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األولى المادة

مفتصد عذرات

ذلك، خبالف &% نص يرد $ وما ا!عاهدة هذه #غراض

 أو الرباءات +* ا!(فة ا!تعاقد الطرف هيئة ' امكتب (مة تع) " ١ "
ا!عاهدة؛ هذه تغط,ا اخرى +سائل

؛٣ ا!ادة . إليه مشار هو -ا براءة منح طلب طلب (مة وتع) ٢'

 ؛٣ ا!ادة . إل,ا ا!شار الرباءة "براءة" (مة وتع) "٣"

خاصة، بصفة ت5ل، أ4ا عىل 2ص"” إ1 ا0شارات وتف/ "٤"
؛ي ا!عنو الخشرص و الطبي7 الخشصل

أو وثيقة أو إع ن أو ال:اس 9 أو طلب 9 "تبليغ" (مة وتع) ٥"
 لدى يودع ;ا براءة، أو بطلب تعلق أخرى معلومات أو مراسلة
ال؛ أو ا!عاهدة' هذه عىل بناء مبا> بإجراء ذلك تعلق سواء ا!كتب،

حيفظها ال? ا!علومات جمموعة ا!كتب '=الت عبارة وتع) ٦'
 هيئة أو ا!كتب ذلك لدى ا!ودعة الطلبات وت5ل وختص ا!كتب
ا#خرى، اهليئة تلك أو ا!كتب ذلك Cحنها ال? والرباءات أخرى

 Fنت أيا ا!ع)، ا!تعاقد الطرف أراE . أثره ي/ي ;ا
ا!علومات؛ تلك ف,ا حتفظ ال? الدعامة

 =الت . ا!علومات إدراح مغاده فعل 9 'قيد (مة وتع) ٧'
ا!كتب؛

أنه عىل ا!كتب =الت . ا!قيد الخشص 'مودع (مة وتع) ٨
 الطلب يودع اخر 2ص أنه عىل أو الرباءة يطلب الذي الخشص
ا!طبق؛ للقانون وفقا ويتابعه،

 مالك أنه عىل ا!كتب =الت . ا!قيد الخشص ”"مالك (مة وتع) "٩"
الرباءة؛

ا!طبق؛ القانون عىل بناء ;ثل 9 ';ثل' (مة وتع) "١



٧ البراءات قانون معاهدة

الذات؛ لتعريف وسيلة 9 "توقيع' (مة وتع) "١١"

 #غراض ا!كتب يقبلها لغة 9 ”ا!كتب يقبلها 'لغة عبارة وتع) "١ ٢”
لديه؛ ا!با>ة ا!عنية ا0جراءات

 يستخدم، حر. نقل 9 أو لغة ا1 ترمجة 9 'ترمجة (مة وتع) '١ ٣
ا!كتب؛ يقبله ;ا أحرفا أو أجبدية االقتضاء، عند

 ا0جراءات من إجراء 9 ا!كتب'' لدى مبا> "إجراء عبارة وتع) "١ ٤"
براءة؛ أو بطلب يتعلق فJا ا!كتب لدى ا!با>ة

 والعكعر اMمع صيفة ا!غرد صيفة . الواردة الLامت وت5ل ١ ه
 السياق بدن إذا اال ا!ؤنث، صيفة ا!ذكر مضائر وت5ل حص%

ذلك؛ خ ف

 الصناعية، ا!لكية Pماية باريس اتفاقية باريس' اتفاقية عبارة وتع) '١٦'
وتعديلها؛ تتقيحها Q -ا ،١٨٨٣ مارس/آذار ٢٠ . ا!وقعة

 بشأن التعاون معاهدة' الرباءات'' بشان التعاون 'معاهدة عبارة وتع) "١٧"
 التنفيذية الحئRا مع ،١٩٧٠ يونيه/حزيران ١٩ . ا!وقعة الرباءات

 Uت -ا ا!عاهدة، تلك عىل بناء Tا ا!Sول ا0دارية والتعلJات
تعديلها؛ وQ مراجعهتا

 تكون دولية حكومية منمظة أو دولة 9 متعاقد 'طرف عبارة وتع) ١ ٨
ا!عاهدة؛ هذه . طرفا

 الطرف Fن حال . الدولة قانون ا!طبق'' ''القانون عبارة وتع) "١ ٩"
 ا!نمظة +وجهبا تعمل ال? القانونية الصكولىل و دولة، ا!تعاقد

 اPكومية ا!نمظة تلك ا!تعاقد الطرف Fن حال . الدولية اPكومية
الدولية؛

 القبول وثيق? ت5ل أ4ا عىل تصديق "وثيقة عبارة وتفعر "٢٠"
افقة؛ ا!و و

 الفكرية؛ لYلكية العا!ية ا!نمظة "ا!نمظة" (مة وتع) "٢ ١ "

 لYنمظة؛ الدوZ ا!كتب الدوZ ا!كتب عبارة وتع) ''٢٢'

لYنمظة. العام ا!دير العام' ا!دير عبارة وتع) '٢٣



ا!ادة

عامة مبادئ

 من أفضل تكون >وط فرض حرية ا!تعاقد للطرف [ افتضىخ ]>وط (١)
ه، ا!ادة خ ف التنفيذية الحئRا و ا!عاهدة هذه . إل,ا ا!شار الرشوط

.وا!الكني ا!ودعني نظر وجهة من

 أو ا!عاهدة هذه . ليس ا!وضويع[ الدراءات 'ئ'لول تنظ^ عدم ] (٢)
 حيذ أن شأنه من bء أي يقتيض أنه بتفريه يقصد ما التنفيذية الحئRا

 . ترد >وط من فيه يرغب ما يقتيض أن . ا!تعاقد الطرف حرية من
الرباءات. عىل ا!طبق ا!وضويع القانون

٣ المادة

المعاهدة هذه عليها تطبق التي والبراءات الطلبات

 عىل التنفيذية والحئRا ا!عاهدة هذه أحاكم تطبق ( أ ) ]الطلعات[ (١)
 ال? ا0ضافية والرباءات االخرتاع لرباءات وا0قلJية الوطنية الطلبات

ييل: ما وت5ل إليه بالنسبة أو ا!تعاقد الطرف مكتب لدى تودع

معاهدة عىل بناء دولية كطلبات بإيداعها يfح ال? الطلبات أنواع "١ "
الرباءات؛ بشان التعاون

 "١" البند . إل,ا ا!شار الطلبات أنواع من اMزئية والطلبات "٢"
 . إل,ا ا!شار ا0ضافية للرباءات أو االخرتاع لرباءات

.باريس اتفاقية من (٢) أو ( ١ )ز - ٤ ا!ادة

 الدولية الطلبات عىل التفيذية ا!عاهدة'والحئRا هذه أحاكم تطبق )ب(
 التعاون معاهدة عىل بناء ا!ودعة االضافية ات اء وللرب االخزناع لرباءات

التاZ: النحو عىل ا!عاهدة، تلك أحاكم مراعاة مع الرباءات بشأن

من (١)٣٩ وا!ادة ٢٢ ا!ادة عىل بناء ا!طبقة ا!هل إ1 بالنسبة "١"
ا!تعاقد؛ الطرف مكتب ىف الرباءات بشان التعاون معاهدة



البراءات قانون معاهدة

 حبث بدء فيه jوز الذي التارi . يبدأ إجراء أي إ1 وبالنسبة ٢'
ا!عاهدة' تلك من ٤٠ أو ٢٣ ا!ادة عىل بناء lصه أو الدوZ الطلب

التارi. ذلك بعد أو

 براءات عىل التنفيذية الحئRا ا!عاهدة'و هذه أحاكم تطبق [رربررءات ] (٢)
 وا0قلJية الوطنية ا0ضافية والرباءات ا0قلJية و الوطنية االخرتاع
ا!تعاقدة. ا#طراف أحد أراE . سار باثر ا!منوحة

٤ المادة

ستثناء باألمن المتعلق ا

 . ا!تعاقد الطرف حرية من حيذ ما التنفيذية الحئRا أو ا!عاهدة هذه . ليس
ا#ساسية. ا#منية ا!صاحل عىل للحفاط mوريا يعتربه إجراء أي اختان

ه المادة

اإليداع تاريخ

 يoن (،٨) إ1 (٢) من الفقرات مراعاة مع )أ( [ اسب عئأ& ] (١)
 الذي التارi يكون الطلب ايداع تارi أن عىل قوانيته . ا!تعاقد الطرف

 باية أو الورق عىل ا!ودعة التالية العنا& 9 تسp قد مكتبه فيه يكون
 تارi #غراm ا!ودع، اختيار حسب ا!كتب، Tا يfح أخرى طريقة

 ال حئة . مقررا ذلك خ ف ف,ا يكون ال? اPاالت . اال االيداع،
:التنفيذية

 تكون أن العنا& تلك من ا!قصود أن يفيد مضين أو &% بيان '١'
طلبا؛

 باالتصال لYكتب تfح أو ا!ودع هوية بإثبات تfح وبيانات "٢"
ع؛ د با!و

وصف. أنه ظاهره . يبدو وجزء ٣



١

 . إليه ا!شار العنرص يكون أن يقبل أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
ا0يداع. تارi #غراض بيانيا رrا "٣)أ(" الفرعية الفقرة'

 تfح ال? ا!علومات من (ا يقتيض أن ا!تعاقد للطرف jوز )ج(
 أو با!ودع، باالتصال لYكتب تfح ال? ا!علومات و ا!ودع هوية بإثبات

 باالتصال لYكتب يfح أو ا!ودع هوية بإثبات يfح دلي  يقبل أن
 #غراض "،٢)ا(" الفرعية الفقرة . إليه ا!شار العنرص +ثابة با!ودع

iااليداع. تار

ا!شار البيانات حترير يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ا( [ ركتفغص ] (٢ )
ا!كتب. يقبلها بلغة "٢و" "١()أ("١) الفقرة- . إل,ا

 لغة باية ٣()أ('١) الفقرة . إليه ا!شار ء اMز إيداع jوز )ب(
ا0يداع. تارi #غراض

 الرشوط من أكرث أو >طا يستو. الطلب يكن $ حال . /sخخغر[ ] (٣)
 ا!كتب يتو1 (،٢(و)١) الفقرتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال?

 أي الستيفاء الفرصة إتاحة مع Sليا Cكنه ما ع بارس بذلك ا!ودع إخطار
 ال حئة . ’ا!قررة ا!هلة خ ل +الحظاته، واالدالء القبيل ذلك من >ط

.التنفيذية

 من أكرث أو >ط يكن $ حال . )أ( [ النفغ رمرشوله ء /سذلقغ ٦ (٤)
 مستوىف (٢و) (١) الفقرتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال? الرشوط

 فيه تستوىف الذي التارi االيداع تارi يكون أص ، أودع -ا الطلب .
(٢و) (١) الفقرتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال? الرشوط 9

(.٦) الفقرة و )ب( الفرعية ’الفقرة مراعاة مع الحقا،

 -ا يعترب الطلب أن عىل انينه قو . يoر أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
 . إل,ا ا!شار الرشوط من أكرث أو >ط يكن $ حال . يودع $ لو

 و. التفيذية. ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل مستوىف )أ( الفرعية الفقرة
 مع بذلك ا!ودع إخطار ا!كتب يتو1 يودع، $ لو -ا الطلب اعتبار حال
ا#سباب. بيان

 ق ١ = ١ البيا= الر> أو الوصف من جزء توفر عدم بشان الخطار ا أل ألها
يبدو ما عىل الطلب . متوفرا يكن $ الوصف من جزءا أن ا!كتب رأى



١ ١ البراءات قانون معاهدة

 عند ،يبدو ما عىل الطلب . متوفر غري رمس إ1 يشري الطلب أن أو
فورا. بذلك ا!ودع إخطار ا!كتب يتو1 ا0يداع، تارi حتديد

 الر> او الوصف من ا!توفر غري اجلزء يداع حال يف االيداع تأرخي١٢٦١
]wرمس أو متوفرا يكن $ الوصف من جزء ايداع حال . )ا( ا 

التغينية، ال حئة . ’ا!قررة ا!هلة خ ل ا!كتب لدى متوفرا يكن $ بياين
 الطلب، . إدراجه يمت البياين الرمس ذلك أو الوصف من اMزء ذلك فإن

 من اMزء ذلك ا!كتب فيه يتسمل الذي التارi ا0يداع تارi ويكون
 الرشوط 9 فيه تستوىف الذي التارi أو البييل الرمس ذلك أو الوصف

 ا#خذ مع (٢و) (١) الفقرتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال?
iج(.و )ب( الفرعيتني الفقرتني ومراعاة ال حق بالتار(

 الرمس أو. الوصف من متوفرا يكن $ الذي اMزء يداع حال . )ب(
 إغفاله الستدراك )أ( الفرعية الفغزة عىل بناء متوفرا يكن $ الذي البياين

 الذي التارi . سابق طلب بأولوية مطالبة فيه وردت الذي الطلب .
 إل,ا ا!شار العنا& من أكرث أو ا عنرص أص  فيه تسمل قد ا!كتب Fن

 9 فيه تستوىف الذي التارi يكون االيداع تارi فإن ()أ(، ١ ) الفقرة .
 بناء (،٢(و)١) الغفزتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال? الرشوط

 ال حئة . مقررة تكون مهلة خ ل ا!ودع يودعه الذي االل:اس عىل
التفينية. ال حئة . ا!قررة الرشوط مراعاة ومع التنفيذية

 البياين الرمس أو الوصف من ا!توفر غري ء اMز zب حال . )ح(
 حيددها مهلة خ ل )أ( الفرعية الفقرة عىل بناء يداعه بعد ا!توفر غري

 فيه تستوىف الذي التارi يكون االيداع تارi فإن ا!تعاقد، الطرف

(.٢و) (١) الفقرتني عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال? الرشوط

شارة حلول١٧١  البيانية^ الرسوم و الوصف محل سابقا مودع طلب الى ا

 ايداع عند سابقا، مودع طلب إ1 ا!كتب يقبلها بلغة االشارة حتل ( أ )
 مع الطلب، يداع تارi #غراض بيانية رسوم وأية الوصف sل الطلب،
التنفيذية. ال حئة . ا!قررة الرشوط مراعاة

)؛'(، الفرعية الفقرة . إل,ا ا!شار الرشوط استيفاء عدم حال . )ب(
 $ لو -ا الطلب اعتبار حال و. يودع. $ لو -ا الطلب اعتبار jوز
ذلك. أسباب بيان مع بذلك ا!ودع إخطار ا!كتب يتو1 يودع،



١٢

ييل: ;ا حيد ما ا!ادة هذه . ليس /ردستثئءات[ ] (٨)

اتفاقية من (٢) أو (١) ز -٤ ا!ادة عىل بناء لYودع ا!فزر اPق "١"
 ا!ادة تلك . إليه ا!شار ا#ول الطلب بتارi االحتفاظ . باريس
iحبق وبال:تع ا!ادة تلك . اليه مشار جزيئ طلب للك كتار 

وجد؛ إن ا#ولوية،

 أي !* mورية >وط أية طبيق . ا!تعاقد الطرف حرية أو ٢"
 ايداع تارi فائدة التفيذية ال حئة . مغزرا يكون ع نو أي من طلب
. سابق طلب

٦ المأدة

العب

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال [ sقتوذته او /رخغب شلك ] (١)
 إليه با#ضافة أو ييل !ا خ فا sتوياته أو الطلب بشلك يتعلق >ط أي
ا!عاهدة: هذه . هيلع منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال

 معاهدة . عل,ا وا!نصوص ا!حتويات أو بالشلك ا!تعلقة الرشوط ١ "
الدولية؛ الطلبات خبصوص الرباءات بشان التعاون

 الدولة !كتب jوز ال? و ا!حتويات أو بالشلك ا!تعلقة والرشوط ' ٢"
 يعمل الذي لYكتب أو الرباءات بشان التعاون معاهدة . الطرف
 حبث يبدأ أن ما ا!عاهدة تلك عىل بناء استيفاءها يشرتط أن باrها

ا!عاهدة؛ تلك من ٤٠ أو ٢٣ لYادة وفقا lصه أو الدوZ الطلب

التفيذية. ال حئة . مغزرة تكون إضافية >وط وأية ٣'

تقدمي يشرتط أن ا!تعاقد للحلرف jوز ( أ ) /رعررضة[ /س:غرخه ] (٢)
 عىل بناء مودع دوZ طلب عريضة !حتويات ا!قابلة الطلب sتويات

 الطرف ذلك يقتض,ا عريضة اس:ارة عىل الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 اس:ارة تضمني يشرتط أن أيضا ا!تعاقد للطرف وjوز ا!تعاقد.
 أو ٢ (' ١ ) الفقرة عىل بناء Tا مfوح إضافية sتويات أية العريضة

".٣('١ ) للفقرة تطبيقا التنفيذية ال حئة . مقررة تكون



١ ٣ البراءات قانون معاهدة'

 الطرف يقبىل (،١ )٨ ا!ادة مراعاة ومع )أ( الفرعية ‘الفقرة من بالرمغ )ب(
 اس:ارة عىل )أ( الفرعية الفقرة . إل,ا ا!شار ا!حتويات تقدمي ا!تعاقد

التنفيذية. ال حنة . عل,ا منصحو& عريضعة

 الطلب من جزء اي ترمجة يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ]ا!ترمجة[ (٣)
 يشرتط أن أيضعا ا!تعاقد للطرف وjوز مكتبه. يقبلها بلغة sررا ليعر

 . مقرر هو ما حسب ا!كتب يقبلها بلغة ا!حررة الطلب #جزاء ترمجة
مكتب. ذلك يقبلها أخرى لفات أية إ1 التنفيذية، ال حئة

 الطلب. مقابل رسوم تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ]ا!رسوم[ (٤)
 من الطلب رسوم بتسديد ا!تعلقة ا#حاكم يطبق أن ا!تعاقد للطرف وjوز
الرباءات. بشان التعاون معاهدة

 للطرف jوز سابق، طلب بأولوية ا!طالبة حال . الالو!ورة[ ورععة ] )ه(
 يكن $ إذا له ترمجة مع السابق الطلب من صورة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد
التنفيذية. ال حئة . ا!قررة للرشوط وفقا ا!كتب، يقبلها بلغة sررا

 مسألة أية بشان ا#دلة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال درة[]ارك (٦)
 ترمجة أية أو ا#ولوية إقرار . أو (٢) أو (١) ‘الفقرة . إل,ا مشار
 Fن إذا إال الطلب جبث أثناء مكتبه لدى )ه( أو (٣) الفقرة . إل,ا مشار

 تلك دقة أو ا!سالة تلك حصة . ا!كتب ذلك يشك أن ا!عقول من
الرتمجة.

 يطبقها ال? الرشوط من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . ر[٤خغارد ] (٧)
 إخطار ا!كتب يتو1 (،٦) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد الطرف
 وا0دالء القبيل ذلك من >ط أي الستيفاء الفرصة إتاحة مع بذلك ا!ودع

التنفيذية. ال حئة . ا!قررة' ا!هلة خ ل +الحظاته،

 من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . )أ( ا!>وف[ ء دستئغغ عدم ] (٨)
(٦) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد اPلرف يطبقها ال? الرشوط

 يطبق أن ا!تعاقد للطرف jوز التنفيذية، ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل
)ب( الفرعية الفقرة مراعاة مع جزاءات من قانونه هيلع ينرص ما

.١٠هو وا!ادتني

 عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقه >ط أي استيفاء عدم حال . )ب(
. ا!قررة ا!هلة خ ل با#ولوية ا!طالبة بشأن (٦) أو )ه( أو (١) الفقرة



 مراعاة مع تكز $ لو -ا با#ولوية ا!طالبة اعتبار jوز التنفيذية، ال حئة
 مراعاة مع أخرى، جزاءات أية ظبيق jوز وال .١ ٣ ا!ادة
()ب(.٧ه) ا!ادة

٧ المادة

التمثيل

 خيمر فJا ييل ما يشرتط ان ا!تعاقد للطرف jوز )أ( /رمعشوزح[ ] (١)
ا!كتب: لدى مبا> إجراء أي اm#غر ا!عدن ا!مثل

الطلبات خبصوص ا!كتب لدى الترصف . اPق له يكون ان '١
ا!طبق؛ القانون عىل بناء الرباءات، و

ا!تعاقد. الطرف حيددها أراض . انه عنو يكون انا عنو يبني وأن ”٢'

 ال? الرشوط يستو. الذي ا!مثل يبا>ه Sل أي عىل يرتتب )ب(
 يبا> Sل اي او )ا( الفرعية الفقرة' عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها

 أو ا!ودع يبا>ه Sل اي عىل ا!ترتب ا#ثر ا!مثل ذلك خبصوص
 يبا> Sل اي او ا!مثل ذلك عدن الذي اآلخر ا!ع) الخشمر أو ا!الك

 مراعاة مع اآلخر، ا!ع) الخشمر او ا!الك او ا!ودع ذلك خبصوص
)ح(. الفرعية ’الفقرة

 ال ا!مثل توقيع أن عىل قوانينه . يoن أن ا!تعاقد للطرف jوز )ح(
 الذي اآلخر ا!ع) الخشص او ا!الك أو ا!ودع توقيع اثر هيلع يرتتب

للتوكيل. إلغاء أو إع ن اي أو القسم حاالت . ا!مثل ذلك عني

 عىل يشرتط ان ا!تعاقد للطرف jوز ( أ ) /رمايم[ اكدىح ] (٢)
 اي #غراض ;ثل تعيني اآلخر ا!ع) الخشصن او ا!الك أو ا!ودع
 او ا!ودع أو الطلب عن له ا!تنازل ان عدا ما ا!كتب، لدى مبا> إجراء
 نفسه عن با#صالة يترصف ان له jوز اآلخر ا!ع) الخشرص او ا!الك

التالية: ا0جراءات #غراض ا!كتب أمام

ا0يداع؛ تارi اض #غر الطلب ايداع "١"



البراءات قاتون معاهدة

رمس؛ تسديد وجمرد ٢

ال حنة؛ . مقرر آخر إجراء وأي "٣"

. إليه مشار إجراء أي بشان ا!كتب من إخطار أو وصل اصدار و ٤
".٣" إ1 "١" من البنود

ا!حافظة. رمس يسدد أن 2ص #ي jوز )ب(

لدى ا!مثل تعيني سند يودع أن ا!تعاقد الطرف يقبل ا!مثل[ تعيني] (٣)
التنفيذية. ال حئة . مقررة بطريقة ا!كتب

استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال خرى[ارك الرشوط حرش ] (٤)
(٣) إ1 (١ ) من الفقرات . إل,ا ا!شار للرشوط خ فا شLية >وط

 منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال الفقرات تلك . ا!ذكورة ا!سائل بشأن
التفيذية. ال حتة . مقررا أو ا!عاهدة هذه . هيلع

 ال? الرشوط من أكرث أو واحد >ط استيفاء عدم حال . /sخشغر[ ] )ه(
 ا!كتب يتو1 (،٣) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها
 الفرصة إتاحة مع بذلك اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك أو ا!ودع اخطار

 ا!قررة ا!هلة خ ل +الحظاته، ا0دالء و القبيل ذلك من >ط أي الستيفاء
التنفيذية. ال حئة .

 الرشوط من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . //>وط[ ء استعف¥ عدم ] (٦)
 خ ل (٣) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد ألطرف يطبقها ال?

 ا م يطبق أن ا!تعاقد للطرف jوز التنفيذية، ال حئة . ا!قررة ا!هلة
جزاءات. من قانونه هيلع ينص

٨ المادة

والعناوين التبليغات

 التنفيذية ال حئة تتضمن ( أ ) [ /رتكبغغت رذرسذل والومطل /ردس:عره ] (١)
 والوسائل االس:ارة عىل يطبقها أن ا!تعاقد للطرف jوز ال? الرشوط
 فJا إال )د(، إ1 )ب( من الفرعية الفقرات مراعاة مع التبليغات 0رسال

 مراعاة ومع (١ )٥ ا!ادة عىل بناء لإليداع تارi بتحديد يتعلق
(.١)٦ ا!ادة



 خ ف بطريقة التبليغات ايداع بقبول ملزما ا!تعاقد الطرف ليسن )ب(

الورق-

الورق. عىل التبليغات ايداع يرفضن ملزما ا!تعاقد الطرف لJن )ح(

 االمتثال #غرانن الورق عىل التبليغات ايداع ا!تعاقد الطرف يقبل )د(

ا!هل. 0حدى

 بلغة تبليغ أي حترير يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز [ ت /متكيف¥ تفة ] (٢)
 الحئRا أو ا!عاهدة' هذه ف,ا تتحن ال? اPاالت . إال ا!كتب يقبلها

ذلك. خ ف عىل التنفيذية

 sتويات تقدمي ا!تعاقد الطرف يقبل [ /ر4وذجبغص /مدئبة /ردس:¥ر/ت ٦ (٣)
 ن:ر قد §وذجية دولية اس:ارة أية غرار عىل اس:ارة عىل تبليغ أي

 ومع ()أ(١ ) الفقرة من بالرمغ التبليغ، ذلك #غراض التنفيذية ال حئة عل,ا
٠()ب(٢)٦ وا!ادة ()ب(١) الفقرة' مراعاة

 توقيعا يشرتط ا!تعاقد الطرف Fن حال . ( أ ) [ /متطبغدت توقيع ] (٤)
 يستو. توقيع أي يقبل ا!تعاقد الطرف ذلك فإن تبليغ، أي اض #غر

التنفيذية. ال حئة . ا!قررة الرشوط

 أو التصديق أشاكل من شلك أي يشرتط أن ا!تعاقد للطرب jوز ال )ب(
 قضائية شبه إجراءات بأية يتصل فJا إال !كتبه، مبلغ توقيع #ي التوثيق

التنفيذية. ال حئة . مقرر هو ما أو

 إذا إال ا!كتب لدى ا#دلة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال )ح(
 الفقرة اعاة مر مع توقيع، أي حصة . ا!كتب يشك أن ا!عقول من Fن

)ب(. الفرعية

 يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز [ /رع©ئغ/ت . /مواردة رًات٠/مبغ ] )ه(
التنفيذية. ال حئة . ا!قررة البيانات من أكرث أو بيانا تبليغ أي تضمني

 jوز رى[ ١/ورعن وعن¥ دوتبة امع¥ بتخدم¥ت عفوان و ت:راكة عنواز ] (٦)
 ا!ع) الخشص أو ا!الك أو ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف

 ال حئة . ا!قررة ا#حاكم مراعاة مع تبليغ أي . ييل ما بيان اآلخر
التنفيذية:



١ ٧ البراءات قانون معاهدة

لYراسلة؛ عنوانا "١"

القانونية؛ للخدمات وعنوانا "٢"

التنفيذية. ال حئة هيلع ت:ر آخر عنوان وأي "٣"

 يطبقها ال? الرشوط من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . /رحخخ/ر[ ] (٧)
 يتو1 التبليغات، عىل (٦) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد الطرف
 إتاحة مع بذلك اآلخر ا!ع) الخشحر أو ا!الك أو ا!ودع إخطار ا!كتب

 خ ل +الحظاته، وا0دالء القبيل ذلك من >ط أي الستيفاء الفرصة
التنفيذية. ال حئة . ا!قررة' ا!هلة

 الرشوط من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . /مرثوش[ استلف¥ء عدم ] (٨)
 خ ل (٦) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد الطرف يطبقها ال?

 ما يطبق أن ا!تعاقد للطرف jوز التنفيذية، ال حئة . ا!قررة ا!هلة
 استثناءات وأية ١ ٠ و ه ا!ادتني مراعاة مع جزاءات من قانونه هيلع ينرص

التنفيذية. ال حئة . مقررة

٩ اكادة

اإلخطارات

 ا!عاهدة هذه عىل بناء ا!كتب يرسله إخطار 9 يعد اباًكوي[ خش¥ر احم ] (١)
 -ا القانونية للخدمات عنوان أو لYراسلة عنوان إ1 التنفيذية ال حئة أو

 . هيلع منصوص آخر عنوان أي إ1 أو (٦)٨ ا!ادة . إليه مشار هو
 بذلك ا!تعلقة ا#حاكم ويستو. اP» هذا اm #غر التنفيذية ال حئة

التنفيذية. والحئRا ا!عاهدة هذه #غراF mف اخطار +ثابة ا0خطار

 مخعاكده■ هده ىف A ا0خطارآ بإرسال تمسح اليت البيانات ايداع عدم ١ ع٦١
 ا!ودع إ1 إخطار بإرسال ا!تعاقد الطرف يلزم ما التنفيذية ال حئة . أو
 تfح ال? البيانات تودع $ إذا اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك أو

ا!كتب. لدى اآلخر ا!ع) الخشحر أو ا!الك أو ا!ودع بذلك باالتصال

 الخشص أو ا!الك أو ا!ودع ا!كتب خيطر $ حال . /رحخش¥ر[ عدم ] (٣)
هذه . عل,ا ا!نصوص الرشوط من >ط أي استيفاء بعدم اآلخر ا!ع)



 أو ا!ودع ذلك يعيف ال ا0خطار عدم فإن التقفيذية، ال حئة أو ا!عاهدة
 مع الرشط، ذلك باستيفاء االلزتام من اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك

٠(١)١ ٠ ا!ادة مراعاة

١ ٠ اهلادة

وإلقاؤها البراءة سريان

 جيؤن ال ١ الشGية الرشوط بعحرن استيفاء بعدم الرباءة رسيان تأثر ءدم١ ع١١
 . إل,ا وا!شار الشLية الرشوط من أكرث أو >ط استيفاء عدم يكون أن

 سببا الطلب بشأن (٤) إ1 (١)٨ وا!ادة و)ه( (٤و) (٢و) (١)٦ ا!ادة
 الرشط استيفاء عدم جنم إذا اال جزئيا، أو (يا إبطاهلا أو الرباءة 0لغاء

الغرث. . نية عن الشLي

 يف التصحيحات او التعدي ت إدخال أو با!الحظات لإلدالء فرصة١ ع٦١
 (يا إبطاهلا أو الرباءة إلغاء jوز ال ا!رغب[ او/ردرفعر ء /ردرغغ ح الت

 أو ا0لغاء بشان +الحظاته يدZ ¯ لYالك الفرصة إتاحة دون جزئيا أو
 القانون Tا يfح ال? التصحيحات و التعدي ت وإدخال ا!رتقب ا0بطال
معقولة. مهلة خ ل ا!طبق،

 الزتام أي (٢(و)١) الفقرتان تق^ ال خءصة[ جراءات رغ //ن/تزامن عدمن ] (٣)
 تكون الرباءات عىل ا!ترتبة اPقوق 0نفاذ قضائية إجراءات بوضع
عامة. القانون 0نفاذ ا!تاحة ا0جراءات عن خمتلفة

١ ١ اكادة

بالمهل المتعلقة اإلجراءات وقف

 Uديد عىل قوانينه . ينحن أن ا!تعاقد للطرف jوز ارمد[ ]Uده (١)
 بنصوص لديه ا!با>ة ا0جراءات أحد اضن #غر ا!كتب حددها مهلة
ال:اس إيداع Q إذا النتفيذية ال حئة . ا!غزرة ا!دة لت5ل براءة أو طلب



١٩ البراءات قانون معاهدة

 أحد و. التنفيذية ال حتة . ’ا!قررة للرشوط وفقا ا!كتب لدى بذلك
ا!تعاقد: الطرف اختيار حسب التاليني، ا!وعدين

ا!هلة؛ انقضاء قبل "١"

التنفيذية. ال حئة . ا!قررة' ا!هلة وخ ل ا!هلة انقضاء وبعد ٢

حددها !هلة ا!الك أو ا!ودع Cتثل $ حال . ا0جراءات[ ]مواصلة (٢
 خبصوص ا!كتب لدى ا!با>ة ا0جراءات #حد ا!تعاقد الطرف مكتب
 Uديد عىل قوانيته . ينص ا!تعاقد الطرف ذلك يكن و$ براءة أو طلب

 عىل قوانيته . ينص أن ا!تعاقد الطرف عىل "،٢ (١) للفقرة وفقا ا!هل
 أو ا!ودع حقوق ورد الرباءة أو الطلب خبصوص ا0جراءات اصلة مو

ييل: ما Q إذا االقتضاء عتد الرباءة تلك أو الطلب ذلك خبصوص ا!الك

'١ Q ال حئة . ا!قررة للرشوط وفقا ا!كتب ا1 بذلك ال:اس توجيه
التنفيذية؛

٢ Qا!هلة +وجهبا تطبق ال? الرشوط 9 واستيفاء االل:اس ايداع و 
 ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل ا!ع)، ا0جراء !با>ة ا!حددة
.التنفيذية

 وقف عىل قوانيته . بالنص ملزما ا!تعاقد الطرف ليس /م ستعدخءات[ ] (٣
 خبصوص (٢) أو ( ١ ) الفقرة . اليه مشار هو -ا ا0جراءات

التنفيذية. ال حئة . ا!قررة االستثناءات

 االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز /مرسوم[ ] (٤
(.٢) أو ( ١ ) الفقرة . هيلع ا!نصوص

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للحلرف jوز ال /اذخرت[ /مرشوط حظر ] ه(
 بشأن (٤) إ1 (١) من ات الفقر . إل,ا ا!شار للرشوط خ فا >وط

 Fن إذا إال (،٢) أو (١ ) الفقرة . هيلع ا!نصوص ا0جراءات وقف
التفيذية. ال حئة . مقررا أو ا!عاهدة هذه . هيلع منصوصا ذلك خ ف

 رفض jوز ال [ رذوmمرغب طرن وي ك٠ةحل/> ر/ل  مغربعدء فرصة ] (٦
 أو لYودع الفرصة إتاحة دون (٢) أو ( ١ ) الفقرة عىل بناء موجه ال:اس
معقولة. مهلة خ ل ا!رتقب الرlنر بشأن +الحظاته يد1 ىك ا!الك



١٢ المادة

 القصد انعدام أو الالزمة العناية وجود للمكتب يتضح أن بعد الحقوق رد

. ا!كتب، يتو1 أن عىل قوانينه . ا!تعاقد الطرف ينص /ردرتدذس[ ] (١)
 االجراءات أحد #غراض sددة !هلة ا!الك أو ا!ودع Cتثل $ حال

 تتطق حقوق فقدان لذلك ا!با>ة' النتيجة وFنت ا!كتب لدى ا!با>ة
 أو ا!ع) الطلب خبصوص ا!الك أو ا!ودع حقوق رد براءة، أو بطلب

ييل: ما Q إذا ا!عنية الرباءة

١ Q ال حئة . ا!قررة للرشوط وفقا ا!كتب إ1 بذلك ال:اس توجيه 
التنفيذية؛

٢ Qا!هلة +وجهبا نطبق ال? الرشوط 9 استيفاء و االل:اس ايداع و 
 ال حئة . ا!قررة" ا!هلة خ ل االجراء، ذلك !با>ة ا!حددة
،التنفيذية

لYهلة؛ االمتثال عدم إ1 أدت ال? ا#سباب ذكر االل:اس . وورد "٣"

إبداء من بالرمغ حدث قد لYهلة االمتثال عدم أن ا!كتب ورأى ٤
مقصودا، يكن $ تاخري أي أن أو اPال لظروف ال زمة العناية
ا!تعاقد. الطرف اختيار حسب

 رد عىل انينه قو . بالنرص ملزما ا!تعاقد الطرف ليس [ ءات //دسغثغك ] (٢)
 ال حئة . ا!قررة االستثناءات خبصوص (١) الفقرة' عىل بناء اPقوق
.التنفيذية

 االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز /ررسومن[ ] (٣)
(.١) الفقرة . هيلع ا!نصوص

 اخر دليل أو إع ن يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ]/مإدرة[ (٤)
 مهلة خ ل ا!كتب لدى ٠٣”( ١ ) الفقرة' . إل,ا ا!شار ا#سباب يدمع

ا!كتب. حيددها

 رفض jوز ال [مراقب رفىض حر وي ل _ةد/>ك٠| رالئJدء فرصة ] )ه(
 لصاحب الفرصة إتاحة دون (يا أو جزئيا (١) الفقرة عىل بناء موجه ال:اس

معقولة. مهلة خ ل ا!رتقب الرlنر بشأن +الحظات يدZ ¯ االل:اس



البراءات قانون معاهدة'

١٣ العادة

األولوية حق ورد إضافتها أو باألولوية المطالبة تصحيح

 . ا!تعاقد الطرف ينص [ يدبغ اصدغ او نوكربابك الى' أداربك ادص تصحبه ] (١)
 اضافهتا أو ال حق"( )"الطلب طلب بأولوية ا!طالبة تصحيح عىل قوانينه

ييل: ما Q إذا التنفيذية، ال حئة . مقررا ذلك ذرف Fن إذا إال إليه

' ١" Q ال حئة . ا!قررة للرشوط وفقا ا!كتب إ1 بذلك ال:اس توجيه
التنفيذية؛

"٢" Qالتنفيذية؛ ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل االل:اس ايداع و

ا#ولوية فرتة انقضاء تارi بعد ال حق الطلب إيداع تارi يكن و$ "٣"
بأولويته. ا!طالب ا#سبق الطلب يداع تارi من اعتبارا ا!حسوبة

الطرف ينص ،١٥ ا!ادة مراعاة مع الش[ ا!ختب ع اربع ؤي /µتغخر ] (٢)
 'الطلب ) الطلب Fن حال . ا!كتب، يتو1 أن عىل قوانينه . ا!تعاقد
 أن ا!مكن من أو سابق طلب بأولوية مطالبة عيل ي حيتو الذي ( ال حق
 فيه تتقيض الذي للتارi الحقا يكون لإليداع تارخيا حيمل عل,ا حيتوي

 حق رد التنفيذية، ال حئة . ا!قررة* ا!هلة . يندرج ولكنه ا#ولوية فرتة
ييل: ما Q إذا ا#ولوية

' ١" Q ال حئة . ا!قررة* للرشوط وفقا ا!كتب ا1 بذلك ال:اس توجيه 
التنفيذية؛

"٢" Qالتنفيذية؛ ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل االل:اس ايداع و

لغرتة االمتثال عدم إ1 أدت ال? ا#سباب ذكر االل:اس . وورد "٣"
ا#ولوية؛

 بالرمغ ا#ولوية فرتة خ ل يودع $ ال حق الطلب أن ا!كتب ورأى "٤”
 يكن $ ا0يداع عدم أن أو اPال لظروف ال زمة العناية إبداء من

ا!تعاقد. الطرف اختيار حسب مقصودا،



 قوانينه . ا!تعاقد الطرف ينحر بز[ ارسغ درخكبع من صورة ع /يبغ عدم ] (٣)
 -ا السابق الطلب من صورة تودع $ حال . ا!كتب، يتو1 أن عىل

 ال حئة . ا!غرنرة ا!هلة خ ل ا!كتب لدى زه(٦ ا!ادة تشرتطها
ييل: ما Q إذا ا#ولوية حق رد ،٦ لYادة تطبيقا التنفيذية

"١" Q ال حئة . ا!قررة' للرشوط وفقا ا!كتب إ1 بذلك ال:اس توجيه
التنفيذية؛

"٢" Qتطبيقا التفيذية ال حئة ا!قررة-. ا!هلة خ ل االل:اس يداع و 
السابق؛ الطلب صورة يداع اm #غر زه(٦ لYادة

 الذي ا!كتب من ال:ا·ا Q قد ا!طلوبة الصورة أن ا!كتب ورأى ٣
التنفيذية؛ ال حئة . ا!قررة ا!هلة خ ل لديه، السابق الطلب أودع

٤ Qال حئة . ا!غرنرة ا!هلة خ ل السابق الطلب من صورة يداع و 
التنفيذية.

 احد مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز الرسوم[ ] (٤)
(.٣) ا1 (١) من الفقرات . عل,ا ا!نصوص االل:اسات

 آخر دليل أو إع ن يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز الئة[7] )ه(
 مهلة خ ل ا!كتب لدى "٣("٢) الفقرة' . إل,ا ا!شار ا#سباب يدمع

ا!كتب. حيددها

 رفرض jوز ال [مرقب رفرض طل وي يعم حظرت ت حدء فرصة ] (٦)
 إتاحة دون جزئيا أو (يا (٣) ا1 (١) من الفقرات عىل بناء موجه ال:اس

 ا!رتقب الرفرض بشأن +الحظاته يدZ ¯ االل:اس لصاحب الفرصة
معقولة. مهلة خ ل

١٤ المادة

التنفيذية الالحة

 عىل ا!عاهدة Tذه ا!رفقة التنفيذية ال حئة تنرص ( ا ) [وكت٠ل١/دم] (١)
يىل: +ا تتعلق قواعد



البرا. قانون معاهدة

 . مقررة أ4ا عىل &احة ا!عاهدة هذه تتحر ال? ا!سائل ١
التفيذية"؛ ال حئة

 ا!عاهدة؛ هذه أحاكم لتغني ا!فيدة التفاصيل و ٢

 ا0دارية. ا0جراءات أو ا!سائل أو والرشوط ”٣"

 ال? الشLية بالرشوط تتطق قواعد عىل أيضا التنفيذية ال حئة تقص )ب(
 ريزب ا#مح ا!وجهة االل:اسات عىل يطبقها أن ا!تعاقد للطرف jوز

التالية:

 العنوان؛ أو االمس . تغيري قيد ' ١"

 ا!الك؛ أو ا!ودع تغيري وقيد ٢

 عي)؛ تأمني أو ترخيص وقيد "٣"

خطأ. تصحيح و "٤"

 اس:ارات وضع اMمعية تتو1 أن عىل أيضا التفيذية ال حئة ن:ر )ح(
 +ساعدة ()ب(٢ )٦ ا!ادة' #غراض للعريضة واس:ارة §وذجية دولية

الدوZ. ا!كتب

 التنفيذية ال حئة عىل تعديل أي إدخال يقتيض به[}linn /رالحنة ]'سفة
 (.٣) الفقرة مراعاة مع Tا، ا!د1 ات ا#صو أرباع ث ثة

 ال ما حتديد التنفيذية ال حئة . يرد أن jوز (أ ) /sمجكع[ سوك]
 با0مجاع. اال التنفيذية ال حئة أحاكم من تعديله jوز

 اضافة إ1 التنفيذية.يؤدي ال حئة عىل تعديل أي إدخال يقتيض )ب(
 أو )أ( الفرعية ‘للفقرة تطبيقا التنفيذية ال حئة . ا!حددة ا#حاكم إ1 أحاكم
ا0مجاع. توفر حذفها

 توفر . للبت فع  Tا ا!د1 ات ا#صو اال اPسبان . تؤظ ال )ح(
 تصويت. +ثابة التصويت عن االمتناع يعد ال و ا0مجاع.

 ا!عاهدة هذه أحاكم تنازع حال . برتئغئذره[ وردحنيت ذطرع/رمذهدة٠]
ا!عاهدة. #حاكم الغلبة تكون التنفيذية، ال حئة وأحاكم



١ ه المادة

باريس بأتفاقية المعاهدة هذه عالقة

 لألحاكم متعاقد طرف C 9تثل ررلتعغلهرئرس[٤هلث٠]ارمامكرد (١)

باريس. اتفاقية من بالرباءات ا!تعلقة

 ز ئ ىف قس ع \ ١ ١. باريس اتفاقية عىل ا!ترتبة ق احلقو و االلزتامات ١ ب١
 بعضها ا!تعاقدة ا#حلراف عىل ا!ترتبة االلزتامات من حيد ما ا!عاهدة

باريس. اتفاقية عىل بناء بعضل جتاه

 ا!ودعون Tا ي:تع ال? اPقوق من حيد ما ا!عاهدة هذه . لJر )ب(

باريس. اتفاقية عىل بناء وا!الكون

١٦ المادة

 البراءات بشأن التعاون معاهدة على المدخلة يالت والتعد المراجعات أثر

يشأن التعاون معاهدة عىل ا!دخلة التعدي ت و ا!راجعات ذطبيق١ الع١
 عىل يدخل ما التنفيذية والحئRا ا!عاهدة هذه #غراm يطبق ءات[ امدرا

 ان يون,احزير ٢ بعد تعديل او مراجعة من الرباءات بشان التعاون معاهدة
 ذلك اMمعية قررت حال . ا!عاهدة، هذه أحاكم و م:شيا ويكون ٢٠٠٠
الفقرة مراعاة مع ا¾اصة، اPالة . Tا ا!دىف ا#صوات أرباع بث ثة

(٢.)

 ال الرباءات^ بشأن التعاون معاهدة ض األحاكماالنظالية ءدمتطبيق١ ع٦١
 التعاون معاهلدة من حمك أي التنفيذية والحئRا ا!عاهدة هذه #غراضل يطبق
 التعاون معاهدة من معذال أو مراجعا ح©ا أن عىل ينحن الرباءات بشان
 تلك مكتب أو ا!عاهدة تلك . طرف دولة عىل يطبق ال الرباءات بشان

 والقانون يتوافق ال اP» ذلك دام ما باrها يعمل الذي ا!كتب أو الدولة
ا!كتب. ذلك يطبقه أو الدولة تلك تطبقه الذي



البراءات قانون هدة١٠مع

١٧ المادة

الجمعية

مجعية. ا!تعاقدة لألطراف تكون )أ( اMمعية[ ]تكرش (١)

 يساعده أن jوز ام و +ندوب ;ث  متعاقد طرف 9 يكون )ب(

 طرفا اال مندوب C 9ثل وال وخرباء. ومسشارون مناوبون مندوبون
واحدا. متعاقدا

التالية: ا!Áات اMمعية تبا> /جتمعة[ ىمم/ت ] (٢)

وتطويرها ا!عاهدة هذه عىل با!حافظة ا!تعلقة ا!سائل 9 تتناول ١
؛أSاهلا وتسيري وتطبيقها

 هو ;ا العريضة واس:ارة الoوذجية الدولية االس:ارات وتضع ٢
الدوZ؛ ا!كتب +ساعدة ()ج(١)١٤ ا!ادة . إليه مشار

التنفيذية؛ ال حئة وتعدل ٣"

 دولية اس:ارة بلك العمل بدء بتارi ا!تعلقة الرشوط وحتدد '٤
 و9 '٢ البند . اليه مشار هو ;ا العريضة واس:ارة §وذجية

"؛٣" البند . إليه مشار تعديل

 عىل يدخل ;ا تعديل أي أو مراجعة أية ظبيق وجوب . وتبت 'ه
 هذه #غراض (،١)١٦ لYادة تطبيقا الرباءات، بشأن التعاون معاهدة

التنفيذية؛ والحئRا ا!عاهدة

ا!عاهدة. هذه عىل بناء أخرى مناسبة وطائف أية وتؤدي ٦

عدد نصف من القانوين النصاب يتكون ( أ ) رويت[٠/رفع ب //غصك ] (٣)
ال. دو تكون ال? اMمعية أعضاء

 إذا قراراRا تتخن أن للجمعية jوز )أ(، الفرعية ’الفقرة من بالرمغ )ب(
 من أقل الدورات إحدى . ا!مثلة الدول من اMمعية أعضاء عدد Fن

 اعضداء ثلث يعادل ولكنه دوال تكون ال? اMمعية أعضاء عدد نصف
 القرارات، تلك 9 فإن ذلك، ومع هيلع. يزيد أو دوال تكون ال? اMمعية
 بعد اال نافذة تصبح ال اMمعية، بإجراءات ا!تعلقة القرارات باسنثناء
القرارات تلك الدوZ ا!كتب ويبلغ بعد. فJا الواردة الرشوط استيفاء



٢

 كتابة ا0دالء إ1 ويدعوها ;ثلة تكن و$ دوال تكون ال? اMمعية #عضاء
 حتسب أÂر ث ثة مدRا فرتة خ ل التصويت عن يامنتاعها أو بصوRا
 أو بصوته أد1 ;ن ا#عضاء تلك عدد Fن وإذا التبليغ. تارi من اعتبارا

 عدد يعادل الفرتة، تلك انقضاء عند الشلك، بذلك التصويت عن امتنع
ذاRا، الدورة . القانوين النصاب الست©ال مطلوبا Fن الذي ا#شاء

 عىل نفسه الوقت . اPصول >ط نافذة تصبح القرارات تلك فإن
ا!شرتطة. ا#غلبية

 قراراRا اختان إ1 اMمعية تسÄ ( آ ) [ /جتمعبه وي /تفرارات /تزئ ] (٤)

اآلراء. بتوافق

 ا!سألة . يبت اآلراء، بتوافق قرار إ1 الوصول استحال حال . )ب(
اPالة، تلك و. بالتصويت.

