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 وتقدير شكر
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لجنة  اءوأعض، هيئة التدريس في كلية الحقوق الموقرة ألعضاءكما أتوجه بالشكر والتقدير 
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 الملخص 

الغة فهي تكتسي أهمية ب ،تعتبر الرسوم والنماذج الصناعية إحدى مفردات الملكية الصناعية
بالنسبة للتجار والصناع نظراا لما تلعبه من دور هام في ميدان الصناعة والتجارة، وذلك من خالل 

نتجات على الم تضفيهما تمثله من مجال خصب في مجال المنافسة بين التجار والمنتجين ولما 
ن قبل كبير م باهتمامالرسوم والنماذج الصناعية وقد حظيت والسلع من منظر جميل يجذب العمالء، 

ما حظيت الرسوم ك، باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقيةتربس  اتفاقيةأهمها  الدولية  االتفاقيات
 ألسواقافي  االقتصاديةز أهميتها الذي عز  األمرالقوانين الوطنية  اهتمامعلى  والنماذج الصناعية

 .العالمية
"قانون  الصادر ياألردنفي القانون  المدنيةوقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الحماية 

" ونظامه " نظام الرسوم والنماذج  2555( لسنة 14الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم )
يان ب خاللمن  الرسوم والنماذج الصناعيةمفهوم  وابتدأت دراستي بتحديد". 2552الصناعية لسنة 

ماذج الصناعية للرسوم والن ياألردن القانوني من حيث تعريف القانون التعريفبيان و  ،اللغوي التعريف
ية وبعض عفيما بين الرسوم والنماذج الصنا قمت ومن خالل هذه الدراسة بالتمييز ، الفقهية اآلراء

نت الواجب توافرها سواء كاالحماية القانونية شروط وحددت هذه الدراسة  عناصر الملكية الفكرية،
ية ، كما تعمقت في بيان نطاق الحماية القانونالمترتبة على منح الحماية ثارآلاشكلية، و  أوموضوعية 

للرسم والنموذج الصناعي واإلجراءات التحفظية كوجه من وجوه الحماية القانونية من حيث وقف 
 .لصناعيةسوم والنماذج اللر الحماية الدولية ختمت دراستي بتحديد التعدي والحجز التحفظي، وأخيراا 

 ياتاالتفاقفي  أحكامي مع ما جاء من األردنالقانون  أحكامتوافق  دراستيخالل من وقد تبين 
 ،ائجة قدمت الباحثة عدداا من النتالدولية بخصوص الرسوم والنماذج الصناعية. وفي ختام هذه الدراس

 وأي قد فصل ما بين الرسم والنموذج الصناعي فقد أعطى لكل من الرسم األردن المشر عأن ومنها 
خر وذلك لتوفير الحماية لكل منهما، ويتمتع صاحب الرسم النموذج الصناعي تعريف منفصل عن اآل

ويكون  ،يهعل ةماالا منقوالا يكسب صاحبه حق ملكي باعتبارهالنموذج الصناعي بالحماية المدنية  أو
رر ضمشروعة والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ال غيرذلك على أساس إقامة دعوى المنافسة 

، وتوصلت الباحثة بعد  أووما فاته من كسب وحتى ولو لم يكن الرسم  النموذج الصناعي مسجالا
إن الحماية الموضوعية للرسم والنموذج الصناعي غير كافية من التوصيات منها  دعد إلىالدراسة 

الي النموذج الصناعي، وبالت أوانتهاك حق غيره في الرسم  أولردع أي شخص من القيام من االعتداء 



 ي
 

ي أن يفرد نصوص بخصوص الحماية الموضوعية للرسم والنماذج الصناعية األردن المشر عيجب على 
لرسوم ابإدراج تفاصيل التسجيل الدولي لحماية  المشر عأن يقوم في قانون الرسوم والنماذج الصناعية، و 

 .االختراعمثل براءة  األخرىفكرية وكما بينها في قوانين الملكية ال والنماذج الصناعية
 .النماذج الصناعية الصناعية،الرسوم  المدنية،الكلمات المفتاحية: الحماية 
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Abstract 

Industrial designs and models are one of the vocabularies of industrial property, as 

they are of great importance to traders and manufacturers due to the important role they 

play in the field of industry and trade through the fertile field they represent in the field 

of competition between traders and producers and the beautiful view that they give to 

products and commodities that attract customers. Industrial designs and models have 

received great attention from international agreements, the most important of which are 

the TRIPS Agreement and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 

They have also received the attention of national laws, which has strengthened their 

economic importance in global markets. 

This study sheds light on the civil protection in the Jordanian Law “Law No. 14 of 

2000 on Industrial Designs and Models” and its system, “The System of Industrial 

Designs and Models of 2002”. I have begun the study by identifying the concept of 

industrial designs and models by an explanation of the linguistic definition and legal 

definition in terms of Jordanian law's definition of industrial designs and the relevant 

jurisprudential opinions. I have also made, through this study, a distinction between the 

industrial designs and models and some elements of intellectual property, and identified 

the conditions of legal protection that must be met, whether objective or formal, and the 

implications of granting protection. The study also delved into the clarification of the 

scope of legal protection for industrial designs and models precautionary measures as an 

aspect of legal protection in terms of stopping infringement and precautionary seizures, 

and finally, concluded my study by defining the international protection of industrial 

designs and models. 

It was found through my study that the provisions of the Jordanian law are compatible 

with the provisions of international agreements regarding industrial designs and models. 



 ل
 

In addition, at the conclusion of this study, the researcher presented a number of findings, 

including that the Jordanian legislator has separated between the industrial design and 

model and given each industrial design or model a separate definition from the other to 

protect each of them. Moreover, the owner of the industrial design or model enjoys civil 

protection as it is a movable asset and he/she has the right of ownership of the design or 

the model, and that is based on filing an unfair competition lawsuit and claiming for a 

compensation for the damage he/she sustained and the loss of earnings, even if the 

industrial design or model was not registered.  

After conducting this study, the researcher reached several recommendations, 

including that the objective protection of the industrial designs and models is not 

sufficient to deter any person from assaulting or violating the right of others in the 

industrial designs and models. Therefore, the Jordanian legislator shall allocate texts 

related to the objective protection of industrial designs and models in the Industrial 

Designs Law, and include the details of the international registration for the protection of 

industrial designs, as is the case in intellectual property laws for patents. 

Keywords: Civil Protection, Industrial Designs, Industrial Models. 
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 :األو  لفص ا
 واهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة أول:

 إلىسم والتي تنق الملكية الفكرية أقسام ىحدإمن فروع  افرعا  الصناعيةتعد الرسوم والنماذج 

ناعية، التجارية، الرسوم والنماذج الص العالمات، االختراعالملكية الصناعية والتي تضم براءة : قسمين

 والفنية، ةألدبياوالتي تشمل المصنفات  ةاألدبيالملكية و المتكاملة والبيانات الجغرافية،  الدوائرتصميم 

والحديثة والتي احتصلت  المهمة األمورمن  الصناعيةذ تعد الرسوم والنماذج إوحقوق المجاورين، 

ي ن الرسوم والنماذج الصناعية هأا للوظيفة المهمة التي تؤديها، ذلك على اهتمام وطني ودولي نظرا 

ومن  .بداع فكري ناتج من وحي العقل ويحتل مكانة خاصة في نطاق الملكية الفكريةإعبارة عن 

 (2ص المادة )نوالتي تم تعريفها في  ياألردنالصناعية وفقا للتشريع  تعريف كل من الرسوم والنماذج
ي فالصناعية  الرسوم والنماذج أهميةنستخلص  ياألردنقانون الرسوم والنماذج الصناعية  من (1)

نها تمثل الشكل الخارجي للمنتجات الصناعية مما يمنحها منظرا يجذب أولها أنطاق الملكية الفكرية 

يث ة والفنية في عنصر محاكاة الجمهور حاألدبينها تشترك مع المصنفات إومن هنا ف ليهاإالجمهور 

الرسوم والنماذج ما أسلوب التعبيري ة تحاكي حس الجمهور من خالل األاألدبين المصنفات أ

هذا الجمهور ب تجذب وتحاكينها أحيث خالل الشكل الخارجي للمنتج  فيكون ذلك منالصناعية 

سوم والنماذج الصناعية تشترك مع ر ن الأ إلى باإلضافة الذي تستحسنه العين،المظهر الخارجي 

المنتجات الصناعية عن بعضها  تمي زالعالمات التجارية بوظيفة العالمة التجارية والتي هي 

                                                           

( )اي تركيب أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقا أو 2555قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني لعام )( 1)
يكسبه شكال خاصا سواء تم ذلك باستخدام االلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات. كما عرف النموذج بانه: 

 ا يمكن استخدامه ألغراض صناعية أو حرفية(.ا خاصا ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهرا كل شكل مجسم، سواء 
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ن الشكل الخارجي للمنتج يؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العالمة التجارية وهي أحيث  (1)البعض،

 (2) خر.آمنتج و التمييز بين 

الملكية  هميتها في نطاقأ إلى باإلضافة التي تحتلها الرسوم والنماذج الصناعية هميةونظرا لأل

 لىإفقد سعت الدول الصناعية الكبرى بصفة خاصة على الصعيد االقتصادي والسياسي  الفكرية

الدول  قامتكما  وضع االتفاقيات العالمية بما يخدمها، إلىحماية هذه االبداعات الفكرية، فعمدت 

 .البتكاراتاالقرصنة التي قد تتعرض لها هذه  ومن أعمال اعتداءلحمايتها من أي  بسن قوانين خاصة

الرسوم والنماذج الصناعية على الصعيد  هميةوألنجد  فإننا ياألردنوفيما يخص التشريع 

فأصدر  ناعية،الصقانون خاص بالرسوم والنماذج  رادبإف ياألردن المشر عقام فقد  والسياسياالقتصادي 

ية اعتداءات أوليقوم بحمايتها من  الحقوق، والذي جاء لينظم هذه 2555( لسنة 14القانون رقم )

 وانتهاكات قد تلحق بها.

لصناعية، اهية الرسوم والنماذج امهذه الدراسة والتي تعنى ببيان  جاءتفقد ولكل ما تم ذكره أعاله 

الممنوحة،  المترتبة على هذه الحماية ثارالشروط الواجب توافرها لتتمتع بالحماية القانونية وماهي اآلو 

مع  يألردناقررة بموجب القانون البحث في مدى توافق وانسجام الحماية القانونية الم إلى باإلضافة

    فاقية تربس بموضوع الرسوم والنماذج الصناعية.قرته االتفاقيات الدولية وخصوصا اتأما 

                                                           

 .151، ص شرح قواعد الملكية الفكريةخاطر، نوري حمد، ( 1)
 نفس المرجع السابق.( 2)
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 الدراسة مشكلة ثانيا:

انون لمدنية في القواعد العامة وفقا للقا مدى كفاية الحمايةفي  البحثفي تنصب مشكلة الدراسة 

مقارنة باالنتهاكات واالعتداءات واعمال القرصنة والتي للرسوم والنماذج الصناعية  ياألردنالمدني 

 ي.ألردناوالبحث في كيفية تنظيم هذه الحماية وفقاا للتشريع  يام،بشكل كبير في هذه األانتشرت 

 الدراسة هدف ثالثا:

 :إلىتهدف الدراسة 

ية حقوق الملكية الفكر عما قد يشابها من  وتمييزها الصناعيةالرسوم والنماذج  بيان ماهية .1

 .وبراءة االختراع وغيرهاعالمات التجارية مثل حق المؤلف وال .واألدبيةالصناعية 

ناعية الصللرسوم والنماذج  ياألردنالتي يوفرها القانون  المدنيةبيان حدود ونطاق الحماية  .2

مدى و في توفير الحماية القانونية لها  ياألردنفي القانون المدني  العامة القواعدكفاية  ومدى

  .ية الهاشميةاألردنيها المملكة لإانسجامها مع االتفاقيات الدولية التي انضمت 

مام المحاكم بخصوص االعتداءات التي تقع على أوالتي تنظر  المنازعاتعلى  الضوءتسليط  .3

وغيرها من  النموذج الصناعي أوالرسوم والنماذج الصناعية كتقليد الرسم الصناعي 

 .االعتداءات

المحاولة في الكشف عما هو جديد والنقص في نصوص القانون المتعلق بالرسوم والنماذج  .4

 ن وجد.إن تسد هذا النقص أالصناعية وايجاد حلول ممكن 

 الدراسة أهمية رابعا:

م والنماذج للرسو  ياألردن المشر عالحماية المدنية التي اقرها دراسة في  هذا الموضوع  أهميةتكمن 

لكية هم عناصر فروع المأحد ليه تجاه تنظيم موضوع الحماية ألإهو الدور الذي وصل  وما الصناعية
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 :نلسببي ة وذلكياألردنمنازعات امام المحاكم  الصناعية ومدى توافق هذه الحماية مع ما يثار من

 تصادياالقالمجال  تعزيز المهم الذي تؤديه الرسوم والنماذج الصناعية في الدور ول هواأل السبب

السبب الثاني و ، وتحسين الدخل الفرديفراد األ دبداع عنويكون ذلك بتنمية روح اإل للمجتمع والتجاري

هو انتشار ظاهرة التقليد والقرصنة على حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وخصوصا الرسوم والنماذج 

  ا.يضا أالصناعية والتي تسبب ضررا جسيما للمبتكر والمستهلك واالقتصاد الوطني 

 الدراسة سئلةأ خامسا:

 والنماذج الصناعية؟ ما المقصود بالرسوم .1

ة لتحديد الحماي ياألردنما مدى كفاية نصوص قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية  .2

 للرسوم والنماذج الصناعية؟ المدنية

دنية الحماية الم آثاركأثر من  ياألردنالعامة في القانون  ما هو معيار التعويض وفقا للقواعد .3

 ؟للرسوم والنماذج الصناعية

ة مع التشريعات المقارن ياألردنما مدى توافق الحماية المدنية المنصوص عليها في القانون  .4

 ؟واالتفاقيات الدولية

لفترة ما ا خالل ياألردنللرسوم والنماذج الصناعية وفقا للتشريع  المدنيةما هو نطاق الحماية  .5

نموذج صناعي قد سبق تسجيله وحتى صدور قرار  أوتسجيل رسم  بطالن تقديم طلب بين

  ؟بالبطالنقطعي 
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 الدراسة حدود سادسا

 ، قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةياألردنتتمثل في دراسة القانون الحدود المكانية: 

اتفاقية باريس ، 1915( لسنة 43رقم ) ياألردن المدنينون ، القا2555( لسنة 14رقم ) ياألردن

 .اتفاقية تربس لحماية الملكية الصناعية،

 .2521/ 2525تجري هذه الدراسة في العام الدراسي الحدود الزمانية: 

 الدراسة محددات سابعا

اة لذوي االختصاص من المحامين والقض معوقات تمنع تعميم نتائج هذه الدراسة أوال توجد موانع 

لى أصحاب    .الصناعات المتخصصة والطالب لالستفادة من نتائج هذه الدراسة وا 

 الدراسة مصللحات ثامنا:

ه شكال يكسب أوتنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقا  أوي تركيب أ ": الرسم الصناعي

 (1) ."بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات أوخاصا سواء تم ذلك باستخدام االلة 

ا هرا يعطي مظ ،لم يرتبط أو ألوان أوكل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط  "النموذج الصناعي: 

 (2) ." حرفية أوصناعية  ألغراضا يمكن استخدامه خاصا 

 السابقة الدراسات :تاسعا

 ن هناك دراسات تتعلقأمن خالل اطالع الباحث على الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وجد 

 هم هذه الدراسات:أبعض  إلىشير أبجزء من موضوع دراستي يمكن االستفادة منها، وسوف 

                                                           

 .2555( لسنة 14( قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني رقم )2( المادة )1)
 السابقة، نفس القانون السابق.نفس المادة ( 2)
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الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية وفق ( 0222) محمد عبده قيصر، حتاملة،دراسة: 
 . مانالعليا، عن العربية للدراسات جامعة عما ،دكتوراه)دراسة مقارنة( رسالة ة ياألردنالتشريعات 

التمييز فيما بين الرسوم والنماذج الصناعية عن باقي فروع الملكية الفكرية،  إلىالبحث  تناول

وتحديد شروط الحماية القانونية الواجب توافرها في الرسم والنموذج الصناعي وبيان نطاق الحماية 

 واالتفاقيات الدولية. األخرىومقارنتها بالتشريعات  ياألردنالقانونية في القانون 

قانون  تحليل نصوص علىتختلف هذه الدراسة عن الدراسة المذكورة اعاله حيث تتركز الدراسة 

ي ومدى كفاية هذه النصوص لتوفير الحماية المدنية للرسوم والنماذج األردنالرسوم والنماذج الصناعية 

ناصر هم عأحد تجاه تنظيم موضوع الحماية أل ياألردن المشر عه الذي وصل الي الدور،و  الصناعية

في ة ياألردنمام المحاكم أما يثار من منازعات  الحماية معفروع الملكية الصناعية ومدى توافق هذه 

ت هذه الحماية المنصوص عليها في التشريع الوطني مع االتفاقيا توافق والبحث في مدىالوقت الحالي 

منح الرسوم والنماذج الصناعية حماية مزدوجة وفقاا وقد بحثت هذه الدراسة في مدى إمكانية الدولية، 

ت قد جاء الدراسة أن هذه إلى باإلضافةلقانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون حق المؤلف، 

 ناعيةللرسوم والنماذج الص تسليط الضوء بشكل خاص على الحماية المدنية في التشريع الوطنيل

   .وأوسع عامبشكل عاله حيث جاءت أعلى عكس الدراسة المذكورة 

الحماية القانونية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري رسالة –رجب سارة  نزلي، الزهرة، دراسة:
 .0222 الوادي-الجزائر –ماجستير جامعة الشهيد حمه لخضر 

تحديد الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية في التشريع  أهميةبيان  إلىتناولت الدراسة 

ة عليها التشريع الجزائري للملكي الجزائري وما هي الحماية المدنية وتحديد االجراءات التي نص  

 بهدف حمايتها ومدة الحماية المدنية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري. الصناعية
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اق الحماية تحديد نط الدراسة فيهذه عاله حيث تتركز أالمذكورة  الدراسةتختلف هذه الدراسة عن 

به  االتفاقيات الدولية الخاصة التي ترتبط إلىوالتطرق  ياألردنالمدنية ومدى كفايتها في القانون 

حماية تجاه تنظيم موضوع ال ياألردن المشر عالذي وصل اليه  وعلى الدور الهاشمية،ة ياألردنالمملكة 

مام أما يثار من منازعات  الحماية معهم عناصر فروع الملكية الصناعية ومدى توافق هذه أحد أل

 ة.ياألردنالمحاكم 

 منهج الدراسة :عاشرًا

 الباحث:هذه الدراسة سيعتمد  هميةألنظرا 

ساس تحليل النصوص القانونية وتفسيرها بما يخدم موضوع أوالذي يقوم على المنهج التحليلي: 

 ة.قضائي أحكامتحليل النصوص القانونية وبيان الدراسة وهذا المنهج سيتم استخدامه في 

 مع نصوص األردنيمقارنة بعض نصوص القانون والذي يقوم على أساس : المنهج المقارن

 قوانين دول أخرى. 

رجو الهدف الم إلىجل البلوغ أومن  عن التساؤالت السابقة لإلجابة يتارتأ خلة البحث عشر:أحد 

 وعلى النحو التالي: فصول خمسة إلىالدراسة  تقسيممن الدراسة 

 .هميتهاأخلفية الدراسة و  و :الفص  األ 

 ماهية الرسوم والنماذج الصناعية.الفص  الثاني: 

 والنماذج الصناعية. الرسوم حمايةوسائل  :الثالثالفص  

 .الحماية المدنية للرسوم والنماذج الصناعيةنطاق  :الرابعالفص  

 .الخاتمة والنتائج والتوصياتالفص  الخامس: 

  



8 
 

 :الثاني الفص 
 الصناعية والنماذج الرسوم ماهية

ا  الملكيةتعتبر حقوق  الصناعية من العلوم الحديثة في مجال العلم الحديث وتطوراته، وخصوصا

في العالم العربي وقد وردت عدة تعريفات فقهية لحقوق الملكية الصناعية، فقد عرفت د. سميحة 

القليوبي حقوق الملكية الصناعية بأنها" الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة مثل المخترعات والرسوم 

على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات والسلع كالعالمة التجارية  أوالصناعية، والنماذج 

 ابتكاره ستغاللبا االستئثارالتجاري بحيث تمكن صاحبها من  كاالسمالتجارية  المنشآتفي تمييز  أو

 أما د. حسني عباس فعرفها على أنها  (1)أسمه التجاري في مواجهة الكافة"، أوعالمته التجارية  أو

 استغالل أو جديد ابتكار باستغاللصناعي تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة  استئثار" حقوق 

عالمة مميزة، ومن التعريفان أنفي الذكر نجد بأن هذه الحقوق هي عبارة عن حقوق معنوية مرتبطة 

أن أهميتها و  واستغاللهاالحق في االستئثار بها  أسماء جديدة تعطي لمالكها أوعالمات  أو بابتكارات

مما يعطيه ضماناا لمنع الغير من القيام بالمنافسة  واالحتكارتنبع من منح مالكها هذا االستغالل 

قسمين حقوق ترد على إشارات وعالمات وأسماء  إلى، وأن هذه الحقوق تنقسم (2) الغير مشروعة

وحقوق ترد  ،تآالمنش أومميزة تستخدم لتمييز المنتجات والسلع عما يشابهها من المنتجات والسلع 

 . لدراسةافي الشكل مثل الرسوم والنماذج الصناعية موضوع  ابتكار كأن يكونجديدة  ابتكاراتعلى 

                                                           

، دار مجدالوي، 1(. حقوق الملكية الصناعية )مفهومها، خصائصها، إجراءات تسجيلها(، ط 2554الخولي، أحمد سائد )(1) 
 .251، نقالا عن القليوبي، سميحة، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 22، 21عمان، ص 

 .22، 21 ، صنفس المرجع السابق(2) 
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 يتطلب الوقوف على مفهوم وبيان ماهيتها وما تتضمنه الصناعيةالرسوم والنماذج إن بيان أهمية 

. ريةوالتمييز بينها وبين بعض عناصر الملكية الفكمن الناحية القانونية  االمقصود به إلىللوصول 

 :مبحثين إلىلذلك فقد تم تقسيم هذا الفصل 

  .الرسوم والنماذج الصناعية: مفهوم األو المبحث  -
 .ةغيرها من حقوق الملكية الفكريعن  الرسوم والنماذج الصناعية بين تمييزال :المبحث الثاني -

 :األو  المبحث
 الصناعية والنماذج الرسوم مفهوم

نظراا ألهمية الرسوم والنماذج الصناعية في المجال االقتصادي فقد حرصت التشريعات والقوانين 

من  ية لكلالحماي، على وضع تعريف قانوني لها ووضع تشريع يضمن األردنومن بينها التشريع 

 لىإالرسوم والنماذج الصناعية، ولبيان المقصود من الرسوم والنماذج الصناعية فال بد من الرجوع 

هذا فقد التعريف القانوني لها. ل إلى باإلضافةتعريف الرسوم والنماذج الصناعية من الناحية اللغوية 

 مطلبين: إلىحث تم تقسيم المب

 .تعريف الرسوم والنماذج الصناعية :األو  المللب -
 .: أهمية الرسوم والنماذج الصناعيةالثاني المللب -

 :األو  المللب
 الصناعية والنماذج الرسوم تعريف

عنى ذلك أنها ت كبيرة في قطاعي الصناعة والتجارة،أهمية  تحتل الرسوم والنماذج الصناعية

 ألخرىابالشكل الخارجي للسلعة والتي تلعب دور مهم في جذب المستهلكين وتفضيلها على السلع 

حيث أن الشكل الخارجي للسلعة ليس فقط من أجل إعطائها شكالا جذاباا بل ممكن أن يمثل المواد 

، ونظراا سلع والمنتجاتاألولية لهذه السلعة التي تحدد جودتها وتميزها عن باقي ما يشابهها من ال

النموذج  وأبد من تحديد تعريف واضح لكل من الرسم  ألهمية هذه الرسوم والنماذج الصناعية كان ال
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يان ب خاللمن  الرسوم والنماذج الصناعيةفي هذا المطلب البحث في مفهوم  وتناولت الصناعي،

للرسوم ن من حيث تعريف القانو  االصطالحي التعريفومن ثم بيان  ،األولاللغوي في الفرع  التعريف

 الثاني.الفقهية التي جاءت فيها في الفرع  والتعاريفوالنماذج الصناعية 

  / لغةالفرع األو : التعريف اللغوي

يقصد بالرسم لغة: األثر الباقي ويقال: رسم ثوب إذا خططه خطوطاا، ويقال: رسم على الورق 

ا: رسم تقريبي أي أبرز   (1) معالم الشيء.بمعنى خطط ويقال أيضا

جسم فيه هو القالب الذي تت أوتصنع فيه،  أوالنموذج في اللغة: هو الشكل الذي تفرغ فيه السلعة 

  (2)المنتجات فيعطيها رونقاا مميز. 

