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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
   والعشرونالثامنةالدورة 

سمرب 14 إىل 10جنيف، من   2012 يد
 
 

  التنفيذيةالالئحة  مشروع -قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

نة خلص  .1 للجريس ا يةئ ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا فادلامئة ا ب ع لص ل لن شار  (ملع ملا
ترص  نة ادلامئة"مبخإلهيا يف ما بعد  نة"أو" للجا سابعةورادليف ، ")للجا رشين لة ا نة  االيت عقدهت لعوا يف من للجا  إىل 18جنيف 

تمس من األمانة هإىل أن ،2012 سبمترب 21 ُا نة  مراجعةمعل  إعداد واثئق ل نظر فهيا ا للجيك  نة هتادور يفت ثا ما رشين ل  ،لعوا
يقات املقدمة يفهذه الواثئق تأخذ عىل أن  ّيع ا تعل رشين ورة  ادللجبم سابعة وا لعا ا  هبقدمتتالاقرتاحات اليت خمتلف تربز ول

شطب أو ال تخدام األقواس املربعة أو ا لوفود اب سطري سـ سب لتا  من 9انظر الفقرة  (احلالحأو احلوايش 
 ).SCT/27/10 ثالويقة

نة أعدت الواثئق  .2 تني  سا للجوكام جرى يف ادلورتني ا نايئبقل رشين عىل أساس هنج  نة وا ثا ثلدلورة ا لعل ثفالويقة . م
SCT/27/2 رشوعات مواد، حتتوي عىل مرفق تضمن  م  فتحتوي عىل مرفق ثأما هذه الويقة . ذات طابع عامأي أحاكم ي

رشوع  متضمن  يذية اليت ي ًتفصل عددا منلتنفالالحئة ا  .مرشوعات املواد ّ

هر اقرتاحات  .3 نص للقراءة،  ية ا تلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود، مع اإلبقاء عىل قا يط الضوء عىل  تظو ل بل خم لتسل
شطوابيو. احلوايشفرادى الوفود يف  نص احملذوف  هر ا سطرا و نص اجلديد  مهر ا ل م يظل تخدمت األقواس املربعة . ّظ ُكام ا سـ

 .خيارين أو أكرثّلإلشارة إىل أنه مت طرح 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

توايت  حملا

 الصفحة
 رشوعات القواعدمبقامئة 

تعابري  :1القاعدة  ترصةلا  2.....................................................................................................................خملا

تعلقة ابلطلب :2القاعدة  يل ا تفا ملا ص  2........................................................................................................ل

ناعي :3القاعدة  منوذج ا تصوير الرمس أو ا تعلقة  يل ا تفا لصا ب مل ص  4.......................................................................لل

يغ القانوين :4القاعدة  نوان ا ثلني أو  تعلقة اب يل ا تفا بلا ع ملم مل ص  لتل
نوان املراسةل  6..................................................................................................................عأو 

تارخي اإليداع :5القاعدة  تعلقة  يل ا تفا با مل ص  8.................................................................................................ل

رش :6القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا لنا مل ص  8..........................................................................................................ل

يغات :7القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا بلا مل ص  9.....................................................................................................لتل

 11..............................................................................................طريقة تعريف الطلب بدون رمقه :8القاعدة 

تجديد :9القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا لا مل ص  12.....................................................................................................ل

تعلقة بوقف اإلجراء :10القاعدة  يل ا تفا ملا ص هلل تعلقة اب ملات ا  12........................................................................مل

تب  :11القاعدة  تضح  تعلقة برد احلقوق بعد أن  يل ا تفا للمكا ي مل ص  ّل
ناء عىل املادة  ناية الالزمة أو انعدام القصد  بوجود ا  13...............................................................13لع

يين :12القاعدة  يص أو تأمني  رشوط الامتس تدوين تر تعلقة  يل ا تفا عا مل ص خل  ب
يين أو إلغائه يص أو تأمني  عأو تعديل تدوين تر  15.........................................................................خ

ية :13القاعدة  يري يف ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا مللكا تغ مل ص  17...........................................................................ل

نوان :14القاعدة  يري يف الامس أو ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا لعا تغ مل ص  18.............................................................ل

يح خطأ :15القاعدة  تعلقة ابلامتس  يل ا تفا تصحا مل ص  19......................................................................................ل
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 1القاعدة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

يذية[ )1( ترصة املعرفة يف الالحئة ا تعابري ا لتنفا َّ خمل يذية، وما مل يذكر خالف ذكل رصاحة ألغراض هذه] ل ُالالحئة ا  :لتنف

ية؛" هدةعاامل" لكمة عينت "1" نا عمعاهدة الرسوم والامنذج ا  لص

 ؛املعاهدةَّملادة احملددة من إىل ا" مادة"تشري لكمة  "2"

بارة و "3" يف " تصنيف لواكرونو"عتعين  شئ مبوجب لتصنا يف دويل ناذلي أ شأن وضع  ناتفاق لواكرنو  تصب
ية نا عللرسوم والامنذج ا توبر 8يف لواكرنو يف ، اذلي أبرم لص ته املراجعة واملعدةل؛1968ك أ  ،ّ  بصيغ

بارة  "4" ثاري"عوتعين  يص الا ئالرت يص" سـتخ تفاع خالرت نح ملرخص هل واحد فقط وحيول دون ا ن اذلي  َّيم ُ
يل ابل ناعي لتسجصاحب ا منوذج ا لصرمس أو ا يصل نح ترا خودون   ألي خشص آخر؛ م

بارة  "5" يص احلرصي"عوتعين  نح ملرخص" خالرت يص اذلي  َّالرت ُيم نح  خ مهل واحد فقط وحيول دون 
نه ال حيول دون يص ألي خشص آخر و يل ترا لكصاحب ا خ ت لتسج يل ابلنا منوذج لتسجفاع صاحب ا لرمس أو ا

ناعي  ؛لصا

بارة  "6" ثاري"عوتعين  يص غري الا ئالرت يص اذلي ال" سـتخ يل  خالرت تفاع صاحب ا سجحيول دون ا لتن
ناعي ابل منوذج ا لصرمس أو ا يص ألي خشص آخرل نح ترا خأو   .م

ترصة املعرفة يف [ )2( تعابري ا َّا خمل ترصة املع] املعاهدةل تعابري ا خمليكون   نفسهاملعىن  املعاهدة ألغراض 1 َّرفة يف املادةلل
يذية هذهألغراض  .لتنف الالحئة ا

شأن القاعدة   1بمالحظة 

نة 1.1املالحظة  رشين  سة وا يقات املقدمة خالل ادلورة اخلا بعا  يفت هذه القاعدة  للجأ م تعل ت لعض  .لل

 2القاعدة 
تعلقة ابلطلب يل ا تفا ملا ص  ل

ية مبوجب املادة [ )1( تعاقدجيوز ألي ] 3فرشوط إضا نارص  مطرف  ياانت وا تيض تضمني أي طلب بعض ا لعأن  لب يق
نصوص علهيا يف املادة  رشوط ا ها ابإلضافة إىل ا ية اذلكر أو  تا ملا ل لل  :3مجيع

ها الرمس أو  "1" 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 لصا  ل

يف بيو "2" نف  نان  تج اذلياذلي لواكرنو تصص يه ا نمتي إ ملل ناعي أو اذل يشملي ن منوذج ا لصالرمس أو ا ي ل
ناعي؛س منوذج ا لصتخدم ألجهل الرمس أو ا لسـ  ي

 ؛ومطلب "3"
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 بويان اجلدة؛ "4"

 ووصف؛ "5"

ناعيو "6" منوذج ا تكر الرمس أو ا تعلقة هبوية  ياانت ا لصا ب مل لب م  ؛ل

تكر يرصح "7" يد أن ا بويان  ملب ناعي؛يف منوذج ا تكر الرمس أو ا لص بأنه هو  لب  م

نازل "8" يان ا ناعي،  منوذج ا تكر الرمس أو ا تويف حال مل يكن مودع الطلب هو  ب لص لب ل يل آخر م ل أو أي د
ناعي إىل املودع منوذج ا لصعىل نقل الرمس أو ا  ؛ل

نوايًخشصاإذا اكن ودع الطلب ملنالصفة القانوية و "9"  ً ية قتضاء، عند الا، وادلوةل وكذكل، مع قلميالوحدة اإل
نوي املذكور؛ شخص ا ناء عىل قانوهنا ا ملعداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ل ب ِّ ُ 

نهيا "10" ، وامس دوةل يكون ملودع  إذا اكن من مواطين دوةل ماطوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا
نا شأة  عالطلب فهيا حمل إقامة، إن وجد، وامس دوةل تكون ملودع الطلب فهيا  ص ية من حقيقية أو جتارية 

 ّوفعاةل، إن وجدت؛

ها و "11" ها مودع الطلب ميكن أن يكون  يل سابق أو أية معلومات أخرى يعر ليان أي طلب أو  ف سج تب
يل تأثري يف  ية  سجأ ناعي؛تهل منوذج ا لصالرمس أو ا  ل

ناعي دون رش لفرتة م "12" منوذج ا نويف حال رغب مودع الطلب يف احملافظة عىل الرمس أو ا لص ن الزمن، ل
 الامتس ذلكل الغرض؛

