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 مقدمة

 

( التفاق 1999( ووثيقة جنيف )1960يتضمن هذا املنشور نصوص وثيقة الهاي )
وثيقة اس توكهومل نّص الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية، ويتضمن أيضا 

 (.1967)التمكيلية 

الهاي التفاق  1960ووثيقة  1999وثيقة الالحئة التنفيذية املشرتكة ل ويتضمن أيضا
 والتعلاميت اإلدارية املقابةل لها.

( التفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية 1934أما نّص وثيقة لندن )
التفاق الهاي اليت  1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999لوثيقة املشرتكة ونّص الالحئة التنفيذية 

انظر منشور الويبو ، فتصدر يف منشور آخر )2009يناير  1دخلت حزي النفاذ يف 
 (.272 رمق
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 1960نومفرب  28وثيقة الهاي الصادرة يف   .أوالا 

 احملتوايتقامئة 

 إنشاء احتاد :1 املادة
 تعاريف :2 املادة
 احلق يف إجراء إيداع دويل :3 املادة
 الوطنيةاإليداع دلى املكتب ادلويل أو عن طريق اإلدارة  :4 املادة
 شلك اإليداع؛ حمتوايت الطلب :5 املادة
السجل ادلويل للتصاممي؛ اترخي التسجيل؛ النرش؛ تأجيل النرش؛ إاتحة  :6 املادة

 احملفوظات للجمهور
 اآلاثر القانونية لإليداع املسجل :7 املادة
 رفض اإلدارة الوطنية لآلاثر القانونية؛ س بل الطعن يف الرفض؛ املتطلبات :8 املادة

 اإلضافية احملمتةل الواجب أن تس توىف دلى اإلدارة الوطنية
 حق األولوية :9 املادة
 جتديد اإليداع :10 املادة
 مدة امحلاية :11 املادة
 التغيريات اليت تؤثر يف امللكية :12 املادة
 التخيل عن اإليداع :13 املادة
 التأشري بعالمة؛ اإلشارة ادلولية حلفظ احلق :14 املادة
 الرسوم :15 املادة
 الرسوم اليت تعود لدلول املتعاقدة :16 املادة
 الالحئة التنفيذية :17 املادة
 تطبيق امحلاية املمنوحة مبوجب الترشيعات الوطنية ومعاهدات حق املؤلف :18 املادة
 [ حتذف ] :19 املادة
 [ حتذف ] :20 املادة
 [ حتذف ] :21 املادة
 [ حتذف ] :22 املادة
 التوقيع؛ التصديق :23 املادة
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 الانضامم :24 املادة
 تطبيق الاتفاق مبوجب الترشيع الوطين :25 املادة
 ادلخول حزي النفاذ :26 املادة
 األرايض :27 املادة
 النقض :28 املادة
 املراجعة :29 املادة
 اجملموعات اإلقلميية :30 املادة
 1934أو وثيقة س نة  1925تطبيق وثيقة س نة  :31 املادة
 الربوتوكول املرفق :32 املادة
 التوقيع؛ الصور املعمتدة :33 املادة

 
 

من قبل دوةل متعاقدة عىل اإليداعات  1960احامتل تطبيق وثيقة س نة  الربوتوكول:
 ادلولية املنتس بة إىل هذه ادلوةل
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 1املادة 

 تنشئ ادلول املتعاقدة احتاداا خاصاا لإليداع ادلويل للتصاممي الصناعية. (1)

لدلول األعضاء يف الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية وحدها أن تصبح  جيوز (2)
 أطرافاا يف هذا الاتفاق.

 2املادة 

 ألغراض هذا الاتفاق:

اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي الصناعية،  "1925اتفاق س نة "تعين عبارة 
 ؛1925نومفرب  6املعقود يف 

اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي الصناعية،  "1934اتفاق س نة "وتعين عبارة 
 ؛ 1934يونيو  2واملراجع يف لندن يف  1925نومفرب  6املعقود يف 

اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي الصناعية، كام  "هذا الاتفاق"وتعين عبارة 
 هو موضوع مبوجب هذه الوثيقة؛

 الالحئة التنفيذية لهذا الاتفاق؛ "الالحئة"وتعين لكمة 

 مكتب الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية؛ "املكتب ادلويل"وتعين عبارة 

 أي إيداع جيرى دلى املكتب ادلويل؛ "اإليداع ادلويل"وتعين عبارة 

 أي إيداع جيرى دلى اإلدارة الوطنية دلوةل متعاقدة؛ "اإليداع الوطين"وتعين عبارة 

 أي إيداع يشمل عدة تصاممي؛ "اإليداع املتعدد"ة وتعين عبار 

ادلوةل املتعاقدة اليت ميكل فهيا املودع منشأة  "دوةل منشأ إيداع دويل"وتعين عبارة 
صناعية أو جتارية حقيقية وجدية، أو ادلوةل املتعاقدة اليت حددها املودع يف طلبه إذا اكن 

؛ أو ادلوةل املتعاقدة اليت يقع فهيا حمل ميكل منشآت من هذا القبيل يف دول متعاقدة عديدة
إقامة املودع إذا مل ميكل منشأة من هذا القبيل يف أية دوةل متعاقدة؛ أو ادلوةل املتعاقدة اليت 

 هو من مواطنهيا، إذا مل يقع حمل إقامته يف دوةل متعاقدة؛
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ا الوطين أية دوةل متعاقدة ينص ترشيعه "ادلوةل اليت جتري حفصاا للجدة"وتعين عبارة 
عىل نظام يتطلب أن جتري إدارهتا الوطنية حبمك وظيفهتا حبثاا وحفصاا متهيدايا بشأن جدة لك 

 التصاممي املودعة.

 3املادة 

جيوز ملواطين ادلول املتعاقدة أو لألشخاص اذلين يقميون أو ميلكون منشأة صناعية أو 
من مواطنهيا أن يودعوا تصاممي  جتارية حقيقية وجدية يف أرايض دوةل متعاقدة دون أن يكونوا

 دلى املكتب ادلويل. 

 4املادة 

 جيوز إجراء اإليداع ادلويل يف املكتب ادلويل: (1)

 مبارشة .1
 أو عن طريق اإلدارة الوطنية دلوةل متعاقدة إذا مسح ترشيع هذه ادلوةل بذكل. .2

إيداع دويل تعترب جيوز أن يقتيض الترشيع الوطين ألية دوةل متعاقدة بأن يقدم لك  (2)
هذه ادلوةل أهنا دوةل منش ئه عن طريق إدارهتا الوطنية. وال يؤثر عدم مراعاة هذا احلمك يف 

 اآلاثر النامجة عن اإليداع ادلويل يف ادلول املتعاقدة األخرى.

 5املادة 

يش متل اإليداع ادلويل عىل طلب، وصورة فوتوغرافية واحدة أو أكرث، أو أية  (1)

 أخرى للتصممي، ويس تلزم تسديد الرسوم املنصوص علهيا يف الالحئة. رسوم ختطيطية

 حيتوي الطلب عىل ما ييل: (2)

 قامئة ابدلول املتعاقدة اليت يطلب املودع أن يكون اإليداع ادلويل انفذاا فهيا؛ .1
 حتديد السلعة أو السلع اليت يعزتم أن يدمج فهيا التصممي؛ .2
اإليداع اذلي ينشئ حق األولوية، إذا رغب املودع يف  بيان ابلتارخي وادلوةل ورمق .3

 ؛9املطالبة ابألولوية املشار إلهيا يف املادة 
 أية معلومات أخرى تنص علهيا الالحئة. .4
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 عالوة عىل ذكل، جيوز أن حيتوي الطلب عىل ما ييل: )أ( (3)

 وصف مقتضب للعنارص املمزية للتصممي؛ .1
 احلقيقي للتصممي؛ إعالن يبني فيه امس املبتكر .2
 (.4)6الامتس تأجيل النرش، كام هو منصوص عليه يف املادة  .3

جيوز أن ترفق ابلطلب أيضاا عينات أو مناذج للسلعة أو السلع اليت أدمج  )ب(
 فهيا التصممي.

جيوز أن يش متل اإليداع املتعدد عىل عدة تصاممي يعزتم إدماهجا يف سلع ترد يف  (4)
 .-4(2)21ويل للتصممي، املشار إليه يف املادة نفس صنف التصنيف ادل

 6املادة 

ينبغي للمكتب ادلويل أن حيتفظ ابلسجل ادلويل للتصاممي، ويسجل  (1)
 ادلولية. اإليداعات

يعترب أن اإليداع ادلويل قد أجري يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل  (2)
تسديدها مع الطلب، والصورة أو الصور الطلب املقدم حسب األصول، والرسوم الواجب 

الفوتوغرافية أو أية صور ختطيطية أخرى للتصممي، أو يف التارخي اذلي أجنزت فيه آخر هذه 
 اإلجراءات إذا مل يتسلمها املكتب ادلويل يف نفس الوقت. وحيمل التسجيل نفس التارخي.

ينرش ما ييل يف ابلنس بة إىل لك إيداع دويل، ينبغي للمكتب ادلويل أن  )أ( (3)
 نرشة دورية:

نسخ ابألسود واألبيض، أو نسخ ابأللوان عن الصور الفوتوغرافية أو الرسوم  .1
 التخطيطية األخرى املودعة بناء عىل طلب املودع؛

 اترخي اإليداع ادلويل؛ .2
 املعلومات املنصوص علهيا يف الالحئة. .3

إىل اإلدارات الوطنية يف ينبغي للمكتب ادلويل أن يرسل النرشة ادلورية  )ب(
 أقرب وقت ممكن.
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بناءا عىل طلب املودع طوال  )أ( (3يؤجل النرش املشار إليه يف الفقرة ) )أ( (4)
الفرتة اليت يطلهبا. وال جيوز أن تتجاوز هذه الفرتة اثين عرش شهراا اعتباراا من اترخي اإليداع 

 الفرتة تبدأ اعتباراا من اترخي األولوية. ادلويل. بيد أنه يف حاةل املطالبة ابألولوية، فإن هذه

خالل الفرتة املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله، جيوز للمودع أن يطلب  )ب(
النرش الفوري أو يسحب إيداعه يف أي وقت اكن. وجيوز أن يقترص حسب اإليداع عىل دوةل 

داع متعدد يف حاةل إجراء متعاقدة واحدة أو أكرث، وعىل جزء من التصاممي املتضمنة يف إي
 إيداع متعدد.

إذا مل يسدد املودع يف املهل احملددة الرسوم املطلوبة قبل انقضاء الفرتة املشار  )ج(
إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله، وجب عىل املكتب ادلويل أن يشطب اإليداع وميتنع عن 

 )أ(. (3) إجراء النرش املشار إليه يف الفقرة

اء الفرتة املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله، ينبغي للمكتب حىت انقض )د(
ادلويل أن حيتفظ برسية تسجيل أي إيداع يكون حمل طلب نرش مؤجل، وال جيوز للجمهور 

الاطالع عىل أي وثيقة أو سلعة تتعلق هبذا اإليداع. وتطبق هذه األحاكم دون أي تقييد 
 قضاء الفرتة املذكورة أعاله.للمدة إذا حسب املودع إيداعه قبل ان

(، جيوز للجمهور أن يطلع عىل السجل، 4فامي عدا احلاالت املشار إلهيا يف الفقرة ) (5)
 وكذكل عىل لك الواثئق والسلع املودعة دلى املكتب ادلويل. 

 7املادة 

يرتتب عىل لك إيداع مسجل يف املكتب ادلويل اآلاثر ذاهتا يف لك دوةل من  )أ( (1)
املتعاقدة اليت عيهنا املودع يف طلبه، كام لو اكن املودع قد اس توىف لك اإلجراءات ادلول 

الشلكية املنصوص علهيا يف الترشيع الوطين للحصول عىل امحلاية، وكام لو اكنت إدارة هذه 
 ادلوةل قد اختذت لك اإلجراءات اإلدارية املطلوبة لهذا الغرض.

حامية التصاممي اليت اكنت حمل إيداع ، تنظم 11مع مراعاة أحاكم املادة  )ب(
مسجل دلى املكتب ادلويل، يف لك دوةل من ادلول املتعاقدة، مبوجب أحاكم الترشيع الوطين 

اليت تطبق يف ادلوةل املذكورة عىل التصاممي اليت يطالب حباميهتا استناداا إىل أساس إيداع 
 ة واإلدارية.وطين، واليت اس توفيت واختذت بشأهنا لك اإلجراءات الشلكي
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ال يكون لإليداع ادلويل أي أثر يف دوةل املنشأ إذا نص ترشيع هذه ادلوةل  (2)
 ذكل.  عىل

 8املادة 

، يتعني عىل اإلدارة الوطنية ألية دوةل متعاقدة ينص 7عىل الرمغ من أحاكم املادة  (1)
ىل معارضة الغري ترشيعها الوطين عىل رفض امحلاية استناداا إىل حفص إداري تلقايئ أو بناء ع

أن خيطر املكتب ادلويل، يف حاةل الرفض، وخالل س تة أشهر، بأن التصممي ال يفي 
اليت يفرضها هذا الترشيع، ابإلضافة إىل اإلجراءات الشلكية واإلدارية املشار إلهيا  ابلرشوط
يف (. وإذا مل يبلغ الرفض خالل س تة أشهر، فإن اإليداع ادلويل يودل آاثره 1)7يف املادة 

ادلوةل السابق ذكرها اعتباراا من اترخي هذا اإليداع. ومع ذكل، ففي لك دوةل متعاقدة جتري 
حفصاا للجدة، إذا مل يبلغ الرفض خالل همةل األشهر الس تة، فإن اإليداع ادلويل حيتفظ بأولويته 

ينص الترشيع  ويصبح انفذاا يف ادلوةل املذكورة اعتباراا من اترخي انقضاء املهةل املذكورة، ما مل
 الوطين عىل اترخي سابق لإليداعات اليت جترى دلى إدارته الوطنية.

( اعتباراا من التارخي 1ينبغي أن حتسب همةل األشهر الس تة املشار إلهيا يف الفقرة ) (2)
اذلي تتسمل فيه اإلدارة الوطنية عدد النرشة ادلورية اذلي نرش فيه تسجيل اإليداع ادلويل. 

 غ اإلدارة الوطنية هذا التارخي ألي خشص بناء عىل طلبه.وينبغي أن تبل

تتوفر للمودع نفس س بل الطعن ضد قرار رفض اإلدارة الوطنية، املشار إليه يف  (3)
(، كام لو اكن قد أودع تصمميه دلى اإلدارة املذكورة. وعىل أي حال، جيب أن يكون 1الفقرة )

  يف اإلخطار بقرار الرفض ما ييل:قرار الرفض حمل حفص جديد أو طعن. وجيب أن يبني

 األس باب اليت دعت إىل احلمك بأن التصممي ال يفي مبتطلبات القانون الوطين؛ .1
 (؛2التارخي املشار إليه يف الفقرة ) .2
 املهةل املمنوحة لطلب حفص جديد أو لتقدمي طعن؛ .3
 السلطة اليت جيوز أن يقدم لها هذا الطلب أو الطعن. .4

جيوز لإلدارة الوطنية ألية دوةل متعاقدة يتضمن ترشيعها الوطين أحاكماا متاثل  )أ( (4)
( وتتطلب إعالانا يبني فيه امس املبتكر احلقيقي للتصممي 1األحاكم املنصوص علهيا يف الفقرة )

يوماا اعتباراا من اترخي إرسال  60أو وصف هذا التصممي، أن يطالب خالل همةل ال تقل عن 
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أن من قبل اإلدارة املذكورة بأن يقدم املودع ابللغة اليت حرر هبا الطلب املودع طلب هبذا الش
 دلى املكتب ادلويل ما ييل:

 إعالن يبني فيه املبتكر احلقيقي للتصممي؛ .1
وصف مقتضب يربز اخلصائص املمزية األساس ية للتصممي، كام تظهر يف الصور  .2

 الفوتوغرافية أو الرسوم التخطيطية األخرى.

ال حتصل اإلدارة الوطنية أي رمس مقابل إصدار مثل هذا اإلعالن أو  )ب(
 الوصف، أو مقابل احامتل نرش اإلعالن أو الوصف من قبل هذه اإلدارة الوطنية.

عىل لك دوةل متعاقدة يتضمن ترشيعها الوطين أحاكماا متاثل األحاكم  )أ( (5)
 ادلويل.( أن تبلغ ذكل للمكتب 1املنصوص علهيا يف الفقرة )

إذا نص ترشيع دوةل متعاقدة عىل عدة أنظمة محلاية التصاممي، وقىض أحد  )ب(
هذه األنظمة بإجراء حفص للجدة، فإن أحاكم هذا الاتفاق املتعلقة ابدلول اليت تتبع مثل هذا 

 الفحص ال تطبق سوى عىل هذا النظام. 

 9املادة 

ة التالية لإليداع األول لنفس إذا أجري اإليداع ادلويل للتصممي خالل األشهر الس ت
التصممي يف إحدى ادلول األعضاء يف الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية، واكنت أولوية 

 اإليداع ادلويل حمل املطالبة، فإن اترخي األولوية يكون اترخي هذا اإليداع األول. 

 10املادة 

يد رسوم التجديد جيوز جتديد اإليداع ادلويل لك مخس س نوات مبجرد تسد (1)
 احملددة يف الالحئة، خالل الس نة األخرية من فرتة الس نوات امخلس.

متنح فرتة إهمال ملدة س تة أشهر لتجديد اإليداع ادلويل رشط تسديد رمس إضايف  (2)
 حتدده الالحئة.
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عند تسديد رسوم التجديد، جيب بيان رمق اإليداع ادلويل، وكذكل ادلول املتعاقدة  (3)
ني إجراء التجديد فهيا إذا مل يكن من الرضوري إجراء التجديد للك ادلول املتعاقدة اليت يتع

 اليت يكون أجل اإليداع عىل وشك الانقضاء فهيا.

 جيوز أن يقترص التجديد عىل جزء فقط من التصاممي املتضمنة يف إيداع متعدد. (4)

 يسجل املكتب ادلويل التجديدات وينرشها.  (5)

 11املادة 

ال ينبغي أن تقل مدة امحلاية اليت متنحها أية دوةل متعاقدة التصاممي اليت اكنت  أ() (1)
 حمل إيداع دويل عن:

 عرش س نوات اعتباراا من اترخي اإليداع ادلويل إذا اكن هذا اإليداع قد جدد؛ .1
 مخس س نوات اعتباراا من اترخي اإليداع ادلويل يف حاةل عدم جتديد اإليداع. .2

إذا اكنت امحلاية تبدأ يف اترخي الحق لتارخي اإليداع ادلويل، مبوجب  بيد أنه )ب(
أحاكم الترشيع الوطين دلوةل متعاقدة جتري حفصاا للجدة، فإن املدتني ادلنيتني املنصوص علهيام 
يف الفقرة الفرعية )أ( حتس بان اعتباراا من اترخي بدء امحلاية يف هذه ادلوةل. وال تتأثر بأي حال 

ل مدة امحلاية ادلنيا احملددة هبذا الشلك بسبب عدم جتديد اإليداع ادلويل عىل من األحوا
 اإلطالق أو جتديده مرة واحدة فقط.

إذا نص الترشيع الوطين دلوةل متعاقدة عىل حامية التصاممي اليت اكنت حمل إيداع  (2)
امحلاية ملدة وطين ملدة تتجاوز عرش س نوات سواء جدد اإليداع أو مل جيدد، وجب منح 

متساوية يف هذه ادلوةل للتصاممي اليت اكنت حمل إيداع دويل عىل أساس اإليداع 
 وجتديداته. ادلويل

جيوز ألية دوةل متعاقدة أن تقيض مبوجب ترشيعها الوطين حبرص مدة حامية  (3)
 (.1التصاممي اليت اكنت حمل إيداع دويل يف املدتني املنصوص علهيام يف الفقرة )

()ب(، تنهتيي مدة امحلاية يف ادلول املتعاقدة يف اترخي 1مع مراعاة أحاكم الفقرة ) (4)
انقضاء اإليداع ادلويل، ما مل تنص الترشيعات الوطنية لهذه ادلول عىل اس مترار امحلاية بعد 

 اترخي انقضاء اإليداع ادلويل. 
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 12املادة 

 ملكية تصممي يكون ينبغي للمكتب ادلويل أن يسجل وينرش لك تغيري يؤثر يف (1)
حمل إيداع دويل انفذ. ومن املتفق عليه أن نقل امللكية جيوز أن يكون حمصوراا يف احلقوق 

النامجة عن اإليداع ادلويل يف دوةل متعاقدة واحدة أو أكرث فقط، ويف جزء فقط من التصاممي 
 املتضمنة يف إيداع متعدد يف حاةل إجراء مثل هذا اإليداع.

( اآلاثر ذاهتا، كام لو اكن قد أجري يف 1يل املشار إليه يف الفقرة )يكون للتسج  (2)
 اإلدارات الوطنية لدلول املتعاقدة. 

 13املادة 

جيوز ملاكل أي إيداع دويل، مبوجب إعالن يرسهل إىل املكتب ادلويل، أن يتخىل  (1)
 جزء فقط عن حقوقه ابلنس بة إىل لك ادلول املتعاقدة أو بعضها فقط، وكذكل ابلنس بة إىل

 من التصاممي املتضمنة يف إيداع متعدد يف حاةل إجراء مثل هذا اإليداع.

 يسجل املكتب ادلويل اإلعالن وينرشه.  (2)

 14املادة 

ال جيوز ألية دوةل متعاقدة أن تطالب بوضع عالمة أو إشارة تتعلق بإيداع التصممي  (1)
 اف ابحلق يف امحلاية.عىل السلعة اليت جيسد فهيا هذا التصممي، كرشط لالعرت 

إذا نص الترشيع الوطين ألية دوةل متعاقدة عىل وضع إشارة إىل حفظ احلق عىل  (2)
السلعة ألي غرض آخر، تعني عىل هذه ادلوةل أن تعترب أن هذا الرشط قد اس تويف إذا 

اكنت لك السلع املعروضة عىل امجلهور بإذن من ماكل احلق يف التصممي، أو إذا اكنت لك 
 طاقات املثبتة عىل هذه السلع، حتمل اإلشارة ادلولية حلفظ احلق.الب

كبري يف  D)حرف  Dتتكون اإلشارة ادلولية حلفظ احلق من الرمز  (3)
 مصحوابا: دائرة(

 ببيان س نة اإليداع ادلويل وامس املودع أو امسه اخملترص املألوف، أو .1
 برمق اإليداع ادلويل. .2
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إن جمرد وضع اإلشارة ادلولية حلفظ احلق عىل السلع أو البطاقات ال جيوز تفسريه  (4)
بأي حال من األحوال عىل أنه يدل مضناا عىل التخيل عن امحلاية مبقتىض حق املؤلف أو ألية 

 أس باب أخرى، عندما جتوز املطالبة هبذه امحلاية يف غياب مثل هذه اإلشارة. 

 15املادة 

 املنصوص علهيا يف الالحئة ما ييل:تشمل الرسوم  (1)

 رسوم للمكتب ادلويل؛ .1
 رسوم لدلول املتعاقدة اليت يعيهنا املودع، أي: .2

 رمس للك دوةل متعاقدة؛ )أ(

رمس للك دوةل متعاقدة جتري حفصاا للجدة وتطالب بتسديد رمس إلجراء هذا  )ب(
 الفحص.

سددة دلوةل متعاقدة مبوجب ابلنس بة إىل إيداع واحد ابذلات، فإن الرسوم امل  (2)
)ب( من 2لغ الرمس املشار إليه يف البند ( ختصم من مب1) )أ( من الفقرة2أحاكم البند 

 (، إذا أصبح هذا الرمس األخري واجب ادلفع لدلوةل املذكورة. 1) الفقرة

 16املادة 

حيصل املكتب ادلويل الرسوم املس تحق لدلول املتعاقدة واملشار إلهيا يف  (1)
 ، ويسددها لك س نة لدلول املتعاقدة اليت يعيهنا املودع.2( البند 1)15 املادة

جيوز ألية دوةل متعاقدة أن ختطر املكتب ادلويل بأهنا تتنازل عن املطالبة  )أ( (2)
، ابلنس بة إىل 15)أ( من املادة  2(، البند 1ابلرسوم اإلضافية املشار إلهيا يف الفقرة )

تعترب ادلول املتعاقدة األخرى اليت قدمت تنازالت مماثةل عهنا أهنا  اإليداعات ادلولية اليت
 املنشأ. دول

جيوز لهذه ادلوةل أن تقدم تنازالت مماثةل عن اإليداعات ادلولية اليت تعترب أهنا  )ب(
 دوةل املنشأ. 
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 17املادة 

 حتدد الالحئة التنفيذية تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق، وال س امي ما ييل:

وعدد النسخ اليت جيب إعداد طلب اإليداع هبا، وكذكل البياانت اليت جيب لغات  .1
 أن يتضمهنا الطلب؛

مبالغ وتوارخي وطرق تسديد الرسوم املس تحقة للمكتب ادلويل وادلول، مبا يف ذكل  .2
 القيود املفروضة عىل الرمس املس تحق لدلول املتعاقدة اليت جتري حفصاا للجدة؛

فوتوغرافية أو الرسوم التخطيطية األخرى للك تصممي مودع، عدد وقياس الصور ال .3
 وكذكل خصائصها األخرى؛

 طول وصف العنارص املمزية التصممي؛ .4
احلدود والرشوط اليت جيوز مبقتضاها أن يصحب الطلب بعينات أو مناذج مصغرة  .5

 للسلع اليت جتسد التصممي؛
متعدد، والرشوط األخرى اليت تنظم عدد التصاممي اليت جيوز تضميهنا يف إيداع  .6

 اإليداعات املتعددة؛
()أ(، مبا 3)6لك املسائل املتعلقة بنرش وتوزيع النرشة ادلورية املشار إلهيا يف املادة  .7

يف ذكل عدد نسخ النرشة اليت تقدم لإلدارات الوطنية جماانا، وكذكل عدد النسخ اليت جيوز 
 بيعها بسعر خمفض لهذه اإلدارات؛

جراءات اإلخطار بقرارات الرفض، اليت تتخذها ادلول املتعاقدة وتشري إلهيا إ .8
(، وكذكل اإلجراءات اليت تتعلق بتبليغ ونرش هذه القرارات من قبل 1)8 املادة

 ادلويل؛ املكتب
الرشوط اليت يتعني عىل املكتب ادلويل أن يتبعها لتسجيل ونرش التغيريات اليت  .9

(، وكذكل رشوط التنازالت املشار إلهيا 1)12وتشري إلهيا املادة  تؤثر يف ملكية أي تصممي،
 ؛13 يف املادة

 الترصف يف الواثئق واملواد املتعلقة ابإليداعات اليت ال حيمتل جتديدها.  .10

 18املادة 

ال حتول أحاكم هذا الاتفاق دون املطالبة بتطبيق األحاكم األوسع نطاقاا اليت يقررها 
الترشيع الوطين ألية دوةل متعاقدة، كام أهنا ال تؤثر بأي حال من األحوال يف امحلاية املمنوحة 
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للمصنفات الفنية ومصنفات الفنون التطبيقية مبقتىض املعاهدات والاتفاقيات ادلولية 
 لف. املؤ  حلق

 22إىل  19املواد من 

 [.1967( من وثيقة اس توكهومل التمكيلية لس نة 2)7]تلغى مبوجب املادة 

 23املادة 

 .1961ديسمرب  31يظل هذا الاتفاق متاحاا للتوقيع عليه حىت  (1)

 يصدق عىل هذا الاتفاق، وتودع واثئق التصديق دلى حكومة هولندا.  (2)

 24املادة 

ء يف الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية اليت مل توقع عىل جيوز لدلول األعضا (1)
 هذا الاتفاق أن تنضم إليه.

يبلغ الانضامم إىل الاتفاق ابلطرق ادلبلوماس ية للمدير العام اذلي ينبغي أن يبلغه  (2)
 حلكومات ادلول املتعاقدة اكفة.

 25املادة 

الصناعية، واعامتد التدابري الرضورية  تتعهد لك دوةل متعاقدة بكفاةل حامية التصاممي (1)
 لضامن تطبيق هذا الاتفاق وفقاا دلس تورها.

عندما تودع أية دوةل متعاقدة وثيقة تصديقها أو انضامهما، جيب أن تكون يف  (2)
 موقف يسمح لها، وفقاا لترشيعها الوطين، بتنفيذ أحاكم هذا الاتفاق. 

 26املادة 

د انقضاء شهر عىل التارخي اذلي يرسل فيه املدير العام يصبح هذا الاتفاق انفذاا بع (1)
إىل ادلول املتعاقدة إخطاراا بإيداع عرش واثئق تصديق أو انضامم، من بيهنا عىل األقل واثئق 

 .1934أو اتفاق س نة  1925أربع دول ال تكون يف اترخي هذا الاتفاق أطرافاا يف اتفاق س نة 
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ام ادلول املتعاقدة بإيداع واثئق التصديق ينبغي من مث أن خيطر املدير الع (2)
والانضامم. ويدخل هذا التصديق والانضامم حزي النفاذ بعد انقضاء شهر عىل اترخي إرسال 

 هذا اإلخطار، ما مل يبني يف حاةل الانضامم اترخي الحق يف وثيقة الانضامم. 

 27املادة 

بأن هذا الاتفاق يطبق أيضاا جيوز للك دوةل متعاقدة أن ختطر املدير العام يف أي وقت 
عىل لك األرايض أو عىل جزء من األرايض اليت يتكفل بعالقاهتا اخلارجية. وينبغي للمدير 

العام أن يبلغ ذكل للك ادلول املتعاقدة، ويطبق الاتفاق أيضاا عىل هذه األرايض بعد شهر من 
  يبني اترخي الحق يف اإلخطار. اترخي إرسال التبليغ من املدير العام إىل ادلول املتعاقدة، ما مل

 28املادة 

جيوز ألية دوةل متعاقدة أن تنقض هذا الاتفاق ابمسها وابمس لك األرايض أو جزء  (1)
، وذكل مبوجب إخطار 27من األرايض اليت تكون حمل اإلخطار املنصوص عليه يف املادة 

رخي تسلمه من قبل ترسهل إىل املدير العام. ويصبح هذا النقض انفذاا بعد س نة من ات
 العام. املدير

ال يعفي نقض الاتفاق أية دوةل متعاقدة من الزتاماهتا بشأن التصاممي اليت اكنت  (2)
 حمل تسجيل دويل قبل اترخي نفاذ النقض. 

 29املادة 

يُعرض هذا الاتفاق للمراجعة ليك تدخل عليه تعديالت من شأهنا حتسني امحلاية  (1)
 ادلويل التصاممي.النامجة عن اإليداع 

تدعا مؤمترات املراجعة إىل الانعقاد بناء عىل طلب نصف عدد ادلول املتعاقدة  (2)
 األقل.  عىل
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 30املادة 

جيوز لعدة دول متعاقدة أن ختطر املدير العام يف أي وقت، وتبعاا للرشوط احملددة  (1)
 يف اإلخطار:

 هنا؛بأن إدارة مشرتكة حتل حمل اإلدارة الوطنية للك م .1
من  17إىل  2بأنه ينبغي اعتبارها دوةل واحدة ألغراض تطبيق املواد من  .2

 الاتفاق. هذا

ال يصبح هذا اإلخطار انفذاا إال بعد س تة أشهر من اترخي إرسال التبليغ بذكل من  (2)
 املدير العام إىل ادلول املتعاقدة األخرى. 

 31املادة 

أو اتفاق  1925الاتفاق واتفاق س نة تطبق ادلول األطراف يف لك من هذا  (1)
هذا الاتفاق وحده يف العالقات املتبادةل بيهنا. بيد أنه ينبغي لهذه ادلول أن تطبق  1934 س نة

، حس امب يكون 1934أو أحاكم اتفاق س نة  1925يف عالقاهتا املتبادةل أحاكم اتفاق س نة 
ح هذا الاتفاق مطبقاا يف احلال، عىل التصاممي املودعة دلى املكتب ادلويل، قبلام يصب

 العالقات املتبادةل بيهنا.

