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 الالئحة التنفيذية املشرتكةمن  14االقرتاح املراجع بشأن التعديالت على القاعدة 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة أأوًل.

ليه فامي  انقش .1 الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ىل القاعدة  ًا بشأأناقرتاح ،اخلامسةيف دورته  ،"الفريق العامل"( ييل ابمس ضافة فقرة فرعية )ب( اإ ( من الالحئة 1)14اإ

لهيا فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة 1960ووثيقة  1999لوثيقة التنفيذية املشرتكة  تنص ( "لتفاق لهاي )املشار اإ
ىل  33تسديد الرمس الأسايس املس تحق عن تصممي واحد مقدمًا )انظر الفقرات  عىل  H/LD/WG/5/6 من الوثيقة 36اإ

ىل  125والفقرات  ىل الإحاطة علامً ابلتعليقات اليت .H/LD/WG/5/8 Provمن الوثيقة  137اإ (. وهتدف هذه الوثيقة اإ
قرتا  املراج  بشأأن تعديل الا عرض هذا أأس باب تبّيِ  فعليةأأمثةل  وتقدمي ،أأبداها الفريق العامل يف دورته اخلامسة

 الواردة يف مرفق هذه الوثيقة. ابصيغهت املشرتكة من الالحئة التنفيذية 14 القاعدة

لكرتونيًا قد ُأطلقت يف يناير ويذكَّر ب .2 يداع الطلبات ادلولية اإ عىل املوق  الإلكرتوين للمنظمة العاملية  2008أأن منصة اإ
ذ أُ  ،للملكية الفكرية )الويبو( قباًل واسعًا اإ لكرتونياً  92.7ودعت وشهدت اإ . ولكن 2015يف عام  ابملئة من الطلبات ادلولية اإ

يداع طلبات  ىل اإ رسال الطلب ادلويل أأحيااًن اإ نشاء حساب املس تخدم واس تكامل الاس امترة الإلكرتونية واإ أأدت سهوةل اإ
 .جدية غري
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 الاعتبارات القانونية اثنيًا.

 املكتب ادلويل يف فحصالهممة 

لهيا فامي ييل ابمس  1999( من وثيقة 1)8للامدة  طبقاً  .3 لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ
ذا تبي للمكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل مل يكن يس تويف ، "(1999"وثيقة  ايه، وجب عليه  الرشوط املنطبقةاإ عند تسلمه اإ

ىل تصحيح ما يلزم تصحيحه خالل املهةل املقررة ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، مينح 1)14للقاعدة  وطبقاً  .أأن يدعو املودع اإ
املكتب ادلويل للمودع همةل لتصحيح اخملالفات مدهتا ثالثة أأشهر اعتبارًا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل. وطبقًا 

ذا اعُترب الطلب ادلويل مرتواكً، وجب 3)14للقاعدة  املكتب ادلويل أأن يرد أأية رسوم عىل ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، اإ
 1.مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرمس الأسايس

م  الإطار القانوين لنظام لهاي.  توافقه لطلب ادلويل من حيثحفص ااملكتب ادلويل  يتوىلوكام ُذكر أ نفًا،  .4
التأأكد من تلقي د اترخي الإيداع أأو ، مثل كشف العنارص الالزمة لتحديهذا الفحصبعض جوانب  الرمغ من أأمتتة وعىل

غري مؤمتت ويتطلب تدخل الفاحص املسؤول عن الطلب. وعندما يدعو املكتب  هجزء كبري من فال يزال، الرسوم الواجبة
نه يقرت  التصحيح أأو التصحيحات الالزمة يك يواصل الفاحص حتليهل،  ىل تصحيح ما يلزم، فاإ  ويطلب تسديدادلويل املودع اإ

ذا اكنت الرسوم املسددة غري اكفية. ليت حيددهاااملبالغ  ذا مل تسدد أأي رسوم عن هذا الطلب أأو اإ  اإ

 التجريبيةالطلبات ادلولية 

 تصويراتعىل هذه الطلبات  واش متلت بعضعىل سبيل جتربة املنصة الإلكرتونية.  التجريبيةم عدد من الطلبات قدِّ  .5
دون أأية نية يف تسديد الرسوم املطلوبة ول تسجيل التصممي. ول يعمل الفاحص ذكل بطبيعة احلال، بسلمية لتصاممي ولكن 

