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قانون التصاميم الصناعية وممارساته  -مشروع الالئحة التنفيذية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
مقدمة
 .2ال ُتمس من ا ألمانة ،يف ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت
اجلغرافية (املشار اإلهيا يف ما بعد مبخترص "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") ،اليت انعقدت يف جنيف من  4اإىل  8نومفرب ،0223
"اإعداد واثئق معل مراجعة لتنظر فهيا اللجنة ،أأو رمبا مؤمتر حتضريي حسب احلال ،عىل أأن تأأخذ جبميع التعليقات املقدمة
أأثناء ادلورة احلالية عىل النحو التايل :ا ألحاكم اليت اكنت لها خيارات بديةل تعاد صياغهتا وفقا لقرار اللجنة؛ والاقرتاحات
الفردية اليت دمعهتا وفود أأخرى تُنقل من احلوايش اإىل منت النص وتوضع بني أأقواس مربعة مع بيان الوفود اليت دمعت
الاقرتاح؛ والاقرتاحات الفردية اليت مل حتظ بأأي دمع ُُيتفظ هبا يف احلوايش" (انظر الفقرة  22من الوثيقة .)SCT/30/8
 .0وبناء عىل ذكل ،أأعدّ ت ا ألمانة الوثيقتني  SCT/31/2والوثيقة  .SCT/31/3وكام جرى يف دورات اللجنة امخلس
السابقة ،أأعدت الواثئق لدلورة الثالثني عىل أأساس هنج ثنايئ .فالوثيقة  SCT/31/2حتتوي عىل مرفق يتضمن مرشوعات
مواد ،أأي أأحاكم ذات طابع عام .أأما هذه الوثيقة  SCT/31/3فتحتوي عىل مرفق يتضمن مرشوع الالحئة التنفيذية اليت
تفصل عدد ًا من مرشوعات املواد .والغرض من ات ّباع مهنج ذي مس تويني هو تيسري حتليل املسائل قيد النظر وإارساء اإطار
ّ
حيوي ومرن لتطوير قانون التصاممي لحقا بغية مواكبة التغريات التكنولوجية والاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف املس تقبل.
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 .3ومعال بتوجهيات الرئيس بشأأن الطريقة املتّبعة لبيان التعليقات يف النص املرا َجع ،و ّ
املعرب عهنا خالل ادلورة الثالثني
للجنة ،فاإن التعليقات يف الوثيقة  SCT/31/3يه مب ّينة عىل النحو التايل :الاقرتاحات الفردية اليت حظيت بدمع من وفود
النص بني قوسني مربّعني مع بيان الوفود اليت دمعت الاقرتاح؛ والاقرتاحات الفردية اليت مل حتظ بأأي دمع
أأخرى أأضيفت اإىل ّ
تُرك ّنصها يف احلوايش؛ والتحفظات عىل ا ألحاكم ُُسّلت يف شلك حوايش .ومثلام ّت يف الإصدارات السابقة للوثيقةُ ،وضع سطر
حتت النصوص اجلديدة وشطبت النصوص احملذوفة .و أأعيد ترقمي ا ألحاكم يف الوثيقة ابلرتتيب التسلسيل ،تسهيال للقراءة.
[ييل ذكل املرفق]
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القاعدة 2
التعابري اخملترصة
املعرفة يف الالحئة التنفيذية] ألغراض هذه الالحئة التنفيذية ،وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
([ )2التعابري اخملترصة َّ
" "2تعين لكمة "املعاهدة" معاهدة التصاممي الصناعية؛
" "0تشري لكمة "مادة" اإىل املادة احملدَّدة من املعاهدة؛
" "3وتعين عبارة "تصنيف لواكرونو" التصنيف اذلي أأنشئ مبوجب اتفاق لواكرنو بش أأن وضع تصنيف دويل
للتصاممي الصناعية ،اذلي أأبرم يف لواكرنو يف  8أأكتوبر  ،2968بصيغته املراجعة واملعدّ ةل؛
" "4وتعين عبارة "الرتخيص الاس تئثاري" الرتخيص اذلي يُمنح ملرخَّص هل واحد فقط وُيول دون انتفاع
صاحب التسجيل ابلتصممي الصناعي ودون منح تراخيص ألي خشص أخر؛
" "5وتعين عبارة "الرتخيص احلرصي" الرتخيص اذلي يُمنح ملرخَّص هل واحد فقط وُيول دون منح
صاحب التسجيل تراخيص ألي خشص أخر ولكنه ل ُيول دون انتفاع صاحب التسجيل ابلتصممي الصناعي؛
" "6وتعين عبارة "الرتخيص غري الاس تئثاري" الرتخيص اذلي ل ُيول دون انتفاع صاحب التسجيل
ابلتصممي الصناعي أأو منح تراخيص ألي خشص أخر.
املعرفة يف املادة  2ألغراض املعاهدة املعىن نفسه
املعرفة يف املعاهدة] يكون للتعابري اخملترصة َّ
([ )0التعابري اخملترصة َّ
ألغراض هذه الالحئة التنفيذية.
القاعدة 0
التفاصيل املتعلقة ابلطلب
([ )2رشوط اإضافية مبوجب املادة  ]3جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تضمني أأي طلب بعض البياانت والعنارص التالية
اذلكر أأو مجيعها ابلإضافة اإىل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة :3
" "2بيان صنف تصنيف لواكرنو اذلي ين متي اإليه املنتج اذلي يشمل التصممي الصناعي أأو اذلي سيس تخدم
ألجهل التصممي الصناعي؛
" "0ومطلب؛
" "3وبيان اجلدة؛
" "4ووصف؛
" "5والبياانت املتعلقة هبوية مبتكر التصممي الصناعي؛
" "6وبيان يفيد أأن املبتكر يرصح ب أأنه هو مبتكر التصممي الصناعي؛
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" "1ويف حال مل يكن مودع الطلب هو مبتكر التصممي الصناعي ،بيان التنازل أأو ،حسب اختيار املودع،
أأي دليل أخر عىل نقل التصممي الصناعي اإىل املودع يقبهل املكتب؛
" "8والصفة القانونية ملودع الطلب اإذا اكن خشص ًا معنو ًاي ،وادلوةل وكذكل ،عند الاقتضاء ،الوحدة ا إلقل ميية
داخل تكل ادلوةل اليت ن ُِّّظم بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور؛
" "9وامس دوةل يكون مودع الطلب من مواطنهيا اإذا اكن من مواطين دوةل ما ،وامس دوةل يكون ملودع
الطلب فهيا حمل اإقامة ،اإن وجد ،وامس دوةل تكون ملودع الطلب فهيا منش أأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعّاةل ،اإن وجدت؛
" "22وبيان أأي طلب أأو تسجيل سابق أأو أأية معلومات أأخرى يعرفها مودع الطلب ميكن أأن يكون لها
ت أأثري يف أأحقية تسجيل التصممي الصناعي؛
ذلكل الغرض؛

" "22ويف حال رغب مودع الطلب يف احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش لفرتة من الزمن ،الامتس

" "20وبيان عدد التصاممي الصناعية اليت يتضمهنا الطلب ،يف حال اش متل الطلب عىل أأكرث من
تصممي صناعي؛
" "23وبيان مدة امحلاية اليت أأودع من أأجلها الطلب؛
""24ويف حال اكن الطرف املتعاقد يقتيض أأداء رمس عن الطلب ،اإثبات السداد.
" "25وبيان التصممي اجلزيئ ،عند الاقتضاء؛
" "26والامتس النرش السابق ،عند الاقتضاء.
([ )0الرشوط يف حال الطلبات الفرعية] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض ،يف حال معامةل الطلب كطلب فرعي ،تضمني
أأي طلب ما ييل:
" "2بيان يفيد ذكل؛
" "0ورمق الطلب ا ألصيل واترخي اإيداعه.
مالحظات بشأأن القاعدة 0
املالحظة ق2.0

الفقرة ( .)2البند " ."2لن يكون أأي طرف متعاقد ملزما ابقتضاء تقدمي بيان بصنف تصنيف لواكرنو.

