الفكرية

 ل   نعم

 التعليقات:

 كندا

 سوف تُمنح امحلاية للجزء املرسوم خبطوط متصةل يف التصممي، وسوف متتد لتشمل نفس املادة أأو مواد مماثةل.

 كولومبيا

ل عىل تصممي واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة، لأن متثيل املادة خبطوط منقطة غري  ل تُركِّز ادلراسة والنرش وامحلاية اإ

 مقبول يف أأثناء الفحص الشلكي.
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 املكس يك

تقتيض الإجراءات املُتَّبعة يف املكس يك أأن ينص أأحد عنارص امحلاية عىل أأن امحلاية تقترص عىل املنتج اذلي يُطبَّق عليه 

 التصممي.

 بريو

 ادة تكون خارج نطاق حامية التصممي الصناعي.من املعلوم أأن امل

 مجهورية كوراي

ذا اكن  يس تخدم املكتب الكوري للملكية الفكرية مادة خاصة للتصاممي اليت تُعرض عىل شاشة، أأل ويه "لوحة عرض". فاإ

رة "لوحة عرض يظهر مودع الطلب يريد حامية تصممي من هذا القبيل عىل أأكرث من مادة، فميكنه أأن يُعنون بيان املنتج بعبا

ويف هذه احلاةل، ل يقترص نطاق حامية واهجة املس تخدم املصورة أأو  علهيا تصممي )واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة(".

 الأيقونة عىل املادة، مثل الهاتف احملمول واحلاسوب والأهجزة املزنلية وما اإىل ذكل.

 اململكة املتحدة

 ا.ليس لها أأي تأأثري، فقد مت التنازل عهن

 الولايت املتحدة الأمريكية

 * املادة املُتنازل عهنا ليست جزءًا من التصممي املُطالَب حباميته، ومن مثَّ ل حتد من نطاق عنرص امحلاية.

وز أأما املادة اليت ل تكون جزءًا من التصممي املُطالَب حباميته، ولكهنا تُعترب رضورية لإظهار البيئة اليت يرتبط هبا التصممي، فيج

ويشمل ذكل أأي جزء من مادة يتجسد فهيا التصممي أأو يُطبَّق علهيا ول تُعترب جزءًا من  متثيلها يف الرمس خبطوط متقطعة.

، والبند In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)انظر قضية  التصممي املُطالَب حباميته.

جراءات حفص الرباءات.1503.02  )اثلثًا( من دليل اإ

 ** تُعاَمل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت ابلطريقة نفسها.

: يف حاةل متثيل التصممي مضن اإحدى املواد اليت تظهر خبطوط متصةل، سوف يُعترب أأن نطاق براءة التصممي/ 11السؤال 

 تسجيل التصممي يشمل ما ييل: 
  ذكلغري الًك من التصممي واملادة التصممي وحده الطرف املُجيب

    الربازيل

  نعم  كندا

  نعم  الصني

  نعم  كولومبيا

    كرواتيا

    امجلهورية التش يكية
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  ذكلغري الًك من التصممي واملادة التصممي وحده الطرف املُجيب

    ادلامنرك

س تونيا     اإ

    فنلندا

    فرنسا

    جورجيا

    أأملانيا

    هنغاراي

    أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

  نعم  املكس يك

    نيوزيلندا

   نعم ابكس تان

  نعم  بريو

    بولندا

    الربتغال

  نعم  مجهورية كوراي

    مجهورية مودلوفا

    رومانيا

  نعم  س نغافورة

    سلوفاكيا

    السويد

   نعم سويرسا

  نعم  اململكة املتحدة

    الولايت املتحدة الأمريكية

  نعم  منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 كولومبيا

ننا، يف كولومبيا، نطبق قواعد الرمس التقين اخلاصة بمتثيل اخلطوط: فالرمس املتصل للحواف واخلطوط احمليطية املرئية،  اإ

 من الباب العارش من "التعممي الأحادي"(. 1.2.4.1والرمس املنقط للحواف واخلطوط احمليطية اخملفية )الفقرة 

 املكس يك

ذا تضمن التصممي املُراد حاميته أأي قونة عىل شاشة عرض، مع عرض املنتج خبطوط متصةل، كام يف مثال التسجيل املمنوح، اإ

 تُمنح امحلاية لالك التصمميني.
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 ابكس تان

ل للتصممي اذلي يظهر بطريقة متطابقة عىل املادة املُمثَّةل، ولكن امحلاية ل تشمل املادة يف حد ذاهتا.  ل تُمنح امحلاية اإ

 لأمريكيةالولايت املتحدة ا

ىل املوضوع اذلي يُعترب التصممي املُطالَب حباميته. وأأي موضوع يظهر خبطوط  تشري اخلطوط املتصةل يف متثيالت التصاممي اإ

جراءات حفص الرباءات.اثلثاً ) 1503.01البند  متصةل يُعترب جزءًا من التصممي ويُراعى عند حتديد نطاق التصممي.  ( من دليل اإ

ثيل التصممي مضن اإحدى املواد املتنازل عهنا )خبطوط متقطعة مثاًل( واشرتاط حتديد املادة أأو املواد اليت : يف حاةل مت 12السؤال 

 يرتبط هبا اس تخدام التصممي الصناعي، مفا الغرض من هذا التحديد؟
 التعليقات  )أأو املواد( الغرض من حتديد املادة الطرف املُجيب

   الربازيل

وي الطلب عىل امس املادة التامة الصنع اليت يُطبَّق علهيا جيب دامئًا أأن حيت  كندا

ة.  التصممي من أأجل تقييد نطاق التصممي وتقيمي اجلدَّ

د الطلب  يداع طلب تصممي يوحض التصممي مبفرده، ولكن جيب أأن حُيّدِ وجيوز اإ

 مادة اتمة الصنع.

   الصني
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 التعليقات  )أأو املواد( الغرض من حتديد املادة الطرف املُجيب

غري مقبوةل يف كولومبيا لمتثيل العنارص غري نظرًا اإىل أأن اخلطوط املنقطة  الرتتيب والتصنيف كولومبيا

ف بغرض حتديد تصنيفها.  املطلوب حاميهتا، فاإن املادة تُعرَّ

   كرواتيا

   امجلهورية التش يكية

   ادلامنرك

س تونيا    اإ

   فنلندا

   فرنسا

   جورجيا

   أأملانيا

   هنغاراي

   أأيرلندا

   اكزاخس تان

   ليتوانيا

د التصممي الصناعي املنتج  تتطلب  املكس يك الإجراءات املُتَّبعة يف املكس يك أأن حُيّدِ

 اذلي يُطبَّق عليه التصممي.

   نيوزيلندا

وفقًا لقانون التصاممي الباكس تاين، ل يُعد التعريف رضوراًي، المتثيل فقط هو   ابكس تان

 املهم.

   بريو

   بولندا

   الربتغال

ابلية للتطبيق الصناعي للحَك عىل الق مجهورية كوراي

 واس تخدام املادة.

 

   مجهورية مودلوفا

   رومانيا

ترسي احلقوق اليت مينحها التسجيل عىل  س نغافورة

ق علهيا  ل بشأأهنا التصممي وُطّبِ أأي مادة ُسِّ

هذا التصممي أأو أأي تصممي ل خيتلف كثريًا 

 عنه. 

 

   سلوفاكيا

   السويد

   سويرسا

ليه السؤال.  اململكة املتحدة نه  ? لس نا متأأكدين مما يشري اإ ذا اكن املقصود هو التصنيف، فاإ اإ

 يساعد يف البحث.

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

ىل التنازل عهنا ابس تخدام خطوط   ن ُأشري اإ دراج املادة واجٌب، حىت واإ اإ

ثبات أأن التصممي املطلوب حاميته تصممي زخريف ملادة  متقطعة، وذكل لإ
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 التعليقات  )أأو املواد( الغرض من حتديد املادة الطرف املُجيب

 171قابل للحامية مبوجب براءة تصممي يف الولايت املتحدة. البند مصنعة وأأنه 

 من مدونة قوانني الولايت املتحدة. 35من الباب 

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

 امحلاية للامدة، التصممي هو العنرص املطلوب حاميته. 

 عدم اشرتاط وجود صةل)ب( 

ُ 13السؤال  حدى : يف وليتك القضائية، ملاذا ل ي شرتط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

 املواد؟ 
بسبب طبيعة التصاممي التكنولوجية  الطرف املُجيب

اجلديدة اليت جيوز اس تخداهما يف 

 مواد/ بيئات خمتلفة

 غري ذكل

الصةل اختيارية، سواء ُذكرت ابللكامت أأو من خالل   الربازيل

 تقطعة.متثيل املادة خبطوط م 

   كندا

   الصني

   كولومبيا

  نعم كرواتيا

  نعم امجلهورية التش يكية

   ادلامنرك

س تونيا   نعم اإ

واهجة املس تخدم املصورة تُعّد، يف نظران، منتجًا يف حد   فنلندا

 .04-14ذاته، وتُصنَّف هذه الواهجات مضن الفئة 

  نعم فرنسا

  نعم جورجيا

 المتثيل اإىل التصممي فقط، دون أأي جيب أأن يشري نعم أأملانيا

وميكن يف أأملانيا منح امحلاية لواهجة  أأدوات أأخرى.

املس تخدم املصورة يف حد ذاهتا )بوصفها "تصماميً 

 افرتاضيًا"(.

ل توجد يف القانون الهنغاري متطلبات خاصة محلاية   هنغاراي

ووفقًا  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/ الأيقوانت.

بشأأن  2001لس نة  48( من القانون رمق 1)1للامدة 

ليه فامي ييل ابمس:  امحلاية القانونية للتصاممي )املُشار اإ

قانون التصاممي الهنغاري(، تُمنح امحلاية لأي تصاممي 

ول ترتبط حامية التصاممي  جديدة وذات طابع فردي.

بفئة السلع كحامية العالمات التجارية، وذلكل ل يُنَظر 

نتج اذلي يُطبَّق عليه التصممي عند حفص اإىل فئة امل 

 نطاق امحلاية.
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بسبب طبيعة التصاممي التكنولوجية  الطرف املُجيب

اجلديدة اليت جيوز اس تخداهما يف 

 مواد/ بيئات خمتلفة

 غري ذكل

بسبب عدم وجود أأي ترشيع يشرتط وجود صةل تربط   أأيرلندا

 التصممي ابملادة.

ل يشرتط ترشيع مجهورية اكزاخس تان وجود صةل بني   اكزاخس تان

 التصممي واملادة. 

ارص جيب تقدمي التصممي عىل خلفية حمايدة دون أأي عن نعم ليتوانيا

ضافية خارجة عن نطاق امحلاية. ذلكل جيب، يف حاةل  اإ

اس تخدام أأجزاء أأخرى، أأن يُشار اإىل أأهنا غري محمية بأأن 

 تُطمس أأو تُرمس خبطوط متقطعة أأو ما اإىل ذكل.

   املكس يك

   نيوزيلندا

 وفقًا لقانون التصاممي دلينا، تُعّد الصةل جانبًا همامً.  ابكس تان

   بريو

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

   مجهورية كوراي

  نعم مجهورية مودلوفا

  نعم رومانيا

   س نغافورة

  نعم سلوفاكيا

  نعم السويد

  نعم سويرسا

   اململكة املتحدة

  ل ينطبق الولايت املتحدة الأمريكية

   منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 ادلامنرك

 ل ينطبق

 فرنسا

 لفحص اذلي يقوم به املكتب عىل اس تخدام التصاممي.ل يركز ا

 املكس يك

 ل ينطبق
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 السويد

 .من تصنيف لواكرنو 04-14تُصنَّف واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مضن الفئة 

 اململكة املتحدة

ىل يسمح قانون التصاممي املُسجَّةل ابمحلاية الثنائية والثالثية الأبعاد لكتهيام. واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة  وذلكل يُنَظر اإ

 وميكن تطبيقه عىل أأي يشء برشط أأن يظل املظهر كام هو دون تغيري.  عىل أأهنا تصممي يف حد ذاته.

: يف حاةل عدم اشرتاط وجود صةل يف وليتك القضائية واكن مكتبك أأحد ماكتب الفحص، هل يبحث مكتبك 14السؤال 

  اكنت املواد اليت ينطبق علهيا؟ابق، أأايًّ عن أأي تصممي هل مظهر مماثل أأو مط
يبحث املكتب عن أأي  الطرف املُجيب

تصممي هل مظهر مماثل أأو 

مطابق، أأاّيً اكنت املواد 

 اليت ينطبق علهيا

 يرىج رشح الإجابة

ل بطلب من املاكل. نعم الربازيل ويقترص البحث  جُيرى البحث بعد تسجيل التصممي، ولكنه ل جُيرى اإ

 من تصنيف لواكرنو. 04-14ة عىل الفئ

   كندا

   الصني

   كولومبيا

  ل كرواتيا

  نعم امجلهورية التش يكية

  ل ادلامنرك

س تونيا س تونيا بنظام تسجيل شلكي. ل اإ ل التصاممي الصناعية يف اإ ل املتطلبات  فال يراقب املكتب تُسجَّ اإ

يفحص التصممي الصناعي  ول –الطلبالاس تنساخ، والالزتام ابملواعيد الهنائية، و –الشلكية 

يداع  للوقوف عىل جدته أأو طابعه الفردي أأو قابليته للتطبيق الصناعي أأو حق الشخص يف اإ

 وجيوز الطعن يف حقوق ماكل التصممي الصناعي املسجل أأمام القضاء.  الطلب.

  نعم فنلندا

   فرنسا

  نعم جورجيا

   أأملانيا

ذا اكنت تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/ الأيقوانت مشاهبة  يقوم مكتبنا هبذا نعم هنغاراي البحث اإ

 ويُبحث عن التصممي بوصفه رمزًا بيانيًا. لأي تصممي أ خر.

 معليات البحث عن اجلدة ل يقوم هبا املكتب الأيرلندي. ل أأيرلندا

  نعم اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

   املكس يك

   نيوزيلندا

   ابكس تان

   بريو
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يبحث املكتب عن أأي  الطرف املُجيب

تصممي هل مظهر مماثل أأو 

مطابق، أأاّيً اكنت املواد 

 اليت ينطبق علهيا

 يرىج رشح الإجابة

   بولندا

  ل الربتغال

   مجهورية كوراي

جُيرى البحث يف قواعد البياانت )عن تصاممي مسجةل( حسب الفئة والفئات الفرعية املذكورة  نعم مجهورية مودلوفا

يف الطلب )تصنيف لواكرنو(. ول جُيرى البحث عن تصاممي غري مسجةل، تصاممي معروفة 

 للجميع.

 .04-14 الفئة جُيرى البحث يف نعم رومانيا

   س نغافورة

 البيان اخملتلف للمنتج، وتصنيف لواكرنو اخملتلف. ل سلوفاكيا

   السويد

 معهد امللكية الفكرية ليس مكتب حفص. ل سويرسا 

جراء معليات البحث عن اجلدة يف اململكة املتحدة يف عام  ل اململكة املتحدة  .2006توقف اإ

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل ينطبق

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

  

 التعليقات:

 ادلامنرك

ذا اكن التصممي الصناعي جديدًا وميتكل طابعًا فرداًي  يُرىج العمل أأن مكتبنا ل يبحث عن أأي حقوق سابقة، لأننا ل خنترب ما اإ

 أأم ل.

 أأملانيا

  املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية ليس مكتب حفص.

 املكس يك

 ل ينطبق

 بولندا

 مكتب الرباءات البولندي ليس مكتب حفص.
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 الربتغال

يداع اعرتاض عىل طلب التصممي. ل يف حاةل اإ  ل جُيرى البحث يف املعهد الوطين للملكية الصناعية اإ

 السويد

 مكتب الرباءات السويدي ليس مكتب حفص.

ون معليات البحث عن ةل، كيف جيري املس تخدم: يف حاةل عدم اشرتاط وليتك القضائية وجود ص15السؤال 

 الترصف؟ حرية
 معليات البحث عن حرية الترصف الطرف املُجيب

جراء البحث يف قاعدة البياانت الربازيلية لسجالت التصاممي:  الربازيل جيب اإ

gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/desenhos/DesenhoSearchAvancado.jsp//https:. 

من تصنيف لواكرنو،  04-14ويف حاةل واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت، جيب أأن يُركِّز البحث عىل الفئة 

 ولكن جيوز أأل يقترص علهيا.

  كندا

  الصني

  كولومبيا

التصاممي الأخرى، ابمس املنتج و/أأو املظهر و/أأو املاكل و/أأو املصمم و/أأو الفئة )الرئيس ية ابلطريقة نفسها املُتّبعة مع  كرواتيا

 أأو الفرعية( لتصنيف لواكرنو.

نرتنت  امجلهورية التش يكية services/online-https://www.upv.cz/en/client- -ابس تخدام قاعدة بياانت متاحة عىل الإ

database.html-databases/national-databases/industrialdesign . 

  ادلامنرك

س تونيا جراء معليات البحث ابس تخدام قواعد بياانت متاحة عىل املوقع الإلكرتوين مل  اإ كتبنا: ميكن للمس تخدمني اإ

databases-designs-https://www.epa.ee/en/databases/industrial  أأو الاس تعانة مبحايم براءات

 للحصول عىل مساعدة همنية.

 .04-14 تُصنَّف واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مضن الفئة فنلندا

من  14ميكن للمس تخدمني أأن يبحثوا يف التصاممي اخلاصة ابلواهجات املصورة أأو الأيقوانت، املنصوص علهيا يف الفئة  فرنسا

 تصنيف لواكرنو.

ميكن للمس تخدمني اإجراء البحث حسب تصنيف لواكرنو أأو ببيان املنتج، أأو ميكهنم اس تخدام حمراكت البحث ابلصور  جورجيا

 .TinEyeت ابس تخدام برامج مثل عىل الإنرتن

فاملكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية ل يقوم  ينبغي أأن جتيب عن هذا السؤال منظامت املس تخدمني. أأملانيا

 بعمليات البحث عن حرية الترصف.

 00-32رنو، أأل وهام الفئة جيب عىل املس تخدمني أأن يبحثوا يف قواعد البياانت اخلاصة بفئتني من فئات تصنيف لواك هنغاراي

 .04-14والفئة 

 هذا أأمر خيص املس تخدمني. أأيرلندا

  اكزاخس تان

جراء معليات البحث عن طريق بيان املنتج أأو فئة لواكرنو. ليتوانيا  ميكن اإ

  املكس يك

  نيوزيلندا

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/desenhos/DesenhoSearchAvancado.jsp
https://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/industrialdesign-databases/national-database.html
https://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/industrialdesign-databases/national-database.html
https://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/industrialdesign-databases/national-database.html
https://www.epa.ee/en/databases/industrial-designs-databases
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 معليات البحث عن حرية الترصف الطرف املُجيب

  ابكس تان

  بريو

جراء معليات البحث ابس تخدام تصنيف لواك بولندا  رنو.ميكن للمس تخدمني اإ

جراء "معليات البحث عن حرية الترصف" بأأنفسهم لأن مكتبنا ل يقدم هذه اخلدمة. الربتغال ويف  جيب عىل املس تخدمني اإ

موقعنا الإلكرتوين، ميكن للمس تخدمني أأن يبحثوا يف طلبات التصاممي والتسجيل من خالل تصنيف لواكرنو أأو بيان 

 املنتج أأو املاكل/ مودع الطلب.

  رايمجهورية كو 

جراء معليات البحث وفقًا للفئة الرئيس ية أأو الفرعية )تصنيف لواكرنو( اليت تتوافق مع واهجة  مجهورية مودلوفا ميكن للمس تخدمني اإ

 املس تخدم املصورة أأو الأيقونة.

 هذا املفهوم )أأْي مفهوم حرية الترصف( خاص مبجال الرباءات.  رومانيا

 خالل تسجيهل، وبناًء عىل هذا التسجيل تُمنَح شهادة تسجيل.  ويف رومانيا، تكون حامية التصممي من

ووفقًا لقانون التصاممي الروماين، يقوم مكتبنا، عند الطلب، ببحث واثئقي يف التصاممي املنشورة. ومن اخلدمات 

ة التصممي الصناعي، والبحث الواثئقي ملنع التعدي عىل  التصممي، ذات الصةل: البحث الواثئقي املس بق فامي خيص جدَّ

د رسوم هذه اخلدمات. والبحث الواثئقي لرصد املنافسة.   ويوجد قرار داخيل حُيّدِ

كام أأن هذه الأنواع من معليات البحث الواثئقي ميكن أأن يقوم هبا املس تخدم بنفسه أأو حمامو التصاممي أأو هيئات 

نفاذ يف قواعد البياانت ذات الصةل عىل موقعنا الإلكرتوين   جمااًن. www.osim.roالإ

  س نغافورة

 يقوم املس تخدمون بعلميات البحث عن طريق تصنيف لواكرنو وبيان املنتج. سلوفاكيا

  السويد

ذلكل ل نعرف كيف ميكن أأن يقوم هبا  ل يقوم معهد امللكية الفكرية بعمليات البحث عن حرية الترصف. سويرسا 

 املس تخدمون.

جراء معليات البحث عن احلقوق السابقة عرب قاعدة بياانت  اململكة املتحدة وسوف تُصنَّف واهجات  .DesignViewميكن اإ

 .03-18واحملارف مضن الفئة  04-14املس تخدم املصورة والأيقوانت مضن الفئة 

 ل ينطبق الولايت املتحدة الأمريكية

منظمة بنلوكس للملكية 

 الفكرية

 

 :التعليقات

 ادلامنرك

 ل ينطبق

 املكس يك

 ل ينطبق

 سلوفاكيا

 واهجات للحواسيب 14.02

http://www.osim.ro/
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 واهجات لشاشات العرض 14.04

 أأيقوانت 14.04

 حمارف/خطوط 18.03

 السويد

 من تصنيف لواكرنو 04-14تُصنَّف واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مضن الفئة 

 ود صةل، هل يكون تعريف املادة:: يف حاةل عدم اشرتاط وليتك القضائية وج16السؤال 
 ما الأثر املرتتب عىل ذكل التعريف؟ اإجبارايً  اختيارايً  الطرف املُجيب

 تعريف املادة )ابللكامت أأو ابلمتثيل خبطوط متقطعة( قد يؤثر يف نطاق البحث.  نعم الربازيل

    كندا

    الصني

    كولومبيا

ح طبيعة املنتج، وسيسمح بتصنيف لك منتج يف فئة واحدة طبقًا تعريف املنتج س ُيمزّيِ بوضو  نعم  كرواتيا

 لتفاق لواكرنو بشأأن وضع تصنيف دويل للتصاممي الصناعية.

 لن يكون لتعريف املنتج أأي تأأثري عىل نطاق امحلاية الناجتة عن التصممي الصناعي يف حد ذاته. نعم  امجلهورية التش يكية

مبجرد ذكر أأنه "واهجة مصورة"، أأو ميكن حتديد الغرض من التصممي من  ميكن تعريف التصممي  نعم ادلامنرك

 خالل الإشارة اإىل املادة، مثال: "واهجة حاسوب".

وتعريف املادة، من الناحية النظرية، ليس سوى أأمر شلكي، ولكنه من احملمتل، يف حاةل الإشارة 

 .اإىل املادة، أأن يؤثر يف قراران عند تقيمي الانهتأاكت احملمتةل

س تونيا ميكن اس تخدامه لتوضيح الأغراض أأو عند الامتس امحلاية للمنتج كلك، برشط أأن تكون الأجزاء   نعم اإ

 اليت تظل مرئية يف أأثناء الاس تخدام العادي للمنتج يه احملمية دون غريها.

 ليس هل أأي تأأثري.  نعم فنلندا

   نعم فرنسا

   نعم جورجيا

 يان املنتج( أأمر همم من أأجل تصنيف التصاممي.تعريف املادة )ب  نعم  أأملانيا

( من قانون التصاممي الهنغاري، جيب أأن حيتوي طلب التصممي عىل الامتس ملنح 2)36وفقًا للامدة  نعم  هنغاراي

ذا لزم الأمر، الواثئق  امحلاية للتصممي، ومتثيل التصممي، وتسمية املنتج اذلي جيسد التصممي، واإ

طار 1)47قًا للامدة ووف الأخرى ذات الصةل. أأ(، جيب عىل املكتب الهنغاري للملكية الفكرية، يف اإ

حفص املتطلبات الرمسية الشلكية، أأن يفحص الطلب للتحقق من استيفاء املتطلبات الرمسية 

ذا اكن طلب التصممي ل يس تويف املتطلبات  (.2)36الشلكية املنصوص علهيا يف املادة  واإ

جيب، حسب طبيعة الاعرتاض، اس تدعاء مودع الطلب  أأ(،1املفحوصة مبوجب الفقرة )

ذا اكن ل يس تويف املتطلبات حىت  لتصحيح اخملالفات. وجيب رفض طلب التصممي لكيًا أأو جزئيًا اإ

 بعد تصحيح اخملالفات أأو تقدمي تعليقات.

