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 1املادة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

 :ألغراض هذه املعاهدة، وما مل يذكر خالف ذكل رصاحة

تب"تعين لكمة  "1" ها الطرف " ملكا ِّيلكفالواكةل اليت  ُ
يل العالمات؛ تعاقد  سجا  بتمل

يل"وتعين لكمة  "2" بل " لتسجا قيل عالمة من  تسج
 ما؛ مكتب

يل؛طل" الطلب"وتعين لكمة  "3" للتسجبا  ً 

ّلك طلب أو لك الامتس أو " تبليغ"وتعين لكمة  "4" ّ
يل، مما يودع دلى  تعلق بطلب أو  سجإعالن أو مراسةل أو معلومات أخرى  تت ّ

تب؛  ملكا

رس اإلشارات إىل أي  "5" بأهنا " خشص"تفو
نوي عىل حد سواء؛ يعي وخشص  معإشارات إىل خشص   طب

بارة  "6" يل"عوتعين  شخص " لتسجصاحب ا لا
 املذكور هبذه الصفة يف جسل العالمات؛

بارة  "7" ياانت " جسل العالمات"عوتعين  لبمجموعة ا
ياانت  يالت ولك ا توايت لك ا شمل  تب واليت  باحملفوظة دلى ا سج حم لت لت ملك
يةل اليت ختزن فهيا تكل  يالت، أاي اكنت الو تعلق بلك ا سـاملدونة يف ما  سج ًي لت ّ ّ

ياانت؛  لبا

بارة  "8" تبمإجراء "عوتعين  لك " ملكبارش دلى ا
يل؛ تعلق بطلب أو  تب يف ما  بارشة دلى ا سجإجراء من اإلجراءات ا ي تمل  ملك

بارة  "9" ية ابريس"عوتعين  ية ابريس " قاتفا قاتفا
ية، املوقعة يف ابريس يف  نا ية ا َّمحلاية ا ع لص ها 1883 مارس 20مللك تنقيح، كام مت 

ها؛  يلوتعد
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بارة  "10" يس"عوتعين  نيف  يف ا" تصن ملنشأ لتصنا
يل  سلع واخلدمات ألغراض  يف ادلويل  شأن ا يس  سجمبوجب اتفاق  لل ن تب لتص ن

يس يف  نالعالمات، املوقع يف  يحه وتعديهل؛1957 ون يوي15َّ  تنق، كام مت 

يص"وتعين لكمة  "11" تفاع " خالرت يصا ابال نتر ً خ
تعاقد؛ ناء عىل قانون طرف  مبعالمة   ب

بارة  "12" شخص اذلي" َّاملرخص هل"عوتعين   لا
يص؛  خحيصل عىل تر

بارة  "13" تعاقد"عوتعين  لك دوةل أو " ملالطرف ا
ية دوية تكون طرفا يف هذه املعاهدة؛ ًنظمة حكو ل م  م

بارة  "14" دعوة " املؤمتر ادلبلومايس"عوتعين 
تعاقدة ألغراض مراجعة أو تعديل املعاهدة؛  ملاألطراف ا

ية"وتعين لكمة  "15" شار إلهيا يف " مجلعا ية ا ملا مجلع
 ؛23 ادةامل

رس اإلشارات إىل  "16" َّو تصديق"ُتف للويقة  بأهنا " ث
بول واملوافقة؛ لقشمل اإلشارات إىل واثئق ا  ت

نظمة"وتعين لكمة  "17" ية " ملا ية  نظمة العا للملكا مل مل
 الفكرية؛

بارة  "18" تب ادلويل"عوتعين  تب ادلويل " ملكا ملكا
 للمنظمة؛

بارة  "19" نظمة؛املدير ال" املدير العام"عوتعين   للمعام 

بارة  "20" يذية"عوتعين  الالحئة " لتنفالالحئة ا
شار إلهيا يف املادة  هذه املعاهدة وا يذية  ملا ل  ؛22لتنف

رس اإلشارات إىل  "21" َّو أو " فقرة"أو إىل " مادة"ُتف
ية" ها من قواعد " بند"أو " عفقرة فر شمل اإلشارات إىل ما يقا بليف مادة بأهنا  ت

يذية؛  لتنفيف الالحئة ا
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بارة  "22" معاهدة قانون " 1994نص "عوتعين 
يف يف  جنالعالمات احملررة يف  توبر 27ّ  .1994ك أ

 2املادة 
بق علهيا املعاهدة َّالعالمات اليت   ُتط

تعاقد هذه املعاهدة ] طبيعة العالمات[  )1( مبق لك طرف  ِّ ُيط
ناء عىل  ها كعالمات  تألف من إشارات يمكن  بعىل العالمات اليت  تسجيلت ُ

 .نونهقا

 ]أنواع العالمات[  )2(

سلع  )أ( تعلقة اب لبق هذه املعاهدة عىل العالمات ا مل ّتط َّ ُ
تجارية( سلع واخلدمات عىل ) عالمات اخلدمة(أو اخلدمات ) لالعالمات ا لأو ا

 .حد سواء

ية  )ب( بق هذه املعاهدة عىل العالمات امجلا عال  َّتط ُ
تصديق(وعالمات الرقابة   .وعالمات الضامن) لا

 3ادة امل
 الطلب

شفوعة به؛ [ )1( نارص الواردة يف الطلب أو ا ياانت أو ا مل ا لع لب
 ] والرمس

تيض تضمني الطلب  )أ( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
ها؛ ية أو  تا نارص ا ياانت أو ا لكبعض ا ل ل لع  لب

يل "1"  للتسجالامتس 

نوانه؛ "2"  عوامس مودع الطلب و

نهيا  "3" طوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا
إذا اكن من مواطين دوةل ما، وامس دوةل يكون ملودع الطلب فهيا حمل إقامة، 
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ية أو جتارية  نا شأة  عإن وجد، وامس دوةل تكون ملودع الطلب فهيا  ص من
ّية وفعاةل، إن وجدت؛  حقيق

نواي، الطابع  "4" ًوإذا اكن مودع الطلب خشصا  مع ً
ية،  شخص وادلوةل وكذكل الوحدة اإل ميالقانوين ذلكل ا تضاء، قلل قند الا ع

نوي املذكور؛ شخص ا ناء عىل قانوهنا ا ملعداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ل ب ِّ ُ 

ثل  "5" ثل، امس ذكل ا ملموإذا اكن ملودع الطلب  مم
نوانه؛  عو

نوان مطلواب  "6" نوان للمراسةل، إذا اكن ذكل ا ًو لع ع
 ؛)ب)(2(4 ًوفقا للامدة

تفادة  "7" سـوإذا اكن مودع الطلب يرغب يف الا
سابق، مع من أول يه بأولوية ذكل الطلب ا لوية طلب سابق، إقرار يطالب  ف

ناء عىل املادة  تضاؤها  بااتت املؤيدة إلقرار األولوية واليت جيوز ا ياانت واإل با ث قب ل
ية ابريس؛4  ق من اتفا

تفادة  "8" سـوإذا اكن مودع الطلب يرغب يف الا
ن بذكل من أية حامية انمجة عن عرض سلع أو خدمات يف معرض ما، إعال

تعاقد؛ تيض قانون الطرف ا ياانت مؤيدة ذلكل اإلعالن، كام  ملشفوع  يقم  بب

ّوتصوير واحد عىل األقل للعالمة، كام هو مقرر  "9"
يذية؛  لتنفيف الالحئة ا

تضاء وكام هو مقرر يف  "10" ند الا بني،  ّويان  ق ع ي ّب
بق  يات حمددة  يذية، نوع العالمة فضال عن أية  نطالالحئة ا تتض ّ مق ًت نف عىل ل

نوع من العالمات؛  لذكل ا

تضاء وكام هو مقرر يف  "11" ند الا بني،  ّويان  ق ع ي ّب
رش  سجل العالمة و يذية، أن مودع الطلب يرغب يف أن  تنالالحئة ا ت لتنف

تب؛ ها ا يارية اليت  ملكابحلروف واألرقام ا يسـتعمل  ملع
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تضاء وكام هو مقرر يف  "12" ند الا بني،  ّويان  ق ع ي ّب
يذية، أن سمة ممزية لتنفالالحئة ا بة بلون  ّ مودع الطلب يرغب يف املطا ك ل

 للعالمة؛

بعض أجزاء العالمة؛ "13"  لونقل حريف للعالمة أو 

بعض أجزاء العالمة؛ "14"  لوترمجة للعالمة أو 

ها،  "15" سلع أو اخلدمات املطلوب  تسجيلوأسامء ا ل
بوقة برمق  يس، عىل أن تكون لك مجموعة  يف  ناف  سـمجموعة وفقا أل ن مص نتص ً

سلع أو اخلدمات يف ذكل ا يه تكل اجملموعة من ا متي إ لنف اذلي  ل تنلص
يف املذكور؛ ناف ا سب تريب أ يف ومقدمة  نا ص ح تصن لتص تل َّ ُ 

تيض  "16" ية الاتفاع ابلعالمة، كام  يقوإعالن عن  ن ن
تعاقد  .ملقانون الطرف ا

يد الاتفاع  )ب( نجيوز ملودع الطلب أن يودع إعالان  يف ً
باات ًالفعيل ابلعالمة وإ تعاقد، بدال من ث تيض قانون الطرف ا ً ذلكل، كام  مل يق

ية  يه يف الفقرة الفر شار إ ية الاتفاع ابلعالمة ا عإعالن  ل مل ن أو " 16)"أ(ن
يه  .لابإلضافة إ

تيض دفع رسوم عن  )ج( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
تب  .للمكالطلب 

ناف[ )2( ندرج يف عدة أ سلع وخدمات  ص طلب واحد  ت جيوز ] ل
تعلق طلب  واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات، يأن 

يس يف  ناف من  نف واحد أو عدة أ ية إىل  نسواء أاكنت  ن ص ص تصمت  .من

تيض يف حاةل ] ن الاتفاع الفعيل[ )3( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
ية الاتفاع وفقا للفقرة  ًإيداع إعالن  ن أن يقدم مودع الطلب إىل " 16)"أ)(1(ن

بت الا تب ما  ثا تيض قانونه، خالل همةل يملك يقتفاع الفعيل ابلعالمة، كام  ن
يذية يا املقررة يف الالحئة ا هةل ادل نفحمددة يف ذكل القانون ورشط مراعاة ا لتمل  .ن

يات أخرى[  )4( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف  يات ا يات خالف ا تويف الطلب أية  مليطالب بأن  تض تض ملقسـ مق ي
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تضاء ما ييل ذكره . 8ويف املادة ) 3(و) 1(ني الفقرت قوبصورة خاصة، ال جيوز ا
نظر يد ا تعلق ابلطلب ما دام  لفامي  قي ّ: 

سجل  "1" تخرج من ا هادة أو  لتقدمي أية  مسـ ش
تجاري؛  لا

يا  "2" نا شاطا  ًويان بأن مودع الطلب ميارس  عً ص ن ب
بات ذلكل؛ ثأو جتاراي، فضال عن تقدمي إ ً ً 

شاطا هل صةل بويان بأن مودع ا "3" ًلطلب ميارس  ن
بات ذلكل؛ نة يف الطلب، فضال عن تقدمي إ سلع واخلدمات ا ثاب ًل ّ  ملبي

سجةل يف جسل  "4" يد أن العالمة  بات  َّوتقدمي إ م يفث
ية ابريس دون أن تكون  تعاقد آخر أو دوةل طرف يف اتفا قعالمات طرف  م

يق املادة تعاقدا، إال إذا اكن مودع الطلب يطالب  بتطبطرفا  ً م سا(6 ً ًخا من ) م
ية ابريس  .قاتفا

بات[  )5( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
تب شك  ناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  تب أ للمكإىل ا ثملك

نرص وارد يف الطلب يان أو  عمعقول يف حصة أي   .ب

 4املادة 
نوان املراسةل يل؛ و عا  لمتث

متدون[  )1( ثلون ا ملعا   ]ملم

تيض من أي خشص  )أ( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
تب ما ييل بارش دلى ا ثل ألغراض أي إجراء  ملكمعني  ي مكم ّ: 

بق، يف  "1" ناء عىل القانون ا َّأن يكون هل احلق،  ملط ُب
ند  يالت، وأن يكون،  بات وا تب خبصوص ا ترصف دلى ا عا سج لطل لتل ملك

تب؛ متدا دلى ا ثال  تضاء،  ملكالا ِّ معق  مم
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نوان يف أراض يقررها الطرف ّوأن يزو "2" ّده  ٍ بع
نوانه باره  تعاقد، اب عا ت  .عمل

يات  )ب( تويف ا ثل  ترصف هو صادر عن  تضيكون  سـ مم ملقل ي
ية  ناء عىل الفقرة الفر تعاقد  ها الطرف ا عاليت  ب مل تعلق بذكل )أ(ُيطّبق ّ، أو هو  م

تب، أثر ترصف صادر عن  بارش دلى ا بة إىل أي إجراء  ثل، اب ملكا ي سـ لنملم
شخص املعين اآلخر اذلي عني ذكل مودع ال يل أو ا َّطلب أو صاحب ا ل لتسج

تعلق به ثل، أو ترصف  ّا م  .ملم

نوان املراسةل[  )2( يل اإللزايم؛ و عا  ]لمتث

تيض ألغراض أي إجراء  )أ( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
يل أو  تب أن يكون مودع الطلب أو صاحب ا سجبارش دلى ا لتي ملك

يس شخص املعين اآلخر اذلي  لا ية أو جتارية ل نا شأة  ع هل حمل إقامة وال  ص من
ثل هل ثال  يه  مبمية وفعاةل يف أرا مم ًض َّ ّ  .حقيق

يل وفقا للفقرة  )ب( تيض ا تعاقد ال  ًجيوز ألي طرف  لمتث يق م
ية  تب أن يكون ملودع ) أ(عالفر بارش دلى ا تيض ألغراض أي إجراء  ملكأن  ييق

شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا لالطلب أو صاحب ا ليس هل حمل لتسج
نوان للمراسةل  يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  عإقامة وال  ض ع ص ّن حقيق م

 .يف تكل األرايض

تويل الرمسي[  )3( كا  ] ل

تعاقد بأن يكون مودع الطلب أو  )أ( ممىت مسح طرف 
تب أو مىت  ثل دلى ا ثال  يل أو أي خشص معين آخر  ملكصاحب ا مبم مم ًسج لت

ت تىض ذكل، جاز هل أن  يقا نفصل ق يغ  نا يف  ثل  ميض أن يكون ا بل ي تملم يُشار (ًمع
بارة  يه فامي ييل  بعإ ّبني امس مودع الطلب أو صاحب ") كتويل رمسي"ل يُ

سب احلال شخص اآلخر،  يل أو ا حا ل  .لتسج

تويل الرمسي بواحد أو أكرث من  )ب( تعلق ا كجيوز أن  ل ّي
تويل الرمسي، أو باكف يالت مما هو حمدد يف ا بات وا كا ل سج ّلطل بات لت طلة 
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نه  ناء  بةل، مع مراعاة أي ا يالته املوجودة وا شخص املعني و يّا ث بملق يت سـ سج تل ِّ
شخص  .لذكل ا

ثل عىل  )ج( يات ا تويل الرمسي صال ملمجيوز أن يقرص ا ك حل
ترصفات نح . لبعض ا تيض تضمني أي تويل رمسي  ميوجيوز ألي طرف أن  ك يق

ياان رصحي يل  نازل عن ا ثل حق حسب الطلب أو ا ًا ب سج ت تملم  .ًا بذكللل

تب  )د( يغا إىل ا ملكيف احلاةل اليت يقدم فهيا خشص ما  ً تبل
يغ،  سمل ا تب مل يكن يف حوزته، وقت  ثل ولكن ا يه إىل أنه  بلوشري  ت مم لتي ّ ملك ف
تويل  تيض تقدمي ا تعاقد أن  تويل الرمسي املطلوب، جيوز للطرف ا كا ل مل ك يقل

تع هةل اليت حددها الطرف ا تب خالل ا ملالرمسي إىل ا ّ مل اقد، رشط مراعاة ملك
يذية يا املقررة يف الالحئة ا هةل ادل نفا لتمل ّ نص يف . ن تعاقد أن  يوجيوز ألي طرف  م

تويل  شخص املذكور ال يكون هل أي أثر إذا مل يقدم ا يغ ا نه عىل أن  كقوا ل ل َّبل ت ني
تعاقد هةل اليت حددها الطرف ا تب خالل ا ملالرمسي إىل ا ّ مل  .ملك

تويل الرمس[ )4( ك اإلشارة إىل ا تعاقد أن ] يل مجيوز ألي طرف 
بارش دلى  تب ألغراض إجراء  ثل إىل ا يغ يوهجه  يتيض تضمني أي  مم ملكبل تيق

ثل عىل أساسه ترصف ا تويل الرمسي اذلي  تب إشارة إىل ا ملمذكل ا ي ك ل  .ملك

يات أخرى[  )5( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 3(شار إلهيا يف الفقرتني ست

ناوةل يف هاتني الفقرتني8ويف املادة ) 4(و سائل ا تعلق اب ت فامي  مل ملي ّ. 

