
 

 

 

 
 

 2023 مايو 

رفض محتمل �سبب  لتفادي الفحصإرشادات �شأن إعداد صور مستنسخة وتقد�مها إ� مكاتب 
 كاٍف عن التصم�م الصنا�ي  كشف غ�ي 

كة 4(9(القاعدة  ن ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت  اتفاق الهاي)من  1960ووث�قة  1999وث�قة بني

 

 تنب�ه عام: 

 كل  و�ركز ؛ رشادات كاف�ة أو شاملة بحد ذاتها بناء ع� نظام الهاي. ول�ست هذە اإل مكاتب الفحص مع أعدت هذە اإلرشادات بالتشاور 
ها مستنبطا الوسائل القادرة ع� مساعدة المودع ع� تفادي رفض محتمل لطلبه.   واحد منها ع� مسألة دون غ�ي

ي يو�ي بها كل مكتب بعينه. و ن اإلرشادات اليت ي نها�ة هذە الوث�قة جدول يبني
 �ن
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 المحت��ات

 مناظر غ�ي كاف�ة أوال. 

 1 رقم اإلرشاد 

ي من المناظر  توف�ي  (أ)
 . العدد ال�ا�ن

ح عن المناظر  توف�ي  (ب) ي لم ُتقدم�ش  . اليت

ي ال ُتطلب حمايتها  (ج) ن أجزاء المنتج اليت  . توف�ي مناظر تبنيّ

 .
�
 حمايتهبب الللتصم�م المط ةغ�ي واضح صور  ثان�ا

 2 رقم اإلرشاد 

 . توف�ي مناظر إضاف�ة محددة

 .
�
ي األبعاد ثالثا

 تجس�م أو مح�ط غ�ي واضح لسطح منتج ثالي�

 3 رقم اإلرشاد 

ي  التجس�م أو المح�ط السط�ي لمنتجالتظل�ل أو التسط�ي أو التنق�ط أو التخط�ط الذي �مكن استعماله لب�ان  توف�ي 
 األبعاد.  ثالي�

 .
�
ف  رابعا ي الشكل/اللون بني

 المطالب بحمايتهلتصم�م �سخ/صور ااختالف �ف

 4 رقم اإلرشاد 

ن الصور  ن �سخ ذات أشكال مختلفة/عدم الجمع بني  باألب�ض واألسود والصور باأللوان. عدم الجمع بني
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 مناظر غ�ي كاف�ة . أوال 

ي إذا كانت الهيئةتعت�ب المكاتب الفاحصة أن التصم�م لم �قد 
ن ةال�امل كشف عنه بالقدر ال�ا�ن د ف�ه التصم�م غ�ي مبيَّ  ةللمنتج الذي �جسَّ

 ع� نحو كامل. 

 ط�ح إشكال�ةها �مكنممارسة  ع�مثال 

ح �فّ� عدم تقد�م بعض المناظر. �عرض المثال التا�ي رّف مكتب.  ن النسخ سوى بعض أجزاء المنتج دون تقد�م أي �ش  ال تبنيّ

 ب�ان المنتج: "رّف لل�تب"

1.1 2.1  

  

 3.1  4.1 
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 : 1 رقم اإلرشاد 

ي من ال (أ)
 مناظرتوف�ي العدد ال�ا�ن

ي  "1"
ي األبعاد من متعامدة  مناظر  ]ةست[تقد�م  ينب�ن

اظر التال�ة: ن(زوا�ا) مختلفة، �مكن أن �شمل الم اتجاهاتلمنتج ثالي�

، �سار تحت، فوقأمام، خلف،  ن ن اثن منظ��ن، أو ، �مني ي  سطحاألما�ي وال سطحنان ال يبيّ ني
ي لمنتج مادي ثنايئ

 األبعاد (مثل بطاقة، أو الخل�ن

 2 1لخ). قماش، إ

ن الهيئة ال�املةالمناظر منظور�ة إذا كانت  مناظر  تقد�م، �جوز ]الستة[المتعامدة  المناظر عوضا عن  "2"  . 3للمنتج تبنيّ

ي أن �كون كل  "3"
 . 4األخرىالمناظر ع� نفس مق�اس  منظر ينب�ن

ي تقد�م المفتاح  "4"
 . متعامد  منظر كل   )زاو�ة( اتجاەأو الوصف المناسب لب�ان  حرفا كحّد أق�) 50(ينب�ن

ي  "5"
ي طلب واحد، ال�شف عن كل تصم�م �شكل كامل ومستقل من خالل صور  ،ينب�ن

ن تصام�م متعددة �ن عند تضمني

 مستنسخة و/أو وصف. 

