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 مقدمةة

 

شور نصوص وثيقة الهاي ( يف (1960یتضمن هذا امل ) التفاق 1999) ووثيقة ج
لتصاممي الصناعية، ویتضمن أیضا  ويل  سجيل ا شأن ال هومل نّص الهاي  وثيقة استو

 ).1967(التمكيلية 

ذیة املشرتكة ل ویتضمن أیضا الهاي التفاق  1960ووثيقة  1999وثيقة الالحئة التنف
ت اإلداریة املقاب لها.  والتعل

لتصاممي الصناعية 1934أما نّص وثيقة لندن ( ويل  سجيل ا شأن ال ) التفاق الهاي 
ذیة  التفاق الهاي اليت  1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999لوثيقة املشرتكة ونّص الالحئة التنف
زي النفاذ يف  لت  ر  1د شور آخر (2009ینا صدر يف م شور الویبو رمق ، ف انظر م

272.( 
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 1960نومفرب  28وثيقة الهاي الصادرة يف  -أوال  
تقامئة   احملتو

شاء احتاد :1 املادة  إ
 تعاریف :2 املادة
 احلق يف إجراء إیداع دويل :3 املادة
ويل أو عن طریق اإلدارة  :4 املادة ب ا ى املك  الوطنيةاإلیداع 
ت الطلب :5 املادة  شلك اإلیداع؛ حمتو
ة  :6 املادة رش؛ إ ل ال رش؛ تأج سجيل؛ ال رخي ال لتصاممي؛  ويل  السجل ا

لجمهور  احملفوظات 
ر القانونية لإلیداع املسجل :7 املادة  اآل
ر القانونية؛ سبل الطعن يف الرفض؛ املتطلبات :8 املادة  رفض اإلدارة الوطنية لآل

ى اإلدارة الوطنية ستوىف  ة احملمت الواجب أن   اإلضاف
 حق األولویة :9 املادة
 جتدید اإلیداع :10 املادة
 مدة امحلایة :11 املادة
ة :12 املادة  التغيريات اليت تؤر يف امللك
يل عن اإلیداع :13 املادة  الت
ولية حلفظ احلق :14 املادة  التأشري بعالمة؛ اإلشارة ا
 الرسوم :15 املادة
ول املتعاقدة :16 املادة  الرسوم اليت تعود 
ذیة :17 املادة  الالحئة التنف
رشیعات الوطنية ومعاهدات حق املؤلف :18 املادة ة مبوجب ال  تطبيق امحلایة املمنو
 ] حتذف [ :19 املادة
 ] حتذف [ :20 املادة
 ] حتذف [ :21 املادة
 ] حتذف [ :22 املادة
ع؛ التصدیق :23 املادة  التوق
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 نضامم :24 املادة
رشیع الوطين :25 املادة تفاق مبوجب ال  تطبيق 
زي النفاذ :26 املادة خول   ا
 األرايض :27 املادة
 النقض :28 املادة
 املراجعة :29 املادة
ات اإلقلميية :30 املادة مو  ا
 1934أو وثيقة سنة  1925تطبيق وثيقة سنة  :31 املادة
 الربوتوول املرفق :32 املادة
ع؛ الصور املعمتدة :33 املادة  التوق

  
 

ل تطبيق وثيقة سنة  الربوتوول: ات  1960اح ىل اإلیدا عاقدة  ل دو م من ق
و سبة إىل هذه ا ولية املن  ا
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 1املادة  

لتصاممي الصناعية. )1( ويل  اصاً لإلیداع ا ول املتعاقدة احتاداً  شئ ا  ت

دها أن تصبح  جيوز )2( ة الصناعية و ويل محلایة امللك حتاد ا ول األعضاء يف 
تفاق.  أطرافاً يف هذا 

 2املادة 

تفاق:  ألغراض هذا 

لتصاممي الصناعية،  "1925اتفاق سنة "تعين عبارة  ويل  شأن اإلیداع ا اتفاق الهاي 
 ؛1925نومفرب  6املعقود يف 

لتصاممي الصناعية،  "1934اتفاق سنة "وتعين عبارة  ويل  شأن اإلیداع ا اتفاق الهاي 
 ؛ 1934یونيو  2واملراجع يف لندن يف  1925نومفرب  6املعقود يف 

تفاق"وتعين عبارة  لتصاممي الصناعية، كام  "هذا  ويل  شأن اإلیداع ا اتفاق الهاي 
 هو موضوع مبوجب هذه الوثيقة؛

تفاق؛الالحئة التنف  "الالحئة"وتعين لكمة   ذیة لهذا 

ويل"وتعين عبارة  ب ا ة الصناعية؛ "املك ويل محلایة امللك حتاد ا ب   مك

ويل"وتعين عبارة  ويل؛ "اإلیداع ا ب ا ى املك  أي إیداع جيرى 

عاقدة؛ "اإلیداع الوطين"وتعين عبارة  و م ى اإلدارة الوطنية   أي إیداع جيرى 

دة تصاممي؛ "تعدداإلیداع امل "وتعين عبارة  شمل   أي إیداع 

شأ إیداع دويل"وتعين عبارة  شأة  "دو م و املتعاقدة اليت مي فهيا املودع م ا
ددها املودع يف طلبه إذا اكن  و املتعاقدة اليت  دیة، أو ا ة و ق صناعية أو جتاریة حق

و امل  دیدة؛ أو ا عاقدة  يل يف دول م شآت من هذا الق تعاقدة اليت یقع فهيا حمل مي م
و املتعاقدة اليت  عاقدة؛ أو ا يل يف أیة دو م شأة من هذا الق إقامة املودع إذا مل مي م

عاقدة؛ ه يف دو م  هو من مواطنهيا، إذا مل یقع حمل إقام
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دة"وتعين عبارة  ل و اليت جتري حفصاً  رشیعها الوطين  "ا عاقدة ینص  أیة دو م
دة لك ىل ن شأن   ً ظام یتطلب أن جتري إدارهتا الوطنية حبمك وظيفهتا حبثاً وحفصاً متهيد

ة.  التصاممي املود

 3املادة  

شأة صناعية أو  ن یقميون أو ميلكون م اص ا ول املتعاقدة أو لألش جيوز ملواطين ا
كونوا من مواطنهيا أن یودعوا تصاممي  عاقدة دون أن  دیة يف أرايض دو م ة و ق جتاریة حق

ويل.  ب ا  ى املك

 4املادة 

ويل: )1( ب ا ويل يف املك  جيوز إجراء اإلیداع ا

ارشة .1  م
. أو .2 و بذ رشیع هذه ا عاقدة إذا مسح  و م  عن طریق اإلدارة الوطنية 

عاقدة بأن یقدم لك إیداع دويل تعترب  )2( رشیع الوطين ألیة دو م يض ال جيوز أن یق
اة هذا احلمك يف  دم مرا شئه عن طریق إدارهتا الوطنية. وال یؤر  و أهنا دو م هذه ا

ر النامجة عن اإل ول املتعاقدة األخرى.اآل ويل يف ا  یداع ا

 5املادة 

دة أو أكرث، أو أیة  )1( ة وا ىل طلب، وصورة فوتوغراف ويل  شمتل اإلیداع ا
لهيا يف الالحئة. سدید الرسوم املنصوص  لتصممي، وستلزم   رسوم ختطيطية أخرى 

ىل ما یيل: )2(  حيتوي الطلب 

ول املتعاقدة اليت یط .1 فذاً فهيا؛قامئة  ويل  كون اإلیداع ا  لب املودع أن 
 حتدید السلعة أو السلع اليت یعزتم أن یدمج فهيا التصممي؛ .2
شئ حق األولویة، إذا رغب املودع يف  .3 ي ی و ورمق اإلیداع ا لتارخي وا بيان 

هيا يف املادة  ألولویة املشار إ  ؛9املطالبة 
 لهيا الالحئة.أیة معلومات أخرى تنص  .4
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ىل ما یيل: (أ) )3( ، جيوز أن حيتوي الطلب  ىل ذ  الوة 

لتصممي؛ .1 لعنارص املمزية  ضب   وصف مق
لتصممي؛ .2 قي  ه امس املبتكر احلق الن یبني ف  إ
ليه يف املادة  .3 صوص  رش، كام هو م ل ال س تأج  ).4(6ال

لطلب أیضاً عينات أو مناذج (ب) رفق  لسلعة أو السلع اليت أدمج  جيوز أن 
 فهيا التصممي.

رد يف  )4( ا يف سلع  دة تصاممي یعزتم إدما ىل  شمتل اإلیداع املتعدد  جيوز أن 
لتصممي، املشار إليه يف املادة  ويل   .-4)2(21نفس صنف التصنيف ا

 6املادة  

لتصاممي، وسجل  )1( ويل  لسجل ا ويل أن حيتفظ  ب ا لمك غي  ی
اتاإل ولية. یدا  ا

ويل  )2( ب ا ه املك سمل ف ي  ويل قد أجري يف التارخي ا یعترب أن اإلیداع ا
سدیدها مع الطلب، والصورة أو الصور  الطلب املقدم حسب األصول، والرسوم الواجب 
ه آخر هذه  ي أجنزت ف لتصممي، أو يف التارخي ا ة أو أیة صور ختطيطية أخرى  الفوتوغراف

سجيل نفس التارخي.اإلجراء ويل يف نفس الوقت. وحيمل ال ب ا سلمها املك  ات إذا مل ی

رش ما یيل يف  (أ) )3( ويل أن ی ب ا لمك غي  سبة إىل لك إیداع دويل، ی ل
 رشة دوریة:

ة أو الرسوم  .1 أللوان عن الصور الفوتوغراف سخ  ألسود واألبيض، أو  سخ 
ة  ىل طلب املودع؛التخطيطية األخرى املود  بناء 

ويل؛ .2  رخي اإلیداع ا
لهيا يف الالحئة. .3  املعلومات املنصوص 

وریة إىل اإلدارات الوطنية يف  (ب) رشة ا رسل ال ويل أن  ب ا لمك غي  ی
 أقرب وقت ممكن.
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رش املشار إليه يف الفقرة ( (أ) )4( ل ال ىل طلب املودع طوال  (أ) )3یؤ بناًء 
رخي اإلیداع الفرتة  اوز هذه الفرتة اثين عرش شهراً اعتباراً من  اليت یطلهبا. وال جيوز أن تت

رخي األولویة. ألولویة، فإن هذه الفرتة تبدأ اعتباراً من  ا املطالبة  ويل. بيد أنه يف   ا

لمودع أن یطلب  (ب) اله، جيوز  هيا يف الفقرة الفرعية (أ) أ الل الفرتة املشار إ
ىل دو ال  رص حسب اإلیداع  ه يف أي وقت اكن. وجيوز أن یق سحب إیدا رش الفوري أو 

ا إجراء  عدد يف  ىل جزء من التصاممي املتضمنة يف إیداع م دة أو أكرث، و عاقدة وا م
عدد.  إیداع م

ل انقضاء الفرتة املشار  (ج) سدد املودع يف املهل احملددة الرسوم املطلوبة ق إذا مل 
هي شطب اإلیداع وميتنع عن إ ويل أن  ب ا ىل املك اله، وجب  ا يف الفقرة الفرعية (أ) أ

رش املشار إليه يف الفقرة  (أ). )3( إجراء ال

ب  (د) لمك غي  اله، ی هيا يف الفقرة الفرعية (أ) أ حىت انقضاء الفرتة املشار إ
رش مؤ  كون حمل طلب  سجيل أي إیداع  رسیة  ويل أن حيتفظ  لجمهور ا ل، وال جيوز 

يد  ىل أي وثيقة أو سلعة تتعلق هبذا اإلیداع. وتطبق هذه األحاكم دون أي تق طالع 
اله. ورة أ ل انقضاء الفرتة املذ ه ق  لمدة إذا حسب املودع إیدا

هيا يف الفقرة ( )5( دا احلاالت املشار إ ىل السجل، 4ف  لجمهور أن یطلع  )، جيوز 
ىل لك ويل.  وكذ  ب ا ى املك ة  ئق والسلع املود  الو

 7املادة  

ر ذاهتا يف لك دو من  (أ) )1( ويل اآل ب ا ىل لك إیداع مسجل يف املك یرتتب 
ول املتعاقدة اليت عيهنا املودع يف طلبه، كام لو اكن املودع قد استوىف لك اإلجراءات  ا

رشیع الوطين  لهيا يف ال ىل امحلایة، وكام لو اكنت إدارة هذه الشلكية املنصوص  لحصول 
و قد اختذت لك اإلجراءات اإلداریة املطلوبة لهذا الغرض.  ا

اة أحاكم املادة  (ب) ، تنظم حامیة التصاممي اليت اكنت حمل إیداع 11مع مرا
رشیع الوطين  ول املتعاقدة، مبوجب أحاكم ال ويل، يف لك دو من ا ب ا ى املك مسجل 

اداً إىل أساس إیداع ا هتا اس ىل التصاممي اليت یطالب حبام ورة  و املذ ليت تطبق يف ا
شأهنا لك اإلجراءات الشلكية واإلداریة. ت واختذت   وطين، واليت استوف
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و  )2( رشیع هذه ا شأ إذا نص  ر يف دو امل ويل أي أ كون لإلیداع ا ال 
.  ىل  ذ

 8املادة  

عاقدة ینص 7من أحاكم املادة  ىل الرمغ )1( ىل اإلدارة الوطنية ألیة دو م ، یتعني 
ىل معارضة الغري  اداً إىل حفص إداري تلقايئ أو بناء  ىل رفض امحلایة اس رشیعها الوطين 

الل ستة أشهر، بأن التصممي ال یفي  ا الرفض، و ويل، يف  ب ا أن خيطر املك
رش  لرشوط هيا اليت یفرضها هذا ال إلضافة إىل اإلجراءات الشلكية واإلداریة املشار إ یع، 
ره يف 1(7يف املادة  ويل یو آ الل ستة أشهر، فإن اإلیداع ا ). وإذا مل یبلغ الرفض 

عاقدة جتري  ، ففي لك دو م رخي هذا اإلیداع. ومع ذ رها اعتباراً من  و السابق ذ ا
دة، إذا مل یبلغ الرفض ل ويل حيتفظ بأولویته  حفصاً  الل  األشهر الستة، فإن اإلیداع ا

رشیع  ورة، ما مل ینص ال رخي انقضاء امله املذ ورة اعتباراً من  و املذ فذاً يف ا ویصبح 
ى إدارته الوطنية. ات اليت جترى  رخي سابق لإلیدا ىل   الوطين 

غي أن حتسب  األشهر الستة املشار  )2( هيا يف الفقرة (ی ) اعتباراً من التارخي 1إ
ويل.  سجيل اإلیداع ا ه  رش ف ي  وریة ا رشة ا دد ال ه اإلدارة الوطنية  سمل ف ي ت ا

ىل طلبه. غي أن تبلغ اإلدارة الوطنية هذا التارخي ألي خشص بناء   وی

لمودع نفس سبل الطعن ضد قرار رفض اإلدارة الوطنية، املشا )3( ر إليه يف تتوفر 
كون 1الفقرة ( ال، جيب أن  ىل أي  ورة. و ى اإلدارة املذ )، كام لو اكن قد أودع تصمميه 

دید أو طعن. وجيب أن یبني يف اإلخطار بقرار الرفض ما یيل:  قرار الرفض حمل حفص 

 األسباب اليت دعت إىل احلمك بأن التصممي ال یفي مبتطلبات القانون الوطين؛ .1
 )؛2املشار إليه يف الفقرة (التارخي  .2
دید أو لتقدمي طعن؛ .3 ة لطلب حفص   امله املمنو
 السلطة اليت جيوز أن یقدم لها هذا الطلب أو الطعن. .4

رشیعها الوطين أحاكماً متاثل  (أ) )4( عاقدة یتضمن  جيوز لإلدارة الوطنية ألیة دو م
لهيا يف الفقرة ( ال1األحاكم املنصوص  لتصممي ) وتتطلب إ قي  ه امس املبتكر احلق ً یبني ف

الل  ال تقل عن  رخي إرسال  60أو وصف هذا التصممي، أن یطالب  یوماً اعتباراً من 
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لغة اليت حرر هبا الطلب املودع  ورة بأن یقدم املودع  ل اإلدارة املذ طلب هبذا الشأن من ق
ويل ما یيل: ب ا  ى املك

ه ا .1 الن یبني ف لتصممي؛إ قي   ملبتكر احلق
لتصممي، كام تظهر يف الصور  .2 ضب یربز اخلصائص املمزية األساسية  وصف مق

ة أو الرسوم التخطيطية األخرى.  الفوتوغراف

الن أو  (ب) ل هذا اإل ال حتصل اإلدارة الوطنية أي رمس مقابل إصدار م
ل هذه  الن أو الوصف من ق رش اإل ل   اإلدارة الوطنية.الوصف، أو مقابل اح

رشیعها الوطين أحاكماً متاثل األحاكم  (أ) )5( عاقدة یتضمن  ىل لك دو م
لهيا يف الفقرة ( ويل.1املنصوص  ب ا لمك  ) أن تبلغ ذ 

د  (ب) دة أنظمة محلایة التصاممي، وقىض أ ىل  عاقدة  رشیع دو م إذا نص 
ل هذا  ع م ول اليت ت تفاق املتعلقة  دة، فإن أحاكم هذا  ل هذه األنظمة بإجراء حفص 

ىل هذا النظام.   الفحص ال تطبق سوى 

 9املادة  

الل األشهر الستة التالية لإل لتصممي  ويل  یداع األول لنفس إذا أجري اإلیداع ا
ة الصناعية، واكنت أولویة  ويل محلایة امللك حتاد ا ول األعضاء يف  دى ا التصممي يف إ

رخي هذا اإلیداع األول.  كون  رخي األولویة  ويل حمل املطالبة، فإن   اإلیداع ا

 10املادة 

سدید رسوم الت )1( ويل لك مخس سنوات مبجرد  دید جيوز جتدید اإلیداع ا
رية من فرتة السنوات امخلس. الل السنة األ  احملددة يف الالحئة، 

سدید رمس إضايف  )2( ويل رشط  دید اإلیداع ا ال ملدة ستة أشهر لت متنح فرتة إ
 حتدده الالحئة.
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ول املتعاقدة  )3( ويل، وكذ ا دید، جيب بيان رمق اإلیداع ا سدید رسوم الت عند 
ول املتعاقدة اليت یتعني إجراء الت لك ا دید  كن من الرضوري إجراء الت دید فهيا إذا مل 

نقضاء فهيا. ىل وشك  ل اإلیداع  كون أ  اليت 

عدد. )4( ىل جزء فقط من التصاممي املتضمنة يف إیداع م دید  رص الت  جيوز أن یق

رشها.  )5( دیدات وی ويل الت ب ا  سجل املك

 11املادة  

غي  (أ) )1( عاقدة التصاممي اليت اكنت ال ی أن تقل مدة امحلایة اليت متنحها أیة دو م
 حمل إیداع دويل عن:

دد؛ .1 ويل إذا اكن هذا اإلیداع قد  رخي اإلیداع ا  عرش سنوات اعتباراً من 
دم جتدید اإلیداع. .2 ا  ويل يف  رخي اإلیداع ا  مخس سنوات اعتباراً من 

ويل، مبوجب بيد أنه إذا اكنت امحل (ب) رخي الحق لتارخي اإلیداع ا ایة تبدأ يف 
لهيام  ني املنصوص  ني دة، فإن املدتني ا ل عاقدة جتري حفصاً  و م رشیع الوطين  أحاكم ال
ال  ر بأي  . وال تتأ و رخي بدء امحلایة يف هذه ا يف الفقرة الفرعية (أ) حتسبان اعتباراً من 

ىل من األحوال مدة امحلای ويل  دم جتدید اإلیداع ا سب  نيا احملددة هبذا الشلك  ة ا
دة فقط.  اإلطالق أو جتدیده مرة وا

ىل حامیة التصاممي اليت اكنت حمل إیداع  )2( عاقدة  و م رشیع الوطين  إذا نص ال
ح امحلایة ملدة  دد اإلیداع أو مل جيدد، وجب م اوز عرش سنوات سواء  وطين ملدة تت

ساو  ىل أساس اإلیداع م لتصاممي اليت اكنت حمل إیداع دويل  و  یة يف هذه ا
ويل  وجتدیداته. ا

رشیعها الوطين حبرص مدة حامیة  )3( عاقدة أن تقيض مبوجب  جيوز ألیة دو م
لهيام يف الفقرة (  ).1التصاممي اليت اكنت حمل إیداع دويل يف املدتني املنصوص 

اة أحاكم الفقرة ( )4( رخي 1مع مرا ول املتعاقدة يف  هتي مدة امحلایة يف ا )(ب)، ت
ىل اسمترار امحلایة بعد  ول  رشیعات الوطنية لهذه ا ويل، ما مل تنص ال انقضاء اإلیداع ا

ويل.   رخي انقضاء اإلیداع ا
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 12املادة  

رش لك تغيري یؤر يف )1( سجل وی ويل أن  ب ا لمك غي  كون ی ة تصممي   ملك
كون حمصوراً يف احلقوق  ة جيوز أن  ليه أن نقل امللك فذ. ومن املتفق  حمل إیداع دويل 

دة أو أكرث فقط، ويف جزء فقط من التصاممي  عاقدة وا ويل يف دو م النامجة عن اإلیداع ا
ل هذا اإلیداع. ا إجراء م عدد يف   املتضمنة يف إیداع م

سج  )2( ل ر ذاهتا، كام لو اكن قد أجري يف 1يل املشار إليه يف الفقرة (كون  ) اآل
ول املتعاقدة.   اإلدارات الوطنية 

 13املادة 

ىل  )1( ويل، أن یت ب ا رس إىل املك الن  جيوز ملا أي إیداع دويل، مبوجب إ
سبة إىل ل ول املتعاقدة أو بعضها فقط، وكذ  سبة إىل لك ا ل  جزء فقط عن حقوقه 

ل هذا اإلیداع. ا إجراء م عدد يف   من التصاممي املتضمنة يف إیداع م

رشه.  )2( الن وی ويل اإل ب ا  سجل املك

 14املادة 

المة أو إشارة تتعلق بإیداع التصممي  )1( عاقدة أن تطالب بوضع  ال جيوز ألیة دو م
رت  رشط لال حلق يف امحلایة.ىل السلعة اليت جيسد فهيا هذا التصممي،   اف 

ىل  )2( ىل وضع إشارة إىل حفظ احلق  عاقدة  رشیع الوطين ألیة دو م إذا نص ال
و أن تعترب أن هذا الرشط قد استويف إذا  ىل هذه ا السلعة ألي غرض آخر، تعني 
ىل امجلهور بإذن من ما احلق يف التصممي، أو إذا اكنت لك  اكنت لك السلع املعروضة 

ولية حلفظ احلق.الب ىل هذه السلع، حتمل اإلشارة ا ة   طاقات املث

ولية حلفظ احلق من الرمز  )3( بري يف  D(حرف  Dتتكون اإلشارة ا
رة) : دا ً  مصحو

ترص املألوف، أو .1 ويل وامس املودع أو امسه ا ان سنة اإلیداع ا  ب
ويل. .2  رمق اإلیداع ا
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ىل السلع أو البطاقات ال جيوز تفسريه  )4( ولية حلفظ احلق  إن جمرد وضع اإلشارة ا
ىض حق املؤلف أو ألیة  يل عن امحلایة مبق ىل الت ىل أنه یدل مضناً  ال من األحوال  بأي 

ل هذه اإلشارة.   أسباب أخرى، عندما جتوز املطالبة هبذه امحلایة يف غياب م

 15املادة  

لهيا يف الالحئة ما یيل:شمل الرسوم  )1(  املنصوص 

ويل؛ .1 ب ا لمك  رسوم 
ول املتعاقدة اليت یعيهنا املودع، أي: .2  رسوم 

عاقدة؛ (أ) لك دو م  رمس 

سدید رمس إلجراء هذا  (ب) دة وتطالب ب ل عاقدة جتري حفصاً  لك دو م رمس 
 الفحص.

ات، فإن الرسوم  )2( د  سبة إىل إیداع وا عاقدة مبوجب ل و م املسددة 
(ب) من 2لغ الرمس املشار إليه يف البند ) ختصم من م1( (أ) من الفقرة2أحاكم البند 

ورة. 1( الفقرة و املذ فع  ري واجب ا  )، إذا أصبح هذا الرمس األ

 16املادة 

هيا يف  )1( ول املتعاقدة واملشار إ ويل الرسوم املستحق  ب ا حيصل املك
ول املتعاقدة اليت یعيهنا املودع.2) البند 1(15 ملادةا  ، وسددها لك سنة 

ازل عن املطالبة  (أ) )2( ويل بأهنا ت ب ا عاقدة أن ختطر املك جيوز ألیة دو م
هيا يف الفقرة ( ة املشار إ سبة إىل 15(أ) من املادة  2)، البند 1لرسوم اإلضاف ل  ،

ولية اليت  ات ا ول املتعاقدة األخرى اليت قدمت تنازالت مماث عهنا أهنا اإلیدا تعترب ا
شأ. دول  امل

ولية اليت تعترب أهنا  (ب) ات ا و أن تقدم تنازالت مماث عن اإلیدا جيوز لهذه ا
شأ.   دو امل
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 17املادة  

تفاق، وال س ما یيل: ذیة تفاصيل تطبيق هذا   حتدد الالحئة التنف

ت اليت جيب لغات  .1 داد طلب اإلیداع هبا، وكذ البيا سخ اليت جيب إ دد ال و
 أن یتضمهنا الطلب؛

ول، مبا يف ذ  .2 ويل وا ب ا لمك سدید الرسوم املستحقة  الغ وتوارخي وطرق  م
دة؛ ل ول املتعاقدة اليت جتري حفصاً  ىل الرمس املستحق  ود املفروضة   الق

اس الصور ال .3 لك تصممي مودع، دد وق ة أو الرسوم التخطيطية األخرى  فوتوغراف
 وكذ خصائصها األخرى؛

 طول وصف العنارص املمزية التصممي؛ .4
ضاها أن یصحب الطلب بعينات أو مناذج مصغرة  .5 احلدود والرشوط اليت جيوز مبق

 لسلع اليت جتسد التصممي؛
ع .6 دد، والرشوط األخرى اليت تنظم دد التصاممي اليت جيوز تضميهنا يف إیداع م

ات املتعددة؛  اإلیدا
هيا يف املادة  .7 وریة املشار إ رشة ا رش وتوزیع ال )(أ)، مبا 3(6لك املسائل املتعلقة ب

سخ اليت جيوز  دد ال ً، وكذ  رشة اليت تقدم لإلدارات الوطنية جما سخ ال دد  يف ذ 
سعر خمفض لهذه اإلدارات؛  بيعها 

هيا إجرا .8 ول املتعاقدة وشري إ ذها ا ءات اإلخطار بقرارات الرفض، اليت تت
ل 1(8 املادة ليغ ورش هذه القرارات من ق )، وكذ اإلجراءات اليت تتعلق ب

ب ويل؛ املك  ا
سجيل ورش التغيريات اليت  .9 عها ل ويل أن ی ب ا ىل املك الرشوط اليت یتعني 

ة أي تصممي، و  هيا املادة تؤر يف ملك هيا 1(12شري إ )، وكذ رشوط التنازالت املشار إ
 ؛13 يف املادة
ات اليت ال حيمتل جتدیدها.  .10 إلیدا ئق واملواد املتعلقة   الترصف يف الو

 18املادة 

تفاق دون املطالبة بتطبيق األحاكم األوسع نطاقاً اليت یقررها  ال حتول أحاكم هذا 
ة  ال من األحوال يف امحلایة املمنو عاقدة، كام أهنا ال تؤر بأي  رشیع الوطين ألیة دو م ال
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ولية  ات ا تفاق ىض املعاهدات و ة مبق ون التطبيق ية ومصنفات الف لمصنفات الف
 لف. املؤ  حلق

 22إىل  19املواد من  

هومل التمكيلية لسنة 2(7[تلغى مبوجب املادة   ].1967) من وثيقة استو

 23املادة 

ليه حىت  )1( ع  لتوق اً  ا تفاق م سمرب  31یظل هذا   .1961د

ى حكومة هولندا.  )2( ئق التصدیق  تفاق، وتودع و ىل هذا   یصدق 

 24املادة 

ول األعضا )1( ىل جيوز  ة الصناعية اليت مل توقع  ويل محلایة امللك حتاد ا ء يف 
تفاق أن تنضم إليه.  هذا 

غي أن یبلغه  )2( ي ی ر العام ا لمد بلوماسية  لطرق ا تفاق  نضامم إىل  یبلغ 
ول املتعاقدة اكفة.  حلكومات ا

 25املادة 

كفا حامیة التصاممي )1( عاقدة  د التدابري الرضوریة  تتعهد لك دو م الصناعية، واع
ستورها. تفاق وفقاً   لضامن تطبيق هذا 

كون يف  )2( ا، جيب أن  عاقدة وثيقة تصدیقها أو انضام عندما تودع أیة دو م
تفاق.  ذ أحاكم هذا  ف رشیعها الوطين، ب سمح لها، وفقاً ل  موقف 

 26املادة 

فذاً بع )1( تفاق  ر العام یصبح هذا  ه املد رسل ف ي  ىل التارخي ا د انقضاء شهر 
ئق  ىل األقل و هنا  ئق تصدیق أو انضامم، من ب ول املتعاقدة إخطاراً بإیداع عرش و إىل ا

تفاق أطرافاً يف اتفاق سنة  رخي هذا  كون يف   .1934أو اتفاق سنة  1925أربع دول ال 
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ر الع )2( غي من مث أن خيطر املد ئق التصدیق ی ول املتعاقدة بإیداع و ام ا
رخي إرسال  ىل  زي النفاذ بعد انقضاء شهر  نضامم  ل هذا التصدیق و نضامم. وید و

نضامم.  رخي الحق يف وثيقة  نضامم  ا   هذا اإلخطار، ما مل یبني يف 

 27املادة  

ر العام يف أي وقت  عاقدة أن ختطر املد لك دو م تفاق یطبق أیضاً جيوز  بأن هذا 
ر  لمد غي  ة. وی ىل جزء من األرايض اليت یتكفل بعالقاهتا اخلارج ىل لك األرايض أو 

ىل هذه األرايض بعد شهر من  تفاق أیضاً  ول املتعاقدة، ویطبق  لك ا العام أن یبلغ ذ 
ول املتعاقدة، ما مل ر العام إىل ا رخي الحق يف اإلخطار. رخي إرسال التبليغ من املد   یبني 

 28املادة 

مس لك األرايض أو جزء  )1( مسها و تفاق  عاقدة أن تنقض هذا  جيوز ألیة دو م
ليه يف املادة  كون حمل اإلخطار املنصوص  ، وذ مبوجب إخطار 27من األرايض اليت 
فذاً بعد سنة من  ر العام. ویصبح هذا النقض  ل رس إىل املد سلمه من ق رخي 

ر  العام. املد

شأن التصاممي اليت اكنت  )2( عاقدة من الزتاماهتا  تفاق أیة دو م ال یعفي نقض 
رخي نفاذ النقض.  ل  سجيل دويل ق  حمل 

 29املادة 

ليه تعدیالت من شأهنا حتسني امحلایة  )1( ل  يك تد لمراجعة  تفاق  یُعرض هذا 
ويل التصاممي.النامجة عن اإلیداع   ا

ول املتعاقدة  )2( دد ا ىل طلب نصف  نعقاد بناء  ا مؤمترات املراجعة إىل  تد
 األقل.  ىل
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 30املادة  

لرشوط احملددة  )1( ر العام يف أي وقت، وتبعاً  عاقدة أن ختطر املد جيوز لعدة دول م
 يف اإلخطار:

لك  .1  مهنا؛بأن إدارة مشرتكة حتل حمل اإلدارة الوطنية 
دة ألغراض تطبيق املواد من  .2 غي اعتبارها دو وا من  17إىل  2بأنه ی
 تفاق. هذا

رخي إرسال التبليغ بذ من  )2( فذاً إال بعد ستة أشهر من  ال یصبح هذا اإلخطار 
ول املتعاقدة األخرى.  ر العام إىل ا  املد

 31املادة 

ول األطراف يف لك من هذا  )1( أو اتفاق  1925تفاق واتفاق سنة تطبق ا
ول أن تطبق  1934 سنة غي لهذه ا هنا. بيد أنه ی ده يف العالقات املتباد ب تفاق و هذا 

القاهتا املتباد أحاكم اتفاق سنة  كون 1934أو أحاكم اتفاق سنة  1925يف  ، حس 
لام یصب ويل، ق ب ا ى املك ة  ىل التصاممي املود تفاق مطبقاً يف احلال،  ح هذا 

هنا.  العالقات املتباد ب

تفاق واتفاق سنة  (أ) )2( لك دو طرف يف لك من هذا  غي  أن  1925ی
ول األطراف يف اتفاق سنة  1925تواصل تطبيق اتفاق سنة  القاهتا مع ا فقط،  1925يف 

و قد نقضت اتفاق سنة  كن هذه ا  .1925ما مل 

لك د (ب) غي  تفاق واتفاق سنة ی أن  1934و طرف يف لك من هذا 
ول األطراف يف اتفاق سنة  1934تواصل تطبيق اتفاق سنة  القاهتا مع ا فقط،  1934يف 

و قد نقضت اتفاق سنة  كن هذه ا  .1934ما مل 

ول األطراف يف  )3( تفاق فقط أي الزتام إزاء ا ول األطراف يف هذا  كون  ال 
كون أطرافاً يف الوقت ذاته يف 1934أو يف اتفاق سنة  1925نة اتفاق س  ، دون أن 

 تفاق. هذا
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 32املادة  

رخي هذا  )1( ل دو طرف، يف  تفاق من ق ىل هذا  ع والتصدیق  یعترب التوق
و إىل هذا 1934أو يف اتفاق سنة  1925تفاق، يف اتفاق سنة  ، وكذ انضامم هذه ا

