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تصدير
هذا ادلليل معد لفائدة مودعىي طلبات التسجيالت ادلولية للعالمات وأحصاب تكل التسجيالت ،وهو
معد أيضا لفائدة موظفي الدارات اخملتصة يف ادلول العضاء يف احتاد مدريد ويقود م يف تختلف اجراءات التسجيل
ادلويل ويرشح هلم الحاكم الساس ية يف اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة
وميكن الاطالع عىل النصوص الاكمةل لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة
والتعلاميت الدارية عىل املوق التايلhttp://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/ :
ويس توىف ادلليل مبا يس تجد من أمور بني احلني والآخر وحنث قراءان عىل ارسال تعليقاهتم واقرتاحاهتم
لتحسني ادلليل اىل املكتب ادلويل
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ادلولية املودعة قبل الول من أبريل  2004أو الطلبات ادلولية
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لغة الخطار ابلرفض املؤقت
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ب 103 2
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فهرس املوضوعات
البطال دلى طرف متعاقد معني
التصالت م املكتب ادلويل
أآاثر التسجيل ادلويل
الخطاء :انظر حتت "التصويبات"
الاس تعاضة عن تسجيل وطين/اقلميي
اس مترار الآاثر يف بعض ادلول اخللف
الامس (تغيري يف  :) -انظر حتت "التغيريات"
الاعرتاض (الرفض النامج عن  :) -انظر حتت "تغيري امللكية"
الاعامتد
الاعامتد و"النقض السايس"
تغيري امللكية خالل فرتة الاعامتد
وقف أثر الطلب أو التسجيل السايس
العالانت والخطارات الواردة من الطراف املتعاقدة
الثر القلميي
الخطار ابلقرارات اثر رفض مؤقت للحامية
ادارة مشرتكة بني عدة دول
اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف
اعالن عن النية عىل اس تعامل العالمة
العالن عن أن تدوين الرتاخيص ل يرتتب عليه أي أثر
النقاص بشأن العالمات القامئة
حتصيل الرسوم وحتويلها
تقدمي تعيينات لحقة
متديد املهل لالخطار ابلرفض
الرسوم الفردية
نرش الخطارات والعالانت
النقاص
العالن عن أنه ل يرتتب أي أثر عىل انقاص
انقضاء فرتة التسجيل ادلويل :انظر حتت "التجديد"
الهلية لالنتفاع بنظام مدريد

ب 4-1 91 2
ب 7 7-1 1 1
ب 2 13-1 11 2
ب 7-1 100 2
ب 5-1 102 2

ب 1 89-1 83 2
ب 6-1 83 2
ب 1 86 2
ب 3-1 84 2
أ 30-1 4
أ 6-5 4
أ 15-12 4
أ 4-2 4
أ 29 4
أ 25-24 4
أ 27-26 4
أ 8-7 4
أ 28 4
أ 23-22 4
أ 11-9 4 ،24 2
أ 21-16 4 ،24 2
أ 30 4
ب 3 59-1 52 2
ب 3-1 59 2
أ 6-4 2؛ ب ،4-1 33 ،21-17 7 2
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الولوية
ايداع طلب دويل :انظر حتت "الطلب"
وقف أثر التسجيل/الطلب السايس :انظر حتت "الاعامتد"
البدلان القل منوا (ختفيض الرسوم)
بند الضامن
بيان مبنح امحلاية
بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت
بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أي اخطار ابلرفض املؤقت
جتديد التسجيل ادلويل
الجراءات
التجديد التمكييل
تدوين التجديد؛ الخطارات والشهادات والنرش
عدم التجديد
التحويل
اثر تغيري النص املطبق
اىل طلب وطين/اقلميي
حتويل طلب تسجيل عالمة جتارية لالحتاد الورويب
التخيل عن حق
التخيل
تقدمي الامتس بعد تغيري النص املطبق
الرتاخيص
التسجيل (ادلويل)
الآاثر
التارخي
التسجيل يف السجل ادلويل
اللغة
املتوات
مدة الصالحية
النرش

xvi

7-5 64 ،7-1 61
ب 7 38 ،36-31 7 2

أ 32-31 4؛ ب 16-15 8 1؛
ب 91-90 7 2
أ 28-19 2
ب 2 27-1 26 2
ب 2-1 27 2
ب 6-1 26 2
ب 3 82-1 73 2
ب 1 81-1 76 2
ب 1 81 2
ب 7-1 80 2
ب 3-1 82 2
ب 1 89 2
ب 7-1 88 2
ب 1 46-1 43 2
ب 57-56 7 2
ب 2 58-1 52 2
ب 3-1 55 2
ب 4 99-1 93 2
ب 3 16-1 11 2
ب 2-1 11 2
ب 2-1 12 2
ب 3 16-1 14 2
ب 3-1 16 2
ب 1 14 2
ب 2-1 13 2
ب 4-1 15 2
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التسجيل أو الطلب السايس
تسديد الرسوم للمكتب ادلويل :انظر حتت "الرسوم"
التصنيف (للسل واخلدمات) :انظر حتت "السل واخلدمات"
التصويبات يف السجل ادلويل
التعيني الالحق
الثر
الاس امترة
الهلية
التارخي
التدوين والخطار والنرش
التعيني الالحق لالحتاد الورويب
تقدمي تعيني لحق
رفض امحلاية
اللغة
اخملالفات
مدة امحلاية
التعيينات
التغطية (السل و/أو اخلدمات) :انظر حتت "السل واخلدمات
تغيري امس الوكيل أو عنوانه
تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه
تغيري النص املطبق
التحويل اثر تغيري النص املطبق
تقدمي الامتس بغرض تدوين ختل أو شطب بعد تغيري النص املطبق
رسوم التجديد بعد تغيري النص املطبق
همل الرفض
تغيري جزيئ يف امللكية :انظر حتت "تغيري امللكية"
التغيري يف امللكية
الاس امترة
العالن عن أنه ل يرتتب أي أثر عىل تغيري يف امللكية
الالامتسات اخملالفة للصول
الهلية

ب 30-27 7 2

ب 2 71-1 70 2
ب 1 46-1 32 2
ب 1 42-1 38 2
ب 22-1 37 2
ب 2 34-1 33 2
ب 7-1 38 2
ب 3-1 40 2
ب 1 46-1 43 2
ب 3-1 35 2
ب 1 42 2
ب 2-1 36 2
ب 6-1 39 2
ب 2-1 41 2
ب 11-10 64 ،74-63 7 2
ب 1 51-1 49 2
ب 1 51-1 50 ،13 48-1 47 2
أ 31-26 2
ب 1 89 2
ب 3-1 55 2
ب 1 78 2
ب 12-1 18 2
ب 5 69-1 60 2
ب 16-1 64 2
ب 5-1 69 2
ب 2-1 65 2
ب 7-5 64 ،7-1 61 2
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xviii

ب 2-1 66 2
ب 2-1 67 2

التدوين والخطار والنرش
التغيري اجلزيئ يف امللكية
تغيري امللكية أثناء فرتة الاعامتد :انظر حتت "الاعامتد
ب 1 62 2
تغيري النص اثر تغيري امللكية
ب 5-1 63 2
الامتس تدوين
ب 4-1 68 2
دمج تسجيالت دولية اثر تغيري امللكية
ب 3 72-1 47 2
التغيريات يف التسجيل ادلويل
ب 6-1 87 2
تقس مي الطلبات الساس ية أو التسجيالت املرتتبة علهيا أو التسجيالت الساس ية
ب 4-1 92 2
تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه
ب 8 12-1 9 1؛
المتثيل أمام املكتب ادلويل
ب 9-8 64 ،5-4 37 ،26-22 7 2
التنازل :انظر حتت "تغيري امللكية"
اجلريدة :انظر حتت "املعلومات"
دمج تسجيالت دولية اثر تغيري امللكية :انظر حتت "تغيري امللكية"
ادلول اخللف (اس مترار الآاثر) :انظر حتت "اس مترار الآاثر"
ب 8 12 ،16-1 8 1؛ ب ،96-83 7 2
الرسوم (تسديد الرسوم للمكتب ادلويل)
4 79-1 77 ،16 64 ،22-20 37
ختفيض الرسوم ابلنسبة اىل املودعني من البدلان القل منوا أ 32-31 4؛ ب 16-15 8 1؛ ب 91-90 7 2
ب 1 78 2
رسوم التجديد بعد تغيري النص املطبق
الرسوم الفردية :انظر حتت "الرسوم"
ب 1 31-1 17 2
رفض امحلاية
ب 3-1 22 2
الجراءات الالحقة لالخطار ابلرفض املؤقت
ب 3 22-1 19 2
الجراءات
ب 7-1 17 2
الس باب
ب 2 20 ،5 19 ،10 18 ،8-7 18 ،4 18 2
الاعرتاض
ب 1 31-1 25 2
البت الهنايئ يف وض العالمة
ب 2-1 27 2
بياانت مبنح امحلاية (عقب رفض مؤقت)
ب 1 28 2
تأكيد الرفض املؤقت اللكي
ب 2-1 20 2
التدوين والنرش
ب 2-1 29 2
قرار جديد
ب 5-2 19 2
املتوات
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ب 9-1 21 2
ب 12-1 18 2
ب 5-1 24 2
ب 11-10 64 ،10 37 ،62-58 7 2
ب 2 58-1 52 2
ب 3-1 55 2

اخملالفات
املهل
الوض املؤقت للعالمة
السل واخلدمات (التغطية)
الشطب
تقدمي الامتس بعد تغيري يف النص املطبق
الطعن املركزي :انظر حتت "الاعامتد"
ب 2 10-1 1 2
الطلب (ادلويل)
ب 57-37 7 2
العالمة
ب 2-1 1 2
التسجيل أو الطلب السايس
ب 2 4-1 1 2
املتطلبات املوضوعية
ب 8-1 2 2
مكتب املنشأ
ب 3-1 3 2
النص اذلي حيمك الطلب ادلويل
ب 2-1 4 2
تعدد الطلبات
ب 3-1 5 2
طريقة تقدمي الطلب ادلويل
ب 2-1 6 2
اللغة
ب 96-1 7 2
الاس امترة
أ 6-4 2؛ ب 21-17 7 2
أهلية اليداع
ب 7-1 8 2
الامتس للطلب ادلويل قبل الوان
ب 27-1 9 2
اخملالفات
ب 2-1 10 2
التسجيل والخطار والنرش
العنوان (تغيري يف  :) -انظر حتت "التغيريات"
الفاكس :انظر حتت "التصال"
فرتة التسجيل ادلويل :انظر حتت "التجديد"
ب 7-1 7 1؛ ب 2-1 36 ،4-3 20 ،2-1 6 2
اللغات
متطلبات (الطلب) :انظر حتت "الطلب)
اخملالفات :انظر حتت "الطلب" أو "تغيري امللكية" أو "الرفض" أو "التعيينات الالحقة"
مس تخرجات من السجل ادلويل :انظر حتت "املعلومات"
املطالبة ابلولوية :انظر حتت "الولوية"
أ 1 11-1 5
معلومات بشأن التسجيالت ادلولية
أ 1 11
الحصاءات الس نوية والشهرية و"املرحلية"

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
اجلريدة
اخلدمات اللكرتونية املساعدة يف ايداع الطلبات وادارة التسجيالت ادلولية
قاعدة البياانت اللكرتونية
مرصد مدريد
مس تخرجات من السجل ادلويل
مرصد مدريد :انظر حتت "معلومات"
مكتب املنشأ :انظر حتت "الطلب"
امللكية (تغيري  :) -انظر حتت "تغيري امللكية"
امللكية املشرتكة انظر "عدة مودعني" حتت "الطلب" أو "الهلية" حتت "تغيري امللكية"
املهل (حساب ) -
مواصةل الجراءات
النص املطبق
النقض :تغيري النص
نقل تسجيل دويل :انظر حتت "التغيريات"
وض العالمة يف طرف متعاقد معني:
الوالكء :انظر حتت "المتثيل"
من اذلي جيوز هل ايداع طلب؟ :انظر حتت "الهلية" وحتت "الطلب"

xx

أ 3-1 7
أ 7-1 9
أ 4-1 9
أ 4-1 8
أ 5-1 10

ب 4-1 5 1
ب (6 1اثنبا) 5-1
أ 25-16 2
أ 31-26 2
ب 1 31-1 23 2
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فهرس الحاكم
يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الدارية
ميكن الاطالع عىل النصوص الاكمةل لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الدارية
عىل املوق التايلhttp://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/ :
(أ)
(أ)
(ب)
(ب)
(ب)
(ب)

(أ)
(ب)

(أ)
(ب)
(ب)

(أ)
(ب)
(ب)
(ب)
(ب)

(ب)

املادة )2(1
املادة )3(1
املادة )1(2
املادة "2" ،"1")1(2
املادة "2")1 2
املادة )2(2
املادة )1(3
املادة )3(3
املادة )4(3
املادة (3اثنيا)
املادة (3اثنيا)
املادة (3اثلثا)
املادة (3اثلثا)()2
املادة )1(4
املادة )1(4
املادة )1(4ب)
املادة )2(4
املادة ( 4اثنيا)()1
املادة ( 4اثنيا)()2
املادة )1(5
املادة )2(5
املادة ()2(5أ)
املادة ()2(5ب)
املادة ()2(5ج)
املادة ()2(5د)
املادة )3(5
املادة )6(5
املادة ()1(14ب)

27 7 ،1 5
22
27 7
32
32
1 5 ،3 2
28 7
47 7 ،43 7
3 6؛ ب 1 12 2

ب2
ب2
ب2
ب2
ب2
ب2
ب2
ب2
ب1
أ 54
أ 6 4؛ ب 1 11 2
ب 1 11 2
ب 1 32 2
ب 6 17 ،2 11 ،4 9 2
ب 2 11 2
ب 6 17 ،4 9 2
ب 31 7 2
ب 1 100 2
ب 5 100 2
ب 1 17 2
ب 2 18 2
ب 2 18 2
أ 9 4؛ ب 3 18 2
أ 9 4؛ ب 4 18 2
أ 11 4
ب 1 22 2
ب 1 91 2
أ 33

(أ)
(ب)

(أ)
(ب)
(ب)
(أ)
(ب)
(أ)
(أ)
(ب)
(ب)
(ب)
(أ)
(ب)
(ب)
(ب)
(ب)
(ب)
(ب)
(أ)

املادة (5اثلثا)()1
املادة (5اثلثا)()3
املادة )1(6
املادة )1(6
املادة )2(6
املادة )3(6
املادة )4(6
املادة )1(7
املادة )1(7
املادة )2(7
املادة )3(7
املادة )4(7
املادة )4(7
املادة )5(7
املادة )1(8
املادة )2(8
املادة )7(8
املادة ()7(8أ)
املادة ()7(8ب)
املادة (9اثنيا)()1
املادة (9رابعا)
املادة (9خامسا)
املادة (9سادسا)
املادة (9سادسا)()1
املادة (9سادسا)(()1ب)
املادة (9سادسا)()2
املادة ()1(14أ)
املادة )2(14

أ 1 10
أ 2 10
ب 2 73 ،2 13 2
ب 1 73 ،1 13 2
ب 6 83 2
ب 1 86 ،1 84 2
ب 8 85 2
ب 2 73 ،2 13 2
ب 1 73 ،1 13 2
ب 2 76 2
ب 4 11 1؛ ب 1 76 2
ب 4 11 1؛ ب 1 76 2
ب 3 77 2
ب 3 77 2
ب 9 77 ،1 5 2
ب 85 7 2
ب 1 78 ،86 7 2
أ 20.4 ،16 4
أ 17 4
ب 7 61 2
أ 24
ب 1 88 2
ب 1 77 ،5 18 2
أ 10 4 ،17 2
ب 2 77 2
أ 25 2
أ 13
أ 1.3؛ ب 1 34 2
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(ب) املادة )2(14
(أ) املادة ()2(14أ)
(أ) املادة )2(14و)
املادة )3(14
املادة )4(14ب)
(ب) املادة )5(14
(ب) املادة )5(16
(أ) املادة )5(17

أ23
أ23
أ74
أ53
أ53
أ 8 4؛ ب 1 34 2
أ53
أ53

القاعدة "3" 1
القاعدة "8" 1
القاعدة "9" 1
القاعدة "10" 1
القاعدة "17" 1
القاعدة "18" 1
القاعدة ("19" 1اثنيا)
القاعدة "21" 1
القاعدة "25" 1
القاعدة "26" 1
القاعدة "27" 1
القاعدة (1اثنيا)

أ43
ب 1 3 ،2 2 2
ب 1 3 ،3 2 2
ب13 2
أ 29 2؛ ب 11 18 2
أ 29 2؛ ب 11 18 2
ب 4 91 2
ب 3 60 2
ب 3-2 2 2
ب 3-2 2 2
ب14 1
أ 26 2؛ ب ،11 18 2
،1 78 ،3 77 ،1 55
1 89
أ 27 2
أ 27 2
ب19 1
ب 5 10 1
ب 5 10 1
ب 2 10 1؛ ب ،5 37 2
3 44

القاعدة (1اثنيا)("1")1
القاعدة (1اثنيا)("2")1
القاعدة ()1(3أ)
القاعدة ()1(3ج)
القاعدة ()1(3د)
القاعدة ()2(3أ)

القاعدة ()2(3ب)
القاعدة )3(3
القاعدة ()3(3أ)
القاعدة ()3(3ب)
القاعدة ()4(3أ)
القاعدة ()4(3ب)
القاعدة )5(3
القاعدة ()6(3أ)
القاعدة ()6(3ب)
القاعدة ()6(3ج)
القاعدة ()6(3د)
القاعدة ()6(3ه)
القاعدة ()6(3و)
القاعدة )1(4
القاعدة )2(4
القاعدة )3(4
القاعدة )4(4
القاعدة )5(4
القاعدة )1(5
القاعدة )2(5
القاعدة )3(5
القاعدة )4(5
القاعدة )5(5
القاعدة (5اثنيا)

القاعدة )1(6
القاعدة )2(6

ب 3 10 1
ب 4 11 1
ب 6 10 1
ب 7 10 1
ب 1 11 1
ب 2 11 1
ب 3 11 1
ب 2-1 12 1؛ ب 9 64 2
ب 4 12 1
ب 5 12 1
ب 5 12 1
ب 7 12 1
ب 7 12 1
ب25 1
ب25 1
ب25 1
ب35 1
ب25 1
ب16 1
ب16 1
ب 2-1 6 1
ب26 1
ب36 1
ب (6 1اثنيا) 5-1؛
ب (87 7 2اثنيا)،
(21 9اثنيا)،
(23 9اثنيا)(5 39 ،اثنيا)،
،3 65 ،3 57 ،3 50
،3 95
(2 102اثنيا)
ب 1 7 1؛ ب 1 6 2
ب ،1 36 ،3 20 2
4 85 ،4 63 ،6 54
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القاعدة "1")2(6
القاعدة "2")2(6
القاعدة "3")2(6
القاعدة "4")2(6
القاعدة )3(6

القاعدة )4(6
القاعدة ()4(6أ)
القاعدة ()4(6ب)
القاعدة )1(7
القاعدة )2(7
القاعدة ()3(7أ)
القاعدة ()3(7ب)
القاعدة 8
القاعدة ()2(9أ)
القاعدة ()2(9ب)
القاعدة ()4(9أ)""3
القاعدة ()4(9أ)""4
القاعدة ()4(9أ)""5
القاعدة ()4(9أ)""6
القاعدة ()4(9أ)""7
القاعدة ()4(9أ)"("7اثنيا)
القاعدة ()4(9أ)""8
القاعدة ()4(9أ)""9
القاعدة ()4(9أ)""10
القاعدة ()4(9أ)""11
القاعدة ()4(9أ)""12
القاعدة ()4(9أ)""13
القاعدة ()4(9أ)""14
القاعدة ()4(9أ)""15
القاعدة ()4(9ب)""1

4 85 ،2 7
27
37
4 7؛ ب 14 7 2
،3 20 ،1 16

ب1
ب1
ب1
ب1
ب2
،3 40
6 80 ،2 66
ب 3 20 2
ب 2 36 ،2 16 ،62 7 2
ب 3 16 ،49 7 2
أ 22 4
أ 24 4؛ ب 2 7 1
أ 25 4
أ 25 4
ب 78 7 ،1 4 2
ب17 2
ب841
ب 80 7 ،77 7 ،75 7 2
ب 22 7 2
ب 32 7 2
ب 37 7 2
ب 44 7 2
ب 47 7 ،43 7 2
ب 46 7 2
ب 51 7 2
ب 51 7 2
ب 51 7 2
ب 53 7 2
ب 48 7 2
ب 58 7 2
ب 83 7 2
ب 63 7 2
ب 15 7 2
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القاعدة ()4(9ب)""2
القاعدة ()4(9ب)""3
القاعدة ()4(9ب)""4
القاعدة ()4(9ب)""5
القاعدة ()4(9ب)""6
القاعدة ()5(9أ)
القاعدة ()5(9ب)
القاعدة ()5(9ج)
القاعدة ()5(9د)
القاعدة ()5(9د)""2
القاعدة ()5(9د)""3
القاعدة ()5(9د)""4
القاعدة ()5(9د)""5
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أ1 .

اجلزء ألف
مقدمة
ادلليل
هذا دليل للك من اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات املشار اليه فامي بعدد بعبدارة "اتفداق
11
مدريد" أو "التفاق" (اذلي أبرم س نة  1891ودخل حزي النفاذ س نة  )1892وبروتوكول اتفاق مدريد املشار اليده
فامي بعد بعبارة "بروتوكدول مدريدد" أو "الربوتوكدول" (اذلي اع ُتمدد سد نة  1989ودخدل حدزي النفداذ يف الول مدن
ديسمرب  1995وبدأ العمل به يف الول من أبريل  )1996وقد اع ُتمدت املعاهداتن يف مؤمترين دبلوماس يني عقدا
يف مدريد ابس بانيا وسعيا للتيسري ،يشار الهيام معا بعبارة "نظام مدريد"
وينظم تطبيق هاتني املعاهددتني نصدان هدام الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة بدني اتفداق وبروتوكدول مدريدد
21
(املشار الهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة" أو "الالحئة التنفيذية") والتعلاميت الدارية لتطبيدق اتفداق
مدريد وبروتوكول التفاق (املشار الهيا فامي بعد بعبارة "التعلاميت الدارية"
وينقسم ادلليل اىل جزأين ويقددم اجلدزء ألدف ملدة عامدة عدن نظدام مدريدد ويضدم توضديتات حدول
31
الطريقة اليت تصبح هبا دوةل ما (أو منظمة دولية حكوميدة دلهيدا مكتدب تسدجل فيده العالمدات) عضدوا يف احتداد
مدريد اىل جانب نصوص تختلف العالانت والخطارات اليت جيوز اصدارها بناء عىل اتفاق مدريد أو الربوتوكول
أو الالحئة التنفيذية املشرتكة ويتناول اجلزء ابء مسأةل الجراءات وهو مقسم اىل فصدلني ويتنداول الفصدل الول
املسائل العامة املتعلقة ابلجراءات مثل الجراءات الشدلكية املتبعدة يف التصدالت مد املكتدب ادلويل وحسداب
املهل ونظام اللغات وأخريا ،يصف الفصل الثاين اجراء التسجيل ادلويل فضال عن اجراءات أخرى قد ختص أي
تسجيل دويل (مثل التعيني الالحق أو تدوين تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل)
وتدرد يف احلاشد ية ،حيد نن ذ ممكنددا ،أحداكم التفداق والربوتوكددول والالحئدة التنفيذيدة والتعلدداميت
41
الدارية اليت تتعلق بفقرة حمددة من ادلليل
51

6-1

وترد الحاكم املذكورة يف احلاش ية ابلشلك التايل:
-

"أ املادة ××" تشري اىل مادة من التفاق؛

-

"ب املادة ××" تشري اىل مادة من الربوتوكول؛

-

"املادة ××" تشري اىل مادة من لك من التفاق والربوتوكول؛

-

"القاعدة ××" تشري اىل قاعدة من الالحئة التنفيذية؛

-

"ت ا البند ××" يشري اىل بند من التعلاميت الدارية

وحيذو هذا ادلليل حذو التفاق والربوتوكول ولحئهتام التنفيذيدة يف اسد تخدام ةمدة "عالمدة" ويتعدني
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أ2 .

فهم اللكمة عىل أهنا تشري أيضا اىل عالمة جتارية (ابلنس بة للسل ) أو عالمة خدمة

نظام مدريد :سامته الرئيس ية
اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد
يدير املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبدو) (املشدار اليده فدامي بعدد بعبدارة "املكتدب
12
ادلويل") يف جنيف ،بسويرسا ،نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
وتشلك الطراف املتعاقدة يف التفاق والربوتوكول معا احتاد مدريد ،وهو احتاد خاص أنشئ بناء عدىل
22
املادة  19من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول أعضاء الاحتاد ومعىن
عبارة "الطرف املتعاقد" ،انظر اجلزء ألف ،الفقرات من  1 3اىل )6 4
ولك بدل عضو يف احتاد مدريد هو عضو يف مجعيته ومن أ م الوظائف اليت تضطل هبدا امجلعيدة اعدامتد
32
برانمج الاحتاد ومزيانيته واعامتد الالحئة التنفيذية وتعديلها ،مبا يف ذ حتديد الرسوم املقرتنة ابلنتفاع بنظام مدريد

قرار جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أ) من اتفاق مدريد وتبعاته
قررت مجعية احتداد مدريدد يف دروهتدا اسسدني (ادلورة الاسد تئنائية التاسدعة والعرشدين) ( 3اىل 11
42
أكتوبر  )2016جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أ) من اتفاق مدريد اعتبارا من  11أكتوبر 2016
يرتتب عىل جتميد تطبيق املادة  )1(14و(()2أ) من اتفاق مدريد التبعات التالية:

52
-

ل ميكن للطراف املتعاقدة اجلديدة التصديق عدىل التفداق وحدده أو الانضدامم اليده ولكدن ميكهندا
التصديق عىل التفاق والربوتوكول والانضامم الهيام يف أآن واحد؛

-

وميكن للبدلان اليت يه أطراف متعاقدة مبوجب الربوتوكول الانضامم اىل التفاق؛

-

ول ميكن أن تودع الطلبات ادلولية بعد ذ بناء عىل التفاق؛

-

ولن ُجترى أية معليات بناء عىل التفاق ،مبا يف ذ تقدمي تعيينات لحقة؛

-

وس تظ ّل املادة (9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول سدارية عدىل العالقدات املتبدادةل بدني الطدراف
امللزمة ابلتفاق والربوتوكول؛
املتعاقدة َ

-

وميكن للجمعية مواصةل التعامل م لك املسائل املرتبطة بتنفيذ التفاق والرجوع ،يف أي وقت بعد
ذ  ،اىل قرارها القايض بتجميد تطبيق املادة  )1(14و(2أ) من التفاق

وللمزيددد مددن املعلومددات عددن قدرار جتميددد تطبيددق املددادة  )1(14و(()2أ) مددن اتفدداق مدريددد ،يددر
62
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من جيوز هل الانتفاع بنظام مدريد؟
ل جيوز أن ينتف بنظام مدريدد للتسدجيل ادلويل للعالمدات سدوى الشدخص الطبيعدي أو الاعتبداري
72
اذلي ميكل منشأة صناعية أو جتارية حقيقيدة وفعليدة يف أحدد الدبدلان الطدراف يف اتفداق أو بروتوكدول مدريدد أو
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يكون من املقميني فيه أو من مواطنيه أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري اذلي ميدكل منشدأة مدن ذ القبيدل يف
أرايض منظمة دولية حكومية تكون طرفا يف الربوتوكول أو يكون مدن املقميدني يف أراضدهيا أو يكدون مدن مدواطين
دوةل عضو يف تكل املنظمة
ويشار اىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي يفي الشخص الطبيعي أو الاعتباري بأحد رشوطده املدذكورة
82
أعاله أو أكرث ابصدطالح "مكتدب املنشدأ" وجيدوز أن تكدون العالمدة حمدل تسدجيل دويل اذا جسلدت أو طلدب
تسجيلها دلى مكتب املنشأ ولكن اذا نن الطلب ادلويل خاضعا ةيا أو جزئيا لالتفاق ،فان العالمة ل جيدوز أن
تكون حمل تسجيل دويل ال اذا مت تسجيلها دلى مكتب املنشأ
وجيب أن يتضدمن طلدب التسدجيل ادلويل تعيدني طدرف متعاقدد واحدد أو أكدرث حتظد فيده العالمدة
92
ابمحلاية ول جيوز أن َّ
يعني فيه الطدرف املتعاقدد اذلي يكدون مكتبده هدو مكتدب املنشدأ وجيدوز تعيدني مزيدد مدن
الطدراف املتعاقددة يف وقدت لحدق ول جيدوز تعيددني طدرف متعاقدد ال اذا نن ذ الطدرف املتعاقدد والطددرف
املتعاقد اذلي يكون مكتبه هدو مكتدب املنشدأ طدرفني يف املعاهددة ذاهتدا (التفداق أو الربوتوكدول) ول ميكدن لي
خشص طبيعي أو اعتباري ل تربطه بأحد أعضاء احتاد مدريد أية من الروابط الالزمدة ،سدواء ابمدتال منشدأة أو
القامة أو اجلنس ية ،أن ينتف بنظام مدريد للتسدجيل ادلويل كدام ل ميكدن الانتفداع ابلنظدام محلايدة عالمدة جتاريدة
خارج احتاد مدريد

وصف موجز للنظام
 10 2جيب ايداع طلب التسجيل ادلويل دلى املكتب ادلويل بواسطة مكتب املنشأ واذا اس توىف الطلدب
تدون يف السجل ادلويل وتنرش يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية
ادلويل لك املتطلبات ،فان العالمة ّ
 11 2وخيطددر املكتددب ادلويل لك طددرف متعاقددد المتسددت فيدده امحلايددة س دواء يف الطلددب ادلويل أو لحقددا
واعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل (أو اعتبارا مدن اترخي التعيدني يف حداةل تعيدني طدرف متعاقدد لحقدا) ،تكدون
حامية العالمة يف لك طرف من الطراف املتعاقدة املعينة يه ذاهتا كام لدو نن طلدب تسدجيل العالمدة قدد أودع
مبارشة دلى مكتب ذ الطرف املتعاقد وحيق للطرف املتعاقد املعدني أن يدرفض مدنح امحلايدة للعالمدة يف املهدةل
املنصوص علهيا يف التفاق أو الربوتوكول واذا مل يبلَّغ بأي رفض للمكتب ادلويل خالل املهةل املددة ،فان العالمدة
تعترب محمية يف لك طرف متعاقد َّ
معني كام لو ننت قد جسلت دلى مكتدب ذ الطدرف املتعاقدد واملهدةل املتاحدة
عادة للطرف املتعاقد لالخطار ابلرفض يه  12شهرا وبناء عدىل الربوتوكدول ،جيدوز للطدرف املتعاقدد مد ذ أن
يعلن أن املهةل يه  18شهرا (أو همةل أطول يف حاةل رفض انمج عن اعرتاض)
 12 2وتظل العالمة املسدجةل أو الديت الد ُتمس تسدجيلها دلى مكتدب املنشدأ أسداس التسدجيل ادلويل ملددة
مخس س نوات اعتبارا من اترخي تسجيلها ويفقد التسجيل ادلويل حاميته اذا توقدف أثدر التسدجيل السدايس امدا
نتيجة لشطبه بقرار من مكتب املنشأ أو حبمك من املمكة أو شطبه الطوعي واما نتيجدة لعددم جتديدده خدالل همدةل
الس نوات اسس وابملثل ،يفقد التسجيل ادلويل اذلي يستند اىل طلب مودع دلى مكتب املنشأ حاميته يف حال
رفض الطلب أو التخيل عنه خالل فرتة السد نوات اسدس أو اذا توقدف أثدر التسدجيل الندامج عدن ذ الطلدب
خالل تكل الفرتة ويف هاتني احلالتني ،يشطب املكتب ادلويل التسجيل ادلويل بنداء عدىل طلدب مكتدب املنشدأ
ويصبح التسجيل ادلويل مس تقال عن التسجيل السايس أو الطلب السايس بعد انقضاء همةل السد نوات اسدس
املذكورة
13 2

وميكن احلفاظ عىل نفاذ التسجيل ادلويل اىل ما ل هناية بدف الرسوم املقررة لك عرش س نوات
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مزاا النظام
 14 2يعود التسجيل ادلويل مبزاا عديدة عىل صداحب العالمدة فرجدرد تسدجيل العالمدة أو ايدداع طلدب
لتسدجيلها دلى مكتددب املنشددأ ،ل يبقد عليده ال أن يددودع طلبددا واحدددا بلغدة واحدددة (النلكزييددة أو الفرنسد ية أو
الس بانية) و ِّّ
يسدد رسام واحدا بدل من ايداع طلبات منفصةل بلغات تختلفة دلى ماكتب العالمات التابعة خملتلف
الطراف املتعاقدة ودف رسوم للك مكتب من تكل املاكتب
 15 2واملزية املهمة الخرى ابلنس بة اىل أحصاب العالمات ،يه تدوين التغيريات الالحقة للتسجيل ادلويل،
كتغيري امس صاحب العالمدة أو عنوانده أو تغيدري ملكيدة العالمدة (جزئيدا أو ةيدا) أو الانتقداص مدن قامئدة السدل
واخلدمات ،ابلنس بة اىل نفة الطراف املتعاقدة املعينة أو بعضها ،وتصبح التغيريات انفذة ابختاذ اجراء واحد دلى
املكتب ادلويل وتسديد رمس واحد
 16 2وخالصة القول أن املزيات الرئيس ية ابلنس بة اىل أحصاب العالمات يه بساطة نظام التسجيل ادلويل
وحتقيق وفورات مالية عند احلصول عىل امحلاية لعالماهتم يف اخلارج والاحتفاظ هبا
 17 2ويعود نظدام التسدجيل ادلويل ابلفائددة أيضدا عدىل ماكتدب العالمدات التجاريدة فهدو يدوفر علهيدا عنداء
التحقق من استيفاء الطلب للرشوط الشلكية أو تصنيف السل واخلدمات أو نرش العالمات عىل سدبيل املثدال
وابلضافة اىل ذ  ،فان جزءا من الرسوم اليت حيصلها املكتب ادلويل ُحيدول اىل الطدراف املتعاقددة الديت تلدمتس
فهيا امحلاية وعالوة عىل ذ  ،اذا أهنى مكتب التسجيل ادلويل حسداابته املاليدة بتحقيدق أرابح ،فدان اليدرادات
تقسم فامي بني الطراف املتعاقدة

مقارنة بني التفاق والربوتوكول
 18 2اع ُتمد بروتوكول مدريد يف س نة  1989من أجل اضافة بعض اخلصائص اجلديددة اىل نظدام التسدجيل
ادلويل للعالمات وازاةل الصعوابت اليت متن بعض البدلان من الانضامم اىل اتفاق مدريدد ومقارندة ابتفداق مدريدد،
فقد أضاف الربوتوكول التتديثات الرئيس ية التالية:
 جيوز للمودع أن يستند يف الطلب اذلي يودعه للحصول عىل التسجيل ادلويل اىل طلب مدودع دلىمكتب املنشأ وبناء عىل التفاق ،يتعني أن يستند الطلب ادلويل اىل تسجيل دلى مكتب املنشأ؛
 وجيوز للك طرف متعاقد يطلب فيه املودع امحلاية ،اختيار همدةل  18شدهرا (بددل مدن سد نة) أو مددةأطول يف حال وجود اعرتاض ،يعلن خاللها رفضه منح امحلاية للعالمة يف أراضيه؛
مدريد؛

 -وجيوز ملكتب لك طرف متعاقد أن يتسدم رسدوما أعدىل مدن الرسدوم الديت يتسدلمها بنداء عدىل اتفداق

 وجيوز حتويل التسجيل ادلويل امللغي ،بناء عىل طلب مكتب املنشدأ ،سدواء نن ذ بسدبب رفدضالطلب السايس أو بسبب ابطال التسجيل السايس خالل مخس س نوات اعتبارا مدن اترخي التسدجيل ادلويل،
اىل طلبات وطنية (أو اقلميية) يف أرايض الطراف املتعاقدة اليت نن فهيا التسجيل ادلويل انفذا م اسد تفادة لك
طلب من اترخي التسجيل ادلويل واترخي الولوية حي نن ذ ممكندا وهدذه الماكنيدة ليسدت متاحدة بنداء عدىل
اتفاق مدريد
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النص املط َّبق
 19 2ان اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد نصان مسد تقالن ومتدوازان وتمتدزي العضدوية فدهيام بأهندا قامئدة بدذاهتا
ولكهنا مزدوجة اذن ما دامت نفة البدلان الطراف يف اتفاق مدريد مل تنضم اىل الربوتوكول ،س يظل أعضاء احتاد
مدريد منقسمني اىل ثالث مجموعدات :ادلول الطدراف يف اتفداق مدريدد حفسدب وادلول واملدنظامت الطدراف يف
الربوتوكول حفسب وادلول الطراف يف اتفاق مدريد والربوتوكول معا ويف هدذه احلداةل ،مدا هدو الدنص امللدزم بدني
ادلول الطراف يف التفاق والربوتوكول معا
(أ)

قبل الول من سبمترب  :2008س يادة التفاق مبوجب بند الضامن

ب – املادة  20 2قبل الول من سبمترب  ،2008نصت الفقرة ( )1من املادة (9سادسا) من الربوتوكول اليت ننت تعرف
(9سادسا)( ابمس "بند الضامن" ،عىل أنه اذا نن مكتب املنشأ أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صداحب الطلدب أو
التسددجيل ادلويل مكتددب دوةل طددرف يف التفدداق والربوتوكددول معددا ،فددان تعيددني أي طددرف متعاقددد ملدزتم أيضددا
)1
ابملعاهدتني معا ،ل خيض للربوتوكول بل لالتفاق
 21 2ومأآل ذ هو أن مكتب املنشأ ابلنس بة اىل طلب دويل أو مكتب الطدرف املتعاقدد اذلي ينمتدي اليده
صاحب التسجيل ادلويل اذا نن هو مكتب طرف متعاقدد يلدزتم ابملعاهددتني ،فدان تعيدني طدرف متعاقدد ملدزتم
ابلربوتوكول حفسب (سواء يف الطلدب أو لحقدا) ،خيضد للربوتوكدول ،وأمدا تعيدني طدرف متعاقدد ملدزتم ابلتفداق
حفسب فيخض لالتفاق ويرتتب عىل بند الضدامن أن خيضد تعيدني الطدرف املتعاقدد امللدزتم ابملعاهددتني ،لالتفداق
(وبصفة عامة ،فان مثل ذ التسجيل ادلويل يصبح تسجيال دوليا خيض لالتفاق والربوتوكول معا)
 22 2وتضمنت الفقرة ( )2من املادة (9سادسا) يف صيغهتا الصلية اليت دخلت حزي النفداذ قبدل الول مدن
سبمترب  ،2008حكام خيول مجلعية احتاد مدريد الغاء بند الضامن أو تقييد نطاقده بأللبيدة ثالثدة أرابع العضداء بعدد
انقضاء همةل مدهتا عرش س نوات اعتبارا من دخول الربوتوكول حزي النفاذ ولكن ليس قبل انقضاء همةل مدهتا مخس
س نوات اعتبارا من التارخي اذلي أصبحت فيه أللبية ادلول الطراف يف اتفاق مدريد أطرافا يف الربوتوكول وعند
استيفاء تكل الرشوط ،اعمتدت احتاد مجعية مدريد يف نومفرب  ،2007تعديال للامدة (9سادسا) يمتثل يف الغاء بندد
الضامن م اضافة حمك ينص عىل وقف تطبيق بعض العالانت املوهجة يف اطار العالقات املتبادةل بدني الطدراف
املتعاقدة امللزتمة ابلتفاق والربوتوكول (انظر اجلزء أ -الفقرات من  21 2اىل )25 2
23 2

وقد دخل التعديل عىل املادة (9سادسا) حزي النفاذ يف الول من سبمترب 2008

(ب) بداية من الول من سبمترب  :2008س يادة الربوتوكول
 24 2اعتبارا من الول من سبمترب  ،2008ينظم احلمك اجلديد الوارد يف الفقرة (()1أ) من املادة (9سادسدا)
من الربوتوكول الوض املرتتب عىل العالقات املتبادةل بني الطراف املتعاقدة امللزتمدة ابملعاهددتني وبنداء عدىل ذ
احلمك ،فانه اذا نن مكتب املنشأ أو مكتب الطرف املتعاقدد اذلي ينمتدي اليده صداحب التسدجيل ادلويل ،مكتدب
دوةل طرف يف التفاق والربوتوكول معا ،فدان تعيدني طدرف متعاقدد ملدزتم ابملعاهددتني معدا ل خيضد لالتفداق بدل
للربوتوكول وهذا عكس الوض املبني يف اجلزء ألف ،الفقرة 17 2
 25 2فاذا نن مكتب املنشأ ابلنس بة اىل الطلب ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صداحب
التسجيل ادلويل ،مكتب دوةل طرف ملزتمة ابملعاهدتني معا ،فان تعيني طرف متعاقد ملزتم ابلربوتوكدول حفسدب
(سواء يف الطلب أو لحقا) ،س يظل خاضعا للربوتوكول بطبيعة احلال ،وان تعيدني طدرف متعاقدد ملدزتم ابلتفداق
حفسددب ،س د يظل ابملثددل خاضددعا لالتفدداق بطبيعددة احلددال وحاليددا ومبوجددب الفقددرة اجلديدددة (()1أ) مددن املددادة
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(9سادسا) ،فان تعيني طرف متعاقد ملزتم ابملعاهدتني معا س يخض للربوتوكول ،عوضا من أن خيض لالتفاق
 26 2وترافق الفقرة املعدةل (()1أ) من املادة (9سادسا) الفقرة (()1ب) اليت تلغي العمل ابلعدالن الصدادر
مبوجدب الفقدرتني (ب) و(ج) مددن املددادة  – )2(5واللتددني تنصددان عدىل متديددد همددةل الدرفض -أو املددادة  )7(8مددن
الربوتوكول  -اليت تسمح بتطبيق رسوم تعيني فردية -يف اطار العالقات املتبادةل بني ادلول امللزتمة ابملعاهدتني معا
 27 2ويقصد بذ يف الواق أنه اذا نن مكتب املنشأ ابلنس بة اىل الطلب ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد
اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل ،مكتب دوةل طرف ملزتمة ابملعاهدتني معا ،فدان تعيدني طدرف متعاقدد
ملزتم ابملعاهدتني معا (سواء يف الطلب أو لحقدا) ،وان نن خيضد حاليدا للربوتوكدول ولديس لالتفداق فانده خيضد
للحاكم املعيارية الواردة يف الفقرة (2أ) مدن املدادة  5واملدادتني  )1(7و )2(8مدن الربوتوكدول  -أي املهدةل املدددة
بس نة لالخطار برفض مؤقت وتسديد رسوم اضافية وتمكيلية ابلدر مدن أن الطدرف املتعاقدد املعدني املدذكور قدد
يكون أعلن عن متديد املدة لالخطار برفض مؤقت أو قد يكون أعلن عن رغبته يف تسم رسوم فردية
ب – املادة  28 2وتنص الفقرة ( )2من املدادة (9سادسدا) عدىل وورة اسد تعراض مجعيدة احتداد مدريدد تطبيدق الفقدرة
(9سادسا)( (()1ب) من املادة (9سادسا) بعد انقضاء ثالث س نوات اعتبارا من الول من سبمترب  2008واثر الاس تعراض
املذكور ،جيوز للجمعية اما الغاؤها أو تقييد نطاقها بأللبية ثالثة أرابع العضاء
)2

تغيدددري يف الدددنص املطبدددق عدددىل التعيدددني املددددون للطدددرف املتعاقدددد امللدددزتم ابلتفددداق
والربوتوكول معا
القاعدة
(()1اثنيا)

 29 2قد يطرأ تغيري عىل النص املطبق عىل التعيني املدون للطرف املتعاقد امللزتم ابلتفاق والربوتوكول معدا
وبصفة عامة ،ينتج هذا التغيري عن حاةل خاصة تتعلق بتغيري يف امللكية (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )62 1أو يندتج
بصورة اس تئنائية عن نقض اتفاق مدريد من قبل طرف متعاقد (كام نن الشأن ابلنس بة لوزبكس تان عىل سبيل
املثال اليت نقضت اتفاق مدريد اعتبارا من الول من يناير  )2008وال م من ذ  ،أصبحت نفة التعيينات اليت
نن ينظمها التفاق بسبب بند الضامن (أي تعيينات الطراف املتعاقدة امللزتمة ابلتفاق والربوتوكدول معدا واملدوندة
ابمس أحصاب التسجيالت املؤهلني مبوجب املعاهدتني معا أيضا) خاضعة للربوتوكول يف الول من سدبمترب ،2008
وهو اترخي دخول الغاء بند الضامن حزي النفاذ (انظر اجلزء أ الفقرات من  16 2اىل )25 2

مدون ،وقف تطبيق النص املطبق يف الصل
القاعدة
 30 2ويشرتط يف املقام الول لتغيري النص املطبق عىل تعيني ّ
ين
(()1اثنيا)" 1عىل العالقات القامئة بني الطرف املتعاقد اذلي متي اليه صاحب التسجيل والطرف املتعاقدد ّ
املعدني واثنيدا ،مدن
الرضوري أن يكون الطرفان املتعاقددان املدذكوران ملزتمدني ابلدنص الآخدر يف اترخي وقدف تطبيدق الدنص املطبدق
" و""2
سابقا بيد أنه من لري الرضوري أن يكون الطرفدان املتعاقددان ملزتمدني ابلدنص الآخدر يف اترخي نفداذ أثدر التعيدني
املذكور
 31 2واذا اس ِّ َ
تويف الرشط الثاين ،يطرأ التغيري عىل النص املطبق يف اللحظة اليت يتوقف فهيا تطبيق النص
املطبق يف الصل وكنتيجة لتغيري النص املطبق فان امس املعاهددة الديت تدنظم اجدراء التعيدني يددرج يف البيداانت
املتاحة للماكتب واجلهات الخرى
القاعدة
)1(18
و()2

 32 2وفامي يتعلق مبهةل الرفض ،يتعني الحاطة علام بأن تغيري معاهدة مطبقة عىل تعيني ما ،ل يؤثر يف املهدةل
املذكورة حىت وان ننت تكل املهةل ل تزال سارية ويرج ذ اىل أن تطبيق الفقرتني ( )1و( )2من القاعددة 18
من الالحئة التنفيذية املشرتكة (اللتني تتناولن موضوع اخطارات الرفض املؤقت اخملالفة للصول) مرهون بتعبريي
"الطرف املتعاقد املعني بناء عىل التفاق" و"الطرف املتعاقد املعني بناء عىل الربوتوكول" ومبوجب القاعدة "17"1
و" ،"18يعرف هذان املصطلتان بدورهام كطلبات لمتديد امحلاية وابلتايل ،حتدد همةل الرفض ابلرجوع اىل الوضد
السائد يف اترخي اليداع ول تتأثر بأي تغيري لحق يف املعاهدة املطبقة بيد أنه يتعدني الحاطدة علدام بأنده يتواصدل

أ7 .

القاعدة
"17"1

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
معاجلة التعيينات املعلقة يف مثل تكل احلاةل وفقا للمعاهددة الديت قددمت مبوجهبدا قبدل أن يدغ تغيريهدا اىل تعييندات
تنظمها املعاهدة الخرى

و""18

 33 2واجلدير ابذلكر أنه وفقا للقاعدة ()1(25ج) ،فانه يتعني تقدمي طلدب لتددوين قدرار ختدل شدطب ميدس
القاعدة
ين
()1(25ج) عىل أي طرف متعاقد خيض تعيينه اىل التفاق ،اىل املكتب ادلويل بواسطة مكتدب الطدرف املتعاقدد اذلي متدي
اليه صاحب التسجيل (انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  2 54و )3 54بيد أنه يتعني الحاطة علام بأن صيالة القاعدة
()1(25ج) ،حتدد أيضا وورة أخذ هذا املعيار بعدني الاعتبدار ابتدداء مدن اترخي تسدم املكتدب ادلويل للطلدب
وابلتايل ،فان تغيري النص املطبق لن يؤثر عدىل طلبدات الدتخيل أو الشدطب املودعدة والديت يقدوم املكتدب ادلويل
مبعاجلهتا
 34 2وابلتايل ،فان العواقب املمتةل الوحيدة عىل أحصاب التسجيالت واملرتتبة عىل تغيري النص املطبق يه
مبلغ الرسوم املس تحقة عند التجديد (وذ يعمتد ابلطبد عدىل اصددار اعدالن بشدأن الرسدوم الفرديدة مدن عدمده)
واماكنية التحويل اليت ينص علهيا الربوتوكول حفسب

الطراف يف التفاق أو الربوتوكول
ا – املادة
)2(14
ب – املادة
()1(14أ)

جيددوز لي دوةل طددرف يف اتفاقيددة ابريددس محلايددة امللكيددة الصددناعية أن تصددبح طرفددا يف التفدداق أو
13
الربوتوكول أو يف ةهيام

وجيوز لدلوةل اليت وقّعت عىل الربوتوكول (اذلي نن متاحا للتوقيد عليده حدىت هنايدة سد نة  )1989أن
ب – املادة 2 3
تصبح طرفا فيه ابيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة (يشار الهيا لحقدا بعبدارة "وثيقدة التصدديق") وفدامي عددا
)2(14
ذ  ،جيوز لدلوةل أن تصبح طرفا يف التفاق أو الربوتوكول ابيداع وثيقة انضامم

ا– املادة
()2(14أ)

وجيوز ملنظمة دولية حكومية أن تصدبح طرفدا يف الربوتوكدول (ولكدن لديس يف التفداق) ابيدداع وثيقدة
ب – املادة 3 3
()1(14ب) انضامم ،اذا اس توفيت الرشوط اتلية اذلكر:
 أن تكون دوةل واحدة عىل القل من ادلول العضاء يف تكل املنظمة طرفا يف اتفاقية ابريس؛ وأن يكون لتكل املنظمة مكتب اقلميي لغراض تسجيل العالمات ويكون التسجيل انفدذا يف أرايضاملنظمة (رشط أل يكون ذ املكتب حمل اخطار بناء عىل املادة (9رابعا) من الربوتوكول (انظر اجلزء أ ،الفقرات
من  2 4اىل )4 4
القاعدة
"3"1

وتشمل عبدارة "الطدرف املتعاقدد" لك بددل طدرف يف التفداق أو لك دوةل أو منظمدة دوليدة حكوميدة
43
طرف يف الربوتوكول

ويتعني ايداع واثئق التصديق أو الانضامم دلى املدير العام للمنظمة العامليدة للملكيدة الفكريدة وخيطدر
املادة 5 3 )3(14
ا– املادة املدير العام نفة الطراف املتعاقدة ابيداع واثئق التصديق أو الانضامم اىل املعاهدة (التفاق أو الربوتوكدول) الديت
تكون أطرافا فهيا وبأي اعالن مدرج يف مثل تدكل الواثئدق وفدامي يتعلدق بدأي طدرف متعاقدد ،يددخل التفداق أو
)5(17
الربوتوكول حزي النفاذ بعد ثالثة أشهر من اترخي اخطار املدير العام بوثيقة التصديق أو الانضامم وذ ما مل حيددد

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

أ8 .

ب – املادة اترخي لحق يف وثيقة الانضامم(يف حاةل التفاق)
)5(16
املادة
()4(14ب)

العالانت والخطارات الواردة من الطراف املتعاقدة
ينص لك من التفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة عىل الماكنية املتاحة للطراف املتعاقدة
14
لتوجيه بعض العالانت والخطارات املتعلقة بتطبيق نظام التسجيل ادلويل

ادارة مشرتكة بني عدة دول
جيوز لعدة دول تكون مجيعها أطرافا يف التفاق أو تكون مجيعهدا أطرافدا يف الربوتوكدول واتفقدت عدىل
24
توحيد ترشيعاهتا بشأن العالمات ،أن ختطر املدير العام بأن ادارة مشرتكة لتسجيل العالمدات سدوف حتدل حمدل
الدارات الوطنية للك مهنا وبأنه يتعني اعتبار لك أقالميها بدلا واحدا لغراض التفاق أو الربوتوكدول ويصدبح هدذا
الخطار انفذا بعد س تة أشهر (يف حاةل التفاق) أو ثالثة أشهر (يف حاةل الربوتوكول) مدن تبليغده بواسدطة املددير
العام للطراف املتعاقدة الخرى

املادة
(9رابعا)

واذا ما وجه هذا الخطار ،فانه ل ينظر اىل املكتب املعين مككتب ملنظمة حكومية دولية (انظر اجلزء
34
ألف ،الفقرة )3-3؛ بل يعترب أن ادلول يه الطراف يف املعاهدة (التفاق أو الربوتوكول) وليس املكتدب املشدرت
أو أية منظمة أنشئ املكتب برعايهتا
وقد ُوجه اخطار واحد من ذ القبيدل ،فقدد أنشدئ مكتدب بنيلدوكس للملكيدة الفكريدة اذلي يسدجل
44
1
العالمات النافذة يف بلجياك وهولندا ولكسمربغ مككتب مشرت بناء عىل التفاق والربوتوكول

الثر القلميي
ا– املادة
(3اثنيا)

جيوز للك بدل ،عند الانضامم اىل التفداق ،أو يف أي وقدت لحقدا أن خيطدر املددير العدام بدأن امحلايدة
54
احددة ويف
النامجدة عددن التسددجيل ادلويل لددن متتددد اىل أرايض ذ الددبدل ال اذا طلددب صدداحب العالمددة ذ
الواق  ،فان نفة الدبدلان الطدراف حاليدا يف التفداق قدد أصددرت اخطدار مدن ذ القبيدل وابلتدايل ،ل يصدبح
التسجيل ادلويل انفذا ال يف البدلان اليت مت تعييهنا احة سواء يف الطلب ادلويل أو لحقا

ب– املادة
(3اثنيا)

ول ينص الربوتوكول عىل اصدار اخطار من ذ القبيل ذل  ،ل متتد امحلاية النامجة عدن التسدجيل
64
ادلويل بناء عىل الربوتوكول ال اىل الطرف املتعاقد اذلي مت تعيينه احة

النقاص بشأن العالمات القامئة
بناء عىل التفاق
ا– املادة

1

جيوز للك بدل ما أن يعلن أيضا عند انضاممه اىل التفاق ،أن تطبيق التفاق مقصور عىل التسجيالت
74
ادلولية النافذة اعتبارا من التارخي اذلي يصبح فيه انضاممه فعليا وم ذ  ،فان هذا التقييد ل ميدس العالمدة الديت

نن مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية يعرف حىت الول من سبمترب  2006ابمس مكتب بنيلوكس للعالمات التجارية ومكتب بنيلوكس للرسوم والامنذج الصناعية
ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية مؤسسة اتبعة ملنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية

أ9 .

()2(14و)

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
تكون موض تسجيل دويل واليت س بق أن ننت ،يف وقت الانضامم ،موض تسجيل وطين مماثل يف البدل املعين
واذا ما وجه بدل ما هذا العالن ل ميكن ابلتايل للتسجيل ادلويل النافذ قبل التارخي اذلي أصبح فيده الدبدل ملزتمدا
ابلتفاق ،أن يكون موض تعيني لحق ذل البدل ،ال اذا س بق تسجيل العالمة يف ذ البدل بشلك مماثل قبدل
ذ التارخي واذا نن المر خالف ذ  ،ل ميكن احلصول عىل امحلاية ال عن طريق اتفاق مدريد ابيدداع طلدب
جديد للتسجيل ادلويل ّ
يعني فيه ذ البدل

بناء عىل الربوتوكول
ب– املادة
)5(14

جيوز للك دوةل أو منظمة دولية حكومية ،عند ايداع وثيقدة تصدديقها أو انضدامهما اىل الربوتوكدول ،أن
84
تعلن أنه ل جيوز أن متتد امحلاية النامجة عن أي تسجيل دويل جيري وفقا للربوتوكول قبل اترخي دخوهل حدزي النفداذ
ابلنس بة الهيا ول ميكن أن يغ العالن يف وقت لحق للتصديق أو الانضامم

متديد املهل لالخطار ابلرفض
ب– املادة
()2(5ب)
ب– املادة
()2(5ج)

جيوز للك طرف متعاقد يف الربوتوكول أن يعلن أن همةل السد نة املتاحدة ملكتبده لالخطدار بدرفض مدنح
94
امحلاية ابلنس بة اىل التسجيل ادلويل اذلي يعني فيه بناء عىل هذا الربوتوكول ،يس تعاض عهنا مبهةل مدهتا  18شهرا
وجيوز أيضا أن يوحض العالن أن رفض منح امحلاية النامج عن اعرتاض جيوز تبليغه ،ابستيفاء بعض الرشوط ،بعد
انقضاء املهةل املذكورة

ب – املادة  10 4وم ذ جيدر التذكري بأن الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) تبطل أثر أي اعالن صادر بناء عىل
(9سادسا)( املادة ()2(5ب) و(ج) بدني دولتدني ملزتمتدني ابلتفداق والربوتوكدول معدا (انظدر اجلدزء ألدف ،الفقدرات مدن 21 2
اىل )25 2
)1
ب– املادة
()2(5د)

 11 4وجيوز اصددار اعدالن بنداء عدىل املدادة ()2(5ب) و(ج) يف وثيقدة التصدديق أو الانضدامم كدام جيدوز
اصداره لحقا ويف هذه احلاةل ،فانه يدخل حزي النفاذ بعد أن يتسلمه املدير العام للويبو بثالثة أشهر

الخطار ابلقرارات اثر رفض مؤقت للحامية
القاعدة
()5(17د)

 12 4جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن يعلن وفقا لترشيعاته أن أي رفض مؤقت ُأخطر املكتب ادلويل به هو
موض اعادة حفص دلى املكتب املذكور سواء نن صاحب التسجيل ادلويل قد طلب اعادة الفحص أو مل يطلهبا،
وأن من اجلائز أن يكون القرار املتخذ بشأن اعادة حفص موض اعادة الفحص أخرى أو طعن أمام املكتب
 13 4ويف حال تطبيق هذا العالن ومل يكدن املكتدب قدادرا عدىل تبليدغ القدرار املدذكور لصداحب التسدجيل
ادلويل مبارشة ،يرسل املكتب اىل املكتب ادلويل مبارشة البيدان املشدار اليده يف القاعددة ( 18اثلثدا)( )2أو (،)3
حددىت وان مل تكددن لك الجدراءات الدديت تبددارش دلى املكتددب قددد اسد تمكلت بعددد (يشددري البيددان املشددار اليدده يف
القاعدة ( 18اثلثا)( )2أو ( )3اىل حسب الرفض املؤقت ومنح امحلاية للعالمة ابلنس بة اىل لك السل واخلدمات أو
بعضها ،أو يشري اىل تثبيت الرفض املؤقت اللكدي يف الطدرف املتعاقدد املعدين) ويرسدل أي قدرار جديدد يدؤثر يف
حامية العالمة اىل املكتب ادلويل وفقا للقاعدة (18اثلثا)()4
 14 4وهذا العالن خيص املاكتدب الديت ل تكدون قدادرة (لسد باب معليدة أو قانونيدة) عدىل تبليدغ صداحب
التسجيل ادلويل (أو ممثهل) مبارشة ابلقرار عىل اثر اعادة حفص الرفض املؤقت ويعدين ارسدال القدرار اىل املكتدب
ادلويل اذلي يرسددهل بدددوره اىل صدداحب التسددجيل ادلويل (أو ممددثهل) ،أن أحصدداب التسددجيالت ل حيرمددون مددن
اماكنية مطالبة املكتب ابعادة الفحص

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
القاعدة
()5(17ه)
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 15 4وجيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن يعلن ،وفقا لترشيعاته ،أن أي رفض مؤقدت صدادر عدن املكتدب مت
اخطار املكتب ادلويل به ل يقبل اعادة الفحص أمام املكتدب املدذكور ويف حدال تطبيدق ذ العدالن يعتدرب لك
اخطار تلقايئ برفض مؤقت من جانب املكتب املذكور كام لو نن يشمل البيان الوارد يف القاعدة  18اثلثدا("2")2
أو( )3اذلي ل جيري اخطاره عادة ال بعد اس تكامل نفة الجراءات املبارشة دلى املكتب) واذلي يفيد بأن حاميدة
العالمة قد رفضت ابلنس بة اىل نفة السل واخلدمات أو يبني قامئة السل واخلدمات الديت حتظد العالمدة ابمحلايدة
ابلنس بة الهيا

الرسوم الفردية
ب– املادة  16 4جيوز للك طرف متعاقد أن يعلن ،ابلنس بة اىل لك تسجيل دويل يعني فيه بناء عىل الربوتوكول (سواء
()7(8أ) يف الطلب ادلويل أو لحقا) وكذ ابلنس بة اىل لك جتديد ذل التسجيل ادلويل ،أنده يرغدب يف أن يتسدم مدا
يسم "ابلرمس الفردي" وحيدد الطرف املتعاقد مبلغ ذ الرمس ويبينده يف العدالن؛ وجيدوز تغيدريه يف اعدالانت
لحقة ول جيوز م ذ أن يكون الرمس الفردي ،بعد خصم الوفدورات النامجدة عدن الجدراء ادلويل ،أعدىل مدن
املبلغ اذلي حيق ملكتب ذ الطرف املتعاقد أن يتسلمه مدن مدودع الطلدب مقابدل تسدجيل العالمدة ملددة عرشد
س نوات ،أو من صاحب تسجيل العالمة مقابل جتديد ذ التسجيل ملدة عرش س نوات ويتوق أن تزيد نس بة
الوفورات ويرج ذ عىل سبيل املثال اىل أن الجراء ادلويل يوفر عىل ماكتدب الطدراف املتعاقددة عنداء القيدام
ابجراءات الفحص أو تصنيف السل واخلدمات أو نرش العالمة املسجةل دوليا
ب– املادة  17 4وجيوز تقدمي أي اعالن خيص الرسوم الفردية يف وثيقة التصديق أو الانضامم وجيوز أيضدا تقددمي ذ
()7(8ب) العالن يف وقت لحق ،ويصبح العالن يف تكل احلاةل انفذا بعدما يتسلمه املدير العدام بثالثدة أشدهر ،أو يف أي
اترخي لحق حيددد يف العدالن ويف تدكل احلداةل ،ل يسد تحق دفد أي رمس فدردي ال ابلنسد بة اىل التسدجيالت
ادلولية أو التعيينات الالحقة اليت يكون اترخيها التارخي نفسده اذلي يصدبح فيده العدالن انفدذا أو يف اترخي لحدق
ذل التارخي
القاعدة
()3(34أ)

 18 4وجيوز للطرف املتعاقد اذلي يقدم اعالان بشأن رسوم فرديدة أو قددم اعدالان مدن ذ القبيدل أن يبلدغ
املدير العام أن الرمس الفردي يتكون من جزأين ،يدف اجلزء الول منه عند ايدداع الطلدب ادلويل أو عندد تعيدني
ذ الطرف املتعاقد لحقا ويدف اجلزء الثاين يف اترخي لحق يغ حتديده وفقا لقانون ذ الطرف املتعاقدد (ومدن
الناحية العملية ،يغ ذ عندما يرى املكتب ،اثر اجراء حفص موضدوعي ،أن العالمدة تسد تويف رشوط امحلايدة)
وقد قصد بتقس مي تسديد الرمس اىل جزأين ،الخذ ابجراء دف الرسوم املطبق يف ذ الطرف املتعاقد حيدث ان
املودع قد يطالب عىل املس توى الوطين بتسديد رمس اليداع عند ايداع الطلب ويطالدب بدرمس التسدجيل عندد
قبول الطلب حفسب
 19 4ول حيدد أي حمك حيدد اترخي دخول اخطار من ذ القبيل حزي النفاذ وبناء عليه ،اذا قدم الخطار
يف نفس الوقت اذلي يقدم فيه العالن اذلي يطالب بتسديد رمس فدردي ،فانده سد يدخل حدزي النفداذ يف الوقدت
ذاته اذلي يدخل فيه العالن حزي النفاذ واذا قدم ذ الخطار يف اترخي لحق لالعالن املتعلق ابلرمس الفردي
فانه يدخل حزي النفاذ يف اترخي متفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعدين (مد الخدذ بعدني الاعتبدار خاصدة
الوقت املطلوب لنرش العالن)

ب– املادة  20 4واذا مل يقدم الطرف املتعاقد اعالان يعرب فيه عن رغبته يف تسدم رمس فدردي ،فانده يتسدم نصديبا مدن
()7(8أ) اليراد النامج عن الرسوم الضافية والتمكيلية (انظر اجلدزء ب -2-الفقدرات مدن  84.7اىل  )89 7وبتقددمي اعدالن
يعرب فيه الطرف املتعاقد عن رغبته يف تسم رسوم فردية ،فانه يوافق عىل الاس تغناء عن مثل ذ النصيب
21 4

ول جيوز فرض رمس فردي ال ابلنسد بة اىل تعيدني يدغ بنداء عدىل الربوتوكدول وكدذ فقدط اذا نندت
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الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) ل تبطل تطبيقه (انظر اجلزء أ -الفقرتني  23 2و )24 2واذا مت التعيني بناء
عىل التفاق (أي اذا نن لك من بدل املنشأ والبدل املعدني طرفدا يف التفداق ،وان نن الكهدام طرفدا يف الربوتوكدول
أيضا) ،فان الرمس التمكييل (أو الرمس الضايف) يس تحق تسديده وليس الرمس الفردي

تقدمي تعيينات لحقة
القاعدة
)1(7

 22 4بناء عىل القاعددة  )1(7الديت نندت انفدذة قبدل  4أكتدوبر  ،2001نن ابمداكن أي طدرف متعاقدد يف
الربوتوكول أن خيطر املدير العام ،اذا نن مكتبه مكتب املنشأ ابلنس بة اىل التسجيل ادلويل ،ونن عنوان صاحب
التسجيل يق يف أراضيه ،بأنه يطلدب تعييندات لحقدة بنداء عدىل الربوتوكدول لتقددميها اىل املكتدب ادلويل بواسدطة
مكتبه وقد حذفت مجعية احتاد مدريد هذا احلدمك اعتبدارا مدن  4أكتدوبر  2001وقدد ندتج عدن ذ وقدف تقددمي
اخطارات أخرى بناء عىل هذا احلمك بيد أن الخطارات اليت أجريت قبل ذ التارخي ظلت سدارية املفعدول اىل
أن يغ حسهبا وأوصت امجلعية الطراف املتعاقدة املعنية ابختاذ خطوات لسحب اخطاراهتا يف أقرب وقدت ممكدن
وجيوز حسهبا يف أي وقت ويصبح السحب انفذا يف التارخي اذلي يتسم فيه املدير العام الشدعار ابلسدحب أو يف
أي وقت لحق حيدد يف هذا الشعار
 23 4واذا مل يكن أي اخطار من ذ القبيل انفذا ،فانه جيوز لصاحب التسجيل تقدمي تعيينات لحقة اىل
املكتب ادلويل مبارشة بناء عىل الربوتوكول ولكن اذا قدمت هذه الخطارات أو مل تقدم ،فانده يتعدني دامئدا تقددمي
التعيينات الالحقة بناء عىل التفاق بواسطة مكتب

اعالن عن النية عىل اس تعامل العالمة
القاعدة
)2(7

 24 4اذا طالب طرف متعاقد بصفته طرفا متعاقدا ُمعينا بناء عىل الربوتوكدول ،ابعدالن النيدة عدىل اسد تعامل
العالمة ،وجب عليه أن خيطر املدير العام مبطالبته واذا طالدب هدذا الطدرف املتعاقدد بدأن يوقد املدودع العدالن
بنفسه (أي أن توقي ممثهل لري نف) ،أو أن يعد العالن عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلب ادلويل ،وجب
أن يضم الخطار بياانت هبذا املعىن وأن حيدد فيه ابلضبط نص العدالن املطلدوب واذا طالدب الطدرف املتعاقدد
بأن حيرر العالن بلغة من اللغات الرمسية الثالث (حىت وان مل يكن الطلب ادلويل حمررا بتكل اللغة) ،وجب أن
حتدد يف الخطار اللغة املطلوبة

القاعدة
()3(7أ)

 25 4وجيوز ادراج الخطار مضن وثيقة التصديق أو الانضامم وجيوز توجيه هذا الخطدار يف وقدت لحدق
أيضا ويف هذه احلاةل ،يصبح الخطار انفذا بعد أن يتسلمه املدير العام بثالثة أشهر أو يف اترخي لحق يذكر فيه
وجيوز حسدب الخطدار يف أي وقدت ويصدبح السدحب انفدذا يف التدارخي اذلي يتسدم فيده املددير العدام الشدعار
ابلسحب ،أو يف أي اترخي لحق حيدد يف هذا الشعار

القاعدة
()3(7ب)

العالن عن أن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أي أثر
 26 4جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل تدوين تدراخيص العالمدات التجاريدة أن خيطدر
القاعدة
(20اثنيا)( )6املدير العام بأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أي أثر يف ذ الطرف املتعاقد وجيوز توجيه
ذ العالن يف أي وقت بيد أنه ل يوجد أي حمك ينص عىل حسبه
(أ)
 27 4وجيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونده عدىل تددوين تدراخيص العالمدات التجاريدة أن خيطدر
القاعدة
(20اثنيا)( )6املدير العام بأن تدوين الرتاخيص يف السدجل ادلويل ل يرتتدب عليده أي أثدر يف ذ الطدرف املتعاقدد ول جيدوز
توجيه هذا العالن ال قبل التارخي اذلي تصبح فيه القاعدة (20اثنيدا) انفدذة (أي يف الول مدن أبريدل  )2002أو
(ب)
قبل التارخي اذلي يصبح فيه الطدرف املتعاقدد ملزتمدا ابلتفداق أو الربوتوكدول وجيدوز حسدب ذ العدالن يف أي
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وقت

حتصيل الرسوم وحتويلها
القاعدة
)2(34

القاعدة
)1(35

 28 4جيددوز للمددودع أو لصدداحب التسددجيل ادلويل أن يدددف الرسددوم املسد تحقة ابلنسد بة اىل التسددجيالت
ادلولية للمكتب ادلويل مبارشة بيد أنده جيدوز ملكتدب أي طدرف متعاقدد السدامح للمدودع أو لصداحب التسدجيل
ادلويل بدف الرسوم بواسطة املكتب املذكور وعىل لك مكتب يوافق عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا اىل املكتدب
ادلويل أن يبلغ ذ للمدير العام ويتعني دف الرسوم اىل املكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية حىت اذا ننت الرسوم
قد حصلها ذ املكتب بعمةل أخرى

اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف
القاعدة 39

 29 4جيوز لي دوةل ("دوةل خلف") ننت أراضهيا قبل الاس تقالل جزءا من أرايض بدل متعاقد ("طدرف
متعاقد سلف") ايداع اعالن دلى املدير العام يفيدد ابسد مترار ادلوةل اخللدف يف تطبيدق التفداق أو الربوتوكدول أو
ةهيام معا واذا أودع اعالن من هدذا القبيدل ،فانده جيدوز لصداحب التسدجيل ادلويل اذلي نن انفدذا يف الطدرف
املتعاقد السلف قبل اترخي اشعار ادلوةل اخللف ،أن يطلب اسد مترار امحلايدة الديت حيظد هبدا التسدجيل ادلويل يف
ادلوةل اخللف (انظر أيضا اجلزء ب -2-الفقرات من  1 102اىل )5 102

نرش الخطارات والعالانت
القاعدة
)2(32

30 4

تنرش يف اجلريدة ادلورية اليت يصدرها املكتب ادلويل لك الخطارات والعالانت املشار الهيا أعاله

ختفيض الرسوم ابلنس بة اىل املودعني من البدلان القل منوا
 31 4املودعون اذلين ميلكون منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية أو حمل اقامة يف بدل من البدلان القل
منوا أو اذلين يكونون من مواطين بدل من البدلان القل منوا (وفقا للقامئة اليت وضعهتا المم املتتدة) واذلين يودعون
طلباهتم ادلولية بواسطة مكتب للعالمات التجارية يف مثدل تدكل الدبدلان ،بوصدفه مكتدب املنشدأ ،يددفعون ٪10
فقط من مبلغ الرمس السايس ويرد ذ يف جدول الرسوم اذلي أدرج يف حاس بة الرسوم املتاحة عىل موق نظام
مدريد ><www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
 32 4وتتوىل المم املتتدة حفظ قامئة ابلبدلان القل منوا وحتدياها بشدلك مندتظم وميكدن الاطدالع علهيدا يف
املوق اللكرتوين للمم املتتدة عدىل العندوان التدايل >www.un.org< :وميكدن الاطدالع عدىل القامئدة أيضدا مدن
خالل موق الويبو اللكرتوين><www.wipo.int/ldcs/en/country

معلومات اضافية بشأن نظام مدريد
يتيح موق الويبو اللكرتوين > <www.wipo.intالكثري من املعلومات حول نظام التسدجيل ادلويل
15
للعالمات حتت ابب مدريد  -النظام ادلويل للعالمات التجارية ويضم هذا املوق ابلضدافة اىل بعدض املعلومدات
العامة ما ييل:
 -النص الاكمل لالتفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الدارية،
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 والنص الاكمل لدلليل احلايل، وقامئة ابلطراف املتعاقدة يف التفاق والربوتوكول ابلضافة اىل بيان التارخي اذلي أصبحت فيده ملزتمدةابملعاهدات والعالانت اليت وهجهتا بناء عىل التفاق أو الربوتوكول أو فامي يتعلق ابحلدود القلميية املذكورة يف وثيقة
التصديق عىل املعاهدات أو الانضامم الهيا،
 ومعلومات تتعلق بقوانني (" )"WIPO Lexلك طرف من الطراف املتعاقدة وممارساهتا، والاس امترات الرمسية واخليارية اليت يصدرها املكتب ادلويل، والرسوم احلالية ومن مضهنا الرسوم الفردية، وحاسب للرسوم متاح الكرتونيا وجدول بياانت متاح للتحميل حلساب الرسدوم (ومدن مضهندا الرسدومالفردية) املس تحقة ابلنس بة اىل أي طلب دويل أو تعيني لحق أو جتديد تسجيل دويل،
 واملنشورات العالمية اليت يصدرها املكتب ادلويل (اليت تتعلق عىل سبيل املثدال بعمليدات الانضدامماجلديدة أو التغيريات الطارئة عىل الالحئة التنفيذية)،
 والحصاءات الس نوية والشهرية و"املرحلية" املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية، ومعلومات عن الاجامتعات والندوات، وجريدة الويبو للعالمات ادلولية، ومرصد مدريد ،وهو أداة ش بكية تتيح النفاذ اىل معلومات عن التسجيالت ادلولية السارية حاليدا يفالسددجل ادلويل أو الدديت د ُّونددت منددذ  1أبريددل  1996وانهتددت فددرتة .اهنددا ويتدديح النفدداذ أيضددا اىل الوضد الآين
للطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة والتقييدات اجلاري حفصها من قبل املكتب ادلويل (انظر الفقدرات مدن أ 1 8
اىل  )4 8وميكن الاشرتا يف اخطارات ابلربيد اللكرتوين لالطالع عىل مسد تجدات التسدجيالت أو الطلبدات
ادلولية املرغوب فهيا ،وميكن الاطالع عىل جريدة الويبو للعالمات ادلولية؛
 وقاعدة بياانت املرتسامت القطرية ،ويه أداة ش بكية حتتدوي عدىل معلومدات عدن القدوانني واجدراءاتالفحص يف الطراف املتعاقدة الفردية؛
 وخدمة ادارة السل واخلدمات يف نظام مدريد ،ويه أداة الكرتونية تساعدة مودعي الطلبدات وممثلدهيمعىل جتمي قوامئ السل واخلدمات؛
 -ومبادئ الفحص التوجهيية بشأن تصنيف السل واخلدمات يف الطلبات ادلولية

(
www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_cl
)assification_guidelines_ib.pdf
 وأداة ادارة املفظات يف نظام مدريد ،ويه خدمة الكرتونية متكّن أحصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيممن النفاذ اىل حمفظات العالمات التجارية ادلولية اخلاصة هبم؛
 وأداة التنبيه اللكرتوين يف نظام مدريد ،ويه "خدمة تنبيه" جمانية ُمص ّممة لبالغ لك من هيمهم رصدتددون تغيدريات يف
وض بعض التسجيالت ادلولية ويتلق املشرتكون اخطارات يومية ابلربيدد اللكدرتوين عنددما َّ

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

أ14 .

