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ي الطلب الدو�ي 
 رفض المحتملة الحاالت  تفاديمن أجل إرشادات �شأن إدراج تصام�م متعددة �ف

 
 الهاي)من التعل�مات اإلدار�ة لتطبيق اتفاق  407) والبند 1999) من وث�قة جن�ف (1(13(المادة 

 
 
 

 تنب�ه عام: 
 

ي أبلغت المكتب الدو�ي للمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)،  أعدت هذە اإلرشادات بالتشاور مع مكاتب األطراف المتعاقدة اليت

وط خاصة تتعلق بوحدة التصم�م، ، 1999) من وث�قة 1(13بموجب المادة  ومع مكاتب بأن قوانينها المعمول بها تنص ع� �ش

ي لديها "نظام التصم�م ذي الصلة" ي تفادي حاالت الرفض . 1األطراف المتعاقدة اليت
ض �ض وتهدف هذە اإلرشادات إ� مساعدة المودعني

ي نها�ة هذە الوث�قة. المحتمل من قبل هذە المكاتب، وال ُ�قصد منها أن تكون دل�ً� شامً� أو مستقً�. 
 وترد توص�ات هذە المكاتب �ض

 
 
 
 

  

                                                
ا من تار�ــــخ إصدار   1 ا �شأن وحدة التصم�م وطرفان متعاقدان لديهما "نظام هذە اإلرشاداتاعتبار�

�
 صلة". التصم�م ذي ال، ثمة �سعة أطراف متعاقدة أصدرت إعالن



 2  الصفحة
 
 

 اإلرشادات هذەحول 
 
كة لوث�قة من  7(القاعدة تصام�م ال متعدد ال طلبال  )التفاق الهاي 1960ووث�قة  1999الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
 

ي طلب دو�ي واحد (بحد أق�  تصام�م درجأن �ُ الطلب  مودع�جوز ل
�طة أن 100متعددة �ض ي  تكون مندرجة) �ش

 من ذاته الصنف �ض
كة). 7و(" 5")3(7 تصن�ف لوكارنو (القاعدة  ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

 
وط ترفض مكاتب بعض األطراف المتعاقدة آثار التسج�ل الدو�ي الذي �حتوي ع� تصام�م متعددة �سبب  �جوز أن، ومع ذلك �ش

ي 
 الصلة.  ذي التصم�م�شأن أو  ،التصم�موحدة  �شأن ةالمحل� قوانينها  منصوص عليها �ض

 
 )1999وث�قة ) من 1(13وحدة التصم�م (المادة 

 
ا للمادة  ي قانونه، ، )1(13وفق�

ي وقت انضمامه إ� وث�قة �جوز ألي طرف متعاقد �قت�ض
ي 1999�ض

موضع الطلب ذاته  التصام�م، أن ت�ض
ط وحدة التصم�م أو وحدة اإلنتاج أو وحدة االستعمال أو تنت�ي إ� المجموعة أو التشك�لة ذاتها من األش�اء أو أنه ال �جوز المطالبة�  �ش

ي الطلب الواحد إال 
ض أن �ُ  بتصم�م�ض ي قد تختلف من طرف  خطر بذلك بموجب إعالن. واحد مستقل ومتم�ي وط اليت و�جب تحد�د ال�ش

ي اإلعالن.  متعاقد إ�
ي الجدول و�رد ذكر آخر �ض

ي أصدرت هذا اإلعالن �ض ي نها�ة هذە الوث�قة.  الوارد  األطراف المتعاقدة اليت
 �ض

 
ي حالة عدم ا رفض�  أن �صدر لطرف المتعاقد لهذا اإلعالن  و�خول

وطاست�فاء  �ض ي ، فإن بعض األطراف المتعاقدة، ومن ثم. ال�ش اليت
. ، أصدرت هذا اإلعالن ا وتطلب حذف بعض التصام�م من التسج�ل الدو�ي أي رفض من هذا القب�ل عادة  تفادي�مكن و ُتصدر رفض�

