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 تصدير

 

هذا ادلليل معد لفائدة مودعىي طلبات التسجيالت ادلولية للعالمات وأ حصاب تكل التسجيالت، وهو  
اد مدريد  ويقود م يف تختلف ا جراءات التسجيل معد أ يضا لفائدة موظفي ال دارات اخملتصة يف ادلول ال عضاء يف احت

 ادلويل ويرشح هلم ال حاكم ال ساس ية يف اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة 

 

وميكن الاطالع عىل النصوص الاكمةل لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة  
  /http://www.wipo.int/madrid/en/legal_textsوق  التايل: والتعلاميت ال دارية عىل امل

 

رسال تعليقاهتم واقرتاحاهتم   ويس توىف ادلليل مبا يس تجد من أ مور بني احلني والآخر  وحنث قراءان عىل ا 
 لتحسني ادلليل ا ىل املكتب ادلويل 
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v  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 تواتمل ا

 اجلزء أ لف: مقدمة

 1 أ                                                                                                                      ادلليل

 2 أ                                                                                          نظام مدريد: سامته الرئيس ية

 2أ                                                                                              اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد

 2أ                                                 ()أ ( من اتفاق مدريد وتبعاته2( و)1)14قرار جتميد تطبيق املادة 

 3أ                                                                                       من جيوز هل الانتفاع بنظام مدريد؟

 3أ                                                                                                         وصف موجز للنظام

 4أ                                                                                                                    مزاا النظام

 4أ                                                                                              والربوتوكولمقارنة بني التفاق 

 5أ                                                                                                                  النص املطبَّق

 6أ                     امللزتم ابلتفاق والربوتوكول معا   تغيري يف النص املطبق عىل التعيني املدون للطرف املتعاقد

 7 أ                                                                                   ال طراف يف التفاق أ و الربوتوكول

 8أ                                                          ال عالانت وال خطارات الواردة من ال طراف املتعاقدة

دارة مشرتكة بني عدة دول  8أ                                                                                                 ا 

 8أ                                                                                                                   قلمييال ثر ال  

نقاص بشأ ن العالمات القامئة  8أ                                                                                             ال 

 8أ                                                                                                          بناء عىل التفاق

 9أ                                                                                                      بناء عىل الربوتوكول

 9أ                                                                                               متديد املهل لال خطار ابلرفض

ثر رفض مؤقت للحامية  9أ                                                                             ال خطار ابلقرارات ا 

 10أ                                                                                                                 الرسوم الفردية

 11أ                                                                                                         تقدمي تعيينات لحقة

عالن عن النية عىل اس تعامل العالمة  11أ                                                                                    ا 

 11أ                                       عن أ ن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثرال عالن 

 12أ                                                                                                     حتصيل الرسوم وحتويلها

آاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف  12أ                                                              اس مترار أ

 12أ                                                                                               نرش ال خطارات وال عالانت

 12أ                                                    ختفيض الرسوم ابلنس بة ا ىل املودعني من البدلان ال قل منوا  

ضافية بشأ ن  12أ                                                                                 نظام مدريد معلومات ا 
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 14أ                                        معلومات لعامة امجلهور بشأ ن الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلولية

 14أ                                                                                                                          اجلريدة

 14أ                                                                                                                  مرصد مدريد

دارة التسجيالت ادلولية يداع الطلبات وا   15أ                                     اخلدمات ال لكرتونية املساعدة يف ا 

دارة السل  واخلدمات يف نظام مدريد )  15أ                                                   (MGSخدمة ا 

 15أ                                                                                رتسامت القطريةقاعدة بياانت امل

دارة املفظات يف نظام مدريد )  16أ                                                              (MPMأ داة ا 

 16أ                                                                                                       مرصد مدريد

 16أ                                                                                               التجديد ال لكرتوين

 16أ                                                                                                    التعيني الالحق

 16أ                                                                                                   ادلف  ال لكرتوين

 16أ                                                                                           مس تخرجات من السجل ادلويل

 17أ                                                                        التصديق عىل املس تخرجات من السجل ادلويل

 17أ                                                                             ية"ال حصاءات الس نوية والشهرية و"املرحل 

 اجلزء ابء: ال جراءات

 الفصل ال ول: معوميات

 1 1 ب                                                                                                                    مقدمة

 1 1 ب                                                                                       التصالت م  املكتب ادلويل

 1 1ب                                                                                                              ا جراءات التبليغ

 1 2ب                                                                                                            التبليغ الكتايب

 1 2ب                                                                                                               الفاكس

 1 2ب                                                                                                  التصالت ال لكرتونية

 1 3ب                                                                                                     الاس امترات الرمسية

 1 4ب                                                                                                   ال وراق التمكيلية

 1 4ب                                                                                                        بيان التوارخي

 1 5ب                                                                                           رات الاختياريةالاس امت

 1 5ب                                                                                                            التوقيعات

 1 5ب                                                                                                                 حساب املهل

دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة لكرتونيا تعطل خدمات ا   1 6ب                              والتبليغات املرسةل ا 

 1 7ب                                                                                                          مواصةل ال جراءات



vii  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 1 7ب                                                                                                                         اللغات

 1 7ب                                                                                                              مبادئ عامة

 1 7ب                                                                                                      نظام ثاليث اللغات

نامج عن الطلبات النظام املطبق عىل بعض التسجيالت ادلولية وال 
أ و الطلبات ادلولية  2004ادلولية املودعة قبل ال ول من أ بريل 

 31و 2004اخلاضعة لالتفاق حرصا واملودعة بني ال ول من أ بريل 
 1 8ب                                                                                                   2008أ غسطس 

 1 9ب                                                                                      تسديد الرسوم للمكتب ادلويل

 1 9ب                                                                                                         معةل تسديد الرسوم

