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 اجلزء األول
 تعريف املصطلحات

 تعابري خمترصة :101البند 

 ألغراض هذه التعلاميت اإلدارية: )أ(

التفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل تعين لكمة "الالحئة" الالحئة التنفيذية املشرتكة  "1"
 الصناعية؛ للتصاممي

 وتعين لكمة "القاعدة" قاعدة من الالحئة التنفيذية. "2"

املعىن ذاته اخملصص لها  1 يكون للعبارة املس تعمةل يف هذه التعلاميت اإلدارية واملشار إلهيا يف القاعدة )ب(
 يف الالحئة التنفيذية.

 اجلزء الثاين
 املكتب ادلويلالاتصاالت مع 

 الاتصاالت الكتابية وعدة واثئق يف مغّلف واحد :201البند 

 يكون لك تبليغ موجه إىل املكتب ادلويل مكتواب عىل آةل الطباعة أو آةل أخرى ويكون موقعا. )أ(

إذا احتوى املغلف الواحد عىل عدة واثئق، وجب أن تكون الواثئق مشفوعة بقامئة تذكر لك واحدة  )ب(
 مهنا.

 التوقيع :202لبند ا

 .أو خمتوما مطبوعاابآلةل أو يكون التوقيع خبط اليد أو  )أ(

" والتبليغات عرب حساابت 1)أ("204فامي يتعلق ابالتصاالت اإللكرتونية املشار إلهيا يف البند  )ب(
وفامي ، جيوز الاس تعاضة عن التوقيع بأسلوب التعريف اذلي حيدده املكتب ادلويل. 205املس تخدمني املشار إلهيا يف البند 

"، جيوز الاس تعاضة عن التوقيع بأسلوب التعريف املتفق عليه 2)أ("204يتعلق ابالتصاالت اإللكرتونية املشار إلهيا يف البند 
 بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.

 ذف[]ح :203البند 

 

 الاتصاالت اإللكرتونية :204البند 

والطريقة والشلك  سائل إلكرتونية ابلوقتجيوز أن تكون الاتصاالت مع املكتب ادلويل بو  "1" )أ(
 اإلنرتنت. اذلي حيدده املكتب ادلويل وتُنرش مواصفاته عىل موقع املنظمة عىل
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" أعاله، ورشط مراعاة الفقرة )د( أدانه، جيوز أن تكون 1ابلرمغ من الفقرة الفرعية " "2"
 تفق علهيا املكتب ادلويل واملكتب املعين.الاتصاالت اإللكرتونية بني املكتب املعين واملكتب ادلويل بطريقة ي 

يسارع املكتب ادلويل إىل إرسال بريد إلكرتوين إىل مرسل التبليغ اإللكرتوين يعلمه بتسّّل تبليغه، وإذا  )ب(
اكن التبليغ غري مكمتل أو يس تحيل اس تعامهل، يسارع املكتب ادلويل إىل إعالم املرِسل بذكل أيضا، رشيطة أن ميكن التعّرف 

ىل املرِسل والاتصال به. وجيب أن حيتوي بريد اإلعالم التارخي اذلي تسّّل فيه املكتب ادلويل بريد املرِسل إذا اكن الربيد ع
 حيتوي عىل طلب دويل.

يف حال إرسال تبليغ إىل املكتب ادلويل ابلوسائل اإللكرتونية، وتسبّب فرق التوقيت بني ماكن إرسال  )ج(
لف اترخي بدء اإلرسال عن التارخي اذلي يتسّّل فيه املكتب ادلويل التبليغ املكمتل، يعترب التارخي التبليغ وجنيف يف أن خيت
 األبكر مبثابة اترخي التسّّل.