متل الطلب عىل أكرث من رمس و "13" تضمهنا الطلب، يف حال ا ية اليت  نا شـيان عدد الرسوم والامنذج ا ي ع لص ب
ناعي؛  صأو منوذج 

ها الطلب؛ "14" جلويان مدة امحلاية اليت أودع من أ  ب

تعاقدويف حال اكن " 15" سدا ملالطرف ا بات ا لتيض أداء رمس عن الطلب، إ ث   .ديق

ية[ )2( بات الفر رشوط يف حال ا عا لطل تعاقد جيوز ألي ] ل تيضمطرف  ، الطلب كطلب فرعيمعامةل  يف حال، يقأن 
 :تضمني أي طلب ما ييل

يد "1" يفيان   ؛ ذكلب

 .ورمق الطلب األصيل واترخي إيداعه "2"

شأن القاعدة   2بمالحظات 

ند ). 1(الفقرة  1.2املالحظة  تج أو حريةقد متعاللك طرف . "1"لبا يان ا يه تقدمي  تعني  شلك اذلي  ن حتديد ا ب ي ملل ف
تجات تعاقد وميكن للطرف . ملنا نوان للطلب أو يف ملا تج يف شلك  يان ا ثال أن يقدم  شرتط  عأن  ن ب ملي م

 .أي شلك حمدد آخر



SCT/28/3 

Annex 

4 

ند  2.2املالحظة  يف هذا ا. "2"لبا لأ ند طلببند ض ها الطلب، نزوال  توايت اليت ميكن أن  عإىل الحئة ا ًحمل  يشمل
نة رشين  للجالعديد من الوفود يف ادلورة الرابعة وا تعاقدولن يكون أي طرف. لع تضاء تقدمي ملزما م  ق اب

يف لواكرنو نف  نيان  بص   .تصب

ند يشري  3.2املالحظة  تعاقد وميكن للطرف . ّعىن احملدد يف قانون الرباءاتمل اباملطلبىل  إ"3"لبا شرتط تقدمي ملا يأن 
ية موفرة مبوجب قانون الرباءات إذا اكنت حامية الرسوممطلب نا ع والامنذج ا  ولن يكون أي طرف .لص
 .املطلب ابشرتاط ملزمامتعاقد 

ند  4.2املالحظة  تواي. "5"لبا تعاقد حرية حتديد شلك الوصف و حميكون للطرف ا مل  .تهسـ

يف  5.2املالحظة  ند ضأ نة"7"لبا رشين  سة وا للج عقب ادلورة اخلا  .لعم

ّعدل  6.2املالحظة  ندُ نوحة "8 "لبا يارات ا يع نطاق ا نة من أجل تو رشين  سة وا ملم عقب ادلورة اخلا خل سـ للج لعم
تكر إىل املودع ناعي من ا منوذج ا يل عىل نقل الرمس أو ا بللمودع حىت يقدم ادل لص ملل  .ل

يف  7.2املالحظة  ند ضأ نةعقب ادلورة  "9"لبا رشين  سادسة وا للجا  .لعل

يف  8.2املالحظة  ند ضأ تب للحصول عىل   عقب ادلورة"11"لبا نة، إلاتحة اجملال أمام ا رشين  ملكالرابعة وا للج لع
يلاملعلومات اليت قد تؤثر يف  ناعي  منوذج ا ية الرمس أو ا سجأ لص للتهل تحقق من أن الطلب ل ل، أو ا

بدلت لكمة .أودع خالل فرتة اإلهمال املعمول هبا ت" اجلدة"ست وقد ا سابق خدمة ملسـا ليف نص الويقة ا ث
ية "بعبارة  يلهلأ  .حىت ال حترص نطاق هذا احلمك بال مربر" لتسجا

ند بقي عىل ُأ 9.2املالحظة  شأن SCT/25/3ث كام اقرتح يف الويقة "12"لبا شات جارية  نا يث ما زالت ا ب  ق مل ح
ناعي دون رش لفرتة من الزمن9 املادة منوذج ا تعلقة بإماكية احلفاظ عىل الرمس أو ا ن ا لص ن  .لمل

يف  10.2املالحظة  ند ضأ نة"14"لبا رشين  سة وا للج عقب ادلورة اخلا نص متعاقد ولن يكون أي طرف . لعم لملزما اب
نفصةل للحامية تعاقد ُوإذا اكن الطرف . معىل مدد  يار بني عدة مدد أوىل ملا تسمح للمودع ابال خي

هاتقدمي للحامية، وجب  جليان ابملدة اليت أودع الطلب أل  .ب

يف  11.2املالحظة  ند ضأ نة عقب ادلور"15"لبا رشين  سة وا للجة اخلا بات"وتعين لكمة . لعم سخة وصل، " ثإ نإرفاق 
شمل لك أشاكل ادلفع شلك أوسع  سريها  تلكن ميكن  ب  .لتف

ّعدل. )2(الفقرة  12.2املالحظة  شات اليت دارت يف ا) 2( الفقرة صياغة تُ نا قعقب ا رشين مل سادسة وا لعدلورة ا ل
توافقة تكون  منة،  ل يريات اليت أدخلت للج  .)1(8 املادة صياغةعىل لتغ مع ا

 3القاعدة 
ناعي منوذج ا تصوير الرمس أو ا تعلقة  يل ا تفا لصا ب مل ص  لل

ناعي[ )1( منوذج ا لصشلك تصوير الرمس أو ا يار ) أ] (ل سب ا ناعي،  منوذج ا تيكون شلك تصوير الرمس أو ا ح خلص ل
تايل نحو ا لاملودع، عىل ا   :ل

ية؛ "1"  مشسـصور 
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ية؛ "2" يا نصور   ب

تب؛أي تصوير مريئ آ "3" بهل ا ملكخر   يق

نارص املذكورة أعال "4" يةل من ا لعأية   .هتشك

يار املودع )ب( سب ا يض واألسود،  ناعي ابأللوان أو ابأل منوذج ا تجيوز أن يكون تصوير الرمس أو ا ح ب خلص  .ل

نرص آخر )ج( ناعي مبفرده من دون أي  منوذج ا عيصور الرمس أو ا لص ل َّ. 

سخ[ )2( ناعي ما ييل، )ج)(1(الفقرة ابلرمغ من ] لنمواصفات ا منوذج ا سخ الرمس أو ا شمل  لصجيوز أن  ن  :لي

سامت اليت ال  "1" يان ا تقطعة،  نقطة أو  لخطوطا  لب م منوذج املطالب بهّم لشلك جزءا من الرمس أو ا  ؛ت

سم أو جحمه "2" ناعي ا منوذج ا هار معامل الرمس أو ا َّيال إل جمل لص لتظل  .1ظ

ناظر[ )3( شف عن الرمس لجيوز تصوير الرمس أو ا) أ] (ملا نظور واحد  يار املودع، من  سب ا ناعي،  يكمنوذج ا ت ح ملص خ
منوذج بأمكهل شف عن الرمس أو ا تلفة  ناظر  ناعي بأمكهل، أو بعدة  منوذج ا لأو ا تكل خم  .ملص

ية  )ب( ناظر )أ(عابلرمغ من الفقرة الفر تضاء  تب ا م، جيوز  ق ية للمك ناظرفإضا ملحمددة، حني تكون هذه ا  وريةرض ّ
تج أو الاكمللعرض سد للمنل  تجات اليت  جت ا ناعيملن منوذج ا لصالرمس أو ا منوذج أو اليت  ل لتخدم الرمس أو ا سيسـ

ناعي بة إلهيا لصا بل لكن . لنسـاب تب ملزما بأن  يقيس ا ملك شف عن سامت جديدةل ية  تكناظر إضا ف ّ تؤثر يف الرمس أو م
ناظر األ نظر األصيل أو ا ها من ا تقا ناعي وال ميكن ا منوذج ا ملا مل شـ قلص  .صليةل

تصوير[ )4( سخ ا لعدد  ناعي يف حال ] ن منوذج ا سخة واحدة عن أي تصوير للرمس أو ا لصال جيوز اشرتاط أكرث من  لن
سخ يف حال إيداع الطلب عىل ورق يا، وال أكرث من ثالث  نإيداع الطلب إلكرتو  .ن

شأن القاعدة   3بمالحظات 

ناعي اذلي جيوز للمودع، مبوجب هذا احلمك،. )1(لفقرة ا 1.3املالحظة  منوذج ا يار شلك تصوير الرمس أو ا لص ا لت خ
ته يتطلب حام ية أو . ُ ناعي بواسطة الصور ا منوذج ا سـوهكذا ميكن للمودعني تصوير الرمس أو ا لشملص ل

يةل من هذه األشاكل يل الرسوم، أو  ية من  يا تشكالصور ا بق ن  .لب

بارة و 2.3املالحظة  هدف من  عا تصوير املصمم تغطية أشاكل أ" أي تصوير مريئ آخر"ل ثل ا تصوير،  لخرى من ا مل
بل هر يف ا تقبواسطة احلاسوب أو أشاكل غري معروفة اآلن لكن ميكن أن  والغرض من هذه . ملسـتظ

تب ها ا نات، إذا  ية ا بارة أيضا هو  ملكا قبل ي تغط هوم أنه أاي اكن شلك تصوير الرمس أو. لعلع ًومن ا  ملف
بغي دامئا أن يكون هذا ا ناعي،  منوذج ا لا ًلص ين ًشلك مريال  .ئ