أن  1925ينبغي للك دوةل طرف يف لك من هذا الاتفاق واتفاق س نة  )أ( (2)
فقط،  1925يف عالقاهتا مع ادلول األطراف يف اتفاق س نة  1925تواصل تطبيق اتفاق س نة 

 .1925ما مل تكن هذه ادلوةل قد نقضت اتفاق س نة 

أن  1934وةل طرف يف لك من هذا الاتفاق واتفاق س نة ينبغي للك د )ب(
فقط،  1934يف عالقاهتا مع ادلول األطراف يف اتفاق س نة  1934تواصل تطبيق اتفاق س نة 

 .1934ما مل تكن هذه ادلوةل قد نقضت اتفاق س نة 

ال يكون لدلول األطراف يف هذا الاتفاق فقط أي الزتام إزاء ادلول األطراف يف  (3)
، دون أن تكون أطرافاا يف الوقت ذاته يف 1934أو يف اتفاق س نة  1925نة اتفاق س  

 الاتفاق. هذا
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 32املادة 

يعترب التوقيع والتصديق عىل هذا الاتفاق من قبل دوةل طرف، يف اترخي هذا  (1)
، وكذكل انضامم هذه ادلوةل إىل هذا 1934أو يف اتفاق س نة  1925الاتفاق، يف اتفاق س نة 

يشمل التوقيع والتصديق عىل الربوتوكول املرفق هبذا الاتفاق، أو يشمل الانضامم  الاتفاق، أنه
إىل الربوتوكول املذكور، ما مل تصدر هذه ادلوةل إعالانا رصحياا ابلعكس عند التوقيع أو عند 

 إيداع وثيقة انضامهما.

(، أو 1)جيوز ألية دوةل متعاقدة تكون قد أصدرت اإلعالن املشار إليه يف الفقرة  (2)
، أن 1934أو يف اتفاق س نة  1925 جيوز ألية دوةل متعاقدة أخرى غري طرف يف اتفاق س نة

توقع عىل الربوتوكول املرفق هبذا الاتفاق او تنضم إليه. وعند التوقيع أو عند إيداع 
)أ( أو  (2انضامهما، جيوز لها أن تعلن أهنا ال تعترب نفسها ملزتمة بأحاكم الفقرة ) وثيقة

()ب( من الربوتوكول. ويف هذه احلاةل، ال تكون ادلول األخرى األطراف يف 2) رةالفق
الربوتوكول ملزتمة بتطبيق األحاكم الواردة يف اإلعالن املذكور، يف عالقاهتا مع تكل ادلوةل. 

 ابلقياس. 28إىل  23وتطبق أحاكم املواد من 

 33املادة 

ات احلكومة الهولندية. وتسمل هذه توقع هذه الوثيقة يف نسخة واحدة تودع يف حمفوظ
 احلكومة صورة معمتدة إىل حكومة لك دوةل توقع هذا الاتفاق أو تنضم إليه. 
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 ()الربوتوكول

 اتفقت ادلول األطراف يف هذا الربوتوكول عىل ما ييل:

تطبق أحاكم هذا الربوتوكول عىل التصاممي اليت اكنت حمل إيداع دويل، وتعترب  (1)
 األطراف يف الربوتوكول دوةل منش هئا.إحدى ادلول 

 ( أعاله:1ابلنس بة إىل التصاممي املشار إلهيا يف الفقرة ) (2)

ال جيوز أن تقل مدة امحلاية اليت متنحها ادلول األطراف يف هذا الربوتوكول  )أ(
( أعاله عن مخس عرشة س نة اعتباراا من التارخي املنصوص 1التصاممي املشار إلهيا يف الفقرة )

 ، حس امب يكون احلال؛11()ب( من املادة 1()أ( أو )1ليه يف الفقرتني )ع 

ال جيوز لدلول األطراف يف هذا الربوتوكول أن تطالب بأي حال من األحوال  )ب(
بوضع إشارة حفظ احلق عىل السلع اليت جتسد التصاممي أو عىل البطاقات املثبتة يف هذه 

 إليداع ادلويل يف أراضهيا أو ألي غرض آخر.السلع، سواء ملامرسة احلقوق النامجة عن ا

 

                                                

() .مل يدخل هذا الربوتوكول حزي النفاذ بعد 
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 1املادة 
 ف[]تعاري

 ألغراض هذه الوثيقة التمكيلية:

وثيقة اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي  "1934وثيقة س نة "تعين عبارة 
 ؛1934يونيو  2الصناعية، املوقعة يف لندن يف 

وثيقة اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي  "1960وثيقة س نة "وتعين عبارة 
 ؛1960نومفرب  28الصناعية، املوقعة يف الهاي يف 

نومفرب  18الوثيقة املوقعة يف موانكو يف  "اإلضافية 1961وثيقة س نة "وتعين عبارة 
 ؛1934، واإلضافية لوثيقة س نة 1961

 ة؛املنظمة العاملية للملكية الفكري "املنظمة"وتعين لكمة 
 املكتب ادلويل للملكية الفكرية؛ "املكتب ادلويل"وتعين عبارة 
 املدير العام للمنظمة؛ "املدير العام"وتعين عبارة 
احتاد الهاي املنشأ مبوجب اتفاق الهاي بشأن اإليداع  "الاحتاد اخلاص"وتعين عبارة 

، واحملافظ عليه مبوجب وثيقيت س نة 1925نومفرب  6ادلويل للتصاممي الصناعية، الصادر يف 
 اإلضافية، وكذكل هذه الوثيقة التمكيلية.  1961، ووثيقة س نة 1960 وس نة 1934

 2املادة 
 ]امجلعية[

ن من البدلان اليت صدقت عىل هذه الوثيقة أو لالحتاد اخلاص مجعية تتكو )أ( (1)
 انضمت إلهيا.

ميثل حكومة لك بدل مندوب جيوز أن يساعده مندوبون مناوبون  )ب(
 ومستشارون وخرباء.

 تتحمل مصاريف لك وفد احلكومة اليت عينته. )ج(
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 ينبغي للجمعية أن: )أ( (2)

اخلاص وتطويره، تتناول لك املسائل املتعلقة ابحلفاظ عىل الاحتاد  "1"
 وتنفيذ هذا الاتفاق؛

تزود املكتب ادلويل ابلتوجهيات املتعلقة بإعداد مؤمترات املراجعة، مع  "2"
أخذ تعليقات بدلان الاحتاد اخلاص اليت مل تصدق عىل هذه الوثيقة أو مل تنضم إلهيا بعني 

 الاعتبار متاماا؛

تعلقة ابإليداع ادلويل تعديل الالحئة التنفيذية وحتدد مقدار الرسوم امل  "3"
 الصناعية؛للتصاممي 

تفحص تقارير وأنشطة املدير العام املتعلقة ابالحتاد اخلاص، وتوافق  "4"
 علهيا، وتقدم هل لك التعلاميت الالزمة بشأن املسائل اليت يه من اختصاص الاحتاد اخلاص؛

، حتدد برانمج الاحتاد اخلاص، وتعمتد مزيانيته املعدة ملدة س نتني "5"
 وتوافق عىل حساابته اخلتامية؛

 تعمتد النظام املايل لالحتاد اخلاص؛ "6"

تنشئ جلان اخلرباء وأفرقة العمل اليت تراها رضورية لتحقيق أهداف  "7"
 الاحتاد اخلاص؛

تقرر من جيوز هل حضور اجامتعاهتا بصفة مراقب من بني البدلان غري  "8"
 ادلولية احلكومية وادلولية غري احلكومية؛األعضاء يف الاحتاد اخلاص، واملنظامت 

 ؛5إىل  2تعمتد التعديالت عىل املواد من  "9"

 تتخذ أي إجراء مناسب آخر بغية بلوغ أهداف الاحتاد اخلاص؛ "10"

 تبارش أية همامت مناس بة أخرى تتطلهبا هذه الوثيقة التمكيلية. "11"

األخرى اليت تديرها املنظمة،  ابلنس بة إىل املسائل اليت تعين أيضاا الاحتادات )ب(
 تتخذ امجلعية قراراهتا بعدما تأخذ علاما برأي جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.
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 للك بدل عضو يف امجلعية صوت واحد. )أ( (3)

 يتكون النصاب القانوين من نصف عدد البدلان األعضاء يف امجلعية. )ب(

اكن عدد البدلان املمثةل يف أي عىل الرمغ من أحاكم الفقرة الفرعية )ب(، إذا  )ج(
دورة يقل عن نصف عدد البدلان األعضاء يف امجلعية، ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه، جاز 
للجمعية أن تتخذ قرارات. بيد أن قرارات امجلعية، ابس تثناء ما يتعلق مهنا بإجراءاهتا، ال تصبح 

وينبغي للمكتب ادلويل أن يبلغ هذه  انفذة إال إذا اس توفيت الرشوط املنصوص علهيا فامي بعد.
القرارات للبدلان األعضاء يف امجلعية، اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة، ويدعوها إىل التصويت أو 

الامتناع عن التصويت كتابة خالل ثالثة أشهر اعتباراا من اترخي هذا التبليغ. وعند انقضاء 
و امتنعت عن التصويت عىل هذا النحو املهةل املذكورة، إذا اكن عدد البدلان اليت صوتت أ

يعادل عىل األقل عدد البدلان املتخلفة عن احلضور والرضورية ليك يتوفر النصاب القانوين يف 
 ادلورة، فإن هذه القرارات تصبح انفذة رشط احلصول عىل األغلبية املطلوبة يف نفس الوقت.

بأغلبية ثليث األصوات (، تتخذ قرارات امجلعية 2)5مع مراعاة أحاكم املادة  )د(
 املدىل هبا.

 الامتناع عن التصويت ال يعترب تصويتاا. (ه)

ال جيوز ألي مندوب أن ميثل سوى بدل واحد، وال جيوز هل أن يصوت  )و(
 سوى ابمس هذا البدل.

جيوز حضور اجامتعات امجلعية بصفة مراقب لبدلان الاحتاد اخلاص غري  )ز(
 األعضاء يف امجلعية.

قد امجلعية دورة عادية واحدة لك س نتني بناء عىل دعوة املدير العام، تع )أ( (4)
وتنعقد ادلورة يف أثناء الفرتة نفسها ويف املاكن نفسه الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة للمنظمة، 

 فامي عدا يف احلاالت الاس تثنائية.

الا عند طلب ربع تعقد امجلعية دورة اس تثنائية بناء عىل دعوة املدير العام ونزو )ب(
 عدد البدلان األعضاء يف امجلعية.

 يعد املدير العام جدول أعامل لك دورة.  )ج(
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 تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل. (5)

 3املادة 
 ]املكتب ادلويل[

للتصاممي يتوىل املكتب ادلويل إجناز املهامت املتعلقة ابإليداع ادلويل  )أ( (1)
 اإلدارية األخرى املعهود هبا إىل الاحتاد اخلاص.الصناعية، وكذكل املهامت 

يضطلع املكتب ادلويل بصورة خاصة بإعداد اجامتعات وأعامل أمانة امجلعية  )ب(
 وجلان اخلرباء وأفرقة العمل اليت تنش هئا امجلعية.

 املدير العام هو الرئيس التنفيذي لالحتاد اخلاص، وهو اذلي ميثهل. )ج(

وأي عضو خيتاره من هيئة املوظفني يف لك الاجامتعات اليت  يشرتك املدير العام (2)
تعقدها امجلعية وأي جلنة للخرباء أو فريق معل تنش ئه امجلعية، دون أن يكون هلام حق 

التصويت. ويكون املدير العام أو أي عضو خيتاره من هيئة املوظفني، حبمك املنصب، أمني 
 رس هذه األهجزة.

يل، وفقاا لتوجهيات امجلعية، إعداد مؤمترات مراجعة يتوىل املكتب ادلو )أ( (3)
 الاتفاق. أحاكم

جيوز للمكتب ادلويل أن يستشري املنظامت ادلولية احلكومية واملنظامت ادلولية غري  )ب(
 احلكومية بشأن إعداد مؤمترات املراجعة.

ذه يشارك املدير العام واألشخاص اذلين خيتارمه يف املداوالت اليت جترى يف ه )ج(
 املؤمترات، دون أن يكون هلم حق التصويت.

 ينفذ املكتب ادلويل أية همامت أخرى تس ند إليه.  (4)
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 4املادة 
 ]الشؤون املالية[

 لالحتاد اخلاص مزيانية. )أ( (1)

تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص إيراداته ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية  )ب(
وكذكل املبلغ املوضوع حتت ترصف مزيانية مؤمتر املنظمة  املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات،

 إذا اقتىض احلال.

تعترب مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ال ختصص لالحتاد  )ج(
اخلاص وحده، بل ختصص كذكل الحتاد واحد أو أكرث من الاحتادات األخرى اليت تديرها 

املرصوفات املشرتكة متناس بة مع الفائدة اليت  املنظمة. وتكون حصة الاحتاد اخلاص يف هذه
 تعود علهيا مهنا.

توضع مزيانية الاحتاد اخلاص مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات  (2)
 األخرى اليت تديرها املنظمة.

 متول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: (3)

الغ املس تحقة عن اخلدمات األخرى رسوم اإليداع ادلويل والرسوم واملب "1"
 اليت يؤدهيا املكتب ادلويل لالحتاد اخلاص؛

حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابالحتاد اخلاص واحلقوق  "2"
 املرتبطة هبذه املنشورات؛

 الهبات والوصااي واإلعاانت؛ "3"

 رسوم اإلجيار والفوائد واإليرادات املتنوعة األخرى. "4"

، بناء عىل اقرتاح "1"(3حتدد امجلعية مقدار الرسوم املشار إلهيا يف الفقرة ) )أ( (4)
 املدير العام.

حيدد مقدار هذه الرسوم حبيث تسمح إيرادات الاحتاد اخلاص من الرسوم  )ب(
 واملصادر األخرى بتغطية مرصوفات املكتب ادلويل املتعلقة ابالحتاد اخلاص عىل األقل.
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املزيانية قبل بداية س نة مالية جديدة، فإن مزيانية الس نة السابقة إذا مل تعمتد  )ج(
 جتدد وفقاا للرشوط املنصوص علهيا يف النظام املايل.

، حيدد املدير العام مقدار الرسوم واملبالغ املس تحقة )أ((4مع مراعاة أحاكم الفقرة ) (5)
ويقدم تقريراا يف هذا الشأن عن اخلدمات األخرى اليت يؤدهيا املكتب ادلويل لالحتاد اخلاص، 

 إىل امجلعية.

لالحتاد اخلاص رأس مال عامل يتكون من فائض اإليرادات، ومن دفعة  )أ( (6)
واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص إذا مل يكن هذا الفائض اكفياا. وإذا أصبح 

 رأس املال العامل غري اكٍف، تعني عىل امجلعية أن تقرر زايدته.

ينبغي أن يكون مبلغ ادلفعة األوىل للك بدل يف رأس املال السالف اذلكر أو  )ب(
مقدار مشاركته يف زايدته متناس باا مع املساهامت اليت سددها هذا البدل كعضو يف احتاد 

ابريس محلاية امللكية الصناعية يف مزيانية الاحتاد املذكور عن الس نة اليت أنشئ فهيا رأس املال 
 ت فهيا زايدته.العامل أو تقرر

جتدد امجلعية نس بة ورشوط ادلفع، بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد  )ج(
 الاطالع عىل رأي جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.

ينبغي النص يف اتفاق املقر املربم مع البدل اذلي يقع مقر املنظمة يف أراضيه  )أ( (7)
ملال العامل اكفياا. وينبغي أن يكون مبلغ هذه عىل أن مينح هذا البدل سلفاا، إذا مل يكن رأس ا

 السلف ورشوط منحها حمل اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بني البدل املعين واملنظمة.

)أ( واملنظمة أن ينقض  حيق للك من البدل املشار إليه يف الفقرة الفرعية )ب(
وات من هناية التعهد مبنح سلف مبوجب إخطار كتايب. ويصبح النقض انفذاا بعد ثالث س ن

 الس نة اليت أرسل فهيا اإلخطار.

تراجع احلساابت، وفقاا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل، من قبل بدل واحد  (8)
أو أكرث من بدلان الاحتاد اخلاص، أو من قبل مراجعني مس تقلني للحساابت ختتارمه امجلعية 

 بعد أخذ موافقهتم. 
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 5املادة 
 [5إىل  2]تعديل املواد من 

جيوز ألي بدل عضو يف امجلعية، أو جيوز للمدير العام أن يتقدم ابقرتاحات لتعديل  (1)
هذه الوثيقة التمكيلية. وينبغي للمدير العام أن يبلغ هذه الاقرتاحات للبدلان األعضاء يف 

 امجلعية قبل عرضها عىل امجلعية للنظر فهيا بس تة أشهر عىل األقل.

(. ويتطلب اعامتدها ثالثة أرابع 1ت املشار إلهيا يف الفقرة )تعمتد امجلعية التعديال (2)
وهذه الفقرة يتطلب أربعة أخامس األصوات  2األصوات املدىل هبا. بيد أن أي تعديل للامدة 

 املدىل هبا.

( بعد شهر من تسمل املدير العام 1يبدأ نفاذ أي تعديل مشار إليه يف الفقرة ) (3)
ا ثالثة أرابع البدلان األعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل، إخطارات كتابية ابلقبول جترهي

وفقاا للقواعد ادلس تورية للك بدل. ولك تعديل يمت قبوهل هبذا الشلك يلزم لك البدلان األعضاء 
 يف امجلعية عند بدء نفاذ التعديل أو يلزم البدلان اليت تصبح أعضاء يف امجلعية يف وقت الحق. 

 6املادة 
 اإلضافية[ 1961ووثيقة س نة  1934ثيقة س نة ]تعديل و 

املكتب ادلويل للملكية الصناعية يف "إىل  1934اإلشارات يف وثيقة س نة  )أ( (1)
، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات "املكتب ادلويل"أو إىل  "مكتب برن ادلويل"أو إىل  "برن

 يقة التمكيلية.إىل املكتب ادلويل كام هو معرف يف املادة األوىل من هذه الوث 

 .1934من وثيقة س نة  15تلغى املادة  )ب(

من وثيقة  20ينبغي إجراء أي تعديل لالحئة التنفيذية املشار إلهيا يف املادة  )ج(
 ()د(.3و) "3"()أ(2)2وفقاا لإلجراءات اليت تنص علهيا املادة  1934س نة 

عة يف املراج"، يس تعاض عن عبارة 1934من وثيقة س نة  21يف املادة  )د(
 ."محلاية املصنفات األدبية والفنية"بعبارة  "1928 س نة

مكرر  16و 16إىل املواد  1934من وثيقة س نة  22اإلشارات يف املادة  (ه)
، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات إىل أحاكم وثيقة "الاتفاقية العامة"مكرر من  17و
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 16اليت تطابق يف وثيقة اس توكهومل املواد اس توكهومل التفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، 
 مكرر من الواثئق السابقة التفاقية ابريس. 17مكرر و 16و

 1961من وثيقة س نة  3جيرى أي تعديل للرسوم املشار إلهيا يف املادة  )أ( (2)
 ()د(.3و) "3" ()أ(2)2اإلضافية وفقاا لإلجراءات املنصوص علهيا يف املادة 

اإلضافية، وكذكل عبارة  1961من وثيقة س نة  4ن املادة ( م1تلغى الفقرة ) )ب(
 ( من املادة املذكورة.2اليت ترد يف الفقرة ) "عندما يصل الصندوق الاحتياطي إىل هذا املبلغ"

 16اإلضافية إىل املادتني  1961( من وثيقة س نة 2)6اإلشارات يف املادة  )ج(
عية، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات إىل مكرر من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصنا 16و

 16و 16أحاكم وثيقة اس توكهومل لالتفاقية املذكورة، اليت تطابق يف وثيقة اس توكهومل املادتني 
 مكرر من الواثئق السابقة التفاقية ابريس.

 1961من وثيقة س نة  7( من املادة 3( و)1اإلشارات يف الفقرتني ) )د(
 اإلضافية، إىل حكومة الاحتاد السويرسي، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات إىل املدير العام. 

 7املادة 
 [1960]تعديل وثيقة س نة 

مكتب الاحتاد ادلويل محلاية امللكية "إىل  1960اإلشارات يف وثيقة س نة  (1)
، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات إىل املكتب ادلويل كام "املكتب ادلويل"أو إىل  "يةالصناع 

 هو معرف يف املادة األوىل من هذه الوثيقة التمكيلية.

 .1960من وثيقة س نة  22و 21و 20و 19تلغى املواد  (2)

إىل حكومة الاحتاد السويرسي، ينبغي تفسريها  1960اإلشارات يف وثيقة س نة  (3)
  أهنا إشارات إىل املدير العام.عىل

(( وعبارة 1)الفقرة ) "ادلورية"، حتذف لكمة 1960من وثيقة س نة  29يف املادة  (4)
 ((. 2)الفقرة ) "، أوللتصامميبناء عىل طلب اللجنة ادلولية "
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 8املادة 
 ]التصديق عىل هذه الوثيقة التمكيلية؛ الانضامم إىل هذه الوثيقة[

أو عىل وثيقة  1934للبدلان اليت صدقت عىل وثيقة س نة جيوز  )أ( (1)
، كام جيوز للبدلان اليت انضمت إىل إحدى هاتني الوثيقتني عىل األقل قبل 1960 س نة

 أن توقع وتصدق عىل هذه الوثيقة التمكيلية، أو جيوز لها أن تنضم إلهيا. 1968يناير  13

م إلهيا من قبل بدل ملزم بوثيقة التصديق عىل هذه الوثيقة التمكيلية أو الانضام )ب(
اإلضافية، يس تتبع التصديق  1961دون أن يكون ملزماا أيضاا بوثيقة س نة  1934س نة 

 اإلضافية أو الانضامم التلقايئ إلهيا. 1961التلقايئ عىل وثيقة س نة 

 تودع واثئق التصديق والانضامم دلى املدير العام.  (2)

 9املادة 
 التمكيلية[ ]اترخي نفاذ هذه الوثيقة

ابلنس بة إىل البدلان امخلسة األوىل اليت أودعت واثئق تصديقها أو انضامهما، تصبح  (1)
 هذه الوثيقة التمكيلية انفذة بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضامم اخلامسة بثالثة أشهر.

 ابلنس بة إىل أي بدل آخر، تصبح هذه الوثيقة التمكيلية انفذة بعد ثالثة أشهر من (2)
التارخي اذلي يبلغ فيه املدير العام التصديق علهيا أو الانضامم إلهيا، ما مل يبني اترخي الحق يف 

وثيقة التصديق أو الانضامم. ويف هذه احلاةل األخرية، تصبح هذه الوثيقة انفذة ابلنس بة إىل 
 هذا البدل يف التارخي املبني هبذا الشلك. 

 10املادة 
 حاكم بصورة تلقائية[]قبول بدلان معينة بعض األ

والفقرة التالية، يصبح البدل اذلي مل يصدق عىل وثيقة  8مع مراعاة أحاكم املادة  (1)
من هذه  6إىل  1اإلضافية وابملواد من  1961أو مل ينضم إلهيا ملزماا بوثيقة س نة  1934س نة 

انفذاا. بيد  1934نة الوثيقة التمكيلية اعتباراا من التارخي اذلي يصبح فيه انضاممه إىل وثيقة س  
(، فإن 1)9أنه إذا مل تكن هذه الوثيقة التمكيلية انفذة بعد يف ذكل التارخي وفقاا ألحاكم املادة 
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البدل املذكور ال يصبح ملزماا مبواد هذه الوثيقة التمكيلية السالف ذكرها سوى اعتباراا من اترخي 
 (.1)9نفاذ الوثيقة املذكورة ووفقاا ألحاكم املادة 

والفقرة السابقة، يصبح البدل اذلي مل يصدق عىل وثيقة  8مع مراعاة أحاكم املادة  (2)
من هذه الوثيقة التمكيلية اعتباراا من  7إىل  1أو مل ينضم إلهيا ملزماا ابملواد من  1960س نة 

أو انضاممه إلهيا. بيد أنه إذا مل تكن هذه الوثيقة  1960اترخي نفاذ تصديقه عىل وثيقة س نة 
(، فإن البدل املذكور ال يصبح ملزماا 1)9يلية انفذة بعد يف ذكل التارخي وفقاا ألحاكم املادة التمك 

مبواد هذه الوثيقة التمكيلية السالف ذكرها سوى اعتباراا من اترخي نفاذ الوثيقة املذكورة ووفقاا 
 (. 1)9ألحاكم املادة 

 11املادة 
 ]التوقيع إخل. عىل هذه الوثيقة التمكيلية[

توقع هذه الوثيقة التمكيلية يف نسخة واحدة ابللغة الفرنس ية، وتودع دلى  )أ( (1)
 احلكومة السويدية.

يرشف املدير العام، بعد التشاور مع احلكومات املعنية، عىل إعداد نصوص  )ب(
 رمسية ابللغات األخرى اليت حتددها امجلعية.

 .1968 يناير 13يف اس توكهومل حىت تظل هذه الوثيقة التمكيلية متاحة للتوقيع علهيا  (2)

يرسل املدير العام صورتني معمتدتني من احلكومة السويدية عن النص املوقع لهذه  (3)
الوثيقة التمكيلية إىل حكومات لك بدلان الاحتاد اخلاص، وإىل حكومة أي بدل آخر بناء 

 طلهبا. عىل

األمانة العامة ملنظمة يتوىل املدير العام تسجيل هذه الوثيقة التمكيلية دلى  (4)
 املتحدة. األمم

خيطر املدير العام حكومات لك بدلان الاحتاد اخلاص ابلتوقيعات وإيداعات واثئق  (5)
 التصديق أو الانضامم واترخي النفاذ وأي إخطار مناسب آخر. 
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 12املادة 
 ]حمك انتقايل[

وثيقة التمكيلية إىل حىت اترخي مبارشة أول مدير عام لوظيفته، فإن اإلشارات يف هذه ال
املكتب ادلويل للمنظمة أو إىل املدير العام، ينبغي تفسريها عىل أهنا إشارات إىل املكتب 

 ادلويل اذلي أنشئ مبوجب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية أو إىل مديره عىل التوايل. 
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 1999يوليو  2يف  جنيف الصادرةوثيقة   .اثلثاا 

 احملتوايتقامئة 

متهيدية  األحاكم ال
 تعابري خمترصة :1املادة 
تطبيق حامية أخرى ممنوحة مبوجب قوانني األطراف املتعاقدة وبعض  :2املادة 

 املعاهدات ادلولية

 الطلب ادلويل والتسجيل ادلويل الفصل األول:
 احلق يف إيداع طلب دويل :3املادة 
 إجراءات إيداع الطلب ادلويل :4املادة 
 حمتوايت الطلب ادلويل :5املادة 
 األولوية :6املادة 
 رسوم التعيني :7املادة 
 تصحيح اخملالفات :8املادة 
 ادلويل اترخي إيداع الطلب :9املادة 
التسجيل ادلويل واترخي التسجيل ادلويل والنرش والنسخ الرسية عن  :10املادة 

 التسجيل ادلويل
 تأجيل النرش :11املادة 
 الرفض :10املادة 
 رشوط خاصة بشأن وحدة التصممي :13املادة 
 آاثر التسجيل ادلويل :14املادة 
 اإلبطال :15املادة 
 أخرى تتعلق ابلتسجيالت ادلولية تدوين التغيريات وأمور :16املادة 
 املدة األوىل للتسجيل ادلويل وجتديده وفرتة رساين امحلاية :17املادة 
 معلومات بشأن التسجيالت ادلولية املنشورة :18املادة 

 األحاكم اإلدارية الفصل الثاين:
 مكتب مشرتك لعدة دول :19املادة 
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 أعضاء احتاد الهاي :20املادة 
 يةامجلع  :21املادة 
 املكتب ادلويل :22املادة 
 الشؤون املالية :23املادة 
 الالحئة التنفيذية :24املادة 

 املراجعة والتعديل الفصل الثالث:
 مراجعة هذه الوثيقة :25املادة 
 تعديل بعض املواد يف امجلعية :26املادة 

 األحاكم اخلتامية الفصل الرابع:
 أطراف هذه الوثيقة :27املادة 
 اترخي نفاذ التصديق والانضامم :28املادة 
 حظر التحفظات :29املادة 
 إعالانت األطراف املتعاقدة :30املادة 
 1960و 1934تطبيق وثيقيت سنيت  :31املادة 
 نقض هذه الوثيقة :32املادة 
 لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا :33املادة 
 أمني اإليداع :34املادة 
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 األحاكم المتهيدية

 املادة األوىل
 تعابري خمترصة

 ألغراض هذه الوثيقة:

تعين عبارة "اتفاق الهاي" اتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل للتصاممي  "1"
 الصناعية واملسمى فامي ييل ابتفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية؛

وتعين عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق الهاي كام هو موضوع مبوجب  "2"
 الوثيقة؛ هذه

 وتعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية لهذه الوثيقة؛ "3"
 وتعين لكمة "املقرر" ما هو مقرر يف الالحئة التنفيذية؛ "4"
وتعين عبارة "اتفاقية ابريس" اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية،  "5"

 لها؛، كام متت مراجعهتا ومت تعدي 1883مارس  20 املوقعة يف ابريس يف
وتعين عبارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل للتصممي الصناعي  "6"

 وفقا لهذه الوثيقة؛
 وتعين عبارة "الطلب ادلويل" طلب التسجيل ادلويل؛ "7"
وتعين عبارة "السجل ادلويل" اجملموعة الرمسية للبياانت املتعلقة  "8"

اليت تقيض أو تسمح هذه الوثيقة أو ابلتسجيالت ادلولية، اليت حيتفظ هبا املكتب ادلويل، و 
 الالحئة التنفيذية بتدويهنا، أاي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا تكل البياانت؛

 وتعين لكمة "الشخص" الشخص الطبيعي أو املعنوي؛ "9"
 وتعين لكمة "املودع" الشخص اذلي يودع الطلب ادلويل ابمسه؛ "10"
يل" الشخص اذلي ُدّون وتعين عبارة "صاحب التسجيل ادلو "11"

 التسجيل ادلويل ابمسه يف السجل ادلويل؛
وتعين عبارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية األهل  "12"

 "؛2("1)27 ألن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة وفقا للامدة
وتعين عبارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أو منظمة حكومية دولية  "13"

 فا يف هذه الوثيقة؛تكون طر 
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وتعين عبارة "الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع" الطرف املتعاقد  "14"
أو أحد األطراف املتعاقدة ممن يس متد منه املودع حقه يف إيداع طلب دويل ابستيفاء أحد 

بشأن ذكل الطرف املتعاقد عىل األقل؛ وإذا تعددت األطراف  3الرشوط احملددة يف املادة 
للمودع أن يس متد مهنا حقه يف إيداع طلب دويل، فإن عبارة  3تعاقدة اليت جتزي املادة امل 

"الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع" تعين الطرف املتعاقد اذلي ورد ذكره بتكل الصفة يف 
 الطلب ادلويل من بني تكل األطراف املتعاقدة؛

ادلوةل اليت تكون ذكل  وتعين عبارة "أرايض الطرف املتعاقد" أرايض "15"
الطرف املتعاقد إذا اكن الطرف دوةل واألرايض اليت تطبق فهيا املعاهدة املنش ئة للمنظمة 

 احلكومية ادلولية إذا اكن الطرف املتعاقد تكل املنظمة احلكومية ادلولية؛
وتعين لكمة "املكتب" الواكةل اليت لكفها الطرف املتعاقد مبنح امحلاية  "16"

 الصناعية اليت يرسي أثرها يف أرايض ذكل الطرف املتعاقد؛للتصاممي 
وتعين عبارة "املكتب الفاحص" املكتب اذلي يتوىل من تلقاء نفسه  "17"

حفص الطلبات املودعة دليه بغرض حامية التصاممي الصناعية ليبت عىل األقل فامي إذا اكن 
 التصممي الصناعي يس تويف رشط اجلدة؛

يني" الامتس نفاذ التسجيل ادلويل يف أحد األطراف وتعين لكمة "التع  "18"
 املتعاقدة، وتعين أيضا تدوين ذكل الالامتس يف السجل ادلويل؛

وتعين عبارة "الطرف املتعاقد املعني" وعبارة "املكتب املعني" الطرف  "19"
 املتعاقد ومكتب الطرف املتعاقد الذلين يطبق علهيام التعيني؛

يونيو  2" الوثيقة املوقعة يف لندن يف 1934س نة  وتعين عبارة "وثيقة "20"
 التفاق الهاي؛ 1934

" الوثيقة املوقعة يف الهاي يف 1960وتعين عبارة "وثيقة س نة  "21"
 التفاق الهاي؛ 1960نومفرب  28

" الوثيقة املوقعة يف موانكو 1961وتعين عبارة "الوثيقة اإلضافية لس نة  "22"
 ؛1934 وثيقة س نة املضافة إىل 1961 نومفرب 18يف 

" الوثيقة التمكيلية املوقعة يف 1967وتعين عبارة "الوثيقة التمكيلية لس نة  "23"
 التفاق الهاي، كام مت تعديلها؛ 1967يوليو  14 اس توكهومل يف
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وتعين لكمة "الاحتاد" احتاد الهاي املنشأ مبوجب اتفاق الهاي يف  "24"
والوثيقة اإلضافية  1960و 1934وثيقيت سنيت واحملافظ عليه مبوجب  1925نومفرب  6

 وهذه الوثيقة؛ 1967والوثيقة التمكيلية لس نة  1961 لس نة
()أ( أو أية 1)21 وتعين لكمة "امجلعية" امجلعية املشار إلهيا يف املادة "25"

 امجلعية؛ هيئة حتل حمل تكل
 وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "26"
 وتعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛ "27"
 وتعين عبارة "املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة؛ "28"
 وتفرس عبارة "وثيقة التصديق" عىل أهنا تشمل وثيقيت القبول واملوافقة. "29"

 2 املادة
 تطبيق حامية أخرى ممنوحة مبوجب قوانني األطراف

 املعاهدات ادلوليةاملتعاقدة وبعض 

[ ال تؤثر أحاكم هذه الوثيقة وبعض املعاهدات ادلوليةقوانني األطراف املتعاقدة  ] (1)
يف تطبيق أية حامية أكرب قد مينحها قانون الطرف املتعاقد وال تؤثر بأي شلك من األشاكل، 

دات يف امحلاية املمنوحة للمصنفات الفنية ومصنفات الفنون التطبيقية مبوجب املعاه
والاتفاقيات ادلولية بشأن حق املؤلف أو امحلاية املمنوحة للتصاممي الصناعية بناء عىل اتفاق 

 جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة املرفق ابتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية.