املالحظة ق0.0

يشري البند " "0إاىل املطلب ابملعىن احملدّ د يف قانون الرباءات .وميكن للطرف املتعاقد أأن يشرتط تقدمي
مطلب اإذا اكنت حامية التصاممي الصناعية موفرة مبوجب قانون الرباءات .ولن يكون أأي طرف متعاقد
ملزما ابشرتاط املطلب.

املالحظة ق3.0

البند " ."4س يكون للطرف املتعاقد حرية حتديد شلك الوصف وحمتوايته .ويشمل الوصف وصفا
موجزا ،حسب ما يقتضيه الترشيع الوطين.
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املالحظة ق4.0

جيوز اشرتاط البند " "6ابلنس بة اإىل الطلب اذلي يكون فيه املودع هو مبتكر التصممي الصناعي
و أأيضا الطلب اذلي ل يكون فيه املودع هو مبتكر التصممي الصناعي.

املالحظة ق5.0

البند " ."1يف حال مل يكن مودع الطلب هو مبتكر التصممي الصناعي ،جيوز للطرف املتعاقد أأن
يشرتط تقدمي بيان التنازل عن التصممي الصناعي من املبتكر اإىل املودع .ويرتك للك طرف متعاقد
ّ
البت يف اشرتاط تقدمي ذكل ادلليل أأو عدم اشرتاطه .ويف حال اشرتط الطرف املتعاقد تقدمي ذكل
ادلليل ،يكون للمودع من حيث املبد أأ اخليار بني النوعني من ادلليل ،أأي بيان التنازل أأو أأي دليل
أخر عىل نقل التصممي الصناعي يقبهل املكتب ،مثل عقد التنازل الاكمل .و ّيبني البند " "7بوضوح أأنه
يف حال أأراد املودع تقدمي دليل من نوع أخر خالف بيان التنازل ،فال بدّ أأن يكون من النوع اذلي
يقبهل املكتب .وإاذا اكن املكتب ل يقبل أأي دليل أخر سوى بيان التنازل ،وجب عىل املودع أأن يقدّ م
بيان التنازل.

املالحظة ق6.0

ميكن البند " "22املكتب من احلصول عىل املعلومات اليت من شأأهنا التأأثري يف قابلية التصممي الصناعي
للتسجيل أأو يف التثبت من أأن الإيداع قد ت يف غضون املهةل املطبقة .ومصطلح "اجلدّ ة" ،اذلي
اس ُتخدم يف اإصدار سابق للوثيقة ،قد استُبدل مبصطلح " أأحقية التسجيل" تفاداي لتضييق نطاق هذا
احلمك بال سبب.

املالحظة ق1.0

البند " ."23لن يكون أأي طرف متعاقد ملزما ابلنص عىل مدد منفصةل للحامية .وإاذا اكن ُ
الطرف
املتعاقد يسمح للمودع ابلختيار بني عدة مدد أأوىل للحامية ،وجب تقدمي بيان ابملدة اليت أأودع
الطلب ألجلها.

املالحظة ق8.0

البند " ."24تعين لكمة "اإثبات" إارفاق نسخة وصل ،لكن ميكن تفسريها بشلك أأوسع لتشمل لك
أأشاكل ادلفع.

القاعدة 3
التفاصيل املتعلقة بتصوير التصممي الصناعي
([ )2شلك تصوير التصممي الصناعي] ( أأ) يكون شلك تصوير التصممي الصناعي ،حسب اختيار املودع ،عىل النحو
التايل:
" "2صور مشس ية؛
" "0صور بيانية؛
" "3أأي تصوير مريئ أخر يقبهل املكتب؛
" "4أأية تشكيةل من العنارص املذكورة أأعاله.
(ب) جيوز أأن يكون تصوير التصممي الصناعي اب أللوان أأو اب ألبيض وا ألسود ،حسب اختيار املودع.
(ج) يص َّور التصممي الصناعي مبفرده من دون أأي عنرص أخر.
([ )0مواصفات التصوير] ابلرمغ من الفقرة (()2ج) ،جيوز أأن يشمل تصوير التصممي الصناعي ما ييل:
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" "2السامت اليت ل تشلك جزءا من التصممي املطالب به اإذا اكنت حمدّ دة كذكل يف الوصف و /أأو مبيّنة
ابخلطوط املن ّقطة أأو ا ّ
ملتقطعة؛
اجملسم أأو جحمه.
" "0تظليال لإظهار معامل التصممي الصناعي َّ
([ )3املناظر] ( أأ) جيوز تصوير التصممي الصناعي ،حسب اختيار املودع ،من منظور واحد يكشف عن التصممي الصناعي
أبأمكهل ،أأو بعدة مناظر خمتلفة تكشف عن التصممي أبأمكهل.
(ب) ابلرمغ من الفقرة الفرعية ( أأ) ،جيوز للمكتب اقتضاء مناظر اإضافية حمدّ دة ،حني تكون هذه املناظر ضورية
للعرض الاكمل للمنتج أأو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أأو اليت سيس تخدم التصممي الصناعي ابلنس بة اإلهيا .لكن
ليس املكتب ملزما ب أأن يقبل مناظر اإضافية تكشف عن سامت جديدة تؤثّر يف التصممي الصناعي ول ميكن اش تقاقها من
املنظر ا ألصيل أأو املناظر ا ألصلية.
([ )4عدد نسخ التصوير] ل جيوز اشرتاط أأكرث من نسخة واحدة عن أأي تصوير للتصممي الصناعي يف حال اإيداع الطلب
اإلكرتونيا ،ول أأكرث من ثالث نسخ 1يف حال اإيداع الطلب عىل ورق.
مالحظات بشأأن القاعدة 3
املالحظة ق2.3

الفقرة ( .)2جيوز للمودع ،مبوجب هذا احلمك ،اختيار شلك تصوير التصممي الصناعي اذلي تُطلب
حاميته .وهكذا ميكن للمودعني تصوير التصممي الصناعي بواسطة الصور الشمس ية أأو الصور البيانية
من قبيل الرسوم ،أأو تشكيةل من هذه ا ألشاكل.

املالحظة ق0.3

والهدف من عبارة " أأي تصوير مريئ أخر" تغطية أأشاكل أأخرى من التصوير ،مثل التصوير املصمم
بواسطة احلاسوب أأو أأشاكل غري معروفة الن لكن ميكن أأن تظهر يف املس تقبل .والغرض من هذه
العبارة أأيضا هو تغطية العينات ،اإذا قبلها املكتب .ومن املفهوم أأنه أأ ًاي اكن شلك تصوير التصممي
الصناعي ،ينبغي دامئ ًا أأن يكون هذا الشلك مرئي ًا.

املالحظة ق3.3

ومن املتفق عليه عامة أأنه ينبغي تصوير التصممي الصناعي بطريقة تكشف عن مظهره ابلاكمل .ويف
حني قد تظهر احلاجة اإىل عدة مناظر للتصممي للكشف عن بعض التصاممي بشلك اكمل ،فال ميكن
جمسم مبنظور واحد ،كصورة منظورية مث ًال.
استبعاد اإماكنية الكشف عن تصممي َّ
الفقرة ( ."2")0جيوز أأن ّيبني املودع السامت يف تصوير التصممي الصناعي اليت ل تطلب حاميهتا،
اكلسامت احمليطة به مثال .وميكن أأن تساعد هذه السامت عىل فهم طبيعة التصممي الصناعي بشلك
جيد عىل الرمغ من أأهنا ل تشلك جزءا من التصممي الصناعي يف حد ذاته .وميكن للمودع أأن ّيبني
املوضوع أأو السامت اليت تطلب حاميهتا ابس تعامل اخلطوط املنقّطة أأو اخلطوط ّ
املتقطعة يف تصوير
التصممي الصناعي ،أأو ابس تعامل وصف.