 (أ)1 رقم اإلرشاد  تنف�ذ يرا�ي  مثال ع�

 مختلفة )زوا�ااتجاهات (ة من ست مناظر ة ست (أ)(ألف)1رقم 

1.1 2.1 

              

 

3.1 4.1  

  

                                                
ي حال لم �كن من المستطاع  1

ن من التصم�م �شكل واضح بواسطة تلك المناظر الستة، حيت ال�شف عن �ن ،  إن أرفقتجزء معني ي
ي إضا�ن بأي وصف كتايب

 اإلرشاد رقم 
�
ي أ�ضا تقد�م مناظر تكم�ل�ة أخرى وقت اإل�داع (راجع أ�ضا

 ). 2فينب�ن
ن كندا و/أو إ�ائ�ل 2 ي حال تعيني

ط صارم بخصوص عدد محّدد و/أو المكس�ك و/أو  �ن ي مراعاة أن ذلك البلد ال �طبق أي �ش
الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ينب�ن

ي تضمنها تلك المناظر ول�س إ� عدد تلك المناظر. و�مكن أن �ق ي كل من التصام�م، من المناظر (أي ستة مناظر). و�ستند كفا�ة المناظر إ� كفا�ة ال�شف اليت
ت�ن

خصائصها، عددا مختلفا من المناظر لل�شف عن التصم�م �شكل كامل ومكتمل. و�ذا كان الموض�ع الذي �ظهر ع� منظر محّدد ال �شكل ع� اختالفها واختالف 
ط تقد�م هذا المنظر.   جزءا من التصم�م المطلوب حمايته، فال �ش�ت

ن كندا  3 ي حال تعيني
ن �ن ن ال و/أو إ�ائ�ل و/أو الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، و/أو الصني ي التأ��د مجددا ع� أن تقد�م المناظر الستة أو المنظ��ن المنظور�ني

ينب�ن
ن المناظر المتعام ن �ضمن كفا�ة ال�شف ألن تحد�د ذلك األمر ال �ستند إ� عدد المناظر، بل �ستند إ� ما هو مصور. و�جوز عموما الجمع بني دة والمنظ��ن المنظور�ني

 كامل.  لل�شف عن التصم�م �شكل
ي ح 4

ي أ�ضا تقد�ن
ي لقلم، مثً�) وكان هذا الجزء ال �كشف عن هيئة المنتج �شكل كامل، فنب�ن

 من المنتج (منظر فو�ت
�
ا  صغ�ي

�
ن المنظر جزءا "  �م "منظرال بنيّ مك�بّ

، إضافة إ� المنظر األص�ي (راجع أ�ضا اإلرشاد رقم 
�
ا ّ  ). 2�ظهر ذلك الجزء مك�ب
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5.1 6.1  

          
  

 المفاتيح/الوصف

؛  منظر  )1.1 ي  منظر ) 2.1أما�ي
ي  منظر ) 4.1؛ �ساري منظر ) 3.1؛ خل�ن ي  منظر ) 5.1؛ �ميين

.  منظر ) 6.1؛ فو�ت ي  تحيت

 أو

 المنتجح أسطن يبّينان كل اان منظور�منظر  (أ)(باء)1

 1.1 2.1 

  

 المفاتيح/الوصف

ن الجانب  منظر  )1.1 ي (منظوري يبنيّ ي وال�ميين
ن الجانب  منظر ) و 2.1للمنتج؛  )األما�ي والفو�ت ي وال�ساري(منظوري يبني ي والتحيت

