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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 فرباير 18: لا

للجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية ا
  والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية

  ونعشراخلامسة وال الدورة
 2011  أبريل1إىل   مارس28من جنيف، 

  مشروع أحكام -ه ممارساتوقانون الرسوم والنماذج الصناعية 

 األمانة من إعداد

 مقدمة

ياانت  .1 ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا بسعت ا ع لص ل ن لللج يةملع نة( فاجلغرا ) للجا
رشين من  رشين حىت دورهتا لعدورهتا احلادية وا ثة وا ثا لعا ل توافقإىل حتديد ل نة يف قوانني الرسوم لجماالت ا ملمك ا

ندة إىل عدد من واثئق العمل لصوالامنذج ا ية وممارساهتا يف ادلول األعضاء،  مستنا  SCT/21/4الواثئق (ع
تقصت آراء ادلول ). SCT/23/5و SCT/22/6و نطاق ا تاجئ دراسة واسعة ا ند هذه الواثئق إىل  سـو ل ن تست

شأن معل  نةباألعضاء  نني للجا يانني ا ث، وذكل بواسطة ا تني (سـتب  SCT/18/7ثيقانظر الو
يانني يف الويقة  .).SCT/18/8 Revو ثومجعت الردود عىل هذين الا سـتب ُWIPO/STrad/INF/2 Rev.1 ،

نت الويقة  ثيف حني  هSCT/19/6تضم يال  ل  ً   .احتل

نة .2 يف من  للجونظرت ا رشين، اليت انعقدت يف  نيف دورهتا الرابعة وا مرشوع يف ، 2010 نومفرب 4 إىل 1جلع
ناأحاكم  لصشأن قانون الرسوم والامنذج ا ئص ريس ادلورة إىل أن ُوخل). SCT/24/3ثالويقة  (عية وممارساتهب

شأنمجيع الوفود " نة  بدمعت مواصةل معل ا ية وممارساته للج نا عقانون الرسوم والامنذج ا  وأن ادلورة الرابعة لص
رشين أحرزت تقدما ملحوظا يف هذا الصددو ًا ً نة لكفت األمانة إعداد . لع ّوأشار ريس ادلورة إىل أن ا للج نص ئ

يه يف ادلورة ا نظر  ملقنقح عىل أن يمت ا ف نةلم يع أرادت و .للجبةل  بار  نقح بعني الا نص ا نة أن يأخذ ا مجا ت مل ل عللج
تويني،  ية وأن يقدم أحاكما من  يقات اليت وردت يف ادلورة احلا سـا ل متعل ًل توى عامّ توى األول  سـيكون ا مسـ  امل

يامن حيدد  بحيدد أحاكما واسعة وعامة،  ٍتوى فرعي اثنً ناولمسـ تت أحاكما  ييل،ً  جوانب حمددة من ،تفص عىل حنو 
سائل  .األحاكم العامة نقح بعض ا نص ا ناول ا بغي أن  ملوفضال عن ذكل،  مل ل ت ين ي ية اً  يف هذا ُيت مل تعاجللفقاأل

تب،  يل دلى ا تعاريف، وا ثل ا نص،  ملكا ثم ل يغاتولمتل شلك عام لتبلا يغاتب  يةلتبلوا ويف ما خيص . ن الالكرتو
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ًمل، أشار الريس إىل أن عددا من الوفود دعا إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد مواصةل الع شأن ئ بمعاهدة 
رشوط  ية لا لا تني لشلك ية خالل فرتة ا نا لسـنيل الرسوم والامنذج ا ع لص  وفود ّعربت، يف حني 2013-2012تسج

نظر يف عقد مؤمتر احلاجة عنأخرى  بل ا نقح  نص ا شأن ا نقاش  ل إىل املزيد من ا مل ل ب ئص الريس ُ وخل.دبلومايسقل
متكن نة  ستإىل أن ا نقح، من  للج نص ا نادا إىل ا بةل، ا مليف دورهتا ا ل ً ت بلولاختاذ قرارها حسملق  يف هذا ملق العمل ا

شأن  ".لا

نة، هذه الويقة  .3 تجابة لطلب ا ثوأعدت األمانة، ا للج تضمن سـ تألف من أحاكم عامة  مرشوعاتييلهيا ملحق  تمواد 
 . املوادمرشوعاتًعددا من ّفصل ت قواعد مرشوعاتو

نايم ومرنو .4 نقاش ووضع إطار د سائل موضع ا يل ا يل  ية للويقة إىل  نا ية ا يتريم ا ل مل حتل ه ث ئ ث تسيلك لل ياغة ه للص 
ية الالحقة لقانون الرسوم والامنذج،  ثقا تصادية وا ية والا ية والاجامت نولو تغريات ا فيث يواكب ا ق ج لتك ع ل لحب

ية  . ملسـتقبلا

تضمن مرفق الويقة األ .5 ثو نةي ته ا ية، وفقا ملا  تا ية ا للجحاكم األ ب ل طلل ً ترصة )أ( :فق تعابري ا خملا باتو )ب (ل  لطلا
بق علهيا  ية اليت  نا تطوالرسوم والامنذج ا ع نوان و )ج(األحاكم  مرشوعاتلص يل و عا نوان القانوين تبليغ لالمتث عأو 

يغاتو )د( ملراسةلا  .لتبلا

يل العمل عىل  .6 يا  لتسهوتو ً ت األحاكممرشوعاتخ بري يسـ،  ىل أية دوةل أو لدلالةل عثيف لك الويقة " طرف"تعخدم 
ية منظمة حكو ب ل دويةم ّقد  بقا  .األحاكممرشوع ق تط بري حكام  بار هذا ا بغي عدم ا لنه  ً سـ تع مت ل ًع ن نسق ليلك

نة  بةل لعمل ا يجة  متل ألية  للجا مق نت تعلقحمل  .قانون الرسوم والامنذج وممارساتهب ملا

بان و .7 سـتأخذ هذه الويقة اب يقات واملقرتحات اليت تقدمت هبا الوفودحلث رشين لتعلا نةلعيف ادلورة الرابعة وا . للج 
ها، حكام،  األمرشوعاتلكن  ًحاكم ال ميكن  نةل يع ادلول األعضاء يف ا للجأن تعكس قوانني وممارسات  . مج

يط اإلجراءات اخلاتوسعى األمانة من  هدف  يب  رشوع أحاكم  سـخالل الويقة إىل اقرتاح  تج م بث تسـ ل صة ي
ية نا عابلرسوم والامنذج ا يدهالص إغفال هذا ثكل من خالل هذه الويقة، من دون توسعى األمانة كذ. ح وتو

بار ها بعني الا بدلان ومصا تلف ا ياجات  هدف، إىل أخذ ا تا ل خم عت حل تكل ، من خالل إدخال أوجهحل ك مرونة 
سمى رشوط) (3(3 املواد مرشوعاتالواردة يف  تعددة"ي ما  بات ا ملا إيداع الطلب ابمس رشط  (6، و)"لطل

هةل القصوى ( )1(8، و)بتكرملا رشللمحافظة ملا ناعي دون  نعىل رمس أو منوذج  يل ( )أ)(1(9، و)ص لمتثرشوط ا
تب نوان ( )3(، و)ملكدلى ا نوان اعرشط  يغ القانوين أو  عا يغات ( )1(10، و)ملراسةللتبل لتبلوسائل إرسال ا

ها بار ات، أولًوأخريا ).شلكو ثلهيم عت األمانة الا مملواجب للحاجة إىل إجياد توازن بني حقوق املصممني و
هم  هورعامةمن هجة، ومصاحل حلومصا  . من هجة أخرىمجل ا

نظر يف هذه الويقة .8 نة مدعوة إىل ا ثإن ا ل ، للج
 :وإىل

رشوع  "1" رشوع املواد و يق عىل  ما م لتعل
يذية  ؛لتنفالالحئة ا

رشوع و "2" رشوع املواد و تعراض  ما م سـ
ي ها،ذيةلتنفالالحئة ا  مواد أو مرشوعاتوإضافة  يل وتعد
 قواعد، أو حذف أي مهنا؛ مرشوعات

يف تريد "3" شأن كوحتديد  ها  ب مواصةل  معل
 .ج وممارساتهقانون الرسوم والامنذ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
توايت  حملا

 

 صفحة  

 1....................................................................................................................................... املواد مرشوعات

ترصة 1 املادة تعابري ا خملا  1...................................................................................................................ل

بات والرسوم والامنذج 2املادة  بق علهيالطلا ية اليت  نا يط ا ع  لص
يذية لتنفرشوع هذه املواد والالحئة ا  2.........................................................................................م

 2..............................................................................................................................الطلب 3املادة 

 4.......................................................................................................................اترخي اإليداع 4املادة 

شفلفرتة اإلهمال  5املادة   6........................................................................................لكإليداع يف حال ا

 6...............................................................................................إيداع الطلب ابمس اخملرتعرشط  6املادة 

 7......................................................................................................................الطلبتقسـمي  7املادة 

ناعي 8املادة  منوذج ا لصرش الرمس أو ا  8................................................................................................لن

يغ  9ادة امل نوان ا يل و بلا ع تث لمت نوان املراسةلالقانوين ل  8...........................................................................عأو 

يغات 10املادة   10.........................................................................................................................لتبلا

تجديد 11املادة   11...........................................................................................................................لا

هلاإلجراءاتوقف  12املادة  تعلقة اب مل ا  12..............................................................................................مل

تب وجود  بعدّرد احلقوق 13املادة  تضح  للمكأن  ناية الالزمة أو انعدام القص ي  13...........................................دلعا

يص لالامتس  14املادة  يينأو ختدوين تر  15......................................................................................عتأمني 

يين أو إلغائه 15املادة  يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   16.................................................................خل

يصتدوين العدم تاملرتبة عىل اثر اآل 16املادة   16....................................................................................خرت

ي 17املادة  خيان الرت  17...................................................................................................................صب

يري يف الامتس  18املادة  يةتغتدوين   18.................................................................................................مللكا

يذيةالال 19املادة   19.................................................................................................................لتنفحئة ا
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يذية تنفرشوع الحئة   20....................................................................................................... األحاكموعاترشمل م

يل لا 1القاعدة  تعلقة ابصتفا  20.....................................................................................................لطلبملا

يل لا 2القاعدة  تصوير صتفا تعلقة  با ناعيمل منوذج ا لصالرمس أو ا  20....................................................................ل

يل لا 3القاعدة  تعلقة صتفا با  22.............................................................................................تارخي اإليداعمل

يل لا 4القاعدة  تعلقة ابصتفا  22.......................................................................................................لنرشملا

يل لا 5القاعدة  تعلقة ابصتفا يغ ملا نوان ا بليل و ع تث لمت نوان املراسةلانوين القل  23.................................................عأو 

يل لا  6القاعدة  تعلقة ابصتفا  24..................................................................................................لتبليغاتملا

يل لا 7القاعدة  تعلقة ابصتفا  26....................................................................................................لتجديدملا

يل لا 8القاعدة  تعلقة بصتفا هلاإلجراءاتوقف ملا تعلقة اب مل ا  26.......................................................................مل

يل لا 9القاعدة  تعلقة بصتفا تب بعد ّرد احلقوقملا تضح  للمكأن   ي
 28......................................................................................نعدام القصدالالزمة أو ا لعنايةا وجود

يص 10القاعدة  رشوط الامتس تدوين تر تعلقة  يل ا تفا خا ب مل ص  ل
يين يص عأو تأمني   خأو تعديل تدوين تر

يين أو إلغائه  28........................................................................................................عأو تأمني 

ية 11القاعدة  يري يف ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا مللكا تغ مل ص  30.........................................................................ل
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 املرفق
 موادمرشوع 

 1املادة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

 :ما مل يذكر خالف ذكل رصاحةألغراض هذه املعاهدة، و

ناعي؛" طلبال"تعين لكمة  "1" نح براءة لرمس أو منوذج  ناعي أو طلب  يل رمس أو منوذج  صطلب  ص مسج ت
 

نح " تسجيللا"وتعين لكمة  "2" ناعي أو  ميل رمس أو منوذج  ص بل براءة لرتسج ناعي من  قمس أو منوذج  ص
مكتب؛

 

يةالرسوم والامنيل بتسجَّامللكفة  أحد األطرافواكةل " كتبملا"تعين لكمة و "3" نا عذج ا  ؛لص

ية دوية" طرف ال"لكمة وتعين  "4" نظمة حكو للك دوةل أو  م بق م  ؛مرشوع هذه األحاكمتط 

بارة  "5" بق"عوتعين  ّالقانون ا تعاقد دوةل، والصكوك القانوية اليت ، "ملط نقانون ادلوةل يف حال اكن الطرف ا مل
ية ادلوية يف حال اكن الطرف نظمة احلكو لتعمل مبوجهبا ا ية دوية؛ممل نظمة حكو تعاقد  ل ا ممل م

 

رس اإلشارات إىل أي  "6" نوي عىل حد سواء؛" خشص"تفو يعي وخشص  معبأهنا إشارات إىل خشص  طب
 

رس اإلشارات إىل "7" ناعي وأالرمس  "تفو منوذج ا لصا ية"بأهنا إشارات إىل " ل نا عالرسوم والامنذج ا يف " لص
يني أو أكرث؛رمسني أو منوذجني يتضمن الطلب حال اكن  عنا ص

 

بارة  "8" يل"عوتعين  شخص" لتسجصاحب ا ية جسل يفاملذكور هبذه الصفة  لا نا عالرسوم والامنذج ا  ؛لص

بارة  "9" يةجسل "عوتعين  نا عالرسوم والامنذج ا شمل " لص تب واليت  ياانت احملفوظة دلى ا تمجموعة ا ملكب ل
ياانت  يالت ولك ا بتوايت لك ا سج لحم يالت، أاي اكنتَّاملدونة لت تعلق بلك ا ًيف ما  سج لتي يةل اليت ّ سـ الو

ياانت؛ لبختزن فهيا تكل ا
 

ّلك طلب أو لك الامتس أو إعالن" تبليغ"وتعين لكمة  "10" تعلق ث أو ويقةّ ّ أو مراسةل أو معلومات أخرى  ت
تب؛ يل، مما يودع دلى ا ملكبطلب أو  تسج

 

بارة  "11" بارشإجراء"عوتعين   َ تبم بارشة لك إجراء من اإلجراءات " ملك دلى ا َا تعمل تب يف ما  يدلى ا لق ملك
يل؛ تسجبطلب أو 

 

بارة  "12" يذية"عوتعين  ثاين من األحاكم  "لتنفالالحئة ا توى ا لا تابعة ملسـ ملا يف يشار إلهيا ، كام  املوادرشوعل
 ؛19املادة 

بارة  "13" ية ابريس"عوتعين  ية، املوقعة يف ابريس يف " قاتفا نا ية ا ية ابريس محلاية ا َّاتفا ع لص مللك  مارس 20ق
ها؛1883 ها وتعد يل، كام مت  تنقيح

 

بارة  "14" شأ مبوجب اتفاق " لواكرنوتصنيف "عوتعين  يف ا نا ملن يف ادلويل لواكرنولتص شأن ا ن  للرسوم لتصب
ية نا عوالامنذج ا توبر 8 يف لواكرنوَّ املوقع يف لص يحه وتعديهل1968 كأ  .تنق، كام مت 



SCT/25/2 

Annex 

2  

شأن املادة   :1بمالحظات 

ندان  01.1 املالحظة بات املقدمة " طلب"تشمل لكمة  ."2"و"1"لبا لا نح لطل ناعي و مليل رمس أو منوذج  ص تسج
نظم اليت براءة  ناعي يف ا للرمس أو منوذج  ية حبامية قانون الرباءاتمتتعص نا ع فهيا الرسوم والامنذج ا . تلص

يل ال" تسجيل"توشمل لكمة  نح لامنوذج لارمس أو تسجكذكل  مناعي و رباءة لرمس أو منوذج الص
نظم اليت  لناعي يف ا ية حبامية قانون الرباءاتفهيا الرسوم والامنتمتتع ص نا عذج ا  . لص