السجل ادلويل

معلومات لعامة امجلهور بشأن الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلولية
اذا رغب أي خشص يف احلصول عىل معلومات بشأن مضمون السدجل ادلويل أو بشدأن طلدب دويل
16
أو تسجيل دويل معني أو معلومات عامة عن تطبيق نظام التسجيل ادلويل للعالمات ،فان ابماكنه الاطالع عىل
مصادر املعلومات التالية:

اجلريدة
القاعدة
)1(32
القاعدة
)3(32

تصدر جريدة الويبو للعالمات ادلولية (املشار الهيا لحقا ابمس "اجلريدة") مرة يف الس بوع عىل موقد
17
نظام مدريد وحتتوي اجلريدة عدىل لك البيداانت املتعلقدة ابلتسدجيالت ادلوليدة اجلديددة والتجديددات والتعييندات
الالحقة والتغيريات والتدوينات اليت تؤثر يف التسجيالت ادلولية وحتدَّد البياانت الببليوغرافية ،بواسدطة شد يفرة
الويبو )" (INIDالرقام املتفق علهيا دوليا يف حتديد البياانت الببليوغرافية") أي رموز املعيار "( ST.60التوصية
بشأن البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابلعالمات") واملعيار "( ST.3الرمز املعياري املوىص به واملكون من حدرفني
لمتثيددل ادلول ولريهددا مددن الكيدداانت واملددنظامت ادلوليددة الدديت تصدددر سد ندات امللكيددة الصددناعية أو ترشددف عددىل
تسجيلها") وتعرض تختلف الرموز املس تخدمة يف اجلريددة والبيداانت الببليوغرافيدة املرتبطدة هبدا يف لك عددد مدن
اجلريدة

القاعدة
)2(32

وحتمل اجلريدة أيضا بني طياهتا معلومات عامة نلعالانت والخطارات اليت ترسلها الطراف املتعاقدة
27
مبوجب اتفاق مدريد أو بروتوكول مدريد أو الالحئة التنفيذية املشرتكة واملتعلقدة مبتطلبدات معيندة أو مببدالغ الرسدوم
الفردية بناء عىل املادة  )7(8من الربوتوكول أو معلومات بشدأن الام الديت ل يكدون املكتدب ادلويل مفتوحدا فهيدا
للجمهور
37

وميكن الاطالع عىل اجلريدة عرب مرصد مدريد ()www.wipo.int/madrid/monitor/en

مرصد مدريد
القاعدة
)3(32

ينرش املكتب ادلويل ،يف مرصد مدريد ،الوض الراهن للك التسجيالت ادلولية النافدذة ،مبدا يف ذ
18
تش
البياانت املتعلقة ابلطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة قيد الفحص من قبل املكتب و متل قاعدة البياانت هدذه
عىل البياانت الببليوغرافية املتعلقة جبمي التسجيالت ادلولية النافذة وصور العالمدات املسدجةل الديت تتكدون مدن
أحرف خاصة أو عنا تصويرية أو حتتوي علهيا؛ وتتاح البياانت عرب ملفات مرصد مدريد اليت حتدّ ث يوميا ويه
قدابةل للتحميدل مدن الن نرتددت ومرصدد مدريددد ،اذلي حيددث يوميددا ،متداح للجمهددور ابندان عددىل العندوان التددايل:
 www.wipo.int/madrid/monitor/enويتيح مرصد مدريد النفاذ اىل اجلريدة
ويتيح مرصد مدريد أداة قوية للبحث للمتامني والوالكء املتخصصني يف جمال العالمات التجارية وم
28
أن الويبو تبذل لك اجلهود لضامن التطابق ادلقيق بني املعلومات اليت يتيحها مرصد مدريدد والبيداانت املسدجةل يف
السجل ادلويل ،تظل اجلريدة يه النرشة الرمسية الوحيدة وتظدل البيداانت الرمسيدة الديت يصددرها املكتدب ادلويل
بشأن مضمون السجل ادلويل ابلنس بة اىل تسجيل دويل معني يه املس تخرجات املصدقة من السجل واملعدة من
املكتب ادلويل بناء عىل الطلب (انظر اجلزء أ -الفقرات من  1 10اىل )3 10
ويواصل املكتدب ادلويل سدعيه لتحسدني نطداق املعلومدات املتاحدة ملسد تخدي مرصدد مدريدد ولهدذا
38
الغرض ،حتتوي قاعدة البياانت حاليا عىل بيان بشأن تعيدني لك طدرف متعاقدد يف تسدجيل دويل حيد نن ذ
مناس با ،لدللةل عىل أن املكتب ادلويل مل يسدجل أي اخطدار ابلدرفض املؤقدت ابلدر مدن انقضداء همدةل الخطدار

أ15 .

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
ابلرفض املؤقت ويتاح ذ البيان يف مرصد مدريد بعد انقضاء همةل الرفض املطبقة بثالة أشهر
وابلضددافة اىل ذ  ،أاتح املكتددب ادلويل نسددخا رعيددة عددن الخطددارات ابلدرفض املؤقددت والبيدداانت
48
بتئبيت الرفض املؤقت الاكمل وعن بيداانت مدنح امحلايدة بعدد رفدض مؤقدت وعدن بيداانت مدنح امحلايدة مل يسد بقها
اخطار برفض مؤقت وعن البياانت اليت تذكر أن الفحص التلقايئ يف املكتب قد مت ولكدن حاميدة العالمدة ل تدزال
معرضة لطعن أو مالحظات من الغدري ضدف اىل مدا سد بق مدا يتسدلمه املكتدب ادلويل مدن قدرارات اضدافية أو
اخطارات ابلرفض منذ الول من يناير  2005خبصوص تسجيل مقابل يف السدجل ادلويل ةهدا أصدبحت متاحدة
ملس تخدي مرصد مدريد يف نسق  PDFيف الباب املقابل لها وبرمز  INIDوترد املعلومدات والبيداانت املدذكورة
أعاله ولك ما يتسلمه املكتب ادلويل ابللغة اليت صدرت هبا

اخلدمات اللكرتونية املساعدة يف ايداع الطلبات وادارة التسجيالت ادلولية
يوجد عدد من الدوات اخملصصة املفيدة اليت وضعهتا الويبو ملساعدة مودعي العالمات التجارية خدالل لك مدرحةل
من دورة حياة عالمهتم التجارية
خدمة ادارة السل واخلدمات يف نظام مدريد ()MGS
خدمة ادارة السل واخلدمات يف نظدام مدريدد يه أداة تتديح اماكنيدة النفداذ اىل قاعددة بيداانت خاصدة
19
ابلسل واخلدمات ويه تساعدة مودعي طلبات العالمات التجارية عىل جتمي قوامئ السل واخلددمات الديت جيدب
تقدددميها دلى ايددداع طلددب دويل وتددوفر هددذه اخلدمددة مصددطلتات مددن القامئددة الجبديددة للتصددنيف ادلويل للسددل
واخلدمات لغراض تسجيل العالمات (تصدنيف نديس) وجمدال أوسد لختيدار املصدطلتات املقبدوةل مسد بقا دلى
املكتب ادلويل والعديد من ماكتب امللكية الفكرية يف نظام مدريد واسد تخدام تدكل املصدطلتات املقبدوةل مسد بقا
ميكّددن مددودعي الطلبددات مددن تدداليف اسد تالم خطدداابت اخملالفددات مددن املكتددب ادلويل وتتدداح مصددطلتات السددل
واخلدمات املقبوةل مس بقا بلغدات نظدام مدريدد الدثالث وبعديدد مدن اللغدات الخدرى ومتكّدن خدمدة ادارة السدل
واخلدمات املس تخدمني من احلصول عىل ترمجة فورية لحدى قوامئ السل واخلدمات مدن أي مدن تدكل الخدرى
اىل أي لغة أخرى متاحة فهيا كام تش متل هذه اخلدمة عدىل وظيفدة متكّدن املسد تخدمني مدن التحقّدق ممدا اذا نندت
مصطلتات احدى قوامئ السل واخلددمات املقبدوةل مسد بقا دلى املكتدب ادلويل سد تحظ بقبدول أيضدا أم ل دلى
بعض الطراف املتعاقدة لنظام مدريد اليت يودون تعييهنا يف طلهبم ادلويل ،مما س ميكّهنم من جتنّب الرفوض املؤقتدة
واعداد تقييدات أآنية مناس بة يف الطلب ادلويل وخدمة ادارة السدل واخلددمات يف نظدام مدريدد متاحدة للجمهدور
جماان عىل املوق التايلwww.wipo.int/mgs :
قاعدة بياانت املرتسامت القطرية
قاعدة بياانت املرتسامت القطرية أداة شد بكية تتديح النفداذ اىل معلومدات عدن القدوانني واملامرسدات يف
29
ماكتب العالمات التجارية للطراف املتعاقدة وتساعد املودعني عىل فهم القواعد والجدراءات املعمدول هبدا يف لك
من السواق املس هتدفة ،مبا يف ذ ُمهل الرد عىل رفض أو معارضة ،أو طلب مراجعة أو تقدمي الامتس وتسداعد
أيضا مودعي العالمات التجارية عىل الامتثال ملتطلبات العالمات التجارية يف السواق املس هتدفة وفهم اجدراءات
ايداع طلب عالمة جتارية دويل عن طريق مكتب املنشأ وقاعدة بياانت املرتسامت القطرية متاحة للجمهور ابنان
عىل املوق اللكرتوين التايلwww.wipo.int/madrid/memberprofiles :
أداة ادارة املفظات يف نظام مدريد ()MPM
أداة ادارة املفظات يف نظام مدريد يه خدمة الكرتونية متكّن أحصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم من
39
النفاذ اىل حمفظات العالمات التجارية ادلولية اخلاصة هبدم ودلى أحصداب العالمدات التجاريدة حسداب مسد تخدم
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ميكّهنم من النفاذ الكرتونيا اىل السجل ادلويل والاطالع ،يف الوقت املناسب ،عىل مجي العمليات اليت ُجترى عىل
تسجيالهتم ادلولية كام توفر اخلدمة لصاحب العالمة اماكنية ادارة الجراءات املتعلقة حبامية تسجيهل (تسجيالته)
ادلويل(ـة) ،مثل تغيري امس و/أو عنوان صاحب العالمة ،وتقدمي تعيينات لحقة ،وجتديد وتسديد الرسوم وأداة
ادارة املفظددددات يف نظددددام مدريددددد متاحددددة لحصدددداب العالمددددات التجاريددددة جمدددداان عددددىل املوقدددد التددددايل:

https://www3.wipo.int/login/en/mpm
مرصد مدريد

مرصد مدريدد أداة لتتبد وضد الطلبدات أو التسدجيالت ادلوليدة وأحددث املعلومدات عدن العالمدات
49
آ
التجارية ادلولية املس َّجةل وملرصد مدريد عدة خصائص ووظائف وتتيح للمدودعني تتبد الوضد الين لتسدجيالت
العالمات التجارية وما يرتبط هبا من الامتسات مبا يف ذ التغيريات يف امللكية والتجديدات ودلى تسجيل عالمة
جتارية ،ميكن اس تخدام مرصد مدريد ملتابعة تقدهما والتأكد من منح امحلاية أو رفضها وميكن أيضا اس تخدام مرصد
مدريد لالشرتا يف اخطارات ابلربيد اللكرتوين للحصول عىل معلومات حمدَّثة عن العالمات التجارية املس هتدفة
وتتددديح أيضدددا النفددداذ اىل اجلريددددة ومرصدددد مدريدددد متددداح للجمهدددور ابندددان عدددىل املوقددد اللكدددرتوين التدددايل:
www.wipo.int/madrid/monitor
التجديد اللكرتوين
59
جار للويبو

ميكن جتديد تسجيل دويل عرب النرتنت وجيوز تسديد رسوم التجديد ببطاقة الئامتن أو عىل حساب

التعيني الالحق
69

ميكن توس ي النطاق اجلغرايف للتسجيل ادلويل عرب النرتنت
ادلف اللكرتوين

ميكن تسديد الرسدوم املسد تحقة فدامي يتعلدق ابلطلبدات أو التسدجيالت ادلوليدة عدىل النحدو َّ
املبدني يف
79
خطاابت الويبو بشأن اخملالفات أو أي تبليغات أخرى من الويبو تشري اىل مبلغ الرسوم املس تحق وأجدل سدداده
وجيوز تسديد رسوم التجديد ببطاقة الئامتن أو عىل حساب جار للويبو

مس تخرجات من السجل ادلويل
 1 10جيوز لي خشص أن حيصل من املكتب ادلويل عىل صورة موثقة من الواثئق التالية اخلاصدة مبضدمون
املادة
(5اثلثا)( )1التسجيالت ادلولية (السارية واملنقضية):
مفصل وهو حتليل لوض تسجيل دويل ويتشلك من صدورة موثقدة عدن التسدجيل ادلويل
 مس تخرج َّكام نرش أصال يف اجلريدة ويضم ،عند الاقتضاء ،تفاصيل عن أية تغيريات لحقة أو قدرارات ابلدرفض أو البطدال
أو بيددان مبددنح امحلايددة أو ق درارات ابلتص دويب أو التجديددد املسددجةل يف السددجل ادلويل يف الوقددت اذلي يعددد فيدده
املفصل ابللغة الصلية لطلب التسجيل ادلويل ولكن ميكن طلب صدفتة الغدالف
املس تخرج ويكون املس تخرج َّ
املفصل ابللغة النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية أو العربية أو الصينية أو الروس ية؛
للمس تخرج َّ
 ومس تخرج موثق وبس يط يكون عبارة عن صورة موثقة عن نفة املعلومات الديت نرشدت يف اجلريددةبشأن التسجيل ادلويل وعند الاقتضاء أي اخطدار بدرفض امحلايدة أو البطدال أو بيدان مبدنح امحلايدة ورد يف اترخي
اعداد املس تخرج ويكون املس تخرج املوثق والبس يط ابللغة الصلية للتسجيل ادلويل ولكن ميكن طلدب صدفتة

أ17 .

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
املفصل ابللغة النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية أو العربية أو الصينية أو الروس ية؛
الغالف للمس تخرج َّ
 وشهادة توثق معلومات حمددة عن الوض احلايل لتسجيل و/أو طلب دويل؛ وصورة شهادة (تسجيل أو جتديد) تتكون من صورة موثقة من شهادة تسجيل أو جتديدد ول ميكدنال لصاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل املس َّجل طلب هذه الصورة
ويتع دني أن يددذكر يف طلددب املس د تخرج رمق واترخي التسددجيل ادلويل اذلي يطلددب اعددداد مس د تخرج عندده ونددوع
املس تخرج املطلوب وجيوز التعجيل ابس تصدار مس تخرج بناء عىل الطلب ومقابل دف رمس ّ
معني

التصديق عىل املس تخرجات من السجل ادلويل
 2 10جيوز تقدمي مس تخرجات من السجل ادلويل املذكورة يف س ياق الجراءات القانونية املتخذة يف الطرف
املتعاقد ول جيوز للطرف املتعاقد اشرتاط اخضاع املس تخرج للتصديق عليه وجيوز التصديق عىل مس تخرج من
املادة
(5اثلثا)( )3السجل ادلويل لغراض تقدميه يف أطراف نظام مدريد لري املتعاقدة وبنداء عدىل الطلدب ،تتخدذ الويبدو الرتتيبدات
الالزمة للتصديق عىل املس تخرجات من السجل ادلويل يف الطراف لري املتعاقدة يف نظام مدريد
 3 10وتكون املس تخرجات من السجل ادلويل الالزمة لالس تخدام يف الطدراف املتعاقددة يف نظدام مدريدد
معفاة من متطلبات التصديق (وفقا للامدة (5اثلثا) من اتفاق مدريد)
 4 10ويكون التصديق خبغ/توقي رمسي يثبت حصة املعلومدات الديت يطلهبدا الطدرف لدري املتعاقدد وسدوف
يصدق عىل املس تخرج املطلوب (البس يط أو املفصل) خبغ الويبو وتوقي مدير شدعبة العمليدات يف جسدل مدريدد
بقطاع العالمات والتصاممي أو الشخص املرصدح هل يف غيابده ومبجدرد توقيد وخدغ املسد تخرج ،يدودع املسد تخرج
الصيل دلى مستشارية ادلوةل يف جنيف اليت ستتوىل توثيق التوقي مث ّ
تسم الوثيقة اىل القنصلية/السفارة اخلاصة
ابلطرف/البدل لري املتعاقد للتصديق
 5 10ول ميكن حاليا التصديق عىل مس تخرجات لبعض البدلان وللمزيد من املشورة و/أو تقدير التاكليف،
ير التواصل عرب  madrid.records@wipo.intأو +41 22 338 84 84

الحصاءات الس نوية والشهرية و"املرحلية"
 1 11ينرش املكتب ادلويل ،عدىل موقعده اللكدرتوين ،تقريدرا احصدائيا عدن لك سد نة يلخدص فيده النشدطة
املنجزة بناء عىل اتفاق وبروتوكول مدريد خدالل تدكل السد نة كدام ينرشد املكتدب ،يف شدلك حيدوي ،احصداءات
س نوية وشهرية ومرحلية عن مجةل أمور مهنا الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلوليدة والتعييندات الالحقدة وحدالت
الرفض والتجديد وميكن اختيار املعلومات الحصائية حبسب مكتدب املنشدأ أو مكتدب الطدرف املتعاقدد اخلداص
بصدددداحب التسددددجيل أو حبسددددب الطددددرف املتعاقددددد املعد ّ
دددني والحصدددداءات متاحددددة عددددىل املوقدددد التددددايل:
/www.wipo.int/madrid/en/statistics
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اجلزء ابء
الجراءات
الفصل الول :معوميات
مقدمة
يتعلق هذا الفصل ابملسائل الجرائية اليت هتم مودعي الطلبات وأحصاب التسدجيالت ادلوليدة ابلضدافة
اىل املاكتب ويتناول موضوع التصالت م املكتب ادلويل (ومن مضهنا الجدراءات املتبعدة يف التصدالت وحسداب
املهل ولغة التصالت) وتسديد الرسوم والمتثيل دلى املكتب ادلويل

التصالت م املكتب ادلويل
11

من حيث املبدأ ،تنقسم التصالت اىل ثالثة أنواع ممكنة:
بني املكتب ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد،
وبني املكتب ادلويل ومودع الطلب أو صاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل،
وبني املودع أو صاحب التسجيل ادلويل (أو وكيهل) ومكتب ما
-

وأما التصالت اليت ل ختص املكتب ادلويل (أي التصالت بني مكتدب مدا ومدودع طلدب أو صداحب
21
تسجيل دويل أو وكيهل) فهىي خترج عن نطاق التفداق والربوتوكدول والالحئدة التنفيذيدة ،وختضد للقدوانني واملامرسدات
املتبعة يف الطرف املتعاقد املعين
وختض التصالت بني املكتب ادلويل ومكتب ما أو مودع طلب أو صاحب تسجيل دويل ،فدامي يتعلدق
31
بشلك التصال وطريقته وبعض املسائل الخرى مثدل لغدة التصدالت واترخيهدا الفعديل ،الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة
والتعلاميت الدارية وبصفة خاصة ،تسمح الالحئة التنفيذية املشرتكة للمدودع أو صداحب التسدجيل ادلويل يف بعدض
الحيان ابلختيار بني التصال ابملكتب ادلويل مبارشة أو عن طريق مكتب بيد أن هذا الاختيار لري متاح يف كثري
من الحيان وعىل وجه اخلصوص ،جيب دامئا ايداع الطلب ادلويل عن طريق مكتب املنشأ
وعندما يشري ادلليل اىل تبليغ مرسل اىل مودع طلب أو صاحب تسدجيل دويل أو وارد منده يتعدني أن
41
نفهم من ذ أن التبليغ يرسل اىل الوكيل املدون يف السجل ادلويل ابلنسد بة للمدودع أو صداحب التسدجيل ادلويل،
ان نن هل وكيال كام حيق للوكيل أن يرسل التبليغ ما مل يرد نص خبالف ذ (انظر اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن 3 11
اىل )5 11

اجراءات التبليغ
يتعني أن يكون التبليغ بني املودع أو صاحب التسجيل ادلويل واملكتب ادلويل كتابيا ،وجيوز أن يرسدل
ت ا البنود  6و 8و1 2 11
ابلوسائل اللكرتونية ،عىل أن يتدوىل املكتدب ادلويل حتديدد توقيتده وطريقتده وشدلكه وجيدوز أن يكدون التبليدغ بدني
مكتب ما واملكتب ادلويل كتابيدا أو ابلوسدائل اللكرتونيدة ،ان رغدب مكتدب مدا يف ذ  ،بشدلك متفدق عليده بدني
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املكتب ادلويل واملكتب املعين

التبليغ الكتايب
ت ا البندان  8و11

جيوز تسلمي التبليغ املوجه اىل املكتب ادلويل ابليد أو ارساهل ابلربيد (عن طريق مكتب الربيد أو مؤسسة
22
بريدية خاصة) أو ابلفاكس أو ابلوسائل اللكرتونية

ت ا البند 6

ويتعني أن يكون أي تبليغ موجه اىل املكتب ادلويل مكتواب ابلآةل الاكتبة أو مطبوعا فالتبليغات املكتوبدة
32
خبط اليد لري مقبوةل ويتعني أن يكون التبليغ موقعا وجيوز أن يكون التوقي خبط اليد أو مطبوعا أو تختوما ،وجيوز
أن يس تعاض عنه خبامت ول توجد أي حاجة ذلكر امس الشخص صاحب اخلامت ابلحرف

ت ا البند (6ب)

مرسةل يف مغلَّف واحد اىل املكتب ادلويل ،فينبغي أن تكون مرفَقة بقامئة تذكر َّ
لك
42
واذا ننت عدة واثئق َ
واحدة مهنا ويعم املكتب ادلويل املرسل بوجود أي تناقض بني القامئة وما مت اس تالمه ابلفعل

ت ا البند 7

الفاكس
ت ا البند 8

جيوز توجيه أي تبليدغ اىل املكتدب ادلويل ابلفداكس واذا وجدب تقددمي التبليدغ عدىل اسد امترة رمسيدة تعدني
52
اس تخدام تكل الاس امترة لغراض التبليغ ابلفاكس

ت ا البند (9أ)

واذا أرسل تبليغ ما اىل املكتب ادلويل ابلفاكس ،ل يتعني ارسال الوثيقة الصلية بسبب احامتل أن يعتدرب
62
تبليغا جديدا عن طريق اخلطأ ويوجد اس تئناء واحد لهذه القاعدة ،اذ انه اذا أرسل مكتب املنشأ الطلب ادلويل اىل
املكتب ادلويل ابلفاكس ،وجب عىل ذ املكتدب أيضدا ارسدال الصدفتة الصدل مدن الطلدب ادلويل الديت تدرد فهيدا
الصورة أو الصور املس تنسخة عن العالمة

ت ا البند (10أ)

واذا نن ابلماكن حتديد امل ُ ِّرسل والتصدال بده عدن طريدق الفداكس ،يتدوىل املكتدب ادلويل ،عدىل الفدور
72
وابلفاكس ،ابالغ ُم ِّرسل التبليغ بأنه اس تم ذ التبليغ ابلفاكس وابالله بأية عيوب يف الحداةل (أن تكدون انقصدة أو
تس تحيل قراءهتا)

ت ا البند (10ب)

واذا ُأرسل التبليغ ابلفاكس ونن التارخي اذلي بدأ فيه الرسال خيتلف عن التارخي اذلي اس تم فيه املكتب
82
ادلويل التبليغ بسبب اختالف التوقيدت بدني املداكن اذلي ُأرسدل منده ،يُعتدرب وجنيدف أسد بق التدارخيني مبثابدة اترخي
اس تالم املكتب ادلويل التبليغ

التصالت اللكرتونية
جيوز أن ت َ
ُبارش التصالت بني املكتب ادلويل واملكتب املعين ،مبا فهيدا تقددمي الطلدب ادلويل ،ابلوسدائل
ت ا البند (11أ)"1 3 "1
اللكرتونية وأما طريقة التصال مبا فهيا تقدمي حمتوى الواثئق الرمسية ووسائل التعرف عىل هوية املرسل ،فهدىي رهدن
اتفاق بني لك مكتب معين واملكتب ادلويل
وقد س بق للمكتب ادلويل أن ابرش اتصالت الكرتونية مد عددد مدن املاكتدب ،وحتدال نسد بة هامدة مدن
23
الطلبددات ادلوليددة اىل املكتددب ادلويل حاليددا ابلوسددائل اللكرتونيددة ويسد تخدم عدددد مددن املاكتددب أيضددا التصددالت
اللكرتونية لحاةل قرارات ابلرفض أو بياانت منح امحلاية أو احداث تغيريات وابلضافة اىل ذ  ،فان عدد املاكتدب
اليت يرسل الهيا املكتب ادلويل الخطارات ابلوسائل اللكرتونية ،يف ازداد مس متر
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وجيددوز أن تبددارش التصددالت بددني املكتددب ادلويل واملددودعني وأحصدداب التسددجيالت ادلوليددة ابلوسددائل
ت ا البند (11أ)"3 3 "2
اللكرتونية عىل أن يتوىل املكتب ادلويل حتديد اترخيها وطريقهتا وشلكها ويغ نرش تفاصيل الجراءات املتعلقدة مبثدل
هذه التصالت يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية
ت ا البند (11ب)

واذا نن ابلمدداكن حتديددد هويددة امل ُ ِّرسددل والتصددال بدده ،يتددوىل املكتددب ادلويل ،عددىل الفددور وابلوسددائل
43
اللكرتونية الشعار ابس تالم الحاةل اللكرتونية ،والبالغ عن أية عيوب يف الحاةل (أن تكون انقصة أو تسد تحيل
قراءهتا)

ت ا البند (11ج)

واذا ُأرسل التبليغ ابلوسائل اللكرتونية ونن التارخي اذلي بدأ فيه الرسال خيتلف عن التارخي اذلي ّ
تسم
53
فيه املكتب ادلويل التبليغ بسبب اختالف التوقيت بني املاكن اذلي ُأرسل منه وجنيف ،يُعترب أس بق التارخيني مبثابة
اترخي اس تالم املكتب ادلويل التبليغ

القاعدة 30

ويف س د نة  ،2006رشعددت الويبددو يف تأديددة خدددمات لتجديددد تسددجيالت العالمددات التجاريددة ادلوليددة
63
الكرتونيا ،فأصبح ابماكن املنتفعني احلفاظ عىل حقوقهم يف عالماهتم التجارية بطريقة بس يطة وفعداةل وأاتحدت الويبدو
يف مرحةل لحقة خدمات ش بكية للمنتفعني اذلين يرغبون يف ايداع طلب بشأن اس مترار حامية عالماهتم وفقا للقاعددة
 39من الالحئة التنفيذية املشرتكة

القاعدة 39

وابلضافة اىل ذ  ،يتيح املكتب ادلويل للمنتفعني اماكنية اسد تالم عددد مدن التبليغدات الكرتونيدا مثدل
73
اخطارات الرفض املؤقت ونسخ عن بياانت منح امحلاية ونسخ عن بياانت تثبيت الرفض املؤقدت أو الدرفض املؤقدت
الاكمل ومن أجل ذ فان أحصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم مدعوون اىل تزويد املكتب ادلويل بعندوان بريدد م
اللكرتوين اذلي يرغبون أن يس تخدمه املكتب ادلويل مبثابة العنوان الوحيد اذلي ترسل اليه هذه التبليغات
وابمدددداكن املنتفعددددني الاسدددد تفادة مددددن هددددذه اخلدددددمات ابرسددددال رسدددداةل الكرتونيددددة عددددىل العنددددوان
83
< >e-marks@wipo.intمد بيددان عندوان الربيددد اللكددرتوين اذلي يرغبددون أن يسد تخدمه املكتددب ادلويل لهددذا
الغرض ،ابلضافة اىل قامئة باكفة التسجيالت ادلولية ذات الصةل ويرد املزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف املذكرة
العالميددة رمق  2007/15عددىل موق د نظددام مدريددد اللكددرتوين ><(www.wipo.int/madrid/en/notices/
ويرشع املكتب ادلويل يف ارسال التبليغات املذكورة ابلربيد اللكدرتوين يف غضدون شدهر مدن اسد تالم عندوان الربيدد
اللكرتوين وترسل الخطارات املعنية مكرفقات بشلك ملفات  PDFويعزتم املكتب ادلويل ادراج مجموعة أكدرب مدن
التبليغات اللكرتونية ادلاخلية من املنتفعني وذ يف الوقت املناسب
ت ا البند 7

وفددامي يتعلددق ابلتبليغددات اللكرتونيددة املشددار الهيددا يف البنددد (11أ)" "1مددن التعلدداميت الداريددة ،جيددوز
93
الاس تعاضة عن التوقي بطريقة للتعريف ابلهوية يتفق علهيا بني املكتب ادلويل واملكتب املعين وفامي يتعلق ابلتبليغات
اللكرتونية املشار الهيا يف البند (11أ)" ،"2جيوز الاس تعاضدة عدن التوقيد بطريقدة للتعريدف ابلهويدة يتدوىل املكتدب
ادلويل حتديدها

الاس امترات الرمسية
القاعدة "27"1
ت ا البند 2

اذا اشرتط يف التفاق أو الربوتوكدول أو الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة اسد تخدام اسد امترة رمسيدة ففدي ذ
14
اشارة اىل اس امترة وضعها املكتدب ادلويل وميكدن احلصدول عدىل نسدخ عهندا مدن املكتدب ادلويل وماكتدب الطدراف
املتعاقدة وعىل موق الويبو عىل النرتنت
وجيوز للماكتب واملودعني وأحصاب التسجيالت ادلولية اصدار اس امتراهتم اخلاصة هبم بدل من اسد تخدام
24
الاس امترات اليت يضعها املكتب ادلويل وتقبل تكل الاس امترات الصادرة ذاتيا دلى املكتب ادلويل رشيطدة أن مياثدل
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حمتواها وشلكها حمتوى وشلك الاس امترات الرمسية بيد أنه اذا مدا جدرى تقددمي مثدل تدكل الاسد امترات عدن طريدق
مكتب ما (ابلنس بة لطلب دويل عىل سبيل املثال) ،فان املكتب هدو اذلي يقدرر فدامي اذا نندت مقبدوةل أم ل (انظدر
اجلزء ب -1-الفقرة )7 4
ول حتتاج العنا الواردة يف مثل تكل الاسد امترات الصدادرة ذاتيدا أن تفدرد لهدا نفدس املسداحة وطريقدة
34
العرض كام هو المر ابلنس بة لالس امترات اليت يضعها املكتب ادلويل ففي الواق احدى مزيات اس تصدار مثدل تدكل
الاس امترات تمتثل يف ختصيص مساحة أكرب لبند ما بقدر احلاجدة فعدىل سدبيل املثدال ،اذا نن الطلدب ادلويل ابمس
عدة مودعني أو اذا ننت هنا قامئة طويةل جدا ابلسل واخلدمات ،فدان اسد تخدام مثدل تدكل الاسد امترات الصدادرة
ذاتيا قد جينب الالتجاء اىل الوراق التمكيلية وم ذ فانه يتعني مراعاة الرشوط التالية:
-

يتعني أن تكون الاس امترة عىل ورقة من جحم  A4ومكتوبة عىل هجة واحدة فقط،

ويتعني أن حتتوي الاس امترة عىل نفس البنود م ترقميها وعناويهنا الواردة بنفس الرتتيدب مدثلام
هو احلال ابلنس بة لالس امترة الرمسية اليت يضعها املكتب ادلويل،
واذا نن اس تخدام الاس امترة الرمسية يتطلب وض عالمة يف مربد  ،يتعدني ادراج امجلدل الديت
تصاحب املرب ،
واذا مل يس تخدم بند ما أو نن لري قابل للتطبيق ،فانه يتعني عدم اسقاطه بل يتعني ادراجده
م تعليق مناسب مثل "لري قابل للتطبيق" أو "ل يشء" أو "لري مس تخدم"؛ فعدىل سدبيل املثدال اذا نن الطلدب
ادلويل املقدم عىل اس امترة صادرة ذاتيا ل يضم مطالبة ابلولوية ،فان الاسد امترة جيدب أن تضدم البيدان ذا الصدةل بدني
البندين  5و 7ابدراجه بشلك مناسب نلتايل:
" 6الولوية :لري قابل للتطبيق"؛
ويف حاةل طلب دويل ،جيب أن تكون العالمدة املس تنسدخة حبجدم يتناسدب مد جحدم اخلاندة
الدواردة يف الاسد امترة الرمسيددة ( 8مس  8 xمس)؛ واذا ننددت هنددا نسددختان (احددداهام ابلسددود والبدديض والخددرى
ابللوان (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )43 7يتعني ادراهجام يف الصفتة نفسها
ت ا البند (6أ)

44

يتعني ملء الاس امترة بوضوح بواسطة أآةل نتبة أو أية أآةل أخرى فالس امترات املكتوبة خبط اليد مرفوضة

الوراق التمكيلية
اذا ننت املساحة املتاحة يف أي جزء من الاس امترة لري نفية (يف حاةل طلب دويل مثال ،بسبب وجود
54
أكرث من مودع واحد أو أكرث من تسجيل أسايس أو طلدب أو أكدرث مدن طلدب واحدد للولويدة) يتعدني اسد تخدام
ورقة تمكيلية أو أكرث (ما مل يسمح اس تخدام الاس امترة الصادرة ذاتيا بتجنب اللجوء اىل اس تخدام الوراق التمكيلية
املذكورة) ومن الرضوري وض عبارة " اتب للبند رمق " عدىل الورقدة التمكيليدة وتقددم املعلومدات ابلتدايل ابلطريقدة
ذاهتددا املطلوبددة يف الاس د امترة نفسددها ويتعددني بيددان عدددد الوراق التمكيليددة املسد تخدمة يف اخلانددة املتاحددة يف بدايددة
الاس امترة

بيان التوارخي
جيب أن يشمل بيان أي اترخي يف الاس امترة الرمسية اليوم برعني ويتبعه عددد الشدهر بدرعني ويتبعده عددد
64
الس نة بأربعة أرقام ،ابلرقام العربية م فصل اليوم والشهر والس نة خبط مائدل ( )/فعدىل سدبيل املثدال جيدب كتابدة
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اترخي  9مارس  2008ابلشلك التايل ""2008/03/09

الاس امترات الاختيارية
اىل جانب الاس امترات الرمسية ،تتوفر عدة اس امترات اختيارية مثل الاس امترة اخملصصة لتجديد التسجيل
74
ادلويل واس تخدام تكل الاس امترات لري الزاي؛ ويوفرها املكتب ادلويل للتيسري عىل املنتفعني

التوقيعات
ت ا البند 7
القاعدة ()2(9ب)

جيوز أن تكون التوقيعدات مكتوبدة خبدط اليدد أو مطبوعدة أو تختومدة وجيدوز اسدتبدالها خبدغ ويف احلداةل
84
الخرية ،ل حاجة اىل بيان امس الشخص الطبيعي اذلي يسد تخدم اخلدغ ابحلدروف ول يتحقدق املكتدب ادلويل مدن
حصة التوقيعات؛ وامنا يتأكد فقط من وجودهدا ويكفدي أل تكدون خاندة التوقيد يف الاسد امترة فارلدة ليعتدرب املكتدب
ادلويل أن رشط التوقي مس توىف؛ فاخلانة الفارلة يه وحدها اليت س تؤدي اىل تخالفة واذا ُحول الطلب اىل املكتب
ادلويل ابلوسائل اللكرتونية ،فانه يس تعاض عن التوقي بطريقة للتعريف يتفق علهيا م املكتب ادلويل

حساب املهل
يفرض لك من التفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة همال زمنية جيدب ارسدال بعدض التبليغدات
15
خاللها ويف العادة التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل الزمنية هو التارخي اذلي جيب أن يس تم فيه املكتب ادلويل التبليغ
وتس تئىن مما س بق املهةل اليت جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني أن يرسل خاللها اخطارا برفض امحلايدة؛ ففدي
هذه احلاةل ،فان التارخي اذلي يرسل فيه املكتب الخطار اىل املكتب ادلويل هو احلامس
القاعدة )5(4
القاعدة )1(4

القاعدة )2(4

القاعدة )3(4

القاعدة )4(4

25
التالية:

ويبني أي تبليغ من املكتب ادلويل يشري اىل همةل زمنية اترخي انقضاء هذه املهةل اليت حتسب وفقا للقواعد

تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات يف الس نة التالية الواجب أخذها يف احلس بان ويف الشهر
ذاته واليوم ذاته الذلين يبدأ فهيام حساب املهةل واذا بدأت املهةل يف  29فرباير ويف س نة ليس فهيا ذ التارخي فاهندا
تنقيض يف  28فرباير فعىل سبيل املثدال ،همدةل عرشد سد نوات ابتدداء مدن  20فربايدر  2008تنقيضد يف  20فربايدر
2018؛ وهمةل عرش س نوات ابتداء من  29فرباير  2008تنقيض يف  28فرباير 2018
وتنقيض لك همةل حمسدوبة ابلشدهر يف الشدهر التدايل الواجدب أخدذه يف احلسد بان ويف اليدوم
اذلي هل عدد مطابق لليوم اذلي وق فيه احلدث واذلي بدأ منه حساب املهةل أما اذا مل يوجد يوم مطابق لهذا العدد
فان املهةل تنقيض يف اليوم الخري من الشهر فعىل سبيل املثال ،همةل شهرين الديت تبددأ يف  31ينداير تنقيضد يف 31
مارس بيامن همةل ثالثة أشهر اليت تبدأ يف التارخي ذاته تنقيض يف  30أبريل
وتبدأ لك همةل حمسوبة ابلام يف اليوم التايل اذلي وق فيه احلدث فعىل سدبيل املثدال ،همدةل
العرشة أام اليت حتسب ابتداء من وقوع حدث يف اليوم الثاين عرش من الشدهر ،تنقيضد يف اليدوم الثداين والعرشدين
من ذ الشهر
ووفقا للفقرة  2 5من اجلزء ب ،1-اذا ننت املهةل اليت جيدب أن يسد تم املكتدب ادلويل خاللهدا التبليدغ،
35
تنقيض يف يوم ل يكون فيه املكتب ادلويل مفتوحا فيه للجمهور ،فاهنا تنقيض يف اليوم التايل اذلي يفتح فيه املكتدب
أبوابه فعىل سبيل املثال ،اذا ننت املهةل اليت جيب أن يس تم املكتب ادلويل خاللها التبليغ ،تنقيض يوم السبت أو
الحد ،فاهنا تنقيض اذا ما اس تم التبليغ يوم الثنني التايل (م افرتاض أن يوم الثنني ليس يوم عطةل)؛ وعىل سبيل
املثال ،فان همةل ثالثة أشهر تبدأ يف الول من أكتوبر لن تنقيضد يف الول مدن ينداير (وهدو يدوم عطدةل يف املكتدب
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ادلويل) ولكن يف يوم العمل اذلي يليه وجتدر الشارة اىل أن قامئة ابلام اليت تقرر أن ل يكون فهيا املكتب ادلويل
مفتوحا للجمهور خالل الس نة احلالية والس نة التالية قد نرشت يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية
ووفقا للفقرة  2 5من اجلزء ب ،1-اذا نندت املهدةل الديت جيدب أن يرسدل خاللهدا مكتدب مدا التبليدغ اىل
45
املكتب ادلويل (مثل اخطار برفض امحلاية) تنقيضد يف يدوم يكدون فيده املكتدب املعدين لدري مفتدوح للجمهدور ،فاهندا
تنقيض يف اليوم اذلي يليه اذلي يكون فيه املكتب مفتوحا وجتدر الشارة اىل أن ذ ل ينطبق ال اذا ننت هدذه
املهةل حمددة انطالقا عىل أساس التبليغ اذلي أرسهل املكتب خالل هذه املهةل واذا حددت املهةل عىل أساس اس تالم
املكتب ادلويل التبليغ خالل هذه املهةل ،فان الفقرة  3 5من اجلزء ب 1-تطبدق ويف هدذه احلداةل ،فدان تدأخر تسدم
املكتب ادلويل التبليغ ل ميكن التجاوز عنه حبجة أن ارساهل قد تأجل بسبب أن املكتب اذلي أرسهل نن مغلقا

تعطل خدمات ادارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة والتبليغات املرسةل الكرتونيا
اذا مل يغ التقيد مبهةل بسبب أن التبليدغ املرسدل اىل املكتدب ادلويل مدن دلن مدودع أو صداحب تسدجيل
القاعدة  )1(5و( )2و(1 6 )3
دويل أو مكتب قد تأخر كثريا أو ضداع بسدبب تعطدل خددمات ادارة الربيدد أو مؤسسدة بريدد خاصدة أو تبليغدات
مرسةل الكرتونيا ،فانه جيوز الصفح عن ذ رشيطة أن يكون املرسل قد فعل لك مدا يف وسدعه وأرسدل التبليدغ يف
الوقت املناسب وتمتثل القاعدة يف أن يعذر الطرف اذلي أرسل التبليغ عن تأخره اذا برهن بشلك ٍ
مدرض للمكتدب
ادلويل:
" "1أن التبليدغ أرسدل اىل املكتدب ادلويل قبدل انقضداء املهدةل خبمسدة أام عدىل القدل أو بعدد اسد ت ناف
خدمات ادارة الربيد خبمسة أام عىل الكرث يف حاةل توقفها خالل الام العرشة السابقة لتارخي انقضداء املهدةل بسدبب
حرب أو ثورة أو اضطراابت داخلية أو اواب أو نرثة طبيعية أو لية أس باب مماثةل أخرى؛
" "2وأن التبليغ أرسل يف مظروف مسجل عن طريق ادارة الربيدد ،أو البيداانت املتعلقدة ابرسدال التبليدغ
جسلهتا ادارة الربيد أو مؤسسة الربيد اخلاصة وقت الرسال؛
" "3وأن التبليغ أرسل يف فئة من الربيد تصل اىل املكتب ادلويل بعد يومني من ارسالها عدادة ،أو أرسدل
ابلربيد اجلوي ،يف احلالت اليت أرسل فهيا تبليغ عن طريق ادارة الربيد من ماكن ل تصل فهيدا لك فئدات الربيدد اىل
املكتب ادلويل بعد يومني من ارسالها عادة؛
" "4ويف حاةل التبليغ املرسل الكرتونيا ،اذا مل يتقيد الطرف املعين ابملهةل املددة فانه يعدذر عدن تدأخره اذا
برهن بشلك ُم ٍ
رض أن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل اللكرتوين م املكتب ادلويل ،أو عطل يصيب ماكن
وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تئنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين
القاعدة  )3(5و()4

ول يقبل العذر عن عدم التقيد بأية همةل ما مل يتسم املكتب ادلويل الربهان املشار اليه يف الفقرة  1 6من
26
اجلزء ب 1-والتبليغ أو نسخة طبق الصل عنده بعدد انقضداء املهدةل بسد تة أشدهر عدىل الكدرث ،أو ،يف حداةل التبليدغ
املرسل الكرتونيا ،ما مل يرسل تبيلغ جديد ابلفعل بعد اس ت ناف خدمات التواصل اللكرتوين خبمسة أام عىل الكرث

املادة )4(3

واذا تسم املكتب ادلويل من مكتب ما طلبا دوليا أو تعيينا لحقا بعد أكرث من شهرين عىل ايداعده دلى
36
ذ املكتب ،فعادة ما حيمل التسجيل ادلويل أو التعيني التارخي الفعيل اذلي تسلمه فيه املكتدب ادلويل ولكدن اذا
بني املكتب املعين أن التأخر يف الاس تالم يرج اىل تعطل خدمات ادارة الربيد أو مؤسسة بريد خاصة ،فانه يعتدرب
أن الطلب أو التعيني قد اس تم خالل املهةل املددة (وميكن هل ابلتايل الاحتفداظ ابلتدارخي اذلي أودع فيده دلى ذ
املكتب (انظر الفقرتني  1 12و  2 12و الفقرة  2 38من اجلزء اجلزء ب )2-رشيطة أن تنطبق الظروف املشار الهيا
يف الفقرتني  1 6و 2 6من اجلزء ب1-

القاعدة ()6(24ب)
القاعدة )5(5
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مواصةل الجراءات
القاعدة (5اثتيا)

(6اثنيا)  1منذ  1يناير  ،2015متكّن القاعدة (5اثنيا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة املدودع أو صداحب التسدجيل،
يف احلالت اليت ل يتقيّد فهيا ابملهةل الزمنية املددّ دة للقيدام بعمدل ّ
معدني يف الجدراءات دلى املكتدب ادلويل ،الدامتس
مواصةل الجراءات دلى املكتب ادلويل ول تُتاح اماكنية مواصةل الجراءات سدوى يف احلدالت املبيّندة ابلاكمدل يف
القاعدة (5اثنيا) ،أي فامي خيص املهل الزمنية املرتبطة مبا ييل:
-

تخالفات تتعلق بطلب دويل ،مبوجب القاعدة  )2(11أو ( )3من الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
وتخالفات تتعلق بطلب تدوين تراخيص ،مبوجب القاعدة (20اثنيا)( )2من الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
وتخالفات تتعلق بتعيني لحق ،مبوجب القاعدة ()5( 24ب) من الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
وتخالفات تتعلق ابلامتس تدوين تعديل أو شطب ،مبوجب القاعدة  )2(26من الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
وتسديد اجلزء الثاين من الرمس الفردي ،مبوجب القاعدة ()3(34ج)" "3من الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
والامتس ابسد مترار أآاثر تسدجيل دويل يف دوةل خلدف وتسدديد الرسدوم املرتبطدة بدذ الالدامتس ،مبوجدب
القاعدة  )1(39من الالحئة التنفيذية املشرتكة

(6اثنيا)  2وميكن توجيه الامتس مبواصةل الجراءات يف غضون شهرين من انقضاء املهةل الزمنية املعنية ولكن ل ميكن
حتوطي قبل انهتداء املهدةل الزمنيدة
توجهيه ال بعد انقضاء تكل املهةل مفن لري املمكن الامتس مواصةل الجراءات كتدبري ّ
فددامي يتعلددق بددأي مددن الجدراءات املددذكورة أعدداله وحيددب تقدددمي الددامتس مواصددةل الجدراءات اىل املكتددب ادلويل يف
الاس امترة الرمسية  MM20وجيب أن حتمل تكل الاس امترة توقي املودع أو صاحب التسجيل ول بدد مدن تسدديد
رمس قدره  200فرنك سويرسي لقاء ذ الامتاس وابلضافة اىل توجيه الامتس مواصةل الجراءات وتسدديد الدرمس
ذي الصةل ،جيب استيفاء الرشوط اخلاصة بعدم التقيّد ابملهةل الزمنية املعنية ول بد من القيام بدلك ذ يف غضدون
املهةل املدّ دة للامتس مواصةل الجراءات ،أي يف غضون شهرين
(6اثنيا)  3ولن يعترب املكتب ادلويل الامتس مواصةل الجراءات اذلي ل يس تويف الرشوط املذكورة سابقا الامتسا من
هذا النوع وخيطر املودع أو صاحب التسجيل بذ
(6اثنيا)  4ويف حال اس ُتم الامتاس وفقا للرشوط املدّ دة ،يواصل املكتب ادلويل معاجلة الطلب ادلويل أو التعيني
الالحق أو الالامتس أو أي اجراء أآخر ّ
يدون املكتدب ادلويل أي مواصدةل لالجدراءات يف
يتعني تسديد رمس لقاءه و ّ
السجل ادلويل وخيطر املودع أو صاحب التسجيل بذ
(اثنيا)  5ويف حال مواصةل الجراءات فدامي يتعلدق بتددوين تدراخيص مبوجدب القاعددة (20اثنيدا)( )3مدن الالحئدة
التنفيذية املشرتكة وتدوين تعديل أو شدطب مبوجدب القاعددة  )1(27مدن الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة ،يكدون اترخي
التدوين اترخي انقضاء املهةل الزمنية املدّ دة لستيفاء الرشط املعين

اللغات
مبادئ عامة
نظام ثاليث اللغات
القاعدة )1(6

جيوز ايداع الطلب ادلويل ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية حسب ما يقرره مكتدب املنشدأ ،أي أنده
17
جيوز ملكتب املنشأ أن حيد من اختيدار مقددم الطلدب بلغدة واحددة حفسدب أو بلغتدني أو جيدوز هل أن يسدمح ملقددم
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الطلب بأن خيتار لغة من اللغات الثالث
القاعدة "1")2(6

يتعني حترير أي تبليغ يتعلق بطلب دويل أو تسجيل دويل موجه اىل املكتب ادلويل مدن دلن مكتدب أو
27
مقدم طلب أو صاحب تسدجيل دويل ابلنلكزييدة أو الفرنسد ية أو السد بانية حسدب اختيدار الطدرف اذلي يرسدل
التبليغ وبغض النظر عن اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل بيد أنه يوجد اس تئناءان من هذه القاعدة:

القاعدة "5")2(17
القاعدة )3(17

 اذا نن الخطار ابلرفض املؤقت يشري اىل طلب تسجيل أو تسجيل عالمة حمل نزاع أسد باب يسدتندالهيا يف رفضه ،فانه جيوز أن حترر قامئة نفة السل واخلدمات أو السل واخلدمات ذات الصةل املشموةل بتكل العالمة
ابللغة اليت حرر هبا الطلب أو التسجيل املذكور ويرسي احلمك ذاته بشأن الخطار برفض مؤقت يستند اىل اعرتاض
ويشري كسبب للرفض اىل عالمة ننت حمل طلب أو تسجيل؛
 واذا أخطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بأنه يشرتط العدالن عدن النيدة عدىل اسد تعامل العالمدة ،فاندهجيوز هل أن يشرتط أن حيرر العالن بلغة حمددة من بني اللغات الثالث ويه الانلكزيية والفرنس ية والس بانية بغض
النظر عن اللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل (انظر اجلزء أ -الفقرة )24 4

القاعدة "3")2(6

ولك تبليغ يتعلق بطلب أو تسجيل يوهجه املكتب ادلويل اىل مكتب ما حيرر عادة ابللغدة الديت أودع هبدا
37
الطلب ادلويل بيد أنه جيوز للمكتب اخطار املكتب ادلويل بأنه يرغب يف تسم نفة الخطارات املتعلقة ابلطلبدات
ادلولية أو التسجيالت ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية بغض النظر عن اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل ومن
شأن ذ متكني املكتب من رفض الخطارات املررة بلغة مقررة (أو بلغتني مقررتني) واعالم املكتب ادلويل ابللغة
الخدرى الديت يتعدني اسد تخداهما واذا نن الخطدار املرسددل مدن املكتدب ادلويل يتعلدق بتددوين تسددجيل دويل يف
السجل ادلويل ،فانه يتعني أن يوحض الخطار اللغة اليت تسم هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل املعين

القاعدة "4")2(6

ولك اخطار يتعلق بطلدب أو تسدجيل يرسدهل املكتدب ادلويل اىل املدودع أو صداحب التسدجيل ادلويل
47
حيرر عادة ابللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل وم ذ  ،جيوز للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل اعدالم املكتدب
ادلويل بأنه يرغب يف تسم نفة تكل الخطارات ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية بوض عالمة يف اخلانة املناس بة
من اس امترة الطلب ادلويل بغض النظر عن اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل

القاعدة "2")2(6
القاعدة )2(7

القاعدة )4(40

النظام املطبق عىل بعض التسجيالت ادلولية والنامج عن الطلبات ادلولية املودعة قبل الول من
أبريل  2004أو الطلبات ادلولية اخلاضعة لالتفاق حرصا واملودعة بني الول من أبريدل 2004
و 31أغسطس 2008
وفقا للقاعدة  )4(40يس متر تطبيق القاعدة  6كام ننت انفذة قبل الول من أبريل  ،2004عىل أي طلب
57
دويل أودع قبل ذ التارخي وعىل أي طلب دويل خيضد لالتفداق وحدده وأودع بدني ذ التدارخي و 31أغسدطس
 2008وتطبددق عددىل أي تبليددغ يتعلددق بددذ أو أي تبليددغ أو تدددوين يف السددجل ادلويل أو نرشد يف اجلريدددة يتعلددق
بتسجيل دويل انمج عن ذ واذا نن التسجيل ادلويل حمدل تعيدني لحدق مبوجدب الربوتوكدول مدا بدني الول مدن
أبريل  2004و 31أغسطس  2008أو اذا نن التسجيل ادلويل حمل تعيني أو هو حمل تعيني لحدق يف الول مدن
سبمترب  2008أو بعد ذ ونن التعيني الالحق مدوان يف السدجل ادلويل ،فدان أي تبليدغ يتعلدق بدذ التسدجيل
ادلويل جيوز أن حيرر ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية مد مراعداة الاسد تئناءات الدواردة يف القواعدد "5")2(17
و )3(17و)2(7
فقبل الول من سبمترب  ،2008نن جيب ايداع لك طلب خاضد لالتفداق وحدده ابلفرنسد ية وابلضدافة
67
اىل ذ  ،فان أي تبليغ يتعلق مبثل ذ الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل الندامج عنده يرسدهل املدودع أو صداحب
التسجيل ادلويل أو املكتب اىل املكتب ادلويل نن جيب أن حيرر ابلفرنس ية ،وأي تبليغ يتعلق مبثل ذ الطلب أو
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التسجيل ويرسهل املكتب ادلويل اىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو مكتب ما نن جيب أن حيرر ابلفرنس ية
أيضا وكام ورد سابقا يف اجلزء ب ،1-الفقرة  ،5 7تكون القاعدة النافذة ابتداء مدن الول مدن سدبمترب ( 2008وفقدا
للقاعدة  6اليت أصبحت انفذة ابتداء من الول مدن أبريدل  )2004يف أن حتدرر نفدة التبليغدات املتعلقدة ابلتسدجيل
ادلويل النامج عن مثل ذ الطلب ابلفرنس ية ويف حال تعيني طرف متعاقد لحقا مبوجب الربوتوكول يف الول من
أبريل  2004أو بعد ذ  ،أو مبوجدب التفداق أو الربوتوكدول يف الول مدن سدبمترب  2008أو بعدده ذ ونن ذ
التعيني الالحق مدوان ،تطبق الفقرات من  1 7اىل  4 7الواردة يف الفصل الول من اجلدزء ابء بددل مدن ذ (أي
النظام ثاليث اللغات) ويف حاةل ايداع تعيني لحق مبوجب الربوتوكول قبل الول مدن أبريدل  ،2004فانده جيدوز أن
حيرر أي تبليغ يتعلق بتسجيل دويل من ذ القبيل ابلنلكزيية أو الفرنس ية
وزادة عىل ذ  ،فان أي طلب دويل خيض للربوتوكول وحده أو خيض لالتفاق والربوتوكول معدا ،أودع
77
قبل الول من أبريل  ،2004جيب أن حيرر ابلنلكزيية أو الفرنس ية وكذ  ،جيب أن حيدرر أي تبليدغ يتعلدق مبثدل
ذ الطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل الندامج عدن ذ  ،ابلنلكزييدة أو الفرنسد ية واذا نن الطدرف املتعاقدد حمدل
تعيني لحق بناء عىل الربوتوكول يف الول من أبريل  2004أو بعد ذ أو نن حمل تعيني لحق بناء عدىل التفداق
أو الربوتوكول أو يكون حمل تعيني لحق بناء عىل التفداق أو الربوتوكدول يف الول مدن سدبمترب  2008أو بعدد ذ
ونن ذ التعيني الالحق مدوان ،تطبق الفقرات من  1 7اىل  4 7الواردة يف الفصل الول من اجلزء ابء بددل عدن
ذ (أي النظام ثاليث اللغات)

تسديد الرسوم للمكتب ادلويل
ان مبالغ الرسوم املس تحقة عىل طلب دويل أو تسدجيل دويل يه امدا مقدررة يف جددول الرسدوم املرفدق
18
ابلالحئة التنفيذية املشرتكة أو حمددة (يف حاةل الرسوم الفردية) من قبدل الطدرف املتعاقدد املعدين وتنرشد املعلومدات
املتعلقة ابلرسوم الفردية يف اجلريدة
القاعدة ()2(34أ)

وجيوز للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل أن يدف الرسوم مبارشة للمكتدب ادلويل واذا وافدق مكتدب
28
املنشأ أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل عىل حتصيل تكل الرسوم وحتويلهدا ،جداز
للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل ،بدل عن ذ  ،أن يدف الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق ذ املكتب ول
جيوز مطالبة املودع أو صاحب التسجيل ادلويل بدف الرسوم عن طريق مكتب ما

القاعدة ()2(34ب)

عىل لك مكتب يوافدق عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا اىل املكتدب ادلويل أن خيطدر بدذ املددير العدام
38
للويبو وينرش مثل ذ الخطار يف اجلريدة

القاعدة "4")2(32

معةل تسديد الرسوم
القاعدة )1(35

تسدد لك املبالغ املس تحقة للمكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية وجيوز للمكتب اذلي يوافق عدىل حتصديل
48
الرسوم وحتويلها أن حيصلها من املودع أو صاحب التسجيل ادلويل بعمةل أخرى ،عىل أن حيولها اىل املكتدب ادلويل
ابلعمةل السويرسية

طريقة ادلف
ت ا البند 19

58

جيوز دف الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق:
" "1السحب من حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل؛
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" "2أو ادلف للحساب الربيدي السويرسي للمكتب أو لي حساب مرصيف أآخر للمكتب ادلويل ،حيدده
لهذا الغرض؛
" "3أو ادلف د ببطاقددة ائددامتن يف حددال أاتح املكتددب ادلويل واهجددة لدلف د اللكددرتوين يف س د ياق التبليددغ
اللكرتوين مبوجب البند  11من التعلاميت الدارية
وعىل موق نظام مدريد حتدت ابب " "Online Servicesواهجدة الكرتونيدة لتسدديد الرسدوم املسد تحقة
68
مقابل الطلبات والتسجيالت ادلولية ،كدام تدرد يف رسدائل الويبدو لالخطدار عدن اخملالفدات أو لريهدا مدن
تبليغات الويبو اليت تبني املبالغ املسد تحقة يف غضدون املهدةل املطبقدة ) (E-Paymentوميكدن اسد تخدام
الواهجة اللكرتونية يف احلالت التالية:
(أ) اذا أصدر املكتب ادلويل اشعارا ابخملالفة واسد تحق تسدديد أي مبلدغ مدن الرسدوم خبصدوص طلدب
دويل أو تعيني لحق أو الامتس لتددوين تغيدري أو تدرخيص أو الدامتس لتعدديل تددوين لرتخديص أو لتجديدد تسدجيل
دويل؛
(ب) اذا أصدر املكتب ادلويل اشدعارا بشدأن تسدديد اجلدزء الثداين مدن الدرمس الفدردي مقابدل تعيدني أي
طرف متعاقد؛
(ج) اذا أصدر املكتب ادلويل دعوة اىل الامتس اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف دوةل خلف
وجيوز اجراء ادلف اللكرتوين ببطاقة الئامتن أو عن طريق حساب جار للويبو ويتسم ادلاف تلقائيا اقرارا ابدلف
ومن املفيد ابلنس بة اىل املودع أو صداحب التسدجيل ادلويل أو الوكيدل (أو املكتدب) اذلي هل معدامالت
78
كثرية م املكتب ادلويل (قد تتعلق أيضا مبسائل أخرى لري التسجيل ادلويل للعالمات مثل الطلبدات املودعدة بنداء
عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو الطلبات املودعة بناء عىل اتفاق لهاي) أن حيتفظ حبساب جار مفتوح دلى
املكتب ادلويل ،مفن شأن ذ تبس يط معلية دف الرسوم بقدر كبري حيدث خيفدض ذ  ،كدام رشح أسدفهل ،تخداطر
وقوع تخالفات بسبب تأخر يف تسديد الرسوم أو وقوع خطأ وتعمتد طريقة التسديد تكل بطبيعدة احلدال عدىل وجدود
أموال نفية يف احلساب؛ وةام نقصت الموال اىل حد احامتل أن تكون لري نفية لتغطية الرسوم التالية يعم املكتب
ادلويل صاحب احلساب بذ
القاعدة )5(34

عند دف أي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان سبب ادلف  ،مصحواب مبعلومات حتدد الطب أو التسجيل
88
املعين وينبغي أن تتضمن هذه املعلومات ما ييل:
 العالمة اليت يتعلدق هبدا ادلفد  ،مد امس املدودع وان أمكدن الطلدب السدايس أو التسدجيل ،وذ قبدلتسجيل العالمة كتسجيل دويل؛
 وامس صاحب التسجيل ادلويل ورمق التسجيل ادلويل ،وذ بعد اجراء التسجيل ادلويلويف حاةل تسديد الرسوم بطريقة أخرى لري السحب من احلساب اجلداري املفتدوح دلى املكتدب ادلويل،
98
يتعني بيان املبلغ املسدد وليس وورا القيام بذ عندما يغ سدداد املبلدغ بواسدطة احلسداب املدذكور؛ فبددل مدن
ذ  ،يكفدي اصدددار تعلداميت للمكتددب ادلويل (بوضد عالمددة يف اخلاندة املناسد بة يف ورقدة حسدداب الرسدوم املرفقددة
ابلس امترة الرمسية) لسحب املبلغ الصحيح لفائددة املعدامةل املعنيدة وابلفعدل فدان احددى مدزاا تسدديد الرسدوم هبدذه
الطريقة تمتثل يف جتنب وقوع تخالفات اذا قام املودع أو صاحب التسجيل ادلويل حبسداب الرسدوم بشدلك خداطئ
واذا تسم املكتب ادلويل تعلاميت بسحب املبلغ املناسب ونن املبلغ مدذكورا فدان املكتدب ادلويل يتعامدل مد املبلدغ
الخري بوصفه مبلغا تقريبيا حفسب ويسحب املبلدغ الصدحيح اذلي سد يظهر يف البيدان الشدهري املفصدل للمعدامالت
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املدونة بشأن احلساب اجلاري وملزيدد مدن املعلومداتُ ،يدر الرجدوع اىل الفقدرتني  4 4و 5 4مدن الوثيقدة املعنوندة
"رشوط فتح حساب جار دلى الويبو واس تعامهل والالقه" ،املتاحة عىل املوق اللكرتوين لنظام مدريد عىل العندوان
التايلhttp://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/part_d/pdf/wipo_account.pdf :

اترخي التسديد
القاعدة )6(34

 10 8اذا تسم املكتب ادلويل تعلاميت بسحب الرسدوم مدن احلسداب املفتدوح دليده ورشيطدة أن يكدون املبلدغ
املطلوب دفعه متوفرا يف احلساب ،فان الرمس يعترب مدفوعا:
 يف حاةل طلب دويل أو تعيني لحق ،يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الطلب أو التعيني؛ ويف حاةل الامتس تدوين تعديل ،يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الالامتس؛ ويف حاةل جتديد التسجيل ادلويل ،يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل تعلاميت ابلتجديدواذا دف الرمس بطريقة أخرى ،أو اذا نن املبلغ يف احلساب اجلاري لري نف ،تعترب الرسوم مدفوعدة يف اليدوم اذلي
يتسم فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب دفعه

