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يأتي إصدار هذا الدليل ضمن سلسلة األدلة التي تعنى بالتوعية بأهمية امللكية الفكرية في     
النشاط االقتصادي بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكلٍ خاص ويختصّ هذا 
ً في استراتيجية التسويق لدى الشركات. الدليل بالرسوم والنماذج الصناعية التي تشكل محورا

   
وفي هذا الدليل شرح عن الرسوم والنماذج الصناعية من منظور جتاري، ويقوم على منهج علميّ 
وشرح مدعوم باألمثله والصور، ويهدف الدليل إلى تقدمي املعلومة األساسية بطريقة مبسطة 

وعملية لتبيان أهمية وفائدة الرسوم والنماذج الصناعية لقطاع االعمال .
   

ويعتبر هذا اجلهد ثمرة للتعاون بني وزارة الصناعة والتجارة والتموين واملنظمة العاملية للملكية 
الفكرية (الويبو) لزيادة مستوى الوعي بحقوق امللكية الفكرية.

استراتيجيتها  وإدراج  الدليل  بهذا  االستعانة  على  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  نحثّ  وإننا 
الصناعة  وزارة  وترحب  العامة،  أعمالها  استراتيجية  الصناعية في  والنماذج  بالرسوم  املتعلقة 
وتلبية  الدليل  لتحسني  تعليقات  بأية  الصناعية  امللكية  حماية  /مديرية  والتموين  والتجارة 

إحتياجات الشركات الصغيرة واملتوسطة في األردن.



  تشير عبارة الرسم أو النموذج الصناعي عادة إلى 
فيقال مثالً عن الكرسي الذي  شكل املنتج العام. 

إذا ما كان  أنه منوذج صناعي جيد  أجيد تصميمه 

إلى  الشركة  تعمد  وعندما   .ً مستحبا منظره 

سماته  الواقع  في  ترسم  فإنها  منتج،  تصميم 

الوظيفية ومعامله اجلمالية مراعية في ذلك مسائل 

والتكاليف  املنتج  تسويق  إمكانية  مثل  شتى 

وتخزينه  نقله  وسهولة  تصنيعه  على  املترتبة 

وتصليحه وإتالفه.

إذ أن قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

االردني يشير إلى الرسم أو النموذج الصناعي 

املنتج.  من  اجلمال  أو  الزينة  جوانب  به   يقصد  و 

الكرسي فقط.  إلى مظهر  أنه يشير  ذلك  ويعني 

سمات  على  ينطوي  قد  املنتج  تصميم  أن  ومع 

تقنية أو وظيفية، فإن الرسم أو النموذج الصناعي 

والنماذج  الصناعية  الرسوم  قانون  في  املذكور 

اجلمالي،  البعد  إلى  إال  يشير  ال  االردني  الصناعية 

مت  حيث  وظيفي  أو  تقني  جانب  أي  عن   ً بعيدا

تعريفهما بالقانون كما يلي: 

أي تركيب أو تنسيق للخطوط  الرسم الصناعي : 

أو يكسبه شكالً خاصاً  رونقا  املنتج  يضفي على 

سواء مت ذلك باستخدام األلة أو بطريقة يدوية مبا 

في ذلك تصاميم املنسوجات .

سواء  مجسم  شكل  كل   : الصناعي  النموذج 

 ً ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهرا

خاصاً ميكن إستخدامه ألغراض صناعية أو حرفية 

.

أنواع  في  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  يظهر   و 

واحلرف  واألزياء  الصناعة  منتجات  من  كثيرة 

اليدوية، من األدوات التقنية والطبية إلى الساعات 

األدوات  ، ومن  الكمالية األخرى  والسلع  واجملوهرات 

إلى  الكهربائية  واألجهزة  واألثاث  واأللعاب  املنزلية 

تصاميم  ومن  الهندسية،  والتصاميم  السيارات 

وتبرز أهمية  النسيج إلى أجهزة الرياضة البدنية. 

أغلفة  في  أيضاً  الصناعية  والنماذج  الرسوم 

املنتجات وأوعيتها وطريقة تركيبها.

ويتألف الرسم أو النموذج الصناعي بشكل عام مما 

يلي:

* معالم مجسمة، مثل شكل املنتج.
أو  األمناط  أو  الزينة  مثل  مسطحة،  معالم  أو   *

اخلطوط أو األلوان في املنتج.

املعالم  من  أكثر  أو  معلمني  من  تشكيلة  أو   *
املذكورة    

١- الرسوم والنماذج الصناعية

ما هو الرسم أو النموذج الصناعي؟

     مثال على رسم مسطح

مثال على منوذج مجسد 

٦

رسوم أو مناذج مبتكرة في قطاع األعمال
 ً قدرا األحيان  من  كثير  في  الشركات  تخصص 

ً من الوقت واملوارد لتحسني جاذبية الرسم  كبيرا

وتعمد  منتجها.  فيه  يتجسد  الذي  النموذج  أو 

جديدة  مناذج  أو  رسوم  إبتكار  إلى  الغالب  في 

لتحقيق الغايات التالية:

شرائح  يستقطب  شكل  في  املنتج  إعداد   -١
إذ أن إدخال تعديالت طفيفة  محددة من السوق: 

(كساعة  مناذجها  أو  املنتجات  بعض  رسم  على 

من  مختلفة  لفئات  مناسبة  يجعلها  قد  اليد) 

األعمار أو الثقافات 

الوظيفة  أن  ومع  االجتماعية.  املستويات  أو 

التصميم  فإن  تتغير،  ال  اليد  لساعة  الرئيسية 

عن  يختلف  الصغار  ألذواق  يستجيب  الذي 

التصميم الذي يستجيب ألذواق الكبار عامة.

إذ أن العديد من  فتح حيز جديد في السوق:   -  ٢
إلى فتح حيز جديد في سوق  الشركات تسعى 

اجلديدة  منتجاتها  بإنزال  املنافسة  فيها  حتتدم 

منتجات  عن  لتمييزها  مبتكرة  مناذج  أو  برسوم 

األشياء  على  ذلك  ينطبق  وقد  منافسيها. 

والصحون  واألكواب  واألحذية  كاملفاتيح  العادية 

الثمن  غالية  تكون  قد  التي  السلع  وعلى 

كاجملوهرات واحلواسيب والسيارات.

٣ -تعزيز الصورة املؤسسية: إذ أن الشركات جتمع 
والنماذج  الرسوم  بني  األحيان  من  كثير  في 

إلبراز  املتميزة  التجارية  والعالمات  املبتكرة 

في  منها  العديد  جنح  وقد  املؤسسية،  صورتها 

طريق  عن  صورته  وتغيير  جديدة  صورة  رسم 

التركيز على رسم املنتج أو منوذجه.

يزيد الرسم أو النموذج الصناعي من قيمة املنتج، 

إذ يجعله جذاباً ومستحباً في نظر املستهلك وقد 

املنتج.  لبيع  عليها  املعتمد  الوحيدة  امليزة  يكون 

والنماذج  الرسوم  حماية  حتتل  أن  بدّ  فال  وعليه 

األعمال  استراتيجية  في  حاسماً  مكاناً  القيّمة 

التي يطبقها أي مصمم أو صانع.

من  الصناعي  النموذج  أو  الرسم  مالك  ويكتسب 

في  تسجيله  طريق  عن  منوذجه  أو  رسمه  حماية 

وزارة  في  الصناعية  امللكية  حماية  مديرية 

مبنع  االستئثاري  احلق  والتموين  والتجارة  الصناعة 

القيام  من  موافقته  على  يحصل  لم  إذا  الغير 

ألغراض جتارية بصنع منتجات مت نسخ الرسم الذي 

حتمله أو النموذج الذي حتويه او جزء أساسي منه او 

إستيراد هذه املنتجات أو بيعها.

