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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2011كأ
 
 

  مشروع مواد-قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

  األمانةمن إعداد

 مقدمة

يةنظرت  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج شار إلهيا يف  (ملع ملا
نة "خترصمبما بعد  سة  يف دورهتا اخل")للجا يف من ما رشين، اليت عقدت يف  جنوا  يف ،2011 أبريل 1 مارس إىل 28لع

ية وممارساته وع أحاكممرش نا عقانون الرسوم والامنذج ا ئوخلص ريس ادلورة إىل أنه ). SCT/25/2ثالويقة نظر ا (لص
نة" رشين  سادسة وا نظر فهيا يف ادلورة ا تمس من األمانة أن تعد ويقة معل معدةل  للجا ل لل ث لعل ّ ّ ومن املقرر أن تأخذ تكل . ُ

يقات املقدمة يف ادلورة  يع ا ّالويقة  تعل جبم نقاشلث تيض مزيدا من ا لاجلارية وأن تربز القضااي اليت  تمس من الوفود أيضا . تق ُوا ل
نة هام هبا يف أعامل ا ية الاطالع عىل آراهئم واإل يني  تخدمني الو ثريا مع مجموعات ا شاور  للجا بغ ن سـ ك ست ط مل سط  .ل يخصص  قو َّسـ

ية نا رشين للعمل عىل الرسوم والامنذج ا سادسة وا عوافر من ادلورة ا لص  ".لعل

شات .2 نا قوخالل ا سـمي ويقة العمل مل نة، اقرتح عدد من الوفود  رشين  سة وا ث اليت جرت خالل ادلورة اخلا تق للج لعم
رشوعات مواد يف حني  تضمن الويقة األوىل  يث اكن من املقرر أن  سري الرجوع إلهيا  تني  ماملعدةل إىل و ث ت حي تيق ثلويقة سـتضم الث

رشوعات قواعد ية  ثا ما ن ثألمانة ويقيت معل أوالهام يه هذه الويقة اليت يلهيا توبعا ذلكل، أعدت ا. ل رشوعات مرفق ث متضمن  ي
ية وممارساتهمواد خاصة ب نا عقانون الرسوم والامنذج ا ـي الويقة . ، أي أحاكم عامةلص ية  ثا ثأما ا ن  مرفق اليت يلهيا SCT/26/3فهل

رشوعات قواعد  متضمن  ًتفصل عددا مني ية واإلدارية اليت أثريّ رشوعات املوادت يف عدد منلفن اجلوانب ا  .م 
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يةعدت هذه وقد أ .3 نا ية ا ئا ث ليلك رشين اليت عقدتله نة خالل ادلورة الرابعة وا بعة يف الواثئق بطلب من ا لع ا للج يف  ملت
ياغة وتريم إىل . 2010 نومفرب 4 إىل 1جنيف من  نايم ومرن  نقاش ووضع إطار د سائل موضع ا يل ا للصيل  ي ل مل حتل تسه

يةالالحقة لقانون الرس ية ا ثقا تصادية وا ية والا ية والاجامت نولو تغريات ا يث يواكب ا بلوم والامنذج،  ل ع ل تقحب ملسـل ف ق ج  .تك

تضمن  .4 يةاجلديدة ثالويقة األحاكم هذه مرفق يو تا لا نةل رشين  سة وا للج اليت اقرتحهتا الوفود خالل ادلورة اخلا املادة : لعم
رش الالحق الامتس ) (3(9دة ، واملا)اترخي اإليداعغراض  ألمسموح به رشط إضايف) (2(5 الرمس  عىل احملافظةاللامتس لنا

ناعي دون رش منوذج ا نأو ا لص ناوين (19، واملادة )ل لعيريات يف األسامء وا  ).تصحيح خطأ (20، واملادة )تغ

نة  .5 نظر يف هذللجإن ا ه لمدعوة إىل ا
 : وإىلثالويقة،

رشوع املواد؛ "1" يق عىل  ما  لتعل
رشوع املواد "2" تعراض  موا ها أو سـ يل وتعد

ياغة وأ  أو حذف أي  أخرىمرشوعات موادص 
 مهنا؛

يف  "3" شأن تريد كوحتديد  ها  بمواصةل  معل
 .قانون الرسوم والامنذج وممارساته

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

توايت  حملا

 الصفحة

 املواد

ترصة :1املادة  تعابري ا خملا  2.....................................................................................................................ل

بق علهيا هذه املواد :2املادة  ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا تطا ع لص  4.........................................................لطل

 5...............................................................................................................................الطلب :3املادة 

نوان املراسةل :4املادة  يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  7............................................................................ل

 9........................................................................................................................اترخي اإليداع :5املادة 

شفف :6املادة   11.......................................................................................لكرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

 12..............................................................................................رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع :7املادة 

 12.....................................................................................................................تقسـمي الطلب :8املادة 

ناعي :9املادة  منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  13...............................................................................................ن

يغات :10املادة   15..........................................................................................................................لتبلا

تجديد :11املادة   17............................................................................................................................لا

هل :12املادة  تعلقة اب ملوقف اإلجراءات ا  18...............................................................................................مل

ناية الالزمة أو انعدام القصد :13املادة  تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   20............................................للمكي

يين :14املادة  يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   21.......................................................................................خل

يين أو إلغائه :15املادة  يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   23...................................................................خل

يص :16املادة  خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت  23.....................................................................................ت

يص :17املادة  خيان الرت  24....................................................................................................................ب

ية :18 املادة يري يف ا مللكالامتس تدوين   24..................................................................................................تغ

ناوين :19املادة  لعيريات يف األسامء أو ا  26................................................................................................تغ

 27.....................................................................................................................تصحيح خطأ :20املادة 

يذية :21املادة   29..................................................................................................................لتنفالالحئة ا
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 املواد

 1املادة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

  :وما مل يذكر خالف ذكل رصاحةألغراض هذه املواد، 

بق هذه ا" الطرف"تعين لكمة  "1" ية دوية  نظمة حكو تطلك دوةل أو  ل م   ؛ملوادم

تب"عين لكمة وت "2" ية؛" ملكا نا يل الرسوم والامنذج ا عواكةل أحد األطراف امللكفة  لص بتسج َّ 

يل"وتعين لكمة  "3" بل " لتسجا ناعي من  نح براءة لرمس أو منوذج  ناعي أو  قيل رمس أو منوذج  صم ص تسج
 مكتب؛

نح براءة لرمس أو منوذج " الطلب"وتعين لكمة  "4" ناعي أو طلب  يل رمس أو منوذج  مطلب  ص تسج
 صناعي؛

بارة  "5" يه يف املادة " الطلب الفرعي"عوتعين  شار إ للك طلب كام هو   ؛8م

بارة  "6" بق"عوتعين  ّالقانون ا ن، قانون ادلوةل يف حال اكن الطرف دوةل، والصكوك القانوية اليت تعمل "ملط
ية دوية؛ نظمة حكو ية ادلوية يف حال اكن الطرف  نظمة احلكو لمبوجهبا ا ل ممل م  م

رس اإلشارات إىل  "7" ناعيالرمس "تفو منوذج ا لصأو ا ية"بأهنا إشارات إىل " ل نا عالرسوم والامنذج ا يف " لص
يلحال اكن الطلب يني أو أكرث؛لتسج أو ا نا تضمن رمسني أو منوذجني  ع  ص  ي

رس اإلشارات إىل أي  "8" نوي عىل حد سواء؛" خشص"تفو يعي وخشص  معبأهنا إشارات إىل خشص   طب

بارة  "9" تب"عوتعين  بارش دلى ا ملكإجراء  تعلق لك إجرا" َم تب يف ما  بارشة دلى ا يء من اإلجراءات ا ملكمل َ
يل؛  تسجبطلب أو 

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

بارة  "11" تبجسال"عوتعين  تب وخت" ملكت ا ها ا ملكمجموعة املعلومات اليت  بات تص وشملحيفظ لطل ا
يالت  ، أاي اكنت ادلعامة اليت حتفظ فهيا تكل املعلومات؛لتسجوا

شخص " ودعامل"وتعين لكمة  "12" شخص اذلي يطلب َّاملدونلا تب عىل أنه ا ل يف جسالت ا تسجيل ملك
ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا بق؛ وأ أو عىل أنه خشص آخر يودع الطلب ل ملطتابعه، وفقا للقانون ا ي

 

بارة  "13" يل"عوتعين  شخص املذكور هبذه الصفة يف جسال" لتسجصاحب ا تبلا  ؛ملكت ا

بارة  "14" 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
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بارة  "15" شأن ا" تصنيف لواكرنو"عوتعين  شأ مبوجب اتفاق لواكرنو  يف ا تا لتص بل ن صنيف ادلويل للرسوم ملن
ية املوقع يف لواكرنو يف  نا َّوالامنذج ا ع ت8لص يحه وتعديهل1968وبر ك أ  ؛تنق، كام مت 

يص"لكمة وتعين  "16" ت" خالرت يصا ابال نتر ً ية مبوجب قانون الطرف؛خ نا عفاع ابلرسوم والامنذج ا لص
 

بارة  "17" يص؛" َّاملرخص هل"عوتعين  شخص اذلي حيصل عىل تر خا  ل

بارة  "18" يذيةالالحئة "عوتعين  شار" لتنفا  .21  إلهيا يف املادةملالقواعد ا

شأن املادة   1بمالحظات 

رشين  1.1املالحظة  سة وا يقات املقدمة يف ادلورة اخلا بعا  لععدل تريب املصطلحات املعرفة يف هذه املادة  م تعل للت ت ّ ُ
يف من اليت عقدت يف بل2011 أبريل 1 مارس إىل 28جن  تعامل املصطلحات  ق، من أجل تفادي ا  سـ

ها  .يفتعر

ند  2.1ملالحظة ا بري ."1"لبا تخدم  تع  بق " الطرف"يسـ تلفة من الويقة من أجل عدم إصدار حمك  سـيف أجزاء  ث مخم
تعلق بقانون تاجئ العمل ا يعة  ملعىل  ن ية وممارساتهطب نا ع الرسوم والامنذج ا  .لص

ندان  3.1املالحظة  يل رمس " طلبال"تشمل لكمة . "4"و"3"لبا بات املقدمة  سجا نح لتلطل ناعي و ملأو منوذج  ص
ية حبامية قانون الرباءات نا تع فهيا الرسوم والامنذج ا نظم اليت  ناعي يف ا عبراءة لرمس أو منوذج  لص مت ل . تص

نح الرباءة لرمس أو منوذج " تسجيللا"توشمل لكمة  ناعي و منوذج ا يل الرمس أو ا مكذكل  لص لسج ت
نا تع فهيا الرسوم والامنذج ا نظم اليت  لصناعي يف ا مت ل  . عية حبامية قانون الرباءاتتص

ند  4.1املالحظة  تعامل لكمة . "10"لبا يغ"سـورد ا تب فقطإىل لإلشارة" لتبلا ووفقا ذلكل، فان . ملك ما يودع دلى ا
تب إخطارأي  يل املودع أو إىلملك أو خطاب يرسهل ا  أو أي خشص معين آخر ال يعد لتسجصاحب ا

ند" تبليغا" تعريف الوارد يف هذا ا بسب ا ل يغ"تشمل لكمة و .لح تعريف الوارد يف " لتبلا سب ا لأيضا  ح
ند  يةلكلبهذا ا تويالت الر يل، مبا يف ذكل ا شأن طلب أو  تب  مس ويقة تودع دلى ا ك ل سج ب تث  .ملك

ند  5.1املالحظة  بارة . "11"لبا تعملت  نة، ا رشين  سة وا يقات املقدمة يف ادلورة اخلا عبعا  سـ للج م تعل لعت جسالت "لل
تب بار" ملكا ية"ة عبدال من  نا عجسل الرسوم والامنذج ا تعملت يف الويقة "لص ث اليت ا . SCT/25/2سـ

بارة  تب"عوترد  ند . معاهدة قانون الرباءاتيف " ملكجسالت ا شار إلهيا يف هذا ا بوشمل املعلومات ا مل لت
بات وحمتوايت يالتلطل ا شار  لتسجا يحات ا ملوا شار إلهيا يفو 20 املادة  يفإلهيالتصح يريات ا ملا  لتغ

تربها املاكتب . 19 و18دتني املا ياانت اليت ال  شمل ا تعني علهيا أن  تعوال  ب ت  عىل الرمغ" معلومات"لي
يل تعلق بطلب أو  سجمن أهنا   .تت

ن 6.1املالحظة  يص"مصطلح و" املودع "أدرج تعريف مصطلح. "17"و" 16" و"12"د ولبا مصطلح و" خالرت
يقات املقدمة يف ادلورة اخلا" املرخص هل" تعلبعا  نةللت رشين  للجسة وا  .لعم
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 2دة اامل
ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا عا لص  دطبق علهيا هذه املواتلطل

بات[ )1( تب طرفت  ]لطلا ية اليت تودع دلى  ية واإل بات الو مكبق هذه املواد عىل ا مي ن لطل قلط يه  ط بة إ لأو اب لنسـ
ية باهتا الفر عوعىل   .طل

ية[ )2( نا عالرسوم والامنذج ا ها كرسوم أو طبق هذه املت  ]لص ية اليت ميكن  نا تسجيلواد عىل الرسوم والامنذج ا ع لص
بق ناء عىل القانون ا ية  نا ّمناذج  ملط ب ع  .ص

شأن املادة م  2بالحظات 

تب دوةل، فضال عن هذه األحاكم طبق تسـ. )1(الفقرة  1.2املالحظة  ية املودعة دلى  بات الو ًعىل ا مك ن طلطل
نظمة حك تب اتبع  بات املودعة دلى  ملا ية مكلطل يةمو يهقلميإ بة إ ل، أو اب بات . لنسـ لطلوشار إىل هذه ا ي

ية "عبارةبيف هذه الفقرة  بات اإل ميا ث". قللطل ية ةلمومن األ نظامت حكو م عىل ماكتب  تب قلميإم مكية، 
ية  سوق ادلا يق يف ا خلا ل ية الفكرية  ،OHIM(1(لتنسـ ية  نظمة األفر للملكوا يق نظمة � OAPI(2(مل ملوا

ية  ية األفر للماإل يق ية الفكرية ،ARIPO(3(لكية الفكرية قلمي يلوكس  تب  للملك و ن   .BOIP(4(بمك

بات كام يه حمددة يف املادة يُ 2.2املالحظة  بق عىل ا لطلتوىخ من هذه األحاكم أن  بات "4"1تط لطل، فضال عن ا
نصوص علهيا يف املادة  ية ا ملالفر ها عىل أي . 8ع بق بعض هذه األحاكم أو  لكلكن ميكن للطرف أن  يط

ها الفقرة نوع خ بات اليت مل  تشملاص من ا بات ) 1(لطل لطلثل ا  ".املمكةل"أو " املعدةل"أو " احملوةل"م