ند  02.1 املالحظة يلةأي أيضا "تبليغلا"تشمل لكمة . "10"لبا شأن طلب أو  تب  سج ويقة تودع دلى ا ب تث ، مبا يف ملك
ية تويالت الر مسذكل ا ك  .ل

 2املادة 
رشوع  بق علهيا  ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا ما يط ع لص يذيةواملواد هذه لطل  لتنفالالحئة ا

بات[ )1( يذيةواملواد هذه  مرشوعطبق ي] لطلا بات عىل لتنفالالحئة ا ية للرسوم والامنذج  لطلا ية واإل ميالو قلن ط
تب  ية اليت تودع دلى  نا مكا ع تعاقد لص يهأو مطرف  بة إ لاب ية ولنسـ باهتا الفر ععىل   .طل

ية[ )2( نا عالرسوم والامنذج ا يذية و املواد  هذهمرشوعطبق ي ]لص ية عىل الرسوم ولتنفالالحئة ا نا عالامنذج ا لص
ها  ناء عىل تسجيلاليت ميكن  ية  نا بكرسوم أو مناذج  ع بقص ّالقانون ا  .ملط

شأن املادة   2بمالحظات 

رشوع سـ. )1(الفقرة  01.2 املالحظة مبق  يذية هذه يط ية اخلاصة ابلرسوم لتنفاملواد والالحئة ا بات الو نعىل ا طلطل
تب دوةلوالامنذج ا ية املودعة دلى  مكنا ع بات اخلاصة ابلرسوم والامنذج ً، فضال علص ية لطلن ا نا عا لص

ية، أو  ية دوية إ نظمة حكو تب اتبع  مياملودعة دلى  ل قلمل م يهمك بة إ لاب بات يف . لنسـ لطلوشار إىل هذه ا ي
ية" الفقرة ههذ بات اإل مياب ية دوية، ". قللطل نظامت حكو ثال عىل ماكتب  لومن األ م م يق م لتنسـتب ا مك

ية سوق ادلا خليف ا يل الرسوم والامنذج ُاذلي ي )OHIM( ل ساري أثرها بتسجعىن  دول مجيع يف لا
رشينالاحتاد األورويب  بع وا لعا ية الفكرية، ولسـ ية  نظمة األفر للملكا يق يل  )OAPI( مل بتسجاليت تعىن  ُ
ساري الرسوم والامنذج  رشة أثرها يف ادلول لا ست  عا يلوكس األعضاء يف اتفاق ابنغي، ل تب  نو بمك
 .بنيلوكسل الرسوم والامنذج يف يجتسبيعىن ذلي ا )BOIP(للملكية الفكرية 

ناعيهذه  مرشوعتضمن يال . )2(فقرة ال 02.2املالحظة  منوذج ا لصاألحاكم تعريفا للرمس أو ا ل بق . ً ّو هذه سـتط
يهل صناعيذج  منووأرمس أي  عىل األحاكم ناء عىل  تسجميكن  ناعي  بكرمس أو منوذج  القانون ص
بق ّا  .ملط

 3دة املا
 الطلب

نارص   )أ(  ]؛ الرمس الطلبتايحمتو[ )1( ياانت أو ا تيض تضمني الطلب بعض ا لعجيوز ألي طرف أن  لب يق
ية أو  تا لا  ؛مجيعهال

ناعي؛تسجيلالامتس  "1" منوذج ا لص الرمس أو ا ل
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نوانه؛ "2" عوامس مودع الطلب و
 

نوانه؛ "3" ثل و ثل، امس ذكل ا عوإذا اكن ملودع الطلب  ملم مم
 

نوان  "4" نوان اعو يغ القانوين أو  عا نوان مطلوابملراسةللتبل ً، إذا اكن ذكل ا  ؛لع

ناعي، وتصوير  "5" منوذج ا لصللرمس أو ا يذيةكام ل لتنفهو مقرر يف الالحئة ا  ؛ّ

بة؛و "6" لمطا
 

 بيان اجلدة؛و "7"

 وصف؛و "8"

منوذج؛مبتكر هوية بويان  "9" لالرمس أو ا
 

نهيا "10"  وامس دوةل يكون ملودع الطلب فهيا حمل ،طوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا
ية إقامة، إن وجد، وامس ية أو جتارية  نا شأة  حقيق دوةل تكون ملودع الطلب فهيا  ع ص من

 ّوفعاةل، إن وجدت؛

ناعي واكن القانون مبتكر هو الطلب مودع يكن يف حال مل و "11" منوذج ا لصالرمس أو ا ل

نص عىل رضورة إيداع الطلب ابمس  بق  يا تكر، ّملط نازلملبا تيان ا  ؛لب

تفادة من أولويةيف حال رغب و "12" يه سـمودع الطلب يف الا ف طلب سابق، إقرار يطالب 
بااتت املؤيدة إلقرار األولوية واليت جيوز ياانت واإل سابق، مع ا ثبأولوية ذكل الطلب ا ب  لل

ناء عىل املادة تضاؤها  با يا من 4 ق   ابريس؛ةقتفا

تفادة مودع الطلب يفيف حال رغب و  "13" ية ابريس، 11 من املادة سـالا  إعالنق من اتفا
تجاتيفيد  تج أو ا نأن ا ملن ناعي أوجتسد  اليت مل منوذج ا لصالرمس أو ا تخدم ل يسـ اليت 

ها  ناعيجلأل منوذج ا لصالرمس أو ا ها يف قد  ل ه نبأف رتمعرض دويل رمسي أو معضمت عر
ياانت املؤيدةمع ، رمسي ّا  لهذا اإلعالن؛ لب

ناعي احملافظة  مودع الطلب يفويف حال رغب  "14" منوذج ا لصعىل الرمس أو ا رش ل ندون 
 ذلكل الغرض؛الامتس  ،لفرتة من الزمن

يذيةةّمقررأخرى رشوط أية و "15"   .لتنف يف الالحئة ا

شرتط دفع رمس )ب( بة إىل الطلب، جيوز أن  ُواب ي  .لنسـ

نرص ] أخرىرشوط حظر أية [ )2( يان أو  عال جيوز اشرتاط أي  بة إىل الطلب، ب ياانت خالف لنسـاب لبا
نارص شار إلهيا يف الفقرة لعوا  .10املادة ويف ) 1(مل ا

ية يف الطلب ذاتهو عدة رسوم[ )3( نا عمناذج  شمل الطلب رمسني أو من]ص يني أو ي جيوز أن  نا عوذجني  ص
رشوط مراعاة معأكرث،  بقلا نص علهيا القانون ا ّ اليت ميكن أن  ملط  .ي
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بات[ )4( ناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد ] ثاإل تب أ بات إىل ا تيض تقدمي اإل ثجيوز ألي طرف أن  ملكث يق
تب شك معقو نرص وارد يف الطلبللمكيكون فهيا  يان أو  عل يف حصة أي   .ب

شأن املادة   3بمالحظات 

تضهي لمحتوايت اليتلاحلد األقىص  )1(الفقرة حتدد  01.3املالحظة  عىل أنه أيضا تونص .  أحد األطرافايقميكن أن 
هااشرتاط للطرف جيوز  نارص املذكورة بدال من  مجيعبعض من ا ً ثال، ال ميكن ألي و. لع يل ا ملعىل  سب

يل،يقتيض تقدمي رف أن ط ية مبوجب نظام  نا بة إذا اكن يوفر حامية الرسوم والامنذج ا سجمطا ع لص  تل
 .لرباءاتامبوجب قانون  عىل عكس نظام امحلاية

شأن 2تتضمن القاعدة . "5")أ()1(الفقرة  02.3املالحظة  يل  ب تفا يةتصوير ص نا عالرسوم والامنذج ا وتوفر الالحئة . لص
يذية إطارا أكرث ًا سأةل أو اعامتدها، وهو ما قد لتنف تعلقة هبذه ا رشوط ا تعديل املزيد من ا مل مرونة  مل ل ل

بل تطو سخ جديدةيملسـتقيربره يف ا يات  نر   .تقن

بة . "6")أ)(1(الفقرة  03.3املالحظة  ند إىل املطا لشري هذا ا ب للطرف أن وميكن . قانون الرباءاتّاحملدد يف مبعىن لي
بة إذا اكنت حيشرتط تقدمي  ية موفرة مبوجب قانون الرباءاتلمطا نا عامية الرسوم والامنذج ا  . لص

 اإلشارات اليت ميكن أن تكون مطلوبة يف ولعنارص أابقامئة شامةل ) 1(تتضمن الفقرة ). 2(الفقرة  04.3املالحظة 
نارص أخرى يف ) 2(وتوحض الفقرة . الطلب تكل خالف طلب البعأنه ال ميكن ألي طرف أن يطالب 

يغات ("10 املادة تقتضهياأن اليت ميكن  ثال، أن يطلب أحد األطراف "). لتبلا يل ا ملوميكن عىل  سب
يع املودع  .عىل ورقإذا أودع  قأن حيمل الطلب تو

تضمن أكرث من رمس أو منوذج تضع ).3(الفقرة  05.3املالحظة  بات  بدأ إماكية تقدمي املودع  تهذه الفقرة  لطل ن م
ت"صناعي، أي ما يعرف  بات ا ملاب بعض ".عددةلطل بات قد خيضع  هذه ا بول الطرف  للكن  لطل ل ق

تعددة فقط يف حال اكنت . رشوط الواردة يف قانونهلا بات ا ثال ا يل ا بل الطرف عىل  ملفقد  لطل مل ب سيق
تجات من نفس  بق عىل  نيع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب  تط نفممج يف لصا لتصن وفقا  ً

تألف من  تجات، أو تكل تلواكرنو، أو  يع الرسوم والامنذج املوجودة يف ملنا مجفقط يف حال اكنت 
تصممي أو وحدة الاخرتاعالطلب رشط وحدة ا ل ختضع  تعددا ال . ل با  ًوحني يودع مقدم الطلب  م ً طل

هذا الطرف أن يطلب  نصوص علهيا يف قانون الطرف، جيوز  تعددة ا بات ا لتويف رشوط ا مل مل لطل يسـ
 .7الطلب مبوجب املادة تقسـمي ودع من امل

 4ملادة ا
 اترخي اإليداع

ية  مع مراعاة  )أ(  ]اترخي اإليداعرشوط [ )1( تارخي هو لطلب ااترخي إيداع يكون ، )ب(عالفقرة الفر لا
تب  يه ا سمل  ملكاذلي  ف ّ يمجيع يت تا نارص ا ياانت وا لا ل لع تب ابللغة اليت ةلب ملكها ا  :يقبل

يد  "1" يا  يفياان رصحيا أو  ً نً مضب نارص تكل من املقصود أن ً باألنلعا ً تكون   ؛طل

بات هوية مودع الطلب؛ "2" سمح بإ ثوياانت  ت ب
 

يه الكفاية وتصويرا  "3" فواحضا مبا  ناعيً منوذج ا لصللرمس أو ا  ؛ل
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ثهل إن وجدالتصال مبودع الطلب تسمح اببوياانت  "4"  .مبمأو 

تارخي اذلي الطلب يكون اترخي إيداع وجيوز أن  )ب( يه لا فسمل  نارص يت ياانت وا تب بعض ا لعا لب ملك
شار إل ية ملا يقبلها بلغة خالف اللغة اليت يتسلمها ، أو مجيعهاًفقط، بدال من ) أ(عهيا يف الفقرة الفر
تب  .ملكا

شار إلهيا يف الفقرة] أخرىرشوط حظر أية [ )2( نرص خالف تكل ا يان أو  ملال جيوز اشرتاط أي  ع ) أ)(1( ب
نح اترخي إيداع   .لطلبلمألغراض 

هل[ )3( يغ وا ملا رشوط  لطلبمل يكن ايف حال   ]لتبل لتويف رشطا أو أكرث من ا ًسـ ناء عىل ي بقة  با ملط
تب إايه، )1( الفقرة سمل ا ملكوقت  بلغ ، ت تب أن  يوجب عىل ا نحه فرصة ملك ميمودع الطلب بذكل و

يفاء  هةلتكل ستال رشوط مضن ا ملا يذيةّاملقررة يف  ل  .لتنفالالحئة ا

رشوط[ )4( يفاء ا لاترخي اإليداع يف حال ا تو] الحقاست هةل سـ إذا ا بقة، يف غضون ا رشوط ا ملىف املودع ا ملط ل
شار إلهيا يف الفقرة  تب لك )3(ملا يه ا تمل  تارخي اذلي  ملك، اكن اترخي اإليداع هو ا ف سـ رشوطيل  اليت لا

ترب الطلب كام لو مل يودع). 1(الطرف مبوجب الفقرة يقتضهيا  ُوإال، ا  .ع

شأن املادة   4بمالحظات 

يل اترخي اإل 01.4املالحظة  ية إىل فقدان احلقوقجإن تأ نا عيداع قد يؤدي يف جمال الرسوم والامنذج ا يالص ذلا . ئ هنا
تارخي اإليداع يف  رشوط املربطة  بقى قامئة ا بمفن الرضوري أن  ت ل بلغ . مسـتواها األدىنت بغي أن  تو ين

ية  تب من دوهنا تكل مهأ يل أن يعرف ا رشوط املطلوبة حدا جيعل من ا ملكا تح ملسـل  يودع "من"ً
 ".ماذا"

رشوط  )أ()1(الفقرة حتدد  02.4املالحظة  نح اترخي إيداعلا ها أحد األطراف لغرض  ماليت ميكن أن يفر بني . ض يو
تيض  يقاحلمك بوضوح إماكية أن  نحالن يعمد إىل  تب،  ها ا مطرف إيداع الطلب يف لغة  ملك لبل  اترخي هيق

رشط إىل عدم قدرة  .إيداع " ماذا "أودع" من"كتب عىل حتديد ملالويعزى تضمني الفقرة هذا ا
ها ا توفر املعلومات يف لغة  ملشلك قاطع إذا مل  يقبل ت  .كتبب

بني يف املالحظة 03.4املالحظة  ساقا مع مغزى هذه املادة، كام هو  موا ً قامئة مل يمت إدراج دفع الرسوم يف ، 01.4 ت
رشوط  تارخي اإليداعلا باملربطة  تمل . ت با مل تدفع رسومه يف اترخيملايسـوحني  ُتب  ً طل سـتالم، فقد الا ك

نظر يف الطلب إ تابعة ا ليقرر عدم  هةل . ىل أن يمت دفع الرسومم سديد الرسوم مضن ا ملويف حال  ت
نح الطلب اترخي إيداع  تب من  نع ا بب  ناك من  يس  ية املعمول هبا،  مالز ملك س ميفل ه بارة . سابقمن بعو

نح اترخي اإليداع سديد الرسوم و تب الفصل بني  مأخرى، ميكن   .تللمك

نح اترخي إيداع ناألطراف إماكية )ب)(1( الفقرةمتنح و 04.4حظة املال رشوط بعض فاء يستيف حال ام  نة فقط لا ملبيا
ية  .)أ( عيف الفقرة الفر

رشوط تشمل أقىص ما ميكن فرضه من  )أ()1(فقرة بوضوح أن القامئة الواردة يف ال )2( الفقرةتبني و 05.4املالحظة 
ت. بشأن اترخي اإليداع نارص أو قوميكن ا ها يف بياانت عضاء تضمني الطلب  نه جيوز إيدا عأخرى،  لك

 .اترخي اإليداعيف وقت الحق من دون أن يؤثر ذكل 
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نارص التضمن يمل عىل أنه يف حال  )3(الفقرة تنص  06.4املالحظة  يع ا لعطلب  ياانت مج املطلوبة للحصول عىل لبوا
تك متكن من ا نح املودع همةل  بغي  سـاترخي إيداع،  لي م يذية عىل هذه . امل الطلبين لتنفونص الالحئة ا ت

بل يري قد يطرأ يف ا سري أي  هةل هبدف  تقا سـمل ملت تغ  .ي

 5املادة 
شفلفرتة اإلهمال   لكإليداع يف حال ا

يه إهما[ علشف يرتتب  ناعي خالل فرتة إن  ]إليداعل لك شف عن رمس أو منوذج  صا رش لك ًهرا اليت عالاثين  ش
بارشة اترخي إيداع الطلب مبق  بة ابألولوية األولوية، أو اترخيتسـ منوذج ل يف حال املطا ل، ال خيل جبدة الرمس أو ا