احلماية  تلك  املتأتية من  التجارية  الفائدة  وتتضح 

مما تكسبه الشركة من قدرة تنافسية ويحمله من 

عائد إضافي بطريقة أو أكثر من الطرق التالية  :

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  يسمح   *
مبنع املنافسني من نسخه أو تقليده فيعزز قدرة 

صاحبه التنافسية.

ملاذا يتعني حماية الرسوم والنماذج الصناعية؟

٧



* ويساهم تسجيل رسم أو منوذج قيّم في حتصيل 
ابتكار  في  ف  املوظَّ االستثمار  من  به  بأس  ال  عائد 

املنتج وتسويقه وبالتالي زيادة األرباح.

عداد  في  الصناعية  والنماذج  الرسوم  وتدخل   *
األصول التجارية التي تستطيع أن تزيد من القيمة 

النجاح  زاد  وكلما  ومنتجاتها.  للشركة  التجارية 

قيمته  ارتفعت  النموذج  أو  الرسم  يلقاه  الذي 

بالنسبة إلى الشركة.

* ومن املمكن أيضاً الترخيص  باستعمال الرسم أو 
ما.  مبلغ  مقابل  للغير  بيعه)  (أو  احملمي  النموذج 

من  كان  ما  أسواق  بدخول  الترخيص  ويسمح 

املمكن دخولها من قبل.

الصناعية  والنماذج  الرسوم  تسجيل  ويشجع   *
املنافسة املشروعة واملمارسات التجارية الشريفة 

التي حتفز بدورها إنتاج أنواع مختلفة من املنتجات 

اجلذابة مبظهرها.

النموذج  أو  الرسم  تسجيل  الدول  غالبية  تفرض 

الصناعي لكي يحظى باحلماية وذلك مبوجب قانون 

هذه  إحدى  واألردن  الصناعية  والنماذج  الرسوم 

الدول.

الصناعي  النموذج  أو  الرسم  تسجيل  ويتطلب 

إيداع طلب لدى  مديرية حماية امللكية الصناعية 

في وزارة الصناعة و التجارة .

والنماذج  بالرسوم  الشركات  بعض  تستعني  وقد 

جناح  إلختبار  تسجيلها  غير  من  الصناعية 

عاتقها  على  تأخذ  أن  قبل  السوق  في  منتجاتها 

اجلهود والتكاليف املترتبة على تسجيل الرسم أو 

في  رواجاً  يلقى  ال  قد  الذي  الصناعي  النموذج 

أو  الرسوم  بعض  فإن  ذلك،  على  وعالوة  السوق. 

النماذج تظل في السوق مدة قصيرة وال سيما في 

أو  الرسم  تسجيل  عدم  ويعتبر  األزياء.  قطاع 

النموذج بالنسبة إلى ذلك النوع من املنتجات حالً 

على أن املنتج ما أن يصنّع حتى تبدأ مهلة   .ً جيدا

ً يتعني خاللها على صاحب الرسم  طولها ١٢ شهرا

واحلماية  منوذجه،  أو  رسمه  يسجل  أن  النموذج  أو 

املكفولة للرسم أو النموذج غير املسجل محدودة، 

ذلك أن من األصعب إنفاذ احلق فيها من إنفاذه في 

رسم أو منوذج مسجل . 

اختالفاً  عامة  تختلف  ال  املصباح  وظيفة  أن  مع 

ً بني منتج وآخر ، على أن مظهرها له دور  شديدا

حاسم في جناح املنتج في السوق  ، ولذلك حتتوي 

سجالت الرسوم والنماذج الصناعية في العديد 

من البلدان على قائمة طويلة بالرسوم والنماذج 

املصممة للمنتجات املنزلية، كاملصابيح.

إلقاء بعض الضوء على الرسوم والنماذج الصناعية

٢ -حماية الرسوم والنماذج الصناعية
كيف ميكن احلصول على احلماية للرسوم

والنماذج الصناعية؟ 

٨

النموذج  او  الصناعي  الرسم  مالك  يكتسب  و   *
الصناعي بعد تسجيله احلق في حمايته وذلك عن 

طريق ما يلي:

من  موافقته  على  يحصل  لم  إذا  الغير  مبنع   -١
نسخ  مت  منتجات  بصنع  جتارية  ألغراض  القيام 

الرسم الذي حتمله أو النموذج الذي حتويه او جزء 

اساسي منه أو إستيراد هذه املنتجات أو بيعها .

٢- ال متتد احلماية الى أي جزء من الرسم الصناعي 
أو النموذج الصناعي مت تسجيله إذا كان ذلك اجلزء 

تفرضه اعتبارات وظيفية او فنية بحتة .

املنصوص  االفعال  من  باي  الغير  قيام  ويعتبر   -٣
مالك  حقوق  على  تعديا   (١) الفقرة  في  عليها 

الرسم الصناعي او النموذج الصناعي و يقع حتت 

طائلة املسؤولية القانونية اذا كان الغير يعلم او 

رسم  على  يتعدى  بانه  يعلم  أن  مبقدوره  كان 

وفقاً  باحلماية  يتمتع  صناعي  منوذج  أو  صناعي 

ألحكام القانون االردني.

ما الذي ميكن تسجيله كرسم أو منوذج صناعي؟

لنفترض أن شركة صممت مظلة بنموذج مبتكر 

امللكية  حماية  مديرية  لدى  النموذج  وسجلت 

الصناعية وحصلت بالتالي على حقوق استئثارية 

أن  ذلك  ويعني  نفسه.  النموذج  ذات  املظالت  في 

صنع  قد  منافساً  أن  اكتشفت  ما  إذا  الشركة 

أن يكون  يكاد  بنموذج  أو  بالنموذج نفسه  مظالت 

أو  القبيل  ذلك  من  مظالت  باع  أو  نفسه  هو 

استوردها، فبإمكان الشركة أن متنعه من االنتفاع 

بنموذجها وقد حتصل على تعويض عن األضرار التي 

تتكبدها من جراء اإلنتفاع بذلك النموذج من غير 

تصريح منها.

رة وإن كانت ال تستطيع  وعليه فإن الشركة املبتكِ

تنافسها،  منتجات  صنع  من  املنافسني  منع 

تشبه  منتجات  صنع  من  متنعهم  أن  فبإمكانها 

منتجاتها وتستفيد من إبتكاراتها. 

ما هي احلقوق التي تكفلها حماية 

احلقوق االستئثاريةالرسوم والنماذج الصناعية؟

بإذن من : السيد رياض ممتاز محمد عوني

٩

*  من املمكن حماية الرسوم والنماذج الصناعية مبوجب 
حق املؤلف في االردن وبحسب نوع الرسم أو النموذج. 
في  استئثارية  حقوقاً  عامة  املؤلف  حق  ويكفل 
املصنفات األدبية والفنية. ، وقد يكون ذلك اخليار مناسباً 

للشركات الصغيرة أو املتوسطة.
املشروعة  غير  املنافسة  قانون  يحمي  االردن  وفي   *
يد  على  التقليد  من  الصناعي  النموذج  أو  الرسم 

املنافسني.

يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابال 

للتسجيل بتوافر الشروط التالية:

*  أن يكون جديدا لم يكشف عنه للجمهور في أي 
ذلك  في  مبا  كانت  طريقة  بأي  العالم  في  مكان 

مت  سواء  ملموس  بشكل  نشره  أو  إستعماله 

الكشف قبل ايداع طلب التسجيل او قبل تاريخ 

يعتد  (ال  احلال  مقتضى  حسب  الطلب  أولوية 

شهرا  عشر  االثنى  خالل  حدث  اذا  بالكشف 

السابقة).