يف حال رغب مكتب طرف متعاقد يف تسّل تبليغ من املكتب ادلويل بتوارخي صدور لك عدد من  )د(
 بذكل وبيان عنوان الربيد اإللكرتوين اذلي يُرسل ذكل التبليغ إليه. النرشة، يتعنّي عىل ذكل املكتب إخطار املكتب ادلويل

 : التبليغات عرب حساابت املس تخدمني205البند 
 املتاحة عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت

جيوز للطرف املهمت اذلي وافق عىل "رشوط الاس تخدام" الصادرة عن املكتب ادلويل إنشاء حساب  )أ(
ق عىل   التبليغات ابس تعامل امس املس تخدم ولكمة املرور لصاحب حساب املس تخدم.مس تخدم. ويصدَّ

جيوز تقدمي طلب دويل أو الامتس آخر، عىل النحو احملّدد يف "رشوط الاس تخدام"، عرب واهجة  )ب(
 إلكرتونية يتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املنظمة عىل اإلنرتنت، مع بيان عنوان للربيد إلكرتوين.

 املس تخدم. للمكتب ادلويل إرسال تبليغات إىل صاحب احلساب عرب حسابجيوز  )ج(

 اجلزء الثالث
 املقتضيات املتعلقة ابألسامء والعناوين

 األسامء والعناوين :301البند 

إذا اكن الشخص خشصا طبيعيا، يكون الامس املبنّي امس العائةل أو اللقب والامس الشخيص الواحد أو  )أ(
 األكرث.

 اكن الشخص خشصا معنواي، يكون الامس املبنّي امس التسمية الاكمةل ذلكل الشخص املعنوي.إذا  )ب(

إذا اكن الامس حبروف غري احلروف الالتينية، يبنّي ذكل الامس حسب نطقه ابحلروف الالتينية وفقا  )ج(
ف الالتينية، جاز الاس تعاضة لنظام النطق بلغة الطلب ادلويل. وإذا اكن الشخص خشصا معنواي هل امس حبروف غري احلرو

 عن بيانه حسب نطقه ابحلروف الالتينية برتمجة إىل لغة الطلب ادلويل.

يبنّي العنوان بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسيع، وحيتوي، كحد أدىن عىل لك  )د(
 .الهاتفرمق كل بيان الوحدات اإلدارية املعنية، حىت رمق املزنل إن وجد. وجيوز ابإلضافة إىل ذ
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 للمراسةل بريد إلكرتوين عنوان :302البند 

واحد للمراسةل. بريد إلكرتوين عنوان تقدمي  من دون تعيني وكيل، وجب يف حال تعدد املودعني أو املالكني اجلدد 
م وإذا مل  الربيد عنوان هو  لشخص املذكور أوال ل الربيد اإللكرتوين يعد عنوان ف عنوان من ذكل القبيل، يقدَّ

 لمراسةل.ل اإللكرتوين

 اجلزء الرابع
 املقتضيات املتعلقة ابلنسخ وسائر عنارص الطلب ادلويل

 تصوير النسخ :401البند 

مشس ية وغريها من الصور البيانية، تكون ابألبيض جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل الواحد عىل صور  )أ(
 واألسود أو ابأللوان.

 الواحدة. ال جيوز أن يزيد عدد صور عن لك نسخة مرفقة ابلطلب ادلويل عىل )ب(

تكون الصور الشمس ية أو غريها من الصور البيانية املرفقة ابلطلب ادلويل ملصقة أو مطبوعة مبارشة  )ج(
 نسخة. 25واللون األبيض األمكد. وتس تعمل الورقة معوداي وال جيوز أن تظهر علهيا أكرث من  A4عىل ورقة منفصةل حبجم 

تكون النسخ املرفقة ابلطلب ادلويل مرتبة ابالجتاه اذلي يود املودع أن تظهر به عند النرش. وإذا اكن  )د(
 ملميرتات. 5يقّل عن  الطلب مودعا عىل الورق، ينبغي أن يكون تصوير لك تصممي صناعي حماطا هبامش ال

جيب أن يقع لك تصوير يف إطار ذي أربعة أطراف بزوااي مس تقمية ال حيتوي عىل أي تصوير آخر أو  )ه(
جزء من تصوير آخر وال أي ترقمي. وال جيوز أن تكون الصور الشمس ية أو غريها من الصور البيانية مطوية أو مش بوكة أو 

 حمتوية عىل أي عالمة. 

