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الفصل الول
أحاكم عامة
القاعدة 1
تعاريف
([ )1تعابري خمترصة] لغراض هذه الالحئة التنفيذية،
" "1تعين عبارة "وثيقة  "1999وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف جنيف يف
 2يوليو 1999؛
" "2وتعين عبارة "وثيقة  "1960وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف الهاي
يف  28نومفرب 1960؛
" "3ويكون للك عبارة مس تخدمة يف هذه الالحئة التنفيذية ومشار اإلهيا يف
املادة الوىل من وثيقة  1999املعىن ذاته اخملصص لها يف تكل الوثيقة؛
" "4وتعين عبارة "التعلاميت االإدارية" التعلاميت االإدارية املشار اإلهيا يف
القاعدة 34؛
" "5وتعين لكمة "تبليغ" لك طلب دويل أو لك الامتس أو اإعالن أو دعوة
أو اإخطار أو معلومات مما يتعلق بطلب دويل أو تسجيل دويل أو ي ُشفع به ،ويكون موهج اا
اإىل مكتب طرف متعاقد أو املكتب ادلويل أو املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ،بوسائل
تبيحها هذه الالحئة التنفيذية أو التعلاميت االإدارية؛
" "6وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" اس امترة يضعها املكتب ادلويل أو
واهجة اإلكرتونية يتيحها املكتب ادلويل عىل موقع املنظمة عىل االإنرتنت أو أية اس امترة أو واهجة
اإلكرتونية أخرى لها احملتوايت ذاهتا والنسق ذاته؛
" "7وتعين عبارة "التصنيف ادلويل" التصنيف اذلي وضع مبوجب اتفاق
لواكرنو اذلي أنشئ مبوجبه تصنيف دويل للتصاممي الصناعية؛
" "8وتعين عبارة "الرمس املقرر" الرمس املطبق كام ورد حتديده يف
جدول الرسوم؛
" "9وتعين لكمة "النرشة" النرشة ادلورية اليت يبارش فهيا املكتب ادلويل
أعامل النرش املنصوص علهيا يف وثيقة  1999أو وثيقة  1960أو هذه الالحئة التنفيذية ،أ ااي
اكنت ادلعامة املس تعمةل؛
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" "10وتعين عبارة "طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل وثيقة  "1999طرف اا متعاقد اا
مع َّين اا ترسي عليه وثيقة  ،1999اإما ابعتبارها الوثيقة املشرتكة الوحيدة اليت تُل ِزم ذكل الطرف
املتعاقد َّ
املعني والطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه املودع ،وإاما مبوجب امجلةل الوىل من
املادة  )1(31من وثيقة 1999؛
" "11وتعين عبارة "طرف متعاقد م َّعني بناء عىل وثيقة  "1960طرف اا متعاقد اا
مع َّين اا ترسي عليه وثيقة  ،1960اإما ابعتبارها الوثيقة املشرتكة الوحيدة اليت تُل ِزم ذكل الطرف
املتعاقد َّ
املعني ودوةل املنشأ املشار اإلهيا يف املادة  2من وثيقة  ،1960وإاما مبوجب امجلةل
الوىل من املادة  )1(31من وثيقة 1999؛
" "12وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  1999حرص ااي" طلب اا دولي اا
تكون لك الطراف املتعاقدة املع َّينة فيه أطراف اا متعاقدة مع َّينة بناء عىل وثيقة 1999؛
" "13وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  1960حرص ااي" طلب اا دولي اا
تكون لك الطراف املتعاقدة املع َّينة فيه أطراف اا متعاقدة مع َّينة بناء عىل وثيقة 1960؛
" "14وتعين عبارة "طلب دويل خيضع لوثيقة  1999ووثيقة  1960مع اا"
طلب اا دولي اا
 يكون طرف متعاقد واحد عىل القل مع َّين اا فيه بناء عىلوثيقة ،1999
 ويكون طرف متعاقد واحد عىل القل مع َّين اا فيه بناء عىلوثيقة 1960؛
([ )2بعض العبارات املتوازية يف وثيقة  1999ووثيقة  ]1960لغراض هذه
الالحئة التنفيذية،
" "1تُعترب االإشارة اإىل "طلب دويل" أو "تسجيل دويل" عىل أهنا تشمل
اإشارة اإىل "اإيداع دويل" كام هو مشار اإليه يف وثيقة  ،1960لكام اكن ذكل مناس ب اا؛
" "2وتُعترب االإشارة اإىل "املودع" أو "صاحب التسجيل ادلويل" عىل أهنا
تشمل اإشارة اإىل "املودع" أو "املاكل" كام هو مشار اإلهيام عىل التوايل يف وثيقة  ،1960لكام
اكن ذكل مناس ب اا؛
" "3وتُعترب االإشارة اإىل "طرف متعاقد" عىل أهنا تشمل اإشارة اإىل دوةل
طرف يف وثيقة  ،1960لكام اكن ذكل مناس ب اا؛
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" "4وتُعترب االإشارة اإىل "طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب اا فاحص اا" عىل أهنا
تشمل اإشارة اإىل "دوةل جتري حفص اا للجدة" كام يرد تعريفها يف املادة  2من وثيقة  ،1960لكام
اكن ذكل مناس ب اا؛
" "5وتُعترب االإشارة اإىل "رمس تعيني فردي" عىل أهنا تشمل اإشارة اإىل
الرمس املذكور يف املادة (2)1(15ب) من وثيقة  ،1960لكام اكن ذكل مناس ب اا.

القاعدة 2
وسائل االتصال ابملكتب ادلويل
جيب توجيه التبليغات اإىل املكتب ادلويل حسب ما هو حمدد يف التعلاميت االإدارية.

القاعدة 3
ال متثيل أمام املكتب ادلويل
([ )1الوكيل وعدد الوالكء] (أ) جيوز للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل أن يكون
هل وكيل دلى املكتب ادلويل.
(ب) ال جيوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل سوى وكيل واحد
ابلنس بة اإىل الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل ذاته .وإاذا ورد عدة والكء يف عقد التوكيل،
يدون امسه هبذه الصفة.
فاإن الوكيل الوارد امسه أو اال يعترب وحده الوكيل و ّ
(ج) اإذا ُأبلغ املكتب ادلويل أن الوكيل هو مكتب حماماة أو مكتب استشاري
لوالكء الرباءات أو العالمات ،فاإن هذا املكتب الخري يعترب وكي اال واحد اا.
([ )2تعيني الوكيل] (أ) جيوز تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل .ويُعترب ذكر امس الوكيل
يف الطلب ادلويل عند االإيداع مبثابة تعيني ذلكل الوكيل من قبل املودع.
(ب) جيوز تعيني الوكيل أيض اا يف تبليغ منفصل قد يتعلق بطلب واحد حمدد أو
أكرث من الطلبات ادلولية أو بتسجيل واحد حمدد أو أكرث من التسجيالت ادلولية للمودع
نفسه أو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه .وجيب أن يوقع التبليغ املودع أو صاحب
التسجيل ادلويل.
(ج) جيب أن حيتوي التبليغ اخلاص بتعيني وكيل عىل امس الوكيل وعنوانه ،مب َّينني
وفق اا للتعلاميت االإدارية ،وعنوان بريده االإلكرتوين .وإاذا رأى املكتب ادلويل أن تعيني الوكيل
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خمالف للصول ،وجب عليه أن خيطر بذكل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل والوكيل
املفرتض.
([ )3تدوين تعيني الوكيل واالإخطار به واترخي نفاذ التعيني] (أ) اإذا تبني للمكتب
يدون يف السجل ادلويل
ادلويل أن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط املطبقة ،وجب عليه أن ّ
يدون أيض اا امس الوكيل وعنوانه وعنوان
أن املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل ،و ّ
بريده االإلكرتوين .ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي ّ
تسمل فيه
املكتب ادلويل الطلب ادلويل أو التبليغ املنفصل اذلي ورد فيه تعيني الوكيل.
(ب) يتوىل املكتب ادلويل اإخطار املودع أو صاحب التسجيل ادلويل والوكيل
ابلقيد املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ).
املدون امسه بناء عىل الفقرة (()3أ) حمل
([ )4أثر تعيني الوكيل] (أ) حيل توقيع الوكيل ّ
توقيع املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.
املدون امسه بناء عىل الفقرة (()3أ) لك تبليغ
(ب) يو ِ ّجه املكتب ادلويل اإىل الوكيل ّ
جيب أن يرسل اإىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل لو مل يكن هل وكيل ،ما مل تقتض هذه
الالحئة التنفيذية رصاحة توجيه التبليغ اإىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وإاىل الوكيل.
ويرتتب عىل لك تبليغ يوجه هبذا الشلك اإىل الوكيل املذكور الثر ذاته كام لو اكن قد و ّجه اإىل
املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.
املدون امسه بناء عىل الفقرة (()3أ) اإىل
(ج) يرتتب عىل لك تبليغ يوهجه الوكيل ّ
املكتب ادلويل الثر ذاته كام لو اكن قد َّ
وهجه اإليه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.
([ )5شطب التدوين واترخي نفاذ الشطب] (أ) يشطب لك تدوين جيرى بناء عىل
الفقرة (()3أ) اإذا اكن الشطب ملمتس اا يف تبليغ وقعه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو
الوكيل .ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائي اا اإذا عُ ِ ّني وكيل جديد أو اإذا ّدون تغيري يف
ملكية التسجيل ادلويل ومل ِ ّ
يعني صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وكي اال هل.
(ب) يصبح الشطب انفذ اا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل
التبليغ املالمئ.
(ج) يتوىل املكتب ادلويل اإخطار الوكيل املشطوب امسه واملودع أو صاحب
التسجيل ادلويل ابلشطب وبتارخي نفاذه.
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القاعدة 4
حساب املهل
([ )1الفرتات احملسوبة ابلس نوات] تنقيض لك فرتة حمسوبة ابلس نوات يف الشهر ذي
الامس ذاته واليوم ذي الرمق ذاته الذلين يبدأ فهيام حساب الفرتة ،يف الس نة التالية الواجب
أخذها يف احلس بان .ولكن ،اإذا وقع احلدث يف  29فرباير واكن شهر فرباير يف الس نة التالية
الواجب أخذها يف احلس بان ينهتيي يف يوم  ،28فاإن املهةل تنقيض يف  28فرباير.
([ )2الفرتات احملسوبة ابلشهر] تنقيض لك فرتة حمسوبة ابلشهر يف اليوم ذي الرمق
ذاته اذلي يبدأ فيه حساب الفرتة ،يف الشهر التايل الواجب أخذه يف احلس بان .ولكن ،اإذا مل
يكن يف الشهر التايل الواجب أخذه يف احلس بان يوم مطابق للرمق ذاته ،فاإن الفرتة تنقيض يف
اليوم الخري من ذكل الشهر.
([ )3الفرتات احملسوبة ابلايم] تبدأ لك فرتة حمسوبة ابلايم يف اليوم التايل لليوم اذلي
يقع فيه احلدث وتنقيض بناء عىل ذكل.
([ )4انقضاء الفرتة يف يوم ال يكون فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين مفتوح اا
للجمهور] اإذا اكنت الفرتة تنقيض يف يوم ال يكون فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين مفتوح اا
للجمهور ،فاإهنا تنقيض يف اليوم الول التايل اذلي يفتح فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين
أبوابه للجمهور ،ابلرمغ من أحاكم الفقرات من ( )1اإىل (.)3

القاعدة 5
عذر التأخر يف مراعاة ا ُملهل
([ )1عذر التأخر يف مراعاة ا ُملهل لس باب القوة القاهرة] اإذا مل يتقيد طرف

ما مبهةل ُم َّقررة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة الختاذ اإجراء ما أمام املكتب
ادلويل ،ف ُيعذر ذكل التأخر اإذا برهن ذكل الطرف ،مبا يُريض املكتب ادلويل،
أن ذكل التأخر اكن بسبب حرب أو ثورة أو اضطراب مدين أو إارضاب أو
اكرثة طبيعية أو وابء أو اضطراابت يف خدمات اإدارات الربيد أو مؤسسات
الربيد اخلاصة أو خدمات التواصل االإلكرتوين نتيجة ظروف خارجة عن س يطرة
الطرف املعين أو سبب أخر من أس باب القوة القاهرة.
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([ )2التخيل عن لزوم تقدمي الربهان؛ البيان بد اال من الربهان] جيوز
للمكتب ادلويل التخيل عن الرشط املنصوص عليه يف الفقرة ( )1بشأن تقدمي
الربهان .ويف تكل احلاةل ،وجب عىل الطرف املعين تقدمي بيان بأ ّن عدم التقيد
ابملهةل اكن انجاما عن السبب اذلي ختىل بشأنه املكتب ادلويل عن الرشط املتعلق
بقدمي الربهان.
([ )3حدود العذر] ال يُق َبل العذر عن عدم التقيد بأي همةل بناء عىل أحاكم
هذه القاعدة ،اإال اإذا ّ
تسمل املكتب ادلويل الربهان املُشار اإليه يف الفقرة ( )1أو
البيان املُشار اإليه يف الفقرة ( ،)2و خ ِاختذ أمام املكتب ادلويل االإجراء املعين ،يف
أقرب وقت ممكن يف حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل املعنية بس تة أشهر عىل
الكرث.