 مقابل. ولكن يف هذه احلاةل، لن يتلقى املكتب ادلويل أأي ماكفأأة عىل النحو الواجب الطلب ادلويل حفص يف فيرشع
رتوين أأو اكن "جيرب" خمتلف اخليارات املتاحة اكن "يتسىل" مبنصة الإيداع الإلك املودعن الفحص الشلكي لأ  لاس تكام
 2ويل.ادل طلباللإيداع 

 الطلبات ادلولية اليت أأودعت خطأأ 

، . ويف هذه احلالتل تصماميً صناعيًا مثالً منوذج منفعة اكن موضوعها  حيثمن الطلبات ادلولية خطأأً  ُأودع عدد .6
ل لإبداعهأأنه اكن يتعي الامتس نوع أ خر من امحلاية  املودعيدرك  ومل ؛حفص الطلب ادلويل يف أأيضاً  املكتب ادلويل رشع بعد  اإ
شك يف أأن  الطلب وفاحصه. ول مودعبعد عدة مراسالت أأحيااًن بي بل من املكتب ادلويل  تصحيح اخملالفات دعوةتلقي 

ىل أأمهية تلقي  معلهذا النوع من حفص الطلبات يندرج يف مصمي   قد تعليقات مفيدة. ولكن املودعاملكتب ادلويل نظرًا اإ
 .ومس تعصياً للغاية  اً هذه الطلبات معقدحفص  يكون
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من جدول الرسوم، يرهتن مبلغ الرمس الأسايس بعدد التصاممي املدرجة يف  1( عىل "مبلغ يعادل الرمس الأسايس". ووفقًا للبند 3)14تنص القاعدة  
الأسايس   يقدر مبلغ الرمسيفرناكً سويرساًي يف ح 397طلب دويل حيتوي عىل تصممي واحد  املس تحق عنالطلب ادلويل حبيث يقدر مبلغ الرمس الأسايس 

 فرناكً سويرساًي( وما اإىل ذكل. 19فرناكً سويرساًي زائد  397فرناكً سويرساًي ) 416 مييطلب دويل حيتوي عىل تصم  املس تحق عن
2

عىل املوق  الإلكرتوين للويبو:  املواد الإرشاديةسعيًا اإىل مساعدة مس تخديم نظام لهاي عىل اس تكامل الاس امترة الإلكرتونية، أأتيحت بعض  
www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html. 

http://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html
http://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html
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ذ املودعخيطئ  حيث 3رسومات تقنية وينطبق ذكل حتديدًا عىل الطلبات اليت تضم .7 اكن  يف نوع امحلاية امللمتسة اإ
ىل  املودعشلكي ودعا الفحص ال  اس تمكلوقد يكون الفاحص قد  4يرغب يف حامية اخرتاعه مبوجب منوذج منفعة أأو براءة. اإ

قرر  املودعأأن  مطوةليكتشف يف هناية املطاف وبعد مناقشات ل الرسومات التقنية(  يح اخملالفات الالزمة )مثل حذفتصح 
 .طلبه ترك

أأي رمس  س امي أأنه قد ل يتلقى ول العمل املنجز مقابلويف هذه احلالت، ينبغي للمكتب ادلويل أأن يتلقى ماكفأأة  .8
يداع الطل  ب.وقت اإ

 املشالكت املتعلقة جبوهر التصممي

ويف هذه احلالت اليت يكون فيه بيان املنتج أأو وصفه أأو  5وردت مؤخرًا طلبات تتعلق ابلكون والعلوم ابملعىن العام. .9
غامضًا أأو غري متسق اجلوانب و/أأو يعجز الفاحص عن فهم جوهر التصممي )النظرية العلمية أأو التصممي(، فيحبذ أأن  رمسه
جراء حفص معمق  يُطلب  طلبه. تركقرر  املودع واكتشاف أأنأأوًل تسديد الرمس قبل اإ

 التعقيد املزتايد يف حمتوايت الطلب ادلويل

ثر انضامم أأطراف متعاقدة جديدة  .10 ىل التعقيد املزتايد يف نظام التسجيل ادلويل اإ أأنظمة الفحص، يتعي عىل  ىلاإ نظرًا اإ
د فعىل سبيل املثال، ل حتدَّ فاحيص املكتب ادلويل أأن يراعوا خصائص جديدة ختتلف ابختالف الأطراف املتعاقدة. 