*  ان يكون قد مت ابتكاره بصورة مستقلة.

سبل بديلة حلماية الرسوم الصناعية 
والنماذج الصناعية ؟



حمايتها  يجوز  ال  التي  والنماذج  الرسوم  تشمل 

بالتسجيل في االردن ما يلي :

* الرسوم والنماذج التي ال تستوفي شرط اجلدة او 
األصالة او الطابع اخلاص (كما ورد شرحه اعاله)

التي  الصناعية  النماذج  او  الصناعية  الرسوم    *
تفرضها بصورة اساسية اعتبارات وظيفية او فنية 

بحتة (ميكن حمايتها مبوجب قانون براءات االختراع 

أو قانون األسرار التجاريه) على ان يكون القرار مبنياً 

على تنسيب جلنة فنية تشكل لهذه الغاية.

الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية اخملالفة   *
للنظام العام او اآلداب العامة.

والنماذج  الرسوم  قسم  استشارة  وميكن   *
الصناعية في الوزارة او متخصص في هذا اجملال ( 

محام او وكيل تسجيل ملكية صناعية).

يجب على صاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن 

أو  الرسم  لتسجيل  ذكرها  التالية  اإلجراءات  يتبع 

النموذج الصناعي في بلده :

الرسوم  مسجل   لدى  التسجيل  طلب  يقدم   *
امللكية  حماية  مبديرية  الصناعية  والنماذج 

الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة  والتموين على 

املنتج  نوع  فيه  مبيّناً  الغاية  لهذه  املعد  النموذج 

الفوتوغرافية  والصور  الرسومات  به  ومرفقاً 

والبيانات اإليضاحية التي متثل الرسم او النموذج.

التسجيل  طلب  منوذج  على  احلصول  (ميكن 
امللكية  حماية  مديرية  موقع  خالل  من  ومرفقاته 

الصناعية

(  www.mit.gov.jo

ما الذي ال ميكن حمايته مبوجب احلقوق 

كيف يتم تسجيل الرسم أو النموذج في الرسم أو النموذج الصناعي؟

الصناعي؟

باذن من السيدة ملى جريس القسوس
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 ."ً "أصليا النموذج  أو  الرسم  يكون  أن  ويجب   *
ابتكره  ما  إذا  أصلياً  النموذج  أو  الرسم  ويعتبر 

ً لرسم  صاحبه بنفسه ولم يكن نسخة أو تقليدا

أو منوذج سابق

*  ويجب أن يكون للرسم أو النموذج "طابع خاص". 
ويتم ذلك عندما يترك الرسم أو النموذج انطباعاً 

عاماً يختلف عن اإلنطباع العام الذي يحدثه رسم 

أو منوذج سابق بعد إتاحته للجمهور

*  ويجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدا ويعتبر 
أو  نسخة  يكن  لم  إذا  جديدا  النموذج  أو  الرسم 

ً لرسم أو منوذج سابق. تقليدا

* وجتدر االشارة الى ان القانون االردني يسمح بحماية 
والنموذج  الرسم  تعريف  حسب  اليدوية  احلرف 

قسم  استشارة  به  املوصى  ومن  اعاله  الصناعي 

الرسوم والنماذج الصناعية مبديرية حماية امللكية 

أو  والتموين  والتجاره  الصناعة  بوزارة  الصناعية  

وكيل تسجيل ملكية فكرية معتمد.

للرسوم  املؤقتة  باحلماية  الصادرة  الشهادة  ح. 
في  تعرض  التي  الصناعية  النماذج  او  الصناعية 

املعارض الرسمية إن وجدت . 

ط. ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في 
اجلريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي أو 

كلمة  مائتي  على  يزيد  ال  مبا  الصناعي  النموذج 

على أن يشمل ما يلي : 

غير  كان  إذا  التسجيل  وطالب  املبتكر  إسم   .١
املبتكر وعنوان كل منهما . 

صورة عن أفضل شكل من أشكال الرسومات   .٢
او  الصناعي  بالرسم  العالقة  ذات  التوضيحية 

النموذج الصناعي . 

(ج)  و  (ب)  الفقرتني  في  إليها  املشار  البيانات   .٣
اعاله.

واملوضوعية  الشكلية  واملتطلبات  الشروط  اذا حتققت 

رسم  بدفع  الطالب  ويكلف  الطلب  يقبل  الطلب  في 

النشر ومينح املوافقة املبدئية ويتم نشر إعالن املوافقة 

ملخصاً  اإلعالن  يتضمن  أن  على  الرسمية  اجلريدة  في 

عن الرسم .

الرسم  تسجيل  طلب  على  إعتراض  أي  يقدم  لم  إذا   
يوما من  الصناعي خالل تسعني  النموذج  او  الصناعي 

رفض  مت  أو  الرسمية  اجلريدة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ 

االعتراض ، مينح طالب التسجيل شهادة تسجيل بعد 

إستيفاء الرسوم املقررة. 
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*  يرفق بطلب التسجيل املستندات التالية : 
للرسم  التوضيحية  اخملططات  من  نسخ  ثالث   . أ 

الصناعي أو النموذج الصناعي . 

ب. نوع املنتج املتعلق بالرسم الصناعي أو النموذج 
الصناعي . 

الرسم  تسجيل  املراد  األصناف  او  الصنف  ج. 
الصناعي النموذج الصناعي من اجلها . 

صورة عن شهادة تسجيل الشركة أو املؤسسة  د. 
أو عقد التاسيس ، حسب مقتضى احلال ، اذا كان 

طالب التسجيل شخصاً معنوياً . 

في  التسجيل  طالب  حق  يثبت  الذي  املستند  هـ 

الرسم الصناعي او النموذج الصناعي اذا لم يكن 

هو املبتكر

و. سند الوكالة مصدق حسب األصول . 
صورة عن الطلب السابق واملستندات املرفقة به  ز. 
والدولة  ايداعه  ورقم  تقدميه  تاريخ  تبني  وشهادة 

التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن إدعاء بحق 

من   (٨) املادة  الحكام  وفقا  التسجيل  في  االولوية 

القانون. 

- دفع رسم تقدمي الطلب  ومقداره ٣٠ دينارا.
وكيل تسجيل ملكية  االستعانة بخدمات  ويجوز 

في  الشركة  ليساعد  متخصص  محام  أو  فكرية 

إجراءات  وإستكمال  الطلب  إيداع  إجراءات 

وكالة  تقدمي  احلالة  هذه  في  ويتعني  التسجيل. 

حسب االصول  .

أن  أو  التسجيل  طالب  يكلف  أن  للمسجل  يجوز 

املتعلقة  املنتجات  من  عينات  بتقدمي  له  يسمح 

برسومه الصناعية أو مناذجه الصناعية .

فنيني  فاحصني  قبل  من  الطلب  فحص  يتم   
الشروط  من  للتاكد  (مهندسني)  متخصصني 

الشكلية للطلب الواردة أعاله وإذا لم يتم استيفاء 

يتم  يوما)  (ستني  احملددة  املدة  خالل  الشروط  تلك 

اعتبار طالب التسجيل متنازال عن طلبه.

يقوم الفاحص الفني بدراسة الطلب من الناحية 

والنماذج  الرسوم  مع  للمقارنة  املوضوعية 

واالصالة  اجلدة  من  للتاكد  واملنشورة  املسجلة 

اإلستعانة  ويجوز   . مينع تسجيلها  ما  وجود  وعدم 

لغايات  جهة  اية  لدى  املتوافرة  الفنية  باخلبرة 

الفحص املوضوعي.