قة [ ميتثل لك طرف متعاقدة لألحاكم املتعلالالزتام ابالمتثال التفاقية ابريس]  (2)
 ابلتصاممي الصناعية من اتفاقية ابريس.
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 الفصل األول

 الطلب ادلويل والتسجيل ادلويل

 3 املادة
 احلق يف إيداع طلب دويل

حيق إيداع الطلب ادلويل للك خشص يكون مواطنا من مواطين دوةل يه طرف متعاقد 
إقامة  أو دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية يه طرف متعاقد أو يكون هل حمل إقامة أو

 عادية أو مؤسسة صناعية أو جتارية حقيقية وجدية يف أرايض طرف متعاقد.

 4 املادة
 إجراءات إيداع الطلب ادلويل

جيوز إيداع الطلب ادلويل إما دلى املكتب  )أ([ اإليداع املبارش أو غري املبارش]  (1)
ودع، حسب ادلويل مبارشة وإما عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه امل

 املودع. اختيار

ابلرمغ من الفقرة الفرعية )أ(، جيوز للطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام،  )ب(
 مبوجب إعالن، بأنه ال جيوز إيداع الطلبات ادلولية عن طريق مكتبه.

[ جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن رمس اإلحاةل يف حاةل اإليداع غري املبارش]  (2)
 يد رمس إحاةل هل وحلسابه لقاء لك طلب دويل مودع عن طريقه.يطالب املودع بتسد

 5 املادة
 حمتوايت الطلب ادلويل

[ حيرر الطلب ادلويل ابللغة املقررة أو إحدى احملتوايت اإللزامية للطلب ادلويل]  (1)
 اللغات املقررة ويتضمن أو يشفع به ما ييل:

 الامتس تسجيل دويل بناء عىل هذه الوثيقة؛ "1"

 والبياانت املقررة بشأن املودع؛ "2"
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والعدد املقرر من صور النسخة أو ما خيتاره املودع من نسخ عدة  "3"
خمتلفة للتصممي الصناعي موضع الطلب ادلويل، عىل أن تقدم يف الشلك املقرر؛ وإذا اكن 

، جاز أن يشفع (5)التصممي الصناعي مسطحا ومت تقدمي الامتس لتأجيل النرش وفقا للفقرة 
 لطلب ادلويل العدد املقرر من عينات التصممي الصناعي بدال من أن حيتوي عىل نسخ؛اب

وبيان ابملنتج الواحد أو األكرث اذلي جيسد التصممي الصناعي أو  "4"
 يس تعمل التصممي الصناعي ابالقرتان به، حسب ما هو مقرر؛

 وبيان ابألطراف املتعاقدة املعينة؛ "5"

 والرسوم املقررة؛ "6"

 وأية أمور أخرى مقررة. "7"

جيوز ألي طرف متعاقد  )أ([ احملتوايت اإللزامية اإلضافية يف الطلب ادلويل]  (2)
يكون مكتبه مكتبا فاحصا ويقتيض قانونه اذلي يكون ساراي عندما يصبح طرفا يف هذه 

ة الوثيقة أن حيتوي طلب حامية تصممي صناعي عىل أي من العنارص احملددة يف الفقرة الفرعي
)ب( ملنح ذكل الطلب اترخي إيداع بناء عىل ذكل القانون أن خيطر املدير العام بتكل 

 العنارص مبوجب إعالن.

 ييل: العنارص اليت جيوز اإلخطار هبا وفقا للفقرة الفرعية )أ( يه ما )ب(

 البياانت املتعلقة هبوية مبتكر التصممي الصناعي موضع ذكل الطلب؛ "1"

التصممي الصناعي موضع ذكل الطلب أو  ووصف خمترص لنسخة "2"
 لعنارصه املمزية؛

 ومطالبة. "3"

إذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد تقدم بإخطار بناء عىل الفقرة  )ج(
 الفرعية )أ(، وجب أن يتضمن أيضا لك عنرص موضع ذكل اإلعالن ابلطريقة املقررة.

[ جيوز أن يتضمن الطلب ادلويل أاي احملتوايت األخرى املمكنة يف الطلب ادلويل]  (3)
 من العنارص األخرى احملددة يف الالحئة التنفيذية أو أن تشفع به تكل العنارص.
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الطلب ادلويل  يشمل[ جيوز أن عدة تصاممي صناعية يف الطلب ادلويل ذاته] (4)
 تصمميني صناعيني أو أكرث، عىل أن يراعى ما قد يقرر من الرشوط.

[ جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل عىل الامتس لتأجيل املؤجل الامتس النرش]  (5)
 النرش.

 6 املادة
 األولوية

جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل عىل إقرار يطالب فيه،  )أ([ املطالبة ابألولوية]  (1)
من اتفاقية ابريس، بأولوية طلب سابق واحد أو أكرث مودع يف أحد البدلان  4بناء عىل املادة 

األطراف يف تكل الاتفاقية أو أحد أعضاء منظمة التجارة العاملية أو ابلنس بة إىل ذكل 
 العضو. أو البدل

لتنفيذية عىل أن اإلقرار املشار إليه يف الفقرة الفرعية جيوز أن تنص الالحئة ا )ب(
ر يف الالحئة التنفيذية املوعد  )أ( جيوز إيداعه بعد إيداع الطلب ادلويل. ويف هذه احلاةل، يقرَّ

 األقىص إليداع ذكل اإلقرار.

[ يعد الطلب ادلويل حبمك إيداع حصيح ادلويل كأساس للمطالبة ابألولوية الطلب ] (2)
 من اتفاقية ابريس، اعتبارا من اترخي إيداعه وهمام اكن مصريه الالحق. 4ىن املادة حسب مع

 7 املادة
 رسوم التعيني

[ تشمل الرسوم املقررة رمس تعيني عن لك طرف متعاقد رمس التعيني املقرر]  (1)
 (.2معني، مع مراعاة الفقرة )
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وألي يكون مكتبه مكتبا فاحصا طرف متعاقد  ألي[ جيوز رمس التعيني الفردي]  1(2)
أن خيطر املدير العام، مبوجب إعالن، بأنه طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية 

( برمس تعيني فردي يسدد لقاء لك 1يس تعيض عن رمس التعيني املقرر املشار إليه يف الفقرة )
دلويل. طلب دويل يرد فيه تعيينه وعن جتديد أي تسجيل دويل يؤدي إليه ذكل الطلب ا

ويبني الطرف املتعاقد يف ذكل اإلعالن مبلغ الرمس وهل أن يغريه مبوجب إعالانت أخرى. 
وجيوز للطرف املتعاقد املذكور أن حيدد ذكل املبلغ ملدة امحلاية األوىل وللك مدة جتديد أو 

لغ عىل لفرتة امحلاية القصوى اليت يسمح هبا الطرف املتعاقد املعين. وال جيوز أن يزيد ذكل املب
ما يساوي املبلغ اذلي اكن مكتب ذكل الطرف املتعاقد ليتسلمه من املودع لقاء منح امحلاية 

لفرتة مماثةل ابلنس بة إىل العدد ذاته من التصاممي الصناعية، بعد خصم الوفورات احملققة بفضل 
 اإلجراء ادلويل.

يني املشار إلهيا يف [ يتوىل املكتب ادلويل حتويل رسوم التع حتويل رسوم التعيني]  (3)
 ( إىل األطراف املتعاقدة اليت سددت عهنا تكل الرسوم.2( و)1الفقرتني )

 8 املادة
 اخملالفاتحيح تص 

[ إذا تبني للمكتب ادلويل أن الطلب ادلويل مل يكن حفص الطلب ادلويل]  (1)
و املودع يس تويف رشوط هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية عند تسلمه إايه، وجب عليه أن يدع

 إىل تصحيح ما يلزم تصحيحه خالل املهةل املقررة.

                                                

 ]مالحظة الويبو[: توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي: 1
( من 2)7بإعالن بناء عىل املادة  "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن تبنّي، يف ذكل اإلعالن أو يف 1)36أو القاعدة  1999 وثيقة
% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق 10إعالن جديد، أن الرمس الفردي الواجب دفعه خُيفض ليبلغ 

ا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور( يف حال تعييهن
من البدلان األقل منوا املذكورة يف قامئة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول 

وحتث امجلعية تكل األطراف املتعاقدة أيضا عىل أن تبنّي أن التخفيض  األعضاء فهيا من البدلان األقل منوا.
عىل الطلبات ادلولية اليت يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من يطبق أيضا 

البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية 
 حرصاي." 1999ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة 
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إذا مل ميتثل املودع لدلعوة خالل املهةل املقررة،  )أ([ اخملالفات غري املصححة]  (2)
 وجب اعتبار الطلب ادلويل مرتواك، مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب(.

أخطر به الطرف أو برشط خاص ( 2)5يف حال اكنت اخملالفة تتعلق ابملادة  )ب(
املتعاقد املدير العام وفقا لالحئة التنفيذية، يعترب الطلب ادلويل كام لو مل حيتو عىل تعيني ذلكل 

 الطرف املتعاقد إذا مل ميتثل مودعه لدلعوة خالل املهةل املقررة.

 9 املادة
 اترخي إيداع الطلب ادلويل

ويل دلى املكتب ادلويل [ إذا أودع الطلب ادلالطلب ادلويل املودع مبارشة]  (1)
مبارشة، يكون اترخي اإليداع التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل رشط 

 (.3مراعاة الفقرة )

[ إذا أودع الطلب ادلويل عن طريق الطلب ادلويل املودع بطريقة غري مبارشة]  (2)
 داع حسب ما هو مقرر.مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع، حيدد اترخي اإلي

اخملالفات[ يف حال اكن الطلب ادلويل، يف التارخي اذلي الطلب ادلويل مع بعض ]  (3)
تسلمه فيه املكتب ادلويل، يتضمن خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي إىل تأخري اترخي إيداع 

 تصحيح اخملالفة.الطلب ادلويل، يكون اترخي اإليداع التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل 

 102 املادة

 التسجيل ادلويل واترخي التسجيل ادلويل والنرش
 والنسخ الرسية عن التسجيل ادلويل

[ يتوىل املكتب ادلويل تسجيل لك تصممي صناعي موضع التسجيل ادلويل]  (1)
الطلب ادلويل ما أن يتسمل الطلب ادلويل أو ما أن يتسمل التصحيحات املطلوبة يف حال 

                                                

املؤمتر ادلبلومايس أن تكل املادة ليس فهيا ما مينع املودع أو صاحب  ، اكن يف مفهوم10عند اعامتد املادة  2
التسجيل ادلويل أو الشخص اذلي وافق عليه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل من الاطالع عىل 

 الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل. 
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. ويبارش التسجيل سواء اكن النرش مؤجال بناء عىل 8إىل إجراهئا بناء عىل املادة  ادلعوة
 أو مل يكن كذكل. 11 املادة

يكون اترخي التسجيل ادلويل اترخي إيداع الطلب  )أ([ اترخي التسجيل ادلويل]  (2)
 ادلويل، مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب(.

اذلي تسلمه فيه املكتب ادلويل،  يف حال اكن الطلب ادلويل، يف التارخي )ب(
، يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يتسمل فيه (2)5يتضمن خمالفة تتعلق ابملادة 

 أو اترخي إيداع الطلب ادلويل، مع األخذ ابلتارخي الالحق.املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة 

يتوىل املكتب ادلويل نرش التسجيل ادلويل. ويعد ذكل النرش يف  )أ([ النرش]  (3)
 لك األطراف املتعاقدة إشهارا اكفيا ال جيوز مطالبة صاحب التسجيل ادلويل بغريه.

يتوىل املكتب ادلويل إرسال صورة عن نرشة التسجيل ادلويل إىل لك  )ب(
 مكتب معني. 

كتب ادلويل عىل رسية لك طلب [ حيافظ امل احلفاظ عىل الرسية قبل النرش]  (4)
  ()ب(.4)11( واملادة 5لفقرة )دويل ولك تسجيل دويل ريامث ينرش، مع مراعاة ا

فور إجراء التسجيل، يرسل املكتب ادلويل صورة عن  )أ([ الصور الرسية]  (5)
التسجيل ادلويل وأي ترصحي أو وثيقة أو عينة مما هو معين ومشفوع ابلطلب ادلويل إىل لك 

مكتب أخطر املكتب ادلويل بأنه يرغب يف تسمل صورة من ذكل القبيل ومت تعيينه يف 
 الطلب ادلويل.

جيل دويل أرسلت إليه صورة عنه حيافظ املكتب املعين عىل رسية لك تس  )ب(
من املكتب ادلويل، وال جيوز هل أن يس تعمل الصورة املذكورة إال ألغراض حفص التسجيل 

ادلويل وما أودع من طلبات محلاية التصاممي الصناعية يف الطرف املتعاقد اذلي خيتص املكتب 
كتب ادلويل التسجيل املعين بأموره أو ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد، ريامث ينرش امل 

ادلويل. وبصورة خاصة، ال جيوز هل أن يفصح عن حمتوايت أي تسجيل دويل من ذكل 
القبيل ألي خشص خارج املكتب، خالف صاحب ذكل التسجيل ادلويل، إال إذا اكن ذكل 

ألغراض إجراءات إدارية أو قانونية لها عالقة بزناع حول احلق يف إيداع الطلب ادلويل اذلي 
إليه التسجيل ادلويل. ويف حال وجود إجراءات إدارية أو قانونية من ذكل القبيل، ال يستند 
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جيوز الكشف عن حمتوايت التسجيل ادلويل إال يف الرس لألطراف املعنية ابإلجراءات واليت 
 تكون ملزمة ابحرتام رسية احملتوايت املكشوف عهنا.

 11 املادة
 تأجيل النرش

إذا اكن قانون الطرف  )أ([ املتعاقدة بشأن تأجيل النرش أحاكم قوانني األطراف]  (1)
تأجيل نرش تصممي صناعي لفرتة أقل من الفرتة املقررة، وجب عىل ذكل  ينص عىلاملتعاقد 

 الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام، مبوجب إعالن، بفرتة التأجيل املسموح هبا.

جيل نرش تصممي صناعي، تأ ينص عىلإذا اكن قانون الطرف املتعاقد ال  )ب(
 وجب عىل الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب إعالن.

[ يف حال تضمن الطلب ادلويل الامتسا لتأجيل النرش، وجبت تأجيل النرش]  (2)
 مبارشة النرش يف املواعيد التالية:

دة عند انقضاء الفرتة املقررة إذا مل يتقدم أي طرف من األطراف املتعاق "1"
 (؛1املعينة يف الطلب ادلويل بإعالن بناء عىل الفقرة )

أو عند انقضاء الفرتة املذكورة يف اإلعالن اذلي يتقدم به الطرف  "2"
()أ(، إن تقدم بذكل اإلعالن، أو عند انقضاء 1املتعاقد املعني يف الطلب ادلويل وفقا للفقرة )

املعينة، إن تعددت ادلول املتعاقدة املعينة أقرص فرتة مذكورة يف أحد إعالانت ادلول املتعاقدة 
 املتقدمة بإعالن من ذكل القبيل.

[ يف معاجلة الامتسات التأجيل يف حال اس تحاةل التأجيل بناء عىل القانون املطبق]  (3)
حال الامتس تأجيل النرش واكن أحد األطراف املتعاقدة املعينة يف الطلب ادلويل قد تقدم 

()ب( يفيد اس تحاةل تأجيل النرش بناء عىل قانونه، جيب عىل 1الفقرة )بإعالن بناء عىل 
 ييل: املكتب ادلويل ما

"؛ وأال يأخذ يف احلس بان 2أن خيطر املودع بذكل مع مراعاة البند " "1"
الامتس تأجيل النرش إذا ختلف املودع عن حسب تعيني ذكل الطرف املتعاقد مبوجب إشعار 

 ويل خالل الفرتة املقررة؛كتايب موجه إىل املكتب ادل
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وأال يأخذ يف احلس بان تعيني الطرف املتعاقد وأن خيطر املودع بذكل  "2"
أن حيتوي الطلب إذا اكنت عينات من التصممي الصناعي قد أشفعت ابلطلب ادلويل بدال من 

 .عن التصممي الصناعينسخ  ادلويل عىل

جيوز  )أ([ التسجيل ادلويل الامتس نرش مبكر أو إماكنية خاصة لالطالع عىل]  (4)
لصاحب التسجيل ادلويل أن يلمتس نرش أي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل 

(، ويف هذه احلاةل، تعترب 2أو مجيعها يف أي وقت أثناء فرتة التأجيل املطبقة بناء عىل الفقرة )
ارخي اذلي يتسمل فيه فرتة التأجيل قد انقضت ابلنس بة إىل ذكل التصممي أو مجيعها يف الت

 املكتب ادلويل ذكل الالامتس.

جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أيضا أن يلمتس من املكتب ادلويل منح أي  )ب(
خشص حيدده صاحب التسجيل ادلويل مس تخرجا من أي من التصاممي الصناعية أو مجيعها 

تصممي أو مما هو موضع التسجيل ادلويل أو يسمح ذلكل الشخص ابالطالع عىل ذكل ال 
 (.2مجيعها يف أي وقت ُأثناء فرتة التأجيل املطبقة بناء عىل الفقرة )

إذا ختىل صاحب التسجيل ادلويل عن التسجيل  )أ([ التخيل والانتقاص]  (5)
ادلويل ابلنس بة إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة يف أي وقت أثناء فرتة التأجيل املطبقة بناء 

 متناع عن نرش التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل.(، وجب الا2) عىل الفقرة

إذا انتقص صاحب التسجيل ادلويل من التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل لك  )ب(
( ليقرصه 2األطراف املتعاقدة املعينة يف أي وقت أثناء فرتة التأجيل املطبقة بناء عىل الفقرة )

ادلويل، وجب الامتناع عن نرش ما بقي عىل تصممي صناعي واحد أو أكرث موضع التسجيل 
 من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل.

يتوىل املكتب ادلويل نرش التسجيل ادلويل عند  )أ([ النرش وتقدمي النسخ]  (6)
انقضاء أية فرتة تأجيل مطبقة بناء عىل أحاكم هذه املادة، رشط أن تكون الرسوم املقررة 

وم حسب ما هو مقرر، وجب إلغاء التسجيل ادلويل والامتناع مسددة. وإذا مل تسدد الرس
 عن النرش.

إذا اكنت عينة واحدة أو أكرث من التصممي الصناعي مشفوعة ابلطلب ادلويل  )ب(
"، وجب عىل صاحب التسجيل ادلويل أن يقدم العدد املقرر من صور 3("1)5وفقا للامدة 
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تب ادلويل خالل املهةل املقررة، وإال نسخة لك تصممي صناعي موضع ذكل الطلب إىل املك 
وجب إلغاء التسجيل ادلويل والامتناع عن النرش يف حدود ما مل يفعهل صاحب 

 ادلويل. التسجيل

 12 املادة
 الرفض

[ جيوز ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يرفض آاثر التسجيل احلق يف الرفض ] (1)
ط منح امحلاية بناء عىل قانون ذكل الطرف ، جزئيا أو لكيا، إذا مل تكن رشويف أراضيهادلويل 

املتعاقد مس توفاة ابلنس بة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع تسجيل دويل أو يف مجيعها، 
علام بأنه ال جيوز ألي مكتب أن يرفض آاثر أي تسجيل دويل، جزئيا أو لكيا، ابالستناد إىل 

هو منصوص عليه يف هذه الوثيقة ا أن الرشوط املتعلقة بشلك الطلب ادلويل أو حمتوايته مم
مل تس توف وفقا لقانون الطرف عهنا أو خيتلف  تكل الرشوطيزيد عىل أو الالحئة التنفيذية أو 

 املتعاقد املعين.

يتوىل املكتب املعين تبليغ رفض آاثر التسجيل ادلويل  )أ([ اإلخطار ابلرفض]  (2)
 للمكتب ادلويل مبوجب إخطار ابلرفض خالل الفرتة املقررة.

 يرد يف لك إخطار ابلرفض ذكر لك األس باب اليت يستند إلهيا الرفض. )ب(

يتوىل املكتب ادلويل إحاةل صورة  )أ([ إحاةل اإلخطار ابلرفض وس بل الطعن ] (3)
 ابلرفض إىل صاحب التسجيل ادلويل بدون تأخري.عن اإلخطار 

تكون لصاحب التسجيل ادلويل س بل الطعن ذاهتا املتاحة كام لو اكن أي  )ب(
تصممي صناعي موضع التسجيل ادلويل حمل طلب للحامية بناء عىل القانون املطبق عىل 

ص أو إعادة . وتشمل تكل الس بل، عىل األقل، إماكنية إعادة الفحبلغ الرفضاملكتب اذلي 
 النظر يف الرفض أو الطعن يف الرفض.
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[ جيوز للمكتب اذلي بلغ الرفض أن يسحبه، جزئيا أو لكيا، يف حسب الرفض]  3(4)
 أي وقت اكن.

 13 املادة
 رشوط خاصة بشأن وحدة التصممي

[ جيوز ألي طرف متعاقد يقتيض قانونه، عندما اإلخطار ابلرشوط اخلاصة]  (1)
لوثيقة، أن تفي التصاممي موضع الطلب ذاته رشط وحدة التصممي أو يصبح طرفا يف هذه ا

وحدة اإلنتاج أو وحدة الاس تعامل أو تنمتي إىل اجملموعة أو التشكيةل ذاهتا من األش ياء أو أنه 
ال جيوز املطالبة يف الطلب الواحد إال بتصممي واحد مس تقل وممتزي أن خيطر املدير العام 

، ال يؤثر ذكل اإلعالن يف حق املودع يف تضمني الطلب بذكل مبوجب إعالن. ومع ذكل
( حىت إذا ورد يف الطلب تعيني الطرف 4)5ادلويل تصمميني صناعيني أو أكرث وفقا للامدة 

 املتعاقد اذلي تقدم ابإلعالن.

[ يسمح أي إعالن من ذكل القبيل ملكتب الطرف املتعاقد اذلي أثر اإلعالن]  (2)
( ابنتظار استيفاء 1)12تقدم ابإلعالن بأن يرفض آاثر التسجيل ادلويل بناء عىل املادة 

 الرشط موضع إخطار ذكل الطرف املتعاقد. 

[ إذا مت تقس مي تسجيل دويل دلى رسوم أخرى مس تحقة عن تقس مي التسجيل]  (3)
( بغية التغلب عىل سبب رفض 2املعين عقب توجيه إخطار ابلرفض وفقا للفقرة )املكتب 

ورد ذكره يف اإلخطار، جاز ذلكل املكتب أن يفرض رسام نظري لك طلب دويل إضايف اكن 
 رضوراي لتفادي سبب الرفض املذكور.

                                                

(، اكن يف مفهوم املؤمتر ادلبلومايس أن حسب 4)18()ب( والقاعدة 2)14( واملادة 4)12عند اعامتد املادة  3
الرفض من قبل مكتب بلغ إخطارا به جيوز أن يتخذ شلك ترصحي مفاده أن املكتب املعين قرر قبول آاثر 

طار ابلرفض. واكن من املفهوم الصناعية أو بعضها مما يشمهل اإلخ التصامميالتسجيل ادلويل ابلنس بة إىل 
أيضا أن املكتب املعين جيوز هل أن يرسل، يف غضون الفرتة املسموح هبا لتبليغ اإلخطار ابلرفض، ترصحيا 

 مفاده أنه قرر قبول آاثر التسجيل ادلويل حىت إذا مل يبلغ ذكل اإلخطار ابلرفض.
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 14 املادة
 آاثر التسجيل ادلويل

[ اعتبارا من اترخي القانون املطبق األثر ذاته املرتتب عىل طلب مودع بناء عىل]  (1)
التسجيل ادلويل، يكون للتسجيل ادلويل األثر ذاته عىل األقل يف لك طرف متعاقد معني كام 

لو اكن طلبا مودعا حسب األصول محلاية التصممي الصناعي بناء عىل قانون ذكل الطرف 
 املتعاقد.

يكون للتسجيل  )أ([ قانون املطبقامحلاية بناء عىل ال األثر ذاته املرتتب عىل منح]  (2)
، كام لو اكنت 12وفقا للامدة  الرفضادلويل األثر ذاته يف لك طرف متعاقد معني مل يبلغ مكتبه 

امحلاية ممنوحة للتصممي الصناعي بناء عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد، اعتبارا من اترخي انقضاء 
وعد احملدد يف اإلعالن املقابل ذلكل واذلي مكوعد أقىص أو يف املالرفض الفرتة املتاحة لتبليغ 

 قد يتقدم به الطرف املتعاقد بناء عىل الالحئة التنفيذية، مكوعد أقىص.

َّغ مكتب الطرف املتعاقد املعني  4)ب( الحقا، الرفض وحسب ذكل الرفض إذا بل
ذكل  ، األثر ذاته يفالرفضجزئيا أو لكيا، يكون للتسجيل ادلويل، يف حدود ما يغطيه حسب 

الطرف املتعاقد كام لو اكنت امحلاية ممنوحة للتصممي الصناعي بناء عىل قانون ذكل الطرف 
 مكوعد أقىص. الرفضاملتعاقد اعتبارا من اترخي حسب 

يرسي األثر املرتتب عىل التسجيل ادلويل بناء عىل هذه الفقرة عىل التصممي  )ج(
تسلمه املكتب املعني من املكتب ادلويل الصناعي الواحد أو األكرث موضع ذكل التسجيل كام 

 أو كام مت تعديهل يف إطار اإلجراءات املبارشة أمام ذكل املكتب املعني عند الاقتضاء.

متي إليه املودع]  (3) جيوز ألي  )أ([ إعالن بشأن أثر تعيني الطرف املتعاقد اذلي ين
جب إعالن، بأن تعيينه يف طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا أن خيطر املدير العام، مبو 

 تسجيل دويل ال يكون هل أي أثر إذا اكن هو الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع.

                                                

 .(4)12املتعلقة ابملادة انظر احلاش ية  4
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إذا ورد يف طلب دويل ذكر طرف متعاقد وجه اإلعالن املشار إليه يف  )ب(
ة ف املتعاقداالفقرة الفرعية )أ( ابعتباره الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع وأحد األطر 

 املعينة، تعني عىل املكتب ادلويل أال يأخذ تعيني ذكل الطرف املتعاقد يف احلس بان.

 15 املادة
 اإلبطال

[ ال جيوز للسلطات اخملتصة يف الطرف املتعاقد املعني رشط منح فرصة لدلفاع]  (1)
أن حتمك بإبطال آاثر التسجيل ادلويل، جزئيا أو لكيا، يف أرايض ذكل الطرف املتعاقد من 

 غري أن تتاح لصاحب التسجيل ادلويل الفرصة الاكفية لدلفاع عن حقوقه.

[ يتوىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي أبطلت فيه آاثر اإلخطار ابإلبطال]  (2)
 .يف حال عمل بهالتسجيل ادلويل يف أراضيه إخطار املكتب ادلويل ابإلبطال 

 16 املادة
 ت ادلوليةتدوين التغيريات وأمور أخرى تتعلق ابلتسجيال

[ يتوىل املكتب ادلويل تدوين ما ييل يف السجل تدوين التغيريات وأمور أخرى]  (1)
 ادلويل حسب ما هو مقرر:

لك تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من األطراف  "1"
أو  املتعاقدة املعينة أو مجيعها وابلنس بة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل

 ، 3مجيعها، عىل أن يكون من حق املاكل اجلديد إيداع طلب دويل بناء عىل املادة 

 ولك تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه، "2"

وتعيني وكيل للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل وأية معلومات أخرى  "3"
 مفيدة بشأن ذكل الوكيل،

التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي وختيل صاحب التسجيل ادلويل عن  "4"
 من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها،
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وانتقاص صاحب التسجيل ادلويل من التسجيل ادلويل ليقرصه عىل  "5"
واحد أو أكرث من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل، ابلنس بة إىل أي من األطراف 

 املتعاقدة املعينة أو مجيعها،

طات اخملتصة ألحد األطراف املتعاقدة املعينة آاثر وإبطال السل "6"
التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل أو مجيعها يف 

 أرايض ذكل الطرف املتعاقد،

وأية معلومات أخرى مفيدة ورد حتديدها يف الالحئة التنفيذية بشأن  "7"
 ة موضع التسجيل ادلويل أو مجيعها.احلقوق يف أي من التصاممي الصناعي

" 1[ يكون للك تدوين مشار إليه يف البنود "أثر التدوين يف السجل ادلويل]  (2)
( األثر ذاته كام لو اكن التدوين قد مت يف جسل 1" من الفقرة )7"و" 6" و"5" و"4" و"2و"

دير العام، ما عدا أنه جيوز للطرف املتعاقد أن خيطر املمكتب لك طرف متعاقد معين، 
( ال يكون هل ذكل األثر 1" من الفقرة )1مبوجب إعالن، بأن التدوين املشار إليه يف البند "

يف ذكل الطرف املتعاقد حىت يتسمل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الترصحيات أو الواثئق 
 احملددة يف ذكل اإلعالن.