 )الخل�ن

 للمنتج. 
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 1رقم  اإلرشاد 

ح عن ال (ب) ي لم ُتقدم مناظر توف�ي �ش  اليت

ي 
ي حال رغب المودع �ن

ن �كون صورة منظر  عدم تقد�م�ن ن سوى مساحة مسطحة وغ�ي أو ال ي آخر  منظر مطابقة أو مرآًة ل معنيّ ت��ين�ة بنيّ

ي تقد�م وصف واضح �حّدد الف، 5للمنتج
 . 6عدم تقد�مهسبب و  غ�ي المقّدم منظر ينب�ن

ي  منظر   ان متطابقانمنظر آخر للجانب المقابل هما  منظر و  جانيب

ي    جانب �ساري جانب �ميين

 

   
 

ن  ي ال �حت��ان ع� أي ت��ني ي والتحيت
 المنظر الخل�ن

ي 
 المنظر الخل�ن

   
ي   المنظر التحيت

   
  

                                                
ن ال�ابان، وحيت و�ن كان منظ 5 ي حال تعيني

ن سوى مساحة مسّطحة وغ�ي ت��ين�ة للمنتج، ال ُ�سمح بعدم تقد�مه. �ن ن ال يبنيّ  ر معنيّ
ي حال كان المنظر غ�ي ال 6

ن كندا و/أو إ�ائ�ل و/أو الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، �جب تقد�م وصف للمنظر غ�ي الُمقدم فقط �ن ي حال تعيني
ُمقدم �شتمل ع� �ن

ل جزءا من التصم�م المطالب 
�
ي الوصف. موض�ع �شك

 بحمايته. أّما إن لم �كن المنظر غ�ي الُمقدم جزءا من التصم�م المطلوب حمايته، فال �جب وصفه �ن

�جوز عدم تقد�م أي 
 واحد من المنظ��ن

�جوز عدم تقد�م المنظر 
ي 

 الخل�ف

�جوز عدم تقد�م المنظر 
ي 

 التحيت
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 (ب)1 تنف�ذ يرا�ي اإلرشاد  مثال ع�

 مختلفة )زوا�ااتجاهات ( ةمن ثالث مناظر ثالثة 

1.1 2.1 

                   
  

3.1 

 
 

 المفاتيح

؛  منظر  )1.1 ي  منظر ) 2.1أما�ي
 . �ساري منظر ) 3.1؛ فو�ت

 الوصف

ن منظر ال لم ُ�قدم ي ألن المساحتني ي والتحيت
. ولم ُ�قدم ان عوال تحت�� والتحت�ة للمنتج مسّطحتانالخلف�ة  ان الخل�ن ن  منظر ال� أي ت��ني

ي ألنه  . ال�ساري منظر مرآة مطابقة للصورة  ال�ميين

 1رقم  اإلرشاد 

ي ال ُتطلب حمايتها مناظر توف�ي  (ج) ن أجزاء المنتج اليت  تبنيّ

ي حال كان المودع �طلب الحما�ة 
ن من المنتج: �ن  لجزء معنيّ

ي ستة  "1"
ي تص��ر الهيئة ال�املة للمنتج �ن

منظور�ة، حيت و�ن كانت الحما�ة مطل��ة فقط  مناظر أو  متعامدة مناظر ينب�ن

ن منه ي تلك ال7بالنسبة إ� جزء معنيّ
ن أجزاء المنتج مناظر . و�ن ي ال ُتطلب، �جب أن تبنيّ واسطة خطوط منقوطة أو متقّطعة حمايتها ب اليت

 اتفاق الهاي.  من التعل�مات اإلدار�ة لتطبيق 403أو بالتل��ن، وفقا للبند 

ي ب�ان األجزاء و  "2"
ح الط��قة المّتبعة �ن ي �ش

ي ال ُتطلب�نب�ن ح عن ك�ف�ة تحد�د  اليت ي  األجزاءحمايتها؛ و�ذا لم �قّدم أي �ش اليت

ال ع� أنها جزء أو التل��ن عة قد ُتعت�ب الخطوط المنقوطة أو المتقّط ، فقد يؤدي ذلك إ� غموض إذ من التصم�مال ُتطلب حمايتها 