تغيري مبلغ الرسوم
القاعدة ()7(34أ)

 11 8يف حدداةل تغيددري مبلددغ الرسددوم الواجددب دفعهددا ليددداع طلددب دويل (انظددر اجلددزء ابء ،الفصددل الثدداين،
الفقرات من  83 7اىل  )96 7بني اترخي تقدمي طلب دويل للمكتب ادلويل أو اترخي تسلمه (انظر اجلزء ابء ،الفصل
الثاين ،الفقرات من  2 8اىل  )4 8من جانب مكتب املنشأ من هجة والتارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الطلب
ادلويل من هجة أخرى ،فان الرسوم املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أس بق هذين التارخيني

القاعدة ()7(34ب)

 12 8ويف حاةل تقدمي تعيني لحق من جانب مكتب ما ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هدذا التعيدني
بني التارخي اذلي يتسم فيه املكتب الامتسا بغرض اجدراء هدذا التعيدني مدن هجدة والتدارخي اذلي يتسدم فيده املكتدب
ادلويل التعيني من هجة أخرى ،فان الرسوم املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أس بق هذين التارخيني

القاعدة ()7(34د)

13 8

ويف حاةل تعديل مبلغ رسوم التجديد بني اترخي دف الرسوم للمكتب ادلويل واترخي اجراء التجديد،

 ومت ادلف قبل اترخي اجراء التجديد بثالثة أشهر ،فان الرسوم النافذة يف اترخي ادلف يه الرسوم املطبقة؛ واذا أجددري ادلفد قبددل اترخي اجدراء التجديددد بفددرتة تفددوق ثالثددة أشددهر يعتددرب املبلددغ مدددفوعا قبددل اترخيالاس تحقاق بثالثة أشهر ،وتكون الرسوم النافذة قبل اترخي الاس تحقاق بثالثة أشهر يه الرسوم املطبقة
واذا مت دف رمس التجديد بعد اترخي الاس تحقاق ،فان الرمس النافذ يف اترخي الاس تحقاق هو الرمس املطبق
القاعدة ()7(34ه)

14 8
الرمس

ويف احلالت الخرى ،فان الرمس املطبق هو الدرمس النافدذ يف التدارخي اذلي يتسدم فيده املكتدب ادلويل

ختفيض الرسوم ابلنس بة اىل املودعني من البدلان القل منوا
 15 8يطلب من املودعني اذلين ميلكون منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية أو يكدون حمدل اقدامهتم يف بددل
من البدلان القل منوا أو حيملون جنس ية بدل من البدلان القل منوا (وفقا للقامئة اليت وضعهتا المم املتتدة) ويودعدون
طلباهتم ادلولية عن طريق مكتب العالمات التجارية يف ذ البدل بوصفه مكتب املنشأ ،دفد  ٪10فقدط مدن مبلدغ
الرمس السايس وقد ورد ذ يف قامئة الرسوم وأدرج يف حاس بة الرسوم يف موق نظام مدريد عىل ش بكة النرتندت
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><www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
 16 8وتعمل المم املتتدة عىل املافظة عىل القامئة وحتدياها ابنتظام وميكن الاطالع علهيا عىل موق المم املتتدة
عىل النرتنت عىل العنوان التايل > www.un.org< :وابلماكن الاطالع عىل القامئة أيضا عىل موقد الويبدو عدىل
النرتنت عىل العنوان التايل<www.wipo.int/ldcs/en/country>:

المتثيل أمام املكتب ادلويل
القاعدة ()1(3أ)

جيوز للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل أن يعني وكيال هل يترصف ابمسه أمدام املكتدب ادلويل وجيدوز
19
أن يكون الوكيل ذاته اذلي يس تعني به أمام مكتب املنشأ
وتتعلق الشارات اىل المتثيل الواردة يف الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة أو يف التعلداميت الداريدة أو يف هدذا
29
ادلليل ابلمتثيل أمام املكتب ادلويل حفسب وأما املسائل املتعلقدة ابحلاجدة اىل وكيدل أمدام مكتدب املنشدأ أو مكتدب
الطرف املتعاقد املعني (يف حاةل اصدار ذ املكتب قرارا برفض امحلاية عىل سبيل املثال) حيق هل الترصف كوكيل يف
مثل تكل احلالت وطريقة التعيني ،فهىي خترج عن نطداق التفداق والربوتوكدول والالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة وختضد
لقوانني الطرف املتعاقد املعين وممارساته

تعيني الوكيل
 1 10فامي يتعلق مبن جيوز تعيينه كوكيل أمام املكتدب ادلويل ،فدان نظدام مدريدد مل يدنص عدىل أي رشط يتعلدق
ابملؤهالت املهنية أو ابجلنس ية أو ابلقامة أو ابملسكن

طريقة التعيني

يف الطلب ادلويل أو التعيني الالحق أو الامتس تدوين تغيري
القاعدة ()2(3أ)

 2 10جيوز تعيني وكيل يف طلب دويل بذكر امسه وعنوانه يف اجلدزء املناسدب مدن الاسد امترة الرمسيدة حفسدب
وابملثل ،جيوز تعيني وكيل بوض امسه وعنوانه يف الاس امترة الرمسية املس تخدمة لتقدمي تعيني لحق أو للامتس تدوين
تغيري رشيطة أن تكون الاس امترة موقعة من صاحب التسجيل ادلويل أو مقدمة عن طريق مكتدب مدا واذا جدرى
تعيني وكيل هبذه الطريقة ،ل تعود هنا حاجة اىل املزيد من الجراءات؛ وبشلك خاص ل يتعني ارسدال أي توكيدل
رمسي اىل املكتب ادلويل

يف تبليغ منفصل
القاعدة ()2(3ب)

3 10
ادلويل

جيوز أيضا تعيني وكيل يف أي وقت يف تبليغ منفصل وجيوز أن يقد ِّدم هدذا التبليدغ املنفصدل اىل املكتدب

 املودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو الوكيل ويف هذه احلاةل جيب أن يوقد التبليدغ املدودع أو صداحبالتسجيل ادلويل؛
 ومكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل ويف هذه احلاةل جيب أن يوق التبليدغاملودع أو صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب اذلي قدم عن طريقه التبليغ
وجيوز أن يكون التبليغ رساةل عاديدة ويكفدي أن حتددد بوضدوح هويدة الشدخص اذلي يقدوم ابلتعيدني والوكيدل املعدني
والطلب ادلويل أو التسجيل ادلويل املعين لري أن املكتب ادلويل يوفر اس امترة اختيارية لتعيني الوكيدل )(MM12
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للتيسري عىل املودعني وأحصاب التسجيالت ادلولية
 4 10وجيوز أن يدرتبط ذ التعيدني بدأي عددد مدن الطلبدات أو التسدجيالت ادلوليدة املدددة رشيطدة أن يدغ
تعريدف مجيعهددا بوضددوح وبشددلك منفدرد ذ أن املكتددب ادلويل ل ميكندده قبددول تبليدغ يكتفددي ابلشددارة اىل "نفددة"
الطلبات والتسجيالت ادلولية الواردة ابمس املودع أو صاحب التسجيل ادلويل نفسه مبثابة تعيني لوكيل

وكيل واحد حفسب
القاعدة()1(3ب) و(ج)

 5 10ل يعرتف املكتب ادلويل ال بوكيدل واحدد حفسدب لدلك طلدب أو تسدجيل دويل واذا وردت يف وثيقدة
تعيني الوكيل أسامء أكرث من وكيل فان الوكيل الوارد امسه أول يعترب معينا ويف حاةل تعيني رشكة أو مكتب حماماة أو
مكتب استشاري لوالكء الرباءات أو العالمات ،فاهنا تعترب كوكيل واحد

التعيني اخملالف للصول
القاعدة ()3(3أ)

 6 10اذا مل يغ تعيني وكيل وفقدا للرشدوط املشدار الهيدا أعداله ،يعتدرب املكتدب ادلويل التعيدني تخالفدا للصدول
ويتعني عليه ابلتايل أن يبلغ ذ للمودع أو لصاحب التسدجيل ادلويل وللوكيدل املفدرتض وللمكتدب اذلي أرسدل أو
نقل عقد التوكيل

القاعدة ()3(3ب)

 7 10اذا اعترب التعيني تخالفا للصول أو أنه مل يكن ،يرسل املكتب ادلويل نفة التبليغدات اىل املدودع أو اىل
صاحب التسجيل ادلويل نفسه

تدوين تعيني وكيل وتبليغه
القاعدة ()4(3أ)
القاعدة ()1(32أ)""13

يددون يف السدجل
 1 11اذا تبني للمكتب ادلويل أن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط املطبقدة ،وجدب عليده أن ّ
يدون امس الوكيل وعنوانه ويف هذه احلاةل ،يكون اترخي
ادلويل أن املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل ،و ّ
نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسم فيده املكتدب ادلويل التبليدغ (الطلدب ادلويل أو التعيدني الالحدق أو الدامتس
تدوين تعديل أو تبليغ منفصل) اذلي يعني فيه الوكيل واعتبارا من  1نومفرب  ،2017تدنص القاعددة ()1(32أ)""13
املعدَّةل عىل أن تُنرش يف اجلريدة تدوينات تعيني وكيل صاحب التسجيل ادلويل كام ِّّدونت يف السجل ادلويل

القاعدة ()4(3ب)

 2 11واعتبددارا مددن  1ندومفرب  ،2017تددنص القاعدددة ()4(3ب) املعددَّةل عددىل أن يبلددغ املكتددب ادلويل ماكتددب
الطراف املتعاقدة املع َّينة فضال عن املودع وصاحب التسجيل ادلويل والوكيدل بتددوين التعيدني يف السدجل ادلويل
ويعين ذ أن ماكتدب الطدراف املتعاقددة املع َّيندة سدتمتكن مدن التصدال مبدارشة بصداحب التسدجيل ادلويل عندد
الاقتضاء ،لتوفري معلومات عن متطلبات الصيانة اليت جيب الامتثال لهدا دلى املكتدب أو عدن اجدراءات الشدطب
اليت اس هتلها الغري واذا ورد التعيني يف تبليغ منفصل عن طريق مكتب وجب تبليغ ذ املكتب أيضا

الآاثر املرتتبة عىل التعيني
القاعدة )5(3

 3 11جيوز للوكيل املسجل حسب الصول توقي تبليغ أو تنفيذ أية اجراءات أخرى بدل من املودع أو صاحب
التسجيل ادلويل ما مل تنص الالحئة التنفيذية احة عدىل خدالف ذ ويرتتدب عدىل لك تبليدغ يرسدهل الوكيدل اىل
املكتب ادلويل الثر ذاته كام لو نن قد أرسل اليه من قبل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وابملثل ،اذا جدرى
تسجيل الوكيل ،فان املكتب ادلويل يرسل اليه دعوة أو اخطار أو أي تبليدغ أآخدر نن مدن الواجدب أن يرسدل اىل
املودع أو صاحب التسجيل ادلويل يف غياب الوكيل ويرتتب عىل لك تبليغ من ذ القبيل الآاثر ذاهتا كدام لدو نن
قد أرسل اىل املودع أو اىل صاحب التسجيل ادلويل
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 4 11يف حددال تعيددني وكيددل ،ل يرسددل املكتددب ادلويل عددادة التبليغددات مبددارشة اىل املددودع أو اىل صدداحب
التسجيل ادلويل وتس تئىن من هذه القاعدة احلالت التالية:
القاعدة )3(3
ا املادة )4(7
ب املادة )3(7
القاعدة )3(30

القاعدة )4(31

 اذا رأى املكتب ادلويل أن تعيني الوكيل تخالف للصدول ،وجدب عليده أن يبلدغ ذ للمدودع ولصداحبالتسجيل ادلويل وللوكيل املفرتض،
 ويرسل املكتب ادلويل اخطارا لري رمسي اىل لك من صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل قبل انقضداء مددةامحلاية بس تة أشهر،
 واذا نن املبلدغ املسددد لغدرض التجديدد لدري نف ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن يبلدغ ذ لصدداحبالتسجيل ادلويل ولوكيهل،
 واذا مل ُجيدد تسجيل دويل أو مل ُجيدد فدامي خيدص طدرف متعاقدد َّمعدني ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن
يرسل اخطارا اىل صاحب التسجيل وموةه؛
 واذا الدمتس الوكيددل شددطب التعيددني ،فعددىل املكتددب ادلويل أن يرسددل التبليغددات اىل لك مددن املددودع أوصاحب التسجيل ادلويل والوكيل (انظر الفقرتني  5 12و 6 12من الفصل الول الوارد يف اجلزء ابء) اىل أن يصدبح
الشطب انفذا
 5 11وعالوة عىل هذه الاس تئناءات ،ةام أشار ادلليل اىل أي يشء مرسل اىل املودع أو صداحب التسدجيل
ادلويل أو أي يشء قام به املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ،فانه يتعني أن نفهم ذ نشارة اىل يشء أرسدل اىل
الوكيل املسجل حسب الصول أو اىل يشء جيوز هل القيام به

شطب التعيني
القاعدة ()6(3أ)
القاعدة ()1(32أ)""13

 1 12يشطب تدوين الوكيل عندد تسدم الدامتس وقعده املدودع أو صداحب التسدجيل ادلويل أو الوكيدل وجيدوز
الامتس الشطب مبوجب رسداةل عاديدة وجيدوز شدطب التددوين ابلنسد بة اىل نفدة الطلبدات أو التسدجيالت ادلوليدة
املدونة ابمس املودع أو صاحب التسجيل ادلويل ذاته واليت عني لها الوكيل حسب الصول أو ابلنس بة اىل طلبات أو
تسددجيالت دوليددة حمددددة ابمس ذ املددودع أو صدداحب التسددجيل ادلويل واعتبددارا مددن  1ن دومفرب  ،2017تددنص
القاعدة ()1(32أ)" "13املعدَّةل عىل أن تُنرش يف اجلريدة الامتسات الشطب املقدمة من صاحب التسجيل أو موةه

القاعدة ()6(3أ)

 2 12ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائيا اذا عني وكيل جديد حسدب الصدول وكدام أشدري سدابقا (انظدر
اجلزء ب -1-الفقرة  )5 10ل جيوز الاعرتاف ال بوكيل واحد يف وقت واحد؛ وذل يفرتض أن يعوض تعيدني وكيدل

جديد أي وكيل عني سابقا

 3 12ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائيا أيضا اذا جسدل تغيدري يف امللكيدة مدا مل يعيدد صداحب التسدجيل
ادلويل اجلديد تعيني الوكيل احة
القاعدة ()6(3ب)

 4 12وكقاعدة عامة ،يصبح الشطب انفذا ابتداء من التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل التبليغ اذلي يقدود
اىل الشطب واذا المتس الوكيل الشطب ،تطبق الفقرات التالية

شطب التدوين بناء عىل الامتس الوكيل
القاعدة ()6(3د)

 5 12اذا تسم املكتب ادلويل الامتسا من الوكيل بشطب تدوين تعيينه ،وجب عليه أن خيطر بدذ املدودع أو
صاحب التسجيل ادلويل عىل الفور ويرفق ابلخطار صورة عن لك التبليغات اليت أرسلها اىل الوكيل أو اليت تسلمها
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منه خالل الشهر الس تة السابقة لتارخي الخطار ويصبح الشطب انفذا يف أس بق التارخيني التاليني:
 التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل تبليغا يعني فيه وكيل جديد، أو التارخي اذلي تنقيض فيه فرتة شهرين اعتبارا من تسم املكتب ادلويل التبليدغ اذلي يلدمتس فيده الوكيدلشطب تدوين تعيينه
 6 12وحىت اترخي نفاذ الشطب ،يتعني ارسال نفة التبليغات اليت ترسل عدادة اىل الوكيدل حفسدب اىل الوكيدل
واىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وابلتايل حتفظ مصاحل املدودع أو صداحب التسدجيل ادلويل اذا مدا الدمتس
الوكيل شطب تدوين تعيينه دون اعالم زبونه أو خالفا لرغبته

الخطار ابلشطب
القاعدة ()6(3ه)
القاعدة ()6(3و)

 7 12مبجرد أن يصبح الشطب انفذا ،يبلغ املكتب ادلويل الشدطب واترخي نفداذه للوكيدل اذلي شدطب تدوينده
وللمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل ،وللمكتب اذلي عني الوكيل عن طريقه واعتبارا مدن  1ندومفرب  ،2017تدنص
القاعدة ()6(3و) اجلديدة عىل أن ُختطر ماكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة ابلامتسات الشدطب املق َّدمدة مدن صداحب
التسجيل ادلويل أو موةه ويرسل املكتب ادلويل لك التبليغات الالحقة سواء اىل الوكيدل اجلديدد أو اىل املدودع أو
صاحب التسجيل ادلويل اذا مل يسجل وكيل جديد

العفاء من رسوم التدوين
القاعدة "1"36

8 12

يعف من الرسوم تدوين تعيني الوكيل وأي تغيري يتعلق ابلوكيل أو شطب تدوين تعيينه
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اجلزء ابء
الفصل الثاين :الجراءات ادلولية
مقدمة
يرد يف هذا الفصل وصف لالجراءات املنصوص علهيا يف التفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة
والتعلاميت الدارية
ويشمل الفصل أيضا رشحا لالس امترات اليت قدد يطلدب اسد تخداهما أو الديت قدد يوفرهدا املكتدب ادلويل
لتيسري الجراء عىل املنتفعني ابلنظام ،ولطريقة ملء تكل الاس امترات
ويتب ترتيب فقرات الفصل بقدر الماكن ،مراحل اجناز التسدجيل ادلويل بددءا ابلطلدب ادلويل ومدرورا
ببعض الجراءات ووصول اىل تدوين التسجيل ادلويل ومن ّمث يتناول الفصدل التطدورات اخملتلفدة الديت قدد ترتتدب
عىل التسجيل ادلويل مثل رفض امحلاية واجراء التعيني الالحق والامتس حرص قامئة السل واخلدمات ولري ذ

الطلب ادلويل
الرشوط املوضوعية
الطلب السايس أو التسجيل السايس
يقوم نظام مدريد عىل اشرتاط احلصول عدىل تسدجيل أسدايس أو ايدداع طلدب أسدايس عدىل املسد توى
11
قل
الوطين أو ال ميي للحصول عىل تسجيل دويل وبناء عىل التفاق ،جيدب أن حيصدل املدودع عدىل تسدجيل مسد بق
للعالمة يف بدل املنشأ (التسدجيل السدايس) وبنداء عدىل الربوتوكدول ،جيدوز أن يسدتند الطلدب ادلويل اىل تسدجيل
أجري دلى مكتب املنشدأ (التسدجيل السدايس) أو طلدب تسدجيل أودع دلى ذ املكتدب (الطلدب السدايس)
وجيوز أن يتعلق الطلب ادلويل ابلسل واخلدمات اليت يشملها الطلب السايس أو التسجيل السايس حفسب
ويف معظم احلالت ،يستند الطلب ادلويل اىل تسجيل أو طلب واحد يشمل السل واخلدمات املدرجدة
21
يف قامئة الطلب ادلويل بيد أن من املمكن أن يستند الطلب ادلويل اىل عدة تسجيالت (بناء عدىل التفداق) أو اىل
عدة طلبات و/أو تسجيالت (بناء عىل الربوتوكول) تشدمل معدا السدل واخلددمات الديت يتعلدق هبدا الطلدب ادلويل
وجيب أن تكون نفة الطلبدات الساسد ية و/أو التسدجيالت الساسد ية ابمس الشدخص اذلي أودع الطلدب ادلويل
وتكون قد أودعت دلى املكتب ذاته وسعيا للتبس يط ،تشدري الفقدرات التاليدة اىل الطلدب السدايس أو التسدجيل
السايس حفسب عدىل أن يكدون مدن املفهدوم أن املصدطلتني يشدمالن اماكنيدة وجدود عددة طلبدات أساسد ية و/أو
تسجيالت أساس ية
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مكتب املنشأ
قبل ايداع الطلب ادلويل ،جيب أن حيدد املودع املمتدل املكتدب أو املاكتدب الديت جيدوز أن تقدوم بددور
12
يع
مكتب املنشأ ابلنس بة اىل الطلب ادلويل املعين و متد ذ عىل معرفة ما اذا نن الطلب ادلويل خاضعا لالتفاق أو
للربوتوكول أو للكهيام ،ويتوقف ذ بدوره عىل معرفة الطراف املتعاقدة الديت سد يجري تعييهندا (انظدر اجلدزء ب-2-
الفقرات من  1 3اىل )3 3
القاعدة  "8"1و""25
و""26

وبقدر ما يكون الطلب ادلويل خاضعا لالتفاق ،يعد مكتب املنشأ املكتب امللكدف بتسدجيل العالمدات
22
ين
يف بدل املنشأ اذلي متي اليه املودع أو ابمسه ويعد بدل املنشأ ابلنس بة اىل املودع (املادة  )3(1من التفاق):

ا املادة )3( 1

(أ) أي بدل ،طرف يف التفاق ،يكون فيه للمودع منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية؛
(ب) أو اذا مل يكن للمودع منشأة يف مثل ذ البدل ،فالبدل الطرف يف التفاق اذلي هل فيه حمل اقامة؛
(ج) أو اذا مل يكن للمودع منشأة أو حمل اقامة يف مثدل ذ الدبدل ،فدالبدل الطدرف يف التفداق ،اذلي
يكون أحد مواطنيه
وعىل املودع أن يتّب هذا "التدرج"؛ ل يمتت ابلتايل حبرية اختيار مكتب املنشأ فهو ل يسد تطي مدثال أن يسدتند يف
طلبه ادلويل اىل تسجيل أجري يف بدل حمل اقامته اذا ننت هل يف الواق منشأة صناعية أو جتارية يف بدل أآخر يكون
طرفا يف التفاق

ويف املقابل ،وحي يكون الطلب ادلويل خاضعا للربوتوكول حرصا ،فان مثل ذ التدرج ل يط ّبق وقد
32
ب املادة )2(2
ُحدد مصطلح "مكتب املنشأ" (املادة  )2(2من الربوتوكول) بطريقة تفيد بأنه جيدوز للمدودع أن خيتدار مكتدب املنشدأ
القاعدة  "9"1و" "25حبرية عىل أساس املنشأة أو حمل القامة أو اجلنس ية عىل أن يكون مفهوما أنه يوجد مكتب واحد حفسب وابلتايل،
و""26
ففي حاةل مكتب بدل ما ،جيوز لي مواطن من مواطين ذ البدل أو يكون هل فيه حمل اقامدة أو منشدأة صدناعية أو
القاعدة "1")1(2و" "2جتارية حقيقية وفعلية ،ايداع طلب دويل ويف حاةل مكتب منظمدة متعاقددة ،جيدوز لي مدواطن مدن مدواطين دوةل
طرف يف تدكل املنظمدة أو مدن املقميدني فهيدا أو يكدون هل منشدأة صدناعية أو جتاريدة حقيقيدة وفعليدة يف أرايض تدكل
املنظمة ،ايداع طلب دويل
وختتص قوانني الطراف املتعاقدة ،لك فامي يعنهيا ،بتتديدد مفهدوم مصدطلح "مدواطن" ومصدطلح "حمدل
42
اقامة" ومصطلح "مؤسسة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية" وابلتايل ،يكتفي ادلليل ابعطاء بعض التوجهيات
ويقصد مبصطلح "مواطن" ،بناء عىل التفداق والربوتوكدول ،املفهدوم ذاتده الدوارد يف املدادة  2مدن اتفاقيدة
52
ابريس وينظر اىل ذ املصطلح عىل أنه يشمل الشخاص الطبيعيني والاعتباريني وتعد مسأةل حتديدد مدا اذا نن
الشخص الطبيعي مواطنا يف بدل معني ،وحتديد بعض املعايري (ماكن تأسديس الرشدكة أو املقدر الرئياد) الديت يُ ّقدرر
عىل أساسها أن ينظر اىل الشخص الاعتباري بوصفه مواطنا يف ذ البدل أو ل ،مدن املسدائل الديت ختضد لقدانون
ذ البدل وابملثل ،جيب عىل قانون الطرف املتعاقدد حتديدد املعدايري الديت يُعدد عدىل أساسدها الشدخص الطبيعدي أو
الشخص الاعتبداري مقدامي يف أرايض ذ الطدرف املتعاقدد ومدن حيدث املامرسدة ،فدان مسدأةل املواطندة أو القامدة
ابلنس بة اىل خشص اعتباري لن تثار ال يف حالت اندرة حيث أن أهليدة الشدخص الاعتبداري ليدداع طلدب دويل
تقوم عادة عىل رشط وجود منشأة يف بدل املنشأ
وأخذت عبارة "منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية" من املدادة  3مدن اتفاقيدة ابريدس الديت أضديفت
62
الهيا يف املؤمتر الول املعقود ملراجعة التفاقية يف بروكسل يف الفرتة املمتدة بني س نة  1897وس نة  1900وقدد ارتُد ِّ
أن احلمك الصيل اذلي أشار اىل "منشأة" حفسب نن عاما جدا ويتعني تقييده ونن القصد من اس تخدام املصدطلح
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الفرناد "جددي" ("حقيقددي" ابللغدة النلكزييددة) اقصداء املنشدأآت الاحتياليددة أو الومهيدة ويشددري مصدطلح "فعليددة"
بوضوح اىل أن املنشأة جيب أن تكون ماكان ملامرسة أنشطة صناعية أو جتاريدة (ولديس مسد تودعا) ،ولكنده مدن لدري
الرضوري أن تكون املوق الرئيا للمرشوع (يف مؤمتر بروكسل ،مل جير اعدامتد اقدرتاح قدمتده دوةل طدرف يف اتفداق
مدريد يقيض حبرص الرشط املتعلق ابملنشأة ابملوق الرئيا للمرشوع)
ويفهم مما س بق أنه جيوز للرشكة أن تكون لها عدة منشأآت صناعية أو جتارية حقيقيدة وفعليدة يف تختلدف
72
ادلول الطراف يف التفاق أو الربوتوكول ويف هذه احلاةل ،حيق لي مكتب من ماكتب هذه ادلول أن يكون مكتب
املنشأ مبوجب لك من التفاق والربوتوكول
واذا ننت ادلوةل املتعاقدة اليت يكون املودع من مواطنهيا أو يكون هل فهيا حمل اقامة أو منشأة ،يه أيضا
82
دوةل عضو يف منظمة متعاقددة ،ميكدن أن يسدتند الطلدب ادلويل اىل طلدب وطدين أو اقلميدي أو تسدجيل وطدين أو
اقلميي

نوع الطلب ادلويل
مثة ثالثدة أندواع مدن الطلبدات ادلوليدة املمكندة اذ وجيدوز أن يكدون الطلدب ادلويل (أ) خاضدعا لالتفداق
13
حرصدا ،أو (ب) خاضدعا للربوتوكدول حرصدا أو (ج) خاضدعا لدلك مدن التفداق والربوتوكدول معدا ،تبعدا للمعاهددة أو
املعاهدتني (التفاق أو الربوتوكول) املط ّبقة عىل مكتب املنشأ من هجة وعىل الطراف املتعاقدة املُع ّينة يف الطلب من
هجة أخرى (انظر أيضا اجلزء أ الفقرات من  16 2اىل  )25 2وترد فامي ييل املبادئ املتعلقة ابلطلب ادلويل:
(أ) اذا نن مكتب املنشأ مكتب بدل يلزتم ابلتفاق وحده ،فانده ل جيدوز تعيدني ال الدبدلان الديت
القاعدة "8"1
تكون طرفا يف التفاق أيضا؛ ويف هذه احلاةل ،يكون الطلب ادلويل خاضعا لالتفاق حرص،
(ب) واذا نن مكتب املنشأ مكتب بدل يلزتم ابلربوتوكول وحده ،أو اذا نن مكتب منظمة متعاقدة
ملزتمة ابلربوتوكول ،فانه ل جيوز تعيني ال البدلان واملنظامت اليت تكون طرفا يف الربوتوكول أيضدا؛ ويف هدذه احلداةل،
يكون الطلب ادلويل خاضعا للربوتوكول حرصا،
القاعدة "9"1
(ج) واذا نن مكتب املنشأ مكتب بدل يلزتم بلك من التفاق والربوتوكدول ،فانده جيدوز تعيدني أي
بدل يكون طرفا سواء يف التفاق أو الربوتوكول (أو يف ةهيام) أو جيوز تعيني أية منظمة تكدون طرفدا يف الربوتوكدول؛
القاعدة  "8"1و" "9ويف هذه احلاةل:

و""10

 خيض الطلب ادلويل لالتفاق حرصا ،اذا جرى تعيني بدلان حفسب وننت نفة البدلان املعيندة طرفدا يفالتفاق وليس يف الربوتوكول؛
 وخيض الطلب ادلويل للربوتوكول حرصا ،اذا ننت نفة الطراف املتعاقدة املُع ّيندة طرفدا يف الربوتوكدول،سواء ننت طرفا أو مل تكن طرفا يف التفاق أيضا؛
 وخيض الطلب ادلويل للك من التفاق والربوتوكدول معدا ،اذا نن يتضدمن تعيدني بددل واحدد عدىل القدليكون طرفا يف التفاق وليس يف الربوتوكول ويتضمن تعيني طرف متعاقد واحد عىل القل يكون طرفا يف الربوتوكول
سواء نن ذ الطرف املتعاقد طرفا أو مل يكن طرفا يف التفاق أيضا؛
ومن املهم أن يعرف املودع يف أي صنف من هذه الصناف يندرج طلبه حيث ان ذ يعرض املسائل
23
من قبيل نوع الاس امترة الواجب اس تخداهما والرسوم املسد تحقة لدلفد وابلضدافة اىل ذ  ،اذا نن الطلدب ادلويل
خيض لالتفاق حرصا أو خيض للك من التفاق والربوتوكول ،فانده جيدب أن يسدتند اىل تسدجيل (ل طلدب) أجدري
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دلى مكتب املنشأ
33

وابجياز:

(أ) خيض الطلب ادلويل لالتفاق حرصا اذا:
 نن مكتب املنشأ مكتب دوةل تلزتم ابلتفاق وحده، أو نن مكتددب املنشددأ مكتددب دوةل تلددزتم ابلتفدداق والربوتوكددول معددا ويتضددمن تعيددني بدددلانحفسب وننت نفة البدلان املعينة تلزتم ابلتفاق وليس ابلربوتوكول
وجيب أن يستند الطلب ادلويل اىل تسجيل أجري دلى مكتب املنشأ
(ب) وخيض الطلب ادلويل للربوتوكول حرصا اذا:
 نن مكتب املنشأ مكتب طرف متعاقد يلزتم ابلربوتوكول وحده، أو نن مكتب املنشأ مكتب طرف متعاقد يلزتم بلك مدن التفداق والربوتوكدول ونندت نفدةالطراف املتعاقدة املعينة أطرافا يف الربوتوكول سواء ننت أطرافا أو مل تكن أطرافا يف التفاق أيضا
وجيوز أن يستند الطلب ادلويل اىل طلب أو اىل تسجيل أجري دلى مكتب املنشأ
(ج) وخيض الطلب ادلويل للك من التفاق والربوتوكول معا اذا نن مكتب املنشأ مكتدب طدرف
متعاقد يلزتم بلك من التفاق والربوتوكول ّ
وعني املودع دوةل واحددة عدىل القدل ملزتمدة ابلتفداق ولكهندا لدري ملزتمدة
ابلربوتوكول ،أو دوةل واحدة عىل القل ملزتمة ابلربوتوكول (سواء ننت ادلوةل ملزتمة أو لري ملزتمدة ابلتفداق أيضدا)
أو منظمة حكومية دولية ملزتمة ابلربوتوكول
وجيب أن يستند الطلب ادلويل اىل تسجيل أجري دلى مكتب املنشأ

تعدد املودعني
القاعدة 8

جيوز لطرفني أو أكرث (سواء ننوا أشخاصا طبيعيني أو أشخاصا اعتباريني) أن يودعوا معا طلبا دوليا اذا
14
ننوا ميلكون معا الطلب السايس أو التسجيل السايس؛
 واذا نن الطلب ادلويل خيض لالتفاق حرصا أو للك من التفاق والربوتوكدول ،نن بددل املنشدأ هدوذاته ابلنس بة اىل لك مهنم (كام ورد ذ يف اجلزء ب -2-الفقرة )2 2؛
 واذا نن الطلب ادلويل خيض للربوتوكول حرصا ونن لاكفة املودعني الروابط الرضدورية مدن خداللاملنشأة أو حمل القامة أو اجلنس ية م الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ
ومن الرضوري أن تكون طبيعة الصةل (اجلنس ية أو ماكن القامة أو املنشأة) يه ذاهتدا ابلنسد بة اىل لك
24
مودع ،عىل أن يكون مجيعهم أهال ليداع طلب دويل دلى مكتب الطرف املتعاقد نفسه

تقدمي الطلب ادلويل
ا املادة )2(1
ب املادة )2(2

جيب ايداع الطلب ادلويل عن طريق مكتب املنشأ وابلتايل يعتدرب تقددمي الدامتس اىل مكتدب مدا لحداةل
15
طلب دويل اىل املكتب ادلويل أوىل املراحل اليت مير هبا الطلب ادلويل يف املكتدب املدذكور وقدد ل يكدون املكتدب
اذلي يتسم الامتسا لتقدمي طلب دويل خيضد لدلك مدن التفداق والربوتوكدول هدو مكتدب املنشدأ الصدحيح بنداء عدىل
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واملادة )1(8

التفاق ولكنه يكون مكتب املنشأ الصحيح بناء عىل قواعد الربوتوكول اليت تمتزي مبرونة أكدرب ويف مثدل هدذه احلداةل،
يتعني عىل املكتب اعالم املودع بأنه ل ميكن ارسال الطلب كام هو ،لري أنده ابلمداكن امليضد بده قددما بوصدفه طلبدا
خيض للربوتوكول حرصا اذا ألغيت نفة تعيينات ادلول الطراف يف التفاق وليس يف الربوتوكول

القاعدة )7(11

ول يعترب الطلب ادلويل اذلي يقدمه املودع مبارشة للمكتب ادلويل بدل من تقدميه عن طريدق مكتدب،
25
طلبا دوليا و ُير ّد الطلب اىل املرسل دون أن يفحص بأي شلك من الشاكل كام ُتر ّد أية رسوم مدفوعدة اىل الطدرف
اذلي سددها
ويف هذه احلاةل ،ل يكون املكتب ادلويل ملزما ابلقرار بتسم الطلدب ادلويل ويف حدال ُأرسدل الطلدب
35
ابلفدداكس أو ابلوسددائل اللكرتونيددة ،يقد ّدر املكتددب ادلويل بتسددم الفدداكس أو التبليددغ اللكددرتوين (انظددر اجلددزء ب،1-
الفقراتن  7 2و )4 3وير ّد الطلب عىل النحو املرشوح أعاله

اللغة اليت يودع هبا الطلب ادلويل
القاعدة )1(6

جيوز ايداع الطلب ادلويل ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية ،حسب ما يقرره مكتب املنشأ وابلتايل
16
فان مكتب املنشدأ هل صدالحية تقييدد اختيدار املدودع بلغدة واحددة حفسدب أو بلغتدني أو ابماكنده السدامح للمدودع أو
لصاحب التسجيل ادلويل ابختيار لغة من بني اللغات الثالث

القاعدة )7(11

ول يعترب املكتب ادلويل الطلب ادلويل اذلي ل يس تويف هذه الرشوط اخلاصة ابللغة طلبا دوليا ويعيدده
26
اىل املكتب اذلي أرسهل دون حفص الطلب بأي شلك مدن الشداكل كدام تُدرد أيدة رسدوم مدفوعدة اىل الطدرف اذلي
سددها

اس امترة الطلب
القاعدة ()2(9أ)

17

جيب تقدمي الطلب ادلويل اىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية

وحتدد طريقة معل املكتب املعين اذا نن ابماكن املودع ملء اس امترة الطلب ادلويل الرمسية أو نن ملزما
27
بذ أو اذا نن مكتب املنشأ يتوىل ملء الاس امترة عىل أساس املعلومدات الديت يدزوده هبدا املدودع وتتديح ماكتدب
بعض الطراف املتعاقدة اس امترات بغرض الامتس تقدمي الطلب ادلويل ،علام بأهنا ختتلف عن اسد امترة الطلدب ادلويل
يدنص عليده قدانون الطدرف املتعاقدد واذا
الرمسية وقد يسمح للمودعني ابس تخداهما أو قد يطالبون بذ حبسب مدا ّ
ننت اللغة (اللغات) اليت يقبلها مكتب املنشأ يه لري النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية ،جاز للمكتدب أن يطلدب
من املودع تقدمي املعلومات الرضورية (ول س امي قامئة السل واخلدمات) بلغة الطلدب ادلويل (النلكزييدة أو الفرنسد ية
أو الس بانية) أو جاز هل ترمجة املعلومات اىل تكل اللغة
ت ا البند 2

ت ا البند 2

والاس د امترات الرمسيددة ثددالث (الاس د امترة رمق  MM1والاس د امترة رمق  MM2والاس د امترة رمق )MM3
37
لتقدمي الطلب ادلويل ،حسب ما اذا نن الطلب خاضعا لالتفاق حرصا أو للربوتوكول حرصا أو لالتفاق والربوتوكول
معا وتتاح الاس امترات الرمسية عىل موق الويبو اللكرتوين حتت عنوان العالمات التجارية/نظام مدريد اس امترات
وجيب عىل مكتب املنشأ أن يتأكد من اس تخدام الاس امترة الصحيتة واذا نن املكتب مكتدب الطدرف
47
املتعاقد امللزتم ابلتفاق حفسب أو ابلربوتوكول حفسب ،فانه ل ميكن اس تخدام ال احددى هدذه الاسد امترات ابلنسد بة
اىل الطلبات اليت يقدهما ذ املكتب واذا نن املكتب ملزتما ابلتفاق والربوتوكدول معدا ،فدان الاسد امترة الصدحيتة
حتدد عىل أساس الطراف املتعاقدة املُع ّينة (انظر مدا سد بق "ندوع الطلدب ادلويل" اجلدزء ب -2-الفقدرات مدن 1 3
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اىل )3 3
ويتعني دراسة املالحظات العامة اليت ختص الاس امترات الرمسية (انظدر اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن 1 4
57
اىل  )4 4وجيب عىل وجه اخلصوص مدلء الاسد امترة بطريقدة وا دة ابسد تخدام أآةل نتبدة أو أآةل أخدرى؛ فاملكتدب
ادلويل ل يقبل الاس امترة اليت متل خبط اليد واذا ما أعد املودع الاسد امترة بنفسده بددل مدن اسد تخدام الاسد امترات
اليت يعدها املكتب ادلويل ،وجب عليه يف هذه احلاةل اتباع التوجهيات الواردة يف اجلزء ب -1-الفقرة 3 4

البند  :1الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ
يتعني ذكر امس ادلوةل أو املنظمة ادلولية احلكوميدة الديت يكدون مكتهبدا مكتدب املنشدأ مثدل "اليداابن" أو
67
"الاحتدداد الورويب" أو لريهددا ويف حدداةل التفدداق عددىل مكتددب مشددرت بندداء عددىل املددادة (9رابعددا) مددن التفدداق أو
الربوتوكول ،فانه يتعني ذكر امس ادلوةل اليت تعزتم الطراف املتعاقدة املعنية انشاءها مثل "بنيلوكس"
77
املنشأ

واذا ما ُوجد أكرث من مودع واحد ،فانه يتعني بيان امس طرف متعاقد واحد حفسب يكون مكتبه مكتب

البند  :2املودع
الامس
اذا نن املودع خشصا طبيعيا ،فان الامس اذلي ّ
يتعني بيانه هو امس العدائةل (أو الامس الرئياد) والامس
ت ا البند (12أ) و(ب) 8 7
الشخيص (أو الثانوي) أو السامء الشخصية (أو الثانوية) للشخص الطبيعدي الديت يسد تعملها عدادة وابلرتتيدب املتبد
و(ج)
عادة واذا نن املودع خشصا معنوا ،فان الامس اذلي يتعني بيانه هو التسمية الرمسية الاكمةل للشخص املعنوي واذا
نن الامس يتكون من حروف لري احلروف الالتينية ،فان ذ الامس يُ َّبني منقول اىل احلروف الالتينية ابتباع نظام
احلروف الصوتية للغة الطلب ادلويل واذا نن املودع خشصا معنوا ،جاز الاس تعاضة عن النقل احلدريف برتمجدة اىل
لغة الطلب ادلويل

العنوان
ت ا البند (12د)

يُبني عنوان املودع بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسي وابلضافة اىل ذ  ،جيوز بيدان
97
رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان للربيد اللكرتوين

عنوان للمراسةل
 10 7اذا ذكر امس الوكيل وعنوانه يف البند  ،4فان لك التبليغات اليت يطلدب مدن املكتدب ادلويل ارسدالها اىل
املودع أو اىل صاحب التسجيل ادلويل ترسل اىل ذ العنوان واذا مل يَرد عنوان الوكيل يف البند  ،4فان مثل تكل
التبليغات ترسدل اىل عندوان املدودع الدوارد يف البندد (2ب) واذا تعدني ارسدال التبليغدات اىل عندوان أآخدر خدالف
العنوان املبني يف البند (2ب) ،جاز بيان عنوان للمراسةل حسب اختيار املدودع يف املسداحة اخملصصدة ذل ؛ وعددا
ذ  ،يتعني أن يرت احلزي املتاح حتت عنوان "عنوان للمراسةل" فارلا

رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان للربيد اللكرتوين
11 7

يتعني أن تكون أرقام الهاتف والفاكس وعنوان الربيد اللكرتوين ابمس الشخص اذلي يتعني عىل املكتدب
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ادلويل التصال به اذا احتاج اىل التصال ابملودع

الطلب املودع ابمس أكرث من مودع واحد
12 7
الرضورة
ت ا البند 13

اذا نن أكرث من مودع واحد ،فانه يتعدني ذكدر امس وعندوان لك مدودع واسد تخدام أوراق تمكيليدة عندد

 13 7واذا أودع الطلب ادلويل من طرف مودعني اثنني أو أكرث معا ونن للك مودع عنوان تختلف ،ومل يذكر
امس الوكيل أو عنوانه ومل يبني أي عنوان للمراسةل ،فدان التبليغدات ترسدل اىل عندوان املدودع املدذكور امسده أول يف
الطلب ادلويل

لغة املراسةل املفضةل
القاعدة "4 ")2(6

 14 7يف حدداةل ايددداع طلددب دويل ،جيددوز للمددودع بيددان أندده يرغددب يف تسددم التبليغددات مددن املكتددب ادلويل
ابلنلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية (بوض عالمة يف اخلانة املناس بة) ومن لري الرضوري وض عالمة يف تكل اخلانة
اذا رغب املودع يف تسم التبليغات ابللغة الديت أودع هبدا الطلدب ادلويل وجتددر الشدارة اىل أن ذ ينطبدق عدىل
التبليغات الصادرة من املكتدب ادلويل حفسدب وأمدا التبليغدات الصدادرة عدن املاكتدب الديت يكتفدي املكتدب ادلويل
ابحالهتا مثل اخطارات الرفض ،فاهنا ترسل ابللغة اليت تسلمها هبا من املكتب

بياانت أخرى
القاعدة ()4(9ب)" 15 7 "1اذا نن املودع خشصدا طبيعيدا ،جداز هل بيدان ادلوةل الديت يكدون أحدد مواطنهيدا واذا نن املدودع خشصدا
اعتبارا ،جاز بيان وضعه القانوين ابلضافة اىل امس ادلوةل اليت أنشئ فهيا (والوحدة القلميية داخل هذه ادلوةل حيد
و""2
ينص أي حمك عدىل تقددمي هدذه البيداانت يف الاسد امترة الديت تسد تخدم للطلدب ادلويل اذلي
نن ذ مناس با) ول ّ
خيض لالتفاق حرصا
 16 7ول يشرتط ذكر مثل هذه البياانت لري وارد يف التفاق أو الربوتوكول أو الالحئة التنفيذية املشرتكة ولكن
جيوز ادراهجا يف الطلب ادلويل هبدف استباق أية اعرتاضات قد تبدهيا الطراف املتعاقدة املعينة اليت تطالب هبا

البند  :3أهلية اليداع
القاعدة ()5(9أ)

 17 7اذا نن الطلددب ادلويل خيضدد (ابلاكمددل أو جزئيددا) لالتفدداق (ويددودع عددىل الاسدد امترة رمق  MM1أو
الاس امترة رمق  )MM3فانه يتعني عىل املودع وض عالمة يف خاندة واحددة مدن بدني اخلداانت " "1و" "2و" "3مدن
البند (3أ) ابتباع ترتيب للولوات عىل النحو التايل:
 اذا نن للمودع منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف البدل اذلي قدم الطلب ادلويل عدن طريدقمكتبه ،وجب وض عالمة يف اخلانة "،"1
 واذا مل يكن للمودع منشأة يف بدل طرف يف التفداق ،ونن هل حمدل اقامدة يف الدبدل اذلي قددم الطلدبادلويل عن طريق مكتبه ،وجب وض عالمة يف اخلانة "،"2
 واذا مل يكن للمودع منشأة ومل يكن هل حمل اقامة يف أي بدل طرف يف التفاق ونن من مدواطين الدبدلاذلي قدم الطلب ادلويل عن طريق مكتبه ،وجب وض عالمة يف اخلانة ""3
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القاعدة ()5(9ب)
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 18 7واذا نن الطلددب ادلويل خيض د للربوتوكددول حرصددا (وأودع عددىل الاس د امترة رمق  )MM2فاندده يتعددني أن
يتضمن أحد البياانت التالية املتعلقة ابرتبداط املدودع ابلطدرف املتعاقدد اذلي قددم الطلدب ادلويل عدن طريدق مكتبده
ابس تخدام اخلانة املناس بة أو املساحة املتاحة يف البند (3أ):
 أن املودع من مواطين ادلوةل الطرف (اذا نن الطرف املتعاقد دوةل)، وامس ادلوةل العضو يف املنظمة اليت يكون املودع من مواطنهيا (اذا نن الطرف املتعاقد منظمة)، وأن للمودع حمل اقامة يف ذ الطرف املتعاقد، وأن للمودع منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف ذ الطرف املتعاقدوجيب تقدمي بيان واحد من هذه البياانت حفسب وان نن جيوز ذكر املزيد ان رغب املودع يف ذ
 19 7وجيوز للمكتب اذلي يقدم الطلب ادلويل عدن طريقده أن يطلدب اثبدااتت اذا نندت هل أسد باب معقدوةل
للشك يف حصة البياانت املقدمة ويف العموم ،جيوز الافرتاض أن العنوان املذكور يف البند (2ب) هو عنوان منشدأة
املودع أو حمل اقامته وحىت وان نن هذا العنوان يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي قددم الطلدب ادلويل عدن طريدق
مكتبه ،فانه ل يزال من الرضوري وض عالمة يف خانة واحدة عىل القل من البند (3أ)؛ واذا مل يفعل ذ  ،فانه من
لري املمكن حتديد طبيعة أهلية املودع ليداع الطلب

القاعدة ()5(9ج)

 20 7ويف العموم ،فانه يكفي تقدمي املعلومات املفصةل يف اجلزء ب -2-الفقدرتني  17 7و( 18 7بدذكر امس دوةل
أو وض عالمة يف خانة) واذا ذكر املودع ،بوض عالمة يف اخلانة (اخلاانت) املناس بة من البند (3أ) ،أن هل منشأة أو
حمددل اقامددة يف أرايض الطددرف املتعاقددد اذلي قدددم الطلددب ادلويل عددن طريددق مكتبدده ،وأن عنواندده (كددام ورد يف
البند (2ب) ليس يف تكل الرايض ،وجب عدىل املدودع أن يبدني أيضدا ،يف البندد (3ب) ،عندوان منشدأته أو حمدل
اقامته يف تكل الرايض
 21 7وكام ورد يف اجلزء ب -2-الفقرة  ،1 4اذا أودع الطلب ادلويل مودعان أو أكرث معا ،فدان رشوط أهليدة
ايداع الطلب ادلويل جيب أن تكون مس توفاة ابلنس بة اىل لك مودع وابلتايل ،جيب تقدمي املعلومات املتعلقة بأهلية
لك مودع حي نن ذ مناس با؛ ويتعني ذكر هدذه املعلومدات يف الوراق التمكيليدة مدا مل تسد تخدم اسد امترة يعددها
املودع بنفسه

البند  :4تعيني وكيل
القاعدة ()4(9أ)""3
ت ا البند (12د)

 22 7اذا رغب املودع يف أن يكون ممثال دلى املكتدب ادلويل ،فانده يتعدني بيدان امس الوكيدل وعنوانده يف هدذا
اجلزء من الاس امترة ويتعني أن تكون املعلومات نفية للمتكني من ارسال املراسدالت اىل الوكيدل ويفضدل أن تشدمل
رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان الربيد اللكرتوين (انظر أيضا اجلزء ب -1-الفقرات من  1 9اىل )2 11
 23 7واذا نن امس الوكيل حمررا حبروف لري احلروف الالتينية ،وجب بيدان ذ الامس منقدول اىل احلدروف
الالتينية ابتباع نظام احلروف الصوتية للغدة الطلدب ادلويل واذا نن الوكيدل خشصدا معندوا ،جداز الاس تعاضدة عدن
النقل احلريف برتمجة اىل لغة الطلب ادلويل
 24 7ويعترب بيان امس الوكيل وعنوانه يف الطلب ادلويل نفيا ليصبح تعيينه انفذا؛ ول حاجة اىل ارسدال توكيدل
رمسي أو أية وثيقة منفصةل أخرى اىل املكتب ادلويل
 25 7وفامي يتعلق مبن جيوز تعيينه وكيال فان نظام مدريد ل يدنص عدىل أي رشط يتعلدق ابملدؤهالت املهنيدة أو
اجلنس ية أو املسكن أو القامة وما مل تس توف الرشوط العامة املتعلقة بتعيني الوكيل ،فان املكتب ادلويل يرسل نفة
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التبليغات اىل املودع

 26 7ومن شأن تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل أن خيول هل اختاذ اجراءات دلى املكتب ادلويل حفسدب وقدد
يصبح من الرضوري لحقا تعيني وكيل اضايف أو أكرث لختداذ اجدراءات دلى ماكتدب الطدراف املتعاقددة املعيندة اذا
أصدر ذ املكتب رفضا للحامية عىل سبيل املثال وخيض تعيني وكيل يف مثل هذه احلاةل لرشوط الطدرف املتعاقدد
املعين

البند  :5التسجيل السايس أو الطلب السايس
ا املادة )2(1
ب املادة )1(2
املادة )1(3
القاعدة ()5(9أ) و(ب)

القاعدة ()5(9ب)

 27 7جيددب أن يسددتند الطلددب ادلويل اذلي خيض د (ةيددا أو جزئيددا) لالتفدداق اىل تسددجيل عالمددة (أو اىل
تسجيالت عديدة للعالمة ذاهتا) من طرف مكتب املنشأ وجيوز أن يسدتند الطلدب ادلويل اذلي خيضد للربوتوكدول
حرصا سواء اىل تسجيل أجدراه مكتدب املنشدأ أو اىل طلدب تسدجيل أودع دلى ذ املكتدب؛ وابملثدل ،جيدوز أن
يستند اىل عدة طلبات أو عدة تسجيالت (أو اىل تشكيةل مهنا)
 28 7وجيب متيزي التسجيل السايس اذلي أجري دلى مكتب املنشأ عن طريق رمق التسجيل واترخيه ويتعني
أن ينظر اىل ذ التارخي ،بناء عىل القانون اذلي خيضد هل املكتدب املعدين ،بوصدفه اترخي التسدجيل اذلي ل يكدون
ابلرضورة التارخي اذلي جسل فيه املكتب العالمة يف جسهل ابلفعل فعىل سبيل املثال ،وبناء عىل القانون اذلي ينطبق
عىل املكتب املذكور ،اذا جسلت عالمة بتارخي اليداع فان ذ التدارخي هدو اذلي يتعدني ذكدره واذا اسدتند الطلدب
ادلويل اىل تسجيل أجري دلى مكتب املنشأ ،فانه ل يتعني ذكر رمق الطلب اذلي ترتب عليه التسجيل لن ذ قد
حيدث لبسا م الطلب السايس
 29 7وجيب أن يتضمن الطلب السايس املودع دلى مكتب املنشأ رمق الطلدب واترخي اليدداع ول جيدوز أن
يتضمن الطلب السايس هذه البياانت ال اذا نن الطلب ادلويل خيض للربوتوكول حرصا
 30 7واذا وجد أكرث من تسدجيل أسدايس واحدد أو أكدرث مدن طلدب أسدايس واحدد ،ونن احلدزي املتداح لدري
مناسب لبيان نفة الرقام والتوارخي ،فانه يتعني (ما مل تس تخدم اس امترة أعدها املدودع) بيدان تدكل الديت حتمدل أقددم
التوارخي يف البند  5ويذكر ما بقي مهنا يف ورقة تمكيلية

البند  :6املطالبة ابلولوية
املادة )2(4

 31 7جيوز املطالبة بأولوية ايداع سابق بناء عدىل املدادة  4مدن اتفاقيدة ابريدس وعدادة مدا يكدون ذ اليدداع
السابق الطلب السايس أو الطلب اذلي ترتب عليه التسجيل السايس بيد أنه جيوز أن يكون أيضا:
 طلبا أآخر قدم يف بدل طرف يف اتفاقية ابريس أو يف دوةل عضو يف منظمة التجارة العاملية وان مل تكنهذه الخرية طرفا يف اتفاقية ابريس1؛
 -أو طلبا أودع بناء عىل معاهدة ثنائية أو متعددة الطدراف أبرمدت بدني بددلان احتداد ابريدس ،ويعدادل

1

يرج ذ اىل أن أعضاء منظمة التجارة العاملية ملزمون بناء عىل املادة  )1(2من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية
املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) ابلمتثال للامدة  4من اتفاقية ابريس بيد أن أعضاء احتاد مدريد اذلين ليسوا أعضاء يف
منظمة التجارة العاملية ،لري ملزمني ابلعرتاف بأآاثر املطالبة ابلولوية اليت تستند اىل طلب أودع يف دوةل عضو يف منظمة
التجارة العاملية وليست طرفا يف اتفاقية ابريس ولكن ،يتعني عىل مكتب املنشأ عدم رفض نقل مثل تكل املطالبة وال فان
ادلوةل املع ّينة اليت تكون عضوا يف منظمة التجارة العاملية لن تمتكن من الوفاء ابلزتاماهتا املتعلقة ابلعرتاف ابملطالبة
ابلولوية

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
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2

القاعدة ()4(9أ)""4

ايداعا وطنيا عادا
 32 7واذا جددرت املطالبددة ابلولويددة ،وجدب بيددان امس املكتددب الددوطين أو القلميددي اذلي أودع دليدده الطلددب
السابق عالوة عىل اترخي اليداع ورمق الطلب (ان نن متوفرا) وليست هنا حاجة اىل نسخة من اليداع السابق
 33 7واذا طالب املودع بأولوية أكرث من ايداع سابق واحد ومل يكن احلزي املتاح مناسد با لبيدان نفدة البيداانت
املنشودة (ال اذا اس تخدم املودع اس امترة يعدها بنفسه) ،تعدني أن تُبدني التدوارخي السدابقة يف البندد  6عدىل أن تبدني
البياانت املتبقية يف ورقة تمكيلية
 34 7واذا مل يتعلق اليداع السابق بلك السل واخلدمات املدذكورة يف البندد  10مدن اسد امترة الطلدب ادلويل،
تعني بيان السل واخلدمات اليت ينطبق علهيدا الطلدب السدابق يف البندد  6واذا ذكدرت عددة ايدداعات سدابقة حتمدل
توارخي تختلفة ،تعني بيان السل واخلدمات اليت تتعلق بلك ايداع

القاعدة "1")2(14

القاعدة "1")2(14

 35 7ويعترب املكتب ادلويل أي مطالبة بتارخي الولويدة تسد بق اترخي التسدجيل ادلويل بدأكرث مدن سد تة أشدهر
وأهنا مل تكن ،ويعم املودع ومكتب املنشأ بذ وابلتايل فان مثل ذ التارخي ل يددون يف السدجل ادلويل ووفقدا
للامدة (4ج)( )3من اتفاقية ابريس ،اذا نن اليوم الخري من همةل الس تة أشهر اليت تبدأ من اترخي املطالبدة ابلولويدة
هو يوم ل يكون فيه مكتب املنشأ مفتوحا لس تالم الامتسات تقدمي الطلبات ادلولية ،فان همةل الس تة أشهر متدد اىل
حد يوم العمل الول التايل يف مكتب املنشأ اذا نن التسجيل ادلويل يتضمن التارخي اذلي اس تم فيه مكتب املنشدأ
الالامتس املذكور؛ وابملثل ،اذا نن التسجيل ادلويل يتضمن التارخي اذلي اس تم فيده املكتدب ادلويل الطلدب ادلويل
أو اترخيا لحقا ،ونن أآخر يوم من همةل الس تة أشهر هو يوم ل يكون فيه املكتب ادلويل مفتوحا للجمهور ،فان همةل
الس تة أشهر متدد اىل حد يوم العمل الول التدايل يف املكتدب ادلويل (وفدامي يتعلدق بتدارخي التسدجيل ادلويل ،انظدر
اجلزء ب -2-الفقرات من  1 12اىل )6 12
 37 6وكام ورد يف اجلزء ب -2-الفقرات من  3 12اىل  ،6 12يؤرخ التسجيل ادلويل بعد التارخي اذلي اس تم
فيه مكتب املنشأ الطلب ادلويل بسبب بعض العيدوب أو بسدبب حدالت التدأخر واذا ترتدب عدىل ذ أن يدؤرخ
التسجيل ادلويل بعد أكرث من س تة أشهر من اترخي أية مطالبة ابلولوية ،فان املطالبة ابلولوية سد تنتفي ولدن يددون
املكتب ادلويل أية بياانت فامي يتعلق ابلولوية

البند  :7العالمة
القاعدة ()4(9أ)""5

 37 7جيب ادراج صورة مس تنسخة عن العالمدة يف اخلاندة (أ) مدن البندد  7يف الاسد امترة و ّ
يتعدني أن تكدون
النسخة عبارة عن رمس بياين ثنايئ البعاد (ومن مضهنا النسخة الفوتوغرافية) للعالمة وجيب أن تكون هدذه الصدورة
املس تنسخة مطابقة للعالمة كام تبدو يف الطلب السايس أو التسجيل السدايس وعدىل وجده اخلصدوص ،اذا نندت
العالمة الواردة يف التسجيل السدايس أو الطلدب السدايس ابللدونني السدود والبديض ،وجدب أن تكدون الصدورة
املس تنسخة املدرجة يف الطار ابللونني السود والبيض كذ واذا نندت العالمدة الساسد ية ابللدوان ،وجدب أن
تكون الصورة املس تنسخة املدرجة يف هذه اخلانة ابللوان أيضا
 38 7ويبلغ جحم الطارات املدرجة يف هذا البند من اس امترة الطلب  8مس ×  8مس وهو احلجدم العدادي لنرشد
عالمة يف جريدة الويبو للعالمات ادلوليدة واذا اسد تخدم املدودع اسد امترة أعددها بنفسده ،وجدب أن تكدون الصدورة
املس تنسخة للعالمة حبجم يناسب الطار ،أي أنه جيب أل يتعددى جحمهدا  8مس ×  8مس وابلضدافة اىل ذ  ،اذا
2

ويرج ذ اىل املادة 4أ( )2من اتفاقية ابريس وعىل هذا الساس ،يقيد املكتب ادلويل املطالبات ابلولوية الواردة يف
الطلبات املودعة دلى مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية للحصول عىل العالمة التجارية لالحتاد الورويب

ب 26 2

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

قدددم املددودع صددورتني مس تنسددختني للعالمددة ،وفقددا للفقددرة  43 7مددن اجلددزء ب ،-2-وجددب أن تدددرج الصددوراتن
املس تنسختان يف الصفتة ذاهتا
 39 7وجيب أن تكون الصدورة املس تنسدخة (الصدور املس تنسدخة) نفيدة الوضدوح لغدراض التددوين والنرشد
والخطار واذا نن المر خالف ذ  ،فان املكتب ادلويل يعترب الطلب ادلويل تخالفا للصول
 40 7وجيوز كتابة الصورة املس تنسخة (الصور املس تنسخة) ابلآةل الاكتبة أو طبعها أو الصداقها أو اس تنسداخها
بأي وسائل أخرى تتوقف عىل ما خيتاره املودع وحسدب مدا يقدرره مكتدب املنشدأ ومبدا أن الصدورة املسد تخدمة يف
النرش قد اس تنسخت بواسطة املسح الضويئ لس امترة الطلب ،فان العالمة تنرش يف اجلريدة ابلشدلك اذلي وردت
عليه يف الاس امترة متاما فاذا ننت العالمة مكتوبدة عدىل الاسد امترة ابلآةل الاكتبدة حفسدب ،فدان ذ مدا سد يظهر يف

اجلريدة

ت ا البند (9أ)

ت ا البند (9ب)

 41 7واذا أرسل الطلب بواسطة الفاكس ،وجب أيضدا ارسدال الصدفتة الصدلية مدن الاسد امترة الرمسيدة الديت
وردت فهيا الصورة املس تنسخة للعالمدة اىل املكتدب ادلويل ويتعدني ارسدال الصدفتة املدذكورة حفسدب ،وجيدب أل
يرسل الطلب ابلاكمل اذ قد يظن أنه طلب جديد وجيب أن تتضمن الصفتة بياانت نفية (رمق الطلب السايس أو
التسجيل السايس أو الرمق الشاري للمكتب الوارد يف الطلدب ادلويل) للدمتكن مدن حتديدد الطلدب ادلويل؛ وجيدب
عىل أن يوق املكتب الصفتة أيضا وعند ارسال تأكيد ابس تالم التبليغ بواسطة الفاكس ،يذكّر املكتب ادلويل املكتب
اذلي أرسهل برضورة ارسال الصفتة الصلية اليت وردت فهيدا العالمدة ول يرشدع املكتدب ادلويل يف حفدص الطلدب
حىت يس تم الصل أو حىت متر همةل شهر منذ اس تالم الوثيقة ابلفاكس م الخذ ابلتارخي الس بق ويعود ذ اىل أن
املكتب ادلويل ل يس تطي اكتشاف بعض اخملالفات ال اذا اس تم صورة مس تنسخة وا ة للعالمة وابلتايل ،يتعدني
عىل مكتب املنشأ أن حيرص عىل ارسال الصل دون تأخري (ويفضل ارساهل يف اليوم ذاته اذلي يرسل فيه الفداكس)
هبدف جتنب هذه الآاثر السلبية ابلنس بة اىل املودع

أنواع خاصة من العالمات
 42 7اذا ننت العالمة من النوع لري املألوف (مثل العالمة ثالثية البعاد أو العالمة الصوتية) ،فانه يتعدني أن
تكون الصورة املس تنسخة املدرجة يف اخلانة (أ) مطابقة متاما للدرمس البيداين للعالمدة الدوارد يف الطلدب السدايس أو
التسجيل السايس واذا ننت صورة العالمة الواردة يف الطلب السايس أو التسجيل السايس عبارة عدن منظدور
لعالمة ثالثية البعاد أو عبارة عن تدوين موس يقي تقليدي أو وصف كتايب لعالمة صدوتية ،فدان ذ مدا يتعدني أن
يرد يف اخلانة (أ) املندرج حتت البند  7ويتعني ادراج أي وصدف اضدايف للشدلك البيداين للعالمدة يف اطدار البندد 9
(انظر اجلزء ب -2-الفقرة  53 7وأما الشاكل لري البيانية لتكل العالمات (من قبيل عينات لعالمات ثالثية البعاد
أو تسجيالت لعالمات صوتية) فال جيب ادراهجا

التسجيل ادلويل ابللوان
املادة )3(3
القاعدة ()4(9أ)""7

 43 7اذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة وننت الصدورة املس تنسدخة للعالمدة الدواردة يف التسدجيل
السايس ابللونني السود والبيض (لن مكتب املنشأ مل ينص عىل التسجيل أو النرش ابللوان ،عىل سدبيل املثدال)
وجب ادراج صورة مس تنسدخة للعالمدة ابللدوان يف اخلاندة (ب) اىل جاندب الصدورة املس تنسدخة ابللدونني السدود
والبيض املدرجة يف اخلانة (أ) وال تعني تر اخلانة (ب) فارلا

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
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اخلصائص املعيارية
القاعدة ()4(9أ)""6

 44 7اذا رغب املودع يف أن تعترب العالمة عالمة ابلحرف العادية ،فانه يتعني أن يض عالمة يف اخلانة (ج)
والعالمة الواردت بأحرف عادية يه يف بعض البدلان ما يسم بدـاصطالح "العالمدة اللفظيدة" الديت تقابلهدا العالمدة
"التصويرية" وهذا العالن ل يلزم مكتب الطرف املتعاقد املعني أو حمامكه قانوان حيث أهنا تمتت حبريدة حتديدد الآاثر
(ان وجدت) املرتتبة عن مثل ذ العالن يف أراضهيا وجيوز لها عىل وجه اخلصوص ،أن تعترب أن العالمة ليسدت
ذات خصائص معيارية اذا ننت تشمل عنا مثل احلرنت اليت ل تعترب معيارية يف اللغة (اللغات) املس تخدمة يف
أرايض ذ الطرف املتعاقد
 45 7ول يتعني وض عالمدة يف هدذا الطدار اذا نندت العالمدة تشد متل عدىل أحدرف خاصدة أو عدىل عندا
تصويرية وابلر من أن املكتب ادلويل لن يشكك يف أي اعالن يتعلق خبصائص معيارية فعىل املودع أن يدر أنه
اذا اعترب مكتب الطرف املتعاقدد املعدني أن العالمدة ليسدت ذات خصدائص معياريدة فانده جيدوز هل أن يصددر قدرارا
ابلرفض حبجة أن التسجيل ادلويل يشمل عالمتدني (احدداهام بدأحرف عاديدة والخدرى بدأحرف خاصدة) أو أن ندوع
امحلاية املنشودة لري واحض مثال

القاعدة ()4(9أ)""7اثنيا

 46 7واذا ننت العالمة الواردة يف الطلب السايس أو التسجيل السايس تتكون من لون واحد أو تشدكيةل
من اللوان ،فانه يتعني بيان ذ بوض عالمة يف الطار املناسب ول يؤثر ذ عىل جواز رفض الطدرف املتعاقدد
املعني منح امحلاية حبجة أن مثل تكل العالمات لري معرتف هبا بناء عىل قوانينه

البند  :8املطالبة ابللوان
املادة )3(3
القاعدة ()4(9أ)""7

القاعدة ()4(9ب)""4

 47 7اذا طالب املودع ابللون كعنرصد ممدزي للعالمدة يف الطلدب السدايس أو التسدجيل السدايس فانده يتعدني
ادراج تددكل املطالبددة يف الطلددب ادلويل بوضد عالمددة يف الطددار املناسددب ،وجيددب بيددان اللددون أو تشددكيةل اللدوان
ابللكامت وجيوز املطالبة أيضا ابللون يف الطلب ادلويل ابلر من أنه ل يوجد أي مطلب مماثل يف التسجيل ادلويل
أو الطلددب ادلويل واذا مل يكددن مطلددب مماثددل يف التسددجيل ادلويل أو الطلددب ادلويل ،وجددب أن تكددون العالمددة
الساس ية ابللون أو بتشكيةل اللوان املطالب هبا يف الطلب ادلويل ويف هناية املطاف ،اذا طالب املودع ابللون فانه
جيوز هل ابلضافة اىل ذ  ،تقدمي بيان ابللكامت بشأن الجزاء الرئيس ية من العالمة اليت تمتزي بذ اللون وذ فامي
يتعلق بلك لون مطالب به (انظر أيضا اجلزء ب -2-الفقرة)78 7

البند  :9بياانت متنوعة
(أ )
القاعدة ()4(9أ)""12

 48 7اذا ننت العالمة تتكون ةيا أو جزئيا من حروف لري احلروف الالتينية أو من أرقام لري الرقام العربية
أو الرومانية ،وجب كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أو كتابة هذه الرقام بأرقام عربية وجيدب أن تمت د الكتابدة
حبروف لتينية م الكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويل

(ب)
القاعدة ()4(9ب)""3

النقل احلريف

الرتمجة

 49 7اذا ننت العالمة تتكون ةيا أو جزئيا من ةامت ميكن ترمجهتا ،فانه جيوز تقدمي مثل تكل الرتمجة وجيوز
أن تكون الرتمجة ابلنلكزيية و/أو ابلفرنس ية و/أو ابلس بانية بغض النظر عن لغة الطلب ادلويل ويعد توفري الرتمجدة
خيارا ابلنس بة اىل املودع وهيدف اىل استباق مطالبات مكتب الطرف املتعاقد ّ
املعدني اب ّلرتمجدة ول يتحقدق املكتدب

دليل التسجيل ادلويل للعالمات
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ادلّ ويل من حصّة ترمجة العالمة ول يسأل املودع عن غياب ّالرتمجة ول يرتمج العالمة بنفسه
القاعدة ()4(6ب)

(ج)

بيان أن العالمة ل ميكن أن ترتمج

 50 7اذا رأى املودع أن اللكمة أو اللكامت الواردة يف العالمدة ل ميكدن أن تدرتمج (أي أهندا ةدامت مركّبدة مدن
حمض خياهل) فانه جيوز هل بيان ذ بوض عالمة يف اخلانة املناس بة ويقصد بذ اسدتباق مطالبدة ماكتدب ّ
الطدرف
املعني ّ
املتعاقد ّ
ابلرتمجة أو ببيان يؤكّد اس تتاةل ّالرتمجة