 1 9ب                                                                                                                   طريقة ادلف 

 1 11ب                                                                                                                اترخي التسديد

 1 11ب                                                                                                            غ الرسومتغيري مبل

 1 11ب                                                          ختفيض الرسوم ابلنس بة ا ىل املودعني من البدلان ال قل منوا  

 1 12ب                                                                                           المتثيل أ مام املكتب ادلويل

 1 12ب                                                                                                                  تعيني الوكيل

 1 12ب                                                                                                            طريقة التعيني

 1 12ب                      يف تبليغ منفصل التعديل تدوينيف الطلب ادلويل أ و التعيني الالحق أ و الامتس 

 1 12ب                                                                                         ليف تبليغ منفص التعديل

 1 13ب                                                                                                وكيل واحد حفسب

 1 13ب                                                                                               التعيني اخملالف لل صول

 1 13ب                                                                                             تدوين تعيني وكيل وتبليغه

 1 13ب                                                                                              الآاثر املرتتبة عىل التعيني

 1 14ب                                                                                                           شطب التعيني

 1 15ب                                                                        بناء عىل الامتس الوكيل تدوينشطب ال 

 1 15ب                                                                                                 ال خطار ابلشطب

 1 15ب                                                                                             تدوينال عفاء من رسوم ال 

 ال جراءات ادلوليةالفصل الثاين: 

 2 16 ب                                                                                                                             مقدمة

 2 16 ب                                                                                                                  الطلب ادلويل

 2 16ب                                                                                                         الرشوط املوضوعية

 2 16ب                                                                            الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس
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 2 17ب                                                                                                            مكتب املنشأ  

 2 18ب                                                                                                      نوع الطلب ادلويل

 2 19ب                                                                                                            تعدد املودعني

 2 19ب                                                                                                         تقدمي الطلب ادلويل

 2 20ب                                                                                   اللغة اليت يودع هبا الطلب ادلويل

 2 20ب                                                                                                          لباس امترة الط

 2 21ب                                               :   الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ  1البند 

 2 21ب                                                                                                   :   املودع2البند 

 2 22ب                                                                                          :   أ هلية ال يداع3البند 

 2 23ب                                                                                             :   تعيني وكيل4البند 

 2 24ب                                                         :   التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس5البند 

ولوية6البند   2 24ب                                                                                      :   املطالبة ابل 

 2 25ب                                                                                                 العالمة:   7البند 

لوان8البند   2 27ب                                                                                       :   املطالبة ابل 

 2 27ب                                                                                         :   بياانت متنوعة9البند 

 2 29ب                                            :   السل  واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل10البند 

 2 30ب                                                                          :   ال طراف املتعاقدة املعينة11البند 

 2 31ب                                                                               :   توقي  املودع أ و وكيهل12البند 

 2 31ب                                                                    ملنشأ  وتوقيعه:   تصديق مكتب ا13البند 

 2 33ب                                                                                             ورقة حساب الرسوم

 2 35ب                                                                الالامتس املرسل قبل ال وان بشأ ن الطلب ادلويل

 2 36ب                                                                                   اخملالفات الواردة يف الطلب ادلويل

 2 37ب                                                                                اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل 

 2 38ب                                                                       اخملالفات املتعلقة ببيان السل  واخلدمات

 2 39ب                                                                                                      تخالفات أ خرى

 2 42ب                                                                                               خطار والنرشالتسجيل وال  

 2 42ب                                                                                                                التسجيل ادلويل

آاثر التسجيل ادلويل  2 42ب                                                                                                       أ

 2 42ب                                                                                                 اترخي التسجيل ادلويل

 2 43ب                                                                           اخملالفات: التارخي يف احلالت اخلاصة

 2 43ب                                                                                                           مدة الصالحية



ix  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 2 44ب                                                                                               التسجيل يف السجل ادلويل

 2 44ب                                                                                               حمتوى التسجيل ادلويل

 2 44 ب                                                                                                 نرش التسجيل ادلويل

 2 45ب                                                                                                  والنرش لغة التسجيل

 2 45ب                                                                                                                      رفض امحلاية

 2 45ب                                                                                                               أ س باب الرفض

 2 46 ب                                                                                                                  همل الرفض

 2 49 ب                                                                                                     ا جراءات رفض امحلاية

 2 49 ب                                                                                                 ال خطار برفض امحلاية

 2 49ب                                                                                                  حمتوات ال خطار

ىل اعرتاض ضافية بشأ ن ال خطار برفض مؤقت يستند ا   2 50ب                                      متطلبات ا 

حالته ا ىل صاحب التس  تدوين  2 50ب                                               جيلالرفض املؤقت ونرشه: ا 

 2 51ب                                                                                     لغة ال خطار ابلرفض املؤقت

خطارات الرفض املؤقت اخملالفة لل صول  2 51ب                                                                          ا 

 2 53ب                                                                     ال جراءات الالحقة لال خطار ابلرفض املؤقت

 2 53ب                                                                                     طرف متعاقد معني يفوض  العالمة 

 2 53ب                                                                                                     الوض  املؤقت للعالمة

 2 54ب                                                                                            البت الهنايئ يف وض  العالمة

 2 54ب                                                     حال عدم تبليغ أ ي ا خطار ابلرفض بيان مبنح امحلاية يف

 2 55ب                                                                            بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت

 2 55ب                                                                                        تأ كيد الرفض املؤقت اللكي

 2 55ب                                                                                                           قرار جديد

بالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ  2 56ب                                                      التدوين وا 

املرسةل من خالل املكتب  تبليغات املاكتب ال طراف املتعاقدة املعينة
 2 56ب                                                                                                                     ادلويل

 2 56ب                                                                                                                 التعيني الالحق