نضامم  تفاق، أنه شمل  تفاق، أو  ىل الربوتوول املرفق هبذا  ع والتصدیق  شمل التوق
ع أو عند  لعكس عند التوق ً رصحياً  ال و إ ور، ما مل تصدر هذه ا إىل الربوتوول املذ

ا.  إیداع وثيقة انضام

الن املشار إليه يف الفقرة  )2( كون قد أصدرت اإل عاقدة  )، أو 1(جيوز ألیة دو م
ري طرف يف اتفاق سنة عاقدة أخرى  ، أن 1934أو يف اتفاق سنة  1925 جيوز ألیة دو م

ع أو عند إیداع  تفاق او تنضم إليه. وعند التوق ىل الربوتوول املرفق هبذا  توقع 
ا، جيوز لها أن تعلن أهنا ال تعترب نفسها ملزتمة بأحاكم الفقرة ( وثيقة (أ) أو  )2انضام
ول األخرى األطراف يف 2( رةالفق كون ا ، ال  )(ب) من الربوتوول. ويف هذه احلا

 . و القاهتا مع ت ا ور، يف  الن املذ الربوتوول ملزتمة بتطبيق األحاكم الواردة يف اإل
اس. 28إىل  23وتطبق أحاكم املواد من   لق

 33املادة 

دة تودع يف حمفوظ ة وا س ات احلكومة الهولندیة. وسمل هذه توقع هذه الوثيقة يف 
تفاق أو تنضم إليه.   احلكومة صورة معمتدة إىل حكومة لك دو توقع هذا 

 
  



 21 )1960وثيقة الهاي ( 
 
 
 

 

 )(الربوتوولل

ىل ما یيل: ول األطراف يف هذا الربوتوول   اتفقت ا

ىل التصاممي اليت اكنت حمل إیداع دويل، وتعترب  )1( تطبق أحاكم هذا الربوتوول 
ول  دى ا شهئا.إ  األطراف يف الربوتوول دو م

هيا يف الفقرة ( )2( سبة إىل التصاممي املشار إ اله:1ل  ) أ

ول األطراف يف هذا الربوتوول  (أ) ال جيوز أن تقل مدة امحلایة اليت متنحها ا
هيا يف الفقرة ( اله عن مخس عرشة سنة اعتباراً من التارخي املنصوص 1التصاممي املشار إ ) أ

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

ال من األحوال  (ب) ول األطراف يف هذا الربوتوول أن تطالب بأي  ال جيوز 
ة يف هذه  ىل البطاقات املث ىل السلع اليت جتسد التصاممي أو  بوضع إشارة حفظ احلق 

ويل يف أراضهيا أو ألي غرض آخر.السلع، سواء ملامرسة احلقوق النامجة عن ا  إلیداع ا

 

 

                                                
زي النفاذ بعد. )( ل هذا الربوتوول   مل ید
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هومل التمكيلية - نياا  وثيقة استو
 1967یوليو  14يف الصادرة 

مترب  28واملعّد يف   1979س

تقامئة   احملتو

 تعاریف :1 املادة
 امجلعية :2 املادة
ويل :3 املادة ب ا  املك
 الشؤون املالية :4 املادة
 5إىل  2تعدیل املواد من  :5 املادة
ة 1961ووثيقة سنة  1934تعدیل وثيقة سنة  :6 املادة  اإلضاف
 1960تعدیل وثيقة سنة  :7 املادة
ىل هذه  :8 املادة نضامم إىل هذه الوثيقةالتصدیق   الوثيقة التمكيلية؛ 
 رخي نفاذ هذه الوثيقة التمكيلية :9 املادة
ان معينة بعض األحاكم بصورة تلقائية :10 املادة ول ب  ق
ىل هذه الوثيقة التمكيلية :11 املادة ع إخل.   التوق
 حمك انتقايل :12 املادة



هومل التمكيلية   23 وثيقة استو
 
 
 

 

 1املادة  
 [تعاریف]

 التمكيلية:ألغراض هذه الوثيقة 

لتصاممي  "1934وثيقة سنة "تعين عبارة  ويل  شأن اإلیداع ا وثيقة اتفاق الهاي 
 ؛1934یونيو  2الصناعية، املوقعة يف لندن يف 

لتصاممي  "1960وثيقة سنة "وتعين عبارة  ويل  شأن اإلیداع ا وثيقة اتفاق الهاي 
 ؛1960نومفرب  28الصناعية، املوقعة يف الهاي يف 

ة 1961وثيقة سنة "عبارة  وتعين و يف  "اإلضاف نومفرب  18الوثيقة املوقعة يف مو
ة لوثيقة سنة 1961  ؛1934، واإلضاف

ة الفكریة؛ "املنظمة"وتعين لكمة  لملك  املنظمة العاملية 
ويل"وتعين عبارة  ب ا ة الفكریة؛ "املك لملك ويل  ب ا  املك
ر العام"وتعين عبارة  ر الع "املد لمنظمة؛املد  ام 
شأن اإلیداع  "حتاد اخلاص"وتعين عبارة  شأ مبوجب اتفاق الهاي  احتاد الهاي امل

لتصاممي الصناعية، الصادر يف  ويل  ليه مبوجب وثيقيت سنة 1925نومفرب  6ا ، واحملافظ 
ة، وكذ هذه الوثيقة التمكيلية.  1961، ووثيقة سنة 1960 وسنة 1934  اإلضاف

 2املادة 
 عية][امجل 

ىل هذه الوثيقة أو  (أ) )1( ان اليت صدقت  لالحتاد اخلاص مجعية تتكون من الب
هيا.  انضمت إ

اوبون  (ب) دوبون م ده م سا دوب جيوز أن  ميثل حكومة لك ب م
رباء. شارون و  ومس

ه. (ج)  تتحمل مصاریف لك وفد احلكومة اليت عي
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لجمعية أن: (أ) )2( غي   ی

اول لك  "1" حتاد اخلاص وتطوره، ت ىل  حلفاظ  املسائل املتعلقة 
تفاق؛ ذ هذا   وتنف

داد مؤمترات املراجعة، مع  "2" لتوجهيات املتعلقة بإ ويل  ب ا زود املك
هيا بعني  ىل هذه الوثيقة أو مل تنضم إ حتاد اخلاص اليت مل تصدق  ان  ذ تعليقات ب أ

 عتبار متاماً؛

ويل تعدیل الال "3" إلیداع ا ذیة وحتدد مقدار الرسوم املتعلقة  حئة التنف
 الصناعية؛لتصاممي 

الحتاد اخلاص، وتوافق  "4" ر العام املتعلقة  شطة املد تفحص تقارر وأ
حتاد اخلاص؛ صاص  شأن املسائل اليت يه من اخ ت الالزمة   لهيا، وتقدم  لك التعل

حتاد اخل "5" مج  ر ني، حتدد  ه املعدة ملدة سن اص، وتعمتد مزيان
ة؛ ته اخلتام ىل حسا  وتوافق 

 تعمتد النظام املايل لالحتاد اخلاص؛ "6"

ق أهداف  "7" راها رضوریة لتحق شئ جلان اخلرباء وأفرقة العمل اليت  ت
 حتاد اخلاص؛

ري  "8" ان  اهتا بصفة مراقب من بني الب تقرر من جيوز  حضور اج
ة؛األ ري احلكوم ولية  ة وا ولية احلكوم حتاد اخلاص، واملنظامت ا  عضاء يف 

ىل املواد من  "9"  ؛5إىل  2تعمتد التعدیالت 

حتاد اخلاص؛ "10" اسب آخر بغية بلوغ أهداف  ذ أي إجراء م  تت

اسبة أخرى تتطلهبا هذه الوثيقة التمكيلية. "11" امت م  تبارش أیة 

سبة إىل (ب) رها املنظمة،  ل حتادات األخرى اليت تد املسائل اليت تعين أیضاً 
لمنظمة. سيق التابعة  رأي جلنة الت لامً  ذ  ذ امجلعية قراراهتا بعدما تأ  تت
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د. (أ) )3(  لك ب عضو يف امجلعية صوت وا

ان األعضاء يف امجلعية. (ب) دد الب  یتكون النصاب القانوين من نصف 

ان املمث يف أي  ىل الرمغ (ج) دد الب من أحاكم الفقرة الفرعية (ب)، إذا اكن 
از  ليه،  زید  ه یعادل الثلث أو  ان األعضاء يف امجلعية، وك دد الب دورة یقل عن نصف 
اء ما یتعلق مهنا بإجراءاهتا، ال تصبح  ست ذ قرارات. بيد أن قرارات امجلعية،  لجمعية أن تت

ويل أن یبلغ هذه فذة إال إذا استو  ب ا لمك غي  لهيا ف بعد. وی ت الرشوط املنصوص  ف
ورة، ویدعوها إىل التصویت أو  كن ممث يف ا ان األعضاء يف امجلعية، اليت مل  لب القرارات 

رخي هذا التبليغ. وعند انقضاء  الل ثالثة أشهر اعتباراً من  ناع عن التصویت كتابة  م
ور ىل هذا النحو امله املذ نعت عن التصویت  ان اليت صوتت أو ام دد الب ة، إذا اكن 

يك یتوفر النصاب القانوين يف  لفة عن احلضور والرضوریة  ان املت دد الب ىل األقل  یعادل 
لبية املطلوبة يف نفس الوقت. ىل األ فذة رشط احلصول  ورة، فإن هذه القرارات تصبح   ا

اة أحاكم (د) لبية ثليث األصوات 2(5املادة  مع مرا ذ قرارات امجلعية بأ )، تت
 املدىل هبا.

ناع عن التصویت ال یعترب تصویتاً. )ه(  م

د، وال جيوز  أن یصوت  (و) دوب أن ميثل سوى ب وا ال جيوز ألي م
. مس هذا الب  سوى 

حتاد اخلاص  (ز) ان  ات امجلعية بصفة مراقب لب ري جيوز حضور اج
 األعضاء يف امجلعية.

ر العام،  (أ) )4( ىل دعوة املد ني بناء  دة لك سن ادیة وا تعقد امجلعية دورة 
لمنظمة،  ن جتمتع فهيام امجلعية العامة  ورة يف أثناء الفرتة نفسها ويف املاكن نفسه ا وتنعقد ا

ائية. ست دا يف احلاالت   ف 

ر العام وزوًال عند طلب ربع تعقد امجلعية دورة  (ب) ىل دعوة املد ائية بناء  است
ان األعضاء يف امجلعية.  دد الب

دول أعامل لك دورة.  (ج) ر العام   یعد املد
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يل. )5( ا ا ا  تعمتد امجلعية نظا

 3املادة  
ويل] ب ا  [املك

ويل (أ) )1( إلیداع ا ويل إجناز املهامت املتعلقة  ب ا لتصاممي  یتوىل املك
حتاد اخلاص.  الصناعية، وكذ املهامت اإلداریة األخرى املعهود هبا إىل 

ات وأعامل أمانة امجلعية  (ب) داد اج اصة بإ ويل بصورة  ب ا یضطلع املك
شهئا امجلعية.  وجلان اخلرباء وأفرقة العمل اليت ت

ذي لالحتاد اخلاص، وهو  (ج) س التنف ر العام هو الرئ .املد ي ميث  ا

ات اليت  )2( ج ر العام وأي عضو خيتاره من هيئة املوظفني يف لك  شرتك املد
كون هلام حق  شئه امجلعية، دون أن  رباء أو فریق معل ت ل تعقدها امجلعية وأي جلنة 

ر العام أو أي عضو خيتاره من هيئة املوظفني، حبمك املنصب، أمني  التصویت. وكون املد
زة.رس هذه   األ

داد مؤمترات مراجعة  (أ) )3( ويل، وفقاً لتوجهيات امجلعية، إ ب ا یتوىل املك
 تفاق. أحاكم

ري  (ب) ولية  ة واملنظامت ا ولية احلكوم شري املنظامت ا س ويل أن  ب ا لمك جيوز 
داد مؤمترات املراجعة. شأن إ ة   احلكوم

ن  (ج) اص ا ر العام واألش خيتارمه يف املداوالت اليت جترى يف هذه شارك املد
كون هلم حق التصویت.  املؤمترات، دون أن 

سند إليه.  )4( امت أخرى  ويل أیة  ب ا  ینفذ املك

 4املادة 
 [الشؤون املالية]

 لالحتاد اخلاص مزيانية. (أ) )1(
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راداته ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية  (ب) حتاد اخلاص إ شمل مزيانية 
حتادات، وكذ املبلغ املوضوع حتت ترصف مزيانية مؤمتر املنظمة  املرصوفات املشرتكة بني 

ىض احلال.  إذا اق

حتادات املرصوفات اليت ال ختصص لالحتاد  (ج) تعترب مرصوفات مشرتكة بني 
رها  حتادات األخرى اليت تد د أو أكرث من  ده، بل ختصص كذ الحتاد وا اخلاص و

ناسبة مع الفائدة اليت املنظم حتاد اخلاص يف هذه املرصوفات املشرتكة م ة. وكون حصة 
لهيا مهنا.  تعود 

حتادات  )2( سيق مع مزيانيات  ضيات الت اة مق حتاد اخلاص مع مرا توضع مزيانية 
رها املنظمة.  األخرى اليت تد

حتاد اخلاص من املصادر التالية: )3(  متول مزيانية 

ويل والرسوم واملبالغ املستحقة عن اخلدمات األخرى  "1" رسوم اإلیداع ا
ويل لالحتاد اخلاص؛ ب ا  اليت یؤدهيا املك

الحتاد اخلاص واحلقوق  "2" ويل املتعلقة  ب ا شورات املك حصي بيع م
شورات؛  املرتبطة هبذه امل

ت؛ "3" ا  الهبات والوصا واإل

ة األخرى.رسوم اإلجيار والفوائد و  "4" رادات املتنو  اإل

هيا يف الفقرة ( (أ) )4( ىل اقرتاح "1")3حتدد امجلعية مقدار الرسوم املشار إ ، بناء 
ر العام.  املد

حتاد اخلاص من الرسوم  (ب) رادات  سمح إ حيدد مقدار هذه الرسوم حبيث 
الحتاد  ويل املتعلقة  ب ا ىل األقل.واملصادر األخرى بتغطية مرصوفات املك  اخلاص 

دیدة، فإن مزيانية السنة السابقة  (ج) ل بدایة سنة مالية  إذا مل تعمتد املزيانية ق
لهيا يف النظام املايل. لرشوط املنصوص   جتدد وفقاً 
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اة أحاكم الفقرة ( )5( ر العام مقدار الرسوم واملبالغ املستحقة (أ))4مع مرا ، حيدد املد
ويل لالحتاد اخلاص، ویقدم تقرراً يف هذا الشأن عن اخلدمات األخرى اليت یؤ  ب ا دهيا املك

 إىل امجلعية.

رادات، ومن دفعة  (أ) )6( امل یتكون من فائض اإل لالحتاد اخلاص رأس مال 
اً. وإذا أصبح  كن هذا الفائض اكف حتاد اخلاص إذا مل  ان  سددها لك ب من ب دة  وا

ري اكٍف، تعني دته.رأس املال العامل  ىل امجلعية أن تقرر ز   

ر أو  (ب) لك ب يف رأس املال السالف ا فعة األوىل  لغ ا كون م غي أن  ی
عضو يف احتاد  ناسباً مع املساهامت اليت سددها هذا الب  دته م مقدار مشاركته يف ز

ور عن السنة اليت  حتاد املذ ة الصناعية يف مزيانية  شئ فهيا رأس املال رس محلایة امللك أ
دته.  العامل أو تقررت فهيا ز

ر العام وبعد  (ج) ىل اقرتاح املد فع، بناء  سبة ورشوط ا جتدد امجلعية 
لمنظمة. سيق التابعة  ىل رأي جلنة الت  طالع 

ي یقع مقر املنظمة يف أراضيه  (أ) )7( غي النص يف اتفاق املقر املربم مع الب ا ی
لغ هذه  ىل أن مينح كون م غي أن  اً. وی كن رأس املال العامل اكف هذا الب سلفاً، إذا مل 

ا بني الب املعين واملنظمة. فص يف لك  حها حمل اتفاقات م  السلف ورشوط م

لك من الب املشار إليه يف الفقرة الفرعية (ب) (أ) واملنظمة أن ینقض  حيق 
فذاً بعد ثالث سنوات من هنایة التعهد مبنح سلف مبوجب إخطار كتا يب. ویصبح النقض 

 السنة اليت أرسل فهيا اإلخطار.

د  )8( ل ب وا ليه يف النظام املايل، من ق صوص  ت، وفقاً ملا هو م راجع احلسا
ت ختتارمه امجلعية  لحسا ل مراجعني مستقلني  حتاد اخلاص، أو من ق ان  أو أكرث من ب

ذ موافقهتم.   بعد أ
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 5املادة  
 ]5إىل  2[تعدیل املواد من 

ات لتعدیل  )1( قرتا ر العام أن یتقدم  لمد جيوز ألي ب عضو يف امجلعية، أو جيوز 
ان األعضاء يف  لب ات  قرتا ر العام أن یبلغ هذه  لمد غي  هذه الوثيقة التمكيلية. وی

ىل  ستة أشهر  لنظر فهيا  ىل امجلعية  ل عرضها   األقل.امجلعية ق

هيا يف الفقرة ( )2( ع 1تعمتد امجلعية التعدیالت املشار إ دها ثالثة أر ). ویتطلب اع
لامدة  وهذه الفقرة یتطلب أربعة أخامس األصوات  2األصوات املدىل هبا. بيد أن أي تعدیل 

 املدىل هبا.

ر 1یبدأ نفاذ أي تعدیل مشار إليه يف الفقرة ( )3( سمل املد العام ) بعد شهر من 
د التعدیل،  ان األعضاء يف امجلعية وقت اع ع الب ول جترهيا ثالثة أر لق إخطارات كتابية 

ان األعضاء  و هبذا الشلك یلزم لك الب . ولك تعدیل یمت ق لك ب ستوریة  د ا لقوا وفقاً 
ان اليت تصبح أعضاء يف امجلعي  ة يف وقت الحق. يف امجلعية عند بدء نفاذ التعدیل أو یلزم الب

 6املادة 
ة] 1961ووثيقة سنة  1934[تعدیل وثيقة سنة   اإلضاف

ة الصناعية يف "إىل  1934اإلشارات يف وثيقة سنة  (أ) )1( لملك ويل  ب ا املك
ويل"أو إىل  "رن رن ا ب  ويل"أو إىل  "مك ب ا ىل أهنا إشارات "املك غي تفسريها  ، ی

ويل كام هو  ب ا  معرف يف املادة األوىل من هذه الوثيقة التمكيلية.إىل املك

 .1934من وثيقة سنة  15تلغى املادة  (ب)

هيا يف املادة  (ج) ذیة املشار إ غي إجراء أي تعدیل لالحئة التنف من وثيقة  20ی
لهيا املادة  1934سنة   )(د).3و( "3")(أ)2(2وفقاً لإلجراءات اليت تنص 

ستعاض عن عبارة 1934سنة من وثيقة  21يف املادة  (د) املراجعة يف "، 
ية"بعبارة  "1928 سنة  ."محلایة املصنفات األدبية والف

مكرر  16و 16إىل املواد  1934من وثيقة سنة  22اإلشارات يف املادة  )ه(
ة العامة"مكرر من  17و ىل أهنا إشارات إىل أحاكم وثيقة "تفاق غي تفسريها  ، ی
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هومل هومل املواد  استو ة الصناعية، اليت تطابق يف وثيقة استو رس محلایة امللك ة   16التفاق
رس. 17مكرر و 16و ة  ئق السابقة التفاق  مكرر من الو

هيا يف املادة  (أ) )2( لرسوم املشار إ  1961من وثيقة سنة  3جيرى أي تعدیل 
لهيا يف املادة  ة وفقاً لإلجراءات املنصوص   )(د).3و( "3" )(أ)2(2اإلضاف

ة، وكذ عبارة  1961من وثيقة سنة  4) من املادة 1تلغى الفقرة ( (ب) اإلضاف
ياطي إىل هذا املبلغ" ح رد يف الفقرة ( "عندما یصل الصندوق  ورة.2اليت   ) من املادة املذ

ة إىل املادتني  1961) من وثيقة سنة 2(6اإلشارات يف املادة  (ج)  16اإلضاف
ىل أهنا إشارات إىل  16و غي تفسريها  ة الصناعية، ی رس محلایة امللك ة  مكرر من اتفاق

هومل املادتني  ورة، اليت تطابق يف وثيقة استو ة املذ هومل لالتفاق  16و 16أحاكم وثيقة استو
ئق  رس.مكرر من الو ة   السابقة التفاق

 1961من وثيقة سنة  7) من املادة 3) و(1اإلشارات يف الفقرتني ( (د)
ر العام.  ىل أهنا إشارات إىل املد غي تفسريها  حتاد السورسي، ی ة، إىل حكومة   اإلضاف

 7املادة  
 ]1960[تعدیل وثيقة سنة 

حتاد "إىل  1960اإلشارات يف وثيقة سنة  )1( ب  ة مك ويل محلایة امللك ا
ويل"أو إىل  "الصناعية ب ا ويل كام "املك ب ا ىل أهنا إشارات إىل املك غي تفسريها  ، ی

 هو معرف يف املادة األوىل من هذه الوثيقة التمكيلية.

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

حتا 1960اإلشارات يف وثيقة سنة  )3( غي تفسريها إىل حكومة  د السورسي، ی
ر العام.  ىل أهنا إشارات إىل املد

وریة"، حتذف لكمة 1960من وثيقة سنة  29يف املادة  )4( )) وعبارة 1(الفقرة ( "ا
ولية " لجنة ا ىل طلب ا  )). 2(الفقرة ( "، أولتصامميبناء 
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 8املادة  
نضامم إىل هذه  ىل هذه الوثيقة التمكيلية؛   الوثيقة][التصدیق 

ىل وثيقة سنة  (أ) )1( ان اليت صدقت  لب ىل وثيقة  1934جيوز  أو 
ل 1960 سنة ىل األقل ق ني  دى هاتني الوثيق ان اليت انضمت إىل إ لب ، كام جيوز 
ر  13 هيا. 1968ینا ىل هذه الوثيقة التمكيلية، أو جيوز لها أن تنضم إ  أن توقع وتصدق 

ىل هذه  (ب) ل ب ملزم بوثيقة التصدیق  هيا من ق نضامم إ الوثيقة التمكيلية أو 
كون ملزماً أیضاً بوثيقة سنة  1934سنة  ع التصدیق  1961دون أن  ست ة،  اإلضاف

ىل وثيقة سنة  هيا. 1961التلقايئ  نضامم التلقايئ إ ة أو   اإلضاف

ر العام.  )2( ى املد نضامم  ئق التصدیق و  تودع و

 9ة املاد
رخي نفاذ هذه الوثيقة التمكيلية] ] 

ا، تصبح  )1( ئق تصدیقها أو انضام ان امخلسة األوىل اليت أودعت و سبة إىل الب ل
نضامم اخلامسة بثالثة أشهر. فذة بعد إیداع وثيقة التصدیق أو   هذه الوثيقة التمكيلية 

سبة إىل أي ب آخر، تصبح هذه الوثيقة التمكي  )2( فذة بعد ثالثة أشهر من ل لية 
رخي الحق يف  هيا، ما مل یبني  نضامم إ لهيا أو  ر العام التصدیق  ه املد ي یبلغ ف التارخي ا

سبة إىل  ل فذة  رية، تصبح هذه الوثيقة  نضامم. ويف هذه احلا األ وثيقة التصدیق أو 
 هذا الب يف التارخي املبني هبذا الشلك. 

 10املادة 
ان معينة بعض األحاكم بصورة تلقائية] ول ب  [ق

اة أحاكم املادة  )1( ىل وثيقة  8مع مرا ي مل یصدق  والفقرة التالية، یصبح الب ا
هيا ملزماً بوثيقة سنة  1934سنة  ملواد من  1961أو مل ینضم إ ة و من هذه  6إىل  1اإلضاف

ي  ه انضاممه إىل وثيقة سنة الوثيقة التمكيلية اعتباراً من التارخي ا فذاً. بيد  1934یصبح ف
فذة بعد يف ذ التارخي وفقاً ألحاكم املادة  كن هذه الوثيقة التمكيلية  )، فإن 1(9أنه إذا مل 
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رخي  رها سوى اعتباراً من  ور ال یصبح ملزماً مبواد هذه الوثيقة التمكيلية السالف ذ الب املذ
ورة وو  ).1(9فقاً ألحاكم املادة نفاذ الوثيقة املذ

اة أحاكم املادة  )2( ىل وثيقة  8مع مرا ي مل یصدق  والفقرة السابقة، یصبح الب ا
ملواد من  1960سنة  هيا ملزماً  من هذه الوثيقة التمكيلية اعتباراً من  7إىل  1أو مل ینضم إ

ىل وثيقة سنة  هيا. بيد أنه 1960رخي نفاذ تصدیقه  كن هذه الوثيقة  أو انضاممه إ إذا مل 
فذة بعد يف ذ التارخي وفقاً ألحاكم املادة  ور ال یصبح ملزماً 1(9التمكيلية  )، فإن الب املذ

ورة ووفقاً  رخي نفاذ الوثيقة املذ رها سوى اعتباراً من  مبواد هذه الوثيقة التمكيلية السالف ذ
 ). 1(9ألحاكم املادة 

 11املادة  
ع إخل.   ىل هذه الوثيقة التمكيلية][التوق

ى  (أ) )1( لغة الفرسية، وتودع  دة  ة وا س توقع هذه الوثيقة التمكيلية يف 
 احلكومة السویدیة.

داد نصوص  (ب) ىل إ شاور مع احلكومات املعنية،  ر العام، بعد ال رشف املد
لغات األخرى اليت حتددها امجلعية.  رمسية 

هومل حىت تظل هذه الوثيقة الت  )2( لهيا يف استو ع  لتوق ة  ا ر 13مكيلية م  .1968 ینا

ر العام صورتني معمتدتني من احلكومة السویدیة عن النص املوقع لهذه  )3( رسل املد
حتاد اخلاص، وإىل حكومة أي ب آخر بناء  ان  الوثيقة التمكيلية إىل حكومات لك ب

 طلهبا. ىل

سجيل )4( ر العام  ى األمانة العامة ملنظمة  یتوىل املد هذه الوثيقة التمكيلية 
دة. األمم  املت

ئق  )5( ات و عات وإیدا لتوق حتاد اخلاص  ان  ر العام حكومات لك ب خيطر املد
اسب آخر.  رخي النفاذ وأي إخطار م نضامم و  التصدیق أو 
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 12املادة  
 [حمك انتقايل]

ام لوظي  ر  ارشة أول مد رخي م ه، فإن اإلشارات يف هذه الوثيقة التمكيلية إىل حىت  ف
ب  ىل أهنا إشارات إىل املك غي تفسريها  ر العام، ی لمنظمة أو إىل املد ويل  ب ا املك

ىل التوايل.  ره  ة الصناعية أو إىل مد رس محلایة امللك ة  شئ مبوجب اتفاق ي أ ويل ا  ا
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يف الصادرةوثيقة  - لثاا  1999یوليو  2يف  ج
تقامئة   احملتو

متهيدیة  األحاكم ا
 تعابري خمترصة :1املادة 
ة مبوجب قوانني  :2املادة  األطراف املتعاقدة وبعض تطبيق حامیة أخرى ممنو

ولية  املعاهدات ا

ويل الفصل األول: سجيل ا ويل وال  الطلب ا
 احلق يف إیداع طلب دويل :3املادة 
ويل :4املادة   إجراءات إیداع الطلب ا
ويل :5املادة  ت الطلب ا  حمتو
 األولویة :6املادة 
 رسوم التعيني :7املادة 
الفات :8املادة   تصحيح ا
ويل :9دة املا  رخي إیداع الطلب ا

سخ الرسیة عن  :10املادة  رش وال ويل وال سجيل ا رخي ال ويل و سجيل ا ال
ويل سجيل ا  ال

رش :11املادة  ل ال  تأج
 الرفض :10املادة 
دة التصممي :13املادة  شأن و اصة   رشوط 
ويل :14املادة  سجيل ا ر ال  آ
 اإلبطال :15املادة 
ولية :16املادة  سجيالت ا ل  تدون التغيريات وأمور أخرى تتعلق 
ن امحلایة :17املادة  ويل وجتدیده وفرتة رس سجيل ا ل  املدة األوىل 
شورة :18املادة  ولية امل سجيالت ا شأن ال  معلومات 

 األحاكم اإلداریة الفصل الثاين:
ب مشرتك لعدة دول :19املادة   مك
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 اد الهايأعضاء احت :20املادة 
 امجلعية :21املادة 
ويل :22املادة  ب ا  املك
 الشؤون املالية :23املادة 
ذیة :24املادة   الالحئة التنف

 املراجعة والتعدیل الفصل الثالث:
 مراجعة هذه الوثيقة :25املادة 
 تعدیل بعض املواد يف امجلعية :26املادة 

ة الفصل الرابع:  األحاكم اخلتام
 هذه الوثيقة أطراف :27املادة 
نضامم :28املادة   رخي نفاذ التصدیق و
 حظر التحفظات :29املادة 
ت األطراف املتعاقدة :30املادة  ال  إ
يت  :31املادة   1960و 1934تطبيق وثيقيت س
 نقض هذه الوثيقة :32املادة 
لهيا :33املادة  ع   لغات هذه الوثيقة والتوق
 أمني اإلیداع :34املادة 
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متهيدیة األحاكم  ا

 املادة األوىل
 تعابري خمترصة

 ألغراض هذه الوثيقة:

لتصاممي  "1" ويل  شأن اإلیداع ا تعين عبارة "اتفاق الهاي" اتفاق الهاي 
لتصاممي الصناعية؛ ويل  سجيل ا شأن ال تفاق الهاي   الصناعية واملسمى ف یيل 

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

ذیة لهذه الوثيقة؛ "3" ذیة" الالحئة التنف  وتعين عبارة "الالحئة التنف
ذیة؛ "4"  وتعين لكمة "املقرر" ما هو مقرر يف الالحئة التنف
ة الصناعية،  "5" رس محلایة امللك ة  رس" اتفاق ة  وتعين عبارة "اتفاق

رس يف  ام متت مراجعهتا ومت تعدیلها؛، ك1883مارس  20 املوقعة يف 
لتصممي الصناعي  "6" ويل  سجيل ا ويل" ال سجيل ا وتعين عبارة "ال
 وفقا لهذه الوثيقة؛
ويل؛ "7" سجيل ا ويل" طلب ال  وتعين عبارة "الطلب ا
ت املتعلقة  "8" لبيا ة الرمسية  مو ويل" ا وتعين عبارة "السجل ا

ولية، اليت حي  سجيالت ا سمح هذه الوثيقة أو ل ويل، واليت تقيض أو  ب ا تفظ هبا املك
ت؛ لهيا ت البيا امة اليت حتفظ  ذیة بتدوهنا، أ اكن شلك ا  الالحئة التنف

 وتعين لكمة "الشخص" الشخص الطبيعي أو املعنوي؛ "9"
مسه؛ "10" ويل  ي یودع الطلب ا  وتعين لكمة "املودع" الشخص ا
ي ُدّون وتعين  "11" ويل" الشخص ا سجيل ا عبارة "صاحب ال

ويل؛ مسه يف السجل ا ويل  سجيل ا  ال
ولية األهل  "12" ة ا ولية" املنظمة احلكوم ة ا وتعين عبارة "املنظمة احلكوم

لامدة  "؛2)"1(27 ألن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة وفقا 
ة دولية وتعين عبارة "الطرف املتعاقد" لك دو أو  "13" ظمة حكوم م

 كون طرفا يف هذه الوثيقة؛
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متي إليه املودع" الطرف املتعاقد  "14" ي ی وتعين عبارة "الطرف املتعاقد ا
د  فاء أ س ه املودع حقه يف إیداع طلب دويل  سمتد م د األطراف املتعاقدة ممن  أو أ

ىل األ 3الرشوط احملددة يف املادة  قل؛ وإذا تعددت األطراف شأن ذ الطرف املتعاقد 
سمتد مهنا حقه يف إیداع طلب دويل، فإن عبارة  3املتعاقدة اليت جتزي املادة  لمودع أن 

ره بت الصفة يف  ي ورد ذ متي إليه املودع" تعين الطرف املتعاقد ا ي ی "الطرف املتعاقد ا
ويل من بني ت األطراف املتعاقدة؛  الطلب ا

كون ذ وتعين عبارة "أ "15" و اليت  رايض الطرف املتعاقد" أرايض ا
لمنظمة  شئة  الطرف املتعاقد إذا اكن الطرف دو واألرايض اليت تطبق فهيا املعاهدة امل

ولية؛ ة ا ولية إذا اكن الطرف املتعاقد ت املنظمة احلكوم ة ا  احلكوم
ب" الواك اليت لكفها الطرف املتع "16" اقد مبنح امحلایة وتعين لكمة "املك

رها يف أرايض ذ الطرف املتعاقد؛ رسي أ  لتصاممي الصناعية اليت 
ي یتوىل من تلقاء نفسه  "17" ب ا ب الفاحص" املك وتعين عبارة "املك

ىل األقل ف إذا اكن  ت  یه بغرض حامیة التصاممي الصناعية لي ة  حفص الطلبات املود
ستويف رشط اجل  دة؛التصممي الصناعي 

د األطراف  "18" ويل يف أ سجيل ا س نفاذ ال وتعين لكمة "التعيني" ال
ويل؛ س يف السجل ا ل  املتعاقدة، وتعين أیضا تدون ذ 

ب املعني" الطرف  "19" وتعين عبارة "الطرف املتعاقد املعني" وعبارة "املك
لهيام التعيني ن یطبق  ب الطرف املتعاقد ا  ؛املتعاقد ومك

یونيو  2" الوثيقة املوقعة يف لندن يف 1934وتعين عبارة "وثيقة سنة  "20"
 التفاق الهاي؛ 1934

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

ة لسنة  "22" و 1961وتعين عبارة "الوثيقة اإلضاف " الوثيقة املوقعة يف مو
 ؛1934املضافة إىل وثيقة سنة  1961 نومفرب 18 يف