(د)

خاص من العالمات
نوع أو صنف ّ

القاعدة ()4(9أ)" "8اىل  51 7اذا ننت العالمة ثالث ّية البعاد أو عالمة صوت ّية أو عالمة جامع ّية أو عالمة رقابة أو عالمة ضدامن ،فانده
ّ
سدايس أو يف
""10
يتعني بيان ذ بوض عالمة يف اخلانة املناس بة ول جيوز بيان ذ ال اذا ورد ذ يف التّسدجيل ال ّ
سايس حفسب
الطلب ال ّ
 52 7واذا تعلّق ّ
الطلب بعالمة جامع ّية أو عالمدة رقابدة أو عالمدة ضدامن ،فدان تعلداميت اسد تخدام العالمدة ل
الطلب ادلّ ويل بيد أنه جيدوز ّ
يتعني ارسالها اىل املكتب ادلّ ويل بصحبة ّ
تُشرتط كجزء من ّ
ادلويل ول ّ
للطدرف
الطلب ّ
ابلدرفض مدن ذ ّ
املتعاقد ّ
الطدرف
املعني أن يطلب ايدداع مثدل تدكل التعلداميت ومدن أجدل اسدتباق صددور قدرار ّ
املتعاقدد ،جيدوز للمدودع أن يرسددل الواثئدق املطلوبدة مبددارشة اىل مكتدب ذ ّ
الطدرف املتعاقددد حاملدا يسد تم شددهادة
التّسجيل ادلّ ويل

(ه)
القاعدة ()4(9أ)""11
القاعدة ()4(9ب)""6

وصف العالمة

 53 7اذا نن الطلب السايس أو التسجيل السدايس يتضدمن وصدفا للعالمدة ،جداز ادراج الوصدف ذاتده يف
املساحة املناس بة اذا نن مكتب املنشأ يقتيض ذ وجيوز أن يبني ذ الوصف أن العالمة من نوع مل يرد يف قامئة
النواع أو الصناف املدذكورة يف الاسد امترة (انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرة  )51 7مثدل العالمدة الهولوغراميدة رشط أن
يكددون ذ البيددان واردا يف الطلددب السددايس أو التسددجيل السددايس واذا نن هددذا الوصددف ال دوارد يف الطلددب
السايس أو التسجيل السايس حمررا بلغة أخرى خالف لغة الطلب ادلويل ،وجب حترير الوصدف الدوارد يف هدذا
البند بلغة الطلب ادلويل
 54 7واعتبارا من  1نومفرب  ،2017س يكون املودع قادرا عىل ادراج وصف للعالمة يف الطلب ادلويل مل يُدرج
أو خيتلددف عددام ُأدرج يف الطلددب أو التسددجيل السددايس وس د يتيح ذ للمددودع ادراج الوصددف الددالزم لسددتيفاء
متطلبات بعض الطراف املتعاقدة مثل املتطلبات اليت تقتيض وصفا للعالمة املكونة من حمارف لري معيارية وتفدادي
أشاكل الرفض املؤقت لري الرضورية

(و)

العنا اللفظية يف العالمة

 55 7يربز املكتب ادلويل (ابلعامتد عىل الصورة املس تنسخة الدواردة يف البندد  )7مدا يعتدربه العندا اللفظيدة
الساس ية يف العالمة وتُدرج هذه العنا يف قاعدة بياانت مرصدد مدريدد وتسد تخدم يف الخطدارات واملراسدالت
هبدف تأكيد التسجيل ادلويل املرتتب عىل ذ واذا ننت العالمة ذات خصائص خاصة أو خبط اليد ،فان املكتب
ادلويل قد خيطئ يف قراءة اللكدامت أو احلدروف وعدالوة عدىل ذ  ،اذا تضدمنت العالمدة جدزءا كبدريا مدن العندا
اللفظية (أي اذا ننت عبارة عىل ملصق عىل سبيل املثال) ،فان العنا الديت يتعدني ابرازهدا قدد ل تكدون وا دة
وعىل هذا الساس ،قد يرغب املودع يف بيان ما يعتربه عندا لفظيدة أساسد ية يف عالمتده لدري أن هدذه البيداانت
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تقدم عىل سبيل العالم ول يراد مهنا احداث أثر قدانوين ول يتعدني تقددمي هدذه البيداانت اذا نن املدودع قدد وضد
عالمة يف خانة البند  7املتعلق ابلحرف العادية

(ز)
القاعدة ()4(9ب)""5

التخيل عن حق

 56 7اذا نن املودع يرغب يف التخيل عن حاميدة أي عنرصد لفظدي يف العالمدة ،تعدني وضد عالمدة يف اخلاندة
املناس بة وبيان العنرص أو العنا اليت يتخىل عن حاميهتا والغرض من ذ هو استباق أية مطالدب مدن الطدراف
املتعاقدة املعينة ابدراج ذ التخيل يف السجل ادلويل واذا نن ذ الدتخيل مددرجا يف الطلدب ادلويل ،وجدب أن
يتعلق ابلتسجيل ادلويل باكمهل فال ميكن ادراج ذ التخيل ابلنس بة اىل بعض الطراف املتعاقدة املعينة حفسب
 57 7وليس افتقار الطلب السايس أو التسجيل السايس اىل ذ العالن ابلتخيل أمرا همام أمدا اذا اشد متل
الطلب السايس أو التسجيل السايس عىل اعالن ابلتخيل فان ذ ل يلزم املودع ابدراجه يف الطلدب ادلويل ول
ميكن تقدمي العالن ابلتخيل ما أن يسجل املكتب ادلويل العالمة

البند  :10السل واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل
القاعدة ()4(9أ)""13

 58 7جيب بيان أسامء السل واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة وجيب مجعها وفقا للصناف
املناس بة للتصنيف ادلويل للسل واخلدمات ،وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أصناف
هذا التصنيف وجيدب بيدان السدل واخلددمات بلكدامت دقيقدة ،وحيبدذ أن تدرد ابللكدامت الدواردة يف القامئدة الجبديدة
للتصنيف ادلويل وعند الرضورة ،يتعني اس تخدام ورقة تمكيلية ووض عالمة يف اخلانة املناس بة
 59 7وجيوز أن تكون قامئة السل واخلدمات أضيق نطاقا من القامئة املدرجة يف الطلب السايس أو التسجيل
السددايس ولكندده ل جيددوز أن تكددون أوسد نطاقددا أو تشددمل سددلعا وخدددمات تختلفددة ول يعددين ذ أن تسد تخدم
املصطلتات ذاهتا؛ بل جيب أن تكون املصطلتات املس تخدمة يف الطلدب ادلويل معدادةل للمصدطلتات املسد تخدمة
يف التسجيل السايس أو الطلب السايس أو مضن نطاقها
 60 7وجيب أن يتحقق املنشدأ مدن أن نفدة السدل واخلددمات املدرجدة يف القامئدة مشدموةل ابلسدل واخلددمات
الدواردة يف الطلددب السددايس أو التسددجيل السددايس يك يدمتكن مددن اصدددار العددالن املشددار اليدده يف اجلددزء ب-2-
الفقرة  78 7ويتعني عىل املكتب أيضا التحقق من حصة التصنيف وادراج السل واخلدمات وامجل بيهنا هبدف جتنب
التجاء املكتب ادلويل اىل اخطاره بأية تخالفة يف هذا الصدد (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  3 9اىل )13 9

القاعدة ()4(9أ)""13

 61 7وجيوز أن يتضمن الطلب ادلويل حرصا لقامئة السدل واخلددمات ابلنسد بة اىل طدرف واحدد أو أكدرث مدن
الطراف املتعاقدة املع ّينة ويتعني بيان مثل ذ احلرص يف البند (10ب) وجيوز أن يكدون احلرصد تختلفدا ابلنسد بة
اىل الطراف املتعاقدة اخملتلفة ويؤخذ احلرص بعني الاعتبار ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد املعني واذلي يدف عنه رمس
فردي عند حساب مبلغ ذ الرمس ويف املقابل ،فان احلرص ل يدؤثر عدىل الرسدوم الضدافية املسد تح َقة ّلدلفد ويف
احلاةل اليت يُلمتس فهيا احلرص ابلنس بة اىل نفة الطراف املتعاقددة املعيندة ،فدان السدل واخلددمات املدذكورة يف البندد
(10أ) تدرج يف التّسجيل ادلّ ويل وجيوز أن تكون حم ّل تعيني لحق

القاعدة ()4(6أ)

 62 7وجيوز أن تُرفق ابلطلب ادلويل ترمجدة اىل الانلكزييدة أو الفرنسد ية أو السد بانية ،حسدب احلدال ،لقامئدة
السل واخلدمات ور أن املكتب ادلويل لري ملدزم بقبدول مثدل تدكل الرتمجدة كرتمجدة حصيتدة (انظدر اجلدزء ب-2-
الفقرة  ،)2 16ال أهنا قد تساعده يف التحقق من أهنا تعرب عن نواا املودع ل س امي اذا ننت القامئة الواردة يف الطلب
السايس أو التسجيل السايس حمررة بلغة خالف الانلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية

ب 30 2
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البند  :11الطراف املتعاقدة املعينة
القاعدة ()4(9أ)""15

 63 7يتعني بيان ادلول أو املنظامت اليت ينشد املودع حامية العالمة فهيا بوض عالمة يف اخلاانت املناس بة مدن
البند  11واذا اس تخدم املودع اس امترة أعدها بنفسه ،تعني أن يكتب أسامء الطراف املتعاقدة املراد تعييهنا
 64 7وجيوز كتابة امس طرف متعاقد مل ختصص هل خانة يف الاس امترة الرمسية بسدبب مصدادقته أو انضداممه اىل
التفاق أو الربوتوكول بعد طب الاس امترة ،رشيطة دخول املصادقة أو الانضامم حزي النفاذ
 65 7واذا صددادقت دوةل أو منظمددة مع ّينددة عددىل الددنص املعددين أو انضددمت اليدده ومل يدددخل قدرار املصددادقة أو
الانضامم حزي النفاذ بعد ،فانه جيوز ملكتب املنشأ أن يلغدي التعيدني وأن يعدم املدودع بدذ ؛ وبددل مدن ذ  ،جيدوز
للمكتب أن يسأل املودع هل يرغب يف الغاء التعيني أو يفضل وض الالامتس جانبا واعتباره متسلام يف اترخي دخدول
املصادقة أو الانضامم حزي النفاذ
 66 7ول جيوز تعيني سوى ادلول أو املنظامت الطراف يف معاهددة ابذلات (التفداق أو الربوتوكدول) بوصدفها
أطرافا متعاقدة يكون مكتهبا مكتب املنشأ واذا ننت ادلوةل أو املنظمة اليت يع ّيهنا املودع
وحده،

 -طرفا يف الربوتوكول وحده ونن الطرف املتعاقد اذلي يكدون مكتبده مكتدب املنشدأ ،طرفدا يف التفداق

 أو دوةل طرفدا يف التفداق وحدده ونن الطددرف املتعاقدد اذلي يكدون مكتبدده مكتدب املنشدأ ،طرفددا يفالربوتوكول وحده،
 أو مل تكن طرفا سواء يف التفاق أو الربوتوكول،فان املكتب ادلويل يعترب التعيينات أهنا مل تكن ويعم املودع بذ

بيان لغة اثنية (اذا نن الاحتاد الورويب معيّنا)
القاعدة ()5(9ز)""2

 67 7اذا نن الاحتاد الورويب مع ّينا يف طلدب دويل ،وجدب عدىل املدودع بيدان لغدة معدل اثنيدة ملكتدب تدكل
املنظمة املتعاقدة ،ابلضافة اىل لغة الطلب ادلويل وجيب اختيار اللغة املبينة من بني اللغات الرمسية اسدس ملكتدب
الاحتاد الورويب للملكية الفكرية ويه النلكزيية والفرنس ية والملانية واليطالية والس بانية وفامي يتعلق بتعيني الاحتاد
الورويب لحقا ،ميكن الاطالع عىل اجلزء ب -2-الفقرة 9 37
 68 7وتس تخدم هذه اللغة الثانية حرصا ةغة تقدم هبا الطراف الغري دعوى الاعرتاض واللغاء ملكتب الاحتاد
الورويب للملكية الفكرية
 69 7واذا نن الاحتاد الورويب مع ّينا ومل يرد بيان لغة اثنية أو نن لري حصيح فان ذ ل مين املكتب ادلويل
من امليض قدما ابلتسجيل ادلويل واخطار مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية بذ ويف هدذه احلداةل ،يرسدل
مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية اخطدارا ابلدرفض املؤقدت يسدتند اىل هدذا السدبب ،ويتعدني عدىل صداحب
التسجيل اس تدرا أس باب هذا الرفض أمام املكتب املذكور مبارشة

املطالبة ابلقدمية (اذا ننت الاحتاد الورويب مُعينا)
القاعدة ()5(9ز)""1

 70 7بناء عىل نظام الاحتاد الورويب للعالمات التجاريدة ،جيدوز لصداحب العالمدة املسدجةل يف احددى ادلول
العضاء يف الاحتداد الورويب أو ابلنسد بة الهيدا ،يدودع طلبدا لتسدجيل عالمدة ممداثةل دلى مكتدب الاحتداد الورويب
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للملكية الفكرية ابلنس بة اىل السل واخلدمات اليت تغطهيدا العالمدة السدابقة ،املطالبدة بأقدميدة تدكل العالمدة السدابقة
ابلنس بة اىل ادلول العضاء املعنية ويمتثل الثر املرتتب عىل املطالبة ابلقدمية اذا ما ختىل صاحب العالمة التجاريدة
لالحتاد الورويب عن العالمة السابقة أو أبطلها ،يف اس مترار متتعه ابحلقوق ذاهتا كام لو ننت العالمة السابقة ل تدزال
مسجةل
ت ا املادة 4

 71 7وجيددب عددىل املددودعني ال دراغبني يف املطالبددة ابلقدميددة ابلنس د بة اىل تعيددني الاحتدداد الورويب بندداء عددىل
بروتوكول مدريد ،بيان العنا التالية يف اس امترة رمسية منفصةل ) (MM17ترفق ابس امترة الطلب ادلويل:
 لك دوةل عضو مت تسجيل العالمة السابقة فهيا أو ابلنس بة الهيا، والتارخي اذلي بدأ فيه .ان التسجيل، ورمق التسجيل املعين، والسل واخلدمات اليت جسلت لها العالمة السابقة 72 7وفامي يتعلق مبعاجلة املكتب ادلويل ملطالب القدمية وتختلف الجراءات املرتتبة عدىل مثدل تدكل املطالدب
(مثل السحب أو الرفض أو اللغاء) ،انظر ب -2-الفقرات من  1 101اىل 4 101

اعالن النية عىل اس تعامل العالمة
القاعدة ()5(9و)

 73 7اذا أخطر طرف متعاقد معني بناء عىل الربوتوكول ،املددير العدام للويبدو وفقدا للقاعددة  )2(7بأنده يلدمتس
اعالن النية عىل اس تعامل العالمة عىل اس امترة منفصةل تعني عليه أن ُيرفق هذا العدالن ابلطلدب ادلويل وجيدب أن
ميتثل املودع لية رشوط اضافية يطلهبا ذ الطرف املتعاقد فامي خيص اللغة أو توقي العالن فقد يشدرتط الطدرف
املتعاقد بوجه خاص أن يوق املودع العالن بنفسه
 74 7واذا نن الطرف املتعاقد يشرتط اعالن النية عىل اس تعامل العالمة بناء عىل القاعدة  )2(7ولكدن بددون
املطالبة ابدراج العالن يف اس امترة منفصةل ،فانه ل تكون هنا أي وورة للقيام بأي اجراء خاص حيث أن البيان
الوارد يف اس امترة الطلب ادلويل يُبني أن املودع عندما يعني ذ الطرف املتعاقد ،امنا يعلن عن النية عدىل اسد تعامل
العالمة بنفسه أو أهنا ستس تعمل مبوافقدة منده يف أرايض ذ الطدرف املتعاقدد ابلنسد بة اىل السدل واخلددمات الديت
يغطهيا الطلب ادلويل

البند  :12توقي املودع أو وكيهل
القاعدة ()2(9ب)

 75 7جيوز ملكتب املنشأ أن يطالب املودع أو وكديهل بتوقيد الطلدب ادلويل أو أن يسدمح هلدام بدذ
املكتب ادلويل ابنتفاء التوقي يف البند 12

ت ا البند 7

 76 7وجيوز أن يس تعاض عن توقي املودع أو وكيهل َ
خبامت ويف هدذه احلداةل ،ل حاجدة اىل بيدان امس الشدخص
الطبيعي اذلي اس تخدم خامته ابحلروف وفامي يتعلق ابلتبليغات اللكرتونية ،جيوز أن يسد تعاض عدن التوقيد بطريقدة
تعريف حيددها املكتب ادلويل

ت ا البند (11أ)""2

ول هيدغ

البند  :13تصديق مكتب املنشأ وتوقيعه
القاعدة ()2(9ب)
القاعدة ()5(9د)""1

 77 7جيب أن يوق مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل وأن يصدق عىل التارخي اذلي اسد تم فيده الامتسدا بتقددمي
الطلب ادلويل (أو التارخي اذلي يفرتض أنه تسم فيه الطلب (انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  2 8و ))4 8ويعتدرب هدذا
التارخي همام لنه يصبح من حيث املبدأ اترخي التسجيل ادلويل (انظر اجلزء ب -2-الفقدرة  )1 12وجيدب أن يصددق
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مكتب املنشأ أيضا عىل بعض الوقائ عن العالقة القامئة بني الطلب ادلويل والتسجيل السايس أو الطلب السايس
 78 7وجيب أن يتضمن البند  13من اس امترة الطلب اعالان من مكتب املنشأ يؤكد ما ييل:
القاعدة ()5(9د)""2
أن مودع التسجيل ادلويل هو ذاته صاحب التسدجيل السدايس أو املدودع الدوارد امسده يف
(أ)
الطلب السايس املذكور يف البند  5واذا أودع عدة مودعني طلبا دوليدا معدا ،وجدب أن يكوندوا معدا أيضدا أحصداب
القاعدة 8
التسجيل السايس أو أن يكونوا مودعي الطلب السايس؛
القاعدة ()5(9د)""4
(ب) وأن العالمة املبينة يف البندد  7يه ذاهتدا العالمدة املبيندة يف التسدجيل السدايس أو الطلدب
السايس الوارد يف البند 5؛ واذا مسح مكتب املنشأ ابجراء تعديل عىل العالمة (سواء أثناء مرحةل تقدمي الطلدب أو
بعدد التسدجيل) جدداز اصددار اعدالن رشيطددة أن تكدون العالمددة حمدل الطلدب ادلويل يه العالمددة ذاهتدا الدواردة يف
التسجيل السايس أو الطلب السايس عندما يصدق مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل؛
القاعدة
(ج) وأن الطلددب ادلويل وردت فيده أحددد البيدداانت التاليددة ،وأن البيدداانت نفسددها واردة أيضددا يف
()4(9أ)"("7اثنيا) ،"9"-التسجيل السايس أو الطلب السايس:
(()5د)""3
 بيان بأن العالمة عبارة عن لون أو تشكيةل من اللوان بيان بأن العالمة يه عالمة ثالثية البعاد أو عالمة صوتية أو عالمدة جامعيدة أو عالمدةتصديق أو عالمة ضامن؛
 ووصف للعالمة ابللكدامت (عدىل أن يكدون مدن املفهدوم أن أي وصدف يدرد يف الطلدبادلويل جيب أن حيرر بلغة الطلب ادلويل)؛
وأن املطالبة يه ذاهتا الواردة يف الطلب ادلويل يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممدزي للعالمدة
(د)
القاعدة ()5(9د)""5
يف الطلب السايس أو التسجيل السايس ،أو أن العالمة الواردة يف الطلب السدايس أو التسدجيل السدايس يه
يف الواق ابللون أو بتشكيةل اللوان املطالب هبا يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممدزي للعالمدة يف الطلدب ادلويل مدن
لري أن تكون حمل مطالبة يف الطلب السايس أو التسجيل السايس؛
وأن السددل واخلدددمات املبينددة يف الطلددب ادلويل تشددملها قامئددة السددل واخلدددمات الدواردة يف
(ه )
الطلب السايس أو التسجيل السايس عند تصديق مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل؛ أي أنده جيدب أن تدرد نفدة
القاعدة ()5(9د)""6
السل واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل سواء يف القامئة الواردة يف التسجيل السايس أو الطلب السايس أو جيب
أن تندرج مضن مصطلح أوس يرد يف تكل القامئة؛ وجيوز أن تكون قامئة السل واخلدمات الدواردة يف الطلدب ادلويل
أضيق نطاقا من القامئة الواردة يف التسجيل السايس أو الطلب السايس
القاعدة ()5(9ه)

 79 7واذا استند الطلب ادلويل اىل طلبني أو تسجيلني أساس يني أو اىل عدة طلبات أساس ية أو تسجيالت
أساس ية ،فانه ل جيوز اصدار العالن املشار اليه سابقا ال اذا ننت البياانت الواردة يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب)
و(ج) و(د) يف الفقرة  78 7من اجلزء ب -2-تنطبق عىل لك طلب من هذه الطلبات وفامي يتعلق ابلبيان الوارد يف
الفقرة الفرعية (ه) ،جيوز أن يصدر مكتب املنشأ هذا العالن رشيطة أن تشمل السل واخلدمات الواردة يف الطلب
السايس (الطلبات الساس ية) أو يف التسدجيل السدايس (التسدجيالت الساسد ية) السدل واخلددمات الدواردة يف
الطلب ادلويل

القاعدة ()2(9ب)
ت ا البند 7

 80 7وجيب أن يوق مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل وجيوز أن يكون التوقي خبط اليد أو مطبوعا أو تختوما
أو جيوز الاس تعاضة عن التوقي خبغ ويف مثل هذه احلاةل ،ل يس تلزم المر بيان امس الشخص الطبيعي املسد تعمل
خمته ابلحرف ول يتحقق املكتب ادلويل من حصة التوقيعات؛ وامنا يتأكد فقط من وجودها ويكفي أل تكون خاندة
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التوقي يف الاس امترة فارلة ليعترب املكتب ادلويل أن رشط التوقي مس توىف؛ فاخلانة الفارلة يه وحدها اليت سد تؤدي
اىل تخالفة واذا ُحول الطلب اىل املكتب ادلويل ابلوسائل اللكرتونية ،فانه يس تعاض عدن التوقيد بطريقدة للتعريدف
يتفق علهيا م املكتب ادلويل
 81 7ويطب العالن اذلي يوقعده مكتدب املنشدأ واذلي يشدري اليده اجلدزء ب -2-الفقدرة  78 7عدىل الاسد امترة
الرمسية ويعترب توقي مكتب املنشأ عىل الاس امترة دلةل عىل حصة العالن واذا ورد مثال يف الطلب ادلويل وصدف
أو بيان يشمهل العالن ولكنه لري وارد يف التسجيل السايس أو الطلب السايس ،أو اذا نن الطلب ادلويل يضدم
سلعا وخدمات ل يشملها التسجيل السايس أو الطلب السدايس ،فدان املكتدب ل ميكنده القيدام بدذ وجيدب أن
يطلب املكتب من املودع تصحيح أي تناقض (ويكون ذ مدثال حبددف الوصدف أو البيدان أو النقداص مدن قامئدة
السل واخلدمات لتصبح مشموةل ابلقامئة الواردة يف التسجيل السايس أو الطلب السايس) ول يرسل الطلدب اىل
املكتب ادلويل حىت يغ ذ
 82 7ويتعني أن يدقق مكتب املنشأ يف حمتوى الاس امترة ،وهذا الجراء ووري لتفادي أيدة تخالفدات يكدون
مسؤول عهنا (انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  18 9و )19 9ول يتعدني أن يدؤخر هدذا الجدراء بددون موجدب ارسدال
الطلب اىل املكتب ادلويل حيث أن التأخري قد يؤثر عىل اترخي التسجيل ادلويل (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )2 12

ورقة حساب الرسوم
يتعني قراءة الفقرات التالية م املالحظدات العامدة الدواردة يف اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن  1 8اىل 14 8
بشأن تسديد الرسوم اىل املكتب ادلويل
القاعدة ()4(9أ)""14

83 7
التعلاميت؛

جيب أن يُبني يف ورقة حساب الرسوم الواردة يف الاس امترة الرمسية ما ييل:
 اذن ابقتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من احلسداب املفتدوح دلى املكتدب ادلويل وحتديدد َمدن أصددر-

أو مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلف و َمن يدف

الرسوم املس تحقة
 84 7الرسوم املس تحقة مقابل ايداع طلب دويل يه الرمس السدايس ورمس تمكدييل أو فدردي واحدد أو أكدرث
حبسب الطراف املتعاقدة املعينة ورمبا رمس اضايف واحد أو أكرث حبسب عدد أصناف السل واخلدمات اليت يشملها
الطلب
املادة )2(8

 85 7وتنص املادة  )2(8من التفاق واملدادة  )2(8مدن الربوتوكدول عدىل أن الرسدوم املسد تحقة مقابدل الطلدب
ادلويل تشمل ما يأي:
 رسام أساس يا؛ ورسام تمكيليا عن لك طرف متعاقد معني؛ -ورسام اضافيا عن لك صنف من السل واخلدمات بعد الصنف الثالث

ب املادة )7(8

 86 7وم ذ  ،تنص املادة  )7(8من الربوتوكول عىل أنه جيوز للطرف املتعاقد أن يعلدن أنده يرغدب يف تسدم
رمس فردي بدل من تسم نصيب من اليراد النامج عن الرسوم التمكيلية والضافية لري أن املادة (9سادسا)(()1ب)
تبطل العالن الصادر بناء عدىل املدادة  )7(8يف مدا يتعلدق ابلعالقدات املتبدادةل بدني الطدراف املتعاقددة يف لك مدن
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التفاق والربوتوكول فاذا نن الطرف املتعاقد املعني اذلي أصدر العالن طرفا يف التفاق والربوتوكدول ونن الطدرف
املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ طرفا يف النصني أيضا ،فانه يرتتدب عدىل املدادة (9سادسدا)(()1ب) (انظدر
اجلزء أ -الفقرة  )21 4وجوب دف الرسوم الضافية والتمكيلية وليس الرمس الفردي

القاعدة )3(34

القاعدة (5اثنيا)

يقسم الرمس اىل قسطني ،يُسددد القسدط
 87 7وجيوز أن يطالب الطرف املتعاقد اذلي يشرتط رسام فردا أن ّ
الول منه عند ايداع الطلدب ادلويل ويُسددد القسدط الثداين يف اترخي لحدق ُحيددد وفقدا للقدانون املطبدق يف أرايض
الطرف املتعاقد املعين ومن حيث املامرسة ،يُسدد القسط الثداين عنددما يكدون املكتدب املعدين مقتنعدا بدأن العالمدة
مؤهةل للحامية وبعبارة أخرى ،يعد تسديد القسط الثداين مدن الدرمس الفدردي ممداثال لتسدديد رمس تسدجيل الطلدب
الوطين ويف مرحةل ايداع الطلب ادلويل ،يمتثل الثر العميل الوحيد املرتتب عىل هذا الرشط يف أن املبلغ املس تحق
لدلف يساوي القسط الول من الرمس الفدردي وعنددما يصدبح القسدط الثداين مدن الدرمس مسد تحقا خيطدر املكتدب
ادلويل صاحب التسجيل ادلويل بذ واذا مل يسدّ د صاحب التسجيل القسط الثاين من الرمس الفردي يف غضون
املهددةل املدددّ دة يف اخطددار املكتددب ادلويل ،يشددطب املكتددب ادلويل التسددجيل ادلويل يف السددجل ادلويل فددامي خيددص
الطرف املتعاقد املعين وخيطر صاحب التسجيل والطرف املتعاقد بذ
(87 7اثنيا) وابماكن املودع اذلي مل يتقيّد ابملهمةل املدّ دة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةل
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّدد هبدا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،تسدديد الدرمس املسد تحق والدرمس
اخلاص مبواصةل الجراءات وملزيد من التفاصديل عدن تددبري مواصدةل الجدراءات ،انظدر اجلدزء ب ،1-الفقدرات مدن
(6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5
 88 7وفامي ييل الرسوم املس تحقة مقابل الطلب ادلويل ابجياز:
 الرمس السايس؛ والدددرمس الفدددردي ابلنسددد بة اىل تعيدددني لك طدددرف متعاقدددد معدددني أصددددر العدددالن ذا الصدددةل(انظر اجلزء ب  -2 -الفقرة  )86 7ومعني بناء عىل الربوتوكدول ابسد تئناء اذا نن ذ الطدرف املتعاقدد املعدني دوةل
ملزتمة (أيضا) ابلتفاق ونن مكتب املنشأ مكتب دوةل ملزتمة (أيضا) ابلتفاق (جيب دف رمس تمكدييل ابلنسد بة اىل
مثل ذ التعيني)؛
 ورمس تمكييل ابلنس بة اىل لك طرف متعاقد معني ل يدف هل أي رمس فردي؛ورمس اضايف ابلنس بة اىل لك صنف من السل واخلدمات بعد الصنف الثالث؛ واذا ننت لك الطدراف
حتصل عهنا الرسوم الفردية فان الرمس الضايف ل يطالب به ابلنس بة الهيا
املتعاقدة املعينة ّ
 89 7وقد أدرجت مبالغ الرسوم الساس ية والتمكيلية والضافية يف جدول الرسوم وجتدر الشارة اىل أن مبلدغ
الرمس السايس يتوقف عىل ايداع العالمة ابللون من عدمه؛ واذا ننت الصورة املس تنسخة للعالمة أو احدى هدذه
الصور املس تنسخة ابللون (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )43.7وجدب تسدديد رمس أعدىل وتدرد مبدالغ الرسدوم الفرديدة
احلالية عىل موق الويبو اللكرتوين حتت عنوان العالمات التجارية/نظام مدريد/الرسوم /حاس بة الرسوم ويتيح املوق
املذكور أيضا حاس بة رسوم تأخذ نفة التغيريات املتعلقة بتعيني الطراف املتعاقددة وعددد أصدناف السدل واخلددمات
بعني الاعتبار (ومن مضهنا احلد من قامئة السل واخلدمات ابلنس بة اىل أطراف متعاقدة خاصة)

ختفيض الرسوم لفائدة املودعني من البدلان القل منوا
 90 7يطالب املودعون اذلين ميلكون منشأة صناعية أو جتارية حقيقيدة وفعليدة أو حمدل اقامدة يف أحدد الدبدلان
القل منوا (وفقا للقامئة اليت وضعهتا المم املتتدة) ،أو يكونون من مواطين تكل البدلان ويودعون طلباهتم ادلولية عن
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طريق مكتب العالمات التجارية يف ذ البدل بوصفه مكتب املنشأ ،بدف  ٪10حفسب مدن مبلدغ الدرمس السدايس
ويدددددرد ذ يف جددددددول الرسدددددوم وأدرج يف حاسددددد بة الرسدددددوم املتاحدددددة عدددددىل موقددددد مدريدددددد اللكدددددرتوين
><www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
 91 7وحتتفظ المم املتتدة بقامئة البدلان القل منوا وترشف عىل حتدياها ابنتظام وميكن الاطالع علهيا يف املوق
اللكرتوين للمم املتتدة عىل العنوان التدايل >www.un.org< :وابلمداكن الاطدالع عدىل القامئدة يف موقد الويبدو
اللكرتوين عىل العنوان التايل<www.wipo.int/ldcs/en/country>:

ادلف ابلقتطاع من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل
 92 7اذا نن ادلف يغ ابقتطاع املبلغ املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،فانه يتعني وض عالمة
يف اخلانة املدرجة يف اجلزء (أ) من ورقدة حسداب الرسدوم؛ وعدالوة عدىل ذ  ،يتعدني بيدان صداحب احلسداب ورمق
احلسدداب والطددرف اذلي يصدددر التعلدداميت ابلسددحب واذا اتبعددت هددذه الطريقددة لدلفد فدال حاجددة اىل بيددان املبلددغ
املسحوب ومن مزاا ادلف هبذه الطريقة تفادي ارتاكب أية تخالفة اذا ننت الرسوم لري حصيتة كام حس هبا املودع أو
وكيهل ومن املمكن م ذ اصدار تعلاميت للمكتب ادلويل لسحب مبلغ حمدد من احلساب املفتدوح دليده ويف هدذه
احلاةل يتعني بيان التفاصديل الديت تقدود اىل املبلدغ الاكمدل املددفوع يف اجلدزء (ب) مدن ورقدة حسداب الرسدوم وبيدان
التعلاميت لسحب ذ املبلغ من احلساب املفتوح دلى الويبو يف اجلزء (ب) من الورقة ذاهتا

ادلف بطرق أخرى خالف الاقتطاع من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل
 93 7جيب بيان املبلغ الاكمل املدفوع يف الطار املناسب من اجلزء (ب) من ورقة حساب الرسوم وابلضافة
اىل ذ  ،يتعني بيان املبدالغ املدفوعدة وابلحدرى عددد الرسدوم املدفوعدة يف احلدزي املتداح مدن ذ اجلدزء مدن ورقدة
حساب الرسوم هبدف مساعدة املكتب ادلويل عىل اكتشاف اخلطأ اذا نن مجموع املبلغ خاطئا
 94 7ويتعددني بيددان هويددة الطددرف اذلي يدددف (املددودع أو الوكيددل أو مكتددب املنشددأ) يف احلددزي املناسددب مددن
اجلزء (ج) من ورقة حساب الرسوم ومن املهم بيان الطدرف اذلي يقدوم ابدلفد نظدرا لن املكتدب ادلويل سد يخطر
ذ الطرف اذا تبني هل أن املبلغ املدفوع لري نف أو س يعيد هل املبلغ املدفوع ةيا أو جزئيا اذا ما اعترب الطلب كدام
لو مت التخيل عنه ،أو كام مل يكن طلبا أو كام لو نن مسحواب
 95 7واذا مل تدف الرسوم عن طريق مكتب املنشأ ،فانه يتعني أن يلفت املكتب انتباه املودع اىل أن التسجيل
ادلويل لن يتحقق قبل أن يتسم املكتب ادلويل الرسوم الرضورية وليس من املطلوب من مكتدب املنشدأ أن يتأكدد
من سداد املبلغ وان نن جيوز هل القيام بذ اذا ارتأى مصلتة يف ذ ويطلب مثال احلصول عىل وصل صادر عن
املكتب ادلويل قبل نقل الطلب ادلويل
 96 7ويتعني بيان الطريقة اليت تدف هبا الرسوم (انظر اجلزء ب -1-الفقرة  )5 8بوض عالمة يف اخلانة املناس بة
من اجلزء (ج) من ورقة حساب الرسوم

الالامتس املرسل قبل الوان بشأن الطلب ادلويل
بناء عىل التفداق ،ميكدن أن يسدتند الطلدب ادلويل اىل تسدجيل عالمدة مدوندة يف جسدل مكتدب املنشدأ
18
حفسب واذا اس تم مكتب ما الامتسا بتقدمي طلب دويل خيضد (حرصدا أو يف جدزء منده) لالتفداق قبدل أن يسدجل
العالمة اليت يستند الهيا الطلب ادلويل ،فان املكتب يعترب الالامتس سابقا لوانه ويغ كيفية تناول مثل ذ الالامتس
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عىل الوجه التايل
القاعدة ()1(11أ)

القاعدة ()1(11ب)
القاعدة ()1(11ج)

اذا نن الطلب ادلويل خيض لالتفاق حرصا ،فال ميكن حفصه ابلنس بة اىل أي من البدلان املعينة قبل أن
28
تسجل العالمة الساس ية وابلتايل فان مكتب املنشأ يض الطلب ادلويل جانبا اىل حني تسجيل العالمة الساس ية
ويعترب الالامتس حينئذ كام لو نن قد مت تسلمه يف التارخي اذلي جسلت فيه العالمة الساس ية يف جسل مكتب املنشأ
ابلفعل وتعترب هذه املامرسدة شدائعة بنداء عدىل التفداق ويف بعدض الحيدان يدرت املودعدون يف ادلول الديت تسدجل
ماكتهبا طلبات للحامية يف أراضهيا برسعة نسبية أو اليت تنص قوانيهنا عدىل اجدراء معجدل اذا مدا اعدزتم املدودع ايدداع
الطلب ادلويل عىل أساس التسجيل الوطين ،أن من املالمئ أن يقوم يف نفس اليوم ابرسال طلب اىل مكتب املنشدأ
بشأن تسجيل أسايس والامتس لتقدمي طلب دويل اىل املكتب ادلويل فور تسجيل العالمة الساس ية
واذا نن الطلب ادلويل خيض التفاق والربوتوكول ،فدان الالدامتس ل يعدد سدابقا قبدل لوانده فدامي يتعلدق
38
ابلتعيينات اليت أجريت بنداء عدىل الربوتوكدول وابلتدايل فدان مكتدب املنشدأ مطالدب بشدطب التعييندات الديت ختضد
لالتفاق والسامح بفحص لطلب ادلويل بوصفه طلبا خيض للربوتوكول حرصا ما مل يطلب املودع احة بدأن يفحدص
الطلب كام لو نن خيض للك من التفاق والربوتوكول ويف هذه احلاةل الخرية ،فانه ل ميكن حفص الطلب ادلويل ال
بعد تسجيل العالمة الساس ية؛ ويفحص ابلتايل حسب ما ورد يف الفقرة أعاله
اذا حددذفت التعيينددات الدديت أجريددت بندداء عددىل التفدداق ،فددان اترخي التسددجيل ادلويل يصددبح ابلنس د بة
48
للطراف املتعاقدة اليت عينت بناء عىل الربوتوكول التارخي اذلي تسم فيه مكتب املنشأ الامتس تقدمي الطلدب ادلويل
(رشيطة أن يكون املكتب ادلويل قد تسم الطلب ادلويل خالل شهرين من ذ التارخي ،وم مراعاة أي تخالفة مدن
شأهنا التأثري يف اترخي التسجيل ادلويل) وجيوز أن تصبح البدلان اليت حذف تعييهنا (بناء عىل التفاق/حمل تعيينات
لحقة بناء عىل القاعدة  24فور تسجيل العالمة الساس ية ،وتطبيق أحاكم القاعدة  )6(24املتعلقدة ابلتدارخي الفعديل
للتعيني الالحق ومن هجة أخرى ،اذا المتس املودع احة معاجلدة الطلدب بنداء عدىل التفداق والربوتوكدول ،حبيدث
يرت مكتب املنشأ الطلب اىل حني تسجيل العالمة الساس ية ،فان التارخي الفعديل لاكفدة التعييندات يصدبح التدارخي
اذلي جسلت فيه العالمة ابلفعل يف جسل مكتب املنشأ (رشيطة أن يكون املكتدب ادلويل قدد تسدم الطلدب ادلويل
خالل شهرين من ذ التارخي ،وم مراعاة أي تخالفة من شأهنا التأثري عىل التارخي التسجيل ادلويل)
ويتعني عىل الشخص اذلي يرغب يف ايداع طلدب دويل تكدون بعدض التعييندات فيده خاضدعة لالتفداق
58
والخرى للربوتوكول ومل يسجل مكتب املنشأ بعد عالمته الساس ية ،أن يوازن بني املاسن واملساوئ النسدبية الديت
ينطوي علهيا هذان املساران قبل ايداع الامتس دلى مكتب املنشأ لتقدمي الطلب ادلويل
وتنطبق الفقرات من  1 8اىل  5 8الواردة يف اجلزء ب 2-يف لك احلالت اذا اسدتند الطلدب ادلويل اىل
68
طلب وان نن يستند أيضا اىل تسجيل ول ميكن حفصده كدام لدو نن طلبدا دوليدا خيضد (حرصدا أو يف جدزء منده)
لالتفاق اىل أن يفيض الطلب (أو لك طلب) اىل تسجيل وابماكن املودع أن يقدرر بددل مدن ذ حدذف الشدارة
اىل الطلب واىل السل واخلدمات اليت يرتبط هبا
78

ول تثار هذه املشالك اذا نن الطلب ادلويل خيض حرصا للربوتوكول

اخملالفات الواردة يف الطلب ادلويل
اذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل املرسل اليه حيتوي عىل تخالفة ،وجب عليه أن يبلغ ذ للك
19
من مكتب املنشأ واملودع ويتوقف تلكيف مكتب املنشأ أو املودع مبسؤولية تصحيح اخملالفة ،عىل طبيعة اخملالفة
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وتنقسم اخملالفات اليت يتطلب تصحيحها اتباع قواعد تختلفة اىل ثالثة أنواع تختلفة يه:
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل واخلدمات، واخملالفات املتعلقة ببيان السل واخلدمات، -واخملالفات الخرى

اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل واخلدمات
تتوقف مسؤولية تصنيف السل واخلدمات وجتميعها كام تدرد يف الطلدب ادلويل يف املطداف الخدري عدىل
39
املكتب ادلويل ،علام بأن عليه أن حياول حل أي خالف م مكتب املنشدأ وهدو اذ يفعدل ذ  ،امندا يصدبح ابماكنده
التدخل دلى مكتب املنشأ بتوفري املعلومات املناس بة للمودع
القاعدة ()1(12أ)

ا املادة )1(4
ب املادة ()1(4ب)
القاعدة ()1(12ب)

واذا رأي املكتب ادلويل أنه مل يغ جتمي السل واخلدمات يف الصنف أو الصناف املالمئدة أو اذا مل تكدن
49
مس بوقة برمق الصنف أو الصناف أو اذا نن الرمق خاطئا ،فانده يقددم اقرتاحده اخلداص وخيطدر مكتدب املنشدأ بدذ
ويرسل نسخة اىل املودع واذا نن من املمكن تصنيف سلعة أو خدمة معينة يف أكرث من صنف واحدد ومل يبدني ال
صنف واحد من الصناف املنطبقة ،فان املكتب ادلويل ل يعد ذ تخالفة ويفرتض يف هذه احلاةل أن الشارة ختص
السلعة أو اخلدمة املدرجة مضن ذ الصنف حفسب بيد أن هذا التفسدري ل يلدزم الطدرف املتعاقدد املعدني بتتديدد
نطاق حامية العالمة
ويُبد َدني أيضددا يف الخطددار مبلددغ الرسددوم الواجددب تسددديدها ،عنددد الاقتضدداء ،بسددبب التعددديل املقددرتح
59
التصنيف والتجمي واذا رأى املكتب ادلويل أن السل واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تنمتدي اىل عددد أكدرب مدن
أصناف التصنيف ادلويل مما هو ُم َبني يف الطلدب ادلويل ،فانده يُطالدب املدودع بتسدديد رسدوم اضدافية و/أو رسدوم
فردية لتغطية الصناف الضافية وزادة عىل ذ  ،جيب تسديد مبلغ (حمدد يف البند  4من جدول الرسوم) هبدف
تغطية معل املكتب ادلويل يف جتمي السل واخلدمات واعادة تصنيف اللكامت الدواردة يف الصدناف اخلاطئدة ولكدن
اذا نن املبلغ الجاميل املس تحق بناء عىل هذا البند أقل من املبلدغ املددد يف جددول الرسدوم ( 150فدرناك سويرسدا
حاليا) ،فان هذا املبلغ ل يكون مس تحقا
ويتحمددل لك مددن املكتددب ادلويل ومكتددب املنشددأ املسددؤولية الاكمددةل بشددأن الجدراءات الدديت تتبد هددذا
69
الخطار واملعلومات املقدمة اىل املودع متكنه من التدخل دلى مكتب املنشأ لري أن املكتب ادلويل ل ميكنده قبدول
أية اقرتاحات يقدهما هل املودع مبارشة

القاعدة )2(12

وجيوز ملكتب املنشأ أن يبلّغ رأيه بشأن الصديغة املقرتحدة للتصدنيف والتجميد اىل املكتدب ادلويل خدالل
79
ثالثة أشهر من اترخي تبليغه الاقرتاح وجيوز أن يكون املودع هو مصدر هذا الرأي أو أن يتشلك بتأثري منه اذ أنده
قد يتدخل دلى مكتب املنشأ أو قد يسأل عن رأيه عىل اثر املعلومات اليت اس تلمها من املكتدب ادلويل بيدد أنده ل
يلزم مكتب املنشأ بتبليغ رأيه بشأن الاقرتاح

القاعدة )3(12

واذا مل يرسل مكتب املنشأ أي رأي بشأن الاقرتاح خالل شدهرين مدن اترخي الخطدار بده ،وجدب عدىل
89
املكتب ادلويل أن يرسل اىل مكتب املنشأ واملودع اشعارا يذكرهام فيه ابلقدرتاح ول يدؤثر ارسدال هدذا الشدعار يف
همةل الشهر الثالثة املشار الهيا يف الفقرة أعاله

القاعدة  )4(12اىل ()6

وجيوز للمكتب ادلويل حسب اقرتاحه أو تعديهل أو تأكيده اذا بلّغ مكتب املنشأ رأيه بشأن الاقرتاح ،ونظر
99
املكتب ادلويل يف ذ الرأي وجيب عىل املكتب ادلويل أن خيطر مكتدب املنشدأ بدذ وأن يعدم املدودع يف نفدس
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القاعدة ()7(12ج)
القاعدة ()7(12أ) و(ب)
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الوقت واذا قرر املكتب ادلويل تعديل اقرتاحه وجب عليه أن يبني يف الخطار هبذا المر أي تغيري قدد يدنجم عدن
ذ يف مبلغ الرسوم املس تحقة واذا حسب املكتب ادلويل اقرتاحه ،فان أي مبلغ اضايف مطالب بده سدابقا ل يكدون
مس تحقا واذا دُف هذا املبلغ فانه يرد للطرف اذلي دفعه
 10 9وجيب تسديد أية رسوم اضافية قد تنجم عن اعادة التصنيف املقرتحة:
 اذا مل يُبلددغ مكتددب املنشددأ أي رأي بشددأن اق درتاح املكتددب ادلويل خددالل أربعددة أشددهر مددن اترخيالخطار بذ الاقرتاح؛
 أو اذا بلّددغ مكتددب املنشددأ رأا خددالل ثالثددة أشددهر مددن اترخي اخطددار املكتددب ادلويل ابختدداذ قدرارلتعديل اقرتاحه أو تأكيده
واذا مل تسدد تكل الرسوم خالل املهةل املقررة ،الطلب ادلويل يعترب مرتون ويف هذه احلداةل ،خيطدر املكتدب ادلويل
مكتب املنشأ ويعم املودع بذ واذا قرر املودع حسب صنف واحد أو أكرث من الطلب ادلويل بدل من دف رسوم
فردية اضافية أو رسوم اضافية ،تعني عىل مكتب املنشأ ابالغ هبذا القرار للمكتب ادلويل
 11 9ويبني ما س بق أن املودع ل يس تطي أن يبق سلبيا دامئا فعندما يكون املبلغ الضايف للرسدوم مسد تحقا
ويس تم تذكريا من املكتب ادلويل بعد شهرين من تسم الخطار الول ،يتعني عليده أن يتددخل دلى مكتدب املنشدأ
ليعرف ما اذا نن مكتب املنشأ يعزتم تبليغ رأيه بشأن الاقرتاح كام يتعني عليه أن يتأكد من اس تالم املكتب ادلويل
املبلغ الضايف أو التعلاميت بشأن حسب صنف واحد أو أكرث قبل انقضاء املهةل املقدررة وقدد يكدون مدن الفضدل يف
بعض الحيان دف املبلغ مبارشة اىل املكتب ادلويل حىت وان وافق مكتب املنشأ عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا اىل
املكتب ادلويل

القاعدة )8(12

 12 9واذا اعترب الطلب ادلويل مرتون نتيجة لعدم دف املبلغ الضايف للرسوم ،فان املكتب ادلويل يدرد الرسدوم
املسددة عن هذا الطلب اىل الطدرف اذلي دفعهدا بعدد خصدم مبلدغ يعدادل نصدف مبلدغ الدرمس السدايس املسد تحق
للتسجيل ابللونني السود والبيض

القاعدة ()8(12اثنيا)

 13 9واذا نن الطلب ادلويل يتضمن انقاصا من قامئة السل أو اخلدمات فدامي يتعلدق بأحدد الطدراف املتعاقددة
املعينة أو أكرث (انظر الفقرات  59 7اىل  61 7من اجلزء ب  ،)2يفحص املكتب ادلويل النقاصات من أجل ضدامن
أن السل واخلدمات املبيَّنة مصنفة ومجمعة ابلطريقدة السدلمية مبوجدب التصدنيف ادلويل للسدل واخلددمات مد تطبيدق
اجراء الفحص ذاته ا َّ
ملبدني أعداله (الفقدرات  4 9اىل  9 9مدن اجلدزء ب  )2ومد ذ  ،لدن يفحدص املكتدب ادلويل
دخول السل واخلدمات يف اطار القامئة الرئيس ية لن تكل املسأةل ترج اىل ماكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة واذا مل
يمتكن املكتب ادلويل من مج السل واخلدمات املبيَّنة يف النقاص من الطلب ادلويل (أو ابلصيغة املعددَّةل عقدب أي
تبليغات م مكتب املنشأ مبوجب الفقرات  4 9اىل  9 9من اجلدزء ب  )2يصددر تخالفدة ويف حدال عددم اسد تدرا
اخملالفددة يف غضددون ثالثددة أشددهر مددن اترخي الخطددار هبددا ،فددان النقدداص يعتددرب عددىل أندده ل حيتددوي عددىل السددل
واخلدمات املعنية

القاعدة )9(12

(13 9اثنيا) واذا قدم املكتب ادلويل اقرتاحا بشدأن تصدنيف السدل واخلددمات وجتميعهدا ،فانده يسدجل العالمدة تبعدا
للتصنيف والتجمي الصحيتني من وهجة نظره ،سواء بلغ مكتب املنشأ رأيه بشأن الاقرتاح أو مل يبلغه

اخملالفات املتعلقة ببيان السل واخلدمات
القاعدة )1(13

 14 9اذا رأى املكتب ادلويل أن ةمة مس تخدمة يف قامئة السل واخلدمات لامضة للغايدة لغدراض التصدنيف
أو لري قابةل للفهم أو لري حصيتة لغوا ،وجب عليده أن خيطدر مكتدب املنشدأ بدذ ويعدم املدودع يف الوقدت ذاتده
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وجيوز أن يقرتح ةمة بديةل أو أن يقرتح الغاء اللكمة اخملالفة
القاعدة ()2(13أ)

 15 9وجيوز ملكتب املنشأ أن يقدم اقرتاحا يس هتدف تصحيح اخملالفة خدالل ثالثدة أشدهر مدن اترخي الخطدار
وجيوز أن يبلغ املودع رأيه للمكتب أو جيوز للمكتب أن يسع ملعرفة أآراء املودع واذا نن اقرتاح املكتب مقبدول أو
اذا وافق املكتب عىل قبول أي اقرتاح تقدم به املكتب ادلويل ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن يغدري اللكمدة اخملالفدة
وفقا ذل واذا نن اقرتاح مكتب املنشأ مقبول ولكنه تخالف للصول فامي يتعلق بتصدنيف السدل واخلددمات ،فدان
الجراء املبني أعاله يطبق (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  3 9اىل )13 9

القاعدة ()2(13ب)

 16 9واذا مل يقدم أي اقرتاح مقبول للمكتب ادلويل يف املهةل املقررة ،ابلماكن الاختيار بدني حلَدني اذا حددد
مكتب املنشأ الصنف اذلي ينبغي أن تصنف فيه هذه اللكمة من وهجة نظره وجب عىل املكتب ادلويل أن يدذكر يف
التسجيل ادلويل اللكمة كام وردت يف الطلب ادلويل وجيب أن حيتوي التسجيل ادلويل عدىل بيدان يفيدد أن اللكمدة
املذكورة حسب رأي املكتب ادلويل يه لامضة للغاية لغراض التصنيف أو لري مفهومة أو لري حصيتة من الناحية
اللغوية ،حسب احلال واذا مل حيدد مكتب املنشأ أي صنف ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن يلغدي اللكمدة وخيطدر
بذ مكتب املنشأ ويعم املودع يف الوقت ذاته

تخالفات أخرى
 17 9ل تصحح بعض اخملالفات عن طريق املودع وامندا عدن طريدق مكتدب املنشدأ حفسدب ولكدن فدامي يتعلدق
ابخملالفات الخرى ،فان الالحئة التنفيذية تنص عىل الزتام مكتب املنشأ أو املودع بتصحيحها

اخملالفات اليت ينبغي أن يصححها مكتب املنشأ
القاعدة )4(11

 18 9من اخملالفات ما ينبغي ملكتب املنشأ أن يصححها خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ عهنا واذا مل تصحح
فان الطلب ادلويل يعترب مرتون وجيب اخطار مكتب املنشأ بذ وجيب اعالم املودع بذ الخطار

القاعدة ()4(11أ)

 19 9وتق مسؤولية تصحيح اخملالفات التالية عىل مكتب املنشأ اذ أنه يتعني عليه عددم ارسدال الطلدب ادلويل
اذلي حيتوي عىل مثل تكل العيوب اىل املكتب ادلويل:
(أ) اذا مل يقدم الطلب عىل الاس امترة الرمسية الصحيتة أو مل ُيكتب ابلآةل الاكتبة أو مل يُطب أو مل يوقعده
مكتب املنشأ؛
(ب) واذا مل يتسم املكتدب ادلويل الصدورة الصدلية للصدفتة الديت وردت فهيدا العالمدة يف حداةل ارسدال
الطلب اليه ابلفاكس (انظر اجلزء ب -1-الفقرة )6 2؛
(ج) ويف حاةل وجود تخالفات بشأن أهلية املودع ليداع الطلب ادلويل؛ فقد يظهر من املعلومات الواردة
يف الطلب عىل سبيل املثال ،أن املودع ل يس تويف الرشوط املنصوص علهيدا يف املدادة  )3(1مدن التفداق أو املدادة
 )1(2من الربوتوكول ،حسب احلال ،فامي يتعلق مبكتب املنشأ اذلي أودع الطلدب عدن طريقده (انظدر اجلدزء ب-2-
الفقرتني  2 2و )3 2وهذا ما حيدث اذا ّبني املودع عىل سبيل املثال (يف البند (3أ)) أن هل منشأة أو حمل اقامة يف
أرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ بيامن يكدون عنوانده (املدذكور يف البندد (2ب)) خدارج تدكل
الرايض أو اذا مل يقدم أي عنوان حتت البندد (3ب) (انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرة  )20 7أو أن العندوان املقددم يقد
أيضا خارج تكل الرايض أو أن عنوان املودع يق يف أرايض ذ الطرف املتعاقد ولكنه مل يبني ما اذا نندت أهليدة
املودع تستند اىل منشأة أو اىل حمل اقامة؛
(د) واذا مل يتوفر عنرص واحد أو أكرث من العنا التالية يف الطلب اذلي تسلمه املكتب ادلويل:

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

ب 40 2

اىل )21 7؛

-

بياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية املودع ،وتكون نفية لالتصال به أو بوكيهل؛
وبيدداانت بشددأن ارتبدداط املددودع مبكتددب املنشددأ (انظددر اجلددزء ب -2-الفقددرات مددن 17 7

 واترخي ورمق التسجيل السايس أو الطلب السايس؛ وصورة مس تنسخة عن العالمة؛ وقامئة السل واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمة؛ وبيان بشأن الطراف املتعاقدة املعينة؛ واعالن من مكتب املنشأ (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )78 7فاذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل تخالف للصول للس باب الواردة أعاله ،وجب عليده أن خيطدر مكتدب
املنشأ بذ ويعم املودع يف الوقت ذاته
 20 9وتعد بعض هذه اخملالفات وا ة ابلنس بة اىل مكتب املنشأ وقد تتطلب بعض اخملالفات الخرى
التشاور م املودع اذا رأى املكتب ادلويل مثة تخالفات تتعلق بأهلية املودع ليداع الطلب ادلويل عىل سبيل املثال
(انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  19 7و)20 7

اخملالفات اليت ميكن أن يصححها املودع أو مكتب املنشأ
القاعدة )3(11

 21 9تتعلق هذه القاعدة ابلرسوم حفسب ول تنطبق ال اذا ننت رسوم الطلدب ادلويل قدد مت تسدديدها عدن
طريق مكتب املنشأ ويف مثل هذه احلاةل ،اذا اعترب املكتب ادلويل أن مبلغ الرسوم املدفوعة أقل من املبلغ املطلوب
تسديده ،وجب عليه أن يبلغ ذ ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته وحيدد مقدار املبلغ الناقص وعادة ما يدرت
مكتب املنشأ املودع ليقوم ابلرتتيبات الرضورية لتسديد املبلغ (سواء مبارشة للمكتدب ادلويل أو عدن طريدق مكتدب
املنشأ وعوضا عن ذ  ،جيوز ملكتب املنشأ أن يدف املبلغ الناقص ويسرتده من املودع) واذا مل يددف املبلدغ املتبقدي
الواجب تسديده خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ ،فان الطلب ادلويل يعترب مرتون ،وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ
ذ ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته

القاعدة (5اثنيا)

(21 9اثنيا) وابماكن املودع اذلي مل يتقيّد ابملهمةل املدّ دة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةل
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّدد هبدا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،تسدديد الدرمس املسد تحق والدرمس
اخلاص مبواصةل الجراءات وملزيد من التفاصديل عدن تددبري مواصدةل الجدراءات ،انظدر اجلدزء ب ،1-الفقدرات مدن
(6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5

اخملالفات اليت جيب أن يصححها املودع
القاعدة ()2(11أ)

 22 9اذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل حيتوي عىل تخالفات خالف تكل املشار الهيا واليت يتعني عىل
مكتب املنشأ تصحيحها أو تكل اليت يتعني عىل مكتب املنشأ أو املودع تصدحيحها ،وجدب عدىل املدودع أن يصدحح
تكل اخملالفات ويف مثل هذه احلاةل ،يتعني عىل املكتب ادلويل اخطار املودع بذ واعالم مكتب املنشأ يف الوقدت
ذاته وفامي ييل بعض اخملالفات املذكورة عىل سبيل املثال:
 املعلومات املساقة واملتعلقة ابملودع أو وكيهل ل تراعي نفة الرشوط ولكهنا نفية ابلنس بة اىل املكتبادلويل لتتديد هوية املودع ولالتصال ابلوكيل؛ مدثال اذا نن العندوان انقصدا أو اذا مل يكدن النقدل احلدريف الرضدوري
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متوفرا؛
 البياانت املتعلقة ابملطالبة ابلولوية لري نفية؛ مثال اذا مل يذكر اترخي ايداع الطلب السابق؛ الصورة املس تنسخة للعالمة لري وا ة ابدلرجة الاكفية؛ حيتوي الطلب ادلويل عىل مطالبة ابللدون دون تدوفري صدورة مس تنسدخة عدن العالمدة ابللدوان يفالبند  7من الاس امترة؛
 العالمة مكونة ةيا أو جزئيا من حروف لري احلروف الالتينية أو من أرقام لري الرقام العربية وخيلوالطلب ادلويل من الكتابة حبروف لغة أخرى؛
 مبلغ الرسوم اذلي سدده املودع أو وكيهل مبارشة اىل املكتب ادلويل لري نف؛ اصدار تعلاميت لتسديد الرسوم ابلسحب من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل ول يكون املبلدغالرضوري متوفرا يف احلساب؛
 الرسوم مل تسدد عىل الطالقالقاعدة ()2(11ب)

 23 9وجيوز للمودع أن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أشدهر مدن اترخي ارسدال املكتدب ادلويل اخطدارا هل
بشأن هذه اخملالفات واذا مل تصحح أية تخالفة تتعلق بعيب يف البياانت اخلاصة ابملطالبة ابلولوية خالل املدة املذكورة
فان املطالبة ابلولوية ل تدون يف السجل ادلويل ويف أية حاةل أخرى ل يس تويف فهيا الطلب ادلويل رشوط الالحئة
التنفيذية ،فانه يعترب مرتون اذا مل تصحح اخملالفة خالل املهةل املسموح هبا؛ وعدىل املكتدب ادلويل أن يبلدغ ذ لدلك
من املودع ومكتب املنشأ

القاعدة (5اثنيا)

(23 9اثنيا) وابماكن املودع اذلي مل يتقيّد ابملهمةل املدّ دة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةل
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق
علهيا املهةل لدري املُتقيّدد هبدا وتسدديد الدرمس اخلداص مبواصدةل الجدراءات وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5
 24 9واذا أدى التخلف عن تصحيح اخملالفة اىل تر الطلدب ادلويل ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل رد الرسدوم
املدفوعة بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس السايس للتسجيل ابللونني البيض والسود

القاعدة )5(11

 25 9واذا نن يف الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد ل جيدوز تعيينده (لنده طدرف يف الربوتوكدول وحدده ونن
مكتب املنشأ مكتب بدل طرف يف التفاق وحده مثال أو اذا حاول املودع تعيني الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبده
مكتب املنشأ) وجب عىل املكتب ادلويل أل يأخذ التعيني بعني الاعتبار ويُعم مكتب املنشأ بذ

تخالفات تتعلق ابعالن النية عىل اس تخدام العالمة
القاعدة ()6(11أ)

القاعدة ()6(11ب)

 26 9اذا اشرتط طرف متعاقد َّ
معني بناء عىل الربوتوكول توفري اعالن النية عىل اس تخدام العالمة اليت ترد يف
اسد امترة منفصددةل ترفددق ابلطلددب ادلويل ورأى املكتددب ادلويل أن العددالن لددري متددوفر أو أندده ل يسد تويف الرشددوط

املطبقة ،وجب عليه أن خيطر بذ املودع ومكتب املنشأ عىل الفور ويعتدرب العدالن مودعدا حسدب الصدول وأن
اترخي التسجيل ادلويل لن يتأثر ابخملالفة اذا تسم املكتب ادلويل العالن الناقص أو املصحح خالل شهرين من اترخي
تسم مكتب املنشأ الامتسا بغرض تقدمي الطلب ادلويل
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القاعدة ()6(11ج)

 27 9أما اذا مل يتسم العالن الناقص أو املصحح خالل تكل املهةل ،فان تعيني الطدرف املتعاقدد املعدين يعتدرب
وأنه مل يكن وجيب أن خيطر املكتب ادلويل املودع ومكتدب املنشدأ بدذ وجيدب أن يدرد أي رمس مددفوع يتعلدق
بتعيني ذ الطرف املتعاقد وجيب أن يشري املكتب ادلويل أيضا اىل جواز نفاذ التعيني املعدين بوصدفه تعييندا لحقدا
رشط أن يكون هذا التعيني مصحواب ابعالن النية املطلوب

التسجيل والخطار والنرش
القاعدة )1(14

 1 10اذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطبقة ،وجب عليه أن يسجل العالمدة يف
السجل ادلويل ،وخيطر ماكتب الطراف املتعاقدة املعينة أيضا بشأن التسجيل ادلويل ويعدم مكتدب املنشدأ ويرسدل
شهادة اىل صاحب التسجيل ادلويل بيد أن الشهادة ترسل اىل صاحب التسجيل ادلويل عن طريق مكتب املنشدأ
اذا رغب مكتب املنشأ يف ذ وأخطر املكتب ادلويل برغبته ول تعد شهادة التسجيل ادلويل اخطارا وحتدرر دامئدا
بلغة الطلب ادلويل حىت وان عرب املودع عن رغبته املشدار الهيدا يف اجلدزء ب -2-الفقدرة  14 7وجيدوز طلدب نسدخ
موثقة من شهادة التسجيل ادلويل مقابل تسديد رمس ّ
معني

القاعدة ()1(32أ)""1

 2 10وينرشدددد التسددددجيل ادلويل يف اجلريدددددة وميكددددن الاطددددالع عددددىل اجلريدددددة عددددرب مرصددددد مدريددددد
()www.wipo.int/madrid/monitor/en

التسجيل ادلويل
أآاثر التسجيل ادلويل
متتد أآاثر التسجيل ادلويل اىل الطراف املتعاقدة اليت عيهنا املودع احة يف الطلب ادلويل

املاداتن (3اثنيا) و(اثلثا)

1 11

املادة )1(4

 2 11واعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل ،تكون حامية العالمة يف أرايض لك طدرف مدن الطدراف املتعاقددة
املعينة يه ذاهتا كام لو ننت العالمة قد أودعدت مبدارشة دلى مكتدب ذ الطدرف املتعاقدد واذا مل ُخي َطدر املكتدب
ادلويل بأي رفض يف غضون املهةل املقررة ،أو اذا أخطر برفض ل يعد كذ أو اذا حسب لحقا أي رفض أخطر به
املكتب فان حامية العالمة يف أرايض الطرف املتعاقد املعين تكون اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل يه ذاهتا كام لو
ننت تكل العالمة قد جسلت يف مكتب ذ الطرف املتعاقد

اترخي التسجيل ادلويل
املادة )4(3

 1 12يذكر عادة يف التسجيل ادلويل الناجت عن الطلب ادلويل التدارخي اذلي تسدم فيده مكتدب املنشدأ الطلدب
ادلويل (أو يف حاةل الطلب ادلويل السابق لوانه ،التارخي اذلي يفرتض أنه تسلمه فيده؛ انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرات
من  1 8اىل )4 8
 2 12ولكن اذا مل يتسدم املكتدب ادلويل الطلدب ادلويل خدالل شدهرين اعتبدارا مدن التدارخي اذلي تسدلمه فيده
مكتب املنشأ (أو يفرتض أنده تسدلمه فيده) ،فانده يدذكر يف التسدجيل ادلويل بددل مدن ذ التدارخي اذلي تسدم فيده
املكتب ادلويل الطلب ابلفعل ولكن اذا تبني أن تأخر الاس تالم نتج عن تعطدل خددمات ادارة الربيدد ومؤسسدات
الربيد اخلاصة (انظر اجلزء ب 1-الفقرات من  1 6اىل  )3 6جاز أن يذكر يف التسجيل ادلويل التارخي اذلي تسم فيه
مكتب املنشأ الطلب ادلويل أو اذلي يفرتض أنه تسلمه فيه
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اخملالفات :التارخي يف احلالت اخلاصة
القاعدة )1(15

القاعدة )4(11

 3 12قد يؤثر غياب أحد العنا التالية املهمة من الطلب ادلويل يف اترخي التسجيل ادلويل:
 بياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية املودع وتكون نفية لالتصال به أو بوكيهل؛ وتعيني الطراف املتعاقدة اليت تنشد فهيا امحلاية؛ وصورة مس تنسخة عن العالمة؛ وبيان السل واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمةواذا وصلت أآخر العنا الناقصة اىل املكتب ادلويل خالل همةل الشهرين املشار الهيا يف املادة  ،)4(3فان التسجيل
ادلويل يؤرخ يف التارخي اذلي تسم فيه مكتدب املنشدأ الطلدب ادلويل املعيدب (أو يفدرتض أنده تسدلمه فيده) واذا مل
يصل أحد هذه العنا اىل املكتب ادلويل ال بعد انقضداء همدةل الشدهرين ،فدان التسدجيل ادلويل يدؤرخ يف التدارخي
اذلي وصددل فيدده ذ العنرص د اىل املكتددب ادلويل وينطبددق هددذا أيضددا يف حددالت مواصددةل الج دراءات مبوجددب
القاعدة (5اثنيا) مدن الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة ،لن الجدراء اخلداص مبواصدةل الجدراءات ل يدؤثر يف حتديدد اترخي
التسجيل ادلويل مبوجب القاعدة  )1(15من الالحئة التنفيذية املشرتكة
 4 12وتق مسؤولية تصحيح أحد العيوب املذكورة أعاله عىل عاتق مكتب املنشأ بيد أنه جيدب اعدالم املدودع
ابخملالفة وقد يرغدب يف التصدال ابملكتدب للتأكدد مدن أن العيدب قدد جدرى تصدحيته يف أ.ع وقدت ممكدن واذا مل
يُصحح خالل ثالثة أشهر من التارخي اذلي أخطر فيه مكتب املنشأ ابخملالفة ،فان الطلب يعترب مرتون
5 12

وميكن توضيح التطبيق املركب لهذه القواعد من خالل املثال التايل:

أودع طلددب دويل دلى مكتددب املنشددأ يف الول مددن أبريددل وتسددلمه املكتددب ادلويل يف الول مددن مددايو ويالحددظ
املكتب ادلويل عدم تعيني أي طدرف متعاقدد يف الطلدب ادلويل؛ ويف  5مدايو خيطدر املكتدب ادلويل مكتدب املنشدأ
بشأن اخملالفة ويطلب اليه تصحيحها قبل  5أغسطس؛
من أبريل؛

 -اذا حصح املكتب العيب بتارخي الول من يونيدو أو قدبهل ،فدان اترخي التسدجيل ادلويل يكدون الول

 واذا حصح املكتب العيب بعد اترخي الول من يونيو ولكن بتارخي  5أغسطس أو قبهل فان التسجيلادلويل يؤرخ يف التارخي اذلي اس تم فيه املكتب ادلويل املعلومات الناقصة؛
واذا مل يصحح املكتب اخملالفة بتارخي  5أغسطس أو قبهل ،فان الطلب ادلويل يُعدّ مرتون
القاعدة )2(15

 6 12ول يتأثر اترخي التسجيل ادلويل بأية عيوب خالف تدكل الديت أشدري الهيدا يف اجلدزء ب -2-الفقدرة 3 12
(مثل ادلف املتأخر للرسوم أو اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل واخلدمات)

مدة الصالحية
ب املادة )1(6
ب املادة )1(7
ا املادة )1(6

 1 13يظل تسجيل العالمة انفذا بناء عىل الربوتوكول ملدة عرش س نوات اعتبدارا مدن اترخي التسدجيل ادلويل
وجيوز جتديده لفرتات مدهتا عرش س نوات اضافية
2 13