ناعي و سب احلالأو /لصا ته،  حأصا شفمت ، إذا ل  :لكا

بل   )أ ( تكر أو خلفهقمن  رشعيملبا  ؛ل ا

بل   )ب ( ناعي قمن  منوذج ا لصخشص عىل عمل ابلرمس أو ا بل َّومرصح هل ابل نه من  قشف  ع تكر لك ملبا
رشعيأو خلفه  ؛ل ا

تكر تعسفي ّترصف  نتيجة  )ج ( رشعيأو خلفهملبإزاء ا  .ل ا

شأن املادة   5بمالحظات 

هوم أن معظم  01.5املالحظة  شف ناألنظمة القانوية ملفمن ا شأن فرتة إهمال إليداع الطلب بعد ا لكتضمن أحاكما  ب ًت

بل اخملرتع أو خلفه  رشعي قمن  ًأحاكما من هذا يتضمن ًبعضا مهنا ال لكن أو أي خشص آخر، لا

نو هر و6بني تتيحها اليت القوانني وترتاوح فرتة اإلهمال يف . علا هرا12ش أ  ً هوم لكنه  .ش كذكل ملفمن ا
تلفة، وشلك عام عدم اتأن وجود فرت ب إهمال  ، قد نالقانوية لفرتة اإلهمالبعض األنظمة إاتحة خم

ناعي يفإىل فقدان ملودع يؤداين اب منوذج ا لصإماكية احلصول عىل حامية للرمس أو ا  . اخلارجلن

شف انجام عن فرتة إهمال إليداع الطلب إذا اكن عىل  هذا احلمك نصيو 02.5املالحظة  ًا رشعي اخملرتع أو خلفه لك لا
ناعي  منوذج ا لصأو خشص آخر اطلع عىل الرمس أو ا بفضل معلومات أمده هبا اخملرتع أو خلفه ل

رشعي  منوذجحصل عىل ترصحي ابواذلي لا لشف عن الرمس أو ا احلمك كذكل عىل فرتة يونص  .لك
شف انمجة شف . اخملرتع أو خلفهإزاء تعسفي ّترصف عن  كإهمال يف حاةل  ثال عىل ا لكومن األ م

شف من دون  سفي ا لكا رشعي اخملرتع أو خلفه ترصحي من لتع بل خشص أخذ علام ابلرمس أو لا ًمن  ق
من رسيةلا ناعي يف ظرف من ا لوذج ا  .لص

 6املادة 
 عرشط إيداع الطلب ابمس اخملرت

تكرإيداع الطلب ابمس رشط [ )1( الرمس أو مبتكر  إيداع الطلب ابمس يقتيضجيوز ألي طرف أن  ]ملبا
منوذ ناعيجلا  .لص ا
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تكرإيداع الطلب ابمس رشط شلكي يف حال اشرتاط [ )2( ابمس أن يودع طرف يف حال اشرتط ال ]ملبا
منوذجالرمس أو مبتكر  ناعي،لا رشط لص ا توىف هذا ا ل  ناعي امبتكر امس إذا اكن يُسـ منوذج ا لصلرمس أو ا ل

 : الصفة يف اسـامترة الطلبهبذهمبيّنا 

 ،الامس هو امس مودع الطلبهذا اكن و  )أ (

يانأو اكن   )ب ( ببالطلب مصحواب  يان  ً توي عىل  بأو  تكر من تنازل حي يع ملبا مبتكر قللمودع، حيمل تو
ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا  .ل

شأن املادة   6بمالحظات 

تكرأن يودع الطلب ابمس وانني القتقتيض بعض  01.6املالحظة  نه حني ال يكون مودع الطلب هو أويعين هذا . ملبا
تكر  ّتعني نفسه، ملبا نازل أو أي ي يان  تتقدمي  منوذج إىل املودعب يل آخر عىل نقل الرمس أو ا لد  .ل

يط اإلجراءات . )2(الفقرة  02.6املالحظة  سامح تبسـيريم هذا احلمك إىل  باب يانل بسلمي املودع جمرد  يل ت نازل كد ل  ت
نقل نفصةل . لعىل ا نازل يف ويقة  موقد حيرر ا ث لت بعاب مرفقةُ .  داخل اسـامترة الطلبُيطلطلب أو 

تكرينًوحفاظا عىل حقوق  يد ملبا نازل موقعا  يان ا بغي أن يكون  ب،  ت ًب ل تكرين  .ملبا

 7املادة 
 بالطلتقسـمي 

يه يف(  أو أكرثيتضمن رمسني أو منوذجنيأي طلب تقسـمي جيوز للمودع  ]الطلبتقسـمي [ )1( لوشار إ ما  ي
بارة  بني أو أكرث  ")الطلب األصيل"بعييل  بارة (طلإىل  بات فامي ييل  بعوشار إىل تكل ا لطل بات"ي  لطلا

ية ية  ")عالفر نا ععن طريق توزيع الرسوم والامنذج ا تكل اميهتا يف الطلب األصيل عىل املطالب حبلص
ية بات الفر عا  .لطل

يةلاترخي اإليداع وحق األولوية [ )2( عبات الفر تارخي إيداع الطلب األصيل  ]لطل ية  بات الفر بتفظ ا ع لطل حت
بة ابألولويةو تفادة من املطا لالا  .إن وجدت، سـ

 .تقسـمي الطلبعىل اشرتاط دفع رسوم جيوز )  أ  (]الرسوم[ )3(

تحقة عن ايفوق جيوز أن ال  )ب( ية ملسـمجموع الرسوم ا بات الفر علطلب األصيل وا الرسوم مجموع لطل
تحق نفصةلملسـا بات  مة عن عدد مماثل من   .طل

شأن املادة   7بمالحظات 

ية يف طلب هيدف هذا احلمك 01.7املالحظة  نا ساعي إىل حامية عدة رسوم ومناذج  ع إىل متكني مودع الطلب ا ص ل
تفاظ الطلب تقسـمي الامتس من ، واحد بوالا نامجة عن يف ايداع األصيل اإل خيتارح لبات ا لطل

سـمي  .لتقا

تب  02.7املالحظة  متس املودع عادة جتزئة الطلب حني يعرتض ا ملكو طلب اليف الواردة الرسوم والامنذج ألن بعض يل
تويف واحد ال رشوط تسـال  نفس رشط ك ،قررةامللا يف لانامتء الرسوم والامنذج  نف يف  نا لواكرنو تصلص

تصمميوحدة رشط أو   .لا
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يف هذا احلمك عقب ادلورة ال. )ب)(3(الفقرة  03.7املالحظة  نةضأ رشين  للجرابعة وا  .لع

 8املادة 
ناعي منوذج ا لصرش الرمس أو ا  لن

 عىل حيافظ الطرفبناء عىل طلب املودع،  ]ندون رشصناعي لامنوذج لارمس أو العىل الامتس احملافظة [ )1(
ناعي  منوذج ا لصالرمس أو ا رش ل بق أقصاها، ملدةندون  ّ حيدد القانون ا يا املقررة املدةرشط مراعاة ملط ن ادل

يذيةيف ال  .لتنفالحئة ا

شرتط لمكتب لجيوز  ]الرسوم[ )2( تعلق ابرمس دفع يأن  منوذلامتس احملافظة يفامي  ناعي جلعىل الرمس أو ا لص ا
رش  .ندون 

شأن املادة   8بمالحظات 

نة 01.8املالحظة  رشين  ياغة هذا احلمك عقب ادلورة الرابعة وا يدت  للجأ لع ص ناول. ع توعوضا عن  سأةل الامتس ً م 
رش حب يل ا لنتأ شلك عام، ج ناعي  منوذج ا بد ذاهتا، يقارب هذا احلمك موضوع رش الرمس أو ا لص لن

تضمن إماكية  نو ناعي حمافظة ي منوذج ا لصمودع الطلب عىل الرمس أو ا رشل  . ندون 

يع األطراف أاي اكن نظام بوناء عىل  02.8املالحظة  بق عىل  مجهذه املادة اليت  باحفص ّتط متدتلطلا يتعني ، هتع اذلي 
لكن املادة ال حتدد . املودعبناء عىل طلب ، ندون رشصناعي لامنوذج لارمس أو احملافظة عىل العلهيا 

به  جنظاما خاصا يمت مبو ً يه، ميكن . ندون رشصناعي لامنوذج لارمس أو العىل احملافظة ً لطرف لعلو
ثال أل يل لهذه املادة عرب اعامتد نظام حاكم متالا ثال لنرشاجتأ و نظام يقوم أو نظام تصممي رسي أم 

يل ا الامتسعىل  لتأ  .تسجيلج

ها  03.8املالحظة  منوذج لارمس أو العىل احملافظة ليرتك احلمك للك طرف حرية حتديد املدة القصوى اليت ميكن خال
رشصناعي لا ياندون  يذية حتدد املدة ادل ن، لكن الالحئة ا  . لتنف

 9املادة 
نوان  يل و عا نوان القانوين لتبليغ المتث  سةلملرااعأو 

متدون[ )1( ثلون ا ملعا ثل ألغراض أي إجراء   )أ(  ]ملم تيض من أي خشص معني  مكمجيوز ألي طرف أن  ّ يق
تب ما ملكبارش دلى ا  :ييل ي

ناء عىل القانون اأن يكون هل احل "1" ملق،  تب خبصوص ب ترصف دلى ا ملكبق، يف ا ل َّط
يالت بات وا سجا  ؛لتلطل

بار "2" نوان يف أراض يقررها الطرف، اب توأن يزوده  عبع ّ ٍ نوانهّ  .عه 

تويفيك )ب( ثل  ترصف هو صادر عن  سـون  مم رشوط  يل ناء عىل الفقرة لا ها الطرف  باليت  ّبق ُيط
ية تب، أثر )أ( عالفر بارش دلى ا بة إىل أي إجراء  ثل، اب تعلق بذكل ا ملك، أو هو  يم سـ لنملم ّ

شخص املعين اآلخر اذلي عني ذكل  يل أو ا َّترصف صادر عن مودع الطلب أو صاحب ا ل لتسج
ثل تعلق بهملما ّ، أو ترصف   .م
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يل اإللزايم[ )2( تب أن يكون مودع  ]لمتثا بارش دلى ا تيض ألغراض أي إجراء  ملكجيوز ألي طرف أن  ييق
ية أو  نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا عالطلب أو صاحب ا ص ن ل مسج ل لت

ثل هل ثال  يه  ية وفعاةل يف أرا مبمجتارية  مم ًض َّ ّ  .حقيق

بنوان ا[ )3( نوان املراسةلالقانوين ليغ لتع يل وفقا للفقرة ]عأو  تيض ا ًجيوز ألي طرف ال  لمتث  أن ،)ب( يق
يل أو  تب أن يكون ملودع الطلب أو صاحب ا بارش دلى ا سجتيض ألغراض أي إجراء  لتي ملك يق

يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  شخص املعين اآلخر اذلي  ضا ع ص ن ّل يق حقل م
نوان القانوين للتبليغ وان عن  .للمراسةل يف تكل األرايضعأو 

ثل[ )4( ملميني ا تب بطريقة مقررة يف الالحئة َأن يود طرفاليقبل ] تع ثل دلى ا يني ا ند  ملكع  ملم تع سـ
يذية  .لتنفا

أية ستيفاء يطالب ابطرف أن ألي ال جيوز ، 10املادة رشوط مع مراعاة  ]رشوط أخرىأية حظر [ )5(
رشوط  تعلق اب) 4 (إىل) 1( يف الفقرات من إلهياشار ملالرشوط خالف ا ناوةل ملسائل يفامي  يف تكل ملتا

 .الفقرات

يفاء ] اإلخطار[ )6( رشوطواحد أو أكرث من رشط ستيف حال عدم ا ناء عىل الفقرات لا ها الطرف  ب اليت  يطبق
تب )4 (إىل) 1(من  توىل ا ملك،  يل املودع أو إخطاري شخص املعين اآلخر بذلتسجصاحب ا كل ل أو ا
يفاء أي إاتحةمع  يلرشط ست الفرصة ال يذيةلقبمن ذكل ا هةل املقررة يف الالحئة ا نف، خالل ا  .لتمل

يفاء [ )7( رشوطستعدم ا يفاء ] لا رشوط أو أكرث من رشط ستيف حال عدم ا ناء عىل لا ها الطرف  باليت  يطبق
ه) 4 (إىل) 1(الفقرات من  يذيةملخالل ا نص ، جيوز للطرفلتنفةل املقررة يف الالحئة ا بق ما  ي أن  يط

 .ءاتعليه قانونه من جزا

شأن املادة   9بمالحظات 

بريصيغت هذه  01.9املالحظة   من معاهدة 4 واملادة معاهدة قانون الرباءات من 7املادة  عىل غرار كاملادة إىل حد 
نغافورة"يُشار إلهيا يف ما بعد  (بشأن قانون العالماتسـنغافورة   ").سـمبعاهدة 

ند  يسمح). أ)(1(قرة الف 02.9املالحظة  تضاء أن يكون "1"لبا ثل املعني خشصا ق من هذه الفقرة ألي طرف ا ًا ّ ملم
يالت، ك بات وا ترصف أمامه خبصوص ا تب  بل ا سجمتدا من  لطل لتلل ملك ق ً متدمع معويل براءات   عىل ك

ثال مليل ا ند يوسمح . سب بق رشطا أقل رصامةلبا  . يطهل أيضا بأن 

رشط الوارد يف  ).أ)(1(الفقرة  03.9املالحظة  بق ا لجيوز ألي طرف أن  ند ّيط ية عوضا "2"لبا ً من هذه الفقرة الفر ع
ترصف أما ثل احلق يف ا لعن رشط أن يكون  ند مللم تب، الوارد يف ا لب ا يه"1"ملك  .عل، أو زايدة 

تحديد، و يهجيوز لعىل وجه ا نوان داخل أرا شرتط أن يقع ا ضللطرف أن  لع  .ي

ي  ألي طرفاحلمك اح هذسمي).2(الفقرة  04.9املالحظة  تضاء ا لمتثا تب لق بارش دلى ا ملكألغراض أي إجراء  عىل ، ي
ترص  .بذكل أنه ال يلزمه يل عىل احلاالت اليت إتقو تيض الطرف ا ثماكية أن  لمتن ودع فهيا مليكون ال يق

ية أو نا شأة  شخص املعين اآلخر حمل إقامة وال  يل أو ا عالطلب أو صاحب ا ص ن ل مسج  جتارية لت
 . الطرفّعاةل يف أرايضحقيقية وف
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يغ  .)3(الفقرة  05.9 ةاملالحظ نوان  شرتط أن يكون للمودع  بلجيوز ألي طرف أن  ع نوان للمراسةل القانوين للتي عأو 
يه، بدل اشرتاط أن يكون  ثل ضيف أرا ّهل  يهكن تإذا مل مم سة يف أرا ضهل إقامة أو مؤ ويقرر القانون  .س

شلك بق دلى الطرف املعين ما اذلي  يا يغ ّملط نواان  بل  للتع نواان للمراسةلالقانوين ً ًأو  ترب هذا . ع يعو
رشط  ثللا يني  ممأقل رصامة من   .تع

 10املادة 
يغات  لتبلا

ها[ )1( يغات و شلكوسائل إرسال ا بل ] لتبل يغات وإن اكن  يةل إرسال ا تار و يقجيوز ألي طرف أن  بل سـ لتخي
يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي ش يغات عىل الورق أو ا بلا تبل لت يغل  .للتبللك آخر 

يغات[ )2( تب  )أ(  ]لتبللغة ا ها ا يغ بلغة  تيض حترير أي  ملكجيوز ألي طرف أن  بل يقيق  .تبل

يغ خالف ما ي ال جيوز أل )ب( تصديق عىل أية ترمجة  تيض أي شلك من أشاكل ا بللطرف أن  لتل يق
يه يف  نصوص  علهو   .األحاكمهذه  مرشوعم

يغ ومعلومات الاوعنوان املراسةل [ )3( بلنوان ا  مودع الطلب أو يشرتط عىلجيوز ألي طرف أن  ]تصاللتع
يل أو  يغما ييلبيان خر اآلعين املشخص لالتسجصاحب ا  أحاكم مقررة يف ة مع مراعاة أيتبل يف أي 

يذية  :لتنفالالحئة ا

ًنواان "1"   للمراسةل؛ع

ًنواانو "2" يغع  ؛ القانوينللتبل 

ّنص علهيا ن آخر أو معلومات لالتصال عنواأي و "3"  .ةيذيلتنفالالحئة ات

يغات عىل الورق[ )4( يع ا لتبلتو يغ عىل الورق موقعا من   )أ(  ]ق تيض أن يكون ا ًجيوز ألي طرف أن  َّ لتبل يق
شخص املعين اآلخر يل أو ا لمودع الطلب أو صاحب ا تيض فهيا . لتسج طرف أن اليقويف احلاةل اليت 

يغيكون  تويفلتبلا يع  بل أي تو يسـ عىل الورق موقعا، عىل ذكل الطرف أن  ق يق ً رشوط  َّ ّاملقررة يف لا
يذية  .لتنفالالحئة ا

يع  )ب( تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا قال جيوز ألي طرف أن  احلاالت خالف ليق
يذيةّاملقررة   . لتنفيف الالحئة ا

ية  )ج( تب يف احلاةل طرف ألي ، جيوز)ب(عابلرمغ من الفقرة الفر بات إىل ا تيض تقدمي اإل ملك أن  ثيق
تب شك معقول اليت قد يكون فهي يغ عىل الورق يف حصةللمكا  يع وارد يف  تبلأي تو  .ق

يغات املودعة يف شلك إلكرتو[ )5( ية لإلرساللتبلا يه ]نين أو بوسائل إلكرتو سمح  فيف احلاةل اليت  طرف ال ي
تويف أي  تيض أن  ية لإلرسال، جيوز هل أن  يغات يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو سـبإيداع ا ن يبل يقت ل

يل تبليغ من ذ رشوط لقبكل ا يذيةلا لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ. 