" الوثيقة التمكيلية املوقعة يف 1967وتعين عبارة "الوثيقة التمكيلية لسنة  "23"
هومل يف  التفاق الهاي، كام مت تعدیلها؛ 1967یوليو  14 استو
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شأ مبوجب اتفاق الهاي يف  "24" حتاد" احتاد الهاي امل وتعين لكمة "
يت  1925نومفرب  6 ليه مبوجب وثيقيت س ة  1960و 1934واحملافظ  والوثيقة اإلضاف

 وهذه الوثيقة؛ 1967والوثيقة التمكيلية لسنة  1961 لسنة
هيا يف املادة "25" )(أ) أو أیة 1(21 وتعين لكمة "امجلعية" امجلعية املشار إ
 امجلعية؛ هيئة حتل حمل ت

ة الفكریة؛ وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية "26"  لملك
لمنظمة؛ "27" ر العام  ر العام" املد  وتعين عبارة "املد
لمنظمة؛ "28" ويل  ب ا ويل" املك ب ا  وتعين عبارة "املك
ول واملوافقة. "29" شمل وثيقيت الق ىل أهنا   وتفرس عبارة "وثيقة التصدیق" 

 2 املادة
ة مبوجب قوانني األطراف  تطبيق حامیة أخرى ممنو

وليةامل   تعاقدة وبعض املعاهدات ا
وليةقوانني األطراف املتعاقدة  [ )1( ] ال تؤر أحاكم هذه الوثيقة وبعض املعاهدات ا

يف تطبيق أیة حامیة أكرب قد مينحها قانون الطرف املتعاقد وال تؤر بأي شلك من األشاكل، 
ة ون التطبيق ية ومصنفات الف لمصنفات الف ة  مبوجب املعاهدات  يف امحلایة املمنو

ىل اتفاق  لتصاممي الصناعية بناء  ة  شأن حق املؤلف أو امحلایة املمنو ولية  ات ا تفاق و
ارة العاملية. ظمة الت شاء م تفاق إ ارة املرفق  لت ة الفكریة املتص   جوانب حقوق امللك

رس[  )2( ة  ثال التفاق الم عاقدة للزتام  ألحاكم املتعلقة ] ميتثل لك طرف م
رس. ة   لتصاممي الصناعية من اتفاق
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 الفصل األول
ويل سجيل ا ويل وال  الطلب ا

 3 املادة
 احلق يف إیداع طلب دويل

عاقد  كون مواطنا من مواطين دو يه طرف م لك خشص  ويل  حيق إیداع الطلب ا
كون  عاقد أو  ة دولية يه طرف م ظمة حكوم حمل إقامة أو إقامة  أو دو عضو يف م

عاقد. دیة يف أرايض طرف م ة و ق  ادیة أو مؤسسة صناعية أو جتاریة حق

 4 املادة
ويل  إجراءات إیداع الطلب ا

ري املبارش[  )1( ب  (أ)] اإلیداع املبارش أو  ى املك ويل إما  جيوز إیداع الطلب ا
ي ی  ب الطرف املتعاقد ا ارشة وإما عن طریق مك ويل م متي إليه املودع، حسب ا

يار  املودع. اخ

ر العام،  (ب) لطرف املتعاقد أن خيطر املد لرمغ من الفقرة الفرعية (أ)، جيوز 
به. ولية عن طریق مك الن، بأنه ال جيوز إیداع الطلبات ا  مبوجب إ

ري املبارش[  )2( ا اإلیداع  ا يف  ب الطرف املتعاقد أن رمس اإل ] جيوز ملك
ا  وحلسابه لقاء لك طلب دويل مودع عن طریقه.یطال سدید رمس إ  ب املودع ب

 5 املادة
ويل ت الطلب ا  حمتو

ويل[  )1( لطلب ا ة  ت اإللزام دى احملتو لغة املقررة أو إ ويل  ] حيرر الطلب ا
شفع به ما یيل: لغات املقررة ویتضمن أو   ا

ىل هذه  "1" سجيل دويل بناء  س   الوثيقة؛ال

شأن املودع؛ "2" ت املقررة   والبيا
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دة  "3" سخ  ة أو ما خيتاره املودع من  س والعدد املقرر من صور ال
ىل أن تقدم يف الشلك املقرر؛ وإذا اكن  ويل،  لتصممي الصناعي موضع الطلب ا خمتلفة 

لفقرة  رش وفقا  ل ال س لتأج ا ومت تقدمي ال شفع ، )5(التصممي الصناعي مسط از أن 
سخ؛ ىل  ويل العدد املقرر من عينات التصممي الصناعي بدال من أن حيتوي   لطلب ا

ي جيسد التصممي الصناعي أو  "4" د أو األكرث ا ملنتج الوا وبيان 
القرتان به، حسب ما هو مقرر؛  ستعمل التصممي الصناعي 

ألطراف املتعاقدة املعينة؛ "5"  وبيان 

 املقررة؛ والرسوم "6"

 وأیة أمور أخرى مقررة. "7"

ويل[  )2( ة يف الطلب ا ة اإلضاف ت اإللزام عاقد  (أ)] احملتو جيوز ألي طرف م
كون سار عندما یصبح طرفا يف هذه  ي  يض قانونه ا با فاحصا ویق به مك كون مك

ىل أي من العنارص احملددة يف الفقرة الفرعية  الوثيقة أن حيتوي طلب حامیة تصممي صناعي 
ر العام بت ىل ذ القانون أن خيطر املد رخي إیداع بناء   (ب) ملنح ذ الطلب 

الن.  العنارص مبوجب إ

لفقرة الفرعية (أ) يه ما (ب)  یيل: العنارص اليت جيوز اإلخطار هبا وفقا 

تكر التصممي الصناعي موضع ذ الطلب؛ "1" ت املتعلقة هبویة م  البيا

ة التصممي الصناعي موضع ذ الطلب أو  "2" س ووصف خمترص ل
 لعنارصه املمزية؛

 ومطالبة. "3"

ىل الفقرة إذا تضمن  (ج) عاقد تقدم بإخطار بناء  ويل تعيني طرف م الطلب ا
لطریقة املقررة. الن   الفرعية (أ)، وجب أن یتضمن أیضا لك عنرص موضع ذ اإل

ويل[  )3( ة يف الطلب ا ت األخرى املمك ويل أ احملتو ] جيوز أن یتضمن الطلب ا
ذی شفع به ت العنارص.من العنارص األخرى احملددة يف الالحئة التنف  ة أو أن 
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ويل ذاته[ )4( ويل  شمل] جيوز أن دة تصاممي صناعية يف الطلب ا الطلب ا
راعى ما قد یقرر من الرشوط. ىل أن   تصمميني صناعيني أو أكرث، 

ل[  )5( رش املؤ س ال ل ال س لتأج ىل ال ويل  ] جيوز أن حيتوي الطلب ا
رش.  ال

 6 املادة
 األولویة

ألولویة[  )1( ه،  (أ)] املطالبة  ىل إقرار یطالب ف ويل  جيوز أن حيتوي الطلب ا
ىل املادة  ان  4بناء  د الب د أو أكرث مودع يف أ رس، بأولویة طلب سابق وا ة  من اتفاق

سبة إىل ذ  ل ارة العاملية أو  ظمة الت د أعضاء م ة أو أ تفاق األطراف يف ت 
 عضو.ال أو الب

ىل أن اإلقرار املشار إليه يف الفقرة الفرعية  (ب) ذیة  جيوز أن تنص الالحئة التنف
د  ذیة املو ، یقرر يف الالحئة التنف ويل. ويف هذه احلا ه بعد إیداع الطلب ا (أ) جيوز إیدا

 األقىص إلیداع ذ اإلقرار.

ألولویة الطلب [ )2( لمطالبة  ويل كأساس  ويل حبمك إیداع حصيح  ] یعد الطلبا ا
ام اكن مصريه الالحق. 4حسب معىن املادة  ه و رخي إیدا رس، اعتبارا من  ة   من اتفاق

 7 املادة
 رسوم التعيني

عاقد رمس التعيني املقرر[  )1( شمل الرسوم املقررة رمس تعيني عن لك طرف م  [
اة الفقرة (  ).2معني، مع مرا
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عاقد  ألي] جيوز ديرمس التعيني الفر [  1)2( با فاحصا طرف م به مك وألي كون مك
ة دولية  ظمة حكوم كون م عاقد  الن، بأنه طرف م ر العام، مبوجب إ أن خيطر املد

سدد لقاء لك 1ستعيض عن رمس التعيني املقرر املشار إليه يف الفقرة ( رمس تعيني فردي   (
سجيل دو ه وعن جتدید أي  ه تعي رد ف ويل. طلب دويل  يل یؤدي إليه ذ الطلب ا

ت أخرى.  ال لغ الرمس و أن یغريه مبوجب إ الن م ویبني الطرف املتعاقد يف ذ اإل
ور أن حيدد ذ املبلغ ملدة امحلایة األوىل ولك مدة جتدید أو  لطرف املتعاقد املذ وجيوز 

سمح هبا الطرف املتعاقد املعين. و ىل لفرتة امحلایة القصوى اليت  زید ذ املبلغ  ال جيوز أن 
ح امحلایة  سلمه من املودع لقاء م ب ذ الطرف املتعاقد لي ي اكن مك ساوي املبلغ ا ما 

سبة إىل العدد ذاته من التصاممي الصناعية، بعد خصم الوفورات احملققة بفضل  ل لفرتة مماث 
ويل.  اإلجراء ا

هيا يف ] یتوىل املكحتویل رسوم التعيني[  )3( ويل حتویل رسوم التعيني املشار إ ب ا
 ) إىل األطراف املتعاقدة اليت سددت عهنا ت الرسوم.2) و(1الفقرتني (

 8 املادة
الفاتحيح تص   ا

ويل[  )1( كن حفص الطلب ا ويل مل  ويل أن الطلب ا ب ا لمك ] إذا تبني 
ذیة عند  ليه أن یدعو املودع ستويف رشوط هذه الوثيقة والالحئة التنف ه، وجب  سلمه إ

الل امله املقررة. ه   إىل تصحيح ما یلزم تصحي

                                                
 الهاي:[مالحظة الویبو]: توصية اعمتدهتا مجعية احتاد  1

ىل املادة  الن بناء  ) من 2(7"حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت بإ
دة  1999 وثيقة الن أو يف 1(36أو القا ىل أن تبّني، يف ذ اإل ذیة املشرتكة  ) من الالحئة التنف

دید، أن الرمس الفردي الواجب دفعه ُخيفض ليبلغ  الن  (مع حتویل الرمق % من املبلغ احملدد 10إ
د ارتباطه بب  ه الوح كون سند مود هنا يف طلب دويل  ال تعي سور) يف  كسوره إىل أقرب رمق بال 

ول  لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو مبنظمة حكوم ان األقل منوا املذورة يف قامئة األمم املت من الب
ان األقل منوا. ض  وحتث امجلعية ت األعضاء فهيا من الب ىل أن تبّني أن التخف األطراف املتعاقدة أیضا 

عاقد هو من  د ارتباطه بطرف م ري الوح ه  كون سند مود ولية اليت  ىل الطلبات ا یطبق أیضا 
ولية  ة ا ان األقل منوا، فدو عضوا يف ت املنظمة احلكوم كن من الب ان األقل منوا، وإذا مل  الب

اضع ويل  ." 1999ا لوثيقة وكون الطلب ا  حرص
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ة[  )2( ري املصح الفات  الل امله املقررة،  (أ)] ا عوة  إذا مل ميتثل املودع 
اة الفقرة الفرعية (ب). ويل مرتواك، مع مرا  وجب اعتبار الطلب ا

ملادة  (ب) الفة تتعلق  ال اكنت ا اص أخطر به الطرف ) 2(5يف  رشط  أو 
ىل تعيني   ويل كام لو مل حيتو  ذیة، یعترب الطلب ا ر العام وفقا لالحئة التنف املتعاقد املد

الل امله املقررة. عوة  ه   الطرف املتعاقد إذا مل ميتثل مود

 9 املادة
ويل  رخي إیداع الطلب ا

ارشة[  )1( ويل املودع م ويل الطلب ا ب ا ى املك ويل  ] إذا أودع الطلب ا
ويل رشط  ويل الطلب ا ب ا ه املك سمل ف ي ی رخي اإلیداع التارخي ا كون  ارشة،  م

اة الفقرة (  ).3مرا

ارشة[  )2( ري م ويل املودع بطریقة  ويل عن طریق الطلب ا ] إذا أودع الطلب ا
ب ال رخي اإلیداع حسب ما هو مقرر.مك متي إليه املودع، حيدد  ي ی  طرف املتعاقد ا

ويل مع بعض [  )3( ي الطلب ا ويل، يف التارخي ا ال اكن الطلب ا الفات] يف  ا
رخي إیداع  ري  ويل، یتضمن خمالفة مقررة مبثابة خمالفة تؤدي إىل تأ ب ا ه املك سلمه ف

كون  ويل،  الفة.الطلب ا ويل تصحيح ا ب ا ه املك سمل ف ي ی  رخي اإلیداع التارخي ا

 102 املادة

رش ويل وال سجيل ا رخي ال ويل و سجيل ا  ال
ويل سجيل ا سخ الرسیة عن ال  وال

ويل[  )1( سجيل ا سجيل لك تصممي صناعي موضع ال ويل  ب ا ] یتوىل املك
ال  ات املطلوبة يف  سمل التصحي ويل أو ما أن ی سمل الطلب ا ويل ما أن ی الطلب ا

                                                
د املادة  2 س فهيا ما مينع املودع أو صاحب 10عند اع بلومايس أن ت املادة ل ، اكن يف مفهوم املؤمتر ا

ىل  طالع  ويل من  سجيل ا ليه املودع أو صاحب ال ي وافق  ويل أو الشخص ا سجيل ا ال
ويل.  سجيل ا ويل أو ال  الطلب ا
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ىل املادة  عوة إىل إجراهئا بناء  ىل 8ا ال بناء  رش مؤ سجيل سواء اكن ال . ویبارش ال
. 11 املادة كن كذ  أو مل 

سجيل [  )2( ويلرخي ال رخي إیداع الطلب  (أ)] ا ويل  سجيل ا رخي ال كون 
اة الفقرة الفرعية (ب). ويل، مع مرا  ا

ويل،  (ب) ب ا ه املك سلمه ف ي  ويل، يف التارخي ا ال اكن الطلب ا يف 
ملادة  ه )2(5یتضمن خمالفة تتعلق  سمل ف ي ی ويل التارخي ا سجيل ا رخي ال كون   ،

ب ا الفة املك لتارخي الالحق.ويل تصحيح ا ذ  ويل، مع األ رخي إیداع الطلب ا  أو 

رش[  )3( رش يف  (أ)] ال ويل. ویعد ذ ال سجيل ا رش ال ويل  ب ا یتوىل املك
ويل بغريه. سجيل ا ا ال جيوز مطالبة صاحب ال  لك األطراف املتعاقدة إشهارا اكف

ويل إرسال ص (ب) ب ا ويل إىل لك یتوىل املك سجيل ا رشة ال ورة عن 
ب معني.   مك

رش[  )4( ل ال ىل الرسیة ق ىل رسیة لك طلب احلفاظ  ويل  ب ا ] حيافظ املك
اة ا رش، مع مرا سجيل دويل ری ی   )(ب).4(11) واملادة 5لفقرة (دويل ولك 

ويل صورة عن  (أ)] الصور الرسیة[  )5( ب ا رسل املك سجيل،  فور إجراء ال
ويل إىل لك  لطلب ا ويل وأي ترصحي أو وثيقة أو عينة مما هو معين ومشفوع  سجيل ا ال

ه يف  يل ومت تعي سمل صورة من ذ الق رغب يف  ويل بأنه  ب ا ب أخطر املك مك
ويل.  الطلب ا

س  (ب) ىل رسیة لك  ب املعين  جيل دويل أرسلت إليه صورة عنه حيافظ املك
سجيل  ورة إال ألغراض حفص ال ستعمل الصورة املذ ويل، وال جيوز  أن  ب ا من املك

ب  ي خيتص املك ويل وما أودع من طلبات محلایة التصاممي الصناعية يف الطرف املتعاقد ا ا
رش امل  سبة إىل ذ الطرف املتعاقد، ری ی ل سجيل املعين بأموره أو  ويل ال ب ا ك

سجيل دويل من ذ  ت أي  اصة، ال جيوز  أن یفصح عن حمتو ويل. وبصورة  ا
ويل، إال إذا اكن ذ  سجيل ا الف صاحب ذ ال ب،  ارج املك يل ألي خشص  الق

ي  ويل ا القة بزناع حول احلق يف إیداع الطلب ا ألغراض إجراءات إداریة أو قانونية لها 
د  يل، ال س ال وجود إجراءات إداریة أو قانونية من ذ الق ويل. ويف  سجيل ا إليه ال
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إلجراءات واليت  ويل إال يف الرس لألطراف املعنية  سجيل ا ت ال كشف عن حمتو جيوز ا
ت املكشوف عهنا. رتام رسیة احملتو  كون ملزمة 

 11 املادة
رش ل ال  تأج

رش أحاكم قوانني األطراف[  )1( ل ال شأن تأج إذا اكن قانون الطرف  (أ)] املتعاقدة 
ىلاملتعاقد  ىل ذ  ینص  رش تصممي صناعي لفرتة أقل من الفرتة املقررة، وجب  ل  تأج

ل املسموح هبا. الن، بفرتة التأج ر العام، مبوجب إ  الطرف املتعاقد أن خيطر املد

ىلإذا اكن قانون الطرف املتعاقد ال  (ب) رش تصممي صناعي، تأ ینص  ل  ج
الن. ر العام بذ مبوجب إ ىل الطرف املتعاقد أن خيطر املد  وجب 

رش[  )2( ل ال ت تأج رش، وج ل ال سا لتأج ويل ال ال تضمن الطلب ا ] يف 
رش يف املواعيد التالية: ارشة ال  م

دة عند انقضاء الفرتة املقررة إذا مل یتقدم أي طرف من األطراف املتعاق "1"
ىل الفقرة ( الن بناء  ويل بإ  )؛1املعينة يف الطلب ا

ي یتقدم به الطرف  "2" الن ا ورة يف اإل أو عند انقضاء الفرتة املذ
لفقرة ( ويل وفقا  الن، أو عند انقضاء 1املتعاقد املعني يف الطلب ا )(أ)، إن تقدم بذ اإل

ول املتعاقدة  ت ا ال د إ ورة يف أ ول املتعاقدة املعينة أقرص فرتة مذ املعينة، إن تعددت ا
يل. الن من ذ الق  املتقدمة بإ

ىل القانون املطبق[  )3( ل بناء  ا التأج ال است ل يف  سات التأج ] يف معاجلة ال
ويل قد تقدم  د األطراف املتعاقدة املعينة يف الطلب ا رش واكن أ ل ال س تأج ال ال

ىل الفق الن بناء  ىل 1رة (بإ ىل قانونه، جيب  رش بناء  ل ال ا تأج د است )(ب) یف
ويل ما ب ا  یيل: املك

اة البند " "1" ذ يف احلسبان 2أن خيطر املودع بذ مع مرا "؛ وأال یأ
رش إذا ختلف املودع عن حسب تعيني ذ الطرف املتعاقد مبوجب إشعار  ل ال س تأج ال

ويل  ب ا ه إىل املك  الل الفرتة املقررة؛كتايب مو
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ذ يف احلسبان تعيني الطرف املتعاقد وأن خيطر املودع بذ  "2" وأال یأ
ويل بدال من  لطلب ا أن حيتوي الطلب إذا اكنت عينات من التصممي الصناعي قد أشفعت 

ىل ويل   .عن التصممي الصناعيسخ  ا

س[  )4( ويل ال سجيل ا ىل ال اصة لالطالع  كر أو إماكنية  جيوز  (أ)] رش م
ويل  سجيل ا رش أي من التصاممي الصناعية موضع ال ويل أن یلمتس  سجيل ا لصاحب ال

ىل الفقرة ( ل املطبقة بناء  ، تعترب 2أو مجيعها يف أي وقت أثناء فرتة التأج )، ويف هذه احلا
ل  ل قد انقضت  ه فرتة التأج سمل ف ي ی سبة إىل ذ التصممي أو مجيعها يف التارخي ا

س. ل ويل ذ  ب ا  املك

ح أي  (ب) ويل م ب ا ويل أیضا أن یلمتس من املك سجيل ا جيوز لصاحب ال
ا من أي من التصاممي الصناعية أو مجيعها  ويل مستخر سجيل ا خشص حيدده صاحب ال

ويل أ سجيل ا ىل ذ التصممي أو مما هو موضع ال الطالع  سمح  الشخص  و 
ىل الفقرة ( ل املطبقة بناء   ).2مجيعها يف أي وقت ُأثناء فرتة التأج

نتقاص[  )5( يل و سجيل  (أ)] الت ويل عن ال سجيل ا إذا ختىل صاحب ال
ل سبة إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة يف أي وقت أثناء فرتة التأج ل ويل  املطبقة بناء  ا

ويل.2( ىل الفقرة سجيل ا رش التصاممي الصناعية موضع ال ناع عن  م  )، وجب 

سبة إىل لك  (ب) ل ويل  سجيل ا ويل من ال سجيل ا إذا انتقص صاحب ال
ىل الفقرة ( ل املطبقة بناء  ) ليقرصه 2األطراف املتعاقدة املعينة يف أي وقت أثناء فرتة التأج

رش ما بقي ىل تصممي  ناع عن  م ويل، وجب  سجيل ا د أو أكرث موضع ال صناعي وا
ويل. سجيل ا  من التصاممي الصناعية موضع ال

سخ[  )6( رش وتقدمي ال ويل عند  (أ)] ال سجيل ا رش ال ويل  ب ا یتوىل املك
كون الرسوم  ىل أحاكم هذه املادة، رشط أن  ل مطبقة بناء  املقررة انقضاء أیة فرتة تأج

ناع  م ويل و سجيل ا سدد الرسوم حسب ما هو مقرر، وجب إلغاء ال مسددة. وإذا مل 
رش.  عن ال

ويل  (ب) لطلب ا ة  دة أو أكرث من التصممي الصناعي مشفو إذا اكنت عينة وا
لامدة  ويل أن یقدم العدد املقرر من صور 3)"1(5وفقا  سجيل ا ىل صاحب ال "، وجب 
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ة لك تصم الل امله املقررة، وإال س ويل  ب ا مي صناعي موضع ذ الطلب إىل املك
دود ما مل یفع صاحب  رش يف  ناع عن ال م ويل و سجيل ا وجب إلغاء ال

سجيل ويل. ال  ا

 12 املادة
 الرفض

سجيل احلق يف الرفض [ )1( ر ال رفض آ عاقد معني أن  ب أي طرف م ] جيوز ملك
ويل  ىل قانون ذ الطرف هيف أراضيا ح امحلایة بناء  كن رشوط م ، جزئيا أو لكيا، إذا مل 

سجيل دويل أو يف مجيعها،  سبة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع  ل املتعاقد مستوفاة 
اد إىل  الس سجيل دويل، جزئيا أو لكيا،  ر أي  رفض آ ب أن  لام بأنه ال جيوز ألي مك

ته مما  أن الرشوط املتعلقة ويل أو حمتو ليه يف هذه الوثيقة شلك الطلب ا صوص  هو م
ذیة أو  ىل أو الالحئة التنف ستوف وفقا لقانون الطرف عهنا أو خيتلف  ت الرشوطزید  مل 

 املتعاقد املعين.

لرفض[  )2( ويل  (أ)] اإلخطار  سجيل ا ر ال ب املعين تبليغ رفض آ یتوىل املك
ويل  ب ا الل الفرتة املقررة.لمك لرفض   مبوجب إخطار 

هيا الرفض. (ب) د إ س ر لك األسباب اليت  لرفض ذ  رد يف لك إخطار 

لرفض وسبل الطعن [ )3( ا اإلخطار  ا صورة  (أ)] إ ويل إ ب ا یتوىل املك
ري. ويل بدون تأ سجيل ا لرفض إىل صاحب ال  عن اإلخطار 

ة كام لو اكن أي  (ب) ويل سبل الطعن ذاهتا املتا سجيل ا كون لصاحب ال
ىل  ىل القانون املطبق  لحامیة بناء  ويل حمل طلب  سجيل ا تصممي صناعي موضع ال

ي  ب ا ادة بلغ الرفضاملك ادة الفحص أو إ ىل األقل، إماكنية إ . وشمل ت السبل، 
 النظر يف الرفض أو الطعن يف الرفض.
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سحبه، جزئيا أو لكيا، يف حسب الرفض[  3)4( ي بلغ الرفض أن  ب ا لمك ] جيوز 
 أي وقت اكن.

 13 املادة
دة التصممي شأن و اصة   رشوط 

لرشوط اخلاصة[  )1( يض قانونه، عندما اإلخطار  عاقد یق ] جيوز ألي طرف م
د ة التصممي أو یصبح طرفا يف هذه الوثيقة، أن تفي التصاممي موضع الطلب ذاته رشط و

شك ذاهتا من األشياء أو أنه  ة أو ال مو متي إىل ا ستعامل أو ت دة  دة اإلنتاج أو و و
ر العام  د مستقل وممتزي أن خيطر املد د إال بتصممي وا ال جيوز املطالبة يف الطلب الوا

الن يف حق املودع يف تضمني ال ، ال یؤر ذ اإل الن. ومع ذ طلب بذ مبوجب إ
لامدة  ويل تصمميني صناعيني أو أكرث وفقا  ) حىت إذا ورد يف الطلب تعيني الطرف 4(5ا

الن. إل ي تقدم   املتعاقد ا

الن[  )2( ر اإل ي أ ب الطرف املتعاقد ا يل ملك الن من ذ الق سمح أي إ  [
ىل املادة  ويل بناء  سجيل ا ر ال رفض آ الن بأن  إل فاء 1(12تقدم  نتظار اس  (

 الرشط موضع إخطار ذ الطرف املتعاقد. 

سجيل[  )3( ى رسوم أخرى مستحقة عن تقسمي ال سجيل دويل  ] إذا مت تقسمي 
ب املعين لفقرة (املك لرفض وفقا  ه إخطار  ب رفض 2 عقب توج ىل س ) بغية التغلب 

ب أن یفرض رسام نظري لك طلب دويل إضايف اكن  از  املك ره يف اإلخطار،  ورد ذ
ور. ب الرفض املذ  رضور لتفادي س

                                                
د امل 3 دة 2(14) واملادة 4(12ادة عند اع بلومايس أن حسب 4(18)(ب) والقا )، اكن يف مفهوم املؤمتر ا

ر  ول آ ب املعين قرر ق ذ شلك ترصحي مفاده أن املك ب بلغ إخطارا به جيوز أن یت ل مك الرفض من ق
سبة إىل  ل ويل  سجيل ا لرفض. و  التصامميال شم اإلخطار  اكن من املفهوم الصناعية أو بعضها مما 

لرفض، ترصحيا  رسل، يف غضون الفرتة املسموح هبا لتبليغ اإلخطار  ب املعين جيوز  أن  أیضا أن املك
لرفض. ويل حىت إذا مل یبلغ ذ اإلخطار  سجيل ا ر ال ول آ  مفاده أنه قرر ق
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 14 املادة
ويل سجيل ا ر ال  آ

ىل القا[  )1( ىل طلب مودع بناء  ر ذاته املرتتب  رخي نون املطبقاأل ] اعتبارا من 
عاقد معني كام  ىل األقل يف لك طرف م ر ذاته  ويل األ سجيل ا ل كون  ويل،  سجيل ا ال

ىل قانون ذ الطرف  ا حسب األصول محلایة التصممي الصناعي بناء  لو اكن طلبا مود
 املتعاقد.

ح[  )2( ىل م ر ذاته املرتتب  ىل القانون األ سجيل  (أ)] املطبق امحلایة بناء  ل كون 
به  عاقد معني مل یبلغ مك ر ذاته يف لك طرف م ويل األ لامدة  الرفضا ، كام لو اكنت 12وفقا 

رخي انقضاء  ىل قانون ذ الطرف املتعاقد، اعتبارا من  لتصممي الصناعي بناء  ة  امحلایة ممنو
ة لتبليغ  د الرفض الفرتة املتا د أقىص أو يف املو ي مكو الن املقابل  وا احملدد يف اإل

د أقىص. ذیة، مكو ىل الالحئة التنف  قد یتقدم به الطرف املتعاقد بناء 

ب الطرف املتعاقد املعني  4(ب) الحقا، الرفض وحسب ذ الرفض إذا بلغ مك
دود ما یغطيه حسب  ويل، يف  سجيل ا ل كون  ر ذاته يف ذ الرفضجزئيا أو لكيا،  ، األ

ىل قانون ذ الطرف  لتصممي الصناعي بناء  ة  الطرف املتعاقد كام لو اكنت امحلایة ممنو
رخي حسب  د أقىص. الرفضاملتعاقد اعتبارا من   مكو

ىل التصممي  (ج) ىل هذه الفقرة  ويل بناء  سجيل ا ىل ال ر املرتتب  رسي األ
سلمه سجيل كام  د أو األكرث موضع ذ ال ويل  الصناعي الوا ب ا ب املعني من املك املك

ضاء. ق ب املعني عند   أو كام مت تعدی يف إطار اإلجراءات املبارشة أمام ذ املك

متي إليه املودع[  )3( ي ی ر تعيني الطرف املتعاقد ا شأن أ الن  جيوز ألي  (أ)] إ
ر العام، مبوجب إ با فاحصا أن خيطر املد به مك كون مك عاقد  ه يف طرف م الن، بأن تعي

متي إليه املودع. ي ی ر إذا اكن هو الطرف املتعاقد ا كون  أي أ  سجيل دويل ال 

                                                
ملادة انظر احلاشية  4  .)4(12املتعلقة 
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الن املشار إليه يف  (ب) ه اإل عاقد و ر طرف م إذا ورد يف طلب دويل ذ
د األطر  متي إليه املودع وأ ي ی عتباره الطرف املتعاقد ا ف املتعاقدة االفقرة الفرعية (أ) 

ذ تعيني ذ الطرف املتعاقد يف احلسبان.امل  ويل أال یأ ب ا ىل املك  عينة، تعني 

 15 املادة
 اإلبطال

فاع[  )1( ح فرصة  تصة يف الطرف املتعاقد املعني رشط م لسلطات ا ] ال جيوز 
ويل، جزئيا أو لكيا، يف أرايض ذ الطرف املتعاقد من  سجيل ا ر ال أن حتمك بإبطال آ

فاع عن حقوقه.ري  ة  اكف ويل الفرصة ا سجيل ا  أن تتاح لصاحب ال

إلبطال[  )2( ر اإلخطار  ه آ ي أبطلت ف ب الطرف املتعاقد ا ] یتوىل مك
إلبطال  ويل  ب ا ويل يف أراضيه إخطار املك سجيل ا مل بهال ال   .يف 

 16 املادة
سجيالت ا ل  وليةتدون التغيريات وأمور أخرى تتعلق 

ويل تدون ما یيل يف السجل تدون التغيريات وأمور أخرى[  )1( ب ا ] یتوىل املك
ويل حسب ما هو مقرر:  ا

سبة إىل أي من األطراف  "1" ل ويل  سجيل ا ة ال لك تغيري يف ملك
ويل أو  سجيل ا سبة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع ال ل املتعاقدة املعينة أو مجيعها و

ىل املادة  كون من حق املا اجلدید إیداع طلب دويل بناء  ىل أن   ، 3مجيعها، 

ويل أو عنوانه، "2" سجيل ا  ولك تغيري يف امس صاحب ال

ويل وأیة معلومات أخرى  "3" سجيل ا لمودع أو صاحب ال وتعيني ويل 
شأن ذ الويل، دة   مف

سجيل ا "4" ويل عن ال سجيل ا سبة إىل أي وختيل صاحب ال ل ويل 
 من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها،
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ىل  "5" ويل ليقرصه  سجيل ا ويل من ال سجيل ا وانتقاص صاحب ال
سبة إىل أي من األطراف  ل ويل،  سجيل ا د أو أكرث من التصاممي الصناعية موضع ال وا

 املتعاقدة املعينة أو مجيعها،

ت "6" ر وإبطال السلطات ا د األطراف املتعاقدة املعينة آ صة أل
ويل أو مجيعها يف  سجيل ا سبة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع ال ل ويل  سجيل ا ال

 أرايض ذ الطرف املتعاقد،

شأن  "7" ذیة  دة ورد حتدیدها يف الالحئة التنف وأیة معلومات أخرى مف
ويل أو مجيعها.احلقوق يف أي من التصاممي الصناعية موضع ال   سجيل ا

ويل[  )2( ر التدون يف السجل ا لك تدون مشار إليه يف البنود "أ كون   [1 "
ر ذاته كام لو اكن التدون قد مت يف جسل 1" من الفقرة (7"و" 6" و"5" و"4" و"2و" ) األ

عاقد معين،  ب لك طرف م ر العاممك لطرف املتعاقد أن خيطر املد دا أنه جيوز  ، ما 
الن، بأن التدون املشار إليه يف البند " ر 1" من الفقرة (1مبوجب إ كون  ذ األ ) ال 

ئق  ب ذ الطرف املتعاقد الترصحيات أو الو سمل مك يف ذ الطرف املتعاقد حىت ی
الن.  احملددة يف ذ اإل

ىل الفقرة (الرسوم[  )3( كون أي تدون یمت بناء  سدی1] جيوز أن   د رمس.) رهن 

رش[  )4( ىل الفقرة (ال رش إشعار بأي تدون مت بناء  ويل  ب ا ). 1] یتوىل املك
عاقد معين. ب لك طرف م رش اإلشعار إىل مك  ورسل صورة عن 

 17 املادة
سجيل  ل ويل وجتدیدهاملدة األوىل   ا

ن امحلایة  وفرتة رس

سجيل [  )1( ل ويلاملدة األوىل  سجيل ا رسي ال ويل ملدة أوىل طولها مخس ]  ا
ويل. سجيل ا رخي ال  سنوات حمسوبة اعتبارا من 

ويل[  )2( سجيل ا ة من مخس جتدید ال ويل ملدد إضاف سجيل ا ] جيوز جتدید ال
سدید الرسوم املقررة.  سنوات وفقا لإلجراء املقرر ورهن 
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ن امحلایة [  )3( ن امحلایة يف  )(أ] يف األطراف املتعاقدة املعينةفرتة رس تدوم فرتة رس
رشط  15لك من األطراف املتعاقدة املعينة  ويل  سجيل ا رخي ال سنة حمسوبة اعتبارا من 

اة الفقرة الفرعية (ب).  جتدیده ومرا

ىل  (ب) ن امحلایة  فرتةإذا نص قانون الطرف املتعاقد املعني  ىل لرس زید 
ىل 15 لتصممي الصناعي احملمي بناء  كون سنة  ن  فرتة ذ القانون،  امحلایة يه ذاهتا رس

ويل. سجيل ا رشط جتدید ال لهيا يف قانون ذ الطرف املتعاقد   الفرتة املنصوص 

الن،  (ج) ر العام، مبوجب إ عاقد املد القصوى لفرتة خيطر لك طرف م
ن امحلایة  لهيا يف قانونه.لرس  املنصوص 

نتقاص عند [  )4( دیدإماكنية  سبة إىل أي الت ل ويل  سجيل ا ] جيوز جتدید ال
سبة إىل أي من التصاممي الصناعية موضع  ل من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها و

ويل أو مجيعها. سجيل ا  ال

دید ورشه[  )5( دیدات يف السجل تدون الت ويل تدون الت ب ا ] یتوىل املك
ويل ورش إشعار هبا. ورس عاقد معين.ا ب لك طرف م رش اإلشعار إىل مك  ل صورة عن 

 18 املادة
شورة ولية امل سجيالت ا شأن ال  معلومات 

زوید أي خشص املعلومات النفاذ إىل[  )1( ويل  ب ا ات من ] یتوىل املك مبستخر
ويل  ويل، السجل ا ت السجل ا سجيل دويل أو معلومات تتعلق مبحتو خبصوص أي 

شور،  سدید الرمس املقرر.م ىل طلب ذ الشخص ورهن   بناء 

ات ] تعفى التصدیق اإلعفاء من[  )2( ويل املستخر ب ا ا املك من اليت یقد
عاقد. ويل من أي تصدیق يف لك طرف م  السجل ا
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 الثاينالفصل 
 األحاكم اإلداریة

 19 املادة
ب مشرتك لعدة دول  مك

ب مشرتك[  )1( دة دول تنوي أن تصبح أطرافا يف ] اإلخطار بوجود مك رشت  إذا 
دة دول أطراف  شأن التصاممي الصناعية أو إذا اتفقت  رشیعاهتا الوطنية  د  هذه الوثيقة توح

ر العام مبا یيل: از لها أن ختطر املد  ، ىل أن تبارش ذ  يف هذه الوثيقة 

لك مهنا، "1" ب الوطين  با مشرتاك حيل حمل املك  أن مك

دة مهنا وأ "2" د ن أرايض لك وا رشیع املو لهيا ال رمهتا اليت ینطبق  تعد 
د ألغراض تطبيق املادة األوىل واملواد من  عاقد وا من  31واملادة  18إىل  3مبثابة طرف م

 هذه الوثيقة.

