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 المملكــــة االردنيـــة الهاشميــة

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 ة الملكية الصناعيةمديرية حماي
 

 

        Hashemite Kingdom of Jordan 

       Ministry of Industry Trade and Supply 

        Industrial Property Protection Directorate 

 

 

 تصميم للدوائر المتكاملة تعليمــات تعبئة طلب 
 -اجزاء : اربعةالطلب يتكون من  -1

يتكون من اربعة صفحات الصفحة االولى والثانية  تصميم للدوائر المتكاملة طلب تسجيل  نموذج أ. الجزء االول
 و والرابعة حسب الحاجة الثالثةو  ( ظهر الصفحة الصفحة والثانية وجه )االولى A4 واحدة  تطبع على ورقة

 نسخة واحدة . – يتعلق بالمعلومات العامة
لغايات النشر في الجريدة  اصالة التصميم واساس االدعاء به ملخص مستقل عن ب. الجزء الثاني نموذج 

 نسخ . 3 -الرسمية
 التوضيحية. المخططاتنسخ من مجموعات  3 -   التوضيحية المخططاتنموذج ج. الجزء الثالث 

  نسختين. – نموذج ايصال استالم مستنداتالجزء الرابع د. 
   /http://www.mit.gov.joالطلب من خالل الموقع االلكتروني بيمكن الحصول على النماذج المتعلقة  -2

 حسب التسلسل التالي:
  الخدمات االلكترونية 

  دليل الخدمات 
 ية الملكية الصناعية اختيار مديرية حما 

  اختيار تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة 
  التصاميم للدوائر المتكاملة النماذج الخاصة بتسجيل  

 نموذج طلب تسجيل تصميم للدوائر المتكاملة  -           
نموذج ملخص مستقل عن اصالة التصميم واساس االدعاء به  لغايات  -           

 رسميةالنشر في الجريدة ال
 .التوضيحية المخططاتنموذج   -          

    .نموذج ايصال استالم مستندات -           
يجب أن تكون كافة المستندات مصحوبة بترجمة إلى اللغـة العربيـة إذا كانـت محـررة باللغـة ازنجليزيـة   أو     -3

 . بترجمة إلى اللغتين العربية و ازنجليزية إذا كانت محررة بلغة أخرى

مصـدقا  إيصال استالم المستنداتنموذج في ( 7  6  5يجب أن تكون المستندات المشار إليها في البنود )     -4
 عليها حسب األصول .
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بالطلــب عنــد  تنداتنمــوذج إيصــال اسـتالم المســفـي (  3 (يتعـين أن يرفــق المســتند المشـار إليــه فــي البنــد      -5

 33و يجب أن يراعى فيه الشـروط الماديـة المبينـة فـي المـادة )  التوضيحية المخططاتنموذج على تقديمه 
 -التالي : حماية التصاميم للدوائر المتكاملةنظام ( من 

لتصميم مكبرة عشرين مرة حـدا ادنـى عمـا عـي عليـه لكـل طبقـة مـن لتتكون المخططات التوضيحية      -أ 
  طبقات التصميم لتفي بالكشف على اساس التصميم.

 -اعى في المخططات التوضيحية مايلييجب ان ير     -ب 
 ان تكون بخطوط واحدة وعلى نسق عامودي . -3
 ان تكون بشكل عامودي على ورق الرسم. -2
بشــكل واضــا  وان  التصــميم المســتخدمة فــي االشــارة الــى اجــزاء ان تكتــب الحــروف واالرقــام  -3

  اما في حالة كتابـة تلـا الحـروف  للتصميمتستخدم الحروف واالرقام ذاتها في االوضاع المختلفة 
 بخطوط رفيعة.واالرقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة باالجزاء التي تشير اليها 

من طبقة من طبقات التصميم على الورقة الواحدة  وفي حال رسم الطبقـة مكـون مـن ال يجوز رسم اكثر  –ج      
 اكثر من ورقة فيجب ترقيم االوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية.

بالطلــب عنــد  نمــوذج إيصــال اسـتالم المســتندات( فـي  4 (يتعـين أن يرفــق المســتند المشـار إليــه فــي البنــد      -6
 .تقديمه

فيجـوز  نموذج إيصال استالم المسـتندات( في 8  7  6  5المشار إليها في البنود ) المستندات األخرى أما     -7
بتصميم للـدوائر نموذج تعهد بتقديم مستندات تتعلق على حال عدم إرفاقها بالطلب أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا في 

يومـا مـن تـاريخ تقـديم الطلـب   و إذا لـم  سـتينبتقديم مـا يلـزم تقديمـه منهـا علـى حسـب األحـوال خـالل  المتكاملة 
 . متنازال عنه يقدمها خالل عذه المهلة يعتبر الطلب 

 .تصميم واحد للدوائر المتكاملةيجوز ان يشتمل طلب التسجيل على اكثر ال     -8