ي  لدىمن خالل إجراء  . أي بتقس�م ، المكتب المعيض  التسج�ل الدو�ي
 
: ن و مودعالُ�نصح و  ض ض طرف متعاقد أصدر هذا اإلعالن بالرج�ع إ� دل�ل الهاي للمستخدمني ي تعيني

ك�ف�ة تقد�م طلب " الذين يرغبون �ض
: واجهة  )6البند "و ؟"،DM/1أو استمارة  eHagueدو�ي رفض "و ،": عدد التصام�م الصناع�ة و/أو النسخ و/أو العينات (إلزا�ي

 "). وحدة التصم�م"و"، الحما�ة
 

 من التعل�مات اإلدار�ة) 407التصام�م ذات الصلة (البند 
 

ا بموجب المادة  كل من  صدر � لم
�
ط وحدة التصم�م، ول�ن عند إ�داع  1999) من وث�قة 1(13ال�ابان وجمهور�ة كور�ا إعالن �شأن �ش

وري مراعاة أنه  ا منهما، من ال�ض ض أ��  . الخاص بهما  "نظام التصم�م ذي الصلة" انطباق مكنمن المطلب متعدد التصام�م �عني
 
ض المتعاقدينالخاص ب�موجب "نظام التصم�م ذي الصلة" و  لتصم�م آخر  ا ) مشابه� باء(التصم�م  ما  تصم�م إذا كان، هذين الطرفني

ي أو الدو�ي ألف(التصم�م  ي أو دو�ي سابقموض�ع أو ذاته ) موض�ع الطلب الوطيض فإنه  ،نفسهينت�ي إ� الشخص  طلب أو �سج�ل وطيض
" (التصم�م باءإال ع� أنه "تصم�م ذي صلة" (التصم�م ال �جوز �سج�له  ). بمعيض آخر، إذا ألف) من خالل تحد�د "تصم�مه الرئ��ي

، فال �مكن قبول التصم�م بان التصم�ماهذاعت�ب  ض ن العد�د م هناكقد �كون و  . 2ألفبالتصم�م  ذي صلةإال كتصم�م  اءن متشابهني
 ،   �جب أن �كون هناك تصم�م رئ��ي واحد فقط ل�ل تصم�م ذي صلة.  ول�نالتصام�م ذات الصلة ل�ل تصم�م رئ��ي

 
ي  به مفهوم التصم�م ذي الصلة، قد يؤدي عدم اإلشارة إ� التصم�م الرئ��ي والتصام�م ذات الصلة تطبيق وعند 

دو�ي إ� الطلب ال�ض
ي من رفض صدور  ض المتعاقدين.  مكتيب ي  به إ� تصم�م رئ��ي وتصام�م ذات صلة إذا أش�ي  ومن ناح�ة أخرى،هذين الطرفني

طلب ال�ض
ض فإن ذلكال  بينما همدو�ي ال ون متشابهني ا إ� الرفض.  �عت�ب  لدىأي رفض من هذا القب�ل من خالل إجراء  تفادي�مكن و قد يؤدي أ�ض�

ي   . ةالخاطئ اإلشارةتعد�ل تقد�م اإلشارة المفقودة أو ل المكتب المعيض
 

ي لتفص�ل�ة  إ�ضاحاتوترد  
طلب المفهوم "نظام التصم�م ذي الصلة" وك�ف�ة اإلشارة إ� التصم�م الرئ��ي والتصام�م ذات الصلة �ض

ي ال
: "دو�ي �ض ض : واجهة دل�ل الهاي للمستخدمني : العالقة مع 16البند "و ؟"،DM/1أو استمارة  eHagueك�ف�ة تقد�م طلب دو�ي

ض ال�ابان و/أو جمهور�ة كور�ا فقط)  ". التصم�م الرئ��ي (العن� الخ�اري المطبق ع� تعيني
 

 الغرض من اإلرشادات
 

ي �مكن للتصم�مات المتعددة مختلفة ال األنماطتوضح هذە اإلرشادات  ي الطلب الدو�ي  ترد اليت
ض األطراف المتعاقدة  تها ودالال�ض عند تعيني