د اإلخطار[  )2( د 1] جيب تقدمي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة (مو ) يف أ
ن د  التاليني: املو

هيا يف املادة  "1" ئق املشار إ ول تنوي 2(27عند إیداع الو )، إذا اكنت ا
 أن تصبح طرفا يف هذه الوثيقة؛

ول الوطنية، إذا اكنت  "2" رشیعات ا د  أو يف أي وقت اكن بعد توح
ول أطرافا يف هذه الوثيقة.  ا

زي النفاذ[  )3( ل اإلخطار املشار إليه يف رخي دخول اإلخطار  ) 1الفقرتني (] ید
ن التاليني:2و( د د املو زي النفاذ يف أ  ( 

ول تنوي  "1" ول أطرافا يف هذه الوثيقة، إذا اكنت ت ا عندما تصبح ا
 أن تصبح أطرافا يف هذه الوثيقة؛
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ر  "2" ر العام سا ه املد ي یبلغ ف أو بعد ثالثة أشهر من التارخي ا
رخي ول  األطراف املتعاقدة بذ أو يف أي  الن، إذا اكنت ا ني يف اإل الحق  وم

 أطرافا يف هذه الوثيقة.

 20 املادة
 أعضاء احتاد الهاي

حتاد  ول األطراف يف كون األطراف املتعاقدة أعضاء يف  متي إليه ا ي ت ذاته ا
 .1960 أو وثيقة سنة 1934وثيقة سنة 

  21 املادة
 امجلعية

متي  (أ)] كون امجلعية[  )1( كون األطراف املتعاقدة أعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت ت
ملادة ول امللزمة  هيا ا  .1967من الوثيقة التمكيلية لسنة  2 إ

اوبون  (ب) دوبون م د وجيوز أن یعاونه م دوب وا ميثل لك عضو يف امجلعية م
دا. عاقدا وا دوب إال طرفا م رباء وال ميثل لك م شارون و  ومس

ات امجلعية تق (ج) ري األعضاء يف امجلعية يف اج حتاد  ل أعضاء 
 مراقب. بصفة

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

حتاد وتطوره وتطبيق  "1" ىل  حملافظة  اول لك املسائل املتعلقة  ت
 الوثيقة؛ هذه

ة  ومتارس احلقوق وتؤدي املهامت كام يه خمو لها "2" أو ملكفة هبا رصا
ىل هذه الوثيقة أو الوثيقة التمكيلية لسنة   ؛1967بناء 

داد مؤمترات املراجعة وتقرر  "3" لتوجهيات املتعلقة بإ ر العام  زود املد و
عوة إىل عقد ت املؤمترات؛  ا
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ذیة؛ "4"  وتعدل الالحئة التنف

الحتاد  "5" ر العام املتعلقة  لهيا وتنظر يف تقارر املد شطته وتوافق  وأ
حتاد؛ صاص  ل يف اخ شأن املسائل اليت تد ت الالزمة  ر العام جبميع التعل زود املد  و

ىل  "6" ني وتوافق  ة لفرتة سن ه املوضو حتاد وتعمتد مزيان مج  ر وحتدد 
ة؛ ته اخلتام  حسا

 وتعمتد النظام املايل لالحتاد؛ "7"

اسبا  "8" راه م شئ ما  ق وت ان واألفرقة العام لتحق ل من ا
 حتاد؛ أهداف

ة اليت  "9" ري احلكوم ولية واملنظامت  ة ا ول واملنظامت احلكوم وحتدد ا
اة الفقرة ( اهتا بصفة مراقب، رشط مرا و يف اج  )(ج)؛1كون مق

حتاد،  "10" ق أهداف  سهم يف حتق اسبة أخرى  امت م وتبارش أیة 
لطریقة املناسبة وفقا لهذه الوثيقة. وتؤدي أیة  وظائف أخرى 

حتادات األخرى اليت  (ب) شأن املسائل اليت هتم أیضا  ذ امجلعية قراراهتا  تت
سيق. لت ىل رأي جلنة املنظمة  طالع  رها املنظمة، بعد   تد

ىل أمر بعينه، یتكون النصاب  (أ)] النصاب القانوين[  )3( ألغراض التصویت 
ىل ذ األمر.القا ول اليت لها حق التصویت  دد أعضاء امجلعية من ا  نوين من نصف 

ذ قراراهتا إذا  (ب) لجمعية أن تت ىل الرمغ من أحاكم الفقرة الفرعية (أ)، جيوز 
، يف  ىل أمر بعينه واكنت ممث ول اليت لها حق التصویت  دد أعضاء امجلعية من ا اكن 

ورات، أقل من نصف دى ا ىل  إ ول اليت لها حق التصویت  دد أعضاء امجلعية من ا
اء  ست ، فإن ت القرارات،  ليه. ومع ذ زید  ه یعادل الثلث أو  ذ األمر وك

فاء الرشوط الواردة ف بعد. ویبلغ  فذة إال بعد اس القرارات املتعلقة بإجراءاهتا، ال تصبح 
ويل ت القرارات ألعضاء ا ب ا ىل األمر املك ول اليت لها حق التصویت  مجلعية من ا

ناعها عن التصویت  م كن ممث ویدعوها إىل اإلدالء كتابة بتصوهتا أو  ور واليت مل  املذ
دد ت األعضاء ممن  رخي التبليغ. وإذا اكن  الل فرتة مدهتا ثالثة أشهر حتسب اعتبارا من 
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نع عنه بذ الشلك، ي  أدىل بتصویته أو ام دد األعضاء ا عند انقضاء ت الفرتة، یعادل 
فذة رشط  ورة، فإن ت القرارات تصبح  اكن مطلو الستكامل النصاب القانوين يف ا

لبية املشرتطة. ىل األ  احلصول يف الوقت نفسه 

 سعى امجلعية إىل اختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء. (أ)] اختاذ القرارات يف امجلعية[  )4(

ال الوصول  )(ب ال است لتصویت.  ىل قرار بتوافقإيف  ت يف األمر  اآلراء، ی
، یتعني ما یيل  :ويف ت احلا

عاقد من ا "1" لك طرف م د وال یصوت كون  ول صوت وا
 ،مسه إال

ة دولية أن یصوت بدال  "2" ظمة حكوم كون م عاقد  وجيوز ألي طرف م
ه بعدد من األ ول األعضاء ف ه من األطراف يف من ا ول األعضاء ف دد ا صوات یعادل 

شرتك يف التصویت إذا  يل أن  ة دولية من ذ الق ظمة حكوم هذه الوثيقة، وال جيوز ألیة م
ول األعضاء فهيا حقها يف التصویت، والعكس حصيح.  مارست أیة دو من ا

ملادة  (ج) ول امللزمة  سبة إىل األمور اليت هتم ا الوثيقة التمكيلية  من 2ل
ورة حق التصویت. أما  1967 لسنة ملادة املذ ري امللزمة  س لألطراف املتعاقدة  دها، ل و

سبة  دها إل دها، فإن لت األطراف و ىل األمور اليت هتم األطراف املتعاقدة و
 التصویت. حق

لبية[  )5( دد األصوات املدىل  (أ)] األ ذ قرارات امجلعية بثليث  اةتت  هبا، مع مرا
 ).2(26) و2(24املادتني 

ناع عن التصویت مبثابة تصویت. (ب) م  ال یعترب 

ورات[  )6( ىل  (أ)] ا ادیة بناء  ني تقومييتني يف دورة  جتمتع امجلعية مرة لك سن
لمنظمة ما مل ن جتمتع فهيام امجلعية العامة  ر العام ويف الفرتة واملاكن نفسهيام ا شأ  دعوة املد ت

ائية.  ظروف است

ىل  (ب) ر العام إما بناء  ىل دعوة املد ائية بناء  جتمتع امجلعية يف دورة است
ر العام نفسه.  طلب من ربع أعضاء امجلعية وإما مببادرة من املد
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دول أعامل لك دورة. (ج) ر العام   یعد املد

يل[  )7( ا يل.النظام ا ا ا ا  ] تعمتد امجلعية نظا

 22 املادة
ويل ب ا  املك

ويل،  (أ)] املهامت اإلداریة[  )1( سجيل ا ل ويل املهامت املتعلقة  ب ا ميارس املك
الحتاد.  فضال عن مجيع املهامت اإلداریة األخرى املتعلقة 

ات ویتكفل أعامل أمانة  (ب) ج داد  اص إ ه  ويل بو ب ا یتوىل املك
شهئا امجلعية.امجلعية وجلان اخلرباء   واألفرقة العام اليت قد ت

ر العام[  )2( .املد ي ميث ذي لالحتاد وهو ا س التنف ر العام الرئ كون املد  [ 

الف دورات امجلعية[  )3( ات  ام ج ر العام أیة جلان أو أفرقة  ] یدعو املد
اول مسائل هتم ات األخرى اليت ت ج شهئا امجلعية ولك   حتاد. ت

ات األخرى[  )4( ج ويل يف امجلعية و ب ا ر العام  (أ)] دور املك شرتك املد
ان واألفرقة  ل ات امجلعية وا ري حق التصویت، يف لك اج ن یعيهنم، من  اص ا واألش

ر العام إىل عقدها حتت  ات أخرى یدعو املد شهئا امجلعية وأیة اج العام اليت ت
ایة  حتاد. ر

ان  (ب) ل ر العام أمني امجلعية وا ي یعينه املد ر العام أو املوظف ا كون املد
ر  هيا يف الفقرة الفرعية (أ) حبمك املنصب.واألفرقة العام وسا ات املشار إ  ج

ويل اإلجراءات التحضريیة لعقد أي مؤمتر  (أ)] املؤمترات[  )5( ب ا ذ املك یت
 لتوجهيات امجلعية.لمراجعة، وفقا 

ولية  (ب) ولية واملنظامت ا ة ا شاور مع املنظامت احلكوم ويل أن ی ب ا لمك
ورة. شأن اإلجراءات التحضريیة املذ ة  ري احلكوم  والوطنية 
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ن یعيهنم يف املناقشات اليت تدور يف  (ج) اص ا ر العام واألش شرتك املد
ري حق التصویت   فهيا.مؤمترات املراجعة من 

سند إليه ف یتعلق املهامت األخرى[  )6( امت أخرى  ويل أیة  ب ا ] یبارش املك
 هبذه الوثيقة.

 23 املادة
 الشؤون املالية

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

راداته ومرصوفاته ومساهامته يف مزيانية املرصوفات  (ب) حتاد إ شمل مزيانية 
رها املنظمة.املشرتكة بني   حتادات اليت تد

د أو  (ج) ده بل ختصص الحتاد وا تعد املرصوفات اليت ال ختصص لالحتاد و
ب املرصوفات املشرتكة بني  رها املنظمة من  حتادات األخرى اليت تد أكرث من 

ناسبة مع الفائدة اليت تعود  حتاد يف ت املرصوفات املشرتكة م حتادات. وكون حصة 
 ليه مهنا. 

حتادات األخرى[  )2( سيق مع مزيانيات  اة الت حتاد مع مرا ] تعد مزيانية 
رها املنظمة. حتادات األخرى اليت تد سيق مع مزيانيات  ضيات الت  مق

حتاد من املصادر التالية:مصادر متویل املزيانية[  )3(  ] متول مزيانية 

سجيالت  "1" ل ولية؛الرسوم املتعلقة   ا

ويل يف  "2" ب ا واملبالغ املسددة مقابل اخلدمات اليت یؤدهيا املك
 حتاد؛ إطار

وات  "3" الحتاد وإ ويل املتعلقة  ب ا شورات املك يعات م وم
شورات؛ ت  امل

ت؛ "4" ا  والهبات والوصا واإل
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رادات املنثورة. "5" ري ذ من اإل  واإلجيارات والفوائد و

تتوىل امجلعية حتدید مقدار الرسوم  (أ)] حتدید الرسوم واملبالغ األخرى واملزيانية[  )4(
هيا يف الفقرة ( ر العام حتدید املبالغ 1)"3املشار إ ر العام. ویتوىل املد ىل اقرتاح املد " بناء 

هيا يف الفقرة ( لهيا يف 2)"3األخرى املشار إ رشط موافقة امجلعية  ا  " وتطبق مؤق
 الالحقة. دورهتا

هيا يف الفقرة ( (ب) دا أدىن من 1)"3حيدد مقدار الرسوم املشار إ كفل  " مبا 
ا لتغطية لك مرصوفات  كون اكف حتاد املتأتية من الرسوم واملصادر األخرى  رادات  إ

الحتاد. ويل املتعلقة  ب ا  املك

ل بدایة الفرتة املالية اجلدیدة، (ج) ىل املستوى ذاته  إذا مل تعمتد املزيانية ق تظل 
ىل ذ النظام املايل. ليه مزيانية السنة السابقة، كام ینص  ي اكنت   ا

امل یتكون من صندوق رأس املال العامل[  )5( كون لالحتاد صندوق رأس مال   [
ا.  كن ذ الفائض اكف حتاد إذا مل  سدده لك عضو يف  د  لغ وا رادات ومن م فائض اإل

دة وإذا أصبح رأ دته. وتتوىل امجلعية حتدید قمية الز ري اكف، تقرر امجلعية ز س املال 
ر العام. ىل اقرتاح املد سدیدها بناء   ورشوط 

و املضيفة[  )6( سلفها ا و  (أ)] املبالغ اليت  جيب أن ینص اتفاق املقر املربم مع ا
ىل أن تقدم ت سية يف أراضهيا  و سلفا لكام اكن صندوق اليت یقع مقر املنظمة الرئ  ا

فص  حها يف اتفاقات م ري اكف. وحيدد مقدار ت السلف ورشوط م رأس املال العامل 
دة. ىل  ا  و مع املنظمة يف لك  ا ت ا  ترب

هيا يف الفقرة الفرعية (أ) ولمنظمة احلق يف نقض  (ب) و املشار إ كون 
ه لزتام مبنح السلف مبوجب إ فذا بعد هنایة السنة اليت مت فهيا توج خطار كتايب یصبح 

 اإلخطار بثالثة أشهر.

ت[  )7( ول مراجعة احلسا دة أو أكرث من ا ت دو وا ] یتوىل مراجعة احلسا
ليه يف النظام املايل.  صوص  ون، وفقا ملا هو م ارج حتاد أو مراجعون  األعضاء يف 

هنم مب  وافقهتم.وتتوىل امجلعية تعي
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 24 املادة
ذیة  الالحئة التنف

ذ هذه الوثيقة. وشمل بصورة املوضوع[  )1( ذیة تفاصيل تنف ] تتضمن الالحئة التنف
شأن ما یيل:  اصة أحاكماً 

ىل أهنا "مقررة"؛ "1" ة   األمور اليت تنص هذه الوثيقة رصا

شأن أحاكم هذه الوثيقة أو أیة تفاصيل  "2" ة  والتفاصيل اإلضاف
دة ذها؛ مف  لتنف

 وأیة رشوط أو أمور أو إجراءات إداریة. "3"

ذیة[  )2( ذیة  (أ)] تعدیل بعض أحاكم الالحئة التنف رد يف الالحئة التنف جيوز أن 
لبية أربعة  إلجامع فقط أو بأ ذیة  حتدید أنه جيوز تعدیل بعض أحاكم الالحئة التنف

 فقط. أخامس

لبية األربعة أخامس يف لوقف تط یتعني توافر اإلجامع  (ب) بيق رشط اإلجامع أو أ
ذیة ىل تعدیل حمك من أحاكم الالحئة التنف ل   .املستق

لبية أربعة أخامس لتطبيق رشط اإلجامع أو األربعة أخامس يف یتعني توافر  (ج) أ
ذیة ىل تعدیل حمك من أحاكم الالحئة التنف ل   .املستق

ذیةتنازع هذه الوثيقة والالحئة التن [  )3( ال تنازع أحاكم هذه الوثيقة وأحاكم ف ] يف 
كون الغلبة ألحاكم هذه الوثيقة. ذیة،   الالحئة التنف

 الثالثالفصل 
 والتعدیلاملراجعة 
 25 املادة

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

 26 املادة
 تعدیل بعض املواد يف امجلعية

ات التعدیل[  )1( ر العام أن یتقدم  (أ)] اقرتا لمد عاقد أو  جيوز ألي طرف م
ات لتعدیل املواد   وهذه املادة يف امجلعية. 23و 22و 21قرتا

ل أن تنظر  (ب) ات لألطراف املتعاقدة ق قرتا ر العام تبليغ ت  یتوىل املد
ىل األقل. ستة أشهر   فهيا امجلعية 

لبية[  )2( هيا يف الفقرة (األ لمواد املشار إ د أي تعدیل  يض اع لبية ثالثة 1] یق ) أ
لامد د أي تعدیل  اء اع ست ع،  لبية أربعة أخامس. 21ة أر يض أ ي یق  أو لهذه الفقرة ا

زي النفاذ[  )3( هيا يف  (أ)] دخول التعدیل  لمواد املشار إ ل أي تعدیل  ید
ي یمت 1( الفقرة ول ا لق ابية  ك ر العام لإلخطارات ا سمل املد زي النفاذ بعد شهر من   (

ع األطراف  ستوریة من ثالثة أر د ا لقوا كون األعضاء يف امجلعية وفقا  املتعاقدة اليت 
ىل ذ التعدیل، إال يف احلاالت اليت  كون لها حق التصویت  د التعدیل واليت  وقت اع

 (ب). تطبق فهيا الفقرة الفرعية

لامدة  (ب) ل أي تعدیل  زي النفاذ 4) أو (3(21ال ید ) أو لهذه الفقرة الفرعية 
ر  عاقد املد د التعدیل يف إذا أخطر أي طرف م العام، يف غضون ستة أشهر من اع
ل ذ التعدیل.   امجلعية، بأنه ال یق

ول  (ج) زي النفاذ وفقا ألحاكم هذه الفقرة ملزما مجليع ا ل  كون لك تعدیل ید
زي النفاذ أو  عاقدة وقت دخول التعدیل  كون أطرافا م ولية اليت  ة ا واملنظامت احلكوم

رخي الحق.اليت تصبح أطرافا  عاقدة يف   م
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 الرابعالفصل 
ة  األحاكم اخلتام

 27 املادة
 أطراف هذه الوثيقة

رها أن توقع هذه الوثيقة وأن تصبح طرفا فهيا األهلية[  )1( ت التايل ذ ا لك ] جيوز 
اة الفقرتني (  :28) واملادة 3) و(2رشط مرا

 أیة دو عضو يف املنظمة؛ "1"

ة  "2" ظمة حكوم ىل حامیة وأیة م ه  ب جيوز احلصول ف هيا مك دولية 
لمنظمة  شئة  لهيا املعاهدة امل رها يف األرايض اليت تطبق  رسي أ لتصاممي الصناعية 

ىل  ولية  ة ا ول األعضاء يف املنظمة احلكوم دى ا كون إ ولية، رشط أن  ة ا احلكوم
ب موضع كون ذ املك ىل املادة األقل عضوا يف املنظمة ورشط أال   .9 إخطار مقدم بناء 

نضامم[  )2( هيا يف التصدیق أو  ة دولية مشار إ ظمة حكوم ] جيوز ألیة دو أو م
رهام:1( الفقرة ني التايل ذ دى الوثيق  ) أن تودع إ

 وثيقة تصدیق، إذا وقعت هذه الوثيقة، "1"

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

نضامم  (أ)] ذ اإلیداعرخي نفا[  )3( رخي نفاذ إیداع وثيقة التصدیق أو  كون 
اة الفقرات الفرعية من (ب) إىل (د). ه ت الوثيقة، رشط مرا ي تودع ف  التارخي ا

نضامم ألیة دو ال جيوز  (ب) رخي نفاذ إیداع وثيقة التصدیق أو  كون 
سبة  ل لتصاممي الصناعية  ىل امحلایة  ب القامئ يف إطار احلصول  هيا إال عن طریق املك إ

ه ت املنظمة  ي تودع ف و عضوا فهيا التارخي ا كون ت ا ة دولية  ظمة حكوم م
ه ت  ي أودعت ف لتارخي ا ولية وثيقهتا إذا اكن ذ التارخي الحقا  ة ا احلكوم

و  وثيقهتا. ا
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رخي نفاذ إیداع أیة وثيقة تصدیق أ (ج) و انضامم تتضمن اإلخطار املشار كون 
ئق  19إليه يف املادة  ه آخر و ي تودع ف ا هبا التارخي ا كون ذ اإلخطار مشفو أو 

ور. إلخطار املذ ول اليت تقدمت  ة ا ول األعضاء يف مجمو  ا

شرتط  (د) الن  ىل إ ا  و أو وثيقة انضام جيوز أن حتتوي وثيقة تصدیق ا
ة دولية أو وثيقيت دولتني أخریني أو وثيقيت دو إیداع وثيقة دو ظمة حكوم  أخرى أو م

مسها وأهال لتصبح طرفا يف هذه الوثيقة،  كون حمددة  ة دولية،  ظمة حكوم أخرى وم
ا بوثيقة التصدیق أو  الن مشفو كون ذ اإل ة. وجيوز أن  العتبار ت الوثيقة مود

ا هبا  نضامم. وتعد الوثيقة اليت حتتوي الن مشفو كون ذ اإل الن أو اليت  ىل ذ اإل
الن. أما إذا اكنت وثيقة حمددة يف  ه الرشط املبني يف اإل ستوىف ف ي  ة يف اليوم ا مود

يل قد أشفع هبا،  الن من ذ الق يل أو إذا اكن إ الن من ذ الق ىل إ الن حتتوي  اإل
ة يف اليوم ا الن الثاين.فإن ت الوثيقة تعد مود ه الرشط احملدد يف اإل ستوىف ف  ي 

ىل الفقرة  (ه) الن مت التقدم به بناء  (د)، لكيا أو الفرعية جيوز حسب أي إ
ر  جزئيا، يف أي وقت ه املد سمل ف ي ی فذا يف التارخي ا الن  اكن. ویصبح حسب ذ اإل

 العام اإلخطار به.

 28 املادة
نضاممرخي نفاذ التصدیق   و

ئق املأخوذة يف احلسبان[  )1( ذ يف احلسبان إال الو ] ألغراض هذه املادة، ال تؤ
هيا يف  ولية املشار إ ة ا ول أو املنظامت احلكوم نضامم اليت تودعها ا ئق التصدیق أو  و

لامدة 1(27املادة  رخي نفاذ وفقا  كون لها   ).3(27) واليت 

زي النفاذ بعد أن تودع ست زي النفاذ دخول هذه الوثيقة[  )2( ل هذه الوثيقة  ] تد
ىل األقل قد  كون ثالث دول مهنا  رشط أن  ا بثالثة أشهر،  ئق تصدیقها أو انضام دول و

دث اإلحصاءات السنویة اليت جيمعها  ىل األقل وفقا أل د الرشطني التاليني  استوفت أ
ويل: ب ا  املك

كون  "1" ىل األقل قد أودع  3 000أن  طلب محلایة التصاممي الصناعية 
هيا،  سبة إ ل و املعنية أو   يف ا
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كون  "2" ىل األقل قد أودع  1 000وأن  طلب محلایة التصاممي الصناعية 
. و الف ت ا ىل ید مقميني يف دول  هيا  سبة إ ل و املعنية أو   يف ا

زي النفاذدخول التصدیق [  )3( نضامم  ة  (أ)] و ظمة حكوم تصبح لك دو أو م
زي النفاذ بثالثة أشهر  رخي دخول هذه الوثيقة  ل  ا ق دولية أودعت وثيقة تصدیقها أو انضام

زي النفاذ. رخي دخولها   أو أكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف 

ة دولية أخرى ملزمة هبذه ال (ب) ظمة حكوم وثيقة بعد تصبح أیة دو أو م
رخي الحق   ا بثالثة أشهر أو يف أي  ه وثيقة تصدیقها أو انضام ي تودع ف التارخي ا

ني يف ت الوثيقة.  وم

 29 املادة
 حظر التحفظات

ىل هذه الوثيقة.  ال جيوز إبداء أیة حتفظات 

 30 املادة
ت األطراف املتعاقدة ال  إ

إل[  )1( ه التقدم  ي جيوز ف د ا تاملو ىل ال الن بناء  ] جيوز التقدم بأي إ
) 2(16أو ) 3(14) أو 1(13أو ) 1(11) أو 2(7أو  )(أ)2(5أو  )(ب)1(4 املادة
ن التاليني:3(17 أو د د املو  )(ج) يف أ

هيام يف املادة  "1" ني املشار إ دى الوثيق )، ویصبح 2(27عند إیداع إ
ي فذا يف هذه احلا يف التارخي ا الن  ولية  اإل ة ا و أو املنظمة احلكوم ه ا تصبح ف

 اليت تقدمت به ملزمة هبذه الوثيقة،

هيام يف املادة  "2" ني املشار إ دى الوثيق )، ویصبح 2(27وبعد إیداع إ
ر العام بثالثة أشهر أو يف أي  ه املد سلمه ف ي ی فذا يف هذه احلا بعد التارخي ا الن  اإل

ني كون رخي الحق  وم ولية اليت  سجيالت ا ىل ال ىل أال یطبق إال  الن،   يف اإل
. رخيا الحقا  الن أو  رخي نفاذ اإل  رخيها هو 
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ب مشرتك[  )2( ول اليت لها مك ت ا ال لرمغ من الفقرة (إ الن 1]  )، فإن أي إ
ر العام إىل كون قد تقدمت به دو أخطرت املد انب دو أو مشار إليه يف ت الفقرة   

ىل املادة  هبا الوطنية بناء  با مشرتاك حيل حمل ماك فذا 1(19دول أخرى بأن مك ) ال یصبح 
. ت مقاب ال الن مقابل أو إ ول األخرى بإ و أو ا  إال إذا تقدمت ا

ت[  )3( ال الن مشار إليه يف الفقرة (حسب اإل ) يف أي وقت 1] جيوز حسب أي إ
زي النفاذ بعد التارخي اكن مبوجب إخط الن  ل حسب اإل ر العام. وید ه إىل املد ار مو

ني يف  رخي الحق  وم ر العام اإلخطار بثالثة أشهر أو يف أي  ه املد سمل ف ي ی ا
ىل املادة  الن بناء  ال التقدم بإ الن ال یؤر يف 2(7اإلخطار. ويف  )، فإن حسب اإل

ل ة ق ولية املود زي النفاذ. الطلبات ا الن   دخول حسب اإل

 31 املادة
يت   1960و 1934تطبيق وثيقيت س

ول األطراف يف هذه الوثيقة ووثيقة سنة [  )1( ] 1960أو 1934العالقات بني ا
ول األطراف يف هذه الوثيقة  ىل العالقات املتباد بني ا دها  رسي أحاكم هذه الوثيقة و

القاهتا املتباد وثيقة . ومع 1960أو 1934ووثيقة سنة  ول تطبق يف  ، فإن ت ا ذ
ب 1960أو سنة  1934سنة  ى املك ة  ىل التصاممي الصناعية املود ، حسب احلال، 

. القاهتا املتباد ه هذه الوثيقة ساریة املفعول يف  ي تصبح ف ل التارخي ا ويل ق  ا

ول األطراف يف هذه الوثيقة  [ )2(  1960أو 1934ووثيقة سنة العالقات بني ا
ول األطراف يف وثيقة سنة  كون أطرافا يف هذه الوثيقة 1960أو 1934وا ري أن  ] من 

سمتر لك دو طرف يف هذه الوثيقة ووثيقة سنة   1934يف تطبيق وثيقة سنة  1934(أ) 
ول األطراف يف وثيقة سنة  القاهتا مع ا ري األطراف يف وثيقة سنة  1934يف  أو  1960و

 هذه الوثيقة.