القاعدة 6
اللغات
([ )1الطلب ادلويل] حيرر الطلب ادلويل ابللغة ا إالس بانية أو اللغة االإنلكزيية أو
اللغة الفرنس ية.
([ )2التدوين والنرش] يكون تدوين التسجيل ادلويل وأية بياانت تتعلق ابلتسجيل
ادلويل ويتعني تدويهنا يف السجل ادلويل ونرشها يف النرشة بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية،
ابللغات ا إالس بانية واالإنلكزيية والفرنس ية .وتبني عند تدوين التسجيل ادلويل ونرشه اللغة اليت
ّ
تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.
([ )3التبليغات] حترر التبليغات املتعلقة ابلطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل النامج
عنه كام ييل:
" "1ابللغة ا إالس بانية أو اللغة االإنلكزيية أو اللغة الفرنس ية اإذا اكن التبليغ
َّ
موهج اا اإىل املكتب ادلويل من املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو من مكتب أخر؛
" "2أو بلغة الطلب ادلويل اإذا اكن التبليغ َّ
موهج اا من املكتب ادلويل اإىل
مكتب أخر ،ما مل يكن ذكل املكتب الخر قد أخطر املكتب ادلويل بوجوب حترير لك تكل
التبليغات ابللغة ا إالس بانية أو ابللغة االإنلكزيية أو ابللغة الفرنس ية؛
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" "3أو بلغة الطلب ادلويل اإذا اكن التبليغ َّ
موهج اا من املكتب ادلويل اإىل
املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل ي ُ ِ ّعرب املودع أو صاحب التسجيل ادلويل عن رغبته
يف تسمل لك تكل التبليغات ابللغة ا إالس بانية أو ابللغة االإنلكزيية أو ابللغة الفرنس ية.
([ )4الرتمجة] يعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية لغراض التدوين والنرش بناء
عىل الفقرة ( .)2وجيوز للمودع أن يرفق ابلطلب ادلويل مرشوع ترمجة لي نص يتضمنه
الطلب ادلويل .وإاذا رأى املكتب ادلويل أن الرتمجة املقرتحة ليست حصيحة ،وجب عليه أن
يصححها بعد أن يدعو املودع اإىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة ،خالل شهر
من ادلعوة.

الفصل الثاين
الطلب ادلويل والتسجيل ادلويل
القاعدة 7
الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل
([ )1الاس امترة والتوقيع] يقدم الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية ويوقعه املودع.
([ )2الرسوم] تسدد الرسوم املقررة للطلب ادلويل حسب ما هو منصوص عليه يف
القاعدتني  27و.28
([ )3احملتوايت االإلزامية يف الطلب ادلويل] يتضمن الطلب ادلويل أو ّيبني ما ييل:
" "1امس املودع مبين اا وفق اا للتعلاميت االإدارية؛
" "2وعنوان املودع مبين اا وفق اا للتعلاميت االإدارية ،وعنوان بريده االإلكرتوين؛
" "3والطرف املتعاقد الواحد أو الكرث اذلي يس تويف املودع خبصوصه
الرشوط اليت تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل؛
" "4واملنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أو اليت يس تعمل
التصممي الصناعي ابالقرتان هبا ،مع بيان ما اإذا اكن املنتج أو املنتجات جتسد التصممي الصناعي
أو ما اإذا اكن التصممي الصناعي مس تعم اال ابالقرتان بتكل املنتجات ،علاما بأن من املستساغ
تعريف املنتج أو املنتجات ابس تعامل املصطلحات الواردة يف قامئة سلع التصنيف ادلويل؛
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" "5وعدد التصاممي الصناعية املشموةل ابلطلب ادلويل ،عىل أال يتجاوز
املائة ،وعدد النسخ أو العينات من التصممي الصناعي املشفوعة ابلطلب ادلويل وفق اا
للقاعدة  9أو 10؛
" "6والطراف املتعاقدة املع ّينة؛
" "7ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها ،أو تعلاميت القتطاع مبلغ
الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،وحتديد هوية الطرف اذلي أجرى
التسديد أو أصدر التعلاميت.
([ )4حمتوايت اإضافية اإلزامية يف الطلب ادلويل] (أ) اإذا تضمن الطلب ادلويل تعيني
طرف متعاقد بناء عىل وثيقة  ،1999وجب أن يتضمن الطلب ادلويل بيا اان ابلطرف املتعاقد
اذلي ينمتي اإليه املودع ابالإضافة اإىل البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة (."3")3
(ب) اإذا أخطر طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل وثيقة  1999املدير العام بأن قانونه
يقتيض عنرص اا أو أكرث من العنارص املشار اإلهيا يف املادة ()2(5ب) من وثيقة  ،1999وفق اا
للامدة ()2(5أ) من وثيقة  ،1999وجب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل تكل العنارص ،كام هو
مقرر يف القاعدة .11
ّ
(ج) يف حال تطبيق القاعدة  ،8جيب أن يتضمن الطلب ادلويل البياانت املشار
اإلهيا يف الفقرة ( )2أو ( )3من تكل القاعدة ،حسب احلال ،وأن يكون مشفوع اا بأي ترصحي
أو وثيقة أو ميني أو اإعالن معين مشار اإليه يف تكل القاعدة.
([ )5احملتوايت اخليارية يف الطلب ادلويل] (أ) جيوز اإدراج أ ٍ ّي من العنارص املشار
اإلهيا يف البند " "1أو " "2من املادة ()2(5ب) من وثيقة  1999أو يف املادة ()4(8أ) من
وثيقة  1960يف الطلب ادلويل ،حسب اختيار املودع ،حىت اإذا مل يكن ذكل العنرص
مشرتط اا نتيجة الإخطار مو َّجه وفق اا للامدة ()2(5أ) من وثيقة  1999أو نتيجة لرشط تقتضيه
املادة ()4(8أ) من وثيقة .1960
(ب) اإذا اكن للمودع وكيل ،وجب أن يُذكر يف الطلب ادلويل امس الوكيل وعنوانه
مب َّينني وفق اا للتعلاميت ا إالدارية ،وعنوان بريده االإلكرتوين.
(ج) اإذا رغب املودع يف الاس تفادة من أولوية اإيداع سابق بناء عىل املادة  4من
اتفاقية ابريس ،وجب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل اإقرار ابملطالبة بأولوية ذكل االإيداع
السابق مع بيان ابمس املكتب اذلي مت دليه االإيداع واترخي ذكل االإيداع ورمقه اإن وجد ،وبيان
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التصاممي الصناعية اليت تشملها املطالبة ابلولوية أو ال تشملها اإذا مل تكن املطالبة تشمل لك
التصاممي الصناعية الواردة يف الطلب ادلويل.
(د) اإذا رغب املودع يف الاس تفادة من املادة  11من اتفاقية ابريس ،وجب أن
حيتوي الطلب ادلويل عىل اإعالن يفيد أن املنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أو
اليت يندرج فهيا التصممي الصناعي قد مت عرضها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي،
مع ذكر املاكن اذلي أقمي فيه املعرض واترخي عرض املنتج أو املنتجات فيه لول مرة ،وبيان
التصاممي الصناعية اليت يشملها االإعالن أو ال يشملها اإذا مل يكن يتعلق بلك التصاممي الصناعية
الواردة يف الطلب ادلويل.
(ه) اإذا رغب املودع يف تأجيل نرش التصممي الصناعي ،وجب تضمني الطلب
ادلويل الامتس اا لتأجيل النرش.
(و) جيوز أن حيتوي الطلب ادلويل أيض اا عىل أي اإعالن أو ترصحي أو بيان مفيد
أخر قد يرد حتديده يف التعلاميت االإدارية.
(ز) جيوز أن يشفع ابلطلب ادلويل ترصحي يرد فيه حتديد املعلومات اليت يعرف
املودع أهنا هتم يف حتديد أهلية التصممي الصناعي املعين للحامية.
([ )6ال أمور اإضافية أخرى] اإذا تضمن الطلب ادلويل أي أمر خالف ما هو مشرتط
أو مسموح به يف وثيقة  1999أو وثيقة  1960أو هذه الالحئة التنفيذية أو التعلاميت
االإدارية ،وجب عىل املكتب ادلويل شطبه تلقائي اا .وإاذا أشفعت ابلطلب ادلويل وثيقة خالف
الواثئق املشرتطة أو املسموح هبا جاز للمكتب ادلويل أن يترصف فهيا.
([ )7وجوب اإدراج لك املنتجات يف الصنف ذاته] جيب أن تندرج لك املنتجات اليت
جتسد التصاممي الصناعية اليت يتعلق هبا الطلب ادلويل أو اليت تس تعمل التصاممي الصناعية
ابالقرتان هبا يف الصنف ذاته من التصنيف ادلويل.

القاعدة 8
رشوط خاصة بشأن املودع واملبتكر
([ )1االإخطار ابلرشوط اخلاصة بشأن املودع واملبتكر] (أ) " "1اإذا اقتىض قانون

طرف متعاقد ُم َلزم بوثيقة  1999أن يودَع طلب حامية التصممي الصناعي ابمس مبتكر
التصممي ،جاز ذلكل الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإعالن.
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ملزم بوثيقة  1999تقدمي ميني أو اإعالن
" "2اإذا اقتىض قانون طرف متعاقد َ
من املبتكر ،جاز ذلكل الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإعالن.
(ب) جيب أن يرد يف االإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ)" "1حتديد الشلك
واحملتوايت االإلزامية لي ترصحي أو وثيقة يتعني تقدميها لغراض الفقرة ( .)2و ّ
يتعني أن حيدّ د
االإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ)" "2شلك الميني أو االإعالن املطلوب
وحمتوايته االإلزامية.
([ )2هوية املبتكر وحتويل الطلب ادلويل] اإذا تضمن الطلب ادلويل تعيني طرف
متعاقد تقدم ابالإعالن املشار اإليه يف الفقرة (()1أ)" ،"1وجب ما ييل:
" "1أن يتضمن الطلب ادلويل أيض اا بياانت بشأن هوية مبتكر التصممي
الصناعي مع ترصحي يس تويف الرشوط احملددة وفقا الفقرة (()1ب) ويفيد بأن ذكل الشخص
املعرف بأنه املبتكر مبثابة املودع لغراض
يعتقد بأنه مبتكر التصممي الصناعي ،ويُعترب الشخص َّ
تعيني ذكل الطرف املتعاقد ،أ ااي اكن الشخص املسمى ابملودع وفق اا للقاعدة "1")3(7؛
" "2وأن ي ُشفع ابلطلب ادلويل ترصحي أو وثيقة تس تويف الرشوط احملددة
حول الطلب ادلويل اإىل
املعرف بأنه املبتكر قد ّ
وفق اا للفقرة (()1ب) وتفيد بأن الشخص َّ
الشخص املسمى ابملودع ،اإذا اكن الشخص املسمى ابملبتكر خشص اا خالف الشخص املسمى
يدون امس املودع ابعتباره صاحب التسجيل ادلويل.
ابملودع وفق اا للقاعدة  ."1")3(7و َّ
([ )3بيان هوية املبتكر وتقدمي ميني أو اإعالن من املبتكر] اإذا تضمن الطلب ادلويل
تعيني طرف متعاقد تقدَّم ابالإعالن املشار اإليه يف الفقرة (()1أ)"ّ ،"2
تعني أن يتضمن أيضا
بياانت بشأن هوية مبتكر التصممي الصناعي.