باrه؛ إال يصوت وال واحد صوت دولة يكون متعاقد طرف للك ١

. يشرتك أن دولية حكومية منمظة يكون متعاقد طرف #ي وjوز ٢
 عدد يعادل ا#صوات من بعدد فيه ا#عضاء الدول من بدال التصويت

 #ية jوز وال ا!عاهدة. هذه . وا#طراف فيه ا#عضاء الدول
 إذا التصويت . تشرتك أن القبيل ذلك من دولية حكومية منمظة

 التصويت . حقها ف,ا ا#عضاء الدول من دولة أية مارست
 حكومية منمظه أية تشرتك ال ذلك، عىل وع وة حص%. والعكس

 الدول من دولة أية Fنت إذا التصويت . القبيل ذلك من دولية
 منمظة . ا عضو دولة ا!عاهدة هذه . وا#طراذ ف,ا ا#عضاء

 اPكومية ا!نمظة تلك واشرتكت القبيل ذلك من أخرى دولية حكومية
التصويت. ذلك . ا#خرى الدولية

 ا!د1 ا#صوات عدد بثليث قراراRا اMمعية تتخن ( ؛ ) ]/ردثشبيه[ )ه(
(.٣)١٩ وا!ادة (١)١٦ وا!ادة (٣(و)٢)١٤ ا!ادة مراعاة مع Tا،

 . البت لدى فع  Tا العد1 ا#صوات إال اPسبان . تؤخذ ال )ب(
 التصويت عن االمتتاع يعترب وال عدمه. من ا!شرتطة ا#غلبية حتقيق
.يت تصو +ثابة

 من دعوة عىل بناء سنتني 9 مرة عادية دورة اMمعية تعقد [ االورات ] (٦)
العام. ا!دير



٢ ٧ البراءات قانون معاهدة

 القواعد ذلك . +ا الداخيل، نظامها اMمعية تضع اسيل[ ]مس (٧)
االستثنائية. الدورات عقد إ1 بالدعوة ا!تعلقة

١٨ المادة

الدولي المكتب

 ا0دارية ا!Áات الدوZ ا!كتب يبا> (أ ) ]صاتا0دارة[ (١)
ا!عاهدة'. Tذه ا!تعلقة

 أSال ويتكفل االج:اعات إعداد خاص بوجه الدوZ ا!كتب يتو1 )ب(
اMمعية. تشÆا قد ال? العاملة ا#فرقة و ا¾براء وMان اMمعية أمانة

 أو Mان أية العام ا!دير يدعو [ /جتمعبغص دورأت خ ف /ردحYعءغت ٦ (٢)
االج:اع. ا1 اMمعية تنشÆا عاملة أفرقة

 ححسزلق الب ١ األخرى.\ واالجمتاعات اجلمعية يف الدويل ا!كتب دور١٩٣١
 9 . التصويت، حق غري من يعيهنم، الذين وا#2اص العام ا!دير

اMمعية. نتشÆا ال? العاملة وا#فرقة واللجان اMمعية اج:اعات

 اMمعية أمني العام ا!دير يعيقه الذي ا!وظف أو العام ا!دير يكون )ب(
ا!نصب. حب» )أ( الفرعية الفقرة . إل,ا ا!شار العاملة وا#فرقة واللجان

 لعقد التحضريية ا0جراءات الدوZ ا!كتب يتخن ( أ ) ]//مؤUرات[ (٤)
اMمعية. لتوج,ات وفقا لYراجعة، مؤUر أي

 ا!نمظة . ا#عضاء الدول مع يتشاور أن الدوZ لYكتب jوز )ب(
 حف يم اPكو غري طنية الو و الدولية ا!نمظات و الدولية اPكومية ا!نمظات و

ا!ذكورة. التحضريية ا0جراءات يشأن

 ال? ا!ناقشات . يعيقهم الذين ا#2اص و العام ا!دير يشرتك )ح(
ف,ا. التصويت حق غري من أ!راجعة مؤUرات . تدور

 إليه تسند أخرى مهامت أية الدوZ ا!كتب يبا> خرى[ ارك بدات ارم ] )ه(
ا!عاهدة. Tذه يتعلق فJا



١٩ المادة

المراجعات

 تعقده مؤUر . ا!عاهدة هذه مراجعة jوز هدت[ اخل مراجعة إ (١)
 عقن إ1 الدعوة اMمعية وتقرر (.٢) الفقرة مراعاة مع ا!تعاقدة ا#طراف

لYراجعة. مؤUر أي

 (٢)١٧ ا!ادة تعديل jوز [ *حزبل/٠۶ دو /رمذهدت ح|ى/حئ1pرع مراج7 ] (٢)
(.٣) الفقرة #حاكم وفقا اMمعية . أو اجعة لYر مؤUر . (٦و)

 طرف #ي jوز )أ( /حتمعÊ[ . ارمهندت رعخر/حكعp ]تعصيل (٣)
 . (٦(و)٢)١٧ ا!ادة" لتعديل باقرتاحات يتقدم أن العام لYدير أو متعاقد

 قبل ا!تعاقدة لألطراف االقرتاحات تلك تبليغ العام ا!دير ويتو1 اMمعية.
ا#قل. عىل أÂر بستة اMمعية ف,ا تتظر أن

)ا( الفرعية ‘الفقرة . إل,ا ا!شار لألحاكم تعديل أي اع:اد يقتيض )ب(
Tا. ا!د1 ا#صوات أرباع ث ثة

 حزي )أ( الفرعية الفقرة . إل,ا ا!شار لألحاكم تعديل أي يدخل )ج(
 ا#طراف ارباع ث ثة من العام ا!دير يتسمل أن مز Âر بعد التثفني

 التعديل اMمعية اع:دت وقت اMمعية . أعضاء Fنت ال? ا!تعاقدة
 9 ويكون الدستورية. اعدها لقو وفقا التعديل قبول تفيد كتابية إخطارات

 ا!تعاقدة ا#طراف للك ملزما الشلك بذلك قبوله بعد ا#حاكم لتلك تعديل
 الÌ الدولية اPكومية ا!نمظات و والدول التنفيذ حزي التعديل دخول وقت

الحق. تارi . متعاقدة أطرافا تصبح

٢ ٠ المادة

المعاهدة هذه أطراف

 . عضوا أو باريس اتفاقية . طرفا تكون دولة #ية jوز ]اردد[ (١)
 عن وإما مكتهبا طريق عن إما بشا4ا براءات منح jوز وال? ا!نمظة

 هذه . طرفا تصبح أن اخرى دولية حكومية منمظة أو دولة مكتب حلريق
ا!عاهدة.



٢ ٩ البراءات قانون معاهدة

 تصبح أن دولية حكومية منمظه #ية jوز /ا!ربة[ /تنكوج ا!نمظات ] (٢ )
 ا#عضاء الدول من ا#قل عىل واحدة دولة Fنت إذا ا!عاهدة هذه . طرفا

 . ا عضو أو باريس اتفاقية . طرفا الدولية اPكومية ا!نمظه تلك .
 حسب هلا ا!&ح من أن الدولية اPكومية ا!نمظه وأعلنت ا!نمظة
 با0ضافة ا!عاهدة هذه . طرفا تصبح بأن الداخيل لنظامها ووفقا ا#صول

ييل: ما إ1

 ا#عضاء الدول 9 عىل أثرها ي/ي براءات +* خمتصة أ4ا ١'

ف,ا؛

 ترشيع وهلا ا!عاهدة هذه تغط,ا ال? با!سائل خمتصة أ4ا أو ٢
 مكتبا هلا وأن ا!سائل تلك بشان ف,ا ا#عضاء الدول 9 يلزم خامن
 وفقا أراض,ا . أثرها ي/ي براءات مبح #غراض إقلJيا

. بذلك إقلJيا مكتبا (فت أ4ا أو لترشيعها

 مراعاة مع االنضامم، أو التصديق وثيقة يداع عند ا0ع ن ذلك ويقدم
(.٣) الفقرة

 للرباءات ا#وروبية لYنمظة jوز الدراءات[ ه©به٠/حم /رمنفعهذت ] (٣)
 لYلكية ا#فريقية ا0قلJية ولYنمظة للرباءات اآلسيوية ا#وروبية ولYنمظة

 . "٢" أو "١("٢) الفقرة . إليه ا!شار ا0ع ن توجيه بعد الصناعية،
 هذه . طرفا تصبح أن ا!عاهدة، هذه اع:د الذي الدبلوماw ا!ؤUر

 وثيقة يداع وقت أعلنت، إذا دولية، حكومية منمظات باعتبارها ا!عاهدة
 لنظامها ووفقا ا#صول حسب هلا ح ا!& من أن االنضامم، أو التصديق

ا!عاهدة. هذه . طرفا تصبح بأن الداخيل

 دولية حكومية منمظة أو دولة #ية jوز مغم[٠او/م 'رض /رتصدرى ٦ (٤)
 تودع أن (٣) أو (٢ ) أو ( ١ ) الفقرة' . عل,ا ا!نصوص الرشوط استوفت

ييل: ما

 ا!عاهدة؛ هذه وقعت إذا تصديق وثيقة '١'

ا!عاهدة. هذه توفع $ إذا انضامم وثيقة أو '٢



٢١ المادة

نضمام أو التصديق نفاذ وتواريخ التنفيذ حيز المعاهدة هذه دخول ا

أن بعد التفني حزي ا!عاهدة" هذه تدخل [ /رتقفئل حز هدو /رصع¥ هذه دخور، ] (١)
 بث ثة العام ا!دير لدى انضاممها أو تصديقها وثائق دول عرش تودع

أÂر.

 النحو عىل ملزمة ا!عاهدة هذه تصبح رمضئp[’و/رد //تصهدرق نف¥ن 'مدق ] (٢)

:Zالتا

 دخول تارi مز اعتبارا (١) الفقرة . ال,ا ا!شار العرش للدول ١ "
التفني؛ حزي ا!عاهدة هذه

 الذي التارi بعد أÂر ث ثة انقضاء من اعتبارا أخرى دولة وللك "٢"
 أو العام ا!دير لدى انضاممها أو تصديقها وثيقة الدولة فيه تودع

 ذلك يكون أال عىل الوثيقة تلك . مبني الحق تارi أي من اعتبارا
أÂر؛ ستة من بأكرث ا0يداع ذلك تارi بعد

 اآلسيوية ا#وروبية وا!نمظة للرباءات ا#وروبية ا!نمظة من وللك "٣'
 من اعتبارا الصناعية لYلكية ا#فريقية ا0قلJية وا!نمظة للرباءات

 اعتبارا أو انضاممها أو تصديقها وثيقة إيداع بعد أÂر ث ثة انقضاء
 بعد ذلك يكون أال عىل الوثيقة تلك . مبني الحق تارi أي من
iر، ستة من بأكرث ا0يداع ذلك تارÂبعد الوثيقة أودعت إذا أ 

 هذه دخول أو (١ ) للفقرة وفقا التفني حزي ا!عاهدة هذه دخول
 دخول قبل الوثيقة تلك أودعت إذا أÂر بث ثة التنفيذ حزي ا!عاهدة

التفني؛ حزي ا!عاهدة هذه

 هذه . طرفا لتصبح أه  تكون أخرى دولية حكومية منمظة #ية و ٤"
 أو تصديقها وثيقة إيداع بعد أÂر ث ثة انقضاء من اعتبارا ا!عاهدة

 عىل الوثيقة تلك . مبني الحق تارi أي من اعتبارا أو انضاممها
أÂر. ستة من بأكرث ا0يداع ذلك تارi بعد ذلك يكون أال



اءات البر قانون معاهدة

٢٢ المادة

الراهنة والبراءات الطلبات على المعاهدة هذه تطبيق

 التنفيذية، والحئRا ا!عاهدة" هذه أحاكم ا!تعاقد الطرف يطبق ]ا!بدًا[ (١)
 عىل التنفيذية، ال حئة من ا!عنية (والقواعد٢(و)١)٦هو ا!ادتني خ ف

 هذه فيه تصبح الذي التارi . النافذة' والرباءات النظر قيد الطلبات
 مراعاة مع ٢ ١ ا!ادة عىل بناء ا!تعاقد الطرف لذلك ملزمة ا!عاهدة

(.٢) الفقرة

 ا!عاهدة هذه أحاكم بتطبيق ملزما ا!تعاقد الطرف يكون ال ]اكدجراءات[ (٢)
 بالطلبات ا!تعلقة ا0جراءات من إجراء أي عىل التنفيذية والحئRا
 التلرi قبل ا0جراء ذلك بدأ اذا (١) الفقرة' . إل,ا ا!شار ات والرباء

 عىل بناء ا!تعاقد الطرف لذلك ملزمة ا!عاهدة هذه فيه تصبح الذي

.٢١ ا!ادة

٢٣ المادة

التحفظات

 +وجب تعلن أن دولية حكومية منمظة أو دولة #ية jوز //ختفت[ ] (١)
 االخرتاع بوحدة يتطق >ط أي عىل تطبق ال (١)٦ ا!ادة احاكم ان حتفظ

الرباءات. بشأن التعاون معاهدة عىل بناء دوZ طلب عىل ويطبق

 إع ن . (١)الفغزة عىل بناء حتفظ أي إبداء يمت سه[ ]ا0جراءات (٢)
 ا!حتفظة الدولية اPكومية ا!نمظة او الدولة تودعها ال? بالوثيقة ع مشغو

إل,ا. االنضامم أو ا!عاهدة هذه عىل للتصديق

 (١ ) الفقرة عىل بناء إبداؤه يمت حتفظ أي zب jوز //حتظ[ zب ] (٣)
وقت. أي .

 ا!عط'هدة هذه عىل حتفظ أي إبداء jوز ال /'؛خرش[ /رختشذت حرش ] (٤)
(.١ ) الفقرة عىل بناء به ح ا!rو التحفظ خ ف



٢٤ المادة

المعاهدة نقض

 +وجب ا!عاهدة هذه ينقض ان متعاقد طرف #ي jوز خ/ر[١/رح ] (١)
.العام ا!دير ا1 موجه اخطار

 يتسمل الذي التارi من سنة بعد التنفيذ حزي الرش يدخل [ ىربه/رذعغذ] (٢)
 وال ا0خطار. . مبس الحق تارi أي . أو ا0خطار العام ا!دير فيه

 نافذة براءة أية آو النظر قيد طلب أي عىل ا!عاهدة هذه تطبيق . يؤثر
 حزي النقرض دخول وقت الشرت صاحب ا!تعاقد الطرف ا1 بالنسبة
.التنفيذ

٢٥ المادة

المعاهدة لفات

 العربية باللفات أصلية نخسة . ا!عاهدة هذه تو!ع خمبه[ ارك لنصوص ] (١)

 9 وتعترب والفرنسية، والصينية والروسية وا0نLزيية وا0سبانية
اPجية. . متساوية غريها ودون النصو&

 لغة بأية رrي نرص إعداد العام ا!دير يتو1 /ررrبه[ لنصوص ] (٢)
 ا#طراف مع التشاور بعد (١) الفقرة" . إل,ا ا!شار اللفات خ ف

 تكون دولة 9 ا!ع) بالطرف يقصد الفقرن"، هذه #غراض و ا!عنية.
 عىل بناء ف,ا طرفا لتصبح أه  أو ا!عاهدة هذه . طرفا
 اللغة يه الرrية لغاRا إحدى أو الرrية لفهتا وتكون (١)٢ ٠ ا!ادة

 اآلسيوية ا#وروبية وا!نمظه للرباءات ا#وروبية ا!نمظه من و9 ا!عنية
 منمظة وأية الصناعية لYلكية ا#فريقية ا0قلJية ا!نمظة و للرباءات

 تصبح أن هلا jوز أو ا!عاهدة هذه . طرفا تكون اخرى دولية حكومية
ا!عنية. اللغة يه الرrية لغاRا إحدى Fنت إذا ف,ا طرفا

 تفسري حول اآلراء اخت ف حال . ارخصكبه[ /رئصعو& ظبة ] (٣)
. ا#صلية للنصوصن الغلبة ن تكو الرrية، & النصدو و ا#صلية النصوصن



البراءات قانون معاهدة

٢٦ المادة

المعاهدة توقيع

 هذه . طرفا لتصيح أه  تكون دولة أية لتوقيع متاحة ا!عاهدة هذه تظل
 وا!نمظة للرباءات ا#وروبية ا!نمظه من و9 (١)٢٠ ا!ادة عىل بناء ا!عاهدة

 . الصناعية لYلكية ا#فريقية ا0قلJية وا!نمظه للرباءات اآلسيوية ا#وروبية
اع:ادها. بعد سنة مدة لYنمظة الرئييس ا!قر

٢٧ مادة

المعاهدة وتسجيل اإليداع أمين

ا!عاهدة. هذه ايداع أمني العام ا!دير يكون ع[ امودا ]/مزب، (١)

أمانة لدى ا!عاهدة هذه تجسيل العام ا!دير يتو1 هده[ الغ فه تجسل ] (٢)
ا!حتدة. ا#مم



الرباءات قانون !عاهدة التنفيذية ال حئة

المحتويات

’خمترصة تعابري األوش القاعدة

ه ’ا!ادة عىل بناء االيداع تارخي بشأن تفاصيل ٢ القاعدة

وبÓ وبÓ ًاوامن /رمغل'خ وى /رشغب ٠خبز زعكصدئرب٠ ٣ القاعدة

(٤ؤ٢ القاعدة و ؤه(٦ لملادة وفقا سابق طلب وجود
وهÔوFمن r عدن I وفئ ءنقك مودع اوكغب

٤ القاعدة

 و؛§وخ4و ًاوًاÕ 'وىىد'ش /ربه /رمشغر االدرة
اوÕ 4و وًاÕ > ورا 7Õاو وًا اوÕ وه و؛١Õر واتفواعد

ه القاعدة

(٨و) (٧)٦ ‘لملادة وفقا بالطلب ا!تعلقة ا!هل ٦ القاعدة

٧ لملادة وفقا المتئئل شأن تفاصدل ٧ القاعدة

(١)٨ للعادة وفقا التبليغات ايداع ٨ القاعد؛

(٤)٨ لملادة' وفقا التوقيع بشأن تفاصيل ٩ القاعدة

 أليه ا!شار البيانات بشأن تفاصيل
ثم4وو Õ ووًا وه4Ó ذ’/رمغد ىف

١ ٠ القاعدة

(٨و) (٧)٨ لملادة وفقا بالتبليفات ا!تعلقة ا!هل ١ ١ القاعدة



نحة البرا, قانون لمعاهدة التنفيذية ال

االجراءات وقف بشان تفاصيل ١ ٢ القاعدة

١ ١ ا!ادة عىل بناء با!هل ا!تعلقة

، إ٠٦ااء ب- 1 امز ١١ أن ٠١٩, و'٠١اا ٠١ر أناب|١ ا١، تؤام ١٣ سدة

٢ ا!ادة عىل بناء القصد انعدام أو ال زمة العنابة وجود

ها٠٠١احلد,اة أو لة لو الو دا مإالدة١ااه ٠ب١١ر،١’٠١ ا'؛؛أن١ ل ١ ظ تفا ١ ٤ القاعدة

١ ٣ ا!ادة عىل بناء األولوية حق ورد

ان العنو أو اال> ىف تغيري لقيد المتاس ١ ه القاعدة

ا!الك أو ع ا!ود تغدر لقدد المتاس ١ ٦ القاعدة

عدىن تأمدن أو ترخدعص لقدد المتاس ١ ٧ القاعدة

ادمل ،٢١٩، جر ٠١ا ا،ا١ع١٦اا ١٨ القاعدة

رذمفه ٠بوز >1 داع امح تعريف طريفة ١ ٩ القاعدة

المنوذجية الدولية االسمتارات وضع ٢ ٠ القاعدة

من٣و’،،ظى/ردذدئ ٠>ش/ادبغ ٢ ١ القاعدة



األولى القاعدة

مغتصرد سير

 ال حئة هذه . "ا!عاهدة" (مة تع) (أ ) و"ا!ادة"[ ]"ا!عاهدة" (١)
الرباءات. قانون معاهدة التنفيذية

 من ا!حذدة ا!ادة إ1 التنفيذية ال حئة هذه . ا!ادة ' (مة تشري )ب(
ا!عاهدة.

 ا!خترصة للتعابري يكون /رمعغهحد[ وي /رمعرؤة ا!خترصة برب التط ] (٢)
 هذه #غراض ذاته ا!ع× ا!عاهدة #غراض ا#و1 ا!ادة . ا!عرفة
التنفيذية. ال حئة

٢ القاعدة

ه المادة على بناء اإليداع بشأنتاريخ تفاصيل

 العاه مز دح ()ب(^٤و) (٣ه) ا!ادة يف إلهيام ا!شار ذا!هلتان ع١١
 عن ()ب(٤و) (٣ه) ا!ادة . إل,ام ا!شار ا!هلتان تقل ال (،٢) الفقرة"

٠(٣ه) ا!ادة . اليه ا!شار ا0خطار تارi من اعتبارا Âرين

 ا!هلة تكون §وبp[µ٠مو، وي/رشه٠ ارØ اتشذر رجمة شدى ء ]اشغ (٢)
 التارi من اعتبارا ا#قل عىل Âرين ()ب(٤ه) ا!ادة . إل,ا ا!شار

 . إل,ا ا!شار العنا& من أكرث او ا عنرص أص  ا!كتب فيه تسمل الذي
(٣ه) ا!ادة عىل بناء االخطار ف,ا يمت $ ال? اPاالت . ()أ(١ )٥ ا!ادة
با!ودع. باالتصال لYكتب تfح ال? البيانات يداع عدم بسبب

 شقفو قي٦١٩ الالك تؤن و)ب(^ ()ا(٦ه) ا!ادة يف إلهيام ا!شار ا!هلتان ١ ع٣١
ييل: ما ()أ(و)ب(٦ه) العادة . إل,ام

 وجه ال? اPاالت . االخطار تارi من اعتبارا ا#فل عىل Âرين '١"
ه)ه(؛ العادة عىل بناء ا0خطار ذلك ف,ا



نحة البرا' قانون لمعاهدة التنفيذية ال

 أص  ا!كتب فيه تسمل الذي التارi من اعتبارا ا#قل عىل وÂرين ٢'
 . ()أ(١ه) ا!ادة . إل,ا ا!شار العنا& من أكرث أو عنرصا

ا0خطار. ف,ا يوجه $ ال? اPاالت

 (،٣)٤ القاعدة' مراعاة مع <([1()لدوًا /رمغده طيي تفعص w ]رسوط (٤)
 وفقا ا0يداع تارi لتحديد ييل ما يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز
()ب(:٦ه) لYادة

 عىل بناء ا!طبقة ا!هلة خ ل السابق الطلب من صورة تودع أن '١
(؛٣) الفقرة

 دعوة عىل بناء إيداعه وتارi السابق الطلب من صورة تودع وأن ٢
 لديه أودع الذي ا!كتب حصRما عىل يصدق أن بعد ا!كتب من

 من اعتبارا أÂر أربعة عن تقل ال مهلة خ ل وذلك السابق الطلب
iا#خذ مع (١ز٤ القاعدة عىل بناء ا!طبقة ا!هلة أو الدعوة تلك تار 

أوال؛ تنقيض ال? با!هلة

 يقبلها بلغة sررا يكن $ حال . السابق للطلب ترمجة تودع وأن ٣
(؛٣) الفقرة" عىل بناء ا!طبقة ا!هلة خ ل وذلك ا!كتب

 الرمس أو الوصف من ا!توفر غري اMزء السابق الطلب يتضمن وأن ٤
بالاكمل؛ ا!توفر غري البياين

 واردة السابق الطلب sتويات بأن لبيان متضمنا الطلب يكون وأن ه
 أص  ا!كتب فيه تسمل الذي التارi . وذلك با0حالة الطلب .

()أ(؛١ه) ا!ادة . إل,ا ا!شار العنا& من أكرث أو عنرصا

 من ا!توفر غري اMزء فيه يكون الذي ا!Fن بشان بيان يودع وأن ٦
 . أو السابق الطلب . ا!توفر غري البياين الرمس أو الوصف
 بناء ا!طبقة ا!هلة خ ل وذلك '٣ البند . إل,ا ا!شار الرتمجة

(.٣) الفقرة عىل

 ا0يداع، تارi #غراض )أ( هوا§ومن[ بس إل,ا الشار ]االروش )ه(
 أن ()أ(٧ه) ا!ادة . وا!ذكور سابقا ا!ودع الطلب إ1 االشارة تبني

 وتبني سابقا، ا!ودع الطلب إ1 ا0شارة' sهلا حتل بيانية رسوم وأية الوصف
 للطرف وjوز لديه. أودع الذي وا!كتب الطلب ذلك رÚ أيضا ا0شارة
ا0شارة. . سابقا ا!ودع الطلب ايداع تارi بيان أيضا يشرتط أن ا!تعاقد



ييل: ما يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز (،٣)٤ ‘القاعدة مراعاة مع )ب(

. له وترمجة سابقا ا!ودع الطلب من صورة ا!كتب لدى تودع أن ١
 عن تقل ال مهلة خ ل وذلك ا!كتب يقبلها بلغة sررا يكن $ حال

 الذي الطلب ا!كتب فيه تسمل الذي التارi من اعتبارا Âرين
()أ(؛٧ه) ا!ادة . ا!ذكورة ا0شارة يتضمن

 وذلك سابقا ا!ودع الطلب من مصدقة صورة ا!كتب لدى تودع وأن ٢
 الطلب تسمل تارi من اعتبارا أÂر أربعة عن تقل ال مهلة خ ل
٠()أ(٧ه) ا!ادة . ا!ذكورة ا0شارة يتضمن الذي

 . إل,ا ا!شار االشارة تكون أن يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ح(
 أو سلفه أو ا!ودع أودعه سابقا مودع طلب ا1 إشارة ()أ(٧ه) ا!ادة
خلفه.

 الطبات أنواع تكون "[٣//٧٥ رس اربيه ]االسÌءاتالشذر (٦)
ييل: ما "٢("٨)٥ ا!ادة . إل,ا العشار

اMزئية؛ الطليات "١"

جزئيا؛ ا!-لة أو ا!-لة الطلبات و "٢"

طلب يتضمنه اخرتاع . حقهم تقرر الذين اMدد ا!ودعني وطلبات '٣'

سابق.

٣ القاعدة

(٣و) (٢و) (١)٦ العادة في الطلب يشأن تفاصيل

 ,جون ٢١١ ٧'٣("١)٦ العادة يف إلهيا العشار ا0ضافية ط الرشو ١ ع١١
 طلبه يعامل أن . يرغب الذي ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف
ييل: ما يبني أن "١("٦)٢ للقاعدة وفقا جزيئ كطلب

ا#ساس؛ ذلك عىل الطلب يعامل أن . رغبته "١"

'٢' Úالطلب منه جتزأ الذي الطلب ور iايداعه. وتار



ندة البراءات قانون لمعاهدة التنفيذية ال

 أن . يرغب الذي ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
ييل: ما يبني أن "٣("٦)٢ للقاعدة- وفقا كطلب طلبه يعامل

ا#ساس؛ ذلك عىل طلبه يعامل أن . رغبته "١"

' ٢' Úالسابق الطلب ور iيداعه. وتار

 أن . يرغب الذي ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ح(
ييل: ما يؤن أن إضافية لرباءة كطلب طلبه يعامل

ا#ساس؛ ذلك عىل الطلب يعامل آن . رغبته "١"

٢' Úالرئييس الطلب ور iيداعه. وتار

 أن . يرغب الذي ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )د(
ييل: ما يبؤن أن سابق لطلب جزئية ت©لة أو ت©لة كطلب طلبه يعامل

ا#ساس؛ ذلك عىل الطلب يعامل أن . رغبته "١"

"٢" Úالسابق الطلب ر iيداعه. وتار

 أن له جاز دولية، حكومية منمظه ا!تعاقد الطرف Fن حال . )ه(
ييل: ما يؤن أن ا!ودع عىل يشرتط

إقلJية؛ براءة عىل حيصل أن . ا!ودع برغبة ال:اسا "١"

µاية ينشد ال? الدولية اPكومية ا!نمظة تلك . ا#عضاء والدول '٢

االخرتع,ا.

 تقدمي ا!تعاقد الطرف يقبل ([Fوك٣و ًا µ$ءده وفئ العريضة اس:ارة ] (٢)
التاZ: النحو عىل ()أ(٢)٦ ا!ادة' . إل,ا ا!شار ا!حتويات

معاهدة عريضة واس:ارة ت:اF Ûنت إذا العريضة، اس:ارة عىل '١'
(؛٢)٢ ٠ القاعدة عل,ا تنص تعدي ت أية مع الرباءات بشأن التعاون

Fنت إذا الرباءات، بشأن التعاون معاهدة عريضة اس:ارة عىل أو ٢
 وط) كطلب الطلب يعامل أن . ا!ودع رغبة يفيد ببيان عة مشقو

 متضمنة العريضة اس:ارة تعترب اPالة، هذه و. إقلJي. أو
"؛١" البند . إل,ا ا!شار للتعدي ت



 تتضمن ال? الرباءات بشان التعاون معاهدة' عريضة اس:ارة عىل او ٣
 إذا إقلJي أو وط) كطلب طلبه يعامل أن . ا!ودع رغبة يفيد بيانا

 بشان التعاون معاهدة إطار . القبيل ذلك من اس:ارة توفرت
الرباءات.

 يشرتط، أن ا!تعاقد للطرف jوز [ من٢و ajLdl 7 . ايبه ر ا!شغ رسن ] (٣)
 يكون sتا الطلب، وملخص ا!طالب و ل مس ترمجة (،٣)٦ ا!ادة عىل بناء

ا!كتب. ذلك يقبلها أخرى لفات أية إ1 ا!كتب، يقبلها بلغة sررا

٤ القاعدة

وامن r عدت ورس ونم SjU وقع سءئفى كلب وجود
)ه()ب(٢ للقاعدة وفقا سابقا مودع طلب أو

مراعاة مع [ ًاوهp /رمءدو . اربه ور ات5ع سابق اتطلب ض صورة ] (١)
 الطلب من صورة إيداع يشرتط ان ا!تعاقد للطرف jوز (،٣) الفقرة

 عن تقل ال مهلة خ ل ا!كتب لدى )ه(٦ ا!ادة . إليه ا!شار السابق
 من اعتبارا أو السابق، الطلب ذلك ايداع تارi من اعتبارا Âرا ١ ٦

iواحد. سابق طلب من أكرث وجود حال . ا#سبق ا0يداع تار

 يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز (،٣) الفقرة' مراعاة مع رتتصدرق[] (٢)
 ا!شلر الصورة حصة عىل السابق الطلب لديه أودع الذي ا!كتب تصديق

السابق. الطلب يداع وتارi (١) الفقرة' . إل,ا

 أن ا!تعاقد للطرف jوز ال [ مودعسءغغ .> ك/ل. او سءبىل ،1 داع وجود ٦ (٣)
 عىل التصديق أو سابق طلب من مصدقة صورة أو صورة يداع يشرتط

iصورة او (،٤)٢ والقاعدة (٢و) (١) الفقرتان إليه تشري -ا ا0يداع تار 
)ه()ب(٢ القاعدة إليه تشري -ا سابقا ا!ودع الطلب من مصدقة صورة آو

 Fن او مكتبه لدى سابقا ا!ودع الطلب أو السابق الطلب أودع حال .
الفرض. لذلك ا!كتب يقبلها رمقية مكتبة من ا!كتب لذلك متوفرا

 ا!كتب يقبلها بلغة sرر؛ السابق الطلب يكن $ حال . ل/مجة[ (٤)

 ا!طالبة ب/يان يتاثر للرباءة ا!ع) االخرتاع أهلية . البت وFن
ترمجة يداع ا!ودع عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز با#ولوية،



ئحة ٤ ١ البراءات قانون لمعاهدة التنفيذية ال

 أو ا!كتب من دعوة عىل بناء (١) ’الفقرة . إليه ا!شار السابق للطلب
 تلك تارi من اعتبارا Âرين عن تقل ال مهلة خ ل أخرى خمتصة هيئة

وجدت. إن الفقرة تلك عىل بناء ا!طبقة ا!هلة وعن الدعوة

ه القاعدة

()ج(٤)٨و (٦)٦ المادتين في إليها المشار األدلة

(٤)١٨(و٦)١٧(و٦)١٦(و٤)١٠(و٤)٧ والقواعد

 أو (٦ز٦ ا!ادة أن اخر 2ص أي أو ا!الك أو ا!ودع ا!كتب أخطر حال .
 (ذشرتط٤)١٨ أو (٦)١٧ أو (٦)١٦ أو (٤)١ه أو <٤)Õ١ القاعدة أو ()ج(٤)٨

 أو ذة١ا!سا حصة . ا!كتب تشكيك سبب ا0خطار يبني أن jب أدلة، تقدمي

اPال. حسب الرتمجة، دقة أو التوقيع أو البيان

٦ القاحدة

(٨(و)٧)٦ للمادة وفقا بالطلب المتعلقة المهل

 (٢) الفقرتني مراعاة مع [ (وواك وامن ًا اUعدف وي /ت,مغ اتشار هلدن ] (١)

 Âرين عن (٨) و (٧)٦ ا!ادة . إل,ام ا!شار ا!هلتان تقل ال (،٣و)
٠(٧)٦ ا!ادة . إليه ا!شار ا0خطار تارi من اعتبارا

 (،٣) الفقرة مراعاة مع وام[ ًا /رعذدو §ي ارجي ر اتLح !عص ذن ذستثئغء ] (٢)

 من اعتبارا ا#قل عىل أÂر ث ثة (٨)٦ ا!ادة . إل,ا ا!شار ا!هلة تكون
iا!شار العنا& من أكرث أو عنرصا أص  ا!كتب فيه يتسمل الذي التار 
(٧)٦ ا!ادة عىل بناء إخطار توجيه عدم حال . ()أ(١ه) ا!ادة . إل,ا

با!ودع. باالتصال لYكتب تfح ال? البيانات يداع عدم بسبب

 وفقا الطلب ر> تسديد بشأن (٨) و (١ؤمث٦ ا!ادة يف الهيام ا!شار ا!هلتان ١ ه٣١
 يشرتط رسوم أية تسديد عدم حال . ءات[ اتربا بدذن اتدطون هدن Uط

 للطرف jوز الطلب، بإيداع يتصل فJا (٤)٦ ا!ادة +وجب تسديدها
ذلك . +ا للتسديد، مه  يطبق أن (،٨)و (٧)٦ ا!ادة عىل بناء ا!تعاقد،



 التعاون معاهدة عىل بناء ا!طبقة ا!هل ذاRا يه تكون ا!تاخر، التسديد
الدوZ. ا0يداع برمس يتطق فJا الرباءات بشأن

٧ القاعدة

V د٠مئمخل رقع //تكعت رشءىن صلى تفع

 يجون ٧٣" ()أ(٢)٧ الدادة في اليها المشار األخرى ^اإلجراءات ٧١

 ا!شار التالية ا#خرى لإلجراءات ;ثل تعيني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف
":٣()أ("٢)٧ ا!ادة . إل,ا

(؛٤)٢ للقاعدة وفقا سابق طلب من صورة ايداع '١'

.)ه()ب(٢ للقاعدة' وفقا سابقا مودع طلب من صورة ويداع ٢

 تعيني تبليغ ا!تعاقد الطرف يقبل ( ؛ ) ([r)y دQءدة وففع معد، سف ] (٢)
ييل: ما +وجب لYكتب ا!مثل

 أو ا!ودع يوقعه 'التوكيل'( بLمة ييل فJا إليه )يشار منفصل تبليغ ' ١"
وعنوانه، ا!مثل امس ويبني اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك

ا!ودع، توقيع مع (٢)٦ ا!ادة . ال,ا ا!شار العريضة اس:ارة أو '٢
ا!ودع. اختيار حسب

 بأكرث ف,ا يتعلق ال? اPاالت . حF Ìفب' الواحد التوكيل يكون )ب(
 نفسه للخشص وبراءة طلب من بأكرث او نفسه للخشحس براءة أو طلب من

 التوكيل ويكون الواحد. التوكيل . (ها ات والرباء الطلبات حتديد >ط
 الخشص ذلك بطلبات ف,ا يتعلق ال? اPاالت . حÌ أيضا Fفيا الواحد

 بالتعيني. القاß يبينه استثناء أي مراعاة مع (ها ا!قبلة و اPالية براءاته أو
 طلب للك التوكيل من منفصلة صورة يداع يشرتط أن لYكتب وjوز
 أو الورق عىل مودعا الواحد التوكيل ذلك Fن حال . Tما يتعلق وبراءة

ا!كتب. Tا يfح أخرى طريقة بأية

 التوكيل إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز مكد1[ ]ترمجة (٣)
ا!كتب. يقبلها بلغة sررا يكن $ إذا برتمجة



نحة البراءات قاتون لمعاهدة التنفيذية ال

 إال ا!كتب لدى ا#دلة يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال ]او¯[ (٤)
 يتضمنه بيان أي حصة . ا!كتب ذلك يشك أن ا!عقول من Fن حال .

()أ(.٢) الفقرة- . إليه ا!شار التبليغ

 (،٦) الفقرة مراعاة مع ووًاQ[ /اودQ /رمءدو . ارjين /مطشءر /ر;تءز ] )ه(
 من اعتبارا Âرين عن (٦وؤ )ه(٧ ا!ادة . إل,ام ا!شار ا!هلتان تقل ال

i٠)ه(٧ ا!ادة . إليه ا!شار ا0خطار تار

 ا!شار ا!هلة تكون وًاQ[١وي/1ئده/٠/رس/ردي االهة مجر ]اسئ (٦)
 بدأ الذي التارi من اعتبارا ا#قل عىل أÂر ث ثة (٦)٧ ا!ادة . إل,ا
 ا0خطار توجيه عدم حال . )ه(٧ ا!ادة . إليه ا!شار ا0جراء فيه

 لYكتب تfح ال? البيانات ايداع عدم بسبب (ه)١/ ا!ادة . إليه ا!شار
اآلخر. ا!ع) الخشعر أو ا!الك أو با!ودع باالتصال

٨ القاعدة

Q ب/4 معمعت وبقع ررتشبغءت ع رس

 (١ه) ا!ادتني مراعاة مع ( أ ) ورىف[ ظى ارمودعة /متشغءت٦ (١)
 أن ،٢٠٠ ه يوذيه/حزيران ٢ بعد متعاقد، طرف #ي jوز ()د(،١ ز٨و

 التبليغات بإيداع الfاح . يس:ر أن أو ورق عىل التبليغات ايداع يستبعد
 بإيداع ا!تعاقدة ا#طراف 9 تfح التارi، ذلك وحÌ ورق. عىل

ورق. عىل التبليغات

 التبليغات بشلك ا!تعلقة الرشوط حيدد أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
)ج(. الفرعية الفقرة و (٣)٨ ا!ادة مراعاة مع الورقية،

 عىل ورق، عىل التبليغات بإيداع يfح ا!تعاقد الطرف Fن حال . )ج(
 عل,ا ا!نصو& للرشوط وفقا ورق عىل التبليغات بإيداع يfح أن ا!كتب

ورق. عىل التبليغات بشلك يتعلق فJا الرباءات بشأن التعاون معاهدة ىف

 بسبب ZS غري معاMته أو الورà التبليغ تسمل اعتبار حال . )د(
 أخر شلك . التبليغ ذلك ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز طبيعته،

)أ(. الفرعية الفقرة من بالرمغ لإلرسال، أخرى بوسائل أو



٤٤

 ١٠ لإلرسال الكرتونية بوسائل أو الكرتو= شلك يف ا!ودعة البليفات ١١٦١١
 شلك . التبليغات بإيداع ي5ح ا!تعاقد الطرف Fن حال . ( أ )

 ذلك . +ا معينة، بلغة مكتبه لدى لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين
 أية أو الفاكس أو بعد عن الطابعة أو التلغراف طريق عن التبليغات ايداع
 تطبق لرشوط خيضع الطرف ذلك وFن لإلرسال، أخرى ;اثلة وسيلة

 . ا!ودعة بالتبليفات يتعلق فJا الرباءات بشأن التعاون معاهدة عىل بناء
 أن ا!كتب عىل اللغة، بتلك لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك

 لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك . البليفات بإيداع يfح
الرشوط. لتلك وفقا ا!ذكورة باللغة

 شلك . مكتبه لدى البليفات بإيداع يfح الذي ا!تعاقد الطرف يتو1 )ب(
 ال? ط بالرشو الدوZ ا!كتب إخطار لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين

 أي نرش الدوZ ا!كتب ويتو1 ا0يداع. ذلك بشأن ا!طبق قانونه عل,ا ينرص
 ١٠به وضعت ال? وباللفات Tا إخطاره يمت ال? باللغة القبيل نلك من تبليغ

.٢ ه لYادة وفقا لYعاهدة" والرrية ا#صلية النصوص

)أ(، الفرعية الفقرة" عىل بناء يfح، ا!تعاقد الطرف Fن حال . )ج(
 أية أو الفاكس أو بعد عن الطابعة أو التلغراف طريق عن البليفات بإيداع
 ورق عىل تودع أن يشرتط أن له jوز لإلرسال، أخرى ;اثلة وسيلة

 القبيل ذلك من إرسال بوسيلة أرسلت وثيقة أية من ا#صلية الصورة
 تقل ال مهلة خ ل ا!كتب لدى السابق ا0رسال ذلك حيدد خبطاب عة مشغو

ا0رسال. تارi من اعتبارا واحد Âر عن

 مز رالرسئىل 'بكرتونية يوسا1 او 'التروين سLى وي مودعة صور ] (٣)
 يfح ا!تعاقد الطرف Fن حال . ( أ ) ورىف[ ظى ا!ودعة /متئكيغدت

 شلك . ا!كتب، يقبلها بلغة ورق عىل مودع تبليغ من صورة بإيداع
 خيضع ا!تعاقد الطرف نلك وFن لإلرسال، إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين
 تلك بإيداع يتعلق فJا الرباءات بشأن التعاون معاهدة عىل بناء تطبق لرشوط
 . البليفات من صور بإيداع يfح أن ا!كتب عىل البليفات، من الصور

الرشوط. لتلك وفقا لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك

 أو إلكرتوين شلك . الواردة الصور عىل ()ب(٢) الفقرة' تطبق )ب(
 يلزم ما مع ورق، عىل ا!ودعة البليفات من لإلرسال إلكرتونية بوسائل

تبديل. من
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القاعدة

،٤ز٨ للمادة وفقا التوقيع بشان تفاصيل

 ما إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف حيوز ئرغكوقيع[ ا!شفوعة /ربغئت ] (١)
ا!وقع: الطبي7 الخشحر بتوقيع ييل

 أو واالمس الرئييس االمس أو ‘ا#رسة امس يوá با#حرف بيان ١'
 ال? ا#rاء أو االمس او الثخص، لذلك الثانية أو ا#و1 ا#rاء

اختياره؛ حسب عادة الخشىص ذلك يستعملها

 ح وضو عدم حال . الخشىص ذلك Tا وع ال? الصفة يوá وبيان ٢
التبليغ. قراءة من الصفة تلك

 التوقيع ذلك إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز //توفبجع[ئررأا٠] (٢)
 البيان ذلك اشرتاط حال و. التوقيع. فيه جرى الذي التارi يوá ببيان

 التبليغ ا!كتب فيه تسمل الذي التارi التوقيع تارi يعترب تقدCه، عدم و
ا!تعاقد الطرف Fن إذا التارi لذلك سابق تارi أو التوقيع، حيمل الذي
. بذلك ٦٠يسم

 الطرف مكتب إ1 ا!وجه Fن.التبليغ حال . وزىف[ ã تؤيه ترجتع ] (٣)
ا!تعاقد: الطرف فإن مشرتطا، التوقيع وFن ورق عىل ا!تعاقد

"؛٣ البند مراعاة مع اليد خبط التوقيع يقبل "١"

من بدال التوقيع من أخرى أشاكل باستعامل يfح أن له وjوز '٢"
 خاQ استعامل أو ا!ختوم أو ع ا!طبو التوقيع مثل اليد، خبط التوقيع

؛مشفر >يط أو

 . اليد خبط التوقيع من بدال ا¾Q استعامل يشرتط أن له وjوز '٣'
 اط) مو من مواطنا التبليغ يوقع الذي الطبي7 الخشصن Fن حال

 (ن إذا أو أراضيه عىل الخشصن ذلك عنوان وFن ا!تعاقد الطرف
 +وجب منمظا عنه نيابة التبليغ توقيع Q الذي ا!عنوي الخشص

 حقيقية جتارية أو صناعية منشاة أو اقامة sل له وFن انينه قو
أراضيه. عىل وفعالة



 الكرتو= شلك يف ا!ودعة التبليغات عىل بيانيا شGا ببخن الذي التوقيع١ داع
 يfح ا!تعاقد الطرف Fن حال . رغدرسذر[ /تكرتويبغص يوخبىلص او

 يعترب لإلرسال، إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك . البليغادب بإيداع
 الطرف ذلك يقبله الذي للتوقيع البياين الشلك ظهر إذا موقعا التبليغ ذلك

 الطرف ذلك مكتب تسYه -ا التبليغ ذلك عىل (٣) للفقرة' وفقا ا!تعاقد
- ا!تعاقد

 شلك يف ا!ودعة النبليفات عىل بيانيا شGا يتخن ال الذي دالتوقيع ها د
 البليفات بإيداع يfح ا!تعاقد الطرف Fن حال . ( أ ) //كرتوين[

 ذلك ويقبله بيانيا شLا يتخن الذي التوقيع يظهر و$ إلكرتوين شلك .
 مكتب تسYه -ا القبيل ذلك من تبليغ عىل (٣) ‘للفقرة وفقا ا!تعاقد الطرف

 البليغ ذلك توقيع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ا!تعاقد، الطرف ذلك
ا!تعاقد. الطرف ذلك حيدده -ا إلكرتوين شلك . توقيع باستعامل

 شلك . البليفات بإيداع يfح ا!تعاقد الطرف Fن حال . )ب(
 تطبق لرشوط خيضع ا!تعاقد الطرف ذلك وFن معينة وبلغة إلكرتوين

 شلك . بالتوقيع يتطق فJا الرباءات بشأن التعاون معاهدة عىل بناء
 تتخن وال اللغة بتلك إلكرتوين شلك . ا!ودعة البليفات عىل إلكرتوين

 شلك . التوقيع يقبل أن ا!تعاقد الطرف ذلك مكتب عىل بيانيا، شLا
 ٠)أ( الفرعية ‘الفقرة من بالرمغ الرشوط، لتلك وفقا إلكرتوين

تبديل. من يلزم ما مع ()ب(٢)٨ القاعدة تطبق )ح(

 ٧(زب٤)٨ ا!ادة يف اليه ا!شار التوقيع عىل التصديق بشأن استثناء ١ ع٦١
 )ه( الفقرة إليه تشري توقيع أي تثبيت يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز

شلك . الوارد التوقيع عىل للتصديق ا!تعاقد الطرف ذلك حيددها بطريقة

إلكرتوين.

