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التصميمات والنماذج الصناعية

مقدمة
التصميــامت والنــامذج الصناعيــة هــي جــزء مــن قوانــن امللكيــة الفكريــة وهــي جانــب 

ــة  ــه امللكي ــذي تلعب ــدور ال ــال ال ــد إغف ــتطيع أح ــرشي وال يس ــداع الب ــب اإلب ــن جوان م

الفكريــة يف مجــال تنميــة وتقــدم املجتمعــات وتثقيفهــم ويف التنميــة االقتصاديــة والتقــدم 

الصناعــي. ولقــد أطلــق عــىل التصميــامت والنــامذج الصناعيــة الــذكاء املــريئ ألنهــا تدخــل 

يف كل شــئ مــن الحــرف التقليديــة إىل األدوات الكهربائيــة االســتهالكية واملبــاين واألثــاث.

وهــى التــي تجعــل شــكل الســلعة جذابــاً ومغريــاً فيقبــل  املســتهلك عــىل الســلعة ألنهــا 

تجذبــه بتصميمهــا الجميــل ولقــد ذكــر دكتــور فرانســيس غــري املديــر العــام للمنظمــة 

العامليــة للملكيــة الفكريــة يف كلمتــه مبناســبة االحتفــال باليــوم  العاملــي للملكيــة الفكريــة 

يف عــام 2011 أن التصميــامت والرســوم والنــامذج الصناعيــة تلعــب دوراً كبــراً يف الســوق 

ــك  ــد هنال ــم جدي ــف كل تصمي ــكارات يف املســتقبل, وأن خل ويف املجتمــع ويف رســم االبت

رغبــة يف متهيــد طريــق جديــد يحســن خــرة  املســتهلك و التصميــم الجيــد يســهل عــىل 

املســتهلك اســتخدام املنتجــات ويجعلهــا أكــر راحــة وأمنــاً. 

لذلــك كان مــن الــروري أن تحظــى التصميــامت والنــامذج الصناعيــة بالحاميــة القانونيــة 

ــة  ــا حامي ــة ومــن ضمنه ــة الفكري ــع امللكي ــة مبكــراً مبواضي ــدول العربي ولقــد اهتمــت ال

التصميــامت والنــامذج الصناعيــة  ، حتــى إننــا نجــد بعضهــا قــد ســاهم يف الجهــود الدوليــة 

ــدول  ــذ القــرن التاســع عــرش كــام نجــد أن كافــة ال ــة من ــة الفكري ــة حقــوق امللكي لحامي

العربيــة قــد قامــت بســن الترشيعــات لحاميــة حقــوق التصميــامت والنــامذج الصناعيــة.
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فصل متهيدي
تعريف امللكية الفكرية

تشــر امللكيــة الفكريــة إىل أعــامل الفكــر اإلبداعيــة أي االخرتاعــات و املصنفــات األدبيــة و 

الفنيــة و الرمــوز و األســامء و الصــور و النــامذج و الرســوم الصناعيــة .

أقسام امللكية الفكرية:
امللكية الفكرية تنقسم إىل قسمن :

القسم األول :امللكية الصناعية
تعــرف امللكيــة الصناعيــة بأنهــا الحقــوق التــي تــرد عــىل مبتكــرات جديــدة كاالخرتاعــات 

ومنــاذج املنفعــة ومخططــات التصميــامت والدوائــر املتكاملــة واملعلومــات غــر املفصــح 

عنهــا والتصميــامت والنــامذج الصناعيــة، أو عــىل شــارات مميــزة تســتخدم إمــا يف متييــز 

ــة  ــآت التجاري ــز املنش ــة“ أو يف متيي ــؤرشات الجغرافي ــة وامل ــات التجاري ــات »العالم املنتج

“االســم التجــاري« ومتكــن صاحبهــا مــن االســتئثار باســتغالل ابتــكاره أو عالمتــه التجاريــة 

أو اســمه التجــاري يف مواجهــة الكافــة وفقــاً لألحــكام املنظمــة لذلــك قانونــاً.

القسم الثاين :حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
ــة  ــوق املمنوح ــف الحق ــوين يص ــح قان ــو مصطل ــاورة ه ــوق املج ــف والحق ــوق املؤل حق

للمبدعــن ىف مجــال األعــامل األدبيــة والفنيــة، وتشــكل تلــك الحقــوق فرعــاً رئيســياً مــن 

فــروع امللكيــة الفكريــة ، ويشــمل ذلــك حاميــة املصنفــات املبتكــرة ىف اآلداب مثــل الكتــب 

ــل  ــيقية مث ــامل املوس ــات واألع ــد البيان ــب وقواع ــج الحاس ــعرية أو برام ــد الش أو القصائ

النــوت املوســيقية والفنــون الجميلــة كالرســم و النحــت والخرائــط والصــور الفوتوغرافيــة ، 

واألعــامل الســمعية البرصيــة مثــل األفــالم الســينامئية وأفــالم الفيديــو. 

وهنــاك حقــوق ذات صلــة بحقــوق املؤلــف ويشــار لهــا بالحقــوق املجــاورة أو الحقــوق 

ــاين األداء، ومنتجــي  ــة لفن ــح الحامي ــا من ــم مــن خالله ــي يت ــف والت املرتبطــة بحــق املؤل

التســجيالت الصوتيــة وهيئــات اإلذاعــة والتــي تســاعد املبتكريــن عــىل إيصــال رســالتهم 

للجمهــور ونــرش أعاملهــم.

يــأيت هــذا البحــث ليوضــح أهميــة امللكيــة الفكريــة يف النشــاط االقتصــادي بشــكل 
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عــام وألصحــاب املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة بشــكل خــاص ويختــص هــذا البحــث 

ــة. ــامذج الصناعي ــوم والن ــامت والرس بالتصمي

وتطبــق الرســوم والنــامذج الصناعيــة أو التصميــامت الصناعيــة عــىل مجموعــة كبــرة مــن 

ــة إىل  ــة أو الطبي ــن األدوات التقني ــوع م ــي تتن ــة الت ــرف اليدوي ــة والح ــات الصناع منتج

ــزة  ــة واألجه ــن األدوات املنزلي ــة وم ــن الســلع الكاملي ــا م الســاعات واملجوهــرات وغره

ــة  ــلع الرتفيهي ــيج إىل الس ــم النس ــن تصامي ــاين وم ــيارات واملب ــاكل الس ــة اىل هي الكهربائي

ــة. ــات األليف ــاب وأدوات الحيوان ــل االلع مث

ــة  Dover v. Nurnberger  يوضــح  ــا باملحاكــم االنجليزيــة وهــي قضي يف إحــدى القضاي

القــايض Buckley L.J  أن التصميــم ليــس هــو املنتــج  ولكنــه هــو املفهــوم الــذى يطبــق 

عــىل املنتــج فــإن التصميــم يحــول الكــريس إىل شــئ أكــر مــن مجــرد كــريس فهــو يصبــح 

كــريس بتصميــم وتعريــف غــر الشــكل املعــروف للكــريس. 

ــا أن نقــول أن الهــدف مــن قانــون التصميــم الصناعــي هــو تقديــم وســيلة  وأخــراً ميكنن

ــدة . ــم والزخرفــة للمــواد املفي ــة التصمي لحامي

لهــذا ميكــن حاميــة التصميــم فقــط إذا كان ميكــن اســتخدامه يف الصناعــة عــىل نطــاق كبــر 

وهــذا مــن األمــور التــي متيــز الهــدف مــن حاميــة التصميــم الصناعــي وهــذا ألنــه يعتمــد 

عــىل االبتــكار واإلبــداع.



8

التصميمات والنماذج الصناعية

الفصل األول

تعريف التصميامت والنامذج الصناعية
ــم الصناعــي كل  ــون املــرصي لســنة 2002 عــىل أن التصمي ــادة )119( مــن القان ــص امل تن

ترتيــب للخطــوط وكل شــكل مجســم بألــوان أو بغــر ألــوان إذا اتخــذ مظهــراً مميــزاً يتســم 

بالجــدة وكان قابــالً لالســتخدام الصناعــي.

يتضــح مــن نــص املــادة الســابقة أن الرســم أو النمــوذج الصناعــي هــو املظهــر الزخــريف 

ــن  ــي م ــوذج الصناع ــم أو النم ــف الرس ــن أن يتأل ــن املمك ــا, وم ــلعة م ــاميل لس أو الج

ــل  ــاد مث ــة األبع ــارص ثنائي ــن عن ــلعة أو ســطحها أو م ــل شــكل الس ــمة مث ــارص مجس عن

الرســوم أو الخطــوط او األلــوان، كــام إنــه ال يشــرتط طريقــة معينــه يف إجــراء الرســم وقــد 

ــز  ــوان عــىل األواين والتطري ــة كالرســم باألل ــة يدوي يوضــع الرســم عــىل املنتجــات بطريق

عــىل القــامش أو  حفــر النقــوش عــىل الســلع الخشــبية أو املعدنيــة وتطعيمهــا بالعــاج أو 

األصــداف أو املعــادن. وقــد توضــع الرســوم أو  تصنــع املنتجــات بطريقــة آليــة كالطباعــة 

عــىل املنســوجات أو صــب املنتجــات ىف قوالــب وقــد تلــون املنتجــات بطريقــة كيميائيــة 

كالصباغــة  .

ومــن املمكــن أيضــا أن يكــون التصميــم أو النمــوذج الصناعــي يتمثــل يف شــكل الســلعة 

الخارجــي ذاتــه مثــل النمــوذج الخارجــي للســيارة أو الثالجــة أو النمــوذج الخــاص بــأدوات 

التجميــل عــىل ســبيل املثــال.

وتختلــف ترشيعــات الــدول ىف حاميتهــا للرســوم والنــامذج الصناعيــة اختالفــا بينــا . ففــي 

ــة منهجــا  ــامذج الصناعي ــا للرســوم والن ــدول ىف حاميته ــات بعــض ال ــع ترشيع ــا تتب أوروب

يقــرتب يف كثــر مــن  الوجــوه مــن املنهــج الــذى تتبعــه ىف حاميتهــا لحــق املؤلــف ) وعــىل 

وجــه الخصــوص ىف فرنســا وأملانيــا ( ، بينــام هنــاك دول أوروبيــة أخــرى تحمــى الرســوم 

والنــامذج الصناعيــة وتتبــع ىف إجــراءات فحصهــا منهجــا أقــرب إىل نظــام بــراءات االخــرتاع 

ــاذج  مثــل الــدول االســكندنافية وىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة تحـــمى الرســوم والنمـ

الصـــناعية عن طريـــق قانـــون براءات االختـــراع  .

وىف مــرص كانــت الرســوم والنــامذج الصناعيــة تحمــى مبوجــب القانــون رقــم 132 لســنة 

1949 بشــأن بــراءات االخــرتاع والرســوم والنــامذج الصناعيــة . وقــد وضــع قانــون حاميــة 



9

التصميمات والنماذج الصناعية

حقــوق امللكيــة الفكريــة الجديــد  رقــم 82 لســنة 2002 أحكامــا لحاميتهــا يف البــاب الثــاين 

مــن الكتــاب الثــاين ) املــواد مــن 137-119 ( .