الصلالحيالفرع الثاني: التعريف   

 االهتمام( هو بداية 1223مما ال شك فيه بإن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام )

أن الحماية  " منها (1/2) المادةوباألخص  االتفاقيةجاء في  الدولي بحقوق الملكية الفكرية، حيث

م والنماذج والرسو  المنفعة،، ونماذج االختراعاالتفاقية تشمل براءات  فيالمقررة للملكية الصناعية 

 وأوبيانات المصدر  التجاري واالسموعالمات الخدمة  الصناعية، أوالصناعية والعالمات التجارية 

أن تؤخذ  منها " (1/3). كما أوجبت المادة (3) " وكذلك قمع المنافسة غير المشروعةمسميات المنشأ 

نما لحرفياالصناعة والتجارة بمعناها الملكية الصناعية بأوسع معانيها فال يقتصر تطبيقها على  ، وا 

. (4)_"مصنعةال أووعلى جميع المنتجات الطبيعية  ستخراجيةواالكذلك على الصناعات الزراعية  تطبق

                                                           

 .92صن، ، دار العلم للماليين، لبنا2، ط-الرائد-المعجم اللغوي (.2551) جبران مسعود(1) 
 المرجع نفسه.(2) 
 .1223( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 2-1المادة )(3) 
 .1223( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 3-1المادة ) (4)
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ها فقد حرصت التشريعات ومن بين االقتصادينظراا ألهمية الرسوم والنماذج الصناعية في المجال 

في  ختلفتاي على وضع تعريف للرسوم والنماذج الصناعية، إال أن هذه التشريعات قد األردنالتشريع 

إعطاء تعريف قانوني للرسوم والنماذج الصناعية فمنها من قام بالخلط فيما بين تعريف الرسم والنموذج 

ي قد فصل من خالل التعريف ما بين الرسم والنموذج الصناعي. األردنالصناعي في حين التشريع 

 : إلى الفرعهذا ولذلك فقد تم تقسيم 

 .التشريعيالتعريف : أولً  -
  .فقهيال التعريف: ثانًيا -

   التشريعية اتأوًل: التعريف

( منه على أنه: 2ي للرسوم والنماذج الصناعية الرسم الصناعي في المادة )األردنعرف القانون 

ا يكسبه ش أوتنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاا  أو: أي تركيب الرسم الصناعي" كالا خاصا

 .(1) "بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات أواآللة  باستخدامسواء تم ذلك 

خطوط ب رتبطاكل شكل مجسم، سواء ":  على أنه النموذج الصناعيالذكر  أنفةعرفت المادة  وقد

_حرفية" أوألغراض صناعية  استخدامها يمكن ا خاصا لم يرتبط يعطي مظهرا  أوألوان  أو
(2).  

( منه الرسوم 119) الفكرية فقد عرف في المادةأما القانون المصري لحماية حقوق الملكية 

ا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل  أويعتبر تصميماا  نها "أوالنماذج الصناعية على  نموذجا

  ."ناعيالص لالستخداممظهراا مميزاا يتسم بالجدة وكان قابالا  اتخذبغير ألوان إذا  أومجسم بألوان 

                                                           

 .2555( لعام 14( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني رقم )2)( المادة 1)
 .المرجع نفسه( 2)
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 أي الصناعي: التصميم( منه " 1ذج الصناعية في المادة )عر ف القانون العماني للرسوم والنما

ا بخطوط وألوان أم لم يكن، أي شكل ثالثي األبعاد، سواء كان مرتبطا  أوألوان  أوتكوين من خطوط 

مثابة حرفي ويكون ب أوا على منتج صناعي ا خاصا الشكل مظهرا  أوبشرط أن يضفي هذا التكوين 

 .لإلدراك بالعين المجردة" حرفي، وقابالا  أونمط لمنتج صناعي 

ي على أنه: الرسم الصناعمنه )أ(  نجد بأن القانون اإلماراتي قد عرف في المادة فإنناوأخيرا 

ا يمكن  أواأللوان، يعطي كل منهما  أو"أي تكوين مبتكر للخطوط   هاستخدامكالهما مظهراا خاصا

ا  حرفي". وعرف النموذج الصناعي أوكمنتج صناعي  "اي شكل مجسم مبتكر، يعطي مظهراا خاصا

  .حرفي" أوكمنتج صناعي  استخدامهيمكن 

ي ومن خالل تعريفه للرسوم والنماذج الصناعية األردن المشر عالمذكورة نجد بأن  التعريفاتمن 

قد و قد فصل ما بين تعريف كل من الرسم والنموذج الصناعي فقد أعطى لكل منهما تعريف منفصل 

اإلماراتي ومن خالل التعريف قد ذكر شرط  المشر عإال أن  اإلماراتي المشر ع س النهجسار على نف

ي األردن المشر عوالذي هو من الشروط الموضوعية، إال إنني أجد بأن التعريف الذي أورده  االبتكارية

تربس حيث نجد ومن خالل تعريفه للرسم الصناعي أنه قد  اتفاقيةقد جاء أعم وأشمل بما يتوافق مع 

السلعة كالرسومات والزخارف وأيضا قد  أوعرف الرسم على أساس أنه هو الناحية الجمالية للمنتج 

ينة الزخرف على المنتج فلم يشترط وسيلة مع أوأجاز تعدد الوسائل المستخدمة في تطبيق هذا الرسم 

الت مثل آلا باستخداملية آ أولوسيلة يدوية كزخرفة األشياء بالتطريز فقد أورد أنه ممكن أن تكون ا

ي فأننا نجد ناألردالرسم عن طريق الكمبيوتر، أما فيما يخص تعريف النموذج الصناعي وفقا للقانون 

ومن خالل التعريف أن النموذج الصناعي هو الهيئة الخارجية للمنتج ومثال عليها )هيكل السيارة، 
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لعطور....(، أي أن كل من الرسم الصناعي والنموذج الصناعي هما الناحية الجمالية نماذج علب ا

 السلعة وتعتبر وسيلة لجذب الزبائن. أوللمنتج 

نفي الذكر أعاله فإننا نجد أن كل من هذان آفيما يخص كل من القانون المصري والعماني 

وذج الصناعي، وأن كل من القانون القانونان قد خلطا ما بين تعريف كل من الرسم الصناعي والنم

سم الشروط الموضوعية للر  إلىاإلشارة  إلىالمصري والقانون اإلماراتي قد جاءا ومن خالل التعاريف 

والنموذج الصناعي والتي هي وعلى التوالي شرط الجدة وقابلية الرسم والنموذج الصناعي لالستخدام 

من ي مواد خاصة بها، و األردن المشر عوشرط االبتكار وهذه الشروط الموضوعية قد أفرد  الصناعي

ي األردن لمشر عاوحسناا فعل  ،ي قد جاء أعم وأشملاألردنأجد أن التعريف وفقا للتشريع  التعريفاتهذه 

ر يعندما أورد في نصوص القانون تعريف منفرد لكل من الرسم الصناعي والنموذج الصناعي لتوف

وأحسن حينما أفرد مواد تحدد فيها الشروط الموضوعية في نصوص  ،الحماية لكل منهما على حدى

 مواد القانون دون ذكرها من ضمن التعريفات. 

الفقهية التعريفاتثانيًا:   

 أوكل ترتيب للخطوط،  " نهما،بأالرزاق السنهوري الرسوم والنماذج الصناعية  عبدعرف الفقيه 

 أودوية ي أونتاج الصناعي بوسيلة الية في اإل الستخراجه، بغير ألوان أوكل شكل مجسم بألوان 

عطاء السلع كل ترتيب للخطوط يستخدم إل بأنه " القليوبي الرسموقد عرفت د. سميحة  ،(1) كيميائية"

 توعرف "المنتجات المماثلة أوا يميزها عن غيرها من السلع ذابا ج شكالا  أو ا جميالا المنتجات رونقا  أو

 .(2) "االنتاج ذاته أوشكل السلعة "نه أالنموذج ب

                                                           

، الطبعة الثالثة، منشورات -حق الملكية-،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد1992السنهوري، احمد، عبدالرزاق،(1) 
 .452بيروت، ص –الحلبي الحقوقية 

 .252 -251ص  ،1995عية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية الملكية الصنا القليوبي، سميحة،(2) 
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وقد عرفهما د. صالح الدين الناهي بأنهما:" مجموعة من األشكال واأللوان ذات طابع فني 

يتم تطبيقهما على السلع والمنتجات عند صنعها إلضفاء الجمال عليها وبالتالي جذب الزبائن  خاص،

  (1) للنماذج التي تفرغ فيها". أولشرائها وتفضيلها على مثيالتها للرسوم التي تزينها 

طوط تكون للخ ترتيب كل بأنها ممكن أن تعرف الرسوم الفقهية السابقة التعريفات خالل ومن

 امستخدباء تم ذلك لوان وسواغير األمن  أولوان ألا إستخدام سواء تمعلى شكل زخارف أو صور 

ميائية كما في كي أوالرسم بواسطة الكمبيوتر  أولة كالطباعة ا   ستخدامبا أو الوسائل اليدوية كالتطريز

 ب هذهترتيأن يكون في فن الرسم على  من الطرق الحديثةي طريقة أب أوحالة صبغ المنسوجات 

و ما النموذج الصناعي فهأوجديد،  اومعروفا  امميزا  شكالا  يعطي للسلع أو المنتجلوان الخطوط واأل

 (2) المنتجات المماثلة. أولسلع ا يميزها عن باقي ايعطيها رونقا للسلعة القالب الخارجي الجديد 

 وأتتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية بموجب القانون حتى لو لم يكن للرسم 

وكما  ،حتى من وحي الخيال أوفنية بل يكفي أن تكون صورة لشيء معروف  قيمةالنموذج الصناعي 

 (3) همية للوسيلة المتبعة في تطبيق الرسم على السلعة.تم ذكره أعاله أل

ما بين الرسم والنموذج الصناعي لكنهما يجتمعان ويتشابهان كونهما  االختالفوبالرغم من 

ضفاء خصائص ذاتية لهذه المنتجات  السلع  وأيؤديان وظيفة مميزة وهي تمييز المنتجات المتماثلة وا 

فائدة عملية كبيرة في مجال التنافس الصناعي والتجاري، حيث أن الصناع  إلىاألمر الذي يؤدي 

للحصول الرسوم والنماذج الصناعية الجديدة التي تنال أعجاب المستهلك  باستمرارجتهدون والتجار ي

                                                           

الوي دار مجد، األولى، الطبعة حقوق الملكية الصناعية )مفهومها، خصائصها، إجراءات تسجيلها(، سائد ، احمدالخولي(1) 
 .115، ص 2554للنشر والتوزيع، عمان، 

ذج الصناعية، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرياح ورقلة، قسم (. النظام القانوني للرسوم والنما2512شتيوي، سهيلة )(2) 
 .9، ص القانون
 .9، ص نفس المرجع السابق(3) 
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ساعد ي جذاب   إخراج السلع والمنتجات في شكل   وتعمل على جذب المزيد من المستهلكين، ذلك أن  

 (1) على رواجها.

 :الثاني المللب
 الصناعية والنماذج الرسوم أهمية

ة ألهمية  اهتمامحازت الرسوم والنماذج الصناعية على  واسع من الناحية القانونية وذلك نتيجا

النموذج الصناعي يعنى  أوأن الرسم  حيثوالتجاري،  االقتصاديالدور الذي تلعبه في المجال 

ن إخراج المنتجات   نالسلع بشكل جذاب يساعد على رواجها، لذلك فإ أوبالشكل الخارجي للمنتج، وا 

تي الرسوم والنماذج الصناعية الجديدة والمبتكرة وال إلىللوصول  باستمرارالصناع والتجار يجتهدون 

، هذا من جهة ومن جهة (2) تحتوي على طابع فني حتى تنال إعجاب المستهلكين وبالنتيجة تسويقها

أخرى فإن الرسوم والنماذج الصناعية والتي تمثل الشكل الخارجي والجمالي للمنتج تعمل على تعريف 

جمهور المستهلكين بهذه المنتجات ذلك أن المستهلك قد يفضل سلعة على أخرى من خالل المواد 

م للسلع لمستهلكين للسلع وتمييزهاألولية الداخلة في تكوينها هذا من شأنه يعمل على إدراك جمهور ا

الدور الذي  لىإ، ومن هنا نستطيع أن نتوصل اطمئنانالتي يرغبون بشرائها ويقومون بشرائها بثقة 

تقوم به الرسوم والنماذج الصناعية في حماية وتحقيق مصلحة كل من المنتج والمستهلك في نفس 

 .(3) ة المشروعةالدور الذي تلعبه في مجال المنافس إلىالوقت باإلضافة 

                                                           

 .9، ص نفس المرجع السابق(1) 
 .259ص ، 2515 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الثانيةزين الدين، صالح، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة (2) 
 .115مرجع سابق، ص الخولي، أحمد سائد، (3) 
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ها ترسم تصميم منتج، فإن إلىعندما تعمد التجارية  أوويجدر اإلشارة هنا بأن الشركات الصناعية 

يق المنتج ى مثل إمكانية تسو ة في ذلك مسائل شت  في الواقع سماته الوظيفية ومعالمه الجمالية مراعيا 

 ه.وتصليحوالتكاليف المترتبة على تصنيعه وسهولة نقله وتخزينه 

الدور المهم الذي تلعبه الرسوم والنماذج الصناعية في مجالي الصناعة والتجارة،  إلى باإلضافة

فأن هذه الرسوم والنماذج الصناعية لها أهمية خاصة في نطاق الملكية الفكرية ذلك أنها تشترك مع 

م والنماذج و كل من المصنفات األدبية والمصنفات الفنية في عنصر محاكاة الجمهور ، إذ تمثل الرس

الصناعية الشكل الخارجي للمنتج الصناعي والذي يعطيها مظهراا جذاباا يجذب جمهور المستهلكين، 

ا الرسوم  والمصنف األدبي والفني من خالل األسلوب التعبيري يحاكي حس الجمهور ، وتشترك أيضا

ناعية عما والمنتجات الصوالنماذج الصناعية مع العالمات التجارية بالوظيفة ذاتها وهي تمييز السلع 

النموذج الصناعي يجب أن يكون جديداا ومميزاا عن  أوحيث أن الرسم يماثلها من السلع والمنتجات 

      (1) .األخرىباقي الرسوم والنماذج التي تحملها المنتجات 

ونظراا للوظيفة التي تقوم بها كل من الرسوم والنماذج الصناعية والطبيعة الخاصة لهذه الرسوم 

ناعية وجب تمييز هذه الرسوم والنماذج الص الفكرية،والنماذج والتي تميزها عن باقي عناصر الملكية 

ستتناوله هذه  افيما بينها وبين بعض عناصر الملكية الفكرية وهذا م واالختالفوايجاد أوجه الشبه 

 الدراسة في المبحث الثاني.

  

                                                           

، 2515الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع ، ، شرح قواعد الملكية الفكرية )الملكية الصناعية(، نوري حمد، خاطر(1) 
 .151ص 
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 :الثاني المبحث
 الفكرية الملكية حقوق من غيرها عن الصناعية والنماذج الرسوم بين تمييزال

والتي تعبر عن حقوق  حد عناصر الملكية الصناعية،أتعد الرسوم والنماذج الصناعية من 

، جديد بتكارا استغاللبعلى أن يستأثر قبل الكافة الحق صاحبها  وتعطيصناعي وتجاري،  ستئثارا

 عتبارابوالمطالبة بدفع المنافسة غير المشروعة عنه لذا فإنها ال تخرج عن نطاق الملكية الصناعية 

حتى و  ،دون الحق الشخصي ن لها طبيعة قانونية خاصة تعبر عن الحق المعنوي والحق العينيأ

نستطيع فهم الطبيعة القانونية للرسوم والنماذج الصناعية وجب تحديد مفهوم كل من الحقوق المعنوية 

لحقوق اي الحقوق المعنوية:" األردنفقد عرف القانون المدني والحقوق الشخصية والحقوق العينية ، 

صية وق العينية والشخ" ، وعرف ذات القانون كل من الحقغير مادي شيءالمعنوية هي التي ترد على 

والحقوق  " .معين يعطيها القانون لشخص معين شيء:" الحق العيني سلطة مباشرة على االتي

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق  " الشخصية

                                                                                       (1) ."االمتناع عن عمل أوالقيام بعمل  أوعيني 

الرسوم والنماذج الصناعية نجد بأن هذه  وباألخصومن خالل دراسة حقوق الملكية الصناعية 

 النموذج أوبموجب الحق المالي يستطيع مالك الرسم و الحقوق تتضمن حق معنوي وحق مالي، 

، أما البتكاراقبل الكافة بهذا  باستغاللههذا العمل اإلبداعي تجارياا وأن يستأثر  استثمارالصناعي 

 ستخدامهاالنموذج الصناعي له ومنع غيره من  أولمالك الرسم  االبتكارالحق المعنوي يتمثل بنسبة هذا 

أما فيما يخص الحقوق الشخصية    (2) من الغير، اعتداءاي  أونسخ  أووالدفاع عنه من أي تقليد 

حقوق الملكية الصناعية والتي من ضمنها  اعتبارفإنني ومن خالل هذه الدراسة أجد بأنه ال يمكن 

                                                           

 .1915( لسنة 43(، القانون المدني األردني رقم )11و 59و 52لطفاا أنظر نصوص المواد ذوات األرقام )(1) 
 .25سائد، مرجع سابق، ص الخولي، أحمد (2) 
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ا رابطة بين شخصين أحدهم أوالرسوم والنماذج الصناعية حقوق شخصية ألنها ال تمثل أي عالقة 

  (1) ل.االمتناع عن عم أوالقيام  أوي دائن واالخر مدين يطالبه بمقتضى هذه الرابطة بنقل حق عين

ه بوهذا ما قام  ،يكفل الحماية لهاخاص  إليجاد قانونمعظم التشريعات ومن هنا فقد سعت  

 (2)_5552( لسنة 14فقد أصدر قانون خاص لحماية الرسوم والنماذج الصناعية رقم ) ياألردن المشر ع

ة أحد عناصر الملكية الصناعين الرسوم والنماذج الصناعية أوحيث  ليكفل الحماية لهذه الحقوق.

باقي بينها وبين  ان هذا قد يثير لبسا إا فا فكريا بداعا إالملكية الفكرية والتي تحمل والتي تعد إحدى أقسام 

يما بين ف واالختالف، لذلك كان من الضروري توضيح أوجه الشبه األخرىكرية الملكية الف عناصر

للملكية  أن اتفاقية باريس إلىأكثر الفروع تشابه من حيث الشروط والحماية، ويجدر بنا اإلشارة هنا 

الصناعية لم تقيد الدول األعضاء بحماية الرسوم والنماذج الصناعية بقانون خاص، في حين تطرقت 

فقاا لقانون موضوع الحماية و  إلىاتفاقية تربس المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية 

ة فيما يتعلق بتصميمات المنسوجات فقد تركت تنفيذ بمتعاقدة ال لألطرافالحرية  حقوق المؤلف، خاصا

في  ا لقانون حق المؤلفوفقا  أوبنااء على القانون المنظم للتصميمات الصناعية المعاهدة  لتزاماتا

 مطالب: ثالثة إلىلذلك فقد تم تقسيم المبحث  .(3) ( منها2- 25المادة )

 .وحقوق المؤلف الرسوم والنماذج الصناعية: األو  المللب -
 .االختراعوبراءة  الرسوم والنماذج الصناعية: المللب الثاني -
 .ة والعالمات التجاريةالنماذج الصناعيالرسوم و : المللب الثالث -

                                                           

 .24الخولي ، أحمد سائد ، مرجع سابق ، ص (1) 
 .2555( لسنة 14قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني رقم )(2) 
عضاء المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تربس( على "وللبلدان األ نب( من اتفاقية الجوا25/2تنص المادة )(3) 

 االلتزام من خالل القانون المنظم للتصميمات الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف".  حرية الوفاء بهذا
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 :األو  المللب
 المؤلف وحقوق الصناعية والنماذج الرسوم

أن عنصر الفن هو ما يجمع الرسوم والنماذج الصناعية بالمصنفات الفنية،  إلىمما ال شك به 

أي من حقوق المؤلف، لكن وبالرغم من أن الرسوم والنماذج الصناعية لها صبغة فنية إال أن الصبغة 

اعية والنماذج الصنأي مدى ممكن تكييف الرسوم  إلى :الصناعية تطغى عليها. وهنا يثور السؤال

قانون المؤلف وما هو معيار التفرقة فيما بين الرسوم والنماذج الصناعية والمصنفات  أحكاموفق 

 ؟الفنية

( منه والتي 3ي وفقا لنص المادة )األردنتخضع المصنفات الفنية لقانون حماية حق المؤلف 

كانت  لهذا القانون والتيتخلو من تحديد تعريف لحق المؤلف بل تم ذكر المصنفات التي تخضع 

لعلوم والفنون وا اآلدابعلى سبيل المثال ال الحصر، حيث أوردت ضمن المصنفات المبتكرة في 

أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية  ( منه على "5وتضمنت النقطة )

 كريةالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفاتفاق الجوانب في حين تم تعريفه من قبل  ،(1) والزخرفية"

(TRIPS ) ألدبيةامصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم "بأنه 

من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية  ،ةواسعويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات  والفنية،

الرسوم والخرائط الجغرافية و  واإلعالناتوقواعد البيانات  البرامج الحاسوبية إلى واألفالموالمنحوتات 

 (2) ".التقنية

                                                           

 .وتعديالته 1992، لسنة 22قانون حماية حق المؤلف، رقم (1)
https://www.wipo.int/copyright/ar/ WIPO (2الموقع االلكتروني لم ) نظمة  

 

https://www.wipo.int/copyright/ar/
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ي بعض ف يواجه صعوبة قد الفنية واألعمالن التمييز فيما بين الرسوم والنماذج الصناعية إ

األحيان فهناك بعض من المنتجات الصناعية قد يتميز بطابع فني وهناك بعض من المنتجات 

الصناعية ال يوجد بها أي طابع فني مثل قطعة من ا لة صناعية، ومن األمثلة على الرسوم المعدة 

ا وأما هالصناعي النقوش والصور والمطبوعات الموجودة على قطع األثاث والمالبس وغير  لالستخدام

بالنسبة لألمثلة على النماذج الصناعية فهي على سبيل المثال قوالب األحذية وقوالب المجوهرات 

باإلضافة  افنيا  اوألعاب األطفال وغيرها. وبما أن الرسوم والنماذج الصناعية في بعضها تحمل طابعا 

ففي   -1 ز،للتمييوضعت معايير  اتجاهاتظهرت فالطابع الصناعي فقد وجب التمييز بينها،  إلى

ظر حيث أنه ومن خالل هذا المعيار ين بالتخصيص،إنجلترا قد ظهر معيار للتمييز وهو أن العبرة 

 وأالنموذج فإن كان قصده ومن خالل رسمه  أوالنموذج في ذلك الرسم  أوقصد مبتكر الرسم  إلى

ا إذا لم يكن الرسم مخصصا النموذج صناعياا، أما  أوالصناعي كان الرسم  لالستخدامنموذجه أن يكون 

ا فنياا.   (1) للتطبيق الصناعي وكان يتمتع بطابع فني بحت هنا يكون رسما

الثاني والذي أعتمده القانون األلماني فقد أخذ بمعيار القيمة الفنية الذاتية للرسم  االتجاهأما  -2

أي دون النظر لتخصيصه في المجال الصناعي أم  استخدامهالنموذج بغض النظر عن غايات  أو

ال وبهذا المعيار يعتبر خاضعاا لقانون حق المؤلف إذا ما تمثل في فن له قيمة ذاتية ومستقلة عن 

يمة النموذج الصناعي ق أوفي المجال الصناعي أم ال وفي حال لم يكن لهذا الرسم  استخدامهوسيلة 

ا صناعياا ن أوالمنتجات الصناعية فإنه يعتبر رسماا  فنية مجردة بل اقتصرت فائدته لتمييز موذجا

 . (2) يخضع للحماية المنصوصة وفقاا لقانون الرسوم والنماذج الصناعية

                                                           

 .215ص  ،1923، الناهي، عبداللطيف، صالح الدين، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان (1)
https://www.wipo.int/copyright/ar/ WIPO (2 الموقع االلكتروني لمنظمة )  

 .215، ص مرجع سابق( الناهي، عبداللطيف، صالح الدين، 3)

https://www.wipo.int/copyright/ar/
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 ي وباألخص المادةاألردننصوص قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  إلىوبالرجوع 

متع تتسبيل المثال وليس الحصر المصنفات التي  ى( منه نجد أن هذه المادة قد ذكرت وعل3)

هذه المادة هي إسباغ الحماية على أي  العامة فيالقاعدة نف الذكر وأن بالحماية وفقاا للقانون اآل

 األصالةهمها أ بشرط أن تتوافر فيه شروطالغرض منه  أوشكله  أوأهميته  أوكان نوعه  مهمامبتكر 

 .وأن يتم التعبير عنها بأي طريقة بحيث تظهر للعالم الخارجي بشكل ملموس والجدة

ي ومن خالل قانون الرسوم والنماذج الصناعية نجد أنه ذكر الشروط األردن المشر عفيما يخص 

القانون ومن هذه الشروط شرط  حكامالموضوعية لغايات حماية الرسم والنموذج الصناعي وفقاا أل

ي قد فصل بين نطاق قانون المؤلف وقانون الرسوم والنماذج األردن المشر عال أن الجدة واإلبتكار إ

النموذج الصناعي إعطاء المنتج رونقاا جذاباا ومبتكراا  أوالصناعية، كون أن الغاية من هذا الرسم 

وجديداا حتى يميزه عن غيره من المنتجات المشابهة له دون أن تكون هذه الرسوم والنماذج على 

ي لغايات إسباغ الحماية على الرسوم والنماذج األردن المشر عى عا ل من الفن، لكن أشترط مستو 

أن  إلىويجدر االشارة  ،(1)الصناعية شرط التسجيل في السجل المعد لها في وزارة الصناعة والتجارة 

 فإذا كان التسجيل في اي دولة عضواا في اتفاقية تربس فإنه األردنالتسجيل ليس فقط حصراا في 

النموذج وفقاا لقانون الرسوم والنماذج الصناعية لباقي الدول األعضاء في  أوتجب حماية هذا الرسم 

 .(2) اتفاقية تربس وفقاا لمبدأ المعاملة الوطنية الواردة في اتفاقية تربس

حماية الرسوم والنماذج الصناعية  الزدواجيةانع أي م توصلت بأنه ال أجد خالل دراستيمن 

مل ذلك أن الرسوم والنماذج تشت ،قانون حماية حق المؤلف أووفق قانوني الرسوم والنماذج الصناعية 

                                                           

 .2555لسنة  14من قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني رقم  3( المادة 1)
 .من اتفاقية تربس 2/ 25( المادة 2)
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على الفن وبالمقابل قابلة للتطبيق الصناعي لكن على أن يكون ذلك في حاالت معينة، فمثالا في 

وذج الصناعي والذي اشترط لغايات حمايته قانون الرسوم والنماذج النم أوحال لو لم يتم تسجيل الرسم 

النموذج مشاع للجمهور؟ هنا نجد من باب أولى ولحماية هذا  أوالصناعية فهل يصبح هذا الرسم 

النموذج الصناعي توفير الحماية له بموجب قانون حماية حق المؤلف، وخاصة وكما تم  أوالرسم 

ذكره سابقاا بأن اتفاقية تربس قد تركت الخيار للدول األعضاء حماية التصميمات الصناعية وفقاا 

حماية الرسم والنموذج الصناعي وفقاا لقانون  إلىقانون المؤلف، خالصة القول هو اللجوء  حكامأل

لواردة هذا الرسم والنموذج الشروط ا استوفىمتى لف الحماية وفقاا للقانون الخاص ق المؤلف عند تخح

 في قانون المؤلف لحماية المصنفات.