يف تطبيق وثيقة  1960سمتر لك دو طرف يف هذه الوثيقة ووثيقة سنة  (ب)
ول األطراف يف وثيقة سنة  1960سنة  القاهتا مع ا ري األطراف يف  1960يف  و
 الوثيقة. هذه
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 32 املادة
 نقض هذه الوثيقة

عاقد أن ینقض هذه الوثيقة مبوجب اإلخطار[  )1( ه ] جيوز ألي طرف م إخطار مو
ر العام.  إىل املد

ر العام رخي النفاذ[  )2( ه املد سمل ف ي ی زي النفاذ بعد التارخي ا ل النقض  ] ید
ني يف اإلخطار. وال یؤر يف تطبيق هذه  رخي الحق  وم سنة أو يف أي  اإلخطار 

فذاً  كون  سجيل دويل  د النظر أو أي  كون ق ىل أي طلب دويل  سبة إىل  الوثيقة  ل
زي النفاذ.  الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض 

 33 املادة
لهيا ع   لغات هذه الوثيقة والتوق

ة أصلية  (أ)] النصوص األصلية والنصوص الرمسية[  )1( س توقع هذه الوثيقة يف 
ة والفرسية، وتعترب لك النصوص  لكزيیة والروسية والصي لغات العربية واإلسبانية واإل

ساویة يف احلجية.  م

لغات األخرى اليت ختتارها امجلعية،  (ب) داد نصوص رمسية  ر العام إ یتوىل املد
شاور مع احلكومات املعنية.  بعد ال

ع [  )2( ع يف مقر املنظمة ملدة سنة التوق لتوق ة  ا ] تظل هذه الوثيقة م
دها. بعد  اع

 34 املادة
 أمني اإلیداع

ر العام أمني إیداع هذه الوثيقة.  كون املد

 



يف (وثيقة    67 )1999ج
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ذیة املشرتكة 68  الالحئة التنف
 
 
 

 

ذیة املشرتكةة  الالحئة التنف
 التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999لوثيقة 

فذ  ر  1يف (نّص   )2019ینا
تقامئة   احملتو

 األحاكم العامة الفصل األول:
دة  ات :1القا  تعریف املصطل
دة  تصال  :2القا ويلوسائل  ب ا  ملك
دة  ويل :3القا ب ا متثيل أمام املك  ا
دة   حساب املهل :4القا
دة  اة املُهل :5القا  ذر التأخر يف مرا
دة  لغات :6القا  ا

ويل :2الفصل  سجيل ا ويل وال  الطلب ا
دة  ويل :7القا لطلب ا  الرشوط املتعلقة 
دة  شأن املودع واملبتكر :8القا اصة   رشوط 
دة   سخ التصممي الصناعي :9القا
دة  رش :10القا ل ال س تأج ال ال  عينات من التصممي الصناعي يف 
دة   هویة املبتكر والوصف واملطالبة :11القا
دة  ويل :12القا لطلب ا  الرسوم املتعلقة 
دة  ب :13القا ويل املودع عن طریق مك  الطلب ا
دة  ويل :14القا ب ا  الفحص يف املك
دة  ويل :15القا  سجيل التصممي الصناعي يف السجل ا
دة  رش :16القا ل ال  تأج
دة  ويل :17القا سجيل ا  رش ال

 الرفض واإلبطال :3الفصل 
دة  لرفض :18القا  اإلخطار 
دة  نيا):18القا  بيان مبنح امحلایة (
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دة  الفة لألصول :19القا  االت الرفض ا
دة  عاقدة معينةاإلبطال  :20القا  ى أطراف م

ات :4الفصل   التغيريات والتصحي
دة   تدون التغيري :21القا
دة  نيا): 21القا ر ( س  أ ة ل الن عن أن التغيري يف امللك  اإل
دة  ويل :22القا ات يف السجل ا  تصحي

دیدات :5الفصل   الت
دة  نقضاء املدة :23القا ري الرمسي   اإلشعار 
دة  دیدت :24القا  فاصيل الت
دة  دید والشهادة :25القا  تدون الت

رش :6الفصل   ال
دة  رش :26القا  ال

 الرسوم :7الفصل 
دة  الغ الرسوم وسدیدها :27القا  م
دة  سدید الرسوم :28القا  مع 
دة  الغ الرسوم حلساب األطراف املتعاقدة املعنية :29القا  تدون م

ذف] :8الفصل  ] 
دة  ذفت] :30القا ] 
دة  ذفت] :31القا ] 

ة :9الفصل  نو  أحاكم م
دة  شورة :32القا ولية امل سجيالت ا شأن ال ات وصور ومعلومات   مستخر
دة  د :33القا  تعدیل بعض القوا
دة  ت اإلداریة :34القا  التعل
دة  ت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  :35القا ال  1999إ
دة  ت األطر  :36القا ال  1960اف املتعاقدة مبوجب وثيقة إ
دة   ةأحاكم انتقالي :37القا



ذیة املشرتكة 70  الالحئة التنف
 
 
 

 

 الفصل األول
امة  أحاكم 

دة   1القا
 تعاریف

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

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

 ؛1960نومفرب  28 يف
هيا يف  "3" ذیة ومشار إ دمة يف هذه الالحئة التنف لك عبارة مست وكون 

صص لها يف ت الوثيقة؛ 1999املادة األوىل من وثيقة   املعىن ذاته ا
هي "4" ت اإلداریة املشار إ ت اإلداریة" التعل ا يف وتعين عبارة "التعل

دة   ؛34القا
الن أو دعوة  "5" س أو إ وتعين لكمة "تبليغ" لك طلب دويل أو لك ال

اً  ُشفع به، وكون مو سجيل دويل أو  أو إخطار أو معلومات مما یتعلق بطلب دويل أو 
ويل، بوسائل  سجيل ا ويل أو املودع أو صاحب ال ب ا عاقد أو املك ب طرف م إىل مك

حها هذه الالحئ ت اإلداریة؛ت ذیة أو التعل  ة التنف
ويل أو  "6" ب ا رة یضعها املك رة الرمسية" اس س وتعين عبارة "

ة  رة أو وا ىل اإلنرتنت أو أیة اس ىل موقع املنظمة  ويل  ب ا حها املك كرتونية ی ة إ وا
سق ذاته؛ ت ذاهتا وال كرتونية أخرى لها احملتو  إ

ي وضع مبوجب اتفاق وتعين عبار  "7" ويل" التصنيف ا ة "التصنيف ا
لتصاممي الصناعية؛ ه تصنيف دويل  شئ مبوج ي أ  لواكرنو ا

وتعين عبارة "الرمس املقرر" الرمس املطبق كام ورد حتدیده يف  "8"
 الرسوم؛ دول

ويل  "9" ب ا وریة اليت یبارش فهيا املك رشة ا رشة" ال وتعين لكمة "ال
لهيا يف وثيقة أعامل ال  ً  1960أو وثيقة  1999رش املنصوص  ذیة، أ أو هذه الالحئة التنف

؛ امة املستعم  اكنت ا
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ىل وثيقة  "10" عاقد معني بناء  عاقداً 1999وتعين عبارة "طرف م " طرفاً م
ليه وثيقة  رسي  دة اليت تُلزِم ذ1999معيناً  عتبارها الوثيقة املشرتكة الوح  الطرف ، إما 

متي إليه املودع، وإما مبوجب امجل األوىل من  ي ی املتعاقد املعني والطرف املتعاقد ا
 ؛1999) من وثيقة 1(31 املادة

ىل وثيقة  "11" عاقد معني بناء  عاقداً 1960وتعين عبارة "طرف م " طرفاً م
ليه وثيقة  رسي  عتبارها الوثيقة املشرتكة 1960معيناً  دة اليت تُلزِم ذ الطرف ، إما  الوح

هيا يف املادة  شأ املشار إ ، وإما مبوجب امجل 1960من وثيقة  2املتعاقد املعني ودو امل
 ؛1999) من وثيقة 1(31األوىل من املادة 

" طلباً دولياً  1999وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "12" ً حرص
ىل وثيقة كون لك األطراف املتعاقدة املعين عاقدة معينة بناء  ه أطرافاً م  ؛1999ة ف

" طلباً دولياً  1960وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "13" ً حرص
ىل وثيقة  عاقدة معينة بناء  ه أطرافاً م  ؛1960كون لك األطراف املتعاقدة املعينة ف

معاً" طلباً  1960ووثيقة  1999وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  "14"
 دولياً 

ىل  - ه بناء  ىل األقل معيناً ف د  عاقد وا كون طرف م
 ،1999 وثيقة

ىل  - ه بناء  ىل األقل معيناً ف د  عاقد وا وكون طرف م
 ؛1960 وثيقة

ألغراض هذه  ]1960ووثيقة  1999[بعض العبارات املتوازیة يف وثيقة  )2(
ذیة، الالحئة  التنف

شمل تُعترب اإلشا "1" ىل أهنا  سجيل دويل"  رة إىل "طلب دويل" أو "
اسباً؛1960إشارة إىل "إیداع دويل" كام هو مشار إليه يف وثيقة   ، لكام اكن ذ م

ىل أهنا  "2" ويل"  سجيل ا وتُعترب اإلشارة إىل "املودع" أو "صاحب ال
ىل  هيام  " كام هو مشار إ ، لكام 1960التوايل يف وثيقة شمل إشارة إىل "املودع" أو "املا

اسباً؛  اكن ذ م
شمل إشارة إىل دو  "3" ىل أهنا  عاقد"  وتُعترب اإلشارة إىل "طرف م

اسباً؛1960طرف يف وثيقة   ، لكام اكن ذ م
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ىل أهنا  "4" باً فاحصاً"  به مك كون مك عاقد  وتُعترب اإلشارة إىل "طرف م
رد تعریفها يف املادة شمل إشارة إىل "دو جتري حفصاً  دة" كام  ، لكام 1960من وثيقة  2ل

اسباً؛  اكن ذ م
شمل إشارة إىل  "5" ىل أهنا  وتُعترب اإلشارة إىل "رمس تعيني فردي" 

ور يف املادة  اسباً.1960(ب) من وثيقة 2)1(15الرمس املذ  ، لكام اكن ذ م

دة   2القا
ويل ب ا ملك تصال   وسائل 

ه  ت اإلداریة.جيب توج ويل حسب ما هو حمدد يف التعل ب ا  التبليغات إىل املك

دة   3القا
ويل ب ا متثيل أمام املك  ا

ء[ )1( دد الو كون  ] (أ)الويل و ويل أن  سجيل ا لمودع أو لصاحب ال جيوز 
ويل. ب ا ى املك   ويل 

ويل س (ب) سجيل ا لمودع أو لصاحب ال كون  د ال جيوز أن  وى ويل وا
ء يف عقد التويل،  دة و ويل ذاته. وإذا ورد  سجيل ا ويل أو ال سبة إىل الطلب ا ل

ده الويل ویدّون امسه هبذه الصفة.  فإن الويل الوارد امسه أوًال یعترب و
شاري  (ج) ب اس ب حماماة أو مك ويل أن الويل هو مك ب ا إذا ُأبلغ املك

ء الرباءات أو  داً.لو ري یعترب ويًال وا ب األ  العالمات، فإن هذا املك

ويل] (أ) جيتعيني الويل[ )2( ر امس الويل يف  .وز تعيني الويل يف الطلب ا ویُعترب ذ
ل املودع. ويل عند اإلیداع مبثابة تعيني  الويل من ق  الطلب ا

فصل قد یتعلق بط (ب) د حمدد أو جيوز تعيني الويل أیضاً يف تبليغ م لب وا
لمودع  ولية  سجيالت ا د حمدد أو أكرث من ال سجيل وا ولية أو ب أكرث من الطلبات ا

ويل نفسه. وجيب أن یوقع التبليغ املودع أو صاحب  سجيل ا نفسه أو لصاحب ال
سجيل ويل. ال  ا

ليه أن  (ج) ويل أن تعيني الويل خمالف لألصول، وجب  ب ا إذا رأى املك
ويل والويل املفرتض.خيطر  سجيل ا  بذ املودع أو صاحب ال
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رخي نفاذ التعيني[ )3( ويل تدون تعيني الويل واإلخطار به و ب ا لمك ] (أ) إذا تبني 
ويل أن  ليه أن یدّون يف السجل ا ستويف الرشوط املطبقة، وجب  أن تعيني الويل 

ويل ميث ويل، وی سجيل ا دّون أیضاً امس الويل وعنوانه. ويف هذه املودع أو صاحب ال
ويل  ويل الطلب ا ب ا ه املك سّمل ف ي  رخي نفاذ تعيني الويل هو التارخي ا كون   ، احلا

ه تعيني الويل. ي ورد ف  أو التبليغ املنفصل ا
ويل والويل  (ب) سجيل ا ويل إخطار املودع أو صاحب ال ب ا یتوىل املك
د املشار  إليه يف الفقرة الفرعية (أ). لق

ر تعيني الويل[ )4( ىل الفقرة (أ ع الويل املدّون امسه بناء  )(أ) حمل 3] (أ) حيل توق
ويل. سجيل ا ع املودع أو صاحب ال  توق

ىل الفقرة ( (ب) ويل إىل الويل املدّون امسه بناء  ب ا ه املك )(أ) لك تبليغ 3یو
رسل إىل املودع أو ض هذه  جيب أن  كن  ويل، ما مل تق ويل لو مل  سجيل ا صاحب ال

ويل وإىل الويل.  سجيل ا ه التبليغ إىل املودع أو صاحب ال ة توج ذیة رصا الالحئة التنف
ه إىل  ّ ر ذاته كام لو اكن قد و ور األ ه هبذا الشلك إىل الويل املذ ىل لك تبليغ یو ویرتتب 

و سجيل ا  يل.املودع أو صاحب ال
ىل الفقرة ( (ج) ه الويل املدّون امسه بناء  ىل لك تبليغ یو )(أ) إىل 3یرتتب 

ويل. سجيل ا ه إليه املودع أو صاحب ال ر ذاته كام لو اكن قد و ويل األ ب ا  املك

رخي نفاذ الشطب[ )5( ىل شطب التدون و شطب لك تدون جيرى بناء  ] (أ) 
ويل أو )(أ) إذا اكن الشط3الفقرة ( سجيل ا ب ملمتساً يف تبليغ وقعه املودع أو صاحب ال

دید أو إذا دّون تغيري يف  ُني ويل  ويل التدون تلقائياً إذا  ب ا الويل. وشطب املك
. ويل اجلدید ويًال  سجيل ا ويل ومل یعني صاحب ال سجيل ا ة ال  ملك

سمل (ب) ي ی فذاً يف التارخي ا ويل یصبح الشطب  ب ا ه املك  ف
 املالمئ. التبليغ

ويل إخطار الويل املشطوب امسه واملودع أو صاحب  (ج) ب ا یتوىل املك
لشطب وبتارخي نفاذه. ويل  سجيل ا  ال
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دة   4القا
 حساب املهل

لسنوات[ )1( لسنوات يف الشهر ذي الفرتات احملسوبة  ] تنقيض لك فرتة حمسوبة 
ن یبدأ فهيام حساب الفرتة، يف السنة التالية الواجب مس ذاته واليوم ذي  الرمق ذاته ا

ذها يف احلسبان. وكن، إذا وقع احلدث يف  ر يف السنة التالية  29أ ر واكن شهر فربا فربا
هتي يف یوم  ذها يف احلسبان ی ر. 28، فإن امله تنقيض يف 28الواجب أ  فربا

ألشهر[ )2( ألشهر يف اليوم ذي الرمق ] تنقالفرتات احملسوبة  يض لك فرتة حمسوبة 
ذه يف احلسبان. وكن، إذا مل  ه حساب الفرتة، يف الشهر التايل الواجب أ ي یبدأ ف ذاته ا
لرمق ذاته، فإن الفرتة تنقيض يف  ذه يف احلسبان یوم مطابق  كن يف الشهر التايل الواجب أ

ري من ذ الشهر.  اليوم األ

مالفرتات [ )3( أل ي احملسوبة  ليوم ا م يف اليوم التايل  أل ] تبدأ لك فرتة حمسوبة 
. ىل ذ ه احلدث وتنقيض بناء   یقع ف

ًا [ )4( و ب املعين مف ويل أو املك ب ا ه املك كون ف انقضاء الفرتة يف یوم ال 
ويل أو املك لجمهور ب ا ه املك كون ف اً ] إذا اكنت الفرتة تنقيض يف یوم ال  و ب املعين مف

ب املعين  ويل أو املك ب ا ه املك ح ف ي یف لجمهور، فإهنا تنقيض يف اليوم األول التايل ا
لرمغ من أحاكم الفقرات من ( لجمهور،   ).3) إىل (1أبوابه 

دة   5القا
اة اُملهل  ذر التأخر يف مرا

د طرف معين مبه ما ] إذا مل یتق التبليغات املرس عن طریق إدارات الربید[ )1(
رهن ما یيل  ويل عن طریق إدارة الربید، فإنه یعذر عن تأخره إذا  ب ا ه تبليغ إىل املك لتوج

ويل: ب ا ريض املك  مبا 
ىل األقل، أو بعد  "1" م  ل انقضاء امله خبمسة أ أن التبليغ أرسل ق

ا ىل األكرث يف  م  دمات إدارة الربید خبمسة أ اف  م  است الل أي من األ توقفها 
لية أو إرضاب أو  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا العرشة السابقة ليوم انقضاء امله 

 اكرثة طبيعية أو ألیة أسباب مماث أخرى،
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ت املتعلقة بإرسا مدّونة  "2" لربید مسجل أو البيا وأن التبليغ املرسل 
 ى إدارة الربید وقت اإلرسال،

ويل يف  "3" ب ا ة من الربید تصل إىل املك وأن التبليغ قد أرسل يف ف
لربید اجلوي، يف احلاالت اليت ال تصل فهيا لك  ادة، أو أرسل  غضون یومني من إرسالها 

ادة. ويل يف غضون یومني من إرسالها  ب ا ات الربید إىل املك  ف

د طرف معين التبليغات املرس عن طریق مؤسسات الربید اخلاصة[ )2( ] إذا مل یتق
دى مؤسسات الربید اخلاصة، فإنه  ويل عن طریق إ ب ا ه تبليغ إىل املك مبه ما لتوج

ويل: ب ا ريض املك رهن ما یيل مبا   یعذر عن تأخره إذا 
ىل األقل، أو بعد  "1" م  ل انقضاء امله خبمسة أ أن التبليغ أرسل ق

دمات مؤسسة الربید اخلا اف  الل أي من است ا توقفها  ىل األكرث يف  م  صة خبمسة أ
لية أو اكرثة  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا م العرشة السابقة ليوم انقضاء امله  األ

 طبيعية أو ألیة أسباب مماث أخرى،
ى مؤسسة الربید اخلاصة  "2" ت املتعلقة بإرسال التبليغ مدّونة  وأن البيا

 .وقت اإلرسال

كرتونيا] )3( مله احملددة إل  [التبليغات املرس إ د أي طرف معين  رسال إذا مل یتق
ويل  ب ا لمك كرتونيةتبليغ  لوسائل اإل ه  رهن مو ريض، فإنه یعذر عن تأخره إذا   مبا 

ويل أنا ب ا ويل،  ملك ب ا سب عطل يف التواصل اإلكرتوين مع املك ُراع  امله مل 
ة عن سيطرة  أو ار ائية  عطل أصاب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف است

لفعل  دمات الطرف املعين، وأن التبليغ أرسل  اف  خبمسة  التواصل اإلكرتوينبعد است
ىل األكرث م   .أ

ىل أحاكم  ] دود العذر[ )4( د بأیة  بناء  دم التق ل العذر عن  ال یق
دة إال إ هذه سملّ القا ويل الربهان املشار إليه يف الفقرة (ذا  ب ا ) 3أو () 2) أو (1 املك

ة طبق األصل عنه والتبليغ أو ضاء، س ق ىل ، حسب  ستة أشهر  بعد انقضاء امله 
 األكرث.

اء[ )5( فعة الثانية من رمس التعيني  ]  الاست سدید ا ىل  دة  تنطبق هذه القا
دة  ويل كام هو مشار إليه يف القا ب ا  )(ج).3(12الفردي عن طریق املك
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دة   6القا
لغات  ا

ويل[ )1( لكزيیة أو الطلب ا لغة اإل لغة اإلسبانية أو ا ويل  ] حيرر الطلب ا
لغة  الفرسية. ا

رش[ )2( سجيل  ]التدون وال ل ت تتعلق  ويل وأیة بيا سجيل ا كون تدون ال
ذیة،  ىل هذه الالحئة التنف رشة بناء  ويل ورشها يف ال ويل ویتعني تدوهنا يف السجل ا ا

لغة اليت  ويل ورشه ا سجيل ا لكزيیة والفرسية. وتبني عند تدون ال لغات اإلسبانية واإل
ويل ال ب ا ويل.سّمل هبا املك  طلب ا

ويل النامج عنه التبليغات[ )3( سجيل ا ويل أو ال لطلب ا ] حترر التبليغات املتعلقة 
 كام یيل:

لغة الفرسية إذا اكن التبليغ  "1" لكزيیة أو ا لغة اإل لغة اإلسبانية أو ا
ب آخر؛ ويل أو من مك سجيل ا ويل من املودع أو صاحب ال ب ا اً إىل املك  مو

ويل إىل  "2" ب ا اً من املك ويل إذا اكن التبليغ مو أو بلغة الطلب ا
ويل بوجوب حترر لك ت  ب ا ب اآلخر قد أخطر املك كن ذ املك ب آخر، ما مل  مك

لغة الفرسية؛ لكزيیة أو  لغة اإل لغة اإلسبانية أو   التبليغات 
ويل إذا اكن التبليغ "3" ويل إىل  أو بلغة الطلب ا ب ا اً من املك مو

ويل عن رغبته  سجيل ا ويل، ما مل یُعرب املودع أو صاحب ال سجيل ا املودع أو صاحب ال
لغة الفرسية. لكزيیة أو  لغة اإل لغة اإلسبانية أو  سمل لك ت التبليغات   يف 

ويل الرتجامت الرضوریة ألغراض الرتمجة[ )4( ب ا رش بناء ] یعد املك التدون وال
رمجة ألي نص یتضمنه 2ىل الفقرة ( ويل مرشوع  لطلب ا رفق  لمودع أن  ). وجيوز 

ليه أن  ة، وجب  ست حصي ة ل ويل أن الرتمجة املقرت ب ا ويل. وإذا رأى املك الطلب ا
الل شهر  ة،  ىل التصویبات املقرت یصححها بعد أن یدعو املودع إىل تقدمي مالحظاته 

عوة. من  ا
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 2الفصل 
ويل سجيل ا ويل وال  الطلب ا

دة   7القا
ويل لطلب ا  الرشوط املتعلقة 

ع[ )1( رة والتوق رة الرمسية ویوقعه املودع.س س ىل  ويل   ] یقدم الطلب ا

ليه يف الرسوم[ )2( صوص  ويل حسب ما هو م لطلب ا سدد الرسوم املقررة   [
دتني   .28و 27القا

ويل[ )3( ة يف الطلب ا ت اإللزام ويل أو یبّني ما یيل:احملتو  ] یتضمن الطلب ا
ت اإلداریة؛ "1" لتعل يناً وفقاً   امس املودع م
ت اإلداریة؛ "2" لتعل يناً وفقاً   وعنوان املودع م
ستويف املودع خبصوصه  "3" ي  د أو األكرث ا والطرف املتعاقد الوا

سجيل دويل؛الرشوط اليت   تؤه ليكون صاحب 
ستعمل  "4" ات اليت جتسد التصممي الصناعي أو اليت  واملنتج أو املنت

ات جتسد التصممي الصناعي  القرتان هبا، مع بيان ما إذا اكن املنتج أو املنت التصممي الصناعي 
لامً بأ ات،  القرتان بت املنت ساغ أو ما إذا اكن التصممي الصناعي مستعمًال  ن من املس

ويل؛ ات الواردة يف قامئة سلع التصنيف ا ستعامل املصطل ات   تعریف املنتج أو املنت
اوز  "5" ىل أال یت ويل،  لطلب ا دد التصاممي الصناعية املشمو  و

ويل وفقاً  لطلب ا ة  سخ أو العينات من التصممي الصناعي املشفو دد ال املائة، و
دة  ؛10أو  9 لقا

 واألطراف املتعاقدة املعيّنة؛ "6"
لغ  "7" طاع م ت الق سدیدها، أو تعل لغ الرسوم املسددة وطریقة  وم

ي أجرى  ويل، وحتدید هویة الطرف ا ب ا ى املك وح  الرسوم املطلوب من حساب مف
ت. سدید أو أصدر التعل  ال
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ويل[ )4( ة يف الطلب ا ة إلزام ت إضاف ويل تعيني ] (أ) إذا حمتو تضمن الطلب ا
ىل وثيقة عاقد بناء  لطرف املتعاقد 1999 طرف م  ً ويل بيا ، وجب أن یتضمن الطلب ا

هيا يف الفقرة ( ت املشار إ إلضافة إىل البيا متي إليه املودع  ي ی  ".3)"3ا
ىل وثيقة  (ب) عاقد معني بناء  ر العام بأن قانونه  1999إذا أخطر طرف م املد

هيا يف املادة  يض عنرصاً أو أكرث من العنارص املشار إ ، وفقاً 1999)(ب) من وثيقة 2(5یق
ىل ت العنارص، كام هو 1999)(أ) من وثيقة 2(5لامدة  ويل  ، وجب أن حيتوي الطلب ا

دة   .11مقّرر يف القا
دة  (ج) ال تطبيق القا ت املشار 8يف  ويل البيا ، جيب أن یتضمن الطلب ا

اً بأي ترصحي 3) أو (2هيا يف الفقرة (إ كون مشفو دة، حسب احلال، وأن  ) من ت القا
الن معين مشار إليه دة. أو وثيقة أو ميني أو إ  يف ت القا

ويل[ )5( ت اخلياریة يف الطلب ا ] (أ) جيوز إدراج أي من العنارص املشار احملتو
هيا يف البند " )(أ) من 4(8أو يف املادة  1999(ب) من وثيقة )2(5" من املادة 2" أو "1إ

كن ذ العنرص  1960وثيقة  يار املودع، حىت إذا مل  ويل، حسب اخ يف الطلب ا
لامدة  ه وفقاً  ة إلخطار مو ضيه  1999)(أ) من وثيقة 2(5مشرتطاً ن ة لرشط تق أو ن

 .1960)(أ) من وثيقة 4(8املادة 
لمودع ويل، وج (ب) ويل امس الويل وعنوانه إذا اكن  ر يف الطلب ا ب أن یُذ

ت اإلداریة. لتعل ني وفقاً  ي  م
ىل املادة  (ج) ستفادة من أولویة إیداع سابق بناء  من  4إذا رغب املودع يف 

ملطالبة بأولویة ذ اإلیداع  ىل إقرار  ويل  رس، وجب أن حيتوي الطلب ا ة  اتفاق
مس  د، وبيان السابق مع بيان  رخي ذ اإلیداع ورمقه إن و یه اإلیداع و ي مت  ب ا املك

شمل لك  كن املطالبة  شملها إذا مل  ألولویة أو ال  شملها املطالبة  التصاممي الصناعية اليت 
ويل.  التصاممي الصناعية الواردة يف الطلب ا

ستفادة من املادة  (د) ة  11إذا رغب املودع يف  رس، وجب أن من اتفاق
ات اليت جتسد التصممي الصناعي أو  د أن املنتج أو املنت الن یف ىل إ ويل  حيتوي الطلب ا
اليت یندرج فهيا التصممي الصناعي قد مت عرضها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي، 

ه ألول م ات ف رخي عرض املنتج أو املنت ه املعرض و ي أقمي ف ر املاكن ا رة، وبيان مع ذ
لك التصاممي الصناعية  كن یتعلق  شملها إذا مل  الن أو ال  شملها اإل التصاممي الصناعية اليت 

ويل.  الواردة يف الطلب ا
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رش التصممي الصناعي، وجب تضمني الطلب  (ه) ل  إذا رغب املودع يف تأج
رش. ل ال ساً لتأج ويل ال  ا

ً  (و) ويل أیضا د  جيوز أن حيتوي الطلب ا الن أو ترصحي أو بيان مف ىل أي إ
ت اإلداریة. رد حتدیده يف التعل  آخر قد 

ه حتدید املعلومات اليت یعرف  (ز) رد ف ويل ترصحي  لطلب ا شفع  جيوز أن 
لحامیة.  املودع أهنا هتم يف حتدید أهلية التصممي الصناعي املعين 

ة أخرى[ )6( وال أمور إضاف الف ما هو مشرتط ] إذا تضمن الطلب ا يل أي أمر 
ت اإلداریة،  1960أو وثيقة  1999أو مسموح به يف وثيقة  ذیة أو التعل أو هذه الالحئة التنف

ئق  الف الو ويل وثيقة  لطلب ا ويل شطبه تلقائياً. وإذا أشفعت  ب ا ىل املك وجب 
ويل أن یترصف فهيا. ب ا لمك از   املشرتطة أو املسموح هبا 

ات يف الصنف ذاته[ )7( ات اليت وجوب إدراج لك املنت ] جيب أن تندرج لك املنت
ستعمل التصاممي الصناعية  ويل أو اليت  جتسد التصاممي الصناعية اليت یتعلق هبا الطلب ا

ويل.  القرتان هبا يف الصنف ذاته من التصنيف ا

دة   8القا
شأن املودع واملبتكر اصة   رشوط 

ىض قانون 1" ] (أ)شأن املودع واملبتكر لرشوط اخلاصةاإلخطار [ )1( " إذا اق
عاقد ُملَزم بوثيقة  تكر  1999طرف م مس م أن یوَدع طلب حامیة التصممي الصناعي 

الن. ر العام بذ مبوجب إ از  الطرف املتعاقد أن خيطر املد  التصممي، 
عاقد ملَزم بوثيقة  "2" ىض قانون طرف م الن  1999إذا اق تقدمي ميني أو إ

الن. ر العام بذ مبوجب إ از  الطرف املتعاقد أن خيطر املد  من املبتكر، 

الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ)" (ب) رد يف اإل " حتدید الشلك 1جيب أن 
ة ألي ترصحي أو وثيقة یتعني تقدميها ألغراض الفقرة ( ت اإللزام أن حيّدد ). ویتعّني 2واحملتو

الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ)" الن املطلوب 2اإل ميني أو اإل " شلك ا
ته ة. وحمتو  اإللزام
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ويل[ )2( ويل تعيني طرف هویة املبتكر وحتویل الطلب ا ] إذا تضمن الطلب ا
الن املشار إليه يف الفقرة ( إل عاقد تقدم   "، وجب ما یيل:1)(أ)"1م

تكر التصممي أن یتضمن ا "1" شأن هویة م ت  ويل أیضاً بيا لطلب ا
ستويف الرشوط احملددة وفقا الفقرة ( د بأن ذ الشخص 1الصناعي مع ترصحي  )(ب) ویف

تكر التصممي الصناعي، ویُعترب الشخص املعرف بأنه املبتكر مبثابة املودع  یعتقد بأنه م
ً اكن الش دة ألغراض تعيني ذ الطرف املتعاقد، أ لقا ملودع وفقاً  خص املسمى 

 "؛1)"3(7
ستويف الرشوط احملددة  "2" ويل ترصحي أو وثيقة  لطلب ا ُشفع  وأن 

لفقرة ( ويل إىل 1وفقاً  د بأن الشخص املعرف بأنه املبتكر قد حّول الطلب ا )(ب) وتف
الف الشخ ملبتكر خشصاً  ملودع، إذا اكن الشخص املسمى  ص املسمى الشخص املسمى 

دة  لقا ويل.1)"3(7ملودع وفقاً  سجيل ا عتباره صاحب ال  ". ویدون امس املودع 

الن من املبتكر[ )3( ويل بيان هویة املبتكر وتقدمي ميني أو إ ] إذا تضمن الطلب ا
الن املشار إليه يف الفقرة ( إل عاقد تقدم  "، تعّني أن یتضمن أیضا 2)(أ)"1تعيني طرف م

تكر التصممي الصناعي.بيا شأن هویة م  ت 

دة   9القا
 سخ التصممي الصناعي

ددها[ )1( سخ التصممي الصناعي و ُسخ التصممي الصناعي يف شلك  كون  ] (أ) 
ات اليت جتسد  لمنت لمنتج أو  لتصممي الصناعي ذاته أو  شلك صور مشسية أو تصور بياين 

يار املودع. و  جيوز بيان املنتج ذاته من زوا خمتلفة. وجيوز التصممي الصناعي، حسب اخ
اظر من زوا خمتلفة يف صور مشسية خمتلفة أو تصور بياين أخرى.  إدراج م

ت اإلداریة. (ب) ة بعدد الصور احملدد يف التعل س  تقدم لك 

ُسخ[ )2( ل رس متيزي لك الرشوط املتعلقة  سخ من اجلودة حبيث یت كون ال ] (أ) 
رش.تفاصيل  رس ال  التصممي الصناعي بوضوح ویت

شود حامیته، حسب ما هو  (ب) س من امل ة ول س ر لك ما یظهر يف ال جيوز ذ
ت اإلداریة. ليه يف التعل صوص   م
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عاقد ُملَزم بوثيقة املناظر املشرتطة[ )3( ىل لك طرف م يض بعض  1999] (أ)  یق
ات اليت جت  ستعمل التصممي املناظر احملددة يف املنتج أو املنت سد التصممي الصناعي أو اليت 

الن مع حتدید املناظر املشرتطة  ر العام بذ مبوجب إ القرتان هبا أن خيطر املد الصناعي 
اة الفقرة الفرعية (ب). كون مشرتطة فهيا، رشط مرا  والظروف اليت 

د إذا اكن الت (ب) ظر وا يض أكرث من م عاقد أن یق صممي ال جيوز ألي طرف م
اظر إذا اكن املنتج جمسامً. اً، أو أكرث من ستة م  الصناعي أو املنتج مسط

ُسخ التصممي الصناعي[ )4( لطرف املتعاقد أن الرفض ألسباب تتعلق ب ] ال جيوز 
سخ التصممي  شأن شلك  فاء رشوط  دم اس ىل أساس  ويل  سجيل ا ر ال رفض آ

ىل رشوط قانون ذ كون زائدة   الطرف املتعاقد الواردة يف إخطاره املقدم وفقاً الصناعي 
سجيل 3لفقرة ( ر ال رفض آ لطرف املتعاقد أن  ، جيوز  )(أ) أو خمتلفة عهنا. ومع ذ

لكشف متاماً عن  ة  ري اكف ويل  سجيل ا سخ الواردة يف ال ىل أساس أن ال ويل  ا
 الصناعي. التصممي

دة   10القا
 يعينات من التصممي الصناع
رش ل ال س تأج ال ال  يف 

ل  1999] إذا تضّمن طلب دويل خيضع لوثيقة دد العينات[ )1( ساً لتأج ً، ال حرص
ة به عينات من التصممي الصناعي بدًال  رش خبصوص تصممي صناعي مسطح واكنت مشفو ال

دة  هيا يف القا سخ املشار إ ويل العدد التايل9من ال لطلب ا شفع  من  ، وجب أن 
 العينات:

ويل، "1" ب ا لمك دة   عينة وا
ىل  "2" ويل، بناء  ب ا ب معني أخطر املك لك مك دة  وعينة وا

ولية.1999) من وثيقة 5(10 املادة سجيالت ا سّمل صور عن ال رغب يف   ، بأنه 

د. وجيوز طي العينات. ورد حتدید العينات[ )2( ] توضع لك العينات يف مغلف وا
س ت اإلداریة. املقای لمغلف يف التعل  القصوى والوزن األقىص 
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دة   11القا
 هویة املبتكر والوصف واملطالبة

تكر التصممي هویة املبتكر[ )1( شأن هویة م ت  ويل بيا ] إذا تضمن الطلب ا
ت اإلداریة. لتعل ر امسه وعنوانه وفقاً   الصناعي، وجب ذ

ويل و الوصف[ )2( اول الوصف العنارص ] إذا تضمن الطلب ا صفاً، وجب أن ی
شغيل التصممي  ية ل اول العنارص التق ُسخ التصممي الصناعي، وال جيوز أن ی اليت تظهر يف 

سدید رمس إضايف  دامه احملمتل. وإذا جتاوز الوصف مائة لكمة، استحق  الصناعي أو الست
دول الرسوم. ره يف   كام ورد ذ

ه املطالبة[ )3( ال توج ىل املادة ] يف  الن بناء  بأن  1999)(أ) من وثيقة 2(5إ
رخي إیداع لطلب حامیة التصممي الصناعي  يض تقدمي مطالبة ملنح  قانون الطرف املتعاقد یق

لمطالبة  اكم  الن حتدید الصيغة ا رد يف ذ اإل ىل ذ القانون، وجب أن  بناء 
ويل مطالبة، وجب أ ن تصاغ ت املطالبة كام هو حمدد يف املشرتطة. وإذا تضمن الطلب ا

الن.  ذ اإل

دة   12القا
ويل لطلب ا  الرسوم املتعلقة 

ويل:الرسوم املقررة[ )1( سدد الرسوم التالية لقاء الطلب ا  ] (أ) 
 رمس أسايس؛ "1"
ً بناء  "2" ال ه إ عاقد معني مل یو ورمس تعيني معياري عن لك طرف م

دة  1999يقة ) من وث 2(7ىل املادة  ىل القا الن 1(36أو بناء  إل كون مستواه رهنا   ،(
ىل الفقرة الفرعية  (ج)؛ املقّدم بناء 

ىل  "3" ً بناء  ال ّه إ عاقد معني و ورمس تعيني فردي عن لك طرف م
دة  1999) من وثيقة 2(7املادة  ىل القا  )؛1(36أو بناء 

رش. "4"  ورمس 
" 2(أ)" ني املعياري املشار إليه يف الفقرة الفرعيةكون مستوى رمس التعي (ب)

 كام یيل:
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هبا أي  "1" سبة لألطراف املتعاقدة اليت ال جيري مك ل
د ................................................................................موضوعي:..... حفص  وا

سبة لألطراف املتعاقدة اليت جيري  "2" هبا حفصا موضوعيا، ل مك
 ............... اثنني......اجلدة:........................................................... حفص دا ف

ه  "3" هبا حفصا موضوعيا، مبا ف سبة لألطراف املتعاقدة اليت جيري مك ل
رتاض من   الغري:......................................... ثالثةحفص اجلدة إما تلقائيا وإما عقب ا

رشیعه لتطبيق املستوى اثنني أو ثالثة  "1" (ج) عاقد یؤه  جيوز ألي طرف م
ىل الفقرة الفرعية لطرف  بناء  الن. وجيوز  ر العام بذ مبوجب إ (ب) أن خيطر املد

النه أنه خيتار تطبيق املس  رشیعه یؤه املتعاقد أیضا أن حيدد يف إ توى اثنني حىت وإن اكن 
 لتطبيق املستوى ثالثة.