بعة يف الفقرة  3.2املالحظة  تبديل للمقاربة ا نظر يف ) 1(ملك نة يف ا سابقة، قد ترغب ا ها يف املالحظة ا لالوارد و للج ل صف
شمل أنواعا  هذه األحاكم  يق اإللزايم  يع نطاق ا معتو يتط ب لسـ ل بات ل ثل ا بات،  لطلنة من ا لطل " احملوةل"مي

بق"املمكةل"أو " املعدةل"أو  نصوص علهيا يف القانون ا ملط، وذكل يف احلاالت ا  .مل

بقت اإلشارة إىل ذكل يف املالحظة  4.2املالحظة  سـبق هذه األحاكم أيضا، كام  ية2.2تط بات الفر ع، عىل ا . لطل
نص عىل أن بإماك8ويرتتب ذكل عن املادة  سـمي الطلبت اليت  متس  تقن املودع أن  وقد اقرتح . يل

ية إال إذا  بات الفر بق هذه األحاكم عىل ا نة أال  رشين  سة وا عوفدان خالل ادلورة اخلا لطل تط للج لعم
شأن املادة 4.8 إىل 1.8وترد يف املالحظات من . نص عىل ذكل أحد األطراف ية 8ب  يقات إضا ف  تعل

سأةل  . ملخبصوص هذه ا

ناعيتال . )2(ة الفقر 5.2املالحظة  منوذج ا لصتضمن هذه األحاكم تعريفا للرمس أو ا ل بق هذه األحاكم عىل أي . ً ّو سـتط
ناعي يهل كرمس أو منوذج  ناعي ميكن  صرمس أو منوذج  سج نحه  ،تص  منوذج و أرمسة براءمأو ميكن 

بقصناعي،  ّناء عىل القانون ا ملط سأةل حتديد املادة اليت ميكن حاميهت.ب م وبعا ذلكل، تظل  ا كرمس أو ت
تصاص قانون لك طرف ناعي من ا خمنوذج   .ص
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 3املادة 
 الطلب

ياان) أ] (حمتوايت الطلب؛ الرمس[ )1( تيض تضمني الطلب بعض ا لبجيوز ألي طرف أن  ية يق تا نارص ا لت أو ا ل لع
ها  :مجيعأو 

يل "1"  ؛تسجالامتس 

نوانه؛و "2"  عامس مودع الطلب و

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

يذية؛ "4" ناعي، كام هو مقرر يف الالحئة ا منوذج ا لتنفوتصوير للرمس أو ا ّ لص  ل

يه بأولوية  "5" تفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب  فويف حال رغب مودع الطلب يف الا سـ
ناء  تضاؤها  بااتت املؤيدة إلقرار األولوية واليت جيوز ا ياانت واإل سابق، مع ا بذكل الطلب ا ث ب قل ل

ية ابريس؛ م4 عىل املادة  قن اتفا

تفادة من املادة  "6" ية ابريس، إ11سـويف حال رغب مودع الطلب يف الا أن بيفيد ثبات ق من اتفا
ها الرمس أو  تخدم أل ناعي أو اليت  منوذج ا سد الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا جلا سـ لص جت ن ين مل لمل

ها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي؛ ناعي قد مت عر منوذج ا ضا لص  ل

نارص ب وأية "7" يذيةعياانت أو  لتنفمقررة يف الالحئة ا ّ . 

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

ياانت ] حظر أية رشوط أخرى[ )2( بة إىل الطلب، خالف ا نرص اب يان أو  بال جيوز اشرتاط أي  سـ ع لب لن
شار إلهيا يف الفقرة  نارص ا ملوا  .10ويف املادة ) 1(لع

نا[ )3( يني أو أكرث، مع ] عية يف الطلب ذاتهصعدة رسوم ومناذج  نا شمل الطلب رمسني أو منوذجني  عجيوز أن  ص ي
بق نص علهيا القانون ا رشوط اليت ميكن أن  ّمراعاة ا ملط ي  .ل

بات[ )4( ناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد يكون ] ثاإل تب أ بات إىل ا تيض تقدمي اإل ثجيوز ألي طرف أن  ملكث يق
تب شك معقول يف حص نرص وارد يف الطلبللمكفهيا  يان أو  عة أي   .ب

شأن املادة   3بمالحظات 

تضاؤها يف الطلب 1.3املالحظة  نارص اليت جيوز ا ياانت وا قتقرتح هذه املادة قامئة حمددة  لع  )1(الفقرة وإذا اكنت . للب
تضهيا أحد األطرافحتدد توايت اليت ميكن أن  يق احلد األقىص  ن توحض أنه ال ميك )3(الفقرة ، فإن للمح

نارص أخرى يف الطلب خالف تكل اليت ميكن أن  10تقتضهيا املادة  بعألي طرف أن يطالب 
يغات("  ").لتبلا

تضمن 2.3املالحظة  تعني عىل هذه املادة أال  ترب وفدان أنه  نة، ا رشين  سة وا تخالل ادلورة اخلا ي ع للج سوى قامئة  لعم
نارص واقرتحا حذف الفقرة  ية  للعتو رصحت بأن هذا احلمك عىل جانب لكن وفودا أخرى ). 2(ضيح

ية ألنه هيدف إىل  مهبري من األ يةتبسـيط اإلجراءاتك نا تعلقة ابلرسوم والامنذج ا ع ا لص سريهامل كام أن . تي و
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نارص تعلقة ابلرسوم  للعوضع قامئة حمددة  ية ا ملسامه يف إحداث إطار معروف لإلجراءات ا شلك لي س
ية نا عوالامنذج ا  .لص

توايت ال هيدف هذا  3.3املالحظة  بات، بل يريم إىل حتديد احلد األقىص  توى موحد  للمحاحلمك إىل إحداث  للطل حم
نارص اليت ميكن أن يطالب هبا يقة اب لعحىت يكون لك من يود إيداع طلب عىل معرفة د جيوز لكن . ق

ها نارص املذكورة بدال من  مجيعللطرف اشرتاط بعض من ا ً ثال، ال ميكن. لع يل ا ملوعىل   أي أن يلزم سب
بةبف طر تيض لتقدمي مطا بة إذا اكن يوفر حامية الرسوم والامنذج يق إذ يفرتض أال  لأي طرف تقدمي مطا

يل، عىل عكس نظام امحلاية مبوجب قانون الرباءات ية مبوجب نظام  نا سجا ع   .تلص

ن 4.3املالحظة  رشوع ا نة يف هذه املادة يف  نارص ا تجابة القرتاح عدد من الوفود، نقلت بعض ا لا ملضم لع ص مسـ
يذية سابق إىل الالحئة ا لتنفا ية. ل تا نارص ا لوشمل ذكل ا ل لع بة، و: ي بويان ، وصف، والبيان اجلدةلاملطا

منوذج تكر الرمس أو ا لهوية  نهي، مب نازلو، اطوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا تيان ا الامتس ، ولب
رش ناعي دون  منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص  .ل

نارص عامة يف الطلب، أي تكل اليت تطالب هبا لك األطراف يف ويعين ذكل 5.3املالحظة  ع أن هذه املادة حتدد 
ية إىل الالحئ نارص ا يلحني نقلت ا يذيةةلتفصلع نايم وتريم هذه اخلطة املقرتحة إىل . لتنف ا يوضع إطار د

ياغة الالحقة لقانون الرسوم والامنذج  .للصومرن 

ند). أ) (1(الفقرة  6.3املالحظة  نوانللك طرف حرية حتديد ."2" لبا تعلقة ابالمس وا يل ا تفا لع ا مل ص يل . ل سبفعىل 
نواان للمراسةل  سمح ملودع الطلب بأال يقدم سوى  ية أن  بارات اخلصو ثال، جيوز للطرف ال عا ي ص ت عمل

سكن نوان ا لويس ابلرضورة  ع  .ل

شأن تصوير الرسوم والامنذج ا3تتضمن القاعدة . "4"بند لا 7.3املالحظة  يل  ل تفا ب يةص عنا يذية . ص لتنفوتوفر الالحئة ا
سأةل أو اعامتدها، وهو ما قد يربره يف  تعلقة هبذه ا رشوط ا تعديل املزيد من ا ملإطارا أكرث مرونة  مل لل ً

سخ جديدة يات  بل تطوير  نا تقن تقسـ  .مل

تضمن أكرث من رمس أو من .)3(الفقرة  8.3املالحظة  بات  بدأ إماكية تقدمي املودع  تتضع هذه الفقرة  لطل ن وذج م
بارةصناعي، أي ما يعرف تعددة "بع  بات ا ملا تعددة فائدة ".لطل بات ا تفعني، توفر ا نظور ا مل مفن  لطل ملن م

بات عىل هذا اإلجراء  بري ملودعي ا بال ا يط اإليداع، كام يدل عىل ذكل اإل يث  لطلواحضة من  لكسـ ق تبح
يالت نوع من ا نح هذا ا رس يف األنظمة القانوية اليت  ها ل مت لتسن نظور املاكتب الفاحصة، فإن أما م. ملي من 

ناعي وارد يف  شأن لك رمس أو منوذج  يام بأحباث  نطوي عىل احلاجة إىل ا تعددة  بات ا صا ب ت مل لقلطل
بة للماكتب والسـامي تكل اليت تقوم بفحص اجلدة . الطلب تحدي األكرب اب ثل ا سـويف هذا الصدد،  ل لنمت ي

نا شلك  بحث والفحص  ميف القدرة عىل اسرتجاع نفقات ا ب    .5سبل

يا إىل  9.3املالحظة  تفعني واملاكتب، خيضع إقامة توازن بني مصاحلسعو لبول الطرف ملن ا تعددة "تكلق بات ا ملا " لطل
ثال مقدم الطلب  بقيف قانونقررة للرشوط املمتال رشوط اليت . ملط الطرف ا لوال حيدد هذا احلمك ا

تعددة بات ا ملبل مبوجهبا ا لطل رشوط. تق تعددةلفللك طرف حرية حتديد ا بات ا بل مبوجهبا ا مل اليت  لطل . يق
ثالف يل ا ملعىل  نص عىل أنه ال سب تعددة ي، جيوز للطرف أن  بات ا ملبل ا لطل يع إال يق مجيف حال اكنت 

يف لواكرنو، أو  نف وفقا  تجات من نفس ا بق عىل  نالرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب  لص ن لتصتط ً م
ي تجات، أو يف حال اكنت  مجتألف من تكل ا ن رشط ملت لع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب ختضع 
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تصممي أو وحدة الاخرتاع منوذج من لوحدة ا بق علهيا الرمس أو ا تجات اليت  ندما تكون ا ل أو  يط ن ملع
نة  .معيمجموعة 

تعددا إذا اكن الطلب  10.3املالحظة  با  باره  نا اب با  مميكن للطرف أن يعاجل  طل ت ي عطل نصوص  رشوطلايسـتويف مع ملا
سـمي الطلبأو أن يطلب  يف قانون الطرف، علهيا بني أو أكرث تقمن املودع  ، 8مبوجب املادة طل إىل 

تويف إذا اكن الطلب  نصوص علهيا يف قانون الطرفلايسـال   .ملرشوط ا

 4 املادة
نوان املراسةل يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  ل

متدون[ )1( ثلون ا ملعا تيض م) أ] (ملم بارش يقجيوز ألي طرف أن  ثل ألغراض أي إجراء  ين أي خشص معني  مكم ّ
تب ما ييل  :ملكدلى ا

بات  "1" تب خبصوص ا ترصف دلى ا بق، يف ا ناء عىل القانون ا لطلأن يكون هل احلق،  ل ملط ملكب َّ
يالت؛  لتسجوا

نوانه "2" باره  نوان يف أراض يقررها الطرف، اب عوأن يزوده  ت عبع ّ ٍ ّ. 

ترصف )ب( تويف هوليكون  ثل  سـ صادر عن  ها الطرف يمم رشوط اليت  ب ا ُيطّبق ية ناء عىل الفقرل ، )أ(عة الفر
تب، أثر ترصف صادر عن مودع  هوأو بارش دلى ا بة إىل أي إجراء  ثل، اب تعلق بذكل ا ملك  يم سـ لنملم ّ

تعلق به ثل، أو ترصف  شخص املعين اآلخر اذلي عني ذكل ا يل أو ا ّالطلب أو صاحب ا م ملم ل َّسج  .لت

يل اإللزايم[ )2( ية )أ (]لمتثا بارش ، )ب(ع مع مراعاة الفقرة الفر تيض ألغراض أي إجراء  يجيوز ألي طرف أن  يق
يس هل حمل إقامة  شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا تب أن يكون مودع الطلب أو صاحب ا لدلى ا لملك لتسج

ثل هل ثال  يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  مبموال  مم ض ع ص ًن َّ ّ حقيق  .م

يس هل حمل إقامة وال ودع الطلجيوز مل )ب( شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا لب أو صاحب ا ل لتسج
يه ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا ضشأة  ع ص ّن حقيق تب م سه أمام ا ترصف ابألصاةل عن  ملكأن  نف  إليداع ي

 .  طلب ألغراض اترخي اإليداع

نوان املراسةل[ )3( يغ القانوين أو  عنوان ا بل تيض ] لتع يل وفقا للفقرةيقجيوز ألي طرف ال  ًا تيض )ب( لمتث يق، أن 
شخص املعين  يل أو ا تب أن يكون ملودع الطلب أو صاحب ا بارش دلى ا لألغراض أي إجراء  سج لتي ملك

يغ القانوين أو  نوان  يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  بلاآلخر اذلي  ع ض ع ص للتن ّ يق حقل م
 .عنوان للمراسةل يف تكل األرايض

ثل[ )4( ملميني ا يذية] تع تب بطريقة مقررة يف الالحئة ا ثل دلى ا يني ا ند  نفبل الطرف أن يودع  ملك لتيق ملم تع سـ َ. 

