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 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد

 بشأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2019 فرباير 1)انفذة اعتباراً من 

 قامئة القواعد

 أحاكم عامة الفصل األول: 
 اخملترصات :1القاعدة 
 التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات اخلاضعة للربوتوكول :()اثنياً 1القاعدة 
 ادلويلالاتصال ابملكتب  :2القاعدة 
 المتثيل أمام املكتب ادلويل :3القاعدة 
 حساب املهل :4القاعدة 
والتبليغات املرسةل  تعطل خدمات إدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة :5القاعدة 

 إلكرتونيا
 مواصةل اإلجراءات :()اثنياً 5القاعدة 
 لغات العمل :6القاعدة 
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة :7القاعدة 

 الطلب ادلويل الفصل الثاين: 
 تعدد املودعني :8القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل :9القاعدة 
 الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل :10القاعدة 
 اخملالفات خالف تكل املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات أو بياهنا :11القاعدة 
 واخلدماتاخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع  :12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات :13القاعدة 

 التسجيل ادلويل الفصل الثالث:
 تسجيل العالمة يف السجل ادلويل :14القاعدة 
 اترخي التسجيل ادلويل :15القاعدة 
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 الوقائع اليت تطرأ عىل األطراف املتعاقدة وتؤثر يف التسجيالت ادلولية الفصل الرابع:
بناء عىل املادة  إلخطار ابلرفض املؤقت عىل أساس اعرتاضإماكنية ا :16القاعدة 

 ()ج( من الربوتوكول2)5
 الرفض املؤقت :17القاعدة 
 إخطارات الرفض املؤقت اخملالفة لألصول :18القاعدة 
 الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد معنّي  :()اثنياً 18القاعدة 
 وضع العالمة يف طرف متعاقد معنّي  البت الهنايئ يف :(اثلثاً )18القاعدة 
 اإلبطال دلى أطراف متعاقدة معيّنة :19القاعدة 
 تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه :20القاعدة 
 الرتاخيص :()اثنياً 20القاعدة 
 الاس تعاضة عن تسجيل وطين أو إقلميي بتسجيل دويل :21القاعدة 
 املطالبة ابألقدميةوقائع أخرى بشأن  :()اثنياً 21القاعدة 
وقف آاثر الطلب األسايس والتسجيل املرتتب عليه أو التسجيل  :22القاعدة 

 األسايس
 تقس مي الطلبات األساس ية أو التسجيالت املرتتبة علهيا :23القاعدة 

 دجمها أو التسجيالت األساس ية أو

من خالل املكتب  املرسةل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينةتبليغات  :()اثنياً 23القاعدة 
 ادلويل

 التعيينات الالحقة؛ التعديالت الفصل اخلامس:
 التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل :24القاعدة 
 تدوينالامتس  :25القاعدة 
 25اخملالفات يف الامتسات التدوين بناء عىل القاعدة  :26القاعدة 
 ؛25فامي يتعلق ابلقاعدة  اإلخطارو التدوين  :27القاعدة 

 اإلعالن عن أنه ال يرتتب أي أثر عىل تغيري يف امللكية أو إنقاص
 تقس مي تسجيل دويل :()اثنياً 27القاعدة 
 دمج التسجيالت ادلولية :(اثلثاً )27القاعدة 
 التصويبات يف السجل ادلويل :28القاعدة 
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 التجديدات الفصل السادس:
 اإلخطارات غري الرمسية ابنقضاء مدة امحلاية :29القاعدة 
 تفاصيل التجديد :30القاعدة 
 التجديد؛ اإلخطارات والشهادات تدوين :31القاعدة 

 اجلريدة وقاعدة البياانت الفصل السابع: 
 اجلريدة :32القاعدة 
 قاعدة البياانت اإللكرتونية :33القاعدة 

 الرسوم الفصل الثامن:
 مبالغ الرسوم وتسديدها :34القاعدة 
 معةل تسديد الرسوم :35القاعدة 
 اإلعفاء من الرسوم : 36القاعدة 
 توزيع الرسوم اإلضافية والرسوم التمكيلية :37القاعدة 
 مبلغ الرسوم الفردية حلساب األطراف املتعاقدة املعنية تدوين :38القاعدة 

 أحاكم متنوعة الفصل التاسع:
 اس مترار آاثر التسجيالت ادلولية يف بعض البدلان اخللف :39القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أحاكم انتقالية :40القاعدة 
 التعلاميت اإلدارية :41القاعدة 
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 الفصل األول
 أحاكم عامة

 1القاعدة 
 اخملترصات

 ألغراض تطبيق هذه الالحئة التنفيذية، يقصد ابملصطلحات التالية اذلكر ما ييل:

أبريل  14الاتفاق: اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات، املؤرخ يف  "1"
 ؛1979سبمترب  28، واملعدل يف 1967يوليو  14، واملنقح يف اس توكهومل يف 1891

الربوتوكول: بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات، املعمتد  "2"
 ؛1989يونيو  27يف مدريد يف 
الطرف املتعاقد: لك بدل طرف يف الاتفاق أو لك دوةل أو منظمة دولية  "3"

 رف يف الربوتوكول؛حكومية ط
 ادلوةل املتعاقدة: لك طرف متعاقد يكون دوةل؛ "4"
 املنظمة املتعاقدة: لك طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية؛ "5"
التسجيل ادلويل: تسجيل عالمة ما بناء عىل الاتفاق أو الربوتوكول أو لكهيام  "6"

 حسب األحوال؛
ودع بناء عىل الاتفاق أو الربوتوكول الطلب ادلويل: طلب التسجيل ادلويل امل "7"

 أو لكهيام حسب األحوال؛
الطلب ادلويل اذلي خيضع لالتفاق وحده: الطلب ادلويل اذلي يكون مكتب  "8"

 َمنَشئه مكتب:
 دوةل تلزتم ابالتفاق وليس ابلربوتوكول، -
أو دوةل تلزتم بلك من الاتفاق والربوتوكول، إذا اكنت ادلول فقط معيّنة  -

 طلب ادلويل ولك ادلول املعيّنة ملزتمة ابالتفاق وليس ابلربوتوكول؛يف ال
الطلب ادلويل اذلي خيضع للربوتوكول وحده: الطلب ادلويل اذلي يكون مكتب  "9"

 منش ئه مكتب:
 دوةل تلزتم ابلربوتوكول وليس ابالتفاق، -
 أو منظمة متعاقدة، -
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اكن الطلب ادلويل ال أو دوةل تلزتم بلك من الاتفاق والربوتوكول إذا  -
 يتضمن تعيني أية دوةل تلزتم ابالتفاق وليس ابلربوتوكول؛

الطلب ادلويل اذلي خيضع للك من الاتفاق والربوتوكول: الطلب ادلويل  "10"
اذلي يكون مكتب َمنَشئه مكتب دوةل تلزتم بلك من الاتفاق والربوتوكول، ويستند إىل تسجيل، 

 ويتضمن تعيني:
 قل تلزتم ابالتفاق وليس ابلربوتوكول،دوةل عىل األ -
ودوةل عىل األقل تلزتم ابلربوتوكول، سواء اكنت هذه ادلوةل تلزتم أو ال  -

 تلزتم ابالتفاق أيضا، أو منظمة متعاقدة عىل األقل؛
 املودع: الشخص الطبيعي أو املعنوي اذلي يوَدع الطلب ادلويل ابمسه؛ "11"
امجلعية أو لك مجموعة أو منظمة أخرى الشخص املعنوي: الرشكة أو  "12"

يؤهل لها، بناء عىل القانون اذلي ينطبق علهيا، أن تكتسب احلقوق وتتحمل الالزتامات ومتثُل 
 أمام القضاء؛

الطلب األسايس: طلب تسجيل عالمة يكون قد أودع دلى مكتب  "13"
 طرف متعاقد، وميثل أساس الطلب ادلويل لتسجيل هذه العالمة؛

سجيل األسايس: تسجيل عالمة يكون قد أجراه مكتب طرف الت  "14"
 متعاقد، وميثل أساس الطلب ادلويل لتسجيل هذه العالمة؛

التعيني: طلب متديد امحلاية )"متديد احلدود اإلقلميية"( املشار إليه يف  "15"
كول حسب ( من الربوتو2( أو )1))اثلثاً(3( من الاتفاق أو يف املادة 2( أو )1))اثلثاً(3املادة 

 األحوال؛ ويقصد هبذا املصطلح أيضاً المتديد املدّون يف السجل ادلويل؛
الطرف املتعاقد املعنّي: لك طرف متعاقد طلب هل متديد امحلاية )"متديد  "16"

( 1)()اثلثاً 3( من الاتفاق، أو يف املادة 2( أو )1))اثلثا(3احلدود اإلقلميية"( املشار إليه يف املادة 
لربوتوكول حسب األحوال، أو يكون هذا المتديد قد دّون لصاحله يف السجل ( من ا2أو )

 ادلويل؛
الطرف املتعاقد املعنّي بناء عىل الاتفاق: لك طرف متعاقد يكون متديد  "17"

 ( من الاتفاق؛2( أو )1)()اثلثاً 3امحلاية هل )"متديد احلدود اإلقلميية"( قد ُطلب بناء عىل املادة 
اقد املعنّي بناء عىل الربوتوكول: لك طرف متعاقد يكون متديد الطرف املتع "18"

 ( من الربوتوكول؛2( أو )1)()اثلثاً 3امحلاية هل )"متديد احلدود اإلقلميية"( قد ُطلب بناء عىل املادة 
إخطار برفض مؤقت: إعالن يصدره مكتب طرف متعاقد معنّي وفقاً  "19"

 من الربوتوكول؛( 1)5( من الاتفاق أو املادة 1)5للامدة 
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اإلبطال: لك قرار تتخذه السلطة اخملتصة )سواء اكنت إدارية أو قضائية(  ()اثنياً "19"
دلى طرف متعاقد معنّي بإبطال آاثر تسجيل دويل أو إلغاهئا يف أرايض ذكل الطرف املتعاقد 

 ا؛ابلنس بة إىل لك السلع أو اخلدمات املشموةل بتعيني الطرف املتعاقد املذكور أو بعضه
 ؛32اجلريدة: اجلريدة ادلورية املشار إلهيا يف القاعدة  "20"
صاحب التسجيل ادلويل: الشخص الطبيعي أو املعنوي اذلي يدّون  "21"

 التسجيل ادلويل ابمسه يف السجل ادلويل؛
التصنيف ادلويل للعنارص التصويرية: التصنيف املوضوع بناء عىل اتفاق  "22"

يف دويل للعنارص التصويرية للعالمات، واملؤرخ يف فيينا اذلي وضع مبوجبه تصن 
 ؛1973 يونيو 12

التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات: التصنيف املوضوع بناء عىل اتفاق  "23"
 15نيس بشأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات، واملؤرخ يف 

 ؛1977مايو  13ويف جنيف يف ، 1967يوليو  14، واملنقح يف اس توكهومل يف 1957يونيو 
السجل ادلويل: اجملموعة الرمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية،  "24"

اليت حيتفظ هبا املكتب ادلويل، ويقيض أو يسمح الاتفاق أو الربوتوكول أو هذه الالحئة التنفيذية 
 بتدويهنا، أاًي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا هذه البياانت؛

املكتب: مكتب الطرف املتعاقد امللكف بتسجيل العالمات، أو املكتب  "25"
من الربوتوكول، أو يف لكتهيام  )رابعاً(9من الاتفاق أو يف املادة  ()رابعاً 9املشرتك املشار إليه يف املادة 

 حسب األحوال؛
( من الاتفاق، أو 3)1مكتب املنشأ: مكتب بدل املنشأ املعّرف يف املادة  "26"

 ( من الربوتوكول، أو يف لكتهيام حسب األحوال؛2)2املنشأ املعّرف يف املادة مكتب 
 الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل: ()اثنياً "26"

 الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ، -
أو الطرف املتعاقد أو أحد األطراف املتعاقدة اذلي يس تويف بشأنه  -

من الاتفاق أو املادة  2( و2)1يل ادلويل الرشوط املنصوص علهيا يف املادتني صاحب التسج 
 من الربوتوكول، إذا مت تدوين تغيري يف امللكية أو يف حاةل خالفة ادلول؛ 2

الاس امترة الرمسية: الاس امترة اليت يضعها املكتب ادلويل، أو أي اس امترة  "27"
 ذاته؛ أخرى تتضمن احملتوايت ذاهتا وتكون ابلشلك

 الرمس املقّرر: الرمس احملدد يف جدول الرسوم؛ "28"
 املدير العام: املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "29"
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 املكتب ادلويل: املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "30"
 .41القاعدة التعلاميت اإلدارية: التعلاميت اإلدارية املشار إلهيا يف  "31"

 ()اثنياً 1القاعدة 
 التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات اخلاضعة للربوتوكول

يكون تعيني الطرف املتعاقد خاضعا لالتفاق أو   ]املبدأ العام والاس تثناءات[ (1)
للربوتوكول بسحب إذا اكن الطرف املتعاقد معيّنا بناء عىل الاتفاق أو بناء عىل الربوتوكول. 

 ولكن،

يف حال وقف تطبيق الاتفاق يف العالقات بني الطرف املتعاقد لصاحب  "1"
التسجيل ادلويل وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا لالتفاق، فامي يتعلق بتسجيل دويل، فإن 
تعيني ذكل الطرف املتعاقد الثاين يصبح خاضعا للربوتوكول اعتبارا من اترخي وقف تطبيق 

ن الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل والطرف املتعاقد الاتفاق، رشيطة أن يكون لك م
 املعنيَّ طرفني يف الربوتوكول يف ذكل التارخي،

ويف حال وقف تطبيق الربوتوكول يف العالقات بني الطرف املتعاقد  "2"
لصاحب التسجيل ادلويل وطرف متعاقد يكون تعيينه خاضعا للربوتوكول، فامي يتعلق بتسجيل 

يني ذكل الطرف املتعاقد الثاين يصبح خاضعا لالتفاق اعتبارا من اترخي وقف دويل، فإن تع 
تطبيق الربوتوكول، رشيطة أن يكون لك من الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ادلويل والطرف 

 املتعاقد املعنيَّ طرفني يف الاتفاق يف ذكل التارخي.

املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل ادلويل بيااًن عن املعاهدة اليت  عىل  ]التدوين[ (2)
 خيضع لها لك تعيني.

 2القاعدة 
 الاتصال ابملكتب ادلويل

 ترسل التبليغات املوهّجة إىل املكتب ادلويل حسب ما هو حمدد يف التعلاميت اإلدارية.
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 3القاعدة 
متثيل أمام املكتب ادلويل  ال

جيوز للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل أن يكون   )أ(  ء[]الوكيل؛ عدد الوالك (1)
 هل وكيل دلى املكتب ادلويل.

ال جيوز أن يكون للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل سوى وكيل واحد.  )ب(
وإذا ورد عدة والكء يف عقد التوكيل، فإن الوكيل الوارد امسه أواًل يف هذا العقد يعترب وحده 

 هبذه الصفة.الوكيل ويدّون امسه 

إذا أبلغ للمكتب ادلويل أن الوكيل هو مكتب حماماة أو مكتب استشاري  )ج(
 لوالكء الرباءات أو العالمات، فإن هذا املكتب األخري يعترب كوكيل واحد.

جيوز تعيني أي وكيل يف الطلب ادلويل أو يف تعيني الحق أو   )أ(  ]تعيني الوكيل[ (2)
 .25عدة يف أي طلب مشار إليه يف القا

جيوز تعيني الوكيل أيضاً يف تبليغ منفصل يتعلق بطلب واحد أو أكرث من  )ب(
الطلبات ادلولية احملددة، أو بتسجيل واحد أو أكرث من التسجيالت ادلولية احملددة للمودع 

 نفسه أو لصاحب التسجيل ادلويل نفسه. وجيب أن يقدم هذا التبليغ للمكتب ادلويل:

 و صاحب التسجيل ادلويل أو الوكيل املعنّي،مبعرفة املودع أ "1"
أو مبعرفة مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب  "2"

 ادلويل. التسجيل

م عن  وجيب أن يوقع التبليغ املوِدع أو صاحب التسجيل ادلويل، أو املكتب اذلي ُقدز
 التبليغ. طريقه

ادلويل أن تعيني الوكيل بناء عىل إذا رأى املكتب   )أ(  ]التعيني اخملالف لألصول[ (3)
( خمالف لألصول، وجب عليه أن يبلغ ذكل للمودع أو لصاحب التسجيل 2أحاكم الفقرة )

 ادلويل، وللوكيل املفرتض، وللمكتب اذلي أرسل أو نقل عقد التوكيل.

عىل املكتب ادلويل أن يرسل لك التبليغات املعنية إىل املودع نفسه أو صاحب  )ب(
 ( ليست مس توفاة.2ويل نفسه، ما دامت الرشوط املطبقة بناء عىل أحاكم الفقرة )التسجيل ادل
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إذا تبنّي للمكتب ادلويل   )أ(  ]تدوين تعيني وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيني الوكيل[ (4)
أن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط احملددة، وجب عليه أن يدّون يف السجل ادلويل أن املودع 

يل ادلويل ميثهل وكيل، ويدّون أيضاً امس الوكيل وعنوانه. ويف هذه احلاةل، أو صاحب التسج 
يكون اترخي نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل، أو 

 التعيني الالحق، أو الطلب أو التبليغ املنفصل اذلي يعنّي فيه الوكيل.

دوين املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( للمودع عىل املكتب ادلويل أن يبلغ الت )ب(
أو صاحب التسجيل ادلويل و، يف احلاةل األخرية، ملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة، فضال 
عن الوكيل. وإذا أجري تعيني الوكيل يف تبليغ منفصل عن طريق مكتب، وجب عىل املكتب 

 ادلويل أيضاً أن يبلغ التدوين لهذا املكتب.

حيل توقيع الوكيل املدّون بناء عىل أحاكم الفقرة   )أ(  آلاثر املرتتبة عىل تعيني وكيل[]ا (5)
()أ( حمل توقيع املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذية رصاحة 4)

 عىل خالف ذكل.

ما مل تس توجب هذه الالحئة التنفيذية رصاحة إرسال أية دعوة أو إخطار أو  ()ب
أي تبليغ آخر إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وإىل الوكيل، عىل املكتب ادلويل أن 

()أ( لك دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر 4يرسل إىل الوكيل املدّون بناء عىل أحاكم الفقرة )
اكن من الواجب أن يرسل إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، يف غياب الوكيل. ويرتتب 

وة أو إخطار أو أي تبليغ آخر يرسل هبذا الشلك إىل الوكيل املذكور اآلاثر ذاهتا كام عىل لك دع
 لو اكن قد أرسل إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.

()أ( إىل 4يرتتب عىل لك تبليغ يرسهل الوكيل املدّون بناء عىل أحاكم الفقرة ) )ج(
 إليه من املودع أو صاحب التسجيل ادلويل.املكتب ادلويل اآلاثر ذاهتا كام لو اكن قد أرسل 

يشطب لك تدوين جيرى بناء عىل   )أ(  ]شطب التدوين؛ اترخي نفاذ الشطب[ (6)
()أ(، إذا اكن الشطب ملمتَساً يف تبليغ وقعه املودع أو صاحب التسجيل ادلويل 4أحاكم الفقرة )

كيل جديد، أو إذا دّون تغيري يف أو الوكيل. ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائياً، إذا عنّي و 
 امللكية ومل يعنّي صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وكياًل هل.

مع مراعاة أحاكم الفقرة الفرعية )ج(، يصبح الشطب انفذاً يف التارخي اذلي  )ب(
 يتسمل فيه املكتب ادلويل التبليغ املالمئ.



 79 الالحئة التنفيذية 
 

 

 

فذاً يف أس بق إذا أجري الشطب بناء عىل الامتس الوكيل، فإنه يصبح ان )ج(
 التارخيني التاليني:

 التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تبليغاً يعنّي فيه وكيل جديد؛ "1"
التارخي اذلي تنقيض فيه فرتة شهرين اعتباراً من تسمل التبليغ اذلي يلمتس  "2"

 فيه الوكيل شطب التدوين.

تبليغات املشار إلهيا يف الفقرة وحىت اترخي نفاذ الشطب، عىل املكتب ادلويل أن يرسل لك ال 
 ()ب( إىل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل وإىل الوكيل.5)

إذا تسمل املكتب ادلويل الامتساً ابلشطب من الوكيل، وجب عليه أن خيطر  )د(
بذكل املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، ويرفق ابإلخطار صورة عن لك التبليغات اليت 

 ليت تسلمها من الوكيل، خالل األشهر الس تة السابقة لتارخي اإلخطار.أرسلها إىل الوكيل، أو ا

فور معرفة اترخي نفاذ الشطب، عىل املكتب ادلويل أن يبلغ الشطب واترخي  )ه(
لمكتب اذلي نفاذه للوكيل اذلي شطب تدوينه، وللمودع أو صاحب التسجيل ادلويل، وكذكل ل 

 .عنّي الوكيل عن طريقه

شطب اليت جُترى بناء عىل طلب صاحب التسجيل أو وكيهل تُبلّغ حاالت ال  )و(
 أيضا ملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة.

 4القاعدة 
 حساب املهل

لك همةل حمسوبة ابلس نوات، يف الس نة التالية  تنقيض ]املهل احملسوبة ابلس نوات[  (1)
الواجب أخذها يف احلس بان، ويف الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبدأ فهيام حساب املهةل. ولكن، 

فرباير، واكن شهر فرباير يف الس نة التالية الواجب أخذها يف احلس بان  29إذا وقع احلدث يف 
 فرباير. 28، فإن املهةل تنقيض يف 28ينهتيي يف يوم 

تنقيض لك همةل حمسوبة ابألشهر، يف الشهر التايل الواجب   ]املهل احملسوبة ابألشهر[ (2)
أخذه يف احلس بان، ويف اليوم ذاته اذلي يبدأ فيه حساب املهةل. ولكن، إذا مل يكن يف الشهر 

ألخري من التايل الواجب أخذه يف احلس بان يوم مطابق لهذا العدد، فإن املهةل تنقيض يف اليوم ا
 هذا الشهر.
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تبدأ لك همةل حمسوبة ابألايم يف اليوم التايل اذلي يقع فيه   ]املهل احملسوبة ابألايم[ (3)
 احلدث، وتنقيض بناء عىل ذكل.

  ]انقضاء املهةل يف يوم ال يكون املكتب ادلويل أو أي مكتب مفتوحًا فيه للجمهور[ (4)
اكنت املهةل تنقيض يف يوم ال يكون املكتب ادلويل أو املكتب املعين مفتوحاً فيه للجمهور،  إذا

فإهنا تنقيض يف اليوم األول التايل اذلي يفتح فيه املكتب ادلويل أو املكتب املعين أبوابه للجمهور، 
 (.3( إىل )1ابلرمغ من أحاكم الفقرات من )

 احلاالت اليت يبلغ فهيا املكتب ادلويل أي همةل، يف لك  ]بيان اترخي انقضاء املهل[ (5)
 (.3( إىل )1جيب أن يبني اترخي انقضاء هذه املهةل وفقاً ألحاكم الفقرات من )

 5القاعدة 
 تعطل خدمات إدارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة

 والتبليغات املرسةل إلكرتونيا

مل يتقيد أي طرف معين ابملهةل  إذا  ]التبليغات املرسةل عن طريق إدارات الربيد[ (1)
احملددة إلرسال تبليغ للمكتب ادلويل عن طريق إدارات الربيد، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن 

 بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أن:

التبليغ أرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أايم عىل األقل، أو بعد اس تئناف  "1"
 يف حاةل توقفها خالل األايم العرشة السابقة لتارخي خدمات إدارة الربيد خبمسة أايم عىل األكرث

انقضاء املهةل بسبب حرب أو ثورة أو اضطراابت داخلية أو إرضاب أو اكرثة طبيعية أو ألية 
 أس باب مماثةل أخرى،

التبليغ أرسل يف مظروف مسجل عن طريق إدارة الربيد، أو البياانت  "2"
 لربيد وقت اإلرسال،املتعلقة بإرسال التبليغ جسلهتا إدارة ا

التبليغ أرسل يف فئة من الربيد تصل إىل املكتب ادلويل بعد يومني من  "3"
إرسالها عادة، أو أرسل ابلربيد اجلوي، يف احلاالت اليت ال تصل فهيا لك فئات الربيد إىل املكتب 

 ادلويل بعد يومني من إرسالها عادة.