هره  3.3املالحظة  شف عن  ناعي بطريقة  منوذج ا بغي تصوير الرمس أو ا يه عامة أنه  تفق  مظومن ا تكن لص عل لمل ي
شف عن بعض الرسوم أو . ابلاكمل منوذج  ناظر للرمس أو ا هر احلاجة إىل عدة  للكويف حني قد  ل م تظ

                                                 

سابعة و 1 نة، اقرتح وفد بريو ليف ادلورة ا رشين  للجا ندين لع  : كام ييل)2(3القاعدة من " 2"و" 1"لبأن يكون نص ا
ّنقطة أو  اخطوط "1""   متقطعة؛م

  "تظليال "2"
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شف عن رمس أو من بعاد إماكية ا شلك اكمل، فال ميكن ا لكالامنذج  ن نظور واحد، ستب سم  مبوذج  َّجم
ثال نظورية  ًكصورة  م  . م

ناعييضمن املودع جيوز أن  )2(الفقرة  4.3املالحظة  منوذج ا لصسخ الرمس أو ا يان  لن تقطعة،  نقطة أو  لبخطوطا  م ّم
سامت اليت ال تطلب حاميهتا ُا سامت ل يطة به ل اك يعة . مثالحملا هم  سامت عىل  ساعد هذه ا بوميكن أن  ل طت ف

من منوذج لالرمس أو ا شلك جزءا من الرمس أو ا يد عىل الرمغ من أهنا ال  شلك  ناعي  لوذج ا ت ب جلص
ناعي يف حد ذاته ندين . لصا شري إىل " 2"و" 1"لبواقرتح أحد الوفود حذف امجلةل األخرية من ا تاليت 

تا يل، ألن تكل اإلشارة قد تؤثر يف نطاق امحلاية وميكهنا، اب نقطة أو ا لالغرض من اخلطوط ا تظل ّمل ّ ل يل، ّ
شلكي تجاوز احلزي ا لأن  ية اخلاصة ابلفقرة . ّت  ).2(شـويرد الاقرتاح يف احلا

ناعي )3(الفقرة وترتك  5.3املالحظة  منوذج ا شف عن الرمس أو ا ناظر الالزمة  لص للمودع إماكية حتديد عدد ا للك مل لن
سب احلاةل ناظر،  حشلك اكمل وأنواع هذه ا مل تايل مل يعد املودعون يف حاجة إىل. ب يري عدد لواب تغ 

باهتم مبوجهبا تلفة اليت يودعون  يفاء رشوط األنظمة القانوية ا ناظر ال طلا خمل ن  .ستمل

يح احلمك يف الوقت  6.3املالحظة  ينفسيتو ية  ناظر إضا حه للماكتب طلب  ف ناظر رضورية ثم مل ترى أن هذه ا
ناعي منوذج ا سد الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا لصللعرض الاكمل  جت ن لن ّ مل ياغة هذا احلمك عأو. للم صيدت 

ية  ية  ناظر إضا بري بوضوح عن إماكية اشرتاط  ية ا نة  رشين  سادسة وا بغعقب ادلورة ا ن تع بغ للج فل م ل لع
ناعي منوذج ا سد الرمس أو ا تج اذلي  يع جوانب ا هار  لصإ جي ن لمج ّ مل ناعي . ظ منوذج ا لصأما الرمس أو ا ل
ناظر اليت أودعت يف  نه من خالل ا شف  ملذاته، فال بد أن  ع ُيك  .األصلّ

ية و 7.3املالحظة  ياغة الفقرة الفر ععدلت  ص نة ) ب(ِّ رشين  سادسة وا للجعقب ادلورة ا للتعبري بوضوح عىل أن لعل
نظر اإلضايف يؤدي إىل  بت يف أن ا تب هو اذلي  ملا ّ ي  .جديدة أو العرض سامت ملك

ها أو  8.3املالحظة  ناظر ميكن للمودع تقد ميوال حيدد هذا احلمك عددا أقىص من ا نتب رشهامل وقد يكون حتديد . للمك
بح هذا العدد رسيعا غري ذي فائدة بعد أن  يس من ا يا ألنه  ًعددها أمرا  يصً تب ملسل سل نظر إىل رسعة . ً لبا ف

ناظر من  يا عىل رش أكرث من عدد حمدد من ا تب غري قادر حا سـىن  سخ، قد  ملتطور وسائل ا ل ت نن ً ملك ي ل
ية، زايدة هذا العدد قربا يف إضا ًدون تاك ي سخ جديدة . فل يات  يح  بعد أن  نكام أنه من غري ا تقن ت تت ملس

ناظر يل من ا مليل تصوير املودعني للرسوم والامنذج املعقدة بعدد  قل ّه  .تس

تفظ لك طرف  9.3املالحظة  ناظر،  ياب حمك خاص ابلعدد األقىص من ا حيويف  مل هذا متعاقد غ لحبرية حتديد سقف 
نه هوم أن هذا العدد .نيالعدد يف قوا شف ملفومن ا سـىن ا يث  يال جدا  بغي أال يكون  لك األقىص  ت حب يقل ين

سخ  يات ا تخدام  يع أنواع الرسوم والامنذج مبا فهيا املعقدة جدا، اب نالاكمل عن  ن سـ لمج  .املوجودةتق

 4 القاعدة
تعلقة اب يل ا تفا ملا ص نوان املراسةل وملمثلني أل يغ القانوين أو  عنوان ا بل لتع

 

ثل وفقا للامدة[ )1( مميني  تويل الرمسي؛)4(4 تع ك ا  بأن يكون مودع الطلب أو صاحبمتعاقد طرف  مىت مسح) أ(] ل
نا  ثل  تيض أن يكون ا تىض ذكل، جاز هل أن  تب أو مىت ا ثل دلى ا ثال  يل أو أي خشص معين آخر  ًا ي ملم مبم مم معسج يقت ق ملك ً ل

نفصل  يغ  ميف  يه يف(تبل لشار إ ُ بارة  ي ّبني امس مودع الطلب أ") كتويل رمسي"بعما ييل  شخص يُ يل أو ا لو صاحب ا لتسج
سب احلال نوانهحاآلخر،  ثل و ع، وامس ا  .ملم
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تويل الرمسي، أو  )ب( يالت مما هو حمدد يف ا بات وا تويل الرمسي بواحد أو أكرث من ا تعلق ا كجيوز أن  ل سج لطل ك ل ّي لت ّ
بةل، مع مراع يالته املوجودة وا شخص املعني و بات ا ملقباكفة  سج ل تطل نه ذكل ِّ ناء  يّاة أي ا بث يت شخصسـ  .لا

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

نصوص علهيا يف املادة [ )2( هةل ا ملا شار إلهي)] 6(4مل هةل ا ملال تقل ا هر واحد) 6(4ا يف املادة مل بارا من اترخي *شعن  ً ا عت
يه يف تكل املادةاإل شار إ لخطار ا نوان مودع الطلب أو ، مل يل أو أي خشص معين آخر صاحبعإذا اكن  يقع يف  لتسجا

تعاقد الطرف  أرايض نوان خارج أرايض ، اإلخطارمصدر ملا بارا من اترخي اإلخطار، إذا اكن ا هرين ا لعوال تقل عن  ًت ع ذكل ش
تعاقدالطرف  .مل ا

بات[ )3( تب شك متعاقد طرف جيوز ألي] ثاإل تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا تيض تقدمي اإل للمك أن  ملك ثيق
يه يف الفقر شار إ يغ  يان وارد يف أي  لمعقول يف حصة أي  م بل  ).1 (ةتب

شأن القاعدة   4بمالحظات 

ّ عد.)أ()1(الفقرة  1.4املالحظة  بع هنج املادة ل هذا احلمك ُ نة  رشين  سة وا ليتعقب ادلورة اخلا للج من  )أ)(3(4لعم
نغافورة  تجارية سـمعاهدة  لشأن قانون العالمات ا نغافورة(ب بع يف) سـمعاهدة   ملتبدل الهنج ا

يذية ملعاهدة قانون) 2(7 القاعدة لتنفمن الالحئة ا
نص مرشوع ، كام اكن احلال يف الرباءات  ىل إّاملقدم لا

س نة مادلورة اخلا رشين  للجة وا بل حيث اكن لع يقبغي أن  تعاقد طرف الين ثل إما مبوجب ملا مميني  بتع
نفصل أو داخل الطلب رمسيكتويل نص احلايل، . م  فأما يف ا تعاقد يجوز للطرف ل يني ملا شرتط  تعأن  ي
نفصلممثل  ممبوجب تويل رمسي  ثل داخل الطلب. ك يني ا ملمومل ترد أي إشارة إىل  بني . تع بغي أن  يو ين

يل أولا سجتويل الرمسي امس املودع أو صاحب ا ثل  أي خشص معين آخرلتك ملم إضافة إىل امس ا
نوانه يغت عىل غرار القاعدة . عو تويل الرمسي  نارص املطلوبة يف ا صلكن ا ك ل من معاهدة " 1)"أ)(2(7لع

نغافورة) أ)(3(4قانون الرباءات بدل املادة  تىض . سـمن معاهدة  نارص املطلوبة  ترص ا مبقو معاهدة لعتق
يل أو يان امس املودع أو صاحب ا سجنغافورة عىل  ب  .آخر  أي خشص معينلتسـ