يفاء أية رشوط 10مع مراعاة رشوط املادة ] حظر أية رشوط أخرى[ )5( ست، ال جيوز ألي طرف أن يطالب اب
شار إلهيا يف الفقرات من  رشوط ا ملخالف ا تعل) 4(إىل ) 1(ل ناوةل يف تكل الفقراتيفامي  سائل ا تق اب  .ململ
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ناء عىل الفقرات من ] اإلخطار[ )6( ها الطرف  رشوط اليت  يفاء رشط واحد أو أكرث من ا بيف حال عدم ا بق يطت ل س
شخص املعين اآلخر بذكل مع إاتحة )4(إىل ) 1( يل أو ا تب إخطار املودع أو صاحب ا توىل ا ل،  سج لتي ملك

يفاء أي رشط من ذكل  يذيةستالفرصة ال هةل املقررة يف الالحئة ا يل، خالل ا نفا تمل للق  .ب

رشوط[ )7( يفاء ا لعدم ا ناء عىل ] ست ها الطرف  رشوط اليت  يفاء رشط أو أكرث من ا بيف حال عدم ا بق يطت ل س
يه ) 4(إىل ) 1(الفقرات من  نص  بق ما  يذية، جيوز للطرف أن  هةل املقررة يف الالحئة ا علخالل ا ي يط نف لتمل

 .قانونه من جزاءات

شأن املادة   4بمالحظات 

بري عىل غرار املادة  1.4املالحظة  كيغت هذه املادة إىل حد   من معاهدة 4 من معاهدة قانون الرباءات واملادة 7ص
شأن قانون العالمات  بنغافورة  نغافورة"يُشار إلهيا يف ما بعد (سـ  وخالل ادلورة ").سـمبعاهدة 

بارش نة، نقل هذا احلمك  رشين  سة وا ماخلا ُ للج بعا القرتاح أحد الوفود3ة إىل ما بعد املادة لعم  .  ت، 

ند يسمح . )أ)(1(الفقرة  2.4املالحظة  ثل املعني خشصا شرتاط من هذه الفقرة ألي طرف ا"1"لبا ً أن يكون ا ّ ملم
متد عىل  يالت، كويل براءات  بات وا ترصف أمامه خبصوص ا تب  بل ا معمتدا من  كمع سج لطل لتلل ملك ق ً

ثال مليل ا بق رشطا أقل رصامةيوسمح ا. سب يطند هل أيضا بأن   . لب

رشط الوارد يف . )أ)(1(الفقرة  3.4املالحظة  بق ا لجيوز ألي طرف أن  ّ ند يط ية عوضا "2"لبا ً من هذه الفقرة الفر ع
تب، الوارد يف مللعن رشط أن يكون  ترصف أمام ا ملكثل احلق يف ا ل ند م يه"1"لبا . عل، أو زايدة 

تحديد، جيوز للطر يهلوعىل وجه ا نوان داخل أرا شرتط أن يقع ا ضف أن  لع  .ي

بارة . )ب)(1(الفقرة  4.4املالحظة  بة  لعاب شخص املعين"لنسـ الواردة يف هذا احلمك وأحاكم أخرى، ميكن أن " لا
يل يل هو املاكل اجلديد للطلب أو ا ثال يف حاةل نقل طلب أو  يل ا سجيكون عىل  سج تمل لت  .سب

ية الفقرةتسمح . )2(الفقرة  5.4املالحظة  ي)أ(ع الفر تضاء ا لمتث من هذا احلمك ألي طرف ا ألغراض أي إجراء  لق
تب ملكبارش دلى ا ناء ألغراض إيداع طلب يف حدود ما خيدم بذكل عىل أنه ال يلزمه، ي سـتث، اب

يل عىل احلاالت اليت ال .أغراض احلصول عىل اترخي اإليداع تيض الطرف ا ترص إماكية أن  ث و لمتن يق تق
ية ودع الفهيا مليكون  نا شأة  شخص املعين اآلخر حمل إقامة وال  يل أو ا عطلب أو صاحب ا ص ن ل مسج لت

ية وفعاةل يف أرايض ّأو جتارية  تحديد عىل غرار املادة .  الطرفحقيق يغ هذا ا لو من معاهدة ) أ)(2(4ص
 .سـنغافورة

يفت  6.4املالحظة  ية ضأ ناء عىل اقرت)ب(عالفقرة الفر نة،  رشين  سة وا ب عقب ادلورة اخلا للج . اح أحد الوفودلعم
نغافورة ة من معاهد)2(7 صيغت عىل غرار املادةو تفعني يف سـ  ملنوهتدف إىل احلد من احلواجز أمام ا

ناعي يف اخلارج منوذج ا لصسعهيم إىل احلصول عىل حامية الرمس أو ا ية عىل . ل عونص هذه الفقرة الفر ت
ية  ته الفقرة الفر بدأ اذلي و ناء  عا ضع للم يس هل توسمح ملودع ا). أ(سـتث حمل إقامة وال للطلب اذلي 

ية وفعاةل يف أرايض ية أو جتارية  نا ّشأة  حقيق ع ص با ألغراض اترخي اإليداع دون من طل الطرف بأن يودع 
ثل مميني  نصوص علهيا يف املادة . تع نارص ا تضمن ا بارة أخرى، إذا اكن الطلب  ملو لع ي نح هل )1(5بع مي، 

يس هل ية  لاترخي إيداع حىت لو أودع عىل يد مودع  ية أو جتارية  نا شأة  حقيقحمل إقامة وال  ع ص من
ثل إليداع ّوفعاةل يف أرايض يني  شرتط عىل هذا املودع  مم الطرف وحىت لو اكن الطرف املعين  تع ي

تيض لجيوز لوبعد اترخي إيداع الطلب، . الطلب تابعة يقطرف أن  ثل داخل همةل حمددة  مليني  مم تع
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ثل داخل . اإلجراءات هةل احملددة، مموإذا مل يعني أي  يه قانونه من ملا نص  بق ما  علجيوز للطرف أن  ي يط
ثال، جزاءات يل ا مل مبا يف ذكل، عىل  بار الطلب مرتواكسب    .عتا

ثل  7.4املالحظة  مموجتدر اإلشارة مع ذكل إىل أنه إذا اكن ال جيوز إلزام مودع الطلب من اخلارج بأن يكون هل 
يجوز إ ن) 3(لزامه مبوجب الفقرة فألغراض احلصول عىل اترخي إيداع،  وان للمراسةل داخل بعبأن يديل 

 .أراض حمددة

نوان للمراسةل . )3(الفقرة  8.4املالحظة  يغ القانوين أو  نوان  شرتط أن يكون للمودع  عجيوز ألي طرف أن  بل ع للتي
يه سة يف أرا ثل إذا مل تكن هل إقامة أو مؤ يه، بدل اشرتاط أن يكون هل  ضيف أرا س ّ مم انون ويقرر الق. ض

نواان للمراسةل يغ القانوين أو  نواان  شلك  بق دلى الطرف املعين ما اذلي  ًا عً بل ع ي للتملط ترب هذا . ّ يعو
ثل يني  رشط أقل رصامة من  مما تع  .ل

 5املادة 
 اترخي اإليداع

سموح هبا[ )1( يات ا ملا ية ) أ( ]ملقتض نح الطرف اترخي إيداع للطلب)2( والفقرة )ب(عمع مراعاة الفقرة الفر  مي، 
تايل ذكرها نارص ا ياانت وا تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  ليكون ا لع ب ت لل ملك ف ّ تضهيا املادة ي  ):2(10 تقابللغة اليت 

نارص "1" يد أن املقصود من تكل ا يا  لعياان رصحيا أو  ن يفب ً مضً با؛  ً  طلأن تكون 

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

يه الكفاية للر "3" فوتصويرا واحضا مبا  ناعي؛ ً منوذج ا لصمس أو ا  ل

ثهل إن وجد "4" سمح ابالتصال مبودع الطلب أو  مبموياانت  ت  .ب

تارخي إيداع للطلب )ب( نح  كجيوز للطرف أن  تارخي اذلي مي ي ا يه ل فسمل  نارص ت ياانت وا تب بعض ا لعا لب ملك
شار إلهيا يف الفقرة ية  ملا ها،) أ(عالفر لكفقط، بدال من  شفوعة ً ب  يه تصوير واحضم الكفاية للرمس أو ف مبا 

ناعي منوذج ا لصا تضهياي  أو،ل تقها بلغة خالف اللغة اليت  َّسلم  .)2(10 املادة ت

نح أي) أ( ]مسموح به إضايف رشط[ )2( نه عىل عدم  نص يف قوا مجيوز للطرف أن  ني اترخي لإليداع إىل أن  ي
 . تسدد الرسوم املطلوبة

بق  )ب( رشط يطال جيوز للطرف أن  يهلا شار إ لا يةال  يفمل بقه) أ( عفقرة الفر ّإال إذا اكن    يف الوقت اذليُيط
بح  يه هذه األحاكمصأ فبق   .يط

شار إلهيا يف] حظر أية رشوط أخرى[ )3( نرص خالف تكل ا يان أو  ملال جيوز اشرتاط أي  ع ) أ)(1 ( الفقرتنيب
نح اترخي إيداع للطلب)أ)(2(و  .مألغراض 

هل[ )4( يغ وا ملا تو] لتبل ناء عىل الفقريسـيف حال مل يكن الطلب  بقة  رشوط ا بيف رشطا أو أكرث من ا ملط ل  )1( تنيً
يفاء تكل )2(و نحه فرصة ال بلغ مودع الطلب بذكل و تب أن  تب إايه، وجب عىل ا سمل ا ت، وقت  ملك سملك مي ي ت

يذية هةل املقررة يف الالحئة ا رشوط مضن ا نفا لتمل ّ  .ل
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رشوط الحقا[ )5( يفاء ا لاترخي اإليداع يف حال ا توىف] ست شار سـإذا ا هةل ا بقة، يف غضون ا رشوط ا مل املودع ا ململط ل
تب لك)4(إلهيا يف الفقرة  يه ا تمل  تارخي اذلي  ملك، اكن اترخي اإليداع هو ا ف سـ نارص يل ياانت وا لع ا تضهيا لب يقاليت 

ترب الطلب كام لو مل يودع. )2( و)1 (تنيالطرف مبوجب الفقر ُوإال ا  .ع

شأن املادة   5بمالحظات 

يغت الفقراتن تبعا 1.5املالحظة  نة،  رشين  سة وا ص القرتاح قدم خالل ادلورة اخلا للج عىل غرار املادة ) 2(و) 1(لعم
نغافور) 2(و) 1(5  .ةسـمن معاهدة 

نح اترخي إيداع)أ)(1(الفقرة حتدد  2.5املالحظة  ها أحد األطراف لغرض  رشوط اليت ميكن أن يفر م ا ض  وخالل .ل
نة، عاودت عد رشين  سة وا للجادلورة اخلا ية اإلبقاء عىل لعم يد أ مهة وفود تأ رشوط املربطة ك تقامئة ا ل

تواها األدىن سـتارخي اإليداع يف  ية إذ إن مب نا ع، كام هو احلال يف جمال الرسوم والامنذج ا يل لص جتأ
يا رشوط امل.ئاترخي اإليداع قد يؤدي إىل فقدان احلقوق هنا ية ا بلغ أ بغي أن  ل و مه ت تارخي اإليداع ين بربطة  ت

تب من دوهنا ًحدا جيعل من يل أن يعرف ا ملك ا  ".ماذا"يودع " من"ملسـتح

رشين 3.5املالحظة  سة وا لعخالل ادلورة اخلا نةم بة إىل اللج  ل، طلب أحد الوفود إضافة املطا تارخي رشوط املل بربطة  ت
بارا لعدد الوفود اليت عربت عن الرأي اذلي . كام طلب وفد آخر إضافة الوصف. اإليداع عتلكن، ا

ييد بأنه  تواها األدىن، مل ييف ُتعني اإلبقاء عىل القامئة يف  نرصانّضممسـ  . لعن هذان ا

تيض الطرف إيداع الطلب ابللغة اليت  4.5املالحظة  يقبني احلمك بوضوح إماكية أن  ن ليعمد إىل ) 2(10 املادة تقتضهياي
تب عىل حتديد ُوي.  اترخي إيداعمنحه رشط إىل عدم قدرة ا ملكعزى تضمني الفقرة هذا ا أودع " من"ل

تب" ماذا" ها ا توفر املعلومات يف لغة  ملكشلك قاطع إذا مل  يقبل ت   .ب

ياغة  5.5املالحظة  صعدلت  ند إيداع)ب(1الفقرة ُ نح اترخي إيداع  بني أنه إذا اكن جيوز للطرف  ع  مت  بعض من ل
نارص املذكورة ية لعا ها)أ(ع يف الفقرة الفر مجيع بدال من  نح اترخي إيداع إذً نه  م، فال  ا اكن الطلب ال ميك

يهيتضمن  فتصويرا واحضا مبا  ناعي الكفايةً منوذج ا لص للرمس أو ا بارة . ل بغي أن يكون بعو ينأخرى، 
تارخي اإليداع رشوط املربطة  ناعي أحد ا منوذج ا بتصوير الرمس أو ا ت للص به عدد من الوفود . ل طلوهذا ما 

نة رشين  سة وا للجخالل ادلورة اخلا  . لعم

بني يف املالحظة . )2(الفقرة  6.5املالحظة  ساقا مع مغزى هذه املادة، كام هو  ما ً دفع الرسوم يف قامئة درج ُ، مل ي2.5ت
تارخي اإليداع رشوط املربطة  با ت شأن املادة 3.4واقرتحت املالحظة . SCT/25/2ث يف الويقة ل  يف 4ب 

تال أنه SCT/25/2ثالويقة  با مل تدفع رسومه يف اترخي الا تب  تمل ا سـحني  طل ُسـ ً ملك م، فقد يقرر عدم ي
نظر يف الطلب إىل أن يمت دفع الرسوم لتابعة ا ية املعمول . م هةل الز سديد الرسوم مضن ا نويف حال  مت مل

نح الطلب اترخي إيداع سابق تب من  نع ا بب  ناك من  يس  مهبا،  ملك س ميفل بارة أخرى، ميكن . ه بعو
نح اترخي اإليداع سديد الرسوم و متب الفصل بني   .تللمك

يد بإماكية متكني  7.5املالحظة  نة، عربت ست وفود عن الرأي اذلي  رشين  سة وا نخالل ادلورة اخلا للج يفم لع
نح اترخي إيداع نص الفقرة . ماألطراف من اشرتاط دفع الرسوم ألغراض  يجة ذلكل،  تو عىل أنه ) 2(نت

شلك أحد  نح اترخي إيداع إال إذا هذا األداء  يال جيوز للطرف اشرتاط دفع الرسوم من أجل  م
تارخي اإليداع مبوجب قانونها برشوط املربطة  ت  . ل
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شمل أقىص ما ميكن فرضه )أ)(2( و)أ)(1(تني  بوضوح أن القامئة الواردة يف الفقر)3(الفقرة توبني  8.5املالحظة  ت 
شأن اترخي اإليداع ياانت أخرى، لكن جيوز شرتاطوميكن ا. بمن رشوط  نارص أو  ب تضمني الطلب  ع

ها يف وقت الحق من  . دون أن يؤثر ذكل يف اترخي اإليداععإيدا

ياانت املطلوبة للحصول عىل )4(الفقرة تنص  9.5املالحظة  نارص وا يع ا تضمن الطلب  ب عىل أنه يف حال مل  لع مج لي
تكامل الطلب متكن من ا نح املودع همةل  بغي  سـاترخي إيداع،  لي م يذية عىل هذه . ين لتنفونص الالحئة ا ت

يري قد سري أي  هةل هبدف  تغا تي بلمل  .ملسـتق يطرأ يف ا

 6املادة 
شف لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

  

يه إهمال لإليداع[ علشف يرتتب  ناعي خالل فرتة] ك شف عن رمس أو منوذج  صإن ا هرا [لك رش  ًالاثين  ش سـتة ] [ع
هر عىل األقل بة ابألولوية، ال خيل جب]شأ بق اترخي إيداع الطلب، أو اترخي األولوية يف حال املطا ل اليت  دة الرمس أو تسـ