بات[  )6( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  للمكإىل ا ملك

يه يف الفق شار إ يغ  ليان وارد يف أي  م بل  ).4(و) 3(رتني تب
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 5املادة 
 اترخي اإليداع

سموح هبا[  )1( يات ا ملا  ] ملقتض

ية  )أ( نح )2(والفقرة ) ب(عمع مراعاة الفقرة الفر مي، 
تب  يه ا سمل  تارخي اذلي  تعاقد اترخي إيداع للطلب يكون ا ملكالطرف ا ف ّ ت ل يمل

تضهيا املادة  تايل ذكرها ابللغة اليت  نارص ا ياانت وا تقا ل لع  ):2(8لب

يل  "1" يد طلب  يا  سجياان رصحيا أو  ن تب يفمض ً ً ً
 عالمة؛

بات هوية مودع الطلب؛ "2" سمح بإ ثوياانت  ت  ب

ثهل  "3" ية لالتصال مبودع الطلب أو  مبموياانت اك فب
 إن وجد؛

يه الكفاية للعالمة املطلوب  "4" فوتصويرا واحضا مبا  ً ً
 تسجيلها؛

يل  "5" سلع واخلدمات اليت يطلب ا سجوقامئة ا لتل
ها؛  جلأل

تويف احلاةل اليت رسي علهيا املادة  "6"
يه يف املادة )ب(أو " 16)"أ)(1(3 شار إ ل، اإلعالن ا أو " 16)"أ)(1(3مل

شار إلهيام يف املادة  بات ا ملاإلعالن واإل تيض )ب)(1(3ث توايل، كام  يق، عىل ا ل
تعاقد  .ملقانون الطرف ا

تارخي إيداع للطلب  )ب( نح  تعاقد أن  كجيوز ألي طرف  مي م
تارخي شار إلهيا لا نارص ا ياانت وا يه بعض ا سمل  تب قد  مل اذلي يكون ا لع ب لت ف ّملك

ية ها بلغة خالف اللغة اليت ) أ( عيف الفقرة الفر ها، أو  سلمفقط، بدال من  َّلك ت ً
 ).2(8تقتضهيا املادة 
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سموح هبا[  )2( ية ا يات اإلضا ملا فتض  ] ملق

نه عىل عدم  )أ( نص يف قوا تعاقد أن  نيجيوز للطرف ا ي مل
سدد الرسوم املطلوبةمنح أ  .تي اترخي لإليداع إىل أن 

شار  )ب( يات ا بق ا تعاقد أن  ملال جيوز للطرف ا تض يط ملقمل
ية  بح طرفا يف هذه ) أ(عإلهيا يف الفقرة الفر ندما أ ها  ًإال إذا اكن  ص ع ُيطّبق

 .املعاهدة

هل[  )3( يحات وا ملا هل اخلاصة ] لتصح ملحتدد اإلجراءات وا َّ ُ
تعلقة يحات ا ّاب مل يذية) 2(و) 1( ابلفقرتني لتصح  .لتنفيف الالحئة ا

يات أخرى[  )4( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرتني  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 1(ست

تارخي اإليداع) 2(و تعلق  بفامي   .ّي

 6املادة 
ناف ندرج يف عدة أ سلع وخدمات  صيل واحد  ت ل  تسج

ندرج يف يف احل تضمن فهيا طلب واحد بذاته سلعا وخدمات  تاةل اليت  ًي
يل واحد  يس، فإنه يرتتب عىل ذكل الطلب  يف  ناف من  سجعدة أ ن تص نتص

 .ابذلات

 7املادة 
يل سجسـمي الطلب وا  لتتق

 ] تقسـمي الطلب[  )1(

إذا تضمن أي طلب قامئة بعدة سلع أو خدمات  )أ(
بارة ( يه فامي ييل  بعوشار إ ل ناء ")ألصيلالطلب ا"ي ب، جاز ملودع الطلب أو 

نه،  معىل الامتس 

شأن  "1" تب قراره  تخذ ا بعىل األقل إىل أن  ملكي
 تسجيل العالمة،
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ناء أية إجراءات لالعرتاض عىل قرار  "2" ثأو أ
يل العالمة، تب  بتسجا  ملك

شأن  "3" ناف القرار  ناء أية إجراءات ال بأو أ سـتئث
 تسجيل العالمة،

بني أو أكرث تقسـمي الطلب األصيل إىل بات فامي ييل (طل  لطلوشار إىل تكل ا ي
ية"بعبارة  بات الفر عا شار ") لطل سلع واخلدمات يف القامئة ا ملعن طريق توزيع ا ل

ية بات الفر عإلهيا يف الطلب األصيل عىل تكل ا ية . لطل بات الفر تفظ ا عو لطل حت
 .بتارخي إيداع الطلب األصيل وحبق األولوية، إن وجد

تعا )ب( سـمي مللك طرف  يات  تققد حرية وضع  لتض مق
ية  سديد رسوم، رشط مراعاة الفقرة الفر عالطلب، مبا يف ذكل   ).أ(ت

يل[  )2( سجسـمي ا ، مع ما يلزم من )1(ترسي أحاكم الفقرة ] لتتق
يل سـمي ا سجبديل، عىل  تق سـمي. لتت  لتقوجيوز إجراء هذا ا

ية  "1" ناء أية إجراءات يطعن فهيا الغري يف صال حأ ث
يل دلى  تب،لتسجا  ملكا

ناف قرار اختذه  "2" ناء أية إجراءات ال سـتئأو أ ث
سابقة، ناء اإلجراءات ا تب أ لا ث  ملك

يالت إذا اكن  سـمي ا بعد إماكية  تعاقد أن  سجعىل أنه جيوز للطرف ا تق ن لتمل يست
يل  بل أن يمت  يل عالمة  سمح للغري ابالعرتاض عىل  سجقانونه  سج تي قت

 .العالمة

 8املادة 
يغات  لتبلا

هاوسائل [  )1( يغات و شلكإرسال ا تعاقد ] لتبل مجيوز ألي طرف 
يغات عىل الورق أو  بل ا يغات وإن اكن  يةل إرسال ا تار و بلأن  بل سـ تخي لت يقل

يغ يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي شلك آخر  بلا تبل للت  .ل
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يغات[  )2(  ] لتبللغة ا

يغ بلغة  )أ( تيض حترير أي  تعاقد أن  تبلجيوز ألي طرف  يق م
تب ملكها ا بة ويف. يقبل تب أكرث من لغة، جيوز مطا بل فهيا ا ل احلاةل اليت  ملك يق

يفاء أية  شخص املعين اآلخر اب يل أو ا ستمودع الطلب أو صاحب ا ل لتسج
بة بأي  تب، عىل أنه ال جيوز املطا بق يف شأن ا ليات لغوية أخرى  تط ملكتض َّ ُ مق

يغ بأكرث من لغة نرص من ا بليان أو  ع  .لتب

تعاقد أن  )ب( يقتيض أي شلك من ملال جيوز للطرف ا
يه يف هذه  نصوص  يغ خالف ما هو  تصديق عىل أية ترمجة  علأشاكل ا بل مل لت

 .املعاهدة

يغ  )ج( تيض أن يكون ا تعاقد ال  بليف حال اكن الطرف ا لتمل يق
يغ من مرتمج  تيض ترمجة ذلكل ا تب أن  به، جيوز ذلكل ا ها  بلبلغة  لتت يق ملك مكبل يق

تب وتز ها ا ثل إىل لغة  ملكرمسي أو  يقبل تكل الرتمجة خالل همةل معقوةلمم  .بويده 

يغات عىل الورق[  )3( يع ا لتبلتو  ] ق

يغ  )أ( تيض أن يكون ا تعاقد أن  لتبلجيوز ألي طرف  يق م
شخص املعين  يل أو ا لعىل الورق موقعا من مودع الطلب أو صاحب ا لتسج ً َّ

يع عىل الورق . اآلخر تو تعاقد أن يكون ا تيض فهيا طرف  قويف احلاةل اليت  م ليق
يات م تويف ا يع  بل أي تو تعاقد أن  تضوقعا، عىل ذكل الطرف ا سـ ملقمل ي ق يق ً َّ

يذية لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ. 

تيض أي شلك من  )ب( تعاقد أن  يقال جيوز ألي طرف  م
يل  نازل عن  يع خيص ا تو يع إال إذا اكن ا تصديق عىل أي تو سجأشاكل ا ت ل تل مل ُّ ق ق

نص عىل ذكل تعاقد  يواكن قانون الطرف ا  .مل

ية  )ج( تعاقد )ب(عابلرمغ من الفقرة الفر مل، جيوز للطرف ا
تب  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا تيض تقدمي اإل للمكأن  ملك ثيق

يغ عىل الورق يع وارد يف  تبلشك معقول يف حصة أي تو  .ق

ية [  )4( يغات املودعة يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو نا لتبل
س] لإلرسال يغات يف ييف احلاةل اليت  تعاقد بإيداع ا بلمح فهيا الطرف ا لتمل
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تيض أن  ية لإلرسال، جيوز هل أن  يقشلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو ن
يذية يات املقررة يف الالحئة ا يل ا يغ من ذكل ا تنفتويف أي  ملق للق ّ تض ب بل تسـ  .ي

يغ[  )5( يغ  ] لتبلطريقة عرض ا تعاقد تقدمي  بلبل الطرف ا تمل يق
نصوص علهيا يف يكون مضمونه عىل غرار الا ية ا ية ا منوذ ملسـامترة ادلوية ا ن ملعل ج ل
يذية، إن وجدت  .لتنفالالحئة ا

يات أخرى[  )6( تعاقد أن  ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف هذه املادة،  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ست

تعلق ابلفقرات من   ).5(إىل ) 1(يفامي 

ثلوسائل الا[  )7( نظم وسائل ] ملمتصال اب ّيس يف هذه املادة ما  ي ل
شخص املعين اآلخر  يل أو ا لالاتصال بني مودع الطلب أو صاحب ا لتسج

ثهل ّو  .مم

 9املادة 
سلع واخلدمات ليف ا  تصن

سلع واخلدمات[  )1( ليان ا يل وأي ] ب بني، يف لك  سجتعني أن  ت تي َّ ّ
بني سلعا يل و شأن طلب أو  تب  ًرش جيريه ا ِّ ي سج تب ملك سلع ن ل أو خدمات، ا

يس يف  ناف  نواخلدمات بأسامهئا، مجموعة وفقا أل ن تصص تعني أن تكون لك . ً ّو ي
سلع أو  يه تكل اجملموعة من ا متي إ نف اذلي  بوقة برمق ا لمجموعة  ل لص تنسـ م

يف املذكور ناف ا سب تريب أ يف ومقدمة  ناخلدمات يف ذكل ا ص ح تصن لتص تل َّ. 

ية إىل ا[  )2( سلع أو اخلدمات ا لصا مت ناف ملنل صنف ذاته أو أ
 ] خمتلفة

شاهبة عىل أساس  )أ( سلع أو اخلدمات  بار ا تال جيوز ا ل مت ع
يف  نف ذاته من  تب يف ا رش جيريه ا يل أو  هر يف أي  نأهنا  لص تصسج ملكت نتظ

 .نيس
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تلفة عىل أساس  )ب( سلع أو اخلدمات  بار ا خمال جيوز ا ل عت
تل ناف  تب يف أ رش جيريه ا يل أو  هر يف أي  خمأهنا  ص ملكسج نتظ يف ت تصنفة من 

 .نيس

 10املادة 
ناوين لعيريات يف األسامء أو ا  تغ

نوانه[  )1( يل أو  عيريات يف امس صاحب ا سج  ] لتتغ

يريا طرأ  )أ( يل، لكن  تغري خشص صاحب ا ًإذا مل  تغ سج لتي
بل  تعاقد أن  نوانه أو يف الك األمرين، تعني عىل لك طرف  يقيف امسه أو  م ّ ع

يل يف سجالامتسا يقدمه صاحب ا لتِّ تب بغرض تدوين ً يغ موجه إىل ا ملك  َّ تبل
يري املطلوب  يل املعين وا يه رمق ا بني  يري يف جسل عالماته و تغا سج ي لتغ ت لل ف ِّ

نه  .يتدو

يان ما ييل ذكره  )ب( تيض  تعاقد أن  بجيوز ألي طرف  يق م
 :يف الالامتس

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا  لتسج

نوانه، إذا اكن  "2" يل و ثل صاحب ا عوامس  سج لتمم
 ثل؛ممهل 

يل  "3" نوان للمراسةل، إذا اكن لصاحب ا سجو لتع
نوان لعثل ذكل ا  .م

تيض دفع رمس عن  )ج( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
تب  .للمكالالامتس 

تعلق فهيا  )د( ّيكفي تقدمي الامتس واحد حىت يف احلاةل اليت  ي
ية يف  يالت ا يان أرقام اكفة ا يل واحد، رشط  يري بأكرث من  نا سج ب سج ملعتغ ت ت لل

 .لامتسالا
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نوانه[  )2( يري يف امس مودع الطلب أو  عا ترسي أحاكم الفقرة ] لتغ
يري بطلب واحد أو أكرث أو )1( بديل، إذا تعلق ا تغ، مع ما يلزم من  لت ّ

بتسجيل واحد أو أكرث وطلب واحد أو أكرث، عىل أن رمق أي طلب معين إذا 
ثهل، تع مممل يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو  ً ُ ّني تعريف ذكل ً

يذية لتنفالطلب يف الالامتس بأية طريقة أخرى، كام هو مقرر يف الالحئة ا ّ. 