إذا مل يتقيد أي طرف   ]التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة[ (2)
معين ابملهةل احملددة إلرسال التبليغ للمكتب ادلويل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة، فإنه 

 يعذر عن تأخره إذا برهن بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أن:
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األقل، أو بعد اس تئناف  التبليغ أرسل قبل انقضاء املهةل خبمسة أايم عىل "1"
خدمات مؤسسة الربيد اخلاصة خبمسة أايم عىل األكرث يف حاةل توقفها خالل األايم العرشة 
السابقة لتارخي انقضاء املهةل بسبب حرب أو ثورة أو اضطراابت داخلية أو إرضاب أو اكرثة 

 طبيعية أو ألية أس باب مماثةل أخرى،
يغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة البياانت املتعلقة بإرسال التبل  "2"

 اإلرسال. وقت

إذا مل يتقيد أي طرف معين ابملهةل احملددة إلرسال   ]التبليغات املرسةل إلكرتونيا[ (3)
تبليغ للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل اإللكرتونية، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشلك ُمرٍض 

التواصل اإللكرتوين مع املكتب ادلويل، أو  للمكتب ادلويل أن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف
عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة الطرف 

لكرتوين خبمسة أايم عىل املعين، وأن التبليغ أرسل ابلفعل بعد اس تئناف خدمات التواصل اإل
 األكرث.

يقبل العذر عن عدم التقيد بأية همةل بناء عىل أحاكم هذه القاعدة،  ال  ]حدود العذر[ (4)
( والتبليغ أو، حسب 3( أو )2( أو )1الفقرة )ما مل يتسمل املكتب ادلويل الربهان املشار إليه يف 

 عنه بعد انقضاء املهةل بس تة أشهر عىل األكرث.الاقتضاء، نسخة طبق األصل 

إذا تسمل املكتب ادلويل طلباً دولياً أو   ق[]الطلب ادلويل والتعيني الالح (5)
( من 4)3( من الاتفاق، واملادة 4)3الحقاً بعد همةل الشهرين املشار إلهيا يف املادة  تعييناً 

()ب(، وأوحض املكتب املعين أن التأخر يف الاس تالم يرجع إىل 6)24الربوتوكول والقاعدة 
( 3أو )( 2( أو )1، فإن أحاكم الفقرة )(3)أو  (2( أو )1الظروف املشار إلهيا يف الفقرة )

 تطبق. (4والفقرة )

 ()اثنياً 5القاعدة 
 مواصةل اإلجراءات

ة دداحململهل ألي من ايف حال مل ميتثل املودع أو صاحب التسجيل   )أ( ]الامتس[ (1)
(، 2)26()ب(، و5)24(، و2)()اثنياً 20(، و3( و)2)11 يف القواعد أو املشار إلهيا

ادلويل، أو  الطلب معاجلة كتب ادلويل، رمغ ذكل،امل  واصل، (1)39"،و3()ج("3)34و
 :ييل إذا مت ماالتعيني الالحق، أو ادلفع، أو الالامتس املعين، 



 الالحئة التنفيذية 82
 

 

 

ادلويل حيمل توقيع املودع أو صاحب التسجيل  بذكل إىل املكتب توجيه الامتٍس  "1"
 ؛ويكون يف الاس امترة الرمسية

استيفاء لك س وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم، و واس تالم الالامت "2"
املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضاء تكل  هةلامل اليت تطبق علهيا  ، مع الالامتس،الرشوط

 املهةل الزمنية.

من  "2" و"1تني "الرشوط املنصوص علهيا يف الفقر الالامتس اذلي ال يس تويف  )ب(
 جيب إبالغ املودع أو صاحب التسجيل بذكل.، و الامتساال يعترب الفقرة الفرعية )أ( 

أي مواصةل عىل املكتب ادلويل أن يدّون  [هبا واإلخطارمواصةل اإلجراءات  تدوين] (2)
 املودع أو صاحب التسجيل.يف السجل ادلويل ويرسل إخطاراً بذكل إىل  تلإلجراءا

 6القاعدة 
 لغات العمل

حترير الطلب ادلويل ابإلس بانية أو اإلنلكزيية أو الفرنس ية  جيب  ]الطلب ادلويل[ (1)
حسب ما يقرره مكتب املنشأ، علامً بأنه جيوز ملكتب املنشأ أن خيرّي املودعني بني اإلس بانية 

 واإلنلكزيية والفرنس ية.

(، 3" و)5("2)17مع مراعاة أحاكم القاعدة   ]التبليغات خالف الطلب ادلويل[ (2)
 بطلب دويل أو بتسجيل دويل، جيب أن حيّرر:لك تبليغ يتعلق 

ابإلس بانية أو اإلنلكزيية أو الفرنس ية، إذا أرسل املودع أو صاحب  "1"
 التسجيل ادلويل أو أي مكتب هذا التبليغ إىل املكتب ادلويل؛

(، إذا متثل التبليغ يف اإلعالن عن 2)7ابللغة املطبقة بناء عىل القاعدة  "2"
()و(، أو املرفقة ابلتعيني 5)9العالمة املرفقة ابلطلب ادلويل بناء عىل القاعدة النية عىل اس تعامل 

 "؛1()ب("3)24الالحق بناء عىل القاعدة 
ابللغة اليت حّرر هبا الطلب ادلويل، إذا اكن التبليغ إخطاراً أرسهل املكتب  "3"

لك إخطار من ادلويل إىل مكتب ما، ما مل يكن هذا املكتب قد أخطر املكتب ادلويل بأن 
ذكل القبيل جيب أن يكون حمّرراً ابإلس بانية أو أن يكون حمّرراً ابإلنلكزيية أو أن يكون حمّرراً 
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ابلفرنس ية. وإذا اكن اإلخطار املرسل من املكتب ادلويل يتعلق بتدوين تسجيل دويل يف 
 ويل املعين؛السجل ادلويل، فإنه جيب أن يوحض اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادل

ابللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل، إذا اكن التبليغ إخطاراً أرسهل املكتب  "4"
ادلويل إىل املودع أو إىل صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يوحض هذا املودع أو صاحب التسجيل 

ا ادلويل أنه يرغب يف تسمل لك هذه اإلخطارات ابإلس بانية أو تسلّمها ابإلنلكزيية أو تسلّمه
 ابلفرنس ية.

جيب أن حيّرر التدوين يف السجل ادلويل ونرش التسجيل   )أ(  ]التدوين والنرش[ (3)
ادلويل ولك البياانت الواجب أن تدّون وتنرش يف اجلريدة، بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية، فامي 

دوين يتعلق ابلتسجيل ادلويل، ابإلس بانية واإلنلكزيية والفرنس ية. وجيب أن توحض عند ت
 التسجيل ادلويل ونرشه اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.

إذا أجري تعيني الحق أّول فامي يتعلق بتسجيل دويل مّت نرشه، بناء عىل صيغ  )ب(
سابقة لهذه القاعدة، ابلفرنس ية فقط أو ابإلنلكزيية والفرنس ية فقط، وجب عىل املكتب ادلويل 

 إما ابإلس بانية واإلنلكزيية ويعيد نرشه ابلفرنس ية أو أن ينرش أن ينرش التسجيل ادلويل
التسجيل ادلويل ابإلس بانية ويعيد نرشه ابإلنلكزيية والفرنس ية، حسب احلال، فضاًل عن نرش 
التعيني الالحق يف اجلريدة. ويتعني تدوين ذكل التعيني الالحق يف السجل ادلويل ابإلس بانية 

 واإلنلكزيية والفرنس ية.

يعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ألغراض اإلخطارات اليت   )أ(  ]الرتمجة[ (4)
(. وجيوز 3"، وألغراض التدوين والنرش بناء عىل الفقرة )4" و"3("2جترى بناء عىل الفقرة )

للمودع أو لصاحب التسجيل ادلويل، حسب احلال، أن يرفق ابلطلب ادلويل، أو ابلامتس 
تعديل، مرشوع ترمجة للك نص يتضمنه الطلب ادلويل أو الالامتس.  تدوين تعيني الحق أو

وإذا رأى املكتب ادلويل أن الرتمجة املقرتحة ليست حصيحة، وجب عليه أن يصححها بعدما 
يدعو املودع أو صاحب التسجيل ادلويل إىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة خالل 

 شهر من اترخي ادلعوة.

أحاكم الفقرة الفرعية )أ(، ال يرتمج املكتب ادلويل العالمة. وإذا  ابلرمغ من )ب(
" أو القاعدة 3()ب("4)9قدم املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، وفقاً ألحاكم القاعدة 

()ج(، ترمجة واحدة أو أكرث للعالمة، فإنه ال يتعني عىل املكتب ادلويل أن يتحقق من 3)24
 حصة هذه الرتمجة أو الرتجامت.
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 7قاعدة ال
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة

 ]حتذف[ (1)

طالب طرف متعاقد، بصفته طرفاً متعاقداً معيناً  إذا  ]النية عىل اس تعامل العالمة[ (2)
بناء عىل الربوتوكول، بإعالن النية عىل اس تعامل العالمة، وجب عليه أن خيطر املدير العام 
مبطالبته. وإذا طالب هذا الطرف املتعاقد بأن يوقع اإلعالن املودع نفسه، ويعد اإلعالن عىل 

، وجب أن يُذكر هذا الطلب يف اإلخطار وحيدد اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلب ادلويل
فيه ابلضبط نص اإلعالن املطلوب. وإذا طالب الطرف املتعاقد بأن حيرر اإلعالن ابإلس بانية 

 أو اإلنلكزيية أو الفرنس ية، وجب أن حتدد يف اإلخطار اللغة املطلوبة.

يه الطرف ( جيوز أن جير 2لك إخطار مشار إليه يف الفقرة )  )أ(  ]اإلخطار[ (3)
املتعاقد، عند إيداع وثيقة تصديقه عىل الربوتوكول أو وثيقة قبوهل للربوتوكول أو وثيقة موافقته 
عىل الربوتوكول أو وثيقة انضاممه إىل الربوتوكول. ويف هذه احلاةل، يصبح اإلخطار انفذاً يف اترخي 

يه هذا اإلخطار يف وقت رساين الربوتوكول عىل الطرف املتعاقد اذلي وجه اإلخطار. وجيوز توج 
الحق أيضاً. ويف هذه احلاةل، يصبح اإلخطار انفذاً بعدما يتسلمه املدير العام بثالثة أشهر، أو 
يف أي اترخي الحق يذكر فيه، ابلنس بة إىل التسجيالت ادلولية اليت يكون اترخيها هو التارخي 

 ذ اإلخطار.ذاته اذلي يصبح فيه اإلخطار انفذاً أو اترخي الحق لتارخي نفا

( يف أي وقت. وجيب 2جيوز ُسب لك إخطار جيرى بناء عىل أحاكم الفقرة ) )ب(
إرسال اإلشعار ابلسحب إىل املدير العام. ويصبح السحب انفذاً يف التارخي اذلي يتسمل فيه 

 املدير العام اإلشعار ابلسحب، أو يف أي اترخي الحق حيدد يف هذا اإلشعار.

 الفصل الثاين
 ويلالطلب ادل

 8القاعدة 
 تعدد املودعني

]تقدمي طلب خيضع لالتفاق وحده أو خيضع للك من الاتفاق والربوتوكول من جانب  (1)
جيوز لعدة مودعني أن يودعوا معاً طلباً دولياً خيضع لالتفاق وحده أو خيضع للك   عدة مودعني[



 85 الالحئة التنفيذية 
 

 

 

وإذا اكن بدل املنشأ كام هو من الاتفاق والربوتوكول، إذا اكنوا ميلكون معاً التسجيل األسايس، 
 ( من الاتفاق هو ذاته ابلنس بة إىل لك مهنم.3)1حمدد يف املادة 

جيوز لعدة مودعني   ]تقدمي طلب خيضع للربوتوكول وحده من جانب عدة مودعني[ (2)
أن يودعوا معاً طلباً دولياً خيضع للربوتوكول وحده، إذا أودعوا معاً الطلب األسايس أو اكنوا 

معاً التسجيل األسايس، وإذا اكن للك مهنم األهلية إليداع طلب دويل بناء عىل أحاكم  ميلكون
 املنشأ. ( من الربوتوكول، ابلنس بة إىل الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب1)2املادة 

 9القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

 أن يقدم مكتب املنشأ الطلب ادلويل للمكتب ادلويل. جيب  ]تقدمي الطلب ادلويل[ (1)

جيب تقدمي الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية بنسخة   )أ(  ]الاس امترة والتوقيع[ (2)
 واحدة.

جيب أن يوقع مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل، كام جيب أن يوقع عليه املودع  )ب(
ملنشأ يطالب بأن يوقع املودع عىل الطلب إن طالب بذكل مكتب املنشأ. وإذا مل يكن مكتب ا

 ادلويل. ادلويل، وإمنا يسمح بأن يوقع عليه املودع أيضاً، جاز للمودع أن يوقع عىل الطلب

جيب تسديد الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل وفقاً ألحاكم القواعد   ]الرسوم[ (3)
 .35و 34و 10

 ييل: الطلب ادلويل أو يبنيَّ فيه ماجيب أن يتضمن   )أ(  ]مضمون الطلب ادلويل[ (4)

 امس املودع وفقا للتعلاميت اإلدارية، "1"
 عنوان املودع وفقا للتعلاميت اإلدارية، "2"
 امس الوكيل إن وجد وعنوانه وفقا للتعلاميت اإلدارية، "3"
إذا رغب املودع، بناء عىل اتفاقية ابريس بشأن حامية امللكية الصناعية،  "4"

بأولوية إيداع سابق، إعالن يطالب فيه بأولوية هذا اإليداع السابق، ويصحبه يف الانتفاع 
ببيان امس املكتب اذلي أجري فيه هذا اإليداع، عالوة عىل اترخي هذا اإليداع ورمقه إن اكن 
متوفراً. وإذا مل ينطبق اإليداع السابق عىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل، 

 دمات اليت ينطبق علهيا الطلب السابق،بيان السلع واخل
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صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أن تكون مقاييسها مالمئة  "5"
إلدراهجا يف اإلطار املعد لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية. وجيب أن تكون هذه الصورة 

 املس تنسخة واحضة وابللونني األسود واألبيض أو ابأللوان، حسب ما يكون لون الصورة
 املس تنسخة يف الطلب األسايس أو يف التسجيل األسايس،

إذا رغب املودع يف أن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية،  "6"
 إعالن لهذا الغرض،

إذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب األسايس أو  "7"
للعالمة واكنت العالمة الواردة التسجيل األسايس أو إذا رغب يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي 

يف الطلب األسايس أو التسجيل األسايس ابأللوان، بيان ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون 
املطالب به أو تشكيةل األلوان املطالب هبا. وإذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بناء عىل 

 لعالمة ابأللوان،" ابللونني األسود واألبيض، صورة مس تنسخة عن ا5البند "
إذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب األسايس أو التسجيل  )اثنيا("7"

 األسايس عبارة عن لون أو تشكيةل من األلوان، بيان يفيد ذكل،
إذا اكن الطلب األسايس أو التسجيل األسايس يتعلق بعالمة ثالثية  "8"

 األبعاد، بيان بأن "العالمة ثالثية األبعاد"،
اكن الطلب األسايس أو التسجيل األسايس يتعلق بعالمة صوتية، إذا  "9"

 بيان بأن "العالمة صوتية"،
إذا اكن الطلب األسايس أو التسجيل األسايس يتعلق بعالمة  "10"

 جامعية أو عالمة رقابة أو عالمة ضامن، بيان ذكل،
إذا اكن الطلب األسايس أو التسجيل األسايس يتضمن وصفاً  "11"

للكامت أو اكن مكتب املنشأ يقتيض إدراج الوصف فيه، الوصف ذاته. وإذا اكن هذا للعالمة اب
الوصف حمرراً بلغة أخرى خالف لغة الطلب ادلويل، فإنه جيب حترير الوصف بلغة الطلب 

 ادلويل،
إذا اكنت العالمة تتكون لكياً أو جزئياً من حروف غري احلروف  "12"

م العربية أو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف التينية أو الالتينية أو من أرقام غري األرقا
كتابة هذه األرقام بأرقام عربية. وجيب أن تمتىش الكتابة ابحلروف الالتينية مع الكتابة الصوتية 

 للغة الطلب ادلويل،
أسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة،  "13"

ف املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وتكون لك مجموعة عىل أن جتمع وفقاً لألصنا
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مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أصناف هذا التصنيف. وجيب بيان السلع 
واخلدمات بلكامت دقيقة، وابألحرى ابللكامت الواردة يف القامئة األجبدية للتصنيف املذكور. 

لسلع واخلدمات ابلنس بة إىل واحد أو أكرث من وجيوز أن يتضمن الطلب ادلويل حرصاً لقامئة ا
 األطراف املتعاقدة املعيّنة. وجيوز أن يكون احلرص خمتلفاً ابلنس بة إىل لك طرف متعاقد،

مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أو تعلاميت القتطاع مبلغ  "14"
اذلي أجرى الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف 

 ادلفع أو أصدر التعلاميت،
 األطراف املتعاقدة املعينة. "15"

 جيوز أن يتضمن الطلب ادلويل أيضاً ما ييل: )ب(

إذا اكن املودع خشصاً طبيعياً، بيان ادلوةل اليت يكون املودع  "1"
 مواطنهيا؛ أحد

الشخص إذا اكن املودع خشصاً معنواًي، بياانت بشأن الطابع القانوين لهذا  "2"
املعنوي، فضاًل عن ادلوةل، والوحدة اإلقلميية داخل هذه ادلوةل إذا اقتىض احلال، اليت أنشئ 

 هذا الشخص املعنوي وفقاً لقانوهنا؛
إذا اكنت العالمة تتكون لكياً أو جزئياً من لكمة واحدة أو أكرث ميكن  "3"

واإلنلكزيية والفرنس ية أو بأية لغة أو لغتني ترمجهتا، ترمجة لهذه اللكمة أو لهذه اللكامت ابإلس بانية 
 من هذه اللغات؛

إذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة، بيان ابللكامت للك لون  "4"
 ولألجزاء الرئيس ية للعالمة اليت لها هذا اللون؛

إذا اكن املودع يرغب يف التخيل عن حامية أي عنرص يف العالمة، بيان  "5"
 ؛أو األكرث اذلي يتخىل عن حاميته واحدبذكل والعنرص ال

أي وصف للعالمة ابللكامت أو، إذا رغب املودع يف ذكل، الوصف  "6"
الوارد يف الطلب األسايس أو التسجيل األسايس، يف حال عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب 

 ".11()أ("4الفقرة )

ادلويل اذلي  جيب أن يتضمن الطلب  )أ(  ]احملتوايت اإلضافية للطلب ادلويل[ (5)
خيضع لالتفاق وحده أو لالتفاق والربوتوكول معاً رمق التسجيل األسايس واترخيه ويبنّي فيه أحد 

 العنارص التالية:
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أن للموِدع منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف أرايض ادلوةل  "1"
 املتعاقدة اليت يكون مكتهبا مكتب املنشأ،

ن ذكل القبيل يف أية دوةل متعاقدة مبوجب إذا مل يكن للمودع منشأة م "2"
 الاتفاق، أن هل حمل إقامة يف أرايض ادلوةل اليت يكون مكتهبا مكتب املنشأ، 

إذا مل يكن للمودع منشأة من ذكل القبيل أو حمل إقامة يف أرايض أية  "3"
 .دوةل متعاقدة مبوجب الاتفاق، أنه من مواطين ادلوةل اليت يكون مكتهبا مكتب املنشأ

جيب أن يتضمن الطلب ادلويل اذلي خيضع للربوتوكول وحده رمق الطلب  )ب(
 األسايس أو التسجيل األسايس واترخيه ويبنّي فيه واحد أو أكرث من العنارص التالية:

إذا اكن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ دوةل، أن املوِدع  "1"
 من مواطين تكل ادلوةل؛

رف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ منظمة، امس إذا اكن الط "2"
 ادلوةل العضو يف تكل املنظمة اليت يكون املوِدع من مواطنهيا؛

أن للموِدع حمل إقامة يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه  "3"
 مكتب املنشأ؛

أن للموِدع منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف أرايض الطرف  "4"
 ملتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ.ا

" يف أرايض الطرف 2()أ("4إذا مل يكن عنوان املوِدع املذكور وفقا للفقرة ) )ج(
" أو الفقرة 2" أو "1املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ وورد بناء عىل الفقرة الفرعية )أ("

أرايض ذكل الطرف املتعاقد، " أن للموِدع حمل إقامة أو منشأة يف 4" أو "3الفرعية )ب("
 وجب بيان حمل اإلقامة أو عنوان تكل املنشأة يف الطلب ادلويل.

 جيب أن يتضمن الطلب ادلويل إعالان من مكتب املنشأ يؤكد ما ييل: )د(

التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأ طلباً من املودع بغرض تقدمي الطلب  "1"
ي يفرتض أنه تسمل فيه هذا الطلب كام هو منصوص عليه ادلويل للمكتب ادلويل، أو التارخي اذل

 (،1)11يف القاعدة 
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أن املودع الوارد امسه يف الطلب ادلويل هو نفسه املودع الوارد امسه يف  "2"
الطلب األسايس أو صاحب التسجيل ادلويل الوارد امسه يف التسجيل األسايس، 

 احلال، حسب
" والواردة 11إىل " ()اثنياً "7()أ("4الفقرة )أن لك البياانت املشار إلهيا يف  "3"

 احلال، يف الطلب ادلويل ترد أيضا يف الطلب األسايس أو التسجيل األسايس، حسب
أن العالمة اليت يه حمل الطلب ادلويل يه العالمة ذاهتا الواردة يف  "4"

 الطلب األسايس أو التسجيل األسايس، حسب احلال،
كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل يه املطالبة أن املطالبة ابللون  "5"

ذاهتا الواردة يف الطلب األسايس أو التسجيل األسايس، أو أن العالمة الواردة يف الطلب 
األسايس أو التسجيل األسايس يه يف الواقع ابللون أو بتشكيةل األلوان املطالب هبا، يف حاةل 

طلب ادلويل من غري أن تكون حمل مطالبة يف الطلب املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف ال
 األسايس أو التسجيل األسايس،

أن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئة السلع  "6"
 واخلدمات الواردة يف الطلب األسايس أو التسجيل األسايس، حسب احلال،

سجيالت أساس ية، إذا استند الطلب ادلويل إىل عدة طلبات أساس ية أو ت  )ه(
فإن اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )د( يعترب أنه ينطبق عىل لك هذه الطلبات األساس ية 

 أو التسجيالت األساس ية.