ناعي و منوذج ا لصا شف/ل سب احلال، إذا مت ا ته،  لكأو أصا ح   :ل

رشعي؛ )أ( تكر أو خلفه ا بل ا لمن  ملب  ق

ناعي ومرصح هل اب )ب( منوذج ا بل خشص عىل عمل ابلرمس أو ا َّمن  لص ل تكر أو ق بل ا نه من  بشف  ع مللك ق
رشعي؛ه خلف  لا

رشعي )ج( تكر أو خلفه ا سفي إزاء ا ليجة ترصف  ب ملتع ّ  .نت

شأن املادة م  6بالحظات 

شف من  1.6املالحظة  شأن فرتة إهمال إليداع الطلب بعد ا تضمن أحاكما  هوم أن معظم األنظمة القانوية  لكمن ا ب ت ًن ملف
نوع تضمن أحاكما من هذا ا رشعي أو أي خشص آخر، لكن بعضا مهنا ال  لبل اخملرتع أو خلفه ا ًي ً ل . ق

هر و6بني ما حها تتيوترتاوح فرتة اإلهمال يف القوانني اليت  هرا12ش أ  ً هوم كذكل أن . ش ملفلكن من ا
تلفة، وشلك عام عدم إاتحة بعض األنظمة القانوية لفرتة اإلهمال، قد يؤداين  نوجود فرتات إهمال  ب خم

ناعي يف اخلارج منوذج ا لصابملودع إىل فقدان إماكية احلصول عىل حامية للرمس أو ا يد .لن ح ومن شأن تو
بات فرتة اإلهمال مع إقر نب مودعي ا نه فرتة اإلهمال أن  شف اذلي ترتتب  لطلار اتفاق حول ا جي ع لك

 . هذا اخلطر

نة، عربت عدة وفود عن رأي مفاده أنه  2.6املالحظة  رشين  سة وا للجخالل ادلورة اخلا أن تكون فرتة  ينبغيلعم
ناعي، يف مقابل فرتة  منوذج ا شف عن الرمس أو ا هر من ا تة أ لصاإلهمال  لك لسـ هرا12ش تايل، . ش  لواب

شة، وهام فرتة إهمال مدهتا  نا يارين  رشوع احلمك املعدل  قيقرتح  للم خ هرا12"م هر عىل "أو " ش  شتة أ سـ
ناعي" األقل منوذج ا شف عن الرمس أو ا لصمن ا ياران بني قوسنيُوقد و. للك  .خلضع ا

شف  3.6املالحظة  لكونص هذا احلمك عىل فرتة إهمال إليداع الطلب إذا اكن ا رشعي أو  اخملعىل يدي لرتع أو خلفه ا
رشعي  ناعي بفضل معلومات أمده هبا اخملرتع أو خلفه ا منوذج ا لخشص آخر اطلع عىل الرمس أو ا لص ل

منوذج شف عن الرمس أو ا لواذلي حصل عىل ترصحي اب يونص احلمك كذكل عىل فرتة إهمال يف حاةل . لك
سفي إزاء اخملرتع أو خلفهجتة كشف ان تععن ترصف  ث. ّ شف من ةلمومن األ سفي ا شف ا لك عىل ا تع للك
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ناعي يف  منوذج ا بل خشص أخذ علام ابلرمس أو ا رشعي من  لصدون ترصحي من اخملرتع أو خلفه ا ل ً ق ل
رسية  .لظرف من ا

 7ملادة ا
 رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع

تكر[ )1( تكر الرمس أو ] ملبرشط إيداع الطلب ابمس ا تيض إيداع الطلب ابمس  مبجيوز ألي طرف أن  منوذج يق لا
ناعي  .لصا

تكر[ )2( تكر ] ملبرشط شلكي يف حال اشرتاط إيداع الطلب ابمس ا مبيف حال اشرتط الطرف أن يودع ابمس 
نا هبذه  ناعي  منوذج ا تكر الرمس أو ا رشط إذا اكن امس  توىف هذا ا ناعي،  منوذج ا يّالرمس أو ا لص ب سـ بلص ُ مي ل مل ل

 :الصفة يف الطلب

 لطلب،واكن هذا الامس هو امس مودع ا )أ(

تكر الرمس  )ب( يع  تكر للمودع، حيمل تو نازل من ا يان  توي عىل  يان أو  بأو اكن الطلب مصحواب  ب ت ب محي ق ملب ب ً
ناعي منوذج ا لصأو ا  .ل

شأن املادة   7بمالحظات 

تكرنانوية القاألنظمة تقتيض بعض  1.7املالحظة  ويعين هذا أنه حني ال يكون مودع . ملبأن يودع الطلب ابمس ا
منوذج إىل ملالطلب هو ا يل آخر عىل نقل الرمس أو ا نازل أو أي د يان  تعني تقدمي  سه،  لتكر  ل ت ب ي نف ّب

 .املودع

تكر 2.7املالحظة  بق هذا احلمك إال عىل األطراف اليت . ملبال يعمم هذا احلمك رشط إيداع الطلب ابمس ا يطوال 
رشط بق هذا ا لتضمن قانوهنا ا ملط يط اإلجراءاتو. ي نص تبسـيريم هذا احلمك إىل  ي يف احلاالت اليت 

رشط، وذكل بق عىل هذا ا لفهيا القانون ا نقلملط يل عىل ا نازل كد يان  سلمي املودع جمرد  سامح  ل اب ل ت ب ت . بل
بع داخل الطلبجيوز أن و نفصةل مرفقة ابلطلب أو  نازل يف ويقة  يطحيرر ا ث ُت م ل ًوحفاظا عىل حقوق . ُ

يد ا نازل موقعا  يان ا بغي أن يكون  تكرين،  با ت ب ًب ل  .ملبتكرينمل

 8 املادة
تقسـمي الطلب

 

تضمن رمسني أو منوذجني أو أكرث ] تقسـمي الطلب[ )1( سـمي أي طلب  يجيوز للمودع  يه يف ما ييل (تق لوشار إ ي
بني أو أكرث ") الطلب األصيل"بعبارة  بات يف(طلإىل  لطلوشار إىل تكل ا بارة  ي ية"بعما ييل  بات الفر عا ") لطل

يةعن طريق توزيع الرسوم والامنذج ا بات الفر ية املطالب حباميهتا يف الطلب األصيل عىل تكل ا عنا لطل ع  .لص

ية[ )2( بات الفر عاترخي اإليداع وحق األولوية  تارخي إيداع الطلب األصيل ] للطل ية  بات الفر بتفظ ا ع لطل حت
بة ابألولوية، إن وجدت تفادة من املطا لوالا  .سـ

سـمي ال) أ] (الرسوم[ )3(  .طلبتقجيوز اشرتاط دفع رسوم عىل 
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ية مجموع الرسوم )ب( بات الفر تحقة عن الطلب األصيل وا عال جيوز أن يفوق مجموع الرسوم ا لطل  اليت ملسـ
تكون  ية مسـتحقة سـاكنت  بات أ ها  صليف حال إيدا كطل  .منفصةلع

شأن املادة   8بمالحظات 

ساعي إىل حامية عدة رسوم  1.8املالحظة  ية يف طلب مناذ وألهيدف هذا احلمك إىل متكني مودع الطلب ا نا عج  ص
سـمي نامجة عن ا بات ا تارخي اإليداع األصيل يف ا تفاظ  سـمي الطلب والا تقواحد، من الامتس  ل لطل ب لتق  .ح

شمل الطلب تونص هذه املادة عىل أنه ). 3(3 مع املادة نيتعني قراءة هذا احلمك ابالقرتا 2.8املالحظة  يجيوز أن 
يني أو أكرث، مع مراعاة ا نا عرمسني أو منوذجني  بقص نص علهيا القانون ا ّرشوط اليت ميكن أن  ملط ي . ل

تضمن  يني أو أكرثيفإذا اكن الطلب اذلي  نا عرمسني أو منوذجني  بقة،ص رشوط ا تويف ا ملط ال  لسـ ميكن  ي
رشوط تويف ا يث  بني أو أكرث  سـمي الطلب األصيل إىل  لتب أن يطلب من املودع  سـ حب طل تتق . للمك

بارة  ب" تقسـمي الطلب"عويرتتب عىل  نا إال إذا اكن الطلب األصيل ينأنه  سـمي  ممكغي أال يكون ا لتق
 .معلقا

بات  3.8املالحظة  بة  ية أو من أداء الرسوم اب يفاء اإلجراءات ا سـمي الطلب مقدمه من ا للطلال يعفي  سـ شلك نتق لل ست
ية تارخي إيداع الطلب األصيل واترخي األولوية، . عالفر بات  تفاظ ا سـمي يف ا ية ا بلكن تمكن أ لطل تق حمه ل

ية ختفف آاثر . ُوجدإن  سـمي آ بار ا تايل، ميكن ا لواب تق ت لل به املودع يف الطلب األصيل وال " خطأ"ع تكار
نه أي أثر سليب عىل املاكتب  .عيرتتب 

نة. )ب)(3(الفقرة  4.8املالحظة  رشين  يف هذا احلمك عقب ادلورة الرابعة وا للجأ  .لعض

 9 املادة
ناعي منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  ن

ناعي دون رشالامتس احمل[ )1( منوذج ا نافظة عىل الرمس أو ا لص بناء عىل طلب املودع، حيافظ الطرف عىل الرمس ] ل
يا املقررة يف الالحئة  بق أقصاها، رشط مراعاة املدة ادل ناعي دون رش ملدة حيدد القانون ا منوذج ا نأو ا ملط ّلص ن ل

يذية  .لتنفا

تعلق ] الرسوم[ )2( شرتط دفع رمس فامي  تب أن  يجيوز  ي ناعي دون للمك منوذج ا لصابلامتس احملافظة عىل الرمس أو ا ل
 .نرش

رش[ )3( ناعي دون  منوذج ا رش الالحق اللامتس احملافظة عىل الرمس أو ا نالامتس ا لصن ل  تقدمي الامتس يف حال ]ل
رش ناعي دون  منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص سب احلاةل، أن ل يل،  ح، جيوز للمودع أو صاحب ا لتسج

ناء يف أيلمتس  ناء عىل الفقرة الثي وقت أ بقة  بفرتة ا ناعي)1(ملط منوذج ا لص رش الرمس أو ا ل  .ن

شأن املادة   9بمالحظات 

ناعي دون رش لفرتة من  1.9املالحظة  منوذج ا ننح العديد من القوانني املودعني إماكية احملافظة عىل الرمس أو ا لص ن لمت
تلف مدة هذه الفرتة من قانون إىل آخر وت. الزمن هر وختو تة أ شرتاوح ما بني  هرا30سـ لكن ادلورة . ش 
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يار الامتس احملافظة عىل  نح املودعني  هرت أن عددا من القوانني ال  نة أ رشين  سة وا خاخلا متظ للج لعم
نة ناعي دون رش لفرتة  منوذج ا يالرمس أو ا معلص ن تفعني . ل رش  يل ا ها تأ نوارباطا ابملزااي اليت  للمت لن ج مينح

سريه يف امل( يأيت  تفكام  يةسـ بق عىل حمك )لالحظة املوا رشوع للقانون الوطين ا ملط، حيافظ نص هذا ا مل
نح  يل رشه، وهو ما  رش بدل تأ ناعي دون  منوذج ا شأن إماكية احملافظة عىل الرمس أو ا ميعام  لص ن نب جن ل

سأةل شة هذه ا نا ملفرصة مواصةل  ق  .م

تفعني، مثة مصلحة يف احملافظة عىل الرمس  2.9املالحظة  نظور ا ملنمن  نة ما م ناعي دون رش لفرتة  منوذج ا يأو ا معلص ن ل
سد الرمس أو تج اذلي  تحمك يف اإلصدار األول  جيدام ذكل ميكن املودع من ا ن ناعي للمل منوذج ا لصا . ل

ناعي دون رش يف رشيع واحد ال خيدم أي غرض إذا رش  منوذج ا نلكن احملافظة عىل الرمس أو ا ت ن لص ل
ناعي يف رشيع آخر منوذج ا تالرمس أو ا لص بحت مادة . ل تة يف العرص احلايل أنه إذا أ ثا صومن احلقائق ا ب ل

هوةل من أي ماكن آخر من العامل نفاذ إلهيا  تاحة يف جزء من العامل أمكن ا سما  بم ويربر هذا الوضع . ل
ناعي دون رش دلى لك األطراف، عىل  منوذج ا ناعامتد حمك يكفل للمودع احملافظة عىل الرمس أو ا لص ل

 .ياناألقل خالل مدة د

ناعي دون رش لفرتة  3.9املالحظة  منوذج ا بدأ عىل إماكية احملافظة عىل الرمس أو ا ننص هذه املادة من ابب ا لص ن مل لت
ها احملافظة عىل . من الزمن وذكل بطلب من املودع نص هذه املادة عىل فرتة موحدة ميكن خال لوال  ت

يا  نص عىل مدة د ناعي دون رش، لكهنا  منوذج ا نالرمس أو ا ت نلص يذية،ل رتك للك وت لتنفحتددها الالحئة ا
ناعي دون رش منوذج ا ها احملافظة عىل الرمس أو ا نطرف حرية حتديد املدة القصوى اليت ميكن خال لص ل  .ل

ًنظاما خاصا ال حتدد هذه املادة  4.9املالحظة  منوذج من بني األنظمة القامئة ً به احملافظة عىل الرمس أو ا ليمت مبو ج
ناعي دون رش نا رش عو. لص يل ا تأ ثال ألحاكم هذه املادة عرب اعامتد نظام  لنيه، ميكن للطرف الا ج ل ت مل

يل يل ا لتسجثال أو نظام تصممي رسي أو نظام يقوم عىل الامتس تأ ج  .م

يق هذا احلمك  5.9املالحظة  بتعني  متدهتطي بات اذلي  يع األطراف أاي اكن نظام حفص ا تععىل  لطل يد أن  .مج كومن األ
ناعي دون رشة القدرة عىل احملافظ منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص رشيعات اليت ل ية ابلغة يف ا تيس أ لت  مه تك

ناعي دون احلاجة إىل حفص جدته و منوذج ا لصنح فهيا حامية الرمس أو ا ته/لمت ففي هذه . لأو أصا
رش خالل فرتة قصرية نوال، ا يل، وعىل نفس ا رشيعات، من األرحج يعمد إىل ا نا لت ملل لتسج لكن من . ُ

بدلان  نظر يف الطلب يف ا لاألرحج أن تطول مدة ا سجل فهيا الطلب بعد حفص اجلدة ول أو /ياليت 
رش عامة حبمك الواقع بعاد إماكية إمتام. لناألصاةل، ومن مث يؤجل ا نلكن ال ميكن ا  يف هذه  الفحصست