نوان املراسةل[  )3( نوانه أو يف  ثل أو  يري يف امس ا عا ع ملم ] لتغ
يري يف امس )1(ترسي أحاكم الفقرة  بديل، عىل أي  تغ، مع ما يلزم من  ت

تعلق  يري  نوانه، وعىل أي  ثل، إن وجد، أو  ّا ي تغ ع  .بعنوان املراسةل، إن وجدملم

يات أخرى[  )4( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرات من  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ست

يه يف هذه املادة8ويف املادة ) 3(إىل ) 1( شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل . ّي
تضاء تقدمي  يريقوبصورة خاصة، ال جيوز ا تعلق اب هادة  تغأية  لت ّ  .ش

بات[  )5( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  للمكإىل ا ملك

 .بيان وارد يف الالامتس

 11املادة 
ية يري يف ا مللكا  لتغ

يل[  )1( ية ا يري يف  سجا تتغ لل  ] ملك

يري يف  )أ( يل، تعني عىل تغإذا طرأ  ّخشص صاحب ا لتسج
شخص اذلي  يل أو ا بل الامتسا يقدمه صاحب ا تعاقد أن  للك طرف  سج لتِّ ُ ً يق م

ية  سب ا مللكا بارة (كت يه فامي بعد  شار إ بعوا ل يغ يوهجه ") املاكل اجلديد"مل ِّيف  ُ تبل
يل  يه رمق ا بني  يري يف جسل عالماته و تب بغرض تدوين ا سجإىل ا ي تتغ لل ف ّملك

يري نهلتغاملعين وا متس تدو ي ا َ  .ملل
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ية عن عقد ما، جاز ألي طرف  )ب( يري يف ا مللكإذا جنم ا لتغ
ندات  يان ذكل يف الالامتس وإرفاق الالامتس بأحد ا تيض  تتعاقد أن  يق ملسم ب

متس يار الطرف ا سب ا تايل ذكرها،  ِا ملل ت ح  :خل

تضاء أن تكون تكل  "1" قسخة عن العقد، وجيوز ا ن
سخة مصدقة من موثق للعقو ِّا َّ تصة عامة ) اكتب عدل(د لن خمأو أية سلطة 

بارها مطابقة للعقد األصيل؛  عتأخرى، اب

ية،  "2" يري يف ا بني ا تخرج من العقد  مللكو تغ ي لسـ ّم
تخرج مصدقا من موثق للعقود  تضاء أن يكون ذكل ا ِّوجيوز ا ً َّ ملسـ اكتب (ق

يحا من ) عدل تخرجا  باره  تصة عامة أخرى، اب ًأو أية سلطة  حصً سـ ت مخم ع ّ
 العقد؛

شلك  "3" هادة نقل غري مصدقة ومعدة وفقا  للو ً َّ ش
يل واملاكل  يذية وموقعة من صاحب ا لتسجواملضمون املقررين يف الالحئة ا َّل تنف ّ

 اجلديد؛

شلك  "4" ند نقل غري مصدق ومعد وفقا  للو ًسـ
يل واملاكل  يذية وموقع من صاحب ا لتسجواملضمون املقررين يف الالحئة ا تنفل

 .اجلديد

ية انضامم لإذا جنم ا )ج( ية عن  معليري يف ا رشكة إىل (مللكتغ
يان ذكل يف الالامتس وإرفاق )أخرى تيض  تعاقد أن  ب، جاز ألي طرف  يق م

ية  تا  تصة و سلطة ا ند يكون صادرا عن ا سخة عن  لعملالالامتس  ب خمل ل سـ ًن ِّ مث ً ب
تجاري، وأن تكون تكل  سجل ا تخرج من ا سخة عن  ثل  لالانضامم،  ل سـ من م

سلط سخة مصدقة من ا لا ند أو من موثق للعقود لن ِّة اليت أصدرت ا اكتب (لسـ
ند ) عدل سخة مطابقة  بارها  تصة عامة أخرى، اب سـأو من أية سلطة  ن ت للخم ع

 .األصيل

رشاكء يف  )د( يري يف خشص واحد أو أكرث من ا لإذا طرأ  تغ
ية  ية عن عقد أو  يري يف ا هم، وجنم ذكل ا هم  ية، دون أن  معلا مللكتغ لك شمل لمللك ي

يري يف انضامم، جاز أل تيض موافقة رصحية عىل ا تعاقد أن  لتغي طرف  يق م
نه يري يف ويقة موقعة  شمهل ذكل ا ية ال  ية يقدهما لك رشيك يف ا ما مللك َّمللك ث تغ  .لي
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ية انضامم  )ه( ية عن عقد أو  يري يف ا نجم ا معلإذا مل  تغ مللكي ل
ثل رساين القانون أو قرار حممكة، جاز ألي طرف  بب آخر،  مبل عن  س

ند متعاقد أن  سخة عن  يان ذكل يف الالامتس وإرفاق الالامتس  سـتيض  ن بب يق
سلطة اليت أصدرت  سخة مصدقة من ا يري وأن تكون تكل ا لبت ا ن َّتغ ل لي ث

ند أو من موثق للعقود  ِّا تصة عامة ) اكتب عدل(لسـ ّأو من أية سلطة  خم
ية بارها مطابقة للويقة األ صلأخرى، اب ث  .عت

تيض  )و( تعاقد أن  بجيوز ألي طرف  يق يان ما ييل ذكره م
 :يف الالامتس

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا  لتسج

نوانه؛ "2"  عوامس املاكل اجلديد و

نهيا إذا  "3" طوامس دوةل يكون املاكل اجلديد من موا
ته،  ماكن من مواطين أية دوةل، وامس دوةل يكون للامكل اجلديد فهيا حمل إقا

س ية أو جتارية سإن وجد، وامس دوةل يكون للامكل اجلديد فهيا مؤ نا عة  ص
ية، إن وجدت؛ فعلية و  حقيق

نواي، الطابع  "4" ًوإذا اكن املاكل اجلديد خشصا  مع ً
تضاء،  ند الا ية،  شخص وادلوةل وكذكل الوحدة اإل قالقانوين ذلكل ا ع مي قلل

نوي املذكور؛ شخص ا ناء عىل قانوهنا ا ملعداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ل ب ِّ ُ 

ث "5" يل  مموإذا اكن لصاحب ا ل، امس ذكل لتسج
نوانه؛ ثل و عا  ملم

نوان للمراسةل،  "6" يل  عوإذا اكن لصاحب ا لتسج
نوان؛  لعذكل ا

ثل  "7" ثل، امس ذكل ا ملموإذا اكن للامكل اجلديد  مم
نوانه؛  عو

نوان  "8" عوإذا تعني أن يكون للامكل اجلديد  ّ
ناء عىل املادة  نوان)ب)(2(4بللمراسةل   .لع، ذكل ا
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تعاقد أن )ز( تيض دفع رمس عن مجيوز ألي طرف  يق 
تب  .للمكالالامتس 

يري بأكرث  )ح( لتغيكفي تقدمي الامتس واحد حىت إذا تعلق ا ّ
يل واملاكل اجلديد هام  يل واحد، رشط أن يكون صاحب ا سجمن  تسج لت
ية  يالت ا يل، وأن تكون أرقام اكفة ا بة إىل لك  نهام اب سج سج ملعسـ ت ت لن ل نفس

 .مبينة يف الالامتس

يري )ط( سلع واخلدمات لتغإذا مل يكن ا ية ميس لك ا ل يف ا مللك
تدوين  سمح  بق  يل، واكن القانون ا يل صاحب ا نة يف  با ي ملط سج َّسج ت لت َّ ملبي
سلع  شري إىل ا نفصال  يال  تب أن يعد  يري، تعني عىل ا لذكل ا ي سج ًتغ مً تملك ّل

ية يري يف ا ها ا مللكواخلدمات اليت  لتغشمل  .ي

ية الطلب[  )2( يري يف  ملكا ، مع ما )1(رة ترسي أحاكم الفق] لتغ
يل  ية بطلب واحد أو أكرث أو  يري يف ا بديل، إذا تعلق ا سجيلزم من  تغ تت بل مللك
واحد أو أكرث وطلب واحد أو أكرث، عىل أن رمق أي طلب معين إذا مل يكن 

ثهل، تعني تعريف  ّصادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو  مم ً ُ  الطلب يف ذكلً
يذيةًالالامتس بأية طريقة أخرى، وفقا مل لتنفا هو مقرر يف الالحئة ا ّ. 

يات أخرى[  )3( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرتني  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 1(ست

يه يف هذه املادة8ويف املادة ) 2(و شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل وبصورة . ّي
تضاء ما  :ذكره ييل قخاصة، ال جيوز ا

سجل  "1" تخرج من ا هادة أو  لتقدمي أية  مسـ ش
تجاري رشط مراعاة الفقرة   ؛)ج)(1(لا

يا  "2" نا شاطا  ًويان بأن املاكل اجلديد ميارس  عً ص ن ب
بات ذلكل؛ ثأو جتاراي، فضال عن تقدمي إ ً ً 

شاطا هل صةل  "3" ًويان بأن املاكل اجلديد ميارس  ن ب
يري يف ها ا سلع واخلدمات اليت  تغاب لل بات ذلكل؛ميس ية، فضال عن تقدمي إ ث ا ً  مللك
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رشوعه  "4" يل قد نقل  مويان بأن صاحب ا سج لتب
يا أو جزيا، إىل املاكل اجلديد،  سـهبا يف هذا الصدد،  سمعة اليت ا ًأو ا ئً لك ت كل

بات ذلكل ثفضال عن تقدمي إ ً. 

بات[  )4( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
بات اإلضايف  يق الفقرة ثأو اإل تب يف )ه(أو ) ج)(1(تطبيف حاةل  ملك، إىل ا

يان وارد يف  تب شك معقول يف حصة أي  باحلاةل اليت قد يكون فهيا  للمك
يه يف هذه املادة شار إ ند  لالالامتس أو يف أي  م  .سـ

 12 املادة
  اخلطأتصحيح

يل[  )1( تعلق  سجيح خطأ  ي  ] بتتصح

بل أن يقدم صا )أ( تعاقد أن  ِّعىل لك طرف  يق حب م
بلغ  يح خطأ مرتكب يف الطلب أو يف الامتس آخر  يل الالامتس  َّا ُم تصح لسج لت
ته أو يف أي رش جيريه ذكل  تب، ويكون ظاهرا يف جسل عال نإىل ا م ًملك
يحه  يل املعين واخلطأ املطلوب  بني رمق ا يغ  تب، يف  تصحا سج ي تبل لت ّ ملك

يح املط  . إدراجهلوبلتصحوا

تيض  )ب( تعاقد أن  بجيوز ألي طرف  يق يان ما ييل ذكره م
 :يف الالامتس

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا  لتسج

ثل، امس ذكل  "2" يل  مموإذا اكن لصاحب ا لتسج
نوانه؛ ثل و عا  ملم

نوان للمراسةل،  "3" يل  عوإذا اكن لصاحب ا لتسج
نوان  .لعذكل ا

تيض دفع رمس عن  )ج( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
تب  .للمكالالامتس 
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تعلق يكفي تقدمي الامتس و )د( يح  ّاحد حىت إذا اكن ا ي لتصح
يح  شخص ذاته، رشط أن يكون اخلطأ وا يل واحد  تصحبأكرث من  لل لسج ت
يل، وأن تكون أرقام اكفة  بة إىل لك  سجاملطلوب هام ذاهتام اب تسـ لن

نة يف الالامتس ية  يالت ا يَّا ن بسج ملع مت  .ل

تعلق بطلب[  )2( ييح خطأ  ، مع ما )1(ترسي أحاكم الفقرة ] تصح
يل واحد أو تيلزم من  بتسجبديل، إذا تعلق اخلطأ بطلب واحد أو أكرث أو 

ًأكرث وطلب واحد أو أكرث، عىل أن رمق أي طلب معين إذا مل يكن صادرا بعد 
ثهل، تعني تعريف ذكل الطلب يف الا ّأو معروفا من مودع الطلب أو  مم  لامتسً

يذية لتنفبأية طريقة أخرى، وفقا ملا هو مقرر يف الالحئة ا ّ ً. 

يات أخرى[  )3( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرتني  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 1(ست

يه يف هذه املادة8ويف املادة ) 2(و شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل  .ّي

بات[  )4( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
ت تب شك معقول يف أن اخلطأ ملكإىل ا للمكب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا 

 .املزعوم هو خطأ ابلفعل

تب[  )5( تعاقد ] ملكاألخطاء اليت يرتكهبا ا تب الطرف ا ملتوىل  مكي
ناء عىل الطلب، دون أي رمس مقابل ذكل بارشة أو  بيح أخطائه   .متصح

يح[  )6( تع] للتصحاألخطاء غري القابةل  اقد مال يكون أي طرف 
يق الفقرات  بتطبملزما  يحه وفقا ) 5(و) 2(و) 1(ً ًعىل أي خطأ ال ميكن  تصح

 .لقانونه
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 13 املادة
يل وجتديدهمدة  لتسج ا

شفوعة [  )1( تجديد أو ا نارص الواردة يف الامتس  ياانت أو ا ملا لل لع لب
 ] به؛ والرمس

تيض ألغراض جتديد  )أ( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
يل إيداع الامتس و تايل ذكرها أو لتسجا ياانت ا لتضمني ذكل الالامتس بعض ا لب

 :لكها

تجديد مطلوب؛ "1" ليان بأن ا  ب

نوانه؛ "2" يل و عوامس صاحب ا  لتسج

يل املعين؛ "3"  لتسجورمق ا

يل  "4" لتسجواترخي إيداع الطلب اذلي أدى إىل ا
تعاقد؛ يار الطرف ا سب ا يل املعين،  ملاملعين أو اترخي ا ت ح خسج  لت

ثل، امس ذكل وإذا اكن لص "5" يل  مماحب ا لتسج
نوانه؛ ثل و عا  ملم

نوان للمراسةل،  "6" يل  عوإذا اكن لصاحب ا لتسج
نوان؛  لعذكل ا

تجديد  "7" سمح  تعاقد  بوإذا اكن الطرف ا ي مل
سلع أو اخلدمات املدونة يف جسل العالمات واكن  بة إىل بعض ا َّيل اب ل سـ نسج لت

سلع واخلدمات املدو سا، أسامء ا تجديد  َّذكل ا ل مت ًل تجديد مل ها ا متس  لنة واليت  ل يل
تجديد، مجموع ها ا متس  سلع واخلدمات املدونة واليت ال  لأو أسامء ا لل يل ً وفقا ًةَّ

نف اذلي  بوقة برمق ا يس، عىل أن تكون لك مجموعة  يف  ناف  لصأل سـ ن مص نتص
سب تريب  يف ومقدمة  سلع أو اخلدمات يف ذكل ا يه مجموعة ا تمتي إ ح ن ل لتصل تن

يف املذكور؛ ناف ا نأ  لتصص
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سمح بأن يقدم  "8" تعاقد  ِّوإذا اكن الطرف ا ي مل
ثهل وأودع الالامتس  يل أو  تجديد خشص خالف صاحب ا ممالامتس ا سج لتل

نوانه شخص و شخص، امس ذكل ا عذكل ا ل  .ل

تيض دفع رمس عن  )ب( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
تب تجديد  للمكالامتس ا يل أو عن . ل للتسجوفور دفع الرمس عن الفرتة األوىل 

يل أية بلغ آخر للحفاظ عىل ا تضاء دفع أي  تجديد، ال جيوز ا سج فرتة  لتلل م ق
بة إىل تكل الفرتة بات . لنسـاب تقدمي إعالن أو إ تعلقة  ترب الرسوم ا ثوال  ب مل تع

ثابة مدفوعات مطلوبة نالتفاعل ية،  مب أو لكهيام، ألغراض هذه الفقرة الفر ع
ية تأثر هبذه الفقرة الفر يل، وال  عللحفاظ عىل ا ت  .لتسج

تيض تقدمي الامتس  )ج( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
ية  يه يف الفقرة الفر شار إ تجديد ودفع الرمس املقابل ذلكل وا عا ل مل إىل ) ب(ل

تعاقد، رشط مراعاة الفرتات  تب خالل الفرتة احملددة يف قانون الطرف ا ملا ملك
يذية يا املقررة يف الالحئة ا لتنفادل ّ  .ن

يات أخرى[ )2( تعاقد أن ال] مقتض حظر أية  م جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرة  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 1(ست

تجديد8ويف املادة  تعلق ابلامتس ا ل فامي  تضاء ما . ي قوبصورة خاصة، ال جيوز ا
 :ييل ذكره

 أي تصوير أو تعريف آخر للعالمة؛ "1"

بت أن العالمة قد جسلت أو أ "2" ِّوتقدمي ما  ُي ن ث
تعاقد آخر؛ مها قد جدد يف جسل عالمات أي طرف  ِّيل ُ  تسج

شأن الاتفاع  "3" بات أو لكهيام  نوتقدمي إعالن أو إ ب ث
 .ابلعالمة

بات[  )3( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
تب  تجديد يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  ناء حفص الامتس ا تب أ للمكإىل ا لملك ث

تجديدشك معقول يف حص نرص وارد يف الامتس ا يان أو  لة أي  ع  .ب
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تب من ماكتب ] حظر الفحص املوضوعي[  )4( مكال جيوز ألي 
يل، ألغراض إجراء  يا  بارش حفصا موضو تعاقد أن  سجاألطراف ا ع ي للتمل ً ً

تجديد  .لا

يل ومدة لك فرتة ] املدة[  )5( للتسجتكون مدة الفرتة األوىل 
نوات رش  سـتجديد   .علل

