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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرونالتاسعة الدورة 

        2012012012013333مايو مايو مايو مايو     31313131ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     27272727جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  التنفيذيةالالئحة مشروع  -قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

  أالمانة من ٕاعدادوثيقة 

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

(املشار  اKامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والAذج الصناعية والبيا;ت اجلغرافيةرئيس اللجنة خلص  . 1
ٕاىل  10يف جنيف من اللجنة  االيت عقدهت والعرشينالثامنة ة وراKيف ، ة")"اللجن "اللجنة اKامئة" ٔاوٕالهيا يف ما بعد مبخترص 

 ،والعرشينالتاسعة  هتادور يفيك تنظر فهيا اللجنة  مراجعةمعل ٕاعداد وeئق  الُتمس من أالمانة هٕاىل ٔان ،2012ديسمرب  14
ا هب قدمتتwقرتاحات اليت خمتلف تربز و السابعة والعرشين ورة اK جبميع التعليقات املقّدمة يفهذه الوeئق تأخذ عىل أن 

من  6(انظر الفقرة  احلالٔاو احلوايش حسب التسطري الوفود �سـتخدام أالقواس املربعة ٔاو الشطب أو 
  ).SCT/28/7 الوثيقة

والعرشين عىل أساس هنج ثنايئ.  التاسعةل�ورة أعدت الوeئق  دورات اللجنة الثالث السابقة،وكام جرى يف  . 2
فتحتوي عىل . ٔاما هذه الوثيقة ذات طابع عاميتضمن مرشوعات مواد، ٔاي ٔاحاكم  حتتوي عىل مرفق SCT/28/2فالوثيقة 

 .مرشوعات املواد تفّصل عددًا منالالحئة التنفيذية اليت يتضمن مرشوع مرفق 

ود دون التقليل من سالسة النّص ؤاسلوبه، ُوضعت يف وسعيا ٕاىل ٕابراز خمتلف wقرتاحات اليت تقدمت هبا الوف . 3
احلوايش wقرتاحات اليت تقّدم هبا هذا الوفد ٔاو ذاك. وُوضع سطر حتت النصوص اجلديدة وشطبت النصوص احملذوفة. 

 واسـتخدمت أالقواس املربّعة ل�ال¤ عىل تعّدد اخليارات املطروحة للنظر فهيا.

 [ييل ذ¦ املرفق]
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  التفاصيل املتعلقة برشوط الÁس تدوين ترخيص ٔاو تأمني عيين  12القاعدة 
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        1111القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
  التعابري ا»ترصةالتعابري ا»ترصةالتعابري ا»ترصةالتعابري ا»ترصة

فة يف الالحئة التنفيذية] ٔالغراض هذه )1( Åالالحئة التنفيذية، وما مل يُذكر خالف ذ¦ رصاحة: [التعابري ا»ترصة املعر  

  معاهدة الرسوم والAذج الصناعية؛هدة" عاامللكمة " تعين  "1"

دة من   "2" Å؛املعاهدةتشري لكمة "مادة" ٕاىل املادة احملد  

اتفاق لواكرنو بشأن وضع تصنيف دويل اÐي ٔانشئ مبوجب تعين عبارة "تصنيف لواكرونو" التصنيف و   "3"
  ، بصيغته املراجعة واملعّد¤؛1968أكتوبر  8يف لواكرنو يف ، اÐي أبرم للرسوم والAذج الصناعية

وحيول دون انتفاع وتعين عبارة "الرتخيص wسـتئثاري" الرتخيص اÐي يُمنح ملرخÅص Ó واحد فقط   "4"
  ٔالي خشص آخر؛ ودون منح تراخيصرمس أو المنوذج الصناعي صاحب التسجيل �ل

Ó واحد فقط وحيول دون منح  وتعين عبارة "الرتخيص احلرصي" الرتخيص اÐي يُمنح ملرخÅص  "5"
  ؛ذج الصناعيرمس ٔاو المنو انتفاع صاحب التسجيل �ل صاحب التسجيل تراخيص ٔالي خشص آخر ولكنه ال حيول دون

حيول دون انتفاع صاحب التسجيل  وتعين عبارة "الرتخيص غري wسـتئثاري" الرتخيص اÐي ال  "6"
  .ٔاو منح تراخيص ٔالي خشص آخررمس أو المنوذج الصناعي �ل

فة يف   )2( Åفة يف املادةاملعاهدة[التعابري ا»ترصة املعر Åنفسهاملعىن  املعاهدةٔالغراض  1 ] يكون للتعابري ا»ترصة املعر 
  الالحئة التنفيذية. هذه ٔالغراض

  1مالحظة بشأن القاعدة 

  ٔاضيفت هذه القاعدة تبعا للتعليقات املقدمة خالل اKورة اخلامسة والعرشين للجنة.  1.1املالحظة 

        2222القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة �لطلبالتفاصيل املتعلقة �لطلبالتفاصيل املتعلقة �لطلبالتفاصيل املتعلقة �لطلب

يقتيض تضمني ٔاي طلب بعض البيا;ت والعنارص أن  طرف متعاقد] جيوز ٔالي 3[رشوط ٕاضافية مبوجب املادة   )1(
  :31التالية اÐكر ٔاو مجيعها �ٕالضافة ٕاىل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 

بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليت تشمل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، ٔاو اليت سيسـتخدم ٔالجلها الرمس ٔاو   "1"
  المنوذج الصناعي؛

ي الرمس أو المنوذج الصناعي أو اÐ يشملي نمتي ٕاليه املنتج اÐي اÐي لواكرنو بيان صنف تصنيف   "1"
  يسـتخدم ٔالجâ الرمس ٔاو المنوذج الصناعي؛س 

  ؛ومطلب  "2"
                                                

  خالل اKورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد مجهورية كور© ٕاضافة بندين جديدين ٕاىل هذه الفقرة وهام: 1
  وبيان �لرمس ٔاو المنوذج الفرعي؛  "16"
 النرش املبكر.والÁس   "17"
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 وبيان اجلدة؛  "3"

 ووصف؛  "4"

  ؛البيا;ت املتعلقة هبوية مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعيو   "5"

  ٔاو المنوذج الصناعي؛وبيان يفيد ٔان املبتكر يرصح بأنه هو مبتكر الرمس   "6"

، حسب اختيار ٔاو ويف حال مل يكن مودع الطلب هو مبتكر الرمس أو المنوذج الصناعي، بيان التنازل  "7"
  ؛يقبâ املكتب ٔاي دليل آخر عىل نقل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ٕاىل املودع املودع،

الوحدة إالقلميية عند wقتضاء، ، وكذ¦واKو¤ ، معنو©ً  خشصاً ٕاذا اكن ودع الطلب ملالصفة القانونية و   "8"
م بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور؛   داخل تè اKو¤ اليت نُّظِ

، وامس دو¤ يكون ملودع ٕاذا اكن من مواطين دو¤ ما وامس دو¤ يكون مودع الطلب من مواطنهيا  "9"
  فهيا منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا¤، ٕان وجدت؛الطلب فهيا حمل ٕاقامة، ٕان وجد، وامس دو¤ تكون ملودع الطلب 

بيان ٔاي طلب أو تسجيل سابق ٔاو أية معلومات ٔاخرى يعرفها مودع الطلب ميكن ٔان يكون لها و   "10"
  الرمس ٔاو المنوذج الصناعي؛ٔاهلية تسجيل تأثري يف 

دون نرش لفرتة من الزمن، ويف حال رغب مودع الطلب يف احملافظة عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي   "11"
  الÁس Ð¦ الغرض؛

بيان عدد الرسوم والAذج الصناعية اليت يتضمهنا الطلب، يف حال اشـمتل الطلب عىل أكرث من رمس و   "12"
  أو منوذج صناعي؛

  وبيان مدة امحلاية اليت ٔاودع من ٔاجلها الطلب؛  "13"

   .الطلب، ٕاثبات السداديقتيض أداء رمس عن  الطرف املتعاقد" ويف حال اكن 14"

، الطلب كطلب فرعيمعام¯  يف حال، أن يقتيضطرف متعاقد جيوز ٔالي [الرشوط يف حال الطلبات الفرعية]   )2(
  :تضمني ٔاي طلب ما ييل

  ؛ذ¦ بيان يفيد  "1"

  ورمق الطلب أالصيل وòرخي ٕايداعه.  "2"

  2مالحظات بشأن القاعدة 

  �قتضاء تقدمي بيان بصنف تصنيف لواكرنو. ملزما متعاقد لن يكون ٔاي طرف. "1). البند "1الفقرة (  1.2املالحظة 

ٔان يشرتط تقدمي املتعاقد عىن احملّدد يف قانون الرباءات. وميكن للطرف مل� املطلبىل إ  "2البند "يشري   2.2املالحظة 
ولن يكون أي طرف  ٕاذا اكنت حامية الرسوم والAذج الصناعية موفرة مبوجب قانون الرباءات. مطلب
  .املطلب�شرتاط  ملزمامتعاقد 
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ويشمل الوصف وصفا  ته.سـيكون للطرف املتعاقد حرية حتديد شلك الوصف وحمتو©. "4البند "  3.2املالحظة 
  موجزا، حسب ما يقتضيه الترشيع الوطين.