ند  2.4املالحظة  نغافورة) ج(و) ب)(3(4إىل املادة ) ج(و) ب()1(الفقرة تستو  .سـمن معاهدة 

ي) 2(الفقرة تعرض ، SCT/27/3ثيف الويقة  3.4املالحظة  نصوص علهيا ال يا ا هةل ادل شأن ا نني  تيارين ا مل سخ مل ن ب فاء ث
يني  تويل الرمسي  ثلني، مبا يف ذكل رشط تقدمي ا تعلق اب ها الطرف فامي  رشوط اليت قد  تعا ك ل ملم لي يضع ل

ثل يار . ملما ها  نة، أبدت الوفود  رشين  سابعة وا للخويف ادلورة ا للج تفضيلل يار اذلي 2لع خل، وهو ا
تفظ به يف هذه الويقة ثا ُ همالويقة بني الاقرتاح املطروح يف هذه ّوميزي . ح هر واحد أو لتنيث ش، من 

نوان يف أرايض الطرف  ثل  شخص اذلي يعني ا سب إن اكن  عهرين  ملم لل ِّح تعاقد ش بب . املعينملا سو
يزي هو  تعلق ابحلصول عىل لمتهذا ا هر واحد قصرية جدا ال سـامي فامي  يا احملددة يف  هةل ادل يأن ا شن ّمل

نوان للمراسةل  يس هل  تويل الرمسي من خشص  عا ك ثليض الط أرايفلل يه ا ملمرف اذلي عني  ف ويرد هذا . ِّ
يزي أيضا يف القاعدة  نغافورة) 3(4لمتا يذية ملعاهدة  سـمن الالحئة ا  .لتنف

                                                 

هور  * هل املعرب عهنا اب نة أن ا شهم ا مل لتف سـهبا األطراف وفقا لقانوهنا الوطينللج يذية ميكن أن  حتيف املعاهدة والالحئة ا  .لتنف
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ية إىل هذه املادة مفادها أن 4.4املالحظة  يفت حا شـأ هل املعرب عهنا ض هور"مل ا سـهبا األطراف وفقا "لشاب حت ميكن أن 
ية يهنا الو طنلقوا ش. ن هوريوهذه يه املرة األوىل اليت  سب اب رشوع القواعد إىل فرتة  لشار فهيا يف  حت . م

ساب  ية  نة إزاء  رشين  سادسة وا يان ردا عىل قلق أحد الوفود يف ادلورة ا يف هذا ا حوأ للج ل ب كيفض لع ّ ل
هور ية املعرب عهنا اب هل الز شا لمل ّم  .ن

 5القاعدة 
تارخي اإليداع تعلقة  يل ا تفا با مل ص  ل

شار إلهيا يف املادة هةل ا ملال تقل ا يه يف تكل املادة)4(5 مل شار إ بارا من اترخي اإلخطار ا هر واحد ا ل عن  مل ًت ع  . ش

 5بشأن القاعدة  مالحظة

هر واحد  1.5املالحظة  شنص هذه القاعدة عىل همةل واحدة مدهتا  تمكل ألغراض حتديد ت يفاء أي رشط مل  يُسـال ست
بارا لقدرة. اترخي اإليداع هر واحد ا تريت همةل من  عتوقد ا ش  عرص الاتصاالت يف أي مودع خ
ية  يةمهية اخملالفألًعىل الرد رسيعا عىل أي إخطار ونالالكرتو وجيوز . ، ما يؤثر يف اترخي اإليداعملعنات ا
تمكل ألغراض حتديد متعاقد ألي طرف  يفاء أي رشط مل  هر ال نص عىل همةل تفوق ا سـأن  ُي ي ت سش ل

هذا ا ثال  لاترخي اإليداع، علام بأنه من مصلحة املودع الا ل مت   .رشط بأرسع وقت ممكنً

 6 القاعدة
رش تعلقة اب يل ا تفا لنا مل ص  ل

شار إلهيا يف املادة  يا ا ملتكون الفرتة ادل بارا من اترخي طلب األولوية يف ) 1(9ن بارا من اترخي اإليداع، أو ا هر ا ًتة أ تً ت عسـ ع ش
بة ابألولوية  .لحال املطا

شأن القاعدة   6بمالحظات 

تعني حتدد هذه القاعدة فرتة 1.6املالحظة  بارا من اترخي اإليداع أو من اترخي طلب األولوية  هر ا تة أ يا من  ي د ت سـ ًن ع ش
ها احملافظة عىل  تب خال لعىل ا نناعي دون رش، إذا لامنوذج لامس أو الرملك . ذكليف املودع  رغبص

تريت فرتة هر يف حماوةل إلجياد توازن بني مصلحة املودعني يف احلفاظ عىل  أقرص مدهتا خوا شتة أ سـ
رس ناعي يف أقرب وقت نيف رشمفن املرحج أن يرغب الغري . ية ومصلحة الغريلا منوذج ا لص الرمس أو ا ل

شمول ابمحلاية يكون فكرة عام هو  مممكن   .ّل

هر يه اترخي اإليداع أو  2.6املالحظة  تة أ بة لفرتة ا شنص القاعدة عىل أن نقطة الانطالق اب سـ سـ لت  اترخي طلبلن
بة ابأل بة ابألولوية أن . ولويةلاألولوية يف حال املطا يد أنه من املمكن يف العديد من حاالت املطا لواأل ك

ثاين  رش يف بدلان اإليداع ا ناعي دون  منوذج ا تفاظ ابلرمس أو ا يا لال تاح الفرتة ادل لتقلص أو أال  لص ن نت ل ح
تامتىش مع هدف احلمك، كام أشارت بعض الوفود إىل ذكل خالل . بناء عىل طلب سلكن هذه املقاربة 

منوذج ا تفاظ ابلرمس أو ا نة، والسـامي ضامن قدرة املودع عىل الا رشين  سة وا لدلورة اخلا ح للج لعم
بدأ من  ية قصرية  ناعي دون رش لفرتة ز تا ن ملص يل" بداية"ن وفضال عن ذكل، . لتسجإجراءات ا

رش يل ا شأن تأ ية  تلف املقارابت الو شلك أفضل  لنيب هذا احلل  ج ب ن خمل ب طتج  .سيسـ
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 7القاعدة 
يل  تفا صا يغاتل تعلقة اب بلا لتمل

  

شا[ )1( ياانت ا ملا تعاقدجيوز ) أ( )]3(10 لهيا يف املادةر إلب يغ ملللطرف ا شرتط ما ييل يف أي  بلأن   :تي

بني امس املودع أو  "1" يليأن  نوانهأي  أو لتسجصاحب ا  ؛عخشص معين آخر و

بني رمق الطلب أو  "2" يل يوأن   تي يربط به؛اذللتسجا

تضمن الرقـم أو "3" يل املودع أو يوأن  يان اآلخـر اذلي مت به  سج ا تب يل ل شخص أو لتسجصاحب ا لا
سجال تب يف حال اكن  ماملعين اآلخر دلى ا  .ملك

تعاقد للطرف جيوز  )ب( ثل ألغراض ملا يغ صادر عن ا شرتط تضمني أي  ملم أن  بل تب  جراءإتي ملكبارش دلى ا م
 :ييل ما

نوانها "1" ثل و عمس ا  ؛ملم

تويل إشارة إو "2" كىل ا ترصف لرمسي ال ثل ياذلي   ؛عىل أساسهملما

سجال دلى "3" ثل به يف حال اكن  يل ا يان اآلخر اذلي مت  موالرمق أو ا ملم سج تب تب ل  .ملكا

يل ا[ )2( تفا ملا ص يه يف املادة متعاقدطرف جيوز ألي ) أ ( )]4(10علقة ابملادة تل شار إ نوان املراسةل ا تضاء أن يكون  ل ا مل ع ق
يغ ال" 1)"4(10 نوان ا بلو يه يف املادة لتع شار إ لقانوين ا تعاقد الطرف عىل أراض حيددها ذكل" 2)"4(10مل  .ملا

شخص املعين اآلخر متعاقدطرف جيوز ألي  )ب( يل أو ا بني مودع الطلب أو صاحب ا تيض أن  ل أن  سج لتي ّ يق
يغ ها يف أي  ية أو  تا بلبعض معلومات الاتصال ا ل تل  :مجيع

هاتف؛ "1"  لرمق ا

 رمق الفاكس؛ "2"

 .ن الربيد اإللكرتوينعنوا "3"

يغات عىل الورق[ )3( يع ا تو شفوعة  ياانت ا بلا ب مل تب لل شخص متعاقد طرف  جيوز ألي  ]ق يع ا تو تيض إرفاق ما ييل  لأن  قب يق
يعي املوقع  :لطبا

شخص، أو  "1" ية ذلكل ا ثا ليان ابألحرف يوحض امس العائةل أو الامس الرييس والامس أو األسامء األوىل أو ا ن ل ئب
ياره؛ سب ا شخص عادة  ها ذكل ا تالامس أو األسامء اليت  ح خل تعملسـ  ي

يغ "2" شخص يف حال عدم وضوح تكل الصفة من قراءة ا بلويان يوحض الصفة اليت وقع مبوجهبا ذكل ا ل  .لتب