 المكاتب.  قبل مخاطر الرفض من الهدف هو التخف�ف منو . المعن�ة
 
وط�شأن  ا رأ��  أن يبديل�س من اختصاص المكتب الدو�ي و  ي ذلك استخدام المصطلحات الواردة ، طرف متعاقد بكل الخاصة  ال�ش

بما �ض
ض  ي القوانني

" تصام�م"�شابه ال اإلرشاداتهذە تتناول  ول�ن ألغراض التوضيح فقط، . أو كل ذلك صادرةاللوائح أو اإلعالنات الأو �ض
ا حيث و�ستخدم مصطلح "وحدة التصم�م" كمفهوم عام ) أو بدائلهكتصم�م واحد (مع   سواء ،متعددةال تصام�مال قبول ما كان ممكن�

                                                
ي طلب   2

ض تصم�م وارد �ض ض االعتبار بني ي �مكن أخذها بعني ور�ة، ال تتناول هذە اإلرشادات أوجه التشابه اليت أو �سج�ل سابق وآخر من أجل تجنب التعق�دات غ�ي ال�ض
.  وارد  ض ي طلب دو�ي معني

 �ض
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.  قبلمن  ،كمجموعة من التصام�م المتشابهة ض وط�عت�ب تحد�د أوجه التشابه والو مكتب معني األخرى المتعلقة بوحدة التصم�م من  �ش
ض د مُ اختصاص كل طرف متعاق وطال يتحقق المكتب الدو�ي من أي من هذە الو . عنيّ  . �ش

 
  

 جدول المحت��ات
 

 تصام�م مختلفة لمنتجات مختلفة (1)

 تصام�م مختلفة ذات ب�ان منتج واحد (2)

 تصام�م ألجزاء مختلفة ُمطالب بحمايتها من منتجات متطابقة (3)

ي اللون (4)
 اختالف �ض

ي زخرفة سطح�ة غ�ي  (5)
 أساس�ةاختالف �ض

ي األبعاد (6)
 اختالف �ض

ي كم�ة العنا� المكررة (7)
 اختالف �ض

ة (8) ي تفاص�ل صغ�ي
 اختالف �ض

ي الشكل ول�ن ذات صور ب�ان�ة مختلفة (9)
 تصام�م متطابقة �ض

 تصم�م لطاقم عنا� معروضة كتصام�م متعددة (10)

 تصم�م لطاقم عنا� معروضة كمناظر متعددة لتصم�م واحد (11)
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 داتواإلرشاأنماط التصام�م المتعددة 
  
 ) تصام�م مختلفة لمنتجات مختلفة1(
 

ض  الطلب الدو�ي �حتوي  ض التاليني ي اللذين ينتم�ان إ� ، ع� التصم�مني
أقالم ، LOC19-02تصن�ف لوكارنو (مشابك ورق:  الصنف ذاته �ض

.  لتصم�ميهما والشكل العام  المنتجانختلف �و ). LOC19-06تل��ن:   �شكل كب�ي
 

 مثال: 
 ) ب�ان المنتج: "مشبك ورق"1(التصم�م 
 ) ب�ان المنتج: "قلم تل��ن"2(التصم�م 

                         
                          1.1                                                          1.2        

 
 
 ذات ب�ان منتج واحدمختلفة  تصام�م) 2(
 

ض  ض التاليني ض فإن الشكل العام ، . ومع ذلكواحد  ب�ان منتجاللذين لهما �حتوي الطلب الدو�ي ع� التصم�مني ا.  للتصم�مني � ا كب�ي
�
 �ختلف اختالف

 
 مثال: 

 ة") ب�ان المنتج: "مزه��1(التصم�م 
 ) ب�ان المنتج: "مزه��ة"2(التصم�م 

 

                     
                     1.1                                                      1.2 
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 من منتجات متطابقة بحمايتها ُمطالب  ) تصام�م ألجزاء مختلفة3(
 