 :الثاني المللب
 الختراع وبراءة الصناعية والنماذج الرسوم 

 يتميزو لعقلي، ا اإلبداعهو ثمرة  فاالختراعالملكية الصناعية،  فروعمن  افرعا  االختراععتبر براءة ت

ض خمبتعلقه بالفن الصناعي وضرورة أن يت األخرىعن عناصر الملكية الفكرية والصناعية  االختراع

ذات القيمة النفعية والتي تنطوي على صناعات ينتفع بها  االبتكاراتعنه شيء جديد. فهي من 

 .المجتمع

 جاالتمأي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من  بأنه " االختراعي األردن المشر ععرف 

ي أي من هذه ف حل مشكلة معينة إلىتؤدي عمليا  بكليهما أوبطريقة صنع  أوبمنتج  التقنية وتتعلق

 .(2) االختراع" الشهادة الممنوحة لحماية  بـ وعرف البراءة (1)المجاالت" 

                                                           

 . 1999(، لسنة 32من قانون براءة االختراع وتعديالته، رقم ) 2( نص المادة 1)
 ون السابق(، القان2( نص المادة )2)
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كت الباب بل تر  راعختلالا ا محددا لم تعطي تعريفا  تفاقيةاالن أنجد ب فإنناما يخص اتفاقية تربس في

س ومن خالل . إال أن اتفاقية تربامناسبا  ا للتشريعات الوطنية وبما تراهعضاء بتعريفه وفقا للدول األ

 تراعاالخنصب أسواء  االختراعالشروط الواجب توافرها للحصول على براءة  وحدت منها 21المادة 

 ن قابالا وأن يكو  االبداععلى  االختراع ن ينطويأطريقة تصنيعه وذلك ب على المنتج ذاته أم على

 .(1) الصناعي لالستخدام

اذج الصناعية والرسوم والنم االختراعفيما بين  االسابقة نجد أن هناك بالظاهر شبها  التعريفاتومن 

الحماية والتي متع بوالرسوم والنماذج الصناعية حتى يت االختراعمن ناحية الشروط الواجب توافرها في 

( من 4( و) 3وأن يكون على تطبيق صناعي وفقاا للمواد ذوات األرقام ) ،هي شرط الجدة واإلبتكار

، إال أنني ومن خالل (2)ي وعلى التوالياألردنوقانون الرسوم والنماذج الصناعية  االختراعقانون براءة 

والرسوم والنماذج الصناعية حيث أن  االختراعاتفيما بين  اواضحا  اختالفاا وجدت هذه الدراسة

نا متعلقة بمنتجات صناعية جديدة ويقصد ه االبتكاراتجديدة وهذه  بابتكاراتتتمثل  االختراعات

ات يماثله من منتج شيء صناعي مختلف ومتميز عما إلىبالمنتج الصناعي الجديد هو الوصول 

وسيلة كانت تستخدم به الحيوانات ك السيارات في زمن اختراعفي الشكل والخصائص ومثال على ذلك 

ي وسيلة مبتكرة وجديدة ف إلىطرق صناعية جديدة والمقصود هنا بأن يصل المخترع  أوللتنقل، 

قود جهاز لتوفير صرف الو  اختراعنتيجة جديدة ولكن بطريقة أخرى مثال  إلىمعين تؤدي  اختراع

تطبيق  أوبراءة، ا الهتكرة هي التي ترد عليالت بطريقة جديدة ومبتكرة فهذه الطريقة الجديدة والمبلآل

 لىإهنا إنجاح طريقة معينة كانت تستخدم للوصول  باالبتكارجديد لطريقة صناعية جديدة ويقصد 

                                                           

 .https://qarark.comوالمنشور على موقع ، 1994( ، 1رقم ) ( اتفاقية تربس1)
(، من قانون الرسوم والنماذج 4وتعديالته، المادة ) 1999(، لسنة 32(، من قانون براءة االختراع األردني رقم )3( المادة )2)

 .2555(، لسنة 14الصناعية األردني رقم )

https://qarark.com/
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قة نتيجة أخرى معروفة أيضا كانت تستخدم لها طري إلىهذه الطريقة للوصول  واستخدامنتيجة معينة 

للكهرباء كان من أجل اإلنارة ثم أصبحت الكهرباء تستخدم في تسيير  استخداممعروفة مثال أول 

 ،دويةها األتتكون من التيالتركيب ومثال عليها المركبات الكيميائية  اختراع أو، (1)السيارات بدل الوقود

خر آدواء لداء معين لكن هذا الدواء له مضاعفات جانبية فإن قام شخص  باختراعفمثال قيام شخص 

رع الدواء بتطوير هذه التركيبة بأن يقوم بتخفيف هذه المضاعفات الجانبية هنا يعتبر ما قام غير مخت

لكنها ذات طابع  ابتكارات. أما الرسوم والنماذج فهي (2) جديد يستحق الحماية اختراعبه هذا الشخص 

. وأيضا (3) فني تعنى بالشكل الخارجي للمنتجات وتعطي المنتجات الصناعية رونقاا وجماالا مميزاا

والرسوم والنماذج الصناعية ويجدر  االختراعبنشأة الحق لكل من براءة  اختالففإننا نجد أن هناك 

 ختراعهايتمتع بأي حق قبل منح  الالمخترع  ي كذلك ألنم  س   االختراعأن قانون براءة  إلىاإلشارة 

ذا وحماية ه االختراع استغاللن البراءة هي المنشئة للحق في أي أالشهادة والتي هي  (البراءة)

 أي أن من له الحق في البراءة من سبق غيره في اإليداع أي يكون هو المخترع ،اقانونا  ستغاللاال
 ، أما في الرسوم والنماذج الصناعية فإن اإليداع المسبق لطلب التسجيل ليس منشئاا لهذا الحق،(4)

نما ينشأ بمجرد  وهذا   النموذج الصناعي أوف للحق في الرسم وأن أثر التسجيل هو كاش االبتكاروا 

 .(5)ياألردن المشر عما سار عليه 

                                                           

 .23الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ص  (.2515) ( زين الدين، صالح1)
 لثانية،ادار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة  والتجارية،الوجيز في حقوق الملكية الصناعية  (.2552عبداهلل )( الخشروم، حسين 2)

 .11ص 
 .551، سميحة، الملكية الصناعية، دار النهضة، الطبعة الخامسة، ص ( القلبوبي3)
 (، القانون السابق.3( المادة )4)
 .(، من قانون الرسوم والنماذج الصناعية5( المادة )5)
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 عالمشر  ن إأما فيما يخص مدة الحماية لكل من براءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية ف

في  (1) ي قد قرر مدة الحماية خمسة عشر سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المسجلاألردن

اريخ هي عشرون سنة تحسب من ت االختراعي لبراءة األردنحين أن مدة الحماية المقررة وفقاا للتشريع 

 .(2) إيداع طلب تسجيله

 :الثالث المللب
 التجارية والعالمات ةالصناعي النماذجو  الرسوم 

ما رمز يستخدمه التاجر لتمييز بضائعه ومنتجاته ع أويقصد بالعالمة التجارية بأنها كل إشارة 

بلد المنتج  لىإمنتجات والتي يقوم ببيعها، حيث أن العالمة التجارية قد تشير  أويماثلها من بضائع 

طريقة تحضيرها هذا كله من شأنه يسهل على جمهور  أومصدر بيعها  أومصدر صناعة السلع  أو

ن الرسوم أفي حين  ،(3)تهم بالسلع والمنتجات التي يفضلونها المستهلكين لتمييز والتعرف على رغبا

المنتجات  وأشكل جديد يعطي السلع  أوتنسيق  أووكما ذكرنا سابقاا هو ترتيب والنماذج الصناعية 

رونق ومظهراا جذاباا متميزاا يعمل على جذب العمالء والمستهلكين أي أن الرسوم والنماذج الصناعية 

تختلف عن العالمة التجارية حيث أن الرسوم والنماذج الصناعية تعنى بشكل السلع الخارجي دون 

ن إخراج هذه السلع والمنتجات بشكل جذا ،جودتها أوفائدتها  إلىالتطرق  جها ب يساعد على رواوا 

منتجات السلعة مثل خصائص ال أوعلى عكس العالمة التجارية والتي تدل وتشير على صفات المنتج 

ذه تمييز المستهلكين فيما بين ه إلىبيان العناصر الداخلة به األمر الذي يؤدي  أودرجة الجودة  أو

  .(4)السلع والمنتجات بالسلع والمنتجات المماثلة لها 

                                                           

 .1999(، لسنة 32(، من قانون براءة االختراع األردني، رقم )11( المادة )1)
 .2555(، لسنة 14الصناعية األردني، رقم )(، قانون الرسوم والنماذج 11( المادة )2)
 .451( القليوبي، سميحة، مرجع سابق، ص 3)
 .255ص  سابق،مرجع  صالح،( زين الدين، 4)
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ماية ي قد حدد مدة الحاألردن المشر عأما فيما يخص مدة الحماية للعالمات التجارية فإننا نجد بأن 

ي أن أ للعالمات التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها قابلة للتجديد لمدد مماثلة وغير محددة،

_يلالتسج انتهاءتسجيلها قبل مدة معينة من  استمرارالحق في العالمة التجارية دائم بشرط 
ما أ، (1)

طلب  يداعإاريخ تن مدة الحماية هي خمسة عشرة سنة من يخص الرسوم والنماذج الصناعية فإ فيما

 ا.تسجيلها وليس من تاريخ تسجيله

مما تم ذكره أعاله وبعد التمييز فيما بين الرسوم والنماذج الصناعية  وبعض فروع الملكية الفكرية 

في جوانب  خرىاألالملكية الفكرية والصناعية  فروعتشترك مع  الرسوم والنماذج الصناعية يتبين أن 

وذلك  النماذجو الرسوم الخاصة بها على  حكاماأليمكننا تطبيق  الوتختلف في جوانب أخرى، وبالتالي 

ذا ه العديد من العناصر والتي أهمها محل إلىبسبب الطبيعة القانونية الخاصة بها والتي تستند 

حيث أن هذا الحق هو حق معنوي يرد على أشياء غير مادية تتمثل بأفكار وهذه األفكار  ،الحق

 أنه البد من تسجيل هذه العناصر في السجل إلىتظهر بشكل محسوس لكن غير ملموس، باإلضافة 

ا الرسوم والنماذج الصناعية ت االمعد له عب دوراا لفي الدولة وذلك للرقي في المستوى الصناعي، وأيضا

 لمشر عاإفراد ستلزم أالذي  األمر خر،آمن جانب  االستثمارمهماا في تحسين المجال الصناعي ودعم 

الرسوم  أن هذهوكل هذا ال يعني وطبيعتها الخاصة.  أهميتهامع  يتالءمبما  لقانون خاص لحمايتها

تقبل الحماية المزدوجة، فهي تتمتع بالحماية القانونية المقررة في القانون الخاص  والنماذج الصناعية ال

 ماية حق المؤلفخص قانون حة وباألالسابقنها تتمتع بالحماية المقررة بقوانين الملكية الفكرية ألها كما 

 وكما تم ذكره سابقاا.

  

                                                           

 .1952(، لسنة 33(، من قانون العالمات التجارية األردني رقم )21( و)25المادة ) (1)
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 :الثالث الفص 
  الصناعية والنماذج الرسوم حماية وسائ 

كي تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بالحماية القانونية، ال بد من توافر شروط موضوعية وأخرى 

ن الرسم الحماية الدولية إن كا إلىشكلية قد حددت بموجب القانون إلسباغ الحماية القانونية باإلضافة 

صوص ي بخردناأل التشريعالنموذج الصناعي قد تم تسجيله دولياا، تم إصدار أول قانون في  أو

، ونظام الرسوم والنماذج 2555الرسوم والنماذج الصناعية )قانون الرسوم والنماذج الصناعية( في عام 

، حيث عالج كل من هذا القانون والنظام إجراءات تسجيل الرسم والنموذج 2552الصناعية عام 

 .الصناعي

 كاآلتي: مبحثين إلىعلى ما تقدم ذكره أعاله سنقسم هذا الفصل  اءا وبنا

 شروط تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية و : أل المبحث ا -
 .الشروط الموضوعية األو :المللب  -
 .الشروط الشكليةالمللب الثاني:  -
 .المترتبة على التسجيل ثار القانونيةاآلالمبحث الثاني:  -

 :األو  المبحث
 الصناعية والنماذج الرسوم تسجي  شرول

ي من خالل نصوص القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الرسم األردن المشر عحدد 

سباغ الحماية القانونية والتي هي عبارة عن شروط  إلىيصار  حتىوالنموذج الصناعي  تسجيلها وا 

 موضوعية وأخرى شكلية.
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 :األو  المللب
 الموضوعية الشرول

على الشروط الموضوعية ي للرسوم والنماذج الصناعية األردن( من القانون 4نصت المادة )

لرسم والتي هي شرط الجدة وأن يكون ا تسجيلها،لغايات  النموذج الصناعي أوالواجب توافرها بالرسم 

 ي تسجيل الرسوم والنماذجاألردن المشر عوقد حظر  مستقلة،النموذج الصناعي مبتكر بصورة  أو

ناعية النماذج الص أوالرسوم  يجوز تسجيلالعامة وأخيراا ال  واآلدابالصناعية المخالفة للنظام العام 

 .(1) فنية بحتة أووظيفية  اعتباراتالتي تفرضها بصورة أساسية 

حيث جاء فيها ما يلي "  تربس،( من اتفاقية 1/ 25) نص المادة إلىن نشير هنا أكما يجب  

األصلية  أوالبلدان األعضاء بمنح الحماية للتصاميم الصناعية الجديدة  تلتزم-1 شروط منح الحماية:

لية ان لم أص أوالتي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلدان األعضاء اعتبار التصاميم غير جديدة 

مجموعات السمات المعروفة للتصاميم. ويجوز للبلدان  أوتختلف كثيرا عن التصاميم المعروفة 

الوظيفية  وأارات التقنية عن منح هذه الحماية للتصاميم التي تمليها عادة االعتباألعضاء االمتناع 

_ة"العملي
(2).  

ي من خالل الشروط الموضوعية التي أشترطها قد األردن المشر عومما تم ذكره أعاله نجد أن 

لشروط وعليه سنقوم بتناول هذه ا )تربس( من حيث ذات الشروط اتفاقيةجاء موافقاا لما نصت عليه 

 تية:اآل الفروعوفق 

 : شروط الجدة.األو  الفرع -
 : شرط االستقاللية في االبتكار.الثاني الفرع -

                                                           

 .2555لسنة  ،14رقم  األردني،(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية 4( المادة )1)
 .1994لسنة  الفكرية،(، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 25/1( المادة )2)
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 .شرط التطبيق الصناعي: الثالث الفرع -
 .شرط المشروعية: الرابع الفرع -
 .الشرط المتعلق باالعتبارات الوظيفية: الخامس الفرع -

 شرل الجدة: األو  الفرع

تعتمد الرسوم والنماذج الصناعية في مخاطبة جمهور المستهلكين على مظهرها الخارجي والذي 

 أن يكونو  القانون،بد أن يكون هذا المظهر جديداا حتى يعترف به  ولكن ال الصناعي،يزين المنتج 

غ اكل هذا لغايات إسب ،األخرىله طابعاا مميزاا يختلف عن غيره من الرسوم والنماذج الصناعية 

 الحماية القانونية عليه.

هنا ما هي الجدة المطلوبة ؟هل هي الجدة النسبية ، التي ال يلزم أن  التساؤل الذي يثورولكن 

النموذج الصناعي جديادا في كل جزئياته بل يكفي بأن يكون في معظم جزئياته جديداا  أويكون الرسم 

 أولرسم لصناعية ، وبالتالي يكفي بأن يكون ابحيث يكون له طابعاا يميزه عن باقي الرسوم والنماذج ا

النموذج الصناعي في مجموعه شيئاا جديداا مميزاا حتى لو كان في تكوينه أجزاء تفتقر للجدة كأن 

هداا إبداعياا م جالنموذج الصناعي مشتقاا من عناصر معروفة سابقاا، لكن المصمم قد قد   أويكون الرسم 

النموذج الصناعي لم يتوصل اليه احد مطلقاا  أولقة بأن يكون الرسم متميزاا عن غيره، أم الجدة المط

 (1) .بأن يكون جديداا في كل جزئياته

ص وباألخ ي في قانون الرسوم والنماذج الصناعيةاألردن المشر ع أن من خالل دراستناونجد  

في الجدة المطلوبة هي الجدة المطلقة بأن ال يكون قد تم الكشف  اشترطقد  ( منه4نص المادة )

عنها مسبقاا في أي مكان في العالم وبأي طريقة كانت، لكنه أضاف بأنه ال يؤثر الكشف عن الرسم 

                                                           

، خاطر، نوري حمد، شرح قواعد الملكية الفكرية )الملكية الصناعية(، دار 212( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 1)
 .114وائل للنشر، الطبعة الثانية، ص 
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داع السابقة لتاريخ إيشهراا النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث هذا الكشف خالل اإلثني عشراا  أو

التين بألوية الطلب وذلك في ح االدعاءلتاريخ  أو األردنالنموذج الصناعي في  أوطلب تسجيل الرسم 

 وهما:

 نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل. -1

 (1) نتيجة عمل غير محق من قبل الغير. -2

ي دناألر  المشر ععتماد معيار الجدة المطلقة الذي أتخذه ابأن  توصلت خالل هذه الدراسة ومن 

النموذج الصناعي هو إعطاء مظهر مميز  أووذلك بأن الوظيفة األساسية للرسم  محله،في غير 

ام أن د للمنتج لغايات رواج هذا المنتج وبشكل يمنع أي لبس ممكن أن يحصل لدى الجمهور، وما

مميز وجديد، ويكون ذلك متى كان  النموذج الصناعي إذن فهو أوهذه الغاية قد تحققت في الرسم 

ذج الصناعي في مجموعه شيئاا جديداا حتى لو أن المبتكر قد أستخدم في تكوينه أجزاء النمو  أوالرسم 

مع إبقاء شرط الجدة من ناحية عدم إذاعة صاحب   (2)تفتقر للجدة لكنها في مجملها جديدة ومميزة، 

وذلك  النموذج الصناعي، أوقبل تسجيل هذا الرسم  استخدامه أونشره  أوالنموذج الصناعي  أوالرسم 

ن قصر مالك ، وا  باستغاللهواالستئثار  احتكارهالنموذج الصناعي حق  أوحتى يكون لمالك هذا الرسم 

 استغاللو  احتكارنموذجه الصناعي يفقد حقه في  أونشر رسمه  أو استخدام أوالرسم في عدم إذاعة 

  (3).النموذج الصناعي أوهذا الرسم 

  

                                                           

 ب( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني./4(، المادة )1/أ/4في ذلك المادة ) ( انظر1)
 .212زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص ( 2)
 .213المرجع السابق، ص ( 3)
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 البتكارشرل الستقاللية في  :الثاني الفرع

( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية 2/أ/4ي في المادة )األردن المشر عوهو شرط أشار أليه 

لمادة نص ا وباألخصتربس  اتفاقيةي حيث جاء هذا الشرط موافقاا ومنسجماا مع ما جاء في األردن

 االبتكار.( منها من حيث شرط االستقاللية في 25/1)

كشرط موضوعي في الرسوم والنماذج الصناعية بأن ال يكون  االبتكارفي  باالستقالليةيقصد 

قد  نموذج صناعي كان أوعلى رسم  ابتكارهالنماذج الصناعية قد أعتمد في  أومبتكر هذه الرسوم 

ا به يميزه عن غيره من الرسوم والنماذ قبله،شخص ما  ابتكره  جوذلك بأن يكون له طابعاا مميزاا وخاصا

النموذج الصناعي أن يكون على قدر عالي من الحداثة  أوالصناعية المشابهة وال يشترط في الرسم 

 .(1) بل يكفي أن يتمتع بخصائص ذاتية تمنح المنتج نوعاا من التميز

( والصادر 2515/ 335رقم )وهذا الشرط ما جاءت على تأكيده المحكمة االدارية في قرارها 

مسجل الرسوم القرار الصادر من حيث تم الطعن أمام المحكمة االدارية في ( 3/2/2515بتاريخ )

، اإلبتكارو لشرطي الجدة  النتفائهتسجيل طلب نموذج صناعي  اعتراضبرفض  والنماذج الصناعية

( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية 4نص المادة ) إلى واستندت المحكمة االدارية في قرارها

 في قرارهاوعية وباألخص شرطي الجدة واإلبتكار حيث جاء بخصوص الشروط الموض

ا بما فيه المستأنفة الجهةوخاصة بينات  المقدمةوحيث تجد ومن خالل البينات  .............."