ل يف الطلبات ادلولية الناش ئة يف الياابن أأو مجهورية كوراي التصاممي املتصةل ابلتصممي الأسايس عالن  ؛اإ  أأبوةوجيب تقدمي اإ
لبات الولايت املتحدة الأمريكية حرصًا. وفضاًل عن ذكل، يتحقق فاحص املكتب ادلويل من حصة حمتوايت الاخرتاع يف ط 

عالن  هالتصاممي املتصةل ب /أأوو الأسايس التصممي بيانالطلب ادلويل من حيث سالمة   اخملرتع. الاخرتاع اذلي وقعه أأبوةواإ

 املكتب ادلويل هجهايو  ودعوات تصحيح اخملالفات اليتعدد اخملالفات  تزايد

ىل أأن .11 دخال خصائص جديدة يف نظام لهاي اإ نوعًا من اخملالفات  70ابت فاحصو املكتب ادلويل يديرون  أأدى اإ
دعوات تصحيح نوعًا عىل التوايل. وبلغ عدد  58و 37حيث اكن يبلغ عدد أأنواع اخملالفات  2014و 2013مقارنة بعايم 

حيث  2015مقارنة بعام  2014يف عام  6دعوات 1207و 2013دعوة يف عام  1494 املكتب ادلويل اخملالفات اليت وهجها
 46رب عدم تسديد رسوم اكفية، واعتُ  مبخالفات 2015دعوة من دعوات عام  527دعوة. وتعلقت  1816وجه املكتب ادلويل 

ضافة  طلبًا دوليًا مرتواكً خالل الفرتة ذاهتا بسبب عدم تسديد الرسوم. ىل ما س بق، أأقدم املكتب ادلويل يف عام واإ  2015اإ
قامة عىل  هل بعد ذكل نظرا للمشالك الناش ئة أأثناء الفحص، ليتبّي  طلب دويل 83ابملودع ابلنس بة اإىل  ت غري رمسيةاتصالاإ
لهيا.الطلب أأن   اكن غري مقن  ولن يتجاوز املرحةل اليت وصل اإ
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 دلولية، يف الطلبات ا الرسوم ذات اواحاور واملقايي ول س امي( من التعلاميت الإدارية، ل تقبل الرسوم التقنية، )ج402للبند طبقا  
4

يف  التصويريف اس تخدام هذا  املودعتقنية بناء عىل طلب املكتب ادلويل. ولكن رغب  اترسوم ُحذف منه تصوير يضمطلب دويل ورد مؤخراً  
 الإفصا  اواحمتل عن ابتاكره التقين.طلب براءة واكن خيىش 

5
 مل تصل اإىل مرحةل التسجيل وعليه مل تنرش بعد. 

6
طالق نسخة جديدة من منصة الإيداع الإلكرتوين يف عام  2014عام  خالل تصحيح اخملالفات دعواتيرتبط اخنفاض عدد   اليت تتحقق أ ليًا  2013ابإ

 من املزيد من عنارص الطلبات ادلولية.
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ىل القاعدة الأس  املنطقية لالإضافة  يف املكتب ادلويل ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة: خفض عبء العمل 1)14املقرتحة اإ
 معهل مقابلوتلقي املكتب أأجرًا 

دارة نظام متيُفرتض أأن الرسوم الأساس ية يه الرسوم نفسها اذلي  .12 كّن املكتب ادلويل من اسرتداد تاكليفه املرتبطة ابإ
احتاد  املصدر الرئييس لمتويلالرسوم املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية  تعد  ، 1999من وثيقة " 1("3)23للامدة  وطبقاً  لهاي.