 ير التصممي الصناعيتصو  :402البند 

تقترص الصور الشمس ية أو غريها من الصور البيانية عىل التصممي الصناعي وحده أو املنتج اذلي يقرتن  )أ(
 به اس تعامل التصممي الصناعي، من غري أي غرض آخر أو ملحق أو إنسان أو حيوان.

شمس ية أو الصورة البيانية ال جيوز أن تتجاوز املقاييس يف تصوير لك تصممي صناعي يف الصورة ال  )ب(
األقل  ىلاملقاييس عأن يكون أحد تكل  جيب ،وابلنس بة إىل تصوير واحد عىل األقل للك تصمميس نتميرتا،  x1616األخرى 

عىل  مواصفاتهس نتميرتات. وإذا أودع الطلب ابلوسائل اإللكرتونية، جاز للمكتب ادلويل أن حيدد نسقا للبياانت تنرش  3
 عىل اإلنرتنت ضامان لالمتثال لتكل املقاييس القصوى وادلنيا.موقع املنظمة 

 ال يقبل ما ييل: )ج(

 س امي الرسوم ذات احملاور واملقاييس؛ الرسوم التقنية وال "1"

 .يف التصوير العناوين أو النصوص التفسريية "2"
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الصناعي أو املنتج اذلي يقرتن به اس تعامل والسامت اليت ليست جزءا من التصممي  التخيل عن امحلاية حاالت :403البند 
 التصممي الصناعي

 جيوز بيان لّك ما يظهر يف نسخة بعيهنا وال يراد هل امحلاية  (1)

 ()أ(5)7 يف الوصف املشار إليه يف القاعدة "1"

 .أو التلوين أو ابخلطوط املنقوطة أو املتقطعةو/ "2"

امت اليت ليست جزءا من التصممي الصناعي أو املنتج اذلي )أ(، جيوز اس تخدام الس402ابلرمغ من البند  (2)
 (.1يقرتن به اس تعامل التصممي الصناعي، يف نسخة إذا اكنت مبيّنة وفقا للفقرة )

 املقتضيات املتعلقة ابلصور الشمس ية وغريها من الصور البيانية :404البند 

ها مس تقمية. وجيب أن يظهر التصممي جيب أن تكون الصور الشمس ية عىل املس توى املهين، لك زوااي )أ(
 الصناعي عىل خلفية ال تضاريس فهيا وال ألوان. وال تُقبل الصور الشمس ية املصححة ابحلرب أو سائل آخر.

جيب أن تكون الصور البيانية عىل املس توى املهين، معدة بأدوات الرمس أو ابلوسائل اإللكرتونية.  )ب(
وجب أيضا أن تكون تكل الصور معدة عىل ورق أبيض أمكد من النوع اجليد وأن وإذا اكن الطلب مودعا عىل الورق، 

تكون مجيع زواايه مس تقمية. وجيوز أن بيان تضاريس التصممي الصناعي بتظليل اللون أو اخلطوط. وجيوز إظهار الصور 
  ألوان وبزوااي مس تقمية فقط.البيانية املعدة ابلوسائل اإللكرتونية رشيطة أن يكون ذكل عىل خلفية ال تضاريس فهيا وال

 والعناوين ترقمي النسخ :405البند 

يبنّي الرتقمي املقرر للطلبات ادلولية املتعددة يف هامش لك صورة مشس ية أو غريها من الصور البيانية.  )أ(
 1.3و 1.2و 1.1 وإذا اكن التصممي الصناعي مصورا من زوااي خمتلفة، يكون الرتقمي عبارة عن رمقني منفصلني بنقطة )مثل

 للرمس الثاين وهّّل جرا.( 2.3و 2.2و 2.1للرمس األول مث 

 تكون الصور مرتبة وفقا لرتقميها التصاعدي. )ب(

جيوز بيان العناوين اليت تشري إىل منظر معنّي للمنتج )مثل "منظر أمايم" أو "منظر علوي" أو غري  )ج(
 ذكل( إىل جانب ترقمي النسخة.
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 يات املتعلقة ابلعيناتاملقتض  :406البند 

 x س نتميرتا 26,2ال جيوز أن تتجاوز مقاييس العيّنة املسطحة اليت تكون مرفقة بطلب دويل  )أ(
وترقّم وفقا للبند  A4 ملميرتات مسكة. وتلصق العيّنات عىل أوراق 3غراما وال  50 )دون أن تكون مطوية( وال س نتميرتا 17