مبتكر الرمس ٔاو المنوذج �لنسـبة ٕاىل الطلب اÐي يكون فيه املودع هو  "6البند " جيوز اشرتاط  4.2املالحظة 
  الصناعي ؤايضا الطلب اÐي ال يكون فيه املودع هو مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي.

جيوز للطرف املتعاقد يف حال مل يكن مودع الطلب هو مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي،  ".7البند "  5.2املالحظة 
ويرتك للك صناعي من املبتكر ٕاىل املودع. التنازل عن الرمس ٔاو المنوذج ال بيان ٔان يشرتط تقدمي 

ويف حال اشرتط الطرف املتعاقد طرف متعاقد البّت يف اشرتاط تقدمي ذ¦ اKليل ٔاو عدم اشرتاطه. 
تقدمي ذ¦ اKليل، يكون للمودع من حيث املبدٔا اخليار بني النوعني من اKليل، أي بيان التنازل ٔاو 

ج الصناعي يقبâ املكتب، مثل عقد التنازل الاكمل. ويبّني ٔاي دليل آخر عىل نقل الرمس أو المنوذ
فال بّد ٔان " بوضوح ٔانه يف حال ٔاراد املودع تقدمي دليل من نوع آخر خالف بيان التنازل، 7البند "

ذا اكن املكتب ال يقبل ٔاي دليل آخر سوى بيان التنازل، إ يكون من النوع اÐي يقبâ املكتب. و 
  بيان التنازل. وجب عىل املودع ٔان يقّدم

يسمح املتعاقد ملزما �لنص عىل مدد منفص¯ للحامية. وٕاذا اكن الطرُف متعاقد لن يكون ٔاي طرف   7.2املالحظة 
  بيان �ملدة اليت ٔاودع الطلب ٔالجلها.تقدمي للمودع �الختيار بني عدة مدد ٔاوىل للحامية، وجب 

تعين لكمة "ٕاثبات" ٕارفاق نسخة وصل، لكن ميكن تفسريها بشلك ٔاوسع لتشمل لك  ."14البند "  8.2املالحظة 
  ٔاشاكل اKفع.

        3333القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة بتصوير الرمس أو المنوذج الصناعيالتفاصيل املتعلقة بتصوير الرمس أو المنوذج الصناعيالتفاصيل املتعلقة بتصوير الرمس أو المنوذج الصناعيالتفاصيل املتعلقة بتصوير الرمس أو المنوذج الصناعي

[شلك تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي] (ٔا) يكون شلك تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، حسب اختيار   )1(
  النحو التايل:املودع، عىل 

  صور مشسـية؛  "1"

  صور بيانية؛  "2"

  ٔاي تصوير مريئ آخر يقبâ املكتب؛  "3"

  ه.ٔاية تشكي¯ من العنارص املذكورة ٔاعال  "4"

  جيوز أن يكون تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي �ٔاللوان ٔاو �ٔالبيض وأالسود، حسب اختيار املودع.  (ب)

ر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي   (ج) Åمبفرده من دون ٔاي عنرص آخر.يصو  

الرمس أو المنوذج الصناعي تصوير نسخ جيوز أن يشمل )(ج)، 1الفقرة (�لرمغ من ] التصوير النسخ [مواصفات  )2(
  ييل:  ما
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ٕاذا  تشلك جزءا من الرمس ٔاو المنوذج املطالب بهالسامت اليت ال خطوطا منقّطة ٔاو متقطعة، لبيان   "1"
  ؛اكنت حمّددة كذ¦ يف الوصف و/ٔاو مبّينة �خلطوط املنقّطة ٔاو املتقّطعة

م ٔاو جحمه  "2" Åسý2تظليال ٕالظهار معامل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ا.  

(ٔا) جيوز تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، حسب اختيار املودع، من منظور واحد يكشف عن الرمس  3[املناظر]  )3(
.âٔاو بعدة مناظر خمتلفة تكشف عن الرمس ٔاو المنوذج بأمك ،âأو المنوذج الصناعي بأمك  

 وريةرض  املناظر حمّددة، حني تكون هذهٕاضافية �لرمغ من الفقرة الفرعية (ٔا)، جيوز للمكتب اقتضاء مناظر   (ب)
 سيسـتخدم الرمس ٔاو المنوذج الصناعئاو اليت  الرمس ٔاو المنوذج الصناعياملنتجات اليت جتسد  الاكمل للمنتج ٔاو للعرض

تؤثّر يف الرمس ٔاو المنوذج الصناعي  مناظر ٕاضافية تكشف عن سامت جديدةليس املكتب ملزما بأن يقبل لكن . �لنسـبة ٕالهيا
  وال ميكن اشـتقاقها من املنظر أالصيل ٔاو املناظر أالصلية.

[عدد نسخ التصوير] ال جيوز اشرتاط ٔاكرث من نسخة واحدة عن ٔاي تصوير للرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف حال   )4(
  .يف حال ٕايداع الطلب عىل ورق 4ٕايداع الطلب ٕالكرتونيا، وال ٔاكرث من ثالث نسخ

  3مالحظات بشأن القاعدة 

. جيوز للمودع، مبوجب هذا احلمك، اختيار شلك تصوير الرمس أو المنوذج الصناعي اÐي )1لفقرة (ا  1.3املالحظة 
تُطلب حاميته. وهكذا ميكن للمودعني تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي بواسطة الصور الشمسـية ٔاو 

  البيانية من قبيل الرسوم، ٔاو تشكي¯ من هذه أالشاكل.الصور 

الهدف من عبارة "ٔاي تصوير مريئ آخر" تغطية ٔاشاكل ٔاخرى من التصوير، مثل التصوير املصمم و   2.3املالحظة 
والغرض من هذه بواسطة احلاسوب ٔاو ٔاشاكل غري معروفة االٓن لكن ميكن ٔان تظهر يف املسـتقبل. 

 ومن املفهوم ٔانه ٔاً© اكن شلك تصوير الرمس ٔاوالعبارة ٔايضا هو تغطية العينات، ٕاذا قبلها املكتب. 
  المنوذج الصناعي، ينبغي دامئًا ٔان يكون هذا الشلك مرئيًا.

ره �لاكمل. ومن املتفق عليه عامة ٔانه ينبغي تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي بطريقة تكشف عن مظه  3.3املالحظة 
ويف حني قد تظهر احلاجة ٕاىل عدة مناظر للرمس ٔاو المنوذج للكشف عن بعض الرسوم ٔاو الAذج 
م مبنظور واحد، كصورة  Åبشلك اكمل، فال ميكن استبعاد ٕاماكنية الكشف عن رمس ٔاو منوذج جمس

  منظورية مثًال. 

السامت يف تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي اليت ال تطلب حاميهتا، املودع يبّني جيوز أن  )2الفقرة (  4.3املالحظة 
وميكن ٔان تساعد هذه السامت عىل فهم طبيعة الرمس ٔاو المنوذج الصناعي اكلسامت احمليطة به مثال. 

وميكن بشلك جيد عىل الرمغ من أهنا ال تشلك جزءا من الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف حد ذاته. 

                                                
  ) كام ييل:2(3" من القاعدة 2" و"1يف اKورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد بريو ٔان يكون نص البندين "  2

  متقطعة؛ٔاو  منقّطة اخطوط  "1" "
 " تظليال  "2"

�لرمغ من الفقرة الفرعية (ٔا)، نّصها كام ييل: " ) يكون3(3خالل اKورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند ضافة فقرة فرعية (ج) ٕاىل القاعدة   3
 موضوع حامية الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ينبغي ٔان يسـتويف مقتضيات املكتب".فٕان اجلزء �خلطوط املتواص¯ اليت تبّني 

 خالل اKورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند wسـتعاضة عن "ثالث نسخ" بعبارة "ٔاربع نسخ".  4
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ملوضوع ٔاو السامت اليت تطلب حاميهتا �سـتعامل اخلطوط املنقّطة ٔاو اخلطوط للمودع أن يبّني ا
  املتقّطعة يف تصوير الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، ٔاو �سـتعامل وصف.

للمودع ٕاماكنية حتديد عدد املناظر الالزمة للكشف عن الرمس أو المنوذج الصناعي  )3الفقرة (وترتك   5.3املالحظة 
ه املناظر، حسب احلا¤. و�لتايل مل يعد املودعون يف حاجة ٕاىل تغيري عدد بشلك اكمل ؤانواع هذ

  املناظر الستيفاء رشوط أالنظمة القانونية ا»تلفة اليت يودعون طلباهتم مبوجهبا.

ترى ٔان هذه املناظر رضورية  ثه للماكتب طلب مناظر ٕاضافية حينفسويتيح احلمك يف الوقت   6.3املالحظة 
ٔاعيدت صياغة هذا احلمك و للعرض الاكمل للمنتج ٔاو املنتجات اليت جتّسد الرمس ٔاو المنوذج الصناعي. 

عقب اKورة السادسة والعرشين للجنة بغية التعبري بوضوح عن ٕاماكنية اشرتاط مناظر ٕاضافية بغية 
لمنوذج الصناعي ٕاظهار مجيع جوانب املنتج اÐي جيّسد الرمس ٔاو المنوذج الصناعي. أما الرمس ٔاو ا

  ذاته، فال بّد أن ُيكشف عنه من خالل املناظر اليت ٔاودعت يف أالصل.