يفاء أية ] أخرىرشوط حظر أية [ )6( رشوط خالف رشوط ستال جيوز ألي طرف أن يطالب اب شار لا ملا
تعلق ابلفقرات من   ).5(إىل ) 1(يإلهيا يف هذه املادة، فامي 
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ثل[ )7( نظم وسائل الاتصال بني ] ملموسائل الاتصال اب ّيس يف هذه املادة ما  ي مودع الطلب أو صاحب ل
ثهل شخص املعين اآلخر و يل أو ا ّا مم ل  .لتسج

 10مالحظات عىل املادة 

تب، مبوجب الفقرة  01.10املالحظة  يار )1(مكجيوز ألي  يغات خت ا هالتبلوسائل إرسال ا ها يقبلاليت   . شلكو

يغات )2(الفقرة تتناول و 02.10املالحظة  تيض أن تكوو .لتبللغة ا تب أن  يقجيوز ألي  هامك يغات يف لغة  يقبلن ا . لتبل
ها  يغات، ال سـامي الواثئق، احملررة يف لغة ال  يغات أو أجزاء من ا يقبلويعين ذكل أن أي  بل تبل لت

بغي أن تكون مرتمجة تب،  نا  أي شلك من أشاكل اشرتاطال جيوز  لكن يف هذه احلاةل،. يملك
تصديق عىل  رش إال الرتمجةلا  .اكماألحهذه  وعميف احلاالت املقررة يف 

يغ جزء من  03.10املالحظة  ألي طرف أن وجيوز . الرباءات معاهدة قانونمن ) 6(8املادة عىل غرار  )3(الفقرة صو
يغ  تبلتيض تضمن أي  يغ يق نوان  نوان للمراسةل أو  بلإشارة إىل  ع نوان آخر مقرر القانوين للتع عأو أي 

تيضوجيوز عىل وجه اخلصوص . أو معلومات لالتصال يغ ني تضميقألي طرف أن  إشارة إىل تبل أي 
يغ نوان  بلنوان للمراسةل أو  ع تيض أن يكون  القانوينللتع يال بل  شرتط  يق، حني ال  ً ث نوانمتي  عللمودع 

نوانللتبليغ  يةعالقانوين أو   . ملعن للمراسةل يف األرايض ا

شرتط كذكل يف هذا احلمك ذكر معلومات الاتصال اخلاصو 04.10املالحظة  ة مبودع الطلب أو يجيوز ألي طرف أن 
يغ شخص املعين اآلخر، يف ا يل أو ا بلصاحب ا ل تسج لت توشمل معلومات الاتصال املمكن طلهبا، . ل

نوان الربيد الالكرتوين)ب)(1)(6(كام يه مقررة يف القاعدة  هاتف أو رمق الفاكس أو  ع، رمق ا  . ل

يغات  )4(الفقرة تتناول و 05.10املالحظة  يع ا لتبلتو يط  .قعىل الوراملقدمة ق يا مع هدف  سـونص هذا احلمك، متا شـ تبي ً

يع اإلجراءات، عىل أنه  تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا قال جيوز ألي طرف أن  ليق
يذيةإال  تصديق عىل . لتنفيف احلاالت املقررة يف الالحئة ا ياب ا تعويض عن  لونص الفقرة كذكل،  غ لل ت

يع، عىل إماكية  تو نا تضاءقل تب قا بملك ا يعاتثتقدمي إ تو ق عىل حصة ا   .ل

 11املادة 
تجديد  لا

شفوعة به؛ والرمس[ )1( تجديد أو ا نارص الواردة يف الامتس  ياانت أو ا ملا لل لع جيوز ألي طرف أن   )أ(  ]لب
تايل ذكرها أو امحلايةمدة يقتيض ألغراض جتديد  ياانت ا ل إيداع الامتس وتضمني ذكل الالامتس بعض ا لب

 :لكها

تجديد مطلوب؛ "1" ليان بأن ا ب
 

نوانه؛و "2" يل و عامس صاحب ا لتسج
 

يل "3"  ؛لتسجورمق ا

نوانه؛ "4" ثل و ثل، امس ذكل ا يل  عوإذا اكن لصاحب ا ملم مم لتسج
 

نوان  "5" يل  عوإذا اكن لصاحب ا نوان القانوين للتبليغ لتسج نوان؛عأو  لعللمراسةل، ذكل ا
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سموح وإذا اكن  "6" بة إىل بعض ملمن ا يل اب سـجتديد  نسج الواردة يف  الرسوم أو الامنذجلت
يل  تجديد لتسجا ًسالواكن ذكل ا ية  الرسوم والامنذجأرقام أو بيان رمق ، ملمت نا عا اليت لص

تجديد أو  ها ا لمتس  ل تجديداليتيل ها ا متس  ل ال  ل  ؛يل

سموح وإذا اكن  "7" يل أو ملمن ا تجديد خشص خالف صاحب ا سجأن يقدم الامتس ا لتل ِّ
نوانه شخص و شخص، امس ذكل ا عثهل وأودع الالامتس ذكل ا ل ل  .مم

تبجيوز  )ب( تجديد  تيض دفع رمس عن الامتس ا للمكألي طرف أن   .ليق

تجديد ودفع الرمس[ )2( يه  ]لمدة تقدمي الامتس ا شار إ تجديد ا تيض تقدمي الامتس ا لجيوز ألي طرف أن  مل ل يق
يه يف الفقرة )أ)(1(يف الفقرة شار إ ل ودفع الرمس املقابل وا تب خالل الفرتة احملددة يف  )ب()1(مل ملكإىل ا

يذية، فقانون الطر يا املقررة يف الالحئة ا لتنفرشط مراعاة الفرتات ادل ّ  .ن

يفاء أية ] أخرىرشوط حظر أية [ )3( رشوط خالف رشوط ستال جيوز ألي طرف أن يطالب اب شار لا ملا
تجديد  يف10 ويف املادة )2(و)1 (تنيإلهيا يف الفقر تعلق ابلامتس ا لما   .ي

شأن املادة   11بمالحظات 

تذك 01.11املالحظة  نت SCT/24/3ثري بأن الويقة لجيدر ا ية مدة حامية رمس أو مرشوعتضم  شأن  يلك أحاكم  هب
ناعي، اليت حددت مدة  ية من مخس أوىل صمنوذج  تجديد لفرتات إضا نوات قابةل  فمن مخس  لل سـ

بق ّنوات، حىت بلوغ املدة القصوى اليت يقررها القانون ا ملط  .سـ

تضمن هذه الويقة أحاكما من 02.11املالحظة  ًوال  ث نقاشات اليت دارت خالل ادلورة الرابعة ت يل ألن ا ل هذا ا لقب
نة أكدت عىل وجود  رشين  للجوا ية امحلايةيناتاتبلع تعلق  نة يف ما  برية يف آراء أعضاء ا يلك  ي للج  .هبك

تقدمي هذا الالامتس أو و 03.11املالحظة  تجديد واملدة الالزمة  شلك حرصي مضامني الامتس ا لناول هذه املادة  ل ب تت
تجديددلفع بق سوى دلى األطراف اليت يه و. ل رسوم ا تجديديناوقيف نص تتطال   .لهنا عىل هذا ا

 12املادة 
هلاإلجراءاتوقف  تعلقة اب مل ا  مل

هل[ )1( تب ألغراض أحد ي جيوز أل] ملمتديد ا نه عىل متديد همةل حددها ا نص يف قوا ملكطرف أن  ني ي
شمل املاإلجراءات بارشة دليه  ت ا يذيدة املقررة يف الاللمل دلى ذكل بالامتس إيداع  مت إذا ،ةلتنفحئة ا

رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نا لتملك يار الطرف لل سب ا يني،  تا تيذية ويف أحد املوعدين ا ح ل خل ف
تعاقد  :ملا

هةل )أ( ملبل انقضاء ا  ؛ق

هةل )ب( هةل وخالل ا ملوبعد انقضاء ا يذية مل  .لتنفاملقررة يف الالحئة ا

ثل املودع أو يف] اإلجراءاتمواصةل [ )2( يلميت حال مل  تب الطرف ألحد لتسجصاحب ا هةل حددها  مك  مل
تباإلجراءات بارشة دلى ا ملك ا هل وفقا للفقرة ، مل نه عىل متديد ا نص يف قوا ملومل يكن ذكل الطرف  ني ي

نه عىل مواصةل )ب()1( نص يف قوا ني، عىل الطرف أن  يل خبصوص الطلب أو اإلجراءاتي  ّ وردلتسجا
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يل حقوق املودع أو يل،خبصوص ذكل الطلب أو  لتسجصاحب ا ندلتسجذكل ا تضاء  ع   مت إذاقالا
 :ييل ما

يه الامتس بذكل  )أ( يذية؛إىلجتو رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نف ا لتملك لل
 

يفاء لك  )ب( رشوط ستوا بارشة لا هةل احملددة  بق مبوجهبا ا ملاليت  هةل اإلجراءملتط مل املعين، خالل ا
يذيةاملقررة يف الال  .لتنفحئة ا

ناءات[ )3( نص ] سـتثالا شرتط ا ّال  ل ُ هةل مبوجب الفقرة عىل ي أو مواصةل اإلجراءات مبوجب  )1(ملمتديد ا
ناء)2(الفقرة  يذيةسـتث خبصوص الا  .لتنفات املقررة يف الالحئة ا

سديد رمس مقابل الاليقتيضطرف أن ي جيوز أل] الرسوم[ )4( يه يف ت  نصوص  علامتس ا مل
 .)2( أو )1( ةالفقر

لرشوط ا رشوط خالفأية ستيفاء يطالب اب أن ألي طرفال جيوز ] رشوط األخرىأية حظر [ )5(
شار  يه يف الفقراإلجراءاتبشأن وقف ) 4 (إىل )1( يف الفقرات من إلهياملا نصوص  عل ا  ،)2( أو )1(ةمل

نصوصاإذا إال ً اكن خالف ذكل  يه يف م يذيةًأو مقررا األحاكم  هذهمرشوععل   .لتنف يف الالحئة ا

ناء عىل الفقرة  ]مرتقب ابملالحظات يف حال رفض لإلدالءفرصة [ )6( ) 1(بال جيوز رفض الامتس موجه 
يل الفرصة للمودع أو إاتحةدون ) 2( أو شأن الرفض لتسجصاحب ا املرتقب ب يك يديل مبالحظاته 

 .خالل همةل معقوةل

 13املادة 
ناية الالزمة أو انعدا تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   م القصدللمكي

ناية الالزمة أو انعدام القصد[ )1( تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن  نه عىل  ينص الطرف يف ]للمكي نيقوا
تب،  توىل ا ملكأن  ثل املودع أو ي يلميتيف حال مل  هةل حمددة ألغراض أحد لتسجصاحب ا  اإلجراءاتمل 

تعلق ب بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا تب واكنت ا بارشة دلى ا تا مل تمل  حقوق ّد، رتسجيلطلب أو لنملك
يلاملودع أو  يلخبصوص الطلب املعين أو  لتسجصاحب ا  : مت ما ييلإذا املعين لتسجا

يه الامتس بذكل   )أ ( تب وفقإىلجتو يذيةللرشوطً املك ا  ؛لتنف املقررة يف الالحئة ا

يفاء لك إيداعو  )ب ( رشوطست الالامتس وا بارشة ذكل لا هةل احملددة  بق مبوجهبا ا مل اليت  ، ءاإلجراملتط
يذية؛ هةل املقررة يف الالحئة ا نفخالل ا لتمل

 

باب اليت أدت   )ج ( هةل؛إىلسـوورد يف الالامتس ذكر األ ثال  للم عدم الا مت
 

هةل قد حدث ابلرمغ من   )د ( ثال  تب أن عدم الا للمورأى ا ناية الالزمة لظروف احلال إبداءمتملك لع ا
يار الطرفأي  أو أن سب ا تتأخري مل يكن مقصودا،   .خح

ناءات[ )2( شرتط ] سـتثالا نصيُال  ّا ناء عىل الفقرة ّ عىل ردل ناءات املقررة يف ) 1(ب احلقوق  سـتثخبصوص الا
يذية  .لتنفالالحئة ا

يه يف الفقرةألي طرفجيوز ] الرسوم[ )3( نصوص  سديد رمس مقابل الالامتس ا شرتط  عل أن  مل ت  ).1( ي
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شرتط  ألي طرفجيوز ] األدةل[ )4( شاإعالن إيداعيأن  باب ا يل آخر يدمع األ مل أو د سـ  يف الفقرة إلهيار ل
تب )ج()1( تب خالل همةل حيددها ا ملكدلى ا  .ملك

ناء عىل الفقرة  ]مرتقب ابملالحظات يف حال رفض لإلدالءفرصة [ )5( ) 1(بال جيوز رفض الامتس موجه 
ًجزيا يائ ً أو  شأن الرفض إاتحة دون لك خالل  املرتقبب الفرصة لصاحب الالامتس يك يديل مبالحظات 

 .همةل معقوةل

شأن املادتني مالحظا  13 و 12بت 

نغافورة و 01.13املالحظة  سـتضمن معاهدة  تدابري وقف اإلجراءاتمعاهدة قانون الرباءاتت تعلق  ب أحاكما  ت والغرض . ً
ية هل الز ثال  تاجئ املرتبة عىل عدم الا نمن هذه األحاكم إضفاء املزيد من املرونة عىل ا ت ت من للمم ففي . ل

هل عامة إىل فقدان حقوق ات، يؤدي حال عدم وجود تدابري لوقف اإلجراء ثال  للمعدم الا ال مت
ها يةوا يف ما خيص الرباءات والرسوم يضميكن تعو نا علامنذج ا  .لص

سأةل تدابري و 02.13املالحظة  نغافورة  متقارب معاهدة   معاهدة قانون نخمتلفة عوقف اإلجراءات بطريقة سـ
ال رجعة رباءة التسجيل عالمة جتارية، يف حني أن فقدان لالرباءات، إذ انه ميكن إعادة تقدمي طلب 

 .فيه

نغافورة و 03.13املالحظة  نه عىل متديد  أن يقرر ما إذا يرغب يف ألي طرفسـفامي جتزي معاهدة  نص يف قوا نيأن  ي
ـي تلزمه بقبل انقضا ّهمةل حمددة ية فههئا،  تا تدابري ا نه عىل ا نص يف قوا لأن  ل ل هةلنيي يد متد: ملبعد انقضاء ا