القاعدة 9
نسخ التصممي الصناعي
([ )1شلك نسخ التصممي الصناعي وعددها] (أ) تكون نُسخ التصممي الصناعي يف

شلك صور مشس ية أو تصوير بياين للتصممي الصناعي ذاته أو للمنتج أو للمنتجات اليت جتسد
التصممي الصناعي ،حسب اختيار املودع .وجيوز بيان املنتج ذاته من زوااي خمتلفة .وجيوز
اإدراج مناظر من زوااي خمتلفة يف صور مشس ية خمتلفة أو تصوير بياين أخرى.
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(ب) تقدم لك نسخة بعدد الصور احملدد يف التعلاميت االإدارية.
([ )2الرشوط املتعلقة ابلنُسخ] (أ) تكون النسخ من اجلودة حبيث يتيرس متيزي لك
تفاصيل التصممي الصناعي بوضوح ويتيرس النرش.
(ب) جيوز ذكر لك ما يظهر يف النسخة وليس من املنشود حاميته ،حسب ما هو
منصوص عليه يف التعلاميت االإدارية.
([ )3املناظر املشرتطة] (أ) عىل لك طرف متعاقد ُم َلزم بوثيقة  1999يقتيض بعض
املناظر احملددة يف املنتج أو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أو اليت يس تعمل التصممي
الصناعي ابالقرتان هبا أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإعالن مع حتديد املناظر املشرتطة
والظروف اليت تكون مشرتطة فهيا ،رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) ال جيوز لي طرف متعاقد أن يقتيض أكرث من منظر واحد اإذا اكن التصممي
الصناعي أو املنتج مسطح اا ،أو أكرث من س تة مناظر اإذا اكن املنتج جمساما.
([ )4الرفض لس باب تتعلق بنُسخ التصممي الصناعي] ال جيوز للطرف املتعاقد أن
يرفض أاثر التسجيل ادلويل عىل أساس عدم استيفاء رشوط بشأن شلك نسخ التصممي
الصناعي تكون زائدة عىل رشوط قانون ذكل الطرف املتعاقد الواردة يف اإخطاره املقدم وفق اا
للفقرة (()3أ) أو خمتلفة عهنا .ومع ذكل ،جيوز للطرف املتعاقد أن يرفض أاثر التسجيل
ادلويل عىل أساس أن النسخ الواردة يف التسجيل ادلويل غري اكفية للكشف متام اا عن
التصممي الصناعي.

القاعدة 10
عينات من التصممي الصناعي
يف حال الامتس تأجيل النرش
([ )1عدد العينات] اإذا تض ّمن طلب دويل خيضع لوثيقة  1999حرص ااي ،الامتس اا
لتأجيل النرش خبصوص تصممي صناعي مسطح واكنت مشفوعة به عينات من التصممي
الصناعي بد اال من النسخ املشار اإلهيا يف القاعدة  ،9وجب أن يشفع ابلطلب ادلويل العدد
التايل من العينات:
" "1عينة واحدة للمكتب ادلويل،
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" "2وعينة واحدة للك مكتب معني أخطر املكتب ادلويل ،بناء عىل
املادة  )5(10من وثيقة  ،1999بأنه يرغب يف ّ
تسمل صور عن التسجيالت ادلولية.
([ )2العينات] توضع لك العينات يف مغلف واحد .وجيوز طي العينات .ويرد حتديد
املقاييس القصوى والوزن القىص للمغلف يف التعلاميت االإدارية.

القاعدة 11
هوية املبتكر والوصف واملطالبة
([ )1هوية املبتكر] اإذا تضمن الطلب ادلويل بياانت بشأن هوية مبتكر التصممي
الصناعي ،وجب ذكر امسه وعنوانه وفق اا للتعلاميت االإدارية.
([ )2الوصف] اإذا تضمن الطلب ادلويل وصف اا ،وجب أن يتناول الوصف العنارص
اليت تظهر يف نُسخ التصممي الصناعي ،وال جيوز أن يتناول العنارص التقنية لتشغيل التصممي
الصناعي أو الس تخدامه احملمتل .وإاذا جتاوز الوصف مائة لكمة ،اس تحق تسديد رمس اإضايف
كام ورد ذكره يف جدول الرسوم.
([ )3املطالبة] يف حال توجيه اإعالن بناء عىل املادة ()2(5أ) من وثيقة  1999بأن
قانون الطرف املتعاقد يقتيض تقدمي مطالبة ملنح اترخي اإيداع لطلب حامية التصممي الصناعي
بناء عىل ذكل القانون ،وجب أن يرد يف ذكل االإعالن حتديد الصيغة الاكمةل للمطالبة
املشرتطة .وإاذا تضمن الطلب ادلويل مطالبة ،وجب أن تصاغ تكل املطالبة كام هو حمدد يف
ذكل االإعالن.

القاعدة 12
الرسوم املتعلقة ابلطلب ادلويل
([ )1الرسوم املقررة] (أ) تسدد الرسوم التالية لقاء الطلب ادلويل:
" "1رمس أسايس؛
" "2ورمس تعيني معياري عن لك طرف متعاقد َّ
معني مل يوجه اإعال اان بناء
عىل املادة  )2(7من وثيقة  1999أو بناء عىل القاعدة  ،)1(36يكون مس تواه رهنا ابالإعالن
املقدّم بناء عىل الفقرة الفرعية (ج)؛
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" "3ورمس تعيني فردي عن لك طرف متعاقد َّ
معني و ّجه اإعال اان بناء عىل
املادة  )2(7من وثيقة  1999أو بناء عىل القاعدة )1(36؛
" "4ورمس نرش.
(ب) يكون مس توى رمس التعيني املعياري املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ)""2
كام ييل:
" "1ابلنس بة للطراف املتعاقدة اليت ال جيري مكتهبا أي
حفص موضوعي .....................................................................................:واحد
" "2ابلنس بة للطراف املتعاقدة اليت جيري مكتهبا حفصا موضوعيا،
فامي عدا حفص اجلدة ................................................................................:اثنني
" "3ابلنس بة للطراف املتعاقدة اليت جيري مكتهبا حفصا موضوعيا ،مبا فيه
حفص اجلدة اإما تلقائيا وإاما عقب اعرتاض من الغري .........................................:ثالثة
(ج) " "1جيوز لي طرف متعاقد يؤههل ترشيعه لتطبيق املس توى اثنني أو ثالثة
بناء عىل الفقرة الفرعية (ب) أن خيطر املدير العام بذكل مبوجب اإعالن .وجيوز للطرف
املتعاقد أيضا أن حيدد يف اإعالنه أنه خيتار تطبيق املس توى اثنني حىت وإان اكن ترشيعه يؤههل
لتطبيق املس توى ثالثة.
" "2يدخل أي اإعالن يتسلمه املدير العام بناء عىل البند " "1بعد ثالثة
أشهر من تسل ّمه أو يف أي اترخي الحق يكون حمددا يف االإعالن .وجيوز أيضا حسب االإعالن
يف أي وقت مبوجب اإخطار موجه اإىل املدير العام ،ويدخل حسب االإعالن حزي النفاذ بعد
شهر من ّ
تسمل املدير العام اإايه أو يف أي اترخي الحق يكون حمددا يف االإعالن .وإاذا مل يكن
من اإعالن أو ذا مت حسب االإعالن ،يطبق املس توى واحد عىل رمس التعيني املعياري عىل
ذكل الطرف املتعاقد.
([ )2موعد اس تحقاق الرسوم] يس تحق تسديد الرسوم املشار اإلهيا يف الفقرة ( )1عند
اإيداع الطلب ادلويل رشط مراعاة الفقرة ( ،)3عدا أن رمس النرش جيوز تسديده الحق اا وفق اا
للقاعدة ()3(16أ) اإذا تضمن الطلب ادلويل الامتس اا بتأجيل النرش.
([ )3تسديد رمس التعيني الفردي يف دفعتني] (أ) جيوز أن يرد يف اإعالن مو ّجه بناء
عىل املادة  )2(7من وثيقة  1999أو بناء عىل القاعدة  )1(36أيض اا حتديد أن رمس التعيني
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الفردي املتعلق ابلطرف املتعاقد املعين يسدد يف دفعتني ،وتسدد ادلفعة الوىل وقت اإيداع
الطلب ادلويل والثانية يف اترخي الحق يمت حتديده وفق اا لقانون الطرف املتعاقد املعين.
(ب) يف حال تطبيق الفقرة الفرعية (أ) ،ت ُّفرس االإشارة اإىل رمس التعيني الفردي
الواردة يف الفقرة (()1أ)" "3عىل أهنا اإشارة اإىل ادلفعة الوىل من رمس التعيني الفردي.
(ج) جيوز تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي اإما للمكتب املعين
مبارشة وإاما عن طريق املكتب ادلويل ،حسب ما خيتاره صاحب التسجيل ادلويل .ويف حال
تسديدها للمكتب املعين مبارشة ،يتوىل ذكل املكتب اإخطار املكتب ادلويل بذكل ويتوىل
املكتب ادلويل تدوين ذكل االإخطار يف السجل ادلويل .ويف حال تسديدها عن طريق
املكتب ادلويل ،يتوىل املكتب ادلويل تدوين التسديد يف السجل ادلويل وإاخطار املكتب
املعين بذكل.
(د) يف حال عدم تسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي خالل الفرتة
املطبقة ،خيطر املكتب املعين املكتب ادلويل بذكل ويلمتس منه شطب التسجيل ادلويل يف
السجل ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين .ويتوىل املكتب ادلويل اإجناز ذكل وخيطر به
صاحب التسجيل ادلويل.

القاعدة 13
الطلب ادلويل املودع عن طريق مكتب
([ )1اترخي تسمل املكتب للطلب ادلويل و إاحالته اإىل املكتب ادلويل] اإذا أودع طلب

دويل خيضع لوثيقة  1999حرص ااي عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه املودع،
وجب عىل ذكل املكتب أن خيطر املودع ابلتارخي اذلي تسمل فيه الطلب .ويتوىل ذكل
املكتب اإخطار املكتب ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه الطلب يف الوقت ذاته اذلي حييل فيه
الطلب ادلويل اإىل املكتب ادلويل .ويتوىل املكتب اإخطار املودع بأنه أحال الطلب ادلويل اإىل
املكتب ادلويل.
([ )2رمس االإحاةل] يتوىل املكتب اذلي يقتيض رمس اإحاةل ،حسب ما هو منصوص
عليه يف املادة  )2(4من وثيقة  ،1999اإخطار املكتب ادلويل مببلغ ذكل الرمس اذلي ال ينبغي
أن يتجاوز التاكليف االإدارية املرتتبة عىل تسمل الطلب ادلويل وإاحالته وبتارخي اس تحقاق
ذكل الرمس.
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([ )3اترخي اإيداع الطلب ادلويل يف حال اإيداعه بصورة غري مبارشة] يكون اترخي
اإيداع طلب دويل أودع عن طريق مكتب أحد التارخيني التاليني ،رشط مراعاة
القاعدة :)2(14
" "1التارخي اذلي يتسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل اإذا اكن الطلب
ادلويل خيضع لوثيقة  1999حرص ااي ،رشط أن يتسلمه املكتب ادلويل خالل شهر من
ذكل التارخي؛
" "2والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل يف أية
حاةل أخرى.
([ )4اترخي االإيداع يف حال اكن الطرف املتعاقد اذلي ين متي اإليه املودع يقتيض اإذ اان
أمني اا] ابلرمغ من الفقرة ( ،)3جيوز للطرف املتعاقد اذلي يقتيض قانونه عندما يصبح طرف اا يف
وثيقة  ،1999اإذ اان أمني اا ،أن خيطر املدير العام ،مبوجب اإعالن ،ابالس تعاضة عن فرتة الشهر
املشار اإلهيا يف تكل الفقرة بفرتة س تة أشهر.

القاعدة 14
الفحص يف املكتب ادلويل
([ )1همةل تصحيح اخملالفات] اإذا َّتبني للمكتب ادلويل أن الطلب ادلويل مل يكن

يس تويف الرشوط املطلوبة ،وقت تسلّمه اإايه ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يدعو املودع اإىل
تصحيح ما يلزم خالل ثالثة أشهر اعتبار اا من اترخي ادلعوة اليت يرسلها املكتب ادلويل.
([ )2اخملالفات اليت تؤدي اإىل تأخري اترخي اإيداع الطلب ادلويل] اإذا اكن الطلب
ادلويل ،يف التارخي اذلي تسلّمه فيه املكتب ادلويل ،حيتوي عىل خمالفة مقررة مبثابة خمالفة
تؤدي اإىل تأخري يف اترخي اإيداع الطلب ادلويل ،وجب أن يكون اترخي االإيداع التارخي اذلي
ي ّ
تسمل فيه املكتب ادلويل تصحيح اخملالفة .واخملالفات اليت تؤدي اإىل تأخري يف اترخي اإيداع
الطلب ادلويل يه ما ييل:
(أ) أن ال يكون الطلب ادلويل حمرر اا ابإحدى اللغات املقررة؛
(ب) وأن يكون أحد العنارص التالية غري متوافر يف الطلب ادلويل:
" "1بيان رصحي أو مضين ابلامتس تسجيل دويل بناء عىل وثيقة  1999أو
وثيقة 1960؛
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" "2وبياانت تسمح بتحديد هوية املودع؛
" "3وبياانت اكفية للمتكني من االتصال ابملودع أو وكيهل اإن وجد؛
" "4ونسخة ،أو عينة وفق اا للامدة  "3")1(5من وثيقة  ،1999من لك
تصممي صناعي موضع الطلب ادلويل؛
" "5وتعيني طرف متعاقد واحد عىل القل.
([ )3اعتبار الطلب ادلويل مرتو ااك ور ّد الرسوم] اإذا مل تُس تدرك خمالفة ،غري اخملالفة
املشار اإلهيا يف املادة ()2(8ب) من وثيقة  1999خالل املهةل املشار اإلهيا يف الفقرة (،)1
وجب اعتبار الطلب ادلويل مرتواكا ،ووجب عىل املكتب ادلويل أن يرد أية رسوم مسددة
لقاء ذكل الطلب بعد خصم مبلغ يعادل الرمس السايس.

