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قاعدة البيانات العالمية 
للتصاميم هي أداة بحث مجانية 

ومتعددة اللغات على اإلنترنت 
يمكنها مساعدتك على 

االستفادة استفادة قصوى 
من بيانات التصاميم الكبيرة.

وتديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، وهي وكالة متخصصة تابعة 
لألمم المتحدة تُعنى بقضايا الملكية الفكرية.

وتتضمن قاعدة البيانات العالمية للتصاميم كماً هائاًل من المعلومات:
التسجيالت بناء على نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية الذي 	 

تديره الويبو
تصاميم من شّتى أنظمة التسجيل الوطنية، بما في ذلك كندا وإندونيسيا 	 

واليابان ونيوزيلندا وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية.

وتتضمن قاعدة البيانات العالمية للتصاميم الماليين من التصاميم وحجمها ال 
ينفك يتزايد مع مرور الوقت.
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قاعدة البيانات العالمية للتصاميم

إن مظهر المنتج والشعور الذي 
يوّلده هما في الغالب عنصران 
مهّمان لتحقيق نجاحه التجاري.

وفي الوقت الراهن، هناك العديد من المنتجات التي يُنافس بعضها البعض، وهي 
تؤدي الوظيفة األساسية نفسها، ولذلك فإن اختيار المستهلكين أضحى مرهوناً 

بالسعر والمظهر الجمالي.

ولذلك فمن المهم حماية حقوق الملكية الفكرية لتصاميمك.

تحمي حقوق التصاميم الصناعية الجوانب الجمالية أو الزخرفية للمنتج. ويمكن 
أن تشمل طائفة واسعة من المنتجات الصناعية والحرف اليدوية – جميع 

المنتجات انطالقاً من المجوهرات والساعات ووصوالً إلى األثاث والتعبئة والتغليف 
والحاويات والسيارات وواجهات المستخدم الرسومية ومعدات التسجيل واالتصال.

من خالل البحث عن التصاميم الموجودة، يمكنك:
التحقق من التسجيل الفعلي للتصميم، توفيراً للتكاليف المترتبة عن محاولة 	 

حماية التصميم نفسه
دراسة اتجاهات التصاميم فيما يخص المنتجات واألسواق محل االهتمام.	 
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قاعدة البيانات العالمية 
للتصاميم أداة فّعالة وسهلة 

االستخدام.

خصائص البحث وخيارات التنقيح والنتائج متاحة جميعها على الموقع اإللكتروني.

يمكنك بدء البحث باختيار معايير البحث - يمكنك االختيار بين المعايير التالية:
فئة المنتج أو صنفه أو وصف التصميم؛	 
واسم صاحب الحق أو المبتكر أو من يمثلونهما؛	 
ورقم اإليداع أو التسجيل؛	 
والتواريخ الرئيسية، مثل تاريخ التسجيل أو تاريخ األولوية؛	 
وبلد أو بلدان الطلب أو التسجيل.	 

وتتضمن هذه الحقول فئات فرعية تمّكنك من جعل البحث أكثر استهدافا.

ثم يمكنك تضييق نطاق البحث باستخدام زّر التحكم في التنقيح: التنقيح حسب 
المصدر والتسمية وصنف التصميم بناًء على تصنيف لوكارنو الدولي وسنة 

التسجيل.

ويمكن لخيارات التنقيح مساعدتك في فرز النتائج بسرعة واكتشاف اتجاهات 
التصاميم في بعض المناطق الجغرافية وقطاعات األعمال.
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إلجراء عمليات بحث أكثر استهدافا، تشمل قاعدة البيانات ما يلي:
 	NOTو ORو AND الروابط المنطقية
فصل العوامل	 
العوامل التقاربية	 
البحث باستخدام بدائل	 
البحث باستخدام مصطلحات مشابهة	 
البحث باستخدام مجموعة من المصطلحات.	 

يمكنك أيضا حفظ عمليات البحث للتمكن من العودة وإجرائها مرة أخرى لدى 
تحديث قاعدة البيانات. يتعين عليك إنشاء حساب مستخدم، وهو أمر سهل 

وسريع ومجاني بالكامل.
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تعرض قائمة للنتائج على الصفحة الرئيسية التسجيالت التي تتطابق مع بحثك 
الجاري.

يتم تحديث القائمة أثناء تغيير معايير البحث أو التنقيح، بحيث يمكنك على 
الفور رؤية كيف تؤثر الخيارات المختلفة على النتائج. وتظهر صورة لكل تصميم 

إن كانت متاحة، مما يجعل عرض النتائج أكثر وضوحا.

هناك طريقتان لعرض السجالت في قائمة النتائج:
نسق على شكل الئحة يتضمن خيارات لعرض/ إخفاء وإعادة ترتيب األعمدة 	 

المختلفة
نسق على شكل شبكة يتضمن قائمة مما يتيح لك ترتيب السجالت الخاصة 	 

بك على النحو المرغوب.

من السهل النفاذ إلى السجالت الفردية من قائمة النتائج، وذلك بمجرد النقر على 
التصميم لعرض السجل الكامل.

ويحتوي كل سجل على تفاصيل التصميم موضع البحث مثل رقم الطلب، وتاريخ 
اإليداع، وتاريخ األولوية، واسم وعنوان صاحب الحق وممثله، وهلم جرا.
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قاعدة البيانات العالمية للتصاميم

قاعدة البيانات العالمية 
للتصاميم متاحة حاليا بثالث 
لغات – اإلنكليزية والفرنسية 
واإلسبانية – وسُتضاف إليها 

لغات أخرى في المستقبل.

إلرشادك في عمليات البحث، يُقّدم لك الدعم باللغة التي اخترتها من خالل قائمة 
»المساعدة«، والتي ستجدها في الجانب العلوي األيمن من الصفحة الرئيسية.

يمكنك أيضا االشتراك في ندوات مجانية لمساعدتك على االستفادة استفادًة 
قصوى من قاعدة البيانات - التحقق من قسم األخبار على موقعنا على شبكة 

اإلنترنت للحصول على التفاصيل:
www.wipo.int/reference/ar/designdb/index.html 

http://www.wipo.int/reference/ar/designdb/index.html
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إن مظهر المنتج والشعور الذي يوّلده 
هما في الغالب عنصران مهّمان 

لتحقيق نجاحه التجاري.

ولذلك فمن المهم حماية حقوق 
الملكية الفكرية لتصاميمك.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

  +41 22 338 91 11 الهاتف: 
  +41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices
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