١- طلب تسجيل رسم او منوذج صناعي (٣٠) دينار.
٢- اجور النشر باجلريدة الرسمية (٥٠) دينار.

او  صناعي  رسم  تسجيل  شهادة  اصدار  رسم   -٣
منوذج صناعي (٥٠) دينار.

االستعانة  على  أيضاً  مترتبة  تكاليف  وهناك 

بخدمات وكيل تسجيل ملكية صناعية ليساعد 

الشركة في إجراءات التسجيل  عند إيداع الطلب.

وقد يكون هناك بعض التكاليف املتصلة بترجمة 

أريدت حمايته  إذا ما  أو النموذج الصناعي  الرسم 

في اخلارج.

مدة حماية الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي 

طلب  إيداع  تاريخ  من  تبدأ  سنة  عشرة  خمس 

بحق  اإلدعاء  تاريخ  من  أو  املسجل  لدى  تسجيله 

االولوية حسب مقتضى احلال .

تسجيله  فيمكن  األصلي  النموذج  أو  الرسم  أما 

معاً؟  االثنني  طلب  ميكن  فهل  صناعي.  كنموذج 

واجلواب نعم.

للتسجيل  إمهال  بفترة  األردني  القانون  يسمح 

مقدارها اثني عشر شهرا تسبق تاريخ ايداع طلب 

ً من  التسجيل في اململكة أو تاريخ األولوية إعتبارا

التاريخ الذي يتاح فيه الرسم او النموذج للجمهور 

أو يكشف عنه أو ينشر ويكون احلال كذلك عندما 

في  تعرض  أو  النموذج  أو  الرسم  حتمل  سلع  تباع 

معارض أو تنشر في قوائم السلع أو يعلن عنها في 

الكتيبات اإلعالنية أو أثناء الدعاية قبل إيداع طلب 

أن  الفترة،  تلك  خالل  للشركة  ويجوز  التسجيل. 

أن  غير  من  األسواق  إلى  النموذج  أو  الرسم  تُنزل 

يفقد "جِدته" وأن تطلب بعد ذلك تسجيله.

على أن الوضع ليس كذلك في كل البلدان، وهذه 

من  ولذلك  األحوال،  كل  في  محدودة  الفترة 

املستساغ في الغالب احلفاظ على سرية الرسم أو 

النموذج ريثما يودع طلب حماية الرسم أو النموذج. 

حقوق  أية  متلك  ال  الشركة  فإن  ذلك،  على  وعالوةً 

استئثارية في الرسم أو النموذج أثناء فترة  االمهال. 

كم من الوقت تستغرق إجراءات تسجيل

 الرسم أو النموذج؟

ما هي فترة اإلمهال؟

كم تدوم فترة حماية الرسم أو النموذج 

الصناعي؟

ما هي التكلفة املترتبة على حماية

 رسم أو منوذج صناعي؟

بإذن من شركة بيبي اند تشلدرن

مثال : شركة بيبي آند شيلدرن

النموذج  أو  الرسم  تسجيل  إجراءات  تستغرق 

 ً شهرا الصناعي عامة ما بني ستة أشهر الى ١٢ 

األمور،  لبعض  نتيجة  أطول  مدة  تستغرق  وقد 

منها االعتراضات التي قد يثيرها فاحص الرسم أو 

الغير  قبل  تقدم من  التي  االعتراضات  النموذج.او 

والنموذج  الرسم الصناعي  على طلبات تسجيل 

الصناعي . 

أو  الرسم  سرية  على  احلفاظ  أهمية  هي  ما 

النموذج قبل التسجيل؟

منوذجها  أو  رسمها  حتمي  أن  شركة  أرادت  إذا 

الصناعي ، فال بدّ لها من أن حتفظ سرية الرسم أو 

حلماية  األساسي  الشرط  ألن  وذلك   ، النموذج 

ً".فالرسم أو  الرسم أو النموذج هو أن يكون "جديدا

طريق  عن  للجمهور  عنه  ف  يُكشَ الذي  النموذج 

يعتبر  ال  قد  الشركة  منتجات  قائمة  في  اإلعالن 

بعد مرور اثني عشر شهرا من الكشف   "ً "جديدا
وال  العام  ُلك  امل من   ً جزءا ويصبح  للجمهور،  عنه 

ميكن حمايته.

استطاعت الشركة أن تُنزل منتجها في أسواق   
عشرة بلدان أو أكثر في ثالثة قارات مختلفة، إما 

مباشرة أو عن طريق الترخيص بالنموذج املسجل. 

الشبكة  وأصبحت   ً باهرا جناحاً  املنتج  لقي  وقد 

برحت  ما  التي  الشركة  منتجات  أهم  من  تعتبر 

مبا  متسلحة  العالم  أرجاء  مختلف  في  تنشره 

إحتكار  من  الصناعي  النموذج  حماية  تكفله 

قانوني

آند  بيبي  الصغيرة  الفرنسية  الشركة  التفتت 

ع  الرضَّ األطفال  رعاية  أهمية  إلى  شيلدرن 

شبكة  فصممت  االستحمام،  أثناء  وراحتهم 

وقد  الرضيع.  عليها  يوضع  اإلستحمام  حلوض 

بإقبال  واألصلي  البسيط  النموذج  ذلك  حظي 

العالم.  أنحاء  كل  من  الرضع  واألطفال  األمهات 

وقد أودعت الشركة طلباً دولياً لتسجيل النموذج 

حماية  بهدف   ٢٠٠٠ مارس/آذار  في  الصناعي 

إجراءات  استكمال  وعقب  اجلديد.  منتجها 

التسجيل،
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التحسينات  في  استئثاري  حق  ضمان  أُريد  إذا 

الوظيفية الواردة في منتج بعينه، فمن املوصى به 

أو احلفاظ  براءة اختراع  عامة طلب احلماية مبوجب 

على سرية الوظيفة إذا لم تكن ظاهرة في املنتج 

من  كثير  وفي  التجارية،  األسرار  ضمن  وإعتبارها 

التحسينات  بني  اجلديد  املنتج  يجمع  األحيان، 

ولنفترض أن  الوظيفية واملعالم اجلمالية املبتكرة. 

يأتي  وقد   ،ً جديدا منقوالً  هاتفاً  صممت  شركة 

الهاتف املنقول ثمرة مجموعة من التحسينات في 

العناصر اإللكترونية مما ميكن حمايته مبوجب براءة أو 

أكثر. 

احلماية  نوع  يكون  فقد  املثال،  سبيل  وعلى 

أو  الرسم  وملكية  احلماية  وفاعلية  وتكاليفها 

النموذج من االعتبارات املهمة عند اتخاذ القرار في 

املسائل التالية:

داخل  منوذج  أو  رسم  استحداث  في  الشروع   *
الشركة أو تكليف مؤسسة بتلك املهمة؛

* حتديد موعد ألول مرة يظهر فيه الرسم أو النموذج 
اجلديد في اإلعالنات أو األسواق

    أو املعارض العامة؛
* اختيار أسواق الصادرات املستهدفة؛

بشأن  الشركة  تتخذها  التي  القرارات  تؤثر  قد 

الصناعية  مناذجها  أو  رسومها  حماية  طريقة 

احلماية  لتلك  تختارهما  اللذين  واملكان  والتاريخ 

إدارة  مجاالت  من  أخرى  مجاالت  في   ً كبيرا  ً تأثيرا

ً إدراج  الرسوم والنماذج الصناعية. ومن الضروري إذا

في  الصناعية  والنماذج  الرسوم  حماية  قضايا 

تعتمدها  التي  العامة  األعمال  إستراتيجية 

الشركة. 
ما الذي ينبغي فعله إذا كان الرسم أو النموذج

 يجمع بني حتسينات وظيفية ومعالم جمالية؟

حماية الرسوم والنماذج واستراتيجية األعمال

 نوكيا
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عنه  التنازل  أو  النموذج  أو  بالرسم  والترخيص   *
لذلك  تاريخ  وحتديد  تستغله  أخرى  لشركات 

الترخيص أو التنازل وشروطه.