 مقابةل لتكل العينات عند تقدميها إىل املكتب ادلويل.وخيصص الرمق ذاته للك صورة  )ب(.405

جيوز أن يتجاوز وزنه  س نتميرتا كام ال 30ال جيوز أن تتجاوز مقاييس املغلف اذلي حيتوي عيّنات  )ب(
 كيلوغرامات. 4مبحتواه 

 ال تُقبل املنتجات القابةل للتلف أو املنتجات اليت يرتتب عىل ختزيهنا خطر ما. )ج(

 العالقة بتصممي صناعي رئييس أو بطلب أو تسجيل رئييس :407البند 

يف حال رغب املودع مراعاة أي تصممي صناعي من التصاممي الصناعية الواردة يف الطلب ادلويل أو  )أ(
لكها، مبوجب قانون الطرف املتعاقد املعني اذلي ينص عىل ذكل، فامي يتعلق بأي طلب أو تسجيل وطين أو دويل )الطلب 

يل الرئييس( أو بأي تصممي صناعي حمّدد وارد يف طلب أو تسجيل وطين أو دويل )التصممي الصناعي الرئييس(، أو التسج 
وجب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل الامتس بذكل حيدد الطرف املتعاقد املعين وحيتوي عىل اإلشارة املرجعية للطلب أو 

 التسجيل الرئييس أو التصممي الصناعي الرئييس.

اض الفقرة الفرعية )أ(، تبنيَّ اإلشارة املرجعية للطلب أو التسجيل الرئييس أو التصممي الصناعي ألغر  )ب(
 الرئييس بإحدى الطرق التالية:

رمق التصممي الصناعي الرئييس، إذا اكن هذا التصممي الصناعي الرئييس واردا يف الطلب ادلويل  "1"
 نفسه؛

املعين، إذا اكن التصممي الصناعي الرئييس موضع تسجيل أو رمق التسجيل الوطين أو ادلويل  "2"
 وطين أو دويل آخر، إىل جانب رمق التصممي الصناعي الرئييس، إذا اكن هذا التسجيل حيتوي عىل أكرث من تصممي صناعي؛

أو رمق الطلب الوطين املعين، إذا اكن التصممي الصناعي الرئييس موضع طلب وطين مل يبلغ  "3"
ل، أو إذا مل يتوفر، فإشارة املودع إىل هذا الطلب الوطين، إىل جانب رمق التصممي الصناعي الرئييس إذا اكن مرحةل التسجي

 صناعي؛ هذا الطلب حيتوي عىل أكرث من تصممي

أو اإلشارة املرجعية اليت مينحها املكتب ادلويل للطلب ادلويل، إذا اكن التصممي الصناعي  "4"
بلغ بعد مرحةل التسجيل ادلويل، إىل جانب رمق التصممي الصناعي الرئييس إذا اكن الطلب الرئييس موضع طلب دويل مل ي 

 حيتوي عىل أكرث من تصممي صناعي.

يف حال اكن الالامتس املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( يتعلق فقط بتصممي صناعي واحد من التصاممي  )ج(
 ها، فيجب أن يبني الالامتس أيضا أرقام التصاممي الصناعية املعنية.الصناعية اليت حيتوي علهيا الطلب ادلويل أو ببعض 
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 : املسائل املسموح هبا يف الطلب ادلويل والواثئق املسموح أن يُشفع هبا طلب دويل408البند 

()ج( مطالباً بأولوية إيداع سابق يف الطلب 5)7القاعدة بناء عىل  نإعالبُموِدع الطلب يف حال تقّدم  )أ(
ذ اذكل اإليداع يف إحدى املكتبات الرمقية اخلاصة خبدمة النف جاعسمح ابسرت بشفرة ت ادلويل، جاز أن تُشَفع تكل املطالبة 