يعات[ )4( تو قرخي ا يعمتعاقد طرف جيوز ألي ] ل تو يه ا تارخي اذلي جرى  يان يوحض ا يع  تو تيض إرفاق ا قأن  ف ب ق ليق ل ويف حال . بل
يع، أو ات تو يغ اذلي حيمل ا تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  يع ا تو ترب اترخي ا يان وعدم تقدميه،  تضاء ذكل ا قا ملك ف ق لق بل ت ل ل يع تب رخيا سابقا لل

تارخي إذا اكن سمح بذكلملتعاقداالطرف  لذلكل ا  .ي املعين 
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يغ عىل الورق[ )5( يع  تبلتو تب عىل] ق يغ املوجه إىل ا ملكيف احلال اليت يكون فهيا ا يع مطلواب، فإنلتبل تو ً ورق ويكون ا ق  ل
تعاقدالطرف   ملا

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

يع بدال "2" تو تعامل أشاكل أخرى من ا سمح اب ًوجيوز هل أن  ق ل سـ بوع ي يع ا تو ثل ا يد،  يع خبط ا تو ملط من ا ل ل قل م ق
شفر؛ تعامل خامت أو رشيط  توم أو ا مأو ا سـ  خمل

يعي اذلي  "3" شخص ا يد يف حال اكن ا يع خبط ا تو تعامل اخلمت بدال من ا شرتط ا بوجيوز هل أن  ل ل ل سـ لطي ق ً
نا من مواطين  يغ موا ًيوقع ا ط تعاقدلتبل شخص عىل أ ملالطرف ا نوان ذكل ا لاملعين واكن  يه أو إذا اكن ع ضرا

ية أو  نا شأة  نه واكن هل حمل إقامة أو  نظام مبوجب قوا نه  يابة  يغ  يع ا نوي اذلي مت تو شخص ا عا ص ن ع ن بل ملع مل ي م نق ً لت
يه ية عىل أرا ية و ضجتارية  فعل  .حقيق

ية[ )6( يغات الور يع عىل ا تو قتصديق ا بلق يغ وريق، وفمتعاقد طرف جيوز ألي ] لتل يع عىل  تضاء تصديق أي تو تبلا ق قا ق
تعلق )ب)(5(10للامدة  يغ  ي، إذا اكن ا يلبسحب طلب أو لتبل تخيل عن  سجاب  .2تل

ية لإلرسال[ )7( ية املودعة بوسائل إلكرتو يغات الور يع ا نتو قبل تعاقدالطرف َيعترب  ]لتق نه عىل إيداع ملا نص يف قوا ني اذلي  ي
ية بوسائل يغات الور قا يغات مو لتبل نوع من ا ية لإلرسال ذكل ا بلإلكرتو ل بهل ذكل لتن يع اذلي  تو ياين  شلك ا هر ا يققعا إذا  ق للظ ب لل ً َّ

تعاقد الطرف  تمل) 5(ًوفقا للفقرة ملا يغ كام ا ُعىل ذكل ا سـ  .لتبل

ية لإلرسال[ )8( يغ وريق مودع بوسائل إلكرتو ية عن  سخة األ نا بل صل تن تعاقد للطرف جيوز ] ل نه عىل ملا نص يف قوا نياذلي  ي
ية بوسائل إلكرت يغات الور قإيداع ا يل دلى لتبل يغ من ذكل ا ية عن أي  سخة األ تيض إيداع ا ية لإلرسال أن  بو بل صل ن لقن تل يق

تب  :ملكا

بق إرساهل، "1" يه تعريف ما  سـشفوعا خبطاب يرد  فم ً 

ية  "2" يغ بوسائل إلكرتو تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  هر من ا نوذكل خالل همةل ال تقل عن  بل ت لتل ملكّ ف ّش ي
 .لإلرسال

تصديق عىل [ )9( يغالا تعاقد للطرف جيوز] ت يف شلك إلكرتوينلتبلا يغات يف شلك إلكرتوين ملا سمح بإيداع ا بل اذلي  لتي
تصديق كام يقرره ذكل  يه من خالل نظام إلكرتوين  يل مصدقا  يغ من ذكل ا تضاء أن يكون أي  للا عل ب ًبل َّ لق ت تعاقدالطرف ق  .ملا

سمل[ )10( ّاترخي ا سمل من َيعحرية حتديد الظروف اليت متعاقد طرف للك ] لت ثابة  سديد رمس  سمل ويقة أو  ّترب فهيا  تّ مب ت ث ت
تايل ذكرها هات ا سديد الرمس ابلفعل دلى ا ند أو  سمل ا سديد هل يف احلاالت اليت يمت فهيا  به أو  لبل  ت ت ت جلت ت ملسق ّ  :مك

تب فرعي هل، "1" تب أو  مكفرع ذلكل ا  ملك

تب  "2" يابة عن  تب وطين  مكأو  تعاقدالطرف نمك تعاقد الطرف ، إذا اكن ملا ية دوية،ملا لنظمة حكو م  م

ية للربيد، "3"  مسأو دائرة ر

                                                 

نة 2 رشين  سابعة وا للجيف ادلورة ا لع ب اقرتح وفد الربازيل أن ،ل تصتعدل هذه الفقرة  لُ تايلّ تيض أي شلك من أشاكل يف رية احللألطراف : "لح اك تقأن 
يع عىل تصديق لا يغ وريققأي تو نص فهيا قانون الطرف عىل ذكليف احلاال ،تبلعىل   ".يت اليت 
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سلمي الربيد أو واكةل حيددها  "4" ئة  َّأو  ت لي تعاقد الطرف ه  املعين،ملا

تب املذكورة "5" ناوين ا نوان خالف  ملكأو  ع  .ع

نص   ]اإليداع اإللكرتوين[ )11( تعاقدة أحد األطراف  فهياييف احلاةل اليت  نه عىل إيدملا يغ يف شلك إلكرتوين نييف قوا تبلاع 
تب ذكل  يه  سمل  تارخي اذلي  نحو، يكون ا يغ عىل ذكل ا ية لإلرسال ويودع فهيا ا يةل إلكرتو مكأو بو ف ّ ت ل ل بل ن يسـ لت تعاقد الطرف َ ملا

يغ، رشط مراعاة الفقرة سمل ا يةل اترخي  تكل الو شلك أو  يغ يف ذكل ا بلا ت سـ ب ل تبل لت  ).10( ُّل

شأن القاعدة   7بمالحظات 

يفت 1.7املالحظة  شري إلهيا هذه الفقرة، ) 3(10، وكذكل املادة )1( الفقرة ضأ سادسة عقب اتاليت  لدلورة ا
نة رشين  للجوا يغت هذه الفقرة عىل غرار القاعدة . لع يذية ملعاهدة ) 1(10صو لتنفمن الالحئة ا

 .الرباءات قانون

ند  2.7املالحظة  تعاقد حتديد). 1( من الفقرة "1"لبا ميكون عىل لك طرف  ناوينبطريقة  سـ ففي . لعيان األسامء وا
تعاقدلطبحاةل األشخاص ا ثال، جيوز للطرف ا مليني  يانه هو الامس اذلأن يكون اشرتاط  ميع بغي  بي  ين

يعي شخص ا ية  ثا بامس العائةل أو الامس الرييس والامس أو األسامء األوىل أو ا لل ن لطل ّأما يف حاةل . ئ
تعاقد يجوز للطرف ا نويني  ملاألشخاص ا ية اشرتاط  فملع يانه هو ا بغي  سمأن يكون الامس اذلي  لتب ين

نوي شخص ا ية الاكمةل  ملعالر لل  .مس

نغافورة6 عىل غرار القاعدة )11(إىل ) 3 ( منالفقراتصيغت  3.7املالحظة  يذية ملعاهدة  سـ من الالحئة ا  . لتنف

تضاء تصديق أي تومتعاقد عىل أنه جيوز ألي طرف )6(الفقرة تونص  4.7املالحظة  يغ وريق إذا اكن قا تبليع عىل  ق
تعلق  يغ  يا يل واكن قانون الطرف بسحب طلب أو لتبل تخيل عن  سجاب تعاقد تل نص عىل هذا ملا ياملعين 

تصديق يع يربره كون الالحئة . لا تو تضاء تصديق ا نص يف إحدى القواعد عىل حاةل ميكن فهيا ا قوا لق ل
يه عىل حاالت  نص  يذية إطارا أكرث مرونة ميكن ا فا لنف ً يع يف لت تو تىض فهيا تصديق ا قأخرى قد  ليق ُ

بل أو حذف أي من هذه احلاالت  .ملسـتقا

 8القاعدة 
 طريقة تعريف الطلب بدون رمقه

تعريف[ ) 1( تىض األمر تعريف طلب برمقه ولكن ذكل الرمق مل يكن صادرا بعد أو معروفا ملودع الطلب ]  لطريقة ا قإذا ا
ترب معرفا إذا ثهل، فإن الطلب  َّأو  يع  :ِّ قدم ما ييل ذكرهُمم

تب للطلب، إن وجد؛ "1" نحه ا ملكالرمق املؤقت اذلي   مي

سخة عن الطلب؛ "2"   نأو 

تب الطلب، عىل حد  "3" يه ا سمل  تارخي اذلي  يان ا شفوع  ناعي  منوذج ا ملكأو تصوير للرمس أو ا ف َّب ت ل م بلص ل
تعريف الط ثل  ثل، وبرمق يوفره مودع الطلب أو ا لعمل مودع الطلب أو ا ملم   .لبملم
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يات أخرى[ )2( يات  أن يطالبمتعاقد طرف  ال جيوز ألي  ]مقتضحظر أية  يات خالف ا يفاء أية  تضاب ملقتض مق ست
شار إلهيا يف الفقرة ثهل من أجل تعريف) 1( ملا ممطلب إذا مل يكن رمق ذكل الطلب صادرا بعد أو معروفا ملودع الطلب أو  ً ً. 

