
 

 c:\test\h_dc27..doc\15---\99

 

H/DC/27
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

القاعدة ١٢ 
من الالئحة التنفيذية لمشروع الوثيقة الجديدة 

اقتراح من وفد الواليات المتحدة األمريكية 

ــة  يسحب االقتراح المتعلق بالمادة ٧ من مشروع الوثيقة الجديدة والقاعدة ١٢ من مشروع الالئح
التنفيذية والوارد في الوثيقة H/DC/17 ويستعاض عنه بما يلي . 

 
من المقترح اضافة فقرة جديدة تحمل رقم ٣ الى القاعدة ١٢ (الرسوم المتعلقـة بـالطلب الدولـي) 

آما يلي : 
 

(٣)  [تسديد رسم التعيين الفردي في دفعتين]  ( أ ) يجوز أن يــرد فـي اعـالن مـودع بنـاء علـى 
ــن الفـردي المتعلـق بـالطرف المتعـاقد المعنـي يسـدد فـي دفعتيـن ،  المادة ٧(٢) أيضا تحديد أن رسم التعيي
وتسدد الدفعة األولى وقت ايداع الطلب الدولي والثانية في تــاريخ الحـق يتـم تحديـده وفقـا لقـانون الطـرف 

المتعاقد المعني . 
 

   (ب)  في حال تطبيق الفقرة الفرعية ( أ ) ، تفسر االشارة الى رسم التعيين الواردة فــي الفقـرة 
(١)"٣" على أنها اشارة الى الدفعة األولى من رسم التعيين الفردي . 
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(جـ)  يجوز تســديد الدفعـة الثانيـة مـن رسـم التعييـن الفـردي امـا للمكتـب المعنـي مباشـرة وامـا 
ــي حـال تسـديدها للمكتـب المعنـي  بوساطة المكتب الدولي ، حسب ما يختاره صاحب التسجيل الدولي . وف
مباشرة ، يتولى ذلك المكتب اخطار المكتب الدولي بذلــك ويتولـى المكتـب الدولـي قيـد ذلـك االخطـار فـي 
ــديد فـي السـجل  السجل الدولي . وفي حال تسديدها بوساطة المكتب الدولي ، يتولى المكتب الدولي قيد التس

الدولي واخطار المكتب المعني بذلك . 
 

(د)   في حال عدم تسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفـردي خـالل الفـترة المطبقـة ، يخطـر 
المكتب المعني المكتب الدولي بذلك ويلتمس منــه شـطب التسـجيل الدولـي فـي السـجل الدولـي فيمـا يتعلـق 

بالطرف المتعاقد المعني . ويتولى المكتب الدولي انجاز ذلك ويخطر به صاحب التسجيل الدولي . 
 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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