ح، ع� حذاء دون تقد� عةخطوط متقّط  ت، إذا اُستعملع� سب�ل المثالالتصم�م المطالب بحمايته. فيتجزأ من  فقد �ستع�ي م أي �ش

ن    ُتطلب حمايته الذي ال  جزءالتحد�د ما إن كانت هذە الخطوط تبنيّ
ُ
الخطوط  إلمكان�ة احتواءونظرا  رز ع� الحذاء. أم مجرد غ

                                                
ي المناظر أو لم توصف أجزاء ال  7

ن �ن بنيّ
ُ
ي لم ت عت�ب األجزاء اليت

ُ
ن كندا و/أو إ�ائ�ل و/أو الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ت ي حال تعيني

تدخل ضمن التصم�م �ن
ي المنظر أو لم يوصف، فإن ذلكالمطلوب حمايته

ي لذلك الرّف �ن
ن الجانب الخل�ن الجنب  . فع� سب�ل المثال، إذا كان التصم�م المطلوب حمايته رّف مكتب ولم ُيبنيّ

ي كامال بخطوط متقّطعة. 
ن الجانب الخل�ن ن الطلب منظرا يبنيّ ط تضمني  من مطلب الحما�ة. وال ُ�ش�ت

�
ي سُ�عت�ب مستبعدا

 الخل�ن
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ي حال اشتماله ع� 
ي توضيح معناها خصوصا �ن

المنقوطة أو المتقّطعة ع� معان مختلفة ف�ما �خص التصم�م المطالب بحمايته، فينب�ن

 . 8غموض محتمل

 
 (ج)1رقم  تنف�ذ يرا�ي اإلرشاد  مثال ع�

 مختلفة )زوا�ا( اتجاهات ستةمن  مناظر  ستة (ج)(ألف)1رقم 

1.1 2.1 

             

3.1 4.1 

  

5.1 6.1 

            

 المفاتيح

؛  منظر  )1.1 ي  منظر ) 2.1أما�ي
ي  منظر ) 4.1؛ �ساري منظر ) 3.1؛ خل�ن ي  منظر ) 5.1؛ �ميين

.  منظر ) 6.1؛ فو�ت ي  تحيت

 الوصف

ي النسخ ل�ست األجزاء المبّينة بالخطوط المتقّط 
 جزءا من التصم�م المطالب بحمايته. عة �ن

 أو

                                                
ن  8 ي حال تعيني

ن   كندا �ن ، �مكن اعتبار استخدام الخطوط الملونة أو المنقطة أو المتقطعة وس�لة إلبراز األجزاء الملتمسة حمايتها. و�ذا كانت صورة و/أو الصني
ي 

ي إدراج ب�ان �ن
 من التصم�م مثل خ�اطة المال�س، ينب�ن

�
ض أن �شكل جزءا الطلب لضمان التصم�م تحتوي ع� خطوط منقطة أو متقطعة توضح عنا� من المف�ت

وب نفسه للتل��ن تفس�ي تلك الخطوط المنقطة أو المتقطعة ع� أنها خ�اطة أو سمة أخرى من التصم�م ول�س ط��قة إلبراز سمات التصم�م. و�و� باتباع األسل
 من التصم�م. 

�
 عندما �كون التل��ن جزءا
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 ن يبّينان كل جوانب المنتجاان منظور�منظر  (باء)(ج)1رقم 

1.1 2.1 

  

 المفاتيح

ن  منظر  )1.1 ي وال�ساري(الجانب  منظوري يبنيّ
ن  منظر ) و 2.1للمنتج؛  )األما�ي والفو�ت ي ( الجانب منظوري يبني ي وال�ميين ي والتحيت

 )الخل�ن

 للمنتج. 