 رهن تسديد رمس. (1[ جيوز أن يكون أي تدوين يمت بناء عىل الفقرة )الرسوم]  (3)

(. 1[ يتوىل املكتب ادلويل نرش إشعار بأي تدوين مت بناء عىل الفقرة )النرش]  (4)
 ويرسل صورة عن نرش اإلشعار إىل مكتب لك طرف متعاقد معين.

 17 املادة
 ادلويل وجتديدهاملدة األوىل للتسجيل 

 وفرتة رساين امحلاية

التسجيل ادلويل ملدة أوىل طولها مخس [ يرسي ادلويلاملدة األوىل للتسجيل ]  (1)
 س نوات حمسوبة اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل.

[ جيوز جتديد التسجيل ادلويل ملدد إضافية من مخس جتديد التسجيل ادلويل]  (2)
 س نوات وفقا لإلجراء املقرر ورهن تسديد الرسوم املقررة.
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تدوم فرتة رساين امحلاية يف  )أ([ عينةيف األطراف املتعاقدة امل فرتة رساين امحلاية ]  (3)
س نة حمسوبة اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل برشط  15لك من األطراف املتعاقدة املعينة 

 جتديده ومراعاة الفقرة الفرعية )ب(.

تزيد عىل لرساين امحلاية  فرتةإذا نص قانون الطرف املتعاقد املعني عىل  )ب(
امحلاية يه ذاهتا رساين  فرتةس نة للتصممي الصناعي احملمي بناء عىل ذكل القانون، تكون  15

 الفرتة املنصوص علهيا يف قانون ذكل الطرف املتعاقد برشط جتديد التسجيل ادلويل.

القصوى ابلفرتة خيطر لك طرف متعاقد املدير العام، مبوجب إعالن،  )ج(
 انونه.املنصوص علهيا يف قلرساين امحلاية 

[ جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي إماكنية الانتقاص عند التجديد]  (4)
من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها وابلنس بة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع 

 التسجيل ادلويل أو مجيعها.

السجل  [ يتوىل املكتب ادلويل تدوين التجديدات يفتدوين التجديد ونرشه]  (5)
 ادلويل ونرش إشعار هبا. ويرسل صورة عن نرش اإلشعار إىل مكتب لك طرف متعاقد معين.

 18 املادة
 معلومات بشأن التسجيالت ادلولية املنشورة

مبس تخرجات من [ يتوىل املكتب ادلويل تزويد أي خشص املعلومات النفاذ إىل]  (1)
خبصوص أي تسجيل دويل ويل، أو معلومات تتعلق مبحتوايت السجل ادلالسجل ادلويل 

 منشور، بناء عىل طلب ذكل الشخص ورهن تسديد الرمس املقرر.

من اليت يقدهما املكتب ادلويل املس تخرجات [ تعفى التصديق اإلعفاء من]  (2)
 السجل ادلويل من أي تصديق يف لك طرف متعاقد.
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 الثاينالفصل 

 األحاكم اإلدارية

 19 املادة
 مكتب مشرتك لعدة دول

[ إذا ابرشت عدة دول تنوي أن تصبح أطرافا يف اإلخطار بوجود مكتب مشرتك]  (1)
هذه الوثيقة توحيد ترشيعاهتا الوطنية بشأن التصاممي الصناعية أو إذا اتفقت عدة دول أطراف 

 يف هذه الوثيقة عىل أن تبارش ذكل، جاز لها أن ختطر املدير العام مبا ييل:

 ل املكتب الوطين للك مهنا،أن مكتبا مشرتاك حيل حم "1"

تعد برمهتا اليت ينطبق علهيا الترشيع املوحد وأن أرايض لك واحدة مهنا  "2"
من  31واملادة  18إىل  3مبثابة طرف متعاقد واحد ألغراض تطبيق املادة األوىل واملواد من 

 هذه الوثيقة.

( يف أحد 1[ جيب تقدمي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة )موعد اإلخطار]  (2)
 التاليني: املوعدين

(، إذا اكنت ادلول تنوي 2)27عند إيداع الواثئق املشار إلهيا يف املادة  "1"
 أن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة؛

أو يف أي وقت اكن بعد توحيد ترشيعات ادلول الوطنية، إذا اكنت  "2"
 ادلول أطرافا يف هذه الوثيقة.

( 1[ يدخل اإلخطار املشار إليه يف الفقرتني )اترخي دخول اإلخطار حزي النفاذ]  (3)
 ( حزي النفاذ يف أحد املوعدين التاليني:2و)

عندما تصبح ادلول أطرافا يف هذه الوثيقة، إذا اكنت تكل ادلول تنوي  "1"
 أن تصبح أطرافا يف هذه الوثيقة؛
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أو بعد ثالثة أشهر من التارخي اذلي يبلغ فيه املدير العام سائر  "2"
املتعاقدة بذكل أو يف أي اترخي الحق ذلكل ومبني يف اإلعالن، إذا اكنت ادلول  األطراف

 أطرافا يف هذه الوثيقة.

 20 املادة
 أعضاء احتاد الهاي

ذاته اذلي تنمتي إليه ادلول األطراف يف تكون األطراف املتعاقدة أعضاء يف الاحتاد 
 .1960 أو وثيقة س نة 1934وثيقة س نة 

 21 املادة
 امجلعية

تكون األطراف املتعاقدة أعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت تنمتي  )أ([ تكوين امجلعية]  (1)
 .1967من الوثيقة التمكيلية لس نة  2 إلهيا ادلول امللزمة ابملادة

ميثل لك عضو يف امجلعية مندوب واحد وجيوز أن يعاونه مندوبون مناوبون  )ب(
 ا متعاقدا واحدا.ومستشارون وخرباء وال ميثل لك مندوب إال طرف

تقبل أعضاء الاحتاد غري األعضاء يف امجلعية يف اجامتعات امجلعية  )ج(
 مراقب. بصفة

 تبارش امجلعية املهامت التالية: )أ([ همامت امجلعية]  (2)

تتناول لك املسائل املتعلقة ابحملافظة عىل الاحتاد وتطويره وتطبيق  "1"
 الوثيقة؛ هذه

املهامت كام يه خموةل لها أو ملكفة هبا رصاحة ومتارس احلقوق وتؤدي  "2"
 ؛1967بناء عىل هذه الوثيقة أو الوثيقة التمكيلية لس نة 

وتزود املدير العام ابلتوجهيات املتعلقة بإعداد مؤمترات املراجعة وتقرر  "3"
 ادلعوة إىل عقد تكل املؤمترات؛
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 وتعدل الالحئة التنفيذية؛ "4"

العام املتعلقة ابالحتاد وأنشطته وتوافق علهيا وتنظر يف تقارير املدير  "5"
 وتزود املدير العام جبميع التعلاميت الالزمة بشأن املسائل اليت تدخل يف اختصاص الاحتاد؛

وحتدد برانمج الاحتاد وتعمتد مزيانيته املوضوعة لفرتة س نتني وتوافق عىل  "6"
 حساابته اخلتامية؛

 وتعمتد النظام املايل لالحتاد؛ "7"

وتنشئ ما تراه مناس با من اللجان واألفرقة العامةل لتحقيق  "8"
 الاحتاد؛ أهداف

وحتدد ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اليت  "9"
 ()ج(؛1تكون مقبوةل يف اجامتعاهتا بصفة مراقب، رشط مراعاة الفقرة )

أهداف الاحتاد، وتبارش أية همامت مناس بة أخرى تسهم يف حتقيق  "10"
 وتؤدي أية وظائف أخرى ابلطريقة املناس بة وفقا لهذه الوثيقة.

تتخذ امجلعية قراراهتا بشأن املسائل اليت هتم أيضا الاحتادات األخرى اليت  )ب(
 تديرها املنظمة، بعد الاطالع عىل رأي جلنة املنظمة للتنس يق.

بعينه، يتكون النصاب ألغراض التصويت عىل أمر  )أ([ النصاب القانوين]  (3)
 القانوين من نصف عدد أعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل ذكل األمر.

عىل الرمغ من أحاكم الفقرة الفرعية )أ(، جيوز للجمعية أن تتخذ قراراهتا إذا  )ب(
اكن عدد أعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل أمر بعينه واكنت ممثةل، يف 

إحدى ادلورات، أقل من نصف عدد أعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل 
ذكل األمر ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه. ومع ذكل، فإن تكل القرارات، ابس تثناء 

القرارات املتعلقة بإجراءاهتا، ال تصبح انفذة إال بعد استيفاء الرشوط الواردة فامي بعد. ويبلغ 
يل تكل القرارات ألعضاء امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل األمر املكتب ادلو

املذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها إىل اإلدالء كتابة بتصويهتا أو ابمتناعها عن التصويت 
خالل فرتة مدهتا ثالثة أشهر حتسب اعتبارا من اترخي التبليغ. وإذا اكن عدد تكل األعضاء ممن 
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أو امتنع عنه بذكل الشلك، عند انقضاء تكل الفرتة، يعادل عدد األعضاء اذلي أدىل بتصويته 
اكن مطلواب الس تكامل النصاب القانوين يف ادلورة، فإن تكل القرارات تصبح انفذة رشط 

 احلصول يف الوقت نفسه عىل األغلبية املشرتطة.

 اراهتا بتوافق اآلراء.تسعى امجلعية إىل اختاذ قر  )أ([ اختاذ القرارات يف امجلعية]  (4)

اآلراء، يبت يف األمر ابلتصويت.  ىل قرار بتوافقإيف حال اس تحال الوصول  )ب(
 :ويف تكل احلاةل، يتعني ما ييل

ول صوت واحد وال يصوت يكون للك طرف متعاقد من ادل "1"
 ،ابمسه إال

وجيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يصوت بدال  "2"
األعضاء فيه بعدد من األصوات يعادل عدد ادلول األعضاء فيه من األطراف يف  من ادلول

هذه الوثيقة، وال جيوز ألية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل أن تشرتك يف التصويت إذا 
 مارست أية دوةل من ادلول األعضاء فهيا حقها يف التصويت، والعكس حصيح.

من الوثيقة التمكيلية  2ول امللزمة ابملادة ابلنس بة إىل األمور اليت هتم ادل )ج(
وحدها، ليس لألطراف املتعاقدة غري امللزمة ابملادة املذكورة حق التصويت. أما  1967 لس نة

ىل األمور اليت هتم األطراف املتعاقدة وحدها، فإن لتكل األطراف وحدها إابلنس بة 
 التصويت. حق

 ثليث عدد األصوات املدىل هبا، مع مراعاةتتخذ قرارات امجلعية ب  )أ([ األغلبية]  (5)
 (.2)26( و2)24املادتني 

 ال يعترب الامتناع عن التصويت مبثابة تصويت. )ب(

جتمتع امجلعية مرة لك س نتني تقومييتني يف دورة عادية بناء عىل  )أ([ ادلورات]  (6)

دعوة املدير العام ويف الفرتة واملاكن نفس هيام الذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة للمنظمة ما مل تنشأ 
 ظروف اس تثنائية.

جتمتع امجلعية يف دورة اس تثنائية بناء عىل دعوة املدير العام إما بناء عىل  )ب(

 ن ربع أعضاء امجلعية وإما مببادرة من املدير العام نفسه.طلب م
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 يعد املدير العام جدول أعامل لك دورة. )ج(

 [ تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل.النظام ادلاخيل]  (7)

 22 املادة
 املكتب ادلويل

ميارس املكتب ادلويل املهامت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل،  )أ([ املهامت اإلدارية]  (1)
 فضال عن مجيع املهامت اإلدارية األخرى املتعلقة ابالحتاد.

يتوىل املكتب ادلويل بوجه خاص إعداد الاجامتعات ويتكفل أعامل أمانة  )ب(
 امجلعية وجلان اخلرباء واألفرقة العامةل اليت قد تنش هئا امجلعية.

 [ يكون املدير العام الرئيس التنفيذي لالحتاد وهو اذلي ميثهل.العاماملدير ]  (2)

[ يدعو املدير العام أية جلان أو أفرقة عامةل الاجامتعات خالف دورات امجلعية]  (3)
 تنش هئا امجلعية ولك الاجامتعات األخرى اليت تتناول مسائل هتم الاحتاد.

يشرتك املدير العام  )أ([ ات األخرىدور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتع]  (4)
واألشخاص اذلين يعيهنم، من غري حق التصويت، يف لك اجامتعات امجلعية واللجان واألفرقة 

العامةل اليت تنش هئا امجلعية وأية اجامتعات أخرى يدعو املدير العام إىل عقدها حتت 
 الاحتاد. رعاية

دير العام أمني امجلعية واللجان يكون املدير العام أو املوظف اذلي يعينه امل )ب(
 جامتعات املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( حبمك املنصب.واألفرقة العامةل وسائر الا

يتخذ املكتب ادلويل اإلجراءات التحضريية لعقد أي مؤمتر  )أ([ املؤمترات]  (5)
 للمراجعة، وفقا لتوجهيات امجلعية.

املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية للمكتب ادلويل أن يتشاور مع  )ب(
 والوطنية غري احلكومية بشأن اإلجراءات التحضريية املذكورة.
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يشرتك املدير العام واألشخاص اذلين يعيهنم يف املناقشات اليت تدور يف  )ج(
 مؤمترات املراجعة من غري حق التصويت فهيا.

ية همامت أخرى تس ند إليه فامي يتعلق [ يبارش املكتب ادلويل أاملهامت األخرى]  (6)
 هبذه الوثيقة.

 23 املادة
 الشؤون املالية

 تكون لالحتاد مزيانية. )أ([ املزيانية]  (1)

تشمل مزيانية الاحتاد إيراداته ومرصوفاته ومساهامته يف مزيانية املرصوفات  )ب(
 املشرتكة بني الاحتادات اليت تديرها املنظمة.

يت ال ختصص لالحتاد وحده بل ختصص الحتاد واحد أو تعد املرصوفات ال )ج(
أكرث من الاحتادات األخرى اليت تديرها املنظمة من ابب املرصوفات املشرتكة بني 

الاحتادات. وتكون حصة الاحتاد يف تكل املرصوفات املشرتكة متناس بة مع الفائدة اليت تعود 
 عليه مهنا.

[ تعد مزيانية الاحتاد مع مراعاة األخرىالتنس يق مع مزيانيات الاحتادات ]  (2)
 مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات األخرى اليت تديرها املنظمة.

 [ متول مزيانية الاحتاد من املصادر التالية:مصادر متويل املزيانية]  (3)

 الرسوم املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية؛ "1"

دهيا املكتب ادلويل يف واملبالغ املسددة مقابل اخلدمات اليت يؤ  "2"
 الاحتاد؛ إطار

ومبيعات منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابالحتاد وإاتوات  "3"
 املنشورات؛ تكل

 والهبات والوصااي واإلعاانت؛ "4"
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 واإلجيارات والفوائد وغري ذكل من اإليرادات املنثورة. "5"

امجلعية حتديد مقدار الرسوم تتوىل  )أ([ حتديد الرسوم واملبالغ األخرى واملزيانية]  (4)
" بناء عىل اقرتاح املدير العام. ويتوىل املدير العام حتديد املبالغ 1("3املشار إلهيا يف الفقرة )

" وتطبق مؤقتا برشط موافقة امجلعية علهيا يف 2("3األخرى املشار إلهيا يف الفقرة )
 الالحقة. دورهتا

" مبا يكفل حدا أدىن من 1("3الفقرة )حيدد مقدار الرسوم املشار إلهيا يف  )ب(
إيرادات الاحتاد املتأتية من الرسوم واملصادر األخرى يكون اكفيا لتغطية لك مرصوفات 

 املكتب ادلويل املتعلقة ابالحتاد.

إذا مل تعمتد املزيانية قبل بداية الفرتة املالية اجلديدة، تظل عىل املس توى ذاته  )ج(
 نة السابقة، كام ينص عىل ذكل النظام املايل.اذلي اكنت عليه مزيانية الس  

[ يكون لالحتاد صندوق رأس مال عامل يتكون من صندوق رأس املال العامل]  (5)
فائض اإليرادات ومن مبلغ واحد يسدده لك عضو يف الاحتاد إذا مل يكن ذكل الفائض اكفيا. 

عية حتديد قمية الزايدة وإذا أصبح رأس املال غري اكف، تقرر امجلعية زايدته. وتتوىل امجل 
 ورشوط تسديدها بناء عىل اقرتاح املدير العام.

جيب أن ينص اتفاق املقر املربم مع ادلوةل  )أ([ املبالغ اليت تسلفها ادلوةل املضيفة]  (6)
اليت يقع مقر املنظمة الرئيس ية يف أراضهيا عىل أن تقدم تكل ادلوةل سلفا لكام اكن صندوق 

ري اكف. وحيدد مقدار تكل السلف ورشوط منحها يف اتفاقات منفصةل رأس املال العامل غ
 تربهما تكل ادلوةل مع املنظمة يف لك حاةل عىل حدة.

يكون لدلوةل املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( وللمنظمة احلق يف نقض  )ب(
ا توجيه الالزتام مبنح السلف مبوجب إخطار كتايب يصبح انفذا بعد هناية الس نة اليت مت فهي

 اإلخطار بثالثة أشهر.

[ يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أو أكرث من ادلول مراجعة احلساابت]  (7)
األعضاء يف الاحتاد أو مراجعون خارجيون، وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل. 

 وتتوىل امجلعية تعييهنم مبوافقهتم.
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 24 املادة
 الالحئة التنفيذية

[ تتضمن الالحئة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة. وتشمل بصورة املوضوع]  (1)
 خاصة أحاكماا بشأن ما ييل:

 األمور اليت تنص هذه الوثيقة رصاحة عىل أهنا "مقررة"؛ "1"

والتفاصيل اإلضافية بشأن أحاكم هذه الوثيقة أو أية تفاصيل  "2"
 لتنفيذها؛ مفيدة

 راءات إدارية.وأية رشوط أو أمور أو إج "3"

جيوز أن يرد يف الالحئة التنفيذية  )أ([ تعديل بعض أحاكم الالحئة التنفيذية]  (2)
حتديد أنه جيوز تعديل بعض أحاكم الالحئة التنفيذية ابإلجامع فقط أو بأغلبية أربعة 

 فقط. أخامس

لوقف تطبيق رشط اإلجامع أو أغلبية األربعة أخامس يف يتعني توافر اإلجامع  )ب(
 .املس تقبل عىل تعديل حمك من أحاكم الالحئة التنفيذية

أغلبية أربعة أخامس لتطبيق رشط اإلجامع أو األربعة أخامس يف يتعني توافر  )ج(
 .املس تقبل عىل تعديل حمك من أحاكم الالحئة التنفيذية

م [ يف حال تنازع أحاكم هذه الوثيقة وأحاكتنازع هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية]  (3)
 الالحئة التنفيذية، تكون الغلبة ألحاكم هذه الوثيقة.

 الثالثالفصل 

 والتعديلاملراجعة 

 25 املادة
 مراجعة هذه الوثيقة

 [ جيوز مراجعة هذه الوثيقة يف مؤمتر تعقده األطراف املتعاقدة.مؤمترات املراجعة]  (1)
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يف مؤمتر  26و 23و 22و 21[ جيوز تعديل املواد مراجعة بعض املواد أو تعديلها]  (2)
 .26للمراجعة أو يف امجلعية وفقا ألحاكم املادة 

 26 املادة
 تعديل بعض املواد يف امجلعية

جيوز ألي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم  )أ([ اقرتاحات التعديل]  (1)
 وهذه املادة يف امجلعية. 23و 22و 21ابقرتاحات لتعديل املواد 

تبليغ تكل الاقرتاحات لألطراف املتعاقدة قبل أن تنظر يتوىل املدير العام  )ب(
 فهيا امجلعية بس تة أشهر عىل األقل.

( أغلبية ثالثة 1[ يقتيض اعامتد أي تعديل للمواد املشار إلهيا يف الفقرة )األغلبية]  (2)
 .أو لهذه الفقرة اذلي يقتيض أغلبية أربعة أخامس 21أرابع، ابس تثناء اعامتد أي تعديل للامدة 

يدخل أي تعديل للمواد املشار إلهيا يف  )أ([ دخول التعديل حزي النفاذ]  (3)
( حزي النفاذ بعد شهر من تسمل املدير العام لإلخطارات الكتابية ابلقبول اذلي يمت 1) الفقرة

وفقا للقواعد ادلس تورية من ثالثة أرابع األطراف املتعاقدة اليت تكون األعضاء يف امجلعية 
التعديل واليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل، إال يف احلاالت اليت  وقت اعامتد

 )ب(. تطبق فهيا الفقرة الفرعية

( أو لهذه الفقرة الفرعية حزي النفاذ 4( أو )3)21ال يدخل أي تعديل للامدة  )ب(
إذا أخطر أي طرف متعاقد املدير العام، يف غضون س تة أشهر من اعامتد التعديل يف 

 عية، بأنه ال يقبل ذكل التعديل. امجل 

يكون لك تعديل يدخل حزي النفاذ وفقا ألحاكم هذه الفقرة ملزما مجليع ادلول  )ج(
واملنظامت احلكومية ادلولية اليت تكون أطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حزي النفاذ أو 

 اليت تصبح أطرافا متعاقدة يف اترخي الحق.
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 الرابعالفصل 

 اخلتاميةاألحاكم 

 27 املادة
 أطراف هذه الوثيقة

[ جيوز للكياانت التايل ذكرها أن توقع هذه الوثيقة وأن تصبح طرفا فهيا األهلية]  (1)
 :28( واملادة 3( و)2رشط مراعاة الفقرتني )

 أية دوةل عضو يف املنظمة؛ "1"

وأية منظمة حكومية دولية دلهيا مكتب جيوز احلصول فيه عىل حامية  "2"
صاممي الصناعية يرسي أثرها يف األرايض اليت تطبق علهيا املعاهدة املنش ئة للمنظمة للت

احلكومية ادلولية، رشط أن تكون إحدى ادلول األعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية عىل 
 .9 األقل عضوا يف املنظمة ورشط أال يكون ذكل املكتب موضع إخطار مقدم بناء عىل املادة

[ جيوز ألية دوةل أو منظمة حكومية دولية مشار إلهيا يف أو الانضاممالتصديق ]  (2)
 ( أن تودع إحدى الوثيقتني التايل ذكرهام:1) الفقرة

 وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه الوثيقة، "1"

 ووثيقة انضامم، إذا مل توقع هذه الوثيقة. "2"

تصديق أو الانضامم يكون اترخي نفاذ إيداع وثيقة ال  )أ([ اترخي نفاذ اإليداع]  (3)
 التارخي اذلي تودع فيه تكل الوثيقة، رشط مراعاة الفقرات الفرعية من )ب( إىل )د(.

يكون اترخي نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضامم ألية دوةل ال جيوز  )ب(
احلصول عىل امحلاية للتصاممي الصناعية ابلنس بة إلهيا إال عن طريق املكتب القامئ يف إطار 

حكومية دولية تكون تكل ادلوةل عضوا فهيا التارخي اذلي تودع فيه تكل املنظمة  منظمة
احلكومية ادلولية وثيقهتا إذا اكن ذكل التارخي الحقا للتارخي اذلي أودعت فيه تكل 

 وثيقهتا. ادلوةل
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يكون اترخي نفاذ إيداع أية وثيقة تصديق أو انضامم تتضمن اإلخطار املشار  )ج(
أو يكون ذكل اإلخطار مشفوعا هبا التارخي اذلي تودع فيه آخر واثئق  19إليه يف املادة 

 ادلول األعضاء يف مجموعة ادلول اليت تقدمت ابإلخطار املذكور.

جيوز أن حتتوي وثيقة تصديق ادلوةل أو وثيقة انضامهما عىل إعالن يشرتط  )د(
أخريني أو وثيقيت دوةل  إيداع وثيقة دوةل أخرى أو منظمة حكومية دولية أو وثيقيت دولتني

أخرى ومنظمة حكومية دولية، تكون حمددة ابمسها وأهال لتصبح طرفا يف هذه الوثيقة، 
العتبار تكل الوثيقة مودعة. وجيوز أن يكون ذكل اإلعالن مشفوعا بوثيقة التصديق أو 
وعا هبا الانضامم. وتعد الوثيقة اليت حتتوي عىل ذكل اإلعالن أو اليت يكون ذكل اإلعالن مشف

مودعة يف اليوم اذلي يس توىف فيه الرشط املبني يف اإلعالن. أما إذا اكنت وثيقة حمددة يف 
اإلعالن حتتوي عىل إعالن من ذكل القبيل أو إذا اكن إعالن من ذكل القبيل قد أشفع هبا، 

 فإن تكل الوثيقة تعد مودعة يف اليوم اذلي يس توىف فيه الرشط احملدد يف اإلعالن الثاين.

)د(، لكيا أو الفرعية جيوز حسب أي إعالن مت التقدم به بناء عىل الفقرة  )ه(
اكن. ويصبح حسب ذكل اإلعالن انفذا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املدير  جزئيا، يف أي وقت

 العام اإلخطار به.

 28 املادة
 اترخي نفاذ التصديق والانضامم

هذه املادة، ال تؤخذ يف احلس بان إال [ ألغراض الواثئق املأخوذة يف احلس بان]  (1)
واثئق التصديق أو الانضامم اليت تودعها ادلول أو املنظامت احلكومية ادلولية املشار إلهيا يف 

 (.3)27( واليت يكون لها اترخي نفاذ وفقا للامدة 1)27املادة 

ست  [ تدخل هذه الوثيقة حزي النفاذ بعد أن تودعدخول هذه الوثيقة حزي النفاذ]  (2)
دول واثئق تصديقها أو انضامهما بثالثة أشهر، برشط أن تكون ثالث دول مهنا عىل األقل قد 

اس توفت أحد الرشطني التاليني عىل األقل وفقا ألحدث اإلحصاءات الس نوية اليت جيمعها 
 املكتب ادلويل:

طلب محلاية التصاممي الصناعية عىل األقل قد أودع  3 000أن يكون  "1"
 املعنية أو ابلنس بة إلهيا، يف ادلوةل 
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طلب محلاية التصاممي الصناعية عىل األقل قد أودع  1 000وأن يكون  "2"
 يف ادلوةل املعنية أو ابلنس بة إلهيا عىل يد مقميني يف دول خالف تكل ادلوةل.

تصبح لك دوةل أو منظمة حكومية  )أ([ دخول التصديق والانضامم حزي النفاذ]  (3)
ة تصديقها أو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ بثالثة أشهر دولية أودعت وثيق

 أو أكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف اترخي دخولها حزي النفاذ.

تصبح أية دوةل أو منظمة حكومية دولية أخرى ملزمة هبذه الوثيقة بعد  )ب(
و يف أي اترخي الحق ذلكل التارخي اذلي تودع فيه وثيقة تصديقها أو انضامهما بثالثة أشهر أ

 ومبني يف تكل الوثيقة.

 29 املادة
 حظر التحفظات

 ال جيوز إبداء أية حتفظات عىل هذه الوثيقة.

 30 املادة
 إعالانت األطراف املتعاقدة

[ جيوز التقدم بأي إعالن بناء عىل املوعد اذلي جيوز فيه التقدم ابإلعالانت]  (1)
( 2)16أو ( 3)14( أو 1)13أو ( 1)11( أو 2)7أو  ()أ(2)5أو  ()ب(1)4 املادة

 ()ج( يف أحد املوعدين التاليني:3)17 أو

(، ويصبح 2)27عند إيداع إحدى الوثيقتني املشار إلهيام يف املادة  "1"
اإلعالن انفذا يف هذه احلاةل يف التارخي اذلي تصبح فيه ادلوةل أو املنظمة احلكومية ادلولية 

 هبذه الوثيقة، اليت تقدمت به ملزمة

(، ويصبح 2)27وبعد إيداع إحدى الوثيقتني املشار إلهيام يف املادة  "2"
اإلعالن انفذا يف هذه احلاةل بعد التارخي اذلي يتسلمه فيه املدير العام بثالثة أشهر أو يف أي 
اترخي الحق ذلكل ومبني يف اإلعالن، عىل أال يطبق إال عىل التسجيالت ادلولية اليت يكون 

 رخيها هو اترخي نفاذ اإلعالن أو اترخيا الحقا هل.ات
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(، فإن أي إعالن 1[ ابلرمغ من الفقرة )إعالانت ادلول اليت لها مكتب مشرتك]  (2)
مشار إليه يف تكل الفقرة تكون قد تقدمت به دوةل أخطرت املدير العام إىل جانب دوةل أو 

( ال يصبح انفذا 1)19بناء عىل املادة  دول أخرى بأن مكتبا مشرتاك حيل حمل ماكتهبا الوطنية
 إال إذا تقدمت ادلوةل أو ادلول األخرى بإعالن مقابل أو إعالانت مقابةل.

( يف أي وقت 1[ جيوز حسب أي إعالن مشار إليه يف الفقرة )حسب اإلعالانت]  (3)
خي اكن مبوجب إخطار موجه إىل املدير العام. ويدخل حسب اإلعالن حزي النفاذ بعد التار

اذلي يتسمل فيه املدير العام اإلخطار بثالثة أشهر أو يف أي اترخي الحق ذلكل ومبني يف 
(، فإن حسب اإلعالن ال يؤثر يف 2)7اإلخطار. ويف حال التقدم بإعالن بناء عىل املادة 

 الطلبات ادلولية املودعة قبل دخول حسب اإلعالن حزي النفاذ.

 31 املادة
 1960و 1934تطبيق وثيقيت سنيت 

[ 1960أو 1934العالقات بني ادلول األطراف يف هذه الوثيقة ووثيقة س نة ]  (1)
ترسي أحاكم هذه الوثيقة وحدها عىل العالقات املتبادةل بني ادلول األطراف يف هذه الوثيقة 

. ومع ذكل، فإن تكل ادلول تطبق يف عالقاهتا املتبادةل وثيقة 1960أو 1934ووثيقة س نة 
، حسب احلال، عىل التصاممي الصناعية املودعة دلى املكتب 1960ة أو س ن 1934س نة 

 ادلويل قبل التارخي اذلي تصبح فيه هذه الوثيقة سارية املفعول يف عالقاهتا املتبادةل.

 1960أو 1934العالقات بني ادلول األطراف يف هذه الوثيقة ووثيقة س نة  ] (2)
[ غري أن تكون أطرافا يف هذه الوثيقةمن  1960أو 1934وادلول األطراف يف وثيقة س نة 

 1934يف تطبيق وثيقة س نة  1934)أ( تس متر لك دوةل طرف يف هذه الوثيقة ووثيقة س نة 
أو  1960وغري األطراف يف وثيقة س نة  1934يف عالقاهتا مع ادلول األطراف يف وثيقة س نة 

 هذه الوثيقة.

يف تطبيق وثيقة  1960تس متر لك دوةل طرف يف هذه الوثيقة ووثيقة س نة  )ب(
وغري األطراف يف  1960يف عالقاهتا مع ادلول األطراف يف وثيقة س نة  1960س نة 

 الوثيقة. هذه
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 32 املادة
 نقض هذه الوثيقة

[ جيوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة مبوجب إخطار موجه اإلخطار]  (1)
 إىل املدير العام.

النفاذ بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام [ يدخل النقض حزي اترخي النفاذ]  (2)
اإلخطار بس نة أو يف أي اترخي الحق ذلكل ومبني يف اإلخطار. وال يؤثر يف تطبيق هذه 

الوثيقة عىل أي طلب دويل يكون قيد النظر أو أي تسجيل دويل يكون انفذاا ابلنس بة إىل 
 .الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النفاذ

 33 املادة
 لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا

توقع هذه الوثيقة يف نسخة أصلية  )أ([ النصوص األصلية والنصوص الرمسية]  (1)
ابللغات العربية واإلس بانية واإلنلكزيية والروس ية والصينية والفرنس ية، وتعترب لك النصوص 

 متساوية يف احلجية.

رمسية ابللغات األخرى اليت ختتارها امجلعية، يتوىل املدير العام إعداد نصوص  )ب(
 بعد التشاور مع احلكومات املعنية.

[ تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة س نة همةل التوقيع]  (2)
 اعامتدها. بعد

 34 املادة
 أمني اإليداع

 يكون املدير العام أمني إيداع هذه الوثيقة.
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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

 (2022 يناير 1يف )نّص انفذ 

 احملتوايتقامئة 

 عامة أحاكم :األول الفصل
 تعريف املصطلحات :1القاعدة 
 وسائل الاتصال ابملكتب ادلويل :2القاعدة 
 المتثيل أمام املكتب ادلويل :3القاعدة 
 حساب املهل :4القاعدة 
 عذر التأخر يف مراعاة املُهل :5القاعدة 
 اللغات :6القاعدة 

 الطلب ادلويل والتسجيل ادلويل :الثاينالفصل 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل :7القاعدة 
 رشوط خاصة بشأن املودع واملبتكر :8القاعدة 
 نسخ التصممي الصناعي :9القاعدة 
 عينات من التصممي الصناعي يف حال الامتس تأجيل النرش :10القاعدة 
 هوية املبتكر والوصف واملطالبة :11القاعدة 
 الرسوم املتعلقة ابلطلب ادلويل :12القاعدة 
 لطلب ادلويل املودع عن طريق مكتبا :13القاعدة 
 الفحص يف املكتب ادلويل :14القاعدة 
 تسجيل التصممي الصناعي يف السجل ادلويل :15القاعدة 
 تأجيل النرش :16القاعدة 
 نرش التسجيل ادلويل :17القاعدة 

 الرفض واإلبطال :الثالثالفصل 
 اإلخطار ابلرفض :18القاعدة 
 بيان مبنح امحلاية :)اثنيا(18القاعدة 
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 حاالت الرفض اخملالفة لألصول :19القاعدة 
 اإلبطال دلى أطراف متعاقدة معينة :20القاعدة 

 التغيريات والتصحيحات :الرابعالفصل 
 التغيريتدوين  :21القاعدة 
 اإلعالن عن أن التغيري يف امللكية ليس هل أثر )اثنيا(: 21القاعدة 
 تصحيحات يف السجل ادلويل :22القاعدة 

 التجديدات :اخلامسالفصل 
 اإلشعار غري الرمسي ابنقضاء املدة :23القاعدة 
 تفاصيل التجديد :24القاعدة 
 تدوين التجديد والشهادة :25القاعدة 

 النرش :السادسالفصل 
 النرش :26عدة القا

 الرسوم :السابعالفصل 
 مبالغ الرسوم وتسديدها :27القاعدة 
 معةل تسديد الرسوم :28القاعدة 
 األطراف املتعاقدة املعنية تدوين مبالغ الرسوم حلساب :29القاعدة 

 ]حذف[ :الثامنالفصل 
 ]حذفت[ :30القاعدة 
 ]حذفت[ :31القاعدة 

 أحاكم متنوعة :التاسعالفصل 
 مس تخرجات وصور ومعلومات بشأن التسجيالت ادلولية املنشورة :32القاعدة 
 تعديل بعض القواعد :33القاعدة 
 التعلاميت اإلدارية :34القاعدة 
 1999إعالانت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  :35القاعدة 
 1960إعالانت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  :36القاعدة 
 ةأحاكم انتقالي :37القاعدة 
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 األول الفصل

 أحاكم عامة

 1القاعدة 
 تعاريف

 ألغراض هذه الالحئة التنفيذية،[ تعابري خمترصة] (1)
" وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف جنيف يف 1999تعين عبارة "وثيقة  "1"

 ؛1999يوليو  2
" وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف الهاي 1960وتعين عبارة "وثيقة  "2"

 ؛1960نومفرب  28 يف
يف  ويكون للك عبارة مس تخدمة يف هذه الالحئة التنفيذية ومشار إلهيا "3"

 املعىن ذاته اخملصص لها يف تكل الوثيقة؛ 1999املادة األوىل من وثيقة 
وتعين عبارة "التعلاميت اإلدارية" التعلاميت اإلدارية املشار إلهيا يف  "4"

 ؛34القاعدة 
وتعين لكمة "تبليغ" لك طلب دويل أو لك الامتس أو إعالن أو دعوة  "5"

ويل أو تسجيل دويل أو يُشفع به، ويكون موهجاا أو إخطار أو معلومات مما يتعلق بطلب د
إىل مكتب طرف متعاقد أو املكتب ادلويل أو املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، بوسائل 

 تبيحها هذه الالحئة التنفيذية أو التعلاميت اإلدارية؛
وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل أو  "6"

يتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت أو أية اس امترة أو واهجة  واهجة إلكرتونية
 إلكرتونية أخرى لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته؛

وتعين عبارة "التصنيف ادلويل" التصنيف اذلي وضع مبوجب اتفاق  "7"
 لواكرنو اذلي أنشئ مبوجبه تصنيف دويل للتصاممي الصناعية؛

"الرمس املقرر" الرمس املطبق كام ورد حتديده يف  وتعين عبارة "8"
 الرسوم؛ جدول

وتعين لكمة "النرشة" النرشة ادلورية اليت يبارش فهيا املكتب ادلويل  "9"
أو هذه الالحئة التنفيذية، أايا  1960أو وثيقة  1999أعامل النرش املنصوص علهيا يف وثيقة 

 اكنت ادلعامة املس تعمةل؛
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" طرفاا متعاقداا 1999طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة وتعين عبارة " "10"
، إما ابعتبارها الوثيقة املشرتكة الوحيدة اليت تُلزِم ذكل الطرف 1999معيَّناا ترسي عليه وثيقة 

املتعاقد املعنيَّ والطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع، وإما مبوجب امجلةل األوىل من 
 ؛1999( من وثيقة 1)31 املادة

" طرفاا متعاقداا 1960وتعين عبارة "طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة  "11"
، إما ابعتبارها الوثيقة املشرتكة الوحيدة اليت تُلزِم ذكل الطرف 1960معيَّناا ترسي عليه وثيقة 

 ، وإما مبوجب امجلةل1960من وثيقة  2املتعاقد املعنيَّ ودوةل املنشأ املشار إلهيا يف املادة 
 ؛1999( من وثيقة 1)31األوىل من املادة 

حرصايا" طلباا دولياا  1999وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "12"
 ؛1999تكون لك األطراف املتعاقدة املعيَّنة فيه أطرافاا متعاقدة معيَّنة بناء عىل وثيقة 

حرصايا" طلباا دولياا  1960وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "13"
 ؛1960ون لك األطراف املتعاقدة املعيَّنة فيه أطرافاا متعاقدة معيَّنة بناء عىل وثيقة تك

معاا" طلباا  1960ووثيقة  1999وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "14"
 دولياا 

يكون طرف متعاقد واحد عىل األقل معيَّناا فيه بناء عىل  -
 ،1999 وثيقة

قل معيَّناا فيه بناء عىل ويكون طرف متعاقد واحد عىل األ -
 ؛1960 وثيقة

ألغراض هذه  [1960ووثيقة  1999]بعض العبارات املتوازية يف وثيقة  (2)
 التنفيذية، الالحئة

تُعترب اإلشارة إىل "طلب دويل" أو "تسجيل دويل" عىل أهنا تشمل  "1"
 اس باا؛، لكام اكن ذكل من1960إشارة إىل "إيداع دويل" كام هو مشار إليه يف وثيقة 

وتُعترب اإلشارة إىل "املودع" أو "صاحب التسجيل ادلويل" عىل أهنا  "2"
، لكام 1960تشمل إشارة إىل "املودع" أو "املاكل" كام هو مشار إلهيام عىل التوايل يف وثيقة 

 اكن ذكل مناس باا؛
وتُعترب اإلشارة إىل "طرف متعاقد" عىل أهنا تشمل إشارة إىل دوةل  "3"

 ، لكام اكن ذكل مناس باا؛1960 طرف يف وثيقة
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وتُعترب اإلشارة إىل "طرف متعاقد يكون مكتبه مكتباا فاحصاا" عىل أهنا  "4"
، لكام 1960من وثيقة  2تشمل إشارة إىل "دوةل جتري حفصاا للجدة" كام يرد تعريفها يف املادة 

 اكن ذكل مناس باا؛
مل إشارة إىل وتُعترب اإلشارة إىل "رمس تعيني فردي" عىل أهنا تش "5"

 ، لكام اكن ذكل مناس باا.1960)ب( من وثيقة 2(1)15الرمس املذكور يف املادة 

 2القاعدة 
 وسائل الاتصال ابملكتب ادلويل

 جيب توجيه التبليغات إىل املكتب ادلويل حسب ما هو حمدد يف التعلاميت اإلدارية.

 3القاعدة 
متثيل أمام املكتب ادلويل  ال

جيوز للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل أن يكون  [ )أ(الكءالوكيل وعدد الو] (1)
 هل وكيل دلى املكتب ادلويل.

ال جيوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل سوى وكيل واحد  )ب(
ابلنس بة إىل الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل ذاته. وإذا ورد عدة والكء يف عقد التوكيل، 

  يعترب وحده الوكيل ويدّون امسه هبذه الصفة.فإن الوكيل الوارد امسه أوالا 
إذا ُأبلغ املكتب ادلويل أن الوكيل هو مكتب حماماة أو مكتب استشاري  )ج(

 لوالكء الرباءات أو العالمات، فإن هذا املكتب األخري يعترب وكيالا واحداا.

ويُعترب ذكر امس الوكيل يف  [ )أ( جيوز تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل.تعيني الوكيل] (2)
 الطلب ادلويل عند اإليداع مبثابة تعيني ذلكل الوكيل من قبل املودع.

جيوز تعيني الوكيل أيضاا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد حمدد أو  )ب(
أكرث من الطلبات ادلولية أو بتسجيل واحد حمدد أو أكرث من التسجيالت ادلولية للمودع 

التسجيل ادلويل نفسه. وجيب أن يوقع التبليغ املودع أو صاحب نفسه أو لصاحب 
 ادلويل. التسجيل

جيب أن حيتوي التبليغ اخلاص بتعيني وكيل عىل امس الوكيل وعنوانه، مبيَّنني  )ج(
وفقاا للتعلاميت اإلدارية، وعنوان بريده اإللكرتوين. وإذا رأى املكتب ادلويل أن تعيني الوكيل 
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عليه أن خيطر بذكل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل والوكيل  خمالف لألصول، وجب
 املفرتض.

[ )أ( إذا تبني للمكتب ادلويل تدوين تعيني الوكيل واإلخطار به واترخي نفاذ التعيني] (3)
أن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط املطبقة، وجب عليه أن يدّون يف السجل ادلويل أن 

وعنوان بريده  ميثهل وكيل، ويدّون أيضاا امس الوكيل وعنوانهاملودع أو صاحب التسجيل ادلويل 
اإللكرتوين. ويف هذه احلاةل، يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمّل فيه املكتب 

 ادلويل الطلب ادلويل أو التبليغ املنفصل اذلي ورد فيه تعيني الوكيل.
ب التسجيل ادلويل والوكيل يتوىل املكتب ادلويل إخطار املودع أو صاح )ب(

 ابلقيد املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ(.

()أ( حمل 3[ )أ( حيل توقيع الوكيل املدّون امسه بناء عىل الفقرة )أثر تعيني الوكيل] (4)
 توقيع املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.

ه املكتب ادلويل إىل الوكيل املدّون امسه بناء عىل الفقرة ) )ب( )أ( لك تبليغ (3يوجِّ
جيب أن يرسل إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل لو مل يكن هل وكيل، ما مل تقتض هذه 

الالحئة التنفيذية رصاحة توجيه التبليغ إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وإىل الوكيل. 
د وّجه إىل ويرتتب عىل لك تبليغ يوجه هبذا الشلك إىل الوكيل املذكور األثر ذاته كام لو اكن ق

 املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.
()أ( إىل 3يرتتب عىل لك تبليغ يوهجه الوكيل املدّون امسه بناء عىل الفقرة ) )ج(

ه إليه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.  املكتب ادلويل األثر ذاته كام لو اكن قد وهجَّ

رى بناء عىل [ )أ( يشطب لك تدوين جيشطب التدوين واترخي نفاذ الشطب] (5)
()أ( إذا اكن الشطب ملمتساا يف تبليغ وقعه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو 3الفقرة )

الوكيل. ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائياا إذا ُعنيِّ وكيل جديد أو إذا دّون تغيري يف 
 ملكية التسجيل ادلويل ومل يعنيِّ صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وكيالا هل.

يصبح الشطب انفذاا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل  )ب(
 املالمئ. التبليغ

يتوىل املكتب ادلويل إخطار الوكيل املشطوب امسه واملودع أو صاحب  )ج(
 التسجيل ادلويل ابلشطب وبتارخي نفاذه.
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 4القاعدة 
 حساب املهل

ابلس نوات يف الشهر ذي [ تنقيض لك فرتة حمسوبة الفرتات احملسوبة ابلس نوات] (1)
الامس ذاته واليوم ذي الرمق ذاته الذلين يبدأ فهيام حساب الفرتة، يف الس نة التالية الواجب 

فرباير واكن شهر فرباير يف الس نة التالية  29أخذها يف احلس بان. ولكن، إذا وقع احلدث يف 
 فرباير. 28، فإن املهةل تنقيض يف 28الواجب أخذها يف احلس بان ينهتيي يف يوم 

[ تنقيض لك فرتة حمسوبة ابألشهر يف اليوم ذي الرمق الفرتات احملسوبة ابألشهر] (2)
ذاته اذلي يبدأ فيه حساب الفرتة، يف الشهر التايل الواجب أخذه يف احلس بان. ولكن، إذا مل 
يكن يف الشهر التايل الواجب أخذه يف احلس بان يوم مطابق للرمق ذاته، فإن الفرتة تنقيض يف 

 اليوم األخري من ذكل الشهر.

[ تبدأ لك فرتة حمسوبة ابألايم يف اليوم التايل لليوم اذلي الفرتات احملسوبة ابألايم] (3)
 يقع فيه احلدث وتنقيض بناء عىل ذكل.

انقضاء الفرتة يف يوم ال يكون فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين مفتوحاا ] (4)
يف يوم ال يكون فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين مفتوحاا [ إذا اكنت الفرتة تنقيض للجمهور

للجمهور، فإهنا تنقيض يف اليوم األول التايل اذلي يفتح فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين 
 (.3( إىل )1أبوابه للجمهور، ابلرمغ من أحاكم الفقرات من )

 5القاعدة 
 عذر التأخر يف مراعاة امُلهل

[ إذا مل يتقيد طرف راعاة امُلهل ألس باب القوة القاهرةعذر التأخر يف م] (1)
رة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة الختاذ إجراء ما أمام املكتب  ما مبهةل ُمقرَّ

ادلويل، فُيعذر ذكل التأخر إذا برهن ذكل الطرف، مبا ُيريض املكتب ادلويل، 
إرضاب أو أن ذكل التأخر اكن بسبب حرب أو ثورة أو اضطراب مدين أو 

اكرثة طبيعية أو وابء أو اضطراابت يف خدمات إدارات الربيد أو مؤسسات 
الربيد اخلاصة أو خدمات التواصل اإللكرتوين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة 

 .الطرف املعين أو سبب آخر من أس باب القوة القاهرة
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[ جيوز التخيل عن لزوم تقدمي الربهان؛ البيان بدالا من الربهان] (2)
( بشأن تقدمي 1تب ادلويل التخيل عن الرشط املنصوص عليه يف الفقرة )للمك 

الربهان. ويف تكل احلاةل، وجب عىل الطرف املعين تقدمي بيان بأّن عدم التقيد 
ابملهةل اكن انجاما عن السبب اذلي ختىل بشأنه املكتب ادلويل عن الرشط 

 املتعلق بقدمي الربهان.

عن عدم التقيد بأي همةل بناء عىل أحاكم [ ال يُقبَل العذر حدود العذر] (3)
( أو 1هذه القاعدة، إال إذا تسمّل املكتب ادلويل الربهان املُشار إليه يف الفقرة )

ذ أمام املكتب ادلويل اإلجراء املعين، يف 2البيان املُشار إليه يف الفقرة ) ِ (، واختخ
بس تة أشهر عىل أقرب وقت ممكن يف حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل املعنية 

 األكرث.

 6القاعدة 
 اللغات

[ حيرر الطلب ادلويل ابللغة اإلس بانية أو اللغة اإلنلكزيية أو الطلب ادلويل] (1)
 الفرنس ية. اللغة

[ يكون تدوين التسجيل ادلويل وأية بياانت تتعلق ابلتسجيل التدوين والنرش] (2)
نرشة بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية، ادلويل ويتعني تدويهنا يف السجل ادلويل ونرشها يف ال 

ابللغات اإلس بانية واإلنلكزيية والفرنس ية. وتبني عند تدوين التسجيل ادلويل ونرشه اللغة اليت 
 تسمّل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.

[ حترر التبليغات املتعلقة ابلطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل النامج عنه التبليغات] (3)
 كام ييل:

ابللغة اإلس بانية أو اللغة اإلنلكزيية أو اللغة الفرنس ية إذا اكن التبليغ  "1"
اا إىل املكتب ادلويل من املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو من مكتب آخر؛  موهجَّ

اا من املكتب ادلويل إىل  "2" أو بلغة الطلب ادلويل إذا اكن التبليغ موهجَّ
خر قد أخطر املكتب ادلويل بوجوب حترير لك تكل مكتب آخر، ما مل يكن ذكل املكتب اآل

 التبليغات ابللغة اإلس بانية أو ابللغة اإلنلكزيية أو ابللغة الفرنس ية؛
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اا من املكتب ادلويل إىل  "3" أو بلغة الطلب ادلويل إذا اكن التبليغ موهجَّ
 عن رغبته املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يُعربِّ املودع أو صاحب التسجيل ادلويل

 يف تسمل لك تكل التبليغات ابللغة اإلس بانية أو ابللغة اإلنلكزيية أو ابللغة الفرنس ية.

[ يعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ألغراض التدوين والنرش بناء الرتمجة] (4)
(. وجيوز للمودع أن يرفق ابلطلب ادلويل مرشوع ترمجة ألي نص يتضمنه 2عىل الفقرة )

ويل. وإذا رأى املكتب ادلويل أن الرتمجة املقرتحة ليست حصيحة، وجب عليه أن الطلب ادل
يصححها بعد أن يدعو املودع إىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة، خالل شهر 

 ادلعوة. من

 الثاين الفصل

 الطلب ادلويل والتسجيل ادلويل

 7القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

 [ يقدم الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية ويوقعه املودع.الاس امترة والتوقيع] (1)

[ تسدد الرسوم املقررة للطلب ادلويل حسب ما هو منصوص عليه يف الرسوم] (2)
 .28و 27القاعدتني 

 [ يتضمن الطلب ادلويل أو يبنّي ما ييل:احملتوايت اإللزامية يف الطلب ادلويل] (3)
 مبيناا وفقاا للتعلاميت اإلدارية؛امس املودع  "1"
 وعنوان املودع مبيناا وفقاا للتعلاميت اإلدارية، وعنوان بريده اإللكرتوين؛ "2"
والطرف املتعاقد الواحد أو األكرث اذلي يس تويف املودع خبصوصه  "3"

 الرشوط اليت تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل؛
لصناعي أو اليت يس تعمل واملنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي ا "4"

التصممي الصناعي ابالقرتان هبا، مع بيان ما إذا اكن املنتج أو املنتجات جتسد التصممي الصناعي 
أو ما إذا اكن التصممي الصناعي مس تعمالا ابالقرتان بتكل املنتجات، علاما بأن من املستساغ 

 ة سلع التصنيف ادلويل؛تعريف املنتج أو املنتجات ابس تعامل املصطلحات الواردة يف قامئ



 الالحئة التنفيذية املشرتكة 78
 

 
 

 

وعدد التصاممي الصناعية املشموةل ابلطلب ادلويل، عىل أال يتجاوز  "5"
املائة، وعدد النسخ أو العينات من التصممي الصناعي املشفوعة ابلطلب ادلويل وفقاا 

 ؛10أو  9 للقاعدة
 واألطراف املتعاقدة املعيّنة؛ "6"
تسديدها، أو تعلاميت القتطاع مبلغ ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة  "7"

الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف اذلي أجرى 
 التسديد أو أصدر التعلاميت.

[ )أ( إذا تضمن الطلب ادلويل تعيني حمتوايت إضافية إلزامية يف الطلب ادلويل] (4)
ن الطلب ادلويل بياانا ابلطرف املتعاقد ، وجب أن يتضم1999 طرف متعاقد بناء عىل وثيقة

 ".3("3اذلي ينمتي إليه املودع ابإلضافة إىل البياانت املشار إلهيا يف الفقرة )
املدير العام بأن قانونه  1999إذا أخطر طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة  )ب(

، وفقاا 1999ثيقة ()ب( من و 2)5يقتيض عنرصاا أو أكرث من العنارص املشار إلهيا يف املادة 
، وجب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل تكل العنارص، كام هو 1999()أ( من وثيقة 2)5للامدة 

 .11مقّرر يف القاعدة 
، جيب أن يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار 8يف حال تطبيق القاعدة  )ج(
اا بأي ترصحي ( من تكل القاعدة، حسب احلال، وأن يكون مشفوع3( أو )2إلهيا يف الفقرة )

 أو وثيقة أو ميني أو إعالن معين مشار إليه يف تكل القاعدة.

[ )أ( جيوز إدراج أيٍّ من العنارص املشار احملتوايت اخليارية يف الطلب ادلويل] (5)
()أ( من 4)8أو يف املادة  1999()ب( من وثيقة 2)5" من املادة 2" أو "1إلهيا يف البند "

، حسب اختيار املودع، حىت إذا مل يكن ذكل العنرص يف الطلب ادلويل 1960وثيقة 
ه وفقاا للامدة  أو نتيجة لرشط تقتضيه  1999()أ( من وثيقة 2)5مشرتطاا نتيجة إلخطار موجَّ

 .1960()أ( من وثيقة 4)8املادة 
إذا اكن للمودع وكيل، وجب أن يُذكر يف الطلب ادلويل امس الوكيل وعنوانه  )ب(

 ت اإلدارية، وعنوان بريده اإللكرتوين.مبيَّنني وفقاا للتعلامي
من  4إذا رغب املودع يف الاس تفادة من أولوية إيداع سابق بناء عىل املادة  )ج(

اتفاقية ابريس، وجب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل إقرار ابملطالبة بأولوية ذكل اإليداع 
يداع ورمقه إن وجد، وبيان السابق مع بيان ابمس املكتب اذلي مت دليه اإليداع واترخي ذكل اإل
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التصاممي الصناعية اليت تشملها املطالبة ابألولوية أو ال تشملها إذا مل تكن املطالبة تشمل لك 
 التصاممي الصناعية الواردة يف الطلب ادلويل.

من اتفاقية ابريس، وجب أن  11إذا رغب املودع يف الاس تفادة من املادة  )د(
يفيد أن املنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أو  حيتوي الطلب ادلويل عىل إعالن

اليت يندرج فهيا التصممي الصناعي قد مت عرضها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي، 
مع ذكر املاكن اذلي أقمي فيه املعرض واترخي عرض املنتج أو املنتجات فيه ألول مرة، وبيان 

عالن أو ال يشملها إذا مل يكن يتعلق بلك التصاممي الصناعية التصاممي الصناعية اليت يشملها اإل
 الواردة يف الطلب ادلويل.

إذا رغب املودع يف تأجيل نرش التصممي الصناعي، وجب تضمني الطلب  )ه(
 ادلويل الامتساا لتأجيل النرش.

جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل أيضاا عىل أي إعالن أو ترصحي أو بيان مفيد  )و(
 يرد حتديده يف التعلاميت اإلدارية. آخر قد

جيوز أن يشفع ابلطلب ادلويل ترصحي يرد فيه حتديد املعلومات اليت يعرف  )ز(
 املودع أهنا هتم يف حتديد أهلية التصممي الصناعي املعين للحامية.

[ إذا تضمن الطلب ادلويل أي أمر خالف ما هو مشرتط ال أمور إضافية أخرى] (6)
أو هذه الالحئة التنفيذية أو التعلاميت اإلدارية،  1960أو وثيقة  1999وثيقة أو مسموح به يف 

وجب عىل املكتب ادلويل شطبه تلقائياا. وإذا أشفعت ابلطلب ادلويل وثيقة خالف الواثئق 
 املشرتطة أو املسموح هبا جاز للمكتب ادلويل أن يترصف فهيا.

ب أن تندرج لك املنتجات اليت [ جيوجوب إدراج لك املنتجات يف الصنف ذاته] (7)
جتسد التصاممي الصناعية اليت يتعلق هبا الطلب ادلويل أو اليت تس تعمل التصاممي الصناعية 

 ابالقرتان هبا يف الصنف ذاته من التصنيف ادلويل.

 8القاعدة 
 رشوط خاصة بشأن املودع واملبتكر

" إذا اقتىض قانون 1"[ )أ( بشأن املودع واملبتكر اإلخطار ابلرشوط اخلاصة] (1)
أن يوَدع طلب حامية التصممي الصناعي ابمس مبتكر  1999طرف متعاقد ُملَزم بوثيقة 

 التصممي، جاز ذلكل الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب إعالن.
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تقدمي ميني أو إعالن  1999إذا اقتىض قانون طرف متعاقد ملَزم بوثيقة  "2"
  الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب إعالن.من املبتكر، جاز ذلكل

" حتديد الشلك 1جيب أن يرد يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ(" )ب(
(. ويتعنّي أن حيّدد 2واحملتوايت اإللزامية ألي ترصحي أو وثيقة يتعني تقدميها ألغراض الفقرة )

" شلك الميني أو اإلعالن املطلوب 2الفرعية )أ("اإلعالن املشار إليه يف الفقرة 
 اإللزامية. وحمتوايته

[ إذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف هوية املبتكر وحتويل الطلب ادلويل] (2)
 "، وجب ما ييل:1()أ("1متعاقد تقدم ابإلعالن املشار إليه يف الفقرة )

ر التصممي أن يتضمن الطلب ادلويل أيضاا بياانت بشأن هوية مبتك "1"
()ب( ويفيد بأن ذكل الشخص 1الصناعي مع ترصحي يس تويف الرشوط احملددة وفقا الفقرة )

ف بأنه املبتكر مبثابة املودع  يعتقد بأنه مبتكر التصممي الصناعي، ويُعترب الشخص املعرَّ
ألغراض تعيني ذكل الطرف املتعاقد، أايا اكن الشخص املسمى ابملودع وفقاا للقاعدة 

 ؛"1("3)7
وأن يُشفع ابلطلب ادلويل ترصحي أو وثيقة تس تويف الرشوط احملددة  "2"

ف بأنه املبتكر قد حّول الطلب ادلويل إىل 1وفقاا للفقرة ) ()ب( وتفيد بأن الشخص املعرَّ
الشخص املسمى ابملودع، إذا اكن الشخص املسمى ابملبتكر خشصاا خالف الشخص املسمى 

ن امس املودع ابعتباره صاحب التسجيل ادلويل. ".1("3)7ابملودع وفقاا للقاعدة   ويدوَّ

[ إذا تضمن الطلب ادلويل بيان هوية املبتكر وتقدمي ميني أو إعالن من املبتكر] (3)
م ابإلعالن املشار إليه يف الفقرة ) "، تعنّي أن يتضمن أيضا 2()أ("1تعيني طرف متعاقد تقدَّ

 بياانت بشأن هوية مبتكر التصممي الصناعي.

 9قاعدة ال
 نسخ التصممي الصناعي

[ )أ( تكون نُسخ التصممي الصناعي يف شلك نسخ التصممي الصناعي وعددها] (1)
شلك صور مشس ية أو تصوير بياين للتصممي الصناعي ذاته أو للمنتج أو للمنتجات اليت جتسد 
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وجيوز التصممي الصناعي، حسب اختيار املودع. وجيوز بيان املنتج ذاته من زوااي خمتلفة. 
 إدراج مناظر من زوااي خمتلفة يف صور مشس ية خمتلفة أو تصوير بياين أخرى.

 تقدم لك نسخة بعدد الصور احملدد يف التعلاميت اإلدارية. )ب(

[ )أ( تكون النسخ من اجلودة حبيث يتيرس متيزي لك الرشوط املتعلقة ابلنُسخ] (2)
 تفاصيل التصممي الصناعي بوضوح ويتيرس النرش.

جيوز ذكر لك ما يظهر يف النسخة وليس من املنشود حاميته، حسب ما هو  )ب(
 منصوص عليه يف التعلاميت اإلدارية.

يقتيض بعض  1999[ )أ( عىل لك طرف متعاقد ُملَزم بوثيقة املناظر املشرتطة] (3)
مي املناظر احملددة يف املنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أو اليت يس تعمل التصم

الصناعي ابالقرتان هبا أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب إعالن مع حتديد املناظر املشرتطة 
 والظروف اليت تكون مشرتطة فهيا، رشط مراعاة الفقرة الفرعية )ب(.

ال جيوز ألي طرف متعاقد أن يقتيض أكرث من منظر واحد إذا اكن التصممي  )ب(
 ن س تة مناظر إذا اكن املنتج جمساما.الصناعي أو املنتج مسطحاا، أو أكرث م

[ ال جيوز للطرف املتعاقد أن الرفض ألس باب تتعلق بنُسخ التصممي الصناعي] (4)
يرفض آاثر التسجيل ادلويل عىل أساس عدم استيفاء رشوط بشأن شلك نسخ التصممي 

م وفقاا الصناعي تكون زائدة عىل رشوط قانون ذكل الطرف املتعاقد الواردة يف إخطاره املقد
()أ( أو خمتلفة عهنا. ومع ذكل، جيوز للطرف املتعاقد أن يرفض آاثر التسجيل 3للفقرة )

ادلويل عىل أساس أن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل غري اكفية للكشف متاماا عن 
 الصناعي. التصممي

 10القاعدة 
  عينات من التصممي الصناعي

 يف حال الامتس تأجيل النرش

حرصايا، الامتساا لتأجيل  1999[ إذا تضّمن طلب دويل خيضع لوثيقة عيناتعدد ال ] (1)
النرش خبصوص تصممي صناعي مسطح واكنت مشفوعة به عينات من التصممي الصناعي بدالا 
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، وجب أن يشفع ابلطلب ادلويل العدد التايل من 9من النسخ املشار إلهيا يف القاعدة 
 العينات:

 يل،عينة واحدة للمكتب ادلو "1"
وعينة واحدة للك مكتب معني أخطر املكتب ادلويل، بناء عىل  "2"

 ، بأنه يرغب يف تسمّل صور عن التسجيالت ادلولية.1999( من وثيقة 5)10 املادة

[ توضع لك العينات يف مغلف واحد. وجيوز طي العينات. ويرد حتديد العينات] (2)
 ت اإلدارية.املقاييس القصوى والوزن األقىص للمغلف يف التعلامي

 11القاعدة 
 هوية املبتكر والوصف واملطالبة

[ إذا تضمن الطلب ادلويل بياانت بشأن هوية مبتكر التصممي هوية املبتكر] (1)
 الصناعي، وجب ذكر امسه وعنوانه وفقاا للتعلاميت اإلدارية.

[ إذا تضمن الطلب ادلويل وصفاا، وجب أن يتناول الوصف العنارص الوصف] (2)
تظهر يف نُسخ التصممي الصناعي، وال جيوز أن يتناول العنارص التقنية لتشغيل التصممي اليت 

الصناعي أو الس تخدامه احملمتل. وإذا جتاوز الوصف مائة لكمة، اس تحق تسديد رمس إضايف 
 كام ورد ذكره يف جدول الرسوم.