إذا ورد يف الطلب ادلويل تعيني طرف متعاقد قدم اإلخطار املنصوص عليه  )و(
النية عىل اس تعامل العالمة  (، فإن الطلب ادلويل جيب أن يتضمن أيضاً إعالن2)7يف القاعدة 

يف أرايض هذا الطرف املتعاقد. ويعترب اإلعالن كجزء من تعيني الطرف املتعاقد اذلي يطالب 
 به، وجيب

أن يوقعه املودع نفسه، ويَعد عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق  "1"
 ادلويل، ابلطلب

 أو يتضمنه الطلب ادلويل، "2"

 د.حسب ما يقتضيه هذا الطرف املتعاق
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إذا ورد يف الطلب ادلويل تعيني منظمة متعاقدة، جاز أن يتضمن الطلب  )ز(
 ادلويل البياانت التالية أيضا:

إعالاًن يفيد بأن املودع يطالب، بناء عىل قانون تكل املنظمة املتعاقدة،  "1"
بأقدمية عالمة أو أكرث س بق تسجيلها يف إحدى ادلول األعضاء يف تكل املنظمة أو ابلنس بة 
إلهيا، إذا اكن املودع يرغب يف املطالبة بذكل، مع ذكر ادلوةل العضو أو ادلول األعضاء اليت مّت 
تسجيل العالمة السابقة فهيا أو ابلنس بة إلهيا والتارخي اذلي بدأ فيه رساين التسجيل املعين ورمق 

ترد تكل البياانت التسجيل املعين والسلع واخلدمات اليت جُسزلت لها العالمة السابقة. وجيب أن 
 يف اس امترة رمسية ترفق ابلطلب ادلويل؛

وبيااًن بلغة معل اثنية ملكتب تكل املنظمة املتعاقدة، ابإلضافة إىل لغة  "2"
 الثانية. الطلب ادلويل، إذا اكن قانون تكل املنظمة املتعاقدة يقتيض من املودع أن يبنّي تكل اللغة

 10القاعدة 
 الطلب ادلويلالرسوم املفروضة عىل 

حيّصل عن الطلب ادلويل اذلي خيضع   ]الطلبات ادلولية اليت ختضع لالتفاق وحده[ (1)
لالتفاق وحده الرمس األسايس والرمس التمكييل، وكذكل الرمس اإلضايف إذا اقتىض احلال، احملدد 

ا عرش من جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم عىل دفعتني تعادل لك فرتة مهن 1قدرها يف البند 
 عند تسديد ادلفعة الثانية. 30س نوات. وتطبق القاعدة 

حيّصل عن الطلب ادلويل اذلي   ]الطلبات ادلولية اليت ختضع للربوتوكول وحده[ (2)
خيضع للربوتوكول وحده الرمس األسايس أو الرمس التمكييل أو الرمس الفردي أو أي تشكيةل 

من  2، واحملدد قدرها أو املشار إلهيا يف البند مهنا، وكذكل الرمس اإلضايف إذا اقتىض احلال
 جدول الرسوم. وتسدد هذه الرسوم عن فرتة مدهتا عرش س نوات.

حيّصل عن الطلب ادلويل  ]الطلبات ادلولية اليت ختضع للك من الاتفاق والربوتوكول[ (3)
الرمس اذلي خيضع للك من الاتفاق والربوتوكول الرمس األسايس والرمس التمكييل، وكذكل 

من جدول  3الفردي والرمس اإلضايف إذا اقتىض احلال، واحملدد قدرها أو املشار إلهيا يف البند 
(. 1) الرسوم. وابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة املعيّنة بناء عىل الاتفاق، تطبق أحاكم الفقرة

 (.2) لفقرةوابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة املعيّنة بناء عىل الربوتوكول، تطبق أحاكم ا
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 11القاعدة 
 اخملالفات خالف تكل املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات أو بياهنا

إذا تسمل مكتب املنشأ الامتساً   )أ(  ]الالامتس املرسل قبل األوان إىل مكتب املنشأ[ (1)
لتقدمي طلب دويل خيضع لالتفاق وحده للمكتب ادلويل، قبلام يكون مكتب املنشأ قد جسل يف 

العالمة املشار إلهيا يف الالامتس املذكور، فإن هذا الالامتس يعترب كام لو اكن مكتب جسالته 
 جسالته. ( من الاتفاق، يف اترخي تسجيل العالمة يف4)3املنشأ قد تسلمه، ألغراض املادة 

مع مراعاة أحاكم الفقرة الفرعية )ج(، إذا تسمل مكتب املنشأ الامتساً لتقدمي  )ب(
للك من الاتفاق والربوتوكول للمكتب ادلويل، قبلام يكون مكتب املنشأ قد طلب دويل خيضع 

جسل يف جسالته العالمة املشار إلهيا يف الالامتس املذكور، فإن الطلب ادلويل يفحص كام لو 
اكن طلباً دولياً خيضع للربوتوكول وحده، وحيذف مكتب املنشأ تعيني أي طرف متعاقد يلزتم 

 توكول بعد.ابالتفاق وليس ابلربو

إذا اكن الالامتس املشار إليه يف الفقرة الفرعية )ب( مصحواًب بطلب رصحي  )ج(
يريم إىل حفص الطلب ادلويل كام لو اكن طلباً دولياً خيضع للك من الاتفاق والربوتوكول، فور 
تسجيل العالمة يف جسالت مكتب املنشأ، وجب عىل مكتب املنشأ أال حيذف تعيني أي 

يلزتم ابالتفاق وليس ابلربوتوكول بعد، ويعترب أنه تسمل الامتس تقدمي الطلب ادلويل، طرف متعاقد 
( من الربوتوكول، يف اترخي تسجيل العالمة يف 4)3( من الاتفاق واملادة 4)3ألغراض املادة 

 جسالته.

إذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب   )أ(  ]اخملالفات اليت ينبغي للمودع أن يصححها[ (2)
( ويف القاعدتني 6( و)4( و)3ويل حيتوي عىل خمالفات خالف تكل املشار إلهيا يف الفقرات )ادل

 ، وجب عليه أن يبلغها للمودع وملكتب املنشأ يف الوقت ذاته.13و 12

جيوز للمودع أن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أشهر من تبليغها هل من  )ب(
لفة خالل ثالثة أشهر من اترخي اإلبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل. وإذا مل تصحح أي خما

جانب املكتب ادلويل، فإن الطلب ادلويل يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل 
 للك من املودع ومكتب املنشأ يف الوقت ذاته.
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عىل الرمغ من أحاكم   )أ(  ]اخملالفة اليت ينبغي للمودع أو ملكتب املنشأ أن يصححها[ (3)
قد دفعها مكتب املنشأ  10(، إذا اكنت الرسوم الواجب تسديدها مبوجب القاعدة 2فقرة )ال

للمكتب ادلويل، ورأى املكتب األخري أن مبلغ الرسوم املدفوعة أقل من املبلغ املطلوب تسديده، 
وجب عليه أن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأ واملودع يف الوقت ذاته. وجيب أن حيدد يف 

 دار املبلغ املتبقي الواجب تسديده.التبليغ مق

جيوز ملكتب املنشأ أو للمودع أن يسدد املبلغ املتبقي الواجب تسديده خالل  )ب(
ثالثة أشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل عن اخملالفة. وإذا مل يدفع املبلغ املتبقي الواجب تسديده 

لب ادلويل يعترب مرتواكً، وعىل خالل ثالثة أشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل، فإن الط
 املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأ واملودع يف الوقت ذاته.

 يتعني عىل املكتب ادلويل  )أ(  ]اخملالفات اليت ينبغي ملكتب املنشأ أن يصححها[ (4)

، 2 إذا تبنّي هل أن الطلب ادلويل ال يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة "1"
 ()أ(،2)9يقدم عىل الاس امترة الرمسية املنصوص علهيا يف القاعدة أو مل 

أو إذا تبنّي هل أن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفة واحدة أو أكرث من  "2"
 (،1)15اخملالفات املشار إلهيا يف القاعدة 

أو إذا رأى أن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات تتعلق حبق املودع يف  "3"
 إيداع طلب دويل،

أو إذا رأى أن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات تتعلق بإعالن مكتب  "4"
 ()د(،5)9املنشأ املشار إليه يف القاعدة 

 ]حتذف[ "5"
 أو إذا تبني هل أن الطلب ادلويل مل يوقعه مكتب املنشأ، "6"
أو إذا تبني هل أن الطلب ادلويل ال يتضمن اترخي الطلب األسايس أو  "7"

 ذاته. األسايس أو رمقه، حسب احلال، أن يبلغ ذكل ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقتالتسجيل 

جيوز ملكتب املنشأ أن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أشهر من اترخي تبليغ  )ب(
املكتب ادلويل عهنا. وإذا مل تصحح أي خمالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل 

دلويل يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل للك من مكتب عهنا، فإن الطلب ا
 املنشأ واملودع يف الوقت ذاته.
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()ب( أو 2إذا اعُترب الطلب ادلويل مرتواكً، وفقاً ألحاكم الفقرات )  ]رد الرسوم[ (5)
()ب(، وجب عىل املكتب ادلويل أن يرّد الرسوم املدفوعة عن هذا الطلب إىل 4( أو )3)

 1.1.1رف اذلي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس األسايس املشار إليه يف البنود الط
 من جدول الرسوم. 1.1.3أو  1.1.2أو 

إذا تسمل   )أ(  ]اخملالفات األخرى املتعلقة بتعيني طرف متعاقد بناء عىل الربوتوكول[ (6)
لربوتوكول، خالل الشهرين التاليني ( من ا4)3املكتب ادلويل طلباً دولياً، وفقاً ألحاكم املادة 

لتارخي تسمل هذا الطلب ادلويل من جانب مكتب املنشأ، ورأى أن إعالن النية عىل اس تعامل 
، إال أنه مل يصحب ابلطلب أو أنه ال يس تويف ()ه(5)9العالمة مطلوب وفقاً ألحاكم القاعدة 

الفور للك من املودع ومكتب املتطلبات املطبقة يف هذا الشأن، وجب عليه أن يبلغ ذكل عىل 
 املنشأ يف الوقت ذاته.

يعترب إعالن النية عىل اس تعامل العالمة قد تسلمه املكتب ادلويل مصحواًب  )ب(
ابلطلب ادلويل، إذا تسمل املكتب ادلويل اإلعالن الناقص أو املصحح خالل همةل الشهرين 

 املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ(.

ويل أنه ال حيتوي عىل تعيني الطرف املتعاقد اذلي يقتيض أن يعترب الطلب ادل )ج(
يصدر هل إعالن النية عىل اس تعامل العالمة، إذا مت تسمل اإلعالن الناقص أو املصحح بعد انقضاء 
همةل الشهرين املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )ب(. وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل للك من 

الوقت ذاته، ويرّد رمس التعيني اذلي س بق تسديده عن هذا الطرف املودع ومكتب املنشأ يف 
املتعاقد، ويبني أنه جيوز تعيني هذا الطرف املتعاقد يف شلك تعيني الحق بناء عىل أحاكم 

 ، رشط أن يكون هذا التعيني مصحواًب ابإلعالن املطلوب.24القاعدة 

ن الطلب ادلويل قد قدمه املودع إذا اك ]الطلب ادلويل اذلي ال يعترب طلبًا دوليًا[ (7)
(، 1)6للمكتب ادلويل مبارشة، أو مل يكن مس توفياً للرشط املطلوب بناء عىل أحاكم القاعدة 

 فإنه ال يعترب طلباً دولياً، وجيب رّده إىل املرسل.
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 12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

املكتب ادلويل أن الرشوط احملددة يف القاعدة إذا رأى   )أ(  ]اقرتاح التصنيف[ (1)
" ليست مس توفاة، وجب عليه أن يقرتح بنفسه تصنيف وجتميع السلع واخلدمات، 13()أ("4)9

 ويبلغ اقرتاحه ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته.

جيب أن يبني أيضاً يف التبليغ عن الاقرتاح مبلغ الرسوم الواجب تسديدها،  )ب(
 ء، بسبب التصنيف والتجميع املقرتحني.عند الاقتضا

جيوز ملكتب املنشأ أن يبلغ رأيه بشأن التصنيف   ]اختالف الرأي بشأن الاقرتاح[ (2)
 والتجميع املقرتحني للمكتب ادلويل، خالل ثالثة أشهر من اترخي تبليغه ابالقرتاح.

نيف والتجميع إذا مل يرسل مكتب املنشأ أي رأي بشأن التص   ]التذكري ابالقرتاح[ (3)
()أ(، وجب عىل املكتب 1املقرتحني خالل شهرين من اترخي اإلبالغ املشار إليه يف الفقرة )

ادلويل أن يرسل إىل مكتب املنشأ واملودع إشعاراً يذكرهام فيه ابالقرتاح. وال يؤثر إرسال هذا 
 (.2اإلشعار يف همةل األشهر الثالثة املشار إلهيا يف الفقرة )

إذا ُسب املكتب ادلويل اقرتاحه، استناداً إىل الرأي املبلغ هل   قرتاح[]ُسب الا (4)
 (، وجب عليه أن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأ واملودع يف الوقت ذاته.2بناء عىل الفقرة )

إذا عّدل املكتب ادلويل اقرتاحه، استناداً إىل الرأي املبلغ هل بناء   ]تعديل الاقرتاح[ (5)
وجب عليه أن يبلغ هذا التعديل ملكتب املنشأ، فضاًل عن أي تغيري قد ينجم (، 2عىل الفقرة )

 ()ب(، ويبلغ ذكل للمودع يف الوقت ذاته.1عن ذكل يف مبلغ الرسوم املوحّض يف الفقرة )

إذا أكّد املكتب ادلويل اقرتاحه عىل الرمغ من الرأي املشار إليه   ]تأكيد الاقرتاح[ (6)
 أن يبلغ ذكل ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته. (، وجب عليه2يف الفقرة )

(، فإن 2إذا مل يبلغ أي رأي للمكتب ادلويل بناء عىل أحاكم الفقرة )  )أ(  ]الرسوم[ (7)
()ب( جيب تسديده خالل أربعة أشهر من اترخي اإلبالغ املشار 1املبلغ املشار إليه يف الفقرة )

لب ادلويل مرتواكً، ووجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ()أ(، وإال اعترب الط1إليه يف الفقرة )
 ذكل ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته.
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(، فإن املبلغ املشار إليه 2إذا ُأبلغ رأي للمكتب ادلويل بناء عىل أحاكم الفقرة ) )ب(
 ( عند الاقتضاء جيب تسديده خالل ثالثة أشهر من التارخي5()ب( أو يف الفقرة )1يف الفقرة )

( حسب 6( أو )5اذلي أبلغ فيه املكتب ادلويل تعديل اقرتاحه أو تأكيده بناء عىل أحاكم الفقرة )
احلال، وإال اعترب الطلب ادلويل مرتواكً، ووجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل ملكتب 

 املنشأ وللمودع يف الوقت ذاته.

(، وُسب املكتب 2إذا ُأبلغ رأي للمكتب ادلويل بناء عىل أحاكم الفقرة ) )ج(
(، فإن املبلغ املشار إليه يف 4ادلويل اقرتاحه استناداً إىل هذا الرأي، ووفقاً ألحاكم الفقرة )

 ()ب( ال يكون مس تحقاً.1الفقرة )

(، وجب عىل 7اعُترب الطلب ادلويل مرتواكً وفقاً ألحاكم الفقرة ) إذا  ]رد الرسوم[ (8)
املكتب ادلويل أن يرّد الرسوم املسددة عن هذا الطلب إىل الطرف اذلي دفعها، بعد خصم 

من جدول  1.1.3أو  1.1.2أو  1.1.1مبلغ يعادل نصف الرمس األسايس املشار إليه يف البنود 
 الرسوم.

عىل املكتب ادلويل أن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب   [صحفص اإلنقا] ()اثنياً (8)
(، مع ما يلزم من تبديل. وإذا مل يس تطع املكتب 6( إىل )2()أ( و)1) ادلويل، تطبيقاً للفقرات

ادلويل جتميع السلع واخلدمات املذكورة يف اإلنقاص مضن أصناف التصنيف ادلويل للسلع 
(، حسب 6( إىل )1املعين، كام هو معّدل وفقا للفقرات )واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل 

احلال، وجب عليه أن يصدر خمالفة. ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أشهر 
 من اترخي اإلخطار هبا، فإن اإلنقاص يعترب عىل أنه ال حيتوي عىل السلع واخلدمات املعنية.

لعالمة تبعاً للتصنيف والتجميع الذلين تسجل ا  ]التصنيف املوحّض يف التسجيل[ (9)
 يراهام املكتب ادلويل حصيحني، رشط استيفاء الطلب ادلويل للرشوط املطلوبة األخرى.

 13القاعدة 
 السلع واخلدمات اخملالفات املتعلقة ببيان

إذا رأى املكتب ادلويل أن بعض   ]تبليغ املكتب ادلويل عن خمالفة ملكتب املنشأ[ (1)
مات مبينة يف الطلب ادلويل ألغراض التصنيف بلكمة غامضة للغاية، أو غري قابةل السلع واخلد

للفهم أو غري حصيحة من الناحية اللغوية، وجب عليه أن يبلغ ذكل ملكتب املنشأ وللمودع يف 
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الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ادلويل أن يقرتح يف التبليغ ذاته لكمة بديةل أو يقرتح إلغاء اللكمة 
 .اخملالفة

جيوز ملكتب املنشأ أن يقدم اقرتاحاً يس هتدف   )أ(  ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
 (.1تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ املشار إليه يف الفقرة )

إذا مل يقدم أي اقرتاح مقبول للمكتب ادلويل بغية تصحيح اخملالفة يف املهةل  )ب(
الفرعية )أ(، وجب عىل املكتب ادلويل أن يذكر يف التسجيل ادلويل اللكمة  املوحضة يف الفقرة

املتضمنة يف الطلب ادلويل، رشط أن يكون مكتب املنشأ قد حدد الصنف اذلي ينبغي أن 
تصنف فيه هذه اللكمة. وجيب أن حيتوي التسجيل ادلويل عىل بيان يفيد أن اللكمة املذكورة، 

غامضة للغاية ألغراض التصنيف أو غري مفهومة أو غري حصيحة حسب رأي املكتب ادلويل، يه 
من الناحية اللغوية، حسب احلال. وإذا مل حيدد مكتب املنشأ أي صنف، وجب عىل املكتب 

 ذاته. ادلويل أن يلغي هذه اللكمة تلقائياً، ويبلغ ذكل ملكتب املنشأ وللمودع يف الوقت

 الفصل الثالث
 التسجيل ادلويل

 14القاعدة 
 تسجيل العالمة يف السجل ادلويل

إذا رأى املكتب ادلويل أن الطلب ادلويل   ]تسجيل العالمة يف السجل ادلويل[ (1)
يس تويف الرشوط املطلوبة، وجب عليه أن يسجل العالمة يف السجل ادلويل، ويبلغ التسجيل 

شهادة إىل صاحب ادلويل ملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة، ويبلغ ذكل ملكتب املنشأ، ويرسل 
التسجيل ادلويل. وجيب إرسال الشهادة إىل صاحب التسجيل ادلويل عرب مكتب املنشأ إذا 

 رغب مكتب املنشأ يف ذكل وأخطر املكتب ادلويل برغبته.

 جيب أن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما يأيت:  ]حمتوايت التسجيل[ (2)

اء أي مطالبة ابألولوية لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل، ابس تثن "1"
" إذا اكن اترخي اإليداع السابق يس بق اترخي التسجيل 4()أ("4)9بناء عىل أحاكم القاعدة 

 ادلويل بأكرث من س تة أشهر،
 اترخي التسجيل ادلويل، "2"
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 رمق التسجيل ادلويل، "3"
إذا اكن جيوز تصنيف العالمة وفقاً للتصنيف ادلويل للعنارص التصويرية،  "4"

مل يش متل الطلب ادلويل عىل إعالن يفيد أن املودع يرغب يف أن تعترب العالمة كعالمة وما 
 ذات حروف معيارية، الرموز ذات الصةل هبذا التصنيف واليت حيددها املكتب ادلويل،

ابلنس بة إىل لك طرف متعاقد معني، بيان يوحض ما إذا اكن طرفاً متعاقداً  "5"
 فاً متعاقداً معيناً بناء عىل الربوتوكول،معيناً بناء عىل الاتفاق أو طر 

" بشأن ادلوةل 1()ز("5)9البياانت املرفقة ابلطلب ادلويل وفقا للقاعدة  "6"
العضو أو ادلول األعضاء اليت جُسزلت فهيا أو ابلنس بة إلهيا عالمة سابقة مطالٌب بأقدميهتا والتارخي 

  التسجيل املعين.اذلي بدأ فيه رساين تسجيل تكل العالمة السابقة ورمق

 15القاعدة 
 اترخي التسجيل ادلويل

إذا اكن الطلب ادلويل اذلي تسلمه   ]اخملالفات املؤثرة يف اترخي التسجيل ادلويل[ (1)
 املكتب ادلويل ال حيتوي عىل لك العنارص التالية:

بياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية املودع، وتكون اكفية لالتصال به أو  "1"
 وجد،بوكيهل، إن 

 األطراف املتعاقدة املعينة، "2"
 صورة مس تنسخة عن العالمة، "3"
 بيان السلع واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمة، "4"

وجب أن يؤرخ التسجيل ادلويل يف التارخي اذلي وصلت فيه آخر العنارص الناقصة إىل املكتب 
ادلويل خالل همةل الشهرين املشار ادلويل. أما إذا وصلت آخر العنارص الناقصة إىل املكتب 

( من الربوتوكول، فإن التسجيل ادلويل يؤرخ 4)3( من الاتفاق أو يف املادة 4)3إلهيا يف املادة 
يف التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأ الطلب ادلويل املعيب أو يفرتض أنه تسلمه فيه كام هو 

 (.1)11منصوص عليه يف القاعدة 

يكون للتسجيل ادلويل، يف أية حاةل   ادلويل يف حاالت أخرى[]اترخي التسجيل  (2)
 ( من الربوتوكول.4)3( من الاتفاق واملادة 4)3أخرى، التارخي احملدد وفقا للامدة 
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 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأ عىل األطراف املتعاقدة

 وتؤثر يف التسجيالت ادلولية

 16القاعدة 
 إماكنية اإلخطار ابلرفض املؤقت

 ()ج( من الربوتوكول2)5عىل أساس اعرتاض بناء عىل املادة 

متةل وهمةل اإلخطار ابلرفض املؤقت عىل أساس  (1) ]املعلومات املتعلقة ابالعرتاضات احمل
()ب( من الربوتوكول، إذا اتضح أن همةل 1)()سادساً 9مع مراعاة أحاكم املادة   )أ(  اعرتاض[

ني طرف متعاقد أصدر إعالاًن مبوجب املادة الاعرتاض عىل تسجيل دويل ورد فيه تعي
()ب( و)ج(، امجلةل األوىل، من الربوتوكول ستنقيض قبل أن ميكن إخطار املكتب ادلويل 2)5

بأي رفض مؤقت عىل أساس اعرتاض يتعني إخطار املكتب ادلويل به يف غضون املهةل اليت 
مكتب هذا الطرف املتعاقد أن ()ب(، وجب عىل 2)5شهراً واملشار إلهيا يف املادة  18مدهتا 

 خيطر املكتب ادلويل برمق ذكل التسجيل ادلويل وامس صاحب ذكل التسجيل.

إذا اكن اترخي بدء همةل الاعرتاض وانقضاهئا معروفني وقت تبليغ املعلومات  )ب(
يكن  املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ(، فإن هذين التارخيني جيب بياهنام يف اإلبالغ. أما إذا مل

هذان التارخيان معروفني بعد يف هذا الوقت، فإهنام جيب أن يبلغا للمكتب ادلويل فور أن 
 .1يصبحا معروفني

إذا اكنت الفقرة الفرعية )أ( منطبقة، وأبلغ املكتب املشار إليه يف تكل الفقرة  )ج(
يف الفقرة الفرعية  شهراً واملشار إلهيا 18الفرعية املكتب ادلويل، قبل انقضاء املهةل اليت مدهتا 

ذاهتا، أن همةل إيداع الاعرتاضات تنقيض خالل الثالثني يوماً السابقة النقضاء همةل الامثنية عرش 
شهراً، وإماكنية إيداع اعرتاضات خالل هذه األايم الثالثني، جاز إخطار املكتب ادلويل برفض 

شهر من اترخي إيداع مؤقت يستند إىل اعرتاض موَدع خالل هذه األايم الثالثني، خالل 
 الاعرتاض.