 للمتكني من تصنيف التصممي وفقًا لتصنيف لواكرنو. نعم  أأيرلندا

   نعم اكزاخس تان

   نعم اليتواني

    املكس يك
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 ما الأثر املرتتب عىل ذكل التعريف؟ اإجبارايً  اختيارايً  الطرف املُجيب

    نيوزيلندا

    ابكس تان

    بريو

ن نطاق امحلاية يقترص عىل تكل املادة.  نعم بولندا  حيامن يشري مودع الطلب اإىل مادة، فاإ

 س تكون امحلاية لواهجة املس تخدم املصورة يف تكل املادة.  نعم الربتغال

    مجهورية كوراي

ل بغرض ذكر طريقة اس تخدام اليشء احملمي.ل يُقدَّ   نعم مجهورية مودلوفا  م اإ

 .ولغرض التصنيف الصحيحلتحسني فهم الفاحص للبيئة اليت يُس تخدم فهيا التصممي،  نعم  رومانيا

    س نغافورة

  نعم  سلوفاكيا

 و.من تصنيف لواكرن 04-14"، وتُصنَّف يف الفئة GUIتُمنح واهجة املس تخدم املصورة التعريف " نعم  السويد

 ل ينطبق   سويرسا

داري حبت، فهو يساعد عىل التصنيف. نعم  اململكة املتحدة  ول يؤثر عىل نطاق امحلاية. تعريف املادة أأمر اإ

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل ينطبق ل ينطبق

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

   

 التعليقات:

 هنغاراي

ومن انحية أأخرى، ل تقترص  ولكن امحلاية ليست مس تقةل اس تقالًل واَّضًا عن املنتج. مظهر املنتج محميٌّ حبامية التصممي،

د يف طلب التصممي. فال تربط بني املنتج وحامية التصممي صةٌل اكليت تربط بني العالمات التجارية وفئة  امحلاية عىل املنتج املُحدَّ

 السلع أأو اخلدمات.

 املكس يك

 ل ينطبق

احلصول عىل براءة تصممي/تسجيل تصممي لأحد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت يف حد : هل ميكن 17السؤال 

َّاًل عىل حدة )بدون أأي مادة من قبيل شاشة أأو هجاز(؟ ذا اكن ُممث  ذاته اإ
احلصول عىل براءة تصممي/تسجيل  الطرف املُجيب

 تصممي يف حد ذاته

ممي/ اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل تشمل براءة التص

تسجيل التصممي اس تخدام تصممي واهجة املس تخدم 

 املصورة/ الأيقونة موضع املطالبة يف أأي مادة/بيئة؟

 نعم نعم الربازيل

   كندا

   الصني

 نعم نعم كولومبيا
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احلصول عىل براءة تصممي/تسجيل  الطرف املُجيب

 تصممي يف حد ذاته

ممي/ اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل تشمل براءة التص

تسجيل التصممي اس تخدام تصممي واهجة املس تخدم 

 املصورة/ الأيقونة موضع املطالبة يف أأي مادة/بيئة؟

 نعم نعم كرواتيا

 نعم نعم امجلهورية التش يكية

 نعم نعم ادلامنرك

س تونيا  ل ينطبق نعم اإ

 نعم نعم فنلندا

 نعم نعم افرنس

 نعم نعم جورجيا

 نعم نعم أأملانيا

 نعم نعم هنغاراي

 نعم نعم أأيرلندا

 نعم نعم اكزاخس تان

 نعم نعم ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل ابكس تان

   بريو

 نعم نعم بولندا

 نعم نعم الربتغال

   مجهورية كوراي

 نعم نعم مجهورية مودلوفا

 نعم نعم رومانيا

  ل نغافورةس  

 ل نعم سلوفاكيا

 نعم نعم السويد

 نعم نعم سويرسا

 نعم نعم اململكة املتحدة

  ل ينطبق الولايت املتحدة الأمريكية

   منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 كولومبيا

)شاشة( ليك يتفاعل املس تخدم مع  واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت يه تصاممي بيانية ميكن اس تخداهما يف أأي بيئة

ن الربط البيين والزتامن املوجود بني الأهجزة، واس تخدام مواد خمتلفة لأداء  املادة املُس تخدمة فهيا. وعالوة عىل ذكل، فاإ

ىل الش بكة من أأي ماكن وهجاز   ذكل ليس من الرضوري أأن يقترص عىل مادة واحدة. لك –الغرض نفسه، والنفاذ اإ
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 ادلامنرك

اًل" كام  يُرىج ىل أأن واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة محمية عىل ُنو اس تئثاري، بوصفها "تصماميً صناعيًا ُمسجَّ الانتباه اإ

ذا تغريت ِنَسب التصممي )ومن مثَّ الانطباع العام للتصممي( بسبب اس تخدامه يف مواد خمتلفة، فاإن تسجيل التصممي  يبدو. واإ

 املواد.قد ل يشمل اس تخدامه يف مجيع 

ذا ُأشري اإىل أأن التصممي عبارة عن واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة،  وجيب أأن يكون بيان املنتج متسقًا مع متثيل التصممي. فاإ

ويف حاةل متثيهل مع هجاز، جيب التنازل عن  وجب أأن يعرض متثيل التصممي واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة وليس هجازًا.

 هذا اجلهاز يف المتثيل.

 رجياجو 

وذلكل فاإن تسجيل التصممي  من "تعلاميت تسجيل التصممي"، ل يتأأثر نطاق امحلاية مبعلومات مؤرش التصنيف. 6وفقًا للامدة 

 يشمل اس تخدامه يف أأي منتج.

 املكس يك

د املنتج اذلي سيُس تخدم فيه التصممي، طبقًا للمامرسا ت القانونية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت جيب أأن حُتّدِ

 املكس يكية.
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 الربتغال

 سوف تُمنح امحلاية لتكل الواهجة مبفردها.

 رومانيا

د يف الطلب. اليت ميكن تطبيقها عىل  00-32وهو مماثل لتصاممي الفئة  سوف يرتبط تسجيل التصممي بنطاق الاس تخدام املُحدَّ

 مزيد من املنتجات.

 وح هبا يف املاكتب لمتثيل تصاممي الرسوم املتحركةأأس ئةل تتعلق ابلأساليب املسم

قضائية لطلب حامية تصاممي : أأي من أأساليب المتثيل ميكن ملودع الطلب اس تخداهما يف وليتك ال18السؤال 

 املتحركة؟ الرسوم
الطرف 

 املُجيب

لكرتوين صور متحركة صور  صور اثبتة بنسق اإ

اثبتة 

يف 

هيئة 

 ورقية

 أأي اشرتاطات اإضافية

ن 
ل هو 

ال ه
ث ف )م

ق املل
س

avi
 

و  أأ

flv
 

و  أأ
w

m
v

 
و  أأ

w
av

 
و  أأ

m
ov

 

و  أأ
m

p4
:)

 

ن وجد ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

ثال:  ف )م
ق املل

س
ن

pdf
:)

ن وجد  ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

بأأي  20يقترص عدد التنويعات عىل  نعم  pdf   الربازيل

 نسق مهنام )الوريق والإلكرتوين(.

 pdf   كندا

jpeg 

tiff 

gif 

مس كحد  2.5مس، الهوامش:  21.59

نقطة يف لك بوصة  300أأدىن، ادلقة: 

 كحد أأدىن

PDF :60  ميغاابيت، أأنساق أأخرى

 ميغاابيت 10للملف: 

  نعم

 jpg   الصني

tiff 

  نعم مم 220× مم  150ل يتجاوز 

طارات الصورة  نعم  نعم   كولومبيا عدد اكف من اإ

املتحركة داخل ورقة واحدة حبجم 

×  21.59ت )ورق املراسال

مس(، حبيث ميكن بوضوح  29.94

مشاهدة الصورة املتحركة وتكون 

ممثةل للمشهد ذاته، مثال: حركة 

 خشصية داخل نفس البيئة.

 jpeg   كرواتيا

jpg 

gif 

png 

bmp 

6189x4016 مشاهد كحد أأقىص للك تصممي. 6 نعم بكسل 
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الطرف 

 املُجيب

لكرتوين صور متحركة صور  صور اثبتة بنسق اإ

اثبتة 

يف 

هيئة 

 ورقية

 أأي اشرتاطات اإضافية

ن 
ل هو 

ال ه
ث ف )م

ق املل
س

avi
 

و  أأ

flv
 

و  أأ
w

m
v

 
و  أأ

w
av

 
و  أأ

m
ov

 

و  أأ
m

p4
:)

 

ن وجد ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

ثال:  ف )م
ق املل

س
ن

pdf
:)

ن وجد  ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

امجلهورية 

 التش يكية

      

 jpg   ادلامنرك

pdf 

  نعم 

س تو   jpg   نيااإ

pdf 

  نعم 

  نعم  نعم   فنلندا

 jpg   فرنسا

gif 

png 

bmp 

جحم الصور الفوتوغرافية أأو الرسومات 

مس، واحلد  8املُس تنسخة: احلد الأدىن: 

 مس 18مس *  15الأقىص: 

طار:   5حدود جحم امللف للك اإ

 300ميغاابيت واحلد الأدىن لدلقة: 

 نقطة يف البوصة 

  

بنسق وريق عىل أأل يزيد جحم أأي  نعم املتطلبات الإضافية والتعليقاتانظر  pdf   جورجيا

مس ول يقل  16×  16صورة عىل 

 مس. 3×  3عن 

  نعم ميغاابيت للك مشهد jpeg 2   أأملانيا

 pdf   هنغاراي

docx 

odt 

tif 

tiff 

jpg 

jpeg 

png 

ميغاابيت للك صورة، ول جيوز  150

لفات أأن يزيد احلجم الإجاميل مجليع امل

 ميغاابيت 300عىل 

  نعم

 jpeg   أأيرلندا

 

مس  24× مس  17ميغاابيت حبجم  4

 كحد أأقىص

 مس. 17x24احلد الأقىص للحجم:  نعم

       اكزاخس تان

جيب عىل مودع الطلب متثيل  نعم ميغاابيت للك صورة jpg 2   ليتوانيا

مجموعة من الصور ابلرتتيب اذلي 
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الطرف 

 املُجيب

لكرتوين صور متحركة صور  صور اثبتة بنسق اإ

اثبتة 

يف 

هيئة 

 ورقية

 أأي اشرتاطات اإضافية

ن 
ل هو 

ال ه
ث ف )م

ق املل
س

avi
 

و  أأ

flv
 

و  أأ
w

m
v

 
و  أأ

w
av

 
و  أأ

m
ov

 

و  أأ
m

p4
:)

 

ن وجد ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

ثال:  ف )م
ق املل

س
ن

pdf
:)

ن وجد  ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

قب يعرب عن احلركة/التغيري/التعا

 اذلي

وجيب  يريد مودع الطلب حاميته. 

نسخ، ول  3متثيل مجيع الصور يف 

×  200جيوز أأن تزيد الصورة عىل 

 مم. 150

  نعم  نعم   املكس يك

       نيوزيلندا

  نعم     ابكس تان

  نعم     بريو

أأي    بولندا

 نسق

  نعم 

 jpeg   الربتغال

pdf 

  نعم نقطة يف لك البوصة 300

ة مجهوري

 كوراي

swf 

mpeg 

wmv 

animated gif 

* tiff 

jpg 

 نقطة يف لك بوصة 400اإىل  300من 

 نقطة يف لك بوصة( 300)املُس تحب: 

  نعم

مجهورية 

 مودلوفا

  نعم نعم نعم  

جيب أأن تكون أأبعاد المتثيالت البيانية  gif   رومانيا

ممل أأو أأضعافها، عىل أأل  60×  60

 ممل. 240×  180تزيد عىل 

جيب أأن تكون أأبعاد المتثيالت  نعم

ممل أأو أأضعافها،  60×  60البيانية 

 240×  180عىل أأل تزيد عىل 

 ممل.

جيب أأل تتجاوز أأبعاد لك مشهد من  jpg   س نغافورة

مس،  15× مس  13مشاهد التصممي 

 مس. 3× مس  3وجيب أأل تقل عن 

جيب أأل يتجاوز احلجم الإجاميل مللفات 

 100ت املُرسةَل مجيع الصور واملرفقا

يداع ما ل يتجاوز  ميغاابيت. جيوز اإ

مشهدًا خمتلفًا لنفس واهجة  40

  نعم
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الطرف 

 املُجيب

لكرتوين صور متحركة صور  صور اثبتة بنسق اإ

اثبتة 

يف 

هيئة 

 ورقية

 أأي اشرتاطات اإضافية

ن 
ل هو 

ال ه
ث ف )م

ق املل
س

avi
 

و  أأ

flv
 

و  أأ
w

m
v

 
و  أأ

w
av

 
و  أأ

m
ov

 

و  أأ
m

p4
:)

 

ن وجد ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

ثال:  ف )م
ق املل

س
ن

pdf
:)

ن وجد  ىص للحجم، اإ
ق احلد الأ

 

املس تخدم املصورة كمتثيالت للتصممي 

وجيوز ملكتب  املطلوب حاميته.

التسجيل أأن يسمح، بناًء عىل طلب 

يداع أأكرث من   مشهدًا.  40مكتوب، ابإ

 pdf   سلوفاكيا

jpeg 

tiff 

png 

gif 

svg 

  نعم ابيتميغا 35

 jpeg   السويد

png 

gif 

  نعم 

       سويرسا 

اململكة 

 املتحدة

* * jpeg 4  ،ميغاابيت للك ملف كحد أأقىص

 12عىل أأل يزيد عدد الصور عىل 

  نعم**

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

  pdf 100 ميغاابيت   

منظمة 

بنلوكس 

للملكية 

 الفكرية

  jpg 

jpeg 

 100×100احلجم: احلد الأدىن: 

 3000×3000بكسل، احلد الأقىص: 

 بكسل

  نعم*

 التعليقات:

 كندا

يداع الطلب يف شلك وريق، جيب طباعته عىل جانب واحد من فقط من الصفحة )ل جيوز الطباعة عىل  يف حاةل اإ

مس  36 ومس 25× بوصة(  8.5بوصة و 7.9مس ) 22مس و 20الوهجني(، عىل ورق أأبيض ابلأبعاد التالية: ما يرتاوح بني 

 جيوز أأن يكون اجتاه الصفحة معوداًي أأو أأفقيًا. بوصة(. 14بوصة و 9.8)
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 كولومبيا

يداع تصاممي ثنائية الأبعاد، وتُقبَل  -مل تنظم الولية القضائية حىت ال ن قبول الرسوم املتحركة يف كولومبيا، ورمغ ذكل يُسمح ابإ

 مس(. 27.94×  21.59ورق املراسالت ) وحبجم PDFميغاابيت بنسق  5ملفات رمقية جحمها الأقىص 

 امجلهورية التش يكية

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.

 ادلامنرك

 حىت ال ن، ل نقبل سوى صور اثبتة كمتثيل للتصممي.

 .A4وجيب تقدمي الصور الثابتة الإلكرتونية والورقية منفصةًل، وجيب أأل يزيد جحم لك صورة عىل جحم ورقة 

 جورجيا

نقطة  300×  300، عىل أأن تكون دقة الصور: JPEGظام الإيداع الإلكرتوين، ميكن تقدمي الصور الثابتة بنسق يف حاةل ن

 16× مس  16نقطة يف لك بوصة(، واحلد الأقىص للحجم  300مس )بدقة  3× مس  3يف لك بوصة، واحلد الأدىن للحجم: 

 20و 1ميغاابيت، وأأن ترتاوح احلدود بني  5لواحد: نقطة يف لك بوصة(، واحلد الأقىص حلجم امللف ا 300مس )بدقة 

 بكسل.

 املكس يك

 حيمي املعهد املكس ييك للملكية الصناعية تسلسل شاشات الواهجة، ما دام قد ُذكر يف وصف الطلب.

 بريو

م المتثيل البياين والفوتوغرايف للتص486من القرار  119وفقًا لأحاكم املادة  ويف  ممي الصناعي.، جيب عىل مودع الطلب أأن يُقّدِ

 حاةل التصاممي الثنائية الأبعاد املُدرجة يف مادة مسطحة، جيوز الاس تعاضة عن المتثيل بعينة من املادة املُدرجة يف التصممي.

 مجهورية كوراي

ل بوصفها مشاهد مرجعية، واحلجم الأقىص هو  يداع صور متحركة اإ ميغاابيت، )ويُس تحب أأن تكون  200* ل يُسمح ابإ

 بكسل(. 480 × 640

 مجهورية مودلوفا

مة عن طريق نظام لهاي والطلبات  لكرتوين عىل الطلبات اليت تُعنّيِ مجهورية مودلوفا املُقدَّ تقترص الصور الثابتة بنسق اإ

مة عرب الإنرتنت من خالل خدمة   e-AGEPI (https://e-servicii.agepi.gov.md/en.)املُقدَّ

https://e-servicii.agepi.gov.md/en
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 السويد

 مل نتلقَّ حىت ال ن أأي طلب من هذا القبيل.

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

 اململكة املتحدة

 * ل نقبل صورًا متحركة.

 عد مسحها ضوئيًا.ميغاابيت ب 4** يُسمح بعدد غري حمدود من الصور برشط أأل يزيد جحم الصورة الواحدة عىل 

 الولايت املتحدة الأمريكية

لكرتوين أأو وريق. ول يقبل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية حاليًا ملفات  تُقبَل المتثيالت الثابتة بنسق اإ

 معايري الرسومات من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية لالطالع عىل 37من الباب  1.84انظر البند  الصور املتحركة.

 املُدرجة يف طلبات الرباءات املُقدمة اإىل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية.

 من مدونة اللواحئ التنظميية الفيدرالية: 37)ز( من الباب -)ه( 1.84انظر، عىل سبيل املثال، البند 

ىل امل  ")ه( نوع الورق. مة اإ وجيب  كتب عىل ورق مرن وقوي وأأبيض وانمع وغري لمع ومتني.جيب أأن تكون الرسومات املُقدَّ

ل عىل جانب واحد فقط من  أأن تكون مجيع الصفحات خالية، يف حدود املعقول، من أأي قطع أأو جتعيد أأو ثين. ول يُرمَس اإ

حوير أأو الإحقام بني وجيب، يف حدود املعقول، أأن ختلو مجيع الصفحات من احملو، وجيب أأن ختلو من التعديل أأو الت الورقة.

جيب وضع الصور عىل ورق يس تويف متطلبات احلجم الواردة يف الفقرة )و( من هذا البند ومتطلبات الهوامش  السطور.

 الواردة يف الفقرة )ز( من هذا البند. انظر الفقرة )ب( من هذا البند لالطالع عىل متطلبات أأخرى للصور الفوتوغرافية. 

ويُعترب اجلانب الأقرص من الصفحة  تكون مجيع صفحات الرسومات يف الطلب متساوية يف احلجم.جيب أأن  )و( جحم الورق.

 وجيب أأن يكون جحم الصفحات اليت حتتوي عىل الرسومات كام ييل:  رأأسها.

 (، أأو A4 :(DINمس )احلجم حسب املعايري القياس ية الأملانية ) 29.7× مس  21.0( 1)

 بوصة(.  11×  1/2 8مس ) 27.9× مس  21.6( 2)

طارات حتيط ابملشهد )أأْي السطح القابل لالس تعامل(، ولكن ينبغي أأن  )ز( الهوامش. جيب أأل حتتوي الصفحات عىل اإ

توجد هبا نقاط حتديد منطقة املسح )أأْي عالمة التصويب ذات اخلطني املتعامدين( مطبوعًة عىل زاويتني قُْطريتني من زوااي 

بوصة(، وهامش يف اجلانب الأيرس ل يقل  1مس ) 2.5حة عىل هامش علوي ل يقل عن وجيب أأن حتتوي لك صف الهامش.

مس  1.0بوصة(، وهامش سفيل ل يقل عن  5/8مس ) 1.5بوصة(، وهامش يف اجلانب الأمين ل يقل عن  1مس ) 2.5عن 

 A4مس )جحم  29.7×  مس 21.0مس يف صفحات الرمس البالغة  26.2× مس  17.0بوصة(، وبذكل ل يتجاوز املشهد  3/8)

بوصة( يف صفحات  5/8 9×  15/16 6مس ) 24.4× مس  17.6حسب املعايري القياس ية الأملانية(، ول يتجاوز املشهد 

 بوصة(." 11×  1/2 8مس ) 27.9× مس  21.6الرمس البالغة 
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application-https://www.uspto.gov/patents-ميغاابيت.  25واحلد الأقىص حلجم الإيداعات الإلكرتونية هو 

9-web#heading-efs-framework-online/legal-process/filing  

-https://www.uspto.gov/patentsظر لالطالع عىل املتطلبات الأخرى املتعلقة ابلإيداعات الإلكرتونية، ان

application-process/applying-online/efs-web-pdf-guidelines. 

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 مس 8x8مس، احلد الأقىص:  1.5x1.5الورقة: احلد الأدىن: 

ماكنية الاختيار من بني أأساليب خمتلفة للمتثيل يف وليتك القضائية، ما الأسلوب اذلي يس تخدمه 19السؤال  : يف حاةل توفر اإ

 أأغلب مودعي الطلبات؟
لكرتوين صور متحركة الطرف املُجيب  صور اثبتة يف هيئة ورقية صور اثبتة بنسق اإ

  نعم  الربازيل

 عمن   كندا

  نعم  الصني

  نعم  كولومبيا

 نعم   كرواتيا

  نعم  امجلهورية التش يكية

  نعم  ادلامنرك

س تونيا   نعم  اإ

  نعم  فنلندا

    فرنسا

 نعم نعم  جورجيا

  نعم  أأملانيا

 نعم   هنغاراي

  نعم  أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

 نعم   املكس يك

    نيوزيلندا

 نعم   ابكس تان

    بريو

 نعم نعم  بولندا

 نعم نعم  الربتغال

  نعم  مجهورية كوراي

  نعم  مجهورية مودلوفا

 نعم نعم  رومانيا

  نعم  س نغافورة

 نعم   سلوفاكيا

https://www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web#heading-9
https://www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web#heading-9
https://www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web#heading-9
https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-pdf-guidelines
https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-pdf-guidelines
https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-pdf-guidelines
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لكرتوين صور متحركة الطرف املُجيب  صور اثبتة يف هيئة ورقية صور اثبتة بنسق اإ

    السويد

    سويرسا

  نعم  اململكة املتحدة

  نعم  الولايت املتحدة الأمريكية

  منع  منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 كندا

يف املائة من مودعي الطلبات يف كندا ل يزالون يقدمون طلبات ورقية، زادت نس بة الطلبات الإلكرتونية خالل  60رمغ أأن 

 الس نوات املاضية.

 كولومبيا

م   قاعدة بياانت ومن مثَّ يقوم مودع الطلب بتحميل متثيالته مبارشًة يف % من الطلبات عرب الإنرتنت.97يف كولومبيا، تُقدَّ

وعالوة عىل ذكل، جُترى رمقنة مجيع الطلبات الورقية، مما يعين أأن مجيع الصور تكون اثبتة يف شلك  (.jpgو pdf)بنسقي 

لكرتوين.  اإ

 امجلهورية التش يكية

 الصور املتحركة غري مقبوةل.

 فنلندا

لكرتوين.90  % بنسق اإ

 جورجيا

جعلنا رسوم الطلبات املودعة ورقيًا خمتلفة عن  2018ذلكر أأننا يف عام ولكن من اجلدير اب يتوقف ذكل عىل مودع الطلب.

لكرتونيًا، من أأجل تشجيع مودعي الطلبات عىل اس تخدام نظام الإيداع الإلكرتوين. ومنذ ذكل  رسوم الطلبات املودعة اإ

لكرتونيًا. يداع طلباهتم اإ ىل اإ  احلني، مييل مودعو الطلبات اإ

 ليتوانيا

 أأي طلب من هذا القبيل يف مكتبنا.  حىت ال ن، مل يُوَدع

 املكس يك

 يزداد المتثيل عرب الإنرتنت شيئًا فشيئًا يف املكس يك، ولكن ل يزال المتثيل الوريق هو السائد.
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 بريو

 ل ينطبق

 مجهورية مودلوفا

مة عن طريق لكرتوين عىل الطلبات اليت تُعنّيِ مجهورية مودلوفا املُقدَّ نظام لهاي والطلبات  تقترص الصور الثابتة بنسق اإ

مة عرب الإنرتنت من خالل خدمة   e-AGEPI (https://e-servicii.agepi.gov.md/en)املُقدَّ

 رومانيا

 الصور املتحركة غري مسموح هبا يف الوقت احلايل لأس باب تقنية.

 السويد

 طلب من هذا القبيل حىت ال ن. ل ينطبق، لأننا مل نتلقَّ أأي

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

 اململكة املتحدة

لكرتونيًا.  تُوَدع غالبية الطلبات اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

لكرتوين يه الطريقة الأكرث اس تخدامًا من ِقبل مودعي الطلبات بفارق    كبري.الصور الثابتة بنسق اإ

 : هل توجد أأي اشرتاطات اإضافية/خاصة تتعلق مبحتوى الطلب يف حاةل تصاممي الرسوم املتحركة؟20السؤال 
الطرف 

 املُجيب

اشرتاطات 

اإضافية/خاصة يف 

حاةل تصاممي الرسوم 

 املتحركة

 اإذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج حتديدها 

 

  ل الربازيل

  ل كندا

 وجز لتوضيح العملية ادليناميكية للرمس املتحرك.يلزم تقدمي وصف م نعم الصني

طارات الصورة املتحركة داخل ورقة واحدة حبجم ورق املراسالت ) نعم كولومبيا  29.94×  21.59عدد اكف من اإ

مس(، حبيث ميكن بوضوح مشاهدة الصورة املتحركة وتكون ممثةل للمشهد ذاته، مثال: حركة خشصية 

 داخل نفس البيئة.

"سلسةل قصرية من املشاهد املُس تخدمة لإظهار تصممي متحرك واحد يف حلظات زمنية حمددة خمتلفة،  نعم كرواتيا

جيب أأن تكون اللقطات املتتابعة مرتابطة برصاًي )فيجب أأن تكون لها  بتسلسل ميكن فهمه بوضوح.

https://e-servicii.agepi.gov.md/en
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الطرف 

 املُجيب

اشرتاطات 

اإضافية/خاصة يف 

حاةل تصاممي الرسوم 

 املتحركة

 اإذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج حتديدها 

 

م تصورًا واَّضًا سامت مشرتكة(، وتقع عىل عاتق ُمودع الطلب مسؤولية ترقمي املشاهد عىل ُنٍو يُقدِّ 

 للحركة/التعاقب.