هةل   .قوقاحل ّرد أو مواصةل اإلجراءاتأو ملا

هةل اليت حددها يكون  ويف معاهدة قانون الرباءات، 04.13املالحظة  نص يف قانونه عىل متديد ا ملللطرف حرية أن  ي
بل انقضاهئا تب  قا تب، يكون الطرف . ملك هةل اليت حددها ا ملكأما بعد انقضاء ا نص املعينمل ل ملزما اب ً

هةل أو مواصةل لإلجراءاتعىل تدبري لوقف   . للماإلجراءات يكون إما عىل شلك متديد 

نص عىل ردة ملزمفاألطرافابإلضافة إىل ذكل، و 05.13املالحظة  ّ اب ثال مودع الطلب أو ل مت احلقوق يف حال عدم ا
يل  ثال جاء فقدان للمهةل احملددة، يؤدي إىل لتسجصاحب ا تب أن عدم الا ترب ا تاحلقوق، إذا ا مع ملك

ناية الالزمة أو الرمغ من عىل  ً. أنه مل يكن مقصودالعا

تدابري وقف اإلجراءات و 06.13املالحظة  ببع األحاكم الواردة يف هذه الويقة هنج معاهدة قانون الرباءات اخلاصة  ث تت
ناعي هو، كام ورمس أفقدان ألن  يه، الرباءاتص منوذج  يح،  .فال رجعة  يتويضمن هذا اجلانب هنجا  ً

ّنة، ردمعيف حاالت  يل ي ثل مودع الطلب أو صاحب ا سج احلقوق إذا مل  تت ملهةل احملددة اليت اللمي
 .تؤدي إىل فقدان احلقوق

تعلقة حب) 3(تونص الفقرة  07.13املالحظة  هلوقف اإلجراءاتمك ملا تعلقة اب مل ا تعلقة حب )2(، والفقرة مل  احلقوق ّرد مكملا
ناية الالزمة أو  تب وجود ا تضح  لعبعد أن  توايل  عىل،انعدام القصدللمكي ناءات يف لا سـتث، عىل ا

نع مودع الطلب أو صاحب  .تطبيق تدابري وقف اإلجراءات ناءات  موالغرض من هذه الا سـتث
ثال عىل وقف  سفي، عرب احلصول  شلك  تغالل نظام تدابري وقف اإلجراءات  يل من ا ًا م تع ب سـ لتسج

 .ة واحدمعليةمزدوج لإلجراءات يف 
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 14املادة 
يص أو ين لتدوالامتس  يينختر  عتأمني 

يصتدوين رشوط الامتس [ )1( نص عىل اطراألأحد إذا اكن قانون  ]ختر يص، جاز ذلكل تدوين يف  ختر
تيض أن يكون الامتس  تدوينيقالطرف أن   لا

ًمودعا وفقا )أ( رشوط ً يذية،لل  لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ 

ندات املؤيدة  )ب( شفوعا اب ِّو ملست ً  .نفيذيةلتيف الالحئة اَّاملقررة م

تب مقابل ] موالرس[ )2( سديد رمس  تيض  للمكجيوز ألي طرف أن   .خيصاالرتتدوين تيق

يل واحد، رشط أن ] الامتس واحد[ )3( تعلق بأكرث من  يص  سجيكفي الامتس واحد حىت إذا اكن الرت تي ّ خ
يل واملرخص هل هو  نة يف الالامتس وأن يكون صاحب ا ية  يالت ا َّتكون أرقام اكفة ا سج ي ن تسج ب ملع لت م َّل

يالت بة إىل لك ا سجسه اب سـ تنف لن يذية ،ل يص وفقا لالحئة ا يان نطاق الرت نف وأن يرد يف الالامتس  لتخ ً ب
يالت  .لتسجخبصوص اكفة ا

بة اب ال جيوز  )أ(  ] أخرىرشوط حظر أية [ )4( رشوط خالف رشوطستيفاء لاملطا شار إلهيا يف لا مل ا
تعلق   يف10 ويف املادة) 3(إىل ) 1(الفقرات من  ّما  يص بتدويني تضاء . ختر قوبصفة خاصة، ال جيوز ا

  :ييل ذكره ما

يل  "1" هادة  تسجتقدمي  ناعيش منوذج ا لصالرمس أو ا يص؛ل خ موضع الرت
 

يص أو ترمجة هل؛ "2" خوتقدمي عقد الرت
 

يص "3" ية يف عقد الرت رشوط املا خويان اب ل ل  .ب

ية )ب( عال ختل الفقرة الفر شأن ا بأية) أ( ُ ناء عىل قانون الطرف  لكالزتامات قامئة  ب شف عن ب
يص يف جسل املعلومات ألغراض خالف  يةختدوين الرت نا عالرسوم والامنذج ا  .لص

بات[ )5( تب شك معقول يف اشرتاط جيوز ] ثاإل تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا ٌتقدمي اإل ٌ للمك ملك ث
يذية يه يف الالحئة ا شار إ ند  يان يرد يف الالامتس أو يف أي  لتنفحصة أي  ل م سـ  .ب

باتالالامتسات [ )6( تعلقة اب لطلا بديل، عىل الامتسات )5(إىل ) 1(ُتطّبق الفقرات من ] ِّمل ت، مع ما يلزم من 
نص عىل تدوين  تعاقد  يص لطلب، إذا اكن قانون الطرف ا يتر مل يلتدوين خ  .لقبمن ذكل ا

يينتدوين الامتس بغرض [ )7( بديل، )6(إىل  )1(تطبق الفقرات من  ]عتأمني  ، عىل تمع ما يلزم من 
يينتدوين الامتسات  تعتأمني  يلي   .تسجعلق بطلب أو 

شأن املادة   14بمالحظات 

نغافورةتدوينتقوم هذه املادة عىل أحاكم  01.14املالحظة  نصوص علهيا يف معاهدة  يص ا سـ الرتا مل يل ُون. خ تفا صقلت ا ل
يصتدوين الامتس برشوط اخلاصة  يين، بعد ادلورة الرابعة ختر رشينع أو تأمني  نة، فضال لعوا  ً للج

ندات رشوط ن ع يذيةةِّاملؤيدملستا رشوع الالحئة ا لتنف، إىل   . م

نص يف قانونه عىل أب إىل عدم إلزام أي طرف )2(و) 1(الفقرتني تشري بداية لك من و 02.14املالحظة  تدوين ين 
يص بق عىل هذا . خالرتا نص القانون ا ّلكن حني  ملط تدويني تيض توفري لا يق، ال جيوز للطرف أن 

نارص غري بياانتاملودع  تعلقة 10أو يف املادة ،)1(10 تكل املقررة يف القاعدة عأو  يغات"مل، ا  ".لتبلاب
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ندات غري تكل الواردة يف القاعدة  تيض توفري  توعىل حنو مماثل، ال جيوز ألي طرف أن  ). 2(10مسيق
بول بأي من ا ملوعىل الطرف املعين ا ندين لق لبندات الواردة يف ا ، )2(10من القاعدة " 2"و" 1"ست

متس يار الطرف ا مللسب ا ت ها. خح بغي تقد ندات  ميوال جيوز ألي طرف أن يقرر أية  ن يت  مع مس
 . الطلب

لبق او 03.14املالحظة  سارية كذكل، مبوجب رشوطتط بات،تدوين ، عىل )6(الفقرة ل ا تعلقة اب يص ا لطلالرتا مل  لكن خ
نص قانون الطرف املعين عىل هذا  تدوينيفقط حني  يف هذا احل. لا مك، الوارد كذكل يف ضوقد أ

نغافورة، عقب ادلورة الرابعة  رشينسـمعاهدة  نةلعوا  .للج 

تعلقة ابلامتس  )7(الفقرة تستند و 04.14املالحظة  يين إىل القاعدة تدوين ملا يذية  )9(17عتأمني  لتنفمن الالحئة ا
يه الفقرة .ملعاهدة قانون الرباءات نص  عل وعىل غرار ما  يصتدوين بشأن ) 1(ت ال يكون أي ،  ماختر

نص يف قانونه عىل  لطرف ملزما اب يينً  .عتدوين تأمني 

 15املادة 
يين تدوين تعديللالامتس  يص أو تأمني  عتر   أو إلغائهخ

يص أو إلغائه[ )1( تعلقة ابلامتس تعديل تدوين تر رشوط ا خا مل نص عىل تدوين  ]ل يإذا اكن قانون الطرف 
يص،  تيض أن يكون الامتسخالرتا يص أو إلغائه يقجاز ذلكل الطرف أن  ختعديل تدوين الرت

 

ًمودعا وفقا  )أ( يذية،للرشوط ً لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ 

يذية )ب( ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت ّ ِّ ملس ً  .م

يين[ )2( تعلقة ابلامتس إلغاء تدوين تأمني  رشوط ا عا مل بديل، )2(تطبق الفقرة ]ل عىل  ،تمع ما يلزم من 
يينإلغاء الامتسات   .عتدوين تأمني 

رشوط األ[ )3( بديل،)5(ىل  إ)2(14املادة تطبق ] خرىلا تدوين تعديل الامتسات ، عىل ت مع ما يلزم من 
يص أو إلغائه  يينالامتسات إلغاء تدوين وعىل ختر  .عتأمني 

شأن املادة   15بمالحظات 

نغافورة من معاه20 و19 و18املواد عىل غرار  17 و16 و15املواد صيغت  01.15املالحظة   .سـدة 

 16املادة 
يصتدوين تاآلاثر املرتبة عىل عدم   خالرت

يل [ )1( ية  تسجصال ناعيح منوذج ا لصالرمس أو ا تهل تب أو تدوين ال يؤثر عدم ] ي وحام يص دلى ا ملكتر خ
يل  ية  تسجدلى أية سلطة أخرى للطرف يف صال ناعيح منوذج ا لصالرمس أو ا كون موضع يي اذل ل

يص أو حامية  ناعيالرمسكل ذخالرت منوذج ا لص أو ا  .ل

تيض ي ال جيوز أل ]َّبعض حقوق املرخص هل[ )2( رشط عىل أي حق قد ميلكه تدوين يقطرف أن  يص  كتر خ
يل أو  ها صاحب ا ناء عىل قانون ذكل الطرف يف الاشرتاك يف دعوى تعد ير سجاملرخص هل  لتب فع ٍّ َّ
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يجة لفعل تعد يل عىل تعويضات  ٍّاحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا نت منوذج  عىل لقب لالرمس أو ا

ناعي يصيي  اذللصا  .خكون موضع الرت

شأن املادة   16بمالحظات 

سأةل .)1( الفقرة 01.16املالحظة  يل مإن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بني  ية  تسج صال منوذج ح لالرمس أو ا

ناعي تهلصا سأةل ي وحام يصتدوين م و ناعيختر منوذج ا شأن هذا الرمس أو ا لص   قانون وإذا اكن. لب
نص عىل  تدوين يالطرف املعين  يص، لا رشط خاإللزايم للرتا هذا ا ثال  لال جيوز أن يؤدي عدم الا لت م

ناعي منوذج ا يل الرمس أو ا ية  لصإىل إلغاء صال لسج ت يصح  وال أن يؤثر بأي شلك اكن ،خ موضع الرت
ناعي منوذج ا هذا الرمس أو ا نوحة  لصعىل امحلاية ا لملم بتدوين تتعلق ه الفقرة وجتدر اإلشارة إىل أن هذ. ل

تب أو دلى أية سلطة أخرى للطرف يص دلى ا ملكتر يل سلطة الرضائب  املعينخ سلطة قب من  لأو ا
  .بإجراء اإلحصاءاتامللكفة 

سأةل  .)2(الفقرة  02.16املالحظة  يق  مال يقصد هبذا احلمك  تنسـ سامح للمرخص هلُ بغي ا ّمعرفة إذا اكن  لي الاشرتاك  ن
ه فعيف دعوى تعد ير يجة لفعل تعد عىل الرمس  أو إذا اكن حيق هل احلصول ِّاملرخصا ٍّ ٍّعىل تعويضات  نت

يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا خأو ا لص سؤالني للقانون  ُيرتكو .ل لاجلواب عىل هذين ا
بق ّا ها صاحب احلق مبوجب القانون  ّ لكن حني يكون للمرخص هل.ملط فعالاشرتاك يف دعوى تعد ير ٍّ

يل أو  يجة لفعل تعد عىل الرمس لتسجا يل عىل تعويضات  ٍّاحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا نت لقب
يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا خأو ا لص تاح للمرخص ممارسة تكل احلقوق، ل بغي أن   ،ّ يُي ن

يص  نظر عن كون الرت خبغض ا  .ّمدونأو غري ّمدوان ل

 17املادة 
يص خيان الرت  ب

ياالطرف إذا اكن قانون  بتيض  يد أن يق ُيفان  ناعيً منوذج ا لصالرمس أو ا يص، ال يؤثر ل ناء عىل تر تفاع  خ موضع ا ب ن
ثال الاكمل أو اجلزيئ ذلكل  رشط متعدم الا يل لا ية  تسجيف صال ناعيح منوذج ا لصالرمس أو ا كون موضع ياليت  ل

يص أو حام يالرت  .تهخ

شأن املادة   17بمالحظة 

بت، مبوجب قانونه،  للطرف املعين جم17ترتك املادة  01.17املالحظة  تأشري يف رضورة أن لال ا سوقة لا سلع ا َّعىل ا مل ل
ناعيذبرمس أو منو يد بأن بَّ مرخص به صج  يفيان  ناعيب منوذج ا لصالرمس أو ا تخدمل  يف إطار مسـ 

يص ثال و .خعقد تر بق، ال جيوز أن يؤدي عدم الا شرتطا مبوجب القانون ا يان  تإذا اكن ا ملط م مب َّ ُ ً ُ ل
رشط ذلكل  يل إىل إبلا ناعيتسجطال  منوذج ا لصالرمس أو ا نه ل  .مابلاكمل أو يف جزء 
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 18املادة 
يةيف تغيري تدوين الامتس   مللكا

تعلقة اب[ )1( رشوط ا ملا تدوينلامتس ل يل، تعني عىل لك   )أ(  ]لا يري يف خشص صاحب ا ّإذا طرأ  سج لتتغ
يل أو  بل الامتسا يقدمه صاحب ا لتسجطرف أن  ِّ ُ ً  .املاكل اجلديديق

تيض إرفاق الالامتس ألي طرف جيوز  )ب( ياانت املقررة ببعض يقأن  يذية أو لبا لتنفيف الالحئة ا
 .مجيعها

رشوط [ )2( ندات املؤيدةلا تعلقة اب ّا ملست يةيف تغيري لالتدوين  مل  ]مللكا

تيض  )أ ( ية عن عقد ما، جاز ألي طرف أن  يري يف ا يقإذا جنم ا مللك إرفاق الالامتس بأحد  لتغ
ندات  يذيةاملقررة يف الالحئملستا متس، لتنفة ا يار الطرف ا ِسب ا ملل ت  .خح

ية انضامملتإذا جنم ا  )ب ( ية عن  معليري يف ا تيض )رشكة إىل أخرى (مللكغ يق، جاز ألي طرف أن 
تصة  سلطة ا ند يكون صادرا عن ا سخة عن  خملإرفاق الالامتس  ل سـ ًن تا ب لو ّب ثل مث مية الانضامم،  عمل

تجاري، وأن تكون تكل ا سجل ا تخرج من ا لسخة عن  ل ل سـ سلطة اليت من لسخة مصدقة من ا ن
ند أو من  تصة عامة أخرى،  )اكتب عدل( ِّموثق للعقودلسـأصدرت ا خمأو من أية سلطة 

ند األصيل سخة مطابقة  بارها  سـاب ن للت  .ع

ية،  )ج ( رشاكء يف ا يري يف خشص واحد أو أكرث من ا مللكإذا طرأ  ل هم، وجنم ذكل  تغ هم  لكدون أن  يشمل
ي ية عن عقد أو  يري يف ا معلا مللكتغ تيض موافقة رصحية عىل ل يقة انضامم، جاز ألي طرف أن 

نه يري يف ويقة موقعة  شمهل ذكل ا ية ال  ية يقدهما لك رشيك يف ا يري يف ا ما مللك َّمللك ث تغ ي لتغ  .ل

ثل رساين القانون   )د ( بب آخر،  ية انضامم بل عن  ية عن عقد أو  يري يف ا نجم ا مإذا مل  س معلمللك تغ لي
ت يري وأن يقأو قرار حممكة، جاز ألي طرف أن  بت ا ند  سخة عن  تغيض إرفاق الالامتس  سـ لن يث ب

ند أو من موثق للعقود  سلطة اليت أصدرت ا سخة مصدقة من ا ِّتكون تكل ا سـ ل لن َّ ) اكتب عدل(ل
ية بارها مطابقة للويقة األ تصة عامة أخرى، اب صلأو من أية سلطة  ث ت عخم ّ. 