ىل البند "2" ر العام بناء  سلمه املد الن ی ل أي إ " بعد ثالثة 1" ید
الن  الن. وجيوز أیضا حسب اإل كون حمددا يف اإل رخي الحق  سلّمه أو يف أي  أشهر من 

ل  ر العام، وید ه إىل املد زي النفاذ بعد يف أي وقت مبوجب إخطار مو الن  حسب اإل
كن  الن. وإذا مل  كون حمددا يف اإل رخي الحق  ه أو يف أي  ر العام إ سّمل املد شهر من 
ىل  ىل رمس التعيني املعياري  د  الن، یطبق املستوى وا الن أو ذا مت حسب اإل من إ

 ذ الطرف املتعاقد.

د استحقاق الرسوم[ )2( سدید الرسوم مو ستحق  هيا يف الفقرة (]  ) عند 1املشار إ
اة الفقرة ( ويل رشط مرا سدیده الحقاً وفقاً 3إیداع الطلب ا رش جيوز  دا أن رمس ال  ،(

دة  رش.3(16لقا ل ال ساً بتأج ويل ال  )(أ) إذا تضمن الطلب ا

ّه بناء سدید رمس التعيني الفردي يف دفعتني[ )3( الن مو رد يف إ ] (أ) جيوز أن 
دة  1999) من وثيقة 2(7 املادة ىل ىل القا ) أیضاً حتدید أن رمس التعيني 1(36أو بناء 

فعة األوىل وقت إیداع  سدد يف دفعتني، وسدد ا لطرف املتعاقد املعين  الفردي املتعلق 
رخي الحق یمت حتدیده وفقاً لقانون الطرف املتعاقد املعين. ويل والثانية يف   الطلب ا

ال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تُفّرس اإلشارة إىل رمس التعيني الفردي يف  (ب)
فعة األوىل من رمس التعيني الفردي.3)(أ)"1الواردة يف الفقرة ( ىل أهنا إشارة إىل ا  " 

ب املعين  (ج) لمك فعة الثانية من رمس التعيني الفردي إما  سدید ا جيوز 
ويل،  ب ا ارشة وإما عن طریق املك ويل. ويف م سجيل ا حسب ما خيتاره صاحب ال
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ويل بذ  ب ا ب إخطار املك ارشة، یتوىل ذ املك ب املعين م لمك سدیدها  ال 
سدیدها عن  ال  ويل. ويف  ويل تدون ذ اإلخطار يف السجل ا ب ا ویتوىل املك

سدید يف السجل ا ويل تدون ال ب ا ويل، یتوىل املك ب ا ويل وإخطار طریق املك
. ب املعين بذ  املك

الل الفرتة  (د) فعة الثانية من رمس التعيني الفردي  سدید ا دم  ال  يف 
ويل يف  سجيل ا ه شطب ال ويل بذ ویلمتس م ب ا ب املعين املك املطبقة، خيطر املك

ويل إجناز  ب ا لطرف املتعاقد املعين. ویتوىل املك ويل ف یتعلق  ذ وخيطر به السجل ا
ويل. سجيل ا  صاحب ال

دة   13القا
ب الطلب ويل املودع عن طریق مك  ا

ويل[ )1( ب ا الته إىل املك ويل وإ لطلب ا ب  سمل املك ] إذا أودع طلب رخي 
متي إليه املودع،  1999دويل خيضع لوثيقة  ي ی ب الطرف املتعاقد ا ً عن طریق مك حرص

ب أن ىل ذ املك ه الطلب. ویتوىل ذ  وجب  سمل ف ي  لتارخي ا خيطر املودع 
ه  ي حييل ف ه الطلب يف الوقت ذاته ا سمل ف ي  لتارخي ا ويل  ب ا ب إخطار املك املك

ويل إىل  ال الطلب ا ب إخطار املودع بأنه أ ويل. ویتوىل املك ب ا ويل إىل املك الطلب ا
ويل. ب ا  املك

ا[ )2( صوص  ]رمس اإل ، حسب ما هو م ا يض رمس إ ي یق ب ا یتوىل املك
غي 1999) من وثيقة 2(4ليه يف املادة  ي ال ی ويل مببلغ ذ الرمس ا ب ا ، إخطار املك

الته وبتارخي استحقاق  ويل وإ سمل الطلب ا ىل  اوز التاكليف اإلداریة املرتتبة  أن یت
 الرمس. ذ

ارشةرخي إیداع الطلب ا[ )3( ري م ه بصورة  ال إیدا رخي ويل يف  كون   [
اة  د التارخيني التاليني، رشط مرا ب أ إیداع طلب دويل أودع عن طریق مك

دة  ):2(14 القا
ويل إذا اكن الطلب  "1" ب الطلب ا ه ذ املك سمل ف ي ی التارخي ا

ويل خيضع لوثيقة  ويل  1999ا ب ا سلمه املك ً، رشط أن ی الل شهر من حرص
 التارخي؛ ذ
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ويل يف أیة  "2" ويل الطلب ا ب ا ه املك سمل ف ي ی والتارخي ا
 أخرى. ا

)4( ] ً يض إذ متي إليه املودع یق ي ی ال اكن الطرف املتعاقد ا رخي اإلیداع يف 
ياً  لرمغ من الفقرة (أم يض قانونه عندما یصبح3]  ي یق لطرف املتعاقد ا طرفاً يف  )، جيوز 

الستعاضة عن فرتة الشهر 1999وثيقة  الن،  ر العام، مبوجب إ ياً، أن خيطر املد ً أم ، إذ
هيا يف ت الفقرة بفرتة ستة أشهر.  املشار إ

دة   14القا
ويل ب ا  الفحص يف املك

الفات[ )1( كن  تصحيح ا ويل مل  ويل أن الطلب ا ب ا لمك ] إذا تبني 
ويل أن یدعو املودع إىل ستويف  ب ا ىل املك ه، وجب  سلّمه إ الرشوط املطلوبة، وقت 

ويل. ب ا رسلها املك عوة اليت  رخي ا الل ثالثة أشهر اعتباراً من   تصحيح ما یلزم 

ويل[ )2( رخي إیداع الطلب ا ري  الفات اليت تؤدي إىل تأ ] إذا اكن الطلب ا
ي  ويل، يف التارخي ا ىل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة ا ويل، حيتوي  ب ا ه املك سلّمه ف

ي  رخي اإلیداع التارخي ا كون  ويل، وجب أن  رخي إیداع الطلب ا ري يف  تؤدي إىل تأ
رخي إیداع  ري يف  الفات اليت تؤدي إىل تأ الفة. وا ويل تصحيح ا ب ا ه املك سّمل ف ی

ويل يه ما یيل:  الطلب ا
لغات املقررة؛ (أ) دى ا ويل حمرراً بإ كون الطلب ا  أن ال 

ويل: (ب) وافر يف الطلب ا ري م د العنارص التالية  كون أ  وأن 
ىل وثيقة  "1" سجيل دويل بناء  س  ل أو  1999بيان رصحي أو مضين 

 ؛1960وثيقة 
دید هویة املودع؛ "2" سمح بت ت   وبيا
ة  "3" ت اكف د؛وبيا ملودع أو وي إن و تصال   لمتكني من 
لامدة  "4" ة، أو عينة وفقاً  ، من لك 1999" من وثيقة 3)"1(5وس

ويل؛  تصممي صناعي موضع الطلب ا
ىل األقل. "5" د  عاقد وا  وتعيني طرف م
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ويل مرتوًاك ورّد الرسوم[ )3( الفة اعتبار الطلب ا ري ا تدرك خمالفة،  ُس ] إذا مل 
هيا يف املادة  هيا يف الفقرة ( 1999)(ب) من وثيقة 2(8املشار إ )، 1الل امله املشار إ

رد أیة رسوم مسددة  ويل أن  ب ا ىل املك ويل مرتواكً، ووجب  وجب اعتبار الطلب ا
لغ یعادل الرمس األسايس.  لقاء ذ الطلب بعد خصم م

دة   15القا
 ويلل التصممي الصناعي يف السجل اسجي

ويل[ )1( ويل أن سجيل التصممي الصناعي يف السجل ا ب ا لمك ] إذا تبّني 
سجل التصممي الصناعي يف  ليه أن  ستويف الرشوط املطبقة، وجب  ويل  الطلب ا

ويل. سجيل ا ويل ورسل شهادة إىل صاحب ال  السجل ا

سجيل[ )2( ت ال ىل ما یحمتو ويل  سجيل ا  يل:] جيب أن حيتوي ال
ألولویة  "1" اء أیة مطالبة  ست ويل،  ت الواردة يف الطلب ا لك البيا

دة ىل أحاكم القا رخي إیداع الطلب 5(7 بناء  ل  رخي اإلیداع السابق ق )(ج) إذا اكن 
ويل بأكرث من ستة أشهر؛  ا

ة عن التصممي الصناعي؛ "2" س  وأیة 
ويل؛ "3" سجيل ا رخي ال  و
ويل؛ورمق  "4" سجيل ا  ال
ويل. "5" ب ا ويل، كام حيدده املك  والصنف املعين من التصنيف ا

دة   16القا
رش ل ال  تأج

ل القصوى[ )1( رش خبصوص طلب فرتة التأج ل ال كون الفرتة املقررة لتأج ] (أ) 
ً  1999دويل خيضع لوثيقة  ر 30حرص رخي اإلیداع أو اعتباراً من  خي شهراً اعتباراً من 

ألولویة. ال املطالبة   أولویة الطلب املعين يف 
رش خبصوص طلب دويل خيضع لوثيقة  (ب) ل ال كون الفرتة القصوى لتأج

ً أو لوثيقة  1960 رخي اإلیداع أو  12معاً  1960ووثيقة  1999حرص شهراً اعتباراً من 
ال املطالبة  رخي أولویة الطلب املعين يف   ألولویة.اعتباراً من 
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ىل القانون املطبق[ )2( ل بناء  ا التأج ال است ة لسحب التعيني يف  ] الفرتة املتا
هيا يف املادة  لمودع أن  1999" من وثيقة 1)"3(11كون الفرتة املشار إ اللها  واليت جيوز 

ر داً اعتباراً من  رش شهراً وا ل ال سمح قانونه بتأج عاقد ال  خي سحب تعيني طرف م
ويل. ب ا رس املك ي   اإلخطار ا

رش[ )3( سدید رمس ال ة ل رش املشار إليه يف الفرتة املتا سدد رمس ال ] (أ) 
دة ىل 4)(أ)"1(12 القا ل املطبقة بناء  ل انقضاء فرتة التأج د أقصاه ثالثة أسابيع ق " يف مو
د أقصاه ثالثة  ،1960)(أ) من وثيقة 4(6أو املادة  1999) من وثيقة 2(11املادة  أو يف مو

لامدة  قضية وفقاً  ل م ل اعتبار فرتة التأج أو  1999)(أ) من وثيقة 4(11أسابيع ق
 .1960 )(ب) من وثيقة4(6 املادة

هيا يف الفقرة الفرعية (أ) بثالثة أشهر،  (ب) رش املشار إ ل ال ل انقضاء فرتة تأج ق
ويل سجيل ا ويل تذكري صاحب ال ب ا د یتوىل املك ملو ري رمسي،  ، بإرسال إشعار 

رش املشار إليه يف الفقرة الفرعية سدید رمس ال ضاء. األقىص ل ق  (أ)، عند 

سخ[ )4( سخ وسجيل ال ة لتقدمي ال ] (أ) إذا قدمت عيّنات عوضا عن الفرتة املتا
دة  لقا سخ وفقا  د أقصاه ثالثة أشهر 10ال سخ يف مو ل انقضاء فرتة ، تعني تقدمي ت ال ق

رش احملّددة مبوجب الفقرة (  )(أ).3سدید رمس ال

ىل الفقرة الفرعية (أ) يف  (ب) ة مقدمة بناء  س ويل تدون لك  ب ا یتوىل املك
دة  لهيا يف القا فاء الرشوط املنصوص  ويل، رشیطة اس  ).2) و(1(9السجل ا

ري املستوفاة[ )5( ستوف رشوط الفالرشوط  )، وجب إلغاء 4) و(3قرتني (] إذا مل 
رشه. ناع عن  م ويل و سجيل ا  ال

دة   17القا
ويل رش سجيل ا  ال

رش[ )1( د ال ويل يف املواعيد التالية:مو سجيل ا رش ال  ] ی
؛ "1" متس املودع ذ سجيل إذا ا  فوراً بعد ال
ي ی  "2" رش أو التارخي ا ل ال رخي انقضاء فرتة تأج ه أو فوراً بعد  عترب ف

س مأخوذاً يف احلسبان؛ ل ل ملمتساً وظل  قضياً إذا اكن التأج ل م  التأج
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ا أخرى أو يف  "3" ستة أشهر يف أیة  ويل  سجيل ا رخي ال أو بعد 
.  أقرب وقت ممكن بعد ذ

رش[ )2( ت ال رشة ما یيل:حمتو ويل يف ال سجيل ا رش ال شمل   ] جيب أن 
ت املد "1" ويل؛البيا  ّونة يف السجل ا
ه؛ "2" س ة التصممي الصناعي أو   وس
ه  "3" ي یعترب ف رش أو التارخي ا ل ال ً بتارخي انقضاء فرتة تأج وبيا

رش. ل ال ا تأج قضياً يف  ل م  التأج

 3الفصل 
 الرفض واإلبطال

دة   18القا
 لرفض راإلخطا

لرفض[ )1( كون الفرتة فرتة اإلخطار  سجيل ] (أ)  ر  رفض آ املقررة لإلخطار 
لامدة  ستة أشهر اعتباراً  1960) من وثيقة 1(8أو املادة  1999) من وثيقة 2(12دويل وفقاً 

دة ليه يف القا صوص  ويل كام هو م سجيل ا رش ال  ).3(26 من 

باً  (ب) به مك كون مك عاقد  لرمغ من الفقرة الفرعية (أ)، جيوز ألي طرف م
ر العام، مبوجب  فاحصاً أو ح امحلایة أن خيطر املد ىل م رتاض  ىل إماكنية  ینص قانونه 

هيا يف ت الفقرة الفرعية بفرتة  ستعيض عن فرتة األشهر الستة املشار إ الن، بأنه  إ
ىل وثيقة  12 ه بناء  ال تعي  .1999شهراً يف 

الن املشار إليه يف الفقرة ا (ج) سجيل جيوز أیضاً أن یذر اإل لفرعية (ب) أن ال
ر املشار إليه يف املادة  رتب األ ويل  د  1999)(أ) من وثيقة 2(14ا د أقصاه أ يف مو

ن التاليني: د  املو

لتارخي املشار إليه  "1" كون الحقاً  الن وجيوز أن  د حمدد يف اإل يف مو
كون بعد ذ التارخي بأكرث من ستة  ه ال جيوز أن   أشهر؛يف ت املادة وك
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لف،  "2" ال مت الت أو عندما متنح امحلایة وفقاً لقانون الطرف املتعاقد يف 
ىل الفقرة الفرعية (أ)  الل الفرتة املطبقة بناء  دون قصد، عن تبليغ قرار یتعلق مبنح امحلایة 
ويل بذ وسعى  ب ا ب الطرف املتعاقد املعين املك ، خيطر مك أو (ب). ويف ت احلا

.إىل تبل  ويل املعين فوراً بعد ذ سجيل ا  يغ ذ القرار إىل صاحب ال

لرفض[ )2( د اإلخطار  سجيل دويل وا لرفض ب ] (أ) جيب أن یتعلق أي إخطار 
ه. ي یو ب ا اً وموقعاً من املك كون مؤر  كام جيب أن 

 جيب أن یتضمن اإلخطار أو یبني ما یيل: (ب)
ّه اإلخطار؛ "1" ي و ب ا  املك
ويل؛ "2" سجيل ا  ورمق ال
هيا الرفض، مصحوبة هبا إشارة إىل  "3" د إ س ولك األسباب اليت 

 األحاكم األساسية املعنية من القانون؛
سجيل  "4" رخي ال دت) و رخي األولویة (إن و رخي اإلیداع ورمقه و و

ة عن التصممي الصناعي السابق (إذا اكنت س ة  ورمقه (إن توافرا) وصورة عن  س ت ال
د  س لجمهور) وامس ما ذ التصممي الصناعي وعنوانه، إذا اكنت األسباب اليت  ة  ا م

سجيل وطين أو إقلميي أو  شابه مع تصممي صناعي حمل طلب أو  شري إىل  هيا الرفض  إ
 دويل سابق؛

كن   "5" شملها إذا مل  شملها الرفض أو ال  والتصاممي الصناعية اليت 
ش  مل لك التصاممي؛الرفض 

ادة نظر أو طعن، وإذا اكن األمر  "6" كون الرفض حمل إ از أن  وما إذا 
ه،  ادة النظر يف الرفض أو الطعن ف س إ ، فامله املعقو يف ظروف احلال الل كذ

ضاء وجوب  ق ىل أن یبني عند  ادة النظر أو الطعن،  س إ لبت يف ال تصة  والسلطة ا
كون  عنوان يف أرايض الطرف إیداع ال ادة النظر أو الطعن عن طریق ويل  س إ

لرفض؛ به  ي نطق مك  املتعاقد ا
لرفض. "7" رخي النطق   و

ويل[ )3( سجيل ا ب اإلخطار بتقسمي ال ى مك ويل  سجيل ا ] إذا مت تقسمي ال
لامدة لرفض وفقا  عاقد مّعني، عقب إخطار  ، تذليال 1999 قة) من وثي2(13 طرف م
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ويل بت  ب ا ب إخطار املك ور يف ذ اإلخطار، یتوىل ذ املك لسب الرفض املذ
ت اإلداریة. لتقسمي كام هو حمدد يف التعل  ملعلومات املتعلقة 

سحب الرفض[ )4( سجيل اإلخطار  ] (أ) جيب أن یتعلق إخطار حسب الرفض ب
ا ومّوق كون مؤر د وجيب أن  ّه اإلخطار.دويل وا ي و ب ا  عا من املك

 جيب أن یتضمن اإلخطار أو یبّني ما یيل: (ب)
ّه اإلخطار، "1" ي و ب ا  املك
ويل، "2" سجيل ا  ورمق ال
كن  "3" شملها إذا مل  شملها حسب الرفض أو ال  والتصاممي الصناعية اليت 

شمل لك التصاممي،  حسب الرفض 
ه  "4" دث ف ي أ ح امحلایة وفقا والتارخي ا ر م ويل نفس أ سجيل ا ال
 لقانون املطبق،

رخي حسب الرفض. "5"  و
سجيل  (ج) ُدل ال جيب أیضا أن یتضمن اإلخطار أو یبّني لك التعدیالت، إذا 

ب. ى املك ويل يف إجراء   ا

ىل التدون[ )5( سلمه بناء  ويل تدون أي إخطار ی ب ا ] یتوىل املك
ال وجود إخطار 4) أو (2" أو (2)(ج)"1( الفقرة كون، يف  ويل،  ) يف السجل ا

ويل. ب ا لرفض إىل املك ه اإلخطار  ي أرسل ف لتارخي ا ان   لرفض، مصحو ب

ويل حتویل صور عن اإلخطارات حتویل صور عن اإلخطارات[ )6( ب ا ] یتوىل املك
ىل الفقرة سلّمها بناء  ويل.4) أو (2" أو (2ج)")(1( اليت ی سجيل ا  ) إىل صاحب ال

دة  نيا)18القا ) 
 محلایةبيان مبنح ا

لرفض[ )1( ال مل یبّلغ أي إخطار  ي مل بيان مبنح امحلایة يف  ب ا لمك ] (أ) جيوز 
ىل  الل الفرتة املطبقة بناء  ويل،  ب ا رسل إىل املك لرفض أن  یبلّغ إخطارا 

دة لتصاممي الصناعية )(أ) أو1(18 القا ة  ، أو بعض التصاممي (ب)، بيا بأن امحلایة ممنو
ح  الصناعية، حسب احلال، لام بأن م ى الطرف املتعاقد املعين،  ويل  سجيل ا حمل ال
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دة ال تطبيق القا فعة الثانية من رمس التعيني 3(12 امحلایة، يف  سدید ا كون رهنا ب  ،(
 الفردي.

ر ما یيل:رد يف البيان  (ب)  ذ
ّه البيان، "1" ي و ب ا  املك
ويل، "2" سجيل ا  ورمق ال
كن البيان  "3" ويل إذا مل  سجيل ا شملها ال والتصاممي الصناعية اليت 

 شمل لك التصاممي،
ه، نفس  "4" دث ف ويل، أو سي سجيل ا ه ال دث ف ي أ والتارخي ا

لقانون املطبق، ح امحلایة وفقا  ر م  أ
رخي البيان. "5"  و

سجيل  (ج) ُدل ال جيب أیضا أن یتضمن البيان أو یبّني لك التعدیالت إذا 
ب. ى املك ويل يف إجراء   ا

دة  (د) ال انطبقت القا " أو 1)(ج)"1(18لرمغ من الفقرة الفرعية (أ)، يف 
ال تعدیال2" لتصاممي الصناعية عقب إد حت امحلایة  ال ُم ت يف "، حسب احلال، أو يف 

ويل البيان املشار  ب ا رسل إىل املك ور أن  ب املذ ىل املك ب، وجب  ى املك إجراء 
 إليه يف الفقرة الفرعية (أ).

هيا يف الفقرة الفرعية (أ) يه الفرتة  (ه) كون الفرتة املطبقة املشار إ جيب أن 
دة  لقا يك حتدث ن2" أو "1)(ج)"1(18املسموح هبا وفقا  ح "، حسب احلال،  ر م فس أ

ال وفقا ألي من  عاقد أصدر إ لقانون املطبق، ف یتعلق بتعيني طرف م امحلایة وفقا 
ورتني. دتني املذ  القا

لرفض وقرر بيان مبنح امحلایة عقب الرفض[ )2( ي بلّغ إخطارا  ب ا لمك ] (أ) جيوز 
سحب الرفض وفقا دة حسب الرفض إما لكيا وإما جزئيا، بدال من أن خيطر  )(أ)، 4(18 لقا

لتصاممي الصناعية لكها أو بعضها،  ة  ويل بيا بأن امحلایة ممنو ب ا رسل إىل املك أن 
ح امحلایة  لام بأن م ى الطرف املتعاقد املعين،  ويل  سجيل ا حسب احلال، مما هو حمل ال

ال تطبيق ا فعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف  سدید ا دةكون رهنا ب  ).3(12 لقا
ر ما یيل: (ب)  رد يف البيان ذ
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ّه اإلخطار، "1" ي و ب ا  املك
ويل، "2" سجيل ا  ورمق ال
شملها إذا مل  "3" ويل أو ال  سجيل ا شملها ال والتصاممي الصناعية اليت 

شمل لك التصاممي،  كن البيان 
ح امحل "4" ر م ويل نفس أ سجيل ا ه ال دث ف ي أ ایة وفقا والتارخي ا
 لقانون املطبق،

رخي البيان. "5"  و

سجيل  (ج) ُدل ال جيب أیضا أن یتضمن البيان أو یبّني لك التعدیالت إذا 
ب. ى املك ويل يف إجراء   ا

ويل وحتویل الصور[ )3( سجيل ا الم صاحب ال ويل التدون وإ ب ا ] یتوىل املك
دة  ىل هذه القا سلمه بناء  سجيل تدون أي بيان ی الم صاحب ال ويل وإ يف السجل ا

ال اكن البيان  ويل يف  سجيل ا ويل بذ وحتویل صورة عن وثيقة البيان إىل صاحب ال ا
ه يف شلك وثيقة. س لّغا أو ميكن   م

دة   19القا
الفة لألصولاال  ت الرفض ا

ي ال یعترب كذ[ )1( ويل اإلخطاإلخطار ا ب ا لرفض ] (أ) ال یعترب املك ار 
ويل يف احلاالت التالية:  كذ وال یدّونه يف السجل ا

ت أخرى يف  "1" سمح بيا ويل املعين، ما مل  سجيل ا إذا مل یوحض رمق ال
ور؛ سجيل املذ دید ال  اإلخطار بت

لرفض؛ "2" ب   أو إذا مل یوحض أي س
ويل بعد انقضاء الفرتة املطبقة  "3" ب ا ىل أو إذا أرسل إىل املك بناء 

دة   ).1(18القا
رسل  (ب) ويل أن  ب ا ىل املك ال تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، جيب  يف 

سجيل  ويل، ویبلّغ يف الوقت ذاته صاحب ال سجيل ا صورة من اإلخطار إىل صاحب ال
لرفض، ویوحض  لرفض أنه ال یعترب اإلخطار إخطاراً  ي أرسل اإلخطار  ب ا ويل واملك ا

ويل املعين.أسباب ذ سجيل ا ليه حتدید ال ال   ، إال إذا است
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الف لألصول )2( لرفض [اإلخطار ا  ] إذا اكن اإلخطار 
ستويف الرشوط  "1" ي بلّغ الرفض، أو ال  ب ا مس املك ري موقع 

دة لهيا يف القا  ؛2 املنصوص 
دة  "2" ستويف رشوط القا ضاء؛4)(ب)"2(18أو ال  ق  "، عند 
ادة النظر  "3" س إ لبت يف ال تصة  ضاء السلطة ا ق أو ال یبني عند 

س أو الطعن  ل أو الطعن وامله املطبقة املعقو يف ظروف احلال لتقدمي ذ 
دة  ")؛6)(ب)"2(18 (القا

دة  "4" لرفض (القا رخي النطق   ")؛7)(ب)"2(18أو ال یبني 
ويل مع ذ أن ب ا ىل املك ويل وحييل صورة من  وجب  یدّون الرفض يف السجل ا

ي بلّغ  ب ا ويل أن یدعو املك ب ا ىل املك ويل. و سجيل ا اإلخطار إىل صاحب ال
ويل. سجيل ا متس ذ صاحب ال ري، إذا ا  الرفض إىل تصحيح إخطاره بدون تأ

دة   20القا
عاقدة معينةاإلب ى أطراف م  طال 

ت اإلخطار [ )1( سجيل دويل يف إلبطالحمتو ىل  ر املرتتبة  ] إذا ُأبطلت اآل
ب  ىل مك ادة نظر أو طعن، وجب  عاقد معني ومل یعد اإلبطال حمل أي إ أرايض طرف م
ال  ويل بذ يف  ب ا إلبطال أن خيطر املك تصة  ي نطقت سلطته ا الطرف املتعاقد ا

مل به. وجيب أن یبني اإلخطار ما یيل: ىل   اكن 
إلبطال؛ "1"  السلطة اليت نطقت 
 وأن اإلبطال مل یعد حمل أي طعن؛ "2"
ويل؛ "3" سجيل ا  ورمق ال
كن  "4" شملها إذا مل  شملها اإلبطال أو ال  والتصاممي الصناعية اليت 

ويل؛ سجيل ا شمل لك التصاممي الصناعية موضع ال  اإلبطال 
رخي نفاذه. "5" إلبطال و رخي النطق   و

ويل مع تدون اإلبطال[ )2( ويل تدون اإلبطال يف السجل ا ب ا ] یتوىل املك
إلبطال. ت الواردة يف اإلخطار   البيا



ذیة املشرتكة 94  الالحئة التنف
 
 
 

 

 4الفصل 
ات  التغيريات والتصحي

دة   21القا
 التغيري تدون

س[ )1( ل ىل تقدمي  ويل  ب ا س التدون إىل املك ] (أ) جيب أن یقدم ال
رة الرمسية  س یتعلق مبا یيل:س ل  املناسبة إذا اكن 
سبة إىل لك التصاممي الصناعية  "1" ل ويل  سجيل ا ة ال تغيري يف ملك

ويل أو بعضها؛ سجيل ا  حمل ال
ويل أو عنوانه؛ "2" سجيل ا  أو تغيري يف امس صاحب ال
سبة إىل أي من األطراف املتعاقدة  "3" ل ويل  سجيل ا أو ختل عن ال

 ملعينة أو مجيعها؛ا
د أو  "4" ىل تصممي صناعي وا ويل لقرصه  سجيل ا أو انتقاص من ال

سبة إىل أي من األطراف املتعاقدة  ل ويل  سجيل ا أكرث من التصاممي الصناعية حمل ال
 املعينة أو مجيعها.
، جيوز  (ب) ويل. ومع ذ سجيل ا س ویوقعه صاحب ال ل جيب أن یقدم 

اة ما یيل:لام اجل رشط مرا ة،  ساً لتدون تغيري يف امللك  دید أن یقدم ال
ويل؛ "1" سجيل ا س موقعاً من صاحب ال ل كون   أن 
شهادة من  "2"  ً س موقعاً من املا اجلدید ومصحو ل كون  أو أن 

د ويل تف سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی لطرف املتعاقد ا تصة  أن املا  السلطة ا
ويل. سجيل ا  اجلدید هو يف ما یبدو اخللف الرشعي لصاحب ال

س[ )2( ل ت  س تدون التغيري أو یبني ما یيل حمتو ] جيب أن یتضمن ال
 إلضافة إىل التغيري امللمتس:

ويل املعين؛ "1" سجيل ا  رمق ال
كن التغيري یتعلق  "2" ويل، ما مل  سجيل ا مس وامس صاحب ال

 أو عنوانه؛ الويل
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ت  "3" لتعل ني وفقاً  ي ويل وعنوانه، م سجيل ا ل وامس املا اجلدید 
ويل؛ سجيل ا ة ال ال تغيري يف ملك  اإلداریة، يف 

ستويف املا اجلدید  "4" والطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة مما 
سجيل  سبة إليه الرشوط اليت تؤه ليكون صاحب  ة ل ال تغيري يف ملك دويل، يف 

ويل؛ سجيل ا  ال
وأرقام التصاممي الصناعية واألطراف املتعاقدة املعينة اليت یتعلق هبا  "5"

لك التصاممي الصناعية  ويل ال یتعلق  سجيل ا ة ال ال تغيري يف ملك ة، يف  التغيري يف امللك
 ولك األطراف املتعاقدة؛

لغ الرسوم املسددة وطریق "6" لغ الرسوم وم طاع م ق سدیدها أو أمراً  ة 
سدید أو  ي یبارش ال ويل وتعریف الطرف ا ب ا ى املك وح  املطلوب من حساب مف

طاع املبلغ. ق  یأمر 

ول[ )3( ري املق س  سبة إىل ل ل سجيل دويل  ة  ] ال جيوز تدون تغيري يف ملك
كن ذ الطرف امل  عاقد معني إذا مل  كون الطرف املتعاقد أو طرف م تعاقد ُملَزماً بوثيقة 

ىل الفقرة ( ني بناء  د األطراف املتعاقدة، مما هو م  "، ُملَزماً هبا.4)"2أ

الف لألصول[ )4( س ا ىل ل س الرشوط املطبقة، وجب  ل ستوف  ] إذا مل 
. وإذا قدم  ويل بذ سجيل ا ويل أن خيطر صاحب ال ب ا س خشص یدعي أنه املك ل

. ور بذ ويل أن خيطر الشخص املذ ب ا ىل املك  املا اجلدید، وجب 

الفة[ )5( الل ثالثة أشهر امله املسموح هبا الستدراك ا الفة  ] جيوز استدراك ا
الل  الفة  ستدرك ا الفة. وإذا مل  ويل اإلخطار  ب ا ه املك ه ف ي یو من التارخي ا

ه  فرتة ويل توج ب ا س مرتواكً وتوىل املك ل ورة، وجب اعتبار  األشهر الثالثة املذ
ي یدعي أنه املا  ويل والشخص ا سجيل ا إخطار بذ يف الوقت نفسه إىل صاحب ال

ويل أیة رسوم مسددة، بعد خصم  ب ا رّد املك س ذ الشخص. و ل اجلدید إذا قدم 
ساوي نصف الرسو  لغ   م املعنية.م

ويل فوراً تدون التغيري يف تدون التغيري واإلخطار به[ )6( ب ا ] (أ) یتوىل املك
ً. ويف  س سل ل كون  ، رشط أن  ويل بذ سجيل ا الم صاحب ال ويل وإ السجل ا
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ويل اجلدید  سجيل ا الم صاحب ال ويل إ ب ا ة، یتوىل املك ال تدون تغيري يف امللك
ويل السابق.وصاحب  سجيل ا  ال

اً  (ب) س مستوف ل ويل  ب ا ه املك سمل ف ي ی لتارخي ا یدون التغيري 
غي تدوینه بعد تغيري آخر أو بعد جتدید  س أن التغيري ی ل الرشوط املطبقة. وإذا ورد يف 

. ويل أن یلزتم بذ ب ا ىل املك ويل، وجب  سجيل ا  ال

ةتدون تغيري [ )7( ويل أو نق بطریقة جزيئ يف امللك سجيل ا ] یدّون حتویل ال
سبة إىل بعض التصاممي الصناعية فقط أو بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط يف  ل أخرى 

ه أو نق بطریقة أخرى. وشطب  ي مت حتویل جزء م ويل ا سجيل ا رمق ال ويل  السجل ا
سجيل دويل  اجلزء احملول أو املنقول بطریقة ور ویدون ك ويل املذ سجيل ا رمق ال أخرى 

ي مت حتویل جزء  ويل ا سجيل ا ويل املنفصل رمق ال سجيل ا فصل. وجيب أن حيمل ال م
بري. ين  ه أو نق بطریقة أخرى مع حرف الت  م

سجيالت دولية[ )8( سجيلني دوليني تدون دمج  ] إذا أصبح الشخص ذاته صاحب 
ىل طلب الشخص أو أكرث  سجيالت بناء  ة، وجب دمج ال ة تغيري جزيئ يف امللك ن

ور، وتطبق الفقرات من ( سجيل 6) إىل (1املذ ) مع ما یلزم من تبدیل. وجيب أن حيمل ال
ه أو نق بطریقة أخرى  ي مت حتویل جزء م ويل ا سجيل ا مج رمق ال ويل النامج عن ا ا

بري عند  ين  ضاء.مع حرف الت  ق

دة  نيا)21القا ) 
ر س  أ ة ل الن عن أن التغيري يف امللك  اإل

ره] )1( الن وأ عاقد معني أن یعلن أن التغيري يف  [اإل ب أي طرف م جيوز ملك
ور. ویرتتب  ر يف أرايض الطرف املتعاقد املذ س  أ ويل ل ة املدّون يف السجل ا امللك

سبة إىل  ىل ل الن  ويل املعين یظل هذا اإل سجيل ا ور أن ال الطرف املتعاقد املذ
 الناقل. مس

الن] )2( ت اإل الن املشار إليه يف الفقرة ( [حمتو  ) ما یأيت:1یبني يف اإل
ة، (أ) ىل تغيري امللك ر یرتتب  ة ألي أ  األسباب الناف

 األحاكم األساسية املعنية من القانون، (ب)
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الن ال یتعلق التصاممي الصناعية  (ج) الن، إذا اكن هذا اإل اليت یتعلق هبا اإل
ة،  جبميع التصاممي الصناعية اليت خضعت لتغيري امللك

،  (د) ه، وإذا اكن األمر كذ الن أو الطعن ف ادة النظر يف هذا اإل إماكنية إ
ه، وال  الن أو الطعن ف ادة النظر يف اإل س إ سلطة فامله املعقو يف ظروف احلال الل

ضاء وجوب إیداع  ق ىل أن یبني عند  ادة النظر أو الطعن،  س إ لبت يف ال تصة  ا
ي  كون  عنوان يف أرايض الطرف املتعاقد ا ادة النظر أو الطعن بوساطة ويل  س إ ال

الن. به اإل  أصدر مك

الن] )3( الن املشار إليه يف الفقرة ( [ اإل ويل يف ) إىل امل 1ُرسل اإل ب ا ك
ور أو يف غضون  الرفض املطبقة وفقا  ة املذ رش تغيري امللك رخي  غضون ستة أشهر من 

ي 1960) من وثيقة 1(8أو املادة  1999) من وثيقة 2(12لامدة  لتارخي ا ذ  ، مع األ
 ینقيض آخرا.