 8 القاعدة بشأنمالحظة 

نغافورة من 7 القاعدة عىل غرار القاعدة صيغت هذه 1.8املالحظة  يذية ملعاهدة  سـالالحئة ا  .لتنف

 9القاعدة 
تجديد تعلقة اب يل ا تفا لا مل ص  ل

هر عىل األقل )2(11ألغراض املادة  تة أ بل  تجديد  تجديد وسديد رمس ا ها تقدمي الامتس ا بدأ الفرتة اليت جيوز خال ش،  ق سـل ل ت ل ت
ت ـي بعد  تجديد، و تحقاق ا سـمن اترخي ا ل تارخيتنهتسـ هر عىل األقل من ذكل ا لة أ تجديد أو سددت . ش ِّوإذا قدم الامتس ا ل ُِّ ُ

تجديد بول الامتس ا سديد رمس إضايف  تيض  تجديد، جاز ألي طرف أن  تحقاق ا لرسومه بعد اترخي ا ت ل لقسـ  .يق

شأن القاعدة   9بمالحظة 

تج 1.9املالحظة  سديد رمس ا ها  تعني خال لتعلق هذه القاعدة ابلفرتة اليت  ت ي ديد وتقدمي أي الامتس جتديد ميكن أن لت
تحقاق . ًيكون مطلواب هر بعد ا تة أ سـوحتدد القاعدة عىل وجه اخلصوص فرتة إهمال ال تقل عن  شسـ

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

تقدمي أي الامتس جتديد قد يكون مطلواب نص كذكل عىل فرتة إهمال  ًاحلمك يف أنه  ل   .ي

 10القاعدة 
هل تعلقة اب تعلقة بوقف اإلجراءات ا يل ا تفا ملا مل مل ص  ل

شار إلهيا يف املادة [ )1( رشوط ا ملا يه يف أنمتعاقد طرف جيوز ألي ) أ)] (1(12ل شار إ شأن الالامتس ا تيض ما ييل  ل  مل ب يق
 ):1(12املادة 

يل؛ أن "1"  لتسجيوقعه مودع الطلب أو صاحب ا

ية "2" هةل ا هةل وحيدد ا يد الامتس متديد ا ياان  تضمن  نوأن  ب ملعي مل مل يف ً. 

متديد همةل بعد )ب( تعاقد للطرف  انقضاهئا، جيوز ليف حال مت إيداع الامتس  يفاء ملا تيض ا تأن  رشوط اليت سيق للك ا
يه الالامتس سه اذلي يودع  بارشة العمل املعين يف الوقت  فبق علهيا همةل  نفم  .تط

شار إلهيام يف املادة [ )2( هةل ا ملالفرتة وا شار إلهيا يف املادة ) أ)] (1(12مل هةل ا ملال تقل فرتة متديد ا هرين ) 1(12مل شعن 
هةل غري املمددة بارا من اترخي انقضاء ا ملا ً  .عت

شار إلهيا يف املادة  )ب( هةل ا نقيض ا ملال جيوز أن  بارا من اترخي انقضاء " 2)"1(12ملت هرين عىل األقل ا ًبل  عت ش ق
هةل غري املمددة  .ملا
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شار إلهيا يف املادة [ )3( رشوط ا ملا يه متعاقد طرف جيوز ألي ] "1")2(12ل شار إ شأن الالامتس ا تيض ما ييل  لأن  مل ب يق
 :"1")2(12يف املادة 

يل؛أن ي "1"  لتسجوقعه مودع الطلب أو صاحب ا

ية "2" هةل ا هةل وحتديد ا ثال  بب عدم الا يد الامتس وقف اإلجراءات  ياان  تضمن  نوأن  ت ب ملعي مل مل س ميف ب ً. 

ناء عىل املادة [ )4( شار إلهيا يف املادة ] "2")2(12بهمةل إيداع الامتس  هةل ا نقيض ا ملال جيوز أن  هرين "2")2(12ملت بل  ش  ق
تبّبعد أن يوجه ا هةل اليت حددها ا ثل  يل مل  يد بأن مودع الطلب أو صاحب ا ملكتب إخطارا  للم يف تملك ميسج لت ً. 

نصوص ع[ )5( ناءات ا ملالا يس  )]3(12لهيا يف املادة سـتث تعاقد الطرف ل  ناء عىلملا  :)2(أو ) 1(12 املادة بملزما مبا ييل 

تعلق  "1" ية أو ألية مرة الحقة فامي  مبوقف اإلجراءات ملرة اث ي ناء عىل ن شأهنا  بق وقف اإلجراءات  بهةل  ب سـ
 ؛)2(أو ) 1(12املادة 

ناء عىل املادة  "2" أو الامتس لرد احلق ) 2(أو ) 1(12بووقف اإلجراءات إليداع الامتس لوقف اإلجراءات 
 ؛)1(13بناء عىل املادة 

تجديد؛ "3" سديد رسوم ا هةل  تعلقة  لووقف اإلجراءات ا ت  مبمل

ت "4" ئة مراجعة أخرى ملووقف اإلجراءات ا بارشة أحد اإلجراءات دلى جملس طعن أو  هةل  يعلقة  همل مب
تب؛  ملكمؤلفة يف إطار ا

بارشة أحد اإلجراءات بني األطراف؛ "5" هةل  تعلقة  ملووقف اإلجراءات ا  مبمل

تعلقة  "6" لهةل ملووقف اإلجراءات ا بة ابألولوية أو إضافهتامب ليح املطا  .تصح

شأن القاعدة   10بمالحظة 

يذية ملعاهدة قانون الرباءات12القاعدة  صيغت هذه القاعدة عىل غرار 1.10حظة املال  .لتنف من الالحئة ا

 11القاعدة 
يل ا تفا ملا ص ناية الالزمتل تب وجود ا تضح  لععلقة برد احلقوق بعد أن  للمكي  ةّ

ناء عىل املادة أو انعدام القصد  13ب 

شار إلهيا يف املادة [ )1( رشوط ا ملا يع مودع الطلب أو صاحب متعاقد طرف ز ألي جيو] "1")1(13ل شرتط تو قأن  ي
يه يف املادة  شار إ يل عىل الالامتس ا لا مل  )."1")1(13لتسج

شار إلهيا يف املادة [ )2( هةل ا ملا ناء عىل املادة  3]"2")1(13مل رشوط  يفاء ا يه الالامتس وا بتكون همةل تو ل ت " 2")1(13سج
تنيأ تا نقيض من بني املدتني ا يول مدة  ل  :لت

                                                 

نة، اقرتح وفد الربازيل حذف هذه الفقرة 3 رشين  سابعة وا للجيف ادلورة ا لع  .ل
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بارشة اإلجراء  4 واحدشهر "1" هةل احملددة  ثال  بب عدم الا بارا من اترخي زوال  ملعىل األقل ا ت للمت مس ً ع
  املعين؛

بارشة اإلجراء املعين أو 12و "2" هةل احملددة  بارا من اترخي انقضاء ا هرا عىل األقل ا مل  ملت ًش هرا عىل 12عً  ً ش
نصوص علهي هةل ا بارا من اترخي انقضاء ا ملاألقل ا ملت ً يا(5ا يف املادة ع ًاث ية ابريس، يف حال اكن ) ن قمن اتفا

تجديد سديد رمس ا تعلقا بعدم  لالالامتس  ت ً   .م

شار إلهيا يف املادة [ )3( ناءات ا ملالا شار إلهيا يف املادة )] 2(13سـتث ناءات ا ملختص الا ثال ) 2(13سـتث متحاالت عدم الا
ية تا لهةل يف احلاالت ا ل  :للم

يه الامتس لوقف اإل "1" ناء عىل املادة جتو ناء عىل املادة ) 2(أو ) 1(12بجراءات  بأو الامتس لرد احلقوق  ّ
 ؛)1(13

تب؛ "2" ئة مراجعة أخرى مؤلفة يف إطار ا بارشة أحد اإلجراءات دلى جملس الطعن أو  ملكو  هيم

بارشة أحد اإلجراءات بني األطراف؛ "3"  مو

ناء عىل همةل إليداع إعالن قد يؤدي إىل حتديد اترخي جديد لو "4" نظر،  يد ا بإليداع خبصوص طلب  ل ق
تعاقدالطرف قانون   ؛ملا

بة ابألولوية أو إضافهتا "5" يح املطا بارشة إجراء  لو تصح  .م

شأن القاعدة اتمالحظ  11ب 

بري صيغت هذه القاعدة  1.11املالحظة  يذية ملعاهدة قانون الرباءات13عىل غرار القاعدة كإىل حد   .لتنف من الالحئة ا

بدلت . )2(الفقرة  2.11املالحظة  يا ستا هرين ادل نهمةل ا ند لش نصوص علهيا يف القاعدة "1"لبيف ا من " 1)"2(18مل، ا
يذية مل سة عاهدة قانون الرباءات، لتنفالالحئة ا هر واحد، عقب ادلورة اخلا مهةل مدهتا  ش مب