تيض ] الرمس[ )3(  .للمكتبعن الالامتس رمس دفع يقجيوز ألي طرف أن 

يل واحد، رشط أن يكون  ]الامتس واحد[ )4( يري بأكرث من  سجيكفي تقدمي الامتس واحد حىت إذا تعلق ا تتغ ل ّ

يل، وأن تكون أرقام اكفة  بة إىل لك  هام اب يل واملاكل اجلديد هام  سجصاحب ا سـ تسج ن لت نفسل
نة يف الالامتس ية  يالت ا يا ن بسج ملع مت  .ل

ية الطلب[ )5( يري يف  ملكا بديل، إذا تعلق )4(إىل  )1( ات منترسي أحاكم الفقر] لتغ ت، مع ما يلزم من 
ية بطلب  يري يف ا مللكا ً أو معروفا من بعدًي طلب معين إذا مل يكن صادرا ، عىل أن رمق أتسجيللتغ

يذية ثهل، تعني تعريف ذكل الطلب وفقا ملا هو مقرر يف الالحئة ا لتنفمودع الطلب أو  ّ ً ّ  .مم

يفاء أية ال جيوز ألي طرف أن ]  أخرىرشوطحظر أية [ )6( رشوط خالف رشوط ستيطالب اب شار لا ملا
تعلق ابلامتس   يف10ويف املادة  )5(إىل ) 1 (اتإلهيا يف الفقر ّما  يةيف تغيري تدوين ي  .مللكا
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بات[ )7( يق الفقرة ] ثاإل بات إضايف يف حاةل  بات أو إ تيض تقدمي إ بجيوز ألي طرف أن  ث تطث ) ب)(2(يق
تب يف احلاةل اليت قد ي)د( أو يان وارد يف ملك، إىل ا تب شك معقول يف حصة أي  بكون فهيا  للمك

يه يف هذه املادة شار إ ند  لالالامتس أو يف أي  م  .سـ

شأن املادة   18بمالحظات 

تعلقة  01.18املالحظة  بري إىل األحاكم ا ملند هذا احلمك بقدر  ك يري بتدوينيست سـية يف معاهدة اتغ  نغافورة ومعاهدة مللك
 .قانون الرباءات

رشوط عىل ) 2(و) 1(تنص الفقراتن و 02.18املالحظة  ندات املؤيدةلا ية وا يري ا تعلقة ابلامتس  ّالعامة ا ت ملسمللك تغ أما . مل
يذية ـي واردة يف الالحئة ا ندات املؤيدة  تعلقة هبذا الالامتس وا يل ا تفا نفا ه لتت ف ّس مل مل ص  . ل

ّبني و 03.18املالحظة  ملكيري يف تدوين  بوضوح أنه جيوز كذكل )5(الفقرة ت يذية . ية طلب ماتغ لتنفونص الالحئة ا ت
تعرف عىل الطلب حني ال يكون رمقه قد صدر بعد أو ال يكو ية ا لعىل  بل كيف قن معروفا من  مودع ً

 .الطلب

 19املادة 
يذية  لتنفالالحئة ا

يذية[ )1( يذية املرفقة  ]لتنفمضمون الالحئة ا لتنفنص الالحئة ا تعلق مبا ييل املواد هذه مبرشوع ت تعىل قواعد 
 :هذكر

سائل اليت  "1" يذية؛املواد هذه مرشوع نص يملا لتنفرصاحة عىل أهنا مقررة يف الالحئة ا
 

يذ أحاكم ةوأي "2" يدة  يل  نف تفا لتمف  ؛هذه املوادمرشوع ص

سائل أو إجراءات إداريةةوأي "3"  .م رشوط أو 

يذيةمرشوع املوادتنازع [ )4( نازع بني ] لتنف والالحئة ا الالحئة مرشوع و املوادهذه مرشوع تيف حاةل وجود 
بة ألحاكم  يذية، تكون ا لغلا  .مرشوع املوادلتنف

 

 



SCT/25/2 

Annex 

20  

يذية لتنفرشوع الالحئة ا   األحاكمملرشوعً وفقا م

 1لقاعدة ا
يل لا تعلقة ابصتفا  لطلبملا

ية مبوجب املادة رشوط [ )1( تيض تضم ]3فإضا لبياانت  أي طلب بعض انييقجيوز ألي طرف أن 
ية اذلكر تا نارص ا لوا ل ها ابإلض لع نصوص علهيا افة إىل مجيعأو  رشوط ا ملا  :3يف املادة ل

ها   )أ ( تخدم أل ناعي، أو اليت  منوذج ا شمل الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا جليان اب سـ لص ت ن ن يب مل سمل ل

ناعي؛  منوذج ا لصالرمس أو ا ل
 

نف   )ب ( صيان  يه ب متي إ يس اذلي  ليف  تنن ن تجات اليت تص ناعي أو  وأالرمس جتّسد ملنا منوذج ا لصا ل

ها اليت  جلتخدم أل ناعيايسـ منوذج ا لصلرمس أو ا  ؛ ل

يل سابق أو   )ج ( سجيان أي طلب أو  هاأيةتب ها مودع الطلب ميكن أن يكون  ل معلومات أخرى يعر  ف
ناعي؛ وأ جدة الرمس تأثري يف منوذج ا لصا ل

 

ية ا  )د ( نا عيان عدد الرسوم والامنذج ا لص متل الطلبب تضمهنا الطلب، يف حال ا شـليت  أكرث من عىل  ي
ناعي؛ صرمس أو منوذج 

 

رش[ )2( يةالطلبات لايف حال وط لا  :فرعيطلب كطلب ال أن يعامل غب املودعر يف حال ]عفر

يد  )أ( يفيان  ته يف أن يعامل الطلب عىل ذكل األساس؛ب  غبر

 . واترخي إيداعهاألصيلورمق الطلب  )ب(

شأن القاعدة   1بمالحظات 

توايت اليت مي.)ب)(1(الفقرة  01.1املالحظة  نرص إىل الحئة ا يف هذا ا حملأ لع ند ض ها الطلب، نزوال  عكن أن  ً يشمل
نة رشين  للجطلب العديد من الوفود يف ادلورة الرابعة وا تضاء ملزما يكون أي طرف لن و. لع قاب

يف لواكرنوببيان تقدمي  ننف   .تصص

نة، إلاتحة اجملال أما. )ج)(1(الفقرة  02.1املالحظة  رشين  نرص عقب ادلورة الرابعة وا يف هذا ا للجأ لع لع تب مض ملك ا
تحقق من أن يف صول عىل املعلومات اليت قد تؤثر لحل ناعي، أو ا منوذج ا لجدة الرمس أو ا لص الطلب ل

 . أودع خالل فرتة اإلهمال املعمول هبا

 2القاعدة 
يل لا تصوير صتفا تعلقة  با ناعيمل منوذج ا لصالرمس أو ا  ل

ناعيتصوير شلك [ )1( منوذج ا لصالرمس أو ا منوذتصوير  يكون شلك  )أ(  ]ل ناعي، لالرمس أو ا لصج ا
تايل نحو ا يار املودع، عىل ا لسب ا ل ت  :خح

 ؛مشسـيةصور  "1"

ية  "2" يا نصور   ؛ب
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تب؛آخر مريئ تصوير أي  "3" ملكبهل ا يق
 

نارصةأي "4" يةل من ا لع   . املذكورة أعاله تشك

يض واألسودتصوير أن يكون جيوز  )ب( ناعي ابأللوان أو ابأل منوذج ا بالرمس أو ا لص يار ل سب ا ت،  خح
 .املودع

ناعي الرمس َّيصور  )ج( منوذج ا لصأو ا نرص آخرل  .عمبفرده من دون أي 

سخمواصفات [ )2( شمل جيوز  ]لنا ناعي ما ييلنسخ يأن  منوذج ا لصالرمس أو ا  :ل

تقطعة، اخطوط )أ( نقطة أو  م  سامت لبيان ّم ُاليت ال تطلب حاميهتا؛لا
 

ناعي تظليال )ب( منوذج ا هار معامل الرمس أو ا لص إل ل سم أو جحمهظ َّا  .جمل

ناظر[ )3( يار املودع، جيوز تصوير   )أ(  ]ملا سب ا ناعي،  منوذج ا تالرمس أو ا ح خلص نظور ل  دواحممن 
منوذج يكشف عن  لهر الرمس أو ا ناعي مظ هر خمتلفة مناظر ، أو بعدة بأمكهللصا مظشف عن  الرمس تك
منوذج   .بأمكهللأو ا

ية  )ب( تضاء )أ(عابلرمغ من الفقرة الفر تب ا ق، جيوز  ناظر ه ، حني تكون هذّ حمددةمناظرللمك ملا
ناعي للكشف عن رضورية  منوذج ا لصالرمس أو ا شف لكن ال . بأمكهلل ية  ناظر إضا تكسمح  مب ُ في

 .عن سامت جديدة

تصويرنعدد سخ [ )4( سخة ]لا ناعي عن أي تصوير ل  واحدةنال جيوز اشرتاط أكرث من  منوذج ا لصلرمس أو ا ل

يإالطلب يف حال إيداع   . الطلب عىل ورقاع يف حال إيدن، وال أكرث من ثالث سخ انلكرتو

شأن القاعدة   2بمالحظات 

يا. )1(الفقرة  01.2املالحظة  ناعي اذلي تصوير شلك رختجيوز للمودع، مبوجب هذا احلمك، ا منوذج ا لص الرمس أو ا ل

ته يتطلب حام ناعي بواسطة الصور تصوير وهكذا ميكن للمودعني . ُ منوذج ا لصالرمس أو ا ية ل لشمسـا
ية أو  يا نالصور ا يللب يةل من هذه األشاكلقبمن   . تشك الرسوم، أو 

بارة و 02.2املالحظة  هدف من  عا تصويرتغطية أشاكل أخرى من " املريئ آخرتصوير أي "ل ثل لا تصوير م،  املصمم لا
بلاحلاسوببواسطة  هر يف ا تق أو أشاكل غري معروفة اآلن لكن ميكن أن  هوم .ملسـتظ ًأنه أاي ملف ومن ا

منوذتصوير اكن شلك  بغي دلالرمس أو ا ناعي،  ينج ا شلك مريالص ًامئا أن يكون هذا ا ئً  .ل

بغي و 03.2املالحظة  يه عامة أنه  تفق  ينمن ا عل ناعي بطريقة تصويرمل منوذج ا لص الرمس أو ا مظهره تكشف عن ل
هر احلاجة إىل عدة . ابلاكمل منوذج مناظر تظويف حني قد  بعض الرسوم أو للكشف عن لللرمس أو ا

شلك اكمل، فال  بعاد إماكية بالامنذج  نميكن ا شف عن ست نظور واحدوذج رمس أو منلكا مبسم  ، َّجم
نظورية ثالمكصورة   ً  . م

ناظر نللمودع إماكية حتديد عدد  )3( الفقرةترتك و 04.2املالحظة  ناعي للكشف عن الالزمة ملا منوذج ا لصالرمس أو ا ل

ناظربشلك اكمل وأنواع هذه  سب احلاةلملا تايل مل يعد املودعو. ح،  يري عدد ن لواب تغيف حاجة إىل 
ناظر ال باهتمنرشوط األنظمة القانوية ستيفاء ملا تلفة اليت يودعون  طلا  . مبوجهباخمل
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نه للماكتب طلب  05.2املالحظة  يح احلمك يف الوقت  عيو يت ترى أن هذه مناظر يت ية  حإضا ناظر ف رضورية ملا
شلك اكملللكشف عن  ناعي  منوذج ا بالرمس أو ا لص ثل يف لا ذا احلمكلكن ليك حيقق ه. ل ملمتهدف ا

يقه عىل حنو مدروس توقع أن تعمد املاكتب إىل  يد اإلجراءات،  بتر ي تطشـ هدف من احلمك . ُ لويس ا ل
شلك تلقايئ  تيض  بمتكني املاكتب من أن  منوذج مناظر تق ية لكام اكن الرمس أو ا لإضا  . جمّسامف

ناظر  أقىص من اال حيدد هذا احلمك عددو 06.2املالحظة  رشهاميكنملا تب  ها أو  ن للمودع تقد للمك  يكونوقد  .مي
بح هذا العدد رسيعا هاحتديد عدد بعد أن  يس من ا يا ألنه  ً أمرا  يصً تب ملسل سل نظر . ذي فائدةغري ً لبا ف

يا عىل رش أكرث من عدد حمدد من  تب غري قادر حا سـىن  سخ، قد  نإىل رسعة تطور وسائل ا ل ت ًن ملك ي ل
ناظر  ية، زايدةملا يف إضا فمن دون تاك ً هذا العدد قربال يات أكام . ي يح  بعد أن  تقننه من غري ا ت تت ملس

يل  هسخ جديدة  ناظرمن قليل بعدد ّاملعقدة املودعني للرسوم والامنذج تصوير تسن  .ملا

ياب حمك خاص ابلعدد األقىص من  07.2املالحظة  ناظرغويف  هذاحي، ملا العدد  لتفظ لك طرف حبرية حتديد سقف 
نه  .نييف قوا

 3القاعدة 
يل لا تعلقة صتفا با  تارخي اإليداعمل

هةل[ نصوص علهيا  ملا هةل ال تقل )]3(4يف املادة ملا شار إلهيملا هر واحد ) 3(4 يف املادة امل ا بارا من اترخي شعن  ًا عت
يه يف  شار إ لاإلخطار ا  . املادةتكل مل

شأن القاعدة   3بمالحظات 

نص مرشوع اكن  01.3املالحظة  هذا احلمك لا سابق  لا نوان املودع، ، خمتلفتنيتني همليتيح ل عسب  يفاء أي ح ستال
تمكل ألغراض حتديد  نص عىل همةل . اترخي اإليداعيُسـرشط مل  شهر ّواحدة مدهتا فتأما هذه القاعدة 

بارا من اترخي اإلخطارواحد  ًا تبعت بل ا ملك من   .ق

ناك من مربر يف عرص وسائل الاتصاالو 02.3حظة املال نص عتهمل يعد  رسيعة إىل ا ل ا تنيل تني  خمتلفىل  سب همل ح 
نوان املودع يف أرايض  شات يف ادلورة اإلقلمي عما إذا اكن  نا نه ا قاملعين أم خارجه، وهو ما عربت  مل ع ّ

نة رشين  للجالرابعة وا ية واحدة. لع تايل عىل همةل ز نونص هذه القاعدة اب ل تريت همةل من . مت خوقد ا
نادا إىل قدرة أي مو هرين، ا ًهر واحد عوضا عن  ت ش سش  أي إخطار وإىل ًدع عىل الرد رسيعا عىلً

ية  هر و .اترخي اإليداعيف ؤثر ، ما يالفةاخملتكل مهأ نص عىل همةل تفوق ا لشجيوز ألي طرف أن  ي
تمكل ألغراض حتديد  يفاء أي رشط مل  يُسـال م، علام بأنه من مصلحة املودع الااترخي اإليداعست تثال ً

رشط بأرسع وقت ممكن لهذا ا  .ل

 4القاعدة 
يل تفلا تعلقة ابصا  لنرشملا

يا[ نصوص علهيا  نالفرتة ادل يا )]1(8يف املادة ملا شار إلهينتكون الفرتة ادل بارا  )1(8 يف املادة امل ا هر ا ًتة أ ت عسـ ش
بارا منأومن اترخي اإليداع،  ً ا بة ابألولويةعت  .ل اترخي طلب األولوية يف حال املطا
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شأن القاعدة   4بمالحظات 