ويحرص العديد من املصممني على حماية جوانب 

مختلفة  حقوق  مبوجب  منتجاتهم  من  مختلفة 

من  بدّ  فال  ذلك،  ومع  الفكرية  امللكية  حقوق  من 

االلتفات إلى الفرق األساسي بني البراءات من جهة 

أخرى  جهة  من  الصناعية  والنماذج  والرسوم 

على  تنطوي  التي  االختراعات  حتمي  فالبراءات 

في  احلقوق  أما  املنتج،  في  وظيفية  حتسينات 

املظهر  فتحمي  الصناعية  والنماذج  الرسوم 

اخلارجي للمنتج .

او  الصناعي  الرسم  تسجيل  في  احلق  يكون 

النموذج الصناعي:

*  للمبتكر او ملن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
*   جلميع األشخاص املشتركني في إبتكار الرسم او 
النموذج إذا كان ذلك نتيجة جهدهم املشترك على 

أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما 

لم يتفقوا على غير ذلك.

اذا  إيداع طلب تسجيله  للمبتكر األسبق في      *
منهم  واحد  كل  وكان  شخص  من  اكثر  ابتكره 

مستقال عن اآلخر.

لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ    *
لم  ما  االبتكار  هذا  باجناز  مبوجبه  التزم  عقد عمل 

ينص العقد على غير ذلك.

*   ويجوز ايداع الطلب مباشرة او عن طريق وكيل ( 
، وفي حال  او محام مزاول)  وكيل ملكية صناعية 

كان مودع الطلب أجنبيا يجب تعيني وكيل .

*  ظلت شركة دوراسيل حتى الثمانينيات ال تصنع 
استعانت   ،١٩٨١ سنة  وفي  قلوية.  بطاريات  إال 

إلنتاج  مستقلني  مصممني  بخدمات  الشركة 

مصباح لليد أنزل األسواق بعد وقت قليل من ذلك 

بجائزة مجلس  املصباح  فاز منوذج  ثم  سنة ١٩٨٢. 

اململكة املتحدة للرسوم والنماذج الصناعية بعد 

سنتني. وظلت الشركة تنتج مصباح اليد بأشكال 

املستهدفة.  لألسواق  وفقاً  مصممة  ومناذج  شتى 

األلوان  زاهية  للشباب  أيضاً مصابيح  واستحدثت 

املنتج  في  املبتكرة  الوظيفية  املعالم  وحتظى 

بحماية البراءات بينما يستفيد النموذج من احلماية 

بطاريات  تتداول  التي  الرئيسية  البلدان  كل  في 

دوراسيل.

*  يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على أكثر من 
تكون  ان  على  صناعي  منوذج  أو  صناعي  رسم 

او  واحدة  مجموعة  أو  واحد  صنف  من  جميعها 

في  ويستوفى  األردني  للقانون  وفقا  واحد  تركيب 

هذه احلالة الرسم املقرر عن كل رسم صناعي او 

منوذج صناعي.( انظر جدول االصناف، ملحق رقم ١) 

مثال : تراكس 

العامة صممه  للمقاعد  نظام  عبارة عن  تراكس 

رودني كينسمان وتتولى بيعه وتسويقه شركة أو 

وكان الغرض املنشود أصالً  أم كي ديزاين احملدودة. 

من تصميم منوذج تراكس للمقاعد تلبية شروط 

كانت  التي  البريطانية  احلديدية  السكك  شركة 

مريحة مبظهر جميل  قد طلبت تصميم مقاعد 

وتقاوم التقلبات املناخية وحتتاج إلى قدر قليل من 

تراكس  مقعد  أصبح  الزمن،  مرور  ومع  الصيانة، 

منوذجه  إلى  جزئياً  ذلك  ويعزى  ناجحاً  منتجاً 

في   ً مطارا  ٦٠ من  أكثر  به  أخذ  وقد  العملي، 

العالم.

كنموذج  باحلماية  تراكس  مقعد  منوذج  ويتمتع 

واستراليا  املتحدة  اململكة  في  مسجل  صناعي 

وبلدان بنيلوكس وأملانيا وإيطاليا واليابان والواليات 

املتحدة األمريكية.

بتسويق  االستئثار  املالكة  للشركة  ذلك  ويكفل   
تلك  في  احملمي  النموذج  فيه  يتجسد  الذي  املنتج 

البلدان وقد أقدمت الشركة في بعض احلاالت على 

الترخيص لشركات أجنبية بإنتاج مقعدها مقابل  

مبالغ ماليه تسدد لها.

يجوز عادة للشخص الذي ابتكر الرسم أو النموذج 

مبوجب  يعمل  كان  إذا  عمله  صاحب  أو  الصناعي 

عقد أن يطلب التسجيل، وقد يكون مودع الطلب 

يكون  (كأن  مؤسسة  أو  نفسه)  (كاملصمم   ً فردا

الطلب  إيداع  يجوز  احلالتني،  كلتا  وفي  شركة). 

ملكية  تسجيل  وكيل  طريق  عن  أو  مباشرة 

صناعية. وإذا كان مودع الطلب أجنبياً، يكون ملزماً 

معتمد  صناعية  ملكية   تسجيل  وكيل  بتعيني 

ليمثله في االردن. 

نْ الذي ميلك احلقوق في الرسم أو النموذج مَ

 الصناعي؟

هل ميكن أن يحتوي طلب التسجيل  الواحد 

على  عدة رسوم أو مناذج؟

نْ الذي يجوز له أن يطلب حماية الرسم مَ

 أو النموذج الصناعي؟

  باذن من شركة دوراسيل

بإذن من شركة تراكس

١٤

نْ يصمم مجموعة من الكراسي  ويعني ذلك أنَّ مَ

فإن  حمايتها،  في  ويرغب  مثالً  واخلزائن  والطاوالت 

العديد من البلدان ومن بينها األردن  سيسمح له 

بإيداع طلب واحد يشمل كل ذلك بإعتبارها تنتمي 

كان  وإذا  املنتجات.  من  ذاته  الصنف  إلى  جميعاً 

الهدف حماية مصباح أيضاً،فيستدعي األمر إيداع 

فاملصابيح ال تنتمي إلى الفئة ذاتها من  طلب آخر. 

املنتجات.

ان  الصناعي  النموذج  او  الصناعي  الرسم  ملالك 

إذناً   ( اعتباري  أو  طبيعي  شخص   ) الغير  مينح 

خطي  عقد  مبوجب  النموذج  او  الرسم  باستغالل 

يتم تسجيله لدى املسجل وعليه احملافظة على ما 

في العقد من سرية .

وحتتوي عقود الترخيص في كثير من األحيان على 

قيود بشأن البلدان التي يجوز للمرخص له اإلنتفاع 

الترخيص  سريان  ومدة  النموذج  أو  بالرسم  فيها 

ونوع املنتجات التي يجوز أن يتصل بها االنتفاع.

هل من املمكن الترخيص بالرسوم والنماذج

 الصناعية؟

١٥



بنظام  انتفاعاً  األكثر  العشر  املؤسسات  كانت 

والنماذج  للرسوم  الدولي  اإليداع  بشأن  الهاي 

سنة  املودعة  الطلبات  عدد  حيث  من  الصناعية 

إنتريور  وشركة  سواتش  مجموعة  من  كل   ٢٠٠١

وشركة سوني في اخلارج وشركة هرمس وشركة 

وبوش  فيلّوروا  وشركة  نوكيا  وشركة  دملركرايزلر 

لإللكترونيات  فيلبس  وشركة  مولينكس  وشركة 

وشركة سالومون.