ذج بالنمو  المستأنفة باسممع الدعوى ولدى مقارنة النموذج الصناعي المسجل  المرفقةالملفات 

ين النموذجين ب اختالفيتبين أن هناك  الثانيةالصناعي المطلوب تسجيله من قبل المستأنف ضدها 

والمظهر الخارجي الجانبي ومن حيث الشكل أيضاا وبصوره عامه يوجد  والقاعدةمن حيث الغطاء 

                                                           

 .225، الخشروم، عبداهلل، مرجع سابق، ص 112( الخولي، أحمد سائد، مرجع سابق، ص 1)
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ه من قبل لبين النموذجين أضافة لعدم وجود تشابه بين النموذج الصناعي المطلوب تسجي اختالف

وحيث  .عينوحسبما ورد في القرار الط للمستأنفة العائدة التجارية العالمةوبين  الثانيةالمستأنف ضدها 

عي انه ال تشابه بين الرسم الصنا المستأنفةمن  المقدمة البينةنجد أن القرار الطعين وعلى ضوء 

ن وبين النموذج الصناعي المطلوب تسجيله م باسمهاوالمسجل  للمستأنفةوالنموذج الصناعي العائد 

ان النموذج  لمستأنفةاوالتمييز بينهما بسهوله ولم تثبت  التفرقةويمكن  الثانيةقبل المستأنف ضدها 

ة بشكله ومظهره وعالمة ليس جديد ومبتكراا حسب نص الماد الثانيةضدها  للمستأنفالصناعي العائد 

صل في القرار االداري ان يصدر صحيحاا مالم يرد دليل على ( من القانون المذكور، وحيث ان اال4)

لم تقدم اية بينه تثبت عكس ما ورد في القرار الطعين لذا تكون أسباب  المستأنفةخالف ذلك وبما ان 

ومما جاء في نص القرار  .(1) "هذه غير وارده على القرار الطعين مما يتوجب ردها والحالة االستئناف

 السابق نجد بأن شرط االستقاللية في االبتكار المنصوص عليه في قانون الرسوم والنماذج الصناعية

ا به يميزه عن  أوهو بأن يكون هذا الرسم  النموذج الصناعي المطلوب تسجيله له طابعاا مميزاا وخاصا

اء في قرار المحكمة االدارية بأن هناك له، حيث جغيره من الرسوم والنماذج الصناعية المشابهة 

فيما بين النموذجين موضوع القرار من حيث القاعدة والغطاء والشكل الجانبي وحتى  اختالفأوجه 

جاء  حد ال يمكن معه وقوع لبس فيما بينهما وقد إلى مختلفينال يوجد شبه في الشكل بشكل عام أي 

رط ي فيما يخص شاألردنلرسوم والنماذج الصناعية قرار المحكمة االدارية موافقاا لنصوص قانون ا

 . االبتكارفي  االستقاللية

 شرل التلبيق الصناعي: الثالث الفرع

وهو شرط بديهي ذلك أننا عندما نتحدث عن قانون الرسوم والنماذج الصناعية ، فإننا نتحدث 

ة شرط األردنعن عالم الصناعة، بالرغم من أن التشريع  ي للرسوم والنماذج الصناعية لم يذكر صراحا

                                                           

  https://qarark.comوالمنشور على موقع  ،3/2/2515 :الصادر بتاريخ (،335/2515( قرار المحكمة اإلدارية رقم )1)

https://qarark.com/
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التطبيق الصناعي، إال أنه ومن خالل الوظيفة التي تقوم بها الرسوم والنماذج الصناعية  تكتسب هذه 

الذي تعريف الرسم والنموذج الصناعي و  إلى، ونشير هنا النماذج الصناعية الصفة الصناعيةالرسوم و 

، والذي (1)( منه 2نص المادة ) وباألخصي في قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردن المشر عحدده 

 ي لقابلية التطبيق الصناعي للرسم والنموذج الصناعي، األردن المشر عشار به أ

الرسوم والنقوش على  ،الصناعية المعدة للتطبيق الصناعي والنماذجومثال على الرسوم 

المجوهرات ومواد الزينة والرسوم والنقوش الخاصة بالمنسوجات، وفيما يخص النماذج الصناعية 

ما ألعب االطفال وغيرها،  أوالنماذج المتعلقة بهياكل السيارات  :المعدة لالستخدام الصناعي مثال

طبيق بلية هذا العمل الفني للتالنموذج الصناعي والذي يقتصر على عمل فني مجرد دون قا أوالرسم 

اية القانونية النموذج ال يتمتع بالحم أوالصناعي فال يكتسب الصفة الصناعية وبالتالي فإن هذا الرسم 

القانون ومثال على هذه الرسوم، الرسوم المتعلقة  أحكامالنموذج الصناعي وفق  أوالمقررة للرسم 

 .(2) المباني أو المنشآتعلى النماذج، نماذج  النشرات الدعائية، ومثال أوباللوحات الزيتية 

 شرل المشروعية: الرابع الفرع

ي صراحة في قانون الرسوم والنماذج األردن المشر عوهو شرط عام وبديهي وقد نص عليه 

 يكون النموذج الصناعي" ان ال أو، ويقصد "بمشروعية الرسم (3)د( /4ي في المادة )األردنالصناعية 

 لعامة،ا اآلدابأن يكون فيه ما ينافي  أوالقانون  حكامالنموذج مخالفة أل أوفي استخدام هذا الرسم 

                                                           

ا سواء 1) ( نصت المادة على "الرسم الصناعي: أي تركيب أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاا أو يكسبه شكالا خاصا
بما في ذلك تصاميم المنسوجات"، "النموذج الصناعي: كل شكل مجسم سواء ارتبط تم ذلك باستخدام االلة أو بطريقة يدوية 

ا يمكن استخدامه ألغراض صناعية أو حرفية".  بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي مظهراا خاصا
 .211( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 2)
لى "يحظر تسجيل الرسوم الصناعية أو النماذج الصناعية د(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني ع/4( نصت المادة )3)

 المخالفة للنظام العام أو اآلداب العامة".
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الرسوم التي ممكن أن تمس  أوالنموذج الصناعي مخالف للشريعة اإلسالمية،  أوكأن يكون الرسم 

وتقع هذه المسؤولية على عاتق المسجل في التحري عن مدى العامة وتخدش الحياء،  باآلداب

بل نموذج صناعي من ق أوالنموذج الصناعي عندما يقدم إليه طلب تسجيل رسم  أومشروعية الرسم 

 .(1) النموذج الصناعي أوشخص يدعي ملكيته لهذا الرسم 

 الشرل المتعلق بالعتبارات الوظيفية: الخامس الفرع

النماذج الصناعية لها وظيفة محددة ومعينه وان  أوبعض الرسوم  هناكن أ بهذا الشرطويقصد 

النموذج ان يتخذ غير هذا الشكل المحدد  أوهذه الوظيفة تتطلب شكل محدد ال يمكن لهذا الرسم 

 تباعتباراومثال عليها نموذج هيكل الطائرة حيث أن هذا النموذج متعلق  ،  (2)حتى يؤدي وظيفته 

يلها مثل هذه الرسوم ال يجوز تسجالوظيفية ال يمكن للطائرة الطيران إال وفق نموذج هيكلها هذا ، 

ويقع  منه، (3)ج( /4نص المادة ) وباألخصي األردنقانون الرسوم والنماذج الصناعية  حكاموفقا أل

قرار عدم تسجيلها ويكون ذلك بناء على تنسيب لجنة فنية يتم تشكيلها  اتخاذعلى عاتق المسجل 

 .اللغايات البحث في مدى توافق هذا الشرط على الرسوم والنماذج الصناعية المراد تسجيلها أم 

 :الثاني المللب
 الشكلية الشرول

لشروط افإنه يتوجب ذكر من خالل هذه الدراسة  الشروط الموضوعية على فالتعر   تمن أبعد 

جانب الشروط الموضوعية والتي يجب  إلىمور المهمة ن الشروط الشكلية هي من األأ، ذلك الشكلية

                                                           

 .119، الخولي، أحمد سائد، مرجع سابق، ص 215( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 1)
 .14عة آل البيت، ص (. الحماية الجزائية للرسوم والنماذج الصناعية، دراسة مقارنة، جام2511( عياد، مراد موسى )2)
من قانون الرسوم والنماذج الصناعية على " ال يجوز تسجيل الرسوم الصناعية أو النماذج الصناعية  )ج/4( نصت المادة )3)

التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية أو فنية بحتة على أن يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه 
 الغاية".
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 المشر عص الشروط بالتسجيل، وقد ن وتنحصر هذهبالحماية.  الرسم والنموذج الصناعيتوافرها ليتمتع 

وهذا  ،ارآثوما يترتب عليه من  النموذج الصناعي أوالرسم لتسجيل  الالزمة اإلجراءاتعلى  ياألردن

ي ف الرسوم والنماذج الصناعيةعلى إجراءات تسجيل  ياألردن المشر عنص  .بالتفصيل سنتناولهما 

، وبين تفاصيل إجراءاتها في الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةمن قانون ( 9 – 5من )المواد 

 روعالفوفق  اإلجراءاتوعليه سنقوم بتناول هذه  .(52الصناعية والنماذج الصناعية رقم ) الرسومنظام 

 اآلتية:

جراءاته.: األو  الفرع -  وقت التسجيل وا 
 فحص الطلب.: الثاني الفرع -
 االعتراض على طلب التسجيل.: الثالث الفرع -

جراءاته: األو  الفرع  وقت التسجي  وا 

شهادة  أويقة حيث ينتج عن هذا التسجيل وث للحماية،ي شرطاا األردنيعتبر التسجيل وفقاا للتشريع 

 النموذج الصناعي لصاحب الحق في ذلك. أوتثبت ملكية الرسم الصناعي 

 وأي أن يتم تقديم طلب التسجيل خالل سنة من تاريخ الكشف عن الرسم األردن المشر ع اشترط

ر بفعل غير مشروع من الغي أوالنموذج الصناعي، في حال تم الكشف عنه بفعل طالب التسجيل 

، وفي حال لم يتم (1) ب( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية/4/2وفقاا لما جاء في نص المادة )

ذا تم الكشف عنه بغير  الكشف عنه فيكون لطالب التسجيل أن يختار الوقت المناسب إليداع طلبه، وا 

روط ي قد أخذ بشرط السرية كشرط من الشاألردن المشر عاألسباب السابقة تسقط عنه الحماية حيث أن 

 راعاتاالختالنموذج الصناعي كما هو الحال في قانون حماية  أوالشكلية المطلوبة لتسجيل الرسم 

والرسوم والنماذج الصناعية يؤدي كل منهما وظيفة صناعية، ومن  االختراعولعل علة ذلك هي أن 

                                                           

 ب(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية./4/2لطفاا أنظر نص المادة )( 1)
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ون الرسوم والنماذج الصناعية نجد ورود شرط قابلية خالل تعريف النموذج الصناعي الوارد في قان

ة النموذج الصناعي في دول أوهذا النموذج للتطبيق الصناعي. وأما إذا كان المصمم قد سجل الرسم 

ة أشهر ت، يجب تقديم طلب التسجيل خالل سباتفاقيةي الهاشمية معها األردنمن الدول تدخل المملكة 

في  النموذج الصناعي أوول في أي دولة أخرى، وأن تسجيل الرسم من تاريخ تسجيله األ األردنفي 

 .(1) باريس للملكية الفكرية( يكفي لحمايته اتفاقية) االتحادأي دولة من دول 

ناعة في وزارة الصتتم  الرسوم والنماذج الصناعية، يتطلب إجراءات قانونية معينةتسجيل إن 

الهاشمية، حيث تم تنظيم سجل خاص بها تحت إشراف المسجل يسمى  يةاألردنوالتجارة في المملكة 

. يقوم المسجل في هذا السجل بتدوين جميع البيانات " والنماذج الصناعية الصناعية الرسوم" سجل 

وما طرأ عليها  ،عناوينهم والشهادات الصادرة لهمو  وأسماء مالكيها بالرسوم والنماذج الصناعيةالمتعلقة 

 النماذج الصناعية أوالرسوم تسجل وتحفظ  ،الترخيص أوتصرفات قانونية مثل الرهن  وأمن إجراءات 

 وتعتبر جميع البيانات والوثائق المستخرجة من ،لياآلوالبيانات المتعلقة بها باستعمال الحاسب 

على الكافة مالم يثبت صاحب الحق عكسها. وقد  ةمن المسجل وتكون حج ةمصدق لياآلالحاسب 

ا قا على السجل وف االطالعشخص  أي إلى ياألردن الرسوم الصناعية والنماذج الصناعيةأجاز قانون 

 .(2) لهذه الغايةوالتجارة  الصناعةلتعليمات وزير 

_بتقديم طلب وفقاا للنموذج المعد لهذه الغاية في وزارة الصناعة والتجارة التسجيلوتبدأ عملة 
(3)، 

حيث يتم فيه بيان نوع المنتج ومرفقاا به الرسومات والصور الفوتوغرافية والبيانات اإليضاحية التي 

                                                           

 .125( خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص 1)
 .221( الخشروم، حسين عبداهلل، مرجع سابق، ص 2)
 .2( )طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي( من الملحق 2( أنظر النموذج رقم )3)
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كما ، (1)في قانون الرسوم والنماذج الصناعيةالنموذج الصناعي كما تم ذكره  أوتمثل الرسم الصناعي 

نموذج صناعي طالما أنها  أويجوز ان يشتمل الطلب الواحد على تسجيل أكثر من رسم صناعي 

تحديد  غرف األثاث، ويتم أواالدوات المكتبية  أوجميعها تشكل وحدة متجانسة، مثال األواني الخزفية 

 .(2) النموذج الصناعي أوهذه المنتجات التي سيميزها الرسم 

الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في وزارة الصناعة  مسجل إلىويتم تقديم هذا الطلب 

معد ية الهاشمية على السجل الاألردنوالتجارة إذ يمثل هو الجهة المسؤولة عن التسجيل في المملكة 

 .(3) لذلك

ب( /1النموذج الصناعي وفقاا لنص المادة ) أويجب أن يشتمل طلب تسجيل الرسم الصناعي 

مالها بد من استك ال ووثائق،ي على بيانات األردنمن قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

لرسوم القانون وقد تم ذكرها بالتفصيل في نظام ا حكامجميعها وذلك لتوافر الشكلية المطلوبة وفقاا أل

 "الوثائق:  ي والتي هي:األردنالصناعية والنماذج الصناعية 

 .النموذج الصناعي أومخططات التوضيحية للرسم الصناعي ثالث نسخ من ال -1

 أو ،ملخص مستقل عن الطلب لغايات نشره في الجريدة الرسمية يصف جدة الرسم الصناعي -2

سم المبتكر وطالب ا.أ: ن يشمل ما يليأيزيد على مائتي كلمة على  الالنموذج الصناعي بما 

شكال أفضل شكل من أصورة عن .ب، منهماذا كان غير المبتكر وعنوان كل إالتسجيل 

 إلى ةباإلضاف-ج الصناعي،النموذج  أوبالرسم الصناعي  العالقةالرسومات التوضيحية ذات 

                                                           

 الصناعية األردني. أ(، قانون الرسوم والنماذج/5( المادة )1)
 .211( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 2)
 أ(، قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعة األردني./5( المادة )3)
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 وأالنموذج الصناعي، الصنف  أونوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي  التالية:البيانات 

 النموذج الصناعي من أجلها. أوصناف المراد تسجيل الرسم الصناعي األ

ذا إ الحال،حسب مقتضى  سيس،أالتعقد  أوالمؤسسة  أورة عن شهادة تسجيل الشركة صو  -3

 .امعنويا ا كان طالب التسجيل شخصا 

ذا لم يكن إالنموذج الصناعي  أوالمستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الرسم الصناعي  -4

 صول.، وسند الوكالة مصدقة حسب األهو المبتكر

في حال إذا كان الطلب يتضمن الحق في األولوية بالتسجيل فيجب أن يشتمل طلب التسجيل  -5

يداعه إصورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم على 

 .ودع فيهاأوالدولة التي 

في  التي تعرضالنماذج الصناعية  أوبالحماية المؤقتة للرسوم الصناعية  الصادرة الشهادة -5

 .ن وجدتإالمعارض الرسمية 
وفيما يخص البيانات الواجب توافرها في طلب التسجيل حتى تستكمل الشكلية القانونية المطلوبة 

المراد تسجيل  األصناف أو الصنف .الصناعيالنموذج  أونوع المنتج المتعلق بالرسم الصناعي  فهي

 .(1") جلهاأالنموذج الصناعي من  أو الرسم الصناعي

لنماذج مسجل الرسوم الصناعية وا إلىعلى أن يتم تسليم الطلب متضمن هذه الوثائق والبيانات 

مسجل الرسوم والنماذج الصناعية  إلىالشكلية المطلوبة، وقد أعطى القانون  الستكمالالصناعية 

ال55البيانات المطلوبة خالل ) باستكمالالصالحية في أن يمنح طالب التسجيل  اعتبر طالب  ( يوم وا 

                                                           

 2599المنشور على الصفحة  2552(، لسنة 52(، نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية األردني رقم )11( المادة )1)
من قانون الرسوم الصناعية والنماذج  12صادر بموجب المادة  15/5/2552بتاريخ  4541رقم من عدد الجريدة الرسمية 

 .2555لسنة  14الصناعية رقم 



39 
 

أن هذا القرار  إلى، ويجدر االشارة هنا (1) التسجيل بناء على قرار يتخذه المسجل متنازالا عن طلبه

( يوماا من تاريخ تبليغ 60ليس قطعياا بل قابالا لالستئناف لدى المحكمة االدارية ويكون ذلك خالل )

 .(2) طالب التسجيل قرار المسجل

النموذج  أوالذين يحق لهم تسجيل الرسم الصناعي  شخاصوهنا يثور السؤال من هم األ

( من قانون الرسوم 5جابت المادة )أالصناعي؟ يقدم طلب التسجيل عاداة من قبل صاحب الشأن، وقد 

 االبتكار، وهم أربع فئات، المبتكر ورب العمل إذا تم (3) ي على هذا السؤالاألردنوالنماذج الصناعية 

، وللمبتكر األسبق في إيداع طلب تسجيله إذا كان هناك أكثر من مبتكر (4) نتيجة تنفيذ عقد عمل

جيل نتيجة عمل مشترك فيتم التس االبتكاروكان كل واحد منهم مستقالا عن األخر وأخيراا إذا كان هذا 

 فيما بينهم بالتساوي.

 فحص الللب: الثاني الفرع

من أن الطلب مستوفي كافة المتطلبات القانونية والبيانات والوثائق المطلوبة  المسجلن يتأكد أبعد 

ي الشكلية القانونية في الطلب، يستعين بذوي الخبرة للتأكد من توافر الشروط أفي طلب التسجيل 

الموضوعية في الرسم والنموذج الصناعي مثل شرط الجدة والصفة الصناعية، حيث أن المسجل غير 

إال موذج الن أومكلف بفحص طلب التسجيل للتحقق من الشروط الموضوعية في الرسم  أومختص 

                                                           

 (، نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية األردني.  12( المادة )1)
 (، قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية األردني.  1( المادة )2)
  األردني.(، قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 5المادة ) لطفاا انظر( 3)
تحدد  أ.والتي جاء بها: حقوق الملكية الفكرية  1995( من قانون العمل األردني وتعديالته لسنة 25( انظر نص المادة )4)

استخدم  ذاإمال صاحب العمل حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل باالتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأع
 .ولية في التوصل إلى هذا االبتكارالته األآدواته أو أالعامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو 

ب. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله ال يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم 
دواته أو مواده االولية في التوصل إلى هذا االبتكار ما لم يتفق خطيا على غير ألوماته أو يستخدم خبرات صاحب العمل أو مع

   .ذلك
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ذا وجد من  إنه يستطيع التأكد من توافر الشروط الموضوعية بنظرة عامة إجمالية وليست تفصيلية وا 

خالل هذا الفحص تخلف تلك الشروط جاز له رفض طلب التسجيل، وبالرغم من ذلك فإن القانون 

منافي  وأنموذج صناعي في حال مخالفته للقانون  أوالمسجل رفض تسجيل أي رسم  قد أوجب على

 .(1) العامة لآلداب

 خاللمن و  يقرر المسجلط واكتمال البيانات والمرفقات المسجل من توافر الشرو  تأكدفي حال 

المادة و ( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية 9)الممنوحة له بموجب القانون في المادة  الصالحيات

يعلن الرسم المطلوب، و  استيفاءقبول الطلب ويتم  (2) والنماذج الصناعية الرسوم( من نظام 21)

ن هذا القرار قابل  الطلب في الجريدة الرسميةهذا المسجل عن قبول  غير من قبل ال لالعتراضوا 

في  موذجالن أوالرسم فإذا لم يتقدم أي اعتراض يتم تسجيل  من تاريخ النشر، خالل تسعين يوماا

د النموذج الصناعي بع أوالرسم ومنح شهادة تسجيل  بالرسوم والنماذج الصناعيةالسجل الخاص 

 .(3) الرسم الذي يقرره النظام استيفاء

 عل  للب التسجي  العتراض: الثالث الفرع

( منه الحق 9ي وباألخص نص المادة )األردنأعطى قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

م هذا على أن يتم تقدي نموذج صناعي، أوعلى طلب تسجيل رسم صناعي  اعتراضللغير بتقديم 

يتم و  خالل مدة تسعين يوم من تاريخ نشر المسجل لقبول الطلب في الجريدة الرسمية، االعتراض

قرار  لىعبناء  االعتراضويجوز تمديد مدة  لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية االعتراضتقديم 

التي تبرر  باباألسعلى طلب يقدم للمسجل يبين فيها  بناء أوألسباب يقوم هو بتقديرها من المسجل 

                                                           

 .219( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 1)
 ( نظام الرسوم والنماذج الصناعية.21( قانون الرسوم والنماذج الصناعية، المادة )9( المادة )2)
 .  121( خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص 3)
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ي التب سبامع بيان األ االعتراضويجب أن يتم تقديم  ،(1) ويقتنع بهايقدرها المسجل و طلب التمديد 

والئحة  راضاالعتويبلغ المسجل نسخة من نموذج ، بالتفصيل ليها المعترض في اعتراضهإيستند 

 طالب التسجيل.  إلى االعتراض

 في نصوص المواد من االعتراضوقد نظم نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية اجراءات 

( كما أوضح ومن خالل نصوص هذه المواد المدد القانونية المقررة لكال الطرفين 21 إلى 23)

 المعترض وطالب التسجيل.