املالحظة ق5.3

تتناول الفقرة ( "2")0الس بل املتاحة يف تصوير التصممي الصناعي لبيان املواد اليت ل تطلب حاميهتا.
ولكن ،ليس يف هذا احلمك ما يؤدي اإىل ّ
البت بأأن املواد املبيّنة ابخلطوط املتواصةل واليت تطلب حاميهتا
يه يف الواقع تس تويف تعريف التصممي الصناعي مبوجب القانون املنطبق للطرف املتعاقد املعين .ويف

املالحظة ق4.3

1

خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الهند الاس تعاضة عن "ثالث نسخ" بعبارة " أأربع نسخ".
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حال اكنت املواد ّ
املبني ابخلطوط املتواصةل ل تطابق تعريف التصممي الصناعي مبوجب القانون
املنطبق ،فاإنه ميكن ملكتب الطرف املتعاقد املعين أأن يرفض التسجيل عىل ذكل ا ألساس.
املالحظة ق6.3

وترتك الفقرة ( )3للمودع اإماكنية حتديد عدد املناظر الالزمة للكشف عن التصممي الصناعي بشلك
اكمل و أأنواع هذه املناظر ،حسب احلاةل .وابلتايل مل يعد املودعون يف حاجة اإىل تغيري عدد املناظر
لستيفاء رشوط ا ألنظمة القانونية اخملتلفة اليت يودعون طلباهتم مبوجهبا.

املالحظة ق1.3

ويتيح احلمك يف الوقت نفسه للماكتب طلب مناظر اإضافية حيث ترى أأن هذه املناظر ضورية
جتسد التصممي الصناعي .و أأعيدت صياغة هذا احلمك عقب
للعرض الاكمل للمنتج أأو املنتجات اليت ّ
ادلورة السادسة والعرشين للجنة بغية التعبري بوضوح عن اإماكنية اشرتاط مناظر اإضافية بغية اإظهار
جيسد التصممي الصناعي .أأما التصممي الصناعي ذاته ،فال بدّ أأن يُكشف عنه
مجيع جوانب املنتج اذلي ّ
من خالل املناظر اليت أأودعت يف ا ألصل.

املالحظة ق8.3

و ِّّعدلت صياغة الفقرة الفرعية (ب) عقب ادلورة السادسة والعرشين للجنة للتعبري بوضوح عىل أأن
املكتب هو اذلي ّ
يبت يف أأن املنظر الإضايف يؤدي اإىل عرض سامت جديدة أأو ل.

املالحظة ق9.3

ول ُيدد هذا احلمك عددا أأقىص من املناظر ميكن للمودع تقدميها أأو للمكتب نرشها .وقد يكون حتديد
عددها أأمر ًا سلبي ًا ألنه ليس من املستبعد أأن يصبح هذا العدد رسيع ًا غري ذي فائدة .فبالنظر اإىل
رسعة تطور وسائل النسخ ،قد يتس ىن ملكتب غري قادر حالي ًا عىل نرش أأكرث من عدد حمدد من
املناظر من دون تاكليف اإضافية ،زايدة هذا العدد قريب ًا .كام أأنه من غري املستبعد أأن تتيح تقنيات
نسخ جديدة تسهيل تصوير املودعني للتصاممي املعقّدة بعدد قليل من املناظر.

املالحظة ق22.3

ويف غياب حمك خاص ابلعدد ا ألقىص من املناظرُ ،يتفظ لك طرف متعاقد حبرية حتديد سقف لهذا
العدد يف قوانينه .ومن املفهوم أأن هذا العدد ا ألقىص ينبغي أأل يكون قليال جدا حبيث يتس ىن الكشف
الاكمل عن مجيع أأنواع التصاممي مبا فهيا املعقدة جدا ،ابس تخدام تقنيات النسخ املوجودة.
الفقرة ( .)4حصيح أأن الطلبات املودعة اإلكرتونيا ل تقتيض أأكرث من نسخة واحدة عن التصوير سواء
اكن واحدا أأو أأكرث حسب احلال .أأما ابلنس بة اإىل الطلبات املودعة عىل ورق ،فاإن الردود عىل
"اس تبيان الويبو بشأأن قانون التصاممي الصناعية وممارساته" تد ّل عىل أأن ا ألغلبية الكربى من أأعضاء
اللجنة اذلين أأدلوا بأأجوبهتم عىل الاس تبيان ( 10يف املائة) يشرتطون نسخة واحدة اإىل ثالث نسخ
(انظر الوثيقة  .)SCT/19/6وكشفت املناقشات يف اللجنة أأيضا أأن اس تالم أأكرث من نسخة واحدة
قد يسهّل أأحياان معل املاكتب ،لكن يف الواقع مل تعد املاكتب حاليا حتتاج اإىل أأكرث من ثالث نسخ.
وخالل دورات سابقة للجنة (انظر ادلورة احلادية والعرشين حتديدا) ،فاإن الوفود اليت أأعلنت أنذاك
أأن ترشيعها الساري يقتيض تقدمي أأكرث من ثالث نسخ ،أأشارت اإىل اإماكنية خفض عدد النسخ اإىل
ثالثة فقط أأو أأق ّل من ذكل يف تعديالت مقبةل .وابلنس بة اإىل مودعي الطلبات ،فاإن ختفيض عدد
النسخ عن لك تصوير يف الطلب املودع عىل ورق من شأأنه أأن يعود ابلفائدة علهيم ألنه يساعد عىل
تبس يط اإجراءات اإعداد الطلب.

املالحظة ق22.3
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القاعدة 4
التفاصيل املتعلقة ابملمثلني أأو عنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل
([ )2تعيني ممثل وفقا للامدة )4(4؛ التوكيل الرمسي] ( أأ) مىت مسح طرف متعاقد ب أأن يكون مودع الطلب أأو صاحب
التسجيل أأو أأي خشص معين أخر ممث ًال مبمثل دلى املكتب أأو مىت اقتىض ذكل ،جاز هل أأن يقتيض أأن يكون املمثل معين ًا
يف تبليغ منفصل (ي ُشار اإليه يف ما ييل بعبارة "توكيل رمسي") ي ُ ّبني امس مودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو الشخص
الخر ،حسب احلال ،وامس املمثل وعنوانه.
(ب) جيوز أأن يتع ّلق التوكيل الرمسي بواحد أأو أأكرث من الطلبات والتسجيالت مما هو حمدّ د يف التوكيل الرمسي ،أأو
باكفة طلبات الشخص ِّ ّ
املعني وتسجيالته املوجودة واملقبةل ،مع مراعاة أأي اس تثناء يبيّنه ذكل الشخص.
(ج) جيوز أأن يقرص التوكيل الرمسي صالحيات املمثل عىل بعض الترصفات .وجيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض
تضمني أأي توكيل رمسي مينح املمثل حق حسب الطلب أأو التنازل عن التسجيل بيا ًان رصُي ًا بذكل.
([ )0املهةل املنصوص علهيا يف املادة  ])6(4ل تقل املهةل املشار اإلهيا يف املادة  )6(4عن شهر واحد* اعتبارًا من اترخي
ا إلخطار املشار اإليه يف تكل املادة ،اإذا اكن عنوان مودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو أأي خشص معين أخر يقع يف
أأرايض الطرف املتعاقد مصدر الإخطار ،ول تقل عن شهرين اعتبارًا من اترخي الإخطار ،اإذا اكن العنوان خارج أأرايض ذكل
الطرف املتعاقد.
([ )3الإثبات] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي الإثبات اإىل املكتب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا للمكتب شك
معقول يف حصة أأي بيان وارد يف أأي تبليغ مشار اإليه يف الفقرة (.)2
مالحظات بشأأن القاعدة 4
املالحظة ق2.4

الفقرة ( ()2أأ) .يتبع هذا احلمك الهنج املتّبع يف املادة  ()3(4أأ) من معاهدة س نغافورة بشأأن قانون
العالمات التجارية (معاهدة س نغافورة) بدل الهنج املتبع يف القاعدة  )0(1من الالحئة التنفيذية ملعاهدة
قانون الرباءات .وبناء عىل هذا احلمك ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تعيني ممثل مبوجب توكيل
رمسي منفصل .ومل ترد أأي اإشارة اإىل تعيني املمثل داخل الطلب .وينبغي أأن يبني التوكيل الرمسي امس
املودع أأو صاحب التسجيل أأو أأي خشص معين أخر اإضافة اإىل امس املمثل وعنوانه .لكن العنارص
املطلوبة يف التوكيل الرمسي صيغت عىل غرار القاعدة  ()0(1أأ)" "2من معاهدة قانون الرباءات بدل
املادة  ()3(4أأ) من معاهدة س نغافورة .وتقترص العنارص املطلوبة مبقتىض معاهدة س نغافورة عىل بيان
امس املودع أأو صاحب التسجيل أأو أأي خشص معين أخر.