لت صياغة الفقرة الفرعية (ب) و   7.3املالحظة  للتعبري بوضوح عىل ٔان عقب اKورة السادسة والعرشين للجنة عّدِ
  جديدة ٔاو ال.عرض سامت املكتب هو اÐي يبّت يف أن املنظر إالضايف يؤدي ٕاىل 

وال حيدد هذا احلمك عددا أقىص من املناظر ميكن للمودع تقدميها ٔاو للمكتب نرشها. وقد يكون حتديد   8.3املالحظة 
عددها ٔامرًا سلبيًا ٔالنه ليس من املستبعد ٔان يصبح هذا العدد رسيعًا غري ذي فائدة. فبالنظر ٕاىل 

نرش ٔاكرث من عدد حمدد من رسعة تطور وسائل النسخ، قد يتسـىن ملكتب غري قادر حاليًا عىل 
املناظر من دون تاكليف ٕاضافية، ز©دة هذا العدد قريبًا. كام أنه من غري املستبعد ٔان تتيح تقنيات 

  نسخ جديدة تسهيل تصوير املودعني للرسوم والAذج املعقّدة بعدد قليل من املناظر.

حبرية حتديد سقف لهذا متعاقد لك طرف  ويف غياب حمك خاص �لعدد أالقىص من املناظر، حيتفظ  9.3املالحظة 
ومن املفهوم ٔان هذا العدد أالقىص ينبغي أال يكون قليال جدا حبيث يتسـىن الكشف  العدد يف قوانينه.

  .املوجودةالاكمل عن مجيع ٔانواع الرسوم والAذج مبا فهيا املعقدة جدا، �سـتخدام تقنيات النسخ 

حصيح أن الطلبات املودعة ٕالكرتونيا ال تقتيض ٔاكرث من نسخة واحدة عن التصوير سواء ). 4الفقرة (  10.3املالحظة 
اكن واحدا ٔاو أكرث حسب احلال. ٔاما �لنسـبة ٕاىل الطلبات املودعة عىل ورق، فٕان الردود عىل 

 "اسـتبيان الويبو بشأن قانون الرسوم والAذج الصناعية وممارساته" تدّل عىل ٔان أالغلبية الكربى من
يف املائة) يشرتطون نسخة واحدة ٕاىل ثالث  72ٔاعضاء اللجنة اÐين أدلوا بأجوبهتم عىل wسـتبيان (

. وكشفت املناقشات يف اللجنة ٔايضا ٔان اسـتالم ٔاكرث من نسخة )SCT/19/6سخ (انظر الوثيقة ن 
كرث من ثالث واحدة قد يسهّل أحيا; معل املاكتب، لكن يف الواقع مل تعد املاكتب حاليا حتتاج ٕاىل أ 

وخالل دورات سابقة للجنة (انظر اKورة احلادية والعرشين حتديدا)، فٕان الوفود اليت ٔاعلنت  نسخ.
يقتيض تقدمي أكرث من ثالث نسخ، ٔاشارت ٕاىل ٕاماكنية خفض عدد النسخ  الساريآنذاك ٔان ترشيعها 

طلبات، فٕان ختفيض عدد و�لنسـبة ٕاىل مودعي ال ٕاىل ثالثة فقط ٔاو ٔاقّل من ذ¦ يف تعديالت مقب¯. 
 تصوير يف الطلب املودع عىل ورق من شأنه ٔان يعود �لفائدة علهيم ٔالنه يساعد عىل لكالنسخ عن 

  تبسـيط ٕاجراءات ٕاعداد الطلب.
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        4444    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة
    عنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراس¯عنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراس¯عنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراس¯عنوان التبليغ القانوين أو عنوان املراس¯    ووووملمثلني أ ملمثلني أ ملمثلني أ ملمثلني أ التفاصيل املتعلقة �التفاصيل املتعلقة �التفاصيل املتعلقة �التفاصيل املتعلقة �

 بأن يكون مودع الطلب ٔاو صاحبمتعاقد طرف  مىت مسح(ٔا) ] التوكيل الرمسي؛ )4(4 [تعيني ممثل وفقا للامدة  )1(
التسجيل ٔاو أي خشص معين آخر ممثًال مبمثل Kى املكتب ٔاو مىت اقتىض ذ¦، جاز Ó ٔان يقتيض ٔان يكون املمثل معينًا 

صاحب التسجيل ٔاو الشخص  ما ييل بعبارة "توكيل رمسي") يُبّني امس مودع الطلب ٔاو يف تبليغ منفصل (يُشار ٕاليه يف
 ، وامس املمثل وعنوانه.االٓخر، حسب احلال

جيوز أن يتعلّق التوكيل الرمسي بواحد ٔاو أكرث من الطلبات والتسجيالت مما هو حمّدد يف التوكيل الرمسي، ٔاو   (ب)
  لشخص.اة ٔاي اسـتثناء يبيّنه ذ¦ اباكفة طلبات الشخص املعّنيِ وتسجيالته املوجودة واملقب¯، مع مراع

ٔان يقتيض متعاقد طرف جيوز أن يقرص التوكيل الرمسي صالحيات املمثل عىل بعض الترصفات. وجيوز ٔالي   (ج)
  تضمني ٔاي توكيل رمسي مينح املمثل حق حسب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياً; رصحيًا بذ¦.

اعتباراً من òرخي  *عن شهر واحد) 6(4يف املادة  )] ال تقل امله¯ املشار ٕالهيا6(4[امله¯ املنصوص علهيا يف املادة   )2(
يقع يف  التسجيل ٔاو ٔاي خشص معين آخر صاحبٕاذا اكن عنوان مودع الطلب ٔاو ، خطار املشار ٕاليه يف تè املادةاالٕ 

ذ¦ وال تقل عن شهرين اعتبارًا من òرخي إالخطار، ٕاذا اكن العنوان خارج أرايض ، إالخطارمصدر املتعاقد الطرف  أرايض
  .املتعاقد الطرف

ٔان يقتيض تقدمي إالثبات ٕاىل املكتب يف احلا¤ اليت قد يكون فهيا للمكتب شك  متعاقدطرف  [إالثبات] جيوز ٔالي  )3(
  ).1( ةمعقول يف حصة ٔاي بيان وارد يف ٔاي تبليغ مشار ٕاليه يف الفقر 

  4مالحظات بشأن القاعدة 

من  )(ٔا)3(4عقب اKورة اخلامسة والعرشين للجنة ليتبع هنج املادة ل هذا احلمك عُدّ  .(ٔا))1الفقرة (  1.4املالحظة 
 بدل الهنج املتبع يفبشأن قانون العالمات التجارية (معاهدة سـنغافورة) معاهدة سـنغافورة 

ىل إ املقّدم النص مرشوع ، كام اكن احلال يف الرباءات ) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون2(7 القاعدة
بتعيني ممثل ٕاما مبوجب املتعاقد طرف الينبغي ٔان يقبل حيث اكن اKورة اخلامسة والعرشين للجنة 

ٔان يشرتط تعيني املتعاقد يجوز للطرف . ٔاما يف النص احلايل، ف منفصل ٔاو داخل الطلب رمسي توكيل
ينبغي ٔان يبني مبوجب توكيل رمسي منفصل. ومل ترد أي ٕاشارة ٕاىل تعيني املمثل داخل الطلب. و ممثل 

ٕاضافة ٕاىل امس املمثل  ٔاي خشص معين آخر التوكيل الرمسي امس املودع ٔاو صاحب التسجيل ٔاو
" من معاهدة 1)(ٔا)"2(7وعنوانه. لكن العنارص املطلوبة يف التوكيل الرمسي صيغت عىل غرار القاعدة 

املطلوبة مبقتىض معاهدة )(ٔا) من معاهدة سـنغافورة. وتقترص العنارص 3(4قانون الرباءات بدل املادة 
  .آخر أي خشص معين سـنغافورة عىل بيان امس املودع ٔاو صاحب التسجيل أو

وحتتوي عىل ٔاحاكم  ) من معاهدة سـنغافورة.ج)(ب) و(3(4ٕاىل املادة (ب) و(ج) )1الفقرة (تستند   2.4املالحظة 
، لن تنطبق بشأن ٕاجراء تعيني املمثل ومضمون التوكيل الرمسي. ونظرا ٕاىل طابعها املُجزي ُمجزية
)(ج) عىل ٔاي طرف متعاقد ال يتيح يف قانونه الوطين ٕاماكنية حسب الطلب ٔاو التخيل عن 1( الفقرة

  التسجيل.