القاعدة 15
تسجيل التصممي الصناعي يف السجل ادلويل
([ )1تسجيل التصممي الصناعي يف السجل ادلويل] اإذا ّتبني للمكتب ادلويل أن

الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطبقة ،وجب عليه أن يسجل التصممي الصناعي يف
السجل ادلويل ويرسل شهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.
([ )2حمتوايت التسجيل] جيب أن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما ييل:
" "1لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل ،ابس تثناء أية مطالبة ابلولوية
بناء عىل أحاكم القاعدة ()5(7ج) اإذا اكن اترخي االإيداع السابق قبل اترخي اإيداع الطلب
ادلويل بأكرث من س تة أشهر؛
" "2وأية نسخة عن التصممي الصناعي؛
" "3واترخي التسجيل ادلويل؛
" "4ورمق التسجيل ادلويل؛
" "5والصنف املعين من التصنيف ادلويل ،كام حيدده املكتب ادلويل.
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القاعدة 16
تأجيل النرش
([ )1فرتة التأجيل القصوى] (أ) تكون الفرتة املقررة لتأجيل النرش خبصوص طلب
دويل خيضع لوثيقة  1999حرص ااي  30شهر اا اعتبار اا من اترخي االإيداع أو اعتبار اا من اترخي
أولوية الطلب املعين يف حال املطالبة ابلولوية.
(ب) تكون الفرتة القصوى لتأجيل النرش خبصوص طلب دويل خيضع لوثيقة
 1960حرص ااي أو لوثيقة  1999ووثيقة  1960مع اا  12شهر اا اعتبار اا من اترخي االإيداع أو
اعتبار اا من اترخي أولوية الطلب املعين يف حال املطالبة ابلولوية.
([ )2الفرتة املتاحة لسحب التعيني يف حال اس تحاةل التأجيل بناء عىل القانون املطبق]
تكون الفرتة املشار اإلهيا يف املادة  "1")3(11من وثيقة  1999واليت جيوز خاللها للمودع أن
يسحب تعيني طرف متعاقد ال يسمح قانونه بتأجيل النرش شهر اا واحد اا اعتبار اا من اترخي
االإخطار اذلي يرسهل املكتب ادلويل.
([ )3الفرتة املتاحة لتسديد رمس النرش] (أ) يسدد رمس النرش املشار اإليه يف
القاعدة ()1(12أ)" "4يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل انقضاء فرتة التأجيل املطبقة بناء عىل
املادة  )2(11من وثيقة  1999أو املادة ()4(6أ) من وثيقة  ،1960أو يف موعد أقصاه ثالثة
أسابيع قبل اعتبار فرتة التأجيل منقضية وفق اا للامدة ()4(11أ) من وثيقة  1999أو
املادة ()4(6ب) من وثيقة .1960
(ب) قبل انقضاء فرتة تأجيل النرش املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أ) بثالثة أشهر،
يتوىل املكتب ادلويل تذكري صاحب التسجيل ادلويل ،ابإرسال اإشعار غري رمسي ،ابملوعد
القىص لتسديد رمس النرش املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ) ،عند الاقتضاء.
([ )4الفرتة املتاحة لتقدمي النسخ وتسجيل النسخ] (أ) اإذا ِّقدمت ع ّينات عوضا عن
النسخ وفقا للقاعدة َّ ،10
تعني تقدمي تكل النسخ يف موعد أقصاه ثالثة أشهر قبل انقضاء فرتة
تسديد رمس النرش احملدّدة مبوجب الفقرة (()3أ).
(ب) يتوىل املكتب ادلويل تدوين لك نسخة مقدمة بناء عىل الفقرة الفرعية (أ) يف
السجل ادلويل ،رشيطة استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  )1(9و(.)2
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([ )5الرشوط غري املس توفاة] اإذا مل تس توف رشوط الفقرتني ( )3و( ،)4وجب اإلغاء
التسجيل ادلويل والامتناع عن نرشه.

القاعدة 17
نرش التسجيل ادلويل
([ )1موعد النرش] ينرش التسجيل ادلويل يف املواعيد التالية:
" "1فور اا بعد التسجيل اإذا المتس املودع ذكل؛
" "2أو فور اا بعد اترخي انقضاء فرتة تأجيل النرش أو التارخي اذلي يعترب فيه
التأجيل منقضي اا اإذا اكن التأجيل ملمتس اا وظل الالامتس مأخوذ اا يف احلس بان ،رهنا ابلفقرة
الفرعية ""2اثنيا؛
""2اثنيا أو اإذا المتس صاحب التسجيل ذكل ،فورا بعد تسمل املكتب ادلويل
ذلكل الالامتس؛
" "3أو بعد اترخي التسجيل ادلويل ابثين عرش شهر اا يف أية حاةل أخرى أو
يف أقرب وقت ممكن بعد ذكل.
([ )2حمتوايت النرش] جيب أن يشمل نرش التسجيل ادلويل يف النرشة ما ييل:
املدونة يف السجل ادلويل؛
" "1البياانت ّ
" "2ونسخة التصممي الصناعي أو نسخه؛
" "3وبيا اان بتارخي انقضاء فرتة تأجيل النرش أو التارخي اذلي يعترب فيه
التأجيل منقضي اا يف حاةل تأجيل النرش.
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الفصل الثالث
الرفض واالإبطال
القاعدة 18
االإخطار ابلرفض
([ )1فرتة االإخطار ابلرفض] (أ) تكون الفرتة املقررة ل إالخطار برفض أاثر تسجيل
دويل وفق اا للامدة  )2(12من وثيقة  1999أو املادة  )1(8من وثيقة  1960س تة أشهر اعتبار اا
من نرش التسجيل ادلويل كام هو منصوص عليه يف القاعدة .)3(26
(ب) ابلرمغ من الفقرة الفرعية (أ) ،جيوز لي طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب اا
فاحص اا أو ينص قانونه عىل اإماكنية الاعرتاض عىل منح امحلاية أن خيطر املدير العام ،مبوجب
اإعالن ،بأنه يس تعيض عن فرتة الشهر الس تة املشار اإلهيا يف تكل الفقرة الفرعية بفرتة
 12شهر اا يف حال تعيينه بناء عىل وثيقة .1999
(ج) جيوز أيض اا أن يذكر االإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (ب) أن التسجيل
ادلويل يرتب الثر املشار اإليه يف املادة ()2(14أ) من وثيقة  1999يف موعد أقصاه أحد
املوعدين التاليني:
" "1يف موعد حمدد يف االإعالن وجيوز أن يكون الحق اا للتارخي املشار اإليه
يف تكل املادة ولكنه ال جيوز أن يكون بعد ذكل التارخي بأكرث من س تة أشهر؛
" "2أو عندما متنح امحلاية وفق اا لقانون الطرف املتعاقد يف حال مت التخلف،
دون قصد ،عن تبليغ قرار يتعلق مبنح امحلاية خالل الفرتة املطبقة بناء عىل الفقرة الفرعية (أ)
أو (ب) .ويف تكل احلاةل ،خيطر مكتب الطرف املتعاقد املعين املكتب ادلويل بذكل ويسعى
اإىل تبليغ ذكل القرار اإىل صاحب التسجيل ادلويل املعين فور اا بعد ذكل.
([ )2االإخطار ابلرفض] (أ) جيب أن يتعلق أي اإخطار ابلرفض بتسجيل دويل واحد
كام جيب أن يكون مؤرخ اا وموقع اا من املكتب اذلي يوهجه.
(ب) جيب أن يتضمن االإخطار أو يبني ما ييل:
" "1املكتب اذلي و ّجه االإخطار؛
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" "2ورمق التسجيل ادلويل؛
" "3ولك الس باب اليت يستند اإلهيا الرفض ،مصحوبة هبا اإشارة اإىل
الحاكم الساس ية املعنية من القانون؛
" "4واترخي االإيداع ورمقه واترخي الولوية (اإن وجدت) واترخي التسجيل
ورمقه (اإن توافرا) وصورة عن نسخة عن التصممي الصناعي السابق (اإذا اكنت تكل النسخة
متاحة للجمهور) وامس ماكل ذكل التصممي الصناعي وعنوانه ،اإذا اكنت الس باب اليت يستند
اإلهيا الرفض تشري اإىل تشابه مع تصممي صناعي حمل طلب أو تسجيل وطين أو إاقلميي أو
دويل سابق؛
" "5والتصاممي الصناعية اليت يشملها الرفض أو ال يشملها اإذا مل يكن
الرفض يشمل لك التصاممي؛
" "6وما اإذا جاز أن يكون الرفض حمل اإعادة نظر أو طعن ،وإاذا اكن المر
كذكل ،فاملهةل املعقوةل يف ظروف احلال اللامتس اإعادة النظر يف الرفض أو الطعن فيه،
والسلطة اخملتصة ابلبت يف الامتس اإعادة النظر أو الطعن ،عىل أن يبني عند الاقتضاء وجوب
اإيداع الامتس اإعادة النظر أو الطعن عن طريق وكيل يكون هل عنوان يف أرايض الطرف
املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض؛
" "7واترخي النطق ابلرفض.
([ )3االإخطار بتقس مي التسجيل ادلويل] اإذا مت تقس مي التسجيل ادلويل دلى مكتب
طرف متعاقد م ّعني ،عقب اإخطار ابلرفض وفقا للامدة  )2(13من وثيقة  ،1999تذليال
لسبب الرفض املذكور يف ذكل االإخطار ،يتوىل ذكل املكتب اإخطار املكتب ادلويل بتكل
ابملعلومات املتعلقة ابلتقس مي كام هو حمدد يف التعلاميت االإدارية.
([ )4االإخطار بسحب الرفض] (أ) جيب أن يتعلق اإخطار حسب الرفض بتسجيل
وموقعا من املكتب اذلي و ّجه االإخطار.
دويل واحد وجيب أن يكون مؤرخا ّ
(ب) جيب أن يتضمن االإخطار أو ّيبني ما ييل:
" "1املكتب اذلي و ّجه االإخطار،
" "2ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشملها حسب الرفض أو ال يشملها اإذا مل يكن
حسب الرفض يشمل لك التصاممي،
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" "4والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أثر منح امحلاية وفقا

" "5واترخي حسب الرفض.
(ج) جيب أيضا أن يتضمن االإخطار أو ّيبني لك التعديالت ،اإذا عُدل التسجيل
ادلويل يف اإجراء دلى املكتب.
([ )5التدوين] يتوىل املكتب ادلويل تدوين أي اإخطار يتسلمه بناء عىل
الفقرة (()1ج)" "2أو ( )2أو ( )4يف السجل ادلويل ،يكون ،يف حال وجود اإخطار
ابلرفض ،مصحواب ببيان ابلتارخي اذلي أرسل فيه االإخطار ابلرفض اإىل املكتب ادلويل.
([ )6حتويل صور عن االإخطارات] يتوىل املكتب ادلويل حتويل صور عن االإخطارات
اليت يتسلّمها بناء عىل الفقرة (()1ج)" "2أو ( )2أو ( )4اإىل صاحب التسجيل ادلويل.
(18اثنيا)

القاعدة
بيان مبنح امحلاية
([ )1بيان مبنح امحلاية يف حال مل يب ّلغ أي اإخطار ابلرفض] (أ) جيوز للمكتب اذلي مل