مــا الفــرق بــن التصميــامت والنــامذج الصناعيــة والعالمــات التجاريــة واملــؤرشات 

الجغرافيــة:

ــايل  ــة وبالت ــة ومغري ــلعة جذاب ــل الس ــي تجع ــي الت ــة ه ــامذج الصناعي ــامت والن التصمي

ترفــع مــن القيمــة التجاريــة للمنتــج وتزيــد مــن فــرص تســويقه وال يدخــل يف التكويــن 

ــج. ــي للمنت الوظيف

ــا  ــاع به ــتئثاري يف االنتف ــق االس ــامن الح ــا بض ــة ملالكه ــر الحامي ــة توف ــات التجاري العالم

ــأة  ــل مكاف ــا مقاب ــاع به ــر باالنتف ــرف آلخ ــح لط ــات أو الترصي ــلع أو الخدم ــد الس لتحدي

ــزة.  ــون ممي ــة أن تك ــة التجاري ــرتط يف العالم ويش

ــم  ــن ويتس ــكان مع ــن م ــادر ع ــج ص ــتهلك أن املنت ــن للمس ــه يب ــرايف فإن ــؤرش الجغ امل

بصفــات تــدل عــي مــكان إنتاجــه. ويجــوز لــكل املنتجــن الذيــن يصنعــون منتجاتهــم يف 

ذلــك املــكان املعــن أن ينتفعــوا باملــؤرش الجغــرايف عــىل منتجاتهــم التــي تتســم بالصفــات 

التــي يختــص بهــا ذلــك املــكان.
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الفصل الثاين

الرشوط الخاصة بالتصميامت والنامذج الصناعية
الرشط األول :الجدة

ــون 82 لســنة 2002 عــىل رشط الجــدة،  واملقصــود بالجــدة  ــادة 119 مــن قان جــاءت امل

هنــا أن يكــون للرســم أو  النمــوذج الصناعــي طابعــا خاصــا مييــزه عــن غــره مــن الرســوم 

والنــامذج الصناعيــة املشــابهة فــال يكــون مامثــال لرســم أو  منــوذج ســابق مثــال إذا اتخــذ 

زهــرة معينــه أو حيــوان معــن موضوعــاً لتصميــم صناعــي آخــر دون ان يفقــد كل منهــام 

عنــرص الجــدة طاملــا أن كل تصميــم موضــوع بطريقــة خاصــة متيــزه ولــه تعبــر مختلــف 

عــن غــره. 

ــوذج  ــم أو النم ــد التصمي ــىل » يفق ــنة 2002 ع ــون 82 لس ــن قان ــادة 2/120 م ــت امل نص

الصناعــي عنــرص الجــدة إذا اشــتمل عــىل اختالفــات غــر جوهريــة بالنســبة لتصميــم أو 

منــوذج صناعــي ســابق أو خصــص لنــوع آخــر مــن املنتجــات غــر مــا خصــص لــه التصميــم 

أو النمــوذج الســابق تســجيله«,

يســتنتج مــن النــص أن الجــدة ليــس فقــط عــن طريــق مقارنــة التصميــم بالفــن املألــوف 

أو الســائد، ولكــن أيضــاً عــن طريــق تحديــد إذا كان التصميــم يعــرض أو يوضــح شــخصية 

ــض  ــدة ببع ــش رشط الج ــوف يناق ــي، وس ــد إبداع ــن أي جه ــم يب ــع أو أن التصمي الصان

ــم مــن  ــو التصمي ــة ويخل ــن املحلي ــه هــو الــرشط الرئيــس يف معظــم القوان ــل ألن التفصي

الجــدة إذا احتــوى عــىل فــرق طفيــف عــن التصميــم الصناعــي الســابق فمــن الواضــح أن 

التصميــم يكــون جديــد إذا كان مختلــف عــن التصميــامت الســابقة.

مل تذكــر معظــم القوانــن الوطنيــة ؟أي مبــدأ عــام ملــا يحــدد االختــالف املــادي أو الجوهري 

ألنــه يف بعــض الحــاالت ميكــن أن يكــون االختــالف يف بعــض تفاصيــل التصميــم ويشــكل 

اختــالف معقــول عــن التصميــم الحــايل.

ــد يجــب أن يكــون  ــم جدي ــى يكــون التصمي ــام 1949 ل ــة املتحــدة لع ــون اململك  يف قان

ــالف بواســطة  ــم رشح ســبب هــذا االخت ــامت املوجــودة وت ــن التصمي ــا ع ــف مادي مختل

القــايض يف القضيــة االنجليزيــة Le May v. Welch عندمــا ذكــر بــأن االختــالف يف نصــف 
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إنــش يف مــكان مســامر الزينــة أو أي تفاصيــل غــر مهمــة مشــابهه مختلفــة عــن التصميــم 

ســيكون مــرر لتســجيل التصميــم.

ــو  ــابق ه ــن الس ــد ىف الف ــام يوج ــف ع ــم مختل ــا إذا كان التصمي ــول م ــاؤل ح إن التس

مســألة ميكــن الحكــم عليهــا بالنظــر بالعــن املجــردة عــادة أو  بالرجــوع إىل املســتهلك أو 

تعتمــد  عــىل الحقائــق يف بعــض الحــاالت ولهــذا إذا كانــت املنتجــات  واحــدة ىف التصميــم 

التقليــدي ســيكون املســتهلكن قادريــن عــىل التمييــز بشــكل أكــر االختالفــات البســيطة 

ــم  ــذ التصمي ــاء تســجيل  تنفي ــم إلغ ــة  Vlisco BV.ت ــك  يف قضي ــال لذل ــم. مث يف التصمي

يف املنســوجات ألنهــا خلــت مــن الجــدة ألنهــا اختلفــت عــن التصاميــم الســابقة فقــط ىف 

الخامــة  املســتخدمة. 

أمــا يف قضيــة Sommer Allibert )UK( v. Flair Plastics فلقــد أعتــر إن تغيــر خامــة 

املنتــج عــىل أنــه تغيــر غــر مهــم.

ــاء  ــض الفقه ــاَ لبع ــود وفق ــم موج ــون يف تصمي ــر الل ــرد ىف تغي ــاءل الف ــن أن يتس وميك

االنجليــز فــإن  تغيــر  اللــون لتصميــم موجــود ســيتم اعتبــاره تغيــر غــر جوهــري. ولكــن 

ــر جوهــري  وهــذا  ــه تغي ــون ميكــن أن ينشــأ عن ــر الل ــه تغي ــة معين ــات تجاري يف قطاع

ــب لتســجيل  ــم طل ــة Cook & Hurst’s design إن تقدي ــايض يف قضي ــه الق ــم ب ــا حك م

الخطــوط عــىل مالبــس  لفريــق كــرة  القــدم  اإلنجليــزي تــم اعتبــاره قــادرا عــىل أن يكــون 

ــس  ــائع يف املالب ــر الخطــوط يشء ش ــن أن تغي ــم م ــىل الرغ ــد ع ــم جدي ــوذج أو تصمي من

ــن  ــع للون ــم وهــو تجمي ــم يف هــذا التصمي ــذي ت ــع الخــاص ال ــن للتجمي ــة، ولك الرياضي

ــم  ــة ت ــى اللياق ــاف حت ــن و األكت ــىل الذراع ــه ع ــم و مكان ــر( يف التصمي ) االزرق واالحم

ــد.  ــاره جدي اعتب

ــم  ــد التصمي ــه ال يفق ــىل إن ــنة 2002 ع ــم 82 لس ــون رق ــن القان ــادة 1/120 م ــت امل نص

ــي أو  ــم أو النمــوذج الصناع ــرص الجــدة إذا كان عــرض التصمي أو النمــوذج الصناعــي عن

وصفــه قــد تــم بعــد تقديــم طلــب تســجيله يف إحــدى الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة 

العامليــة أو التــي تعامــل مــرص معاملــة املثــل أو عــرض التصميــم يف إحــدى املؤمتــرات أو 
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إحــدى الدوريــات العلميــة إذا كان خــالل مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر ســابقة عــىل إيــداع 

طلــب التســجيل يف مــرص.

الــرشط الثــاين :قابليــة اســتخدام التصميــم أو النمــوذج الصناعــي يف التطبيــق 

الصناعــي:
ــم أو  ــه يشــرتط يف التصمي ــىل إن ــم 82 لســنة 2002 ع ــون رق ــن قان ــادة 119 م نصــت امل

ــتخدام  ــالً لالس ــي ) كان قاب ــاج الصناع ــتخدماً يف اإلنت ــون مس ــي أن يك ــوذج الصناع النم

ــي (  الصناع

ــة، هــي  ــامذج الصناعي ــا الرســوم والن ــق عليه ــي تطب ــة الت واملقصــود باملنتجــات الصناعي

الســلع التــي تنتجهــا املرشوعــات الصناعيــة ومــن ثــم تســتبعد الرســوم الخاصة باإلنشــاءات 

واملبــاين  مبعنــى  أن تصميــامت املبــاين ال تعــد رســومات صناعيــة وتحمــي هــذه الرســوم 

اإلنشــائية ىف أغلــب الترشيعــات عــن طريــق القوانــن التــي تحمــى حــق املؤلــف .

ويبنــى عــىل مــا تقــدم أن الرســم الصناعــي ليســت لــه قيمــة ىف حــد ذاتــه، اذ يفقــد قيمتــه 

متــى فصل عــن املنتجــات .

ومــن أفضــل املعايــر التــي اقرتحــت لتخصيــص التصميــم أو النمــوذج يف املجــال الصناعــي 

أو عــدم تخصيصــه، هــو إذا اقتــرصت فائــدة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي عــىل 

ــة  ــع للحامي ــه يخض ــا فإن ــه بدونه ــة ل ــة وال قيم ــات الصناعي ــز املنتج ــتخدامه لتميي اس

املقــررة للتصميــامت والنــامذج الصناعيــة أمــا إذا متثــل يف فــن لــه قيمــة ذاتيــة ومســتقلة 
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عــن وســيلة تخصيصــه او اســتخدامه يف الصناعــة مــن عدمــه فهــو يخضــع لقانــون امللكيــة 

ــة. ــة واألدبي الفني

الفصل الثالث

إجراءات تسجيل التصميامت والنامذج الصناعية
نصــت املــادة )122( مــن قانــون82 لســنة 2002 بــأن تختــص مصلحــة التســجيل التجــاري 

بتســجيل التصميــامت والنــامذج الصناعيــة يف الســجل املعــد لذلــك.

اإلجراءات املتبعة يف شأن تسجيل التصميامت والنامذج الصناعية

تقديم الطلب واالشخاص الذين يحق لهم تقدميه:

1-تقديم الطلب:
يجــوز لصاحــب التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو مــن آلــت إليــه حقوقــه ) الــوارث أو 

املتنــازل إليــه( أن يتقــدم إىل مصلحــة التســجيل التجــاري لتســجيل التصميــم أو النمــوذج 

الصناعــي.

 قبــل أن نناقــش مــن هــم األشــخاص الذيــن يحــق لهــم تقديــم طلــب تســجيل النمــوذج 

الصناعــي  فمــن األرجــح معرفــة مــن هــو املصمــم؟ 

يف معظــم الظــروف يكــون املالــك األول لتصميــم مســجل هــو املصمــم أى أنــه هــو مبتكــر 

التصميــم والــذى عرفــه القانــون ىف اململكــة املتحــدة لعــام 1946 بأنه)هــو الشــخص الــذى 

أبتكــر التصميم(.ولهــذا ىف حالــة قضيــة Pressler & Co v. Gartside & Co  تــم الحكــم 

ــه  ــه  عــىل أنــه ال يعتــر الشــخص مصمــم للنمــوذج أو  التصميــم إذا كان كل مــا فعل بأن

أنــه جلــب التصميــم للمملكــة املتحــدة )عــىل الرغــم مــن حقيقــة أنــه قــد يكــون تصميــم 

جديــد ىف اململكــة املتحــدة( فالشــخص الــذى أبتكــر التصميــم هــو الشــخص الــذى أعطــى 

التصميــم شــكله وتكوينــه. 

يف بعــض القوانــن الوطنيــة يكــون املصمــم هــو »أى شــخص يكــون األول يف تقديــم ملــف 

ــم الصناعــي  ــم صناعــي أو أول شــخص يدعــى الحــق ىف تســجيل التصمي لتســجيل تصمي

يف دولــة أجنبيــة«.

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة للقانــون املــرصي  إجــراءات طلــب التســجيل وعــدد التصميــامت 
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التــي يشــتمل عليهــا الطلــب الواحــد ويشــرتط أال يتجــاوز الخمســن تصميــم يف الطلــب 

الواحــد بــرشط أن تكــون يف مجموعهــا وحــدة متجانســة، وكذلــك الرســوم املقــررة عــىل 

هــذه الطلبــات وتجديدهــا وعــىل كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بهــا عــىل أال تتجــاوز هــذه 

الرســوم يف مجموعهــا ثالثــة آالف جنيــه.

2-األشخاص الذين يحق لهم تقديم الطلب:
نصــت املــادة )121 ( مــن قانــون رقــم 82 لســنة 2002 بأنــه يســتفيد كل شــخص طبيعــي 

او اعتبــاري مــن املرصيــن او مــن االجانــب الذيــن لديهــم مركــز نشــاط حقيقــي وفعــال 

لهــم يف احــدي الــدول االعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة او التــي تعامــل  جمهوريــة 

مــرص العربيــة معاملــة املثــل.