امجلهورية 

 التش يكية

  

 .6جيب أأن تس تويف متطلبات برانمج التقارب رمق  نعم ادلامنرك

س تونيا   ل اإ

  ل فنلندا

   فرنسا

يف حاةل واهجات املس تخدم املصورة و/أأو الأيقوانت املتحركة، يلزم وجود سلسةل من الصور الثابتة اليت  نعم جورجيا
لكرتوين أأو يف شلك وريق وتعرض التغيريات بتسلسل التصممي املتحرك يف حلظات تكو ن بنسق اإ

 خمتلفة.
   أأملانيا

  ل هنغاراي

  ل أأيرلندا

   اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل ابكس تان

   بريو

م تصورًا واَّضًا للحركة.جيب أأن تكون املشاهد مرتابطة برصاًي وجيب عرضها  نعم بولندا مشاهد  10 بطريقة تُقّدِ

 حبد أأقىص.

  ل الربتغال

 جيب أأن يُظهر لك تسلسل حريك تناسق التغيريات اليت حتدث يف التصممي املتحرك. نعم مجهورية كوراي

مجهورية 

 مودلوفا

  ل

  ل رومانيا

يداع واهجة املس تخدم املصورة املتحركة يف ط نعم س نغافورة لب بوصفها سلسةل من المتثيالت الثابتة، حيث جيب اإ

وجيوز ملودع الطلب أأن  يُظهر لك متثيل )يف شلك رمس أأو صورة( لقطة اثبتة من الواهجة أأثناء حتركها.

م، يف خطاب مرفق أأو وثيقة منفصةل مصاحبة لس امترة الطلب، بيااًن تفسرياًي للك متثيل يصف فيه  يُقّدِ

املصورة )فيوحض، عىل سبيل املثال، كيفية تنش يطها، وكيفية تفاعلها،  بوضوح عنارص واهجة املس تخدم

ذا اكنت بعض عنارص الواهجة تظهر يف  ل يف حاةل "التشغيل"، وما اإ ذا اكنت الواهجة ل تظهر اإ وما اإ

يداع المتثيالت حسب  وقت لحق نتيجة تفاعل املس تخدم، وما اإىل ذكل(. وجيب، قدر املس تطاع، اإ

يداع ما ل يقل عن مشهدين للك واهجة واحدة من واترتيب تتابعها.  هجات املس تخدم املصورة وجيب اإ

 املتحركة.

  ل سلوفاكيا
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الطرف 

 املُجيب

اشرتاطات 

اإضافية/خاصة يف 

حاةل تصاممي الرسوم 

 املتحركة

 اإذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج حتديدها 

 

  ل السويد

   سويرسا

 ل ينطبق ل اململكة املتحدة

الولايت 

املتحدة 

 الأمريكية

مة ابحلاسوب، مبا فهيا الصور اليت يتغري شلكها يف أأ  نعم ثناء عرضها، موضوَع قد تكون الأيقوانت املُصمَّ

ومن املفهوم مضنًا أأن  وميكن عرض هذا العنرص يف مشهدين أأو أأكرث. عنرص من عنارص حامية التصممي.

الصور تُعَرض ابلتتابع، ول تُنَسب أأي جوانب زخرفية اإىل العملية أأو الفرتة الزمنية اليت تتحول فهيا 

دراج بيان وصفي يف ا اإحدى الصور اإىل صورة أأخرى. ملواصفات ليصف الطابع الانتقايل وجيب اإ

وفامي ييل أأمثةل عىل هذا البيان  للتصممي ولُيوحّضِ أأن نطاق عنرص امحلاية ل يشمل أأي يشء غري ظاهر.

 الوصفي: 

حدى الصور اإىل صورة  "املوضوع يف هذه الرباءة يشمل العملية أأو الفرتة الزمنية اليت تتحول فهيا اإ

 لزمنية ليست جزءًا من التصممي املُطالَب حباميته"، أأو وهذه العملية أأو الفرتة ا أأخرى.

والعملية أأو  .8اإىل  1"مظهر الصورة الانتقالية يتحول ابلتعاقب بني الصور املبينة يف الأشاكل من 

حدى الصور اإىل صورة أأخرى ليست جزءًا من التصممي املُطالَب  الفرتة الزمنية اليت تتحول فهيا اإ

 حباميته"، أأو 

ول ترتبط أأي  .8اإىل  1ورة الانتقالية يتحول ابلتعاقب بني الصور املبينة يف الأشاكل من "مظهر الص

حدى الصور اإىل صورة أأخرى."   جوانب زخرفية ابلعملية أأو الفرتة الزمنية اليت تتحول فهيا اإ

جراءات حفص الرباءات1504.01البند   )أأ()رابعًا( من دليل اإ

منظمة 

بنلوكس 

للملكية 

 الفكرية

  ل

 التعليقات:

 كندا

ن ُوجد، عىل النحو التايل:  يُوىص بأأن يكون طلب التصممي املتحرك مصحواًب مبرجع للأشاكل. وينبغي أأن يكون املرجع، اإ

خل، وذكل لتوضيح أأن الصور جيب أأن 1.2: الإطار الأول للتسلسل"، "الشلك 1.1"الشلك  : الإطار الثاين للتسلسل"، اإ

ويف حاةل عدم وجود مرجع للأشاكل وعدم وجود بيان وصفي للتسلسل، سوف يفرس  .تُفحص بوصفها تسلساًل متحراكً 

د تسلسل التصممي املطلوب حاميته.  املكتب الرتتيب اذلي تظهر به الأشاكل عىل أأنه حُيّدِ

 امجلهورية التش يكية

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.
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 فرنسا

أأن المتثيالت البيانية : تقارب بش6هيا يف برانمج التقارب رمق خيضع حمتوى طلب تسجيل التصممي للرشوط املنصوص عل

 للتصاممي.

م الإطارات عىل ُنو يسمح بتكوين تصور واحض للحركة أأو  م وصفًا للتسلسل وأأن يُرقِّ وجيب عىل مودع الطلب أأن يُقّدِ

 ويُمثَّل لك تسلسل للرمس املتحرك بشلك منفصل.  التعاقب.

 أأملانيا

 ل ينطبق

 بريو

 طبقل ين 

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

ذا اكن ميكن أأن يس تخدم مودعو الطلب ملفات فيديو لمتثيل تصاممي الرسوم املتحركة يف وليتك القضائية:21السؤال   : اإ
ل تُقبل  الطرف املُجيب

سوى ملفات 

 فيديو

تقدم ملفات فيديو + 

سلسةل من الصور 

 تة اإجبارايً الثاب 

تقدم ملفات فيديو 

اإجباراًي + سلسةل من 

 الصور الثابتة اختيارايً 

تقدم ملفات فيديو 

اختياراًي + سلسةل من 

 الصور الثابتة اإجبارايً 

 غري ذكل

 نعم     الربازيل

ملفات الفيديو غري 

 مسموح هبا.

      كندا

      الصني

      كولومبيا

  نعم    كرواتيا

امجلهورية 

 لتش يكيةا

 نعم    

 ل نقبل ملفات الفيديو.

      ادلامنرك

س تونيا   نعم    اإ

 نعم     فنلندا

ملفات الفيديو غري 

 مسموح هبا.

      فرنسا

      جورجيا

      أأملانيا
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ل تُقبل  الطرف املُجيب

سوى ملفات 

 فيديو

تقدم ملفات فيديو + 

سلسةل من الصور 

 تة اإجبارايً الثاب 

تقدم ملفات فيديو 

اإجباراًي + سلسةل من 

 الصور الثابتة اختيارايً 

تقدم ملفات فيديو 

اختياراًي + سلسةل من 

 الصور الثابتة اإجبارايً 

 غري ذكل

      هنغاراي

      أأيرلندا

      اكزاخس تان

      ليتوانيا

  نعم    املكس يك

      نيوزيلندا

  نعم    ابكس تان

  نعم    بريو

      بولندا

      الربتغال

  نعم    مجهورية كوراي

  نعم    مجهورية مودلوفا

 نعم     رومانيا

رسال ملفات  ل يُسمح ابإ

فيديو يف الوقت احلايل 

 لأس باب تقنية. 

      س نغافورة

  نعم    سلوفاكيا

      السويد

      سويرسا

      اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

     

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

     

 التعليقات:

 كولومبيا

 ملفات الفيديو ل تزال غري مقبوةل.

 كرواتيا

د نطاق امحلاية، ولكن يقبل املكتب تقدمي ملفات فيديو يف الطلب عىل أأهنا  جبارية، لأهنا حُتّدِ سلسةل الصور الثابتة اإ

 معلومات.
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 كادلامنر 

 ل نقبل، حاليًا، ملفات الفيديو كمتثيل للتصممي.

 جورجيا

  ل نقبل سوى صور اثبتة. ل جيوز اس تخدام ملفات فيديو يف طلبات تصاممي الرسوم املتحركة.

 أأملانيا

 ل ينطبق

 ليتوانيا

 تصممي. ينص القانون عىل أأن طلب تسجيل التصممي جيب أأن حيتوي عىل صور فوتوغرافية أأو متثيالت بيانية لل 

 بولندا

 ملفات الفيديو غري مقبوةل. 

 الربتغال

 يف الوقت احلايل، ل تُعد ملفات الفيديو وس يةل مقبوةل لمتثيل التصاممي.

 مجهورية مودلوفا

 ل مينح قانون مجهورية مودلوفا امحلاية للفيديوهات بوصفها تصماميً صناعيًا.

 السويد

 لكننا بوجه عام نويص مودع الطلب ابس تخدام اإحدى وسائل متثيل التصممي. مل نتلقَّ حىت ال ن أأي طلب من هذا القبيل،

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

 اململكة املتحدة

 ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

 الفيديو.ل يقبل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية حاليًا ملفات 
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 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 ل ينطبق

 : يف حاةل اش امتل الطلب عىل سلسةل من الصور الثابتة وملفات الفيديو، فأأي النسقني حيدد نطاق امحلاية؟22السؤال 
مللفات الفيديو الأولوية بيامن تُعامل  النسقان يُعامالن معامةل متساوية الطرف املُجيب

رها جمرد الصور الثابتة ابعتبا

 معلومات مرجعية

للصور الثابتة الأولوية بيامن تُعامل 

ملفات الفيديو ابعتبارها جمرد 

 معلومات مرجعية

    الربازيل

    كندا

    الصني

 نعم   كولومبيا

 نعم   كرواتيا

    امجلهورية التش يكية

 نعم   ادلامنرك

س تونيا  نعم   اإ

 نعم   فنلندا

    فرنسا

 عمن   جورجيا

    أأملانيا

    هنغاراي

    أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

 نعم   املكس يك

    نيوزيلندا

 نعم   ابكس تان

 نعم   بريو

    بولندا

    الربتغال

 نعم   مجهورية كوراي

 نعم   مجهورية مودلوفا

    رومانيا

    س نغافورة

 نعم   سلوفاكيا

    السويد

    سويرسا

    ملكة املتحدةامل

    الولايت املتحدة الأمريكية
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مللفات الفيديو الأولوية بيامن تُعامل  النسقان يُعامالن معامةل متساوية الطرف املُجيب

رها جمرد الصور الثابتة ابعتبا

 معلومات مرجعية

للصور الثابتة الأولوية بيامن تُعامل 

ملفات الفيديو ابعتبارها جمرد 

 معلومات مرجعية

    منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 الربازيل

 ل يُسمح بتقدمي ملفات فيديو يف طلب تسجيل التصممي يف الربازيل.

 كرواتيا

د نطاق امحلاية، ولكن يقبل املكتب تقدمي ملفا جبارية، لأهنا حُتّدِ ت فيديو يف الطلب عىل أأهنا سلسةل الصور الثابتة اإ

 معلومات.

 امجلهورية التش يكية

 ل نقبل ملفات الفيديو. ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.

 جورجيا

د من خالل  تنص ترشيعاتنا عىل أأنه ل يلزم لتسجيل التصممي سوى صور اثبتة، لأن نطاق امحلاية القانونية للتصممي جيب أأن حُتدَّ

 صورته. 

 أأملانيا

 قل ينطب

 اكزاخس تان

من قواعد حفص طلبات امللكية الصناعية، تمتثل متطلبات صور املادة فامي ييل: جيب أأن حتتوي صور املظهر  55وفقًا للفقرة 

د نطاق امحلاية القانونية لمنوذج املنفعة اذلي  اخلاريج للامدة عىل معلومات مرئية عن السامت املهمة لمنوذج املنفعة، اليت حُتّدِ

 ع الطلب.يلمتسه مود

ة ابس تخدام احلاسوب أأو  وجيوز تقدمي الصور الفوتوغرافية للمواد أأو رسوماهتا يف شلك صور، مبا يف ذكل الصور املُعدَّ

 الاس تنساخ أأو غري ذكل من الوسائل. 

 ليتوانيا

 ل يُقبل سوى الصور الثابتة. 



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
52 
 

 بولندا

 ملفات الفيديو غري مقبوةل. 

 الربتغال

ولكن فامي خيص  ري مطلوبة لأن املعهد الوطين للملكية الصناعية ل يقبل حاليًا ملفات الفيديو.الإجابة عن هذا السؤال غ

ذا ُوجد الك النوعني يف نفس الطلب، جيب أأن ندرك  الصور، يقبل مكتبنا نوعني: الرسوم البيانية أأو الصور الفوتوغرافية. واإ

 دون شك أأهنام ميثالن نفس املنتج.

 مجهورية مودلوفا

 ح قانون مجهورية مودلوفا امحلاية للفيديوهات بوصفها تصماميً صناعيًا.ل مين

 السويد

 املشلكة العامة يف اس تخدام نسقني يه أأنه قد يُفهم أأهنام تصمامين وليس تصماميً واحدًا. .18 انظر السؤال

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

 اململكة املتحدة

  ينطبقل

 الولايت املتحدة الأمريكية

جابة السؤال  ل ينطبق.  .21انظر اإ

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 ل ينطبق



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
53 
 

: يف حاةل متثيل تصاممي الرسوم املتحركة من خالل سلسةل من الصور الثابتة أأو سلسةل من الرسومات أأو الصور 23السؤال 

 ق ابلصور؟الفوتوغرافية، هل توجد اشرتاطات اإضافية تتعل
اشرتاطات  الطرف املُجيب

 اإضافية

 اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل يُشرتط:

 

ارتباط مجيع 

الصور بنفس 

 وظيفة املادة

ارتباط مجيع الصور 

ارتباطاً برصاًي 

 بعضها ببعض

تقدمي مجيع الصور 

لتصور واحض عن 

 احلركة/

 التغيري/ 

 التعاقب

عدم جتاوز عدد الصور حداً 

 ىصأأق

غري 

 ذكل

    نعم  نعم لربازيلا

      ل كندا

   نعم نعم نعم نعم الصني

  نعم نعم نعم  نعم كولومبيا

  نعم نعم نعم  نعم كرواتيا

امجلهورية 

 التش يكية

      

 نعم  نعم نعم  نعم ادلامنرك

س تونيا       ل اإ

      ل فنلندا

 نعم نعم نعم  نعم فرنسا

100 

 

   نعم  نعم  نعم جورجيا

  نعم نعم نعم نعم نعم ملانياأأ 

      ل هنغاراي

  نعم نعم نعم نعم نعم أأيرلندا

       اكزاخس تان

   نعم نعم  نعم ليتوانيا

 نعم*  نعم   نعم املكس يك

       نيوزيلندا

      ل ابكس تان

   نعم   نعم بريو

 نعم نعم نعم  نعم بولندا

 10ل يزيد عىل 

 

 نعم نعم نعم نعم نعم الربتغال

 مشاهد للك منتج 7

 نعم*

   نعم نعم نعم نعم مجهورية كوراي

      ل مجهورية مودلوفا

   نعم نعم  نعم رومانيا

  نعم نعم   نعم س نغافورة



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
54 
 

اشرتاطات  الطرف املُجيب

 اإضافية

 اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل يُشرتط:

 

ارتباط مجيع 

الصور بنفس 

 وظيفة املادة

ارتباط مجيع الصور 

ارتباطاً برصاًي 

 بعضها ببعض

تقدمي مجيع الصور 

لتصور واحض عن 

 احلركة/

 التغيري/ 

 التعاقب

عدم جتاوز عدد الصور حداً 

 ىصأأق

غري 

 ذكل

   نعم   نعم سلوفاكيا

    نعم   السويد

       سويرسا

صورة يف  12ل يُسمح بأأكرث من  نعم نعم   اململكة املتحدة

داع الإلكرتوين، ولكن حاةل الإي

ل يوجد حد أأقىص يف حاةل 

 الطلبات املُودعة ورقيًا.

 

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

      

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

   نعم نعم نعم 

 التعليقات:

 الربازيل

طار من ا ل يوفر الترشيع الربازييل أأي حامية لتصاممي الرسوم املتحركة. لرمس املتحرك قد حيصل منفردًا ومع ذكل، فاإن لك اإ

دراهجا يف طلب واحد، ولكن  عىل امحلاية بوصفه صورة اثبتة. وذلكل جيب أأن تكون الصور الثابتة مرتابطة برصاًي من أأجل اإ

 امحلاية املمنوحة لن تشمل احلركة الناجتة عن تتابُع الصور الثابتة. 

 كندا

 بعضه مع بعض تشاهبًا كبريًا، لأهنا ل تُقميَّ مبعزل عن ترتيهبا التسلسيل. ل يلزم أأن تتضمن الإطارات الفردية حمتوى يتشابه

 كولومبيا

طارات الصورة املتحركة داخل ورقة واحدة حبجم ورق املراسالت ) مس(، حبيث ميكن  29.94×  21.59عدد اكف من اإ

 نفس البيئة. بوضوح مشاهدة الصورة املتحركة وتكون ممثةل للمشهد ذاته، مثال: حركة خشصية داخل

 كرواتيا

 .6العدد الأقىص للمشاهد هو 
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 امجلهورية التش يكية

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.

 ادلامنرك

 .6جيب أأن تس تويف متطلبات برانمج التقارب رمق 

 جورجيا

 تغيري.عدد الصور غري حمدود. جيب عىل مودع الطلب تقدمي أأكرب عدد ممكن من الصور لتكوين تصور واحض للحركة أأو ال 

 املكس يك

 * تس تويف رشط وحدة التصممي.

 الربتغال

كام أأن املقاييس أأو العنوان  * جيب أأن تُوحّضِ املشاهد املنتج وحده، دون أأي عنارص أأو ملحقات أأخرى ليست جزءًا منه.

 الفرعية غري مقبوةل.

 رومانيا

طار برانمج التقارب اخلاص مبكتب الاحتاد الأورويب للملكية  تتفق هذه املتطلبات الإضافية مع التبليغ املشرتك الصادر يف اإ

 الفكرية.

 س نغافورة

يداع ما ل يتجاوز   مشهدًا خمتلفًا لنفس واهجة املس تخدم املصورة كمتثيالت للتصممي املطلوب حاميته. 40جيوز اإ

 السويد

ن املتطلبات وا  حدة.ل خيتلف حفص تصاممي الرسوم املتحركة عن حفص أأي تصممي "عادي"، وذلكل فاإ

 سويرسا

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.

 اململكة املتحدة

التقارب بشأأن المتثيالت  –( CP6اخلاص مبكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ) 6لقد اشرتكنا يف برانمج التقارب رمق 

ذا اكن التصممي يتأألف من واهجة مس تخدم مصورة أأو صور ويتطلب ذكل أأن تتأألف المتثيالت مما ييل  البيانية للتصاممي. اإ

"سلسةل قصرية من املشاهد امُلس تخدمة لإظهار تصممي متحرك واحد يف حلظات زمنية حمددة خمتلفة، بتسلسل ميكن متتابعة: 
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حركة ويرسي ذكل عىل أأي أأيقونة متحركة )تصممي يتأألف من صور متتابعة( أأو واهجة مس تخدم مصورة مت فهمه بوضوح.

وليك تُقبَل: جيب أأن تكون اللقطات املتتابعة مرتابطة برصاًي )فيجب أأن تكون لها سامت مشرتكة(، وتقع  )تصممي واهجة(.

م تصورًا واَّضًا للحركة/التعاقب."  عىل عاتق ُمودع الطلب مسؤولية ترقمي املشاهد عىل ُنٍو يُقّدِ

 الولايت املتحدة الأمريكية

جابة السؤال   .20انظر اإ

 نظمة بنلوكس للملكية الفكريةم 

 .6انظر برانمج التقارب رمق 

 : يف أأي نسق تُمنح تصاممي الرسوم املتحركة؟24السؤال 
 تسجيل/ براءة عىل الطرف املُجيب

 الورق

لكرتونياً )منح  اإ

لكرتوين(  اإ

 التعليقات  غري ذكل

   نعم  الربازيل

    نعم كندا

   نعم نعم الصني

   نعم  كولومبيا

    نعم اتياكرو

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.    امجلهورية التش يكية

ننا، بوجه عام، نُصدر تسجيالت/براءات ورقية،    نعم ادلامنرك اإ

ذا طلب  لكرتونية اإ ولكننا نس تطيع اإصدار براءات اإ

 مودعو الطلبات ذكل.

س تونيا     نعم اإ

    نعم فنلندا

 صدار شهادة تسجيل ورقية.املنح الإلكرتوين واإ   نعم نعم فرنسا

    نعم جورجيا

   نعم  أأملانيا

   نعم نعم هنغاراي

    نعم أأيرلندا

يف اكزاخس تان، تصدر براءة منوذج املنفعة يف     اكزاخس تان

 شلك وريق، بغض النظر عن نوع المنوذج.

    نعم ليتوانيا

   نعم  املكس يك

     نيوزيلندا

    نعم ابكس تان

    نعم بريو

    نعم بولندا

   نعم نعم الربتغال
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 تسجيل/ براءة عىل الطرف املُجيب

 الورق

لكرتونياً )منح  اإ

لكرتوين(  اإ

 التعليقات  غري ذكل

   نعم نعم مجهورية كوراي

    نعم مجهورية مودلوفا

    نعم رومانيا

   نعم نعم س نغافورة

    نعم سلوفاكيا

 مل نتلقَّ حىت ال ن أأي طلب من هذا القبيل.    السويد

ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة     سويرسا

 طالق.عىل الإ 

 ? هذا السؤال غري واحض لنا.    اململكة املتحدة

 أأل ويه براءة تصممي صادرة يف الولايت املتحدة.   نعم الولايت املتحدة الأمريكية

منظمة بنلوكس للملكية 

 الفكرية

   نعم 

 : يف أأي نسق تُنرش تصاممي الرسوم املتحركة؟25السؤال 
منشور  الطرف املُجيب

 وريق

 

منشور 

 لكرتويناإ 

 التعليقات  غري ذكل

   نعم  الربازيل

ل ينرش املكتب بنشاط تسجيالت التصاممي الصناعية )يف جمةل أأو نرشة دورية  نعم   كندا

مثاًل(، ولكن الطلبات املتاحة لعامة الناس تُدَرج يف قاعدة البياانت الكندية للتصاممي 

ورقية من الطلبات ميكن الاطالع كام أأن املكتب يتيح لعامة الناس نسخًا  الصناعية.

 علهيا خشصيًا عرب مركز خدمة معالء املكتب الكندي للملكية الفكرية. 

   نعم نعم الصني

   نعم  كولومبيا

   نعم  كرواتيا

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.    امجلهورية التش يكية

   نعم  ادلامنرك

س تونيا    نعم  اإ

     فنلندا

النرش الوريق للتصاممي يف "النرشة الرمسية للملكية الفكرية" والنرش الإلكرتوين    نعم فرنسا

 للبياانت.

   نعم نعم جورجيا

   نعم  أأملانيا

   نعم  هنغاراي

    نعم أأيرلندا

     اكزاخس تان

   نعم  ليتوانيا
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منشور  الطرف املُجيب

 وريق

 

منشور 

 لكرتويناإ 

 التعليقات  غري ذكل

   نعم  املكس يك

     نيوزيلندا

 اعية.ل تنرش ابكس تان أأي تصاممي صن    ابكس تان

   نعم  بريو

   نعم  بولندا

   نعم  الربتغال

   نعم نعم مجهورية كوراي

 (BOPIالرمسية للملكية الفكرية ) النرشة –النرش الإلكرتوين   نعم نعم مجهورية مودلوفا

http://agepi.gov.md/en/publication/48  

   نعم نعم انياروم

   نعم  س نغافورة

   نعم  سلوفاكيا

   نعم نعم السويد

 ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة عىل الإطالق.    سويرسا

   نعم  اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

املتحدة طلبات ول تنرش الولايت  يف شلك براءة تصممي صادرة يف الولايت املتحدة.   

جابة السؤال  التصاممي قبل املنح.  .24انظر اإ

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

   نعم 

 : هل توجد اإجراءات نرش خاصة بتصاممي الرسوم املتحركة؟26السؤال 
 التعليقات اإجراءات نرش خاصة بتصاممي الرسوم املتحركة الطرف املُجيب

  ل الربازيل

  ل كندا

  ل الصني

  ل كولومبيا

  ل كرواتيا

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.  امجلهورية التش يكية

  ل ادلامنرك

س تونيا   ل اإ

  ل فنلندا

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل أأملانيا

  ل هنغاراي

   أأيرلندا

http://agepi.gov.md/en/publication/48
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 التعليقات اإجراءات نرش خاصة بتصاممي الرسوم املتحركة الطرف املُجيب

   اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل ابكس تان

  ل بريو

  ل لندابو 

  ل الربتغال

  ل مجهورية كوراي

  ل مجهورية مودلوفا

  ل رومانيا

  ل س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  ل السويد

ل يقبل معهد امللكية الفكرية أأي تصاممي متحركة   سويرسا

 عىل الإطالق.