ين يوم فيكون ذلك خالل ثالث االعتراضفي حال رغب طالب التسجيل بتقديم الئحة جوابية على 

 ن يعلى نسخت االعتراضمن تاريخ تبلغه الئحة االعتراض وتكون الالئحة الجوابية على 

بعد و  ويقوم حينها المسجل بتبليغ المعترض نسخة عنها، االعتراضعلى  الردتتضمن أسباب 

تقديم البينات من قبل الطرفين والمشفوعة باليمين ضمن المدد المقررة في القانون، يقوم المسجل 

صدار ي القضالبت ف إلىبتعيين موعداا لسماع القضية والتدقيق بكافة البينات المقدمة حتى يصار  ية وا 

قرار الصادر عن مسجل الرسوم والنماذج الصناعية قابالا للطعن من صاحب القرار نهائي، وأن 

قد أصاب عندما جعل رقابة قضائية على  المشر عالشأن أمام المحكمة اإلدارية، ومن جانبنا نجد بأن 

بالعدل  االطمئنان حصول إلىقرارات مسجل الرسوم والنماذج الصناعية كون الرقابة القضائية تؤدي 

في الجهة القضائية أكبر من الجهة اإلدارية  االستقاللأكثر منها في الرقابة اإلدارية، ذلك أن درجة 

والتي تخضع لمبدأ التدرج في السلطة األمر الذي ممكن أن يترتب عليه عدم الحيادية في أداء العمل 

 .من قبل األدنى في التدرج أمام من هم أعلى منه

                                                           

 ب( من نظام الرسوم والنماذج الصناعية.  /22( المادة )1)
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يتم تقديم أي اعتراض  في حال لم أو ،الطلبمن قبل مسجل  االعتراضرفض  مفي حال ت

في الجريدة الرسمية، يقوم المسجل  إعالن قبول طلب التسجيليوم من تاريخ نشر  95فترة  خالل

، ويكون ذلك بعد دفع الرسوم المقررة النموذج الصناعي أوللرسم التسجيل  بإصدار قرار بمنح شهادة

ها لمالك وتسليمبالرسوم والنماذج الصناعية ويقوم بتسجيل الشهادة بالسجل الخاص  ،(1) في النظام

 .األصولوكيله حسب  أوالحق 

  

                                                           

 (.1( )جدول الرسوم المالية للرسوم والنماذج الصناعية( ملحق )1( أنظر النموذج رقم )1)
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 :الثاني المبحث
 التسجي  عل  المترتبة القانونية ثاراآل

ثبت صاحب الحق على الشهادة التي ت يحصل ،الصناعيةالرسوم والنماذج بانتهاء عملية تسجيل 

 ناعيالنموذج الص أوللرسم تتولد الحماية القانونية ومن هنا ، النموذج الصناعي أوللرسم ملكيته 

بحث القانونية والتي سنقوم بمعالجتها في هذا الم ثاراآلعدد من  هذا التسجيلوصاحبه، ويترتب على 

 :مطالب أربعة إلى وبالتالي سنقوم بتقسيم هذا المبحث

 .النموذج الصناعي أوملكية الرسم  اكتساب: كيفية المللب األو  -
 .النموذج الصناعي أو: الحقوق المترتبة على ملكية الرسم الثاني المللب -
 .: القيود الواردة على التصرفات في الرسوم والنماذج الصناعيةالثالث المللب -
 .النموذج الصناعي أوملكية الرسم  انقضاء: الرابع المللب -

 :األو  المللب
 الصناعي النموذج أو الرسم ملكية اكتساب كيفية

ك هذا ي لمالاألردن المشر عالنموذج الصناعي حقوقاا عدة أقرها  أويترتب على تسجيل الرسم 

النموذج الصناعي، فيحق له التصرف بها واالستئثار بها كما يحق له حمايتها قانوناا من  أوالرسم 

 موذج الصناعي؟الن أوتعدي الغير، ويثور التساؤل هنا متى ينشأ الحق في ملكية الرسم 

 النموذج الصناعي. أونجد أن هناك جانبان فيما يتعلق بكيفية نشوء الحق في ملكية الرسم 

النموذج الصناعي هي قرينة قانونية على أن  أوأن واقعة تسجيل الرسم  اعتبار: الجانب األو 

النموذج الصناعي هو المالك، ولكن هذه القرينة ليست قاطعة وتقبل إثبات  أومن سجل هذا الرسم 

 النموذج الصناعي كأن يكون هذا أوعكسها، فيستطيع أي من الجمهور الطعن في تسجيل الرسم 

ضوعية ألي من الشروط المو  النتفائه أوالنموذج الصناعي فاقداا لشرط التطبيق الصناعي  أوالرسم 
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النموذج  وأالرسم والنموذج الصناعي لغايات تسجيله، وبالتالي فإن تسجيل الرسم  الواجب توافرها في

النموذج الصناعي بل هو مقرراا له أي أن التسجيل  أوالحق في ملكية الرسم  ينشئالصناعي ال 

 .(1) قرينة بسيطة قابلة إلثبات عكسها

النموذج  وأواقعة التسجيل هي السبب في نشوء الحق في ملكية الرسم  اعتبار: الجانب الثاني

ذا النموذج الصناعي ما لم يقم بتسجيل ه أوالمبتكر مالكاا للرسم  باعتبار، وهنا ال يعتد الصناعي

 وأويؤخذ على هذا الجانب أن المبتكر الذي لم يقم بتسجيل الرسم  الصناعي،النموذج  أوالرسم 

حقه  يفقد اإلهمالبسبب  أوالنموذج الصناعي ألي سبب كما لو أنه ال يوجد لديه امكانيات التسجيل 

 . (2)ابتكاره النموذج الصناعي فهنا نتحدث عن ضياع حق هذا المبتكر في  أوفي هذا الرسم 

سجيل ال لتأن ا اعتبراألول، والذي  باالتجاهي فإننا نجد بأنه قد أخذ األردن المشر ع يخصوفيما 

النموذج الصناعي بل هو مقرراا له أي أن التسجيل قرينة بسيطة قابلة  أوالحق في ملكية الرسم  ينشئ

( من قانون الرسوم والنماذج 5على ذلك من خالل نص المادة ) االستداللإلثبات عكسها، والذي تم 

 وأي قد أعطى الحق في تسجيل الرسم األردن المشر ع، ومن خالل نص المادة نجد بأن (3) الصناعية

و النموذج الصناعي ه أون األصل بأن مالك الرسم النموذج الصناعي للمبتكر في الدرجة األولى أل

 النموذج الصناعي، ولكن التسجيل يعد قرينة بسيطة تدل أوالمبتكر والذي له حق تسجيل هذا الرسم 

 ثبات العكس ويقع عبء هذا اإلثبات على المبتكرالنموذج قابلة إل أوعلى الحق في ملكية هذا الرسم 

ننا نجد بأن ما سار عل أواألصلي في حال لو قام شخص غير المبتكر بتسجيل الرسم  يه النموذج، وا 

                                                           

 .222( زين الدين صالح، مرجع سابق، ص 1)
االختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم والنماذج الصناعية  (.2552) ( صوالحة، عواد سامية2)

 .15وقانون حماية حق المؤلف، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، ص 
للمبتكر أو لمن تؤول  أ. :يليذج الصناعي كما أ( على: "يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي أو النمو /5( نصت المادة )3)
 ليه حقوق الرسم أو النموذج. "إ



45 
 

المبادرة للتسجيل  ىإلودفعه  ابتكارهي هو األولى بالتطبيق حيث يؤكد للمبتكر حقه في األردن المشر ع

 بتسجيله لنفسه.   حفاظاا عليه من أن يقوم الغير 

 :الثاني المللب
 الصناعي النموذج أو الرسم ملكية عل  المترتبة الحقوق

النموذج الصناعي العديد من الحقوق بموجب القانون، وهي نوعان حقوق  أويتم منح مالك الرسم 

خص النموذج الصناعي، وهو حق لصيق بش أومالك الرسم  إلىمعنوية والتي تعني نسبة هذا االبتكار 

ي لم األردن عالمشر  المبتكر وال يجوز التنازل عنه وهو حق مطلق وال يتقادم وال يجوز توريثه، إال أن 

ة في قانون الرسوم والنماذج الصناعية  في  ي، وال حتىاألردنيأتي على ذكر الحق المعنوي صراحا

الرسوم  الرتباطى الحق المالي دون الحق المعنوي ذلك االتفاقيات الدولية  بل أقتصر التركيز عل

 إلىد اشار ي قاألردن المشر ع، ولكننا نستطيع ان نقول بأن االقتصاديوالنماذج الصناعية بالجانب 

النموذج الصناعي له ضمنياا في قانون الرسوم والنماذج  أوالحق المعنوي للمبتكر بنسبة الرسم 

 النموذج أو( منه عندما أعطى للمبتكر الحق في تسجيل الرسم 5الصناعية من خالل نص المادة )

أن هذه الحقوق هي حقوق لصيقة بشخص المصمم وال يجوز  إلى، ويجدر اإلشارة هنا (1)الصناعي

د ثبت ي قاألردن المشر عالغير، وكان من باب أولى لو أن  لىإالتنازل عنها كما في الحقوق المالية 

المصمم في سجل الرسوم والنماذج عند اإليداع مهما كان الشخص طالب التسجيل، حفاظاا على  اسم

 .(2)النموذج الصناعي إليه أوالمصمم في نسبة الرسم  أوحق المبتكر 

النموذج الصناعي فهي الحقوق  أوسم ما النوع الثاني من الحقوق التي يتم منحها لمالك الر أ

ا الرسم النموذج الصناعي بهذ أوالحقوق المادية وتتمثل هذه الحقوق باستئثار مالك الرسم  أوالمالية 

                                                           

 ، قانون الرسوم والنماذج الصناعية االردني.أ(/5المادة ) لطفاا انظر( 1)
 .191( خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص 2)
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 باإلضافةغالله وحق است القانونية،النموذج الصناعي كما يعطيه حق التصرف فيه بكافة التصرفات  أو

 النموذج الصناعي المملوك له بالحماية القانونية. أوحقه في تمتع الرسم  إلى

 النموذج الصناعي أوالحق في التصرف في الرسم األو : الفرع 

النموذج الصناعي الحق في التصرف به إذ يعتبر بموجب  أوي لمالك الرسم األردن المشر عأعطى 

النموذج الصناعي بأنه مال مملوك يعطي الحق لمالكه بالتصرف به بكافة  أوهذا الحق الرسم 

، وسواء كان هذا التصرف بعوض (1) التصرفات القانونية ، مثل الرهن ونقل الملكية والبيع وغير ذلك

ك بموجب المتصرف إليه والذي يمل إلىملكيته  انتقالبغير عوض ، ويترتب بموجب هذا التصرف  أو

قل ملكية تحديد اجراءات نالقانونية، على أن يتم  األخرىرهن  وكافة التصرفات  أوع هذا التصرف بي

النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم  أوالرسم الصناعي 

 .(2) بمقتضى تعليمات تصدر عن الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسميةالنموذج  أو

 النموذج الصناعي أوالرسم  استعما  احتكارالحق في : الثانيالفرع 

 باستغالله ارباالستئثي األردنالنموذج الصناعي وفقاا للتشريع  أويحق لمن سجل الرسم الصناعي 

لصناعي ا النموذج أوإال بعد الحصول على موافقة من قام بتسجيل الرسم  استعمالهومنع الغير من 

ال أعتبر هذا الغير معتدياا ويكون عرضة  باسمه  .(3) القانونية للمساءلةوا 

 وأبالنسبة لمالك هذا الرسم  الصناعيالنموذج  أوويكون الحق في االستئثار في هذا الرسم 

يع القوالب كما يقوم بتصن تسجيله،النموذج الصناعي الذي تم  أوالنموذج الصناعي بأن يصنع الرسم 

                                                           

 نفس القانون السابق.(، 1/أ/14المادة ) لطفاا انظر( 1)
 القانون السابق.(، 15المادة ) لطفاا انظر( 2)
أ(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية على: يكتسب مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي بعد /15( نصت المادة )3)

تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام ألغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم 
 وذج الذي تحويه أو جزء أساسي منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها.الذي تحمله أو النم
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 لمالكي األردن المشر ع. كما أعطى (1) في صب النماذج وطبع الرسوم استعمالهاواللوحات والتي يتم 

حال  بطريقة غير مباشرة وفي أوسواء كان بطريقة مباشرة  استغاللالنموذج الصناعي حق  أوالرسم 

ستغالل ذا االالنموذج الصناعي يقوم بمنح الغير بحق ه أوفإن مالك الرسم  االستغاللالقيام بهذا 

النموذج  وأالغير بإنتاج المنتج الصناعي الذي يأخذ الرسم  استغاللعلى أن يكون مكتوب ويتمثل 

م ي بموجب عقد خطي ويتأ االتصريح مكتوبا  أوذن ن يكون كما ذكرنا سابقاا هذا اإلأ، على (2) شكله

 .(3) تسجيله لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية

 في الحماية القانونيةالحق : الفرع الثالث

وهي  أشكال أربعالنموذج الصناعي بالحماية القانونية، والتي تأخذ  أويتمتع صاحب الرسم 

هي تعتبر فوالحماية اإلجرائية والتي هي من االجراءات التحفظية، والحماية الجزائية  الحماية المدنية 

صة حين فصل المحكمة المخت إلى االعتداءليها صاحب الحق للحد من إإجراءات وتدابير وقائية يلجأ 

النموذج الصناعي وسأقوم بعرضها بشكل مفصل في  أوالرسم مالك  حقوقفي النزاع، وتعزز حماية 

الحماية الدولية مستنداا على االتفاقيات الدولية وباألخص )اتفاقية  والفصل الرابع من هذه الرسالة، 

 . (4) اقية تربس(باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية، اتف

                                                           

 .221( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 1)
 .193(. شرح قواعد الملكية الفكرية الملكية الصناعية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، ص 2515( خاطر، نوري حمد )2)
والنماذج الصناعية األردني على:" لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي  (، قانون الرسم الصناعية15( نصت المادة )3)

ان يمنح الغير اذنا باستغالل الرسم أو النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد 
 .من سرية"

 .243-231( زين الدين، صالح، مرجع سابق، ص 4)



48 
 

 :الثالث المللب
 الصناعية والنماذج الرسوم في التصرفات عل  الواردة القيود

ه النموذج الصناعي والتصرف في أوالرسم  استغاللالحق في  النموذج أوالرسم  لمالك ولما كان

بجميع التصرفات القانونية، غير أن القانون وضع بعض القيود على هذه التصرفات بهدف حماية 

 :تيشكلية كاآلوتتمثل هذه القيود بقيود  ،العامةالمصلحة  أوالنموذج الصناعي  أومالك الرسم 

بعض التصرفات بإجراءات شكلية وذلك بهدف حماية مالك  ياألردن المشر عقيد  :الشكليةلقيود ا -1

 :هذ القيود نذكر، وفيما يلي الغير المعتديفي مواجهة  النموذج الصناعي أوالرسم 

 أوه إنتاج أوالنموذج الصناعي  أوالرسم  استغاللقد يقوم المالك بمنح اذن شرط الكتابة،  .أ

، حيث أن الغاية من (1) ذن بشرط الكتابةي قد قيد ذلك اإلاألردن المشر عتسويقه للغير لكن 

ي النموذج الصناع أوهذا الشرط هي لإلثبات واإلشهار، وذلك لتثبيت حقوق مالك الرسم 

ا لغايات  لعقد ونبرر هذا ا انعقادهذا العقد حجة على الغير، وليس لغايات  اعتباروخلفه وأيضا

م شرط الكتابة حيث أن البطالن ي لم يقرر البطالن في حال انعدااألردن المشر عذلك، بإن 

ما شرط الكتابة ك المشر عهو من النظام العام ويجب أن ينص عليه صراحة، ولكن اشترط 

لرسم بحق على هذا ا ادعواقمنا بذكره اعاله لغايات اإلثبات وحتى يكون حجة على الغير إذا 

االذن موثق لدى أن يكون هذا  اشترطقد  المشر عالنموذج الصناعي ونوثق كالمنا بأن  أو

 .(2)مسجل الرسوم والنماذج الصناعية حتى يكون مستند رسمي ال يطعن به إال بالتزوير

                                                           

(، نظام الرسوم والنماذج الصناعية األردني : يجوز لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي ان 41)( نصت المادة 1)
يرخص ألي شخص طبيعي أو اعتباري باستعمال أو استغالل الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي 

(، قانون الرسوم والنماذج 15والمادة ). أحكام القانون بموجب عقد خطي، على اال تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب
الصناعية األردني: لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي ان يمنح الغير اذنا باستغالل الرسم أو النموذج بموجب عقد 

 . خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية
 .191 195سابق، ص ( خاطر، نوري حمد، مرجع 2)
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 النموذج أوي نقل ملكية الرسم األردن المشر عحيث أجاز  الرسمية،النشر في الجريدة   .ب

ده نشر ذلك في الجريدة الرسمية وهذا ما تم تأكي اشترطالصناعي ورهنه والحجز عليه، لكنه 

 المشر عبأن ، والعبرة من ذلك (1) ( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية14في نص المادة )

 تصرفات ويفتح باب منالصناعية الرسوم والنماذج ما يرد على  بكلالغير  إعالم يريد

 .النشر والتعميممن تاريخ للغير الذي له مصلحه. ويكون التصرف نافذا  االعتراض

( من قانون الرسوم 15( والمادة )14/2)في المادة  المشر عشرط التسجيل، وهو ما أوجبه   .ج

ال من تاريخ قيدها في السجل. ويهدف إبأي من التصرفات  يعتدفال والنماذج الصناعية 

 .المعامالت ستقرارا إلىمن ذلك  ياألردن المشر ع

براا النموذج الصناعي ج أوالرسم  استغاللفيما يخص الترخيص اإلجباري والذي هو عبارة عن  -2

على المالك بناء على قرار من وزير الصناعة والتجارة ، وينشأ هذا الترخيص عندما يرفض 

أخذ ي لم ياألردن المشر عنموذجه دون اسباب معقولة، وهنا نجد بأن  أورسمه  استغاللالمالك 

لترخيص االجباري في قانون الرسوم والنماذج الصناعية على عكس ذلك فقد أخذ بمبدأ بفكرة ا

في كل من قانوني براءة االختراع وقانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة،  اإلجباريةالتراخيص 

وممكن أن الغاية من ذلك هو طبيعة الرسوم والنماذج الصناعية بأنها عمل فني يزين به المنتجات 

ن ا  تغاللاسالنموذج الصناعي من  أومالك الرسم  امتناعلصناعية لغايات جذب الجمهور أليها وا 

 .(2)بمصالح الغير أوالنموذج الصناعي ال يضر بالمصلحة العامة  أوهذا الرسم 

                                                           

. يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي 1(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية: أ. 1/أ/14( نصت المادة )1)
كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهن الرسم أو النموذج أو الحجز على أي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة 

 .الرسمية
 .192 191نوري حمد، مرجع سابق، ص ( خاطر، 2)



50 
 

 :الرابع المللب
 الصناعي النموذج أو الرسم ملكية انقضاء

لكن هناك حاالت قد يزول ، هذا الحق تيفاؤه من قبل صاحبفي انقضاء الحق هو اس األصل

 معينة.  ألسبابه دون الحصول عليه آثار وتنتهي  الحق بها

 :كاالتيللرسوم والنماذج الصناعية ملكية الحق  انقضاءأسباب وسنبين 

وهذا ما جاءت على ذكره نص الملكية،  النقضاءمدة الحماية وهو الطريق الطبيعي  انتهاء -1

، والتي حددتها نص المادة انفة الذكر بخمسة (1) الرسوم والنماذج الصناعية( من قانون 11المادة)

لرسم اتزول ملكية وبمضي هذه المدة  ل،ـعشرة سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المسج  

هو أما الحق المعنوي ف فقط،هنا نتكلم عن الحق المالي ويصبح مشاع، و  النموذج الصناعي أو

 يزول. والأبدي 

 أولرسم ا استغالل المالكعن حقوقه ويكون ذلك بترك  النموذج الصناعي أومالك الرسم تنازل  -2

اتخاذ  خاللللغير ودون الحصول على موافقته، ودون معارضة منه من  النموذج الصناعي

 ، حيث يعتبر هذاالنموذج الصناعي أوالرسم  استغاللالغير من  القانونية لمنع اإلجراءات

للغير  بالتنازلهنا  يقصد والانقضاء الحق.  إلىل التصرفات التي تؤدي التصرف من قبي

صرفا يعتبر هذا ت الوالذي سمح به القانون، حيث  االختياريالترخيص  خاللمن  باالستغالل

 .ا للحقمنهيا 

الرسوم  بدفع االلتزام النموذج الصناعي أوحيث وجب على مالك الرسم عن دفع الرسوم  االمتناع -3

 أو المتناعاالمقررة في القانون والنظام عند تقديم الطلب وقبوله من قبل المسجل، ويترتب على 

 .هالمدة المقررة انقضاء الحق وسقوط خاللالتخلف عن دفع الرسوم المطلوبة والمقررة في النظام 

                                                           

 .( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية11المادة ) لطفاا انظر( 1)
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لورثة إذا ا إلىقل حيث تنقضي الملكية عند وفاته وتنت النموذج الصناعي أوالرسم وفاة مالك  -4

أما إذا كان شخصا معنويا فيترتب على الوفاة حلها وانتقال الملكية للشركاء  طبيعيا،كان شخصا 

 .ذلكبعد تصفيتها مالم يتفق على غير 

 الحاالت يفباطالا ، حيث أن التسجيل يكون وشطبها الرسوم والنماذج الصناعيةتسجيل  بطالن -5

 :التالية

 واالستقاللية. الجدةمن حيث ( 4)في حال لم تتحقق الشروط الموضوعية المقررة في المادة   .أ

 .كر وصاحب الحقتذا لم يكن لطالب الحماية صفة المبإ .ب

أمام المحكمة  أوالتسجيل أمام المسجل  إبطاليحق لكل شخص له مصلحه أن يقدم دعوى   .ج

لقانون ، حيث حدد ااإلبطالطلب  إلىدعت  التي األسبابالعليا المختصة على أن يبين  اإلدارية

 نموذج صناعي أورسم  إبطالأنه تقدم  شخص بطلب ي اإلجراءات التي تتم في حال األردن

قوم التي دفعت لتقديم هذا الطلب، وي األسبابمسجل، فيجب أن يبين بعد دفع الرسوم المقررة 

يها أسباب الجوابية التي يبين ف الالئحةالمسجل بتبليغ صاحب الحق بالطلب الذي عليه أن يقدم 

 الحيةصالتسجيل، ويكون للمسجل إذا تحقق من توافر أي من الشروط السابقة وسماع الفرقاء 

ن هذا القرار قابل للطعن به أمام المحكمة االدارية التسجيل،  بإبطال   .(1)وا 

                                                           

نظام الرسوم  (،21و 25و 25و 24المواد ذوات األرقام ) الصناعية،قانون الرسوم والنماذج  (،13( لطفاا أنظر المادة )1)
 والنماذج الصناعية األردني.
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 :الرابع الفص 
 الصناعية والنماذج للرسوم المدنية الحماية وصور نلاق

 يألردناالتي أقرها له التشريع  المدنيةالنموذج الصناعي بحق الحماية  أويتمتع صاحب الرسم 

سمه إذا ما حدث تعد على ر  وفقاا للقواعد العامة في القانون المدني ، ودعوى المنافسة غير المشروعة

ذا هوذلك للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ووقف التعدي حتى ولو لم يكن  نموذجه أو

ي قد خلت األردنذلك أن قانون الرسوم والنماذج الصناعية ، النموذج الصناعي مسجالا  أوالرسم 

 النموذج الصناعي في حال أونصوصه من تحديد وسائل الحماية المدنية لحماية حقوق مالك الرسم 

أن هذه الحماية التي حددها القانون هي  إالالنموذج الصناعي ،   أوعلى هذا الرسم  اعتداءأن تم 

نموذج ال أووعليه فقد حدد القانون نطاق هذه الحماية الممنوحة للرسم  مطلقة،حماية محددة وليست 

لى ي عاألردن المشر عنص الموضوعية والزمانية والمكانية، كما  الصناعي أي حدود هذه الحماية 

 ل هذا الفصل وبالشكل االتي:وهذا ما سيتم بحثه من خال ، الحمايةصور هذه 

 .: نطاق الحمايةاألو  المبحث -
 .: صور الحمايةالثاني المبحث -

 :األو  المبحث
 الحماية نلاق

ي للرسوم والنماذج الصناعية قد قيدت بثالث حدود  األردن المشر عنطاق الحماية التي أقرها إن 

والذي  النموذج الصناعي أوويقصد هنا الرسم  باالبتكارصب على موضوع هذه الحماية ويتمثل نت

ي ، والحدود المكانية لهذه الحماية أي الحدود اإلقليمية التي تنطبق األردن المشر عتم تعريفه من قبل 

ة تريبس وباريس من حيث مبدأ المعاملة الوطني باتفاقيتيعليها هذه الحماية على أن يراعى ما جاء 

النموذج الصناعي وفقاا  أونية والتي تمثل مدة الحماية لهذا الرسم للدول األعضاء، والحدود الزما
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 باريس بخصوص مدة هذه الحماية ، وبالتالي اتفاقيةي ومدى توافقه بما جاء في األردنللتشريع 

 : ــتتمثل ب ثالث مطالب إلىسوف يتم تقسيم هذا المبحث 

 .: النطاق الموضوعياألو  المللب -
 .المكاني: النطاق الثاني المللب -
 .: النطاق الزمنيالثالث المللب -

 :األو  المللب
 الموضوعي النلاق

اعية وفي الرسوم والنماذج الصن الحماية،الذي تنصب عليه  االبتكاريتحدد هذا النطاق من خالل 

ه شكالا بشكل يضفي رونقاا على المنتج ويكسب تنسيق للخطوط أو تركيببكل يتمثل  االبتكارفإن 

عطي لم يرتبط ي أولوان أ أوسواء ارتبط بخطوط لة أم ال، وهو كل مجسم آ باستخدامسواء تم  مميزاا

 لصناعياالنموذج  أووهذا التعريف للرسم  ،حرفية أوغراض صناعية أل استخدامه ويمكنمميزاا مظهرا 

 (1) ( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية.2وفقاا للمادة )

أي ال يجوز ألي أحد ممارسة هذا الحق بدون الحصول  حق مالك التصميم حق استئثاري وألن

صت المادة ن، ولغرض توفير الحماية القانونية لمالك التصميم فقد على تصريح مسبق من المالك

الك على حقوق م ءاعتداالتي تشكل  الصور( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية على بعض 15)

، والمتمثلة بالتقليد (2)_القضاء إلىوالتي جاءت على سبيل المثال وترك تقدير غيرها  حمي،التصميم الم

                                                           

أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي على  الرسوم والنماذج الصناعية على: "الرسم الصناعي: (، قانون2نصت المادة )( 1)
لنموذج ا المنتج رونقا أو يكسبه شكال خاصا سواء تم ذلك باستخدام االلة أو بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات

اعية غراض صنا يمكن استخدامه ألا خاصا مظهرا أو لم يرتبط يعطي  ألوانكل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو  :الصناعي
 ". أو حرفية

 .255( خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص 2)
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 وأعلى حق مالك الرسم  اعتداءيجب أن تتوافر حتى يعتبر  شروط المشر عوالنسخ ولكن أوجب 

 النموذج الصناعي.