 14 املادة
هل وقف ثال  للماإلجراءات يف حاةل عدم الا  مت

بل انقضاء همةل[  )1( تعاقد أن ] قوقف اإلجراءات  ملجيوز للطرف ا
بارشة دلى  نه عىل متديد همةل حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا ملنص يف قوا ّي ني
تب  يل، إذا مت إيداع الامتس بذكل دلى ا تب خبصوص طلب أو  ملكا تسجملك

هةل ملبل انقضاء ا  .ق

هةل [ )2( ثل مودع ] ملوقف اإلجراءات بعد انقضاء ا ميتإذا مل 
هةل  شخص املعين اآلخر  يل أو ا ملالطلب أو صاحب ا ل ية("لتسج هةل ا ملعنا ") مل

تعاقد خبصوص  تب طرف  بارشة دلى  محمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا مك مل ّ
تدابري  نه عىل ا نص يف قوا تعاقد أن  يل، عىل الطرف ا لطلب أو  ي مل نيسج ت

يةلا يذية،  يفلتا يات املقررة يف الالحئة ا تنف إطار وقف اإلجراءات وفقا  لللمق ّ تض ً
تب  :ملكإذا أودع الامتس بذكل دلى ا

ية للفرتة املقررة يف الالحئة  "1" هةل ا ّمتديد ا ملعن مل
يذية؛  لتنفا

مواصةل اإلجراءات خبصوص الطلب أو  "2"
يل؛  لتسجا

يل  "3" لتسجرد حقوق مودع الطلب أو صاحب ا
شخص تب أن لأو ا يل إذا رأى ا ملك املعين اآلخر خبصوص الطلب أو ا لتسج

ناية الالزمة لظروف  ية قد حدث ابلرمغ من إبداء ا هةل ا ثال  لععدم الا ن ملعت للم م
تعاقد يار الطرف ا سب ا ثال مل يكن مقصودا،  ملاحلال أو أن عدم الا ت ح خت  .ًم
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ناءات[  )3( نص يف ] سـتثالا تعاقد ملزما اب لال يكون الطرف ا ًمل َ ُ
شار إلهيا يف الفقرة  نه عىل أية تدابري من تدابري وقف اإلجراءات ا ملقوا ) 2(ني

يذية ناءات املقررة يف الالحئة ا نفخبصوص الا لتث ّ  .سـت

سديد رمس ] الرسوم[  )4( تيض  تعاقد أن  تجيوز ألي طرف  يق م
شار إلهيا يف الفقرتني   ).2(و) 1(ملمقابل أي من تدابري وقف اإلجراءات ا

يات أخرىحظر أي[  )5( تعاقد أن ] مقتضة  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف هذه املادة  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ست

شار إلهيا يف 8ويف املادة  مل خبصوص أية تدابري من تدابري وقف اإلجراءات ا
 ).2(الفقرة 

 15 املادة
ية ابريسوجوب  ق الالزتام ابتفا

تعاقد ابأل ية ابريسميلزتم لك طرف  تعلقة ابلعالمات من اتفا قحاكم ا  .مل

 16 املادة
  اخلدمةعالمات

بق علهيا أحاكم  سجل عالمات اخلدمة و تعاقد أن  ّعىل لك طرف  يط ُي م
تعلقة ابلعالمات ية ابريس ا ّاتفا مل  .ق

 17 املادة
يصالامتس تدوين تر خ   ل

تدوين[  )1( شأن الامتس ا ليات  ب إذا اكن قانون الطرف ] مقتض
تعاقد  يا تعاقد أن مل به، جاز ذلكل الطرف ا يص دلى  ملنص عىل تدوين تر مكت خ

تدوين لتيض أن يكون الامتس ا  يق

يات املقررة يف الالحئة  "1" ّمودعا وفقا  للمقتض ً ً
يذية،  لتنفا
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ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة  "2" شفوعا اب ّو ِّ ملست ً م
يذية  .لتنفا

سديد] الرمس[  )2( تيض  تعاقد أن  تجيوز ألي طرف  يق  رمس م
يص ختب مقابل تدوين الرتا  .للمك

يالت[  )3( يكفي الامتس واحد حىت إذا ] تسجالامتس واحد لعدة 
يل واحد، رشط أن تكون أرقام اكفة  تعلق بأكرث من  يص  سجاكن الرت تي ّ خ
يل واملرخص  نة يف الالامتس وأن يكون صاحب ا ية  يالت ا َّا سج ي ن تسج ب ملع لت م َّل

ي بة إىل لك ا سه اب سجهل هو  سـ تنف لن يان نطاق ل بالت وأن يرد يف الالامتس 
يالت يذية خبصوص اكفة ا يص وفقا لالحئة ا لتسجالرت نفل تخ ً. 

يات أخرى[  )4(  ] مقتضحظر أية 

يفاء  )أ( تعاقد أن يطالب اب تال جيوز ألي طرف  سم
شار إلهيا يف الفقرات من  يات ا مليات خالف ا تض ملقتض ويف ) 3(إىل ) 1(مق

تدوين ت8املادة  تعلق  ب فامي  بهّي يص دلى  مكتر وبصفة خاصة، ال جيوز . خ
تضاء ما ييل ذكره  :قا

يص؛ "1" يل العالمة موضع الرت هادة  ختقدمي   تسجش

يص أو ترمجة هل؛ "2"  خوتقدمي عقد الرت

يص "3" ية يف عقد الرت رشوط املا خويان اب ل  .لب

ية  )ب( عال ختل الفقرة الفر ناء عىل ) أ(ُ ببأية الزتامات قامئة 
تعا شف عن املعلومات ألغراض خالف تدوين ملقانون الطرف ا شأن ا لكقد  ب

يص يف جسل العالمات  .خالرت

بات[  )5( بات ] ثاإل تيض تقدمي اإل تعاقد أن  ثجيوز ألي طرف  يق م
تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  ٌإىل ا ٌ للمك ملك

ي يه يف الالحئة ا شار إ ند  لتنفيان يرد يف الالامتس أو يف أي  ل م سـ  .ذيةب
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بات[  )6( تعلقة اب لطلالالامتسات ا إىل ) 1(ُتطّبق الفقرات من ] ِّمل
يص لطلب، إذا اكن )5( بديل، عىل الامتسات تدوين تر خ، مع ما يلزم من  ت

يل نص عىل تدوين من ذكل ا تعاقد  بقانون الطرف ا ي  .لقمل

 18 املادة
يص أو إلغائهالامتس تعديل تدوين تر خ   ل

تعلقة[  )1( يات ا ِّا مل تعاقد ]  اباللامتسملقتض ملإذا اكن قانون الطرف ا
تيض  تعاقد أن  به، جاز ذلكل الطرف ا يص دلى  يقنص عىل تدوين تر ملخ ت مكي

يص أو إلغائه  خأن يكون الامتس تعديل تدوين الرت

يات املقررة يف الالحئة  "1" ّمودعا وفقا  للمقتض ً ً
يذية،  لتنفا

ندات املؤيدة املقررة يف ال "2" شفوعا اب ّو ِّ ملست ً الحئة م
يذية  .لتنفا

يات األخرى[  )2( ، مع ما )6(إىل ) 2(17ُتطّبق املادة ] ملقتضا
يص أو إلغائه بديل، عىل الامتسات تعديل تدوين الرت خيلزم من   .ت

 19 املادة
يصاآلاثر خ املرتبة عىل عدم تدوين الرت  ت

يل العالمة وحاميهتا[  )1( ية  تسجصال ال يؤثر عدم تدوين ] ح
تب أ يص دلى ا ملكتر ية خ تعاقد يف صال حو دلى أية سلطة أخرى للطرف ا مل

يص أو حامية تكل العالمة خيل العالمة اليت تكون موضع الرت  .تسج

تيض ] َّبعض حقوق املرخص هل[  )2( تعاقد أن  يقال جيوز للطرف ا مل
ناء عىل قانون  رشط عىل أي حق قد ميلكه املرخص هل  يص  بتدوين تر َّ ك خ

تعاقد يف الاشرتا يل أو ملذكل الطرف ا ها صاحب ا لتسجك يف دعوى تعد ير فع ٍّ
يجة لفعل تعد  يل عىل تعويضات  ٍّاحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا نت لقب

يصىلع  .خ العالمة اليت تكون موضع الرت
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يص مدوان[  )3( ّالاتفاع بعالمة إذا مل يكن الرت خ ال جيوز للطرف ] ن
تفاع املرخ رشط ال يص  بار تدوين تر تيض ا تعاقد أن  َّا نك ت خمل ص هل ابلعالمة عيق

ساب  تعلقة اب يل، يف اإلجراءات ا تفاع عىل يد صاحب ا تثابة ا مل سج ن كمب ِّ لت
 .العالمات واحلفاظ علهيا وإنفاذها

 20 املادة
يصبيان  خ الرت

يد أن العالمة موضع  ياان  تيض  تعاقد  يفإذا اكن قانون الطرف ا ُيق ً ب مل
ثال الاكمل أو يص، ال يؤثر عدم الا ناء عىل تر تفاع  تا ب من  اجلزيئ ذلكل خ

يص أو حامية  يل العالمة اليت تكون موضع الرت ية  رشط يف صال خا تسجح ل
يق املادة  ).3(19 تطبتكل العالمة وال يؤثر يف 

 21 املادة
  يف حاةل رفض مزمعمالحظات

يه يف املادة  نصوصا  با  تب أن يرفض  علال جيوز  مطل ً أو الامتسا 3ًللمك
يه يف املواد  علنصوصا  ً شلك لكي أو جزيئ، 18 و17 و14 إىل 10 و7م ب، 

سب احلال، فرصة إلبداء  متس،  نح ملودع الطلب أو الطرف ا حدون أن  مللمي
تعلق ابملادة . مالحظات عن الرفض املزمع خالل همةل معقوةل ، ال 14يوفامي 

بق  نح فرصة إلبداء مالحظات يف حال  تب أن  سـشرتط من أي  مي ُ مكي
تفا متس وقف اإلجراءات أن ا سـشخص اذلي  تقدمي مالحظة يللل لد من فرصة 

ند إلهيا القرار  .يستحول الوقائع اليت 

 22 املادة
يذيةالالحئة  لتنف ا

يذية[  )1(  ]لتنفمضمون الالحئة ا

يذية املرفقة هبذه املعاهدة عىل قواعد  )أ( لتنفنص الالحئة ا ت
 :تتعلق مبا ييل ذكره
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نص هذه املعاهدة رصاحة عىل  "1" سائل اليت  تا مل
يذيةمقررة يف"أهنا   ؛"لتنف الالحئة ا

يذ أحاكم هذه املعاهدة؛ "2" يدة  يل  نفوأي تفا لتمف  ص

سائل أو إجراءات إدارية "3"  .موأي رشوط أو 

ية  )ب( يذية أيضا عىل اسـامترات منوذ جتوي الالحئة ا ًنف لت حت
 .لدوية

يذية[  )2( يقتيض إدخال أي تعديل عىل ] لتنفتعديل الالحئة ا
يذية ثالثة أراب  ).3(ع األصوات املدىل هبا، مع مراعاة الفقرة لتنفالالحئة ا

 ]رشط اإلجامع[  )3(

يذية حتديد ما ال جيوز  )أ( لتنفجيوز أن يرد يف الالحئة ا
يذية إال ابإلجامع  .لتنفتعديهل من أحاكم الالحئة ا

يذية يؤدي  )ب( نفتيض إدخال أي تعديل عىل الالحئة ا لتيق
ية إىل إضافة أحاكم إىل األحاكم احملددة يف  يقا للفقرة الفر يذية  عالالحئة ا ًب تط لتنف

ها توفر اإلجامع) أ(  .فأو حذ

بت  )ج( بان إال األصوات املدىل هبا فعال  للال تؤخذ يف ا حلسـ
ثابة تصويت. يف توفر اإلجامع تصويت  ناع عن ا مبوال يعد الا ل  .مت

يذية[  )4( لتنفنازع املعاهدة والالحئة ا نازع بني ] ت تيف حاةل وجود 
بة ألحاكم هذه أحاكم هذه يذية، تكون ا لغل املعاهدة وأحاكم الالحئة ا لتنف

 .املعاهدة

 23 املادة
ية  مجلعا

ية[  )1(  ]مجلعتكوين ا

ية )أ( تعاقدة  مجعتكون لألطراف ا  .مل
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ندوب واحد جيوز أن  )ب( ثال  تعاقد  مبيكون لك طرف  ًمم م
شارون وخرباء ناوبون و ندوبون  تساعده  مسي م ندوب إال . م ثل لك  موال  مي

تعاقدا واحداط ًرفا  ً م ً. 

ية[  )2( ية] مجلعهمامت ا تا هامت ا ية ا لبارش ا ل مجلع  :ملت

تطوير هذه  "1" تعلقة  سائل ا بناول لك ا مل مل تت
 املعاهدة؛

يذية، مبا يف ذكل  "2" لتنفوتعدل الالحئة ا
ية؛ منوذ جالاسـامترات ادلوية ا ل  ل

تارخي بدء "3" تعلقة  رشوط ا بوحتدد ا مل  العمل ل
ند  يه يف ا شار إ بتعديل  ل م  ؛"2"لب

يذ أحاكم  "4" بة أخرى  نا نفوتؤدي أية وظائف  لتم سـ
 .هذه املعاهدة

نصاب القانوين[  )3(  ]لا

ية  )أ( نصاب القانوين من نصف عدد أعضاء ا مجلعتكون ا ل ي
 .ًاليت تكون دوال

ية  )ب( تخذ )أ(عابلرمغ من الفقرة الفر ية أن  ت، جيوز  للجمع
ثةل يف إحدى ادلورات أقل قراراهتا إذا  ية من ادلول ا ملماكن عدد أعضاء ا مجلع

نه يعادل ثلث أعضاء  ية اليت تكون دوال و لكمن نصف عدد أعضاء ا مجلع
يه ية اليت تكون دوال أو يزيد  علا  ت،ومع ذكل، فإن لك تكل القرارا. ًمجلع

بح انفذة إال بع ية، ال  تعلقة بإجراءات ا ناء القرارات ا تصاب مجلع ِّمل يفاء سـتث ستد ا
رشوط الواردة فامي بعد ية . لا تب ادلويل تكل القرارات ألعضاء ا بلغ ا مجلعو ملكي

ها  نا تابة بصوهتا أو اب ثةل ويدعوها إىل اإلدالء  عاليت تكون دوال ومل تكن  ت ك ممم ً
تصويت خالل فرتة مدهتا  يغثالثةلعن ا بارا من اترخي ا سب ا هر  بل أ ت تحت لع ً . ش
تصويت بذكل وإذا اكن عدد تكل األعضاء مم نع عن ا لن أدىل بصوته أو ا مت

ند انقضاء تكل الفرتة، يعادل عدد األعضاء اذلي اكن مطلواب  شلك،  ًا ع ل
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بح انفذة  نصاب القانوين يف ادلورة ذاهتا، فإن تكل القرارات  تكامل ا تصال ل سـ
شرتطة ية ا سه عىل األ ملرشط احلصول يف الوقت  ب  .غلنف

ية[  )4(  ]مجلعاختاذ القرارات يف ا

توافق اآلراء )أ( ية إىل اختاذ قراراهتا  بسعى ا مجلع  .ت

بت  )ب( توافق اآلراء،  تحال الوصول إىل قرار  ييف حال ا ب سـ
تصويت سأةل اب ليف ا  ويف تكل احلاةل،. مل

تعاقد يكون دوةل صوت واحد وال  "1" مللك طرف 
 يصوت إال ابمسه؛

نظمة  "2" تعاقد يكون  موجيوز ألي طرف  م
شرتك يف ية دوية أن  يحكو ل يه بعدد من م تصويت بدال من ادلول األعضاء  ف ا ً ل

يه واألطراف يف هذه املعاهدة وال . فاألصوات يعادل عدد ادلول األعضاء 
تصويت إذا  يل أن شرتك يف ا ية دوية من ذكل ا نظمة حكو لجيوز ألية  ت ب لقل م م

يحنمارست أية دوةل م تصويت والعكس  ها يف ا حص ادلول األعضاء فهيا  ل . حق
يل يف وعالوة عىل ذ ية دوية من ذكل ا نظمة حكو بكل، ال شرتك أية  ل لقت م م

تصويت إذا اكنت أية دوةل من ادلول األعضاء فهيا واألطراف يف هذه  لا
يل  ية دوية أخرى من ذكل ا نظمة حكو باملعاهدة دوةل عضوا يف  لقل م م ً

ن تصويتظمةملواشرتكت تكل ا ية ادلوية األخرى يف ذكل ا ل احلكو ل  .م

ية[  )5(  ]غلباأل

ثليث عدد األصوات املدىل هبا، مع  )أ( ية قراراهتا  بتخذ ا مجلع ت
 ).3(و) 2(22مراعاة املادة 

بان إال األصوات املدىل هبا فعال دلى  )ب( ًال تؤخذ يف ا حلسـ
شرتطة من عدمه ية ا يق األ بت يف  ملا ب غلل تصويت . حتق ناع عن ا ترب الا لوال  ت ميع

 .مبثابة تصويت

نا] ادلورات[  )6( ية  بمتع ا مجلع ء عىل دعوة من املدير العام ويف جت
شأ  نظمة ما مل  ية العامة  متع فهيام ا سـهيام الذلين  نالفرتة واملاكن  للم مجلع تنف جت

ية نا ئظروف ا  .سـتث
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نظام ادلاخيل[  )7( ية نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ] لا مجلعتضع ا
ية نا تعلقة ابدلعوة إىل عقد ادلورات الا ئالقواعد ا سـتثمل ِّ. 