  ل اململكة املتحدة

  ل الولايت املتحدة الأمريكية

  ل ية الفكريةمنظمة بنلوكس للملك 

 أأس ئةل اإضافية

 : )أأوًل( هل تُستبعد يف وليتك القضائية بعض الصور البيانية من امحلاية مبوجب قانون التصاممي؟ 27السؤال 
تُستبعد بعض الصور  الطرف املُجيب

 البيانية من امحلاية 

 اإذا اكنت الإجابة نعم، أأي من أأنواع الصور ال تية يُستبعد من امحلاية:

صور البيانية اليت متثل ال

"حمتوايت" مس تقةل عن 

وظيفة املادة )مثاًل مشهد 

من فيمل أأو صور من لعبة 

 عىل احلاسوب/ التلفاز(

الصور البيانية املقدمة 

فقط لأغراض زخرفية 

)مثل خلفية الشاشة 

 عىل سطح املكتب(

الصور البيانية 

املقدمة فقط لنقل 

 املعلومات

 غري ذكل

     ل الربازيل

 نعم*    نعم كندا

  نعم نعم نعم نعم الصني

     ل كولومبيا

     ل كرواتيا

     ل امجلهورية التش يكية

  نعم   نعم ادلامنرك

س تونيا      ل اإ

     ل فنلندا
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تُستبعد بعض الصور  الطرف املُجيب

 البيانية من امحلاية 

 اإذا اكنت الإجابة نعم، أأي من أأنواع الصور ال تية يُستبعد من امحلاية:

صور البيانية اليت متثل ال

"حمتوايت" مس تقةل عن 

وظيفة املادة )مثاًل مشهد 

من فيمل أأو صور من لعبة 

 عىل احلاسوب/ التلفاز(

الصور البيانية املقدمة 

فقط لأغراض زخرفية 

)مثل خلفية الشاشة 

 عىل سطح املكتب(

الصور البيانية 

املقدمة فقط لنقل 

 املعلومات

 غري ذكل

 نعم*    نعم فرنسا

     ل جورجيا

  نعم نعم  نعم أأملانيا

     ل هنغاراي

     ل أأيرلندا

 نعم*     اكزاخس تان

  نعم نعم نعم نعم ليتوانيا

    نعم نعم املكس يك

 نعم*    نعم نيوزيلندا

     ل ابكس تان

     ل بريو

     ل بولندا

 نعم* نعم    الربتغال

     نعم مجهورية كوراي

 نعم    نعم مجهورية مودلوفا

 نعم    نعم رومانيا

     ل س نغافورة

     ل سلوفاكيا

    نعم عمن السويد

     ل سويرسا 

     ل اململكة املتحدة

 نعم     الولايت املتحدة الأمريكية

     ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

ر استبعاد الصور؟ 27السؤال  ذا اكنت الإجابة نعم، فكيف يرُبَّ ذا اكنت الإجابة نعم، كيف تُعرف الصور البيانية اليت  )اثنيًا(: اإ اإ

 ية؟ختضع للحام
 تعريف الصور البيانية اخلاضعة للحامية مربر الاستبعاد من امحلاية الطرف املُجيب

   الربازيل

   كندا

 جيب أأن تس تويف واهجة املس تخدم املصورة احملمية الرشطني التاليني: الصني

 . أأن تكون لها صةل بتنفيذ وظيفة املادة،1 .1

 . أأن تكون لها صةل بتفاعل الإنسان مع احلاسوب.2 .2

 

   كولومبيا
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 تعريف الصور البيانية اخلاضعة للحامية مربر الاستبعاد من امحلاية الطرف املُجيب

   كرواتيا

   امجلهورية التش يكية

   ادلامنرك

س تونيا    اإ

   فنلندا

   فرنسا

   جورجيا

   أأملانيا

   هنغاراي

   أأيرلندا

 جُيرى حفص من أأجل حتديد نطاق امحلاية.  اكزاخس تان

ضافية خارجة عن  ليتوانيا جيب تقدمي التصممي عىل خلفية حمايدة دون أأي عنارص اإ

 طاق امحلاية.ن

تُعّد الصور الفوتوغرافية أأو البيانية للتصممي 

وثيقة رئيس ية حتتوي عىل معلومات عن 

د نطاق امحلاية.  التصممي املُسجَّل وحُتّدِ

جيب متثيل التصممي الصناعي وفقًا للحامية املطلوبة، وميكن اس تكامهل بنسخة  املكس يك

حّضِ احملتوايت املس تقةل واحدة عىل الأقل من "مثال عىل الاس تخدام" يُو

هنا تُعترب  للتصممي. أأما العنارص اليت ل تكون جزءًا من امحلاية املطلوبة فاإ

 دخيةل عىل التصممي.

 

  .1953من قانون التصاممي لس نة  51البند  نيوزيلندا

   ابكس تان

   بريو

   بولندا

حفسب" لأهنا ومات الصور البيانية املقدمة بغرض نقل املعليرفض مكتبنا " الربتغال

 من قانون امللكية الصناعية( 173)املادة  ختالف التعريف القانوين للتصممي.

 

ذا اكنت التصاممي جزءًا من مصنفات معروفة محمية حبق املؤلف  مجهورية كوراي تُستبعد اإ

( أأو املادة 2)33أأو عالمات جتارية شهرية أأو تصممي معروف مبوجب املادة 

ذا اكنت احملتوايت قد ختل ابلنظام ( من قانون حامي3)34 ة التصاممي، أأو اإ

 ( من القانون نفسه.2)34العام أأو ال داب العامة مبوجب املادة 

 

   مجهورية مودلوفا

  الأحاكم القانونية الواردة يف قانون التصاممي. رومانيا

   س نغافورة

   سلوفاكيا

   السويد

   سويرسا

   اململكة املتحدة

املتحدة الولايت 

 الأمريكية
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 تعريف الصور البيانية اخلاضعة للحامية مربر الاستبعاد من امحلاية الطرف املُجيب

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

  

 التعليقات:

 الربازيل

قد تكون احملتوايت املس تقةل عن وظيفة املادة خاضعة حلقوق ملكية فكرية أأخرى )مثل حق املؤلف( وجيب احلصول عىل 

وجيب تعديلها ابستبعاد اللكامت  ول يُسمح بصور بيانية تنقل معلومات ابس تخدام نص أأو لكامت، ترصحي من ماكل احملتوى.

 والنص.

 كندا

ذا اكن يتعارض مع ال داب العامة أأو النظام العام )انظر الفقرة  )هـ( من قانون 7* يف كندا، ل يكون التصممي قاباًل للتسجيل اإ

من دليل  13.03.02ند انظر الب  وذلكل تُستبعد أأي صورة تُعترب خمالفة لل داب العامة أأو النظام العام. التصاممي الصناعية(.

ذا اكن الطلب IDOPممارسات مكتب التصاممي الصناعية ) ، «يتعارض مع ال داب العامة أأم ل»(: ]...[ "ينظر املكتب فامي اإ

 وذكل يف لك حاةل عىل حدة، مع مراعاة ال داب اليت حتظى بقبول عام يف الوقت الراهن".

 كرواتيا

ذا اكن يتعارض ولن يُسجَّل التصممي أأيضًا  مع املصاحل العامة أأو املبادئ الأخالقية املُتعاَرف علهيا. يُستبعد التصممي الصناعي اإ

ذا اكن يشلك اس تخدامًا غري ُمرصَّح به لأي عنرص من العنارص املذكورة يف املادة  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  )اثلثًا(6اإ

لهيا فامي ييل ابمس اتفاقية ابريس(، أأو للشارات والشعارات وشعارات النباةل اليت ل تشملها املادة املذكورة  الصناعية )املُشار اإ

 من اتفاقية ابريس وتكون ذات أأمهية خاصة مجلهورية كرواتيا.

 ادلامنرك

طار حفصنا للطلبات ننظر هل التصممي خيالف النظام العام أأو ال داب العامة أأم ل. ننا يف اإ  اإ

ًا، فرمبا تُعترب تصماميً. ات ل تُستبعد ذلاهتا.والصور البيانية اليت حتتوي عىل معلوم ذا اكنت الصور متثل خطًا ُممزّيِ أأما الصور  واإ

هنا ل متثل "تصماميً"، وذلكل تُستبعد من التسجيل. ورمبا يكون النص مشموًل  اليت حتتوي عىل نص عادي أأو معلومات، فاإ

 بقانون حق املؤلف.

 فرنسا

ىل  L511-1يعية ترسي عىل مجيع التصاممي، أأل ويه: املواد من ترد حالت الاستبعاد يف أأحاكم ترش  ، واملادة L511-8اإ

L512-2 واملادة ،L512-4.  عىل سبيل املثال، تُستبعد من امحلاية تصاممي الواهجات املصورة أأو الأيقوانت اليت ختالف

 الس ياسات العامة أأو ال داب العامة أأو لكتهيام معًا.
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 اكزاخس تان

 ( من قانون الرباءات يف مجهورية اكزاخس تان، ل تُعترب التصاممي التالية مناذج منفعة:2)8دة * وفقًا للام

دها عىل وجه احلرص الوظيفة التقنية للمواد،1)  ( التصاممي اليت حُتّدِ

ها من الهيدروليكية، وغري ( الأجسام املعامرية )خبالف الأشاكل املعامرية الصغرية(، والهيألك الهندس ية الصناعية و 2)

 ادلامئة، الهيألك

 ( الأجسام ذات الشلك غري الثابت املصنوعة من مواد سائةل أأو غازية أأو سائبة أأو ما شابه ذكل،3)

 ( املواد اليت تتعارض مع املصلحة العامة ومبادئ الإنسانية وال داب العامة.4)

ضمن عنارص مطابقة ملا ييل أأو عنارص تعطي والتصاممي اليت ميكن أأن تسبب التباسًا تشمل التصاممي اليت تس تنسخ أأو تت

ىل اخللط بيهنا وبني ما ييل:  انطباعًا عامًا من شأأنه أأن يؤدي اإ

 الأختام الرمسية والأعالم وغريها من رموز وشعارات ادلول؛ -

 راهتا؛الأسامء اخملترصة أأو الاكمةل للمنظامت ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية وأأختاهما وأأعالهما ورموزها وشعا -

 الطوابع والأختام والقرارات الرمسية اخلاصة ابملعاينة أأو الضامن أأو الفحص، وغريها من عالمات المتيزي؛ -

 عنارص ُمدرجة يف تصممي املظهر اخلاريج ملادة ما مبوافقة السلطة اخملتصة؛ -

ملعاهدة دولية، لأن هذه العنارص اليت ل جيوز أأن تُسجَّل رمسيًا كعالمات جتارية يف مجهورية اكزاخس تان طبقًا  -

حدى ادلول الأطراف يف املعاهدة ادلولية بوصفها تسمية لأدوات منشؤها أأرايض تكل ادلوةل  العنارص محمية يف اإ

ذا  )أأْي تُنتج داخل احلدود اجلغرافية لتكل ادلوةل( ولها جودة ومسعة خاصة أأو سامت أأخرى مكتس بة من منشأأها، اإ

 غليف أأو تعريف أأدوات ل يكون منشؤها أأرايض املنطقة اجلغرافية املذكورة؛ اكن الغرض من منوذج املنفعة هو ت 

أأسامء أأو صور رمسية لأش ياء ذات قمية خاصة يف الرتاث الثقايف لشعوب مجهورية اكزاخس تان أأو أأش ياء من الرتاث  -

ص ليسوا من العاملي الثقايف أأو الطبيعي، أأو صور لرثوات ثقافية، يف حاةل طلب اس تصدار براءة ابمس أأشخا

 مالكهيا، دون موافقة مالكهيا أأو الأشخاص املرخص هلم من قبل املالكني بتسجيل هذه التصاممي كامنذج منفعة؛

يداع الطلب ومحمية يف مجهورية اكزاخس تان، مبا يف  - عالمات جتارية مملوكة لأشخاص أ خرين ومعروفة يف اترخي اإ

لهيا مجه  ورية اكزاخس تان، وختص سلعًا تتطابق مع املادة قيد النظر؛ذكل امحلاية مبوجب معاهدة دولية انضمت اإ

عالمات جتارية لأشخاص أ خرين ُمعرتف هبا مبوجب قانون مجهورية اكزاخس تان بشأأن العالمات التجارية وعالمات  -

اخلدمة وتسميات منشأأ السلع، بوصفها عالمات جتارية معروفة معومًا يف مجهورية اكزاخس تان وختص سلعًا تتطابق 

 ع املادة قيد النظر؛م

أأسامء خشصية أأو أأسامء مس تعارة مشهورة أأو تسميات مس متدة مهنا، أأو صور أأو رسومات ملالمح أأشخاص  -

يداع الطلب، دون موافقة هؤلء الأشخاص أأو ورثهتم.  مشهورين يف مجهورية اكزاخس تان يف اترخي اإ

 املكس يك

طلب أأشاكًل تُعَرض عىل سبيل تقدمي "مثال عىل اس تخدام" تسمح الإجراءات املُتّبعة يف املكس يك بأأن يتضمن وصف ال

 التصممي.
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 نيوزيلندا

* اليت تتعارض مع القانون أأو املبادئ الأخالقية، والصور احملجوزة، مثل صورة عمل ادلوةل أأو شعارات منظمة دولية أأو 

 عالمة جتارية مسجةل.

 الربتغال

 من قانون امللكية الصناعية* 197احلالت املنصوص علهيا يف املادة رمق * حالت الاستبعاد السارية عىل التصاممي يه تكل 

 : أأس باب الرفض 197املادة 

ىل أأحاكم املادة  .1 ذا اكن حيتوي عىل: 24ابلإضافة اإ  ، يُرفَض تسجيل التصممي أأو المنوذج اإ

ت الربتغالية أأو الأجنبية العامة أأو أأ( رموز أأو شارات أأو شعارات أأو أأومسة خاصة ابدلوةل أأو البدلايت أأو غريها من الهيئا

من اتفاقية  )اثلثًا(6اخلاصة، أأو شعار وامس منظمة الصليب الأمحر أأو غريها من الهيئات املامثةل، أأو أأي عالمات تشملها املادة 

 ابريس محلاية امللكية الصناعية، دون احلصول عىل ترصحي؛ 

 ية، دون احلصول عىل ترصحي؛ب( عالمات ذات قمية رمزية عالية، مثل الرموز ادلين 

 ج( العبارات أأو الصورة اخملالفة للقانون واملبادئ الأخالقية والس ياسات العامة واملبادئ املُتعارف علهيا؛ 

  د( )ُألغيت(؛

  ه( )ُألغيت(؛

  و( )ُألغيت(؛

 ز( )ُألغيت(. 

ذا اكن يتكون عىل وجه احلرص من .2  العمل الربتغايل أأو بعض عنارصه. ويُرفَض أأيضًا تسجيل التصممي أأو المنوذج اإ

ذا اكن من احملمتل أأن:  .3  ويُرفَض أأيضًا تسجيل التصممي أأو المنوذج اذلي حيتوي عىل العمل الربتغايل، من بني عنارص أأخرى، اإ

ىل ازدراء الَعمل الربتغا يل أأو أأي أأ( يُضلِّل املس هتكل فيجعهل يظن أأن املنتجات أأو اخلدمات تأأيت من هيئة رمسية؛ ب( يؤدي اإ

 من عنارصه. 

 ويُرفَض التسجيل يف احلالت التالية حيامن يُعرتض عليه:  .4

ذا اكن التصممي أأو المنوذج غري مس توٍف للرشوط املنصوص علهيا يف املواد من  ىل  176أأ( اإ  ؛ 180اإ

ذا اكن هناك اإخالل ابملادة   ، مع التعديالت الالزمة؛ 59أأو  58ب( اإ

ذا اكن التصممي أأو المن وذج يتعارض مع تصممي أأو منوذج سابق ُكشف عنه للجمهور بعد اترخي الطلب أأو املطالبة ج( اإ

 ابلأولوية وُمنح امحلاية منذ اترخي سابق مبوجب طلب أأو تسجيل تصممي أأو منوذج؛ 

ذا اس ُتخدمت شارة ممزية يف تصممي أأو منوذج لحق واكن قانون الاحتاد الأورويب أأو الأحاكم املنظمة لهذه الشارة متنح  د( اإ

 احلق يف منع اس تخداهما؛ 

ذا اكن التصممي أأو المنوذج يشلك اس تخدامًا غري مرصح به ملصنف محمي مبوجب حق املؤلف.   ه( اإ

دراك أأن ُموِدع الطلب يود املشاركة يف منافسة غري مرشوعة أأو أأن هذا أأمر ممكن، بغض النظر عن نيته، يُعترب أأيضًا  .5 اإ

 مي أأو منوذج حيامن يُعرتض عليه.من أأس باب رفض تسجيل تصم
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 مجهورية مودلوفا

  2007يوليو  12املؤرخ  16-161قانون حامية التصاممي الصناعية رمق 

 : تصاممي صناعية غري قابةل للحامية 11املادة 

ذا اكن ينهتك النظام العام أأو ال داب العامة املُتعارف علهيا.4)  ( ل جيوز حامية أأي تصممي صناعي اإ

https://wipolex.wipo.int/en/text/421794 

 رومانيا

 تُس تثىن من امحلاية الفئات التالية للمتثيالت البيانية:

 المتثيالت اليت ليست عىل خلفية حمايدة؛  -

ع مع والرسومات التقنية اليت تعرض املنتج يف شلك مقطع عريض، أأو بشلك ختطيطيّ  - ح تَصدُّ ، أأو يف ُمَسطَّ

ىل نصوص تفسريية أأو رشح للرموز؛   توضيح الأبعاد، ابلإضافة اإ

  والمتثيالت البيانية اليت ل ميكن اس تنساخها بوسائل مطبعية؛ -

 والمتثيالت اليت ل تعرض التصممي املطلوب تسجيهل عرضًا اكماًل. -

 السويد

 لس نا متأأكدين من معىن ما ييل:

 (املكتب سطح عىل الشاشة خلفية مثل) زخرفية لأغراض فقط املقدمة يةالبيان  الصور □

 املقدمة فقط لنقل املعلومات البيانية الصور □

 ننصح مودعي الطلبات معومًا بأأن حيذفوا من المتثيل البياين للتصممي أأي حمتوايت ل تكون جزءاً من التصممي.

 اململكة املتحدة

 ل يُستبعد سوى برامج احلاسوب.

 ولايت املتحدة الأمريكيةال

ولكن يُرفض الطلب يف حاةل عدم استيفاء  ل توجد يف الولايت املتحدة حالت استبعاد متعلقة ابلصور البيانية يف حد ذاهتا.

ذا مل يكن املوضوع  أأيْ  –من مدونة قوانني الولايت املتحدة  35من الباب  171التصممي املطلوب حاميته ملتطلبات البند  اإ

 لوب حاميته تصماميً ملادة مصنعة.املط

ول جيوز مبوجب هذا البند اس تصدار براءة لصورة قامئة بذاهتا )أأو مشهد من فيمل(. وجتس يد التصممي يف مادة مصنعة هو 

وطبقًا  العامل اذلي يُمزّيِ التصممي القانوين عن التصممي اذلي يكون يف حد ذاته جمرد صورة أأو زخرفة )أأْي تصممي جتريدي(.

من مدونة قوانني الولايت املتحدة، والسوابق القضائية، وممارسات مكتب الولايت املتحدة  35من الباب  171للبند 

د فهيا. البند رمق  للرباءات والعالمات التجارية، جيب أأن يظهر التصممي ابلشلك اذلي يُطبَّق به عىل مادة مصنوعة أأو جُيسَّ

جراءات حفص الرباءا 1504.01  (.MPEPت )من دليل اإ

https://wipolex.wipo.int/en/text/421794
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اليت تُستبعد من حامية  : هل توجد يف وليتك القضائية بعض أأنواع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت28السؤال 

 التصممي؟
توجد أأنواع معينة من  الطرف املُجيب

تصاممي واهجات املس تخدم 

املصورة/الأيقوانت تُستبعد 

 من حامية التصممي

  حتديدهااإذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج

  ل الربازيل

  ل كندا

يقاف التشغيل، ونصوص وصور صفحات الويب،  نعم الصني واهجات الألعاب، وصور بدء التشغيل واإ

 وخلفيات الشاشة.

التيبوغرافيا، أأو اللكامت اليت ميكن أأن تشلك شارة ممزية، أأو الأرقام، أأو العنارص اليت  نعم كولومبيا

و النظام العام، أأو اخلطط التقنية، أأو لك يشء ينطوي عىل تتعارض مع ال داب العامة أأ 

 اعتبارات تقنية.

  ل كرواتيا

امجلهورية 

 التش يكية

  ل

   ادلامنرك

س تونيا  ل تُمنح امحلاية القانونية لأي تصممي صناعي يكون: نعم اإ

يسمح بتجميع  ( ُمس متَدًا من الوظيفة التقنية للمنتج دون غريها، ما مل يكن التصممي الصناعي1

د ملنتجات داخل نظام معياري أأو لأجزاء من املنتجات؛  أأو توصيل ُمحدَّ

 ( خمالفًا للمامرسات اجليدة؛2

 ( غري مس تقر؛3

 ( تصماميً ختطيطيًا دلوائر متاكمةل؛4

 ( جزءًا أأو مكواًن غري مريئ يف الاس تخدام العادي عند جتميعه يف املنتج.5

 مي الصناعيةمن قانون حامية التصام 9البند 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521012015002/consolide 

  ل فنلندا

جابة السؤال  نعم فرنسا  .27انظر اإ

  ل جورجيا

  ل أأملانيا

  ل هنغاراي

ذا اكن  مي خمالفًا للس ياسات العامة أأو املبادئ الأخالقية املُتعارف علهيا.حيامن يكون التصم نعم أأيرلندا واإ

ذا اكن حيتوي عىل شعارات  التصممي يشلك انهتأاكً لعالمة محمية مبوجب حق املؤلف، أأو اإ

 ( أأو غريها من العنارص احملمية.)اثلثا(6ادلول احملمية )املادة 

  نعم اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

   املكس يك

 كام ُذكر أأعاله خبصوص الصور البيانية. نعم نيوزيلندا

  ل ابكس تان

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521012015002/consolide
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توجد أأنواع معينة من  الطرف املُجيب

تصاممي واهجات املس تخدم 

املصورة/الأيقوانت تُستبعد 

 من حامية التصممي

  حتديدهااإذا اكنت الإجابة نعم، يُرىج

   بريو

  ل بولندا

من قانون امللكية الصناعية عىل ما يُستبعد من حامية التصممي )يرىج  197تنص املادة  نعم الربتغال

 [(.27الاطالع عىل هذه املادة أأعاله ]انظر التعليق الوارد يف السؤال 

  ل ايمجهورية كور

: تصاممي 11املادة  – 2007يوليو  12املؤرخ  16-161قانون حامية التصاممي الصناعية رمق  نعم مجهورية مودلوفا

 صناعية غري قابةل للحامية 

ذا اكن ينهتك النظام العام أأو ال داب العامة املُتعارف 4) ( ل جيوز حامية أأي تصممي صناعي اإ

 https://wipolex.wipo.int/en/text/421794 علهيا.