١ . القاعدة

 (٨و) (٦و) وه(٨ المادة في إليها المشار البيانات بشأن تفاصيل

ا!تعاقد للطرف jوز ( أ ) دوهp[ /رملحلت . اريئ ر الشلح /PMئت ] ( ١ )
تبليغ: أي . ييل ما يشرتط ان
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وعنوانه؛ اآلخر ا!ع) الخشىص أو ا!الك أو ا!ودع امس يبني أن ١

Tا؛ يرتبط ال? الرباءة أو الطلب رÚ يبني وأن "٢"

أو ا!ودع تجسيل به Q الذي اآلخر البيان أو الرÚ يتضمن وأن ٣'
 Fن حال . ا!كتب لدى ا!=ل اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك
٠ مجس 

 ا!مثل عن صادر تبليغ أي تضمني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
ييل: ما ا!كتب لدى مبا> إجراء #غراض

وعنوانه؛ ا!مثل امس ١

 يترصف ا!مثل ذلك بتعيني آخر تبليغ أي أو التوكيل إ1 وإشارة "٢"
أساسه؛ عىل ا!ذكور ا!مثل

"٣" Úالذي اآلخر البيان أو والر Q ن حال . به ا!مثل تجسيلF 
ا!كتب. لدى مجس 

 ا!تعاقد للطرف jوز [ رتبه۶/تفغ ت وعنوازالغدمك د-راكة عفرازه ] (٢)
 وعنوان ١ (٦)٨ ا!ادة . إليه ا!شار ا!راسلة ان عنو يكون أن اشرتاط

 ذلك حيددها أراض عىل '٢ (٦ؤ٨ ا!ادة . اليه ا!شار القانونية ا¾دمات
. ا!تعاقد الطرف

 وبؤن ;ثل تعيني يمت $ حال . مش[ تعبيق دم حعل . ارخوا1 ] (٣)
 حددها أراm عىل عنوانا اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك أو ا!ودع
 الطرف ذلك عىل عنوانه، أنه عىل (٢) للفقرة وفقا ا!تعاقد الطرف
 . إليه ا!شار ا!راسلة عنوان العنوان ذلك يعترب أن ا!تعاقد
 . إليه ا!شار القانونية ا¾دمات عنوان أو "١("٦)٨ ا!ادة

 أو ا!ودع ذلك بني إذا اال ا!تعاقد، الطرف يشرتطه -ا "،٢("٦)٨ ا!ادة
٠ ( آلدؤع لYادة وفقا أخر عنوانا &احة اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك

 الطرف عىل ;ثل، تعيني حال . مش[ تعبري حلك 'Z الغرش] (٤)
 . إليه ا!شار ا!راسلة عنوان هو ا!مثل ذلك عنوان أن يعترب أن ا!تعاقد
 . اليه ا!شار القانونية ا¾دمات عنوان أو '١ (٦) ٨ ا!ادة

 أو ا!ودع ذلك بني إذا اال ا!تعاقد، الطرف يشرتطه -ا "،٢("٦)٨ ا!ادة
(.٦)٨ لYادة وفقا اخر عنوانا &احة اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك



 زف ١٦١١ ز يجو  ١(.٨)٨ لملادة وفقا الرشوط استيفاء لعدم اجلزاءات ١ هع١

 >ط أي استيفاء عدم بسبب طلب رفيض عىل قوانينه . ينرص أن ا!تعاقد
".٣و)ب(" "٣()أ("١) للفعزة وفقا آخر بيان أئىي أو تجسيل رÚ يداع١ب

١ ١ القاعدة

(٨و) (٧)٨ للمادة وفقا بالتبليفات المتعلقة المهل

 تقذ ال (،٢) الفقرة مراعاة مع ووام[ (اروز رغدذدت وئ /ر;خكغز ] (١)

 تارi من اعتبارا Âرين عن (٨) و (٧)٨ ا!ادة . إل,ام ا!شار ا!هلتان

٠(٧)٨ ا!ادة . إليه ا!شار التبليغ

 . إل,ا ا!شار ا!هلة تكون دوام[ مس وئ ارجة كش ]/سعئء (٢)
 فيه تسمل الذي التارi من اعتبارا ا#قل عىل أÂر ث ثة (٨)٨ ا!ادة

 تبليغ توجيه عدم حال . (٧)٨ ا!ادة تلك . إليه ا!شار التبليغ ا!كتب
 لYكتب تfح ال? البيانات ايداع عدم بسبب (٧)٨ ا!ادة عىل بناء

اآلخر. ا!ع) الخشص أو ا!الك أو با!ودع باالتصال

١ ٢ القاعدة

١ ١ المادة على بناء بالمهل المتعلقة اإلجراءات وقف بشأن تفاصيل

ا!تعاقد للطرف jوز (أ ) ؤوامن[ ؤ ٠يت/رش ]لرودار(حري (١)
(:١ )١١ ا!ادة . إليه ا!شار االل:اس بشأن ييل ما يشرتط أن

ا!الك؛ أو ا!ودع يوقعه أن "١"

ا!عنية. ا!هلة وحيدد ا!هلة Uديد ال:اس يفيد بيانا يتضمن وأن "٢'

 للطرف jوز انقضاهئا، بعد مهلة ل:ديد ال:اس يداع Q حال . )ب(
 مبا>ة مهلة عل,ا تطبق ال? الرشوط 9 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد

االل:اس. فيه يودع الذي نفسه الوقت . ا!ع) العمل
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 فرتن- تقل ال )أ( ووامن[ ا وي/رهكده برحبهك /رعشنحر واMة ]م^
 تارi من اعتبارا Âرين عن (١ )١١ ا!ادة . إل,ا ا!شار ا!هلة Uديد

ا!مددة. غري ا!هلة انقضاء

 قبل "٢("١)١١ ا!ادة . إل,ا ا!شار ا!هلة تقيض أن jوز ال )ب(
 ا!مددة. غري ا!هلة انقضاء تارi من اعتبارا ا#قل عىل Âرين

 أن ا!تعاقد للطرف jوز [ ال (X) ا ٠ ذ٠/رائد وي ارØ /رمعكر /مرثوله ٦
 (:٢)١١ ا!ادة . إليه ا!شار االل:اس بشأن ييل ما يشرتط

ا!الك؛ أو ا!ودع يوقعه أن '١'

 االمتثال عدم بشان ا0جراءات وقف ال:اس يفيد بيانا يتضمن وأن ٢'
ا!عنية. ا!هلة وحتديد !هلة

 يص ق الجيون ٧'٢("٢)١١ ا!ادة عىل بناء المتاس ايداع ملة
 ا!كتب يوجه أن بعد Âرين قبل "٢("٢)١١ ا!ادة . إل,ا ا!شار ا!هلة

 ا!كتب. حددها ال? لYهلة Cتثل $ ا!الك أو ا!ودع بأن يفيد إخطارا

 الطرف ليس (أ ) من[٣وو ا ض/رشو طيي ا-وص ]/الستثئءات
(:٢) أو (١)١١ ا!ادة عىل بناء ييل +ا ملزما ا!تعاقد

 سبق +هلة يتعلق فJا الحقة مرة #ية أو ثانية !رة ا0جراءات وقف "١"
(؛٢) أو (١)١١ ا!ادة عىل بناء بشأ4ا ا0جراءات وقف

 عىل بناء االجراءات لوقف ال:اس 0يداع االجراءات ووقف "٢"
(؛١)١٢ ا!ادة عىل بناء اPق لرد ال:اس أو (٢) أو (١)١١ ا!ادة

 ا!حافظة؛ رسوم لتسديد +هلة ا!تعلقة ا0جراءات ووقف ٣"

(٢) أو (١ )١٣ ا!ادة إل,ا تشري +هلة ا!تعلقة ا0جراءات ووقف "٤"
(ا٣) أد

 جملس لدى ا0جراءات أحد !با>ة +هلة ا!تعلقة ا0جراءات ووقف 'ه
ا!كتب؛ إطار . مؤلفة أخرى مراجعة هيئة أو الطعن

بني ا0جراءات أحد !با>ة +هلة ا!تعلقة ا0جراءات ووقف ٦'



 ى قصو مهلة عىل قوانينه . ينرص الذي ا!تعاقد الطرف ليس )ب(
 بوقف ملزما ا!كتب لدى مبا>ة بإجراءات ا!تعلقة الرشوط 9 الستيفاء

 تلك أحد !با>ة ى القصو ا!هلة تلك تتجاوز مهلة بشأن ا0جراءات
(١)١١ ا!لدة عىل بناء الرشوط، تلك من >ط أي بشأن ا0جراءات

١ ٣ القاعدة

 الالزمة العناية وجود للمكتب يتضح أن بعد الحقوق رد بشأن تفاصيل

١ ٢ المادة على بناء القصد انعدام أو

 أن ا!تعاقد للطرف jور [ ا" واÕ' ’ ٣ سد ض ب اسدر ]االبرون (١)
 . إليه ا!شار االل:اس عىل ا!الك أو ا!ودع توقيع يشرتط

.”١("١)١٢ العادة

 االل:اس توجيه مهلة تكون اواFم"[ r س/س االبه اتشذر ]اMة (٢)
 بني من تنقيض مدة أول ا٢ (١)١٢ ا!ادة عىل بناء الرشوط استيفاء و

التاليتني: ا!دتني

 لYهلة االمتثال عدم سبب ال زو. تارi من اعتبارا ا#قل عىل Âرين "١"
ا!ع)؛ ا0جراء !با>ة ا!حددة

 ا!حددة ا!هلة اشاء تارi من اعتبارا ا#قل عىل Âرا ١٢ و '٢'
 تارi هن اعتبارا ا#قل عىل Âرا ١٢ أو ا!ع) ا0جراء !با>ة
 اتفاقية من ه)تانيا( ا!ادة . عل,ا ا!نصوص ا!هلة اشاء
ا!حافظه. رمس تسديد بعدم متعلقا االل:اس Fن حال . باريس،

 ا!ثار االستثناءات تقوم من[٣او r اردت . اربيي درشءر ]االشطءات (٣)
التالية: اPاالت . لYهلة االمتثال (ء1ءدم٢)١٢ العادة . إل,ا

أخرى مراجعة هيئة أو الطعن جملعز لدى ات اء ا0جر أحد مبا>ة "١"
؛ا!كتب إطار . مؤلغة

 أو (٢) أو (١)١١ ا!لدة عيل بناء ا0جراءات لوقف التباس وتوجيه "٢"
(؛١)١٢ ا!ادة عىل بناء اPقوق لرد ال:اس
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(؛٣) أو (٢) أو (١)١٣ ا!ادة . إل,ا ا!شار واPالة "٣"

ا#طراف. بني ا0جراءات أحد ومبا>ة "٤"

١ ٤ القاعدة

باألولوية المطالبة تصحيح بشأن تفاصيل

١ ٣ المادة على بناء األولوية حق ورد إضافتها أو

 ملزما ا!تعاقد الطرف ليس [ (وا أ r ذ٠/رمغل وي ارعه وين اتشك /ردستدقغء ] (١)
 عىل بناء إضافهتا أو با#ولوية ا!طالبة ٦تيحص عىل قوانينه . بالنرص

"١("١) ١٣ ا!ادة . إليه ا!شار االل:اس (فيحال:تسمل١)١٣ ا!ادة
 إال ال/يع أو ا!جعل البحث أو ا!بكر النرش ال5ر قد ا!ودع Fن أن بعد
 قبل ال/يع أو ا!جعل البحث أو ا!بكر للنرش االل:اس ذلك zب إذا

الطلب. لنرش النيق ا#عداد است©ال

 أن ا!تعاقد للطرف jوز [ ا" V) ا r تريرذدة االي االروغاىشكر] (٢)
".١”(١)١٣ ا!ادة . إليه ا!شار االل:اس عىل ا!ودع يشرتط^زقيع

. إل,ا ا!شار ا!هلة تقل ال [ "٣وا§ا I r خ٠/رمكد وي ارهيه /رشكر ارمية ] (٣)
 بشان التعاون معاهدة عىل بناء ا!طبقة ا!هلة عز "٢ (١)١٣ ا!ادة

الدوZ. الطلب ايداع بعد با#ولوية مطالبة لتقدمي دوZ طلب عىل الرباءات

 إل,ا ا!شار ا!هلة تنقيض (أ ) ابp[٣يت/1ئده ]ادجمن/رمثلحراريب (٤)
 من اعتبارا ا#قل عىل Âرين بعد (٢)١٣ ا!ادة من ال:هيدي اMزء .

iا#ولوية. فرتة انقضاء تار

 بناء ا!طبقة ا!هلة "٢("٢)١٣ ا!ادة . إل,ا ا!شار ا!هلة تكون )ب(
 لنرش نث) إعداد أي الست©ال الرضوري الوقث أو )أ( الفرعية الفقرة عىل

أوال. ينقيض الذي بالتارi ا#ظ مع ال حق الطلب

 أن ا!تعاقد للطرف jوز [ >" V) ا ٣ ارمس . ارØ //مشذر اكروش ] )ه(
":١("٢)١٣ ا!ادة . إليه ا!شار باالل:اس يتعلق فJا ييل ما يشرتط

ا!ودع؛ يوقعه آن '١



 باولوية ا!طالبة ترد $ حال . باالولوية +طالبة مشفوعا يكون وان ٢’
الطلب. . السابق الطلب

 ا!تعاقد للطرف jوز (أ ) من[٣او r ./رمغده اتشذر/ربه ]االروش (٦)
":١ ("٣) ١٣ ا!ادة . إليه ا!شار باالل:اس يتعلق مايليفJا يشرتط أن

ا!ودع؛ يوقعه أن "١"

 السابق الطلب من صورة ال:اس اليه وجه الذي ا!كتب يبني أن و ٢
iاالل:اس. ذلك وتار

ييل: ما يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(

. إليه ا!شار ل ل:اس دSا أخرى أدلة أو إع ن يداع "١"
ا!كتب؛ حيددها ال? ا!هلة خ ل ا!كتب لدى (٣)١٣ ا!ادة

"٤("٣)١٣ ا!ادة . إليه ا!شار السابق الطلب عصورةمن١ويد "٢"
 التارi من اعتبارا واحد Âر عن نعل ال مهلة خ ل ا!كتب لدى
 إ1 الصورة تلك السابق الطلب لديه أودع الذي ا!كتب فيه يقدم الذي

ا!ودع.

 إل,ا ا!شار ا!هلة نتقيض [ r(r) ا ٣ رس . ارجي اتشذر ارجة ] (٧)
 . ا!قررة ا!هلة انقضاء من Âرين قبل ٣('٣)١٣ ا!ادة .

(.١)٤ القاعدة

١ ه القاعدة

سم في تغيير لقيد التماس العنوان أو ا

 بل ا!الك أو ا!ودع 2صن . تغيري حدوث عدم حال . /;تدذس[] (١)
 . التغيري قيد ال:اس توجيه ا!تعاقد الطرف يقبل عنوانه، أو اrه .

التالية: البيانات ويتضمن ا!الك أو ا!ودع يوقعه تبليغ

العنوان؛ أو االمس . التغيري قيد ال:اس يفيد بيانا "١"

'٢ Úا!عنية؛ الرباءة أو الطلب ور
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قيده؛ ا!طلوب والتخيري "٣"

التغيري. قبل وعنوانه ا!الك أو ا!ودع وامس ٤

 االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ابرسوم[ ] (٢)
(.١) الفقرة . إليه ا!شار

 Fن حال . حF Ìفيا الواحد االل:اس يكون (أ ) ]/الكدرراح[ (٣)
وعنوانه. ا!الك أو ا!ودع بامس يتعلق التغيري

 التغيري ف,ا يتعلق ال? اPاالت . حF Ìفيا الواحد االل:اس يكون )ب(
 للخشصن وبراءة طلب من باكرث أو نفسه للخشصا براءة أو طلب من باكرث

 وjوز االل:اس. . ا!عنية والرباءات الطلبات 9 أرقام بيان >ط نفسه
 طلب للك االل:اس من منفصلة صورة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف
 أو ورق عىل مودعا الواحد االل:اس ذلك Fن حال . Tما يتعلق وبراءة
ا!كتب. Tا يfح أخرى بطريقة

 إال ا!كتب لدى ا#دلة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال [٠]/ (٤)
 يتضمنه بيان أي حصة . ا!كتب يشك أن ا!عقول من Fن حال .

االل:اس.

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال /مؤخرى[ كروف حرش ] )ه(
(٤) إ1 (١) من الفقرات . إل,ا ا!شار للرشوط خ فا شLية >وط

 منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال (١) الفقرة' . إليه ا!شار االل:اس بشأن
 ال خاصة، وبصورة التنفيذية. ال حئة هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع

التغيري. بشان Âادة أية ايداع اشرتاط jوز

 ا!تعاقد الطرف يطبقه أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . /رحخشغر[ ] (٦)
 أو ا!ودع إخطار ا!كتب يتو1 (،٤) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء

 وا0دالء القبيل ذلك من >ط أي الستيفاء الفرصة إتاحة مع بذلك ا!الك
ا0خطار. تارi من اعتبارا Âرين عن تقل ال مهلة خ ل +الحظاته

 يطبقه أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . ( أ ) كروف[ ء اطغغ عدم ] (٧)
 ا!هلة خ ل (٤) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!تعاقد الطرف

 ينصن أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(، الفرعية الفقرة" . عل,ا ا!نصوصن
 أكرث جزاء يطبق أن له jوز ال ولكن االل:اس رفض عىل قوانينه .

&امة.
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ييل: -ا )ا( الفرعية ‘الفقرة . إل,ا ا!شار ا!هلة تكون )ب(

"؛٢" البند مراعاة مع ا0خطار تارi من اعتبارا ا#قل عىل Âرين ' ١ "

ا!كتب فيه تسمت الذي التارi من اعتبارا ا#قل عىل أÂر وث ثة "٢"

 ال? البيانات إيداع عدم حال . (١) الفقرة' . إليه ا!شار االل:اس
االل:اس. ذلك وجه الذي بالخشص باالتصال لYكتب تfح

 عنوان أو ا!راسلة عنوان يف أو انه عنو آو ا!مثل ا> يف تغيري١ \ع١
 . تغيري أي عىل (٧) إ1 (١) من الفقرات تطبق /تفعرتبة[ /¾دءت

 ان عنو او ا!راسلة ان بعنو يتعلق تغيري أي أو عنوانه او ا!مثل امس
تبديل. من يلزم ما مع القانونية، ا¾دمات

١٦ القاعدة

المالك أو المودع تغيير لقيد التماس

 . تغيري حدوث حال . ( أ ) [U/او اUردع تغبري تغبب /رUكس ] (١)
 التغيري لقيد ال:اس جيه تو ا!تعاقد الطرف يقيل ،ا!الك أو ا!ودع 2&

 اMديد ا!الك أو اMديد ا!ودع أو ا!الك أو ا!ودع بوقعه تبليغ .
التالية: البيانات ويتضمن

ا!الك؛ أو ا!ودع تغيري قيد ال:اس يفيد بيانا "١"

'٢' Úا!عنية؛ الرباءة أو الطلب ور

وعنوانه؛ ا!الك أو ا!ودع وامس ٣

وعنوانه؛ اMديد ا!الك أو اMديد ا!ودع وامس ٤

ا!الك؛ أو ا!ودع 2ص . التغيري وتارi ه

إذا اطن,ا مو من اMديد ا!الك أو اMديد ا!ودع يكون دولة وامس ٦
 ا!ودع إقامة sل ف,ا يكون دولة وامس دولة أية اط) مو من Fن

منشاة ف,ا تكون دولة امس و وجد، إن اMديد، ا!الك أو اMديد
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 إن اMديد، ا!الك أو اMديد لYودع وفعالة حقيقية جتارية أو صناعية
وجدت؛

ا!ل:س. التغيري إليه يستند الذي وا#ساس ٧'

ييل: ما االل:اس تضمني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(

ومطابقة حصحية االل:اس يتضمهنا ال? ا!علومات أن يفيد ترصحيا ١

للواقع؛

ا!تعاقد. الطرف لذلك عليا مصلحة بأية تتعلق ومعلومات ٢

أو ا!ودع تغيري جنم حال . )أ( الك[ او ارعودع تغبدبر ت /يدخ ] (٢)
 االل:اس تضمني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز عقد، عن ا!الك

 القانون . إلزاميا التجسيل Fن حال . العقد بتجسيل تعلق معلومات
االل:اس: صاحب اختيار حسب التالية الوثائق بإحدى وإرفاقه ا!طبق،

 من مصدقة الصورة تلك تكون أن اشرتاط وjوز العقد، صورة.من ١
 أخرى خمتصة عامة هيئة أية أو العدل( )الاكتب العقود موثق قبل

 الترصف حق له ;ثل قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب
 باعتبارها بذلك، يfح ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى

ا#صيل؛ للعقد مطابقة

 ذلك يكون أن اشرتاط وjوز ،التغبري يبؤن العقد من ومستخرج '٢"
 هيئة أية أو العدل( )الاكتب العقود موثق قبل من مصذقا ح ا!ستخر

 قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب أخرى خمتصة عامة
 ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى الترصف حق له ;ثل
العقد؛ من حصحيا مستخرجا باعتباره بذلك، يfح

با+حتويات معد عقد +وجب ا!لكية لنقل مصدقة غري وÂادة ٣
 من وموقعة النقل لهشادة الoوذجية الدولية االس:ارة . ا!قررة
اMديد. وا!الك ا!الك أو اMديد وا!ودع ا!ودع

 إ1 )>كة انضامم Sلية عن ا!الك أو ا!ودع تغيري جنم حال . )ب(
 للطرف jوز تقسJه، أو ا!عنوي الخشرص تنظ^ إعادة عن أو أخرى(
 عن صادرة وثيقة من بصورة مشقوعا االل:اس يكون أن اشرتاط ا!تعاقد

أو ا!عنوي الخشرص تنظ^ إعادة" أو االنضامم لعملية ومثبنة خمتصة هيئة
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 الجسل من ج مستخر من صورة مثل ا!عنية للحقوق ختويل واي تقسJه
 الصورة عىل التصديق يشرتط أز ا!تعاقد للطرف أيضا وjوز التجاري.

 أية آو العدل( )الاكتب العقود موثق أو الوثيقة أصدرت ال? اهليئة قبل من
 قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب اخرى خمتصة عامة هيئة
 يfح ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى الترصف حق له ;ثل
ا#صلية. للوثيقة مطابقة باعتبارها بذلك،

 انضامم Sلية او عقد عن ا!الك أو ا!ودع تغيري يمجن $ حال . )ح(
 فعل مثل اخر سبب عن بل تقسJه أو ا!عنوي الخشص تنظ^ إعادة أو

 االل:اس إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز s-ة، قرار أو القانون
 يشرتط أن ا غ بز ا!تعاقد للحلرف وjوز التغيري. تثبت وثيقة من بصورة

 اهليئة قبل من ا#صلية للوثيقة مطابقة باعتبارها رة الصو عىل التصديق

 عامة هيئة أية أو العادل( )الاكتب العقود موثق أو الوثيقة أصدرت ال?
 حق له ;ثل قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب أخرى خمتصة

بذلك. يfح ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى الترصف

 . الرشFء مز أكرث أو واحد 2ص . التغيري Fن حال . )د(
 آن اشرتاط ا!تعاقد للطرف ز jو مجيعهم، ليعر ولكن ا!لكية أو الطلب

 يطاله ال ا!لكية أو الطلب . >يك أي موافقة عىل دليل ا!كتب إ1 يقدم
.التغيري

 بناء تودع وثيقة أية ترمجة يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ]ا!ترمجة[ (٣)
ا!كتب. يقبلها بلغة sررة تكون وال (٢) الفقرة' عىل

 االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ا!رسوم[ ] (٤)
(.١) الفقرة . إليه ا!شار

 ال? اPاالت . حF Ìفيا الواحد االل:اس يكون ]/ال!تذسا!راح[ )ه(
 من بأكرث أو نفسه للخشصن براءة أو طلب من باكرث التغيري ف,ا يتعلق
 هو ا!الك أو دع ا!و تغيري يكون أن >ط نفسه للخشص براءة و طلب
 الطلبات 9 أرقام وتبني ا!عنية ات والرباء الطلبات 9 ا1 بالنسبة نفسه

 ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف وjوز االل:اس. . ا!عنية والرباءات
 حال ىف Tما يتعلق وبراءة طلب للك االل:اس ذلك من منفصلة صورة

 Tا يfح أخرى بطريقة أو ورق عىل مودعا الواحد االل:اس ذلك Fن
. ا!كتب
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 أدلة ايداع أو أدلة، يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال ]درذدرة[ (٦)
 من Fن حال . إال ا!كتب لدى (،٢) الفقرة تطبيق حالة . إضافية

 . أو االل:اس . يرد بيان أي حصة . ا!كتب ذلك يشك أن ا!عقول
 . إل,ا مشار ترمجة أية دقة . أو ’القاعدة هذه . إل,ا مشار وثيقة أية

(.٣) ’الفقرة

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال اردخرى[ ا!>وط طر ] (٧)
(٦) ا1 (١) من الفقرات . ال,ا ا!شار للرشوط خ فا شLية >وط

 ذلك خ ف Fن إذا إال القاعدة، هذه . إليه ا!شار االل:اس بشأن
التنفيذية. ال حئة هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع منصوصا

 من أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . الرشوط[ ء /ستبعغ وعدم ا!تشيع ] (٨)
 اشرتاط حال . أو )ه( إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!طبقة الرشوط

(١و)من (٦)١ ه القاعدة' تطبق (،٦) الفقرة عىل بناء إضافية أذلة أو أدلة تقدمي

تبديل. من يلزم ما مع

 ا!تعاقد للطرف jوز ا!خرتع[ صفة ã عدة !لئ هذه تطيق د /ستبط ] (٩)
ا!خرتع. بصفة ا!تعلقة التغيريات عىل القاعدة هذه تطبيق يستبعد أن

ا!خرتع. صفة باكتساب تfح ال? ا!عايري ا!طبق القانون وحيدد

١٧ القاعدة

عيني تأمين أو ترخيص لقيد التماس

 ترخيص قيد اMائز من Fن حال . ( أ ) ترخíرة[ مقبب ارس ٦ (١)
 أن ا!تعباقد الطرف عىل ا!طبق، القانون عىل بناء براءة أو طلب بشأن
 أو ا!رمخر يوقعه تبليغ . الرتخيص ذلك لقيد ال:اس جيه بز يقبل

التالية: البيانات ويتضمن له ا!رخص

؛ترخيص قيد ال:اس يفيد بيانا " ١

٢ Úا!عنية؛ الرباءة أو الطلب ور

وعنوانه؛ ا!رحرص وامس ٣
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وعنوانه؛ له ا!رخص وامس ٤

استئثاري؛ غري أو استئثاري الرتخيص أن يفيد وبيانا 'ه

أية اط) مو من Fن ؤإذا اطن,ا مو من له ا!رحرص يكون دولة امس و ٦
 وامس وجد، ان له، ا!رخص اقامة sل ف,ا يكون دولة وامس دولة
 لYرخرص فعالة و حقيقية جتارية أو صناعية منشاة ف,ا ن تكو دولة
وجدت. إن له،

ييل: ما االل:اس تضمني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(

ومطابقة حصحية االل:اس . اردة الو ا!علومات أن يفيد ترصحيا ١
للواقع؛

ا!تعاقد؛ الطرف لذلك عليا مصلحة بأية تتطق ومعلومات ٢'

. إلزاميا التجسيل Fن حال . الرتخيص بتجسيل تعلق ومعلومات "٣'
ا!طبق؛ القانون

"٤ ' iومذته. التنفيذ حزي الرتخيص دخول وتار

حبرية، مربما اتفاقا الرتخيرص Fن حال . ( أ ) /ردرخبرص[ ارذت ] (٢)
 التالية الوثائق بإحدى االل:اس ارفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز
االل:اس: صاحب اختيار حسب

 مصدقة الصورة تلك تكون أن اشرتاط وjوز االتفاق، من صورة '١"
 أخرى خمتصة عامة هيئة أية أو عدل( )Fتب للعقود موثق قبل من

 الترصف حق له ;ثل قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب
 باعتبارها بذلك، يfح ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى

ا#صيل؛ االتفاق من حصحية صورة

 اPقوق تبدن ال? االتفاق مقاطع من يتألف االتفاق من ج ومستحر ’٢"
 ج ا!ستخر ذلك يكون أن اشرتاط وjوز ونطاTا، Tا ا!رخص

 خمتصة عامة هيئة أية أو عدل( )Fتب للعقود مودق قبل من مصدقا
 حق له ;ثل قبل من أو االل:اس، صاحب اختيار حسب أخرى

بذلك، يfح ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب لدى الترصف
االتفاق. من حصحيا مستخرجا باعتباره
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 ا!تعاقد للطرف jوز حبرية، مربما اتفاقا الرتخيص Fن حال . )ب(
 . >يك أو استئثاري له مرخص أو مالك أو مودع أي افقة مو يشرتط أن

 االتفاق ذلك . طرفا يكون ال االستئثاري الرتخيص أو ا!لكية أو الطلب
ا!كتب. إ1 موجه تبليغ . االتفاق قيد عىل

 مث  ناجتا Fن وإ§ا حبرية مربما اتفاقا الرتخيص يكن $ حال . )ج(

 يكون أن اشرتاط ا!تعاقد للطرف jوز s-ة، قرار أو القانون فعل عن
 للحلرف وjوز الرتخيىص. نثبت وثيقة من بصدورة' مصحوبا االل:ارس

 للوثيقة مطابقة أ4ا عيل مصذقة الصورة تكون أن اشرتاط أيضا ا!تعاقد
 )الاكتب العقود موثق أو الوثيقة أصدرت ال? اهليئة قبل من ا#صلية،

 أو االل:اس صاحب اختيار حسب أخرى خمتصة عامة هيئة أية أو العدل(
 ا!طبق القانون Fن حال . ا!كتب، لدى الترصف حق له ;ثل قبل من

بذلك. يfح

 مودعة وثيقة أية ترمجة يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز //ترمجة[ ] (٣)
ا!كتب. يقبلها بلغة sررة تكون ال (٢) ‘الفقرة عىل بناء

 االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز /ررددوم[ ٦ (٤)
(.١) الفقرة . إليه ا!شار

 الرتخيص، قيد ال:اسات عىل )ه( ١٦ القاعدة تطبق /مواظ[ /ردرUًاس ] )ه(

تبديل. من يلزم ما مع

 يلزم ما مع الرتخيرص، قيد ال:اسات عىل (٦)١٦ القاعدة تطبق درة[ ارك ] )،(

تبديل. من

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال خرى[ارك لروجل حظر ] (٧)
(٦) إ1 (١) من الفقرات . إل,ا ا!شار للرشوط خ فا شLية >وط

 منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال ( ١ ) الفقرة . إليه ا!شار االل:اس بشان
التنفيذية. ال حئة هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع

 أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . /مرشوله[ استبع¥ء وعدم /مثدخظ¥ر ] (٨)
 حال . أو )ه( إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!طبقة الرشوط من

(٦)١ ه القاعدة تطبق (،٦) الفقرة عىل بناء إضافية أدلة أو أدلة اشرتاط

تبديل. من يلزم ما مع (٧) و



 دفيق خيا1ء تأمني او ترخيص قيد شطب أو عيين تأمني لقيد المتاس ١ ع٩١
تبديل: من يلزم ما مع التاليني االل:اسني عىل (٨) إ1 (١) من الفقرات

براءة؛ أو بطلب يتعلق عي) تأمني لقيد ال:اس " ١ "

براءة. أو بطلب يتطق عي) تأمني أو ترخيص قيد لشطب ال:اس و ٢

١ ٨ القاعدة

خطأ لتصحيح التماس

 مبثغ ال:اس أي أو براءة أو طلب . ورد حال . ( أ ) /الرغمتءمر[] (١)

 يع ا!وضو الفحصن أو بالبحث يتعلق ال خطا براءة أو طلب بشان لYكتب

 يقبل أن ا!كتب عىل ،ا!طبق القانون عىل بناء يصححه أن لYكتب وCكن
 . ومنشوراته ا!كتب =الت . ا¾طا دلك لتصحيح ا!وجه االل:اس

التالية: البيانات ويتضمن ا!الك أو ا!ودع يوقعه ا!كتب إ1 موجه تبليغ

ا¾طا؛ تصحيح ال:اس يفيد بيانا "١"

"٢" Úا!عنية؛ الرباءة أو الطلب ور

تصحيحه؛ ا!طلوب وا¾طا "٣"

ا!طلوب؛ والتصحيح "٤"

انه. عنو و االل:اس صاحب امس و ه

 أو بديل جبزء االل:اس إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
 التصحيح يتضمن الذي اMزء أو البديل باMزء أو التصحيح، يتضمن جزء

(.٣) ‘الفقرة تطبيق حال . االل:اس Tما يرتبط وبراءة طلب للك

 إع ن موضع االل:اس يكون أن يشرتط أن ا!تعاقد للحلرف jوز )ج(
نية. حسن عن ارتكب ا¾طا أن ويفيد االل:اس صاحب يوجهه

 إع ن موضع االل:اس يكون أن يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز )د(
 Cكن ما ع بارس توج,ه Q االل:اس ذلك أن ويفيد االل:اس صاحب يوجهه

ا!تعاقد. الطرف اختيار حسب ا¾طا، اكتشاف بعد التأخري قصد بدون أو
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(٢) ٦ ]Qوز )ب(، الفرعية ‘الفقرة مراعاة مع ( أ ) //رسوj ا!تعاقد للطرف 
(.١ ) الفقرة . إليه ا!شار االل:اس مقابل رمس تسديد يشرتط أز

الطلب، عىل بناء أو ذاته تلقاء من أخطائه، تصحيح ا!كتب يتو1 )ب(
رمس. أي تقاE بدون

 عىل تبديل من يلزم ما مع )ه(١٦ القاعدة تطبق /رورحد[ رµالرتعذس ] (٣)
 والتصحيح ا¾طأ يكون أن >ط ا¾طأ، لتصحيح ا!وجهة االل:اسات

ا!عنية. والرباءات الطلبات للك ذاRما Áا ا!ل:/

 تدمع ال? ا#دلة يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال االدرة[ ] (٤)
 يشك أن ا!عقول من Fن حال . إال ا!كتب لدى ا¾طأ تصحيح ال:اس
 أن ا!عقول من Fن حال . أو فعيل خطأ ا!زعوم ا¾طا أن . ا!كتب

 مودعة وثيقة أية صدحة أو ااالل:ارس يتضدمهنا مسألة أية صدحة . يشك

االل:اس. بشأن

 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال خرز[ ارك لروله حظر ] )ه(
(٤) إ1 (١) من الفقرات . ال,ا ا!شار للرشوط خ فا شLية >وط

 منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال (١) الفقرة . إليه ا!شار االل:اس بشأن
التنفيذية. ال حئة هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع

 أكرث أو >ط استيفاء عدم حال . لروف[ ء استنب وعدQ حخظكر7 ] زن
 حال . أو (٣) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!طبقة الرشوط من

 مع (٧)و (٦)١ ه القاعدة تطبق (،٤) الفقرة' عىل بناء ا#دلة تقدمي اشرتاط

تبديل. من يلزم ما

 هذه نطبيق يستبعد أن ا!تعاقد للطرف jوز ( أ ) ]/رالسغدثعءات[ (٧)
 معايري ا!طبق القانون وحيدد ا!خرتع. صفة . التغيريات عىل القاعدة
ا!خرتع. صفة اكتساب

 خطأ أي عىل القاعدة هذه طبيق يستبعد أن ا!تعاقد للطرف jوز )ب(
 إصدار 0عادة إجراء +وجب ا!تعاقد الطرف ذلك لدى تصحيحه يتعني

الرباءة.



١ ٩ القايدة

رومه ز،١بو سب تمغط ظرفة

 قد الرÚ يكن و$ برمقه طلب تعريف اشرتاط حال . [ //تعرف >نفة ] (١)
 معر'فا الطلب يعترب يعرفه، ;ثله أو ا!ع) الخشص يكن $ أو بعد صدر

الخشص: ذلك اختيار حسب ييل ما تقدمي Q إذا

" ١ Úوجد؛ إن للطلب، ا!كتب حدده -ا مؤقت ر

الذي دألتارi مشفوعة الطلب . الواردة العريضة من صورة أو ٢
ا!كتب؛ إ1 الطلب فيه أرسل

 الطلب . مبيتا ويكون ;ثله أو ا!ودع حيدده مرج7 رÚ أو ٣
 أرسل الذي والتارi االخرتاع امس و انه وعنو ا!ودع بامس ومشفوعا

ا!كتب. ا1 الطلب فيه

 إتاحة يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ال خرى[ارك /رسعروش حرش ] (٢)
 الطلب لتعريف (١) الفقرة" . إل,ا ا!شار للوسائل خ فا تعريف وسائل

يعرفه. ;ثله أو ا!ع) الخشص يكن $ أو بعد رÚ له يصدر $ حال .

٢ ٠ القاعدة

ستمارات وضع النموذجية الدولية ا

 §وذجية، دولية اس:ارات اMمعية تضع /بoوذجه[ /ردوربه /ردس:كر/ت ] (١ )
 ()ج(١)١٤ ا!ادة عىل بناء (،١)٢ه ا!ادة . إل,ا ا!شار اللفات من بلك

هلاييل:

الزكيل؛ "١"

العنوان؛ أو االمس . تغيري وال:اسقيد "٢"

العالك؛ أو ا!ودع تغبري قيد ال:اس و "٣"

نقل؛ Âادة و ٤'

شطبه؛ أو ترخيص قيد ال:اس و ه
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؛شطبه أو عي) تأمني قيد ال:اس و ٦

خطأ. تصحيحا- وال:اس "٧"

 خدعبملدت حبععفذل نصخ "ذ١("٢)٣ القاعدة يف الهيا ا!شار التعدي ت ١ الع١
 عل,ا ا!نصوص العريضة اس:ارة بشأن "١("٢)٣ القاعدة . إل,ا العشار

الرباءات. بشأن التعاون معاهدة .

 اMمعية إ1 اقرتاحات الدوZ ا!كتب يقدم رردوري[ ا!كتب الم اقرتاح ] (٣)
ييل: ما بشان

(؛١) الفقرة . إل,ا ا!شار الoوذجية الدولية االس:ارات وضع ١

العريضة اس:ارة بشأن (٢) الفقرة . إل,ا ا!شار التعدي ت و ٢
الرباءات. بشأن التعاون معاهدة . عل,ا ا!نصوص

٢ ١ القاعدة

(٣)١ ، العادة على بناء اإلجماع شرط

 تعديلها: أو التالية اعد القو 0نشاء ا0مجاع يشرتط

()أ(؛١ه) با!ادة متعلقة قواعد آية "١"

"؛٣("١)٦ بالعادة متعلقة قواعد وأية "٢"

(؛٣)٦ بالعادة متعلقة قواعد وأية "٣"

"؛٣()آ("٢)٧ با!ادة متعلقة قواعد وأية "٤"

()أ(؛١)٨ القاعدة و "٥"

القاعدة. وهذه "٦"



الدبلوماw لYؤUر عل,ا متفق بيانات

التنفيذية والحئRا الرباءات قانون معاهدة بشأن

 ا!ؤUر مغهوم . Fن ا#و1، ا!ادة من ١٤ البند اع:اد عند - ١
wاالجراءات ت5ل ال ا!كتب' لدى مبا> "إجراء عبارة أن الدبلوما 
. ا!طبق ن القانو عىل بناء ا!با>ة القضامئية

 Fن ("ه"،٢)١٧و ١٦ وا!ادتني ا#و1 ا!ادة من"١٧" البند اع:اد وعند - ٢
ييل: ما الدبلوماw ا!ؤUر مفهوم .

 مع +وازاة االج:اع إ1 الرباءات قانون معاهدة مجعية تدىع آن (١)
 ذلك Fن مÌ الرباءات، بشان التعاون معاهدة مجعية تعقدها اج:اعات

م مئا.

 قانون معاهدة +وجب ا!تعاقدة ا#طراف مع التشاور يمت وأن (٢)
 فJا الرباءات بشان التعاون معاهدة . ا#طراف الدول جانب إ1 الرباءات

 بناء Tا ا!Sول االدارية التعلJات عىل إدخاهلا ا!قرتح بالتعدي ت يتعلق
م مئا. ذلك Fن مÌ الرباءات، بشان التعاون معاهدة عىل

 الرباءات بشان التعاون معاهدة مجعية عىل العام ا!دير يقرتح وأن (٣)
 ا#طراف وغري الرباءات قانون معاهدة +وجب ا!تعاقدة ا#طراف دعوة

 التعاون معاهدة مجعية اج:اعات إ1 الرباءات بشان التعاون معاهدة .
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة هيòت سائر اج:اعات وإ1 الرباءات بشأن

م مئا. ذلك Fن مÌ مراقب، بصفة

،١٦ ا!لدة عىل بناء قررت، إذا الرباءات قانون‘معاهدة مجعية وأن (٤)
 معاهدة #غراض الرباءات بشان التعاون !عاهدة تعديل أو مراجعة تطبيق
 معاهدة . اننثالية أحاكم عىل تنص أن للجمعية jوز الرباءات، قانون
ا!عنية. للحالة الرباءات قانون

 ا!ؤUر حدث¥ ،١٤و٤ والقاعدتني (٣)١٣)ه(و٦ ا!ادتني اع:اد وعند - ٣

wلكية العا!ية ا!نمطه الدبلوماYنظام إنشاء . االرساع عىل الفكرية ل 
 يفيد أن القبيل ذلك من نظام شان ومن ا#ولوية. وثائق تضم رمقية !كتبة

ا#ولوية. وثائق عىل االط ع . يرغب ;ن وغريمه الرباءات ماليك



٦٥ ماسي الدبلو للمؤتمر عليها المتفق البيانات

 ا!ؤ> يدعو ا!عاهدة، هذه من ()أ(١)٨ القاعدة تنفيذ تهسيل أجل ومن - ٤
wمعية الدبلوماMنمظه العامة اYلكية العا!ية لYالويبو الفكرية ل( )

 النامية للبلدان التقنية ا!ساعدة من مزيد توفري إ1 ا!تعاقدة وا#طراف
 للوفاء اPر االقتصاد نظام إ1 ا!نعلة والبلدان §وا ا#قل البدان و.

 التنفيذ. حزي دخوهلا قيل حÌ ا!عاهدة هذه عىل ا!ترتبة بالزتاماRا

 عىل السوق اقتصاد ذات الصناعية البلدان أيضا الدبلوماw ا!ؤUر وحيث
 ١§و ا#قل والبلدان النامية البلدان !صلحة وا!اZ النيق التعاون توفري

 يتفق وبرشوط طلهبا عىل بناء اPر االقتصاد نظام إ1 ا!ننثلة والبلدان

الطرفان. عل,ا

 ا!حرز التقدم مراقبة ا1 للويبو العامة اMمعية الدبلوماw ا!ؤUر ويدعو
 حزي ا!عاهدة تدخل أن ما هلا، عادية دورة 9 . ونثيJه التعاون ذلك .