 24  املادة
ت   ادلويلبملكا

هامت اإلدارية[  )1(  ]ملا

تعلقة هبذه  )أ( هامت اإلدارية ا تب ادلويل ا ِّبارش ا مل ملي ملك
 .املعاهدة

تب ادلويل بوجه خاص إعداد الاجامتعات  )ب( ملكتوىل ا ي
شـهئا  ية وجلان اخلرباء واألفرقة العامةل اليت قد  تكفل أعامل أمانة ا نو مجلع تي

ية  .مجلعا

يةالاجامتعات خالف دو[  )2( يدعو املدير العام أية ] مجلعرات ا
ية إىل الاجامتع شـهئا ا مجلعجلان أو أفرقة عامةل   .تن

ية والاجامتعات األخرى[  )3( تب ادلويل يف ا مجلعدور ا  ]ملك

يهنم، من غري  )أ( يعشرتك املدير العام واألشخاص اذلين  ي
ية واللجان واألفرقة العامةل اليت تصويت، يف لك اجامتعات ا مجلعحق ا شـهئا ل تن 

ية  .مجلعا

نه املدير العام  )ب( يعييكون املدير العام أو املوظف اذلي 
ية  شار إلهيا يف الفقرة الفر ية واللجان واألفرقة العامةل ا عأمني ا مل حبمك ) أ(مجلع

نصب  .ملا

 ]املؤمترات[  )4(

تحضريية لعقد أي  )أ( تب ادلويل اإلجراءات ا لتخذ ا ملكي
توجهيا لمؤمتر للمراجعة، وفقا  يةً  .مجلعت ا
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شاور مع ادلول األعضاء يف  )ب( تب ادلويل أن  يتجيوز  للمك
ية  ية غري احلكو نظامت ادلوية والو ية ادلوية وا نظامت احلكو نظمة وا ما نم ل مل ل مل طمل

تحضريية املذكورة لشأن اإلجراءات ا  .ب

يهنم يف  )ج( يعشرتك املدير العام واألشخاص اذلين  ي
شات اليت تدور يف مؤمترات امل نا قا تصويت فهيامل  .لراجعة من غري حق ا

هامت األخرى[  )5( تب ادلويل أية همامت أخرى ] ملا ملكبارش ا ي
تعلق هبذه املعاهدة يه فامي  يند إ ل  .تسـ

 25 املادة
تعديلاملراجعة  ل أو ا

ها إال يف مؤمتر دبلومايس وتقرر . يلال جيوز مراجعة هذه املعاهدة أو تعد
ية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبل  .ومايسمجلعا

 26 املادة
  املعاهدةأطراف

ية[  )1( تايل ذكرها أن توقع هذه املعاهدة ] هلاأل ياانت ا لجيوز  للك
بح طرفا فهيا رشط مراعاة الفقرتني  ًوأن   ):3(و) 1(28واملادة ) 3(و) 2(تص

يل  "1" نظمة وجيوز  سجأي دوةل عضو يف ا تمل
تهبا؛  مكالعالمات دلى 

ية دوية دلهي "2" نظمة حكو لوأية  م سجل م تب  تا  مك
بق علهيا  يل يف األرايض اليت  تطفهيا العالمات ورسي أثر ذكل ا لتسج ي
ية ادلوية أو يف لك ادلول األعضاء فهيا أو  نظمة احلكو ئة  لاملعاهدة ا للم مشـ ملن
نة ذلكل الغرض يف الطلب، رشط أن  معييف ادلول األعضاء فهيا اليت تكون 

ية  نظمة احلكو متكون لك ادلول األعضاء يف ا نظمة؛مل ملادلوية أعضاء يف ا  ل
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يل  "3" نظمة وال جيوز  سجوأية دوةل عضو يف ا تمل
تب دوةل أخرى حمددة وتكون عضوا  بة إلهيا إال عن طريق  ًالعالمات اب مك لنسـ

نظمة؛  مليف ا

يل  "4" نظمة وال جيوز  سجوأية دوةل عضو يف ا تمل
ية نظمة حكو تابع  تب ا بة إلهيا إال عن طريق ا مالعالمات اب ململك ل ل دوية لنسـ

 ًتكون تكل ادلوةل عضوا فهيا؛

يل  "5" نظمة وال جيوز  سجوأية دوةل عضو يف ا تمل
شرتك بني مجموعة من ادلول  تب  بة إلهيا إال عن طريق  مالعالمات اب مكسـ لن

نظمة  .ملاألعضاء يف ا

تصديق أو الانضامم[  )2( يه يف الفقرة ] لا شار إ يان  لجيوز ألي  م ك
ت) 1( تني ا لأن يودع إحدى الو  :ايل ذكرهامثيق

ّويقة تصديق، إذا وقع هذه املعاهدة، "1"  ث

يقة انضامم، إذا مل يوقع هذه املعاهدة "2" ّوو  .ث

تارخي الفعيل لإليداع[  )3( تارخي الفعيل إليداع ويقة ] لا ثيكون ا ل
تايل ذكرها توارخي ا لتصديق أو انضامم أحد ا  :ل

شار إلهيا يف الفقرة  "1" بة إىل دوةل  ماب لنسـ
يه ويقة تكل ادلوةل؛ل، ا"1)"1( ثتارخي اذلي تودع   ف

تارخي  "2" ية دوية، ا نظمة حكو بة إىل  لواب ل مسـ م لن
ية ادلوية؛ نظمة احلكو يه ويقة تكل ا لاذلي تودع  مل مث  ف

شار إلهيا يف الفقرة  "3" بة إىل دوةل  مواب لنسـ
تايل ذكره"3)"1( رشط ا يه ا تويف  تارخي اذلي  ل، ا سـ لل ف ثتكون ويقة تكل : ي

 ثتكون ويقة ادلوةل األخرى احملددة مودعة؛ادلوةل مودعة و

شار إلهيا يف الفقرة  "4" بة إىل دوةل  مواب لنسـ
ند "4)"1( ناء عىل ا بق  تارخي ا ب، ا ب ملط  أعاله؛" 2"لل
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بة إىل دوةل عضو يف مجموعة من ادلول  "5" لنسـواب
يه واثئق لك ادلول "5)"1(مشار إلهيا يف الفقرة  تارخي اذلي تكون  ف، ا ل

 .موعة مودعةاألعضاء يف اجمل

 27 املادة
  وهذه املعاهدة1994 نص تطبيق

تعاقدة مبوجب هذه املعاهدة [  )1( ملالعالقات بني األطراف ا
نة  ترسي أحاكم هذه املعاهدة وحدها ] 1994لسـومعاهدة قانون العالمات 

تعاقدة مبوجب هذه املعاهدة ونص  بادةل بني األطراف ا ملعىل العالقات ا ملت
1994. 

تعاقدة مبوجب هذه املعاهدة العال[  )2( ملقات بني األطراف ا
تعاقدة مبوجب نص   واليت ال تكون أطرافا يف هذه 1994ملواألطراف ا

تعاقد مبوجب هذه املعاهدة ونص ] املعاهدة ممتر لك طرف   يف 1994يسـ
تعاقدة مبوجب نص 1994تطبيق نص   وغري 1994مل يف عالقاته مع األطراف ا

 . املعاهدةذهاألطراف يف ه

 28 املادة
يذدخول  لتنف هذه املعاهدة حزي ا
تارخي تصديق والانضامملوا  لل الفعيل 

بان[  )1( ألغراض هذه املادة، ] حلسـالواثئق الواجب أخذها يف ا
ياانت  تصديق أو الانضامم اليت أودعهتا ا بان إال واثئق ا لكال تؤخذ يف ا ل حلسـ

شار إلهيا يف املادة  ها اترخي فعيل و) 1(26ملا  ).3(26ًفقا للامدة لواليت 

يذ[  )2( ّتدخل هذه املعاهدة حزي ] لتنفدخول املعاهدة حزي ا
شار إلهيا يف  ية دوية  نظامت حكو رش دول أو  يذ بعد أن تودع  ما ل م م عنف لت

هر" 2)"1(26املادة  ثالثة أ ها أو انضامهما  شواثئق تصد  .بيق
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تصديق أو الانضامم الالحق دلخول املعاهدة حزي [  )3( ّنفاذ ا ل
شمول يف الفقرة ] نفيذلتا يان غري  مبح أي  ك ًملزما هبذه املعاهدة بعد ) 2(يص

يه ويقة تصديقه أو انضاممه تارخي اذلي يودع  هر من ا ثثالثة أ فل  .ش

 29 املادة
تحفظات  لا

نظمة ] أنواع خاصة من العالمات[  )1( مجيوز ألي دوةل أو 
ية دوية أن تعلن مبوجب حتفظ أن أي حمك من أحاكم املو لحكو  5و) 1(3اد م

ية 13 و11و) 5(8 و7و شرتكة والعالمات ادلفا بق عىل العالمات ا ع ال  مل تط
تقة، ابلرمغ من املادة  تحفظ ). أ)(2(و) 1(2ملشـوالعالمات ا لوحيدد ذكل ا

هاحاكماأل  .ميس اآلنف ذكرها اليت 

ناف[  )2( تعدد األ يل  صا مسج نظمة ] لت مجيوز ألي دوةل أو 
ها يف اتر ية دوية يكون  لحكو يال لم يح  تسجخي اعامتد هذه املعاهدة رشيع  يت ت

بة إىل  ناف اب تعدد األ يال  سلع و بة إىل ا ناف اب سـتعدد األ ص سج ل سـ نص ت لن مل م
ند الانضامم إىل هذه املعاهدة، أن  عاخلدمات، أن تعلن، مبوجب حتفظ  ّ

بق6 املادة مأحاك ّ ال   .تط

تجديد[  )3( بة ا نا لالفحص املوضوعي  سـ جيوز ألي دوةل أو  ] مب
تب، ابلرمغ من منظم ية أن تعلن مبوجب حتفظ أنه جيوز  للمكة دوية حكو ّم ل

بة )4(13املادة  نا شمل خدمات،  يل  يا  بارش حفصا موضو سـ، أن  مب ي سج ع لتي
ترص ذكل الفحص عىل حذف  يل، رشط أن  تجديد األول ذلكل ا يقا سج لتل

يالت ا تة ملتعددةلتسجا هر ا بات مودعة خالل فرتة األ ندة إىل  سـ ا لطل ش ملست
يل الالح نظمة اذلي أدرج إماكية  تارخي نفاذ قانون تكل ادلوةل أو ا سجقة  ن مل تل

يذ بل دخول هذه املعاهدة حزي ا نفعالمات اخلدمة   .لتق

ية ] بعض حقوق املرخص هل[  )4( نظمة حكو مجيوز ألي دوةل أو  م
تيض )2(19لدوية أن تعلن مبوجب حتفظ أهنا، ابلرمغ من أحاكم املادة  تق، 

رش يص  كتدوين الرت ناء عىل قانون خ بط عىل أي حق قد ميلكه املرخص هل  َّ
ية ادلوية يف الاشرتاك يف دعوى تعد ير نظمة احلكو ٍّتكل ادلوةل أو ا ل  فعهاممل
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يل عىل  يل أو يف احلصول عن طريق دعوى من ذكل ا بصاحب ا لقسج لت
يص تعد عىل العالمة موضع الرت يجة  ختعويضات  ٍّت ل  .ن

ناء عىل الفقرة يتعني إبداء أي حتف] شلكيات[  )5( ) 2(أو ) 1(بظ 
تصديق عىل هذه املعاهدة أو ) 4( أو) 3(أو  شفوع بويقة ا ليف إعالن  ث م

تحفظ ية ادلوية اليت أبدت ا نظمة احلكو لالانضامم إلهيا لدلوةل أو ا ل  .ممل

سحب[  )6( ناء عىل الفقرة ] لا ) 1(بجيوز حسب أي حتفظ أبدي 
 .يف أي وقت اكن) 4(أو ) 3( أو) 2(أو 

سمح بإبداء أي حتفظ عىل ] حظر أي حتفظات أخرى[  )7( يال 
سموح هبام وفقا للفقرات  تحفظني ا ًهذه املعاهدة خالف ا مل ) 3(و) 2(و) 1(ل

 ).4(و

 30 املادة
  املعاهدةنقض

نقض هذه املعاهدة ] اإلخطار[  )1( تعاقد أن  يجيوز ألي طرف  م
 .َّمبوجب إخطار موجه إىل املدير العام

نفا[  )2( تارخي ] ذلاترخي ا نة واحدة من ا نقض انفذا بعد  لبح ا سـ ل ًيص
يه املدير العام اإلخطار سمل  فاذلي  يق هذه املعاهدة . يت نقض يف  بوال يؤثر ا تطل

تعاقد  بة إىل الطرف ا سجةل اب نظر أو أي عالمة  يد ا ملعىل أي طلب  سـ م لنل ق
نة املذكورة، عىل أنه جيوز  ند انقضاء فرتة ا ناقض  سـا ع تعاقد للطرفلل مل ا

ن بارا من لا يل ا يق هذه املعاهدة عىل أي  نقطع عن  ًاقض أن  ت سج ب عي ت تط
نة  يل، بعد انقضاء فرتة ا يه جتديد ذكل ا تعني  تارخي اذلي  سـا سج ي لل لت ف ّ

 .املذكورة
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 31 املادة
يعلغات تو ق املعاهدة؛ وا  ل

ية[  )1( نصوص الر ية؛ وا نصوص األ مسا ل صل  ]ل

ية ابللغات الع )أ( سخة أ صلتوقع هذه املعاهدة يف  ن برية ّ
نصوص  ترب لك ا ية و ية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با لواإل تع سـ سـ ن نسـ لصين

ية حلجساوية يف ا  .مت

شري إلهيا  )ب( تتوىل املدير العام إعداد نص رمسي بلغة ال  ي
ية شاور مع ) أ( عالفقرة الفر تعاقدة، بعد ا ية ألحد األطراف ا توتكون لغة ر مل لمس

تع تعاقد املذكور وأي طرف  مالطرف ا  .اقد آخر معين ابملوضوعمل

يع[  )2( تو قهمةل ا يع يف مقر ] ل تو تاحة  ّتظل هذه املعاهدة  ق للم
نة بعد اعامتدها نظمة ملدة  سـا  .مل

 32 املادة
  اإليداعأمني

 .يكون املدير العام أمني إيداع هذه املعاهدة
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شأن قانون العالمات نغافورة  ييل ملعاهدة  با سـ  لتمك

يذيةوالحئ  لتنفهتا ا

َّتفق املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون  .1 ّ ّ ي
نغافورة يف مارس  نعقد يف  سـالعالمات، ا سمى املعاهدة 2006مل ّ، عىل أن  ُ ت

متدة  شأن قانون العالمات"ملعا نغافورة  بمعاهدة  شار إلهيا فامي ييل " (سـ ملا
 ").املعاهدة"بلكمة 

ند اعامتد امل .2 بارة عو إجراء "ععاهدة، اتفق املؤمتر ادلبلومايس عىل أن 
تب ملكبارش دلى ا ية " 8"1الواردة يف املادة " َم شمل اإلجراءات القضا ئال  ت

تعاقدة رشيعات األطراف ا بارشة وفقا  ملا لتمل َ. 