املالحظة ق0.4

تستند الفقرة (()2ب) و(ج) اإىل املادة ()3(4ب) و(ج) من معاهدة س نغافورة .وحتتوي عىل أأحاكم
ُمجزية بشأأن اإجراء تعيني املمثل ومضمون التوكيل الرمسي .ونظرا اإىل طابعها املُجزي ،لن تنطبق
الفقرة (()2ج) عىل أأي طرف متعاقد ل يتيح يف قانونه الوطين اإماكنية حسب الطلب أأو التخيل عن
التسجيل.

املالحظة ق3.4

ّمتزي الفقرة ( )0بني ملتني ،من شهر واحد أأو شهرين حسب اإن اكن للشخص اذلي ِّ ّ
يعني املمثل
عنوان يف أأرايض الطرف املتعاقد املعين .وسبب هذا المتيزي هو أأن املهةل ادلنيا احملدّ دة يف شهر واحد

*

تفهم اللجنة أأن املهل املعرب عهنا ابلشهور يف املعاهدة والالحئة التنفيذية ميكن أأن حتس هبا ا ألطراف وفقا لقانوهنا الوطين.
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قصرية جدا ل س امي فامي يتعلق ابحلصول عىل التوكيل الرمسي من خشص ليس هل عنوان للمراسةل يف
أأرايض الطرف اذلي ِّ ّعني فيه املمثل .ويرد هذا المتيزي أأيضا يف القاعدة  )3(4من الالحئة التنفيذية
ملعاهدة س نغافورة.
املالحظة ق4.4

أأضيفت حاش ية اإىل هذه املادة مفادها أأن املهل املعرب عهنا "ابلشهور" ميكن أأن حتس هبا ا ألطراف وفقا
لقوانيهنا الوطنية .وهذه يه املرة ا ألوىل اليت يشار فهيا يف مرشوع القواعد اإىل فرتة حتسب ابلشهور.
و أأضيف هذا البيان ردّا عىل قلق أأحد الوفود يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة إازاء كيفية حساب
املهل الزمنية ّ
املعرب عهنا ابلشهور.

القاعدة 5
التفاصيل املتعلقة بتارخي الإيداع
ل تقل املهةل املشار اإلهيا يف املادة  )4(5عن شهر واحد اعتبارًا من اترخي الإخطار املشار اإليه يف تكل املادة.
مالحظة بشأأن القاعدة 5
املالحظة ق2.5

تنص هذه القاعدة عىل مةل واحدة مدهتا شهر واحد لستيفاء أأي رشط مل ي ُس تمكل ألغراض حتديد
اترخي الإيداع .وقد اختريت مةل من شهر واحد اعتبارا لقدرة أأي مودع يف عرص التصالت
ا إللكرتونية عىل الرد رسيع ًا عىل أأي اإخطار و أليمهية اخملالفات املعنية ،ما يؤثر يف اترخي الإيداع .وجيوز
ألي طرف متعاقد أأن ينص عىل مةل تفوق الشهر لستيفاء أأي رشط مل ي ُس تمكل ألغراض حتديد
اترخي الإيداع ،علامً بأأنه من مصلحة املودع الامتثال لهذا الرشط بأأرسع وقت ممكن.

القاعدة 6
التفاصيل املتعلقة ابلنرش
تكون الفرتة ادلنيا املشار اإلهيا يف املادة  )2(9س تة أأشهر اعتبارًا من اترخي الإيداع ،أأو اعتبارًا من اترخي طلب ا ألولوية يف
حال املطالبة اب ألولوية.2
مالحظتان بشأأن القاعدة 6
املالحظة ق2.6

حتدد هذه القاعدة فرتة دنيا من س تة أأشهر اعتبار ًا من اترخي الإيداع أأو من اترخي طلب ا ألولوية يتعني
عىل املكتب خاللها احملافظة عىل التصممي الصناعي دون نرش ،اإذا رغب املودع يف ذكل .واختريت
فرتة أأقرص مدهتا س تة أأشهر يف حماوةل لإجياد توازن بني مصلحة املودعني يف احلفاظ عىل الرسية
ليكون
ومصلحة الغري .مفن املرحج أأن يرغب الغري يف نرش التصممي الصناعي يف أأقرب وقت ممكن ّ
فكرة عام هو مشمول ابمحلاية.

املالحظة ق0.6

تنص القاعدة عىل أأن نقطة الانطالق ابلنس بة لفرتة الس تة أأشهر يه اترخي الإيداع أأو اترخي طلب
ا ألولوية يف حال املطالبة اب ألولوية .والأكيد أأنه من املمكن يف العديد من حالت املطالبة اب ألولوية أأن
تقلص أأو أأل تتاح الفرتة ادلنيا لالحتفاظ ابلتصممي الصناعي دون نرش يف بدلان الإيداع الثاين بناء عىل
طلب .لكن هذه املقاربة ستامتىش مع هدف احلمك ،كام أأشارت بعض الوفود اإىل ذكل خالل ادلورة

2
خالل ادلورة الثالثني للجنة ،اقرتح وفد الياابن أأن تكون املدة ادلنيا املشار اإلهيا يف املادة  )2(9حمسوبة دامئا اعتبارا من اترخي الإيداع وليس اعتبارا
من اترخي ا ألولوية.
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اخلامسة والعرشين للجنة ،ولس امي ضامن قدرة املودع عىل الاحتفاظ ابلتصممي الصناعي دون نرش
لفرتة زمنية قصرية تبد أأ من "بداية" اإجراءات التسجيل .وفضال عن ذكل ،سيس تجيب هذا احلل
بشلك أأفضل خملتلف املقارابت الوطنية بشأأن تأأجيل النرش.

القاعدة 1
التفاصيل املتعلقة ابلتبليغات
([ )2التفاصيل املتعلقة ابملادة  ( ])3(22أأ) جيوز للطرف املتعاقد اقتضاء أأن يكون عنوان املراسةل املشار اإليه يف
املادة  "2")3(22وعنوان التبليغ القانوين املشار اإليه يف املادة  "0")3(22عىل أأراض ُيددها ذكل الطرف املتعاقد.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ّيبني مودع الطلب أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين الخر بعض
معلومات التصال التالية أأو مجيعها يف أأي تبليغ:
" "2رمق الهاتف؛
" "0رمق الفاكس؛
" "3عنوان الربيد الإلكرتوين.
([ )0البياانت املشفوعة بتوقيع التبليغات عىل الورق] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق ما ييل بتوقيع الشخص
الطبيعي املوقع:
" "2بيان اب ألحرف يوحض امس العائةل أأو الامس الرئييس والامس أأو ا ألسامء ا ألوىل أأو الثانية ذلكل
الشخص ،أأو الامس أأو ا ألسامء اليت يس تعملها ذكل الشخص عادة حسب اختياره؛
" "0وبيان يوحض الصفة اليت وقع مبوجهبا ذكل الشخص يف حال عدم وضوح تكل الصفة من قراءة التبليغ.
([ )3اترخي التوقيع] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق التوقيع ببيان يوحض التارخي اذلي جرى فيه التوقيع .ويف حال
اقتضاء ذكل البيان وعدم تقدميه ،يعترب اترخي التوقيع التارخي اذلي تسمل فيه املكتب التبليغ اذلي ُيمل التوقيع ،أأو اترخيا سابقا
ذلكل التارخي اإذا اكن الطرف املتعاقد املعين يسمح بذكل.
([ )4توقيع تبليغ عىل الورق] يف احلال اليت يكون فهيا التبليغ املوجه اإىل مكتب طرف متعاقد عىل ورق ويكون التوقيع
مطلو ًاب ،فاإن ذكل الطرف املتعاقد
" "2يقبل التوقيع خبط اليد مع مراعاة البند ""3؛
" "0وجيوز هل أأن يسمح ابس تعامل أأشاكل أأخرى من التوقيع بد ًل من التوقيع خبط اليد ،مثل التوقيع املطبوع
أأو اخملتوم أأو اس تعامل خات أأو رشيط مشفر؛
" "3وجيوز هل أأن يشرتط اس تعامل اخلمت بد ًل من التوقيع خبط اليد يف حال اكن الشخص الطبيعي اذلي
يوقع التبليغ مواطن ًا من مواطين الطرف املتعاقد املعين واكن عنوان ذكل الشخص عىل أأراضيه أأو اإذا اكن الشخص املعنوي
اذلي ت توقيع التبليغ نيابة عنه منظ ًام مبوجب قوانينه واكن هل حمل اإقامة أأو منش أأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعلية عىل
أأراضيه.
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([ )5تصديق التوقيع عىل التبليغات الورقية] جيوز للطرف املتعاقد اقتضاء تصديق أأي توقيع عىل تبليغ وريق ،وفقا للامدة
()4(22ب) ،اإذا اكن التبليغ يتعلق بسحب طلب أأو ابلتخيل عن تسجيل.
([ )6توقيع التبليغات الورقية املودعة بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال] يَعترب الطرف املتعاقد اذلي ينص يف قوانينه عىل اإيداع
التبليغات الورقية بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال ذكل النوع من التبليغات موقَّع ًا اإذا ظهر الشلك البياين للتوقيع اذلي يقبهل ذكل
الطرف املتعاقد وفق ًا للفقرة ( )4عىل ذكل التبليغ كام اس تُمل.
([ )1النسخة ا ألصلية عن تبليغ وريق مودع بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال] جيوز للطرف املتعاقد اذلي ينص يف قوانينه عىل
اإيداع التبليغات الورقية بوسائل اإلكرتونية ل إالرسال أأن يقتيض اإيداع النسخة ا ألصلية عن أأي تبليغ من ذكل القبيل دلى
املكتب:
" "2مشفوع ًا خبطاب يرد فيه تعريف ما س بق اإرساهل،
ل إالرسال.