ض لمنتج  ض التاليني ض متطابقان. متطابق�حتوي الطلب الدو�ي ع� التصم�مني ض المعروضني  �طالب 1ول�ن التصم�م رقم  و�بدو أن المنتجني
 األجزاء األخرىو (مقبض) من المنتج  فقط جزء محدد حما�ة ب 2المنتج بال�امل (وعاء سائل ومقبض) بينما �طالب التصم�م رقم بحما�ة 

 . ال �طالب بها 
 

 مثال: 
 ) ب�ان المنتج: "كوب"1(التصم�م 
 ) ب�ان المنتج: "كوب"2(التصم�م 

ي الوصف: الجزء الموضح بخطوط مت
ا من التصم�م المطالب به.  الصورة المستنسخةقطعة �ض  ل�س جزء�

 
 

                  
                                1.1                                                                                     1.2 

                                               
 

 رشاداإل
 

 وحدة التصم�م
 

وطالتصام�م مستوف�ة ل ال ُتعت�ب قد  ي الحاالت الثالث المذكورة أعالە ( �ش
، ))3) إ� (1(من وحدة التصم�م �ض �جوز . و�التا�ي

ي  ي انتظار االمتثال ل ا رفض�  أن �صدر للمكتب المعيض
وط�ض . ومع ذلك أيوحدة التصم�م وطلب حذف  �ش ض �مكن ، من التصم�مني

طتلب�ة  ا ع�  وحدة التصم�م �ش ي نطاق األجزاء المطالب بها اعتماد�
ي  �ض

ض �ض  . 3)3(رقم حالة الالتصم�مني
 

 التصام�م ذات الصلة
 

، متشابهة.  تصام�مالال ُتعت�ب قد  ض لن �كون من المناسب  و�التا�ي ي هذە  تضمني
إشارة إ� تصم�م رئ��ي وتصم�م ذي صلة �ض

ض ، التصام�م متشابهة ُتعت�ب فيها حاالت  ثمةقد تكون ، الحاالت. ومع ذلك ا ع� نطاق األجزاء المطالب بها من التصم�مني  اعتماد�
ي 
  ). 3( رقم الةالح �ض

 
 
 

  

                                                
ض أشكال لتصم�  3 ض الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ال �جوز تضمني اءات والعالمات التجاري: ألغراض تعيني م ما، أو أجزاء فرد�ة تعليق من مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

اءة. ول�ن، �جوز أن  ي طلب واحد، إذا كانت مظاهرها ذات طابع مستقل من ح�ث استحقاق ال�ب
ي طلب واحد، أشكاً� ذات مفهوم منه، �ض

تغ�ي مطالبة التصم�م، �ض
اءة. وللوقوف ع� ما إذ �طة أن تكون هذە األشكال ل�ست ذات طابع مستقل من ح�ث استحقاق ال�ب ي نطاقاتها، �ش

ا كانت األشكال ذات ابتكاري واحد ول�ن مختلفة �ض
ي الطلب نفسه أو ال، �ج

ي النطاق غ�ي كاٍف النطاقات المختلفة �جوز اإلبقاء عليها �ض
، و�جب أن �كون االختالف �ض ب أن تكون مظاهرها ال�ل�ة متماثلة �شكل أسا�ي

ا  ض التصام�م من ح�ث استحقاق ال�ب اءة. و�مكن اعتبار االختالفات غ�ي كاف�ة لتمي�ي ض التصام�م عن بعضها البعض من ح�ث استحقاق ال�ب ءة عندما تكون من لتمي�ي
ت بديه� ي المجال. السفاسف أو إذا اعُت�ب

 ة ألي مصمم يتمتع بقدر عادي من المهارة �ض
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ي  ) اختالف4(
 اللون �ض

 
مختلفة  األغط�ةحيت لو كانت ألوان وتعت�ب مظاهرها العامة متطابقة . نفسه لمنتجلع� التصام�م الثالثة التال�ة  الطلب الدو�ي �حتوي 

). بأغط�ة ملونة  ذات 3و 2و 1(التصام�م   األحمر واألصفر واألزرق ع� التوا�ي
 

 مثال: 
ات تجم�ل"3إ�  1من  تصام�م(ال  ) ب�ان المنتج: "زجاجات لمستح�ض

 