بأن  1999()أ( من وثيقة 2)5[ يف حال توجيه إعالن بناء عىل املادة املطالبة] (3)
قانون الطرف املتعاقد يقتيض تقدمي مطالبة ملنح اترخي إيداع لطلب حامية التصممي الصناعي 

بناء عىل ذكل القانون، وجب أن يرد يف ذكل اإلعالن حتديد الصيغة الاكمةل للمطالبة 
املشرتطة. وإذا تضمن الطلب ادلويل مطالبة، وجب أن تصاغ تكل املطالبة كام هو حمدد يف 

 اإلعالن.ذكل 

 12القاعدة 
 الرسوم املتعلقة ابلطلب ادلويل

 [ )أ( تسدد الرسوم التالية لقاء الطلب ادلويل:الرسوم املقررة] (1)
 رمس أسايس؛ "1"
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ورمس تعيني معياري عن لك طرف متعاقد معنيَّ مل يوجه إعالانا بناء  "2"
ن مس تواه رهنا ابإلعالن (، يكو1)36أو بناء عىل القاعدة  1999( من وثيقة 2)7عىل املادة 

 )ج(؛ املقّدم بناء عىل الفقرة الفرعية
ورمس تعيني فردي عن لك طرف متعاقد معنيَّ وّجه إعالانا بناء عىل  "3"

 (؛1)36أو بناء عىل القاعدة  1999( من وثيقة 2)7املادة 
 ورمس نرش. "4"

" 2)أ(" الفرعيةيكون مس توى رمس التعيني املعياري املشار إليه يف الفقرة  )ب(
 كام ييل:

ابلنس بة لألطراف املتعاقدة اليت ال جيري مكتهبا أي  "1"
 واحد ................................................................................موضوعي:..... حفص

ابلنس بة لألطراف املتعاقدة اليت جيري مكتهبا حفصا موضوعيا،  "2"
 دة:................................................................................ اثننياجل حفص عدا فامي

ابلنس بة لألطراف املتعاقدة اليت جيري مكتهبا حفصا موضوعيا، مبا فيه  "3"
 حفص اجلدة إما تلقائيا وإما عقب اعرتاض من الغري:......................................... ثالثة

جيوز ألي طرف متعاقد يؤههل ترشيعه لتطبيق املس توى اثنني أو ثالثة  "1" )ج(
)ب( أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب إعالن. وجيوز للطرف  بناء عىل الفقرة الفرعية

املتعاقد أيضا أن حيدد يف إعالنه أنه خيتار تطبيق املس توى اثنني حىت وإن اكن ترشيعه يؤههل 
 ة.لتطبيق املس توى ثالث

" بعد ثالثة 1" يدخل أي إعالن يتسلمه املدير العام بناء عىل البند "2"
أشهر من تسلّمه أو يف أي اترخي الحق يكون حمددا يف اإلعالن. وجيوز أيضا حسب اإلعالن 

يف أي وقت مبوجب إخطار موجه إىل املدير العام، ويدخل حسب اإلعالن حزي النفاذ بعد 
ايه أو يف أي اترخي الحق يكون حمددا يف اإلعالن. وإذا مل يكن شهر من تسمّل املدير العام إ

من إعالن أو ذا مت حسب اإلعالن، يطبق املس توى واحد عىل رمس التعيني املعياري عىل 
 ذكل الطرف املتعاقد.

( عند 1[ يس تحق تسديد الرسوم املشار إلهيا يف الفقرة )موعد اس تحقاق الرسوم] (2)
(، عدا أن رمس النرش جيوز تسديده الحقاا وفقاا 3مراعاة الفقرة )إيداع الطلب ادلويل رشط 

 ()أ( إذا تضمن الطلب ادلويل الامتساا بتأجيل النرش.3)16للقاعدة 
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[ )أ( جيوز أن يرد يف إعالن موّجه بناء تسديد رمس التعيني الفردي يف دفعتني] (3)
أيضاا حتديد أن رمس التعيني ( 1)36أو بناء عىل القاعدة  1999( من وثيقة 2)7عىل املادة 

الفردي املتعلق ابلطرف املتعاقد املعين يسدد يف دفعتني، وتسدد ادلفعة األوىل وقت إيداع 
 الطلب ادلويل والثانية يف اترخي الحق يمت حتديده وفقاا لقانون الطرف املتعاقد املعين.

تعيني الفردي يف حال تطبيق الفقرة الفرعية )أ(، تُفرّس اإلشارة إىل رمس ال  )ب(
 " عىل أهنا إشارة إىل ادلفعة األوىل من رمس التعيني الفردي.3()أ("1الواردة يف الفقرة )

جيوز تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي إما للمكتب املعين  )ج(
مبارشة وإما عن طريق املكتب ادلويل، حسب ما خيتاره صاحب التسجيل ادلويل. ويف 

كتب املعين مبارشة، يتوىل ذكل املكتب إخطار املكتب ادلويل بذكل حال تسديدها للم 
ويتوىل املكتب ادلويل تدوين ذكل اإلخطار يف السجل ادلويل. ويف حال تسديدها عن 

طريق املكتب ادلويل، يتوىل املكتب ادلويل تدوين التسديد يف السجل ادلويل وإخطار 
 املكتب املعين بذكل.

فعة الثانية من رمس التعيني الفردي خالل الفرتة يف حال عدم تسديد ادل )د(
املطبقة، خيطر املكتب املعين املكتب ادلويل بذكل ويلمتس منه شطب التسجيل ادلويل يف 

السجل ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين. ويتوىل املكتب ادلويل إجناز ذكل وخيطر به 
 صاحب التسجيل ادلويل.

 13القاعدة 
 ادلويل املودع عن طريق مكتبالطلب 

[ إذا أودع طلب اترخي تسمل املكتب للطلب ادلويل وإحالته إىل املكتب ادلويل] (1)
حرصايا عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع،  1999دويل خيضع لوثيقة 

كل وجب عىل ذكل املكتب أن خيطر املودع ابلتارخي اذلي تسمل فيه الطلب. ويتوىل ذ
املكتب إخطار املكتب ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه الطلب يف الوقت ذاته اذلي حييل فيه 

الطلب ادلويل إىل املكتب ادلويل. ويتوىل املكتب إخطار املودع بأنه أحال الطلب ادلويل إىل 
 املكتب ادلويل.

[ يتوىل املكتب اذلي يقتيض رمس إحاةل، حسب ما هو منصوص رمس اإلحاةل] (2)
، إخطار املكتب ادلويل مببلغ ذكل الرمس اذلي ال ينبغي 1999( من وثيقة 2)4عليه يف املادة 
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أن يتجاوز التاكليف اإلدارية املرتتبة عىل تسمل الطلب ادلويل وإحالته وبتارخي اس تحقاق 
 الرمس. ذكل

[ يكون اترخي دلويل يف حال إيداعه بصورة غري مبارشةاترخي إيداع الطلب ا] (3)
إيداع طلب دويل أودع عن طريق مكتب أحد التارخيني التاليني، رشط مراعاة 

 (:2)14 القاعدة
التارخي اذلي يتسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل إذا اكن الطلب  "1"

خالل شهر من  حرصايا، رشط أن يتسلمه املكتب ادلويل 1999ادلويل خيضع لوثيقة 
 التارخي؛ ذكل

والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل يف أية  "2"
 أخرى. حاةل

متي إليه املودع يقتيض إذانا ] (4) اترخي اإليداع يف حال اكن الطرف املتعاقد اذلي ين
ح طرفاا يف (، جيوز للطرف املتعاقد اذلي يقتيض قانونه عندما يصب3[ ابلرمغ من الفقرة )أمنياا 

، إذانا أمنياا، أن خيطر املدير العام، مبوجب إعالن، ابالس تعاضة عن فرتة الشهر 1999وثيقة 
 املشار إلهيا يف تكل الفقرة بفرتة س تة أشهر.

 14القاعدة 
 الفحص يف املكتب ادلويل

[ إذا تبنيَّ للمكتب ادلويل أن الطلب ادلويل مل يكن همةل تصحيح اخملالفات] (1)
الرشوط املطلوبة، وقت تسلّمه إايه، وجب عىل املكتب ادلويل أن يدعو املودع إىل يس تويف 

 تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أشهر اعتباراا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل.

[ إذا اكن الطلب اخملالفات اليت تؤدي إىل تأخري اترخي إيداع الطلب ادلويل] (2)
تسلّمه فيه املكتب ادلويل، حيتوي عىل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة ادلويل، يف التارخي اذلي 

تؤدي إىل تأخري يف اترخي إيداع الطلب ادلويل، وجب أن يكون اترخي اإليداع التارخي اذلي 
يتسمّل فيه املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة. واخملالفات اليت تؤدي إىل تأخري يف اترخي إيداع 

 الطلب ادلويل يه ما ييل:
 أن ال يكون الطلب ادلويل حمرراا بإحدى اللغات املقررة؛ )أ(
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 وأن يكون أحد العنارص التالية غري متوافر يف الطلب ادلويل: )ب(
أو  1999بيان رصحي أو مضين ابلامتس تسجيل دويل بناء عىل وثيقة  "1"

 ؛1960وثيقة 
 وبياانت تسمح بتحديد هوية املودع؛ "2"
 للمتكني من الاتصال ابملودع أو وكيهل إن وجد؛وبياانت اكفية  "3"
، من لك 1999" من وثيقة 3("1)5ونسخة، أو عينة وفقاا للامدة  "4"

 تصممي صناعي موضع الطلب ادلويل؛
 وتعيني طرف متعاقد واحد عىل األقل. "5"

[ إذا مل تُس تدرك خمالفة، غري اخملالفة اعتبار الطلب ادلويل مرتواكا ورّد الرسوم] (3)
(، 1خالل املهةل املشار إلهيا يف الفقرة ) 1999()ب( من وثيقة 2)8املشار إلهيا يف املادة 

وجب اعتبار الطلب ادلويل مرتواكا، ووجب عىل املكتب ادلويل أن يرد أية رسوم مسددة 
 لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرمس األسايس.

 15القاعدة 
 ويلتسجيل التصممي الصناعي يف السجل ادل

[ إذا تبنّي للمكتب ادلويل أن تسجيل التصممي الصناعي يف السجل ادلويل] (1)
الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطبقة، وجب عليه أن يسجل التصممي الصناعي يف 

 السجل ادلويل ويرسل شهادة إىل صاحب التسجيل ادلويل.

 ييل:[ جيب أن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما حمتوايت التسجيل] (2)
لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل، ابس تثناء أية مطالبة ابألولوية  "1"

()ج( إذا اكن اترخي اإليداع السابق قبل اترخي إيداع الطلب 5)7 بناء عىل أحاكم القاعدة
 ادلويل بأكرث من س تة أشهر؛

 وأية نسخة عن التصممي الصناعي؛ "2"
 واترخي التسجيل ادلويل؛ "3"
 تسجيل ادلويل؛ورمق ال  "4"
 والصنف املعين من التصنيف ادلويل، كام حيدده املكتب ادلويل. "5"
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 16القاعدة 
 تأجيل النرش

[ )أ( تكون الفرتة املقررة لتأجيل النرش خبصوص طلب فرتة التأجيل القصوى] (1)
 شهراا اعتباراا من اترخي اإليداع أو اعتباراا من اترخي 30حرصايا  1999دويل خيضع لوثيقة 

 أولوية الطلب املعين يف حال املطالبة ابألولوية.
تكون الفرتة القصوى لتأجيل النرش خبصوص طلب دويل خيضع لوثيقة  )ب(

شهراا اعتباراا من اترخي اإليداع أو  12معاا  1960ووثيقة  1999حرصايا أو لوثيقة  1960
 .اعتباراا من اترخي أولوية الطلب املعين يف حال املطالبة ابألولوية

[ الفرتة املتاحة لسحب التعيني يف حال اس تحاةل التأجيل بناء عىل القانون املطبق] (2)
واليت جيوز خاللها للمودع أن  1999" من وثيقة 1("3)11تكون الفرتة املشار إلهيا يف املادة 

يسحب تعيني طرف متعاقد ال يسمح قانونه بتأجيل النرش شهراا واحداا اعتباراا من اترخي 
 اإلخطار اذلي يرسهل املكتب ادلويل.

[ )أ( يسدد رمس النرش املشار إليه يف الفرتة املتاحة لتسديد رمس النرش] (3)
" يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل انقضاء فرتة التأجيل املطبقة بناء عىل 4()أ("1)12 القاعدة

يف موعد أقصاه ثالثة  ، أو1960()أ( من وثيقة 4)6أو املادة  1999( من وثيقة 2)11املادة 
أو  1999()أ( من وثيقة 4)11أسابيع قبل اعتبار فرتة التأجيل منقضية وفقاا للامدة 

 .1960 ()ب( من وثيقة4)6 املادة
قبل انقضاء فرتة تأجيل النرش املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( بثالثة أشهر،  )ب(

إرسال إشعار غري رمسي، ابملوعد يتوىل املكتب ادلويل تذكري صاحب التسجيل ادلويل، ب
 )أ(، عند الاقتضاء. األقىص لتسديد رمس النرش املشار إليه يف الفقرة الفرعية

مت عيّنات عوضا عن الفرتة املتاحة لتقدمي النسخ وتسجيل النسخ] (4) [ )أ( إذا قدِّ
نقضاء فرتة ، تعنيَّ تقدمي تكل النسخ يف موعد أقصاه ثالثة أشهر قبل ا10النسخ وفقا للقاعدة 

 ()أ(.3تسديد رمس النرش احملّددة مبوجب الفقرة )

يتوىل املكتب ادلويل تدوين لك نسخة مقدمة بناء عىل الفقرة الفرعية )أ( يف  )ب(
 (.2( و)1)9السجل ادلويل، رشيطة استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة 
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(، وجب إلغاء 4( و)3) [ إذا مل تس توف رشوط الفقرتنيالرشوط غري املس توفاة] (5)
 التسجيل ادلويل والامتناع عن نرشه.

 17القاعدة 
 نرش التسجيل ادلويل

 [ ينرش التسجيل ادلويل يف املواعيد التالية:موعد النرش] (1)
 فوراا بعد التسجيل إذا المتس املودع ذكل؛ "1"
فيه أو فوراا بعد اترخي انقضاء فرتة تأجيل النرش أو التارخي اذلي يعترب  "2"

التأجيل منقضياا إذا اكن التأجيل ملمتساا وظل الالامتس مأخوذاا يف احلس بان، رهنا ابلفقرة 
 ؛اثنيا"2الفرعية "

أو إذا المتس صاحب التسجيل ذكل، فورا بعد تسمل املكتب ادلويل  اثنيا"2"
 ذلكل الالامتس؛

أو أو بعد اترخي التسجيل ادلويل ابثين عرش شهراا يف أية حاةل أخرى  "3"
 يف أقرب وقت ممكن بعد ذكل.

 [ جيب أن يشمل نرش التسجيل ادلويل يف النرشة ما ييل:حمتوايت النرش] (2)
 البياانت املدّونة يف السجل ادلويل؛ "1"
 ونسخة التصممي الصناعي أو نسخه؛ "2"
وبياانا بتارخي انقضاء فرتة تأجيل النرش أو التارخي اذلي يعترب فيه  "3"

 يف حاةل تأجيل النرش. التأجيل منقضياا 
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 الثالثالفصل 

 الرفض واإلبطال

 18القاعدة 
 ابلرفض راإلخطا

[ )أ( تكون الفرتة املقررة لإلخطار برفض آاثر تسجيل فرتة اإلخطار ابلرفض] (1)
س تة أشهر اعتباراا  1960( من وثيقة 1)8أو املادة  1999( من وثيقة 2)12دويل وفقاا للامدة 

 (.3)26 كام هو منصوص عليه يف القاعدة من نرش التسجيل ادلويل

ابلرمغ من الفقرة الفرعية )أ(، جيوز ألي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتباا  )ب(
فاحصاا أو ينص قانونه عىل إماكنية الاعرتاض عىل منح امحلاية أن خيطر املدير العام، مبوجب 

لفقرة الفرعية بفرتة إعالن، بأنه يس تعيض عن فرتة األشهر الس تة املشار إلهيا يف تكل ا
 .1999شهراا يف حال تعيينه بناء عىل وثيقة  12

جيوز أيضاا أن يذكر اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )ب( أن التسجيل  )ج(
يف موعد أقصاه أحد  1999()أ( من وثيقة 2)14ادلويل يرتب األثر املشار إليه يف املادة 

 املوعدين التاليني:

يف اإلعالن وجيوز أن يكون الحقاا للتارخي املشار إليه  يف موعد حمدد "1"
 يف تكل املادة ولكنه ال جيوز أن يكون بعد ذكل التارخي بأكرث من س تة أشهر؛

أو عندما متنح امحلاية وفقاا لقانون الطرف املتعاقد يف حال مت التخلف،  "2"
ة بناء عىل الفقرة الفرعية )أ( دون قصد، عن تبليغ قرار يتعلق مبنح امحلاية خالل الفرتة املطبق

أو )ب(. ويف تكل احلاةل، خيطر مكتب الطرف املتعاقد املعين املكتب ادلويل بذكل ويسعى 
 إىل تبليغ ذكل القرار إىل صاحب التسجيل ادلويل املعين فوراا بعد ذكل.

[ )أ( جيب أن يتعلق أي إخطار ابلرفض بتسجيل دويل واحد اإلخطار ابلرفض] (2)
 أن يكون مؤرخاا وموقعاا من املكتب اذلي يوهجه. كام جيب

 جيب أن يتضمن اإلخطار أو يبني ما ييل: )ب(
 املكتب اذلي وّجه اإلخطار؛ "1"
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 ورمق التسجيل ادلويل؛ "2"
ولك األس باب اليت يستند إلهيا الرفض، مصحوبة هبا إشارة إىل  "3"

 األحاكم األساس ية املعنية من القانون؛
اإليداع ورمقه واترخي األولوية )إن وجدت( واترخي التسجيل واترخي  "4"

ورمقه )إن توافرا( وصورة عن نسخة عن التصممي الصناعي السابق )إذا اكنت تكل النسخة 
متاحة للجمهور( وامس ماكل ذكل التصممي الصناعي وعنوانه، إذا اكنت األس باب اليت يستند 

ي حمل طلب أو تسجيل وطين أو إقلميي أو إلهيا الرفض تشري إىل تشابه مع تصممي صناع
 دويل سابق؛

والتصاممي الصناعية اليت يشملها الرفض أو ال يشملها إذا مل يكن   "5"
 الرفض يشمل لك التصاممي؛

وما إذا جاز أن يكون الرفض حمل إعادة نظر أو طعن، وإذا اكن األمر  "6"
النظر يف الرفض أو الطعن فيه، كذكل، فاملهةل املعقوةل يف ظروف احلال اللامتس إعادة 

والسلطة اخملتصة ابلبت يف الامتس إعادة النظر أو الطعن، عىل أن يبني عند الاقتضاء وجوب 
إيداع الامتس إعادة النظر أو الطعن عن طريق وكيل يكون هل عنوان يف أرايض الطرف 

 املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض؛
 واترخي النطق ابلرفض. "7"

[ إذا مت تقس مي التسجيل ادلويل دلى مكتب ار بتقس مي التسجيل ادلويلاإلخط] (3)
، تذليال 1999 ( من وثيقة2)13 طرف متعاقد مّعني، عقب إخطار ابلرفض وفقا للامدة

لسبب الرفض املذكور يف ذكل اإلخطار، يتوىل ذكل املكتب إخطار املكتب ادلويل بتكل 
 يف التعلاميت اإلدارية.ابملعلومات املتعلقة ابلتقس مي كام هو حمدد 

[ )أ( جيب أن يتعلق إخطار حسب الرفض بتسجيل اإلخطار بسحب الرفض] (4)
 دويل واحد وجيب أن يكون مؤرخا ومّوقعا من املكتب اذلي وّجه اإلخطار.

 جيب أن يتضمن اإلخطار أو يبنّي ما ييل: )ب(
 املكتب اذلي وّجه اإلخطار، "1"
 ورمق التسجيل ادلويل، "2"
التصاممي الصناعية اليت يشملها حسب الرفض أو ال يشملها إذا مل يكن و  "3"

 حسب الرفض يشمل لك التصاممي،
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والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أثر منح امحلاية وفقا  "4"
 للقانون املطبق،

 واترخي حسب الرفض. "5"
ُعدل التسجيل جيب أيضا أن يتضمن اإلخطار أو يبنّي لك التعديالت، إذا  )ج(

 ادلويل يف إجراء دلى املكتب.

[ يتوىل املكتب ادلويل تدوين أي إخطار يتسلمه بناء عىل التدوين] (5)
( يف السجل ادلويل، يكون، يف حال وجود إخطار 4( أو )2" أو )2()ج("1) الفقرة

 ابلرفض، مصحواب ببيان ابلتارخي اذلي أرسل فيه اإلخطار ابلرفض إىل املكتب ادلويل.

[ يتوىل املكتب ادلويل حتويل صور عن اإلخطارات حتويل صور عن اإلخطارات] (6)
 ( إىل صاحب التسجيل ادلويل.4( أو )2" أو )2()ج("1) اليت يتسلّمها بناء عىل الفقرة

 )اثنيا(18القاعدة 
 محلايةبيان مبنح ا

للمكتب اذلي مل [ )أ( جيوز بيان مبنح امحلاية يف حال مل يبّلغ أي إخطار ابلرفض] (1)
يبلّغ إخطارا ابلرفض أن يرسل إىل املكتب ادلويل، خالل الفرتة املطبقة بناء عىل 

()أ( أو )ب(، بياان بأن امحلاية ممنوحة للتصاممي الصناعية، أو بعض التصاممي 1)18 القاعدة
الصناعية، حسب احلال، حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين، علام بأن منح 

(، يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني 3)12 امحلاية، يف حال تطبيق القاعدة
 الفردي.

 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(
 املكتب اذلي وّجه البيان، "1"
 ورمق التسجيل ادلويل، "2"
والتصاممي الصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل إذا مل يكن البيان  "3"

 اممي،يشمل لك التص
والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل، أو س يحدث فيه، نفس  "4"

 أثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق،
 واترخي البيان. "5"
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جيب أيضا أن يتضمن البيان أو يبنّي لك التعديالت إذا ُعدل التسجيل  )ج(
 ادلويل يف إجراء دلى املكتب.

" أو 1()ج("1)18حال انطبقت القاعدة ابلرمغ من الفقرة الفرعية )أ(، يف  )د(
"، حسب احلال، أو يف حال ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية عقب إدخال تعديالت يف 2"

إجراء دلى املكتب، وجب عىل املكتب املذكور أن يرسل إىل املكتب ادلويل البيان املشار 
 إليه يف الفقرة الفرعية )أ(.

املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( يه الفرتة جيب أن تكون الفرتة املطبقة  )ه(
"، حسب احلال، ليك حتدث نفس أثر منح 2" أو "1()ج("1)18املسموح هبا وفقا للقاعدة 

امحلاية وفقا للقانون املطبق، فامي يتعلق بتعيني طرف متعاقد أصدر إعالان وفقا ألي من 
 القاعدتني املذكورتني.

[ )أ( جيوز للمكتب اذلي بلّغ إخطارا ابلرفض وقرر فضبيان مبنح امحلاية عقب الر ] (2)
()أ(، 4)18 حسب الرفض إما لكيا وإما جزئيا، بدال من أن خيطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة

أن يرسل إىل املكتب ادلويل بياان بأن امحلاية ممنوحة للتصاممي الصناعية لكها أو بعضها، 
لطرف املتعاقد املعين، علام بأن منح امحلاية حسب احلال، مما هو حمل التسجيل ادلويل دلى ا

 (.3)12 يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف حال تطبيق القاعدة
 يرد يف البيان ذكر ما ييل: )ب(

 املكتب اذلي وّجه اإلخطار، "1"
 ورمق التسجيل ادلويل، "2"
ويل أو ال يشملها إذا مل والتصاممي الصناعية اليت يشملها التسجيل ادل "3"

 يكن البيان يشمل لك التصاممي،
والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أثر منح امحلاية وفقا  "4"

 للقانون املطبق،
 واترخي البيان. "5"

جيب أيضا أن يتضمن البيان أو يبنّي لك التعديالت إذا ُعدل التسجيل  )ج(
 ادلويل يف إجراء دلى املكتب.
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[ يتوىل املكتب ادلويل التدوين وإعالم صاحب التسجيل ادلويل وحتويل الصور] (3)
تدوين أي بيان يتسلمه بناء عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل وإعالم صاحب التسجيل 

ادلويل بذكل وحتويل صورة عن وثيقة البيان إىل صاحب التسجيل ادلويل يف حال اكن البيان 
 وثيقة.مبلّغا أو ميكن نسخه يف شلك 

 19القاعدة 
 حاالت الرفض اخملالفة لألصول

[ )أ( ال يعترب املكتب ادلويل اإلخطار ابلرفض اإلخطار اذلي ال يعترب كذكل] (1)
 كذكل وال يدّونه يف السجل ادلويل يف احلاالت التالية:

إذا مل يوحض رمق التسجيل ادلويل املعين، ما مل تسمح بياانت أخرى يف  "1"
 التسجيل املذكور؛ اإلخطار بتحديد

 أو إذا مل يوحض أي سبب للرفض؛ "2"
أو إذا أرسل إىل املكتب ادلويل بعد انقضاء الفرتة املطبقة بناء عىل  "3"

 (.1)18القاعدة 
يف حال تطبيق الفقرة الفرعية )أ(، جيب عىل املكتب ادلويل أن يرسل  )ب(

الوقت ذاته صاحب التسجيل صورة من اإلخطار إىل صاحب التسجيل ادلويل، ويبلّغ يف 
ادلويل واملكتب اذلي أرسل اإلخطار ابلرفض أنه ال يعترب اإلخطار إخطاراا ابلرفض، ويوحض 

 أس باب ذكل، إال إذا اس تحال عليه حتديد التسجيل ادلويل املعين.

 [ إذا اكن اإلخطار ابلرفض ]اإلخطار اخملالف لألصول (2)
لرفض، أو ال يس تويف الرشوط غري موقع ابمس املكتب اذلي بلّغ ا "1"

 ؛2 املنصوص علهيا يف القاعدة
 "، عند الاقتضاء؛4()ب("2)18أو ال يس تويف رشوط القاعدة  "2"
أو ال يبني عند الاقتضاء السلطة اخملتصة ابلبت يف الامتس إعادة النظر  "3"

عن أو الطعن واملهةل املطبقة املعقوةل يف ظروف احلال لتقدمي ذكل الالامتس أو الط
 "(؛6()ب("2)18 )القاعدة

 "(؛7()ب("2)18أو ال يبني اترخي النطق ابلرفض )القاعدة  "4"
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وجب عىل املكتب ادلويل مع ذكل أن يدّون الرفض يف السجل ادلويل وحييل صورة من 
اإلخطار إىل صاحب التسجيل ادلويل. وعىل املكتب ادلويل أن يدعو املكتب اذلي بلّغ 

 بدون تأخري، إذا المتس ذكل صاحب التسجيل ادلويل. الرفض إىل تصحيح إخطاره
 

 20القاعدة 
 اإلبطال دلى أطراف متعاقدة معينة

[ إذا ُأبطلت اآلاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف حمتوايت اإلخطار ابإلبطال] (1)
أرايض طرف متعاقد معني ومل يعد اإلبطال حمل أي إعادة نظر أو طعن، وجب عىل مكتب 

املتعاقد اذلي نطقت سلطته اخملتصة ابإلبطال أن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف حال الطرف 
 اكن عىل عمل به. وجيب أن يبني اإلخطار ما ييل:

 السلطة اليت نطقت ابإلبطال؛ "1"
 وأن اإلبطال مل يعد حمل أي طعن؛ "2"
 ورمق التسجيل ادلويل؛ "3"
و ال يشملها إذا مل يكن والتصاممي الصناعية اليت يشملها اإلبطال أ "4"

 اإلبطال يشمل لك التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
 واترخي النطق ابإلبطال واترخي نفاذه. "5"

[ يتوىل املكتب ادلويل تدوين اإلبطال يف السجل ادلويل مع تدوين اإلبطال] (2)
 البياانت الواردة يف اإلخطار ابإلبطال.

 الرابعالفصل 

 والتصحيحاتالتغيريات 

 21القاعدة 
 تدوين التغيري

[ )أ( جيب أن يقدم الامتس التدوين إىل املكتب ادلويل عىل تقدمي الالامتس] (1)
 الاس امترة الرمسية املناس بة إذا اكن الالامتس يتعلق مبا ييل:
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تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل لك التصاممي الصناعية  "1"
 و بعضها؛حمل التسجيل ادلويل أ

 أو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه؛ "2"
أو ختلٍّ عن التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة  "3"

 املعينة أو مجيعها؛
أو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أو  "4"

ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة أكرث من التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل 
 املعينة أو مجيعها.
جيب أن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل. ومع ذكل، جيوز  )ب(

 للامكل اجلديد أن يقدم الامتساا لتدوين تغيري يف امللكية، برشط مراعاة ما ييل:
 أن يكون الالامتس موقعاا من صاحب التسجيل ادلويل؛ "1"
أن يكون الالامتس موقعاا من املاكل اجلديد ومصحوابا بوثيقة تُقّدم  أو "2"

 دليال عىل أن املاكل اجلديد هو فامي يبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجيل ادلويل.

[ جيب أن يتضمن الامتس تدوين التغيري أو يبني ما ييل حمتوايت الالامتس] (2)
 ابإلضافة إىل التغيري امللمتس:

 ل ادلويل املعين؛رمق التسجي "1"
وامس صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس  "2"

 أو عنوانه؛ الوكيل
نني وفقاا للتعلاميت وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه، مبيَّ  "3"

 يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛ اإلدارية، وعنوان بريده اإللكرتوين،
قد أو األطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد والطرف املتعا "4"

ابلنس بة إليه الرشوط اليت تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل، يف حال تغيري يف ملكية 
 التسجيل ادلويل؛

وأرقام التصاممي الصناعية واألطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا  "5"
تسجيل ادلويل ال يتعلق بلك التصاممي الصناعية التغيري يف امللكية، يف حال تغيري يف ملكية ال 

 ولك األطراف املتعاقدة؛
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ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أو أمراا ابقتطاع مبلغ الرسوم  "6"
املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أو 

 يأمر ابقتطاع املبلغ.

[ ال جيوز تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل ابلنس بة إىل لالالامتس غري املقبو ] (3)
طرف متعاقد معنيَّ إذا مل يكن ذكل الطرف املتعاقد ُملَزماا بوثيقة يكون الطرف املتعاقد أو 

 "، ُملَزماا هبا.4("2أحد األطراف املتعاقدة، مما هو مبنيَّ بناء عىل الفقرة )

توف الالامتس الرشوط املطبقة، وجب عىل [ إذا مل يس  الالامتس اخملالف لألصول] (4)
املكتب ادلويل أن خيطر صاحب التسجيل ادلويل بذكل. وإذا قدم الالامتس خشص يدعي أنه 

 املاكل اجلديد، وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر الشخص املذكور بذكل.

أشهر  [ جيوز اس تدراك اخملالفة خالل ثالثةاملهةل املسموح هبا الس تدراك اخملالفة] (5)
من التارخي اذلي يوجه فيه املكتب ادلويل اإلخطار ابخملالفة. وإذا مل تس تدرك اخملالفة خالل 

فرتة األشهر الثالثة املذكورة، وجب اعتبار الالامتس مرتواكا وتوىل املكتب ادلويل توجيه 
إخطار بذكل يف الوقت نفسه إىل صاحب التسجيل ادلويل والشخص اذلي يدعي أنه املاكل 

ديد إذا قدم الالامتس ذكل الشخص. ويرّد املكتب ادلويل أية رسوم مسددة، بعد خصم اجل
 مبلغ يساوي نصف الرسوم املعنية.

[ )أ( يتوىل املكتب ادلويل فوراا تدوين التغيري يف تدوين التغيري واإلخطار به] (6)
اميا. ويف السجل ادلويل وإعالم صاحب التسجيل ادلويل بذكل، رشط أن يكون الالامتس سل

حال تدوين تغيري يف امللكية، يتوىل املكتب ادلويل إعالم صاحب التسجيل ادلويل اجلديد 
 وصاحب التسجيل ادلويل السابق.