                                                           
ابعامتد هذا احلمك، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أنه جيوز للمكتب أن يبلّغ فقط اترخي بدء همةل  1

 الاعرتاض إذا اكنت همةل الاعرتاض قابةل للمتديد.
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عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل ادلويل املعلومات   ]تدوين املعلومات ونقلها[ (2)
 (، وينقلها إىل صاحب التسجيل ادلويل.1اليت يتسلمها بناء عىل الفقرة )

 17القاعدة 
 الرفض املؤقت

جيوز أن يشمل لك إخطار برفض مؤقت إعالان   )أ(  ]اإلخطار برفض مؤقت[ (1)
يذكر األس باب اليت يستند إلهيا املكتب صاحب اإلخطار العتبار أن من غري املمكن منح امحلاية 
يف الطرف املتعاقد املعين )"الرفض املؤقت التلقايئ"( أو إعالان بأن من غري املمكن منح امحلاية 

قد أودع )"الرفض املؤقت عىل أساس اعرتاض"( أو  يف الطرف املتعاقد املعين ألن اعرتاضاً 
 الك اإلعالنني. 

جيب أن يتعلق اإلخطار برفض مؤقت بتسجيل دويل واحد، كام جيب أن  )ب(
 يكون مؤرخاً وموقعاً من املكتب صاحب اإلخطار.

 جيب أن يتضمن اإلخطار برفض مؤقت أو يوحض ما يأيت:  ]حمتوايت اإلخطار[ (2)

 أجرى اإلخطار،املكتب اذلي  "1"
رمق التسجيل ادلويل، ومن األفضل أن يكون مصحواب ببياانت أخرى  "2"

تسمح بتحديد التسجيل ادلويل، مثل العنارص اللفظية يف العالمة أو رمق الطلب األسايس أو 
 التسجيل األسايس،

 ]حتذف[ "3"
لك األس باب اليت يستند إلهيا الرفض املؤقت، مصحوبة ابإلشارة إىل  "4"

 حاكم األساس ية املعنية من القانون،األ
إذا اكنت األس باب اليت يستند إلهيا الرفض املؤقت تشري إىل عالمة  "5"

اكنت حمل طلب أو تسجيل يبدو أنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل، 
)إن وجدا(، وامس اترخي ورمق اإليداع، واترخي األولوية )عند الاقتضاء(، واترخي التسجيل ورمقه 

صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، وصورة مس تنسخة عن هذه العالمة األوىل، وكذكل قامئة 
بلك السلع واخلدمات أو السلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أو يف التسجيل املتعلق 

لب أو التسجيل هبذه العالمة األوىل، علامً بأنه جيوز حترير هذه القامئة ابللغة اليت حرر هبا الط
 املذكور،
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أن األس باب اليت يستند إلهيا الرفض املؤقت تتعلق بلك السلع  "6"
 واخلدمات، أو بياان ابلسلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت أو اليت ال يتعلق هبا،

املهةل املتاحة يف حدود املعقول حسب ظروف احلال لتقدمي الامتس إلعادة  "7"
التلقايئ أو الرفض املؤقت عىل أساس اعرتاض أو الطعن فيه ولتقدمي رد  حفص الرفض املؤقت

عىل الاعرتاض، حسب احلال، مع بيان، إن أمكن، ابلتارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة، 
وكذكل السلطة اليت ينبغي أن يقدم إلهيا هذا الالامتس إلعادة الفحص أو الطعن أو الرد، مع 

ورة بتقدمي الامتس إعادة الفحص أو الطعن عن طريق وكيل يكون هل بيان الالزتام عند الرض 
 عنوان يف أرايض الطرف املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض.

إذا اكن رفض   ]متطلبات إضافية بشأن اإلخطار برفض مؤقت يستند إىل اعرتاض[( 3)
طار جيب أال امحلاية املؤقت يستند إىل اعرتاض، أو إىل اعرتاض وأس باب أخرى، فإن اإلخ

( حفسب، بل جيب أن يبني ذكل أيضاً، فضاًل عن امس 2يس تويف الرشوط املطلوبة يف الفقرة )
"، فإن املكتب صاحب اإلخطار جيب 5("2املعرتض وعنوانه. وعىل الرمغ من أحاكم الفقرة )

د إىل أن يبلغ أيضاً قامئة السلع واخلدمات اليت يستند إلهيا الاعرتاض إذا اكن الاعرتاض يستن
عالمة اكنت حمل طلب أو تسجيل، كام جيوز هل أن يبلغ القامئة الاكمةل للسلع واخلدمات الواردة 
يف هذا الطلب السابق أو يف هذا التسجيل السابق، علامً بأنه جيوز حترير هاتني القامئتني ابللغة 

 اليت حرر هبا الطلب السابق أو التسجيل السابق.

عىل املكتب ادلويل أن يدّون الرفض   ]التدوين؛ إرسال صور عن اإلخطارات[ (4)
املؤقت يف السجل ادلويل مصحواًب ابلبياانت الواردة يف اإلخطار، ومع بيان التارخي اذلي أرسل 
فيه اإلخطار إىل املكتب ادلويل أو اذلي اعترب أنه أرسل فيه بناء عىل أحاكم القاعدة 

ورة منه إىل مكتب املنشأ، إذا أخطر ذكل املكتب املكتب ادلويل ()د(، وأن يرسل ص1)18
 برغبته يف تسمل تكل الصور، وإىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.

 ]حتذف[  )أ(  ]إعالانت بشأن إماكنية إعادة الفحص[ (5)

 ]حتذف[ )ب(

 ]حتذف[ )ج(

 يف إعالن وفقا لقانون جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام مبا ييل )د(
 الطرف املتعاقد املذكور:
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أن أي رفض مؤقت مت إخطار املكتب ادلويل به هو موضع إعادة حفص  "1"
 يطلهبا، دلى املكتب املذكور، سواء اكن صاحب التسجيل ادلويل قد طلب إعادة الفحص أو مل

إعادة حفص وأن من اجلائز أن يكون القرار املتخذ بشأن إعادة حفص موضع  "2"
 أخرى أو طعن أمام املكتب.

ويف حال تطبيق هذا اإلعالن ومل يكن املكتب قادرا عىل تبليغ القرار املذكور مبارشة لصاحب 
( 2)()اثلثاً 18التسجيل ادلويل املعين، جيب عىل املكتب أن يرسل البيان املشار إليه يف القاعدة 

كور، حىت إذا مل تكن لك اإلجراءات اليت تبارش ( إىل املكتب ادلويل فور اختاذ القرار املذ3أو )
دلى املكتب املذكور فامي يتعلق حبامية العالمة قد متت. وجيب إرسال أي قرار آخر يؤثر يف 

 (.4)()اثلثاً 18حامية العالمة إىل املكتب ادلويل وفقا للقاعدة 

قانون الطرف جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أن خيطر املدير العام يف إعالن بأن  )ه(
املتعاقد املذكور يقيض بأالّ يكون أي رفض مؤقت تلقايئ مت إخطار املكتب ادلويل به قابال 
إلعادة الفحص أمام املكتب املذكور. ويف حال تطبيق ذكل اإلعالن، يعترب لك إخطار تلقايئ 

" أو 2("2)()اثلثاً 18برفض مؤقت من جانب املكتب املذكور كام لو اكن يشمل بياان وفقا للقاعدة 
(3.) 

 ]حتذف[ (6)

 18القاعدة 
 إخطارات الرفض املؤقت اخملالفة لألصول

ال جيوز للمكتب ادلويل أن يعترب   )أ(  ]الطرف املتعاقد املعني بناء عىل الاتفاق[ (1)
إخطارا برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني بناء عىل الاتفاق مبثابة إخطار من 

 القبيل ذكل

يتضمن أي رمق لتسجيل دويل، ما مل تسمح بعض البياانت األخرى إذا مل  "1"
 الواردة يف اإلخطار بتحديد التسجيل ادلويل،

 أو إذا مل يوحض أي سبب للرفض، "2"
أو إذا أرسل يف وقت متأخر إىل املكتب ادلويل، أي بعد انقضاء س نة  "3"

سجيل ادلويل، علامً بأن هذا عىل اترخي تدوين التسجيل ادلويل أو تدوين التعيني الالحق للت 
 التارخي هو التارخي ذاته اذلي أرسل فيه اإلخطار ابلتسجيل ادلويل أو ابلتعيني الالحق.
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إذا اكنت أحاكم الفقرة الفرعية )أ( منطبقة، وجب عىل املكتب ادلويل أن  )ب(
صاحب يرسل مع ذكل صورة عن اإلخطار إىل صاحب التسجيل ادلويل، ويبلغ يف الوقت ذاته 

التسجيل ادلويل واملكتب اذلي أرسل اإلخطار ابلرفض املؤقت أنه ال يعترب هذا اإلخطار 
 كإخطار ابلرفض، ويوحض أس باب ذكل.

 إذا مل يكن اإلخطار  )ج(

 2 موقعاً ابمس املكتب اذلي بلّغه، أو يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة "1"
 (،2)6أو الرشط املطلوب يف القاعدة 

توي عند الاقتضاء عىل أية بياانت تفصيلية عن العالمة اليت يبدو أو حي  "2"
 ((،3" و)5("2)17أهنا تتنازع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل )القاعدة 

 "،6("2)17أو يس تويف رشوط القاعدة  "3"
 "،7("2)17أو يس تويف رشوط القاعدة  "4"
 ]حتذف[ "5"
وعنوان املعرتض أو عىل بيان السلع أو حيتوي عند الاقتضاء عىل امس  "6"

 ((،3)17واخلدمات اليت يستند إلهيا الاعرتاض )القاعدة 

وجب عىل املكتب ادلويل أن يدّون الرفض املؤقت يف السجل ادلويل ابلرمغ من ذكل، إال يف 
حال تطبيق الفقرة الفرعية )د(. وعليه أن يدعو املكتب اذلي بلغ الرفض املؤقت إىل إرسال 

مصحح خالل شهرين من اترخي ادلعوة إىل ذكل، ويرسل إىل صاحب التسجيل ادلويل إخطار 
 املعين. صوراً عن اإلخطار اخملالف لألصول، وعن ادلعوة املرسةل إىل املكتب

"، ال يدّون الرفض 7("2)17إذا مل يكن اإلخطار يس تويف رشوط القاعدة  )د(
ار مصحح خالل املهةل املشار إلهيا يف املؤقت يف السجل ادلويل. ومع ذكل، إذا ُأرسل إخط

من الاتفاق، كام لو اكن قد أرسل إىل املكتب  5الفقرة الفرعية )ج(، فإنه يعترب، ألغراض املادة 
ادلويل يف التارخي اذلي أرسل فيه اإلخطار اخملالف لألصول. أما إذا مل يصحح اإلخطار يف هذه 

 هذه احلاةل األخرية، عىل املكتب ادلويل أن يبلغ املهةل، فإنه ال يعترب إخطاراً برفض مؤقت. ويف
يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أرسل اإلخطار أنه ال يعترب هذا 

 اإلخطار إخطاراً برفض مؤقت، ويبني أس باب ذكل.
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جيب أن تبنّي يف لك إخطار مصحح همةل جديدة تكون معقوةل حسب ظروف  )ه(
إلعادة حفص الرفض املؤقت التلقايئ أو الرفض املؤقت عىل أساس اعرتاض احلال لتقدمي الامتس 

أو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض، حسب احلال، مع بيان ابلتارخي اذلي تنقيض فيه 
 املهةل املذكورة إن أمكن، إذا اكن القانون املطبق يسمح بذكل.

مصحح إىل صاحب جيب عىل املكتب ادلويل أن يرسل صورة عن أي إخطار  )و(
 التسجيل ادلويل.

( أيضاً 1تنطبق أحاكم الفقرة )  )أ(  ]الطرف املتعاقد املعني بناء عىل الربوتوكول[ (2)
يف حاةل إخطار برفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني بناء عىل الربوتوكول، علامً بأن 

()أ( أو بناء 2)5ء عىل أحاكم املادة " يه املهةل املطبقة بنا3()أ("1املهةل املشار إلهيا يف الفقرة )
" من الربوتوكول، رشط مراعاة أحاكم املادة 2()ب( أو )ج("2)5عىل أحاكم املادة 

 ()ب( من الربوتوكول.1)()سادساً 9

()أ( ملعرفة ما إذا متت مراعاة املهةل اليت جيب قبل 1تطبق أحاكم الفقرة ) )ب(
 قد قدم للمكتب ادلويل املعلومات املشار إلهيا انقضاهئا أن يكون مكتب الطرف املتعاقد املعين

" من الربوتوكول. وإذا قدمت هذه املعلومات بعد انقضاء هذه املهةل، فإهنا 1()ج("2)5يف املادة 
 تعترب كام لو اكنت مل تقدم، وعىل املكتب ادلويل أن يبلّغ ذكل للمكتب املعين.

بناء عىل أحاكم املادة إذا أجري اإلخطار برفض مؤقت عىل أساس اعرتاض  )ج(
" من الربوتوكول، فإن 1()ج("2)5" من الربوتوكول دون استيفاء رشوط املادة 2()ج("2)5

هذا اإلخطار ال يعترب إخطاراً برفض مؤقت. ويف هذه احلاةل، عىل املكتب ادلويل أن يرسل 
ه ابلرمغ من ذكل صورة عن اإلخطار إىل صاحب التسجيل ادلويل، ويبلغ يف الوقت ذات

لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أرسل اإلخطار أنه ال يعترب هذا اإلخطار إخطاراً 
 برفض مؤقت، ويبني أس باب ذكل.

 ()اثنياً 18القاعدة 
 الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد معنّي 

  ]الفحص التلقايئ مس تمكل لكن الاعرتاض أو املالحظات من الغري ال تزال ممكنة[ (1)
جيوز للمكتب اذلي مل يبلّغ أي إخطار ابلرفض املؤقت، يف حدود املهةل املطبقة بناء عىل   )أ(

()أ( أو )ب( من الربوتوكول، أن يرسل إىل املكتب 2)5( من الاتفاق أو املادة 2)5املادة 
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ادلويل بياان يفيد بأن الفحص اذلي أجراه املكتب تلقائيا قد اس تمكل وأنه مل جيد أس بااب للرفض 
لكن حامية العالمة ال تزال موضع اعرتاض أو مالحظات من الغري، مع بيان املهةل اليت جيوز و 

 .2فهيا إيداع تكل الاعرتاضات أو املالحظات

جيوز للمكتب اذلي بلّغ إخطارا ابلرفض املؤقت أن يرسل إىل املكتب ادلويل  )ب(
ية العالمة ال تزال موضع اعرتاض بياان يفيد بأن الفحص اذلي أجراه تلقائيا قد اس تمكل ولكن حام

 أو مالحظات من الغري، مع بيان املهةل اليت جيوز فهيا إيداع تكل الاعرتاضات أو املالحظات.

عىل املكتب ادلويل   ]التدوين وإبالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ[ (2)
ذكل لصاحب أن يدّون أي بيان يس تلمه بناء عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل، ويبلغ 

زغ، أو من املمكن نسخه، يف شلك وثيقة حمّددة،  التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد بل
 فعليه أن ينقل نسخة عن تكل الوثيقة إىل صاحب التسجيل ادلويل.

 ()اثلثاً 18القاعدة 
 البّت الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معنّي 

يف حال اكنت   3تبليغ أي إخطار ابلرفض املؤقت[]بيان مبنح امحلاية يف حال عدم  (1)
( من 2)5لك اإلجراءات أمام املكتب قد اس تمكلت، قبل انقضاء املهةل املطبقة بناء عىل املادة 

()أ( أو )ب( أو )ج( من الربوتوكول، ومل يكن للمكتب أي سبب لرفض 2)5الاتفاق أو املادة 
إىل املكتب ادلويل، يف أقرب وقت ممكن وقبل امحلاية، فإنه يتعني عىل ذكل املكتب أن يرسل 

 .4انقضاء تكل املهةل، بياان مبنح امحلاية للعالمة موضع التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املعين

(، 3ما مل يرسل بياان بناء عىل الفقرة )  ]بيان مبنح امحلاية عقب الرفض املؤقت[ (2)
املؤقت، فور أن تُس تمكل لك اإلجراءات دليه يتعني عىل املكتب اذلي يبلّغ إخطارا ابلرفض 

 فامي يتعلق حبامية العالمة، أن يرسل إىل املكتب ادلويل أحد البيانني التاليني:

                                                           
 مدريد:بيان تفسريي أقّرته مجعية احتاد  2

إال عىل األطراف املتعاقدة اليت ينص  ()اثنياً 18"ال تطبّق اإلشارات إىل مالحظات الغري يف القاعدة 
 ترشيعها عىل تكل املالحظات".

( من هذه القاعدة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أنه يف حال تطبيق القاعدة 2( و)1ابعامتد الفقرتني ) 3
 س يخضع دلفع القسط الثاين من الرمس.(، فإن منح امحلاية 3)34

( من هذه القاعدة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أنه يف حال تطبيق القاعدة 2( و)1ابعامتد الفقرتني ) 4
 (، فإن منح امحلاية س يخضع دلفع القسط الثاين من الرمس.3)34
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بياان مفاده أن الرفض املؤقت قد ُُسب وأن امحلاية قد ُمنحت للعالمة  "1"
 ا امحلاية،يف الطرف املتعاقد املعين ابلنس بة إىل مجيع السلع واخلدمات اليت ُطلبت له

أو بياان حيّدد السلع واخلدمات اليت ُمنحت لها حامية العالمة يف الطرف  "2"
 املتعاقد املعين.

يتعني عىل املكتب اذلي يكون قد أرسل إىل املكتب   ]تأكيد الرفض املؤقت اللكي[ (3)
حبامية  ادلويل إخطارا ابلرفض املؤقت اللكي، فور أن تُس تمكل لك اإلجراءات دليه فامي يتعلق

العالمة وبعد أن يكون املكتب قد قّرر تأكيد رفض حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين 
 ذكل. ابلنس بة إىل مجيع السلع واخلدمات، أن يرسل إىل املكتب ادلويل بياان يفيد

يف حال عدم إرسال إخطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقة بناء   ]قرار جديد[ (4)
( من الاتفاق أو املادة ذاهتا من الربوتوكول، أو يف حال اكن للقرار اجلديد املُتخذ 2)5عىل املادة 

( أو الفقرة 1من قبل املكتب أو اإلدارة أثر يف حامية العالمة بعد إرسال بيان بناء عىل الفقرة )
(، يتعنّي عىل املكتب، يف حدود علمه بذكل القرار ودون اإلخالل ابلقاعدة 3فقرة )( أو ال2)

بنّي فيه وضع العالمة و، حسب الاقتضاء، ي ، أن يرسل إىل املكتب ادلويل بياان آخر 19
 .5السلع واخلدمات اليت من أجلها حُتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعين

عىل املكتب ادلويل أن   ل ادلويل ونقل النسخ[]التدوين وإبالغ صاحب التسجي (5)
يدّون أي بيان يس تلمه بناء عىل هذه القاعدة يف السجل ادلويل، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل 
زغ، أو من املمكن نسخه، يف شلك وثيقة حمّددة، فعليه أن  ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد بل

 ويل.ينقل نسخة عن تكل الوثيقة إىل صاحب التسجيل ادل

 19القاعدة 
 اإلبطال دلى أطراف متعاقدة معيّنة

ُأبطلت اآلاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف أرايض  إذا  ]مضمون اإلخطار ابإلبطال[ (1)
( من الربوتوكول، 6)5( من الاتفاق أو املادة 6)5طرف متعاقد معني، بناء عىل أحاكم املادة 

ومل يَعد من اجلائز أن يكون اإلبطال حمل طعن، وجب عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي 
                                                           

 بيان تفسريي أقّرته مجعية احتاد مدريد: 5
( إىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا 4)(لثاً )اث18"اإلشارة يف القاعدة 

املكتب ذكل القرار اجلديد، يف حال الرفض اللكي مثال، ابلرمغ من أن يكون املكتب قد أفاد بأن 
 اإلجراءات املبارشة أمامه قد اس تمكلت."
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ويل بذكل، وجيب أن يتضمن اإلخطار أو نطقت سلطته اخملتصة ابإلبطال أن خيطر املكتب ادل
 يبني فيه ما ييل:

 السلطة اليت نطقت ابإلبطال، "1"
 أن اإلبطال ال جيوز أن يكون حمل طعن، "2"
 رمق التسجيل ادلويل، "3"
 امس صاحب التسجيل ادلويل، "4"
إذا مل يتعلق اإلبطال بلك السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت مشلها  "5"

 ابإلبطال أو تكل اليت مل يشملها النطق ابإلبطال،النطق 
 اترخي النطق ابإلبطال، وكذكل اترخي نفاذه إن أمكن. "6"

عىل   )أ(  ]تدوين اإلبطال وإبالغه لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب املعين[ (2)
ار املكتب ادلويل أن يدّون اإلبطال يف السجل ادلويل، مصحواًب ابلبياانت الواردة يف اإلخط

ابإلبطال، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل. وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ املكتب اذلي بلّغ 
إخطار اإلبطال التارخي اذلي مت فيه تدوين اإلبطال يف السجل ادلويل إذا طلب ذكل املكتب 

 احلصول عىل تكل املعلومة.

املكتب ادلويل ويتعني تدوين اإلبطال اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه  )ب(
 إخطارا ابستيفاء املتطلبات املطبقة.

 20القاعدة 
 تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل

 يف الترصف فيه

جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد   )أ(  ]تبليغ املعلومات[ (1)
 اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل أن يبلغ املكتب ادلويل أن حق صاحب التسجيل

ادلويل يف الترصف ابلتسجيل ادلويل قد مت تقييده ويبني األطراف املتعاقدة املعنية 
 الاقتضاء. عند

جيوز ملكتب أي طرف متعاقد معني أن يبلغ املكتب ادلويل أن حق صاحب  )ب(
ن يف أرايض هذا الطرف املتعاقد.  التسجيل ادلويل يف الترصف يف تسجيهل قد دوز
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املعلومات املقدمة وفقا للفقرة الفرعية )أ( أو )ب( عبارة عن جيب أن تكون  )ج(
 ملخص للوقائع الرئيس ية املتعلقة ابلتقييد.

( أن 1إذا ُأبلغ املكتب ادلويل وفقاً ألحاكم الفقرة )  ]ُسب التقييد جزئيًا أو لكيًا[ (2)
حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف يف تسجيهل مدّون، وجب عىل مكتب الطرف 

 التقييد. تعاقد اذلي أبلغ عن ذكل أن يبلغ للمكتب ادلويل أيضاً لك ُسب جزيئ أو لكي لهذاامل 

عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل ادلويل املعلومات املبلغة   )أ(  ]التدوين[ (3)
(، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ومكتب الطرف 2( و)1هل بناء عىل أحاكم الفقرتني )

 لصاح التسجيل ادلويل وملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة املعنية.املتعاقد 

( اعتبارا من 2( و)1يتعني تدوين املعلومات املبلغة بناء عىل أحاكم الفقرتني ) )ب(
 التارخي اذلي يتسلمها فيه املكتب ادلويل، رشيطة أن يس تويف التبليُغ املتطلبات املطبقة.