وينص التفاق عىل اجراء التسجيل والتجديد ملدة عرشين س نة ولكن بناء عىل الالحئة التنفيذية ،جيب
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ا املادة )1(7
القاعدة 10
القاعدة )4(30

تسديد الرسوم املس تحقة ابلنس بة اىل أي طلب دويل خيض لالتفاق عىل دفعتدني تعدادل لك مهندا عرشد سد نوات
وفامي يتعلق بتسديد ادلفعة الثانيدة ،تطبدق الجدراءات والرشدوط الديت تنطبدق عدىل جتديدد التسدجيل وللغدراض
العملية ابلتايل ،يعترب أي تسجيل دويل مس تحقا للتجديد لك عرش س نوات (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  73 15ومدا
يلهيا)

التسجيل يف السجل ادلويل
حمتوى التسجيل ادلويل
القاعدة )2(14

1 14

حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما ييل:

 لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل (ابس تئناء البياانت املتعلقدة مبطالبدة ابطدةل ابلولويدة ،أي اذانن اترخي اليداع السابق يس بق اترخي التسجيل ادلويل بأكرث من س تة أشهر)؛
 واترخي التسجيل ادلويل ورعه؛ واذا نن جيوز تصنيف العالمة وفقا للتصنيف ادلويل للعنا التصدويرية (تصدنيف فييندا) ،الرمدوزذات الصةل هبذا التصنيف كام حددها املكتب ادلويل؛ ولكن اذا اش متل الطلب ادلويل عدىل اعدالن يفيدد أن املدودع
يرغب يف أن تعترب العالمة عالمة ذات حروف عادية ،فانه ل جيوز تطبيق الرموز ذات الصةل بتصنيف فيينا؛
 وبيان ابلنس بة اىل لك طرف متعاقد معني ،يوحض ما اذا نن طرفا متعاقدا معينا بناء عىل التفاق أوطرفا متعاقدا معينا بناء عىل الربوتوكول؛
 وبياانت تتعلق مبطالبدة ابلقدميدة (انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرات مدن  70 7اىل  )72 7بشدأن ادلوةلالعضو أو ادلول العضاء اليت جسلت فهيدا أو ابلنسد بة الهيدا عالمدة سدابقة مطالدب بأقددميهتا والتدارخي اذلي بددأ فيده
.ان تسجيل تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين

نرش التسجيل ادلويل
القاعدة ()1(32أ)""1

 1 15ينرشدددد التسددددجيل ادلويل يف اجلريدددددة وميكددددن الاطددددالع عددددىل اجلريدددددة عددددرب مرصددددد مدريددددد
()www.wipo.int/madrid/monitor/en

القاعدة ()1(32ب)

 2 15ومتسح الصورة املس تنسخة للعالمة من اس امترة الطلب ادلويل وتنرش ابلتايل كام تدرد يف الطلدب ادلويل
فاذا كتبت العالمة ابلآةل الاكتبة عىل الاس امترة مثال فان ذ ما س يجري نرشه يف اجلريدة واذا أعلدن املدودع عدن
رغبته يف أن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف عادية ،وجب أن يشمل املنشور بياان هبذا المر

القاعدة ()1(32ج)

 3 15واذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمدة ابللدوان يف نسدق  PDFفقدط ،وجدب أن حتتدوي الصدفتة
الرئيسد ية مددن النسددخة الورقيددة للجريدددة صددورة مس تنسددخة عددن العالمددة ابلسددود والبدديض بيددامن تنرش د الصددورة
املس تنسخة ابللوان الواردة يف قسم منفصل يف اجلزء الخري من هذا العدد واذا احتوى الطلب ادلويل عىل صورة
مس تنسخة ابللونني السود والبيض وصورة مس تنسخة ابللوان ،وجب أن تصدحب الصدورة املس تنسدخة ابللدونني
السود والبيض بعبارة "انظدر الصدورة املس تنسدخة ابللدوان يف اجلدزء الخدري مدن اجلريددة " واذا وردت الصدورة
املس تنسخة عن العالمة يف الطلب ادلويل ابللوان حفسب ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل اعدداد صدورة مس تنسدخة
ابللونني السود والبيض لغراض النرش يف الصفتة الرئيس ية من اجلريدة تصحهبا عبارة "انظدر الصدل ابللدوان يف
اجلزء الخري من هذا العدد "
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 4 15واذا مل يدون أي طلب دويل يف السجل ادلويل خالل ثالثدة أام معدل مدن اترخي تسدم املكتدب ادلويل
ااه ،وجب م ذ ادراج البياانت يف قاعدة البياانت وجيب أن تتضمن هدذه البيداانت نفدة اخملالفدات الدواردة يف
الطلب ادلويل (وللحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن قاعدة البياانت املشار الهيا أعاله انظر اجلزء أ -الفقدرات
من  1 8اىل ) 4 8

لغة التسجيل والنرش
جيب تدوين التسجيل ادلويل ونرشه ابلنلكزيية والفرنس ية والس بانية

القاعدة )3(6

1 16

القاعدة ()4(6أ)

 2 16ويعد املكتب ادلويل الدرتجامت الرضدورية لغدراض التددوين والنرشد وجيدوز للمدودع أن يرفدق ابلطلدب
ادلويل ترمجة للك نص يتضمنه الطلب ادلويل بيد أن املكتب ادلويل لري ملدزم بقبدول هدذه الرتمجدة؛ فداذا رأى أن
الرتمجة املقرتحة ليست حصيتة ،وجب عليه أن يصححها بعدما يدعو املودع اىل تقدمي مالحظاتده عدىل التصدويبات
املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعوة واذا مل ترسل أية مالحظة خالل املهةل املقدررة ،فدان املكتدب ادلويل يصدحح
الرتمجة املقرتحة ول يؤثر هذا الجراء يف اترخي التسجيل ادلويل

القاعدة ()4(6ب)

3 16
املودع

ول يتعني عىل املكتب ادلويل أن يرتمج العالمة ،كام ل يتعني عليه أن يتحقق من حصة الرتمجة اليت قدهما

رفض امحلاية
أس باب الرفض
املادة )1(5

 1 17حيددق لي طددرف متعاقددد معددني أن يدرفض حاميدة التسددجيل ادلويل يف أراضدديه وجيددوز أن يسددتند ذ
الرفض اىل أي أس باب تقوم عىل حمك من أحاكم اتفاقية ابريس ،أو أس باب ل مينعها حمك من أحاكم تكل التفاقية
ويكون الرفض عامة حمل اعادة حفص أو طعن وفقا للقوانني واملامرسات املطبقة يف الطرف املتعاقد املعين
 2 17واذا ننت العالمة التجارية ُمسد ّجةل طبقدا للقدانون يف بددل املنشدأ ،فدان املدادة (6خامسدا) أ مدن اتفاقيدة
ابريس تنص عىل لزوم قبولها وحاميهتا كام يه يف البدلان الخرى مدن احتداد ابريدس وجيدوز أن يسدتند الدرفض ،يف
هذه احلاةل ،اىل الس بابب املنطبقة بنداء عدىل املدادة (6خامسدا) ب مدن اتفاقيدة ابريدس وينطبدق ذ اذا اسدتند
التسجيل ادلويل اىل تسجيل (وهو ما جيب أن يكون المر عليه دامئا اذا نن تعيني الطرف املتعاقدد املعدين خيضد
لالتفاق) أما اذا استند التسجيل ادلويل اىل طلب مودع يف بدل املنشأ (وهدو مدا قدد حيددث عنددما يكدون تعيدني
الطرف املتعاقد خاضعا للربوتوكول) ،فميكن ادلف بأن املكتب لن يكون ملزما بقبول وحامية العالمة كام يه بناء عىل
املادة (6خامسا) أ من اتفاقية ابريس وعليه ،هنا نقاش حول ما اذا نن ابماكن ماكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة
مبوجب الربوتوكول رفض امحلاية لس باب خالف الس باب الواردة يف املادة (6خامسا) ب عندما يكون التسدجيل
ادلول مستندا اىل طلب أسايس وليس لتكل الاعتبارات سوى أثر حمدود من الناحية العملية فاذا رفدض مكتدب
املنشأ ،ةيا أو جزئيا ،تسجيل عالمة ما ،جيب عليه أن يلمتس ،مبوجب املادة  )4(6من الربوتوكول ،الغاء التسجيل
ادلويل املقابل لها (انظر لحقا اجلزء ب -2-الفقرات من  1 84اىل  )13 85وابلتايل ،يُبلور القدرار السدلمل ملكتدب
املنشأ يف التسجيل ادلويل ويكون نطاق حامية التسجيل ادلويل معادل للتسجيل الندامج عدن الطلدب السدايس يف
أرايض الطددرف املتعاقددد املُعد ّدني وحددىت اذا مل يكددن مكتددب املنشددأ قددد جسددل العالمددة بعددد ،فددان الالددزتام بقرص د
الاعرتاضات عىل الس باب الواردة يف املادة (6خامسا) ب يطبق اذا ننت العالمة مسجةل يف بدل أآخر هو طرف
يف اتفاقية ابريس حىت وان مل يكن ذ البدل طرفا يف التفاق أو الربوتوكول
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 3 17ول جيوز للطرف املتعاقد أن يرفض منح امحلاية لتسجيل دويل ،ولو جزئيا ،حبجة أن القدانون املطبدق ل
يسمح ابلتسجيل ال مضن عدد حمدود من الصناف أو ابلنس بة اىل عدد حمدود من السل واخلددمات وجيدب عدىل
مكتب املنشأ أن يقبل جواز حامية التسجيل ادلويل يف أرايض الطرف املتعاقد اذا تعلدق بعددة أصدناف مدن السدل
واخلدمات (وحىت نفة الصناف اسسة والربعون) ،حىت وان نن قانون ذ الطرف يشرتط أن يشدمل الطلدب
املقدم مبارشة اىل ذ املكتب صنفا واحدا حفسب
 4 17وجيوز أن حيتوي اخطار التعيني اعالان يفيد أن صداحب التسدجيل ادلويل يرغدب يف أن تعتدرب العالمدة
كعالمة ذات حروف عادية وتعد مسأةل احلروف املعيارية مسأةل صعبة بسبب البياانت الضدافية (مثدل احلدرنت)
اليت قد تكون قياس ية يف لغة ما ول تكون كذ يف لغة أخرى وابلتايل فان اختداذ قدرار بشدأن أثدر ذ العدالن
يعود ابلاكمل اىل لك طرف متعاقد معني وجيوز مثال لي مكتب (وللمتدا)) أن يقدرر جتاهدل ذ العدالن عندد
البت يف مسائل تتعلق مبدى امحلاية املمنوحة أو وجود نزاع م عالمة أخرى ويف مثل هذه احلداةل ،يكدون مكتدب
الطرف املتعاقد املعين ،حرا ،لغراضه اخلاصة ،يف ختصيص أحدد رمدوز يف تصدنيف فييندا للعالمدة الديت جيدري لهدا
تسجيل دويل (اذا ما صدر اعالن بشأن احلروف املعيارية ،فان املكتب ادلويل ل يطبق تصنيف فيينا)
 5 17ويتأكد املكتب ادلويل مس بقا وقبل اخطار الطرف املتعاقد مبسأةل التعيدني ،مدن اسدتيفاء نفدة الرشدوط
الشلكية املنصوص علهيا يف التفاق أو الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة وابلتايل ل تتاح لي مكتب أي فرصة
لالعرتاض لس باب شلكية أو لس باب تتعلق بطريقة العرض واذا نن الطرف املتعاقد طرفا يشدرتط اعدالن النيدة
عىل اس تعامل العالمة بواسطة اس امترة منفصةل يوقعهدا املدودع ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل التأكدد مدن أن العدالن
املذكور قد قدم قبل أن خيطر الطرف املتعاقد ابلتسجيل ادلويل أو ابلتعيني الالحق واذا اشدرتط الطدرف املتعاقدد
تقدمي اعالن النية عىل الاس تعامل ولكنه مل يشرتط اس تخدام اس امترة منفصدةل لهدذا الغدرض كدام هدو مبدني يف اجلدزء
املعين ابس امترة التسجيل ادلويل أو اس امترة التعيني الالحق ،فان املودع أو صاحب التسجيل ادلويل يعترب أنه قددم
العالن املطلوب بتعيدني ذ الطدرف املتعاقدد وابلضدافة اىل ذ  ،وضد ندص قدانوين يسدمح للطلدب ادلويل أو
للتعيني الالحق ابحتواء بياانت متنوعة أخرى قد تشرتطها أطراف متعاقدة حمددة
ا املادة )1(4
ب املادة ()1(4ب)

 6 17ومن لري املناسب أيضا أن يعرتض املكتب عىل تصنيف السل واخلددمات يف التسدجيل ادلويل وحدىت
اذا مل يوافق مكتب ما عىل التصنيف (اذلي انل موافقة املكتدب ادلويل ابلطبد ) ،فدان الاعدرتاض اذلي يسدتند اىل
هذه الس باب ل يكون هل أي أثر حيث أن التصنيف يف السجل ادلويل يظل بال تغيري وجيوز لي مكتب ابلطب
أن يعمتد عىل تفسريه اخلاص للتصنيف مدن أجدل البحدث عدن عالمدات سدابقة متندازع علهيدا مدثال وابلفعدل يدنص
التفاق والربوتوكول احة عىل أن بيان الصناف ل يلزم الطراف املتعاقدة بتتديد نطاق حامية العالمة
 7 17وجيوز لي مكتب الاعرتاض اذا رأى أن املصطلح عاما جدا أو فضفاضا؛ وقد يتخذ مثل هذا الاعرتاض
شلك رفض جزيئ ينتج عنه الاس تعاضة عن املصطلح العام أو الفضدفاض مبصدطلح أآخدر أضديق نطاقدا أو أدق يف
السجل ادلويل كام هو مطبق يف أرايض ذ الطرف املتعاقد مفا ،يقود اىل احلد من نطاق امحلاية ابلنسد بة اىل ذ
الطرف املتعاقد

همل الرفض
 1 18جيب اخطار املكتب ادلويل ابلرفض خالل املهةل املنصوص علهيدا ول يعتدرب املكتدب ادلويل أي اخطدار
ابلرفض يرسل بعد تكل املهةل اخطارا من ذ القبيل (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )2 21ومن لري الرضوري اصدار
قرار هنايئ بشأن الرفض خالل املهةل املنصوص علهيا ،اذ يكفي الخطار جبمي أس باب الرفض خالل املهدةل املقدررة
وبعبارة أخرى ،فان ما جيب ارساهل خالل املهةل املطبقة هو الرفض املؤقت وجيوز للماكتب أن تبلغ أسد بااب اضدافية
فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املعين ،ابرسال اخطارات أخرى ابلرفض رشيطة أن ترسلها اىل املكتدب ادلويل خدالل
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املهةل املنصوص علهيا وم ذ  ،ل جيوز للماكتب أن تستند يف قرارها الهنايئ بشأن الرفض اىل أس باب مل تدذكر يف
الخطار ابلرفض املؤقت اذلي أرسل يف املهةل املطبقة
ا املادة )2(5
ب املادة ()2(5أ)

 2 18وحتدد املهةل العادية لالخطدار ابلدرفض املؤقدت بسد نة واحددة اعتبدارا مدن اترخي اخطدار املكتدب ادلويل
مكتب الطرف املتعاقد املعني ابلتسجيل ادلويل أو ابلتعيني الالحق ما مل ينص ترشي ذ الطرف املتعاقد عىل همةل
أقرص

ب املادة ()2(5ب)

 3 18وم ذ  ،جيوز لي طدرف متعاقدد يف الربوتوكدول أن يعلدن أن همدةل السد نة ابلنسد بة اىل التسدجيالت
ادلولية اليت يعني فهيا بناء عىل الربوتوكول ،يس تعاض عهنا مبهةل مدهتا  18شهرا (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )5 18

ب املادة ()2(5ج)

 4 18وجيوز أيضا أن يوحض الطرف املتعاقد يف ذ العدالن أنده جيدوز اخطدار املكتدب ادلويل بدرفض امحلايدة
النامج عن اعرتاض بعد انقضاء همةل ال نية عرش شدهرا وجيدوز ملكتدب الطدرف املتعاقدد اذلي أصددر ذ العدالن
الخطار برفض امحلاية النامج عن اعرتاض بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا ابلنس بة اىل أي تسجيل دويل نن فيه
الطرف املتعاقد حمل تعيني بناء عىل الربوتوكول ،رشط مراعاة ما ييل:
 أنه س بق هل أن أبلغ املكتب ادلويل قبل انقضداء همدةل ال نيدة عرشد شدهرا أنده جيدوز ايدداع اعدرتاضابلنس بة اىل التسجيل ادلويل املعين بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا،
 وأن الخطار ابلرفض اذلي يستند اىل الاعرتاض قد أرسل خالل همةل مدهتا شهر واحد اعتبارا مناترخي انقضاء همةل الاعرتاض ،ويف لك احلالت خالل همةل قصوى مددهتا سد بعة أشدهر اعتبدارا مدن اترخي بددء همدةل
الاعرتاض

ب املادة (9سادسا)

 5 18ور أن املبدأ العام ينص عىل أن الربوتوكول ينطبق بني ادلول امللزتمة ابلتفاق والربوتوكدول معدا (انظدر
اجلزء أ -الفقرات من  16 2اىل  ،)25 2فان الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) تبطدل العدالن الصدادر مبوجدب
الفقرتني (ب) و(ج) من املادة  )2(5يف اطار العالقات املتبادةل بني ادلول امللزتمة ابملعاهدتني معا ويقصد بذ أنه
اذا نن مكتب املنشأ ابلنس بة اىل الطلب ادلويل مكتدب دوةل طدرف ملزتمدة ابملعاهددتني معدا ،فدان تعيدني طدرف
متعاقد ملزتم ابملعاهددتني معدا ،وان نن خيضد حاليدا للربوتوكدول ولديس لالتفداق ،يظدل خاضدعا مد ذ للحداكم
املعيارية الواردة يف الفقرة (()2أ) من املادة  ،5أي املهةل املددة بس نة لالخطار برفض مؤقت ابلر من أن الطرف
املتعاقد املعني املذكور قد يكون أعلن عن متديد مدة الخطار برفض مؤقت

ت ا البند 14

 6 18اذا ُأرسل الخطار ابلرفض املؤقت ابلربيد ،فان اترخي الرسدال ُحيددَّد ابلسدتناد اىل اخلدغ الربيددي واذا
اس تتالت قراءة اخلغ الربيدي أو مل يكن اخلدغ موجدودا ،فدان املكتدب ادلويل يعتدرب ذ الخطدار كدام لدو نن قدد
ُأرسل قبل  20يوما من التارخي اذلي اس تلمه فيه أما اذا نن اترخي الرسال املددَّد بدتكل الطريقدة سدابقا لي اترخي
للرفض أو لتارخي الرسال املذكور يف الخطار ،فان ذ الخطار يعترب كام لو نن قد ُأرسل يف التارخي الخري واذا
ُأرسل الخطار ابلرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة ،فان اترخي الرسال حيدَّد حبسدب البيدان اذلي تعطيده تدكل
املؤسسة عىل أساس ما َّدونته من معلومات عن معلية الرسال

القاعدة ()1(16ب)

 7 18واذا أبلغ مكتب ما املكتب ادلويل ،فامي يتعلق بتسجيل دويل حمدد ،عن اماكنيدة ايدداع اعرتاضدات بعدد
انقضاء همةل ال نية عرش شهرا ،وجب عليه بيان اترخي بددء همدةل الاعدرتاض يف التبليدغ واترخي انقضدااا ،اذا مدا نن
عىل عم بذ واذا مل يكن التارخيان معدروفني بعدد يف ذ الوقدت ،فانده يتعدني عدىل املكتدب أن يدبلغهام للمكتدب
ادلويل فور معرفهتام واذا ننت فرتة الاعرتاض قابةل للتجديد ،عىل املكتب ادلويل تبليغ التارخي اذلي اذلي تبدأ فيده
تكل املهةل فقط وجيب عىل املكتب ادلويل تددوين تدكل املعلومدات يف السدجل ادلويل وموافداة صداحب التسدجيل
ادلويل هبدددددددا ونرشدددددددها يف اجلريددددددددة وميكدددددددن الاطدددددددالع عدددددددىل اجلريددددددددة عدددددددرب مرصدددددددد مدريدددددددد

القاعدة )2(16
القاعدة ()1(32أ)""2
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 8 18وجيوز لي مكتب الخطار ابلرفض استنادا اىل اعرتاض بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا اذا مدا قددم
حتذيرا بشأن اماكنية ايداع اعرتاضات كام ورد ذ يف الفقرة السابقة وقد يساعد املثال التايل عىل فهم تطبيق هذه
الحاكم:
-

يُ ٍ ّعني التسجيل ادلويل طرفا متعاقدا معينا ابلنس بة اىل السل (أ وب وج)

 وعند الفحص ،يرى املكتب أنه ينبغي رفض امحلاية للعالمة ابلنس بة اىل بعض السل املعنية (أ وب)ولكنه يرى أنه جيوز منحها امحلاية ابلنس بة اىل السدل الباقيدة (ج) مث يصددر اخطدار مؤقتدا بدرفض امحلايدة للسدلعتني
(أ وب) بعد تسعة أشهر من التارخي اذلي أرسدل هل فيده اخطدارا ابلتعيدني ويبدني هدذا الخطدار أن عدىل صداحب
التسجيل ادلويل اعالم املكتب يف غضون س تة أشهر اذا ما رغب يف املطالبة ابعدادة حفدص قدرار الدرفض؛ ويعلمده
أيضا بعدما يتخذ موقفه ازاء الاعرتاضات اليت أاثرها املكتب ،ابماكنية أن يودع الغري اعرتاضدا ،حدىت وان نن ذ
بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا اعتبارا من اترخي الخطدار ابلتعيدني ويبدني الخطدار أيضدا أنده يف حداةل عددم رد
صاحب التسجيل ادلويل يف غضون س تة أشهر ،فان العالمة تعترب محمية يف أرايض الطرف املتعاقد املعين ابلنس بة
اىل السل (ج) ولري محمية ابلنس بة اىل السلعتني (أ وب) وأنه يتعني عىل املكتب نرش اعالن هبذا الشأن وأنه جيوز
ايداع اعرتاض عىل منح امحلاية ابلنس بة اىل السل (ج) يف غضون فرتة أربعة أشهر تبدأ عىل اثر نرش ذ العالن
 ويرد صاحب التسجيل ادلويل يف غضون س تة أشهر ،للمطالبدة ابعدادة حفدص الدرفض املؤقدت فدامييتعلق ابلسلعتني (أ  +ب)؛ وبعد اعادة الفحص ،يصدر قرار برفض منح امحلاية ابلنس بة اىل السل (أ) ومنح امحلاية
ابلنس بة اىل السل (ب)؛ وينرش املكتب اعالان هبذا الشأن مبينا أن العالمدة حتظد ابمحلايدة ابلنسد بة اىل السدلعتني
(ب  +ج) وأنه جيوز ايداع اعرتاض يف غضون أربعة أشهر من اترخي نرش العالن؛ ويبني التبليغ اذلي أعم صاحب
التسجيل ادلويل مبوجبه ابلقرار ،أن العالن جيري نرشه م ذكر اترخيه ومدة فرتة الاعرتاض
 وبدددل مددن ذ  ،ل يددرد صدداحب التسددجيل ادلويل عددىل الخطددار ابل درفض املؤقددت ابلنس د بة اىلالسلعتني (أ  +ب) يف غضون املدة اليت حددها املكتب؛ ويف هناية تكل املددة ،ينرشد املكتدب اعدالان هبدذا الشدأن
يفيد بأن العالمة حتظ ابمحلاية ابلنس بة اىل السل (ج) وأنه جيوز ايداع اعرتاض عدىل ذ يف غضدون أربعدة أشدهر
من اترخي نرش العالن؛ ويف الوقت ذاته ،يعم صاحب التسجيل ادلويل بأن العدالن جيدري نرشده مد ذكدر اترخيده
ومدة فرتة الاعرتاض
ويرد هذا املثل عىل سبيل البيان فقط واخليدارات عديددة وختتلدف التفاصديل بطبيعدة احلدال مدن خيدار لآخدر تبعدا
للترشيعات املطبقة يف لك طرف متعاقد
 9 18عند انقضاء س نة ،يعرف صاحب التسدجيل ادلويل اذا نندت عالمتده حتظد ابمحلايدة يف أرايض طدرف
متعاقد معني أو اذا ننت هنا اماكنية لرفض امحلاية ولية أس باب وذ يف احلالت التالية:
 ابلنس بة اىل نفة التعيينات اخلاضعة لالتفاق؛ وابلنس بة اىل نفة التعيينات اخلاضعة للربوتوكول اذا مل يصدر الطرف املتعاقد املعني اعالان ميدد فيهفرتة الرفض اىل مثانية عرش شهرا؛
 وابلنس بة اىل نفة التعيينات اخلاضعة للربوتوكول اذا أصدر الطرف املتعاقدد املعدني اعدالان ميددد فيدهفرتة الرفض اىل مثانية عرش شهرا ولكن الطرف املتعاقد اذلي حيق لصداحب التسدجيل ادلويل أن يقدوم مدن خدالهل
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ابلتعيني والطرف املتعاقد املُعدني الكهدام طرفدان يف التفداق (مبوجدب املدادة (9سادسدا) (()1ب) مدن الربوتوكدول)
(انظر أيضا اجلزء أ -الفقرات من  16 2اىل )25 2
 10 18وفامي يتعلق ابلتعيني اخلاض للربوتوكول لطرف متعاقد أصدر اعالان ميدد فيه املهةل الزمنية اىل مثانية عرشد
شدهرا والدديت ل ينطبددق علهيدا الاسد تئناء املنصددوص عليده يف الفقددرة (()1ب) مددن املدادة (9سادسددا) ،فددان صدداحب
التسجيل ادلويل س يعم عند انقضاء مثانية عرش شهرا اذا ننت عالمته حتظ ابمحلاية يف أرايض ذ الطرف املتعاقد
املعني أو احامتل صدور قرار برفض منح امحلاية وأس باب ذ واذا أصدر ذ الطرف املتعاقدد ّ
املعدني أيضدا اعدالان
يسمح ابماكنية الخطار بعد انقضاء فرتة ال نيدة عرشد شدهرا ،بقدرارات الدرفض املؤقدت النامجدة عدن اعدرتاض ،فدان
صاحب التسجيل ادلويل س يعم بعد انقضاء ال نيدة عرشد شدهرا ،اذا نن مدن املمكدن ايدداع اعرتاضدات يف مدرحةل
لحقة
 11 18قد يطرأ تغيري عىل املعاهدة اليت تنطبق عدىل تعيدني مسدجل لطدرف متعاقدد ملدزم ابلتفداق والربوتوكدول
(انظر يف اجلزء أ -الفقرات من  26 2اىل  )31 2وم ذ  ،ليس ذل التغيري أي تدأثري يف همدةل الدرفض حدىت وان
ننت تكل املهةل ل تزال سارية ويأي ذ نتيجدة لن تطبيدق الفقدرة ( )1والفقدرة ( )2مدن القاعددة  18مدن الالحئدة
التنفيذية املشرتكة (اليت تتناول اخطارات الرفض املؤقت اخملالفة للصول) يعمتد عىل العبارة التالية" :الطرف املتعاقد
املعني بناء عىل التفاق" أو "الطرف املتعاقد ّ
ّ
ُعدرف القاعددة  "17"1و" "18هداتني
املعدني بنداء عدىل الربوتوكدول" وت ّ
ل
العبارتني ابلامتس متديد امحلاية وابلتايل ،حتدد همةل الرفض ابلرجوع اىل الوض القامئ عند اليداع ول تتأثر بأي تغيدري
لحق يطرأ عىل املعاهدة املطبقة
 12 18ويف حاةل انقضاء همةل الخطار ابلرفض املؤقت دون أن يدون املكتب ادلويل الخطدار ابلدرفض املؤقدت
ابلنس بة اىل تعيني أي طرف متعاقد ّ
معني ،فان بياان هبذا الشأن س يدرج يف قاعدة بياانت مرصد مدريد

اجراءات رفض امحلاية
الخطار برفض امحلاية
القاعدة )1(17

 1 19يرسددل املكتددب املعددين الخطددار ابلدرفض اىل املكتددب ادلويل وجيددوز أن يشددمل الخطددار اعددالان يددذكر
الس باب اليت يستند الهيا املكتب لرفض منح امحلاية ("رفض امحلاية املؤقت التلقايئ") أو يدذكر أن مدن لدري املمكدن
مدنح امحلايدة لن اعرتاضدا قدد أودع ("الدرفض املؤقدت عدىل أسداس اعدرتاض") أو الك العالندني وجيدب أن يتعلددق
الخطار ابلرفض بتسجيل دويل واحد

حمتوات الخطار
القاعدة )2(17

2 19

جيب أن يتضمن الخطار برفض مؤقت املعلومات والتوضيتات التالية:

-

املكتب اذلي أجرى الخطار؛

ورمق التسجيل ادلويل ،ومن الفضل أن يكون مصحواب ببياانت أخرى تسمح بتتديد التسدجيل ادلويل
مثل العنا اللفظية يف العالمة أو رمق الطلب السايس أو التسجيل السايس؛
املعنية من القانون؛

ولك الس باب اليت يستند الهيدا الدرفض املؤقدت مصدحوبة ابلشدارة اىل الحداكم الساسد ية
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واذا ننت الس باب اليت يستند الهيا الرفض املؤقت تشري اىل عالمدة نندت حمدل طلدب أو
تسجيل يبدو أنه نن يف نزاع م العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل ،نفة البياانت املهمة املتعلقة ابلعالمة ،ومهنا
اترخي ورمق اليداع أو التسجيل واترخي الولوية (ان وجد) ،وصدورة مس تنسدخة عدن العالمدة (الديت جيدوز ببسداطة
كتابهتا ابلآةل الاكتبة اذا مل تشمل أية عنا تصويرية) وامس صاحب العالمدة وعنوانده وقامئدة بدلك السدل واخلددمات
اليت تشملها العالمة أو السل واخلدمات املعنية ،علام بأنده جيدوز حتريدر هدذه القامئدة ابللغدة الديت حدرر هبدا الطلدب أو
التسجيل املذكور؛
وأن الس باب اليت يستند الهيا الرفض املؤقت تتعلق بلك السل واخلدمات ،أو بيداان ابلسدل
واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت أو اليت ل يتعلق هبا؛
واملهةل املتاحة يف حدود املعقول حسب ظدروف احلدال لتقددمي الدامتس لعدادة حفدص الدرفض
املؤقت أو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض مد بيدان السدلطة الديت ينبغدي أن يقددم الهيدا هدذا الالدامتس لعدادة
الفحص أو الطعن؛ وبيان اذا نن الامتس اعادة الفحص أو الطعن جيب أن يودع عن طريق وكيل يكون هل عنوان يف
أرايض الطرف املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض
 3 19وتكتا املطالبة ببيان لك الس باب الديت يسدتند الهيدا الدرفض املؤقدت مصدحوبة ابلشدارة اىل الحداكم
الساس ية املعنية من القانون ،أمهية ابلغة ابلنس بة اىل صاحب التسجيل ادلويل ومن حيث املامرسة ،عدادة مدا يبلدغ
املكتب املعين قرار الرفض بواسطة اس امترة خاصة تطب علهيا لك الحاكم املعنيدة مدن القدانون املطبدق عدىل املكتدب
املذكور واليت قد تشلك سببا للرفض (ترتمج تكل الحاكم عند الرضدورة اىل اللغدة الديت يسد تخدهما املكتدب لرسدال
التبليغات اىل املكتب ادلويل) ويذكر الخطار الس باب اليت تنطبق عىل حاةل معينة م الشارة اىل احلمك املعدين أو
الحاكم املعنية من القانون كام ورد يف الاس امترة
 4 19واذا نص الخطار ابلدرفض املؤقدت عدىل وجدوب تعيدني وكيدل حمديل ،وجدب أن ختضد رشوط التعيدني
لقوانني الطرف املتعاقد املعين وممارساته ويرحج أن تكون تختلفة عن رشوط تعيني وكيل أمام املكتب ادلويل

متطلبات اضافية بشأن الخطار برفض مؤقت يستند اىل اعرتاض
القاعدة )3(17

 5 19اذا نن رفض امحلاية املؤقت يستند اىل اعرتاض أو اىل اعرتاض وأس باب أخرى ،فان الخطار جيب أن
يبني ذ وفضال عن البياانت الواردة يف اجلزء ب 2-الفقرة  ،2 19جيب أن يتضمن الخطار امس املعرتض وعنوانه
وقامئددة السددل واخلددمات الدديت يسددتند الهيددا الاعدرتاض اذا نن الاعدرتاض يسددتند اىل عالمددة ننددت حمددل طلددب أو
تسجيل كدام جيدوز للمكتدب أن يبلدغ القامئدة الاكمدةل للسدل واخلددمات الدواردة يف هدذا الطلدب السدابق أو يف هدذا
التسجيل السابق علام بأنه جيوز حترير هاتني القامئتني ابللغة اليت حرر هبا الطلب السابق أو التسجيل السابق (حدىت
وان مل تكن تكل اللغة اللغة النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية)

تدوين الرفض املؤقت ونرشه :احالته اىل صاحب التسجيل
القاعدة )4(17
القاعدة ()1(32أ)""3

 1 20يدون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل م بيان التدارخي اذلي أرسدل فيده الخطدار (أو اذلي يعتدرب أنده
أرسل فيه – انظر اجلزء ب 2-الفقرة  )5 21كام ينرش الرفض املؤقت يف اجلريددة مد بيدان مدا اذا نن الدرفض ةيدا
(أي أنه يتعلق بلك السل واخلدمات الواردة يف تعيني الطرف املتعاقد املعين) أو جزئيا (أي أنه يتعلق جبزء فقط من
تكل السل واخلدمات) ويف احلاةل الخرية ،تنرش الصناف املتدأثرة ابلدرفض املؤقدت (أو لدري املتدأثرة) ولكدن السدل
واخلدمات نفسها ل تنرش ول يغ نرش تكل الصناف حدىت تسد تمكل الجدراءات دلى املكتدب ول تنرشد أسد باب
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الرفض
القاعدة )4(17
القاعدة )2(16

 2 20واثر ذ  ،يرسل املكتب ادلويل صورة عن الخطار اىل صاحب التسجيل ادلويل كام يرسل اليده أيدة
معلومات أرسلها مكتب الطرف املتعاقد امل ّعني بشأن اماكنية ايدداع اعدرتاض بعدد انقضداء همدةل الد ين عرشدة شدهرا،
فضال عن أية معلومات تتعلق بتارخي بددء همدةل الاعدرتاض وانقضدااا وعدالوة عدىل ذ  ،أاتح املكتدب ادلويل مندذ
الول من يناير  2009نسخ مرعنة من اخطارات الرفض املؤقت عىل قاعدة بياانت مرصد مدريد

لغة الخطار ابلرفض املؤقت
القاعدة )2(6

 3 20جيوز اخطار املكتب ادلويل ابلرفض املؤقت ابللغة الانلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية (حبسدب اختيدار
املكتب اذلي يرسل الخطار) وجيب تدوين الرفض ونرشه ابللغات الثالث ويعد املكتب ادلويل الرتمجدة الرضدورية
للبياانت اليت يتعدني تددويهنا ونرشدها ويتسدم صداحب التسدجيل ادلويل مدن املكتدب ادلويل صدورة عدن الخطدار
ابلرفض ابللغة اليت أرسهل هبا مكتب الطرف املتعاقد ّ
املعني بيد أن التبليغ اذلي يرسل مبوجبه املكتب ادلويل صدورة
من الخطار ابلرفض حيرر ابللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل (أو ابللغدة الديت طلدب صداحب التسدجيل ادلويل أن
يتسم هبا التبليغات من املكتب ادلويل – انظر اجلزء ب 1-الفقرة )4 7

القاعدة )4(40

 4 20وينبغي الحاطة علام فامي يتعلق بقرارات الرفض ،بأنده ابلنسد بة اىل لك التسدجيالت ادلوليدة النامجدة عدن
طلبات أودعت قبل الول من أبريل  ،2004واليت تنتظر تدوين أول تعيني لحق:

القاعدة )3(6
القاعدة )4(6

حرصا

 -تظل اللغة الفرنس ية لغة التبليغ والتدوين والنرشد الوحيددة اذا نندت التسدجيالت خاضدعة لالتفداق

 تظل اللغتان النلكزيية والفرنس ية لغيت التبليغ والتدوين والنرش اذا ننت التسدجيالت خاضدعة ةيداأو يف جزئيا للربوتوكول
وابلنس بة اىل التسجيالت ادلولية النامجة عن طلبات أودعت يف الفرتة املمتدة مدن الول مدن أبريدل  2004اىل 31
أغسطس  ،2008واليت تنتظر تدوين أول تعيني لحق:
 كام ذكر أعاله ،تظل اللغة الفرنسد ية لغدة التبليدغ والتددوين والنرشد الوحيددة اذا نندت التسدجيالتخاضعة لالتفاق حرصا وأما التسجيالت النامجة عن طلبات أودعدت أثنداء تدكل الفدرتة والديت ختضد ةيدا أو جزئيدا
للربوتوكول ،فاهنا حتظ ابلنظام الثاليث اللغات عىل اثر ادراج اللغة الس بانية ابتداء من الول من أبريل 2004

اخطارات الرفض املؤقت اخملالفة للصول
 1 21تنقسم قرارات الرفض اخملالفة للصول اىل ندوعني ،ندوع ميكدن تصدحيته وندوع يرتتدب عليده عددم اعتبدار
املكتب ادلويل الخطار ابلرفض مبثابة اخطار من ذ القبيل
القاعدة()1(18أ) و()2

2 21

ول جيوز للمكتب ادلويل أن يعترب اخطارا ابلرفض مبثابة اخطار من ذ القبيل:

 اذا مل يتضددمن أي رمق لتسددجيل دويل (مددا مل تسددمح بعددض البيدداانت الخددرى الدواردة يف الخطددارللمكتب ادلويل بتتديد التسجيل ادلويل)؛
 -أو اذا مل يوحض أي سبب للرفض؛
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 أو اذا أرسل يف وقت متأخر اىل املكتب ادلويل ،أي بعد انقضاء املهةل املعنية املددة بس نة أو ب نيةعرش شهرا واملشار الهيدا يف اجلدزء ب 2-الفقدرات  2-18اىل  )5 18( 3-18أو يف حداةل رفدض يسدتند اىل اعدرتاض
أصدره مكتب الطرف املتعاقد اذلي قام ابلعالن املشار اليه يف اجلدزء ب 2-الفقدرتني  4 18و 5 18اذا أرسدل بعدد
انقضاء مثانية عرش شهرا دون أن يعم مكتب الطدرف املتعاقدد ،خدالل مثانيدة عرشد شدهرا ،املكتدب ادلويل ابماكنيدة
ايداع اعرتاضات بعد انقضاء تكل املدة ويف هذا الصدد ،انظر أيضا اجلزء ب 2-الفقرة  11 18اليت تتعلق بتغيري يف
املعاهدة املطبقة
القاعدة()1(18ب)
و(()2ج)

 3 21ويف لك تكل احلالت ،يتعني عىل املكتب ادلويل أن يرسل صورة عن الخطار اىل صداحب التسدجيل
ادلويل ويبلغه (ويبلغ يف الوقت ذاته املكتب اذلي أرسل الخطار) أن هذا الخطار ل يعترب اخطار ابلدرفض و ّ
يبدني
أس باب ذ

القاعدة ()1(18ج)

 4 21واذا نن الخطار تخالفا للصول من نواحٍ أخرى (أي اذا مل يتضمن بياان عن السل واخلدمات املعنية أو
لري املعنية ابلرفض أو اذا مل يتضمن صورة عن عالمة سابقة حمل نزاع أو اذا مل يكن الخطار حيتدوي تفاصديل هممدة
أخرى تتعلق ابلعالمة السابقة ومن بيهنا امس مالكها وعنوانه عىل سبيل املثدال) ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل (ال يف
الظروف املشار الهيا يف الفقرة التالية) أن يدون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل ابلر من ذ  ،وعليده أن يددعو
مكتب الطرف املتعاقدد اىل تصدحيح اخطداره خدالل شدهرين ويتعدني عليده يف الوقدت ذاتده أن يرسدل اىل صداحب
التسجيل ادلويل صورا عن الخطار اخملالف للصول وعن ادلعوة املرسةل اىل املكتب املعين

القاعدة ()1(18د)

 5 21أما اذا مل يتضمن الخطار البياانت املقررة املتعلقة ابملهةل املتاحة لتقددمي الدامتس لعدادة حفدص الدرفض أو
الطعن فيه أو تقدمي رد عىل الاعرتاض والبياانت املتعلقة ابلسلطة اليت ينبغي أن يقدم الهيا هذا الالامتس ،فان الرفض
املؤقت ل يقيد يف السجل ادلويل واذا أرسل مكتب الطرف املتعاقد اخطارا مصحتا خدالل همدةل الشدهرين املشدار
الهيا يف ادلعوة ،فانه يعترب لغراض املادة  5من التفداق والربوتوكدول ،كدام لدو نن قدد أرسدل اىل املكتدب ادلويل يف
التارخي اذلي أرسل فيه الخطار اخملالف للصول وابلتايل ،اذا ُأرسل الخطار اخملالف للصول خالل املهةل املطبقة
بناء عىل املادة  )2(5من التفاق أو الربوتوكدول ،فدان الخطدار املصدحح املرسدل خدالل همدةل الشدهرين املدذكورة يف
ادلعوة يعترب أنه اس توىف رشوط ذ احلمك ولكن اذا مل يصحح مكتب الطرف املتعاقد اخطاره اخملالف للصول يف
هذه املهةل ،فانه ل يعترب اخطارا برفض مؤقت وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل واملكتدب أنده
ل يعترب هذا الخطار اخطارا برفض مؤقت و ّيبني أس باب ذ

القاعدة ()1(18ﮪ)

 6 21واذا حصح املكتب اخطارا ابلرفض حيدد همةل لتقددمي الدامتس لعدادة حفدص الدرفض أو الطعدن فيده ،فانده
يتعني عليه أيضا أن حيدد همةل جديدة (تبدأ عدىل سدبيل املثدال مدن التدارخي اذلي أرسدل فيده الخطدار املصدحح اىل
املكتب ادلويل) حسب ظروف احلال م بيان التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة

القاعدة ()1(18و)
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وجيب عىل املكتب ادلويل أن يرسل صورة عن أي اخطار مصحح اىل صاحب التسجيل ادلويل

 8 21ومن املفيد ابلنس بة اىل صاحب التسجيل ادلويل أن يرسل اليه املكتب ادلويل صدورة عدن أي اخطدار
ابلرفض املؤقت خيالف الصول وصورة عدن ادلعدوة املرسدةل اىل املكتدب ليتدوىل تصدحيح اخملالفدات يف حدال وجدود
تخالفات ميكن تصحيحها ويف أللب احلالت السدابقة ،يتدوىل املكتدب تصدحيح اخملالفدة ،ويتداح لصداحب التسدجيل
ادلويل وقتا أطول لتتليل أس باب الرفض ،ورمبا للرشوع يف مفاوضات م أحصاب احلقوق السدابقة اذليدن استُشدهد
هبم تلقائيا أو قدموا اعرتاضا عىل التسجيل ادلويل
 9 21وحىت وان مل يعترب املكتب ادلويل اخطار ابلرفض املؤقت اخطارا مدن ذ القبيدل ومل يدونده ابلتدايل يف
السجل ادلويل ،ينبغي أن يكون صاحب التسجيل ادلويل عىل وعي بأن ذ ل يعدين ابلرضدورة حاميدة العالمدة يف
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دين ل تعرتضددها أيدة مشد ت وابمدداكن الغددري اقامددة دعددوى ابطددال تعيددني اسددتنادا اىل
أرايض الطددرف املتعاقددد املعد ّ
الس باب ذاهتا اليت ذكرها املكتب يف الخطار ابلرفض اخملالف للصول وتبعا للمخالفة الواردة يف الخطدار ابلدرفض
املؤقت ،قد يس تحسن صاحب التسدجيل ادلويل أن يلدمتس مدن املكتدب املعدين تزويدده ابملعلومدات الاكمدةل حدول
أس باب رفض امحلاية

الجراءات الالحقة لالخطار ابلرفض املؤقت
املادة )3(5

 1 22اذا تسم صاحب التسجيل ادلويل عن طريق املكتب ادلويل اخطارا ابلرفض (يتضمن اخطدارا ابلدرفض
تخالفا للصول بنداء عدىل القاعددة ()1(18ج)( ،انظدر اجلدزء ب 2-الفقدرتني  4 21و )5 21تتداح هل احلقدوق وسد بل
الانتصاف ذاهتا (مثل اعادة حفص الرفض أو الطعن فيه) كام لو نن قدد أودع العالمدة بنفسده مبدارشة دلى املكتدب
اذلي أصدر الخطار ابلرفض وابلتايل ،فان التسجيل ادلويل خيض لالجراءات ذاهتا اليت تطبق عىل طلب تسجيل
أودع دلى مكتب الطرف املتعاقد املذكور ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد املعين
 2 22وعند تقدمي الامتس لعادة الفحص أو الطعن يف قرار الرفض أو الرد عىل اعدرتاض قدد يكدون مدن املفيدد
ابلنس بة اىل صاحب التسجيل ادلويل ،حىت وان مل يشرتط قانون الطرف املتعاقد املعين ذ  ،أن يعني وكديال حمليدا
عىل درايدة بقدوانني املكتدب اذلي نطدق بقدرار الدرفض وممارسداته (ولغتده) وخيدرج تعيدني الوكيدل عدن نطداق التفداق
املعين
والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة ابلاكمل وخيض للقوانني واملامرسات املتبعة يف أرايض الطرف املتعاقد ّ
 3 22وليس من اختصاص املكتب ادلويل أن يعرب عن رأيه يف مربرات رفض امحلاية أو أن يتدخل بأي شلك
من الشاكل يف تسوية القضاا اجلوهرية اليت يثريها مثل ذ الرفض

وض العالمة يف طرف متعاقد معني
 1 23تتناول القاعدة (18اثنيا)(()1أ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة النافذة منذ الول من سبمترب  2009وضد
العالمة اليت ننت حمل تسدجيل دويل يف طدرف متعاقدد معدني وتبليدغ ذ الوضد مدن املكتدب املعدني اىل املكتدب
ادلويل

الوض املؤقت للعالمة
القاعدة (18اثنيا)(()1أ)

 1 24تنص القاعدة (18اثنيا)(()1أ) عىل أنه جيوز للمكتب اذلي مل يرسل اىل املكتب ادلويل اخطدارا ابلدرفض
املؤقت ،خالل املهةل املطبقة بناء عىل املادة  )2(5من التفاق أو املادة ()2(5أ) أو (ب) من الربوتوكول ،أن يرسدل
بياان بأن الفحص التلقايئ قد مت وأن املكتب مل جيد أس بااب للرفض ولكن العالمة ل تزال حمل اعرتاض أو مالحظدات
من الغري وينبغي للمكتب أن يبني أيضا التارخي اذلي جبوز فيه ايداع ذ الاعرتاض أو تكل املالحظات

القاعدة (18اثنيا)(()1ب)  2 24وخالف ذ  ،جبوز للمكتب اذلي أرسل اخطار ابلرفض املؤقت أن يرسل اىل املكتب ادلويل بياان يفيد
بأن الفحص التلقايئ قد مت وأن حامية العالمة ل تزال حمل اعرتاض أو مالحظات من الغدري ويف هدذه احلداةل أيضدا،
ينبغي للمكتب أن يبني التارخي اذلي جيوز أن تودع فيه الاعرتاضات واملالحظات
 3 24واملكتب اليت أمت الفحص التلقايئ ليس ملزما ابرسال البيان املنصوص عليده يف القاعددة (18اثنيدا)(()1أ)
أو (ب) اىل املكتب ادلويل ولكن ابماكنه أن خيتار ارساهل
القاعدة (18اثنيا)()2

 4 24ويدون املكتب ادلويل أي بيان يتسلمه بناء عىل القاعددة (18اثنيدا) يف السدجل ادلويل وخيطدر صداحب
التسجيل ادلويل به ،ويرسدل اليده صدورة عدن ذ البيدان ان تسدلمه أو نن مدن املمكدن نسدخه ولغدراض هدذه
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القاعدة ،يقبل املكتب ادلويل من املاكتب قوامئ بأرقام التسدجيالت ادلوليدة ليحولهدا اىل تبليغدات يرسدلها فدرادى اىل
أحصاب التسجيالت ادلولية املعنيني
 5 24عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي أرسل بياان بنداء عدىل القاعددة (18اثنيدا) اىل املكتدب ادلويل أن
يضطل بأحد المرين التاليني يف الوقت املناسب:
 تبليغ املكتب ادلويل اخطارا برفض مؤقت للحامية وفقدا للقاعددة  )1(17يف حدال ايدداع اعدرتاض أومالحظات خالل فرتة الرفض املطبقة؛
 أو ارسددال بيددان مبددنح امحلايددة اىل املكتددب ادلويل وفقددا للقاعدددة (18اثلثددا) اذا مل يددودع اع درتاض أومالحظات
 6 24ليس الغرض من القاعدة (18اثنيا) سوى العالم وليس لها أي أثر الزاي عىل القانون الجرايئ الدوطين
ويف حددني يكددون البيددان املرسددل مبوجددب القاعدددة (18اثنيددا) يف احلدداةل الدديت يتوصددل فهيددا املكتددب ،بعددد امتددام لك
الجراءات ،اىل نتيجة اجيابية ابلنس بة لصاحب التسجيل ،مبا ميكّدن مدن حاميدة العالمدة بنداء عدىل القدانون الدوطين،
جتدر الشارة اىل اماكنية وجود أحاكم يف القانون الوطين جتزي للمكتب أن يعيد تلقائيا تقيمي احلاةل ليتوصل اىل نتيجة
تختلفة وابلتايل قد يُالحظ ،يف حالت اندرة ،ارسال املكتدب لخطدار ابلدرفض املؤقدت بنداء عدىل القاعددة  17مدن
الالحئة التنفيذية املشرتكة بعد ارساهل لبيان اجيايب بناء عىل القاعدة (18اثنيا) من تكل الالحئة

البت الهنايئ يف وض العالمة
القاعدة (18اثلثا)

 1 25تقتيضد الفقدرات ( )1و( )2و( )3مددن القاعددة (18اثلثددا) أن يرسدل مكتدب الطددرف املتعاقدد املعددني يف
تسجيل دويل اىل املكتب ادلويل بياان يعلمه فيه ابلوض الهنايئ لعالمة يف ذ الطرف املتعاقد ،ما أن تس تمكل نفة
الجراءات املتعلقة ابلعالمة أمام ذ املكتب
2 25

ويأي البت الهنايئ يف وض العالمة عىل ثالثة أنواع يرد وصفها أدانه

بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أي اخطار ابلرفض املؤقت
القاعدة (18اثلثا)()1

 1 26أول أن تكدون نفدة الجدراءات الواجدب اختداذ أمدام مكتدب الطدرف املتعاقدد املعدني يف تسدجيل دويل
مس تمكةل وما من سبب دلى املكتب لرفض امحلاية قبل اقضاء فرتة الرفض املطبقة وفقدا للدامدة  )2(5مدن التفداق أو
املادة ()2(5أ) أو (ب) أو (ج) مدن الربوتوكدول ويف هدذه احلداةل ،عدىل املكتدب أن يرسدل اىل املكتدب ادلويل يف
أقرب فرصة وقبل انقضاء تكل الفرتة بياان بأن امحلاية ممنوحة للعالمة حمل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املعين
وملعرفة الفرتة اليت جيب ارسال البيان يف غضوهنا ،انظر الفقرات ب 1 18 -2-اىل  12 18وهذا ما قد حيدث عامدة
عندما يس تعني املكتب بنظام حفص من لري اعرتاض أو مالحظات أو عندما تبدأ فدرتة الاعدرتاض واملالحظدات يف
الوقت ذاته اذلي يبدأ فيه الفحص
 2 26فاذا مل يكن من سبب دلى مكتب الطرف املتعاقد املعني لرفض امحلاية وعندما تس تمكل نفة الجراءات
أمامه ،يُعم أحصاب التسجيالت ادلولية والغري بنتيجة الجدراء دلى الطدرف املتعاقدد املعدني يف أقدرب فرصدة وقبدل
انقضاء فرتة الرفض وحتد القاعدة (18اثلثا)( )1من املساوئ املرتبطة مبا هو معروف مببدأ "القبول الضمين" ،علام بأن
ذ املبدأ يظل مطبقا

القاعدة (18اثلثا)()1

3 26

وتلزم القاعدة (18اثلثا)( )1ابرسال بيان مبنح امحلاية
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 4 26وقد يكون موضوع البيان مبنح امحلاية بناء عىل القاعددة (18اثلثدا)( )1عددة تسدجيالت دوليدة وجيدوز أن
يتخذ شلك قامئة ويبلّغ الكرتونيا أو عىل الورق حبيث ميكن معرفة تكل التسجيالت ادلولية ويف هدذه احلداةل ،حيدول
املكتب ادلويل القامئة اىل تبليغات فردية يرسلها اىل أحصاب التسجيالت ادلولية املعنيني
القاعدة )3(34

5 26

ويف حال تطبيق القاعدة  ،)3(34يكون ارسال بيان مبنح امحلاية حمل تسديد للجزء الثاين من الرمس

 6 26وجتدر الشارة اىل أن التخلف عن ارسال بيان مبنح امحلاية ل يرتب عدىل املكتدب املتخلدف أيدة عواقدب
قانونية ،عىل أن الامتناع عن تبليغ اخطار ابلرفض املؤقت خالل الفدرتة املطبقدة بنداء عدىل املدادة  )2(5مدن التفداق
والربوتوكول يؤدي اىل حامية العالمة تلقائيا يف الطرف املتعاقد املعين ،حامية تشمل مجي السل واخلدمات املعنية

بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت
القاعدة (18اثلثا)()2

 1 27عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني يف تسدجيل دويل واذلي بلّدغ اخطدارا ابلدرفض املؤقدت أن يرسدل اىل
املكتب ادلويل ،ما أن تُس تمكل دليه الجراءات املتعلقة حبامية العالمة ،أحد البيانني التاليني ،مدا مل يؤكدد رفضدا ةيدا
(انظر الفقرة ب 1 28 -2-أدانه):

القاعدة (18اثلثا)("1")2

 بياان بأن الرفض املؤقت مسحوب وأن امحلاية ممنوحة للعالمة يف الطرف املتعاقد املعدين ابلنسد بة اىللك السل واخلدمات حمل طلب امحلاية،
 -أو بياان حيدد السل واخلدمات اليت تغطهيا امحلاية املمنوحة يف الطرف املتعاقد املعين

القاعدة )3(34

 2 27ويف هذه احلاةل أيضا ،يكون ارسال بيان مبنح امحلاية حمل تسديد للجزء الثاين من الرمس يف حال تطبيدق
القاعدة )3(34

القاعدة (18اثلثا)("2")2

تأكيد الرفض املؤقت اللكي
القاعدة (18اثلثا)()3

 1 28يف اخلتام ،عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني يف تسجيل دويل واذلي بلّغ اخطارا ابلرفض املؤقت اللكدي
أن يرسل اىل املكتب ادلويل ،ما أن تُس تمكل نفة الجراءات أمامه ويقدرر تأكيدد رفدض امحلايدة للعالمدة يف الطدرف
املتعاقد املعين ابلنس بة اىل لك السل واخلدمات ،بياان يفيد ذ

قرار جديد
القاعدة (18اثلثا)()4

 1 29ينبغي ارسال البيان املنصوص عليه يف القاعدة (18اثلثا)( )2أو ( )3ما أن تس نفد نفدة اماكنيدات اعدادة
الفحص أو الطعن أمدام املكتدب أو مدا أن تنقيضد فدرتة الدامتس اعدادة الفحدص أو الطعدن أمدام املكتدب اذن ينبغدي
للمكتب أل ينتظر ري يودع طعن أمام املا) أو أية هجة أخرى لري املكتب وسدبب ذ أن املكتدب قدد ل يكدون
ابلرضورة عىل عم ابيداع طعن أو عدم ايداعه وهو عاجز عن معرفة أن القرار اذلي أصدره قد أصبح هنائيا ابملؤكدد
وقد ل يكون املكتب ابلرضورة عىل عم مبأآل أي طعن من ذ القبيل وم أن ذ البيان قد ل يعدرب عدن النتيجدة
الهنائية بشأن حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين ،فقد يعود بفوائد عىل أحصاب التسجيالت ادلولية والغدري لن
يدون وينرش يف وقت مبكر (ما أن تُس تمكل الجراءات أمام
البيان املنصوص عليه يف القاعدة (18اثلثا)( )2أو (ّ )3
املكتب) يف حالت عديدة
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 2 29ويف احلاةل اليت يصبح فهيا املكتب ،بعد ارسال بيان وفقدا للقاعددة (18اثلثدا)( )2أو ( ،)3عدىل عدم بدأي
قرار جديد يوثر يف حامية العالمة (مثل قرار انجت عن طعن أمام هجة لري ذ املكتب) ،يرسل املكتب اىل املكتب
ادلويل بياان جديدا يذكر فيه السل واخلدمات املشموةل ابلعالمة اليت أصبحت محمية ،يف حدود اطالع املكتدب عدىل
ذ القرار واعتبارا من  1نومفرب ِّّ ،2017عدلت القاعدة (18اثلثا)( )4لدراج اماكنية ارسال بياانت اضافية يف حال
عدم ارسال اخطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقدة أو يف حدال نن للقدرار اجلديدد املُتخدذ مدن قبدل املكتدب أو
الدارة أثر يف حامية العالمة بعد ارسال بيان مبوجب الفقرة ( )1من القاعدة وجيب أن يشري البيان اىل وض العالمة
والسل واخلدمات املمية عند الاقتضاء وس يتيح ذ للماكتب ارسال بيان يدذكر السدل واخلددمات الديت ُحتمد لهدا
العالمة عقب بيان مبنح امحلاية ُيرسل مبوجب الفقرة ( )1من القاعدة فضدال عدن أمداكن حاميدة العالمدة مبوجدب مبددأ
القبول الضمين والغرض الرئيا من التعديل هو السامح للماكتب ابخطار املكتب ادلويل بأي قرار لحدق يدؤثر يف
نطاق امحلاية من دون التأكد من صدور رفض مؤقت سابق وابتت القاعدة املعدَّةل تغطدي حداليت التقييدد أو الدرفض
اللكي للحامية وحالت منح امحلاية

التدوين وابالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ
القاعدة (18اثلثا)()5
القاعدة ()1(32أ)()3

 1 30يدون املكتب ادلويل لك بيدان يتسدلمه بنداء عدىل القاعددة (18اثلثدا) يف السدجل ادلويل ويُعدم صداحب
التسجيل ادلويل بذ ويف حال نن البيان مبلغا أو ميكن نسخه ،يف شدلك وثيقدة ،يرسدل املكتدب ادلويل صدورة
عدددن تدددكل الوثيقدددة اىل صددداحب التسدددجيل ادلويل وينرشددد املكتدددب ادلويل أيضدددا أي بيدددان يتسدددلمه بنددداء عدددىل
القاعدة (18اثلثا) يف السجل ادلويل وأاتح املكتب ادلويل صدورا رعيدة عدن تدكل البيداانت يف مرصدد مدريدد ميكدن
ملس تخدي قاعدة البياانت الاطالع عىل تكل البياانت مبارشة (انظر الفقرة أ )4 8

تبليغات املاكتب الطراف املتعاقدة املعينة املرسةل من خالل املكتب ادلويل
القاعدة (23اثنيا)

 1 31اعتبارا من  1نومفرب  ،2017جيدوز ملكتدب طدرف متعاقدد ّ
معدني أن يطلدب مدن املكتدب ادلويل ارسدال
التبليغات اىل أحصاب التسجيالت ادلولية بشأن التسجيالت ادلولية يف حال عدم سامح قانون ذ الطرف املتعاقد
للمكتب ابرسال التبليغ وسيساعد ذ يف الاس تجابة لحتياجات املاكتب اليت ل تمتت بوسائل ارسال التبليغات اىل
أحصاب التسجيالت ادلولية لري املقميني واذلين مل يذكروا عنواان للمراسالت يف اقلمي املكتب املعدين ومل يعيندوا وكديال
املددون مدن دون حفدص
حمليا دلى املكتب ويرسل املكتب ادلويل التبليدغ اىل صداحب التسدجيل ادلويل أو الوكيدل َّ
حمتواته أو تدويهنا يف السجل ادلويل

التعيني الالحق
املادة (3اثلثا)()2

 1 32اذا مل متتد أآاثر التسجيل ادلويل اىل طرف متعاقد (نظرا لعدم الدامتس امحلايدة يف أرايض الطدرف املتعاقدد
عند اجراء التسجيل ادلويل أو لن العالمة فقدت امحلاية يف أرايض ذ الطرف املتعاقد نتيجدة صددور قدرار هندايئ
لحق لقرار الرفض أو البطال أو التخيل) فان متديد امحلاية اىل ذ الطرف املتعاقد قد يتأثر ابيدداع تعيدني لحدق
وقد يرغب صاحب التسجيل ادلويل القيام بدذ اذا مدا انتفدت مدثال السد باب الديت يسدتند الهيدا قدرار الدرفض أو
البطال أو التخيل
 2 32وللقيام بتعيني لحق سبب أآخر هو أن الطرف املتعاقد قد ل يكون عند اجدراء التسدجيل ادلويل طرفدا
يف التفاق أو الربوتوكول أو ل يكون ملزتما ابلنص نفسه (التفاق أو الربوتوكول) اذلي يلزتم به الطرف املتعاقد اذلي
ينمتي اليه صاحب التسدجيل ادلويل ويقصدد بعبدارة "الطدرف املتعاقدد اذلي ينمتدي اليده صداحب التسدجيل ادلويل"
الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتدب املنشدأ (أي املكتدب اذلي أودع الطلدب ادلويل عدن طريقده) أو الطدرف
املتعاقددد اذلي يسد تويف صدداحب التسددجيل ادلويل اجلديددد يف أراضدديه الرشددوط املنصددوص علهيددا ليكددون صدداحب
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التسجيل ادلويل ،اذا طرأ تغيري عىل ملكية التسجيل ادلويل
املدوندة يف السدجل ادلويل اذن فقدد يكدون
 3 32وجيوز اجراء تعيني لحق جلزء فقط مدن السدل واخلددمات ّ
طرف متعاقد ما حمل تعيني لحق أو أكرث ،لك تعيني مهنا خيص جزءا تختلفا مدن قامئدة السدل واخلددمات املدوندة يف
السجل ادلويل
 4 32واذا ننت امحلايدة الناجتدة عدن التسدجيل ادلويل تغطدي يف طدرف متعاقدد معدني جدزءا فقدط مدن السدل
املدونة يف السجل ادلويل ،بعد انقاص من قامئة السل واخلدمات أو رفض جزيئ للحامية أو ابطال جزيئ،
واخلدمات ّ
جاز اجراء تعيني لحق ابلنس بة اىل نفة السل واخلدمات املتبقية أو بعضها

الهلية لجراء تعيني لحق
القاعدة ()1(24أ)

 1 33جيوز للطرف املتعاقد أن يكون حمل تعيني لحق اذا نن صداحب التسدجيل ادلويل يسد تويف الرشدوط
(اجلنس ية أو حمل القامة أو املنشأة) وقت هذا التعيني ليكون صاحب تسجيل دويل
 2 33ويغ تعيني الطرف املتعاقد سواء بناء عىل التفاق أو الربوتوكول ومدن املهدم معرفدة الدنص املطبدق اذ ان
من شأن ذ أن حيدد عدة مسائل ،مهنا الرسوم الواجب تسديدها

القاعدة ()1(24ب)و(ج)

3 33

ويكون الوض كام ييل:

 اذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتدي اليده صداحب التسدجيل ادلويل ملزتمدا ابلتفداق حفسدب ،جدازتعيني بدل يكون طرفا يف التفاق أيضا؛ ويكون التعيني بناء عىل التفاق؛
 واذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل ملزتما ابلربوتوكول حفسب فانه لجيوز تعيني سوى البدل اذلي يكون طرفا يف الربوتوكول؛ ويكون التعيني بناء عىل الربوتوكول؛
 واذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتدي اليده صداحب التسدجيل ادلويل ملزتمدا ابلتفداق والربوتوكدول،يكون تعيني أي طرف متعاقد ملزتم ابلربوتوكول (حىت وان نن هذا الطرف املتعاقد ملزتما ابلتفاق أيضا) بنداء عدىل
الربوتوكول ولكن تعيني أي بدل ملزتم ابلتفاق حفسب جيب أن يكون بناء عىل التفاق وعند تطبيق املبادئ املذكورة
أعاله ،يعد بدل ما ملزتما ابلتفاق أو ابلربوتوكدول أو منظمدة مدا ملزتمدة ابلربوتوكدول حسدب وضدعه يف اترخي التعيدني
الالحق
 4 33وأما يف حال تعيني بدل بناء عىل التفاق يف تسجيل دويل انمج عن طلب دويل خيض للربوتوكدول فقدط،
فال بد من أن يؤخذ يف احلس بان أن التفاق يقيض بأن يستند الطلب ادلويل اىل طلب مدودع دلى مكتدب املنشدأ
فاذا نن الطلب ادلويل يستند اىل طلب مودع دلى مكتب املنشأ ،فال ميكن أن يكدون التعيدني الالحدق بنداء عدىل
التفاق ال بعد أن يؤدي الطلب السايس اىل تسجيل

ل تعيني لحقا ممكن يف بعض احلالت
ا املادة )2(14
ب املادة )5(14

 1 34جيوز يف املبدأ أن يكون التعيني الالحق تعيينا لطرف متعاقد هو ملزم ابلنص ذاته امللزم للطرف املتعاقد
اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل وتس تئىن من هذا املبدأ احلاةل اليت تعلن فهيدا ادلوةل أو املنظمدة احلكوميدة
ادلولية ،عند انضامهما اىل التفاق (ادلول فقط) الربوتوكول ،أن امحلاية النامجدة عدن تسدجيل دويل مت بنداء عدىل ذ
النص قبل اترخي دخول النص حزي النفاذ يف تكل ادلوةل أو املنظمة ل ميتد أثرها اىل أراضهيا
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 2 34وم ذ  ،مفن املمكن اجراء تعيني لحق لبدل قدم اعدالان بنداء عدىل املدادة  )2(14مدن التفداق اذا نن
صاحب التسجيل ادلويل صاحب تسجيل وطين سابق للعالمة ذاهتا يف ذ البدل وينبغي أن يكدون ذ التعيدني
الالحق مشدفوعا بدرمق التسدجيل الدوطين السدابق واترخيده ،وال فلدن يكدون ابمداكن املكتدب ادلويل تددوين التعيدني
الالحق ذل البدل وان مل يكن من تسجيل وطين سابق ،فالسبيل الوحيد اىل حاميدة العالمدة يف الدبدل املعدين مدن
خالل تسجيل دويل هو ايداع طلب دويل جديد يرد فيه تعيني ذ البدل

اجراء تعيني لحق
جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أن يتقدم ابلتعيني الالحق اما دلى املكتب ادلويل مبارشة أو عن طريق
مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه ،رشط مراعاة ما ييل:

القاعدة ()2(24أ)

1 35

القاعدة ()2(24أ)""2

 جيددب اجدراء التعيددني الالحددق دلى املكتددب ادلويل عددن طريدق املكتددب اذلي ينمتددي اليدده صدداحبالتسجيل ادلويل اذا أي من الطراف املتعاقدة حمل التعيني الالحق بدل معني بناء عىل التفاق

ت ا البند  6اىل (11أ)

 2 35وجيوز ارسال تعيني لحق اىل املكتب ادلويل ابلربيد أو الفاكس (ول حاجة للتأكيد) أو ابلربيد اللكرتوين
(انظر الفقرات ب 1 3 -1-اىل  5 3والفقرة )9 3

القاعدة )10(24

 3 35ويف احلاةل اليت نن ينبغي فهيا اجراء تعيني لحق عن طريق مكتدب (انظدر الفقدرة ب )1 35 -2-ولكدن
التعيني قد أجري دلى املكتب ادلويل مبارشة ،يعترب ذ التعيني الالحق كام لو مل يكن وترد أية رسوم مدفوعة اىل
اجلهة اليت دفعهتا

اللغة اليت حيرر هبا التعيني الالحق
القاعدة )2(6

 1 36جيوز تبليغ التعيني الالحق اىل املكتب ادلويل ابللغة النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية بغض النظر عن
اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل اذلي جنم عنه التسجيل ادلويل ،وذ وفق ما خيتاره الطرف اذلي يرسل التبليغ
وعليه ،اذا قدم صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق مبارشة ،فانه جيوز هل أن خيتار اللغة اليت يس تخدهما؛ ولكن
اذا قدم التعيني بواسطة مكتب ،فانه جيوز ذل املكتب أن يسدمح لصداحب التسدجيل ادلويل بدأن خيتدار اللغدة أو
جيوز أن حيد من اختياره يف لغة واحدة أو لغتني من تكل اللغات

القاعدة ()4(6أ)

 2 36وجيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أن يرفدق الامتسده برتمجدة أي ندص وارد يف الالدامتس اىل أي لغدة مدن
اللغددات الخددرى وينطبددق ذ سدواء اذا قدددم التعيددني الالحددق مبددارشة اىل املكتددب ادلويل مددن جانددب صدداحب
التسجيل ادلويل أو من مكتب ما واذا رأى املكتب ادلويل أن الرتمجة ليست حصيتة ،وجب عليه أن يصححها بعد
أن يدعو صاحب التسجيل ادلويل اىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعدوة واذا
مل ترسل أية مالحظة خالل املهةل املقررة فان املكتب ادلويل يتوىل تصحيح الرتمجة املقرتحة