استثناء :-

ــل يف  ــن بالعم ــان ال يجــوز للقامئ ــم 82 لســنة2002 ب ــون رق ــن قان ــادة 123 م نصــت امل

مصلحــة التســجيل التجــاري ان يقدمــوا بالــذات او بالواســطة طلبــات تســجيل للتصميامت 

او النــامذج الصناعيــة  اال بعــد مــى 3 ســنوات عــىل االقــل مــن تاريــخ تركهــم للعمــل . 

ســلطة االدارة يف قبــول الطلــب والحــاالت التــى ال يجــوز فيهــا قبــول طلــب 

التســجيل:- 
يأخــذ القانــون املــرصي مببــدأ الفحــص املوضوعــي للتصميــم او النمــوذج الصناعــي حيــث 

نصــت املــادة 119 مــن القانــون رقــم 82 لســنة2002 بــأن يكــون التصميــم او النمــوذج 

ــن  ــادة )120 ( م ــت امل ــام نص ــي ك ــتخدام الصناع ــالً لالس ــدة وقاب ــم بالج ــي يتس الصناع

القانــون املــرصي عــىل اشــرتاط وجــود اختــالف جوهــري يف التصميــم او النمــوذج الصناعــي 

املــراد تســجيله عــن تصميــم او منــوذج ســابق .

إن ملصلحــة التســجيل التجــاري ســلطة الفحــص املوضوعــي للتصميــم او النمــوذج 

الصناعــي باإلضافــة اىل مــدى توافــر الــرشوط الشــكلية للتصميــم او النمــوذج الصناعــي .

نصــت املــادة )124 ( مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2002 بــأن الحــاالت التــي ال يجــوز فيهــا 

تســجيل اي تصميــم او منــوذج صناعــي هــي: 

التصميم او النموذج الذى تستلزمه عادة االعتبارات الفنية او الوظيفية للمنتج.
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ــاً او  ــة او اختام ــوز ديني ــعارات او رم ــن ش ــذى يتضم ــي ال ــوذج الصناع ــم او النم التصمي

ــة . ــة مــرص العربي ــاً خاصــة بجمهوري اعالم

ــة  ــجلة أو عالم ــة مس ــة تجاري ــع عالم ــابه م ــل أو يتش ــق او يتامث ــذي يتطاب ــم ال التصمي

ــهورة.  مش

جــاءت الفقــرة رقــم )3 ( مــن املــادة )124 ( مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2002 الحــاالت 

التــي ال يجــوز قبــول طلــب التســجيل يف حالــة تطابــق او مجــرد متاثــل بــن التصميــم او 

النمــوذج الصناعــي املــراد تســجيله وبــن عالمــة تجاريــة ســبق تســجيلها او عالمــة ذات 

ــة داخــل  ــع بشــهرة عاملي ــا اذا مل تكــن العالمــة مســجلة او مل تكــن تتمت ــرة ام شــهرة كب

جمهوريــة مــرص العربيــة فيقبــل طلــب التســجيل .

قــرار مصلحــة التســجيل التجــاري برفــض التســجيل والتظلــم منــه والطعــن عليــه يف 

قانــون حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة :

1-رضورة إخطار طالب التسجيل بقرار الرفض :
إذا قــررت إدارة التســجيل التجــاري رفــض طلــب التســجيل يف هــذه الحالــة عــىل املصلحــة 

ان تخطــر الطالــب بقــرار الرفــض مســبباً بخطــاب مــويص عليــه مصحوبــا بعلــم الوصــول 

وذلــك خــالل 30 يــوم مــن تاريــخ قــرار رفــض الطلــب املــادة 2/124 مــن قانــون رقــم 82 

لســنة 2002.

2-التظلم من قرار الرفض والجهة املسئولة بنظر التظلم:
يجــوز لطالــب التســجيل أن يتظلــم مــن قــرار مصلحــة التســجيل التجــاري برفــض طلبــه 

وذلــك يف ميعــاد ال يتجــاوز 30 يومــاً مــن تاريــخ اإلخطــار بــه.

تشــكل لجنــة بقــرار مــن الوزيــر املختــص للنظــر يف التظلــم وتتكــون هــذه اللجنــه مــن 

ثالثــة أعضــاء أحدهــم مــن أعضــاء مجلــس الدولــة، ولهــا أن تســتعن مبــن تــراه مــن ذوي 

الخــرة املــادة 4/124 مــن قانــون رقــم 82 لســنة 2002.

ــررة  ــة املــرصي عــىل إن الرســوم املق ــة الفكري ــون امللكي ــة لقان نظمــت الالئحــة التنفيذي

ــنة 2002. ــون 82 لس ــن قان ــادة 5/124 م ــه امل ــامئة جني ــاوز خمس ــم ال تتج للتظل
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تصــدر اللجنــة قــرارا مســببا يف التظلــم خــالل فــرتة تســعن يومــاً مــن تاريــخ التظلــم املــادة 

6/124 مــن قانــون 82 لســنة 2002. 

3-الطعن عىل قرار اللجنة برفض الطلب :
ــام  ــه أم ــض طلب ــد رف ــة عن ــرار اللجن ــىل ق ــن ع ــق يف الطع ــب الح ــب الطل ــوز لصاح يج

محكمــة القضــاء اإلداري وذلــك خــالل ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ اإلعــالن بــه املــادة 7/124 

ــون رقــم 82 لســنة 2002. مــن قان

تعديل طلب التسجيل

تقديم طلب التعديل من مقدم الطلب:
يجــوز لطالــب التســجيل مــن تلقــاء نفســه أن يتقــدم ملصلحــة التســجيل التجــاري بإجــراء 

تعديــل طلبــه أو تقديــم مســتندات أو بيانــات إضافيــة املــادة 3/125 مــن قانــون رقــم82 

لســنه 2002.

قرار مصلحة التسجيل التجاري بتعديل الطلب والتظلم منه:
يجــوز لطالــب التســجيل مــن تلقــاء نفســه أن يتقــدم ملصلحــة التســجيل التجــاري بإجــراء 

تعديــل طلبــه أو تقديــم مســتندات أو بيانــات إضافيــة. )املــادة 1/125 مــن قانــون رقــم82 

لســنه 2002(

ــب  ــل الطل ــرار تعدي ــن ق ــم م ــب التســجيل الحــق يف التظل التجــاري أجــاز املــرشع لطال

أو اســتيفاء بعــض األوراق أو البيانــات. )مــادة 2/125 مــن قانــون رقــم 82 لســنة 2002(

ــل  ــاري يف تعدي ــجيل التج ــة التس ــرار مصلح ــن ق ــم م ــق يف التظل ــجيل الح ــب التس لطال

الطلــب وذلــك خــالل مــدة ثالثــن يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره بقــرار التعديل.)مــادة 3/124 

مــن قانــون 82 لســنة 2002(

تسجيل الطلب:
إذا تأكــدت مصلحــة التســجيل التجــاري مــن توافــر الــرشوط الشــكلية واملوضوعيــة 

ــة. ــك باملصلح ــد لذل ــجل املع ــب يف الس ــجيل الطل ــة بتس ــوم املصلح ــب تق للطل

ــدد  ــه وع ــب وتاريخ ــاص بالطل ــم الخ ــىل الرق ــوي ع ــهادة تحت ــب ش ــدم الطل ــاء مق إعط

التصميــامت الصناعيــة التــي يحتــوي عليهــا الطلــب وبيــان املنتجــات الصناعيــة املخصصــة 

ــه  ــه وجنســيته ومحــل إقامت ــك ولقب ــان إســم املال ــوي هــذه الشــهادة عــي بي ــا وتحت له



17

التصميمات والنماذج الصناعية

ومهنتــه وإذا كان طالــب التســجيل رشكــة أو هيئــة يذكــر اســمها وعنــوان مركزهــا الرئيــي 

والغــرض مــن تكوينهــا.

تبــدأ اآلثــار املرتتبــة عــىل التســجيل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إذا كان مســتوفياً للــرشوط 

املوضوعيــة والشــكلية وليــس مــن تاريــخ الحصــول عــىل هــذه الشــهادة.

إذا كان طلــب التســجيل الخــاص بالتصميــم أو النمــوذج الصناعــي مقدمــاً يف أحــد الــدول 

األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة أو الــدول التــي تعامــل مــرص معاملــة املثــل يجــوز 

لــذوي الشــان او مــن آلــت إليــه حقوقــه أن يتقــدم بطلبــه خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

تقديــم طلــب التســجيل يف البلــد األجنبــي .) مــادة 2/120 فانــون رقــم 82 لســنة 2002(

مدة الحامية القانونية لتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي:
ــة القانونيــة لتســجيل التصميــم أو النمــوذج الصناعــي هــي عــرشة ســنوات  مــدة الحامي

مــن تاريــخ تقديــم طلــب التســجيل يف جمهوريــة مــرص العربيــة.)1/126 قانــون 82 لســنة 

)2002

الحامية املؤقتة للتصميم أو النموذج الصناعي:
ــح  ــجيل مبن ــا رشوط التس ــر فيه ــى تتواف ــة مت ــامذج الصناعي ــامت أو الن ــع التصمي تتمت

ــي يصــدر بتحديدهــا  ــة الت ــة أو الدولي ــي تعــرض يف املعــارض الوطني ــه والت ــة مؤقت حامي

ــص.  ــر املخت ــن الوزي ــرار م ق

رشوط منح الحامية املؤقته:
يف حالــة لجــوء صاحــب التصميــم أو النمــوذج الصناعــي إىل عرضــه بأحــد املعــارض 	 

خــارج جمهوريــة مــرص العربيــة أو داخلهــا قبــل أن يقــوم بإجــراءات التســجيل.

يف حالة أن يكون تصميمه او منوذجه الصناعي مستويف رشوط التسجيل كاملة.	 

 تجديد مدة الحامية:
إذا قــدم مالــك التصميــم أو النمــوذج الصناعــي طلبــاً بالتجديــد خــالل الســنة الخــرة مــن 

املــدة األصليــة للحاميــة ميكــن أن تســتمر مــدة الحاميــة لفــرتة جديــدة ومدتهــا خمســة 

ــون رقــم 82 لســنة 2002( ســنوات.)1/126 – 2/126 قان

أجــاز القانــون ملالــك التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أن يتقــدم بطلــب التجديــد خــالل 



18

التصميمات والنماذج الصناعية

ثالثــة شــهور مــن انتهــاء مــدة الحاميــة األصليــة وإذا مــا تــم ذلــك تقــوم مصلحة التســجيل 

التجــاري بشــطب التســجيل مــن تلقــاء نفســها)3/126 قانــون 82 لســنة 2002(

 شطب التسجيل:

ــد يف  ــب تجدي ــم طل ــدم تقدي ــة وع ــة القانوني ــدة الحامي ــاء م ــة األوىل: انته الحال

ــددة ــد املح املواعي
  تقــوم إدارة التســجيل التجــاري بشــطب التســجيل مــن تلقــاء نفســها إذا انتهــت مــدة 

ــدم  ــب ومل يتق ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــدأ م ــنوات تب ــرشة س ــي ع ــة وه ــة القانوني الحامي

ــك. ــاد املحــدد لذل ــد يف امليع ــب التجدي ــك بطل املال

ويالحــظ أن مصلحــة التســجيل التجــاري ال تقــوم بإخطــار املالــك بانتهــاء مــدة الحاميــة 

ــد  ــب التجدي ــك بطل ــدم املال ــة ومل يتق ــة القانوني ــدة الحامي ــاء م ــة فبمجــرد انته القانوني

تقــوم اإلدارة بشــطب التســجيل مــن تلقــاء نفســها.

الحالــة الثانيــة: صــدور حكــم حائــز لقــوة الــيء املقــي بــه بشــطب التســجيل 

عــىل مصلحــة التســجيل التجــاري أن تقــوم بشــطب التســجيل التجــاري إذا صــدر 

ــم أو النمــوذج الصناعــي . ــاذ يقــرر شــطب التصمي حكــم واجــب النف

حاالت طلب شطب النموذج الصناعي:
ــجيل  ــالن تس ــم ببط ــوز الحك ــداً بج ــي جدي ــوذج الصناع ــم أو النم ــن التصمي - إذا مل يك

التصميــم أو النمــوذج الصناعــي يف حالــة ثبــوت اســتخدام التصميــم أو النمــوذج الصناعــي 

يف املجــال الصناعــي ســابقا أو عــدم توافــر املظهــر املميــز أو االبتــكار.

