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   التجاريةمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات
 

  اجلمعية
 

  )الثانيةاالستثنائية الدورة (الرابعة الدورة 
توبر     9999 إىل  إىل  إىل  إىل 1111ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر أ توبر أ توبر أ     2012012012012222ككككأ

 
 

ن بشأسنغافورة  ملعاهدة 1مراجعة االستمارة الدولية النموذجية رقم 
  قانون العالمات

تب ا,ويل من إعدادثويقة   ملك ا

شأن قانون العالمات  .1 نغافورة  ية معاهدة  متدت  با سـ مجع بارة (ع شار إلهيا فH ييل  بعا نغافورة"مل سـية معاهدة  ، يف ")مجع
ية  ثا ندورهتا ا ية األوىل(ل نا Q ئا,ورة ثت يف يف الفرتة من ) سـ ديالت عىل ، تع2010سبمترب  29 إىل 20جناليت عقدهتا يف 

نغافورة ) 6(إىل ) 4(3القاعدة  يذية ملعاهدة  سـمن الالحئة ا تعديالت ).STLT/A/2/1 ثالويقة من 8الفقرة (لتنف ل وتعلق ا ّت
ية وعالمات احلركة وعالمات اللون وعالمات املاكن وعالمات 3 القاعدة دخk عىلُامل هولوغرا يب تصوير العالمات ا م بأسا ل ل

يح فH خيص تصوير العالمات ًالصوت، وتوفر مزيدا من ا ضتو سمةل نح {رخي اإل |ا دخلت هذه و. يداعمألغراض 
تعديالت،  ية معالا مجعكام أقرته  نغافورة، ّ نفاذ يف سـهدة  لحزي ا  . 2011 نومفرب 1ّ

تعديالت املدخk عىل القاعدة ّوتعني، مبوجب  .2 ُبدء نفاذ ا ية رمق 3ل منوذ ج، مراجعة Qسـ�رة ا,وية ا ل ية ّوأقرت. 1ل مجع 
ثة  ثا نغافورة، يف دورهتا ا لمعاهدة  ل ية(سـ ثا نا,ورة العادية ا ُ، ا,عوة إىل عقد دورة واحدة لفريق عامل يعىن مبراجعة )ل

ية رمق  منوذ جQسـ�رة ا,وية ا ل  ).STLT/A/3/3ث من الويقة 8الفقرة . (1ل

ية رمق  .3 منوذ جوعقد الفريق العامل املعين مبراجعة Qسـ�رة ا,وية ا ل يف يف  1ل ناير 31جندورة يف   من أجل 2012ي 
تعديالت  هاُامللحبث ا ية رمق لقرتح إدخا منوذ ج عىل Qسـ�رة ا,وية ا ل نغافورة1ل ختام ووافق الفريق العامل، يف . سـ ملعاهدة 

نغافورة ع�د نص Qأن يويص ا,ورة، عىل  سـية معاهدة  ية، مجع منوذ جسـ�رة ا,وية ا ل نقحة الواردل ملته ا ة يف مرفق بصيغ
 ).STLT/WG/MIF1/1/4ث من الويقة 36الفقرة (ثهذه الويقة 
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نغافورة مدعوة إىل  .4 ية معاهدة  سـإن  مجع
 :ما ييل

ية الفريق ًاإلحاطة علام "1" تو ص  ب
لراجعة Qسـ�رة ا,وية مب العامل املعين
ية رمق  منوذ جا شأن 1ل نغافورة  ب ملعاهدة  سـ

 قانون العالمات؛
تعديالت امل "2" قرتحة، لواع�د ا

ثيغهتا الواردة يف مرفق هذه الويقة  .بص

]ييل ذ  املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

  1االستمارة الدولية النموذجية رقم 

  طلب تسجيل عالمة

  .............................................مقدم إلى مكتب 

 الستعمال المكتب فقط

 

  :  ...........)1(الرقم المرجعي لمودع الطلب

  :  ..................)1(مثلالرقم المرجعي للم

  التماس التسجيل  - 1

  .يلتمس بموجب هذه االستمارة تسجيل العالمة المستنسخة في هذا الطلب  
  
  

                                                

بني يف هذا املاكن الرمق املرجعي ا£ي خصصه  )1( هذا الطلب أو ¨ الرمقنييجيوز أن  ثل  لمودع الطلب أو الرمق املرجعي ا£ي خصصه ا  .ملم



STLT/4/A/1 

Annex 

2 

  الطلب) مودعو(مودع   - 2

  :إذا كان مودع الطلب شخصاً طبيعياً، يرجى بيان ما يلي ذكره  2-1

  )2(:اسم العائلة أو االسم الرئيسي  )أ ( 

  )2()األسماء الثانوية(أو االسم الثانوي ) األسماء الشخصية(االسم الشخصي   )ب(

  :إذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً، يرجى بيان تسميته الرسمية الكاملة  2-2