شلك رسيع رش  نه ا تج  بدلان يف وقت قصري وهو ما  با ع لنل يع . ين يق هذا احلمك عىل  مجوهذا ما يربر  تطب
بات األطراف  متدهلطلأاي اكن نظام حفص ا  .تعاذلي 

نة)3الفقرة ( 6.9املالحظة  رشين  سة وا يفت هذه الفقرة عقب ادلورة اخلا للج أ م توبني بوضوح أنه يف حال تقدمي . لعض
يل أن  ناعي دون رش، جيوز للمودع أو صاحب ا منوذج ا سجالامتس ابحملافظة عىل الرمس أو ا لتلص ن ل

بل ان ناعي  منوذج ا قيطلب يف وقت الحق رش الرمس أو ا لص ل بقةن  .ملطقضاء املدة ا
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 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
يغ يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي شلك آخر  يغات عىل الورق أو ا بلا بل تبل ت للت ل  .ل

يغات[ )2( تيض حتر) أ] (لتبللغة ا تبيقجيوز ألي طرف أن  ها ا يغ بلغة  ملكير أي  يقبل  .تبل

تيض  )ب( يغ بلغةيقجيوز ألي طرف أن  به ترمجة ذلكل أخرى ال لتبليف حال اكن ا مكتها  يغ من  يقبل لتبلا
تكل الرتمجة خالل همةل معقوةل تب وتزويده  ها ا ثل إىل لغة  بمرتمج رمسي أو  ملكمم  .يقبل

تصد )ج( تيض أي شلك من أشاكل ا لال جيوز ألي لطرف أن  يغ خالف ما هو يق لتبليق عىل أية ترمجة 
يه يف هذه ا علنصوص   .ملوادم

ية  )د( تيض)ج(عابلرمغ من الفقرة الفر يد بأن يق، جيوز ألي طرف أن  يان  يغ  يف إرفاق لك ترمجة  بب لتبل
يقة يحة ود قالرتمجة   .حص

يغ ومعلومات الاتصال[ )3( نوان ا بلنوان املراسةل و ع شرتط عىل م] لتع ودع الطلب أو يجيوز ألي طرف أن 
يغ مع مراعاة أية أحاكم مقررة يف الالحئة  يان ما ييل يف أي  شخص املعين اآلخر  يل أو ا بلصاحب ا ب ل تسج لت

يذية  :لتنفا

ًنواان للمراسةل؛ "1"  ع

يغ القانوين؛ "2" نواان  بلو للتع ً
 

يذية "3" نص علهيا الالحئة ا نوان آخر أو معلومات لالتصال  لتنفوأي  ّ ت  .ع

يع ا[ )4( لتبلتو يغ عىل الورق موقعا من مودع ) أ] (يغات عىل الورقق تيض أن يكون ا ًجيوز ألي طرف أن  َّ لتبل يق
شخص املعين اآلخر يل أو ا لالطلب أو صاحب ا يغ . لتسج تيض فهيا الطرف أن يكون ا لتبلويف احلاةل اليت  يق

يع  بل أي تو يعىل الورق موقعا، عىل ذكل الطرف أن  ق يق ً رشوط املقررة يف َّ ّتويف ا ل يذيةة الالحئسـ  .لتنفا

يع خالف احلاالت املقررة  )ب( تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا ّال جيوز ألي طرف أن  ق ليق
يذية  . لتنفيف الالحئة ا

ية  )ج( تب يف احلاةل اليت )ب(عابلرمغ من الفقرة الفر بات إىل ا تيض تقدمي اإل ملك، جيوز ألي طرف أن  ثيق
تب شك معقول يف يغ عىل الورقللمكقد يكون فهيا  يع وارد يف  تبل حصة أي تو  .ق

ية لإلرسال[ )5( يغات املودعة يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو نا سمح فهي] لتبل  الطرف بإيداع اييف احلاةل اليت 
يغ من  تويف أي  تيض أن  ية لإلرسال، جيوز هل أن  يغات يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو بلا سـ ن تبل ي يقت ل

رشو يل ا لذكل ا يذيةلقب لتنفط املقررة يف الالحئة ا ّ. 

شار إلهيا ] حظر أية رشوط أخرى[ )6( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب ل ست
تعلق ابلفقرات من  يف هذه املادة، يف  ).5(إىل ) 1(يما 
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ثل[ )7( نظم وسائل الاتصال بني مودع ا] ملموسائل الاتصال اب ّيس يف هذه املادة ما  ي لطلب أو صاحب ل
ثهل شخص املعين اآلخر و يل أو ا ّا مم ل  .لتسج

 10مالحظات عىل املادة 

تب مبوجب  1.10املالحظة  يار وسائل إرسا)1(الفقرة مكجيوز ألي  هاخت ا ها و يغات اليت  شلكل ا يقبل  .لتبل

ناول  2.10املالحظة  يغات)2(الفقرة تتو ية مبوجب و. لتبل لغة ا تب، )أ(عالفقرة الفر تيض أن تكون مكجيوز ألي  يق أن 
ها يغات يف لغة  يقبلا يغات حمررة يف لغة له يف حال اكنت اويعين ذكل أن. لتبل بليغات أو أجزاء من ا تبل لت

تب،  ها ا ملكال  تيض يقبل ية .أن تكون مرتمجةيقجيوز للطرف أن  يه الفقرة الفر نص  ع وهذا ما  عل  ).ب(ت
يط اإلجراءات، يف هذه احلاةل، و يا إىل  سـو تصديق عىل ال جيوز تبسع لاشرتاط أي شلك من أشاكل ا

ثال عىل يد الرتمجة ثال، .املواد إال يف احلاالت املقررة يف ،)اكتب عدل(موثق عقود م،  يل ا مل فعىل  سب
ية مصدقة ) 2(18تنص املادة  يري يف ا ندات املؤيدة اللامتس تدوين  مللكعىل أن تكون ا تغت بارها ملس عتاب
ندات  ويرتتب عىل ذكل رضو.صلمطابقة لأل ندات يف حال اكنت ا ترة تصديق ترمجة هذه ا ست ملس مل

ية  تبصلاأل ها ا ملكحمررة يف لغة ال   .يقبل

ية  3.10املالحظة  سة ُأ. )ج(عالفقرة الفر يقات اليت قدمهتا الوفود خالل ادلورة اخلا بعا  ميف هذا احلمك  تعل ت للض
رشين ية عىل . لعوا نص هذه الفقرة الفر يقني،  بدأ ا عوللحفاظ عىل  ت ل تيض تقدمي م يقأنه جيوز للطرف أن 

يغ األصيل يد بأن الرتمجة مطابقة  بليان  للتب هة اليت بإماكهنا . يف تكون للك طرف حرية حتديد ا جلو سـ
يح شلك  يان  حصتقدمي هذا ا ب ثل . لب ثال  يان  مموميكن أن يقدم هذا ا مب تبل ملكمتد دلى ا  أو مرتمج مع

 .رمسي

وجيوز ألي طرف أن . من معاهدة قانون الرباءات) 6(8غرار املادة  عىل )3(الفقرة صيغ جزء من  4.10املالحظة 
نوان آخر مقرر لك نييقتيض تضم يغ القانوين أو أي  نوان  نوان للمراسةل أو  يغ إشارة إىل  ع  بل ع ع تبل للت

تيض تضمني . أو معلومات لالتصال يغ إشارة إىل لكيقوجيوز ألي طرف عىل وجه اخلصوص أن  تبل 
ن عنوان للمراسةل أو  نوان ع تيض أن يكون للمودع  يال بل  شرتط  يغ القانوين، حني ال  عوان  ث ي يقبل ً مت للت

ية نوان للمراسةل يف األرايض ا نيغ القانوين أو  ع ملعبل  . للت

شرتط كذكل يف هذا احلمك ذكر معلومات الاتصال اخلاصة مبودع الطلب أو  5.10املالحظة  يوجيوز ألي طرف أن 
شخص املعين ا يل أو ا لصاحب ا يغلتسج توشمل معلومات الاتصال املمكن طلهبا، كام . لتبلآلخر، يف ا

نوان الربيد الالكرتوين)ب)(1)(7(يه مقررة يف القاعدة  هاتف أو رمق الفاكس أو  ع، رمق ا  . ل

ناول  6.10املالحظة  يغات املقدمة عىل الورق)4(الفقرة تتو يع ا لتبل تو يط ه الفقرةنص هذتو. ق يا مع هدف  سـ، متا تبشـ ً
يع إال اإلجراء تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا قات، عىل أنه ال جيوز ألي طرف أن  ليق

يذية تصديق عىل . لتنفيف احلاالت املقررة يف الالحئة ا ياب ا تعويض عن  لونص الفقرة كذكل،  غ لل ت
يع تو بات عىل حصة ا تب تقدمي إ تضاء ا يع، عىل إماكية ا تو قا ملك ق لق ث ن شك املعقولل  .ل يف حاالت ا
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 11ة املاد
تجديد  لا

تجديد؛ والرمس[ )1( ي)أ] (للالامتس  تىض الطرف جتديد مدة امحلاية،  ف إذا ا تيض إيداع الامتس  هل جوزق يقأن 
ها تايل ذكرها أو  ياانت ا لكوتضمني ذكل الالامتس بعض ا ل  :لب

تجديد مطلوب؛ "1" ليان بأن ا  ب

نوانه؛ "2" يل و عوامس صاحب ا لتسج
 

يل "3" تجديدلتسجورمق ا  ؛ل املعين اب

تجديد؛بيان مبو "4" ها ا متس  لدة امحلاية اليت  ل يل
 

نوانه؛ "5" ثل و ثل، امس ذكل ا يل  عوإذا اكن لصاحب ا ملم مم لتسج
 

نوان؛ "6" نوان للمراسةل، ذكل ا يغ القانوين أو  نوان  يل  لعوإذا اكن لصاحب ا ع بل ع تسج للت ل
 

بة إىل بعض الرسوم أو الامنذج الواردة يف  "7" يل اب سموح جتديد  سـوإذا اكن من ا سج نمل لت
يل واكن  متس لتسجا ية اليت  نا يان رمق أو أرقام الرسوم والامنذج ا سا،  تجديد  يلذكل ا ع لص ب مت ًل مل

تجديد؛ ها ا متس  تجديد أو اليت ال  لها ا لل يلل
 

ثهل  "8" يل أو  تجديد خشص خالف صاحب ا سموح أن يقدم الامتس ا مموإذا اكن من ا سج ل ِّ لتمل
نوانه شخص و شخص، امس ذكل ا عوأودع الالامتس ذكل ا ل  .ل

تبجيوز ألي ط )ب( تجديد  تيض دفع رمس عن الامتس ا للمكرف أن   .ليق

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

يذيةالطرف، رش يا املقررة يف الالحئة ا لتنفط مراعاة الفرتات ادل ّ  .ن

شار إلهيا ] حظر أية رشوط أخرى[ )3( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب ل ست
تجديد10ويف املادة ) 2(و)1(يف الفقرتني  تعلق ابلامتس ا ل يف ما   .ي

شأن املادة   11بمالحظات 

ت 1.11املالحظة  ية مدة حامية رمس أو SCT/24/3ثذكري بأن الويقة لجيدر ا شأن  رشوع أحاكم  نت  يلك  ب هتضم م
ية من مخس  تجديد لفرتات إضا نوات قابةل  ناعي، اليت حددت مدة أوىل من مخس  فمنوذج  لل سـ ص

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

تضمن هذه الويقة أحاكما م 2.11املالحظة  ًوال  ث يل ألن ات ملن هذا ا رت خالل ادلورة الرابعة جقشات اليت انلقب
ية امحلاية تعلق  نة يف ما  بري يف آراء أعضاء ا باين  نة أكدت وجود  رشين  يلكوا ي للج ك ت هبللج  .لع

تقدمي هذا الالامتس أو دلفع  3.11املالحظة  تجديد واملدة الالزمة  شلك حرصي مضامني الامتس ا ناول هذه املادة  لو ل ب تت
شري إىل ذكل و. لتجديدرسوم ا بق احلمك كام  تال  شلك رصحي إال عىل )1(الفقرة يط األطراف اليت ب 

تجديد يهنا عىل هذا ا لنص يف قوا  .نت
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بارة  4.11املالحظة  عساوي  بارة )3)(أ)(1(الفقرة الواردة يف " number of registration"ت  registration"ع 

number ." تخدمت من أجل تفادي تكرار لكمة  ". registration"سـوا

يف  5.11املالحظة  ند ضأ متس يف بعض "4"لبا تجديد ميكن أن  يث إن ا نة  رشين  سة وا يل عقب ادلورة اخلا ل للج حم لع
يل يار صاحب ا سب ا بدلان ملدة حامية واحدة أو أكرث  سجا ت ح لتل  .خ

 12املادة 
هل تعلقة اب ملوقف اإلجراءات ا  مل

هل[ )1( نص يف ق] ملمتديد ا تب ألغراض أحد اإلجراءات يجيوز ألي طرف أن  نه عىل متديد همةل حددها ا ملكوا ني
رشوط  تب وفقا  يذية، إذا مت إيداع الامتس بذكل دلى ا شمل املدة املقررة يف الالحئة ا بارشة دليه  للا ملك تنف لل ت مل

يار الطرف سب ا يني،  تا يذية ويف أحد املوعدين ا تاملقررة يف الالحئة ا ح ل خل نفت  :ل

هةل؛ "1" ملبل انقضاء ا  ق

يذية وأ "2" هةل املقررة يف الالحئة ا هةل وخالل ا نفبعد انقضاء ا مل  .لتمل

تب الطرف ألحد ] مواصةل اإلجراءات[ )2( هةل حددها  يل  ثل املودع أو صاحب ا مكيف حال مل  مل سج تت لمي
هل وفقا للفقرة  نه عىل متديد ا نص يف قوا تب، ومل يكن ذكل الطرف  بارشة دلى ا ملاإلجراءات ا ي نملك ي مل

يل ورد )ب)(1( نه عىل مواصةل اإلجراءات خبصوص الطلب أو ا نص يف قوا ّ، عىل الطرف أن  سج لتي ني
تضاء إذا مت ما ند الا يل،  يل خبصوص ذكل الطلب أو ذكل ا قحقوق املودع أو صاحب ا ع سج تسج لت  :ييل ل

يذية؛ "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  يه الامتس بذكل إىل ا نفتو ملك لتج  لل

يفاء  "2" هةل ستوا بارشة اإلجراء املعين، خالل ا هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  مللك ا ململ تط ل
يذية  .لتنفاملقررة يف الالحئة ا

ناءات[ )3( هةل مبوجب الفقرة ] سـتثالا نص عىل متديد ا شرتط ا ملال  ّ ل ُ ) 2(أو مواصةل اإلجراءات مبوجب الفقرة ) 1(ي
ناءات املقررة يف الالحئة ا نفخبصوص الا لتث  .يذيةسـت

يه يف الفقرة] الرسوم[ )4( نصوص  سديد رمس مقابل الالامتس ا تيض  علجيوز ألي طرف أن  مل ت  ).2( أو )1( يق

شار إلهيا ] حظر أية رشوط األخرى[ )5( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب ل ست
يه يف ) 4(إىل ) 1(يف الفقرات من  نصوص  علشأن وقف اإلجراءات ا مل ، إال إذا اكن )2(أو ) 1(ة الفقرب

يه يف هذه  نصوصا  علخالف ذكل  ً يذيةاملوادم لتنف أو مقررا يف الالحئة ا ً. 