 ()اثنياً 20القاعدة 
 الرتاخيص

جيب تقدمي الامتس لتدوين ترخيص إىل املكتب   )أ(  ]الامتس لتدوين ترخيص[ (1)
م الالامتس صاحب التسجيل ادلويل أو  ادلويل عىل الاس امترة الرمسية املعنية وجيب أن يقدز
مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل أو مكتب طرف متعاقد 

 ن املكتب يقبل تقدمي ذكل الالامتس.يشمهل الرتخيص املمنوح إذا اك

 جيب أن يبنّي يف الالامتس ما ييل: )ب(

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  "1"
 امس صاحب التسجيل ادلويل، "2"
 امس املرخص هل وعنوانه، وفقا للتعلاميت اإلدارية، "3"
 األطراف املتعاقدة املعينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح، "4"
ممنوح ابلنس بة إىل لك السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل  أن الرتخيص "5"

ادلويل أو أن السلع واخلدمات املشموةل ابلرتخيص املمنوح مجمعة يف األصناف املناس بة من 
 التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات.

 جيوز أن يبنّي يف الالامتس ما ييل أيضا: )ج(
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اليت يكون املرخص هل إذا اكن املرخص هل خشصاً طبيعياً، ادلوةل  "1"
 مواطنهيا،  من

إذا اكن املرخص هل خشصاً معنواًي، الطبيعة القانونية ذلكل الكيان وادلوةل  "2"
 قانوهنا، وأية وحدة إقلميية يف تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظمي أوضاع ذكل الكيان بناء عىل

 ،أن الرتخيص يتعلق جبزء من أرايض الطرف املتعاقد املعنّي فقط "3"
 إذا اكن للمرخص وكيل، امس الوكيل وعنوانه، وفقا للتعلاميت اإلدارية، "4"
 6أن الرتخيص ترخيص اس تئثاري أو ترخيص حرصي، إن اكن كذكل، "5"
 مدة الرتخيص عند الاقتضاء. "6"

 جيب أن يوقع الالامتس صاحب التسجيل ادلويل واملكتب املقدم عربه. )د(

إذا مل يكن الامتس تدوين الرتخيص يس تويف   )أ(  ]الالامتس اخملالف لألصول[ (2)
()أ( و)ب( و)د(، وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر بذكل صاحب 1رشوط الفقرة )

 التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس إن وجد.

إذا مل تس تدرك اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي إقدام املكتب ادلويل عىل  )ب(
وجب اعتبار الالامتس مرتواك وعىل املكتب ادلويل أن خيطر بذكل ويف الوقت اإلخطار هبا، 

ذاته صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس إن وجد وأن يرّد أية رسوم مدفوعة 
 7إىل الطرف اذلي دفعها بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم املعنية املشار إلهيا يف البند 

 من جدول الرسوم.

إذا اكن الالامتس يس تويف رشوط الفقرة   )أ(  تدوين الرتخيص واإلخطار به[] (3)
()أ( و)ب( و)د(، وجب عىل املكتب ادلويل أن يدّون الرتخيص يف السجل ادلويل مع 1)

املعلومات الواردة يف الالامتس وأن خيطر بذكل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة املشموةل 
ويف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم  ابلرتخيص املمنوح ويبلغ ذكل

 الالامتس إن وجد.

                                                           
 بيان تفسريي أقرته مجعية احتاد مدريد: 6

" بأن 5()ج("1)()اثنياً 20الرتخيص يشمل البيان املنصوص عليه يف القاعدة  تدوينامتس "إذا مل يكن ال
 الرتخيص اس تئثاري أو حرصي، جاز اعتبار الرتخيص غري اس تئثاري."
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ويتعني تدوين الرتخيص اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل  )ب(
 الامتسا يس تويف املتطلبات املطبقة.

ة )ب(، يف حال تدوين مواصةل اإلجراءات الفرعي ةعىل الرمغ من أحاكم الفقر  )ج(
انقضاء املهةل الزمنية  اعتبارا من اترخي، يُدون الرتخيص يف السجل ادلويل ()اثنياً 5القاعدة  مبوجب

 )ب(.(.2املنصوص علهيا يف الفقرة )

( عىل لك الامتس 3( إىل )1تطبق الفقرات من ) ]تعديل تدوين الرتخيص أو إلغاؤه[ (4)
 لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه مع ما يلزم من تبديل.

جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أخطره املكتب   )أ(  ]إعالن انعدام أثر الرتخيص[ (5)
ادلويل بتدوين ترخيص بشأن ذكل الطرف املتعاقد أن يعلن أن ذكل التدوين ال يرتتب عليه 

 أي أثر يف الطرف املتعاقد املذكور.

 ييل:جيب أن يبنّي يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( ما  )ب(

 األس باب النافية ألي أثر لتدوين الرتخيص، "1"
إذا مل يكن اإلعالن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الرتخيص،  "2"

 السلع واخلدمات اليت ميسها اإلعالن أو السلع واخلدمات اليت ال ميسها اإلعالن،
 األحاكم األساس ية املعنية من القانون، "3"
 قابل إلعادة الفحص أو الطعن أو ليس قابال ذلكل.أن ذكل اإلعالن  "4"

جيب إرسال اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( إىل املكتب ادلويل قبل  )ج(
( إىل املكتب 3شهرا من التارخي اذلي أرسل فيه اإلخطار املشار إليه يف الفقرة ) 18انقضاء 

 املعين.

لسجل ادلويل أي إعالن جيرى وفقا جيب عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف ا )د(
للفقرة الفرعية )ج( وأن خيطر بذكل اجلهة اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص )أي صاحب 
التسجيل ادلويل أو املكتب(. ويتعني تدوين اإلعالن اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 

 ادلويل تبليغا يس تويف املتطلبات املطبقة.
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كتب ادلويل بأي قرار هنايئ يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة جيب إخطار امل  )ه(
الفرعية )ج(، وعىل املكتب ادلويل أن يدّون ذكل القرار يف السجل ادلويل وخيطر به اجلهة 

 اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص )أي صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب(.

تب عليه أي أثر يف طرف ]إعالن أن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ال يرت  (6)
جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ال ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات   )أ(  متعاقد[

التجارية أن خيطر املدير العام بأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ال يرتتب عليه أي أثر 
 يف ذكل الطرف املتعاقد.

قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص  )ب(
التجارية أن خيطر املكتب ادلويل بأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ال يرتتب عليه أي 
أثر يف ذكل الطرف املتعاقد، وذكل قبل التارخي اذلي تصبح فيه هذه القاعدة انفذة أو التارخي 

أو الربوتوكول. وجيوز ُسب ذكل اإلخطار اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد املذكور ملزتما ابالتفاق 
 7يف أي وقت.

 21القاعدة 
ميي  الاس تعاضة عن تسجيل وطين أو إقل

 بتسجيل دويل

إذا أخذ مكتب طرف متعاقد معني علامً يف جسهل، وفقاً ألحاكم املادة   ]اإلخطار[ (1)
الامتس قدمه صاحب التسجيل ( من الربوتوكول، إثر 2)()اثنياً 4( من الاتفاق أو املادة 2)()اثنياً 4

ادلويل مبارشة لهذا املكتب، بأنه اس تعيض عن تسجيل وطين أو إقلميي بتسجيل دويل، وجب 
 عىل املكتب املذكور أن خيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أن يبني يف هذا اإلخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

                                                           
 بيان تفسريي أقرته مجعية احتاد مدريد: 7

طرف املتعاقد اذلي ال ( حاةل اإلخطار اذلي يوهجه ال6)()اثنياً 20"تتناول الفقرة الفرعية )أ( من القاعدة 
تراخيص العالمات التجارية، وجيوز توجيه ذكل اإلخطار يف أي وقت. أما الفقرة  تدوينينص قانونه عىل 

تراخيص العالمات  تدوين)ب(، فتتناول حاةل اإلخطار اذلي يوهجه الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل 
الرتخيص يف السجل ادلويل. وال جيوز  تدوينل أثر التجارية ولكنه غري قادر يف الوقت الراهن عىل إعام

توجيه هذا اإلعالن األخري اذلي جيوز ُسبه يف أي وقت إال قبل أن تصبح هذه القاعدة انفذة أو قبل أن 
 يصبح الطرف املتعاقد ملزتما ابالتفاق أو الربوتوكول."
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السلع واخلدمات أو البعض مهنا إذا مل يتعلق الاستبدال سوى بإحدى  "2"
 الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل، هذه السلع واخلدمات،

اترخي اإليداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه، وعند الاقتضاء اترخي أولوية  "3"
 التسجيل الوطين أو اإلقلميي اذلي اس تعيض عنه ابلتسجيل ادلويل.

حقوق أخرى مكتس بة مبوجب ذكل التسجيل جيوز أن يش متل اإلخطار عىل معلومات عن أية 
 الوطين أو اإلقلميي، يف شلك متّفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعين.

عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل   )أ(  ]التدوين[ (2)
 (، ويبلغها لصاحب التسجيل ادلويل.1بناء عىل أحاكم الفقرة )

َّغة بناء عىل أحاكم الفقرة ) يتعني )ب( ( اعتبارا من التارخي 1تدوين البياانت املبل
 اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل إخطارا يس تويف املتطلبات املطبقة.

 ()اثنياً 21القاعدة 
 وقائع أخرى بشأن املطالبة ابألقدمية

ورد يف السّجل ادلويل تدوين مطالبة  إذا  ]الرفض الهنايئ للمطالبة ابألقدمية[ (1)
ابألقدمية ابلنس بة إىل تعيني منظمة متعاقدة، وجب عىل مكتب تكل املنظمة إخطار املكتب 

 ادلويل بأي قرار هنايئ برفض صالحية تكل املطالبة لكياً أو جزئياً.

ه إذا وّجه صاحب تسجيل دويل ورد في  ]املطالبة ابألقدمية بعد التسجيل ادلويل[ (2)
تعيني منظمة متعاقدة، إىل مكتب تكل املنظمة املتعاقدة، بناء عىل قانون تكل املنظمة، مطالبة 
بأقدمية عالمة سابقة أو أكرث مسجةل يف إحدى ادلول األعضاء يف تكل املنظمة أو ابلنس بة 

ن إلهيا، وجب عىل املكتب املعين، إذا قبل تكل املطالبة، أن خيطر املكتب ادلويل بقبولها وأ
 يبنّي ما ييل يف اإلخطار:

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  "1"
ادلوةل العضو أو ادلول األعضاء اليت مّت تسجيل العالمة السابقة فهيا أو  "2"

 ابلنس بة إلهيا، مع التارخي اذلي بدأ فيه رساين تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين.
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جيب عىل مكتب املنظمة املتعاقدة أن   قدمية[]قرارات أخرى تؤثر يف املطالبة ابأل (3)
خيطر املكتب ادلويل بأي قرار هنايئ آخر، مبا يف ذكل السحب والشطب، ممّا يؤثر يف مطالبة 

 ابألقدمية مّت تدويهنا يف السجل ادلويل.

جيب عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف   ]تدوين املعلومات يف السجل ادلويل[ (4)
 (.3) ( إىل1لومات الواردة يف اإلخطارات املوهجة بناء عىل الفقرات من )السّجل ادلويل املع

 22القاعدة 
 وقف آاثر الطلب األسايس

 أو التسجيل األسايس والتسجيل املرتتب عليه

]اإلخطار بوقف آاثر الطلب األسايس والتسجيل املرتتب عليه أو التسجيل  (1)
( من 4( و)3)6( من الاتفاق أو املادة 4و) (3)6إذا انطبقت أحاكم املادة   )أ(  األسايس[

الربوتوكول أو إذا انطبقت أحاكم هاتني املادتني، وجب عىل مكتب املنشأ أن خيطر املكتب 
 ادلويل بذكل، ويبني ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل، "1"
 امس صاحب التسجيل ادلويل، "2"
الوقائع والقرارات  الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف التسجيل األسايس، أو "3"

اليت تؤثر يف الطلب األسايس إذا اكن التسجيل ادلويل املعين يستند إىل طلب أسايس مل يرتتب 
عليه أي تسجيل، أو الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف التسجيل ادلويل إذا اكن ذكل التسجيل 

آاثر هذه الوقائع  يستند إىل طلب أسايس ترتب عليه تسجيل، فضاًل عن التارخي اذلي تبدأ فيه
 والقرارات،

إذا اكنت هذه الوقائع والقرارات ال تؤثر يف التسجيل ادلويل إال ابلنس بة  "4"
إىل بعض السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت تؤثر فهيا هذه الوقائع والقرارات أو تكل اليت 

 ال تؤثر فهيا هذه الوقائع والقرارات.

( من الاتفاق، أو إذا 4)6ار إلهيا يف املادة إذا بدأت أي دعوى قضائية مش )ب(
( من الربوتوكول، قبل 3)6" من املادة 3" أو "2" أو "1بدأ أي إجراء مشار إليه يف البند "

انقضاء فرتة مدهتا مخس س نوات، دون أن ينجم عن ذكل قبل انقضاء الفرتة املذكورة أي حمك 
ي قرار هنايئ مشار إليه يف امجلةل الثانية من ( من الاتفاق، أو أ4)6هنايئ مشار إليه يف املادة 
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( 3)6( من الربوتوكول، أو أي ُسب أو ختلٍّ مشار إلهيام يف امجلةل الثالثة من املادة 3)6املادة 
من الربوتوكول، وجب عىل مكتب املنشأ إذا اكن عىل عمل بذكل أن خيطر املكتب ادلويل بذكل 

 ذكورة.يف أرسع وقت ممكن قبل انقضاء الفرتة امل

بعدما تفيض ادلعوى القضائية أو اإلجراءات املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )ب(  )ج(
( من الاتفاق، أو إىل القرار الهنايئ املشار إليه يف 4)6إىل احلمك الهنايئ املشار إليه يف املادة 

لهيام يف امجلةل ( من الربوتوكول، أو إىل السحب أو التخيل املشار إ3)6امجلةل الثانية من املادة 
( من الربوتوكول، يتعني عىل مكتب املنشأ إذا اكن عىل عمل بذكل أن خيطر 3)6الثالثة من املادة 

". 4" إىل "1املكتب ادلويل بذكل عىل الفور، ويقدم البياانت املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ("
ر إلهيا يف الفقرة الفرعية )ب( ويف حال اس تمكلت ادلعاوى القانونية أو إجراءات املعاجلة املشا

ومل تسفر عن أي من القرارات الهنائية املذكورة أعاله أو عن ُسب أو ختٍل، يتعني عىل مكتب 
املنشأ، إذا اكن عىل عمل بذكل أو بناء عىل طلب صاحب التسجيل، أن خيطر املكتب ادلويل 

 عىل الفور.

عىل املكتب ادلويل أن   )أ(  ]تدوين اإلخطار وإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل[ (2)
(، ويرسل صورة عن هذا اإلخطار 1يدّون يف السجل ادلويل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة )

 إىل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة وإىل صاحب التسجيل ادلويل.

()أ( أو )ج( يتطلب شطب 1إذا اكن أي إخطار مشار إليه يف الفقرة ) )ب(
تويف رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أن يشطب التسجيل ادلويل ويس  

التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل التدابري املطبقة. كام يتعني عىل 
املكتب ادلويل أن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري 

ن حتت التسجيل ادلويل امللغى، عقب اإلخطار املذكور، مدوّ أو تقس مي جزيئ يف امللكية 
 والتسجيالت النامجة عن معلية دمج.

إذا شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل وفقاً ألحاكم الفقرة  )ج(
)ب(، وجب عىل املكتب ادلويل أن خيطر ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة وصاحب  الفرعية

 التسجيل ادلويل مبا ييل:

 رخي شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل؛ات "1"
 شطب لك السلع واخلدمات إذا اكن األمر كذكل؛ "2"
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"، إذا اكن 4()أ("1السلع واخلدمات الوارد بياهنا بناء عىل الفقرة ) "3"
 الشطب ال يتعلق سوى ببعض السلع واخلدمات.

 23القاعدة 
 تقس مي الطلبات األساس ية والتسجيالت املرتتبة علهيا

 و التسجيالت األساس ية أو دجمهاأ

ُقسم الطلب  إذا  ]اإلخطار بتقس مي الطلب األسايس أو دمج الطلبات األساس ية[ (1)
( من الربوتوكول 3)6األسايس إىل عدة طلبات خالل فرتة امخلس س نوات املشار إلهيا يف املادة 

أو ُدجمت عدة طلبات أساس ية يف طلب واحد، وجب عىل مكتب املنشأ أن خيطر املكتب 
 ادلويل بذكل، ويبني ما ييل:

تسجيل ادلويل رمق التسجيل ادلويل أو رمق الطلب األسايس إذا مل يكن ال  "1"
 بعد، قد أجري

 امس صاحب التسجيل ادلويل أو امس املودع، "2"
 رمق لك طلب انمج عن التقس مي أو رمق الطلب النامج عن ادلمج. "3"

عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل   ]التدوين واإلخطار مبعرفة املكتب ادلويل[ (2)
سل إخطاراً بذكل إىل ماكتب األطراف املتعاقدة (، وير 1ادلويل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة )

 املعينة وإىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.

]تقس مي التسجيالت املرتتبة عىل الطلبات األساس ية أو تقس مي التسجيالت  (3)
( مع ما يلزم من تبديل عىل تقس مي أي 2( و)1تطبق أحاكم الفقرتني )  األساس ية، أو دجمها[

ج أية تسجيالت ترتتب عىل الطلب األسايس أو الطلبات األساس ية خالل فرتة تسجيل أو دم
( من الربوتوكول، وعىل تقس مي التسجيل األسايس أو 3)6امخلس س نوات املشار إلهيا يف املادة 

( من الاتفاق 3)6دمج التسجيالت األساس ية خالل فرتة امخلس س نوات املشار إلهيا يف املادة 
 وتوكول.( من الرب 3)6واملادة 
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 ()اثنياً 23القاعدة 
 املعينة املتعاقدة األطراف ماكتب تبليغات

 املرسةل من خالل املكتب ادلويل

  [الالحئة هذه يف املشموةل غري املعينة املتعاقدة األطراف ماكتب من التبليغات] (1)
 دويل تسجيل عن تبليغ إرساليف حال اكن قانون طرف متعاقد معني ال يسمح للمكتب ب

 ذكلاملكتب أن يطلب من املكتب ادلويل إرسال  لهذا جيور التسجيل، لصاحب مبارشة
 التبليغ إىل صاحب التسجيل نيابة عنه.

يتعني عىل املكتب ادلويل وضع الشلك اذلي جيب أن يس تخدمه   [التبليغ شلك]  (2)
 (.1) املكتب املعين إلرسال التبليغ املشار إليه يف الفقرة

يتعني عىل املكتب ادلويل أن يرسل التبليغ   [التسجيل صاحب إىل اإلرسال]  (3)
( إىل صاحب التسجيل، يف الشلك اذلي وضعه املكتب ادلويل، 1) املشار إليه يف الفقرة

 دون أن يفحص حمتوايته أو أن يدونه يف السجل ادلويل.

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القاعدة 
 الالحقة للتسجيل ادلويلالتعيينات 

جيوز للطرف املتعاقد أن يكون حمل تعيني الحق للتسجيل ادلويل   )أ(  ]األهلية[ (1)
)ويشار إليه فامي بعد بعبارة "التعيني الالحق"(، إذا اكن صاحب التسجيل ادلويل وقت هذا 

الربوتوكول ليكون صاحب من  2من الاتفاق أو املادة  2( و2)1التعيني يس تويف رشوط املادتني 
 تسجيل دويل.

إذا اكن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل ملزتما  )ب(
ابالتفاق، جاز لصاحب التسجيل ادلويل أن يعني، بناء عىل الاتفاق، أي طرف متعاقد ملزتم 

 وتوكول أيضا.ابالتفاق، رشيطة أال يكون الطرفان املتعاقدان املذكوران ملزتمني معا ابلرب 

إذا اكن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل ملزتما  )ج(
ابلربوتوكول، جاز لصاحب التسجيل ادلويل أن يعني، بناء عىل الربوتوكول، أي طرف متعاقد 
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يكون ملزتما ابلربوتوكول، سواء اكن الطرفان املتعاقدان املذكوران ملزتمني معا ابالتفاق أيضا 
 ال. وأ

جيب تقدمي أي تعيني الحق إىل املكتب ادلويل   )أ(  ]التقدمي؛ الاس امترة والتوقيع[ (2)
من جانب صاحب التسجيل ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب 

 التسجيل ادلويل؛ بيد أنه

 ]حتذف[ "1"
عىل  إذا اكن طرف واحد أو أكرث من األطراف املتعاقدة معيناً بناء "2"

الاتفاق، فإن التعيني الالحق جيب أن يقدمه مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب 
 التسجيل ادلويل؛

( منطبقة، فإن التعيني الالحق النامج عن التحويل 7إذا اكنت الفقرة )و "3"
 جيب أن يقدمه مكتب املنظمة املتعاقدة.

الرمسية بنسخة واحدة. وإذا قدمه جيب تقدمي التعيني الالحق عىل الاس امترة  )ب(
صاحب التسجيل ادلويل، فإنه جيب أن يوقعه. وإذا قدمه مكتب ما، فإنه جيب أن يوقعه هذا 
املكتب، ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل أيضاً إذا اقتىض ذكل املكتب املذكور. وإذا قدمه 

ن أن يقتيض ذكل، مكتب ما ومسح هذا املكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أيضاً، دو 
 جاز لصاحب التسجيل ادلويل أن يوقع التعيني الالحق.

جيب أن يتضمن التعيني الالحق أو يبني فيه ما ييل، رشط مراعاة   )أ(  ]احملتوايت[ (3)
 ()ب(:7الفقرة )

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
 امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، "2"
 الطرف املتعاقد املعني، "3"
لك السلع واخلدمات أو البعض مهنا، إذا اكن التعيني الالحق يتعلق بلك  "4"

 السلع واخلدمات الوارد ذكرها يف التسجيل ادلويل املعين، أو ابلبعض مهنا،
مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أو التعلاميت الرضورية لسحب مبلغ  "5"

يل، وهوية الطرف اذلي يدفع الرسوم أو الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح دلى املكتب ادلو
 يصدر التعلاميت،
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إذا قدم مكتب ما التعيني الالحق، التارخي اذلي تسمل فيه املكتب املذكور  "6"
 هذا التعيني الالحق.

إذا اكن التعيني الالحق يتعلق بطرف متعاقد أرسل إخطاراً بناء عىل أحاكم  )ب(
ب أن يتضمن أيضاً إعالاًن عن النية عىل اس تعامل (، فإن هذا التعيني الالحق جي2)7القاعدة 

 العالمة يف أرايض هذا الطرف املتعاقد. ووفقاً ملا يقرره هذا الطرف املتعاقد،

جيب أن يوقع اإلعالن صاحب التسجيل ادلويل نفسه، وجيب أن يقدم  "1"
 عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلتعيني الالحق،

 ن متضمناً يف التعيني الالحق.أو جيب أن يكون اإلعال "2"

 جيوز أن يتضمن التعيني الالحق أيضاً ما ييل: )ج(

()ب( حسب 4)9البياانت والرتمجة أو الرتجامت املشار إلهيا يف القاعدة  "1"
 ما يكون احلال،

الامتساً بأن يصبح التعيني الالحق انفذا بعد تدوين تعديل أو شطب فامي  "2"
 املعين أو بعد جتديد التسجيل ادلويل،يتعلق ابلتسجيل ادلويل 

" إذا اكن التعيني الالحق 1()ز("5)9البياانت املشار إلهيا يف القاعدة  "3"
يتعلق مبنظمة متعاقدة، عىل أن ترد تكل البياانت يف اس امترة رمسية منفصةل تُرفَق ابلتعيني 

 ".2()ز("5)9الالحق، والبياانت املشار إلهيا يف القاعدة 

ستند التسجيل ادلويل إىل طلب أسايس، وجب أن يكون التعيني إذا ا )د(
الالحق بناء عىل الاتفاق مصحواب بإعالن موقع من مكتب املنشأ يثبت أن ذكل الطلب قد 
أدى إىل تسجيل ويبني اترخي ذكل التسجيل ورمقه، ما مل يكن املكتب ادلويل قد تسمل ذكل 

 اإلعالن من قبل.