                                                
 تفهم اللجنة أن املهل املعرب عهنا �لشهور يف املعاهدة والالحئة التنفيذية ميكن ٔان حتسـهبا أالطراف وفقا لقانوهنا الوطين.  *
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خيارين اثنني بشأن امله¯ اKنيا املنصوص علهيا الستيفاء ) 2الفقرة (تعرض ، SCT/27/3يف الوثيقة   3.4املالحظة 
الرشوط اليت قد يضعها الطرف ف� يتعلق �ملمثلني، مبا يف ذ¦ رشط تقدمي التوكيل الرمسي لتعيني 

، وهو اخليار اÐي 2ويف اKورة السابعة والعرشين للجنة، أبدت الوفود تفضيلها للخيار املمثل. 
، من شهر واحد ٔاو لتنيالوثيقة بني � wقرتاح املطروح يف هذه ثيقة. وميّزي احُتفظ به يف هذه الو 

املعين. وسبب املتعاقد شهرين حسب ٕان اكن للشخص اÐي يعّنيِ املمثل عنوان يف ٔارايض الطرف 
أن امله¯ اKنيا احملّددة يف شهر واحد قصرية جدا ال سـ� ف� يتعلق �حلصول عىل هذا المتيزي هو 

ويرد هذا يض الطرف اÐي عّنيِ فيه املمثل.  أرايفالتوكيل الرمسي من خشص ليس Ó عنوان للمراس¯ 
  ) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة سـنغافورة.3(4المتيزي أيضا يف القاعدة 

ميكن أن حتسـهبا أالطراف وفقا  "�لشهور"املهل املعرب عهنا  حاشـية ٕاىل هذه املادة مفادها أن ٔاضيفت  4.4املالحظة 
. وهذه يه املرة أالوىل اليت يشار فهيا يف مرشوع القواعد ٕاىل فرتة حتسب �لشهور. لقوانيهنا الوطنية

ٕازاء كيفية حساب  ؤاضيف هذا البيان رّدا عىل قلق ٔاحد الوفود يف اKورة السادسة والعرشين للجنة
  املهل الزمنية املعّرب عهنا �لشهور.

        5555القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداعالتفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداعالتفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداعالتفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداع

  عن شهر واحد اعتبارًا من òرخي إالخطار املشار ٕاليه يف تè املادة.  )4(5 ال تقل امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة

  5بشأن القاعدة  مالحظة

الستيفاء ٔاي رشط مل يُسـتمكل ٔالغراض حتديد تنص هذه القاعدة عىل �¯ واحدة مدهتا شهر واحد   1.5املالحظة 
يف عرص االتصاالت ٔاي مودع  . وقد اختريت �¯ من شهر واحد اعتبارا لقدرةòرخي إاليداع
يداع. وجيوز ، ما يؤثر يف òرخي االٕ ات املعنيةمهية ا»الفالٔ عىل الرد رسيعًا عىل ٔاي ٕاخطار وwلكرتونية 
ٔان ينص عىل �¯ تفوق الشهر الستيفاء ٔاي رشط مل يُسـتمكل ٔالغراض حتديد متعاقد ٔالي طرف 

  òرخي إاليداع، علامً بأنه من مصلحة املودع wمتثال لهذا الرشط بأرسع وقت ممكن.

        6666    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة
        التفاصيل املتعلقة �لنرشالتفاصيل املتعلقة �لنرشالتفاصيل املتعلقة �لنرشالتفاصيل املتعلقة �لنرش

سـتة ٔاشهر اعتبارًا من òرخي إاليداع، أو اعتبارًا من òرخي طلب أالولوية يف ) 1(9تكون الفرتة اKنيا املشار ٕالهيا يف املادة 
  حال املطالبة �ٔالولوية.

  6بشأن القاعدة  تانمالحظ 

حتدد هذه القاعدة فرتة دنيا من سـتة ٔاشهر اعتبارًا من òرخي إاليداع ٔاو من òرخي طلب أالولوية يتعني   1.6املالحظة 
ذ¦. يف املودع  رغبصناعي دون نرش، ٕاذا ال منوذج ال مس ٔاو الرعىل املكتب خاللها احملافظة عىل 

ني يف احلفاظ عىل سـتة أشهر يف حماو¤ ٕالجياد توازن بني مصلحة املودعٔاقرص مدهتا  واختريت فرتة
الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يف ٔاقرب وقت  يف نرش. مفن املرحج ٔان يرغب الغري الرسية ومصلحة الغري

  .ممكن ليكّون فكرة عام هو مشمول �محلاية
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 òرخي طلبتنص القاعدة عىل أن نقطة wنطالق �لنسـبة لفرتة السـتة ٔاشهر يه òرخي إاليداع ٔاو   2.6املالحظة 
. واالٔكيد ٔانه من املمكن يف العديد من حاالت املطالبة �ٔالولوية ٔان يف حال املطالبة �ٔالولوية أالولوية

تقلص ٔاو ٔاال تتاح الفرتة اKنيا لالحتفاظ �لرمس ٔاو المنوذج الصناعي دون نرش يف ب�ان إاليداع الثاين 
الوفود ٕاىل ذ¦ خالل بناء عىل طلب. لكن هذه املقاربة ستÁىش مع هدف احلمك، كام ٔاشارت بعض 

اKورة اخلامسة والعرشين للجنة، والسـ� ضامن قدرة املودع عىل wحتفاظ �لرمس أو المنوذج 
الصناعي دون نرش لفرتة زمنية قصرية تبدٔا من "بداية" ٕاجراءات التسجيل. وفضال عن ذ¦، 

  .سيسـتجيب هذا احلل بشلك أفضل »تلف املقار�ت الوطنية بشأن تأجيل النرش

        7777القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
  التفاصيل املتعلقة �لتبليغاتالتفاصيل املتعلقة �لتبليغاتالتفاصيل املتعلقة �لتبليغاتالتفاصيل املتعلقة �لتبليغات

  :ٔان يشرتط ما ييل يف ٔاي تبليغ للطرف املتعاقدجيوز (ٔا)  )]3(10 لهيا يف املادةر إ البيا;ت املشا[  )1(

  ؛خشص معين آخر وعنوانهٔاي ٔاو  صاحب التسجيلٔان يبني امس املودع ٔاو   "1"

  ي يرتبط به؛اÐالتسجيل وأن يبني رمق الطلب ٔاو   "2"

الشخص أو صاحب التسجيل وأن يتضمن الرقـم ٔاو البيان االٓخـر اÐي مت به تسجيل املودع ٔاو   "3"
  .املعين االٓخر Kى املكتب يف حال اكن مسجال

مبارش Kى املكتب  جراءإ ٔان يشرتط تضمني أي تبليغ صادر عن املمثل ٔالغراض  املتعاقدللطرف  جيوز   (ب)
  :ييل  ما

  ؛مس املمثل وعنوانها  "1"

  ؛عىل ٔاساسهاملمثل اÐي يترصف الرمسي ىل التوكيل إ شارة إ و   "2"

  .املكتب والرمق أو البيان االٓخر اÐي مت تسجيل املمثل به يف حال اكن مسجال Kى  "3"

اقتضاء ٔان يكون عنوان املراس¯ املشار ٕاليه يف  متعاقدطرف (أ) جيوز ٔالي   )]4(10علقة �ملادة ت[التفاصيل امل   )2(
  .املتعاقدالطرف  " عىل ٔاراض حيددها ذ¦2)"4(10" وعنوان التبليغ القانوين املشار ٕاليه يف املادة 1)"4(10 املادة

أن يقتيض ٔان يبّني مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل ٔاو الشخص املعين االٓخر  متعاقدطرف جيوز ٔالي   (ب)
  بعض معلومات االتصال التالية ٔاو مجيعها يف ٔاي تبليغ:

  الهاتف؛رمق   "1"

  رمق الفاكس؛  "2"

  عنوان الربيد إاللكرتوين.  "3"

أن يقتيض ٕارفاق ما ييل بتوقيع الشخص متعاقد طرف جيوز ٔالي   [البيا;ت املشفوعة بتوقيع التبليغات عىل الورق]  )3(
  الطبيعي املوقع:
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الثانية Ð¦ بيان �ٔالحرف يوحض امس العائ¯ ٔاو wمس الرئييس وwمس أو أالسامء أالوىل ٔاو   "1"
  الشخص، ٔاو wمس ٔاو أالسامء اليت يسـتعملها ذ¦ الشخص عادة حسب اختياره؛

  وبيان يوحض الصفة اليت وقع مبوجهبا ذ¦ الشخص يف حال عدم وضوح تè الصفة من قراءة التبليغ.  "2"

اÐي جرى فيه التوقيع. ويف حال ٔان يقتيض ٕارفاق التوقيع ببيان يوحض التارخي متعاقد طرف [òرخي التوقيع] جيوز ٔالي   )4(
ò ي حيمل التوقيع، ٔاوÐي تسمل فيه املكتب التبليغ اÐرخي التوقيع التارخي اò رخيا سابقا اقتضاء ذ¦ البيان وعدم تقدميه، يعترب

  املعين يسمح بذ¦. املتعاقدالطرف  Ð¦ التارخي ٕاذا اكن

 ورق ويكون التوقيع مطلوً�، فٕان فهيا التبليغ املوجه ٕاىل املكتب عىل[توقيع تبليغ عىل الورق] يف احلال اليت يكون   )5(
  املتعاقدالطرف 

  "؛3يقبل التوقيع خبط اليد مع مراعاة البند "  "1"

وجيوز Ó ٔان يسمح �سـتعامل ٔاشاكل ٔاخرى من التوقيع بدًال من التوقيع خبط اليد، مثل التوقيع املطبوع   "2"
  رشيط مشفر؛ أو ا»توم ٔاو اسـتعامل خامت ٔاو

وجيوز Ó ٔان يشرتط اسـتعامل اخلمت بدًال من التوقيع خبط اليد يف حال اكن الشخص الطبيعي اÐي   "3"
املعين واكن عنوان ذ¦ الشخص عىل ٔاراضيه ٔاو ٕاذا اكن الشخص املعنوي  الطرف املتعاقديوقع التبليغ مواطنًا من مواطين 

جب قوانينه واكن Ó حمل ٕاقامة ٔاو منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفعلية عىل اÐي مت توقيع التبليغ نيابة عنه منظامً مبو 
  أراضيه.

