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 مقدمة

 ادلليل
ص  ص  إىل اتفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل  للتصامميلتسجيل ادلويل الهاي ل م يستند نظاو . للتصامميليل للتسجيل ادلويل ادلهذا       خي 

 هام:أال و من وثيقتني خمتلفتني،  اذلي يتألف للتصاممي

 23ذ يف النفادخلت حزي و  1999 يوليو 2مدت يف          اليت اعت  ، 1999شار إلهيا فامي بعد بوثيقة ي  ،(1999وثيقة جنيف ) •

 ،2003 ديسمرب

 1حزي النفاذ يف  تودخل 1960نومفرب  28يف مدت          اليت اعت   ،1960يشار إلهيا فامي بعد بوثيقة ، (1960وثيقة الهاي ) •

 .1984أغسطس 

 1934يونيو  2مدت يف            ، اليت اعت  للتصامميالتفاق الهاي بشأن اإليداع ادلويل  (1934وثيقة لندن )        ، أ هنيت 2016أكتوبر  18ويف 

إس بانيا فقا للقرار اذلي اختذته األطراف املتعاقدة امخلسة عرش يف تكل الوثيقة، ويه: ذكل و ، و 1939 النفاذ يف يونيوودخلت حزي 

يف وأملانيا وإندونيس يا وبنن وتونس والس نغال وسورينام وسويرسا وفرنسا وكوت ديفوار وليختنش تاين ومرص واملغرب وموانكو وهولندا، 

"(. وبناء عىل ذكل، يركز هذا 1934 إهناء وثيقة" . )يرىج الرجوع إىل2009سبمترب/أيلول  24 نعقد بتارخياذلي االاس تثنايئ  ااجامتعه

 .1999ووثيقة  1960وثيقة ادلليل عىل 

 .1999ووثيقة  1960وثيقة تطبيق  التعلاميت اإلداريةو  الالحئة التنفيذية املشرتكةوتمكل 

 ".نظام الهاي" ابمس للتصاممي ويشار إىل نظام التسجيل ادلويل

م وهذا ادلليل   :عىل النحو التايل      منظ 

طرفا متعاقدا يف اتفاق  لتصبح دوةل أو منظمة حكومية دولية أن تتبعهاميكن " تفسريات بشأن الطريقة اليت املقدمة" تضمنت  •

 نظام الهاي. القيام هبا مبوجبالهاي وتقدم حملة عامة عن خمتلف اإلعالانت واإلخطارات اليت جيوز 

وتسديد الرسوم للمكتب ادلويل  اللغاتو  لمكتب ادلويل وحساب املهلل  املوهجة" التبليغات ةالعاماملعلومات "غطي تو  •

 . هأمام والتوكيل

األحداث  لتدوينإجراءات التسجيل ادلويل واإلجراءات األخرى الالزمة  يتناول" (1960و 1999)وثيقتا  اإلجراء ادلويل" •

 وما إىل ذكل(. ،التغيريات يف امللكية ورفض امحلايةعىل التسجيل ادلويل )مثل قد تؤثر اليت 

، الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت اإلدارية ذات الصةل بفقرة معينة من ادلليلو  1960ووثيقة  1999أحاكم وثيقة ترد  ،كنأملكام و 

 :. وترد هذه األحاكم ابلطريقة التاليةحتت تكل الفقرة

 ؛1999وثيقة  من" تشري إىل مادة xxاملادة  99" •

 ؛1960" تشري إىل مادة من وثيقة xxاملادة  60" •

 ؛ة من الالحئة التنفيذية املشرتكة" تشري إىل قاعدxxالقاعدة " •

  يشري إىل بند من التعلاميت اإلدارية. من التعلاميت اإلدارية" xxالبند " •

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284233
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=429512
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=429512
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
https://www.wipo.int/hague/ar/index.html
https://www.wipo.int/hague/ar/index.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#introduction
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#introduction
http://www.wipo.int/hague/en/guide/general.html
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 نظام الهاي: حملة عامة
طلب دويل واحد يودع  من خالليف العديد من األطراف املتعاقدة  للتصامميإماكنية احلصول عىل امحلاية بلك بساطة  يتيح اتفاق الهاي

، حيل الطلب ادلويل حمل ف، سويرسا. وبناء عىل نظام الهايجنييف  دلى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 دلى خمتلف املاكتب الوطنية. مجموعة اكمةل من الطلبات اليت يتعني إيداعها

 .(I.D.B) نرشة التصاممي ادلوليةيتوىل املكتب ادلويل للويبو إدارة نظام الهاي. وحيتفظ املكتب ادلويل ابلسجل ادلويل وينرش و 

. وملزيد من التفاصيل 1960ووثيقة  1999العام لإلجراء ادلويل يف إطار وثيقة والغرض من الفقرات الواردة أدانه هو متثيل اإلطار 

 ".اإلجراء ادلويل" بشأن لك مسأةل من املسائل املعنية، يرىج الرجوع إىل

 من جيوز هل الانتفاع ابلنظام؟
الكياانت القانونية اليت متكل منشأة صناعية أو جتارية  أو بناء عىل اتفاق الهاي عىل األشخاص الطبيعيني يقترص حق إيداع طلب دويل

 ،مبوجب اتفاق الهاي، أو من مواطين هذه األطراف املتعاقدة األطراف املتعاقدةعىل األقل من  طرف يف حقيقية وفعلية أو حمل إقامة

 دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية تكون طرفا متعاقدا.من أو 

 3املادة  99؛ 3املادة  60

 ، جيوز إيداع طلب دويل عىل أساس اإلقامة العادية يف طرف متعاقد. 1999إىل ذكل، ولكن فقط يف وثيقة ابإلضافة و

ملتعاقد اذلي الطرف او" 1960 وثيقةودع الرشط املذكور أعاله ابمس "دوةل املنشأ" مبوجب ويشار إىل الطرف املتعاقد اذلي يس تويف امل

 .1999وثيقة  مبوجب ينمتي إليه املودع"

 سابق وطين عدم اشرتاط طلب أو تسجيل
عىل الصعيد ادلويل من خالل  التصمميحامية  طلبال يتطلب إيداع طلب دويل أي طلب أو تسجيل وطين سابق. وابلتايل، ميكن 

 اتفاق الهاي للمرة األوىل. 

 حمتوايت الطلب
لك التصاممي الواردة وجيب أن تنمتي  .كحد أقىص 100صل إىل تقد يشمل الطلب ادلويل الواحد عدة تصاممي خمتلفة )"طلب متعدد"(، 

 ى، فإن الطلب ادلويل هو "أحادي الصنف".. وبعبارة أخر ادلويل لواكرنو تصنيفالطلب إىل الصنف نفسه من ذات يف 

 7القاعدة  ؛5املادة  99؛ 5ادة امل 60

اليت يتيحها  (DM/1الرمسية )اس امترة الطلب أو ابس تخدام ( eHague)منصة اإليداع اإللكرتوين  عربوجيب إيداع طلب دويل سواء 

من بني مجةل أمور، نسخة من  ،جيب أن يتضمن الطلب ادلويلو ملكتب الطرف املتعاقد.  اإللكرتويناملكتب ادلويل أو عىل املوقع 

املعين، إىل جانب تعيني األطراف املتعاقدة اليت تطلب حاميهتا. وجيب إيداع الطلب ابللغات اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو  التصممي

 اإلس بانية. 

7القاعدة ؛ "6( "1) 1 القاعدة  

امحلاية، إما  فيه طلبتبلك طرف متعاقد  فامي يتعلق ،نرشال : رمس أسايس ورمس لتسديد ثالثة أنواع من الرسوموخيضع الطلب ادلويل 

 حيث تعكس ،ثالثة مس توايت منالتعيني الفردي. وفامي يتعلق ابلرسوم املعيارية، تطبق بنية الرسوم املعيارية  معياري أو رمس رمس

 مس توى الفحص اذلي جيريه مكتب الطرف املتعاقد. 

http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.wipo.int/hague/en/guide/general.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/general.html
https://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
https://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article3
https://www.wipo.int/classifications/locarno/ar/index.html
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article5
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://hague.wipo.int/#/landing/home
https://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule1
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule1
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule1
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://www.wipo.int/finance/ar/hague.html
https://www.wipo.int/finance/ar/hague.html
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12القاعدة  ؛(6( )1) 5املادة  99؛ 7املادة  99؛ 15ادة امل 60  

 دلويلإحاةل الطلب ادلويل إىل املكتب ا
اس امترة أو  eHague منصةويف هذه احلاةل، ميكن اس تخدام  ،يرسل الطلب ادلويل عادة إىل املكتب ادلويل مبارشة من قبل املودع

إذا اكن يعترب  إيداع الطلب عرب املكتب الوطين يلمتس، حيق للطرف املتعاقد أن 1960 وثيقة. ويف إطار (DM/1الرمسية )الطلب 

 فقط.  DM/1اس تخدام الاس امترة  جيوز. ويف هذه احلاةل، دوةل املنشأ

  4املادة  60؛ (1) 4املادة  99

 الفحص الشلكي للمكتب ادلويل
يفحص املكتب ادلويل أهنا  ودفع مودع الطلب عىل األقل للرمس األسايس املس تحق عن تصممي واحد، عند اس تالم الطلب ادلويل

، التصمميمتتثل للرشوط الشلكية املقررة. وال يقمي املكتب ادلويل أي شلك من األشاكل أو الانشغال بأي شلك من األشاكل مع جدة 

 ومن مث ال حيق هل رفض طلب دويل يف هذا الشأن أو أي سبب موضوعي آخر.

 النرش
. املناسب يف الوقت ادلولية التصاممي نرشةيف       وي نرش ،ية املقررة يف السجل ادلويلويدون الطلب ادلويل اذلي يس تويف الرشوط الشلك 

ابلتسجيل يتضمن مجيع البياانت ذات الصةل املتعلقة هو وينرش هذا املنشور األس بوعي إلكرتونيا عىل موقع الويبو اإللكرتوين لك يوم و 

موقع الويبو  عىلالنرشة من إصدار  بتارخي إاتحة أياملكتب ادلويل مكتب الطرف املتعاقد  ويبلغ. التصامميمبا يف ذكل نسخة من  ،ادلويل

  .ذكليرغب يف  الطرف املتعاقدإذا اكن  ،اإللكرتوين

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article7
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article5
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule12
https://www.wipo.int/hague/en/forms/
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article4
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
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 الفحص املوضوعي دلى مكتب لك طرف متعاقد معني: إماكنية اإلخطار برفض امحلاية
كام ، جيوز ملكتب لك طرف متعاقد معني امليض يف الفحص املوضوعي، إن وجد، ادلولية التصاممي نرشةفور نرش التسجيل ادلويل يف 

أراضيه. ومع عىل ادلويل برفض امحلاية  عليه يف ترشيعاته اخلاصة. ونتيجة ذلكل الفحص، جيوز للمكتب أن خيطر املكتب هو منصوص

مس توفية نظرا إىل أن هذه الرشوط جيب أن تعترب  ،ذكل، ال جيوز رفض التسجيل ادلويل بسبب عدم الامتثال للرشوط الشلكية

 الفحص اذلي جيريه املكتب ادلويل. عقب

 (1) 12 املادة 99؛ (1) 8املادة  60

، جيوز ألي 1999وثيقة  ومبوجبرفض امحلاية، إن وجد، يف غضون س تة أشهر من اترخي نرش التسجيل ادلويل.                    وي بلغ املكتب ادلويل ب

إلعالن عن أن فرتة الرفض ا ،ي ينص قانونه عىل إماكنية الاعرتاض عىل منح امحلاية، أو اذل       فاحصا          مكتبا  تبه طرف متعاقد يكون مك 

 شهرا. 12 استبدلت بفرتةالبالغة س تة أشهر 

 (1) 18 القاعدة؛ (2) 12املادة  99؛ (2) 8املادة  60

كام لو اكن قد أودع الطلب املعين مبارشة دلى املكتب  س بل الانتصافيمتتع صاحب التسجيل بنفس  ،يف حاةل اإلخطار ابلرفضو

 املعين. الوطين

 (3) 12 املادة 99؛ (3) 8املادة  60

وفقا للرشوط واإلجراءات  ،املس توى الوطين حرصاي عىلتؤول  الالحقة اتإذا اعرتض صاحب التسجيل عىل الرفض، فإن اإلجراءو

املنصوص علهيا يف الترشيعات احمللية املطبقة. وال يشارك املكتب ادلويل يف هذا اإلجراء. وجيب تقدمي طعن يف رفض امحلاية إىل 

 ا يف الترشيع اخلاص ابلطرف املتعاقد.السلطات اخملتصة يف الطرف املتعاقد املعين يف غضون املهةل الزمنية ووفقا للرشوط املنصوص علهي

 بيان مبنح امحلاية
رسل إىل املكتب ادلويل بياان ، أن ييف غضون الفرتة احملددة ابلرفض ،إخطار ابلرفضبجيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي مل يبلغ 

 د املعين. اليت يه موضوع التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاق للتصاممييفيد بأن امحلاية ممنوحة 

 (1) ()اثنيا18القاعدة 

مىوتظل األمور عىل هذا البيان املتعلق مبنح امحلاية.  يف حاةل عدم إرسال املكتبقانونية  عواقبومع ذكل، ال ترتتب أي                 حالها حيث حت 

 اليت يه موضوع التسجيل ادلويل إذا مل يرسل أي إخطار ابلرفض خالل فرتة الرفض املطبقة. التصاممي

 امحلاية اخلاضعة للقانون احمليل
فس أثر منح امحلاية رتتب عىل التسجيل ادلويل ني(، ابلرفض )أو حسب ذكل الرفض الحقا هغ مكتب    بل                          يف لك طرف متعاقد معني مل ي  

 بناء عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد. لتصممي

 14املادة  99؛ 7املادة  60

 مدة امحلاية
فامي يتعلق  ،مخس س نوات. وميكن جتديدها لفرتتني إضافيتني أو أكرث ملدة مخس س نوات حمددة يفترسي التسجيالت ادلولية ملدة أوىل 

حىت انقضاء املدة اإلجاملية للحامية املسموح هبا مبوجب القوانني اخلاصة ابألطراف املتعاقدة. وبعبارة أخرى،  ،بلك طرف متعاقد معني

 صوى لرساين امحلاية يف لك طرف متعاقد معني يطابق املدة القصوى املنصوص علهيا يف قانون ذكل الطرف املتعاقد. فإن املدة الق
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 17املادة  99؛ 11املادة  60

 التغيريات يف السجل ادلويل
 :ميكن تدوين التغيريات التالية يف السجل ادلويل

صاحب التسجيل ادلويل تغيري يف امس ال )يرىج الرجوع إىل " وكيهلأو  الربيدي تغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه •

 (؛"هو/أو عنوانالوكيل تغيري يف امس ال "أو  "و/أو عنوانه

املعينة أو بعضها فقط، فامي يتعلق جبميع التصاممي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل )ابلنس بة إىل لك األطراف املتعاقدة  •

 "(؛التغيري يف امللكيةها( )انظر "الواردة يف التسجيل أو بعض 

قدة املعينة أو مجيعها )يرىج فامي يتعلق بأي من األطراف املتعا ،التخيل عن لك التصاممي اليت يه موضوع التسجيل ادلويل •

 "(؛التخيلجوع إىل "الر 

نة أو مجيعها )يرىج فامي يتعلق بأي من األطراف املتعاقدة املعي  ،اليت يه موضوع التسجيل ادلويل التصامميبعض  تقييد •

 "(.التقييدالرجوع إىل "

ذات الصةل وجيب أن تكون مصحوبة  الاس امترات الرمسيةإىل املكتب ادلويل ابالستناد إىل  لتدوين تكل التغيرياتوجيب تقدمي الامتسات 

 .   ا  جمانييكون  ابلوكيلأي تغيري يتعلق  تدوين ، فإنومع ذكل م املقررة.ابلرسو 

  21القاعدة  ؛(1) 16املادة  99؛ (1) 12املادة  60

 الهاي مزااي نظام
من الطرف املتعاقد من احلصول  املنحدرين التصاممي أحصاب فهو ميكناجة إىل البساطة والاقتصاد. ويف الواقع، احلمن الهاي نشأ نظام 

 واملرصوفات. اتعىل امحلاية لتصامميهم حبد أدىن من الشلكي

وطين منفصل يف لك طرف من األطراف املتعاقدة اليت  إعداد طلبعفى أحصاب التصاممي من احلاجة إىل يوعىل وجه اخلصوص، 

وابلتايل جتنب التعقيدات الناش ئة عن اإلجراءات اليت قد ختتلف من دوةل ألخرى. وابلتايل، ال يتعني علهيم إيداع  ،إىل حامية يلمتسون

من دوةل إىل  اليت ختتلفاملواعيد الهنائية لتجديد مجموعة اكمةل من التسجيالت الوطنية،  مراقبة الاس مترار يفأو  ،واثئق بلغات خمتلفة

نفس النتيجة ، ميكن احلصول عىل اتفاق الهاي ومبوجباحلاجة إىل دفع رسوم مبختلف العمالت.  يتفادون أخرى. وابإلضافة إىل ذكل،

 .ودلى مكتب واحد )املكتب ادلويل(بدفع مجموعة واحدة من الرسوم بعمةل واحدة  ،عن طريق طلب دويل واحد، بلغة واحدة

اإلدارة الالحقة                     تت اح تسهيالت كبرية يف ،يف العديد من األطراف املتعاقدة انفذوعالوة عىل ذكل، من خالل القيام بتسجيل دويل واحد 

يف السجل  تغيري يف امللكية أو يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه ميكن تدوين عىل سبيل املثال،فللحامية اليت مت احلصول علهيا. 

 جرائية بس يطة. ولها أثر يف مجيع األطراف املتعاقدة املعينة، عن طريق خطوة إ ،ادلويل

 اتفاق الهاي الانضامم إىل
ابس تثناء املنظامت ) لك وثيقة من معاهدة دولية اكمةل . وتتألفامعن بعضه                       ق الهاي مس تقلتان لكيا  التفا 1960و 1999 تاوثيق      ت عد 

 . لكهياميف ، أو إحدى الوثيقتنيجيوز للطرف املتعاقد احملمتل أن يقرر أن يصبح طرفا يف و  .احلكومية ادلولية(

 ادلول
 . تفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، جيب أن تلزتم ادلوةل اب1960 وثيقة إىلمتعاقد لالنضامم كطرف 
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 (2) 1املادة  60

ليس من الرضوري أن  . ويف حني أنهاتفاقية إنشاء الويبوعضوا يف ، جيب أن تكون 1999 وثيقة طرفا متعاقدا يف دوةل ما صبحليك ت و 

من  (2) 2املادة ملزمة مبوجب  1999، عىل الرمغ من ذكل، فإن أي دوةل طرف متعاقد يف وثيقة ون ادلوةل طرفا يف اتفاقية ابريستك

 (.تلزتم تكل ادلوةل ابتفاقية ابريس)حىت وإن مل  التصامميقية ابريس اليت ختص المتثال ألحاكم اتفاابهذا القانون 

 (1) 27املادة  99

 املنظامت احلكومية ادلولية
 لدلول فقط. الوثيقةهذه  يف عضوية           إذ ت تاح ال، 1960 وثيقةال ميكن ألي منظمة حكومية دولية أن تصبح طرفا يف 

 (2) 1املادة  60

 :رشيطة استيفاء الرشوط التالية 1999ومن هجة أخرى، قد تصبح هذه املنظمة طرفا يف وثيقة 

 ،يف الويبو    ا  عضو عضو واحد عىل األقل من ادلول األعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية أن يكون  •

طبق فيه املعاهدة املنش ئة للمنظمة ت يف اإلقلمي اذلي  للتصاممياحلصول عىل حامية عربه منظمة مكتب ميكن يكون لل أن و  •

 احلكومية ادلولية.

 "2( "1) 27املادة  99

 .1960و/أو وثيقة  1999ويشمل تعبري "الطرف املتعاقد" لك دوةل أو منظمة حكومية دولية تكون طرفا يف وثيقة 

العام للويبو. وخيطر املدير العام مجيع األطراف املتعاقدة بأي شلك من أشاكل وجيب إيداع واثئق التصديق أو الانضامم دلى املدير 

 يف مرحةل الحقة. يمت ذكل ، وأي إعالانت واردة يف هذه الصكوك، أو إىل الوثيقة اليت تعد طرفا فهيا أو الانضامم ،إيداع واثئق التصديق

 عاقد معنيحزي النفاذ ابلنس بة إىل طرف مت 1960ووثيقة  1999دخول وثيقة 
األطراف خطار املدير العام للويبو إحزي النفاذ بعد شهر من ه طرف متعاقد معني أو تصديقانضامم دخل ي ،1960 وثيقةفامي يتعلق ب

 ما مل يذكر اترخي الحق يف الصك.  ،الانضاممصك بوثيقة التصديق أو  املتعاقدة األخرى املعنية

 (1) 26املادة  60

وثيقة التصديق أو ر من اترخي إيداع يصبح انضامم الطرف املتعاقد املعني أو تصديقه انفذا بعد ثالثة أشه ،1999فامي يتعلق بوثيقة و 

 الانضامم دلى املدير العام للويبو أو يف أي اترخي الحق مبني يف ذكل الصك. 

 )ب( (3)28املادة  99

 :ومع ذكل

فإن  ،من خالل املكتب اذلي تديره املنظمة احلكومية ادلولية التصامميحامية  فهيا عىلفامي يتعلق ابدلول اليت ميكن احلصول  •

إيداع وثيقة التصديق أو الانضامم ال ميكن أن يصبح انفذا قبل موعد إيداع وثيقة املنظمة احلكومية ادلولية اليت تنمتي إلهيا 

 تكل ادلول،

 )ب( (3)27املادة  99
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 وثيقةو/أو  1999فإن وثيقة  ،وفامي يتعلق ابدلول اليت قدمت إعالان يفيد أن املكتب املشرتك س يعمل مككتب وطين للجميع •

فيه الصك األخري لدلول من التارخي اذلي أودع  ،بعد ثالثة أشهر أو شهر واحد، حسب احلال النفاذتدخل حزي  1960

 ادلول.  تكل مجموعة األعضاء من

 )ج( (3)27املادة  99

                                 ي لزم هبا أيضا طرف متعاقد واحد أوما مل  1999جيوز للطرف املتعاقد احملمتل اذلي يرغب يف التأكد من أنه لن يكون ملزما بوثيقة و 

التصديق املرشوط عىل تكل الوثيقة أو الانضامم إلهيا. ويف هذه احلاةل، ال يصبح التصديق أو الانضامم عديدة أخرى، أطراف متعاقدة 

 واثئق تصديقها أو انضامهما.  ، املعينة رصاحة،إذا أودع طرف متعاقد واحد أو أطراف متعاقدة عديدة أخرى إذا وفقطانفذا 

 يودع فيهاليوم اذلي  ومن مث، يعترب الصك الرشطي للتصديق أو الانضامم قد أودع يف اليوم اذلي تس توىف فيه تكل الرشوط )أي

 (.)تصديقها أو انضامهما واثئق تصديقه أو انضاممه (رىاملتعاقدة األخ الطرف املتعاقد اآلخر )األطراف

 ()د (3)27املادة  99

 . قامئة أعضاء اتفاق الهاييف  1960و/أو وثيقة  1999وميكن الاطالع عىل التارخي اذلي أصبح فيه لك طرف متعاقد ملزتما بوثيقة 

 فامي يتعلق بتعيني طرف متعاقد معني اينبغي تطبيقه حتديد الوثيقة اليت
           ت ثار مسأةل (، 1999و/أو وثيقة  1960)وثيقة  لكهيامأو اتفاق الهاي  وثيقيتبقدر ما قد يكون الطرف املتعاقد نفسه ملزما بأي من 

 فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعني املعني يف الطلب ادلويل.  تنطبقان بشأن أي من هاتني الوثيقتني

، والطرف املتعاقد املودع، والطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه عني عىل الوثيقة امللزمة، من هجةويعمتد القانون املطبق عىل طرف متعاقد م

 :املعين. وميكن تلخيص املبادئ املطبقة عىل النحو التايل املعني

تعيني طرف  خيضع لهافهذه الوثيقة يه اليت  ،ن املعنينيييف حال اكنت هناك وثيقة مشرتكة واحدة بني الطرفني املتعاقد •

وعني طرفا  1960و 1999                                 من طرف متعاقد ملزتم بلك من وثيقيت   ينحدرودع املعىل سبيل املثال، إذا اكن فمتعاقد معني. 

 (؛1960وثيقة املشرتكة املوحدة )وثيقة ، خيضع هذا التعيني لل1960متعاقدا ملزتم حرصاي بوثيقة 

 (2) 31املادة  99؛ (2) 31املادة  60

، ويه الوثيقة األكرث حداثة اليت تنطبق عىل الطرف من وثيقة مشرتكة بأكرث نيان ملزمنياملع  ان املتعاقدانفإذا اكن الطر  •

 ويعني طرفا 1999ووثيقة  1960وثيقة بمن طرف متعاقد ملزتم  ينحدر املودععىل سبيل املثال، إذا اكن فاملتعاقد املعني. 

 .(1999األحدث )وثيقة وثيقة للهذا التعيني  خيضع ،1999ووثيقة  1960وثيقة ب ملزتم أيضا امتعاقد

 (1) 31املادة  99؛ (1) 31املادة  60

حدث ألكذكل  فإنه س يخضعلعديد من الواثئق اب ملزتمتعيني طرف متعاقد  فإن ،ش يا مع املبادئ املذكورة آنفااوجتدر اإلشارة إىل أنه مت

احلق يف ذاهتا )يرىج الرجوع إىل " الواثئقمن وثيقة لك  مبوجب مس تقةلترامكية ولكهنا  حبقوقاليت يمتتع فهيا املودع  الواثئقهذه 

الطرف املتعاقد  يف حني أن هذا ،1960بوثيقة  امللزتم، ألفالطرف املتعاقد  منحدرا من املودععىل سبيل املثال، إذا اكن ف(. "اإليداع

تعيني الطرف املتعاقد جمي امللزتم  فإن، (ابء)الطرف املتعاقد  1999هو أيضا دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية ملزمة بوثيقة  ألف

 . 1999، أي وثيقة الوثيقتنيحدث وثيقة من هذين خيضع أل 1999ووثيقة  1960وثيقة ب

 انضم أحديف اترخي إيداع الطلب ادلويل املعين. وال ميكن إعادة النظر فهيا بعد ذكل، إذا  ةاملنطبق الوثيقةوجيب البت يف حتديد 

 اتفاق الهاي بعد إيداع الطلب ادلويل. منأخرى  وثيقةاألطراف املتعاقدة املعنية إىل 
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 ادلويل كلك خيضع لها الطلباليت  حتديد الوثيقة أو الواثئق
الواحد. ويعمتد  الطلب ادلويلالعديد من الواثئق عىل  فقد تنطبق، وثيقة واحدةلإال  تعيني الطرف املتعاقديف حني ال ميكن أن خيضع 

 . 1960و/أو وثيقة  1999أطراف متعاقدة مبوجب وثيقة  مت تعينيعىل ما إذا  أي طلب دويل، فامي خيص، ذكل

 ادلويل، ألنه س يحدد مثل هذه املسائل كوس يةل لطلب تأجيل النرش خيضع لها الطلباليت  الوثيقة أو الواثئق املودعن املهم أن يعرف مو 

 والرسوم املس تحقة ادلفع. 

 :وميكن أن خيضع الطلب ادلويل. املمكنة ثالثة أنواع من الطلبات ادلولية           ومثة إجامال  

 ؛1999بناء عىل وثيقة  مت تعييهنا عينة يف الطلب ادلويلمجيع األطراف املتعاقدة امل  أن ، أي1999وثيقة ل حرصاي •

 "12( "1) 1القاعدة 

 ؛1960بناء عىل وثيقة  مت تعييهنا مجيع األطراف املتعاقدة املعينة يف الطلب ادلويل أن، أي 1960 وثيقةحرصاي ل •

 "13( "1) 1القاعدة 

 ، تشمل األطراف املتعاقدة املعينة يف الطلب ادلويلأن ، أي 1960و 1999 لالك الوثيقتني •

  1999مبوجب وثيقة  عنيطرف متعاقد واحد عىل األقل ، 

  1960مبوجب وثيقة  عنيطرف متعاقد واحد عىل األقل و . 

 "14( "1) 1القاعدة 

 1960 وثيقةو  1999من طرف متعاقد ملزتم بلك من وثيقة  ينحدر املودع اكن يف حاةلوميكن توضيح هذه القواعد عىل النحو التايل: 

. 1999 بوثيقة"، ولكها ملزمة مي" و "جء"ابو" لف                                                             مفن املفرتض أوال  وقبل لك يشء أن حيدد يف طلبه ادلويل األطراف املتعاقدة "أ

 . 1999أن الطلب ادلويل كلك خيضع حرصاي لوثيقة  فهذا ينجم عنه( )أحدث وثيقة 1999وثيقة ل تعينيلك  وبقدر ما خيضع

ع تعيني ذكل الطرف : خيض1960بوثيقة عام  غري امللزتم إال" الطرف املتعاقد "دال، الطلب ادلويل ذاته وإذا عني املودع أيضا، يف حاةل

. وبعبارة أخرى، 1960ووثيقة  1999( عىل أن الطلب ادلويل املعين خيضع لوثيقة )الوثيقة املوحدة الوحيدة 1960 لوثيقة املتعاقد "دال"

عىل الطرف ، 1960 وثيقةو  ألطراف املتعاقدة "ألف" و"ابء" و"جمي"، فامي يتعلق اب1999تنطبق وثيقة  ،هبذا الطلب ادلويليتعلق فامي 

 ".املتعاقد املعين "دال

 اإلعالانت الصادرة عن األطراف املتعاقدة
حبيث ميكن أخذ املتعلقة بتشغيل نظام التسجيل ادلويل  اإلعالانتينص نظام الهاي عىل إماكنية قيام األطراف املتعاقدة بتقدمي بعض 

. ولالطالع عىل قامئة اكمةل الاعتبار عند تعييهنا يف طلب دويل سامت معينة لقوانيهنا الوطنية/اإلقلميية املتعلقة حبامية التصممي يف

يرىج الرجوع إىل  ،ية املشرتكةأو الالحئة التنفيذ 1999وثيقة  يصدرها مبوجبجيوز للطرف املتعاقد أن اليت ابإلعالانت احملمتةل 

 ".1960ووثيقة  1999ملشرتكة لوثيقة والالحئة التنفيذية ا 1999األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  الصادرة عنانت اإلعال"
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ال و، "مكتب فاحص" صفة مكتب الطرف املتعاقدتكون دلى وجتدر اإلشارة إىل أن الرشط األسايس لتقدمي بعض اإلعالانت هو أن 

 إلدالء بأي من تكل اإلعالانت. يلزم ابنظام الهاي بند يف يوجد أي 

إلعالانت اليت تقدهما ا جراءدلى املكتب ادلويل املتبعة واإلجراءات  ادلويل لطلبا مضناخلاصة وترد معلومات أكرث حتديدا عن العنارص 

 ".أثر تدوين تغيري يف امللكية" و "الطلب ادلويل"" وحمتوايت الطلب ادلويل" عنوان األطراف املتعاقدة املعينة حتت

 مكتب الفحص
( ويعين ذكل املكتب اذلي يفحص الطلبات املودعة دليه من "17" 1املادة ) 1999 يف وثيقةمصطلح " املكتب الفاحص "  يرد تعريف

 تس تويف رشط اجلدة. التصامميعىل األقل لتحديد ما إذا اكنت  ،التصامميأجل حامية 

ه، بإجراء حبث عن حاةل التقنية تلقائياجيب أن يقوم املكتب، "، افاحص ا"مكتب اعتبارهل من أجو ويف ضوء التعريف الوارد أعاله، 

. ويعين ذكل أنه إذا اكن معيار حصة حق التصممي هو السابقة عىل أن يتطابق مع حاةل اجلدة املطلوبة مبوجب القانون املعمول بهالصناعية 

ينبغي أن ينظر البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف التصاممي املعلقة و/أو املسجةل يف قاعدة البياانت  ،اجلدة يف مجيع أحناء العامل

 أيضا لتشمل التصاممي املعروفة يف أي ماكن يف العامل. بل متتد

 تإصدار اإلعالان
ت إىل املدير العام إصدار اإلعالانقبل و ت إما يف آن واحد بإيداع وثيقة الانضامم أو التصديق أو بعد اإليداع. إصدار اإلعالانجيوز 

الالحئة أو يف  1999الرشوط املنصوص علهيا يف وثيقة  أنينصح بإجراء التشاور مع القسم القانوين لسجل الهاي للتأكد من  ،للويبو

 عىل التوايل. مس توفاة القانون الوطين اخلاص بتقدمي أية إعالانت،  يف التنفيذية املشرتكة أو

 لإلعالانت اترخي نفاذ
إذا و. 1999يف التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما بوثيقة  انفذا، يصبح الانضاممديق/إذا قدم اإلعالن إىل جانب وثيقة التص

أو يف أي اترخي الحق مبني  ،بعد ثالثة أشهر من اترخي اس تالم املدير العام للويبو اإلعالن انفذايصبح  ،قدم اإلعالن بعد ذكل

 اإلعالن.  يف

التصديق إال عىل التسجيالت ادلولية اليت يكون اترخي  أوبعد إيداع وثيقة الانضامم صدر أي إعالن  ال ينطبقوعالوة عىل ذكل، 

 .عالن أو بعدهإلموافقا لتارخي نفاذ ا تسجيلها

 اإلعالن اإللزايم

 املدة القصوى للحامية - مدة امحلاية
فرتتني إضافيتني تدوم لك مهنام مخس ، جيرى التسجيل ادلويل يف البداية ملدة مخس س نوات ميكن جتديدها ل1999مبوجب وثيقة 

املدة ادلنيا للحامية اليت جيب أن يقدهما الطرف املتعاقد تصل  ،1999مبوجب وثيقة  ،(( وابلتايل2( و )1إىل ) 17س نوات )املواد من 

جتديد التسجيل ادلويل مث جيوز من  ،س نة 15س نة. وإذا اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد ينص عىل مدة حامية أطول من  15إىل 

 حىت انقضاء املدة اإلجاملية للحامية عىل الصعيد الوطين. ،ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد ملدة مخس س نوات إضافية

، جيب عىل الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام للويبو ابملدة القصوى للحامية املنصوص علهيا 1999وخبصوص الانضامم إىل وثيقة 

 ه. قانون يف

 (2) 36القاعدة  ؛( )ج(3) 17املادة  99
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 اإلعالانت اإللزامية يف ظروف معينة 

 تأجيل النرش 

 تأجيل النرش لفرتة أقل من الفرتة املقررة 

شهرا اعتبارا من  30 احملددة يف، فإن املبدأ العام هو أن لك طرف متعاقد من املفرتض أن يسمح بفرتة التأجيل 1999مبوجب وثيقة 

 .(( )أ(1) 16القاعدة عين )، أو يف حال املطالبة ابألولوية اعتبارا من اترخي أولوية الطلب املاترخي اإليداع

، شهرا 30الفرتة املنصوص علهيا يف يف حال اكن قانون الطرف املتعاقد املنضم إىل وثيقة جنيف ينص عىل تأجيل النرش لفرتة أقل من و

 ، يف إعالن، املدير العام للويبو ابلفرتة الزمنية املسموح هبا. ن خيطرأ عىل الطرف املتعاقدجيب 

( )أ(1) 11املادة  99  

 عدم تأجيل النرش 

، يف إعالن، أن خيطر عىل الطرف املتعاقدجيب  ،تأجيل النرشال ينص عىل  1999يف حال اكن قانون الطرف املتعاقد امللزتم بوثيقة 

 املدير العام للويبو بذكل. 

 ( )ب(1) 11املادة  99

 اإلعالانت الاختيارية
 :، ويه"مكتبا فاحصالطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه "مفتوح أمام اوترد أدانه مجيع اإلعالانت الاختيارية، وبعضها 

 (2) 5املادة عالن مبوجب اإل، 

  (2) 7املادة عالن مبوجب اإلو، 

  (1) 13املادة عالن مبوجب اإلو، 

  (3) 14املادة عالن مبوجب اإلو، 

  (2) 16املادة عالن مبوجب اإلو، 

  (1) 19املادة عالن مبوجب اإلو، 

  (1) 8القاعدة عالن مبوجب اإلو، 

  (3) 9القاعدة عالن مبوجب اإلو، 

  ج(1) 12القاعدة اإلعالن مبوجب و( )، 

  (4) 13القاعدة اإلعالن مبوجب و، 

  (1) 18القاعدة اإلعالن مبوجب و. 

املكتب اذلي يفحص الطلبات املودعة بناء عىل طلب " يعين"( و 17" 1)املادة  1999يف وثيقة       معر ف " مصطلح "املكتب الفاحص

 ".رشط اجلدة تس تويف التصامميعىل األقل لتحديد ما إذا اكنت  ،التصامميحامية 

ه، بإجراء حبث عن تلقائيا، ومن املفهوم أنه يف ضوء التعريف الوارد أعاله، ومن أجل اعتباره "مكتبا فاحصا"، جيب أن يقوم املكتب

حق حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل أن يتطابق مع حاةل اجلدة املطلوبة مبوجب القانون املعمول به. ويعين ذكل أنه إذا اكن معيار حصة 

التصاممي املعلقة و/أو املسجةل يف التصممي هو اجلدة يف مجيع أحناء العامل، ينبغي أن ينظر البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف 

  قاعدة البياانت بل متتد أيضا لتشمل التصاممي املعروفة يف أي ماكن يف العامل.
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 حظر اإليداع من خالل املكتب الوطين
 إما مبارشة دلى املكتب ادلويل أو من خالل مكتب الطرف املتعاقد اذلي ،بوجه عام، جيوز إيداع طلب دويل، حسب اختيار املودع

تبليغ املدير العام للويبو بأنه ال جيوز  ،، جيوز ألي طرف متعاقد أن يعلن مبوجب اإلعالن1999ينمتي إليه املودع. ولكن بناء عىل وثيقة 

لك طلبات التصاممي ادلولية الواردة من املودعني جيب أن تودع  ،ذكل اإلعالن إصدارإيداع الطلبات ادلولية من خالل مكتبه. وعند 

 بذكل الطرف املتعاقد مبارشة دلى املكتب ادلويل.  املرتبطني

 ( )ب(1) 4املادة  99

 حظر التعيني اذلايت
، إخطار املدير العام للويبو بأنه، إذا اكن ، مبوجب اإلعالنمكتبا فاحصا، جيوز للطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه 1999مبوجب وثيقة 

ال يرتتب أي أثر عىل تعيني ذكل الطرف املتعاقد يف الطلب ادلويل، بعبارة أخرى، فإنه ، املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودعالطرف هو 

ظر عليه التعيني اذلا  . يت                    حي 

 (3) 14املادة  99

 اإلذن األمين
تبليغ  ،يف إعالن جيوز هل اإلذن األمين، احلصول عىل ،1999يف الوقت اذلي يصبح فيه طرفا يف وثيقة  ،قانونه يشرتطأي طرف متعاقد 

املدير العام للويبو بأن همةل الشهر الواحد املسموح هبا ملكتب الويبو إلرسال طلب دويل إىل املكتب ادلويل سوف حتل حمل س تة 

 أشهر. 

 (4) 13القاعدة 

 (رسوم التعيني )اإلعالن

 رسوم التعيني الفردية

إخطار املدير العام  1999وأي منظمة حكومية دولية منضمة إىل وثيقة         فاحصا          مكتبا  يكون مكتبه  1999جيوز ألي بدل منضم إىل وثيقة 

، وفامي يتعلق تعلق بلك تسجيل دويل يعني إزاءهفامي ي وذكل ، املعياري الرمس" بدال من رمس للتعيني الفرديللويبو أنه يود احلصول عىل "

 يد هذا التسجيل ادلويل.بتجد

عىل أن رمس التعيني الفردي الواجب دفعه فامي خيص الطرف  (2) 7املادة إعالن مبوجب ينص  جيوز أن، (3) 12ابلقاعدة معال و 

اثين يتعني دفعه يف اترخي الحق حيدد وفقا  وجزءيتعني دفعه يف وقت إيداع الطلب ادلويل  جزء أول، املتعاقد املعين يش متل عىل جزأين

 لقانون الطرف املتعاقد املعين.

مودع طلب منح امحلاية من وجيب أال يتجاوز مبلغ رمس التعيني الفردي ما يعادل املبلغ اذلي حيق ملكتب الطرف املتعاقد احلصول عليه 

 وحيد هذا املبلغ من الوفورات النامجة عن اإلجراء ادلويل.  ،التصاممي عددنفس ل  معادةلملدة 

ويف حاةل وقف هذا اإلخطار، من الرضوري التعبري عن مبلغ رسوم التعيني الفردية ابلعمةل الوطنية. وابلتايل، س يقوم املدير العام، 

 اس سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة. تحديد مبلغ الرسوم ابلعمةل السويرسية عىل أسب  ،ابلتشاور مع أمني التسجيل

 (2) 7املادة  99
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                                      ختفيض الرسوم الفردية للبدلان األقل منوا  

رسوم التعيني الفردية يف تنفيذ توصية من مجعية احتاد الهاي اليت تنص عىل ما  اذلي يرسل تبليغا يطلب فيهوقد يرغب الطرف املتعاقد 

 :ييل

م أو تقدمت بإعالن بناء عىل املادة  ( من 1)36أو القاعدة  1999( من وثيقة 2)7                                                                  "حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تتقد 

، يف ذكل اإلعالن أو يف إ فض ليبلغ                                                     الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن تبني                                                  عالن جديد، أن الرمس الفردي الواجب دفعه خي 

من املبلغ احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور( يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه  10%

ة تكون أغلبية ادلول األعضاء الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان األقل منوا املذكورة يف قامئة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولي

                                                                                                     فهيا من البدلان األقل منوا. وحتث امجلعية تكل األطراف املتعاقدة أيضا عىل أن تبني  أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات 

ادلولية اليت ال يكون س ند مودعها الوحيد ارتباطه مبنظمة حكومية دولية من ذكل القبيل، رشط أن يكون أي س ند آخر 

ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة  للمودع هو

 حرصاي." 1999احلكومية ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة 

 رمس التعيني الفردي: الطلبات ادلولية فقط 

تبليغ املدير العام للويبو بأنه، فامي يتعلق بأي  ،فاحصا جيوز، يف إعالن صفة مكتبهدلى  1960 وثيقةجيوز ألي طرف متعاقد ملزتم ب

اليت ينبغي بيان قميهتا يف اإلعالن  ،جيب الاس تعاضة عن رمس التعيني املعياري برمس تعيني فردي ،طلب دويل يعني فيه بناء عىل وثيقة

               ي رجىى الرجوع من جزأين ) وميكن تغيريه يف إعالانت الحقة. وميكن أن يذكر اإلعالن أيضا أن رمس التعيني الفردي الواجب دفعه يتألف

"(. وال جيوز أن يكون املبلغ املذكور أعىل من ماكئف املبلغ اذلي حيق ملكتب الطرف املتعاقد احلصول عليه من سوم التعيني الفردير "إىل 

 وحيد هذا املبلغ من الوفورات النامجة عن اإلجراء ادلويل.  ،التصاممياملودع ملنح امحلاية لفرتة معادةل لنفس العدد من 

 (1) 36القاعدة  ؛(3) 12القاعدة  ؛"3"( )أ( 1) 12القاعدة ؛ )ب( 2(، البند 1) 15املادة  60

 مبلغ رمس التعيني الفردي

مبلغ تكل "( م التعيني الفرديرسو " و"رسوم التعيني املعياريبرسوم التعيني الفردي )الرجوع إىل " اإلعالن املتعلقجيب أن حيدد 

 حسب الاقتضاء، أي تغيري يف املبلغ.  ،الرسوم، معربا عنه ابلعمةل اليت يس تخدهما املكتب املعين

حيدد مبلغ الرسوم ابلفرنك السويرسي  ،وإذا اكنت هذه العمةل خالف العمةل السويرسية، فإن املدير العام للويبو، ابلتشاور مع املكتب

 رصف الرمسي لألمم املتحدة. عىل أساس سعر ال

 (2) 7املادة  99

، ألكرث من ثالثة أشهر يف احلاالت اليت يكون فهيا سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة بني معةل الطرف املتعاقد والعمةل السويرسيةو

جيوز  ،% عىل األقل من سعر الرصف األخري املس تخدم لتحديد مبلغ الرسوم الفردية ابلفرنك السويرسي5أعىل أو أقل بنس بة  متتالية،

 لعمةل السويرسية للرسوم الفردية.ملكتب ذكل الطرف املتعاقد أن يطلب إىل املدير العام للويبو أن حيدد مبالغ جديدة اب

 ( )ج(2) 28القاعدة 

حيدد  ،ةثالثة أشهر متتاليمن ألكرث  املطبق% عىل األقل من املعدل األخري 10معدل الرصف هذا بنس بة  فهيا قليويف احلاالت اليت 

اإللكرتوين املدير العام للويبو، يف مبادراته اخلاصة، مبالغ جديدة ابلعمةل السويرسية للرسوم الفردية. وتنرش املبالغ الثابتة عىل موقع الويبو 

 واليت ترتاوح بني شهر وشهرين بعد هذا النرش.  ،وتصبح قابةل للتطبيق يف التارخي اذلي حيدده املدير العام للويبو

https://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#Ind_desig_fee_ia
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule12
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule12
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule36
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#standard_fees
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#standard_fees
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#individual_fees
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article7
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule28
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule28


 الهاينظام دليل  23الصفحة 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

 ()د (2) 28القاعدة 

 رسوم التعيني املعيارية

القاعدة أن حيصل عىل رمس معياري مبوجب  7املادة  عن رسوم التعيني الفردية مبوجب يصدر إعالانحيق للطرف املتعاقد اذلي مل 

12(1). 

لرمس التعيني املعياري، مما يعكس نطاق الفحص اذلي جيريه املكتب. وابلنس بة إىل املس توى الثاين وهناك ثالثة مس توايت خمتلفة 

 الثالث، يكون من الرضوري تقدمي إعالن هبذا الشأن. أو

 :وفامي ييل املس توايت

س توى تلقائيا مل يطبق هذا ا-املس توى األول، ابلنس بة لألطراف املتعاقدة اليت ال جيري مكتهبا الفحص عىل أساس موضوعي •

 ؛يف غياب أي إعالن

، عية غري اجلدة )عىل سبيل املثال(املس توى الثاين، ابلنس بة لألطراف املتعاقدة اليت يقوم مكتهبا بفحص األس باب املوضو  •

 (؛اب العامة أو حامية شعارات ادلولبشأن قضااي مثل تعريف " التصممي " والنظام العام واآلد

مبا يف ذكل حفص حمدود  ،لألطراف املتعاقدة اليت يقوم مكتهبا بفحص األس باب املوضوعيةاملس توى الثالث، ابلنس بة  •

جلدة احمللية فقط حىت ولو اكن معيار رساين حق التصممي هو اجلدة يف اب املتعلق فحصال ،ملوضوع اجلدة )عىل سبيل املثال

 لغري. ا بعد اعرتاض(، أو الفحص فامي يتعلق ابجلدة مجيع أحناء العامل

إصدار بدال من ذكل،  ،ر اذلي يشرتط رمس التعيني الفرديإيداع اإلخطا               مكتبا  فاحصا  لمكتب اذلي يعد ل  حيقه ىل أنوجتدر اإلشارة إ

 . عىل سبيل املثال اذلي يتطلب املس توى الثاين أو الثالث من رمس التعيني املعياري اإلعالن

 (1) 12القاعدة 
 

 (للطلب ادلويل )اإلعالن احملتوايت اإللزامية
 ،يف الوقت اذلي يصبح فيه طرفا يف هذه الوثيقة ،قانونه ويشرتطمكتب فاحص  واذلي دليه صفة 1999أي طرف متعاقد ملزتم بوثيقة 

( 3( وصف خمترص و/أو )2البياانت املتعلقة هبوية املبتكر، )( 1عىل أي من العنارص التالية ) للتصممي أن حيتوي طلب منح امحلاية

 يف إعالن، إخطار املدير العام للويبو بتكل العنارص.  ،مبنح اترخي لإليداع بناء عىل ذكل القانون طلب

 11القاعدة  ؛(4) 7القاعدة  ؛(2) 5املادة  99

 هوية املبتكر

 التصمميوية مبتكر هب يطالب فيه بأن يتضمن الطلب ادلويل بياانت تتعلق يصدر إعالانأن  1999منضم إىل وثيقة  ليكون من حق بدل

 :موضع ذكل الطلب، جيب استيفاء رشطني

 "،مكتبا فاحصاجيب أن يكون املكتب " •

اترخيا لإليداع مثل: جيب أن يتضمن الطلب بياانت  للتصامميجيب أن ينص القانون الوطين عىل منح الطلب الوطين  •

 موضع الطلب.  التصمميتتعلق هبوية مبتكر 

 . إصدار ذكل اإلعالن                 وخالفا  ذلكل، ال ميكن 

 "1" ( )ب(2) 5املادة  99
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 الوصف اخملترص

أو السامت املمزية  ةلنسخادلويل عىل وصف خمترص ل   يطالب فيه بأن حيتوي الطلبيصدر إعالانأن  1999للبدل املنضم إىل وثيقة  جيوز

 :ابستيفاء رشطني، أال وهام                          موضع ذكل الطلب، وذكل رهنا   للتصممي

 "، صامكتبا فاحجيب أن يكون املكتب " •

الوطين اترخيا لإليداع جيب أن يتضمن الطلب وصف  التصمميجيب أن ينص القانون الوطين عىل أنه ليك مينح طلب  •

 . موضع هذا الطلب للتصمميخمترص للنسخ أو السامت املمزية 

 .إصدار ذكل اإلعالن، ال ميكن          وخالفا  ذلكل

وجيب المتيزي بني رشط تقدمي وصف خمترص من رشط تقدمي نسخ أو تصوير للتصممي. ومن الرشوط احملددة يف نظام الهاي أن يقدم 

بيان املنتج أو  (4( )1) 5املادة (. وابملثل، يشرتط يف (1) 9القاعدة و  "3( "1) 5املادة رىج الرجوع إىل هذا النظام األخري )ي

 (.يلمن اس امترة الطلب ادلو 9لبند ايف طلب دويل ) التصمميأو اليت سيس تخدم ألجلها  التصممياملنتجات اليت تشلك 

 "2( )ب( "2) 5املادة  99

 املطالبة

 : يطالب فيه جيب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل مطالبة، جيب استيفاء رشطنييصدر إعالانأن  1999وميكن للبدل املنضم إىل وثيقة 

 "، مكتبا فاحصااملكتب "جيب أن يكون  •

الوطين اترخيا لإليداع، جيب أن حيتوي هذا الطلب  التصمميجيب أن ينص القانون الوطين عىل ما ييل: ليك مينح طلب  •

 عىل مطالبة. 

 "3( )ب( "2) 5املادة وص عليه يف ، جيب أن حيدد اإلعالن املنص(3) 11للقاعدة  وفقاو . دار ذكل اإلعالنإصكل، ال ميكن         وخالفا  ذل

  الصياغة ادلقيقة للمطالبة املطلوبة.

 (3( )ب( )2) 5املادة  99

 (( )اإلعالن8دع واملبتكر )القاعدة الرشوط اخلاصة املتعلقة ابملو 

 اإليداع ابمس املبتكر 

جاز ذلكل البدل أن  ،ابمس املبتكر التصمميأن يودع الطلب الوطين محلاية  يشرتط 1999إذا اكن القانون الوطين لبدل منضم إىل وثيقة 

  خيطر املدير العام للويبو بذكل. يصدر إعالان

 ".هوية املبتكرواإلعالنني املشار إلهيام حتت " وينبغي المتيزي بني هذا اإلعالن

تقتيض  "2"( 2) 8القاعدة فإن ويف هذه احلاةل، إذا اكن الشخص املعين هو املبتكر خشص خالف الشخص الوارد امسه بصفته املودع، 

اذلي يسجل  املودعوهذا هو  ،أن يكون الطلب ادلويل مصحواب ببيان أو وثيقة بأن الطلب ادلويل قد حوهل املبتكر إىل املودع

 كصاحب التسجيل ادلويل. 

. ومع ذكل، بدال من اشرتاط واملكس يك وموريش يوس أطراف متعاقدة ويه فنلندا وغاان وهنغاراي وإيسلندا س تةوقد قدم هذا اإلعالن 

من اس امترة الطلب ادلويل اليت تنص عىل ما  11تس تفيد تكل األطراف املتعاقدة من املرفق الوارد يف البند  ،تقدمي ذكل البيان أو الوثيقة

 :ييل
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هو مبتكر أنه  11الشخص املشار إليه يف البند يعلن  ،و/أو املكس يك وموريش يوس وغاان وهنغاراي وإيسلندا فنلنداتعيني ب  فامي يتعلق"

جتدر اإلشارة إىل أن الطلب ادلويل احلايل قد حوهل املبتكر  ،يف حال اكن الشخص اذلي يعرف املبتكر خشصا خالف املودعو. التصممي

 .إىل املودع"

 . مطلوبة كل، ينبغي أن حيدد اإلعالن، من حيث املبدأ، شلك وحمتوى أي ترصحي أو وثيقة        وخالفا  ذل

 "1" ( )أ(1) 8القاعدة 

 الميني أو اإلعالن اخلاص ابملبتكر 

 خيطر املدير يصدر إعالانجاز ذلكل البدل أن  ،يقتيض تقدمي ميني أو إعالن من املبتكر 1999إذا اكن القانون الوطين لبدل ملزتم بوثيقة 

 العام للويبو بذكل. وجيب أن حيدد اإلعالن شلك وحمتوى أي ترصحي أو وثيقة. 