كلياا بل  أوا النموذج جزئيا  أوالرسم  استنساخالنموذج الصناعي ال ينحصر في  أووالتقليد بالرسم 

ذج مثل النمو  أوالنموذج دون موافقة صاحب الرسم  أوهذا الرسم  استغاللتشمل أي طريقة يتم فيها 

ندرج تحت كلها ت استيرادها أوبيع هذه المنتجات  أوالنموذج عليها  أوصنع منتجات تم نسخ الرسم 

اعي دون موافقة النموذج الصن أوالرسم  استعارةوال يشترط في التقليد قيام ضرر فبمجرد  ،التقليدبند 

 (1) النموذج يعد تقليداا. أومالك الرسم 

نموذج ال أوويتم التحقق من التقليد من خالل البحث عن عناصر متشابهة فيما بين الرسم 

ال يعد التشابه و  بينهم،فيما  االختالفالمعتدى عليه وبين الرسم والنموذج المقلد، وال يؤخذ هنا بأوجه 

 (2) النموذج تقليداا. أوفي موضوع الرسم  أوالوظيفة  أوباأللوان 

 :وهي ثالث شروطي لقيام مسؤولية المعتدي األردن المشر عولقد أشترط 

النموذج الصناعي  أوالرسم  استغاللالذي تم ألغراض تجارية، إذ يمكن  االعتداءأن يكون  -1

يؤثر ذلك على الحقوق  أالالمصلحة العامة، شرط  ألغراض أوأكاديمية  أوألغراض علمية 

لك ذ للمسؤولية،فإذا مسها يمكن مساءلة المعتدي على أساس القواعد العامة  للمالك،المالية 

 .(3) على الحقوق المالية ال يتم في العادة إال إذا كان غرض المعتدي تجارياا االعتداءأن 

                                                           

أ(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية والتي نصت على:" يكتسب مالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي /15( المادة )1)
بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته من القيام ألغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ 

 منه أو استيراد هذه المنتجات أو بيعها".ساسي أالرسم الذي تحمله أو النموذج الذي تحويه أو جزء 
 .251خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص ( 2)
 سابق.المرجع ال نفس( 3)
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ضه اعتبارات تفر النموذج الصناعي  أوعليه بتقليده بالرسم  االعتداءيكون الجزء الذي تم  أال -2

له وظيفة محددة ومعينه وان هذه الوظيفة تتطلب ويعني ذلك الجزء  ،بحتةفنية  أووظيفية 

يؤدي  النموذج ان يتخذ غير هذا الشكل المحدد حتى أوشكل محدد ال يمكن لهذا الرسم 

 (1) وظيفته.

نموذج  وأنه يتعدى على رسم صناعي أن يعلم بأكان بمقدوره  أويعلم  المعتدي ذا كان الغيرإ -3

عليه أن  من السهل أوبأنه يجب أن يعلم المعتدي  الشرطد بهذا اوير  ،بالحمايةصناعي يتمتع 

نموذج صناعي يتمتع بالحماية، ويقع عبء إثبات سوء النية  أوعلى رسم  اعتدىيعلم بأنه 

 (2) .لدى المعتدي على صاحب الحق

 ي في هذا الشرط لصعوبة إثبات سوءاألردن المشر عيخالف ومن خالل دراسته وهنا فإن الباحث  

ية ألردناأن العلم مفترض في الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في المملكة  إلىالنية، وباإلضافة 

ا أن القانأالتسجيل ليس فقط للحماية بل لإلشهار  اشتراطالهاشمية ذلك أن  ا وخصوصا ون قد يضا

ق النموذج الصناعي في الجريدة الرسمية والتي يتحق أونشر قبول المسجل بتسجيل الرسم  اشترط

 جانب التسجيل.  إلىمن خالل ذلك العلم المفترض 

 أوم الرس باستعمالي تسمح للغير األردن المشر عنجد أن هناك حاالت نص عليها  مما تقدم،و 

 .موافقة صاحب الحق إلىالحاجة للرجوع  دونالصناعي النموذج 

                                                           

 األردني.(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية ب/15( المادة )1)
 .252خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، ص ( 2)
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 :الثاني المللب
 المكاني النلاق

 هذه الحماية من حيث المكان امتداديشمل نطاق تطبيق حماية الرسوم والنماذج الصناعية حدود  

املة تربس في المادة الثالثة منها بمبدأ المع اتفاقيةأصحاب الحقوق بها، حيث أشارت  استئثارومدى 

عضاء معاملة ال تقل عن المعاملة التي تمنحها األ األخرىبمنح مواطني البلدان الوطنية والذي يقضي 

 ، أي لزوم معاملة المواطنين واألجانب على نفس القدرلمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية

من حيث كيفية  أومن المساواة في شؤون حماية هذه الحقوق سواء من حيث المستفيدين منها 

، كما وقد أشارت اتفاقية باريس لحماية (1) نفاذها أومدتها  أومن حيث نطاقها  أوالحصول عليها 

ايا نفس معاملة رع األعضاء غيرأن يعامل رعايا الدول  إلىالملكية الصناعية لهذا المبدأ وأضافت 

جارية ت أويملكون فيها منشأة صناعية  أويقيمون في إحدى دول االتحاد،  كانواالدول األعضاء إذا 

 .(2) على أن تكون حقيقية وفعلية

الدول األعضاء  التزامتربس وباريس على أساس  اتفاقيتيي بهذا المبدأ في األردنالتشريع  التزم

 االستحقاقا ي بهذاألردن المشر ع التزامها ومبادئها العامة، ونجد أحكامب وااللتزامإليهم  انضمامهابحكم 

( منه حيث قام بتحديد اإلطار 5الدولي في قانون الرسوم والنماذج الصناعية وباألخص نص المادة )

النموذج  وأوجعل الحق في تسجيل الرسم  اإلقليمي الذي تنطبق به حماية الرسوم والنماذج الصناعية

 ، وللمبتكر االسبق في إيداع طلباالبتكارلمن تؤول إليه حقوق  أوالصناعي للمبتكر األصلي 

، حيث يكون (3)النموذج الصناعي أوالرسم  ابتكارفي  اشتركواالذين  شخاصلجميع األ أو التسجيل،

                                                           

 .ملكية الفكرية )تربس(اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق ال (،3( المادة )1)
 .اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (،3 ،2( المادة )2)
 (، قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني.5( المادة )3)
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يما لو كان بالتفرقة ف المشر عالنموذج الصناعي دون أن يقوم  أوالحق لجميع هؤالء في تسجيل الرسم 

( من قانون الرسوم 2أجنبي بل أتاح الفرصة للجميع، وتأكيداا على هذا الكالم نص المادة ) أومواطن 

جل معنوي س أووالنماذج الصناعية حيث أشارت هذه المادة بأن مالك الرسم "هو أي شخص طبيعي 

م يقرن ي لاألردن المشر عهذا القانون"، ونجد بان  أحكامموذج الصناعي وفق الن أوهذا الرسم  باسمه

األحقية في التسجيل للشخص الوطني بل اعترف لألجنبي بهذا الحق أيضا ونستخلص ذلك كما 

 .ي لمالك الرسماألردن المشر عتعريف ذكرنا سابقاا من 

ي األردن عالمشر  النموذج الصناعي فإننا نجد بأن  أووأما فيما يخص حق األولوية بتسجيل الرسم 

 وأية الهاشمية مرتبطة مع البلد األول الذي سجل فيه الرسم األردنالمملكة  تكونبأن  اشترطقد 

تفاقية، وأن يكون قد أودع طلبه وأن هذا الطلب قد تم قبوله في البلد الذي سبق االنموذج الصناعي ب

مدة ال تتجاوز  خالل األردنالنموذج الصناعي في  أون تسجيله للرسم وأخيراا أن يكو  فيه،له تسجيله 

 .(1) ستة أشهر من تاريخ التسجيل في البلد األجنبي

لمواطنين ي تمتد لتشمل ااألردنومن خالل ما تم ذكره أعاله فإننا نجد بأن الحماية وفقاا للتشريع 

، أما الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة  األردنللرسوم والنماذج الصناعية في  المسجلينواألجانب 

وذج النم أوتسجيل الرسم  آثاري جعل األردن المشر عفإنها تخرج من الحماية ذلك أن  األردنخارج 

تنافى ، وطبعاا هذا ال ي اخارجه إلىية الهاشمية وال تمتد األردنالمملكة  داخلالصناعي تمتد لتشمل 

الدولية ، حيث أن هذه االتفاقيات عندما ألزمت أعضائها  قياتاالتفامع مبدأ المعاملة الوطنية في 

                                                           

 .(، قانون الرسوم والنماذج الصناعية األردني2المادة ) لطفاا انظر( 1)
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بمبدأ المعاملة الوطنية لم يتعدى ذلك بضرورة العمل على معاملة رعايا الدول األعضاء على قدر 

 من المساواة في معاملة مواطنيها داخل إقليم الدولة.

 :الثالث المللب
 الزماني النلاق

قد  فإننا نجد بأن اتفاقية تربس الصناعية،فيما يخص النطاق الزماني لحماية الرسوم والنماذج 

، بمعنى أن االتفاقيةحددت الحد األدنى من الحماية مع إمكانية تقديم حماية أوسع مما ورد في 

وم والنماذج سقد جاءت بالحد األدنى لمدة حماية عناصر الملكية الفكرية والتي من ضمنها الر  االتفاقية

 .(1)_االتفاقيةالصناعية وتركت للدول األعضاء لتقديم حماية أوسع من تلك المذكورة في بنود 

تربس بأن الحد األدنى لحماية الرسوم والنماذج الصناعية هي  اتفاقية( من 25نصت المادة )

بأن مدة ي األردن( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية 11في حين نصت المادة ) سنوات،عشر 

 الحماية للرسوم والنماذج الصناعية هي خمسة عشرة سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المسجل

، ومن هنا نجد بأن نطاق الحماية يمتد من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المسجل وفقاا للتشريع (2)

دنى للحماية الدولية وألتزم بالحد األ بالتزاماتهي قد أوفى األردن المشر عستناداا لذلك نجد بأن اي، و األردن

 .(3) الدولية تربس االتفاقيةالواردة في 

                                                           

 (، اتفاقية تربس.1/1( المادة )1)
 .األردني قانون الرسوم والنماذج الصناعية(، 11( المادة )2)
ما  الممنوحة الحمايةتدوم مدة  (:اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تربس (،25/3( تنص المادة )3)

 .سنوات 15ال يقل عن 
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 :الثاني المبحث
 الحماية صور

ريعاتها تش خاللمن  للرسوم والنماذج الصناعيةحرصت معظم التشريعات على توفير الحماية 

قسيم الدولية الخاصة، وعلى ضوء ذلك فقد تم ت لالتفاقيات االنضمام إلى باإلضافةوقوانينها الوطنية 

 :مطلبين إلىهذا المبحث 

 .: الحماية الوطنيةاألو  المللب -
 .: الحماية الدوليةنيالثا المللب -

 :األو  المللب
 الولنية الحماية

وجبه يستطيع بمالنموذج الصناعي هو حق استئثاري  أوكما سبق وبينا بأن حق مالك الرسم 

اجه، بيعه، حقه في إعادة إنت إلى، باإلضافة ستغاللها حتكاروابكافة التصرفات القانونية  التصرف

حب الرسم ي منح الحق لصااألردن المشر ع. كما أن ستعمالهباتوزيعه، والترخيص للغير  أو استيراده

دون الحصول على موافقة منه. والحماية الوطنية  استغاللهمنع الغير من  فيالصناعي النموذج  أو

، تساعد مالك الحق في وقف وحماية جزائية وحماية إجرائيةالتي يمنحها القانون هي حماية مدنية 

 :إلىتقسيم هذا المطلب  ، وسيتمنموذجه الصناعي أوالتعدي على رسمه 

 .: الحماية الموضوعيةالفرع األو  -
 .اإلجرائية: الحماية الفرع الثاني -
 

 الحماية الموضوعية: الفرع األو 

يق ر ويقصد بالحماية الموضوعية، تلك القواعد الموضوعية التي تتخذ من القانون محل لها عن ط

 اللن خموبذلك فإن قواعد الحماية الموضوعية تجد طريقها ، اعتداءا ا تحديد الفعل الضار والذي يعد
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مشروعة وذلك لخلو قانون الرسوم والنماذج ال غيرفي القانون المدني  ودعوى المنافسة  القواعد العامة

النموذج  أوالصناعية من نص على هذه الحماية ولعل العبرة من ذلك هو أن الحق في الرسم 

وذج النم أوالصناعي يدخل تحت مظلة الحماية المدنية إذ يحق لمن وقع تعد على حقه في الرسم 

إقامة دعوى حقوقية على من قام بالتعدي، بطلب التعويض عن كل ضرر  إلىن يبادر الصناعي، أ

معنوي ويأسس دعواه على أساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني  أوأصابه سواء كان مادي 

، (1)النموذج الصناعي مسجالا  أوعلى أساس دعوى المنافسة غير المشروعة، حتى لو لم يكن الرسم  أو

سباغ النموذج الصناعي لغايات إ أوتسجيل الرسم  المشر ععلى عكس الحماية الجزائية والتي أشترط 

 الحماية الجزائية.

 وأاإلجراءات والوسائل القانونية وذلك لحماية رسمه  إلى الصناعيالنموذج  أويلجأ مالك الرسم 

 أوم ة هذا االعتداء على الرسنموذجه الصناعي والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيج

جراءات سنبحث بها كاآل  تي:النموذج الصناعي المملوك له وهناك عدة وسائل وا 

 أوًل: الحماية المدنية

تعتبر الحماية المدنية بأنها حماية عامة لكافة الحقوق أياا كان نوعها مادية أم معنوية، ولخلو 

قانون الرسوم والنماذج الصناعية من نص لتحديد الحماية المدنية للرسوم والنماذج الصناعية، فإن 

ن الفعل للمسؤولية عالقواعد حماية الرسوم والنماذج الصناعية تندرج تحت مظلة الحماية المدنية وفقاا 

وذلك  (همانبي فيما السببية والعالقة والضرر اإلضرار وهي أركان ثالثة على تقوم والتي)الضار  

 تأسيساا على القاعدة القانونية القائلة " كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر"

ومن هنا يحق لمن وقع تعد على حقه في  ،، وضمان الضرر في العادة يكون بالتعويض المادي(2)

                                                           

 .235مرجع سابق، ص  صالح، الدين،( زين 1)
 .دني األردنيالقانون الم (،255( لطفاا أنظر المادة )2)
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حداث  إلىالنموذج الصناعي، أن يبادر  أوالرسم  إقامة دعوى مدنية حقوقية على من قام بالتعدي وا 

عواه مستنداا في دفي القانون المدني  الفعل الضار مسؤوليةهذا الضرر مؤسساا دعواه على أساس 

( من 255مقدار الضمان وفقاا لنص المادة ) ( من القانون المدني، ويقدر255على نص المادة )

، ونجد (1) ذات القانون بمقدار ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار )التعدي(

 سؤالالي قد أسس الحماية على أساس مسؤولية الفعل الضار ولكن يثور األردن المشر عهنا بأن 

 أم ال ؟ ممكن هنا أن نتصور إمكانية تأسيسبإمكانية تأسيس الحماية على أساس المسؤولية العقدية 

لك الرسم والتي تعطى لما االختياريةحماية الرسوم على أساس المسؤولية العقدية في حالة التراخيص 

النموذج الصناعي  أومالك الرسم  ما بينكحق من حقوقه الممنوحة له بموجب القانون وهو عقد 

خر يمنحه بموجب هذا آوشخص يشترط أن يكون مكتوب لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية 

تجاوز تسويقه للغير بشرط أن ال ت أوإنتاجه  أوالنموذج الصناعي  أوالرسم  استغاللالعقد الحق في 

ة بالمحافظة على سري مدة هذا الترخيص مدة الحماية الممنوحة بموجب القانون وان يقوم هذا الغير

وفي حال قام الغير المرخص له بمخالفة إحدى الشروط المحددة في القانون  ،(2)ما في العقد 

بخصوص هذه التراخيص جاز لمالك الرسم مطالبة هذا الغير بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاا 

 لقواعد المسؤولية العقدية في القانون المدني.

                                                           

"يقدر الضمان في جميع االحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر  على:القانون المدني األردني  (،255( نصت المادة )1)
 .وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"

أو النموذج الصناعي الرسم الصناعي يجوز لمالك  " على: نظام الرسوم والنماذج الصناعية األردني (،41( نصت المادة )2)
ان يرخص الي شخص طبيعي أو اعتباري باستعمال أو استغالل الحق موضوع شهادة الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي 

( ، قانون الرسوم 15ونصت المادة ) بموجب القانون "،  تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررةأالبموجب عقد خطي، على 
لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي ان يمنح الغير اذنا باستغالل الرسم أو النموذج اعية األردني على: "والنماذج الصن

  ما في العقد من سرية".بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على 
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 غير المشروعةا: دعوى المنافسة نيً ثا

 روعة،غير المش تعريف محدد للمنافسة ياألردن المشر ع يحدد لمدعوى المنافسة غير المشروعة 

 ،بذكر أنها اية أعمال تتعارض مع المنافسات الشريفة في المجالين الصناعي والتجاري اكتفىنما وا  

ليها المادة والتي نصت ع مشروعةالمن قبيل المنافسة غير  تعتبر التي األعمال المشر عكما وقد بين 

 عمال الغير مشروعة هي:، وأن األ(1) ( من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية2)

شاطه الصناعي ن أومنتجاته  أوا مع منشأة أحد المنافسين التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا  األعمال" -

 .والتجاري

ريقة ط أوا فيما يتعلق بمظهره الخارجي تحدث لبسا  أوأي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج  -

 .طريقة احتسابه أوعن سعر المنتج  اإلعالنقد تضلل الجمهور عند  أوعرضه 

بيعة في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بط ستعمالهااالتي قد يسبب  االدعاءات أولبيانات ا -

 .لالستعمال صالحياتها أوكمياتها  أوخصائصها  أوطريقة تصنيعها  أوالمنتجات 

المغاير للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين  االدعاء -

 ."(2) التجاري أو ينشاطه الصناع أومنتجاته  أو

ل دور وقائي يتمث بالتعويض،جانب دورها والمتمثل  إلىولدعوى المنافسة غير المشروعة 

بالحماية المستقبلية من األعمال غير المشروعة ومن هنا نجد الفرق فيما بين دعوى المسؤولية 

 لىإالتعويض ودعوى المنافسة غير المشروعة والتي تهدف باإلضافة  إلىالتقصيرية والتي تهدف 

 . (3) الا النموذج الصناعي من األعمال الغير مشروعة مستقب أوالتعويض حماية الرسم 

                                                           

 .( قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية األردني1)
 أ(، قانون المنافسة غير المشروعة واالسرار التجارية./2المادة )( 2)
 قانون،الكلية  ماجستير،رسالة  األردني،الحماية المدنية لتصاميم الدوائر المتكاملة في القانون  (.2525رنا ) الوفا،( أبو 3)

 .92ص  األوسط،جامعة الشرق 
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 وهي:وتقوم دعوى المنافسة غير المشروعة على ثالثة أركان 

  فع  المنافسة غير المشروعة .أ

( من قانون المنافسة الغير مشروعة 2وهو أي من األعمال التي تم ذكرها في نص المادة )

واألسرار التجارية، ويستلزم هذا الشرط وجود منافسة حقيقية بين مرتكب الفعل والمتضرر أي يمارسان 

 ماستخدابالصناعي، ويشترط بهذه المنافسة بأن تكون غير مشروعة وذلك  أونفس النشاط التجاري 

قصد  وأوسائل منافية للقوانين والعادات التجارية مما يعد خطأ من المنافس، وال يشترط هنا سوء النية 

اإلضرار من قبل المنافس، بل يكفي لالعتداد بفعل المنافسة الغير مشروعة أن يصدر عن إهمال 

 الضار الفعلمسؤولية روعة دعوى تقوم على أساس قواعد ، ودعوى المنافسة غير المشاالحتياطوعدم 

 في القانون المدني. 

 الضرر .ب

 وهو النتيجة الفعلية للفعل الضار وهو الركن الذي ال خالف عليه في أركان المسؤولية المدنية،

ولقد أشترط في دعوى المنافسة غير المشروعة أن يترتب فعل المنافسة ضرراا يلحق بمالك الرسم، 

المسؤولية حتى لو كان الضرر بسيطاا، حيث أن الفعل وال يهم مدى جسامة هذا الضرر فتتقرر 

 االمنافس الذي ال يكون نتيجته إلحاق ضرر ال يوقع مسؤولية على المنافس، ويكون الضرر إما ماديا 

، والضرر المادي وهو الذي يصيب الذمة المالية للشخص ومن األمثلة عليه الضرر المادي امعنويا  أو

نه، النموذج الصناعي دون إذ أوالرسم  استغاللوذج الصناعي نتيجة النم أوالذي يصيب مالك الرسم 

أدبي ومثال عليه أن ينال من سمعة التاجر وسمعة منتجاته بفقدان الثقة  أوويكون الضرر معنوي 
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نفس  ستخدامامن قبل المستهلكين الذين يتعاملون مع بضاعته وذلك لجودتها وصفاتها المميزة، نتيجة 

 .(1) نموذجه الصناعي على بضائع أقل جودة من بضاعته أورسمه 

م تقدير ويتي فإننا نجد بأنه قد أخذ بمبدأ التعويض عن الضرر األردن المشر عوفيما يخص 

، بشرط أن يكون هناك ضرر ( من القانون المدني255التعويض عن هذا الضرر وفقاا لنص المادة )

يشمل الضرر الحال وهو  الفعل الضار مسؤولية، وأن الضرر في (2) قد وقع نتيجة الفعل المنافس

، سواء كان هذا الضرر عبارة عن خسارة لحقت بالمضرور  كسب  وأالضرر الذي يكون قد وقع فعالا

وبالرغم من ذلك ، (3) فائت،  الضرر المستقبلي ويعتبر هذا الضرر محققاا عندما يتأكد وقوعه الحقاا

لى قد قصر التعويض ع ومن خالل قانون المنافسة غير المشروعة ياألردن المشر عبأن  نجد أننا إال

( من قانون 3المادة ) وهذا ما أكدته نص (4) الضرر الذي حصل فعالا دون تعويض الكسب الفائت

 . (5) ي واألسرار التجاريةاألردنمشروعة الغير المنافسة 

 العالقة السببية بين فع  المنافسة والضرر .ج

العالقة السببية في المسؤولية التقصيرية بأنها "الرابطة المحققة والمباشرة ما بين الفعل تعرف 

مشروعة عندما يكون الضرر الغير دعوى المنافسة تتحقق ، (6) المنتج للمسؤولية والضرر الواقع"

ين ب اي وجود عالقة سببية ما مشروعة،الغير تيجة أي فعل من أفعال المنافسة الذي لحق بالتاجر ن

                                                           

 . 1915القانون المدني األردني لسنة  (،49 ،42( المواد )1)
يقدر الضمان في جميع االحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر  (، القانون المدني والتي نصت على: "255لمادة )( ا2)

 وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".
ر الثقافة شرح القانون المدني )مصادر الحقوق الشخصية(، دا (.2559) ( خاطر، نوري حمد، السرحان، إبراهيم عدنان3)

 . 425ص  ،للنشر والتوزيع
االختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون الرسوم والنماذج الصناعية  (.2552) ( صوالحة، عواد سامية4)

 ل البيت.آوقانون حماية حق المؤلف، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة 
"لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض  أ(، قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية والتي نصت على:/3) ( المادة5)

 عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة".
 .429( خاطر، نوري حمد، السرحان، إبراهيم عدنان، مرجع سابق، ص 5)
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الذي و وتنتفي هذه العالقة عندما يكون الضرر قد نتج عن سبب أجنبي  فعل المنافس والضرر الناتج،

 .(1) (خطأ من المضرور ال دخل للمنافس بها أوفعل الغير  أوقوة قاهرة يتكون من )

 التعويضب للمطالبة مشروعةالغير حق لكل تاجر أن يرفع دعوى المنافسة وبناء على ما تقدم في

ك ألن من وذل، عالقة السببية فيما بين الضرر والفعل المنافسالعما أصابه من ضرر متى أثبت 

وهذا  ،(2)البديهي أن ال يسأل مرتكب الفعل الضار إال عن األضرار التي تعتبر نتيجة لهذا الفعل 

قد ال  أوع قد يقما في حالة الفعل المحتمل الوقوع أ  الذي تحقق، أويتصور في حالة الضرر الفعلي 

ر محتمل ولم حيث أن الضر  ،إثبات العالقة السببية بين الفعل والضرر  فال نتصور هنا إمكانيةيقع 