 الرمقي إىل واثئق األولوية؛

مه كام هو ُمبنيَّ يف إعالن  ُموِدع الطلب يف الاس تفادة من ختفيض لرمس تعيني فردييف حال رغب  )ب( قدَّ
أن حيتوي الطلب ادلويل عىل بيان أو مطالبة ابلوضع جاز ، 1999( من وثيقة 2)7املادة بناء عىل  طرف متعاقد ُمعنيَّ 

تثبت ول ُموِدع الطلب الاس تفادة من الرمس املُخفَّض عىل النحو املُبنيَّ يف اإلعالن، فضاًل عن شهادة اذلي خيالاقتصادي 
 ، حيامث ينطبق ذكل.ذكل

ة يف الطلب لعدم توفّر إعالن خبصوص الاس تثناء التقّدم بوِدع الطلب يف يف حال رغب م "1" )ج( اجلدَّ
 ، بيان تكل التصاممي جب أن يُصاغ اإلعالن عىل النحو اآليت، مع و ادلويل، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد ُمعنيَّ

 الصناعية اليت يتعلق هبا اإلعالن:

ةلعدم توفّر "إعالن خبصوص الاس تثناء   اجلدَّ

يطالب ُموِدع الطلب ابالس تفادة من املعامالت الاس تثنائية املنصوص علهيا يف القوانني املعمول هبا اخلاصة 
 ".املُدَرجة يف هذا الطلب ]التالية[ التصاممي الصناعية [مجيع]ابألطراف املتعاقدة املُعيَّنة املعنية للكشف عن 

أن يُشَفع الطلب ادلويل جاز واترخيه، الكشف ُموِدع الطلب يف تقدمي واثئق بشأن نوع حال رغب  يف "2"
 هبذه الواثئق.

أن وجب ()ز(، 5)7ُموِدع الطلب يف تقدمي بيان عىل النحو املُشار إليه يف القاعدة يف حال رغب  )د(
ده املكتب ادلويل ابالتفاق مع الط  رف املتعاقد املُعنيَّ املعين".يكون البيان ابلنسق اذلي حُيدِّ

 اجلزء اخلامس
 الرفض

 اترخي إرسال اإلخطار ابلرفض :501البند 

د اترخي اإلرسال حبسب اخلمت الربيدي. وإذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أو  إذا ُأرسل اإلخطار ابلرفض ابلربيد، حُيدَّ
يوماً من التارخي اذلي اس تلمه فيه.  20كام لو اكن قد ُأرسل قبل مل يكن اخلمت موجوداً، يعترب املكتب ادلويل ذكل اإلخطار 

د بتكل الطريقة سابقاً ألي اترخي للرفض أو لتارخي اإلرسال املذكور يف اإلخطار، يعترب املكتب  أما إذا اكن اترخي اإلرسال احملدَّ
طار ابلرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة، ادلويل ذكل اإلخطار كام لو اكن قد ُأرسل يف التارخي الثاين. وإذا ُأرسل اإلخ

نته من معلومات عن معلية اإلرسال. د اترخي اإلرسال حبسب البيان اذلي تعطيه تكل املؤسسة عىل أساس ما دوَّ  حيدَّ
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 اإلخطار بتقس مي التسجيل ادلويل :502البند 

(، 3)18 ملا تنص عليه القاعدة يف حال تقس مي تسجيل دويل دلى مكتب طرف متعاقد معنّي بعد إخطار ابلرفض وفقا
 يتوىل ذكل املكتب إخطار املكتب ادلويل ابلتقس مي مضيفا البياانت التالية:

 املكتب صاحب اإلخطار؛ "1"

 ورمق التسجيل ادلويل املعين؛ "2"

 وأرقام التصاممي الصناعية حمل التقس مي دلى املكتب املعين؛ "3"

 التقس مي. أو اإلقلميية النامجة عنوأرقام الطلبات أو التسجيالت الوطنية  "4"