 ".هوية املبتكرت "وينبغي المتيزي بني هذا اإلعالن واإلعالنني املشار إلهيام حت

 . التصمميوجيب أن يتضمن الطلب ادلويل اذلي حيتوي عىل تعيني الطرف املتعاقد اذلي قدم اإلعالن أيضا بياانت تتعلق هبوية مبتكر 

 "2( )أ( "1) 8القاعدة 

 التصممي وحدة 
حيتوي عىل رشط يفيد بأن التصاممي اليت تكون موضع الطلب ذاته ينبغي  1999منضم إىل وثيقة  لطرف متعاقدإذا اكن القانون الوطين 

إىل نفس اجملموعة أو الرتكيبة املتعلقة  التصامميأو وحدة الاس تخدام، أو أن تنمتي  ،وحدة اإلنتاج أو ،أن تتطابق مع رشط وحدة التصممي

 يصدر إعالانأن  الطرف املتعاقدجاز ذلكل  ،أو أن التصممي الوحيد املس تقل واملمزي هو وحده املطالب به يف الطلب الواحد ،ابألصناف

 املعنية.  خيطر املدير العام للويبو بذكل. وينبغي أن يكون اإلعالن شامال ومفصال وحمددا فامي يتعلق ابملتطلبات

ة التصممي. وجيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي قدم اإلعالن أن يرفض آاثر التسجيل ادلويل ابنتظار الامتثال للرشط احملدد بوحد

 سبب الرفض. لتفادي، جيوز تقس مي التسجيل ادلويل إىل مكتب ذكل الطرف املتعاقد الرفض بذكلخطار اإلعقب و 

 يف حاةل تعينييف الطلب ادلويل حىت  تصممي 100وجيدر التذكري بأن رشط وحدة التصممي ال يؤثر يف حق املودع يف إدراج ما يصل إىل 

رشط ل التسجيل ادلويل  استيفاء بسبب عدمالطرف املتعاقد اذلي قدم اإلعالن. ومع ذكل، من أجل منع حدوث حاالت رفض حممتةل 

يقدمه الطرف  التصمميقد يرغب املودع يف أن يأخذ يف الاعتبار أي إعالن عن وحدة  ،املعمول بهون للقان مبوجبوحدة التصممي 

"، ؟DM/1 س امترةالا أو اإللكرتونية eHagueواهجة كيفية تقدمي طلب دويل: يرىج الرجوع إىل "و املتعاقد اذلي تطلب فيه امحلاية. 

 "(.وحدة التصممي"، "رفض امحلاية" أو "و/أو النسخ و/أو العينات التصاممي: عدد 6البند "

 (1) 13املادة  99
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 إرشادات بشأن التصاممي املتعددة

متعددة يف طلب دويل من أجل  تصاممياإلرشادات اخلاصة بتضمني  تضع         . ذلكل، و  آخرإىل  بدلقد ختتلف معايري وحدة التصممي من 

أن مفاده  1999 وثيقة( من 1) 13التشاور مع األطراف املتعاقدة اليت أخطرت بإعالن مبوجب املادة عد تفادي حاالت الرفض احملمتةل ب

احامتل رفض إىل التخفيف من خماطر  تكل اإلرشادات دفهتبه عىل متطلبات خاصة تتعلق بوحدة التصممي، و  قانوهنا املعمولحيتوي 

 .قامئا بذاته               دليال  شامال  أو  اال ميكن اعتباره تكل اإلرشادات. ومع ذكل، جتدر اإلشارة إىل أن اليت تنمتي إلهيا اكتبامل

 الرشوط املتعلقة ابملناظر 

أو اليت  التصمميبعض املناظر احملددة للمنتج أو املنتجات اليت تشلك  يطلب 1999املنضم إىل وثيقة  ملتعاقدالطرف اإذا اكن مكتب 

 املطلوبةاملناظر  حيث حيدد فيه املدير العام للويبو خيطر يصدر إعالانأن  الطرف املتعاقدجاز ذلكل  ،التصمميسيس تخدم ألجلها 

لبت فهياوالظروف اليت  أو أكرث  ،ثنايئ األبعادأو املنتج  التصممياإلعالن أكرث من منظر واحد إذا اكن  يطلب. ومع ذكل، ال جيوز أن          ط 

 من س تة مناظر يف احلاالت اليت يكون فهيا املنتج ثاليث األبعاد. 

اذلي قدم اإلعالن ميكنه رفض آاثر التسجيل ادلويل إىل حني الامتثال  الطرف املتعاقدأن مكتب  يفاألثر املرتتب عىل اإلعالن يمتثل و 

 "(.احملددة أو الكشف الاكيف عن التصممي املناظر"، "رفض امحلاية)يرىج الرجوع إىل ". احملددة ناظرامل لرشط 

 (3) 9القاعدة 

 

 رفض امحلاية 

 ( )ب(1) 18متديد همةل اإلخطار ابلرفض )القاعدة 

وثيقة  مبوجب لطرف متعاقد معنيمن حيث املبدأ، تبلغ الفرتة اليت جيب عىل املكتب اإلخطار ابلرفض س تة أشهر. ولكن ابلنس بة 

 :شهرا يف احلالتني التاليتني 12ذه الفرتة إىل ، جيوز متديد ه1999

 "،مكتب فاحصاملكتب هو " •

 . التصممي إجراء لالعرتاض عىل تسجيل عىل ينص القانون الوطينأو أن  •

اذلي ينبغي أن حيدث عادة بعد منح " اإلبطالوبني إجراء " أعاله إجراء الاعرتاض املشار إليه يف الرشط الثاينوجيب المتيزي بني 

 ويف هذه احلاةل، لن يلزم متديد فرتة الرفض.  ،امحلاية

 ( )ب(1) 18القاعدة 

 التسجيل ادلويل نفاذاترخي 

 ("1( )ج( "1) 18ادلويل )القاعدة التسجيل  نفاذاترخي 

أيضا أن يذكر أن التسجيل ادلويل س يحدث األثر  "(( )ب1) 18متديد همةل اإلخطار ابلرفض )القاعدة ت إلعالن املشار إليه يف "جيوز ل

التارخي املشار إليه يف تكل املادة ولكن  واذلي قد يتأخر عنالتارخي احملدد يف اإلعالن موعد أقصاه يف  ( )أ(2) 14املادة املشار إليه يف 

 جيب أال يتجاوز س تة أشهر بعد التارخي املذكور. 

وضع النظام اذلي ميكن أن يؤدي فيه التسجيل ادلويل إىل منح امحلاية مبوجب القانون الوطين  يفاألثر املرتتب عىل ذكل اإلعالن يمتثل و 

 ولكن جيب أن يكون ذكل يف غضون س تة أشهر من اترخي الانهتاء.  ،بعد انهتاء فرتة الرفض

https://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html
https://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html
https://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html#specific
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#Examining_Office
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#Examining_Office
http://www.wipo.int/hague/en/guide/invalidation.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/invalidation.html
https://www.wipo.int/hague/en/docs/hague_system_regulations.pdf#rule18
https://www.wipo.int/hague/en/docs/hague_system_regulations.pdf#rule18
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#extension_refusal_period
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article14
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يلزم إصدار بيان مبنح امحلاية املنصوص علهيا  ،إلعالن أي أس باب للرفضوجتدر اإلشارة إىل أنه يف حال مل جيد مكتب البدل اذلي قدم ا

 البدل.  ذكل( فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل اذلي يعني 1)اثنيا( ) 18يف القاعدة 

 "1( )ج( "1) 18القاعدة 

 ("2( )ج( "1) 18ويل )القاعدة التسجيل ادل اترخي نفاذ

أيضا أن يذكر أن التسجيل ادلويل س يحدث األثر  "( )ب((1) 18قاعدة متديد همةل اإلخطار ابلرفض )الإلعالن املشار إليه يف "جيوز ل

متنح فيه امحلاية وفقا لقانون الطرف املتعاقد اذلي مل يبلغ فيه أي قرار بشأن منح امحلاية  اذلي وقتاليف  ( )أ(2) 14املادة املشار إليه يف 

 . املطبقةعن غري قصد يف غضون فرتة الرفض 

أن يس تمكل الفحص  يف ظلها احلفاظ عىل بعض الظروف الاس تثنائية اليت ال يس تطيع املكتب يفهذا اإلعالن  املرتتب عىلويمتثل األثر 

، مثل الكوارث غري متوقعةف وظر عىل سبيل املثال، بسبب  ،املوضوعي كام يقتضيه القانون الوطين يف غضون فرتة الرفض املطبقة

 خالف اإلعالن عىل ،تطبيق هذا اإلعالن عىل احلاالت الاس تثنائية وعىل أساس لك حاةل عىل حدةالطبيعية. وذلكل ينبغي أن يقترص 

 ، أعاله. ("1( )ج( "1) 18ل ادلويل )القاعدة التسجي اترخي نفاذاملشار إليه يف "

يلزم إصدار بيان مبنح امحلاية املنصوص علهيا  ،وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حال مل جيد مكتب البدل اذلي قدم اإلعالن أي أس باب للرفض

 ( فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل اذلي يعني فيه البدل. 1)اثنيا( ) 18يف القاعدة 

 "2( )ج( "1) 18القاعدة 

 أثر التغيري يف امللكية 
يف ذكل البدل إىل  يثعترب انفذااملدير العام للويبو بأن تدوين تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل ال  ،، يف إعالنخيطرجيوز ألي بدل أن 

 أن يتسمل مكتبه البياانت أو الواثئق احملددة يف ذكل اإلعالن. 

 (2) 16املادة  99

 ول ة دداملكتب املشرتك لع
 :، جاز لها أن ختطر املدير العام للويبوالتصامميإذا قامت عدة دول بتوحيد ترشيعاهتا احمللية بشأن 

 أن املكتب املشرتك هو اذلي حيل حمل املكتب الوطين للك مهنا، ب •

 طرف متعاقد واحد ألغراض اتفاق الهاي. يه  ةاملوحد اتطبق علهيا الترشيعت أن لك أقالميها اليت وب •

 (1) 19املادة  99؛ (1) 30املادة  60

 السجالت الرمسية 
 ظام الهاي.يه املنشور الرمسي للتسجيالت املودعة يف السجل ادلويل لن نرشة التصاممي ادلولية

 املس تخرجات والصور املصدقة
املس تخرجات والنسخ املصدقة يه معلومات رمسية من السجل ادلويل. وتعترب املس تخرجات والنسخ املصدقة مفيدة أيضا للمطالبة 

 . اتفاقية ابريسابألولوية بناء عىل 

 ،فامي يتعلق بأي تسجيل دويل منشورو ثالثة حىت نرش التسجيل ادلويل. ال طراف ابلنس بة لأل                                 ويظل  الطلب والتسجيل ادلوليان رسيني 

 :التاليةملعلومات من املكتب ادلويل، مقابل دفع الرسوم املقررة، توفري ا متسأن يل ي خشص جيوز أل

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=355960
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=355960
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article14
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#effect_rule18_1_c_i
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=355960
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article16
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284501
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article19
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/index.html
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 ؛مس تخرجات من السجل ادلويل •

)عادة، "واثئق  التسجيالت املودعة يف السجل ادلويل أو يف البنود املوجودة يف ملف التسجيل ادلويلصور مصدقة عن  •

 ؛األولوية"(

 ؛صورة غري مصدقة عن التسجيالت املودعة يف السجل ادلويل أو يف البنود املوجودة يف ملف التسجيل ادلويل •

 ؛دلويلمعلومات كتابية عن حمتوايت السجل ادلويل أو ملف التسجيل ا •

 صور العينات.  •

 .جدول الرسوميف هذه وترد رسوم خدمات املعلومات 

إىل رمق التسجيل ادلويل أو رمق الطلب )الرمق  لامتسوللحصول عىل هذه املس تخرجات أو النسخ أو املعلومات، جيب أن يشري الا

 .خدمة الاتصال بالهايالالامتس عرب يوىص بتقدمي و املكون من تسعة أرقام أو "الويبو" + الرمق( اذلي حدده املكتب ادلويل. 

تقترص عىل مل ينرش بعد تسجيل دويل  أو معلومات تتعلق بأي طلب دويل أوأو نسخة  وجتدر اإلشارة إىل أن إماكنية الامتس مس تخرج

  املعني دلى املكتب ادلويل. وكيهلأو صاحب ذكل التسجيل ادلويل أو  ادلويل املودع

 فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية (DASواثئق األولوية وخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )
ويقدم املكتب ادلويل  حبد ذاته مبثابة أساس للمطالبة ابألولوية يف طلب الحق وطين أو إقلميي أو دويل.جيوز أن يكون الطلب ادلويل 

 نسخة مصدقة من هذا الطلب ادلويل )"وثيقة األولوية"( بناء عىل طلب من املودع أو صاحب الطلب.

 حيث يتيح اخليارات التالية:( ابعتباره "مكتب إيداع" DASلنفاذ الرمقي )ل  الويبو يشارك املكتب ادلويل يف خدمةيف هذا الصدد، و 

        ال ي شرتط       جماان  ) تاح   ي  اذلي ( DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )رمز  احلصول عىل أو صاحب الطلب طلب للمودعجيوز  •

هذا إىل املاكتب الس تعادة وثيقة األولوية، إذا ( DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )ميكن إرسال رمز و أولوية(.  أية وثيقة تقدمي

ملزيد و . الصناعية الوطنية" التصاممي طلباتالهاي ادلولية" أو " طلبات"مكتب نفاذ" لـ " تكل اخلدمة مبثابةاكنت تشارك يف 

 .اإللكرتوينموقع الويبو واملاكتب املشاركة، يرىج الرجوع إىل عن تصاممي خدمة النفاذ الرمقي من املعلومات 

مشفوعة برمز خدمة                          )توق ع وي صدق علهيا رمقيا( PDFبنسق                                          أو صاحب الطلب أن يطلب وثيقة أولوية ت تاح للمودعجيوز  •

دد رسوم وثيقة األولوية يف DASالويبو للنفاذ الرمقي )  .جدول الرسوم                              (. وحت 

 نرش البياانت
 . FTPخادم ، عرب XMLيف شلك قابل للقراءة ابحلاسوب،  نرشة التصاممي ادلوليةميكن الاطالع عىل البياانت الواردة من 

 :وتنطبق املعايري التالية

 ؛خرى: رموز من حرفني لمتثيل ادلول والكياانت واملنظامت األST.3املعيار  •

 (XML: معاجلة املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة )ST.96املعيار  •

 

ولكن ليس ابلنس بة إىل ادلول األعضاء يف الاحتاد نظمة األفريقية للملكية الفكرية ينطبق هذا عىل سبيل املثال عىل ادلول األعضاء يف امل  1

 من خالل املاكتب الوطنية اخلاصة هبا(. التصاممياألورويب )حيث ميكن أيضا احلصول عىل حامية 

 (.لكسمربغ وهولندا )بدلان بنيلوكساملكتب املشرتك لبلجياك و  ل مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية، وهوهذا الوضع يقاب 2

  .1934 وثيقةلقامئة أيضا أعضاء اتفاق الهاي امللزتمة بتتناول هذه ا 3

http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=10589
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
ftp://ftpird.wipo.int/wipo/hague/
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
https://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-96-01.pdf
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 معلومات عامة

 التواصل مع املكتب ادلويل
 :التواصل كجزء من اإلجراء ادلويل، ويهللتواصل  ممكنة طرائقهناك ثالثة 

 ؛بني املكتب ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد •

 ؛وكيهلبني املكتب ادلويل واملودع أو صاحب التسجيل أو  •

 تشملاألخرية، اليت ال التواصل  طرائق وتوجدأو صاحب التسجيل )أو الوكيل( ومكتب الطرف املتعاقد.  املودعبني  •

هذه عىل القانون واملامرسات املتبعة يف الطرف املتعاقد التواصل  تقترص طرائقنطاق اتفاق الهاي. و  مضناملكتب ادلويل، 

لربيد التواصل مع مكتب ما اب عن طريقمن عدمه  رفض امحلاية إيداع الطعن يف يثعترباملعين. فعىل سبيل املثال، 

لفاكس أو ابلوسائل اإللكرتونية مسأةل تقررها الترشيعات و/أو املامرسات املتبعة يف ذكل الطرف املتعاقد اب أو اإللكرتوين

 املعني. 

  2القاعدة ؛ "5"( 1) 1القاعدة 

  طرائق التواصل مع املكتب ادلويل
        ال ت قبل املكتب ادلويل كتابيا أو مطبوعا أو غري ذكل. وإىل  أو صاحب التسجيل أو مكتب املودعجيب أن يكون التبليغ اذلي يرسهل 

مرقوان بلوحة . وجيوز أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوعا أو التبليغ توقيع صاحبه أن يتضمن جيبو خبط اليد.  املصاغة التبليغات

ميكن  ،يتعلق ابلتواصل اإللكرتوين والاتصاالت من خالل حساابت املس تخدمني املتاحة عىل موقع الويبو اإللكرتوين. وفامي مفاتيح

عىل النحو اذلي حيدده املكتب ادلويل أو الاتفاق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب تحديد الهوية ل التوقيع بطريقة  الاس تعاضة عن

جيب الاستيقان من الاتصاالت من خالل حساابت املس تخدمني  ،من التعلاميت اإلدارية )أ( 205ابلبند معال و املعين، حسب احلال. 

 من خالل اس تخدام امس املس تخدم ولكمة الرس اخلاصة بصاحب احلساب. 

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  205البند  ؛من التعلاميت اإلدارية 202البند ؛ من التعلاميت اإلدارية)أ(  201البند 

 وميكن إرسال التبليغات املوهجة إىل املكتب ادلويل ابليد أو إرسالها ابلربيد أو ابلوسائل اإللكرتونية. 

 التبليغات املرسةل ابلربيد 
 :العنوان التايل إىلأخرى،  تسلميخدمة وميكن إرسال أي تبليغ إىل املكتب ادلويل ابلربيد من خالل خدمة بريدية أو 

World Intellectual Property Organization 

34, Chemin des Colombettes, P.O. Box 18, 

CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

 

وإذا أرسلت عدة واثئق إىل املكتب ادلويل يف مغلف، فينبغي أن تكون مصحوبة بقامئة حتدد لك مهنا. ويعمل املكتب ادلويل املرسل بأي 

 اختالف بني القامئة وما ورد يف الواقع. 

 ت اإلداريةمن التعلامي)ب(  201البند 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule1
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule2
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
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 [ لتبليغات املرسةل ابلفاكس ]حذفتا
 من التعلاميت اإلدارية.  203حلذف البند          ، نظرا  2019 يناير 1ول منمت إهناء اس تخدام الفاكس لالتصال مع املكتب ادلويل يف األ

 التبليغات املرسةل ابلوسائل اإللكرتونية
مبا يف ذكل تقدمي  من هجة أخرى، املكتب ادلويل،و أو صاحب التسجيل أو مكتب الطرف املتعاقد، من هجة،  املودعأي اتصال بني 

 ابإلضافة إىل ذكل، ميكن اس تخدام و .(اإليداع والتجديد)( eHagueاإللكرتوين )عىل سبيل املثال من خالل اإليداع  ،طلب دويل

واثئق األولوية وخدمة أو طلب واثئق األولوية من املكتب ادلويل )راجع " الواثئقإلجراء اس تفسارات أو تقدمي  خدمة الاتصال بالهاي

عىل الرمغ مما ورد أعاله، جيوز إجراء الاتصاالت اإللكرتونية بني املكتب و "(. ( فامي يتعلق ابلطلبات ادلوليةDASالويبو للنفاذ الرمقي )

  املكتب ادلويل واملكتب املعين.واملكتب ادلويل بطريقة يتفق علهيا بني

أي أن ، ين بني ماكن إرسال الاتصال وجنيفبسبب الفارق الزمو ، ب ادلويل ابلوسائل اإللكرتونيةيف حال إرسال تبليغ إىل املكتو

بأنه هو من التارخيني  األبكريعترب التارخي  ،عن اترخي اس تالم املكتب ادلويل للتبليغ الاكملخمتلف  التارخي اذلي انطلق فيه اإلرسال

 . التبليغ املكتب ادلويل فيه تسملاذلي تارخي ال 

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  204البند ؛ من التعلاميت اإلدارية 205البند ؛ من التعلاميت اإلدارية)أ(  204البند 

التبليغ ، ابس تالم ةإلكرتوني بوس يةل ،املكتب ادلويل فورا فسيبلغهالوصول إليه،  وإماكنيةحتديد املرسل  ويف حاةل القدرة عىل

اترخي الاس تالم  اإلقرار(. وجيب أن يتضمن هذا مقروءانقصا أو غري )عىل سبيل املثال إذا اكن  نقص يشوب التبليغأي بو  ،اإللكرتوين

 يف حاةل الطلب ادلويل. 

 اإلداريةمن التعلاميت )ب(  204البند 
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 الرمسيةنظام الهاي اس امترات 
حني عىل املوقع اإللكرتوين فضال عن االنسقني املت. وتشمل الاس امترات الرمسية الك الاس امترات الرمسيةاملكتب ادلويل مجيع  يضع

ملكتب  اإللكرتوينعىل موقع الويبو اإللكرتوين أو عىل املوقع  أخرى واهجات إلكرتونية          وقد ت تاح. (eHagueالواهجات اإللكرتونية )

، ميكنه إاتحة إليداع غري املبارشاب، 1999من وثيقة  (1) 4للامدة يسمح، وفقا  اذلي الطرف املتعاقد. وجيدر التذكري بأن الطرف املتعاقد

 واهجة لإليداع اإللكرتوين عىل املوقع اإللكرتوين ملكتبه. 

 "6( "1) 1القاعدة  ؛(1) 4ادة امل 99

الاس امترات اخلاصة هبم.  إنشاءللماكتب أو املودعني أو أحصاب املعارف  ميكنكبديل الس تخدام الاس امترة اليت يعدها املكتب ادلويل، و 

ذاتيا مقبوةل دلى املكتب ادلويل رشيطة أن يكون لها نفس احملتوايت والنسق املتبع يف الاس امترات  اليت أنشئتوهذه الاس امترات 

 الرمسية. 

 "6( "1) 1القاعدة 

كام هو احلال يف الاس امترات املعمتد والتصممي  املرتوك احلزي ذاتيا إىل نفس اليت أنشئت الاس امتراتال حتتاج العنارص الواردة يف هذه 

بند معني كام هو ل  أكرب حزييه أن ختصيص  الاس امتراتهذه  املس تفادة عند توليداليت يضعها املكتب ادلويل. ويف الواقع، من املزااي 

دي إىل ميكن أن يؤ  ،التصامميأسامء عدة مودعني، أو يوجد عدد كبري من بعىل سبيل املثال، يف حال اكن الطلب ادلويل  ؛مطلوب

 :أوراق تمكيلية. ومع ذكل، جيب مراعاة الرشوط التاليةاس تخدام جتنب احلاجة إىل 

 ؛، مكتوبة عىل جانب واحد فقطA4 بنسقجيب أن تكون الاس امترة  •

 ؛بنفس الرتتيب، يف الاس امترة الرمسية اليت يضعها املكتب ادلويل ،رتقميها وعناويهناب توي عىل نفس البنود محت جيب أن  •

غري قابل "مثل  ،اسبينبغي إدراجه مع بيان من ينبغي حذف هذا البند، بلال ، عدم اس تخدام بند أو عدم انطباقه حاليف  •

اس امترة مودلة ذاتيا  يتضمن الطلب ادلويل املقدم يف، إذا مل وعىل سبيل املثال ؛"أو "غري مس تخدم أو "ال يشء" "للتطبيق

مع بيان مناسب من قبيل: "مطالبة  14و 12البندين بني  ،ينبغي أن تشمل الاس امترة املدخل املعين ،مطالبة ابألولوية

 ".ابألولوية: ال ينطبق

 األوراق التمكيلية 
يف حاةل طلب دويل، ألن هناك أكرث من  ،يف احلاالت اليت يكون فهيا احلزي املتاح يف أي جزء من الشلك غري اكف )عىل سبيل املثال

(. ذاتيا اليت أنشئت( واحدة أو أكرث من األوراق التمكيلية )ما مل تس تخدم الاس امترة ةأو أكرث من مطالبة واحدة ابألولوي ،احدمودع و 

وبعد ذكل، تقدم املعلومات بنفس الطريقة املطلوبة يف ، ورمق البند DMالاس امترة اإلشارة إىل  يف الورقة التمكيليةومن الرضوري 

 الاس امترة نفسها. وينبغي بيان عدد األوراق التمكيلية املس تخدمة يف اخلانة املقدمة يف بداية الاس امترة. 

 بيان التوارخي 
 ،ليه الس نة يف أربعة أرقامت و ، رمقنيرمق الشهر يف  يليه ،الاس امترة الرمسية من اليوم يف رمقني املدرج يف تارخيلل وجيب أن يتألف أي بيان 

 عىل الشلك 2014أبريل  1)/(. فعىل سبيل املثال، من املقرر كتابة اترخي  خط مائليفصل بيهنا و ألرقام العربية اب ها مكتوبةلك 

"01/04/2014." 

 غري الرمسيةنظام الهاي اس امترات 
اس تخدام هذه          وال ي عترب غري الرمسية، مثل جتديد التسجيل ادلويل.  س امتراتالا بعضابإلضافة إىل الاس امترات الرمسية، تتاح 

 .املس تخدمني تيسري األمور عىلمن أجل املكتب ادلويل  بل يتيحها؛ االاس امترات إلزامي
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 حساب املهل
بعض التبليغات. وعادة ما يكون التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل هو التارخي اذلي  فهيا تسلميالزمنية اليت جيب  املهليضع نظام الهاي 

 ؛ملكتب الطرف املتعاقد املعني أن خيطر برفض امحلايةفهيا املهةل اليت جيوز                وت س تثىن من ذكلجيب أن يس تمل فيه املكتب ادلويل التبليغ. 

البند التارخي اذلي يرسل فيه املكتب واإلخطار املوجه إىل املكتب ادلويل واذلي يعد حاسام )يرىج الرجوع أيضا إىل  يف هذه احلاةلوهو 

حتسب وفقا للقواعد  ،ني اترخي انقضاء تكل املهةل(. وأي تبليغ من املكتب ادلويل يشري إىل همةل زمنية تبمن التعلاميت اإلدارية 501

 التالية:

يف نفس اليوم والشهر اذلي بدأت فيه  ،انهتاء الفرتة اليت مت التعبري عهنا يف الس نوات السابقة، يف الس نة الالحقة ذات الصةل •

تنقيض يف فإهنا  ،اترخي من هذا القبيل فرباير وتنهتيي يف الس نة اليت ال يوجد فهيا 29ابس تثناء تكل الفرتة اليت بدأت يف  ،الفرتة

؛ 2018عام فرباير  20يف  2008فرباير  20 من اعتباراس نوات  10عىل سبيل املثال، تنهتيي فرتة من  .2008فرباير  28

 ؛2018فرباير  28يف  2008فرباير  29س نوات اعتبارا من  10فرتة وس تنهتيي 

 (1) 4القاعدة 

 ،يف اليوم اذلي اكن هل نفس رمق احلدث اذلي بدأ فيه الفرتة ،ابلشهور تنقيض يف الشهر الالحق املعين يثعرب عهناأي فرتة  •

اليت يف اليوم األخري من الشهر. فعىل سبيل املثال، تنهتيي فرتة شهرين تنهتيي املهةل فإن يوم هبذا الرمق،  حاةل غياب ابس تثناء

 ؛أبريل 30يف التارخي نفسه يف  اليت تنطلق فرتة ثالثة أشهر يف حني تنهتيي ،مارس 31يناير يف  31يف تنطلق 

 (2) 4القاعدة 

ابألايم يف اليوم التايل اذلي وقع فيه احلدث املعين. فعىل سبيل املثال، ترتاوح فرتة عرش أايم اليت          ي عرب عهناتبدأ أي فرتة  •

 حتسب من حدث وقع يف اليوم الثاين عرش من الشهر، تنقيض يف اليوم الثاين والعرشين من ذكل الشهر. 

 (3) 4القاعدة 

أمام                                                                                                إذا اكنت الفرتة اليت جيب أن يتلقى فهيا املكتب ادلويل بالغ ا س تنهتيي يف يوم ال يكون فيه املكتب ادلويل مفتوح ا  •

. وتوحض األمثةل التالية الوضع: يف حاةل الفرتة اليت              املكتب مفتوح امجلهور، فس تنهتيي صالحيته يف اليوم التايل اذلي يكون فيه ا

لتارخي الهنايئ يف حاةل اس تالم التبليغ يف الوفاء اب فسيمت ،جيب أن يتسمل فهيا املكتب ادلويل التبليغ يوم السبت أو األحد

يناير  1أكتوبر يف  1الاثنني التايل )ابفرتاض أن الاثنني ليس عطةل رمسية(. واثنيا، لن تنهتيي فرتة من ثالثة أشهر تبدأ من 

امئة ابألايم اليت ال قموقع الويبو اإللكرتوين )أي يوم عطةل رمسية يف املكتب ادلويل( ولكن يف اليوم املقبل للعمل. وتنرش يف 

 يتوقع من خاللها فتح املكتب ادلويل للجمهور خالل الس نة التقوميية احلالية والس نة التقوميية التالية. 

 (2) 26القاعدة  ؛(4) 4القاعدة 

( جيب أن يرسل املكتب إىل املكتب ادلويل مدة تنقيض يف اليوم التبليغ )مثل إخطار رفض امحلاية ابملثل، إذا اكنت الفرتة اليت يشملهاو

وس تنهتيي يف اليوم الالحق القادم اذلي يكون فيه املكتب مفتوحا. وجتدر اإلشارة  ،اذلي ال يكون فيه املكتب املعين مفتوحا أمام امجلهور

 إىل أن هذا ينطبق فقط عندما حتدد الفرتة املعنية من حيث التبليغ اذلي يرسهل املكتب يف تكل الفرتة. 
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ويف هذه  ؛الفقرة السابقة      ت طبق ،الفرتة ومن هجة أخرى، إذا اكنت الفرتة حمددة من حيث التبليغ اذلي يتلقاه املكتب ادلويل يف تكل

 . التأخر يف اس تالم املكتب ادلويل عىل أساس أن إرساهل قد تأخر بسبب إغالق املكتب اذلي أرسهل اعتباراحلاةل، ال ميكن 

 (4) 4القاعدة 

 عذر التأخر يف مراعاة املهل 
الطرف                                                                                                                قد ي قبل عذر التأخر يف مراعاة املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة بشأن اختاذ إجراء ما أمام املكتب ادلويل عندما يثبت 

، عىل سبيل املثال، احلرب تكل القوة القاهرة. وتشمل أحداث قوة قاهرةاملعين، مبا يريض املكتب ادلويل، أن هذا التأخر اكن بسبب 

خدمات الربيد أو التسلمي أو الاتصاالت اإللكرتونية اخلارجة  وتعطلوالثورة والاضطراب املدين واإلرضاب والكوارث الطبيعية واألوبئة 

 عن س يطرة الطرف اذلي يطلب عذر التأخري.

 ( 1) 5القاعدة 

عدم الالزتام مبهةل زمنية إال إذا تلقى املكتب ادلويل ادلليل، أو البيان اذلي حيل حمل ذكل ادلليل، ومت اختاذ اإلجراء عذر  ولن يقبل

  س تة أشهر بعد انهتاء املهةل املعنية. ويف موعد أقصاهمعقول،  بنحواملقابل أمام املكتب ادلويل، يف أقرب وقت ممكن 

 (3) 5القاعدة 

 اللغات 

 الطلبات ادلولية 
 . املودع أو الفرنس ية أو اإلس بانية حس امب خيتارهإلنلكزيية جيوز إيداع طلب دويل اب

 (1) 6القاعدة 

 جيب أن يكون أي تبليغ يتعلق ابلطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل و 

أو صاحب التسجيل  املودعابإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية، يف حال اكن هذا التبليغ موجه إىل املكتب ادلويل من قبل  •

 ؛أو املكتب ادلويل

، ما مل يبلغ ذكل املكتب املكتب ادلويل بأن أي تبليغات املكتب ادلويل التبليغ إىل مكتب لغة الطلب ادلويل، عندما يوجهب •

 ؛لكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانيةمن هذا القبيل جيب أن تكون ابللغة اإلن

 املودعما مل يعرب  ،تبليغ موجه من قبل املكتب ادلويل إىل املودع أو صاحب التسجيللغة الطلب ادلويل، يف حال اكن ال ب •

 أو صاحب التسجيل عن رغبته يف أن تكون لك هذه التبليغات ابللغة اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية. 

 (3) 6القاعدة 

 ،يتعني تدويهنا ونرشها إزاء ذكل التسجيل ادلويل بياانت ، إىل جانب أيالنرشة يف      وي نرشالتسجيل ادلويل يف السجل ادلويل        وي دون

 إلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية.اب

 (2) 6القاعدة 
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 انفذة اعتبارا 6القاعدة ، ال تزال ادلولية النامجة عن تكل الطلبات والتسجيالت 2010أبريل  1وفامي خيص الطلبات ادلولية املودعة قبل 

إىل جانب أي بياانت يتعني تدويهنا  ،النرشة. وعليه، يكون تدوين التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل ونرشه يف 2010أبريل  1من 

 . فقط ابللغتني اإلنلكزيية والفرنس ية ،ونرشها إزاء ذكل التسجيل ادلويل

 (2) 37القاعدة 

 الرتمجة 
 وجيوز للمودع أن يرفق. النرشةيف السجل ادلويل ونرشها يف  زمة للتسجيالت اليت يتعني إدراهجاالرتمجة الال يتوىل املكتب ادلويل إجناز

فإنه يقوم ، حصيحةبأهنا  لرتمجة املقرتحةاملكتب ادلويل ا وإذا مل يعتربرتمجة مقرتحة ألي نص وارد يف الطلب ادلويل. بالطلب ادلويل 

 بشأن التصحيح املقرتح.  همالحظاتبإبداء  خالل شهر واحد من ادلعوة املودع إىل القيام بتصحيحها ويدعو

 (4) 6القاعدة 

  تسديد الرسوم للمكتب ادلويل
يف حاةل  ،املرفق ابلالحئة التنفيذية املشرتكة جدول الرسومحتدد مبالغ الرسوم املس تحقة ادلفع بناء عىل طلب دويل أو تسجيل دويل يف 

 الرسوم الفردية اليت حيددها الطرف املتعاقد املعين. 

 (1) 27القاعدة 

، جيوز أيضا تسديد  يتعلق ابلطلب ادلويل بوجه خاصجيوز للمودع أو صاحب التسجيل دفع الرسوم مبارشة إىل املكتب ادلويل. وفامي

الرسوم عن طريق مكتب الطرف املتعاقد للمودع إذا أودع الطلب من خالل ذكل املكتب ويقبل املكتب حتصيل تكل الرسوم وإرسالها 

 إىل املكتب ادلويل. 

 )أ( و )ب( (2) 27القاعدة 

 معةل السداد 
للمكتب ادلويل ابلفرنك السويرسي. وجيوز ألي مكتب يوافق عىل حتصيل الرسوم وحتويلها أن  ادلفع جيب دفع مجيع املبالغ املس تحقة

 ولكن املبلغ اذلي يرسهل املكتب إىل املكتب ادلويل جيب أن يكون ابلعمةل السويرسية.  ،بعمةل أخرى املودعجيمع املدفوعات من 

 (1) 28القاعدة 

  السدادطريقة 
 :جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل

 ؛حساب جار يف الويبو عن طريق اخلصم من •

 ؛إىل حساب الويبو املرصيف أو احلساب الربيدي للويبو بتحويل األموال •

 ؛تب الوالايت املتحدة األمريكية()مثل مك  غري املبارش يقبل ادلفعهذا املكتب  إذا اكن من خالل مكتب اإليداع غري املبارش •

وفر مجموعة يي واذل التجديد( وأ)اإليداع  (eHague) اإليداع اإللكرتوينعرب نظام لدلفع عرب اإلنرتنت متاح عند اس تخدام  •

 من طرق ادلفع وفقا للبياانت العامة للمس تخدم. 

 التعلاميت اإلداريةمن  801 بندال 
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عىل  احلصولأنه من املفيد  ،معامالت متكررة مع املكتب ادلويل ممن هلاملودع أو صاحب التسجيل أو الوكيل أو مكتب وقد جيد 

 . ارتاكب خطأ فيهد من خماطر اخملالفات بسبب التأخر يف السداد أو حيالرسوم و . وهذا يبسط كثريا دفع الويبو دلىاحلساب اجلاري 

مع املعلومات اليت حتدد الطلب أو التسجيل املعين. وينبغي أن  ،ويف حاةل تسديد رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان الغرض من ادلفع

 :تشمل هذه املعلومات

 ؛)مثال من خالل بيان مرجع املس تخدم( ي يرتبط به ادلفعاذل التصمميو  املودعيف مرحةل الطلب ادلويل، امس  •

 وفامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية، امس صاحب التسجيل ورمق التسجيل ادلويل.  •

 (4) 27القاعدة 

من حساب جار يف  ويف حاىل السدادالويبو، ينبغي ذكر املبلغ. ي يف ار اجلساب احل من  اخلصم غري مت السداد بطريقة أخرىوإذا 

تعلاميت عامة للمكتب ادلويل بسحب أي من املبلغ الصحيح للمعامةل املعنية )عن طريق وضع عالمة يف اخلانة  تقدمييكفي  ،الويبو

 (.س امترة الرمسيةتشلك جزءا من الا املناس بة عىل صفحة سداد الرسوم واليت

أو  املودعوخيطر به الطرف ) احملدداملبلغ  وخيصم ،عىل أنه إرشادي فقطمعه ومع ذكل، إذا مت بيان مبلغ معني، يتعامل املكتب ادلويل 

 أو املكتب( اذلي أعطى التعلاميت.  وكيلصاحب التسجيل أو ال

  السداداترخي 
املكتب ادلويل  اس تمل إذا ،تعترب الرسوم مسددة يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب. ومع ذكل، يف حاةل التجديد

 قبل ثالثة أشهر من هذا التارخي.  أنه مت اس تالمهيعترب  ،جتديد التسجيل ادلويل اترخي وجوبقبل ثالثة أشهر من  املبلغ

 ( )د(1) 24القاعدة  ؛( )أ(5) 27القاعدة 

 التغري يف مبلغ الرسوم 
مقدار الرمس الواجب تسديده بني التارخي اذلي تغري طلب دويل عرب مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع و  يف حال إيداع

الرمس اذلي اكن صاحلا يف                          فإن الرمس اذلي ي عتد به هو ،املكتب الطلب والتارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل الطلبهذا يتسمل فيه 

 اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب ادلويل. 

 ( )أ(6) 27القاعدة 

  ، مفن مثالتجديداس تحقاق مقدار الرسوم املس تحقة ادلفع بني اترخي ادلفع واترخي تغري يف حال الامتس جتديد التسجيل ادلويل و و

 ؛الرمس اذلي اكن صاحلا يف اترخي ادلفعهو                       فإن الرمس اذلي ي عتد به، ل اترخي التجديدادلفع ثالثة أشهر قب مل يتجاوزإذا  •

 ( )ب(6) 27القاعدة 

 ،قبل ثالثة أشهر من اترخي الاس تحقاق                    ي عترب ادلفع أنه قد مت ،ثالثة أشهر من اترخي اس تحقاق التجديد إذا جتاوز ادلفع •

اترخي رجوع إىل "قبل ثالثة أشهر من التارخي احملدد )يرىج ال                                                 وابلتايل فإن الرمس اذلي ي عتد به هو الرمس اذلي اكن صاحلا 

 "(.ادلفع

 ( )د(1) 24القاعدة 
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فع رمس التجديد بعد التارخي احملدد، فإن الرمس   اذلي اكن صاحلا يف اترخي الاس تحقاق.                      اذلي ي عتد به هو الرمس                                               إذا د 

 ( )ب(6) 27القاعدة 

 يف التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل املبلغ.                                           فإن الرمس اذلي ي عتد به هو الرمس اذلي اكن صاحلا يف أي حاةل أخرى، 

 ( )ج(6) 27القاعدة 

 المتثيل أمام املكتب ادلويل 
أمام املودع  للترصف ابمس وكيل، جيوز تعيني بذكلدلى املكتب ادلويل. وإذا رغب  مبارشة إيداع طلب دويلب أن يقوم املودع ميكن

 املكتب ادلويل. 

 ( )أ(1) 3 القاعدة

مثال يف ى مكتب الطرف املتعاقد )دل وكيلالرشوط املتعلقة بتعيني وتقع ابلمتثيل أمام املكتب ادلويل.  إال ال تتعلق أحاكم نظام الهايو

رفض امحلاية( خارج نطاق نظام الهاي ويه مسأةل ال تتعلق ابلقانون واملامرسات املعمول هبا يف الطرف املتعاقد  ضدطعن حاةل التقدم ب

 املعين. 

 ال ينص نظام الهاي عىل أي رشط يتعلق ابملؤهالت املهنية أو اجلنس ية أو السكن.  ، أمام املكتب ادلويلوكيالبشأن من جيوز تعيينه و 

 وكيلطريقة تعيني 

 الطلب ادلويليف 
من اس امترة الطلب ادلويل  5يف البند  اإللكرتوين وعنوان بريده الربيدي هويل ببيان امس ذكل الوكيل وعنوانيف طلب د وكيلجيوز تعيني 

)DM/1( ( أو يف اجلزء املقابل من واهجة اإليداع اإللكرتوينeHagueوجيوز لل .)املعني هبذه الطريقة أن يوقع الطلب ادلويل يف  وكيل

: تعيني 5البند ي )يرىج الرجوع إىل "توكيل رمسادلويل أو أن يرفقه ب  للمودعلتوكيل الرمسي(. ومع ذكل، جيوز أن يوقع ا)انتفاء ا 19البند 

 يف واهجة اإليداع اإللكرتوين PDF"(. وينطبق ذكل أيضا عىل اإليداع اإللكرتوين. وميكن حتميل التوكيل الرمسي يف نسق وكيل

(eHague) . 

 ( )أ(2) 3القاعدة 

 )توكيل رمسي( يف تبليغ منفصل
 أو صاحب التسجيل.  املودعيف أي وقت يف اتصال منفصل. وجيب أن يكون التبليغ املنفصل موقعا من  وكيلجيوز أيضا تعيني 

 ( )ب(2) 3القاعدة 

رمسية الس امترة غري الا، أو من خالل ملء (ط)ألحصاب الطلبات فق eHague النظام إما من خالل واهجة الوكيل ميكن تعينيو 

(DM/7 ) املودعني وأحصاب الطلبات. من أجل تيسري األمور عىليتيحها املكتب ادلويل اليت 

املعني  وكيلال امسو  ،حيدد بوضوح الشخص اذلي وجه التعيني وأن يكون طولها إىل مدى أن يكون التبليغ رساةل بس يطة أيضا جيوزو 

 .املعينوالطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل  اإللكرتوينبريده  وعنوان الربيدي هوعنوان
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وقد يتعلق هذا التعيني بأي عدد من الطلبات أو التسجيالت ادلولية، رشيطة أن يمت حتديدها بشلك واحض وفردي. وال ميكن للمكتب 

إىل مجيع الطلبات والتسجيالت ادلولية ابمس املودع أو  وبشلك جامعي يشري ببساطةتبليغ من خالل  ،وكيلادلويل أن يقبل تعيني 

 صاحب التسجيل نفسه.

 فقطواحد  وكيل
واحد ابلنس بة  وكيلفامي يتعلق ابلطلب أو التسجيل ادلويل املعين. وابلتايل، إذا اكن التعيني يبني أكرث من فقط جيوز تعيني وكيل واحد 

. ويف حال وجود رشاكة أو رشكة من والكء                         الوكيل اذلي أ شري إليه أوال                    ال ي عترب معينا إال ذكل، دلويل نفسهلب أو التسجيل اإىل الط

                                                 وإذا أ شري إىل لك من الشخص الطبيعي والكيان القانوين،  وحيدا. وكيالالرباءات أو والكء الرباءات أو العالمات التجارية، يعترب ذكل 

 "(.XYZ ،John Doeانوين اذلي يس بق امس الشخص الطبيعي )عىل سبيل املثال "رشكة احملاماة                             فسي سجل الوكيل ابمس الكيان الق

 ( )ج(1) 3القاعدة  ؛( )ب(1) 3القاعدة 

 التعيني اخملالف لألصول
أو صاحب التسجيل  املودع ويقوم بإخطار. خمالف لألصولللرشوط املطبقة، يعترب املكتب ادلويل تعيينه  وكيلإذا مل ميتثل تعيني 

 وكيهلالتسجيل أو  يرسل لك التبليغات ذات الصةل إىل املودع أو صاحب ،ويف حاةل عدم الثيام ابلتصويب املطلوباملفرتض  وكيلوال

 املعني سابقا.

 ( )ج(2) 3القاعدة 

 به تدوين التعيني واإلخطار
بريده  وعنوان يديرب ال هوعنوان وكيلإىل جانب امس ال ،املكتب ادلويل ذكل يدونإذا اس توىف تعيني الوكيل الرشوط املعمول هبا، 

ن املعين.  وكيلمن املودع أو صاحب التسجيل وال يف السجل ادلويل وخيطر الك اإللكرتوين، يف السجل  لكرتويناإلالربيد  عناوين        وت دو 

                          ادلويل، ولكهنا ال ت تاح للغري.

 ( )أ( و )ب(3) 3القاعدة 

 التعيني نفاذ
تب ادلويل التبليغ )الطلب ادلويل، الامتس تسجيل تغيري أو تبليغ اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املك  حزي النفاذ تعيني وكيليدخل 

 منفصل( اذلي مت فيه التعيني. 

 ( )ب(2) 21القاعدة  ؛( )أ(3) 3القاعدة 

أو صاحب التسجيل. ويرتتب  املودعاملدون حسب األصول أن يوقع دامئا تبليغ أو ينفذ أية خطوة إجرائية أخرى بدال من  وكيلوجيوز لل

إىل املكتب ادلويل نفس األثر كام لو اكن قد أرسل إىل املكتب ادلويل من قبل املودع أو صاحب التسجيل.  وكيلالعىل أي تبليغ يرسهل 

ريسل إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل. ويرتتب اكن سأي تبليغ  وكيلال ، يرسل املكتب ادلويل إىلوكيلوابملثل، يف حال تدوين 

 لو اكن قد أرسل إىل املودع أو صاحب التسجيل. عىل أي تبليغ من هذا القبيل نفس األثر كام 

 )ج(( )أ( و)ب( و4) 3القاعدة 

من الاس تثناءات حمدود عدد ، ال يرسل املكتب ادلويل عادة تبليغات إىل املودع أو صاحب التسجيل. وهناك وكيليف حال تعيني و

 :لهذه القاعدة
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جيل ادلويل والوكيل )يرىج الرجوع إىل أو صاحب التس  املودعخيطر املكتب ادلويل لك من  ،يف حال طلب إلغاء التعيني •

 "(؛إلغاء التعيني"

 ( )ج(5) 3القاعدة 

انقضاء مدة امحلاية ملدة  منس تة أشهر يرسل املكتب ادلويل إشعارا غري رمسي إىل صاحب التسجيل ادلويل والوكيل قبل  •

 مخس س نوات؛

  23القاعدة 

 . وكيلالعندما تدفع الرسوم الاكفية ألغراض التجديد، خيطر املكتب ادلويل لك من صاحب التسجيل ادلويل و  •

 ( 3) 24القاعدة 

           ب أن ي فهم جي ،أو صاحب التسجيل املودعيشري هذا ادلليل إىل أي يشء يرسل إىل  عندمابرصف النظر عن هذه الاس تثناءات، و 

 .مسجل حسب األصول وكيلن من أرسهل أو مسح به هو أذكل عىل أنه إشارة إىل 

 وكيل تعينيتسجيل  إلغاء
إما من خالل  . وجيوز الامتس اإللغاءوكيلأو صاحب التسجيل ادلويل أو  املودع موقع من ذي صةلعند تسمل طلب  وكيلتدوين ال       ي لغ ى

جيوز إجراء إلغاء التدوين و .                                 )أو بدال  من ذكل إرسال خطاب بس يط( DM/9 غري الرمسية الاس امترة وإما مبلئ eHagueواهجة النظام 

عىل النحو الواجب، أو  وكيلعني فيه ال واليت نفسه لمودع أو صاحب التسجيل ادلويللاليت تنمتي ادلولية  والتسجيالت للك الطلبات

 طلبات أو تسجيالت دولية حمددة ذلكل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.  يأل

 ( )أ( 5) 3القاعدة 

املرة واحد يف  وكيلف إال بجديد عىل النحو الواجب. وكام ذكر آنفا، ال ميكن الاعرتا وكيل عند تعيني وكيليلغي املكتب ادلويل تدوين الو 

 س بق تعيينه.  وكيلحمل أي  عند تعيينه ديداجل كيلالو؛ وبناء عىل ذكل، من املفرتض أن حيل الواحدة

 ( )أ(5) 3القاعدة 

 . وكيلصاحب التسجيل اجلديد أي  مع عد تعيني يلغي املكتب ادلويل تدوين الوكيل تلقائيا عند تدوين تغيري يف امللكيةو 

 ( )أ(5) 3القاعدة 

 إىل اإللغاء.  ه املكتب ادلويل التبليغ املؤديانفذا اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل في اإللغاءيصبح و 

 ( )ب(5) 3القاعدة 

. ويرسل ه الفعيلاترخيو إللغاءاب اذلي ألغي تعيينه وكيلأو صاحب التسجيل وال املودع انفذا، يبلغ املكتب ادلويل مبجرد أن يصبح اإللغاء

 جديد إىل املودع أو صاحب التسجيل.  وكيلاجلديد أو إذا مل يسجل أي  وكيللك التبليغات يف املس تقبل إما إىل ال

 ( )ج(5) 3القاعدة 

 رسومال اإلعفاء من
.وكيلأو إلغاء تدوين  وكيلأو أي تغيري يتعلق ابل وكيليعفى من دفع الرسوم تدوين تعيني 
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جيب أن يفهم هذا األمر عىل  ،أو صاحب التسجيل املودعما مل يذكر خالف ذكل، يف احلاالت اليت يشري فهيا هذا ادلليل إىل تبليغ يرسل إىل  1

 وكيلال ذكلأو من املمكن أن يرسل  ،يف السجل ادلويل للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل، يرسل التبليغ إىل وكيليف حال تدوين  ،النحو اذلي يعين أنه

 "(.أثر التعينيلشلك الصحيح )يرىج الرجوع إىل "اب

 18القاعدة ، املعلومات املتعلقة ابلتعديالت املشار إلهيا يف سجيل ادلويل يف إجراء دلى املكتب، إذا عدل الت "1( "3) 6القاعدة عىل الرمغ من  2

حىت إذا اكنت لغة خالف لغة العمل املس تخدمة للبيان أو اإلخطار  ،وميكن تقدميه ابللغة اليت يعمل فهيا املكتب ،( )ج(2)و )ج( (1) اثنيا 18و ( )ج(4)

 املعين.
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 اإلجراء ادلويل
يبدأ معر التسجيل ادلويل ابلطلب ادلويل والعائدات النامجة عن تدوين التسجيل ادلويل. وميكن أن حتدث العديد من األحداث عقب 

، التغيري يف امللكية أو التقييد أو التخيل ريات )تغيري يف الامس أو العنوانالتغي، طلبات تدوين بعض مثل رفض امحلاية التسجيل ادلويل،

 و الشطب( وجتديد التسجيل ادلويل.أ

 تنس يق املصطلحات
لتبس يط                                         مع اس تخدام مصطلحات خمتلفة. ذلا، توخيا  ل مامتثةل                            من هجة أخرى أحياان  إىل مفاهمي  1999من هجة ووثيقة  1960تشري وثيقة 

 لتامتىش مع املصطلحات األحدث 1960 متت مواءمة املصطلحات الواردة يف وثيقة، الالحئة التنفيذية املشرتكةمجمل ويف  والاتساق

املصطلحات مع  1960واردة يف وثيقة  تمخسة مصطلحاالالحئة التنفيذية املشرتكة، مت تنس يق  . ولغرض1999املس تخدمة يف وثيقة 

 :1999الواردة يف وثيقة 

 عىل النحو املشار إليه يف وثيقة ،"اإليداع ادلويل"               ت عترب إشارة إىلاإلشارة إىل "الطلب ادلويل" أو "التسجيل ادلويل"  •

 ؛1960

شار إليه امل                 تباعا  عىل النحو" صاحب التسجيلعترب إشارة إىل "املودع" أو "" ت التسجيلاإلشارة إىل "املودع" أو "صاحب  •

 ؛1960يف وثيقة 

 ؛1960إشارة إىل دوةل طرف يف وثيقة تعترب " اإلشارة إىل "الطرف املتعاقد •

" عىل النحو حفص اجلدة ليت دلهياادلوةل اإشارة إىل " تعترباقد اذلي يكون مكتبه مكتبا فاحصا" الطرف املتعاإلشارة إىل " •

 ؛1960من وثيقة  2املادة احملدد يف 

 . 1960من وثيقة  )ب( 2( 1) 15املادة " تعترب إشارة إىل الرمس املذكور يف اإلشارة إىل "رمس التعيني الفردي •

 (2) 1القاعدة 

 احلق يف إيداع طلب دويل
 :تاليني عىل األقلأن يس تويف أحد الرشطني ال هل احلق يف إيداع طلب دويل،  يكون، يك املودعجيب عىل 

 طرفا متعاقدا،      ت عددوةل عضو يف منظمة حكومية دولية أو من مواطنا من مواطين إحدى ادلول املتعاقدة أن يكون  •

                 اليت أ نشئت مبوجهبا املعاهدة تنطبق فيهأن يكون هل حمل إقامة يف أرايض ادلوةل اليت يه طرف متعاقد أو يف اإلقلمي اذلي  •

 طرفا متعاقدا،      ت عدمنظمة حكومية دولية 

فيه املعاهدة  تنطبقمنشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف أرايض دوةل طرف متعاقد أو يف اإلقلمي اذلي  التوفر عىل •

 طرفا متعاقدا.      ت عدمنظمة حكومية دولية                  اليت أ نشئت مبوجهبا 

  3املادة  99؛ 3املادة  60

 جيوز إيداع طلب دويل بناء عىل إقامة عادية يف طرف متعاقد. ،1999ابإلضافة إىل ذكل، ولكن فقط يف وثيقة و

عىل حرصاي " منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعليةو"حمل اإلقامة" و"اإلقامة العادية" و" "واطنمتفسري عبارات "وتقترص مسأةل 

 القوانني اليت تضعها األطراف املتعاقدة. وذلكل ميكن أن يقدم هذا ادلليل بعض التوجهيات يف هذا الصدد. 
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من اتفاقية ابريس. وينبغي أن تكون قادرة عىل إدراج لك من األشخاص  3و 2املادتني " نفس املعىن الوارد يف مواطنويقصد مبصطلح "

واملعايري اخلاصة بتحديد ما إذا  ،الطبيعيني والاعتباريني. والسؤال املطروح بشأن ما إذا اكن الشخص الطبيعي مواطنا من بدل معني

ماكن التأسيس أو املقر(، واملسائل املتعلقة بقانون هذا  ،اكن الشخص املعنوي يعترب مواطنا من مواطين ذكل البدل )عىل سبيل املثال

 البدل. 