  ):بما في ذلك الرقم البريدي والبلد(العنوان   2-3

  :العنوان اإللكتروني    :الفاكس) أرقام(رقم   :الهاتف) أرقام(رقم  
  )مع الرمز الدليلي للمنطقة(  )للمنطقةمع الرمز الدليلي (  

  :بلد الجنسية  2-4

  :بلد محل اإلقامة  

   )3(:بلد المنشأة  

  :إذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً، يرجى بيان ما يلي ذكره  2-5

  :الطابع القانوني للشخص المعنوي  -

م بناء على قانونها الدولة وكذلك الوحدة اإلقليمية، عند االقتضاء، داخل تلك الدولة التي نُظِّ      -
  :الشخص المعنوي المذكور

يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كان هناك أكثر من مودع طلب واحد؛ وفي هذه                  �  2-6  
الحالة، يرجى إعداد قائمة بهم على ورقة إضافية وذكر البيانات المشار إليها في البنود              

  )4(.ما يتعلق بكل واحد منهم  في5-2 و4-2 و3-2 و2-2 أو 2-1

                                                

يني  )2( ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب ها عادة مودع الطلب) ب(و) أ(لي  .يسـتعمليه األسامء الاكمk ملودع الطلب أو األسامء اليت 
شأة"تعين لكمة  )3( ية أو جتارية " ملنا نا سة  حقأي مؤ ع ص يةس فعلية و  .يق
ية )4( نوان املراسk يف الورقة اإلضا ثل، وجب وضع خط حتت  ناك  تلفة ومل يكن  ناوين  ية قامئة بعدة مودعني مع  نت الورقة اإلضا فإذا  عف مم ه خم ع  .تضم
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  الممثل  - 3

  مودع الطلب غير ممثَّل  �  3-1  

  مودع الطلب ممثَّل  �  3-2  

  تعريف الممثِّل 3-2-1    

  :االسم 3-2-1-1      

  ):بما فيه الرقم البريدي والبلد(العنوان  3-2-1-2      

  العنوان اإللكتروني    :الفاكس) أرقام(رقم      :الهاتف) أرقام(رقم   
  )مع الرمز الدليلي للمنطقة(   )مع الرمز الدليلي للمنطقة(  

  .التوكيل الرسمي في حوزة المكتب  � 3-2-2    

   )5(: ....................الرقم التسلسلي      

  .التوكيل الرسمي مرفق  � 3-2-3    

  .سيقدم التوكيل الرسمي في وقت الحق  � 3-2-4    

  .ال حاجة إلى توكيل رسمي  � 3-2-5    

   )6(عنوان للمراسلة  - 4

  

                                                

سيل )5( سيل أو إذا مل يكن الرمق ا تويل الرمسي قد خصص ½ أو مل خيصص ½ بعد رمق  يا إذا مل يكن ا سليرتك خا سل ك ل تل لت ًÂث مم معروفا بعد ملودع الطلب أو  ً. 
ند  )6( نوان ا نوان للمراسk يف املاكن املوجود أسفل  يان  بجيب  ع ع ناك أكرث من مودع 4لب ه إذا مل يكن ملودع الطلب، أو ألي من مودعي الطلب إذا اكن 

تعاقد  ية يف أرايض الطرف ا ية و ية أو جتارية  نا سة  ملطلب واحد، حمل إقامة أو مؤ فعل حق ع ص تب املذكور امسه يف الصفحة األوىل يقس به هو ا ملكا£ي يكون  مكت
ند ثÈل يف ا بمن هذا الطلب، إال يف احلاالت اليت يذكر فهيا   .3 لمم
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  البة باألولويةالمط  - 5

  :يطالب مودع الطلب بموجب هذه االستمارة باألولوية التالية  �  

   )7(:اإليداع األول) مكتب(بلد   5-1    

  :تاريخ اإليداع األول  5-2    

  ):إن وجد(رقم الطلب لإليداع األول   5-3    

   )8(نسخة مصدقة عن الطلب المطالب بأولويته  5-4    

  .مرفقة  �  5-4-1      

  . تقدم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الحاليسوف  �  5-4-2      

  ترجمة النسخة المصدقة  5-5    

  .مرفقة  �  5-5-1    

  .لطلب الحالياسوف تقدم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إيداع   �  5-5-2    

يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كان هناك أكثر من إيداع واحد مطالـب                 �  5-6  
ة، يرجى إعداد قائمة باإليداعات على ورقـة إضـافية          بأولويته؛ وفي هذه الحال   

 5-5 و4-5 و3-5 و2-5 و 1-5وذكر المعلومات المشار إليها فـي البنـود         
  .الخدمات المذكورة في كل منها فيما يتعلق بكل إيداعأو /والسلع و