تعاقدة  .3 ملوإن املؤمتر ادلبلومايس، إذ يقر بأن املعاهدة توفر لألطراف ا ّ ّ
ية فعاةل  ّإجراءات  هومه أن شلك تعلق ابلعالمات، فإن يف  مفوانجعة فامي  ي

تعاقدة 8 و2املادتني  توايل، ال تفرضان أية الزتامات عىل األطراف ا مل، عىل ا ل
 :بشأن ما ييل

شار  "1" ييل أنواع جديدة من العالمات، كام  تسج
يذية؛3من القاعدة ) 6(و) 5(و) 4(إلهيا يف الفقرات   لتنف من الالحئة ا

يذ أ "2" نظمة اإليداع اإللكرتوين أو أنظمة تنفأو 
تة أخرى  .متأ

يل  بت فامي إذا اكن يريد إاتحة  يار ا تعاقد  سجويرتك للك طرف  تل ّ خ م ُ
يحه يه أعاله، ومىت  شار إ يتأنواع جديدة من العالمات، كام هو  ل  .م

بدلان األقل منوا،  .4 ية وا نا بدلان ا يذ املعاهدة يف ا يل  ّومن أجل  ل ل ل مه تنف تس
ية الفكرية يلمتس املؤمتر  ية  نظمة العا للملكادلبلومايس من ا مل بو(مل ) يالو

شمل ادلمع  بة  نا ية و ية إضا ساعدة  تعاقدة أن توفر  تواألطراف ا سـ ن م ممل ف تق ّ
ية  ية تعزيز القدرات املؤ نولويج والقانوين وأشاكل أخرى من ادلمع  سـا سبغ لتك

تف بدلان من الا يذ املعاهدة ومتكني تكل ا بدلان من أجل  سـتكل ا ل ل ادة تنفل
 .ابلقدر الاكمل من أحاكم املعاهدة
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تطور  .5 توى ا بان  ساعدة يف ا بغي أن تأخذ تكل ا ّو ل سـ سـ ممل حل ين
يدة بدلان ا تصادي  نولويج والا تفا ق سـتك ملل نولويج أن . لل لتكومن شأن ادلمع ا

يا املعلومات والاتصاالت  نولو ية اخلاصة  ية ا سني ا جساعد عىل  تك بن ت حت لتحي لب
هام بدلان، واإل سيف تكل ا ية بني األطراف ل نولو هوة ا يق ا تايل يف  ج اب تك لل ي تضل

تعاقدة ية . ملا بدلان أبرزت أ مهوأحاط املؤمتر ادلبلومايس علام بأن بعض ا ل
ية هوة الر يق ا ياق  يد يف  تضامن الرمقي عىل أنه  مقندوق ا ي سـ ل لص  .تضمف

تعاقدة، فور دخول املعاهدة  - 6 تعمل األطراف ا ملوابإلضافة إىل ذكل،  سـ
ي تعدد لتنفحزي ا شاطرهتا عىل أساس  بادل املعلومات واخلربات و مذ، عىل  م ت

تعلق  ية فامي  ية واملؤ سـهبا يف اجملاالت القانوية وا ياألطراف، واليت  سـ ن ن ست تق لتك
متدة  تفادة ابلقدر الاكمل من الفرص واملزااي ا ية الا ملسـيذ املعاهدة و سـ يف كنف بت

 .مهنا

ية  .7 ضعوإن املؤمتر ادلبلومايس، إذ يقر ابلو ياجات اخلاصة ّ حتوالا
بدلان األقل منوا معامةل خاصة  نح ا تفق عىل أن  بدلان األقل منوا،  لاب تم ي ُل ّ ّ ّ

يذ املعاهدة، وذكل كام ييل ية يف  تنفوتفا  :ضل

يد األويل والرييس من  )أ( بدلان األقل منوا ا ئتكون ا ّتف ملسـ ّ ل
ية نظمة العا تعاقدة وا ية اليت تقدهما األطراف ا ساعدة ا ملا مل مل ن ية الفكرية لتقمل للملك 

بو(  ؛)يالو

ية ما ييل )ب( ساعدة ا نوشمل تكل ا مل  :لتقت

يذ  "1" شاء اإلطار القانوين  ساعدة عىل إ لتنفا ن مل
 املعاهدة،

تعلق بوقع  "2" يف وإذاكء الوعي فامي  يواإلعالم وا لتثق
 الانضامم إىل املعاهدة،

ساعدة عىل مراجعة املامرسات واإلجراءات  "3" ملوا
ئ يل العالمات،للهياإلدارية  ية  ية ا سجات الو ن تن ملع  بط

رشية املؤهةل  "4" ساعدة عىل تكوين القدرات ا لبوا مل
ية الفكرية، مبا يف ذكل القدرات اخلاصة  مللكواملرافق الالزمة ملاكتب ا
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يذية  يذ املعاهدة والحئهتا ا يا املعلومات والاتصاالت، من أجل  نفنولو نف ج تتك ت لب
ية  .لبفعا

متس املؤمتر ادلب .8 ساعدة يلو تقدم احملرز يف ا بة ا ية مرا مللومايس من ا ل قمجلع
هام يف لك دورة  يذ، و متدة من ذكل ا يذ واملزااي ا هود ا تعلقة  ّا مي نف نف تقيجب ت لت ملسـل مل

ها  .لعادية 

شأ بني طرفني  .9 تفق املؤمتر ادلبلومايس عىل أن أي نزاع قد  نو يي ّ
ها  سري هذه املعاهدة أو  نتعاقدين أو أكرث حول  يق يم تطب ته وداي من تف سو ًبغي  ّ ي ت

شاورة والوساطة برعاية املدير العام  .ملخالل ا
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 بشأن قانون العالمات

 قامئة القواعد

ترصة :1القاعدة  تعابري ا خملا  ل
ناوين :2القاعدة  يان األسامء وا لعية  ب  كيف
تعلقة ابلطلب :3القاعدة  يل ا تفا ّا مل ص  ل
نوان املراسةللا :4القاعدة  يل و تعلقة اب يل ا عتفا ث مل لمتص ّ 
تارخي اإليداع :5القاعدة  تعلقة  يل ا تفا با مل ص  ّل
يغات :6القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا بلا مل ص لتل ّ 
 طريقة تعريف الطلب بدون رمقه :7القاعدة 
تجديد :8القاعدة  تعلقة ابملدة وا يل ا تفا لا مل ص  ّل
ثا :9القاعدة  هلمتوقف اإلجراءات يف حال عدم الا  للمل 
يص  :10القاعدة  تعديل تدوين تر يص أو  تدوين تر تعلقة ابلامتس  يات ا خا لخ ل مل ِّتض ملق

 إلغائه أو
 

ية منوذ جالاسـامترات ادلوية ا ل  ل
بو اإللكرتوين شورة عىل موقع الو ية  منوذ يالاسـامترات ادلوية ا ن مل ج  :ل

>ar/treaties/int.wipo.www://http< 
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 1القاعدة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

يذية [ )1( ترصة املعرفة يف الالحئة ا تعابري ا لتنفا َّ خمل ألغراض هذه ] ل
يذية، وما مل يذكر خالف ذكل رصاحة ُالالحئة ا  :لتنف

شأن " معاهدة"تعين لكمة  "1" نغافورة  بمعاهدة  سـ
 قانون العالمات؛

َّإىل املادة احملددة من " مادة"توشري لكمة  "2"
 املعاهدة؛

بارة  "3" يص الا"عوتعين  سـتالرت يص " ئثاريخ خالرت
يل  تفاع صاحب ا نح ملرخص هل واحد فقط وحيول دون ا سجاذلي  ن لتيم َّ ُ

يص ألي خشص آخر؛ نح ترا خابلعالمة ودون   م

بارة  "4" يص احلرصي"عوتعين  يص " خالرت خالرت
يل  نح صاحب ا نح ملرخص هل واحد فقط وحيول دون  سجاذلي  لتيم م َّ ُ

تفاع نه ال حيول دون ا يص ألي خشص آخر و نترا لك يل خ لتسج صاحب ا
 ابلعالمة؛

بارة  "5" ثاري"عوتعين  يص غري الا ئالرت " سـتخ
نح  يل ابلعالمة أو  تفاع صاحب ا يص اذلي ال حيول دون ا مالرت سجخ لتن

يص ألي خشص آخر  .خترا

ترصة املعرفة يف املعاهدة[  )2( تعابري ا َّا خمل ترصة ] ل تعابري ا خمليكون  لل
يذية ألغراض املعاهدة امل1َّاملعرفة يف املادة   .لتنفعىن ذاته ألغراض الالحئة ا
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 2القاعدة 
ناوين يان األسامء وا لعية  ب  كيف

 ] األسامء[  )1(

يان امس خشص ما، جيوز  )أ( تعني فهيا  بيف احلاةل اليت  ّي
تيض ما ييل ذكره تعاقد أن  يقللطرف ا  :مل

يا، أن يكون  "1" شخص خشصا  ًإذا اكن ا يعً طبل
يانه هو امس الع تعني  بالامس اذلي  شخيص ّي لائةل أو الامس الرييس والامس ا ئ

شخص، أو أن يكون  ثانوية ذلكل ا ية أو ا ثانوي أو األسامء ا لأو ا ل شخص لل
شخص أو  تعمهل عادة ذكل ا يانه هو الامس اذلي  تعني  لالامس اذلي  سـ ب يي ّ

ياره؛ سب ا شخص املذكور  ها عادة ا تاألسامء اليت  ح خل تعملسـ  ي

نواي، أن  "2" شخص خشصا  ًوإذا اكن ا مع يكون ًل
نوي شخص ا ية الاكمةل  ية الر يانه هو ا تعني  ملعالامس اذلي  لل مس سم ب لتي ّ. 

ثل اذلي يكون  )ب( يان امس ا تعني فهيا  ملميف احلاةل اليت  ب ّي
يان  يان لالمس ا بل  تعاقد أن  سة أو رشكة، جيب عىل أي طرف  بمؤ ب لس ك يق م

رشكة سة أو ا تعمهل عادة املؤ لاذلي  س  .تسـ

ناوين[  )2(  ] لعا

نوان خشص، جيوز ألي يف احل )أ( يان  تعني فهيا  عاةل اليت  ب ّي
سلمي  تادة  يات ا نوان بطريقة تفي اب يان ا تيض  تعاقد أن  تطرف  ملع تض لع لب ملق يق م
يع الوحدات  بني، وشمل يف لك احلاالت  نوان ا رسيع يف ا مجالربيد ا ت مل ّلع ل

بىن، إن وجد ية، مبا يف ذكل رمق املزنل أو ا ملاإلدارية ا  .ملعن

تب الطرف يف احلاةل )ب( يغ إىل  مك اليت يوجه فهيا  تبل َّ
تلفة، جيوز  ناوين  تلفان أو هلم  نواانن  تعاقد ابمس خشصني أو أكرث هلام  خما ع خم ع مل

نوان للمراسةل يغ  نوان واحد يف ذكل ا يان  تيض  تعاقد أن  كعللطرف ا بل ع ب لتمل  .يق

نوان رمق هاتف ورمق فاكس  )ج( يان ا تضمن  لعجيوز أن  ب ي
نوان بريد إلكرتوين تلفا عو نواان  تضمن ألغراض املراسةل  ً، كام جيوز أن  خم ع ًي

ية  بني وفقا للفقرة الفر نوان ا ععن ا مل ًلع  ).أ(ّ
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تان  )د( يبق الفقراتن الفر عتط َّ ، مع ما يلزم من )ج(و) أ(ُ
ناوين املراسةل عبديل، عىل   .ت

تعريف[  )3( يةل أخرى  للو تيض ] سـ تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
يغ موج َّأن يرد يف  تعريف تبل به  سجل دلى  يان الرمق ا تب  له إىل ا ت مل مكب َّ ملك

شخص املعين، أو أية  ثل أو ا يل أو ا لمودع الطلب أو صاحب ا ملم لتسج
تعريف، إن وجدت يةل أخرى  للو تعاقد أن يرفض . سـ موال جيوز ألي طرف 

يل، إال خبصوص  يات من ذكل ا يفاء أية  بب عدم ا بيغا  تض لقبل مق تب سس ً ت
بات املودعة يف شلك  . إلكرتوينلطلا

تعامهل[  )4( تيض ] سـاخلط الواجب ا تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
شار إلهيا يف الفقرات من  ياانت ا يان من ا ملأن يكون أي  ب ) 3(إىل ) 1(لب

به تعمهل  تابخلط اذلي  مكسـ  .ي

 3القاعدة 
تعلقة ابلطلب يل ا تفا ّا مل ص  ل

يارية[  )1( تعمل فهي] ملعاحلروف واألرقام ا ا يسـيف احلاةل اليت 
توي عىل  يارية واكن الطلب  تربها  تعاقد حروفا وأرقاما  حيتب طرف  مع يع ً ً م مك
يل العالمة ورشها ابحلروف  يد بأن مودع الطلب يرغب يف  نيان  سج تب يف
تب أن  تعاقد، عىل ا تب الطرف ا ها  يارية اليت  ملكواألرقام ا مك ملتعمل يسـملع

يارية تكل احلروف واألرقام ا رش تكل العالمة  ملعسجل و ب  .يني

بة بلون العالمة[  )2( ياان ] لاملطا تضمن فهيا الطلب  ًيف احلاةل اليت  ب ي
سمة ممزية للعالمة، جيوز  بة بلون  ِّيد بأن مودع الطلب يرغب يف املطا ك ل يف
يان امس اللون الواحد أو األكرث  تيض أن يرد يف الطلب  بتب أن  يق للمك

ية اليت  يفرته، وياان ابألجزاء الر تظاملطالب به أو  سـ ب ئيشـ هر بذكل اللون يف ً
 .العالمة



نغافورة  يذية ملعاهدة  سـالالحئة ا  51 لتنف

سخ[  )3(  ] لنعدد ا

يد بأن  )أ( ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت ال  ً ب ي
سمة ممزية للعالمة، ال جيوز للطرف  بة بلون  ِّمودع الطلب يرغب يف املطا ك ل

تيض أكرث مما ييل ذكره تعاقد أن  يقا  :مل

يض يف  "1" سخ عن العالمة ابألسود واأل بمخس  ن
تعاقد، احلاةل ال تضمن الطلب، وفقا لقانون ذكل الطرف ا مليت ال جيوز فهيا أن  ًي

يل العالمة ورشها ابحلروف  يد بأن مودع الطلب يرغب يف  نياان  سج تب يف ً
تعاقد املذكور أو يف احلاةل  تب الطرف ا تخدهما  يارية اليت  ملواألرقام ا سـ مكملع ي

يان؛ تضمن فهيا الطلب ذكل ا باليت ال   لي

يض نوسخة واحدة  "2" بعن العالمة ابألسود واأل
يد بأن مودع الطلب يرغب يف  ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ً ب ي
تب  ها  يارية اليت  مكيل العالمة ورشها ابحلروف واألرقام ا يسـتعمل ملع نسج ت

تعاقد  .ملذكل الطرف ا

يد بأن مودع  )ب( ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ً ب ي
تعاقد الطلب يرغب يف املط سمة ممزية للعالمة، ال جيوز للطرف ا بة بلون  ملا ك ِّل

سخ  يض ومخس  سخ عن العالمة ابألسود واأل تيض أكرث من مخس  نأن  ب ن يق
 .ملونة عن العالمة