 التصاممي املُستبعدة من امحلاية يه:  نعم رومانيا

 التصاممي اليت ل تتوافق مع التعريف،  -

 التصاممي اخملالفة للنظام العام أأو املبادئ الأخالقية، -

 تقنية.التصاممي اليت حتددها عىل وجه احلرص وظيفة  -

  ل س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  ل السويد

ذا اكنت غري قانونية. نعم سويرسا   تُستبعد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت اإ

  ل اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

  ل

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

  ل

 التعليقات:

 الربازيل

 ون عالمات جتارية أأيضًا ل جيوز حاميهتا من خالل تسجيل التصممي.الأيقوانت اليت تك

 كرواتيا

ذا اكن يتعارض مع املصاحل العامة أأو املبادئ الأخالقية املُتعاَرف علهيا. ولن يُسجَّل التصممي أأيضًا  يُستبعد التصممي الصناعي اإ

ذا اكن يشلك اس تخدامًا غري ُمرصَّح به لأي عنرص من العنارص املذكو  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  )اثلثًا(6رة يف املادة اإ

لهيا فامي ييل ابمس اتفاقية ابريس(، أأو للشارات والشعارات وشعارات النباةل اليت ل تشملها املادة املذكورة  الصناعية )املُشار اإ

 من اتفاقية ابريس وتكون ذات أأمهية خاصة مجلهورية كرواتيا.

https://wipolex.wipo.int/en/text/421794


SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
68 
 

 ادلامنرك

 ل ينطبق

 س تاناكزاخ 

 ( من قانون الرباءات يف مجهورية اكزاخس تان، ل تُعترب التصاممي التالية مناذج منفعة:2)8وفقًا للامدة 

دها عىل وجه احلرص الوظيفة التقنية للمواد،1)  ( التصاممي اليت حُتّدِ

هيدروليكية، وغريها من الهيألك ( الأجسام املعامرية )خبالف الأشاكل املعامرية الصغرية(، والهيألك الهندس ية الصناعية وال 2)

 ادلامئة،

 ( الأجسام ذات الشلك غري الثابت املصنوعة من مواد سائةل أأو غازية أأو سائبة أأو ما شابه ذكل،3)

 ( املواد اليت تتعارض مع املصلحة العامة ومبادئ الإنسانية وال داب العامة.4)

يت تس تنسخ أأو تتضمن عنارص مطابقة ملا ييل أأو عنارص تعطي والتصاممي اليت ميكن أأن تسبب التباسًا تشمل التصاممي ال

ىل اخللط بيهنا وبني ما ييل:  انطباعًا عامًا من شأأنه أأن يؤدي اإ

 الأختام الرمسية والأعالم وغريها من رموز وشعارات ادلول؛ -

 ا ورموزها وشعاراهتا؛الأسامء اخملترصة أأو الاكمةل للمنظامت ادلولية واملنظامت احلكومية ادلولية وأأختاهما وأأعالهم -

 الطوابع والأختام والقرارات الرمسية اخلاصة ابملعاينة أأو الضامن أأو الفحص، وغريها من عالمات المتيزي؛ -

 عنارص ُمدرجة يف تصممي املظهر اخلاريج ملادة ما مبوافقة السلطة اخملتصة؛ -

زاخس تان طبقًا ملعاهدة دولية، لأن هذه العنارص اليت ل جيوز أأن تُسجَّل رمسيًا كعالمات جتارية يف مجهورية اك -

حدى ادلول الأطراف يف املعاهدة ادلولية بوصفها تسمية لأدوات منشؤها أأرايض تكل ادلوةل  العنارص محمية يف اإ

ذا  )أأْي تُنتج داخل احلدود اجلغرافية لتكل ادلوةل( ولها جودة ومسعة خاصة أأو سامت أأخرى مكتس بة من منشأأها، اإ

 ذج املنفعة هو تغليف أأو تعريف أأدوات ل يكون منشؤها أأرايض املنطقة اجلغرافية املذكورة؛ اكن الغرض من منو 

أأسامء أأو صور رمسية لأش ياء ذات قمية خاصة يف الرتاث الثقايف لشعوب مجهورية اكزاخس تان أأو أأش ياء من الرتاث  -

براءة ابمس أأشخاص ليسوا من العاملي الثقايف أأو الطبيعي، أأو صور لرثوات ثقافية، يف حاةل طلب اس تصدار 

 مالكهيا، دون موافقة مالكهيا أأو الأشخاص املرخص هلم من قبل املالكني بتسجيل هذه التصاممي كامنذج منفعة؛

يداع الطلب ومحمية يف مجهورية اكزاخس تان، مبا يف  - عالمات جتارية مملوكة لأشخاص أ خرين ومعروفة يف اترخي اإ

لهيا مجهورية اكزاخس تان، وختص سلعًا تتطابق مع املادة قيد النظر؛ذكل امحلاية مبوجب معاهدة دولية   انضمت اإ

عالمات جتارية لأشخاص أ خرين ُمعرتف هبا مبوجب قانون مجهورية اكزاخس تان بشأأن العالمات التجارية وعالمات  -

سلعًا تتطابق  اخلدمة وتسميات منشأأ السلع، بوصفها عالمات جتارية معروفة معومًا يف مجهورية اكزاخس تان وختص

 مع املادة قيد النظر؛

أأسامء خشصية أأو أأسامء مس تعارة مشهورة أأو تسميات مس متدة مهنا، أأو صور أأو رسومات ملالمح أأشخاص  -

يداع الطلب، دون موافقة هؤلء الأشخاص أأو ورثهتم.  مشهورين يف مجهورية اكزاخس تان يف اترخي اإ
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 بريو

اممي الصناعية اليت يلزم منع اس تغاللها جتاراًي يف أأرايض البدل العضو اذلي عىل أأن التص 486من القرار  116تنص املادة 

وحتقيقًا لهذه الغاية، ل  ُطلب التسجيل فيه من أأجل حامية ال داب العامة أأو النظام العام جيب أأل تكون قابةل للتسجيل.

داري حيظر يُعترب الاس تغالل التجاري للتصممي الصناعي ُمخالفًا للأخالق العامة أأو الن ظام العام جملرد وجود حَك قانوين أأو اإ

 هذا الاس تغالل أأو ينظمه.

 اململكة املتحدة

احلاةل الوحيدة اليت س ُتقابل ابلعرتاض يه خمالفة واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة للس ياسات العامة وال داب العامة أأو 

 احتواؤها عىل شعار محمي.

تصممي واهجة املس تخدم املصورة )أأي بعض العنارص فقط من  جزء من، هل ميكن حامية : يف وليتك القضائية29السؤال 

 تصممي واهجة املس تخدم املصورة(؟
ميكن حامية جزء  الطرف املُجيب

من تصممي واهجة 

 املس تخدم املصورة

اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل ميكن  اإذا اكنت الإجابة نعم، فبأأي طريقة؟

 حامية جزء من تصممي واهجة

املس تخدم املصورة اإذا اكن ل يظهر 

 اإل يف ظروف معّينة؟

جيب أأل يُمثَّل خبطوط متصةل يف الطلب سوى اجلزء  نعم الربازيل

 املطلوب حاميته من تصممي واهجة املس تخدم املصورة.

ضافية للتصممي الاكمل لواهجة  وجيوز عرض صورة اإ

 ويف لكتا الصورتني، املس تخدم املصورة خبطوط متقطعة.

جيب أأن يكون اجلزء املطلوب حاميته من تصممي واهجة 

 املس تخدم املصورة خبطوط متصةل.

 نعم

 نعم  نعم كندا

   ل الصني

   ل كولومبيا

عن طريق متثيل اجلزء املطلوب حاميته من تصممي واهجة  نعم كرواتيا

املس تخدم املصورة أأو متثيل تصممي واهجة املس تخدم 

شارة واَّضة اإىل املنتج املصورة ابلإضافة اإىل  تنازل واإ

 "-"جزء من 

 نعم

عن طريق متثيل جزء فقط من واهجة املس تخدم املصورة  نعم امجلهورية التش يكية

 أأو ميكن اس تخدام تنازل.

 نعم

ميكن حامية جزء من واهجة املس تخدم املصورة، وذكل  نعم ادلامنرك

ج عىل سبيل املثال ابس تخدام تنازلت برصية طبقًا لربانم

 .6التقارب رمق 

 نعم

س تونيا    ل اإ

 نعم بعرض ذكل اجلزء فقط من واهجة املس تخدم املصورة. نعم فنلندا
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ميكن حامية جزء  الطرف املُجيب

من تصممي واهجة 

 املس تخدم املصورة

اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل ميكن  اإذا اكنت الإجابة نعم، فبأأي طريقة؟

 حامية جزء من تصممي واهجة

املس تخدم املصورة اإذا اكن ل يظهر 

 اإل يف ظروف معّينة؟

جيب أأن متتثل العنارص غري املطلوب حاميهتا ملتطلبات  نعم فرنسا

: تقارب بشأأن المتثيالت البيانية 6برانمج التقارب 

 للتصاممي. 

 نعم

   نعم جورجيا

 نعم ل تُظهِر سوى هذا اجلزء أأو بتنازل بياين. بمتثيالت نعم أأملانيا

ذا اكن اجلزء املذكور من تصممي واهجة املس تخدم املصورة   هنغاراي اإ

دة يف املادة  من قانون التصاممي  1يس تويف املتطلبات املُحدَّ

 الهنغاري.

( تُمنح امحلاية لأي تصاممي تكون جديدة وذات طابع 1)

 فردي.

الناجت،  املنتج بأأمكهل أأو جزء منهر ( يُقصد ابلتصممي مظه2)

عىل وجه اخلصوص، عن سامت اخلطوط أأو اخلطوط 

احمليطة أأو الألوان أأو الشلك أأو امللمس أأو خامات املنتج 

 نفسه أأو زخرفته. 

وتشمل  ( يُقصد ابملنتج أأي سلعة صناعية أأو يدوية.3)

املنتجات، عىل سبيل املثال ل احلرص، مواد التعبئة 

املظهر العام، والرموز الرسومية، واحملارف والتغليف، و 

ول  املطبعية، والأجزاء املُراد جتميعها لتكوين منتج معقد.

 جيوز اعتبار برامج احلاسوب منتجات.

( يُقصد ابملنتج املعقد أأي منتج يتأألف من مكوانت 4)

عادة  متعددة ميكن استبدالها، مما يسمح بتفكيك املنتج واإ

 جتميعه.

 نعم

ذا اكن يس تويف  عمن أأيرلندا عن طريق حتديد هذا اجلزء بوضوح، واإ

 متطلبات التسجيل.

 ل

   نعم اكزاخس تان

ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة،  نعم ليتوانيا

برشط متيزي الأجزاء الأخرى من التصممي مبا يدل عىل أأهنا 

 غري محمية.

 ل

ب حاميته من التصممي عن طريق توضيح اجلزء املطلو  نعم املكس يك

خبطوط متصةل وتوضيح الأجزاء املُستبعدة من امحلاية 

 خبطوط منقطة.

 

    نيوزيلندا

 نعم  نعم ابكس تان

    بريو

 نعم جيب اس تخدام تنازلت برصية. نعم بولندا
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ميكن حامية جزء  الطرف املُجيب

من تصممي واهجة 

 املس تخدم املصورة

اإذا اكنت الإجابة نعم، فهل ميكن  اإذا اكنت الإجابة نعم، فبأأي طريقة؟

 حامية جزء من تصممي واهجة

املس تخدم املصورة اإذا اكن ل يظهر 

 اإل يف ظروف معّينة؟

ميكن ملودع الطلب أأن يستبعد بعض أأجزاء واهجة  نعم الربتغال

ستبعاد برصية مثل املس تخدم املصورة عن طريق وسائل ا

 الطمس أأو اخلطوط املتقطعة.

 نعم

متثيل الواهجة أأو الأيقونة املطلوب حاميهتا + رمس اجلزء  نعم مجهورية كوراي

خبطوط  املادةاملُتنازل عنه خبطوط متقطعة + رمس 

 متقطعة.

 نعم

يُس تحب توضيح هذه الظروف أأو 

ذا « وصف التصممي»الوظيفة يف  اإ

 اكن التصممي ُمتغريًا.

 نعم  نعم مجهورية مودلوفا

  وفقًا لتعريف التصممي. نعم رومانيا

 جيب حتديد الأجزاء املطلوب حاميهتا خبطوط متصةل. نعم س نغافورة

 وجيب

الإشارة اإىل الأجزاء غري املُطالَب حباميهتا بواسطة خطوط 

متقطعة أأو منقّطة، أأو بتظليلها، وجيب الإشارة اإىل هذه 

عىل هذا  D3حباميهتا يف الاس امترة  الأجزاء غري املُطالَب

 النحو.

 نعم

ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة  نعم سلوفاكيا

 ابس تخدام تنازل برصي.

 ل

ذا اكن اجلزء مشموًل ابلمتثيل البياين، نعتقد أأنه ميكن  نعم السويد اإ

 حاميته.

 نعم

 ابمحلاية، حول عن طريق متثيل املادة، غري املشموةل - نعم سويرسا

تصممي واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة خبطوط منقطة 

 أأو متقطعة.

عن طريق متثيل تصممي واهجة املس تخدم املصورة أأو  -

 الأيقونة، أأْي اجلزء املشمول ابمحلاية، عىل حدة.

 

عىل سبيل  نسمح ابلتنازلت البرصية واللفظية لكتهيام. نعم اململكة املتحدة

ميكن اس تخدام خطوط متقطعة لالإشارة اإىل املثال، 

 الأجزاء غري املطلوب حاميهتا.

 نعم

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

املادة اليت ل تكون جزءًا من التصممي املُطالَب حباميته،  نعم

ولكهنا تُعترب رضورية لإظهار البيئة اليت يرتبط هبا التصممي 

 ُذكر أ نفًا.جيوز متثيلها يف الرمس خبطوط متقطعة، كام 

ويرسي ذكل عىل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة 

البند  شأأهنا يف ذكل شأأن أأي نوع أ خر من التصاممي.

1503.02 (III.جراءات حفص الرباءات  ( من دليل اإ

 نعم*

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

 نعم عن طريق التنازل عن العنارص الأخرى. نعم



SCT/41/2 Prov. 
Annex I 
72 
 

 التعليقات:

 كندا

أأما أأجزاء واهجة املس تخدم املصورة املُتناَزل عهنا عن  ثيل يظهر خبط متصل س ُيعترب جزءًا من التصممي.أأي جزء من المت 

طريق بيان مكتوب أأو ابس تخدام تقنيات الرمس مثل اخلطوط املنقطة أأو املتقطعة أأو اخلط الفاصل أأو ادلرجات اللونية 

 من دليل ممارسات مكتب التصاممي الصناعية(. 8.06.02 البند املتباينة أأو الطمس، فال تُعترب جزءًا من التصممي )انظر

 كولومبيا

ذا اكن املوضوع املُطالَب حباميته قسامً من واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة،  «.القسم»و« اجلزء»يُمزّيِ قانوننا بوضوح بني  اإ

نه ل يُقبَل.  جيب متثيل التصممي برمته. فاإ

 جورجيا

و جزء منه حسب رغبة نون التصاممي يف جورجيا، جيوز أأن حيمي التصممي مظهر املنتج بأأمكهل أأ من قا 3طبقًا للامدة 

 الطلب. مودع

 اكزاخس تان

يُقصد ابجلزء املس تقل من املادة جزء منفصل مهنا يظهر عند التشغيل العادي للامدة، ل س امي املواد اليت تش متل عىل مجموعة 

 أأو الشعارات املُس تخدمة عىل سطح املادة.من املواد أأو الرسومات أأو الأيقوانت 

 سويرسا

ذا اكن ل يظهر  ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصورة شأأنه يف ذكل شأأن أأي تصممي أ خر، بغض النظر عام اإ

ل يف ظروف معينة.  اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية

مة ابحلاسوب، مبا فهيا الصور ا ليت يتغري شلكها يف أأثناء عرضها، موضوَع عنرص من عنارص * قد تكون الأيقوانت املُصمَّ

جراءات حفص الرباءات IV)(a)1504.01البند  حامية التصممي.  ( من دليل اإ

 : يف وليتك القضائية، هل تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة؟30السؤال 
عم، هل يُعترب اإذا اكنت الإجابة ن تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة الطرف املُجيب

التصممي غري ادلامئ مدجماً يف املادة 

 أأو مرتبطاً هبا؟

اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا 

 املادة اليت ينطبق علهيا؟

  ل نعم الربازيل

  نعم نعم كندا

املادة اليت تُرفَق هبا التصاممي  نعم نعم الصني

 غري ادلامئة.
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عم، هل يُعترب اإذا اكنت الإجابة ن تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة الطرف املُجيب

التصممي غري ادلامئ مدجماً يف املادة 

 أأو مرتبطاً هبا؟

اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا 

 املادة اليت ينطبق علهيا؟

املادة عبارة عن وس يط  نعم نعم كولومبيا

از، أأو جدار )شاشة هج

تُعَرض عليه صورة ثالثية 

الأبعاد( ويه متغرية )مثل 

لعبة أأطفال ثالثية الأبعاد 

ومن مثَّ فاإن ما  تُغرّيِ شلكها(.

خيضع للحامية هو النتيجة 

الهنائية، أأْي واهجة 

املس تخدم املصورة أأو 

الأيقونة كام يس تعملها 

 املس تخدم الهنايئ.

   ل كرواتيا

  ل نعم ةامجلهورية التش يكي

  ل نعم ادلامنرك

س تونيا    ل اإ

  ل نعم فنلندا

  ل نعم فرنسا

  ل نعم جورجيا

  ل نعم أأملانيا

املالبس، الأابجورة،  نعم نعم هنغاراي

اجلوارب، الرموز البيانية، 

 اإخل.

   ل أأيرلندا

   ل اكزاخس تان

   ل ليتوانيا

د املنتج يف عن نعم نعم املكس يك ارص حُيدَّ

امحلاية املذكورة يف طلب 

 التسجيل.

أأي يشء يُس تخدم فيه  نعم نعم نيوزيلندا

التصممي ويظهر عليه يف 

 بعض الظروف.

   ل ابكس تان

  نعم نعم بريو

  ل نعم بولندا
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عم، هل يُعترب اإذا اكنت الإجابة ن تُمنح امحلاية للتصاممي غري ادلامئة الطرف املُجيب

التصممي غري ادلامئ مدجماً يف املادة 

 أأو مرتبطاً هبا؟

اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا 

 املادة اليت ينطبق علهيا؟

جيب أأن تكون املادة يه  نعم نعم الربتغال

اليت تسمح بظهور التصممي 

 غري ادلامئ.

 نعم مجهورية كوراي

ةل ذكل: تصاممي جوارب ومن أأمث

ل حيامن  نسائية ل تكون ظاهرة اإ

تُلبَس يف الساقني، وتصاممي املواد 

املنفوخة، مثل البالوانت واملراتب 

الهوائية، اليت ل تظهر يف غياب 

الهواء املضغوط اذلي يعطهيا 

سقاط صورة عداد  شلكها، واإ

الرسعة أأو لوحة التحَك يف مذايع 

 رة.عىل الزجاج الأمايم للس يا

سقاط  نعم مثل املثال اخلاص ابإ

عة أأو لوحة  اد الرسُّ صورة عدَّ

التحَك يف املذايع عىل 

ذا  الزجاج الأمايم للس يارة، اإ

اكن من املمكن حتديد املادة 

املُسقَطة )املرتبطة( أأو اجلزء 

املعروض من املادة، فهيي 

مؤهةل للحامية بوصفها 

 تصماميً.

  ل نعم مجهورية مودلوفا

   عمن رومانيا

سوف تعمتد املادة عىل  نعم نعم س نغافورة

ذا  وظيفة التصممي. مثال: اإ

اكن التصممي هو ابلون لعبة 

منفوخ، فس يكون امس املادة 

 "ابلون لعبة".

عىل سبيل املثال، يف تصممي  نعم نعم سلوفاكيا

الأابجورة، تكون املادة يه 

 الأابجورة.

د ذكل بناًء عىل بي نعم نعم السويد ان س ُيحدَّ

 املنتج.

ابلون أأو مرتبة، عىل سبيل  نعم نعم سويرسا

 املثال.

  ل نعم اململكة املتحدة

  نعم نعم الولايت املتحدة الأمريكية

  نعم نعم منظمة بنلوكس للملكية الفكرية
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 التعليقات:

 الربازيل

ذا اكن بشأأن تصممي املياه  14فامي يتعلق ابملثالني الواردين يف احلاش ية السفلية رمق  ل اإ يف انفورة أأو تصممي أأابجورة ل تظهر اإ

جيل التصممي جيب أأن خيضع احلايل، لأن موضوع حامية تس  املصباح ُمضاًء، فاإهنام ل خيضعان للحامية مبوجب الترشيع

نتاج  الصناعي. لالإ

 كندا

ادلامئة متثل سامت املادة  -لعنارص غريوسوف تُعترب ا تُمنح امحلاية للتصممي غري ادلامئ ما دام يُطبَّق عىل مادة اتمة الصنع.

 املس تخدمة.

 الصني

 التصاممي احملمية غري ادلامئة جيب أأن يكون لها وضع اثبت ميكن تصويره بوضوح يف الطلب.

 ادلامنرك

 فمتثيل ل يُستبعد التصممي غري ادلامئ يف حد ذاته، بل يعمتد تسجيل التصممي عىل متثيل للمنتج يكون قاباًل لالس تنساخ.

د التصممي، ول يشمل التسجيل سوى التصممي كام يبدو يف التسجيل.  التصممي حُيّدِ

 جورجيا

ذا اكن ميكن التعبري  3طبقًا للامدة  من قانون التصاممي يف جورجيا، جيوز أأن حيمي التصممي مظهر املنتج بأأمكهل أأو جزء منه، اإ

 أأو الألوان أأو الشلك أأو امللمس أأو خامة املنتج أأو زخرفته.عنه من خالل السامت، مبا يف ذكل اخلطوط أأو اخلطوط احمليطة 

 بني التصممي واملادة كرشط مس بق للتسجيل. ول يلزم وجود صةل

 هنغاراي

 ل ينطبق ذكل عىل واهجات املس تخدم املصورة، لأن واهجة املس تخدم املصورة ميكن حاميهتا دون أأن تكون مرتبطة مبادة ما.

 رومانيا

 عىل أأهنا لقطات.ميكن أأن تُعاَمل 

 السويد

 ميكن عرض منتج واحد يف أأوضاع بديةل.
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 اململكة املتحدة

د.  س نحمي التصممي الوحيد اذلي يظهر يف هيئة بديةل، مثل الضوء اذلي يتغري لونه عشوائيًا من خالل تسلسل ُمحدَّ

 الولايت املتحدة الأمريكية

 ُمرتبطًا هبا. جيوز اعتبار التصممي غري ادلامئ ُمدجمًا يف املادة أأو

ننا ل نرى أأن اعامتد وجود تصممي ما عىل يشء خارج عنه يربر احلَك بأأنه ليس تصماميً   "انظر قضية «.ملادة مصنوعة»"اإ

In re Hruby, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967) (design of water fountain 

patentable design for an article of manufacture).  مة ابحلاسوب تس متد وجودها من فكون الأيقونة املُصمَّ

من دليل  )أأ()أأوًل(1504.01البند  وحدة معاجلة مركزية وبرانمج حاسويب ل يربر احلَك بأأن التصممي ليس ملادة مصنوعة.

جراءات حفص الرباءات.  اإ

  يف طلبات التصاممي؟: )أأوًل( هل يُعد تعريف الصنف يف وليتك القضائية رشطاً رضورايً 31السؤال 
يُشرتط تعريف الصنف  الطرف املُجيب

 يف طلب التصممي

اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا نظام التصنيف املتبع 

 يف مكتبَك؟

 

 اإذا اكنت الإجابة نعم، يكون الصنف:

 

حسب تعريف  تصنيف حميل تصنيف لواكرنو

 مودع الطلب

حسب تعيني 

 املكتب

 نعم نعم  نعم نعم الربازيل

     ل كندا

 نعم   نعم نعم الصني

 نعم نعم  نعم نعم كولومبيا

 نعم نعم  نعم نعم كرواتيا

 نعم   نعم نعم امجلهورية التش يكية

  نعم  نعم نعم ادلامنرك

س تونيا   نعم  نعم نعم اإ

 نعم نعم  نعم نعم فنلندا

 نعم   نعم نعم فرنسا

 نعم نعم  نعم نعم جورجيا

 نعم نعم  نعم نعم أأملانيا

     ل هنغاراي

  نعم  نعم نعم أأيرلندا

 نعم نعم  نعم نعم اكزاخس تان

  نعم  نعم نعم ليتوانيا

     ل املكس يك

 نعم   نعم نعم نيوزيلندا

  نعم نعم  نعم ابكس تان

 نعم   نعم ل بريو
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يُشرتط تعريف الصنف  الطرف املُجيب

 يف طلب التصممي

اإذا اكنت الإجابة نعم، مفا نظام التصنيف املتبع 

 يف مكتبَك؟

 

 اإذا اكنت الإجابة نعم، يكون الصنف:

 

حسب تعريف  تصنيف حميل تصنيف لواكرنو

 مودع الطلب

حسب تعيني 

 املكتب

     ل بولندا

 نعم نعم  نعم نعم الربتغال

  نعم  نعم نعم مجهورية كوراي

  نعم  نعم نعم هورية مودلوفامج 

 نعم نعم رومانيا

اليت « فئة التصاممي»و

طار  ُأطلقت يف اإ

برانمج التقارب 

اخلاص مبكتب الاحتاد 

الأورويب للملكية 

 الفكرية.

 نعم  

  نعم نعم  نعم س نغافورة

 نعم   نعم نعم سلوفاكيا

  نعم  نعم نعم السويد

     ل سويرسا

 نعم   منع ل اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

 نعم  نعم نعم نعم

منظمة بنلوكس للملكية 

 الفكرية

 نعم   نعم نعم

هل يوجد  -)اثنيًا(: يف حاةل تعيني املكتب الصنف، هل جيوز ملودع الطلب الطعن عىل التصنيف أأو معارضته؟  31السؤال 

 ات املس تخدم املصورة/الأيقوانت؟اس تثناء لتصاممي واهج
ميكن ملودع الطلب الطعن يف التصنيف أأو  الطرف املُجيب

 معارضته

يوجد اس تثناء لتصاممي واهجات املس تخدم 

 املصورة/الأيقوانت

 ل نعم الربازيل

 ل ل كندا

 نعم نعم الصني

 ل نعم كولومبيا

 ل نعم كرواتيا

 ل نعم امجلهورية التش يكية

 ل نعم ادلامنرك

س تونيا  ل  اإ

 ل نعم فنلندا
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ميكن ملودع الطلب الطعن يف التصنيف أأو  الطرف املُجيب

 معارضته

يوجد اس تثناء لتصاممي واهجات املس تخدم 

 املصورة/الأيقوانت

 ل نعم فرنسا

 ل ل جورجيا

 ل نعم أأملانيا

 ل نعم هنغاراي

 ل  أأيرلندا

 ل نعم اكزاخس تان

 ل نعم ليتوانيا

 ل نعم املكس يك

  ل* نيوزيلندا

 ل  ابكس تان

 ل نعم بريو

 ل ل بولندا

 ل نعم الربتغال

 ل  مجهورية كوراي

 ل نعم مجهورية مودلوفا

 ل نعم رومانيا

 ل  س نغافورة

 ل ل سلوفاكيا

 ل  السويد

 ل نعم سويرسا

 ل نعم اململكة املتحدة

 ل ل الولايت املتحدة الأمريكية

 ل نعم منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 الربازيل

كاملها.  جيب عىل املس تخدم حتديد الفئة، ولكن جيوز للمكتب تغيريها أأو اإ

 كندا

م معلومات مّعا يعتقد أأنه التصنيف الصحيح، ولكن املكتب هو صاحب القرار الأخري يف حتديد ميك ن ملودع الطلب أأن يُقّدِ

 التصنيف املناسب.

 الصني

 ، والثاين هو رمز املادة.14.04تُمنَح واهجة املس تخدم املصورة رمزي تصنيف: الأول هو 
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 كولومبيا

ل أأن عنوان التصممي يُمكِّن املكتب من تصنيفه. يدها.جيوز حتديد الفئة يف الطلب أأو عدم حتد ذا رأأى املكتب أأن  اإ واإ

ويف حاةل واهجات املس تخدم املصورة أأو  التصنيف ل يتوافق مع ما هو مطلوب، جاز هل تغيري املادة، مع تقدمي تعليل لقراره.