ناء عىل الفقرة ] فرصة لإلدالء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب[ )6( ) 2( أو) 1(بال جيوز رفض الامتس موجه 
يل يك يديل مبالحظاته  بدون إاتحة الفرصة للمودع أو صاحب ا  .شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةللتسج

 12 املادة بشأنمالحظات 

تدابري وقف اإلجراءاتت 1.12املالحظة  تعلق  نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات أحاكما  بتضمن معاهدة  ت والغرض . ًسـ
تاجئ املرتبة عىل عدم تمن هذه األحاكم إضفاء املزيد من املرونة عىل ا ية لن هل الز ثال  نالا مت ي فف. للمم
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هل عامة إىل فقدان حقوق ال ميكن  ثال  للمحال عدم وجود تدابري لوقف اإلجراءات، يؤدي عدم الا مت
ية نا ها يف ما خيص الرباءات والرسوم والامنذج ا عتعو لص  .يض

تلفة عن معاهدة قانون الرباءات  2.12املالحظة  سأةل تدابري وقف اإلجراءات بطريقة  نغافورة  خموتقارب معاهدة  م سـ
يل عالمة جتارية، يف حني أن فقدان الرباءةإذ ميكن إ  عىل غرار فقدان الرمس لتسجعادة تقدمي طلب 

ناعي منوذج ا لصأو ا يهل  .ف ال رجعة 

نه عىل متديد همةل  3.12املالحظة  نص يف قوا نغافورة ألي طرف أن يقرر ما إذا يرغب يف أن  نيوفامي جتزي معاهدة  ي سـ
نص ـي تلزمه بأن  بل انقضاهئا،  يحمددة  ه فق هةلّ ية بعد انقضاء ا تا تدابري ا نه عىل ا مل يف قوا لي ل ل هةل : ن ملمتديد ا

 .ّأو مواصةل اإلجراءات أو رد احلقوق

هةل اليت حددها  4.12املالحظة  نص يف قانونه عىل متديد ا ملويف معاهدة قانون الرباءات، يكون للطرف حرية أن  ي
بل انقضاهئا تب  قا هةل اليت حددها . ملك نص ملأما بعد انقضاء ا تب، يكون الطرف املعين ملزما اب لا ً ملك

هةل أو مواصةل لإلجراءات  . للمعىل تدبري لوقف اإلجراءات يكون إما عىل شلك متديد 

ثال مودع الطلب أو  5.12املالحظة  نص عىل رد احلقوق يف حال عدم ا توابإلضافة إىل ذكل، فاألطراف ملزمة اب مل ّ
هةل احملددة يل  للمصاحب ا يث لتسج تب أن عدم  ذكليؤديح  ترب ا ملك إىل فقدان احلقوق، إذا ا ع

ناية الالزمة أو أنه مل يكن مقصودا ثال جاء عىل الرمغ من ا ًالا لع  .مت

تدابري وقف اإلجراءات ألن  6.12املالحظة  بع األحاكم الواردة يف هذه الويقة هنج معاهدة قانون الرباءات اخلاصة  بو ث تت
ناعي هو، كام الرب يهصفقدان رمس أو منوذج  يح، يف . فاءات، ال رجعة  يتويضمن هذا اجلانب هنجا  ً

هةل احملددة اليت تؤدي  يل  ثل مودع الطلب أو صاحب ا نة، رد احلقوق إذا مل  للمحاالت  سج ت تي مي لمع ّ
 .إىل فقدان احلقوق

نه عىل وقف 12 املادةتلزم  7.12املالحظة  نص يف قوا ني الطرف بأن  هلاإلجراءاتي تعلقة اب مل ا تخذ . مل ذكل شلك يوقد 
ناء عىل الفقرة إلحدىمتديد  هل  ب ا ناء عىل الفقرة اإلجراءاتأو مواصةل ) 1(مل . أو الك األمرين) 2(ب 

ترص وقف  ناء عىل الفقرتني اإلجراءاتيقو نه  يه يف قوا نص  ب اذلي يلزتم الطرف اب عل عىل ) 2(و) 1(نيل
هل اليت  تب الطرف ألحد "ملا تباإلجراءاتمكحددها  بارشة دلى ا ملك ا بارة  ".مل عوقد ورد تعريف 

تبإجراء" بارش دلى ا ملك  بارة . "9"1 يف املادة "م تب"عأما يف ما خيص  هةل اليت حيددها ا ملكا ، "مل
تب لك لف هل اليت حيددها ا تار ا ملكطرف أن  مل بق 12ذكل أن املادة رتتب عىل وي.  وجدتإنخي تط ال 

نصوص ع هل ا تب والسـامي ا هل اليت ال حيددها ا ملعىل ا مل ملك رشيع الوطين أو يف معاهدة مل لتلهيا يف ا
ية بق. قلميإ تاحة 12 املادة تطوال  هل ا مل أيضا عىل ا تب إلجراءاتمل بارش دلى ا تظمل اليت ال  ملك ا ت ل

تايل، بإماكن . اكدلعاوى املرفوعة أمام احملامك بق الطرف لواب هل األخرى، يطأن  رشوط ذاهتا عىل ا ملا أو ل
نع عن  بق رشوطا أخرى أو  تأن  ناء عىل املادة  (اإلجراءات وقف إاتحةمييط  ).13بخالف رد احلقوق 

هةل. )2(الفقرة  8.12املالحظة  يق ا نه عىل وقف  نص يف قوا ملتلزم هذه الفقرة الطرف اب بي تطل  بعد اإلجراءاتمبواصةل  ن
تب  نه عىل إذاملكأن يكون املودع أو املاكل قد ختلف عن احرتام همةل حددها ا نص يف قوا ني مل يكن  ي

ناء عىل الفقرة  هل  بمتديد ا تب يف اإلجراءاتويرتتب عىل مواصةل ". 2)"1(مل متر ا ملك أن   اإلجراءاتيسـ
ية كام لو  هةلاحرتمت ملعنا تب أن يرد حقوق املودع أو . ملا صاحب ملكوعالوة عىل ذكل، عىل ا

يل  لشأن الطلب أو التسجا تضاءتسجيل ب ند الا قاملعين   .  ع
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يق تدابري وقف اإلجراءات)3(الفقرة تونص  9.12املالحظة  ناءات يف  تطب عىل ا والغرض من هذه  .ّرد احلقوق وسـتث
تغالل نظام تدابري وقف اإلجراءات  يل من ا نع مودع الطلب أو صاحب ا ناءات  سـالا لتسج م سـتث

ية واحدة ثال عىل وقف مزدوج لإلجراءات يف  سفي، عرب احلصول  معلشلك  تع ًب  .م

 13ملادة ا
تضح  ناية الالزمة أو انعدام القصديرد احلقوق بعد أن  لعتب وجود ا  للمك

ناية الالزمة أو انعدام القصد[ )1( تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن  نه عىل أن ] للمكي نينص الطرف يف قوا ي
بارشة  هةل حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا يل  ثل املودع أو صاحب ا تب، يف حال مل  ملتوىل ا سج ت ملي تملك لمي

تب واكنت  يل، رد حقوق املودع أو ملكدلى ا تعلق بطلب أو  بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا ّا سج ت تمل لنت
يل املعين إذا مت ما ييل يل خبصوص الطلب املعين أو ا سجصاحب ا تسج لت  :ل

يه "1" يذية جتو رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نفالامتس بذكل إىل ا لتملك لل ً�  

رشوط اليت "2" يفاء لك ا لوإيداع الالامتس وا بارشة ذكل اإلجراء، ست هةل احملددة  بق مبوجهبا ا مل  ملتط
يذية؛ هةل املقررة يف الالحئة ا نفخالل ا  لتمل

هةل؛ "3" ثال  باب اليت أدت إىل عدم الا للموورد يف الالامتس ذكر األ ت  مسـ

ناية الالزمة لظروف احلال  "4" هةل قد حدث ابلرمغ من إبداء ا ثال  تب أن عدم الا لعورأى ا للمت مملك
يار الطرفأو أن  سب ا تأي تأخري مل يكن مقصودا،   .خح

ناءات[ )2( ناء عىل الفقرة ] سـتثالا نص عىل رد احلقوق  شرتط ا بال  ل ُ ّي ناءات املقررة يف ) 1(ّ سـتثخبصوص الا
يذية  .لتنفالالحئة ا

يه يف الفقرة ] الرسوم[ )3( نصوص  سديد رمس مقابل الالامتس ا شرتط  علجيوز ألي طرف أن  مل ت  ).1(ي

شار إلهيا يف الفقرة ] ةلاألد[ )4( باب ا يل آخر يدمع األ شرتط إيداع إعالن أو د ملجيوز ألي طرف أن  سـ ل ) ج)(1(ي
تب تب خالل همةل حيددها ا ملكدلى ا  .ملك

ناء عىل الفقرة ] فرصة لإلدالء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب[ )5( ًجزيا أو ) 1(بال جيوز رفض الامتس موجه  ئ
ًيا دون إاتحة الفرصة لصا شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةللك  .بحب الالامتس يك يديل مبالحظات 

شأن املاد  13ة بمالحظات 

تعلقة ابلطلب أو ا 1.13املالحظة  لتلزم هذه املادة الطرف برد احلقوق ا بارشة تسجيل مل تخلف عن احرتام همةل  ملبعد ا ل
تباإلجراءاتأحد  تب ت، شرتط هذه امل12وعىل عكس املادة . ملك دلى ا ملكادة لرد احلقوق أن يرى ا

هةل قد حدث ابلرمغ من  ثال  للمأن عدم الا تأخري مل إبداءمت ناية الالزمة لظروف احلال أو أن ا ل لك ا لع
يار الطرف سب ا تيكن مقصودا،  ترص املادة 12وعىل عكس املادة . خح هل 13تق أيضا، ال  مل عىل ا

تب و ناءاتإملكاليت حيددها ا بعض الا سمح  سـتثن اكنت  ب ناء عىل الفقرة ت  .)3(11والقاعدة ) 2(ب 
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بارشة "الغرض املقصود من اشرتاط أن تكون . )1(الفقرة بداية  2.13املالحظة  يجة ا ملا هةل[لنت ثال  للملعدم الا ] مت
تعلق بطلب أو  نصوص علهيا يف " تسجيلتفقدان حقوق  ناءات ا تحايل عىل الا ملتفادي ا سـتثل

 .)3(11 القاعدة

بة ابألولوية خالل ا 3.13املالحظة  يح مطا نة، اقرتح أحد الوفود إضافة حمك حول  رشين  سة وا لدلورة اخلا تصح للج لعم
سق املادة  يث يصاغ عىل  نأو إضافهتا واسرتجاع حق األولوية  .  قانون الرباءات من معاهدة13حب

بة ابألولوية أو و يح املطا لسمح هذا احلمك للمودع  تصح يه  طلب اكن من املمكن أن تإىل إضافهتابي فرد 
بة بأولوية طلب سابق  طلب الحق إيداععىل رد حق األولوية يف حال أيضا ينص هذا احلمك و. لمطا

شار  هةل ا ملبعد انقضاء فرتة األولوية ولكن خالل ا يذية يف اإلهيامل بق إال عىل احلاةل . لتنفلالحئة ا يطوال 
تخلف عن إيداع اليت ناية إبداء ابلرمغ من  قد حدثالطلب خالل فرتة األولويةل يكون فهيا ا لع لك ا

يار الطرف سب ا تأخري مل يكن مقصودا،  تالالزمة لظروف احلال أو أن ا ح  ونظرا لعدم إجراء أي .خل
رشوع نة، مل يضمن هذا احلمك يف نص هذا ا سابقة  سأةل خالل ادلورات ا شأن هذه ا شة  ملنا ُ للج ل مل ب ق . م

بت سأةل إذا ر شأن هذه ا شة  نا نة بدء  غلكن ميكن  مل ب ق  يف ذكل، والامتس إضافة حمك مصاغ عىل مللج
 . قانون الرباءات من معاهدة13نسق املادة 

 14املادة 
يين يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   خل

يص[ )1( يص، جاز ذلكل الطرف ] خرشوط الامتس تدوين تر نص عىل تدوين تر خإذا اكن قانون أحد األطراف  ي
تدوين تيض أن يكون الامتس ا لأن   يق

يذية،ًمودعا و "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنففقا  ّ لل ً 

يذية "2" ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت َّ ِّ ملس ً  .م

يص] الرسوم[ )2( تب مقابل تدوين الرتا سديد رمس  تيض  خجيوز ألي طرف أن  للمك  .تيق

تعلق بأكرث من ] الامتس واحد[ )3( يص  سيكفي الامتس واحد حىت إذا اكن الرت تي ّ جيل واحد، رشط أن تكون خ
بة  سه اب يل واملرخص هل هو  نة يف الالامتس وأن يكون صاحب ا ية  يالت ا سـأرقام اكفة ا نف سج ي ن نسج ت ب ملع لت ل م َّل َّ

يالت يان نطاق خبصوص اكفة ا يالت، وأن يرد يف الالامتس  سجإىل لك ا ب تسج لت  .ل

يفاء رشوط خالف ) أ] (حظر أية رشوط أخرى[ )4( بة اب ستال جيوز املطا شار إلهيا يف الفقرات من ل رشوط ا ملا ل
يص10 ويف املادة) 3(إىل ) 1( تدوين تر تعلق  خ يف ما  ب تضاء ما. ّي  : ييل ذكره قوبصفة خاصة، ال جيوز ا

يص؛ "1" ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا هادة  ختقدمي  لصش لسج  ت

يص "2" ية يف عقد الرت رشوط املا خويان اب ل  .لب

ي )ب( عال ختل الفقرة الفر شف عن املعلومات ) أ(ة ُ شأن ا ناء عىل قانون الطرف  لكبأية الزتامات قامئة  ب ب
يص  .خألغراض خالف تدوين الرت

بات[ )5( تب شك معقول يف حصة ] ثاإل تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا ٌجيوز اشرتاط تقدمي اإل ٌ للمك ملك ث
يان يرد يف الالامتس أو يف  ند مؤيدبأي  ِّأي   .سـ
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باتالال[ )6( تعلقة اب لطلامتسات ا بديل، عىل الامتسات تدوين )5(إىل ) 1(ُتطّبق الفقرات من ] ِّمل ت، مع ما يلزم من 
يل نص عىل تدوين من ذكل ا يص لطلب، إذا اكن قانون الطرف  بتر لقي  .خ