" "0وذكل خالل مةل ل تق ّل عن شهر 3من التارخي اذلي ّ
يتسمل فيه املكتب التبليغ بوسائل اإلكرتونية

([ )8التصديق عىل التبليغات يف شلك اإلكرتوين] جيوز للطرف املتعاقد اذلي يسمح ابإيداع التبليغات يف شلك اإلكرتوين
اقتضاء أأن يكون أأي تبليغ من ذكل القبيل مصدَّق ًا عليه من خالل نظام اإلكرتوين للتصديق كام يقرره ذكل الطرف املتعاقد.
تسمل وثيقة أأو تسديد رمس مبثابة ّ
لتسمل] للك طرف متعاقد حرية حتديد الظروف اليت يَعترب فهيا ّ
([ )9اترخي ا ّ
تسمل من
قبل مكتبه أأو تسديد هل يف احلالت اليت يمت فهيا ّ
تسمل املستند أأو تسديد الرمس ابلفعل دلى اجلهات التايل ذكرها:
" "2فرع ذلكل املكتب أأو مكتب فرعي هل،
" "0أأو مكتب وطين نيابة عن مكتب الطرف املتعاقد ،اإذا اكن الطرف املتعاقد منظمة حكومية دولية،
" "3أأو دائرة رمسية للربيد،
" "4أأو هيئة لتسلمي الربيد أأو واكةل ُيدَّدها الطرف املتعاقد املعين،
" "5أأو عنوان خالف عناوين املكتب املذكورة.
([ )22الإيداع الإلكرتوين] يف احلاةل اليت ينص فهيا أأحد ا ألطراف املتعاقدة يف قوانينه عىل اإيداع تبليغ يف شلك اإلكرتوين
أأو بوس يةل اإلكرتونية ل إالرسال ويودَع فهيا التبليغ عىل ذكل النحو ،يكون التارخي اذلي ّ
يتسمل فيه مكتب ذكل الطرف املتعاقد
التبليغ يف ذكل الشلك أأو بتكل الوس يةل اترخي م
تسمل التبليغ ،رشط مراعاة الفقرة (.)9
([ )22البياانت املشار إالهيا يف املادة  ( ])1(22أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط ما ييل يف أأي تبليغ:
" "1أأن يبني امس املودع أأو صاحب التسجيل أأو أأي خشص معين أخر وعنوانه؛
" "2أأن يبني رمق الطلب أأو التسجيل اذلي يرتبط به؛
3

خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الهند الاس تعاضة عن مةل "ل تق ّل عن شهر" مبهةل "ل تق ّل عن  25يوما".
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" "3أأن يتضمن الرقـم أأو البيان الخـر اذلي ت به تسجيل املودع أأو صاحب التسجيل أأو الشخص املعين
الخر دلى املكتب يف حال اكن مسجال.
ما ييل:

(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تضمني أأي تبليغ صادر عن املمثل ألغراض إاجراء مبارش دلى املكتب
" "1امس املمثل وعنوانه؛
" "2إاشارة إاىل التوكيل الرمسي اذلي يترصف املمثل عىل أأساسه؛
" "3الرمق أأو البيان الخر اذلي ت تسجيل املمثل به يف حال اكن مسجال دلى املكتب.

مالحظات بشأأن القاعدة 1
املالحظة ق2.1

صيغت الفقرات من ( )0اإىل ( )22عىل غرار القاعدة  6من الالحئة التنفيذية ملعاهدة س نغافورة.

املالحظة ق0.1

وتنص الفقرة ()5عىل أأنه جيوز ألي طرف متعاقد اقتضاء تصديق أأي توقيع عىل تبليغ وريق اإذا اكن
التبليغ يتعلق بسحب طلب أأو ابلتخيل عن تسجيل واكن قانون الطرف املتعاقد املعين ينص عىل هذا
التصديق .ونظرا اإىل طابعها املُجزي ،فهنا لن تنطبق يف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ل ينص عىل
هذا التصديق أأو ل يتيح اإماكنية حسب الطلب أأو التخيل عن التسجيل.
والنص يف القاعدة عىل حاةل ميكن فهيا اقتضاء تصديق التوقيع يربره كون الالحئة التنفيذية اإطار ًا أأكرث
مرونة ميكن النص فيه عىل حالت أأخرى قد يُقتىض فهيا تصديق التوقيع يف املس تقبل أأو حذف أأي
من هذه احلالت.

املالحظة ق4.1

صيغت الفقرة ( )22عىل غرار القاعدة  )2(22من معاهدة قانون الرباءات.

املالحظة ق5.1

البند " "2من الفقرة ( .)22س يكون عىل لك طرف متعاقد حتديد طريقة بيان ا ألسامء والعناوين .ففي
حاةل ا ألشخاص الطبيعيني مثال ،جيوز للطرف املتعاقد اشرتاط أأن يكون الامس اذلي ينبغي بيانه هو
امس العائةل أأو الامس الرئييس والامس أأو ا ألسامء ا ألوىل أأو الثانية للشخص الطبيعي .أأ ّما يف حاةل
ا ألشخاص املعنويني فيجوز للطرف املتعاقد اشرتاط أأن يكون الامس اذلي ينبغي بيانه هو التسمية
الرمسية الاكمةل للشخص املعنوي.

املالحظة ق3.1

القاعدة 8
طريقة تعريف الطلب بدون رمقه
([ )2طريقة التعريف] اإذا اقتىض ا ألمر تعريف طلب برمقه ولكن ذكل الرمق مل يكن صادرا بعد أأو معروفا ملودع الطلب
أأو ممثهل ،فاإن الطلب يُعترب مع َّرفا اإذا ِّّقدم ما ييل ذكره:
" "2الرمق املؤقت اذلي مينحه املكتب للطلب ،اإن وجد؛
" "0أأو نسخة عن الطلب؛
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" "3أأو تصوير للتصممي الصناعي مشفوع ببيان التارخي اذلي َّ
تسمل فيه املكتب الطلب ،عىل حد عمل مودع
الطلب أأو املمثل ،وبرمق يوفره مودع الطلب أأو املمثل لتعريف الطلب.
([ )0حظر أأية مقتضيات أأخرى] ل جيوز ألي طرف متعاقد أأن يطالب ابستيفاء أأية مقتضيات خالف املقتضيات
املشار اإلهيا يف الفقرة ( )2من أأجل تعريف طلب اإذا مل يكن رمق ذكل الطلب صادرًا بعد أأو معروف ًا ملودع الطلب أأو ممثهل.
مالحظة بشأأن القاعدة 8
املالحظة ق2.8

صيغت هذه القاعدة عىل غرار القاعدة  1من الالحئة التنفيذية ملعاهدة س نغافورة.