ن التغيري ابلتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس مس توفياا  )ب( يدوَّ
بعد تغيري آخر أو بعد جتديد الرشوط املطبقة. وإذا ورد يف الالامتس أن التغيري ينبغي تدوينه 

 التسجيل ادلويل، وجب عىل املكتب ادلويل أن يلزتم بذكل.

مه املاكل اجلديد معالا بأحاكم  )ج( ن تغيري يف امللكية بناء عىل الامتس قدَّ مىت دوِّ
ه املاكل السابق اعرتاضاا كتابياا عىل التغيري إىل املكتب 2()ب("1الفقرة الفرعية ) " ووجَّ

ن. وخُيطر املكتب ادلويل الك الطرفني بذكلادلويل،   اعُترب التغيري كأنه مل يدوَّ
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[ يدّون حتويل التسجيل ادلويل أو نقهل بطريقة تدوين تغيري جزيئ يف امللكية] (7)
أخرى ابلنس بة إىل بعض التصاممي الصناعية فقط أو بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط يف 

ويل اذلي مت حتويل جزء منه أو نقهل بطريقة أخرى. ويشطب السجل ادلويل برمق التسجيل ادل
ن كتسجيل دويل  ل أو املنقول بطريقة أخرى برمق التسجيل ادلويل املذكور ويدوَّ اجلزء احملوَّ

منفصل. وجيب أن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل رمق التسجيل ادلويل اذلي مت حتويل جزء 
  كبري.منه أو نقهل بطريقة أخرى مع حرف التيين

[ إذا أصبح الشخص ذاته صاحب تسجيلني دوليني تدوين دمج تسجيالت دولية] (8)
أو أكرث نتيجة تغيري جزيئ يف امللكية، وجب دمج التسجيالت بناء عىل طلب الشخص 

( مع ما يلزم من تبديل. وجيب أن حيمل التسجيل 6( إىل )1املذكور، وتطبق الفقرات من )
مق التسجيل ادلويل اذلي مت حتويل جزء منه أو نقهل بطريقة أخرى ادلويل النامج عن ادلمج ر

 مع حرف التيين كبري عند الاقتضاء.

 )اثنيا(21القاعدة 
 اإلعالن عن أن التغيري يف امللكية ليس هل أثر

جيوز ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يعلن أن التغيري يف  ]اإلعالن وأثره[ (1)
امللكية املدّون يف السجل ادلويل ليس هل أثر يف أرايض الطرف املتعاقد املذكور. ويرتتب 

هذا اإلعالن ابلنس بة إىل الطرف املتعاقد املذكور أن التسجيل ادلويل املعين يظل  عىل
 الناقل. ابمس

 ( ما يأيت:1 يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة )يبنيَّ  ]حمتوايت اإلعالن[ (2)
 األس باب النافية ألي أثر يرتتب عىل تغيري امللكية، )أ(

 األحاكم األساس ية املعنية من القانون، )ب(
التصاممي الصناعية اليت يتعلق هبا اإلعالن، إذا اكن هذا اإلعالن ال يتعلق  )ج(

  امللكية،جبميع التصاممي الصناعية اليت خضعت لتغيري
إماكنية إعادة النظر يف هذا اإلعالن أو الطعن فيه، وإذا اكن األمر كذكل،  )د(

فاملهةل املعقوةل يف ظروف احلال اللامتس إعادة النظر يف اإلعالن أو الطعن فيه، والسلطة 
اخملتصة ابلبت يف الامتس إعادة النظر أو الطعن، عىل أن يبني عند الاقتضاء وجوب إيداع 



 الالحئة التنفيذية املشرتكة 98
 

 
 

 

س إعادة النظر أو الطعن بوساطة وكيل يكون هل عنوان يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي الامت
 أصدر مكتبه اإلعالن.

( إىل املكتب ادلويل يف 1ُيرسل اإلعالن املشار إليه يف الفقرة ) ]همةل اإلعالن[ (3)
غضون س تة أشهر من اترخي نرش تغيري امللكية املذكور أو يف غضون همةل الرفض املطبقة وفقا 

، مع األخذ ابلتارخي اذلي 1960( من وثيقة 1)8أو املادة  1999( من وثيقة 2)12للامدة 
 ينقيض آخرا.

يدّون املكتب  واإلخطار به والتعديل الالحق للسجل ادلويل[ تدوين اإلعالن] (4)
(، وأن يعّدل السجل ادلويل، 3ادلويل يف السجل ادلويل أي إعالن أجري وفقا للفقرة )

حبيث يكون ذكل اجلزء من التسجيل ادلويل اذلي خضع لإلعالن املذكور من مدوان 
)الناقل(. وخيطر املكتُب كتسجيل دويل منفصل ابمس صاحب التسجيل ادلويل السابق 

ادلويل صاحب التسجيل ادلويل السابق )الناقل( وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد )املنقول 
 إليه( بذكل.

(، جزئيا أو لكيا. 3جيوز حسب أي إعالن أجري وفقا للفقرة ) ]حسب اإلعالن[ (5)
ذا السحب يف ويرَسل إخطار إىل املكتب ادلويل بسحب اإلعالن، ويدّون املكتب ادلويل ه

السجل ادلويل. ويعّدل املكتب ادلويل السجل ادلويل بناء عىل ذكل، وخيطر صاحَب 
 التسجيل ادلويل السابق )الناقل( وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد )املنقول إليه( بذكل.

 22القاعدة 
 تصحيحات يف السجل ادلويل

اء عىل طلب صاحب [ إذا رأى املكتب ادلويل من تلقاء نفسه أو بنالتصحيح] (1)
التسجيل ادلويل أن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أن 

 يُعّدل السجل ويُعمل صاحب التسجيل ادلويل بذكل.

[ حيق ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يعلن يف إخطار رفض آاثر التصحيح] (2)
املرتتبة عىل التصحيح. وتطبق أحاكم  موّجه إىل املكتب ادلويل أنه يرفض الاعرتاف ابآلاثر

 مع ما يلزم من تبديل. 19إىل  18القواعد 
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 اخلامسالفصل 

 التجديدات

 23 القاعدة
 اإلشعار غري الرمسي ابنقضاء املدة

قبل انقضاء مدة مخس س نوات بس تة أشهر، يرسل املكتب ادلويل إىل صاحب 
رخي انقضاء التسجيل ادلويل. وال يُعترب التسجيل ادلويل والوكيل إن وجد، إشعاراا يبنّي فيه ات

 .24عدم تسمل اإلشعار املذكور عذراا لعدم مراعاة أية همةل مشار إلهيا يف القاعدة 

 24القاعدة 
 تفاصيل التجديد

 [ )أ( جيدد التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية:الرسوم] (1)
 رمس أسايس؛ "1"
 1999متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة ورمس تعيني معياري عن لك طرف  "2"

م بإعالن بناء عىل املادة  ، وعن لك طرف متعاقد معنيَّ بناء 1999( من وثيقة 2)7ومل يتقدَّ
 ، من املنشود جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إليه؛1960عىل وثيقة 

 1999ورمس تعيني فردي عن لك طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة  "3"
م بإعال ومن املنشود جتديد التسجيل ادلويل  1999( من وثيقة 2)7ن بناء عىل املادة تقدَّ

 ابلنس بة إليه.
" من الفقرة 2" و"1يرد ذكر مبالغ الرسوم املشار إلهيا يف البندين " )ب(

 )أ( يف جدول الرسوم. الفرعية
ي تسدد الرسوم املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ( يف موعد أقصاه التارخي اذل )ج(

جيب أن جيدد فيه التسجيل ادلويل. ومع ذكل، جيوز تسديد تكل الرسوم خالل س تة أشهر 
من التارخي اذلي جيب أن جيدد فيه التسجيل ادلويل، رشط أن يسدد يف الوقت ذاته املبلغ 

 اإلضايف احملدد يف جدول الرسوم.
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اذلي  لك مبلغ مسدد ألغراض التجديد يتسلمه املكتب ادلويل قبل التارخي )د(
جيب جتديد التسجيل ادلويل فيه بأكرث من ثالثة أشهر يعترب كام لو اكن قد مت تسلمه قبل 

 ذكل التارخي بثالثة أشهر.

[ )أ( إذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد تفاصيل أخرى] (2)
 ادلويل  التسجيل

 ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني، "1"
عي من التصاممي موضع أو ابلنس بة إىل أي تصممي صنا "2"

 ادلويل، التسجيل
وجب أن يكون تسديد الرسوم املطلوبة مصحوابا بترصحي يبني الطرف املتعاقد أو أرقام 

 التصاممي الصناعية اليت ال ينشد جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إلهيا.
إذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل  )ب(

اقد معني عىل الرمغ من انقضاء املدة القصوى محلاية التصاممي الصناعية يف ذكل طرف متع
الطرف املتعاقد، فإن تسديد الرسوم املطلوبة، مبا فهيا رمس التعيني املعياري أو رمس التعيني 

الفردي، حسب احلال، ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد، جيب أن يكون مصحوابا بترصحي 
يدّون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل  يفيد بأنه جيب أن

 املتعاقد. الطرف
إذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل  )ج(

طرف متعاقد معني عىل الرمغ من رفض مدّون يف السجل ادلويل ذلكل الطرف املتعاقد 
نية، فإن تسديد الرسوم املطلوبة، مبا فهيا رمس التعيني ابلنس بة إىل لك التصاممي الصناعية املع 

املعياري أو رمس التعيني الفردي، حسب احلال، ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد، جيب أن 
ن جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل  يكون مصحوابا بترصحي حيدد أنه جيب أن يدوَّ

 ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد.
وز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي طرف متعاقد معنيَّ يتعلق ال جي )د(

أو ختلٍّ مدّون بناء عىل  20به إبطال مدّون للك التصاممي الصناعية بناء عىل القاعدة 
. وال جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي طرف متعاقد معنيَّ فامي يتعلق 21 القاعدة

 20نت حمل إبطال مدّون يف ذكل الطرف املتعاقد بناء عىل القاعدة ابلتصاممي الصناعية اليت اك
 .21أو حمل انتقاص مدّون بناء عىل القاعدة 
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[ )أ( إذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل أقل من املبلغ املطلوب الرسوم الناقصة] (3)
للتجديد، وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل احملمتل 

 فوراا ويف الوقت ذاته. وجيب أن يرد يف اإلخطار حتديد املبلغ املتبقي الواجب تسديده.
إذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل أقل من املبلغ املطلوب ألغراض التجديد بعد  )ب(

()ج(، وجب عىل املكتب ادلويل أال 1انقضاء فرتة األشهر الس تة املشار إلهيا يف الفقرة )
يرّد املبلغ اذلي تسلمه وخيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل يدّون التجديد وأن 

 احملمتل. ووكيهل

 25القاعدة 
 تدوين التجديد والشهادة

[ يدّون التجديد يف السجل ادلويل ابلتارخي اذلي تدوين التجديد واترخي نفاذه] (1)
اإلهمال وجب فيه إجراؤه، حىت إذا ُسددت الرسوم املطلوبة ألغراض التجديد خالل فرتة 

 ()ج(.1)24املشار إلهيا يف القاعدة 

[ يتوىل املكتب ادلويل إرسال شهادة جتديد إىل صاحب الشهادة] (2)
 ادلويل. التسجيل

 السادسالفصل 

 النرش

 26القاعدة 
 رشالن 

[ ينرش املكتب ادلويل يف النرشة معلومات بشأن التسجيالت ادلولية] (1)
 البياانت الوجهية املتعلقة مبا ييل:

 ؛17التسجيالت ادلولية وفقاا للقاعدة  "1"
وحاالت الرفض واإلخطارات األخرى املدّونة بناء عىل القاعدتني  "2"

( مع بيان إماكنية إعادة النظر أو الطعن من عدهما ومن غري ذكر 3)اثنيا()18( و5)18
 الرفض؛ أس باب
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 (؛2)20وحاالت اإلبطال املدّونة بناء عىل القاعدة  "3"
والتغيريات يف امللكية وحاالت ادلمج والتغيريات يف أسامء أحصاب  "4"

 ؛21التسجيالت ادلولية أو عناويهنم وحاالت التخيل والانتقاص املدّونة بناء عىل القاعدة 
 ؛22والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة  "5"
 (؛1)25والتجديدات املدّونة بناء عىل القاعدة  "6"
 ولية غري اجملددة؛والتسجيالت ادل "7"
 ()د(؛3)12وحاالت الشطب املدّونة بناء عىل القاعدة  "8"
واإلعالانت عن أّن التغيري يف امللكية ليس هل أثر وحاالت حسب تكل  "9"

 )اثنيا(.21اإلعالانت املدّونة بناء عىل القاعدة 

[ ينرش املكتب ادلويل عىل موقع معلومات بشأن اإلعالانت ومعلومات أخرى] (2)
 1960أو وثيقة  1999املنظمة عىل اإلنرتنت لك إعالن يتقدم به طرف متعاقد بناء عىل وثيقة 

أو هذه الالحئة التنفيذية وقامئة ابألايم اليت ال يكون فهيا املكتب ادلويل مفتوحاا للجمهور 
 خالل الس نة التقوميية اجلارية والتالية لها.

وقع املنظمة عىل اإلنرتنت. وحيل لك عدد [ تُنرش النرشة عىل مطريقة نرش النرشة] (3)
( من وثيقة 4)16()ب( و3)10ينرش من النرشة حمل إرسال النرشة املشار إليه يف املادتني 

، ويُعترب لك مكتب معين كام لو اكن قد تسمّل لك 1960()ب( من وثيقة 3)6واملادة  1999
( من 2)8ت، ألغراض املادة عدد من النرشة يف اترخي نرشها عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتن

 .1960وثيقة 

 السابعالفصل 

 الرسوم

 27القاعدة 
 مبالغ الرسوم وتسديدها

 1960ووثيقة  1999[ حتدد مبالغ الرسوم املس تحقة بناء عىل وثيقة مبالغ الرسوم] (1)
وهذه الالحئة التنفيذية يف جدول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنفيذية واذلي يعد جزءاا ال 

 ".3()أ("1)12يتجزأ مهنا، ما عدا رسوم التعيني الفردية املشار إلهيا يف القاعدة 
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[ )أ( تسدد الرسوم للمكتب ادلويل مبارشة، مع مراعاة الفقرة نظام التسديد] (2)
 ()ج(.3)12الفرعية )ب( والقاعدة 

إذا أودع الطلب ادلويل عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه  )ب(
دع، جاز تسديد الرسوم املس تحقة لقاء ذكل الطلب عن طريق ذكل املكتب إذا اكن يقبل املو 

حتصيل تكل الرسوم وحتويلها واكن املودع أو صاحب التسجيل ادلويل يرغب يف ذكل. 
 ويتوىل املكتب اذلي يقبل حتصيل الرسوم وحتويلها إخطار املدير العام بذكل.

 وم للمكتب ادلويل وفقاا للتعلاميت اإلدارية.[ تسدد الرسطريقة تسديد الرسوم] (3)

ما  [ عند تسديد أي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيانالبياانت املصاحبة للتسديد] (4)
 ييل:

امس املودع والتصممي الصناعي املعين وسبب التسديد، قبل إجراء  "1"
 التسجيل ادلويل؛

ادلويل وسبب وامس صاحب التسجيل ادلويل املعين ورمق التسجيل  "2"
 التسديد، بعد إجراء التسجيل ادلويل.

[ )أ( يعترب الرمس مسدداا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه اترخي التسديد] (5)
 ()د( والفقرة الفرعية )ب(.1)24املكتب ادلويل املبلغ املطلوب، رشط مراعاة القاعدة 

دلى املكتب ادلويل وتسمّل إذا اكن املبلغ املطلوب متوفراا يف حساب مفتوح  )ب(
ذكل املكتب تعلاميت من صاحب احلساب ابقتطاع املبلغ، فإن الرمس يعترب مسدداا للمكتب 
ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل طلباا دولياا أو الامتساا لتدوين تغيري أو تعلاميت 

 لتجديد تسجيل دويل.

لطلب ادلويل عن طريق مكتب الطرف [ )أ( إذا أودع اتغيري مبلغ الرسوم] (6)
املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع وحصل تغيري يف مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لقاء إيداع 
الطلب ادلويل ما بني التارخي اذلي تسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل من هجة والتارخي 

لرمس املطبق يكون اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل من هجة أخرى، فإن ا
 الرمس النافذ يف التارخي األس بق من بني هذين التارخيني.

إذا حصل تغيري يف مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لتجديد تسجيل دويل ما  )ب(
بني اترخي التسديد واترخي اس تحقاق التجديد، فإن الرمس املطبق يكون الرمس النافذ يف اترخي 
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()د(. ويف حاةل 1)24مبثابة اترخي التسديد بناء عىل القاعدة التسديد أو التارخي اذلي يعترب 
تسديد الرمس بعد اترخي الاس تحقاق، فإن الرمس املطبق يكون الرمس النافذ يف اترخي 

 الاس تحقاق.
إذا حصل تغيري يف مبلغ أي رمس خالف الرسوم املشار إلهيا يف الفقرتني  )ج(

ن املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب الفرعيتني )أ( و)ب(، فإن املبلغ املطبق يكو
 ادلويل الرمس.

 28القاعدة 
 الرسوم معةل تسديد

[ يمت التسديد يف لك احلاالت بناء عىل هذه الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية] (1)
الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية، حىت إذا سددت الرسوم عن طريق 

لها بعمةل أخرى.   مكتب حصَّ

[ )أ( إذا تقدم طرف متعاقد حتديد مبـلغ رسـوم التعيني الفردية ابلعمةل السويرسية] (2)
( يعرب فيه عن رغبته يف 1)36أو القاعدة  1999من وثيقة ( 2)7 بإعالن بناء عىل املادة

حتصيل رمس تعيني فردي، وجب عليه أن يبنّي للمكتب ادلويل مبلغ الرمس حمسوابا ابلعمةل 
 اليت يس تعملها مكتبه.

إذا ورد حتديد الرمس يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( بعمةل  )ب(
املدير العام حيدد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية عىل خالف العمةل السويرسية، فإن 

 أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف املتعاقد املعين.
إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت  )ج(

حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ رمس التعيني الفردي يزيد عىل سعر الرصف األخري املطبق 
% عىل األقل خالل أكرث من 5 لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أو يقل عنه بنس بة

ملكتب ذكل الطرف املتعاقد أن يطلب إىل املدير العام أن حيدد ثالثة أشهر متتالية، جاز 
مبلغاا جديداا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة املطبق 

يف اليوم السابق لتارخي تقدمي ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام اإلجراءات الالزمة لهذا 
اراا من التارخي اذلي حيدده املدير العام، رشط أن يقع ذكل الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتب
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التارخي بعد شهر عىل األقل وشهرين عىل األكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة 
 اإلنرتنت. عىل

إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت  )د(
% عىل األقل عن سعر 10رمس التعيني الفردي يقل بنس بة حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ 

الرصف األخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية خالل أكرث من ثالثة أشهر 
متتالية، فإن املدير العام حيدد مبلغاا جديداا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أساس سعر 

بلغ اجلديد اعتباراا من التارخي اذلي حيدده الرصف الرمسي الراهن لألمم املتحدة. ويطبق امل 
املدير العام، رشط أن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل األقل وشهرين عىل األكرث من اترخي 

 نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت.

 29القاعدة 
 تدوين مبالغ الرسوم حلساب األطراف املتعاقدة املعنية

فردي يسدد للمكتب ادلويل عن الطرف املتعاقد يقيد لك رمس تعيني معياري أو 
حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل للشهر اذلي مت فيه تدوين 

التسجيل ادلويل أو التجديد اذلي سدد عنه ذكل الرمس، أو ما أن يتسمل املكتب ادلويل 
 نية.ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي إن تعلق األمر بدفعة اث



 الالحئة التنفيذية املشرتكة 106
 

 
 

 

 ]حذف[ الثامنالفصل 

 ]حذفت[ 30القاعدة 

 ]حذفت[ 31القاعدة 

 

 التاسعالفصل 

 أحاكم متنوعة

 32 القاعدة
 مس تخرجات وصور ومعلومات بشأن التسجيالت ادلولية املنشورة

[ جيوز ألي خشص أن حيصل من املكتب ادلويل عىل أي مما الرشوط الشلكية] (1)
 تسديد رمس حُيدد مبلغه يف جدول الرسوم:ييل خبصوص تسجيل دويل منشور مقابل 

 مس تخرجات من السجل ادلويل؛ "1"
قة عن أمور مدّونة يف السجل ادلويل أو عن عنارص  "2" وصور ُمصدَّ

 واردة يف ملف التسجيل ادلويل؛
قة عن أمور مدّونة يف السجل ادلويل أو عن عنارص  "3" وصور غري ُمصدَّ

 واردة يف ملف التسجيل ادلويل؛
ومعلومات كتابية عن حمتوايت السجل ادلويل أو عن ملف  "4"

 ادلويل؛ التسجيل
 وصورة مشس ية عن عيِّنة من العيِّنات. "5"

[ ال جيوز ألية سلطة من اإلعفاء من التصديق أو أي نوع آخر من التوثيق] (2)
سلطات أي طرف متعاقد أن تقتيض التصديق أو التوثيق بأي شلك آخر عىل واثئق من 

" مما حيمل خمت املكتب ادلويل وتوقيع املدير العام أو 2" و"1("1املشار إليه يف الفقرة )النوع 
خشص يترصف ابلنيابة عنه، أو أن يلمتس تصديق ذكل اخلمت أو التوقيع من أي خشص أو أية 

سلطة أخرى. وترسي هذه الفقرة مع ما يلزم من تبديل عىل شهادة التسجيل ادلويل املشار 
 (.1)15اعدة إلهيا يف الق
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 33القاعدة 
 تعديل بعض القواعد

[ يقتيض تعديل األحاكم التالية من هذه الالحئة التنفيذية إجامع رشط اإلجامع] (1)
 :1999األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

 (؛4)13القاعدة   "1"
 (.1)18والقاعدة  "2"

الالحئة التنفيذية [ يقتيض تعديل األحاكم التالية من رشط أغلبية األربعة أخامس] (2)
 :1999( من هذه القاعدة أغلبية أربعة أخامس األطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة 3والفقرة )

 (؛7)7القاعدة  "1"
 ()ب(؛3)9والقاعدة  "2"
 ()أ(؛1)16والقاعدة  "3"
 ".3("1)17والقاعدة  "4"

إلهيا يف [ جيب إرسال أي اقرتاح لتعديل حمك من األحاكم املشار اإلجراءات] (3)
( إىل لك األطراف املتعاقدة قبل شهرين عىل األقل من افتتاح دورة امجلعية 2( أو )1الفقرة )

 املدعوة إىل اختاذ قرار بشأن الاقرتاح.

 34القاعدة 
 التعلاميت اإلدارية

[ )أ( يضع املدير العام التعلاميت وضع التعلاميت اإلدارية واملسائل اليت تشملها] (1)
 أن يعدلها. وعليه أن يستشري ماكتب األطراف املتعاقدة خبصوص التعلاميت اإلدارية. وهل

 اإلدارية املقرتحة أو التعديالت اليت تقرتهحا األطراف املتعاقدة.
جيب أن تتناول التعلاميت اإلدارية املسائل اليت تشري إلهيا هذه الالحئة  )ب(

تتناول التفاصيل املتعلقة بتطبيق هذه  التنفيذية رصاحة ابالقرتان بتكل التعلاميت كام جيب أن
 الالحئة التنفيذية.

[ للجمعية أن تدعو املدير العام إىل تعديل أي حمك من أحاكم سلطة امجلعية] (2)
 التعلاميت اإلدارية وعىل املدير العام أن يبارش ذكل.
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ىل موقع [ )أ( تنرش التعلاميت اإلدارية وأي تعديل يطرأ علهيا عالنرش واترخي نفاذه] (3)
 املنظمة عىل اإلنرتنت.

يرد يف لك نرشة حتديد التارخي اذلي تصبح فيه األحاكم املنشورة انفذة.  )ب(
وجيوز أن ختتلف التوارخي ابختالف األحاكم، عىل أنه ال جيوز إعالن نفاذ أي حمك قبل نرشه 

 عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت.

أو هذه الالحئة  1960أو وثيقة  1999تنازع التعلاميت اإلدارية مع وثيقة ] (4)
[ يف حال تنازع أي حمك من أحاكم التعلاميت اإلدارية وأي حمك من أحاكم وثيقة التنفيذية

أو هذه الالحئة التنفيذية، تكون الغلبة للحمك الوارد يف الوثيقة املعنية  1960أو وثيقة  1999
 أو هذه الالحئة التنفيذية.

 35القاعدة 
 1999ف املتعاقدة مبوجب وثيقة إعالانت األطرا

( من وثيقة 2( و)1)30[ تطبق املادة تقدمي اإلعالانت ودخولها حزي التنفيذ] (1)
()أ( أو 3)9( أو 1)8مع ما يلزم من تبديل عىل تقدمي أي إعالن بناء عىل القاعدة  1999

 ()ب( وعىل دخوهل حزي التنفيذ.1)18( أو 4)13

( يف أي وقت 1إعالن مشار إليه يف الفقرة ) [ جيوز حسب أيحسب اإلعالانت] (2)
اكن مبوجب إخطار موجه إىل املدير العام. ويدخل حسب اإلعالن حزي النفاذ ما أن يتسمل 

املدير العام اإلخطار بسحبه أو يف أي اترخي الحق ذلكل ومبنيَّ يف اإلخطار. ويف حال التقدم 
ن ال يؤثر يف التسجيل ادلويل اذلي ()ب(، فإن حسب اإلعال1)18بإعالن بناء عىل القاعدة 

 يكون اترخيه سابقاا للتارخي اذلي يدخل فيه حسب اإلعالن حزي التنفيذ.
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 36القاعدة 
 1960إعالانت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

، جيوز ألي 1960)ب( من وثيقة 2(1)15[ ألغراض املادة رمس التعيني الفردي] *(1)
يكون مكتبه مكتباا فاحصاا أن خيطر املدير العام، مبوجب  1960طرف متعاقد مبوجب وثيقة 

" يُس تعاض عنه برمس 2()أ("1)12إعالن، بأن رمس التعيني املعياري املشار إليه يف القاعدة 
، عىل أن يُبنيَّ 1960تعيني فردي، خبصوص أي طلب دويل يرد فيه تعيينه بناء عىل وثيقة 

ه يف إعالن الحق. وال جيوز أن يكون املبلغ املذكور مبلغ الرمس يف اإلعالن مع إماكنية تغيري
هل من املودع مقابل منح  أعىل مما يُعادل املبلغ اذلي حيق ملكتب ذكل الطرف املتعاقد أن حُيصِّ

امحلاية لفرتة موازية والعدد ذاته من التصاممي الصناعية، عىل أن خُتصم من ذكل املبلغ 
 الوفورات النامجة عن اإلجراء ادلويل.

إخطار املدير  1960[ يتوىل لك طرف متعاقد مبوجب وثيقة فرتة امحلاية القصوى] (2)
 العام، مبوجب إعالن، بفرتة امحلاية القصوى املنصوص علهيا يف قانونه.

( يف 2( و)1[ جيوز تقدمي أي إعالن بناء عىل الفقرتني )موعد تقدمي اإلعالانت] (3)
 أحد املوعدين التاليني:

. ويف 1960( من وثيقة 2)26الوثيقة املشار إلهيا يف املادة  عند إيداع "1"
مت ابإلعالن ُملَزمة  هذه احلاةل، تصبح الوثيقة انفذة يف التارخي اذلي تصبح فيه ادلوةل اليت تقدَّ

 هبذه الوثيقة،

                                                

 توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي: ]مالحظة الويبو[: *
 1999 ( من وثيقة2)7 "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت بإعالن بناء عىل املادة

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن تبنّي، يف ذكل اإلعالن أو يف إعالن جديد، أن 1)36 أو القاعدة
% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل أقرب رمق بال 10ليبلغ  الرمس الفردي الواجب دفعه خُيفض

كسور( يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان األقل منوا املذكورة 
األقل منوا. يف قامئة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول األعضاء فهيا من البدلان 

وحتث امجلعية تكل األطراف املتعاقدة أيضا عىل أن تبنّي أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات ادلولية اليت 
يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان 

 1999ولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادل
 حرصاي."
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. 1960( من وثيقة 2)26أو بعد إيداع الوثيقة املشار إلهيا يف املادة  "2"
الوثيقة انفذة بعد شهر من التارخي اذلي يتسمّل فيه املدير العام الوثيقة ويف هذه احلاةل، تصبح 

أو يف أي اترخي الحق يكون مبيَّنا يف اإلعالن، عىل أال يرسي إال عىل التسجيل ادلويل اذلي 
 يكون اترخيه هو اترخي اإلعالن الفعيل أو اترخياا الحقاا هل.