 2 57ب                                                                                                ال هلية ل جراء تعيني لحق

 2 57ب                                                                              ل تعيني لحقا ممكن يف بعض احلالت

 2 58ب                                                                                                           ا جراء تعيني لحق

 2 58ب                                                                                  اللغة اليت حيرر هبا التعيني الالحق

 2 58ب                                                                                                       الاس امترة الرمسية
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 2 59ب                                                                                 :   رمق التسجيل ادلويل1البند 

 2 59ب                                                                           :   صاحب التسجيل ادلويل2البند 

 2 59ب                                                                                             :   تعيني وكيل3البند 

 2 59ب                                                          :   ال طراف املتعاقدة حمل التعيني الالحق4البند 

 2 60ب                                                :   السل  واخلدمات اليت يتعلق هبا التعيني الالحق5البند 

 2 60ب                                                                                         :   بياانت متنوعة6البند 

 2 61ب                                                                     :   الامتس يتعلق بتارخي بدء النفاذ7البند 

 2 61ب                                                         ب التسجيل ادلويل أ و وكيهل:   توقي  صاح8البند 

 2 61ب                                           :   اترخي اس تالم املكتب الالامتس وتوقي  املكتب10و 9البند 

 2 61ب                                                                                           كشف حساب الرسوم

 2 62ب                                                                                                            أ ثر التعيني الالحق

 2 62ب                                                                                                  اترخي التعيني الالحق

 2 63ب                                                                                     التعيني الالحق اخملالف لل صول

 2 64ب                                                                                             التدوين وال خطار والنرش

 2 64 ب                                                                                                               مدة امحلاية

 2 65ب                                                                                                              رفض امحلاية

حاةل خاصة من التعيني الالحق: تعيني لحق انمج عن حتويل تعيني منظمة 
 2 65ب                                                                                                (ال ورويب حتادمتعاقدة )الا

 2 65ب                                                                                            الاس امترة الرمسية واملتوى

 2 66ب                                                                             تقدمي التعيني الالحق النامج عن حتويل

 2 66ب                                                                             اترخي التعيني الالحق النامج عن حتويل

 2 66ب                                                                  يف التسجيل ادلويل تدوينات أ خرىو  تغيريات

تغيري امس أ و عنوان صاحب التسجيل ادلويل؛ تدوين تغيريات يف الطبيعة 
القانونية لصاحب التسجيل ادلويل؛ تغيري يف امس أ و عنوان وكيل صاحب 

 2 66ب                                                                                                             التسجيل ادلويل

 2 67ب                                                                                      (MM9الاس امترة الرمسية رمق )

 2 67ب                                                                                 :   رمق التسجيل ادلويل1البند 

 2 67ب                                                                     :   امس صاحب التسجيل ادلويل2البند 

 2 67ب                                             :   تعديل امس و/أ و عنوان صاحب التسجيل ادلويل3البند 

تدوين و/أ و تغيري الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل :   4البند 
 2 67ب                                                                                                                ادلويل

 2 67ب                                                                            :   تفاصيل التصال اجلديدة5البند 
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 2 68ب                                                                                     :   تعيني وكيل جديد6البند 

 2 68ب                                                         :   توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل7لبند ا

 2 68ب                                                                                          :   توقي  املكتب8البند 

 2 68ب                                                                                           كشف حساب الرسوم

 2 68 ب                                                                                           تغيري امس الوكيل أ و عنوانه

 2 69ب                                                                                             الالامتس اخملالف لل صول

 2 69ب                                                                                             وال خطار والنرش تدوينال 

نقاص والتخيل والشطب  2 69ب                                                                                                ال 

نقاص والتخيل وال  آاثر ال   2 70ب                                                                            شطب وتبعاهتاأ

 2 70ب                                                                                                            تدوينالامتس 

 2 71ب                                           ختل أ و شطب بعد تغيري النص املطبق تدوينتقدمي الامتس بغرض 

 2 71ب                                                                                                       الاس امترة الرمسية

 2 71ب                                                                                               رمق التسجيل ادلويل

 2 72ب                                                                                        صاحب التسجيل ادلويل

 2 72ب                                                                                                          تعيني وكيل

 2 72ب                                                                                                  ال طراف املتعاقدة

 2 72ب                                                                                                   السل  واخلدمات

 2 72ب                                                                     ب التسجيل ادلويل أ و الوكيلتوقي  صاح

 2 73ب                                                                                                        توقي  املكتب

 2 73ب                                                                    كشف حساب الرسوم )ال نقاص حفسب(

 2 73ب                                                                                           الالامتسات اخملالفة لل صول

 2 74ب                                                                                             وال خطار والنرش تدوينال 

نقاص  2 74ب                                                                     ال عالن عن أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل ا 

 2 74ب                                                                                                                  تغيري امللكية

ليه يف أ ن يكون   2 75ب                                              صاحب التسجيل ادلويل اجلديدأ هلية املنقول ا 

ثر  النص املطبقتغيري   2 77ب                                                                    تغيري يف امللكية تدوينا 

 2 77ب                                                                                        تغيري يف امللكية تدوينالامتس 

 2 78ب                                                                                                       الاس امترة الرمسية

 2 78ب                                                                                 :   رمق التسجيل ادلويل1البند 

 2 78ب                                                                                    :   صاحب التسجيل2البند 

ليه3البند   2 78ب                                                                                             :   املنقول ا 



 xii دليل التسجيل ادلويل للعالمات

ليه يف أ ن يصبح صاحب التسجيل ادلويل  : 4البند   2 78ب                                    أ هلية املنقول ا 

 2 79ب                                                                                             :   تعيني وكيل5البند 

 2 79ب                                                                                    :   نطاق تغيري امللكية6البند 

 2 79ب                                                                                         :   بياانت متنوعة7البند 