 .26أأو  24أأو  14م فئات مثل الفئة ، ما مل يرغب مودع الطلب يف اس تخدا32الأيقوانت، تُعترب مجيعها مضن الفئة 

 ادلامنرك

ذا مل نوافق علهيا، نطلب من مودع الطلب تغيري التصنيف ونقرتح تصنيفًا أ خر. ذا  حيدد مودعو الطلبات الفئة، ولكن اإ واإ

 رفض مودع الطلب تغيري الفئة، نرفض التصنيف، وميكن ملودع الطلب أأن يس تأأنف قراران.

 جورجيا

د نطاق امحلاية لهيا لأغراض  حُيدَّ منا يُشار اإ القانونية للتصممي حسب مظهره، وليس لفئة التصنيف أأي تأأثري عىل نطاق امحلاية، واإ

دارية ل غري.  اإ

 نيوزيلندا

دة غري مناس بة. ذا اكنوا يرون أأن الفئات املُحدَّ  ولكن ميكهنم التعليق اإ

 بولندا

 حيدد املكتب تصنيف لواكرنو قبل التسجيل.

 رومانيا

 مراسالت بني املكتب ومودع الطلب بشأأن هذه املسأأةل.قد جُترى 

 السويد

د الفئة حسب تصنيف لواكرنو يف طلبه. ذا اكنت الفئة اليت حددها  جيب عىل مودع الطلب أأن حُيّدِ ذا مل يفعل أأو اإ ولكن اإ

ماكنه الرد والتغيري. خطار مودع الطلب اذلي س يكون ابإ  تبدو خاطئة، فسوف يقوم الفاحص ابإ

 تحدةاململكة امل 

ذا رغب يف ذكل. خطاران،  ميكن ملودع الطلب أأن يقرتح تصنيفًا اإ ذا مل يوافق عىل التصنيف اذلي حدده املكتب، ميكنه اإ واإ

 ولكن القرار الهنايئ لنا.

 الولايت املتحدة الأمريكية

ىل التصاممي الصناعية اليت حصلت عىل  براءة. حيدد املكتب تصنيفًا حمليًا من أأجل تعزيز النفاذ الفعال اإ
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دت فئهتا حسب تصنيف لواكرنو ادلويل  1997مايو  6أأما براءات التصاممي اليت ُمنحت يف الولايت املتحدة بعد  فقد ُحّدِ

ىل التصنيف الأمرييك. ىل براءات التصاممي  للتصماميت الصناعية ابلإضافة اإ وهيدف التصنيف املزدوج اإىل حتسني النفاذ اإ

نبية اليت تعمتد عىل نظام تصنيف لواكرنو ادلويل، اذلي تديره املنظمة العاملية للملكية الفكرية الأمريكية يف ملفات البحث الأج 

-https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/seven )الويبو(.

classification-design-patents#Locarno International Classification of Designs 

: عند تطبيق تصاممي واهجات املس تخدم املصورة عىل اإحدى املواد، كيف جيري حفصها من منطلق وزن اخلصائص 32سؤال ال 

 البرصية يف أأي من احلالت ال تية: 
تصممي واهجة املس تخدم املصورة  الطرف املُجيب

مطابق أأو متشابه ولكنه يطبق 

عىل مواد خمتلفة يف قاعدة التقنية 

 الصناعية السابقة

املادة يه بعيهنا ولكهنا تظهر يف 

صورة نشطة/ خامةل يف قاعدة 

التقنية الصناعية السابقة مقارنة 

 حباةل نشطة/ خامةل يف الطلب

املادة وواهجة املس تخدم املصورة يف 

قاعدة التقنية الصناعية السابقة 

متطابقتان أأو متشاهبتان مع متثيل 

واحد أأو أأكرث ولكن ليس مع مجيع 

ملقدمة اليت تبني مراحل المتثيالت ا

خمتلفة من تصممي واهجة املس تخدم 

 املصورة

    الربازيل

    كندا

 نعم نعم نعم الصني

   نعم كولومبيا

    كرواتيا

   نعم امجلهورية التش يكية

    ادلامنرك

س تونيا     اإ

    فنلندا

    فرنسا

  نعم  جورجيا

    أأملانيا

   نعم هنغاراي

    أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

   نعم املكس يك

    نيوزيلندا

 نعم   ابكس تان

    بريو

 نعم  نعم بولندا

   نعم الربتغال

 نعم   مجهورية كوراي
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تصممي واهجة املس تخدم املصورة  الطرف املُجيب

مطابق أأو متشابه ولكنه يطبق 

عىل مواد خمتلفة يف قاعدة التقنية 

 الصناعية السابقة

املادة يه بعيهنا ولكهنا تظهر يف 

صورة نشطة/ خامةل يف قاعدة 

التقنية الصناعية السابقة مقارنة 

 حباةل نشطة/ خامةل يف الطلب

املادة وواهجة املس تخدم املصورة يف 

قاعدة التقنية الصناعية السابقة 

متطابقتان أأو متشاهبتان مع متثيل 

واحد أأو أأكرث ولكن ليس مع مجيع 

ملقدمة اليت تبني مراحل المتثيالت ا

خمتلفة من تصممي واهجة املس تخدم 

 املصورة

   نعم مجهورية مودلوفا

    رومانيا

   نعم س نغافورة

 نعم   سلوفاكيا

    السويد

    سويرسا

    اململكة املتحدة

    تحدة الأمريكيةالولايت امل 

    منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 

 التعليقات:

 الربازيل

ل عىل مظهر واهجة املس تخدم املصورة يف حالهتا النشطة، مع استبعاد  يف مجيع احلالت املذكورة أأعاله، ل يعمتد الفحص اإ

 السامت البرصية للامدة املُطبَّق علهيا أأو احلاةل الساكنة للواهجة. 

 كندا

لها عىل مادة أأخرى ( يكون التصممي قاباًل للتسجيل يف حاةل تطبيق واهجة املس تخدم املصورة نفسها أأو واهجة مشاهبة 1)

 ُمامِثةل. غري

( ويف حاةل وجود املادة نفسها أأو مادة مماثةل لها يف التقنية الصناعية السابقة، فسوف يفحص املكتب ما يظهر يف المتثيل 2)

ذا اكن خمتلفًا متامًا.  ةل النشطة أأو الساكنة.برصف النظر عن احلا  ويكون التصممي قاباًل للتسجيل اإ

ذا اكن تصممي واهجة املس تخدم املصورة مطابقًا أأو مشاهبًا لواحد أأو أأكرث من المتثيالت املوجودة يف التنقية الصناعية 3) ( اإ

ذا اك ن ما ميكننا رؤيته يش به "يف جوهره" التقنية السابقة، ولكن ليس مجليع هذه المتثيالت، فسوف حيدد املكتب ما اإ

ن التصممي يكون غري قابل للتسجيل. الصناعية السابقة أأم ل. ذا اكن كذكل، فاإ  واإ

 الصني

 فامي ييل بعض العوامل اليت جيب مراعاهتا عند الفحص:

ىل الفئات نفسها أأو فئات مشاهبة من  .1  عدمه،انامتء املواد اليت جتسد واهجات املس تخدم املصورة اإ
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 وتطابق أأو تشابه واهجات املس تخدم املصورة من عدمه، .2

 والتوصل اإىل حَك جامع بعد الرصد الشامل. .3

 كرواتيا

جراءات التسجيل يف املكتب.  ل تُفحص خالل اإ

 ادلامنرك

 ل يبحث مكتبنا عن حقوق سابقة.

س تونيا  اإ

س تونيا، ل يراقب املكتب سوى املتطلبات الشلكية للطلب، ولن جُيرى  حفص موضوعي. يف اإ

 أأملانيا

 ل ينطبق

 أأيرلندا

 ل يبحث املكتب الأيرلندي عن حاةل التقنية الصناعية السابقة يف أأثناء حفص طلبات التصاممي.

 ليتوانيا

 فتكل مسأأةل تتعلق ابلس تئناف تتصدى لها شعبة الاس تئناف. ل يقوم الفاحص بأأي حفص يتعلق ابجلدة والطابع الفردي.

 املكس يك

ذ ميكن الاعرتاض عىل عدم اجلدة حىت يف حاةل اختالف املنتجات.يُقميَّ   التصممي يف ضوء التقنية الصناعية السابقة، اإ

 الربتغال

حيامن يتعلق الطلب بواهجة املس تخدم املصورة حفسب، تكون حاميهتا أأوسع نطاقًا مما يه عليه يف احلالت اليت يعرض فهيا 

 ملادة.ة املس تخدم املصورة داخل االطلب واهج

 مجهورية كوراي

ذا اكن املظهر الساكن لتصممي شاشة متحرك هتمين عليه  حفص مدى التشابه بني تصممي شاشة متحرك وتصممي شاشة اثبت: اإ

ذا اكنت هناك خصوصية للتحرك، حفينئذ  جامليات اللك، ول توجد خصوصية للتحرك، حفينئذ يكون التصمامين متشاهبني. واإ

 اهبني.يكون التصمامين غري متش
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 رومانيا

ن الفحص جُيرى كام جُيرى لأنواع التصاممي الأخرى. ذا مل يكن  مبا أأن التسجيل غري مرتبط مبادة، فاإ ويُعترب التصممي جديدًا اإ

يداع طلب التسجيل أأو قبل اترخي الأولوية يف حاةل املطالبة  هناك أأي تصممي مطابق أأصبح متاحًا للجمهور قبل اترخي اإ

ل يف تفاصيل غري جوهرية. وتُعترب ابلأولوية. ذا مل ختتلف خصائصها املمزية اإ  التصاممي متطابقة اإ

 السويد

 ل نس تطيع الإجابة عن هذا السؤال.

 سويرسا

 .ل ينطبق

 اململكة املتحدة

 .ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

دة وعدم البداهة بنفس الطريقة سواء اكن تُفحص مجيع براءات التصاممي الأمريكية من أأجل التحقق من استيفاء متطلبات اجل

جراءات  1504.03و 1504.02انظر البندين  التصممي يتعلق بواهجة مس تخدم مصورة أأو بنوع أ خر من التصاممي. من دليل اإ

 حفص الرباءات.

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 .ل ينطبق

 واهجات املس تخدم املصورة ويه يف حاةل نشطة؟: هل تسمح ترشيعات وليتك القضائية ابلنظر يف تصاممي 33السؤال 
ميكن النظر يف واهجات املس تخدم املصورة يف  الطرف املُجيب

 حالهتا النشطة

اإذا اكنت الإجابة ل، هل جرى العرف يف 

 املكتب عىل اعتبارها يف حالهتا النشطة؟

  نعم الربازيل

 ل نعم كندا

  نعم الصني

  نعم كولومبيا

  نعم كرواتيا

  نعم امجلهورية التش يكية

  نعم ادلامنرك

س تونيا    اإ

 ل ل فنلندا

 ل ل فرنسا
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ميكن النظر يف واهجات املس تخدم املصورة يف  الطرف املُجيب

 حالهتا النشطة

اإذا اكنت الإجابة ل، هل جرى العرف يف 

 املكتب عىل اعتبارها يف حالهتا النشطة؟

  نعم جورجيا

  نعم أأملانيا

  نعم هنغاراي

   أأيرلندا

 ل ل اكزاخس تان

 ل ل ليتوانيا

 ل ل املكس يك

   نيوزيلندا

 ل ل ابكس تان

   بريو

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

 ل ل مجهورية كوراي

 ل ل مجهورية مودلوفا

 نعم ل رومانيا

  نعم س نغافورة

  نعم سلوفاكيا

 ل ل السويد

   سويرسا

   اململكة املتحدة

 ل ينطبق ل ينطبق الولايت املتحدة الأمريكية

  نعم منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

س تونيا  اإ

 .ل ينطبق

 أأيرلندا

 ملس تخدم املصورة يف قانون التصاممي الأيرلندي.مل يرد ذكر واهجات ا

 الربتغال

ل تفصل ترشيعاتنا يف هذه املسأأةل. جيب عىل مودع الطلب أأن يعرض واهجة املس تخدم املصورة يف حالتهيا النشطة 

 ن احلصول عىل حامية أأوسع نطاقًا.والساكنة من أأجل ضام
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 رومانيا

 ل يوجد نص خاص يف هذا الشأأن.

 سويرسا

يداع التصممي يف حاةل نشطة أأم ساكنة. لسؤال ل يبدو واَّضًا.هذا ا  الأمر مرتوك ملودع الطلب ليك يقرر اإ

 اململكة املتحدة

ىل تسلسل أأحداث التصممي، فسوف نسمح بذكل ما دام التسلسل بأأمكهل، من البداية حىت الهناية،  ذا اكن السؤال يشري اإ اإ

 يات احلاسوب.ولن ُنمي أأي شلك من أأشاكل برجم  معروض بوضوح.

: هل تتطابق معايري التعدي اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت مع املعايري اخلاصة بأأنواع أأخرى 34السؤال 

 من التصاممي يف وليتك القضائية؟
تتطابق معايري التعدي مع املعايري اخلاصة بأأنواع  الطرف املُجيب

 أأخرى من التصاممي

 ل، مفا أأوجه الاختالف؟اإذا اكنت الإجابة 

  نعم الربازيل

  نعم كندا

  نعم الصني

  نعم كولومبيا

  نعم كرواتيا

  نعم امجلهورية التش يكية

  نعم ادلامنرك

س تونيا   نعم اإ

  نعم فنلندا

   فرنسا

  نعم جورجيا

  نعم أأملانيا

  نعم هنغاراي

  نعم أأيرلندا

  نعم اكزاخس تان

  نعم ليتوانيا

  نعم كس يكامل 

   نيوزيلندا

  نعم ابكس تان

  نعم بريو

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

  نعم مجهورية كوراي
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تتطابق معايري التعدي مع املعايري اخلاصة بأأنواع  الطرف املُجيب

 أأخرى من التصاممي

 ل، مفا أأوجه الاختالف؟اإذا اكنت الإجابة 

  نعم مجهورية مودلوفا

  نعم رومانيا

  نعم س نغافورة

  نعم سلوفاكيا

  نعم السويد

   سويرسا

  نعم اململكة املتحدة

  نعم الولايت املتحدة الأمريكية

   ملكية الفكريةمنظمة بنلوكس لل 

 التعليقات:

 أأيرلندا

 مجيع أأنواع التصاممي تُعامل معامةل واحدة.

 سويرسا

 ل ينطبق، لأن معهد امللكية الفكرية ليس مكتب حفص.

 اململكة املتحدة

 نعم، ولكن يف هناية املطاف، س ُيرتك ذكل للمحامك لتفصل فيه.

 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 عىل عمل بأأي سوابق قضائية. لس نا نعم، عىل الأرحج.

 : أأي من الأفعال ال تية يشلك تعداًي عىل حقوق التصاممي يف وليتك القضائية؟35السؤال 
ت  الطرف املُجيب

هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا شاء برجم
اإن

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

صاممي 
ض ت

ت لعر
يا ساخ برجم

ن ت اس 

شموةل 
صورة امل

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

محل
اب

اية
 

ت 
هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا ل برجم
نق

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

ت 
هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا ل برجم
ي حتم

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

تخدم  س 
ت امل

هجا
صاممي وا

ب ت
ي ترك

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

محلاية 
اب

– 
يف
و

 
ي 
ت أأ

هذه احلاةل، حت

ف؟
ظرو

 
صا
تخدام ت اس 

تخدم  س 
ت امل

هجا
ممي وا

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

محلاية 
اب

– 
يف
و

 
ي 
ت أأ

هذه احلاةل، حت

ف؟
ظرو

 
تخدم  س 

ت امل
هجا
صاممي وا

وضع ت

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

س 
و العك ىل مادة ملموسة أأ

محلاية ع
اب

- 

ف؟
ي ظرو

ت أأ
، حت يف هذه احلاةل

و
 

 نعم نعم      الربازيل

        كندا

        الصني
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ت  الطرف املُجيب
هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا شاء برجم
اإن

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

صاممي 
ض ت

ت لعر
يا ساخ برجم

ن ت اس 

شموةل 
صورة امل

تخدم امل س 
ت امل

هجا
وا

محل
اب

اية
 

ت 
هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا ل برجم
نق

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

ت 
هجا
صاممي وا

ض ت
ت لعر

يا ل برجم
ي حتم

محلاية
شموةل اب

صورة امل
تخدم امل س 

امل
 

تخدم  س 
ت امل

هجا
صاممي وا

ب ت
ي ترك

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

محلاية 
اب

– 
يف
و

 
ي 
ت أأ

هذه احلاةل، حت

ف؟
ظرو

 
صا
تخدام ت اس 

تخدم  س 
ت امل

هجا
ممي وا

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

محلاية 
اب

– 
يف
و

 
ي 
ت أأ

هذه احلاةل، حت

ف؟
ظرو

 
تخدم  س 

ت امل
هجا
صاممي وا

وضع ت

شموةل 
ت امل

يقوان صاممي الأ
و ت صورة أأ

امل

س 
و العك ىل مادة ملموسة أأ

محلاية ع
اب

- 

ف؟
ي ظرو

ت أأ
، حت يف هذه احلاةل

و
 

 نعم نعم      كولومبيا

 نعم نعم نعم     كرواتيا

 نعم نعم      امجلهورية التش يكية

        ادلامنرك

س تونيا     نعم نعم نعم نعم اإ

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فنلندا

        فرنسا

 نعم نعم نعم     جورجيا

        أأملانيا

        هنغاراي

        لنداأأير 

        اكزاخس تان

 نعم نعم نعم     ليتوانيا

      نعم  املكس يك

        نيوزيلندا

 نعم       ابكس تان

        بريو

 نعم نعم      بولندا

 نعم نعم      الربتغال

        مجهورية كوراي

 نعم نعم      مجهورية مودلوفا

        رومانيا

  نعم      س نغافورة

  نعم*      سلوفاكيا

 نعم نعم      السويد

        سويرسا

        اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

       

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية
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 التعليقات:

 الربازيل

واهجة مس تخدم مصورة/أأيقونة يف يف لكتا احلالتني )اس تخدام تصممي محمي لواهجة مس تخدم مصورة/أأيقونة ووضع تصممي محمي ل

من قانون امللكية  42وتنص املادة  بيئة مادية أأو العكس ابلعكس(، تمتثل معايري التعدي يف الغرض التجاري لهذا النشاط.

نتاج ما ييل أأو اس تخدامه أأو عرضه42الصناعية الربازييل عىل ما ييل: "املادة   : متنح الرباءة صاحهبا احلق يف منع الغري من اإ

 منتج مشمول ابلرباءة، )...(". .1للبيع أأو بيعه أأو اس ترياده لهذه الأغراض، دون احلصول عىل موافقة صاحب الرباءة: 

 كندا

ق علهيا هذا التصممي أأو تصممي ل خيتلف اختالفًا  ل التصممي بشأأهنا وُطّبِ تسمح حامية التصممي ملالكه بأأن يصنع أأي مادة ُسِّ

هذه املادة بغرض التجارة أأو ممارسة الأعامل التجارية، أأو أأن يبيعها، أأو أأن يؤجرها، أأو أأن يعرضها  كبريًا عنه، أأو أأن يس تورد

 للبيع أأو الإجيار )مبعىن أأنه ل جيوز كل أأن تصنع أأو أأن تبيع شاشة عرض لها واهجة مس تخدم مصورة محمية، وما اإىل ذكل(.

 الصني

 معايري تأأكيد التعدي عىل التصاممي:

ىل الفئات نفسها أأو فئات مشاهبة،انامتء املو  .1  اد اليت جتسد واهجات املس تخدم املصورة اإ

 وتطابق أأو تشابه واهجات املس تخدم املصورة، .2

 والتوصل اإىل حَك جامع بعد الرصد الشامل. .3

 كولومبيا

 مادة أأخرى أأو وذلكل فاإن اس تخدام تصممي محمي يف واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت يه تصاممي بيانية يف حد ذاهتا.

 تصممي صناعي مسجل. -ظرف أ خر جيب أأن يُعترب تعداًي، كام هو احلال مع التصممي الثاليث الأبعاد اذلي يش متل عىل

 كرواتيا

 يف حاةل الرتكيب أأو الاس تخدام أأو الوضع دون موافقة املاكل أأو رضاه أأو التفاق معه أأو احلصول عىل ترخيص منه.

 ادلامنرك

 .ل ينطبق

 فنلندا

ذا اكن لالس تخدام الشخيص حفسب، أأو لأغراض تعلميية أأو حبثية ل اإ  .اإ
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 أأملانيا

فيجوز لصاحب التصممي املسجل  حالت التعدي عىل حقوق التصاممي جيب مالحقهتا مبوجب القانون املدين يف املقام الأول.

قلميية.  أأن يرفع دعوى قضائية ضد التعدي عىل التصممي يف احملامك الإ

 هنغاراي

ذا اكن موضوع طلب التصممي أأو حامية التصممي قد ُأِخذ بصورة غري قانونية من  22ًا للامدة وفق من قانون التصاممي الهنغاري، اإ

اللكية أأو اجلزئية للتصممي وهل أأن  فه يف امللكية أأن يطالب ابمللكيةتصممي لشخص أ خر، جاز للطرف املترضر أأو من خيل

 لية املدنية.يطالب بتعويضات مبقتىض قواعد املسؤو

 (. 1)23وأأي خشص يس تغل بشلك غري قانوين تصماميً محميًا يكون ُمرتِكبًا لتعّدٍ عىل التصممي طبقًا للامدة 

 أأيرلندا

ىل احملامك  منا يه مسأأةل ترجع اإ تتعذر الإجابة عن هذا السؤال بدقة لأن حتديد الترصفات اليت قد تشلك تعداًي عىل أأي تصممي اإ

 روف اخلاصة ابلقضية.ويُفصل فهيا حسب الظ

 اكزاخس تان

 من قانون الرباءات يف مجهورية اكزاخس تان 15املادة 

أأي خشص يس تخدم ممتلاكت صناعية محمية مبا خيالف قانون الرباءات يف مجهورية اكزاخس تان يُعترب ُمتعداًي عىل احلق 

 الاس تئثاري لصاحب الرباءة )التعدي عىل الرباءة(.

ن تصنيع منتج ُأنشئ ابس ت خدام ممتلاكت صناعية محمية أأو تطبيق هذا املنتج أأو اس ترياده أأو ختزينه أأو بيعه أأو عرضه للبيع اإ

أأو تداوهل بطريقة أأخرى، فضاًل عن تطبيق طريقة محمية أأو تداول منتج يُصنَّع مبارشًة ابس تخدام طريقة محمية، يُعترب تعداًي 

ويُعترب أأي منتج جديد مصنوعًا بطريقة محمية يف حاةل عدم  اءة(.عىل احلق الاس تئثاري لصاحب الرباءة )التعدي عىل الرب 

 وجود أأدةل تثبت خالف ذكل.

 ليتوانيا

أأما اس تخدام الغري لتصممي محمي لأغراض  اس تخدام تصممي محمي لأغراض خشصية حفسب ل يُعترب تعداًي عىل حقوق التصممي.

 جتارية فقد ميثل تعداًي عىل حقوق التصممي.

 ابكس تان

قرار أأي سوابق قضائية يف هذا الشأأن.التح جراءات التعدي أأمر سابق لأوانه، فاملكتب ينتظر حاليًا اإ  قق من اإ

 الربتغال

 يف وليتنا القضائية، تنص املادة املتعلقة ابلتعدي عىل تصممي مسجل عىل ما ييل: 

 : التعدي عىل احلقوق الاس تئثارية للتصاممي أأو الامنذج 322املادة 
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ىل ثالمثائة وس تني يومًا يف حاةل ارتاكب الأفعال التالية، دون يُعاقب ابحلب س ملدة تصل اإىل ثالث س نوات أأو بغرامة تصل اإ
 موافقة صاحب احلق املعين:

 )أأ( اس تنساخ أأو تقليد لك أأو بعض الأجزاء املمزية لتصممي أأو منوذج مسجل؛ 
 )ب( اس تغالل تصممي أأو منوذج مسجل ميلكه خشص أ خر؛ 

 أأو توزيع تصاممي أأو مناذج مت احلصول علهيا بأأي وس يةل من الوسائل املذكورة يف الفقرات الفرعية السابقة.)ج( اس ترياد 

 مجهورية كوراي

نتاج أأو نقل أأو تأأجري أأو تصدير أأو اس ترياد أأي مادة يقترص اس تخداهما عىل تصنيع منتج يُدَمج به تصممي  ن القيام ابإ اإ

و بأأي تصممي مشابه، أأو القيام بعرض هذه املادة للبيع أأو الإجيار، يُعترب تعداًي عىل ل أأ سجَّ الشاشة، اذلي يرتبط بتصممي مُ 

كام أأن اس تخدام واهجة املس تخدم املصورة احملمية أأو وضعها عىل مادة ملموسة  حق هذا التصممي أأو ترخيصه الاس تئثاري.

ذا اكنت هذه املادة تش به اإىل حد ما مادة الواهجة  املُسجَّةل. ميكن أأن يشلك تعداًي اإ

 رومانيا

من قانون التصاممي يف رومانيا عىل حقوق اس تئثارية لصاحب التصممي عىل النحو التايل: "طوال فرتة رساين  30تنص املادة 

تسجيل التصممي، يكون لصاحب التصممي احلق الاس تئثاري يف اس تخدام التصممي ويف منع أأي طرف أ خر من اس تخدامه 

ذنه، ابلأفعال التالية:  حب التصممي.دون احلصول عىل موافقة صا ولصاحب التصممي احلق يف منع الغري من القيام، دون اإ

ق هذا التصممي عليه، أأو تصنيع هذا املنتج، أأو تسويقه، أأو عرضه للبيع، أأو  اس تنساخ منتج يتضمن هذا التصممي أأو ُطّبِ

 لأغراض املذكورة أأعاله."طرحه يف السوق، أأو اس ترياده، أأو تصديره، أأو اس تخدامه، أأو ختزينه ل

 والأفعال اليت تشلك تعداًي عىل أأي نوع من التصاممي ميكن أأن حيددها اخلبري القضايئ يف أأثناء النظر يف قضية التعدي.