 الوصف

ي النسخ ل�ست جزءا من التصم�م المطالب بحمايته. المبّينة بالخطوط المتقّط األجزاء 
 عة �ن

 
�
 المطالب بحمايتهللتصم�م  ةغ�ي واضح صور  . ثان�ا

ي إذا كان نطاق التصم�م قد 
د غ�ي  المطالب بحمايتهتعت�ب المكاتب الفاحصة أن التصم�م لم ُ��شف عنه بالقدر ال�ا�ن بوض�ح من  محدَّ

نة بالمقدمة  مناظر خالل ال ي مكتوبمق�ت
 . أي وصف إضا�ن

 ممارسة �مكنها ط�ح إشكال�ة ع�مثال 

ي هذا المثال، الهيئة الداخل�ة  �حتوي ع� �عرض هذا المثال صندوق تعبئة
. و�ن مبّينة بوض�ح.  غ�ي صندوق داخ�ي وغطاء داخ�ي

 وأنماط السطح األما�ي �ي أ�ضا غ�ي مبّينة بوض�ح. 

ن أو هيئته. رغم أن المظهر العام  - ي جزء معنيّ
ي عن حوا�ش

ي النسخ، لم ُ��شف بالقدر ال�ا�ن
ر �ن  للمنتج مصوَّ

ي حال بدا أن جزءا معّينا من المنتج قابل للحركة أو الفتح أو اإلقفال، لم ُ��شف عن هيئة هذا الجزء الذي ال �مكن  -
�ن

  معاينته من زاو�ة معّينة. 
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 ب�ان عن المنتج: "صندوق تعبئة"

1.1 2.1 

                               

3.1 

 
 المفاتيح/الوصف

)؛ 1.1 ي ي وال�ميين
ي وال�ساري)؛2.1) منظر منظوري (الجانب األما�ي والفو�ت ي والتحيت

 ) منظر منظوري (الجانب الخل�ن

3.1 .  ) منظر منظوري للغطاء الداخ�ي

 2رقم  اإلرشاد 

 محددة توف�ي مناظر إضاف�ة

ي لغرض ال�شف الواضح  (أ)
ن من المنتج، و ينب�ن  مناظر توف�ي  مالئم للتصم�م،حسب الحاجة إ� كشف عن هيئة جزء معنيّ

ك، و  منظر مك�بَّ (جزئ�ا)، و  منظر مثل محددة إضاف�ة 
�
ن أين تحّول المنتج، إ منظر ، و مقط�ي  منظر مفك  مناظر لخ، باإلضافة إ� اليبنيّ

ن شكل المنتج بكامله (انظر  ي تبنيّ  . ، وقت إ�داع الطلب)(أ)1 رقم اإلرشاد المع�ار�ة اليت

ي توف�ي مفتاح أو وصف  (ب)
ي  منظر للمالئم ينب�ن

ع� سب�ل المثال، قد تعت�ب الصور غ�ي المحدد تفاد�ا ألي غموض. فاإلضا�ن

ة دون إدراج اإلشارة " ي صورة مك�بّ
ن من المنتج معروضا �ن " ألن ال منظر مّتسقة ف�ما بينها إذا كان جزء معنيّ عن ا س�كون مختلف منظر مك�بَّ

 من ح�ث المق�اس.  مناظر سائر ال

ن  منظر عندما �قّدم  (ج) ي المفتاح المناسب لتحد�د جزء المنتج المبنيّ
ي الوصف أو �ن

ي إدراج إشارة �ن
، ينب�ن َّ أو مقط�ي مك�ب

  . منظر بذلك ال
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 2 رقم تنف�ذ يرا�ي اإلرشاد  مثال ع�

 1.1 2.1 

   

3.1 

  

4.1 
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 5.1 6.1    7.1 

    

8.1 9.1     10.1 

   

11.1 

 

 المفاتيح/الوصف

) الجانبمنظوري ( منظر  )1.1 ي ي وال�ميين
ي وال�ساريمنظوري ( منظر ) 2.1؛ األما�ي والفو�ت ي والتحيت

ّ  منظر  )3.1؛ )الجانب الخل�ن ؛ مك�ب

  منظر ) 4.1
�
ي لداخل الصندوق؛  منظر ) 5.1ك؛ مفك

ي لداخل الصندوق؛ 6.1للجانب الفو�ت
) ومنظر للجانب 7.1) منظر للجانب الخل�ن

ي لداخل الصندوق؛8.1ال�ساري لداخل الصندوق؛  ي لداخل الغطاء؛  )9.1 ) ومنظر للجانب التحيت ) ومنظر 10.1ومنظر للجانب التحيت