يين[ )7( بديل، عىل الامتسا)5(إىل ) 1(تطبق الفقرات من ] عالامتس بغرض تدوين تأمني  ت ت، مع ما يلزم من 
يل تعلق بطلب أو  يين  سجتدوين تأمني  ي  .تع

شأن املادة   14بمالحظات 

نغافورة 1.14املالحظة  نصوص علهيا يف معاهدة  يص ا سـتقوم هذه املادة عىل أحاكم تدوين الرتا مل  قانون  ومعاهدةخ
نةوعقب . الرباءات رشين  للجادلورة الرابعة وا رشوط الامتس تدوين ، لع يل اخلاصة  تفا بنقلت ا ص ل ُ

ي يذيةختر رشوع الالحئة ا ندات املؤيدة، إىل  يين، فضال عن رشوط ا نفص أو تأمني  لتت م ِّ ملس ً  . ع

نص يف قانونه عىل تدوين ) 2(و) 1(الفقرتني توشري بداية لك من  2.14املالحظة  يإىل عدم إلزام أي طرف بأن 
يص شري إىل أنه)أ)(4(الفقرة  لكن. خالرتا بق عىل هذا ات  نص القانون ا ل حني  ملط تدوين، ال جيوز ّي

نارص غري تكل املقررة يف القاعدة  ياانت أو  تيض توفري املودع  عللطرف أن  ب ،أو يف املادة )1(13يق
تعلقة 10 يغات"مل، ا ندات غري تكل ". لتبلاب تيض توفري  توعىل حنو مماثل، ال جيوز ألي طرف أن  مسيق

 ).2(13الواردة يف القاعدة 

يقات اليت ق 3.14املالحظة  تعلبعا  نة، مل تعد الفقرة للت رشين  سة وا للجدمهتا العديد من الوفود خالل ادلورة اخلا ) 4(لعم
يص أو ترمجة هل خثين إماكية تقدمي عقد الرت نت أن ، جيوز للطرف )أ)(2)(13(فمبوجب القاعدة . تسـ

يصيقتيض أن يكون الامتس تدوين سخة من اتفاق الرت شفوعا  يص  خ الرت نخ  . بم

نع هذا 4.14املالحظة  تابعة أل احلمك ميال  سلطات ا لا يات(ألطراف حد ال ئثل مصلحة الرضائب أو مصلحة اإلحصا ) م
تقدمي املعلومات وفقا لقانون يص  بة األطراف يف الرت ًمن مطا ب بق الطرفخل َّ ا   .ُملط

سارية كذكل، مبوجب  5.14املالحظة  رشوط ا بق ا لو بات، لكن )6(الفقرة لتط تعلقة اب يص ا لطل، عىل تدوين الرتا مل خ
تدوينفق نص قانون الطرف املعين عىل هذا ا لط حني  يف هذا احلمك، الوارد كذكل يف . ي ضوقد أ

نة رشين  نغافورة، عقب ادلورة الرابعة وا للجمعاهدة   .لعسـ

ند  6.14املالحظة  يين إىل القاعدة )7(الفقرة تستو تعلقة ابلامتس تدوين تأمني  ع ا يذية ملعاهدة ) 9(17مل لتنفمن الالحئة ا
يل من  ت وتعلق.اءاتقانون الرب نه الطلب أو ا سجتدوين ما  تضم تب يينلي مكتسب عن طريق  عتأمني 

بلغ أو أداء الزتام سديد  معقد أبرم لغرض تأمني  ت ثل الرهن أو الضامن، أو ُ ل،  سارة أو م ختعويض عن  ل
ية لسؤو يه الفقرة .م نص  عل وعىل غرار ما  يص، ال يالبشأن تدوين ) 1(ت نص يف  أي طرفلزم خرت لاب

يينقان ثل ذكل ا وفضال عن ذكل، إذا.عونه عىل تدوين تأمني  ل مسح أي طرف  تكون هل تدوين، مب
نات  تأ يحرية حتديد نوع ا ية مل  .تدويهنااليت جيوز لعينا
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 15املادة 
يين أو إلغائه يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   خل

يص أو إلغائه[ )1( تعلقة ابلامتس تعديل تدوين تر رشوط ا خا مل نص عىل تدوين إذا اك] ل ين قانون الطرف 
يص أو إلغائه تيض أن يكون الامتس تعديل تدوين الرت يص، جاز ذلكل الطرف أن  خالرتا يق  خ

يذية، "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنفمودعا وفقا  ّ لل ً ً 

يذية "2" ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت ّ ِّ ملس ً   .م

تعلقة ابلامتس[ )2( رشوط ا ملا يينل بديل، عىل الامتسات )1(ة تطبق الفقر] ع إلغاء تدوين تأمني  ت، مع ما يلزم من 
يين  .عإلغاء تدوين تأمني 

رشوط األخرى[ )3( يص )5(إىل ) 2(14تطبق املادة ] لا بديل، عىل الامتسات تعديل تدوين تر خ، مع ما يلزم من  ت
يين  .عأو إلغائه وعىل الامتسات إلغاء تدوين تأمني 

شظةمالح  15أن املادة ب 

نغافورة20 و19 و18 عىل غرار املواد 17 و16 و15صيغت املواد  1.15املالحظة   .سـ من معاهدة 

 16املادة 
يص خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت  ت

ته[ )1( ناعي وحام منوذج ا يل الرمس أو ا ية  يصال لص لسج ت تب أو دلى أية ] ح يص دلى ا ملكال يؤثر عدم تدوين تر خ
يص أو حامية سلطة أخرى للط ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  خرف يف صال لصح لسج ت

ناعي منوذج ا لصذكل الرمس أو ا  .ل

رشط عىل أي حق قد ميلكه ] َّبعض حقوق املرخص هل[ )2( يص  تيض تدوين تر كال جيوز ألي طرف أن  خ يق
ناء عىل قانون ذكل الطرف يف الاشرتاك يف دعوى تعد ٍّاملرخص هل  ب يل أو احلصول عن َّ ها صاحب ا لتسج ير فع

ناعي اذلي يكون  منوذج ا يجة لفعل تعد عىل الرمس أو ا يل عىل تعويضات  لصطريق دعوى من ذكل ا لب ٍّ نت لق
يص  .خموضع الرت

شأن املادة   16بمالحظات 

من. )1(الفقرة  1.16املالحظة  يل الرمس أو ا ية  سأةل صال لإن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بني  سج تم وذج ح
ناعي منوذج ا شأن هذا الرمس أو ا يص  سأةل تدوين تر ته و ناعي وحام لصا ب م ي للص وإذا اكن قانون . خ

رشط إىل  هذا ا ثال  يص، ال جيوز أن يؤدي عدم الا تدوين اإللزايم للرتا نص عىل ا لالطرف املعين  ل تخ ل مي
يص، وال أن يؤثر بأي  ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  خإلغاء صال لصح لسج من شلك ت

ناعياألشاكل منوذج ا هذا الرمس أو ا نوحة  لص عىل امحلاية ا لملم تعلق . ل توجتدر اإلشارة إىل أن هذه الفقرة 
يل سلطة الرضائب أو  تب أو دلى أية سلطة أخرى للطرف املعين من  يص دلى ا بتدوين تر قب ملك خ

سلطة امللكفة بإجراء اإلحصاءات  .لا
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رشط لصحة وإضافة إىل ذكل، جتدر ا 2.16املالحظة  يص  يل الرت بعد رضورة  كإلشارة إىل أن هذا احلمك ال  خ تسجت يس
يص  .خعقد الرت

سأةل معرفة. )2(الفقرة  3.16املالحظة  يق  مال يقصد هبذا احلمك  تنسـ سامح للمرخص هل  ماُ بغي ا ّ إذا اكن  ل الشرتاك ابين
ي ها املرخص أو إذا اكن حيق هل احلصول عىل تعويضات  تيف دعوى تعد ير ِّ نفع ٍّجة لفعل تعد عىل الرمس ٍّ

يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا خأو ا لص بق. ل سؤالني للقانون ا ّويرتك اجلواب عىل هذين ا ملط ل ُ .
ها صاحب  الطرف يفّلكن حني يكون للمرخص هل احلق مبوجب قانون فع الاشرتاك يف دعوى تعد ير ٍّ

يل عىل تعويضات  يل واحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا با لقسج ٍّيجة لفعل تعد عىل الرمس أو لت نت
تاح للمرخص ممارسة تكل احلقوق، بغض  بغي أن  يص،  ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا ّا ي ُلص ن يخ ل

يص مدوان أو غري مدون نظر عن كون الرت ّا ّ خ  .ل

 17املادة 
يص خيان الرت  ب

ت ناعي موضع ا منوذج ا يد أن الرمس أو ا ياان  تيض  نإذا اكن قانون الطرف  لص لب يف ُيق يص، ال يؤثر عدم ً ناء عىل تر خفاع  ب
يص  ناعي اليت يكون موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  رشط يف صال ثال الاكمل أو اجلزيئ ذلكل ا خالا لصح سج لت ت ل م

ته  .يأو حام

شأن املادة   17بمالحظة 

بت، مبوجب قانونه، يف 17ترتك املادة  1.17املالحظة  تعني ل للطرف املعين جمال ا تيما إذا اكن  سلع لا لأشري عىل ا
ناعي  منوذج ا يد أن الرمس أو ا يان  ناعي مرخص به  سوقة برمس أو منوذج  لصا ص لمل يف بب َّ سـتخدم يف يَّ

يص بق لكن . خإطار عقد تر َّإذا اكن القانون ا يلُملط يان من هذا ا بشرتط تقدمي  ب ال جيوز أن ف، لقي
منوذج  يل الرمس أو ا رشط إىل إبطال  ثال ذلكل ا ليؤدي عدم الا سج تت ل ناعي ابلاكمل أو يف م لصا

 .منه جزء

 18املادة 
ية يري يف ا مللكالامتس تدوين   تغ

تدوين[ )1( تعلقة ابلامتس ا رشوط ا لا مل يل، تعني عىل لك طرف أن ) أ] (ل يري يف خشص صاحب ا ّإذا طرأ  سج لتتغ
يل أو املاكل اجلديد سجبل الامتسا يقدمه صاحب ا لتِّ ُ ً  .يق

تيض إرفاق الا) ب( هايقجيوز ألي طرف أن  يذية أو  ياانت املقررة يف الالحئة ا بعض ا يعلامتس  مجنف لت ب  .لب

ية[ )2( يري يف ا تدوين ا ندات املؤيدة  تعلقة اب رشوط ا مللكا تغت ل لمل ّ ملس ية عن عقد ما، جاز  ]ل يري يف ا مللكإذا جنم ا لتغ
ي سب ا يذية،  ندات املقررة يف الالحئة ا تيض إرفاق الالامتس بأحد ا تألي طرف أن  خح نفت ت ليق ار الطرف ملس

متس ِا   .ملل

ية انضامم  )ب( ية عن  يري يف ا معلإذا جنم ا مللكتغ تيض إرفاق )رشكة إىل أخرى(ل يق، جاز ألي طرف أن 
سخة عن  ثل  ية الانضامم،  تا  تصة و سلطة ا ند يكون صادرا عن ا سخة عن  نالالامتس  لعمل ب خمل ل سـ من ّ مث ً ب
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س سخة مصدقة من ا تجاري، وأن تكون تكل ا سجل ا لتخرج من ا ن ل ل لسـ ند أو م لسـلطة اليت أصدرت ا
ند ) اكتب عدل(ِّمن موثق للعقود  سخة مطابقة  بارها  تصة عامة أخرى، اب سـأو من أية سلطة  ن ت للخم ع

 .األصيل

هم، وجنم ذكل  )ج( هم  ية، دون أن  رشاكء يف ا يري يف خشص واحد أو أكرث من ا لكإذا طرأ  شمل يمللك ل تغ
ية انضامم، جاز ية عن عقد أو  يري يف ا معلا مللكتغ يري يف ل تيض موافقة رصحية عىل ا لتغ ألي طرف أن  يق

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

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

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

تب] موالرس[ )3( تيض دفع رمس عن الالامتس  للمكجيوز ألي طرف أن   .يق

يل واحد، رشط أن يكون ] الامتس واحد[ )4( يري بأكرث من  سجيكفي تقدمي الامتس واحد حىت إذا تعلق ا تتغ ل ّ
يالت  يل، وأن تكون أرقام اكفة ا بة إىل لك  هام اب يل واملاكل اجلديد هام  سجصاحب ا سج سـ تسج ت ن لت ل نفسل

نة يف الالامتس ية  يا بن  .مملع

ية الطلب[ )5( يري يف  ملكا يري )4(إىل ) 1( من ترسي أحاكم الفقرات] لتغ بديل، إذا تعلق ا تغ، مع ما يلزم من  لت
يل، عىل أن ية بطلب  تسجيف ا ًرمق أي طلب معين صادرا بعد أو معروفا من مودع ه يف حال مل يكن مللك ً

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

شار إلهيا ال جيوز] حظر أية رشوط أخرى[ )6( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا مل ألي طرف أن يطالب اب ل ست
ية10ويف املادة ) 5(إىل ) 1 ( منيف الفقرات يري يف ا تعلق ابلامتس تدوين  مللك يف ما  تغ  .ّي

بات[ )7( يق الفقرة ] ثاإل بات إضايف يف حاةل  بات أو إ تيض تقدمي إ بجيوز ألي طرف أن  ث تطث ، )د( أو) ب)(2(يق
تب  يان وارد يف الالامتس أو يف أي ملكإىل ا تب شك معقول يف حصة أي  بيف احلاةل اليت قد يكون فهيا  للمك

يه يف هذه املادة شار إ لند  م  .سـ

شأن املادة   18بمالحظات 

نغافورة ومعاهدة  1.18املالحظة  ية يف معاهدة  يري ا تدوين  تعلقة  بري إىل األحاكم ا سـند هذا احلمك بقدر  تغ ب مل مللكك يست
 .اءاتقانون الرب

ندات املؤيدة)2(و) 1(الفقراتن تونص  2.18املالحظة  ية وا يري ا تعلقة ابلامتس  رشوط العامة ا ّ عىل ا ت ملسمللك تغ مل أما . ل
يذية ـي واردة يف الالحئة ا ندات املؤيدة  تعلقة هبذا الالامتس وا يل ا تفا نفا ه لتت ف ّس مل مل ص  . ل

سة وا 3.18املالحظة  لاقرتح أحد الوفود خالل ادلورة اخلا ند م نة إضافة ا برشين  لللج من ) و)(1(11 من املادة "4"ع
نغافورة إىل الفقرة  يف إىل املادة .6)1(سـمعاهدة  ند أ ض وجتدر اإلشارة إىل أن هذا ا من ) و)(1(11لب

تجارية رشيعات اخلاصة ابلعالمات ا باره رشطا همام يف بعض ا نغافورة اب لمعاهدة  ت لتسـ بدو . ع سيلكن 
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تيض أي رشيع من  تأنه ال  ية توفري املعلوماتيق نا عرشيعات الرسوم أو الامنذج ا لص ند ت شار إلهيا يف ا ب ا لمل
تايل، مل . املذكور يواب ند هذا احلمك ضمن تل نغافورة) و)(1(11 من املادة "4"لبا  .سـمن معاهدة 

شرتط لطرف مبوجب هذه الفقرة جيوز ل. )3(الفقرة  4.18املالحظة  تعلق   رمس يفأداءيأن  وللك . سالامتبتقدمي يما 
ية  يالت ا بات أو ا يهنا عدد ا نارص من  بلغ الرمس اعامتدا عىل عدة  نطرف حرية حتديد  سج لطل ملعع لت ب م

ية يري يف ا مللكاب  .  لتغ

ّوبني  5.18املالحظة  ية طلب ما)5(الفقرة ت يري يف  ملك بوضوح أنه جيوز كذكل تدوين  يذية عىل . تغ لتنفونص الالحئة ا ت
تعرف عىل الطلب حني  لية ا بل مودع الطلبكيف قال يكون رمقه قد صدر بعد أو ال يكون معروفا من  ً. 