ديد معايري الشخص " معان خمتلفة حسب الترشيع الوطين. وينص قانون الطرف املتعاقد عىل حتفهوم "اإلقامةمل وميكن أن يكون 

الطبيعي أو الشخص املعنوي اذلي يعترب مقامي يف ذكل الطرف املتعاقد. ويف بعض الترشيعات، ميكن للشخص الطبيعي احلصول عىل 

". ومن املعتقد معوما أن السكنطلح "اإلقامة" بقدر ما يعادل "مسكن فقط مبوجب ترخيص رمسي. وتفرس الترشيعات األخرى مص

حبيث يكون  ،لإلشارة إىل وضع قانوين، بل جمرد وضع دامئ أو أقل يف الواقع ،"ال تسعى، ابس تخدام مصطلح "اإلقامةقية ابريس اتفا

ياانت القانونية، املوظف األجنيب املقمي يف طرف متعاقد، يف معظم احلاالت، مؤهال للمطالبة ابحلق من خالل اإلقامة. وفامي يتعلق ابلك 

 املقر الفعيل. " حملميكن اعتبار "حمل إقامة

للتعويض عن أي  1999. وقد اس تخدم يف وثيقة اتفاقية برن محلاية املصنفات األدبية والفنيةمن مقتبس " ومصطلح "اإلقامة العادية

 تفسري ضيق للغاية ميكن تقدميه إىل مفهوم " اإلقامة " يف القوانني احمللية. 

متر األول ، اليت أضيفت إلهيا يف املؤ من اتفاقية ابريس 3املادة من مس متدة " ة أو التجارية احلقيقية والفعاةلعبارة "املنشأة الصناعيو 

 "، فضفاضمنشأةشري ببساطة إىل "ي ي واذل ،أن احلمك األصيل         ارت ئ   و  .1900-1897 الفرتة ملراجعة الاتفاقية اذلي عقد يف بروكسل يف

                 ، ت س تثىن املنشآت (إلنلكزييةاب ”real“) ”sérieux“، ابس تخدام املصطلح الفرنيس أنه ذكل قصد مناملكون مقيدة. و يجدا وينبغي أن 

بعض النشاط  فيه ماكان جيريعىل الرمغ من أن املنشأة جيب أن تكون  أنه" بوضوح صطلح "الفعالالومهية. ويبني م الاحتيالية أو

الاقرتاح         مل ي عمتد  ،لرئييس لألعامل التجارية )يف مؤمتر بروكسلاملاكن ا هو أن يكونفال يلزم  مس تودع( ليس جمردالصناعي أو التجاري )

 ادلول األطراف يف اتفاق مدريد هبدف تضييق رشط إنشاء املاكن الرئييس لألعامل التجارية(. إحدىاملقدم من 

ليه املودع )بناء عىل ( وتقرير الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إ1960 وثيقةدوةل املنشأ )بناء عىل  حتديد

 (1999وثيقة 
 يساواين 1999مبوجب وثيقة  املودع " اذلي ينمتي إليه الطرف املتعاقد"و 1960 وثيقة" بناء عىل ادلوةل الطرف "دوةل املنشأإن 

صاحب  يتوفر فيه أي الطرف املتعاقد اذلي ،يف إيداع طلب دويل بناء عىل اتفاق الهاي احلقلطرف املتعاقد اذلي يس متد منه املودع ا

أو اإلقامة  1999 وثيقة أو حمل اإلقامة أو اجلنس ية أو ابلنس بة إىل ،التوفر عىل منشأةاملطلوب )من خالل  عىل الاس تحقاقالطلب 

 (.العادية

دد "دوةل (، حت": احلق يف اإليداع2البند "يف عدة أطراف متعاقدة )يرىج الرجوع إىل  الاس تحقاق ملودعدلى اومع ذكل، يف حال اكن 

  .       تباعا   1999ووثيقة  1960وثيقة تلفة الواردة يف وفقا للمبادئ اخمل  ملتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع"الطرف ااملنشأ" و "

  1960 وثيقةاملنشأ مبوجب  حتديد دوةل
 :د دوةل املنشأ ابعتبارهاحتد

 منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية؛  املودعاليت يكون فهيا  1960 وثيقةادلوةل املتعاقدة مبوجب  •

يتوفر فهيا اليت  1960 وثيقةادلوةل املتعاقدة مبوجب  ،من ذكل القبيل يف دوةل من هذا القبيل منشأة وإذا مل يكن دليه أي •

 حمل اإلقامة؛  عىل

 .                ي عد من مواطنهيااليت  1960 وثيقةادلوةل املتعاقدة مبوجب  ،إذا مل يكن دليه منشأة أو حمل إقامة يف مثل هذه ادلوةل •

 2املادة  60
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حتديدها طبقا للرتاتب يمت بل ؛ املنشأ حبرية اختيار دوةل هاس تحقاقات متعددة يف خمتلف األطراف املتعاقدة، ال ميكن للمودع، إذا اكن ذلا

 املذكور أعاله.

  1999الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع بناء عىل وثيقة  حتديد
أو  منشأةختيار الطرف املتعاقد حبرية عىل أساس ابلمودع ل تتيح"الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع " بطريقة  1999تعرف وثيقة 

 ،1999بوثيقة  امللزتميشري إىل حمل إقامة يف الطرف املتعاقد ألف،  املودععىل سبيل املثال، إذا اكن و إقامة أو إقامة عادية أو جنس ية. 

الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع من بني الطرفني املتعاقدين ألف  فإن ،1999أيضا بوثيقة  امللزتموجنس ية الطرف املتعاقد ابء، 

 "(.: احلق يف اإليداع2البند ىج الرجوع إىل "يف الطلب ادلويل )ير املودعاذلي يشري إليه هو وابء، 

 "14" 1املادة  99

  

http://www.wipo.int/hague/en/guide/ia.html#r2
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 الاس تحقاقات تعدد
عىل سبيل فهبدف احلصول عىل امحلاية عىل نطاق جغرايف أوسع.  يرامكهااذلي يمتتع ابس تحقاقات متعددة ومس تقةل أن  للمودعميكن 

يف الطرف املتعاقد  ةحمل إقام وتوفره عىل ،1960 وثيقةامللزم حرصا ب ،جنس ية الطرف املتعاقد ألف كنتيجة محلهل ميكن ملودعاملثال، 

 . 1999و/أو  1960مجيع األطراف املتعاقدة امللزتمة بوثيقة  أن يعني ،1999حرصا بوثيقة  امللزمابء، 

، يف 1999طرفا متعاقدا يف وثيقة      ت عدالاس تحقاقات ابلنس بة إىل ادلول األعضاء يف منظمة حكومية دولية  تعدد عندحاةل خاصة  وتنشأ

دوةل  وهو ،الطرف املتعاقد ألفميكن ملودع كنتيجة محلهل جنس ية عىل سبيل املثال، ف. 1960حال اكنت تكل ادلول ملزمة بوثيقة عام 

ألن الاحتاد األورويب طرف متعاقد يف وثيقة  ،1999و/أو  1960املتعاقدة امللزتمة بوثيقة  أن يعني األطرافعضو يف الاحتاد األورويب، 

1999 . 

 فإن ،الوثيقتنيمتعاقد ملزم بنفس  طرفبتعيني  1999وثيقة و  1960يف إطار وثيقة  ابس تحقاقات متعددة يمتتع مودع قيام حال ويف

اليت يتعني تطبيقها إزاء تعيني حتديد الوثيقة الرجوع إىل "، يرىج وثيقةأحدث  ألهنا، 1999وثيقة ل س يخضعتعاقد تعيني ذكل الطرف امل 

 "(.طرف متعاقد معني

 ودعنيامل تعدد
لك  ، رشيطة أن يكونيداع طلب دويليف إ أو الكياانت القانونية( أن يشرتاك األشخاص الطبيعيني جيوز لطرفني أو أكرث )سواء من

. وال يلزم أن يكون الطرف الوثيقتنيأو  الوثيقةطرف متعاقد ملزم بنفس  من خالل اس تحقاق احلصول عىلطرف يف وضع يتيح هل 

)اجلنس ية، اإلقامة، اإلقامة العادية أو  الاس تحقاقوال من الرضوري أن يكون طبيعة  ،مودعاملتعاقد املعين هو نفسه فامي خيص لك 

، يلزتم بوثيقة ألفمواطنا من مواطين الطرف املتعاقد  1 املودععىل سبيل املثال، إذا اكن و من املودعني. مودع للك  يه نفسهااملنشأة( 

 . مشرتك إيداع طلب دويل لهؤالء املودعني، جيوز 1999، وفقا لوثيقة حمل إقامة يف الطرف املتعاقد ابءهل  2واملودع  ،1999

 حمتوايت الطلب ادلويل
واحملتوايت اإللزامية اإلضافية اليت عينت فهيا بعض  ،اإللزاميةوميكن تقس مي حمتوايت الطلب ادلويل إىل ثالث فئات يه احملتوايت 

 األطراف املتعاقدة واحملتوايت الاختيارية.

 احملتوايت اإللزامية
املتعلقة  املنصوص علهياتتألف احملتوايت اإللزامية من املعلومات اليت جيب إدراهجا يف لك طلب دويل أو أن ترفق به )مثل البياانت 

 "(.الطلب ادلويلالرجوع إىل "     ي رىج ة عن التصاممي املطلوب حاميهتا أو بيان األطراف املتعاقدة املعينة "؛ نسخو  ،ابملودع

 (3) 7القاعدة 

 احملتوايت اإللزامية اإلضافية
جيب  واليت ،يف ظروف معينة الطرف املتعاقد، هبا خيطراليت جيوز أن  اإللزامية اإلضافية من عنارص لطلب ادلويلا تتألف حمتوايت

 ،1999املعينة مبوجب وثيقة ابإلضافة إىل ذكل، فامي يتعلق ابألطراف املتعاقدة والطرف املتعاقد.  هذا عند تعينييف طلب دويل  اإدراهج

جيب أن يتضمن الطلب ادلويل بيان الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع. وفامي ييل العنارص اليت جيوز للطرف املتعاقد اذلي يكون 

 :اإلخطار هبا مكتبه مكتبا فاحصا

 ؛1ملعلومات املتعلقة هبوية املبتكرا •

 ؛2فامي يتعلق ابلطلب املودع للتصمميوصف موجز للنسخ أو السامت املمزية  •
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 . 3مطالبةو/أو  •

 مبوجب إليداعا وتتطابق تكل العنارص الثالثة اإلضافية مع الرشوط اليت تلزم بعض األطراف املتعاقدة مبنح الطلب الوطين اترخي

، الوطين ، وفقا للقانون           "(. وأخريا  إللزامية للطلب ادلويل )اإلعالن(احملتوايت ا" و"هوية املبتكرالرجوع إىل "     ي رىج ترشيعاهتا احمللية )

الرجوع إىل      ي رىج إعالن من قبل املبتكر )  أوميني تقدميجيوز للطرف املتعاقد أن خيطر بأنه جيب إيداع الطلب ابمس املبتكر و/أو جيب 

تعلقة الرشوط اخلاصة امل " و": هوية املبتكر11البند "، " يف "حمتوايت الطلب ادلويل"املبتكراصة املتعلقة ابملودع و الرشوط اخل"

 . 5 4"( نظام الهاي: حملة عامة"" يف واملبتكر )اإلعالن( ابملودع

 (3) 8القاعدة ؛ (4) 7القاعدة ؛ )ب(( )أ( و2) 5املادة  99

 احملتوايت الاختيارية 
اإلعالن  يصدرتعيني الطرف املتعاقد اذلي مل  من أجل هبوية املبتكر أو الوصف اخملترص ومات املتعلقةاملعل عدم طلب حىت يف حاةل

. ونظرا إىل أهنا ليست عنارص إلزامية، املودعاختيار  حسب، جيوز إدراج تكل العنارص يف الطلب ادلويل، ( )أ(2) 5املادة مبوجب 

بتقدمي ميني أو إعالن أو  املودعخمالفة يف الطلب ادلويل. وعىل النقيض من ذكل، ال ميكن بيان املطالبة من قبل  أيفإهنا ال تتسبب يف 

 ، إذا مل يكن الطلب ادلويل معينا للطرف املتعاقد اذلي يشرتط ذكل. من املبتكر

 ( )أ(5) 7القاعدة 

 يشلك، ولكن ال املنصوص علهيا الاختياريةأن يقدم عددا من العنارص  للمودعميكن  ،ابإلضافة إىل العنارص املذكورة يف الفقرة السابقةو

أو إعالن الكشف يف معرض دويل،  ،، املطالبة ابألولويةوكيل: تعيني الاختياريةاحملتوايت تشمل خمالفة يف الطلب ادلويل. و  اغياهب

صاحب  دلىالنرش أو إعالن أو بيان آخر معين كام هو حمدد يف التعلاميت اإلدارية أو بيان حيدد املعلومات املعروفة  اختيار وقت

: املعرض 14البند " و": املطالبة ابألولوية13البند ملعين )يرىج الرجوع إىل "ا التصمميالتسجيل ادلويل فامي يتعلق بأهلية حامية 

، يلغي املكتب ادلويل أية مسأةل غري مطلوبة وغري مسموح هبا يف الطلب ادلويل. وعالوة عىل ذكل، إذا (6) 7للقاعدة "(. ووفقا ادلويل

 لترصف يف الوثيقة املذكورة. للمكتب ادلويل ا ،اكن الطلب ادلويل مصحواب بأي وثيقة خالف املستندات املطلوبة أو املسموح هبا

 (6) 7القاعدة  ؛( )ب( إىل )ز(5) 7القاعدة 

 عىل النحو املنصوص عليه يف أو إشارة أخرى ذات أمهيةأو بيان  ذكر يف الفقرة السابقة، قد حيتوي الطلب ادلويل عىل أي إعالنوكام 

 التصمميفامي يتعلق ابلعالقة مع  البدلانيف بعض  اخلاصةيف التعلاميت اإلدارية ملعاجلة السامت  407 البند                           تعلاميت اإلدارية. وقد أ در ج  ال 

 واذلي يشرتط يف ظل "، ينص القانون عىل نظام "التصممي ذي الصةلالبدلانالرئييس أو الطلب الرئييس أو التسجيل. ويف هذه 

التصممي : 16البند )يرىج الرجوع إىل "". ذي صةل"تصممي  أجل تسجيل ما من يف طلب" "التصممي الرئييس اإلشارة إىل ظروف معينة

 . 6("الرئييس
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ومن أجل مساعدة املودعني يف جتنب الرفض احملمتل، يوىص ابلرجوع إىل اإلرشادات اخلاصة بإدراج تصاممي متعددة يف طلب دويل من 

 ".ذي الصةل ابلتشاور مع ماكتب األطراف املتعاقدة، اليت دلهيا "نظام التصممي إعدادهاأجل تفادي حاالت الرفض احملمتةل، واليت مت 

 من التعلاميت اإلدارية 407البند ؛ ( )و(5) 7القاعدة 

طالب ي املودعيف حال اكن وة ابريس. من اتفاقي 4املادة بأولوية طلب سابق مبوجب جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل عىل إعالن يطالب و 

إليه نسخة من الطلب اذلي تستند إليه األولوية  تقدميجيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن يقتيض  ،بأولوية طلب سابق يف الطلب ادلويل

 ة.مبارش 

لنفاذ شفرة خلدمة اب  السالف ذكرهايف الطلب ادلويل  ميكن إرفاق املطالبةمن التعلاميت اإلدارية،  أ() 408لبند من ذكل، معال اب      بدال  و 

 النفاذ الرمقي. ةخدمنظام اسرتجاع اإليداع السابق يف ( تتيح DASالرمقي )

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  408البند ؛ )و(( )ج( و5) 7القاعدة 

لمودع الاقتصادي لوضع حول اللطلب ادلويل عىل إشارة أو مطالبة ا ميكن أن حيتوي، )ب( 408البند نصوص عليه يف امل  عىل النحوو 

عىل النحو الوارد يف اإلعالن اذلي  ،راف املتعاقدةابالس تفادة من ختفيض رمس التعيني الفردي املتعلق بتعيني بعض األط واذلي يسمح هل

 "(.ني الفردي: ختفيض رمس التعي18البند )الرجوع إىل " 7                ملتعاقدة، تباعا  به تكل األطراف ا أدلت

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  408البند ؛ ( )و(5) 7القاعدة ؛ (2) 7املادة  99

وميكن أن يتضمن الطلب ادلويل أيضا إعالان بشأن اس تثناء عدم توفر اجلدة واملستندات ادلامعة لها. ومن شأن ذكل أن يتيح للمودع أن 

خالل فرتة اإلهمال املنصوص علهيا يف القانون الوطين لبعض األطراف  التصممييطالب بفوائد من املعامةل الاس تثنائية للكشف عن 

لق اإلعالن املتعالطرف املتعاقد املعني ينص عىل "وز إدراج هذه املعلومات إال يف الطلب ادلويل إذا اكن قانون املتعاقدة. وال جي

 "(.توفر اجلدة والواثئق ادلامعة هلس تثناء لعدم : اإلعالن املتعلق اب15البند ")يرىج الرجوع إىل  8ابس تثناء لعدم توفر اجلدة

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  408البند ؛ ( )و(5) 7القاعدة 

املعين.  التصمميفامي يتعلق بأهلية احلصول عىل حامية  املودعأن يكون الطلب ادلويل مصحواب ببيان حيدد املعلومات اليت يعرفها  جيوزو 

إىل             ي رىج الرجوع) راءةبحاميته مبوجب  موضوع الطلبما يتعلق بأهلية التصممي  ،هذه املعلومات، عىل سبيل املثال وميكن أن تتضمن

 (.ية احلصول عىل امحلايةاملرفق الثالث: املعلومات املتعلقة بأهل 

 من التعلاميت اإلدارية)د(  408البند ؛ ( )ز(5) 7القاعدة 

 الرشوط اخلاصة املنصوص علهيا يف قانون الطرف املتعاقد

 الرشوط اخلاصة املتعلقة ابملودع واملبتكر 
يف امس مبتكر التصممي أن خيطر املدير العام للويبو بذكل )يرىج الرجوع  تصمميجيوز ألي طرف متعاقد ينص قانونه عىل طلب تسجيل 

وهذا ، التصمميية مبتكر جيب تقدمي هو  ،إذا اكن ذكل الطرف املتعاقد معينا يف الطلب ادلويلو"(. احملتوايت اإللزامية اإلضافيةإىل "

. وعالوة عىل ذكل، إذا أو مل يودع املبدع الطلب ادلويل يف امس سواء أودع ،ألغراض الطرف املتعاقد املعين املودع                لشخص ي عترب بأنها

جيب أن يكون الطلب ادلويل مصحواب  ،اكن الشخص املذكور يف الطلب ادلويل بصفته املبتكر هو نفسه الشخص املذكور ابمس املودع

 الشخص احملدد يف الطلب ادلويل بصفته املبتكر قد أس ند هذا مبا يفيد أن ،ببيان أو وثيقة حسب ما قد يلزم الطرف املتعاقد املعين

                   وس ي جل الشخص األخري . 10"(الطلب املودع ابمس املبتكرسمى ابملودع )يرىج الرجوع إىل "للشخص امل  إىل الشخصالطلب ادلويل 
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ويف البند ذي الصةل  DM/1 من اس امترة الطلب ادلويل 7ويرد بيان موحد لهذا الغرض يف البند ابعتباره صاحب التسجيل ادلويل. 

 . 11(eHague) واهجة النظاممن 

 (2) 8القاعدة  ؛)ب(" و1" ( )أ(1) 8القاعدة  ؛( )ج(4) 7القاعدة 

إذا اكن ذكل الطرف وترشيعه تقدمي ميني أو إعالن من املبتكر أن خيطر املدير العام للويبو بذكل.  يقتيضجيوز ألي طرف متعاقد و 

علق هبوية عىل بياانت تت وأن حيتويجيب أن يكون الطلب ادلويل مصحواب بميني أو إعالن من املبتكر  ،املتعاقد معينا يف الطلب ادلويل

 "(.املرفق األول: ميني أو إعالن املبتكر")يرىج الرجوع إىل  12التصمميمبتكر 

 (3) 8القاعدة  ؛)ب(و "2( )أ( "1) 8القاعدة  ؛( )ج(4) 7القاعدة 

 الرشوط اخلاصة بوحدة التصممي
بشلك عام، جيب أن ميوجبه، ) التصمميعىل رشط وحدة  ،1999يف وقت انضاممه إىل وثيقة  ،قانونه حيتويي طرف متعاقد ألجيوز 

. وقد 13( أن خيطر املدير العام للويبو بذكلب مع نفس املفهوم اإلبداعيلاملدرجة يف نفس الط التصاممييتوافق تصمامين أو أكرث من 

، ميكن املطالبة بتصممي مس تقل واحد أو البدلانيف بعض  ،عىل سبيل املثالف .طرف متعاقد إىل آخرخيتلف رشط وحدة التصممي من 

 واحد إذا اكنت تنمتي إىل مجموعة.يف حني ميكن تضمني العديد من التصاممي املس تقةل يف طلب  ،منفصل يف طلب واحد

الطلب  يف تصممي 100عىل حق املودع يف إدراج  1999وثيقة  وال يؤثر اشرتاط وحدة التصممي اليت أبلغ عهنا طرف متعاقد بناء عىل

كني مكتب الطرف املتعاقد اذلي أصدره من رفض ادلويل حىت لو اكن الطرف املتعاقد معينا. والغرض من اإلخطار هبذا الرشط هو مت

سبب  لتجاوزاملكتب املعين  أمام. ويف هذه احلاةل، ميكن تقس مي التسجيل ادلويل ابالمتثال للرشط املعين آاثر التسجيل ادلويل، رهنا

 حس امبالرفض القامئ عىل انعدام وحدة التصممي. وحيق للمكتب أن يفرض عىل صاحب ذكل التسجيل العديد من الرسوم اإلضافية 

لك طرف  حيث حيددها ؛نظام الهاياملعامالت ل هذا النوع من أو لرسوم اإلضافية طريقة دفع اضع ختالتقس اميت. وال  تفرض ذكل

 "(.اإلجراء اذلي يتلو اإلخطار ابلرفضىج الرجوع إىل ")ير صاحب التسجيلجمعها مبارشة من ي ي س  واذل ،متعاقد معين

 13املادة  99

جيب عىل  ،مكتب الطرف املتعاقد املعني عقب إخطار ابلرفض استنادا إىل غياب وحدة التصممي أماميف حال تقس مي التسجيل ادلويل 

 :العنارص اإلضافية التالية إرفاقمع املكتب أن خيطر املكتب ادلويل بذكل، 

 ؛مكتب اإلخطار •

 ؛عدد التسجيالت ادلولية املعنية •

 اليت اكنت موضع التقس مي دلى املكتب املعين؛  التصامميعدد  •

 أرقام الطلبات الوطنية أو اإلقلميية الناجتة أو أرقام التسجيل.  •

 من التعلاميت اإلدارية 502البند 
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 لغة الطلب ادلويل
. ومع ذكل، يف حال تقدمي طلب دويل إىل املودعجيوز أن حيرر الطلب ادلويل ابإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية، حسب اختيار 

 لغتني. ب أي من اللغات الثالث أو بويقتيض أن يكون الطلب  املودعجيوز للمكتب أن حيد من اختيار  ،املكتب ادلويل بوساطة مكتب

  6القاعدة 

ع إىل وهذا ميثل خمالفة ترتتب عىل تأجيل اترخي إيداع الطلب ادلويل )يرىج الرجو  ،إذا مل يكن الطلب ادلويل بإحدى اللغات املقررةو

 "(.اخملالفات اليت يرتتب علهيا تأجيل اترخي إيداع الطلب ادلويل"

 ( )أ(2) 14القاعدة 

 ".اللغات" حتت "الطلبات ادلوليةادلويل أو التسجيل ادلويل الناجت، يرىج الرجوع إىل "فامي يتعلق بلغة التبليغات املتعلقة ابلطلب و 

 

بشأن هوية املبتكر ابعتبارها من احملتوايت اإللزامية  "1( )ب( "2) 5املادة عالان مبوجب رومانيا يه الطرف املتعاقد الوحيد اذلي قدم إ 1

 اإلضافية. 

بشأن وصف خمترص ابعتباره من  "2( )ب( "2) 5املادة إعالان مبوجب وفييت انم رومانيا وامجلهورية العربية السورية و  الصني قدمت 2

 احملتوايت اإللزامية اإلضافية. 

 ."3( )أ( و )ب( "2) 5املادة ة مبوجب إعالان بشأن املطالبوفييت انم الوالايت املتحدة األمريكية قدمت  3

 أنه جيب إيداع الطلب ادلويل ابمس املبتكر.  (1) 8القاعدة إعالان مبوجب واملكس يك قدمت فنلندا وغاان وهنغاراي وإيسلندا  4

 يقتيض تقدمي ميني أو إعالن من املبتكر.  "2( "1) 8القاعدة إعالان مبوجب  الوالايت املتحدة األمريكية يه الطرف املتعاقد الوحيد اذلي قدم 5

 عىل تعيني الياابن ومجهورية كوراي.  407البند ينطبق  6

، حسب يف لك مهنا املبالغ اخملتلفة لرسوم التعيني الفردية (2) 7املادة الوالايت املتحدة األمريكية مبوجب إرسائيل واملكس يك و و الصني علنتأ 7

 ملودع. اوضع 

 الياابن ومجهورية كوراي. الصني و ينطبق هذا احلمك عىل تعيني  8

عىل تعيني الوالايت املتحدة األمريكية فقط. ويس متر الكشف مبوجب القانون الوطين للوالايت املتحدة األمريكية حىت  )د( 408البند ينطبق  9

 بعد اترخي اإليداع ويراقب صاحب التسجيل ادلويل. 

أنه جيب إيداع الطلب ادلويل مفاده  (1) 8القاعدة إعالان مبوجب واملكس يك  وموريش يوس دا وغاان وهنغاراي وإيسلنداقدمت لك من فنلن 10

 ابمس املبتكر.

عىل و تطالب رصبيا وطاجيكس تان وتركيا بتحديد هوية املبتكر.  ،والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والصني القوانني الوطنية لبلغاراي 11

، عندما تكون تكل األطراف ن هوية املبتكر يف الوقت املناسبينصح املودعون ابإلعالن ع ،الرمغ من أن هذا البيان غري إلزايم يف إطار نظام الهاي

ولن يفحص املكتب ادلويل ما إذا اكن هذا الرشط قد مت  ،ادلويل. وابلنظر إىل أن هذا احلمك اختياري مبوجب اإلجراء ادلويل املتعاقدة معينة يف الطلب

 الامتثال هل أم ال. 

 ."2( )أ( "1) 8القاعدة مبوجب  الوالايت املتحدة األمريكية يه الطرف املتعاقد الوحيد اذلي قدم اإلعالن 12

الوالايت املتحدة  ،امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تانالاحتاد الرويس، رومانيا، املكس يك، ، قريغزيس تان، إس تونياو الصني قدمت 13

 .(1) 13املادة مبوجب        إعالان  وفييت انم ريكية األم
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 (eHague) كيفية تقدمي طلب دويل إىل املكتب ادلويل: اإليداع اإللكرتوين

 DM/1أو الاس امترة 
. وميكن تقدميه أيضا بتحميل (eHagueاإللكرتوين )من خالل واهجة اإليداع  تقدمي طلب دويل إىل املكتب ادلويل من املس تحسن

 قدمو ، 1999. وإذا اكن الطلب ادلويل خاضعا حرصاي لوثيقة خدمة الاتصال بالهاي عرب ( DM/1الاس امترة الرمسية املعنية )الاس امترة

املكتب أن يبني التارخي اذلي تسمل فيه الطلب ادلويل يف اإلطار املنفصل " يك هذا عىل ف، ما إىل املكتب ادلويل من خالل مكتب

رجوع إىل ، اترخي التسجيل ادلويل )يرىج الاملبدأ ". وهذا التارخي همم ألنه س يصبح من حيثاإليداع غري املبارش تخدمه مكتبيس  

 "(.اترخي التسجيل ادلويل"

يف بعض احلاالت، يف حال اكن البند إلزاميا و.                                ي رش يف احلقل املعين بأهنا "اختيارية"ما مل ، ةإلزامي DM/1الاس امترة                 وت عد مجيع بنودج

تلقائيا احملتوايت ( eHague)فحص واهجة ت. و                            املعين بأن ت تاح "عند الاقتضاء" ، يشار إلهيا يف البندمثال مع مع بعض التصاممي فقط

 DM/1ابس تخدام الاس امترة اإللزامية املذكورة واحملتوايت اإللزامية اإلضافية الواردة يف الطلب. ومن حيث املبدأ، ميكن تقدمي الطلبات 

 "(.قنوات الاتصالب طرف متعاقد )يرىج الرجوع إىل "عن طريق مكتأو إما مبارشة إىل املكتب ادلويل 

 (1) 7القاعدة 

إعالن أبوة  ماكنبيان بديل تقدمي" للمودع تقدمي "إعالن أبوة الاخرتاع" أو، إذا تعذر ذكل DM/1الس امترة اب ولاملرفق األيتيح و 

 املرفق الثاينإذا عينت الوالايت املتحدة األمريكية. ويسمح  اإلزامي          وي عد هذاالاخرتاع" فامي يتعلق بتعيني الوالايت املتحدة األمريكية. 

. وهيدف الياابن أو مجهورية كورايأو  الصني فامي خيص تعينيعدم توفر اجلدة من إلعالن املتعلق ابالس تثناء ا تدمع للمودع بتقدمي واثئق

املعين. ويه وجهية فقط  التصمميفامي يتعلق بأهلية احلصول عىل حامية  املودعإىل تقدمي بيان حيدد املعلومات اليت يعرفها  املرفق الثالث

وضع الكيان املتنايه الصغر بشهادة من الكياانت عن مطالبة  بدمع للمودع املرفق الرابعيسمح و الوالايت املتحدة األمريكية.  تعينيل 

 املرفق اخلامسوأما املتناهية الصغر من أجل الاس تفادة من ختفيض رمس التعيني الفردي ابلنس بة إىل تعيني الوالايت املتحدة األمريكية. 

 الياابن أو مجهورية كوراي. الصني أو عند تعيني مطالبة ابألولوية )وثيقة األولوية(يسمح للمودع بتقدمي وثيقة دعام للف 

 اإليداع اإللكرتوين. والثالث والرابع واخلامس يف منصةوترد أيضا األجزاء املقابةل للمرفقات األول والثاين 

 :املزااي التالية (eHague) وتتيح منصة

 (؛)املرشف عىل احملفظة حسب الاختيارات الشخصيةبيئة تفاعلية للعمل  •

 ؛حتميل النسخ املتعددة يف آن واحد •

 ؛ت الفعيل لبعض اإلجراءات الشلكيةالتحقق يف الوق •

 ؛وفورات يف التقدم احملرز •

 ؛حاس بة الرسوم املتاكمةل الاكمةل •

 ؛ملس تخدما مللف تعريف نت وفقاخيارات ادلفع عرب اإلنرت  •

 ؛التسلمي األرسع للطلب •

، ونظرا ألن النسخ املقدمة عىل الورق اليت يتعني تسجيلها التصامميالرسوم ادلنيا عندما حيتوي الطلب عىل نسخ عديدة من  •

 "(؛دفع الرسوم" يف "املس تحقة الرسوملك صفحة بعد األول )يرىج الرجوع إىل " ختضع لرمس مقابل

 ؛س تالم مجيع تفاصيل الطلب املقدماإلشعار الفوري اب •

 ؛اثئق املصححة( إىل املكتب ادلويلأو العيوب )مبا يف ذكل النسخ والو إرسال التصويبات إىل اخملالفات •

 تسمل وحتميل اإلخطارات من املكتب ادلويل املتعلقة ابلطلبات ادلولية؛  •
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 اسرتجاع احلاةل الراهنة للطلبات ادلولية يف الوقت الفعيل.  •

 تنبهيا عرب ادلويل ذكل الطلب، يتلقى املس تخدم اذلي أودع اإللكرتونية eHagueواهجة ن خالل طلب دويل أودع مب اإلخطارعند و 

إلخطار أو مرفق لتزنيل ا آمن التنبيه رابط وسيتضمن. اخلاص به إلنشاء حساب املس تخدم اذلي قدمهعنوان اإللكرتوين يف ال  رساةل

 ابلربيد العادي. إخطارات كذكل املكتب ادلويل. وسريسل يف بعض احلاالت PDFبنسق 

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  401البند ؛ (1) 9القاعدة 

 (eHague أو DM/1اس تكامل الطلب ادلويل )الاس امترة  كيفية
( وتشري إىل البنود التالية الواردة يف DM/1بنية الاس امترة الرمسية الرمسية للطلب ادلويل )الاس امترة  مع التفسريات التالية تامتىش

 . اإللكرتونية eHagueواهجة عىل  بتساوالاس امترة. ومن املفهوم أن هذه التفسريات تطبق 

( تاملرفقااملرفق )عدد األوراق التمكيلية )إن وجدت( و  ،مرجعه: ، جيوز للمودع أن يبنيDM/1في اخلانة املنفصةل من الاس امترة ف

 .املصاحبة للطلب ادلويل )إن وجدت(

  

https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
http://www.wipo.int/hague/en/forms/


 الهاينظام دليل  50الصفحة 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

  املودع: 1البند 

 الامس

الرتتيب اذلي  وحسب عادة الشخص كام يس تخدهمام، الشخيص امسه العائيل وامسهخشصا طبيعيا، يرىج بيان  املودعإذا اكن 

حبروف غري احلروف  املودعخشصا معنواي، وجب بيان تسميته الرمسية الاكمةل. يف حال اكن امس  املودعفيه. وإذا اكن  اميس تخدهم

 املودعالطلب ادلويل. وإذا اكن جيب بيان الامس كنقل حريف إىل احلروف الالتينية ابتباع النظام الصويت لللغة املس تخدمة يف  ،الالتينية

 خشصا معنواي، جاز استبدال النقل احلريف ابلرتمجة إىل لغة الطلب ادلويل. 

  من التعلاميت اإلدارية 301البند ؛ "1"( 3) 7القاعدة 

 ودعنيامل تعدد

ينبغي وضع عالمة يف اخلانة املناس بة وينبغي تقدمي املعلومات ذات الصةل املتعلقة بلك واحد من  ،يف حال وجود أكرث من مودع واحد

 تسمح ببيان عدد من املودعني. اإللكرتونية eHagueواهجة املودعني اآلخرين عىل ورقة تمكيلية. كام أن 

 عنوان الربيد اإللكرتوين

اإللكرتونية إىل ذكل  التبليغات. وسريسل املكتب ادلويل لك للمودعكرتوين جيب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل عنوان الربيد اإلل

ن عناوين الربيد  .4يف البند  املودعنيلعديد من ا ملراسةلعنوان بريد إلكرتوين          أو أ تيح وكيل أي           إال إذا ع نيالعنوان اإللكرتوين                       وت دو 

                                         اإللكرتوين يف السجل ادلويل ولكهنا ال ت تاح للغري.

 الربيدي عنوانال 

                                                    مي الربيدي الفوري وينبغي أن يضم  ذكل العنوان، كأدىن حد، للتسل املعياريةبطريقة تليب املتطلبات  للمودعلربيدي اعنوان ال  توفريجيب 

 توفري رمق هاتف.، إن وجد. وابإلضافة إىل ذكل، ميكن املزنلرمق ، مبا يف ذكل الوجهية التفاصيللك 

 رمق الهاتف

 ادلويل. بطلبهفامي يتعلق  ابملودعرمق هاتف لتسهيل اتصال املكتب ادلويل  من املس تحسن بيان

 من التعلاميت اإلدارية)د(  301البند ؛ من التعلاميت اإلدارية( 1) 205البند ؛ "2( "3) 7عدة القا

 : أهلية اإليداع 2لبند ا
ميكن اإلشارة إىل أكرث من طرف متعاقد  ،ابلرمغ من وجود رشط واحد فقط دلى أحد األطراف املتعاقدة من أجل إيداع طلب دويل

املودع  )فهيا( ميكل فيهاملتعاقدة( اذلي األطراف الطرف املتعاقد ) 2طلب من املودع أن يبني يف البند    ي  و  .2واحد للك معيار يف البند 

)إن وجد(، املودع إقامة حمل  )األطراف املتعاقدة( (، وكذكل الطرف املتعاقدتمنشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية )إن وجد

 )عند الاقتضاء(. ))مواطنهيا( همن مواطني ودعاملاذلي يكون  (األطراف املتعاقدةوكذكل الطرف املتعاقد )

 " 3( "3) 7القاعدة 

عادة )إن وجد(، رشيطة أن  تهإقام اذلي يعترب حمل ( األطراف املتعاقدةاملودع أن يبني الطرف املتعاقد )إضافة إىل ذكل، يطلب من و

مة العادية إال خالل اإلقا ابالس تحقاق من. ويف الواقع، ال ينظر يف إماكنية املطالبة 1999يكون هذا الطرف املتعاقد ملزتما بوثيقة 

 . 1960 وثيقة، وليس يف 1999مبوجب وثيقة 

، ينبغي بيان الامس الاكمل للطرف املتعاقد. وابلنس بة إىل الطلب اإللكرتوين، ينبغي اختيار DM/1وإذا اس تخدمت الاس امترة الرمسية 

 ة املقابةل. للطرف املتعاقد من القامئة املداري الرمز التسلسيل الرمسي

https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=337315
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
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 وجيب الانهتاء من البياانت املتعلقة بلك معيار من املعايري املذكورة أعاله، حىت لو اكن الطرف املتعاقد املعين هو نفسه يف لك حاةل.

 وإذا مل يكن املعيار قابال للتطبيق، ينبغي أن يكتب املودع ببساطة "ال يشء".

 األهلية عن طريق منظمة حكومية دولية 

الاحتاد  :من هذا القبيل . وهناك حاليا اثنني من األطراف املتعاقدة1999للمنظامت احلكومية ادلولية أن تصبح طرفا يف وثيقة جيوز 

 األورويب واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية.

 يكونيف طرف متعاقد  ،عادية الطلبات اذلين دلهيم منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية أو حمل إقامة أو إقامة يمودعويتعني عىل 

حكومية دولية  أو من مواطين طرف متعاقد يكون دوةل عضوا يف منظمة ،دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية تكون طرفا متعاقدا

قاق واملنظمة احلكومية ادلولية. ومع ذكل، إذا مت اش تقاق الاس تحاملذكور الطرف املتعاقد لك من  يشريوا إىل، أن تكون طرفا متعاقدا

ال ينبغي بيان امس املنظمة احلكومية  ،من اتصال مع دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية، ولكهنا ليست يف حد ذاهتا طرفا متعاقدا

 ادلولية.

 تعددةامل  الاس تحقاقات

مبا أن ذكل املودع س يكون يف وضع يسمح هل  ،يف خمتلف األطراف املتعاقدةاحملمتةل  املتعددةإىل اس تحقاقاته  املودعمن املهم أن يشري 

 بتجميع تكل الاس تحقاقات املتعددة هبدف احلصول عىل امحلاية عىل نطاق جغرايف أوسع. 

يقع حمل إقامته يف الطرف  واذلي ،1960 وثيقةب لزتم حرصايامل ،جنس ية الطرف املتعاقد ألف ميكن ملودع حيملعىل سبيل املثال، ف

 . 1999 وثيقة و/أو 1960، نتيجة ذلكل، تعيني مجيع األطراف املتعاقدة امللزتمة بوثيقة 1999وثيقة ب امللزتم حرصاي ،ابءاملتعاقد 

بتعيني طرف متعاقد ملزم بنفس الوثيقتني، فإن  1999ووثيقة  1960ويف حال قيام مودع يمتتع ابس تحقاقات متعددة يف إطار وثيقة 

حتديد الوثيقة اليت يتعني تطبيقها إزاء تعيني ، ألهنا أحدث وثيقة، يرىج الرجوع إىل "1999ثيقة تعيني ذكل الطرف املتعاقد س يخضع لو 

 "(.طرف متعاقد معني

 (1999وثيقة فقط نطبق فهيا ت االت اليت : الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع )يف احل3البند 
احلق يف إيداع طلب  منه الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع هو الطرف املتعاقد اليت يس متد املودع فإن، 1999مبوجب وثيقة 

ف املتعاقد يف إطار جيب أيضا اإلشارة إىل ذكل الطر  ،2يف البند  1999يف حال ذكر أحد األطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة ودويل. 

جيب اختيار  ،2يف إطار البند  1999العديد من األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  اإلشارة إىليف حال  ،هجة أخرى ومن. 3البند 

رصاي الطرف املتعاقد يف أي طلب دويل خيضع ح املودع أن حيدد ابعتبارها الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع. وجيب عىل أحدها

تقرير الطرف املتعاقد اذلي ينمتي يرىج الرجوع إىل " ،)فامي يتعلق بتحديد الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع 1999وثيقة لأو جزئيا 

 (."1999إليه املودع بناء عىل وثيقة 

 ( )أ(4) 7القاعدة  ؛"14"1املادة  99

يف الطلبات ادلولية ألن هذا البيان ال يكون هل أي أثر عىل الفحص اذلي جيريه  1960 وثيقةاملنشأ بناء عىل  دوةلوال يشرتط بيان 

 دوةلتحديد س تخلص من خالل بياانت الاس تحقاقات املطالب هبا يف اس امترة الطلب ادلويل )فامي يتعلق ب                          املكتب ادلويل. غري أنه قد ي  

 "(.1960 وثيقةتقرير دوةل املنشأ بناء عىل ، يرىج الرجوع إىل "املنشأ

 (عند الاقتضاء) املتعددين راسةل املودعنيمل عنوان الربيد اإللكرتوين: 4البند 
ترسل مجيع  ،من اس امترة الطلب ادلويل 5يف البند  وعنوانه الربيدي وعنوان بريده اإللكرتوين وكيليف احلاالت اليت يرد فهيا امس ال

. وخبالف ذكل، ترسل مجيع عرب عنوان بريده اإللكرتوين الوكيلالتبليغات املطلوب إرسالها من املكتب ادلويل إىل املودع إىل ذكل 

 من اس امترة الطلب. 1ني يف البند ، كام هو مبلمودعل الربيد اإللكرتوين التبليغات إىل عنوان

http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#determination
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#determination
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#determination
http://www.wipo.int/hague/en/guide/entitlement.html#contracting_party
http://www.wipo.int/hague/en/guide/entitlement.html#contracting_party
http://www.wipo.int/hague/en/guide/entitlement.html#contracting_party
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article1
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
http://www.wipo.int/hague/en/guide/entitlement.html#state_of_origin
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مع  للمراسةل واحد عنوان بريد إلكرتوينبيان جيب  ،من اس امترة الطلب 5 البند يف وكيلبيان أي ومل يرد  ، إذا تعدد املودعونذكل ومع

لشخص األول املسمى ابملودع يف                               س ي عترب عنوان الربيد اإللكرتوين ل  ،يف اس امترة الطلب وإذا مل يمت بيان تكل املعلومات. لك املودعني

 سةل.مراالوجيه لل عنوان الربيد اإللكرتوينمبثابة  1البند 

 من التعلاميت اإلدارية 302بند ال 

 )اختياري( وكيل: تعيني 5البند 
يف هذا  الربيدي وعنوان بريده اإللكرتوينوعنوانه  وكيلامس ال هل بيانينبغي  ،أمام املكتب ادلويل ممثاليف أن يكون  املودعإذا رغب 

. وفامي خيص ، ويفضل أن تتضمن رمق هاتفوكيلاملراسالت إىل ال وصولاجلزء من الاس امترة. وينبغي أن تكون املعلومات اكفية لمتكني 

 .      املبني   اإللكرتوين الربيد عنوانبتوجيه إخطار إىل ويل الطلب ادل، س يؤكد املكتب ادلويل تسمل (eHague) اإليداع اإللكرتوين

 من التعلاميت اإلدارية 301البند ؛ ( )ب(5) 7القاعدة  ؛3القاعدة 

 للغةجيب بيان الامس كنقل حريف إىل احلروف الالتينية ابتباع النظام الصويت  ،حبروف غري احلروف الالتينية وكيلإذا اكن امس الو

 خشصا معنواي، جاز استبدال النقل احلريف ابلرتمجة إىل لغة الطلب ادلويل.  وكيلاملس تخدمة يف الطلب ادلويل. وإذا اكن ال

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  301البند 

 ذي الصةليف هذا البند أو يف القسم  الربيدي وعنوان بريده اإللكرتوين وعنوانه وكيلالذكل يف طلب دويل ببيان امس  وكيلجيوز تعيني و 

املشار إليه يف البند  وكيلاملودع أو ال من قبل، جيوز توقيع اس امترة الطلب ادلويل وكيلمن واهجة اإليداع اإللكرتوين. ويف حال تعيني 

يف  PDFميكن حتميل التوكيل الرمسي يف نسق و  .مع الطلب ادلويل تكل الاس امترة ولكن ميكن تقدمي ،ال يلزم وجود توكيل رمسي. و19

 . اإللكرتونية eHagueواهجة 

 ( )أ(2) 3القاعدة 

خبصوص املؤهالت مثال  أمام املكتب ادلويل )وكيالال حيتوي نظام الهاي عىل أي تقييد أو رشط يتعلق ابلشخص اذلي جيوز تعيينه و

دوةل ب ليسيف طرف متعاقد  أو دليه نشاط جتاريمقمي  وكيلاملهنية أو اجلنس ية أو اإلقامة(. ويرتتب عىل ذكل أنه جيوز للمودع تعيني 

نشاط جتاري يف طرف مقامي أو دليه  وكيلال يكونأن  ليس من الرضوريبل إنه  ،املنشأ أو الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع

 تعاقد. م 

أمام املكتب ادلويل. وقد يصبح من الرضوري بعد ذكل  ومبوجب تعيينه يف الطلب ادلويل حيق للوكيل أن يترصف هبذه الصفة فقط

رفض ب إخطار أحد تكل املاكتب عىل سبيل املثال يف حاةل ،أو أكرث للترصف أمام ماكتب األطراف املتعاقدة املعينةوكيل آخر تعيني 

 احلاةل، خيضع تعيني الوكيل ملتطلبات الطرف املتعاقد املعين.  امحلاية. ويف هذه

ن عناوين الربيد اإللكرتوين يف  .وكيلأخرى وجهية تتعلق بذكل ال تفاصيلوأي  وكيلن املكتب ادلويل يف السجل ادلويل تعيني       ويدو                                  وت دو 

 .                             السجل ادلويل ولكهنا ال ت تاح للغري

 والنسخ و/أو العينات  التصاممي: عدد 6البند 
 :من اس امترة الطلب ادلويل 6البند جيب بيان ما ييل يف 

 ،100اليت ال تتجاوز -الواردة يف الطلب ادلويل التصامميإجاميل عدد  •

 ،العدد اإلجاميل للنسخو  •

 "(،التصاممينسخ النسخ )يرىج الرجوع إىل " اليت تتضمن A4سق ن ب العدد اإلجاميل للصفحات و  •

https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496579
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496579
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html
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 إيداع العينات مبوجب وثيقة" و"1999إيداع العينات يف وثيقة إن وجدت )يرىج الرجوع إىل " ،إجاميل عدد العيناتو •

1960.)" 

 "5"( 3) 7القاعدة 

املعلومات          وال ت عترب تلقائيا بناء عىل املعلومات والنسخ املقدمة.  مجموع عدد التصاممي والنسخ مأل                     اإليداع اإللكرتوين، س ي   خيص وفامي

اإليداع اإللكرتوين إذا اكن الطلب يتضمن عينات من       ي تاحعند إيداع الطلبات إلكرتونيا. وعالوة عىل ذكل، ال  وجهية( جابلفقرة )

 بدال من النسخ. )التصاممي(  التصممي

الرشط، جيوز  ذكل مع عدم استيفاءه ،1999وثيقة من  (1) 13ملادة مبوجب ا التصمميأخطر برشط وحدة  طرف متعاقد ينيتع يف حال و

من خالل إجراء تقس مي التسجيل  استيفاءهولكن املكتب املعين قد يرفض امحلاية ابنتظار  ،يف الطلب ادلويل نفسه التصامميإيداع 

 . 1"(إلخطار ابلرفضل إلجراء التايلا"ادلويل دلى ذكل املكتب )يرىج الرجوع إىل 

اإلرشادات اخلاصة بإدراج تصاممي متعددة يف طلب دويل ابلرجوع إىل ويف حاةل تضمني أكرث من تصممي واحد يف الطلب ادلويل، يوىص 

اليت أبلغت عن رشط وحدة التصممي  من أجل تفادي حاالت الرفض احملمتةل، واليت مت إعدادها ابلتشاور مع ماكتب األطراف املتعاقدة

 .1999 وثيقة( من 1) 13مبوجب املادة 

 املعهد املكس ييك للملكية الصناعيةو ( CNIPAالصينية للملكية الفكرية )اإلدارة الوطنية  لك مناملرحج أن يرفض ن مابلتحديد، و

(IMPI)  املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريةو (ROSPATENT) للرباءات والعالمات  األمريكية ومكتب الوالايت املتحدة

رشط وحدة  استيفاءآاثر التسجيل ادلويل إىل حني  (IP Viet Namمكتب امللكية الفكرية يف فييت انم )و  (USPTO) التجارية

 التصممي مبوجب قوانيهنا.

 يف طلب واحدأنه والاس تثناء هو  ،قد حيتوي الطلب ادلويل عىل تصممي واحد فقط ،كام هو حمدد يف اإلعالن الصادر عن الصنيو 

عىل وجه و ميكن تضمني تصمميني أو أكرث لنفس املنتج أو تصمميني أو أكرث مدرجني يف املنتجات املباعة أو املس تخدمة يف مجموعات. 