 . 9) ومنظر مقط�ي 11.1للجانب األما�ي لخارج الصندوق؛ 

  

                                                
ن كندا  9 ي حال تعيني

ن و/أو �ن ي الطلب، يو� بتحد�د موقع المقطع  ستخدم�ُ المتحدة األم��ك�ة و �ات و/أو ال�ابان و/أو المكس�ك و/أو الوال الصني
منظر مقط�ي �ن

ي الصورة و/أو
ي �ن

  �شكل مريئ
�
" أو "منظر مقط�ي ملتقط عمود�ا ي

ي مركز  من خالل الوصف (مثل "منظر مقط�ي ملتقط من الجانب األما�ي إ� مركز الجانب الخل�ن
�ن

".  منظر الجانب  األما�ي
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 ثال
�
ي األبعادغ�ي واضح لسطح  مح�طتجس�م أو  . ثا

 منتج ثالي�

ي إذا كان نطاق التصم�م قد 
د غ�ي  المطالب بحمايتهتعت�ب المكاتب الفاحصة أن التصم�م لم ُ��شف عنه بالقدر ال�ا�ن بوض�ح من  محدَّ

نة بأالمناظر المقدخالل  ي مكتوبمة مق�ت
 . ي وصف إضا�ن

 �مكنها ط�ح إشكال�ةممارسة مثال ع� 

ي 
ن ع� الرسوم.  مح�ط المنتج ثالي� ي التص��ر ألن التظل�ل غ�ي مبنيّ

ي ل�س مبّينا بوض�ح �ن  األبعاد ذي السطح المنحين

 "أقراص دوائ�ةب�ان المنتج: "

1.1 2.1    3.1 

  

4.1 

 

 المفاتيح

)؛  )1.1 ي ي وال�ميين
؛ 2.1منظور (للجانب األما�ي والفو�ت ي

؛ 3.1) منظر فو�ت ي . ) منظر 4.1) منظر تحيت  أما�ي

 الوصف

ي النسخ ل�ست جز األجزاء المعروضة بخطوط متقّط 
مناظر الجانب ال�ساري والجانب من التصم�م المطالب بحمايته. ولم ُتقدم  ءا� عة �ن

 . ي ألنها مطابقة للمنظر األما�ي
ي والجانب الخل�ن  ال�ميين

 3 رقم اإلرشاد 

 األبعاد استعماله لب�ان التجس�م أو المح�ط السط�ي للمنتجات ثالث�ةتوف�ي التظل�ل أو التسط�ي أو التنق�ط أو التخط�ط الذي �مكن 

ي  )أ(
ي توف�ي التظل�ل أو التسط�ي أو التنق�ط أو التخط�ط �ن

فقط عندما �صعب بدونها تص��ر التجس�م أو  10الصورةينب�ن

ي األبعاد
 . 11المح�ط السط�ي للمنتج ثالي�

                                                
ي األبعاد. �مكن تقد�م  10

 صورة ب�ان�ة حاس���ة كبد�ل للتظل�ل أو التسط�ي وما إ� ذلك، لتص��ر التجس�م أو المح�ط السط�ي لمنتج ثالي�
ن  11 ي حال تعيني

ن و/أو  �ن ال�ابان، �شار إ� أن تقد�م مناظر مقطع�ة أو مناظر منظور�ة لتص��ر التجس�م أو المح�ط السط�ي للمنتج �شكل ملموس هو  الصني
ي التص��ر. أفضل من ت

 قد�م التظل�ل أو التسط�ي الخ، �ن
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ي توف�ي التظل�ل أو التسط�ي أو التنق�ط أو  )ب(
ي ال �ط ألجزاءالتخط�ط لال ينب�ن حمايتها إن كان من المحتمل أن تؤدي بلب االيت