                     
                     1.1                                               1.2                                                      1.3 

 
 
ي زخرفة سطح�ة غ�ي 5(

  أساس�ة) اختالف �ض
 

ي جزء غ�ي أسا�ي  ثمةول�ن وتعت�ب مظاهرها العامة متطابقة . نفسه لمنتجلع� التصام�م الثالثة التال�ة  الطلب الدو�ي �حتوي 
اختالفات �ض

).  سدا�ي وقلب ونجمة : شكالاأل تحمل  3و 2و 1 تصام�ممن الزخرفة السطح�ة (ال  ع� التوا�ي
 

 مثال: 
ات تجم�ل"3إ�  1من  تصام�م(ال  ) ب�ان المنتج: "زجاجات لمستح�ض

 

                   
                      1.1                                                   1.2                                                    1.3  
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ي  اختالف) 6(
 األبعاد�ض

 
ي  ثمةول�ن متطابقة  لها  األساس�ة وتعت�ب الخصائص. نفسه لمنتجلع� التصام�م الثالثة التال�ة  الطلب الدو�ي �حتوي 

 األبعاد اختالفات �ض
 ). 1: أق� من التصم�م 3التصم�م ، 1: أضيق من التصم�م 2التصم�م ، الق�اس�ة األبعاد : 1الرأس�ة أو األفق�ة (التصم�م 

 
 مثال: 

ات تجم�ل"3إ�  1من  تصام�م(ال  ) ب�ان المنتج: "زجاجات لمستح�ض
 
 

                                  
                      1.1                                            1.2                                            1.3 

 
 
ي كم�ة العنا� المكررة7(

 ) اختالف �ض
 

ض  الطلب الدو�ي �حتوي  ض التاليني ي عدد  لهما االنطباع العام و�عت�ب . للمنتج نفسهع� التصم�مني
قضبان هو نفسه ول�ن هناك اختالف �ض

ا والتصم�م  18به  1م�م (التص العجلة ا). يقض 24به  2قضب�  ب�
 

 مثال: 
 "عجالت مركبات") ب�ان المنتج: 2و 1ن ا(التصم�م

 
 

                
                                          1.1                                                                                       1.2 
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ة8( ي تفاص�ل صغ�ي
 ) اختالف �ض

 
ض  الطلب الدو�ي �حتوي  ض التاليني ي جزء  لهما االنطباع العام  أن �بدو و . للمنتج نفسهع� التصم�مني

 ضئ�لهو نفسه ول�ن هناك اختالف �ض
ي  2(التصم�م 

 ). التثب�ت حاملبه حلقة �ض
 

 مثال: 
 "للمركبات) ب�ان المنتج: "مرا�ا رؤ�ة جانب�ة 2و 1ن ا(التصم�م

 
 

                   
                                 1.1                                                                                                 2.1 

 
 

                 
                                     1.2                                                                                           2.2 

 
 رشاداإل

 
ها المكاتب المعن�ة  الحاالت  وهذە. لتصام�م متعددةمختلفة  ا أنماط� ) 8) إ� (4من ( الحاالت تظهر  أو  نفسه لتصم�ملبدائل قد تعت�ب

 . المتشابهةمن التصام�م  مجموعة
 

 وحدة التصم�م
 

تإذا  ي �فإنها ، أو مجموعة من التصام�م المتشابهةللتصم�م نفسه  بدائل تصام�مال اعُت�ب
طت�ض ، المعمول به وحدة التصم�م �ش

ي 
.  أن �قبلها  وحينئذ ينب�ض ي  المكتب المعيض

 
 التصام�م ذات الصلة

 
ي اخت�ار أحد ال مودعقد يرغب 

ي النظر �ض
)(ع� سب�ل األخرى تصام�مالأو ( اآلخر كتصم�م رئ��ي للتصم�م   تصام�مالطلب �ض

: التصم�م ، المثال ض و). 2والتصم�م ذي الصلة: التصم�م  1التصم�م الرئ��ي ض متشابهني ي حالة وجود أ��� من تصم�مني
ي ، �ض