من  5 الالحق دلفع الرسوم احملددة أو املشار إلهيا يف البند خيضع التعيني  ]الرسوم[ (4)
 جدول الرسوم.

(، إذا اكن التعيني الالحق ال يس تويف 10مع مراعاة أحاكم الفقرة )  )أ(  ]اخملالفات[ (5)
الرشوط املطلوبة، وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل 

 التعيني الالحق. ألي مكتب يكون قد قّدم
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إذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب املكتب  )ب(
ادلويل، فإن التعيني الالحق يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل يف الوقت ذاته 

 إىل صاحب التسجيل ادلويل وكذكل إىل أي مكتب يكون قد قدم التعيني الالحق، ويرد
من جدول  1.5للطرف اذلي دفع الرسوم نصف مبلغ الرمس األسايس املشار إليه يف البند 

 الرسوم.

عىل الرمغ من أحاكم الفقرتني الفرعيتني )أ( و)ب(، إذا مل تكن الرشوط  )ج(
" مس توفاة ابلنس بة إىل طرف واحد 1()ب("3()ب( أو )ج( أو الفقرة )1احملددة يف الفقرة )

املتعاقدة املعينة، فإن التعيني الالحق يعترب أنه ال يشمل تعيني هذه  أو أكرث من األطراف
األطراف املتعاقدة، وترد لك الرسوم التمكيلية أو الفردية املدفوعة لهذه األطراف املتعاقدة. وإذا 

" مس توفاة 1()ب("3()ب( أو )ج( أو الفقرة )1مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة )
 ن األطراف املتعاقدة املعينة، وجب تطبيق أحاكم الفقرة الفرعية )ب(.ابلنس بة إىل أي م

التعيني الالحق اذلي يقدمه صاحب التسجيل ادلويل   )أ(  ]اترخي التعيني الالحق[ (6)
مبارشة إىل املكتب ادلويل جيب أن حيمل اترخي تسلمه من املكتب ادلويل، مع مراعاة أحاكم 

 ".1الفقرة الفرعية )ج("

التعيني الالحق اذلي يقدمه مكتب ما إىل املكتب ادلويل جيب أن حيمل اترخي  )ب(
، ورشط أن ه(" و)د( و)1تسلمه من هذا املكتب مع مراعاة أحاكم الفقرات الفرعية )ج("

يكون املكتب ادلويل قد تسمل هذا التعيني خالل شهرين من هذا التارخي. وإذا مل يتسمل املكتب 
خالل هذه املهةل، فإن هذا التعيني جيب أن حيمل اترخي تسلمه من  ادلويل التعيني الالحق

 ه(." و)د( و)1جانب املكتب ادلويل، مع مراعاة أحاكم الفقرات الفرعية )ج("

إذا مل يكن التعيني الالحق مس توفياً للرشوط املطلوبة، ومت تصويب ذكل  )ج(
 ()أ(،5)خالل ثالثة أشهر من اترخي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة 

فإن التعيني الالحق، يف احلاةل اليت تتعلق فهيا اخملالفة بأحد الرشوط  "1"
"، جيب أن حيمل التارخي اذلي حصح 1" و)ب("4" و"3" و"1()أ("3املشار إلهيا يف الفقرة )

ح خالل  م هذا التعيني مكتب ما إىل املكتب ادلويل، وما مل يصحَّ فيه هذا التعيني، ما مل يقدز
الشهرين املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )ب(؛ ويف هذه احلاةل، فإن التعيني الالحق جيب همةل 

 أن حيمل التارخي اذلي تسلمه فيه هذا املكتب؛
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فإن أية خمالفة تتعلق برشوط أخرى خالف الرشوط املشار إلهيا يف  "2"
عىل أحاكم الفقرة " ال تؤثر يف التارخي املطبق بناء 1" و)ب("4" و"3" و"1()أ("3الفقرة )

 الفرعية )أ( أو الفقرة الفرعية )ب( حسب ما يكون احلال.

ابلرمغ من أحاكم الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج(، جيوز أن يكون للتعيني  )د(
الالحق اترخي الحق للتارخي النامج عن الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( أو )ج( إذا تضمن ذكل 

 ".2()ج("3التعيني الامتساً وفقا للفقرة )

(، وجب أن حيمل ذكل 7إذا جنم التعيني الالحق عن حتويل وفقا للفقرة ) )ه(
 التعيني الالحق التارخي اذلي مّت فيه تدوين تعيني املنظمة املتعاقدة يف السجل ادلويل.

اًن يف   )أ(  ]التعيني الالحق النامج عن حتويل[ (7) إذا اكن تعيني منظمة متعاقدة مدوَّ
، جاز لصاحب التسجيل ادلويل املعين، يف حدود ما مت ُسبه أو رفضه أو وقف السّجل ادلويل

أثره من ذكل التعيني، أن يلمتس حتويل تعيني املنظمة املتعاقدة املذكورة إىل تعيني ألية دوةل 
 عضو يف تكل املنظمة تكون طرفا يف الاتفاق أو الربوتوكول أو لكهيام.

حويل املذكور يف الفقرة الفرعية )أ( العنارص املشار جيب أن تُبنيَّ يف الامتس الت )ب(
 " مع ما ييل:5" و"3" إىل "1()أ("3إلهيا يف الفقرة )

 املنظمة املتعاقدة اليت مّت حتويل تعييهنا، "1"
أن التعيني الالحق دلوةل متعاقدة والنامج عن التحويل يشمل لك السلع  "2"

مة املتعاقدة، إن اكن األمر كذكل، أو السلع واخلدمات واخلدمات املذكورة فامي يتعلق بتعيني املنظ
املشموةل يف تعيني تكل ادلوةل املتعاقدة إذا اكن تعييهنا ال يشمل إال جزءا من السلع واخلدمات 

 املذكورة يف تعيني املنظمة املتعاقدة.

إذا رأى املكتب ادلويل أن التعيني الالحق يس تويف الرشوط   ]التدوين واإلخطار[ (8)
املطلوبة، وجب عليه أن يدّونه يف السجل ادلويل وخيطر بذكل مكتب الطرف املتعاقد اذلي 
عني يف التعيني الالحق، كام يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته وألي مكتب 

 يكون قد قّدم التعيني الالحق.

 مع ما يلزم من تبديل. ()اثلثاً 18إىل  16تطبق أحاكم القواعد   ]الرفض[ (9)
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إذا مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف   ]التعيني الالحق اذلي ال يعترب كذكل[(  10)
()أ( مس توفاة، فإن التعيني الالحق ال يعترب كذكل، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ 2الفقرة )

 ذكل للمرِسل.

 25القاعدة 
 الامتس تدوين

يقدم الامتس التدوين إىل املكتب ادلويل بنسخة جيب أن   )أ(  ]تقدمي الالامتس[ (1)
 واحدة عىل الاس امترة الرمسية إذا اكن هذا الالامتس يتعلق مبا يأيت:

تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل لك السلع واخلدمات أو  "1"
 البعض مهنا، وابلنس بة إىل لك األطراف املتعاقدة املعيّنة أو البعض مهنا؛

ص من قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة إىل لك األطراف املتعاقدة اإلنقا "2"
 املعينة أو البعض مهنا؛

التخيل عن لك السلع واخلدمات ابلنس بة إىل بعض األطراف  "3"
 املعينة؛ املتعاقدة

عنوانه أو إدخال أو تعديل تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أو  "4"
لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل والوحدة البياانت املتعلقة ابلطبيعة القانونية 

اإلقلميية، حسب ما ينطبق، يف تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظمي أوضاع ذكل الشخص املعنوي 
 بناء عىل قانوهنا؛

شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أو البعض مهنا، ابلنس بة  "5"
 إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة.

 تغيري يف امس الوكيل أو عنوانه. "6"

م الالامتس صاحُب التسجيل ادلويل أو مكتب الطرف املتعاقد  )ب( جيب أن يقدز
اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل، رشط مراعاة الفقرة الفرعية )ج(، عىل أنه جيوز تقدمي 

طراف املتعاقدة مما الامتس تدوين تغيري يف امللكية عن طريق مكتب الطرف املتعاقد أو أحد األ
 ".4()أ("2هو مبني يف الالامتس املذكور وفقا للفقرة )
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ال جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أن يقدم بنفسه الامتس تدوين ختٍل أو  )ج(
شطب إذا اكن التخيل أو الشطب ميس أي طرف متعاقد خيضع تعيينه لالتفاق يف التارخي اذلي 

 يس تمل فيه املكتب ادلويل الالامتس.

إذا قدم الالامتس صاحُب التسجيل ادلويل، وجب عليه أن يوقعه. وإذا قدمه  د()
مكتب ما، وجب أن يوقعه هذا املكتب، وكذكل صاحب التسجيل ادلويل إذا اقتىض املكتب 
ذكل. وإذا قدم الالامتس مكتب ما ومسح هذا املكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل 

 حب التسجيل ادلويل أن يوقع الالامتس.أيضاً دون أن يقتيض ذكل، جاز لصا

()أ( 1يتضمن أي الامتس مقّدم بناء عىل الفقرة )جيب أن   )أ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2)
 :أو يبنيَّ فيه ابإلضافة إىل التدوين امللمتس ما ييل

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
التعديل امس صاحب التسجيل ادلويل أو امس الوكيل، يف حال تعلق  "2"

 ابمس الوكيل أو عنوانه،
يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، الامس والعنوان احملددان وفقاً  "3"

ألحاكم التعلاميت اإلدارية للشخص الطبيعي أو املعنوي الوارد ذكره يف الالامتس كصاحب 
 اجلديد"(، ادلويلالتسجيل ادلويل اجلديد )واملشار إليه فامي بعد بعبارة "صاحب التسجيل 

يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، الطرف املتعاقد أو األطراف  "4"
املتعاقدة اليت يس تويف صاحب التسجيل ادلويل اجلديد ابلنس بة إلهيا الرشوط املنصوص علهيا 

( من الربوتوكول ليك يكون صاحب التسجيل 1)2من الاتفاق أو يف املادة  2( و2)1يف املادتني 
 دلويل،ا

يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، وإذا مل يكن عنوان صاحب  "5"
" يف أرايض الطرف املتعاقد أو أحد األطراف 3التسجيل ادلويل اجلديد املوحض وفقاً للبند "

"، وما مل يوحض صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أنه أحد مواطين 4املتعاقدة احملددة وفقاً للبند "
دة أو دوةل عضو يف منظمة متعاقدة، عنوان منشأة صاحب التسجيل ادلويل اجلديد دوةل متعاق

أو حمل إقامته يف أرايض الطرف املتعاقد أو يف أرايض أحد األطراف املتعاقدة اليت يس تويف 
 ابلنس بة إلهيا الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب التسجيل ادلويل،
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 ال يتعلق بلك السلع واخلدمات يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل "6"
وبلك األطراف املتعاقدة املعينة، السلع واخلدمات واألطراف املتعاقدة املعينة اليت يشملها تغيري 

 امللكية،
مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع أو التعلاميت لسحب مبلغ الرسوم  "7"

ي دفع الرسوم أو املطلوبة من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وهوية الطرف اذل
 التعلاميت. أصدر

جيوز أن يتضمن الامتس تدوين أي تغيري لصاحب التسجيل ادلويل أيضاً  )ب(
 يأيت: ما

بيان ادلوةل اليت يكون صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أحد مواطنهيا،  "1"
 إذا اكن خشصاً طبيعياً؛

ب بياانت تتعلق ابلوضع القانوين للشخص املعنوي إذا اكن صاح "2"
التسجيل ادلويل اجلديد خشصاً معنواًي، وكذكل ابدلوةل وعند الرضورة ابلوحدة اإلقلميية الواقعة 

 داخل أرايض هذه ادلوةل واليت أنشئ الشخص املعنوي وفقاً لقانوهنا.

جيوز أن حيتوي الامتس تدوين تعديل أو شطب أيضا عىل الامتس بتدوينه قبل  )ج(
تعيني الحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املعين أو بعد ذكل تدوين تعديل أو شطب آخر أو 

 أو بعد جتديد التسجيل ادلويل.

جيب أن جيمع الامتس تدوين اإلنقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت  )د(
أرقام أصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ادلويل، أو أن يبنّي 

يف حال اكن اإلنقاص يؤثر يف مجيع السلع واخلدمات مضن واحدة أو أكرث األصناف اليت حُتذف 
 من تكل األصناف.

ال جيوز تدوين أي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة  ]الالامتس غري املقبول[ (3)
 إىل طرف متعاقد معني، إذا اكن هذا الطرف املتعاقد

ن الطرف املتعاقد املشار إليه ملزتماً ابالتفاق وليس ابلربوتوكول، ومل يك "1"
" ملزتماً ابالتفاق، أو مل يكن أي طرف من األطراف املتعاقدة املشار إلهيا 4()أ("2يف الفقرة )

 بناء عىل الفقرة املذكورة ملزتماً ابالتفاق؛
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أو ملزتماً ابلربوتوكول وليس ابالتفاق، ومل يكن الطرف املتعاقد املشار  "2"
" ملزتماً ابلربوتوكول، أو مل يكن أي طرف من األطراف املتعاقدة املشار 4()أ("2إليه يف الفقرة )

 إلهيا بناء عىل الفقرة املذكورة ملزتماً ابلربوتوكول.

إذا أشار الامتس تدوين أي تغيري يف   ]تعدد أحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4)
ذا التغيري ال جيوز ملكية التسجيل ادلويل إىل أكرث من صاحب تسجيل دويل جديد، فإن ه

تدوينه ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني إذا مل يكن واحد أو أكرث من أحصاب التسجيالت 
ادلولية اجلدد يس تويف الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب تسجيل دويل ابلنس بة إىل هذا 

 الطرف املتعاقد.

 26القاعدة 
 25اخملالفات يف الامتسات التدوين بناء عىل القاعدة 

()أ( ال 1)25القاعدة  الالامتس املقدم بناء عىلإذا اكن   ]الالامتس اخملالف لألصول[ (1)
يس تويف الرشوط املطلوبة، وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، 

وألغراض هذه  (.3وكذكل ألي مكتب يكون قد قدم الالامتس، مع مراعاة أحاكم الفقرة )
الالامتس يتعلق بتدوين إنقاص، وجب عىل املكتب ادلويل أن يفحص  القاعدة، يف حال اكن

 فقط إن اكنت أرقام األصناف املبينة يف اإلنقاص مذكورة يف التسجيل ادلويل املعين.

تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي  جيوز  ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
التبليغ عهنا من جانب املكتب ادلويل. وإذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أشهر من اترخي اإلبالغ 
عهنا من جانب املكتب ادلويل، فإن الالامتس يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل 

الامتسا بناء عىل القاعدة ألي مكتب يكون قد قدم لصاحب التسجيل ادلويل، ويف الوقت ذاته 
، ويرّد لك الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سدد هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل (1)25

 من جدول الرسوم. 7نصف مبلغ الرسوم املشار إلهيا يف البند 

()ب( أو )ج( 1)25إذا مل تكن رشوط القاعدة   ]الالامتس اذلي ال يعترب كذكل[ (3)
 س توفاة، فإن الالامتس ال يعترب كذكل، وعىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل للمرِسل.م 
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 27القاعدة 
 ؛ 25فامي يتعلق ابلقاعدة  تدوين واإلخطارال 

 اإلعالن عن أنه ال يرتتب أي أثر عىل تغيري يف امللكية أو إنقاص

أي تعديل الفور البياانت أو يدّون املكتب ادلويل عىل   )أ(  تدوين واإلخطار[ال ] (1)
()أ( 1)25أو شطب يف السجل ادلويل، رشط أن يكون الالامتس املشار إليه يف القاعدة 

تأثري يف  للتدوينمطابقاً لألصول، ويبلغ ذكل ملاكتب األطراف املتعاقدة املعيّنة اليت يكون 
تدوين أي شطب، كام يبلغ أراضهيا، أو يبلغ ذكل ملاكتب لك األطراف املتعاقدة املعينة يف حاةل 

ذكل يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وألي مكتب يكون قد قدم الالامتس السابق 
ذكره. وإذا تعلق التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ أيضا صاحب 

ملنقول بطريقة التسجيل السابق يف حال تغيري اكمل يف امللكية وصاحب اجلزء املتنازل عنه أو ا
أخرى من التسجيل ادلويل يف حال تغيري جزيئ يف امللكية. وإذا قدم صاحب التسجيل ادلويل 
أو أي مكتب خالف مكتب املنشأ الامتس تدوين أي شطب خالل فرتة الس نوات امخلس 

 ( من الربوتوكول، وجب عىل املكتب ادلويل3)6( من الاتفاق واملادة 3)6املشار إلهيا يف املادة 
 أن يبلغ ذكل أيضاً ملكتب املنشأ.

الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب تدّون البياانت أو التعديل أو  )ب(
م الالامتس  ادلويل الامتسا يس تويف الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي الحق إذا ُقدز

 ()ج(.2)25وفقا ألحاكم القاعدة 

ة )ب(، يف حال تدوين مواصةل اإلجراءات لفرعيا ةعىل الرمغ من أحاكم الفقر  )ج(
انقضاء  اعتبارا من اترخي، يُدون التعديل أو الشطب يف السجل ادلويل ()اثنياً 5مبوجب القاعدة 

م (، 2)26املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة  ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي الحق إذا ُقدز
 ()ج(.2)25الالامتس وفقا ألحاكم القاعدة 

لتسجيل ا يف امللكية تغيري  )أ(  تغيري جزيئ لصاحب التسجيل ادلويل[ تدوين] (2)
ادلويل عن جزء من السلع واخلدمات فقط أو عن بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب 

 جزء منه. غرييف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل اذلي يكون قد  يدّونأن 

 منالتسجيل ادلويل  يف امللكية لتغيري تدوينا شهد اذلياجلزء  حذف ويتعني )ب(
 .منفصل دويل تسجيل يف تدوينه ويتعني املعينالتسجيل ادلويل 
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 ]حتذف[ (3)

جيوز ملكتب أي   )أ(  ]اإلعالن عن أنه ال يرتتب أي أثر عىل تغيري يف امللكية[ (4)
امللكية يتعلق هبذا الطرف املتعاقد أن يعلن طرف متعاقد معني خيطره املكتب ادلويل بتغيري يف 

أن هذا التغيري يف امللكية ال يكون هل أي أثر يف أرايض الطرف املتعاقد املذكور. ويرتتب عىل 
هذا اإلعالن ابلنس بة إىل الطرف املتعاقد املذكور أن التسجيل ادلويل املعين يظل ابمس صاحب 

 التسجيل ادلويل السابق.

  اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( ما يأيت:جيب أن يبني يف )ب(

 األس باب النافية ألي أثر يرتتب عىل تغيري امللكية، "1"
 األحاكم األساس ية املعنية من القانون، "2"
 إماكنية إعادة حفص هذا اإلعالن أو الطعن فيه. "3"

املكتب ادلويل قبل انقضاء ُيرسل اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( إىل  )ج(
 املعين. شهرا من اترخي إرسال اإلخطار املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( إىل املكتب 18

يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل لك إعالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية  )د(
دلويل )ج( كام يدّون، حسب ما يكون احلال، اجلزء موضع اإلعالن املذكور من التسجيل ا

كتسجيل دويل منفصل، وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين تغيري يف امللكية )صاحب 
 التسجيل ادلويل أو املكتب(، وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.

َّغ لك قرار هنايئ يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب  )ه( يبل
ويعدل السجل ادلويل حسب ما يكون احلال وخيطر  ادلويل اذلي يدّونه يف السجل ادلويل

بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين تغيري يف امللكية )صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب(، 
 وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.

جيوز ملكتب طرف متعاقد   )أ(  ]اإلعالن عن أنه ال يرتتب أي أثر عىل اإلنقاص[ (5)
ادلويل بإنقاص من قامئة السلع واخلدمات ميس ذكل الطرف املتعاقد أن معني أخطره املكتب 

يعلن أن هذا اإلنقاص ال يكون هل أي أثر يف أرايض الطرف املتعاقد املذكور. ويرتتب عىل هذا 
اإلعالن ابلنس بة إىل الطرف املتعاقد املذكور أن اإلنقاص ال ينطبق عىل السلع واخلدمات اليت 

 ميسها اإلعالن.
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 جيب أن يبنّي يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( ما يأيت: )ب(

 األس باب النافية ألي أثر يرتتب عىل اإلنقاص،  "1"
إذا مل يكن اإلعالن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا اإلنقاص،  "2"

 ن،السلع واخلدمات اليت ميسها اإلعالن أو السلع واخلدمات اليت ال ميسها اإلعال
 األحاكم األساس ية املعنية من القانون،  "3"
 إماكنية إعادة حفص هذا اإلعالن أو الطعن فيه. "4"

ُيرسل اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( إىل املكتب ادلويل قبل انقضاء  )ج(
 .املعين شهرا من اترخي إرسال اإلخطار املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( إىل املكتب 18

يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل أي إعالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية  )د(
 املكتب(. )ج( وخيطر بذكل الطرف اذلي المتس تدوين اإلنقاص )صاحب التسجيل ادلويل أو

يبلغ لك قرار هنايئ يتعلق بإعالن أجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب  )ه(
ادلويل وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين اإلنقاص ادلويل اذلي يدّونه يف السجل 

 )صاحب التسجيل ادلويل أو املكتب(.

 ()اثنياً 27 القاعدة
 تسجيل دويل تقس مي

التسجيل  صاحب الامتس يقّدم أن يتعني)أ(   ]الامتس تقس مي تسجيل دويل[ (1)
تقس مي تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة إىل طرف متعاقد ل  ادلويل

 ،ذكل الطرف املتعاقد مكتُب  املناس بة،الرمسية  الاس امترةاملكتب ادلويل ابس تعامل  إىل معني
 قانونه يف الواردة املتطلباتاذلي يلمتس تدوينه يس تويف  التقس ميأن  املكتب ذكلأن يرتيئ  فور

 .ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  ،املنطبق

 :ييل ما الالامتس يبنّي  أن يتعني )ب(

 الالامتس، ميقد اذلي للمكتب املتعاقد الطرف "1"
 الالامتس، يقدم اذلي املكتب امس "2"
 التسجيل ادلويل، رمق "3"
 ،ادلويل التسجيل صاحب امس "4"



 127 الالحئة التنفيذية 
 

 

 

َّ  أسامء "5" يف األصناف املناس بة من  عةً السلع واخلدمات اليت س ُتفصل، مجم
 ،التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات

بلغ املطلوب امل الرمس املسدد وطريقة تسديده، أو تعلاميت القتطاع  قمية "6"
صدر يرى التسديد أو جيمن حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف اذلي 

 التعلاميت.
يقّدم الالامتس، ويف حال اكن املكتب اذلي  املكتُب  الالامتس يوقّع أن يتعني )ج(

 يقتيض ذكل، جيب أن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أيضا.