بارا من اترخي اإلحتدد هذه  01.4املالحظة  هر ا تة أ يا من  ًالقاعدة فرتة د ت سـ عن يداع أو من اترخي طلب األولوية ش
ها  تب خال لتعني عىل ا ملك ناعي احملافظةي متس املودع ذكلندون رشص عىل رمس أو منوذج   .ل، إذا ا

رسية  هر يف حماوةل إلجياد توازن بني مصلحة املودعني يف احلفاظ عىل ا تة أ تريت فرتة ا لوا شسـ لخ
رشو  .لنمصلحة الغري يف ا

 5القاعدة 
يل لا تعلقة ابصتفا يغ ملا نوان ا بليل و ع تث لمت نوان املراسةلالقانوين ل  عأو 

ثل وفقا للامدة [ )1( مميني  بل )]4(9تع تب مبوجب ما ييلأي طرفيق  ثل  يني ا يغ  للمك  ملم تع  :تبل

نفصل  )أ( ميغ  يهيشار (تبل تويل "بعبارةما ييل   يفلإ كا يلع أو يوقعه املود")  الرمسيل  لتسجصاحب ا
نوانه، ثل و بني امس ا شخص املعين اآلخر و عأو ا ملم ي   أول

يع املودع،طلب ال )ب( يار املودع قمع تو تسب ا  .خح

تويل[ )2( كا تويل   )أ(  ] الرمسيل تعلق ا كجيوز أن  ل يالت مما هو الرمسي ّي بات وا سجبواحد أو أكرث من ا لتلطل
تويل كحمدد يف ا ل شخص الرمسيّ بات ا ل، أو باكفة  بةل، مع مراعاة أي طل يالته املوجودة وا ملق املعني و تسج ِّ

شخص نه ذكل ا ناء  لا يّ بث يت  .سـ

ترصفات )ب( ثل عىل بعض ا يات ا تويل صال لجيوز أن يقرص ا ملم ك تيض . حل يقوجيوز ألي طرف أن 
ياان رصحيا  يل  نازل عن ا ثل حق حسب الطلب أو ا نح ا ًتضمني أي تويل رمسي  ً ب سج ت ملم مي تك لل

 .بذكل

تب اةل اليت يقدم يف احل )ج( يغا إىل ا ملكفهيا خشص  ً ثل وتبل يه إىل أنه  ممشري  تب مل يكن في ملكولكن ا
تويليف حوزته يغ، ا سمل ا ك، وقت  ل بل لتت تيض تقدمي عين املطلوب، جيوز للطرف امل الرمسيّ يق أن 

تويل  كا تالرمسي ل هةل اليت حددها الطرفملكإىل ا ّب خالل ا هرين من اترخي، مل  شواليت ال تقل عن 
تويل الرمسي شخص إىل تقدمي ا كدعوة ذكل ا ل نه عىل أن  .ل نص يف قوا نيوجيوز ألي طرف أن  ي

تويل  شخص املذكور ال يكون هل أي أثر إذا مل يقدم ا كيغ ا ل ل َّبل هةل الرمسي ت تب خالل ا ملإىل ا ملك
 .ّاليت حددها الطرف

تويل[ )3( كاإلشارة إىل ا يغ]  الرمسيل تيض تضمني أي  تبلجيوز ألي طرف أن  تب يق ثل إىل ا ملك يوهجه  مم
تويل تب إشارة إىل ا بارش دلى ذكل ا كألغراض إجراء  ل ثل عىل أساسه الرمسيملكي ترصف ا ملم اذلي   .ي

هةل[ )4( نصوص علهيا  ملا شار إلهيا يف املادة ])6(9يف املادة ملا هةل ا مل ال تقل ا بارا من شعن ) 6(9مل ًهرين ا عت
يهاترخي اإل شار إ لخطار ا  . يف تكل املادةمل

تب ] ثباتاإل[ )5( تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا تيض تقدمي اإل للمكجيوز ألي طرف أن  ملك ثيق
يه يف الفقر شار إ يغ  يان وارد يف أي  لشك معقول يف حصة أي  م بل  ).1 (ةتب
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شأن القاعدة   5بمالحظات 

يذية) 2(7يستند هذا احلمك إىل القاعدة ).1(الفقرة  01.5املالحظة  بغي .  الرباءاتقانونعاهدة  مللتنفمن الالحئة ا ينو
يل  نفصل يوقعه مودع الطلب أو صاحب ا ثل إما مبوجب تويل  يني  بل أي طرف  سجأن  ك مم تتع لب م يق

بل املودع شخص املعين اآلخر، أو داخل الطلب املوقع من  قأو ا  . ل

نغافورة )د(و) ج(و )ب()3(4املادة ىل إ )2( الفقرةتستند و 02.5املالحظة  من ) ج(2حتدد الفقرة و. سـمن معاهدة 
تقدمي تويل هرين  بلغ  يا  كهذه القاعدة همةل د ل ت تب هبذا الصدد رمسيشن تجابة إىل دعوة ا ملك ا . سـ

تلف تني، ) 3(4القاعدة احلمك عن  ذكل خيو نغافورة اليت متزي بني  يذية ملعاهدة  هملمن الالحئة ا ّسـ لتنف
هرين هر واحد أو  شمن  شخص ش نوان ا سب  ل،  ع يغ ح يار . ابمسهلتبلاذلي يمت ا بب وراء ا ختوا سل

بب الوارد يف املالحظة همةل واحدة يف هذه القاعدة  تريت يف . 02.3للسمماثل  هةل اليت ا خيد أن ا مل ب
يح هذه اخملالفة ال يؤثر  هرين ألن  تصحهذه احلاةل يه من   . اترخي اإليداعيف ش

 6القاعدة 
يل لا تعلقة ابصتفا  لتبليغاتملا

يل لا[ )1( تضاء  طرفأليجيوز   )أ(  ])3(10ملادة املعلقة ابصتفا شار قا نوان املراسةل ا مل أن يكون  يهع  يف لإ
نوان  "1")3(10ة املاد يغعو شار القانوين  لتبلا يهملا عىل أراض حيددها ذكل " 2")3(10  يف املادةلإ

 .الطرف

ّبني  أن يقتيضجيوز ألي طرف أن  )ب( شخص املعين ي يل أو ا لمودع الطلب أو صاحب ا لتسج
هامعلومات الاتصال  بعضاآلخر  ية أو  تا مجيعا ل  :تبليغ أي يف ل

 ؛هاتفلا رمق "1"

 ؛فاكسال رمق "2"

 .لكرتويناإلربيد العنوان  "3"

ياانت [ )2( يغات عىل الورقلبا يع ا تو شفوعة  بلا ب لتمل يع إرفاق يقتيض أن ألي طرفجيوز ] ق تو ق ما ييل  ب
يعي املوقع شخص ا با  :لطل

ية ذلكل ئ أو الامس الريالعائةلبيان ابألحرف يوحض امس  )أ( ثا نيس والامس أو األسامء األوىل أو ا ل
ياره؛ سب ا شخص عادة  ها ذكل ا شخص، أو الامس أو األسامء اليت  تا ح ل خل تعملسـ ي

 

شخص يف حال عدم وضوح تكل الصفة من قراءة مبوجهبا يوحض الصفة اليت وقع نبويا )ب( ل ذكل ا
يغ  .لتبلا

يع[ )3( تو قاترخي ا يعإرفاق يقتيضطرف أن ي جيوز أل] ل تو ق ا يعل تو يه ا تارخي اذلي جرى  يان يوحض ا ق  ف لب ل . ب
تضاءويف حال  يغ قا تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  يع ا تو ترب اترخي ا يان وعدم تقدميه،  بل ذكل ا ت ل ل يع تب لل ملك ف ق

يع، أو اترخي تو قاذلي حيمل ا تارخي اسابقا ل سمح بذكلعين اكن الطرف املإذال ذلكل ا  .ي 
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يغ عىل الورق[ )4( يع  تبلتو يغ املوجه يكون فهيا اليت ال احليف ] ق يع ويكون كتب عىل ورق ملا إىللتبلا تو قا ل
 ن الطرفإ، فًمطلواب

ند  "1" يد مع مراعاة ا يع خبط ا تو ببل ا ل لل ق  ؛"3"يق

تعامل أشاكل أخرى من ا "2" سمح اب سـوجيوز هل أن  يع بدالي ًتو ق ثل ل يد،  يع خبط ا تو م من ا لق ل
شفر؛ تعامل خامت أو رشيط  توم أو ا بوع أو ا يع ا تو ما سـ خمل ملط قل

 

تعامل اخلمت بدال "3" شرتط ا ًوجيوز هل أن  سـ شخص ي يد يف حال اكن ا يع خبط ا تو ل من ا ل قل
نا يغ موا يعي اذلي يوقع ا ًا ط بل تب بدل املعين من مواطين للط شخص لا نوان ذكل ا ل واكن  ع

يه أو  نظامإذاضعىل أرا نه  يابة  يغ  يع ا نوي اذلي مت تو شخص ا ً اكن ا م عق ن بل ملع  مبوجب لتل
نه واكن هل حمل  يهامةإقنيقوا ية عىل أرا ية و ية أو جتارية  نا شأة  ض أو  فعل ع ص حقيقن  .م

ية[ )5( يغات الور يع عىل ا تو قتصديق ا بلق يغ وريق جيوز ألي طرف ]لتل يع عىل  تضاء تصديق أي تو تبلا ق ، ق
نص عىل ،)ب)(4(10لامدة وفقا ل يل واكن قانون الطرف  تخيل عن  تعلق اب يغ  ي إذا اكن ا سج ل ي تبل  .ذكللت

يغ[ )6( يع عىل ا تو بلا لتل ية ق طرف ليف حال اكن ا] لإلرسالنات املودعة يف شلك الكرتوين أو بوسائل الكرتو
ية بإيداعيسمح  يغات يف شلك الكرتوين أو بوسائل الكرتو ن ا يغ موقعلإلرساللتبل ترب ذكل ا بل،   إذاً التيع

يع لبياين لاشلك لا ظهر قتو يغ كام ) 4( للفقرة ًايقبهل ذكل الطرف وفقاذلي ل تلتبلعىل ذكل ا ُا   .ملسـ

ية لإلرسال[ )7( يغ وريق مودع بوسائل إلكرتو ية عن  سخة األ نا بل صل تن نه ] ل نص يف قوا نيجيوز للطرف اذلي  ي
يغ  ية عن أي  سخة األ تيض إيداع ا ية لإلرسال أن  ية بوسائل إلكرتو يغات الور بلعىل إيداع ا صل ن ن تبل لت يق ق ل

تب يل  دلى ا ملكمن ذكل ا  :لقب

بق إ "1" يه تعريف ما  سـشفوعا خبطاب يرد  فم  رساهل،ً

يغ  "2" تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  هر من ا بلوذكل خالل همةل ال تقل عن  ت لتل ملك ف ّش ي بوسائل ّ
ية لإلرسال  .نإلكرتو

يغات يف شلك إلكرتوين[ )8( تصديق عىل ا بلا يغات يف شلك ] لتل سمح بإيداع ا بلجيوز للطرف اذلي  لتي
تضاء إلكرتوين  يه من خالقا يل مصدقا  يغ من ذكل ا علأن يكون أي  ب ًبل َّ لق تصديق كام ت للل نظام إلكرتوين 

 .  ذكل الطرفيقرره

سمل[ )9( ّاترخي ا سدي] لت سمل ويقة أو  ترب فهيا  تللك طرف حرية حتديد الظروف اليت  ث ت ّيع سمل َ ثابة  ّد رمس  ت مب
به بل  مكتمن  سديد الرمس ابلفعل ق ند أو  سمل ا سديد هل يف احلاالت اليت يمت فهيا  تأو  ت ملستت هات  دلىّ جل ا

تايل ذكرها  :لا

تب فرعي هل،ف "1" تب أو  مكرع ذلكل ا ملك
 

تب الطرفأ "2" يابة عن  تب وطين  مكو  يةالطرف، إذا اكن نمك نظمة حكو م   ،لدوية م

ية للربيد، "3" مسأو دائرة ر
 

سلمي الربيد أو واكةل حيددها الطرفهيئةأو  "4"  َّ   املعين،لت
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تب املذكورة "5" ناوين ا نوان خالف  ملكأو  ع   .ع

نص ] اإليداع اإللكرتوين[ )10( يغ يف شلك أحد األطراففهيا ييف احلاةل اليت  نه عىل إيداع  تبل يف قوا ني
تارخي ا نحو، يكون ا يغ عىل ذكل ا ية لإلرسال ويودع فهيا ا يةل إلكرتو لإلكرتوين أو بو ل بل ن لتسـ سمل َ ّذلي  يت

تب ذكل الطرف  مكيه  تكل الوف شلك أو  يغ يف ذكل ا با ل يغ، رشطلتبل سمل ا بليةل اترخي  ت لتسـ  مراعاة ُّ
 ).8( الفقرة

شأن القاعدة مالحظات  6ب 

نغافورة6القاعدة عىل غرار ) 9(إىل ) 2(الفقرات  صيغت 01.6املالحظة  يذية ملعاهدة  سـ من الالحئة ا  . لتنف

يغ وريق )5(الفقرة تنص و 02.6املالحظة  يع عىل  تضاء تصديق أي تو تبلعىل أنه جيوز ألي طرف ا ق يغ ق لتبلإذا اكن ا
يل واكن قانون الطرف تخيل عن  سجتعلق اب ل تصديقتي نص عىل هذا ا ل املعين  نص يف إحدى . ي لوا

يع يربره كون القواعد عىل حاةل ميكن فهيا  تو تضاء تصديق ا قا يذية إطارا أكرث مرونة لق ًالالحئة ا لتنف
نص  تىض فهيا عىل حاالت أخرى فيهلميكن ا بل أو حذف أي من ُيققد  يع يف ا تو تق تصديق ا ملسـق ل
 .هذه احلاالت

 7 القاعدة
يل لا تصتفا  لتجديدعلقة ابملا

تة )2(11ألغراض املادة  بل  تجديد  تجديد وسديد رمس ا ها تقدمي الامتس ا بدأ الفرتة اليت جيوز خال سـ،  ل ت ل قت ل
تجديد، تحقاق ا هر عىل األقل من اترخي ا لأ سـ تارخي ش هر عىل األقل من ذكل ا تة أ ـي بعد  لو شسـ ِّوإذا قدم . تنهت ُ

ت تجديد أو سددت رسومه بعد اترخي ا سـالامتس ا ِّل سديد رمس ُ تيض  تجديد، جاز ألي طرف أن  تحقاق ا يقل
تجديد بول الامتس ا لإضايف   .لق

شأن   7 القاعدةبمالحظة 

تجديد و 01.7املالحظة  سديد رمس ا ها  تعني خال لتعلق هذه القاعدة ابلفرتة اليت  ت ي  ميكن أن الامتس جتديدأي تقدمي لت
تحقاق  إهمالوحتدد القاعدة عىل وجه اخلصوص فرتة . ًيكون مطلواب هر بعد ا تة أ سـال تقل عن  شسـ

تلزم دفع رمس إضايف تجديد، اذلي قد  سديد الرمس وتقدمي الامتس ا سديد  سـاترخي ا ل ت يت ل تونص . ل
يا(5املادة  ًاث سديد رمس هبدف احملافظة عىل احلقوق) ن ية ابريس عىل فرتة إهمال  لتمن اتفا وتمكن . ق

نص كذكل عىل فرتة إهمال  ية هذا احلمك يف أنه  لأ ي  . ً قد يكون مطلوابجتديدتقدمي أي الامتس مه

 8 القاعدة
يل لا تعلقة بصتفا هلاإلجراءاتوقف ملا تعلقة اب مل ا  مل

رشوط[ )1( شار لا شار يقتيض أن ألي طرف جيوز  )أ(  )]1(12 يف املادة إلهيامل ا شأن الالامتس ا مل ما ييل  ب
يه  ):1(12 يف املادة لإ