 . المطالب بحمايته�شأن نطاق التصم�م  لبسإ� 

ي الوصف بغ�ة تفادي أي لبس  )ج(
ي التص��ر مذكورا بوض�ح �ن

ي أن �كون الهدف من التظل�ل أو التسط�ي أو التخط�ط �ن
ينب�ن

 . 12السطح�ةمع أنماط المساحات 

 3رقم تنف�ذ يرا�ي اإلرشاد  مثال ع�

1.1 2.1 3.1 

           

4.1 

 
 

 المفاتيح

) منظوري منظر  )1.1 ي ي وال�ميين
ي  منظر ) 2.1؛ (الجانب األما�ي والفو�ت

ي  منظر ) 3.1؛ فو�ت  . أما�ي  منظر ) 4.1؛ تحيت

 الوصف

ي النسخالخطوط 
الرق�قة الخطوط  وتمثل. المطالب بحمايتهل�ست جزءا من التصم�م  المعروضة باستخدام خطوط متقطعة �ن

ن أو المتواز�ة والخطوط الرق�قة نصف القط��ة  ن أي ت��ني ال�ساري  منظر ال لم ُ�قدمتنميق ع� سطح المنتج. و المح�ط فقط وال تبنيّ

ي وال منظر وال ي ألنها  منظر ال�ميين
.  منظر مطابقة لل مناظر الخل�ن  األما�ي

  

                                                
ي ب 12

ن كندا و/أو الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، تجدر اإلشارة إ� أن التظل�ل أو التسط�ي أو الخطوط األخرى قد تكون واضحة �ن ي حال تعيني
عض األح�ان، وقد �ن

ح بغرض ال�شف عن التصم�م وفهمه �شكل كامل.   تحتاج إ� م��د من ال�ش
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�
ف  . رابعا ي الشكل/اللون بني

 المطالب بحمايتهتصم�م صور ال�سخ/ اختالف �ف

) من الصور باأللوان، فإن قد  ي أشكال مختلفة أو واحدة فقط (أو أ���
) من النسخ �ن تعت�ب المكاتب الفاحصة أنه إذا كانت واحدة (أو أ���

ي كل النسخ، مثل اللون والنمط، إالمبّينة  المطالب بحمايتهمحت��ات التصم�م 
 لخ، غ�ي مّتسقة ف�ما بينها. �ن

 �مكنها ط�ح إشكال�ةممارسة مثال ع� 

رة.  �ي صورة فوتوغراف�ة. والنسخمن �سخ التصم�م الصنا�ي  ع� األقلواحدة  -  المتبق�ة �ي رسوم مسطَّ

 . ةحاس��� ةب�ان� صور المتبق�ة �ي �م الصنا�ي �ي رسم مسّطر. والنسخ من �سخ التصمواحدة ع� األقل  -

 باألسود واألب�ض.  صور الصور المتبق�ة �ي �ي صورة باأللوان. و  من صور التصم�م الصنا�ي واحدة ع� األقل  -

 ب�ان المنتج: "فنجان"

 

 1.1 2.1 

   

ر، أما النسخة  1.1مالحظة: النسخة   . ة باأللوان�حاس�� ةب�ان� صورةف�ي  2.1�ي رسم مسطَّ
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 4 رقم اإلرشاد 

ن �سخ ذات أشكال مختلفة/ عدم  ن الجمع بني  األسود والصور باأللوانو األب�ض ب الصور  عدم الجمع بني

ي شكل واحد )أ(
ي أن تكون جميع النسخ �ن

 . 13ينب�ن

ي أن تكون الصور كلها إما باألب�ض واألسود و�ما باأللوان.  )ب(
 ينب�ن

 4 رقم اإلرشاد  تنف�ذ يرا�ي  مثال ع�

ر والتصم�م  1التصم�م  ي شكل رسم مسطَّ
ر �ن ي شكل  2مصوَّ

ي طلب  ةحاس��� ةب�ان� صورة�ن
ن األسود  1 دو�ي واحد. التصم�م�ن باللونني

 باأللوان.  2واألب�ض والتصم�م 

 1.1 2.1 

   

  