ىل القاعدة  هتدف، من هذه الوثيقة 1الفقرة  ُذكر يفلهاي. وكام  ضافهتا اإ ( من الالحئة التنفيذية 1)14الفقرة اجلديدة املقرت  اإ
ىل متكي املشرتكة   عىل الأقل تصممي واحد املس تحق عناملكتب ادلويل من ضامن أأو طلب تسديد الرمس الأسايس اإ

 الرشوع يف الفحص الشلكي. قبل

( عندما تتبي عدم النية يف تسديد 3)14للقاعدة  مرتوكة طبقاً  التجريبيةوتنطوي الفقرة املقرتحة عىل اعتبار الطلبات  .13
 خرى.الأ طلبات ال من الرتكزي عىل بغية متكي الفاحصي  7الرسوم املطلوبة

التعقيد، ينبغي أأن يكون املكتب ادلويل قادرًا عىل طلب تسديد الرمس  البالغةوفضاًل عن ذكل ويف حالت الطلبات  .14
 .الفحصقبل اس تكامل  عىل الأقل تصممي واحداملس تحق عن الأسايس 

 اإجراء حفص الطلبات ادلولية اخملالفة اثلثًا.

دخال   التصحيحات الالزمةادلعوة اإىل اإ

ومهنا عدم تسديد الرسوم  –مجي  اخملالفات اليت كشفها  ،يف مرحةل حفص الطلب ادلويل ،جيم  فاحص املكتب ادلويل .15
ىل  املودعأأن يدعو  قبل – أأو عدم كفاية الرسوم املسددة ىل أأن الإطار القانوين لنظام تصحيح ما يلزماإ . وجتدر الإشارة اإ

حىت فرتة قريبة بوصفه أأكرث الهنوج فعالية يف اخملالفات يف دعوة واحدة، ولكن اعُتمد هذا الهنج لهاي ل يلزم جبم  مجي  
 معاجلة الطلبات اخملالفة.

 حساب الرسوم

عدة عنارص مثل طلب عىل  هذه ادلعوة عندما تش متل قد يتغري مبلغ الرسوم اواحددة يف دعوة تصحيح اخملالفات .16
ذا تعلقت  التصويراتتسديد الرسوم وتصحيح  أأن يقرر  وللمودع(. مثالً  املودعبعدة تصاممي خالفًا ملا حدده  التصويرات)اإ

التصاممي الأخرى بعد عدة مراسالت م  الفاحص. وعليه، قد خيتلف حساب الرسوم الأساس ية الهنائية ورسوم النرش  حذف
ذا تغري عدد التصاممي أأو   املدرجة يف الطلب ادلويل. الرسوماتاإ

ىل تسديد التلكفة ادلنيا )أأي الرمس الأسايس  ىدعأأن يُ  ملودعاومن مصلحة  .17 تصممي واحد( عوضًا املس تحق عن أأوًل اإ
 يف الطلب ادلويل. اذلي س يحتفظ هبا تبي هل التصامميت عن تسديد اكمل الرسوم حىت 
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 املس تحق عنيس استنادًا اإىل حمتوايت بعض الطلبات ادلولية، قد يشك الفاحص يف جدية الطلب وعليه س يتس ىن هل التأأكد من تسديد الرمس الأسا 
 قبل مواصةل الفحص. عىل الأقل تصممي واحد
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يداع الطلب ادلويل رابعًا.  اترخي اإ

يداع حتديد عىل رشوط  8لتنفيذية املشرتكة( من الالحئة ا2)14والقاعدة  1999من وثيقة  8تنص املادة  .18 اترخي اإ
ذا اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي تسلّمه فيه املكتب ادلويل، حيتوي عىل (، 2)14للقاعدة  وطبقاً  الطلب ادلويل. اإ

يداع الطلب ادلويل، وجب أأن يكون اترخي الإيداع الت ىل تأأخري يف اترخي اإ ارخي اذلي يتسمّل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي اإ
طار نظام لهاي، رشطًا من رشوط فيه املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة.  ، يف اإ ويذكَّر بأأن تسديد الرسوم املطلوبة ل يعد 

 اترخي الإيداع.