 ينب�ض
ا معالتصم�م األسا�ي الذي �عت�ب  أن �ختار الطلب  مودعل �مكن اعتبار ، )6المثال ( و�النظر إ�جميع هذە التصام�م.  متشابه�

ض  ض  2و 1التصم�مني ي العرض أو االرتفاع 3و 1والتصم�مني
ض ألنهما �ختلفان فقط �ض ض ، ع� التوا�ي ، متشابهني  3و 2ل�ن التصم�مني

ض ألنهما �ختلفان  ي  �قل احتمال اعتبارهما متشابهني
ي  ،لذلك العرض واالرتفاع. كل من �ض

ي اخت�ار  ينظر الطلب أن  مودعل ينب�ض
�ض

ض باعتبارە التصم�م األسا�ي ، 1التصم�م  ض   3و 2 والتصم�مني ض متصلني ض  أي من بدً� من اخت�ار ، به كتصم�مني أو  2التصم�مني
ض اآلخ��نكتصم�م رئ��ي ،3  . للتصم�مني



 9  الصفحة
 
 

 
ي الشكل ول�ن  تصام�م) 9(

 ب�ان�ة مختلفة ذات صور متطابقة �ض
 

.  الطلب الدو�ي �حتوي  ض ض التاليني ي الشكلا�بدو التصم�مو ع� التصم�مني
ض �ض ي  مصوران هما ل�ن، ن متطابقني

ض �ض ض ب�اني صورتني ض مختلف تني  تني
 )صورة ب�ان�ة حاس���ة ملونة: 2والتصم�م  : رسم خ�ي 1(التصم�م 

 
 مثال: 

 ) ب�ان المنتج: "كوب"1(التصم�م 
 ) ب�ان المنتج: "كوب"2(التصم�م 

 
 

                                 
                               1.1                                                                                                    1.2 

 
 رشاداإل

 
ي الشكل

ض �ض ان، حيت لو كان هذان التصم�مان متطابقني ض ول�ن  قد ُ�عت�ب ض مختلفني ض ال يزال �جوز تصم�مني  . اعتبارهما متشابهني
 

 وحدة التصم�م
 

ت التصام�م بدائل  ط وحدة التصم�م المعمول به،  لتصم�م واحد إذا اعُت�ب ي ��ش
أو مجموعة من التصام�م المتشابهة، فإنها ت�ض

 . ي ي أن �قبلها المكتب المعيض
 وحينئذ ينب�ض

 
 التصام�م ذات الصلة

 
ي اخت�ار أحد قد يرغب مودع ال

ي النظر �ض
ض طلب �ض ي هذە الحالة كتصم�م رئ��ي للتصم�م اآلخر.   التصم�مني

ا �ض  ُ�ختار ، تحد�د�
 �شكل عام ع� أنه التصم�م الرئ��ي �سبب النطاق المحتمل لحق التصم�م.  1التصم�م 
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 تصم�م لطاقم عنا� معروضة كتصام�م متعددة) 10(
 

إ�  3و 2بينما �ش�ي التصم�مان  عنا�  مكون من عدة إ� طاقم 1التصم�م و�ش�ي ع� التصام�م الثالثة التال�ة.  الطلب الدو�ي �حتوي 
  . ع� حدةعنا� الطاقم 

 
 مثال: 

 منضدة ومقاعد" طاقم مكون من) ب�ان المنتج: "1(التصم�م 
 "منضدة) ب�ان المنتج: "2(التصم�م 
 "مقعد) ب�ان المنتج: "3(التصم�م 

 
 

                           
                                 1.1                                                                1.2                                            1.3 
 

 رشاداإل
 
ض ت 1للتصم�م  الصورة المستنسخةل�ن ، )3و 2و 1 تصام�مال أيمنفصلة ( تصام�مكمعروضة  الثالثة  تصام�مال  2حتوي ع� التصم�مني
 ". طاقم مكون من منضدة ومقاعد" هو المنتج الخاص به  و��ان، 3و