سمة[  )4( جملسخة عن العالمة ا  ] ن

يد بأن العالمة  )أ( ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ً ب ي
سخة ع تعني أن تكون ا نسمة،  ي لجم نايئ ّ ياين  بارة عن رمس  ثن العالمة  ب ع

ية سخة فوتوغرا فاألبعاد أو   .ن

ية  )ب( سخة املقدمة وفقا للفقرة الفر عجيوز أن تكون ا ًن ) أ(ل
يار مودع  سب ا تلفة للعالمة،  ناظر عديدة  نظر واحد أو  تبارة عن  ح خم خع م م

 .الطلب

سخة عن العالمة  )ج( تب أن ا ترب فهيا ا نيف احلاةل اليت  ليع ملك
ية اليت  عقدهما مودع الطلب وفقا للفقرة الفر ً هر عىل حنو اكف ) أ(َّ ُتظال 
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سمة، جيوز هل أن يدعو مودع الطلب إىل أن  يل املمزية للعالمة ا تفا جملا ص ِّل
ناظر  تة  ميقدم، خالل همةل معقوةل وحمددة يف ادلعوة، ما ال يزيد عىل  سـ َِّّ

ناظر وال ها ابللكامت أو ا ملتلفة للعالمة أو وصفا  لخم  ً.وصف معاً

تلفة  )د( ناظر ا تب أن ا ترب فهيا ا خمليف احلاةل اليت  مل ملكيع
ية  يه يف الفقرة الفر ناظر والوصف مما أشري إ ها أو ا عللعالمة أو و ل ُمل ال ) ج(صف

ية، جيوز هل أن  سمة بصورة غري اك يل املمزية للعالمة ا تفا هر ا فيزال  جمليظ ص ِّل ُ
نة يدعو مودع الطلب إىل أن يقدم، خالل همةل م عيّعقوةل وحمددة يف ادلعوة،  َّ

 .من العالمة

ية  )ه( ، يكون لك )د(إىل ) أ(عابلرمغ من الفقرات الفر
نح اترخي  يا  نظر واحد اك سـمي يف العالمة  بني ا ملتصوير اكيف الوضوح و مب تج في ل

 .لإليداع

َّبق الفقرة  )و( بديل) ب(و" 1)"أ)(3(ُتط  .تمع ما يلزم من 

ية [ )5( هولوغرا مالعالمة ا ياان ] ل تضمن فهيا الطلب  بيف احلاةل اليت  ي
بارة  تعني أن يكون تصوير العالمة  ية،  عيد بأن العالمة عالمة هولوغرا ّي م يف
هولوغرام  هر فهيا أثر ا سمة  ناظر عديدة للعالمة ا نظر واحد أو  لعن  يظ م َّم جمل

ناظر امل. باكمهل نظر أو ا تب أن ا ترب ا ملوإذا ا مل هولوغرقدمةملكع هر أثر ا ل ال  ام تظ
ية ناظر إضا تقدمي  فباكمهل، جاز هل أن يطالب  م تب أيضا أن . ب للمكوجيوز 

ية هولوغرا تقدمي وصف للعالمة ا ميطالب املودع  ل  .ب

يد ] عالمة احلركة [ )6( ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ب ي
بارة عن صورة  تعني أن يكون تصوير العالمة  عبأن العالمة عالمة حركة،  ّي

سب سلواحدة أو  هر فهيا احلركة،  تحركة  نة أو ا سا حبسةل من الصور ا مل ك تظل
تب يار ا ملكا تب أن الصورة أو الصور املقدمة . خت ترب ا ملكوإذا ا هر فهيا الع تظ 

ية تقدمي صور إضا فاحلركة، جاز هل أن يطالب  بة . ب تب أيضا مطا لوجيوز  للمك
رشح احلركة تقدمي وصف  ياملودع   .ب

يد يف احلاةل] عالمة اللون [ )7( ياان  تضمن فهيا الطلب  يف اليت  ب ي
يةل من األلوان بدون  تشكبأن العالمة عالمة لون العالمة حبد ذاهتا أو 
نة من اللون أو  بارة عن  سخ العالمة  تعني أن يكون  يّخطوط فاصةل،  ع ن عي ّ
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تخدام . األلوان ية اللون أو األلوان اب تب أن يطالب  سـوجيوز  تسم  أسامهئاللمك
شائعة توب لطريقة وضع اللون للمكوجيوز . لا مكتب أيضا أن يطالب بوصف 

تخداهما مقرتنة ابخلدمات سلع أو طريقة ا سـأو األلوان عىل ا تب . ل للمكوجيوز 
تارها  متدة اليت  يان اللون أو األلوان بواسطة رموز األلوان ا بة  خيأيضا املطا ملعل بب

تب ها ا ملكمودع الطلب و  .يقبل

يد يف احلاةل اليت ] عالمة املاكن [ )8( ياان  يفتضمن فهيا الطلب  ب ي
نظر  بارة عن  سخ العالمة  تعني أن يكون  مبأن العالمة عالمة ماكن،  ع ن ّي

تج يان لك ما خيرج . ملنواحد للعالمة يربز ماكهنا يف ا بة  تب املطا بوجيوز  بللمك ل
شودة بة بوصف . ملنعن امحلاية ا تب أيضا املطا يوجيوز  ل  ماكن رشحللمك
تج  .ملنالعالمة من ا

يد ] عالمة الصوت [ )9( ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ب ي
بارة عن نوتة  تعني أن يكون تصوير العالمة  عبأن العالمة عالمة صوت،  ّي
نه العالمة،  تكون  يقي، أو وصف للصوت اذلي  ية عىل مدرج مو ممو تيق سـ سـ
سب  بق،  يةل مما  ناظري أو رمقي ذلكل الصوت، أو  يل  حأو  سـ ت تشكسج ت

يار ا  .ملكتبختا

تكون من إشارة غري مرية، خالف عالمة [  )10( ئالعالمة اليت  ت
تكون من ] الصوت يد بأن العالمة  ياان  تضمن فهيا الطلب  ّيف احلاةل اليت  ت ب ُيفي ً

تيض  تعاقد أن  يقإشارة غري مرية، خالف عالمة الصوت، جيوز للطرف ا مل ئ
يل نوع العالمة وتفا صتصويرا واحدا أو أكرث للعالمة وياان  ب ًب ً  العالمة، كام بشأن ً

تعاقد ملهو مقرر يف قانون الطرف ا ّ. 

نقل احلريف للعالمة[  )11( ، يف "13)"أ)(1(3ألغراض املادة ] لا
متل عىل مادة خبط غري  تكونة من مادة أو  تشـاحلاةل اليت تكون فهيا العالمة  ّ م
تب أو أرقام معرب عهنا بأرقام غري األرقام اليت  تعمهل ا َّاخلط اذلي  ملك يسـ

تكل املادة ابخليسـ تضاء نقل حريف  تب، جيوز ا لها ا ق ملك  واألرقام اليت طتعمل
تب ملكها ا  .يسـتعمل

، يف احلاةل اليت "14)"أ)(1(3ألغراض املادة ] ترمجة العالمة[  )12(
توي عىل لكمة أو لكامت بلغة  تكونة من لكمة أو لكامت أو  حتتكون العالمة  ّ م
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ها  تكل يقبلغري اللغة أو إحدى اللغات اليت  تضاء ترمجة  تب، جيوز ا لا ق ملك
 .اللكمة أو اللكامت إىل تكل اللغة أو إحدى تكل اللغات

تفاع الفعيل ابلعالمة[  )13( بات ابال تقدمي إ نهمةل  ث هةل ] ل ملال تقل ا
شار إلهيا يف املادة  بول الطلب ) 3(3ملا بارا من اترخي  هر ا تة أ قعن  ًش ت عسـ

تعاقد اذلي أودع الطل تب الطرف ا ملدلى  ويكون ملودع الطلب أو . ب دليهمك
هةل عىل فرتات ال تقل  تكل ا يل احلق يف احلصول عىل متديد  ملصاحب ا ل لتسج
نة  تني ونصف ا متديد اللكي  بلغ ا هر، رشط أن  تة أ سـلك مهنا عن  ي لسـ ن سـش ل
نص علهيا قانون ذكل الطرف  رشوط اليت  يعىل األقل ورشط مراعاة ا ل

تعاقد  .ملا

 4 القاعدة
يل تفا صا تعلل ّ ا نوان املراسةلمل يل و عقة اب  لمتث

ثل[  )1( يني  نوان يف حاةل  مما تع ثل ] لع مميف احلاةل اليت يكون فهيا 
نوان املراسةل ثابة  ثل  نوان ذكل ا تعاقد  ترب الطرف ا عنا،  مب ملم ع مل يع َي ً ّ  .مع

ثل[  )2( يني  نوان يف حاةل عدم  مما تع يف احلاةل اليت ال يكون فهيا ] لع
نا ويكون مودع الط ًثل  ّي شخص املعين معمم يل أو ا للب أو صاحب ا لتسج

ترب ذكل  نوانه،  باره  تعاقد اب نواان يف أرايض الطرف ا يعاآلخر قدم  ع ت مل َع ع ً َّ
نوان املراسةل ثابة  نوان  تعاقد ذكل ا عالطرف ا مب لع  .مل

هةل[  )3( شار إلهيا يف املادة ] ملا هةل ا ملسب ا ملحت بارا ) د)(3(4ُ ًا عت
تعا تب الطرف ا سمل  ملمن اترخي  مكت يه يف تكل املادةّ شار إ يغ ا لقد املعين ا مل . لتبل

يغ  شخص اذلي يمت ا نوان ا هر واحد إذا اكن  هةل عن  بلوال تقل تكل ا ل لتع ش مل
ه تعاقد، وعن  شابمسه داخل أرايض ذكل الطرف ا نوان رينمل لع إذا اكن ذكل ا

تعاقد  .ملخارج أرايض ذكل الطرف ا
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 5 القاعدة
يل تفا صا تارخي اإليداعل تعلقة  ب ا  ّمل

يات[  )1( يفاء ا بع يف حاةل عدم ا تضاإلجراء ا ملقت ست يف احلاةل اليت ] مل
يات املادة  تب هل، أاي من  سمل ا تويف فهيا الطلب، وقت  تضال  ت مقسـ ً ملك ّ ي

تب مودع الطلب فورا إىل ) أ)(2(أو ) أ)(1(5 يق، يدعو ا ًالقابةل  ملك للتطب
يات خالل همةل تكون مذكورة يف ادلعوة، ع يفاء تكل ا ملقتضا ىل أن تكون ست

نوان مودع  هرا واحدا عىل األقل من اترخي ادلعوة إذا اكن  هةل  عتكل ا ً ً ش مل
هرين عىل األقل إذا اكن  تعاقد املعين، و شالطلب داخل أرايض الطرف ا مل

تعاقد املعين ملنوان مودع الطلب خارج أرايض الطرف ا وجيوز أن تكون . ع
سديد رمس خاص رشوطة  تية ادلعوة  بب م ملوبقى ا. تل  املذكورة قامئة تضياتقت

تب عن إرسال ادلعوة املذكورة  .ملكحىت إذا ختلف ا

يح[  )2( إذا لىب مودع الطلب ] لتصحاترخي اإليداع يف حاةل ا
شار إلهيا يف الفقرة  تحق، خالل ) 1(ملادلعوة ا مسـوسدد أي رمس خاص 

تارخي اذلي يكون  شار إلهيا يف ادلعوة، يكون اترخي اإليداع هو ا هةل ا لا مل مل
شار إلهيا  نارص املطلوبة وا ياانت وا يع ا يه  سمل  تب قد  ملا لع ب مج لت ف  املادة يفّملك

يه يف املادة )أ)(1(5 شار إ تحق وا يه الرمس ا ل، ودفع إ مل سـ وإال، ). أ)(2(5ملل
 .يعامل الطلب كام لو مل يمت إيداعه

 6 القاعدة
يل تفا صا يغاتل تعلقة اب بل ا لتمل ّ 

يع ا[  )1( تو شفوعة  ياانت ا با ب مل تب لل جيوز ] ليغات عىل الورقق
يعي املوقع شخص ا يع ا تو تيض إرفاق ما ييل  تعاقد أن  ِّللطرف ا ب ل ب لطمل ق  :يق

بيان ابألحرف يوحض امس العائةل أو الامس  "1"
شخص، أو الامس أو  ية ذلكل ا ثا لالرييس والامس أو األسامء األوىل أو ا ن ل ئ

ياره؛ سب ا شخص عادة،  ها ذكل ا تاألسامء اليت  ح خل تعملسـ  ي

شخص  "2" لويان يوحض الصفة اليت وقع هبا ذكل ا َّب
يغ  .لتبليف حاةل عدم وضوح تكل الصفة من قراءة ا
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يع[  )2( تو قاترخي ا تيض إرفاق ذكل ] ل تعاقد أن  يقجيوز للطرف ا مل
يع تو يه ا تارخي اذلي جرى  يان يوحض ا يع  تو قا ف ب لق ل تضاء ذكل . بل قويف حاةل ا

يع تو ترب اترخي ا يان وعدم تقدميه،  قا ل يع ُب يغ ل تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  بل ا ت لتل ملك ف ّ
تار يع، أو اترخيا سابقا ذلكل ا تو لاذلي حيمل ا ًل ً تعاقد خيق مل إذا اكن الطرف ا

 .يسمح بذكل

يغ عىل ورق[  )3( يع  تبلتو يغ املوجه ] ق َّيف احلاةل اليت يكون فهيا ا لتبل
يع مطلواب، فإن الطرف تو تعاقد عىل ورق ويكون ا تب الطرف ا ًإىل  ق لمك  مل

تعاقد  ملا

ند  "1" يد مع مراعاة ا يع خبط ا تو ببل ا ل لل ق  ؛"3"يق

تعامل أشاكل أخرى من  "2" سمح اب سـوجيوز هل أن  ي
تعامل  توم أو ا بوع أو ا يع ا تو ثل ا يد،  يع خبط ا تو يع بدال من ا تو سـا خمل ملط ل ل ل قل م ق ًق

شفر؛  مخامت أو رشيط 

تعامل اخلمت بدال من  "3" تيض ا ًوجيوز هل أن  سـ يق
يع خبط ا تو لا نا من قل يغ موا يعي اذلي يوقع ا شخص ا ًيد يف حال اكن ا ط بل ب تل للط ّ

يه أو إذا اكن  شخص عىل أرا نوان ذكل ا تعاقد واكن  ضمواطين الطرف ا ل ع مل
نه واكن هل  نظام مبوجب قوا نه  يابة  يغ  يع ا نوي اذلي مت تو شخص ا يا م نق ً ع ن بل ملع لتل

ية وفعاةل عىل أرا ية أو جتارية  نا شأة  ضحمل إقامة أو  ع ص حقيقن  .يهم

ية لإلرسال[  )4( ية املودعة بوسائل إلكرتو يغات الور يع ا نتو قبل ] لتق
ية  يغات الور نه عىل إيداع ا نص يف قوا تعاقد اذلي  قترب الطرف ا بلي ي مل لتيع ن َ
هرت صورة  يغات موقعا إذا  نوع من ا ية لإلرسال ذكل ا ظبوسائل إلكرتو ً َّ بل ل لتن

تعاقد وفقا لل بهل ذكل الطرف ا يع  تو ية  ًيا مل ل ن يقب سلمه) 3 (ةفقرق يغ كام  ّعىل ا ت  .لتبل

ية [  )5( يغ وريق مودع بوسائل إلكرتو ية عن  سخة األ نا بل صل تن ل
يغات ] لإلرسال نه عىل إيداع ا نص يف قوا تعاقد اذلي  بلجيوز للطرف ا ي لتمل ني

ية عن أي  سخة األ تيض إيداع ا ية لإلرسال أن  ية بوسائل إلكرتو صلالور ن لن يق ق
يل بيغ من ذكل ا لقبل  ت
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يه تعريف ما دلى  "1" شفوعا خبطاب يرد  تب  فا ًملك م
 سـبق إرساهل،