                                                
ي حال  13

ن �ن ن أشكال مختلفة من �سخ التصم�م إال إذا الحظ الفاحص انعدام اال�ساق ف�ما بني ن كندا و/أو ال�ابان و/أو رومان�ا، ُ�قبل الجمع بني تلك النسخ  تعيني
 من ح�ث اللون أو النمط أو عنا� التصم�م األخرى. 
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ي مراعاتها
ي ينب�ن ن التوص�ات اليت  قائمة تبني

ن بعض األطراف المعّينة  عند تعيني

 التوص�ات

CA CN HU IL JP KG KR MD MX RO RU SY US 
 1اإلرشاد رقم  

 

ن  "1(أ)" ي األبعاد أو منظ��ن اثنني
تقد�م ستة مناظر لمنتج ثالي�

ي األبعاد. 
              لمنتج ثنايئ

  X            تقد�م مناظر منظور�ة عوضا عن ستة مناظر.  "2"(أ)
              جعل جميع المناظر ع� نفس المق�اس.  "3(أ)"
           X   ب�ان اتجاە (زاو�ة) كل منظر.  "4"(أ)

              تقد�م عدد كاف من المناظر ل�ل من التصام�م المتعددة.  "5(أ)"
 :( ن (أو أ��� ي حال رغب المودع عدم تقد�م منظر معنيّ

  �ن

ح ما �ي المناظر غ�ي الُمقدمة وسبب عدم تقد�مها.  (ب)    X      X  X   �ش
ن من المنتج:  ي حال طلب المودع الحما�ة بالنسبة إ� جزء معنيّ

  �ن

ن أجزاء المنتج غ�ي المطالب بحمايتها  "1(ج)" توف�ي مناظر تبنيّ
              بتحد�د تلك األجزاء بواسطة ب�ان. 

ي ب�ان الجزء غ�ي المطالب  "2"(ج)
ح الوسائل المستعملة �ن �ش

              بحمايته. 

 2اإلرشاد رقم  

 

، وقت إ�داع الطلب، �كشف بط��قة  (أ) ي
تقد�م منظر إضا�ن

ن من المنتج إن اقتضت الحاجة، من  أوضح عن ه�كل جزء معنيّ
 أجل ال�شف عن التصم�م �شكل كاف. 

             

ي  (ب)
ح المنظر اإلضا�ن توف�ي مفتاح/وصف مناسب ��ش

           X   المحدد

َّ  (ج) ي منظر مقط�ي أو منظر مك�ب
ن �ن            X   ب�ان جزء المنتج المبنيّ

 3رشاد رقم اإل 

 

توف�ي التظل�ل أو التسط�ي أو التخط�ط الذي قد �ستعمل  (أ)
   X  لب�ان التجس�م أو المح�ط السط�ي للمنتج

         
ي توف�ي التظل�ل أو التسط�ي أو التخط�ط لألجزاء  (ب)

ال ينب�ن
ي ال �طلب حمايتها إن كان من المحتمل أن تؤدي إ� لبس �شأن  اليت

 نطاق التصم�م المطالب بحمايته. 
    

 
      X  

ح الغرض من التظل�ل أو التسط�ي أو التخط�ط الُمقدم  (ج) �ش
ي الصورة

      X      X  �ن

 4إلرشاد رقم ا 

 
ن �سخ ذات أشكال مختلفة (أ)               عدم الجمع بني

ن صور باألب�ض واألسود وصور باأللوان (ب)               عدم الجمع بني

حة توص�ة مؤكدة:   الرج�ع ُير�ب : مالءمة االستخدام تعتمد ع� الظروف.  : ال يو� بذلكX : توص�ة مق�ت

 تفاص�ل اإلرشاد إ�

CAكندا؛ : CN؛ ن ستان؛KG : ال�ابان؛JP : إ�ائ�ل؛IL : هنغار�ا؛HU : الصني ن  : MX : جمهور�ة مولدوفا؛MD : جمهور�ة كور�ا؛KR : قرغ�ي

؛RU: رومان�ا؛ RO ؛المكس�ك  : الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. US السور�ة؛ الع���ة الجمهور�ة : SY : االتحاد الرو�ي
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