    
   )9(المنشأ) مكتب(في بلد ) التسجيالت(التسجيل   - 6

  .المنشأ مرفقة) مكتب(التسجيل في بلد ) شهادات(شهادة   �  

                                                

يا  )7( با و يس  تب  ته قد أودع ,ى  ًإذا اكن الطلب املطالب بأولو نً ت طي مك ل يلوكس للعالمات (مك تب  ية الفكرية، و ية  نظمة األفر نثال، ا مك للملك يق بم مل ً
ية ا سوق ا,ا يق يف ا تب ا خلتجارية، و ل سـ لتنل بÔ))العالمات والرسوم والÓذج(مك تب بدال من امس ا ل، وجب ذكر امس ذ  ا ً بÔ . ملك لوإال، وجب ذكر امس ا

تب ملكويس امس ا  .ل
سخة املصدقة"تعين  )8( ×ا بارها مطابقة للويقة األ" لن ته مصدق علهيا  صصورة عن الطلب املطالب بأولو ث ت عي تمل ذ  الطلب× تب ا£ي ا بل ا سـية من  ملكل  .ق
بات وفقا للامدة مييرÛ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن مودع الطلب يرغب يف تقد )9( ً إ سا(6ث ًخا ند إيداع الطلب) 1(-أ) م ية ريس  عمن اتفا  .ق
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  الحماية الناجمة عن العرض في معرض  - 7

يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كان مودع الطلب يرغب في االنتفاع بأي حماية ناجمة   �  
وفي هذه الحالة، يرجى بيان التفاصيل على ورقة     . أو خدمات في معرض   /عن عرض سلع و   

  .إضافية
  
  تصوير العالمة  - 8

  (10))م س8×  سم 8(

  

  

  
  
  
  
  
  
  

    

يرغب مودع الطلب في أن يسجل المكتب العالمـة وينـشرها بـالحروف واألرقـام             �  8-1  
  (11).المعيارية التي يستعملها

  .يطالب بلون كسمة مميزة للعالمة  �  8-2  

  (12)):تسميات األلوان المطالب بها(تسمية اللون المطالب به   8-2-1    
  ):تلك األلوان(التي فيها ذلك اللون أجزاء العالمة الرئيسية   8-2-2    

                                                
تصوير العالمة تقرييب (10) تخدام أشاكل أكربوميكن للماكتب أن جتزي تصوير العالما. لجحم ا|ال اßصص   .سـت 
تألف مهنا  (11) نارص تصويرية أو  تضمن  تعلق لعالمات اليت   Hهذه ف بة  بري عن ر تال ميكن ا ع ت ي غ كتع نارص، . ل ثل هذه ا تضمن  تب أهنا  ترب ا لعوإذا ا ت مع ملك

هر يف املربع رشها كام  بة مودع الطلب وسجل العالمة و تجاهل ر تظسوف  ن ي غ ي  .يف
ي  (12) شمل  بجيوز أن   .)رموزها (أو رمزه/و) هبا(املطالب به ) تë األلوان( ذ  اللون )أسامء (ان اللون امسي
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   نوع العالمة -9

  العالمة هي عبارة عن  9-1  

  .عالمة مجسمة  �  9-1-1    

  . مناظر مختلفة للعالمة مرفقة(13)........  �        

  .عالمة هولوغرامية  �  9-1-1    
  . مناظر مختلفة للعالمة مرفقة(13)........  �        

  .(14)حركة عالمة  �  9-1-3    
  : الحركةلشرح ف وص  �        
        .....................  
        .....................  
  .صور إضافية لوصف الحركة مرفقة  �        
  .لون عالمة  �  9-1-4    
(12))تسميات األلوان المطالب بها(تسمية اللون المطالب به   �        

 :  

        .....................  
        .....................  

على السلع أو ارتباط استخدامه ) األلوان(وصف كيفية انطباق اللون   �        
  :بالخدمات) استخدامها(

        .....................  
        .....................  
  .مكان عالمة  �  9-1-5    
  :ومدى اتباطه بالمنتجوصف مكان العالمة   �        
        .....................  
        .....................  
  :األمر الذي ال يطالب بحمايتهبيان   �        
        .....................  
        .....................  
  .(15) صوتعالمة  �  9-1-6    

                                                

ند   (13) متل املربع املوجود يف ا لبإذا مل  تلفة للعالمة، مع أهنا مرفقة السـ�رة، يرÛ 8يشـ ناظر  خم عىل عدة  وضع عالمة يف هذه اخلانة وذكر عدد تë م
تلفة ناظر ا ßا  .مل

 
نوع من العالماملميكن  (14) تعاقد، فH خيص هذا ا لتب الطرف ا مل تقدمي ك نة صورة بت، أن يطالب  سk صور سا كأو  تحركةسل  . احلركةفهيا  تظهر مأو 
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  .نوتة موسيقية على مدرج موسيقي مرفقة  �        
  :وصف للصوت الذي تتكون منه العالمة  �        
          .....................  
          .....................  
  . بيان أن تسجيل الوصت مرفق  �        
(16) خالف عالمة الصوتإشارة غير مرئية  �  9-1-7    

.  
  