الاس امترة الرمسية
القاعدة ()2(24ب)
ت ا البند 3

 1 37جيب تقدمي التعيني الالحق عىل اسد امترة رمسيدة ) (MM4أعددها املكتدب ادلويل أو عدىل اسد امترة ذات
حمتوى وشلك مماثل (انظر اجلزء ب 1-الفقرتني  2 4و )3 4وجيدوز اسد تخدام اسد امترة واحددة لتعيدني عددة أطدراف
متعاقدة
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البند  :1رمق التسجيل ادلويل
القاعدة ()3(24أ)""1

 2 37جيب أن يذكر صاحب التسجيل ادلويل رمق التسجيل ادلويل اذلي أجرى تعيينا لحقا بشأنه وجيدوز أن
يتعلق التعيني الالحق بتسجيل دويل واحد

البند  :2صاحب التسجيل ادلويل
الامس والعنوان
القاعدة ()3(24أ)""2

 3 37جيب أن يذكر صاحب التسجيل ادلويل امسه وعنوانه كدام ّدوهندام يف السدجل ادلويل واذا ّ
لدري صداحب
التسجيل ادلويل امسه أو عنوانه دون تدوين التغيري يف السجل ادلويل ،فانه ينبغي هل أن يلمتس تددوين التغيدري قبدل
تقدمي التعيني الالحق ويعترب املكتب ادلويل أن التعيني الالحق تخالف للصول اذا اختلف الامس أو العنوان الوارد
دون يف السجل ادلويل
يف الالامتس عن الامس أو العنوان امل ُ ّ

البند  :3تعيني وكيل
 4 37اذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف أن يس متر متثيهل من قبل وكيل س بق تعيينه ،وقت ايداع الطلدب
ادلويل عىل سبيل املثال ،فال ينبغي هل أن يض امس وكيل يف اخلانة اخملصصة ذل وينبغي ابلتايل تر البند  3فارلا
القاعدة ()2(3أ)

 5 37واذا رغب صاحب التسدجيل ادلويل يف تعيدني وكيدل لول مدرة ،أو يف تغيدري وكديهل ،فانده ميكدن اجدراء
التعيني بذكر امس الوكيل وعنوانه يف هذا البند من الاسد امترة الرمسيدة ولديس هندا حاجدة اىل تبليدغ منفصدل بشدأن
التعيني

البند  :4الطراف املتعاقدة حمل التعيني الالحق
القاعدة ()3(24أ)""3

 6 37توفر الاس امترة الرمسية خانة جيب وض عالمدة فهيدا ابلنسد بة اىل لك طدرف متعاقدد ينشدد متديدد امحلايدة
الالحقة للتسجيل ادلويل يف أراضيه واذا وض صداحب التسدجيل ادلويل اسد امترته بنفسده ،فانده جيدوز هل أن يدذكر
الطراف املتعاقدة اليت يرغب يف تعييهنا
 7 37وختض الاس امترة الرمسية اىل حتديث دوري وتتاح النسدخة الخدرية عدىل موقد الويبدو اللكدرتوين حتدت
عندوان العالمددات التجاريددة/نظام مدريد/الاسد امترات ولكددن اذا رغدب صدداحب التسددجيل ادلويل يف تعيددني طددرف
متعاقد لري وارد يف القامئة (لنضاممه اىل التفاق أو الربوتوكول بعد أن طبعت الاس امترة) فانه ينبغي هل أن يكتب امس
ذ الطرف املتعاقد يف املساحة املتاحة ذل الغرض يف البند  4وينبغي هل أن يتحقق من أن انضدامم ذ الطدرف
املتعاقد قد أصبح انفذا واذا مل يكن انفذا ،فان املكتب ادلويل يغفل التعيني ويرد أية رسوم تمكيلية أو فردية دفعدت
ابلنس بة اىل ذ الطرف املتعاقد

اعالن النية عىل اس تعامل العالمة
القاعدة ()3(24ب)

8 37
الالحق

تطبق املالحظات الواردة يف اجلزء ب -2-الفقرتني  73-7و 74-7مد مدا يلدزم مدن تبدديل عدىل التعيدني
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بيان لغة اثنية واملطالبة ابلقدمية (لغراض تعيني الاحتاد الورويب)
القاعدة ()3(24ج)""3

 9 37تطبق املالحظات الدواردة يف اجلدزء ب -2-الفقدرتني  67 7و( 69 7بشدأن بيدان لغدة اثنيدة دلى مكتدب
الاحتاد الورويب للملكية الفكرية) والواردة يف اجلزء ب -2-الفقرات من  70 7اىل ( 72 7بشأن املطالبدة ابلقدميدة)
عىل التعيني الالحق م ما يلزم من تبديل بيد أنه ينبغي الحاطة علام بأنه يف حداةل تعيدني لحدق لالحتداد الورويب،
فان اللغة الثانية قد ل تكون اللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل اذلي نتج عنه التسجيل ادلويل بغض النظر عن لغدة
التعيددني الالحددق وابلتددايل ،اذا أودع الطلددب ادلويل ابللغددة الفرنس د ية مددثال وأودع التعيددني الالحددق املعددين ابللغددة
النلكزيية ،فانه ل جيوز اختيار اللغة الفرنس ية ةغة اثنية لغراض التعيني الالحق لالحتاد الورويب

البند  :5السل واخلدمات اليت يتعلق هبا التعيني الالحق
القاعدة ()3(24أ)""4

 10 37اذا نن التعيني الالحق يتعلق باكفة السدل واخلددمات الدواردة يف التسدجيل ادلويل املعدين ابلنسد بة اىل
مجي الطراف املتعاقدة املع ّينة ،فانه ينبغي بيان ذ بوض عالمة يف اخلانة (أ) واذا نن التعيني الالحق يتعلق فقط
ببعض السل واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل املعين ابلنس بة اىل مجي الطراف املتعاقددة املع ّيندة ،فانده ينبغدي
بيان ذ بوض عالمة يف اخلانة (ب) وينبغي بيان قامئة السل واخلدمات املشموةل ابلتعيني الالحق يف ورقة تمكيلية
واذا تعلق التعيني الالحق فقط ببعض السدل واخلددمات املشدموةل ابلتسدجيل ادلويل ابلنسد بة اىل بعدض الطدراف
املتعاقدة املع ّينة وتعلق بدلك السدل واخلددمات الدواردة يف التسدجيل ادلويل ابلنسد بة اىل الطدراف املتعاقددة املع ّيندة
الخرى ،فانه ينبغي بيان ذ بوض عالمة يف اخلانة (ج) وينبغي بيان السل واخلدمات املعنيدة والطدراف املتعاقددة
املع ّينة يف ورقة تمكيلية

البند  :6بياانت متن ّوعة
القاعدة ()3(24ج)

 11 37يتعلق هذا البند بعدد من البياانت اليت قد تشرتطها بعض الطراف املتعاقدة املع ّينة بناء عىل الربوتوكول
واليت قد يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف ذكرها هبدف اسدتباق صددور قدرار ابلدرفض مدن جاندب ذ الطدرف
املتعاقد واذا س بق ذكر تكل البياانت يف الطلب ادلويل ،فال يوجد أي موجب ذلكرها من جديد مبا أهنا تدرج أآليا يف
اخطار التعيني الالحق املرسل اىل املاكتب املعن ّية

(أ)

بياانت اضافية تتصل بصاحب التسجيل ادلويل

 12 37جيوز لصاحب التسجيل ادلويل ،اذا نن خشصا طبيعيا ،بيدان ادلوةل الديت يكدون مدن مواطنهيدا وجيدوز
للشخص املعنوي بيان طبيعته القانونية ابلضافة اىل امس ادلوةل اليت أنشئ أو نظم وفقا لقانوهنا وكذ عند الاقتضاء
الوحدة القلميية ،لتكل ادلوةل

(ب) بيان الجزاء الرئيس ية للعالمة ابللوان
 13 37اذا وردت يف الطلب ادلويل مطالبدة بلدون معدني كسدمة ِّ ّ
ممدزية للعالمدة ،فانده جيدوز لصداحب التسدجيل
ادلويل أن يبني يف البند (6ب) ابلنس بة اىل لك لون ،الجزاء الرئيس ية اليت تظهر بذ اللون يف العالمة

(ج) و(د) الرتمجة
 14 37اذا ننت العالمة عبارة عن ةمة أو ةامت ميكن ترمجهتا ،فانه جيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أن يبدني
يف احلزي املناسب ترمجة لتكل اللكامت اىل اللغة النلكزيية و/أو الفرنس ية و/أو الس بانية
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(ه) الوصف الطوعي
اعتبارا مدن  1ندومفرب  ،2017جيدوز للمدودع أن يددرج وصدفا طوعيدا للعالمدة ويسدمح ذ
(14 37اثنيا)
للمودع ابستيفاء متطلبات الطراف املتعاقدة املع ّيندة بغدض النظدر عدن وجدود ذ الوصدف يف العالمدة الساسد ية
أو اخدددتالف صددديغهتا وينطبدددق ذ أيضدددا عدددىل التعييندددات الالحقدددة يف حدددال مل يُددددرج الوصدددف الطدددوعي يف
التسجيل ادلويل

البند  :7الامتس يتعلق بتارخي بدء النفاذ
 15 37جيوز لصاحب التسجيل ادلويل الامتس بدء نفاذ التعيني الالحق عىل اثر تدوين تغيري أو الغاء التسدجيل
ادلويل أو عىل اثر جتديد التسجيل ادلويل

البند  :8توقي صاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل
القاعدة ()2(24ب)

 16 37اذا أرسل صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق اىل املكتدب ادلويل مبدارشة ،وجدب عليده (أو عدىل
وكيهل) أن يوقعه
 17 37واذا ُقدّ م التعيني الالحق اىل املكتب ادلويل بواسطة مكتب مدا ،فدان املكتدب ادلويل ل يشدرتط توقيد
صاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل وابلتايل جيوز عدم ملء البند  8بيد أنه جيوز للمكتب أن يشرتط توقي صاحب
التسجيل ادلويل (أو وكيهل) أو السامح هل بذ

البندان  9و :10اترخي اس تالم املكتب الالامتس وتوقي املكتب
القاعدة ()2(24ب)
القاعدة ()3(24أ)""6
القاعدة ()3(24د)

 18 37جيب عىل املكتب اذلي يقدم التعيني الالحق اىل املكتب ادلويل أن يوقعه وأن يذكر أيضدا التدارخي اذلي
اس تم فيه الدامتس تقددمي التعيدني الالحدق وينبغدي عددم مدلء البنددين  9و ،10اذا قددم صداحب التسدجيل ادلويل
التعيني الالحق اىل املكتب ادلويل مبارشة
 19 37واذا استند التسجيل ادلويل اىل طلب أسايس ،ونن أحد الطراف املتعاقدة املذكورة حمدل تعيدني بنداء
عىل التفاق ،فانه ينبغي ملكتب املنشأ ملء العالن يف البند (9ب) مبا يثبت أن ذ الطلب قدد أدى اىل تسدجيل
ويبني اترخي ذ التسجيل ورعه ما مل يكن املكتب ادلويل قد تسم ذ العالن من قبل واذا مت التعيني الالحدق
مكتب لري مكتب املنشأ ،فانه ينبغي أن حيصل صاحب التسجيل ادلويل عىل اعالن مماثدل مدن مكتدب املنشدأ وأن
يرسهل اىل املكتب ادلويل

كشف حساب الرسوم
انظر املالحظات املتعلقة مبلء كشف حساب الرسوم يف اس امترة الطلب ادلويل (اجلدزء ب -2-الفقدرات
من  83 7اىل  )96 7واملالحظات العامة املتعلقة بتسديد الرسوم للمكتدب ادلويل (اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن 1 8
اىل )14 8
القاعدة )4(24

20 37

وفامي ييل الرسوم املس تحقة مقابل تعيني لحق:
-

الرمس السايس؛
والرمس الفردي ابلنس بة اىل تعيني لك طرف متعاقد معدني أصددر العدالن املناسدب (انظدر
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ومعني بناء عىل الربوتوكول ،ما مل يكن ذ الطدرف املتعاقدد ّ
اجلزء ب -2-الفقرة ّ )86 7
املعدني دوةل ملزتمدة (أيضدا)
ابلتفاق ونن مكتب املنشأ مكتب دوةل ملزتمة (أيضا) ابلتفاق (جيب دف رمس تمكييل مقابل ذ التعيني)؛
 ورمس تمكييل ابلنس بة اىل لك طرف متعاقد معني ل يدف هل أي رمس فرديوجيوز اس تخدام حاس بة الرسدوم املتاحدة عدىل صدفتة العالمدات التجاريدة/نظام مدريدد يف موقد الويبدو اللكدرتوين،
حلساب الرسوم املس تحقة مقابل أي تعيني لحق
 21 37وتدف هذه الرسوم مقابل الفرتة املتبقية من العرش س نوات الديت سد بق دفد رسدوم ابلنسد بة الهيدا مقابدل
التسجيل ادلويل املعين وبعبارة أخرى ،فان مبلغ الرسوم يظل هو ذاته بغض النظر عن عددد السد نوات الديت يظدل
التعيني الالحق انفذا فهيا اىل حني جتديد التسجيل ادلويل
 22 37وجيوز دف الرسوم بوس يةل من الوسدائل اخملتلفدة املدذكورة يف اجلدزء (ب) مدن كشدف حسداب الرسدوم
ومثلام هو احلال ابلنس بة اىل الطلب ادلويل ،فقد تكون أنسب طريقة لدلف ابس تعامل احلساب اجلداري املفتدوح دلى
املكتددب ادلويل واصدددار تعلدداميت بددذ اىل املكتددب ادلويل (وذ مبددلء اجلددزء (أ) مددن كشددف حسدداب الرسددوم)
لسحب املبلغ املطلوب؛ واذا جدرى ادلفد هبدذه الطريقدة ،فانده ل ينبغدي حتديدد املبلدغ الواجدب حسبده واذا سدددت
الرسوم بطريقة أخرى لري السحب من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل ،فانه ينبغي بيان املبلدغ املطلدوب حسبده
من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل وطريقة ادلفد واملبلدغ املددفوع أو الواجدب حسبده وهويدة الطدرف اذلي قدام
ابدلف أو أصدر التعلاميت يف اجلزء (ب) من كشف حساب الرسوم

أثر التعيني الالحق
اترخي التعيني الالحق
القاعدة ()6(24أ)

 1 38التعيني الالحق اذلي يقدمه صاحب التسجيل ادلويل اىل املكتب ادلويل مبدارشة جيدب أن حيمدل اترخي
تسلمه من املكتب ادلويل

القاعدة ()6(24ب)

 2 38التعيني الالحق اذلي يقدمه مكتب ما اىل املكتب ادلويل جيب أن حيمل اترخي تسلمه من هدذا املكتدب
اذا نن يس تويف الرشوط املطبقة ،ورشط أن يكون املكتب ادلويل قد تسم هذا التعيدني خدالل شدهرين مدن هدذا
التارخي واذا تسم املكتب ادلويل التعيني الالحق بعد انقضداء تدكل املهدةل ،فدان هدذا التعيدني جيدب أن حيمدل اترخي
تسلمه من جانب املكتب ادلويل وينطبق هذا أيضدا يف حدالت مواصدةل الجدراءات مبوجدب القاعددة (5اثنيدا) مدن
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،لن الجراء اخلاص مبواصةل الجراءات ل يؤثر يف حتديد اترخي التعيدني الالحدق مبوجدب
القاعدة  )1(24من الالحئة التنفيذية املشرتكة
3 38

واذا احتوى تعيني لحق أية تخالفات ،فقد يؤثر ذ عىل اترخيه (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )2 39

 4 38وعىل وجه العموم ،فان اماكنية منح اترخي أسد بق تعتدرب يف صداحل صداحب التسدجيل ادلويل ولكدن يف
بعض الظروف ،قد تسبب هذه الماكنية اجلديدة تعقيدات وقد تنطوي عدىل أوار مفدثال ،التعيدني الالحدق اذلي
يُقدم بواسطة مكتب ما قبل حلول موعد جتديد التسجيل ادلويل بقليل ،ولكنه يصدل اىل املكتدب ادلويل بعدد ذ
التارخي ،جيب أن حيمدل التدارخي السدابق لتدارخي التجديدد وابلتدايل فانده ينقيضد يف ذ التدارخي وجيدب دفد الدرمس
التمكييل أو (حسب الاقتضاء) الرمس الفردي ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد ّ
املعني حديثا ليظل ساري املفعول
يددون فعليدا يف
 5 38وخالفا للتعيني الالحق ،يعترب تدوين تغيدري بنداء عدىل القاعددة  25انفدذ املفعدول عنددما ّ
السجل ادلويل سواء ُقدم الامتس لتدوين التغيري مبارشة اىل املكتب ادلويل أو بواسطة مكتب ما وبناء عليه ،عندما
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يقدم تعيني لحق والامتس لتدوين تغيري يف الوقت ذاته بواسطة مكتب ما ،فان التعيدني الالحدق حيمدل عدادة اترخيدا
سابقا للتارخي الفعيل للتغيري ففي بعض الحيان مثال ،قدد يرغدب صداحب التسدجيل ادلويل يف الدتخيل عدن امحلايدة
ابلنس بة اىل طرف متعاقد حمدد (بسبب رفض موشك من جانب ذ الطرف املتعاقدد) مث يقدوم عدىل الفدور بمتديدد
امحلاية من جديد اىل ذ الطرف املتعاقد عن طريدق تعيدني لحدق واذا قددم الدامتس ،الدتخيل ابلدزتامن مد الدامتس
التعيني الالحق بواسطة مكتب ما فان التخيل ابلنس بة اىل الطرف املتعاقد املعين يدخل حزي النفاذ بعد متديد امحلاية
اجلديد ذل الطرف املتعاقد ،وذ نتيجة للقاعدة ()6(24ب)
القاعدة ()6(24د)

 6 38وسعيا لتجنب مشالك مماثةل ملا سد بق ذكدره ،اذا تضدمن التعيدني الالحدق الامتسدا هبددف دخدول التعيدني
الالحق حزي النفاذ فور وقوع حدث أآخر (مثل جتديد أو تدوين تغيري أو الغاء) ،وجدب أن حيمدل التعيدني الالحدق
اترخي تدوين ذ احلدث الآخر
 7 38واذا نن اترخي التعيني الالحق ،املدد كدام ورد يف الفقدرات السدابقة ،ل يتعددى سد تة أشدهر بعدد اترخي
الولوية املدون ابلنس بة اىل التسجيل ادلويل ،فان الولوية الديت حيظد هبدا التسدجيل ادلويل تصدبح سدارية املفعدول
أيضا يف الطراف املتعاقدة املشموةل ابلتعيني الالحق (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )2 40

التعيني الالحق اخملالف للصول
القاعدة ()5(24أ)

 1 39اذا رأى املكتب ادلويل أن التعيني الالحق ينطوي عىل تخالفة ،وجب عليه أن خيطر صاحب التسجيل
ادلويل بذ واذا ُقدم التعيني الالحق بواسطة مكتب ما ،وجب عليه أيضا اخطار املكتب املذكور

القاعدة ()6(24ج)""1

 2 39اذا احتوى التعيني الالحق تخالفة تتعلق برمق التسجيل ادلويل املعين أو بيان الطراف املتعاقدة املع ّينة أو
بيان قامئة السل واخلدمات أو أي اعالن نية عىل اس تعامل العالمة يرفق ابلتعيني الالحق ،وجدب أن حيمدل التعيدني
الالحق التارخي اذلي صوبت فيه اخملالفة ولكن ،اذا أجرى التعيني الالحق مكتب ما اىل املكتب ادلويل ،فان اترخي
التعيني الالحق يتأثر هبذه اخملالفات اذا ُص ّوبت خالل شدهرين اعتبدارا مدن التدارخي اذلي اسد تم فيده املكتدب الدامتس
تقدمي التعيني الالحق ويف هذه احلاةل ،جيب أن حيمل التعيني الالحق التارخي اذلي اس تم فيه املكتب الالامتس

القاعدة ()6(24ج)""2
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القاعدة ()5(24ب)

 4 39واذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ عهندا مدن جاندب املكتدب ادلويل ،فدان التعيدني
الالحق يعترب مرتون وم ذ  ،فاعتبارا من  1نومفرب  ،2017تنص القاعدة ()5(24ج) املعدَّةل عىل أنه يف حال عدم
تقدمي الاس امترة الرمسية ( MM18اعالن نية اس تخدام العالمة) م تعيني لحق يغطي الدولات املتتددة المريكيدة
أو يف حال وجود نقص يف الاس امترة املق َّدمة ومل تُصحح تكل اخملالفة يف غضون املهةل الزمنية املمنوحة ،س ُيعترب تعيني
الولات املتتدة المريكية وحده لري مدرج يف التعيني الالحق وس يواصل املكتب ادلويل معاجلدة التعيدني الالحدق
يف حال ادراج أطراف متعاقدة أخرى وعىل املكتب ادلويل أن يدرد الرسدوم املدفوعدة ،مد الاحتفداظ بنصدف مبلدغ
الرمس السايس للطرف اذلي دفعها (صاحب التسجيل ادلويل أو الوكيل أو املكتب)

القاعدة ()5(24ج)

ل تؤثر أية تخالفة أخرى يف اترخي التعيني الالحق

 5 39ول حتدد القواعد اجلهة اليت ينبغي أن تصحح اخملالفة فاذا قدم صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق
اىل املكتب ادلويل مبارشة ،مفن الواحض أن عليه تصحيح اخملالفة واذا ُقدم التعيني الالحق بواسطة مكتب مدا ،جداز
للمكتب املذكور أن يصحح اخملالفة ففي الواق  ،وتبعا لطبيعة اخملالفة ،قد يكون من الصدعب أو مدن املسد تحيل عدىل
صاحب التسجيل ادلويل أن يصدحح اخملالفدة بنفسده (اذا مل يوقد املكتدب التعيدني الالحدق أو مل يدذكر التدارخي اذلي
اس تم فيه الالامتس لتقدميه عىل سبيل املثدال) وابلتدايل ،اذا أخطدر صداحب التسدجيل ادلويل مدن جاندب املكتدب
ادلويل بوجود تخالفة يف التعيني الالحق اذلي أجري بواسطة مكتب مدا ،مفدن الفضدل هل أن يتصدل بدذ املكتدب
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للتأكد من أن اخملالفة س تصحح يف الوقت املناسب
القاعدة (5اثنيا)

القاعدة ()5(24ج)

(5 39اثنيا) وابماكن صاحب التسجيل اذلي مل يتقيّد مبهمةل الثالثة أشهر املدّ دة لتصحيح اخملالفة الامتس مواصدةل
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق
علهيا املهةل لدري املُتقيّدد هبدا وتسدديد الدرمس اخلداص مبواصدةل الجدراءات وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5
 6 39ومثة اس تئناء من القاعدة العامة املتصةل ابخملالفات اذا اعترب املكتب ادلويل أن صاحب التسدجيل ادلويل
ليس مؤهال لتقدمي تعيني لحق ابلنس بة اىل بعض الطراف املتعاقدة املذكورة أو مجيعها (انظر اجلزء ب -2-الفقرات
من  1 33اىل  )4 33واذا انطبق عدم الهلية عىل بعض الطراف املتعاقدة املذكورة حفسب ،فان التعيني الالحدق
يعترب أنه ل ينطوي عىل تعيني تكل الطراف املتعاقدة وجيب رد الرسوم التمكيليدة أو الفرديدة املدفوعدة واذا انطبدق
النقص عىل نفة الطراف املتعاقدة املذكورة ،فان التعيني الالحق يعترب مرتون وابلضافة اىل نفة الرسوم التمكيليدة
والفردية ،عىل املكتب ادلويل رد نصف مبلغ الرمس السايس أيضا

التدوين والخطار والنرش
القاعدة )8(24

 1 40اذا رأى املكتب ادلويل أن التعيني الالحق يس تويف الرشوط املطبقة ،وجب عليه أن يدونه يف السدجل
ادلويل وخيطدر مكتدب الطدرف املتعاقدد اذلي ُعدني يف التعيددني الالحدق وجيدب عليده يف الوقدت ذاتده أن يبلددغ ذ
لصاحب التسجيل ادلويل ولي مكتب يكون قد أجري التعيني الالحق

القاعدة ()1(32أ)""5

 2 40وجيدددب نرشددد التعيدددني الالحدددق يف اجلريددددة وميكدددن الاطدددالع عدددىل اجلريددددة عدددرب مرصدددد مدريدددد
( )www.wipo.int/madrid/monitor/enواذا نن اترخي التعيني الالحق ،املدد وفقا للقاعدة ( )6(24انظر
اجلزء ب -2-الفقرات من  1 38اىل  ،)7 38ل يتجداوز اترخي الولويدة ابلنسد بة اىل التسدجيل ادلويل بسد تة أشدهر،
فان املعلومات املتعلقة ابلعالن عن الولوية س تدرج عند نرش التعيني الالحق

القاعدة )3(6

 3 40وجيب تدوين التعيني الالحق ونرشه ابللغة النلكزييدة والفرنسد ية والسد بانية وفدامي يتصدل ابلتسدجيالت
ادلولية اليت نرشت ابلفرنس ية حفسب أو نرشت ابلنلكزيية والفرنس ية حفسب بناء عدىل الصديغة السدابقة للقاعددة ،6
فاندده جيددب نرشددها ابلنلكزييددة والسد بانية واعددادة نرشددها ابلفرنسد ية أو نرشددها ابلسد بانية واعددادة نرشددها ابلفرنسد ية
والنلكزيية تباعا (انظدر اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن  5 7اىل  )7 7وجيدب أن حيدرر تددوين ذ التعيدني الالحدق يف
السجل ادلويل ابلنلكزيية والفرنس ية والس بانية

مدة امحلاية
القاعدة )2(31

 1 41تنقيض مدة امحلاية بناء عىل التعيني الالحق يف نفدس اترخي نفداد التسدجيل ادلويل فداذا ُجسدل تسدجيل
دويل لفرتة تدوم مثاين س نوات عىل سدبيل املثدال( ،أو اذا دفد أآخدر قسدط مدن الرسدوم مندذ مثداين سد نوات) ،فدان
الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الالحق تغطدي فدرتة تددوم سد نتني حفسدب وهدذا يعدين أن اترخي جتديدد التسدجيل
ادلويل (أو اترخي دف رسوم التجديد) هو ذاته ابلنس بة اىل لك التعيينات املتضمنة يف التسجيل ادلويل بغدض النظدر
عن التارخي اذلي جسلت فيه هذه التعيينات (انظر أيضا اجلزء ب -2-الفقرة )4 38

القاعدة ()3(40أ)

 2 41واذا أجري التسدجيل ادلويل قبدل دخدول الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة حدزي النفداذ (يف الول مدن أبريدل
 )1996ودفعت الرسوم املطلوبة ملدة عرشين س نة وقدم تعيني لحق خالل الس نوات العرش الوىل من تكل املدة،
فان الرسوم املدفوعة ابلنس بة اىل التعيني الالحق تغط ما تبق مدن فدرتة العرشد سد نوات حفسدب ويف هنايدة تدكل
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الفرتة ،يصبح من الرضوري دف الرسوم التمكيلية و/أو الفردية املناس بة ابلنس بة اىل فرتة العرش س نوات الثانية (انظر
أيضا اجلزء ب -2-الفقرتني  1 75و)2 75

رفض امحلاية
القاعدة )9(24

 1 42تطبق الجراءات ذاهتا عند اصدار قرار برفض امحلاية لتعيني لحدق مدن جاندب الطدرف املتعاقدد املعدني
وعند اصدار قرار برفض امحلاية لتعيني ورد يف الطلب ادلويل وابلتايل ،تطبق القواعد مدن  16اىل  18مد مدا يلدزم
من تبديل حيث أنه من املفهوم أن املهةل املتاحة للطرف املتعاقد من أجل الخطدار بدرفض امحلايدة تبددأ مدن التدارخي
اذلي أخطر فيه املكتب ادلويل مكتب ذ الطرف املتعاقد بشأن التعيني الالحق وللعم فان التعليقات الدواردة يف
اجلزء ب -2-الفقرات من  1 17اىل  1 31قد أشري الهيا

حاةل خاصة من التعيني الالحق :تعيني لحق انمج عن حتويل تعيني منظمة متعاقدة
(الاحتاد الورويب)
 1 43اذا نن طلب تسجيل عالمة جتارية لالحتاد الورويب حمل حسب أو رفض أو اذا مل يعد تسجيل العالمة
التجارية لالحتاد الورويب ساري املفعدول ،جداز ملدا العالمدة التجاريدة لالحتداد الورويب ،بنداء عدىل نظدام الاحتداد
الورويب للعالمات التجارية ،أن يقدم الامتسا بتحويهل اىل طلب تسجيل وطدين للعالمدة التجاريدة دلى مكتدب دوةل
عضو يف الاحتاد الورويب أو أكرث
 2 43وبناء عدىل ذ التحويدل ،يُمدنح طلدب التسدجيل الدوطين للعالمدة التجاريدة الندامج عدن التحويدل اترخي
اليداع ذاته اذلي حيمهل طلب تسجيل عالمة جتارية لالحتداد الورويب أو تسدجيل عالمدة جتاريدة لالحتداد الورويب
(ويمتت بتارخي الولوية ذاته و/أو املطالبة ابلقدمية ذاهتا ،ان وجدا) رشيطة ايداع الامتس التحويل خدالل املهدةل الديت
تنص علهيا ترشيعات الاحتاد الورويب
القاعدة ()7(24أ)

 3 43وم مراعاة هذه املزية اليت متزي نظام الاحتاد الورويب للعالمات التجارية ،تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة
عىل جواز الامتس التحويل بواسطة تعيني لحق لدلول العضداء بنداء عدىل نظدام مدريدد اذا نندت املنظمدة املتعاقددة
(الاحتاد الورويب) حمل تعيني يف تسجيل دويل ويف حدود مدا مت حسبده أو رفضده أو وقدف أثدره مدن ذ التعيدني
وكثريا ما يشار اىل هذه الآلية اليت متنح لصاحب التسجيل ادلويل اماكنية حتويل تعيني الاحتداد الورويب اىل طلدب
وطين يودع مبارشة دلى مكتب دوةل عضو أو اىل تعيني لحق لهذه ادلوةل العضو بناء عىل نظام مدريد بعبارة حدمك
"الرتاج "
 4 43ومكبدأ عام ،جيب أن تس تويف التعييندات الالحقدة النامجدة عدن التحويدل الرشدوط املوضدوعة للتعييندات
الالحقة "العادية" (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  1 32اىل  )1 42م مراعاة ما ييل

الاس امترة الرمسية واملتوى
ت ا (()3أ)

 1 44جيب أن يُقدَ م التعيني الالحق النامج عن حتويل عىل الاس امترة الرمسية رمق  MM16اليت وضعها املكتب
ادلويل واليت ختتلف عن الاس امترة املس تخدمة لي تعيني لحق "عادي" )(MM4
2 44

القاعدة ()7(24ب)

وجيب أن حيتوي الامتس تدوين تعيني لحق انمج عن حتويل أو يبني ما ييل:
 -رمق التسجيل ادلويل املعين؛
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 وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه؛ واملنظمة املتعاقدة اليت مت حتويل تعييهنا؛ وادلوةل العضو أو ادلول العضاء يف املنظمة املتعاقدة حمل التعيني الالحق؛ واذا نن التعيني الالحق دلوةل متعاقدة انجام عن حتويدل يتعلدق بدلك السدل واخلددمات الدواردة يفتعيني املنظمة املتعاقدة ،بيان ذ  ،أو اذا نن تعيني تكل ادلوةل املتعاقدة يتعلق جبزء من السل واخلدمات الواردة يف
تعيني املنظمة املتعاقدة ،بيان تكل السل واخلدمات؛
 ومبلددغ الرسددوم املدفوعددة وطريقددة ادلفد أو التعلدداميت الرضددورية لسددحب مبلددغ الرسددوم املطلوبددة مددنحساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وهوية الطرف اذلي يدف الرسوم
القاعدة ()2(3أ)

 3 44واذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف تعيدني وكيدل لول مدرة أو يف تغيدري وكديهل ،فانده جيدوز هل تعيدني
الوكيل بذكر امسه وعنوانه يف البند اخملصص ذل يف الاس امترة الرمسية

تقدمي التعيني الالحق النامج عن حتويل
القاعدة ()2(24أ)""3

 1 45جيب دامئا تقدمي التعيني الالحق النامج عن حتويل اىل املكتب ادلويل بواسدطة مكتدب املنظمدة املتعاقددة
(معليا ،مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية) ويقتيض ذ عىل وجه اخلصوص أن يتوىل املكتب املذكور حتديد
ما اذا نن مثل ذ الالامتس يامتىش م الرشوط الرضورية بناء عىل ترشيعاته (ول س امي ،اذا ننت الرشوط املتعلقة
ابملهل قد اس توفيت) قبل نقل التعيني الالحق النامج عن التحويل اىل املكتب ادلويل

اترخي التعيني الالحق النامج عن حتويل
القاعدة ()6(24ﮪ)

 1 46حيمددل التعيددني الالحددق النددامج عددن حتويددل ،التددارخي اذلي مت فيدده تدددوين تعيددني املنظمددة املتعاقدددة يف
السجل ادلويل

تغيريات وتدوينات أخرى يف التسجيل ادلويل
تغيري امس أو عنوان صاحب التسجيل ادلويل؛ تدوين تغيريات يف الطبيعة القانونية
لصاحب التسجيل ادلويل؛ تغيري يف امس أو عنوان وكيل صاحب التسجيل ادلويل
القاعدة ()1(25أ)""4
ت ا البند 4

 1 47أضيفت اماكنية توفري معلومات عن الطبيعة القانونية وادلوةل اليت َّ
ينظم فهيا صاحب التسجيل ،كشخص
معنوي ،اىل نظام مدريد بغية متكني أحصاب التسجيالت مدن اسدتيفاء املتطلبدات املنصدوص علهيدا يف قدوانني بعدض
الطراف املتعاقدة ويف بعض الطراف املتعاقدة ،ميكن أن ّ
يغري الشخص املعندوي طبيعتده القانونيدة دون أن يدؤدي
التغيري اىل انشاء خشص معنوي جديد وقد يطرح ذ حتدات ابلغة أمام أحصاب التسجيالت ادلولية يف اجراءات
املعاجلة والنفاذ والتقايض مثال لن معلومات صاحب التسجيل ادلويل الواردة يف السجل ادلويل واليت ُأخطرت هبدا
الطراف املتعاقدة مل تعدّ سارية وس تكون هذه املعلومات جزءا من التسجيل ادلويل واعتبارا من  1يوليدو ،2017
تسمح القاعدة  25املعدَّةل لصاحب التسدجيل ادلويل ابضدافة أو حتدديث طبيعتده القانونيدة كدام دوهندا املكتدب ادلويل
(مثل الرشنت أو املنشأآت املدودة املسدؤولية) يف حدال تغدريت الطبيعدة القانونيدة أو حتتداج اىل الضدافة لالمتثدال
للقانون الوطين املنطبق ابس تخدام الاس امترة ذاهتا الالزمة لتغيري امس و/أو عنوان وجيب تقدمي طلب ذلكدر الطبيعدة
القانونيددة لصدداحب التسددجيل ادلويل أو تغيددري امسدده أو عنواندده أو طبيعتدده القانونيددة اىل املكتددب ادلويل ابس د تخدام
الاس امترة الرمسية  MM9اليت يصدرها املكتب ادلويل (أو عىل اس امترة لها املتوات والنسق ذاهتام)
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 2 47وجيوز تقدمي الالامتس اىل املكتب ادلويل مبدارشة مدن جاندب صداحب التسدجيل ادلويل أو عدن طريدق
مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل

الاس امترة الرمسية رمق )(MM9
 1 48جيب عدم اس تخدام الاس امترة للامتس بيان الطبيعة القانونية لصاحب التسدجيل ادلويل أو تددوين تغيدري
امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه أو طبيعته القانونية اذا نن تغيري الامس انجام عن تغيري يف امللكية ويف مثل
هذه احلاةل ،ينبغي اس تخدام الاس امترة رمق )( (MM5انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  1 60اىل )2 67

البند  :1رمق التسجيل ادلويل
 2 48جيوز أن يتعلق الدامتس واحدد بعددة تسدجيالت دوليدة مت تددويهنا ابمس صداحب التسدجيل ادلويل ذاتده
ولغراض حتديد التسجيالت ادلولية اليت يشري الهيا الالامتس ،يكفي بيان أرقام التسجيالت املعنية
 3 48واذا مل يكن رمق التسدجيل ادلويل معروفدا (لن التسدجيل ادلويل مل يدغ بعدد أو لن صداحب التسدجيل
ادلويل مل خيطر به) فانه ل ينبغي تقدمي أي رمق أآخر؛ بل ينبغي أن ينتظر صاحب التسجيل ادلويل اىل حني اسد تالم
اخطار بشأن رمق التسجيل ادلويل املعين ويقدم الامتسا أآخر

البند :2امس صاحب التسجيل ادلويل
4 48

جيب بيان امس صاحب التسجيل ادلويل كام ّدون يف السجل ادلويل

البند  :3تعديل امس و/أو عنوان صاحب التسجيل ادلويل
 5 48أتيح حزي يف البند  3لبيان الامس اجلديد والعنوان اجلديد وجيب بيان املعلومدات الديت طدرأ علهيدا تغيدري
فقددط وبندداء عددىل ذ  ،اذا نن الامس وحددده هددو اذلي تغددري ،فيكفددي بيددان الامس اجلديددد وعدددم مددلء املسدداحات
الخرى وابملثل اذا نن التغيري يتعلق ابلعنوان حفسب ،فال داعي لتكرار الامس

البند  :4تدوين و/أو تغيري الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل
 6 48يف حال نن صاحب التسجيل ادلويل خشصا معنوا ،جيوز هل تدوين أو تغيري تفاصيل الشخص املعنوي
مبا يف ذ طبيعته القانونية و/أو ادلوةل اليت أنشئ الكيان مبوجب قانوهنا يف احلزي املتاح يف البند 4

البند  :5تفاصيل التصال اجلديدة
(6 48اثنيا) أتيحت خاانت يف البند  5حلذف أو حتديث عنوان املراسدةل اخلداص بصداحب التسدجيل ادلويل أو رمق
هاتفه أو رمق الفاكس فضال عن الربيدد اللكدرتوين ويف حدال عددم الدامتس أي تغيدري يف هدذا البندد ،حيدافظ املكتدب
ادلويل عىل تفاصيل التصال القامئة لصاحب التسجيل ادلويل
القاعدة "2"36

 7 48واذا تعلق التغيري بعنوان املراسدةل أو عندوان الربيدد اللكدرتوين أو رمق الهداتف أو الفداكس اخلداص مبدودع
الطلب أو صاحب التسجيل ،فيكفي بيان عنوان املراسةل اجلديد أو عنوان الربيد اللكدرتوين اجلديدد أو رمق الهداتف
أو الفاكس اجلديد وينبغي الحاطة علام بأنده ل يسد تحق أي رمس مقابدل الالدامتس اذا نن ذ هدو التغيدري الوحيدد
املراد تدوينه
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البند  :6تعيني وكيل جديد
 8 48جيوز انهتاز فرصة تقدمي الامتس لتدوين الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل أو تغيري امس صداحب
التسجيل ادلويل أو عنوانه لتعيني وكيل
9 48

وينبغي عدم ملء هذا البند من الاس امترة اذا مل يطرأ أي تغيري عىل الوكيل اذلي س بق تدوينه

البند  :7توقي صاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل
القاعدة ()1(25د)

 10 48اذا قدم الالامتس اىل املكتب ادلويل مبارشة ،وجب عىل صاحب التسجيل ادلويل توقيعه (أو وكيهل كدام
مت تدوينه) أن يوقعه
 11 48واذا قدم الالامتس اىل املكتب ادلويل بواسطة مكتب ما ،جاز ذل املكتب مطالبة صداحب التسدجيل
خلو ذ البندد
ادلويل أو وكيهل بتوقي الاس امترة أو السامح هلام بذ وجيب عىل املكتب ادلويل أل يس تفرس بشأن ّ
من أي توقي

البند  :8توقي املكتب
القاعدة ()1(25د)

12 48

اذا قدم الالامتس اىل املكتب ادلويل من جانب مكتب ما ،وجب أن يوقعه هذا املكتب

كشف حساب الرسوم
انظر املالحظات العامة املتعلقة بدف الرسوم للمكتب ادلويل (اجلزء ب 1-الفقرات من  1 8اىل )14 8
 13 48خيض الدامتس تددوين الطبيعدة القانونيدة لصداحب التسدجيل ادلويل أو تغيدري يف امس صداحب التسدجيل
ادلويل أو عنوانه أو طبيعته القانونية دلف رمس حمدد يف جددول الرسدوم ويشدمل أي عددد مدن التسدجيالت ادلوليدة
و/أو التدوينات أو التغيريات املذكورة يف الالامتس وجيوز ادلف بدأي طريقدة مدن الطدرق اخملتلفدة املدذكورة يف اجلدزء
(ب) من كشف حساب الرسوم ومن الرحج أن اس تخدام احلساب اجلداري املفتدوح دلى املكتدب ادلويل واصددار
تعلاميت هل بسحب املبلغ املطلوب (مبلء اجلزء (أ) من كشف حساب الرسوم) ،يه الطريقة الفضدل لدلفد واذا مت
ادلف هبذه الطريقة ،فانه ل ينبغي حتديد املبلغ املطلوب حسبه واذا دفعت الرسوم بطريقة لري السحب مدن احلسداب
اجلداري املفتدوح دلى املكتددب ادلويل ،أو اذا رغدب الطددرف اذلي يقدوم ابدلفد يف حتديددد املبلدغ الواجددب حسبده مددن
حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ،فانه ينبغي بيان طريقة ادلف أو املبلغ املدفوع أو الواجب حسبده وهويدة الطدرف
اذلي قام ابدلف أو اذلي أصدر التعلاميت يف اجلزء (ب)

تغيري امس الوكيل أو عنوانه
القاعدة ()1(25أ)""6

القاعدة "1"36

 1 49اعتبارا من  1نومفرب  ،2017تنص القاعدة ()1(25أ)" "6املعدَّةل عىل أن ليس مدن الرضدوري تقددمي أي
الامتس لتدوين تغيري يف امس الوكيل أو عنوانه عىل اسد امترة رمسيدة والاسد امترة رمق ) (MM10متاحدة لهدذا الغدرض
وهددذه الاس د امترة شددبهية ابلس د امترة رمق ) (MM9الدديت تس د تخدم مددن أجددل الددامتس تدددوين تغيددري يف امس صدداحب
التسجيل ادلويل أو عنوانه وتمكن الاختالفات الرئيس ية يف أن ل وورة لبيان امس صاحب التسجيل ادلويل وأن
التغيري الواجب بيانه يتعلق بطبيعة احلال ابمس الوكيل أو عنوانه ويغ تدوين التغيري يف امس الوكيل أو عنوانه ابنان
2 49

وجيب اسد تخدام الاسد امترة رمق ) (MM10فقدط للدامتس تددوين تغيدري يف امس أو عندوان الوكيدل اذلي
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س بق تدوين تعيينه ول جيوز اس تخدامه سوى للامتس تدوين تعيني وكيل جديد
 3 49وجيوز أن يتعلق الامتس واحد بعدة تسجيالت دولية حمددة ول ميكدن للمكتدب ادلويل أن يقبدل الامتسدا
لتدوين تغيري يف امس وكيل أو عنوانه يشري اىل نفة التسجيالت ادلولية ابمس الوكيل ذاته

الالامتس اخملالف للصول
القاعدة 26

 1 50اذا نن الامتس تدوين تعديل يف امس أو عنوان صاحب التسجيل ادلويل أو وكديهل ل يسد تويف الرشدوط
املطلوبة ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذ لصاحب التسدجيل ادلويل كدذ للمكتدب اذلي يكدون قدد قددم
الالامتس وجيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أشهر مدن اترخي البدالغ عهندا واذا مل ينفدذ ذ  ،فدان الالدامتس يعتدرب
مرتون وترد الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سددها بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم
 2 50واذا قدم مكتب ما الالامتس ،فانه ينبغي أن يعرف صاحب التسجيل ادلويل عزم املكتب عدىل تصدحيح
اخملالفة أو أن عليه أن يفعل ذ بنفسه

القاعدة (5اثنيا)

القاعدة ()1(27ج)

وابماكن صاحب التسجيل اذلي مل يتقيّد مبهمةل الثالثة أشهر املدّ دة لتصحيح اخملالفة الامتس مواصدةل
3 50
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق
علهيا املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل الجدراءات ويف حداةل مواصدةل الجدراءات ،يكدون اترخي
تدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية املدّ دة لستيفاء الرشط املعدين وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5

التدوين والخطار والنرش
القاعدة ()1(27أ)
القاعدة ()1(27ب)
القاعدة ()1(32أ)""7

 1 51يدون املكتب ادلويل الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل أو تعديل الامس أو العنوان أو الطبيعة
القانونية لصاحب التسجيل ادلويل وادلوةل والوحدة القلميية ،حسب ما ينطبق ،يف تكل ادلوةل الديت أنشدئ مبوجدب
قانوهنا الكيان القانوين املعين يف السجل ادلويل ويبلغ ذ ماكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة ويف الوقدت نفسده يبلدغ
تددون املعلومدات امللمتسدة اخلاصدة ابدخدال
ذ لصاحب التسجيل ادلويل ولي مكتب يكون قد قددم الالدامتس و ّ
الطبيعة القانونية لصاحب التسدجيل ادلويل و/أو أي تغيدريات ختدص امس صداحب التسدجيل أو عنوانده أو طبيعتده
القانونية أو تغيري يف امس املولك أو عنوانه يف التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف الرشوط املطبقة
ولكن وحي يقدم الامتس لهذا الغرض ،فانه جيوز تددوين املعلومدات بعدد تددوين تعدديل أو شدطب أو تعيدني لحدق
ابلنس بة للتسجيل ادلويل املعين أو بعد جتديد التسجيل ادلويل وعالوة عدىل ذ  ،ينرشد املكتدب ادلويل البيداانت
ذات الصةل ابملوضوع يف اجلريدة

النقاص والتخيل والشطب
1 52

قد يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف تدوين أحد التقييدات التالية عىل حامية تسجيهل ادلويل:

 النقاص من قامئة السل واخلدمات ،المر اذلي قدد يدؤثر يف بعدض الطدراف املتعاقددة املع ّيندة أومجيعها ("النقاص")؛
 وخت ّل عن امحلاية ابلنس بة اىل بعض الطراف املتعاقدة املع ّيندة ولديس مجيعهدا ،وابلنسد بة اىل نفدةالسل واخلدمات ("التخيل")؛
 -وشطب التسجيل ادلويل ابلنسد بة اىل مجيد الطدراف املتعاقددة املع ّيندة ،وابلنسد بة بعدض السدل
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واخلدمات أو ةها ("الشطب")

أآاثر النقاص والتخيل والشطب وتبعاهتا
 1 53ل يرتتب عىل تدوين أي انقاص ازاةل السل واخلدمات املعنية من التسجيل ادلويل كام دونت يف السجل
ادلويل بل ينحرص أثدر ذ يف فقدد التسدجيل ادلويل للحاميدة ابلنسد بة اىل السدل واخلددمات املعنيدة يف الطدراف
املتعاقدة املشموةل ابلنقاص وحىت وان مت تدوين النقاص من قامئدة السدل واخلددمات ونن سداري املفعدول يف نفدة
الطراف املتعاقدة املعينة ،فان السل واخلدمات اليت ننت حمل النقاص جيدوز أن تكدون حمدل تعيدني لحدق وبنداء
عليه ،فاهنا تؤخذ بعني الاعتبار عند حساب أية رسوم اضافية مقابل التجديد وابملثل ،ابلماكن مدرة أخدرى تعيدني
الطراف املتعاقدة اليت مت التخيل عن امحلاية ابلنس بة الهيا
 2 53ويف املقابل ،اذا مت شطب تسجيل دويل ،فان السل واخلدمات تدزال بشدلك دامئ مدن السدجل ادلويل
واذا مت تدوين الشطب ابلنس بة اىل نفة السل واخلدمات ،فان السجل يظل فارلا ويف حاةل شدطب جدزيئ ،تُدزال
السل واخلدمات حمل تدوين الشطب من السجل ويرتتب عىل ذ أنده ل جيدوز يف حداةل شدطب ةدي ،تقددمي أي
تعيني لحق ابلنسد بة اىل التسدجيل ادلويل مبدا أنده مل يعدد موجدودا واذا رغدب صداحب التسدجيل الول يف حاميدة
عالمته من جديد وجب عليه ايداع طلب دويل جديد وابملثل ،يف حداةل شدطب جدزيئ ،فدان صداحب التسدجيل
ادلويل ل يس تطي أن يلمتس تقدمي تعيني لحق ابلنس بة اىل سل وخدمات مت شطب التسجيل ادلويل ابلنس بة الهيا
واذا رغب يف حامية عالمته من جديد ابلنس بة اىل سل وخدمات من ذ القبيل ،فعليه ايداع طلب دويل جديد
 3 53واذا انتقص صداحب التسدجيل ادلويل مدن امحلايدة الديت مينحهدا التسدجيل ادلويل أو ختدىل عهندا بشدلك
طوعي ،أو المتس شطهبا ،فليس ابماكنه الانتفداع ابلماكنيدة الديت تتيحهدا املدادة (9خامسدا) مدن الربوتوكدول للدامتس
حتويل التسجيل ادلويل اىل طلب وطين أو اقلميي م الاحتفاظ بتارخي التسجيل ادلويل ول ميكدن اجدراء التحويدل
ال بعد شطب التسدجيل ادلويل بطلدب مدن مكتدب املنشدأ وفقدا للدامدة  )4(6مدن الربوتوكدول (انظدر اجلدزء ب-2-
الفقرات من  1 88اىل )7 88

الامتس تدوين
القاعدة ()1(25أ)
ت ا البند 4

 1 54جيددب تقدددمي الددامتس تدددوين أي انقدداص أو ختددل أو شددطب اىل املكتددب ادلويل عددىل الاسد امترة الرمسيددة
املناسد بة ( MM6أو MM7أو ) MM8الديت وضدعها املكتدب ادلويل أو عدىل اسد امترة متاثلهدا مدن حيدث املضدمون
والشلك

القاعدة ()1(25ج)

 2 54واذا نن التخيل ميس أي طدرف مدن الطدراف املتعاقددة اذلي خيضد تعيينده لالتفداق يف اترخي اسد تالم
الالامتس من املكتب ادلويل ،وجب تقدمي الالامتس اىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي
اليه صاحب التسجيل ادلويل

القاعدة ()1(25ج)

 3 54واذا نن الشطب ميس أي طرف من الطراف املتعاقددة اذلي خيضد تعيينده لالتفداق يف اترخي اسد تالم
الالامتس من املكتب ادلويل ،وجب تقدمي الدامتس تددوين الشدطب اىل املكتدب ادلويل عدن طريدق مكتدب الطدرف
املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل

القاعدة ()1(25ب)

 4 54ويف نفة احلالت الخرى ،جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أن يقدم الالامتس اىل املكتب ادلويل مبارشة
أو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل
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القاعدة )3(26

 5 54واذا نن ينبغي تقدمي الالامتس عن طريق مكتب (انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  2 54و )3 54ولكنه قددم
ِّ
للمرسل
مبارشة اىل املكتب ادلويل ،فانه ل يعترب كذ وعىل املكتب ادلويل أن يب ِّلّغ ذ

القاعدة )2(6

 6 54ومعومددا ،جيددوز أن حيددرر الالددامتس ابلنلكزييددة أو الفرنسدد ية أو السدد بانية ولكددن ابلنسدد بة اىل نفددة
التسجيالت ادلولية النامجة عدن طلبدات أودعدت قبدل الول مدن أبريدل  ،2004وريد يددون التعيدني الالحدق يف
السجل ادلويل:

القاعدة )4(40

حرصا؛

 -جيب أن تظل اللغة الفرنس ية لغة التبليغ والتدوين والنرش الوحيدة اذا نن الالامتس خيض لالتفاق

 وجيب أن تظل لك من اللغة الفرنس ية والنلكزيية لغيت التبليغ والتددوين والنرشد اذا نن الالدامتسخيض للربوتوكول جزئيا أو ابلاكمل؛
 وابلنس بة اىل نفة التسجيالت ادلولية النامجة عن طلبات أودعت فامي بني الول من أبريل 2004و 31أغسطس  ،2008وري يدون التعيني الالحق يف السجل ادلويل:
جيب أن تظل اللغة الفرنس ية ،كام ذكر أعداله ،لغدة التبليدغ والتددوين والنرشد الوحيددة اذا نن الالدامتس
خيض لالتفاق حرصا؛ (أما التسجيالت النامجة عن الطلبات اليت أودعت خالل تكل الفرتة واليت ختضد للربوتوكدول
جزئيا أو ابلاكمل ،فاهنا تمتت النظام الثاليث اللغات عىل اثر ادراج اللغة الس بانية بداية من الول من أبريل )2004

تقدمي الامتس بغرض تدوين ختل أو شطب بعد تغيري النص املطبق
القاعدة (1اثنيا)

 1 55قد يطرأ تغيري عىل النص املطبق عىل التعيني الالحق لطرف متعاقد ملزتم بلك من التفاق والربوتوكدول
(انظر اجلزء أ -الفقرات من  26 2اىل )31 2

القاعدة ()1(25ج)

 2 55واذا نن التخيل أو الشطب ميس طرفا متعاقدا خيض تعيينه لالتفاق ،وجب تقدمي الامتس بغرض تددوين
ذ اىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل
 3 55وميكن معرفدة أن التعيدني خيضد لالتفداق حسدب اترخي اسد تالم املكتدب ادلويل لاللدامتس وفقدا لصديالة
القاعدة ()1(25ج) وابلتايل فان حدوث أي تغيري يف النص املطبق ل يؤثر بدأي شدلك يف الالامتسدات الديت سد بق
تقدميها اىل املكتب ادلويل بغرض تدوين ختل أو شطب

الاس امترة الرمسية
 1 56ميكن الاس تعانة ابس امترات رمسية منفصةل ( MM6أو  MM7أو  )MM8للامتس تدوين أي انقاص أو
ختل أو شطب ويه يف العموم متشاهبة ويرد وصفها مجيعا م ذكر الاختالفات والتعليق علهيا

رمق التسجيل ادلويل
 2 56ينبغي بيان رمق (أرقام) التسجيل ادلويل (التسجيالت ادلوليدة) املعنيدة وجيدوز أن يتعلدق الدامتس واحدد
بعدة تسجيالت دولية رشيطة أن يكون نطاق النقداص والدتخيل والشدطب ممداثال ابلنسد بة اىل لك تسدجيل دويل
ويقصد بذ أن الطراف املتعاقدة املتأثرة يه ذاهتا ابلنس بة اىل لك تسجيل دويل (كام هو احلال ابلرضورة ابلنس بة
اىل الشطب) وأن التغيري يتعلق سواء ابلسل واخلدمات ذاهتدا ابلنسد بة اىل لك تسدجيل أو أن يتعلدق باكفدة السدل
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واخلدمات املشموةل يف لك تسجيل (كام هو احلال ابلرضورة ابلنس بة اىل التخيل)
 3 56واذا نن رمق تسجيل دويل معني لري معدروف( ،بسدبب أن التسدجيل ادلويل مل يدغ بعدد أو مل يبلدغ اىل
صاحب التسجيل ادلويل) ،فانه ل ينبغي تقدمي أي رمق أآخر؛ وعىل صاحب التسجيل ادلويل أن ينتظر اىل حني يغ
تبليغه برمق التسجيل ادلويل املعين ويقدم الامتسا أآخر

صاحب التسجيل ادلويل
4 56

جيب أن يكون امس صاحب التسجيل ادلويل هو ذاته الامس املدون يف السجل ادلويل

تعيني وكيل
5 56

جيوز انهتاز فرصة تقدمي الامتس بغرض تدوين انقاص أو ختل أو شطب لتعيني وكيل

6 56

واذا مل يطرأ أي تغيري يف الوكيل اذلي س بق تدوينه ،فانه ينبغي عدم ملء هذا البند من الاس امترة

الطراف املتعاقدة
 7 56واذا نن النقاص من قامئة السل واخلدمات س يطبق عدىل نفدة الطدراف املتعاقددة املع ّيندة ،فانده يكفدي
وض عالمة يف اخلانة املناس بة من البند  4من الاس امترة رمق  MM6وعىل النقيض ،ينبغي ادراج الطراف املتعاقدة
اليت يتعني تدوين انقاص ابلنس بة الهيا ،يف قامئة واذا تعلدق الالدامتس بعددة تسدجيالت دوليدة ،فدان القامئدة املدذكورة
تطبق علهيا مجيعا
 8 56ويف حاةل خت ّل ،ينبغي ادراج الطراف املتعاقدة املشموةل بذ يف قامئة تسجل يف البند  4من الاس امترة
رمق  MM7واذا تعلق الالامتس بعدة تسجيالت دولية ،جيب تطبيق القامئة ذاهتا عىل نفة تكل التسجيالت

السل واخلدمات
 9 56يف حاةل انقاص ،جيب حتديد نطداق النقداص مدن قامئدة السدل واخلددمات حتدت البندد  5مدن الاسد امترة
رمق  MM6واذا تعلق المر ابلس تعاضة عن مصطلح اس تخدم لوصف سلعة أو خدمة معينة مبصطلح أآخر (أضيق
نطاقا) ،وجب بيان املصطلتات اليت يعزتم الاس تعاضة عهنا ابملصطلتات اجلديدة بوضوح وأا ننت الطريقة املتبعة
لبيان النقاص ،فانه جيب جتمي السل واخلدمات املنقصة مبوجب العددد املقابدل مدن الصدناف وبيدان رمق التصدنيف
املعين وتقدمي الصناف حبسب ترتيهبدا يف التصدنيف ادلويل للسدل واخلددمات؛ ويف حدال نن النقداص يدؤثر يف لك
السل واخلدمات من صنف واحد أو أكرث ،جيب أن يذكر الالامتس الصناف الواجب حذفها
 10 56ويف حاةل شطب ابلنس بة اىل السل واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل ،ينبغي وض عالمة يف اخلاندة
املناس بة من البند  4من الاس امترة رمق  MM8ويف حاةل شطب جزيئ ،ينبغي بيان نطداق الشدطب حتدت البندد 4
ابلطريقة املذكورة يف الفقرة السابقة

توقي صاحب التسجيل ادلويل أو الوكيل
القاعدة ()1(25د)

11 56

اذا قدم الالامتس اىل املكتب ادلويل مبارشة ،وجب عىل صاحب التسجيل ادلويل (أو وكيهل) أن يوقعه

12 56

واذا قدم مكتب ما الالامتس اىل املكتب ادلويل ،جاز ذل املكتب أن يقتيضد مدن صداحب التسدجيل
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ول هيم املكتب ادلويل غياب توقي من هذا البند

توقي املكتب
القاعدة ()1(25د)

 13 56اذا قدم مكتب ما الالامتس اىل املكتب ادلويل ،وجب عىل ذ املكتب أن يوقعه (واذا قددم صداحب
التسجيل ادلويل الالامتس اىل املكتب ادلويل مبارشة ابس تخدام اس امترته اخلاصة ،جاز هل اغفال هذا البند)

كشف حساب الرسوم (النقاص حفسب)
انظر املالحظات العامة املعنية بدف الرسوم للمكتب ادلويل (اجلزء ب -1-الفقرات من  1 8اىل )14 8
 14 56خيض الامتس تدوين أي انقاص دلف رمس حمدد يف جدول الرسوم واذا تعلق الالدامتس بعددة تسدجيالت
دولية ،وجب دف رمس عن لك تسجيل وجيوز التسديد بأي طريقة من الطرق املذكورة يف اجلزء (ب) من كشدف
حساب الرسوم ومن الرحج أن أفضدل طريقدة دلفد الرسدوم يه اسد تخدام احلسداب اجلداري املفتدوح دلى املكتدب
ادلويل والاكتفاء ابصدار تعلاميت اىل املكتب ادلويل بسحب املبلغ املطلوب (مبدلء اجلدزء (أ) مدن كشدف حسداب
الرسوم) واذا مت دف الرسوم هبذه الطريقة ،فانه ل ينبغي بيان املبلغ الواجب حسبه واذا مت دف الرسوم بطريقة أخدرى
خالف السحب من احلساب اجلاري املفتوح دلى املكتب ادلويل ،أو اذا عرب الطرف اذلي يقوم ابدلف عن رغبته يف
بيان املبلغ الواجب حسبه من احلساب املذكور ،وجب بيان طريقة ادلف واملبلدغ املطلدوب دفعده أو حسبده والشدخص
اذلي يقوم ابدلف أو اذلي يصدر التعلاميت يف اجلزء (ب)
القاعدة  "3"36و""4

 15 56ويعف من الرسوم لك الدامتس لتددوين ختدل أو شدطب وبنداء عليده ،فدان الاسد امترات اخملصصدة لتقددمي
الامتسات من ذ القبيل ل حتتوي عىل كشف حساب الرسوم

الالامتسات اخملالفة للصول
القاعدة 26

 1 57اذا نن الامتس تدوين أي انقاص أو ختل أو شطب ل يس تويف الرشوط املطلوبة ،وجدب عدىل املكتدب
ادلويل أن يبلغ ذ لصاحب التسدجيل ادلويل واىل أي مكتدب يكدون قدد قددم الالدامتس وجيدوز تصدحيح اخملالفدة
خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ عهنا واذا مل تصحح اخملالفة فان الالامتس يعدد مدرتون وتدرد لك الرسدوم املدفوعدة
للطرف اذلي سددها بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم
 2 57واذا قدم مكتب ما الالامتس ،فانه ينبغي أن يتحقق صاحب التسجيل ادلويل من أن ذ املكتب ينوي
تصحيح اخملالفة أو وجب عليه أن بفعل ذ بنفسه

القاعدة (5اثنيا)

القاعدة ()1(27ج)

وابماكن صاحب التسجيل اذلي مل يتقيّد مبهمةل الثالثة أشهر املدّ دة لتصحيح اخملالفة الامتس مواصدةل
3 57
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق
علهيا املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل الجدراءات ويف حداةل مواصدةل الجدراءات ،يكدون اترخي
تدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية املدّ دة لستيفاء الرشط املعدين وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5
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التدوين والخطار والنرش
القاعدة ()1(27أ)
القاعدة ()1(27أ)

 1 58يدددون املكتددب ادلويل أي انقدداص أو ختددل أو شددطب يف السددجل ادلويل ويبلددغ ذ ملاكتددب الطدراف
املتعاقدة املعنية (وابلرضورة نفة املاكتب يف حاةل الشطب) كام يبلغ ذ يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل
ولي مكتب يكون قد قدم ذ الالامتس ويغ التدوين يف التارخي اذلي يتسم فيه املكتدب ادلويل الامتسدا يسد تويف
الرشوط املطبقة؛

القاعدة ()1(32أ)""7و""8
ولكن جيوز التدوين بعد تدوين أي تغيري أآخر أو شطب أو تعيني لحق ابلنس بة اىل التسجيل ادلويل املعين أو بعد
القاعدة ()1(27ب)

جتديده ،بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل وعالوة عىل ذ ينرش املكتب ادلويل البيداانت ذات الصدةل يف
اجلريدة

 2 58واذا قدم الامتس لتدوين شطب وفقا للقاعدة  25قبل هناية فدرتة اسدس السد نوات املشدار الهيدا يف املدادة
 )3(6من التفاق واملادة  )3(6من الربوتوكول( ،انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرة  ،)1 83وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن
خيطر مكتب املنشأ ابلشطب حىت وان قدم الالامتس مكتب أآخر لدري مكتدب املنشدأ أو قدمده صداحب التسدجيل
ادلويل مبارشة ويف ما يتعلق بلغة التدوين والخطار والنرش ،انظر اجلزء ب -2-الفقرة 6 54

العالن عن أنه ل يرتتب أي أثر عىل انقاص
القاعدة  )5(27من (أ) اىل  1 59جيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي خيطره املكتب ادلويل ابنقاص من قامئة السدل واخلددمات ميدس
ذ الطرف املتعاقد أن يعلن أن هذا النقاص ل يرتتب عليه أي أثر يف أراضيه (ل س امي لنه يعترب أن الامتس اجراء
(ج)
التغيري ليس انقاصا وامنا متديدا للقامئة) وجيب ارسال أي اعالن من هذا القبيل اىل املكتب ادلويل قبل انقضاء مثانيدة
عرش شهرا اعتبارا من التدارخي اذلي أرسدل فيده الخطدار اىل املكتدب املعدين وجيدب أن يبدني املكتدب يف العدالن
الس باب النافيدة لي أثدر يرتتدب عدىل النقداص واذا مل يكدن العدالن ميدس لك السدل واخلددمات الديت يتعلدق هبدا
النقاص ،فانه جيب أن يبني املكتب السل واخلدمات اليت ميسها العالن أو السل واخلدمات اليت ل ميسها العالن،
فضال عن الحاكم الساس ية املعنية من القانون واماكنية اعادة حفص هذا العالن أو الطعن فيه وبناء عليده ،يتعدني
عددىل املكتددب ادلويل أن خيطددر بددذ الطددرف اذلي قدددم الددامتس تدددوين النقدداص (صدداحب التسددجيل ادلويل أو
املكتب)
القاعدة ()5(27ه)
القاعدة ()5(27د) و(ه)

 2 59واذا كشف العالن عن اماكنية اعادة حفصه أو الطعن فيده ،وجدب عدىل صداحب التسدجيل ادلويل أن
يتئبت من املكتب املعين من املهةل املتاحة لتقدمي الامتس اعادة الفحص أو الطعن واجلهدة الديت جيدب تقددمي الالدامتس
الهيا وجيب أن يبلغ املكتب لك قرار هندايئ يتعلدق ابلعدالن للمكتدب ادلويل اذلي خيطدر بدذ الطدرف اذلي قددم
الامتس تدوين النقاص (صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب)
 3 59ويدون لك اعالن يفيد بأنه ل يرتتب أي أثر عىل النقداص أو لك قدرار هندايئ يتعلدق بدذ العدالن يف
السجل ادلويل وتنرش املعلومات ذات الصةل يف اجلريدة

تغيري امللكية
 1 60قد تتغري ملكية عالمة جتارية ما لس باب متنوعة وبطرق تختلقة فقد يرتتب هذا التغيري عدىل ابدرام عقدد
مثل عقد تنازل ،وقد يرتتب كذ عىل حمك قضايئ أو عىل تنفيذ القانون مثل الرث أو الفالس ،وقد ينتج التغيري
التلقايئ يف امللكية عن دمج رشكتني

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

ب 75 2

 2 60وقد يتعلق تغيري ملكية تسجيل دويل جبمي السل واخلددمات الديت يشدملها هدذا التسدجيل أو ببعضدها،
وقد يتعلق كذ تغيري امللكية جبمي الطراف املتعاقدة املعينة أو ببعضها
القاعدة "21"1

 3 60ول تفرق الالحئة بني تكل السد باب أو الطدرق اخملتلفدة لتغيدري امللكيدة ،فاملدادة  9مدن الربوتوكدول مدثال
تس تخدم التسمية املوحدة "تغيري امللكية" مجلي احلالت واىل حني تدوين التغيري يف السجل ادلويل ،يُشار اىل ما
التسددجيل ادلويل السددابق بعبددارة "صدداحب التسددجيل ادلويل" وهددو الشددخص الطبيعددي أو املعنددوي اذلي يدددون
التسجيل ادلويل ابمسه ،ويُشار اىل املا اجلديد بعبارة "املنقول اليه " وحاملا يدون التغيدري يف امللكيدة ،فانده يصدبح
ابلطب صاحب التسجيل ادلويل
 4 60وختتلف هذه التسمية عن تكل املس تخدمة يف التفاق ،فاملادة (9اثنيدا) مدن التفداق تسد تخدم مصدطلح
"النقل" لتغيري امللكية فدامي يتعلدق جبميد السدل واخلددمات ومجيد الدبدلان الديت يشدملها التسدجيل ادلويل ،يف حدني
تس تخدم املادة (9اثلثا) من التفاق مصطلح "تنازل جزيئ" لتغيري امللكية فامي يتعلدق جبدزء مدن السدل واخلددمات أو
بعض البدلان املتعاقدة

أهلية املنقول اليه يف أن يكون صاحب التسجيل ادلويل اجلديد
 1 61ل جيوز تدوين تغيري امللكية ما مل يكن املنقول اليه خشصا أهال ليداع طلبدات دوليدة وفضدال عدن ذ
مفن الرضوري النظر يف أهليته فامي يتعلق بلك طرف متعاقد يريد أن يدون بشأنه بصفته الصاحب اجلديد للتسجيل
ادلويل املعين
القاعدة ()2(25أ)""4

 2 61وعىل املنقول اليه أن حيدد يف الامتس تدوين تغيري امللكية الطرف املتعاقد أو الطراف املتعاقدة اليت يفي
فامي خيصها ابلرشوط املنصوص علهيا يف املادتني  )2(1و 2من التفاق أو يف املادة  )1(2مدن الربوتوكدول ،يك يصدبح
صاحب التسجيل ادلويل ،أي أنه املنقول اليه أن حيدد الطدرف املتعاقدد أو الطدراف املتعاقددة يف التفداق و/أو يف
الربوتوكول اليت ميكل يف أراضهيا منشأة جتارية أو صناعية حقيقية أو فعلية أو يقمي فهيدا أو الدبدل اذلي حيمدل جنسديته
ويكون طرفا يف التفاق و/أو يف الربوتوكول (أو يكون دوةل عضوا يف منظمة طرف يف الربوتوكول) وجيدوز للمنقدول
اليه أن يطالب ابلصةل الرضورية م العديد من الطراف املتعاقدة اليت قدد يكدون بعضدها طرفدا يف التفداق والدبعض
الآخر يف الربوتوكول