 37القاعدة 
 أحاكم انتقالية

 [ )أ( ألغراض هذا احلمك:1934نتقالية املتعلقة بوثيقة األحاكم الا] (1)
" وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف لندن يف 1934تعين عبارة "وثيقة  "1"

 ؛1934يونيو  2
" طرفاا متعاقدا 1934وتعين عبارة "طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل وثيقة  "2"

 مدّون امسه هبذه الصفة يف السجل ادلويل؛
إشارة إىل "طلب دويل" أو "تسجيل دويل"، عند وتعترب لك  "3"

 .1934الاقتضاء، بأهنا تشمل اإلشارة إىل "إيداع دويل" كام تشري إليه وثيقة 
التفاق  1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999تظل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  )ب(

املودعة قبل ذكل  ، تطبق عىل الطلبات ادلولية2010يناير  1الهاي، كام اكنت انفذة قبل 
التارخي واليت مل تزل قيد النظر يف ذكل التارخي، وعىل أي طرف متعاقد يكون معيّنا بناء عىل 

 يف تسجيل دويل انمج عن طلب دويل مودع قبل ذكل التارخي. 1934وثيقة 

تطبق  2010أبريل  1النافذة قبل  6[ تظل القاعدة حمك انتقايل يتعلق ابللغات] (2)
 ادلولية املودعة قبل ذكل التارخي وعىل التسجيالت ادلولية النامجة عهنا.عىل الطلبات 

" بصيغهتا 3("1)17[ يس متر تطبيق القاعدة مبوعد النرش يتعلقحمك انتقايل ] (3)
عىل أي تسجيل دويل ينتج عن طلب دويل ُأودع قبل ذكل ، 2022يناير  1النافذة قبل 

 التارخي.
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 جدول الرسوم
 (2015يناير  1)انفذ اعتباراا من 

 ابلفرناكت السويرسية

 الطلبات ادلولية أوالا:

 *الرمس األسايس .1
 397 عن تصممي واحد  1.1
 عن لك تصممي إضايف مشمول يف 2.1

 19 الطلب ادلويل نفسه

 رمس النرش* .2
 17 عن لك نسخة تنرش 1.2
 ابإلضافةعن لك صفحة تظهر علهيا نسخة أو أكرث،  2.2

 150 األوىل )إذا اكنت النسخ ورقية(إىل الصفحة 

 الرمس اإلضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف .3
 2 *إذا اكن عدد اللكامت يفوق املائة

                                                

% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل 10ختفض الرسوم الواجب دفعها للمكتب ادلويل لتبلغ  *
أقرب رمق بال كسور( عىل طلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان األقل منوا 

ة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول األعضاء فهيا من البدلان األقل املذكورة يف قامئ
منوا. ويطبّق التخفيض أيضا عىل الطلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد 

 تكل املنظمة احلكومية ادلولية هو من البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان األقل منوا، فدوةل عضوا يف
حرصاي. ويف حال فاق عدد املودعني الواحد، وجب أن يس تويف  1999ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة 

 لك واحد املعايري املذكورة. 
فرناك سويرساي )عن تصممي واحد( وفرنكني اثنني  40 ويف حال تطبيق التخفيض، يكون الرمس األسايس

 ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه(، ورمس النرش فرنكني اثنني عن لك نسخة )عن لك تصممي إضايف
فرناك سويرساي عن لك صفحة تظهر علهيا نسخة أو أكرث، ابإلضافة إىل الصفحة األوىل، ويكون الرمس  15و

 اإلضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف إذا اكن عدد اللكامت يفوق املائة، فرناك واحدا عن لك
 مخس لكامت بعد املائة.
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 ابلفرناكت السويرسية

 **رمس التعيني املعياري .4
 يف حال تطبيق املس توى واحد: 1.4

 42 عن تصممي واحد 1.1.4
 إضايفعن لك تصممي  2.1.4

 2 ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه
 يف حال تطبيق املس توى اثنني: 2.4

 60 عن تصممي واحد 1.2.4
 عن لك تصممي إضايف 2.2.4

 20 ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه
 يف حال تطبيق املس توى ثالثة: 3.4

 90 عن تصممي واحد 1.3.4
 عن لك تصممي إضايف 2.3.4

 50 ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه

                                                

% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور( عىل 10ختفض الرسوم املعيارية لتبلغ  **
طلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان األقل منوا املذكورة يف قامئة األمم 

كون أغلبية ادلول األعضاء فهيا من البدلان األقل منوا. ويطبّق التخفيض املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية ت
أيضا عىل الطلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان األقل 

 منوا، وإذا مل يكن من البدلان األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية ويكون الطلب
حرصاي. ويف حال فاق عدد املودعني الواحد، وجب أن يس تويف لك واحد  1999ادلويل خاضعا لوثيقة 

 املعايري املذكورة.
فرناكت سويرسية )عن تصممي واحد( وفرناك  4 ويف حال تطبيق التخفيض، يكون الرمس التعيني املعياري

فرناكت سويرسية  6ملس توى واحد، وواحدا )عن لك تصممي إضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه( يف ا
)عن تصممي واحد( وفرنكني اثنني )عن لك تصممي إضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه( يف املس توى 

فرناكت سويرسية )عن لك تصممي إضايف ومشمول يف  5فرناكت سويرسية )عن تصممي واحد( و 9اثنني، و
 الطلب ادلويل نفسه( يف املس توى ثالثة.
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 ابلفرناكت السويرسية

 رمس التعيني الفردي )حُيّدد لك طرف متعاقد معين مبلغ .5
 رمس التعيني الفردي اذلي خيصه(

 ]حذف[ اثنياا:

 ]حذف[ .6

 جتديد التسجيل ادلويل النامج عن طلب دويل اثلثاا:
 حرصايا أو جزئياا  1999أو وثيقة  1960خيضع لوثيقة 

 الرمس األسايس .7
 200 واحدعن تصممي  1.7
 عن لك تصممي إضايف ومشمول  2.7

 17 يف التسجيل ادلويل نفسه

 رمس التعيني املعياري .8
 21 عن تصممي واحد 1.8
 عن لك تصممي إضايف ومشمول  2.8

 1 يف التسجيل ادلويل نفسه

                                                
  الويبو[: توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي:]مالحظة 

 1999 ( من وثيقة2)7 "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت بإعالن بناء عىل املادة
( من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن تبنّي، يف ذكل اإلعالن أو يف إعالن جديد، أن 1)36 أو القاعدة

% من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل أقرب رمق بال 10دفعه خُيفض ليبلغ الرمس الفردي الواجب 
كسور( يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان األقل منوا املذكورة 

ن البدلان األقل منوا. يف قامئة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول األعضاء فهيا م
وحتث امجلعية تكل األطراف املتعاقدة أيضا عىل أن تبنّي أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات ادلولية اليت 
يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان 

 1999كومية ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احل
 حرصاي."
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 ابلفرناكت السويرسية

 رمس التعيني الفردي )حُيّدد لك طرف متعاقد .9
 خيصه(رمس التعيني الفردي اذلي 

 *** رمس إضايف )عن فرتة إهمال( .10

 ]حذف[ رابعاا:

 ]حذف[ .11

 ]حذف[ .12

 تدوينات خمتلفة خامساا:

 144 تغيري يف امللكية .13

 تغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه .14
 144 عن تسجيل دويل واحد 1.14
 عن لك تسجيل دويل إضايف للامكل ذاته، 2.14

 72 نفسهيكون مشموال يف الالامتس 

 144 التخيل .15

 144 الانتقاص .16

 معلومات بشأن تسجيالت دولية منشورة سادساا:

 تقدمي مس تخرج من السجل ادلويل عن .17
 144 تسجيل دويل منشور

  

                                                

 .% من رمس التجديد األسايس50 ***
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 ابلفرناكت السويرسية

 تقدمي صور غري معمتدة عن السجل ادلويل  .18
 أو عن مستندات من ملف لتسجيل دويل منشور

 26 الصفحات امخلس األوىلعن  1.18
 عن لك صفحة إضافية بعد الصفحة اخلامسة، 2.18

 إذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه 
 2 وتتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته

 تقدمي صور معمتدة عن السجل ادلويل  .19
 أو عن مستندات من ملف لتسجيل دويل منشور

 46 عن الصفحات امخلس األوىل 1.19
 حة إضافية بعد الصفحة اخلامسة، عن لك صف 2.19

 إذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه 
 2 وتتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته

 57 تقدمي صورة مشس ية عن عيِّنة .20

 تقدمي معلومات كتابية عن حمتوايت السجل ادلويل  .21
 أو عن ملف تسجيل دويل منشور

 82 عن تسجيل دويل واحد 1.21
 دويل إضايف يتعلق ابملاكل ذاته،عن لك تسجيل  2.21

 10 إذا اكنت املعلومات ذاهتا ملمتسة يف الوقت ذاته

 البحث يف قامئة ماليك التسجيالت ادلولية .22
 82 عن لك حبث يتعلق ابمس خشص طبيعي أو معنوي 1.22
 عن لك تسجيل دويل يكتشف ابإلضافة 2.22

 10 إىل التسجيل األول

 رمس إضايف مقابل تبليغ مس تخرجات أو صور أو معلومات  .23

 4 أو تقارير حبث ابلفاكس
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. هما املكتب ادلويل سابعاا  اخلدمات اليت يُقدِّ

ل رساما، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ال  .24 جيوز للمكتب ادلويل أن حُيصِّ
 يشملها جدول الرسوم.

 

 
 



 117 التعلاميت اإلدارية 
 

 
 

 

 التعلاميت اإلدارية
 لتطبيق اتفاق الهاي

 (2022أبريل  1يف )نّص انفذ 

 احملتوايتقامئة 

 تعريف املصطلحات اجلزء األول:
 تعابري خمترصة :101البند 

 الاتصاالت مع املكتب ادلويل الثاين: اجلزء
 الاتصاالت الكتابية وعدة واثئق يف مغلّف واحد :201البند 
 التوقيع :202البند 
 ]حذف[  :203البند 
 الاتصاالت اإللكرتونية :204البند 
 التبليغات عرب حساابت املس تخدمني املتاحة عىل :205البند 

 موقع املنظمة عىل اإلنرتنت

 املقتضيات املتعلقة ابألسامء والعناوين اجلزء الثالث:
 األسامء والعناوين :301البند 
 للمراسةل بريد إلكرتوين عنوان :302البند 

 الطلب ادلويل  املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عنارص اجلزء الرابع:
 تصوير النسخ :401البند 
 تصوير التصممي الصناعي :402البند 
 امحلايةالتخيل عن  :403البند 
 املقتضيات املتعلقة ابلصور الشمس ية وغريها من الصور البيانية :404البند 
 ترقمي النسخ :405البند 
 املقتضيات املتعلقة ابلعينات :406البند 
 العالقة بتصممي صناعي رئييس أو طلب أو تسجيل رئييس :407البند 
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 الرفض اجلزء اخلامس:
 فضاترخي إرسال اإلخطار ابلر   :501البند 
 اإلخطار بتقس مي التسجيل ادلويل :502البند 

 النرش قبل  الامتس تدوين انتقاص أو ختلٍّ  اجلزء السادس:
 املوعد األخري اللامتس تدوين انتقاص أو ختّل  :601البند 

 التجديد  اجلزء السابع:
 اإلشعار غري الرمسي ابنقضاء التسجيل ادلويل  :701البند 

 الرسوم  اجلزء الثامن:
 طرق ادلفع :801البند 

 النسخ الرسية اجلزء التاسع:
 إرسال النسخ الرسية :901البند 
 حتديث البياانت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل :902البند 
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 اجلزء األول
 تعريف املصطلحات

 تعابري خمترصة :101البند 

 ألغراض هذه التعلاميت اإلدارية: )أ(

التنفيذية املشرتكة التفاق الهاي بشأن تعين لكمة "الالحئة" الالحئة  "1"
 الصناعية؛ التسجيل ادلويل للتصاممي

 وتعين لكمة "القاعدة" قاعدة من الالحئة التنفيذية. "2"

 1 يكون للعبارة املس تعمةل يف هذه التعلاميت اإلدارية واملشار إلهيا يف القاعدة )ب(
 املعىن ذاته اخملصص لها يف الالحئة التنفيذية.

 لثايناجلزء ا
 الاتصاالت مع املكتب ادلويل

 الاتصاالت الكتابية وعدة واثئق يف مغّلف واحد :201البند 

يكون لك تبليغ موجه إىل املكتب ادلويل مكتواب عىل آةل الطباعة أو آةل  )أ(
 أخرى ويكون موقعا.

إذا احتوى املغلف الواحد عىل عدة واثئق، وجب أن تكون الواثئق  )ب(
 تذكر لك واحدة مهنا.مشفوعة بقامئة 

 التوقيع :202البند 

 .و خمتوماأ مطبوعاابآلةل أو يكون التوقيع خبط اليد أو  )أ(

" 1)أ("204فامي يتعلق ابالتصاالت اإللكرتونية املشار إلهيا يف البند  )ب(
، جيوز الاس تعاضة عن 205والتبليغات عرب حساابت املس تخدمني املشار إلهيا يف البند 

اذلي حيدده املكتب ادلويل. وفامي يتعلق ابالتصاالت اإللكرتونية  التوقيع بأسلوب التعريف
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"، جيوز الاس تعاضة عن التوقيع بأسلوب التعريف املتفق عليه 2)أ("204املشار إلهيا يف البند 
 بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.

 ]حذف[ :203البند 

 

 الاتصاالت اإللكرتونية :204البند 

الاتصاالت مع املكتب ادلويل بوسائل إلكرتونية جيوز أن تكون  "1" )أ(
والطريقة والشلك اذلي حيدده املكتب ادلويل وتُنرش مواصفاته عىل موقع املنظمة  ابلوقت

 اإلنرتنت. عىل

" أعاله، ورشط مراعاة الفقرة )د( أدانه، 1ابلرمغ من الفقرة الفرعية " "2"
ملعين واملكتب ادلويل بطريقة يتفق علهيا جيوز أن تكون الاتصاالت اإللكرتونية بني املكتب ا

 املكتب ادلويل واملكتب املعين.

يسارع املكتب ادلويل إىل إرسال بريد إلكرتوين إىل مرسل التبليغ اإللكرتوين  )ب(
يعلمه بتسمّل تبليغه، وإذا اكن التبليغ غري مكمتل أو يس تحيل اس تعامهل، يسارع املكتب ادلويل 

أيضا، رشيطة أن ميكن التعّرف عىل املرِسل والاتصال به. وجيب أن إىل إعالم املرِسل بذكل 
حيتوي بريد اإلعالم التارخي اذلي تسمّل فيه املكتب ادلويل بريد املرِسل إذا اكن الربيد حيتوي 

 عىل طلب دويل.

يف حال إرسال تبليغ إىل املكتب ادلويل ابلوسائل اإللكرتونية، وتسبّب فرق  )ج(
إرسال التبليغ وجنيف يف أن خيتلف اترخي بدء اإلرسال عن التارخي اذلي التوقيت بني ماكن 

 يتسمّل فيه املكتب ادلويل التبليغ املكمتل، يعترب التارخي األبكر مبثابة اترخي التسمّل.

يف حال رغب مكتب طرف متعاقد يف تسمل تبليغ من املكتب ادلويل بتوارخي  )د(
كل املكتب إخطار املكتب ادلويل بذكل وبيان صدور لك عدد من النرشة، يتعنّي عىل ذ

 عنوان الربيد اإللكرتوين اذلي ُيرسل ذكل التبليغ إليه.



 121 التعلاميت اإلدارية 
 

 
 

 

 : التبليغات عرب حساابت املس تخدمني205البند 
 املتاحة عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت

جيوز للطرف املهمت اذلي وافق عىل "رشوط الاس تخدام" الصادرة عن  )أ(
ق عىل التبليغات ابس تعامل امس املس تخدم املكتب ادلويل إنش اء حساب مس تخدم. ويصدَّ

 ولكمة املرور لصاحب حساب املس تخدم.

جيوز تقدمي طلب دويل أو الامتس آخر، عىل النحو احملّدد يف "رشوط  )ب(
الاس تخدام"، عرب واهجة إلكرتونية يتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت، مع 

 ن للربيد إلكرتوين.بيان عنوا

جيوز للمكتب ادلويل إرسال تبليغات إىل صاحب احلساب عرب  )ج(
 املس تخدم. حساب

 اجلزء الثالث
 املقتضيات املتعلقة ابألسامء والعناوين

 األسامء والعناوين :301البند 

إذا اكن الشخص خشصا طبيعيا، يكون الامس املبنّي امس العائةل أو اللقب  )أ(
 الواحد أو األكرث.والامس الشخيص 

إذا اكن الشخص خشصا معنواي، يكون الامس املبنّي امس التسمية الاكمةل  )ب(
 ذلكل الشخص املعنوي.

إذا اكن الامس حبروف غري احلروف الالتينية، يبنّي ذكل الامس حسب  )ج(
نطقه ابحلروف الالتينية وفقا لنظام النطق بلغة الطلب ادلويل. وإذا اكن الشخص خشصا 

واي هل امس حبروف غري احلروف الالتينية، جاز الاس تعاضة عن بيانه حسب نطقه معن
 ابحلروف الالتينية برتمجة إىل لغة الطلب ادلويل.
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يبنّي العنوان بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسيع، وحيتوي،  )د(
وجد. وجيوز ابإلضافة إىل  كحد أدىن عىل لك الوحدات اإلدارية املعنية، حىت رمق املزنل إن

 الهاتف.رمق ذكل بيان 

 للمراسةل بريد إلكرتوين عنوان :302البند 

بريد عنوان تقدمي  يف حال تعدد املودعني أو املالكني اجلدد من دون تعيني وكيل، وجب
م واحد للمراسةل. وإذا مل إلكرتوين  الربيد اإللكرتوين يعد عنوان ف عنوان من ذكل القبيل، يقدَّ

 لمراسةل.ل الربيد اإللكرتوينعنوان هو شخص املذكور أوال ل ل 

 اجلزء الرابع
 املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عنارص الطلب ادلويل

 تصوير النسخ :401البند 

جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل الواحد عىل صور مشس ية وغريها من الصور  )أ(
 البيانية، تكون ابألبيض واألسود أو ابأللوان.

ال جيوز أن يزيد عدد صور عن لك نسخة مرفقة ابلطلب ادلويل  )ب(
 الواحدة. عىل

تكون الصور الشمس ية أو غريها من الصور البيانية املرفقة ابلطلب ادلويل  )ج(
واللون األبيض األمكد. وتس تعمل  A4ملصقة أو مطبوعة مبارشة عىل ورقة منفصةل حبجم 

 نسخة. 25كرث من الورقة معوداي وال جيوز أن تظهر علهيا أ

تكون النسخ املرفقة ابلطلب ادلويل مرتبة ابالجتاه اذلي يود املودع أن تظهر  )د(
به عند النرش. وإذا اكن الطلب مودعا عىل الورق، ينبغي أن يكون تصوير لك تصممي صناعي 

 ملميرتات. 5حماطا هبامش ال يقّل عن 

زوااي مس تقمية ال حيتوي جيب أن يقع لك تصوير يف إطار ذي أربعة أطراف ب )ه(
عىل أي تصوير آخر أو جزء من تصوير آخر وال أي ترقمي. وال جيوز أن تكون الصور 

 الشمس ية أو غريها من الصور البيانية مطوية أو مش بوكة أو حمتوية عىل أي عالمة. 
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 تصوير التصممي الصناعي :402البند 

عىل التصممي الصناعي  تقترص الصور الشمس ية أو غريها من الصور البيانية )أ(
وحده أو املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل التصممي الصناعي، من غري أي غرض آخر أو ملحق 

 أو إنسان أو حيوان.

ال جيوز أن تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصممي صناعي يف الصورة  )ب(
حد عىل األقل وابلنس بة إىل تصوير واس نتميرتا،  x1616الشمس ية أو الصورة البيانية األخرى 

س نتميرتات. وإذا أودع الطلب  3األقل  ىلاملقاييس عأن يكون أحد تكل  جيب ،للك تصممي

عىل موقع  مواصفاتهابلوسائل اإللكرتونية، جاز للمكتب ادلويل أن حيدد نسقا للبياانت تنرش 
 املنظمة عىل اإلنرتنت ضامان لالمتثال لتكل املقاييس القصوى وادلنيا.

 ما ييل:ال يقبل  )ج(

 س امي الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛ الرسوم التقنية وال "1"

 .يف التصوير العناوين أو النصوص التفسريية "2"

والسامت اليت ليست جزءا من التصممي الصناعي أو  التخيل عن امحلايةحاالت  :403البند 
 املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل التصممي الصناعي

 جيوز بيان لّك ما يظهر يف نسخة بعيهنا وال يراد هل امحلاية  (1)

 ()أ(5)7 يف الوصف املشار إليه يف القاعدة "1"

 .أو التلوين أو ابخلطوط املنقوطة أو املتقطعةو/ "2"

)أ(، جيوز اس تخدام السامت اليت ليست جزءا من التصممي 402ابلرمغ من البند  (2)
ه اس تعامل التصممي الصناعي، يف نسخة إذا اكنت مبيّنة وفقا الصناعي أو املنتج اذلي يقرتن ب

 (.1للفقرة )
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 املقتضيات املتعلقة ابلصور الشمس ية وغريها من الصور البيانية :404البند 

جيب أن تكون الصور الشمس ية عىل املس توى املهين، لك زواايها مس تقمية.  )أ(
فهيا وال ألوان. وال تُقبل الصور  وجيب أن يظهر التصممي الصناعي عىل خلفية ال تضاريس

 الشمس ية املصححة ابحلرب أو سائل آخر.

جيب أن تكون الصور البيانية عىل املس توى املهين، معدة بأدوات الرمس أو  )ب(
ابلوسائل اإللكرتونية. وإذا اكن الطلب مودعا عىل الورق، وجب أيضا أن تكون تكل الصور 

يد وأن تكون مجيع زواايه مس تقمية. وجيوز أن بيان معدة عىل ورق أبيض أمكد من النوع اجل 
تضاريس التصممي الصناعي بتظليل اللون أو اخلطوط. وجيوز إظهار الصور البيانية املعدة 
ابلوسائل اإللكرتونية رشيطة أن يكون ذكل عىل خلفية ال تضاريس فهيا وال ألوان وبزوااي 

 مس تقمية فقط.

 والعناوين ترقمي النسخ :405البند 

يبنّي الرتقمي املقرر للطلبات ادلولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس ية أو  )أ(
غريها من الصور البيانية. وإذا اكن التصممي الصناعي مصورا من زوااي خمتلفة، يكون الرتقمي 

 2.3و 2.2و 2.1للرمس األول مث  1.3و 1.2و 1.1عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة )مثل 
  جرا.(للرمس الثاين وهملّ 

 تكون الصور مرتبة وفقا لرتقميها التصاعدي. )ب(

جيوز بيان العناوين اليت تشري إىل منظر معنّي للمنتج )مثل "منظر أمايم"  )ج(
 أو "منظر علوي" أو غري ذكل( إىل جانب ترقمي النسخة.
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 املقتضيات املتعلقة ابلعينات :406البند 

املسطحة اليت تكون مرفقة بطلب دويل ال جيوز أن تتجاوز مقاييس العيّنة  )أ(
ملميرتات مسكة.  3غراما وال  50 )دون أن تكون مطوية( وال س نتميرتا x 17 س نتميرتا 26,2

وخيصص الرمق ذاته للك صورة  )ب(.405وترقّم وفقا للبند  A4 وتلصق العيّنات عىل أوراق
 مقابةل لتكل العينات عند تقدميها إىل املكتب ادلويل.

س نتميرتا كام  30وز أن تتجاوز مقاييس املغلف اذلي حيتوي عيّنات ال جي )ب(

 كيلوغرامات. 4جيوز أن يتجاوز وزنه مبحتواه  ال

 ال تُقبل املنتجات القابةل للتلف أو املنتجات اليت يرتتب عىل ختزيهنا خطر ما. )ج(

 العالقة بتصممي صناعي رئييس أو بطلب أو تسجيل رئييس :407البند 

رغب املودع مراعاة أي تصممي صناعي من التصاممي الصناعية الواردة  يف حال )أ(
يف الطلب ادلويل أو لكها، مبوجب قانون الطرف املتعاقد املعني اذلي ينص عىل ذكل، فامي 

يتعلق بأي طلب أو تسجيل وطين أو دويل )الطلب أو التسجيل الرئييس( أو بأي تصممي 
ين أو دويل )التصممي الصناعي الرئييس(، وجب صناعي حمّدد وارد يف طلب أو تسجيل وط

أن حيتوي الطلب ادلويل عىل الامتس بذكل حيدد الطرف املتعاقد املعين وحيتوي عىل اإلشارة 
 املرجعية للطلب أو التسجيل الرئييس أو التصممي الصناعي الرئييس.

التسجيل ألغراض الفقرة الفرعية )أ(، تبنيَّ اإلشارة املرجعية للطلب أو  )ب(
 الرئييس أو التصممي الصناعي الرئييس بإحدى الطرق التالية:

رمق التصممي الصناعي الرئييس، إذا اكن هذا التصممي الصناعي الرئييس  "1"
 واردا يف الطلب ادلويل نفسه؛

أو رمق التسجيل الوطين أو ادلويل املعين، إذا اكن التصممي الصناعي  "2"
دويل آخر، إىل جانب رمق التصممي الصناعي الرئييس، إذا الرئييس موضع تسجيل وطين أو 

 اكن هذا التسجيل حيتوي عىل أكرث من تصممي صناعي؛
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أو رمق الطلب الوطين املعين، إذا اكن التصممي الصناعي الرئييس موضع  "3"
طلب وطين مل يبلغ مرحةل التسجيل، أو إذا مل يتوفر، فإشارة املودع إىل هذا الطلب 

ىل جانب رمق التصممي الصناعي الرئييس إذا اكن هذا الطلب حيتوي عىل أكرث من الوطين، إ
 صناعي؛ تصممي

أو اإلشارة املرجعية اليت مينحها املكتب ادلويل للطلب ادلويل، إذا اكن  "4"
التصممي الصناعي الرئييس موضع طلب دويل مل يبلغ بعد مرحةل التسجيل ادلويل، إىل جانب 

 ي الرئييس إذا اكن الطلب حيتوي عىل أكرث من تصممي صناعي.رمق التصممي الصناع

يف حال اكن الالامتس املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( يتعلق فقط بتصممي  )ج(
صناعي واحد من التصاممي الصناعية اليت حيتوي علهيا الطلب ادلويل أو ببعضها، فيجب أن 

 عنية.يبني الالامتس أيضا أرقام التصاممي الصناعية امل 

: املسائل املسموح هبا يف الطلب ادلويل والواثئق املسموح أن يُشفع هبا 408البند 
 طلب دويل

()ج( مطالباا 5)7القاعدة بناء عىل  نإعالبُموِدع الطلب يف حال تقّدم  )أ(
 جاعسمح ابسرت بشفرة ت بأولوية إيداع سابق يف الطلب ادلويل، جاز أن تُشَفع تكل املطالبة 

 ذ الرمقي إىل واثئق األولوية؛اع يف إحدى املكتبات الرمقية اخلاصة خبدمة النفذكل اإليدا

ُموِدع الطلب يف الاس تفادة من ختفيض لرمس تعيني فردي كام يف حال رغب  )ب(
مه هو ُمبنيَّ يف إعالن  أن جاز ، 1999( من وثيقة 2)7املادة بناء عىل  طرف متعاقد ُمعنيَّ قدَّ

ول ُموِدع الطلب اذلي خيحيتوي الطلب ادلويل عىل بيان أو مطالبة ابلوضع الاقتصادي 
، تثبت ذكلالاس تفادة من الرمس املُخفَّض عىل النحو املُبنيَّ يف اإلعالن، فضالا عن شهادة 

 حيامث ينطبق ذكل.

إعالن خبصوص الاس تثناء التقّدم بوِدع الطلب يف يف حال رغب م "1" )ج(
، فّر لعدم تو  ة يف الطلب ادلويل، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد ُمعنيَّ جب و اجلدَّ

 بيان تكل التصاممي الصناعية اليت يتعلق هبا اإلعالن:أن يُصاغ اإلعالن عىل النحو اآليت، مع 

ةلعدم توفّر "إعالن خبصوص الاس تثناء   اجلدَّ
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ثنائية املنصوص علهيا يف يطالب ُموِدع الطلب ابالس تفادة من املعامالت الاس ت 
التصاممي  [مجيع]القوانني املعمول هبا اخلاصة ابألطراف املتعاقدة املُعيَّنة املعنية للكشف عن 

 ".املُدَرجة يف هذا الطلب ]التالية[ الصناعية

واترخيه، الكشف ُموِدع الطلب يف تقدمي واثئق بشأن نوع يف حال رغب  "2"
 ه الواثئق.أن يُشَفع الطلب ادلويل هبذجاز 

ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان عىل النحو املُشار إليه يف القاعدة يف حال رغب  )د(
ده املكتب ادلويل ابالتفاق مع الطرف وجب ()ز(، 5)7 أن يكون البيان ابلنسق اذلي حُيدِّ

 املتعاقد املُعنيَّ املعين".

 اجلزء اخلامس
 الرفض

 اترخي إرسال اإلخطار ابلرفض :501البند 

د اترخي اإلرسال حبسب اخلمت الربيدي. وإذا  إذا ُأرسل اإلخطار ابلرفض ابلربيد، حُيدَّ
اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أو مل يكن اخلمت موجوداا، يعترب املكتب ادلويل ذكل اإلخطار 

يوماا من التارخي اذلي اس تلمه فيه. أما إذا اكن اترخي اإلرسال  20كام لو اكن قد ُأرسل قبل 
د بتكل الطريقة سابقاا ألي اترخي للرفض أو لتارخي اإلرسال املذكور يف اإلخطار، يعترب احملدَّ 

املكتب ادلويل ذكل اإلخطار كام لو اكن قد ُأرسل يف التارخي الثاين. وإذا ُأرسل اإلخطار 
د اترخي اإلرسال حبسب البيان اذلي تعطيه تكل  ابلرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة، حيدَّ

نته من معلومات عن معلية اإلرسال.املؤسسة   عىل أساس ما دوَّ
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 اإلخطار بتقس مي التسجيل ادلويل :502البند 

يف حال تقس مي تسجيل دويل دلى مكتب طرف متعاقد معنّي بعد إخطار ابلرفض وفقا 
(، يتوىل ذكل املكتب إخطار املكتب ادلويل ابلتقس مي مضيفا 3)18 ملا تنص عليه القاعدة

 التالية:البياانت 

 املكتب صاحب اإلخطار؛ "1"

 ورمق التسجيل ادلويل املعين؛ "2"

 وأرقام التصاممي الصناعية حمل التقس مي دلى املكتب املعين؛ "3"

وأرقام الطلبات أو التسجيالت الوطنية أو اإلقلميية النامجة  "4"
 التقس مي. عن

 اجلزء السادس
 النرشقبل الامتس تدوين انتقاص أو ختلٍّ 

 املوعد األخري اللامتس تدوين انتقاص أو ختلّ  :601 البند

، جيب 17( من القاعدة 1" من الفقرة )3" أو "2يف حال تطبيق أحاكم الفقرة الفرعية "
أن يتسمل املكتب ادلويل الامتسا لتدوين انتقاص أو ختلٍّ بشأن ذكل التسجيل قبل ثالثة 

" من الفقرة 3" أو "2لهيا يف الفقرة الفرعية "النرش املشار إ أسابيع عىل األكرث من انقضاء فرتة
طبقا ألحاكم الفقرة الفرعية . وإال، يُنرش التسجيل ادلويل حبسب احلال 17( من القاعدة 1)
من غري أن يؤخذ يف احلس بان حبسب احلال  17( من القاعدة 1" من الفقرة )3" أو "2"

ن الا نتقاص أو التخيل يف السجل ادلويل الامتس تدوين الانتقاص أو التخيل. ومع ذكل، يدوَّ
 رشيطة أن يفي ذكل الالامتس ابملقتضيات املطبقة.
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 اجلزء السابع
 التجديد

 اإلشعار غري الرمسي ابنقضاء التسجيل ادلويل :701البند 

يف حال أرسل املكتب ادلويل إىل صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل، إن وجد، إشعارا 
، وجب أن يتضمن ذكل اإلشعار 23 التسجيل ادلويل، وفقا للقاعدةيبنّي فيه اترخي انقضاء 

أيضا بياان ابألطراف املتعاقدة اليت ميكن جتديد التسجيل ادلويل دلهيا، يف اترخي اإلشعار ووفقا 
 1999 ()ج( من وثيقة3)17 ملدة امحلاية القصوى اليت أَخطر هبا لّك طرف متعاقد وفقا للامدة

 (.2)36 والقاعدة

 الثامناجلزء 
 الرسوم

 طرق ادلفع :801البند 

 جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق

 السحب من حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل، "1"

أو ادلفع للحساب السويرسي ابلش ياكت الربيدية للمكتب ادلويل أو  "2"
 ألي حساب مرصيف آخر حيدده املكتب ادلويل لهذا الغرض،

 املكتب ادلويل.أو نظام دفع ش بيك يتيحه  "3"

 اجلزء التاسع
 النسخ الرسية

 : إرسال النسخ الرسية901البند 

( من 5)10تُرسل النسخة الرسية للتسجيل ادلويل املنصوص علهيا يف املادة  )أ(
 ".2)أ("204إىل أي مكتب ابلوسائل اإللكرتونية طبقا للبند  1999وثيقة عام 
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)أ( أعاله، تُرسل العينة الواجب تقدميها للمكتب ادلويل  ابلرمغ من الفقرة )ب(
 " ابلطريقة املناس بة.2("1)10طبقا للقاعدة 

 : حتديث البياانت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل902البند 

)أ( طبقا 901يف حال ألغي التسجيل ادلويل املشار إليه يف البند  )أ(
ة من التسجيل ادلويل (، وجب إخطار لك مكتب تسمل نسخة رسي5)16 للقاعدة

 اإللغاء. بذكل

يف حال ُدّون تغيري، فامي خيص التسجيل ادلويل املشار إليه يف  )ب(
()أ( قبل نرش ذكل التسجيل ادلويل، 1)21)أ(، يف السجل ادلويل طبقا للقاعدة 901 البند

وجب إخطار لك مكتب تسمل نسخة رسية من التسجيل ادلويل بذكل التغيري، إال إذا اكن 
 التغيري خيص تعيني أطراف متعاقدة أخرى.

( قبل نرش 1)22تنطبق الفقرة )ب( عىل أي تصحيح جُيرى مبوجب القاعدة  )ج(
 التسجيل ادلويل.

يتعنّي اإلخطار بأي إلغاء أو تغيري أو تصحيح مشار إليه يف هذا البند  )د(
 )أ(.901 ابلطريقة ذاهتا املنصوص علهيا يف البند
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