اقتضاء تصديق ٔاي توقيع عىل تبليغ وريق، وفقا متعاقد طرف [تصديق التوقيع عىل التبليغات الورقية] جيوز ٔالي   )6(
  �لتخيل عن تسجيل.بسحب طلب ٔاو )(ب)، ٕاذا اكن التبليغ يتعلق 5(10للامدة 

اÐي ينص يف قوانينه عىل ٕايداع  املتعاقدالطرف يَعترب  [توقيع التبليغات الورقية املودعة بوسائل ٕالكرتونية لٕالرسال]  )7(
ٕالكرتونية لٕالرسال ذ¦ النوع من التبليغات موقÅعًا ٕاذا ظهر الشلك البياين للتوقيع اÐي يقبâ ذ¦  التبليغات الورقية بوسائل

  ) عىل ذ¦ التبليغ كام اسـُتمل.5لفقرة (وفقًا لاملتعاقد الطرف 

اÐي ينص يف قوانينه عىل املتعاقد للطرف [النسخة أالصلية عن تبليغ وريق مودع بوسائل ٕالكرتونية لٕالرسال] جيوز   )8(
ٕايداع التبليغات الورقية بوسائل ٕالكرتونية لٕالرسال ٔان يقتيض ٕايداع النسخة أالصلية عن ٔاي تبليغ من ذ¦ القبيل Kى 

  املكتب:

"1"  ،Óمشفوعًا خبطاب يرد فيه تعريف ما سـبق ٕارسا  

من التارخي اÐي يتسّمل فيه املكتب التبليغ بوسائل ٕالكرتونية  5وذ¦ خالل �¯ ال تقّل عن شهر  "2"
  لٕالرسال.

اÐي يسمح ٕ�يداع التبليغات يف شلك ٕالكرتوين  املتعاقدللطرف  التبليغات يف شلك ٕالكرتوين] جيوز[التصديق عىل   )9(
قًا عليه من خالل نظام ٕالكرتوين للتصديق كام يقرره ذ¦  Åاملتعاقدالطرف اقتضاء ٔان يكون ٔاي تبليغ من ذ¦ القبيل مصد.  

                                                
 يوما". 15خالل اKورة الثامنة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الهند wسـتعاضة عن �¯ "ال تقّل عن شهر" مبه¯ "ال تقّل عن   5
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مبثابة تسّمل من حرية حتديد الظروف اليت يَعترب فهيا تسّمل وثيقة ٔاو تسديد رمس متعاقد طرف [òرخي التسّمل] للك   )10(
  قبل مكتبه ٔاو تسديد Ó يف احلاالت اليت يمت فهيا تسّمل املستند ٔاو تسديد الرمس �لفعل Kى اجلهات التايل ذكرها:

"1"  ،Ó املكتب ٔاو مكتب فرعي ¦Ð فرع  

  منظمة حكومية دولية،املتعاقد الطرف ، ٕاذا اكن املتعاقدالطرف ٔاو مكتب وطين نيابة عن مكتب   "2"

  و دائرة رمسية للربيد،أ   "3"

دها   "4" Åاملعين،املتعاقد الطرف ٔاو هيئة لتسلمي الربيد ٔاو واك¤ حيد  

  ٔاو عنوان خالف عناوين املكتب املذكورة.  "5"

يف قوانينه عىل ٕايداع تبليغ يف شلك ٕالكرتوين املتعاقدة ٔاحد أالطراف  فهيايف احلا¤ اليت ينص   [إاليداع إاللكرتوين]  )11(
املتعاقد الطرف أو بوسـي¯ ٕالكرتونية لٕالرسال ويوَدع فهيا التبليغ عىل ذ¦ النحو، يكون التارخي اÐي يتسّمل فيه مكتب ذ¦ 

 ).10( التبليغ يف ذ¦ الشلك ٔاو بتè الوسـي¯ òرخي تسمل0 التبليغ، رشط مراعاة الفقرة

  7لقاعدة مالحظات بشأن ا

Kورة السادسة عقب ا) اليت تشري ٕالهيا هذه الفقرة، 3(10، وكذ¦ املادة )1الفقرة ( ٔاضيفت  1.7املالحظة 
) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة 1(10والعرشين للجنة. وصيغت هذه الفقرة عىل غرار القاعدة 

  الرباءات. قانون

يان أالسامء والعناوين. ففي ب طريقة ). سـيكون عىل لك طرف متعاقد حتديد 1من الفقرة ( "1البند "  2.7املالحظة 
ي ينبغي بيانه هو wمس اÐٔان يكون اشرتاط  يعيني مثال، جيوز للطرف املتعاقدحا¤ أالشخاص الطب 

 حا¤ أّما يفامس العائ¯ ٔاو wمس الرئييس وwمس أو أالسامء أالوىل ٔاو الثانية للشخص الطبيعي. 
ٔان يكون wمس اÐي ينبغي بيانه هو التسمية اشرتاط أالشخاص املعنويني فيجوز للطرف املتعاقد 

  الرمسية الاكم¯ للشخص املعنوي.

  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة سـنغافورة.  6عىل غرار القاعدة  )11) ٕاىل (3( من الفقراتصيغت   3.7املالحظة 

اقتضاء تصديق ٔاي توقيع عىل تبليغ وريق ٕاذا اكن متعاقد عىل ٔانه جيوز ٔالي طرف )6الفقرة (وتنص   4.7املالحظة 
املعين ينص عىل هذا املتعاقد �لتخيل عن تسجيل واكن قانون الطرف بسحب طلب ٔاو التبليغ يتعلق 

ونظرا ٕاىل طابعها املُجزي، فهنا لن تنطبق يف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ال ينص عىل التصديق. 
  التصديق ٔاو ال يتيح ٕاماكنية حسب الطلب ٔاو التخيل عن التسجيل. هذا

عىل حا¤ ميكن فهيا اقتضاء تصديق التوقيع يربره كون الالحئة التنفيذية ٕاطاراً أكرث القاعدة والنص يف   5.7املالحظة 
مرونة ميكن النص فيه عىل حاالت ٔاخرى قد يُقتىض فهيا تصديق التوقيع يف املسـتقبل ٔاو حذف ٔاي 

  من هذه احلاالت.
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        8888القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        طريقة تعريف الطلب بدون رمقهطريقة تعريف الطلب بدون رمقهطريقة تعريف الطلب بدون رمقهطريقة تعريف الطلب بدون رمقه

ٕاذا اقتىض أالمر تعريف طلب برمقه ولكن ذ¦ الرمق مل يكن صادرا بعد ٔاو معروفا ملودع الطلب [طريقة التعريف]    ) 1(
م ما ييل ذكره: فا ٕاذا قّدِ Åفٕان الطلب يُعترب معر ،âٔاو ممث  

  للطلب، ٕان وجد؛الرمق املؤقت اÐي مينحه املكتب   "1"

  ٔاو نسخة عن الطلب؛  "2"

ٔاو تصوير للرمس ٔاو المنوذج الصناعي مشفوع ببيان التارخي اÐي تسملÅ فيه املكتب الطلب، عىل حد   "3"
  عمل مودع الطلب ٔاو املمثل، وبرمق يوفره مودع الطلب ٔاو املمثل لتعريف الطلب.

�ستيفاء ٔاية مقتضيات خالف املقتضيات  ٔان يطالبمتعاقد طرف ال جيوز ٔالي   [حظر ٔاية مقتضيات ٔاخرى]  )2(
  طلب ٕاذا مل يكن رمق ذ¦ الطلب صادراً بعد ٔاو معروفًا ملودع الطلب ٔاو ممثâ. ) من ٔاجل تعريف1( املشار ٕالهيا يف الفقرة

  8القاعدة  بشأنمالحظة 

  .ملعاهدة سـنغافورةالالحئة التنفيذية من  7صيغت هذه القاعدة عىل غرار القاعدة   1.8املالحظة 

        9999القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة �لتجديدالتفاصيل املتعلقة �لتجديدالتفاصيل املتعلقة �لتجديدالتفاصيل املتعلقة �لتجديد

)، تبدٔا الفرتة اليت جيوز خاللها تقدمي الÁس التجديد وتسديد رمس التجديد قبل سـتة ٔاشهر عىل أالقل 2(11ٔالغراض املادة 
م  دت من òرخي اسـتحقاق التجديد، وتنهتـي بعد سـتة ٔاشهر عىل أالقل من ذ¦ التارخي. وٕاذا ُقّدِ الÁس التجديد ٔاو ُسّدِ

  رسومه بعد òرخي اسـتحقاق التجديد، جاز ٔالي طرف أن يقتيض تسديد رمس ٕاضايف لقبول الÁس التجديد.