حماية الرسوم والنماذج على الصعيد الدولي

١٧

 وال بدّ للشركة التي ترغب في الترخيص باالنتفاع 
بالرسم أو النموذج الصناعي في بلدان أجنبية أن 

تكون قد حصلت على احلماية أو طلبتها على األقل 

بالنسبة إلى الرسم أو النموذج في البلدان املعنية.

للغير  التصريح  بفضل  الشركة،  وتستطيع 

باالنتفاع برسومها ومناذجها الصناعية عن طريق 

عقود الترخيص، أن حتصل على مصدر إضافي من 

من  النوع  ذلك  إلى  اللجوء  شاع  وقد  العائدات، 

ما  في  االستئثاري  املؤسسة  حلق  االستغالل 

وتأتي اتفاقات  تسجله من رسوم ومناذج صناعية، 

الصناعية  والنماذج  بالرسوم  املتعلقة  الترخيص 

كثيراً ضمن اتفاقات ترخيص أوسع نطاقاً وتشمل 

(أي أنها ال تقتصر على  كل جوانب املنتج املعني، 

عناصره املرئية فقط).

٣ - حماية الرسوم والنماذج الصناعية

 في اخلارج

٤ -إنفاذ احلقوق في الرسوم والنماذج

 الصناعية

يتجسد  منتجات  تصدير  تنوي  الشركة  كانت  إذا 

الترخيص  تنوي  أو  أصلي  منوذج  أو  رسم  فيها 

تلك  بتصنيع  أجنبية  بلدان  في  أخرى  لشركات 

أن  لها  فينبغي  تصديرها،  أو  بيعها  أو  املنتجات 

تلك  في  ومناذجها  رسومها  حماية  إلى  تعمد 

البلدان لتتمتع في اخلارج باحلقوق ذاتها التي تتمتع 

بها في السوق احمللية.

تتسم حماية الرسوم والنماذج الصناعية بالطابع 

اإلقليمي، أي أنها تنحصر عامة في البلد أو اإلقليم 

فإذا   .ً مسجال النموذج  أو  الرسم  فيه  يكون  الذي 

ومناذجها  رسومها  حتمي  أن  الشركة  شاءت 

تطلب  أن  عليها  التصدير،  أسواق  في  الصناعية 

احلماية في بلدان تلك األسواق.

من  عادة  تستفيد  الشركة  أن  إلى  االنتباه  ويجب 

 ً مهلة مدتها من ستة أشهر  إلى اثني عشر شهرا

األول  البلد  في  احلماية  طلب  تاريخ  من   ً اعتبارا

لتطالب باحلق في األولوية عندما تودع طلباً حلماية 

وما أن تنقضي  رسمها أو منوذجها في بلدان أخرى. 

تلك الفترة حتى يصبح من املستحيل للشركة أن 

تطلب حماية الرسم أو النموذج في بلدان أجنبية 

ً بعد ذلك. ألنه ال يعد جديدا
ففي األردن أن السبل املتاحة  ملالك الرسم الصناعي او 

الصناعية  والنماذج  الرسوم  حلماية  الصناعي  النموذج 

هي:

احلماية  تلتمس  أن  الشركات  بإمكان  الوطني:  املسار 

امللكية الصناعية  بإيداع طلبات منفصلة لدى مكاتب 

الوطنية في كل بلد تنوي احلصول على احلماية فيه. 

إذا كانت الشركة تستهدف مجموعة  املسار اإلقليمي: 

من البلدان األعضاء في إتفاقات إقليمية تكفل تسجيل 

الرسوم والنماذج الصناعية في عدة بلدان، فبإمكانها أن 

ً لدى مكتب امللكية الصناعية اإلقليمي  تودع طلباً واحدا

املعني.

، فبإمكانها أن  وإذا ما اعتقدت الشركة بوجود تعدٍ

تختار في املقام األول إرسال خطاب يدعو املتعدي 

نشوء  بإحتمال  وإخطاره  التعدي  أعمال  وقف  إلى 

الشركة  وحق  منوذجه  أو  رسمه  بني  نزاع 

االستئثاري.ويفضل اإلستعانة بخدمات محام عند 

فقد  التعدي،  إستمر  وإذا  اخلطاب.  ذلك  صياغة 

تستدعي الضرورة مقاضاة املتعدي أمام احملاكم.

فيه  ميارَس  الذي  املكان  تعرف  الشركة  كانت  وإذا 

مباغتاً  إجراءً  تتخذ  أن  فبإمكانها  التعدي، 

(يصدر عادة  بالتفتيش واحلجز  أمر  باحلصـول على 

من أجل تنفيذ مداهمة مقر  عن احملكمة اخملتصة) 

مقر  أو  التعدي  متارس  أنها  احملتمل  الشركة 

الشخص احملتمل أنه ميارسه.

أن مينع استيراد  النموذج  أو  الرسم  وبإمكان مالك 

السلع اخملالفة بفضل التدابير املتاحة على احلدود 

استنادا  االردنيه  اجلمارك  تنفذها  والتي  الدولية 

واخلاصة بالتدابير  لسنة ٢٠٠٠  للتعليمات رقم (٧) 

احلدوديه حلماية حقوق امللكية الفكرية.

عامة  به  املوصى  فمن  تعدِ،  اكتشاف  حال  وفي 

طلب مشورة محام متخصص.

إنفاذ حقوقها عندما  بإمكان شركة  يكون  كيف 

أو  النسخ  أو  للتقليد  منوذجها  أو  يتعرض رسمها 

التعدي؟

الرسوم  قانون  حسب  النموذج  او  الرسم  ملالك 

(املادة  نص  األردني  الصناعية  والنماذج  الصناعية 

عند اقامة دعوى مدنيه أمام احملكمة اخملتصة   (١٧

ويكون  يقدم طلب  ان   ، التعدي على حقوقه  ملنع 

نقدية  او  الطلب مشفوعا بكفالة مصرفية  هذا 

التعدي وقف   -١  : التالية  االجراءات  اي من  التخاذ 

٢-احلجز التحفظي على املنتجات موضوع التعدي 
الصلة  ذات  االدلة  على  احملافظة   -٣ وجدت  اينما 

بالتعدي .   

وقد يكون إنفاذ أي حق من حقوق امللكية الفكرية 

على  عادة  طرحها  األفضل  من  معقدة  مسألة 

الفكرية  امللكية  مجال  في  متخصص  محام 

لالستفادة من مساعدته املهنية.

الرئيسية  املسؤولية  أن  إلى  اإلنتباه  من  بدّ  وال   
لتحديد أفعال التقليد أو التعدي املرتكبة في حق 

رسم أو منوذج صناعي ومالحقتها تقع على عاتق 

مالك الرسم أو النموذج، ويعني ذلك أنه مسؤول 

األسواق  في  منوذجه  أو  برسمه  اإلنتفاع  رصد  عن 

مالحقتهم  في  والبت  املزورين  أو  املقلدين  وحتديد 

أمام القضاء وسبل املالحقة ومواعيدها.

امللكية  مجال  في  املتخصص  احملامي  ويكون 

الفكرية عادة هو الشخص الكفؤ للحصول  منه 

املقلدين  مقاضاة  إمكانية  بشأن  املعلومات  على 

واملتعدين واملزورين في بلد الشركة وتقدمي النصح 

واملشورة لها بشأن تسوية النزاع.