- إذاعــة رس التصميــم أو النمــوذج الصناعــي قبــل تســجيله يجــوز شــطب التســجيل بنــاءاً 

عــىل حكــم مــن املحكمــة املختصــة إذا ثبــت إذاعــة رس التصميــم أو النمــوذج الصناعــي 

قبــل تســجيله وعــدم توافــر عنــرص الجــدة.

إذا تــم تســجيل تصميــم أو منــوذج صناعــي باســم شــخص غــر املالــك ففــي هــذه الحالــة 

يجــوز للاملــك الحقيقــي أو ملــن آلــت إليــه حقوقــه أن يتقــدم بطلــب شــطب التســجيل 

مــن محكمــة القضــاء اإلداري.

النرش عن قرارات مصلحة التسجيل التجاري:
ــب أو  ــجيل الطل ــواء بتس ــا س ــع قراراته ــرش جمي ــاري بن ــجيل التج ــة التس ــزم مصلح تلت
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تجديــده أو شــطبه يف جريــدة العالمــات التجاريــة والنــامذج الصناعيــة وأن يكــون النــرش 

ــم أو النمــوذج الصناعــي.  ــن التصمي ــاً بصــورة م مصحوب

تــري عــىل التصميــامت والنــامذج االحــكام الخاصــة بنــرش قــرار قبــول طلــب العالمــة 

ــة. التجاري

الحق يف االطالع عىل سجل التصميامت والنامذج الصناعية وطلب مستخرج منه:

لــكل شــخص أن يطلــب االطــالع عــي التصميــم أو النمــوذج الصناعــي املســجل أو 

الحصــول عــي مســتخرجات أو صــورة مــن الســجل الخــاص بتســجيله وذلــك وفقــا 

ــك  ــون ذل ــون. ويك ــة للقان ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تحدده ــد واالجــراءات الت للقواع

مقابــل دفــع رســوم تحددهــا الالئحــة.
ــب أو  ــجيل الطل ــواء بتس ــا س ــع قراراته ــرش جمي ــاري بن ــجيل التج ــة التس ــزم مصلح تلت

تجديــده أو شــطبه يف جريــدة العالمــات التجاريــة والنــامذج الصناعيــة وأن يكــون النــرش 

ــول أن  ــا أن نق ــة ميكنن ــي. ىف النهاي ــوذج الصناع ــم أو النم ــن التصمي ــورة م ــاً بص مصحوب

ــة. ــب أدوار مختلف ــجيل تلع ــة التس عملي

ــة و  ــق األولوي ــجيل ىف ح ــخ التس ــن تاري ــل م ــدم دلي ــجيل يق ــام التس ــة إن نظ ىف النهاي

املعلومــات الكافيــة عــن مــدة  الحاميــة ومتــى تنتهــى مــدة هــذه الحاميــة وأيضــا ملكيــة 

ــم. التصمي
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الفصل الرابع

األثار املرتتبة عىل ملكية التصميامت والنامذج الصناعية 
أوال :حق احتكار استعامل واستغالل التصميم أو النموذج الصناعي

ــع الغــر مــن  ــه يف من ــم أو النمــوذج الصناعــي حــق صاحب يرتتــب عــىل تســجيل التصمي

صنــع أو بيــع أو اســتراد املنتجــات التــي تأخــذ شــكل هــذا التصميــم أو النمــوذج الصناعي 

.)1/127 قانــون رقــم 82 لســنة 2002(

ــن  ــئ ع ــي الناش ــوذج الصناع ــم أو النم ــب التصمي ــق صاح ــوم ح ــح مفه ــا وض ــن هن وم

احتــكار اســتغالل واســتعامل تصميمــه أو منوذجــه الصناعــي دون غــره اثنــاء مــدة حاميــة 

التصميــم.

استنفاد حق صاحب التصميم أو النموذج الصناعي يف احتكار استعامله 

ــتغالل  ــكار او اس ــن احت ــئة ع ــلبية الناش ــار الس ــن اآلث ــد م ــس الح ــة الرتب ــازت اتفاقي أج

ــوذج  ــم أو النم ــك التصمي ــق مال ــتنفاد ح ــدأ اس ــاءت مبب ــة وج ــة الصناعي ــوق امللكي حق

الصناعــي يف منــع الغــر مــن التعامــل عــىل التصميــم او النمــوذج محــل الحاميــة القانونيــة 

فــإذا قــام صاحبــه بتســويق املنتجــات يف ايــه دولــة اخــري اجنبيــة أو منــح الغــر ترخيصــاً 

بذلــك وهــذا مــا أجــازه املــرشع املــرصي.)2/127 قانــون رقــم 82 لســنة 2002(

إن اســتنفاد حــق صاحــب التصميــم أو النمــوذج الصناعــي يف منــع غــر مــن التعامــل عــىل 

ــاً وعــادالً حيــث يقــوم صاحــب  ــم او النمــوذج الصناعــي منطقي املنتجــات محــل التصمي

ــد آخــر أو يقــوم هــو بتســويقه  ــم للغــر يف بل ــم بتســويق منتجــه محــل التصمي التصمي

شــخصياً.

ــوذج  ــم أو النم ــك التصمي ــتئثاري ملال ــق االس ــى الح ــداء ع ــد اعت ــي التع ــاالت  الت الح

ــي  الصناع

حــاالت ال متثــل اعتــداء عــى الحــق املحمــي لصاحــب التصميــم أو النمــوذج الصناعــي 

وهــذه الحــاالت عــى ســبيل الحــر هــذه الحــاالت هــى:

األعامل املتصلة بأغراض البحث العلمي .. 1

أغراض التعليم والتدريب.. 2
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األنشطة غر التجارية.. 3

ــا     . 4 ــك بقصــد إصالحه ــا وذل ــن املنتجــات املشــار اليه ــع أجــزاء م ــع أو بي تصني

ــادل. ــض ع ــل أداء تعوي مقاب

االســتخدامات األخــرى التــي ال تتعــارض بشــكل غــر معقــول مــع االســتغالل . 5

العــادي للتصميــم أو النمــوذج الصناعــي املحمــي وال تــر بصــورة غــر معقولــة 

باملصالــح املرشوعــة لصاحبــه مــع مراعــاة املصالــح املرشوعــة للغــر.

ــم أو . 6 ــب التصمي ــوق صاح ــىل حق ــداء ع ــل اعت ــاالت ال متث ــذه الح ــر ه تعت

النمــوذج الصناعــي إلنــه ال شــك أن االســتخدامات العلميــة يف البحــث العلمــي 

ــة  ــاالت الصناع ــا يف مج ــوز تجرميه ــة وال يج ــر التجاري ــطة غ ــب واألنش والتدري

ــة. املختلف

ــوذج . 7 ــم أو النم ــن التصمي ــط م ــزاء فق ــع أج ــع أو بي ــر يف تصني ــازة الغ - إج

الصناعــي بقصــد اإلصــالح مقابــل تعويــض عــادل يرتتــب عليــه فائــدة كبــرة يف 

ــي. املجــال الصناع

ثانياً : حق الترصف يف التصميم أو النموذج الصناعي :
يرتتــب عــىل ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي حــق مالكــه يف التــرصف فيــه ســواء 

بعــوض أو بغــر عــوض ويحــق لصاحــب التصميــم أو النمــوذج الصناعــي رهــن أو تقريــر 

ــوذج  ــم أو النم ــب التصمي ــة صاح ــون لورث ــه ويك ــازل عن ــه أو التن ــاع علي ــق االنتف بح

ــه. ــم او النمــوذج الصناعــي بعــد وفات ــة التصمي الصناعــي ملكي

يف حالــة تــرصف مالــك التصميــم أو النمــوذج الصناعــي فيــه بالبيــع أو الهبــه او غــره مــن 

الترصفــات التــي تنقــل ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي ايل الغــر فتنتقــل ملكيتــه 

إىل املتــرصف إليــه الــذي تكــون لــه كامــل الترصفــات عليــه وال يجــوز للمتــرصف أن يتنــازل 

عــن التصميــم أو النمــوذج الصناعــي مــره أخــرى .

إذا كان التصميــم أو النمــوذج الصناعــي ضمــن عنــارص املحــل التجــاري وتــم بيــع املحــل 

ــر  ــاق عــىل غ ــم االتف ــم والنمــوذج الصناعــي إال إذا ت ــع  التصمي التجــاري فيتضمــن البي

ذلــك.

ــه  ــك إن ــى ذل ــر حــق انتفــاع للغــر ومعن ــم أو النمــوذج الصناعــي تقري لصاحــب التصمي
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يعطــى الغــر الحــق تقريــر حــق اســتعامل أو اســتغالل ملــدة محــددة يف منطقــة محــددة 

ويتــم ذلــك بعــد تحريــر عقــد ترخيــص باســتعامل التصميــم أو النمــوذج الصناعــي ويكــون 

حــق االنتفــاع مقتــرص عــىل فــرتة عقــد الرتخيــص فقــط وال ميتــد عقــد الرتخيــص إىل مــا 

بعــد انتهــاء مــدة الحاميــة القانونيــة املنصــوص عليهــا بالقانــون.

ــاع   ــق انتف ــر ح ــه أو تقري ــي أو رهن ــوذج الصناع ــم او النم ــة التصمي ــال ملكي ــم انتق يت

مبجــرد إمتــام العقــد دون الحاجــه ألي إجــراء خــاص. وهــذا ال يكفــى لالحتجــاج بالتــرصف 

القانــوين يف مواجهــة الغــر ولكــن البــد مــن التأشــر بذلــك يف الســجل املعــد لذلــك بانتقــال 

ــم  ــه، ويت ــاع علي ــق انتف ــر ح ــه أو تقري ــي او رهن ــوذج الصناع ــم أو النم ــة التصمي ملكي

التأشــر بســجل التصميــامت أو النــامذج الصناعيــة بنــاءاً عــىل طلــب يقــدم مــن التنــازل 

إليــه أو الدائــن أو املرتهــن أو املرخــص لــه بحــق االنتفــاع ايل مصلحــة التســجيل التجــاري.

وأشــارت املــادة 2/128 مــن قانــون رقــم 82 لســنة 2002 »مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام 

الخاصــة ببيــع املحــال التجاريــة ورهنهــا ال تنتقــل ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي 

وال يكــون رهنــه أو تقريــر حــق االنتفــاع عليــه حجــه عــىل الغــر إال مــن تاريــخ التأشــر 

بذلــك يف ســجل التصميــامت والنــامذج الصناعيــة.

وللتأشــر بالتنــازل يف الســجل الخــاص أهميتــه إذا مــا بيــع التصميــم أو النمــوذج الصناعــي 

أو تــم رهنــه او تقريــر بحــق انتفــاع عليــه مرتــن متتاليتــن فاألفضليــة ملــن ســبق وقــام 

بالتســجيل يف مصلحــة التســجيل التجــاري يف الســجل املعــد لذلــك حتــى ولــو كان تاريــخ 

عقــد املتنــازل إليهــا و الدائــن املرتهــن أو املرخــص لــه الحقــاً للعقــد األول، كونــه ال تقبــل 

ــم أو  ــد التصمي ــام بتقلي ــن ق ــد م ــد ض ــوى التقلي ــع دع ــة البي ــه يف حال ــازل الي ــن املتن م

النمــوذج قبــل لتأشــر بالســجل.

ــب أي  ــي أو ترت ــوذج الصناع ــم أو النم ــة التصمي ــل ملكي ــرش بنق ــر والن ــراءات التأش إج

ــه: حــق علي

التأشر بالترصف:
يقــدم طلــب التأشــر يف الســجل بانتقــال ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو ترتيــب 

أي حــق عينــي عليــه وذلــك بنــاءاً عــىل طلــب ممــن انتقــل إليــه الحــق أو مــن يوكلــه ىف 

ذلــك مبوجــب توكيــل خــاص رســمي.
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يكتب الطلب عىل النموذج املعد لذلك متضمناً البيانات اآلتية:

الرقم املتتابع للتصميم أو النموذج الصناعي.. 1

اســم ولقــب كل مــن الطالــب وناقــل الحــق واســمه التجــاري وموطنــه املختــار يف . 2

مــرص. وإذا كان أحدهــام أو كالهــام شــخصياً اعتباريــا يذكــر اســمه وعنوانــه والغــرض 

مــن تأسيســه.