 ،10جيب أال يتجاوز العدد اإلجاميل للتصاممي  ،عندما حيتوي الطلب ادلويل عىل تصمميني متشاهبني أو أكرث لنفس املنتج ،اخلصوص

عندما حيتوي الطلب و "(. التصممي الرئييس: 16"البند  إىل            ي رىج الرجوعأحدها عىل أنه "التصممي الرئييس" ) انبي املودعوجيب عىل 

 جيب أن يكون مجليع التصاممي نفس مفهوم التصممي. ،ادلويل عىل تصمميني أو أكرث مدجمني يف املنتجات املباعة أو املس تخدمة يف مجموعات

واحد أو مجموعة من  تصمميعىل النحو احملدد يف اإلعالن الصادر عن املكس يك، ال جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل إال عىل منوذج و 

 .       واحدا                              املرتابطة بطريقة تشلك مفهوما   التصاممي

اليت يه موضوع التسجيل ادلويل الرشط  التصامميجيب أن تس تويف  ،عىل النحو احملدد يف اإلعالن اذلي أدىل به الاحتاد الرويسو 

 :اخلاص بوحدة املفهوم اإلبداعي الواحد. ويتحقق هذا الرشط يف احلاالت اليت يوجد فهيا

 تصممي مس تقل وممتزي واحد؛  •

 تصممي واحد وأشاكهل اخملتلفة عن ذكل التصممي خبصائص غري واحضة و/أو عن طريق امجلع بني األلوان؛ أو  •

ابإلضافة إىل تصممي واحد أو أكرث للمنتجات املنفصةل اليت تنمتي  ،اممي تنمتي إىل اجملموعة نفسها من املنتجاتمجموعة من التصأو  •

 إىل اجملموعة نفسها من املنتجات. 

ط يف ميكن املطالبة ابلتصممي املس تقل واملمتزي فق ،الوالايت املتحدة األمريكية اإلعالن الصادر عنوعالوة عىل ذكل، كام هو حمدد يف 

أو يف احلاالت اليت تكون فهيا التصاممي يف  ،الطلب الواحد. ويتحقق هذا الرشط يف حاةل وجود تصممي واحد فقط يف التسجيل ادلويل

 التسجيل ادلويل اثبتة عىل النحو التايل.

http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html#filing_1999
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html#filing_1960
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html#filing_1960
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
http://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html#following
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فييت انم، ال جيوز املطالبة إال بتصممي واحد مس تقل وممزي يف طلب دويل واحد،  اإلعالن الصادر عن                     وختاما ، كام هو حمدد يف 

 ابس تثناء ما ييل:

وأن تتوافق مع متطلبات وحدة  تركيبة البنودإىل نفس مجموعة واحد ب دويل لموضوع طتكون ممي اليت اجيب أن تنمتي التص •

 الاس تخدام،بعضها البعض يف ل رافقة تكون مالتصممي أو وحدة الاس تخدام أو 

خبيارات فردية أو متعددة، ويه اختالفات ذلكل التصممي، وجيب أن تتوافق مع                     يكون التصممي مصحواب  جيوز أن أو  •

 .اختالفات طفيفة عن ذكل التصممي هتافختالاتكون  نمتطلبات وحدة التصممي وأ

 طراف املتعاقدة املعينة : األ7البند 
. ويف حال إيداع الطلب إلكرتونيا، ال فيه امحلاية يسعى للحصول عىلجيب عىل املودع أن يعني يف اخلانة املناس بة لك طرف متعاقد 

من الرضوري اإلشارة إىل مجيع األطراف املتعاقدة و . اإللكرتونية eHagueواهجة تظهر سوى األطراف املتعاقدة اليت جيوز تعييهنا يف 

 ال جيوز إضافة أي أطراف متعاقدة بعد ذكل. و. عىل امحلاية فهيا يسعى للحصولاليت 

 "6"( 3) 7القاعدة  ؛(5( )1) 5املادة  99؛ (2) 5ادة امل 60

 ؟راف املتعاقدة اليت جيوز تعييهناما يه األط

األطراف املتعاقدة  اليت يلزتم هبا أحد – 1960و/أو وثيقة  1999بوثيقة  -بوثيقة من الوثيقتني  جيب أن يلزتم لك طرف متعاقد معني

 الوثيقتني ألطراف املتعاقدة، مع بيان الوثيقة أوحول اجدول  DM/1                      وي رفق ابالس امترة الرمسية اإليداع(.  أهلية) 2البند املشار إلهيا يف 

اختيار األطراف املتعاقدة اليت جيوز  حتديد لإليداع اإللكرتوين اإللكرتونية eHagueواهجة يف ويمت  .لك دوةل معينة طرفا فهيا     ت عداليت 

 . 2إيداع البياانت املنصوص علهيا يف البند  أهليةتعييهنا تلقائيا عىل أساس 

 ،ذكر أية اس تحقاقات أخرىيولكنه مل  1999وثيقة بلزم امل ،ألفيف البدل  فقطإىل أن دليه منشأة  املودعفعىل سبيل املثال، إذا أشار 

. ولكن أو ال 1960وثيقة ب أيضا سواء اكنت تكل األطراف املتعاقدة ملزمة ،1999سوى تعيني أطراف متعاقدة ملزمة بوثيقة  هلال جيوز ف

 . 1960أن يعني أطرافا متعاقدة ملزتمة فقط بوثيقة  للمودعال جيوز 

 امللزم، هل أيضا حمل إقامة يف البدل ابء ، وأن1960 وثيقةب امللزم ،إىل أنه دليه منشأة يف البدل ألف املودعأشار  إذا وبدال من ذكل،

حرصاي، أو يف  1960وثيقة  يف، أو حرصاي 1999وثيقة  األطراف يفاألطراف املتعاقدة  هل أن جيمع بني تعيني، جاز 1999وثيقة ب

 .الوثيقتني معا

، يف 1999                                                                                                         وتنشأ حاةل خاصة عند تعدد الاس تحقاقات ابلنس بة إىل ادلول األعضاء يف منظمة حكومية دولية ت عد طرفا متعاقدا يف وثيقة 

. فعىل سبيل املثال، ميكن ملودع كنتيجة محلهل جنس ية الطرف املتعاقد ألف، وهو دوةل 1960حال اكنت تكل ادلول ملزمة بوثيقة عام 

، ألن الاحتاد األورويب طرف متعاقد يف وثيقة 1999و/أو  1960ألورويب، أن يعني األطراف املتعاقدة امللزتمة بوثيقة عضو يف الاحتاد ا

1999 .  

بتعيني طرف متعاقد ملزم بنفس الوثيقتني، فإن  1999ووثيقة  1960ويف حال قيام مودع يمتتع ابس تحقاقات متعددة يف إطار وثيقة 

حتديد الوثيقة اليت يتعني تطبيقها إزاء تعيني ، ألهنا أحدث وثيقة، يرىج الرجوع إىل "1999س يخضع لوثيقة  تعيني ذكل الطرف املتعاقد

 "(.طرف متعاقد معني

. وإذا أصبح التصامميلك األطراف املتعاقدة اليت تعزتم السعي إىل حامية  ،ادلويل، يف وقت إيداع الطلب املودعومن الرضوري أن يعني 

 ال ميكن القيام بذكل إال عن طريق إيداع طلب دويل جديد. ،من الرضوري بعد ذكل متديد امحلاية لتشمل أطراف متعاقدة إضافية
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http://www.wipo.int/hague/en/forms/
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 امحلاية يف دوةل املنشأ والطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع 

بناء عىل نظام الهاي أن يطلب امحلاية يف بدل املنشأ ويف الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع  للمودعاملبدأ، من املمكن  حيثمن 

 "(.احلق يف إيداع طلب دويلرجوع إىل ")يرىج ال

ذكر خالف ذكل يف ترشيعاهتا الوطنية. ونظرا تما مل  ،يف دوةل املنشأ انفذعىل أن التسجيل ادلويل من حيث املبدأ  1960نص وثيقة ت و 

 ال يقوم املكتب ادلويل بفحص يف هذا الصدد.  ،إىل أن املعلومات املتعلقة مبثل هذا الاستبعاد غري مطلوب تبليغها للمدير العام للويبو

 (2) 7املادة  60

، يف إعالنأن خيطر  ،فاحصا يعترب مكتبه مكتبا ، ينمتي إليه املودع، واذليي طرف متعاقدأل ه جيوزرصاحة عىل أن 1999وتنص وثيقة 

الطرف املتعاقد اذلي أصدر ذكل اإلعالن  اإلشارة إىليف حال وتعيينه يف التسجيل ادلويل ال يرتتب عليه أي أثر.  املدير العام للويبو بأن

عيني الطرف املتعاقد ت املكتب ادلويل  يتجاهل ،عنياملتعاقد امل طرف اليف الطلب ادلويل ابعتباره الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع و 

 املعين. 

 (3) 14املادة  99

 املنتجات بيان : 8البند 
. وجيب النظر يف تكل اإلشارة بشلك خمتلف حسب ما التصاممي املكوانت اليت تتألف مهنا املودععىل جدول حيدد فيه  8ينص البند 

 :ثنايئ األبعاد أو ثاليث األبعاد إذا اكن املرء همامت بتصممي

 "؛كريسبغي أن يذكر، عىل سبيل املثال: "فإن الامس العام املعتاد لهذا املنتج ين  ،يتألف من منتج التصمميإذا اكن  •

  ذكل املنتج، عىل سبيل  ينبغي بيانف ، يراد اس تخدامه فامي يتعلق مبنتج يتألف من التتابع التنظميي الزخريف ببعدين، التصمميإذا اكن

 ".ملنسوجاتا أشاكل الس تخداهما عىلاملثال: "رمس ميكن اس تخدامه عىل أطباق" أو "

 برتتيب رمقي.  تصممي هذه البياانت للك وجيب تقدمي

 (4)( 1) 5املادة  99؛ (2) 5املادة  60

إضافة إىل تصوير  ،ببيان املنتج التصمميقوانني الياابن ومجهورية كوراي عىل أن حيدد نطاق حامية  بعض القوانني احمللية، مثال تنصو 

" املواد املعدة للبناء  :، عىل سبيل املثالبيان املنتجل ابس تخدام مصطلح شامل        ال ي سمح. ووفقا لقوانني تكل األطراف املتعاقدة، التصممي

 ،تكل األطراف املتعاقدة يف الطلب ادلويلبتعيني  املودع قام"، ألن نطاق امحلاية س يكون واسع النطاق يف هذه احلاةل. وابلتايل، إذا 

املظهر اجلانيب ”  ،املصطلحات اليت ميكن أن يفهم مهنا الغرض من املنتج بشلك واحض )عىل سبيل املثالس تخدام املنتج ب  بيانب  يوىص

 . عىل أساس ذكل السبب رفضتلقي الللنافذة "( من أجل جتنب 

يف حاةل العديد من التصاممي الواردة و. التصاممياذلي تنمتي إليه تكل  تصنيف لواكرنوواحد( من الأيضا أن يبني الصنف ) للمودعوميكن 

حمتوايت لك تكل التصاممي جيب أن تنمتي إىل الصنف ذاته من تصنيف لواكرنو )يرىج الرجوع إىل " ،يف الطلب ادلويل نفسه

 . 4"(الطلب

 (7) 7القاعدة 

 يف اجلانب األمين من اجلدول. ميكن بيان الصنف الفرعي اذلي ينمتي إليه املنتج املعين )املنتجات املعنية( ابإلضافة إىل ذكل، و

http://www.wipo.int/hague/en/guide/entitlement.html
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ينظر إىل املكتب ادلويل  جيعلتقدميها ال  عدم، وابلتايل فإن ا( إلزاميالفرعية األصنافاألصناف و الصنف والصنف الفرعي )          ي عد بيان وال 

خمتلفة من  اصنافأى املكتب ادلويل أن العديد من التصاممي الواردة يف الطلب ادلويل نفسه تنمتي إىل . ولكن إذا ر األمر بأنه خمالفة

 "(.املهةل الزمنية لتصحيح اخملالفات"هذا يشلك خمالفة جيب تصحيحها )يرىج الرجوع إىل ف  ،تصنيف لواكرنو

 )عند الاقتضاء( : الوصف9البند 
لسامت البرصية اب، فينبغي أن يتعلق ويف حاةل إدراجهميكن إدراجه يف أي طلب دويل.  اختياراي أمراالوصف            ي عترب بيانكقاعدة عامة، 

قد حيدد عىل سبيل املثال، ف(. ": العناوين10البند "صف نوع النسخ )يرىج الرجوع إىل يأو  ،اليت تظهر يف النسخ للتصاممياملمزية 

تصوير )يرىج الرجوع إىل " 5، وما إىل ذكل(""منظر فويق، "منظر أمايم" :حمدد للمنتج )عىل سبيل املثال منظر )العناوين( العنوان

طاملا اكن هذا الوصف غري  للتصمميس تخدام احملمتل أو الا تشغيلميكن أن يكشف الوصف عن و "(. النسخ والعناوينترقمي " و"التصممي

عني الاحتاد  ما . وإذابعد تكل املائةلك لكمة عىل فرنك سويرسي  2دفع رمس إضايف قدره    ي  و لكمة،  100تقين. وإذا جتاوز الوصف 

 . للتصمميالرويس، يويص املكتب بتقدمي وصف موجز للسامت املمزية 

 التعلاميت اإلدارية من )ج( 405البند ؛ ( )أ(5) 7 القاعدة

طلب منح  رضورة أن يتضمني طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا ويقتيض قانونه أل جيوز ،1999ومع ذكل، مبوجب وثيقة 

رومانيا الصني و  وأصدرتاملدير العام للويبو بذكل.  إخطاريف إعالن،  ،من أجل منح هذا الطلب اترخي إيداع هلوصفا  لتصمميل امحلاية 

، ينبغي أن يتضمن 1999ذكل اإلعالن. ويف حال تعيني ذكل الطرف املتعاقد مبوجب وثيقة وفييت انم وامجلهورية العربية السورية 

وصف موجز  -مجلهورية العربية السورية فقط فامي خيص ا –                                           وصف موجز للسامت املمزية للتصممي )أو بدال  من ذكل الطلب ادلويل 

 للنسخ(.

وقد يؤدي إىل تأجيل اترخي التسجيل ادلويل )يرىج الرجوع إىل  خمالفاالطلب ادلويل  اعتبارويؤدي عدم تقدمي الوصف الرضوري إىل 

شري لك من ت و (. "ر هبا طرف متعاقد أو خبصوص هوية املبتكر والوصف والادعاءاخملالفات املتعلقة ابلرشوط اخلاصة اليت خيط"

 الوصف.  اليت تطلببوضوح إىل األطراف املتعاقدة  لإليداع اإللكرتوين اإللكرتونية eHagueواهجة و ( DM/1الاس امترة الورقية )

 ( )ب(4) 7دة القاع ؛" 2( )ب( " 2) 5املادة  99

وعالوة عىل ذكل، ميكن اإلشارة إىل املادة اليت . التصامميوقد يساعد الوصف أيضا عىل منع املطالبة ابمحلاية فامي يتعلق ببعض خصائص 

      )ي رىج تظهر يف الاس تنساخ ولكن مل يمت طلب حاميهتا يف الوصف )و/أو عن طريق اخلطوط املنقطة أو املقطوعة أو التلوين يف النسخ 

من  التخيل عنهاجلزء اذلي مت  بيانحىت إذا مت و (. "حاالت التخيل عن امحلاية والسامت اليت ليست جزءا من التصمميإىل "الرجوع 

يف النسخ لتجنب أي لبس  بياهناخبالف التصممي هبذه الوسائل يف النسخ، مفن املس تحسن أن توحض يف الوصف كيفية  مادةالتصممي أو 

 . من قبل مكتب الطرف املتعاقد

 من التعلاميت اإلدارية 403البند 

 )اختياري( : العناوين10البند 
للمنظر األمايم، وما إىل ذكل(.  2، الرمق ياملنظور لمنظرل  1الرمق  ،)عىل سبيل املثالاملقابل للعنوان الرمز جيوز بيان  ،10البند يف 

الصني عند تعيني  عنوان، والس امييوىص بتوفري و (. كحد أقىص    ا  حرف 50العناوين األخرى ) بيان، ميكن 00الرمز رمق         أ شري إىلوإذا 

 الياابن و/أو الوالايت املتحدة األمريكية. و 

 )عند الاقتضاء(: هوية املبتكر 11البند 
ميكن إدراجه يف أي طلب دويل. ومع ذكل، قد يكون هذا البيان إلزاميا  أمرا اختياراي التصامميهوية مبتكر            ي عترب بيان من حيث املبدأ، 

 . 1999و/أو وثيقة  1960يف بعض الظروف يف إطار وثيقة 
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بناء عىل تكل الوثيقة )دون            عندما ي عني، جيوز أن يشرتط قانون الطرف املتعاقد أن يقتيض مثل هذه املعلومات 1960 وثيقةبناء عىل و 

، ينبغي أن 1960 وثيقةاحلاجة إىل تقدمي إخطار خطي إىل املدير العام للويبو(. وابلتايل، إذا اكن هذا الطرف املتعاقد معينا بناء عىل 

حيتوي الطلب ادلويل عىل هوية املبتكر. وقد يؤدي عدم تقدمي هذا البيان إىل رفض امحلاية اليت يصدرها مكتب الطرف املتعاقد املعين. 

ري ، فإن املكتب ادلويل ال جي1960ال جيب إخطاره إىل املدير العام للويبو مبوجب وثيقة  املبتكرومع ذكل، مبا أن رشط تقدمي هوية 

ا يف هذا الصدد.                    حفص 

 ( )أ(4) 8املادة  60

، جيوز ألي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا ويقتيض قانونه رضورة أن يتضمن طلب منح 1999ومع ذكل، مبوجب وثيقة 

                وت عد رومانيا يه  من أجل منح هذا الطلب اترخي إيداع، يف إعالن، إخطار املدير العام للويبو بذكل. هوية املبتكرامحلاية للتصممي 

، جيب أن حيتوي الطلب ادلويل 1999الطرف املتعاقد الوحيد اذلي أصدر هذا اإلعالن. وذلكل، إذا مت تصنيف رومانيا مبوجب وثيقة 

 .املبتكرعىل مؤرشات تتعلق هبوية 

 "1"( )ب( 2) 5املادة  99

اذلي يتعني إيداعه يف امس  التصمميينص قانونه عىل طلب ألغراض تسجيل  1999وابإلضافة إىل ذكل، فإن أي طرف متعاقد يف وثيقة 

مبتكر التصممي أو يقتيض تقدمي ميني أو إعالن من املبتكر أن خيطر املدير العام للويبو بذكل. وقدمت فنلندا وغاان وهنغاراي وإيسلندا 

ودعي الطلبات ينبغي مل ،ابلتايلو .اذلي يفيد بأن الطلب يمت إيداعه ابمس املبتكرمن هذا القبيل إعالانت واملكس يك وموريش يوس 

إذا اكن و ،هوية املبتكر يبينوايف الطلبات ادلولية أن و/أو املكس يك  وموريش يوس يسلنداوأ هنغاراي ،غاانو  اذلين يعينون فنلندا

 أن املبتكر تنازل هل عن الطلب ادلويل احلايلالبند  مبوجب هذا املودعيشري  ،املودع          خمتلفا  عن املبتكر  عىل أنه اذلي حيددالشخص 

 الرمسيةالاس امترة  فإنمع ذكل، و "(. الطلب املودع ابمس املبتكر" و"الرشوط اخلاصة املتعلقة ابملودع واملبتكر)يرىج الرجوع إىل "

(DM/1 ) النظام واهجةو eHague  حبيث ال يلزم يف املامرسة العملية بياان  حمددا  عن تعيني أي  لهذا الغرض،عىل بيان موحد حيتواين                                                   

 األطراف املتعاقدة. من

جيب أن يكون الطلب ادلويل مشفوعا  ،ويف حال قدم طرف متعاقد إعالان يطالب بتقدمي ميني أو إعالن من املبتكر يف الطلب ادلويل

املبتكر. ويف الوقت احلارض، مل يقدم سوى الوالايت املتحدة األمريكية هذا توي عىل بياانت عن هوية حي بميني أو إعالن من املبتكر و 

 eHagueواهجة و ( املرفق األول: ميني أو إعالن من املبتكر)يرىج الرجوع إىل  DM/1املرفق األول لالس امترة  وجيزي اإلعالن.

الوالايت  تعينيبيان بديل بدال من إعالن أبوة الاخرتاع( ل تقدمي ممكنا،  إذا مل ذكل ،أوتقدمي إعالن بأبوة الاخرتاع )ب  للمودع اإللكرتونية

 للطلب ادلويل اذلي يعني الوالايت املتحدة األمريكية.  احمتوى إلزامي          وي عد هذااملتحدة األمريكية. 

 (3( و)2( و)1) 8القاعدة ؛ ( )ب(4) 7القاعدة ؛ ( )ب(2) 10املادة  99

الاحتاد و مجهورية كورايو  الياابنو والصني  بلغارايوأبلغت لك من وأخريا، جيوز لقانون الطرف املتعاقد أن يقتيض بيان هوية املبتكر. 

ودعون من وبناء عىل ذكل ينصح املكس تان وتركيا املكتب ادلويل بأن قوانيهنا الوطنية تقتيض ذكل العنرص. طاجي و  رصبياوالرويس 

طاجيكس تان وتركيا ابإلعالن عن هوية املبتكر يف الوقت املناسب. و الياابن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس ورصبيا الصني و بلغاراي و 

الرشط  استيفاءلن يفحص املكتب ادلويل ف ،اختياري مبوجب اإلجراء ادلويل يف إطار هذا النظامومع ذكل، وابلنظر إىل أن هذا احلمك 

 .من عدمه

 (عند الاقتضاء: املطالبة )12البند 
حترتم مطالبة الطلب ادلويل  فيجب تضمني ،أو فييت انم يف حال اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل تعيني الوالايت املتحدة األمريكية

أو الصادرة عن الوالايت املتحدة األمريكية  1999( من وثيقة أ( )2) 5كام يه حمددة يف اإلعالن املنصوص عليه يف املادة الصياغة 
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فييت انم: "طلب امحلاية الشامةل ؛ فو وصم[ كام هو مبني و حدد املادة] لالتصممي الزخريف الوالايت املتحدة األمريكية: ") مفييت ان

 .اإللكرتونية eHagueواهجة و الطلب (. وترد تكل الصياغة يف اس امترة ف"و وصمهو موحض و كام  (للتصاممي) للتصممي

 ، ال جيوز إدراج مطالبة يف الطلب ادلويل. أو فييت انم تعيني الوالايت املتحدة األمريكية عدمويف حال 

(، 12العالقة بني الاخرتاع املطالب به، كام هو حمدد يف املطالبة )البند  بيانوفامي يتعلق بتعيني الوالايت املتحدة األمريكية، من املهم 

مبوجب القانون الوطين للوالايت املتحدة، جيب تسمية مبتكري الاخرتاع املزعوم، اذلين يشار إلهيم و (. 11وتسمية لك مبتكر )البند 

ا بقسم أو إعالن لك و ابمس اخملرتعني.  (، ألن القسم أو اإلعالن جيب أن 2()أ()1)8                    مبتكر وفق ا للقاعدة                                            يرتبط الاخرتاع املطالب به أيض 

. الطلب                                                                                                يتضمن بياان  يفيد بأن الشخص املوقع عىل القسم أو اإلعالن يعتقد أن لك خمرتع مسمى هو خمرتع الاخرتاع املطالب به يف 

تقدمي قسم أو إعالن للك مبتكر )خمرتع( متعددة، ينبغي احلرص عىل تسمية و  تصامميابلنس بة للطلبات ادلولية اليت حتتوي عىل و

                            أ وتصممي ا خمتلف ا لعقد اخرتعه  املبتكر ألفاخرتعه  خامتعىل سبيل املثال، إذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل تصممي فللتصممي املطلوب. 

أن ينفذ  ءاب للمبتكر       اس ب ا ، ولكن الاخرتاع املطالب به هو "تصممي زخريف خلامت كام هو موحض وموصوف"، فلن يكون مناملبتكر ابء

                                       وفق ا ذلكل، جيب اختيار املادة املشار إلهيا يف و                             ليس خمرتع ا لالخرتاع املطالب به.  ءاب املبتكراألول(، ألن  املرفقإعالن الاخرتاع )

(، ولتغطية مجيع 2()أ()1)8املطلوب مبوجب القاعدة  املبتكراملطالبة لضامن الاتساق مع تسمية املبدعني والتنفيذ السلمي لقسم أو إعالن 

 الامنذج يعزتم مقدم الطلب املطالبة ابمحلاية يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 )عند الاقتضاء( : املطالبة ابألولوية13البند 
من اتفاقية ابريس. وميكن املطالبة ابألولوية عىل أساس اإليداع األول املقدم يف  4املادة وميكن املطالبة بأولوية إيداع سابق مبوجب 

 .عضو يف منظمة التجارة العامليةإحدى ادلول األطراف يف اتفاقية ابريس أو أي 

 ( )أ(1) 6املادة  99؛ (2) 5املادة  60

يف حد كون فميكن أن ي ،يف نظام الهاي األولميكن أن يكون الطلب  التصامميذكل، ونظرا ألن الطلب ادلويل لتسجيل  وابإلضافة إىل

 أو دويل الحق.إقلميي لمطالبة ابألولوية فامي يتعلق بطلب وطين أو كذكل أساسا لذاته 

دةإيداع سابق واح يفكون املطالبة ابألولوية . وميكن أن ت13البند  حتتاملطالبة ابألولوية ينبغي اإلشارة إىل و   .                    د أو إيداعات متعد 

رمق اإليداع السابق )إن وأو البدل اذلي أودع فيه، و  ويف حال املطالبة ابألولوية، جيب بيان امس املكتب اذلي قدم فيه الطلب السابق

طلب دويل مودع سابقا لتسجيل  يفشري املطالبة ابألولوية ت ب اليوم والشهر والس نة(. وينبغي أن تيوجد(، واترخي اإليداع السابق )برت 

يف حاةل  تسعة أرقام)رمق الطلب طريق حتديد رمق اإليداع السابق عن و املكتب ادلويل بوصفه مكتب اإليداع السابق  دلى التصاممي

يف حاةل إيداع الطلب ابس تخدام  رمقأو "الويبو" +  ،أو يف حاةل اإليداعات غري املبارشة DM/1الطلب ابس تخدام الاس امترة  إيداع

ال واحد و إيداع سابقأكرث من ب فامي يتعلق. ويف حال املطالبة ابألولوية 6اذلي خيصصه املكتب ادلويل( اإللكرتونية eHagueواهجة 

لك  بيانوينبغي  13البند  حتتتكل املتعلقة ابلتارخي األس بق  توفريينبغي ، ذات الصةل يف املاكن املتاح التفاصيلميكن استيعاب مجيع 

 (.                                    )ما مل يس تخدم منوذج يمت إنشاؤه ذاتيا   عىل ورقة تمكيليةالتفاصيل األخرى 

بوصفه "مكتب إيداع" فامي يتعلق  (DASخدمة الويبو للنفاذ الرمقي )إذا اكن مكتب اإليداع السابق يشارك يف وابإلضافة إىل ذكل، 

 ح أدانه.كام هو مرشو 13املكتب وبياهنا حتت البند  ، ميكن احلصول عىل شفرة نفاذ من ذكلالتصامميبواثئق األولوية اخلاصة بطلبات 

 ( )ج(5) 7القاعدة 
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دأن  للمودع ينبغي ،يف حال اكن اإليداع السابق ال يرتبط جبميع التصاممي الواردة يف الطلب ادلويلو  فهيا طالبالتصاممي اليت ي     حيد 

يفرتض املكتب ادلويل أن س   ،13يف هذا اجلزء من البند حتديد أي تصممي يف حال عدم واإلشارة إىل أرقام التصاممي املعنية. ابألولوية مع 

 املطالبة ابألولوية تتعلق جبميع التصاممي.

بشأن  ويعمل املودع ،ألولوية حتمل اترخي يكون أكرث من س تة أشهر من اترخي إيداع الطلب ادلويلأية مطالبة اب ويتجاهل املكتب ادلويل

 .ذكل

 وثيقة األولوية

 وثيقة األولوية يه نسخة مصدقة من طلب سابق، يمت احلصول علهيا من املكتب اذلي أودع فيه الطلب السابق.

الطلب  وثيقة األولوية مع تقدميال ينبغي وذلكل  ،يطالب بأولوية طلب سابق املودعيف حال اكن وال يطالب املكتب ادلويل بوثيقة أولوية 

 ،األولوية املقدمة إىل املكتب ادلويل وثيقةوسيمت التخلص من إىل املكتب ادلويل.  الحقا وثيقة األولويةتقدمي                وابملثل، ال ي قبل  .ادلويل

 الياابن أو الصني أو تعينيل (، اإللكرتونية eHagueواهجة ابس تثناء تقدمي واثئق األولوية ابس تخدام املرفق اخلامس )أو القسم املقابل يف 

 مجهورية كوراي، عىل النحو املبني أدانه.

ولوية مبارشة. وميكن أن يكون هذا األ وثيقة صاحب التسجيلالطرف املتعاقد املعني من الامتس أن يقدم هل ولكن ذكل ال مينع مكتب 

بسبب الكشف  ،اجلدة إثباتاألولوية رضورية من أجل  وثيقةيف س ياق الرفض اذلي يرى فيه املكتب أن  ،الطلب، عىل سبيل املثال

 ة املشموةل ابملطالبة ابألولوية.خالل الفرت منافس  تصمميعن 

أن قوانيهنا إىل  عدة أطراف ماعاقدةأشارت  يف حاةل طالب املودع بأولوية إيداع سابق، أعاله، ةاملذكور ةالعام املبادئوعىل الرمغ من 

  ألولوية.اب اتطالباملمن أجل دمع  األولوية إىل ماكتهبا وثيقةقدمي تأن يمت، بدون اس تثناء، تقتيض الوطنية 

 اخلانةوضع عالمة يف  للمودع، جيوز 13الياابن أو مجهورية كوراي، ومتت اإلشارة إىل مطالبة ابألولوية يف البند  الصني أو إذا مت تعينيو

 اخلامس املرفق، أو ابس تخدام eHagueوتقدمي نسخة من وثيقة األولوية مع الطلب ادلويل، إما من خالل واهجة  13يف البند  ةاملناس ب

األولوية هبذه الطريقة يف وقت إيداع الطلب ادلويل وال لغرض آخر سوى دمع  نسخة من وثيقةتقدمي             ي سمح فقط ب و . DM/1ابالس امترة 

ويوزع مكتب الياابن للرباءات و/أو املكتب الكوري للملكية الفكرية  .مجهورية كورايالياابن و/أو و  الصني املطالبة ابألولوية لتعيني

اإلدارة                                                                   وس توزع نسخة من وثيقة األولوية اليت يتلقاها املكتب ادلويل إلكرتوني ا عىل                                              إلكرتونيا  أي واثئق أولوية يتسلمها املكتب ادلويل.

                               بدال  من ذكل، إذا اكن مكتب اإليداع و و/أو مكتب امللكية الفكرية الكوري.  رباءات الياابينالمكتب و الوطنية الصينية للملكية الفكرية 

ابعتباره "مكتب إيداع" فامي يتعلق بواثئق األولوية لطلبات التصممي، فميكن  (DASخدمة النفاذ الرمقي للويبو )السابق يشارك يف 

لك من  عىل اعتبار أن، 13من ذكل املكتب واملشار إليه حتت البند  ((DASخدمة النفاذ الرمقي للويبو ))رمز  النفاذاحلصول عىل رمز 

رمز خدمة النفاذ الرمقي يف  تشارك مكتب الياابن للملكية الفكرية ومكتب كوراي للملكية الفكريةو اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية 

 املرفقابس تخدام  وثيقة األولوية           وإذا ق دمتالتصممي.  اخلاصة بطلبات" فامي يتعلق بواثئق األولوية نفاذكـ "مكتب ( DASللويبو )

اإلدارة الوطنية إىل تكل ، فال يلزم تقدمي وثيقة األولوية 13يف البند  (DASاخلامس أو متت اإلشارة إىل رمز خدمة النفاذ الرمقي للويبو )

 الياابن للملكية الفكرية أو مكتب كوراي للملكية الفكرية.مكتب أو الصينية للملكية الفكرية 

نسخة من وثيقة األولوية ابس تخدام املرفق اخلامس وال يشار إىل رمز              ولكن مل ت قدممجهورية كوراي  وأالياابن                    وإذا ع ينت الصني أو

اعتبارا من  املكتب املعين يف غضون ثالثة أشهر ، جيب تقدمي وثيقة األولوية مبارشة إىل13( يف البند DASخدمة النفاذ الرمقي للويبو )

 مما جيزي ملاكتهبا رفضحق األولوية،  إىل ضياع الفرتةعدم الالزتام بتكل يؤدي و  ،نرشة التصاممي ادلوليةاترخي نرش التسجيل ادلويل يف 

املعين، فيجب تقدمي وثيقة األولوية من  البدل           مقمي ا خارج  صاحب الطلباكن و مجهورية كوراي أو                إذا ع ينت الصني والتسجيل ادلويل. 

 حميل. وكيلخالل 

https://hague.wipo.int/
https://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www.wipo.int/das/en/
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
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املذكورة، دليل عىل دفع رمس الاعرتاف ابملطالبة ابألولوية فضال عن ترمجة إىل اإلس بانية، عندما تكون  الفرتة                 جيب أن ي قدم، خالل و 

جيوز رفض التسجيل  ،لألطراف املتعاقدة املذكورةترشيعات الوطنية األولوية املصدقة بلغة خمتلفة. وعىل وجه اخلصوص وطبقا لل  وثيقة

يف  اذلي يكونادلويل عىل أساس عدم توفر اجلدة إذا اكن اإليداع األول اذلي تستند إليه األولوية قد نرش قبل اترخي التسجيل ادلويل )

ه اعتبارا من أولوية يف غضون فرتة األشهر الثالثة املذكورة أعال وثيقة ة(، ومل تقدم أييداع الطلب ادلويلتارخي إل  ثالممامعظم احلاالت 

 اترخي النرش.

جيب تقدمي وثيقة األولوية مبارشة إىل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية يف غضون ثالثة أشهر من اترخي  ،املكس يك      ع ينتوابملثل، إذا 

خالل الفرتة  للملكية الصناعية املعهد املكس ييك إىل            جيب أن ي قدم ذكل،  ابإلضافة إىلو. نرشة التصاممي ادلوليةيف نرش التسجيل ادلويل 

دليل عىل دفع رمس الاعرتاف ابملطالبة ابألولوية فضال عن ترمجة إىل اإلس بانية، عندما تكون وثيقة األولوية املصدقة بلغة املذكورة 

للملكية  املكس ييكاملقمي خارج البدل أن يودع وثيقة األولوية مبارشة دلى املعهد  وكيهلجيوز لصاحب التسجيل ادلويل أو و خمتلفة. 

 ،وكيلوثيقة األولوية من خالل  تثقدمعندما و                                                    جيب أن يقدم عنواان  بريداي  يف املكس يك لتلقي اإلخطارات.  ،ويف هذه احلاةل ،الصناعية

                                   إثبات هويته وفق ا لقانون املكس يك. الوكيلجيب عىل هذا 

طبقا للترشيعات الوطنية لألطراف املتعاقدة جتدر اإلشارة إىل أنه  ،فامي يتعلق بلك من الصني والياابن واملكس يك ومجهورية كورايو 

املذكورة، جيوز رفض التسجيل ادلويل عىل أساس عدم توفر اجلدة إذا اكن اإليداع األول اذلي تستند إليه األولوية قد نرش قبل اترخي 

ابلوسائل املعمول هبا يل(، ومل تقدم أية وثيقة أولوية التسجيل ادلويل )اذلي يكون يف معظم احلاالت مماثال لتارخي إيداع الطلب ادلو

 املذكورة أعاله.

 مكتب الوالايت املتحدةدلى  براءة تصممياألولوية خالل مدة معاجلة طلب  وثيقةالوالايت املتحدة األمريكية، جيب تقدمي فامي خيص و 

( وابإلضافة إىل ذكل، ينبغي تقدميها يف اترخي ، حسب احلال)أي قبل إصدار الرباءة أو التخيل للرباءات والعالمات التجارية األمريكية

األولوية بعد اترخي  وثيقةإذا قدمت و أو قبهل )اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي للوالايت املتحدة األمريكية(. اإلصدارتسديد رمس 

وفقا لقانون الوالايت املتحدة  طالبة ابألولوية ما مل يمت تصحيح ذكللن تشمل الرباءة امل ،اين من رمس التعيني الفرديتسديد اجلزء الث

. اليت توجه إليه تكل الواثئقالتسجيل ادلويل د         غالف حتد   مصحوبة برساةلاألولوية  وثيقةون ك(. وينبغي أن تCFR 1.55 37)انظر 

أو من  للرباءات والعالمات التجارية دلى مكتب الوالايت املتحدة األمريكية معمتد للرباءاتوكيل  رساةل الغالف املذكورةوجيب أن يوقع 

 .اعتبارايرشيطة أال يكون املودع خشصا  ،قبل املودع

إىل ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية  مبارشة ولويةاأل وثيقةتقدمي يجب ف  ،أو تركيا حتاد الرويسالا وعالوة عىل ذكل، يف حاةل تعيني

(ROSPATENT )( و/أو مكتب براءات الاخرتاع والعالمات التجارية الرتيكTURKPATENT )خالل  ،مع املطالبة ابألولويةدل

األولوية املطلوبة خالل فرتة الثالثة أشهر  وثيقةوإذا مل تقدم  .نرشة التصاممي ادلوليةثالثة أشهر من اترخي نرش التسجيل ادلويل يف 

د     حتد   غالفبرساةل  مصحوبة األولوية وثيقةكون تجيب أن س يا، فامي يتعلق بروفاملذكورة أعاله، فسيمت جتاهل املطالبة ابألولوية. 

من قبل حمايم ( ROSPATENTادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية )ال يلزم تقدمي وثيقة األولوية إىل  ؛التسجيل ادلويل املوهجة إليه

فامي يتعلق برتكيا، جيب أن تكون وثيقة األولوية مصحوبة برتمجة تركية إذا اكنت وثيقة األولوية بلغة خمتلفة، وإذا اكن و براءات حميل. 

( TURKPATENTمكتب براءات الاخرتاع والعالمات التجارية الرتيك )، فيجب تقدمي وثيقة األولوية إىل البدل           مقمي ا خارج  صاحهبا

 حميل. وكيلمن خالل 

 (6) 7القاعدة 

 (DASالويبو للنفاذ الرمقي ) خدمة

سمح بتبادل واثئق األولوية بأمان بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة. وإذا ة ت إلكرتوني خدمة ( يهDASالويبو للنفاذ الرمقي ) خدمة

 ،التصاممي" فامي يتعلق بواثئق األولوية اخلاصة بطلبات ارك يف خدمة النفاذ الرمقي بوصفه "مكتب إيداعمكتب اإليداع السابق يشاكن 

يف خدمة النفاذ الرمقي بوصفه يشارك أيضا مكتب الطرف املتعاقد املعني  اكناملكتب. وإذا  ذكلميكن احلصول عىل شفرة نفاذ من 

https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#plt_d0e319215
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
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املكتب ذكل هذا البند ليك يمتكن  حتتجيوز للمودع أن يقدم شفرة النفاذ  ،التصامميبواثئق األولوية لطلبات  فامي يتعلق" "مكتب نفاذ

. وملزيد من املعلومات عن خدمة النفاذ الرمقي واملاكتب املشاركة (DAS) األولوية من خالل خدمة النفاذ الرمقي وثيقةمن النفاذ إىل 

 .موقع الويبو اإللكرتوينفهيا، يرىج الاطالع عىل 

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  408البند 

 مبطالبات األولوية فامي يتعلق أخرىأحاكم وطنية 

، جيب عىل المس صاحب التسجيل ادلويل    ا  مطابقالطلب يف وثيقة األولوية  مودعامس  يف حال ال يكون، الصيينمبوجب القانون الوطين 

ثالثة أشهر من  يف غضون( CNIPAالتصديق ذات الصةل إىل اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية ) واثئقتقدمي  صاحب التسجيل

 .نرشة التصاممي ادلوليةويل يف.اترخي نرش التسجيل ادل

 .رسوم تعيني فردية خمفضةومبوجب القانون الوطين إلرسائيل، يف حال ادعاء املودع أولوية طلب سابق، ال ميكن للمودع الاس تفادة من 

  )عند الاقتضاء( : املعرض ادلويل14البند 
من اتفاقية ابريس. وإذا اكن الغرض من املطالبة  11املادة جيوز املطالبة حبامية مؤقتة للتصاممي اليت تظهر يف بعض املعارض مبوجب 

 من اس امترة الطلب ادلويل. 14بند يف ال  يبني مجيع املعلومات ذات الصةلأن  للمودعبأولوية العرض يف الطلب ادلويل، ينبغي 

 املبينة يف املعرض. التصامميالتارخي اذلي قدم فيه املنتج ألول مرة وعدد و  الطلب إىل ماكن انعقاد املعرض اس امترةشري جيب أن ت و 

تكل التصاممي اليت يطالب فهيا  بيان للمودع ينبغيمث من  ،جبميع التصاممي الواردة يف الطلب ادلويل ةمتعلق املطالبةكن تيف حال مل و

 ، يفرتض املكتب ادلويل أن لك التصاممي مبينة يف املعرض املعين. تصمميبأولوية املعرض. وإذا مل يبني أي 

 ( )د(5) 7القاعدة 

 (عند الاقتضاء: اس تثناء لعدم توفر اجلدة )15البند 
جيب عىل و الياابن أو مجهورية كوراي.  الصني أو تعيني  خيصاجلدة فامي لعدم توفرتقدمي إعالن بشأن اس تثناء  للمودع 15يتيح البند 

 املعامةل الاس تثنائية املنصوص علهيا يف قانون التصاممي للطرف املتعاقد املعين. هلطالب تي اذل التصممياملودع أن يبني 

اإلدارة الوطنية الصينية للملكية  إىل جانب الطلب ادلويل ابس تخدام املرفق الثاين أو مبارشة إىلسواء تقدمي الواثئق ادلامعة  وجيب

املكتب ادلويل  يتلقاها، كجزء من الطلب، واثئقأي املكتب الكوري للملكية الفكرية. وس توزع مكتب الياابن للرباءات و/أو و  الفكرية

 املكتب الكوري للملكية الفكرية. مكتب الياابن للرباءات و/أو و  اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية إلكرتونيا عىل

مكتب الياابن للرباءات أو اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية  وجيب عىل صاحب التسجيل اذلي يقدم الواثئق ادلامعة مبارشة إىل

                                  حميل إذا اكن صاحب التسجيل مقمي ا خارج  وكيلأو املكتب الكوري للملكية الفكرية القيام بذكل خالل الفرتة الزمنية املعنية، من خالل 

تشرتط اإلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية تقدمي الواثئق ادلامعة إلهيا مبارشة يف غضون شهرين من  ،فامي يتعلق بتعيني الصنيو  البدل.

تقدمي الواثئق ادلامعة  مكتب الياابن للرباءاتيقتيض الياابن،  فامي يتعلق بتعينيو . نرشة التصاممي ادلوليةيف اترخي نرش التسجيل ادلويل 

وفامي يتعلق بتعيني مجهورية كوراي، . نرشة التصاممي ادلوليةيوما من اترخي نرش التسجيل ادلويل يف  30إىل املكتب مبارشة يف غضون 

                                   يوم ا من اترخي نرش التسجيل ادلويل يف نرشة  30لملكية الفكرية إما يف غضون جيب تقدمي الواثئق ادلامعة مبارشة إىل مكتب كوراي ل 

قبل أن التصاممي ادلولية، أو أثناء فرتة انتظار طلب التسجيل أمام مكتب كوراي للملكية الفكرية )أي قبل إصدار بيان منح امحلاية أو 

                    يصبح الرفض هنائي ا(.

األخرى. وتقع عىل عاتق املودع  البدلانيف  املودعوجتدر اإلشارة إىل أن اإلعالن املتعلق ابالس تثناء لعدم توفر اجلدة قد يؤثر عىل حقوق 

 مسؤولية ضامن احلفاظ عىل حقوقه. 

https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=10589
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https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
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 من التعلاميت اإلدارية)ج(  408البند 

 (عند الاقتضاء) الرئييسالتصممي : 16البند 
 (. "احملتوايت الاختياريةرجوع إىل "الياابن ومجهورية كوراي فقط )يرىج الالصني و عىل تعيني  16البند ينطبق 

 الصني: التصممي الرئييس

كام هو حمدد يف و "(. عدد التصاممي و/أو النسخ و/أو العينات: 6حيتوي القانون الوطين للصني عىل رشط وحدة التصممي )راجع "البند 

ميكن تضمني تصمميني  يف طلب واحد أنه والاس تثناء هو ،قد حيتوي الطلب ادلويل عىل تصممي واحد فقط ،اإلعالن الصادر عن الصني

 أو أكرث لنفس املنتج أو تصمميني أو أكرث مدرجني يف املنتجات املباعة أو املس تخدمة يف مجموعات.

، 10وعالوة عىل ذكل، إذا اكن الطلب حيتوي عىل تصمميني متشاهبني أو أكرث لنفس املنتج، جيب أال يتجاوز العدد اإلجاميل للتصاممي 

 .اذلي يش به مجيع التصاممي األخرىها عىل أنه "التصممي الرئييس" وجيب عىل املودع بيان أحد

يف حاةل اإلخطار وبإجراء حفص ملعرفة ما إذا اكنت التصاممي مشاهبة للتصممي الرئييس أم ال.  س تقوم إدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية

جيوز لصاحب  ،عىل أساس الافتقار إىل وحدة التصمميرية إدارة الصني الوطنية للملكية الفك التسجيل ادلويل الصادر عن آاثربرفض 

سبب الرفض من خالل تعديل التسجيل ادلويل من أجل  تصحيح ،إدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية يف رده عىل ،التسجيل ادلويل

 .الصني تعيني

طلب دويل من أجل تفادي حاالت الرفض  ، يوىص ابلرجوع إىل اإلرشادات اخلاصة بإدراج تصاممي متعددة يفابإلضافة إىل ذكلو

( من وثيقة 1)13احملمتةل، واليت مت إعدادها ابلتشاور مع ماكتب األطراف املتعاقدة اليت أبلغت عن رشط وحدة التصممي مبوجب املادة 

1999. 

 (1)13املادة 

 والتصاممي ذات الصةل التصممي الرئييسالياابن و/أو مجهورية كوراي: 

 ،ذانك البدلينيف إطار أنظمة التصاممي ذات الصةل يف و ممي ذات الصةل.اتنص القوانني الوطنية للياابن ومجهورية كوراي عىل أنظمة التص

برشط أن ينمتي لك من التصاممي إىل نفس  ،كتصممي رئييس وحتديدهبتصممي آخر  ذي صةل شبيهابعتباره تصمامي  التصمميميكن تسجيل 

 مع التصممي السابق.  التضاربسبب ب صاحب التسجيل ادلويل. وقد يؤدي عدم القيام بذكل إىل رفض املكتب املعين /املودع

طلب ادلويل جيب النظر فهيا الواردة يف ال التصامميجيوز للمودع أن يبني أن بعض أو لك  ،وبناء عىل ذكل، من أجل منع الرفض احملمتل

 فامي يتعلق بتصممي رئييس 

 التصممي ابعتباره التصممي الرئييس(؛ ينبغي بيان هذايرد يف الطلب ادلويل احلايل )يف هذه احلاةل،  •

 يتضمنه الطلب أو التسجيل السابق )الوطين أو ادلويل( أو هو موضوع الطلب أو التسجيل السابق )الوطين أو ادلويل(. •

          اذلي ي طلب  عىل ذكل، إذا اكن التصممي الرئييس غري خاضع لنفس الطلب ادلويل، فإن الطلب ادلويل اذلي حيتوي عىل التصممي وعالوة

 10مرور قبل  ،يف الفرتات املقررة: مبوجب القانون الوطين للياابن (ذات صةل )تصامميذي صةل كتصممي  (اليت يطلب تسجيلها)

من اترخي  ،التصممي األسايس أو، عند املطالبة ابألولويةالتسجيل ادلويل اذلي يتضمن  أو الطلب الوطيننرش س نوات من اترخي 

ومبوجب القانون  ،أول تصممي رئييس مت اختياره، هو التصممي األسايس مجليع التصاممي الالحقة ذات الصةل(ب املعين )لاألولوية للط

 يف غضون س نة من اترخي إيداع الطلب الوطين أو ادلويل اذلي يتضمن التصممي الرئييس. ،الوطين مجلهورية كوراي

https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/hague/en/guide/content.html#optional
http://www.wipo.int/hague/en/guide/content.html#optional
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/285214#article13
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ا ملعرفة ما إذا اكن ميكن تسجيل التصممي كتصممي ذي صةل أم                                                                                                                 وس يجري مكتب الرباءات الياابين واملكتب الكوري للملكية الفكرية حفص 

لصاحب  ،لتصممي الرئييسا يف بيان اخلطأ/عدم بياناملكتب عىل أساس  يف حاةل اإلخطار برفض آاثر التسجيل ادلويل الصادرة عنو ال.

 . هذا الرفضسبب  لتصحيحالامتس إضافة أو حذف بيان التصممي الرئييس  ،التسجيل ادلويل، يف رده عىل املكتب

)ابللغة اإلنلكزيية( ويف املوقع  مكتب الرباءات الياابين موقع وميكن الاطالع عىل معلومات مفصةل عن نظام التصاممي املعنية عىل 

 (.ابللغة اإلنلكزيية) للمكتب الكوري للملكية الفكريةاإللكرتوين 

يوىص ابلرجوع إىل اإلرشادات اخلاصة بإدراج تصاممي متعددة يف طلب دويل من أجل تفادي حاالت الرفض ىل ذكل، وابإلضافة إ

 .احملمتةل، واليت مت إعدادها ابلتشاور مع ماكتب األطراف املتعاقدة، اليت دلهيا "نظام التصممي ذي الصةل"

 من التعلاميت اإلدارية 407البند 

 )اختياري( : نرش التسجيل ادلويل17البند 

 النرش العادي

)يرىج  ما مل يطلب املودع خالف ذكل ،)فرتة النرش العادي( من اترخي التسجيل ادلويل اثين عرش شهرابعد  التلقايئ عادة ما يمت النرش

 "(.توقيت النرشالرجوع إىل "

 "3( "1) 17القاعدة 

 .يف وقت خيتاره أو النرش املودع النرش الفوري اماليت يطلب فهي احلالتنييف هام حتديدا و  ،وهناك اس تثناءان

 النرش الفوري

مزية يف  الفوريوميكن أن يتيح النرش  .17اخلانة املناس بة يف البند  وضع عالمة عىلعن طريق جيوز للمودع أن يطلب النرش الفوري 

وينبغي إال بعد نرشه.  حال مل يكن من املمكن، مبوجب القوانني الوطنية أو اإلقلمية عىل سبيل املثال، إنفاذ احلقوق النامجة عن التسجيل

 ةل.نفيذ األعامل التقنية ذات الصاملكتب ادلويل لت  اذلي يشرتطهلوقت ابأيضا  جيب أن يسمحأن مفهوم النرش " املبارش "  الانتباه إىل

  "1" (1) 17القاعدة 

 يف الوقت اذلي خيتاره املودعالنرش 

مع بشأن اس امترة الطلب ادلويل  17اخلانة املناس بة يف البند  وضع عالمة يفعن طريق يف وقت خيتاره نرش ال جيوز للمودع أن يطلب 

 بيان الوقت اخملتار للنرش )احملدد ابألشهر انطالقا من اترخي اإليداع(.

ا 12                                                                 وجيوز للمودع دامئ ا طلب النرش يف وقت يس بق فرتة النرش العادية اليت تبلغ   .     شهر 

فرتة التأجيل القصوى املمكنة عىل األطراف  تتوقف، حيث العاديةأن يطلب تأجيل النرش إىل ما بعد فرتة النرش  للمودعجيوز و 

 املتعاقدة املعينة يف الطلب ادلويل.