أأنه ل ينبغي للمكتب ادلويل أأن يطلب تسديد الرسوم املطلوبة مقدمًا حىت حيدد اترخي الإيداع نظرًا  البعض وقد يرى .19
ىل أأ  . ولكن املامرسة احلالية اليت ينهتجها املكتب ادلويل يف جتمي  لك حبقوقه اواحمتةل املودعانتفاع  ؤخرن تأأخري اترخي الإيداع ياإ

ذ تؤخر سلباً  املودععىل حقوق أأيضًا ؤثر تاخملالفات يف ادلعوة ذاهتا  أأن يتنظر اس تكامل  املودعنه جيب عىل لأ اترخي الإيداع  اإ
ىل تصحيح اخملالفات اليت تؤثر يف  اترخي الإيداع. حتديد املكتب ادلويل حفص الطلب قبل دعوته اإ

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة 14الاقرتا  املراج  بشأأن التعديالت عىل القاعدة 

ىل  .20 ، ييل بيان نص الفقرة املقرت  الفحص مقابلملكتب ادلويل من تلقي ماكفأأة ا ومتكي املودعحقوق  صونسعيًا اإ
ىل القاعدة  ضافهتا اإ  ( من الالحئة التنفيذية:1)14اإ

 :الفرعية )أأ( الفقرة أأحاكم الرمغ منعىل  )ب("

ذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي اإىل جيوز للمكتب ادلويل،  "1" اإ
يداع الطلب ادلويل ىل تصحيح املودع أأولً أأن يدعو ، (2)الفقرة  ملأحاكوفقًا  تأأخري يف اترخي اإ هذه  اإ

 ،اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويلواحد[ ]خالل شهر  اخملالفة

ذا اكن مبلغ الرسوم املس تلمة وقت تسمّل الطلب ادلويل أأقّل من املبلغ و  "2" جيوز للمكتب ادلويل، اإ
ىل تسديد ذكل املبلغ عىل  املعادل للرمس الأسايس املس تحق عن تصممي واحد، أأن يدعو املودع اإ

 "اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل. [واحد]الأقل خالل شهر 

يداعًا نظاميًا ابملعىن الوارد يف املادة من  اعتباراً  ، يعترب الطلب ادلويل(2)6للامدة  وطبقاً  .21 يداعه وأأاًي اكن مأ هل اإ  4اترخي اإ
من اتفاقية ابري . وعليه، جيوز أأن يُس تخدم طلب دويل اعُترب مرتواكً كأساس للمطالبة ابلأولوية؛ ويعد  ذكل سببًا أأدعى 

 تصحيح اخملالفات اليت تعرتي طلبه. اإىليف أأرسع وقت  املودعدلعوة 

                                                
8

ذا اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي تسلّمه فيه املكتب ادلويل، حيتوي عىل ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل ما ييل: "2)14القاعدة تنص   اإ
يداع الطلب  ادلويل، وجب أأن يكون اترخي الإيداع التارخي اذلي يتسمّل فيه املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة. خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي اإىل تأأخري يف اترخي اإ

يداع الطلب ادلويل يه ما ييل:  واخملالفات اليت تؤدي اإىل تأأخري يف اترخي اإ
حدى اللغات املقررة؛ )أأ(  أأن ل يكون الطلب ادلويل حمررًا ابإ

 فر يف الطلب ادلويل:وأأن يكون أأحد العنارص التالية غري متوا )ب(
 ؛1960أأو وثيقة  1999بيان رصحي أأو مضين ابلامتس تسجيل دويل بناء عىل وثيقة  "1"
 وبياانت تسمح بتحديد هوية املودع؛ "2"
 وبياانت اكفية للمتكي من التصال ابملودع أأو وكيهل اإن وجد؛ "3"
 تصممي صناعي موض  الطلب ادلويل؛، من لك 1999" من وثيقة 3("1)5ونسخة، أأو عينة وفقًا للامدة  "4"
 وتعيي طرف متعاقد واحد عىل الأقل. "5"

]...[ 
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ذ جتزي  ؛املقرتحة تصب لكها يف مصلحة مقديم الطلباتاجلديدة عىل أأن الأحاكم  جيدر التشديدوفضاًل عن ذكل،  .22 اإ
ىل القاعدة 1الفقرة الفرعية )ب(" ىل  ، قبل اس تكامل الفحص الشلكي،املودعأأن يدعو  فاحص( لل1)14" املقرت  اإضافهتا اإ اإ