 2 79ب                                                         :   توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل8البند 

 2 79ب                                                                                          :   توقي  املكتب9البند 

 2 79ب                                                                                           كشف حساب الرسوم

 2 80ب                                                                                           الالامتسات اخملالفة لل صول

 2 80ب                                                                                             وال خطار والنرش تدوينال 

 2 80ب                                                                                               التغيري اجلزيئ يف امللكية

ثر تغيري امللكية  2 81ب                                                                            دمج تسجيالت دولية ا 

 2 81ب                                       ال عالن عن أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل تغيري صاحب التسجيل ادلويل

 2 82ب                                                                                             التصويبات يف السجل ادلويل

 2 83ب                                                                                                  بعد التصويبالرفض 

آخر يف السجل ادلويل  2 83ب                                                                                           ل تغيري أ

 2 84ب                                                                                               جتديد التسجيل ادلويل

 2 84ب                                                                              أ و ال بطال أ و التخيل التجديد بعد الرفض

 2 85ب                                التسجيالت ادلولية اليت جتري قبل دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ

 2 85ب                                                                                                            ا جراءات التجديد

 2 86ب                                                                                                           رسوم التجديد

 2 88ب                                                                             النص املطبقوم التجديد بعد تغيري رس

 2 88ب                                                                                                     سداد رسوم انقصة

 2 89ب                                                                 والنرش تدوين التجديد؛ ال خطارات والشهادات

 2 89ب                                                                                                        التجديد التمكييل

 2 90ب                                                                                                                  عدم التجديد

 2 90ب                                                                                                  الاعامتد والاس تقالل
 2 90ب                                                                                            وقف ال ثر خالل فرتة الاعامتد

 2 91ب                                                                           وقف أ ثر الطلب أ و التسجيل ال سايس

 2 92ب                                                                                       ا جراءات ال خطار بوقف ال ثر

 2 95ب                                                                تغيري ملكية التسجيل ادلويل خالل فرتة الاعامتد

 2 95ب             تقس مي الطلبات ال ساس ية أ و التسجيالت املرتتبة علهيا أ و التسجيالت ال ساس ية أ و دجمها

 2 96ب                                                                                                                       التحويل

ثر تغيري   2 96ب                                                                                     املطبق النصالتحويل ا 



xiii  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 2 97ب                                    راف املتعاقدة وتؤثر يف التسجيالت ادلوليةالوقائ  اليت تطرأ  عىل ال ط
 2 97ب                                                                                         ال بطال دلى طرف متعاقد معنّي 

 2 98ب                                                                تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه

 2 98ب                                                                                                                     الرتاخيص

 2 98ب                                                                                                ترخيص تدوينالامتس ل 

 2 100ب                                                                                             الالامتس اخملالف لل صول

 2 100ب                                                                                        الرتخيص وال خطار به تدوين

عالن انعدام   2 100ب                                                                                   الرتخيص تدوينأ ثر ا 

 2 101ب            الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف طرف متعاقد تدوينأ ن عن عالن ال  

لغاؤه تدوينتعديل   2 101ب                                                                                    الرتخيص أ و ا 

قلميي  2 102ب                                                            بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أ و ا 

 2 103ب                                                                                     وقائ  أ خرى بشأ ن املطالبة ابل قدمية

آاثر التسجيالت ادلولية اس مترار  2 103ب                                                      يف بعض ادلول اخللف أ
 

 حساب جاٍر دلى الويبو –أ حاكم ورشوط 
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 فهرس املوضوعات

  

 4-91 1  2ب                                                                                      ال بطال دلى طرف متعاقد معني

  7 7-1 1  1ب                                                                                          م  املكتب ادلويل تالتصال

آاثر التسجيل ادلويل  13 2-11 1  2ب                                                                                               أ

 : انظر حتت "التصويبات"ال خطاء

قلمييالا  7-100 1  2ب                                                                             س تعاضة عن تسجيل وطين/ا 

 5-102 1  2ب                                                                               اس مترار الآاثر يف بعض ادلول اخللف

 (: انظر حتت "التغيريات" -الامس )تغيري يف 

 (: انظر حتت "تغيري امللكية" -الاعرتاض )الرفض النامج عن 

 89 1-83 1  2ب                                                                                                                الاعامتد

 6-83 1  2ب                                                                                 الاعامتد و"النقض ال سايس"

 86 1  2ب                                                                                لكية خالل فرتة الاعامتدتغيري امل 

 3-84 1  2ب                                                                   وقف أ ثر الطلب أ و التسجيل ال سايس

 30-4 1أ                                                                   ال عالانت وال خطارات الواردة من ال طراف املتعاقدة

 6-4 5أ                                                                                                              ال ثر ال قلميي

ثر رفض مؤقت للحامية  15-4 12أ                                                                    ال خطار ابلقرارات ا 

دارة مشرتكة بني عدة دول  4-4 2أ                                                                                            ا 

آاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللفاس مترار   4 29أ                                                         أ

عالن عن النية عىل اس تعامل العالمة  25-4 24أ                                                                           ا 

 27-4 26أ                                                     ال عالن عن أ ن تدوين الرتاخيص ل يرتتب عليه أ ي أ ثر

نقاص بشأ ن العالمات القامئة  8-4 7أ                                                                                       ال 

 4 28أ                                                                                                 حتصيل الرسوم وحتويلها

 23-4 22أ                                                                                                تقدمي تعيينات لحقة

 11-4 9، 2 24أ                                                                               متديد املهل لال خطار ابلرفض

 21-4 16، 2 24أ                                                                                              الرسوم الفردية

 4 30أ                                                                                           نرش ال خطارات وال عالانت

نقاص  59 3-52 1  2ب                                                                                                               ال 