محل إقامة مقدم الطلب وجنسيته.. 3

اسم ولقب وعنوان الوكيل إن وجد.. 4

تاريخ انتقال امللكية موثقا أو مصدقا عليه. 5

ــات هــذه  ــة أو فئ ــم فئ املنتجــات املخصصــة للرســم أو النمــوذج الصناعــي مــع ذكــر رق

املنتجــات.

الجهــة التــي يوجــد بهــا املحــل أو مــرشوع االســتغالل الــذي يســتخدم التصميــم أو 

النمــوذج الصناعــي أو يــراد أن يســتخدم فيــه إن وجــد. 

ــم أو  ــة التصمي ــال ملكي ــىل انتق ــة ع ــتندات الدال ــر املس ــب التأش ــق بطل ــرتط أن يرف يش

ــا وإذا  ــة أو مصــدق عليه ــه وان تكــون موثق ــب أي حــق علي ــي أو ترتي النمــوذج الصناع

ــا وجــب أن يســتخرج رســمي مــن عقــد إنشــائه أو نظامــه  كان الطالــب شــخص اعتباري

األســايس.

تقــوم اإلدارة يف ضــوء املســتندات املتقدمــة بالتأشــر يف الســجل بانتقــال ملكيــة التصميــم 

أو النمــوذج الصناعــي أو ترتيــب أي حــق عليــه  مــع ذكــر اســم املالــك الجديــد أو صاحــب 

الحــق أو مــن تــم الحجــز ملصلحتــه ومهنتــه وعنوانــه وســبب انتقــال امللكيــة أو ترتيــب 

الحــق وتاريــخ التأشــر بــه يف الســجل.

وعــىل املصلحــة إخطــار الطالــب أو وكيلــه بحصــول التأشــر مبوجــب كتــاب مــويص عليــه 

مصحوبــاً بعلــم الوصــول وذلــك خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ هــذا التأشــر.

النرش عن الترصف:
يتــم النــرش عــن انتقــال ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو ترتيــب أي حــق عينــي 

عليــه يف الجريــدة ويشــتمل النــرش عــىل البيانــات اآلتيــة:

الرقم املتتابع لطلب التسجيل.. 1
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تاريخ التسجيل ورقم وتاريخ عدد الجريدة التي نرش فيها عن التسجيل.. 2

اســم ولقــب وجنســية مــن ســجل التصميــم أو النمــوذج الصناعــي باســمه وموطنــه . 3

املختــار يف مــرص.

ــة أو . 4 ــم فئ ــر رق ــع ذك ــي م ــوذج الصناع ــم أو النم ــا التصمي املنتجــات املســجل عنه

ــات هــذه املنتجــات. فئ

اســم ولقــب وجنســية مــن انتقلــت إليــه ملكيــة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو . 5

ترتــب لــه أي حــق عليهــا .عنــوان الوكيــل إن وجــد

تاريخ إنتقال امللكية أو تاريخ ترتيب الحق.. 6

الجهــة التــي يوجــد بهــا املحــل أو مــرشوع االســتغالل الــذي انتقلــت إليــه ملكيــة . 7

التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو ترتــب لــه حــق عليــه. 

التأشــر بشــطب الرهــن أو الرتخيــص باســتخدام التصميــم أو النمــوذج الصناعــي والنــرش 

عنــه:

إذا انقــى الرهــن املقــرر عــىل التصميــم أو النمــوذج الصناعــي فيتــم شــطب الرهــن بنــاءا 

عــىل طلــب يقــدم مــن مالــك التصميــم أو النمــوذج الصناعــي إىل رئيــس املصلحــة أو مــن 

يفوضــه وأن يكــون الطلــب مصحوبــاً باملســتندات الدالــة النقضــاء الرهــن.

ويتضمــن الحكــم ذاتــه يف حالــة انقضــاء الرهــن باســتخدام التصميــم أو النمــوذج 

ــون  ــه وأن يك ــن يفوض ــة أو م ــس املصلح ــتخدامه إىل رئي ــه باس ــص ل ــي أو املرخ الصناع

الطلــب مصحوبــاً باملســتندات الدالــة النقضــاء الرتخيــص.

ــتخدام  ــص باس ــن أو الرتخي ــطب الره ــابقتن ش ــن الس ــطب يف الحالت ــرش بالش ــم الن ويت

التصميــم أو النمــوذج الصناعــي يف الجريــدة مــع ذكــر رقــم وتاريــخ عــدد الجريــدة التــي 

نــرش فيهــا عــن رهــن التصميــم أو النمــوذج الصناعــي أو عــن الرتخيــص باســتخدامه.

ثالثاً: الرتخيص اإلجباري للتصميامت والنامذج الصناعية :
أجــاز املــرشع ملصلحــة التســجيل التجــاري لدواعــي املصلحــة العامــة وبعــد موافقــة لجنــة 

وزاريــة تشــكل بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وذلــك بعــد عــرض الوزيــر املختــص أن 

تصــدر قــراراً مســبباً مبنــح الغــر ترخيصــاً إجباريــاً غــر اســتئثاري باســتخدام التصميــم أو 

النمــوذج الصناعــي املحمــي وذلــك مقابــل عــوض عــادل.
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ــي  ــاري ه ــص اإلجب ــرار بالرتخي ــدر الق ــي تص ــة الت ــادة أن الجه ــذه امل ــن ه ــود م واملقص

ــق باملصلحــة العامــة. ــك لوجــود دواعــي وأســباب تتعل مصلحــة التســجيل التجــاري وذل

ويشــرتط موافقــة اللجنــة الوزاريــة التــي يصــدر بهــا قــرار رئيــس الــوزراء بنــاء عــىل عــرض 

ــتئثاري  ــون اس ــاري ال يك ــص اإلجب ــرار بالرتخي ــص. إن الق ــر املخت ــن الوزي ــا م ــر  عليه األم

ــم أو  ــع تعويــض عــادل لصاحــب التصمي ــه بدف ــزم  املرخــص ل ــه وحــده ويل للمرخــص ل

النمــوذج الصناعــي .

رشوط منح الرتخيص اإلجباري الستغالل التصميم أو النموذج الصناعي:

الــرشط األول :أن يثبــت طالــب الرتخيــص ســبق تفاوضــه مــع صاحــب التصميــم أو 

النمــوذج الصناعــي بــرشوط مناســبه وعادلــة:
ــي  أن  ــوذج الصناع ــم أو النم ــتغالل التصمي ــاً باس ــب ترخيص ــح الطال ــرشع ملن ــرتط امل اش

ــم  ــب التصمي ــع صاح ــاوض م ــه  تف ــي أن ــوذج الصناع ــم أو النم ــب التصمي ــت صاح يثب

ــاره  ــذل عــدة محــاوالت للحصــول عــىل الرتخيــص باختي ــه ب أو النمــوذج الصناعــي  أو إن

ــرتة  ــاء ف ــاري وانقض ــتغالل االختي ــق االس ــبة لتحقي ــرض رشوط مناس ــه بع ــات قيام وإثب

ــة. ــاوض معقول تف

ضوابط تقدير مدى مناسبة الرشوط سالفة الذكر عىل النحو اآليت:

نوعية التصميم أو النموذج الصناعي.	 

الفرتة املتبقية من مدة الحامية املقررة له.	 

املقابل املعروض لقاء الرتخيص االجباري.	 

الــرشط الثــاين :أن يكــون طالــب الرتخيــص اإلجبــاري قــادراً عــىل اســتغالل التصميــم 

أو النمــوذج الصناعــي:
ــوذج  ــم أو النم ــتغالل التصمي ــىل اس ــادرا ع ــن كان ق ــاري إال مل ــص اإلجب ــح الرتخي ال مين

ــح  ــرار من ــي يحددهــا ق ــدة الت ــك يف النطــاق والحــدود وامل ــة وذل ــة جدي الصناعــي بصف

الرتخيــص اإلجبــاري وبالــرشوط الــواردة وأن تكــون هــذه القــدرة مــن خــالل منشــأة عاملــة 

يف مــرص.

وهــذا الــرشط منطقــي ألن الغايــة مــن الحصــول عــىل الرتخيــص اإلجبــاري هــو االســتفادة 
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القصــوى مــن التصميــم أو النمــوذج الصناعــي داخــل مــرص وذلــك لتحقيــق النفــع 

ــه . ــد احتياجات ــع وس للمجتم

ــا عــىل اســتغالل التصميــم أو  ــا أو مادي وال مينــح الرتخيــص اإلجبــاري لغــر القــادر صناعي

النمــوذج الصناعــي وال مينــح الرتخيــص لالســتغالل خــارج مــرص.

حق صاحب التصميم أو النموذج الصناعي يف تعويض عادل:
ــذي صــدر  بشــأن تصميمــه ترخيــص  ــم أو النمــوذج الصناعــي ال ــح لصاحــب التصمي مين

ــم أو النمــوذج الصناعــي. ــل اســتغالل التصمي ــض عــادل مقاب ــاري تعوي إجب

يتــم تقديــر املقابــل العــادل بواســطة لجنــة متخصصــة يشــكلها رئيــس مصلحــة التســجيل 

التجــاري وأزم املــرشع اللجنــة مراعــاة عــدة عنــارص عنــد تقديــر املقابــل وهــي:

الفرتة املتبقة من مدة الحامية.	 

حجم وقيمة اإلنتاج املرخص به.	 

التناسب بن سعر املنتج ومتوسط الدخل العام للفرد.	 

حجم االستثامرات الالزمة لإلنتاج .	 

مدى توافر منتج مامثل يف السوق.	 

األرضار التــي تســببها املامرســات التعســفية لصاحــب التصميــم أو النمــوذج 	 

الصناعــي أو تلــك املضــادة للتنافــس.

ــر عــادل  ــة وحاســمة يف الوصــول  إيل تقدي ــر عوامــل فعال ــط ســالفة الذك ــر الضواب وتعت

ــم أو النمــوذج الصناعــي. ــذي يســتحقه صاحــب التصمي ــل ال للمقاب

ــا  ــار إليه ــة املش ــة الوزاري ــىل اللجن ــض ع ــر للتعوي ــالفة الذك ــة س ــر اللجن ــرض تقدي يع

باســتغالل التصميــم او النمــوذج الصناعــي .

ــص  ــات الرتاخي ــى طلب ــا تلق ــون مهمته ــة تك ــاري أمان ــجيل التج ــة التس ــكل مبصلح تش

ــخ  ــب تاري ــاص بحس ــجل خ ــات يف س ــذه الطلب ــد ه ــا وتقي ــول عليه ــة أو الحص اإلجباري

ــا. ــة لفحصه ــىل املصلح ــرض ع ــات للع ــة الطلب ــة بتهيئ ــوم األمان ــا وتق وروده

ــاري والتحقــق مــن  ــص اإلجب ــات الرتخي ــوىل مصلحــة التســجيل التجــاري فحــص طلب وتت

ــة عــىل  ــراه يف املوافق ــا ت ــة م ــل اللجن ــا وتحي ــة فيه ــرشوط الشــكلية واملوضوعي ــر ال تواف

إصــدار تراخيــص إجباريــة فيــه اىل اللجنــة الوزاريــة املنصــوص عليــه يف املــادة 129 مــن 



27

التصميمات والنماذج الصناعية

ــم 82 لســنة 2002. ــون رق قان

إخطار صاحب التصميم أو النموذج الصناعي بقرار املصلحة مبنح الرتخيص اإلجباري:

ألــزم املــرشع مصلحــة التســجيل التجــاري بإخطــار صاحــب التصميــم أو النمــوذج 

ــادر  ــرار الص ــاره بالق ــاري وإخط ــص اإلجب ــح الرتخي ــرار من ــة بق ــورة فوري ــي بص الصناع

بتقديــر التعويــض وذلــك بكتــاب مــويص بعلــم الوصــول.
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الفصل الخامس 

جرائم االعتداء عىل التصميم أو النموذج الصناعي

الجرمية األوىل: تقليد التصميم أو النموذج الصناعي:
ــم املحمــي محــل  ــداٌ إذا كان مطابقــاً للتصمي ــم أو النمــوذج الصناعــي مقل ــر التصمي يعت

التســجيل أو كان الغــرض منــه إثــارة اللبــس والخلــط يف الوســط الصناعــي الخــاص بهــذا 

ــام يف  ــل الت ــد التامث ــة التقلي ــوع جرمي ــرتط لوق ــي وال يش ــوذج الصناع ــم أو النم التصمي

ــد. ــي املقل ــوذج الصناع ــم أو النم ــا التصمي ــي اســتعمل عليه ــة الت الصناع

نــص املــرشع يف املــادة 1/134 مــن القانــون عــىل إنــه يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن أربعــة 

أالف جنيــه وال تجــاوز عــرشة أالف جنيــه مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص 

عليهــا يف قانــون أخــر. 