يلأو الطلب مودع  أن يوقعه "1"  ؛لتسجصاحب ا

ياانوأن  "2" ًتضمن  ب يةي هةل ا هةل وحيدد ا يد الامتس متديد ا ملعن  مل مل  .يف
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متديد همةل بعدإيداعيف حال مت  )ب( يفاء لك يقتيضانقضاهئا، جيوز للطرف أن  ل الامتس  رشوطست ا  لا
بق علهيا همةل يه الالامتس تطاليت  سه اذلي يودع  فبارشة العمل املعين يف الوقت   .نفم

شار [ )2( هةل ا ملالفرتة وا شار  )أ ( )]1(12ام يف املادة لهيإمل هةل ا مل ال تقل فرتة متديد ا ) 1(12 يف املادة إلهيامل
بارا هرين ا ًعن  عت هةل غري املمددةش  .مل من اترخي انقضاء ا

شار  )ب( هةل ا نقيض ا ملال جيوز أن  بارا" 2)"1(12 يف املادة إلهياملت هرين عىل األقل ا ًبل  عت ش  من ق
هةل غري املمد  .دةملاترخي انقضاء ا

رشوط[ )3( شار  لا شار يقتيض أن ألي طرفجيوز ] )أ()2(12 يف املادة إلهياملا شأن الالامتس ا مل ما ييل  ب
يه  :)أ()2(12 يف املادة لإ

يلأو الطلب أن يوقعه مودع  "1"  ؛لتسجصاحب ا

ياان "2" تضمن  ًوأن  ب يد الامتس وقف ي هةل وحتديدبسبب اإلجراءاتيف  ثال  مل عدم الا هةل  مت ملا
ية  .ملعنا

ناء عىل املادة اعإيدهمةل [ )4( شار ] )ب()2(12ب الامتس  هةل ا نقيض ا ملال جيوز أن   يف املادة إلهياملت
هرين ) ب()2(12 شبل  تب ّبعد أن يوجه ق يد بأن ًإخطاراملكا يل أو مودع الطلبيف   مل لتسجصاحب ا

تب هةل اليت حددها ا ملكثل  للم  .ميت

نصوص علهيا يف املادة [ )5( ناءات ا ملالا ناء عىل ليس الطرف م)] 3(12سـتث بلزما مبا ييل 
 ):2( أو )1(12 املادة

بق وقف اإلجراءاتوقف  "1" هةل  تعلق  سـ ملرة اثية أو ألية مرة الحقة فامي  ي  اإلجراءاتمبن
ناء عىل املادة  بشأهنا   ؛)2(أو ) 1(12ب

ناء عىل املادة اإلجراءات الامتس لوقف إليداع اإلجراءاتووقف  "2" أو ) 2(أو  )1(12ب 
ناء ع  ؛)1(13ىل املادة بالامتس لرد احلق 

سديد رسوم اإلجراءاتووقف  "3" هةل  تعلقة  ت ا تجديدمبمل  ؛لا

بارشة أحد اإلجراءاتووقف  "4" هةل  تعلقة  مل ا ئة اإلجراءاتمبمل هي دلى جملس طعن أو 
تب؛إطارمراجعة أخرى مؤلفة يف  ملك ا

 

بارشة أحد اإلجراءاتووقف  "5" هةل  تعلقة  مل ا  ؛ بني األطرافاإلجراءاتمبمل

بة ابألولوية أو ب تعلقةمل ااإلجراءاتووقف  "6" ليح املطا  .إضافهتاتصح

شأن القاعدة   8بمالحظة 

 .تنفيذية ملعاهدة قانون الرباءاتل من الالحئة ا12 القاعدةعىل غرار  هذه القاعدة صيغت 01.8املالحظة 
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 9القاعدة 
يل لا ناية املعلقة صتفا تب وجود ا تضح  لعبرد احلقوق بعد أن  للمكي  الالزمةّ

 د انعدام القصوأ

شار إلهيا يف املادة [ )1( رشوط ا ملا يع ألي طرفجيوز ]   )أ()1(13ل شرتط تو ق أن   أو مودع الطلبي
يل يه يف املادة لتسجصاحب ا شار إ ل عىل الالامتس ا  .)أ()1(13مل

شار إلهيا يف املادة [ )2( هةل ا ملا ناء عىل املادة ]   )ب()1(13مل رشوط  يفاء ا يه الالامتس وا بتكون همةل تو ل ت سج
تني)ب()1(13 تا نقيض من بني املدتني ا يأول مدة  ل  :لت

بارشة  "1" هةل احملددة  ثال  بب عدم الا بارا من اترخي زوال  ملهرين عىل األقل ا ت للمت س مش ً ع
 اإلجراء املعين؛

بارشة اإلجراء املعين أو 12و "2" هةل احملددة  بارا من اترخي انقضاء ا هرا عىل األقل ا مل  ملت ًش عً
هرا عىل األقل ا12 عت  ً نصوص علهيا يف املادة ش هةل ا ملبارا من اترخي انقضاء ا مل يا(5ً ًاث من ) ن

سديد رمس  تعلقا بعدم  ية ابريس، يف حال اكن الالامتس  تاتفا ً م تجديدق  .لا

شار إلهيا يف املادة [ )3( ناءات ا ملالا شار إلهيا يف املادة ختص]   )2(13سـتث ناءات ا مل الا  حاالت) 2(13سـتث
هةل  ثال  للمعدم الا يةاحلاالت يف مت تا لا  :ل

ناء عىل املادة  "1" يه الامتس لوقف اإلجراءات  بتو ّأو الامتس لرد احلقوق ) 2(أو ) 1(12ج
 ؛)1(13بناء عىل املادة 

ئة مراجعة أخرى مؤلفة يف إطار و "2" هيبارشة أحد اإلجراءات دلى جملس الطعن أو  م
تب؛ ملكا

 

بارشة أحد اإلجراءات بني األطراف "3"  ؛مو

بارشة إجراء  "4" بة ابألولوية أو تصحيح املمو  .إضافهتالطا

شأن   9 القاعدةبمالحظة 

 .تنفيذية ملعاهدة قانون الرباءاتل من الالحئة ا13 القاعدةعىل غرار هذه القاعدة صيغت  01.9املالحظة 

 10القاعدة 
يل لا تعلقة صتفا يص أو تدوين الامتس رشوط بملا يينختر  عتأمني 

يص أو تدوين أو تعديل  يينختر  ئه أو إلغاعتأمني 

توي الامتس ألي طرفجيوز   )أ(  ]حمتوايت الالامتس[ )1( تيض أن  حي أن  ناء عىل املادة تدوين يق يص  بتر خ
ية أو ) 6(أو ) 1(14 تا نارص ا ياانت أو ا لعىل بعض ا ل لع  :لكهالب

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا لتسج
 

ثل؛ "2" يل  نوانه إذا اكن لصاحب ا ثل و َّوامس ا مم سج ع لتملم ّ
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نوان  "3" نوان  القانوينللتبليغ عو نوان من ذكل عأو  يل  عللمراسةل إذا اكن لصاحب ا لتسج
يل؛ لقبا

 

نوانه؛ "4" عوامس املرخص هل و َّ
 

ثل؛ "5" نوانه إذا اكن هل  ثل املرخص هل و َّوامس  ممَّ ع ّمم
 

نوان "6" يغعو نوان  القانوينللتبل  يل؛للمراسةل ع أو  نوان من ذكل ا بإذا اكن للمرخص هل  لقع َّ
 

ن "7" طوامس دوةل يكون املرخص هل من موا ّهيا وامس دوةل يكون فهيا حمل إقامة املرخص هل، َّ
ية وفعاةل للمرخص هل، إن  ية أو جتارية  نا شأة  َّإن وجد، وامس دوةل تكون فهيا  ّ حقيق ع ص من

 وجدت؛

يل  "8" ناعيتسجورمق  منوذج ا لصالرمس أو ا يص؛ل خ موضع الرت
 

نأوورمق الرمس  "9" ية اليت  نا ناعي أو أرقام الرسوم والامنذج ا منوذج ا ُم ا ع لص لص يصل  خحت الرت
يع الرسوم والامن يص  نح الرت مجلإذا مل  خيم يلُ نة يف ا ية ا نا سجذج ا ع لتلص  ؛ملبي

ثاريإن بيان و "10" يص ا ئالرت  ؛ثاري أو حرصيسـتئ أو غري اسـتخ

يص  "11" ند ينسحب عىل خوأن الرت يل فقط،  ها ا عجزء من األرايض اليت  لتسج يشمل
يان رصحي بذكل اجلزء من األرايض؛ تضاء، مع  بالا ق

 

يصومدة رساين "12"  .خ الرت

توي الامتس تعديل ألي طرفجيوز  )ب( تيض أن  حي أن  يص أو إلغاء ذكلتدوين يق تدوين ختر بناء ل ا
ية أو ) 1(15عىل املادة  تا نارص ا ياانت أو ا لعىل بعض ا ل لع  :لكهالب

نود من  "1" ياانت املحددة يف ا با لب َّل ية " 8"إىل "1"ُ  ؛)أ(عمن الفقرة الفر

تعديل املطلوب  "2" يعة ا لو نهطب يان ابلامتس تدوين اإللغاءنطاقه و يتدو  .بأو 

ندات املؤيدة [ )2( ِّا يصلتدوينملست تيض أن يكون الامتس ألي طرفجيوز   )أ(  ]خ الرت  تدوينيق أن 
متس يار الطرف ا سب ا يني،  تا شفوعا بأحد األمرين ا يص  ِالرت ملل ت ح ل ل خم ً  :خ

بني األطراف واحلقوق املرخص هبا، "1" يص  َّتخرج من عقد الرت ِّ ي خسـ تضاء أن  وجيوم قز ا
تخرج كون ي تصة ) اكتب عدل(ِّ من موثق للعقود اَّمصدقملسـذكل ا ئة  ّأو أية  خم هي

تبأخرى، ترصف دلى ا ثل خمول ا ملك أو عىل يد  ل ّمم سمح  ّ بق  يإذا اكن القانون ا ملط
يحا من العقد؛،بذكل تخرجا  باره  ً اب حصً سـ مت ع

 

يص وأ "2" خيان غري مصدق ابلرت َّ يل واملرخّعموق ب َّ من صاحب ا  .ص هللتسج

نح  )ب( يص أن  يس طرفا يف عقد الرت ية  تيض من أي رشيك يف ا ميجيوز ألي طرف أن  خ ل مللك ًيق

نه ند موقع  يص يف  ته الرصحية عىل الرت مموا خ ّفق  .سـ
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تعديل [ )3( ندات املؤيدة  لا ِّ يصتدوين ملست تيض إرفاق الامتس تعديل ألي طرفجيوز   )أ(  ]خالرت يق أن 
نداتدوين يص بأحد ا ت الرت متسملسخ يار الطرف ا سب ا ية،  تا ِت ا ملل ت ح ل  :خل

متس يف  "1" تعديل ا َندات تؤيد ا ملل ل ِّ يص؛تدوين مست خالرت
 

يصأو  "2" تعديل الرت خيان غري مصدق  ب يل واملرخص هلَّ موقعَّب َّ من صاحب ا  .لتسج

نح  )ب( يص أن  يس طرفا يف عقد الرت ية  تيض من أي رشيك يف ا ميجيوز ألي طرف أن  خ ل مللك ًيق

ته الرصحية  نهفقموا ند موقع  يص يف  معىل تعديل الرت  .سـخ

ندات املؤيدة إللغاء [ )4( ِّا يصتدوينملست تيض إرفاق الامتس إلغاء ألي طرفجيوز ] خ الرت  تدوينيق أن 
متس يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا يص بأحد ا ِالرت ملل ت ح ل خل ت  :ملسخ

"1" 

متس مس َندات تؤيد اإللغاء ا ملل ِّ يص؛لتدوينت خ الرت
 

َّيان غري مصدق بأو  "2" يصب يل واملرخص هلَّ موقعخإلغاء الرت َّ من صاحب ا  .لتسج

شأن    10 القاعدةبمالحظة 

نغافور10 القاعدةعىل غرار هذه القاعدة صيغت  01.10املالحظة  يذية ملعاهدة  سـ من الالحئة ا  .ةلتنف

 11القاعدة 
يل لا تعلقة صتفا يري يف لامتس ابملا يةتغتدوين   مللكا

توي الامتس ي طرفألجيوز  ]حمتوايت الالامتس[ )1( تيض أن  حي أن  يري يف ايق ناء عىل املادة مللكيةتغتدوين  ب 
ية أو 18 تا نارص ا ياانت أو ا ل عىل بعض ا ل لع  :لكهالب

يد الامتس  "1" يفيان  ية؛تغيري يف  تدوينب مللكا
 

يلو "2" يري املعين لتسجمق ا  ؛لتغاب

نوانه؛و "3" يل و عامس صاحب ا لتسج
 

نوانه؛اجلديد املاكل امس  "4"  عو

يري اترخي  "5" ية؛يف لتغا مللكا
 

نهيا وامس دوةل يكون فهيا حمل إقامة اجلديداملاكل وامس دوةل يكون  "6" املاكل ط من موا
ية وفعاةل اجلديد ية أو جتارية  نا شأة  ّ، إن وجد، وامس دوةل تكون فهيا  حقيق ع ص للامكل من
 ، إن وجدت؛اجلديد

ثل  "7" ّوامس  يل مم ثللتسجصاحب ا نوانه إذا اكن هل  َّو مم  ؛ع

ثل  "8" ّوامس  ثل  اجلديداملاكلمم نوانه إذا اكن هل  َّو مم  ؛ع

نوان "9" عوإذا تعني أن يكون للامكل اجلديد  يغ ّ نوانالقانوين للتبل   للمراسةل، ذكل عأو 
نوان  .لعا
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يه و "10" يري املطلوبعلاألساس اذلي يقوم   .لتغا

رشوط[ )2( تعلقة ابلا ِّندات املؤيدةمل ا يةتغيري يف  لتدوين ملست تيض إرفاق ال ]مللكا امتس يقجيوز ألي طرف أن 
يري يف  يةلتغتدون ا متسمللكا يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا ِ بأحد ا ملل ت ح ل خل  :ملست

سخة مصدقة من موثق للعقود  "1" تضاء أن تكون تكل ا ِّسخة عن العقد، وجيوز ا َّ ن لن اكتب (ق
بارها مطابقة للعقد األصيل؛) عدل تصة عامة أخرى، اب تأو أية سلطة  عخم

 

بني  "2" تخرج من العقد  ّو ي تخرج مل ايفتغيري لامسـ تضاء أن يكون ذكل ا ملسـية، وجيوز ا ق لك
ِّقا من موثق للعقود َّمصد باره  )اكتب عدل(ً تصة عامة أخرى، اب تأو أية سلطة  عخم ّ

ًتخرجا   ؛ األصيللعقدلً مطابقامسـ

هادة نقل غري مصدقة "3" َّو يل واملاكل اجلديد؛ ش لتسجموقعة من صاحب ا َّ 

يل وامل "4" ند نقل غري مصدق موقع من صاحب ا سجو  . اكل اجلديدلتسـ

تىض األمر  ]طريقة تعريف الطلب بدون رمقه[ )3(  ادراصمل يكن الرمق لكن ذكل تعريف طلب برمقه وقإذا ا
ثهلودع الطلبمعروفا ملبعد أو  َّترب معرفا الطلب فإن ، مم أو   : ذكرهما ييلِّقدم  إذاُيع

تب للطلب، مينحه  اذليؤقت املرمق ال "1"   وجد؛إنملكا

سخة  "2"  ن الطلب؛عنأو 

ناعي صوير تأو  "3" منوذج ا لصللرمس أو ا تارخيبيان ب مشفوعل تب  لا يه ا سمل  ملكاذلي  ف َّ ت
ثل، وبرمق يوفره مود ثل ملمالطلب، عىل حد عمل مودع الطلب أو ا ملمع الطلب أو ا

 .لتعريف الطلب

شأن القاعدة   11بمالحظة 

 من 7 نغافورة والقاعدةسـمن معاهدة ) و(و) ب)(1(11املادة عىل غرار  هذه القاعدة صيغت 01.11املالحظة 
نغافورةالالحئ يذية ملعاهدة  سـة ا  .لتنف

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