ولكن وفي هذه الحالة تكون العالقة السببية مفترضة ويقع عبء إثبات قيام المسؤولية عن فعل  ،يقع

  .  (3)الغير على مرتكب الفعل الضار

النموذج الصناعي في حال ثبت تعدي من الغير  أوونستخلص مما جاء أعاله لمالك الرسم 

النموذج الصناعي أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة  أوعلى حقه في الرسم 

النموذج  وأنموذج صناعي يلزم بتعويض مالك الرسم  أوفمن قام بتقليد رسم  المشروعة،المنافسة غير 

ي عن الخسارة التي لحقت به نتيجة هذا التقليد، كما ويحق للمحكمة إصدار قرار مصادرة الصناع

ف أي وللمحكمة أن تقرر إتال رئيسية،المنتجات موضوع التعدي، والمواد واألدوات المستعملة بصورة 

 تجارية.التصرف بها بأغراض غير  أومنها 

                                                           

 األردني.القانون المدني  (،251( المادة )1)
 .334، ص 2521سلطان، أنور، مصادر االلتزام في القانون المدني )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ( 2)
 .335سلطان، أنور، نفس المرجع السابق، ص ( 3)
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د رسم صناعي ق أوفيما يخص نموذج  القانونيةهو نطاق الحماية  ولكن يثور السؤال هنا ما 

الرسم  النموذج بالرغم من أنه قد سبق لمالك أوسبق تسجيله وقام الغير بتقليده وتسجيل هذا الرسم 

 بتسجيله لدى مسجل الرسوم والنماذج الصناعية وفقاا لدعوى المنافسة غير المشروعة؟ 

ة قرار محكم إلىمحكمة التمييز أشير  السؤال ومن خالل بحثي في قرارات هذاولإلجابة عن 

، حيث أن حيثيات الدعوى هي: (1) 9/12/2512( والصادر بتاريخ 5353/2512التمييز رقم )

مدعية هي شركة صناعية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الشركة ال

بعمان وهي من الشركات الكبرى والمعروفة محلياا ودولياا بالسمعة الممتازة في مجال إنتاج األثاث 

لك وتم ،والمحليين لجودته العالية بجانن هذا األثاث مرغوب من قبل المستهلكين األوا  البالستيكي 

وفق األصول  النموذج الصناعي والمسجل باسمها لدى مديرية حماية الملكية الصناعيةهذه الشركة 

، قامت وعلى مدار سنوات عديدة بطرح هذا قانون الرسوم والنماذج الصناعية أحكامومحمي بموجب 

النموذج على المستهلكين وأصبح معروفاا لدى الجمهور وبأن الشركة المدعية هي من تملكه، وتفاجأت 

ر شركة أخرى مما أصاب هذه الشركة ضر  باسمالشركة بأن النموذج قد تقلد ويتم طرحه في األسواق 

امت بتسجيل النموذج لدى مسجل الرسوم والنماذج جسيم، وفوجئت بان الشركة المدعى عليها قد ق

الشركة المدعى عليها، قامت الشركة المدعية بتقديم طلب إبطال تسجيل  وباسمالصناعية مرة ثانية 

هذا النموذج حيث أنه سبق لها تسجيله وهو ملك لها، صدر قرار المسجل بقبول طلب اإلبطال 

قرار المسجل  استئناففقد تم  باالستئنافقد أعطى الحق  ن القانونشرطي الجدة واإلبتكار وأل النتفاء

 تم اإلبطال، قامت الشركة االستئنافوصدور قرار قطعي من المحكمة اإلدارية برد  االنتهاءوبعد 

صاحبة النموذج بإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد الشركة المدعى عليها مؤسسة دعواها 

                                                           

  https://qarark.com( قرار محكمة التمييز والموجود على موقع 1)

https://qarark.com/
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التعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة فعل الشركة المدعى على أن هي صاحبة النموذج وطالبت ب

عليها والكسب الفائت الذي تعرضت له حيث أنها وخالل إجراءات طلب اإلبطال كانت تبيع منتجاتها 

التي تحمل النموذج الصناعي المملوك لها بسعر التكلفة مما أضر بها ضرراا شديداا، جاء قرار كل 

والتمييز الموقرة يقضي برد الدعوى على سند بأن النموذج المقلد قد  فواالستئنامن محكمة البداية 

تم تسجيله وفق األصول وبقرار من المسجل وأن األعمال التي قامت بها الشركة المدعى عليها هي 

أعمال مشروعة وال تندرج تحت بند أعمال المنافسة غير المشروعة، وأن المدعية صاحبة النموذج 

ام الشركة المدعى عليها بأنها قامت بأعمال المنافسة غير المشروعة وذلك من االصلي لم تثبت  قي

 تاريخ صدور قرار قطعي باإلبطال وحتى تاريخ إقامة الدعوى.

محكمة التمييز الموقرة برد التمييز وتصديق القرار الصادر  ويختلف الباحث مع ما جاء في قرار 

تسجيل النموذج الصناعي من قبل الشركة المميزة  ، ذلك أنواالستئنافعن كل من محكمتي البداية 

مالكة النموذج االصلي في سجل الرسوم والنماذج الصناعية ليس فقط من أجل حماية النموذج بل 

ولغايات اإلشهار حيث أشترط القانون نشر قبول طلب التسجيل الصادر عن المسجل بالجريدة 

ن سجل الرسوم والنماذج الصناعية في و   زارة الصناعة والتجارة يستطيع أي شخص الوصولالرسمية وا 

ن قيام الشركة المميز ضدها بتسجيل النموذج الصناعي بالرغم من أن هذا النموذج قد سبق  إليه، وا 

تسجيله وبالتالي فقد شرطي الجدة واإلبتكار فيه لدى المسجل ال ينفي فعل التعدي على حق مالك 

ن األفعال التي قام ت بها الشركة بتقليد ونسخ النموذج لمنتجاتها وبيع هذه النموذج الصناعي، وا 

يكتسب ( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية "15المنتجات قد جاء موافقاا لما ورد في نص المادة )

ذا لم إالنموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير  أومالك الرسم الصناعي 

النموذج  وأتجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله  ألغراضيحصل على موافقته من القيام 

ن بيعها  ج. يعتبر قيام الغير باي م أواستيراد هذه المنتجات  أوساسي منه أجزء  أوالذي تحويه 
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 أو الصناعي االفعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تعديا على حقوق مالك الرسم

ن يعلم أكان بمقدوره  أوالنموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا كان الغير يعلم 

" وبتطبيق  .هذا القانون حكامألنموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقا  أوبانه يتعدى على رسم صناعي 

شركة المدعى عليها يعد نصوص هذه المادة على وقائع الدعوى نجد بأن الفعل الذي قامت به ال

  قانون المنافسة غير المشروعة. حكامأل اتعدي على حق صاحب النموذج ويستوجب التعويض وفقا 

 الفرع الثاني: الحماية اإلجرائية

الحماية اإلجرائية وتتمثل باإلجراءات التي تتخذها المحكمة للحفاظ على حق معين، وهي عبارة 

عن اجراءات قانونية تتخذها المحكمة وتكون من اختصاص القضاء المستعجل وتشمل هذه االجراءات 

ات ءحماية حق طالب الحماية اإلجرائية من خطر التأخير من السير بإجرا إلىكل تدبير عملي يرمي 

 الدعوى المختصة بأصل الحق.

 لىإالنموذج الصناعي قبل إقامة دعواه بأن يتقدم بطلب  أوي لمالك الرسم األردن المشر عأجاز 

على  الحجز التحفظي ،وقف ممارسة تلك المنافسةالمحكمة باتخاذ االجراءات التحفظية والمتمثلة ب

 دلة ذات الصلةالمحافظة على األ، وجدتينما أ بموضوع التعدي لمنتجات ذات العالقةالمواد وا

إتالف  وأأنه يخشى من اختفاء الدليل  أوبموضوع التعدي متى أثبت بأن التعدي وشيك الوقوع، 

الدليل والذي يثبت التعدي، وفي هذه الحالة أوجب القانون عليه بأن يقوم برفع دعواه خالل ثمانية 

ال اعتبرت هذه اإل خذت ، ويمكن لمن اتجراءات باطلة من تلقاء نفسهاأيام من تاريخ إجابة طلبه وا 

بحقه اإلجراءات أن يقوم باستئناف القرار لدى محكمة االستئناف خالل ثمانية أيام من تاريخ تفهمه 

كلياا، بشرط  أوا تلغيه جزئيا  أومن تاريخ تبليغه قرار التحفظ، وللمحكمة أن تؤيد قرار التحفظ  أوالحكم 

، نقدية كافية لتعويض المدعى عليه أوأن يقدم المدعي طالب االجراءات التحفظية كفالة مصرفية 
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ل في حال لم يقم دعواه خال أوفي حال ثبت بأن المدعي غير محق باتخاذ هذه اإلجراءات التحفظية 

 .(1)المدة القانونية المقررة 

جاء موافقاا لما تم ذكره أعاله بخصوص االجراءات قرار محكمة التمييز والذي  إلىشير هنا أو 

التحفظية فيما بين القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الرسوم والنماذج 

 والذي نص على  3002-2-30( بتاريخ 3002- 2143الصناعية، قرار محكمة التمييز رقم )

: لمالك 2555لسنة  14( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 1 – 11) يستفاد من المادة" 

النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقـــــه في الرسم  أوالرسم الصناعي 

ة المحكمة المختصة مشفوعاا بكفال إلىفي أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلب  أوالنموذج  أو

الحجز التحفظي  -2وقف الدعوى  -1: نقدية تقبلها التخاذ أي من اإلجـراءات التالية أو مصرفية

. وان المحافظة على األدلة ذات الصلة بالدعوى -3على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت 

 14( من قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالقانون رقم )33/2في المادة ) المشر ع

قد ألزم طالب إلقاء الحجز التحفظي بأن يرفق مع طلبه  12/5/2551( النافذ بتاريخ 2551لسنة 

 قاضي األمور المستعجلة أن يقرر تكليفه أوالوثائق التي يستند إليها وأعطى صالحية للمحكمة 

 قاضي األمور المستعجلة نوعها أوعدلية تحدد المحكمة  أوكفالة مصرفية  أوتأمين نقدي  بتقديم

ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي يلحق بالمدعى عليه إذا ظهر أن المدعي 

لسنة  14أن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراريه األول رقـــم ) وحيث طلبه.غير محق في 

( قرر أنه من المبادئ القانونية 11/5/13( تاريخ 13لسنة  11والثاني رقم ) 5/5/13( تاريخ 1319

المسلم بها أنه إذا جاءت قواعد قانونية عامة بعد قواعد قانونية خاصة فإن القواعد العامة ال تلغي 

                                                           

 (، قانون الرسوم والنماذج الصناعية.11( المادة )1)
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ترتب عليه ال يوأما مجرد تعارض بين هذه القواعد ف الصريح،تعديلها إال بالنص  أوالقواعد الخاصة 

( من 33/2وفي المادة ) المشر عوحيث أن  ضمنياا.تعديالا  أوالخاصة إلغاءا  حكامتعديل األ أوإلغاء 

( لم ينص صراحة 2551لسنة  14قانون أصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالقانون رقم )

الرغم من  شريعي علىتقرير نفاذ هذا التعديل الت أوعلى تعديل أي تشريع يتعارض مع هذا النص 

 الوارد في المادةأي نص تشريعي مخالف سابق فيكون حكم النص التشريعي 

هو الواجب التطبيق على هذه  2555لسنة  14( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم 1- 11)

 .(1) "( 2555 – 992الدعوى )تمييز حقوق هيئة عامة رقم 

ي والتي تتخذها األردنوالذي نص عليها القانون  التحفظيةونالحظ مما سبق أن اإلجراءات 

 أثنائها تنحصر في ثالثة إجراءات وهي: أوالمحكمة قبل إقامة الدعوى وعندها 

 وقف التعدي.  -

 الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي.  -

 .المحافظة على األدلة ذات الصلة بموضوع التعدي وذلك بهدف إثبات واقع الحال –

 : وقف التعديأول

إن أول اإلجراءات التحفظية هو وقف التعدي، ويقصد بالتعدي ارتكاب الفعل دون وجه حق، 

حراف في ناوهذا التعدي يقع من الشخص في تصرفه بمجاوزة الحدود الواجب عليه االلتزام بها وهو 

اإلضرار  ىإلباإلهمال والتقصير األمر الذي أدى  أوالسلوك ينتج عنه إضرار بالغير سواء بالتعمد 

، أي أن القانون قد قيد الشخص بواجبات تفرض عليه عدم اإلهمال والتقصير والحرص (2)بالغير 

 حتى ال يمس بحقوق الغير واإلضرار بها وأن يبتعد عن قصد التعدي.

                                                           

 https://qarark.com( والمنشور على موقع 3412/2555( قرار محكمة التمييز رقم )1)
 .319( خاطر، نوري حمد، السرحان، إبراهيم عدنان، مرجع سابق، ص 2)

https://qarark.com/
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كل اضرار بالغير يلزم ي على أن كل" األردن( من القانون المدني 352وقد جاء في نص المادة )

لفعل عن ا "، وكما ذكرنا سابقاا بأن أركان المسؤولية المدنيةبضمان الضرر مميزفاعله ولو غير 

عن  وأوضرر وعالقة سببية، والفعل الضار هنا هو التعدي سواء كان بقصد  الضار هي إضرار

ضرر الغير، أي أن المسؤولية المدنية تقوم على ركن التعدي  إلىدرجة تؤدي  إلىتقصير  أوإهمال 

نفة الذكر أعاله، وينتج عن هذا الفعل الضار الذي آبصرف النظر عن اإلدراك بداللة نص المادة 

 سبب الضرر ضمان الضرر الذي وقع.

 الحجز التحفظي عل  المنتجات موضوع التعدي :ثانيا

هو الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت،  التحفظيإن اإلجراء الثاني 

مع أن قانون الرسوم والنماذج الصناعية قد ذكر هذا اإلجراء وفق اإلجراءات التحفظية لحماية الرسم 

والنموذج الصناعي في نصوص مواده إال أنه لم يوضح ما المقصود بهذا الحجز التحفظي، فكان ال 

ص ي لتوضيح ذلك في ناألردنعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية القوا إلىبد من الرجوع 

كون وي )الحجز التحفظي( للدائن طلب توقيع الحجز االحتياطي، حيث أجازت (1)( منه 414المادة )

ي قاض إلى النظر في الدعوى، ويقدم هذا الطلباثناء  أوعند تقديمها  أوقبل اقامة الدعوى  ذلك

موال ما لديه من المستندات والبينات على ا إلى ويستند الدائن في طلبهالمحكمة  أومور المستعجلة األ

طت نفس ، كما اشتر نتيجة دعوى شخص ثالثاله الموجودة بحيازة و مدين المنقولة وغير المنقولة وامال

المحكمة  ة تحددعدلي أوكفالة مصرفية  أوبتامين نقدي المادة أن يكون طلب الحجز التحفظي معززاا 

كفيل مليء يضمن ما قد يلحق  ، على أن تقدم منقاضي االمور المستعجلة نوعها ومبلغها أو

. ونظمت إجراءات بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه

                                                           

 .1922لسنة  (، أصول المحاكمات المدنية األردني141( المادة )1)
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(، كما تحدثت عن األموال 151 – 142الحجز التحفظي في ذات القانون ضمن نصوص المواد )

 المستثناة من الحجز واإلجراءات المتعلقة بالحجز.

 المحافظة عل  األدلة ذات الصلة بموضوع التعدي وذلك بهدف إثبات واقع الحا  :ثالثا

 غاياتلالمحافظة على األدلة ذات الصلة بموضوع التعدي وذلك وأما اإلجراء التحفظي الثالث هو 

التلف، وان هذه األدلة قد تم تحديدها في نصوص  أوخوفا عليها من الضياع  أو إثبات واقع الحال

ن واليمين األدلة الكتابية والشهادة والقرائ"ي ضمن بند وسائل اإلثبات والتي تشمل األردنقانون البينات 

 ، وقد تم تفصيل كل األدلة التي ذكرت ضمن نصوص قانون البينات. (1) "والمعاينة والخبرة 

حيث قامت بمنح السلطات القضائية  أكدت على هذه الحماية االتفاقية الدولية )تربس( وقد

صالحية اتخاذ كافة التدابير الوقائية الفورية للحيلولة دون حدوث تعدي على أي حق من حقوق 

الملكية الفكرية، ولحماية األدلة ذات الصلة بالتعدي، كما ولها أن تكلف المدعي بتقديم األدلة لكي 

على وشك الحدوث ولها أن تكلفه بتقديم كفالة  أوتتيقن بأنه صاحب حق أن هناك تعدي قد حدث 

كافية لحماية حقوق المدعى عليه، وعلى المدعي أن يباشر بإجراءات الدعوى المختصة بأصل الحق 

وفي  ،خالل فترة ال تتجاوز عشرين يوم عمل وواحد وثالثون يوم من أيام السنة الميالدية أيهما أطول

حال ثبت أن المدعي غير محق في دعواه فإن السلطة تأمر المدعي بدفع تعويض للمدعى عليه من 

 .(2)جراءات التحفظية أي ضرر لحق به نتيجة هذه اإل

                                                           

 .1952( لسنة 35(، قانون البينات األردني رقم )2( المادة )1)
 (، اتفاقية تربس.55( المادة )2)
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 :نيالثا المللب
 الدولية الحماية

سجيل التي تم تللدولة الحدود اإلقليمية ال تتعدى   لرسوم والنماذج الصناعيةلحماية ال نطاق

وهذا ينطبق على الحماية  (1)القوانين،النموذج الصناعي فيها وذلك عمالا بمبدأ إقليمية  أوالرسم 

النموذج  وأالحماية في الرسم  فإن  األردنالممنوحة للرسم والنموذج الصناعي الذي تم تسجيله داخل 

التوسع التجارة الدولية و  للتطور الذي حدث في إال أنه نظراا  ، األردنالصناعي ال تتعدى إقليم حدود 

ة الرسوم الوطنية ال تكفي لحماي التشريعات أصبحتالسلع والخدمات عبر الحدود  انتقالالكبير في 

 (2) .دولياا  لرسوم والنماذج الصناعيةا حمايةل الحاجة جاءت ومن هنا ،والنماذج الصناعية

ل هذه وتتمث دولية، اتفاقياتإن الحماية الدولية للرسوم والنماذج الصناعية تتوفر من خالل 

الجوانب المتصلة  واتفاق، 1223باريس بشأن حماية الملكية الصناعية لسنة  اتفاقيةفي  االتفاقيات

 .1994( لسنة TRIPSمن حقوق الملكية الفكرية )

 .1223لسنة  باريس بشأن حماية الملكية الصناعية اتفاقية :األو الفرع  -
 .1994( لسنة TRIPSالجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية ) اتفاق :الثاني الفرع -

 باريس اتفاقية: الفرع األو 

التي تعتبر الرسوم و  ككل،باريس بمثابة المظلة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية  اتفاقيةتعتبر 

ية باريس لحماية الملك اتفاقيةوالتي تستظل بمظلة  الحقوق،والنماذج الصناعية واحدة من تلك 

 على الرسوم والنماذج الصناعية. أحكامو  مبادئباريس من  اتفاقيةتطبق ما حوته  الصناعية،

                                                           

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2511/2512شتيوي، سهيلة، النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية، ( 1)
 .42جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ص 

 .42نفس المرجع السابق، ص ( 2)
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بدعوة العديد من  1213نتيجة قيام الحكومة النمساوية سنة  االتفاقيةإلبرام هذه  الحاجةظهرت 

 تراكاالشعن  إمتنعتفي فيينا، إال أن معظم الدول قد  لالختراعاتالدول وذلك إلقامة معرض دولي 

التي ستعرض في ذلك عدم توفير الحماية القانونية لمنتجاتهم  هم منفي المعرض خوفاا من

هؤالء  إلبتكاراتقانون يكفل حماية مؤقتة  بسنمة النمساوية الحكو  وبنااء على ذلك قامت،المعرض

 (1) .في المعرض المشتركين

لما قامت به الحكومة النمساوية بخصوص الحماية المؤقتة لإلبتكارات المشاركة في ونتيجة 

المي ع اتحادفيها إقامة  إقترحتبتحضير مسودة نهائية  1225 في عامقامت حكومة فرنسا المعرض 

باريس  إلىالدول للحضور  لكلالمسودة مع بطاقات دعوى  وقامت بإرساللحماية الملكية الصناعية، 

وكانت نتيجة هذا االجتماع موافقة جميع هذه الدول التي حضرت على ما جاء بهذه لمناقشتها، 

ن تشكل حتى االالمسودة من مواد ال زالت  ، ويجدر اإلشارة هنا بأن ما جاء في هذه  المسودة

إحدى  ضرهحتم عقد مؤتمر دبلوماسي  بثالث أعوام باريس، ومن بعد ذلك التفاقيةالخطوط العريضة 

التي تم سريان و باريس لحماية الملكية الصناعية،  اتفاقيةبالمصادقة والتوقيع على  وانتهىعشرة دولة 

 1911عام  واشنطن ،1955في بروكسل عام  االتفاقيةوتم تعديل هذه  .1224العمل بها بعام 

ستكهولم  1952لشبونة  ،1934لندن عام  1925الهاي عام   إلىويجدر اإلشارة هنا  ،(2) 1951وا 

 .1912سنة  االتفاقيةغلى هذه  انضم األردنأن 

توحيد حقوق الملكية الصناعية والتجارية مما يستثنيها من نطاق تنازع  إلىباريس  اتفاقيةتهدف 

 القانون الدولي الخاص. أحكامالقوانين وبالتالي خروجها من 

                                                           

 ليةكالنظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  (.2512) ( شتيوي، سهيلة1)
 .49، ص الحقوق والعلوم السياسية

 .49، ص نفس المرجع السابق( 2)
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دولي لتحقيق أهدافها، ومكتب دولي للملكية الصناعية  اتحادعلى وجود  االتفاقية هذهوأوجبت 

أيها  ضماملالنألجل غير محدد وقد فتحت الباب لجميع الدول  االتفاقيةمقره جنيف، كما أبرمت هذه 

حقوق الملكية الصناعية المشمولة في  االتفاقية. وقد حددت هذه (1) وليس فقط للدول المنشئة لها

 وأونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات الصناعية  االختراعالحماية وهي براءات 

تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة  أوالتجاري وبيانات المصدر  واالسمالتجارية وعالمات الخدمة 

 .(2) غير المشروعة

 باب االتحاد( من االتفاقية على إتاحة الفرصة لجميع الدول من خارج 21المادة ) نصتكما 

د لهذه المعاهدة دون تحفظ بصدنضماماا شامالا ايعد  االنضماموأن هذا  االتفاقيةهذه  إلى االنضمام

 .(3) التعديالت الالحقة على إبرامها

اي دولة عضو فيها وشريطة أن تقوم بإخطار المدير  انسحابباريس إمكانية  اتفاقية أتاحتوقد 

 مامانضسنة على هذا اإلخطار وبالتناوب أن يكون قد مر خمس سنوات على  ن يكون قد مر  أالعام و 

 .(4)االنسحاب هذه الدولة الراغبة في 

 يلي:أهمها ما  المبادئباريس مجموعة من  اتفاقيةوتتضمن 

 أوًل: مبدأ المعاملة الولنية 

تمتع رعايا ي .1)"مبدأ المعاملة الوطنية حيث نصت على باريس  اتفاقيةتناولت المادة الثانية من 

، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا األخرىكل دولة من دول االتحاد في جميع دول االتحاد 

                                                           

 .21الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، ص  (.2552) ( الخشروم، عبداهلل1)
 (، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.1( المادة )2)
 .22( الخشروم، عبداهلل، نفس المرجع السابق، ص 3)
 باريس لحماية الملكية الصناعية. اتفاقية (،25( المادة )4)
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 قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون االخالل بالحقوق قد تمنحها مستقبالا  أوا التي تمنحها حاليا 

المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه االتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين 

خالل بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط واالجراءات المفروضة إونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي 

 باإلقامةجوز ان يفرض على رعايا دول االتحاد اي شرط خاص مع ذلك ال ي .2، على المواطنين

 .3.بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية أو

الدارية القضائية وا باإلجراءاتتشريعها المتعلقة  أحكاميحتفظ صراحة لكل دولة من دول االتحاد ب

تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية  أومحل مختار  وباالختصاص وكذلك بتحديد

باريس قد ألزمت الدول األعضاء معاملة  اتفاقيةومن نص المادة المذكورة نجد بأن  (1) (".الصناعية

باريس نفس الحماية التي تمنحها لمواطنيها بخصوص الملكية  اتفاقيةباقي الدول األعضاء في 