 19املادة 
ناوين لعيريات يف األسامء أو ا  تغ

نوان[ )1( يل أو  عيريات يف امس صاحب ا سج يريا طرأ يف   )أ] (هلتتغ يل، لكن  تغري خشص صاحب ا ًإذا مل  تغ سج لتي
نوانه أو يف الك األمرين، تعني عىل لك طرف ّامسه أو  يغ أن  ع يل يف  بلبل الامتسا يقدمه صاحب ا سج تِّ لت ً يق

يده يري املطلوب  يل املعين وا يه رمق ا بني  يري و يد ا تب بغرض  يموجه إىل ا تغ سج ي تغ تقي لتق ت لل ف ِّملك َّ. 

ها )ب( يذية أو  ياانت املقررة يف الالحئة ا بعض ا تيض إرفاق الالامتس  يعجيوز ألي طرف أن  نف مجيق لت ب  .لب

تيض )ج( تبيقجيوز ألي طرف أن   .للمك دفع رمس عن الالامتس 

يان  )د( يل واحد، رشط  يري بأكرث من  تعلق فهيا ا بيكفي تقدمي الامتس واحد حىت يف احلاةل اليت  سج تغ تي ل ّ
ية يف الالامتس يالت ا نأرقام اكفة ا ملعسج  .لت

نوانه[ )2( يري يف امس مودع الطلب أو  عا بديل، إذ)1(ترسي أحاكم الفقرة ] لتغ يري ت، مع ما يلزم من  لتغا تعلق ا ّ
يل واحد أو أكرث وطلب واحد أو أكرث، عىل أن رمق أي طلب ه يف حال مل يكن بتسجبطلب واحد أو أكرث أو 

ثهل، تعني تعريف ذكل الطلب يف الالامتس بأية طريقة  ّمعين صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو  مم ً ُ ً
يذية لتنفأخرى، كام هو مقرر يف الالحئة ا ّ. 

نوان املراسةللتغا[ )3( نوانه أو يف  ثل أو  عيري يف امس ا ع بديل، عىل )1(ترسي أحاكم الفقرة ] ملم ت، مع ما يلزم من 
نوان املراسةل، إن وجد تعلق  يري  نوانه، وعىل أي  ثل، إن وجد، أو  يري يف امس ا بعأي  ي تغ ع ملم  .ّتغ

يات أخرى[ )4( يفاء أية ] مقتضحظر أية  مقتضال جيوز ألي طرف أن يطالب اب شار ست يات ا مليات خالف ا ملقتض
يه يف هذه املادة10 ويف املادة) 2(و) 1(تني إلهيا يف الفقر شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل وبصورة خاصة،  .ّي

يري ال تعلق اب هادة  تضاء تقدمي أية  تغجيوز ا لت ّ ش  .ق

بات[ )5( تب يف احلاةل اليت قد ] ثاإل بات إىل ا تيض تقدمي اإل ملكجيوز ألي طرف أن  تب شك ثيق للمكيكون فهيا 
يان وارد يف الالامتس  .بمعقول يف حصة أي 
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شأن املادة   19بمالحظات 

نة 1.19املالحظة  رشين  سة وا للجأدخلت هذه املادة عقب ادلورة اخلا يغت عىل غرار املادة . لعم  من معاهدة 10صو
 .سـنغافورة

 20املادة 
 تصحيح خطأ

 ]الالامتس[ )1(

شأن طلب أو يلتسجيف حال ورد يف طلب أو  )أ( تب  بلغ  ب أو أي الامتس  للمك تعلق تسجيل م يخطأ ال 
تب أن  بق، عىل ا ناء عىل القانون ا تب أن يصححه  بحث أو الفحص املوضوعي وميكن  ملكاب ملطللمك ب ل

يغ موجه  شوراته يف  تب و يح ذكل اخلطأ يف جسالت ا بلبل الالامتس املوجه  ن تتصح مل ملك تب إىليق ملك ا
   .لتسجيلصاحب ايوقعه املودع أو 

شرتط  )ب( بديل أو إرفاقيجيوز للطرف أن  يح، أو ابجلزء ا تضمن ا ل الالامتس جبزء بديل أو جزء  تصح لي
يح للك طلب و تضمن ا تصحاجلزء اذلي  يق الفقرة تسجيل لي بيربط هبام الالامتس يف حال   ).3(تطت

شرتط أن يكون الالامتس موضع  )ج( يد  يوهجه صاحب الالامتسإعالنيجيوز للطرف أن  أن اخلطأ بيف و
ية سن  نارتكب عن   .ح

شرتط أن يكون الالامتس موضع  )د( يد إعالنيجيوز للطرف أن  أن ذكل بيف يوهجه صاحب الالامتس و
يار  سب ا شاف اخلطأ،  تأخري بعد ا تالالامتس مت توجهيه بأرسع ما ميكن أو بدون قصد ا ح ت خل ك

 .الطرف

 ]الرسوم[ )2(

ية  )أ( شار ،)ب(عمع مراعاة الفقرة الفر سديد رمس مقابل الالامتس ا شرتط  مل جيوز للطرف أن  ت يهي  يف لإ
 ).1(الفقرة 

ناء عىل الطلب، بدون تقايض أي رمس )ب( يح أخطائه، من تلقاء ذاته أو  تب  بتوىل ا تصح  .ملكي

بديل،)4(18ادة تطبق امل] دالالامتس الواح[ )3( يح اخلطأ، ،ت مع ما يلزم من  لتصح عىل الالامتسات املوهجة 
بات وارش متس هام ذاهتام للك ا يح ا لط أن يكون اخلطأ وا لطل مللتصح يةتسجيالت ل  .ملعنا

شرتط ] األدةل[  )4( تب إال يف حال إيداعيال جيوز للطرف أن  يح اخلطأ دلى ا ملك األدةل اليت تدمع الامتس  تصح
تب يف أن اخلطأ املزعوم خطأ فعيل أو يف حال اكن من امل شك ا ملكاكن من املعقول أن  شك يف ي يعقول أن 

شأن الالامتس تضمهنا الالامتس أو حصة أية ويقة مودعة  سأةل  بحصة أية  ث ي  .م

رشوط األخرى[ )5( شار ] لحظر ا رشوط ا ية خالفا  يفاء رشوط  شرتط ا ملال جيوز للطرف أن  شلك للي  يف إلهياست
شار ) 4 (إىل) 1(الفقرات من  ملشأن الالامتس ا يهب يه  اكن خالإذاإال ) 1( يف الفقرة لإ نصوصا  علف ذكل  م

يذيةواد يف امل  .لتنفأو مقررا يف الالحئة ا
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ناءات[ )6( يق هذه امل] سـتثالا بعد  تطبجيوز للطرف أن  يحه دلى ذكل الطرف يست تعني  تصحادة عىل أي خطأ  ي
 .تسجيلل اإصدار إلعادة إجراءمبوجب 

شأن املادة   20بمالحظات 

نةأدرجت هذه املادة عقب ادلورة اخل 1.20املالحظة  رشين  سة وا للجا يغت عىل غرار القاعدة . لعم معاهدة  من 18صو
بار أنه من املمكن أن تكون القضااي 12 بدل املادة قانون الرباءات نغافورة، عىل ا ت من معاهدة  عسـ

تعلقة ابلرباءات ناعي أقرب إىل القضااي ا تعلق برمس أو منوذج  يح خطأ  ناجتة عن  ملا ص ي تصح  . ل

رشوط ملهذه انظم ت 2.20املالحظة  يح األخطاءواإلجراءاتلادة ا تعلقة ابلامتسات  ية ا تصح ا مل لشلك نظم توال . ل
ها يف حتديد مدى  ية اليت جيوز للطرف أن  رشوط املوضو يطبقا ع يحإجازةل ثال .لتصح ا م وجيوز للطرف 

نه يف  يه حىت ال حيمل أي قصد آخر غري املراد  بس  يا ال  يح بد شرتط أن يكون ا مأن  ف ل هي تصح لي
يح يح والسـامي نظم هذه املادة ت وال .لتصحا يحات الطلب اليت ال تكون موضع الامتس  تصحأيضا  للتصح

يةتعديل الوصف أو نا ع تصوير الرسوم أو الامنذج ا بحث أو إما لص تالم تقرير ا ية عقب ا ل عن طوا سـ ع
ناء الفحص املوضوع  .يثأ

بارة . )أ)(1(الفقرة بداية  3.20املالحظة  عرس  ند " كتبملاخلطأ يف جسالت ا"تف تعريف الوارد يف ا بعىل ضوء ا لل
بارة " 11" شأن  عمن املادة األوىل  تب"ب ثةل عن األخطاء اليت قد ". ملكجسالت ا موترد فامي ييل أ

ناء عىل الفقرة  بة ): 1(بتكون موضع الامتس  تعلقة ابملطا يل ا تفا ية وا يوغرا ياانت ا لأخطاء يف ا مل ص ل بل فب لبي ل
بارة . ابألولوية تخلص من  عو بقمي"يسـ ناء عىل القانون ا يحه  ملطكن  ب يعة اخلطأ القابل " تصح طبأن 

تعلق بلكميت  ويف. املادةللتصحيح ال حتددها هذه  يل"و" املودع"يما  ، يرىج "لتسجصاحب ا
ندين شأن ا رشح الوارد  بالاطالع عىل ا لب   .من املادة األوىل" 13"و" 12"ل

شرتط جيزي هذا احلمك للطرف أ. )ب)(1(الفقرة  4.20املالحظة  مثل صفحة بديةل يف حاةل ( جزء بديل إيداعين 
يح ) طلب مودع عىل ورق تضمن ا تصحأو جزء  ويف حال اكن ). مثل قامئة ابخلطأ والصواب(لي

بق عىل أكرث من طلب أو  شرتط تسجيل ينطالالامتس  تب أن  يأو لكهيام، جيوز   جزء بديل إيداعللمك
يح للك طلب أو  تضمن ا تصحنفصل أو جزء  لي تب تسجيلم سري معل ا ملكلغرض   .تي

يح خطأ يف حال اكن صاحب الالامتس . )ج)(1(الفقرة  5.20املالحظة  لتصحجيزي هذا احلمك للطرف أن يرفض الامتسا 
يد إعالن إيداعغري قادر عىل  يل بيف  ية يف ا ية ألنه انمج عن  سن  تضلأن ذكل اخلطأ ارتكب عن  ن ن لح

ية. مثال سن ا نوللطرف املعين تعريف   . لح

ناك تأخري غري . )د)(1(الفقرة  6.20الحظة امل يح خطأ يف حال اكن  هجيزي هذا احلمك للطرف أن يرفض الامتسا  لتصح
شاف اخلطأ يه الالامتس بعد ا تعمد يف تو كترضوري أو  ج تأخري غري . م لوللطرف املعين تعريف ا

تعمد يه الا. ملالرضوري أو ا ناك تأخريا غري رضوري يف حال مت تو ترب أن  جوقد  ه لامتس دون أية يع
ثال مناية   .ع

شرتط . )4(الفقرة  7.20املالحظة  يح يف حال اكن من إيداعيجيزي هذا احلمك للطرف أن  تصح أدةل تدمع أي الامتس 
شك يف أن  ثال أو يف حال اكن من املعقول ا ية  سن  شك يف أن اخلطأ مت ارتاكبه عن  لاملعقول ا ن ح مل

شاف اخلطأ وفقا للفقرة الالامتس مت توجهيه دون تأخري غري رضوري  تعمد عقب ا كتأو  ، رمغ )د)(1(م
شار اإلعالن يهمل ا  .)ج)(1( يف الفقرة لإ
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 21ة املاد
يذية  لتنفالالحئة ا

يذية[ )1( يذية املرفقة ] لتنفمضمون الالحئة ا لتنفنص الالحئة ا تعلق مبا ييل ذكرههبت  :تذه املواد عىل قواعد 

سائل اليت  "1" يذية؛نص هذه املواد رصاحة تملا  لتنفعىل أهنا مقررة يف الالحئة ا

يذ أحاكم هذه املواد؛ "2" يدة  يل  نفوأية تفا لتمف ص
 

سائل أو إجراءات إدارية "3"  .موأية رشوط أو 

يذية بنيتنازع[ )2( بة ] لتنف املواد والالحئة ا يذية، تكون ا نازع بني هذه املواد والالحئة ا لغليف حاةل وجود  لتنفت
 .ألحاكم املواد

 

 ]ث والويقة املرفقهناية[

 

 

                                                 

1

رش    بع وا يع دول الاحتاد األورويب ا ساري أثرها يف  يل الرسوم والامنذج ا ية  سوق ادلا يق يف ا تب ا لعيعىن  سـ مج ل سج خل ل لسـ ت بن لت مك  .ينُ
2

رشة األعضاء يف اتفاق ابنغي    ست  ساري أثرها يف ادلول ا يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر عتعىن ا ل ل سج مل بتُ للملك  .يق
3

رشة األطراف يف اتفاق لوسااك    ست  ساري أثرها يف ادلول ا يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر عتعىن ا ل ل سج مل بتُ للملك  .يق
4

يلوكسُي    يل الرسوم والامنذج يف  ية الفكرية  يلوكس  تب  نعىن  للملك ن بمك سج  .بتب
5

 SCT/21/4ثانظر الويقة    
6

نغافورة عىل ما ييل) 4)(و)(1(11تنص املادة      شخص وادلوةل وكذكل : "سـمن معاهدة  نواي، الطابع القانوين ذلكل ا لوإذا اكن املاكل اجلديد خشصا  ًمع ً
ند  ية،  عالوحدة اإل نوي املذكورقلمي شخص ا ناء عىل قانوهنا ا تضاء، داخل تكل ادلوةل اليت نظم  ملعالا ل ب ِّ ُ  ".ق


