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تسجيل التصاميم

هل يثري هذا
اهتمامك*؟
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يمكنكم التمتع بالتغطية يف

االتحاد األوروبي
)28 بلداً(

املنظمة األفريقية للملكية 
الفكرية

)17 بلداً(
وكذلك يف األقاليم

املنفردة التالية:
ألبانيا

أرمينيا
أذربيجان

بليز
بنيلوكس

بنن
البوسنة والهرسك

بوتسوانا
بروناي دار السالم

بلغاريا
كوت ديفوار

كرواتيا
جمهورية كوريا الشعبية

  الديمقراطية
الدانمرك

مرص
إستونيا
فنلندا 
فرنسا
غابون

جورجيا
أملانيا
غانا

اليونان
هنغاريا
آيسلندا
إيطاليا

قريغيزستان
التفيا

ليختنشتاين
ليتوانيا

مايل
موناكو
منغوليا

الجبل األسود
املغرب
ناميبيا
النيجر

النرويج
عمان
بولندا

جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا

رومانيا
رواندا 

سان تومي وبرينسيبي
السنغال

رصبيا
سنغافورة

سلوفينيا
إسبانيا

سورينام
سويرسا

الجمهورية العربية السورية
جمهورية مقدونيا

  اليوغوسالفية السابقة
طاجيكستان 

تركيا
تونس 

أوكرانيا

www.wipo.int/hague/en/members

ليس هناك أسهل من ذلك

فقط انقر www.wipo.int/hague واذهب إىل

كيفية إيداع طلب دويل  ■
اإليداع اإللكرتوني/االستمارات  ■

دليل التسجيل الدويل للتصاميم الصناعية  ■
أسئلة متكررة  ■

استخدم نظام الهاي لتسجل تصميمك 
بنظام الجماعة األوروبية* والكثري غري 

ذلك!
* نظام الجماعة األوروبية لتسجيل التصاميم )انظر بالداخل(

Courtesy of Swatch AG

www.wipo.int :ملزيد من املعلومات االتصال بالويبو عىل العنوان التايل

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O.Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland
الهاتف:

+41 22 338 91 11
الفاكس:

1 أبريل 282014 54 733 22 41+
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نظام الهاي

يمنح الحماية

يف أوروبا ... وما وراءها

تسجيل دويل واحدنظام الهاي بسيط...

EM *االتحاد األوروبي
 AL ألبانيا

 BA البوسنة والهرسك
  CH سويرسا

 IS آيسلندا
 ME الجبل األسود

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية    
 MK السابقة  

 NO النرويج
 RS رصبيا

 SG سنغافورة
TN تونس
 TR تركيا

 UA أوكرانيا

استخدم نظام الهاي وتمتع بمزايا نظام الجماعة األوروبية 

لتسجيل التصاميم* واألنظمة الوطنية للتسجيل يف بلدان 

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة وغريها، من خالل طلب 

واحد.

ً طلب واحد ألكثر من 62 إقليما  ■
إجراء واحد  ■

إمكانية إيداع ما يصل إىل 100 تصميم  ■
بإستخدام واجهة اإليداع اإللكرتوني الجديد  ■

يستطيع أي شخص يف االتحاد األوروبي أن يودع طلباً   ■
ً دوليا

... ويتميز بالفعالية التكاليفية

فلنفرتض مثالً أن صاحب حق يريد أن يحمي 5 تصاميم، 

لكل منها 4 أوجه، يف االتحاد األوروبي وكذلك يف تونس 

والنرويج وأوكرانيا وسنغافورة وسويرسا وتركيا. يف هذه 

الحالة، إذا أُودِع طلب دويل لدى الويبو، فإن رسوم اإليداع 

ستكون 1,808 فرنكاً سويرسياً. أما إذا أُودِع طلب وطني 

أو إقليمي منفصل لدى كل مكتب، فإن رسوم اإليداع، 

محولة إىل الفرنك السويرسي، سيصل مجموعها إىل 

4,903 فرنكاً سويرسياً*. وبغض النظر عن تكلفة التمثيل 

القانوني أو الخدمات األخرى، سواء كانت الزمة أم ال، فإن 

التوفري يف رسوم اإليداع وحدها سيبلغ تقريباً 63% -- إنه 

توفري ال يمكن أن تتجاهله أية مؤسسة تعمل بميزانية 

قانونية محددة، مهما كان حجم هذه املؤسسة.

* اعتماداً عىل املعلومات املتاحة يف 1 أبريل 2014.

وليس هذا كل يشء!
فالطلب الواحد يمنحك تسجيالً دولياً واحداً.

إدارة مركزية

أسهل طريقة عىل اإلطالق إلدارة حقوق تصاميمك! 

فالتسجيل الدويل الواحد يعني:

إدارة عنوان واحد عند تدوين التغيريات أو حقوق   .1

التجديد؛

االتصال بمكتب واحد )الويبو( إلجراء كل املعامالت   .2

املتعلقة بالتسجيل.

إن اإلدارة املركزية توفر مجهودك وتلغي أية تكاليف 

إضافية.

مرونة

يوفر التسجيل الدويل عنواناً مرناً أيضاً، حيث يمكنك أن 

تقوم بتخصيص أو تجديد:

بعض تصاميمك أو كلها؛  .1

يف بعض األقاليم املعينة أو كلها.  .2
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GmbH & Co. KG
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