القاعدة )3(25

 3 61وفامي ييل املبادئ اليت يستند الهيا جواز تدوين امس خشص ما بصفته صداحب تسدجيل دويل فدامي يتعلدق
بطرف متعاقد معني:
 اذا نن الطرف املتعاقد املعني ملزتما ابلتفاق من دون الربوتوكول ،فانه جيوز للشدخص املعدين أنيدون بصفته صاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد رشيطدة أن يكدون الطدرف املتعاقدد (أو أحدد
الطراف املتعاقدة) املدد حبسب الفقرة الآنفة طرفا كذ يف التفاق؛
 واذا نن الطرف املتعاقد املعني ملزتما ابلربوتوكول من دون التفاق ،فانه جيوز للشخص املعين أندون بصفته صاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد ،رشيطة أن يكون الطدرف املتعاقدد (أو أحدد
ي ّ
الطراف املتعاقدة) املدد حبسب اجلزء ب -2 -الفقرة  2 61طرفا كذ يف الربوتوكول؛
 واذا نن ابماكن املنقول اليه أن حيدد طرفدا متعاقددا يف لك مدن التفداق والربوتوكدول أو أن حيددددون بصفته صاحب تسجيل دويل فامي يتعلق
بدلا طرفا يف التفاق وحيدد طرفا متعاقدا يف الربوتوكول ،فانه ميكن أن ي ّ
بأي طرف متعاقد يكون قد حدده
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املنقول اليه هو أحد مواطين دوةل ملزتمة فقط ابلربوتوكول وليس هل حمل اقامة أو منشأة يف أي بدل أآخر؛
اذا مشل التسجيل ادلويل دول متعاقدة ملزتمة ابلتفداق فقدط فدال ميكدن تددوين تغيدري امللكيدة يف

السجل ادلويل؛
 واذا مشل التسجيل ادلويل دول متعاقدة ملزتمة ابلتفاق فقط ومشل كذ أطرافا متعاقدة ملزتمةابلربوتوكول (سواء ننت ملزتمة أيضا ابلتفاق أم ل) فميكن تدوين تغيري امللكية فامي يتعلق جبميد الطدراف املتعاقددة
امللزتمة ابلربوتوكول؛
 واذا مشل التسجيل ادلويل أطرافدا متعاقددة ملزتمدة ابلربوتوكدول فقدط (سدواء نندت ملزتمدة أيضداابلتفاق أم ل) فيجوز تدوين تغيري امللكية فامي يتعلق ابلطراف املتعاقدة املعينة مجيعا
أما اذا نن للمنقول اليه منشأة حقيقية أو فعلية يف أرايض طرف متعاقد ملزتم ابلتفاق ،فميكن تددوين تغيدري امللكيدة
فامي يتعلق جبمي الطراف املتعاقدة املعينة
القاعدة )4(25

 5 61واذا نن أكرث من منقول اليه واحد فان الك مهنم ل بد أن يسد تويف الرشدوط املدذكورة يف اجلدزء ب-2-
الفقرة  3 61وابلتايل ،فانه ل جيوز تدوين تغيري امللكية فامي يتعلق بطرف متعاقد معني اذا نن أحدد املنقدول الدهيم ل
يس تويف الرشوط املطلوبة ليكون صاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد وليس من الرضوري أن
يكون الطرف املتعاقد أو تكون الطراف املتعاقدة اليت تس تويف الرشوط فدامي خيصدها يه ذاهتدا ابلنسد بة اىل منقدول
اليه
 6 61واذا مل يكددن ابلمدداكن تدددوين تغيددري امللكيددة يف السددجل ادلويل فددامي يتعلددق بطددرف واحددد أو أكددرث مددن
الطراف املتعاقدة للس باب اليت ُذ ِّك َرت يف الفقرات السابقة ،فان النقل يدون عىل أنه تغيدري جدزيئ يف امللكيدة كدام
ورد ذ يف اجلزء ب -2-الفقرة  1 65وينشأ ابلتايل تسجيل دويل منفصل فدامي يتعلدق ابلطدراف املتعاقددة املعنيدة
اليت يكون املا اجلديد أهال فدامي خيصدها ليددون امسده بصدفته صداحب التسدجيل أمدا فدامي خيدص سدائر الطدراف
املتعاقدة ،فان التسجيل ادلويل يبق ابمس صاحب التسجيل احلايل واذا أصبح املدا اجلديدد ابلتدايل أهدال ليددون
امسه بصفته صاحب التسجيل فامي يتعلق هبذه الطراف املتعاقدة ،فيجوز طلب دمج التسدجيالت ادلوليدة كدام ورد
يف اجلزء ب -2-الفقرات من  1 68اىل  4 68وخيض ما يرتتب عىل تغيري امللكية اذلي ل ميكدن تدوينده يف السدجل
ادلويل فامي خيص الطراف لقوانني الطراف املتعاقدة املعنية

ا املادة (9اثنيا)()1

 7 61وطبقا للجمةل الخرية من املادة (9اثنيا)( )1من اتفاق مدريد ،اذا أجري أي نقدل لشدخص مقدمي يف بددل
متعاقد خالف بدل املنشأ خالل فرتة الاعامتد اليت متتد سس سد نوات ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن حيصدل عدىل
موافقة مكتب بدل املا اجلديد وينرش اترخي ورمق تسجيل العالمة يف بدل املا اجلديدد ان أمكدن ونن يدربر ذ
الجراء أنه يف حقبة من اترخي اتفاق مدريد ،نن مثل هذا النقل يس تدعي تغيري بدل املنشأ وللتأكد مدن أن العالمدة
ننت حمل تسجيل وطين يف بدل املنشأ اجلديد ،وميكن أن يستند اليده أي نقدض أسدايس ،نن مدن الدالزم احلصدول
عىل موافقة مكتب بدل املنشأ اجلديد قبل تدوين النقل لري أنه مبوجب قانون نيس لس نة  ،1957ل يتغري بدل املنشأ
بعد تغيري امللكية؛ ذل فان الجراء املذكور يف امجلةل الخرية من املادة (9اثنيدا)( )1مدن اتفداق مدريدد مل يعدد هل مدا
يربره وقررت مجعية احتاد مدريد يف س نة  1995أن يتوقف املكتب ادلويل عن تطبيق هذا احلمك
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تغيري النص املطبق اثر تدوين تغيري يف امللكية
القاعدة (()1اثنيا)

 1 62التعيني اذلي نن خيض لالتفاق ،من املمكن أن يصبح خاضدعا للربوتوكدول بعدد تغيدري ملكيدة التسدجيل
ادلويل ،والعكس حصيح (انظر يف هذا الصدد أيضا اجلزء أ -الفقرات من  26 2اىل  )31 2فاذا عُني بددل طدرف يف
التفاق والربوتوكول يف طلب دويل مودع عن طريق مكتب بدل طرف يف التفاق فقط ،فان التعيني خيض لالتفاق؛
فاذا طالب املا اجلديد عن طريدق طدرف متعاقدد يف التفداق والربوتوكدول حبقده هل أن يصدبح صداحب التسدجيل
ادلويل ،اثر تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ،فان التعيني خيض للربوتوكول (انظدر اجلدزء أ -الفقدرات مدن  21 2اىل
 )25 2ول ميس هذا التغيري المور املس تمكةل أو الجراءات اجلارية ،فتقدمي الامتس ٍ ّ
ختل أو الغاء أو ما شاهبهام خيض
للنص املطبق يف الوقت اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الالامتس املعين ،لري أن التجديد الالحق للتسدجيل ادلويل
فامي يتعلق هبذا البدل املتعاقد خيض يف املثال املذكور للربوتوكول (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  2 77املتعلقة بتبعة تسدديد
الرسوم الفردية)

الامتس تدوين تغيري يف امللكية
القاعدة ()1(5أ)""1
ت ا البند 4

 1 63جيب أن يقدم الامتس تغيري امللكية اىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية ( )MM5اليت أعددها هدذا
الخري أو عىل أي اس امترة أخرى متاثلها من حيث املضمون والشلك

القاعدة ()1(25ب)

صداحب التسدجيل ادلويل (أو وكديهل املسدجل) أو مكتدب
 2 63وجيوز أن يرفد الالدامتس اىل املكتدب ادلويل
ُ
ين
الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل (املسجل) أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي متي اليه املنقول اليه،
أي الطرف املتعاقد (أو أحد الطراف املتعاقدة) املشار اليده يف اجلدزء ب -2-الفقدرة  2 61وجتددر الشدارة اىل أنده
اعتبار من الول من أبريل  2002مل يعد أي تقييد عىل تقدمي الامتسدات تددوين تغيدري امللكيدة حدىت وان نن التغيدري
ميس الطراف املتعاقدة اليت خيض تعييهنا لالتفاق ومل يعد من املمكن تقددمي الالامتسدات عدن طريدق مكتدب املنشدأ
(أي املكتب اذلي يقدم من خالهل الطلب ادلويل) واذا مل يكن لصاحب التسجيل احلايل أو للام اجلديدد (املنقدول
اليه) أية صةل ابلطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ
 3 63واذا قدم الالامتس اىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب ما ،جاز للمكتب الخري أن يطلب ادلليل عدىل
تغيري امللكية أما املكتب ادلويل فانه ل يطلب دليال عىل تغيري امللكية ول أن تُ َرسل اليه أية واثئق تدمع ذ التغيري
(كصور عن عقد التنازل أو أي عقد أآخر)

القاعدة )2(6
القاعدة )4(40

 4 63وجيوز حترير الالامتس عادة ابلنلكزيية أو ابلفرنس ية أو ابلس بانية وفامي خيص مجيد التسدجيالت ادلوليدة
املرتتبة عىل الطلبات املودعة قبل الول من أبريل  2004واىل حني تدوين أول تعيني لحق:
 اذا ننت ختض لالتفاق فقط ،فان الفرنس ية تظل اللغة الوحيدة لالتصال والتدوين والنرش؛والنرش

 -واذا ننت ختض ةيا أو جزئيا للربوتوكول ،فدان النلكزييدة والفرنسد ية تظدال لغديت التصدال والتددوين

وفامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية املرتتبة عىل الامتسدات قددمت بدني الول مدن أبريدل  2004و 31أغسدطس 2008
واىل حني تدوين أول تعيني لحق:
 اذا ننت ختض فقط لالتفاق فان الفرنس ية تظل لغة التصال والتدوين والنرش الوحيدة كام ذكدر ذأعاله (أما التسجيالت اليت ترتتب عىل الامتسات قدمت خالل تكل الفرتة وتكون خاضعة ةيا أو جزئيا للربوتوكول،
فتمتت بنظام اللغات الثالث ةيا ،وذ بعد ادراج الس بانية منذ الول من أبريدل ( 2004انظدر أيضدا اجلدزء ب-1-
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من الفقرات  1 7اىل )7 7
5 63
اللغات

ومعليا ل تؤثر مسأةل اللغة ال يف قامئدة السدل واخلددمات ،ل أن سدائر حمتدوات الالدامتس ل تعمتدد عدىل

الاس امترة الرمسية

البند  :1رمق التسجيل ادلويل
 1 64ينبغي بيان رمق التسجيل ادلويل املعين أو أرقدام التسدجيالت ادلوليدة املعنيدة وقدد يتعلدق الدامتس واحدد
ابلعديد من التسجيالت ادلولية املنقوةل من صاحب التسجيل ذاته اىل املنقول اليه ذاته ،رشيطة أن ينطبق التغيري،
ابلنس بة اىل لك تسجيل دويل معين ،عىل مجيد الطدراف املتعاقددة املعيندة أو عدىل الطدراف املتعاقددة ذاهتدا ،وأن
يتعلق جبمي السل واخلدمات أو ابلسل واخلدمات ذاهتا
 2 64واذا نن رمق التسدجيل ادلويل لدري معدروف (لن التسدجيل ادلويل مل يدغ بعدد أو مل خيطدر بده صداحب
التسجيل) فانه ل ينبغي أن خيصص رمق أآخر للتسجيل؛ وينبغي أن ينتظر صاحب التسجيل حىت يصهل اخطار برمق
التسجيل ادلويل املعين يك يتقدم ابللامتس

البند  :2صاحب التسجيل
3 64

جيب أن يكون امس صاحب التسجيل ادلويل مطابقا لالمس املدون يف السجل ادلويل

البند  :3املنقول اليه
القاعدة ()2(25أ)""3

 4 64ينبغي بيان امس املنقول اليه وعنوانده يف الالدامتس ادلويل ،معدال ابملبدادئ الرشدادية املتعلقدة ابمس مقددم
الالامتس وعنوانه (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  8 7اىل )13 7

البند  :4أهلية املنقول اليه يف أن يصبح صاحب التسجيل ادلويل
القاعدة ()2(25أ)""4

 5 64ينبغي أن حيدد يف اخلاانت اخملصصة ذل الطرف أو الطدراف املتعاقددة الديت يكدون املنقدول اليده أحدد
مواطنهيا (أو امس ادلوةل اليت يكون من مواطنهيا وتكون عضوا يف منظمة متعاقدة) أو اليت يقمي فهيا أو اليت دليه فهيا
منشأة جتارية أو صناعية حقيقية وفعلية وجيوز اس تخدام أي خانة من هذه اخلاانت أو ةها وميكدن حتديدد أكدرث مدن
طرف متعاقد واحد يف أي خاندة مدن هدذه اخلداانت واذا نن املنقدول اليده يقدمي يف دوةل متعاقددة أو دوةل عضدو يف
منظمة متعاقدة ونن هل منشأة فهيا ،فانه جيوز بيان هذين الطرفني املتعاقدين يف أي خانة مدن اخلداانت أو يف مجيعهدا
حسب مقتىض احلال
 6 64اذا جاز للمنقول اليه ذكر أكرث من طدرف متعاقدد واحدد ،فدان ابماكنده اختيدار أي طدرف مهندا لدري أن
البياانت جيب أن تكون نفية لظهار أن املنقول اليه (أو اذا نن أكرث من منقول الهيم ،أا مدهنم) حيدق هل أن يكدون
صاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها تغيري امللكية (انظر اجلدزء ب -2-الفقدرات
من  3 61اىل )6 61

القاعدة ()2(25أ)""5

 7 64واذا أشري يف اجلزء (أ)" "3أو " "4اىل أن املنقول اليه يقمي يف بدل متعاقد أو دليه منشأة فيده لكدن عنوانده،
كام ورد يف البند  ،3ل يق يف أرايض هذا الطدرف املتعاقدد ،مفدن الرضدوري ذكدر عندوان حمدل القامدة أو عندوان هدذه
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املنشأة يف اجلزء (ب) ما مل يُذكر أن املنقول اليه هو أحد مواطين دوةل متعاقدة أو دوةل عضو يف منظمة متعاقدة

البند  :5تعيني وكيل
8 64
القاعدة ()6(3أ)

ميكن اغتنام فرصة تقدمي الامتس لتدوين تغيري يف امللكية لتعيني وكيل

 9 64وينبغي أن يس تخدم البند  5لتعيني وكيل لصاحب التسجيل اجلديد (املنقول اليه) ويف حاةل تغيدري ةدي
يف امللكية يلغي املكتب ادلويل تدوين وكيل املنقول منه تلقائيا واذا نن الشخص املسجل كوكيدل للمنقدول ينبغدي أن
يدون كوكيل للمنقول اليه فانه ينبغي اعادة تعيينه ابس تكامل البند 5

البند  :6نطاق تغيري امللكية
 10 64اذا نن تغيددري امللكيددة يتعلددق جبميد الطدراف املتعاقدددة املعينددة وجبميد السددل واخلدددمات الدديت يشددملها
التسجيل ادلويل ،وجب وض عالمة يف اخلانة (أ)
دون تغيدري امللكيدة بشدأهنا ينبغدي
 11 64ويف حاةل تغيري جزيئ للملكية ((6ب)) ،فان الطراف املتعاقدة اليت ي ّ
ذكرها وينبغي وض قامئة ابلسل واخلدمات اليت ميسها التغيري ومجعها يف تصنيفات وفقا للتصنيف ادلويل

البند  :7بياانت متنوعة
القاعدة ()2(25ب)

 12 64اذا نن املنقول اليه خشصا طبيعيا ،جاز بيان جنسيته يف الفقرة (أ) (سواء ننت هذه البياانت قد ذكرت
ابلفعل يف البند (4أ) أم ل) ،واذا نن املنقول اليه خشصا معنوا ،جاز بيان طبيعة هذا الشخص وادلوةل الديت أنشدئ
وفقا لقانوهنا وعند الرضورة الوحدة القلميية الواقعة داخل أرايض هدذه ادلوةل وهدذه البيداانت خياريدة ،ول ينبغدي أن
يس تفرس املكتب ادلويل عن عدم بياهنا (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )15 7

البند  :8توقي صاحب التسجيل ادلويل أو وكيهل
القاعدة ()1(25د)

 13 64اذا قدددم صدداحب التسددجيل ادلويل الالددامتس اىل املكتددب ادلويل مبددارشة ،وجددب عليدده (أو عددىل وكدديهل
املسجل) أن يوقعه
 14 64واذا قدم الالامتس مكتب ما اىل املكتب ادلويل ،جاز لهدذا املكتدب أن يطلدب مدن صداحب التسدجيل
ادلويل أن يوق الاس امترة أو يسمح هل بذ ول ينبغي أن يتساءل املكتب ادلويل عن غياب توقي عن هذا البند

البند  :9توقي املكتب
القاعدة ()1(25د)

 15 64اذا قدم مكتب ما الامتسا للمكتب ادلويل ،وجب أن يوقعه هدذا املكتدب( ،اذا قددم صداحب التسدجيل
الامتسا اىل املكتب ادلويل مبارشة ومل الاس امترة بنفسه ،جاز هل أن هيمل البند )9

كشف حساب الرسوم
)14 8

انظر املالحظات العامة املتعلقة بسداد الرسوم اىل املكتدب ادلويل (اجلدزء ب -1-الفقدرات مدن  1 8اىل

 16 64خيض الامتس تدوين أي تغيري يف امللكية لسداد الرسوم املدددة يف جددول الرسدوم واذا تعلدق الالدامتس
ابلعديد من التسجيالت ادلولية ،وجب سداد رمس عن لك تسجيل وجيوز سداد الرسوم بأيدة طريقدة مدن الطدرق

ب 80 2
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اخملتلفة الواردة يف اجلزء الثالث من ورقة حسداب الرسدوم ورمبدا تكدون أنسدب طريقدة للسدداد اسد تخدام حسداب
مفتوح دلى املكتب ادلويل ،وجمرد اخطاره (عن طريق اسد تكامل اجلدزء (أ) مدن كشدف حسداب الرسدوم) بسدحب
املبلغ املطلوب واذا مت السداد هبذه الطريقة ،فانه ل ينبغي حتديد املبلغ الواجب حسبه أما اذا سددت الرسوم بطريقة
أخرى أو اذا أراد الطرف اذلي يسدد الرسوم حتديد املبلغ الواجب حسبه من حسداب مفتدوح دلى املكتدب ادلويل،
فانه ينبغي حتديد طريقة السداد واملبلدغ املسددد أو الواجدب حسبده والطدرف اذلي يرغدب يف السدداد أو يف اصددار
تعلاميت ابلسداد يف اجلزء (ب)

الالامتسات اخملالفة للصول
القاعدة 26

 1 65اذا نن الامتس تدوين أي تغيري يف امللكية ل يس تويف الرشوط املطلوبة ،وجب عدىل املكتدب ادلويل أن
يبلغ ذ لصاحب التسجيل ادلويل ،ولي مكتب يكدون قدد قددم الالدامتس وجيدوز تصدحيح اخملالفدة خدالل ثالثدة
أشهر من اترخي التبليغ عهنا واذا مل تصحح اخملالفدة خدالل ثالثدة أشدهر مدن اترخي التبليدغ عهندا ،فدان الالدامتس يعتدرب
مرتون وتُر ّد الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سددها ،بعد خصم مبلغ يعادل نصفها
 2 65واذا قدم الالامتس من خالل مكتب ،فانه ينبغي أن حيدد صاحب التسدجيل ادلويل أو املنقدول اليده مدا
اذا نن املكتب يعزتم تصحيح اخملالفات أو اذا نن يعزتم تصحيحها بنفسه

القاعدة (5اثنيا)

القاعدة ()1(27ج)

وابماكن صاحب التسجيل اذلي مل يتقيّد مبهمةل الثالثة أشهر املدّ دة لتصحيح اخملالفة الامتس مواصدةل
3 65
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيدب ،اىل جاندب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق
علهيا املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل الجدراءات ويف حداةل مواصدةل الجدراءات ،يكدون اترخي
تدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية املدّ دة لستيفاء الرشط املعدين وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5

التدوين والخطار والنرش
القاعدة ()1(27أ)

 1 66يدون املكتب ادلويل تغيري امللكية يف السجل ادلويل ويبلغ ذ ملاكتب الطراف املتعاقددة املع ّيندة الديت
نقل الهيا التسجيل ادلويل ،كام يبلدغ ذ يف الوقدت ذاتده صداحب التسدجيل ادلويل ولي مكتدب يكدون قدد قددم
الالامتس واذا تعلق التدوين بتغيري يف امللكية ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ أيضا صداحب التسدجيل السدابق
(يف حاةل تغيري نمل يف امللكية) أو صاحب اجلزء لري املتنازل عنه من التسجيل ادلويل أو لري املنقدول بأيدة طريقدة
أخرى (يف حاةل تغيري جزيئ للملكية)

القاعدة ()1(27ب)

 2 66ويدون التغيري يف التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف الرشوط املطبقة وجيوز تدوينه
م ذ يف اترخي لحق اذا المتس صاحب التسجيل ادلويل أن يدون التغيري بعد تدوين تغيري أآخر أو الغاء أو تعيني
لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته أو بعد جتديد التسجيل ادلويل وينرش املكتب ادلويل املعلومات ذات الصةل
ابلتغيري يف اجلريدة وفامي خيص لغة حترير التسجيل ،انظر اجلزء ب -2-الفقرة 4 63

القاعدة ()1(32أ)""7
القاعدة )3(6

التغيري اجلزيئ يف امللكية
القاعدة )2(27
ت ا البند 16

 1 67اذا قدم الامتس تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل فدامي خيدص فقدط بعدض السدل واخلددمات أو بعدض
الطراف املتعاقدة املعينة ،فان التغيري يدون يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل املعين واذا خص التغيدري
مجي الطراف املتعاقدة ،فان السل واخلدمات اخلاضعة للتغيري يف امللكية حتذف من السجل ادلويل ،ويسجل اجلزء
اذلي نقل كتسجيل دويل منفصل حيمل رمق التسجيل اذلي مت النقل منه م حرف لتيدين كبدري وينرشد يف اجلريددة
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اجلزء اذلي مت نقهل (م مجةل أمور مهنا صورة العالمة وقامئة ابلسل واخلدمات والطراف املتعاقدة املعينة املعنية)
2 67

وقد خيض أي تسجيل من التسجيالت ادلولية املنفصةل لتغيري ةي أو جزيئ يف امللكية

دمج تسجيالت دولية اثر تغيري امللكية
القاعدة )3(27

 1 68اذا نن الشخص الطبيعي أو املعنوي نفسه مدوان كصاحب تسجيلني أو أكرث مدن التسدجيالت ادلوليدة
النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية ،جاز هل أن يلمتس من املكتب ادلويل أن يدون دمج التسجيالت ادلولية
 2 68ول جيوز دمج تسجيلني دوليني أو أكرث هبدذه الطريقدة ال اذا جنمدت التسدجيالت عدن تقسد مي تسدجيل
دويل واحددد جدراء تغيددري جددزيئ يف امللكيددة ،كددام ذكددر أآنفددا يف اجلددزء ب -2-الفقددرة 1 67؛ ومددا مددن حددمك عددىل دمددج
تسجيالت دولية ابمس ما واحد اذا جنمت هذه التسجيالت عن طلبات دولية منفصةل
 3 68وما من اس امترة (رمسية أو اختيارية) للامتس تدوين دمج تسدجيالت دوليدة وجيدوز تقددمي الالدامتس اىل
املكتب ادلويل مبارشة أو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل ادلويل

ت ا البند 17

 4 68وحيمل التسجيل ادلويل النامج عن ادلمج رمق التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء منده مد حدرف
لتيين كبري اذا تطلب المر وقد توحض المثةل التالية ذ المر:
 اذا مت دمج مجي الجزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أو جزء مهنا (املسجةل ابلرمق الصيل محرف لتيين) م التسجيل ادلويل الصيل (اذلي مازال مسدجال ابلدرمق الصديل مدن دون حدرف) ،فدان التسدجيل
ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق التسجيل ادلويل الصيل (أي من دون حرف لتيين)؛
 واذا مت دمج مجي الجزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أو جدزء مهندا فدامي بيهندا (املسدجل لكمهنا ابلرمق الصيل م حرف لتيين) ونن لك جزء من الجزاء املتنازل عهنا يشمل السل و/أو اخلدمات نفسها ،فان
التسجيل ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق التسجيل ادلويل الصيل عالوة عىل احلرف الالتيين الكبري املسد تخدم
سابقا فامي يتعلق ابجلزء الول املتنازل عنه؛
 واذا مت دمج مجي الجزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أو جدزء مهندا فدامي بيهندا (املسدجل لكمهنا ابلدرمق الصديل مد حدرف لتيدين) ونندت الجدزاء املتندازل عهندا ل تشدمل السدل و/أو اخلددمات نفسدها ،فدان
التسجيل ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق التسجيل ادلويل الصيل م احلدرف الالتيدين الكبدري التدايل (ابلرتتيدب
الجبدي) واذلي مل يس بق اس تخدامه م رمق التسجيل ادلويل املعين

العالن عن أنه ل يرتتب أي أثر عىل تغيري صاحب التسجيل ادلويل
 1 69خيض .ان التغيري يف ملكية تسجيل دويل فامي يتعلق بطرف متعاقد لقانون هدذا الطدرف املتعاقدد اذا
نن تغيري امللكية خيص فقط بعض السل واخلدمات ،فان الطرف املتعاقد املعني حيق هل رفض الاعرتاف بصتة هذا
التغيري اذا ننت السل واخلدمات املشموةل يف اجلزء املنقول مشداهبة لدتكل املتبقيدة ابمس صداحب التسدجيل ادلويل
وترد هذه الماكنية احة يف املادة (9اثلثا)( )1من التفاق وميكن القيام بذ اذا نن املنقول اليده خشصدا طبيعيدا
أو معنوا ل حيق هل امدتال عالمدات مبوجدب قدانون الطدرف املتعاقدد ،أو ميكدن القيدام بدذ أيضدا اذا نن قدانون
الطرف املتعاقد املعين ل يسمح بأي نقل يراه مضلال للجمهور
القاعدة ()4(27أ) اىل (ج) 2 69

وجيوز ملكتب أي طرف متعاقد معني خيطره املكتب ادلويل بتغيري يف امللكية يؤثر فيه أن يعلدن أن هدذا

ب 82 2
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التغيري يف امللكية ليس هل أي أثر أراضيه وجيب ارسال مثل هذا العالن قبدل انقضداء  18شدهرا مدن اترخي ارسدال
الخطار بتغيري امللكية اىل املكتب املعين وجيدب أن يشدري املكتدب يف اعالنده اىل السد باب الديت تددعو اىل أنده ل
يرتتب أي أثر تغيري امللكية ،ويشري أيضا اىل أحاكم القانون الساس ية املطابقة ،كام يذكر اذا نن من اجلائز أن يكون
هذا العالن حمل اعادة حفص أو طعن (جتدر الشارة هنا اىل أنه اذا نن تعيني الطرف املتعاقد املعين خيض لالتفاق
فان الس باب اليت جيوز الاستناد الهيا لعالن أنه ل يرتتب أي أثر عىل التغيري اجلزيئ يف امللكية يه ذاهتا الس باب
املددة يف املادة (9اثلثا)( )1من التفاق) ويبلغ املكتب العدالن للمكتدب ادلويل اذلي يبلغده ابلتدايل للطدرف اذلي
قدم الامتس تدوين تغيري امللكية (صاحب التسجيل ادلويل أو املكتدب املعدين) ،وكدذ لصداحب التسدجيل ادلويل
اجلديد
القاعدة()4(27ه)

 3 69واذا وردت يف العالن اشارة اىل أنه جيوز أن يكون حمل اعادة حفص أو طعن ،فان عىل املنقول اليه أن
يس تعم من املكتب املعين عن املوعد القىص لطلب مراجعة العالن أو الطعن فيه وعن السلطة اليت جيب أن يقدم
الهيا الالامتس ويبلغ املكتب املعين أي قرار هنايئ يتعلق ابلعدالن للمكتدب ادلويل اذلي يبلغده ابلتدايل للطدرف اذلي
قدم الامتس تدوين تغيري امللكية (صاحب التسجيل ادلويل أو املكتدب املعدين) ،وكدذ لصداحب التسدجيل ادلويل
اجلديد

القاعدة ()4(27د) و(ه)
ت ا البند 18
القاعدة ()1(32أ)()11

يدون أي اعالن يفيد بأنه ل يرتتب أي أثر عىل تغيري امللكية أو عىل أي قرار هنايئ بشأن هذا العالن
 4 69و ّ
يف السجل ادلويل ويدون جزء التسجيل ادلويل اذلي نن حمدل العدالن أو احلدمك الهندايئ كتسدجيل دويل منفصدل
وابلطريقة نفسها اليت يدون هبا التغيري اجلزيئ يف امللكية (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )1 67وتنرش املعلومدات املعنيدة
يف اجلريدة

القاعدة ()4(27أ)

 5 69ويرتتب عىل اعالن الطرف املتعاقد املعني أنه ل يرتتب أي أثر عىل تغيدري امللكيدة ،فدامي يتعلدق ابلسدجل
ادلويل ،أن التسجيل ادلويل يبق ابمس املنقول منه فامي خيص الطرف املتعاقد وخيضد أثدر هدذا العدالن فدامي خيدص
الطراف املعنية ابلنقل للقانون الوطين املطبق

التصويبات يف السجل ادلويل
القاعدة )1(28

 1 70اذا رأى املكتب ادلويل أن السجل ادلويل يتضدمن خطدأ يتعلدق بتسدجيل دويل ،وجدب عليده تصدويب
اخلطأ تلقائيا ،كام جيب أن يصحح هذا اخلطأ بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل أو أي مكتب
 2 70وقبل تنفيذ طلب تصحيح أي خطأ ل بد أن يتأكد املكتب ادلويل من أن مثدة خطدأ يف السدجل ادلويل
ويكون ذ عىل النحو التايل:
( أ ) اذا نن هنا تعارض بني ما هو مدون يف السجل ادلويل والواثئدق املقدمدة للمكتدب ادلويل ،أي
اذا وق اخلطأ من جانب املكتب ادلويل ،وجب تصويب اخلطأ مبارشة؛
(ب) واذا وق خطأ واحض يف السجل ادلويل ونن التصحيح املنشأ وا ا أيضدا مبعدىن أن يددر القدارئ
أن يف السجل ادلويل خطأ وأنه ليس املقصود قول يشء أآخر سوى ما يقصده التصحيح ،وجب تصويب اخلطأ فدور
ما ينتبه اليه املكتب ادلويل؛
(ج) واذا وق خطدأ موضدوعي يف واقعدة مدوندة يف السدجل ادلويل ،أي اذا نندت هندا مدثال أخطداء
مطبعية يف امس أو عنوان أو يف اترخي أو رمق عىل النحو املددون ،جداز تصدحيح ذ بوجده عدام؛ أمدا اذا وقد اخلطدأ
نتيجة تعارض بني الواثئق املقدمة للمكتب ادلويل وما هو مدون يف جسل طرف متعاقد فان طلب التصحيح ،ينبغي
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أن يقدمه مكتب هذا الطرف املتعاقد؛
(د) ويف أية حاةل أخرى ،ول س امي اذا قدم الالامتس لجراء تغيري يف قامئة الطراف املتعاقدة املعينة أو
يف قامئة السل واخلدمات ،فان ذ ل ميكن اعتباره تصحيتا خلطأ يف السجل ادلويل مدا مل يكدن قدد وقد خطدأ مدن
جانب املكتب اذلي قدم الواثئق لري الصحيتة للمكتب ادلويل؛ وجيب ابلتايل أن يقدم املكتب املعين طلب تصحيح
من هذا النوع للمكتب ادلويل واذا ننت قامئة الطدراف املتعاقددة املعيندة أو قامئدة السدل واخلددمات كدام وردت يف
السجل ادلويل مطابقة ملا قدمه صاحب الطلب أو صاحب التسجيل ادلويل أو وكديهل للمكتدب املعدين ،فدال يكدون
خطأ يف السجل ادلويل وابلتايل فدان أي خطدأ يرتكبده صداحب الطلدب أو صداحب التسدجيل ادلويل أو وكديهل يف
حتديد الطراف املتعاقدة املعينة أو يف قامئة السل واخلدمات ل ميكن تصحيته مبوجب القاعدة 28
القاعدة )4(28

 3 70ومنذ الول من أبريل  ،2002جيوز تصدحيح أي خطدأ يعدزى اىل مكتدب مدا ويكدون لتصدحيته أثدر يف
احلقوق املرتتبة عىل التسجيل ادلويل ،اذا قدم طلب التصحيح للمكتب ادلويل خدالل تسدعة أشدهر مدن اترخي نرشد
املادة اخلاطئة املدرجة يف السجل ادلويل ول تنطبق هذه املهةل الزمنية عىل الخطاء اليت يرتكهبا املكتب ادلويل ،اذ
ان الواثئق اليت تستند الهيا املادة اخلاطئة املدرجة يف السجل ادلويل تظل دامئا يف حيازة املكتب ادلويل ول تنطبدق
أيضا عىل الخطاء الثانوية مثل الخطاء املتعلقة ابمس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه أو عىل الخطداء الوا دة
يف قامئة السل واخلدمات

القاعدة )2(28

 4 70وعندما يغ تصحيح خطأ يف السجل ادلويل ،يتعني عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذ لصاحب التسجيل
ادلويل ،ويف الوقت ذاته ملاكتب الطراف املتعاقدة املعينة اليت يكون للتصويب أثر فهيا واذا نن املكتب اذلي قدم
طلب التصحيح ليس مكتب طرف متعاقد معني يكون للتصويب أثر فيه ،فانه يتعدني عدىل املكتدب ادلويل أن يبلدغ
ذ لهذا املكتب أيضا وينرش التصحيح يف اجلريدة

القاعدة ()1(32أ)""9

الرفض بعد التصويب
القاعدة )3(28

 1 71حيق للك مكتب أن يعلن يف اخطار برفض مؤقدت موجده اىل املكتدب ادلويل أنده ل ميكدن مدنح امحلايدة
املصوب أو مل يعد من املمكن منحها وميكن القيام بذ اذا ننت أس باب تدف اىل رفض تصدويب
للتسجيل ادلويل َّ
تسجيل دويل ل ينطبق عىل التسجيل ادلويل كام أخطر به املكتب املعين أصال
 2 71وتطبق املادة  5من التفاق والربوتوكول واملادة (9سادسا) من الربوتوكول والقواعد من  16اىل (18اثلثا)
م ما يلزم من تبديل عىل الخطار برفض أآاثر التصويب ،ول س امي عىل املهدل الزمنيدة لالخطدار ابلدرفض ،علدام بدأن
املهل املتاحة لرسال الخطار املذكور حتسب ابتداء من اترخي ارسال الخطار ابلتصويب اىل املكتدب املعدين (انظدر
ب -2-الفقرات من  1 18اىل )12 18

ل تغيري أآخر يف السجل ادلويل
 1 72ل جيوز تدوين أي تغيري أآخر ميس العالمة اخلاضعة للتسجيل ادلويل يف السجل ادلويل (انظر مد ذ
اجلدزء الدوارد أدانه واملعنددون "الوقددائ الديت تطدرأ عددىل الطدراف املتعاقددة وتدؤثر يف التسددجيالت ادلوليددة" واملتعلددق
بتسجيل تكل الوقائ يف السجل ادلويل)
 2 72وبوجه خاص ،ل ينص أي حمك عىل تعديل عالمدة مسدجةل يف السدجل ادلويل بأيدة طريقدة ،سدواء نن
ذ يف أثناء التجديد أو يف أي وقت أآخر واذا أراد صاحب التسجيل ادلويل حاميدة العالمدة بشدلك خيتلدف عدن
الشلك اذلي جسلت به ،حىت وان نن ذ الاختالف طفيفا ،فعليه تقدمي طلب دويل جديد وهدذا حصديح أيضدا
يف حاةل السامح بتغيري العالمة يف الطلب السايس أو يف التسجيل املرتتب عىل الطلدب السدايس أو يف التسدجيل

ب 84 2
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السايس ،حسب ما يكون عليه احلال (حيث ان هذا التغيري ممكن طبقا لقانون الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبده
مكتب املنشأ) ول يعين ذ أنه اذا نن صاحب التسجيل ادلويل يس تعمل العالمة بشلك خيتلف عدام جسلدت بده
يف السجل ادلويل أن عليه أن يقدم طلبا دوليا جديدا ،اذ جيوز هل أن يستند اىل أحاكم املادة (5جمي)( )2من اتفاقية
ابريس ،اليت جتزي اس تعامل العالمة بشلك خيتلف عن الشدلك اذلي جسلدت بده ول يرتتدب عليده بطدالن التسدجيل
ادلويل أو امحلاية املمنوحة للعالمة يف أرايض الطراف املتعاقددة مدىت نن الاخدتالف يف عندا ل تدؤثر يف الصدفة
املمزية للعالمة
 3 72ول ميكن توس ي نطاق قامئة السل واخلدمات املشموةل يف التسجيل ادلويل فاذا أراد صاحب التسجيل
ادلويل حامية عالمته فامي يتعلق ابملزيد من السل واخلدمات ،وجب عليه تقدمي طلب دويل جديد وهذا حصيح حىت
وان ننت تكل السل واخلدمات مشموةل يف الطلب السايس أو يف التسجيل السايس؛ أي من املمكدن أن تكدون
قد أدرجت يف الطلب ادلويل الصيل ولكن حذفت منه

جتديد التسجيل ادلويل
ب املادة )1(6
ب املادة )1(7

 1 73تسجل العالمة دلى املكتب ادلويل ،مبوجب الربوتوكول ،ملدة  10س نوات اعتبدارا مدن اترخي التسدجيل
ادلويل ،وجيوز جتديد التسجيل ملدة  10س نوات أخرى بعد سداد الرسوم املطلوبة

ا املادة )1(6
ا املادة )1(7
القاعدة 10
القاعدة )4(30

 2 73وتسجل العالمة ،مبوجب التفاق ،ملدة  20سد نة ،وجيدوز جتديدد التسدجيل ملددة  20سد نة أخدرى بعدد
سداد الرسوم املطلوبة عىل أن الالحئة التنفيذيدة تدنص عدىل تسدديد الرسدوم عدىل دفعتدني يسددد لك مدهنام لك 10
س نوات والرشوط والحاكم اخلاصة بسداد ادلفعة الثانية يه ذاهتدا الرشدوط والحداكم الديت تطبدق عدىل التجديدد
ودلواع معلية ابلتايل ،من البسط اعتبار ادلفعة الثانية من التسديد عىل أهنا رسوم التجديد

التجديد بعد الرفض أو التخيل أو البطال
القاعدة ()2(30ب) و(د)  1 74جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أن يطلب جتديد التسجيل فامي خيص طرفا متعاقدا ما ابلنس بة اىل السل
واخلدمات املرفوضة ،عىل الر مدن تددوين رفدض يف السدجل ادلويل بنداء عدىل القاعددة (18اثلثدا)( )5مدن الالحئدة
التنفيذية املشرتكة فامي خيص ذ الطرف املتعاقد ابلنس بة اىل لك أو بعض السل واخلدمات اليت يشدملها التسدجيل
ادلويل ،لري أن سداد رسوم التجديد جيب أن يكون مصحواب ابعالن حي من قبدل صداحب التسدجيل يفيدد بأنده
جيب تدوين جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل ذ الطرف املتعاقد ،ويف حاةل الرفض اجلزيئ ،ابلنسد بة اىل مجيد
السل واخلدمات فامي خيدص ذ الطدرف املتعاقدد ولعدل السدبب يف السدامح بتجديدد تسدجيل ابلنسد بة اىل طدرف
متعاقد رفض التدوين ،أنه يف وقت التجديد قد تكون مثة اجراءات قانونية أو ادارية معلقدة فدامي خيدص هدذا الدرفض
ول بد من حامية حقوق صاحب التسجيل ادلويل اذا نن الدرفض حمدل طعدن ومل يصددر أي حدمك هندايئ بشدأنه مد
حلول موعد التجديد وللك طرف متعاقد معني رفض التسجيل حرية حتديدد أآاثر هدذا التجديدد يف أراضديه ابلطبد
دون بناء عىل القاعدة (18اثلثا)( )5من الالحئة التنفيذية املشدرتكة حيددّ د نطداق امحلايدة
وينطبق هذا عىل أي بيان ُم ّ
ولكنه ل ينطبق عىل عىل احلالت اليت د ُّون فهيا رفض مؤقت مبوجب القاعدة  17من الالحئة التنفيذيدة ويكدون فهيدا
ذ الرفض لري مؤكّد بعد بناء عدىل القاعددة (18اثلثدا) ويف هدذه احلداةلُ ،جيد َّدد التسدجيل ادلويل ابلنسد بة اىل لك
السل واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل دون بيان حي من صاحب التسدجيل خبصدوص السدل واخلددمات
اليت يشملها الرفض املؤقت
القاعدة ()2(30د)

دون ،نن التسجيل ادلويل ُجيدَّد تلقائيا ابلنس بة اىل
(1 74اثنيا) قبل  1يناير  ،2015اذا نن هنا رفض جزيئ ُم ّ
مجي السل واخلدمات ،مبا فهيا تكل اليت د ُّون رفض بشأهنا وفامي خيص التسجيالت ادلولية اليت ال ُتمس جتديددها يف
 1يناير  2015أو بعد ذ التارخي ،واليت جيب جتديددها يف ذ التدارخي أو بعدده ،فدان التسدجيل ادلويل ل ُجيددَّد
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سوى ابلنس بة اىل السل واخلددمات املميدة فعدال ،ان ُوجددت ،فدامي يتعلدق ابلطدرف املتعاقدد املعدني املعدين ،ال اذا
ال ُتمس التجديد احة ابلنس بة اىل لك السل واخلدمات ولهذا التغيري أثدر عدىل مبلدغ رمس التجديدد املسد تحق فدامي
خيص الطرف املتعاقد املعني اذلي قدم اعالان لتحصيل رمس فردي ،يف احلالت اليت جيب فهيا حسداب ذ الدرمس
الفردي مبراعاة عدد أصناف التصنيف ادلويل للسل واخلدمات (تصنيف نيس) اليت يُلمتس التجديد بشأهنا
القاعدة )1(19
القاعدة ()2(30ج)

 2 74وخيتلف الوض فامي يتعلق ابلبطال ،اذ ان تدوين ابطال يف السجل ادلويل يعين أن البطال مل يعدد حمدل
طعن وابلتايل ،من املمكن أل جيدد التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد اذلي ّدون بشدأنه ابطدال ةدي ول
جيوز أيضا جتديده فامي يتعلق بطرف متعاقد ّدون بشأنه ختل عن امحلاية ويف حداةل البطدال اجلدزيئ أو النقداص مدن
قامئة السل واخلدمات فامي يتعلق بطرف متعاقد أو الشطب اجلزيئ فدامي يتعلدق جبميد الطدراف املتعاقددة املعيندة ،ل
جيوز جتديد التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلسل واخلدمات اليت يشملها البطال أو النقاص أو الشطب

التسجيالت ادلولية اليت جتري قبل دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ
1 75
:1996
القاعدة ()2(40ج)

يف حاةل اجراء التسجيل ادلويل قبل دخول الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة حدزي النفداذ يف الول مدن أبريدل

 اذا سددت الرسوم عن فرتة  20س نة ،فانه ل يس تحق تسديد رسوم أخرى حىت هنايدة تدكل الفدرتة(فامي عدا احلاةل اليت جيري فهيا تعيني لحق ،انظر أدانه)؛ وتس تحق رسدوم التجديدد عدن فدرتة  10سد نوات مبوجدب
أحاكم الالحئة التنفيذية املشرتكة؛
 واذا ننت رسوم القسط الول قد سددت عن فرتة  10س نوات ومل يسدد املبلغ املتبقي من الرسومعن فرتة الس نوات العرشين قبل دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ ،فان رسوم التجديد تس تحق بعد انهتاء
فرتة الس نوات العرش الوىل مبوجب أحاكم الالحئة التنفيذية املشرتكة

القاعدة )3(40

 2 75واذا أجري تعيني لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل اذلي سددت عنه الرسوم املطلوبدة لفدرتة  20سد نة
بعد دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ ،ووق التارخي الفعيل للتسدجيل الالحدق يف فدرتة السد نوات العرشد
الوىل من تكل الفرتة ،أي بني الول من أبريل  1996و 31مارس  ،2006فدان مدا سددد مدن الرسدوم التمكيليدة أو
الفردية يف وقت التعيني الالحق ل ينسحب ال عىل الفرتة املمتدة حىت هنايدة السد نوات العرشد الوىل وبعدد انهتداء
تكل الفرتة ل بد من سداد رسوم تمكيلية أو فردية أخرى فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين ابلتعيني الالحق وتكون
اجراءات سداد الرسوم يه ذاهتا اجراءات التجديد العادية (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  1 76اىل )4 76

اجراءات التجديد
ا املادة )4(7
ب املادة )3(7

 1 76عىل املكتب ادلويل أن يرسل اشعارا لري رمسي اىل صاحب التسجيل ادلويل واىل وكيهل (ان وجد) قبل
انقضاء لك مدة حامية متتد لفرتة  10س نوات ،بس تة أشهر لتذكريهام ابلتارخي املدد لنقضاء مدة امحلاية ،بيدد أن عددم
تسم الشعار لري الرمسي ليس عذرا لصاحب التسجيل ادلويل أو لوكيهل لعدم مراعاة همةل سداد الرسوم املس تحقة

القاعدة )2(7

 2 76وملا نن التجديد يعترب جمرد متديد لفرتة حامية التسجيل ادلويل مقابل سداد الرسوم الرضورية ،فال جيوز
أن يتضمن أي تغيري فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل يف شلكه الخري ،أي حدىت هنايدة فدرتة امحلايدة اجلاريدة وابلتدايل ل
جيوز اجراء أي تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه أو يف قامئة السل واخلدمات كجدزء مدن اجدراءات
التجديد وأي تغيري يريد صاحب التسجيل ادلويل أن يدخهل عىل السجل ادلويل يف أثناء جتديده ل بد أن خيطر به

القاعدة 29
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املكتب ادلويل بشلك منفصل وفقا لالجراءات املطبقة ول يدرج التغيري يف البياانت املسدجةل أثنداء التجديدد ال اذا
نن قد جسل يف السجل ادلويل قبل انهتاء فرتة التسجيل ادلويل
القاعدة ()2(30أ)
القاعدة ()2(30د) و(ه)

 3 76ول تُعترب احلالتان التاليتان تعديال للتسجيل ادلويل ل جيدوز أن يتضدمنه التجديدد وفقدا للدامدة  )2(7مدن
التفاق واملادة  )2(7من الربوتوكول "1" :ل جيوز جتديد التسجيل ادلويل سوى ابلنس بة لبعض الطدراف املتعاقددة
ددون
املشموةل (يف هذه احلاةل جيب أن يكون سداد الرسوم مصحواب ابعالن يض قامئة ابلطراف املتعاقددة الديت ل يُ ّ
التجديدد بشددأهنا)؛ " "2ول ُجيددَّد التسددجيل ادلويل سددوى ابلنسد بة اىل السددل واخلدددمات املميدة فعددال يف أطدراف
متعاقدة معينة حمدّ دة وليس ابلنس بة اىل السل واخلدمات اليت د ُّون رفض بشأهنا بناء عىل القاعدة (18اثلثا)( )5مدن
الالحئة التنفيذية املشرتكة
 4 76ومثة نظام الكرتوين لتجديد التسجيالت ادلولية متاح عىل صفتة الويبو عىل النرتنت وميكن الوصول اليه
عرب وصةل الاس امترات< >http://www.wipo.int/madrid/en/formsوكذ عدرب وصدةل خددمات النرتندت
< >http://www.wipo.int/madrid/en/services/عىل صفتة النرتنت اخملصصة لنظام مدريد ول يشدرتط
تقدمي أية اس امترة رمسية لتجديد التسجيل ادلويل ،فالتجديدد ميكدن أن يدغ عدن طريدق أي بدالغ يتضدمن املعلومدات
الرضورية (رمق التسجيل ادلويل املعين والغرض من السداد) ،لري أن صاحب التسجيل ادلويل قد جيد من النسب
اس تعامل الاس امترة الاختيارية ) (MM11اليت يرسلها املكتب ادلويل اىل صداحب التسدجيل ادلويل واىل وكديهل مد
الشعار لري الرمسي ابنقضاء مدة امحلاية وحتتوي هذه الاس امترة عىل البياانت التالية:
(البند )2؛

رمق التسجيل ادلويل الواجب جتديده (البند )1؛
وامس صدداحب التسددجيل ادلويل اذلي جيددب أن يكددون مطابقددا لددالمس امل ددون يف السددجل ادلويل

 ولك الط دراف املتعاقدددة املطلددوب التجديددد بشددأهنا ،مبددا فهيددا ،ان أراد صدداحب التسددجيل ذ ،الطراف املتعاقدة املدون بشأهنا رفض جزيئ أو ةي يف السجل ادلويل (البند )3؛
 والطراف املتعاقددة املددون بشدأهنا رفدض جدزيئ مبوجدب القاعددة (18اثلثدا) مدن الالحئدة التنفيذيدةاملشرتكة ،ولكن جيب الامتس التجديد ابلنس بة اىل لك السل واخلدمات (البند  – 4ينبغي بيان هذه النقطة ابلضافة
اىل ما هو ّ
مبني يف البند )3؛
(البند )5؛

وتوقي د صدداحب التسددجيل ادلويل أو وكدديهل أو املكتددب اذلي قدددم مددن خددالهل الددامتس التجديددد

 والرسوم املسددة وطريقة السداد ،أو التعلاميت الصادرة بسحب الرسوم املطلوبة من حساب مفتوحدلى املكتب ادلويل (ورقة حساب الرسوم)

رسوم التجديد
القاعدة )1(30
ب املادة (9سادسا)

تتكون الرسوم املس تحقة لتجديد التسجيل ادلويل مما ييل:

1 77
-

الرمس السايس؛

-

ورسوم فردية مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني مدن الطدراف الديت أصددرت العدالن املناسدب
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(انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )86 7ويكون معينا مبوجب أحداكم الربوتوكدول ،مدا مل يكدن ذ الطدرف املتعاقدد املعدني
دوةل ملزتمددة أيضددا ابلتفدداق ومكتددب املنشددأ مكتددب دوةل ملزمددة أيضددا ابلتفدداق (ويسدددد رمس تمكددييل مقابددل ذ
التعيني)؛
-

ورمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني ل يُس ِّدد عنه رمس فردي؛

 ورمس اضايف عن لك صنف من أصناف السل واخلدمات بعد الصنف الثالدث أمدا اذا نندت مجيدالطراف املتعاقدة املعينة أطرافا يسدد عهنا رمس فردي ،فال تسدد هذه الطراف رسوما اضافية
ب املادة
(9سادسا)(()1ب)

 2 77ووفقدا للددامدة (9سادسددا)(()1ب) مدن الربوتوكددول ،جيددب سدداد رمس فددردي دلى التسددجيل اذا اختددار
الطرف املتعاقد املعني املعين نظام الرسوم الفردية ونن تعيدني ذ الطدرف املتعاقدد خاضدعا للربوتوكدول وقدد يتغدري
النص املطبق اذلي خيض لها التعيني بعد تدوين تغيري يف امللكية ،وقد يكون ذل تبعات عىل الرسوم املسددة دلى
التجديد (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )1 62فاذا تغري النص املطبق وأصبح التعيني مثال خاضعا لالتفداق بعدد أن نن
خاضعا للربوتوكول ،مفا يسدد دلى جتديد التسجيل ادلويل هدو ابلحدرى الرسدوم التمكيليدة الديت ميكدن سددادها فدامي
يتعلدق ابلطدرف املتعاقددد املعدني املعدين عوضددا عدن الرسدوم الفرديددة وقدد حيددث العكددس اذا أصدبح الدنص املطبددق
الربوتوكول بدل من التفاق وجتدر الشارة هنا اىل أنه قد حيدث تغيري يف املسؤولية عن سداد الرسدوم بعدد تددوين
تغيري يف امللكية ،حىت وان مل يكن هنا أي تغيري يف املعاهدة املطبقة

القاعدة (1اثنيا)

 3 77وجيدر التذكري بأن املادة (9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول تتديح اخلدروج عدن قاعددة مسدؤولية سدداد
الرسوم الفردية يف اطار العالقات املتبادةل بني ادلول الطراف يف التفاق والربوتوكول وبنداء عليده ،اذا نندت ادلوةل
طرفا يف التفاق والربوتوكول ونن مكتهبا مكتب املنشأ ونن الطلب ادلويل يتضمن تعيني طرف متعاقد ملزتم كذ
ابلنصني ،فبالر من أن هذا الخري قد يكدون اختدار نظدام الرسدوم الفرديدة وأن التعيدني املعدين خيضد للربوتوكدول،
فروجب املادة (9سادسا)(()1ب) تدف الرسوم الساسد ية فقدط لهدذا الطدرف املتعاقدد واذا دُون تغيدري يف امللكيدة
بشأن التسجيل ادلويل بعد ذ وطالب املا اجلديد حبقه يف تدوين امسه كام للتسجيل من خالل صلته بطرف
متعاقد ملزتم ابلربوتوكول فقط ،واذا مل يطرأ تغيري يف املعاهدة اليت خيض لها التعيني املعدين – أي اذا نن التعيدني ل
يزال خاضعا للربوتوكول -فان نظام الرسوم عليه تغيري دلى جتديد هذا التسجيل ادلويل وم أن اخلروج عن القاعددة
نن ميكن أن يطبق من قبل مبوجدب املدادة (9سادسدا)(()1ب) ال أنده ل يطبدق جمدددا وتسددد رسدوم فرديدة دلى
التجديد

القاعدة )1(30

وميكن اس تخدام حاسب الرسوم املوجود عىل اجلزء اخملصص للعالمات التجارية من صفتة نظدام مدريدد

4 77
عدددددددىل موقددددددد الويبدددددددو ،حلسددددددداب الرسدددددددوم الواجدددددددب سددددددددادها دلى جتديدددددددد التسدددددددجيل ادلويل
><http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
ا املادة )5(7
ب املادة )4(7
القاعدة ()7(34د)

 5-77وينبغي أن تسدد الرسوم اىل املكتب ادلويل يف موعد أقصاه اترخي انقضاء مدة التجديد وأي مبلغ يتلقداه
املكتب ادلويل قبل ثالثة أشهر من اترخي اس تحقاقه ،يعترب أنه مت تلقيه قبل ذ التارخي بثالثة أشهر وجيوز السداد
بعد اترخي اس تحقاق التجديد بس تة أشهر ،رشيطة أن يسدد يف الوقدت ذاتده رمس اضدايف يصدل اىل  ٪50مدن رمس
التجديد السايس
 6 77ويف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديدد تسدجيل دويل بدني اترخي سددادها للمكتدب ادلويل
واترخي اجراء التجديد،
-

اذا دفعت الرسوم قبل اترخي اجراء التجديد بأقل من ثالثدة أشدهر ،فدان مبلدغ الرسدوم يكدون املبلدغ
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النافذ يف اترخي ادلف ؛

 واذا دفعت الرسوم بعد اترخي التجديد بأكرث من ثالثة أشهر ،فانه يعترب أن الرسوم قد سددت قبدلذ التارخي بثالثة أشهر ،ويكون مبلغ الرسوم املبلغ النافذ قبل ذ التارخي بثالثة أشهر؛
-

واذا دفعت الرسوم بعد اترخي التجديد ،فان مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف اترخي التجديد

 7 77وجيوز لصاحب التسجيل ادلويل أن يسددد الرسدوم اىل املكتدب ادلويل مبدارشة ،أمدا اذا وافدق مكتدب
حيولها اىل املكتب ادلويل ،فيجوز سداد
الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل عىل أن حيصل الرسوم مث ّ
الرسوم من خالل ذ املكتب ،لري أنه ل جيوز أن يفرض عدىل صداحب التسدجيل ادلويل أن يسددد الرسدوم عدن
طريق مكتب ما
 8 77وجتدر الشارة اىل اماكنية الاطالع عىل واهجة الكرتونية (" )"E-Renewalيف موق نظام مدريدد عدىل
العنوان التايل < >http://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jspوميكن دف رسدوم
التجديد ببطاقة الئامتن أو عن طريق حساب جار للويبو (انظر اجلزء أ -الفقرة )1 5
املادة )1(8

وحيولها اىل املكتب ادلويل ،جاز ذل املكتب أن
 9 77واذا وافق مكتب املنشأ عىل أن حيصل رسوم التجديد ّ
حيدد حسب تقديره رسام لقاء تقدمي هذه اخلدمة وحيصهل ملصلحته

رسوم التجديد بعد تغيري النص املطبق
القاعدة (1اثنيا)
ب املادة )7(8

 1 78قد يطرأ تغيري عىل النص املطبق عىل التعيني املسجل للطرف املتعاقد امللزتم ابلتفاق وابلربوتوكول (انظر
اجلزء أ -الفقرات من  26 2اىل  )31 2وقد يطرأ تغيري عىل مبلغ الرسوم الواجب سدادها دلى التجديدد بعدد تغيدري
النص املطبق ،ويتوقف ذ عىل كون الطرف املتعاقد قد أصدر اعدالان بشدأن سدداد رسدوم فرديدة مبوجدب أحداكم
املادة  )7(8من الربوتوكول (انظر أيضا اجلزء أ -الفقرة )21 4

سداد رسوم انقصة
القاعدة ()3(30أ)

 1 79اذا نن مبلغ الرسوم املتسلمة أقل من مبلغ الرسوم املطلوبة للتجديد ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ
ذ لصدداحب التسددجيل ولدوكيهل ،ان وجددد ،وان حيدددد املبلددغ املتبقددي واذا سدددد الرسددوم طددرف خددالف صدداحب
التسجيل أو وكيهل أو أي مكتب ،وجب عىل املكتب ادلويل ابلتايل أن يبلغ ذ لهذا الطرف الآخر

القاعدة ()3(30ب)

 2 79واذا نن مبلغ الرسوم املتسلمة بعد انقضاء همةل الشهر الس تة عىل اترخي التجديد أقل من املبلغ املطلوب
(مبا فيه الرضيبة الضافية املفروضة بسبب التأخر يف السداد) فان التجديدد ل يسدجل ويعيدد املكتدب ادلويل املبلدغ
املتسم اىل الطرف اذلي سدده ويبلغ ذ ابلتايل لصاحب التسجيل ولوكيهل

القاعدة ()3(30ج)

 3 79لري أن لهذه القاعدة اليت رشحت للتو اس تئناء ،فاذا أرسل الخطار املشار اليده يف اجلدزء ب -2-الفقدرة
 1 79قبل ثالثة أشهر من انهتاء فرتة الشهر الس تة ،ونن املبلغ املسدد يف هناية هذه الفرتة يعادل  ٪70عدىل القدل
من املبلغ املطلوب ،وجب عىل املكتب ادلويل أن جيدد التسجيل ادلويل وان مل يدغ دفد املبلدغ بدأمكهل خدالل ثالثدة
أشهر من الخطار ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يلغي التجديد وير ّد املبلغ املسدد
 4 79واذا نن املبلغ املسدد انقصا ،جاز لصاحب التسجيل ادلويل أن يطلب حذف بعض الطراف املتعاقدة
املعينة بدل من سداد املبلغ املتبقي ،وخيفض ابلتايل املبلغ املس تحق عليه ،لدري أنده جيدب تقددمي هدذا الطلدب خدالل
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الفرتة اليت نن من الواجب أن يسدد فهيا املبلغ املتبقي

تدوين التجديد؛ الخطارات والشهادات والنرش
القاعدة )1(31

 1 80يدون املكتب ادلويل التجديد يف السجل ادلويل يف التارخي اذلي نن من الواجب أن جيرى فيده ،حدىت
لو دفعت الرسوم املطلوبة خالل فرتة السامح أي بعد س تة أشهر من اترخي التجديد

القاعدة )2(31

 2 80ويكون التارخي الفعيل للتجديد هو ذاته ابلنس بة اىل لك التعيينات املتضمنة يف التسدجيل ادلويل ،بغدض
النظر عن التارخي اذلي دونت فيه هذه التعيينات يف السجل ادلويل

القاعدة )3(31

 3 80واذا جدد التسدجيل ادلويل ،وجدب عدىل املكتدب ادلويل أن خيطدر ماكتدب الطدراف املتعاقددة املعيندة
واملعنية ابلتجديد ويرسل شهادة اىل صاحب التسجيل ادلويل

القاعدة ()4(31ب)

 4 80واذا مل جيدد أي تسجيل دويل ابلنس بة اىل طرف متعاقد معني ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذ
لصاحب التسجيل أو وكيهل ،ان ُوجد ،واملكتب املعين

القاعدة ()1(32أ)""4

 5 80واذا جدد تسجيل دويل ،فان البياانت ذات الصدةل واملتعلقدة ابلتجديدد تنرشد يف اجلريددة ويكدون ذ
مبثابة اعادة نرش للتسجيل ادلويل يف شلكه بعد التجديد

القاعدة )3(6
القاعدة )4(40

 6 80وحيرر التدوين والنرش معوما ابلنلكزيية والفرنس ية والسد بانية ،لدري أنده ابلنسد بة اىل نفدة التسدجيالت
ادلولية املرتتبة عىل طلبات قدمت قبل الول من أبريل  2004ويف انتظار تدوين أول تعيني لحق:
-

اذا ننت ختض فقط لالتفاق ،فان الفرنس ية تظل لغة تدوين التجديد الوحيدة

-

واذا ننت ختض ةيا أو جزئيا للربوتوكول ،تظل الفرنس ية والنلكزيية لغيت التجديد

وابلنس د بة اىل التسددجيالت املرتتبددة عددىل طلبددات قدددمت يف الفددرتة املمتدددة مددن الول مددن أبريددل  2004اىل 31
أغسطس  ،2008ويف انتظار تدوين أول تعيني لحق:
 اذا ننت ختض فقط لالتفاق ،فان الفرنس ية تظل لغة التدوين والتجديد الوحيدة كام ذكر أعاله (أماالتسجيالت املرتتبة عىل طلبات قدمت يف تكل الفرتة وتكون خاضعة ةيا أو جزئيا للربوتوكول فتمتتد بنظدام اللغدات
الثالث ابلاكمل ،وذ بعد ادراج السد بانية مندذ الول مدن أبريدل  ،2004وجتددد ابلتدايل ابللغدات الدثالث مجيعهدا
(انظر اجلزء ب -1-الفقرات من  1 7اىل ))7 7
 7 80ول يلزم أي مكتب تلق اخطارا بتجديد (أو عدم جتديد) تسدجيل دويل ابختداذ أي اجدراء نن خبدالف
تعديل السجالت اليت حيتفظ هبا لس تخدامه اخلاص

التجديد التمكييل
 1.81اذا جدد تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض الطراف املتعاقدة املعينة فقط وقرر صاحب التسدجيل ادلويل
بعد انقضاء اترخي التجديد ،أن جيدد ذ التسجيل فامي يتعلق بطرف متعاقد معني مل ينسحب عليه التجديد اذلي مت
ابلفعل ،فيجوز أن يغ ذ من خالل ما يسم "ابلتجديد التمكييل" ،رشيطة أن تكون فرتة السدامح املمتددة لسد تة
أشهر مل تنته بعد (انظر اجلزء ب -2-الفقرة  )5 77وما يسدد من رسوم هو عبدارة عدن الرسدوم الساسد ية ورسدوم
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تمكيلية أو فردية فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين والرضيبة الضافية املشار الهيا يف اجلزء ب -2-الفقرة 5 77

عدم التجديد
 1 82اذا مل جيدد تسجيل دويل (لن صاحب التسجيل مل يسدد رسوم التجديد أو لن الرسوم املسددة ننت
انقصة) ،فانه يبطل أثره اعتبارا من اترخي انقضاء مدة امحلاية السابقة (وهذا حصيح أيضدا اذا مل تسددد ادلفعدة الثانيدة
من الرسوم الواجبة لفرتة الس نوات العرش الثانية ابلنس بة ملا يلحق من تعيينات ،انظر اجلزء ب -2-الفقرة )2 75
القاعدة ()4(31أ)
القاعدة ()1(32أ)""12

 2 82واذا مل جيدد التسجيل ادلويل فانده ينرشد ذ يف اجلريددة وخيطدر بده صداحب التسدجيل أو وكديهل ،ان
ُوجد ،وماكتب الطراف املتعاقدة املعينة ويتكون النرش ببساطة من رمق التسجيل ادلويل والتدارخي اذلي نن جيدب
التجديد فيه ول جيرى الخطار والنرش ال اذا مل تبق أيدة اماكنيدة لتجديدد التسدجيل ادلويل ،أي بعدد انقضداء فدرتة
الشهر الس تة من التارخي اذلي جيب التجديد فيه (واليت نن ميكدن التجديدد فهيدا لقداء سدداد ويبدة اضدافية) واذا
ألغي التجديد لنقص يف مبلغ الرسوم فدان ذ ينرشد أيضدا يف اجلريددة (انظدر اجلدزء ب -2-الفقدرات مدن  2 79اىل
)4 79
 3 82واذا مل تسدد رسوم التجديد املس تحقة يف التارخي اذلي جيب التجديد فيه ،فانه ل جيوز تدوين أي تعيني
لحق أو أي تغيري يف السجل ادلويل خالل فرتة الشهر الس تة املمتدة من التارخي اذلي نن جيب التجديد فيه واليت
يظل التجديد فهيا ممكنا لقاء سداد ويبة اضافية فال جيوز تدوين التعيني الالحق أو التغيري ال بعد تدوين التجديد
يف السجل ادلويل

الاعامتد والاس تقالل
وقف الثر خالل فرتة الاعامتد
 1 83تظل امحلاية املرتتبة عىل تسجيل دويل تعمتد طوال مخس س نوات من اترخي ذ التسجيل عىل العالمة
املسددجةل أو الدديت طلددب تسددجيلها يف مكتددب املنشددأ (الطلددب السددايس أو التسددجيل املرتتددب عليدده أو التسددجيل
السايس) ول جيوز المتسك ابمحلاية املرتتبة عىل التسجيل ادلويل اذا نن التسجيل السايس أو التسدجيل املرتتدب
عىل الطلب السايس حمل الغاء أو ختل أو شطب أو ابطال أو سقوط ،أو اذا نن التسجيل ادلويل حمل حمك هنايئ
ابلرفض أو اذا ُ ِّحسب ،سواء نن ذ يف فرتة الس نوات اسس أو كنتيجة دلعوى رفعت يف تكل الفرتة
 2 83وهدذا الاعددامتد مطلددق وفعدال بغددض النظددر عدن أسد باب رفددض أو حسدب الطلددب السددايس أو توقددف
التسجيل السايس عن المتت ةيا أو جزئيا ابمحلاية القانونية والعملية اليت قد ينتفي هبا أي تسجيل دويل عن طريدق
رف دعوى ابطال أو الغاء ضد التسجيل السايس ابلنس بة اىل لك البدلان اليت يمتت فهيا التسجيل ابمحلاية ،أصبحت
تعرف مبصطلح "نقض أسايس".
 3 83ومبوجب الربوتوكول ،فان صاحب التسجيل ادلويل اذلي خيتار أن يستند يف تسجيهل ادلويل اىل طلدب
يقدم اىل مكتب املنشأ ،يتعرض خلطر مزتايدد يفيضد اىل خسدارة امحلايدة بعدد أن يبطدل أثدر الطلدب السدايس ول
يرتتب ذ ابلرضورة عىل "نقض أسايس" مبعىن اجراء يتخذه طرف أآخر وجيوز رفض حامية الطلب السايس ةيدا
أو جزئيا لسد باب مطلقدة أو لوجدود حدق سدابق مدذكور تلقائيدا يف اجدراءات الفحدص أو كنتيجدة لعدرتاض يقدمده
صاحب مثل هذا احلق السابق يف هذه الرايض ويف لك تكل احلالت ،يتعني عدىل مكتدب املنشدأ أن يطلدب مدن
املكتب ادلويل شطب التسجيل ادلويل اما ةيا أو جزئيا ،رشيطة أن يكون احلمك الصدادر بشدأن الطلدب السدايس
هنائيا (أي أنه مل يعد حمل اعادة حفص أو طعن)
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 4 83وللتد من تبعات فرتة س نوات الاعامتد اسس املمزية لنظام مدريد ،يوفر الربوتوكدول الماكنيدة لصداحب
التسجيل ادلويل اذلي ُشطب تسجيهل نتيجة ابطال أثر الطلدب السدايس أو التسدجيل املرتتدب عليده أو التسدجيل
السايس ،أن يتقدم خالل ثالثة أشدهر مدن اترخي شدطب التسدجيل ادلويل مدن السدجل ادلويل ،بطلدب لتسدجيل
العالمة ذاهتا يف ماكتب الطراف املتعاقدة اليت خيض تعييهنا للربوتوكول واليت نن للتسجيل ادلويل أثدر يف أراضدهيا
وتعامل تكل الطلبات الوطنية أو القلميية املرتتبة عىل ما يسم "ابلتحول" كام لدو نندت قددمت يف اترخي التسدجيل
ادلويل الصيل (للتفاصيل انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  1 88اىل )7 88
 5 83وعىل الدر مدن أن الطلدب ادلويل ل بدد أن يقدمده صداحب التسدجيل أو الطلدب الدوطين أو القلميدي
الذلين يستند الهيام هذا الطلب ،فدان .ان التسدجيل ادلويل ل يتدأثر اذا مدكل أشدخاص أآخدرون هدذا التسدجيل
فضال عن الطلب أو التسجيل الدوطين أو القلميدي ،بغدض النظدر عدام اذا مت نقدل الطلدب أو التسدجيل الدوطين أو
القلميي لشخص ليس أهال ليكون صاحب تسجيل دويل ومبا أن التسجيل ادلويل يعمتد دامئدا عدىل مصدري العالمدة
الساس ية ،فان صاحب التسجيل ادلويل يتعرض خلطر اذا مل يمتكن من الس يطرة عىل العالمة الساس ية خالل فرتة
س نوات الاعامتد اسس (انظر اجلزء ب -2-الفقرة )1 86
املادة )2(6