ويل][ )4( لسجل ا الن واإلخطار به والتعدیل الالحق  ب  یدّون تدون اإل املك
لفقرة ( الن أجري وفقا  ويل أي إ ويل يف السجل ا ويل، 3ا )، وأن یعّدل السجل ا

ور من مدو  الن املذ ي خضع لإل ويل ا سجيل ا كون ذ اجلزء من ال حبيث 
ُب  ويل السابق (الناقل). وخيطر املك سجيل ا مس صاحب ال فصل  سجيل دويل م ك

و سجيل ا ويل صاحب ال ويل اجلدید (املنقول ا سجيل ا يل السابق (الناقل) وصاحب ال
.  إليه) بذ

الن] )5( لفقرة ( [حسب اإل الن أجري وفقا  )، جزئيا أو لكيا. 3جيوز حسب أي إ
ويل هذا السحب يف  ب ا الن، ویدّون املك سحب اإل ويل  ب ا ورَسل إخطار إىل املك

ويل ا ب ا ويل. ویعّدل املك ، وخيطر صاحَب السجل ا ىل ذ ويل بناء  لسجل ا
. ويل اجلدید (املنقول إليه) بذ سجيل ا ويل السابق (الناقل) وصاحب ال سجيل ا  ال
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دة   22القا
ات ويل تصحي  يف السجل ا

ىل طلب صاحب التصحيح[ )1( ويل من تلقاء نفسه أو بناء  ب ا ] إذا رأى املك
ويل  ويل أن السجل ا سجيل ا ليه أن ال سجيل دويل، وجب  ىل خطأ یتعلق ب حيتوي 

. ويل بذ سجيل ا  یُعّدل السجل ویُعمل صاحب ال

ر التصحيح[ )2( عاقد معني أن یعلن يف إخطار رفض آ ب أي طرف م ] حيق ملك
ىل التصحيح. وتطبق أحاكم  ر املرتتبة  آل رتاف  رفض  ويل أنه  ب ا ّه إىل املك مو

د   مع ما یلزم من تبدیل. 19ىل إ 18القوا

 5الفصل 
دیدات  الت

دة  23 القا
نقضاء املدة ري الرمسي   اإلشعار 

ويل إىل صاحب  ب ا رسل املك ستة أشهر،  ل انقضاء مدة مخس سنوات  ق
ويل. وال یُعترب  سجيل ا رخي انقضاء ال ه  د، إشعاراً یبّني ف ويل والويل إن و سجيل ا ال

سمل اإلشع دة دم  هيا يف القا اة أیة  مشار إ ذراً لعدم مرا ور   .24ار املذ

دة   24القا
دید تفاصيل  الت

سدید الرسوم التالية:الرسوم[ )1( ويل بعد  سجيل ا  ] (أ) جيدد ال
 رمس أسايس؛ "1"
ىل وثيقة  "2" عاقد معني بناء   1999ورمس تعيني معياري عن لك طرف م
الن  ىل املادة ومل یتقدم بإ عاقد معني بناء 1999) من وثيقة 2(7بناء  ، وعن لك طرف م

سبة إليه؛1960ىل وثيقة  ل ويل  سجيل ا شود جتدید ال  ، من امل



ذیة املشرتكة   99 الالحئة التنف
 
 
 

 

ىل وثيقة  "3" عاقد معني بناء   1999ورمس تعيني فردي عن لك طرف م
ىل املادة  الن بناء  شود جتد 1999) من وثيقة 2(7تقدم بإ ويل ومن امل سجيل ا ید ال

سبة إليه.  ل
ن " (ب) هيا يف البند الغ الرسوم املشار إ ر م " من الفقرة 2" و"1رد ذ

دول الرسوم. الفرعية  (أ) يف 
ي  (ج) د أقصاه التارخي ا هيا يف الفقرة الفرعية (أ) يف مو سدد الرسوم املشار إ

سدی ، جيوز  ويل. ومع ذ سجيل ا ه ال الل ستة أشهر جيب أن جيدد ف د ت الرسوم 
سدد يف الوقت ذاته املبلغ  ويل، رشط أن  سجيل ا ه ال ي جيب أن جيدد ف من التارخي ا

دول الرسوم.  اإلضايف احملدد يف 
ي  (د) ل التارخي ا ويل ق ب ا سلمه املك دید ی لغ مسدد ألغراض الت لك م

ه بأكرث من ثالثة أشه ويل ف سجيل ا ل جيب جتدید ال سلمه ق ر یعترب كام لو اكن قد مت 
 ذ التارخي بثالثة أشهر.

ويل يف جتدید تفاصيل أخرى[ )2( سجيل ا رغب صاحب ال ] (أ) إذا مل 
سجيل ويل  ال  ا

عاقد معني، "1" سبة إىل طرف م  ل
سبة إىل أي تصممي صناعي من التصاممي موضع  "2" ل أو 

سجيل ويل، ال  ا
سدید كون  ً بترصحي یبني الطرف املتعاقد أو أرقام  وجب أن  الرسوم املطلوبة مصحو

هيا. سبة إ ل ويل  سجيل ا شد جتدید ال  التصاممي الصناعية اليت ال ی
سبة إىل  (ب) ل ويل  سجيل ا ويل يف جتدید ال سجيل ا إذا رغب صاحب ال

ىل الرمغ من انقضاء املدة القصوى محلایة التص عاقد معني  اممي الصناعية يف ذ طرف م
سدید الرسوم املطلوبة، مبا فهيا رمس التعيني املعياري أو رمس التعيني  الطرف املتعاقد، فإن 
ً بترصحي  كون مصحو سبة إىل ذ الطرف املتعاقد، جيب أن  ل الفردي، حسب احلال، 

سبة إ ل ويل  ويل يف السجل ا سجيل ا د بأنه جيب أن یدّون جتدید ال ىل ذ یف
 املتعاقد. الطرف

سبة إىل  (ج) ل ويل  سجيل ا ويل يف جتدید ال سجيل ا إذا رغب صاحب ال
ويل  الطرف املتعاقد  ىل الرمغ من رفض مدّون يف السجل ا عاقد معني  طرف م

سدید الرسوم املطلوبة، مبا فهيا رمس التعيني  سبة إىل لك التصاممي الصناعية املعنية، فإن  ل



ذیة املشرتكة 100  الالحئة التنف
 
 
 

 

سبة إىل ذ الطرف املتعاقد، جيب أن  ل املعياري أو رمس التعيني الفردي، حسب احلال، 
ويل  ويل يف السجل ا سجيل ا ً بترصحي حيدد أنه جيب أن یدون جتدید ال كون مصحو

سبة إىل ذ الطرف املتعاقد.  ل
عاقد  (د) سبة إىل أي طرف م ل ويل  سجيل ا معني یتعلق ال جيوز جتدید ال

دة  ىل القا لك التصاممي الصناعية بناء  ىل  20به إبطال مدّون  أو ختل مدّون بناء 
دة عاقد معني ف یتعلق 21 القا سبة إىل أي طرف م ل ويل  سجيل ا . وال جيوز جتدید ال

ىل  دة لتصاممي الصناعية اليت اكنت حمل إبطال مدّون يف ذ الطرف املتعاقد بناء   20القا
دة  ىل القا  .21أو حمل انتقاص مدّون بناء 

سمل أقل من املبلغ املطلوب الرسوم الناقصة[ )3( لغ الرسوم امل ] (أ) إذا اكن م
ي احملمتل  ويل وو سجيل ا ويل أن خيطر بذ صاحب ال ب ا ىل املك دید، وجب  لت

رد يف اإلخطار حتدید سدیده. فوراً ويف الوقت ذاته. وجيب أن   املبلغ املتبقي الواجب 
دید بعد  (ب) سمل أقل من املبلغ املطلوب ألغراض الت لغ الرسوم امل إذا اكن م

هيا يف الفقرة ( ويل أال 1انقضاء فرتة األشهر الستة املشار إ ب ا ىل املك )(ج)، وجب 
ويل سجيل ا سلمه وخيطر بذ صاحب ال ي  رّد املبلغ ا دید وأن   یدّون الت

ي  احملمتل. وو

دة   25القا
دید والشهادةتدو  ن الت

رخي نفاذه[ )1( دید و ي تدون الت لتارخي ا ويل  دید يف السجل ا ] یدّون الت
ال  الل فرتة اإل دید  ه إجراؤه، حىت إذا ُسددت الرسوم املطلوبة ألغراض الت وجب ف

دة  هيا يف القا  )(ج).1(24املشار إ

ويل إرسال شهادة جتدید إىل صاحب ] الشهادة[ )2( ب ا یتوىل املك
سجيل ويل. ال  ا
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 6الفصل 
رش  ال
دة   26القا

 رشال 

ولية[ )1( سجيالت ا شأن ال رشة معلومات  ويل يف ال ب ا رش املك ] ی
ت الوجهية املتعلقة مبا یيل:  البيا

دة  "1" لقا ولية وفقاً  سجيالت ا  ؛17ال
االت الرفض  "2" دتني و ىل القا واإلخطارات األخرى املدّونة بناء 

نيا)(18) و5(18 ر 3( ري ذ ا ومن  د ادة النظر أو الطعن من  ) مع بيان إماكنية إ
 الرفض؛ أسباب

دة  "3" ىل القا االت اإلبطال املدّونة بناء   )؛2(20و
مج والتغيريات يف أسامء أحصاب  "4" االت ا ة و والتغيريات يف امللك

دة ال  ىل القا نتقاص املدّونة بناء  يل و االت الت ولية أو عناوهنم و  ؛21سجيالت ا
دة  "5" ىل القا ات املبارشة بناء   ؛22والتصحي
دة  "6" ىل القا دیدات املدّونة بناء   )؛1(25والت
ددة؛ "7" ري ا ولية  سجيالت ا  وال
دة  "8" ىل القا االت الشطب املدّونة بناء   )(د)؛3(12و
االت حسب ت  "9" ر و س  أ ة ل ت عن أّن التغيري يف امللك ال واإل

دة  ىل القا ت املدّونة بناء  ال نيا).21اإل ) 

ت ومعلومات أخرى[ )2( ال شأن اإل ىل موقع معلومات  ويل  ب ا رش املك ] ی
ىل وثيق عاقد بناء  الن یتقدم به طرف م ىل اإلنرتنت لك إ  1960أو وثيقة  1999ة املنظمة 

لجمهور  اً  و ويل مف ب ا كون فهيا املك م اليت ال  أل ذیة وقامئة  أو هذه الالحئة التنف
 الل السنة التقوميية اجلاریة والتالية لها.

رشة[ )3( رش ال دد طریقة  ىل اإلنرتنت. وحيل لك  ىل موقع املنظمة  رشة  رش ال ] تُ
رشة حمل إرسال  رش من ال رشة املشار إليه يف املادتني ی ) من وثيقة 4(16)(ب) و3(10ال

سّمل لك 1960)(ب) من وثيقة 3(6واملادة  1999 ب معين كام لو اكن قد  ، ویُعترب لك مك
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ىل اإلنرتنت، ألغراض املادة  ىل موقع املنظمة  رشها  رخي  رشة يف  ) من 2(8دد من ال
 .1960وثيقة 

 7الفصل 
 الرسوم
دة   27القا

الغ الرسوم وسدیدها  م
الغ الرسوم[ )1( ىل وثيقة م الغ الرسوم املستحقة بناء   1960ووثيقة  1999] حتدد م

ي یعد جزءاً ال  ذیة وا دول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنف ذیة يف  وهذه الالحئة التنف
دة  هيا يف القا دا رسوم التعيني الفردیة املشار إ  ".3(أ)")1(12یتجزأ مهنا، ما 

سدید[ )2( اة الفقرة نظام ال ارشة، مع مرا ويل م ب ا لمك سدد الرسوم  ] (أ) 
دة   )(ج).3(12الفرعية (ب) والقا

متي إليه  (ب) ي ی ب الطرف املتعاقد ا ويل عن طریق مك إذا أودع الطلب ا
ب إذا  سدید الرسوم املستحقة لقاء ذ الطلب عن طریق ذ املك از  ل املودع،  اكن یق

 . رغب يف ذ ويل  سجيل ا حتصيل ت الرسوم وحتویلها واكن املودع أو صاحب ال
. ر العام بذ ل حتصيل الرسوم وحتویلها إخطار املد ي یق ب ا  ویتوىل املك

سدید الرسوم[ )3( ت اإلداریة.طریقة  لتعل ويل وفقاً  ب ا لمك سدد الرسوم   [ 

ل [ )4( ة  ت املصاح ويل، جيب بيانسدیدالبيا ب ا لمك سدید أي رمس  ما  ] عند 
 یيل:

ل إجراء  "1" سدید، ق ب ال امس املودع والتصممي الصناعي املعين وس
ويل؛ سجيل ا  ال
ب  "2" ويل وس سجيل ا ويل املعين ورمق ال سجيل ا وامس صاحب ال

ويل. سجيل ا سدید، بعد إجراء ال  ال

سدید[ )5( ه ] (أ) ی رخي ال سمل ف ي ی ويل يف اليوم ا ب ا لمك عترب الرمس مسدداً 
دة  اة القا ويل املبلغ املطلوب، رشط مرا ب ا  )(د) والفقرة الفرعية (ب).1(24املك
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ويل وسّمل  (ب) ب ا ى املك وح  وفراً يف حساب مف إذا اكن املبلغ املطلوب م
طاع املبل ق ت من صاحب احلساب  ب تعل ب ذ املك لمك غ، فإن الرمس یعترب مسدداً 

ت  ساً لتدون تغيري أو تعل ويل طلباً دولياً أو ال ب ا ه املك سمل ف ي ی ويل يف اليوم ا ا
سجيل دويل. دید   لت

لغ الرسوم[ )6( ب الطرف تغيري م ويل عن طریق مك ] (أ) إذا أودع الطلب ا
متي إليه املودع وحصل  ي ی سدیدها لقاء إیداع املتعاقد ا لغ الرسوم الواجب  تغيري يف م

ة والتارخي  ويل من  ب الطلب ا ه ذ املك سمل ف ي  ويل ما بني التارخي ا الطلب ا
كون  ة أخرى، فإن الرمس املطبق  ويل من  ويل الطلب ا ب ا ه املك سمل ف ي  ا

ن التارخيني  .الرمس النافذ يف التارخي األسبق من بني هذ
سجيل دويل ما  (ب) دید  سدیدها لت لغ الرسوم الواجب  إذا حصل تغيري يف م

رخي  كون الرمس النافذ يف  دید، فإن الرمس املطبق  رخي استحقاق الت سدید و رخي ال بني 
دة  ىل القا سدید بناء  رخي ال ي یعترب مبثابة  سدید أو التارخي ا ا 1(24ال )(د). ويف 

رخي  سدید الرمس كون الرمس النافذ يف  ستحقاق، فإن الرمس املطبق  رخي  بعد 
 ستحقاق.

هيا يف الفقرتني  (ج) الف الرسوم املشار إ لغ أي رمس  إذا حصل تغيري يف م
ب  ه املك سمل ف ي  كون املبلغ النافذ يف التارخي ا الفرعيتني (أ) و(ب)، فإن املبلغ املطبق 

ويل الرمس.  ا

د  28ة القا
سدید  الرسوم مع 

ستعامل العم السورسیة[ )1( ىل هذه لزتام  سدید يف لك احلاالت بناء  ] یمت ال
لعم السورسیة، حىت إذا سددت الرسوم عن طریق  ويل  ب ا لمك ذیة  الالحئة التنف

ب حصلها بعم أخرى.   مك

لعم ا[ )2( ـلغ رسـوم التعيني الفردیة  عاقد لسورسیةحتدید م ] (أ) إذا تقدم طرف م
ىل املادة الن بناء  دة  1999) من وثيقة 2(7 بإ ه عن رغبته يف 1(36أو القا ) یعرب ف

لعم   ً لغ الرمس حمسو ويل م ب ا لمك ليه أن یبّني  حتصيل رمس تعيني فردي، وجب 
به. ستعملها مك  اليت 
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الن املشا (ب) ر إليه يف الفقرة الفرعية (أ) بعم إذا ورد حتدید الرمس يف اإل
ىل  لعم السورسیة  لغ الرمس الفردي  ر العام حيدد م الف العم السورسیة، فإن املد

ب الطرف املتعاقد املعين. شاور مع مك دة، بعد ال  أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املت
دة بني العم ال  (ج) سورسیة والعم اليت إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املت

ري املطبق  ىل سعر الرصف األ زید  لغ رمس التعيني الفردي  دد هبا الطرف املتعاقد م
سبة لعم السورسیة أو یقل عنه ب لغ الرمس  دید م الل أكرث من 5 لت ىل األقل   %

ر العام أن ب ذ الطرف املتعاقد أن یطلب إىل املد از ملك تالية،  حيدد  ثالثة أشهر م
دة املطبق  ىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املت لعم السورسیة  لرمس  دیداً  لغاً  م

ر العام اإلجراءات الالزمة لهذا  ذ املد يف اليوم السابق لتارخي تقدمي ذ الطلب. ویت
ر العام، رشط أن یقع  ي حيدده املد ذ الغرض. ویطبق املبلغ اجلدید اعتباراً من التارخي ا
ىل موقع املنظمة  رش املبلغ  رخي  ىل األكرث من  ىل األقل وشهرن  التارخي بعد شهر 

 اإلنرتنت. ىل
دة بني العم السورسیة والعم اليت  (د) إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املت

سبة  لغ رمس التعيني الفردي یقل ب ىل األقل عن سعر 10دد هبا الطرف املتعاقد م  %
الل أكرث من ثالثة أشهر ال لعم السورسیة  لغ الرمس  دید م ري املطبق لت رصف األ

ىل أساس سعر  لعم السورسیة  لرمس  دیداً  لغاً  ر العام حيدد م تالية، فإن املد م
ي حيدده  دة. ویطبق املبلغ اجلدید اعتباراً من التارخي ا الرصف الرمسي الراهن لألمم املت

ر الع رخي املد ىل األكرث من  ىل األقل وشهرن  ام، رشط أن یقع ذ التارخي بعد شهر 
ىل اإلنرتنت. ىل موقع املنظمة   رش املبلغ 

دة   29القا
الغ الرسوم تدون  حلساب األطراف املتعاقدة املعنية م

ويل عن الطرف املتعاقد  ب ا لمك سدد  د لك رمس تعيني معياري أو فردي  یق
ه تدون حلساب ذ  ي مت ف لشهر ا الل الشهر التايل  ويل  ب ا ى املك الطرف 

ويل  ب ا سمل املك ي سدد عنه ذ الرمس، أو ما أن ی دید ا ويل أو الت سجيل ا ال
نية. فعة الثانية من رمس التعيني الفردي إن تعلق األمر بدفعة   ا
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ذف] 8الفصل  ] 
دة  ذفت] 30القا ] 
دة  ذفت] 31القا ] 

 9الفصل 
ة نو  أحاكم م

دة  32 القا
شورة ولية امل سجيالت ا شأن ال ات وصور ومعلومات   مستخر

ىل أي مما الرشوط الشلكية[ )1( ويل  ب ا ] جيوز ألي خشص أن حيصل من املك
دول الرسوم: لغه يف  سدید رمس ُحيدد م شور مقابل  سجيل دويل م  یيل خبصوص 

ات من السجل "1" ويل؛ مستخر  ا
ويل أو عن عنارص  "2" وصور ُمصدقة عن أمور مدّونة يف السجل ا

ويل؛ سجيل ا  واردة يف ملف ال
ويل أو عن عنارص  "3" ري ُمصدقة عن أمور مدّونة يف السجل ا وصور 

ويل؛ سجيل ا  واردة يف ملف ال
ويل أو عن ملف  "4" ت السجل ا ومعلومات كتابية عن حمتو

سجيل  ويل؛ا ال
 وصورة مشسية عن عينة من العينات. "5"

] ال جيوز ألیة سلطة من اإلعفاء من التصدیق أو أي نوع آخر من التوثيق[ )2(
ئق من  ىل و يض التصدیق أو التوثيق بأي شلك آخر  عاقد أن تق سلطات أي طرف م

ب 2" و"1)"1النوع املشار إليه يف الفقرة ( ر العام أو " مما حيمل خمت املك ع املد ويل وتوق ا
ع من أي خشص أو أیة  لنيابة عنه، أو أن یلمتس تصدیق ذ اخلمت أو التوق خشص یترصف 
ويل املشار  سجيل ا ىل شهادة ال سلطة أخرى. ورسي هذه الفقرة مع ما یلزم من تبدیل 

دة  هيا يف القا  ).1(15إ
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دة   33القا
د تعدیل  بعض القوا

ذیة إجامع امعرشط اإلج[ )1( يض تعدیل األحاكم التالية من هذه الالحئة التنف ] یق
 :1999األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

دة   "1"  )؛4(13القا
دة  "2"  ).1(18والقا

لبية األربعة أخامس[ )2( ذیة رشط أ يض تعدیل األحاكم التالية من الالحئة التنف ] یق
لبية 3والفقرة ( دة أ  :1999أربعة أخامس األطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة ) من هذه القا

دة  "1"  )؛7(7القا
دة  "2"  )(ب)؛3(9والقا
دة  "3"  )(أ)؛1(16والقا
دة  "4"  ".3)"1(17والقا

هيا يف اإلجراءات[ )3( ] جيب إرسال أي اقرتاح لتعدیل حمك من األحاكم املشار إ
تاح دورة امجلعية ) إىل لك األطراف املتعاقدة ق2) أو (1الفقرة ( ىل األقل من اف ل شهرن 

قرتاح. شأن   املدعوة إىل اختاذ قرار 

دة   34القا
ت  اإلداریة التعل

شملها[ )1( ت اإلداریة واملسائل اليت  ت وضع التعل ر العام التعل ] (أ) یضع املد
شري ماكتب األطراف املتعاقدة  س ليه أن  ت اإلداریة. و أن یعدلها. و خبصوص التعل

ا األطراف املتعاقدة. ة أو التعدیالت اليت تقرت  اإلداریة املقرت
هيا هذه الالحئة  (ب) شري إ ت اإلداریة املسائل اليت  اول التعل جيب أن ت

اول التفاصيل املتعلقة بتطبيق هذه  ت كام جيب أن ت القرتان بت التعل ة  ذیة رصا التنف
ذی  ة.الالحئة التنف

ر العام إىل تعدیل أي حمك من أحاكم سلطة امجلعية[ )2( لجمعية أن تدعو املد  [
. ر العام أن یبارش ذ ىل املد ت اإلداریة و  التعل
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رخي نفاذه[ )3( رش و ىل موقع ال لهيا  ت اإلداریة وأي تعدیل یطرأ  رش التعل ] (أ) ت
ىل اإلنرتنت.  املنظمة 

رشة حتدی (ب) فذة. رد يف لك  شورة  ه األحاكم امل ي تصبح ف د التارخي ا
رشه  ل  الن نفاذ أي حمك ق ىل أنه ال جيوز إ الف األحاكم،  خ وجيوز أن ختتلف التوارخي 

ىل اإلنرتنت.  ىل موقع املنظمة 

ت اإلداریة مع وثيقة [ )4( أو هذه الالحئة  1960أو وثيقة  1999تنازع التعل
ذیة ال تنالتنف ت اإلداریة وأي حمك من أحاكم وثيقة ] يف  ازع أي حمك من أحاكم التعل

لحمك الوارد يف الوثيقة املعنية  1960أو وثيقة  1999 كون الغلبة  ذیة،  أو هذه الالحئة التنف
ذیة.  أو هذه الالحئة التنف

دة   35القا
ال  1999ت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة إ

ت ودخو [ )1( ال ذتقدمي اإل زي التنف ) من وثيقة 2) و(1(30] تطبق املادة لها 
دة  1999 ىل القا الن بناء  ىل تقدمي أي إ )(أ) أو 3(9) أو 1(8مع ما یلزم من تبدیل 

ذ.1(18) أو 4(13 زي التنف ىل دخو   )(ب) و

ت[ )2( ال الن مشار إليه يف الفقرة (حسب اإل ) يف أي وقت 1] جيوز حسب أي إ
سمل اكن مبوجب إخط زي النفاذ ما أن ی الن  ل حسب اإل ر العام. وید ه إىل املد ار مو

ال التقدم  ني يف اإلخطار. ويف  رخي الحق  وم سحبه أو يف أي  ر العام اإلخطار  املد
دة  ىل القا الن بناء  ي 1(18بإ ويل ا سجيل ا الن ال یؤر يف ال )(ب)، فإن حسب اإل

ل  رخيه سابقاً  ذ.كون  زي التنف الن  ه حسب اإل ل ف ي ید  تارخي ا
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دة   36القا
ال  1960ت األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة إ

، جيوز ألي 1960(ب) من وثيقة 2)1(15] ألغراض املادة رمس التعيني الفردي[ *)1(
عاقد مبوجب وثيقة  ر العام، مبوجب  1960طرف م باً فاحصاً أن خيطر املد به مك كون مك

دة  الن، بأن رمس التعيني املعياري املشار إليه يف القا رمس 2)(أ)"1(12إ تعاض عنه  ُس  "
ه تعي  رد ف ىل وثيقة تعيني فردي، خبصوص أي طلب دويل  ىل أن یُبني 1960ه بناء   ،

ور  كون املبلغ املذ الن الحق. وال جيوز أن  الن مع إماكنية تغيريه يف إ لغ الرمس يف اإل م
ح  ب ذ الطرف املتعاقد أن ُحيص من املودع مقابل م ي حيق ملك ىل مما یُعادل املبلغ ا أ

ىل أن ُختصم من ذ املبلغ امحلایة لفرتة موازیة والعدد ذاته من التص اممي الصناعية، 
ويل.  الوفورات النامجة عن اإلجراء ا

عاقد مبوجب وثيقة فرتة امحلایة القصوى[ )2( ر  1960] یتوىل لك طرف م إخطار املد
لهيا يف قانونه. الن، بفرتة امحلایة القصوى املنصوص   العام، مبوجب إ

ت[ )3( ال د تقدمي اإل ىل الفقرتني (] جيوز مو الن بناء  ) يف 2) و(1تقدمي أي إ
ن التاليني: د د املو  أ

هيا يف املادة  "1" . ويف 1960) من وثيقة 2(26عند إیداع الوثيقة املشار إ
الن ُملَزمة  إل و اليت تقدمت  ه ا ي تصبح ف فذة يف التارخي ا ، تصبح الوثيقة  هذه احلا

 هبذه الوثيقة،

                                                
 اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي:[مالحظة الویبو]: توصية  *

ىل املادة الن بناء   1999 ) من وثيقة2(7 "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت بإ
دة دید، أن 1(36 أو القا الن  الن أو يف إ ىل أن تبّني، يف ذ اإل ذیة املشرتكة  ) من الالحئة التنف

كسوره إىل أقرب رمق بال 10الرمس الفردي الواجب دفعه ُخيفض ليبلغ  % من املبلغ احملدد (مع حتویل الرمق 
ورة  ان األقل منوا املذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود هنا يف طلب دويل  ال تعي سور) يف 

ان األقل من ول األعضاء فهيا من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو مبنظمة حكوم وا. يف قامئة األمم املت
ولية اليت  ىل الطلبات ا ض یطبق أیضا  ىل أن تبّني أن التخف وحتث امجلعية ت األطراف املتعاقدة أیضا 
ان  كن من الب ان األقل منوا، وإذا مل  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ري الوح ه  كون سند مود

ولية و ة ا اضعا لوثيقة األقل منوا، فدو عضوا يف ت املنظمة احلكوم ويل   1999كون الطلب ا
.  "حرص
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هيا يف املادة أو بعد  "2" . 1960) من وثيقة 2(26إیداع الوثيقة املشار إ
ر العام الوثيقة  ه املد سّمل ف ي ی فذة بعد شهر من التارخي ا ، تصبح الوثيقة  ويف هذه احلا

ي  ويل ا سجيل ا ىل ال رسي إال  ىل أال  الن،  ينا يف اإل كون م رخي الحق  أو يف أي 
رخي  رخيه هو  .كون  رخياً الحقاً  الن الفعيل أو   اإل

دة   37القا
 اكم انتقاليةأح

نتقالية املتعلقة بوثيقة [ )1(  ] (أ) ألغراض هذا احلمك:1934األحاكم 
" وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف لندن يف 1934تعين عبارة "وثيقة  "1"

 ؛1934یونيو  2
ىل وث  "2" عاقد معني بناء  عاقدا 1934يقة وتعين عبارة "طرف م " طرفاً م

ويل؛  مدّون امسه هبذه الصفة يف السجل ا
سجيل دويل"، عند  "3" وتعترب لك إشارة إىل "طلب دويل" أو "

شري إليه وثيقة  شمل اإلشارة إىل "إیداع دويل" كام  ضاء، بأهنا   .1934ق
ذیة املشرتكة لوثيقة  (ب) التفاق  1934 ووثيقة 1960ووثيقة  1999تظل الالحئة التنف

ل  فذة ق ر  1الهاي، كام اكنت  ل ذ 2010ینا ة ق ولية املود ىل الطلبات ا ، تطبق 
ىل  كون معيّنا بناء  عاقد  ىل أي طرف م د النظر يف ذ التارخي، و زل ق التارخي واليت مل 

ل ذ التارخي. 1934وثيقة  مج عن طلب دويل مودع ق سجيل دويل   يف 

لغاتحمك [ )2( دة انتقايل یتعلق  ل  6] تظل القا ریل  1النافذة ق تطبق  2010أ
ولية النامجة عهنا. سجيالت ا ىل ال ل ذ التارخي و ة ق ولية املود  ىل الطلبات ا
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 دول الرسوم
فذ اعتباراً من  ر  1(  )2015ینا

 لفراكت السورسیة
ولية أوًال:  الطلبات ا

 *الرمس األسايس .1
د  1.1  397 عن تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف مشمول يف 2.1

ويل نفسه  19 الطلب ا

رش .2  *رمس ال
رش 1.2 ة ت س  17 عن لك 
ة أو أكرث،  2.2 س لهيا  ة تظهر   إلضافةعن لك صف

ة إىل  ة)الصف سخ ورق  150 األوىل (إذا اكنت ال

لكمة املائة يف  .3  الوصفالرمس اإلضايف عن لك لكمة بعد ا
لكامت یفوق املائة دد ا  2 *إذا اكن 

                                                
ويل لتبلغ  * ب ا لمك كسوره إىل 10ختفض الرسوم الواجب دفعها  % من املبلغ احملدد (مع حتویل الرمق 

ان األقل منوا  د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود ي  ويل ا ىل طلب ا سور)  أقرب رمق بال 
ان األقل املذورة يف قامئة األمم ول األعضاء فهيا من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو مبنظمة حكوم  املت

عاقد  د ارتباطه بطرف م ري الوح ه  كون سند مود ي  ويل ا ىل الطلب ا ض أیضا  منوا. ویطبّق التخف
ان األقل منوا، فدو عضوا يف ت ا كن من الب ان األقل منوا، وإذا مل  ولية هو من الب ة ا ملنظمة احلكوم

اضعا لوثيقة  ويل  ستويف  1999وكون الطلب ا د، وجب أن  ني الوا دد املود ال فاق  . ويف  حرص
د املعایري املذورة.   لك وا

كون الرمس األسايس ض،  ال تطبيق التخف د) وفركني اثنني  40 ويف  فراك سورس (عن تصممي وا
ة (عن لك تصممي إضايف ومشمو  س رش فركني اثنني عن لك  ويل نفسه)، ورمس ال ل يف الطلب ا

ةفراك سورس  15و إلضافة إىل الصف ة أو أكرث،  س لهيا  ة تظهر  الرمس األوىل، وكون  عن لك صف
لكمة املائة يف الوصف لكامت یفوق املائة اإلضايف عن لك لكمة بعد ا دد ا دا عن لك إذا اكن  ، فراك وا

 لكامت بعد املائة.مخس 
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 لفراكت السورسیة
 **رمس التعيني املعياري .4

د: 1.4 ال تطبيق املستوى وا  يف 
د 1.1.4  42 عن تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف 2.1.4

ويل نفسه  2 ومشمول يف الطلب ا
ال تطبيق املستوى اثنني: 2.4  يف 

د 1.2.4  60 عن تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف 2.2.4

ويل نفسه  20 ومشمول يف الطلب ا
ال تطبيق املستوى ثالثة: 3.4  يف 

د 1.3.4  90 عن تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف 2.3.4

ويل نفسه  50 ومشمول يف الطلب ا

                                                
ىل 10ختفض الرسوم املعياریة لتبلغ  ** سور)  كسوره إىل أقرب رمق بال  % من املبلغ احملدد (مع حتویل الرمق 

ورة يف قامئة األمم  ان األقل منوا املذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود ي  ويل ا طلب ا
كون أ  ة دولية  دة، أو مبنظمة حكوم ض املت ان األقل منوا. ویطبّق التخف ول األعضاء فهيا من الب لبية ا

ان األقل  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ري الوح ه  كون سند مود ي  ويل ا ىل الطلب ا أیضا 
ولية وكون الطلب  ة ا ان األقل منوا، فدو عضوا يف ت املنظمة احلكوم كن من الب منوا، وإذا مل 

ويل اضعا لوثيقة ا د  1999  ستويف لك وا د، وجب أن  ني الوا دد املود ال فاق  . ويف  حرص
 املعایري املذورة.