القاعدة 9
التفاصيل املتعلقة ابلتجديد
ألغراض املادة  ،)0(22تبد أأ الفرتة اليت جيوز خاللها تقدمي الامتس التجديد وتسديد رمس التجديد قبل س تة أأشهر عىل ا ألقل
من اترخي اس تحقاق التجديد ،وتنهتيي بعد س تة أأشهر عىل ا ألقل من ذكل التارخي .و إاذا ُق ِّّدم الامتس التجديد أأو ُس ِّّددت
رسومه بعد اترخي اس تحقاق التجديد ،جاز اقتضاء تسديد رمس اإضايف لقبول الامتس التجديد ودفع الرمس.
مالحظة بشأأن القاعدة 9
املالحظة ق2.9

تتعلق هذه القاعدة ابلفرتة اليت يتعني خاللها تسديد رمس التجديد وتقدمي أأي الامتس جتديد ميكن أأن
يكون مطلو ًاب .وحتدد القاعدة عىل وجه اخلصوص فرتة اإمال ل تقل عن س تة أأشهر بعد اس تحقاق
اترخي التسديد لتسديد الرمس وتقدمي الامتس التجديد ،اذلي قد يس تلزم دفع رمس اإضايف .وتنص املادة
(5اثني ًا) من اتفاقية ابريس عىل فرتة اإمال لتسديد رمس هبدف احملافظة عىل احلقوق .وتمكن أأيمهية هذا
احلمك يف أأنه ينص كذكل عىل فرتة اإمال لتقدمي أأي الامتس جتديد قد يكون مطلو ًاب.

القاعدة 22
التفاصيل املتعلقة بوقف الإجراءات املتعلقة ابملهل
([ )2الرشوط املشار اإلهيا يف املادة  ( ])2(20أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض ما ييل بش أأن الالامتس املشار اإليه يف
املادة :)2(20
" "2أأن يوقعه مودع الطلب أأو صاحب التسجيل؛
" "0و أأن يتضمن بيا ًان يفيد الامتس متديد املهةل وُيدد املهةل املعنية.
(ب) يف حال ت اإيداع الامتس ل متديد مةل بعد انقضاهئا ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض استيفاء لك الرشوط اليت
تطبق علهيا مةل مبارشة العمل املعين يف الوقت نفسه اذلي يودع فيه الالامتس.
([ )0الفرتة واملهةل املشار اإلهيام يف املادة  ( ])2(20أأ) ل تقل فرتة متديد املهةل املشار اإلهيا يف املادة  )2(20عن شهرين
اعتبارًا من اترخي انقضاء املهةل غري املمددة.
(ب) ل جيوز أأن تنقيض املهةل املشار اإلهيا يف املادة  "0")2(20قبل شهرين عىل ا ألقل اعتبارًا من اترخي انقضاء
املهةل غري املمددة.
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([ )3الرشوط املشار اإلهيا يف املادة  ]"2")0(20جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض ما ييل بش أأن الالامتس املشار اإليه يف
املادة :"2")0(20
" "2أأن يوقعه مودع الطلب أأو صاحب التسجيل؛
" "0و أأن يتضمن بيا ًان يفيد الامتس وقف الإجراءات بسبب عدم الامتثال ملهةل وحتديد املهةل املعنية.
([ )4مةل اإيداع الامتس بناء عىل املادة  ]"0")0(20ل جيوز أأن تنقيض املهةل املشار اإلهيا يف املادة  "0")0(20قبل شهرين
بعد أأن يو ّجه املكتب اإخطارًا يفيد ب أأن مودع الطلب أأو صاحب التسجيل مل ميتثل للمهةل اليت حددها املكتب.
([ )5الاس تثناءات املنصوص علهيا يف املادة  ])3(20ليس الطرف املتعاقد ملزما مبا ييل بناء عىل املادة  )2(20أأو (:)0
" "2وقف الإجراءات ملرة اثنية أأو ألية مرة لحقة فامي يتعلق مبهةل س بق وقف الإجراءات بش أأهنا بناء عىل
املادة  )2(20أأو ()0؛
" "0ووقف الإجراءات لإيداع الامتس لوقف الإجراءات بناء عىل املادة  )2(20أأو ( )0أأو الامتس لرد احلق
بناء عىل املادة )2(23؛
" "3ووقف الإجراءات املتعلقة مبهةل تسديد رسوم التجديد؛
" "4ووقف الإجراءات املتعلقة مبهةل ملبارشة أأحد الإجراءات دلى جملس طعن أأو هيئة مراجعة أأخرى
مؤلفة يف اإطار املكتب؛
" "5ووقف الإجراءات املتعلقة مبهةل ملبارشة أأحد الإجراءات بني ا ألطراف؛
" "6ووقف الإجراءات املتعلقة مبهةل مشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  )2(24أأو (.)0
مالحظة بشأأن القاعدة 22
املالحظة ق2.22

صيغت هذه القاعدة عىل غرار القاعدة  20من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات.

القاعدة 22
التفاصيل املتعلقة بر ّد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة
أأو انعدام القصد بناء عىل املادة 23
([ )2الرشوط املشار اإلهيا يف املادة  ]"2")2(23جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط توقيع مودع الطلب أأو صاحب
التسجيل عىل الالامتس املشار اإليه يف املادة .)"2")2(23
([ )0املهةل املشار اإلهيا يف املادة  ]"0")2(23تكون مةل توجيه الالامتس واستيفاء الرشوط بناء عىل املادة "0")2(23
أأول مدة تنقيض من بني املدتني التاليتني:
" "2شهران اثنان عىل ا ألقل اعتبارًا من اترخي زوال سبب عدم الامتثال للمهةل احملددة ملبارشة الإجراء
املعين؛
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" "0و 20شهرًا عىل ا ألقل اعتبارًا من اترخي انقضاء املهةل احملددة ملبارشة الإجراء املعين أأو  20شهرًا عىل
ا ألقل اعتبارًا من اترخي انقضاء املهةل املنصوص علهيا يف املادة (5اثني ًا) من اتفاقية ابريس ،يف حال اكن الالامتس متعلق ًا بعدم
تسديد رمس التجديد.

([ )3الاس تثناءات املشار اإلهيا يف املادة  ])0(23ختص الاس تثناءات املشار اإلهيا يف املادة  )0(23حالت عدم الامتثال
للمهةل يف احلالت التالية:
املادة )2(23؛

" "2توجيه الامتس لوقف الإجراءات بناء عىل املادة  )2(20أأو ( )0أأو الامتس لر ّد احلقوق بناء عىل
" "0ومبارشة أأحد الإجراءات دلى جملس الطعن أأو هيئة مراجعة أأخرى مؤلفة يف اإطار املكتب؛
" "3ومبارشة أأحد الإجراءات بني ا ألطراف؛

" "4ومةل لإيداع اإعالن قد يؤدي اإىل حتديد اترخي جديد ل إاليداع خبصوص طلب قيد النظر ،بناء عىل
قانون الطرف املتعاقد؛
" "5ومةل مشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  )2(24أأو (.)0
مالحظات بشأأن القاعدة 22
املالحظة ق2.22

صيغت هذه القاعدة اإىل حد كبري عىل غرار القاعدة  23من الالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات.

املالحظة ق0.22

الفقرة ( .)0استبدلت مةل الشهر الواحد مبهةل مدهتا شهرين اثنني ،عقب ادلورة الثامنة والعرشين
للجنة .وترد مةل دنيا من شهرين اثنني أأيضا يف القاعدة  "2")0(23من معاهدة قانون الرباءات.