 
 وحدة التصم�م

 
ض  يو�ي بأن 1لتصم�م با ب�ان المنتج الخاص �مكن ، ذلك فضً� عن. له عنا� المكونةالفرادى �مثالن  3و 2التصم�مني

ي   (مخروطان متداخالن) مفهوم التصم�موحدة  استشفاف
قبول التصام�م الثالثة من قبل  �جوز من ثم، و  . تصام�مالكل �ض

ي  المعن�ةمكاتب األطراف المتعاقدة  وطمجموعة كأحد الانتماء التصام�م إ�  نصت ع�اليت ي إعالن �ش
). 1(3بموجب المادة  ها �ض

ي  3و 2ال تتناول هذە اإلرشادات مسألة ما إذا كان التصم�مان ، ومع ذلك هما المكتب المعيض ا  س�عت�ب ض أ�ض� ض مستقلني أم  تصم�مني
 . 1أنهما مجرد عنا� مكونة للتصم�م 

 
 التصام�م ذات الصلة

 
لن �كون  ومن ثمالتشابه.  ع� أساسمنفصلة ومستقلة وال ترتبط ببعضها البعض  تصام�مالثالثة ع� أنها  تصام�مال سُتعامل

ي هذە الحالة إدراجمن المناسب 
 . 4إشارة إ� تصم�م رئ��ي وتصام�م ذات صلة �ض

  

                                                
ي هذا المثال مقعد آخر مشابه للتصم�م رقم  4

عت�ب فيها التصام�م متشابهة. ع� سب�ل المثال، إذا ُعرض �ض
ُ
 4باعتبارە التصم�م رقم  3مع ذلك، قد تكون ثمة حاالت ت

ي الصورة المستنسخة للتصم�م رقم 
ض باعتبارە التصم�م الرئ��ي للتصم�م اآلخر. ، فقد يرغب المودع 1وُعرض �ض ي اخت�ار أحد هذين التصم�مني

ي النظر �ض
 �ض
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 تصم�م لطاقم عنا� معروضة كمناظر متعددة لتصم�م واحد) 11(
 

.  الوح�د ع� التصم�م  الطلب الدو�ي �حتوي   ك�ً   3.1و 2.1 الصورتانبينما تعرض  منتجاتطاقم  1.1 الصورة المستنسخة وتظهر التا�ي
 . الطاقم من مكونات

 
 مثال: 

 "طاقم مكون من منضدة ومقاعد) ب�ان المنتج: "1(التصم�م 
 
 
 

                           
                                1.1                                                                2.1                                              3.1 

 
 اإلرشاد

 
معروض كتصم�م واحد من خالل تقد�م  هنا  يتطابق تصم�م الموض�ع والصور المستنسخة له مع المثال السابق. ومع ذلك، التصم�م

 . لطاقم عنا� ). و�ش�ي اسم المنتج إ� أنه تصم�م 3.1و 2.1و 1.1مناظر متعددة (
 

 وحدة التصم�م
 

ا  تتعلق بمقبول�ة تعدد التصام�م عند إ�داعها و�سج�لها لدى تعد المسألة كتصم�م واحد، لم   معروضأن التصم�م إ� نظر�
. ول�ن، ال يزال من الممكن رفض التصم�م من قبل  أي طرف متعاقد ألسباب موضوع�ة، وال س�ما تع��ف المكتب الدو�ي

 . 5التصم�م
 
 

 التصام�م ذات الصلة
 

ا إ� أن التصم�م معروض كتصم�م واحد  .  تجوز ال ، نظر� ي  ال ينطبق مفهوم التصم�م ذي الصلةفاإلشارة إ� تصم�م أسا�ي
�ض

ا بناًء ع� هذا  هذە الحالة ي رفض� طولن �صدر المكتب المعيض  . ال�ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ا بموجب القاعدة  5

�
كة، مفادە أنه إذا كان التصم�م �خص طاقم عنا�، �لزم وجود 3(9ع� سب�ل المثال، أصدرت جمهور�ة كور�ا إعالن ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

 العنا� المكونة للطاقم.  ل�ل عن� منة كوحدة متماسكة، ومناظر مقابلة منظر واحد لعنا� الطاقم مجتمع
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ض قائمة   األمثلة والتوص�اتتبني
 مكاتب األطراف المتعاقدة المعن�ة الصادرة عن