يبلّغ اإخطارا ابلرفض أن يرسل اإىل املكتب ادلويل ،خالل الفرتة املطبقة بناء عىل
القاعدة ()1(18أ) أو (ب) ،بياان بأن امحلاية ممنوحة للتصاممي الصناعية ،أو بعض التصاممي
الصناعية ،حسب احلال ،حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين ،علام بأن منح
امحلاية ،يف حال تطبيق القاعدة  ،)3(12يكون رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني
الفردي.
(ب) يرد يف البيان ذكر ما ييل:
" "1املكتب اذلي و ّجه البيان،
" "2ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل اإذا مل يكن البيان
يشمل لك التصاممي،
" "4والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل ،أو س يحدث فيه ،نفس
أثر منح امحلاية وفقا للقانون املطبق،
" "5واترخي البيان.
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(ج) جيب أيضا أن يتضمن البيان أو ّيبني لك التعديالت اإذا عُدل التسجيل
ادلويل يف اإجراء دلى املكتب.
(د) ابلرمغ من الفقرة الفرعية (أ) ،يف حال انطبقت القاعدة ()1(18ج)" "1أو
" ،"2حسب احلال ،أو يف حال ُمنحت امحلاية للتصاممي الصناعية عقب اإدخال تعديالت يف
اإجراء دلى املكتب ،وجب عىل املكتب املذكور أن يرسل اإىل املكتب ادلويل البيان املشار
اإليه يف الفقرة الفرعية (أ).
(ه) جيب أن تكون الفرتة املطبقة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أ) يه الفرتة
املسموح هبا وفقا للقاعدة ()1(18ج)" "1أو " ،"2حسب احلال ،ليك حتدث نفس أثر منح
امحلاية وفقا للقانون املطبق ،فامي يتعلق بتعيني طرف متعاقد أصدر اإعالان وفقا لي من
القاعدتني املذكورتني.
([ )2بيان مبنح امحلاية عقب الرفض] (أ) جيوز للمكتب اذلي بلّغ اإخطارا ابلرفض وقرر
حسب الرفض اإما لكيا وإاما جزئيا ،بدال من أن خيطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة ()4(18أ)،
أن يرسل اإىل املكتب ادلويل بياان بأن امحلاية ممنوحة للتصاممي الصناعية لكها أو بعضها ،حسب
احلال ،مما هو حمل التسجيل ادلويل دلى الطرف املتعاقد املعين ،علام بأن منح امحلاية يكون
رهنا بتسديد ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي يف حال تطبيق القاعدة .)3(12
(ب) يرد يف البيان ذكر ما ييل:
" "1املكتب اذلي و ّجه االإخطار،
" "2ورمق التسجيل ادلويل،
" "3والتصاممي الصناعية اليت يشملها التسجيل ادلويل أو ال يشملها اإذا مل
يكن البيان يشمل لك التصاممي،
" "4والتارخي اذلي أحدث فيه التسجيل ادلويل نفس أثر منح امحلاية وفقا
للقانون املطبق،
" "5واترخي البيان.
(ج) جيب أيضا أن يتضمن البيان أو ّيبني لك التعديالت اإذا عُدل التسجيل
ادلويل يف اإجراء دلى املكتب.
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([ )3التدوين و إاعالم صاحب التسجيل ادلويل وحتويل الصور] يتوىل املكتب ادلويل
تدوين أي بيان يتسلمه بناء عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل وإاعالم صاحب التسجيل
ادلويل بذكل وحتويل صورة عن وثيقة البيان اإىل صاحب التسجيل ادلويل يف حال اكن
البيان مبلّغا أو ميكن نسخه يف شلك وثيقة.

القاعدة 19
حاالت الرفض اخملالفة للصول
([ )1االإخطار اذلي ال يعترب كذكل] (أ) ال يعترب املكتب ادلويل االإخطار ابلرفض

يدونه يف السجل ادلويل يف احلاالت التالية:
كذكل وال ّ
" "1اإذا مل يوحض رمق التسجيل ادلويل املعين ،ما مل تسمح بياانت أخرى يف
االإخطار بتحديد التسجيل املذكور؛
" "2أو اإذا مل يوحض أي سبب للرفض؛
" "3أو اإذا أرسل اإىل املكتب ادلويل بعد انقضاء الفرتة املطبقة بناء عىل
القاعدة .)1(18
(ب) يف حال تطبيق الفقرة الفرعية (أ) ،جيب عىل املكتب ادلويل أن يرسل
صورة من االإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل ،ويبلّغ يف الوقت ذاته صاحب التسجيل
ادلويل واملكتب اذلي أرسل االإخطار ابلرفض أنه ال يعترب االإخطار اإخطار اا ابلرفض ،ويوحض
أس باب ذكل ،اإال اإذا اس تحال عليه حتديد التسجيل ادلويل املعين.
([ )2االإخطار اخملالف للصول] اإذا اكن االإخطار ابلرفض
" "1غري موقع ابمس املكتب اذلي بلّغ الرفض ،أو ال يس تويف الرشوط
املنصوص علهيا يف القاعدة 2؛
" "2أو ال يس تويف رشوط القاعدة ()2(18ب)" ،"4عند الاقتضاء؛
" "3أو ال يبني عند الاقتضاء السلطة اخملتصة ابلبت يف الامتس اإعادة النظر
أو الطعن واملهةل املطبقة املعقوةل يف ظروف احلال لتقدمي ذكل الالامتس أو الطعن
(القاعدة ()2(18ب)")"6؛
" "4أو ال يبني اترخي النطق ابلرفض (القاعدة ()2(18ب)")"7؛
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يدون الرفض يف السجل ادلويل وحييل صورة من
وجب عىل املكتب ادلويل مع ذكل أن ّ
االإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل .وعىل املكتب ادلويل أن يدعو املكتب اذلي بلّغ
الرفض اإىل تصحيح اإخطاره بدون تأخري ،اإذا المتس ذكل صاحب التسجيل ادلويل.

القاعدة 20
االإبطال دلى أطراف متعاقدة معينة
([ )1حمتوايت االإخطار ابالإبطال] اإذا ُأبطلت الاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف

أرايض طرف متعاقد معني ومل يعد االإبطال حمل أي اإعادة نظر أو طعن ،وجب عىل مكتب
الطرف املتعاقد اذلي نطقت سلطته اخملتصة ابالإبطال أن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف حال
اكن عىل عمل به .وجيب أن يبني االإخطار ما ييل:
" "1السلطة اليت نطقت ابالإبطال؛
" "2وأن االإبطال مل يعد حمل أي طعن؛
" "3ورمق التسجيل ادلويل؛
" "4والتصاممي الصناعية اليت يشملها االإبطال أو ال يشملها اإذا مل يكن
االإبطال يشمل لك التصاممي الصناعية موضع التسجيل ادلويل؛
" "5واترخي النطق ابالإبطال واترخي نفاذه.
([ )2تدوين االإبطال] يتوىل املكتب ادلويل تدوين االإبطال يف السجل ادلويل مع
البياانت الواردة يف االإخطار ابالإبطال.

الفصل الرابع
التغيريات والتصحيحات
القاعدة 21
تدوين التغيري
([ )1تقدمي الالامتس] (أ) جيب أن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل عىل
الاس امترة الرمسية املناس بة اإذا اكن الالامتس يتعلق مبا ييل:
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" "1تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك التصاممي الصناعية
حمل التسجيل ادلويل أو بعضها؛
" "2أو تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه؛
" "3أو خت ٍ ّل عن التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أي من الطراف املتعاقدة
املعينة أو مجيعها؛
" "4أو انتقاص من التسجيل ادلويل لقرصه عىل تصممي صناعي واحد أو
أكرث من التصاممي الصناعية حمل التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أي من الطراف املتعاقدة
املعينة أو مجيعها.
(ب) جيب أن يقدم الالامتس ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،جيوز
للامكل اجلديد أن يقدم الامتس اا لتدوين تغيري يف امللكية ،برشط مراعاة ما ييل:
" "1أن يكون الالامتس موقع اا من صاحب التسجيل ادلويل؛
" "2أو أن يكون الالامتس موقع اا من املاكل اجلديد ومصحو ااب بوثيقة تُقدّم
دليال عىل أن املاكل اجلديد هو فامي يبدو اخللف الرشعي لصاحب التسجيل ادلويل.
([ )2حمتوايت الالامتس] جيب أن يتضمن الامتس تدوين التغيري أو يبني ما ييل
ابالإضافة اإىل التغيري امللمتس:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين؛
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل ،ما مل يكن التغيري يتعلق ابمس
الوكيل أو عنوانه؛
" "3وامس املاكل اجلديد للتسجيل ادلويل وعنوانه ،مب َّينني وفق اا للتعلاميت
االإدارية ،وعنوان بريده االإلكرتوين ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل؛
" "4والطرف املتعاقد أو الطراف املتعاقدة مما يس تويف املاكل اجلديد
ابلنس بة اإليه الرشوط اليت تؤههل ليكون صاحب تسجيل دويل ،يف حال تغيري يف ملكية
التسجيل ادلويل؛
" "5وأرقام التصاممي الصناعية والطراف املتعاقدة املعينة اليت يتعلق هبا
التغيري يف امللكية ،يف حال تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ال يتعلق بلك التصاممي الصناعية
ولك الطراف املتعاقدة؛
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" "6ومبلغ الرسوم املسددة وطريقة تسديدها أو أمر اا ابقتطاع مبلغ الرسوم
املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتعريف الطرف اذلي يبارش التسديد أو
يأمر ابقتطاع املبلغ.
([ )3الالامتس غري املقبول] ال جيوز تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل ابلنس بة اإىل
طرف متعاقد َّ
معني اإذا مل يكن ذكل الطرف املتعاقد ُم َلزم اا بوثيقة يكون الطرف املتعاقد أو
أحد الطراف املتعاقدة ،مما هو َّ
مبني بناء عىل الفقرة (ُ ،"4")2م َلزم اا هبا.
([ )4الالامتس اخملالف للصول] اإذا مل يس توف الالامتس الرشوط املطبقة ،وجب عىل
املكتب ادلويل أن خيطر صاحب التسجيل ادلويل بذكل .وإاذا قدم الالامتس خشص يدعي أنه
املاكل اجلديد ،وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر الشخص املذكور بذكل.
([ )5املهةل املسموح هبا الس تدراك اخملالفة] جيوز اس تدراك اخملالفة خالل ثالثة أشهر
من التارخي اذلي يوجه فيه املكتب ادلويل االإخطار ابخملالفة .وإاذا مل تس تدرك اخملالفة خالل
فرتة الشهر الثالثة املذكورة ،وجب اعتبار الالامتس مرتواكا وتوىل املكتب ادلويل توجيه
اإخطار بذكل يف الوقت نفسه اإىل صاحب التسجيل ادلويل والشخص اذلي يدعي أنه املاكل
اجلديد اإذا قدم الالامتس ذكل الشخص .وير ّد املكتب ادلويل أية رسوم مسددة ،بعد خصم
مبلغ يساوي نصف الرسوم املعنية.
([ )6تدوين التغيري واالإخطار به] (أ) يتوىل املكتب ادلويل فور اا تدوين التغيري يف
السجل ادلويل وإاعالم صاحب التسجيل ادلويل بذكل ،رشط أن يكون الالامتس سلاميا .ويف
حال تدوين تغيري يف امللكية ،يتوىل املكتب ادلويل اإعالم صاحب التسجيل ادلويل اجلديد
وصاحب التسجيل ادلويل السابق.
يدون التغيري ابلتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس مس توفي اا
(ب) َّ
الرشوط املطبقة .وإاذا ورد يف الالامتس أن التغيري ينبغي تدوينه بعد تغيري أخر أو بعد جتديد
التسجيل ادلويل ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يلزتم بذكل.
(ج) مىت ِّدون تغيري يف امللكية بناء عىل الامتس قدَّمه املاكل اجلديد مع اال بأحاكم
الفقرة الفرعية (()1ب)" "2وو َّجه املاكل السابق اعرتاض اا كتابي اا عىل التغيري اإىل املكتب
يدونُ .وخيطر املكتب ادلويل الك الطرفني بذكل
ادلويل ،اع ُترب التغيري كنه مل َّ
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يدون حتويل التسجيل ادلويل أو نقهل بطريقة
([ )7تدوين تغيري جزيئ يف امللكية] ّ
أخرى ابلنس بة اإىل بعض التصاممي الصناعية فقط أو بعض الطراف املتعاقدة املعينة فقط يف
السجل ادلويل برمق التسجيل ادلويل اذلي مت حتويل جزء منه أو نقهل بطريقة أخرى .ويشطب
يدون كتسجيل دويل
احملول أو املنقول بطريقة أخرى برمق التسجيل ادلويل املذكور و َّ
اجلزء َّ
منفصل .وجيب أن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل رمق التسجيل ادلويل اذلي مت حتويل جزء
منه أو نقهل بطريقة أخرى مع حرف التيين كبري.
([ )8تدوين دمج تسجيالت دولية] اإذا أصبح الشخص ذاته صاحب تسجيلني
دوليني أو أكرث نتيجة تغيري جزيئ يف امللكية ،وجب دمج التسجيالت بناء عىل طلب
الشخص املذكور ،وتطبق الفقرات من ( )1اإىل ( )6مع ما يلزم من تبديل .وجيب أن حيمل
التسجيل ادلويل النامج عن ادلمج رمق التسجيل ادلويل اذلي مت حتويل جزء منه أو نقهل
بطريقة أخرى مع حرف التيين كبري عند الاقتضاء.
(21اثنيا)