.التنفيذ

 ا!ؤUر مفهوم . Fن "،٤("٣)١٣و"٦("٥)١٢ القاعدتني اع:اد وعند - ه
wبني ا0جراءات بشان الدعاوى استبعاد ا!ناسب من أن الدبلوما 
 ١ ١ ا!ادتني . عل,ا ا!نصو& ا0جراءات وقف حاالت من ا#طراف

 أراE . ا!طبق القانون ينرص أن ذلك مع فيه ا!رغوب من وأن ،١٢ و
 . يأخذ اPاالت تلك . لإلجراءات م ß وقف عىل ا!تعاقدة ا#طراف
 غري ا#خرى اMهات مصاحل جانب إ1 ا!نافسة الغري مصاحل اPسبان

ا0جراءات. . ا#طراف

٦ - Qبثان أكرث أو. متعاقدين طرفني بني ينشأ نزاع أي أن عىل االنفاق و 
 وديا تسويته jوز تطبيقهام أو التنفيذية والحئRا ا!عاهدة هذه تفسرب

العام. ا!دير رعاية حتت الوساطة أو با!شاورة



٠ا"،



٦٧ حظات التفينية والقحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية الم

 عن التوضيحية ا!الحظات
التنفيذية)"( والحئRا الرباءات قانون معاهدة

الدوZ ا!كتب إعداد من

حظات هذه أعد (٠)  ألغراض )الويبو( الفكرية للملكية العالمية للمنظمة الدولي المكتب لم
حظات بين ع نتاز نشوء حال وفي .الدبلوماسي المؤتمر يعتمدها ولم بحتة. توضيحية  الم

 على الوثيقة تحتوي وال األحكام. لتلك الغلبة تكون التنفيذية، والنحتها المعاهدة وأحكام
حظات  المتفق البيان بعبارة ويقصد ح. شر اي تستدعي ال أنها يبدو التي األحكام بشأن م

حظات في عليه  بشأن الدبلوماسي المؤتمر عليه اتفق الذي البيان هذه التوضيحية الم
التنفيذية. والنحتها البراءات قانون معاهدة



البراءات قانون معاهدة عن توضيحية مالحظات - او

األولى المادة عن مالحظات

خمترصهp وعذرات

طرفا تكون دولة #ية الوط) ا!كتب "مكتب" (مة ت5ل صد"؛". ١-١
 طرفا تكون دولية حكومية منمظه أية ومكتب ا!عاهدة +وجب متعاقدا

 ا#ورويب ا!كتب عىل ا!عاهدة ت/ي ال ا!ثال، سبيل وعىل متعاقدا.
متعاقدا. طرفا للرباءات ا#وروبية ا!نمظة Fنت إذا إال للرباءات

 ا0شارة وتفيد وا0قلJية. الوطنية ا!Fتب ع فرو أيضا العبارة وت5ل
 ف,ا يرشف ال? اPالة أيضا ا!عاهدة' هذه تغط,ا أخرى 'مسائل إ1

 تغيري قيد مثل بالرباءات نتعلق اجراءات عىل ا!تعاقد الطرف مكتب
 F!Fتب عنه نيابة الرباءات C* اخر مكتب Fن وإن حÌ ا!الك

ا0قلJية.

 اعتبار مسالة ا!طبق قانونه . حيل أن ا!تعاقد للطرف ٠ال' ' اصد ٢-١
 الرشكة أو F!ؤسسة ا!عنوي أو الطبي7 الخشرص خ ف كيان، أي
 ت5له إجراء أي #غراm 2مر +ثابة ،معنويا 2معا ليست ال?

 . يرد و$ كذلك. اعتباره عدم من التنفيذية، والحئRا ا!عاهدة'
 ذلك يمت أن عىل ا!عنوي الخشرص حتديد التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة

ا!ع). ا!تعاقد الطرف عىل ا!طبق القانون .

 التنفيذية وال حئة ا!عاهدة . "تبليغ" (مة استعامل ورد . "٥ " اربد ٣-١
 أو اخطار أي فإن لذلك، ووفقا فقط. ا!كتب لدى يودع ما إ1 لإلشارة
 ال اخر مع) 2مر أي أو ا!الك أو ا!ودع إ1 ا!كتب يرسله خطاب

 يتعلق وفJا البند. هذا . الوارد التعريف حسب 'تبليغا' يعد
 عىل االط ع يرىج ووسائله، ا!كتب إ1 التبليغات ارسال بطريقة

 ٦ه- الفقرة )انظر ٨ والقاعدة ( ١ ز٨ وا!ادة ()أ(١ه) ا!ادة'
 إ1 (٠)ق()١-٨ ومن ا!الحظات هذه ض -ه٨ إ1 ٢-٨ من ات والفقر

التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٨-٨

 sتويات البند هذا . إل,ا ا!شار ا!علومات ت5ل ٠ "7" اربد ٤-١
 والرسوم وا!¾مر وا!طالب الوصف سJا وال والرباءات الطلبات
 ا!علومات ومن ٠(١)١٨ القاعدة . إل,ا ا!شار والتصحيحات البيانية

أخرى هيئة لدى ا!ودعة الطلبات خبصوصل ا!كتب حيفظها ال?

حظات إلى )ق( تشير ا ا نحة قواعد عن الم التنفيذية. ال



٩ حظات التنفيذية والئحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية الم

 ا!ع) ا!تعاقد الطرف . ي/ي باثر عهنا الصادرة والرباءات
 ا#وروبية االتفاقية +وجب ا!تعاقدة الدولة حتفظها ال? ا!علومات
 ا#ورويب ا!كتب Cحنها ال? ا#وروبية الرباءات بشأن للرباءات
 ا!نمظة Fنت سواء ا!تعاقدة، الدولة تلك تعيني ف,ا ويرد للرباءات

تكن. $ أو متعاقدا طرفا للرباءات ا#وروبية

 . معلومات إدراج مؤداه فعل 9 إ1 "قيد" (مة تشري . "١/ صد -ه١
 تلك #دراج Tا ا!ستعان الوسائل Fنت مهام ا!كتب =الت

خترن. أو البيانات ف,ا تقيد ال? الدعامة أو ا!علومات

 . "مالك" و(مة "مودع" (مة استعامل ورد ك٢و ال٠ىئد/ن ٦-١
 . الصفة بتلك ا!ش الخشص ا1 لإلشارة التنفيذية ال حئة و ا!عاهدة
 أو با!لكية يطالب 2ص أي فإن وبالتاZ، فقط. ا!كتب =الت
 مالاك أو مودعا يعد ال القضاء أمام ذلك يديع أو أخرى حبقوق
mلقيد ال:اس توجيه حالة و. التنفيذية. ال حئة أو ا!عاهدة #غرا 

 الفرتة خ ل (١٦ ’القاعدة )انظر ا!الك أو ا!ودع 2ص . تغيري
 مغهوم . الناقل يظل التغيري، وقيد الفعيل القانوين النقل بني ا!متدة

 =الت . ا!بدن الخشمر )أي 'ا!الك أو ا!ودع هو ا!عاهدة
 إليه ا!نقول ا1 ا!عاهدة وتشري ا!الك( أو ا!ودع بصفته ا!كتب
 وما ٠((١)١٦ القاعدة' )انظر اMديد ''ا!الك أو اMديد' 'ا!ودع بعبارة

 )#نه 'ا!الك' أو ا!ودع' هو إليه ا!نقول يصبح التغيري، قيد يمت أن
 ا!ودع بصفته ا!كتب =الت . اrه ا!بدن الخشمر عندئذ يصبح

 >ح عىل االط ع يرىج ، '2ص (مة خيص وفJا ا!الك(. أو
ا!الحظات(. هذه من ٢-١ الفقرة )انظر "٤" البند

 له jوز الذي ’من ا!طبق قانونه . حيدد أن ا!ع) ا!تعاقد وللطرف ٧—١
 حال و. أع ه. ٢-١ الفقرة . ذلك إ1 أشري -ا براءة يطلب أن

 ا!خرتع بامس الرباءة طلب وجوب عىل ينص ا!طبق القانون Fن
 يكون الرباءة' يطلب الذي 'الخشص فإن ا#كرث، أو الواحد الفعيل

 يfح ا!طبق القانوي Fن حال و. االخرتاع. . الرشFء أو ع ا!خرت
 فاقد أو متوفيا مث  يكون الذي ا!خرتع من بدال الرباءة بطلب لخشحن
الرباءة". يطلب الذي الخشعر ' هو يكون الخشصن ذلك فإن ا#هلية،

 . الطلب أودع الذي اآلخر الخشمر يكون فقد ا!ثال، سبيل وعىل
 الواليات . العام وريثه أو القانوين ع ا!خرت ;ثل اPاالت بعض

 2ص #ي jيز ا!طبق القانون Fن حال و. ا#مريكية. ا!حتدة
يقدم الذي الخشصن يكون ا!ودع فإن الطلب، تقدمي معنوي أو طبي7



'١

 لعدة jيز ا!تعاقد الطرف عىل ا!طبق القانون Fن حال و. الطلب.
 (مة تفسري فيتعني ا!الكني، أو ا!ودعني معا يكونوا أن أ2اص
و"ا!الكني" "ا!ودعني" ت5 ن أ4ما عىل "ا!الك" و(مة "ا!ودع"

]الطلب['، "يتابع الذي اآلخر الخشص يكون وقد "(.١٥" البند )انظر
 . ا!صلحة أو ا#هلية أو اPق عن رrيا له ا!تنازل خاصة، بصفة

 يشرتط ا!تعاقد الطرف عىل ا!طبق القانون Fن حال . الرباءة طلب
 ذلك حق من أن عىل ايضا وينرص الفعيل ع ا!خرت بامس الرباءة طلب

.الطلب . ا!rى ع ا!خرت غري من الطلب يتابع أن له ا!تنازل

 من ا!طبق قانونه . حيدد أن ا!ع) ا!تعاقد للطرف ٠ ," ٠ " اربد ٨-١
 وكيل أو االستشاري F!حايم '";ث  يكون أن له jوز الذي

 ليست >كة أو مؤسسة #ية يfح أن له jوز هيلع، و الرباءات.
 وجتيز بذلك. ملزما يكن $ وإن ;ث  تكون أن معنويا 2صا

 أن معدن ;ثل أي عىل يشرتط أن ا!تعاقد للطرف ()أ(١)٧ ا!ادة
 عنوانه يكون عنوانا يبني وان ا!كتب لدى الترصف . اPق له يكون

 إ1 ٢-٧ من ات الفقر )انظر ا!تعاقد الطرف ذلك حيددها أراض .
.ا!الحظات( هذه من ٤-٧

توقيع النبليغ "توقيع' يكون بأن مضنا ا!عاهدة تقيض ٠ " اربد ٩-١
 2ص توقيع يرفض أن لYكتب jوز هيلع، و بذلك. له ح مرص 2ص

 أشاكل إ1 &احة )ه( إ1 (٣)٩ ’القاعدة وتشري بذلك. له يرصح $
 أي يقبلها، أن له jوز أو بقبوهلا ا!تعاقد الطرف يلزتم ال? التوقيع
 >يطا أو خ:ا يكون وقد ا!ختوم أو ع ا!طبو أو اليد خبط التوقيع
الكرتونية. بوسائل أو الكرتوين شلك . مودعا توقيعا أو مشفرا

 وليس ا!نطوق الLام إZ ا!كتب" يقبلها 'لغة عبارة تشري ٠," r اربد ١٠-١
 يقصد ما حيدد أن ا!تعاقد وللطرف مث . اPاسوب لفات من لغة ا1

 ا!عنية ا0جراءات "#غراض عبارة وتشري ا!كتب". يقبلها 'لغة بعبارة
 >وطا ا!كتب ف,ا يطيق ال? اPالة إ1 ]ا!كتب[" لدى ا!با>ة

 الزتام عىل عادة يرتتب -ا االجراءات، باخت ف ختتلف لغوية
 تارi حتديد ا#غراض لغة بأية sرر وصف بقبول ’ا!تعاقدة ا#طراف

 ال? اPالة إ1 أيضا العبارة وتشري ()ب(.٢ه) ا!ادة عىل بناء لإليداع
 هو -ا جغرافية العتبارات ا!كتب لدى مبا> إجراء لغة ف,ا ختضع
بلجياك. في اPال



٧١ حظات التنفيذية والئحتها البراءات تانوز معاهدة عز لتوضيحية لم

 أية ا!كتب" لدى ا!با>ة- "ا0جراءات عبارة مشل ا". ،‘البد'" ١١-١
 اآلخر ا!ع) الخشص او ا!الك أو ا!ودع إطارها . يقوم إجراءات

 تلك إطار . وإما لديه إجراءات . ع للرشو إما ا!كتب مع باتصاالت
 وال ا!كتب لدى ا!با>ة ا0جراءات 9 العبارة وت5ل ا0جراءات.

.١ ٤ إ1 ه من ا!واد . &احة إل,ا ا!شار ا0جراءات عىل تقترص
 ترخيص اتفاق لقيد ال:اس وابداع الطلب ادداع ا0جراءات تلك ومن

 ترمجة وابداع ا!كتب عن صادر إخطار عىل رد وابداع رمس وتسديد
 . يتصل ال? ا0جراءات أبضا العبارة وت5ل براءة. أو لطلب

 خبصوص ااآلخر ا!ع) الخشصن أو ا!الك أو با!ودع ا!كتب إطارها
 الرشوط بعفن يستو. ال الطلب بأن اخطار اصدار مثل براءة أو طلب

 ا0جراءات العبارة ت5ل وال رمس. أو وثيقة بتسمل وصل إصدار أو
 خبصوص ا!كتب لدى ا!با>ة ا0جراءات من القانون يعتربها ال ال?

 فاتورة تسديد أو منشور طلب من صورة >اء مثل براءة، أو طلب
 ١ ٤ البند اع:اد عند و اMمهور. إ1 ا!كتب يقدمها إع مية ¾دمات

 إجراء عبارة أن الدبلوماw ا!ؤUر مغهوم . Fن ا#و1، ا!ادة من
 عىل بناء ا!با>ة القضائية ا0جراءات ت5ل ال ا!كتب لدى مبا>

 احتواء من ويستخلحن (.١ رÚ هيلع ا!نثق )البيان ا!طبق القانون
 &حية استثناءات عىل أحاكمهام بعضن . التنفيذية وال حئة ا!عاهدة

 جمالس لدى ا!با>ة وا0جراءات القضائية شبه ا0جراءات ختص
 )انظر ا!كتب إطار . ا!ؤلفة ا!راجعة هيòت من غريها أو الطعن
 لدى مبا> اجراء عبارة أن ( ١٣ و ١٢ والقاعدتني ()ب(٤)٨ ا!ادة

القضائية. شبه ا0جراءات ت5ل ا!كتب"

 ا!راجعات بأثر ا!تعلقة ا#حاكم ١٦ ا!ادة . ترد ٠٩ r اربد ١٢-١
 ال حئة ف,ا +ا الرباءات، بشأن التعاون معاهدة . اMارية والتعدي ت

 من ٤-١٦ ا1 ١-١٦ من الفقرات )انظر ا0دارية والتعلJات التنفيذية
ا!الحظات(. هذه

 الدول ا!تعلقةبآهلية ا#حاكم ٢.ا!ادة . ترد شبد ١٣-١
ا!عاهدة. . أطرافا لتصيح وا!نمظات

 +وجب اتفق قد الدبلوماw ا!ؤUر أن ا1 ا0شارة جتدر ٠ اr r Õ امغد ١٤-١
 متعاقدين طرفني بني ينشأ نزاع أي أن عىل ٦ رÚ هيلع ا!نثق البيان

 jوز تطبيقهام أو التنفيذية والحئRا ا!عاهدة هذه تفسري بشإن أكرث أو
 -Áة العام ا!دير رعاية حتت الوساطة أو با!شاورة وديا تسويته

ا!عاهدة. +وجب إليه ا!سندة ا!Áات سائر جانب إT 1ا يضطلع



٢ المادة عن مالحظات

عامة( )مبادئ

 أحاكم 9 عىل ي/ي مبدأ عىل &احة الفقرة هذه نتص (.ب //عفره ١ -٢
 جمموعة عىل نتحر ال ا!عاهدة بأن وتقر ه. ا!ادة عدا ما ا!عاهدة

 تضمن بل ا!تعاقدة ا#طراف للك ا0جراءات من Uاما موحدة"
 ا#قىص اPد يستو. الذي الطلب يكون أن مث  وا!الكني لYودعني

 للرشوط مستوفيا التنفيذية وال حئة ا!عاهدة Tا تfح ال? الرشوط من
 . لذلك مشابه حمك ويرد متعاقد. طرف أي يطبقها ال? الشLية

الرباءات. بشان التعاون معاهدة من (٤)٢٧ ا!ادة

 )ه(٢٧ ا!ادة من ا#و1 اMملة . هلا ;اثل حمك يرد (.X) سفرة ٢-٢
الرباءات. بشأن التعاون معاهدة من

٣ المادة عن مالحظات

ا!عاهدة( هذه علهيا تطبق اليت والرباءات )الطلبات

 وال حتة ا!عاهدة تطبق بأن اP» هذا يقيض (. /٠())\ سفرة ١ -٣
"٢و" "١" البندين . ا!بينة وا0قلJية الوطنية الطلبات عىل التنفيذية

 ذلك ا1 بالنسبة أو متعاقدا طرفا تكون دولة أية مكتب لدى وا!ودعة
 ا!تعاقدة ا#طراف اطنو مو يودعها ال? الطلبات بني Cيز وال ا!كتب.

دولة، ا!تعاقد الطرف Fن فإذا .ا!واطنني سائر يودعها ال? والطلبات
 لدى ا!ودعة الوطنية الطلبات عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة تطيق

 Fن وإذا ا!ودع. جنسية Fنت مهام الدولة تلك . الوط) ا!كتب
 النتفيذية وال حئة ا!عاهدة فإن دولية، حكومية منمظة ا!تعاقد الطرف
 الدولية اككومية ا!نمظة تلك مكتب لدى ا!ودعة الطلبات عىل طبقان

ا!ودع. جنسية Fنت وأيا الطلبات تلك . ا!عينة الدول Fنت مهام

 الطرف ]مكتب إ1 بالنسبة ... تودع ال? ... "الطلبات عبارة وت5ل ٢-٣
 لدى تودع ال? ا0قلJية الرباءات طلبات خاصة بصورة ا!تعاقد[

 تلك مكتب ا1 لتحال اقلJية منخYه . عضوا تكون دولة مكتب
 يعد ال الدولة تلك تعيني فيه يرد الذي ا0قلJي الطلب أن عىل ا!نمظة.

 فإذا ا!ثال، سبيل وعىل ا!ذكورة. الدولة مكتب ا1 بالنسبة مودعا طلبا
فإن ا!عاهدة، ىف طرفني الدولة وتلك للرباءات ا#وروبية ا!نمظة Fنت



٧٣ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهذة عن لتوضيحية لم

 والطلبات ا#وروبية الطلبات عىل تطبقان التنفيذية وال حئة ا!عاهدة'
 طرفا الدولة تلك Fنت اذا أما الدولة. تلك مكتب لدى تودع ال? الوطنية

 فإن ف,ا، طرفا للرياءات ا#وروبية ا!نمظه تكن و$ ا!عاهدة .
 لدى ا!ودعة الوطنية الطلبات عىل نطبقان التنفيذية ال حئة و ا!عاهدة'

 ف,ا ورد إذا حÌ ا#وروبية الطلبات عىل تدلبقان وال الدولة تلك مكتب
 . طرفا للرياءات ا#وروبية ا!نمظة Fنت وإذا الدولة. تلك تعيني

 التنفيذية وال حئة ا!عاهدة فإن ف,ا، طرفا الدولة تلك تكن و$ ا!عاهدة
 تعيني ف,ا يرد ال? الطلبات ف,ا +ا ا#وروبية الطلبات عىل تطبقان

 مكتب لدى ا!ودعة الوطنية الطلبات عر تدلبقان ال ولكهنام الدولة تلك

الدولة. تلك

 'طلبات وعبارة االخرتاع براءات 'طلبات عبارة تغسرب ويتعني ٣-٣
 من "١"٢ ا!ادة . به وردت الذي ذاته با!ع× ا0ضافية" الرباءات

 وال حئة ا!عاهدة تطبق ال وهيلع، الرباءات. بشأن التعاون معاهدة
 براءات طلبات خ ف ا!ادة تلك . ا!ذكورة الطلبات عىل التنفيذية

 ا!خرتعني Âادات طلبات أي ا0ضافية، الرباءات وطلبات اب خرتاع
 وÂادات ا0ضافية والهشادات ا!نفعة و§اذح ا!نفعة وÂادات
 فللطرف ذلك، ومع ا0ضافية. ا!نفعة وÂادات ا0ضافية ا!خزتعنب

 (يا او جزئيا التنفيذية وال حئة ا!عاهدة احاكم تطبيق حرية ا!تعاقد
 تطبق ال وبا!ثل، بذلك. ملزما يكن $ وإن ا#خرى الطلبات تلك عىل

 ال? النباتية" ا#صناف "براءات طلبات عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة
 ا!تعلقة الرباءات طلبات عىل تطبق Fنت وإن اخرتاع براءات ليست

 عن النامجة النباتية F#صناف اخرتاعات +ثابة تعد نباتية بأصناف
الوراثية. اهلندسة

 ما عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة بتطبيق البند هذا يقيض . ," " اربد ٤-٣
 كطلبات ا#ضافية والرباءات االخرتاع براءات طلبات من إيداعه Cكن
 الطلبات ا1 وبا0ضافة الرباءات. بشان التعاون معاهدة عىل بناء دولية

 ا!عاهدة نطبق خاصة، معاملة معاملهتا ا!طلوب من ليس ال? التقليدية
 جزئيا ا!-لة الطلبات و ا!كنلة الطلبات عىل أيضا التنفيذية وال حئة

الرباءات. بشان التعاون معاهدة" من ١٤-٤ للقاعدة وفقا سابق لطلب
 بامس معد دوZ طلب حتويل الوطنية ا!رحلة . ا!مكن من Fن و!ا

 ا!عاهدة فإن اب خرتاع، . >Fء بامس طلب ا1 واحد خمترع
ال أ4ما من بالرمغ الطلبات تلك عىل أيضا نطبقان التنفيذية وال حئة



٧٤

 هذا يقف وال ا!ذكورة. التحويل لعملية ا!وضوعية الرشوط الن تتناو
 تبت أن هلا ال? ا!تعاقدة ا#طراف نثبلها ال? الطلبات أنواع عىل البند

ا!طبقة. قوانيهنا . ذلك .

 براءات طلبات أنواع عىل التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة تطبق وال -ه٣
 التعاون معاهدة عىل بناء دولية كطلبات يداعها Cكن ال ال? االخرتاع

 ما الرباءات، إصدار اعادة وطلبات ا!ؤقتة Fلطلبات الرباءات، بشان
 التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة تطبق وال بالتبليفات. ا!تعلقة ا#حاكم عدا

 ا!ستحرضات براءات إ1 بالنسبة الرباءة مدة Uديد طلبات عىل أيضا
 أو ا#مريكية ا!حتدة الواليات أو اليابان قانون عىل بناء الصيدلية
براءات. عىل للحصول طلبات تعد ال #4ا مث  ا#وروبية اMماعة
 مدة لتحديد الرباءة مدة تعديل طلبات عىل النصان يطبق ال وبا!ثل،
 . اPال يه -ا الرباءة اصدار . تأخري بسبب للرباءة اضافية

 النصان يطبق ف  ذلك، ا1 وبا0ضافة مث . ا#مريكية ا!حتدة' الواليات
 وط) طلب إ1 أوروبية براءة عىل للحصول طلب حتويل طلب عىل

 معاملة يستديع الطلب ذلك #ن أكرث أو معينة دولة . اPماية لتأمني
ذلك، ومع الرباءات. عىل اPصول طلبات معاملة عن خيتلف نوع من
 Fن إذا وط) طلب إ1 حتويله فور الطلب عىل تطبق ا!عاهدة فإن
 آن ا!تعاقد طلطرف ذلك، من وبالرمغ ا!عاهدة. . طرفا البك ذلك

 من ع نو أي عىل جزئبا أو (يا التنفيذية وال حئة ا!عاهدة* أحاكم يطبق

 وخبصوص بذلك. ملزما يكن $ وإن ( ١ ) الفقرة تغط,ا ال ال? الطلبات
 ٢ البند بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج اMزئية، الطلبات

ا!الحظات(. هذه من ٦-٣ ’الفقرة )انظر

 الطلبات من ليست اMزئية الطلبات #ن البند هذا أضيف ٠ "Y" اربد ٦-٣
 هو -ا الرباءات بشأن التعاون معاهدة عىل بناء ابداعها Cكن ال?

 عىل أيضا االط ع يرىج الصدد، هذا و. ".١" البند . إل,ا مشار
(٨ه) ا!ادة . اMزئية الطلبات يداع بتارi ا!تعلقة ا'#حاكم

".١("٦)٢ والقاعدة

 تكون ال? ا!تعاقدة ا#طراف عىل الفقرة هذه ت/ي ^(.7()لب //عفره ٧-٣
 ا!نمظات عىل أيضا وت/ي الرباءات. بشأن التعاون معاهدة . طرفا

 بشأن التعاون معاهدة إطار . تعييهنا jوز ال? الدولية اPكومية
لضامن ا!عاهدة تلك أحاكم مراعاة 'مع عبارة أضيفت وقد الرباءات.
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 الطلبات عىل الرباءات بشأن التعاون معاهدة أحاكم تطبيق مواصلة
 ا!رحلة الدوZ الطلب يدخل أن مفا الوطنية". "ا!رحلة . الدولية

 بناء ا!حدد ا0يداع تارi . الطعن اماكنية ا!ودع يفقد مث  الوطنية
 أن أساس عىل الرباءات بشأن التعاون معاهدة من ١ ١ ا!ادة عىل

 هذه من (١هؤ ا!ادة عىل بناء أسبق ابداع تارi يستحق الطلب
ا!عاهدة.

 سJا وال التنفيذية وال حئة ا!عاهدة تطبيق البند هذا يقتىض ,". ابدبد" ٨
 ا!هل عىل ١٣ والقاعدة" ١٢ ا!ادة . اPقوق برد ا!تعلقة ا#حاكم
 بشأن التعاون معاهدة من (١)٣٩و٢٢ ا!ادتني . إل,ا ا!شار

 وأية الدوZ الطلب عن صورة بتقدمي ا!تعلقة ا!هل أي الرباءات،
 ا!عينة لYاكتب مطلوب رمس أي وتسديد مطلوبة تكون ترمجة

 عىل ا#حاكم تلك تطبق ال ذلك، ومع التواZ. عىل ا!ختارة وا!Fتب
 !عاهدة ختضع مهل بأ4ا عYا الدوZ، للطلب الدولية' "ا!رحلة مهل

الرباءات. بشأن التعاون

 عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة تطبيق البند هذا يقتيض . "٢ ' اربد ٩
 فيه تدخل الذي التارi . يبدأ إجراء أي إ1 بالنسبة الدولية الطلبات

 !عاهدة وفقا إقلJي أو وط) مكتب . الوطنية" "ا!رحلة الطلبات تلك

التارi. ذلك بعد أو الرباءات بشأن التعاون

الرباءات عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة أحاكم تطبق (,X) //فغرة ١ ٠
 والرباءات ا!تعاقد الطرف مكتب Cحنها ال? وا0قلJية الوطنية

 سJا وال اخر مكتب قبل من ا!تعاقد الطرف ذلك بامس ا!منوحة
 طرفا ا!نمظة تلك Fنت اء سو ،دولية حكومية !نمظة ا0قلJي ا!كتب

 ٢-٣ الفقرة . إل,ا ا!شار الدولة Fنت فإذا تكن. $ أو ا!عاهدة .
 التنفيذية وال حئة ا!عاهدة فإن ا!عاهدة، . طرفا ا!الحظات هذه من

 ال? والرباءات الدولة تلك مكتب Cحنها ال? الرباءات عىل Rلبقان
 سواء الدولة، تلك . أثرها وي/ي للرباءات ا#ورويب ا!كتب Cحنها
 وإذا تكن. $ أو ا!عاهدة . طرفا للرباءات ا#وروبية ا!نمظة Fنت
 التنفيذية وال حئة ا!عاهدة فإن ا!عاهدة، . طرفا ا!نمظه Fنت

 مبا>ة إجراءات أية #غراض ا#وروبية الرباءات 9 عىل تدلبقان
 إجراءات إطار . الرباءات إلغاء مثل للرباءات، ا#ورويب ا!كتب لدى

ا!عاهدة. . طرفا الدولة تلك تكن $ إذا ح× الطعن



 ا0ضافية 'الرباءات وعبارة االخرتاع' "براءات عبارة تفسري ويتعني ١١ -٣
 معاهدة من "٢"٢ ا!ادة . العبارتان به وردت الذي ذاته با!ع×

 التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة تطبق ال وهيلع، الرباءات. بشأن التعاون
 االخرتاع براءات خ ف ا!ادة تلك . ا!ذكورة الرباءات عىل

 و§اذج ا!نفعة وÂادات ا!خرتعني Âادات أي ا0ضافية، والرباءات
 وÂادات ا0ضافية ا!خرتعني وÂادات ا0ضافية والهشادات ا!نفعة
 ومع ا!الحظات(. هذه من ٣-٣ ‘الفقرة أيضا )انظر ا0ضافية ا!نفعة

 جزئيا التنفيذية وال حئة ا!عاهدة أحاكم يطبق أن ا!تعاقد فللطرف نلك،
بذلك. ملزما يكن $ وإن ا#خرى الرباءات تلك عىل (يا أو

 بشان التعاون معاهدة من ٩٢ ا!ادة . الوارد للتعريف ووفقا ١٢-٣
واالقلJية. الوطنية الرباءاب ن5ل 'براءة" (مة فإن الرباءات،

 وال حئة ا!عاهدة أن معا (٢) والفقرة' ()ب(١) الفقرة' من ويستخلص
 ا!منوحة ا0ضافية والرباءات االخرتاع براءات عىل تعليقان التنفيذية

 التنفيذية وال حئة ا!عاهدة أن من الرمغ وعىل الدولية. الطلبات مقابل
 عىل بناء دولية كطلبات إيداعها Cكن ال ال? الطلبات عىل تعليقان ال

 إعادة وطلبات ا!ؤقتة الطلبات مثل الرباءات، يشأن التعاون معاهدة
 هذه من -ه٣ الفقرة )انظر التحويل وطلبات الرباءات إصدار

 عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة تطبيق من بد ف  ا!الحظات(،
 تطبق ا!ثال، سبيل وعىل الطلبات. تلك مقابل ا!منوحة الرباءات
 من بالرمغ إصدارها ا!عاد الرباءات عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة

 عىل تطبقان ال أ4ما عىل الرباءات. تلك طلبات عىل تعليقان ال أ4ما
 عداد . تندرح ال #4ا الرباءة مدة ب:ديد ا¾اصة اPماية سندات

الرباءات.

٤ المادة عن مالحظات

ا!تعلقباألمن( )االستثناء

 ا!لكية حقوق جوانب اتفاق من )ب(٧٣ ا!ادة . لذلك مشابه حمك يرد ١-٤
 ا!صاحل عبارة وت5ل تريب/( )اتفاق بالتجارة ا!تصلة الفكرية
 دولية حكومية منمظة يكون الذي ا!تعاقد للطرف ا#ساسية ا#منية
ف,ا. ا#عضاء للدول ا#منية ا!صاحل
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ه المادة عن مالحظات

ا0يداع( )تارخي

 ا!طبقة الرشوط يستو. الذي للطلب حيدد أن ا!تعاقد الطرف عىل ١ ه-
 تارi يليغ أن له jوز وال لإليداع. تارخيا ا!ادة هذه عىل بناء

 ال ا¾صوص، وجه وعىل الرشوط. تلك يستو. لطلب ا!حدد ا0يداع
 الرشوط من >ط استيفاء عدم بسبب الطلب ابداع تارi إلغاء jوز

 إذا حÌ ا!طبقة ا!هلة خ ل ٨ أو ٧ أو ٦ ا!ادة . عل,ا ا!نصوص
Q فlتلك استيفاء عدم بسبب الحقا محسوبا اعتباره أو الطلب ر 

ا!الحظات(. هذه من ٢ه- الفقرة أيضا )انظر الرشوط

 ابداعها يتعني ال? الطلب عنا& ذكر الفقرة' هذه . يرد (.ب /مقفره ٢ه-
 إقناع من بد ال ا#ول، ا!قام و. لإليداع. تارi حتديد #غراض

 للحصعول طلبا تكون أن Tا يقصد تسYها ال? العنا& بان ا!كتب
 تfح ال? بالبيانات ا!كتب تزويد يتعني الثاين، ا!قام و. براءة. عىل

 الفقرة عىل وبناء معا. االثنني أو به االتصال أو ا!ودع بتحديد
 يfح دلي  البيانات، تلك من بدال يقبل، أن لYكتب jوز )ج(، الفرعية
 أن من بد ال الثالث، ا!قام و. به. االتصال أو ا!ودع هوية بإثبات

 طاهره . يبدو جزء شلك . يكون االخرتاع عن كشفا ا!كتب يتسمل
 بذلك يfح أن >ط الوصف ذلك من بدال بيانيا رrا يكون أو وصفا

 قامئة Fنت و!ا ٠)ب( الفرعية الفقرة عىل بناء ا!تعاقد الطرف
 ا!تعاقد للطرف jوز ف  شاملة، Fملة (١) الفقرة . الواردة العنا&

 وال لإليداع تارi لتحديد إضافية عنا& بأية مكتبه تزويد يشرتط أن
 الطلب يكن $ وإذا أكرث. أو مطلب عىل الطلب حيتوي أن اشرتاط سJا

 عىل بناء اشرتاطه jوز -ا أكرث أو مطلب عىل حيتوي ا!ودع
الرباءات(، بشأن التعاون معاهدة من (٢)٣ ا!ادة )انظر "١("١)٦ ا!ادة
 عىل بناء الحقا ا!طالب تلك ابداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز
 عدم فإن ذلك، ومع ٠(١)٦ القاعدة . ا!قررة ا!هلة خ ل (٧)٦ ا!ادة
 تارi فقدان إ1 يؤدي ال ا!ذكورة ا!هلة خ ل ا!طالب تلك ابداع

 عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب رفض Q إذا حÌ الحقا ا0يداع
 ا!تعاقد الطرف اماكن فيغ أيضا، ا!ثال سبيل وعىل ()أ(.٨)٦ ا!ادة

 وبا0شارة (١)٦ لYادة وفقا مطبوعة الورقية الطلبات ابداع يشرتط أن
 من وبالرمغ الرباءات. بشأن التعاون معاهدة من ٩-١١ القاعدة إ1

الرشط ذلك يستو. ال طلب ابداع تارi إلغاء ا!مكن من فليس ذلك،
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 وتطبق السبب. ذلك ا1 باالستقاد اليد خبط ا!حرر الطلب سJا وال
 آخر >ط أي اPللب ف,ا يستو. ال ال? اPالة عىل ذاRا االعتبارات

 ا0يداع برمس مرفقا يكون ال كأن ،٨ أو ٧ آو ٦ ا!ادة' اليه تشري
 والفقرات ١٦-٦ الفقرة' أيضا )انظر (.٤)٦ ا!ادة عىل بناء ا!شرتط

ا!الحظات(. هذه من ٢٤-٦ إ1 ٢٢-٦ من

 خ ف ف,ا يكون ال? اPاالت . "إال بعبارة يقصد ٠برعفرةومو/ك ٣ه-
 >وط اقتضاء إماكنية إتاحة خاصة التنفيذية' ال حئة . مقررا نلك

 أو إلكرتوين شلك . ا!ودعة الطلبات بشان ا!ستقبل . خاصة
 حمك عىل حاليا التنفيذية ال حئة تقحن وال لإلرسال. الكرتونية بوسائل

 اMمعية . امجاع حتقيق "١"٢١ القاعدة وتقتيض القبيل. ذلك من
مثلها. قواعد أية لوضع

 العنا& 9 تسمل قد مكتبه فيه يكون الذي "التارi عبارة وت5ل ٤ه-
 ذاته اليوم . ا!شرتطة العنا& 9 تسمل ف,ا يمت ال? اPالة التالية"

 ذلك عىل تoن -ا خمتلفة أيام . ذلك ف,ا يمت ال? واPالة
(.٤)الفقرة-

مكتبه فيه يتسمل الذي التارi يعتربه ما . يبت أن ا!تعاقد وللطرف ه-ه
 ا!كتب ف,ا يتسمل ال? اPالة عىل مث  ذلك يطبق وقد العنا&. 9

 ا!كتب فيه يتسمل ال يوم . أو التبليغات تسمل باب إغ ق بعد الطلب
 قد مكتبه يعترب أن ا!تعاقد فللطرف ذلك، إ1 وبا0ضافة التبليغات.

 بامس وط) مكتب تسYه أو الطلب عه فرو أحد تسمل إذا العنا& تسمل
 عن تسYه أو ا0قلJية الرباءات منآ سلطة هلا دولية حكومية منمظة
الربيد. ¾دمات sددة مؤسسة أو العادي الربيد خدمات طريق

العنا& بقبول ا!تعاقد الطرف الفقرة' لتلك االسهت لية الصيفة وتلزم ٦ه-
 Tا يfح أخرى طريقة بأية أو الورق "عىل ا!ودعة "٣" إ1 "١" من

الورق" اعىل بعبارة ويقصد ا0يداع. تارi حتديد #غراض ا!كتب"
 هذه من ٣-٨ الفقرة' )انظر مادية بوسائل ا!رسلة الورقية االس:ارة'

 عىل ا!ودع الطلب بقبول ملزما ا!تعاقد الطرف ويظل .ا!الحظات(
 يستبعد أن إماكنه . Fن وإن ا0يداع تارi حتديد #غراض ورق
 وفقا ٢٠٠٥ يوذيه/حزيران ٢ بعد الورق عىل النبليفات يداع

، ا!كتب Tا يfح أخرى طريقة "بأية عبارة ونتعلق .()أ(١ )٨ للقاعدة
. ا!شرتطة العنا& ف,ا تودع ال? باPالة ا¾صوحن، وجه عىل
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 ا!تعاقد الطرف Tا يfح لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك
 "]وسائل عىل ا0يداع قرص من بد وال (.٢)٨ القاعدة* عىل بناء ا!ع)

 ه ت ا!ؤ إ1 يفتقر قد ا!كتب #ن ا!كتب Tا يfح ال? ا0رسال؛
 الوسائل بلك أو ا0لكرتونية ا#شاكل 9 . ا0يداع لقبول النثنية

 تارi حتديد >وط يستو. الطلب Fن وإذا لإلرسال. ا0لكرتونية
 أو بالشلك ا!تعلقة الرشوط يستو. وال (١ ) ‘الفقرة عىل بناء ا0يداع

 عىل بناء ا!ع) ا!تعاقد الطرف يطبقها -ا التبليغات 0رسال الوسائل
 ا!تعاقد الطرف لذلك جتيز (٧)٨ ا!ادة فإن ،٨ والقاعدة' (١ )٨ ا!ادة

 . ا!قررة ا!هلة خ ل الرشوط تلك استيفاء ا!ودع عىل يشرتط أن
 يؤدي ال ذلك عن التخلف أن عىل ا0جراءات، !واصلة (١)١١ القاعدة

 اعتباره أو الطلب رفض Q إذا حÌ الحقا ا0يداع تارi فقدان إ1
(.٨)٨ ا!ادة عىل بناء محسوبا

 ا!ادة من "٢" البند . "طلب" (مة تعريف عىل يرتتب ٠٩٠ابد ٧ه-
 أو &% بيان تقدمي يشرتط البند هذا أن (١() ١ )٣ ا!ادة وأحاكم ا#و1
 وطنيا طلبا تكون أن إل,ا ا!شار العنا& من ا!قصود أن يفيد مضين

 . يبت أن ولYكتب التنفيذية. وال حئة ا!عاهدة هيلع تطبق إقلJيا أو
 ا!ذكورة العنا& بأن مضنيا بيانا العتبارها ا!قدمة البيانات كفاية
حدة. عىل حالة 9 ظروف حسب الطلب ذلك تكون أن Tا يقصد

 هلا ا!قابل اP» عن ا#حاكم هذه ختتلف ():('وا وا/فعره //٣ اربد ٨ه-
 بشان التعاون معاهدة من )ح( ٣ ('١ )١١ ا!ادة . الدولية الطلبات بشان

 كفاية . يبت أن ولYكتب ا!ودع. امس بيان تشرتط ال? الرباءات
 هوية "بإثبات أو با!ودع" باالتصال 'لYكتب للfاح ا!قدمة البيانات
 Fن وإذا حدة. عىل حالة 9 ظروف حسب معا االثنني أو ا!ودع''

 عنوانه و ا!ودع امس يبني ال ولكنه (١) الفقرة >وط يستو. الطلب
 ٤-٤ القاعدة إ1 )با0حالة "١("١)٦ ا!ادة ذلك تشرتط -ا

 للطرف jوز الرباءات(، بشان التعاون ‘معاهدة من -ه٤ والقاعدة
 خ ل (٧)٦ ا!ادة عىل بناء الحقا البيانات تلك ابداع يشرتط ان ا!تعاقد
 البيانات تلك ابداع عدم فإن ذلك، ومع (.١ )٦ القاعدة . ا!قررة ا!هلة
 إذا حÌ الحقا ا0يداع تارi فقدان إ1 يؤدي ال ا!ذكورة ا!هلة خ ل

Q ا(.٨)٦ ا!ادة عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب رفض()



٨٠

 الدوZ بالطلب ا!تعلق ذاته الرشط عىل اP» هذا ينص ٠ "٢" ابدبد ٩ه-
 و#غراض الرباءات. يشأن التعاون معاهدة من )د( ٣ (١)١١ ا!ادة .

 الطلب بأن يقتنع أن لYكتب يكيف لإليداع، تارi حتديد جواز . البت
 الرضوري من وليس وصف. أنه ظاهره . يبدو جزء عىل حيتوي

 الشLية الرشوط يستو. اMزء ذلك أن من التحقق ا#مر ذلك . للبت
 الرشوط أو (١ؤ٦ ا!ادة . Tا ح وا!rو بالوصف ا!تعلقة

 اP» هذا ينال ال ا¾صوص، وجه وعىل الرباءة. !* ا!وضوعية
 فJا قانونه تطبيق . ا!تعاقد الطرف حق من ا#شاكل من شلك بأي

 االخرتاع عن الوصف يكشف أن اشرتاط سJا وال الكشف بكفاية يتعلق
 أن العادي أ!هنة لرجل للfاح الكفاية فيه +ا وFملة واحضة بطريقة

 أفضل وبيان الرباءة، !* االجراءات متابعة #غراض االخزناع، ينجز
 . هيلع منصوص هو -ا االخرتاع، 0جناز ا!خرتع يعرفها طريقة
 معاهدة من ه والقاعدة ه وا!ادة تريبعر اتفاق من (١ )٢٩ ا!ادة

 . الكشف كفاية عدم يؤثر ف  ذلك، ومع الرباءات. بشأن التعاون
iا ا0يداع تارJا يتعلق ف+ Q بالفعل. عنه الكشف

 تارخيا حيدد بأن ا!تعاقد للطرف اP» هذا يfح ())-((.ب //عفره ١٠ه-
 عىل الكتايب، الوصف من بدال أكرث أو بياين رمس إ1 باالستناد لإليداع

 اعتبار مث  يقرر أن ا!ع) ا!تعاقد وللطرف بذلك. يلزمه ال أنه
 رrا ال5سية الصورة أو التسلسيل الكشف أو الكJيائية الصيفة

 بطبق ال الذي ا!تعاقد الطرف مكتب تسمل وإذا اP». هذا ا#غراض
 أكرث أو بياين رمس . إال االخرتاع عن يكشف ال طلبا اP» هذا

 الoر ذلك اعتبار خيتار أن ا!كتب فلذلك كتايب، §ر عىل حيتوي

 له مستوف غري أو "٣ ()أ(١) الفقرة . الوارد للرشط مستوفيا الكتايب
اPال. ظروف حسب

 تارi حتديد حرية حاليا هلا باريس احتاد بلدان أن إ1 االشارة وجتدر ١ ١ ه-
 عن وينشأ فقط، بياين رمس . االخزناع عن يكشف الذي للطلب يداع
 اتفاقية من (٢-ألف)٤ ا!ادة عىل بناء ا#ولوية . حق الطلب ذلك

 عىل بناء الوط) ا!ستوى عىل سلJا ايداعا مودعا Fن مÌ باريعر

باريس. احتاد . العضو ا!ع) البلد قانون

 طلبا به يقصد تسYه ما أن ا!كتب يفهم ليك (.ا ()X) //عفره ١٢ه-
بان يفيد الذي البيان حترير اشرتاط jوز براءة، عىل للحصول
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. ا!كتب يقبلها بلغة براءة طلب أ4ا Tا يقصد ا!تسYة العنا&
 بإثبات تfح ال? البيانات تكون أن إ1 ا!كتب حيتاج فقد وبا!ثل،

 ليك ا!كتب يقبلها بلغة sررة با!ودع باالتصال أو ا!ودع هوية
لذلك. وفقا به االتصال أو ا!ودع هوية حتديد من ي:كن

يقبل أن ا!تعاقد الطرف عىل اP» هذا يشرتط ٠ي٠p§ررr) ا!قفرة ١ ٣ه-
Tا، أودع ال? اللغة Fنت أيا وصف أنه ظاهره . يبدو 'جزءا

 ليست بلغة اMزء ذلك ابداع حال و. لإليداع. تارi حتديد #غراض
 يشرتط أن ا!تعاقد للطرف جتيز (٧)٦ ا!ادة فإن ا!كتب، يقبلها لغة

 . ا!قررة ا!هلة خ ل (٣)٦ ا!ادة عىل بناء للوصف ترمجة ابداع
 فإن ذلك، ومع ا!الحظات(. هذه من ١٣-٦ الفقرة )انطر (١)٦ القاعدة

 تارi فقدان إZ يؤدي ال ا!ذكورة ا!هلة خ ل الفزمجة تلك يداع عدم
 عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب رفض Q إذا حÌ الحقا ا0يداع

 االط ع يرىج ا!كتب"، يقبلها 'لغة بعبارة يتعلق وفJا ()أ(.٨)٦ ا!ادة
 )انظر ا#و1 العادة من "١٢" ابد بشأن الوارد الرشح عىل

ا!الحظات(. هذه من ١٠—١ الفقرة

 البياين الرمس . يرد كتايب نص أي عىل ذاRا االعتبارات ونطبق ١ ٤ه-
 يبدو الذي 'اMزء باعتباره ()ب(١) الفقرة عىل بناء ا!كتب يقبله الذي

".٣()أ("١ )الفقرة عىل بناء وصف" أنه ظاهره .

 يقبلها ال بلغة sررة مطالب عىل حيتوي ا!ودع الطلب Fن وإذا ١ ه-ه
 ترمجة يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف جتيز (٧)٦ ا!ادة فإن ا!كتب،

 )انظر (١)٦ القاعدة . ا!قررة ا!هلة خ ل (٣)٦ ا!ادة عىل بناء
 أو مطلب يداع يكن $ وإن ا!الحظات( هذه من ١٣-٦ الفغزة أيضا

 تلك ابداع عدم يؤدي وال لإليداع. تارi عىل للحصول mوريا أكرث
 إذا حÌ الحقا ا0يداع تارi فقدان إ1 ا!ذكورة ا!هلة خ ل الرتمجة

Q أ(.٨)٦ ا!ادة عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب رففر()

 با0خطارات ا!تعلقة العامة ا#حاكم عىل االط ع يرىج وي ا!قفرة ١٦ه-
ا!الحظات(. هذه من -ه٩ إ1 ١ -٩ من الفقرات )انظر ٩ ا!ادة .