 

 األمثلة

وط األخرى المبلغ عنها  ي اإلعالنات بموجب المادة  وحدة التصم�م وال�ش
�ض

13)1( 
التصام�م 
 ذات الصلة

CN* EE KG MX* RO RU* SY TJ US* VN* JP KR 
 -- --  X X  X  X   X ) تصام�م مختلفة لمنتجات مختلفة1(
 -- --  X X  X  X   X ) تصام�م مختلفة ذات ب�ان منتج واحد2(
) تصام�م ألجزاء مختلفة ُمطالب بحمايتها من منتجات 3(

 -- ◊  X  X   X  ○ ○ متطابقة 

ي اللون4(
 ◊ ◊  ○   ◎  ◎  ◎ ○ ) اختالف �ض

ي زخرفة سطح�ة غ�ي أساس�ة5(
 ◊ ◊  ○   ○  ◎  ◎ ○ ) اختالف �ض

ي األبعاد6(
 ◊ ◊  ○   ○  ◎  ◎ ◎ ) اختالف �ض

ي كم�ة العنا� المكررة7(
 ◊ ◊  ○   ○  ◎  ◎ ○ ) اختالف �ض

ة8( ي تفاص�ل صغ�ي
 ◊ ◊  ○   ○  ○  ◎ ◎ ) اختالف �ض

ي الشكل ول�ن ذات صور ب�ان�ة 9(
) تصام�م متطابقة �ض

 ◊ ◊  ○   ◎  ◎  X ○ مختلفة

 --X  X  ◎   X  6-- 6 ○ ) تصم�م لطاقم عنا� معروضة كتصام�م متعددة10(
) تصم�م لطاقم عنا� معروضة كمناظر متعددة 11(

 -- --  ○   ◎  ◎  ○ X لتصم�م واحد

 
 

ي الواردة متعددة ال تصام�مال مقبول�ةوحدة التصم�م (
 واحد) طلب�ض

 الرفضُيتوقع : Xحسب الحالة ○:  ُ�قبلقد : ◎          
 

CN ض ستان؛ KG ؛: إستون�ا EE؛ *: الصني ض غ�ي *RU ؛: رومان�ا RO ؛: المكس�ك*MX: ق�ي الع���ة : الجمهور�ة SY ؛: االتحاد الرو�ي
 : فيتنام*VN؛ : الوال�ات المتحدة األم��ك�ة*US ؛: طاج�كستانTJ ؛السور�ة

 
ا لعدم االمتثال لل وط* إذا أصدر مكتب أي من هذە األطراف المتعاقدة رفض� ي اإلعالن، �جب حذف أي تصم�م  �ش

المبلغ عنها �ض
ي غ�ي متوافق مع ال

وطإضا�ض ، من خالل إجراء  �ش .  لدىالمعمول بها من التسج�ل الدو�ي ي  المكتب المعيض
 

" أو أ��� للمنتج نفسه، فإن العدد اإلجما�ي للتصام�م ال ب خاصةمالحظة  ض ض متشابهني : إذا كان الطلب يتضمن "تصم�مني ض الصني
ض أحدها ع� أنه "التصم�م ال 10�مكن أن يتجاوز  " الذيتصام�م، و�جب ع� مودع الطلب أن �عني جميع التصام�م �شبه  رئ��ي

 األخرى. 
   

 تصم�م رئ��ي (وتصام�م ذات صلة) اإلشارة إ�
ا (حسب الحالة): ◊  : غ�ي مطلوب -- قد �كون مطل���
 

JP :؛ال�ابان KR :جمهور�ة كور�ا 
 

ي األمثلة المحددة ع�  مبن�ة المكاتب ذات طب�عة عامة ول�ست توص�اتأن  ير�ب مالحظة
 هذە اإلرشادات وث�قةالواردة �ض

 
 

                                                
ي الحاش�ة  6

ي ترد �ض  . 5راجع الحالة المحددة اليت
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