كون الرمس التعيني املعياري ض،  ال تطبيق التخف د) وفراك  4 ويف  فراكت سورسیة (عن تصممي وا
ويل نفسه) يف املستوى دا (عن لك تصممي إضايف ومشمول يف الطلب ا د، و وا فراكت سورسیة  6وا

ويل نفسه) يف املستوى  د) وفركني اثنني (عن لك تصممي إضايف ومشمول يف الطلب ا (عن تصممي وا
د) و 9اثنني، و فراكت سورسیة (عن لك تصممي إضايف ومشمول يف  5فراكت سورسیة (عن تصممي وا

ويل نفسه) يف املستوى ثالثة.  الطلب ا
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 لفراكت السورسیة
لغ .5 عاقد معين م  رمس التعيني الفردي (ُحيّدد لك طرف م

ي  خيصه) رمس التعيني الفردي ا

ذف] نياً: ] 

ذف] .6 ] 

ويل النامج عن طلب دويل لثاً: سجيل ا  جتدید ال
ً أو جزئياً  1999أو وثيقة  1960خيضع لوثيقة   حرص

 الرمس األسايس .7
د 1.7  200 عن تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف ومشمول  2.7

ويل نفسه سجيل ا  17 يف ال

 رمس التعيني املعياري .8
دعن  1.8  21 تصممي وا
 عن لك تصممي إضايف ومشمول  2.8

ويل نفسه سجيل ا  1 يف ال

                                                

 : توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي:[مالحظة الویبو] 
ىل املادة الن بناء   1999 ) من وثيقة2(7 "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقّدم أو تقدمت بإ

دة دید، أن 1(36 أو القا الن  الن أو يف إ ىل أن تبّني، يف ذ اإل ذیة املشرتكة  ) من الالحئة التنف
كسوره إىل أقرب رمق بال 10ض ليبلغ الرمس الفردي الواجب دفعه ُخيف % من املبلغ احملدد (مع حتویل الرمق 

ورة  ان األقل منوا املذ د ارتباطه بب من الب ه الوح كون سند مود هنا يف طلب دويل  ال تعي سور) يف 
ان ول األعضاء فهيا من الب لبية ا كون أ ة دولية  دة، أو مبنظمة حكوم األقل منوا.  يف قامئة األمم املت

ولية اليت  ىل الطلبات ا ض یطبق أیضا  ىل أن تبّني أن التخف وحتث امجلعية ت األطراف املتعاقدة أیضا 
ان  كن من الب ان األقل منوا، وإذا مل  عاقد هو من الب د ارتباطه بطرف م ري الوح ه  كون سند مود

ة ا اضعا لوثيقة األقل منوا، فدو عضوا يف ت املنظمة احلكوم ويل   1999ولية وكون الطلب ا
".  حرص
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 لفراكت السورسیة
عاقد .9  رمس التعيني الفردي (ُحيّدد لك طرف م

ي خيصه)  رمس التعيني الفردي ا

ال) .10  *** رمس إضايف (عن فرتة إ

ذف] رابعاً: ] 

ذف] .11 ] 

ذف] .12 ] 

 تدوینات خمتلفة امساً:
ة .13  144 تغيري يف امللك

سجيل أو عنوانه .14  تغيري يف امس صاحب ال
د 1.14 سجيل دويل وا  144 عن 
لام ذاته، 2.14 سجيل دويل إضايف   عن لك 

س نفسه ل  72 كون مشموال يف 

يل .15  144 الت

 144 نتقاص .16

شورة سادساً: سجيالت دولية م شأن   معلومات 

ويل عن تقدمي مستخرج .17  من السجل ا
شور  144 سجيل دويل م

  

                                                
دید األسايس50 ***  .% من رمس الت
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 لفراكت السورسیة
ويل  .18 ري معمتدة عن السجل ا  تقدمي صور 

شور سجيل دويل م دات من ملف ل  أو عن مس
ات امخلس األوىل 1.18  26 عن الصف
ة اخلامسة، 2.18 ة بعد الصف ة إضاف  عن لك صف

 إذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه 
ويل ذاته سجيل ا ل  2 وتتعلق 

ويل  .19  تقدمي صور معمتدة عن السجل ا
شور سجيل دويل م دات من ملف ل  أو عن مس

ات امخلس األوىل 1.19  46 عن الصف
ة اخلامسة،  2.19 ة بعد الصف ة إضاف  عن لك صف

 إذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه 
ويل ذاته سجيل ا ل  2 وتتعلق 

 57 تقدمي صورة مشسية عن عينة .20

ويل  .21 ت السجل ا  تقدمي معلومات كتابية عن حمتو
شور سجيل دويل م  أو عن ملف 

د 1.21 سجيل دويل وا  82 عن 
ملا ذاته، 2.21 سجيل دويل إضايف یتعلق   عن لك 

 10 إذا اكنت املعلومات ذاهتا ملمتسة يف الوقت ذاته

وليةالبحث يف قامئة مايك  .22 سجيالت ا  ال
مس خشص طبيعي أو معنوي 1.22  82 عن لك حبث یتعلق 
إلضافة 2.22 شف  ك سجيل دويل   عن لك 

سجيل األول  10 إىل ال

ات أو صور أو معلومات  .23  رمس إضايف مقابل تبليغ مستخر
س لف  4 أو تقارر حبث 
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ويل سابعًا. ب ا ا املك  اخلدمات اليت یُقد
ويل أن ُحيصل رسامً، حيدد مقداره بنفسه، عن اخلدمات اليت ال جيوز  .24 ب ا لمك

دول الرسوم.  شملها 
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ت اإلداریةة  التعل
 لتطبيق اتفاق الهاي

فذ  ر 1يف (نّص   )2019 ینا
تقامئة   احملتو

ات اجلزء األول:  تعریف املصطل
 تعابري خمترصة :101البند 
ويل اجلزء الثاين: ب ا  تصاالت مع املك
د :201البند  ئق يف مغلّف وا دة و ابية و ك  تصاالت ا
ع :202البند   التوق
 ذف][  :203البند 
كرتونية :204البند   تصاالت اإل
ىل :205البند  ة  دمني املتا ت املست رب حسا  التبليغات 

ىل اإلنرتنت  موقع املنظمة 
ألسامء والعناون اجلزء الثالث: ضيات املتعلقة   املق
 األسامء والعناون :301البند 
لمراس :302البند   عنوان 
سخ  اجلزء الرابع: ل ضيات املتعلقة  ر عنارصاملق ويل  وسا  الطلب ا
سخ :401البند   تصور ال
 تصور التصممي الصناعي :402البند 
يل عن امحلایة :403البند   الت
ريها من الصور البيانية :404البند  لصور الشمسية و ضيات املتعلقة   املق
سخ :405البند   رقمي ال
لعينات :406البند  ضيات املتعلقة   املق
يسال :407البند  سجيل رئ يس أو طلب أو   عالقة بتصممي صناعي رئ



ت اإلداریة   117 التعل
 
 
 

 

 الرفض اجلزء اخلامس:
لرفض  :501البند   رخي إرسال اإلخطار 
ويل :502البند  سجيل ا  اإلخطار بتقسمي ال

ل  اجلزء السادس: رش املؤ ال ال س تدون انتقاص أو ختل يف   ال
س تدون انتقاص أو ختّل  :601البند  ري الل د األ  املو

دید  اجلزء السابع:  الت
ويل  :701البند  سجيل ا نقضاء ال ري الرمسي   اإلشعار 

 الرسوم  اجلزء الثامن:
فع :801البند   طرق ا

سخ الرسیة اجلزء التاسع:  ال
سخ الرسیة :901البند   إرسال ال
ت املتعلقة  :902البند  ويلحتدیث البيا سجيل ا  ل
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 اجلزء األولل
ات  تعریف املصطل

 تعابري خمترصة :101البند 
ت اإلداریة: (أ)  ألغراض هذه التعل

شأن  "1" ذیة املشرتكة التفاق الهاي  تعين لكمة "الالحئة" الالحئة التنف
لتصاممي ويل  سجيل ا  الصناعية؛ ال

دة من الالحئة  "2" دة" قا ذیة.وتعين لكمة "القا  التنف

دة (ب) هيا يف القا ت اإلداریة واملشار إ لعبارة املستعم يف هذه التعل  1 كون 
ذیة. صص لها يف الالحئة التنف  املعىن ذاته ا

 اجلزء الثاين
ويل ب ا  تصاالت مع املك

د :201البند  ئق يف مغّلف وا دة و ابية و ك  تصاالت ا
ه إىل (أ) ة أو آ كون لك تبليغ مو ىل آ الطبا و  ويل مك ب ا  املك

 أخرى وكون موقعا.

ئق  (ب) كون الو ئق، وجب أن  دة و ىل  د  وى املغلف الوا إذا اح
دة مهنا. ة بقامئة تذر لك وا  مشفو

ع :202البند   التوق
ستعاضة عنه بوضع خمت؛ وإذ ا أو خمتوما، وجيوز  ع خبط اليد أو مطبو ا كون التوق

شري إليه البند  كرتونيا كام  دم 2" أو "1(أ)"204اكن التبليغ إ رب حساب مست " أو اكن 
شري إليه البند  ليه 205كام  ويل أو یتفق  ب ا ي حيدده املك أسلوب التعریف ا ، ف

ب املعين، حسب احلال. ويل مع املك ب ا  املك
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 ذف][ :203البند 
 

كرتونية :204البند   تصاالت اإل
كرتونية  "1" (أ) ويل بوسائل إ ب ا تصاالت مع املك كون  جيوز أن 

ىل موقع املنظمة  لوقت ويل وتُرش مواصفاته  ب ا ي حيدده املك والطریقة والشلك ا
 اإلنرتنت. ىل

ه، 1لرمغ من الفقرة الفرعية " "2" اة الفقرة (د) أد اله، ورشط مرا " أ
تصاالت اإل كون  لهيا جيوز أن  ويل بطریقة یتفق  ب ا ب املعين واملك كرتونية بني املك
ب املعين. ويل واملك ب ا  املك

كرتوين إىل مرسل التبليغ اإلكرتوين  (ب) رید إ ويل إىل إرسال  ب ا سارع املك
ويل  ب ا سارع املك  ، ستحيل استعام ري مكمتل أو  سّمل تبليغه، وإذا اكن التبليغ  یعلمه ب

تصال به. وجيب أن إ ىل املرِسل و الم املرِسل بذ أیضا، رشیطة أن ميكن التعّرف  ىل إ
رید املرِسل إذا اكن الربید حيتوي  ويل  ب ا ه املك سّمل ف ي  الم التارخي ا رید اإل حيتوي 

 ىل طلب دويل.

ّب (ج) كرتونية، وس لوسائل اإل ويل  ب ا ال إرسال تبليغ إىل املك فرق  يف 
ي  رخي بدء اإلرسال عن التارخي ا يف يف أن خيتلف  ت بني ماكن إرسال التبليغ وج التوق

سّمل. رخي ال كر مبثابة  ويل التبليغ املكمتل، یعترب التارخي األ ب ا ه املك سّمل ف  ی

ويل بتوارخي  (د) ب ا سمل تبليغ من املك عاقد يف  ب طرف م ال رغب مك يف 
دد م ويل بذ وبيان صدور لك  ب ا ب إخطار املك ىل ذ املك رشة، یتعّني  ن ال

ُرسل ذ التبليغ إليه. ي   عنوان الربید اإلكرتوين ا
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دمني205البند  ت املست رب حسا  : التبليغات 
ىل اإلنرتنت ىل موقع املنظمة  ة   املتا

دام" الصادر  (أ) ست ىل "رشوط  ي وافق  لطرف املهمت ا ة عن جيوز 
دم  ستعامل امس املست ىل التبليغات  دم. ویصدق  شاء حساب مست ويل إ ب ا املك

دم.  ولكمة املرور لصاحب حساب املست

ىل النحو احملّدد يف "رشوط  (ب) س آخر،  جيوز تقدمي طلب دويل أو ال
ىل  ىل موقع املنظمة  ويل  ب ا حها املك كرتونية ی ة إ رب وا دام"،  اإلنرتنت، مع ست

كرتوين. لربید إ  بيان عنوان 

رب  (ج) ويل إرسال تبليغات إىل صاحب احلساب  ب ا لمك جيوز 
دم. حساب  املست

 اجلزء الثالثث
ألسامء والعناون ضيات املتعلقة   املق

 األسامء والعناون :301البند 
مس املبّني امس العائ  (أ) كون  لقب إذا اكن الشخص خشصا طبيعيا،  أو ا

د أو األكرث. مس الشخيص الوا  و

اكم  (ب) سمية ا مس املبّني امس ال كون   ، إذا اكن الشخص خشصا معنو
  الشخص املعنوي.

مس حسب  (ج) ة، یبّني ذ  ري احلروف الالتي مس حبروف  إذا اكن 
ويل.  ة وفقا لنظام النطق بلغة الطلب ا حلروف الالتي وإذا اكن الشخص خشصا نطقه 

ستعاضة عن بيانه حسب نطقه  از  ة،  ري احلروف الالتي معنو  امس حبروف 
ويل. ة برتمجة إىل لغة الطلب ا  حلروف الالتي
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سلمي الربید الرسیع، وحيتوي،  (د) ضيات املعتادة ل ملق یبّني العنوان بطریقة تفي 
دات اإلداریة امل  ىل لك الو إلضافة إىل د أدىن  د. وجيوز  عنية، حىت رمق املزنل إن و

. لمراس كرتوين وعنوان خمتلف  رید إ س وعنوان   ذ بيان أرقام الهاتف والف

لمراس :302البند   عنوان 
كني اجلدد بعناون خمتلفة من دون تعيني ويل، وجب  ني أو املا ال تعدد املود يف 

. وإذا  لمراس د  ور بيان عنوان وا يل، یعد عنوان الشخص املذ مل یبّني عنوان من ذ الق
.  أوال مبثابة عنوان املراس

 اجلزء الرابعع
ويل ر عنارص الطلب ا سخ وسا ل ضيات املتعلقة   املق

سخ :401البند   تصور ال
ريها من الصور  (أ) ىل صور مشسية و د  ويل الوا جيوز أن حيتوي الطلب ا

أل كون  أللوان.البيانية،   بيض واألسود أو 

ويل  (ب) لطلب ا ة مرفقة  س دد صور عن لك  زید  ال جيوز أن 
دة. ىل  الوا

ويل  (ج) لطلب ا ريها من الصور البيانية املرفقة  كون الصور الشمسية أو 
فص حبجم  ىل ورقة م ارشة  ة م لون األبيض األمكد. وستعمل  A4ملصقة أو مطبو وا

لهيا أكرث من الورقة معو  ة. 25د وال جيوز أن تظهر   س

ي یود املودع أن تظهر  (د) الجتاه ا ويل مرتبة  لطلب ا سخ املرفقة  كون ال
كون تصور لك تصممي صناعي  غي أن  ىل الورق، ی ا  رش. وإذا اكن الطلب مود به عند ال

 ملميرتات. 5حماطا هبامش ال یقّل عن 

زوا مستقمية ال حيتوي جيب أن یقع لك تص (ه) ور يف إطار ذي أربعة أطراف 
كون الصور  رقمي. وال جيوز أن  ىل أي تصور آخر أو جزء من تصور آخر وال أي 

المة.  ىل أي  ريها من الصور البيانية مطویة أو مشبوكة أو حمتویة   الشمسية أو 
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 تصور التصممي الصناعي :402البند 
رص الصور الشمسي (أ) ىل التصممي الصناعي تق ريها من الصور البيانية  ة أو 

ري أي غرض آخر أو ملحق  ي یقرتن به استعامل التصممي الصناعي، من  ده أو املنتج ا و
وان. سان أو ح  أو إ

س يف تصور لك تصممي صناعي يف الصورة  (ب) اوز املقای ال جيوز أن تت
ميرتا،  x1616الشمسية أو الصورة البيانية األخرى  ىل األقل سن د  سبة إىل تصور وا ل و

د ت  جيب ،لك تصممي كون أ س أن  ميرتات. وإذا أودع الطلب  3األقل  ىلاملقای سن
رش  ت ت لبيا سقا  ويل أن حيدد  ب ا لمك از  كرتونية،  ىل موقع  مواصفاتهلوسائل اإل

ثال لت  ىل اإلنرتنت ضام لالم نيا.املنظمة  س القصوى وا  املقای

ل ما یيل: (ج)  ال یق

ية وال "1" س؛ الرسوم التق  س الرسوم ذات احملاور واملقای

 .يف التصور العناون أو النصوص التفسريیة "2"

يل عن امحلایة االت :403البند  ست جزءا من التصممي الصناعي أو  الت والسامت اليت ل
ي یقرتن به استعامل  التصممي الصناعي املنتج ا

راد  امحلایة  )1( ة بعيهنا وال  س  جيوز بيان ّلك ما یظهر يف 

دة "1"  )(أ)5(7 يف الوصف املشار إليه يف القا

خلطوط املنقوطة أو املتقطعةو/ "2"  .أو التلون أو 

ست جزءا من التصممي 402لرمغ من البند  )2( دام السامت اليت ل (أ)، جيوز است
يّنة وفقا الصناعي أ ة إذا اكنت م س ي یقرتن به استعامل التصممي الصناعي، يف  و املنتج ا

 ).1لفقرة (
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ريها من الصور البيانية :404البند  لصور الشمسية و ضيات املتعلقة   املق
ها مستقمية.  (أ) ىل املستوى املهين، لك زوا كون الصور الشمسية  جيب أن 

ل الصور وجيب أن یظهر التصممي الصناع ة ال تضارس فهيا وال ألوان. وال تُق لف ىل  ي 
حلرب أو سائل آخر. ة   الشمسية املصح

ىل املستوى املهين، معدة بأدوات الرمس أو  (ب) كون الصور البيانية  جيب أن 
كون ت الصور  ىل الورق، وجب أیضا أن  ا  كرتونية. وإذا اكن الطلب مود لوسائل اإل

ىل ورق  ه مستقمية. وجيوز أن بيان معدة  كون مجيع زوا أبيض أمكد من النوع اجليد وأن 
لون أو اخلطوط. وجيوز إظهار الصور البيانية املعدة  تضارس التصممي الصناعي بتظليل ا
ة ال تضارس فهيا وال ألوان وزوا  لف ىل  كون ذ  كرتونية رشیطة أن  لوسائل اإل

 مستقمية فقط.

سخ :405البند   والعناون رقمي ال
ولية املتعددة يف هامش لك صورة مشسية أو  (أ) لطلبات ا یبّني الرتقمي املقرر 

كون الرتقمي  ريها من الصور البيانية. وإذا اكن التصممي الصناعي مصورا من زوا خمتلفة، 
ل  فصلني بنقطة (م  2.3و 2.2و 2.1لرمس األول مث  1.3و 1.2و 1.1عبارة عن رمقني م

 لرمس الثاين وهّمل جرا.)

دي. (ب)  كون الصور مرتبة وفقا لرتقميها التصا

ظر أمايم"  (ج) ل "م لمنتج (م ظر معّني  شري إىل م جيوز بيان العناون اليت 
ة. س رقمي ال انب  ) إىل  ري ذ لوي" أو  ظر   أو "م
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لعينات :406البند  ضيات املتعلقة   املق
كون مرفقة بطلب دويل ال جيوز أن  (أ) ة اليت  س العيّنة املسط اوز مقای تت

ميرتا 26,2 ميرتا x 17 سن كون مطویة) وال سن ملميرتات مسكة.  3غراما وال  50 (دون أن 
ىل أوراق لبند  A4 وتلصق العيّنات  رقّم وفقا  لك صورة  (ب).405و وخيصص الرمق ذاته 

ويل.مقاب لت العينات عند تقدميها إىل امل  ب ا  ك

ي حيتوي عيّنات  (ب) س املغلف ا اوز مقای ميرتا كام  30ال جيوز أن تت سن
اوز وزنه مبحتواه  ال  يلوغرامات. 4جيوز أن یت

ىل ختزهنا خطر ما. (ج) ات اليت یرتتب  لتلف أو املنت ات القاب  ل املنت  ال تُق

يس أو بطلب أو  :407البند  يسالعالقة بتصممي صناعي رئ  سجيل رئ
اة أي تصممي صناعي من التصاممي الصناعية الواردة  (أ) ال رغب املودع مرا يف 

، ف  ىل ذ ي ینص  ويل أو لكها، مبوجب قانون الطرف املتعاقد املعني ا يف الطلب ا
يس) أو بأي تصممي  سجيل الرئ سجيل وطين أو دويل (الطلب أو ال یتعلق بأي طلب أو 

يس)، وجب صناعي حمّدد و  سجيل وطين أو دويل (التصممي الصناعي الرئ ارد يف طلب أو 
ىل اإلشارة  س بذ حيدد الطرف املتعاقد املعين وحيتوي  ىل ال ويل  أن حيتوي الطلب ا

يس. يس أو التصممي الصناعي الرئ سجيل الرئ لطلب أو ال  املرجعية 

سجيل ألغراض الفقرة الفرعية (أ)، تبني اإلشارة  (ب) لطلب أو ال املرجعية 
دى الطرق التالية: يس بإ يس أو التصممي الصناعي الرئ  الرئ

يس  "1" يس، إذا اكن هذا التصممي الصناعي الرئ رمق التصممي الصناعي الرئ
ويل نفسه؛  واردا يف الطلب ا

ويل املعين، إذا اكن التصممي الصناعي  "2" سجيل الوطين أو ا أو رمق ال
يس  يس، إذا الرئ انب رمق التصممي الصناعي الرئ سجيل وطين أو دويل آخر، إىل  موضع 

ىل أكرث من تصممي صناعي؛ سجيل حيتوي   اكن هذا ال
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يس موضع  "3" أو رمق الطلب الوطين املعين، إذا اكن التصممي الصناعي الرئ
سجيل، أو إذا مل یتوفر، فإشارة املودع إىل  هذا الطلب طلب وطين مل یبلغ مر ال

ىل أكرث من  يس إذا اكن هذا الطلب حيتوي  انب رمق التصممي الصناعي الرئ الوطين، إىل 
 صناعي؛ تصممي

ويل، إذا اكن  "4" لطلب ا ويل  ب ا أو اإلشارة املرجعية اليت مينحها املك
انب ويل، إىل  سجيل ا يس موضع طلب دويل مل یبلغ بعد مر ال  التصممي الصناعي الرئ

ىل أكرث من تصممي صناعي. يس إذا اكن الطلب حيتوي   رمق التصممي الصناعي الرئ

س املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) یتعلق فقط بتصممي  (ج) ل ال اكن  يف 
جب أن  ويل أو ببعضها، ف لهيا الطلب ا د من التصاممي الصناعية اليت حيتوي  صناعي وا

س أیضا أرقام ا ل  لتصاممي الصناعية املعنية.یبني 

ُشفع هبا 408البند  ئق املسموح أن  ويل والو : املسائل املسموح هبا يف الطلب ا
 طلب دويل

ال تقّدم  (أ) البُموِدع الطلب يف  ىل  نإ دة بناء  )(ج) مطالباً 5(7القا
ُشَفع ت املطالبة  از أن  ويل،   اعسرت سمح شفرة  بأولویة إیداع سابق يف الطلب ا

بات الرمقية اخلاصة خبدمة النف دى املك ئق األولویة؛اذ اإلیداع يف إ  ذ الرمقي إىل و

ال رغب  (ب) ض لرمس تعيني فردي كام يف  ستفادة من ختف ُموِدع الطلب يف 
الن  ني يف إ عاقد ُمعني قدمه هو ُم ىل  طرف م أن از ، 1999) من وثيقة 2(7املادة بناء 

صادي  ق لوضع  ىل بيان أو مطالبة  ويل  ي خيحيتوي الطلب ا ول ُموِدع الطلب ا
الن، فضًال عن شهادة  ىل النحو املُبني يف اإل ت ذستفادة من الرمس املُخفض  ، تث

.  ح ینطبق ذ

ال رغب م "1" (ج) اء التقّدم بوِدع الطلب يف يف  ست الن خبصوص  إ
عاقد ُمعني، فّر لعدم تو  ليه قانون طرف م ويل، وفق ما قد ینص  جب و اجلدة يف الطلب ا

ىل النحو اآليت، مع  الن  الن:أن یُصاغ اإل  بيان ت التصاممي الصناعية اليت یتعلق هبا اإل

اء  ست الن خبصوص   اجلدةلعدم توفّر "إ
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ست  الستفادة من املعامالت  لهيا يف یطالب ُموِدع الطلب  ائية املنصوص 
لكشف عن  ألطراف املتعاقدة املُعينة املعنية  التصاممي  ]مجيع[القوانني املعمول هبا اخلاصة 

ة يف هذا الطلب [التالية] الصناعية  ".املُدَر

ال رغب  "2" شأن نوع يف  ئق  كشف ُموِدع الطلب يف تقدمي و رخيه، ا و
ويل از  ُشَفع الطلب ا ئق.أن   هبذه الو

ال رغب  (د) دة يف  ىل النحو املُشار إليه يف القا ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان 
التفاق مع الطرف وجب )(ز)، 5(7 ويل  ب ا ي ُحيدده املك سق ا ل كون البيان  أن 

 املتعاقد املُعني املعين".

 اجلزء اخلامسس
 الرفض

لرفض :501البند   رخي إرسال اإلخطار 
رخي اإلرسال حبسب اخلمت الربیدي. وإذا  لربید، ُحيدد  لرفض  إذا ُأرسل اإلخطار 

ويل ذ اإلخطار  ب ا كن اخلمت موجوداً، یعترب املك الت قراءة اخلمت الربیدي أو مل  است
ل  رخي اإلرسال  20كام لو اكن قد ُأرسل ق ه. أما إذا اكن  ي استلمه ف یوماً من التارخي ا

ور يف اإلخطار، یعترب احمل لرفض أو لتارخي اإلرسال املذ رخي  دد بت الطریقة سابقاً ألي 
ويل ذ اإلخطار كام لو اكن قد ُأرسل يف التارخي الثاين. وإذا ُأرسل اإلخطار  ب ا املك

ي تعطيه ت  رخي اإلرسال حبسب البيان ا اصة، حيدد  ریدیة  لرفض بوساطة مؤسسة 
ىل أساس ما دونته من معلومات عن معلية اإلرسال.املؤس   سة 
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ويل :502البند  سجيل ا  اإلخطار بتقسمي ال
لرفض وفقا  عاقد معّني بعد إخطار  ب طرف م ى مك سجيل دويل  ال تقسمي  يف 

دة ليه القا لتقسمي مضيفا 3(18 ملا تنص  ويل  ب ا ب إخطار املك )، یتوىل ذ املك
ت   التالية:البيا

ب صاحب اإلخطار؛ "1"  املك

ويل املعين؛ "2" سجيل ا  ورمق ال

ب املعين؛ "3" ى املك  وأرقام التصاممي الصناعية حمل التقسمي 

سجيالت الوطنية أو اإلقلميية النامجة  "4" وأرقام الطلبات أو ال
 التقسمي. عن

 اجلزء السادسس
رش  ال ال س تدون انتقاص أو ختل يف  لال  املؤ

س تدون انتقاص أو ختلّ  :601البند  ري الل د األ  املو
سا لتدون  ويل ال ب ا سمل املك ال، جيب أن ی سجيل دويل مؤ رش  إذا اكن 

ل.  ىل األكرث من انقضاء فرتة التأج ل ثالثة أسابيع  سجيل ق شأن ذ ال انتقاص أو ختل 
ويل عند انقضاء  سجيل ا رش ال س وإال، یُ ذ يف احلسبان ال ري أن یؤ ل من  فرتة التأج

ويل رشیطة  يل يف السجل ا نتقاص أو الت ، یدون  يل. ومع ذ نتقاص أو الت تدون 
ضيات املطبقة. ملق س  ل  أن یفي ذ 
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 اجلزء السابعع
دید  الت

ويل :701البند  سجيل ا نقضاء ال ري الرمسي   اإلشعار 
ال أرسل د، إشعارا  يف  ، إن و ي ويل وو سجيل ا ويل إىل صاحب ال ب ا املك

دة لقا ويل، وفقا  سجيل ا رخي انقضاء ال ه  ، وجب أن یتضمن ذ اإلشعار 23 یبّني ف
رخي اإلشعار ووفقا  هيا، يف  ويل  سجيل ا ألطراف املتعاقدة اليت ميكن جتدید ال أیضا بيا 

لامدةملدة امحلایة القصوى ال عاقد وفقا   1999 )(ج) من وثيقة3(17 يت أَخطر هبا ّلك طرف م
دة  ).2(36 والقا

 اجلزء الثامن
 الرسوم

فع :801البند   طرق ا
ويل عن طریق ب ا لمك  جيوز دفع الرسوم 

ويل، "1" ب ا ى املك وح  ار مف  السحب من حساب 

لشياكت الربیدیة  "2" لحساب السورسي  فع  ويل أو أو ا ب ا لمك
ويل لهذا الغرض، ب ا  ألي حساب مرصيف آخر حيدده املك

ه  "3" ويل.أو نظام دفع شبيك ی ب ا  املك

 اجلزء التاسع
سخ الرسیة  ال

سخ الرسیة901البند   : إرسال ال
لهيا يف املادة  (أ) ويل املنصوص  سجيل ا ل ة الرسیة  س ) من 5(10ُرسل ال

ام  لبند  إىل 1999وثيقة  كرتونية طبقا  لوسائل اإل ب   ".2(أ)"204أي مك
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ويل  (ب) ب ا لمك ُرسل العينة الواجب تقدميها  اله،  لرمغ من الفقرة (أ) أ
دة  لقا لطریقة املناسبة.2)"1(10طبقا   " 

ويل902البند  سجيل ا ل ت املتعلقة   : حتدیث البيا
ويل املشار  (أ) سجيل ا ال ألغي ال (أ) طبقا 901إليه يف البند يف 

دة ويل 5(16 لقا سجيل ا ة رسیة من ال س سمل  ب  )، وجب إخطار لك مك
 اإللغاء. بذ

ويل املشار إليه يف  (ب) سجيل ا ال ُدّون تغيري، ف خيص ال يف 
دة 901 البند لقا ويل طبقا  ويل، 1(21(أ)، يف السجل ا سجيل ا رش ذ ال ل  )(أ) ق

ويل بذ التغيري، إال إذا اكن وجب إخط سجيل ا ة رسیة من ال س سمل  ب  ار لك مك
عاقدة أخرى.  التغيري خيص تعيني أطراف م

دة  (ج) ىل أي تصحيح ُجيرى مبوجب القا رش 1(22تنطبق الفقرة (ب)  ل  ) ق
ويل. سجيل ا  ال

البند یتعّني اإلخطار بأي إلغاء أو تغيري أو تصحيح مشار إليه يف هذا  (د)
لهيا يف البند  (أ).901 لطریقة ذاهتا املنصوص 
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اتفاق الهاي بشأن
اإليداع الدولي للتصاميم الصناعية

المعقود في 6 نوفمبر 1925

وثيقة الهاي لسنة 1960 أواًل 
وثيقة استوكهولم التكميلية لسنة 1967 ثانيا 

والمعدلة في 28 سبتمبر 1979  
وثيقة جنيف لسنة 1999 ثالثا 

الالئحة التنفيذية المشتركة

)نص نافذ في 1 يناير 2019(

والتعليمات اإلدارية

)نص نافذ في 1 يناير 2019(
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