نقاص  3-59 1  2ب                                                             ال عالن عن أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل ا 

 انقضاء فرتة التسجيل ادلويل: انظر حتت "التجديد"

 ،4-33 1، 21-7 17  2؛ ب 6-2 4أ                                                               دريدال هلية لالنتفاع بنظام م
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                                                                                                                        1 61-7 ،5 64-7 

 38 7، 36-7 31  2ب                                                                                                         ال ولوية

يداع طلب دويل: انظر حتت "الطلب"  ا 

 أ ثر التسجيل/الطلب ال سايس: انظر حتت "الاعامتد" وقف

 ؛16-8 15  1؛ ب 32-4 31أ                                                                الرسوم( ختفيضالبدلان ال قل منوا )

 91-7 90  2ب                                                                                                                            

 28-2 19أ                                                                                                                      بند الضامن

 27 2-26 1  2ب                                                                                                      بيان مبنح امحلاية

 2-27 1  2ب                                                                         بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت

 6-26 1  2ب                                        بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أ ي ا خطار ابلرفض املؤقت

 82 3-73 1  2ب                                                                                            جتديد التسجيل ادلويل

 81 1-76 1  2ب                                                                                                  ال جراءات

 81 1  2ب                                                                                                   التجديد التمكييل

 7-80 1  2ب                                                         ل خطارات والشهادات والنرشتدوين التجديد؛ ا

 3-82 1  2ب                                                                                                    عدم التجديد

 التحويل

ثر تغيري النص املطبق  89 1  2ب                                                                                           ا 

قلميي  7-88 1  2ب                                                                                        ا ىل طلب وطين/ا 

 46 1-43 1  2ب                                                         ل طلب تسجيل عالمة جتارية لالحتاد ال ورويبحتوي

 57-7 56  2ب                                                                                                        التخيل عن حق

 58 2-52 1  2ب                                                                                                                 التخيل

 3-55 1  2ب                                                                       بعد تغيري النص املطبقتقدمي الامتس 

 99 4-93 1  2ب                                                                                                             الرتاخيص

 16 3-11 1  2ب                                                                                                  التسجيل )ادلويل(

 2-11 1  2ب                                                                                                              الآاثر

 2-12 1  2ب                                                                                                            التارخي

 16 3-14 1  2ب                                                                             التسجيل يف السجل ادلويل

 3-16 1  2ب                                                                                                               اللغة

 14 1  2ب                                                                                                            املتوات

 2-13 1  2ب                                                                                                  مدة الصالحية

 4-15 1  2ب                                                                                                             النرش
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 30-7 27  2ب                                                                                       أ و الطلب ال سايس التسجيل

 تسديد الرسوم للمكتب ادلويل: انظر حتت "الرسوم"

 التصنيف )للسل  واخلدمات(: انظر حتت "السل  واخلدمات"

 71 2-70 1  2ب                                                                                     التصويبات يف السجل ادلويل

 46 1-32 1  2ب                                                                                                      التعيني الالحق

 42 1-38 1  2ب                                                                                                         ال ثر

 22-37 1  2ب                                                                                                       الاس امترة

 34 2-33 1  2ب                                                                                                       ال هلية

 7-38 1  2ب                                                                                                            التارخي

 3-40 1  2ب                                                                                    التدوين وال خطار والنرش

 46 1-43 1  2ب                                                                       التعيني الالحق لالحتاد ال ورويب

 3-35 1  2ب                                                                                              تقدمي تعيني لحق

 42 1  2ب                                                                                                        رفض امحلاية

 2-36 1  2ب                                                                                                               اللغة

 6-39 1  2ب                                                                                                          اخملالفات

 2-41 1  2ب                                                                                                       مدة امحلاية

 11-64 10، 74-7 63  2ب                                                                                                التعيينات

 التغطية )السل  و/أ و اخلدمات(: انظر حتت "السل  واخلدمات

 51 1-49 1  2ب                                                                                        تغيري امس الوكيل أ و عنوانه

 51 1-50 1، 48 13-47 1  2ب                                             تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أ و عنوانه

 31-2 26أ                                                                                                            تغيري النص املطبق

ثر تغيري النص املطبق  89 1  2ب                                                                                التحويل ا 

 3-55 1  2ب                                   رض تدوين ختل أ و شطب بعد تغيري النص املطبقتقدمي الامتس بغ

 78 1  2ب                                                                        رسوم التجديد بعد تغيري النص املطبق

 12-18 1  2ب                                                                                                    همل الرفض

 تغيري جزيئ يف امللكية: انظر حتت "تغيري امللكية"

 69 5-60 1  2ب                                                                                                    التغيري يف امللكية

 16-64 1  2ب                                                                                                       الاس امترة

 5-69 1  2ب                                                  ثر عىل تغيري يف امللكيةال عالن عن أ نه ل يرتتب أ ي أ  

 2-65 1  2ب                                                                                   الالامتسات اخملالفة لل صول

 7-64 5، 7-61 1  2ب                                                                                               ال هلية
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 2-66 1  2ب                                                                                    التدوين وال خطار والنرش

 2-67 1  2ب                                                                                      التغيري اجلزيئ يف امللكية

 تغيري امللكية أ ثناء فرتة الاعامتد: انظر حتت "الاعامتد

ثر تغيري امل   62 1  2ب                                                                                    لكيةتغيري النص ا 

 5-63 1  2ب                                                                                                    الامتس تدوين

ثر تغيري امللكية  4-68 1  2ب                                                                    دمج تسجيالت دولية ا 

 72 3-47 1  2ب                                                                                    التغيريات يف التسجيل ادلويل

 6-87 1  2ب                          تقس مي الطلبات ال ساس ية أ و التسجيالت املرتتبة علهيا أ و التسجيالت ال ساس ية

 4-92 1  2ب                                                             فيه تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف

 ؛12 8-9 1  1ب                                                                                        المتثيل أ مام املكتب ادلويل

 9-64 8، 5-37 4، 26-7 22  2ب                                                                                                  

 التنازل: انظر حتت "تغيري امللكية"

 اجلريدة: انظر حتت "املعلومات"

ثر تغيري امللكية: انظر حتت "تغيري امللكية"  دمج تسجيالت دولية ا 

 س مترار الآاثر"ادلول اخللف )اس مترار الآاثر(: انظر حتت "ا

 ،96-7 83  2؛ ب 12 8، 16-8 1  1ب                                          الرسوم )تسديد الرسوم للمكتب ادلويل(

                                                                                                    20 37-22 ،16 64 ،1 77-4 79 

 91-7 90  2؛ ب 16-8 15  1؛ ب 32-4 31أ            الرسوم ابلنس بة ا ىل املودعني من البدلان ال قل منوا ختفيض

 78 1  2ب                                                                        رسوم التجديد بعد تغيري النص املطبق

 سوم الفردية: انظر حتت "الرسوم"الر 

 31 1-17 1  2ب                                                                                                          رفض امحلاية

 3-22 1  2ب                                                             ال جراءات الالحقة لال خطار ابلرفض املؤقت

 22 3-19 1  2ب                                                                                                  ال جراءات

 7-17 1  2ب                                                                                                         ال س باب

 20 2، 19 5، 18 10، 8-18 7، 18 4  2ب                                                               الاعرتاض

 31 1-25 1  2ب                                                                            البت الهنايئ يف وض  العالمة

 2-27 1  2ب                                                                   امحلاية )عقب رفض مؤقت(بياانت مبنح 

 28 1  2ب                                                                                       تأ كيد الرفض املؤقت اللكي

 2-20 1  2ب                                                                                                 التدوين والنرش

 2-29 1  2ب                                                                                                       قرار جديد

 5-19 2  2ب                                                                                                         املتوات
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 9-21 1  2ب                                                                                                          اخملالفات

 12-18 1  2ب                                                                                                           املهل 

 5-24 1  2ب                                                                                         الوض  املؤقت للعالمة

 11-64 10، 37 10، 62-7 58  2ب                                                               السل  واخلدمات )التغطية(

 58 2-52 1  2ب                                                                                                               الشطب

 3-55 1  2ب                                                                  تقدمي الامتس بعد تغيري يف النص املطبق

 الطعن املركزي: انظر حتت "الاعامتد"

 10 2-1 1  2ب                                                                                                       الطلب )ادلويل(

 57-2 7 37ب                                                                                                          العالمة

 2-1 1  2ب                                                                                 التسجيل أ و الطلب ال سايس

 4 2-1 1  2ب                                                                                          املتطلبات املوضوعية

 8-2 1  2ب                                                                                                      مكتب املنشأ  

 3-3 1  2ب                                                                               النص اذلي حيمك الطلب ادلويل

 2-4 1  2ب                                                                                                     تعدد الطلبات

 3-5 1  2ب                                                                                     طريقة تقدمي الطلب ادلويل

 2-6 1  2ب                                                                                                                 اللغة

 96-7 1  2ب                                                                                                        الاس امترة

 21-7 17  2؛ ب 6-2 4أ                                                                                      أ هلية ال يداع

 7-8 1  2ب                                                                              الامتس للطلب ادلويل قبل ال وان

 27-9 1  2ب                                                                                                          اخملالفات

 2-10 1  2ب                                                                                  التسجيل وال خطار والنرش

 (: انظر حتت "التغيريات" -العنوان )تغيري يف 

 الفاكس: انظر حتت "التصال"

 فرتة التسجيل ادلويل: انظر حتت "التجديد"

 2-36 1، 4-20 3، 2-6 1  2؛ ب 7-7 1  1ب                                                                           اللغات

 متطلبات )الطلب(: انظر حتت "الطلب(

 لطلب" أ و "تغيري امللكية" أ و "الرفض" أ و "التعيينات الالحقة"اخملالفات: انظر حتت "ا

 مس تخرجات من السجل ادلويل: انظر حتت "املعلومات"

 املطالبة ابل ولوية: انظر حتت "ال ولوية"

 11 1-5 1أ                                                                                      معلومات بشأ ن التسجيالت ادلولية

 11 1أ                                                                         ال حصاءات الس نوية والشهرية و"املرحلية"
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 3-7 1أ                                                                                                                     اجلريدة

دارة التسجيالت ادلوليةاخل يداع الطلبات وا   7-9 1أ                                دمات ال لكرتونية املساعدة يف ا 

 4-9 1أ                                                                                             قاعدة البياانت ال لكرتونية

 4-8 1أ                                                                                                             مرصد مدريد

 5-10 1أ                                                                                   مس تخرجات من السجل ادلويل

 مرصد مدريد: انظر حتت "معلومات"

 مكتب املنشأ : انظر حتت "الطلب"

 "تغيري امللكية" (: انظر حتت -امللكية )تغيري 

 امللكية املشرتكة انظر "عدة مودعني" حتت "الطلب" أ و "ال هلية" حتت "تغيري امللكية"

 4-5 1  1ب                                                                                                         ( -املهل )حساب 

)اثنبا(6  1ب                                                                                                  مواصةل ال جراءات
 
1-5 

 25-2 16أ                                                                                                                   النص املطبق

 31-2 26أ                                                                                                           النقض: تغيري النص

 نقل تسجيل دويل: انظر حتت "التغيريات"

 31 1-23 1  2ب                                                                            عالمة يف طرف متعاقد معني:وض  ال

 الوالكء: انظر حتت "المتثيل"

يداع طلب؟: انظر حتت "ال هلية" وحتت "الطلب"  من اذلي جيوز هل ا 
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 xxii دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 فهرس ال حاكم

 يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت ال دارية

 

مةل لتفاق مدريد وبروتوكول مدريد والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت ال دارية ميكن الاطالع عىل النصوص الاك  
  /http://www.wipo.int/madrid/en/legal_textsعىل املوق  التايل: 

 10 1  أ   (1)اثلثا()5املادة   7 27، 5 1  2ب  (2)1املادة  )أ (

 10 2 أ   (3)اثلثا()5املادة   2 2  2ب  (3)1املادة  )أ (

 73 2، 13 2  2ب  (1)6املادة  )أ ( 7 27  2ب  (1)2املادة  )ب(

 73 1، 13 1  2ب  (1)6املادة  )ب( 2 3  2ب  "2"، "1("1)2املادة  )ب(

 83 6  2ب  (2)6املادة   2 3  2ب  "2("2 1املادة  )ب(

 86 1، 84 1  2ب  (3)6املادة   5 1، 2 3  2 ب (2)2املادة  )ب(

 85 8  2ب  (4)6املادة   7 28  2ب  (1)3املادة  

 73 2، 13 2  2ب  (1)7املادة  )أ ( 7 47، 7 43  2ب  (3)3املادة  

 73 1، 13 1  2ب  (1)7املادة  )ب( 12 1  2ب ؛ 6 3  1ب  (4)3املادة  

 76 2  2ب  (2)7املادة   4 5 أ   )اثنيا(3املادة  )أ (

 76 1  2؛ ب 11 4  1ب  (3)7املادة  )ب( 11 1  2ب ؛ 4 6 أ   )اثنيا(3املادة  )ب(

 76 1  2؛ ب 11 4  1ب  (4)7املادة  )أ ( 11 1  2ب  )اثلثا(3املادة  

 77 3  2ب  (4)7املادة  )ب( 32 1  2ب  (2)اثلثا()3املادة  

 77 3  2ب  (5)7دة املا )أ ( 17 6، 11 2، 9 4  2ب  (1)4املادة  )أ (

 77 9، 5 1  2ب  (1)8املادة   11 2  2ب  (1)4املادة  )ب(

 7 85  2ب  (2)8املادة  )أ ( 17 6، 9 4  2ب  (ب(1)4املادة  )ب(

 78 1، 7 86  2ب  (7)8املادة  )ب( 7 31  2ب  (2)4املادة  

 20.4، 4 16 أ   ()أ (7)8املادة  )ب( 100 1  2ب  (1)اثنيا() 4املادة  

 4 17 أ   ()ب(7)8املادة  )ب( 100 5  2ب  (2)اثنيا() 4املادة  

 61 7  2ب  (1)اثنيا()9املادة  )أ ( 17 1  2ب  (1)5املادة  

 4 2 أ   )رابعا(9املادة   18 2  2ب  (2)5املادة  )أ (

 88 1  2ب  )خامسا(9املادة  )ب( 18 2  2ب  ()أ (2)5املادة  )ب(

 77 1، 18 5  2ب  )سادسا(9املادة  )ب( 18 3  2؛ ب 4 9أ   ()ب(2)5املادة  )ب(

 4 10، 2 17 أ   (1)سادسا()9املادة  )ب( 18 4  2؛ ب 4 9أ   ()ج(2)5املادة  )ب(

 77 2  2ب  ()ب(1)سادسا()9املادة  )ب( 4 11 أ   ()د(2)5املادة  )ب(

 2 25 أ   (2)سادسا()9املادة  )ب( 22 1 2ب  (3)5املادة  

 3 1 أ   ()أ (1)14املادة  )ب( 91 1  2ب  (6)5املادة  

 34 1  2ب ؛ 1.3أ   (2)14املادة  )أ ( 3 3 أ   ()ب(1)14املادة  )ب(

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/
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 10 3  1ب  ()ب(2)3القاعدة  3 2أ   (2)14املادة  )ب(