ما هي دوافع حماية الرسوم والنماذج الصناعية 

في اخلارج؟

كيف ميكن للشركة أن حتمي رسومها ومناذجها

 الصناعية في اخلارج؟

١٦
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٥ - وسائل قانونية أخرى حلماية الرسوم  

والنماذج الصناعية

ملدة  الصناعية  والنماذج  الرسوم  تسري حماية    *
طلب  ايداع  تاريخ  من  تبدأ  سنة  عشر  خمسة 

هذا  في  االلتفات  وينبغي  املسجل  لدى  تسجيله 

والنماذج  الرسوم  تسجيل  إجراءات  أن  إلى  الصدد 

الصناعية قد تستغرق بعض الوقت وقد ال تناسب 

املنتجات التي تكون رهناً بأمناط طارئة (كاألزياء).

* ويدوم حق املؤلف مدى حياة املؤلف باإلضافة إلى 
٥٠ سنة بعد وفاته، حسب القانون االردني .

أو  رسمها  تسجيل  في  الراغبة  الشركة  على   *
منوذجها في بلد بعينه أن تدرك أنها ملزمة بتسديد 

من  يكون  وقد   . البلد  ذلك  في  املطبقة  الرسوم 

وكيل  بخدمات  اإلستعانة  الضروري  أو  املفيد 

ً على مساعدة  قادرا وأن  يكون  الفكرية  للملكية 

الشركة في إعداد طلبها، مما يستدعي دفع أتعاب 

ً.(جدول الرسوم:ملحق رقم ٢) الوكيل أيضا

النموذج  أو  الرسم  بتسجيل  اخملوَّل  احلق  إن   *
الصناعي حق مطلق، أي أن التعدي يعد قائماً  سواء 

ً أو لم يكن كذلك. كان التقليد متعمدا

*  وعلى مالك حق املؤلف الراغب في إنفاذ حقوقه 
أن   يثبت  أن  املؤلف  حق  حماية  قانون  على  بناء 

هو  حقوقه  على  يتعدى  أنه  يدعي  الذي  املصنف 

عن  مباشرة  غير  أو  مباشرة  نسخة  عن  عبارة 

املصنف احملمي مبوجب حق املؤلف.

ً إلى أن قانون حماية حق املؤلف اليقتضي  *  ونظرا
احملمية   املصنفات  لتسجيل  رسمية  إجراءات  أية 

مبوجب قانون حماية حق املؤلف، فإن ذلك النوع من 

احلماية ال ينشئ عامة أية تكاليف مباشر على أن 

املقترنة  التكاليف  بعض  تتكبد  قد  الشركة 

بأمرين: 

( أ ) إيداع املصنف لدى دائرة املكتبة الوطنية 
نشوء  حال  في  امللكية  على  الدليل  وإقامة  (ب) 

منازعات.

طريق  عن  املمنوحة  احلماية  فإن  وباختصار،     
من  أقوى  الصناعية  والنماذج  الرسوم  تسجيل 

حماية حق املؤلف، ألنها متتد إلى حاالت التعدي غير 

املتعمد وتكفل احلصول على شهادة تسجيل ميكن 

تلك  أن  على  التعدي،  حاالت  في  بها  التمسك 

احلماية تستدعي بذل مجهود أكبر (على الصعيد 

أو  الرسم  تسجيل  تقتضي  ألنها  واإلداري)  املالي 

حق  مدة  من  أقصر  مدتها  أن  عن  فضالً  النموذج، 

املؤلف.

الرسوم  أنواع  جميع  حماية  املمكن  من  ليس     *
والنماذج الصناعية مبوجب حق املؤلف، وال   يجوز 

ذلك أساساً إال بالنسبة إلى املصنفات التي تعد 

من املصنفات الفنية. على أن الفرق بني املصنفات 

كل  في  واضحاً  يكون  ال  قد  الفنية  وغير  الفنية 

أشكال  مثل  بعضها،  يستبعد  ولكن  احلاالت، 

املنتجات الصناعية، من احلماية مبوجب قانون حق 

املؤلف، بينما يستفيد البعض اآلخر، مثل تصاميم 

من  كثير  في  بوجهيها  احلماية  من  النسيج، 

األحيان.

 (٢٢) رقم  املؤلف  حق  حلماية  االردني  القانون  ان 

لبعض  احلماية  اجاز  قد  وتعديالته   (١٩٩٢) لسنة 

األنواع من الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

حيث نصت املادة (٣/ب/٦) من القانون على ما يلي:

التي يكون مظهر  تشمل هذه احلماية املصنفات 

أو  الرسم  أو  الصوت  أو  الكتابة  عنها  التعبير 

الرسم  أعمال  خاص:  وبوجه  احلركة  أو  التصوير 

والفنون  والعمارة  واحلفر  والنحت  والتصوير 

التطبيقية والزخرفية . 

*  يقتضي قانون الرسوم والنماذج الصناعية عامة 
أن يكون الرسم أو النموذج مسجالً قبل نشره أو 

الذي  البلد  في  أو  مكان،  أي  في  علناً  به  االنتفاع 

تطلب فيه احلماية على األقل.

*   تبرز فائدة شهادة التسجيل التي تكفل احلماية 
في  الصناعية  والنماذج  الرسوم  قانون  مبوجب 

حاالت التعدي ألنها أساس متني بإمكان الشركة 

حقوقها  إلنفاذ  إليها  تستند  أن  متلكها  التي 

االستئثارية.

تعتبر  التي  املصنفات  في  املؤلف  حق  يَنشأ     *
أصلية من غير أية شروط شكلية. و أن التسجيل 

ليس ضرورياً لضمان احلماية  حيث أن االيداع ليس 

املؤلف  قانون حماية حق  مبوجب  للحماية  شرطا 

االردني. 

ما الفرق بني احلماية مبوجب حق املؤلف واحلماية

 مبوجب قانون الرسوم والنماذج الصناعية؟

التسجيل

التكاليفاملـدة

نطاق احلماية

أنواع املنتجات

بإذن من شركة سواتش

باذن من السيدة نرمني فضل هنانده

١٨

 وفي تلك السنة، كانت شركة سواتش هي املنتفع 
من طلبات تسجيل  إذ أودعت ١٠٣  األكبر بالنظام 

الرسوم والنماذج الصناعية بناء على نظام الهاي. 

ويعتبر "املظهر" املتميز لساعات اليد التي تصنعها 

تلك الشركة سمة حاسمة في خيار املستهلكني 

ولذلك، فإن شركات مثل شركة  املنحاز ملنتجاتها. 

ف خبرتها في  سواتش تستثمر أمواالً طائلة وتوظِّ

وضمان  ناجحة  وتصاميم  رسوم  استحداث 

استغالل  في  استئثارية  حقوق  على  حصولها 

بلدان  رسومها وتصاميمها بفضل تسجيلها في 

عديدة. 

وقبل اتخاذ أي قرار بشأن السبيل األفضل حلماية 

الرسم أو النموذج بني نوعي احلماية (اي حق املؤلف 

وقانون الرسوم والنماذج الصناعية)، ال بدّ للشركة 

احلماية.  نوعي  بني  الفرق  قبل كل شيء  تفهم  أن 

الفرق  أوجه  بعض  استعراض  يلي  فيما  ويرد 

الرئيسية:



امللحق االول : جدول االصناف امللحق بنظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية االردني 

الصنف ١: املواد الغذائية.

الصنف ٢: مواد األلبسة واخلردوات 

الصنف ٣:ما يتعلق بالسفر من البضائع واحلقائب واملظالت اخلفيفة الواقية من الشمس واألمتعة الشخصية مما لم 

يرد ذكره في أي صنف أخر.