املالحظة ق3.22

الفقرة ( ."4")3بناء عىل البند " ،"4جيوز للطرف املتعاقد أأل يُطبق تدابري وقف الإجراءات يف ما
خيص اإيداع اإعالن قد يؤثر يف حتديد اترخي جديد ل إاليداع خبصوص طلب قيد النظر .وميكن أأن
ينطبق ذكل عىل احلاةل اليت ينص فهيا قانون الطرف املتعاقد عىل نظام يصبح مبوجبه اترخي تعديل
طلب قيد النظر اترخي اإيداع طلب جديد ابلستناد اإىل ذكل التعديل .ويف تكل احلاةل ،ينبغي حتديد
اترخي الإيداع يف أأقرب فرصة ممكنة للحفاظ عىل حقوق الغري .ويرد الاس تثناء ذاته يف
القاعدة ( "1")4من معاهدة س نغافورة.

القاعدة (22اثنيا) 20
تفاصيل بش أأن تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا ورد حق ا ألولوية بناء عىل املادة (23اثنيا) 24
( [ )2الرشوط املشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  ] "2")2(24جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط توقيع املودع عىل الالامتس
املشار اإليه يف املادة (23اثنيا) ."2")2(24
( [ )0املهةل املشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  ] "0")2(24تكون املهةل املشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  "0")2(24ل أأق ّل
من س تة أأشهر اعتبارا من اترخي ا ألولوية ،أأو يف حال أأدى التصحيح أأو الإضافة اإىل تغيري يف اترخي ا ألولوية ،ل أأق ّل من س تة
أأشهر اعتبارا من اترخي ا ألولوية املعدَّل ،مع ا ألخذ مبهةل الس تة أأشهر اليت تنقيض أأول ،رشيطة أأن جيوز تقدمي الالامتس حىت
انقضاء شهرين اثنني من اترخي الإيداع.
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( [ )3املهل املشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  ] )0(24تنقيض املهلتان املشار اإلهيام يف الفقرة الافتتاحية من املادة (23اثنيا)
 )0(24ويف املادة (23اثنيا)  "0")0(24يف مدة ل تقل عن شهر واحد من التارخي اذلي تنقيض فيه مدة ا ألولوية.
([ )4الرشوط املشار اإلهيا يف املادة (23اثنيا)  ] "2")0(24جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط ما ييل يف الالامتس املشار
اإليه يف املادة (23اثنيا) :"2")0(24
" "2أأن يو ّقعه مودع الطلب؛
" "0و أأن يكون مصحواب ابملطالبة اب ألولوية يف حال مل ُيتو الطلب عىل مطالبة ب أأولوية الطلب السابق.
مالحظة بشأأن القاعدة 20
املالحظة ق2.20

حتتوي هذه القاعدة عىل تفاصيل بشأأن املادة (23اثنيا) ،عىل غرار القاعدة  24من معاهدة
قانون الرباءات.

القاعدة 23 20
التفاصيل املتعلقة برشوط الامتس تدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين
أأو تعديل تدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين أأو اإلغائه
([ )2حمتوايت الالامتس] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ُيتوي الامتس تدوين ترخيص بناء عىل املادة
 )2(25 24أأو ( )6عىل بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو لكها:
" "2امس صاحب التسجيل وعنوانه؛
" "0وامس املمث ّل وعنوانه اإذا اكن لصاحب التسجيل ممث َّل؛
" "3وعنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل اإذا اكن لصاحب التسجيل عنوان من ذكل القبيل؛
" "4وامس املرخَّص هل وعنوانه؛
" "5وامس ممث ّل املرخَّص هل وعنوانه اإذا اكن هل ممث َّل؛
" "6وعنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل اإذا اكن للمرخَّص هل عنوان من ذكل القبيل؛
" "1والصفة القانونية للمرخص هل اإذا اكن خشصا معنواي ،وادلوةل وكذكل ،عند الاقتضاء ،الوحدة ا إلقل ميية
داخل تكل ادلوةل اليت ن ُِّّظم بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور؛
" "8وامس دوةل يكون املرخَّص هل من مواطنهيا وامس دوةل يكون فهيا حمل اإقامة املرخّص هل ،اإن وجد،
وامس دوةل تكون فهيا منش أأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعّاةل للمرخَّص هل ،اإن وجدت؛
" "9ورمق تسجيل التصممي الصناعي موضع الرتخيص؛
" "22ورمق التصممي الصناعي أأو أأرقام التصاممي الصناعية اليت ُمنحت الرتخيص اإذا مل يُمنح الرتخيص مجليع
التصاممي الصناعية املبينة يف التسجيل؛
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" "22وبيان اإن الرتخيص اس تئثاري أأو غري اس تئثاري أأو حرصي؛
" "20و أأن الرتخيص ينسحب عىل جزء من ا ألرايض اليت يشملها التسجيل فقط ،عند الاقتضاء ،مع بيان
رصحي بذكل اجلزء من ا ألرايض؛
" "23ومدة رساين الرتخيص.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ُيتوي الامتس تعديل تدوين ترخيص أأو اإلغاء ذكل التدوين بناء عىل املادة
 )2(26 25عىل بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو لكها:
" "2البياانت ا ُملحدَّدة يف البنود من ""2اإىل " "9من الفقرة الفرعية ( أأ)؛
" "0وطبيعة التعديل املطلوب تدوينه ونطاقه أأو بيان ابلامتس تدوين الإلغاء.
([ )0املستندات املؤيِّّدة لتدوين الرتخيص] ( أأ) يف حال اكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض
أأن يكون الامتس تدوين الرتخيص مشفوع ًا ب أأحد ا ألمرين التاليني ،حسب اختيار الطرف املل ِّمتس:4
" "2صورة من التفاق ،وجيوز اشرتاط أأن تكون تكل الصورة مصدقة من قبل موثق العقود (الاكتب
العدل) أأو أأية هيئة عامة خمتصة أأخرى حسب اختيار الطرف املل ِّمتس  ،5أأو من قبل ممثل هل حق الترصف دلى املكتب يف
حال اكن القانون املطبق يسمح بذكل ،ابعتبارها مطابقة لالتفاق ا ألصيل؛
" "0ومس تخرج من التفاق يت أألف من مقاطع التفاق اليت تشري اإىل ا ألطراف واحلقوق املرخص هبا
ونطاقها ،وجيوز اشرتاط أأن يكون ذكل املس تخرج مصدقا من قبل موثق للعقود (اكتب عدل) أأو أأية هيئة عامة خمتصة
أأخرى حسب اختيار صاحب الالامتس ،أأو من قبل ممثل هل حق الترصف دلى املكتب يف حال اكن القانون املطبق يسمح
بذكل ،ابعتباره مس تخرجا حصيحا من التفاق.
(ب) جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض من أأي رشيك يف امللكية ليس طرف ًا يف عقد الرتخيص أأن مينح موافقته
الرصُية عىل الرتخيص يف س ند مو ّقع منه.
(ج) يف حال مل يكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية و إامنا اكن انجتا مثال عن فعل القانون أأو قرار حممكة ،جيوز للطرف
املتعاقد اشرتاط أأن يكون الالامتس مصحواب بصورة من وثيقة تثبت الرتخيص .وجيوز للطرف املتعاقد أأيضا اشرتاط أأن
تكون الصورة مصدقة عىل أأهنا مطابقة للوثيقة ا ألصلية ،من قبل الهيئة اليت أأصدرت الوثيقة أأو موثق العقود (الاكتب العدل)
أأو أأية هيئة عامة خمتصة أأخرى حسب اختيار صاحب الالامتس أأو من قبل ممثل هل حق الترصف دلى املكتب ،يف حال
اكن القانون املطبق يسمح بذكل.
([ )3املستندات املؤيِّّدة لتعديل تدوين الرتخيص] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الامتس تعديل تدوين
الرتخيص ب أأحد املستندات التالية ،حسب اختيار الطرف املل ِّمتس:
" "2مستندات تؤيِّّد التعديل املل متَس يف تدوين الرتخيص؛
" "0أأو بيان غري مصدَّق بتعديل الرتخيص موقَّع من صاحب التسجيل واملرخَّص هل.
4
5

يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الربازيل حذف عبارة "حسب اختيار الطرف املل ِّمتس" من هذه الفقرة الفرعية.
يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،اقرتح وفد الربازيل حذف عبارة "حسب اختيار الطرف املل ِّمتس" من هذا البند.
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(ب) جيوز ألي للطرف املتعاقد أأن يقتيض من أأي رشيك يف امللكية ليس طرف ًا يف عقد الرتخيص أأن مينح موافقته
الرصُية عىل تعديل الرتخيص يف س ند موقع منه.

