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ما هي الجهة التي تمنح شهادة النموذج الصناعي ؟

تمنح شهادة النموذج الصناعي الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ما هي شروط الحصول على شهادة النموذج 
الصناعي ؟

تمنــح شــهادة النمــوذج الصناعــي إذا كان النمــوذج جديــداً ولــه ســمات تميــزه 
عــن النمــاذج الصناعيــة المعروفــة.

هل يحق االستفادة من أسبقية إيداع طلب سابق 
في دولة أخرى ؟

يحق االستفادة من أسبقية طلب سابق، أودع خالل فترة األسبقية المحددة 
أشهر. ستة  ولمدة  السابق  الطلب  إيداع  تاريخ  من  اعتباراً  الصناعي  للنموذج 

متى يعد النموذج الصناعي جديدًا ؟

في  بالنشر  للجمهور  عنه  يكشف  لم  إذا  جــديــداً  الصناعي  النموذج  يعد 

وذلــك  أخـــرى،  وسيلة  بــأي  أو  باالستعمال،  أو  ملموس،  بشكل  مكان  أي 

بالكشف  يعتد  وال  األسبقية،  طلب  أو  التسجيل  طلب  إيـــداع  تــاريــخ  قبل 

األسبقية. فــتــرة  خــالل  ــك  ذل حــدث  إذا  للجمهور،  الصناعي  الــنــمــوذج  عــن 

ما هو النموذج الصناعي ؟

ــي األبعــاد يضفــي علــى  ــي األبعــاد، أو شــكل ثالث ــوان ثنائ ــع للخطــوط أو األل ــارة عــن تجمي النمــوذج الصناعــي عب
أي منتــج صناعــي أو منتــج مــن الحــرف التقليديــة مظهــراً خاصــاً، بشــرط أال يكــون لمجــرد غــرض وظيفــي أو تقنــي، 
ويدخــل فــي ذلــك تصميمــات المنســوجات . و يحمــى النمــوذج الصناعــي عــن طريــق وثيقــة حمايــة ُيطلــق عليهــا 

»شــهادة النمــوذج الصناعــي«.
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هل تمنح شهادة النموذج الصناعي ألكثر من مصمم ؟

هل يلزم سداد مقابل مالي للحصول على شهادة نموذج صناعي ؟

كم مدة حماية النموذج الصناعي ؟

ما هي حقوق مالك شهادة النموذج الصناعي ؟

ــراءات االختــراع ضــد  لمالــك شــهادة النمــوذج الصناعــي الحــق فــي رفــع دعــوى أمــام لجنــة النظــر فــي دعــاوى ب
أي شــخص يتعــدى علــى النمــوذج الصناعــي باســتغالله ألغــراض تجاريــة دون موافقتــه داخــل المملكــة، وذلــك 

ــاً منســوخاً. ــاً نموذجــاً صناعي ــاً أو جوهري بصناعــة، أو بيــع، أو اســتيراد ســلعة تتضمــن، أو تجســد كلي

نعــم، إذا كان النمــوذج عمــاًل مشــتركاً لعــدة أشــخاص كان الحــق لهــم جميعــاً بالتســاوي، مــا لــم يتفقــوا علــى خــالف 
ذلك.

ال يلــزم ســداد المقابــل المالــي اذا كان التســجيل فــي نظــام البــراءات عــن طريــق إدارة الملكيــة الفكريــة بجامعــة 
االميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن

ما األمور التي تمنع منح شهادة النموذج الصناعي ؟

ال تمنح شهادة النموذج الصناعي في الحاالت التالية:

مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.

المصدر: مكتب البراءات السعودي

النماذج الصناعية

 إذا كان 
استغاللها تجارياً مخالفاً 

للشريعة اإلسالمية.

 
إذا كان 

استغاللها تجارياً مضراً 
بالحياة، أو بالصحة البشرية 

أو الحيوانية أو النباتية، 
أو مضراً إضراراً كبيراً 

بالبيئة.

 إذا كان 
التصميم يتضمن 
عالمات تجارية تعود

 للغير أو أعالماً
 أو شعارات رسمية
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