 س نغافورة

ذلكل ل  ( من قانون التصاممي املسجةل(.1)7برامج احلاسوب )أأْي "الربجميات"( غري قابةل للتسجيل يف س نغافورة )القسم 

واس تخدام  ز أأن تكون الربجميات يف حد ذاهتا حماًل للحامية مبوجب تصممي، أأو سببًا لرفع أأي دعوى تعّدٍ عىل التصممي.جيو 

ذا اكن يندرج مضن الظروف املنصوص علهيا يف القسم  تصممي محمي لواهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة قد يشلك تعداًي اإ

 ( من قانون التصاممي املسجةل.2) -( 1)30

 يل التصممي مبوجب قانون التصاممي املسجةل مينح صاحب التصممي املُسجل احلقوق الاس تئثارية التالية: وتسج 

ىل س نغافورة بغرض البيع أأو التأأجري أأو بغرض اس تخدامه  )أأ( احلق يف أأن يصنع ما ييل يف س نغافورة، أأو أأن يس تورده اإ

 لأغراض التجارة أأو ممارسة الأعامل التجارية: 

ق علهيا هذا التصممي أأو أأي تصممي ل خيتلف كثريًا عنه؛ " أأي ما1"   ل بشأأهنا التصممي وُطّبِ  دة ُسِّ

ق عليه هذا  " أأو أأي هجاز لعرض منتج غري2"   ل بشأأنه التصممي وُطّبِ مادي )عىل أأن يكون هذا املنتج غري املادي قد ُسِّ

 التصممي أأو أأي تصممي ل خيتلف كثريًا عنه(؛ 

 ما ييل أأو تأأجريه أأو عرضه للبيع أأو التأأجري يف س نغافورة: )ب( احلق يف بيع 

ق علهيام هذا التصممي أأو أأي تصممي ل خيتلف كثريًا عنه؛ 1"   ل بشأأهنام التصممي وُطّبِ  " أأي مادة أأو أأي منتج غري مادي ُسِّ
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 ". 1" أأو أأي هجاز لعرض منتج غري مادي من املنتجات املذكورة يف الفقرة الفرعية "2"  

ي خشص يقوم مبا ييل، دون موافقة صاحب التصممي املُسجَّل ويف أأثناء رساين التسجيل، يكون متعداًي عىل احلق يف أأ 

 التصممي املُسجَّل: 

 ( حقًا اس تئثاراًي لصاحب التصممي املُسجَّل؛ 1)أأ( يفعل أأي يشء يُعترب مبقتىض البند الفرعي )

لهيا يف البند الفرعي ))ب( أأو يفعل أأي يشء بغرض المتكني من صنع أأي م ( يف س نغافورة أأو يف أأي ماكن 1ادة ُمشار اإ

 أ خر؛ 

زاء املادة اجملمعة؛  ذا اكن قد حدث اإ زاء أأي أ ةل من شأأنه أأن يشلك تعداًي عىل التصممي اإ  )ج( أأو يفعل أأي يشء اإ

ذا اكنت املادة اجملمعة )د( أأو يفعل أأي يشء بغرض المتكني من صنع أأو جتميع أ ةل، يف س نغافورة أأو يف أأي ماكن أ خر، اإ 

لهيا يف البند الفرعي )  (. 1س تكون من املواد املُشار اإ

وبناًء عىل ما تقدم، فاإن وضع تصممي محمي لواهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة )أأو العكس ابلعكس( لن يكون بوجه عام تعداًي 

ل بشأأنه تص ويف حاةل املثال الوارد يف  ممي الواهجة أأو الأيقونة.لأن امحلاية تقترص عىل املادة أأو املنتج غري املادي اذلي ُسِّ

لكرتوين لن تكون حقوقه 18احلاش ية السفلية رمق  ، فاإن تصممي واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقونة املُسجَّل من أأجل هجاز اإ

ل بشأأهنا التصممي(.  ق عىل الأاثث )لأن هذه ليست املادة اليت ُسِّ ذا ُطّبِ  قد انهُتكت اإ

 اسلوفاكي

لكرتونية.  * اس تخدام واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة يف أأهجزة اإ

 السويد

 ترسي قواعد التعدي نفسها عىل مجيع التصاممي.

 سويرسا

 ل ينطبق

 اململكة املتحدة

 يرُتك الأمر للمحامك لتبت فيه.

 الولايت املتحدة الأمريكية

من مدونة  35من الباب  28ا فهيا براءات التصاممي، يف الفصل يرد قانون الولايت املتحدة اخلاص ابلتعدي عىل الرباءات، مب

 قوانني الولايت املتحدة.

من مدونة قوانني الولايت املتحدة عىل ما ييل: "لك َمْن يقوم دون وجه  35من الباب  271وعىل وجه التحديد، ينص البند 

للبيع أأو بيعه، داخل الولايت املتحدة، أأو يقوم  حق بصنع أأي اخرتاع مشمول برباءة أأو اس تخدام هذا الاخرتاع أأو عرضه

ىل الولايت املتحدة خالل فرتة رساين براءته، يكون متعداًي عىل الرباءة، ما مل يُنص عىل  ابس ترياد أأي اخرتاع مشمول برباءة اإ

 خالف ذكل يف هذا الباب".
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 منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 ل لأهنا ليست مكتب حفص.ل تس تطيع املنظمة أأن جتيب عن هذا السؤا

البيئة  فضاًل عنوحيد اس تخدام التصممي يف بيئة مادية تسجيل تصممي : هل جيوز يف وليتك القضائية أأن يشمل 36السؤال 

 الافرتاضية أأو احلاسوب؟ 
يشمل التسجيل اس تخدام التصممي  الطرف املُجيب

يف بيئة مادية فضاًل عن البيئة 

 الافرتاضية أأو احلاسوب

 يقات التعل 

  نعم الربازيل

يف كندا، "جيب أأن يقترص الطلب عىل تصممي واحد  ل كندا

أأْي أأن  ُمطبَّق عىل مادة وحيدة اتمة الصنع ...".

تسجيل تصممي وحيد يشمل اس تخدام هذا التصممي يف 

 بيئة مادية فقط.

  ل الصني

يف حاةل اس تنساخ واهجة مس تخدم مصورة أأو أأيقونة  نعم كولومبيا

صممي سيُس تخدم يف شاشة حاسوب أأو هجاز من ت

محمول، ينبغي أأن يُفهم أأن كونه تصماميً بيانيًا جُيزي 

اس تنساخه أأو نسخه أأو اس تخدامه يف أأحوال مادية، 

 مثل املطبوعات الإعالنية.

  نعم كرواتيا

  نعم امجلهورية التش يكية

ميكن أأن يشمل تسجيل التصممي اس تخدامه يف لكتا  نعم ادلامنرك

ذا اكن مظهر التصممي اثبتًا مل يتغري.ا أأما يف  لبيئتني اإ

حاةل اختالف الانطباع العام للتصممي، فاإن التسجيل 

 ل يشمل اس تخدام التصممي يف لكتا البيئتني.

س تونيا   نعم اإ

  نعم فنلندا

   فرنسا

  نعم جورجيا

   أأملانيا

  نعم هنغاراي

  نعم أأيرلندا

   اكزاخس تان

   ليتوانيا

  ل املكس يك

  ل  نيوزيلندا

  نعم ابكس تان

   بريو
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يشمل التسجيل اس تخدام التصممي  الطرف املُجيب

يف بيئة مادية فضاًل عن البيئة 

 الافرتاضية أأو احلاسوب

 يقات التعل 

  نعم بولندا

  نعم الربتغال

  ل مجهورية كوراي

  نعم مجهورية مودلوفا

  نعم رومانيا

" بيئة افرتاضية أأو حاسوبيةنعم، رمغ أأن امحلاية يف " نعم س نغافورة

تقترص عىل التصاممي اليت تُطبَّق عىل منتجات غري 

( من 1)2قانون س نغافورة. كام أأن البند  مادية مبوجب

قانون التصاممي املسجةل يُعّرِف املنتج غري املادي بأأنه 

سقاط " أأي يشء ليس هل شلك مادي وينتج عن اإ
تصممي عىل سطح أأو وسط )مبا يف ذكل الهواء( وهل 
وظيفة نفعية جوهرية ل تقترص عىل تصوير مظهر 

 لوحة وابس تخدام تصممي ".اليشء أأو نقل معلومات

مفاتيح مثاًل، ميكن تقدمي طلب واحد لهذا التصممي 

ليشمل املادة )أأْي لوحة املفاتيح الفعلية( ابلإضافة اإىل 

املنتج غري املادي )أأْي لوحة املفاتيح الافرتاضية اليت 

وسوف يُس تخدم  تُعَرض عىل سطح أأو وسط(.

التصنيف نفسه )أأْي اخلاص بلوحات املفاتيح( سواء 

يُطبَّق عىل مادة فعلية أأو منتج غري مادي  أأاكن التصممي

 أأم ل. 

  نعم سلوفاكيا

  نعم السويد

  ل سويرسا

سوف يتوقف ذكل عىل تطابق التصممي يف البيئة املادية   اململكة املتحدة

مع البيئة احلاسوبية من عدمه أأو اختالفه معها يف 

 جوانب غري جوهرية حفسب من عدمه.

 نعم، من احملمتل أأن حيدث ذكل. نعم مريكيةالولايت املتحدة الأ 

  ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 ليتوانيا

 مل يتطرق القانون اإىل ذكل.

 نيوزيلندا

ىل عدة تسجيالت للتصممي املُطبَّق عىل مواد خمتلفة.  سوف توجد حاجة اإ
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بناًء عىل البيئة الافرتاضية/الإلكرتونية اخلاصة اليت  : هل يوحد متيزي يف معايري التعدي يف وليتك القضائية37السؤال 

 يُس تخدم التصممي فهيا؟
يوجد متيزي يف معايري التعدي بناًء  الطرف املُجيب

 عىل البيئة

 الافرتاضية/الإلكرتونية اخلاصة 

اإذا اكنت الإجابة نعم، كيف تُرمس 

 حدود هذه البيئات؟

 

اإذا اكنت الإجابة نعم، هل 

مي ميكن لتسجيل تصم

وحيد أأن حيمي التصممي 

يف لك من هذه البيئات 

 املتباينة؟

   ل الربازيل

   ل كندا

   ل الصني

 نعم  ل كولومبيا

   ل كرواتيا

   ل امجلهورية التش يكية

   ل ادلامنرك

س تونيا    ل اإ

   ل فنلندا

    فرنسا

   ل جورجيا

    أأملانيا

   ل هنغاراي

   ل أأيرلندا

    اكزاخس تان

    ليتوانيا

   ل املكس يك

   ل نيوزيلندا

   ل ابكس تان

    بريو

   ل بولندا

   ل الربتغال

   ل مجهورية كوراي

   ل مجهورية مودلوفا

   ل رومانيا

   ل س نغافورة

   ل سلوفاكيا

   ل السويد

    سويرسا

    اململكة املتحدة

   ل الأمريكيةالولايت املتحدة 

   ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية
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 التعليقات:

 ليتوانيا

 مل يتطرق القانون اإىل ذكل.

 سويرسا

 ل ينطبق، لأن معهد امللكية الفكرية ليس مكتب حفص.

 )أأوًل(: ما النسق اذلي يس تخدمه مكتبك لتقدمي الواثئق لأغراض حق الأولوية؟ 38السؤال 
نسق  الطرف املُجيب

 وريق

 

نسق 

لكرتوين  اإ

هل ميكن  الكهام

التصديق عىل 

 الواثئق؟

ق علهيا؟  اإذا اكنت الإجابة نعم، فكيف يُصدَّ

 

ذا  نعم نعم   الربازيل م نسخًا ُمصدقة من الواثئق اإ م املكتب الواثئق الرمسية، ورمبا يُقّدِ يُقّدِ

م املكتب يف الوقت احلايل واثئق بنسق  طلب املاكل ذكل. ول يُقّدِ

لكرت  وين لأغراض املطالبة ابلأولوية، لأن البدلان اليت تقبل واثئق الأولوية اإ

 هبذا النسق قليةل جدًا. 

  نعم   نعم كندا

 . بصمها خبامت مكتب الفحص،1 نعم نعم   الصني

 (.DAS. وتبادلها عن طريق خدمة الويبو للنفاذ الرمقي )2

  نعم نعم   كولومبيا

     نعم كرواتيا

 تُطبع وثيقة الأولوية عىل ورق خاص، وتُوقَّع، وخُتمت خبامت رمسي. نعم   نعم لتش يكيةامجلهورية ا

 يتوىل أأحد موظفي املكتب التوقيع عىل الواثئق. نعم   نعم ادلامنرك

س تونيا   ل نعم   اإ

 ميكن خمتها وتوقيعها. نعم   نعم فنلندا

  ل   نعم فرنسا

  نعم   نعم جورجيا

  منع   نعم أأملانيا

لكرتوين متقدم أأو ابخلامت الإلكرتوين  نعم نعم   هنغاراي ق الواثئق الإلكرتونية بتوقيع اإ تُصدَّ

 للمكتب الهنغاري للملكية الفكرية.

 بتوقيع املُراِقب وخمته. نعم   نعم أأيرلندا

م نسخة مصدقة من الطلب. نعم   نعم اكزاخس تان  تُقدَّ

 لأولوية توقيعات املسؤولني وخامت القسم.حتمل نسخ واثئق ا نعم   نعم ليتوانيا

 من خالل واثئق تتضمن فقرة اتفاق قانوين وتوقيع هجة التصديق. نعم   نعم املكس يك

دارة احلالت عرب الإنرتنت. نعم نعم   نيوزيلندا  تصديق تلقايئ من نظام اإ

  نعم   نعم ابكس تان

  نعم   نعم بريو

  نعم   نعم بولندا
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نسق  الطرف املُجيب

 وريق

 

نسق 

لكرتوين  اإ

هل ميكن  الكهام

التصديق عىل 

 الواثئق؟

ق علهيا؟  اإذا اكنت الإجابة نعم، فكيف يُصدَّ

 

 عن طريق التوقيع الرمقي للمكتب أأو اخلمت الرمسي. نعم منع   الربتغال

م نسخة طبق الأصل هبا رمق الإصدار، ورمق الطلب، واترخي الإيداع،  نعم نعم   مجهورية كوراي تُقدَّ

 وامس مودع الطلب.

ق عىل واثئق  نعم   نعم مجهورية مودلوفا ينبغي أأن حتمل توقيع رئيس املكتب وخامت املكتب اذلي صدَّ

 الأولوية.

م وثيقة الأولوية الأصلية بعد توقيعها وخمتها. نعم   نعم رومانيا  س ُتقدَّ

  نعم نعم   س نغافورة

ق علهيا خبمت مكتب امللكية  نعم   نعم سلوفاكيا الواثئق املُعدة لأغراض املطالبة ابلأولوية يُصدَّ

 الصناعية يف امجلهورية السلوفاكية.

  ل نعم   السويد

 يُصّدق علهيا معهد امللكية الفكرية واملستشار الاحتادي. نعم   نعم سويرسا

  نعم   نعم اململكة املتحدة

الولايت املتحدة 

 الأمريكية

السجالت املتاحة من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  نعم نعم  

فرع »التجارية ميكن التصديق علهيا بوصفها نسخًا طبق الأصل من ِقبل 

تُعمتد النسخ املصدقة برشيط «. تيفاء نسخ الرباءات والعالمات التجاريةاس 

وخامت مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ابلإضافة اإىل 

 توقيع موظف التصديق املُفوَّض.

منظمة بنلوكس 

 للملكية الفكرية

 ميكن احلصول عىل نسخة ورقية مصدقة. نعم نعم  

 ًا(: هل توجد أأي تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص تصاممي الرسوم املتحركة؟)اثني 38السؤال 
تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص  الطرف املُجيب

 تصاممي الرسوم املتحركة

 يُرىج تقدمي معلومات حمددة

  ل الربازيل

  ل كندا

  ل الصني

   كولومبيا

  ل كرواتيا

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.  يةامجلهورية التش يك 

  ل ادلامنرك

س تونيا   ل اإ

  ل فنلندا

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل أأملانيا

  ل هنغاراي
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تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص  الطرف املُجيب

 تصاممي الرسوم املتحركة

 يُرىج تقدمي معلومات حمددة

  ل أأيرلندا

   اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

يف حاةل املطالبة ابلأولوية، جيب اعامتد وثيقة  نعم ابكس تان

 من مفوض مكتب الإيداع الأول.الأولوية 

  ل بريو

  ل بولندا

  ل الربتغال

  ل مجهورية كوراي

  ل مجهورية مودلوفا

  ل رومانيا

  ل س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  ل السويد

   سويرسا

  ل اململكة املتحدة

  ل الولايت املتحدة الأمريكية

  ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 لتعليقات:ا

 كندا

جيوز للعميل أأن يتقدم بطلب للحصول عىل واثئق مصدقة اإىل مركز خدمة معالء املكتب الكندي للملكية الفكرية، وأأن 

ملزيد من التفاصيل بشأأن كيفية طلب النسخ )املصدقة وغري املصدقة(، يُرىج زايرة مركز خدمة  يدفع الرسوم املناس بة.

 فكرية.معالء املكتب الكندي للملكية ال

 كولومبيا

 مل ينظم القانون بعُد قبول الرسوم املتحركة.

 ادلامنرك

ننا، بوجه عام، نس تخدم النسق الوريق، ولكن يف بعض احلالت نس تخدم النسق ا لإلكرتوين حيامن يطلب مودع اإ

 ذكل. الطلب
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 جورجيا

 جيب التصديق عىل واثئق املطالبة ابلأولوية بتوقيع الشخص املس ئول.

 رومانيا

 كن أأيضًا أأن يرسل مكتبنا عرب الربيد الإلكرتوين الوثيقة الأصلية املمسوحة ضوئيًا، ولكن ليس هذا هو السائد ال ن.ومي

 سويرسا

 ل ينطبق

 اململكة املتحدة

م واثئق الأولوية ورقيًا فقط، وحتمل رشيطًا وخامتًا.   تُقدَّ

 ض املطالبة ابلأولوية؟)أأوًل(: ما نسق الواثئق اذلي يقبهل مكتبَك لأغرا 39السؤال 
 نسق وريق الطرف املُجيب

 

لكرتوين هل يشرتط مكتبَك التصديق عىل واثئق  الكهام نسق اإ

 الأولوية؟

 ل نعم   الربازيل

 ل نعم   كندا

 نعم نعم   الصني

 نعم نعم   كولومبيا

 نعم نعم   كرواتيا

 ل نعم   امجلهورية التش يكية

 ل نعم   ادلامنرك

س تونيا  نعم نعم   اإ

 ل   نعم فنلندا

 نعم نعم   فرنسا

 نعم نعم   جورجيا

 ل   نعم أأملانيا

 نعم نعم   هنغاراي

 ل نعم   أأيرلندا

 نعم   نعم اكزاخس تان

 نعم   نعم ليتوانيا

 نعم نعم   املكس يك

 نعم  نعم  نيوزيلندا

 نعم   نعم ابكس تان

 نعم   نعم بريو

 نعم   نعم بولندا

 ل نعم   تغالالرب 
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 نسق وريق الطرف املُجيب

 

لكرتوين هل يشرتط مكتبَك التصديق عىل واثئق  الكهام نسق اإ

 الأولوية؟

 نعم نعم   مجهورية كوراي

 نعم  نعم نعم مجهورية مودلوفا

 نعم   نعم رومانيا

م وثيقة الأولوية الأصلية بعد  س ُتقدَّ

 توقيعها وخمتها.

 نعم نعم   س نغافورة

 نعم   نعم سلوفاكيا

 ل نعم   السويد

 ل نعم نعم نعم سويرسا

 ل نعم   اململكة املتحدة

 نعم نعم*   املتحدة الأمريكية الولايت

منظمة بنلوكس للملكية 

 الفكرية

 ل نعم  

 )اثنيًا(: هل توجد أأي تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص تصاممي الرسوم املتحركة؟ 39السؤال 
تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص  الطرف املُجيب

 تصاممي الرسوم املتحركة

 عم، يُرىج حتديدهااإذا اكنت الإجابة ن

  ل الربازيل

  ل كندا

 جيب أأن يشري الطلب املس بق اإىل بيئة املادة. نعم الصني

   كولومبيا

  ل كرواتيا

 ل نُسجل تصاممي صناعية متحركة.  امجلهورية التش يكية

  ل ادلامنرك

س تونيا   ل اإ

  ل فنلندا

  ل فرنسا

  ل جورجيا

  ل أأملانيا

  ل هنغاراي

  ل أأيرلندا

   اكزاخس تان

  ل ليتوانيا

  ل املكس يك

   نيوزيلندا

  ل ابكس تان

  ل بريو
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تفاصيل بشأأن مطالبات الأولوية فامي خيص  الطرف املُجيب

 تصاممي الرسوم املتحركة

 عم، يُرىج حتديدهااإذا اكنت الإجابة ن

  ل بولندا

  ل الربتغال

  ل مجهورية كوراي

  ل مجهورية مودلوفا

  ل رومانيا

  ل س نغافورة

  ل سلوفاكيا

  ل السويد

   سويرسا

  ل اململكة املتحدة

  ل تحدة الأمريكيةالولايت امل 

  ل منظمة بنلوكس للملكية الفكرية

 التعليقات:

 كندا

ذا اكنت مراجعة املطالبة ابلأولوية رضورية لتقيمي اجلدة.  قد تكون واثئق الأولوية املعمتدة مطلوبة اإ

 كولومبيا

 مل ينظم القانون بعُد قبول الرسوم املتحركة.

 ادلامنرك

 لواثئق وفقًا للترشيع ادلامنريك، لكننا عادًة ل نفعل ذكل.جيوز لنا أأن نطلب التصديق عىل ا

س تونيا  اإ

 يشرتط املكتب تقدمي واثئق أأصلية.

 جورجيا

ذا اكنت حتتوي عىل رمز تعريفي يسمح ملكتبنا بأأن يتحقق من حصة الوثيقة من  لكرتوين اإ يقبل مكتبنا واثئق الأولوية بنسق اإ

 ول.خالل املوقع الإلكرتوين ملكتب الإيداع الأ 

 أأيرلندا

ل يف حاةل وجود أأي شك يف الوضع القانوين للأولوية املُطالَب هبا.  ل جيوز طلب التصديق عىل واثئق الأولوية اإ
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 الربتغال

ثبات حق الأولوية 13املادة   : اإ

م، يف غضون شهري جيوز أأن يُلزِم .1 ن من القرار، املعهد الوطين للملكية الصناعية أأي خشص يستشهد حبق الأولوية بأأن يُقّدِ

ذا لزم الأمر.  ىل اللغة الربتغالية اإ قًة من الطلب الأول، وشهادة بتارخي تقدميه، وترمجة ذلكل اإ  نسخًة ُمصدَّ

 سويرسا

 .ل ينطبق

 الولايت املتحدة الأمريكية

ذا اكن  ذكل من خالل * يقبل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية النسق الوريق والنسق الإلكرتوين اإ

 ويكون النسق الإلكرتوين مقبوًل عند اسرتجاعه من ِقبل املكتب وفقًا لأحد برامج تبادل واثئق الأولوية. أ ليات ُمعينة.