دخال التصح  يداع الطلب ادلويل يف حالت اإ اليت تتطلب حفصًا و  البالغة التعقيد لطلبات ادلوليةايحات الالزمة لتحديد اترخي اإ
ىل انتظار اس تكامل املكتب ادلويل للفحص الشلكي. املودع. ومن مث، لن حيتاج مس تفيضاً   اإ

ىل القاعدة 2وأأخريًا، س تحول الفقرة الفرعية )ب(" .23 ضافهتا اإ  املودعبي  التداول املتعدد للرسومدون ( 1)14" املقرت  اإ
وخباصة يف حالت الطلبات  العمل املنجز. وفضاًل عن ذكل، س يضمن ذكل للمكتب ادلويل ماكفأأة دامئة عن واملكتب ادلويل

 .جتريبياً ادلولية املعقدة اليت تتطلب حبثًا مس تفيضًا أأو عندما يعد  الطلب ادلويل 

ذا وافق  .24 م واإ الفريق العامل عىل هذا الاقرتا  واعمتدته مجعية احتاد لهاي، فستنفَّذ التعديالت وبناء عىل ما تقدَّ
تصممي واحد  املس تحق عنالرمس الأسايس  تسديد للتحقق منأأن ينفَّذ النظام املؤمتت  ؛ رشيطة2017حبلول منتصف عام 
دارة نظام لهاي  غياب العنارص الالزمة لتحديد اترخي عن  ال يلالأجل اواحدد هل. وفامي خيص خاصية الكشف  خالليف اإ

لزامية يف الطلبات ادلولية )ولكن يتعي  عىلالإيداع، فاإن نظام الإيداع الإلكرتوين احلايل يطبق هذا النظام أ ليًا  العنارص الإ
 من حصة املعلومات(.بعدئذ عىل الفاحص أأن يتأأكد 

ىل: .25 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

املقدم النظر يف الاقرتا  املراج  و  "1"
 يف هذه الوثيقة والتعليق عليه؛

وبيان هل يويص مجعية احتاد  "2"
دخالها  لهاي ابعامتد التعديالت املقرت  اإ
عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص 

ابلصيغة املبيّنة يف مرشوع  14ة القاعد
النص الوارد يف مرفق هذه الوثيقة، وأأن 
 يقرت  اترخي بدء نفاذ هذه التعديالت.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 لتفاق لهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 ([2017يف ])نّص انفذ 

 14القاعدة 
 الفحص يف املكتب ادلويل

ذا تبيَّ للمكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل مل يكن يس تويف الرشوط املطلوبة، )أأ( [ همةل تصحيح اخملالفات] (1) اإ
ىل تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أأشهر اعتبارًا من اترخي ادلعوة  ايه، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يدعو املودع اإ وقت تسلّمه اإ

 ب ادلويل.اليت يرسلها املكت

 الفرعية )أأ(:الفقرة  أأحاكم الرمغ منعىل  )ب(

ذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفة مقررةجيوز للمكتب ادلويل،  "1" مبثابة  (2يف الفقرة ) اإ
يداع الطلب ادلويل،  ىل تأأخري يف اترخي اإ ىل تصحيح هذه اخملالفة خالل أأن يدعو املودع أأولً خمالفة تؤدي اإ واحد[ ]شهر  اإ

 ،اعتبارا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل

ذا اكن مبلغ الرسوم املس تلمة وقت تسمّل الطلب ادلويل أأقّل من املبلغ و  "2" جيوز للمكتب ادلويل، اإ
ىل تسديد ذكل املبلغ عىل الأقل خالل شهر   [واحد]املعادل للرمس الأسايس املس تحق عن تصممي واحد، أأن يدعو املودع اإ

 "ا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل.اعتبار 

]...[ 

لهيا يف املادة اعتبار الطلب ادلويل مرتواًك ورّد الرسوم] (3) ذا مل تُس تدرك خمالفة، غري اخملالفة املشار اإ [ اإ
لهيا  1999()ب( من وثيقة 2)8 ما خالل املهةل املشار اإ الطلب  ، وجب اعتبار)ب((1)يف الفقرة  )أأ( أأو(1يف الفقرة )اإ

ادلويل مرتواكً، ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يرد أأية رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل 
 الأسايس. الرمس

 ]هناية املرفق والوثيقة[