وتقديــر مــا إذا كان التصميــم أو النمــوذج الصناعــي مقلــداً يخضــع لقــايض املوضــوع ولــه 

أن يســتعن مبــن يشــاء مــن املتخصصــن مــن الخــراء يف هــذا الخصــوص.

ــار أو  ــد اإلتج ــازة بقص ــع او الحي ــرض للبي ــع أو ع ــع أو بي ــة : صن ــة الثاني الجرمي

ــك: ــه ذل ــع علم ــداً م ــامً مقل ــذ تصمي ــات تتخ ــداول ملنتج الت
يعتــر كل مــن صنــع أو بــاع أو عــرض للبيــع أو حــاز بقصــد اإلتجــار أو التــداول منتجــات 

تتخــذ تصميــامً أو منوذجــاً صناعيــاً مقلــداً مــع علمــه بذلــك مرتكبــاً لجرميــة جنائيــة وفقــا 

للــامدة 134 /1 ،2 مــن قانــون82 لســنة 2002 .

ويرتتــب عــىل ذلــك أن حيــازة تصميــم أم منــوذج صناعــي مقلــد لالســتعامل الشــخيص ال 

يعــد جرميــة.

ــوذج  ــم أو من ــود تصمي ــاد بوج ــؤدي إىل اإلعتق ــات ت ــع بيان ــة : وض ــة الثالث الجرمي

ــجل: مس
يعتــر كل مــن صنــع أو بــاع أو عــرض للبيــع أو حــاز بقصــد اإلتجــار أو التــداول منتجــات 

تتخــذ تصميــامً أو منوذجــاً صناعيــاً مقلــداً مــع علمــه بذلــك مرتكبــاً لجرميــة جنائيــة وفقــا 

للــامدة 134 /1 ،2 مــن قانــون82 لســنة 2002 .

ويرتتــب عــىل ذلــك أن حيــازة تصميــم أم منــوذج صناعــي مقلــد لالســتعامل الشــخيص ال 
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يعــد جرميــة كل مــن وضــع بغــر حــق عــىل املنتجــات أو اإلعالنــات أو العالمــات التجاريــة 

ــم أو  ــد ســجل تصمي ــان ق ــأن واضــع البي ــاد ب ــؤدي إىل االعتق ــات ت ــة بيان أو أدوات معين

ــاً يعــد مرتكــب لجرميــة جنائيــة طبقــاً لنــص املــادة 1،3/134 مــن قانــون  منوذجــاً صناعي

رقــم 82 لســنة 2002.

الجزاء الجنايئ يف حالة العود والحكم باملصادرة ونرش الحكم:
شــدد املــرشع املــرصي عقوبــة ارتــكاب أي مــن الجرائــم الســابق ذكرهــا واملنصــوص عليهــا 

ــة  ــون العقوب ــود تك ــة الع ــنة 2002 ويف حال ــم 82 لس ــون رق ــن قان ــادة 1/134 م يف امل

الحبــس الوجــويب مــدة ال تقــل عــن شــهر والغرامــة التــي تقــل عــن مثانيــة آالف جنيــه وال 

تجــاوز عرشيــن ألــف جنيــه املــادة 2/134 مــن قانــون رقــم 82 لســنة 2002، ويف جميــع 

األحــوال تقــي املحكمــة مبصــادرة التصميــم أو النمــوذج الصناعــي املضبــوط واملنتجــات 

واألدوات التــي اســتخدمت يف ارتكابهــا وينــرش الحكــم الصــادر باإلدانــة يف جريــدة واحــدة 

أو جريدتــن عــىل نفقــة املحكــوم عليــه املــادة 3/134 قانــون رقــم 82 لســنة 2002.

اإلجراءات التحفظية والتظلم من القرار الصادر بها:
لرئيــس املحكمــة املختصــة بأصــل النــزاع وبنــاء عــىل طلــب كل ذي شــأن ومبقتــى أمــر 

ــه  ــىل وج ــبة وع ــة املناس ــراءات التحفظي ــن اإلج ــدد م ــر بع ــة أن يأم ــىل عريض ــدر ع يص

الخصــوص

إثبات واقعة االعتداء عىل الحق محل الحامية.

إجــراء حــرص ووصــف تفصيــي للمنتجــات املخالفــة واألدوات التــي اســتخدمت أو 

تســتخدم يف ارتــكاب الجرميــة.

توقيع الحجز عىل األشياء املذكورة يف الفقرة رقم )2(.

يجــوز للقــايض االســتجابة لطلــب صاحــب الشــأن يف إجــراء أى مــن هــذه اإلجــراءات كــام 

يجــوز لــه رفــض الطلــب، وتعتــر هــذه اإلجــراءات التحفظيــة املذكــورة اعــاله عــىل ســبيل 

املثــال وليــس الحــرص ولرئيــس املحكمــة أن يأمــر بنــدب خبــر أو أكــر مبعاونــة املحــر 

املكلــف بالتنفيــذ وأن يفــرض عــىل الطالــب إيــداع كفالــة مناســبة ويلــزم الطالــب برفــع 

أصــل النــزاع ايل املحكمــة املختصــة خــالل خمســة عــرش يومــاً مــن تاريــخ صــدور األمــر إال 

زال كل أثــر لــه املــادة 3/1325 قانــون رقــم 82 لســنة 2002.
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مــن حــق مــن صــدر ضــده األمــر باتخــاذ أي مــن االجــراءات التحفظيــة املشــار اليهــا يف 

املــادة 135 التظلــم مــن األمــر ايل رئيــس املحكمــة اآلمــر باإلجــراء التحفظــي خــالل ثالثــن 

ــاؤه  ــر أو إلغ ــد األم ــة تأيي ــس املحكم ــون لرئي ــه ،ويك ــخ صــدوره أو إعالن ــن تاري ــاً م يوم

كليــا جزئيــاً.

ــة  ــم صف ــن له ــد م ــراراً بتحدي ــص ق ــر املخت ــع الوزي ــاق م ــدل باالتف ــر الع ــدر وزي ويص

الضبطيــة القضائيــة يف تنفيــذ األحــكام الخاصــة بالتصميــامت والنــامذج الصناعيــة املــادة 

ــنة 2002. ــم 82 لس ــون رق ــن قان 137 م
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الفصل السادس 

الحامية الدولية للتصميامت والنامذج الصناعية

اإليداع الدويل للتصميامت والنامذج الصناعية وفقاً ملعاهدة الهاي
الهــدف األســايس مــن اإليــداع الــدويل للتصميــامت والنــامذج الصناعيــة هــو متكــن 

الحصــول عــىل الحاميــة لواحــد أو أكــر مــن التصميــامت والنــامذج الصناعيــة يف عــدد مــن 

ــو . ــدويل للويب ــدى املكتــب ال ــداع واحــد ل ــك مــن خــالل إي ــدول وذل ال

ــداع دويل للحصــول عــىل  ــام بإي ــه القي ــإن أي شــخص يحــق ل ــاق الهــاي ف ومبوجــب اتف

حاميــة للتصاميــم الصناعيــة يف عــدد مــن الــدول بواســطة إيــداع واحــد فقــط يجريــه لــدى 

املكتــب الــدويل للويبــو بالحــد األدىن مــن اإلجــراءات والتكاليــف.

ما هو اتفاق الهاي؟
ــث ميكــن  ــة ، حي ــامذج الصناعي ــدويل للن ــداع ال ــم باإلي ــاق اتحــادا يهت ينشــئ هــذا االتف

ملــودع الطلــب إجــراء إيــداع دويل واحــد ســواء لــدى الويبــو أو لــدى مكتــب وطنــي لبلــد 

يكــون طرفــا يف املعاهــدة.

 ينطبــق نظــام الهــاي بشــأن اإليــداع الــدويل للرســوم والنــامذج الصناعيــة عــىل البلــدان 

األطــراف يف اتفــاق الهــاي.

 مينــح هــذا النظــام صاحــب رســم أو منــوذج صناعــي فرصــة لحاميــة الرســم أو النمــوذج 

يف عــدة بلــدان بإيــداع طلبــه لــدى املكتــب الــدويل للويبــو بلغــة واحــدة مقابــل مجموعــة 

مــن الرســوم املحــددة بعملــة واحــدة فقــط (الفرنــك الســويري(.

وترتتــب عــىل إجــراءات اإليــداع الــدويل اآلثــار ذاتهــا املرتتبــة عــىل إجــراءات إيــداع الرســوم 

والنــامذج الصناعيــة يف البلــدان املعنيــة مبــارشة مــا مل ترفــض املكاتــب املختصــة يف تلــك 

البلــدان حاميتهــا . كــام يبســط نظــام الهــاي اإلجــراءات اإلداريــة إليــداع منــوذج صناعــي 

إىل حــد كبــر إذ ميكــن قيــد التغيــرات الطارئــة أو تجديــد إيداعــه باتخــاذ إجــراء واحــد 

لــدى املكتــب الــدويل للويبــو. 

 يتضمــن هــذا االتفــاق جــواز ايــداع الرســوم والنــامذج الصناعيــة لــدى املكتــب الــدويل 

للويبــو مبــارشة أو بواســطة املكاتــب الوطنيــة يف الــدول املتعاقــدة إذا ســمح ترشيــع هــذه 
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الــدول بذلــك ويرتتــب عــىل اإليــداع الــدويل نفــس اآلثــار التــي ينتجهــا إيــداع الوطنــي .

وتنــرش الويبــو صــوراً عــن كل إيــداع دويل بنــاء عــىل طلــب املــودع، يجــوز لــكل دولــة أن 

ترفــض اإليــداع خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ تســلم نــرشة اإليــداع الــدويل اســتناداً إىل 

اإلجــراءات املحــددة يف الترشيــع الوطنــي ، وال تقــل الحاميــة عــن )5( ســنوات تجــدد كل 

خمــس ســنوات ملــدة 15 ســنة.

التطور التاريخى لنظام اتفاق الهاي املتعلق باإليداع الدويل للنامذج الصناعية 

ــنة  ــذ س ــز التنفي ــت حي ــو 1925ودخل ــة يف 6 يوني ــذه االتفاقي ــىل ه ــع ع ــم التوقي ــد ت لق

.1928

ــدن ســنة 1934 ) وثيقــة  ــة عــدة مــرات خصوصــا بلن وقــد متــت مراجعــة هــذه االتفاقي

ــه 1934( . ــادرة يف 2 يوني ــدن الص لن

وثيقة الهاي الصادرة يف 28 نوفمر 1960.	 

وثيقة موناكو اإلضافية الصادرة يف 18 نوفمر 1961.	 

وثيقــة اســتكهومل التكميليــة الصــادرة يف 14 يوليــو 1967 واملعدلــة  يف 28 ســبتمر 	 

 .1979

اتفاق الهاي وثيقة جينيف لسنة 1999 .	 

التعليــامت اإلداريــة لتطبيــق اتفــاق الهــاي بشــأن اإليــداع الــدويل للرســوم 	 

والنــامذج الصناعيــة )النــص النافــذ يف األول مــن ينايــر 2002( .

الصناعيــة	  والنــامذج  للرســوم  الهــاى  لنظــام  العامــة   املبــادئ 

الحق يف ايداع طلب دويل
يحــق ايــداع الطلــب الــدويل لــكل شــخص يكــون مواطنــا مــن مواطنــي دولــة هــي طــرف 

ــه  ــون ل ــد أو يك ــة هــي طــرف متعاق ــة حكومي ــة دولي ــة عضــو يف منظم ــد أو دول متعاق

محــل اقامــة أو اقامــة عاديــة أو مؤسســة صناعيــة أو تجاريــة حقيقيــة وجديــة يف أرايض 

طــرف متعاقــد .