 إغفاله الحقا يستدرك بأن لYودع اP» هذا يfح (. ا()و، ا!قفرة ١ ٧ه-
 اP» هذا (.وي/ي٢(و)١) الفقرتني اطار . يستوفها $ >وط #ية

(٣) الفقرة عىل بناء الرشوط استيفاء بعدم إخطارا ا!ودع تسمل سواء



٨٢

 باالستناد ا0جراءات متابعة إماكنية لYودع ويتيح ا0خطار. يتسمل $ أو
 ابداع إ1 يضطر أن غري من ا!سددة' والرسوم ا!ودعة العنا& إ1

 سري Pسن ومضانا لإليداع. إضافية رسوم تسديد آو جديد من الطلب
 9 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ا!كتب، لدى ا0جراءات

 )انظر ()ب(٤) الفقرة عىل بناء ا!طبقة ا!هلة خ ل الرشوط تلك
.ا!الحظات( هذه من ١ ٨ه- الفقرة"

 الطلب يعترب بأن ا!تعاقد للطرف اP» هذا يfح <(.—)$()} ابغرة ١ ٨ه-
 . إل,ا ا!شار الرشوط استيفاء عدم حال . يودع $ لو -ا

 الطلب ا!كتب تسمل عندما مستوفاة تكن $ وال? (٢) و (١ ) الفقرتني
 هذا يلزم وال (.٢) أو (١)٢ القاعدة' ا!قررة-. ا!هلة خ ل أص ،
«Pمتابعة . يرغب الذي ا!ودع وعىل بذلك. ا!تعاقد الطرف ا 

 اP» هذا عىل بناء يودع $ لو -ا اعتباره Q طلب بشأن ا0جراءات
 يكن $ إذا جديدة رسوما يسدد وأن جديد من برمته الطلب يودع آن

أص . ا!ودع الطلب عن ا!سددة الرسوم بنقل يfح ا!كتب

 معاهدة من (٢)١٤ ا!ادة نسق عىل اP» هذا ورد /.وه /كقفره ١٩ه-
 أن الحظ بأنه ا!ودع بإخطار ا!كتب يلزم وهو الرباءات بشأن التعاون

 عند يبدو ما عىل متوفرا يكن $ بيانيا رrا أو الوصف من جزءا
 ال? اPالة عىل مقصورا اP» هذا Fن و!ا ا0يداع. تارi حتديد
 اPاالت عىل يطبق ال فإنه ا0يداع، تارi حتديد عند ا#مر ف,ا يتضح

 أثناء سJا وال أخرى إجراءات أية إطار . ذلك ف,ا يتضح ال?
 عل,ا ا!نصوص االجراءات اطارها . نطبق وال ا!وضويع الفحص

 يشرتط ال اP» هذا أن إ1 االشارة- وجتدر )ح(. إ1 ()أ(٦) الفقرة- .
 غري البياين الرمس أو الوصف من جزءا أن من يتحقق أن ا!كتب عىل

 أيضا الصدد هذا . االط ع ويرىج االيداع. تارi حتديد عند متوفر
 الفقرات )انظر ٩ ا!ادة . باالخطارات ا!تعلقة العامة ا#حاكم عىل

ا!الحظات(. هذه من -ه٩ إ1 ١-٩ من

 الطلب بتضمني ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم (, f()وًا ابقفرة ٢ ٠ ه-
 أودع إن ا!توفر غري البياين الرمس أو الوصف من ا!توفر غري اMزء
 Q سواء اP» هذا وحيلبق (.٣)٢ القاعدة . ا!غزرة ا!هلة خ ل

 تارi ويصبح )ه(. الفقرة' عىل بناء إخطاره يمت $ أو ا!ودع إخطار
 غري الرمس او الوصف من ا!توفر غري ء اMز تسمل تارi االيداع
 بناء لإليداع تارi بتحديد ا!تعلقة الرشوط 9 استيفاء >ط ا!توفر

الفقرة تطبيق حال . إال التارi، ذلك . (٢و) (١) الفقرتني عىل
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 الطرف Cنع ال اP» هذا أن إ1 ا0شارة' وجتدر )ح(. أو )ب( الفرعية
ا0يداع، تارi فقدان غري ومن الحقا يضاف، بأن يfح أن من ا!تعاقد

 التعديل أو التصحيح سبيل عىل الوصف من جزء نص أو بياين رمس
 نطاق يوسع التعديل أو النضحيح ذلك يكن $ إذا ا!طبق، للقانون وفقا

ا!ودع. الطلب مضمون يتجاوز حبيث ع ا!وضو

 الطلب بتضمني ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم <(,—()}وًا //عفره ٢ ١ ه-
 غري من ا!توفر غري البياين الرمس أو الوصاف من فر ا!تو غري اMزء

 الرمس أو ا!توفر غري اMزء ذلك Fن حال . ا0يداع تارi فقدان
 . ا!قررة الرشوط وFنت سابق طلب . واردا ا!توفر غري البياين

 من )ق(٤-٢و )ق(٣-٢ الفقرتني )انظر مستوفاة (٤)٢ القاعدة
 اMزء كون . يبت أن ولYكتب التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات

 الطلب . بالاكمل واردا ا!توفر غري البياين الرمس أو ا!توفر غري
 الحقا تبني وإذا حدة. عىل حالة 9 وقائع إ1 ذلك . مستندا السابق،

 أو الوصف من ا!توفر غري اMزء أن مث  يع ا!وضو الفحرص أثناء
 -ا السابق الطلب . باكمله واردا لJر ا!توفر غري البياين الرمس

 ا0يداع تارi يشطب أن لYكتب جاز "،٢("٤)٢ القاعدة تقتضيه
 الفقرة عىل بناء جديدا تارخيا وحيدد اP» هذا عىل بناء ح ا!منو

)أ(. الفرعية

متوفرا ٠يكن $ جزء بحسب لYودع اP» هذا يfح وًا§وخك. االفره ٢٢ه-
 لتحديد تفاديا الحقا، وأودعه متوفرا يكن $ بياين رمس أو الوصف من
iزء ذلك تسمل تارMالرمس أو ا iالفقرة عىل بناء لإليداع كتار 

)أ(. الفرعية

 ابداع عند يقبل بأن ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم (, V)(I) //عفره ٢٣ه-
 إ1 بإشارة بيانية رسوم وأية الوصف تضمينه عن االستعاضة الطلب
 الفقرات )ادطر )ه(٢ القاعدة >وط استيفاء >ط سابقا مودع طلب

 ووفقا التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٨-٢ إ1 -ه)ق(٢ من
 بشأن التعاون معاهدة من (٢)٣ ا!ادة إ1 )وبا0حالة ١ (١ )٦ لYادة

 والرسوم الوصف ابداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز الرباءات(
 . ا!قررة ا!هلة خ ل (٧)٦ ا!ادة عىل بناء عهنا ا!ستعار البيانية
 البيانية الرسوم تلك أو الوصف ذلك ايداع عدم يؤدي وال (.١)٦ القاعدة

 رفضن Q إذا حÌ الحقا ا0يداع تارi فقدان إ1 ا!ذكورة ا!هلة خ ل
()أ(.٨)٦ ا!ادة عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب



 . يودع $ لو -ا الطلب اعتبار اP» هذا jيز ٠§رب١pو /مقفرة ٢٤ه-

 ٠)ه(٢ القاعدة . عل,ا ا!نصوحر الرشوط ا!ودع يستوف $ حال
 الطلب إ1 ا0شارة' وجوب عىل تنرص )ا( الفرعية الفقرة أز إ1 ونظرا
 بناء ا!طبقة الرشوط أن مضنا ا!فهوم مفن الطلب، ابداع لدى السابق

 ويتعني الطلب. ابداع تارi . ها استيغاؤ jب )ه()أ(٢ القاعدة عىل
 ا!طبقة ا!هلة خ ل )ه()ب(٢ القاعدة عيل بناء مطبق >ط أي استيفاء

.ا!الحظات( هذه من ٢٦-٦ الفقرة أيضا )انظر القاعدة نلك عىل بناء

 البند هذا . إل,ا ا!شار الطلبات أنواع (•a) /مقفرةمز "٣"اركد ٢ه-ه

٠(٦)٢ القاعدة . مقررة

٦ المادة عن مالحظات

)الطلب(

ا!تعلقة الرشوط تطبيق الفقرة' هذه من ا!نشود الغرضن (.وا /مثفرة ١ -٦
 معاهدة . عل,ا وا!نصوصل وsتوياRا الدولية الطلبات بشلك

وا0قلJية. الوطنية الطلبات عىل الرباءات بشان التعاون

 معاهدة من (١)٢٧ ا!ادة نسق عىل اP» هذا صياغة جاءت وقد ٢-٦
sتوياته' أو الطلب "شلك عبارة تفسري ويتعني الرباءات. بشأن التعاون

 ورد وقد ا!ادة. تلك . العبارة Tا وردت ال? ذاRا بالطريقة مضنا
 مؤUر sاm . ا!ادة تلك تناولت ال? ا!الحظات . التاZ ح الرش

 ). الرباءات بشان التعاون معاهدة اع:د الذي الدبلوماw واشنفن
ا0نLزيية(: باللغة وا!الحظات لYعاهدة الهنايئ النصن من ٣٥ الصفحة

 منه غ مغرو أمر عىل التشديد !جرد ا!مضون أو الشلك عبارة وردت
 )أي ا!وضويع الرباءات قانون >وط به يقصد ال النصل أن وهو
ذلك(. إ1 وما الرباءة +وجب للحامية االخرتاع أهلية معايري

 ا!قصود من فلJر (،٢)٢ ا!ادة . الوارد العام لYبدأ ووفقا ٣-٦
 ختمر >وط أية عىل تنصن أ4ا عىل أيضا تفسريها (١) بالفقرة
 يعترب وال (.ا!الحظات هذه من ٢-٢ الفقرة )انظر ا!وضويع القانون
 يقدم بان ويفيد تريبعر اتفاق من ٢-٢٩ ا!ادة به تfح الذي الرشط
 +ثابة ا#جنبية وبراءاته طلباته بشأن معلومات الرباءة طلب مودع
وبا!ثل، اP». هذا عىل بناء sتوياته' أو الطلب "شلك خيصن >ط
sتوياته آو الطلب شلك ختصن ال? الرشوط باب من تعترب ف 
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 االخرتاع عن الكشف بوجوب ا!تعلقة الرشوط اP» هذا #غراض
 االخرتاعات لتسويق >كة +ساعدة إعداده Q بطلب ا!تعلقة البيانات و
 ا!تعلقة والرشوط وجدت ان ا4ا عنو و الرشكة تلك بامس ا!تعلقة البيانات و

 بالطلب ع قة هلا وبراءات بطلبات ا!تعلق البحث نتاجئ عن بالكشف
 >وط أية وsتوياته" الطلب "شلك خت& ال? الرشوط ت5ل وال ا!ع).
 ا!نصوص العامة العقود أو االمتيازات أو ا#جنبية باالستÔارات متعلقة
ا#طراف. متعددة أو الثنائية واالتفاقات الوطنية القوانني . عل,ا

 تعلن أن الدولية اPكومية ا!نمظة أو للدولة (١ )٢٣ ا!ادة وجتيز ٤-٦
 أي عىل نطبق ال (١)٦ ا!ادة . الواردة ا#حاكم أن حتفظ +وجب

 بشأن التعاون معاهدة عىل بناء ا!طبقة االخرتاع بوحدة يتعلق >ط
.ا!الحظات( هذه من ١ -٢٣ الفقرة )انظر الرباءات

 اطار . الفقرة بداية . إل,ا ا!شار الرشوط (,ب /مقفره ب/ره -ه٦
 يه ا!عاهدة هذه . هيلع منصوصا ذلك خ ف Fن إذا إال عبارة

 والقواعد ٨و ٧ وا!ادتني (٦) إ1 (٢)٦ ا!ادة . الواردة الرشوط
خاصة. بصورة ١ ٠ إ1 ٧ من

 >وطا يفرضن أن ا!تعاقد الطرف عىل البند هذا حيظر ا", ٠/رهلغد ٦-٦
 &امة أشد تكون sتوياته أو ا0قلJي أو الوط) الطلب شلك بشان

 معاهدة عىل بناء ا!ودعة الدولية الطلبات عىل ا!طبقة الرشوط من
 االسهت لية للعبارة وفقا ذلك خ ف ورد إذا إال الرباءات بشأن التعاون

 هذه من ٩-٦ و -ه٦ الفقرتني )انظر الفقرة* هذه من ٣ البند أو
 بشأن التعاون معاهدة من (٤)٢٧ ا!ادة . ورد و-ا ا!الحظات(.

 . النعر حرية ا!تعاقد للطرف ترتك (١)٢ ا!ادة فإن الرباءات،
 وsتوياRا ا0قلJية و الوطنية الطلبات بشلك نتعلق >وط عىل انينه قو

 بشان التعاون معاهدة . عل,ا ا!نصوصن الرشوط من أفضل تكون
ا!ودعني. نظر وجهة من الرباءات

 يشتو. أن يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف البند هذا يfح . "Y" الشد ٧-٦
 ا!حتويات أو الشلك ختصن >وط أية ا0قلJي أو الوط) الطلب
 أن الرباءات بشأن التعاون معاهدة +وجب ا!تعاقد للطرف وjوز
 الرشوط ليوالسJاالدو الطلب عىل الوطنية" "ا!رحلة . يطبقها
 يقترص وال ا!عاهدة. تلك من ه)ثانيا( ١ القاعدة عىل بناء Tا ح ا!rو

 التعاون معاهدة ىف الوطنية ا!رحلة ختصن الÌ الرشوط عىل البند هذا
 عىل أيضا ي/ي بل ا!ع× ا!تعاقد الطرف يطبقه ;ا الرباءات بشان

. الوطنية ا!رحلة . ا!ذكورة ا!عاهدة Tا تfح >وط أية



٨٦

 التنفيذية والحئRا الرباءات بشان التعاون معاهدة' مراجعة باثر يتعلق وفJا ٨٠٠٦
 عىل االط ع يرىج النصوص، نلك وتعديل Tا ا¾اصة ا0دارية والتعلJات

ا!الحظات(. هذه من ٤-١٦ إ1 ١ -١٦ من الفقرات )انظر ١٦ ا!ادة

 بناء ا0ضافية الرشوط لغرنر ال زم ا#ساس البند هذا يق^ .٠٣٠يد ٩-٦
 يودعها ال? العادية والطلبات اMزئية الطلبات بشان (١)٣ القاعدة' عىل

 )انظر سابق طلب . وارد اخرتاع . أحقيهتم تقررت جدد مودعون
التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(١-٣ الفقرة'

١٠٠٦ (I)(r .) حfهذا ي «Pيشرتط بان ا!تعاقد للطرف ا
 ال انه عىل ا!تعاقد، الطرف حيددها -ا العريضة اس:ارة استعامل

 تضممني يشرتط بان ا!تعاقد للطرف أيضا اP» ويfح .بذلك يلزمه
 معاهدة من ١-٤ القاعدة . عل,ا ا!نصو ا+حتويات العريضة

 . عل,ا منصوص sتويات واية الرباءات بشان التعاون
 أن ا!تعاقد للطرف مث  وjوز (.١)٣ القاعدة . أو "٢("١) الفقرة

 ىف عل,ا ا!نصوص ا0ع نات خمتلف العريضة تضمني يشرتط
الرباءات. يشأن التعاون معاهدة من ١٧-٤ القاعدة

 من يقدم ما بقبول ا!تعاقد الطرف اP» هذا ؤلزم ٠ودجp(Y) /ر§قره ١١ -٦
 مقرر هو !ا وفقا للعريضة اس:ارة عىل للعريضة الرrية ا!حتويات

)ق(٢- ٣ من الفقرات )انظر )أ(٢ الفقرة من بالرمغ (٢)٣ القاعدة .
التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٤-٣ إ1

 للطرف jوز أنه (١)٨ ا!ادة مراعاة "ومع عبارة عىل ويرتتب ١٢-٦
 . عل,ا ا!نصوص العريضة اس:ارة إرسال . يشزنط أن ا!تعاقد
 0رسال والوسائل بالشلك ا!تعلقة الرشوط استيفاء (٢)٣ القاعدة

 ا!ادة تلك عىل بناء عامة ا!تعاقد الطرف ذلك دطبقه ;ا التبليغات
 ٢٠٠٥ يون,احزيران ٢ بعد ا!تعاقد الطرف قرر وإذا ٠٨ والقاعدة
()أ(،١)٨ القاعدة عىل بناء الورق عىل التبليغات ابداع إماكنية استبعاد

 ايداع بقبول (١ه) ا!ادة عىل بناء ملزما يظل ا!تعاقد الطرف نلك فإن
 الورق عىل ا!ادة نلك عىل بناء ا!شزنطة البيانات مع العريضة اس:ارة

ا!الحظات(. هذه من ٦ه- الفقرة )انظر ا0يداع تارi حتديد #غراض

 بأن ا!تعاقد للطرف اMملة هذه تfح (.وم اتعفره من ويكف ارك احتكة ١٣-٦
 أنه ظاهره . يبدو الذي 'للجزء ترمجة يداع االيداع تارi بعد يشرتط

 بلغة sررا يكن $ إذا "٣”()أ(١ )٥ ا!ادة . إليه وصف"وا!شار
 عىل بناء االيداع تارi حتديد #غراض بذلك يfح )-ا ا!كتب يقبلها
(.ا!الحظات هذه من ١٣ه- و ١٢ه- الفقرتني انظر ()ب(،٢ه) ا!ادة



٨٧ حظات التفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 ايداع ا!ودع عىل يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف أيضا ’الفقرة هذه وتfح
 امس نقل آو مقبولة بلغة sررة تكن $ الÌ الطلب اجزاء لسائر ترمجة

 ويرىج حرفيا. نق  مقبولة حروف أو بأجبدية sررا ليس عنوان أو
"١ ٣" البند . الوارد "ترمجة" (مة تعريف عىل الصدد هذا . االط ع

ا#و1. العادة ض

 أن ا!تعاقد للطرف (٣)٣ القاعدة جتيز بنم. االفره ض /ئلÊ اسة ١٤-٦
 وا!طالب االخرتاع المس ترمجة إعداد اP» هذا عىل بناء يشرتط

 أخرى لفات أية إ1 ا!كتب يقبلها بلغة sررا يكون ;ا ا!¾ص و
 عىل بناء ا0مجاع حتقيق القاعدة تلك تعديل ويتطلب ا!كتب. ذلك يقبلها

.”٣"٢١ القاعدة

 لقاء رسوما يفرض بأن ا!تعاقد للطرف الفقرة هذه تfح ٠(وÿ /دعفره ١٥٠٦
 Fن هلا، الرمس يسدد ال? اMهة حتدد وال بذلك تلزمه وال الطلبات

 الفقرة حتدد وال مرصف. أو أخرى حكومية وFلة أو لYكتب يسدد
 بتسديد يfح ال أو يfح أن متعاقد طرف وللك التسديد طريقة أيضا

 أن وله مث  إلكرتونية بعملية أو ا!كتب لدى ودائع حساب عرب الرسوم
 ابداع حال . للودائع حساب عىل الرسوم تلك تسديد مث  يشرتط

 لقاء الرسوم تسديد مث  يشرتط ال أو يشرتط أن أو الكرتونيا الطلبات
 ا!تعاقد للطرف وjوز ودائع. حساب عىل إلكرتونيا ا!ودعة الطليات

 مث  ا#مرين (ا أو تسديده طريقة أو الرمس مبلغ بيان يشرتط أن أيضا
 معاهدة من "٢)أ("٣-٣ القاعدة . ا!قرر النوع من Cم عىل

الرباءات. بشان التعاون

 للطرف jوز الطلب، لقاء تسديدها الواجب الرسوم إ1 وبا0ضافة ١٦~٦
الرباءة. ومنح الطلب بنرش مث  خاصة رسوم تسديد يشرتط أن ا!تعاقد

 إيداع عند شامل رمس تسديد ويشرتط الرسوم تلك بني jمع أن وله
 اMملة وجتيز . ( الطلب 'رمس بعبارة أيضا تfيته ا!مكن )من الطلب
 ذاRا لYهل الطلب رمس تسديد إخضاع ( خ )٦ ا!ادة من الثانية

 بشأن التعاون معاهدة عىل بناء ا!طبقة ذاRا التسديد عدم وجزاءات
مهنا. )ثاذيا(١٦ و ٤-١ ه والقاعدتان (٣)١٤ ا!ادة سJا وال الرباءات

 هذه من ٢٤٠٦ إ1 ٢٢-٦ من والفقرات (٣)٦ القاعدة )انظر
التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٢-٦ والفقرة ا!الحظات
 يرفضن أن له jوز ال ا!تعاقد الطرف أن (١ه) ا!ادة من ويستخلصن

iهذه من ٢ه- الفقرة )انظر الطلب رمس تسديد عدم بسبب يداع تار 
ا!الحظات(.



٨٨

 وعند . ٤ القاعدة . ‘مقررة الفقرة Tذه ا!تعلقة القواعد ومح، /مقفره ١٧-٦
 ا!ؤUر حث ،١٤ و ٤ والقاعدتني (٣)١٣)ه(و٦ ا!ادتني اع:اد

wلكية العا!ية ا!نمظة الدبلوماYانشاء . ا0رساع عىل الفكرية ل 
 إ1 بالنسبة فائدته إ1 نظرا ا#ولوية لوثائق رمقي مكتĀ نظام

 عىل االط ع . يرغب ;ن وغريمه الرباءات وماليك ا!ودعني
(.٣ رÚ هيلع ا!نثق )البيان ا#ولوية وثائق

ا#عباء من التخفيف هو ‘الفقرة هذه من ا!نشود الغرm نم،7و //عفره ١٨-٦
 يدمع ما عىل الرضورية ا#دلة بقرص ا!ودعني عانق عىل تقع ال?

 ا!تعاقد للطرف أن ومع والرتمجة. ا#ولوية وإقرار الطلب sتويات
مسالة'، أية حصة . ... يشك أن ا!عقول من Fن "إذا عبارة يف/ ان

 بطريقة أدلة يطلب أن له jوز ال ا!كتب أن العبارة Tذه ا!قصود فإن
 إ1 باالستناد إال ذلك له jوز ال و ا!راحل من مرحلة . أو منتمظة
 من ٣ ا!ادة من باالستغادة مث  ا!ودع طالب فإذا للشك. معقولة اسباب
جنسبيته، بشان ادعاءاته حصة . قامئا Fن الشك ولكن بارCن اتفاقية

 وتلزم الشان. ذلك . الدليل ينقدمي ا!ودع مطالبة لYكتب جاز
 ه القاعدة وتلزمه ا#دلة ايداع برثط ا!ودع بإخطار ا!كتب (٧) الفقرة
ا!عنية. ا!سالة حصة . الشك إ1 يدفعه الذي السبب بذكر

 jوز ال? ا#دلة عىل (٦) الفقرة أحاكم ت/ي ال (،٢)٢ لYادة ووفقا ١٩-٦
خاصة، وبصفة .ا!وضويع الرباءات قانون اطار . اشرتاطها

 غري الكشف حاالت بشأن ا#دلة نثدمي يشرتط أن ا!تعاقد للطرف
 Tا تfح -ا اMدة توفر لعدم االستثناءات أو الضارة

 مضن الرباءات بشان التعاون معاهدة من )أ('ه١ه)ثاذيا(-١ القاعدة
 شك وجود حال . الدولية الطلبات بشأن ا!قبولة الوطنية ا!تطلبات

وجوده. عدم أو معقول

 (١ )٦ القاعدة . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار ا!هل وم، //قفرة ٢٠ -٦
 ز اترا0ظا بشأن سة مء1ا#حاك يض¥ الط ع١ ويرىج و)ًا(.

ا!الحظات(. هده من -ه٩ إ1 ١-٩ من الفقرات )انظر ٩ العادة

 (١ )٦ القاعدة . مقررة اP» هذا . إل,ا ا!شار ا!هل وام. االغرة ٢١-٦

(.٣) إ1

 تطبيقها jوز ال? اMزاءات ت5ل أن ا!مكن من تم. ()!a) /ر§عره ٢٢-٦
ه ا!ادة إ1 ا0شارة عىل ويرتتب الطلب. رفضن اP» هذا عىل بناء



٨٩ حظات التنفيذية النحتها و البراءات تانو معاهدة عن لتوضيحية لم

 عدم بسبب لإليداع تارخيا يليغ أن ا!تعاقد الطرف إماكن . ليس أن
اP». هذا . إل,ا ا!شار الرشوط استيفاء

 هو اMزاء يكون أن jوز وجد، إن الطلب، رمس تسديد عدم حال و. ٢٣-٦
 عدم عىل الرباءات بشأن التعاون معاهدة عىل بناء ا!طبق اMزاء ذاته

 من '٤ (٤)٣ )ا!ادة الدوZ الطلب إيداع لدى ا!ستحقة الرسوم تسديد
 محسوبا الدوZ الطلب يعترب أي الرباءات(، بشان التعاون معاهدة
 يتأثر أن غري من الرباءات( بشان التعاون معاهدة من ()أ(٣)١٤ )ا!ادة

iوردا متأخر وقت . الطلب رمس تسديد حال و. بذلك. ا0يداع تار 
 أن ا!تعاقد للطرف jوز (،٧)٦ ا!ادة عىل بناء موجه إخطار عىل

 من )ثانيا( ١ ٦ القاعدة )انظر ا!ناخر التسديد لقاء رمس تسديد يشرتط
 انظر التسديد، +هلة يتعلق وفJا الرباءات(. بشأن التعاون معاهدة
النتفيذية. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٢-٦ والفقرة- (٣)٦ القاعدة

 ا!تعاقد للطرف أيضا، الطلب رمس تسديد ف,ا يمت ال ال? اPاالت و. ٢٤-٦
 لألولوية كوثائق )الستعامهلا لYودع الطلب من صور توفري jعل أن

 عىل وع وة العادي. الرمس عن فض  إضا. رمس بتسديد رهنا عادة(
 رمس عنه يسدد $ طلب حفظ لقاء رrا يغرحرئ ’ا١ ا!تعاقد للطرف ذلك،

الحقا. ا!ودعة الطلبات . ا#ولوية مطالب من االفادة- أجل من لإليداع،

 . ليدس أن ()أ(٨) الفقرة . ١٠ ا!ادة إ1 االشارة عىل ويرتتب ٢ -ه٦
 استيفاء عدم بسبب يبطلها أو براءة يليغ أن ا!تعاقد الطرف إماكن

 حال . إال و)ه( (٤و) (٢و) (١) الفقرات عىل بناء ا!طبقة الرشوط
الغش. . لنية نتيجة االستيفاء عدم

 عىل يرتتب باريس، اتفاقية من (٤) -د٤ لYادة وفقا ./§ودبك١و //عفره ٢٦-٦
 ا!هلة خ ل با#ولوية ا!طالبة بشان الشLية الرشوط استيفاء عدم

 عىل وبناء عامة. ا#ولوية حق فقدان (٢) (أو١)٦ القاعدة . ا!قررة
 تلك استيفاء عدم بسبب الطلب رفدن ا!مكن من لي/ أيضا، اP» هذا

 ا¾اصة البيانية والرسوم الوصف عن االستعاضة حال و. الرشوط.
 و$ ()ا(٧ه) ا!ادة عىل بناء سابقا مودع طلب إ1 دإشارة الحق بطلب

 . مقرر هو -ا ا!ادة تلك . إل,ا ا!شار الرشوط تستوف
 للطرف jوز القاعدة، تلك عىل بناء ا!طبقة ا!هلة خ ل )ه(٢ القاعدة
 حÌ ()ب(٧ه) ا!ادة عىل بناء ال حق الطلب ذلك يرفرض أن ا!تعاقد

. با#ولوية ا!طالبة عىل ذاRا الرشوط ف,ا تطبق ال? اPاالت .



 الحتواء '١٣ ا!ادة مراعاة 'مع عبارة أضيفت وقد ال حق. الطلب
 حق رد أو إضافهتا أو با#ولوية ا!طالبة نصحبآ ف,ا يمت ال? اPالة

ا!ادة. تلك عىل بناء ا#ولوية

٧ المادة عن مالحظات

)المتثيل(

 ذلك أثر مز اPد وإماكنية ا!مثل تعيني مسألة بتناول ا!ادة هذه تكنيث ١ -٧
 ا#خرية ا!سألة هذه وأما التعيني. ا4اء مسالة تتناول وال التعيني

ا!عاهدة، تغط,ا ال وال? بال:ثيل ا!تعلقة ا!سائل من وغريها
 وعىل شأ4ا. . احاكم من فيه يرغب ما يضع أن ا!تعاقد فللطرف

 تعيني أن عىل انينه قو . ينحر أن ا!تعاقد للطرف jوز ا!ثال، سبيل
 يبدن $ ما السابقني ا!مثلني 9 تعيني انهتاء هيلع يرتتب جديد ;ثل

 بال:ثيل يfح الذي ا!تعاقد للطرف وjوز التوكيل. . ذلك خ ف
 بتعيني لYمثل &حيا ترصحيا التوكيل تضمني يشرتط أن الباطن من

 يشرتط ان ا!تعاقد للطرف jوز ذلك، عىل وع وة الباطن. من ;ثلني
مشرتك. ;ثل تعيني الطلب . الرشFء عىل

 مبا> 'إجراء وعبارة ';ثل (مة تعريف يرد (.i())\ /مغفرت رداره ٢“٧
 التواZ عىل ا#و1 ا!ادة من "١٤"و"١٠" البندين . ا!كتب" لدى

ا!الحظات(. هذه من ١١-١ و ٨-١ الفقرتني )انظر

 عىل ا!كتب" لدى الترصف . اPق 'له عبارة وردت .٠٢ ارغد ٣-٧
 بشأن التعاون معاهدة من )ج( إ1 )أ(١-٩ ٠ القاعدة . ورد ما نسق

 ا!مثل يكون أن يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف البند هذا ويfح الرباءات.
 ا!كتب لدى الترصف حق له مع:دا براءات وكيل مث  ا!عني

 أقل >طا يطبق بأن أيضا له ويصدم¥ .ات والرباء الطلبات خبصو&

 الترصف من Cنع $ ما -مثل 2ص أي تعيني jيز كأن &امة
 ا!طبق القانون فلواضع البند، هذا عىل وبناء سيئ. سلوك بسبب -مثل

 نوع وحتديد -مثل >كة أو مؤسسة تعيني إماكنية . يبت أن
تعييهنا. jوز ال? الرشFت و ا!ؤسسات

 ا!مثل عىل يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف البند هذا يfح ٠//٣ من اربد ٤ -٧
وjوز ا!تعاقد. اPلرف حيددها أراض . عنوانه يكون عنوان بيان
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 أن له jوز الذي الرشط من بدال الرشط ذلك يطبق أن ا!تعاقد للطرف
 بناء ا!كتب لدى الترصف . اPق لYمثل يكون أن +وجبه يقتيض

 ا!تعاقد الطرف إماكن و. الرشط. ذلك إ1 با0ضافة أو "١" البند عىل
'.٢ البند عىل بناء أراضيه عىل العنوان يكون أن يشرتط أن خاصة
 كأن أراضيه احدى عىل العنوان يكون أن يشرتط أن له ذلك، من وبدال
 ا#ورويب االحتاد مثل اقلJي جتمع . عضوا ا!تعاقد الطرف يكون

 الدول إحدى أراE عىل العنوان يكون أن يشرتط أن له فيجوز
 حق Cعر ما البند هذا . وليس ا0قلJي. التجمع ذلك . ا#عضاء

 بناء ا!مثل عنوان يتضمن تبليغ توجيه يشرتط أن . ا!تعاقد الطرف
 القانونية للخدمات عنوانا أو لYراسلة وعنوانا "١()ب("١)١٠ القاعدة' عىل
٠(٤(و)٢)١٠ والقاعدة (٦ؤ٨ ا!ادة" عىل بناء أراضيه عىل (هيما أو

 نسق عىل )ب( الفرعية الفقرة وردت ووخ،. واووÕ //غغزن -ه٧
 تعريف ويرد الرباءات. بشأن التعاون معاهدة من )أ(٣-٩.٠ القاعدة
 ا#و1 ا!ادة من '١٤' البند . ا!كتب' لدى مبا> "اجراء عبارة
 . حمك أشار وكoا ا!الحظات(. هذه من ١١-١ الفقرة )انطر

 فإن بشأنه أو ا!ودع عن صادر Sل إ1 التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة
 حال و. بشأنه. أو ا!ودع ;ثل عن يصدر أن jوز العمل ذلك

 ا!مثل يوقع أن ا!مكن مفن مث ، تبليغ عىل ا!ودع توقيع اشرتاط
 للطرف جتيز ()ج(١) الفقرة فإن ذلك، ومع ا!ودع. عن نيابة التبليغ

 أثر هيلع يرتتب ال ا!مثل توقيع أن عىل قوانينه . ينص أن ا!تعاقد
 وينطبق التوكيل. إلغاء أو ا0ع ن أو القسم حاالت . ا!ودع توقيع

;ث . اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك ف,ا يكون ال? اPالة عىل ذلك
 عىل بناء ا!ودع إ1 اخطارا يوجه أن ا!كتب عىل Fن وإذا

ا!ودع. ;ثل إ1 عادة يرسل ا0خطار ذلك فإن (،٧)٦ أو (٣ه) ا!ادة
 وجوب عىل قوانينه . ينحس أن ا!تعاقد للطرف jوز ذلك، ومع

 انه عنو الخشرص ذلك أعىط إذا ا!متل الخشص إ1 ا!راس ت توجيه
 بناء (هيما أو القانونية للخدمات انا عنو أو لYراسلة انا عنو باعتباره

(.٦)٨ ا!ادة عىل

 ال:ثيل يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف اP» هذا يfح (.ا()X) //§عره ٦-٧
 البنود . ذكره ورد ما إال ا!كتب لدى مبا> إجراء أي #غرانر

بذلك. )ب(واليلزمه الفرعية الفقرة- و. "٤" إ1 "١" من
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الخشص أو ا!الك أو ا!ودع أو الطلب عن له ا!تنازل Fن وإذا ٧-٧
 ا!كتب لدى نفسه عن با#صالة يترصف ا¾ارح من اآلخر ا!ع)

 جازت "،٤" إ1 "١" من البنود . مذكور إجراء أي خبصوص
 عنوان بتوفري (،٢)١٠ والقاعدة (٦ز٨ ا!ادة عىل بناء مطالبته،
 sددة أراض . العنوانني (ا أو القانونية للخدمات عنوان أو لYراسلة

ا!كتب(. ف,ا يقع ال? ا#راE سJا )وال

 أو ا!ودع أو الطلب عن له ا!تنازل "٤" إ1 "١" من البنود Q وال ٨-٧
 من إجراء #ي ;ثل تعيني من اآلخر ا!ع) الخشحر أو ا!الك

 الرشوط ا!مثل ذلك يستو. أن بد ف  ذلك، ومع ا!عنية. ا0جراءات
 وجه وعىل ٠(١ؤ الفقرة* عىل بناء ا!ع) ا!تعاقد الطرف يطبقها ال?

 آخر بلد . لJثله بلده من ;ث  يعني أن لYودع jوز ا¾صوص،
 ا#مر ا#جنÊ البلد ذلك . الترصف حق ا!متل لذلك يكون أن برشط

عادة. ;كنا يكون ال الذي

 ا!ودع يه >كة خاصة بصفة الطلب عن له 'ا!تنازل يكون وقد ٩-٧
 Fن حال . الطلب . ا!صلحة أو السند أو اPق عن له ا!تنازل
 بامس الرباءة طلب ايداع يشرتط ا!تعاقد الطرف . ا!طبق القانون

 وعبارة 'ا!الك' و(مة 'ا!ودع (مة خيص وفJا الفعيل. ا!خرتع
 ا!تعلق الرشح عىل االط ع يرىج ا!كتب"، لدى ا!با> "ا0جراء

 ٨-١ و ٧-١ الفقرات )انظر ا#و1 ا!ادة من "١٤و" "٩و" "٨" بالبنود
 ا!ع) الخشص عبارة خيص وفJا .ا!الحظات( هذه من ١١-١ و

 )انظر (٦)٨ ا!ادة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ،”اآلخر
.ا!الحظات( هذه من ١٤-٨ الفقرة'

 هو )-ا لYودع أو الطلب عن له لYتنازل البند هذا يfح ا". اربد ١ ٠ -٧
 حتديد ا#غراض طلب بإيداع ا#و1( ا!ادة من '٨ البند . معرف

iح ا¾صوص، وجه وعىل ;ثل. تعيني غري من ا0يداع تارfي 
 . إل,ا ا!شار الطلب عنا& بإيداع ا!ودع أو له لYتنازل

 بناء مودع، سابق طلب ا1 اشارة' عىل حيتوي طلب أو (١ه) ا!ادة
 له ا!تنازل يودعه الذي الطلب أن مضنا اP» ويفيد .(١ه)/ ا!ادة عىل
 عىل أيضا حيتوي أن jوز ا0يداع تارi حتديد #غرانب ا!ودع أو

 . ال,ا ا!شار العنا& عن فض  اكرث او إضا. عنرص
 عىل ا!ودع الطلب حيتوي أن jوز خاصة، وبصفة ٠(١ه) ا!ادة
 فيغ ذلك، ومع ا0يداع. ورمس برتمجة مرفقا يكون وأن أكرث أو مطلب
0يداع ا0يداع تارi بعد ;ثل تعيني يشرتط أن ا!تعاقد الطرف إماكن
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 سابقا ا!ودع للطلب ترمجة أو (١)٦ ا!ادة عىل بناء أكرث أو مطلب
 بناء مشرتط هو -ا ا0يداع رمس تسديد أو )ه()ب(٢ القاعدة عىل بناء
ا!ثال. سبيل عىل (٤)٦ ا!ادة عىل

 بأن ا!تعاقد للطرف رمس" تسديد "وجمرد عبارة تfح ٠/٣ //عبد ١١ -٧
 يكون كأن ا!ع)، الرمس بتسديد يقرتن آخر Sل #ي ال:ثيل يشرتط

 أن متعاقد طرف #ي وjوز الفحص. او للبحث ال:اس لقاء رrا
رمس. تسديد جمرد هو ما حيدد

 أن jوز وال البند هذا ي5لها ال? ا#خري ا0جراءات اصدم*. ١٢-٧
 )انظر (١ )٧ القاعدة . مقررة إلزاميا بشأ4ا ;ثل تعيني يكون
 تعديل ويقتيض التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(١-٧ الفقرة

.”٣"٢١ القاعدة عىل بناء ا0مجاع حتقيق القاعدة تلك

 0صدار ;ثل تعيني اشرتاط &احة البند هذا يستبعد ٠،من/ اربد ١٣-٧
 البنود . اليه مشار إجراء أي بشان ا!كتب من إخطار أو وصل

 ١٠ والقاعدة (٦)٨ ا!ادة أن إ1 االشارة وجتدر ".٣" إ1 "١" من
 أو ا!ودع أو له ا!تنازل عىل يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف تfحان

 عنوان آو لYراسلة عنوان توفري اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك
 سJا )وال sددة أراض عىل العنوانني (ا أو القانونية للخدمات
االخطار. أو الوصل الرسال أراضيه(

 تسديد يقبل بأن ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم ٠مثوربXÓ) ابقفرة ١٤-٧
 . خمتصمة >كة أو بنفسه ا!الك مث  بذلك قام اذا ا!حافظة م رسو
 !با>ة -مثل معينة تكون أن . اPق هلا يكون أن غري من ذلك

(٦)٨ ا!ادة أن إ1 االشارة وجتدر ا!كتب. لدى ا0جراءات
 أو ا!الك عىل يشرتط بأن ا!تعاقد للطرف تfحان ١ ٠ القاعدة و

 أو لYراسلة عنوان توفري ا!حافظة رسوم يسدد الذي اآلخر الخشص
 سJا )وال sددة أراض عىل العنوانني (ا أو القانونية للخدمات عنوان

الرسوم. تلك بشأن إخطار أو وصل أي 0رسال أراضيه(

 (٢)٧ القاعدة . الفقرة• Tذه ا!تطقة التنفيذية ا#حاكم نزد 0م. ابقفرة ١-ه٧

إ1)؛(.

ح ا!rو الشLية الرشوط قامئة أن عىل الفقرة هذه تنص و؛Õ. ابقفرة ١٦-٧
 ال:ثيل ع موضو خبصوص (٣) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء Tا

;ا الرشوط خ ف الفقرة هذه . إل,ا ا!شار والرشوط شاملة. قامئة



 يه التنفيذية' ال حئة . مقرر أو ا!عاهدة هذه . هيلع منصوص هو
خاصة. بصفة (٨ز١ ه والقاعدة ٧ والقاعدة ٨ ا!ادة . الواردة الرشوط

 . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار ا!هلة ومح، سفرة ١٧-٧
 با0خطاران ا!تعلقة ا#حاكم عىل أيضا االط ع ويرىج ؛ه(.٧ القاعدة-

ا!الحظات(. هذه من -ه٩ إ1 ١-٩ من الفقرات )انظر ٩ ا!ادة .

 . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار ا!هلة وًاÕ. سفرة ١٨-٧
(.٦)ه(و)٧ القاعدة

٨ المادة عن مالحظات

والعناوين( )التبليغات

ا#و1. ا!ادة من "٥" البند . النبليغ"” (مة تعريف يرد ١-٨

بناء يطبقها أن ا!تعاقد للطرف jوز ال? الرشوط Õ. / وامثو سفرة ٢-٨
 تطبق خاصة، وبصفة .٨ القاعدة . مقررة اP» هذا عىل

 الرباءات بشان التعاون معاهدة . الواردة الرشوط عىل (٢)٨ القاعدة-
 إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك . ا!ودعة بالنبليفات يتعلق فJا

 ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٨-٨ إ1 -ه)ق(٨ من الفقرات )انظر
 عىل بناء ا0يداع بتارi ا!تعلق االستثناء إدراج من والبد التنفيذية(.

 Fنت إذا لإليداع تارi منح عىل ننص ا!ادة تلك #ن (١ه) ا!ادة
 Tا يfح أخرى بطريقة أو الورق عىل مودعة ا!قررة الطلب عنا&

 ويرتتب ا!ودع. اختيار حسب ا0يداع، تارi حتديد #غراض ا!كتب
 او الطلب بشلك ا!تعلقة الرشوط أن (١)٦ ا!ادة إ1 ا0شارة عىل

 . الواردة ا#حاكم عىل الغلبة هلا تكون ا!ادة تلك عىل بناء sتوياته
الطلب. خبصوصن الفقرة هذه

 عىل حتتوي ال? للدعامة ا!ادي الشلك التبليغ ا 'شلك بLمة ويقصد ٣-٨
 ويقصد ا0لكرتوين. ا!لف أو ا!رن القرص أو Fلور. ا!علومات

 أو ا!علومات عرض وطريقة ا!ادية الرشوط أيضا 'شلك بLمة
 معيارية عبارات يشتعمل الذي ا!عياري Fلنسق التبليغ . البيانات
 وت5ل إلكرتوين. شلك إ1 الورق من لتحويلها تهسي  البيانات لتعريف

 XMI و pdf' مثل للوثائق" ا0لكرتونية "ا#نساق مفهوم أيضا الLمة

 أو ا!ادية الوسائل لإلرسال 'وسائل بعبارة ويقصد .٦ ا٢٢و SGMLو
سبيل وعىل ا!كتب. إ1 التبليغ 0رسال يستعمل ;ا مث  ا0لكرتونية
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 تبليغ +ثابة ا!كتب إ1 بالربيد ا!رسل الورà الطلب يعد ا!ثال،
àإ1 بالربيد ا!رسل ا!رن القرص ويعد مادية بوسيلة موجه ور 

 صورة إرسال ويعد مادية. بوسيلة مرسل إلكرتوين تبليغ +ثابة ا!كتب
 ارسال ويعد إلكرتونية بوسيلة مرسل ورà تبليغ +ثابة بالفاكس ورقية
 بوسيلة إلكرتوين شلك . مرسل تبليغ +ثابة اPاسوب إ1 فاكس

 +ثابة اPاسوب ا1 اPاسوب من ا0لكرتوين ا0رسال ويعد إلكرتونية.
 بعبارة ويقصد الكرتونية. وبوسيلة إلكرتوين شلك . مرسل تبليغ

 ملزما ا!تعاقد الطرف وليس ا!كتب. إ1 إرساهلا التبليغات' يداع
 الوسائل ض باي أو ا0لكرتونية ا#شاكل عني أي . التبليغات بتبول

 شلك . التبليغات بإيداع يfح أنه !جرد وبLها لإلرسال ا0لكرتونية
 عىل بالتحديد ()ب(٢)٨ القاعدة وتنصن إلكرتونية. بوسائل أو إلكرتوين

 . الواردة بالرشوط الدوZ ا!كتب بإخطار ملزم ا!تعاقد الطرف أن
ا0يداع. من النوع ذلك بشان ا!طبق قانونه

 ا!تعاقد الطرف الزتام عدم ا#حاكم هذه تؤكد .ووعك (ج راFور ررعفره ٤٠٠٨
 إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك . ا!ودعة الطلبات بقبول

 يرغب يكن $ إن الورق، عىل ا!ودعة التبليغات باستبعاد أو لإلرسال
 عىل ا0يداع قبول يقرر أن متعاقد طرف أي !كتب ذلك.'وjوز .

 كذلك الوضع وسيس:ر معا. وا0لكرتوين الورà ا0يداع أو فقط الورق
 ا!تعاقد الطرف إماكن . بأن عYا ،٢٠٠٥ يوذيه/حزيران ٢ بعد

 إال الورق عىل التبليغات يداع يستبعد أن ()أ(١)٨ القاعدة إ1 باالستناد
 حÌ (،١ه) وا!ادة ()د(١)٨ ا!ادة . عل,ا صنا!نصو اPاالت .