القاعدة
االإعالن عن أن التغيري يف امللكية ليس هل أثر
([ )1االإعالن وأثره] جيوز ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يعلن أن التغيري يف

املدون يف السجل ادلويل ليس هل أثر يف أرايض الطرف املتعاقد املذكور .ويرتتب
امللكية ّ
عىل هذا االإعالن ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور أن التسجيل ادلويل املعين يظل
ابمس الناقل.
([ )2حمتوايت االإعالن] َّ
يبني يف االإعالن املشار اإليه يف الفقرة ( )1ما يأيت:
(أ) الس باب النافية لي أثر يرتتب عىل تغيري امللكية،
(ب) الحاكم الساس ية املعنية من القانون،
(ج) التصاممي الصناعية اليت يتعلق هبا االإعالن ،اإذا اكن هذا االإعالن ال يتعلق
جبميع التصاممي الصناعية اليت خضعت لتغيري امللكية،
(د) اإماكنية اإعادة النظر يف هذا االإعالن أو الطعن فيه ،وإاذا اكن المر كذكل،
فاملهةل املعقوةل يف ظروف احلال اللامتس اإعادة النظر يف االإعالن أو الطعن فيه ،والسلطة
اخملتصة ابلبت يف الامتس اإعادة النظر أو الطعن ،عىل أن يبني عند الاقتضاء وجوب اإيداع
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الامتس اإعادة النظر أو الطعن بوساطة وكيل يكون هل عنوان يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي
أصدر مكتبه االإعالن.
([ )3همةل االإعالن] ُيرسل االإعالن املشار اإليه يف الفقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل يف
غضون س تة أشهر من اترخي نرش تغيري امللكية املذكور أو يف غضون همةل الرفض املطبقة وفقا
للامدة  )2(12من وثيقة  1999أو املادة  )1(8من وثيقة  ،1960مع الخذ ابلتارخي اذلي
ينقيض أخرا.
يدون املكتب
([ )4تدوين االإعالن واالإخطار به والتعديل الالحق للسجل ادلويل] ّ
ادلويل يف السجل ادلويل أي اإعالن أجري وفقا للفقرة ( ،)3وأن يعدّ ل السجل ادلويل،
حبيث يكون ذكل اجلزء من التسجيل ادلويل اذلي خضع ل إالعالن املذكور من مدوان
املكتب
كتسجيل دويل منفصل ابمس صاحب التسجيل ادلويل السابق (الناقل) .وخيطر ُ
ادلويل صاحب التسجيل ادلويل السابق (الناقل) وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد (املنقول
اإليه) بذكل.
([ )5حسب االإعالن] جيوز حسب أي اإعالن أجري وفقا للفقرة ( ،)3جزئيا أو لكيا.
يدون املكتب ادلويل هذا السحب يف
و َ
يرسل اإخطار اإىل املكتب ادلويل بسحب االإعالن ،و ّ
صاحب
السجل ادلويل .ويعدّ ل املكتب ادلويل السجل ادلويل بناء عىل ذكل ،وخيطر
َ
التسجيل ادلويل السابق (الناقل) وصاحب التسجيل ادلويل اجلديد (املنقول اإليه) بذكل.

القاعدة 22
تصحيحات يف السجل ادلويل
([ )1التصحيح] اإذا رأى املكتب ادلويل من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب صاحب
التسجيل ادلويل أن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأ يتعلق بتسجيل دويل ،وجب عليه أن
يُع ّدل السجل ويُعمل صاحب التسجيل ادلويل بذكل.
([ )2رفض أاثر التصحيح] حيق ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يعلن يف اإخطار
مو ّجه اإىل املكتب ادلويل أنه يرفض الاعرتاف ابلاثر املرتتبة عىل التصحيح .وتطبق أحاكم
القواعد  18اإىل  19مع ما يلزم من تبديل.
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الفصل اخلامس
التجديدات
القاعدة 23
االإشعار غري الرمسي ابنقضاء املدة
قبل انقضاء مدة مخس س نوات بس تة أشهر ،يرسل املكتب ادلويل اإىل صاحب
التسجيل ادلويل والوكيل اإن وجد ،اإشعار اا ّيبني فيه اترخي انقضاء التسجيل ادلويل .وال يُعترب
عدم تسمل االإشعار املذكور عذر اا لعدم مراعاة أية همةل مشار اإلهيا يف القاعدة .24

القاعدة 24
تفاصيل التجديد
([ )1الرسوم] (أ) جيدد التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية:
" "1رمس أسايس؛
" "2ورمس تعيني معياري عن لك طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل وثيقة 1999
ومل يتقدَّم ابإعالن بناء عىل املادة  )2(7من وثيقة  ،1999وعن لك طرف متعاقد َّ
معني بناء
عىل وثيقة  ،1960من املنشود جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإليه؛
" "3ورمس تعيني فردي عن لك طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل وثيقة 1999
تقدَّم ابإعالن بناء عىل املادة  )2(7من وثيقة  1999ومن املنشود جتديد التسجيل ادلويل
ابلنس بة اإليه.
(ب) يرد ذكر مبالغ الرسوم املشار اإلهيا يف البندين " "1و" "2من الفقرة
الفرعية (أ) يف جدول الرسوم.
(ج) تسدد الرسوم املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أ) يف موعد أقصاه التارخي اذلي
جيب أن جيدد فيه التسجيل ادلويل .ومع ذكل ،جيوز تسديد تكل الرسوم خالل س تة أشهر
من التارخي اذلي جيب أن جيدد فيه التسجيل ادلويل ،رشط أن يسدد يف الوقت ذاته املبلغ
االإضايف احملدد يف جدول الرسوم.

100

الالحئة التنفيذية املشرتكة

(د) لك مبلغ مسدد لغراض التجديد يتسلمه املكتب ادلويل قبل التارخي اذلي
جيب جتديد التسجيل ادلويل فيه بأكرث من ثالثة أشهر يعترب كام لو اكن قد مت تسلمه قبل
ذكل التارخي بثالثة أشهر.
([ )2تفاصيل أخرى] (أ) اإذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد
التسجيل ادلويل
" "1ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معني،
" "2أو ابلنس بة اإىل أي تصممي صناعي من التصاممي موضع
التسجيل ادلويل،
وجب أن يكون تسديد الرسوم املطلوبة مصحو ااب بترصحي يبني الطرف املتعاقد أو أرقام
التصاممي الصناعية اليت ال ينشد جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإلهيا.
(ب) اإذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل
طرف متعاقد معني عىل الرمغ من انقضاء املدة القصوى محلاية التصاممي الصناعية يف ذكل
الطرف املتعاقد ،فاإن تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا فهيا رمس التعيني املعياري أو رمس التعيني
الفردي ،حسب احلال ،ابلنس بة اإىل ذكل الطرف املتعاقد ،جيب أن يكون مصحو ااب بترصحي
يدون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل ابلنس بة اإىل ذكل
يفيد بأنه جيب أن ّ
الطرف املتعاقد.
(ج) اإذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل
مدون يف السجل ادلويل ذلكل الطرف املتعاقد
طرف متعاقد معني عىل الرمغ من رفض ّ
ابلنس بة اإىل لك التصاممي الصناعية املعنية ،فاإن تسديد الرسوم املطلوبة ،مبا فهيا رمس التعيني
املعياري أو رمس التعيني الفردي ،حسب احلال ،ابلنس بة اإىل ذكل الطرف املتعاقد ،جيب أن
يدون جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل
يكون مصحو ااب بترصحي حيدد أنه جيب أن َّ
ابلنس بة اإىل ذكل الطرف املتعاقد.
(د) ال جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أي طرف متعاقد َّ
معني يتعلق
مدون بناء عىل
مدون للك التصاممي الصناعية بناء عىل القاعدة  20أو خت ٍ ّل ّ
به اإبطال ّ
القاعدة  .21وال جيوز جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل أي طرف متعاقد َّ
معني فامي يتعلق
مدون يف ذكل الطرف املتعاقد بناء عىل القاعدة 20
ابلتصاممي الصناعية اليت اكنت حمل اإبطال ّ
مدون بناء عىل القاعدة .21
أو حمل انتقاص ّ
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([ )3الرسوم الناقصة] (أ) اإذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل أقل من املبلغ املطلوب
للتجديد ،وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل احملمتل
فور اا ويف الوقت ذاته .وجيب أن يرد يف االإخطار حتديد املبلغ املتبقي الواجب تسديده.
(ب) اإذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل أقل من املبلغ املطلوب لغراض التجديد بعد
انقضاء فرتة الشهر الس تة املشار اإلهيا يف الفقرة (()1ج) ،وجب عىل املكتب ادلويل أال
يدون التجديد وأن ير ّد املبلغ اذلي تسلمه وخيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل
ّ
ووكيهل احملمتل.

القاعدة 25
تدوين التجديد والشهادة
يدون التجديد يف السجل ادلويل ابلتارخي اذلي
([ )1تدوين التجديد واترخي نفاذه] ّ

وجب فيه اإجراؤه ،حىت اإذا ُسددت الرسوم املطلوبة لغراض التجديد خالل فرتة االإهمال
املشار اإلهيا يف القاعدة ()1(24ج).
([ )2الشهادة] يتوىل املكتب ادلويل اإرسال شهادة جتديد اإىل صاحب
التسجيل ادلويل.

الفصل السادس
النرش
القاعدة 26
النرش
([ )1معلومات بشأن التسجيالت ادلولية] ينرش املكتب ادلويل يف النرشة

البياانت الوجهية املتعلقة مبا ييل:
" "1التسجيالت ادلولية وفق اا للقاعدة 17؛
املدونة بناء عىل القاعدتني
" "2وحاالت الرفض واالإخطارات الخرى ّ
 )5(18و(18اثنيا)( )3مع بيان اإماكنية اإعادة النظر أو الطعن من عدهما ومن غري ذكر
أس باب الرفض؛
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املدونة بناء عىل القاعدة )2(20؛
" "3وحاالت االإبطال ّ
" "4والتغيريات يف امللكية وحاالت ادلمج والتغيريات يف أسامء أحصاب
املدونة بناء عىل القاعدة 21؛
التسجيالت ادلولية أو عناويهنم وحاالت التخيل والانتقاص ّ
" "5والتصحيحات املبارشة بناء عىل القاعدة 22؛
املدونة بناء عىل القاعدة )1(25؛
" "6والتجديدات ّ
" "7والتسجيالت ادلولية غري اجملددة؛
املدونة بناء عىل القاعدة ()3(12د)؛
" "8وحاالت الشطب ّ
" "9واالإعالانت عن أ ّن التغيري يف امللكية ليس هل أثر وحاالت حسب تكل
املدونة بناء عىل القاعدة (21اثنيا).
االإعالانت ّ
([ )2معلومات بشأن االإعالانت ومعلومات أخرى] ينرش املكتب ادلويل عىل موقع
املنظمة عىل االإنرتنت لك اإعالن يتقدم به طرف متعاقد بناء عىل وثيقة  1999أو وثيقة
 1960أو هذه الالحئة التنفيذية وقامئة ابلايم اليت ال يكون فهيا املكتب ادلويل مفتوح اا
للجمهور خالل الس نة التقوميية اجلارية والتالية لها.
([ )3طريقة نرش النرشة] تُنرش النرشة عىل موقع املنظمة عىل االإنرتنت .وحيل لك عدد
ينرش من النرشة حمل اإرسال النرشة املشار اإليه يف املادتني ()3(10ب) و )4(16من وثيقة
 1999واملادة ()3(6ب) من وثيقة  ،1960ويُعترب لك مكتب معين كام لو اكن قد ّ
تسمل لك
عدد من النرشة يف اترخي نرشها عىل موقع املنظمة عىل االإنرتنت ،لغراض املادة  )2(8من
وثيقة .1960