 يرسل ببيان يشفعأو  يتضمن أنبناء عىل هذه الفقرة  ٌمقّدم الامتس ألي جيوز )د(
 .الالامتس يف املذكورة واخلدمات ابلسلع ()اثلثاً 18 القاعدة أو ()اثنياً  18للقاعدة وفقا

الرمس احملدد يف  لتسديدالتسجيل ادلويل  تقس ميأن خيضع  يتعني  ]الرمس[ (2)
 من جدول الرسوم. 7.7البند 

املطبقة،  املتطلبات)أ( إذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف لألصول[ (3)
املكتب اذلي قّدم الالامتس إىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت  يدعوعىل املكتب ادلويل أن  يتعني
 يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أنذاته 

اترخي ادلعوة طبقا للفقرة  منأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي وإذا مل  )ب(
 اذلي املكتب إخطارعىل املكتب ادلويل  ويتعنياعتبار الالامتس مرتواك  يتعنيالفرعية )أ(، 

أي رمس  وردّ ويل صاحب التسجيل ادل إبالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل، الالامتس قّدم
 .الرمس ذكل(، بعد خصم مبلغ يساوي نصف 2مسدد بناء عىل الفقرة )

 املطبقة، املتطلباتحال اكن الالامتس يس تويف  يف)أ(   [واإلخطار]التدوين  (4)
دويل جزيئ يف السجل ادلويل،  تسجيل وإنشاء التقس مي، تدوين ادلويل املكتبعىل  يتعني

 .ادلويل التسجيل صاحب إبالغ ذاتهويف الوقت  بذكل، الالامتس قّدم اذلي املكتب وإخطار

ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل  التسجيل تقس ميتدوين  يتعني )ب(
 .ينطبق ما حسب(، 3) الفقرة يف إلهيا املشار اخملالفة فيه اس ُتدركت اذلي ابلتارخي أو ،الالامتس
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تسجيل  لتقس مي الامتس أي الامتساً  يعتربال   [الامتساً  يعترب ال اذلي]الالامتس  (5)
 أصناف إىل ابلنس بةمل يعد معيَّنا  أو معيَّنادويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معنيَّ إذا مل ميكن 

 .الالامتس يف املذكورة واخلدمات للسلع ادلويل التصنيف

ملكتب الطرف  جيوز  تقس مي[ال  الامتسات يقّدم لن املتعاقد الطرف بأن اإلعالن] (6)
 خيطر أن عالمة تسجيالت أوطلبات تسجيل عالمة  تقس مياملتعاقد اذلي ال ينّص قانونه عىل 

 ملزتماقبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد  العام، املدير
(. 1بأنه لن يقّدم إىل املكتب ادلويل الالامتس املشار إليه يف الفقرة ) الربوتوكول، أو ابالتفاق

 وجيوز ُسب هذا اإلعالن يف أي وقت.

 ()اثلثاً 27القاعدة 
 دمج التسجيالت ادلولية

حال  يف  [امللكيةتغيري جزيئ يف  تدوينالتسجيالت ادلولية النامجة عن  دمج] (1)
اكن الشخص الطبيعي أو املعنوي نفسه مدّوان كصاحب تسجيلني أو أكرث من التسجيالت 

دمج هذه التسجيالت بناء عىل الامتس يقدمه  يتعنيادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، 
هذا الشخص، مبارشة أو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل 

. ويتعني املعنيةاملكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية  إىل الالامتس تقدمي يتعنيو ادلويل. 
أو األطراف املتعاقدة  الطرفأن خيطر بذكل ماكتب و  ادلمج يدّون أنعىل املكتب ادلويل 

املعينة اليت ميسها التغيري وأن يبلغه يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي 
 جد.قدمه إن و 

 يتعني)أ(   [دويل تسجيل تقس ميالتسجيالت ادلولية النامجة عن تدوين  دمج] (2)
 من الامتس عىل بناء عنه انقسم اذلي ادلويل التسجيل يف تقس مي عن انمج دويل تسجيل دمج

( 1) الفقرة يف إليه املشار الالامتس قدم اذلي املكتبطريق  عن قدمادلويل يُ  التسجيل صاحب
 التسجيل صاحب هو املعنوي أورشيطة أن يكون نفس الشخص الطبيعي  ،()اثنياً 27 من القاعدة

ن يف التسجيلني ادلوليني املذكورين أعاله ورشيطة أن يرتيئ املكتب املعين أن ادلويل املدوّ 
. ويتعني تقدمي ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  نطبق،امل  قانونه متطلباتالالامتس يس تويف 

 أنالالامتس إىل املكتب ادلويل ابس تعامل الاس امترة الرمسية املعنية. ويتعني عىل املكتب ادلويل 
 صاحب ذاته الوقت يف وخيطر الالامتس قدم اذلي املكتب بذكل خيطر وأن ادلمج يدّون

 ادلويل. التسجيل
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عالمة ال تتسجيال دمج)ب( جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ال ينّص قانونه عىل 
اترخي نفاذ هذه القاعدة أو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد  قبلأن خيطر املدير العام، 

ملزتما ابالتفاق أو الربوتوكول، بأنه لن يقّدم إىل املكتب ادلويل الالامتس املشار إليه يف الفقرة 
 (. وجيوز ُسب هذا اإلعالن يف أي وقت.أالفرعية )

 

 28القاعدة 
 التصويبات يف السجل ادلويل

إذا رأى املكتب ادلويل من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب صاحب   ]التصويب[ (1)
التسجيل ادلويل أو مكتب ما أن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأ يتعلق بتسجيل دويل، 

 وجب عليه أن يعدل السجل بتصويب اخلطأ.

املكتب ادلويل أن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل وماكتب  عىل  ]اإلخطار[ (2)
األطراف املتعاقدة املعينة اليت يكون للتصويب أثر فهيا، يف الوقت ذاته. ويف حال مل يكن 
املكتب اذلي المتس التصويب هو مكتب طرف متعاقد معنّي يكون للتصويب أثر فيه، عىل 

 املكتب ادلويل أن يبلغ بذكل هذا املكتب.

( أن يعلن يف 2حيق للك مكتب مشار إليه يف الفقرة )  ]الرفض بعد التصويب[ (3)
ب  إخطار برفض مؤقت موجه إىل املكتب ادلويل أنه ال ميكن منح امحلاية للتسجيل ادلويل املصوَّ

من الربوتوكول  5من الاتفاق أو أحاكم املادة  5أو مل يعد من املمكن منحها. وتطبق أحاكم املادة 
مع ما يلزم من تبديل، علامً بأن املهةل املتاحة إلرسال اإلخطار  ()اثلثاً 18إىل  16القواعد  وأحاكم

 املعين. املذكور حتسب ابتداء من اترخي إرسال اإلخطار ابلتصويب إىل املكتب

(، ال جيوز تصويب خطأ يعزى إىل مكتب 1من الفقرة ) ابلرمغ  ]همةل التصويب[ (4)
ومن شأن تصويبه أن يؤثر يف احلقوق املس متدة من التسجيل ادلويل إال إذا تسمل املكتب ادلويل 
الامتسا ابلتصويب خالل تسعة أشهر من اترخي نرش البيان املدّون يف السجل ادلويل واملطلوب 

 تصويبه.
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 الفصل السادس
 التجديدات

 29القاعدة 
 اإلخطارات غري الرمسية ابنقضاء مدة امحلاية

( من 4)7ال ميثل عدم تسمل اإلخطار غري الرمسي ابنقضاء مدة امحلاية املشار إليه يف املادة 
 .30( من الربوتوكول عذراً لعدم مراعاة أي همةل مشار إلهيا يف القاعدة 3)7الاتفاق واملادة 

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

د التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية اذلكر يف التارخي   )أ(  ]الرسوم[ (1) جيدَّ
 اذلي جيب أن جيدد فيه التسجيل ادلويل عىل األكرث:

 الرمس األسايس، "1"
 الرمس اإلضايف عند الرضورة، "2"
الرمس التمكييل أو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال عن لك طرف  "3"

للك السلع ، أو إبطال ()اثلثاً 18مبوجب القاعدة  رفضبيان عنه أي  دّونمتعاقد معني مل ي
من جدول  6كام يه حمددة أو مشار إلهيا يف البند  ،ادلويل يف السجل ،واخلدمات املعنية

الرسوم. بيد أنه جيوز إجراء هذا ادلفع خالل س تة أشهر من التارخي اذلي جيب أن جيدد فيه 
من جدول  5-6 البند يدفع يف الوقت ذاته الرمس اإلضايف احملدد يفالتسجيل ادلويل، رشط أن 

 الرسوم.

لك تسديد ألغراض التجديد يتسلمه املكتب ادلويل قبل اترخي جتديد  )ب(
التسجيل ادلويل بأكرث من ثالثة أشهر يعترب كام لو اكن قد مت تسلمه قبل هذا التارخي 

 أشهر. بثالثة

إذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل   )أ(  ]إيضاحات إضافية[ (2)
، ()اثلثاً 18مبوجب القاعدة  رفضبيان عنه أي  دّونادلويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني مل ي

يف السجل ادلويل، فإن تسديد الرسوم املطلوبة جيب أن يكون  ،للك السلع واخلدمات املعنية
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جتديد التسجيل ادلويل يف  دّونه جيب أال ييفيد أن من صاحب التسجيل مصحواًب بإعالن
 السجل ادلويل ابلنس بة إىل هذا الطرف املتعاقد.

إذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل  )ب(
يف السجل  ()اثلثاً 18مبوجب القاعدة رفض بيان  تدوينطرف متعاقد معني، عىل الرمغ من 

املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية، فإن تسديد الرسوم املطلوبة، مبا يف ادلويل لهذا الطرف 
ذكل الرمس التمكييل أو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة إىل هذا الطرف 

 دّونيفيد أنه جيب أن ي من صاحب التسجيل املتعاقد، جيب أن يكون مصحواًب بإعالن
  ابلنس بة إىل هذا الطرف املتعاقد.جتديد التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل

ن عنه  جُيددال  )ج( التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معنّي يكون قد دوز
ن عنه ختلٍّ بناء عىل 2)19إبطال يشمل لك السلع واخلدمات بناء عىل أحاكم القاعدة  (، أو دوز

التسجيل ادلويل ابلنس بة إىل أي طرف متعاقد معني للسلع  دد()أ(. وال جُي 1)27أحاكم القاعدة 
ن عهنا إبطال آلاثر التسجيل ادلويل يف هذا الطرف املتعاقد بناء  واخلدمات اليت يكون قد دوز

ن عهنا إنقاص بناء عىل أحاكم القاعدة 2)19عىل أحاكم القاعدة   ()أ(.1)27(، أو دوز

( يف السجل 4" أو)2("2)()اثلثاً 18يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة  )د(
للسلع واخلدمات اليت ال  عنّي املتعاقد امل طرف الالتسجيل ادلويل ابلنس بة إىل  ادلويل، ال جُيّدد

بإعالن من صاحب التسجيل ترد يف ذكل البيان، ما مل يكن تسديد الرسوم املطلوبة مصحواب 
 أيضا.لتكل السلع واخلدمات يفيد أنه جيب جتديد التسجيل ادلويل 

 للسلع واخلدمات مبوجب الفقرة الفرعية )د( ددالتسجيل ادلويل اذلي ال جُي  )ه(
 ( من الربوتوكول.2)7 ( من الاتفاق أو املادة2)7 فهوم املادةمل  املعينة ال يعترب تعديالً 

دد ابلنس بة إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة ال يعترب تعدياًل التسجيل ادلويل اذلي ال جُي و 
 ( من الربوتوكول.2)7 ( من الاتفاق أو املادة2)7 مفهوم املادةحسب 

إذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أقل من مبلغ الرسوم املطلوبة   )أ(  ]الرسوم الناقصة[ (3)
للتجديد، وجب عىل املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل عىل الفور لصاحب التسجيل ادلويل، ويف 

 تسديده. حيدد يف اإلبالغ املَبلغ املتبقي الواجب الوقت ذاته لوكيهل احملمتل. وجيب أن

إذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أقل من املبلغ املطلوب بناء عىل أحاكم الفقرة  )ب(
()أ(، وجب عىل املكتب ادلويل 1( بعد انقضاء همةل األشهر الس تة املشار إلهيا يف الفقرة )1)
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ويل ولوكيهل احملمتل، ويرّد املبلغ اذلي تسلمه أال يدّون التجديد، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادل
 )ج(. من الطرف اذلي سدد الرسوم، مع مراعاة أحاكم الفقرة الفرعية

إذا ُأرسل اإلبالغ املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( خالل األشهر الثالثة  )ج(
ن مبلغ الرسوم املتسمل ()أ(، وإذا اك1السابقة النقضاء همةل األشهر الس تة املشار إلهيا يف الفقرة )

عىل  %70(، ويعادل مع ذكل 1عند انقضاء هذه املهةل أقل من املبلغ املطلوب بناء عىل الفقرة )
(. 3( و)1)31األقل من هذا املبلغ، وجب عىل املكتب ادلويل أن يترصف وفقاً ألحاكم القاعدة 

إلبالغ املذكور، وجب عىل وإذا مل يسدد املبلغ املطلوب ابلاكمل خالل ثالثة أشهر من اترخي ا
املكتب ادلويل أن يلغي التجديد، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل وللوكيل احملمتل وللماكتب 

 اليت اكن قد بلّغها التجديد، ويرّد املبلغ اذلي تسلمه إىل الطرف اذلي سدد الرسوم.

جتديد عن فرتة  تسدد الرسوم املطلوبة للك  ]الفرتة اليت تسدد عهنا رسوم التجديد[ (4)
عرش س نوات، سواء تضمن التسجيل ادلويل، يف قامئة األطراف املتعاقدة املعينة، األطراف 
املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق وحدها، أو األطراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا للربوتوكول 

طراف املتعاقدة اليت خيضع وحدها، أو الكًّ من األطراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق واأل
تعييهنا للربوتوكول. وابلنس بة إىل املدفوعات اليت جترى بناء عىل الاتفاق، فإن ادلفع عن عرش 

 س نوات يعترب قسطاً عن فرتة عرش س نوات.

 31القاعدة 
 تدوين التجديد؛

 اإلخطارات والشهادات

ويل يف التارخي اذلي يدّون التجديد يف السجل ادل  ]تدوين التجديد واترخي نفاذه[ (1)
اكن من الواجب أن جيرى فيه، حىت إذا دفعت الرسوم املطلوبة خالل املهةل املشار إلهيا يف 

 ( من الربوتوكول.4)7( من الاتفاق ويف املادة 5)7املادة 

اترخي نفاذ التجديد هو ذاته ابلنس بة إىل  ]اترخي التجديد يف حاةل التعيني الالحق[ (2)
لك التعيينات املتضمنة يف التسجيل ادلويل، بغض النظر عن التارخي اذلي دّونت فيه هذه 

 التعيينات يف السجل ادلويل.

خيطر املكتب ادلويل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة   ]اإلخطارات والشهادات[ (3)
 إىل صاحب التسجيل ادلويل. واملعنية ابلتجديد، ويرسل شهادة
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إذا مل جيدد أي تسجيل دويل، وجب عىل   )أ(  ]اإلخطار يف حاةل عدم التجديد[ (4)
ملاكتب لك األطراف لصاحب التسجيل، والوكيل، إن وجد، و  املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل

 املتعاقدة املعينة يف هذا التسجيل ادلويل.

إذا مل جيدد أي تسجيل دويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد معني، وجب عىل  )ب(
ملكتب هذا الطرف لصاحب التسجيل، والوكيل، إن وجد، و املكتب ادلويل أن يبلغ ذكل 

 املتعاقد.

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

املكتب ادلويل يف اجلريدة ينرش   )أ(  ]معلومات بشأن التسجيالت ادلولية[ (1)
 البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأيت:

 ؛14التسجيالت ادلولية اليت جترى بناء عىل أحاكم القاعدة  "1"
 (؛1)16املعلومات املبلغة بناء عىل أحاكم القاعدة  "2"
(، مع بيان 4)17حاالت الرفض املؤقت املدّونة بناء عىل أحاكم القاعدة  "3"

يتعلق بلك السلع واخلدمات أو ببعضها فقط ولكن دون بيان السلع واخلدمات إن اكن الرفض 
املعنية ودون نرش أس باب الرفض، والبياانت واملعلومات املدّونة بناء عىل أحاكم القاعدتني 

 (؛5)()اثلثاً 18( و2)()اثنياً 18
 (؛1)31التجديدات املدّونة بناء عىل أحاكم القاعدة  "4"
 (؛8)24ة املدّونة بناء عىل أحاكم القاعدة التعيينات الالحق "5"
اس مترار اآلاثر املرتتبة عىل التسجيالت ادلولية بناء عىل أحاكم  "6"

 ؛39 القاعدة
 ؛27بناء عىل أحاكم القاعدة  التدوينات "7"
( أو املدّونة 2)22حاالت الشطب اليت أجريت بناء عىل أحاكم القاعدة  "8"

 ()د(؛3)34أو القاعدة ( 1)27بناء عىل أحاكم القاعدة 
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ن بناء ( وادلمج املدوّ 4)()اثنياً 27قاعدة ن بناء عىل الاملدوّ  التقس مي ()اثنياً "8"
 ؛()اثلثاً 27 عىل القاعدة

 ؛28التصويبات اليت أجريت بناء عىل أحاكم القاعدة  "9"
 (؛2)19حاالت اإلبطال املدّونة بناء عىل أحاكم القاعدة  "10"
 21و ()اثنياً 20و 20املدّونة بناء عىل أحاكم القواعد املعلومات  "11"

 (؛3)40( و4)27و 23()أ( و2)22و ()اثنياً 21و
 ؛مل جتدد التسجيالت ادلولية اليت "12"

حاالت التدوين اخلاصة بتعيني وكيل صاحب التسجيل واخملطر هبا  "13"
صاحب التسجيل أو ()ب( وحاالت الشطب اليت تمت بناء عىل الامتس 2)3بناء عىل القاعدة 

 ()أ(.6)3وكيهل مبوجب القاعدة 

تنرش الصورة املس تنسخة عن العالمة كام ترد يف الطلب ادلويل. وإذا أصدر  )ب(
 "، وجب بيان ذكل يف النرش.6()أ("4)9املودع اإلعالن املشار إليه يف القاعدة 

دة إذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمة ابأللوان بناء عىل أحاكم القاع )ج(
"، وجب أن حتتوي اجلريدة عىل صورة مس تنسخة عن العالمة ابألسود 7" أو "5()أ("4)9

 واألبيض وكذكل صورة مس تنسخة ابأللوان.

ينرش   ]معلومات بشأن بعض املتطلبات اخلاصة وإعالانت األطراف املتعاقدة[ (2)
 املكتب ادلويل يف اجلريدة ما ييل:

( 6)()اثنياً 27 أو( 6)()اثنياً 20أو  7 القواعدلك إخطار جيرى بناء عىل أحاكم  "1"
 (ه)()د( أو 5)17لك إعالن جيرى بناء عىل أحاكم القاعدة و  (6)40()ب( أو 2)()اثلثاً 27 أو

()ب( 2)5()ب( أو املادة 2)5لك إعالن يصدر بناء عىل أحاكم املادة  "2"
 و)ج(، امجلةل األوىل، من الربوتوكول؛

 ( من الربوتوكول؛7)8أحاكم املادة لك إعالن يصدر بناء عىل  "3"
 ()أ(؛3) ()ب( أو2)34لك إخطار جيرى بناء عىل أحاكم القاعدة  "4"
قامئة ابألايم اليت ال يكون املكتب ادلويل مفتوحا فهيا للجمهور خالل  "5"

 الس نة التقوميية اجلارية والتالية لها.
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( عىل املوقع 2)( و1الفقرتني )املنصوص علهيا يف ينجز املكتب ادلويل املنشورات  (3)
 اإللكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

 33القاعدة 
 قاعدة البياانت اإللكرتونية

تدرج البياانت املدّونة يف السجل ادلويل واملنشورة يف   ]حمتوايت قاعدة البياانت[ (1)
 يف قاعدة بياانت إلكرتونية. 32اجلريدة بناء عىل أحاكم القاعدة 

إذا مل يدّون أي   ]بياانت بشأن الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة قيد البحث[ (2)
يف السجل ادلويل خالل ثالثة أايم معل من  24طلب دويل أو تعيني مشار إليه يف القاعدة 

اترخي تسلمه من جانب املكتب ادلويل، وجب عىل املكتب ادلويل أن يدرج لك البياانت 
ادلويل أو التعيني كام مت تسلمه يف قاعدة البياانت اإللكرتونية، بغض النظر املتضمنة يف الطلب 

 عن اخملالفات اليت قد يتضمهنا.

توضع قاعدة البياانت اإللكرتونية حتت ترصف   ]الانتفاع بقاعدة البياانت اإللكرتونية[ (3)
عند الرضورة، سواء  ماكتب األطراف املتعاقدة، وتتاح لعامة امجلهور مقابل تسديد الرمس املقرر

ابالتصال الش بيك أو بأي وس يةل مناس بة أخرى حيددها املكتب ادلويل. ويتحمل املس تفيد من 
( 2قاعدة البياانت اإللكرتونية تاكليف الانتفاع هبا. وتصحب البياانت املدّونة بناء عىل الفقرة )

يل أو التعيني املشار إليه بتحذير يفيد أن املكتب ادلويل مل يتخذ قراراً بعد بشأن الطلب ادلو
 .24يف القاعدة 

 الفصل الثامن
 الرسوم

 34القاعدة 
 مبالغ الرسوم وتسديدها

يرد حتديد مبالغ الرسوم املس تحقة بناء عىل الاتفاق أو الربوتوكول   ]مبالغ الرسوم[ (1)
ة التنفيذية أو هذه الالحئة التنفيذية، خالف الرسوم الفردية، يف جدول الرسوم املرفق هبذه الالحئ

 واذلي يشلك جزءاً ال يتجزأ مهنا.
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جيوز للمودع أو صاحب التسجيل ادلويل أن يدفع الرسوم احملددة   )أ(  ]نظام ادلفع[ (2)
يف جدول الرسوم للمكتب ادلويل. وإذا وافق مكتب املنشأ أو أي مكتب معين آخر دلى 

حتصيلها وحتويلها بناء عىل رغبة  الطرف املتعاقد اذلي ينمتي إليه صاحب التسجيل ادلويل عىل
 املودع أو صاحب التسجيل ادلويل، جاز لهذا املكتب أن يسددها للمكتب ادلويل.

عىل لك طرف متعاقد يوافق مكتبه عىل حتصيل الرسوم وحتويلها أن يبلغ ذكل  )ب(
 للمدير العام.

ي يقدم إعالاًن جيوز للطرف املتعاقد اذل  )أ(  ]الرمس الفردي اذلي يسدد يف جزأين[ (3)
( من الربوتوكول أو قدم إعالاًن من ذكل القبيل أن يبلغ املدير العام أن الرمس 7)8بناء عىل املادة 

الفردي اذلي يسدد مقابل تعيني ذكل الطرف املتعاقد يتكون من جزأين. ويدفع اجلزء األول 
ع اجلزء الثاين يف اترخي عند إيداع الطلب ادلويل أو تعيني ذكل الطرف املتعاقد الحقاً. ويُدف

 الحق يمت حتديده وفقاً لقانون ذكل الطرف املتعاقد.

 2يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية )أ(، تفرس اإلشارة إىل رمس فردي يف البنود  )ب(
 من جدول الرسوم كإشارات إىل اجلزء األول من الرمس الفردي. 5و 3و

كتب الطرف املتعاقد املعني املعين يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية )أ(، يُبلغ م  )ج(
للمكتب ادلويل التارخي اذلي يس تحق فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي. وجيب أن 

 التبليغ يبني

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
 وامس صاحب التسجيل ادلويل، "2"
 والتارخي اذلي جيب فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي، "3"
أصناف السلع واخلدمات اليت تشملها حامية العالمة يف الطرف وعدد  "4"

 املتعاقد املعنّي املعين، إذا اكن مبلغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي رهناً بعدد تكل األصناف.