الصنف ٤: أدوات التمشيط.

الصنف ٥ : قطع األقمشة واملنسوجات، ومواد األلواح املصنعة والطبيعية .

الصنف ٦: األثاث.

الصنف ٧: اللوازم املنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر.

الصنف ٨: األدوات واللوازم املعدنية.

الصنف ٩: العبوات واحلاويات املعدة لنقل ومناولة البضائع.

الصنف١٠: الساعات الكبيرة وساعات اجليب وأي أدوات قياس أخرى وأدوات املراقبة واإلشارة.

الصنف١١: مواد التزيني والزخرفة.

الصنف١٢: وسائل النقل واآلالت الرافعة.

الصنف١٣: معدات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وحتويلها .

الصنف١٤: معدات التسجيل واالتصال أو استرجاع املعلومات.

الصنف١٥: اآلالت مما لم يرد ذكره في أي صنف أخر.

الصنف١٦: أجهزة التصوير الفواتوغرافي والسينمائي واألجهزة البصرية.

الصنف١٧: اآلالت املوسيقية.

الصنف١٨: أجهزة التصوير واألجهزة املكتبية.

الصنف١٩: القرطاسية واألدوات املكتبية ومواد التعليم والفنانني.

الصنف٢٠: أدوات املبيعات واإلعالن واإلشارات.

الصنف٢١: األلعاب والدمى واخليم والبضائع املتعلقة بالرياضة.

الصنف٢٢: األسلحة واملواد اخلاصة بأللعاب النارية وأدوات الصيد البري وصيد السمك ومواد قتل احلشرات.

الصنف٢٣: أدوات توزيع السوائل واألدوات الصحية وأدوات التسخني والتهوية والتكييف والوقود الصلب.

الصنف٢٤: األدوات الطبية واخملبرية.

الصنف٢٥: وحدات البناء وعناصر التشييد.

الصنف٢٦: معدات اإلضاءة.

الصنف٢٧: لوازم التبغ واملدخنني.

الصنف٢٨: املستحضرات الصيدالنية والتجميلية ومعدات وأدوات املراحيض.

الصنف٢٩: أجهزة ومعدات مكافحة ومنع احلرائق ومنع احلوادث ومعدات اإلنقاذ.

الصنف٣٠: معدات رعاية احليوانات والتعامل معها.

الصنف٣١: األجهزة ومعدات حتضير الطعام والشراب مما ال يرد ذكره في أي صنف آخر.

الصنف٣٢: متفرقات أخرى.

ملحق (١) جدول األصناف

٢١

ان قانون املنافسة غير املشروعة واالسرار التجارية 

قد اعتبر االعتداء  لسنة (٢٠٠٠)   االردني رقم (١٥) 

من  الصناعية  والنماذج  الصناعية  الرسوم  على 

اعمال املنافسة غير املشروعة حيث نصت املادة(٢) 

من القانون على ما يلي :

 املنافسة غير املشروعة
املشروعة  املنافسة غير  اعمال  يعتبر عمال من   . أ 
كل منافسة تتعارض مع املمارسات الشريفة في 

الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه اخلصوص 

ما يلي :

االعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع   .١
نشاطه  أو  منتجاته  أو  املنافسني  أحد  منشأة 

الصناعي او التجاري .

التجارة  مزاولة  للحقيقة في  املغايرة  اإلدعاءات   .٢
أحد  منشاة  عن  الثقة  نزع  تسبب  قد  والتي 

أو  الصناعي  نشاطه  أو  منتجاته  أو  املنافسني 

التجاري .

٣. البيانات أو االدعاءات التي قد يسبب استعمالها 
يتعلق بطبيعة  التجارة تضليل اجلمهور فيما  في 

أو  خصائصها  أو  تصنيعها  طريقة  أو  املنتجات 

كمياتها أو صالحياتها لالستعمال 

حتدث  او  املنتج  شهرة  من  تنال  قد  ممارسة  أي   .٤
لبسا فيما يتعلق مبظهره اخلارجي او طريقة عرضه 

او قد تضلل اجلمهور عند االعالن عن سعر املنتج أو 

طريقة إحتسابه .  

متعلقة  املشروعة  غير  املنافسة  كانت  اذا  ب. 
بعالمة جتارية مستعملة في اململكة سواء اكانت 

تضليل  الى  وتؤدي  مسجلة  غير  ام  مسجلة 

اجلمهور فتطبق في هذه احلالة احكام الفقرة أ من 

هذه املادة . 

ج. تسري االحكام الواردة في الفقرتني (أ) و (ب) من 
هذه املادة على اخلدمات حسب مقتضى احلال .

هل حتمي قوانني مكافحة املنافسة غير املشروعة

 الرسم أو النموذج الصناعي؟

باذن من السيد : مروان تيسير برجوس

٢٠



الرقم

ملحق (٢) جدول الرسوم
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الرسم املقرر بالديناراملوضوع

االعتراض على قبول طلب التسجيل 

طلب تسجيل رسم صناعي أو منوذج صناعي

طلب متديد مدة االعتراض عن رسم صناعي أو منوذج صناعي

تقدمي وكيل اجلهة املعترضة البينات املؤيدة لالعتراض عن كل مرة

تقدمي وكيل اجلهة املعترض عليها البينات املؤيدة لطلب التسجيل عن
 كل مرة

عن كل طلب لعقد جلسة تتعلق باالعتراض على طلب تسجيل رسم 
صناعي أو منوذج صناعي يطلبها املعترض أو املعترض عليه.

سماع أقوال طالب تسجيل رسم صناعي أو منوذج صناعي بناء على طلبه 

رسم إصدار شهادة تسجيل رسم صناعي أو منوذج صناعي

طلب تغيير اسم مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي أو عنوانه
 أو تغيير عنوان تبليغه

طلب تسجيل نقل ملكية رسم صناعي أو منوذج صناعي 

طلب تغيير اسم مالك رسم صناعي أو منوذج صناعي مسجل عندما 
ال تتغير امللكية عن كل تسجيل 

إضافة أو تغيير أو إلغاء قيد أو جزء من قيد للرسم الصناعي أو النموذج الصناعي
 من السجل بناء على طلب مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي

طلب تصحيح السجل 

أي طلب لم يرد عليه نص في هذا اجلدول

رسم النسخه املصدقة عن كل قيد من قيود  السجل أو أي شهادة تسجيل أو بيانات
 أو تصاريح مشفوعة باليمني أو غير ذلك من املستندات احملفوظة لدى املسجل 

إشعار إيداع الئحة جوابية ردا على إشعار االعتراض من قبل مقدم الطلب
 لكل طلب معترض عليه

٢٢٢٣

ملزيد من املعلومات:

منظور  من  األخرى  الفكرية  امللكية  مسائل  عن 

قطاع األعمال:

/www.wipo.int/sme

عن الرسوم والنماذج الصناعية عامة:

/www.wipo.int/about-ip/en

والنماذج  الرسوم  لتسجيل  العملية  اجلوانب  عن 

امللكية  مكاتب  مواقع  قائمة  انظر  الصناعية، 

الفكرية الوطنية واإلقليمية في املوقع التالي:

www.wipo.int/news/en/links/ipo_web.htm

للرسوم  الدولي  اإليداع  بشأن  الهاي  اتفاق  عن 

والنماذج الصناعية:

/www.wipo.int/hague/en

التصنيف  مبوجبه  أنشئ  الذي  لوكارنو  اتفاق  عن 

الدولي للرسوم والنماذج الصناعية:

www.wipo.int/classi�cations

("Locarno Agreement" حتت عنوان)

عن التحكيم والوساطة:

/http://arbiter.wipo.int

مواقع مفيدة
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