([ )4املستندات املؤيِّّدة لإلغاء تدوين الرتخيص] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الامتس اإلغاء تدوين الرتخيص ب أأحد
املستندات التالية ،حسب اختيار الطرف املل ِّمتس:
" "2مستندات تؤيِّّد الإلغاء املل متَس لتدوين الرتخيص؛
" "0أأو بيان غري مصدَّق ابإلغاء الرتخيص موقَّع من صاحب التسجيل واملرخَّص هل.
([ )5الت أأمينات العينية] تُطبّق الفقرات من ( )2اإىل ( ،)4مع ما يلزم من تبديل ،عىل الامتسات تدوين ت أأمني عيين،
وتعديهل و إالغائه.
مالحظات بشأأن القاعدة 23
املالحظة ق2.23

القاعدة  ()2(23أأ)" ."22تتضمن القاعدة  2تعريفا لعبارة "الرتخيص الاس تئثاري" وعبارة "الرتخيص
احلرصي" وعبارة "الرتخيص غري الاس تئثاري" .ول يشرتط عىل الطرف املتعاقد الاعرتاف بأأصناف
الرتخيص الثالثة مجيعها .ويف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ل ينص عىل أأنواع الرتخيص الثالثة
مجيعها ،يقترص الرشط مبوجب هذا البند عىل بيان بأأنواع الرتاخيص اليت ينص علهيا ذكل القانون.
وعىل املنوال نفسه ،اإذا اكن قانون الطرف املتعاقد ل يقتيض أأي بيان من هذا القبيل ،فال يتعني
تقدمي أأية معلومات مبوجب البند "."22

املالحظة ق0.23

الفقرة ( .)0صيغت هذه الفقرة غرار القاعدة  )0(21من معاهدة قانون الرباءات بدل القاعدة )0(22
من معاهدة س نغافورة .والفرق ا ألساس بني املقاربتني هو أأن هذا احلمك منصوص عليه بشلك رصحي
يف معاهدة قانون الرباءات يف حال مل يكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية .وفضال عن ذكل ،يف حال اكن
الرتخيص اتفاقا مربما حبرية ،ميكن أأن يكون الامتس تدوين الرتخيص مشفوع ًا بصورة من التفاق،
وليس مبس تخرج من التفاق وحده.

املالحظة ق3.23

يف حال اكن الرتخيص اتفاقا مربما حبرية ،يسمح هذا احلمك للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن يكون الامتس
تدوين الرتخيص مشفوع ًا بصورة من التفاق أأو مبس تخرج منه ،حسب اختيار الطرف املل ِّمتس.
وبعبارة أأخرى ،اإذا اكن جيوز ألي طرف متعاقد أأن يقتيض إارفاق مستندات مؤيدة للرتخيص ،فينبغي
أأن يقبل مستندات من قبيل صورة من التفاق أأو مس تخرج منه .وللطرف املل ِّمتس حرية تقرير أأي
املستندين يود تقدميه.

املالحظة ق4.23

تشمل عبارة "مقاطع التفاق" يف البند " "0من الفقرة الفرعية ( أأ) معلومات عن نطاق اتفاق
الرتخيص ومدته عىل وجه اخلصوص وعن اإماكنية ختويل حق للرتخيص من الباطن.

املالحظة ق5.23

بناء عىل املادة ()0(22ب) ،جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق الواثئق املشار اإلهيا يف الفقرات
( )0و( )3و( )4برتمجة اإىل لغة يقبلها املكتب.
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القاعدة 24 23
التفاصيل املتعلقة ابلامتس تدوين تغيري يف امللكية
([ )2حمتوايت الالامتس] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ُيتوي الامتس تدوين تغيري يف امللكية بناء عىل املادة 29 28
عىل بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو لكها:
" "2بيان يفيد الامتس تدوين تغيري يف امللكية؛
" "0ورمق التسجيل املعين ابلتغيري؛
" "3وامس صاحب التسجيل وعنوانه؛
" "4وامس املاكل اجلديد وعنوانه؛
" "5واترخي التغيري يف امللكية؛
" "6والصفة القانونية للامكل اجلديد اإذا اكن خشصا معنواي ،وادلوةل وكذكل ،عند الاقتضاء ،الوحدة ا إلقل ميية
داخل تكل ادلوةل اليت ن ُِّّظم بناء عىل قانوهنا الشخص املعنوي املذكور؛
" "1وامس دوةل يكون املاكل اجلديد من مواطنهيا اإذا اكن من مواطين دوةل ما وامس دوةل يكون فهيا حمل
اإقامة املاكل اجلديد ،اإن وجد ،وامس دوةل تكون فهيا منش أأة صناعية أأو جتارية حقيقية وفعّاةل للامكل اجلديد ،اإن وجدت؛
" "8وامس ممث ّل صاحب التسجيل وعنوانه اإذا اكن هل ممث َّل؛
" "9وامس ممث ّل املاكل اجلديد وعنوانه اإذا اكن هل ممث َّل؛
" "22و إاذا ّ
تعني أأن يكون للامكل اجلديد عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل ،ذكل العنوان.
" "22وا ألساس اذلي يقوم عليه التغيري املطلوب.
([ )0الرشوط املتعلقة ابملستندات املؤيِّّدة لتدوين تغيري يف امللكية انجت عن عقد] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض إارفاق
الامتس تدوين التغيري يف امللكية الناجت عن عقد ب أأحد املستندات التالية ،حسب اختيار الطرف املل ِّمتس:
" "2نسخة عن العقد ،وجيوز اقتضاء أأن تكون تكل النسخة مصدَّقة من موِّثّق للعقود (اكتب عدل) أأو أأية
سلطة خمتصة عامة أأخرى ،ابعتبارها مطابقة للعقد ا ألصيل؛
" "0ومس تخرج من العقد ّيبني التغيري يف امللكية ،وجيوز اقتضاء أأن يكون ذكل املس تخرج مصدَّق ًا من
خمتصة عامة أأخرى ،ابعتباره مس تخرج ًا مطابق ًا للعقد ا ألصيل؛
موِّثّق للعقود (اكتب عدل) أأو أأية سلطة ّ
" "3وشهادة نقل غري مصدَّقة مو ّقعة من صاحب التسجيل واملاكل اجلديد؛
" "4وس ند نقل غري مصدّ ق مو ّقع من صاحب التسجيل واملاكل اجلديد.
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مالحظة بشأأن القاعدة 24
املالحظة ق2.24

صيغت هذه القاعدة عىل غرار املادة ()2(22ب) و(و) من معاهدة س نغافورة.

القاعدة 25 24
التفاصيل املتعلقة ابلامتس تدوين تغيري يف الامس أأو العنوان
جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ُيتوي الامتس تدوين تغيري يف الامس أأو العنوان أأو لكهيام بناء عىل املادة  02 29عىل
بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو لكها:
" "2امس صاحب التسجيل وعنوانه؛
" "0و إاذا اكن لصاحب التسجيل ممثل ،امس ذكل املمثل وعنوانه؛
" "3و إاذا اكن لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوين ،ذكل العنوان.
القاعدة 26 25
التفاصيل املتعلقة ابلامتس تصحيح خط أأ
جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض أأن ُيتوي الامتس تصحيح خط أأ بناء عىل املادة  02 02عىل بعض البياانت أأو العنارص التالية
أأو لكها:
" "2بيان يفيد الامتس تصحيح اخلط أأ؛
" "0ورمق الطلب أأو التسجيل املعين؛
" "3واخلط أأ املطلوب تصحيحه؛
" "4والتصحيح املطلوب؛
" "5وامس صاحب الالامتس وعنوانه.
[القاعدة 21
الاس امترات ال منوذجية ادلولية
ينرش املكتب ادلويل الاس امترات ال منوذجية ادلولية اليت تضعها امجلعية مبوجب املادة .]"0")0(04
[هناية املرفق والوثيقة]