 اجلزء السادس
 النرشقبل الامتس تدوين انتقاص أو ختلٍّ 

 املوعد األخري اللامتس تدوين انتقاص أو ختلّ  :601البند 

جيب أن يتسّل املكتب ادلويل ،  17( من القاعدة 1" من الفقرة )3" أو "2يف حال تطبيق أحاكم الفقرة الفرعية "
النرش املشار إلهيا يف الفقرة  الامتسا لتدوين انتقاص أو ختلٍّ بشأن ذكل التسجيل قبل ثالثة أسابيع عىل األكرث من انقضاء فرتة

طبقا ألحاكم الفقرة الفرعية . وإال، يُنرش التسجيل ادلويل حبسب احلال 17( من القاعدة 1" من الفقرة )3" أو "2الفرعية "
من غري أن يؤخذ يف احلس بان الامتس تدوين الانتقاص أو التخيل. حبسب احلال  17( من القاعدة 1" من الفقرة )3" أو "2"

ن الانتقاص أو التخيل يف السجل ادلويل رشيطة أن يفي ذكل الالامتس ابملقتضيات املطبقة.  ومع ذكل، يدوَّ

 اجلزء السابع
 التجديد

 اإلشعار غري الرمسي ابنقضاء التسجيل ادلويل :701البند 

يف حال أرسل املكتب ادلويل إىل صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل، إن وجد، إشعارا يبنّي فيه اترخي انقضاء 
دة اليت ميكن جتديد التسجيل ، وجب أن يتضمن ذكل اإلشعار أيضا بياان ابألطراف املتعاق23 التسجيل ادلويل، وفقا للقاعدة

()ج( من 3)17 ادلويل دلهيا، يف اترخي اإلشعار ووفقا ملدة امحلاية القصوى اليت أَخطر هبا لّك طرف متعاقد وفقا للامدة
 (.2)36 والقاعدة 1999 وثيقة

 اجلزء الثامن
 الرسوم

 طرق ادلفع :801البند 

 جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق

 حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل، السحب من "1"
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أو ادلفع للحساب السويرسي ابلش ياكت الربيدية للمكتب ادلويل أو ألي حساب مرصيف  "2"
 آخر حيدده املكتب ادلويل لهذا الغرض،

 املكتب ادلويل.أو نظام دفع ش بيك يتيحه  "3"

 اجلزء التاسع
 النسخ الرسية

 : إرسال النسخ الرسية901البند 

إىل أي  1999( من وثيقة عام 5)10ل النسخة الرسية للتسجيل ادلويل املنصوص علهيا يف املادة تُرس )أ(
 ".2)أ("204مكتب ابلوسائل اإللكرتونية طبقا للبند 

" 2("1)10ابلرمغ من الفقرة )أ( أعاله، تُرسل العينة الواجب تقدميها للمكتب ادلويل طبقا للقاعدة  )ب(
 ابلطريقة املناس بة.

 : حتديث البياانت املتعلقة ابلتسجيل ادلويل902البند 

(، وجب إخطار لك 5)16 )أ( طبقا للقاعدة901يف حال ألغي التسجيل ادلويل املشار إليه يف البند  )أ(
 اإللغاء. مكتب تسّل نسخة رسية من التسجيل ادلويل بذكل

)أ(، يف السجل ادلويل طبقا 901 يف حال ُدّون تغيري، فامي خيص التسجيل ادلويل املشار إليه يف البند )ب(
()أ( قبل نرش ذكل التسجيل ادلويل، وجب إخطار لك مكتب تسّل نسخة رسية من التسجيل ادلويل بذكل 1)21للقاعدة 

 التغيري، إال إذا اكن التغيري خيص تعيني أطراف متعاقدة أخرى.

  التسجيل ادلويل.( قبل نرش1)22تنطبق الفقرة )ب( عىل أي تصحيح جُيرى مبوجب القاعدة  )ج(

يتعنّي اإلخطار بأي إلغاء أو تغيري أو تصحيح مشار إليه يف هذا البند ابلطريقة ذاهتا املنصوص علهيا  )د(
 )أ(.901 يف البند

 