 "2( "1) 17القاعدة 

الاس امترة الورقية شري لك من ت و ". فرتات التأجيل"               ي رىج الرجوع إىل ،بعد فرتة النرش العادية من املعلومات عن مدة التأجيلملزيد و 

(DM/1 ) واهجةو eHague بوضوح إىل فرتات التأجيل اليت جيوز طلهبا فامي يتعلق ببعض األطراف املتعاقدة. ةإللكرتونيا 

http://www.jpo.go.jp/
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.main.BoardApp&c=1001
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.main.BoardApp&c=1001
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/hague/en/guide/publication.html#timing
http://www.wipo.int/hague/en/guide/publication.html#timing
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule17
http://www.wipo.int/hague/en/guide/publication.html#periods
http://www.wipo.int/hague/en/guide/publication.html#periods
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www3.wipo.int/login/en/hague/index.jsp
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 (عند الاقتضاء: ختفيض رمس التعيني الفردي )18البند 
، فامي يتعلق ابلطلب 1999من وثيقة  (2) 7املادة ه يف األمريكية اإلعالن املشار إليالوالايت املتحدة إرسائيل واملكس يك و قدمت 

 يس تعاض عن رمس التعيني املقرر برمس تعيني فردي. و  ، فيه    عني  تادلويل اذلي 

ختفيض رسوم التعيني الفردي لبعض  وفرواملكس يك والوالايت املتحدة األمريكية األطراف املتعاقدة الوحيدة اليت تإرسائيل       وت عد 

 .املودعني

ا  اإلعالن الصادر عندد وحي  هل عىل النحو التايل:ؤ امل للمودع                    إرسائيل مبلغ ا خمفض 

 خشص طبيعي •

 " ال يتجاوز دخهل الس نوي املبلغ احملدد يف لواحئ التصممي اإلرسائيليةكيان صغري" أو •

 أو مؤسسة تعلمي عايل معرتف هبا من قبل القانون اإلرسائييل. •

ينطبق ختفيض الرسوم إذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل مطالبة ابألولوية. ولالس تفادة من ختفيض رسوم التعيني الفردي فامي يتعلق وال 

 .وضع عالمة يف اخلانة املناس بة املودعبإرسائيل، جيب عىل 

ا وقد   :اذلي هو للمودع                                         حدد اإلعالن الصادر عن املكس يك مبلغ ا خمفض 

 ؛طبيعياخملرتع وهو خشص  •

 ؛يان متنايه الصغر أو صغريأو ك  •

 ؛عايل عامة أو خاصةالتعلمي لل ؤسسة أو م •

 .معهد عام للبحث العلمي أو التكنولويجأو  •

 .وضع عالمة عىل اخلانة املناس بة املودعولالس تفادة من ختفيض رسوم التعيني الفردي فامي يتعلق ابملكس يك، جيب عىل 

 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، أن رمس التعيني الفردي يتضمن جزأين.3)12، وفقا للقاعدة املكس يك أيضا الصادر عنوحدد اإلعالن 

 :مبالغ خمفضة لفائدة املودعني املؤهلنيوالوالايت املتحدة األمريكية  اإلعالن الصادر عنحدد و 

والالحئة  ،من قانون األعامل الصغرية 3الوالايت املتحدة واملادة  قانونمن  35( من العنوان ح)41" مبعىن القسم كيان صغري" •

 (؛USPTOللرباءات والعالمات التجارية ) األمريكية التنفيذية ملكتب الوالايت املتحدة

الوالايت املتحدة والقواعد املطبقة يف مكتب قانون من  35من العنوان  123" مضن معىن القسم كيان متنايه الصغر" •

 األمريكية.الوالايت املتحدة 

ميكن للمودع تأكيد وضع الكيان الصغري من خالل  ،الس تفادة من ختفيض رمس التعيني الفردي ابلنس بة إىل الوالايت املتحدة األمريكيةول

اس امترة أن يقدم  للمودع فينبغي ،ابلكيان املتنايه الصغرعالمة عىل اخلانة املناس بة  املودعوضع إذا و. ةاملناس ب وضع عالمة عىل اخلانة

ختفيض رمس  :املرفق الرابع)املتاحة ابس تخدام  PTO/SB/15B أو PTO/SB/15A التصديق اخلاصة ابلكياانت املتناهية الصغر

 (.التعيني الفردي يف الوالايت املتحدة

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، أن رمس التعيني الفردي 3)12                                                             كام حدد اإلعالن الصادر عن الوالايت املتحدة األمريكية، وفق ا للقاعدة 

 يتكون من جزأين.

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  408البند 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article7
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/designs-guides/en/designs_first_design_application_reduction_fee.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/designs-guides/en/designs_first_design_application_reduction_fee.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500_d1ff69_210b3_1ca
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500_d1ff69_210b3_1ca
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0015a.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0015b.pdf
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
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 توقيع ال : 19البند 
(. ويف قهاملكتب عند تقدمي الطلب ادلويل إىل املكتب ادلويل عن طرييوقعها أن يوقع اس امترة الطلب ادلويل )أو  وكيلالجيوز للمودع أو 

سلسةل من النصوص املوجودة بني اثنني من  اتويوىص ابس تخدام توقيعلكتا احلالتني، ينبغي بيان امس اجلهة املوقعة بشلك منفصل. 

ا كتابة التوقيعات خبط اليد أو طباعهتا أو خمتها أوو /(.  John Doe)عىل سبيل املثال / الرشطتني   فاتيح أوملوحة ب مرقوان                                                       ميكن أيض 

 أو بواسطة المكبيوتر(. ارمقيإنشاهئا صورة أو كيف شلك إلكرتوين آخر )

  اإلداريةمن التعلاميت  202البند ؛ (1) 7القاعدة 

من الشخص املعين  مس تخدم يشرتطيمت عرب حساب                                      ، ي س تعاض عن التوقيع ابستيقان إلكرتويناإللكرتونية eHagueواهجة لوابلنس بة 

 امس املس تخدم ولكمة املرور. إدخال

 ةمن التعلاميت اإلداري 205البند 

 دفع الرسوم
 " بشأن الرسوم. تسديد الرسوم للمكتب ادلويلينبغي قراءة الفقرات التالية ابالقرتان مع املالحظات العامة الواردة يف "

إىل  ،الرسوم والاس امترات الواردة يف اس امترة الطلب ادلويلعىل صفحة دفع الرسوم اليت تس بق الاجامتع اخلاص حبساب وميكن اإلشارة 

 :ما ييل

رمق احلساب وهوية الطرف  ،ترصحي بسحب املبلغ املطلوب من حساب جار دلى الويبو )يبني أيضا امس صاحب احلساب •

من ادلفع هو املزية اذلي يصدر الرتخيص(. ويف هذه احلاةل، ليس من الرضوري حتديد مبلغ الرسوم املذكورة. وهذا األسلوب 

 املمتثةل يف جتنب خطر املطالبة ابلرسوم. 

عن طريق حتويل مرصيف إىل حساب الويبو الربيدي أو حساب الويبو املرصيف أو من خالل  طريقة أخرى لدلفع، وذكل •

( )يف لكتا مريكيةكتب الوالايت املتحدة األ)مثل م  إذا اكن هذا املكتب يقبل ادلفع غري املبارش مكتب اإليداع غري املبارش

 (.املسددومبلغ الرسوم  املسدداحلالتني، بيان هوية الطرف 

الطلب ادلويل. ويف هذه  ألغراض هذا                                                                  شارة إىل مبلغ دفعه املودع سابق ا إىل املكتب ادلويل ويرغب يف اس تخدامه مع اإل •

 احلاةل، من الرضوري اإلشارة إىل هوية الطرف اذلي قام ابدلفع )امس صاحب احلساب املرصيف( ورمق إيصال الويبو.

من خالل نظام لدلفع عرب اإلنرتنت يقدم مجموعة من  تسديد الرسوم للمكتب ادلويل، جيوز اإللكرتونية eHagueواهجة وعند اس تخدام 

 طرق ادلفع وفقا للبياانت العامة للمس تخدم. 

 . موقع الويبو اإللكرتوينوملزيد من املعلومات عن نظام ادلفع بناء عىل نظام الهاي، يرىج الاطالع عىل 

 س تحقةالرسوم امل 

 :لطلب ادلويل مناب يف عالقةس تحقة ادلفع تتألف الرسوم امل 

 ؛الرمس األسايس •

رمس التعيني هل ( أو إذا اكن الطرف املتعاقد املعني هو اذلي يدفع الثالثأو  ثاينال أو  رمس التعيني املعياري )املس توى األول •

 ؛7"(ةالفرديرسوم التعيني لهذا الرمس )يرىج الرجوع إىل " ،الفردي

حيث تظهر هذه النسخ عىل صفحة من  ،رمس النرش اذلي يتألف من مبلغ يسدد مقابل لك نسخة من النسخ اليت يتعني نرشها •

املبلغ الواجب دفعه ابلنس بة للك صفحة من هذه الصفحة، ابإلضافة إىل و "(، التصاممينسخ )يرىج الرجوع إىل " A4النسق 

 احلقول األوىل. 

https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule7
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/hague/en/guide/general.html#payment
http://www.wipo.int/hague/en/guide/general.html#payment
https://www.wipo.int/finance/en/hague.html
https://www.wipo.int/finance/en/hague.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#individual_fees
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html
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 (1) 12القاعدة 

 ما ييل: ، ابس تثناءإيداع الطلب ادلويل عندهذه الرسوم واجبة السداد و 

ا )شه 12 البالغة العاديةرسوم النرش حيث حيتوي الطلب ادلويل عىل طلب للنرش بعد فرتة النرش  • عواقب "               ي رىج الرجوع إىل     ر 

 ؛"(النرش املؤجل

 ةرىج الرجوع إىل "رسوم التعيني الفردي                                      املكس يك أو الوالايت املتحدة األمريكية )ي         ت عني  التعيني الفردي حيث اجلزء الثاين من رمس و  •

 ."(يف دفعتنيالواجب تسديدها 

 "دفع الرسوم".               ي رىج الرجوع إىل، ملزيد من املعلوماتو 

 (2) 12القاعدة 

                                                           خفض رسوم المودعي   من أقل البلدان نموا )البلدان األقل نموا(

أو مع  ،وفقا للقامئة اليت وضعهتا األمم املتحدة أقل البدلان منواب س ندمه الوحيد ارتباطهم املودعونيقدهما ابلنس بة للطلبات ادلولية اليت 

% من 10ختفض الرسوم املعدة للمكتب ادلويل بنس بة  ،ن البدلان األقل منوامنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول األعضاء فهيا م

املبالغ املقررة )مقربة إىل أقرب رمق اكمل(. ويطبق التخفيض أيضا عىل الطلب ادلويل اذلي أودعه املودع اذلي ال يرتبط اس تحقاقه وحده 

إذا مل  ،ابلطرف املتعاقد اذلي يكون أحد البدلان األقل منوا رشيطة أن يكون أي حق آخر للمودع مرتبط ،ابملنظمة احلكومية ادلولية

. 1999يكن أحد البدلان األقل منوا، إحدى ادلول األعضاء يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية وأن الطلب ادلويل خيضع حرصاي لوثيقة 

 وإذا تعدد املودعون، وجب أن يس تويف مجيعهم املعايري املذكورة. 

 % من املبلغ املنتظم للرمس أيضا عىل رسوم التعيني املعيارية يف نفس الظروف. 10ويطبق التخفيض البالغ 

 :اعمتدت مجعية احتاد الهاي، يف دورهتا السادسة والعرشين )ادلورة الاس تثنائية العارشة( التوصية التالية بشأن الرسوم الفرديةو 

م أو تقدمت بإعالن بناء عىل حتث امجلعية األطراف املتعاقدة اليت تت " الالحئة من  (1)36القاعدة أو  1999من وثيقة  (2)7املادة                             قد 

فض ليبلغ  ، يف ذكل اإلعالن أو يف إعالن جديد، أن الرمس الفردي الواجب دفعه خي  % من املبلغ 10                                                                                              التنفيذية املشرتكة عىل أن تبني 

احملدد )مع حتويل الرمق بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور( يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من 

وحتث  .قل منوا املذكورة يف قامئة األمم املتحدة، أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول األعضاء فهيا من البدلان األقل منواالبدلان األ

                                                                                                              امجلعية تكل األطراف املتعاقدة أيضا عىل أن تبني  أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات ادلولية اليت يكون س ند مودعه غري الوحيد 

متعاقد هو من البدلان األقل منوا، وإذا مل يكن من البدلان األقل منوا، فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية  ارتباطه بطرف

 ."حرصاي 1999ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة 

 (الوالايت املتحدة األمريكيةاملكس يك و عىل تعيني فقط رمس التعيني الفردي الواجب تسديده يف دفعتني )ينطبق 

رمس الوالايت املتحدة األمريكية بشأن تطبيق املكس يك و الصادرة عن  1999( لوثيقة 2) 7يف املادة  ااملنصوص علهي تاإلعالانتنص 

اإلعالانت  ونصتجزأين. يتكون من رمس التعيني الفردي  أنعىل ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة، 3) 12وفقا للقاعدة  ،التعيني الفردي

 ملودعني.بعض ااملبالغ اخملفضة للجزء األول واجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي ل عىل  أيضا

 دلويل.وجيب تسديد اجلزء األول من رمس التعيني الفردي يف وقت الطلب ا

للرباءات والعالمات األمريكية مكتب الوالايت املتحدة وجد املعهد املكس ييك للملكية الصناعية أو ولن يسدد اجلزء الثاين إال يف حال 

لتصممي. وابلتايل، س يلزم دفع اجلزء الثاين، عند ابالتجارية أن التصممي اذلي هو موضوع التسجيل ادلويل مؤهل للحامية، أي إذا مسح 

 الاقتضاء، يف اترخي الحق. 
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املعهد املكس ييك . وس يصدر دعوةإرسال وجيب اإلخطار ابلتارخي اذلي جيب فيه تسديد اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي من خالل 

بدل( يرسل إىل صاحب التسجيل من خالل املكتب ادلويل فامي يتعلق ال  إخطارودعوة لدلفع ) تحقاتس             إخطار ا ابمل للملكية الصناعية 

ابلبدل والرسوم )إخطار البدل( مبارشة إىل صاحب     ا  إخطار  ،مكتب الوالايت املتحدة للرباءاتس يصدر و بلك تسجيل دويل معين. 

 املكتب ادلويل.                 أ تيح هل ومن خاللابس تخدام عنوان املراسةل اذلي  ،التسجيل ادلويل

صاحب التسجيل. وضع و معلومات مفصةل عن تسديد الرمس  الصادر عن املعهد املكس ييك للملكية الصناعية البدلإخطار د وحيد

كيفية و  الاقتصادي احلايلوضع الوحيدد إخطار البدل الصادر عن مكتب الوالايت املتحدة للرباءات معلومات مفصةل عن تسديد الرمس و 

 تغيري الوضع الاقتصادي. 

صاحب إىل املكتب ادلويل،  وكيل أمام ني          إذا مل يع  و ،صاحب التسجيل ادلويل وكيلوعالوة عىل ذكل، يرسل املكتب ادلويل رساةل إىل 

 .سددادهتقدمي تعلاميت بشأن تسديد اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي وبيان التارخي اذلي جيب فيه مع  ،التسجيل ادلويل

إىل املعهد املكس ييك للملكية أو إىل املكتب املعين، ، جيوز لصاحب التسجيل أن يدفع الرمس إما مبارشة البدلإخطار وعند اس تالم 

، أو من خالل املكتب ادلويل ابلفرنك السويرسي. ويقبل األمرييكوالر دلإىل مكتب الوالايت املتحدة ابالصناعية ابلبزيو املكس ييك، أو 

املشار إليه يف إخطار البدل الصادر عن املكتب املعين )املعهد  لصاحب التسجيل لوضع الاقتصاديا اكمال حسباملكتب ادلويل ادلفع 

                                                                              وبناء  عىل ذكل، إذا تغري وضع صاحب التسجيل بعد إصدار إخطار البدل، فيجب دفع الرسوم  .املكس ييك أو مكتب الوالايت املتحدة(

 للرباءات(. لوالايت املتحدةاملعهد املكس ييك أو مكتب امبارشة إىل املكتب املعين )

املكتب املعين )املعهد املكس ييك أو يسجل املكتب ادلويل ادلفع يف السجل ادلويل وخيطر  ،يف حال إجراء ادلفع عرب املكتب ادلويلو

 صاحب التسجيل. /وكيلبذكل. وال يرسل أي تأكيد لدلفع إىل ال مكتب الوالايت املتحدة للرباءات(

س يكون  ،ادلويل التأخر يف السداد. ويف حال دفع اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب ادلويلولن يقبل املكتب 

( )أ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة. وعىل 5) 27وفقا للقاعدة  ،اترخي ادلفع هو التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب

تارخي التسديد هو التارخي اذلي يس تمل فيه املبلغ املطلوب يف ف  ،من خالل التحويل املرصيف أو الربيد سبيل املثال، ففي حاةل ادلفع

 احلساب املرصيف للويبو أو احلساب الربيدي. وإذا اكن ادلفع متأخرا، ترد مجيع الرسوم املدفوعة. 

املكتب زمنية احملددة يف اإلشعار ابلبدل إىل املكتب ادلويل أو إذا مل يسدد اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي ابلاكمل خالل الفرتة الو

لمكتب أن يلمتس إلغاء التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل تعيني ل جيوز  ،املعين )املعهد املكس ييك أو مكتب الوالايت املتحدة للرباءات(

مث يلغي املكتب  ومن الالحئة التنفيذية املشرتكة. ( )د( من3) 12وفقا للقاعدة عىل التوايل الوالايت املتحدة األمريكية املكس يك أو 

ويرسل الشطب إىل عىل التوايل الوالايت املتحدة األمريكية و املكس يك ادلويل التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل ابلنس بة إىل تعيني 

نرشة صاحب التسجيل ادلويل. وس ينرش الشطب يف إىل املكتب ادلويل، وكيل أمام             إذا مل يعني  و ،صاحب التسجيل ادلويل وكيل

 .التصاممي ادلولية

ال تنطبق عىل دفع اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي عن طريق املكتب ادلويل )يرىج  5وأخريا، جتدر اإلشارة إىل أن القاعدة 

 التأخر يف مراعاة املهل"(.الرجوع إىل "عذر 

 27القاعدة ؛ "8( "8( )1) 26القاعدة ؛ (2( )أ( و)1)اثنيا( ) 18القاعدة ؛ ( )ج( و)د(3) 12القاعدة ؛ (1) 5القاعدة ؛ (2) 7املادة 

 ( )أ(5)

دد  الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة. وفامي يتعلق  جدول الرسومرمس التعيني املعياري ورمس النرش يف و ، مقدار الرمس األسايس     حي 

قة ابلرسوم " حيث تنرش التفاصيل املتعلعىل اتفاق الهايالرسوم الفردية بناء "ابلرسوم الفردية، ينبغي أن يشري املس تخدمون إىل 

 مت حتديهثا.يالفردية و 
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أي  حسب األطراف املتعاقدة املعينة يف ،تأخذ يف الاعتبار مجيع التباديل املمكنة يف الرسوم حاس بة رسوموابإلضافة إىل ذكل، تتاح 

 ، وما إىل ذكل. التصامميعدد و طلب دويل معني، 

 استنادا إىل البياانت اليت يدخلها املودع.  ،بني الرسوم الواجب دفعهات وفامي يتعلق ابإليداع اإللكرتوين، حتسب حاس بة الرسوم تلقائيا و 

 املرفق األول: ميني أو إعالن من املبتكر
جيب  ،اس تخدمت اس امترة الطلباملرفق األول عبارة عن حمتوايت إلزامية للطلب ادلويل اذلي يعني الوالايت املتحدة األمريكية، وإذا 

اليت تتحقق تلقائيا من  ،اإللكرتونية eHagueواهجة . وال ميكن تقدميها وحدها. ويرد املرفق األول أيضا يف DM/1تقدميها مع الاس امترة 

املرفق األول عىل  ويتنطبق املودع وفقا ذلكل. وتنبه مس توفاةالوالايت املتحدة األمريكية يف الطلب ادلويل  تعينيأن احملتوايت اإللزامية ل 

 تعيني الوالايت املتحدة األمريكية فقط. 

عىل سبيل ، إصدار ذكل اإلعالنيف اس تحاةل  أو "2"( )أ( 1) 8ابلقاعدة ويتيح املرفق األول تقدمي ميني أو إعالن من املبتكر معال 

 ، يف حاةل وفاة اخملرتع، بيان بديل بدال من إعالن أبوة الاخرتاع. املثال

الميني أو اإلعالن والبيان البديل ميهر (، جيب أن األمريكية )قانون الوالايت املتحدة CFR 1.64 37و CFR 1.63 37حاكم ألمعال ابو 

ميكن أن يطبق اخملرتع أو الشخص اذلي ينفذ  ،وفقا ذلكلو . CFR 1.4 37 املادة "توقيع". وترد رشوط التوقيع عىل الواثئق يفب

أو ، امس اخملرتع// :طتني املوجودة عىل النحو التايلالبيان البديل عىل التوقيع عىل سلسةل من النصوص املوجودة بني اثنني من الرش 

جيب أن يكون مصطلح اإلعالن. وعىل وجه اخلصوص،  مالتوقيع خبط اليد. ويف حاةل العديد من املبدعني، جيب أن يوقع لك مهن

 eHagueواهجة أو يف القطاع ذي الصةل من  DM/1س امترة من الا 11"اخملرتع" هو نفسه اذلي يشري إليه " املبتكر " يف إطار البند 

 .اإللكرتونية

 . كتب الوالايت املتحدة األمريكيةمل وملزيد من املعلومات عن ميني اخملرتع أو اإلعالن، يرىج زايرة املوقع اإللكرتوين 

 املرفق الثاين: وثيقة ادلمع املتعلقة بإعالن الاس تثناء لعدم توفر اجلدة 
. وال ميكن تقدمي هذا املرفق وحده DM/1 اليت ميكن تقدميها مع الاس امترةو يارية للطلب ادلويل، ت خ ااملرفق الثاين عبارة عن حمتوايت 

احملتوايت مجهورية كوراي فقط )يرىج الرجوع إىل " الياابن أوالصني أو  إىل املكتب ادلويل. وينطبق املرفق الثاين عىل تعيني

 اإللكرتونية. eHagueواهجة (. وميكن الاطالع أيضا عىل املرفق الثاين يف "الاختيارية

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  408البند 

بشأن الاس تثناء لعدم توفر اجلدة. وإذا أديل بذكل اإلعالن،  15 عىل النحو املنصوص عليه يف البند يصدر إعالانجيوز للمودع أن و 

جاز أن يكون الطلب ادلويل مصحواب مبستندات دامعة. وجيب إرفاق الواثئق املؤيدة ابملرفق الثاين، ويه أرقام الصفحات اليت جيري 

مكتب الياابن و إلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية قاها املكتب ادلويل عىل واثئق يتلأي اإلحاةل إلهيا بشلك حصيح. وس توزع 

 املكتب الكوري للملكية الفكرية.للرباءات و/أو 

ملزما بتقدمي واثئق مؤيدة يف وقت إيداع الطلب ادلويل. ومع ذكل، إذا مل يكن الطلب ادلويل مصحواب مبستندات  املودعوال يكون 

جيب تقدميها مبارشة إىل مكتب الطرف املتعاقد املعين، مع مراعاة املتطلبات الوطنية. وال ميكن تقدميها الحقا إىل املكتب ادلويل  ،ادلمع

 "(.ر اجلدة: اس تثناء لعدم توفمن التعلاميت اإلدارية 15البند ")يرىج الرجوع إىل 
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 املرفق الثالث: املعلومات املتعلقة بأهلية امحلاية 
 التصمميفامي يتعلق بأهلية احلصول عىل حامية  املودعويعمل عىل تقدمي بيان حيدد املعلومات اليت يعرفها  املرفق الثالث اختياراي     ي عد 

واهجة . وال ميكن تقدميه وحده. وميكن الاطالع أيضا عىل املرفق الثالث يف DM/1ابس امترة  مشفوعا املعين. وجيب تقدمي هذا املرفق

eHague .اإللكرتونية 

 من التعلاميت اإلدارية)د(  408البند ؛ )ز( (5) 7القاعدة 

وال ينطبق املرفق الثالث إال عىل تعيني الوالايت املتحدة األمريكية ويعمل عىل تقدمي بيان كشف عن املعلومات والواثئق املصاحبة ذات 

لقانون الوطين للوالايت املتحدة األمريكية. والغرض من "التحيل ابإلخالص" بناء عىل قانون الصةل عىل النحو املنصوص عليه يف ا

 للرباءات والعالمات التجارية األمريكية مكتب الوالايت املتحدة اليت جيرهيامعلية الفحص  يف الوالايت املتحدة األمريكية هو مساعدة

 مما قد مينعهم ابلتايل من احلصول عىل حق صاحل.إللزام املودعني ابلكشف عن أي معلومات يعرفوهنا، 

بلغة  لطلب ادلويللمن الالحئة التنفيذية املشرتكة ال تستبعد تقدمي الواثئق املرافقة  6القاعدة ويف هذا الس ياق، جتدر اإلشارة إىل أن 

"(. وابلتايل، ال ميكن تقدمي املرفق الثالث إال فامي يتعلق اللغاتمعل أخرى غري اللغة املس تخدمة يف الطلب ادلويل )يرىج الرجوع إىل "

 يوىص بأن يقدم املودعون الواثئق اخلاصة هبم ابللغة اإلنلكزيية. و  ،بتعيني الوالايت املتحدة األمريكية

 ( )ز(5) 7القاعدة 

املوقع اإللكرتوين ملكتب ( يف SB08a/SB08b/SB08a-EFS-webوميكن الاطالع عىل اس امترات بيان الكشف عن املعلومات )

 . وميكن تقدمي هذه الاس امترات إىل مكتب الوالايت املتحدة األمريكية بعد إيداع الطلب ادلويل. الوالايت املتحدة

 . املوقع اإللكرتوين ملكتب الوالايت املتحدة وملزيد من املعلومات عن بيان الكشف عن املعلومات، يرىج زايرة

 املرفق الرابع: ختفيض رمس التعيني الفردي يف الوالايت املتحدة 
لصغر من أجل من الكياانت املتناهية ا بتصديق( 18يتيح املرفق الرابع للمودع تقدمي مطالبة بوضع الكيان املتنايه الصغر )البند 

. DM/1ابس امترة  مشفوعا الاس تفادة من ختفيض رمس التعيني الفردي ابلنس بة إىل الوالايت املتحدة األمريكية. وجيب تقدمي هذا املرفق

 . اإللكرتونية eHagueواهجة وال ميكن تقدميه وحده. وميكن الاطالع أيضا عىل املرفق الرابع يف 

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  408البند 

نون الوالايت املتحدة والعرشون )قاوترد رشوط أهلية احلصول عىل ختفيض يف حاةل الكياانت املتناهية الصغر يف الفصل السابع 

 من دليل إجراءات حفص الرباءات.  504.9البند ( والتفاصيل الواردة يف األمريكية

واهجة رسل وت .DM/1من الاس امترة  18يف البند  "الكيان املتنايه الصغر"حاةل  املودعواملرفق الرابع هو حمتوى إلزايم إذا اكن 

eHague والتوقيع علهيا، عىل الطلب ادلويل اذلي يعني فيه الوالايت املتحدة  ،تلقائيا املودع إلرفاق الشهادة ادلقيقة اإللكرتونية

 األمريكية ومت املطالبة بوضع الكياانت املتناهية الصغر. 

، عىل املوقع اإللكرتوين وتوقيعها مبلهئاالتعلاميت اخلاصة (، إىل جانب PTO/SB/15B أو PTO/SB/15Aاس امترة التصديق )       وت تاح 

 ملكتب الوالايت املتحدة األمريكية. 
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 ملطالبة ابألولويةخبصوص ااملرفق اخلامس: الوثيقة ادلامعة 
الياابن أو مجهورية الصني أو مطالبة ابألولوية )وثيقة أولوية( عند تعيني  اختياري وميكن اس تخدامه لتقدمي وثيقة تدمعاملرفق اخلامس 

وس توزع أي واثئق أولوية يتلقاها املكتب ادلويل إلكرتونيا عىل ال ميكن تقدمي هذا املرفق وحده إىل املكتب ادلويل. كوراي. ملحوظة: 

 .إىل "احملتوايت الاختيارية"            ي رىج الرجوع  مكتب الطرف املتعاقد املعين. وملزيد من املعلومات،

كتب امل مكتب الياابن للرباءات و/أو و إلدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية           مبارشة  إىل تقدمي وثيقة األولوية                   وعوضا  عن ذكل، جيوز

اكن صاحب التسجيل . وإذا نرشة التصاممي ادلوليةيف  يف غضون ثالثة أشهر من اترخي نرش التسجيل ادلويلة للملكية الفكري الكوري

يف غضون تكل املهةل ضيع حق األولوية إذا مل تقدم وثيقة األولوية ي احمليل. وسوف  وكيلمن خالل ال الوثيقة يقع خارج البدل، وجب تقدمي

 .املقررة

 

زايرة املكتب )املكتب( للحصول عىل معلومات أكرث حتديدا بشأن رشط وحدة التصممي املطبقة يف لك من تكل األطراف املتعاقدة، يرىج  1

 املعين.

. ويعلن الوفد أنه هو مبتكر 11وجب بيان هوية املبتكر يف البند  ،و/أو املكس يك وموريش يوس إيسلنداويف حاةل تعيني فنلندا وغاان وهنغاراي  2

 جتدر اإلشارة إىل أن الطلب ادلويل احلايل قد حوهل املبتكر إىل املودع.  ،. يف حال اكن الشخص اذلي يعرف املبتكر خشصا خالف املودعالتصممي

ل فهيا در اإلشارة إىل أن البيان األكرث حتديدا للمنتج ينطوي عىل خطر حممتل يف تضييق نطاق امحلاية يف األنظمة القانونية األخرى اليت يقبجت 3

 بيان أمشل للمنتج وحيدد نطاق امحلاية ببيان منتج. 

وإرسائيل واملكس يك مبوجب قوانني كندا  تصنيف لواكرنومن  32ال ميكن حامية التصاممي املتعلقة ابملنتجات اليت تنمتي إىل الفئة  ،وجه عامب 4

من موضوع رفض  32يف الفئة  للتصامميأو مجهورية كوراي يف تسجيل دويل أو إرسائيل أو املكس يك تعيني كندا  س يكونذكل، ومجهورية كوراي. وبناء عىل 

اإلدارة الوطنية  وس تكون موضع رفض من قبل 01-32، ال ميكن حامية التصاممي يف الفئة انون الصيينالقمبوجب و  .قبل ماكتب تكل األطراف املتعاقدة

 .(CNIPA)للملكية الفكرية يف الصني 

 الياابن والوالايت املتحدة األمريكية بيان املفتاح املقابل للك نسخة من أشاكل النسخ. قد تشرتط  ،التصمميلكشف الاكيف عن ل  5

 .اإلشعار. ويف حاةل صدور إشعار ابخملالفة، يدرج هذا الرمق يف تلقائيا ابلرمق املكون من تسعة أرقام املودعغ     بل                              ويف حاةل اإليداع اإللكرتوين، ال ي   6

 :تصنيف لواكرنورمس التعيني حبسب الصنف املعين من أصناف د    د     حي   ،فيه مجهورية كوراي تن   ي                              وفامي يتعلق ابلطلب ادلويل اذلي ع   7

 من رمس التعيني املعياري. 3س توى طبق امل      ، ي  19أو  11أو  9أو  5أو  3أو  2أو  1 املنمتية إىل األصناف فامي خيص التصاممي 

 فرديالتعيني ال طبق رمس      ، ي  آخر صنف وفامي خيص التصاممي املنمتية إىل أي. 
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 التصاممينسخ 
 ،النسخ لهذه الرشوط مل متتثلوإذا لرشوط الشلكية املوصوفة يف " اإلجراء ادلويل ". ل جيب أن متتثل النسخ املرافقة للطلب ادلويل 

 "(.اخملالفات يف الطلب ادلويل" الطلب ادلويل بأنه خمالف لألصول )يرىج الرجوع إىل يتعامل معجيوز للمكتب ادلويل أن 

مكتب الطرف  قد جيد ،أنه حىت يف احلاالت اليت مت فهيا التقيد هبذه الرشوط مع رضا املكتب ادلويل ومع ذكل، من املهم اإلشارة إىل

عىل هذا األساس، إصدار  ،بشلك اكمل التصممياملتعاقد أن جيد أن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل الالحق ال تكفي للكشف عن 

 "(.رفض امحلايةرفض للحامية )لإلشارة إىل "

 (4) 9القاعدة 

 بشأن التصاممي رشاداتاإل
 ن بدل إىل آخر. م التصمميقد ختتلف معايري الكشف الاكيف عن 

عن  غري اكف كشفبسبب  لتفادي رفض حممتل وتقدميها إىل ماكتب الفحص صور مس تنسخةإعداد  بشأناإلرشادات وعليه، فإن 

وخاصة مجيع املاكتب اليت دلهيا حاليا مكتب فاحص، وعدة منظامت  ،ابلتشاور مع األطراف املتعاقدة          فقد أ عدت  الصناعي التصممي

 )د( (. 9وهيدف إىل التخفيف من خماطر حاالت الرفض وفقا للقاعدة  ،للمس تخدمني

 ومع ذكل، جتدر اإلشارة إىل أن اإلرشادات ال ميكن اعتبارها وافية أو شامةل. 

 (4) 9القاعدة 

 طريقة الاس تنساخ
أو املنتجات اليت تشلك  ،للتصامميجيوز أن يكون نسخ التصاممي املطلوب تسجيلها يف شلك صور مشس ية أو غريها من الصور البيانية 

واليت قد تكون  ،ادلويل الواحد يف الوقت ذاته عىل لك من الصور الشمس ية والصور البيانية . وميكن أن يش متل الطلبالتصاممي

 ابألبيض واألسود أو ابأللوان. 

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  401البند ؛ (3( )1) 5املادة  99؛ (1) 9القاعدة 

 بنسقإما آليا أو مطبوعا مبارشا عىل صفحة منفصةل  DM/1رة س امتاليت اس تخدمت الاينبغي أن تكون النسخ املرافقة للطلب ادلويل و 

A4  نسخة. وينبغي ترتيب  25تكون بيضاء وغري شفافة. وينبغي اس تخدام الصفحة املنفصةل للورق وينبغي أال حتتوي عىل أكرث من

، ينبغي ترك مخسة DM/1ابس تخدام الاس امترة يف نرشه. ويف حال إيداع الطلب  املودعالنسخ حسب التوجه اذلي يرغب فيه 

 .تصمميمللميرت عىل األقل حول تصوير لك 

 من التعلاميت اإلدارية)ج( و)د(  401البند 

ندرج لك نسخة مضن رابعي األضالع القامئ عىل احلقوق اذلي ال حيتوي عىل أي نسخ أخرى أو جزء من نسخة أخرى، ت وينبغي أن 

 وال يوجد ترقمي. ويراد من عبارة موجة أن تشمل املربعات والزوااي. وينبغي أال يمت طي النسخ أو اس تكاملها أو بأي شلك من األشاكل. 

 من التعلاميت اإلدارية)ه(  401البند 

 التصمميتصوير 
وجيب أال  ،TIFFأو  JPEG، جيب أن تكون أي نسخ مرافقة للطلب ادلويل يف نسق الصورة اإللكرتونية eHagueواهجة لابلنس بة 

(. وتعدل النسخة احملمةل بقرار dpiبوصة ) نقطة للك x 300 300ن مميغاابيت. وجيب أن يتضمن أي نسخ  2يتجاوز جحم امللف 
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بعد  الصورةقياسات طلب الواهجة التأكد من حصة تو  (.dpiنقطة للك بوصة ) x 300 300 صورة بقياسخمتلف تلقائيا للحصول عىل 

واهجة دلى املكتب ادلويل: الطلب ادلويل  إيداعكيفية . وميكن الاطالع عىل التعلاميت املفصةل حتت عنوان "بتعديلها املودع قيام

eHague الاس امترة أو  اإللكرتونيةDM/1؟ ." 

إىل استبعاد أي اكئن آخر أو  ،التصمميأو املنتج اذلي سيس تخدم ألجلها  ،وحده التصمميومن حيث املبدأ، ينبغي أن متثل النسخ 

أو  ،إنسان أو خشص أو حيوان. وابلتايل، عىل سبيل املثال، يف حاةل طلب امحلاية للمدعى عليه، ينبغي أن ميثل املدعى عليه دون عطل

 "(. حاالت التخيل عن امحلاية والسامت اليت ليست جزءا من التصممياإلطار املطلوب حاميته دون صورة )يرىج اإلشارة إىل "

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  402البند 

النصوص أو العناوين التفسريية              ال ت قبل أيضا الرسوم التقنية اليت تبني املواد يف القسم أو يف اخلطة، وال س امي احملاور واألبعاد. و        ال ت قبل و

، وما إىل "، "منظر فويق")عىل سبيل املثال، "منظر أمايم املناظريف المتثيل ذاته. )النص أو العناوين التفسريية اليت تشري إىل نوع 

جوع إىل )يرىج الر  ةاإللكرتوني eHagueواهجة  القسم ذو الصةل من ويف DM/1من اس امترة  9( عىل النحو الوارد يف البند ذكل

 "(.ترقمي النسخ والعناوين"

 من التعلاميت اإلدارية 405البند ؛ من التعلاميت اإلدارية (2) )ج( 402البند ؛ (2( )ب( )2) 5املادة  99

خمتلفة. وإذا اكنت النسخ تتكون من صور فوتوغرافية، فإن هذه الصور جيب أن تكون قياس ية من الناحية املهنية ولها مجيعها عند زوااي 

 قد ال يمت طباعة املعلومات األساس ية والصور الفوتوغرافية احملايدة مع احلرب أو التصحيح.  التصمميويف هذه احلاةل، جيب بيان 

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  404البند 

ية أخرى، جيب أن تكون من الناحية املهنية وتنتج بواسطة أهجزة السحب أو ابلوسائل وإذا اكنت النسخ تتألف من متثيالت بيان 

وحتتوي الورقة غري الشفافة عىل الزوااي  ،يف حال إيداع الطلب عىل الورق، جيب إنتاجه استنادا إىل اجلودة اجليدة ،اإللكرتونية

يف ضوء  املناس بة. وميكن أن يش متل المتثيل عىل التظليل والانتظار لتوفري اإلغاثة. وميكن بيان الصور البيانية املنفذة ابلوسائل اإللكرتونية

 حيحة. تمتزي ابحلياد والوضوح وهل قطع واحدة فقط عند الزوااي الص  إهناحيث  ،املعلومات األساس ية

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  404البند 

  حاالت التخيل عن امحلاية والسامت اليت ليست جزءا من التصممي
يف النسخ عن طريق اخلطوط املنقطة أو املقطوعة أو  ،ولكن مل تمت املطالبة حباميهتا ،اليت تظهر يف الاس تنساخ السامتميكن بيان 

 . التصممي"(. وبناء عىل ذكل، جيوز التخيل عن حامية جزء من الوصف: 9 البند")يرىج الرجوع إىل و / أو رشهحا يف الوصف  ،التلوين

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  403البند 

                                ميكن إظهار السامت اليت ال تشلك جزء ا "(، التصمميتصوير )يرىج الرجوع إىل " )أ( 402البند عىل الرمغ من املبدأ املنصوص عليه يف و 

 .من التصممي املطلوب حاميته )"السامت البيئية"( يف نسخة إذا متت اإلشارة إليه خبطوط منقطة أو متقطعة أو تلوين )و/أو يف الوصف(

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  403البند 

 عدد النسخ
ال يوجد حد لعدد النسخ اليت ميكن تقدميها للك تصممي من التصاممي املدرجة يف الطلب ادلويل. وينبغي تقدمي نسخة واحدة فقط من لك 

الراغب يف احلصول عىل امحلاية القصوى للتصممي أن يضمن التصوير الاكمل  للمودعوينبغي  ابأللوان(. تلقائيا نسخة )تنرش النسخ

نظرا ألن اجلوانب األخرى املرئية يف النسخ س تكون محمية. وذلكل قد يكون من الرضوري إدراج مادة واحدة من العديد من  ،للتصممي
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املبينة من زوااي خمتلفة قد ال تدرج يف نسخة واحدة. وجيب املناظر الزوااي وتقدمي العديد من املناظر اخملتلفة. ومع ذكل، فإن العديد من 

 حدة.  عىل منظرمتثيل لك 

 من التعلاميت اإلدارية)ب( )أ( و 401البند ؛ ( )ب(1) 9القاعدة 

 ترقمي النسخ والعناوين
حسب العدد الفردي الوارد يف هامش لك نسخة. وتنتقل  تصمميجيب حتديد لك  ،تصاممي مدرجة يف الطلب ادلويليف حال وجود عدة 

تلقائيا إىل ترقمي النسخ اليت يقدهما املودع. وعندما ميثل نفس التصممي من زوااي خمتلفة، جيب أن يتألف  اإللكرتونية eHagueواهجة 

، وما 3.2، 2.2، 1.2عن التصممي األول، و ،، إخل3.1، 1.2، 1.1نقطة )عىل سبيل املثال، ب  ام         ي فصل بيهن ،الرتقمي من رمقني منفصلني

 إىل ذكل، للتصممي الثاين، وهمل جرا(. ويف هذه احلاةل، ينبغي تقدمي النسخ برتتيب رمقي تصاعدي. 

  من التعلاميت اإلدارية 405البند ؛ من التعلاميت اإلدارية)ب(  401البند ؛ (2( )ب( )2) 5املادة  99

( من أجل توضيح لك ، وما إىل ذكل"، "منظر فويق""منظر أمايم ،)مثل التصمميأن خيتار تقدمي مناظر خمتلفة لنفس  للمودعوجيوز 

للمنتج السامت املمزية للتصممي ثاليث األبعاد أو الامتثال لرشط القانون املتعاقد املعني اذلي قدم إعالان يطالب فيه ببعض املناظر احملددة 

ملنتج ابالرتباط مع ا من حمدد منظر(. وميكن اإلشارة إىل العناوين اليت تشري إىل "ناظرالرشوط املتعلقة ابمل املعين )يرىج الرجوع إىل "

العناوين تمتثل . و اإللكرتونية eHagueواهجة أو يف القسم ذي الصةل من  DM/1من الاس امترة  10ترقمي النسخة الواردة يف البند 

 معمل مرجعي؛. 8 ؛اجلهة الميىن. 7؛ 6 اجلهة اليرسى. القاع؛ 5. األعىل؛ 4؛ اخللف. 3؛ الواهجة. 2 رمس منظوري؛. 1: فامي ييلاملقرتحة 

 (.حد أقىصك    ا  حرف 50أخرى )عناوين . 00. صورة مكربة. 12. مقطع عريض. 11. منظر مفكك. 10. منظر غري مفكك. 9

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  401البند 

 أبعاد النسخ
وفامي يتعلق بمتثيل واحد عىل األقل  ،16×  16يف صورة فوتوغرافية أو غريها من الصور البيانية  تصمميقد ال تتجاوز أبعاد تصوير لك 

 .x 300 dpi 300 عىل صورة بقياس ،مس 3للك تصممي من تكل األبعاد جيب أن يكون عىل األقل 

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  402البند 

ذكل  وعند طبع عدد وحدات البكسل وقياسات الصورة منجيب أن يكون أي نسخ مزجي  ،اإللكرتونية eHagueواهجة بفامي يتعلق و 

وفامي يتعلق  ،x 16 16تتجاوز أبعاد اس تنساخ لك تصممي يف صورة فوتوغرافية أو غريها من الصور البيانية ينبغي أال  ،الاس تنساخ

 . x 300 dpi 300 عىل صورة بقياس ،مس 3بمتثيل واحد عىل األقل للك تصممي من تكل األبعاد جيب أن يكون عىل األقل 

 ددةاحمل ناظرامل 
احملددة للمنتج اذلي سيمت اس تخدام التصممي خبصوصه، يف إعالن،  املناظر، جيوز ألي طرف متعاقد يطلب بعض 1999مبوجب وثيقة 

ولكن إىل األمر بأنه خمالفة ادلويل املكتب  ينظرلن الطلب ادلويل،  ذا مل يمت الوفاء بتكل الرشوط يفإو. إخطار املدير العام للويبو بذكل

 تعاقد. مكتب ذكل الطرف امل من رفض قد يكون موضع التسجيل ادلويل النامج عن ذكل 

 (3) 9القاعدة 

                                                                   ينص عىل وجوب تقدمي مناظر مس توفية للرشوط إذا اكن املنتج اذلي يشلك  التصممي  (3) 9                               وأصدرت الصني إعالان  مبوجب القاعدة 

دارة الصني الوطنية إ ووحضت .حفسباملس تخدم البيانية  ةواهجتتعلق بثاليث األبعاد أو إذا اكنت السامت الرئيس ية لتصممي املنتج 

 املس توفية للرشوط عىل النحو التايل:املطلوبة ملناظر        أيضا  ا للملكية الفكرية

ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article5
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/legal_texts/administrative_instructions.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/legal_texts/administrative_instructions.pdf
http://www.wipo.int/hague/en/guide/introduction.html#views
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule9
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/ar/legal_texts/hague_system_regulations.pdf#rule9


 الهاينظام دليل  74الصفحة 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

 س تة وجود ال بد من لمنتج، ل عىل س تة جوانب تش متل السامت األساس ية للتصممي يف حال اكنت لتصممي ثاليث األبعاد: فامي خيص ا

وجود ال بد من  فقط،  مهنا   ا  أو بعضاجلوانب الس تة  بأحدإذا اكنت السامت األساس ية للتصممي تتعلق و؛ عاموديمناظر إسقاط 

 منظر )مناظر(إما        في قدم )اجلوانب( املتبقية، وابلنس بة إىل اجلانب  ة،املعني )اجلوانب( للجانب ( العاموديةاملناظر)املنظر 

 يكن من السهل رؤية هذه اجلوانب أو عدم رؤيهتا عىل اإلطالق عند اس تخدام ، ما ملة( أو منظر )مناظر( منظوريةودي)عام

ظهر التصممي اجلزيئ    ت  للمنتج بأمكهل رية ( منظورمناظر)منظر إدراج                       تصممي جزيئ، فيجب أيضا  ل طلب ال إيداعإذا مت واملنتج؛ 

 املطالب به؛

 جيب عىل البيانيةواهجة املس تخدم اذلي حيتوي عىل  بأمكهلج تمن لل الطلب إيداع : إذا مت البيانيةتصممي واهجة املس تخدم  فامي خيص ،

واهجة املس تخدم من أجل الطلب إيداع إذا مت و؛ البيانيةواهجة املس تخدم  تظهرللمنتج بأمكهل ( عامودية مناظر) وجود منظر األقل

إذا مت تصممي واهجة و ؛البيانيةظهر واهجة املس تخدم ت للمنتج بأمكهل ( عامودية مناظر)وجود منظر  ال بد منتصممي جزيئ، ك  البيانية

، فميكن جتمكن حبد ذاهتا  البيانيةواهجة املس تخدم من أجل الطلب إيداع مت و عىل أي هجاز إلكرتوين         ليك ت طبق البيانيةاملس تخدم 

إذا و؛ ة( من هذا القبيلإلكرتوني ةهجز )أ هجاز إلكرتويندون إظهار البيانية لواهجة املس تخدم عادية  منظر )مناظر(الاقتصار عىل 

البيانية مكنظر احلاةل األولية لواهجة املس تخدم يظهر  منظر عاموديديناميكية، فيجب تقدمي بيانية لواهجة مس تخدم الطلب إيداع مت 

عد    ت  و التباين، البيانية مكناظر حلاالت الرئيس ية لواهجة املس تخدم مناظر لألطر حلاالت املتبقية، جيب تقدمي إىل ا، وابلنس بة أمايم

 المنط ادلينامييك.حركة يف التباين الاكمةل لل اكفية لتحديد معليةاملناظر تكل 

 :ىل أن املناظر احملددة التالية مطلوبة، عىل التوايلينص ع (3) 9القاعدة أصدرت مجهورية كوراي إعالان مبوجب و 

 هبدف تنس يق لك عنرص من مكوانته واملناظر املقابةل للك عنرص من عنارصها،  :لتصممي مجموعة من املواد •

 .والسامت المنطية المنوذجيةالسامت املعينة، وامجلةل  مناظرمن أجل تصممي للمحارف:  •

 ينظر منظورم تقدمي ثاليث األبعاد،  التصممين املنتج اذلي يشلك اكإن ( يشرتط، 3) 9                                 أصدرت فييت انم إعالان  مبوجب القاعدة و 

 .للتصممي

 جودة النسخ
. وينبغي أن تكون النسخ املصحوبة بطلب وتتيح النرش بوضوح التصمميمجيع تفاصيل  تتيح متيزيجيب أن تكون النسخ ذات جودة 

 نطاق امحلاية.  علهيا يعمتدس  يستند إىل حمتوى وجودة النسخ اليت  التحليل الهنايئعىل اعتبار أن أعىل جودة ممكنة،  بدولي

 ( )أ(2) 9القاعدة 

 1999إيداع العينات مبوجب وثيقة 
، فإنه من املسموح به يف بعض الظروف احملدودة استبدال النسخ ابلعينات. 1999اكن الطلب ادلويل خاضعا حرصا لوثيقة يف حال 

 :وهذا ممكن يف حال اكن الطلب ادلويل

 ،1999خيضع حرصاي لوثيقة  •

 حيتوي عىل الامتس لتأجيل النرش، •

  ثنايئ األبعاد. اصناعي ل تصمامييتناو 

 (1) 10القاعدة 

وطين الكتب من امل لك لويف حال تقدمي العينات بدال من النسخ، وجب عىل املودع تقدمي عينة واحدة للمكتب ادلويل وعينة أخرى 

هيدف هذا الرشط إىل متكني ماكتب و أخطر املكتب ادلويل بأنه يرغب يف احلصول عىل نسخ من التسجيالت ادلولية. اذلي عني امل
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اليت يه موضوع التسجيل ادلويل عند إجراء حفص اجلدة املنصوص عليه يف ترشيعاهتا احمللية )انظر  التصامميالفحص من مراعاة 

 "(.الرفض أس باب"

 1960إيداع العينات مبوجب وثيقة 
، جاز أن يكون الطلب مصحواب أيضا ابلعينات. ويعين ذكل أن إيداع 1960 وثيقةل حرصاي أو جزئياالطلب ادلويل خضوع يف حاةل 

 تقدمي نسخة من التصاممي.  رشطالعينات اختياري ولكن ال يعفي املودع من 

 ()ب(3) 5املادة  60

 الرشوط املتعلقة ابلعينات
 . كيلوغراماتأربعة  عناإلجاميل  ووزهنامس  30ينبغي أن ترد مجيع العينات يف حزمة واحدة. وال ينبغي أن يزيد أي من أبعاد احلزمة عن 

 من التعلاميت اإلدارية)ب(  406البند  ؛(2) 10القاعدة 

مللميرت  3رام ابلوزن، أو غ 50(، منظر غري مفككمس يف احلجم ) 17× مس  2.6.2ال تتجاوز  حىت أهنا قدوميكن طي العينات الفردية 

واملرمقة برتتيب رمقي تصاعدي. ويف حاةل تقدمي النسخ يف الوقت املناسب  A4بنسق يف السمك. وينبغي أيضا ملء العينات عىل حصائف 

 جيب أن يكون العدد اخملصص للك صورة مماثال للرمق اخملصص للك عينة مقابةل.  ،إىل املكتب ادلويل

 من التعلاميت اإلدارية)أ(  406البند 

 . اختزيهن اخلطرياملنتجات  أو وال يقبل املكتب ادلويل املنتجات القابةل للتلف

 من التعلاميت اإلدارية)ج(  406البند 

 ال توجد مسأةل إضافية
الالحئة و  1960يقة وث و  ،1999وثيقة إذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل أية مسأةل خالف املوضوع املطلوب أو املسموح به مبوجب 

وثيقة خالف  ةاملكتب ادلويل من تلقاء نفسه. وإذا اكن الطلب ادلويل مصحواب بأي ها، حيذف التعلاميت اإلداريةأو  التنفيذية املشرتكة

 الترصف يف هذه الوثيقة.  هلاملستندات املطلوبة أو املسموح هبا، جيوز 

 (6) 7القاعدة 

 عرض الطلب ادلويل عىل املكتب ادلويل 

 قنوات الاتصال
منصوص  مبارشة إىل املكتب ادلويل. ومع ذكل، فإن عدد من الاس تثناءات لهذا املبدأ وكيهليرسل الطلب ادلويل عادة إىل املودع أو 

 .1999ووثيقة  1960عليه يف وثيقة 

، جيوز إيداع طلب دويل من خالل مكتب دوةل متعاقدة إذا مسحت تكل ادلوةل بذكل. وابإلضافة إىل ذكل، 1960 وثيقةبناء عىل و 

ط غري مطلوب الوطين. وما دام هذا الرش  امن خالل مكتهب إيداع الطلبنشأ، امل دوةل  ت، يف حاةل اكنشرتطت أن  متعاقدة دلوةلجيوز 

خيضع حرصاي أو ااذلي ا إذا اكن الطلب ادلويل مماملكتب ادلويل  يتحققال  ،1960 وثيقةلإلخطار به إىل املدير العام للويبو مبوجب 

. وال خيل عدم حيامث ينطبق ذكل ،                             وفق ا لقانون تكل ادلوةل املتعاقدة ،من خالل مكتب دوةل املنشأ قد مت تقدميه 1960وثيقة ل جزئيا

 الامتثال لهذا الرشط بآاثر اإليداع ادلويل يف ادلول املتعاقدة األخرى. 

  4املادة  60
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لها بفرض ذكل. ويف حال تقدمي ، من املمكن أن حتظر األطراف املتعاقدة املسار غري املبارش، ولكن ال يسمح 1999ومبوجب وثيقة 

مع رسوم لتغطية تلكفة العمل املنجز يف معاجلة الطلب جيو  طلب دويل إىل املكتب ادلويل بوساطة مكتب، جاز للمكتب أن حيدد

إلدارية اليت ينبغي أال تتجاوز التاكليف ا ،ادلويل. وجيب عىل املكتب اذلي يشرتط رمس اإلحاةل إخطار املكتب ادلويل مببلغ ذكل الرمس

 الس تالم وإرسال الطلب ادلويل، واترخي الاس تحقاق. 