لتسجيل التصميامت والنامذج الصناعية

إجراءات إيداع الطلب الدويل
يجــوز ايــداع الطلــب الــدويل امــا لــدى املكتــب الــدويل مبــارشة  وإمــا عــن طريــق مكتــب 
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الطــرف املتعاقــد الــذي ينتمــي اليــه املــودع ، حســب اختيــار املــودع .

محتويات الطلب الدويل
يحرر الطلب الدويل باللغة املقررة أو احدى اللغات املقررة )اإلنجليزية أو الفرنسية(.

يشــتمل اإليــداع الــدويل عــىل طلــب، وصــورة فوتوغرافيــة واحــدة أو أكــر ، أو أيــة رســوم 

ــا يف  ــوص عليه ــوم املنص ــديد الرس ــتلزم تس ــوذج ويس ــم أو النم ــرى للرس ــة أخ تخطيطي

الالئحــة.

يحتوي طلب اإليداع عىل ما يي :

ــذاً 	  ــدويل ناف ــداع ال ــب املــودع أن يكــون اإلي ــي يطل ــدة الت ــدول املتعاق قامئــة بال

فيهــا.

تحديد السلعة أو السلع التي يعتزم أن يدمج فيها الرسم أو النموذج.	 

ــب 	  ــة، إذا رغ ــق األولوي ــئ ح ــذي ينش ــداع ال ــم اإلي ــة ورق ــخ والدول ــان بالتاري بي

ــاي. ــة اله ــن وثيق ــادة) 9 ( م ــا يف امل ــار إليه ــة املش ــة باألولوي ــودع يف املطالب امل

أية معلومات أخرى تنص عليها الالئحة.	 

األولوية
يجــوز أن يحتــوي الطلــب الــدويل عــىل اقــرار يطالــب فيــه  بأولويــة طلــب ســابق واحــد أو 

أكــر مــودع يف أحــد البلــدان األطــراف يف تلــك االتفاقيــة أو أحــد أعضــاء منظمــة التجــارة 

العامليــة أو بالنســبة اىل ذلــك البلــد أو العضــو .

رسوم التعين
ــديد  ــة تس ــن وعمل ــد مع ــرف متعاق ــن كل ط ــن ع ــم تعي ــررة رس ــوم املق ــمل الرس تش

ــويري .  ــك الس ــى الفرن ــوم ه الرس

تصحيح املخالفات
اذا تبــن للمكتــب الــدويل أن الطلــب الــدويل مل يكــن يســتويف رشوط هــذه الوثيقــة 

ــح مــا  ــه أن يدعــو املــودع اىل تصحي ــاه ، وجــب علي ــد تســلمه اي ــة عن والالئحــة التنفيذي

ــررة . ــة املق ــالل املهل ــه خ ــزم تصحيح يل

 تاريخ ايداع الطلب الدويل
ــخ  ــداع التاري ــخ االي ــارشة ، يكــون تاري ــدويل مب ــدى املكتــب ال ــدويل ل ــب ال اذا أودع الطل
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ــه املكتــب الــدويل الطلــب الــدويل . الــذي يتســلم في

التسجيل الدويل وتاريخ التسجيل الدويل والنرش
ــا  ــدويل م ــب ال ــدويل تســجيل كل رســم ومنــوذج صناعــي موضــع الطل ــب ال ــوىل املكت يت

ــة يف حــال الدعــوة اىل  ــدويل أو مــا أن يتســلم التصحيحــات املطلوب أن يتســلم الطلــب ال

ــك . ــارش التســجيل ســواء كان النــرش مؤجــال أو مل يكــن كذل ــا، ويب اجرائه

تأجيل النرش
اذا كان قانــون الطــرف املتعاقــد ينــص عــىل تأجيــل نــرش رســم أو منــوذج صناعــي لفــرتة 

أقــل مــن الفــرتة املقــررة ، وجــب عــىل ذلــك الطــرف املتعاقــد أن يخطــر املديــر العــام ، 

مبوجــب اعــالن ، بفــرتة التأجيــل املســموح بهــا .

ــة  ــل مطبق ــرتة تأجي ــة ف ــد انقضــاء أي ــدويل عن ــرش التســجيل ال ــدويل ن ــب ال ــوىل املكت يت

بنــاء عــىل أحــكام هــذه املــادة ، رشط أن تكــون الرســوم املقــررة مســددة . وإذا مل تســدد 

الرســوم حســب مــا هــو مقــرر ، وجــب الغــاء التســجيل الــدويل واالمتنــاع عــن النــرش .

الـــرفــض 
ــه،  ــدويل يف أراضي ــجيل ال ــار التس ــض آث ــن أن يرف ــد مع ــرف متعاق ــب أي ط ــوز ملكت يج

جزئيــا أو كليــا ، اذا مل تكــن رشوط منــح الحاميــة بنــاء عــىل قانــون ذلــك الطــرف املتعاقــد 

مســتوفاة بالنســبة اىل أي مــن الرســوم أو النــامذج الصناعيــة موضــع تســجيل دويل أو يف 

جميعهــا ولصاحــب التســجيل الــدويل الحــق يف الطعــن بإعــادة النظــر يف الرفــض .

آثار التسجيل الدويل
]األثر ذاته املرتتب عىل طلب مودع بناء عىل القانون املطبق[  

اعتبــارا مــن تاريــخ التســجيل الــدويل ، يكــون للتســجيل الــدويل األثــر ذاتــه عــىل األقــل  

يف كل طــرف متعاقــد معــن كــام لــو كان طلبــا مودعــا حســب األصــول لحاميــة الرســم أو 

النمــوذج الصناعــي بنــاء عــىل قانــون ذلــك الطــرف املتعاقــد .

]األثر ذاته املرتتب عىل منح الحامية بناء عىل القانون املطبق[   
يكــون للتســجيل الــدويل األثــر ذاتــه يف كل طــرف متعاقــد معــن مل يبلــغ مكتبــه الرفــض 

كــام لــو كانــت الحاميــة ممنوحــة للرســم أو النمــوذج الصناعــي بنــاء عــىل قانــون ذلــك 

ــد  ــض كموع ــغ الرف ــة لتبلي ــرتة املتاح ــخ انقضــاء الف ــن تاري ــارا م ــد ، اعتب ــرف املتعاق الط
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ــرف  ــه الط ــدم ب ــد يتق ــذي ق ــك وال ــل لذل ــالن املقاب ــدد يف االع ــد املح ــى أو يف املوع أق

ــة كموعــد أقــى . ــاء عــىل الالئحــة التنفيذي ــد بن املتعاق

املدة األوىل للتسجيل الدويل وتجديده وفرتة رسيان الحامية
يــري التســجيل الــدويل ملــدة أوىل طولهــا خمــس ســنوات محســوبة اعتبــارا مــن تاريــخ 

التســجيل الــدويل . ويجــوز تجديــد التســجيل الــدويل ملــدد اضافيــة مــن خمــس ســنوات 

وفقــا لإلجــراء املقــرر ورهــن تســديد الرســوم املقــررة .

ــة 15 ســنة محســوبة  ــة يف كل مــن األطــراف املتعاقــدة املعين ــان الحامي تــدوم فــرتة رسي

ــارا مــن تاريــخ التســجيل الــدويل بــرشط تجديــده . اعتب

معلومات بشأن التسجيالت الدولية املنشورة
يتــوىل املكتــب الــدويل تزويــد أي شــخص مبســتخرجات مــن الســجل الــدويل أو معلومــات 

تتعلــق مبحتويــات الســجل الــدويل ، بخصــوص أي تســجيل دويل منشــور، بنــاء عــىل طلــب 

ذلــك الشــخص ورهــن تســديد الرســم املقــرر

أعضاء اتحاد الهاي
تكــون األطــراف املتعاقــدة أعضــاء يف االتحــاد ذاتــه الــذي تنتمــي اليــه الــدول األطــراف يف 

وثيقــة ســنة 1934 أو وثيقــة ســنة 1960 .

الجمعية
تكــون األطــراف املتعاقــدة أعضــاء يف الجمعيــة ذاتهــا التــي تنتمــي اليهــا الــدول امللزمــة 

ــدد  ــي ع ــة بثلث ــرارات الجمعي ــذ ق ــنة 1967 وتتخ ــة لس ــة التكميلي ــن الوثيق ــادة 2 م بامل

ــة تصويــت . ــاع عــن التصويــت مبثاب ــر االمتن ــا وال يعت ــوات املــدىل به األًص

تجتمــع الجمعيــة مــرة كل ســنتن تقومييتــن يف دورة عاديــة بنــاء عــىل دعــوة املديــر العــام 

ــا مل  ــة م ــة للمنظم ــة العام ــام الجمعي ــع فيه ــن تجتم ــكان نفســيهام اللذي ــرتة وامل ويف الف

تنشــأ ظــروف اســتثنائية .

املكتب الدويل
ميــارس املكتــب الــدويل املهــامت املتعلقــة بالتســجيل الــدويل ، فضــال عــن جميــع املهــامت 

االداريــة األخــرى املتعلقــة باالتحــاد .
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أطراف هذه الوثيقة
يجوز للكيانات التايل ذكرها أن توقع هذه الوثيقة وأن تصبح طرفا فيها :

أية دولة عضو يف املنظمة .. 1

ــة . 2 ــىل حامي ــه ع ــول في ــوز الحص ــب يج ــا مكت ــة لديه ــة حكومي ــة دولي ــة منظم وأي

للرســوم والنــامذج الصناعيــة يــري أثرهــا يف األرايض التــي تطبــق عليهــا املعاهــدة 

ــدول األعضــاء يف  ــة ، رشط أن تكــون احــدى ال ــة الحكومي املنشــئة للمنظمــة الدولي

املنظمــة الدوليــة الحكوميــة عــىل األقــل عضــوا يف املنظمــة ورشط أال يكــون ذلــك 

املكتــب موضــع اخطــار مقــدم بنــاء عــىل املــادة  19 .

تاريخ نفاذ التصديق واالنضامم

ال تؤخــذ يف الحســبان إال وثائــق التصديــق أو االنضــامم التــي تودعهــا الــدول أو املنظــامت 

الدوليــة الحكوميــة والتــي يكــون لهــا تاريــخ نفــاذ .

تدخــل هــذه الوثيقــة حيــز التنفيــذ بعــد أن تــودع ســت دول وثائــق تصديقهــا أو انضاممها 

بثالثــة أشــهر ، بــرشط أن تكــون ثــالث دول منهــا عــىل األقــل قــد اســتوفت أحــد الرشطــن 

التاليــن عــىل األقــل وفقــا ألحــدث االحصــاءات الســنوية التــي يجمعهــا املكتــب الــدويل :

ــة  أن يكــون 000 3 طلــب حاميــة رســوم ومنــاذج صناعيــة عــىل األقــل قــد أودع يف الدول

املعنيــة أو بالنســبة اليهــا ، 

ــد أودع يف  ــل ق ــة عــىل األق ــامذج الصناعي ــة الرســوم والن ــب لحامي ــون 000 1 طل وأن يك

ــة . ــك الدول ــد مقيمــن يف دول خــالف تل ــا عــىل ي ــة أو بالنســبة اليه ــة املعني الدول

]دخول التصديق واالنضامم حيز التنفيذ[   
تصبــح كل دولــة أو منظمــة دوليــة حكوميــة أودعــت وثيقــة تصديقهــا أو انضاممهــا قبــل 

تاريــخ دخــول هــذه الوثيقــة حيــز التنفيــذ بثالثــة أشــهر أو أكــر ملزمــة بهــذه الوثيقــة يف 

تاريــخ دخولهــا حيــز التنفيــذ .

تصبــح أيــة دولــة أو منظمــة دوليــة حكوميــة أخــرى ملزمــة بهــذه الوثيقــة بعــد التاريــخ 

الــذي تــودع فيــه وثيقــة تصديقهــا أو انضاممهــا بثالثــة أشــهر أو يف أي تاريــخ الحــق لذلــك 

ومبــن يف تلــك الوثيقــة .
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حظر التحفظات
ال يجوز ابداء أية تحفظات عىل هذه الوثيقة . 