الفصل السابع
الرسوم
القاعدة 27
مبالغ الرسوم وتسديدها
([ )1مبالغ الرسوم] حتدد مبالغ الرسوم املس تحقة بناء عىل وثيقة  1999ووثيقة 1960
وهذه الالحئة التنفيذية يف جدول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنفيذية واذلي يعد جزء اا ال
يتجزأ مهنا ،ما عدا رسوم التعيني الفردية املشار اإلهيا يف القاعدة ()1(12أ)"."3
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([ )2نظام التسديد] (أ) تسدد الرسوم للمكتب ادلويل مبارشة ،مع مراعاة الفقرة
الفرعية (ب) والقاعدة ()3(12ج).
(ب) اإذا أودع الطلب ادلويل عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه
املودع ،جاز تسديد الرسوم املس تحقة لقاء ذكل الطلب عن طريق ذكل املكتب اإذا اكن
يقبل حتصيل تكل الرسوم وحتويلها واكن املودع أو صاحب التسجيل ادلويل يرغب يف ذكل.
ويتوىل املكتب اذلي يقبل حتصيل الرسوم وحتويلها اإخطار املدير العام بذكل.
([ )3طريقة تسديد الرسوم] تسدد الرسوم للمكتب ادلويل وفق اا للتعلاميت االإدارية.
([ )4البياانت املصاحبة للتسديد] عند تسديد أي رمس للمكتب ادلويل ،جيب
بيان ما ييل:
" "1امس املودع والتصممي الصناعي املعين وسبب التسديد ،قبل اإجراء
التسجيل ادلويل؛
" "2وامس صاحب التسجيل ادلويل املعين ورمق التسجيل ادلويل وسبب
التسديد ،بعد اإجراء التسجيل ادلويل.
([ )5اترخي التسديد] (أ) يعترب الرمس مسدد اا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل
فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب ،رشط مراعاة القاعدة ()1(24د) والفقرة الفرعية (ب).
(ب) اإذا اكن املبلغ املطلوب متوفر اا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل و ّ
تسمل
ذكل املكتب تعلاميت من صاحب احلساب ابقتطاع املبلغ ،فاإن الرمس يعترب مسدد اا للمكتب
ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل طلب اا دولي اا أو الامتس اا لتدوين تغيري أو تعلاميت
لتجديد تسجيل دويل.
([ )6تغيري مبلغ الرسوم] (أ) اإذا أودع الطلب ادلويل عن طريق مكتب الطرف
املتعاقد اذلي ينمتي اإليه املودع وحصل تغيري يف مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لقاء اإيداع
الطلب ادلويل ما بني التارخي اذلي تسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل من هجة والتارخي
اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل من هجة أخرى ،فاإن الرمس املطبق يكون
الرمس النافذ يف التارخي الس بق من بني هذين التارخيني.
(ب) اإذا حصل تغيري يف مبلغ الرسوم الواجب تسديدها لتجديد تسجيل دويل ما
بني اترخي التسديد واترخي اس تحقاق التجديد ،فاإن الرمس املطبق يكون الرمس النافذ يف اترخي
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التسديد أو التارخي اذلي يعترب مبثابة اترخي التسديد بناء عىل القاعدة ()1(24د) .ويف حاةل
تسديد الرمس بعد اترخي الاس تحقاق ،فاإن الرمس املطبق يكون الرمس النافذ يف اترخي
الاس تحقاق.
(ج) اإذا حصل تغيري يف مبلغ أي رمس خالف الرسوم املشار اإلهيا يف الفقرتني
الفرعيتني (أ) و(ب) ،فاإن املبلغ املطبق يكون املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب
ادلويل الرمس.

القاعدة 28
معةل تسديد الرسوم
([ )1الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية] يمت التسديد يف لك احلاالت بناء عىل هذه

الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية ،حىت اإذا سددت الرسوم عن طريق
حصلها بعمةل أخرى.
مكتب َّ
([ )2حتديد مبـلغ رسـوم التعيني الفردية ابلعمةل السويرسية] (أ) اإذا تقدم طرف متعاقد
ابإعالن بناء عىل املادة  )2(7من وثيقة  1999أو القاعدة  )1(36يعرب فيه عن رغبته يف
حتصيل رمس تعيني فردي ،وجب عليه أن ّيبني للمكتب ادلويل مبلغ الرمس حمسو ااب ابلعمةل
اليت يس تعملها مكتبه.
(ب) اإذا ورد حتديد الرمس يف االإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية (أ) بعمةل
خالف العمةل السويرسية ،فاإن املدير العام حيدد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية عىل
أساس سعر الرصف الرمسي للمم املتحدة ،بعد التشاور مع مكتب الطرف املتعاقد املعين.
(ج) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي للمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت
حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ رمس التعيني الفردي يزيد عىل سعر الرصف الخري املطبق
لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أو يقل عنه بنس بة  %5عىل القل خالل أكرث من
ثالثة أشهر متتالية ،جاز ملكتب ذكل الطرف املتعاقد أن يطلب اإىل املدير العام أن حيدد
مبلغ اا جديد اا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أساس سعر الرصف الرمسي للمم املتحدة املطبق
يف اليوم السابق لتارخي تقدمي ذكل الطلب .ويتخذ املدير العام االإجراءات الالزمة لهذا
الغرض .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار اا من التارخي اذلي حيدده املدير العام ،رشط أن يقع ذكل
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التارخي بعد شهر عىل القل وشهرين عىل الكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة
عىل االإنرتنت.
(د) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي للمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت
حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ رمس التعيني الفردي يقل بنس بة  %10عىل القل عن سعر
الرصف الخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية خالل أكرث من ثالثة أشهر
متتالية ،فاإن املدير العام حيدد مبلغ اا جديد اا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أساس سعر
الرصف الرمسي الراهن للمم املتحدة .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار اا من التارخي اذلي حيدده
املدير العام ،رشط أن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل القل وشهرين عىل الكرث من اترخي
نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل االإنرتنت.

القاعدة 29
تدوين مبالغ الرسوم حلساب الطراف املتعاقدة املعنية
يقيد لك رمس تعيني معياري أو فردي يسدد للمكتب ادلويل عن الطرف املتعاقد
حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل للشهر اذلي مت فيه تدوين
التسجيل ادلويل أو التجديد اذلي سدد عنه ذكل الرمس ،أو ما أن يتسمل املكتب ادلويل
ادلفعة الثانية من رمس التعيني الفردي اإن تعلق المر بدفعة اثنية.
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الفصل الثامن [حذف]

القاعدة [ 30حذفت]
القاعدة [ 31حذفت]
الفصل التاسع
أحاكم متنوعة
القاعدة 32
مس تخرجات وصور ومعلومات بشأن التسجيالت ادلولية املنشورة
([ )1الرشوط الشلكية] جيوز لي خشص أن حيصل من املكتب ادلويل عىل أي مما

ييل خبصوص تسجيل دويل منشور مقابل تسديد رمس ُحيدد مبلغه يف جدول الرسوم:
" "1مس تخرجات من السجل ادلويل؛
مدونة يف السجل ادلويل أو عن عنارص
" "2وصور ُمصدَّقة عن أمور ّ
واردة يف ملف التسجيل ادلويل؛
مدونة يف السجل ادلويل أو عن عنارص
" "3وصور غري ُمصدَّقة عن أمور ّ
واردة يف ملف التسجيل ادلويل؛
" "4ومعلومات كتابية عن حمتوايت السجل ادلويل أو عن ملف
التسجيل ادلويل؛
" "5وصورة مشس ية عن ع ّيِنة من الع ّيِنات.
([ )2االإعفاء من التصديق أو أي نوع أخر من التوثيق] ال جيوز لية سلطة من
سلطات أي طرف متعاقد أن تقتيض التصديق أو التوثيق بأي شلك أخر عىل واثئق من
النوع املشار اإليه يف الفقرة ( "1")1و" "2مما حيمل خمت املكتب ادلويل وتوقيع املدير العام أو
خشص يترصف ابلنيابة عنه ،أو أن يلمتس تصديق ذكل اخلمت أو التوقيع من أي خشص أو أية
سلطة أخرى .وترسي هذه الفقرة مع ما يلزم من تبديل عىل شهادة التسجيل ادلويل املشار
اإلهيا يف القاعدة .)1(15
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القاعدة 33
تعديل بعض القواعد
([ )1رشط االإجامع] يقتيض تعديل الحاكم التالية من هذه الالحئة التنفيذية اإجامع
الطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة :1999
" "1القاعدة )4(13؛
" "2والقاعدة .)1(18
([ )2رشط أغلبية الربعة أخامس] يقتيض تعديل الحاكم التالية من الالحئة التنفيذية
والفقرة ( )3من هذه القاعدة أغلبية أربعة أخامس الطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة :1999
" "1القاعدة )7(7؛
" "2والقاعدة ()3(9ب)؛
" "3والقاعدة ()1(16أ)؛
" "4والقاعدة ."3")1(17
([ )3االإجراءات] جيب اإرسال أي اقرتاح لتعديل حمك من الحاكم املشار اإلهيا يف
الفقرة ( )1أو ( )2اإىل لك الطراف املتعاقدة قبل شهرين عىل القل من افتتاح دورة امجلعية
املدعوة اإىل اختاذ قرار بشأن الاقرتاح.

القاعدة 34
التعلاميت االإدارية
([ )1وضع التعلاميت االإدارية واملسائل اليت تشملها] (أ) يضع املدير العام التعلاميت

االإدارية .وهل أن يعدلها .وعليه أن يستشري ماكتب الطراف املتعاقدة خبصوص التعلاميت
االإدارية املقرتحة أو التعديالت اليت تقرتهحا الطراف املتعاقدة.
(ب) جيب أن تتناول التعلاميت االإدارية املسائل اليت تشري اإلهيا هذه الالحئة
التنفيذية رصاحة ابالقرتان بتكل التعلاميت كام جيب أن تتناول التفاصيل املتعلقة بتطبيق هذه
الالحئة التنفيذية.
([ )2سلطة امجلعية] للجمعية أن تدعو املدير العام اإىل تعديل أي حمك من أحاكم
التعلاميت االإدارية وعىل املدير العام أن يبارش ذكل.
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([ )3النرش واترخي نفاذه] (أ) تنرش التعلاميت االإدارية وأي تعديل يطرأ علهيا عىل موقع
املنظمة عىل االإنرتنت.
(ب) يرد يف لك نرشة حتديد التارخي اذلي تصبح فيه الحاكم املنشورة انفذة.
وجيوز أن ختتلف التوارخي ابختالف الحاكم ،عىل أنه ال جيوز اإعالن نفاذ أي حمك قبل نرشه
عىل موقع املنظمة عىل االإنرتنت.

([ )4تنازع التعلاميت االإدارية مع وثيقة  1999أو وثيقة  1960أو هذه الالحئة
التنفيذية] يف حال تنازع أي حمك من أحاكم التعلاميت االإدارية وأي حمك من أحاكم وثيقة

 1999أو وثيقة  1960أو هذه الالحئة التنفيذية ،تكون الغلبة للحمك الوارد يف الوثيقة املعنية
أو هذه الالحئة التنفيذية.

القاعدة 35
اإعالانت الطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 1999
([ )1تقدمي االإعالانت ودخولها حزي التنفيذ] تطبق املادة  )1(30و( )2من وثيقة

 1999مع ما يلزم من تبديل عىل تقدمي أي اإعالن بناء عىل القاعدة  )1(8أو ()3(9أ) أو
 )4(13أو ()1(18ب) وعىل دخوهل حزي التنفيذ.
([ )2حسب االإعالانت] جيوز حسب أي اإعالن مشار اإليه يف الفقرة ( )1يف أي وقت
اكن مبوجب اإخطار موجه اإىل املدير العام .ويدخل حسب االإعالن حزي النفاذ ما أن يتسمل
املدير العام االإخطار بسحبه أو يف أي اترخي الحق ذلكل َّ
ومبني يف االإخطار .ويف حال التقدم
ابإعالن بناء عىل القاعدة ()1(18ب) ،فاإن حسب االإعالن ال يؤثر يف التسجيل ادلويل اذلي
يكون اترخيه سابق اا للتارخي اذلي يدخل فيه حسب االإعالن حزي التنفيذ.
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القاعدة 36
اإعالانت الطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 1960
([ *)1رمس التعيني الفردي] لغراض املادة (2)1(15ب) من وثيقة  ،1960جيوز لي