  9مالحظة بشأن القاعدة 

تتعلق هذه القاعدة �لفرتة اليت يتعني خاللها تسديد رمس التجديد وتقدمي ٔاي الÁس جتديد ميكن ٔان   1.9املالحظة 
مطلوً�. وحتدد القاعدة عىل وجه اخلصوص فرتة ٕا�ال ال تقل عن سـتة ٔاشهر بعد اسـتحقاق يكون 

òرخي التسديد لتسديد الرمس وتقدمي الÁس التجديد، اÐي قد يسـتلزم دفع رمس ٕاضايف. وتنص املادة 
ٔامهية هذا  (eنيًا) من اتفاقية �ريس عىل فرتة ٕا�ال لتسديد رمس هبدف احملافظة عىل احلقوق. وتمكن5

  احلمك يف ٔانه ينص كذ¦ عىل فرتة ٕا�ال لتقدمي ٔاي الÁس جتديد قد يكون مطلوً�.

        10101010القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلالتفاصيل املتعلقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلالتفاصيل املتعلقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلالتفاصيل املتعلقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهل

يف أن يقتيض ما ييل بشأن wلÁس املشار ٕاليه متعاقد طرف )] (ٔا) جيوز ٔالي 1(12[الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة   )1(
  ):1(12املادة 

  يوقعه مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل؛ ٔان  "1"

  وأن يتضمن بياً; يفيد الÁس متديد امله¯ وحيدد امله¯ املعنية.  "2"
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أن يقتيض استيفاء لك الرشوط اليت املتعاقد للطرف  انقضاهئا، جيوز يف حال مت ٕايداع الÁس لمتديد �¯ بعد  (ب)
  العمل املعين يف الوقت نفسه اÐي يودع فيه wلÁس.تطبق علهيا �¯ مبارشة 

) عن شهرين 1(12)] (ٔا) ال تقل فرتة متديد امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة 1(12[الفرتة وامله¯ املشار ٕالهيام يف املادة   )2(
  اعتبارًا من òرخي انقضاء امله¯ غري املمددة.

" قبل شهرين عىل أالقل اعتبارًا من òرخي انقضاء 2)"1(12 املادة ال جيوز أن تنقيض امله¯ املشار ٕالهيا يف  (ب)
  امله¯ غري املمددة.

أن يقتيض ما ييل بشأن wلÁس املشار ٕاليه يف متعاقد طرف ] جيوز ٔالي "1")2(12[الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة   )3(
  :"1")2(12املادة 

  ٔان يوقعه مودع الطلب ٔاو صاحب التسجيل؛  "1"

  وأن يتضمن بياً; يفيد الÁس وقف إالجراءات بسبب عدم wمتثال مله¯ وحتديد امله¯ املعنية.  "2"

قبل شهرين  "2")2(12] ال جيوز أن تنقيض امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة "2")2(12[�¯ ٕايداع الÁس بناء عىل املادة   )4(
  صاحب التسجيل مل ميتثل للمه¯ اليت حددها املكتب.بعد ٔان يوّجه املكتب ٕاخطارًا يفيد بأن مودع الطلب أو 

  :)2) ٔاو (1(12املادة  ملزما مبا ييل بناء عىلاملتعاقد الطرف ليس   )]3(12لهيا يف املادة [wسـتثناءات املنصوص ع  )5(

عىل وقف إالجراءات ملرة eنية ٔاو ٔالية مرة الحقة ف� يتعلق مبه¯ سـبق وقف إالجراءات بشأهنا بناء   "1"
  )؛2) ٔاو (1(12املادة 

) ٔاو الÁس لرد احلق 2) ٔاو (1(12ووقف إالجراءات ٕاليداع الÁس لوقف إالجراءات بناء عىل املادة   "2"
  )؛1(13بناء عىل املادة 

  ووقف إالجراءات املتعلقة مبه¯ تسديد رسوم التجديد؛  "3"

"4"  K ى جملس طعن أو هيئة مراجعة ٔاخرى ووقف إالجراءات املتعلقة مبه¯ ملبارشة ٔاحد إالجراءات
  مؤلفة يف ٕاطار املكتب؛

  ووقف إالجراءات املتعلقة مبه¯ ملبارشة ٔاحد إالجراءات بني أالطراف؛  "5"

  تصحيح املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا.مبه¯ ل ووقف إالجراءات املتعلقة   "6"

  10مالحظة بشأن القاعدة 

  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات. 12القاعدة  صيغت هذه القاعدة عىل غرار  1.10املالحظة 
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        11111111القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        ةةةةعلقة برّد احلقوق بعد ٔان يتضح للمكتب وجود العناية الالزمعلقة برّد احلقوق بعد ٔان يتضح للمكتب وجود العناية الالزمعلقة برّد احلقوق بعد ٔان يتضح للمكتب وجود العناية الالزمعلقة برّد احلقوق بعد ٔان يتضح للمكتب وجود العناية الالزمتتتتالتفاصيل امل التفاصيل امل التفاصيل امل التفاصيل امل 

        13131313بناء عىل املادة بناء عىل املادة بناء عىل املادة بناء عىل املادة     أو انعدام القصدأو انعدام القصدأو انعدام القصدأو انعدام القصد

مودع الطلب ٔاو صاحب أن يشرتط توقيع متعاقد طرف ] جيوز ٔالي "1")1(13[الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة   )1(
  )."1")1(13التسجيل عىل wلÁس املشار ٕاليه يف املادة 

" 2")1(13تكون �¯ توجيه wلÁس واستيفاء الرشوط بناء عىل املادة  ]"2")1(13[امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة   )2(
  ول مدة تنقيض من بني املدتني التاليتني:أ 

اعتبارًا من òرخي زوال سبب عدم wمتثال للمه¯ احملددة ملبارشة عىل أالقل اثنان  واحد انشهر   "1"
  إالجراء املعين؛

شهرًا عىل  12شهرًا عىل أالقل اعتباراً من òرخي انقضاء امله¯ احملددة ملبارشة إالجراء املعين ٔاو  12و  "2"
اتفاقية �ريس، يف حال اكن wلÁس متعلقًا بعدم  (eنيًا) من5أالقل اعتباراً من òرخي انقضاء امله¯ املنصوص علهيا يف املادة 

  .تسديد رمس التجديد

) حاالت عدم wمتثال 2(13)] ختص wسـتثناءات املشار ٕالهيا يف املادة 2(w]13سـتثناءات املشار ٕالهيا يف املادة   )3(
  للمه¯ يف احلاالت التالية:

) ٔاو الÁس لرّد احلقوق بناء عىل 2) ٔاو (1(12توجيه الÁس لوقف إالجراءات بناء عىل املادة   "1"
  )؛1(13 املادة

  ومبارشة ٔاحد إالجراءات Kى جملس الطعن ٔاو هيئة مراجعة ٔاخرى مؤلفة يف ٕاطار املكتب؛  "2"

 ومبارشة ٔاحد إالجراءات بني أالطراف؛  "3"

�¯ ٕاليداع ٕاعالن قد يؤدي ٕاىل حتديد òرخي جديد لٕاليداع خبصوص طلب قيد النظر، بناء عىل و   "4"
  ؛املتعاقدالطرف قانون 

  ومبارشة ٕاجراء تصحيح املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا.  "5"

  11بشأن القاعدة  اتمالحظ

  الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات.من  13عىل غرار القاعدة ٕاىل حد كبري صيغت هذه القاعدة   1.11املالحظة 

 والعرشينالثامنة ، عقب اKورة اثنني ينمبه¯ مدهتا شهر الشهر الواحد �¯ . استبدلت )2الفقرة (  2.11املالحظة 
  الرباءات. " من معاهدة قانون1)"2(13وترد �¯ دنيا من شهرين اثنني ٔايضا يف القاعدة للجنة. 

. اسـتجابة القرتاح أحد الوفود خالل اKورة اخلامسة والعرشين للجنة، ٔاضيف اسـتثناء آخر )3(الفقرة   3.11املالحظة 
وبناء عىل " من معاهدة سـنغافورة wسـتثناء نفسه. 7)"4(9". وتتضمن القاعدة 4يف البند "

يؤثر ما خيص ٕايداع ٕاعالن قد  ٔاال يُطبق تدابري وقف إالجراءات يفاملتعاقد "، جيوز للطرف 4" البند
ينطبق ذ¦ عىل احلا¤ اليت ميكن أن يف حتديد òرخي جديد لٕاليداع خبصوص طلب قيد النظر. و 
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لنظر òرخي ٕايداع ا عىل نظام يصبح مبوجبه òرخي تعديل طلب قيداملتعاقد ينص فهيا قانون الطرف 
يف ٔاقرب فرصة طلب جديد �الستناد ٕاىل ذ¦ التعديل. ويف تè احلا¤، ينبغي حتديد òرخي إاليداع 

  ممكنة للحفاظ عىل حقوق الغري.