  .عن العالمة باألبيض واألسود مرفقة) نسخ( نسخة (17).......  9-2  

  .عن العالمة باأللوان مرفقة) نسخ(نسخة (17) .......  9-3  

  
  النقل الحرفي للعالمة - 10

  :حرفياً كما يليتم نقل العالمة أو جزء منها نقالً   
  

  ترجمة العالمة  -11

  :تمت ترجمة العالمة أو جزء منها كما يلي  

  

  : أو الخدمات/السلع و  -12

   (18):أو الخدمات/أسماء السلع و  

يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا لم يكن المكان أعاله كافياً؛ وفي هذه الحالة، يرجـى                   �  
  .إضافيةأو الخدمات على ورقة /ذكر أسماء السلع و

  

                                                
نه العالمة،  (15) تكون  يقي، أو وصف للصوت ا£ي  ية عىل مدرج مو بارة عن نوتة مو تب، أن يكون تصوير العالمة  يار ا سب ا مميكن،  يق تملك سـ ع ت سـح خ
ناظري أوتسجأو  يk مماتيل  بقتشك رمقي £  الصوت، أو   .سـ 
يان نوع العالمة كتب امل جاز  خالف عالمة الصوتئإذا اكنت العالمة إشارة غري مرية (16) شرتط  تعاقد أن  بلطرف ا ي وتصويرا واحدا أو أكرث للعالمة مل

شأهن يل  بوتفا تعاقداص مل، وفقا ملا هو مقرر يف قانون ذ  الطرف ا ّ ً. 
يض واألسود وير (17) سخ أل يان عدد ا  Ûب ن  .أو أللوان/لب
 

سلع و  (18) يان /لإذا اكنت ا يف، ووجب  ناف ذ  ا بقا أل ها  يس، وجب  يف  ناف  نف واحد من أ متي إىل أكرث من  بأو اخلدمات  ن ص ط ن ص تصص لتص ً مجع ن تن
سلع و نف ومجع ا لرمق لك  نف ذاته وفقا لرمق ذ  ا/ص متي إىل ا لصأو اخلدمات اليت  ًلص سب تريب تن سلع أو اخلدمات  تنف وجيب عرض لك مجموعة من ا ح ل

يس يف  ناف  نأ ن نف. تصص يان رمق ذ  ا يس، وجب  يف  ناف  نف واحد من أ متي إىل  سلع أو اخلدمات  يع ا لصوإذا اكنت  ب ن ص ص ل نمج تص  .تن



STLT/4/A/1 

Annex 

8 

  ثبات االنتفاع الفعليإاالنتفاع أو باالنتفاع الفعلي؛ وإعالن يتعلق بنية   -13

  
  .يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كان اإلعالن مرفقاً بهذه االستمارة  �  13-1  

يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كان إثبات االنتفـاع الفعلـي مرفقـاً بهـذه                   �  13-2  
  .االستمارة

  
  قتضيات متعلّقة باللغاتم  -14

أيـة  سـتيفاء  ت االستمارة مـشفوعة بمرفـق ال   هذه الخانة إذا كان   يرجى وضع عالمة في     �  
  .(19)المكتب تنطبق على لغويةمقتضيات 

  

  التوقيع أو الختم  -15

  :اسم الشخص الطبيعي الموقِّع أو المستعمل ختمه  15-1  

وقّع أو واضع الخـتم هـو       ان الم  إذا ك  يرجى وضع عالمة في الخانة المناسبة حسب ما         15-2  
  : من ينوب عنهماأو مودع الطلب أو الممثل

  .مودع الطلب  � 15-2-1  

  .الممثل  � 15-2-2  

  :تاريخ التوقيع أو وضع الختم  15-3  

  :التوقيع أو الختم  15-4  
  

  )الرسوم(الرسم   -16

  :لطلبهذا اعن ) المدفوعةمبالغ الرسوم  (المدفوعالعملة ومبلغ الرسم   16-1  

  :الدفعطريقة   15-2  

  

  األوراق اإلضافية والمرفقات  -16

                                                

بل بأكرث من لغة واحدة  (19) تب  تعمل هذه اخلانة إال إذا اكن ا يقال  ملك  .تسـ
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مرفقات، وبيـان   أو  /يرجى وضع عالمة في هذه الخانة إذا كانت هناك أوراق إضافية و             �  
  :المرفقاتأو /العدد الكلي لتلك األوراق و

  

 ] ثهناية املرفق والويقة[