 6 83ويف هناية فرتة س نوات الاعامتد اسدس يصدبح التسدجيل ادلويل مسد تقال عدن العالمدة الساسد ية (مد
مراعداة اجلددزء ب -2-للفقدرات مدن  1 84اىل  )3 84وجتدددر الشددارة اىل أن مدا مددن اعددامتد منفصدل ملددا يلحددق مددن
تعيينات؛ ففرتة الاعامتد الوحيدة يه الفرتة اليت تبدأ من اترخي التسجيل ادلويل

وقف أثر الطلب أو التسجيل السايس
املادة )3(6

 1 84ل جيوز المتسك ابمحلاية املرتتبة عىل التسجيل ادلويل اذا مل يعد الطلدب السدايس أو التسدجيل املرتتدب
عليه أو التسجيل السايس يمتت ابمحلاية القانونيدة قبدل انقضداء مخدس سد نوات اعتبدارا مدن اترخي التسدجيل ادلويل،
وذ لنه:
-

حسب؛

-

أو سقط؛

-

أو نن حمل ختل؛

-

أو صدر بشأنه حمك هنايئ ابلرفض أو اللغاء أو الشطب أو البطال

واذا نن ابطال أثر الطلب السايس أو التسجيل املرتتب عليه أو التسجيل السايس ل يتعلق ال بدبعض السدل أو
اخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل ،فان حامية التسجيل ادلويل تكون حمدودة ابلتايل
 2 84ويطبق هذا احلمك أيضا مبوجب التفاق اذا توقفت امحلاية القانونية فامي بعد نتيجة لجراء اختذ قبل انقضداء
مدة الس نوات اسس والربوتوكول حيتوي عىل حمك فيه املزيد من التفصيل ويراعي اماكنية تقدمي الطلدب السدايس،
وتطبق القواعد ذاهتا:
-

اذا قدم طعن خالل فرتة الس نوات اسس ضد حمك يرفض أثر الطلب السايس،

 أو اذا اختذ اجراء خالل فرتة الس نوات اسس هبدف حسب الطلب السايس أو الغاء أو شطب أوابطال التسجيل املرتتب عىل الطلب السايس أو التسجيل السايس،
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 أو اذا قدم اعرتاض عدىل الطلدب السدايس خدالل فدرتة السد نوات اسدس ،وترتدب عدىل ذ بعددانقضاء فرتة الس نوات اسس ،صدور حمك هنايئ برفض أو الغاء أو شطب أو ابطال أو حسدب الطلدب السدايس أو
التسجيل املرتتب عليه أو التسجيل السايس ،حسب احلال
 3 84وفضال عن ذ تطبق القواعد ذاهتدا مبوجدب الربوتوكدول اذا نن الطلدب السدايس حمدل حسدب أو نن
التسجيل املرتتب عليه أو التسجيل السايس حمل ختدل ،بعدد انقضداء فدرتة السد نوات اسدس ،واذا نن الطلدب أو
التسجيل املذكور يف وقت السحب أو التخيل حمل أحد الجراءات املشار الهيا يف الفقرة السابقة وبددأ هدذا الجدراء
قبل انهتاء فرتة السد نوات اسدس ومدن شدأن هدذا احلدمك أن ميند صداحب التسدجيل ادلويل عنددما يتعدرض طلبده
السايس أو التسجيل املرتتب عليه أو التسجيل السايس لنقض أسايس خالل فرتة س نوات الاعدامتد اسدس ،مدن
ابطال أثر هذا النقض السايس عن طريق تر الطلب أو التسجيل بعد انهتاء تكل الفرتة وقبل أن يصدر مكتب ما
أو حممكة ما حكام هنائيا يف هذا الشأن

اجراءات الخطار بوقف الثر
القاعدة ()1(22أ)

 1 85اذا توقف أثر الطلب السايس أو التسجيل املرتتب عليده أو التسدجيل السدايس خدالل فدرتة سد نوات
الاعامتد اسس ،وجب عىل مكتب املنشأ أن خيطر املكتب ادلويل ابلوقائ والقرارات التالية:
 أن الطلب السايس رفض تلقائيا قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس من اترخي التسدجيل ادلويل ،أوأن هذا الرفض أصبح هنائيا (اثر طعن مثال) بعد انقضاء هذه الفرتة؛
 أن الطلب السايس رفض نتيجة لعرتاض بدأ قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس ،سواء أصبح هدذاالرفض هنائيا قبل انهتاء هذه الفرتة أم ل؛
-

أن الطلب السايس حسب بعد تقدمي طلب قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس؛

 أن الطلب السايس بطل أثره لسبب ما وق قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس (مثل عددم اسدتيفاءالرشوط الجرائية ملكتب املنشأ) ،حىت وان مل يصبح قرار ابطال أثر الطلب هنائيا ال بعد انقضاء هذه الفرتة؛
 أن التسجيل السايس (أو التسجيل املرتتب عىل الطلب السايس) حمل ختدل أو شدطب أو الغداءأو اعالن بطالنه بناء عىل طلب قدم قبدل انقضداء فدرتة السد نوات اسدس (سدواء قدمده صداحب التسدجيل أو أي
طرف أآخر) ،حىت وان مل يصبح لك من التخيل أو الشطب أو اللغاء أو البطال فعليا أو هنائيا ال بعد انقضاء هذه
الفرتة؛
 أن التسجيل السايس (أو التسجيل املرتتب عىل الطلب السايس) بطل أثره (لعدم سدداد رسدومالتجديد مثال) قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس ،حىت وان مل يصدبح قدرار ابطدال الثدر هنائيدا ال بعدد انقضداء هدذه
الفرتة
القاعدة ()1(22أ)

 2 85وجيب أن يبني هذا الخطار رمق التسجيل ادلويل املعين وامس صاحب التسدجيل ويبدني كدذ الوقدائ
والقرارات اليت تؤثر يف الطلب السايس (أو يف التسجيل املرتتب عليه) أو يف التسجيل السايس فضال عن التارخي
اذلي تبدأ فيه أآاثر هذه الوقائ والقرارات ،ويقصد ببيان الوقائ والقرارات ذكر بعض املعلومات ،ومن بيهنا ما ييل:
-

الطلب رمق [ ]###رفض بناء عىل قرار [امس املكتب] بتارخي [التارخي]؛ واملهةل املتاحة لتقدمي طعدن
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يف هذا القرار انقضت يف [التارخي]؛
-

الطلب رمق [ ]###حسب بناء عىل طلب قدم بتارخي [التارخي]؛

 التسجيل رمق [ ]###بطل أثره بتارخي [التارخي]؛ والفرتة اليت نن من املمكن اس تعادة التسجيل فهياانقضت يف [التارخي]؛
 مبوجب قرار من [امس املمكة] بتارخي [التارخي] ،ألغي التسدجيل رمق [ ]###اعتبدارا مدن [التدارخي]؛واملهةل املتاحة لتقدمي طعن يف هذا القرار انقضت يف [التارخي]
وليس من الرضوري أن يبني مكتب املنشأ للمكتب ادلويل أس باب اختاذ قرار الرفض أو أي قرار أآخر
القاعدة ()1(22أ)""4

 3 85واذا ننت تكل الوقائ والقرارات ل تؤثر ال يف بعض السل واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل ،ال
أنه جيب أن يبني الخطار السل واخلدمات اليت تتأثر هبذه الوقائ والقرارات أو السل واخلددمات الديت ل تتدأثر هبدا
وخيص الزتام مكتب املنشأ ابلخطار الوقائ والقرارات املعنية؛ أما اذا نن الدرفض أو السدحب أو الشدطب ومدا اىل
ذ  ،ل يؤثر يف الطلب السايس أو يف التسجيل املرتتدب عليده أو يف التسدجيل السدايس ال ابلنسد بة اىل السدل
واخلدمات اليت ل يشملها التسجيل ادلويل ،فال داعي لرسال أي اخطار للمكتب ادلويل

القاعدة )2(6

 4 85وجيوز معوما حتريدر الخطدار ابلنلكزييدة أو الفرنسد ية أو السد بانية حسدب رغبدة املكتدب اذلي يصددر
البالغ أما فامي يتعلق جبمي التسجيالت ادلولية املرتتبة عىل طلبات قدمت قبل الول من أبريل  2004ويف انتظدار
تدوين أول تعيني لحق:

القاعدة "1")2(6

القاعدة )4(40

-

اذا ننت ختض لالتفاق فقط ،فان الفرنس ية تظل لغة الخطار الوحيدة؛

-

واذا ننت ختض ةيا أو جزئيا للربوتوكول ،فان النلكزيية والفرنس ية تظال لغيت الخطار

وفامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية املرتتبة عىل طلبات مودعة بني الول من أبريل  2004و 31أغسطس  ،2008ويف
انتظار تدوين أول تعيني لحق:
 اذا ننت ختض لالتفاق فقط ،فان الفرنس ية تظل لغة الخطدار الوحيددة كدام ذكدر ذ أعداله (أمداالتسجيالت املرتتبة عىل طلبات مودعة يف هذه الفرتة وختضد ةيدا أو جزئيدا للربوتوكدول ،فاهندا تمتتد بنظدام اللغدات
الدثالث ابلاكمدل بعدد ادراج السد بانية مندذ الول مددن أبريدل ( 2004انظدر كدذ اجلدزء ب -1-الفقدرات مددن 1 7
اىل ))7 7
 5 85ول ينبغي أن يرسل الخطار ال اذا اتضح أنه ليس مثة اماكنية لنقض وقف أثر التسجيل (انظدر كدذ
الفقرة التالية) ،فعىل سبيل املثال اذا صدر حمك قضايئ أو قرار اداري ،ل يرسل الخطدار حدىت يبدت يف أي طعدن
مقدم أو حىت انقضاء همةل تقدمي الطعون ويف حاةل توقف أثر التسجيل املرتتب عىل الطلب السايس أو توقف أثدر
التسجيل السايس لعدم سداد رسدوم التجديدد خاصدة ،ل ينبغدي أن يرسدل الخطدار ال بعدد انقضداء فدرتة السدامح
املتاحة للسداد املتأخر أو لطلب اس تعادة التسجيل

القاعدة ()1(22ب)

 6 85ومد ذ اذا نن مكتددب املنشددأ عددىل عددم بددأن أي أمددر مددن المددور التددايل ذكرهددا معلددق يف هنايددة فددرتة
الس نوات اسس من اترخي التسجيل ادلويل:
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-

دعوى قضائية خبصوص التسجيل السايس؛

-

طعن مقدم ضد قرار رفض الطلب السايس؛

-

اجراء متخذ لسحب الطلب السايس؛

-

اعرتاض مقدم عىل الطلب السايس؛

 دعوى مقدمة للغداء أو شدطب أو ابطدال التسدجيل السدايس أو التسدجيل املرتتدب عدىل الطلدبالسايس؛ وجب عليه ابلتايل أن خيطر املكتب ادلويل بذ يف أ.ع وقت ممكن وجيب أن يبني يف هدذا الخطدار
أن ادلعوى املعنية مل يصدر فهيا قرار هنايئ بعد
القاعدة ()1(22ج)

 7 85واذا نن مكتب املنشأ قد أرسل اخطارا أوليا كام أشري اىل ذ يف الفقرة الآنفة ،وجدب عليده أن خيطدر
املكتب ادلويل بذ فور أن يصبح القرار هنائيا وان مل ُخي َطر املكتب ابلقرار مبارشة (اذا نن القرار صادرا مثال عن
حممكة أو عن سلطة مشاهبة) ،وجب عليه أن خيطر املكتب ادلويل ابلقرار فور علمه بصدوره وجيوز مثال لصاحب
دب ابلق درار واعتبددارا مددن  1ن دومفرب  ،2017تددنص
التسددجيل أو لي طددرف أآخددر يف الج دراءات أن خيطددر املكتد َ
القاعدة ()1(22ج) املعدَّةل عىل أنه جيب عىل مكتب املنشأ أن يتب لك القرارات الهنائية بشأن وقف الآاثر واخطدار
املكتب ادلويل بأي قرار يُعم به ،أو بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل وعليه ،س تؤكد التدوينات يف السجل
ادلويل أو َّ
تغري أو تُسحب عىل ذ الساس ،وسزييد ذ من وضوح اترخي العالمة ويعطي معلومات أوىف عنه

املادة )4(6

 8 85وعند الاقتضاء ،يتعني عدىل مكتدب املنشدأ أن يطلدب اىل املكتدب ادلويل شدطب التسدجيل ادلويل يف
احلدود املمكنة (أي للسدل واخلددمات الديت توقدف أثدر الطلدب السدايس أو التسدجيل املرتتدب عليده أو التسدجيل
السايس بشأهنا)
 9 85ول جيوز لي مكتب ابلطب أن خيطر املكتب ادلويل ابلجدراء املعدين ال اذا نن عدىل عدم بده وتكدون
تكل يه احلاةل اذا نن الجراء قيد دراسة املكتب أو اذا نن طعنا يف قرار اختذه املكتدب ول يكدون املكتدب عدىل
عم ابلرضورة بأي دعوى يرفعها الغدري اىل حممكدة واذا نن القدرار يدؤثر سدلبا يف الطلدب السدايس أو يف التسدجيل
املرتتب عليه أو يف التسجيل السايس ويس تدعي ابلتايل شطب التسجيل ادلويل ،فان الطرف اذلي اختدذ الجدراء
يوجه انتباه املكتب اىل ذ

القاعدة )2(22
القاعدة ()2(22ب)

 10 85ويدون املكتب ادلويل أي اخطار يف السجل ادلويل ويرسل صورة عنده اىل صداحب التسدجيل ادلويل
واىل ماكتب الطراف املتعاقدة املعينة واذا نن الخطار يطالب بشطب التسدجيل ادلويل ،فدان التسدجيل ادلويل
يشطب يف احلدود املمكنة ،وخيطدر املكتدب ادلويل ابلتدايل صداحب التسدجيل ادلويل وماكتدب الطدراف املتعاقددة
املعينة بذ واعتبارا من  1نومفرب  ،2017تنص القاعدة ()2(22ب) عىل أنه جيب عىل املكتب ادلويل أن يشطب
أيضا التسجيالت ادلولية الناجتة عن تغيري جزيئ يف امللكية املدونة لتسجيل دويل مشطوب وتكل الناجتة عن دمدج
التسجيالت ادلولية

القاعدة ()1(32أ)""8
القاعدة ()1(32أ)""11

 11 85وينرش أي شطب للتسجيل ادلويل ويدون م الشارة اىل اترخي الشطب وابملثل ينرش يف اجلريددة أي
اخطار ابدلعاوى اليت اس هتلت قبل انقضاء فرتة س نوات الاعامتد اسس واليت ما زالت معلقة
 12 85وما من اس امترة رمسية يس تعملها مكتب املنشأ لطلب شطب تسدجيل دويل ،ول جيدوز لي مكتدب أن
يس تعمل اس امترة طلب الشطب ( )MM8اخملصصة لحصاب التسجيالت
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 13 85واذا نن الخطددار ل يسد تويف الرشددوط املددذكورة يف اجلددزء ب -2-الفقدرات مددن  2 85اىل  ،5 85فددان
املكتب ادلويل خيطر املكتب اذلي أرسهل بأنه ل ميكن تدوين وقف الثر حىت يعدل الخطار

تغيري ملكية التسجيل ادلويل خالل فرتة الاعامتد
املادة )3(6

 1 86ليس لي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل أو يف العالمة الساس ية (أو يف ةهيام) خدالل فدرتة سد نوات
الاعامتد اسس أي وق عىل أآاثر الاعامتد ،بل يبق التسجيل ادلويل معمتدا عىل حامية العالمة الساسد ية يف أرايض
الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ فعىل سبيل املثال ،يتوقف التسجيل ادلويل عن المتتد ابمحلايدة اذا
مل جيدد التسجيل السايس أو التسجيل املرتتب عىل الطلب السايس أو اذا حسب الطلب السدايس أو اذا رفضده
مكتب املنشأ ،حىت وان نن مدوان ابمس خشص خالف صاحب التسجيل ادلويل

تقس مي الطلبات الساس ية أو التسجيالت املرتتبة علهيا أو التسجيالت الساس ية أو دجمها
القاعدة 23

القاعدة )1(23

 1 87جيددوز تقس د مي أي طلددب أو تسددجيل وطددين أو اقلميددي يعمتددد عليدده تسددجيل دويل اىل عدددة طلبددات أو
تسجيالت وذ بأن توزع فامي بيهنا السل واخلدمات الواردة يف الطلب أو التسجيل الصيل أو تُدمج عدة طلبدات
أو تسجيالت أساس ية يف طلب أو تسجيل واحد واذا مت ذ يف فرتة الس نوات اسس اليت يكون فهيا التسدجيل
ادلويل معمتدا عىل الطلب السايس ،وجب عىل مكتب املنشأ أن خيطر املكتب ادلويل بذ
2 87

جيب أن ّيبني يف هذا الخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين؛ وان مل يكن متاحا بعد ،فانه ينبغي بيان رمق الطلب السايس عوضا عنده(مما ميكن املكتب ادلويل من حتديد التسجيل ادلويل املعين)؛
 وامس صاحب التسجيل ادلويل أو امس املودع؛ ورمق لك طلب يرتتب عىل تقس مي الطلب السايس أو رمق الطلب املرتتب عىل ادلمجالقاعدة )3(23

 3 87وجيب ابملثل أن خيطر مكتب املنشأ املكتب ادلويل بتقس مي التسدجيل السدايس أو بددمج التسدجيالت
الساس ية ،أو ابلتسجيل أو التسجيالت املرتتبة عىل الطلب أو الطلبات الساسد ية خدالل فدرتة السد نوات اسدس
هذه

القاعدة ()1(32أ) ""11

 4 87ويدون املكتب ادلويل الخطار يف السجل ادلويل وخيطر ماكتدب الطدراف املتعاقددة املُع ّيندة وصداحب
التسجيل ادلويل ابلتقس مي أو ادلمج وتُنرش البياانت ذات الصةل بذ يف اجلريدة
 5 87والتدوين يف السجل ادلويل يعين فقط أنه جرى تقس مي الطلب السايس أو التسجيل السايس أو دمج
الطلبات الساس ية أو التسجيالت الساسد ية ول يشدري السدجل ادلويل اىل السدل أو اخلددمات الديت يشدملها لك
طلب أو تسجيل مرتتب عىل التقس مي وميكن احلصول عىل التفاصيل الاكمةل عن تدكل الطلبدات و/أو التسدجيالت
من مكتب املنشأ
 6 87ول يرتتب أي أثر قانوين عىل معليات التقس مي أو ادلمج يف التسجيل ادلويل والهدف من قيدام مكتدب
املنشأ ابلخطار هبا وتدويهنا دلى املكتب ادلويل والخطدار هبدا ونرشدها هدو بدلك بسداطة تزويدد ماكتدب الطدراف
املتعاقدة املع ّينة والغري ابملعلومات املتعلقة حباةل العالمة الساس ية خالل الفرتة اليت يكون فهيا التسجيل ادلويل معمتدا
علهيا وتكون تكل املعلومات وجهية بشلك خاص يف حالت النقض السايس من قبل الغري (انظر كذ اجلزء ب-
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 ،2الفقرات  7 61و 2 83و 3 83و)3 84

التحويل
ب املادة (9خامسا)

 1 88يؤدي حتويل تسجيل دويل اىل طلب وطين أو اقلميي واحد أو أكرث اىل أن مكتب الطرف املتعاقد اذلي
أودع دليه طلب من أجل تسجيل عالمة ننت حمل تسجيل دويل يرد فيه تعيني ذ الطرف املتعاقدد ،يَعتدرب ذ
الطلب كام لو نن قد أودع يف اترخي التسجيل ادلويل ،أو يف اترخي تعيدني لحدق اذا ُع ّدني ذ الطدرف املتعاقدد يف
اترخي لحق واذا نن التسجيل ادلويل يتضمن مطالبة ابلولوية ،فان الطلب الوطين أو القلميي حيظ هبذه الولوية
 2 88وجيوز اجراء التحويل فقط يف حاةل شطب التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل بعض السل واخلدمات أو ةها
بناء عىل طلب مكتب املنشأ عىل النحو املشار اليه يف اجلزء ب -2-الفقرات من  1 85اىل  6 85ول جيدوز اجدراء
ذ التحويل يف حاةل شطب التسجيل ادلويل بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل
 3 88وجيوز اجراء التحويل فامي خيص أي طرف من الطراف املتعاقدة اليت يكون التسدجيل ادلويل انفدذا يف
أراضهيا ،أ ْي ،أ ّي طرف من الطراف املتعاقدة اليت مل يكن التسجيل ادلويل موض رفض ةي أو ابطال أو ختدل يف
أراضهيا
 4 88ومن أجل الاس تفادة من هذا احلمك ،جيب ايداع الطلب الوطين أو القلميي خالل ثالثة أشهر من اترخي
شطب التسجيل ادلويل وجيب أن تكون السل واخلدمات اليت ترد يف الطلب مشدموةل يف قامئدة التسدجيل ادلويل
املشطوب (أو يف اجلزء املشطوب من التسجيل ادلويل) فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين
 5 88وابس تئناء الحاكم اخلاصة املتعلقة ابلتارخي ،فان الطلب املرتتب عىل التحويل هو يف الواق طلب وطين
أو اقلميي عادي وجيب ايداع الطلب دلى املكتب املعين وهذا اليداع ل ينظمه الربوتوكول ول الالحئة التنفيذية ول
يتدخل فيه املكتب ادلويل بأي شلك من الشاكل
 6 88وعىل لك طرف متعاقد أن حيددد أسداليب تنفيدذ هدذا التحويدل اىل طلدب وطدين أو اقلميدي وجيدوز أن
يشرتط استيفاء الطلب مجلي الرشوط املُطبقة عدىل الطلبدات الوطنيدة أو القلمييدة املودعدة دلى مكتبده ،مبدا يف ذ
الرشوط املتعلقة ابلرسوم مبعىن أنه جيوز هل أن يشرتط دف مجي الرسوم املرتبطة ابلطلب والرسوم الخرى ،كام جيوز
حصدل الرسدوم
هل بدل من ذ أن يقرر خفض الرسوم املرتبطدة هبدذا الطلدب ،ل سد امي اذا نن املكتدب املعدين قدد ّ
الفردية املتعلقة ابلتسجيل ادلويل املعين
 7 88وملا نن التحويل منصوص عليه فقط يف الربوتوكول (ول ينص عليه التفداق) ،فانده ل جتدوز الاسد تفادة
منه ا ّل يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي خيض تعيينه للربوتوكول

التحويل اثر تغيري النص املطبق
القاعدة (1اثنيا)

 1 89جيوز أن يطرأ تغيري عىل النص املطبق عدىل التعيدني املسدجل لطدرف متعاقدد يف السدجل ادلويل (انظدر
اجلزء أ -الفقرات من  26 2اىل  )31 2وملا ننت اماكنيدة التحويدل منصدوص علهيدا فقدط يف الربوتوكدول ،فانده حيدق
لصاحب التسجيل ادلويل طلب التحويل من التفداق اىل الربوتوكدول ،يف الظدروف املناسد بة ،اثدر تغيدري يف الدنص
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الواجب املطبق ،رشيطة أن يغ هذا التغيري يف اترخي تدوين شطب التسجيل ادلويل عىل أكرث تقدير

الوقائ اليت تطرأ عىل الطراف املتعاقدة وتؤثر يف التسجيالت ادلولية
 1 90تتناول الفقرات التالية الوقائ اليت تطرأ عىل الطراف املتعاقدة املعينة خالف رفدض امحلايدة الديت وردت
يف اجلزء ب -2-الفقرات من  1 17اىل 1 31

البطال دلى طرف متعاقد ّ
معني
املادة )6(5

 1 91ل جيوز للسلطات اخملتصة لطرف متعاقد أن تنطق اببطدال الآاثر املرتتبدة عدىل تسدجيل دويل يف أرايض
ذ الطرف املتعاقد دون السامح ،لصاحب التسجيل ادلويل ابدلفاع عن حقوقه يف الوقت املناسب وتغ اجراءات
هذا البطدال مبدارشة بدني صداحب التسدجيل ادلويل والطدرف اذلي رفد دعدوى البطدال والسدلطة اخملتصدة املعنيدة
(املكتب أو املمكة) وقد يكون من الرضوري أن يعني صاحب التسجيل ادلويل وكيال حمليا عنه وختض الجراءات
باكملها للقانون واملامرسة املعمول هبام يف أرايض الطرف املتعاقد املعين
 2 91وينبغي أن تكون الجراءات وأحاكم القانون املوضدوعي الديت تدنظم هدذا البطدال الجدراءات والحداكم
نفسها اليت تنظم العالمات اليت يسجلها مكتب ذ الطرف املتعاقد فيجوز عىل سدبيل املثدال الغداء حاميدة العالمدة
لن صاحهبا مل ميتثل لحاكم قانون ذ الطرف املتعاقد املتعلقة ابلنتفاع ابلعالمة ،أو لنه جعلها عامة أو مضلةل ،أو
لنه ّتبني (مثال يف دعوى يرفعها الغري ،أو ادعاء مضاد يف دعوى بشأن حدالت التعددي) أنده نن مدن املفدروض أن
تُرفض امحلاية عندما نُظر يف التعيني يف البداية

القاعدة 19

 3 91اذا ُأبطلت الآاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل (ةيا أو جزئيا) يف أرايض طدرف متعاقدد ،ومل يعدد البطدال
حمل أي طعن ،وجب عىل مكتب الطرف املتعاقد أن خيطر املكتب ادلويل ابملعلومات ذات الصةل ابملوضوع وحتديدا
ما ييل:
 السلطة (مثال ،املكتب أو املمكة اخلاصة) اليت نطقت ابلبطال واترخي النطق به وأن هذا البطال مليعد معل أي طعن؛
 ورمق التسجيل ادلويل وامس صاحبه؛ واذا مل يتعلق البطال جبمي السل واخلدمات ،وجب ذكر السل واخلدمات املعنية (سواء عن طريقذكر السل واخلدمات اليت مل تعد مشموةل ابمحلاية أو تكل اليت ل تزال محمية)؛
 -واترخي النطق ابلبطال واترخي نفاذه

القاعدة ()1(32أ)""10

القاعدة ("19"1اثنيا)

ويدون املكتب ادلويل البطال يف السجل ادلويل يف التارخي اذلي تسم فيده اخطدارا يسد تويف الرشدوط املطبقدة مد
املكتدب
البياانت الدوارد ذكرهدا يف الخطدار ،ويُبلّدغ ذ ملكتدب املنشدأ ولصداحب التسدجيل ادلويل اذا أخدرب ذ
ُ
املكتب ادلويل برغبته يف احلصول عىل تكل املعلومات كام ينرش املكتب ادلويل البطال يف اجلريدة
َ
 4 91جاء يف الالحئة التنفيذية أن مصدطلح "البطدال" يعدين لك قدرار تتخدذه السدلطة اخملتصدة (سدواء نندت
سددلطة اداريددة أو قضددائية) دلى طددرف متعاقددد معد ّدني اببطددال أآاثر تسددجيل دويل أو الغااددا يف أرايض ذ الطددرف
املتعاقد فامي خيص لك السل أو اخلدمات املشموةل بتعيني ذ الطرف املتعاقدد أو بعضدها ولهدذا السدبب ،ل ينبغدي
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للمكتب أن يبلّغ اترخي النطق ابلبطال حفسب ،بل ينبغي أن يبلغ أيضا اترخي نفاذه ان أمكن

تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه
القاعدة )1(20

توس نطاق هدذا احلدمك جددا بعدد أن دخدل حدزي النفداذ مندذ الول مدن أبريدل  2002وجيدوز لصداحب
1 92
ّ
ين
التسجيل ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي متي اليه صاحب التسجيل ادلويل أن يبلغ املكتدب ادلويل أنده مت
تقييد حق صاحب التسدجيل ادلويل يف الترصدف فيده وجيدوز تطبيدق هدذه القيدود عدىل التسدجيل ادلويل كدلك أو
ابلنس بة اىل بعض الطراف املتعاقدة املع ّينة فقط ويف احلاةل الخرية ،ينبغي توضديح ذ يف املعلومدات املقدمدة اىل
املكتب ادلويل وعىل النحو ذاته ،جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أن يبلغ املكتب ادلويل أنه مت تقييد حق صاحب
التسجيل ادلويل يف الترصف يف تسجيهل يف أرايض هذا الطرف املتعاقد وينبغي أن تكون هذه املعلومات عبارة عن
ملخص للوقائ الرئيس ية املتعلقة ابلتقييدد مدن قبيدل أن هدذا التقييدد هدو نتيجدة لقدرار حممكدة خبصدوص الترصدف يف
ممتلاكت صاحب التسجيل ادلويل وينبغي أن يكون هذا امللخدص مقتضدبا ويف نسدق مناسدب لتدوينده يف السدجل
ادلويل ول ينبغي ارسال نسخ من قرارات املا) أو واثئقها اىل املكتب ادلويل ول جيوز م ذ أن يستند املكتدب
ادلويل يف معهل اىل املعلومات اليت ترد من أي مصدر ،من الغري عىل سبيل املثال ،خالف صاحب التسجيل ادلويل
أو مكتب من املاكتب
عطدي كضدامنة
 2 92ومن بني أس باب هذا التقييد أن متديد التسجيل ادلويل يف أرايض ذ الطرف املتعاقدد ُأ ّ
أو أنه موض حق عيين ،أو أن هنا قرار حممكة بشأن الترصف يف ممتلاكت صاحب التسجيل ادلويل لري أن هدذا
احلمك ل ينطبق عىل الرتاخيص اليت ختض حلمك منفصل (انظر اجلزء ب -2-الفقرات من  1 93اىل )4 99

القاعدة )2(20

 3 92واذا ُأخطر املكتب ادلويل بأن حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصدف يف تسدجيهل مقيدد وفقدا لهدذا
احلمك ،فانه ينبغي للطرف اذلي أخطره بذ أن خيطره أيضا بأي حسب جزيئ أو ةي للتقييد

القاعدة )3(20

يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل أية معلومات تبلغ هل خبصدوص القيدود وحسهبدا يف اترخي تسدلمها
 4 92و ّ
ين
ّ
رشيطة أن يفي التبليغ ابلرشوط املطبقة ،ويُبلغ ذ لصاحب التسجيل ادلويل وملكتب الطرف املتعاقدد اذلي متدي
اليه صاحب التسجيل ادلويل وملاكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة املعنية وتُنرش املعلومات أيضا يف اجلريدة

القاعدة ()1(32أ)""11

الرتاخيص
 1 93تتيح بعض الطدراف املتعاقددة فرصدة تددوين الرتاخديص عدىل املسد توى الدوطين فدامي يتعلدق ابلعالمدات
ادلولية وترتتب عىل هذا التدوين الآاثر القانونية نفسها اليت ترتتب عدىل تددوين تدرخيص فدامي يتعلدق بعالمدة وطنيدة
واعتبارا من الول من أبريل  2002جيوز تدوين هذه الرتاخيص يف السجل ادلويل ،ممدا يُعفدي أحصداب التسدجيالت
ادلولية من هذا الجراء دلى مكتب لك طرف متعاقد من الطراف اليت يشملها الرتخيص املمنوح

الامتس لتدوين ترخيص
القاعدة (20اثنيا)()1

 1 94جيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أن يقددم الامتسدا لتددوين تدرخيص اىل املكتدب ادلويل مبدارشة أو عدن
طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اليه أو عن طريق طرف متعاقد مشمول ابلرتخيص املمنوح وجيب أن يوق
الالامتس صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب اذلي ُقدم عن طريقه هذا الالامتس ول ينبغي ارسال أية واثئق دامعة
اىل املكتب ادلويل مثل نسخ عن اتفاق الرتخيص
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 2 94وجيوز للمرخص هل اذلي يرغب يف تددوين ترخيصده يف السدجل ادلويل أن يطلدب مدن مكتدب الطدرف
املتعاقد اذلي ينمتي اليه صاحب التسجيل أو مكتب الطرف املتعاقد املعين ابلرتخيص املمنوح تقدمي الالامتس وجيوز
يددون
ذل املكتب أن يتخذ أية اجراءات يراها مناس بة مدن أجدل التأكدد مدن أن الشدخص املعدين هل احلدق يف أن َّ
بصفته مرخصا هل وم ذ  ،ل ينبغي أن يقبل املكتب ادلويل هذا الالامتس من املدرخص هل (اذلي هدو خشدص لدري
معروف دلى املكتب ادلويل) ،نظرا لنه مل يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أو مكتب من املاكتب
القاعدة (20اثنيا)(()1ب)
ت ا البند ( 4و)

3 94

وجيب تقدمي الالامتس عىل الاس امترة الرمسية رمق ( )MM13وجيب أن يُ ّبني فيه ما ييل:
 رمق التسجيل ادلويل املعين، -وامس صاحب التسجيل ادلويل،

 وامس املرخص هل وعنوانه ،املُقدمان وفقا للمبدادئ التوجهييدة املتعلقدة ابمس صداحب الطلدب وعنوانده(انظر اجلزء ب -2-الفقرتني  8 7و،)9 7
 والطراف املتعاقدة املع ّينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح، وأن الرتخدديص ممنددوح ابلنسد بة اىل لك السددل واخلدددمات املشددموةل ابلتسددجيل ادلويل أو أن السددلواخلدمات املشموةل ابلرتخيص املمنوح مجمعة يف الصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسل واخلدمات
 4 94وتعمتد القامئة املذكورة أعاله عىل املعطيات أو العنا الدواردة يف املدادة  2مدن التوصدية املشدرتكة بشدأن
تراخيص العالمات التجارية ،اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو ومجعية احتداد ابريدس يف سدبمترب  2000ويف القاعددة
 10من الالحئة التنفيذية ملعاهدة س نغافورة بشأن قانون العالمات التجاريدة ومل تُددرج تدكل املعطيدات أو العندا
اليت ل تبدو ذات أمهية يف اطار تدوين الرتاخيص عىل املس توى ادلويل
القاعدة (20اثنيا)(()1ج)

5 94

وجيوز أن يُ ّبني يف الالامتس ما ييل أيضا:
-

اذا نن املرخص هل خشصا طبيعيا ،جاز ذكر ادلوةل اليت يكون املرخص هل من مواطنهيا،

 واذا نن املرخص هل خشصا معنوا ،جاز ذكر الطبيعدة القانونيدة ذل الكيدان وادلوةل (وأيدة وحددةاقلميية يف تكل ادلوةل عند الاقتضاء) اليت مت فهيا تنظمي أوضاع ذ الكيان بناء عىل قانوهنا،





-

وأن الرتخيص يتعلق جبزء من أرايض طرف متعاقد ّ
معني فقط،

-

واذا نن للمرخص هل وكيل ،جاز ذكر امس الوكيل وعنوانه املقدمني وفقا للتعلاميت الدارية،

-

وأن الرتخيص ترخيص اس ت ثاري أو ترخيص حرصي ،ان نن كذ ،

-

ومدة الرتخيص عند الاقتضاء

منشور الويبو رمق 835
منشور الويبو رمق 259
اذا مل يبني أن الرتخيص اس ت ثاري أو حرصي ،جاز اعتبار الرتخيص لري اس ت ثاري (بيان تفسريي أقرته مجعية احتاد مدريد
عند اعامتد القاعدة (20اثنيا))
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 6 94وتشمل القامئة الواردة يف الفقرة السابقة عنا اضافية جيوز أن تشرتطها بعض الطراف املتعاقدة املع ّينة
املشموةل ابلرتخيص املمنوح
 7 94وخيض تدوين الرتخيص دلف الرسوم املددة يف جدول الرسوم وجيوز أن يشمل الامتس واحد عدددا مدن
تددون يه نفسدها (صداحب
التسجيالت ادلولية ابمس صاحب التسجيل ادلويل نفسه عندما تكون املعلومدات الديت َّ
الرتخيص والطراف املتعاقدة والسل واخلدمات املعنيدة) ر أنده يتعدني دفد الدرمس عدن لك تسدجيل دويل يدرد يف
الالامتس

الالامتس اخملالف للصول
القاعدة (20اثنيا)(()2أ)

 1 95اذا مل يسد ِّ
توف الددامتس تدددوين الرتخدديص الرشددوط املطبقددة ،وجددب عددىل املكتددب ادلويل أن يبلددغ ذ
لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدم الالامتس ان وجد

القاعدة (20اثنيا)(()2ب)

 2 95واذا مل تسد تدر اخملالفددة خددالل ثالثددة أشددهر مددن اترخي اقدددام املكتددب ادلويل عددىل الخطددار هبددا ،فددان
الالامتس يعترب مرتون ُوخي ِّطر املكتب ادلويل بذ ويف الوقت ذاتده صداحب التسدجيل ادلويل واملكتدب اذلي قددم
الالامتس ان وجد ويُعيد أية رسوم مدفوعة اىل الطرف اذلي دفعها بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرسوم املعنية

القاعدة (5اثنيا)

وابماكن صاحب التسجيل اذلي مل يتقيّد مبهمةل الثالثة أشهر املدّ دة لتصحيح اخملالفة الامتس مواصدةل
3 95
الجراءات وجبب ايداع الدامتس مواصدةل الجدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة  MM20يف
غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيب ،اىل جانب الامتاس ،استيفاء لك الرشوط اليت تنطبق علهيا
املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلاص مبواصةل الجراءات ويف حداةل مواصدةل الجدراءات ،يكدون اترخي تددوين
الرتخدديص اترخي انقضدداء املهددةل الزمنيددة املدددّ دة لسددتيفاء الرشددط املعددين وملزيددد مددن التفاصدديل عددن تدددبري مواصددةل
الجراءات ،انظر اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5

القاعدة (20اثنيا)()3

تدوين الرتخيص والخطار به
القاعدة (20اثنيا)()3

دون الرتخديص يف السدجل
 1 96اذا نن الالامتس يس تويف الرشوط املطبقة ،وجب عىل املكتب ادلويل أن يد ّ
ادلويل يف اترخي تسلمه ،م املعلومات الواردة يف الالامتس ،وخيطر بذ ماكتب الطراف املتعاقدة املع ّينة املشدموةل
ابلرتخيص املمنوح ،كام يبلغ ذ يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدم الالامتس ان وجد

اعالن انعدام أثر تدوين الرتخيص
القاعدة (20اثنيا)()5

 1 97جيوز ملكتب طرف متعاقد ّ
معني أخطره املكتب ادلويل بتدوين ترخيص بشأن ذ الطدرف املتعاقدد أن
يعلن أن تدوين ذ الرتخيص ل يرتتب عليه أي أثر يف أرايض الطرف املتعاقد املذكور وجيوز اجراء هدذا العدالن
عىل أساس لك حاةل عىل حدة اذا أقر قدانون الطدرف املتعاقدد املعدين بدأآاثر الرتاخديص املسدجةل يف السدجل ادلويل،
وننت م ذ اعرتاضات فامي يتعلق برتخيص معني بسبب احامتل تضليل امجلهور مثال
2 97

وجيب أن ّيبني يف العالن ما ييل:
" "1الس باب النافية لي أثر لتدوين الرتخيص،

" "2واذا مل يكدن العددالن ميددس لك السددل واخلددمات الدديت يتعلددق هبددا الرتخديص ،وجددب ذكددر السددل
واخلدمات اليت ميسها العالن أو السل واخلدمات اليت ل ميسها،
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" "3والحاكم الساس ية املعنية من القانون،
" "4وأن ذ العالن قابل لعادة الفحص أو الطعن أو ليس قابال ذل
 3 97وجيب ارسال العالن اىل املكتب ادلويل قبل انقضداء  18شدهرا مدن التدارخي اذلي ُأرسدل فيده الخطدار
بتدوين الرتخيص اىل املكتب املعين ويدون املكتب ادلويل العدالن يف السدجل ادلويل يف التدارخي اذلي يتسدم فيده
اخطارا يس تويف الرشوط املطبقة وينرش تكل املعلومات يف اجلريدة وخيطر بذ الطرف (صاحب التسجيل ادلويل
أو املكتب) اذلي قدم الامتس تدوين الرتخيص وينبغي للمكتب أن ُخي ِّطر أيضا املكتب ادلويل بأي قرار هنايئ يتعلدق
ابلعالن ويددون املكتدب ادلويل ذ القدرار يف السدجل ادلويل وخيطدر بده الطدرف (صداحب التسدجيل ادلويل أو
املكتب) اذلي قدم الامتس تدوين الرتخيص

العالن عن أن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أي أثر يف طرف متعاقد
القاعدة (20اثنيا)(()6أ)

 1 98جيوز ملكتب الطرف املتعاقدد اذلي ل يدنص قانونده عدىل تددوين تدراخيص العالمدات التجاريدة أن خيطدر
املدير العام بأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أي أثر يف ذ الطرف املتعاقد

القاعدة (20اثنيا)(()6ب)

 2 98وجيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات التجارية دون أن يعرتف
بأآاثر الرتاخيص املدونة يف السجل ادلويل أن خيطر املدير العدام بدأن تددوين الرتاخديص يف السدجل ادلويل ل يرتتدب
عليه أي أثر يف ذ الطرف املتعاقد

القاعدة "1")2(32

 3 98ويُنرش يف اجلريدة أي اخطدار يدغ عدىل النحدو املدذكور يف الفقدرات أعداله وبنداء عليده ،يددر صداحب
التسجيل ادلويل أو املرخص هل أنه ل ترتتب أية أآاثر قانونية عىل الامتس تدوين ترخيص ابلنس بة اىل الطرف املتعاقدد
اذلي قدم الخطار ويرشع املكتب ادلويل ر ذ يف تدوين الرتخيص ُوخي ِّطر مكتب الطرف املتعاقد املعين بذ
ول حيتاج ذ املكتب اىل اصددار اعدالن كدام هدو وارد يف اجلدزء ب -2-الفقدرات مدن  1 97اىل  3 97لنده ،وفقدا
لالخطار العام املنصوص عليه يف القاعدة (20اثنيا)(()6أ) أو (ب) ،من املفهوم أن التددوين ل ترتتدب عليده أيدة أآاثر
قانونية يف ذ الطرف املتعاقد

تعديل تدوين الرتخيص أو الغاؤه
القاعدة (20اثنيا)()4

 1 99بعد تدوين الرتخيص قد يود صاحب التسجيل ادلويل تعديل بعض التفاصيل املتعلقة ابلرتخيص (تعديل
مدته مثال) وجيب يف هذه احلاةل تقدمي الالامتس عىل الاس امترة الرمسية رمق ( )MM14وتطبق الفقدرات مدن 1 94
اىل  5.94من اجلزء ب2-
 2 99وعند تقدمي الامتس لتدوين تدرخيص جديدد فدامي يتعلدق بتسدجيل دويل ،ل يُعتدرب هدذا الالدامتس تعدديال
للرتخيص بل الامتسا لتدوين ترخيص جديد وينبغي تقدميه عىل الاس امترة الرمسية رمق MM13
 3 99وتطبق أيضا الفقراتن  1 94و 2 94من اجلزء ب 2-عىل الامتس شطب تدوين الرتخديص وجيدب تقددمي
الالامتس عىل الاس امترة الرمسية رمق ( )MM15وبعد تقدمي الامتس الشطبُ ،حيذف الرتخيص مدن السدجل ادلويل
ول ترتتب عىل شطب تدوين الرتخيص أية رسوم
 4 99ويف حاةل تدوين عدد من الرتاخيص فامي يتعلق بتسجيل دويل ما ،ينبغي أن حيددد الالدامتس اذلي يدري
اىل تعديل تدوين الرتخيص أو شطبه بوضوح ودون مغوض
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الاس تعاضة عن تسجيل وطين أو اقلميي بتسجيل دويل
املادة (4اثنيا)()1

 1 100تنص املادة (4اثنيا) من التفاق والربوتوكول عىل أن العالمة اليت تكون موض تسدجيل وطدين أو اقلميدي
دلى مكتب طرف متعاقد تُعترب أهنا قد اس تعيض عهنا بتسجيل دويل للعالمة نفسها وفقا لبعض الرشوط ويه:
 أن يكون التسجيل الوطين أو القلميي والتسجيل ادلويل ابمس صاحب التسجيل ادلويل نفسه، وأن تشمل حامية التسجيل ادلويل الطرف املتعاقد املعين، وأن تكون مجي السل واخلدمات الواردة يف التسجيل الوطين أو القلميي مذكورة أيضا يف التسجيلادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد،
 وأن يصبح متديد التسجيل ادلويل اىل ذ الطدرف املتعاقدد (واذلي جيدوز أن يكدون تعييندا لحقدا)انفذا بعد اترخي التسجيل الوطين أو القلميي
 2 100وقد ُذكر احة أيضا أن هذا الثر ل ميس أية حقوق مكتس بة مبوجب تسجيل وطين أو اقلميدي سدابق
(مثال ،احلقوق النامجة عن املطالبة ابلولوية أو عن انتفاع سابق ابلعالمة)
 3 100وعىل صاحب التسجيل ادلويل أن يتأكد بنفسه ،يف لك حداةل ،مدن اسدتيفاء هدذه الرشدوط فعدال ،ول
س امي رشط وجوب ذكر مجي السل واخلدمات الدواردة يف التسدجيل الدوطين أو القلميدي يف التسدجيل ادلويل أيضدا
وبشلك واحض ،ليس من الرضوري أن ترد يف التسجيل ادلويل قامئة مطابقة للسل واخلددمات ،بدل جيدوز أن تكدون
القامئة أوس نطاقا بيد أنه ل جيوز أن تكون أكرث ضيقا اضافة اىل أن السامء املسد تعمةل يف التسدجيل ادلويل جيدب
أن تكون مرتادفة يف معناها عىل القل
 4 100واعتبددار أن التسددجيل ادلويل قددد حددل حمددل التسددجيل الددوطين أو القلميددي ل يعددين ابلرضددورة تعليددق
التسجيل أو املس به فهو يبق يف جسل الطرف املتعاقد املعين وتبق معه مجيد احلقدوق املتصدةل ابلتسدجيل مدا دام
صاحبه قد جدده

املادة (4اثنيا)()2

 5 100ويتعني عىل املكتب اذلي د ُّونت يف جسهل الوطين أو القلميي العالمة أن حييط علام ابلتسدجيل ادلويل يف
جسهل بناء عىل طلب من صاحب التسجيل ادلويل (يقدمه مبارشة اىل ذ املكتب) ول ينبغي تأويل ذ عىل أنه
رشط اجباري من أجل الاس تفادة من الاس تعاضة اذ ينص منطوق املادة (4اثنيا)( )1احة عىل اعتبار أن معلية
الاس تعاضة تغ بصورة تلقائية دون أن يقوم صداحب التسدجيل ادلويل بدأي اجدراء ودون اشدرتاط أي تددوين لهدذه
العملية ومن الفضل م ذ تقدمي الامتس اىل املكتب ليحيط علام ابلتسجيل ادلويل يف جسهل من أجل اخبار الغري
 6 100وابلددر مددن الاس تعاضددة عددن تسددجيل وطددين أو اقلميددي بتسددجيل دويل ،فددان مددن مصددلتة صدداحب
التسجيل ادلويل أن جيدد التسجيل الوطين أو القلميي خالل فرتة الس نوات اسس اليت يعمتد فهيا التسدجيل ادلويل
عىل مصري الطلب السايس أو التسجيل النامج عنه أو التسجيل السايس

القاعدة 21

 7 100واذا أخذ مكتب طرف متعاقد ّ
معدني علدام يف جسدهل ،اثدر الدامتس قدمده صداحب التسدجيل ادلويل لهدذا
املكتب ،بأنه اس تعيض عن تسجيل وطين أو اقلميي بتسجيل دويل ،وجب عىل املكتب املدذكور أن ُخيطدر املكتدب
ادلويل بذ وجيب أن يبني يف هذا الخطدار رمق التسدجيل ادلويل واترخي اليدداع ورعده واترخي التسدجيل ورعده
واترخي أولويددة التسددجيل الددوطين أو القلميددي (ان وجددد) اذلي اس د تعيض عندده ابلتسددجيل ادلويل ،واذا مل تتعلددق
الاس تعاضة سوى ببعض السل واخلدمات الوارد ذكرهدا يف التسدجيل ادلويل ،وجدب ذكدر تدكل السدل واخلددمات
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القاعدة ()1(32أ)""11
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وينبغي أن يتضمن الخطار كدذ املعلومدات املرتبطدة بأيدة حقدوق أخدرى مكتسد بة مبوجدب التسدجيل الدوطين أو
القلميي بصورة يتفق علهيا املكتب ادلويل واملكتب املعين ويدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل البيداانت املبلّغدة
هل يف التارخي اذلي تسم فيه اخطارا يس تويف الرشوط املطبقة ُوخيطر صاحب التسجيل ادلويل بذ وينرش أيضدا
هذه البياانت يف اجلريدة

وقائ أخرى بشأن املطالبة ابلقدمية
القاعدة (21اثنيا)()1

 1 101اذا د ُّونت مطالبة ابلقدمية يف السجل ادلويل ابلنس بة اىل تعينيِّ لالحتاد الورويب( ،انظدر اجلدزء ب-2-
الفقرات من  70 7اىل  ،)72 7فان مكتب الاحتداد الورويب للملكيدة الفكريدة يتدوىل دراسد هتا وقدد يوافدق علهيدا أو
يرفضها طبقا لقانونه املطبق واذا رفض هذا املكتب رشعية هذه املطالبة ونن القدرار هنائيدا ،وجدب اخطدار املكتدب
ادلويل بدذ وابملقابدل ،اذا وافدق مكتددب الاحتداد الورويب للملكيدة الفكريدة عددىل املطالبدة ابلقدميدة ،فلديس مددن
الرضوري اخطار املكتب ادلويل بذ لن تدوين املطالبة ابلقدمية يف السجل ادلويل ونرشها يف اجلريدة لن يتطلبا
أية تعديالت

القاعدة (21اثنيا)()2

 2 101ويسمح قانون الاحتاد الورويب للعالمات التجارية بتقدمي مطالبة ابلقدميدة بعدد تسدجيل عالمدة جتاريدة
لالحتاد الورويب واذا ُع ّني الاحتاد الورويب يف تسدجيل دويل ،وجدب تقددمي أيدة مطالبدة "متدأخرة" ابلقدميدة اىل
مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية مبارشة اضافة اىل أنه يف حاةل رفض املكتب املذكور هذه املطالبة ابلقدمية
يددون يف السدجل ادلويل) وبنداء
بعد دراس هتا ،فان هذا املكتب ل ُخي ِّطر املكتب ادلويل بدذ (لنده مدا مدن يشء َّ
عليه ،جيب اخطار املكتب ادلويل ابملعلومات املعنية فقط يف حاةل قبدول مكتدب الاحتداد الورويب للملكيدة الفكريدة
املطالبة املتأخرة ابلقدمية واملعلومات اليت جيب التبليغ عهنا يه كام ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين،
" "2وادلوةل العضدو أو ادلول العضدداء الديت ّمت تسددجيل العالمددة السدابقة فهيددا أو ابلنسد بة الهيددا ،مد
التارخي اذلي بدأ فيه .ان تسجيل تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين

القاعدة (21اثنيا)()3

 3 101وبنداء عددىل نظددام الاحتدداد الورويب للعالمددات التجاريددة ،جيددوز أن يتوقددف يف وقددت لحددق أثددر مطالبددة
ابلقدمية يكون قد وافق علهيا مكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية (بعد حسب املطالبة ابلقدمية أو شطهبا عىل
وجه اخلصوص) وبناء عليه ،اذا ُدونت املطالبة ابلقدمية يف السجل ادلويل ،وجب عىل املكتدب املدذكور أن خيطدر
املكتب ادلويل بأي قرار هنايئ يؤثر يف هذه املطالبة ،مبا يف ذ السحب والشطب

القاعدة (21اثنيا)()4
والقاعدة ()1(32أ)""11

تدون مجيد املعلومدات الديت ُأخطدر هبدا املكتدب ادلويل حسدب مدا جداء يف الفقدرات الدواردة أعداله يف
 4 101و َّ
السجل ادلويل وتُنرش يف اجلريدة

اس مترار أآاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف
القاعدة 39

 1 102تتناول هذه الفقرات حامية أي تسجيل دويل عندما تطرأ تغيريات عىل دوةل مع ّيندة تدؤدي اىل اسد تقالل
جزء من أرايض تكل ادلوةل ("الطرف املتعاقد السلف") وحتول هذا اجلزء اىل دوةل مس تقةل ("ادلوةل اخللف") ويف
هذه احلاةل ،جيوز لدلوةل اخللف أن تودع دلى املدير العام اعالان يفيد اس مترارها يف تطبيق التفداق أو الربوتوكدول أو
ةهيام

القاعدة )1( 39

 2 102ويرسل املكتب ادلويل اشعارا اىل صداحب التسدجيل ادلويل اذلي يكدون هل امتدداد اقلميدي اىل الطدرف
املتعاقد السلف ويكون انفذا ابتداء من اترخي سابق للتارخي اذلي ختطر فيه ادلوةل اخللف وميكن لصاحب التسجيل

ب 104 2

دليل التسجيل ادلويل للعالمات

ادلويل أن يضددمن حاميددة مسد مترة لتسددجيهل ادلويل يف ادلوةل اخللددف عددن طريددق ايدداع الددامتس دلى املكتددب ادلويل
يطلب فيه اس مترار هذا التسجيل ادلويل يف احداث أآاثره يف ادلوةل اخللف دلى املكتب ادلويل خالل الشهر الس تة
التالية لتارخي تسم الشعار وعدن طريدق تسدديد رمس للمكتدب ادلويل ،خدالل املهدةل ذاهتداُ ،حددد قددره يف الالحئدة
التنفيذية ُوحيول املكتب ادلويل جزءا من ذ الرمس اىل ادلوةل اخللف
القاعدة (5اثنيا)

(2 102اثنيا) وابماكن صداحب التسدجيل اذلي مل يتقيّدد مبهمدةل السد تة أشدهر املددّ دة للدامتس اسد مترار التسدجيل
ادلويل يف احداث أآاثره يف ادلوةل اخللف وتسديد الرمس ذي الصةل للمكتب ادلويل أن يلدمتس مواصدةل الجدراءات
وجبب ايداع الامتس مواصةل الجراءات دلى املكتب ادلويل بواسطة الاس امترة الرمسية  MM20يف غضون شدهرين
من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا وجيب ،اىل جانب الامتداس ،اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق علهيدا املهدةل لدري
املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلاص مبواصةل الجدراءات وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل الجدراءات ،انظدر
اجلزء ب ،1-الفقرات من (6اثنيا)  1اىل (6اثنيا) 5
 3 102وبعد انقضاء همةل الامتس اس مترار امحلاية ،ل ميكن احلصول عىل حامية التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد
املعين ال عن طريق تعيني لحق

املادة )3(39

 4 102وفور تسم الالامتس ومبلغ الدرمس ،عدىل املكتدب ادلويل أن يبلدغ ذ للمكتدب الدوطين لددلوةل اخللدف،
وجيري التدوين املناسب يف السجل ادلويل وينرش أيضا البياانت املعنية يف اجلريدة

املادة )4(39

 5 102وجيوز لدلوةل اخللف أن تدرفض حاميدة التسدجيل ادلويل فقدط اذا مل تدنقض املهدةل املشدار الهيدا يف املدادة
 )2(5من التفاق أو الربوتوكول فامي يتعلق بمتديد الرايض اىل الطرف املتعاقد السدلف بيدد أن القاعددة  )4(39مدن
الالحئة التنفيذية ل متن مكتب دوةل خلف من التبليغ عن قرار هنايئ ،بعدد مدرور املهدةل املدددة يف املدادة  )2(5مدن
التفاق والربوتوكول ،بشأن رفدض امحلايدة اذلي أخطدر بده الطدرف املتعاقدد السدلف (قبدل اخلالفدة) املكتدب ادلويل
بصورة منتظمة فامي يتعلق بتسجيل دويل نن موض الامتس اس مترار الآاثر يف ادلوةل اخللف

أحاكم ورشوط
حساب جا ٍر دلى الويبو ()http://www.wipo.int/finance/ar/current_account/

تتيح الويبو لزابئهنا ،بطلب مهنم ،ولتسهيل دف املبالغ املس تحقة لها ،فتح حساب جا ٍر ابلفرنك السويرسي لسداد تاكليف
اخلدمات اليت تقدهما هلم واحلساب اجلاري تخصص للزابئن اذلين جيرون (أو ينون اجراء) معامالت منتظمة م املنظمة
1

جار د الرشوط الواجب استيفاؤها
كيفية فتح حساب ٍ

2

ادارة احلساب اجلاري

3

رشوط تشغيل احلساب اجلاري

4

سداد الموال اىل احلساب اجلاري

5

البياانت املرصفية لتحويل الموال اىل احلساب اجلاري

6

اخلدمات املدفوعة من احلساب اجلاري

7

الالق احلساب اجلاري

قامئة الواثئق الرمسية املقبوةل
قامئة رموز املعامالت

حساب جا ٍر دلى الويبو

2

جار دلى الويبو
أحاكم ورشوط د حساب ٍ
جار ابلفرنك السويرسي لسداد تاكليف اخلدمات اليت تقدهما هلم
تتيح الويبو لزابئهنا ،بطلب مهنم ،فتح حساب ٍ
واحلساب اجلاري تخصص للزابئن اذلين جيرون (أو ينون اجراء) معامالت منتظمة م املنظمة
1

جار د الرشوط الواجب استيفاؤها
كيفية فتح حساب ٍ
جار ،ير اتباع
ل يفتح احلساب اجلاري ال بعد تسم مجي الواثئق املطلوبة ومبلغ اليداع الويل ولفتح حساب ٍ
اخلطوات التالية:

2

-

جار دلى الويبو" وارفاق نسخة من
اس تخدام الاس امترة املتاحة عىل املوق اللكرتوين "اس امترة فتح حساب ٍ
وثيقة رمسية تُثبت الوجود القانوين للرشكة/املنظمة يف بدلها (ير الاطالع عىل قامئة الواثئق املقبوةل يف
املرفق الول) وينبغي تقدمي الواثئق الرمسية ابللغة النلكزيية أو ابللغة الفرنس ية

-

جار" وترد بياانت حساب
ايداع مبلغ أويل ل يقل عن  2000فرنك سويرسي وذكر عبارة "لفتح حساب ٍ
الويبو املرصيف يف الفقرة  5أدانه

ادارة احلساب اجلاري

يُمسك احلساب اجلاري ابلفرنك السويرسي فقط يف املقر الرئيا للويبو يف جنيف بسويرسا ول ميكن للزبون
12
جار واحد ،ال يف حالت حمددة
فتح أكرث من حساب ٍ
22

ول ترتتب عىل ادارة احلساابت اجلارية سلمية الوض أية رسوم ادارية

وحتتفظ الويبو حبق فرض رسوم لتغطية التاكليف اليت قد تنجم عن النفقات املتكبدة اذا أصبح حساب الويبو
32
اجلاري مدينا ،أو يف حال دخول صاحب احلساب يف دعوى قضائية أو يف حال طلب طباعة كشوفات و/أو
خدمات بريدية
42

تدر احلساابت اجلارية املفتوحة دلى الويبو أية فوائد
ول ّ

وسرتسل اليمك بياانت الاس تخدام عىل النرتنت (امس املس تخدم وةمة الرس) بعد فتح احلساب ليتس ىن لمك
52
الاطالع عىل احلساب اجلاري والذن ابلسداد عرب النرتنت
وتُرسل مجي املعامالت والتقارير والكشوفات وتُعاجل الكرتونيا ويُر ابلتايل من صاحب احلساب الاحتفاظ
62
بعنوان بريد الكرتوين صاحل ُلرتسل عليه اخملاطبات والتبليغات املهمة وكشوفات احلساب
3

رشوط تشغيل احلساب اجلاري

ل يفتح احلساب اجلاري ال بعد تسم مبلغ اليداع الويل والواثئق الرمسية (انظر الفقرة  )1وبعد فتح احلساب،
13
يُرسل رمق احلساب عن طريق الربيد اللكرتوين ،وجيب ذكر هذا الرمق يف مجي معليات السداد وطلبات اخلدمات
 2 3وينبغي أن يكون يف احلساب اجلاري دامئا مبلغ ل يق ّل عن  200 00فرنك سويرسي

حساب جا ٍر دلى الويبو

3

ُدون املبالغ اخملصومة من احلساب اجلاري عندما تعاجل الويبو الامتس السحب
 3 3وت ّ
ويتسم أحصاب احلساابت اجلارية كشوفاهتم الشهرية الكرتونيا وميكن الاطالع عىل رصيد احلساب اجلاري
43
واملعامالت املدونة فيه عرب النرتنت ابس تخدام امس مس تخدم وةمة  .أآمنني يُ ّزود هبام صاحب احلساب عند فتح احلساب
اجلاري ير الرجوع اىل املرفق الثاين لالطالع عىل قامئة الرموز املس تخدمة لدللةل عىل لك نوع من املعامالت
53

وعىل صاحب احلساب أن يبلغ الويبو عىل الفور بأي خطأ قد يالحظه

وتُرسل الويبو رساةل ابلربيد اللكرتوين لالقرار ابس تالم املبالغ املودعة يف احلساب اجلاري خالل  10أام من
63
اترخي معاجلة املعامةل
وتُغلق احلساابت اخلامةل اليت ل تتعدى قمية رصيدها  200 00فرنك سويرسي واليت مل تس تخدم منذ س نتني
73
(انظر الفقرة  4 7عن اعادة الرصيد)
4

سداد الموال اىل احلساب اجلاري

يسدد مبلغ اليداع الويل واملبالغ املسددة لحقا لمتويل احلساب ابلفرنك السويرسي واذا سدد أي من هذه
14
املبالغ بعمةل لري الفرنك السويرسي ،فيقبل هذا املبلغ رشيطة أن ي ُسدد يف حساب الويبو املرصيف أو الربيدي ابلفرنك
السويرسي وأن تكون العمةل املعنية قابةل للرصف مقابل الفرنك السويرسي دون قيود
وحيول املبلغ املسدد اىل الفرنك السويرسي بسعر الرصف الساري يف وقت سداده ويودع يف احلساب اجلاري ويُرد أي
ّ
مبلغ يُدف حلساب مرصيف للويبو بعمةل لري الفرنك السويرسي
وعىل صاحب احلساب اجلاري أن يتأكد من أن احلساب ّميول مبا يكفي من املبالغ املسددة يف شلك دفعات ملبلغ
24
مقطوع واحد ،بناء عىل مس توى النشطة املتوقعة عىل احلساب ول ينبغي متويل احلساب اجلاري بدفعات متعددة يُعادل
مبلغ لك مهنا معامةل فردية تُسدد من احلساب
وينبغي يف مجي معليات السداد (ابس تئناء ادلفعة الولية لفتح احلساب اجلاري) تدوين رمق احلساب اجلاري
34
كغرض معلية ادلف أو مكرج لها عىل سبيل املثال ،املرج CA 123456 :
ويدون أي مبلغ يرد ابلفرنك السويرسي ابمس صاحب احلساب اجلاري يف حسابه اجلاري تلقائيا رشيطة أن يكون
44
ل
رمق احلساب اجلاري حمددا كام جيب وأن يعترب املبلغ مبلغا متويل هذا احلساب ول ميكن دف الفواتري منفصةل؛ وينبغي أن ّمتر
مجي املعامالت عرب احلساب اجلاري
وينبغي سداد ةفة خدمات الويبو املقدمة عرب النرتنت بواسطة امس املس تخدم وةمة الرس املرسلني عند فتح
54
احلساب اجلاري ول ينبغي أن يدف صاحب احلساب اجلاري عرب النرتنت بواسطة بطاقة الئامتن اذ أن ذ قد يؤدي اىل
دفعات مزدوجة

4

5

حساب جا ٍر دلى الويبو

البياانت املرصفية لتحويل الموال اىل احلساب اجلاري
تُقبل معليات السداد عىل النحو التايل:
" "1

بتحويل عىل حساب الويبو املرصيف ابلفرنك السويرسي:
امس احلسابWIPO/OMPI :
امس املرصفCredit Suisse, CH-1211 Geneva 70 :
رمق احلساب (CH51 0483 5048 7080 8100 :)IBAN
رمز سويفتCRESCHZZ80A :

" "2

بتحويل اىل حساب الويبو الربيدي ابلفرنك السويرسي:
امس احلسابWIPO/OMPI :
دلى SWISS POST/Postfinance
Engelhaldenstrasse 37 -3030 Bern
رمق احلساب (CH03 0900 0000 1200 5000 8 :)IBAN
رمز سويفتPOFICHBE :

6

اخلدمات اليت تُدف بواسطة احلساب اجلاري

ل ختصم الموال من احلساب ال لسداد الرسوم أو التاكليف املس تحقة للويبو وميكن اس تخدام احلساب اجلاري
16
لعمليات السداد املرتبطة خبدمات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات
واملنازعات عىل أسامء احلقول واملشارنت يف ندوات التدريب وللمنشورات
ُوحت ّول قمية تلكفة اخلدمات اليت تُسدد بعمةل لري الفرنك السويرسي وفق سعر الرصف املعمتد يف المم املتتدة
26
(ميكن الاطالع عىل أسعار الرصف املعمتدة عىل الرابط التايل ،)http://www.un.org/Depts/treasury/ :ال يف
حال وجود اتفاق قانوين خاص يف هذا الشأن (معاهدة التعاون بشأن الرباءات)
ُوختصم الموال من احلساب اجلاري ابذن من صاحب احلساب اجلاري يكون خطيا أو الكرتونيا بواسطة امس
36
املس تخدم وةمة الرس وينبغي أن يتضمن أمر خصم الموال اخلطي رمق احلساب اذلي س ُتخصم منه الموال؛ اما مبارشة
بواسطة الاس امترة املعنية (اس امترات  MMابلنس بة للعالمات التجارية مثال) أو يف الواثئق املقدمة يف حال ُأرسل أمر خصم
الموال بواسطة الفاكس أو الربيد اللكرتوين
وجيوز لصاحب احلساب أن يأذن للغري (ممثلون أو رشنت فرعية أو ما اىل ذ ) ابس تعامل احلساب اجلاري
46
وتق عىل عاتق صاحب احلساب اجلاري مسؤولية مراقبة هذه الذون وأية معامالت تنجم عهنا
56

ول جترى أية معامةل تتسبب بتحول احلساب اجلاري اىل حساب مدين

ول يعترب أي اذن خبصم رمس من احلساب اجلاري سدادا لهذا الرمس ما مل حيتوي احلساب عىل ما يكفي من
66
الموال لتغطية هذا الرمس
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الالق احلساب اجلاري

جيوز الالق احلساب اجلاري ،يف أي وقت ،ابلامتس مكتوب من صاحب هذا احلساب ،أو من اخللَف القانوين
17
لصاحب احلساب ،عند الاقتضاء
وينبغي أن يتأكد صاحب احلساب اجلاري من أن مجي املعامالت مدفوعة ومكمتةل قبل أن يلمتس الالق

27
احلساب
ويُعاد الرصيد ادلائن حبواةل مرصفية اىل صاحب احلساب أو اىل من خيلفه قانوان
37

وعىل صاحب احلساب تقدمي اس امترة لعادة الرصيد (متاحة عرب النرتنت أو تُرسل بناء عىل طلب من صاحب
47
احلساب) وعليه ملء الاس امترة وتضميهنا البياانت املرصفية نمةل ول ميكن اعادة الموال اىل حساب مرصيف يكون ابمس
خشص لري صاحب احلساب اجلاري دلى الويبو ،ال يف حالت حمددة (املنازعات)
57

وفور ما ترد التعلاميت ترشع الويبو يف اجراءات الالق احلساب اليت تشمل عدة خطوات يه:
 وقف تعلاميت اخلصم اجلديدة اس تعراض املعامالت اجلارية ،ومعاجلهتا حىت املرحةل الخرية والالقها -اعادة الرصيد بعد ذ

وحتتفظ الويبو حبق املبادرة اىل الالق أي حساب ل تُس توىف بشأنه الحاكم والرشوط الواردة يف هذه الوثيقة،
67
أو ل ميتثل للواحئ الواردة أعاله وينطبق المر ذاته عىل احلساابت اليت مل ُجتر فهيا أية معامةل لكرث من س نتني أو حني يق ّل
رصيد احلساب اجلاري عن احلد الدىن البالغ  200 00فرنك سويرسي وقد يؤدي عدم الرد عىل اخملاطبات اىل شطب
الرصيد من احلساب
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