تارخي  "2" هر من ا لوذكل خالل همةل ال تقل عن  ش ّ
ية لإلرسال يغ بوسائل إلكرتو تب ا يه ا سمل  ناذلي  بل لتت ملك ف ّ  .ي

يغات يف شلك إلكرتوين[  )6( تصديق عىل ا بلا جيوز للطرف ] لتل
يغات يف شلك إلكرت سمح بإيداع ا تعاقد اذلي  بلا ي يغ لتمل تبلوين أن يكون أي 

تصديق كام يقره ذكل  يه من خالل نظام إلكرتوين  يل مصدقا  ّمن ذكل ا لل عل ًب َّ لق
تعاقد  .ملالطرف ا

سمل[  )7( ّاترخي ا تعاقد حرية حتديد الظروف اليت ] لت مللك طرف 
سديد هل  به أو  بل  سمل من  ثابة  سديد رمس  سمل ويقة أو  تترب فهيا  ت ت مب ت ث ت مكيع ق ّ ّ َ

سديد الرمس ابلفعل دلى إحدى يف احلاالت ال ند أو  سمل ا تيت يمت فهيا  ملستت ّ
تايل ذكرها هات ا لا  :جل

تب فرعي هل، "1" تب أو  مكفرع ذلكل ا  ملك

تب الطرف  "2" يابة عن  تب وطين  مكأو  نمك
ية دوية وفقا للامدة  نظمة حكو تعاقد  تعاقد، إذا اكن الطرف ا ًا ل مل ممل م

26)1"(2"، 

ية للربيد، "3"  مسأو دائرة ر

سلمي الربيد أو واكةل حيددها الطرف  "4" لتأو دائرة 
تعاقد،  ملا

تب املذكورة "5" ناوين ا نوان خالف  ملكأو  ع  . ع

تعاقد ] اإليداع اإللكرتوين[  )8( نص فهيا الطرف ا مليف احلاةل اليت  ي
ية لإلرسال  يةل إلكرتو يغ يف شلك إلكرتوين أو بو نه عىل إيداع  نيف قوا سـ تبل ني

يغ  لتبلويودع فهيا ا تب ذكل َ يه  سمل  تارخي اذلي  نحو، يكون ا مكعىل ذكل ا ف ّ ت ل يل
تكل ال شلك أو  يغ يف ذكل ا تعاقد ا بالطرف ا ل بل يةللتمل يغ، سـو سمل ا بل اترخي  لتت ُّ

 ).7(رشط مراعاة الفقرة 
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 7 القاعدة
  تعريف الطلب بدون رمقهطريقة

تعريف[  )1( تىض األمر تعريف طلب برمقه ولكن ] لطريقة ا قإذا ا
ثهل، فإن الطلب ذكل الرمق  مممل يكن صادرا بعد أو معروفا ملودع الطلب أو  ً ً

ِّترب معرفا إذا قدم ما ييل ذكره ُيع ً َّ ُ: 

تب للطلب، إن  "1" نحه ا ملكالرمق املؤقت اذلي  مي
 وجد،

سخة عن الطلب، "2"  نأو 

تارخي اذلي  "3" يان ا شفوع  لأو تصوير للعالمة،  ببم
تب الطلب، عىل حد عمل  يه ا ملكسمل  ف َّ ثل، وبرمق يوفره ت ملممودع الطلب أو ا
تعريف الطلب ثل  لمودع الطلب أو ا  .ملم

يات أخرى[  )2( تعاقد أن ] مقتضحظر أية  مال جيوز ألي طرف 
شار إلهيا يف الفقرة  يات ا يات خالف ا يفاء أية  مليطالب اب تض ملقتض مق ) 1(ست

ًمن أجل تعريف طلب إذا مل يكن رمق ذكل الطلب صادرا بعد أو معروفا  ً
ثهل  .ممملودع الطلب أو 

 8 القاعدة
يل تفا صا تجديدل تعلقة ابملدة وا ل ا  ّمل

ها تقدمي الامتس )ج)(1(13ألغراض املادة  بدأ الفرتة اليت جيوز خال ل،  ت
هر عىل األقل من اترخي  تة أ بل  تجديد  تجديد وسديد رمس ا شا سـق ل ت ل

تارخي هر عىل األقل من ذكل ا تة أ ـي بعد  تجديد، و تحقاق ا لا سـ ل شسـ إذا و. تنهت
تحقاق  تجديد أو سددت رسومه أو مت األمران بعد اترخي ا سـقدم الامتس ا ِّ ل ُِّ ُ
بول الامتس  سديد رمس إضايف  تيض  تعاقد أن  تجديد، جاز ألي طرف  لقا يق تم ل

تجديد  .لا
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 9 القاعدة
هلوقف ثال  للم اإلجراءات يف حاةل عدم الا  مت

ناء عىل املادة[  )1( هل  متديد ا تعلقة  يات ا با مل ملتض ب ِّ ] "1)"2(14 ملق
ناء عىل املادة  هةل  نه عىل متديد ا نص يف قوا تعاقد اذلي  بيمدد الطرف ا ي ململ ني ّ ُ

بارا من اترخي إيداع الامتس " 1)"2(14 هةل لفرتة معقوةل من الزمن ا ًتكل ا عت مل
تيض أن يكون الالامت متديد، وجيوز هل أن  يقا  سل

متس ورمق الطلب  "1" ِتواي عىل تعريف للطرف ا ملل حم
ية،لتأو ا هةل ا نيل املعين وا ملعسج  مل

بارا  "2" هرين ا ًومودعا خالل همةل ال تقل عن  عت ش ً
ية هةل ا ملعنمن اترخي انقضاء ا  .مل

ناء عىل املادة [  )2( تعلقة مبواصةل اإلجراءات  يات ا با مل ِّتض ملق
تيض أن يكون الامتس مواصةل ] "2)"2(14 تعاقد أن  يقجيوز للطرف ا مل

ناء عىل املادة   "2)"2(14باإلجراءات 

متس ورمق الطلب  "1" ِتواي عىل تعريف للطرف ا ملل حم
ية، هةل ا يل املعين وا نأو ا ملعسج ملت  ل

بارا  "2" هرين ا ًومودعا خالل همةل ال تقل عن  عت ش ً
ية هةل ا ملعنمن اترخي انقضاء ا نفذ خالل الفرتة ذاهتا، . مل تمكل اإلجراء غري ا ملو يُسـ

نص عىل ذكلملأو مع الالامتس إذا اكنت قوانني الطرف ا  .تتعاقد 

ناء عىل املادة [  )3( تعلقة برد احلقوق  يات ا با مل ِّتض  ]"3)"2(14ملق

تيض أن يكون الامتس رد  )أ( تعاقد أن  يقجيوز للطرف ا مل
ناء عىل املادة   "3)"2(14باحلقوق 

متس ورمق الطلب  "1" ِتواي عىل تعريف للطرف ا ملل حم
ية، هةل ا يل املعين وا نأو ا ملعسج ملت  ل

باب عدم ومو "2" سـحضا للوقائع واألدةل املؤيدة أل ِّ ً ِّ
ية هةل ا ثال  نالا ملعت للم  .م
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تب خالل همةل  )ب( ملكيودع الامتس رد احلقوق دلى ا ّ
بب عدم  بارا من اترخي إزاةل  تعاقد طوها ا سمعقوةل، حيدد الطرف ا ًل ت عمل ّ ُ

ية هةل ا ثال  نالا ملعت للم هةل ذاهتا،. م نفذ خالل ا تمكل اإلجراء غري ا ملو مل  أو مع يُسـ
نص عىل ذكل تعاقد  تالالامتس إذا اكنت قوانني الطرف ا  .مل

نه عىل همةل  )ج( نص يف قوا تعاقد أن  نيجيوز للطرف ا ي مل
تني  يات املذكورة يف الفقرتني الفر ثال  يقصوى بغرض الا تض عت للمق ، )ب(و) أ(م
ية هةل ا بارا من اترخي انقضاء ا هر ا تة أ نعىل أال تقل عن  ت ملعسـ ملع  .ًش

شار إلهيا ] )3(14تثناءات يف املادة سـالا[  )4( ناءات ا ملالا سـتث
ية) 3(14يف املادة  تا هل ا ثال  ليه حاالت عدم الا ل للمت  :م

ناء  "1" يت بوقف لإلجراءات  بق أن  بهمةل  حظ سـ
 ،)2(14عىل املادة 

ناء عىل  "2" بوهمةل إليداع الامتس لوقف اإلجراءات 
 ،14املادة 

تجديد، "3" سديد رمس  للوهمةل   لت

بارشة أحد اإلجراءات دلى جملس و "4" ملهمةل 
تب، ئة مراجعة أخرى مؤلفة يف إطار ا ملكالطعن أو   هي

بارشة أحد اإلجراءات بني األطراف، "5"  ملوهمةل 

يه يف املادة  "6" شار إ لوهمةل إليداع اإلقرار ا مل
يه يف املادة " 7)"أ)(1(3 شار إ لأو اإلعالن ا  ،"8)"أ)(1(3مل

د يؤدي إىل حتديد اترخي وهمةل إليداع إعالن ق "7"
تعاقد، ناء عىل قانون الطرف ا نظر،  يد ا ملجديد لإليداع خبصوص طلب  ب ل  ق

بة ابألولوية أو إضافهتا "8" يح مطا لوهمةل   .لتصح
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 10 القاعدة
يات يصملقتضا تدوين تر تعلقة ابلامتس  خ ا ل  ِّمل

يص أو إلغائهأو تعديل تدوين تر خ   ل
 ]حمتوايت الالامتس[  )1(

توي الامتس جيوز للطر )أ( تيض أن  تعاقد أن  حيف ا يقمل
ناء عىل املادة  يص  بتدوين تر ية ) 1(17خ تا نارص ا ياانت أو ا لعىل بعض ا ل لع لب

ها  :لكأو 

نوانه؛ "1" يل و عامس صاحب ا  لتسج

يل  "2" نوانه إذا اكن لصاحب ا ثل و سجوامس ا ع لتملم ِّ
ِّثل؛  مم

يل  "3" نوان للمراسةل إذا اكن لصاحب ا سجو لتع
يل؛عنوان من ذكل   لقبا

نوانه؛ "4" عوامس املرخص هل و َّ 

ثل؛ "5" نوانه إذا اكن هل  ثل املرخص هل و ِّوامس  ممِّ ع  َّمم

نوان  "6" نوان للمراسةل إذا اكن للمرخص هل  عو َّع
يل؛  لقبمن ذكل ا

نهيا إذا  "7" طوامس دوةل يكون املرخص هل من موا َّ
ّرخص هل، إن اكن من مواطين أية دوةل وامس دوةل يكون فهيا حمل إقامة امل

ية وفعاةل للمرخص  ية أو جتارية  نا شأة  َّوجد، وامس دوةل تكون فهيا  ّ حقيق ع ص من
 هل، إن وجدت؛

يل أو املرخص  "8" َّوالطابع القانوين لصاحب ا لتسج
تضاء،  ند الا ية،  نواي، وادلوةل وكذكل الوحدة اإل قهل، إن اكن خشصا  ع مي قلمع ً ً

ناء عىل قا بداخل تكل ادلوةل اليت نظم  ِّ نوي املذكور؛ُ شخص ا ملعنوهنا ا  ل

يل العالمة اليت تكون موضع  "9" تسجورمق 
يص؛  خالرت
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سلع واخلدمات اليت تكون موضع  "10" لوأسامء ا
يس، عىل أن تكون لك  يف  ناف  نوح مجموعة وفقا أل يص ا نالرت نخ ص تصملم ً
سلع أو اخلدمات من  يه مجموعة ا متي إ نف اذلي  بوقة برمق ا لمجموعة  ل لص تنسـ م

يف املذكور؛لتصذكل ا ناف ا نة وفقا لرتيب أ نيف و ص ي تصن لب ت ً َّ  م

ثاراي أو غري  "11" يص ا ًوإن اكنت الرت ئ سـتخ
ثاري أو حرصاي؛ ًا  سـتئ

سحب عىل جزء من األرايض  "12" يص  ينوأن الرت خ
يان رصحي بذكل اجلزء من  تضاء، مع  ند الا يل فقط،  ها ا باليت  ع قسج لتشمل ي

 األرايض؛

يص "13"  .خومدة رساين الرت

توي الامتس جي )ب( تيض أن  تعاقد أن  حيوز للطرف ا يقمل
ناء عىل املادة  تدوين  يص أو إلغاء ذكل ا تدوين تر بتعديل  ل عىل ) 1(18خل

ها ية أو  تا نارص ا ياانت أو ا لكبعض ا ل ل لع  :لب

نود من  "1" ياانت املحددة يف ا با لب َّل " 9"إىل " 1"ُ
ية   ؛)أ(عمن الفقرة الفر

تعديل أو اإللغاء امل "2" يعة ا لو نه طب يطلوب تدو
نارص املحددة  ياانت أو ا تعلق بأي من ا تعديل أو اإللغاء  َّونطاقه إذا اكن ا ُ لع ب ي لل ّ

ية   ).أ(عيف الفقرة الفر

يص[  )2( تدوين الرت ندات املؤيدة  خا لت ِّ  ]ملس

تيض أن يكون الامتس  )أ( تعاقد أن  يقجيوز للطرف ا مل
سب ا يني،  تا شفوعا بأحد األمرين ا يص  تتدوين الرت ح ل ل خم ً يار الطرف خ

متس ِا  :ملل

بني األطراف  "1" يص  ِّتخرج من عقد الرت ي خسـ م
ّواحلقوق املرخص هبا، ويكون موثقا عىل يد موثق للعقود  ً َّ أو أية ) اكتب عدل(َّ

يحا من العقد؛ تخرجا  باره  تصة أخرى، اب ًئة عامة  حصً سـ ت خم مي ع  ّه
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يص، يكون مضمونه  "2" خويان غري مصدق ابلرت َّ ب
ي يذية، وموقعا بعىل غرار اسـامترة  نصوص علهيا يف الالحئة ا يص ا ًان الرت نف لتخ مل

يل واملرخص هل َّمن صاحب ا  .لتسج

تيض من أي رشيك يف  )ب( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
يص  ته الرصحية عىل الرت نح موا يص أن  يس طرفا يف عقد الرت ية  خا فق خ ل ميمللك ً

نه ند موقع  ميف  ّ  .سـ

تعديل تدوي[  )3( ندات املؤيدة  لا ِّ يصملست  ]خن الرت

تيض إرفاق الامتس تعديل  )أ( تعاقد أن  يقجيوز للطرف ا مل
متس يار الطرف ا سب ا ية،  تا ندات ا يص بأحد ا ِتدوين الرت ملل ت ح ل خل ت  :ملسخ

متس يف تدوين  "1" تعديل ا َندات تؤيد ا ملل ل ِّ مست
يص؛  خالرت

يص، يكون  "2" تعديل الرت خويان غري مصدق  ب َّب
يان تعد نصوص علهيا يف هذه بمضمونه عىل غرار اسـامترة  يص ا مليل الرت خ

يل واملرخص هل يذية، وموقعا من صاحب ا َّالالحئة ا لتسج ًل َّ  .تنف

تيض من أي رشيك يف  )ب( تعاقد أن  يقجيوز ألي طرف  م
ته الرصحية عىل تعديل  نح موا يص أن  يس طرفا يف عقد الرت ية  فقا خ ل ميمللك ً

نه ند موقع  يص يف  مالرت  .سـخ

ندات املؤيدة [  )4( ِّا يصملست جيوز للطرف ] خإللغاء تدوين الرت
ندات  يص بأحد ا تيض إرفاق الامتس إلغاء تدوين الرت تعاقد أن  تا خ ملسيق مل

متس يار الطرف ا سب ا ية،  تا ِا ملل ت ح ل  :خل

تدوين  "1" متس  لندات تؤيد اإللغاء ا َ ملل ِّ مست
يص؛  خالرت

يص، يكون  "2" خويان غري مصدق بإلغاء الرت َّ ب
يا نصوص علهيا يف هذه الالحئة بمضمونه عىل غرار اسـامترة  يص ا ملن إلغاء الرت خ

يل واملرخص هل يذية، وموقعا من صاحب ا َّا لتسج ًل َّ  .تنف