رشين  . للجنة لعوا

تجابة القرتاح أحد الوفود خالل ادل. )3(الفقرة  3.11املالحظة  ناء سـا يف ا نة، أ رشين  سة وا سـتثورة اخلا ض للج لعم
ند  سه" 7)"4(9توتضمن القاعدة ". 4"لبآخر يف ا ناء  نغافورة الا نفمن معاهدة  بوناء عىل . سـتثسـ

ند تعاقد ، جيوز للطرف "4" لبا بق تدابري وقف اإلجراءات يفملا ما خيص إيداع إعالن قد يؤثر  ُيطأال 
نظريف حتديد اترخي جديد لإليداع خبصوص طلب يد ا ل  ينطبق ذكل عىل احلاةل اليت ميكن أن و. ق

تعاقد ينص فهيا قانون الطرف  يدملا به اترخي تعديل طلب  بح مبو قعىل نظام  ج لنظر اترخي إيداع  ايص
تعديل ناد إىل ذكل ا لطلب جديد ابال بغي حتديد اترخي اإليداع يف أقرب فرصة . ست ينويف تكل احلاةل، 

 .ممكنة للحفاظ عىل حقوق الغري

                                                 

هرين 4 هةل  هر الواحد  تعاضة عن همةل ا نة، اقرتح وفد فرسا الا رشين  سادسة وا شخالل ادلورة ا مب لش سـ ن للج لع  .ل
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 12القاعدة 
يين يص أو تأمني  تعلقة رشوط الامتس تدوين تر يل ا تفا عا مل ص خل  ب

يين أو إلغائه يص أو تأمني  عأو تعديل تدوين تر  خ

ناء عىل املادة متعاقد طرف جيوز ألي ) أ (5]حمتوايت الالامتس[ )1( يص  توي الامتس تدوين تر تيض أن  بأن  خحي ) 1(14يق
نارص ا) 6(أو  ياانت أو ا لععىل بعض ا هالب ية أو  لكتا ل  :ل

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا  لتسج

ثل؛ "2" يل  نوانه إذا اكن لصاحب ا ثل و َّوامس ا مم سج ع ّ  لتملم

يل؛ "3" نوان من ذكل ا يل  نوان للمراسةل إذا اكن لصاحب ا يغ القانوين أو  نوان  بو ع سج ع بل لقع ت لت  لل

نوانه؛ "4" عوامس املرخص هل و َّ 

نوانه إ "5" ثل املرخص هل و عوامس  ّ ثل؛َّمم َّذا اكن هل   مم

يل؛ "6" نوان من ذكل ا نوان للمراسةل إذا اكن للمرخص هل  يغ القانوين أو  نوان  بو ع ع بل لقع َّ  للت

نواي،  "7" معوالصفة القانوية للمرخص هل إذا اكن خشصا  تضاء،  وكذكلوادلوةلن ند الا ق،  ية ع قلميالوحدة اإل
شخص ا ناء عىل قانوهنا ا ملداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ل ب ِّ  ؛عنوي املذكورُ

نهيا وامس دوةل يكون فهيا حمل إقامة املرخص هل، إن وجد،  َّوامس دوةل يكون املرخص هل من "8" ّموا ط
ية وفعاةل للمرخص هل، إن وجدت؛ ية أو جتارية  نا شأة  َّوامس دوةل تكون فهيا  ّ حقيق ع ص  من

يص؛ "9" ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا خورمق  لص لسج  ت

نح ورمق الرمس "10" يص إذا مل  نحت الرت ية اليت  نا ناعي أو أرقام الرسوم والامنذج ا منوذج ا يم أو ا ع لص ُلص خ ُم ل
يل؛ نة يف ا ية ا نا يع الرسوم والامنذج ا يص  سجالرت ع لص لتمجل ي  ملبخ

ثاري أو حرصي؛ "11" ثاري أو غري ا يص ا ئويان إن الرت ئ تخ سـت سـ  ب

ها  "12" سحب عىل جزء من األرايض اليت  يص  شملوأن الرت يخ يان ني تضاء، مع  ند الا يل فقط،  با ع قسج لت
 رصحي بذكل اجلزء من األرايض؛

يص "13"  .خومدة رساين الرت

ناء عىل متعاقد طرف جيوز ألي  )ب( تدوين  يص أو إلغاء ذكل ا توي الامتس تعديل تدوين تر تيض أن  بأن  ل خحي يق
ها) 1(15املادة  ية أو  تا نارص ا ياانت أو ا لكعىل بعض ا ل ل لع   :لب

                                                 

نة، اقرتح وفد ال 5 رشين  سابعة وا للجيف ادلورة ا لع ند جديد برمق ربازيل ل تايلو ،قاعدةهذه ال يف بنودلاقامئة إىل " 14"بإضافة   :ليكون نصه اك
ية و "14"" رشوط املا ليان اب ل يصلب  ".خعقد الرت
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ياانت  "1" نود من لبا لباملحددة يف ا َّ ية  6"9"إىل "1"ُ  ؛)أ(عمن الفقرة الفر

يان ابلامتس تدوين اإللغاء "2" نه ونطاقه أو  تعديل املطلوب تدو يعة ا بو ي ل  .طب

يص[ )2( تدوين الرت ندات املؤيدة  خا لت ِّ يص اتفاقا مربما حبرية) أ] (ملس أن متعاقد طرف   جيوز ألي،خيف حال اكن الرت
متسيقتيض أن يكون الامت يار الطرف ا سب ا يني،  تا شفوعا بأحد األمرين ا يص  ِس تدوين الرت ملل ت ح ل ل خم ً  :7خ

بل موثق العقود تفاقصورة من الا "1" الاكتب (ق، وجيوز اشرتاط أن تكون تكل الصورة مصدقة من 
ت) العدل ئة عامة  خمأو أية  يار هي سب ا تصة أخرى  متسالطرف خح ِا ترصف 8 ملل ثل هل حق ا بل  ل، أو من  مم ق

بارها مطابقة لالدل سمح بذكل، اب بق  تب يف حال اكن القانون ا تى ا ي عملط  األصيل؛تفاق ملك

تألف من مقاطع الاتفاق اليت  "2" تخرج من الاتفاق  تو ي احلقوق املرخص هبا شري إىل األطراف ومسـ
بل موثق للعقود  تخرج مصدقا من  ها، وجيوز اشرتاط أن يكون ذكل ا قونطا ئة) اكتب عدل(ملسـق  هيأو أية 

تب يف حال  ترصف دلى ا ثل هل حق ا بل  يار صاحب الالامتس، أو من  سب ا تصة أخرى  ملكعامة  لق مم ت ح خخم
يحا من الاتفاق تخرجا  باره  سمح بذكل، اب بق  حصاكن القانون ا سـ ت ي مملط  .ع

تيض من أي رشيك يفمتعاقد طرف جيوز ألي  )ب( ية يقأن  ته مللك ا نح موا يص أن  فقيس طرفا يف عقد الرت خ ميل ً
نهالرصحي ند موقع  يص يف  مة عىل الرت ّخ  .سـ

يص اتفاقا مربما حبرية  )ج( ثال عن فعل القانون أو قرار حممكةوإمناخيف حال مل يكن الرت للطرف  ، جيوزم اكن انجتا 
تعاقد  يصاشرتاط أن يكون الالامتس مصحواب بصوملا بت الرت خرة من ويقة  تث تعاقد للطرف  وجيوز. ث أيضا اشرتاط ملا

ئة اليت أصدرت الويقة أو موثق العقود أن تكون الصورة  بل ا ية، من  ثمصدقة عىل أهنا مطابقة للويقة األ ي صل لهث ق
ترصف ) الاكتب العدل( ثل هل حق ا بل  يار صاحب الالامتس أو من  سب ا تصة أخرى  ئة عامة  لأو أية  مم ت ح خم قي خ ه

سمح بذكل بق  تب، يف حال اكن القانون ا يدلى ا ملط  .ملك

ندات املؤيدة[ )3( ِّا يصملست تعديل تدوين الرت خ  تيض إرفاق الامتس تعديل تدوين متعاقد طرف جيوز ألي ) أ] (ل يقأن 
متس يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا يص بأحد ا ِالرت ملل ت ح ل خل ت  :ملسخ

يص؛ "1" متس يف تدوين الرت تعديل ا خندات تؤيد ا َت ملل ل ِّ  مس

يل و "2" يص موقع من صاحب ا تعديل الرت يان غري مصدق  سجأو  ب لتب َّ خ  .َّاملرخص هلَّ

ته متعاقد طرف جيوز ألي  )ب( نح موا يص أن  يس طرفا يف عقد الرت ية  تيض من أي رشيك يف ا فقأن  خ ل مللك مييق ً
نه ند موقع  يص يف  مالرصحية عىل تعديل الرت  .سـخ

يص[ )4( ندات املؤيدة إللغاء تدوين الرت خا ِّت تيض إرفاق الامتس إلغاء تدوين الرتمتعاقد طرف جيوز ألي ] ملس خيص يقأن 
متس يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا ِبأحد ا ملل ت ح ل خل  :ملست

يص؛ "1" تدوين الرت متس  خندات تؤيد اإللغاء ا لت َ ملل ِّ  مس
                                                 

رشين  6 سابعة وا لعيف ادلورة ا ند املقرتح اجلديد ل ند إشارة إىل ا بنة، اقرتح وفد الربازيل تضمني هذا ا ب لللج بارة " 14"ل بح ا لعحىت  " 1"من لبنود يف ا"تص
ية " 9"إىل  تايل)" أ(عمن الفقرة الفر نود من : "لاك ية " 14"و" 9"إىل " 1"لبيف ا  )".أ(عمن الفقرة الفر

7

بارة   نة، اقرتح وفد الربازيل حذف  رشين  سابعة وا عيف ادلورة ا للج لع يار "ل تسب ا متخح ِالطرف ا يةمن " سملل  .عهذه الفقرة الفر

8

رشين   سابعة وا لليف ادلورة ا لع بارة ل عنة، اقرتح وفد الربازيل حذف  مت"ج يار الطرف ا ِسب ا ملل ت ندهذمن " سخح  .لبا ا
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يل واملرخص هل "2" يص موقع من صاحب ا يان غري مصدق بإلغاء الرت َّأو  سج لتب َّ خ َّ. 