        (eنيا)(eنيا)(eنيا)(eنيا)11111111القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة [[[[
        (eنيا)(eنيا)(eنيا)(eنيا)13131313    تفاصيل بشأن تصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولوية بناء عىل املادةتفاصيل بشأن تصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولوية بناء عىل املادةتفاصيل بشأن تصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولوية بناء عىل املادةتفاصيل بشأن تصحيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا ورد حق أالولوية بناء عىل املادة

wلÁس ]  جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط توقيع املودع عىل  "1"(1((eنيا)31 [ الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة  )1(
  ".1"(1((eنيا)31 املشار ٕاليه يف املادة

" ال ٔاقّل من سـتة 1"(2(eنيا)(13املشار ٕالهيا يف املادة ه¯ امل ]  تكون   "2)"1((eنيا)31 [ امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة  )2(
ولوية، ال ٔاقّل من سـتة ٔاشهر ٔاشهر اعتبارا من òرخي أالولوية، ٔاو يف حال أدى التصحيح ٔاو إالضافة ٕاىل تغيري يف òرخي االٔ 

ل، مع أالخذ مبه¯ السـتة ٔاشهر اليت تنقيض ٔاوال، رشيطة ٔان جيوز تقدمي wلÁس حىت انقضاء  Åرخي أالولوية املعدò اعتبارا من
  شهرين اثنني من òرخي إاليداع.

) 2(eنيا)(13يف الفقرة wفتتاحية من املادة  املشار ٕالهيام تانهل تنقيض امل ]   )2((eنيا)31 [ امله¯ املشار ٕالهيا يف املادة  )3(
  " يف مدة ال تقل عن شهر واحد من التارخي اÐي تنقيض فيه مدة أالولوية.2"(2(eنيا)(13ويف املادة 

جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط ما ييل يف wلÁس املشار ٕاليه ]   "2("1((eنيا)31 املشار ٕالهيا يف املادةالرشوط [  )4(
  :"2("1((eنيا)31 ملادةايف 

  ؛ٔان يوقّعه مودع الطلب  "1"
  وأن يكون مصحو� �ملطالبة �ٔالولوية يف حال مل حيتو الطلب عىل مطالبة بأولوية الطلب السابق.]  "2"

  (eنيا)11القاعدة بشأن  ةمالحظ

(eنيا). وعقب اKورة الثامنة والعرشين للجنة، تُطرح 13حتتوي هذه القاعدة عىل تفاصيل بشأن املادة   1.(eنيا)11املالحظة 
بتأييد من وفد eلث. وقد نقلت القاعدة يف هذه ، و طلب من وفدين اثننيناء عىل ب للنقاش القاعدة 

  الوثيقة ووضع نصها بني قوسني مربّعني.

        12121212القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        الÁس تدوين ترخيص أو تأمني عيينالÁس تدوين ترخيص أو تأمني عيينالÁس تدوين ترخيص أو تأمني عيينالÁس تدوين ترخيص أو تأمني عيينالتفاصيل املتعلقة برشوط التفاصيل املتعلقة برشوط التفاصيل املتعلقة برشوط التفاصيل املتعلقة برشوط 

        أو تعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهأو تعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهأو تعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائهأو تعديل تدوين ترخيص أو تأمني عيين أو ٕالغائه

) 1(14ٔان يقتيض ٔان حيتوي الÁس تدوين ترخيص بناء عىل املادة متعاقد طرف (ٔا) جيوز ٔالي   [حمتو©ت wلÁس]  )1(
  ) عىل بعض البيا;ت أو العنارص التالية ٔاو لكها:6ٔاو (

  التسجيل وعنوانه؛امس صاحب   "1"

  وامس املمثّل وعنوانه ٕاذا اكن لصاحب التسجيل ممثÅل؛  "2"

  وعنوان للتبليغ القانوين أو عنوان للمراس¯ ٕاذا اكن لصاحب التسجيل عنوان من ذ¦ القبيل؛  "3"
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  وامس املرخÅص Ó وعنوانه؛  "4"

  وامس ممثّل املرخÅص Ó وعنوانه ٕاذا اكن Ó ممثÅل؛  "5"

  للتبليغ القانوين أو عنوان للمراس¯ ٕاذا اكن للمرخÅص Ó عنوان من ذ¦ القبيل؛وعنوان   "6"

الوحدة إالقلميية ، عند wقتضاء، وكذ¦ واKو¤والصفة القانونية للمرخص Ó ٕاذا اكن خشصا معنو©،   "7"
م بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور   ؛داخل تè اKو¤ اليت نُّظِ

مواطنهيا وامس دو¤ يكون فهيا حمل ٕاقامة املرّخص Ó، ٕان وجد،  يكون املرخÅص Ó منوامس دو¤   "8"
  وامس دو¤ تكون فهيا منشأة صناعية ٔاو جتارية حقيقية وفّعا¤ للمرخÅص Ó، ٕان وجدت؛

  ورمق تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي موضع الرتخيص؛  "9"

الرسوم والAذج الصناعية اليت ُمنحت الرتخيص ٕاذا مل يُمنح  ورمق الرمس أو المنوذج الصناعي أو ٔارقام  "10"
  الرتخيص مجليع الرسوم والAذج الصناعية املبينة يف التسجيل؛

  وبيان ٕان الرتخيص اسـتئثاري ٔاو غري اسـتئثاري ٔاو حرصي؛  "11"

بيان  وأن الرتخيص ينسحب عىل جزء من أالرايض اليت يشملها التسجيل فقط، عند wقتضاء، مع  "12"
  رصحي بذ¦ اجلزء من أالرايض؛

  ومدة رس©ن الرتخيص.  "13"

أن يقتيض ٔان حيتوي الÁس تعديل تدوين ترخيص ٔاو ٕالغاء ذ¦ التدوين بناء عىل متعاقد طرف جيوز ٔالي   (ب)
  ) عىل بعض البيا;ت ٔاو العنارص التالية ٔاو لكها:1(15املادة 

دة يف البنود من "  "1" Åمن الفقرة الفرعية (ٔا)؛ "9 ""ٕاىل1البيا;ت املُحد  

  وطبيعة التعديل املطلوب تدوينه ونطاقه أو بيان �لÁس تدوين إاللغاء.  "2"

ِّدة لتدوين الرتخيص] (ٔا) يف حال اكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية  )2( ٔان متعاقد طرف  جيوز ٔالي ،[املستندات املؤي
  :6أالمرين التاليني، حسب اختيار الطرف امللِمتسيقتيض ٔان يكون الÁس تدوين الرتخيص مشفوعًا بأحد 

، وجيوز اشرتاط أن تكون تè الصورة مصدقة من قبل موثق العقود (الاكتب تفاقصورة من اال  "1"
، ٔاو من قبل ممثل Ó حق الترصف Kى املكتب يف 7 امللِمتسالطرف صة ٔاخرى حسب اختيار العدل) ٔاو ٔاية هيئة عامة خمت

 أالصيل؛تفاق املطبق يسمح بذ¦، �عتبارها مطابقة لالحال اكن القانون 

احلقوق املرخص هبا شري ٕاىل أالطراف و ومسـتخرج من االتفاق يتألف من مقاطع االتفاق اليت ت   "2"
ونطاقها، وجيوز اشرتاط أن يكون ذ¦ املسـتخرج مصدقا من قبل موثق للعقود (اكتب عدل) أو ٔاية هيئة عامة خمتصة 

صاحب wلÁس، ٔاو من قبل ممثل Ó حق الترصف Kى املكتب يف حال اكن القانون املطبق يسمح أخرى حسب اختيار 
 بذ¦، �عتباره مسـتخرجا حصيحا من االتفاق.

                                                
 هذه الفقرة الفرعية.من س" الطرف امللمتِ يف اKورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الربازيل حذف عبارة "حسب اختيار  6
 ا البند.هذمن س" يف اKورة السابعة والعرشين للجنة، اقرتح وفد الربازيل حذف عبارة "حسب اختيار الطرف امللمتِ  7
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ليس طرفًا يف عقد الرتخيص أن مينح موافقته امللكية  أن يقتيض من ٔاي رشيك يفمتعاقد طرف جيوز ٔالي   (ب)
  نه.الرصحية عىل الرتخيص يف سـند موقّع م 

للطرف  ، جيوزاكن ;جتا مثال عن فعل القانون ٔاو قرار حممكة وٕامنايف حال مل يكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية   (ج)
ٔايضا اشرتاط أن املتعاقد للطرف  رة من وثيقة تثبت الرتخيص. وجيوزاشرتاط ٔان يكون wلÁس مصحو� بصو املتعاقد 

للوثيقة أالصلية، من قبل الهيئة اليت ٔاصدرت الوثيقة ٔاو موثق العقود (الاكتب العدل) تكون الصورة مصدقة عىل ٔاهنا مطابقة 
أو ٔاية هيئة عامة خمتصة ٔاخرى حسب اختيار صاحب wلÁس ٔاو من قبل ممثل Ó حق الترصف Kى املكتب، يف حال 

 اكن القانون املطبق يسمح بذ¦.

ِّدة لتعديل تدوين الرتخيص] (ٔا) جيوز ٔالي   )3( ٔان يقتيض ٕارفاق الÁس تعديل تدوين متعاقد طرف [املستندات املؤي
  الرتخيص بأحد املستندات التالية، حسب اختيار الطرف امللِمتس:

ِّد التعديل امللمتَس يف تدوين الرتخيص؛  "1"   مستندات تؤي

"2"   Åق بتعديل الرتخيص موق Åٔاو بيان غري مصد.Ó صÅع من صاحب التسجيل واملرخ  

أن يقتيض من ٔاي رشيك يف امللكية ليس طرفًا يف عقد الرتخيص أن مينح موافقته متعاقد طرف جيوز ٔالي   (ب)
  الرصحية عىل تعديل الرتخيص يف سـند موقع منه.