وس يحاول املكتب القيام ابلسرتجاع الإلكرتوين للطلبات الأجنبية اليت تُطالَب بأأولويهتا يف طلب تصممي ُمقدم يف الولايت 

ن أأمكن.DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي ) طريقاملتحدة، وذكل عن   ( اإ

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-

document-exchange-pdx 

]ييل ذكل املرفق الثاين[

https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx
https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx
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 املرفق الثاين
 

 واحملارف/اخلطوط والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بشأأن اس تبيان

 الأربعني دورهتا يف العالمات جلنة فيه نظرت

 يف العالمات( )جلنة افيةاجلغر  واملؤرشات الصناعية والتصاممي التجارية العالمات بقانون املعنية ادلامئة اللجنة نظرت .1

 تصاممي " املعنونة SCT/40/2 ةالوثيق يف 2018 نومفرب 16 اإىل 12 من الفرتة يف جنيف يف ُعقدت اليت الأربعني دورهتا

 الاس تبيان مرشوع من منقحة نسخة يفو "اس تبيان مرشوع واحملارف/اخلطوط: والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات

 عىل Rev SCT/40/2. ةالوثيق يف ورد كام الاس تبيان تعمم "أأن الأمانة من اللجنة وطلبت .(Rev SCT/40/2. )الوثيقة

 يناير 31 حبلول وذكل مراقب، صفة اله ممن الفكرية ابمللكية املعنية ادلولية احلكومية واملنظامت العالمات ةجلن أأعضاء

 هذه لإعداد احملدود للوقت ونظرا ات،العالم للجنة نوالأربعو حلاديةا ادلورة فهيا لتنظر وثيقة يف الردود وجتميع ؛2019

 من 11 رةالفق ")انظر 2019 مارس 8 أأقصاه موعد يف الوثيقة ذهه تقدمي ينبغي أأنه عىل العالمات جلنة فقتتا الوثيقة،

 (.SCT/40/9 الوثيقة

يقوانت واحملارف/اخلطو هيدف هذا و  .2 اإىل مجع املعلومات  طالاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

( رشط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو املنتج، 1فامي خيص )

 ة.( والأساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحرك2)

عداد الوثيقة املطلوبة اليت جتمع ردود أأعضاء  .3 اللجنة املذكورة واملنظامت املذكورة أ نفًا، ينبغي وبغية متكني الأمانة من اإ

عادة الاس تبيان  ىل الويبو بعد اإ ىل:  2019يناير  31حبلول اس تكامهل اإ ؛ أأو sct.forum@wipo.intابلربيد الإلكرتوين اإ

ىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(،  ، chemin des Colombettes ،1211 Geneva 20، 34ابلربيد العادي اإ

Switzerland :45 87 338 22 41+؛ أأو ابلفاكس. 
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 ادةوامل اخلطوط/واحملارف والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود ابشرتاط تتعلق أأس ئةل

 1املنتج أأو

 هل توفر وليتك القضائية امحلاية ملا ييل: .1

 

 ل☐ نعم ☐ تصاممي واهجات املس تخدم املصورة

 

 ل☐ نعم ☐ قوانتتصاممي الأي

 

 ل☐ نعم ☐ تصاممي احملارف/اخلطوط

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

حدى والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني القضائية وليتك يف 2صةل وجود يشرتط هل .2  املواد واإ

 للتسجيل؟ مس بق كرشط

 

 ل ☐نعم ☐

 

ذا  الالحقة ئةلوالأس   13 السؤال اإىل الانتقال يرىج ،ل الإجابة اكنت اإ

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

  

                                         
 الاقتضاء. عند "منتج"، لفظ أأيضا يشمل أأنه املفهوم ومن التبس يط، لأغراض هذا الاس تبيان يف ييل فامي "مادة" لفظ فقط يس تخدم سوف .1
حدى املواد. لأغراض هذا الاس تبيان، يشري .2  مصطلح "صةل" اإىل لزوم أأن تكون تصاممي واهجات املس تخدم أأو الأيقوانت مرتبطا ابإ
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 صةل وجود اشرتاط )أأ(

 ؟املواد اإحدى وبني بينه صةل وجود القضائية وليتك تشرتط التصاممي أأنواع من نوع أأي .3

 

 ابحلاسوب املصممة املتحركة الرسوم تصاممي ☐

 املصورة املس تخدم واهجات تصاممي ☐

 الأيقوانت تصاممي ☐

 اخلطوط/احملارف تصاممي ☐

 حتديدها رجاءال - أأخرى ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 3القضائية؟ وليتك يف الصةل تكل وجود اشرتاط سبب ما .4

 

 الفحص ماكتب به تقوم اذلي البحث تيسري☐

 املس تخدمون جيرهيا اليت (الترصف )حرية حبوث تيسري ☐

 الطلبات مودعو جيرهيا اليت البحوث تيسري ☐

 التصممي حقوق نطاق تقييد ☐

 حتديدها رجاءال - أأخرى ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

  

                                         
 التجارية. للعالمات الياابنية وامجلعية (4)ص الفكرية امللكية أأحصاب ومجعية (1-3)ص التجارية للعالمات ادلولية والرابطة ش ييل، مساهامت انظر .3
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 يف وليتك القضائية، ينطبق ما ييل عىل تصاممي احملارف/اخلطوط: .5

 

 جيب أأن تكون مدجمة يف مادة ملموسة لتس تفيد من امحلاية أأ(

 ل☐ نعم ☐

 

 ميكن تطبيقها عىل مادة افرتاضية ب(

 

 ل☐ نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 
 

 

 املس تخدم واهجاتب خاص تصممي لها اليت للامدة 4الوظيفية اجلوانب تؤدي هل القضائية وليتك يف .6

 واملادة؟ التصممي هذا بني الصةل تقيمي يف دورا الأيقوانت/املصورة

 

 ل ☐نعم ☐

ذا  ادلور؟ هذا ما ،نعم الإجابة اكنت اإ

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 واحملارف/اخلطوط والأيقوانت املصورة املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود القضائية وليتك اشرتاط حاةل يف .7

حدى  ؟املعاجلة مرحةل أأثناء توفريها ميكن هل التصممي، طلب يف توفريها دون املواد، واإ

 

 ل ☐نعم ☐

 

ذا  الصةل؟ هذه توفري هل اخملول من ،نعم الإجابة اكنت اإ

 

                                         
 لح "اجلوانب الوظيفية" اإىل الطريقة اليت تعمل هبا املادة.لأغراض هذا الاس تبيان، يشري مصط .4



SCT/41/2 Prov. 

Annex II 

5 
 

 الطلب مودع ☐

 املكتب ☐

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

حدى تاملصورة/الأيقوان املس تخدم واهجات تصاممي بني صةل وجود القضائية وليتك اشرتاط ةلحا يف .8  املواد، واإ

 الطلب؟ يف تاملصورة/الأيقوان املس تخدم واهجات تصاممي متثيل جيب/ميكن كيف

 

 املادة عن ابللكامت بيان + منفردة تالأيقوان أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي متثيل ☐

 متقطعة أأو منقطة خبطوط املادة + تالأيقوان أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي يلمتث  ☐

 عن ابللكامت بيان + متقطعة أأو منقطة خبطوط املادة + الأيقوانت أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي متثيل ☐

 املادة

 واصةلمت خبطوط املادة + تالأيقوان أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي متثيل ☐

 املادة عن ابللكامت بيان + متصةل خبطوط املادة + الأيقوانت أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي متثيل ☐

 حتديدها الرجاء - أأخرى متثيالت ☐

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

حدى املوا .9 د واكن يف حاةل اشرتاط وليتك القضائية وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة/الأيقوانت واإ

مكتبك أأحد ماكتب الفحص، هل يبحث مكتبك عن أأية تصاممي لها مظهر مماثل أأو مطابق، أأاي اكنت املواد اليت تنطبق 

 علهيا؟

 

 ل ☐نعم ☐

 

 يرىج رشح الإجابة

ن وجدت:  تعليقات، اإ
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 نطاق عىل ملادةا تأأثري هو ما متقطعة(، خبطوط )مثال عهنا املتنازل املواد اإحدى مضن التصممي متثيل حاةل يف .10

 التصممي؟ حامية

 

 مقيّدا: امحلاية نطاق يكون

 عهنا التنازل مت اليت املواد من حمدد نوع خيص فامي فقط ☐

 نفسه التصنيف حتت تدخل اليت املواد حاةل يف ☐

 حتديدها الرجاء - أأخرى حالت ☐

 

 املصورة/الأيقوانت؟ املس تخدم واهجات لتصاممي اس تثناء يوجد هل

 

 ل ☐نعم ☐
ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 تسجيل / التصممي براءة نطاق أأن يعترب سوف متصةل، خبطوط تظهر اليت املواد اإحدى مضن التصممي متثيل حاةل يف .11

 5ييل: ما يشمل التصممي

 

 وحده التصممي ☐

 ادةوامل التصممي من الك ☐

 حتديدها رجاءال - أأخرى ☐

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 اليت املواد أأو املادة حتديد ويشرتط متقطعة( خبطوط )مثال عهنا املتنازل املواد اإحدى مضن مميالتص متثيل حاةل يف .12

 التحديد؟ هذا من الغرض مفا الصناعي، التصممي اس تخدام هبا يرتبط

 

 

                                         
 (.3-4 )ص الفكرية امللكية أأحصاب ومجعية (1-2 )ص التجارية للعالمات ادلولية الرابطة مساهامت انظر .5
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ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 صةل وجود اشرتاط عدم )ب(

حدى الأيقوانت/املصورة املس تخدم اهجاتو  تصاممي بني صةل وجود يشرتط ل ملاذا القضائية، وليتك يف .13  6؟املواد واإ

 

 خمتلفة بيئات / مواد يف اس تخداهما جيوز اليت اجلديدة التكنولوجية التصاممي لطبيعة نتيجة ☐

 حتديدها الرجاء - أأخرى أأس باب ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 هل الفحص، ماكتب أأحد مكتبك ناكو  القضائية وليتك يف صةل وجود القضائية وليتك اشرتاط عدم حاةل يف .14

 7؟علهيا تنطبق اليت املواد اكنت أأاي مطابق، أأو مماثل مظهر لها تصاممي أأية عن مكتبك يبحث

 

 ل ☐نعم ☐

 

 الإجابة رشح يرىج

 

 

 8؟الترصف حرية حبوث املس تخدمون جيري كيف صةل، وجود القضائية وليتك اشرتاط عدم حاةل يف .15

 

 

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 :املادة تعريف يكون هل صةل، وجود القضائية وليتك اشرتاط عدم حاةل يف .16

                                         
 (.4)ص الفكرية امللكية أأحصاب ومجعية (3)ص التجارية للعالمات ادلولية والرابطة (2)ص ادلولية التجارة وغرفة هنغاراي مساهامت انظر .6
 (.7 )ص التجارية للعالمات الياابنية امجلعية مسامهة انظر .7
 .مكّرر .8
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 ؟اختياراي ☐

جباراي ☐  ؟اإ

 

 حتديده رجاءال التعريف؟ ذكل عىل املرتتب الأثر ما

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 حد يف تاملصورة/الأيقوان املس تخدم واهجات تصاممي لأحد تصمميال  الرباءة/تسجيل تصممي عىل احلصول ميكن هل .17

 هجاز(؟ أأو شاشة قبيل من مادة أأي )بدون حدة عىل ممثال اكن اإن ذاته

 ل ☐نعم ☐

 

ذا  تالأيقوان املصورة/ املس تخدم واهجة تصممي اس تخدام التصممي تسجيل الرباءة/ تصممي يشمل هل نعم، الإجابة اكنت اإ

 بيئة؟ / مادة أأي يف املطالبة موضع

 

 ل ☐نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 املتحركة الرسوم تصاممي لمتثيل املاكتب يف هبا املسموح ابلأساليب تتعلق أأس ئةل

 املتحركة؟ الرسوم تصاممي حامية لطلب قضائيةال وليتك يف اس تخداهما الطلب ملودع ميكن المتثيل أأساليب من أأي .18

 

 9 متحركة صور ☐

 

 (:mp4 وأأ  mov وأأ  wav وأأ  wmv وأأ  flv وأأ  avi هو هل )مثال امللف نسق حتديد رجاءال

ن للحجم الأقىص احلد حتديد رجاءال  وجد: اإ

 

                                         
 "."املشهد ملصطلح مرادفا "رسوم" مصطلح يس تخدم .9
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لكرتوين نسق يف اثبتة صور ☐  اإ

 

 (:pdf )مثال امللف نسق حتديد الرجاء

ن امللف حلجم الأقىص احلد حتديد الرجاء  وجد: اإ

 

 ورقية هيئة يف اثبتة صور ☐

 

ضافية: اشرتاطات أأية حتديد الرجاء  اإ

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 يس تخدمه اذلي الأسلوب ما القضائية، وليتك اإطار يف للمتثيل خمتلفة أأساليب بني من اختيارات توافر حاةل يف .19

 الطلبات؟ مودعي أأغلب

 

 املتحركة صورال ☐

لكرتوين نسق يف الثابتة الصور ☐  اإ

 ورقية هيئة يف ثابتةال  صورال ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 

 املتحركة؟ الصور تصاممي حاةل يف الطلب مبحتوى علقتت خاصة / اإضافية اشرتاطات أأية توجد هل .20

 

 ل ☐نعم ☐

 

 الاشرتاطات هذه حتديد الرجاء ،نعم الإجابة اكنت اإن
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ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

ذا .21  :القضائية وليتك يف املتحركة الصور تصاممي لمتثيل فيديو ملفات الطلب مودعو يس تخدم أأن ميكن اكن اإ

 

 وفيدي ملفات سوى قبلتُ  ل ☐

جباراي الثابتة الصور من سلسةل + فيديو ملفات تقدم ☐  اإ

جباراي فيديو ملفات تقدم ☐  اختياراي الثابتة الصور من سلسةل + اإ

جباراي الثابتة الصور من سلسةل + اختياراي فيديو ملفات تقدم ☐  اإ

 حتديدها الرجاء - أأخرى ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 امحلاية؟ نطاق حيدد نسق أأي الفيديو، وملفات الثابتة الصور من سلسةل عىل الطلب اش امتل حاةل يف .22

 

 متساوية معامةل يعامالن النسقان ☐

 حمددة معلومات تقدمي الرجاء - مرجعية معلومات جمرد ابعتبارها الثابتة الصور تعامل بيامن الأولوية الفيديو مللفات ☐

 حمددة معلومات تقدمي رجاءال - مرجعية معلومات جمرد تبارهاابع  الفيديو ملفات تعامل بيامن الأولوية الثابتة للصور ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 الصور أأو الرسومات من سلسةل أأو الثابتة الصور من سلسةل خالل من املتحركة التصاممي متثيل حاةل يف .23

 10ابلصور؟ تتعلق اإضافية اشرتاطات توجد هل ،الفوتوغرافية

                                         
 والرابطة (،3-4) يةادلول  التجارة وغرفة (،3-5 )ص الفكرية للملكية الأورويب الاحتاد ومكتب (،3-4 )ص الأمريكية املتحدة الولايت مساهامت انظر .10

 (.9 )ص التجارية للعالمات الياابنية وامجلعية (،4-7 )ص الرباءات لوالكء الياابنية وامجلعية (،4 )ص التجارية للعالمات ادلولية
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 ل ☐نعم ☐

 

 ييل: ما يشرتط ،عمن الإجابة حاةل يف

 املادة وظيفة بنفس الصور مجيع ارتباط ☐

 البعض ببعضها برصاي ارتباطا ترتبط الصور مجيع ☐

 التطور التغيري/ / احلركة عن واَّضا تصورا تقدم الصور مجيع ☐

 حتديده الرجاء - الأقىص احلد الصور عدد يتجاوز ل ☐

 حتديدها الرجاء - أأخرى رشوط ☐

 

ن وجدت  :تعليقات، اإ

 

 

 

 املتحركة؟ الصور تصاممي تُمنح نسق أأي يف .24

 

 الورق عىل براءة / تسجيل ☐

لكرتونيا ☐ لكرتوين( )منح اإ  اإ

 أ خر نسق ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ
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 املتحركة؟ الصور تصاممي تُنرش نسق أأي يف .25

 

 وريق منشور ☐

لكرتوين منشور ☐  اإ

 أ خر نسق ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 املتحركة؟ الصور بتصاممي خاصة رشن  اإجراءات توجد هل .26

 

 ل ☐نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

ضافية س ئةلأأ   اإ

 11التصاممي؟ قانون مبوجب امحلاية من املتحركة الصور بعض القضائية وليتك يف تستبعد هل .27

 

 ل ☐نعم ☐

 

ذا  امحلاية: من يُستبعد ال تية الصور أأنواع من أأي ،نعم الإجابة اكنت اإ

 

 احلاسوب عىل لعبة من صور أأو فيمل من مشهد )مثال املادة وظيفة عن مس تقةل "حمتوايت" متثل اليت يةالبيان  الصور ☐

 التلفاز( /

 املكتب( سطح عىل الشاشة خلفية )مثل زخرفية لأغراض فقط املقدمة البيانية الصور ☐

 املعلومات لنقل فقط املقدمة البيانية الصور ☐

                                         
 (.5 )ص التجارية للعالمات الياابنية امجلعية مسامهة انظر .11
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 حتديدها الرجاء - أأخرى صور ☐

 

 حمددة معلومات تقدمي الرجاء الصور؟ استبعاد ريربّ  فكيف ،نعم الإجابة نتاك ذااإ 

 

 حمددة معلومات تقدمي الرجاء للحامية؟ ختضع اليت البيانية الصور تُعرف كيف ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 من تستبعد اليت القضائية وليتك يف املصورة/الأيقوانت املس تخدم واهجات تصاممي أأنواع بعض توجد هل .28

 12التصممي؟ حامية

 

 ل ☐نعم ☐

 

ذا  حمددة معلومات تقدمي الرجاء ،نعم الإجابة اكنت اإ

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 تصممي من فقط العنارص بعض )أأي املصورة املس تخدم واهجة تصممي من جزء حامية ميكن هل القضائية، وليتك يف .29

 املصورة(؟ املس تخدم واهجة

 

 ل ☐عمن ☐
 

ذا اكنت الإجابة نعم  ، بأأية طريقة؟اإ

 

ذا اكنت الإجابة نعم ذا اكن ل يظهر سوى حتت ، هل ميكن حامية جزء من تصممي واهجة املس تخدم املصو اإ رة اإ

 ؟13معّينة ظروف

                                         
 (.6 )ص التجارية للعالمات الياابنية امجلعية مسامهة انظر .12
 عىل سبيل املثال، يف أأحد تطبيقات التصفح: "تنبيه الأيقوانت" اذلي يظهر يف حاةل ازدحام املرور أأو وقوع حادث وغري ذكل. .13
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 ل ☐نعم ☐

 

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 14امئة؟ادل غري للتصاممي امحلاية تُمنح هل القضائية، وليتك يف .30

 

 ل ☐عمن ☐

 

 هبا؟ امرتبط أأو املادة يف مدجما ادلامئ غري التصممي يعترب هل ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

 ل ☐نعم ☐

 

 علهيا؟ ينطبق اليت املادة مفا ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 التصاممي؟ طلبات يف رضوراي ارشط القضائية وليتك يف الصنف تعريف يُعد هل .31

 

 ل ☐نعم ☐

 

 مكتبك؟ يف املتبع التصنيف نظام مفا ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

                                         
ل يظهر ل مصباح تصممي دامئة: غري تصاممي عىل أأمثةل ييل فامي .14 ذا اإ ذا سوى تظهر ل داخلية نسائية مالبس وتصاممي مشعال، املصباح اكن اإ  تكل اكنت اإ

 يعطهيا اذلي املضغوط الهواء غياب يف تظهر ل اليت الهوائية، واملراتب املائية والألعاب البالوانت مثل املنفوخة، املواد وتصاممي الساقني، مس توى عىل املالبس

سقاط اللزير، من مفاتيح ولوحة النافورات، اإحدى يف املياه وتصممي شلكها،  انظر للس يارة. الأمايم الزجاج عىل مذايع يف التحَك لوحة أأو الرسعة عداد صورة واإ

 املواد لس تئنافات الأمريكية املتحدة الولايت )حممكة ،,USPQ 153 997, F.2d 373 Hruby 61 اإىل تشري اليت الأمريكية املتحدة الولايت مسامهة

 (.6)ص (1967 والرباءات، امجلركية
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 لواكرنو تصنيف ☐

 حميل تصنيف ☐

 

 ييل: كام فالصنف نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

 الطلب مودع تعريف حسب ☐

 املكتب تعيني حسب ☐

 

 معارضته؟ أأو التصنيف عىل الطعن الطلب ملودع جيوز هل الصنف املكتب تعيني حاةل يف

 

 ل ☐نعم ☐

 

 الأيقوانت؟ املصورة/ املس تخدم واهجات لتصاممي اس تثناء يوجد هل

 

 ل ☐نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 اخلصائص وزن منطلق من حفصها جيري كيف ،املواد اإحدى عىل املصورة املس تخدم واهجات تصاممي تطبيق عند .32

 ال تية: احلالت من أأي يف البرصية

 

 السابقة الصناعية التقنية قاعدة يف خمتلفة مواد عىل يطبق ولكنه متشابه أأو مطابق املصورة املس تخدم واهجة تصممي ☐

 / نشطة حباةل مقارنة السابقة الصناعية التقنية قاعدة يف 15خامةل نشطة/ صورة يف تظهر ولكهنا بعيهنا يه املادة ☐

 الطلب يف خامةل

                                         
 مظهر املادة قبل تفاعلها مع املس تخدم، مثل قيام املس تخدم بتشغيل اجلهاز املش متل عىل لأغراض هذا الاس تبيان، يشري مصطلح "صورة خامةل" اإىل .15

املس تخدم معه  تصممي واهجة املس تخدم املصورة، أأو اإشعاهل أأو التفاعل معه بأأي طريقة أأخرى. ويشري مصطلح "صورة نشطة" اإىل التصممي كام يظهر بعد تفاعل

 أأثناء اس تخدامه هل. أأو
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 أأكرث أأو واحد متثيل مع انتمتشاهب  أأو انتمتطابق  لسابقةا الصناعية التقنية قاعدة يف املصورة املس تخدم وواهجة املادة ☐

 املصورة املس تخدم واهجة تصممي من خمتلفة مراحل تبني اليت املقدمة المتثيالت مجيع مع ليس ولكن

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 نشطة؟ حاةل يف ويه املصورة املس تخدم واهجات تصاممي يف ابلنظر القضائية وليتك ترشيعات تسمح هل .33

 

 ل ☐نعم ☐

 

 النشطة؟ حالهتا يف اعتبارها املكتب يف العرف جرى هل ،ل الإجابة اكنت ذااإ 

 

 ل ☐نعم ☐
ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 أأخرى بأأنواع اخلاصة املعايري مع املصورة/الأيقوانت املس تخدم واهجات بتصاممي اخلاصة التعدي معايري تتطابق هل .34

 القضائية؟ وليتك يف التصاممي من

 

 ل ☐نعم ☐

 

 الاختالف؟ أأوجه مفا ،ل الإجابة اكنت ذااإ 

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ
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 القضائية؟ وليتك يف التصاممي حقوق عىل تعداي يشلك ال تية الأفعال من أأي .35

 

نشاء ☐  ابمحلاية املشموةل املصورة املس تخدم واهجات تصاممي لعرض برجميات اإ

 ابمحلاية املشموةل املصورة ملس تخدما واهجات تصاممي لعرض برجميات اس تنساخ ☐

 ابمحلاية املشموةل املصورة املس تخدم واهجات تصاممي لعرض برجميات نقل ☐

 ابمحلاية املشموةل املصورة املس تخدم واهجات تصاممي لعرض برجميات حتميل ☐

 أأي حتت ،احلاةل ذهه ويف - 16ابمحلاية موةلشامل  الأيقوانت تصاممي أأو صورةامل س تخدمامل  واهجات تصاممي تركيب ☐

 ؟وفظر 

 أأي حتت احلاةل، هذه ويف - 17ابمحلاية املشموةل الأيقوانت تصاممي أأو املصورة املس تخدم واهجات تصاممي اس تخدام ☐

 ؟ظروف

 ويف - العكس أأو ملموسة مادة عىل ابمحلاية موةلشامل  الأيقوانت تصاممي أأو صورةامل س تخدمامل  واهجات تصاممي وضع ☐

 18؟وفظر  يأأ  حتت ،احلاةل هذه

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 البيئة عن فضال مادية بيئة يف التصممي اس تخدام واحد تصممي تسجيل يشمل أأن القضائية وليتك يف جيوز هل .36

 19احلاسوب؟ أأو الافرتاضية

 

 ل ☐نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

                                         
 للعالمات الياابنية امجلعية ومسامهة (،3)ص املزعوم التعدي مثل املبارش غري التعدي مبادئ اإىل تشري اليت الفكرية امللكية أأحصاب مجعية ةمسامه انظر .16

 (.8 )ص التجارية
 .مكّرر .17
ل .18 ذا مت وضع تصممي واهجة مس تخدم مصورة/تصممي أأيقونة مشمول ابمحلاية يف س ياق هجاز اإ كرتوين عىل سطح طاوةل كزتيني ومت فعىل سبيل املثال، اإ

بعد ذكل بيعه كأاثث عرصي، فهل يشلّك ذكل تعداي؟ وماذا لو مت العكس، أأي اس تخدام تصممي موضوع عىل سطح طاوةل كتصممي واهجة مس تخدم 

 مصورة/تصممي أأيقونة لأغراض تطبيق لإحدى متاجر الأاثث، فهل يشلّك ذكل تعداي؟
 (.6 )ص الأمريكية املتحدة الولايت سامهةم  يف املذكورة الأمثةل انظر .19
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 اليت 20اخلاصة الافرتاضية/الإلكرتونية البيئة عىل بناء القضائية وليتك يف التعدي معايري يف متيزي يوحد هل .37

 فهيا؟ التصممي يس تخدم

 

 ل ☐نعم ☐

 

 البيئات؟ هذه حدود تُرمس كيف ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

 املتباينة؟ البيئات هذه من لك يف التصممي حيمي أأن منفرد تصممي لتسجيل ميكن هل ،نعم الإجابة اكنت ذااإ 

 

 ل ☐نعم ☐

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 الأولوية؟ حق غراضلأ  الواثئق لتقدمي مكتبك يس تخدمه اذلي النسق ام .38

 

 وريق نسق ☐

لكرتوين نسق ☐  اإ

 الكهام ☐

 

 النسقني؟ اعامتد ميكن هل

 

 ل ☐نعم ☐

 

 ؟اماعامتده جيري فكيف نعم، الإجابة اكنت اإن

 

 املتحركة؟ الرسوم بتصاممي تتعلق الأولوية حق حاةل يف تفصيالت توجد هل

 

                                         
 الإنرتنت. ش بكة وتطبيقات الافرتايض الواقع وعامل احلاسوب أألعاب مثل .20
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 ل ☐نعم ☐

 

 حتديدها رجاءال

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 

 الأولوية؟ حق غراضلأ  الواثئق لقبول مكتبك يس تخدمه اذلي النسق ما .39

 

 وريق نسق ☐

لكرتوين نسق ☐  اإ

 الكهام ☐

 

 الأولوية؟ واثئق اعامتد مكتبك يشرتط هل

 

 ل ☐نعم ☐

 

 ؟املتحركة الرسوم بتصاممي تتعلق الأولوية حق حاةل يف تفصيالت توجد هل

 

 ل ☐نعم ☐

 

 هاحتديد الرجاء ،نعم الإجابة حاةل يف

 

ن وجدت:  تعليقات، اإ

 

 

 [والوثيقة الثاين املرفق ]هناية