طرف متعاقد مبوجب وثيقة  1960يكون مكتبه مكتب اا فاحص اا أن خيطر املدير العام ،مبوجب
اإعالن ،بأن رمس التعيني املعياري املشار اإليه يف القاعدة ()1(12أ)" "2يُس تعاض عنه برمس
تعيني فردي ،خبصوص أي طلب دويل يرد فيه تعيينه بناء عىل وثيقة  ،1960عىل أن يُ َّبني
مبلغ الرمس يف االإعالن مع اإماكنية تغيريه يف اإعالن الحق .وال جيوز أن يكون املبلغ املذكور
أعىل مما يُعادل املبلغ اذلي حيق ملكتب ذكل الطرف املتعاقد أن ُحي ّ ِصهل من املودع مقابل منح
امحلاية لفرتة موازية والعدد ذاته من التصاممي الصناعية ،عىل أن ُختصم من ذكل املبلغ
الوفورات النامجة عن االإجراء ادلويل.
([ )2فرتة امحلاية القصوى] يتوىل لك طرف متعاقد مبوجب وثيقة  1960اإخطار املدير
العام ،مبوجب اإعالن ،بفرتة امحلاية القصوى املنصوص علهيا يف قانونه.
([ )3موعد تقدمي االإعالانت] جيوز تقدمي أي اإعالن بناء عىل الفقرتني ( )1و( )2يف
أحد املوعدين التاليني:
" "1عند اإيداع الوثيقة املشار اإلهيا يف املادة  )2(26من وثيقة  .1960ويف
هذه احلاةل ،تصبح الوثيقة انفذة يف التارخي اذلي تصبح فيه ادلوةل اليت تقدَّمت ابالإعالن ُم َلزمة
هبذه الوثيقة،
*

[مالحظة الويبو] :توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي:
"حتث امجلعية الطراف املتعاقدة اليت تتقدّ م أو تقدمت ابإعالن بناء عىل املادة  )2(7من وثيقة 1999
أو القاعدة  )1(36من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن ّتبني ،يف ذكل االإعالن أو يف اإعالن جديد ،أن
الرمس الفردي الواجب دفعه ُخيفض ليبلغ  %10من املبلغ احملدد (مع حتويل الرمق بكسوره اإىل أقرب رمق بال
كسور) يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان القل منوا املذكورة
يف قامئة المم املتحدة ،أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول العضاء فهيا من البدلان القل منوا.
وحتث امجلعية تكل الطراف املتعاقدة أيضا عىل أن ّتبني أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات ادلولية
اليت يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان القل منوا ،وإاذا مل يكن من
البدلان القل منوا ،فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة
 1999حرصاي".
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" "2أو بعد اإيداع الوثيقة املشار اإلهيا يف املادة  )2(26من وثيقة .1960
ويف هذه احلاةل ،تصبح الوثيقة انفذة بعد شهر من التارخي اذلي ي ّ
تسمل فيه املدير العام الوثيقة
أو يف أي اترخي الحق يكون مب َّينا يف االإعالن ،عىل أال يرسي اإال عىل التسجيل ادلويل اذلي
يكون اترخيه هو اترخي االإعالن الفعيل أو اترخي اا الحق اا هل.

القاعدة 37
أحاكم انتقالية
([ )1الحاكم الانتقالية املتعلقة بوثيقة ( ]1934أ) لغراض هذا احلمك:
 2يونيو 1934؛

" "1تعين عبارة "وثيقة  "1934وثيقة اتفاق الهاي املوقعة يف لندن يف

" "2وتعين عبارة "طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل وثيقة  "1934طرف اا متعاقدا
مدون امسه هبذه الصفة يف السجل ادلويل؛
ّ
" "3وتعترب لك اإشارة اإىل "طلب دويل" أو "تسجيل دويل" ،عند
الاقتضاء ،بأهنا تشمل االإشارة اإىل "اإيداع دويل" كام تشري اإليه وثيقة .1934
(ب) تظل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960ووثيقة  1934التفاق
الهاي ،كام اكنت انفذة قبل  1يناير  ،2010تطبق عىل الطلبات ادلولية املودعة قبل ذكل
التارخي واليت مل تزل قيد النظر يف ذكل التارخي ،وعىل أي طرف متعاقد يكون مع ّينا بناء عىل
وثيقة  1934يف تسجيل دويل انمج عن طلب دويل مودع قبل ذكل التارخي.
([ )2حمك انتقايل يتعلق ابللغات] تظل القاعدة  6النافذة قبل  1أبريل  2010تطبق
عىل الطلبات ادلولية املودعة قبل ذكل التارخي وعىل التسجيالت ادلولية النامجة عهنا.
([ )3حمك انتقايل يتعلق مبوعد النرش] يس متر تطبيق القاعدة  "3")1(17بصيغهتا
النافذة قبل  1يناير  ،2022عىل أي تسجيل دويل ينتج عن طلب دويل ُأودع قبل ذكل
التارخي.
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جدول الرسوم
(انفذ اعتبار اا من  1يناير )2015

ابلفرناكت السويرسية
أو اال :الطلبات ادلولية
.1

.2

.3

*

السايس*

الرمس
 1.1عن تصممي واحد
 2.1عن لك تصممي اإضايف مشمول يف
الطلب ادلويل نفسه
رمس النرش*
 1.2عن لك نسخة تنرش
 2.2عن لك صفحة تظهر علهيا نسخة أو أكرث ،ابالإضافة
اإىل الصفحة الوىل (اإذا اكنت النسخ ورقية)
الرمس االإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف
اإذا اكن عدد اللكامت يفوق املائة*

397
19
17
150
2

ختفض الرسوم الواجب دفعها للمكتب ادلويل لتبلغ  %10من املبلغ احملدد (مع حتويل الرمق بكسوره اإىل
أقرب رمق بال كسور) عىل طلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان القل
منوا املذكورة يف قامئة المم املتحدة ،أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول العضاء فهيا من البدلان
القل منوا .ويط ّبق التخفيض أيضا عىل الطلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف
متعاقد هو من البدلان القل منوا ،وإاذا مل يكن من البدلان القل منوا ،فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية
ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة  1999حرصاي .ويف حال فاق عدد املودعني الواحد ،وجب
أن يس تويف لك واحد املعايري املذكورة.
ويف حال تطبيق التخفيض ،يكون الرمس السايس  40فرناك سويرساي (عن تصممي واحد) وفرنكني اثنني
(عن لك تصممي اإضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه) ،ورمس النرش فرنكني اثنني عن لك نسخة
و 15فرناك سويرساي عن لك صفحة تظهر علهيا نسخة أو أكرث ،ابالإضافة اإىل الصفحة الوىل ،ويكون الرمس
االإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف اإذا اكن عدد اللكامت يفوق املائة ،فرناك واحدا عن لك
مخس لكامت بعد املائة.
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ابلفرناكت السويرسية
.4

**

رمس التعيني املعياري**

 1.4يف حال تطبيق املس توى واحد:
 1.1.4عن تصممي واحد
 2.1.4عن لك تصممي اإضايف
ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه
 2.4يف حال تطبيق املس توى اثنني:
 1.2.4عن تصممي واحد
 2.2.4عن لك تصممي اإضايف
ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه
 3.4يف حال تطبيق املس توى ثالثة:
 1.3.4عن تصممي واحد
 2.3.4عن لك تصممي اإضايف
ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه

42
2
60
20
90
50

ختفض الرسوم املعيارية لتبلغ  %10من املبلغ احملدد (مع حتويل الرمق بكسوره اإىل أقرب رمق بال كسور) عىل
طلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان القل منوا املذكورة يف قامئة المم
املتحدة ،أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول العضاء فهيا من البدلان القل منوا .ويط ّبق التخفيض
أيضا عىل الطلب ادلويل اذلي يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان القل
منوا ،وإاذا مل يكن من البدلان القل منوا ،فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية ويكون الطلب
ادلويل خاضعا لوثيقة  1999حرصاي .ويف حال فاق عدد املودعني الواحد ،وجب أن يس تويف لك واحد
املعايري املذكورة.
ويف حال تطبيق التخفيض ،يكون الرمس التعيني املعياري  4فرناكت سويرسية (عن تصممي واحد) وفرناك
واحدا (عن لك تصممي اإضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه) يف املس توى واحد ،و 6فرناكت سويرسية
(عن تصممي واحد) وفرنكني اثنني (عن لك تصممي اإضايف ومشمول يف الطلب ادلويل نفسه) يف املس توى
اثنني ،و 9فرناكت سويرسية (عن تصممي واحد) و 5فرناكت سويرسية (عن لك تصممي اإضايف ومشمول
يف الطلب ادلويل نفسه) يف املس توى ثالثة.
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ابلفرناكت السويرسية
 .5رمس التعيني الفردي ُ(حيدّد لك طرف متعاقد معين مبلغ

رمس التعيني الفردي اذلي خيصه)
اثني اا[ :حذف]
[حذف]

.6
اثلث اا :جتديد التسجيل ادلويل النامج عن طلب دويل

خيضع لوثيقة  1960أو وثيقة  1999حرص ااي أو جزئي اا

.7

.8



الرمس السايس
 1.7عن تصممي واحد
 2.7عن لك تصممي اإضايف ومشمول
يف التسجيل ادلويل نفسه
رمس التعيني املعياري
 1.8عن تصممي واحد
 2.8عن لك تصممي اإضايف ومشمول
يف التسجيل ادلويل نفسه

200
17
21
1

[مالحظة الويبو] :توصية اعمتدهتا مجعية احتاد الهاي:
"حتث امجلعية الطراف املتعاقدة اليت تتقدّ م أو تقدمت ابإعالن بناء عىل املادة  )2(7من وثيقة 1999
أو القاعدة  )1(36من الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أن ّتبني ،يف ذكل االإعالن أو يف اإعالن جديد ،أن
الرمس الفردي الواجب دفعه ُخيفض ليبلغ  %10من املبلغ احملدد (مع حتويل الرمق بكسوره اإىل أقرب رمق بال
كسور) يف حال تعييهنا يف طلب دويل يكون س ند مودعه الوحيد ارتباطه ببدل من البدلان القل منوا املذكورة
يف قامئة المم املتحدة ،أو مبنظمة حكومية دولية تكون أغلبية ادلول العضاء فهيا من البدلان القل منوا.
وحتث امجلعية تكل الطراف املتعاقدة أيضا عىل أن ّتبني أن التخفيض يطبق أيضا عىل الطلبات ادلولية
اليت يكون س ند مودعه غري الوحيد ارتباطه بطرف متعاقد هو من البدلان القل منوا ،وإاذا مل يكن من
البدلان القل منوا ،فدوةل عضوا يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية ويكون الطلب ادلويل خاضعا لوثيقة
 1999حرصاي".
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ابلفرناكت السويرسية
 .9رمس التعيني الفردي ُ(حيدّد لك طرف متعاقد
رمس التعيني الفردي اذلي خيصه)
 .10رمس اإضايف (عن فرتة اإهمال)
رابع اا[ :حذف]
[ .11حذف]
[ .12حذف]
خامس اا :تدوينات خمتلفة
 .13تغيري يف امللكية
 .14تغيري يف امس صاحب التسجيل أو عنوانه
 1.14عن تسجيل دويل واحد
 2.14عن لك تسجيل دويل اإضايف للامكل ذاته،
يكون مشموال يف الالامتس نفسه
 .15التخيل
 .16الانتقاص
سادس اا :معلومات بشأن تسجيالت دولية منشورة
 .17تقدمي مس تخرج من السجل ادلويل عن
تسجيل دويل منشور

***

 %50من رمس التجديد السايس.

***

144
144
72
144
144

144
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ابلفرناكت السويرسية
.18

.19

.20
.21

.22

.23

تقدمي صور غري معمتدة عن السجل ادلويل
أو عن مستندات من ملف لتسجيل دويل منشور
 1.18عن الصفحات امخلس الوىل
 2.18عن لك صفحة اإضافية بعد الصفحة اخلامسة،
اإذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه
وتتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته
تقدمي صور معمتدة عن السجل ادلويل
أو عن مستندات من ملف لتسجيل دويل منشور
 1.19عن الصفحات امخلس الوىل
 2.19عن لك صفحة اإضافية بعد الصفحة اخلامسة،
اإذا اكنت الصور ملمتسة يف الوقت نفسه
وتتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته
تقدمي صورة مشس ية عن ع ّيِنة
تقدمي معلومات كتابية عن حمتوايت السجل ادلويل
أو عن ملف تسجيل دويل منشور
 1.21عن تسجيل دويل واحد
 2.21عن لك تسجيل دويل اإضايف يتعلق ابملاكل ذاته،
اإذا اكنت املعلومات ذاهتا ملمتسة يف الوقت ذاته
البحث يف قامئة ماليك التسجيالت ادلولية
 1.22عن لك حبث يتعلق ابمس خشص طبيعي أو معنوي
 2.22عن لك تسجيل دويل يكتشف ابالإضافة
اإىل التسجيل الول
رمس اإضايف مقابل تبليغ مس تخرجات أو صور أو معلومات
أو تقارير حبث ابلفاكس

26
2
46
2
57
82
10
82
10
4

116

سابع اا.
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اخلدمات اليت يُق ِّدهما املكتب ادلويل

 .24جيوز للمكتب ادلويل أن ُحي ّ ِصل رساما ،حيدد مقداره بنفسه ،عن اخلدمات اليت ال
يشملها جدول الرسوم.