يرسل املكتب ادلويل التبليغ إىل صاحب التسجيل ادلويل. ويف حاةل تسديد  )د(
ةل املطبقة، يدّون املكتب ادلويل ادلفع يف السجل اجلزء الثاين من الرمس الفردي خالل امله

ادلويل ويبلغ ذكل ملكتب الطرف املتعاقد املعين. ويف حاةل عدم تسديد اجلزء الثاين من الرمس 
الفردي خالل املهةل املطبقة، يُبلغ املكتب ادلويل ملكتب الطرف املتعاقد املعين شطب التسجيل 

 ادلويل. قد املعين ويُبلغ ذكل لصاحب التسجيلادلويل يف السجل خبصوص الطرف املتعا
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جيب دفع الرسوم للمكتب ادلويل وفقاً ملا هو   ]طريقة دفع الرسوم للمكتب ادلويل[ (4)
 حمدد يف التعلاميت اإلدارية.

 عند دفع أي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان ما ييل:  ]البياانت املصاحبة لدلفع[ (5)

 ادلويل؛ املعنية وسبب ادلفع، قبل إجراء التسجيلامس املودع والعالمة  "1"
امس صاحب التسجيل ادلويل، ورمق التسجيل املعين وسبب ادلفع، بعد  "2"

 إجراء التسجيل ادلويل.

()ب( والفقرة الفرعية )ب(، 1)30مع مراعاة أحاكم القاعدة   )أ(  ]اترخي ادلفع[ (6)
 اذلي يتسمل فيه املبلغ املطلوب.يعترب الرمس مدفوعاً للمكتب ادلويل يف التارخي 

إذا اكن املبلغ املطلوب دفعه متوفراً يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل،  )ب(
وتسمل هذا املكتب تعلاميت بإجراء السحب من صاحب احلساب، فإن الرمس يعترب مدفوعاً يف 

اميت بسحب اجلزء الثاين التارخي اذلي يتسمل فيه هذا املكتب طلباً دولياً أو تعييناً الحقاً أو تعل
 من الرمس الفردي أو الامتس تدوين تعديل أو تعلاميت بشأن جتديد تسجيل دويل.

يف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها إليداع طلب   )أ(  ]تعديل مبلغ الرسوم[ (7)
اء دويل بني اترخي تقدمي طلب دويل للمكتب ادلويل أو اترخي تسلمه من جانب مكتب املنشأ بن

()أ( أو )ج( من هجة، والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب 1)11عىل أحاكم القاعدة 
 ادلويل من هجة أخرى، فإن الرسوم املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أس بق هذين التارخيني.

من جانب مكتب املنشأ أو  24يف حاةل تقدمي تعيني بناء عىل أحاكم القاعدة  )ب(
معين آخر، ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيني بني التارخي اذلي أي مكتب 

 ،يتسمل فيه املكتب الامتساً من صاحب التسجيل ادلويل بغرض إجراء هذا التعيني من هجة
والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل التعيني من هجة أخرى، فإن الرسوم املطبقة تكون 

 أس بق هذين التارخيني. الرسوم النافذة يف

()أ(، فإن مبلغ الرسوم يكون مبلغ اجلزء الثاين من 3يف حاةل تطبيق الفقرة ) )ج(
 الرمس الفردي اذلي يكون انفذاً يف التارخي الالحق املشار إليه يف تكل الفقرة.

يف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديد تسجيل دويل بني اترخي  )د(
إجراء التجديد، فإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف اترخي ادلفع، أو التارخي ادلفع واترخي 
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()ب(. ويف حاةل إجراء ادلفع بعد التارخي 1)30اذلي يعترب اترخي ادلفع بناء عىل أحاكم القاعدة 
 اذلي اكن من الواجب إجراء التجديد فيه، فإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف هذا التارخي.

)أ(  يف حاةل تعديل مبلغ أي رمس خالف الرسوم املشار إلهيا يف الفقرات الفرعية ه()
و)ب( و)ج( و)د(، فإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب 

 ادلويل الرمس.

 35القاعدة 
 معةل تسديد الرسوم

املدفوعات املس تحقة بناء عىل هذه  لك  ]الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية[ (1)
الالحئة التنفيذية جيب أن جترى يف املكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية، حىت إذا اكنت الرسوم 

 اليت يدفعها مكتب قد حّصلها ذكل املكتب بعمةل أخرى.

إذا أصدر طرف متعاقد بناء   )أ(  ]حتديد مبلغ الرسوم الفردية ابلعمةل السويرسية[ (2)
()أ( من الربوتوكول إعالاًن يوحض فيه أنه يرغب يف حتصيل رمس فردي، 7)8اكم املادة عىل أح

 وجب عليه أن حيدد للمكتب ادلويل مبلغ هذا الرمس حمسواًب ابلعمةل اليت يس تعملها مكتبه.

إذا ُحدد الرمس يف اإلعالن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )أ( بعمةل خالف  )ب(
ن املدير العام حيدد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية، عىل أساس العمةل السويرسية، فإ

 سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة، بعد التشاور مع مكتب الطرف املتعاقد املعين.

إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة بني العمةل السويرسية وأي معةل  )ج(
عىل  %5لرمس الفردي يزيد أو يقل بنس بة أخرى يكون الطرف املتعاقد قد حدد هبا مبلغ ا

األقل عن سعر الرصف األخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية، وذكل 
خالل أكرث من ثالثة أشهر متتالية، جاز ملكتب هذا الطرف املتعاقد أن يطلب إىل املدير العام 

ية عىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم أن حيدد مبلغاً جديداً للرمس الفردي ابلعمةل السويرس 
املتحدة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي هذا الطلب. ويتخذ املدير العام اإلجراءات 
الرضورية لهذا الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتباراً من التارخي اذلي حيدده املدير العام، رشط 

 األكرث من اترخي نرش هذا املبلغ يف اجلريدة. أن يقع هذا التارخي بعد شهر عىل األقل وشهرين عىل
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إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة بني العمةل السويرسية وأي معةل  )د(
عىل  %10أخرى يكون الطرف املتعاقد قد حدد هبا مبلغ الرمس الفردي يزيد أو يقل بنس بة 

لعمةل السويرسية، وذكل األقل عن سعر الرصف األخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس الفردي اب
خالل أكرث من ثالثة أشهر متتالية، فإن املدير العام حيدد مبلغاً جديداً للرمس الفردي ابلعمةل 
السويرسية، عىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املتحدة املطبق. ويطبق املبلغ اجلديد اعتباراً 

رخي بعد شهر عىل األقل وشهرين من التارخي اذلي حيدده املدير العام، رشط أن يقع هذا التا
 عىل األكرث من اترخي نرش هذا املبلغ يف اجلريدة.

 36القاعدة 
 اإلعفاء من الرسوم

 تعفى من الرسوم التسجيالت املتعلقة ابلبياانت التالية:

 تعيني وكيل، وأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب تدوين أي وكيل، "1"
والفاكس وعنوان املراسةل وعنوان الربيد لك تعديل يتعلق بأرقام الهاتف  "2"

اإللكرتوين وأية وس يةل أخرى للتواصل مع املودع أو لصاحب التسجيل ادلويل، كام هو 
 ،منصوص عليه يف التعلاميت اإلدارية

 شطب التسجيل ادلويل، "3"
 "،3()أ("1)25لك ختلٍّ بناء عىل أحاكم القاعدة  "4"
ذاته بناء عىل أحاكم القاعدة لك إنقاص جيرى يف الطلب ادلويل  "5"

 "،4()أ("3)24" أو يف تعيني الحق بناء عىل أحاكم القاعدة 13()أ("4)9
( من 4)6لك طلب يقدمه مكتب بناء عىل امجلةل األوىل من املادة  "6"

 ( من الربوتوكول،4)6الاتفاق أو بناء عىل امجلةل األوىل من املادة 
ون هل تأثري يف الطلب األسايس وجود دعوى قضائية أو حمك هنايئ يك "7"

 أو يف التسجيل املرتتب عليه أو يف التسجيل األسايس،
( أو القاعدة 9)24أو القاعدة  17لك رفض بناء عىل أحاكم القاعدة  "8"

أو لك إعالن  ()اثلثاً 18أو القاعدة  ()اثنياً 18(، أو لك بيان يوجه بناء عىل أحاكم القاعدة 3)28
 (،5( أو )4)27( أو القاعدة 5)()اثنياً 20لقاعدة جيرى بناء عىل أحاكم ا

 إبطال التسجيل ادلويل، "9"
 ،20املعلومات املبلغة بناء عىل أحاكم القاعدة  "10"
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 ،23أو القاعدة  21لك إخطار يوجه بناء عىل أحاكم القاعدة  "11"
 لك تصويب جيرى للسجل ادلويل. "12"

 37القاعدة 
 توزيع الرسوم اإلضافية

 التمكيليةوالرسوم 

( من 6( و)5)8( من الاتفاق ويف املادة 6( و)5)8املعامل املشار إليه يف املادة  (1)
 الربوتوكول هو اكآليت:

 ابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة اليت تفحص
 اثنان  ................................................. أس باب الرفض املطلقة فقط 

 وابلنس بة إىل األطراف املتعاقدة اليت جتري
 حفصاً عن احلقوق السابقة أيضاً:

 ثالثة  .......................................... بناء عىل معارضة الغري  )أ(
 أربعة  .......................................... تلقائيا ودون أي طلب  )ب(

أيضاً عىل األطراف املتعاقدة اليت جتري حبواًث عن احلقوق السابقة  4يطبق املعامل  (2)
 تلقائياً ودون أي طلب، مع بيان أمه تكل احلقوق.

 38القاعدة 
 قيد مبلغ الرسوم الفردية

 عنيةحلساب األطراف املتعاقدة امل 

يقيد لك رمس فردي يسدد للمكتب ادلويل ابلنس بة إىل طرف متعاقد يكون قد أصدر 
()أ( من الربوتوكول حلساب هذا الطرف املتعاقد دلى املكتب 7)8إعالاًن بناء عىل أحاكم املادة 

ادلويل، خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل ادلويل أو التعيني الالحق أو التجديد اذلي سدد 
 ذا الرمس أو لتدوين اجلزء الثاين املسدد من الرمس الفردي.عنه ه
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 الفصل التاسع
 أحاكم متنوعة

 39القاعدة 
مترار آاثر التسجيالت ادلولية  اس 

 يف بعض ادلول اخللف

إذا أودعت دوةل )"دوةل خلف"( اكنت أراضهيا قبل الاس تقالل جزءاً من أرايض  (1)
ر العام إعالاًن يفيد اس مترار ادلوةل اخللف يف طرف متعاقد )"طرف متعاقد سلف"( دلى املدي

تطبيق الاتفاق أو الربوتوكول أو الاتفاق والربوتوكول لكهيام، فإن لك تسجيل دويل يكون انفذاً 
( حيدث آاثره يف ادلوةل 2يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء عىل أحاكم الفقرة )

 لية:اخللف يف حاةل استيفاء الرشوط التا

إيداع طلب دلى املكتب ادلويل خالل األشهر الس تة التالية للتارخي  "1"
اذلي يرسل فيه املكتب ادلويل إشعاراً لهذا الغرض إىل صاحب التسجيل ادلويل املعين، يفيد 

 اس مترار هذا التسجيل ادلويل يف إحداث آاثره يف ادلوةل اخللف،
املهةل ذاهتا للمكتب ادلويل  فرناكً سويرساًي خالل 41تسديد رمس قدره  "2"

فرناكً سويرساًي لصاحل  23اذلي حيوهل إىل املكتب الوطين لدلوةل اخللف، وتسديد رمس قدره 
 املكتب ادلويل.

( هو التارخي اذلي ختطر فيه ادلوةل اخللف املكتب 1التارخي املشار إليه يف الفقرة ) (2)
هذا التارخي سابقاً لتارخي اس تقالل ادلوةل ادلويل ألغراض تطبيق هذه القاعدة، رشط أال يكون 

 اخللف.

(، عىل املكتب ادلويل أن 1فور تسمل الطلب ومبلغ الرمسني احملددين يف الفقرة ) (3)
 يبلغ ذكل للمكتب الوطين لدلوةل اخللف، وجيري التدوين املناسب يف السجل ادلويل.

قد تلقى عنه إخطاراً بناء ابلنس بة إىل أي تسجيل دويل يكون مكتب ادلوةل اخللف  (4)
(، فإنه ال جيوز لهذا املكتب أن يرفض امحلاية إال إذا مل تنقض املهةل املطبّقة 3عىل أحاكم الفقرة )

()أ( أو )ب( أو )ج( من الربوتوكول 2)5( من الاتفاق أو يف املادة 2)5املشار إلهيا يف املادة 
لف، وإذا تسمل املكتب ادلويل اإلخطار فامي يتعلق بمتديد األرايض إىل الطرف املتعاقد الس

 ابلرفض خالل هذه املهةل.
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ال تنطبق أحاكم هذه القاعدة عىل الاحتاد الرويس وال عىل أية دوةل أودعت دلى  (5)
 املدير العام إعالان يفيد احتفاظها ابلشخصية القانونية لطرف متعاقد.

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أحاكم انتقالية

تدخل هذه الالحئة التنفيذية حزي التنفيذ يف األول من أبريل   خول حزي التنفيذ[]ادل (1)
مارس  31، وحتل ابتداء من هذا التارخي حمل الالحئة التنفيذية لالتفاق كام اكنت انفذة يف 1996
 )واملشار إلهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية لالتفاق"(. 1996

 (،1عىل الرمغ من أحاكم الفقرة )  )أ(  ]أحاكم انتقالية عامة[ (2)

فإن أي طلب دويل يتسمل مكتب املنشأ الامتساً بتقدميه إىل املكتب  "1"
()أ( أو )ج(، قبل األول من أبريل 1)11ادلويل، أو يعترب أنه تسلمه بناء عىل أحاكم القاعدة 

دام يس تويف ، ما 14، يعترب أنه يس تويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة 1996
 الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية لالتفاق؛

من الالحئة  20وأي الامتس بتدوين تعديل بناء عىل أحاكم القاعدة  "2"
التنفيذية لالتفاق يرسهل مكتب املنشأ أو أي مكتب معين آخر إىل املكتب ادلويل قبل األول 

ب املنشأ أو أي مكتب معين آخر ، أو يكون التارخي اذلي تسلمه فيه مكت1996من أبريل 
لتقدميه للمكتب ادلويل، إذا اكن ابإلماكن حتديد هذا التارخي، اترخياً سابقاً لألول من أبريل 

( أو يعترب طلباً سلاميً 7)24، يعترب أنه يس تويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة 1996
 تتطلهبا الالحئة التنفيذية لالتفاق؛، ما دام يس تويف الرشوط اليت 27ألغراض تطبيق القاعدة 

وأي طلب دويل، أو أي الامتس بتدوين تعديل بناء عىل أحاكم القاعدة  "3"
أو  11من الالحئة التنفيذية لالتفاق، يكون حمل إجراء من املكتب ادلويل تطبيقاً للقواعد  20
، يس متر يف أن 1996من الالحئة التنفيذية لالتفاق قبل األول من أبريل  21أو  13أو  12

يكون حمل حبث من املكتب ادلويل بناء عىل أحاكم القواعد السالف ذكرها؛ وخيضع اترخي 
أو  15التسجيل ادلويل أو اترخي التدوين يف السجل ادلويل املرتتب عىل ذكل ألحاكم القاعدة 

 من الالحئة التنفيذية لالتفاق؛ 22
يرسهل مكتب طرف متعاقد  وأي إخطار ابلرفض أو أي إخطار ابإلبطال "4"

يعترب أنه يس تويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القاعدة  1996معني قبل األول من أبريل 
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(، ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية 2)19( أو القاعدة 5( و)4) 17
 لالتفاق.

خي سابق لألول (، فإن الرسوم النافذة يف أي اتر7)34ألغراض تطبيق القاعدة  )ب(
 لالتفاق. من الالحئة التنفيذية 32تكون الرسوم املنصوص علهيا يف القاعدة  1996من أبريل 

(، فإنه ال يس تحق تسديد القسط الثاين 1)10عىل الرمغ من أحاكم القاعدة  )ج(
()أ( 7)34من الرسوم، إذا اكنت الرسوم املسددة عن إيداع طلب دويل وفقاً ألحاكم القاعدة 

 من الالحئة التنفيذية لالتفاق. 32س نة بناء عىل أحاكم القاعدة  20لرسوم املقررة ملدة يه ا

(، إذا اكنت الرسوم املسددة عن تعيني الحق وفقاً 3ال تطبق أحاكم الفقرة ) )د(
من الالحئة التنفيذية  32()ب( يه الرسوم املقررة بناء عىل أحاكم القاعدة 7)34ألحاكم القاعدة 

 لالتفاق.

]األحاكم الانتقالية املطبقة عىل التسجيالت ادلولية اليت سددت عهنا رسوم ملدة  (3)
س نة حمل تعيني  20إذا اكن التسجيل ادلويل اذلي سددت عنه رسوم ملدة   )أ(  س نة[ 20

، وانقضت مدة حامية هذا التسجيل ادلويل بعد أكرث من 24الحق بناء عىل أحاكم القاعدة 
(، 6)24الفعيل للتعيني الالحق كام هو حمدد وفقاً ألحاكم القاعدة عرش س نوات من التارخي 

 فإن أحاكم الفقرتني الفرعيتني )ب( و)ج( تنطبق.

قبل انقضاء فرتة الس نوات العرش األوىل من مدة حامية التسجيل ادلويل  )ب(
اجلارية بس تة أشهر، عىل املكتب ادلويل أن يرسل إىل صاحب التسجيل ادلويل، كام يرسل 

ىل وكيهل عند الرضورة إشعاراً يوحض فيه بدقة اترخي انقضاء فرتة الس نوات العرش األوىل، إ
واألطراف املتعاقدة اليت اكنت حمل التعيينات الالحقة املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية )أ(. وتطبق 

 مع ما يلزم من تبديل. 29أحاكم القاعدة 

الفردية املقابةل للرسوم املشار إلهيا يف يتعنّي تسديد الرسوم التمكيلية والرسوم  )ج(
" عن فرتة الس نوات العرش الثانية ابلنس بة إىل التعيينات الالحقة املشار إلهيا 3("1)30القاعدة 

 ( مع ما يلزم من تبديل.3( و)1)30يف الفقرة الفرعية )أ(. وتطبق أحاكم القاعدة 

ملدفوعات قد سددت هل عىل املكتب ادلويل أن يدّون يف السجل ادلويل أن ا )د(
مقابل فرتة الس نوات العرش الثانية. ويكون اترخي التدوين اترخي انقضاء فرتة الس نوات العرش 
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( من الاتفاق 5)7األوىل، حىت إذا سددت الرسوم املطلوبة خالل املهةل املشار إلهيا يف املادة 
 ( من الربوتوكول.4)7واملادة 

ب األطراف املتعاقدة املعينة واملعنية بأن عىل املكتب ادلويل أن خيطر ماكت )ه(
املدفوعات قد سددت أو مل تسدد مقابل فرتة الس نوات العرش الثانية، ويبلغ ذكل لصاحب 

 التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.

كام يه انفذة قبل األول  6تظل أحاكم القاعدة   )أ(  ]أحاكم انتقالية بشأن اللغات[ (4)
ي طلب دويل يودع قبل ذكل التارخي وعىل أي طلب دويل ترسي عىل أ 2004من أبريل 

، مبا فيه اليوم األخري، كام 2008أغسطس  31خيضع لالتفاق وحده  يودع بني ذكل التارخي و
يرسي عىل أي إبالغ يتعلق به وعىل أي إبالغ أو تدوين يف السجل ادلويل أو أي نرش يف 

 يف احلاالت التالية:اجلريدة يتعلق ابلتسجيل ادلويل الناجت عنه، إال 

أن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيني الحق مبوجب الربوتوكول بني  "1"
 ؛2008أغسطس  31و 2004األول من أبريل 

أو أن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيني الحق يف األول من سبمترب  "2"
 أو بعد ذكل التارخي؛ 2008

 ادلويل.وأن يكون التسجيل ادلويل مدّوان يف السجل  "3"

ألغراض هذه الفقرة، يعّد الطلب ادلويل عىل أنه أودع يف التارخي اذلي يتسمّل  )ب(
فيه، أو يُفرتض أن يتسمل فيه، مكتب املنشأ الالامتس بتقدمي الطلب ادلويل إىل املكتب ادلويل 

()أ( أو )ج(، ويعّد الطلب ادلويل عىل أنه موضع تعيني الحق 1)11بناء عىل أحاكم القاعدة 
م فيه التعيني الالحق إىل املكتب ادلويل، إذا قّدمه املودع مبارشة، أو يف  يف التارخي اذلي يقدَّ
التارخي اذلي يوَدع فيه الالامتس بتقدمي التعيني الالحق دلى مكتب الطرف املتعاقد للمودع يف 

 حال إيداعه بوساطته.

 ]حتذف[ (5)

أو  ()اثنياً 27 القاعدة( من 1) الفقرة تاكن إذا [الوطنية القوانني معالتوافق  عدم] (6)
 دخولاترخي  يفمتعاقد،  لطرفالقانون الوطين  معمتوافقة  غري ()اثلثاً 27 )أ( من القاعدة2 الفقرة

ابالتفاق أو  ملزتما املتعاقد الطرفاذلي يصبح فيه  التارخيحزي النفاذ أو يف  القاعدة هذه
 املعيناملعنية، حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف املتعاقد  الفقرات أو الفقرة تطبق ال الربوتوكول،
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ذكل القانون، رشيطة أن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل  مع متوافقةاكنت غري  طاملا
املتعاقد ملزتما ابالتفاق  الطرف ذكلاذلي يصبح فيه  التارخيبذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أو 

 يف أي وقت. خطاراإل هذاأو الربوتوكول. وجيوز ُسب 

 41القاعدة 
 التعلاميت اإلدارية

يضع املدير العام تعلاميت إدارية.   )أ(  ]وضع التعلاميت اإلدارية؛ املسائل اليت ترعاها[ (1)
وجيوز هل أن يعدلها. وقبل وضع التعلاميت اإلدارية أو تعديلها، يستشري املدير العام املاكتب اليت 

 علاميت اإلدارية املقرتحة أو تعديالهتا املقرتحة.لها اهامتم مبارش ابلت

تتناول التعلاميت اإلدارية املسائل اليت تشري هذه الالحئة التنفيذية بشأهنا إىل  )ب(
 تكل التعلاميت رصاحة وتتناول تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنفيذية.

ل أي حمك من أحاكم جيوز للجمعية أن تدعو املدير العام إىل تعدي ]مراقبة امجلعية[ (2)
 التعلاميت اإلدارية وعىل املدير العام أن يترصف وفقا ذلكل.

تنرش التعلاميت اإلدارية وأية تعديالت تُدخل علهيا   )أ(  ]النرش واترخي النفاذ[ (3)
 اجلريدة. يف

حيدد يف لك نرش التارخي اذلي تصبح فيه األحاكم املنشورة انفذة. وجيوز أن  )ب(
 اجلريدة. قبل نرشه يف أنه ال جيوز إعالن أي حمك انفذاً ختتلف التوارخي ابختالف األحاكم، عىل 

يف حال نشوء تنازع  ]التنازع مع الاتفاق أو الربوتوكول أو هذه الالحئة التنفيذية[ (4)
حاكم التعلاميت اإلدارية من هجة وأي حمك من أحاكم الاتفاق أو الربوتوكول بني أي حمك من أ

 أو هذه الالحئة التنفيذية من هجة أخرى، تكون الغلبة للحمك األخري.

 