التارi. ذلك بعد

 يقبل يظل بان ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم ():(•رًا /اعفرة -ه٨
 اختار إذا حÌ لYهل المتثال١ انن#غر الورق عىل ا!ودعة التبليغات

 بعد (١)٨ القاعدة عىل بناء النبليفات من النوع ذلك استبعاد

 الشلك إ1 ”الورق "عىل عبارة وتشري .٢٠٠٥ يوذيه/حزيران ٢
àهذه من ٣-٨ الفقرة )انظر ا!ادية بالوسائل ا!رسل الور 

 لدى الورق عىل تبليغا ا!ودع ف,ا يودع ال? اPالة و. (.ا!الحظات
 إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك . التبليغات يداع يشرتط مكتب

 يعامل أن ا!كتب لذلك jوز ا!هل، 0حدى االمتثال #غراض لإلرسال
 وجتيز شLية. +خالغة مشوبا Fن لو -ا الورق عىل ا0يداع

. جديد من النبليغ يداع يشرتط أن اPالة تلك . لYكتب (٧) الفقرة"
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 ال? الرشوط تستو. لإلرسال إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين شلك
.٨ القاعدة عىل بناء ا!تعاقد الطرف ذلك يطبقها

 ا!تعاقد الطرف أن عىل عام بشلك ’الفقرة هذه تقحن (.X) /مقفرة ٦-٨
 فإن ذلك، ومع ا!كتب. يقبلها بلغة تبليغ أي ابداع يشرتط أن له jوز
 . يبدو الذي اMزء يداع جواز عىل &احة تنحر ()ب(٢ه) ا!ادة

 تلك و. ا0يداع. تارi حتديد #غراخن لغة بأية وصف أنه ظاهره
(٣)٦ ا!ادة عىل بناء ترمجة يداع يشرتط أن لYكتب jوز اPالة،
 ا!عاهدة وتنحن (.ا!الحظات هذه من ١٣-٦ الفقرة أيضا )انظر

 صورة " ١ " ييل: !ا ترمجة يداع عىل أيضا &احة التنفيذية وال حئة
(،٤)٤ والقاعدة "٣("٤)٢ والقاعدة )ه(٦ ا!ادة عىل بناء سابق طلب من
 ٣ "،١)ه()ب('٢ القاعدة عىل بناء سابقا مودع طلب من وصورة ٢

 تغيري إل,ا يستقد ال? والوثائق "٤" (،٣)٧ القاعدة عىل بناء وتوكيل
 إل,ا يستند ال? الوثائق أو (٣)١٦ القاعدة عىل بناء ا!الك أو ا!ودع

 يقبلها "لغة عبارة خيحن وفJا ٠(٣)١٧ القاعدة عىل بناء الرتخيص
 ا!ادة من "١ ٢" البند بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ا!كتب"،

ا!الحظات(. هذه من ١٠-١ الفقرة )انظر ا#و1

 ال? النبليفات بقبول ا!تعاقد الطرف ’الفقرة هذه ئلزم ('r) اتعفري ٧-٨

 . ا!ذكورة الoوذجية الدولية االس:ارات عىل تودع
 مراعاة "ومع عبارة عىل ويرتتب .٢٠ والقاعدة ()ج(١)١٤ ا!ادة
 ا!ودعة التبليغات إال يقبل ال الذي ا!تعاقد الطرف أن ٠()ب(١) الفقرة

 االس:ارات عىل تودع ال? التبليغات بقبول ملزما يكون ال الورق عىل
 شلك . تودع ال? التبليغات عىل تطبق ال? الoوذجية الدولية
 استبعاد إماكنية وخبصوحن لإلرسال. إلكرتونية بوسائل أو إلكرتوين

 عىل بناء ٢٠٠٥ ان يون,احزبن ٢ بعد الورق عىل ا!ودعة التبليغات
()د(١) بالفقرة ا!تعلق الرشح عىل االط ع يرىج ()أ(،١)٨ القاعدة

 ٦وه- -ه٨ الفقرات )انظر ()ب(٢)٦ وا!ادة ()أ(١ه) وا!ادة
ا!الحظات(. هذه من ١٢-٦و

 وفقا الذات لتعريف وسيلة أية "توقيع" بLمة يقصد و،ب اتعفره ٨-٨
 أيضا )انظر ا#و1 ا!ادة من "١ ١" البند . الوارد للتعريف

ا!الحظات(. هذه من ٩-١ الفقرة'

 ا!ودعة التبليغات بتوقيع ا!تعلقة التنفيذية ا#حاكم (.ر،§و/ اتعفره ٩-٨
 مقررة لإلرسال الكرتونية بوسائل او الكرتوين شلك . أو الورق عىل

.٩’القاعدة ىف



٩٧ حظات التنفيذية والئحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 الخشص توص بقبول ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم .٠ÕبÔبب ا!قفرة ١ ٠ -٨
 تصديق أي إ1 يضطره أن غري من التبليغ عىل Fف كتصديق ا!ع)
 ا!شار اPاالت . إال العدل الاكتب أو العقود موثق تصديق مثل اخر
 هذا rح وقد ا!الحظات. هذه من ١٢-٨و ١١-٨ الفقرتني . إل,ا
«Pهل عىل الواقعة ا#عباء من بالتخفيف اF وا!الكني ا!ودعني 

اآلخرين. ا!عنيني وا#2اص

 أن ا!تعاقد للطرف jوز ()ب(،٤) الفقرة" . الرص% ل ستثناء ووفقا ١١ -٨
 التبليغات لتوقيع التوثيق أو التصديق أشاكل من شلك أي يشرتط

 وللطرف .قضائية شبه إجراءات بأية يتصل فJا ا!كتب ا1 جهة ا!و
 شبه ا0جراءات قبيل من يعتربه ما . يبت أن ا!ع) ا!تعاقد

 للطرف jوز (،٦)٩ القاعدة . ا!قرر ل ستثناء ووفقا القضائية.
 ال إلكرتوين شلك . الوارد التوقيع عىل التصديق يشرتط أن ا!تعاقد

بياين. شلك . التوقيع إظهار إ1 يؤدي

 جاز التوقيع، حصة . الشك ا!عقول من Fن إذا .٢Õمثوومم ا!ثغرة ١٢-٨
 أودع الذي اآلخر انئخص أو ا!الك أو ا!ودع عىل يشرتط أن لYكتب

 أو ا!الك أو ولYودع التوقيع. حصة تثبت ال? ا#دلة ايداع التبليغ
 $ وإن تصديق شلك . الدليل يداع خيتار أن اآلخر ا!ع) الخشص

 عىل بناء التصديق ذلك يشرتط ان لYكتب اMائز من يكن
 سبب عىل ا!ودع بإط ع ا!كتب ه القاعدة وتلزم .()ب(٤) ’الغربة
 ابداع برشط ا!تعلقة ذاRا االعتبارات ت/ي ذلك، عىل وع وة شكه.
 الطلب خبصوص الدليل ابداع >ط عىل اP» هذا عىل بناء الدليل

(.ا!الحظات هذه من ١٨-٦ الفقرة )انظر (٦ؤ٦ ا!ادة عىل بناء

 بناء يشرتطها أن ا!تعاقد للطرف jوز ال? البيانات ودQ. ا!ثغرة ١٣٠٨
(.١ )١ ٠ القاعدة . مقررة الفقرة هذه عىل

 'مالك، و(مة 'مودع (مة تعريف خبصوص وًاÕ. ا!قفرة ١٤-٨
 عىل ا#و1 ا!ادة من "٩و" "٨" البندين >ح عىل االط ع يرىج
Zيكون وقد ا!الحظات(. هذه من ٨- ١ و ٧-١ الفقرتني )انظر التوا 

 أو الرباءة إلغاء مل:س ا!ثال سبيل عىل اآلخر ا!ع) الخشرص
 خيص وفJا الرباءة. أو الطلب نقل حال . اMديد ا!الق أو ا!ودع
 االط ع يرىج (٦) الفقرة >وط استيفاء عدم حال . ا!وقع اMزاء

(.ا!الحظات هذه من ١٨-٨ الفقرة )انظر (٨) الفقرة عىل

 عنوانا يعتربه ما . يبت أن ا!تعاقد للطرف ٠"٣/ردغد/حت">"و" ١-ه٨
قانونه ىف البندين هذين عىل بناء القانونية للخدمات انا عنو أو لYراسلة



٩٨

 عنوان أو لYراسلة عنوان ذكر اشرتاط خيتار أن أيضا وله ا!طبق.
 ف,ا يشرتط ال? الظروف وحتديد العنوانني (ا أو القانونية للخدمات

 من Fن و!ا ف,ا. العنوانني او العنوان بيان يتعني ال? والتبليغات ذلك
" ١ ' البند ىف ا!ذكور العنوان باعتباره ا!راسلة' عنوان تفسري ا!مكن

 أن ا!تعاقد الطرف إماكن فىغ ا!طبق، القانون حسب "٢ البند أو
 'عنوان أو ا!راسلة عنوان ' من بدال ا0قامة "sل عبارة يستعمل

 . مقررة" البندين هلذين التنفيذية وا#حاكم (هيما. أو القانونية ا¾دمات

-ه)ق(١٠ إ1 )ق(٣-١٠ من الفقرات )انظر (٤) إ1 (٣)١ .القاعدة
التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من

١٦-٨ r ihJi . تطورات #ية االحتياط هو البند هذا من ا!نشود الفرض 
 العنوانني خ ف عنوان اشرتاط ا1 ا!تعاقد الطرف تضطر قد مقبلة

 موقع أو ا0لكرتوين للربيد كعنوان "٢و" "١" البندين . ا!ذكورين
 حمك أي التنفيذية ال حئة تتضمن ال الراهن، الوقت و. اخر. إلكرتوين

.القبيل ذلك من آخر عنوان أي بشأن

 ا!ودع بإخطار ا!كتب تلزم الفقرة هذه أن ا1 ا0شارة جتدر (.V) ا!قفران ١٧-٨
معا. الث ثه وليس البليغ أودع الذي اآلخر ا!ع) الخشص أو ا!الك أو

 ويرىج ٠(١ )١١ القاعدة . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار وا!هلة
 ٩ ا!ادة . باالخطارات ا!تعلقة العامة ا#حاكم عىل أيضا االط ع

ا!الحظات(. هذه من -ه٩ إ1 ١ -٩ من الغغزات )انظر

 . مقررة الفقرة هذه . ال,ا ا!شار ا!هلة (*A) //قغره ١٨٠٨
 يكون أن ه ا!ادة إ1 االشارة عىل ويرتتب ٠(٢(و)١)١١ القاعدة
 الطلب Fن حال . االيداع تارi بتحديد ملزما ا!تعاقد الطرف

ا0يداع. تارi لتحديد ا!ادة تلك . عل,ا ا!نصوص الرشوط يستو.
 الرشوط استيفاء عدم بسبب التارi يليغ أن إماكنه . وليس

 رفض الحقا Q إذا حÌ (٦) إ1 (١) من الفقرات . عل,ا ا!نصوص
 ١ ه- الفقرة أيضا )انظر الفقرة هذه عىل بناء محسوبا اعتباره أو الطلب

 الطرف أن ١ ٠ ا!ادة ا1 االشارة عىل ويرتتب .ا!الحظات( هذه من
 استيفاء عدم بسبب يبطلها أو الرباءة يليغ أن إماكنه . ليس ا!تعاقد

 عدم جنم إذا إال (٤) إ1 (١) من الفقرات عىل بناء ا!طبقة الرشوط
 القيود عىل أيضا االط ع ويرىج الغرث. . نية عن االستيفاء

 وفقا الفقرة هذه عىل بناء تطبيقها jوز ال? اMزاءات عىل ا!غروضة

٠)ه(١ ٠ القاعدة . مقرر هو !ا



٩٩ حظات التنفيذية والئحتها البراءات تانون معاهدة عن لتوضيحية الم

٩ المادة ض مالحظات

)ا0خطارات(

 أو ا!=ل أو العادي الربيد مثل ا0خطار وسائل ا!ادة هذه تتقاول ال ١-٩
 . البت #غراض ا0خطار تارi حتدد وال الرrية اMريدة . النرش

 فللطرف هيلع، و التارi. ذلك من اعتبارا sسوبة مهلة انقضاء موعد
ا!طبق. قانونه . ا!سائل تلك . يبت أن ا!تعاقد

الطرف يلزتم ال? العناوين وصف الفقرة هذه . يرد بÓ. //عفره ٢-٩
 ا!عاهدة عىل بناء ا0خطارات توجيه #غراض Fفية باعتبارها ا!تعاقد

 منصوص أخر عنوان أي إ1 با0شارة ويقصد النتفينية. وال حئة
 الfام إماكنية إتاحة اP» هذا #غراض النتفينية ال حئة . هيلع

 ا0لكرتوين الربيد عناوين مثل أخرى عناوين باستعامل ا!تعاقد للطرف
 ومع ا!ستقبل. . ا0خطارات توجيه #غراض ا0لكرتوين ا!وقع أو

 ذلك من أخرى عناوين أية عىل حاليا التنفيذية ال حئة تنص ف  ذلك،
 أن عىل أيضا قوانينه ىف ينص أن ا!تعاقد للطرف وjوز القبيل.

 مشار غري مبتغ عنوان إ1 أرسل إذا حÌ قانونا نافذا يكون ا0خطار

 بيانات ا!ودع قدم وإذا بذلك. ملزما ليس أنه عىل الفقرة، هذه . إليه
 غري من و)ح( "٢()أ("١ )٥ ا!ادة عىل بناء به باالتصال لYكتب تfح

خالصة، بصفة القانونية، للخدمات انا عنو أو لYراسلة انا عنو يقدم أن

 ل تصال ا!تاح العنواين إ1 ا!كتب يرسله الذي ا0خطار اعتبار جاز
 عىل يoر أن أيضا ا!تعاقد للطرف وjوز Fف. إخطار +ثابة به

 العنوان إ1 إشارة ترد و$ ا!طبق. قانونه . لإلخطار أخرى وسائل
 العنوان ذلك اشرتاط اMائز من #ن "٣("٦)٨ ا!ادة . ا!ذكور

ا0خطار. خ ف #غراض

. خاصة بصفة ويطبق للشك. تفاديا اP» هذا أضيف مث.Y) /رعفره ٣-٩
 ا!ودع هوية بتحديد تfم بيانات عىل الطلب ف,ا حيتوي ال? اPالة

 تارi حتديد #غراض مباح هو -ا به، باالتصال لYكتب تfح وال
"و)ج(٢()أ("١ه) ا!ادة عىل بناء ا0يداع

إ1 عامة ’ا0شارة وجتدر للشك. تفاديا الفقرة هذه أضيفت Õ.٢و //عقره ٤-٩
 ا!عاهدة ىف عل,ا ا!نصوص الرشوط الستيفاء ا!قررة ا!هل أن

 إال إذا تبدأ وال ا0خطار تارi من اعتبارا sسوبة التنفيذية وال حئة
يوجه ال ال? اPاالت إال ذلك من نشنىش وال ا0خطار. ذلك توجيه بعد
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 بالخشص باالتصال لYكتب تfح ال? البيانات #ن ا0خطار ف,ا
 جزء بشأن ا0خطار ف,ا يوجه ال ال? اPاالت و. تودع $ ا!ع)

و)ب( ()أ(٦ه) ا!ادة عىل بناء ناقص بياين رمس أو الوصف من ناقص
 ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٢-٢ والفقرة "٢”(٣)٢ القاعدة )انظر

 ليس ا!تعاقد الطرف أن ١ ٠ ا!ادة إ1 ا0شارة عىل ويرتتب التنفيذية(.
 الرشوط استيفاء عدم بسبب يبطلها أو الرباءة يليغ أز إماكنه .

(٤) إ1 (١)٨ وا!ادة و)ه( (٤و) (٢و) (١)٦ ا!ادة عىل بناء ا!طبقة
الغرث. . نية عن الرشوط استيفاء عدم ف,ا يمجن ال? اPاالت . إال

 أية مز ا!كتب تعيف ال الفقرة' هذه أن إ1 أيضا ا0شارة' وجتدر -ه٩
 أو ا!ودع بإخطار التنفيذية وال حئة ا!عاهدة عىل مرتتبة الزتامات

الرشوط. أحد استيفاء بعدم اآلخر ا!ع) الخشرص أو ا!الك

حظاًت ا ٠ االت عن م
والغاؤها( الرباءة )رسيان

 إذا منحها بعد إبطاهلا أو الرباءة إلغاء الفقرة' هذه حتظر (.)\ االفره ١-١ ٠
 الشLية الرشوط من أكرث أو >طا يستوف $ الطلب أن الحقا تبني

 ا ا#سباب عىل ذلك ويطبق الغرث. . النية حالة . إال ا!حددة،
 ال و ا!ح©ة. ف,ا +ا أخرى، خمتصة سلطة أية أو لYكتب نتبدن

 بناء ا!ودع اخطار عن ختلف قد ا!كتب يكون أن ذلك .
 أو ا!عنية الرشوط أو الرشط استيفاء بعدم (٧)٨ أو (٧)٦ ا!ادة

 موجه 0خطار استجابة الرشوط أو الرشط استيفاء عن ختلف قد ا!ودع
 الرشح عىل أيضا االط ع ويرىج ا!ذكورتني. ا!ادتني عىل بناء

 هذه من -ه٩ و ٤-٩ الغفزتني )انظر (٣)٩ ا!ادة بشأن الوارد
 ت5ل أن إبطاهلا أو ها إلغاؤ jوز ال بعبارة ويقصد ا!الحظات(.

 إماكنية كعدم االلغاء أو ا0بطال أثر عل,ا يرتتب ال? اMزاءات أيضا
اPقوق. إنفاذ

 ا!شار الرشوط ف,ا تستوىف ال ال? اPالة عىل (١) الفغزة ونقترص ٢-١٠

 إ1 نظرا (٤) إ1 (١)٨ والعادة و)ه( (٤و) (٢و) (١)٦ ا!ادة . إل,ا
 Fنت وإن ا!منوحة الرباءة !مضون mورية ليست الرشوط تلك أن

 . ينرص أن ا!تعاقد الطرف إماكن و. الطلب. !عاMة أحيانا الزمة
الطلب أن الحقا تبني إذا إبطاهلا أو ا!منوحة الرباءة إلغاء عىل قوانينه



حظات ١٠١ التنفيذية الئحتها و البراءات تانوز معاهدة عن لتوضيحية للم

 وبداع >ط سJا وال ا#خرى الشLية الرشوط من أبا يستو. يكن $
 أو (٣)٦ ا!ادة' عىل بناء مشرتطة تكون الطلب من جزء #ي ترمجة
 ملزما ا!تعاقد الطرف وليس ٠(٦)٦ ا!ادة عىل بناء ا!شرتطة ا#دلة

.ذلك عىل بالنصن

$ طلب إ1 باالستناد ا!منوحة الرباءة إلغاء من اP» هذا Cنع وال ٣-١ ٠
 عن الوصف يكشف Fن ا!وضوعية الرشوط أحد يستو. يكن

 ا!هنة رجل ل:كني الكفاية فيه +ا وFملة احضة و بطريقة االخرتاع

 طريقة أفضل بييان ا!تعلق الرشط أو االخرتاع إجناز من العادي
االخرتاع. 0جناز ا!خرتع يعرفها

 فهي بالطلبات، ا!تعلقة الرشوط عىل نقترص (١) الفقرة أن إ1 ونظرا ٤-١٠
 الرشوط استيفاء عدم بسبب إبطاهلا أو ا!منوحة الرباءة إلغاء Uنع ال

 معاهدة . عل,ا ا!نصوص Fلرشوط ذاRا بالرباءة ا!تعلقة الشLية
 الرسوم إال أيضا الفقرة' تتناول وال إقلJية. لرباءة ترمجة 0يداع إقلJية

 ت5ل وال وا!*. والنرش ا0يداع كرسوم الرباءة منح قبل ا!ستحقة
 عىل الفقرة تطبق وال .ا!حافنله رمس دفع عدم بسبب الرباءة سقوط
اصدارها. إعادة بفرض الرباءة عن طوعا التخيل ف,ا Q ال? اPالة

عن الرشحز استيفاء عدم ف,ا يمجن ال? االستثنائية اPالة أضيفت وقد -ه١ ٠
 وللطرف .الغرث ذلك من االستفادة من ا!ودع !نع الغش . نية

 وبصفة . الغرث . "نية يعتربه ما ا!طبق قانونه . حيدد أن ا!تعاقد
ا!حجف. السلوك ت5ل أ4ا عىل العبارة تلك تفسري jوز خاصة،
 ا!سؤولية ف,ا نقوم ال? اPالة عىل العبارة قرص jوز ذلك، من وبدال

اMنائية. أو ا!دنية

 إجراءات من شLيني جانبني . ا!الك الفقرة هذه حتيم (.r) ا!قفرة ٦٠١٠
 ا#قل عىل فرصة ا!الك منح وجوب أوهلما وبطاهلا، أو الرباءة إلغاء

¯ Zوجوب والثاين ا!رنثب ا0بطال أو ا0لغاء بشأن +الحظاته يد 
 Tا يfح ال? والتصحيحات التعدي ت 0دخال ا#قل عىل فرصة منحه

 لYالك jوز ال? ا!الحظات شلك الفقرة' تتناول وال ا!طبق. القانون
 إيداع فرصة ا!الك منح jوز ا!ثال، سبيل وعىل Tا. يدZ أن

 يfح أن ا!تعاقد للطرف jوز ذلك، من وبدال كتابيا. م حظاته
 القانون Tا يfح ال? عبارة عىل ويرتتب فقط. الشفهية با!الحظات

تعدي ت 0دخال فرصة بإتاحة ملزما ا!تعاقد الطرف ليس أن ا!طبق'



 . أو اPاالت من حالة أية . الوط) قانونه يذكرها ال تصحيحات أو
ا!عنية. با0جراءات ا¾اصة الظروف

 وهيلع، .إبطاهلا أو الرباءة 0لغاء إجراء 9 عىل (٢) الفقرة" ونطبق ٧-١٠
 لدى ا!با>ة وا0جراءات ا!كتب لدى ا!با>ة ا0جراءات عىل نطبق

 أحاكم مراعاة >ط ا!حا»، ف,ا +ا أخرى، خمتصة سلطة أية
 أيضد ونطبق .ا!الحظات( هذه من ٩-١٠ الفقرة )انظر (٣) الفقرة
 . +ا االبطال، أو ا0لغاء أسباب Fنت مهام االجراءات تلك ء91

 ال الفقرة هذه فإن ذلك، ومع اMدة. Fنعدام ا!وضوعية ا#سباب ذلك
 أو ;نوحة براءة 0لغاء إل,ا االستناد jوز ال? ا#سباب تتناول

 عدا ما االجراءات تلك جوانب من ذلك غري أو اMدة، Fنعدام إبطاهلا،
 ان ا!ع) ا!تعاقد وللطرف (.١) الفقرة . هيلع منصو& هو ما

.ا!طبق قانونه . ا!سألة تلك يعاجل

 أو الرباءة إلغاء jوز "ال عبارة ت5ل (،١) الفقرة . اPال هو و-ا ٨-١٠
 عىل ا!ترتب ذاته ا#ثر عل,ا يرتتب ال? اMزاءات أيضا إبطاهلا"
 من ١-١ ٠ الفقرة" )انظر اPقوق إنفاذ إماكنية كعدم ا0بطال أو ا0لغاء

ا!الحظات(. هذه

 أية تطبيق يواصل أن ا!تعاقد للطرف الفقرة هذه جتيز Õ.٢و /رفقره ٩-١٠
 خبصوص عامة القانون 0نفاذ ا!طبق قانونه عل,ا ينرص إجراءات
إبطاهلا. أو الرباءة إلغاء إجراءات

١ ١ المادة عن مالحظات

با!هل( ا!تعلقة االجراءات )وقف

 وقف عىل قوانينه . ينصن بأن ا!تعاقد الطرف ا!ادة هذه ئلزم ١-١١

 بناء ا!هل 0حدى Uديد شلك ذلك يتخن وقد با!هل. ا!تعلقة ا0جراءات
 (ا أو (٢) الفقرة عىل بناء ا0جراءات مواصلة أو (١) الفقرة عىل

 الواردة للرشوط وفقا ال:اس ايداع االجراءات وقف ويقتيض ا#مرين.
 هذه من ٨-١١ الفقرة )انظر فقط ١٢ والقاعدة (٢) أو (١)الفقرة .

 ال وهيلع، (.٤) الفقرة عىل بناء مشرتط رمس أي وتسديد ا!الحظات(
ال:اسه. إل,ا يستند ال? ا#سباب بذكر ا!الك أو ا!ودع مطالبة jوز
ف  ،١٢ ا!ادة عىل بناء اPقوق رد ف,ا يمت ال? اMالة عكس وعىل



١٠٣ حظات التنفيذية النحتها و البراءات قانون معاهدة ١ء لتوضيحية الم

 القصد انعدام او ال زمة العناية وجود يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز
.١ ١ ا!ادة عىل بناء ا0جراءات لوقف ا!كتب رأي .

 . هيلع بالنص ا!تعاقد الطرف يلزتم الذي ا0جراءات وقف ويقترص ٢-١١
 ا!كتب "حددها ال? ا!هل عىل (٢و) (١) الفقرتني عىل بناء قوانينه

 االسعاءات بعض ا0جراءات ولوقف لديه". ا!با>ة االجراءات #حد
 من الفقرات )انظر )ه(١٢ والقاعدة (٣) الفقرة . عل,ا ا!نصوص

 وقد التنفيذية(. ال حئة عن ا!الحظات من )ق(٩-١٢ إ1 )ق(٤-١٢
 ا!ادة من ١ ٤ البند . ا!كتب لدى مبا> إجراء عبارة تعريف ورد

 أن عىل الدبلوماw ا!ؤUر اتفق ا!ادة، تلك اع:اد وعند ا#و1.
 ال ا!كتب لدى ا!با>ة ا0جراءات أحد عبارة أن ا!غهوم من يكون
 )انظر ا!طبق القانون . عل,ا ا!نصوص القضائية ا0جراءات ت5ل
 ا!هل خيتار أن ا!تعاقد وللطرف ا!الحظات(. هذه من ١١-١ الفقرة

 ا!Fتب بعضن حتددها ال? ا!هل ومن وجدت. إن ا!كتب حيددها ال?
 أن ذلك عىل يرتتب و . يع ا!وضعو الفحص تقرير عىل الرد مهلة

 ا!هل سJا وال ا!كتب حيددها ال ال? ا!هل عىل تدلبق ال١١ ا!ادة
 منح عىل تنص معاهدة . أو الوط) الترشيع . عل,ا ا!نصوص

 '0جراءات ا!تاحة ا!هل عىل أيضا تطبق وال ا0قلJية. الرباءات
ا!حا». أمام ا!رفوعة Fلدعاوى ا!كتب لدى تبا> ال ال? التظمل
 الرشوط تطبيق إماكنه . Fن وإن ا!تعاقد الطرف أن ذلك ويع)

 Cتنع أو أخرى >وطا يطبق أي أيضا فله ا#خرى، ا!هل ذاRادعىل

(١ ٢ ا!ادة عىل بناء اPقوق رد )خ ف ا0جراءات وقف إتاحة عن
ا#خرى. ا!هل تلك بشأن

 Uديد شلك . ا0جراءات وقف عىل ‘الفقرة هذه تنرص وامن. /دعفره ٣- ١١
 أن ا!تعاقد للطرف jوز "،١" البند عىل وبناء ا!كتب. حددها !هلة

 عىل وبناء ا!هلة. تلك انقضاء قبل ال:ديد ال:اس دداع يشرتط
 انقضاء بعد االل:اس ابداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز '،٢" البند

 وبطبيعة ()ب(.٢)١٢ القاعدة . ا!قررة ا!هلة وخ ل ا!ذكورة ا!هلة
 وقف نويع عىل قوانينه . ينرص أن ا!تعاقد للطرف jوز اPال،

 ا!تعلقة والرشوط ".٢' و ١ " البندين . ا!ذكورين ا0جراءات
 . ال,ا ا!شار االل:اس توجيه ومهلة ا!مدة والفرتة باالل:اس

 جتيز خاصة، وبصفة (.٢(و)١)١٢ القاعدة . مقررة "٢ ' البند
الرشوط 9 استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد للطرف ()ب(٢)١٢ ‘القاعدة



١.٤

 االل:اس فيه يودع الذي ذاته الوقت . ا!هلة Uديد عل,ا Cري ال?
".٢" البند عىل بناء

 مهلة Uديد عىل قوانينه . بالنص ا!تعاقد الطرف (١) الفقرة نلزم وال ٤-١١

 الطرف فعىل ذلك، ومع ".٢" أو "١" البند عىل بناء ا!كتب حددها
 بناء انقضاهئا بعد ا!هلة Uديد عىل قوانينه . ينص ال الذي ا!تعاقد

(.٢) الفقرة عىل بناء ا0جراءات مواصلة عىل ينص أن '٢' البند عىل

 عىل قوانيته . بالنص ا!تعاقد الطرف ’الفقرة هذه نلزم (.r) .١ظةر7/ ٥٠٠١١

 ا!الك أو ا!ودع يكون ان بعد ا0جراءات +واصلة ا!هلة دطبيق وقف
 انينه قو . ينص يكن $ إذا ا!كتب حددها مهلة احرتام عن ختلف قد
 مواصلة عىل ويرتتب '.٢ (١) الفقرة عىل بناء ا!هل Uديد عىل

 ا!هلة Fنت لو -ا ا!عنية ا0جراءات . ا!كتب يس:ر أن ا0جراءات
 أو ا!ودع حقوق يرد ان ا!كتب عىل ذلك، عىل وع وة sترمة.

 ا!تعلقة والرشوط االقتضاء. عند ا!عنية الرباءة أو الطلب بشان ا!الك

 وا!هلة (.٣)١٢ القاعدة . ’مقررة "١" البند . إليه ا!شار باالل:اس
 ا!عنية با!هلة ا!تعلقة الرشوط 9 واستيفاء االل:اس لتوجيه ا!تاحة
(.٤)١٢ القاعدة . مقررة "٢" البند . إل,ا ا!شار ا!طبقة

 . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار االستثناءات (.r) /مقفره ٦-١١
)ه(.١٢ القاعدة

بناء رrا يغرضن أن إماكنه . ا!تعاقد الطرف أن مع ٠(و؛ /رفعرد ٧-١١
 عىل أيضا االط ع ويرىج بذلك. ملزما ليس فهو الفغزة، هذه عىل

 هذه من ١ -ه٦ الفقرة خاصة )انظر (٤)٦ ا!ادة بشان الوارد الرشح
ا!الحظات(.

>وط فرضن ا!تعاقد الطرف عىل اP» هذا حيظر ٠وµمp //عفره ٨-١١
(.٤) إ1 (١) من الفقرات . عل,ا ا!نصوصن الرشوط ا1 با0ضافة

 بذكر ا!ع) ا!الك أو ا!ودع مطالبة jوز ال ا¾صوصن، وجه وعىل
 والرشوط ا!كتب. لدى ا#دلة يداع أو ال:اسه إل,ا يستند ال? ا#سباب

 "منصوص هو ;ا ذلك خ ف أ4ا عىل الفقرة هذه . إل,ا ا!شار
 الرشوط يه التنفيذية' ال حتة . مقرر أو ا!عاهدة هذه . هيلع

خاصة. بصفة ١٠ إ1 ٧ من والقواعد ٨و V ا!ادتني . الواردة



١ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 . االل:اس لصاحب اPق إقامة عىل ’الفقرة هذه تقترص وًامن. ا!قفرة ٩—١١
 عىل بناء موجه الل:اس مرتقب رفض بشأن با!الحظات ا0دالء
 Q قد (٤) الفقرة . ا!شرتط الرمس أن مث  ليؤكد (٢) أو (١) الفقرة

 ا!تعاقد الطرف أن مرتقب "رفض عبارة تع) وال بالفعل. تسديده
 لبيان الفرصة بذلك له يتيح أن و الرفض قبل ا!ودع بإخطار ملزم

 مهلة عىل الفقرة تنص وال االل:اس. رفض عدم يؤيد الذي السبب
 أو ١ ١ ا!ادة . ا!ذكورة الرشوط من >ط أي الستيفاء إضافية
 . اPال هو و-ا االل:اس. توجيه لدى يستوف $ ;ا ١ ٢ القاعدة

 إتاحة يتعني ال? ا!الحظات شلك الفقرة هذه تتناول ال (،٢)١ ٠ ا!ادة
 هذه من ٦-١٠ الفقرة )انظر Tا يدZ ¯ ا!الك أو لYودع مهلة

 ا#ثر عل,ا يرتتب ال? اMزاءات "رفض" (مة وت5ل ا!الحظات(.
 اعتبار مثل (١) الفقرة عىل بناء االل:اس رفض عىل ا!ترتب ذاته

zبه. أو عنه التخيل Q لو -ا االل:اس

ر٣ئزعئتصست
 القصد( انعدام أو ال زمة العناية وجود لملكتب يتضح أن بعد احلقوق )رد

الرباءة أو بالطلب ا!تعلقة اPقوق برد ا!تعاقد الطرف ا!ادة هذه تلزم ١-١٢
ا!كتب. لدى ا0جراءات أحد !با>ة مهلة احرتام عن التخلف بعد
 ا!كتب برى أن اPقوق لرد ا!ادة هذه تشرتط ،١١ ا!ادة عكس وعىل

 ال زمة العناية 9 ابداء من بالرمغ حدث قد لYهلة االمتثال عدم أن
 الطرف اختيار حسب مقصودا، يكن $ التأخري أن أو اPال لظروف
 ا!هل عىل ١٢ ا!ادة نقترص ال أيضا، ١١ ا!ادة عكس وعىل ا!تعاقد.

 عىل بناء االسنثناءات ببعض تfح Fنت وإن ا!كتب حيددها ال?
 ا!تعاقد للطرف jوز (،١)٢ لYادة ووفقا (.٣)١٣ والقاعدة (٢) الفقرة

 اPقوق رد من بدال ا!عاMة Sلية اصلة مو عىل قوانينه . ينرص أن
 ا!عاMة +واصلة ا!تعلقة الرشوط Fنت مÌ ١ ٢ ا!ادة عىل بناء

 ا!نصوصن بالرشوط مقارنة وا!الكني، ا!ودعني نظر وجهة من أفضل
.١٣ والقاعدة ١٢ ا!ادة . عل,ا

 النتيجة ' تكون أن اشرتاط من ا!قصود الغرنن (.وا ا!قفرة ب/ره ٢-١٢
براءة' أو بطلب تتعلق حقوق فقدان لYهلة[ االمتثال ]لعدم ا!با>ة

 حقوق فقدان إ1 !هلة االمنثال عدم ف,ا يؤدي ال? اPاالت تقاول
Fنت حال فيغ عل,ا. ا!حافظه أو براءة عىل اPصول إماكنية بشان



١

 Sال (٣)٢ القاعدة' عل,ا تنص !هلة االمتثال لعدم ا!با>ة النتيجة
 برشوط يتعلق فJا السابق الطلب من صورة دداع بسان (٤)٢ بالقاعدة

iزء بشان ا0يداع تارMعىل بناء الوصف من ا!توفر غري ا 
 غري بشلك يؤدي ;ا السابق االيداع تارi فقدان يه ()ب(٦ه) ا!ادة
 الطرف يكون ال سابق، نرش أساس عىل الطلب رفرض إ1 مبا>

 عىل بناء الرlنر لذلك نتيجة ا!فقودة اPقوق رد حبمشان ملزما ا!تعاقد
 يرىج ، ا!كتب لدى مبا> اجراء عبارة وخبصوص (.١) الفقرة"

ا#و1. ا!ادة من "١ ٤" البند بشأن الوارد الرشح عىل االط ع
 عبارة أن الدبلوماw ا!ؤUر مغهوم . Fن ا!ادة، تلك اع:اد وعند

 عىل بناء القضائية االجراءات ت5ل ال ا!كتب" لدى مبا> "إجراء
. (ا!الحظات هذه من ١١-١ الفقرة )انظر ا!طبق القانون

 ٠(١ )١٣ القاعدة- فÊ مقررة- البند هلذا التنفيذية ا#حاكم برغداب". ٣-١٢

 (.٢)١٣ القاعدة . مقررة البند هذا . إل,ا ا!شار ا!هلة "٣"اربد ٤-١٢

بإيداع (٤) الفقرة عىل بناء ا!الك أو ا!ودع مطالبة jوز ك٣ك" ٥٠١٢
البند. هذا . إل,ا ا!شار ا#سباب يدمع اخر دليل أي أو إع ن

٦-١٢ i' }[ill " قوق رد عدم عىل البند هذا ينصن ٠P(١) الفقرة" عىل بناء ا
 بالرمغ لYهلة االمتثال يمت $ أنه ا!كتب ف,ا يرى ال? اPالة . إال
 يكن $ التأخري أن أو اPال لظروف ال زمة العناية 9 إبداء من

 أو الربيد فقد حال . أي ا!تعاقد، الطرف اختيار حسب مقصودا،
 ٨٢ القاعدة . هيلع منصوص هو -ا مث  الربيدية ا¾دمات انقطاع

 jوز ،ا#مر ذلك . وللبت الرباءات. بشأن التعاون معاهدة من
 ال:اس عىل باالعرتانر ا#خرى ا!عنية لألطراف يfح أن لليكتب

اPقوق. رد

 . مقررة الفقرة هذه . إل,ا ا!شار االستثناءات (.r) //عفره ٧-١٢
(.٣)١٣ القاعدة

 (٤)٦ ا!ادة بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج س .٨-١٢
.ا!الحظات( هذه من ١ -ه٦ الفقرة خاصة )انظر

 (٦)١١ ا!ادة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ومح. اس ٩-١٢
.ا!الحظات( هذه من ٩-١١ الفقرة )انظر



١٠٧ حظات التنفيذية والثحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية الم

 قد حقوق أية عىل التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة تنىص ال الغرب. خرق ١٠-١٢
 فعالة حتضريية اجراءات بدأت أو بدأ Sل أي مقابل الغري يكتسهبا
 نتيجة اPقوق فقدان بني ‘ا!متدة الفرتة خ ل نية حبسن 0جنازه وجدية

 الطرف و!>ع اPقوق. تلك رد وتارi ا!عنية لYهلة االمتثال لعدم
.ا!ع) القانون . ع ا!وضو ذلك . يبت أن ا!تعاقد

الطكتص/ركتمل٠
األولوية( حق ورد اضافهتا أو باألولوية ا!طالبة )تصحيح

 ١)ثاذيا(-٢٦ القاعدة نسق عيل ورد الذي اP» هذا يfح وامن. االفرة ١-١٣
 با#ولوية ا!طالبة بتصحيح لYودع الرباءات بشان التعاون معاهدة من

 طلب بأولوية مطالبة فيه ترد أن ا!مكن من Fن طلب ا1 إضافهتا أو
 ال ال? اPالة عىل اP» هذا وي/ي بعده. أو ا0يداع تارi . سابق،
 حيتوي ال? واPالة با#ولوية مطالبة عىل ا!ودع الطلب ف,ا حيتوي

 وجتدر . أكرث أو احد و سابق طلب بأولوية مطالبة عىل الطلب ف,ا
 با#ولوية ا!طالبة إدراج تشرتط ال باريعر اتفاقية أن إ1 ا0شارة'

 الطلب . االتفاقية( تلك من (١ -د)٤ ا!ادة . إليه ا!شار )"ا0قرار"
ذاته. ال حق

 . مقررة البند هذا . إل,ا ا!شار الرشوط ٠ ," * اربد ٢-١٣
(.٢)١٤ القاعدة

 (.٣)١٤ القاعدة . مقررة البند هذا . إل,ا ا!شار ا!هلة .٣/س ٣-١٣

عىل بناء جائز ا#ولوية حق رد أن إ1 ا0شارة جتدر م".اربد ٤-١٣
 بعد ال حق الطلب ابداع تارi ف,ا يكون ال? اPالة . (٢) ‘الفقرة
iا#ولوية. فرتة انقضاء تار

 ابداع حال . ا#ولوية حق رد عىل اP» هذا ينصن بp. االفرة -ه١٣
 . ا!قررة ا!هلة خ ل ولكن ا#ولوية فرتة انقضاء بعد الحق طلب

 الطلب ف,ا يودع ال ال? اPالة عىل إال يطبق وال ()أ(.٤)١٤ القاعدة
 اPال لظروف ال زمة العناية 9 إبداء مز بالرمغ ا#ولوية فرتة خ ل

ا!تعاقد. الطرف اختيار حسب مقصودا، يكن $ التاخري أن أو
 أن توضيح " ١ ه ا!ادة مراعاة 'مع العبارة مز ا!نشود والفرىن

 اتفاقية أحاكم أخذ مع الدبلوماw ا!ؤتري اع:دها قد (٢)١٣ ا!ادة
الفقرة هذه عىل بناء با#ولوية ا!طالبة رد وjوز اPسبان. . باريس



١٠٨

Ìمرفقة تكون أن >ط ا!ودع ال حق الطلب . ترد $ إذا ح 
"(.٢ )ه(١٤ القاعدة- )انظر الرد بال:اس

 . مقررة البند هذا . ال,ا ا!شار الرشوط ٠ ل" هدبد ٦-١٣
)ه(.١٤ القاعدة

 . مقررة البند هذا . إل,ا ا!شار ا!هلة ٠/٣يردبد' ٧٠٠١٣
()ب(.٤)١٤ القاعدة

 أو اع ن بإيداع )ه( الفقرة عىل بناء ا!ودع مطالبة jوز ٠ T' هدبد ٨-١٣
ا#ولوية. لغرتة االمتثال عدم أسباب يؤيد اخر دليل

 يفقد ال) اPالة . ا!ودع يضنتعو الفقرة-عىل هذه ن:ن (.r) هoعره ٩-١٣
 السابق الطلب لديه أودع الذي ا!كتب ختلف بسبب ا#ولوية حق ف,ا
 لYهلة باالمتثال يfح موعد . الطلب ذلك من صورة توفري عن

 عىل للحصول ال:اس توجيه من بالرمغ )ه(٦ ا!ادة عىل بناء ا!طبقة
 . عادة ترد ا!هلة تلك أن إ1 ونظرا تأخري. غري من الصورة تلك

 ا!عتاد مفن ا!كتب، حيددها وال ا0قلJية ا!عاهدات أو الوط) الترشيع
 ا0جراءات مواصلة أو ا!هلة ب:ديد الصدد هذا . يضنتعو يتاح أال

(٣)١٣و )ه(٦ ا!ادتني اع:اد وعند .١١ ا!ادة عىل بناء
 لYلكية العا!ية ا!نمظة الدبلوماw ا!ؤUر حث ،١٤و٤ والقاعدتني

 ومن ا#ولوية. لوثائق رمقية مكتبة نظام إنشاء . ا0مراع عىل الفكرية
 ;ن وغريمه الرباءات وماليك ا!ودعني يفيد أن النظام ذلك شأن

(.٣ رÚ هيلع ا!نثق )البيان الوثائق تلك عىل االط ع . يرغب

 . مقررة البند هذا . إل,ا ا!شار الرشوط ٠//٢ هدبد ١٠-١٣
(.٦)١٤ القاعدة

 من ي:كن $ الذي لYودع الfاح البند هذا عىل يرتتب ٠"٣هعبد"١١-١٣
 إل,ا ا!شار ا!هلة خ ل السابق الطلب من ا!شرتطة الصورة ايداع

 ا!هلة تلك خ ل ا#ولوية حق لرد ال:اسا يودع بأن (١ )٤ القاعدة' .
ذلك. من بدال

 عىل بناء السابق الطلب من صورة الل:اس ا!تاحة ا!هلة ٠ T هدبد ١٢-١٣
 قانونيا مضانا ا!هلة تلك وحتمل ٠(٧)١٤ القاعدة . مقررة البند هذا

 صورة الت/ إن ا#ولوية . حقه اسرتجاع . حقه له يؤكد لYودع
 تزويده عن ا!ع) ا!كتب وختلف ا!هلة تلك خ ل السابق الطلب من

. إل,ا ا!شار لYهلة باالمتثال له يfح موعد . الصورة بتلك



١٠٩ حظات التفيذية والقحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية للم

 السابق الطلب من صورة ال:اس أن مضنا ذلك ويع) (.١)٤ القاعدة
 يكون أن سJا وال االل:اس بذلك ا!تعلقة الرشوط 9 يستو. أن jب
٠(٧)١٤ القاعدة . ا!قررة ا!هلة خ ل ا!طبق، بالرمس مرفقا

 (٤)٦ ا!ادة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج وامن. امة ١٣٠١٣
.ا!الحظات( هذه من ١ -ه٦ الفقرة خاصة )انظر

 بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج /مةوًامن.١٤-١٣
(.ا!الحظات هذه من ٩-١١ الفقرة )انظر (٦)١١ ا!ادة

 حقوق بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج /µفإر. حفزىف ١ -ه١٣
ا!الحظات(. هذه من ١-»١٢ الفقرة )انظر ١٢ ا!ادة إطار . الغري

ت i 1 /رمخلت ض مس

التنفيذية( )ال حئة

 . مقررة الفقرة' هذه . الواردة التنفيذية ا#حاكم ٠§ربp ب //عفره ١-١٤
. ١٨ )1 ١ ه من القواعد

 . مقررة الفقرة هذه . التنفيذية ا#حاكم ():('ب سفرة ٢٠١٤
".٢("٢)١٧ ا!ادة عىل أيضا االط ع ويرىج .٢٠ القاعدة'

 sددة الفقرة هذه . ا0مجاع تقتيض ال? القواعد من. r)(i) االفره ٣٠١٤
.٢١ القاعدة .

ل د /رمخلت ض الطغت٠

باريس( باتفاقية ا!عاهدة هذه )ع قة

 #حاكم باالمتثال ا!تعاقدة ا#طراف الفقرة هذه تلزم وامن. //عفره ١-١ ه
ه)رابعا( إ1 ٢ من ا!واد سJا وال بالرباءات، ا!تعلقة باريس اتفاقية

 الطرف يكن $ إن حÌ االلزتام ذلك ويطبق . ١٢ و ١١ وا!ادتني

باريس. اتفاقية . طرفا ا!تعاقد

 ا!ترتبة االلزتامات اس:رار عىل اP» هذا يoن من. §وآاX) /مقفرة ٢-١ ه
باريس. اتفاقية عىل بناء بعضل جتاه بعضها ا!تعاقدة ا#طراف عىل

 ا!ترتبة وا!الك ا!ودع حقوق عىل اP» هذا حيافظ ٠§وبYp) /معقره ٣-١ه
باريس. اتفاقية عىل



١١

١٦ المادة عن مالحظات

 الرباءات( بشأن التعاون ‘معاهدة عىل ا!دخلة التعدي ت و ا!راجعات )أثر

عىل .ا!دخلة والتعدي ت ا!راجعات تطبق ال ا!ادة، هذه عىل بناء ١ - ١٦
 وتوج,اRا التنفيذية الحئRا ف,ا )+ا الرباءات بشأن التعاون معاهدة

 . ورد و-ا التنفيذية. وال حئة ا!عاهدة هذه #غراض تلقائيا ا0دارية(
 بدال مطالبة ١٧ ا!ادة . إل,ا ا!شار اMمعية فإن "،٥("٢)١٧ ا!ادة

 عىل القبيل ذلك من تعدي ت أو مراجعات أية تطبيق . بالبت ذلك من
الرباءات. قانون معاهدة

 ١٦ وا!ادة ا#و1 ا!ادة من ”١٧” بالبند يتعلق وفJا ٢-١٦
 التاZ هيلع ا!تفق البيان الدبلوماw ا!ؤUر اع:د ه'، (٢ )١٧ ا!ادة و

(:٢ رÚ )البيان

 Fن ("ه،٢)١٧و ١٦ والعادتني ا#و1 العادة ض"١٧" البند اع:اد "عند
ييل: ما الدبلوماw ا!ؤUر مغهوم .