ِّدة ٕاللغاء تدوين الرتخيص] جيوز ٔالي   )4( Áس ٕالغاء تدوين الرتخيص أن يقتيض ٕارفاق المتعاقد طرف [املستندات املؤي
  بأحد املستندات التالية، حسب اختيار الطرف امللِمتس:

ِّد إاللغاء امللمتَس لتدوين الرتخيص؛  "1"   مستندات تؤي

"2"  .Ó صÅع من صاحب التسجيل واملرخÅق ٕ�لغاء الرتخيص موق Åٔاو بيان غري مصد  

، )، مع ما يلزم من تبديل، عىل الÁسات تدوين تأمني عيين4) ٕاىل (1] تُطّبق الفقرات من (تأمينات العينية[ال   )5(
  وتعديâ وٕالغائه. 

   21بشأن القاعدة  اتمالحظ

"الرتخيص عبارة و  "الرتخيص wسـتئثاري" ةتعريفا لعبار  1. تتضمن القاعدة "11)(ٔا)"1(12القاعدة   1.12املالحظة 
wعرتاف بأصناف املتعاقد . وال يشرتط عىل الطرف "الرتخيص غري wسـتئثاري"عبارة و  احلرصي"

ال ينص عىل ٔانواع الرتخيص الثالثة املتعاقد الرتخيص الثالثة مجيعها. ويف حال اكن قانون الطرف 
مجيعها، يقترص الرشط مبوجب هذا البند عىل بيان بأنواع الرتاخيص اليت ينص علهيا ذ¦ القانون. 

ال يقتيض ٔاي بيان من هذا القبيل، فال يتعني املتعاقد وعىل املنوال نفسه، ٕاذا اكن قانون الطرف 
  ".11تقدمي ٔاية معلومات مبوجب البند "

) من 2(17 القاعدة . صيغت هذه الفقرة عقب اKورة اخلامسة والعرشين للجنة عىل غرار)2الفقرة (  2.12 املالحظة
) من معاهدة سـنغافورة. والفرق أالساس بني املقاربتني هو 2(10معاهدة قانون الرباءات بدل القاعدة 

كن الرتخيص اتفاقا يف حال مل ئان هذا احلمك منصوص عليه بشلك رصحي يف معاهدة قانون الرباءات 
لÁس تدوين كن ٔان يكون امي ،يف حال اكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية. وفضال عن ذ¦، مربما حبرية
  .وحده سـتخرج من االتفاقتفاق، وليس مب صورة من االبمشفوعًا  الرتخيص
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ٔان يقتيض ٔان يكون الÁس  املتعاقدطرف ، يسمح هذا احلمك لليف حال اكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية  3.12املالحظة 
. ، حسب اختيار الطرف امللِمتستفاق ٔاو مبسـتخرج منهصورة من االبتدوين الرتخيص مشفوعًا 

ٕارفاق مستندات مؤيدة للرتخيص، فينبغي  ٔان يقتيضمتعاقد ٔالي طرف وبعبارة ٔاخرى، ٕاذا اكن جيوز 
امللِمتس حرية تقرير ٔاي ه. وللطرف مسـتخرج منتفاق ٔاو صورة من االٔان يقبل مستندات من قبيل 

  املستندين يود تقدميه.

" معلومات عن نطاق اتفاق الرتخيص ومدته عىل وجه 2تشمل عبارة "مقاطع االتفاق" يف البند "  4.12املالحظة 
  ختويل حق للرتخيص من الباطن. ٕاماكنيةاخلصوص وعن 

يض ٕارفاق الوeئق املشار ٕالهيا يف الفقرات ٔان يقتاملتعاقد )(ب)، جيوز للطرف 2(10بناء عىل املادة   5.12املالحظة 
  ) برتمجة ٕاىل لغة يقبلها املكتب.4) و(3) و(2(

        13131313    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة
        التفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف امللكيةالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف امللكيةالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف امللكيةالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف امللكية

 18ة أن يقتيض ٔان حيتوي الÁس تدوين تغيري يف امللكية بناء عىل املادمتعاقد طرف [حمتو©ت wلÁس] جيوز ٔالي   )1(
 عىل بعض البيا;ت ٔاو العنارص التالية ٔاو لكها:

  بيان يفيد الÁس تدوين تغيري يف امللكية؛  "1"

  مق التسجيل املعين �لتغيري؛رو   "2"

  وامس صاحب التسجيل وعنوانه؛  "3"

  امس املا¦ اجلديد وعنوانه؛و   "4"

  òرخي التغيري يف امللكية؛و  "5"

الوحدة إالقلميية  ، عند wقتضاء،واKو¤ وكذ¦ ٕاذا اكن خشصا معنو©،والصفة القانونية للام¦ اجلديد   "6"
م بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور؛   داخل تè اKو¤ اليت نُّظِ

وامس دو¤ يكون فهيا حمل ٕاذا اكن من مواطين دو¤ ما وامس دو¤ يكون املا¦ اجلديد من مواطنهيا   "7"
  وجد، وامس دو¤ تكون فهيا منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفّعا¤ للام¦ اجلديد، ٕان وجدت؛ٕاقامة املا¦ اجلديد، ٕان 

  وامس ممثّل صاحب التسجيل وعنوانه ٕاذا اكن Ó ممثÅل؛  "8"

  وامس ممثّل املا¦ اجلديد وعنوانه ٕاذا اكن Ó ممثÅل؛  "9"

  ين ٔاو عنوان للمراس¯، ذ¦ العنوان.وٕاذا تعّني ٔان يكون للام¦ اجلديد عنوان للتبليغ القانو  "10"

  وأالساس اÐي يقوم عليه التغيري املطلوب.  "11"
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ِّدة لت  )2( ٔان يقتيض ٕارفاق الÁس متعاقد طرف  ] جيوز ٔالي8دوين تغيري يف امللكية[الرشوط املتعلقة �ملستندات املؤي
  :امللِمتسن التغيري يف امللكية بأحد املستندات التالية، حسب اختيار الطرف يتدو 

قة من موثِّق للعقود (اكتب عدل) ٔاو ٔاية   "1" Åالنسخة مصد èنسخة عن العقد، وجيوز اقتضاء ٔان تكون ت
  سلطة خمتصة عامة ٔاخرى، �عتبارها مطابقة للعقد أالصيل؛

قًا من   "2" Åومسـتخرج من العقد يبّني التغيري يف امللكية، وجيوز اقتضاء ٔان يكون ذ¦ املسـتخرج مصد
  للعقود (اكتب عدل) ٔاو ٔاية سلطة خمتّصة عامة ٔاخرى، �عتباره مسـتخرجًا مطابقًا للعقد أالصيل؛ موثِّق

قة مو   "3" Åعة من صاحب التسجيل واملا¦ اجلديد؛قّ وشهادة نقل غري مصد  

  ع من صاحب التسجيل واملا¦ اجلديد.ق موقّ وسـند نقل غري مصدّ   "4"

 13مالحظة بشأن القاعدة 

  .)(ب) و(و) من معاهدة سـنغافورة1(11صيغت هذه القاعدة عىل غرار املادة   1.13املالحظة 

        14141414القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        التفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف wمس أو العنوانالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف wمس أو العنوانالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف wمس أو العنوانالتفاصيل املتعلقة �لÁس تدوين تغيري يف wمس أو العنوان

عىل  19 بناء عىل املادةدوين تغيري يف wمس ٔاو العنوان ٔاو لكهيام أن يقتيض أن حيتوي الÁس تمتعاقد طرف جيوز ٔالي 
 :بعض البيا;ت ٔاو العنارص التالية ٔاو لكها

  ؛امس صاحب التسجيل وعنوانه  "1"

 وٕاذا اكن لصاحب التسجيل ممثل، امس ذ¦ املمثل وعنوانه؛  "2"

  .وٕاذا اكن لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوين، ذ¦ العنوان  "3"

        15151515القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ تصحيح خطأ التفاصيل املتعلقة �لÁس التفاصيل املتعلقة �لÁس التفاصيل املتعلقة �لÁس التفاصيل املتعلقة �لÁس 

عىل بعض البيا;ت ٔاو العنارص التالية  20 بناء عىل املادةصحيح خطأ أن يقتيض أن حيتوي الÁس ت متعاقد طرف جيوز ٔالي 
 ٔاو لكها:

  بيان يفيد الÁس تصحيح اخلطأ؛  "1"

 املعين؛تسجيل ورمق الطلب ٔاو ال   "2"

 واخلطأ املطلوب تصحيحه؛  "3"

                                                
يف [الرشوط املتعلقة �ملستندات لتدوين تغيري ) يك يصبح نصها كام ييل: "2(13للجنة، اقرتح وفد كندا تعديل القاعدة خالل اKورة الثامنة والعرشين   8

بأحد املستندات التالية، حسب اختيار الطرف الناجت عن عقد جيوز ٔالي طرف متعاقد ٔان يقتيض ٕارفاق الÁس تدوين التغيري يف امللكية امللكية ;جت عن عقد]  
 ..."لِمتسامل 
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 والتصحيح املطلوب؛  "4"

  وعنوانه.وامس صاحب wلÁس   "5"

  [هناية املرفق والوثيقة]