 (2) 13القاعدة  ؛4املادة  99

إىل املكتب ادلويل عرب مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي موهجا  1999وثيقة لحرصاي أو جزئيا  اذلي خيضعالطلب ادلويل  عندما يكون

جيب أن يتسلمها املكتب ادلويل يف غضون شهر واحد اعتبارا من اترخي اس تالم ذكل املكتب. ومع ذكل، قد ال تكون هذه  ،إليه املودع

ر لفرتة اكفية للطرف املتعاقد اذلي يقتيض قانونه احلصول عىل إذن أمين. وعليه، فقد مت تقدمي هذه اإلماكنية إىل الطرف املتعاقد لإلخطاا

اترخي إيداع الطلب ادلويل هو  فإن ،ابالس تعاضة عن فرتة شهر واحد مبهةل س تة أشهر. يف حاةل عدم الامتثال للمهةل الزمنية املنطبقة

 س تالمه من قبل املكتب ادلويل. اترخي ا

 (4) 13القاعدة اإلخطار مبوجب  ان املتعاقدان الوحيدان الذلان قدمافالطر الاحتاد الرويس الوالايت املتحدة األمريكية و     ت عد و 

ابلنس بة للتصاممي اليت مت إنشاؤها  ،                                        وي شرتط مبوجب قانون الوالايت املتحدة األمريكيةرتة شهر واحد مبهةل س تة أشهر. لالس تعاضة عن ف

إذا احتاج وأوال عىل ترخيص تصدير قبل اإليداع خارج الوالايت املتحدة األمريكية.  املودعحيصل أن ، يف الوالايت املتحدة األمريكية

 صدرجيوز إيداع طلب دويل من خالل مكتب الوالايت املتحدة )يف معظم احلاالت ي ،رخيص من هذا القبيلإىل احلصول عىل ت املودع

لرتخيص املذكور )ويقع عىل عاتق املودع مسؤولية اس تالم املودع لمبجرد ( أو من خالل املكتب ادلويل يف غضون يومنياإلذن األمين 

 (.الطلب ادلويلية وطنية قبل إيداع الامتثال ألي أحاكم أمن 

 . ملكتب الوالايت املتحدة األمريكيةوميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن اإليداع األجنيب يف املوقع اإللكرتوين 

ملنشأة يف الاحتاد الرويس من قبل الهيئات القانونية الروس ية أو ومن الرشوط املنصوص علهيا يف قانون الاحتاد الرويس أن التصاممي ا

 املواطنني ختضع إلجراء مراجعة أمنية من قبل ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية لضامن أال حتتوي التصاممي عىل األرسار احلكومية. 

 .لدلائرة الاحتادية للملكية الفكريةاملوقع اإللكرتوين وميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن اإليداع األجنيب يف 

 (4)( و3) 13القاعدة 

 اترخي إيداع الطلب ادلويل
أجيل ت هيااخملالفات اليت يرتتب عل" رخي اإليداع )يرىج الرجوع إىلخمالفات ترتتب عىل تأجيل ات رشيطة أال يتضمن الطلب ادلويل أي

 :للمبادئ التالية رخي إيداع وفقالطلب ادلويل اتلاملكتب ادلويل  خيصص، ("اترخي إيداع الطلب ادلويل

 ،1999، ويف حاةل اإليداعات غري املبارشة للطلبات ادلولية غري الطلبات ادلولية اليت حتمكها وثيقة ارشةيف حاةل اإليداعات املب •

 "(؛التواصل مع املكتب ادلويليكون اترخي اإليداع هو اترخي تسمل املكتب ادلويل للطلب ادلويل )يرىج الرجوع إىل "

 "2( "3) 13القاعدة 

اترخي اإليداع هو التارخي اذلي يس تمل فيه مكتب  ،1999يف حاةل اإليداعات غري املبارشة للطلبات ادلولية اليت حتمكها وثيقة  •

رشيطة أن يتسلمها املكتب ادلويل يف غضون شهر واحد من ذكل التارخي أو يف غضون س تة  ،ملودعالطرف املتعاقد املعين اب

فإن  ،يف حاةل عدم الامتثال للمهةل الزمنيةو"(. قنوات الاتصالو" "اإلذن األمين"األمين )يرىج الرجوع إىل  اإلذنأشهر يف حاةل 

 اترخي إيداع الطلب ادلويل هو اترخي اس تالمه من قبل املكتب ادلويل. 
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 الهاينظام دليل  77الصفحة 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

 (4)و "1" (3) 13القاعدة 

 اخملالفات يف الطلب ادلويل

 دفع الرسوم

ادلعوة ، فإنه يدعو مودع الطلب إىل دفع هذه الرسوم يف غضون شهرين من اترخي        مل ت دفع الرسوم املطلوبة أن إذا رأى املكتب ادلويل

لن و .       مرتواك  الطلب ادلويل         س ي عترب، يف غضون همةل شهرين الرسوم األساس ية        مل ت دفعإذا و"الرسوم املس تحقة"(.                ي رىج الرجوع إىل)

 .تصممي واحدعن  املس تحق الرمس األسايسعىل األقل  يس تمليبدأ املكتب ادلويل يف حفص الطلب ادلويل حىت 

 (3)ب( و) (1) 14القاعدة  ؛(2) 12 القاعدة

 املهةل الزمنية لتصحيح اخملالفات

رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل ال يس تويف، عند تسلمه من قبل املكتب ادلويل، الرشوط املعمول هبا، يدعو املودع إىل إذا 

إجراء التصويبات املطلوبة يف غضون ثالثة أشهر من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل. ويف حال عدم تصويب اخملالفة خالل فرتة 

رب الطلب ادلويل مرتواك، ويرفض املكتب ادلويل أي رسوم مسددة لقاء ذكل الطلب، بعد خصم مبلغ يعادل الرمس األشهر الثالثة، يعت

 األسايس.

 (3) 14القاعدة  ؛(1) 14القاعدة 

 اخملالفات اليت يرتتب علهيا تأجيل اترخي إيداع الطلب ادلويل

 ،تؤدي إىل تأجيل اترخي اإليداع يثنظر إلهيا بأهناخمالفة  ةأيعىل  ،املكتب ادلويل تسلمه من قبليف اترخي ، الطلب ادلويل توفريف حال 

اترخي اإليداع هو التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل تصحيح هذه اخملالفة. وفامي ييل اخملالفات اليت تنص عىل تأجيل اترخي إيداع فإن 

 :الطلب ادلويل

 ؛الطلب ادلويل ليس بإحدى اللغات املقررة 

 يةإىل أي من العنارص التال  الطلب ادلويل افتقار: 

o  ؛1960أو وثيقة  1999بيان رصحي أو مضين يفيد الامتس التسجيل ادلويل بناء عىل وثيقة 

o  ؛املودعالبياانت اليت تسمح بتحديد هوية 

o  وجد؛، إن وكيهلأو  ملودعاب للمتكن من الاتتصالالبياانت الاكفية 

o  5نسخة، أو، وفقا للامدة (1( )Iii لوثيقة )؛موضوع الطلب ادلويل تصممي، عينة من لك 1999 

o  .تعيني طرف متعاقد واحد عىل األقل 

 (2) 14القاعدة 

 اخملالفات املتعلقة حبظر التعيني اذلايت

)يرىج  ذاتيا تعيينهاإلعالن اذلي حيظر  ،مكتبا فاحصامكتبه واذلي يكون ، 1999بناء عىل وثيقة  املعنيالطرف املتعاقد  أصدريف حال 

 ،" كام هو مبني يف الطلب ادلويل ابعتباره الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه املودع وطرف متعاقد معنيحظر التعيني اذلايتالرجوع إىل "

 ال يتعلق املكتب ادلويل بتعيني ذكل الطرف املتعاقد. 

 (3) 14ادة امل 99

 واملطالبةاخملالفات املتعلقة ابلرشوط اخلاصة اليت خيطر هبا طرف متعاقد أو خبصوص هوية املبتكر والوصف 

 :مبا ييل يف حاةل اخملالفة اليت تتعلق
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الرشوط اخلاصة املتعلقة ابملودع واملبتكر الرشط اخلاص اذلي خيطر به الطرف املتعاقد املعين املودع أو املبتكر )انظر " •

 "(، ( )اإلعالن(8)القاعدة 

   أي البياانت املتعلقة هبوية املبتكر 1999لوثيقة  (2) 5املادة الطرف املتعاقد مبوجب  هبا خطر                          أحد العنارص اإلضافية اليت أ(، 

هذه اخملالفة خالل  املودعوإذا مل يصحح  "(،احملتوايت اإللزامية اإلضافيةوصف خمترص و/أو مطالبة؛ يرىج الرجوع إىل "

 يعترب الطلب ادلويل أنه ال يتضمن تعيني الطرف املتعاقد املعين.  ،املهةل الزمنية احملددة يف غضون ثالثة أشهر

اترخي التسجيل ادلويل هو التارخي اذلي يس تمل فإن  ،1999من وثيقة  (2) 5ابملادة أية خمالفة تتعلق  املودعوعالوة عىل ذكل، إذا قدم 

 . هثامدبأحعىل أن يؤخذ تصحيح هذه اخملالفة أو اترخي إيداع الطلب ادلويل، املكتب ادلويل فيه 

 نرش التسجيل ادلويل
يف لك األطراف املتعاقدة املعينة أحد السامت األساس ية لنظام التسجيل ادلويل. وينرش  النافذعترب النرش املركزي للتسجيل ادلويل    ي  

 نرش                  ، اكفي ا وحيل حمل أي يف مجيع األطراف املتعاقدة ،ويعترب هذا النرش ،ادلولية التصاممي نرشةاملكتب ادلويل التسجيالت ادلولية يف 

 . صاحب التسجيل ادلويلآخر من  نرش               حبيث ال ي طلب أي  ،وطين أو إقلميي

  17والقاعدة  ؛(3) 6املادة  60 ؛( )أ(3) 10املادة  99

ألغراض مهنا، عىل سبيل املثال، ) رغب يف ذكل إن ،          أو جزئيا                                                   منع الطرف املتعاقد من إعادة نرش التسجيل ادلويل لكيا     ي  ومع ذكل، ال 

احلاةل، قد ال يؤدي إعادة النرش إىل إلزام صاحب  تكلرتمج إىل اللغة الوطنية التفاصيل الواردة يف التسجيل ادلويل(. ولكن يف       أن ت  

 بدفع رمس إضايف إىل مكتب ذكل الطرف املتعاقد. إلزامهأو  التصمميالتسجيل بتقدمي نسخ إضافية من 

حتتوي النرشة  ،ابإلضافة إىل البياانت ذات الصةل بشأن التسجيالت ادلوليةوعىل موقع الويبو اإللكرتوين.  ادلوليةالتصاممي نرشة        وت تاح

يف امس أو عنوان صاحب التسجيل أو يف امللكية والتغيريات )التغيريات  ابلرفض وحاالت اإلبطال والتغيرياتأيضا عىل بياانت تتعلق 

وإلغاء التسجيالت ادلولية بسبب  ،والتجديدات ،والتصحيحات الوكيل، والتخيل، والتقييدات( وتعيينات الوالكء والشطب التلقايئ،

سحب تكل اإلعالانت. وعالوة عىل ال ت و ليت تفيد بأن التغيري يف امللكية ليس هل أي أثراواإلعالانت  عدم دفع اجلزء الثاين من الرسوم،

 اإللكرتوين.  الويبو يف موقع التنفيذية املشرتكةالالحئة ذكل، ينرش املكتب ادلويل أي إعالن يقدمه الطرف املتعاقد بناء عىل الواثئق أو 

 26القاعدة 

موقع الويبو يرسل املكتب ادلويل إىل املكتب التارخي اذلي تتاح فيه لك مسأةل من النرشة عىل  ،إذا طلب مكتب الطرف املتعاقد ذكلو

. ويعترب موقع الويبو اإللكرتوينيف نفس اليوم اذلي ترد فيه النرشة يف  - ابلربيد اإللكرتوين - . وتتاح هذه التبليغات إلكرتونيااإللكرتوين

 ،1960ووثيقة  1999يف موقع الويبو اإللكرتوين حمل "إرسال" النرشة املشار إلهيا يف وثيقة  نرش املكتب ادلويل للك قضية من النرشة

 ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة النرشة. ت فهيا تسلماذلي تارخي ال يف الوقت نفسه، وستشلك 

 من التعلاميت اإلدارية)د(  204البند  ؛(3) 26القاعدة 

 :التسجيل ادلويل يف النرشة ما ييل نرشويتضمن 

 ؛البياانت ذات الصةل املدونة يف السجل ادلويل 

 ؛التصممياس تنساخ أو نسخ  •

 . اعتربت أهنا انهتتوي حال تأجيل النرش، بيان التارخي اذلي انهتت فيه فرتة التأجيل أو  •

 (2) 17القاعدة 
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 دورة النرش
عدد املرات  عىل أهناالنرش             وت عرف وتريةالزمين الالزم إلعداد النرشة.  والفاصلالنرش  وترية :إىل عنرصين النرشةميكن تقس مي دورة نرش 

إىل عدد األايم اليت تبدأ بني اليوم  الزمين ابألعامل التحضريية للنرشة، ويشري الفاصلرتبط ياليت تصدر فهيا النرشة يف س نة معينة. و 

 األخري للتسجيل اذلي ينظر يف إدراج البياانت يف قضية معينة من النرشة واترخي النرش الفعيل لهذه املسأةل. 

، تنرش النرشة أس بوعيا. وابإلضافة إىل ذكل، مت تقصري الوقت الالزم إلعداد لك مسأةل من النرشة يف أس بوع 2012يناير  1ومنذ 

 واحد. 

 توقيت النرش
 يف وقت اإليداع، جيوز للمودع الاختيار من بني اخليارات الثالثة التالية فامي يتعلق بتوقيت النرش:

 12 ويلمن اترخي التسجيل ادل شهرا 

  أو مبارشة بعد تدوين التسجيل ادلويل )أي النرش الفوري(؛ 

  (.يداعإلامن اترخي انطالقا أو يف الوقت اذلي خيتاره املودع )حمدد ابألشهر احملسوبة 

  (1) 17القاعدة 

 12                                                                                                            وفامي يتعلق خبيار اإلشارة إىل النرش "يف الوقت احملدد"، جيوز للمودع دامئ ا اإلشارة إىل وقت سابق لفرتة النرش العادية احملددة يف

ا.  وجيوز للمودع أن يطلب تأجيل النرش إىل ما بعد فرتة النرش العادية، حيث تتوقف فرتة التأجيل القصوى املمكنة عىل األطراف        شهر 

 قدة املعينة يف الطلب ادلويل.املتعا

 DM/1  الطلب اس امترةشري لك من ت و ". فرتات التأجيل، ارجع إىل "العاديةملزيد من املعلومات حول مدة التأجيل بعد فرتة النرش و 

 .                                                                بوضوح إىل فرتات التأجيل اليت قد ت طلب فامي يتعلق ببعض األطراف املتعاقدة eHague وواهجة

انهتاء فرتة النرش احملددة يف البداية يف الطلب  أو صاحب الطلب أن يطلب النرش املبكر يف أي وقت قبل للمودعبعد اإليداع، جيوز و 

 .ادلويل. وس ينرش التسجيل ادلويل فور اس تالم املكتب ادلويل ألي طلب من هذا القبيل

  ".سابقال نرش ال طلب ملزيد من املعلومات حول النرش السابق، ارجع إىل "و 

 "2("1) 17القاعدة 

 إىل ما وراء فرتة النرش العادية تأجيل النرش

 النرش املؤجل عواقب

م النرش و دفع رس جيب، ال شهرا انطالقا من اترخي التسجيل ادلويل 12إىل ما وراء فرتة النرش العادية احملددة يف  يف حاةل تأجيل النرش

 .تكل التأجيل فرتةتجاوز ثالثة أسابيع قبل انقضاء ال ي  موعددفعها يف جيب لكن يف وقت اإليداع. و 

 (4)( و3) 16القاعدة 

حال اكنت فرتة التأجيل يف        أيضا        ي طبق رسوم النرش يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع قبل انهتاء فرتة التأجيل  والالزتام بدفع

 1960من وثيقة  (ب)( 4) 6املادة و 1999من وثيقة  ( )أ(4) 11املادة ". ويتعلق ذكل ابلوضع املنصوص عليه يف منقضية       "ت عترب

 .)ارجع إىل "طلب النرش السابق"( أس بق    ا  نرش  املودع من خالهلاذلي يلمتس و 
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، مع بيان التارخي اذلي ري رمسي إىل صاحب التسجيل ادلويلغ                         يرسل املكتب ادلويل إشعارا   ،تأجيلال انقضاء فرتة  منثالثة أشهر وقبل 

ال يشلك ذريعة لعدم الامتثال ألي همةل زمنية لتسديد رمس  التسجيل لإلشعاروعدم اس تالم صاحب جيب فيه دفع رمس النرش. 

 ويؤدي عدم دفع رمس النرش )يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع قبل انقضاء فرتة التسجيل( إىل إلغاء التسجيل ادلويل.النرش. 

 (5و) ( )ب(3) 16القاعدة 

 فرتات التأجيل

 .يف الطلب ادلويل الوطنيي للك طرف متعاقد معني القانونالتأجيل عىل تعمتد فرتة 

يف حال  ،أو من اترخي اإليداع          اعتبارا         شهرا   12، تبلغ الفرتة القصوى للتأجيل 1960 وثيقةوابلنس بة لألطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل 

ا ألن فرتة النرش العادية يه   من اترخي أولوية الطلب املعين.         اعتبارا   ،املطالبة ابألولوية ا بعد اترخي التسجيل ادلويل، فال  12                             ونظر                                 شهر 

ا( إذا مت تعيني أي طرف متعاقد مبوجب وثيقة  12عادية احملددة يف ينبغي تقدمي أي طلب للتأجيل )بعد فرتة النرش ال  .1960                                           شهر 

  "3( "1) 17القاعدة  ؛( )أ(4) 6املادة  60

 –              ابلتأجيل متاما                                                              ما مل يعلن طرف متعاقد رمسيا  أنه ال يسمح إال بفرتة أقرص أو ال يسمح –               من املفرتض معوما  ، 1999ومبوجب وثيقة 

                                 يف حال املطالبة ابألولوية، اعتبارا   ،أو من اترخي اإليداع          اعتبارا         شهرا   30 البالغةاملقررة  أن تسمح لك األطراف املتعاقدة بفرتة التأجيل

 ."عدم تأجيل النرش" و "تأجيل النرش لفرتة أقل من الفرتة املقررةرىج الرجوع إىل "   ي  و  من اترخي أولوية الطلب املعين.

 ( )أ(1) 16القاعدة  ؛(1) 11املادة  99

توي ( حي 1999بناء عىل وثيقة فامي خيص مجيع األطراف املتعاقدة املعينة  ،)أي 1999لوثيقة                              ويف حال اكن طلب دويل خاضع حرصاي  

تصل  لفرتةذكل التأجيل من حيث املبدأ  الامتس جاز ،شهرا( 12)إىل ما وراء فرتة النرش العادية احملددة يف  عىل الامتس لتأجيل النرش

 :من اترخي األولوية. ومع ذكل         اعتبارا   ،يف حال املطالبة ابألولوية ،أو من اترخي اإليداع          اعتبارا         شهرا   30إىل 

بعد يمت النرش  فإن ،      شهرا   30أقل من  املسموح هبا مبوجب قانونه الوطينأن فرتة التأجيل  قد أعلن معنيطرف متعاقد  اكنإذا  •

ا بعد اترخي التسجيل ادلويل إذا اكنت فرتة التأجيل املعلن عهنا أقرص من فرتة  12، أو انقضاء املهةل احملددة يف ذكل اإلعالن                                                                     شهر 

بوضوح إىل فرتات التأجيل اليت جيوز طلهبا فامي  اإللكرتونية eHagueواهجة ( و DM/1شري لك من الاس امترة )ت . و النرش العادية

                                                                                          راف املتعاقدة. وي رىج الانتباه إىل أن بعض األطراف املتعاقدة تبدأ حساب فرتة التأجيل اعتبارا من اترخي يتعلق ببعض األط

 اإليداع، برصف النظر عام إذا متت املطالبة ابألولوية أم ال.

 "2("2) 11املادة  99

بعد انقضاء يمت النرش            شهرا ، فإن  30اكن أكرث من طرف متعاقد معني واحد قد أعلن أن فرتة التأجيل املسموح هبا أقل من إذا  •

ا من اترخي التسجيل ادلويل إذا اكنت أي من فرتات التأجيل املعلنة  12أو بعد  ،يف تكل اإلعالانت الفرتات احملددةأقرص                                                              شهر 

 ؛فرتة النرش القياس ية أقرص من

 "2("2) 11املادة  99

غ املكتب ادلويل املودع بأن الامتس      يبل   ،الوطين قانونه مبوجبتأجيل النرش غري ممكن معني قد أعلن أن إذا اكن طرف متعاقد  •

 من                          تعيني يف غضون شهر اعتبارا  ذكل ال إذا مل يسحب صاحب التسجيل وتأجيل النرش يتعارض مع تعيني الطرف املتعاقد املعين. 

 ؛العادية، وابلتايل تنطبق فرتة النرش ؤخذ يف الاعتبار الامتس تأجيل النرش     ال ي   ،اترخي اإلخطار املرسل من املكتب ادلويل

 (2) 16القاعدة  ؛"1"(3) 11املادة  99

 ملخص توقيت النرش
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ا 12أكرث من  17يف البند  لنرش تسجيهل ادلويل اذلي اختاره املودعإذا مت تعيني أي من األطراف املتعاقدة التالية، واكن الوقت  ،      شهر 

ا من اترخي التسجيل ادلويل )النرش  12التسجيل ادلويل بعد      ي نرش  :(العادي                                شهر 

ا أو أقل؛ 12يه األطراف املتعاقدة اليت أعلنت أن فرتة التأجيل املسموح هبا  •               شهر 

 األطراف املتعاقدة اليت أعلنت أن تأجيل النرش غري ممكن وأن صاحب التسجيل مل يسحب هذا التعيني؛ و  •

 .1960 وثيقةاألطراف املتعاقدة املعينة مبوجب و  •

 12أقل من  17يف البند واكن الوقت اذلي اختاره املودع لنرش تسجيهل ادلويل إذا مت تعيني أي من األطراف املتعاقدة املذكورة أعاله، و

ا،   التسجيل ادلويل يف الوقت احملدد.     ي نرش       شهر 

 "3" و"2( "1) 17القاعدة  ؛( )ب(1) 16القاعدة 

 قبل النرشلصاحب التسجيل خيارات  
 قبل النرش، جيوز لصاحب التسجيل اختاذ اإلجراءات التالية فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل:

 طلب النرش السابق

يف األصل يف التسجيل ادلويل أو فرتة النرش النرش احملددة النرش قبل انقضاء فرتة  أي – جيوز لصاحب التسجيل أن يلمتس نرش سابق

                            ومن مث ي نرش التسجيل ادلويل فور ابلنس بة إىل أي من التصاممي الواردة يف التسجيل ادلويل أو لكها.  - شهرا 12احملددة يف  العادية

 . اس تالم املكتب ادلويل لهذا الطلب

  (1) 17القاعدة  ؛( )أ(4) 11املادة  99 ؛( )ب(4) 6املادة  60

 طلب تقدمي املس تخرج أو الترصحي ابلنفاذ

هذا مبدأ الرسية  حىت النرش. وينطبق حييطها ابلرسية املكتب ادلويل أنمن املبادئ العامة أن الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلولية 

يرغب صاحب التسجيل يف احلفاظ عىل هذه ال أيضا عىل أي وثيقة مصاحبة للطلب ادلويل. ومع ذكل، قد تكون هناك حاالت قد 

أو الغري. وبناء عىل ذكل، جيوز لصاحب التسجيل أن يلمتس من املكتب  البدلمن أجل تأكيد حقوقه أمام عىل سبيل املثال،  ،الرسية

 أو الترصحي ابلنفاذ إىل التسجيل ادلويل يف طرف اثلث.  ،ادلويل أن يقدم مس تخرج من التسجيل ادلويل إىل طرف اثلث معني

 ( )ب(4) 11املادة  99

 التخيل عن التسجيل أو تقييده

فامي يتعلق جبميع التصاممي اليت ختضع  جيوز لصاحب التسجيل التخيل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل مجيع األطراف املتعاقدة املعينة

موضع التسجيل  التصامميلن ينرش التصممي أو و إىل اإللغاء الفعيل للتسجيل ادلويل بأمكهل  التخيلس يؤدي هذا و للتسجيل ادلويل. 

 ادلويل. 

اليت يه  التصامميفامي يتعلق ببعض  ،األطراف املتعاقدة املعينة "مجيع"وجيوز لصاحب التسجيل أن يقيد أيضا التسجيل ادلويل ل

 . ابلتقييداليت ال تتأثر  التصامميموضوع التسجيل ادلويل. ويف هذه احلاةل، تنرش 

، فالبد أن نرش تسجيل دويلألغراض  هتسجيل أو تقييدالتخيل عن ال  الامتسإذا رغب صاحب التسجيل يف أن يؤخذ يف احلس بان و

"( وجيب أن يتسلمها املكتب ادلويل يف موعد ال يتجاوز التقييدو" "التخيلللرشوط املطبقة )يرىج الرجوع إىل " الالامتسميتثل ذكل 

أو التخيل مس توفيا للرشوط  تقييدأو ختل. وإذا اكن الامتس ال  تقييددون مراعاة الامتس تدوين  النرش املطبقةثالثة أسابيع قبل انهتاء فرتة 

 أو التخيل يف السجل ادلويل.  تقييدال       ي دوناملطبقة، 
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  601 بندال  ؛(5) 11املادة  99 ؛( )ب(4) 6املادة  60

 تقدمي النسخ الرسية إىل املاكتب الفاحصة

 الرسية

نرش التسجيل حىت نرشه يف النرشة )يرىج الرجوع إىل " ابلرسية املكتب ادلويل لك طلب دويل ولك تسجيل ادلويل حييطمكبدأ عام، 

 "(.ادلويل

 (4) 10املادة  99 ؛( )د(4) 6املادة  60

                                                                                فيه إىل حفص الطلبات دون معرفة ما إذا اكن التسجيل ادلويل اذلي ال يمت نرشه عىل الفور مدرج ا  وضعا حتتاجتواجه ماكتب الفحص و 

ابلوسائل  ،ومن أجل حل هذه املشلكة، جيب عىل املكتب ادلويل أن يرسل فورا بعد التسجيليف حاةل التقنية الصناعية السابقة. 

 ،إىل جانب أية واثئق مصاحبة للطلب ادلويل ،اإللكرتونية املتفق علهيا بني املكتب ادلويل واملكتب املعين، نسخة من التسجيل ادلويل

 ىل تكل النسخة ومت تعيينه يف الطلب ادلويل. املكتب ادلويل بأنه يرغب يف احلصول ع أخطرإىل لك مكتب 

 من التعلاميت اإلدارية 901البند  ؛( )أ(5) 10املادة  99
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واس تخدام الواثئق املرسةل إليه فقط ألغراض  ،ويف هذه احلاةل، يطلب من املكتب احلفاظ عىل رسية التسجيل ادلويل حىت النرش

عدا ألغراض اإلجراءات  ،الطلبات األخرى. وال جيوز هل الكشف عن حمتوايت التسجيل ادلويل ألي خشص خارج املكتبحفص 

 إيداع الطلب ادلويل اذلي يستند إليه التسجيل ادلويل.  أهليةمع  التضارباإلدارية أو القانونية اليت تنطوي عىل 

 ( )ب(5) 10املادة  99

 ،                                                                                                  وإذا خلص مكتب الفحص إىل أن طلب ا ما يتعلق بتصممي مشابه لتصممي موضوع تسجيل دويل غري منشور انجت عن طلب سابق

لن يمتكن من  عىل اعتبار انه ،فيجب عليه تعليق مقاضاة الطلب الالحق حىت نرش التسجيل ادلويل ،اس تمل منه نسخة رسيةواذلي 

 إفشاء حمتوى التسجيل ادلويل لصاحب الطلب الالحق.

وجيوز للمكتب أن خيطر صاحب التسجيل يف الطلب الالحق بتعليق ذكل الطلب بسبب التضارب احملمتل مع التسجيل غري املنشور 

ريفض مكتب الفحص أثر ذكل التسجيل ادلويل فس ،طلب سابق. وإذا اكن اإليداع الالحق هو أيضا تسجيل دويل النامج عناذلي 

 .                                                                                حىت يمت نرش التسجيل ادلويل غري املنشور يف وقت سابق ويتخذ قرار ا بشأن التعارض بني التسجيلنيالالحق 

 حتديث البياانت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل

لتسجيل ادلويل بنفس الطريقة املنصوص علهيا يف ترسل البياانت احملدثة املتعلقة ابلتسجيل ادلويل إىل لك مكتب تلقى صورة رسية عن ا

إبالغ ماكتب لك األطراف املتعاقدة املعينة اليت تلقت نسخة رسية عن التسجيل يف  (أ) 902 بندال الغرض من ويمتثل النسخ الرسية. 

. وعالوة عىل لتصمميمن االنسخ الصحيحة عدم تقدمي ، يف حاةل عدم تسديد رمس النرش أو (5) 16القاعدة ادلويل إللغاهئا مبوجب 

هو إخطار مكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي ورد صورة رسية عن التسجيل ادلويل ألي  )ب( 902البند الغرض من  يمتثلذكل، 

طراف بإخطار ماكتب األ (ج) 902 بندال تغيري يتعلق بذكل الطرف املتعاقد دلى تسجيهل يف السجل ادلويل. وأخريا، الغرض من 

ما مل يتناول التصحيح  ،املتعاقدة املعينة اليت تلقت نسخة رسية عن التسجيل ادلويل ألي تصحيح جيرى قبل نرش التسجيل ادلويل

 سوى تعيينات األطراف املتعاقدة األخرى.

 من التعلاميت اإلدارية 902البند 

يس تمل مكتب الفحص املعني عينة يف نفس الوقت كنسخة من التسجيل  ،الطلب ادلويل مصحواب بعينة، بدال من النسخة إذا اكنو

ادلويل. وابلتايل، فإن عدد نسخ العينات املرافقة للطلب ادلويل يف احلاالت اليت ميكن فهيا للعينات أن تأخذ يف احلس بان ماكن النسخ 

املعينة يف "( هو عدد األطراف املتعاقدة 1960 وثيقةإيداع العينات بناء عىل و"" 1999إيداع العينات يف وثيقة )يرىج الرجوع إىل "

إىل إضافة  - 1999من وثيقة  (5) 10املادة وقدمت إخطارا بناء عىل  ،، اليت لها ماكتب للفحص1999الطلب ادلويل بناء عىل وثيقة 

 نسخة واحدة عن املكتب ادلويل. 

"2("1) 10القاعدة   

 التسجيل ادلويل

 التسجيل يف السجل ادلويل
يف السجل ادلويل ويرسل شهادة  التصممييسجل  ،يف احلاالت اليت يرى فهيا املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل ميتثل للرشوط املطبقة

 تأجيل نرش التسجيل ادلويل أو ال.طلب  احلال سواءإىل صاحب التسجيل ادلويل. وهذا هو 

 (1) 15القاعدة 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article10
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule16
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html#filing_1999
http://www.wipo.int/hague/en/guide/reproduction.html#filing_1960
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article10
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule10
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule15
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 :يتضمن التسجيل ادلويل

  ابس تثناء أي مطالبة ابألولوية يف حال اكن اترخي اإليداع السابق أكرث من س تة أشهر  ،الواردة يف الطلب ادلويلمجيع البياانت

 ؛قبل اترخي إيداع الطلب ادلويل

  ؛للتصمميأي نسخ 

 ؛اترخي التسجيل ادلويل 

 ؛عدد التسجيالت ادلولية 

  .الصنف املعين من التصنيف ادلويل، عىل النحو اذلي حيدده املكتب ادلويل 

 (2) 15القاعدة 

 قيد الرسوم
احلساب اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل دلى الطرف املتعاقد قيد أي رمس تعيني معياري أو رمس تعيني فردي يقدمه املكتب ادلويل يف ي 

فامي خيص تسديد اجلزء الثاين من رمس فردي فور  ،املعين. ويمت ذكل يف غضون شهر بعد الشهر اذلي يسجل فيه التسجيل ادلويل

 اس تالمه من قبل املكتب ادلويل. 

  29القاعدة 

 اترخي التسجيل ادلويل
ومع "(. اترخي إيداع الطلب ادلويلمن حيث املبدأ، فإن اترخي التسجيل ادلويل هو اترخي إيداع الطلب ادلويل )يرىج الرجوع إىل "

عىل خمالفة تتعلق بأحد العنارص اإلضافية اليت ميكن أن  ،يف اترخي اس تالمه من قبل املكتب ادلويل ،عندما ينطوي الطلب ادلويل ،ذكل

اخملالفات املتعلقة ابلرشوط اخلاصة اليت وصف خمترص و/أو مطالبة؛ انظر " ،)أي هوية املبتكر 1999يبلغ عهنا طرف متعاقد يف وثيقة 

فإن اترخي التسجيل ادلويل هو التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب (، "خيطر هبا طرف متعاقد أو خبصوص هوية املبتكر والوصف واملطالبة

 يل تصحيح هذه اخملالفة أو اترخي إيداع الطلب ادلويل، عىل أن يؤخذ بأحدهثام.ادلو

 رفض امحلاية

 مفهوم الرفض
 ،ولك ما هو مطلوبأي قرار مل يعد خيضع للمراجعة أو الطعن.  ،بناء عىل اتفاق الهاي، ال تعين لكمة "رفض" القرار الهنايئ للرفض

يبني املكتب املعني األس باب اليت قد تكون مسؤوةل عن ، أن ("الزمنية للرفضاملهل )يرىج الرجوع إىل " خالل فرتة الرفض املعمول هبا

ستند ت اعرتاض مؤقت. وابلتايل، ميكن أن  هو جمرد املعمول هبارفض امحلاية. وبعبارة أخرى، فإن ما جيب اإلخطار به خالل فرتة الرفض 

 :حاالت الرفض إىل

 ؛اعرتاض انمج عن الفحص التلقايئ اذلي جيريه املكتب •

جيب إخطار املكتب ادلويل ابحلقيقة البس يطة املمتثةل يف  ،مبوجب نص اتفاق الهاي ،وجيب التأكيد عىل أنهاعرتاض يودعه الغري.  •

وال حيمك ذكل عىل القرار الهنايئ اذلي اختذه تقدمي اعرتاض ضد تسجيل دويل عىل أنه "رفض للحامية عىل أساس اعرتاض". 

 املكتب املعين بشأن الاعرتاض. 

وفقا للقانون املعمول به يف الطرف املتعاقد. فعىل  ،لثالفحص التلقايئ، فضال عن الفحص إثر اعرتاض من طرف اثوييجري املكتب 

بناء عىل  املعمول بهتعريف لل  التصممي استيفاءأو  ،سبيل املثال، جيوز للمكتب أن يفحص تلقائيا املتطلبات الشلكية للطلبات الوطنية

 قانونه، أو إجراء حفص شامل عىل الصعيد العاملي.

ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule15
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule15
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule29
ttps://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule29
http://www.wipo.int/hague/en/guide/presentation.html#special_requirements
http://www.wipo.int/hague/en/guide/presentation.html#special_requirements
http://www.wipo.int/hague/en/guide/presentation.html#special_requirements
https://www.wipo.int/hague/en/guide/refusal.html#limits
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 أس باب الرفض
حيق للك طرف متعاقد معني أن يرفض يف أراضيه منح امحلاية للتسجيل ادلويل. وقد يكون هذا الرفض لكيا أو جزئيا، مبعىن أنه قد 

 ينطبق عىل لك التصاممي اليت يه موضوع التسجيل ادلويل أو بعضها فقط. 

 (1) 12املادة  99 ؛(1) 8املادة  60

مبا أن تكل الرشوط جيب  ،(، ال جيوز رفض امحلاية عىل أساس أن التسجيل ادلويل ال يس تويف الرشوط الشلكية1) 12ومعال ابملادة 

ابلفعل عقب الفحص اذلي جيريه املكتب ادلويل. فعىل سبيل املثال، ال جيوز  عىل اعتبار أهنا اس توفيتنظر فهيا لك طرف متعاقد ي أن 

هو  من هذا األمر ألن هذا التحقق ،الرسوم املطلوبة أو أن جودة النسخ غري اكفية بسبب عدم دفعللمكتب املعني أن يرفض امحلاية 

 دلويل. سؤولية حرصية للمكتب ام 

ال جيوز للطرف املتعاقد أن يرفض آاثر التسجيل ادلويل عىل أساس أن املتطلبات املتعلقة بشلك النسخ اإلضافية، أو اخملتلفة  ،وابملثل

مل يمت الوفاء هبا. ومع ذكل، جيوز  "ددةاحمل ناظرامل )يرىج الرجوع إىل "عن، تكل اليت قد يكون قد أخطر هبا ذكل الطرف املتعاقد 

. ويف هذه احلاةل، س يكون التصمميللطرف املتعاقد أن يرفض امحلاية عىل أساس أن الاس تنساخ ال يكشف مبا فيه الكفاية عن مظهر 

ش متل النسخ، عىل سبيل املثال، ت عىل سبيل املثال ال ف ،بشلك اكف التصمميسبب الرفض هو السبب اجلوهري اذلي ال يكشف عنه 

 عىل التظليل السطحي.

الرفض  بابوجيب أن يشري الرفض إىل لك األس باب اليت يستند إلهيا، إىل جانب أحاكم الترشيع املنطبق. ومعوما، قد تتعلق أس  

هذا املبدأ العام، أي إذا اكن الطرف املتعاقد قد ل . ومع ذكل، هناك اس تثناءان التصمميابملسائل املوضوعية، مثل الافتقار إىل اجلدة يف 

( فامي يتعلق ابملناظر 3) 9أو اإلعالن املنصوص عليه يف القاعدة  التصممي( بشأن رشط وحدة 1) 13أخطر بإعالن مبوجب املادة 

(، قد يصدر رفضا عىل "احملددة ناظرامل " ،"وحدة التصممي"، "ةاإلعالانت الصادرة عن األطراف املتعاقد" املطلوبة )يرىج الرجوع إىل

 هذا األساس.

 (4) 9القاعدة 

وال يقع مضن اختصاص املكتب ادلويل التعبري عن رأي بشأن تربير رفض امحلاية أو التدخل بأي شلك من األشاكل يف تسوية املسائل 

 املوضوعية اليت يثريها هذا الرفض. 

 وحدة التصممي
عىل رشط  ،1999يف وقت الانضامم إىل وثيقة  ،، أي الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه(1) 12املادة وهناك اس تثناء للمبدأ املبني يف 

 وحدة التصممي أن خيطر املدير العام للويبو بذكل. 

لرشط وحدة التصممي، عىل إىل حني الامتثال  ،والغرض من اإلخطار هو متكني مكتب الطرف املتعاقد من رفض آاثر التسجيل ادلويل

النحو احملدد يف اإلخطار املقدم من الطرف املتعاقد. ويف هذه احلاةل، قد يؤدي صاحب التسجيل ادلويل إىل تقس مي التسجيل ادلويل 

 أس باب الرفض. وحيق للمكتب أن يفرض عىل صاحب ذكل التسجيل العديد من الرسوم اإلضافية كام يتبني لتفاديدلى املكتب املعين 

 من التقس اميت. 

الوالايت و  طاجيكس تانو  امجلهورية العربية السوريةو  الاحتاد الرويسو رومانياو  واملكس يك قريغزيس تانو  إس تونياو الصني قدمتو 

ختضع الواردة يف طلب دويل واحد  التصامميلإلخطار بأن مجيع  1999من وثيقة  13املادة إعالان مبوجب وفييت انم املتحدة األمريكية 

 "(.وحدة التصممي، ""اإلعالانت الصادرة عن األطراف املتعاقدة"لرشط وحدة التصممي )يرىج الرجوع إىل 
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بناء عىل قانون الطرف املتعاقد املعني.  التصمميري عن رأي بشأن ما إذا اكن اشرتاط وحدة وال يقع مضن اختصاص املكتب ادلويل التعب

املكس يك أو الاحتاد الرويس أو الوالايت املتحدة األمريكية أو فييت انم، و  الصني ومع ذكل، يوىص مقدمو الطلبات اذلين يعينون

كيفية تقدمي طلب دويل للمكتب جانب تكل األطراف املتعاقدة )راجع "ا، من أجل ختفيف خماطر الرفض من لك مهنابلرجوع إىل إعالن 

 "(.و/أو النسخ و/أو العينات التصاممي: عدد 6البند "، "؟DM/1 الاس امترةأو  اإللكرتونية eHagueواهجة ادلويل: 

يوىص ابلرجوع إىل اإلرشادات اخلاصة بإدراج تصاممي متعددة يف طلب دويل من أجل تفادي حاالت الرفض وابإلضافة إىل ذكل، 

بأن  1999 وثيقة( من 1) 13اليت أخطرت بإعالن مبوجب املادة احملمتةل، واليت مت إعدادها ابلتشاور مع ماكتب األطراف املتعاقدة 

 حيتوي القانون املعمول به عىل متطلبات خاصة تتعلق بوحدة التصممي.

 13املادة  99

 التصمميأو الكشف الاكيف عن احملددة املناظر 
ومن اجلدير ابذلكر  (."ددةاحملناظر امل ( )يرىج الرجوع إىل "3) 9إعالان مبوجب القاعدة  فقطوفييت انم مجهورية كوراي الصني و أصدرت 

أن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل ليست  بسببأن أي مكتب من ماكتب الطرف املتعاقد املعني قد يرفض آاثر التسجيل ادلويل 

 .(4) 9              وفق ا للقاعدة ، بشلك اكمل التصممياكفية للكشف عن 

(، 4)9من والية إىل أخرى. ومن أجل التخفيف من حاالت الرفض مبوجب القاعدة  التصمميقد ختتلف معايري اإلفصاح الاكيف عن و 

اإلرشادات اخلاصة بإعداد وتقدمي النسخ لتفادي حاالت الرفض احملمتةل عىل أساس عدم كفاية يوىص مقدمو الطلبات ابلرجوع إىل 

 .من قبل ماكتب الفحص التصمميالكشف عن 

 (4( و)3) 9القاعدة 

 املهل الزمنية للرفض
جيب إخطار املكتب ادلويل برفض امحلاية يف غضون همةل حمددة. ولن ينظر املكتب ادلويل يف أي رفض أرسل بعد انقضاء تكل املهةل 

 "(.حساب املهلالرجوع إىل ")يرىج 

 "3( )أ( "1) 19القاعدة  ؛18ة القاعد

 ر والرفض س تة أشهر اعتبارا من اترخي نرش التسجيل ادلويل. ومن حيث املبدأ، فإن املهةل احملددة لإلخطا

 ( )أ(1) 18القاعدة 

أو اذلي ينص قانونه عىل إجراءات الاعرتاض أن  مكتبا فاحصااذلي يكون مكتبه  1999ومع ذكل، جيوز ألي طرف متعاقد يف وثيقة 

 شهرا.  12، يس تعاض عن همةل الس تة أشهر مبهةل مدهتا 1999بناء عىل وثيقة  عني فهيا للتسجيالت ادلولية اليتابلنس بة  ،أنهيعلن 

 ( )ب(1) 18القاعدة 

هو  من قبل املكتب املعين ابلرفضتارخي إرسال اإلخطار ف ، يس تويف املهةل الزمنية املنطبقة لتحديد ما إذا اكن اإلخطار برفض امحلايةو 

. ويف حاةل اإلخطار ابلرفض املرسل ابلربيد، حيدد اترخي اإلرسال ابخلمت الربيدي. وإذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أو غري احملدد احلامس

ومع ذكل، إذا اكن هذا التارخي فيه ابلفعل؛  هيوما من التارخي اذلي تسلم 20                 عىل أنه أ رسل قبلموجود، يعامل املكتب ادلويل اإلخطار 

أس بق من اترخي أي رفض أو اترخي إرسال مذكور يف اإلخطار، فسيمت التعامل مع اإلخطار عىل أنه مت إرساهل يف التارخي األخري. ويف 

 . حاةل إرسال إخطار من خالل خدمة التوصيل، سيمت حتديد اترخي اإلرسال عىل أساس املعلومات اليت تسجلها خدمة التوصيل
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 من التعلاميت اإلدارية 501البند 

 رفض امحلاية إجراء
 جيب أن يتعلق اإلخطار ابلرفض بتسجيل دويل واحد فقط. وجيب أن يكون مؤرخا وموقعا من مكتب اإلخطار. 

 ( )أ(2) 18القاعدة 

 حمتوايت اإلخطار
 :جيب أن يتضمن اإلخطار ابلرفض املعلومات والبياانت التالية

 ؛مكتب اإلخطار •

 ؛عدد التسجيالت ادلوليةو  •

  ؛إشارة إىل األحاكم األساس ية املعنية يف القانونلك األس باب اليت يستند إلهيا الرفض إىل جانب و 

لك  ،ادلويل الطلب أو التسجيل اإلقلميي أو ،عىل الصعيد الوطين        مودعا  يكون  تصمميوإذا اكنت األس باب تشري إىل التشابه مع  •

، مبا يف ذكل اترخي اإليداع أو التسجيل ورمقه، واترخي األولوية )إن وجد(، نسخة عن التصمميالبياانت ذات الصةل بشأن ذكل 

 ؛1يف السؤال  التصمميالسابق وامس ماكل  التصممينسخة عن نسخة من 

 ؛وتكل اليت ال تتعلق هبا ،اليت يه موضوع التسجيل ادلويل التصامميإذا اكن الرفض ال خيص مجيع و •

 الطعن فيهاملهةل الزمنية املعقوةل يف ظل الظروف لتقدمي طلب مراجعة الرفض أو  ،الطعنراجعة أو                        إذا اكن الرفض خاضع ا للمو •

من خالل وس يط ممثل يقع عنوانه  الطعن؛ إذا اكن جيب تقدمي طلب املراجعة أو الطعنوالسلطة اليت يقع علهيا طلب املراجعة أو 

ا.  ،داخل أرايض الطرف املتعاقد اذلي أعلن مكتبه الرفض ختضع متطلبات  ،يف مثل هذه احلاةلو                         فيجب اإلشارة إىل ذكل أيض 

 ؛لقانون وممارسات الطرف املتعاقد املعين الوكيلتعيني 

 واترخي النطق ابلرفض.  •

 ( )ب(2) 18القاعدة 

وجيب أن يذكر الرفض األس باب اليت يستند إلهيا من أجل متكني صاحب التسجيل من تقيمي مدى مالءمة هذه األس باب يف املراجعة 

 أو إجراء الطعن دلى املكتب أو السلطة األخرى املعنية. 

ل اكن سبب الرفض هو أن مجيع يف حا ،وميكن أن يبني الرفض أيضا س بل الانتصاف املمكنة املتعلقة بسبب الرفض، عىل سبيل املثال

جيوز ملكتب ذكل الطرف  ،التصاممي الواردة يف التسجيل ادلويل ال تتفق مع رشط وحدة التصممي بناء عىل قانون الطرف املتعاقد املعني

التقس مي احملمتل  حسب الاقتضاء مبوجب قانونه، وإعطاء تعلاميت بشأن ،املتعاقد أن يبني التصاممي اليت تتطابق مع مفهوم وحدة التصممي

 للتسجيل ادلويل دلى ذكل املكتب. 

والرشط املقدم إىل ادلوةل يف إخطار الرفض جبميع األس باب اليت يستند إلهيا الرفض ال متنع األس باب اجلديدة اليت تثار الحقا أثناء 

يل ادلويل عىل الرفض أو أثناء إجراء نتيجة رد صاحب التسج  ،حىت بعد انقضاء املهةل الزمنية للرفض ،اإلجراء املعروض عىل املكتب

 ونظرا إىل أن هذه األخرية تعمل تكل األس باب بناء عىل اإلجراء املعين. ،الطعن اذلي قدمه صاحب التسجيل ادلويل

 اإلرسال إىل صاحب التسجيل ادلويلتدوين الرفض ونرشه؛ 
     ي رىج  ؛هذا الرفض يف السجل ادلويل )إال إذا مل يعترب ذكل طر مكتب الطرف املتعاقد املعين برفض امحلاية. ويدون املكتب ادلويل   خي  

 عين. ويرسل نسخة من اإلخطار إىل صاحب التسجيل ادلويل امل ،"( ونرشها يف النرشةاخملالفة ابلرفض اإلخطارات" الرجوع إىل

 ( )ب(2) 18القاعدة 
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 لغة اإلخطار ابلرفض
املكتب اذلي وجه اإلخطار. ويدون الرفض  حسب اختيار ،جيوز إخطار املكتب ادلويل ابلرفض ابإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية

 هبا مكتب الطرف املتعاقد املعني. للغة اليت أرسهلاب ،وينرش. ويتلقى صاحب التسجيل من املكتب ادلويل نسخة من اإلخطار ابلرفض

 اخملالفة  ابلرفض اإلخطارات
 ن املكتب ادلويل ال ينظر يف إخطار الرفض. تكل اليت ميكن معاجلهتا وتكل اليت تنطوي عىل أك نوعان من الرفض اخملالف، هنا

 :إذا اكن )وذلكل ال يدون يف السجل ادلويل( بأنه كذكل املكتب ادلويل إخطارا ابلرفض ينظروال 

ال يتضمن رمق التسجيل ادلويل )ما مل تسمح البياانت األخرى الواردة يف اإلخطار ابملكتب ادلويل بتحديد التسجيل ادلويل  •

 املعين(؛

  يشري إىل أي سبب للرفض؛ ال أو 

املهل يرىج الرجوع إىل " ؛حسب احلال ،شهرا 12أرسل إىل املكتب ادلويل بعد انقضاء فرتة الرفض املنطبقة )س تة أشهر أو  وأ •

 "(.الزمنية للرفض

 ( )أ(1) 19القاعدة 

نفس الوقت  ويف لك احلاالت الثالث، يرسل املكتب ادلويل مع ذكل نسخة من اإلخطار إىل املعهد صاحب التسجيل وخيطر به )ويف

 ( أنه ال حيرتم اإلخطار ابلرفض يف حد ذاته، ويبني األس باب اليت اس تدعت ذكل. اذلي أصدره املكتب يف

 ( )ب(1) 19القاعدة 

، رفض )حىت وإن مل يكن األمر كذكل(ومن املفيد أن يتسمل صاحب التسجيل ادلويل من املكتب ادلويل نسخا من تكل اإلخطارات ابل

التسجيل ادلويل ينبغي أن يكون عىل عمل ابألس باب احملمتةل للرفض يف الطرف  (، ألن صاحبابلتايل مل تسجل يف السجل ادلويلو

استنادا إىل نفس األسس اليت ذكرها املكتب يف  ،املتعاقد املعين. فعىل سبيل املثال، قد يس هتل طرف اثلث إجراء إبطال ضد التعيني

 اإلخطار ابلرفض. 

املكتب ادلويل  يدونيوقعه املكتب أو ال يشري إىل اترخي الرفض(،  مل ،املثاليف جوانب أخرى )عىل سبيل  خمالفاإذا اكن اإلخطار و

، يدعو ذكل صاحب التسجيل ادلويل. وإذا طلب صاحب التسجيل ادلويل إىل خطاراإلالرفض يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من 

 املكتب ادلويل املكتب املعين إىل تصحيح إخطاره دومنا تأخري. 

 (2) 19القاعدة 

، عند الاقتضاء، حتديد عليه أيضا ينبغي ،ابلرفض حدد فرتة اللامتس املراجعة أو الطعن افهيا املكتب إخطار  يصححيف احلاالت اليت و

مع أن يكون ذكل (، ويفضل إلخطار املصحح إىل املكتب ادلويلابتداء من التارخي اذلي أرسل فيه ا ،فرتة جديدة )عىل سبيل املثال

 بيان التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل الزمنية اجلديدة.