 ال تفرض على الدول األعضاءعلى أ الصناعية والتي تعد الرسوم والنماذج الصناعية أحد فروعها

 وجود منشأة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.  أوشرطي اإلقامة 

 بالحماية ولكن شرط اإلقامة في دولة االتفاقيةكما يتمتع مواطنو الدول الغير أعضاء في هذه 

 .(2) تجارية فيها أويملكون مؤسسة صناعية  أوذات عضوية 

من مبدأ المعاملة الوطنية، هم  االستفادةالذين لهم حق  شخاصاألومما تم ذكره أعاله فإن 

 يقيمون الذين شخاص، واألإتفاقية باريسالذين يحملون جنسية إحدى الدول األعضاء في  شخاصاأل

تهم هؤالء جميعهم يتم معامل فيها،تجارية  أولهم مؤسسة صناعية  أوعلى أرض إحدى الدول األعضاء 

 (3) فيما يتعلق بالحقوق الصناعية. على نفس القدر من المساواة

                                                           

 .https://qarark.comالصناعية، باريس لحماية الملكية  اتفاقية (،2( المادة )1)
 .https://qarark.com، باريس لحماية الملكية الصناعية اتفاقية (،3( المادة )2)
 .55شتيوي، سهيلة، مرجع سابق، ص ( 3)

https://qarark.com/
https://qarark.com/
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 ثانًيا: مبدأ الحق في األولوية

 وأالنموذج الصناعي حق األولوية في تسجيل رسمه  أوويقصد بهذا المبدأ أن لصاحب الرسم 

باريس، ويكون ذلك خالل ستة أشهر من تاريخ أيداعه  اتفاقيةنموذجه في كافة الدول األعضاء في 

 "أ. باريس على ذلك اتفاقية( من 4حدى هذه الدول األعضاء وقد نصت المادة )إللطلب األول في 

جيل تس أوحدى دول االتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع إكل من اودع طبقا للقانون في  (1)

تص خلفه فيما يخ أوتجارية يتمتع هو  أوعالمة صناعية  أورسم و نموذج صناعي  أونموذج منفعة 

تكون مواعيد . 1...... ج..بحق اولوية خالل المواعيد المحددة فيما بعد األخرىفي الدول  باإليداع

االولوية المنوه عنها اعاله اثني عشر شهرا لبراءات االختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم 

وجوب ذكر مكان  إلىوقد أوجبت نفس المادة  ،".التجارية أووالنماذج الصناعية والعالمات الصناعية 

، (1) وتاريخ تقديم الطلب األول ويقدم إقرار بذلك وصورة عن الطلب األول عند تقديمه للطلب الثاني

باريس  فاقيةاتي كونها عضواا في األردنوأن هذا المبدأ قد نص عليه قانون الرسوم والنماذج الصناعية 

 باريس. اتفاقيةافق مع ي متو األردن( منه ومن هنا يكون القانون 2من خالل المادة )

جب باريس للدول األعضاء بمو  اتفاقيةالتي تم ذكرها أعاله فقد أجازت  المبادئ إلى باإلضافة

خاصة لحماية الملكية الصناعية شريطة عدم  اتفاقياتبإبرام  االتحاد( منها الحق لدول 19المادة )

 باريس. اتفاقية أحكاممع  االتفاقياتهذه  أحكامتعارض 

                                                           

ة على كل من يرغب في االستفادة من اولويوالتي نصت على "  باريس لحماية الملكية الصناعية اتفاقية (،1/د/4( المادة )1)
ايداع سابق ان يقدم اقرارا يبين فيه تاريخ ذلك االيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها 

 ."قرارتقديم هذا اإل
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 االنضمام االتفاقية( من 21وبموجب نص المادة ) االتحادكما أتاحت لجميع الدول من خارج 

_العام لدى المدير االنضمامشريطة إيداع وثائق  االتحادباريس أن تصبح عضواا في  اتفاقية إلى
(1). 

باريس بحماية  اتحادالمادة الخامسة منها على إلزام دول  وباألخص االتفاقيةكما جاءت مواد 

 إلتزام الدولعلى وجوب  إتفاقية باريسالمادة العاشرة من  كما نصت، (2)الرسوم والنماذج الصناعية 

كما  ،ة فعالة ضد المنافسة غير المشروعحماي لمواطني الدول األعضاء األخرى األعضاء بأن يكفلوا 

غير المشروعة على أنها كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة  حددت ذات المادة مفهوم المنافسة

 ة وسيلةطبيعتها ان توجد بأي كافة االعمال التي منفي الشؤون الصناعية والتجارية ، وبصفة خاصة 

االدعاءات  ومع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري،كانت لبساا 

او منتجاته  شأة احد المنافسينولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منالمخالفة للحقيقة في مزا

، أو أي إدعائات أو بيانات ممكن أن يستخدمها التجار والتي تؤدي  أو نشاطه الصناعي أو التجاري 

إلى تضليل الجمهور والمستهلكين ومثال عليها طريقة صنع المنتج ومدى جودته أو صلحية إستعماله 

النموذج الصناعي الحماية المؤقتة في  أو، والمادة الحادية عشر والتي جاء بها منح الرسم (3) اوغيره

 المعارض.

 طالعالبإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي  االتحاددول  االتفاقيةوقد ألزمت 

 .(4) وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية الصناعية،الجمهور على الرسوم والنماذج 

 (TRIPSمن حقوق الملكية الفكرية ) بالتجارة الجوانب المتصلة اتفاق: الفرع الثاني

                                                           

 .22ص  ،مرجع سابق عبداهلل، الخشروم،( 1)
ن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط أ"ال يجوز  على:اتفاقية باريس  (،ب/5( نصت المادة )2)

 شياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية".أحال سواء لعدم االستغالل أو الستيراد  بأية
 (.15فاقية باريس المادة )، مأخوذ من إت52، ص ، مرجع سابق، سهيلةشتيوي( 3)
 (، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.12( المادة )4)
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تربس، وهي  اقيةباتفختصاراا ابالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  المتصلةالجوانب  اتفاقيةتعرف 

منظمة التجارة العالمية، حيث تم إقرارها في جولة أورغواي التي  باتفاقيةالملحقة  االتفاقياتإحدى 

بالرغم من  1994، وقد تأخر قيام منظمة التجارة العالمية لعام (1) 1993 إلى 1925من  استمرت

بريتون ) اتفاقيةأنه كان من المقرر إنشائها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك بموجب 

( )الجات اتفاقيةدولة كان نتيجتها إنشاء  23حيث جرت المفاوضات بين  1944وودز( وذلك في عام 

تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية بعد الحرب  إلىوالتي تهدف  30/10/1947وذلك بتاريخ 

حيث تناولت  1941العالمية الثانية، وقيام منظمة التجارة العالمية مر عبر ثمان جوالت منذ عام 

 وحقوق واستثمارزراعة ومنسوجات وخدمات  أومن تجارة  االقتصادهذه الجوالت مختلف جوانب 

الت جولة االورجواي والتي أسفر عنها إنشاء منظمة التجارة خر هذه الجو آ، كان (2) ملكية فكرية

الجات، حيث تعتبر منظمة التجارة العالمية الخلف القانوني لمنظمة  اتفاقيةالعالمية وحلت محل 

الجوانب  قاتفاإنشاء منظمة التجارة العالمية ثالث مجالس واحدة منها  اتفاقيةعن  انبثق)الجات(، وقد 

 .(3) المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تربس(

لفكرية لحقوق الملكية ا االقتصاديةتربس هي األهمية  اتفاقيةإبرام  إلىوأن األسباب التي أدت 

 العالمي ولحمايتها من أعمال القرصنة والتقليد والتزوير. االقتصادوتأثيرها على 

 همها:أبها و  االلتزامامة يتعين على الدول األعضاء ع مبادئتربس على  اتفاقيةوتشمل 

 أوًل: مبدأ المعاملة الولنية

                                                           

 .29( الخشروم، عبداهلل، مرجع سابق، ص 1)
 .22( الخشروم، عبداهلل، نفس المرجع، ص 2)
 .35( الخشروم، عبداهلل، نفس المرجع، ص 3)
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تربس حيث ألزمت كل من البلدان األعضاء بمنح  اتفاقية( من 3/1وقد نصت عليها المادة )

، وهنا نجد (1) معاملة ال تقل عم المعاملة التي تمنحها لمواطنيها األخرىمواطني البلدان األعضاء 

 باريس لحماية الملكية الصناعية. اتفاقية( من 2أن هذا المبدأ يتفق مع المادة )

 ثانًيا: مبدأ الدو  األفض  بالرعاية 

الدول األعضاء بعدم التفرقة في المعاملة بين جميع الدول  التزامضرورة  إلىوينطلق هذا المبدأ 

األعضاء بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية ويكون ذلك فيما لو قامت إحدى الدول بمنح دولة 

هذا و  األخرىوجب عليها أن تقرر ذات الميزة لجميع الدول األعضاء  معينة،أخرى ميزة تفضيلية 

 وأفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فان اي ميزة "  تربس اتفاقيةمن  (4جاء في نص المادة )

حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني اي بلد اخر يجب ان تمنح على الفور ودون  أوامتياز  أوتفصيل 

 ...." األخرىعضاء اية شروط لموطني جميع البلدان األ

قد ضمنت تربس ف التفاقيةالمتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وفقاا  حكامواما فيما يخص األ

( منها القواعد المتعلقة بحماية الرسوم والنماذج الصناعية حيث ألزمت الدول 25و 25المادتين )

األصلية ، على أنه يجوز لهذه الدول  أواألعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية الجديدة 

ا قد جاء الوظيفية وهذ أوالفنية  االعتباراتحماية للتصميمات التي تمليها عادة عن منح ال االمتناع

ج( منه، وقد أعطت /4/2ي وباألخص نص المادة )األردنموافق لقانون الرسوم والنماذج الصناعية 

تربس الخيار للدول األعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية وفقاا للقانون المنظم  اتفاقية

 .25القانون المنظم لحقوق المؤلف وذلك في القرة الثانية من نص المادة  أوت الصناعية للتصميما

حصل على يالمتمتع بالحماية منع الغير الذي لم  اإلبتكار صاحبتربس يحق ل اتفاقية وبموجب

م منسوخ المجسدة لتصمي أوالسلع المحتوية  استيراد أومن صنع  موافقة صاحب التصميم أو اإلبتكار

غراض تجارية، أل االستيراد أوالنسخ  أوالبيع  أويكون الطبع  بشرط أن عن التصميم المتمتع بالحماية 

ض هذه ال تتعار ن الحماية لبعض التصميمات بشرط أم استثناءاتومع ذلك فقد ورد وبنفس المادة 
                                                           

 تربس. اتفاقية (،3/1( المادة )4)
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ر متعة بالحماية وأال تخل بصورة غيالعادي للتصميمات الصناعية المت االستخداماالستثناءات مع 

لم يتم تحديد مدة الحماية بل ، (1) معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية

ويجوز للدول األعضاء فرض مدة حماية  أشترطت على أن ال تقل هذه المدة عن عشر سنوات 

الرسوم والنماذج الصناعية قد جاء . ومما جاء على ذكره أعاله نجد بأن قانون (2) أعلى من ذلك

 تربس. اتفاقية حكامموافقاا أل
 :الخامس الفص 

 والتوصيات النتائج الخاتمة،
، وقد يردناألفي القانون  للرسوم والنماذج الصناعيةهذه الدراسة موضوع الحماية المدنية  تناولت

 مجموعة من إلىالبحث في الشروط الواجب توافرها، ونطاق الحماية وصورها  خاللتوصلت من 

 :النتائج والتوصيات والتي سيتم عرضها فيما يلي

 النتائج أوًل:

ة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيبداية االهتمام الدولي للرسوم والنماذج الصناعية هو  -1

ماذج الرسوم والنتم إدراجها تحت عناصر الملكية الصناعية، وتعتبر هذه حيث  (،1223عام )

الذي استدعى بناء نظام قانوني خاص بها لتنظيمها وحمايتها  األمرذات طبيعة خاصة  الصناعية

 .بما يتناسب مع خصوصيتها

النموذج  وأي قد فصل ما بين الرسم والنموذج الصناعي فقد أعطى لكل من الرسم األردن المشر ع -2

ا للقانون ن التعريف وفقا أخر وذلك لتوفير الحماية لكل منهما، و الصناعي تعريف منفصل عن اآل

                                                           

 .55سابق، صشتيوي، سهيلة، مرجع ( 1)
 .https://qarark.com، تربس اتفاقيه( 25/3( المادة )2)

https://qarark.com/
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كما أفرد مواد تحدد فيها الشروط الموضوعية  التشريعات،ي قد جاء أعم وأشمل عن باقي األردن

  التعريفات.للرسوم والنماذج الصناعية في نصوص مواد القانون دون ذكرها من ضمن 

بالحماية القانونية إذا توافرت فيها مجموعة من الشروط التي  الرسوم والنماذج الصناعيةتمتع ت -3

أن يكون و  الجدة واإلبتكارشروط موضوعية واهمها شرط  إلىوتم تقسيمها  المشر عنص عليها 

ره صاحب الرسم بسره حتى يتم التسجيل، فإذا أذاع س احتفاظوضرورة  ،للتطبيق الصناعيقابل 

ة والتي والشروط الشكلي النموذج الصناعية، أوقبل ذلك فهذا بمثابة تنازل عن حقه في الرسم 

 .تتمثل بالتسجيل

، على هافي السجل الخاص في والتجارةفي وزارة الصناعة  الرسوم والنماذج الصناعيةيتم تسجيل  -4

 اللخ، وتتم عملية التسجيل من النموذج الصناعي أوالرسم يتم تقديم الطلب من قبل مالك  أن

والنماذج المطلوبة والتي نص عليها في النظام  واألوراقإجراءات، وبعد تقديم جميع البيانات 

تى التسجيل شرط أساسي ح ياألردن المشر ع أعد، وقد الرسوم والنماذج الصناعيةالخاص بحماية 

قوانين  لخال، أما التصميم الغير مسجل فيمكن حمايته من الجزائيةتع التصميم بالحماية يتم

اعد العامة وفقاا للقو  أوة قانون المنافسة غير المشروع أومثل حق المؤلف  األخرىالملكية الفكرية 

 .في القانون المدني

صاحبه  ماالا منقوالا يكسب باعتبارهالنموذج الصناعي بالحماية المدنية  أويتمتع صاحب الرسم  -5

 عليه.حق ملكيه 

وهي خمسة عشرة سنة  والنماذج الصناعيةي مدة الحماية الممنوحة للرسوم األردن المشر عحدد  -5

ث وضعت تربس بحي اتفاقيةويكون ذلك من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ووافق بذلك ما جاء في 

بشرط ال تتعارض مع الحماية  لىحد أدنى للحماية وهي عشر سنوات وأجازت فرض حماية أع

 االتفاقية.المفروضة بموجب 
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 واتفاقية اريس،ب اتفاقيةالدولية حماية قانونية للرسوم والنماذج الصناعية ومنها  االتفاقياتوفرت  -1

لحماية الملكية الفكرية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، وهنا وجدنا بأن  1994تريبس لسنة 

 الدولية. باالتفاقياتقانون الرسوم والنماذج الصناعية قد جاء موافقاا لما جاء 
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 التوصيات ثانًيا:

ا على أاألردنأن يتضمن قانون الرسوم والنماذج الصناعية نوصي ب -1 ا صريحا حق في ن الي نصا

 وأوأن مالك الرسم  التسجيل،وليس من  االبتكارالنموذج الصناعي ينشأ من  أوملكية الرسم 

النموذج الصناعي وليس من بادر وقام بتسجيل هذا  أوالنموذج الصناعي هو مبتكر هذا الرسم 

 على الملكية وقابلة إلثباتالنموذج الصناعي، ذلك أن التسجيل هو قرينة بسيطة  أوالرسم 

( من قانون الرسوم والنماذج الصناعية بخصوص تعريف 2العكس، كأن يكون نص المادة )

 : هوالنموذج الصناعي أومالك الرسم الصناعي تي: النموذج الصناعي كاآل أومالك الرسم 

ذا الرسم ه النموذج الصناعي، وله الحق في تسجيل أوالرسم  بابتكارالشخص الطبيعي الذي قام 

 هذا القانون." حكاموفقاا أل باسمهالنموذج الصناعي  أو

 المدنية والمتمثلة بدعوى المسؤولية عن الفعل الضار ودعوى المنافسة غير المشروعةإن الحماية  -2

ق ح انتهاك أو االعتداءللرسم والنموذج الصناعي غير كافية لردع أي شخص من القيام من 

هذه  كامأحي تحديث األردن المشر ع من نتمنىوبالتالي  الصناعي،النموذج  أوغيره في الرسم 

على اء االعتدبشكل أكثر حزماا حتى يكون رادعاا ألي شخص تسول له نفسه  المدنيةالحماية 

 .الرسوم والنماذج الصناعية

كما بينها و  الرسوم والنماذج الصناعيةبإدراج تفاصيل التسجيل الدولي لحماية  المشر عأن يقوم  -3

 .االختراعمثل براءة  األخرىفي قوانين الملكية الفكرية 

وم جدول الرس المقررة بموجبأن يشتمل القانون على نص صريح بوجود مهلة لدفع الرسوم  -4

أ( من نظام /22كأن يكون نص المادة ) المالية والمعتمد لدى مديرية حماية الملكية الصناعية.

ذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل الرسم الصناعي إتي: " آلالرسوم والنماذج الصناعية كا

تم  أوعالن في الجريدة الرسمية اإل النموذج الصناعي خالل تسعين يوما من تاريخ نشر أو
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 النموذج أورفض االعتراض، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل الرسم الصناعي 

يخ مدة ستين يوماا من تار  النظام خاللهذا  حكامالصناعي بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقا أل

ل ويقوم بتسجيل الشهادة في السجل وتسليمها لطالب التسجيتبلغه قرار المسجل بمنح الشهادة، 

 ." صولوكيله حسب األ أو

أن يتضمن القانون نص على أن التعويض يشمل باإلضافة للضرر الذي أصاب مالك الرسم  -5

ا والمصروفات التي تكبدها حتى ال يضطر العودة النموذج الصناعي الكسب ا أو  لىإلفائت أيضا

ج( من قانون الرسوم والنماذج /15القواعد العامة بخصوص التعويض، كأن يكون نص المادة )

ذه فعال المنصوص عليها في الفقرة أ من هي من األأج. يعتبر قيام الغير ب تي:"الصناعية كاآل

كان  وأذا كان الغير يعلم إالنموذج الصناعي  أوا على حقوق مالك الرسم الصناعي المادة تعديا 

 حكامأل انموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقا  أونه يتعدى على رسم صناعي أن يعلم بأبمقدوره 

فسة دعوى منا أوويحق لمالك الرسم إقامة دعوى على أساس مسؤولية الفعل الضار  ،هذا القانون

يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب وتضمينه كافة  غير المشروعة

 المصروفات التي تكبدها نتيجة هذا الفعل." 
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 والمصادر المراجع قائمة
 أوًل: الكتب

 ن.لبنا ، دار العلم للماليين،2ط ،-الرائد-المعجم اللغوي (.2551) مسعود ،جبران

، دار وائل للنشر، 2، طالملكية الفكرية الملكية الصناعيةشرح قواعد (. 2515خاطر، نوري حمد )
 .األردنعمان، 

شرح القانون المدني )مصادر الحقوق (. 2559خاطر، نوري حمد، السرحان، إبراهيم عدنان )
 .األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الشخصية(

، دار وائل للنشر، 2، طوالتجارية الوجيز في حقوق الملكية الصناعية(. 2552الخشروم، عبداهلل )
 .األردنعمان، 

 ، دارتسجيلها خصائصها، إجراءاتحقوق الملكية الصناعية مفهومها، أحمد، الخولي، سائد 
 .2554األولى، للنشر والتوزيع، الطبعة  مجدالوي

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شرح التشريعات الصناعية والتجارية (.2555) صالح الدين،زين 

 لثانية.ادار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  والتجارية،الملكية الصناعية  (.2515) صالح الدين،زين 

 (. مصادر االلتزام في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2521سلطان، أنور )

 -كيةحق المل-الوسيل في شرح القانون المدني الجديد (.1992السنهوري، احمد، عبدالرزاق )
 بيروت.–، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية 3ج

 ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية.الملكية الصناعية(. 1995القليوبي، سميحة )

 ، الطبعة العاشرة، دار النهضة.الملكية الصناعية(. 2515القليوبي، سميحة )

 .الطبعة الخامسة، دار النهضة، الملكية الصناعيةوبي، سميحة، يالقل

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط ،براءة اإلختراع )ملكية صناعية وتجارية( (.2553نعيم ) ،مغبغب
 لبنان.
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 الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان. (.1923) الدين الناهي، عبداللطيف صالح

 .1، طدار الثقافة للنشر والتوزيع ،الحماية القانونية لحق المؤلف (.2554أحمد يوسف ) ،النوافلة

 ثانيا: رسائ  الماجستير

، رسالة ياألردنالحماية المدنية لتصاميم الدوائر المتكاملة في القانون  (.2525) أبو الوفا، رنا
 .األردن، عمان، ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق األوسط

الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية وفق التشريعات  .(2555) محمد عبده ،قيصر حتاملة،
 .ردناأل، عمان ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا،دكتوراهرسالة  ،)دراسة مقارنة( يةاألردن

رسالة ) الحماية القانونية للملكية الصناعية في التشريع الجزائري(. 2511)رجب سارة  نزلي، الزهرة،
 الوادي.-الجزائر –جامعة الشهيد حمه لخضر  (ماجستير

، جامعة ، رسالة ماجستيرالنظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية(. 2512) شتيوي، سهيلة
 .، قسم القانونقاصدي مرباح ورقلة

الختصاص في حماية الرسوم والنماذج الصناعية بين قانون  (.2552) صوالحة، عواد سامية
، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة، كلية الصناعية وقانون حماية حق المؤلفالرسوم والنماذج 

 ل البيت.آعة مالدراسات الفقهية والقانونية، جا

، جامعة الحماية الجزائية للرسوم والنماذج الصناعية، دراسة مقارنة(. 2511عياد، مراد موسى )
 .األردنآل البيت، 

 ثالثا: التشريعات والقوانين

 .1922لسنة ( 24)رقم  ياألردنقانون أصول المحاكمات 

 .2552( لعام 11القانون االماراتي قانون اتحادي رقم )

 .1952قانون البينات وتعديالته لسنة 

 وتعديالته. 2555لسنة ( 14)رقم  ياألردنقانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 

 .2555( لعام 39بالمرسوم السلطاني رقم )قانون الرسوم والنماذج الصناعية الصادر 



88 
 

 .1952(، لسنة 33ي رقم )األردنقانون العالمات التجارية 

  .1995لسنة  ياألردنقانون العمل 

 2 .1915لسنة ( 43)رقم  ياألردنالقانون المدني 

 .2555لسنة ( 15)رقم  ياألردنالتجارية  واألسرارقانون المنافسة غير المشروعة 

 .1999لسنة ( 32)رقم  ياألردن االختراعقانون براءة 

 .2552( لعام 22قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )

 2014.والمعدل سنة  1992لسنة ( 22)م رق ياألردنقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 

 .2552لسنة  ياألردن نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية

 التفاقياترابًعا: 

 .الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(Trips)  اتفاقية تريبس

 .1223باريس لحماية الملكية الصناعية  اتفاقية

 المواقع اإللكترونية خامًسا:

1- https://qarark.com 

 /http://ippd.mit.gov.jo  وزارة الصناعة والتجارة موقع -2

 ./WIPO https://www.wipo.int/copyright/arالموقع اإللكتروني لمنظمة  -3

  

https://qarark.com/
http://ippd.mit.gov.jo/
https://www.wipo.int/copyright/ar/
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 الملحقات
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 (2الملحق )
 جدو  الرسوم المالية للرسوم والنماذج الصناعية
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 (0الملحق )
 للب التسجي  للرسوم والنماذج الصناعية
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 (3الملحق )
 نموذج صناعي أومستند إيداع وتمديد رسم 
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 (4الملحق )
 توثيق وثائق رسمية/للب إصدار
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 ( 2الملحق )
 نموذج صناعي/ تصريح مشفوع باليمين بإحراز رسم 
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 ( 6الملحق )
 نموذج صناعي/للب تسجي  رسم  استالمنموذج إشعار 
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 ( 2الملحق )
 نموذج صناعي أونموذج تعهد بتقديم مستندات تتعلق برسم 
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 ( 8الملحق )
 نموذج ملخص مستق  عن الللب لغايات نشره في الجريدة الرسمية
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 ( 9الملحق )
 نموذج الرسومات التوضيحية
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 ( 22الملحق )
 نموذج صناعي. أونموذج للب تحري عن رسم 

 