نقض هذه الوثيقة

ــر  ــه اىل املدي ــة مبوجــب اخطــار موجـ ــد أن ينقــض هــذه الوثيق يجــوز ألي طــرف متعاق

العــام.

يدخــل النقــض حيــز التنفيــذ بعــد التاريــخ الــذي يتســلم فيــه املديــر اعــام االخطــار بســنة 

أو يف أي تاريــخ الحــق لذلــك ومبــن يف االخطــار . وال يؤثــر يف تطبيــق هــذه الوثيقــة عــىل 

أي طلــب دويل يكــون قيــد النظــر أو أي تســجيل دويل يكــون نافــذاً بالنســبة اىل الطــرف 

املتعاقــد صاحــب النقــض وقــت دخــول النقــض حيــز التنفيــذ .

لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
توقــع هــذه الوثيقــة يف نســخة أصليــة باللغــات العربيــة واالســبانية واالنكليزيــة والروســية 

والصينيــة والفرنســية ، وتعتــر كل النصــوص متســاوية يف الحجيــة .

يتــوىل املديــر العــام اعــداد نصــوص رســمية باللغــات األخــرى التــي تختارهــا الجمعيــة ، 

بعــد التشــاور مــع الحكومــات املعنيــة .

تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة سنة بعد اعتامدها .

أمن االيداع

يكون املدير العام أمن ايداع هذه الوثيقة .

ما هي مزايا حامية الرسوم والنامذج الصناعية مبوجب اتفاق الهاي؟
تنحــرص حاميــة الرســوم والنــامذج الصناعيــة يف أرايض الدولــة أو املنطقــة التــي طلبــت فيها 

ــاً، ال يكــون  ــة دولي الحاميــة ومبوجــب نظــام الهــاي لتســجيل الرســوم والنــامذج الصناعي

مواطنــو الطــرف املتعاقــد يف االتفــاق أو املقيمــون بــه أو الــرشكات املنشــأة فيــه مضطريــن 

إليــداع طلبــات وطنيــة أو إقليميــة منفصلــة بإجــرات وطنيــة أو إقليميــة مختلفــة، حيــث 

ــدان مــن  ــة يف عــدد مــن البل ــامذج الصناعي ــة الرســوم والن ــم الحصــول عــىل حامي ميكنه

ــب » دويل » واحــد بلغــة واحــدة )  ــداع طل ــف، هــو إي خــالل إجــراء بســيط وغــر مكل

ــن الرســوم املحــددة  ــة واحــدة م ــل مجموع ــة أو الفرنســية أو اإلســبانية(، مقاب اإلنكليزي

ــارشة أو – يف ظــروف  ــدويل مب ــو ال ــب الويب ــا مكت ــب واحــد )إم ــه واحــدة، يف مكت بعمل
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معينــة ـــــ عــر املكتــب الوطنــي للطــرف املتعاقــد( .

ــع يف كل  ــه يتمت ــدويل، فإن ــجل ال ــي يف الس ــوذج الصناع ــم أو النم ــن الرس ــرد تدوي ومبج

ــون  ــا قان ــي مينحه ــة الت ــدويل بالحامي ــجيل ال ــة يف التس ــدة املعين ــراف املتعاق ــن األط م

لــك الطــرف املتعاقــد للرســوم والنــامذج الصناعيــة، مــا مل يرفــض الحاميــة رصاحــة أحــد 

املكاتــب الوطنيــة / اإلقليمــي وبهــذا، يكــون التســجيل الــدويل معــادالً للتســجيل الوطنــي 

أو اإلقليمــي  ويف الوقــت نفســه يســهل التســجيل الــدويل الحفــاظ عــىل الحاميــة مبوجــب 

التــامس واحــد لتجديــد التســجيل الــدويل ولتدويــن أيــة تغيــرات يف امللكيــة أو العناويــن 

مثــالً.

ــة يف عــام  ــدويل للرســوم و النــامذج الصناعي وقــد أقــر اتفــاق الهــاي بشــأن التســجيل ال

1925، ودخــل حيــز النفــاذ عــام 1928 ثــم روجــع بعــد ذلــك مــرات عــدة خاصــة بوثيقــة 

ــق اتفــاق الهــاي كمعاهــدات مســتقلة بحيــث ميكــن  1960 ووثيقــة 1999 وتعمــل وثائ

ــن وميكــن  ــة بالوثيقت ــدان االطــراف امللتزم ــن البل ــات ب ــق وثيقــة 1999عــىل العالق تطبي

ــو اإللكــرتوين  ــع الويب ــدان االطــراف يف اتفــاق الهــاي عــىل موق االطــالع عــىل قامئــة بالبل

www.wipo.int/hauge/en/members :ــايل ــوان الت ــىل العن ع

الدول العربية املنضمة لنظام الهاي:

جمهورية مرص العربية       . 1

سلطنة عامن                    . 2

الجمهورية العربية السورية  . 3

الجمهورية التونسية  . 4

اململكة املغربية    . 5

وثيقة جنيف )1999( التفاق الهاي
أقرت وثيقة 1999 ) املعروفة أيضاً باسم وثيقة جنيف( يف 2 يوليو 1999.

ودخلــت حيــز النفــاذ يف 1 إبريــل 2004. وقــد أقــرت هــذه الوثيقــة بهــدف توســيع نظــام 

ــر  ــو تيس ــايس ه ــا األس ــة غرضه ــراءات معين ــدت إج ــدداً، وح ــاء ج ــمل أعض ــاي ليش اله

انضــامم البلــدان التــي تفــرض قوانينهــا ــــ عــىل وجــه الخصــوص ــــــ إجــراء فحــص لجــدة 

ــة لجعــل نظــام الهــاي أكــر  ــزات إضافي ــة. كــام أدخلــت ممي الرســوم والنــامذج الصناعي
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ــة ملســتخدميه. جاذبي

وباإلضافــة إىل ذلــك ربطــت وثيقــة 1999 بــن النظــام الــدويل ونظــم التســجيل اإلقليميــة 

للمنظــامت الحكوميــة الدوليــة، مثــل نظــام االتحــاد األورويب لتســجيل الرســوم والنــامذج 

لــدى الجامعــة األوروبيــة أو الســجل اإلقليميــة للرســوم والنــامذج الصناعيــة التابــع 

للمنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكــري. وفــد دخلــت وثيقــة 1999  حيــز النفــاذ يف االتحــاد 

األورويب يــوم 1 ينايــر 2008 ويف املنظمــة األفريقيــة للملكيــة الفكرية يف 16 ســبتمر 2008.

ــة  ــة الفكري ــة للملكي ــرد دول االتحــاد األورويب أو املنظمــة األفريقي ــي هــذا أن أي ف ويعن

يســتطيع اآلن اســتخدام نظــام الهــي، وهــو يعنــي أيضــاً أن نظــام الهــاي ميكــن أن 

ــة  ــة األوروبي ــدى الجامع ــامذج ل ــوم والن ــجيل الرس ــج تس ــس نتائ ــق نف ــتخدم لتحقي يس

)بتعيــن التحــاد األورويب يف طلــب دويل( أو إيــداع طلــب إقليمــي لــدى املنظمــة األفريقيــة 

ــة. ــة الفكري للملكي

اتفاق لوكارنو املؤرخ 8 أكتوبر 1968 بشأن التصنيف الدويل والتصاميم الصناعية:

اعتمــد املؤمتــر الدبلومــايس الــذي دعيــت إليــه جميــع الــدول التي كانــت عضــوا يف اتفاقية 

باريــس لحاميــة امللكيــة الصناعيــة، والــذي ُعقــد يف لوكارنــو )ســويرا( يف 8 أكتوبــر 1968، 

اتفــاق لوكارنــو بشــأن وضــع تصنيــف دويل للتصاميــم الصناعيــة) تصنيــف لوكارنو(.

ويضم تصنيف لوكارنو ما يي:

قامئة باألصناف واألصناف الفرعية.	 

صناعيــة، 	  تصاميــم  مــن  تتكــون  التــي  بالســلع  أبجديــة  قامئــة 

إليهــا. تنتمــي  التــي  الفرعيــة  واألصنــاف  األصنــاف  تحديــد   مــع 

ــو  ــاق لوكارن ــة باتف ــاف الفرعي ــاف واألصن ــة لألصن ــة األصلي ــت القامئ ــد أُلحق وق

ــامده. ــم اعت ــا ت عندم

وأنشــأ اتفــاق لوكارنــو لجنــة خــراء، والتــي تضــم كل الــدول املتعاقــدة. ويخــول االتفــاق 

للجنــة القيــام بـــإدخال »تعديــالت« أو »إضافــات« عــىل القامئــة األصليــة للفئــات 

والفئــات الفرعيــة، وإعــداد القامئــة األبجديــة واملالحظــات التوضيحيــة )والتــي مل يضعهــا 

املؤمتــر الدبلومــايس(، وتعديــل وتكميــل كل مــن أجــزاء التصنيــف الثالثــة وأي منهــا 

ــة( ــة للســلع واملالحظــات التوضيحي ــة األبجدي ــة والقامئ ــات الفرعي ــات والفئ ــة الفئ  )قامئ
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استخدام تصنيف لوكارنو
ليــس لتصنيــف لوكارنــو » ســوى طابــع إداري« وال يُلــزم البلــدان املتعاقــدة »فيــام يتعلــق 

بطابــع ونطــاق حاميــة التصميــم يف هــذه البلــدان« )اتفــاق لوكارنــو، املــادة 2 (

ــع »يف  ــأن يض ــد ب ــد متعاق ــة يف كل بل ــة الصناعي ــب امللكي ــو مكت ــاق لوكارن ــزم اتف ويُل

ــة  ــاف الفرعي ــاف واألصن ــام األصن ــم أرق ــداع أو تســجيل التصامي املســتندات الرســمية إلي

ــك يف  ــم، وكذل ــا التصمي ــج فيه ــي أدم ــلع الت ــا الس ــت فيه ــي صنف ــدويل الت ــف ال للتصني

ــي  ــف ينبغ ــراء كي ــة الخ ــات لجن ــج توصي ــادة 2)3((. وتعال ــورة« )امل ــورات املذك املنش

ــورة. ــورات املذك ــق واملنش ــة يف الوثائ ــاف الفرعي ــاف واألصن ــارة إىل األصن اإلش

وإىل جانــب املكاتــب املختصــة يف البلــدان املتعاقــدة، تســتخدم املنظمــة األفريقيــة 

ــب بنيلوكــس  ــة ومكت ــة الفكري ــة للملكي ــة األفريقي ــة واملنظمــة اإلقليمي ــة الفكري للملكي

للملكيــة الفكريــة ومكتــب االتحــاد األورويب للملكيــة الفكريــة واملكتــب الــدويل للويبــو 

ــا. ــي تصدره ــورات الت ــجالتها ويف املنش ــو يف س ــف لوكارن ــا تصني أيض

تعديالت وطبعات تصنيف لوكارنو
عدلــت لجنــة الخــراء تصنيــف لوكارنــو عــدة مــرات. وتتضمــن الطبعــة الحاليــة )الحاديــة 

عــرش( جميــع التعديــالت التــي أدخلــت يف أكتوبــر 2015 وقبلــه. وتحتــوي عــىل 32 صنفــا 

و219 صنفــا فرعيــا، مــع مالحظــات توضيحيــة حســب االقتضــاء. وتــرد القامئــة األبجديــة 

للســلع، والتــي تحتــوي عــىل 5167 مدخــال باللغــة اإلنكليزيــة، بالرتتيــب األبجــدي بغــض 

ــاف  ــاف واألصن ــب األصن ــك برتتي ــا كل ســلعة، وكذل ــي تنتمــي إليه ــة الت ــن الفئ النظــر ع

الفرعيــة، حســب الرتتيــب األبجــدي تحــت كل صنــف فرعــي.

ــة  ــو، باللغتــن اإلنكليزي ــة لتصنيــف لوكارن ــو النســخ األصلي ــدويل للويب وينــرش املكتــب ال

والفرنســية، عــىل اإلنرتنــت.

وقــد صــدرت الطبعــة الحاديــة عــرشة يف يونيــو 2016، ودخلــت حيــز النفــاذ يف 1 ينايــر 

عــام 2017. وهــي تحــل محــل الطبعــات الســابقة.
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