يةلا[ )5( نات ا لعينتأ بدي)4(إىل ) 1(ُتطّبق الفقرات من ] مي يينت، مع ما يلزم من  ، عل، عىل الامتسات تدوين تأمني 
 . وتعديهل وإلغائه

شأن القاعدة اتمالحظ   21ب 

بار1تتضمن القاعدة . "11)"أ)(1(12القاعدة  1.12املالحظة  ثاري" ةلع تعريفا  يص الا ئالرت يص "عبارة  و"سـتخ خالرت
ثاري"عبارة  و"احلرصي يص غري الا ئالرت شرتط عىل الطرف . "سـتخ تعاقد يوال  ناف الاعرتملا صاف بأ

ها ثالثة  يص ا يعالرت مجخ تعاقد ويف حال اكن قانون الطرف . ل ثالثة ملا يص ا نص عىل أنواع الرت لال  خي
نص علهيا ذكل القانون يص اليت  يان بأنواع الرتا ند عىل  رشط مبوجب هذا ا ترص ا يها،  ب خب يق ليع ل . مج

سه، إذا اكن قانون الطرف  نوال  نفوعىل ا تعاقد مل يان منملا تيض أي  بال  تعني تقدمي يق يل، فال  ي هذا ا لقب
ند   ".11"لبأية معلومات مبوجب ا

نة عىل غرار. )2(الفقرة  2.12املالحظة  رشين  سة وا للجيغت هذه الفقرة عقب ادلورة اخلا م من ) 2(17  القاعدةلعص
نغافورة) 2(10معاهدة قانون الرباءات بدل القاعدة  بوالفرق األساس بني املقارتني هو . سـمن معاهدة 

شلك رصحي يف معاهدة قانون الرباءات أن  يه  نصوص  بهذا احلمك  عل يص اتفاقا م خيف حال مل يكن الرت
يص اتفاقا مربما حبريةوفضال عن ذكل، . مربما حبرية لامتس تدوين كن أن يكون ا مي،خيف حال اكن الرت
يص ًشفوعا  خالرت مبتفاق، ويس صورة من الابم  . وحدهسـتخرج من الاتفاقل

يص اتفاقا مربما حبريةيف 3.12املالحظة  سمح هذا احلمك للخ حال اكن الرت تعاقد طرف ي،  تيض أن يكون الامتس ملا يقأن 
شفوعا  يص  ًتدوين الرت م نهصورة من الابخ تخرج  متفاق أو  متسمبسـ يار الطرف ا سب ا  ،ِ ملل ت . خح

بارة أخرى، إذا اكن جيوز  تيضمتعاقد ألي طرف بعو يص، يقأن  ندات مؤيدة للرت في إرفاق  خ نبغي مست
يل  ندات من  بل  قبأن  ت نتفاق أو صورة من الامسيق متخرج  متس حرية تقرير أي . همسـ ِوللطرف ا ملل

ندين يود تقدميه  .ملستا

بارة  4.12املالحظة  عشمل  ند " مقاطع الاتفاق"ت يص ومدته عىل وجه " 2"لبيف ا خمعلومات عن نطاق اتفاق الرت
باطننإماكيةاخلصوص وعن  يص من ا ل ختويل حق للرت  .خ

تعاقد ، جيوز للطرف )ب)(2(10بناء عىل املادة  5.12املالحظة  شار إلهيا يف الفقرات ملا تيض إرفاق الواثئق ا ملأن  يق
تب) 4(و) 3(و) 2( ها ا ملكبرتمجة إىل لغة   .يقبل

 13 القاعدة
ية يري يف ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا مللكا تغ مل ص  ل

ناء عىل املادأمتعاقد طرف جيوز ألي ] حمتوايت الالامتس[ )1( ية  يري يف ا توي الامتس تدوين  تيض أن  بن  تغ مللكحي  18ة يق
ها ية أو  تا نارص ا ياانت أو ا لكعىل بعض ا ل ل لع  :لب

ية؛ "1" يري يف ا يد الامتس تدوين  مللكيان  تغيف  ب

يري؛رو "2" يل املعين اب تغمق ا لسج  لت
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نوانه؛ "3" يل و عوامس صاحب ا  لتسج

نوانه؛و "4"  عامس املاكل اجلديد و

ية؛و "5" يري يف ا مللكاترخي ا  لتغ

نواي، "6" معوالصفة القانوية للامكل اجلديد إذا اكن خشصا  تضاء، وادلوةل وكذكلن ند الا ق،  ية ع قلمي الوحدة اإل
نوي املذكور؛ شخص ا ناء عىل قانوهنا ا ملعداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ل ب ِّ ُ 

نهيا  "7" وامس دوةل يكون فهيا حمل اطين دوةل ما إذا اكن من موطوامس دوةل يكون املاكل اجلديد من موا
ية وفعاةل للامكل اجلديد،  ية أو جتارية  نا شأة  ّإقامة املاكل اجلديد، إن وجد، وامس دوةل تكون فهيا  حقيق ع ص من

 إن وجدت؛

ثل؛ "8" نوانه إذا اكن هل  يل و ثل صاحب ا َّوامس  مم ع سج ّ  لتمم

ث "9" نوانه إذا اكن هل  ثل املاكل اجلديد و َّوامس  مم ع ّ  ل؛مم

نوان "10" نوان للمراسةل، ذكل ا يغ القانوين أو  نوان  لعوإذا تعني أن يكون للامكل اجلديد  ع بل للتع ّ. 

يري املطلوب "11" يه ا تغواألساس اذلي يقوم   .لعل

ت[ )2( ندات املؤيدة  تعلقة اب رشوط ا لا ِّمل ملست يةل يري يف ا مللكدوين  تيض إرفاق الامتس متعاقد طرف  جيوز ألي] تغ يقأن 
متسن يتدو يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا ية بأحد ا يري يف ا ِا ملل ت ح ل ل ختغ ت ملسمللك   :ل

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

يري يف ا "2" بني ا تخرج من العقد  تغو ي لسـ تخرج مصدقا من ّم تضاء أن يكون ذكل ا ًية، وجيوز ا َّ ملسـ ق مللك
تخرجا مطابقا للعقد األصيل؛) اكتب عدل(ِّموثق للعقود  باره  تصة عامة أخرى، اب ًأو أية سلطة  ً سـ ت مخم ع ّ 

هادة نقل غري مصدقة مو "3" َّو يل واملاكل اجلديد؛ّقش  لتسجعة من صاحب ا

ند نقل غري مصد "4" ّو  .جيل واملاكل اجلديدلتسع من صاحب اّق موقسـ

شأن القاعدة   13بمالحظة 

نغافورة) و(و) ب)(1(11صيغت هذه القاعدة عىل غرار املادة  1.13املالحظة   .سـمن معاهدة 

 14القاعدة 
نوان يري يف الامس أو ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا لعا تغ مل ص  ل

توي الامتس تمتعاقد طرف جيوز ألي  تيض أن  حيأن  يري يف الايق نوان أو لكهيام تغدوين   عىل بعض 19 بناء عىل املادةلعمس أو ا
ها ية أو  تا نارص ا ياانت أو ا لكا ل ل لع  :لب
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نوانه "1" يل و عامس صاحب ا  ؛لتسج

نوانه؛ "2" ثل و ثل، امس ذكل ا يل  عوإذا اكن لصاحب ا ملم مم  لتسج

نوان "3" يغ القانوين، ذكل ا نوان  يل  لعوإذا اكن لصاحب ا بل ع تسج للت   .ل

 15القاعدة 
تفا صا تعلقة ابلامتس ل  تصحيح خطأمليل ا

توي الامتس متعاقد طرف جيوز ألي  تيض أن  تأن  حي ية 20 بناء عىل املادةصحيح خطأ يق تا نارص ا ياانت أو ا ل عىل بعض ا ل لع لب
ها  :لكأو 

يح اخلطأ؛ "1" يد الامتس  تصحيان   يفب

 املعين؛تسجيل لورمق الطلب أو ا "2"

يحه؛ "3"  تصحواخلطأ املطلوب 

يح "4"   املطلوب؛لتصحوا

نوانه "5"  .عوامس صاحب الالامتس و

 ]ثهناية املرفق والويقة[