 ازاة +و االج:اع ا1 الرباءات قانون معاهدة مجعية تدىع أن (١)
 Fن مÌ الرباءات، بشان التعاون معاهدة مجعية تعقدها اج:اعات مع

م مئا. ذلك

 قانون معاهدة +وجب ا!تعاقدة ا#طراف مع التشاور يمت وأن (٢)
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة . ا#طراف الدول جانب إ1 الرباءات

 ا!Sول ا0دارية التعلJات عىل إدخاهلا ح ا!قرت بالتعدي ت يتعلق فJا
م مئا. ذلك Fن مÌ الرباءات، بشان التعاون معاهدة عىل بناء Tا

 بشأن التعاون معاهدة مجعية عىل العام ا!دير يقرتح وأن (٣)
 الرباءات قانون معاهدة +وجب ا!تعاقدة ا#طراف دعوة الرباءات

 اج:اعات إ1 الرباءات بشان التعاون معاهدة . ا#طراف وغري
 هيòت سائر اج:اعات وإ1 الرباءات بشأن التعاون معاهدة مجعية
م مئا. ذلك Fن مÌ مراقب، بصفة الرباءات بشأن التعاون معاهدة

 عىل بناء قررت، إذا الرباءات قانون معاهدة مجعية وأن (٤)
 الرباءات بشان التعاون !عاهدة تعديل أو مراجعة تطبيق ،١٦ ا!ادة

 أحاكم عىل تنرص أن للجمعية jوز الرباءات، قانون معاهدة #غراض
ا!عنية." للحالة الرباءات قانون معاهدة . انتقالية

ا¾اصة والتعدي ت ا!راجعات عىل الفقرة هذه ت/ي (,)\ /!قفرد ٣-١٦
مؤUر اع:دها ما إذا التنفيذية والحئRا الرباءات بشأن التعاون +عاهدة



حظات ١١١ التنفيذية واححنتها البراءات قاتون معاهدة عن لتوضيحية الم

 احزيران بونيه ٢ بعد الرباءات بشأن التعاون معاهدة مجعية أو خاص
 عىل ت/ي الغرة هذه فإن ا0دارية، بالتعلJات يتعلق وفJا .٢٠٠٠

 هذه عىل ويرتتب .٢٠٠٠ يوذيه/حزيران ٢ بعد الصادرة التعدي ت
 ا!ستقبل . القبيل ذلك من مراجعة أو تعديل أي ي/ي أال الفقرة

 يكون أن أوهلما >طني، باستيفاء اال الرباءات قاتون معاهدة #غراض
 والثاين الرباءات، قانون معاهدة اد مو مع م:اشيا ا!راجعة أو التعديل

 قانون معاهدة مجعية إطار . مع:دا ا!راجعة أو التعديل يكون أن هو
 ا!د1 ا#صوات أرباع ث ثة بأغلبية ا!عاجدة' تلك #غراضن الرباءات

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة' عىل تدخل تغيريات أية فإن وهيلع، Tا.
 أن بعد إال الرباءات قانون معاهدة #غرانر تطبق لن ا!سنثبل .

رrيا. ا!عاهدة مجعية تع:دها

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة باحاكم الفقرة هذه نتعلق مث.Y) ا!تفرة ٤-١٦
 من مراجع أو معثل حمك يطبق بأال نثيض ال? االنتقالية"( )"ا#حاكم

 ا!عاهدة تلك . طرف دولة عىل الرباءات بشأن التعاون معاهدة أحاكم
 ا!راجع أو ا!عتل اP» دام ما الدولة تلك عن بالنيابة يعمل مكتب أو
 هلذه ووفقا ا!كتب. ذلك أو الدولة تلك . ا!طبق والقانون ي:اÛ ال

 االنتقالية ا#حاكم من قاß حمك تطبيق ا!كتب أو للدولة jوز ال الفقرة،
 الرباءات قانون معاهدة #غراض الرباءات بشأن التعاون معاهدة .

 اع:دت وإذا الرباءات. قانون +عاهدة ملزمة الدولة نصبع أن بعد
 ل حئة تعدي  ا!ستقبل . الرباءات بشأن التعاون معاهدة مجعية

 يطبق لن االنتقاZ اP» ذلك فإن انتقاZ، حمك مع النتفينية ا!عاهدة
 اMائز تن أن عىل مبا>ة. الرباءات قانون معاهدة اطار . أيضا

 تعديل تطبيق . تبت عندما الرباءات، بشأن التعاون معاهدة' Mمعية
 #غراض الرباءات بشأن التعاون !عاهدة التنفيذية ال حئة عىل مدخل

 . لذلك مقابل اننثاZ حمك اع:اد تقرر أن الرباءات، قانون معاهدة
الرباءات. قانون معاهدة إطار

١٧ المادة عن مالحظات

)اجلمعية(

ووفقا ا!تعاقدة. لألطراف مجعية اP» هذا يق^ Õ. بÔو/ ا!قفرة ١-١٧
 أو دولة 9 متعاقد" "طرف بعيارة يقمد ا#و1، ا!ادة من "١ ٨" للنب

ا!عاهدة. ىف طرفا تكون دولية حكومية منمظة



١١

()ج(•١)١٤لYادة' موازاة البند هذا ورد من.٢و ررقعرئ ز "٢"ارغد ٢-١٧

 (١)١٦ العادة بثان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج .’صداه ٣٠١٧
ا!الحظات(. هذه من ٣-١٦ إ1 ١-١٦ من الفقرات )انظر

 دوليتني حكوميتني !نمظتني الثالثة اMملة جتيز ال ٠ "Y ك٠و،كوك //عفره ٤-١٧
 وا!نمظة ا#وروبية اMماعة مثل ،آكرث أو دولة معا إل,ام نن:ي

 من بدال ذاRا التصويت Sلية . تشرتF أن للرباءات، ا#وروبية
 ختتار ان ف,ا ا#عضاء والدول ا!نمظة ولتلك ف,ام. ا#عضاء الدول

ا#عضاء. الدول أو الدولية اPكومية ا!نمظة تصويت بني

ل 4 ررمءرت عن س طءت

الدويل( )ا!كتب

.الويبو معاهدات . معهود حمك ا!ادة هذه ١ - ١٨

١ ٩ المادة عن مالحظات

)ا!راجعات(

 jوز ال? ا!عاهدة أحاكم حتديد الفقرة هذه . يرد (.X) //عفره ١ - ١٩
 ا!تعاقدة ا#طراف دعوة ذلك يستديع آن دون من تراجعها أن للجمعية

 عىل الفقرة وتقترص (.١) ‘الفقرة عىل بناء لYراجعة مؤUر عقد إ1

٠(و)؛(٢)١٧ لYادة وفقا ودوراRا اMمعية +Áات ا!تعلقة التعدي ت

٢٠ المادة عن مالحظات

ا!عاهدة( هذه )أطراف

 إماكنية تكفل ولكهنا الرباءات U* ال ال? الدول )>(, //قفرن ١ -٢ ٠
 #ن أهل يه أخر مكتب طريق عن إل,ا بالنسبة براءات عىل اPصول

 الرباءات U* ال? الدول ا1 با0ضافة ا!عاهدة . طرفا تصبح
.الويبو . عضوا أو باريس اتفاقية . طرفا تكون أن >ط بنفهسا،

 اPكوميا ا!نمظة تكون (،٢) الفقرة عىل بناء ك.7§و7مهد ٢-٢٠
>وط. ث ثة استوفت إذا ا!عاهدة . طرفا تصبح #ن أه  الدولية



١ حظات التنفيذية النحتها و البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية الم

 ا#قل عىل ف,ا ا#عضاء الدول إحدى تكون أن jب ا#ول، العقام و.
 >وط مع ذلك وي:ىش الويبو . ا عضو أو باريس اتفاقية . طرفا
 يتعني الثاين، ا!قام و. (.١) الفقرن' . عل,ا ا!نصوص الدول أهلية
 ي/ي براءات منح . خمتصة أ4ا "١' يفيد إع نا توجه أن عل,ا
 ال? ا!سائل . خمتصة أ4ا أو "٢" ف,ا، ا#عضاء الدول . أثرها

 ف,ا ا#عضاء الدول 9 يلزم Tا خاص ترشيع وهلا ا!عاهدة تغط,ا
 أراض,ا . ت/ي براءات C* إقلJي مكتب وهلا ا!سائل تلك بشأن
 ا!قام و. ا!Áة. تلك اقلJي مكتب ا1 أسندت أو الترشيع لذلك وفقا

 تصبح #ن أيضا مرصحة بأ4ا يفيد إع نا توجه أي عل,ا يتعني الثالث،

 ذكر (٣) الفقرة . ويرد الداخيل، لنطامها وفقا ا!عاهدة . طرفا
 . إليه ا!شار ا0ع ن وجهدت ال? الدولية اPكومية ا!نمظات

الدبلوماw. ا!ؤUر . "٢" أو "١٩٢) الفقرة

مصئنض ه¥م
 االنضامم( أو التصديق نفاذ اربغ وتو التنفيذ حزي ا!عاهدة' هذه )دخول

نصبح أن -١("٢(و)١) ارستني عىل يرنب ورم وامن //مرت ١-٢١
 عىل تصدق ال? ا#و1 العرش الدول إ1 بالنسبة ملزمة ا!عاهدة
 الدولة تصديق تارi من أÂر ث ثة بعد إل,ا تنضم أو ا!عاهدة'
 تارخيا تبدن أن إذا العرش الدول تلك تستطيع ولن انضاممها. أو العا>ة

بالنسبة "٢("٢) الفقرة . عل,ا ا!نصوص اPالة . -ا للنفاذ الحقا

ا#خرى. الدول إ1

٣٣الحةختصسدت٠
 السارية( والرباءات النظر قيد الطلبات عىل ا!عاهدة هذه )تطبيق

Sل بأي يتعلق فJا رج7 باثر ا!عاهدة تطبيق عدم ا!ادة هذه تكفل ١ -٢٢
 ا!تعاقد الطرف ذلك فيه يصبح الذي التارi قبل متعاقد طرف . بدأ

 تطبيق إ1 ا!تعاقد الطرف يضطر أال أيضا وتضمن با!عاهدة. ملزما
 بشأن واآلخر اMديدة والرباءات الطلبات بشأن أحدÁا خمتلفني نظامني

السارية. والرباءات النظر قيد الطلبات



١١٤

ا!عاهدة" أحاكم بتطبيق ا!تعاقد الطرف الفقرة هذه نلزم (.ب ا!تفرة ٢-٢٢

 . النظر قيد والطلبات النافذة الرباءات 9 عىل التنفيذية وال حئة
iوعىل با!عاهدة. ملزما ا!تعاقد الطرف ذلك فيه يصبح الذي التار 
 براءة عىل ١ ٢ ا!ادة بتطبيق ملزم ا!تعاقد ابطرف فإن ا!ثال، سبيل

 يصبح الذي التارi بعد !هلة االمتثال عن ا!الك ختلف حال . سارية
 إ1 ا0شارة فتجدر ذلك، ومع با!عاهدة. ملزما ا!تعاقد اPلرف ذلك فيه
 عىل ( ١ ) ١ ٠ ا!ادة أحاكم بتطبيق ملزما لي/ ا!تعاقد الطرف أن

 ا!تعاقد الطرف ذلك فيه يصبح الذي التارi قبل ا!منوحة الرباءات
وزه( (٤و) (٢و) (١)٦ ا!ادة >وط أن إ1 نظرا با!عاهدة ملزما

 بعبارة ويقصد الرباءات. تلك عىل تدلبق تكن $ ( ٤ ) إ1 ( ١ ؤ٨ وا!ادة
 و$ براءات بشأ4ا تصدر $ ال? الطلبات عامة النظر" قيد "الطلبات

 عنه التخيل أو فيه اPق ط سقو أو الطلب رlنر بشان 4ايئ قرار يتخن

 بعبارة ويقصد ا!ع). التارi . لذلك، ;اثل أثر له جزاء أو
 بشأ4ا يصدر و$ مدRا تتقفر $ ال? الرباءات عامة النافذة" "الرباءات

 جزاء أي أو سقوطها أو ها إلغاؤ أو الرباءة إبطال مغاده 4ايئ قرار أي
 أن ا!ع) ا!تعاقد فللطرف ذلك، من وبالرمغ لذلك. ;اثل أثر له اخر
 فيه يصبح الذي التارi . النافذة والرباءات النظر قيد الطلبات حيدد

 تطبيق نقتيض ٣ ا!ادة أن إ1 أيضا االشارة وجتدر با!عاهدة. ملزما
 والرباءات ا!ودعة الطلبات عىل أيضا التنفيذية وال حئة ا!عاهدة أحاكم

 ملزما ا!ع) ا!تعاقد الطرف فيه يصبح الذي التارi بعد ا!منوحة
با!عاهدة.

 فيغ استثناءان. (١) الفقرة عىل يرد الرج7، ا#ثر النعدام ومضانا ٣-٢٢
 ا!تعلقة ا#حاكم بتطبيق ملزما ا!تعاقد الطرف ليس ا#ول، ا!قام
iبشلك ا!تعلقة وا#حاكم ه ا!ادة . والواردة الطلب ابداع بتار 

 بطريقة ا!تعلقة وا#حاكم (١)٦ ا!ادة . الواردة و وsتوياRا الطلبات
 قيد الطلبات عىل (٢)٦ ا!ادة . والواردة الطلب sتويات عرنر

 رهن الفقرة' تلك تطبيق فإن الثاين، ا!قام و. النافذة. والرباءات النظر
.ا!الحظات( هذه من ٤-٢٢ الفقرة )انظر (٢) الفقرة أحاكم بتطبيق

بتطبيق ملزما ا!تعاقد الطرف ليس الفقرة، هذه عىل بناء من.٣و ا!قفرة ٤-٢٢
 ا!نغلقة االجراءات من إجراء أي عىل التنفيذية وال حئة ا!عاهدة أحاكم

 أصبح الذي التارi قبل بدأ قد االجراء ذلك Fن إذا والرباءات بالطلبات
أخطر وإذا التنفيذية. والحئRا با!عاهدة" ملزما ا!تعاقد الطرف ذلك فيه



١١٥ حظات التنفيذية بدتحتها و البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 لذلك ا!قررة' ا!هلة من اقرص إجراء !با>ة +هلة مدر دولة مكتب
 با!عاهدة ملزمة الدولة تلك أصبحت Õ التنفيذية ال حئة . ا0جراء

 موضع ا!هلة بتغيري ملزما ا!كتب يكون ف  ا!هلة، تلك انقضاء قبل

 الذي التارi قبل !هلة ا!الك أو ا!ودع Cتثل $ وإذا ا0خطار.
 ملزمة الدولة تلك تكون ذر با!عاهدة، ملزمة ا!عنية الدولة فيه أصبحت

 عىل بناء ا!هلة لتلك االمتثال بعدم يتعلق فJا ا0جراءات بوقف مث 
٠١٢ ا!ادة

 (٢) الفقرة' #غراض ا0جراء" (مة يف/ أن ا!ع) ا!تعاقد وللطرف -ه٢٢
 با!عاهدة ملزما فيه أصبح الذي التارi قبل بدأ لو -ا اعتباره ويقرر

التارi. ذلك بعد أو

٢الههختص/سلتم٠
)التحفظات(

 ا!نمظة أو للدولة (١) الفقرة تfح (.ور، (وب (وا ا!قفرات ١ -٢٣
 . الواردة الرشوط من >ط أي عىل بالتحفط الدولية اPكومية

 أن يتعني (،٢) الفقرة عىل وبناء االخرتاع. وحدة بشأن (١)٦ ا!ادة
 االنضامم أو ا!عاهدة عىل التصديق بوثيقة مصحوبا التحفظ ذلك يكون
 أي يبدي أن ا!تعاقد للطرف jوز ال (،٤) الفقرة . ورد و-ا إل,ا.
 أن مضنا ا!غهوم ومن (.١) الفقرة . هيلع منصعو& غري حتفظ

فقط. أبدته ال? الدولية اPكومية ا!نمظة أو الدولة عىل يطبق التحفظ



 التنفيذية ال حئة عن توضيحية م حظات - ثانيا

الرباءات قانون !عاهدة

٢ القاعدة عن مالحظات

ه( ا!ادة" عىل بناء ا0يداع تارخي بشأن )تفاصيل

من اعتبارا Âرين عن تقل ال ال? ا!هلة إن (•وب /دعفرهزبك )ق(١-٢
iلرشوط ال حق االمتثال بشأن (١) الفقرة . وا!قررة" االخطار تار 

iنظر وجهة من يه (٢)و (١ه) ا!ادة . الواردة االيداع تار 
"٢)أ("٢-٢٠ قاعدة . هلا ا!قابلة ا!هل من أكرث مناسبة ا!ودعني

 حتددان اللتني الرباءات بشأن التعاون معاهدة من )ب(٦-٢ ٠ والقاعدة
 االيداع تارi >وط الستبغاء واحد وÂر أيام عرشة بني نزتاوح مهلة
 بشان التعاون معاهدة من (١ )١١ ا!ادة عىل بناء دوZ طلب بشان

 ال (١ ) الفقرة . ب,ا ا!شار ا!هلة أن مضنا ا!فهوم ومن الرباءات.
 عىل بناء ا!ودع إ1 إخطاره ا!كنب بوجه ان حÌ رسيا4ا يبدأ

 )انظر با!ودع باالتصال تfح بيانات أودعت ما إذا (٣ه) ا!ادة
 ال? البيانات تودع $ وإذا ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٤-٩ الفقرة
(.٢) الفقرة . ا!قررة ا!هلة فنطبق با!ودع، باالتضال تfح

غري اMزء اليداع ا!تاحة ا!هل عىل الفقرة" هذه٤ نتحر (.V) ا!فقرة )ق(٢-٢
 عىل بناء ا!توفر غري البياين الرمس او الوصف من !توفر

 عل,ا ا!نصوحر ا!هلة أن ىب االشارة وجتدر و)ب(. ()أ(٦ه) ا!ادة
 . ولي/ إخطار ف,ا يوخه ال ل? Pاالت 9 . نطبق "٢" لبند .

فقط. با!ودع باالتصال تfح ل? البيانات ف,ا تودع ال ل? Pاالت

 ا!كتب"، يقبلها لغة’ العبارة خيحر فJا وم.٠مز//ص٣/س )ق(٣-٢
 ا#و1 ا!ادة من "١ ٢" البند بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج

 خيمر وفJا ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ١٠-١ الفقرة )انظر
ا#و1. ا!ادة من "١ ٣" البند عىل االط ع يرىج ،”ترمجة (مة

 ا!توفر غري اMزء ورود . البت ا!مكن من ٠ 'ًا و" ؛/ /!غدازا )ق(٤-٢
 السابق الطلب . ا!توفر غري البياين الرمس أو الوصف من

 يقدمه الذي البيان ا1 ع الرجو +حرد "٤" البند عىل بناء بالاكمل
 غري اMزء فيه يرد الذي ا!Fن بشان ٦ البند عىل بناء ا!ودع
ترمجته. أو السابق الطلب . ا!توفر غري البياين الرمس أو ا!توفر



١١٧ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية للم

 . بالاكمل ... السابق الطلب 'يتضمن عبارة خيص وفJا
()ب(٦ه) ا!ادة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج "،٤" البند

ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٢٠ه- الفقرة )انظر

 بأنه بيانا الطلب تضمني يتعني اP»، هلدا وفقا Õ. '/وهÔو /مغتفره -ه)ق(٢
 ا!ودع الطلب إ1 بإشارة بيانية رسوم وأية الوصف عن يستعاض

 هذا يقتيض وال لديه. أودع الذي وا!كتب الطلب ذلك رÚ مع سابقا
«Pإل,ا با0حالة واردة مطالب أية ا0شارة . حتدد أن ا . 

 mورية ليست ا!طالب أن إ1 نظرا سابقا، ا!ودع الطلب
ا0يداع. تارi #غراض

 مصدقة صورة يقتيض أن ا!تعاقد للطرف jوز .وهÔوكÓ ا!ثغرة )ق(٦-٢
 االقتضاء عند له وترمجة سابقا ا!ودع الطلب من مصدقة غري أو

 وقد بيانية. ورسوم وصف من به استعيض ما +حتويات #ظ
¥fال,ا ا!شار سابقا ا!ودع الطلب من ا!صدقة الصعورة ت . 

الصدد. هذا . الغرث حاالت يتفادي "٢" البند

 . عل,ا وا!نصوص أÂر أربعة عن نثل ال ال? وا!هلة )ق(٧-٢
 طلب من مصدقة صورة 0يداع ا!تاحة الدنيا ا!هلة يه ' ٢" البند

(.٢(و)١)٤ القاعدة" عىل بناء با#ولوية ا!طالبة بشأن سابق

 حيتوي الذي الطلب . ا!بني ا!ودع يكن $ إذا Õ.٢وهÔو //ثغرة )ق(٨-٢
 جلز سابقا، ا!ودع الطلب . ا!حدد ا!ودع ذاته هو ا0شارة عىل

 سابقا ا!ودع الطلب أن عىل اخر دليل أو بإع ن يطالب أن لYكتب
خلفه. أو ا!ودع ذلك سلف أودعه قد Fن

 نقرر ال? اPاالت . اP» ١ظ ي/ي مضمم.٣#د )ق(٩-٢

 غري 2صا أن مث  أخرى خمتصة سلطة أية أو ا!ح©ة ف,ا
 باعتبار وتأمر اخرتاع عن براءة عىل اPصول . اPق له ا!ودع

 لو -ا االخرتاع ذلك عن اآلخر الخشص ذلك يودعه جديد طلب أي
السابق. الطلب يداع تارi . مودعا Fن

عظك r سعدت عن م
ثمثم٣وو راثموبثم7 ذ٠ويكلخد٠شغل/سب وسلج

 الطلبات بشان اضافية >وط عىل الفقرة هذه تنص واÕ. ا!ثغرة )ق(١ -٣
الذين اMدد ا!ودعني وطلبات "١ (٦)٢ القاعدة عىل بناء اMزئية



 عىل بناء سابق طلب يتضمنه اخرتاع . حقهم نقرر

 وال ا!الحظات(. هذه من )ق(٩-٢ الفقرة- )انظر "٣("٦)٢ القاعدة
 أو ا0ضافية الرباءات بطلبات ا!تعلقة البيانات عىل الفقرة- تنرص

 . اليه مشار هو )-ا جزئيا ا!-لة أو ا!-لة الطلبات
 . الطلبات بتلك ا!تعلقة الرشوط #ن "(٢("٦)٢ القاعدة
 الرباءات يشأن التعاون معاهدة من ١٤-٤ والقاعدة ١٣- ٤ القاعدة

 الفقرة هذه تعديل ويقتيض إل,ا. با0حالة "١("١)٦ ا!ادة . ترد
٠"٢"٢١القاعدة- عىل بناء ا0مجاع

 يقيل بأن ا!تعاقد الطرف البند هذا يلزم Õ.٣/رلغد"وكز/رقرةو )ق(٢-٣
 معاهدة عريضة واس:ارة ت:ىش للعريضة اس:ارة استعامل
 عىل بناء اMمعية تضعها تعدي ت أية مع الرباءات بشان التعاون
 حذف ا!ثال سبيل عىل التعدي ت تلك ت5ل وقد ٠(٢)٢ ٠ القاعدة
 بشأن التعاون معاهدة +وجب متعاقدة دول تعيني ا1 ا0شارة

 وإضافة إقلJية ومنمظات دول تعيني إ1 ا0شارة وحذف الرباءات
 طلب أو جزئيا طلبا Fن لو -ا الطلب +عاملة ال:اس إ1 إشارات

".٣و" "١("٦)٢ القاعدة . إليه مشار هو -ا حق إقرار

 عريضة اس:ارة يستعمل بأن لYودع ٢ ' البند يfح ٠وم// ٢٣٦/رهلبد/ز )ق(٣-٣
 وط) أو إقلJي طلب يداع #غراض الرباءات بشان التعاون معاهدة

 إماكنية عىل ٣ البند وينرص نلك. يفيد بيانا باالس:ارة يرفق أن عىل
القبيل. ذلك من بيانا لتضميهنا ا!سنثبل . االس:ارة تلك تعديل

الذي ا!تعاقد للطرف الfاح الفقرة هذه من الفرض ومÓ. //غعره )ق(٤-٣
 المس ترمجة يقتيض بان واحدة رrية لغة من أكرث يستعمل

 sررا يكون ;ا مجيعها أو ا!¾صن أو ا!طالب آو االخرتاع
 تعديل ويقتيض أخرى. رrية لفات أية إ1 الرrية اللفات بإحدى

(.٣)٢١ القاعدة عىل بناء ا0مجاع النص هذا

حظك ثم و؛ رمقفءت عن م
 سابقا ع مود طلب أو (٤)٢ والقاعدة )ه(٦ لملادة وفقا سابق طلب )وجود

وهÔرب٣ÓÔئئ/ئءده

 0يداع الفقرة" هذه . عل,ا ا!نصوصن ا!هلة نثل ال ووÕ. /مغعره )ق(١-٤
الطلب إيداع تاريه من Âرا ١ ٦ عن السابق الطلب من صورة



حظات ١١٩ التنفيذية النحتها و البراءات قاتون معاهذة عز لتوضيحية لم

)ق(٢-٤

)ق(٣-٤

)ق(٤-٤

-ه)ق(٤

 ١-١٧ القاعدة . ا!قررة ا!هلة ذاRا يه ال? ا!هلة وهذه السابق.
 مهلة تقوق الرباءات بشأن التعاون !عاهدة التنفيذية ال حئة من

 ا!نصوص ال حق الطلب ابداع من اعتبارا الدنيا الث ثة ا#Âر
 أن إ1 ا0شارة' وجتدر باريس. اتفاقية من (٣) د ٤ ا!ادة . عل,ا

 يقتيض أن من ا!تعاقد الطرف Uنع باريس انثاقية من ا!ادة تلك
 ايداع من أÂر ث ثة خ ل أودعت إذا الصورة ايداع مقابل رمس تسديد

 (١الغقرة) ا!قررة-. لYهلة االمثال عدم حال و. ال حق. الطلب
 توفري عن السابق الطلب لديه اودع الذي ا!كتب ختلف بسبب

 (.٣)١٣ ا!ادة عىل بناء ا#ولوية حق رد جاز موعدها . الصورة

 ا!نصوص اPق ا!تعاقد للطرف الفقرة هذه نق^ Õ.٣و /معفرد
 عىل تصديق اشرتاط . باريس اتفاقية من (٣) د ٤ ا!ادة . هيلع

الطلب. ذلك ايداع وتارi السابق الطلب صورة

 يثقل الذي العبء من اPد الفقرة' هذه من الفرض Õ.٢و //عفره
 الطلبات و السابقة الطلبات من صور توفري باشرتاط ا!ودعني Fهل

 الطلب Fن فإذا ا0يداع. توارi عىل والتصديق سابقا ا!ودعة
 ا!تعاقد الطرف مكتب لدى أودع قد سابقا ا!ودع أو السابق

 الطلب من صورة بال:اس ا!ودع إلزام من طائل ف  ا!ع)،
 و. لديه. جديد من ليودعه ا!كتب ذلك من سابقا ا!ودع أو السابق

 االيداع تارi عىل تصديق اشرتاط من فائدة ال أيضا، اPالة تلك
هيلع. يصدق الذي هو ا!كتب ذلك #ن

 من !كتب لذلك متوفرا "Fن عبارة الفقرة تضمني من واهلدف
 حسابا حيسب أن الغرحض لذلك ا!كتب يقبلها رمقية مكتبة

 عىل اPصول من ا!Fتب Uنن أن شأ4ا من ال? للتطورات
 عند و الرمقيبة. ا!كتبات ا1 ء باللجو السابقة الطلبات من ر صو

 ا!ؤUر حث ،١٤و ٤ والقاعدتني (٣)١٣و )ه(٦ ا!ادتني اع:اد
wلكية العا!ية ا!نمظة الدبلوماYوضع . ا0رساع عىل الفكرية ل 

 مالكو مهنا يستفيد رمقية مكتبة . ا#ولوية وثائق 0دراج نظام
 )البيان الوثائق تلك عىل االط ع . يرغب ;ن وغريمه الرباءات

(.٣ رÚ هيلع ا!تفق

 السابقة الطلبات ترمجة عىل إال الفقرة هذه تطبق ال ٠و،Õ //عفره
 بناء با#ولوية ا!طالبة #غرانر أي (١) الفقرة . إل,ا ا!شار

Fهل عىل اقعة الو ا#عباء من وللتخفيف ٠)ه(٦ ا!ادة عىل



 عن ا!تعاقدة ا#طراف تتنازل أن عىل (٤) الفقرة تنص ا!ودعني،
 . سابق لطلب ترمجة اشرتاط . باريس اتفاقية . ا!قرر حقها

 ا!ختص¥ السلطة أو لYكتب jوز ف  ذلك، من وبدال ا#حوال. 9

 إال الرتمجة تلك نقتيض أن الطعن، وجمالس ا!حا» مثل ا#خرى،
 اهلية . للبت mورية با#ولوية ا!طالبة حصة Fنت إذا

 قد ا!عنية الصناعية التثنية حالة Fنت إذا سJا وال للرباءة االخرتاع
 وجتدر ا!ع). الطلب يداع وتارi ا#ولوية تارi بني ما نرشت

 إطارها . يمت إجراءات أية عىل تطبق (٤) الفقرة- أن إ1 ا0شارة-
 للطلب ا!وضويع Fلفحص للرباءة االخرتاع أهلية . البت

 مقابلة ومطالبة الرباءة وإبطال الرباءة منح عىل واالعرتانر
 السلطة أو ولYكتب التعدي. إجراءات إطار . ترفع با0بطال

 البت "Fن إن إل,ا ا!رفوعة القضية . نقرر أن ا#خرى ا!ختصة
با#ولوية". ا!طالبة ب/يان يتأثر للرباءة ا!ع) االخرتاع أهلية .

اً سعدت عن مصعدت
م١pوو ١Õو ًا دلذده وفئ ذرختب /رمتطعة ورجمى

 للتارi سابقا الطلب يداع تارi يكن $ إذا Õ.٢وو واÕ ٠/رععزئز )ق(١ -٦
 ا!شار العنا& من أكرث أو عنرصا أص  ا!كتب فيه يتسمل الذي
 ا!هلة حيسب أن ا!تعاقد للطرف جاز ()ا(،١ه) ا!ادة . إل,ا

 ذلك أن عىل ا0يداع. تارi من اعتبارا (١) الفقرة . ا!قررة
 Fلطلبات (٦)٢ القاعدة' . إل,ا ا!شار الطلبات إ1 بالنسبة يستحيل
 الصدد هذا . االط ع ويرىج سابق. يداع لتارi هلة ا!ؤ اMزئية

)ق(١-٢ الفقرة )انظر (٢و) (١)٢ القاعدة بشأن الوارد الرشح عىل
ا!الحظات(. هذه من

 ال حئة من )أ(٤-١ ه القاعدة . ا!قررة ا!هلة Õ،٣و ارقره )ق(٢-٦
 من ا#ساw الرمس لتسديد الرباءات بشان التعاون !عاهدة التنفيذية

الدوش. الطلب تسمل تارi من اعتبارا واحد ث,ر يه الدوZ الرمس
)ثانيا( ١ ٦ القاعدة عىل بناء موجهة دعوة عىل للرد ا!تاحة ا!هلة و

 $ رمس لتسديد الرباءات بشأن التعاون !عاهدة التنفيذية ال حئة من
السياق، هذا و. الدعوة. تارi من اعتبارا واحد Âر يه يدفع
 التنفيذية ال حئة من ا!ذكورة القاعدة عىل بناء ا!وجهة الدعوة فإن

 عىل بناء موجه إخطار +ثابة يه الرباءات بشأن التعاون !عاهدة
(.٧)٦ ا!ادة



حظات ١ التنفيذية الئحتها و البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

٧ القاعدة عن مالحظات
ثم١/ الهغله وتئ مشل ز رثئ باًئصض

 ٤٢١ القاعدة عىل بناء ا0مجاع الفقرة هذه تعدبل يقنيش .Õ ’و مرة )ق(١-٧

تعيني بقدول ا!تعاقد الطرف الفقرة" هذه تلزم Õ. بÔو/ ررفعر+غ )ق(٢-٧
 أو ا!ودع يوقعه منفصل توكيل '١ ' التاليني: الشLني أحد .’;ثل

 نسقها أو العريضة اس:ارة أو ٢ ا!مثل، عدن الذي الخشرص
 ال حئة من )أ(٤-٩ ٠ القاعدة . ورد !ا )وفقا ا!ودع من ا!وقع

 يقبل أن ا!تعاقد وللطرف الرباءات(. بشان التعاون !عاهدة' التنفيذية
 هو و-ا بذلك. ملزما يكن $ وإن أخرى طريفة بأية ;ثل تعيني

 للطرف ٨ والقاعدة ٨ ا!ادة تfح عامة، التبليغات . اPال
 به يودع الذي الشلك بشأن الرشوط بعض يطبق بأن ا!تعاقد
 بقبول ا!تعاقد الطرف (٣)٨ ا!ادة وتلزم ايداعه. ووسيلة التوكيل
 عل,ا ا!نصو& الoوذجية الدولية االس:ارة عىل ا!قدم التوكيل

".١("١)٢٠ القاعدة .

توكيل بقبول ا!تعاقد الطرف الفقرة هذه تلزم ٠بÔبÓ سيئة )ق(٣-٧
 أكرث أو واحدة وبراءة أكرث أو واحد طلب خيصن فJا واحد

 اليه يشار ما بقبول أيضا ملزم ا!تعاقد والطرف ذاته. للخشص
 أو الطليلت بلك يتعلق توكيل وهو العام' "التوكيل باصط ح أحيانا

 أن مضنا الoر ويفيد ذاته. للخشصن ا!قبلة و الراهنة الرباءات
 العمل ا!دين القانون . ا!قررة الفرتة . اال حصحيا يكون ال الثوكيل
 أو واحدة سنة مدة مث  تكون كأن ا!ع) ا!تعاقد الطرف . ا!طبق

 نلزم الثانية، اMملة و. الروw. االحتاد قانون عىل بناء سنوات ث ث
 ا!تعاقد الطرف بالتعيني' القاQ يبؤنه استنقاء أي مراعاة "مع العبارة

 ا!مكنة االستنقاءات بعضل ببيان التعيني يبالثرب الذي للخشصل بالfام

 ال ٧ القاعدة فإن ذلك، عدا وفJا الحق. وقت . أو ذاته التوكيل .
العام". "التوكيل بشأن أخرى نثاصيل أية عىل نثف

 ا!تعاقد للطرف jوز ()ب(،٢) الفغزة من الثالثة اMملة عىل وبناء )ق(٤-٧
 طلب للك الواحد التوكيل من منفصلة صورة ابداع يشرتط أن

 للطرف أيضا ٢ ()ب(١)١٠ القاعدة وجتيز التوكيل. ي5لها وبراءة
 إطار . لYكتب ا!مثل يوجهه تبليغ أي تضمني يشرتط أن ا!تعاقد

خا&. أو عام توكيل أي إ1 إشارة أمامه ا!با>ة ا0جراءات أحد
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، "ترمجة و(مة ا!كتب" يقبلها 'لغة بعبارة يتعلق فJا (.وم االفره -ه)ق(٧
 )انظر ا#و1 ا!ادة من "١٣و" "١٢" البندين عىل االط ع يرىج

ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ١٠٠١ الفقرة'

بناء ا#دلة تقدمي يشرتط الذي ا!كتب ه القاعدة' تلزم (.و؛ االفره )ق(٦-٧
ا!ع). البيان صدحة . تشكيكه سبب يذكر أن الفقرة هذه عىل

 ا!كتب ذلك يشك أن ا!عقول من Fن حال ". بعبارة يتعلق وفJا
 بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج بيان"، أي حصة .

ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ١٨-٦ ‘الفقرة )انظر (٦)٦ ا!ادة

A عدد Uقع عن مغوحظءت
((١)٨ لملادة وفقا التبليغات )ايداع

٢٠٠٥ يوذيه/حزيران ٢ حÌ ‘الفقرة هذه تكفل ٠ك i()وو االفرت )ق(١ -٨
 ايداع . ا!عنيني ا#2اص من وغريمه وا!الكني لYودعني اPق

 اPالة . إال متعاقد طرف أي مكتب لدى الورق عىل التبليغات
 jوز التارi، ذلك وبعد )د(. الفرعية الفقرة . عل,ا ا!نصوص

 #غراض إال الورق عىل التبليغات ايداع يستبعد أن ا!تعاقد للطرف
iعىل بناء !هلة ول متثال (١ه) ا!ادة عىل بناء ا0يداع تار 

 من التواZ عىل ٣-٨ والفقرة ه-ه الفقرة )انظر ()د(١)٨ ا!ادة
 بذلك تلزما ا!تعاقد الطرف وليس ا!عاهدة(. عن ا!الحظات

ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٤-٨ والفقرة ()ح(١)٨ ا!ادة )انظر
 الذي ا!تعاقد الطرف مكتب . آثر أي الفقرة هلذه ليس لذلك، ووفقا

 الفقرة هذه تعديل ويقتيض الورق. عىل إال التبليغات ايداع يقبل ال
"ه".٢١ القاعدة عىل بناء ا0مجاع

 ا!تفق البيان الدبلوماw ا!ؤUر اع:د الفغزة، هذه اع:اد وعند )ق(٢-٨
ا!عاهدة، هذه من ()ا(١ )٨ القاعدة تنفيذ تهسيل آجل من التاZ: هيلع
 لYلكية العا!ية لYنمظه العامة اMمعية الدبلوماw ا!ؤUر يدعو

 ا!ساعدة من مزيد توفري إZ ا!تعاقدة وا#طراف )الويبو( الفكرية
 نظام إ1 ا!نفعلة والبلدان §وا ا#قل والبلدان النامية للبلدان النثنية

 حÌ ا!عاهدة هذه عىل ا!ترتبة بالزتاماRا للوفاء اPر االقتصاد
 البلدان أيضعا الدبلوماw ا!ؤUر وحيث التنفيذ. حزي دخوهلا قبل

 وا!اZ النث) التعاون توفري عىل السوق اقتصاد ذات الصناعية
نظام إ1 ا!نتقلة والبلدان §وا ا#قل والبلدان النامية البلدان !صلحة



١ ٢٣ حظات التنفيذية والثحتها البراءات قانون معاهذة عن لتوضيحية لم

.الطرفان عل,ا يتفق وبرشوط طلهبا عىل بناء اPر االقتصاد
 التقدم مراقبة إ1 للويبو العامة اMمعية الدبلوماw ا!ؤUر ويدعو

 تدخل أن ما هلا، عادية دورة 9 . وتقيJه التعاون ذلك . ا!حرز
(.٤ رÚ هيلع ا!تفق )البيان التنفيذ حزي ا!عاهدة

 عىل يه الفقرة' هذه +وجب ا!طبقة الرشوط ():('وا االفره )ق(٣-٨
 ا¾اصهة ا!ادية با!تطلبات ا!تعلقة الرشوط & ا¾صهو وجه

 التنفيذية ال حئة مز ١ ١ القاعدة . وا!قررة الدولية بالطلبات
الرباءات. بشأن التعاون !عاهدة

 للطرف الfاح إ1 خاصة بصفة الفقرة هذه تريم )>():(• االفره )ق(٤-٨
 +ا ا!تعلقة البيانية الرسوم و الوصف دداع يشرتط بأن ا!تعاقد

 جماالت . مهنا العديد ينصب ال? الكبرية بالطلبات يfى
 بوسائل أو إلكرتوين شلك . البيوتكنولوجيا و اPاسوب تكنولوجيا
 اع:اد فإن اPالة، تلك و. الطريقتني. بLتا أو لإلرسال إلكرتونية

 +عاMة لYكتب يfح ا0لكرتوين Fلشلك الورà غري الشلك
 الفقرة هذه أن ا1 ا0شارة وجتدر بفعالية. ونرشها الضخمة الطلبات

()أ(.١) الفرعية الفقرة' أحاكم يتجاوز بأن ا!تعاقد للطرف تfح ال

الرشوط يه الفقرة هذه . ا!قررة الرشوط (. ا()Y) ا!قفرة -ه)ق(٨
 التنفيذية ال حئة من ٤-٩٢ والقاعدة )ثاذيا(٨٩ ا!قاعدة . ا!قررة
 الشلك بعبارة يتعلق وفJا الرباءات. بشان التعاون !عاهدة

 االط ع يريج لإلرسال"، ا0لكرتونية "الوسائل عبارة و ا0لكرتوين"
 من ٣-٨ الفقرة )انظر ()أ(١)٨ ا!ادة بشان الوارد الرشح عىل

 بالربق ا!ودعة التبليغات إ1 وباالضافة ا!عاهدة(. عن ا!الحظات
 عىل أيضا اP» هذا يطبق والفاكس، بعد عن الطباعة وجهاز

 مطبوعة وثيقة ابداع إ1 تؤدي ال ال? لإلرسال ا0لكرتونية الوسائل
 Uنع وال حاسوب. sطة إ1 فاكس بإرسال مث  وتكنيف مكتوبة أو

 وفقا ا0لكرتوين با0يداع الfاح من ا!تعاقد الطرف الفقرة هذه
 يfح الذي ا!تعاقد الطرف بإلزام وتكنيف به. ا¾اصة للرشوط
 التعاون معاهدة . عل,ا ا!نصوص للنبليفات ا0لكرتوين با0يداع

 ا0لكرتوين ا0يداع بقبول الدولية الطلبات خبصوص الرباءات بشأن
 لرشوط وفقا ا0قلJية أو الوطنية بالطلبات يتعلق فJا للتبليفات

الرباءات. بشأن التعاون معاهدة
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 ف,ا ختتلف ال? اPالة معينة لغة . الرشوط حرص وي5ل )ق(٦-٨
 يتعلق فJا الرباءات بشان التعاون معاهدة . ا!قررة الرشوط
 ختتلف فقد وهيلع، اللفات. باخت ف للطلبات ا0لكرتوين با0يداع
ا#جعمية، ا#جبدية عىل نقوم لغة . ا0لكرتوين ا0يداع >وط

 عىل تقوم لغة . ا#لكرتوين ا#يداع >وط عن F#نLزيية،
Fلصينية. أخرى، أجبدية

 ال حئة من )د(٤-٩٢ القاعدة . مشابه §ن يرد ٠§وخك٣و //عفري )ق(٧-٨
 عىل وثيقة إعداد حال و. الرباءات. بشأن التعاون !عاهدة التنفيذية

 الوثيقة اعتبار ا!مكن من مبا>ة، بالفاكس وإرساهلا اPاسوب
أصلية. نخسة +ثابة اPاسوب من انط قا عة ا!طبو

 يه الفقرة هذه . عل,ا ا!نصوص الرشوط (.r)(i) /رعفره )ق(٨-٨
 التنفيذية ال حئة مز ١)ثالثا(-٨٩ القاعدة ا!قررة'. الرشوط
 الوط) ا!كتب القاعدة تلك وUكن الرباءات. بشان التعاون !عاهدة

 من صورة بتقدمي ا!ودع مطالبة من الدولية اPكومية ا!نمظة أو
 الورق عىل مودعة وتكون به تتعلق أخرى وثيقة أية أو الدوZ الطلب

ا!ذكورة. با!عاهدة ا¾اصة ا0دارية للتعلJات وفقا بكزنوين شلك .

٩ القاعدة عن مالحظات

((٤)٨ لملادة وفقا التوقيع بشأن )تفاصيل

 +ا طبي7، 2ص أي توقيع عىل الفقرة هذه تطدق (.وا اتعفري )ق(١“٩
 ويطبق .معنوي 2ص عن نيابة طبي7 2ص توقيع ذلك .

 اس:ارة من التوقيع خانة . الواردة ا!الحظة تقابله الذي '٢" البند
الرباءات، بشان التعاون ليعاهدة . عل,ا ا!نصوص العريضة
معنوي. 2ص عن نيابة يوقع 2ص عىل خاصة، بصورة

 نودع ال? اPاالت مثل حاالت عىل الفقرة هذه نطبق ٠و؛من /رعغزخ )ق(٢-٩
 ورق عىل التبليغات ايداع إ1 يؤدي ;ا بالفاكس التبليغات ف,ا

 عىل أيضا وتطبق بياين. شلك . اليد خبط التوقيع هيلع يظهر
 يظهر حاسوب sطه إ1 الفاكس عرب بإرساهلا ا!ودعة التبليغات

()ج(،٢)٨ للقاعدة ووفقا بياين. شلك . اليد خبط التوقيع عل,ا
 يداع يشرتط أن اPاالت، مجيع . ا!تعاقد، للطرف jوز

 التوقيع عل,ا يظهر ال? ا!رسلة الوثيقة من ا#صعلية الصورة
التوقيع، حصة . ا!كتب يشك أن ا!عقول من Fن وإذا ا#صيل.



التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية ومدالحظات

 )انظر ()ج(٤)٨ ا!ادة عىل بناء ا#دلة تقدمي يل:س أن له فيجوز
 العبارة إ1 وبالنسبة ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ١٢٠٠٨ الفقرة'

 يرىج لإلرسال"، إلكرتونية "وسائل العبارة' و إلكرتوين" شلك’
 )انظر ()أ(٢)٨ القاعدة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع

ا!الحظات(. هذه من )ق(٣-٨ الفقرة

 ا!ودعة التبليغات عىل التوقيع عىل الفقرة هذه تطبق ومح. /مقفره )ق(٣-٩

 #ن (،٤) الفقرة أحاكم عل,ا النتص ال? إلكرتوين شلك .
بياين. شلك . يظهر ال التوقيع

 jوز الذي إلكرتوين" شلك . "التوقيع ان ):()!(. م^ )ق(٤-٩
 شLا ا!ثال، سبيل عىل يتخن، قد اP» هذا عىل بناء اشرتاطه
 Tذا منطقيا مقرتنا أو الكرتوين بجسل مرفقا رمقيا أو الكرتونيا

 عىل موافقته وبيان هيلع ا!وقع لتحديد استخدامه jوز الذي الجسل
 أن أيضا يشرتط أن ا!تعاقد للطرف وjوز فيه. الواردة ا!علومات

 بإلخشرص مرتبطا الكدرونيا شLا يتخن الذي التوقيع ذلك يكوز
 ا!وقع Uكن بوسائل ونعدا ا!وقع تعريف عىل وقادرا وحده ا!وقع

 با!علومات ومتعلقا توقيعه . ا!نفرد حت-ه عىل ا!حافظة من
 تغيري أي عن الكشف Cكن حبيث ا0لكرتوين الجسل . الواردة

 باستخدام الذات لتعريف وسيلة أيضا يكون وقد البيانات. . الحق
Úرس و(مة الخشصية البطاقة ر .

 الوقت . الرباءات بشأن التعاون معاهدة ن:ر ال وµوم. //عفره -ه)ق(٩
mاPالتبليغات عىل إلكرتوين شلك . التوقيع ختصن >وط عىل ا 

بيانيا. شLا عل,ا التوقيع يتخن ال ال? إلكرتوين شلك . ا!ودعة

١ ٠ القاعدة عن مالحظات

 ((٨و) (٦و) )ه(٨ ا!ادة يف إلهيا ا!شار البيانات بشأن )تفاصيل

بيان أي أو التجسيل رÚ اشرتاط jوز . r" اربد Õ، بÔوآ/ /رغقره )ق(١-١٠
 حال و. البيانات. عىل للحصول البند هذا . إليه مشار أخر

 أو الخشصية اهلوية لتحديد رمقا ذلك يكون قد ا0لكرتونية، النبليفات
.التجسيل رÚ نتضمن رمقية Âادة

 الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ,"r اربد §وربك،’و //عفرة )ق(٢-١٠
ا!الحظات(. هذه من )ق(١-١٠الفقرة )انظر "٣()أ("١) الفقرة بشأن



ق(٣-١٠

)ق(٤-١ ’

-ه)ق(١ ’

)ق(٦-١٠

؛ مالحظات

 بذ )تفاصيل

)ق(١-١٢

 العنوان يكون بأن يقيض الذي بالرشط يتعلق فJا (.X) رسة
 عىل االط ع يرىج ا!تعاقد'، الطرف ذلك حيددها أرانن 'عىل

 من ٤-٧ الفقرة- )انطر "٢()أ("١)٧ ا!ادة يشأن الوارد الرشح
.ا!عاهدة( عن ا!الحظات

 عنوان يعترب بأن ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم (.r) رسة
 هو له ;ثل ال الذي اآلخر ا!ع) الخشمن أو ا!الك أو ا!ودع
 "١("٦)٨ ا!ادة عىل بناء القانونية ا¾دمات وعنوان ا!راسلة عنوان

 الذي بالرشط يتعلق وفJا ذلك. خيالف ما بيان عدم حال . "٢ و'
 ا!تعاقد"، الطرف حيددها أرانن 'عىل العنوان يكون بان يقيض
 )انطر "٢()أ("١)٧ ا!ادة بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج

 أن إ1 ا0شارة وجتدر ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٤-٧ الفقرة-
 بيان ا!الك عىل يشرتط أن من ا!تعاقد الطرف Uنع ال (٣) الفقرة-
 إخطارات است م . يرغب ا!الك Fن إذا أراضيه عىل عنوان
ا!حافظه. رسوم بتسديد

 عنوان يعترب بأن ا!تعاقد الطرف اP» هذا يلزم رجمت. رسة
 عىل بناء القانونية ا¾دمات وعنوان ا!راسلة عنوان هو ا!مثل
 يكن $ وإذا ذلك. خيالف ما بيان عدم حال . "٢و" "١("٦)٨ ا!ادة

 الطرف لذلك فيجوز ا!تعاقد، الطرف أراE عىل العنوان ذلك
 العنوان يكون أن يشرتط أن "،٢ ()أ(١)٧ ا!ادة عىل بناء ا!تعاقد،

 ا!تعاقد الطرف حيددها ال? ا#راE عىل ا!مثل يبينه الذي
 االشارة وجتدر ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٤-٧ الفقرة )انطر

 ا!مثل عىل يشرتط أن من ا!تعاقد الطرف Uنع ال (٤)الفقرة أن إ1
 ا!حافظة. رسوم بتسديد إخطاره Tدف أراضيه عىل عنوان بيان

 أيضا ت5ل أن الرفض" "(مة من ا!نشود الفرض ردمن. االغرة
 متنازال الطلب Fعتبار الطلب لرفنن ;اثل أثر هلا ال? اMزاءات

.محسوبا او عنه

١ ٢ القاعدة ن

 (١١ ا!ادة عىل بناء با!هل ا!تعلقة االجراءات وقف ؛ن

 أن لYمثل jوز ()ب(،١)٧ لYادة وفقا ٣F٠وو F واFوا /الفرئىل
ا!الك. أو ا!ودع عن بالنيابة يوقع



٢٧ حظات التنفيذية والثحتها البراءات قانون معاهذة عن لتوضيحية الم

 يلزتم ال ال? با0جراءات قامئة اP» هذا يضع ورFو/من. االفرئ )ق(٢-١٢
 بناء بثا4ا ا!هلة Uديد عىل انينه قو . ينرص بأن ا!تعاقد الطرف

(٢)١١ ا!ادة عىل بناء ا0جراءات مواصلة أو (١ ) ١١ ا!ادة عىل
.بذلك له ح مfو أنه مع

 ملزما ليس ا!تعاقد الطرف أن عىل البند هذا ينعر ,". ٠ اربد )ق(٣-١٢
 أو (١ ) ١١ ا!ادة عىل بناء واحدة مرة من أكرث ا0جراءات بوقف

 +واصلة يلزم ال ،;اثل حنو وعىل .بذلك له ح مfو أنه مع (٢)
 ا!هلة Uديد سبق حال . (٢)١١ ا!ادة عىل بناء ا0جراءات

(٢) أو (١)١١ ا!ادة تتناول وال (.١)١١ ا!ادة عىل بناء ا!عنية
 ;ا الحقة مرة #ية أو ثانية !رة ا0جراءات وقف ١ ٢ القاعدة أو

 ا!نصو& ا!هل من أقرص !هل بال:ديد ا!تعاقد للطرف يfح
 أو إضافية >وط تطبيق أو القاعدة وتلك ا!ادة تلك . عل,ا

ا#مرين. (ا أو ف,ام الواردة الرشوط عن خمتلقة

 منع هو البندين هذين من ا!نشود الفرحرن ".iائ اr/ربدائ )ق(٤-١٢
 وققا التنقيذ عند يكون قد ما عىل اPصول من ا!الك أو ا!ودع
ا!عنية. لإلجراءات مزدوجا

 قوانينه . ينص بأن ا!تعاقد الطرف البند هذا يلزم ال . r" dhJi -ه)ق(١ ٢
 مواصعلة أو ا!حافظة رسوم لشعديد ا!كتب حددها مهلة Uديد عىل

 بناء الرسوم تلك لتسديد مهلة +* يلزمه أنه عىل بشا4ا ا0جراءات
باريس. اتفاقية من (١ ه)ثانيا() ا!ادة عىل

 . Fن ،”٤("٣)١٣و"٦("٥)١٢ القاعدتني اع:اد لدى سدًا. )ق(٦-١٢
 بني ا0جراءات استبعاد ا!ناسب من أن الدبلوماw ا!ؤUر مغهوم

 . عل,ا ا!نصو& االجراءات وقف حاالت من ا#طراف
 القانون ينعر أن ذلك مع فيه ا!رغوب من وأن ١٢ و ١١ ا!ادتني

 تلك . لإلجراءات م ß وقف عىل ا!تعاقدة ا#طراف . ا!طبق
 مصاحل جانب إ1 ا!نافسة الغري مصاحل اPسبان . يأخذ اPاالت
هيلع ا!تفق )البيان االجراءات . ا#طراف غري ا#خرى اMهات

Úه(. ر

 القانون . الواردة ا#حاكم أن اP» هذا يضمن (■d):() االغرة )ق(٧-١٢
 عىل تغلب براءة !نآ ا!قررة ى القصعو ا!هلة خبصعو& ا!طىل
 إدارية إجراءات عىل بناء sددة +هلة ا!تعلقة االجراءات وقف

ا!كتب. يتخهنا



١٣ القاعدة عن مالحظات

 ال زمة العناية وجود لملكتب يتضح أن بعد احلقوق رد بشأن )تفاصيل
(١ ٢ ا!ادة عىل بناء القصد انعدام أو

 ا!الك أو ا!ودع عن بالنيابة يوقع أن لYمثل jوز ٠واÕ //عفره )ق( ١-١٣
()ب(.١)٧ لYادة وفقا

 يلزتم ال ال? با0جراءات قامئة اP» هذا يضع رسء0م. )ق(٢-١٣
 بناء بشا4ا اPقوق رد عىل قوانينه . ينحر بأن ا!تعاقد الطرف

.بذلك له مfوح أنه مع ، ( ١ ) ١٢ ا!ادة عىل

 منع هو البندين هذين من ا!نشود الفرض ٠/٣و اr"/رعنداز )ق(٣-١٣
 وقفا التنفيذ عند يكون قد ما عىل اPصول من ا!الك أو ا!ودع
ا!عنية. لإلجراءات مزدوجا

 والوارد ه رÚ هيلع ا!تفق البيان عىل االط ع يرىج اس"؛". )ق(٤-١٣
ا!الحظات. هذه من )ق(٦-١٢ ‘الفقرن . ذكره

١ ٤ القاعدة عن مالحظات

اضافهتا أو باألولوية ا!طالبة ٦يح٠تص بشأن )تباصيل

(١٣ ا!ادة عىل بناء األولوية حق ورد

 'قبل عبارة من ا!نشود الفرض أن من بالرمغ بÓ. //عفره )ق(١-١٤
 الذي نفسه ا!ع× حتمل أن هو الطلب" لنرش التق) ا0عداد است©ال

 ال حئة من )ب(١ )ثاذيا(-٢٦ القاعدة . الواردة العبارة به تفيد
 أن ا!ع) ا!كتب عىل الرباءات، بشأن التعاون !عاهدة التنفيذية

 ال/يع أو ا!جعل البحث أو ا!بكر للنرش االل:اس zب . يبت
الطلب. لنرش النث) ا0عداد است©ال قبل zبه عدم من

 ا!الك أو ا!ودع عن بالنيابة يوقع أن لYمثل jوز Õ.٣و //عفره )ق(٢-١٤
()ب(.١)٧ لYادة وفقا

 أو با#ولوية ا!طالبة لتصحيح ا!طبقة ا!هلة إن Õ.٢و /رعفره )ق(٣-١٤
 ايداع بعد الطلبات تسمل مكتب ا1 يقدم إشعار +وجب امضافهتا

 التنفيذية ال حنة من )أ(١)ثاذيا(-٢٦ القاعدة عىل بناء دوZ طلب
 من اعتبارا Âرا ١ ٦ تستغرق الرباءات بشان التعاون !عاهدة'

iرا ١ ٦ أو ا#ولوية تارÂ من اعتبارا iا!عدل ا#ولوية تار



١٢٩ حظات التنفيذية والئحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 عرش الستة ا#Âر +هلة ا#خن مع ،ا#مضافة أو ٦التيحص بسبب
 حÌ با#ولوية ا!طالبة تلك نثدمي jوز بأنه وعYا أوال تنقيض ال?

 ويرىج الدوZ. الطلب إيداع تارi مز أÂر أربعة انقضاء
 . ذكره والوارد ٣ رÚ هيلع ا!تفق البيان عىل االط ع

ا!عاهدة'. عن ا!الحظات من ١٧-٦ الفقرة'

 االط ع يرىج ٠ ؤ" " اربد من، I()7و واالفره ا" " اربد وم، االفره )ق(٤-١٤
)ق(١-١٣ الفقرة )انطر (١)١٣ القاعدة بشان الوارد الرشح عىل
ا!الحظات(. هذه من

 تقدمي أو ا#ع ن توجيه اط اشنت jوز ٠//٢ اربد ك،٠كوكوًا االفره -ه)ق(١٤
 من ا!كتب ي:كن حÌ البند هذا . إل,ا ا!شار ا#خرى ا#دلة
 عدم من "٣("٣)١٣ ا!ادة . الوارد الرشط استيفاء . البت

استيفائه.

١ ه القاعدة عن مالحظات

العنوان( أو اال> يف تغيري لقيد )المتاس

 امس . تغيري لقيد باالل:اسات ا!تعلقة ا0جراءات القاعدة هذه توحد )ق(١-١٥
 2ص . تغيري حدوث عدم حال . عنوانه أو ا!الك أو ا!ودع

 بسبب االمس . تغيري أو >كة امس . كتفيري ا!الك أو ا!ودع نلك
 تغيري حدوث حال . (،٨) الفقرة عىل بناء أيضا، وتطبق الزواج.

 ا¾دمات عنوان أو ا!راسلة عنوان . أو عنوانه أو ا!مثل امس .
 ا!الك أو ا!ودع حشحن . تغيري حدوث حال . أما القانونية.

ا!مثل، 2صن . تغيري حبدوث يتعلق وفJا .١ ٦ القاعدة فتطبق
 الوارد الرشح عىل االط ع يرىج اخر، ;ثل تعيني حال . اي

ا!عاهدة"(. عن ا!الحظات من ١-٧ الفقرة )انظر ٧ ا!ادة بشأن

 "قيد" (مة تيغ ا!ادة-ا#و1، من "٧" للبند وفقا واQ. االعرة بدال )ق(٢-١ه
 يتعلق وفJا ا!كتب. =الت . ا!علومات إدراح مغاده فعل 9

 الوارد الرشج عىل االط ع يرىج "ا!الك"، و(مة "ا!ودع" بLمة
 ٦-١ الفقرتني )انظر ا#و1 ا!ادة من "٩و" "٨" البندين بشان

ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٧-١ و

 معروفا، يكن $ أو صدر قد الطلب رÚ يكن $ حال . ٠ "Y' اتعبد )ق(٣—١ ه
.١ ٩ القاعدة أحاكم نطبق



١

)ق(٤-١ه

)ق(٠-١ه

)ق(٦-١ه

)ق(١-'١ه

)ق(٨-١ه

 مسني ابد هذا . إل,ام ا!شار والعنوان االمس يكون اربد"؛".
 فيجوز ذلك، غري عىل اPال Fن وإن ا!ع). ا!كتب =الت .

 حصة عىل أدلة ابداع يشرتط أن ا!ثال، سبيل عىل لYكتب،
 أو سلفا ا!ع) التغيري قيد أو (،٤) الفقرة" عىل بناء ا!قدمة البيانات
االل:اس. . إدراجه

 أو الرباءات لعدد وفقا للرمس ا!حدد ا!بلغ خيتلف قد ,(Y) //§عره
 (.ا!الحظات هذه من )ق(٦-١ه ‘الفقرة )انظر ا!عنية الطلبات

 )انظر (٤)٦ ا!ادة بشان الوارد الرشح عىل أيضا االط ع ويرىج
 ا¾صوص(. وجه عىل ا!عاهدة عن ا!الحظات من ١-ه٦ الفقرة'

 يتضمن بأن بالfاح ا!تعاقد الطرف الفقرة هذه نلزم (.ب /مقفزخ

 وتغيريا سواء حد عىل والعنوان االمس . تغيريا الواحد االل:اس
 أ4ا عىل (هيما. . أو ذاته للخشص طلب أو براءة من أكرث .

 االل:اس من منفصلة صورة ايداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف جتيز
 للطرف مضنا جتيز -ا Tما. يتعلق وبراءة طلب للك الواحد

 رغب إذا وبراءة طلب للك االل:اس من صورة يعد أن ا!تعاقد
 عىل بناء ذلك شاء إن صورة للك إضا. رمس تسديد لقاء ذلك .

(.٢)‘الفقرة

 إيداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف الفقرة هذه جتيز و،من. //عفرت
 . شك هناك وFن مث  معا والعنوان االمس تغيري حال . ا#دلة

 2ص . تغيري الواقع . هو ما بإخغاء يتعلق ال التغيري ذلك أن
 يبني بأن ملزما ا!كتب يكون ه، القاعدة عىل وبناء ا!الك. أو ا!ودع

 من "Fن بعبارة يتعلق وفJا ا!ع). البيان حصة . تشكيكه سبب
 الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ...'،حصة . يشك أن ا!عقول

 ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ١٨-٦ الفقرة )انظر (٦)٦ ا!ادة بشان

 الواردة الرشوط لقامئة الشامل الطابع الفقرة هذه حتذد ودQ. /معفرد
 الواردة نفهسا الرشوط عىل وتنص ٠(٤) إ1 (١) من الفقرات .

 "إذا أي ،١٠ إ1 ٧ من والقواعد ٨و V ا!ادتني . خاص بوجه
 هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع منصوصا ذلك خ ف Fن

 للطرف jوز ال الثانية، اMملة . يرد !ا ووفقا التنفيذية". ال حئة
 صورة كإيداع التغيري بشان Âادة أية ابداع يشرتط أن ا!تعاقد
التجاري. الجسل . >كة امس تغيري قيد من مصذقة



١ ٣ حظات ١ التتغينية بححتها و ابراءات قانون معاهدة' عن لتوضيحية لم

 طبيق عىل ا!غروض اPظر عىل يرتتب والزمن، وامن ر/غقرئز )ق(٩-١ه
()أ(٧) الفقرة عىل بناء القيد ال:اس رفض من &امة أكرث جزاء
 الطلب رفضن عىل انينه قو . ينصن أن ا!تعاقد للطرف jوز أال
 . الواردة الرشوط استيفاء لعدم ا!عنية الرباءة إلغاء أو

 يشأن العامة ا#حاكم عىل أيضا االط ع ويرىج .١ ه القاعدة-

 -ه٩ إ1 ١-٩ من الفقرات )انطر ٩ ا!ادة . الواردة ا0خطارات
ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من

 هذا يطبق ال عنوانه، أو ا!مثل امس بتغيري يتعلق فJا ٠ (واك /اعفرة (زق ١ ٠ — ١ ه
«Pنتيجة ا!مثل 2عن . تغيري حدوث عدم حال . إال ا 

 )انظر (١ )١ ه القاعدة عىل بناء تبديل من يلزم ما الجراء
ا!الحظات(. هذه من )ق(١-١ ه الفقرة

١ ٦ القاعدة عن مالحظات

ا!الك( او ع ا!ود تغيري لقيد )المتاس

 . تغيري لقيد باالل:اسات ا!نغلقة االجراءات القاعدة هذه توحد )ق(١-١٦
 . تغيري عن النامجة التغيريات سJا ال و ا!الك و ا!ودع 2صن
 أو ا!ودع امس . تغيري حدث إذا ١ ه القاعدة وتطبق ا!لكية.

 ان إ1 االشارة وجتدر 2صه. . تغيري حيدث و$ ا!الك
 مكتب لدى ها استيغاؤ ينبيغ ال? الرشوط تتناول ١ ٦ القاعدة

 مثل ا!تعاقد الطرف سلطات من أخرى سلطة أية دون الرباءات
. الرضائب مسلحة

 يشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج (■ Uو/’و االغرة بدرية )ق(٢-١٦
ا!الحظات(. هذه من )ق(٢-١ه الفقرة )انفلر (١)١ه القاعدة بداية

 بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ".٣"اربد )ق(٣-١٦
ا!الحظات(. هذه من )ق(٣-١ ه الفقرة )انطر "٢("١ )١ ه القاعدة

 2ص . التغيري اليه يستند الذي ا#ساس يكون قد ٠ "V' و ارب )ق(٤-١٦
 الرباءة أو الطلب ملكية عن تنازل عقد مث ، ا!الك، أو ا!ودع
 تنظ^ إعادة أو أخرى( إ1 )>كة انضامم Sلية أو ا!عنية
 بنقل s-ة قرار أو القانون فعل أو نثسJه أو ا!عنوي الخشرص
براءة. أو طلب ملكية



١٣٢

-ه)ق(١٦

)ق(٦-١٦

)ق(٧-١٦

)ق(٨-١٦

)ق(٩-١٦

٠٠١١٠-١٦

 أحاكم أحد . الطيا العصلحة عن مثال يرد .٣بكوبك االفرة
 ينص الذي (U.S.C 35. § 267) ا#مريكية ا!حتدة اراليات قانون

 . ال زمة ا0جراءات الختان ا!هلة Uديد لYدير jوز أنه عىل
 الطلب. صاحبة يه ا#مريكية ا!حتدة الواليات Fنت حال

 . اشرتاطها jوز ال? الوثائق اP» هذا حيدد (. ا()Y) /رفعره
 !ا ووفقا عقد. عز ا!الك او ا!ودع 2ص . التغيري جنم حال
 تضمني يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز الفقرة'، بداية . يرد

 Fن حال . العقد بتجسيل نثطق معلومات التغيري لقيد االل:اس
إلزاميا. التجسيل

 يشرتط أن أيضا ا!تعاقد للطرف jوز ٠٢/مطودس"و"/ىت"
 البنود . ذكرها الوارد الوثاثق بإحدى التغيري لقيد االل:اس ارفاق

 تلك من أيا يقبل أن ا!تعاقد الطرف وعىل ".٣" إ1 "١" من
 jوز ال ذلك، عىل وبòء االل:اس. صاحب اختيار حسب الوثائق،
 باالل:اس. ترفق ال? الوثيقة حيدد أن ا!تعاقد للطرف

 يقبل أن ا!تعاقد للطرف jوز أنه (١)٢ ا!ادة من ويستخلص
 أو ٣' إ1 '١' من البنود . sدد هو ;ا أقل عددها يكون وثائق

 صاحب اختدار حسب البنود تلك . ا!قررة الوثائق عن ختتلف
 سبيل وعىل ف,ا. ا!حددة الوثائق أيضا يقبل أن >يطة االل:اس

 نخسة يقبل أن "،٢ ' البند عىل بناء ا!تعاقد، للطرف jوز ا!ثال،
 ملزما يكن $ وإن ذاته ج ا!ستخر من بدال العقد من ح مستخر عن

 نقل وثيقة يقبل أن ا!تعاقد للطرف jوز ;اثل، حنو وعىل بذلك.
 أو اMديد وا!ودع السابق ا!ودع من موقعة تكون مصدقة غري

اMديد. وا!الك السابق ا!الك

 من مستخرح أو صورة عىل التصديق ا!تعاقد الطرف اشرتط وإذا
 اختيار حرية فلYودع "،٢" البند أو "١" البند عىل بناء ا!ودع العقد

 )Fتب العقود )موثق ا!عنية الوثيقة عىل التصديق تتو1 ال? اهليئة
 بذلك(. له مfوحا Fن إن ;ثل أو عامة خمتصة سلطة أو العدل(

 ال "،٣" البند عىل بناء نقل Âادة ايداع االل:اس صاحب اختار وإذا
 بأي الهشادة تلك عىل التصديق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز

 اس:ارة وضع عىل '٤ (١)٢٠ القاعدة' وتنص ا#شاكل. من شلك
النقل. لهشادة §وذجية دولية



١٣٣ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاحذة عن لتوضيحية لم

 أو ا!ودع تغيري جنم حال . اP» هذا يطبق (.Fوك٣و االفره )ق( ١١ “ ١
 أو ا!عنوي الخشص تنظ^ إعادة عن أو انضامم Sلية عن ا!الك
 خصلوث من أكرث ا1 تفيض تنظ^ إعادة Sلية ذلك . )+ا نثسJه
 بصورة االل:اس إرفاق يشرتط أن ا!تعاقد للطرف وjوز واحد(.

 للحقوق ختويل أي و ذلك تثبت خمتصة سلطة عن صادرة وثيقة من
 يشرتط أن له وjوز التجاري. الجسل من ح مستخر مثل ا!عنية

 النخسة ابداع يشزنط أن Cكنه وال فقط الوثيقة من صورة ابداع
 السابق ا!ودع جانب من الوثيقة من الصورة توقيع أو ا#صلية
 برشط يتعلق وفJا اMديد. وا!الك السابق ا!الك او اMديد وا!ودع
 . الوارد الرشح عىل االط ع يرىج الصورة، عىل التصديق

.ا!الحظات هذه من )ق(٩-١٦ الفقرة'

. التغيري يمجن $ حال . اP» هذا يطبق ():(•X) )ق(اررسه١٢٠١
 ي ا!عنو الخشرص تنظ^ اعادة أو انضامم Sلية أو عقد عن ا!لكية

 من أكرث إ1 تفيض تنظ^ إعادة Sلية ذلك . )+ا نثسJه أو
 يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز اPالة، هذه و. واحد(. 2ص
 jوز وال التغيري. تثبت وثيقة أية من بصورة االل:اس إرفاق

 عىل الوثيقة من ا#صلية النخسة يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف
 من الوثيقة تلك من الصورة عىل التصديق يشرتط أن له jوز أنه
 سلطة أو العدل( )الاكتب العقود موثق أو أصدرRا ال? السلطة قبل

 اختيار حسب بذلك له مfوحا Fن إن ;ثل أو عامة خمتصة
االل:اس. صاحب

 عىل بناء ا¾صوص، وجه عىل اP»، هذا يطبق . ():(ب ا!قفرة )ق( ١٣- ١
 الذي ا!لكية أو الطلب . الرشيك Fن حال . ا!طبق، القانون

 أخر >يك أي افقة مو إ1 حيتاح الرباءة أو الطلب . حصته ينقل
 حيدد أن ا!تعاقد الطرف وعىل التغيري. عىل ا!لكية أو الطلب .

 الصورة Fنت إذا ما حتديد ذلك . +ا التغيري عىل ا!وافقة >وط
 حصة لبيع ا!لكية أو الطلب . الرشFء بني أبرم سابق عقد من
 الرضوري من Fن إذا وما اP» هذا عىل بناء Fفيا دلي  تعذ

ا!وافقة. يتضمن الذي التبليغ عىل التوقيع

١٤٠١.pا )ق(/سبJعىل االط ع يرىج ا!كنب"، يقبلها لغة’ بعبارة يتعلق ف 
 ١٠-١ الفقوة' )انظر ا#و1 ا!ادة من ١٢ البند بشان الوارد الرشح

 فريىج "ترمجة (مة خيص فJا أما ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من
ا#و1. العادة ض"١٣" البند . الوارد التعريف عىل االط ع



١٣٤

 بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ٠و،مووهك )ق(مه×١-ه١٦

 )ق(من٦-١-ه)ق(وه١ه الفقرتني )انظر (٣(و)٢)١ه القاعدة
ا!الحظات(. هذه

 . ا#دلة تقدمي اشرتاط ‘الفقرة هذه عىل برنء jوز (.وأ ؤق(//عفره١٦-١٦
مث . االل:اس حصة . ا!كتب يشك ان ا!عقول من Fن حال

(٤)١ه القاعدة بشان الوارد الرشح عىل أيضا االط ع ويرىج
ا!الحظات(. هذه من )ق(٧-١ ه الفقرة )انظر

 الشLية الرشوط لقامئة الشامل الطابع الفقرة هذه حتدد (.V) )ق(القفرة١٧٠١٦
 لقيد باالل:اس يتعلق فJا (٦) إ1 (١) من الفقرات . الواردة

 تكون أن مث  ا!حظورة الرشوط بني ومن ا!الك. أو ا!ودع تغيري
 حصيفة . التغيري بشان إع ن بنرش رهنا االل:اس قبول إماكنية

 ا!وضوعية الرشوط حتدد ال ا!عاهدة أن إ1 ونظرا أكرث. أو
 للطرف jوز (،٢)٢ ا!ادة عىل بناء التغيري بصحة ا!تعلقة
 أو موضويع طابع ذات إضافية >وط استيفاء يشرتط أن ا!تعاقد

Zاالت . -ا ماPالوصاية. أو ا#ف س أو با#رث ا!تعلقة ا
 . خاص بوجه الواردة نفهسا الرشوط عىل ‘الفقرة هذه ونتصل
 ذلك خ ف Fن "إذا أي ،١٠ إ1 ٧ من والقواعد ٨و ٧ ا!ادتني

التنفيذية". ال حئة هذه . مقررا أو ا!عاهدة . هيلع منصوصا

 (٦)١ه القاعدة بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج )ق(//قفرهمب.١٨٠١٦
.ا!الحخ ت( هذه من )ق(٩-١ه الفقرة )انظر (٧)و

 الطرف سJا وال ا!تعاقد، للطرف الفقرة هذه جتيز (.V )ق(//قفره١٩٠١٦
 يستبعد أن الفعيل، ع ا!خرت بامس الرباءة طلب ايداع يشرتط الذي

ا!خرتع، بصفة ا!تعلقة التغيريات عىل ١٦ القاعدة أحاكم تطبيق
 يكون ال حÌ الثانية اMملة أدرجت وقد بذلك. تلزمه ال أ4ا عىل

.للشك جمال هناك

١ ٧ القاعدة عن مالحظات

عيين( تأمني أو ترخيص لقيد )المتاس

 ض Fن حال ". عبارة من يستخلص بoو/من. ا!تفرة بدايب )ق(١-١٧
 ا!طبق القانون عىل بناء براءة أو طلب بشأن ترخيص قيد اMائز

ذلك قيد عىل قوانينه تنرص بأن ملزما ليس ا!تعاقد الطرف أن



١٣٥ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 حيدد أن القيد بذلك يfح متعاقد طرف #ي وأن الرتخيص
 ملزما ا!تعاقد الطرف يكون ال وهيلع، قيده. jوز الذي الرتخيص

 ٧ للبند ووفقا .١٧ القاعدة عىل بناء الرتاخيرص لقيد نظام بوضع
 ا!علومات إدراج مغاده فعل 9 "قيد (مة تع) ا#و1، ا!ادة من

. ا!كتب =الت .

 بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج .٣ك )ق(٢-١٧
ا!الحظات(. هذه ض )ق(٣-١ ه الفقرة )انظر "٢("١ )١ ه القاعدة

 الوارد الرشح عىل االط ع يرىج .7’٠ميمراكربك،س )ق(٣-١٧
 هذه -ه)ق(من١٦ الفقرة )انظر "٢()ب("١)١٦ القاعدة يشأن

ا!الحظات(.

 أية Cنع ال اP» هذا أن ا0شارة-إ1 جتدر (.بنمو/ االفرئ )ق(٤-١٧
 الرضائب مصلحة مثل ا!تعاقد للطرف التابعة السلطات من سلطة

 . ا#طراف عىل تشرتط أن من با0حصاءات ا!عنية اهليòت أو
 لذلك ا!طبق القانون مع ت:اÛ معلومات توفري الرتخيص اتفاق

 ا!طبقة االعتبارات أساسا تتشابه ذلك، جانب وا1 ا!تعاقد. الطرف
 اتفاقا الرتخيص Fن حال . اشرتاطها jوز ال? الوثائق عىل

 عىل بناء ا!طبقة واالعتبارات اP» هذا عىل بناء حبرية مربما
)ق(١٠-١٦ إ1 )ق(٦-١٦ من الفقرات )انظر ()أ(٢)١٦ القاعدة-

 . الواردة االتفاق "مقاطع عبارة وت5ل ا!الحظات(. هذه من
 ال? والفرتة با#راE ا!تعلقة ا!علومات خاص، بوجه '،٢' البند

 منح . اPق ختويل وإماكنية الرتخيص بشأن االتفاق ف,ا ي/ي

الباطن. من ترخيص

 أن اP»، هذا عىل بناء ا!تعاقد، للطرف jوز .من٠§وكaJiJI (x -ه)ق(١٧
 له ا!رخص أو ا!الك أو ا!ودع افقة مو نتضمن وثيقة ابداع يشرتط

 الرتخيص . أو ا!لكية . أو الطلب . الرشيك أو االستئثاري
 الرتخيص قيد عىل االتفاق . طرفا يكون ال ;ن االستئثاري

 منح قد ا!الك أو ا!ودع Fن حال و. حبرية. مربما اتفاقا بوصفه
 ا!تعاقد للطرف jوز مث ، براءة أو طلب بشان استئثاريا ترخيصدا

 آخر ترخيص قيد عىل االستئثاري له ا!رخص موافقة يشرتط أن
 تلك أو الطلب ذلك بشان فيه طرفا االستئثاري له ا!رخص يكون ال

 موافقة يشرتط أن ا!تعاقد للطرف jوز ;اثل، حنو وعىل الرباءة.
له ا!رخص Cحنه الباطن من ترخيص عىل ا!الك أو ا!ودع



١٣٦

 بنصيبه ترخيصا ا!لكية أو الطلب . >يك منع إذا و االستئثاري.
 يشرتط أن أيضا ا!تعاقد للرتف jوز الرباءة، أو الطلب من

 الرتخيص أو ا!لكية أو الطلب . اخر >يك أي افقة مو
 ا!لكية أو الطلب . لرشيك وjوز .الرتخبحر قيد عىل االستئثاري

 ا!لكية أو الطلب . الرشFء مجيع +ثل االستئثاري الرتخيرص أو
 وال عهنم. بالنيابة التغيري عىل افق يو ان االستئثاري الرتخيص او

 اPصول ف,ا Cكن ال ال? اPالة التنفيذية ال حئة أو ا!عاهدة حتدد
 االستئثاري الرتخيص أو ا!لكية أو الطلب . >يك موافقة عىل

 نبىق وبالتاZ مث ، الخشرص بذلك االتصال من ال:كن عدم بسبب
.ا!تعاقد الطرف لذلك ا!طبق القانون مسائل من مسالة اPالة تلك

()د(٢)١٦ القاعدة يشأن الوارد الرشح عىل أيضا االط ع ويرىج
ا!الحظات(. هذه من )ق(١٣-١٦ الفقرة' )انظر

 تقدمي حال . خاص يوجه امس هذا يطبق ():(■X) دمه )ق(٦-١٧
 طوعيا ليس آخر ترخيص أي أو إجباري ترخيص لقيد ال:اس
اخرى. خمتصة سلطة أو s-ة ض صادر لقرار نتيجة

 بشأن ارد الو. الرشح عىل االط ع يريج (.r) امه )ق(٧-١٧
ا!الحظات( هذه هن )ق(١٤-١٦ الفقرة )انظر (٣)١٦ القاعدة

 بشان الوارد الرشح عىل االط ع يريج ورم. و،،نمومئ )ق(٨-١٧

)ق(ض٦-١-ه)ق(وه١ه الفقرتني )انظر (٣(و)٢)١ه القاعدة
ا!الحظات(. هذه

 بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ك.١ىمزوًا§ور/ )ق(٩-١٧
)ق(١٧-١٦)ق(و١٦-١٦ الفقرتني )انظر (٧(و)٦)١٦ القاعدة

ا!الحظات(. هذه من

 بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ودQ. )ق(/دععره١٠٠١٧
(.ا!الحظات هذه من )ق(٩-١ ه الفقرة )انظر (٧)و (٦)١ ه القاعدة

 تأمني مثل عي)، تأمني قيد عىل '١" البند ينص (.V اتعفرن )ق(١١-١٧
 تسديد مضان Tدف عقد بإبرام مكتسبا يكون طلب، أو برباءة متعلق

 حال . الزتامات أو خسائر عن التعويض أو أداهئا أو االلزتامات
 قرض عىل كضامن الرباءة أو الطلب يتضمهنا ال? اPقوق رهن
 بالنسبة اPال هو -ا ا!تعاقد، الطرف يكون ال ذلك، ومع مث .

قوانينه . ينص بأن ملزما (،١) الفقرة عىل بناء الرتاخيص قيد إ1



٣٧ حظات التنفيذية والئحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 أن القيد بذلك يfح متعاقد طرف و#ي العينية، التأمينات قيد عىل
 يoل ;اثل، حنو وعىل قيدها. jوز ال? العينية التأمينات حيدد
 قوانينه . ينص بأن ملزما لنب ا!تعاقد الطرف أن عىل "٢" البند

عي). تأمني أو ترخيص قيد شطب عىل

 من يلزم ما مع (٨) إ1 (١) من الفقرات أحاكم تطبيق وعند )ق(١٢-١٧
 لLمة تكون شطريقيده، أو عي) تاين لقيد ال:اس عىل تبديل

 ا!عاين له ص 'ا!زن وعبارة ا!رخص' و(مة "الرتخيرص
 يوفر الذي الخشص وعيارة العي) التأمني بعبارة ا!مشولة

 عىل العي)' التأمني من ا!ستفيد الخشمر ' وعبارة العي)" التأمني

.Zالتوا

١ ٨ القاعدة ض مالحظات

(غ/١ ٦ر١ر;دع ردعى ورUك

 االل:اس بشان الشLية وا0جراءات الرشوط ‘القاعدة هذه حتدد ()ق ١-١٨
 الفحص أو بالبحث يتعلق ال خطأ لتصحد ا!كتب ا1 ا!وجه

 للطرف jوز ال? ا!وضوعية الرشوط حتدد وال ا!وضويع.
 وعىل .(٢)٢ لYادة وفقا التصحيح إماكنية لبيان يطبقها أن ا!تعاقد

 التصحيح يكون أن يشزنط أن ا!تعاقد للطرف jوز ا!ثال، سبيل
 مطروح هو ما سوى به يقصد ال حÌ فيه لبس ال واحضا

 هلذا ال:اس يوجه $ ما الطلب ٠٦تصيحم أيضعا حتدد ال و . للتصدحيحم
 طوعا إما الرسوم أو ا!طالب أو الوصف لتعديل سJا وال الفرنل

.يع ا!وضو الفحص أثناء أو البحث تقرير است م عقب

 . ا!كتب' =الت . 'ا¾طأ عبارة تفعرث من. ا()وا /معفره ردايه )ق(٢-١٨
 عبارة بشان ا#و1 ا!ادة من ٦ البند . الوارد التعريف ء ضو

(.‘ا!عاهدة عن ا!الحظات من ٤٠١ الفقرة )انطر ا!كتب '=الت
 بناء بشأ4ا ال:اس توجيه jوز ال? ا#خطاء عىل ا#مثلة ومن

 ا!تعلقة والتفاصيل غرافية الببليو البيانات . أخطاء (١) الفقرة عىل
 . الواردة الرسوم أو ا!طالب أو الوصف أو با#ولوية با!طالبة

 تصحيحه 'Cكن عبارة من ويستخلصن ا!عنية. الرباءة أو الطلب
 ال? ا#خطاء حتدد ال القاعدة هذه أن ا!طبق" القانون عىل بناء

يرىج "ا!الك"، و(مة 'ا!ودع" بLمة يتعلق وفJا تصحيحها. Cكن



١٣٨

)ق(٣-١٨

)ق(٤-١٨

-ه)ق(١٨

)ق(٦-١٨

)ق(٧-١٨

)ق(٨-١٨

)ق(٩-١٨

 ا#و1 ا!ادة من "٩و" "٨" البندين بشأن الوارد الرشح عىل االط ع
 ا!عاهدة(. عن ا!الحظات من ٧-١ و ٦-١ الفقرتني )انظر

 بشأن الوارد الرشح عىل االظ ع يرىج االدم".
 ا!الحظات(. هذه من )ق(٣-١ه الفقرة- )انظر "٢("١)١٥ القاعدة

 يداع يشرتط أن ا!تعاقد للطرف اP» هذا jيز <(.7()لوا //عفره
 آو الورق( عىل مودع طلب حال . بديلة صفحة )مثل بديل جزء
 حال و. اب(. الصو و با¾طا قامئة )مثل التصحيح يتضمن جزء

 أن لYكتب jوز براءة، أو طلب من أكرث عىل االل:اس تطبيق
 منفص  يكون التصحيح، يتضمن جزء أو بديل جزء يداع يشزنط

ا!كتب. Sل لتيسري وبراءة، طلب للك

 يرفض أن ا!تعاقد للطرف اP» هذا jيز ():('وا ا!ثغرة
 عىل قادر غري االل:اس صاحب Fن حال . خطا لتصحيح ال:اسا
 إذا أي نية، حسن عن ارتكب ا!ذكور ا¾طا أن يفيد إع ن يداع

 ا!تعاقد الطرف وعىل مث . التضليل . نية عن ا¾طا ارتكب
النية. حسن تعريف ا!ع)

 ال:اسا يرفض أن ا!تعاقد للطرف اP» هذا jيز ():('وا ا!قفرة
 تاخري أو mوري غري تاخري هناك Fن حال . خطا لتصحيح

 الطرف وعىل ا¾طا. اكتشاف بعد االل:اس توجيه . متعمد
 وعىل ا!تعمد. او الرضوري غري التاخري تعريف ا!ع) ا!تعاقد

 توجيه حال . mوري غري التاخري يعترب قد ا!ثال، سبيل
ال زمة. العناية ي ء دون االل:اس

 بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج (. ا()X) //عفرة
 ا!الحظات(. هذه من -ه)ق(١ه الفقرة- )انظر (٢)١ه القاعدة

 (٣)١ه القاعدة- بشان الوارد الرشح عىل االط ع يرىج من.٣و االغزن
 ا!الحظات(. هذه من )ق(٦-١ ه الفقرة )انظر

 أدلة نثدمي يشرتط أن ا!تعاقد للطرف اP» هذا jيز (.و، االفره
 . الشك ا!عقول من Fن حال . ا¾طأ لتصحيح ال:اس أي تدمع
 إليه ا!شار االع ن من بالرمغ مث  نية حسن عن ارتكب ا¾طأ أن

 أن . الشك ا!عقول من Fن حال . أو ()ج(١ ) الفقرة .
 بعد التاخري قصد دون أو Cكن ما بارسع توج,ه Q االل:اس
من )ق(٦-١٨ الفقرة أيضا )انظر ()د(١ )للفقرة وفقا ا¾طأ اكتشاف



١٣٩ حظات التنفيذية والنحتها البراءات قانون معاهدة عن لتوضيحية لم

 بشان الوارد الرشح عىل أيضا االط ع ويرىج ا!الحظات(. هذه
ا!الحظات(. هذه من )ق(٧-١ه الفقرة' )انظر (٤)١ه القاعدة

 )ه( ١٥ القاعدة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج (.وه //فغرة ؤق( ١٠-١٨
 بالقيود يتعلق وفJا ا!الحظات(. هذه من )ق(٨-١ ه الفقرة )انظر

 الرشح عىل االط ع يرىج الشLية، الرشوط عىل ا!غروضة
ا!الحظات. هذه من )ق(١-١٨ الفقرة . الوارد

 (٦)١ه القاعدة بشأن الوارد الرشح عىل االط ع يرىج ٠وًامن )ق(س١١-١٨
ا!الحظات(. هذه من )ق(٩-١ه الفقرة )انظر (٧)و

 سJا وال ا!تعاقد، للطرف الفقرة' هذه جتيز (. ا()V) )ق(//فغرة١٢-١٨
الفعيل، ا!خرتع بامس الرباءة طلب يودع أن يشرتط الذي الطرف

 ن تكو أحاكما ع ا!خرت بصمغة ا!تعلقة التغيريات عىل يطدق أن
 تضاف أو (٦) إ1 (١) من الفقرات . الواردة ا#حاكم عن خمتلفة

إل,ا.

 الشك. إزالة هو اP» هذا من ا!نشود الفرض . ()/\كول_، )ق(//فغرة ١٣-١٨
 لصاحب jوز أنه عىل ا#مريكية ا!حتدة الواليات قانون وينرص

 براءة تصحيح Tدف الرباءة اصدار 0عادة طلبا يقدم أن الرباءة
 نطاق #ن ذلك . شك هناك يكون قد أو الغية أو سارية غري

 . نية دون مرتكب ¾طأ نتيجة ينبيغ ;ا أوسع أو أضيق ا!طالب
التضليل.

١ ٩ القاعدة ض مالحظات

رمفم ردوبر1 /رطغدب تعريب و>نفة

 يكون ال? والعنا& البيانات الفقرة هذه حتدد (.وو //عفرة )ق(١-١٩
 بناء الطلب رÚ إيداع اشرتط حال . بقبوهلا ملزما ا!تعاقد الطرف

"٢()أ("١)١٦ و"٢("١)١ه "و٢()أ("١)١.)ه()أ(و٢ القواعد عىل
 $ أو صدر قد الرÚ ذلك يكن و$ "٢()أ("١)١٨و "٢()أ("١)١٧و

 جتيز الفقرة هذه أن (١)٢ ا!ادة من ويستخلصن معروفا. يكن
 البنود . ا!حددة ا!علومات من أقل -ية يقبل أن ا!تعاقد للطرف

للتعريف. أخرى وسائل عل,ا، ع وة يقبل، أن أو "٣ ' إ1 "١" من



٢. القاعدة عن مالحظات

المنوذجية( الدولية االسمتارات )وضع

 اس:ارة بشأن اP» هذا . إل,ا العشار التعدي ت (.X) االعرن )ق(١ -٢ ٠
 يه الرباءات بشان التعاون معاهدة . عل,ا ا!نصوص العريضة
 وفقا وإقلJية وطنية طليات ايداع إ1 الرامية التعدي ت

 هذه من )ق(٢-٣ الفقرة )انظر "١("٢)٣ والقاعدة ()ب(٢)٦ للعادة
 عل,ا ا!نصوص العريضة اس:ارة ضع و وسيس:ر (.ا!الحظات

 بناء الدولية الطلبات ايداع Tدف الرباءات بشان التعاون معاهدة .
 ٨٩ القاعدة' . ا!ذكورة ا0دارية التعلJات من جكزء ا!عاهدة عىل
الرباءات. بشان التعاون معاهدة من

٢ ١ القاعدة عن مالحظات

 ((٣)١٤ العادة عىل بناء القواعد بعض لتعديل االمجاع )Aط

أية عىل ()أ(١ه) ا!ادة النتص اPاm، الوقت . صد",". )ق(١-٢١
نتفيذية. قواعد

 أحاكم عىل (١)٣ القاعدة ننص اPاm، الوقت . ".r" اصد )ق(٢-٢١
".٣("١)٦ العادة . إل,ا ا!شار النتفيذية ال حئة

 أحاكم عىل (٣)٣ القاعدة تنص اPاm، الوقت . .٠٣" صد )ق(٣-٢١
(.٣)٦ العادن . إل,ا العشار التنفيذية ال حئة

 أحاكم عىل (١)٧ القاعدة تنص اPاm، الوقت . ن". اصد )ق( ٤-٢١
".٣()أ("٢)٧ العادة . إل,ا العشار النتفيذية ال حئة
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