 اإلخطار ابلرفض اإلجراء اذلي يتلو
 مراجعةابلرفض، يمتتع بنفس احلقوق واجلزاءات )مثل إعادة  اإخطار  ،يف حال تسمل صاحب التسجيل ادلويل، من خالل املكتب ادلويل

مبارشة دلى املكتب اذلي أصدر اإلخطار ابلرفض. وابلتايل، فإن التسجيل ادلويل يتعلق  التصممي( كام لو أودع هأو الطعن فيالرفض 

 دلى مكتب ذكل الطرف املتعاقد. مع مراعاة اإلجراءات ذاهتا املنطبقة عىل طلب التسجيل املودع  ،ابلطرف املتعاقد املعين

 ( )ب(3) 12املادة  99 ؛(3) 8املادة  60
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                                                                          ضد قرار الرفض أو الرد عىل اعرتاض، قد جيد صاحب التسجيل، حىت لو مل يكن ذكل مطلواب  وعند تقدمي طلب مراجعة أو طعن 

مبوجب قانون الطرف املتعاقد املعين، أنه من املفيد تعيني وكيل حميل يكون عىل دراية مع القانون واملامرسة )ولغة( املكتب اذلي أصدر 

 هاي والالحئة التنفيذية املشرتكة، وخيضع لقانون وممارسات الطرف املتعاقد املعين.                                                الرفض. وي عد تعيني هذا الوكيل خارج نطاق اتفاقية ال

جيوز لصاحب  ،                                                                                             وغذا اكن املكتب قد أصدر إخطار ا ابلرفض عىل أساس أن التصاممي ال تتوافق مع رشط وحدة التصممي مبوجب قانونه

 "أس باب الرفضإىل "            ي رىج الرجوع)أس باب الرفض  فاديتالتسجيل ادلويل تقس مي التسجيل ادلويل أمام املكتب املعين من أجل 

وال من الرسوم اإلضافية كام يتبني من التقس اميت.  ذكل التسجيل العديد(. وحيق للمكتب أن يفرض عىل صاحب "حمتوايت اإلخطارو"

واذلي س يجمعها مبارشة من  ،لك طرف متعاقد معين بل حيددهاطريقة دفع الرسوم اإلضافية من هذا النوع لنظام الهاي؛ ختضع 

 .صاحب التسجيل ادلويل

جيب عىل  ،مكتب الطرف املتعاقد املعني عقب إخطار ابلرفض استنادا إىل غياب وحدة التصممي دلىيف حال تقس مي التسجيل ادلويل و

 :املكتب أن خيطر املكتب ادلويل بذكل، إىل جانب العنارص اإلضافية التالية

 ؛مكتب اإلخطار •

 ؛عدد التسجيالت ادلولية املعنية •

 اليت اكنت موضع التقس مي دلى املكتب املعين؛  التصامميعدد  •

 رقام الطلبات الوطنية أو اإلقلميية الناجتة أو أرقام التسجيل. أ 

 (3) 18القاعدة  ؛(2) 13املادة  99

جيب عىل املكتب أن يرسل إىل املكتب ادلويل إخطارا بسحب الرفض أو  ،وعالوة عىل ذكل، إذا مل يكن هناك سبب آخر للرفض

 بيان منح امحلاية. 

يمتكن املكتب من يف حاةل الرفض القامئ عىل التشابه مع تصممي يكون موضوع تسجيل سابق مل ينرش )وال س امي بسبب النرش املؤجل(، لن  1

عىل املكتب أن تقدمي البياانت املتعلقة ابلتصممي السابق املنازعة ألنه من الرضوري الاحتفاظ بنسخة من ذكل التسجيل السابق. ويف هذه احلاةل سيتعني 

ويل الالحق أن حيصل عىل يبني يف اإلخطار، حسب السبب يف الرفض، التشابه مع التسجيل السابق غري املنشورة. وينبغي لصاحب التسجيل ادل

 احملتوايت التفصيلية للتسجيل السابق مبجرد النرش. وبناء عىل ذكل، س تحدد املهل الزمنية املنطبقة عىل الطعن احملمتل يف الرفض.
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 اإلخطار بسحب الرفض وبيان منح امحلاية

 اإلخطار بسحب الرفض
، عىل وجه اخلصوص، تقدمي طعن من صاحب التسجيل عقب ،رسحب اإلخطار املذكو أن ي رفض لجيوز ألي مكتب أصدر إخطارا اب

 بعض التصامميأو  تصممي واحدعىل فقط قترص ي غري أنه  ،ادلويل. وجيب أن يتعلق اإلخطار بسحب الرفض بتسجيل دويل واحد فقط

 يف التسجيل ادلويل اذلي ينطبق عليه الرفض. وجيب أن يكون مؤرخا وموقعا من املكتب املعين. 

 ( )أ(4) 18القاعدة  ؛(4) 12املادة  99

 :والبياانت التاليةوجيب أن يتضمن اإلخطار بسحب الرفض املعلومات 

 ؛مكتب اإلخطار •

 ؛عدد التسجيالت ادلولية •

 ؛ذكر تكل اليت خيصها وتكل اليت ال خيصها ،اليت يه موضوع الرفض التصامميإذا اكن السحب ال خيص مجيع  •

 ؛املعمول بهالتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل أثر منح امحلاية مبوجب القانون  •

 التارخي اذلي حسب فيه الرفض.  •

 ( )ب(4) 18القاعدة 

جيب أن يتضمن اإلخطار أو يبني لك العنارص املعدةل أو املعلومات الاكمةل  ،التسجيل ادلويل يف إجراء دلى املكتب تعديلويف حال 

حىت إذا اكنت لغة خالف  ،املكتب حصل علهياحسب تقدير املكتب. وميكن توفري هذه املعلومات ابللغة اليت  ،املعدةل لتصاممياملتعلقة اب

 لغة العمل املس تخدمة يف اإلخطار بسحب الرفض. 

 ( )ج(4) 18القاعدة 

 ،تسديده يف دفعتنيبشأن رمس التعيني الفردي الواجب  1999( لوثيقة 2) 7يف حال قدم طرف متعاقد معني إعالان مبوجب املادة و

اجب تسديده يف رمس التعيني الفردي الو  خيضع أثر منح امحلاية لتسديد اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي )يرىج الرجوع إىل "

                                             ووفق ا ذلكل، سيمت إرسال إخطار حسب الرفض مبجرد دفع (. "(دفعتني )ينطبق فقط عىل تعيني املكس يك والوالايت املتحدة األمريكية

 اجلزء الثاين من رسوم التعيني الفردي.

 (2) 7املادة  99

 بيان مبنح امحلاية عقب الرفض
، التصامميأو بعض  ،للتصامميجيوز للمكتب اذلي أرسل إخطار ابلرفض أن يتخذ شلك بيان يفيد بأن املكتب املعين قد قرر منح امحلاية 

 يه موضوع التسجيل ادلويل.  واليت حسب احلال،

 (2) )اثنيا( 18القاعدة 

 :وجيب أن يتضمن بيان منح امحلاية عقب الرفض املعلومات والبياانت التالية

 ؛إلخطاراملصدر لكتب امل  •

 ؛عدد التسجيالت ادلولية •
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  ؛تعلق هباي تعلق هبا أو ال ي اليت تكل  ،اليت يه موضوع التسجيل ادلويل التصاممييف حال مل يكن البيان يتعلق جبميع 

 ؛التارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل أثر منح امحلاية مبوجب القانون املطبق •

 ؛اترخي البيان •

اإلخطار "جيب أن يتضمن البيان أيضا أو يبني لك التعديالت )انظر  ،التسجيل ادلويل يف إجراء دلى املكتب تعديليف حال  •

 "(.بسحب الرفض

 )اثنيا( )ب( و)ج( 18القاعدة 

، تسديده يف دفعتنيبشأن رمس التعيني الفردي الواجب  1999( لوثيقة 2) 7ويف حال قدم طرف متعاقد معني إعالان مبوجب املادة 

رمس التعيني الفردي الواجب تسديده يف وع إىل "خيضع أثر منح امحلاية لتسديد اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي )يرىج الرج

                                                  ("(. ووفق ا ذلكل، سيمت إرسال إخطار حسب الرفض مبجرد دفع دفعتني )ينطبق فقط عىل تعيني املكس يك والوالايت املتحدة األمريكية

  ني الفردي.اجلزء الثاين من رسوم التعي

 (2) 7املادة  99

 بيان مبنح امحلاية يف حال عدم وجود إخطار سابق للرفض
غضون الفرتة املنطبقة اخلاصة  يرسل إىل املكتب ادلويل، يفابلرفض أن            غ إخطارا                                         جيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي مل يبل  

دلويل يف الطرف املتعاقد يه موضوع التسجيل االيت حسب احلال،  ،التصامميأو بعض  للتصامميامحلاية ممنوحة  يفيد بأن       بياان   ،ابلرفض

 املعين.

 ( )أ(1)اثنيا( ) 18القاعدة 

، تسديده يف دفعتنيبشأن رمس التعيني الفردي الواجب  1999( لوثيقة 2) 7ويف حال قدم طرف متعاقد معني إعالان مبوجب املادة 

رمس التعيني الفردي الواجب تسديده يف التعيني الفردي )يرىج الرجوع إىل "خيضع أثر منح امحلاية لتسديد اجلزء الثاين من رمس 

                                                  ("(. ووفق ا ذلكل، سيمت إرسال إخطار حسب الرفض مبجرد دفع دفعتني )ينطبق فقط عىل تعيني املكس يك والوالايت املتحدة األمريكية

  جلزء الثاين من رسوم التعيني الفردي. ا

 (2) 7املادة  99

اليت  التصامميومعوما، ال ترتتب أي نتاجئ قانونية عن حقيقة أن مثل هذا البيان املتعلق مبنح امحلاية مل يرسل من قبل املكتب. ويبقى أن 

 يه موضوع التسجيل ادلويل محمية إذا مل يرسل أي إخطار ابلرفض خالل فرتة الرفض املطبقة.

" أو 1"( )ج( 1) 18القاعدة االت املنصوص علهيا يف يغطي احل ( )ب(1) 18القاعدة ومع ذكل، إذا قدم طرف متعاقد إعالان مبوجب 

يكون إرسال بيان مبنح امحلاية إلزاميا  ،اإلجراء دلى املكتب عىل، ويف احلاالت اليت متنح فهيا امحلاية بناء عىل التعديالت اليت تدخل "2"

 "(.((( )ب1) 18متديد همةل اإلخطار ابلرفض )القاعدة " )يرىج الرجوع إىل

 ( )د( و)ه(1)اثنيا( ) 18القاعدة 

 :أي إخطار ابلرفض املعلومات والبياانت التاليةب التبليغوجيب أن يتضمن بيان مبنح امحلاية يف حال عدم 

 ؛املصدر للبيانكتب امل  •

 عدد التسجيالت ادلولية؛ •

  تعلق هبا؛ي تعلق هبا أو ال ي يف حال مل يكن البيان يتعلق جبميع التصاممي اليت يه موضوع التسجيل ادلويل، تكل اليت 
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 التارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل أثر منح امحلاية مبوجب القانون املطبق؛ •

 اترخي البيان؛ •

اإلخطار من البيان أيضا أو يبني لك التعديالت )انظر "يف حال تعديل التسجيل ادلويل يف إجراء دلى املكتب، جيب أن يتض •

 "(.بسحب الرفض

 ( )ب(1) )اثنيا( 18القاعدة 

يف حال التبليغ عن  ،أو بيان مبنح امحلاية يف السجل ادلويل وخيطر صاحب التسجيل بذكلويدون املكتب ادلويل أي حسب للرفض 

يف شلك وثيقة حمددة ترسل نسخة من تكل الوثيقة إىل صاحب التسجيل ادلويل. وينرش تدوين  ،السحب أو البيان، أو ميكن نسخه

 متاحة للجمهور يف النرشة إىل جانب املنشور.  pdfثيقة يف و أي حسب أو بيان يف النرشة و

 (3)اثنيا( ) 18القاعدة  ؛(6( و)5) 18القاعدة 

 آاثر التسجيل ادلويل

  1999املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة اآلاثر املرتتبة عىل التسجيل ادلويل فامي خيص األطراف 

 األثر املرتتب عىل الطلب الوطين واألثر املرتتب عىل منح امحلاية 
ويه األثر املرتتب عىل الطلب مبوجب القانون ادلاخيل  ،عىل الاعرتاف مبجموعتني من اآلاثر عىل التسجيل ادلويل 1999نص وثيقة ت 

 واألثر املرتتب عىل منح امحلاية. 

حسب ، يرسي التسجيل ادلويل عىل األقل يف لك طرف متعاقد معني بوصفه طلبا مودعا يلاعتبارا من اترخي التسجيل ادلوأوال، 

 قد يبدأ أثر ،أخرى بعبارة؛ ر املعمول بهعىل األقل احلد األدىن من املعياويشلك هذا بناء عىل قانون ذكل الطرف املتعاقد. " القواعد

املرتتبة عىل ذكل أن أي طرف  العواقبأو قد يكون نطاقه أوسع فامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية. ومن يف اترخي سابق،  تسجيل دويل

جيب أن يوفر أيضا هذا النوع من امحلاية للتسجيالت ادلولية املنشورة  للطلبات الوطنية أو اإلقلميية املنشورةمتعاقد مينح امحلاية املؤقتة 

 اليت ورد فهيا. 

يف حاةل نرش التسجيالت املمنوحة فقط مبوجب القانون املنطبق، جيوز ذلكل الطرف املتعاقد أن يوفر امحلاية املؤقتة وعالوة عىل ذكل، 

                                                                   للتسجيالت ادلولية اعتبار ا من اترخي نرش التسجيل ادلويل اذلي مت تعيينه فيه.

 (1) 14املادة  99

يكون للتسجيل ادلويل نفس أثر منح امحلاية مبوجب قانون ذكل الطرف  ،                                          يف لك طرف متعاقد معني  مل خيطر مكتبه برفض امحلاية ،     اثني ا

ا 12من اترخي انهتاء فرتة الرفض السارية )س تة أو  ،عىل أبعد تقدير ،ويبدأ أثر امحلاية. املتعاقد  حسب احلاةل(. ،     شهر 

 (2) 14املادة  99

أو اذلي ينص قانونه عىل إماكنية  ،مكتب فاحصاتبه الاس تثناء الوحيد للمبدأ أعاله هو أنه جيوز للطرف املتعاقد اذلي يكون مك 

أن حيدد أن التسجيل ادلويل سيرسي مبنح   ،من خالل إصدار اإلعالن املقابل إىل املدير العام للويبو ،الاعرتاض عىل منح امحلاية

 :امحلاية عىل أبعد تقدير

ا عن اترخي انهتاء فرتة الرفض املطبقة ولكن قد ال يكون أكرث من س تة أشهر بعد  •                                                                                                          يف وقت حمدد يف اإلعالن واذلي قد يكون متأخر 

 ، اإلعالن( ثر منح امحلاية يف الوقت املذكور يف هذاأيبدأ  ،ذكل التارخي )يف مثل هذه احلاةل
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؛ ويف احلاةل رار بشأن منح امحلاية عن غري قصد                                                                         أو يف الوقت اذلي ت منح فيه امحلاية وفق ا لقانون الطرف املتعاقد حيث مل يمت إبالغ ق •

ينبغي أن خيطر مكتب الطرف املتعاقد املعين املكتب ادلويل بذكل ويسعى إلبالغ قراره إىل صاحب التسجيل ادلويل  ،األخرية

  ور بعد ذكل.عىل الف

 ( )ج(1) 18القاعدة ؛ (2) 14املادة  99

اليت يه موضوع ذكل التسجيل كام وردت من  التصامميأو  التصمميعىل  ،امحلاية، عىل النحو املبني أعاله األثر املرتتب عىل منح       وي طبق 

 عند الاقتضاء، عىل النحو املعدل يف اإلجراء اذلي دلى ذكل املكتب.  ،املكتب ادلويل من قبل املكتب املعني

 )ج( (2) 14املادة  99

" أن لك طرف متعاقد دليه إماكنية اإلقرار بأن التسجيل ادلويل هل أثر عىل منح امحلاية مبوجب قوانينه  أبعد تقديروتعين عبارة " عىل 

يف حال رفض تسجيل دويل ه عىل سبيل املثال اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل. وابإلضافة إىل ذكل، من املفهوم أن ،يف اترخي سابق

اليت  التصامميتقترص حامية التسجيل ادلويل بناء عىل القانون املطبق عىل تكل  ،الواردة يف التسجيل التصامميمتعدد ابلنس بة إىل بعض 

 ال ختضع لإلخطار ابلرفض. 

جيب إاتحة األثر املرتتب عىل امحلاية مبوجب قانون  ،                                                    يف حاةل اإلخطار برفض امحلاية مث حسبه الحق ا )لكي ا أو جزئي ا( ،عالوة عىل ذكلو 

يف موعد أقصاه اترخي انسحاهبا. مرة أخرى يف هذه  ،إىل احلد اذلي يمت فيه حسب الرفض ،الطرف املتعاقد املعين للتسجيل ادلويل

تعين عبارة "عىل أبعد تقدير" أن لك طرف متعاقد دليه إماكنية الاعرتاف بأن أثر امحلاية مبوجب قانونه املطبق يبدأ يف اترخي  ،احلاةل

                                                                                                     عىل سبيل املثال بأثر رجعي اعتبار ا من اترخي التسجيل ادلويل. وتشري عبارة "إىل احلد اذلي يمت فيه حسب اإلخطار ابلرفض"  ،سابق

فإن امحلاية مبوجب القانون املعمول به ال متتد  ،ب الرفض فامي يتعلق ببعض التصاممي اليت اكنت موضوع اإلخطار فقطإىل أنه يف حاةل حس

ا ألن حسب الرفض قد يتخذ شلك بيان منح امحلاية فإن ما س بق ينطبق عندما يمت  ،                                                                              لتشمل التصاممي اليت حسب الرفض بشأهنا. نوظر 

 "(.اإلخطار بسحب الرفض)يرىج الرجوع إىل "الرفض  إصدار مثل هذا البيان يف س ياق حسب

 (2)اثنيا( ) 18القاعدة  ؛(4) 18القاعدة  ؛( )ب(2) 14املادة  99

إرسال بيان مبنح امحلاية إذا مل يبلغ املكتب ادلويل اإلخطار  ،، يف غضون الفرتة الزمنية املنطبقةوجيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني

ويف مثل (. "إخطار سابق للرفض مبنح امحلاية يف حال عدم وجود بيانابلرفض وقرر قبول آاثر التسجيل ادلويل )يرىج الرجوع إىل "

            اعتبار ا من  ،عىل سبيل املثال ،األثر املرتتب عىل منح حامية ،                               وفق ا لقانون الطرف املتعاقد املعني ،قد يكون للتسجيل ادلويل ،هذه احلاةل

ا ألن لك طرف متعاقد دليه إماكنية الاعرتاف بأن أثر امحلاية يبدأ يف اترخي أس بق. وفامي يتعلق بآخر  ،اترخي إصدار بيان منح امحلاية                                                                                       نظر 

  تظل املبادئ املوحضة أعاله سارية. ،وقت جيب فيه منح امحلاية

 اترخي التسجيل ادلويل املؤجل
وثيقة من ( ب( )2) 10يل. ومع ذكل، معال ابملادة يكون اترخي التسجيل ادلويل اترخي إيداع الطلب ادلو من حيث املبدأ أخريا،

تعلق ابملادة ، ميكن أن يكون اترخي التسجيل ادلويل يف موعد ال يتجاوز اترخي اإليداع بسبب بعض اخملالفات يف الطلب ادلويل امل 1999

و خبصوص هوية املبتكر املتعلقة ابلرشوط اخلاصة اليت خيطر هبا طرف متعاقد أ خملالفاتاو" "اترخي التسجيل ادلويلر "انظ( )2) 5

 "(.والوصف واملطالبة

وقد يؤدي تأجيل اترخي التسجيل ادلويل إىل تعريض التصممي )التصاممي( يف التسجيل ادلويل إىل خماطر حممتةل مبوجب القانون املعمول به 

اليت س تؤدي إىل تأجيل اترخي التسجيل  1999لوثيقة  (2) 5املادة )أيضا يف األطراف املتعاقدة املعينة اليت مل تقدم إعالان مبوجب 

 :ادلويل(، عىل سبيل املثال
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 التسجيل ادلويليبدأ رساين مفعول التسجيل ادلويل بناء عىل قانون الطرف املتعاقد املعني يف اترخي حني  -

قد يمت تدمري جدة التصممي )التصاممي( من خالل تصممي متاح للجمهور قبل التارخي )املؤجل( للتسجيل ادلويل )أي  "1"

 ؛مبا يف ذكل الفرتة بني اترخي إيداع الطلب ادلويل واترخي التسجيل ادلويل )املؤجل((

ابألولوية يف التسجيل ادلويل إذا اكن اترخي إيداع الطلب جيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني أن يرفض املطالبة  "2"

، حىت إذا اكن اترخي إيداع الطلب ادلويل داخل فرتة األولوية الس تة )املؤجل( السابق أكرث من س تة أشهر من التسجيل ادلويل

 "(.: املطالبة ابألولويةمن التعلاميت اإلدارية 13البند "أشهر )يرىج الرجوع إىل 

ال جيوز  ،ويف احلاالت اليت يبدأ فهيا رساين امحلاية بناء عىل قانون الطرف املتعاقد املعني اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل -

 ذاهتا/املشاهبة من قبل طرف اثلث قبل التارخي )املؤجل( للتسجيل ادلويل.  لتصاممي( من الانتفاع ابالتصاممي) للتصمميمنح امحلاية 

يف وقت إيداع الطلب ادلويل من أجل جتنب أي  ،وعليه ينصح املودعون ابلتأكد من توفري احملتوايت اإللزامية اإلضافية، عند الاقتضاء

 خماطر حممتةل. 

حسب  دليه إماكنية الاعرتاف أن التسجيل ادلويل هل نفس أثر الطلب املودع ومع ذكل، جتدر اإلشارة إىل أن الطرف املتعاقد املعني

 اعتبارا من اترخي إيداع الطلب ادلويل وليس اترخي التسجيل ادلويل.  ،وكذكل منح امحلاية مبوجب قانونه ،القواعد

 (1)اثنيا( ) 18القاعدة 

 دفع اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي 
 ،دفعتنيتسديده يف بشأن رمس التعيني الفردي الواجب  1999( لوثيقة 2) 7يف حال قدم طرف متعاقد معني إعالان مبوجب املادة 

 خيضع أثر منح امحلاية دلفع اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي. 

 (2)( )أ( و1)اثنيا( ) 18القاعدة  ؛(3) 12 القاعدة
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 1960اآلاثر املرتتبة عىل التسجيل ادلويل فامي خيص األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة 
يصبح التسجيل  ،1960يف حاةل عدم اإلخطار ابلرفض خالل املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف األشهر الس تة املنصوص علهيا يف وثيقة 

، يصبح ملتعاقد اذلي يكون فيه حفص اجلدةادلويل انفذا يف ذكل الطرف املتعاقد اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل. ولكن يف الطرف ا

ة التسجيل ادلويل انفذا اعتبارا من انقضاء فرتة الرفض ما مل ينص القانون احمليل عىل اترخي سابق للتسجيل دلى مكتبه الوطين. وعالو 

، تبدأ امحلاية يف اترخي الحق من اترخي  يكون فهيا حفص اجلدةعىل ذكل، يف حاةل النظر يف أحاكم القانون ادلاخيل لدلوةل املتعاقدة اليت

جيب حساب مدة امحلاية اعتبارا من التارخي اذلي تبدأ فيه امحلاية يف تكل ادلوةل. والواقع أن التسجيل ادلويل ال جيدد  ،التسجيل ادلويل

 أو جيدد إال مرة واحدة فقط دون أن يؤثر يف رشوط امحلاية احملددة. 

 ( )ب(1) 11و (1) 8 ةاملاد 60

يف حاةل اإلخطار برفض امحلاية وحسب ذكل الحقا )لكيا أو جزئيا(، جيب إاتحة اآلاثر املرتتبة عىل قانون الطرف املتعاقد للتسجيل و

 ادلويل وفقا للمبادئ املذكورة أعاله. 

آاثر حو املبني يف "تنطبق الاعتبارات ذاهتا عىل الن ،يف حال اإلخطار ببيان مبنح امحلاية يف حال عدم وجود إخطار سابق للرفضو

(. "حاةل تبليغ سابق عن الرفض يان منح امحلاية يف"ب  انظر" )1999التسجيل ادلويل فامي خيص األطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة 

 وفامي يتعلق بآخر الوقت اذلي جيب فيه منح امحلاية، تظل املبادئ املوحضة أعاله قابةل للتطبيق. 

 1999مدة حامية التسجيالت ادلولية فامي خيص األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة 
يمت التسجيل ادلويل ملدة أوىل مدهتا مخس س نوات وميكن جتديدها لفرتتني  ،1999ابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة 

دد، لتجديدل  وكرشطإضافيتني تدوم مخس س نوات قبل لك فرتة من تكل الفرتات.  املدة ادلنيا للحامية يف لك طرف متعاقد معني بناء      حت 

 س نة بعد اترخي التسجيل ادلويل.  15 يف 1999عىل وثيقة 

  17املادة  99

س نة ابلنس بة للتصاممي املودعة  15وعالوة عىل ذكل، إذا اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد ينص عىل مدة للحامية عىل مدار 

جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد لفرتات إضافية مدهتا مخس  ،الوطين من خالل املسارللتسجيل 

 س نوات حىت انقضاء املدة اإلجاملية للحامية املنصوص علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية. 

 1960مدة حامية التسجيالت ادلولية فامي خيص األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة 
جتديدها ملدة  وميكن، جيري التسجيل ادلويل ملدة أوىل تدوم مخس س نوات 1960تعاقدة املعينة مبوجب وثيقة راف امل ابلنس بة إىل األط

س نوات من  10يف  1960 وثيقةلتجديد، حتدد املدة ادلنيا للحامية يف لك طرف متعاقد معني بناء عىل ل رشط ك مخس س نوات إضافية. و 

 اترخي التسجيل ادلويل. 

 ( )أ(1) 11املادة  60

س نوات ابلنس بة للتصاممي املودعة  10 تزيد عنوعالوة عىل ذكل، إذا اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد ينص عىل مدة للحامية 

ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد لفرتات إضافية مدهتا مخس  جيوز جتديد التسجيل ،الوطين من خالل املسارللتسجيل 

 س نوات حىت انقضاء املدة اإلجاملية للحامية املنصوص علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية. 

 (2) 11املادة  60
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 ادلويلالتغيريات يف التسجيل 

 أنواع التغيريات
 :ميكن أن يتعلق الامتس تدوين التغيري بأي من احلقول التالية

 ؛(DM/2الاس امترة تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ) •

 "1"( )أ(1) 21القاعدة 

 (؛DM/6الاس امترة التغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل و/أو عنوانه ) •

 "2" ( )أ(1) 21القاعدة 

 (؛DM/5الاس امترة التخيل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعها ) •

 "3" ( )أ(1) 21القاعدة 

موضع التسجيل ادلويل  يف تصممي واحد أو بعض التصاممي ،، ابلنس بة إىل أي من األطراف املتعاقدة املعينة أو مجيعهاتقييده •

 (.DM/3الاس امترة )

 "4" ( )أ(1) 21القاعدة 

  ه و/أو عنوان الوكيل غيري يف امست(eHague  الاس امترةأو DM/8.) 

 "5)أ( " (1) 21القاعدة 

جيب تقدمي هذا الالامتس إىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة  ،املذكورة أعاله العنارصيف حال اكن الامتس تدوين تغيري يتعلق بأي من 

 الرمسية املعنية.

 (1) 21القاعدة 

 التغيري يف امللكية
األس باب  وقد تكونألس باب خمتلفة وطرق خمتلفة. وقد ينجم التغيري يف امللكية عن عقد، مثل التنازل.  التصمميميكن أن تتغري ملكية 

 مثل املرياث أو اإلفالس أو دمج رشكتني.  ،األخرى قرار احملامك أو تطبيق القانون

 "1"(1) 16املادة  99

أو بعض مهنا فقط. وابملثل، فإن  ،اليت يشملها التسجيل ادلويل التصامميجيوز أن يتعلق التغيري يف ملكية التسجيل ادلويل جبميع و 

 التغيري يف امللكية قد يكون ابلنس بة إىل مجيع األطراف املتعاقدة املعينة أو بعضها فقط. 

 "5" )أ( (2) 21القاعدة 

حدة وال متزي الالحئة التنفيذية املشرتكة بني هذه األس باب اخملتلفة للتغيري يف امللكية أو أنواعا خمتلفة مهنا. وتس تخدم املصطلحات املو 

السابق للتسجيل ادلويل  صاحب التسجيليشار إىل  ،إىل أن يدون التغيري يف السجل ادلويلويع احلاالت. "التغيري يف امللكية " يف مج 

 يثدون ابمسهأو الشخص املعنوي اذلي اذلايت حيث يعرف هذا املصطلح بوصفه الشخص  ،ابمس " صاحب التسجيل ادلويل "

اجلديد ابمس " املنقول إليه ". ومبجرد تسجيل التغيري يف امللكية، يصبح املنقول إليه  صاحب التسجيلالتسجيل ادلويل. ويشار إىل 

 صاحب التسجيل ادلويل. 
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جيب المتيزي بني مسأةل تدوين التغيري يف امللكية يف السجل ادلويل ومسأةل حصة هذا التغيري يف امللكية. وال حيدد  ،وعالوة عىل ذكل

الرشوط الواجب استيفاؤها فامي يتعلق بصحة س ند التنازل املتعلق ابلتسجيل ادلويل. وختضع هذه  ،عىل سبيل املثال ،اتفاق الهاي

احلاجة إىل  ،وابلتايل قد ختتلف من طرف متعاقد إىل آخر )عىل سبيل املثال ،                       حرصاي  للترشيع احمليل ذي الصةل ،وال تزال ،الرشوط

 وما إىل ذكل(. ،طراف ابلرتتيب لتقيمي اس تحقاقهم القانوينوإثبات معر األ ،تنفيذ مستند كتايب يشهد عىل التنازل

ينص اتفاق الهاي عىل الرشوط اليت يتعني الامتثال لها من أجل تدوين تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل. وذلكل، فإن هذه املسأةل و 

 السبب غري التعاقدي للتغيري يف امللكية.  بوقوعإال بعد اإلبرام الرمسي للرتتيبات التعاقدية أو  ال تدخل حزي النفاذ

                                                                                                              وعادة  ما هيدف تدوين التغيري يف امللكية يف السجل ادلويل إىل ضامن أن يكون هذا التغيري يف امللكية فعاال  ضد األطراف الثالثة.

ثر تدوين تغيري يف امللكية يف جيوز للطرف املتعاقد املعني أن يرفض أ ،وابإلضافة إىل ذكل، جتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض الظروف

من وثيقة جنيف  (2) 16املادة وفقا لإلعالن اذلي يشرتط تقدمي بياانت أو واثئق معينة بناء عىل  ،السجل ادلويل فامي يتعلق بتعييهنا

أثر تدوين تغيري )يرىج الرجوع إىل " (1)اثنيا( ) 21ابلقاعدة عن رفض آاثر تدوين تغيري يف امللكية الصادر معال  ( أو اإلعالن1999)

 (.وما يلهيا امللكية" يف

 األهلية للتدوين كصاحب تسجيل جديد
اجلديد )املنقول إليه( عىل أنه صاحب التسجيل اجلديد  صاحب التسجيليف حال اكن هناك تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، يكون 

أو اإلقامة أو اإلقامة العادية أو اجلنس ية( يف طرف متعاقد شأة امتالك من حبمك  ،فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعني اذلي ميكل احلق )أي

 يلزتم ابلقانون اذلي يلزتم به الطرف املتعاقد املعني. 

 "4" )أ( (2) 21القاعدة  ؛3املادة  99

فميكن تسجيل املنقول إليه ابعتباره  ،1999ووثيقة  1960                                             إذا اكن الطرف املتعاقد املعني ملزم ا بلك من وثيقة  ،فعىل سبيل املثال

صاحب التسجيل اجلديد فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد إىل احلد اذلي يمتتع فيه ابس تحقاق يف طرف متعاقد ملزم بتكل الوثيقتني )لكن 

 بوثيقة               عاقد ملزم حرصاي                                                        عندما يكون املنقول إليه رشكة متتكل اس تحقاق ا فقط يف طرف مت ،عىل األقل واحدة مهنام(. ومن انحية أخرى

 -)أو انئب 1960 بوثيقة                                                                                   ال ميكن تسجيل هذا املنقول إليه كحائز جديد فامي يتعلق ابألطراف املتعاقدة املعينة امللزتمة حرصاي   ،1999

 ابلعكس(.

تعيني الطرف املتعاقد املعين جتاه الطرف املتعاقد الت خيضع لها  الوثيقةويف بعض احلاالت، قد يرتتب عىل تطبيق هذا املبدأ تغيري يف 

 ميكن أن يوحض املثال التايل املسأةل املعنية. و اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل اجلديد. 

ا ملزم ا بلك من وثيقة  1960                                                ينحدر مودع الطلب من طرف متعاقد ملزتم حرصاي  بوثيقة  . 1999ووثيقة  1960                                          وقد عني  طرف ا متعاقد 

                                                  يمت الحق ا التنازل عن التسجيل املقابل إىل رشكة تأسست يف و (. ةالوحيد الوثيقة املشرتكة) 1960لقانون  التعينيخيضع هذا  ،وابلتايل

مشرتكة بني الطرف املتعاقد  1999ألن وثيقة  ،ميكن تسجيل هذا النقل يف السجل ادلويلو . 1999 بوثيقة                     طرف متعاقد ملزم حرصاي  

                                                 يرتتب عىل ذكل أن تعيني ذكل الطرف املتعاقد مل يعد خاضع ا  ،لطرف املتعاقد املعني املعين. وللسبب ذاتهاجلديد وا لصاحب التسجيل

لصاحب بني الطرف املتعاقد املعني والطرف املتعاقد  ةالوحيد ةاملشرتك الوثيقة) 1999وثيقة ل                ولكن بدال  من ذكل  ،1960 لوثيقة

 (.اجلديد التسجيل

  التالية.  العواقبويف احلاالت اليت حيدث فهيا هذا الوضع، جيب اس تنتاج 
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 فرتة الرفض
وابلنظر إىل أن هذه الفرتة قد ختتلف ابختالف ما إذا اكن الطرف املتعاقد معينا  ،إذا حدث تدوين التغيري يف امللكية خالل فرتة الرفض

"(، فإن تدوين التغيري يف امللكية ال يؤثر يف الرفض الزمنية هلامل )يرىج الرجوع إىل " 1999أو مبوجب وثيقة  1960 وثيقةبناء عىل 

برفض امحلاية. ووافقت مجعية احتاد الهاي عىل هذا احلل يف املهةل املمنوحة للطرف املتعاقد املعني لإلخطار -تقييدإطاةل مدة الرفض أو 

 عن طريق البيان التفسريي. ،2003أكتوبر /دورهتا الثانية والعرشين املنعقدة يف سبمترب

 التسجيل ادلويل نرش توقيت
ال يؤثر التغيري يف امللكية عىل توقيت النرش املطلوب يف وقت اإليداع، حىت عندما حيدث هذا التغيري يف امللكية قبل النرش. وينطبق 

ا عندما " ا مبوجب  12 احملددة يف العاديةالنرش إىل ما بعد فرتة النرش  تأجيل      ي طلب" 1                 هذا أيض  نقل التسجيل و  "2" 1999 وثيقة           شهر 

)واليت مبوجهبا يبلغ احلد األقىص لفرتة التأجيل  1960إىل خشص هل حق يف طرف متعاقد يكون حرصاي مبوجب وثيقة  ينادلويل املع

ا(.  12املسموح هبا عادة   ،2003ووافقت مجعية احتاد الهاي عىل هذا احلل يف دورهتا الثانية والعرشين املنعقدة يف سبمترب/أكتوبر         شهر 

 عن طريق البيان التفسريي. 

 رسوم التجديد الفردية
ال تنص وثيقة ولكن  ،1999ابلنظر إىل أنه جيوز اشرتاط رمس فردي يف مرحةل التجديد لألطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة 

ويرتتب عىل ذكل أن صاحب التسجيل اجلديد قد يضطر إىل  ،يف س ياق التجديدهذا الرمس األطراف املتعاقدة املعينة عىل دفع  1960

فع رسوم جتديد فردية يف طرف متعاقد معني )يف حني مت منع هذه اإلماكنية فامي خيص صاحب التسجيل األصيل(، أو العكس. د

 ، عن طريق البيان التفسريي. 2003أكتوبر ووافقت مجعية احتاد الهاي عىل هذا احلل يف دورهتا الثانية والعرشين املنعقدة يف سبمترب/

 ديد يف العديد من األطراف املتعاقدة امللزتمة بواثئق خمتلفة )مجموعة الاس تحقاقات(اجل صاحب التسجيلمس تحقات 
وهو حق يف العديد من األطراف املتعاقدة اليت قد تكون ملزمة مبوجب  ،جيوز للمنقول إليه أن يبني، يف الامتس تدوين التغيري يف امللكية

 :"( وعليه، عىل افرتاض أن املنقول إليهاحلق يف إيداع طلب دويل")يرىج الرجوع إىل  ة خمتلفنينواق

 1999                                                        )الطرف املتعاقد ألف( وجنس ية طرف متعاقد ملزم حرصاي  بوثيقة  1960                                        يدعي اإلمقة يف طرف متعاقد ملزم حرصاي  بوثيقة  •

 ، ء()الطرف املتعاقد اب

 )الطرف املتعاقد جمي(، ابلوثيقتنيكصاحب التسجيل اجلديد فامي خيص الطرف املتعاقد امللزتم  تدويهناالالامتسات اليت يتعني  •

( إزاء جمي تعيني الطرف املتعاقد املعين )الطرف املتعاقد خيضع لهايف الاعتبار لتحديد أي وثيقة  اليت تؤخذ( 1999) الوثيقةوهذه يه 

                                                       إذا مل يكن الطرف املتعاقد ابء هو ادلوةل اليت ي عترب امل ع ني من  ،يف املثال أعاله ،)س تنشأ النتيجة نفسهاالتسجيل اجلديد )صاحب 

متت املوافقة عىل هذا احلل من قبل مجعية احتاد و مواطنهيا ولكن ينحدر من الطرف املتعاقد ألف العضو يف منظمة حكومية دولية(. 

من خالل بيان تفسريي. وهو انجت بشلك رئييس من حقيقة أن قانون  ،2003انية والعرشين يف سبمترب / أكتوبر الهاي يف دورهتا الث

ا يف روح  1999 من وثيقة  (1) 31واملادة  1999لوثيقة  (1) 31ادة امل                                                          هو الصك القانوين األكرث حداثة وأن مثل هذا احلل هو أيض 

 لوثيقة األكرث حداثة. ل يعطي األفضلية، مما 1960
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 من ميكنه تقدمي الالامتس
املبدأ، جيب تقدمي الامتسات تدوين التغيريات والتوقيع علهيا من قبل صاحب التسجيل ادلويل. غري أن الامتس تدوين تغيري يف  حيث من

  يتضمناجلديد أيضا، رشيطة أن صاحب التسجيل ( ميكن أن يقدمه DM/2الاس امترة امللكية )

 احب التسجيل ادلويل، توقيع ص •

اجلديد هو اخللف الاكمن يف امس صاحب التسجيل. صاحب التسجيل بأن  بوثيقة تثبت مع إرفاقهااجلديد صاحب التسجيل توقيع  •

الاندماج أو قرارات  واثئقالتنازل أو  واثئقوتشمل الواثئق اليت ميكن تقدميها دلمع هذا الالامتس يه، عىل سبيل املثال، نسخ من 

 التغيري يف امللكية. تثبت ابدلليل ية أخرىاكف  وثيقةاحملمكة بنقل امللكية أو أي 

 ( )ب(1) 21القاعدة 

 حمتوايت الالامتس
 :( أو يبني ما ييلDM/2الاس امترة يف امللكية )جيب أن يتضمن الامتس تدوين تغيري 

، ولية يف امس صاحب التسجيل ادلويلواحد للعديد من التسجيالت ادل الامتسعدد التسجيالت ادلولية املعنية )ميكن اس تخدام  •

من الاس امترة. ومن هجة أخرى، إذا اكن  6عىل النحو املنصوص عليه يف البند  رشيطة أن يتعلق الالامتس بتغيري إجاميل يف امللكية

فقط للتسجيل  الالامتس، جيوز اس تخدام اس امترة 6الالامتس يتعلق بتغيري جزيئ يف امللكية، عىل النحو املنصوص عليه يف البند 

 ادلويل الواحد(؛

 (2) 21القاعدة 

 ؛، حيب اإلشارة إىل أسامء مجيع أحصاب امللكية"متعددين تسجيلأحصاب احلايل )إذا اكن هناك  امس صاحب التسجيل ادلويل 

أحصاب  إذا اكن)؛ وفقا للتعلاميت اإلدارية، اإللكرتوين بريدهالربيدي وعنوان  هعنواناجلديد و ادلويل  صاحب التسجيلامس  •

 (؛اإللكرتوين مهبريد الربيدي وعنوان معنواهنو  لك مهنم امس، فيجب اإلشارة إىل متعددين جددالتسجيل 

ألحصاب التسجيل ادلويل احلاليني اذلين ، إلدارية                            ، املشار إليه وفق ا للتعلاميت الربيدي وعنوان الربيد اإللكرتوينالامس والعنوان ا •

 أحصاب حقوقتسجيل التغيري إال  يظلون حاميل التسجيل ادلويل بعد تغيري املاكل )يتعلق هذا ابحلاالت اليت ال يؤثر فهيا طلب

 ؛إضافيني( أحصاب حقوقو حيث جيب إضافة ، أمعينني أحصاب حقوقجيب حذف  حيثمعينني، 

للمراسةل.  الربد اإللكرتوين ، ينبغي بيان عنوانوكيلأي        ي عني  دد ومل عديد من أحصاب التسجيل اجلويف احلاالت اليت يوجد فهيا  •

من  3                                              عنوان الربيد اإللكرتوين للشخص املسمى أوال  )يف البند          فس ي عترب، ذاكإذا مل تمت اإلشارة إىل عنوان الربيد اإللكرتوين و

ا إىل أنه يف حاةل وجود صاحب تسجيل جديد واحد لمراسةل( عىل أنه عنوان الربيد اإللكرتوين لالاس امترة                                                            . وجتدر اإلشارة أيض 

 املتعددين أحصاب التسجيالت الربيد اإللكرتوين ملراسةلمن الاس امترة )عنوان  4جيب إكامل البند ال  ،فقط ومل يمت تعيني وكيل

 ؛اجلدد(

 من التعلاميت اإلدارية 302البند ؛ من التعلاميت اإلدارية 301البند 

  ؛صاحب التسجيل ادلويل رشوطه ليصبحاجلديد  صاحب التسجيلالطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة اليت يس تويف 

واألطراف املتعاقدة  التصامميعدد و  ،ومجيع األطراف املتعاقدة التصامميويف حاةل تغيري ملكية التسجيل ادلويل اذلي ال يرتبط جبميع  •

 ؛لتغيري يف امللكيةاب املعنيةاملعينة 

وحتديد الطرف  ،م من حساب جار دلى الويبوأو تعلاميت بسحب املبلغ املطلوب من الرسو  ،مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع •

 اذلي قام ابدلفع أو تقدمي التعلاميت.
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 "6" )أ( (2) 21والقاعدة ؛ (3) 16املادة  99

 .8وينبغي بيان هوية اجلهة املوقعة عىل النحو املنصوص عليه يف البند ، وينبغي التوقيع عىل الاس امترة

  من التعلاميت اإلدارية 202البند  ؛( )ب(1) 21القاعدة 

 وكيلتعيني 
يف آن واحد بإيداع الامتس تدوين التغيري يف امللكية. ويرد ذكل يف  ،وكيلاجلديد أو املنقول إليه أيضا تعيني  لصاحب التسجيلجيوز 

أو  ،ابالس امترة املناسبمما يقتيض أن يمت هذا التعيني إما عن طريق إرفاق التوكيل  ،)تغيري يف امللكية(DM/2  من الاس امترة 9البند 

 (.وكيل)تعيني العىل النحو الواجب  DM/7الاس امترة  ملء

 )ب(( 2) 21القاعدة  ؛( )ب(1) 3القاعدة 

 أو غري املقبوةل اخملالفةالطلبات 

 عدم مقبولية الالامتس
 ال جيوز تدوين تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني إذا مل يلزتم الطرف املتعاقد ابلقانون اذلي يتخذه الطرف

 ،اجلديد الرشوط اليت جيب أن يكون صاحب التسجيل ادلويل صاحب التسجيلأو أحد األطراف املتعاقدة اليت يس تويف  ،املتعاقد

 "(.األهلية اليت يتعني تسجيلها كصاحب جديدملزمة أيضا )يرىج الرجوع إىل "

 (3) 21القاعدة 

 اخملالفالالامتس 
 أنهخشصا يدعي  الالامتسإذا قدم  ،إذا مل ميتثل الالامتس ألي من الرشوط املطبقة، يبلغ املكتب ادلويل ذكل لصاحب التسجيل

 لهذا الشخص.يبلغه اجلديد،  صاحب التسجيل

 (4) 21القاعدة 

إذا مل وجيوز تصحيح خمالفة يف الامتس تدوين تغيري يف امللكية يف غضون ثالثة أشهر من اترخي اإلخطار ابخملالفة من قبل املكتب ادلويل. و 

 ،يف الوقت نفسه صاحب التسجيل وفقا ذلكليعترب الالامتس مرتواك، وخيطر املكتب ادلويل  ،الثالثةتصحح اخملالفة خالل فرتة األشهر 

مبلغ يعادل نصف  الرسوم املدفوعة بعد خصم ويدفع ،ذكل الشخص خيطراجلديد،  صاحب التسجيل هإذا قدم الطلب خشصا يدعي أنو

 الرسوم املعنية.

 (5) 21القاعدة 

 الرتقمي - التغيري اجلزيئ يف امللكية
يف السجل  ،أو بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط ،                                                                  ي دون التنازل أو النقل اآلخر للتسجيل ادلويل فامي يتعلق ببعض التصاممي فقط

                           ي لغى أي جزء مت التنازل عنه  ،. ويف مثل هذه احلاةلصيص جزء منه أو نقهل بطريقة أخرىادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل اذلي مت خت 

أو نقهل بأي شلك آخر حتت الرمق األصيل للتسجيل ادلويل ويمت تسجيهل كتسجيل دويل منفصل. وحيمل التسجيل ادلويل املنفصل رمق 

 . إىل جانب حرف التني كبري ،دلويل اذلي مت ختصيص جزء منه أو نقهل بطريقة أخرىالتسجيل ا

 (7) 21القاعدة 
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  ادلمج
ميكن دمج التسجيالت بناء  ،تغيري جزيئ يف امللكيةيف حال أصبح الشخص نفسه صاحب التسجيل ادلويل أو أكرث، يؤدي ذكل إىل 

"( وتطبق، التغيري يف امللكيةر "انظعىل طلب من هذا القبيل. ويف هذا الصدد، تنص الرشوط املتعلقة ابلامتس تدوين تغيري يف امللكية )

 ل، عىل الامتس تدوين ادلمج. مع ما يلزم من تبدي

 (8) 21القاعدة 

حسب الاقتضاء،  ،جزء منه أو نقهل بطريقة أخرى مت التنازل عىلرمق التسجيل ادلويل اذلي  ادلمجوحيمل التسجيل ادلويل النامج عن 

 . حبرف التيين كبري

 التدوين واإلخطار والنرش
 يسجل املكتب ادلويل عىل الفور التغيري يف السجل ادلويل ويبلغ صاحيب التسجيل اجلديد والسابق. ،                        رشيطة أن يكون الطلب حصيح ا

 )أ( (6) 21القاعدة 

، مبا يف ذكل البياانت ذات الصةل تعيني وكيل لصاحب ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت ذات الصةل املتعلقة بتغيري امللكيةو 

ن .                                                 امللكية اجلديد، إذا اكن الطلب مصحواب  مبثل هذا التعيني                                   يف السجل ادلويل، ولكهنا ال ت تاح للغري. عناوين الربيد اإللكرتوين        وت دو 

 "4( "1) 26القاعدة 

 أثر تدوين تغيري يف امللكية
ابل يرتتب عىل تدوين تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل نفس األثر كام لو اكن قد مت القيام به مبارشة يف السجل الوطين أو اإلقلميي املق

وحتديدا جيوز للطرف املتعاقد، يف إعالن، أن خيطر  ،عىل اس تثناء واحد ممكن 1999قة من وثي (2)16املادة للمكتب. ومع ذكل، تنص 

املدير العام للويبو بأن تسجيل تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل لن يرسي عىل ذكل الطرف املتعاقد حىت يتسمل مكتب ذكل الطرف 

 الواثئق احملددة يف ذكل اإلعالن.املتعاقد البياانت أو 

 (2)16املادة  99 ؛( )ب(1) 7املادة  60

 املعني  رفض آاثر تدوين تغيري يف امللكية الصادرة عن مكتب الطرف املتعاقد
أن تدوين تغيري يف امللكية يف السجل  1999من وثيقة  (2) 16املادة  مبوجب يصدر إعالانكام هو مبني أعاله، جيوز للطرف املتعاقد أن 

 ادلويل ال يكون هل أثر يف ذكل الطرف املتعاقد حىت تلقى املكتب البياانت أو الواثئق احملددة يف ذكل اإلعالن. 

 )اثنيا( 21القاعدة 

وعالوة عىل ذكل، توجد حاالت يف بعض القوانني الوطنية/اإلقلميية، حيث ال يسمح تدوين تغيري جزيئ يف امللكية. فعىل سبيل املثال، 

أي أن لك التصاممي اليت تنمتي إىل اجملموعة  ،       واحدا           صناعيا         تصمامي   التصاممياليت تعترب مجموعة من  البدلانفإن هذا هو احلال يف بعض 

نفسها حتصل عىل امحلاية القانونية كلك وال حتصل عىل امحلاية بشلك مس تقل. ونتيجة ذلكل، ال ميكن نقل مجيع التصاممي اليت تشلك 

ا القانون عىل نظام " تصممي مشابه اليت ينص فهي البدلاناجملموعة إال إىل املنقول إليه ذاته يف نفس الوقت. وهذا هو احلال أيضا يف بعض 

 املسجةل بناء عىل هذا الرشط اخلاص إال يف نفس الوقت.  التصاممي" أو نظام " التصممي ذي الصةل ". وال ميكن نقل 

لطرف جيوز ملكتب ذكل ا ،وعىل النحو املبني أعاله، يف حال عدم السامح بتغيري معني يف امللكية مبوجب قوانيهنا الوطنية/اإلقلميية

 املتعاقد أن يعلن أن التغيري يف امللكية املدون يف السجل ادلويل ال يرتتب عليه أي أثر يف الطرف املتعاقد املذكور. 
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 (1)اثنيا( ) 21القاعدة 

وجيب أن يرسل املكتب ذكل اإلعالن إىل املكتب ادلويل يف غضون س تة أشهر من اترخي نرش التغيري يف امللكية أو خالل فرتة الرفض 

 "3"واألحاكم األساس ية املعنية يف القانون،  "2"األس باب النافية ألي أثر يف امللكية،  "1"نبغي أن يبني اإلعالنو املطبقة، أهيام أطول. 

ما إذا اكن من املمكن أن "و 4"اليت يه موضوع التغيري يف امللكية،  التصاممياملعنية ابإلعالن اذلي ال يشملها اإلعالن لك  مميالتصاعدد و 

 خيضع هذا اإلعالن للمراجعة أو الطعن. 

 (3و) (2)اثنيا( ) 21القاعدة 

 صاحب التسجيلويدون املكتب ادلويل يف اس تالمه اإلعالن يف السجل ادلويل وخيطر صاحب التسجيل السابق بذكل )الناقل( و 

اجلديد )املنقول إليه(. ويقوم املكتب ادلويل أيضا بتعديل السجل ادلويل حبيث أصبح ذكل اجلزء من التسجيل ادلويل حمل التسجيل 

اإلعالن املذكور ابعتباره تسجيال دوليا منفصال ابمس صاحب التسجيل السابق )الناقل(. وخيطر املكتب ادلويل ذكل صاحب ادلويل 

 التسجيل السابق )الناقل( وصاحب التسجيل اجلديد )املنقول إليه((.

 (4)اثنيا( ) 21القاعدة 

تعديل السجل ادلويل بناء  ،وخيطر املكتب ادلويل بسحب إعالن الرفض الصادر بناء عىل هذه القاعدة، ويسجلها يف السجل ادلويل

 عىل ذكل، وإخطار صاحب التسجيل السابق )الناقل( وصاحب التسجيل اجلديد )املنقول إليه( بذكل.

 (5)اثنيا( ) 21القاعدة 

 يف امللكية وحسبه.ينرش املكتب ادلويل البياانت ذات الصةل بشأن إعالانت رفض آاثر تدوين تغيري و 

 "9( "1) 26القاعدة 

بناء عىل وثيقة  ابءو ألف الطرفني املتعاقدين تعينييتضمن التسجيل ادلويل املعين  :ميكن أن يوحض املثال التايل كيف تعمل هذه القاعدةو 

التغيري اإلجاميل يف  وقد مت تدوين. هو الطرف ألف 1999من وثيقة  (2) 16املادة إعالان مبوجب  أصدرالطرف املتعاقد اذلي و  ،1999

بعد ثالثة أشهر من و  .Yإىل صاحب التسجيل اجلديد  X ملكية التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل من صاحب التسجيل ادلويل

تلقى املكتب ادلويل من مكتب الطرف املتعاقد اإلعالن بأن التغيري يف امللكية ليس هل أي  ،اترخي نرش تدوين التغيري املذكور يف امللكية

صاحب التسجيل السابق بذكل )الناقل(  روأخطاملكتب ادلويل اإلعالن املذكور يف السجل ادلويل  ودونأثر يف ذكل الطرف املتعاقد. 

( من هذه القاعدة. ومعال ابلفقرة املذكورة، يعدل املكتب ادلويل التغيري اإلجاميل 4وصاحب التسجيل اجلديد )املنقول إليه(، وفقا للفقرة )

للطرف  Xتسجيل دويل جديد يف امس يؤدي هذا التعديل إىل إنشاء  ،ابءيف امللكية إىل تغيري يف امللكية ابلنس بة إىل الطرف املتعاقد 

سوف حيمل التسجيل  ،من أجل تدوين تغيري جزيئ يف امللكية (7) 21القاعدة وفقا للمبدأ العام املنصوص عليه يف و  ألف.املتعاقد 

ادلويل اجلديد رمق التسجيل ادلويل األصيل، إىل جانب حرف التيين كبري. ويف حال صدور قرار آخر بسحب إعالن الرفض املذكور 

. ويقوم املكتب ادلويل بتعديل )اثنيا( 21القاعدة ( 5وجب إخطار املكتب ادلويل بذكل مبوجب الفقرة ) ،آنفا يف الطرف املتعاقد ألف

)صاحب التسجيل اجلديد( وخيطر املكتب السابق  Y السابقة( إىل صاحب التسجيل) Xامس صاحب التسجيل ادلويل اجلديد من 

)صاحب التسجيل اجلديد( وخيطر  Yالتسجيالت ادلولية ابمس املكتب ادلويل تكل  يدمجمث  ومن وصاحب التسجيل اجلديد بذكل.

 صاحب التسجيل اجلديد )املنقول إليه( بذكل. 

 (7) 21؛ القاعدة )اثنيا( 21عدة القا
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 و/أو عنوانه  التغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل
صاحب التسجيل ادلويل إىل املكتب ادلويل يف الاس امترة الرمسية ل الربيدي الامتس تدوين تغيري يف الامس و/أو العنوانجيب تقدمي 

DM/6 عندما يؤدي تغيري الامس إىل تغيري يف امللكية. ويف هذه احلاةل، ينبغي اس تخدام الاس امترة  تكل الاس امترة. وال جيب اس تخدام

DM/2 " جديد أو حمدث فقط،  عنوان بريد إلكرتوينجيل ادلويل يف تدوين وإذا رغب صاحب التس  "(.التغيري يف امللكية)انظر

 )هذه اخلدمة جمانية(. خدمة الاتصال بالهايفيجب إرسال هذا التغيري من خالل 

 "2( )أ( "1) 21القاعدة 

 التسجيل ادلويل  )أرقام( : رمق1البند 
 خيصالرمق غري معروف، فامي إذا اكن وقد يتعلق الالامتس الواحد ابلعديد من التسجيالت ادلولية املدونة ابمس نفس صاحب التسجيل. 

)ألن التسجيل ادلويل مل ينفذ بعد أو اإلخطار به إىل صاحب التسجيل ادلويل(، ال ينبغي إعطاء أي رمق آخر.  التسجيل ادلويل املعين

طروينبغي لصاحب التسجيل الانتظار   . آخررمق التسجيل ادلويل املعين مث يقدم الامتسا ب        حىت خي 

 "2" )أ( (2) 21القاعدة 

 صاحب التسجيل امس : 2البند 
امس صاحب التسجيل ادلويل، كام هو مدون يف السجل ادلويل، جيب أن يشار إليه بنفس الطريقة اليت ورد وصفها يف القسم 

 ".املودعاملعنون"

 "2" )أ( (2) 21القاعدة 

 تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل و/أو عنوانه: 3البند 
بيان املعلومات اليت  وجيبلإلشارة إىل الامس اجلديد والعنوان اجلديد ورمق الهاتف اجلديد ورمق الربيد اإللكرتوين اجلديد.  تاح الفراغ   ي  

ترك املاكن اآلخر فارغ؛ وابملثل، يف  ،. وهذا، عىل سبيل املثال، يف حاةل تغري الامس فقط، يكفي اإلشارة إىل الامس اجلديدفقط تغريت

 حال تغيري العنوان فقط، فال حاجة لتكرار الامس. 

 "3" )أ( (2) 21القاعدة 

 من خالل يكفي اإلشارة إىل الرمق اجلديد و/أو عنوان الربيد اإللكرتوين  ،يف حاةل تغيري رمق الهاتف و/أو عنوان الربيد اإللكرتوين فقطو

 الوحيد املراد تسجيهل، فال يدفع أي (. وإذا اكن هذا هو التغيريDM/6)غري رضوري اس تخدام الاس امترة  خدمة الاتصال بالهاي

 رمس مقابل الالامتس. 

 عنوان الربيد اإللكرتوين ملراسةل أحصاب التسجيل ادلويل املتعددين : 4البند 
 :يف التسجيل ادلويل هؤالء أحصاب وكيل ورغبةتعيني  وعدمأحصاب التسجيل ادلويل تعدد فقط يف حاةل  البندجيب إكامل هذا 

، يتجاهل املكتب البندلربيد اإللكرتوين للمراسالت كام هو مسجل ابلفعل يف السجل ادلويل )إذا مل يمت اس تكامل هذا ابالاحتفاظ  •

 يف السجل ادلويل(؛  سلفااذلي مت تسجيهل  الربيد اإللكرتوين                    ادلويل تلقائي ا عنوان 

 خمتلف للمراسالت؛ بريد إلكرتوين بعنواناستبدال الربيد اإللكرتوين للمراسالت املسجل ابلفعل يف السجل ادلويل أو  •

 .3الوارد يف البند  ذكلبريد إلكرتوين للمراسالت خبالف  اإلشارة ألول مرة إىلأو  •

 توقيع ال : 5البند 
 ينبغي التوقيع عىل الاس امترة، وينبغي بيان هوية اجلهة املوقعة. 

http://www.wipo.int/hague/en/forms/
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
http://www.wipo.int/hague/en/guide/ownership.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/ownership.html
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
http://www.wipo.int/hague/en/guide/ia.html#r1
http://www.wipo.int/hague/en/guide/ia.html#r1
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule21
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
http://www.wipo.int/hague/en/forms/


 الهاينظام دليل  104الصفحة 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY  

 "1"( )ب( 1) 21القاعدة 

 الرسوم  دفع
يرىج الرجوع إىل املالحظات و . جدول الرسومخيضع الامتس تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه إىل دفع الرمس احملدد يف 

 "(.تسديد الرسوم للمكتب ادلويل)يرىج الرجوع إىل " تسديد الرسوم للمكتب ادلويلالعامة املتعلقة ب 

 "6" )أ( (2) 21القاعدة  ؛(3) 16املادة  99

 و/أو عنوانه  الوكيلالتغيري يف امس 
وإما  eHagueإما من خالل واهجة النظام إىل املكتب ادلويل  للوكيلتقدمي الامتس تدوين تغيري يف الامس و/أو العنوان الربيدي  جيب

. ويف هذه احلاةل، ينبغي اس تخدام الاس امترة تكل الاس امترة لتعيني وكيل جديد. وال جيب اس تخدام /8DMالرمسية  غري الاس امترة مبلء

7DM/ (وإذا رغب تعيني وكيل .)فيجب إرسال هذا التغيري من خالل  بريد إلكرتوين جديد أو حمدث فقط،يف تدوين عنوان  الوكيل

                                                 وي عد تسجيل التغيري يف امس و/أو عنوان الوكيل جمانيا. .)هذه اخلدمة جمانية( خدمة الاتصال بالهاي

 "2( )أ( "2القاعدة ) ؛"5( )أ( "1) 21القاعدة 

  الالامتسات اخملالفة
خيطر املكتب ادلويل بذكل  ،ألي من الرشوط املطبقة وكيلإذا مل ميتثل الامتس تدوين تغيري يف الامس أو عنوان صاحب التسجيل أو ال

. وجيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي اإلخطار. ويف حال عدم القيام بذكل، يعترب             لوكيل امل سجلاأو  صاحب التسجيل

 بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس املعين.  ،الالامتس مرتواك، وسريد أي رمس يدفع للطرف اذلي دفع

 (5( و)4) 21القاعدة 

 التدوين واإلخطار والنرش 
أو الوكيل                                                                                           رشيطة أن يكون الطلب حصيح ا، يسجل املكتب ادلويل عىل الفور التغيري يف السجل ادلويل ويبلغ صاحب التسجيل

ا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب اذلي ميتثل و . املسجل للمتطلبات املعمول هبا. ومع ذكل، عندما                                                                  يمت تسجيل التغيري اعتبار 

                                                                                                         يشري الطلب إىل وجوب تسجيل التغيري بعد تغيري آخر، أو بعد جتديد التسجيل ادلويل، يتابع املكتب ادلويل العمل وفق ا ذلكل.

 .الوكيلأو عنوان بتغيري امس و/املتعلقة ذات الصةل وينرش املكتب يف النرشة البياانت 

 "4( "1) 26القاعدة  ؛(6) 21القاعدة  ؛(4) 16املادة  99

 التخيل 
ولكهنا قد تتعلق ببعض األطراف املتعاقدة املعينة أو  ،اليت يه موضوع التسجيل ادلويل التصاممييتعلق التخيل عن تسجيل دويل جبميع 

 )التقييد(. DM/3 الاس امترةفقط، فيجب اس تخدام  الطلب يتعلق ببعض التصاممي اليت يغطهيا التسجيل ادلويلوإذا اكن لكها. 

 "3( )أ( "1) 21القاعدة  ؛(4( )1) 16املادة  99

 . DM/5وينبغي تقدمي الامتس تدوين ختل إىل املكتب ادلويل يف الاس امترة الرمسية 

 ( )أ(1) 21القاعدة 
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 : رمق التسجيل ادلويل 1البند 
إذا اكن الرمق غري معروف، فامي خيص التسجيل ادلويل املعين )ألن التسجيل ادلويل مل ينفذ بعد أو اإلخطار به إىل صاحب التسجيل 

طر برمق التسجيل ادلويل املعين مث يقدم الامتسا آخر.                                                                                                                ادلويل(، ال ينبغي إعطاء أي رمق آخر. وينبغي لصاحب التسجيل الانتظار حىت خي 

 "1" )أ( (2) 21القاعدة 

رشيطة أن يكون  ،وميكن اس تخدام اس امترة واحدة اللامتس تدوين ختل فامي يتعلق بعدة تسجيالت دولية من نفس صاحب التسجيل

 الطرف املتعاقد املعني املعين ابلتسجيل ادلويل حمل التخيل عن التسجيل ادلويل املعين. 

اليت يشملها التسجيل ادلويل فامي يتعلق ببعض األطراف املتعاقدة املعينة أو لكها.  التصامميوجيب أن يرتبط الالامتس ابلرضورة جبميع 

 . ا( بدال مهنتقييد)ال  DM/3اليت يشملها التسجيل ادلويل، جيب اس تخدام الاس امترة  التصامميإذا اكن الالامتس يتعلق ببعض و

 : صاحب التسجيل 2البند 
 قسمال  فها يفجيب أن يشار إليه بنفس الطريقة اليت ورد وص  ،امس صاحب التسجيل ادلويل، كام هو مدون يف السجل ادلويل

 ".املودع"املعنون

 "2" )أ( (2) 21القاعدة 

 : األطراف املتعاقدة 3البند 
بعض األطراف ب ميع األطراف املتعاقدة املعينة أو يتعلق جب جيب عىل صاحب التسجيل أن يبني ما إذا اكن الامتس تدوين التخيل 

 .املقابةل لألطراف املتعاقدة املعنية اخلاانتويف هذه احلاةل جيب وضع عالمة عىل املتعاقدة املعينة فقط 

 توقيع ال : 4البند 
 ينبغي التوقيع عىل الاس امترة، وينبغي بيان هوية اجلهة املوقعة. 

 ( )ب(1) 21القاعدة 

 الرسوم  دفع
 "(.تسديد الرسوم للمكتب ادلويلىل ")يرىج الرجوع إ جدول الرسومخيضع الامتس تدوين التخيل عن امحلاية لتسديد الرمس احملدد يف 

 "6" )أ( (2) 21القاعدة  ؛(3) 16املادة  99

  الالامتسات اخملالفة
خيطر املكتب ادلويل بذكل لصاحب التسجيل. وجيوز تصحيح  ،الامتس تدوين التخيل عن امحلاية ألي من الرشوط املطبقةوإذا مل ميتثل 

اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي اإلخطار. ويف حال عدم القيام بذكل، يعترب الالامتس مرتواك، وسريد أي رمس يدفع للطرف اذلي 

 مس املعين. بعد خصم مبلغ يعادل نصف الر ،دفع

 (5)( و4) 21ة القاعد

 التدوين واإلخطار والنرش 
يف السجل ادلويل ويبلغ صاحب التسجيل. ويمت تسجيل  التخيل                                                   رشيطة أن يكون الطلب حصيح ا، يسجل املكتب ادلويل عىل الفور 

وينرش املكتب يف النرشة البياانت ذات                                                                              التغيري اعتبار ا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب اذلي ميتثل للمتطلبات املعمول هبا. 

 .ابلتخيلالصةل املتعلقة 
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  "4( "1) 26القاعدة  ؛(6) 21القاعدة  ؛(4) 16ة املاد 99

                                                                                                        ويسجل التخيل يف املعتاد اعتبارا  من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب. ومع ذكل، قد حيدث أن يرغب صاحب التسجيل يف ربط 

  بتسجيل تغيري آخر. التخيلاترخي تسجيل 

 )ب( (6) 21القاعدة 

  التقييد
لتسجيل  تقييد. وال جيوز اس تخدامه إال اللامتس تدوين DM/3إىل املكتب ادلويل يف الاس امترة الرمسية  تقييدينبغي تقدمي الامتس تدوين 

 دويل واحد.

 "4( )أ( "1) 21القاعدة  ؛"5"( 1) 16املادة  99

ببعض التصاممي فقط،  الطلب حبذف بعض التصاممي من التسجيل ادلويل. وابلتايل، جيب أن يتعلق التقييد لصاحب التسجيليسمح 

فيجب  ،. وإذا اكن الطلب يتعلق جبميع التصاممي اليت يشملها التسجيل ادلويلقد يتعلق ببعض أو لك األطراف املتعاقدة املعينة مع أنه

 )التخيل(. DM/5اس تخدام الاس امترة 

 لتسجيل ادلويل : رمق ا1البند 
وإذا اكن الرمق غري معروف، فامي خيص التسجيل ادلويل املعين )ألن التسجيل ادلويل مل جيب أن يتعلق الالامتس بتسجيل دويل واحد. 

طر                                                                                                            ينفذ بعد أو اإلخطار به إىل صاحب التسجيل ادلويل(، ال ينبغي إعطاء أي رمق آخر. وينبغي لصاحب التسجيل الانتظار حىت خي 

 التسجيل ادلويل املعين مث يقدم الامتسا آخر.برمق 

 "1( "2) 21القاعدة 

 صاحب التسجيلامس : 2البند 
الطريقة اليت ورد وصفها يف القسم امس صاحب التسجيل ادلويل، كام هو مدون يف السجل ادلويل، جيب أن يشار إليه بنفس 

 ".املودعاملعنون"

 "2( "2) 21القاعدة 

  التصاممي: 3البند 
 . ها( بتوضيح رمق ا)أي التصاممي اليت مل تعد مطلوبة حاميهت تقييداليت ميسها ال  التصامميلك جيب حتديد 

 : األطراف املتعاقدة4البند 
جيب عىل صاحب التسجيل أن يبني ما إذا اكن الامتس تدوين التخيل يتعلق جبميع األطراف املتعاقدة املعينة أو ببعض األطراف 

 هذه احلاةل جيب وضع عالمة عىل اخلاانت املقابةل لألطراف املتعاقدة املعنية.املتعاقدة املعينة فقط ويف 

 توقيع ال : 5البند 
 ينبغي التوقيع عىل الاس امترة، وينبغي بيان هوية اجلهة املوقعة. 

 )ب( (1) 21القاعدة 
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 الرسوم دفع
 "(.ادلويلتسديد الرسوم للمكتب )يرىج الرجوع إىل " جدول الرسوممقابل دفع الرمس احملدد يف  تقييدخيضع الامتس تدوين 

 "6( "2) 21القاعدة  ؛(3) 16املادة  99

  الالامتسات اخملالفة
خيطر املكتب ادلويل بذكل صاحب التسجيل. وجيوز تصحيح اخملالفة خالل  ،ألي من الرشوط املطبقة تقييدإذا مل ميتثل الامتس تدوين 

بعد خصم مبلغ  ،ثالثة أشهر من اترخي اإلخطار. وإذا مل يمت ذكل، يعترب الالامتس مرتواك، ويمت تسديد أي رمس يدفع للطرف اذلي دفع

 يعادل نصف الرمس املعين. 

 (5( و)4) 21القاعدة 

 التدوين واإلخطار والنرش 
يف السجل ادلويل ويبلغ صاحب التسجيل. ويدون التغيري اعتبارا من اترخي  تقييدمبوجب الالامتس، يسجل املكتب ادلويل فورا ال 

املتعلقة ينرش املكتب ادلويل يف النرشة البياانت ذات الصةل و اس تالم املكتب ادلويل لاللامتس اذلي يس تويف املتطلبات املطبقة. 

 ابلتقييد.

 "4( "1) 26القاعدة  ؛(6) 21القاعدة  ؛(4) 16املادة  99

 ال ميكن تدوين ترخيص يف السجل ادلويل 
ال يوجد حمك يف نظام الهاي يسمح بتسجيل ترخيص يف السجل ادلويل. وذلكل، جيب تنفيذ اإلجراءات الشلكية اليت قد تكون 

رضورية لضامن فعالية اتفاق الرتخيص يف طرف متعاقد معني عىل املس توى الوطين أو اإلقلميي مبارشة دلى مكتب الطرف املتعاقد 

 يل بذكل. املعين، رشيطة أن يسمح الترشيع احمل

 التصويبات يف السجل ادلويل
عىل أن هناك خطأ يف السجل ادلويل بشأن  ،أو بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل تلقائيايف حال اكن املكتب ادلويل يترصف 

 س يعدل السجل ادلويل وخيطر صاحب التسجيل بذكل.  ،التسجيل ادلويل

 (1) 22القاعدة 

ومع ذكل، حيق ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يعلن يف إخطار إىل املكتب ادلويل أنه يرفض الاعرتاف بآاثر هذا التصحيح. وتطبق 

 بشأن رفض امحلاية، مع ما يلزم من تبديل.  19و 18القاعداتن 

 (2) 22القاعدة 

 جتديد التسجيل ادلويل 
، يمت التسجيل ادلويل ملدة أوىل مدهتا مخس س نوات وميكن جتديدها لفرتتني 1999ابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة 

دد املدة ادلنيا للحامية يف لك طرف متعاقد معني بناء إضافيتني تدوم                                                                                                 مخس س نوات قبل لك فرتة من تكل الفرتات. وكرشط للتجديد، حت 

رسوم التعيني )راجع " حتسب اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل ،عىل األقل س نة بعد اترخي التسجيل ادلويل 15يف  1999عىل وثيقة 

. وعالوة عىل ذكل، إذا اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد ينص عىل مدة للحامية عىل "(الفردي والتجديد للوالايت املتحدة األمريكية
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جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف  ،س نة ابلنس بة للتصاممي املودعة للتسجيل عن طريق الطريق الوطين 15مدار 

 املتعاقد لفرتات إضافية مدهتا مخس س نوات حىت انقضاء املدة اإلجاملية للحامية املنصوص علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية. 

 ( )ب(3) 17املادة  99 ؛17 املادة 99

يرسي مفعول التسجيل ادلويل ملدة أوىل مدهتا مخس س نوات وميكن  ،1960ابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة املعينة مبوجب وثيقة و

 جتديدها لفرتة إضافية مدهتا مخس س نوات. 

س نوات ابلنس بة للتصاممي املودعة  10وعالوة عىل ذكل، إذا اكن الترشيع الوطين للطرف املتعاقد ينص عىل مدة للحامية بزايدة قدرها  

جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد لفرتات إضافية مدهتا مخس  ،الوطين من خالل املسارللتسجيل 

 اإلجاملية للحامية املنصوص علهيا يف ترشيعاهتا الوطنية.  س نوات حىت انقضاء املدة

 (2) 11املادة  60 ؛2و 1البندان  ؛( )أ(1) 11املادة  60

لرساين امحلاية املنصوص علهيا يف قوانيهنا احمللية. وتقدم هذه يتعني عىل األطراف املتعاقدة أن ختطر املدير العام للويبو ابملدة القصوى و 

املعلومات إىل أحصاب التسجيالت يف اإلخطارات غري الرمسية اليت يرسلها املكتب ادلويل قبل س تة أشهر من انقضاء مدة لك مخس 

"(. ويف حال رغب صاحب التسجيل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل طرف إجراء التجديدس نوات )يرىج الرجوع إىل "

جيب أن يكون تسديد الرسوم املطلوبة ذلكل الطرف املتعاقد  ،متعاقد معني رمغ انقضاء فرتة امحلاية القصوى يف ذكل الطرف املتعاقد

السامح ابلتجديد وهيدف يف السجل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد. مشفوعا ببيان يفيد بتدوين جتديد التسجيل ادلويل 

عىل النحو اذلي أبلغت به  ،ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني عىل الرمغ من أن الفرتة القصوى لرساين امحلاية يف ذكل الطرف املتعاقد

تغيري يف املدة القصوى لرساين امحلاية بناء  ،سبيل املثال ، عىلحاةلاحلفاظ عىل حقوق صاحب التسجيل يف  إىل ،املدير العام للويبو

 عىل قانون الطرف املتعاقد اذلي مل يبلغ بعد إىل املدير العام للويبو. 

 ( )ب(2) 24القاعدة  ؛23القاعدة  ؛(2) 36القاعدة  ؛( )ج(3) 17املادة  99

 التجديد التايل للرفض أو اإلبطال
جيوز لصاحب  ،املشموةل ابلتسجيل ادلويل التصامميإذا مت تدوين الرفض يف السجل ادلويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني للك 

التسجيل أن يلمتس جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد. غري أن تسديد رسوم التجديد جيب أن يكون مصحواب 

ببيان يفيد بتسجيل التجديد فامي خيص ذكل الطرف املتعاقد. والسبب يف السامح بتجديد فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي نطقت ابلرفض 

قت التجديد، قد ال تزال هناك إجراءات قضائية أو إدارية بشأن هذا الرفض. وقد يلزم احلفاظ عىل حقوق صاحب هو: ويف و 

التسجيل يف حال اكن الرفض موضع طعن ومل يتخذ أي قرار هنايئ يف التارخي اذلي اكن فيه التجديد. والطرف املتعاقد املعني اذلي 

 اآلاثر املرتتبة يف أراضهيا عىل هذا التجديد. احلرية يف حتديد  ،نطقت ابلرفض هو ابلطبع

 (ج( )2) 24القاعدة 

حسب التعريف، أن اإلبطال مل يعد خاضعا للطعن. وابلتايل  ،والوضع خيتلف عن اإلبطال، ألن تدوين اإلبطال يف السجل ادلويل يعين

. وال جيوز جتديدها فامي خيص الطرف التصامميابلنس بة إىل الطرف املتعاقد اذلي يدون فيه اإلبطال للك  ،قد ال يكون التسجيل ادلويل

جيل ادلويل ابلنس بة إىل أي طرف متعاقد عن املتعاقد اذلي مت فيه تسجيل التخيل عن امحلاية. وعالوة عىل ذكل، ال جيوز جتديد التس 

يف ذكل الطرف  تقييداليت يدون فهيا  التصاممياليت جسلت فهيا إبطال يف ذكل الطرف املتعاقد. وال جيوز جتديدها لتكل  التصامميتكل 

 املتعاقد. 

 ( )د(2) 24القاعدة  ؛21دة القاع ؛20القاعدة 
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 التجديد إجراء
إن وجدت، إشعارا يوحض اترخي  ،قبل انقضاء مدة لك مخس س نوات عىل األقل وكيليرسل املكتب ادلويل إىل صاحب التسجيل وال

نظر إىل جانب املدة القصوى للحامية اليت أخطر هبا املدير العام للويبو من قبل األطراف املتعاقدة املعنية )ا ،انقضاء التسجيل ادلويل

وال يشلك ذكل ذريعة لعدم  ،ري الرمسي( هذا اإلشعار غوكيل(. وإذا مل يس تمل صاحب التسجيل )أو ال"إعالانت األطراف املتعاقدة"

 الامتثال ألي همةل زمنية لتسديد رسوم التجديد. 

 التعلاميت اإلداريةمن  701البند  ؛23القاعدة 

 ادلويل. اليت يه موضوع التسجيل التصامميوجيوز جتديد التسجيل ادلويل لبعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط، وابلنس بة لبعض 

 ( )أ(2) 24القاعدة  ؛(4) 17املادة  99

وميكن أن يمت التجديد ابس تخدام  .لكيا أو جزئيا لتسجيالت ادلوليةاجتديد ألغراض  eHague                              وت تاح واهجة التجديد اإللكرتوين يف 

 :اليت تنص عىل املعلومات الالزمة، ويه DM/4الاس امترة غري الرمسية 

 ؛ةاملعني ةادلولي تالتسجيال عدد •

 امس صاحب التسجيل )اذلي جيب أن يكون هو نفسه الامس املدون يف السجل ادلويل(؛و  •

 الربيد اإللكرتوين لصاحب التسجيل ادلويل؛و  •

األطراف  ،جتديد التسجيل ادلويل مجليع التصاممي ومجيع األطراف املتعاقدة املعينة، مبا يف ذكل، عند الاقتضاء وما إذا اكن يلزم •

 1960 وثيقةأو  1999املتعاقدة اليت جسلت فهيا الرفض اإلجاميل يف السجل ادلويل وتكل األطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة 

                                                                          أن التسجيل ادلويل جيب جتديده جزئي ا )أي لبعض التصاممي و/أو بعض األطراف املتعاقدة أو -اليت انقضت فرتة امحلاية القصوى

 ؛املعينة فقط(

 ؛وكيهلتوقيع صاحب التسجيل ادلويل أو و  •

 دلى الويبو. يوتسديد الرسوم وطريقة ادلفع أو تعلاميت حسب الرسوم املطلوبة من حساب جار  •

جيوز لصاحب التسجيل ادلويل حتديد و/أو بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط(،  التصاممييف حاةل التجديد اجلزيئ )أي فقط بعض و

)أ( إىل التصاممي واألطراف املتعاقدة املعينة املطلوب جتديدها، أو عن طريق الاختيار  4نطاق التجديد إما من خالل اإلشارة يف البند 

مجموعات خمتلفة من األطراف املتعاقدة املعينة اليت دلهيا مجموعات خمتلفة من التصاممي اليت يتعني جتديدها )مثل جتديد  )ب( 4يف البند 

  (.ابءيف الطرف املتعاقد  2، وجتديد التصممي ألفيف الطرف املتعاقد  1التصممي 

ا عن طريق أي تبليغ يقدم البياانت املطلوبة )  عدد التسجيالت ادلولية املعنية والغرض من ادلفع(.                                                                وميكن أن يمت التجديد أيض 

 رسوم التجديد 
جيب تسديد الرسوم املس تحقة لتجديد التسجيل ادلويل مبارشة إىل املكتب ادلويل من قبل صاحب التسجيل. وتتألف تكل 

 :من الرسوم

 ؛الرمس األسايس •

 ؛1تتطلب مثل هذه الرسوم واليت  1999رمس تعيني فردي للك طرف متعاقد معني بناء عىل وثيقة  •

 ورمس تعيني معياري فامي خيص لك طرف متعاقد آخر يكون فيه التسجيل ادلويل وجتديده.  •

 (1) 24القاعدة 

https://www.wipo.int/hague/ar/declarations/index.html
https://www.wipo.int/hague/ar/declarations/index.html
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule23
https://wipolex.wipo.int/en/text/496605
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
http://www.wipo.int/hague/en/forms/
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
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)رشيطة أن  1999س ياق التجديد إال عىل األطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة وال جيوز أن يرسي دفع رسوم التعيني الفردية يف 

تنص فقط عىل دفع "رسوم  1960تطلب ذكل الرسوم( دون املساس ابألطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة. ويف الواقع، فإن وثيقة 

 التجديد.  يف س ياق تعيني يف الطلب ادلويل وليس يف مرحةل التعيني الفردي"

 "3( "1) 24القاعدة  ؛(2) 17املادة  99

 للوالايت املتحدة األمريكيةرمس التعيني الفردي والتجديد 
(. 3)12                                                                                                          ي دفع رمس التعيني الفردي، الواجب دفعه فامي يتعلق بطلب دويل يعني  الوالايت املتحدة األمريكية، عىل جزأين وفق ا للقاعدة 

سب من اترخي منح امحلاية. 15ة واحدة مدهتا فرت يغطي اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي و                               عام ا حت 

                                                                                                                وذلكل، ورهنا  بدفع اجلزء الثاين من رمس التعيني الفردي، ال يلزم التجديد من أجل احلفاظ عىل آاثر التسجيل ادلويل فامي يتعلق بتعيني

الوالايت املتحدة األمريكية. ولكن هذا ال مينع صاحب التسجيل من جتديد التسجيل ادلويل فامي يتعلق بتعيني الوالايت املتحدة 

السجل يف لكية امل ن أجل الاس تفادة من إماكنية اإلدارة املركزية الالحقة للتسجيل ادلويل لهذا التعيني، مثل تسجيل تغيري األمريكية، م

أي نفيذ جتديد التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلوالايت املتحدة األمريكية. لت يف هذه احلاةل، ال يلزم سوى دفع الرسوم األساس ية وادلويل. 

 تعيني لتعيني الوالايت املتحدة األمريكية.جتديد             ي دفع أي رمس  بعبارة أخرى، ال

 (3) 12القاعدة  ؛(2) 7املادة  99

)للتجديد(  اإللكرتونية eHagueواهجة حلساب الرسوم املس تحقة لتجديد التسجيل ادلويل. وحتسب  حاس بة الرسومميكن اس تخدام و 

 التجديد.تلقائيا رسوم التجديد اليت يتعني دفعها مع مراعاة نطاق 

وينبغي تسديد الرسوم للمكتب ادلويل يف موعد أقصاه اترخي انهتاء التسجيل. ومع ذكل، ال جيوز منح ادلفع خالل س تة أشهر من التارخي 

 يف الوقت ذاته.  جدول الرسومرشيطة دفع الرمس اإلضايف احملدد يف  ،اذلي يكون فيه جتديد التسجيل ادلويل

 ( )ج(1) 24القاعدة 

ويعترب  ،إذا تلقى املكتب ادلويل أي مبلغ يسدد ألغراض التجديد قبل ثالثة أشهر من التارخي اذلي يكون فيه جتديد التسجيل ادلويلو

 ذكل قبل ثالثة أشهر من هذا التارخي. 

 ( )د(1) 24القاعدة 

 ،وإذا تغري مبلغ رمس التجديد بني التارخي اذلي يدفع فيه الرمس إىل املكتب ادلويل واترخي التجديد

 ؛وهو الرمس النافذ يف اترخي ادلفع املطبق ،يكن ادلفع قبل أكرث من ثالثة أشهر من اترخي اس تحقاق التجديدإذا مل  •

يعترب ادلفع قد مت اس تالمه قبل ثالثة أشهر من التارخي  ،ويف حال دفع الرمس قبل أكرث من ثالثة أشهر من اترخي اس تحقاق التجديد •

 ؛قبل ثالثة أشهر من اترخي الاس تحقاق املطبقوهذا هو الرمس اذلي اكن صاحلا  ،احملدد

 وهو الرمس النافذ يف التارخي احملدد املطبق.  ،يف حال دفع رمس التجديد بعد التارخي احملدد •

 ( )ب(6) 27القاعدة 

 املدفوعة عدم كفاية الرسوم
إن ، وكيلس الوقت من صاحب التسجيل وال، خيطر املكتب ادلويل فورا بنف أقل من املبلغ املطلوب للتجديدإذا اكن املبلغ املس تمل

 . كل. وحيدد اإلخطار املبلغ املتبقي، وفقا ذلوجد

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule12
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule12
http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule27
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule27
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ذكل الرمس اإلضايف لدلفع أقل من املبلغ املطلوب )مبا يف  ،وإذا اكن املبلغ الوارد، بعد انقضاء الفرتة الس تة أشهر اليت تيل اترخي التجديد

 بذكل، إن وجد.  وكيل(، ال يمت تسجيل التجديد. ورد املكتب ادلويل املبلغ الوارد وخيطر به صاحب التسجيل والاملتأخر

 (3) 24القاعدة 

طلب حذف بعض األطراف املتعاقدة و/أو  ،وإذا اكن املبلغ املدفوع غري اكف، جيوز لصاحب التسجيل، بدال من سداد املبلغ املفقود

 املعينة، مما يقلل من املبلغ املس تحق. ومع ذكل، ال بد من تقدمي هذا الطلب يف غضون املهةل اليت يتعني فهيا احلصول عىل التصاممي

 ادلفعة الناقصة. 

 تدوين التجديد؛ الشهادة والنرش
حىت وإن اكنت الرسوم املطلوبة سددت خالل  ،يدون املكتب ادلويل التجديد يف السجل ادلويل مع التارخي اذلي اكن فيه التسجيل

 . النرشةفرتة اإلهمال مدهتا س تة أشهر بعد التارخي احملدد. وتنرش البياانت ذات الصةل املتعلقة ابلتجديد يف 

 "6( "1) 26القاعدة  ؛(5) 17املادة  99 ؛(1) 25القاعدة 

 ويف حال جتديد التسجيل ادلويل، يرسل املكتب ادلويل شهادة التجديد إىل صاحب التسجيل ادلويل. 

 (2) 25القاعدة 

 قيد الرسوم 
قيد أي رمس تعيني معياري أو رمس تعيني فردي يقدمه املكتب ادلويل يف احلساب اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل دلى الطرف املتعاقد    ي  

 املعين. ويمت ذكل يف غضون شهر بعد الشهر اذلي يسجل فيه التجديد فامي يتعلق ابلرمس اذلي سدد عنه الرمس. 

  29القاعدة 

 عدم التجديد 
إذا مل جيدد التسجيل ادلويل )ألن صاحب التسجيل ال يدفع رسوم التجديد أو ألن الرسوم املدفوعة غري اكفية( وتنهتيي بذكل اعتبارا من 

 اترخي انقضاء الفرتة السابقة للحامية.

جتديد التسجيل ادلويل، ينرش ذكل الواقع يف النرشة. وال يقدم هذا النرش إىل حني أنه مل يعد من املمكن جتديد ويف حال عدم 

أي بعد انقضاء فرتة الس تة أشهر اليت تيل اترخي الاس تحقاق )يف غضون الفرتة اليت ميكن فهيا جتديد املهةل( دفع رمس  ،التسجيل ادلويل

 إضايف(.

 "7( "1) 26القاعدة 

ال جيوز تدوين أي تدوينات بشأن التسجيل ادلويل املعين يف السجل ادلويل  ،إذا مل تسدد رسوم التجديد املطلوبة يف املوعد احملددو

خالل األشهر الس تة اليت تيل التارخي املقرر اذلي يظل فيه التجديد ممكنا بعد دفع رمس إضايف. إال بعد تدوين التجديد يف السجل 

 ادلويل، جيوز تدوين تغيريات يف السجل ادلويل.

 

د رسوم التعيني  1 د  حبسب الصنف املعين من تصنيف مجهورية كوراي            ع ي نت فهيا  ة اليتادلولي ات والتسجيالتيتعلق ابلطلب والتجديد فامي                  حت 

 رسوم التعيني التالية، وفقا لتارخي التسجيل ادلويل:طبق    ت   لواكرنو. وفامي خيص التجديد،

https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule24
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule25
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285214#article17
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule26
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule25
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule25
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule29
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من رمس التعيني  3طبق املس توى    ي   ،من تصنيف لواكرنو 19و أ 5أو  2إىل األصناف  املنمتيةالتصاممي : فامي خيص 2020ديسمرب  1قبل  -

 .طبق رمس التعيني الفردي               أي صنف آخر، ي  . وفامي خيص التصاممي املنمتية إىل املعياري
 3ى                               من تصنيف لواكرنو، ي طبق املس تو 19أو  11أو  9أو  5أو  3أو  2أو  1: فامي خيص التصاممي ااملنمتية إىل األصناف 2020ديسمرب  1بعد  -

                                                                                   من رمس التعيني املعياري. وفامي خيص التصاممي املنمتية إىل أي صنف آخر، ي طبق رمس التعيني الفردي.
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 اإلبطال يف طرف متعاقد معني
جيب أن يفهم مصطلح " اإلبطال " عىل أنه يشمل أي قرار من قبل إدارة خمتصة )سواء أاكنت إدارية أو قضائية( يف الطرف املتعاقد 

أو بعضها اليت يشملها  التصامميمن تسجيل دويل يتعلق جبميع  ،يف أرايض ذكل الطرف املتعاقد ،اذلي حيذف أو إلغاء اآلاثراملعني 

 تعيني ذكل الطرف املتعاقد. 

 20القاعدة 

الطرف اذلي رفع دعوى اإلبطال واإلدارة اخملتصة املعنية  ،اإلجراءات املتعلقة هبذه اإلبطال مبارشة بني صاحب التسجيل ادلويلوحتدث 

حميل. وختضع اإلجراءات باكملها للقانون واملامرسات املتبعة  وكيل)املكتب أو احملمكة(. وقد يكون من الرضوري لصاحب التسجيل تعيني 

ويف الوقت املناسب،  ،د املعين. ومع ذكل، ال جيوز النطق بإبطال التسجيل ادلويل من دون صاحب التسجيل ادلويليف الطرف املتعاق

 أتيحت الفرصة لدلفاع عن حقوقه. 

املسجةل مبارشة دلى مكتب ذكل الطرف املتعاقد.  التصامميوينبغي أن تكون اإلجراءات اليت حتمك هذا اإلبطال يه نفسها املطبقة عىل 

 أو يف مطالبة مضادة يف دعوى التعدي. ،يف اإلجراءات اليت يضعها الطرف الثالث التصمميفميكن، عىل سبيل املثال، إبطال حامية 

ب ذكل الطرف املتعاقد، ومكت ،يف حال إبطال آاثر التسجيل ادلويل )لكيا أو جزئيا( يف طرف متعاقد، ال خيضع اإلبطال ألي طعنو

 :جيب أن خيطر املكتب ادلويل ابلوقائع املعنية ،يف حال إدراكه لإلبطال

 ؛اإلدارة )عىل سبيل املثال، املكتب أو احملمكة( اليت نطقت ابإلبطال •

 ؛حقيقة أن اإلبطال مل يعد خاضعا للطعن •

 ؛عدد التسجيالت ادلولية •

اليت مل تعد مشموةل أو تكل  التصامميارات املعنية )إما عن طريق اإلشارة إىل اإلد ،التصامميإذا اكن اإلبطال ال خيص مجيع  -

 اليت ال تزال مشموةل(؛

 التارخي اذلي مت فيه النطق ابإلبطال والتارخي الفعيل.  •

 (1) 20القاعدة 

 ويدون املكتب ادلويل اإلبطال يف السجل ادلويل، إىل جانب البياانت الواردة يف اإلخطار. وينرش أيضا اإلبطال يف النرشة. 

  (2) 20القاعدة 

https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule20
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule20
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule20
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule20
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule20
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  1934إهناء وثيقة 
إال أنه مل يكن من  ،2010 منذ األول من يناير 1934وثيقة ومت جتميد تطبيق  ،انفذا يف األول من أكتوبر 1934 أصبح إهناء وثيقة

الوثيقة منذ ذكل التارخي. ومع ذكل، فإن المتديد أو إىل التعيينات اليت حتمكها تكل  ،1934 وثيقةاملمكن إيداع اإليداعات ادلولية مبوجب 

وتسجيل أية تغيريات تؤثر عىل تكل التعيينات ال تزال ممكنة  ،2010يناير  1قبل  1934 وثيقة)التجديد( للتعيينات املنصوص علهيا يف 

 . 1س نة 15، اليت يه 1934 وثيقةيف السجل ادلويل املدة القصوى لرساين امحلاية مبوجب 

س نة بعد اإليداع األخري احملمتل أو  15أي  ،وتنهتيي يف هناية ديسمرب 1934 وثيقةوس تقل تدرجييا مجيع األنشطة اجلارية مبوجب 

 . 1934التعيينات املنصوص علهيا يف وثيقة 

 1934اآلاثر املرتتبة عىل جتميد تطبيق وثيقة 
 . 1934 وثيقةمن الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل حمك انتقايل يتعلق ب (1) 37القاعدة تنص 

يف السجل ادلويل. ومع ذكل، تظل  1934، مل يسمح بتسجيل أي تسجيالت أو تعيينات جديدة مبوجب وثيقة 2010يناير  1ومنذ 

سارية املفعول. ويعين ذكل مبزيد من ادلقة أن تكل التسجيالت والتعيينات ميكن  2010يناير  1سجيل قبل اجلهات اليت دلهيا اترخي للت 

 . 2010يناير  1أن تكون موضع جتديد أو أي التسجيالت األخرى املنصوص علهيا يف صيغة الالحئة التنفيذية املشرتكة السارية قبل 

أي الالحئة التنفيذية  ،2010يناير  1من الالحئة التنفيذية املشرتكة، النافذة قبل  ( )ب(1) 37القاعدة كام هو منصوص عليه يف 

ال تزال تنطبق عىل الطلب ادلويل  ،2009يناير  1انفذة اعتبارا من  ،التفاق الهاي 1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999املشرتكة لوثيقة 

( واليت أدانه "     حرصا   1934التسجيالت ادلولية النامجة عن الطلبات ادلولية اليت حتمكها وثيقة "نظر حرصا )ا 1934اذلي ينظمه وثيقة 

يف التسجيل ادلويل  1934فضال عن أي طرف متعاقد معني بناء عىل وثيقة  ،التارخي وما زالت معلقة يف ذكل التارخي أودعت قبل ذكل

 نتيجة للطلب ادلويل املودع قبل ذكل التارخي. 

 ( )ب(1) 37القاعدة 

 1934مكها وثيقة لنامجة عن الطلبات ادلولية اليت حت التسجيالت ادلولية ا

       حرصا  
فقط حيث مت تعيني مجيع األطراف املتعاقدة املعينة يف ذكل الطلب ادلويل بناء عىل وثيقة  1934 وثيقةيعترب الطلب ادلويل خاضعا ل

1934 . 

مع  ،فقط 1934الت ادلولية النامجة عن الطلبات ادلولية اليت حيمكها وثيقة مكبدأ عام، يطبق اإلجراء ادلويل ابلتساوي عىل التسجي

 مراعاة الاس تثناءات املذكورة أدانه. 

  2(1) 30دة القاع

 اللغة
جيب أن يكون أي تبليغ يتعلق ابلتسجيل ادلويل النامج عن الطلب ادلويل اخلاضع للقانون ادلويل وحده هو ابللغة الفرنس ية. ويتناقض 

تاح ذكل مع التبليغات املتعلقة ابألنواع األخرى من التسجيالت ادلولية اليت قد تكون ابللغة اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو اإلس بانية. ولن ت 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=284233
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule37
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule37
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#registrations
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule37
https://www.wipo.int/hague/ar/docs/hague_system_regulations.pdf#rule37
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
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فقط حيتوي عىل البياانت  1934 وثيقةمبوجب  النرشةبياانت اجلديدة ونرشها إال ابللغة الفرنس ية. )ونرش التسجيل ادلويل يف هذه ال 

 (يوغرافية املتعلقة هبذا التسجيل.الببل 

 2( )أ(2) 30القاعدة 

 عدم رفض امحلاية 
فإن التسجيالت ادلولية النامجة وابلتايل،  ،عىل إماكنية قيام ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة بإخطار رفض امحلاية 1934ال ينص وثيقة 

 فقط قد ال تكون موضع هذا الرفض.  1934 وثيقةعن الطلبات ادلولية اليت حتمكها 

  2( )ي(2) 30القاعدة 

 التغيري يف امللكية 
إذا توقف الترصف بعد تدوين التغيري يف  1934 وثيقةال ميكن تسجيل أي تغيري يف امللكية فامي خيص الطرف املتعاقد املعني بناء عىل 

 1934بناء عىل وثيقة  ،1934ووثيقة  1960امللكية املعنية. وعىل سبيل املثال، عىل افرتاض أن الطرف املتعاقد ألف مرتبط بوثيقيت 

، ال ميكن 1960 وثيقة، الزتاما حرصاي بابءصادر عن الطرف املتعاقد  صاحب التسجيل اجلديددلويل املعين إىل ونقل التسجيل ا

ستتوقف عن التطبيق يف هذه احلاةل. ويرجع هذا التقييد من  1934تسجيل هذا التغيري يف امللكية يف احلقول السجل ادلويل ألن وثيقة 

 . 1934 وثيقةتغيري يف امللكية يف السجل ادلويل إىل عدد وأنواع اخلصائص الاس تئثارية يف  املبدأ العام املتعلق بإماكنية تدوين

 2( )ك(2) 30القاعدة 

 التجديد 
واحدة من مخس س نوات  :س نة مقسمة إىل فرتتني 15)اليت تنص عىل فرتة أقصاها  1934مبوجب وثيقة  واحد فقطميكن الامتس جتديد 

، جتديد تسجيل دويل انمج عن الطلب ادلويل اذلي ينظمه 1934هبذه السمة احملددة لوثيقة  وعدد من الس نوات العرش(. وفامي يتعلق

 س نوات، ميكن املطالبة هبا عند إيداع الطلب ادلويل املعين.  10 للفرتة الثانية من امحلاية ملدة ،حرصا 1934قانون عام 

 2( )ل( و )م( و )ن(2) 30لقاعدة ا

برصف النظر عن  ،األسايسحرصاي إىل دفع الرمس  1934خيضع جتديد التسجيل ادلويل النامج عن الطلب ادلويل اذلي ينظمه وثيقة 

، جزء من الالحئة التنفيذية املشرتكة يف النسخة جدول الرسوميف البند الرابع من  عدد األطراف املتعاقدة املعينة. وحيدد مبلغ ذكل الرمس

 . 2010يناير  1السارية قبل 

 2( )ل(2) 30القاعدة 

 1934 وثيقةعن الطلبات ادلولية اليت حتمكها  امجةالتسجيالت ادلولية الن

        جزئيا  
 ويه: أال، ثالث فئات جزئيا 1934 وثيقةحتمكها  التسجيالت ادلولية النامجة عن الطلبات ادلولية اليت تشمل

واليت تعين أن األطراف املتعاقدة املعينة  ،1934ووثيقة  1960التسجيالت ادلولية الناجتة عن الطلبات ادلولية اليت حتمكها وثيقة  •

 تشمل، يف وقت إيداع الطلب، ما ييل: 

o  1960طرف متعاقد واحد عىل األقل معينا بناء عىل وثيقة  

http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=en
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=355960
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
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o 1934وجب وثيقة طرف متعاقد واحد عىل األقل يمت تعيينه مب  

o  1999مل يعني أي طرف متعاقد مبوجب وثيقة . 

، واليت تعين أن األطراف املتعاقدة املعينة 1934ووثيقة  1999 حتمكها وثيقة التسجيالت ادلولية الناجتة عن الطلبات ادلولية اليت •

 تشمل، يف وقت إيداع الطلب، ما ييل: 

o  1999 عىل األقل يعني مبوجب وثيقةطرف متعاقد واحد  

o  1934طرف متعاقد واحد عىل األقل يمت تعيينه مبوجب وثيقة  

o  1960مل يعني أي طرف متعاقد مبوجب وثيقة . 

، واليت تعين أن األطراف 1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999قة التسجيالت ادلولية الناجتة عن الطلبات ادلولية اليت حتمكها وثي •

 املتعاقدة املعينة تشمل، يف وقت إيداع الطلب، ما ييل: 

o  1999عىل األقل يعني مبوجب وثيقة طرف متعاقد واحد  

o  1934طرف متعاقد واحد عىل األقل يعني مبوجب وثيقة  

o  1960طرف متعاقد واحد عىل األقل يمت تعيينه مبوجب وثيقة . 

 عدم رفض امحلاية
التسجيالت ادلولية النامجة عن الطلبات نظر "جزئيا )ا 1934 وثيقةفامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل النامج عن الطلب ادلويل اذلي ينظمه 

أن خيطر برفض امحلاية  1934(، جيوز للطرف املتعاقد أو األطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة أعاله "       جزئيا   1934 وثيقةادلولية اليت حتمكها 

 . 1934ألن هذه اإلماكنية غري منصوص علهيا يف وثيقة 

 2"2( )ج( "2) 31القاعدة 

 التغيري يف امللكية
ابلنس بة إىل ذكل الطرف املتعاقد  ،1934جيل أي تغيري يف امللكية ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني إذا توقف رساين وثيقة ال ميكن تس 

بناء عىل  ،1934ووثيقة  1999، ملزتم بوثيقة aعقب تدوين التغيري يف امللكية. وعىل سبيل املثال، عىل افرتاض أن الطرف املتعاقد 

، ال 1934 وثيقةالزتاما حرصاي ب ،Bصادر عن الطرف املتعاقد  صاحب التسجيل اجلديدونقل التسجيل ادلويل املعين إىل  1999وثيقة 

س تصبح قابةل للتطبيق يف مثل هذه  1934 وثيقةميكن تسجيل هذا التغيري يف امللكية يف احلقول السجل ادلويل اذلي ينص عىل أن 

 "(.التجديدأيضا ابمس "احلاةل )راجع 

 2( )ب(2) 31القاعدة 

 التجديد
التسجيالت ادلولية النامجة عن الطلبات انظر "جزئيا ) 1934 وثيقةفامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل النامج عن الطلب ادلويل اذلي ينظمه 

 1934وثيقة (، ال ميكن تسجيل التجديد فامي خيص األطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل " أعاله       جزئيا   1934 وثيقةادلولية اليت حتمكها 

أو  1999عاما. وخيتلف ذكل عن الوضع املطبق عىل األطراف املتعاقدة املعينة بناء عىل وثيقة  15حيث انهتت مدة امحلاية ادلولية ملدة 

 "(.جتديد التسجيل ادلويل"انظر ) 1960وثيقة 

 2"4( )ج( "2) 31القاعدة 

 إىل دفع رمس تعيني.  1934وال يؤدي جتديد تعيني بناء عىل وثيقة 

 2"3( )ج( "2) 31القاعدة 

https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
https://d.docs.live.net/38f39feb88971e6d/Bureau/التجديد
https://d.docs.live.net/38f39feb88971e6d/Bureau/التجديد
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
https://www.wipo.int/hague/en/guide/1934freezing.html#partly
http://www.wipo.int/hague/en/guide/renewal.html
http://www.wipo.int/hague/en/guide/renewal.html
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12819
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 1934وثيقة إهناء 
طرفا يف وثيقة  15البالغ عددها  ةف املتعاقداطر لأل 3حابالانستلقى املدير العام للويبو الصكوك املطلوبة لقبول اإلهناء أو صكوك 

نيا وسورينام موانكو واملغرب وهولندا والس نغال وإس با ،وبنن وكوت ديفوار ومرص وفرنسا وأملانيا وإندونيس يا وليختنش تاين ،1934

 24( الوثيقة، يف 1934، وفقا لقرارمه إلهناء ذكل القانون اذلي اختذ يف الاجامتع الاس تثنايئ لدلول املتعاقدة يف لندن )وسويرسا وتونس

 . 2009سبمترب 

فسخ  ،1969مايو  23( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املؤرخة ب) 54وبناء عىل ذكل، ووفقا للقرار املذكور أعاله، ومعال ابملادة 

ثالثة أشهر من إيداع الصك األخري املطلوب قبوهل إلهناء  ،2016أكتوبر  18أصبح ساراي يف  ،والوثيقة اإلضافية ملوانكو 1934وثيقة 

 . 1934وثيقة 

أو  1934 وثيقةإيداع اإليداع ادلويل بناء عىل  ،، مل يكن ممكنا، منذ ذكل التارخي2010يناير  1منذ  1934ومع جتميد تطبيق وثيقة 

 التعيينات اليت حتمكها تكل الوثيقة يف الطلب ادلويل. 

وتدوين أية تغيريات تؤثر عىل تكل  ،2010يناير  1قبل  1934 وثيقةومع ذكل، فإن المتديد )التجديد( للتعيينات املنصوص علهيا يف 

 س نة.  15اليت يه ، 1934 وثيقةالتعيينات يف السجل ادلويل حىت املدة القصوى لرساين امحلاية مبوجب 

 

. املعنونة "التعديالت املقرتح H/A/28/1( التفاق الهاي" والوثيقة 1934املعنونة "جتميد تطبيق وثيقة لندن ) H/A/28/3انظر الوثيقة  1

 التفاق الهاي". 1934ووثيقة  1960ووثيقة  1999إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة 

اليت اكنت انفذة يف  الالحئة التنفيذية املشرتكة هو مبثابة إشارة إىل النسخة )احملفوظة يف األرش يف( من 31و 30 الاستشهاد ابلقاعدتني 2

ذفت القاعدتني 2009 يناير 1  .2010يناير  1                                                       من الالحئة التنفيذية املشرتكة اعتبارا  من النسخة النافذة يف  31و 30                     . وقد ح 

 ، عىل التوايل.2011ديسمرب  13، و2010نومفرب  19، 2010يونيو  3يف  ،سويرسا وهولندامن قبل إندونيس يا و  1934نقض وثيقة  3
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