 11 4  1ب  (3)3القاعدة  3 2أ   ()أ (2)14املادة  )أ (

 10 6  1ب  ()أ (3)3القاعدة  4 7 أ   (و(2)14املادة  )أ (

 10 7  1ب  ()ب(3)3القاعدة  3 5 أ   (3)14املادة  

 11 1  1ب  ()أ (4)3القاعدة  3 5 أ   (ب(4)14املادة  

 11 2  1ب  ()ب(4)3القاعدة  34 1  2ب ؛ 4 8 أ   (5)14املادة  )ب(

 11 3  1ب  (5)3القاعدة  3 5 أ   (5)16املادة  )ب(

 64 9  2ب ؛ 2-1 12 1ب  ()أ (6)3القاعدة  3 5 أ   (5)17املادة  )أ (

 12 4  1ب  ()ب(6)3القاعدة   

 12 5  1ب  ()ج(6)3القاعدة   

 12 5  1ب  ()د(6)3القاعدة   

 12 7  1ب  ()ه(6)3القاعدة   

 1 12 7ب  ()و(6)3القاعدة  3 4 أ   "3" 1القاعدة 

 5 2  1ب  (1)4القاعدة  3 1، 2 2  2ب  "8" 1القاعدة 

 5 2  1ب  (2)4القاعدة  3 1، 2 3  2ب  "9" 1القاعدة 

 5 2  1ب  (3)4القاعدة  3 1  2ب  "10" 1القاعدة 

 5 3  1ب  (4)4القاعدة  18 11  2ب ؛ 2 29 أ   "17" 1القاعدة 

 5 2  1ب  (5)4القاعدة  18 11  2ب ؛ 2 29 أ   "18" 1القاعدة 

 6 1  1ب  (1)5القاعدة  91 4  2ب  ")اثنيا(19" 1القاعدة 

 6 1  1ب  (2)5 القاعدة 60 3  2ب  "21" 1القاعدة 

 2-6 1  1ب  (3)5القاعدة  3-2 2  2ب  "25" 1القاعدة 

 6 2  1ب  (4)5القاعدة  3-2 2  2ب  "26" 1القاعدة 

 6 3  1ب  (5)5القاعدة  4 1  1ب  "27" 1القاعدة 

 ؛5-1)اثنيا( 6  1ب  )اثنيا(5القاعدة  ، 18 11  2؛ ب 2 26 أ   )اثنيا(1القاعدة 

 )اثنيا(،7 87  2ب   ،78 1، 77 3، 55 1 

 )اثنيا(،9 21  89 1 

 )اثنيا(،39 5)اثنيا(، 9 23  2 27 أ   " 1("1)اثنيا()1القاعدة 

 ،65 3، 57 3، 50 3  2 27 أ   "2("1)اثنيا()1القاعدة 

 ،95 3  9 1  1ب  ()أ (1)3القاعدة 

 )اثنيا(102 2  10 5  1ب  ()ج(1)3القاعدة 

 6 1  2 ب؛ 7 1  1ب  (1)6دة القاع 10 5  1ب  ()د(1)3القاعدة 

 ،36 1، 20 3  2ب  (2)6القاعدة  ، 37 5  2؛ ب 10 2  1ب  ()أ (2)3القاعدة 

 3 44  6 54 ،4 63 ،4 85 



 xxiv دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 7 15  2ب  "2()ب("4)9القاعدة  85 4، 7 2  1ب  "1("2)6القاعدة 

 7 49  2ب  "3()ب("4)9القاعدة  7 2  1ب  "2("2)6القاعدة 

 7 47  2ب  "4()ب("4)9القاعدة  7 3  1 ب "3("2)6القاعدة 

 7 61، 7 56  2ب  "5()ب("4)9القاعدة  7 14  2؛ ب 7 4  1ب  "4("2)6القاعدة 

 2 7 53ب  "6()ب("4)9القاعدة  ،20 3، 16 1  2ب  (3)6القاعدة 

 7 28، 7 17  2ب  ()أ (5)9القاعدة  ،40 3 

 29-7 28، 7 18  2ب  ()ب(5)9القاعدة  80 6، 66 2 

 7 20  2ب  ()ج(5)9القاعدة  20 3  2ب  (4)6القاعدة 

 7 77  2ب  ()د(5)9القاعدة  36 2، 16 2، 7 62  2ب  ()أ (4)6القاعدة 

 7 78  2ب  "2()د("5)9القاعدة  16 3، 7 49  2ب  ()ب(4)6القاعدة 

 7 78  2ب  "3()د("5)9القاعدة  4 22 أ   (1)7القاعدة 

 7 78  2ب  "4()د("5)9القاعدة  7 2  1؛ ب 4 24أ   (2)7القاعدة 

 7 78  2ب  "5()د("5)9القاعدة  4 25 أ   ()أ (3)7القاعدة 

 7 78  2ب  "6()د("5)9القاعدة  4 25 أ   ()ب(3)7القاعدة 

 7 79  2ب  ()ه(5)9القاعدة  7 78، 4 1  2ب  8القاعدة 

 7 73  2ب  ()و(5)9القاعدة  7 1  2ب  ()أ (2)9القاعدة 

 7 70  2ب  "1()ز("5)9القاعدة  1 4 8ب  ()ب(2)9القاعدة 

 7 67  2ب  "2()ز("5)9القاعدة  7 80، 7 77، 7 75  2ب  

 73 2، 13 2  2ب  10القاعدة  7 22  2ب  "3()أ ("4)9القاعدة 

 8 2  2ب  ()أ (1)11القاعدة  7 32  2ب  "4()أ ("4)9القاعدة 

 8 3  2 ب ()ب(1)11القاعدة  7 37  2ب  "5()أ ("4)9القاعدة 

 8 3  2ب  ()ج(1)11القاعدة  7 44  2ب  "6()أ ("4)9القاعدة 

 9 22  2ب  ()أ (2)11القاعدة  7 47، 7 43  2ب  "7()أ ("4)9القاعدة 

 9 23  2ب  ()ب(2)11القاعدة  7 46  2ب  ")اثنيا(7()أ ("4)9القاعدة 

 9 21  2ب  (3)11القاعدة  7 51  2ب  "8()أ ("4)9القاعدة 

 12 4، 9 18  2ب  (4)11القاعدة  7 51  2ب  "9()أ ("4)9القاعدة 

 9 19  2ب  ()أ (4)11القاعدة  7 51  2ب  "10()أ ("4)9القاعدة 

 9 24  2ب  (5)11القاعدة  7 53  2ب  "11()أ ("4)9القاعدة 

 9 26  2ب  ()أ (6)11القاعدة  7 48  2ب  "12()أ ("4)9القاعدة 

 9 26  2ب  ()ب(6)11دة القاع 7 58  2ب  "13()أ ("4)9القاعدة 

 9 27  2ب  ()ج(6) 11القاعدة  7 83  2ب  "14()أ ("4)9القاعدة 

 6 2، 5 2  2ب  (7)11القاعدة  7 63  2ب  "15()أ ("4)9القاعدة 

 9 4  2ب  ()أ (1)12القاعدة  7 15  2ب  "1()ب("4)9القاعدة 



xxv  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 21 5  2ب  ()د(1)18القاعدة  9 5  2ب  ()ب(1)12القاعدة 

 21 6  2ب  ()ه(1)18القاعدة  9 7  2ب  (2)12دة القاع

 21 7  2ب  ()و(1)18القاعدة  9 8  2ب  (3)12القاعدة 

 ، 18 11  2ب ؛ 2 29  أ   (2)18القاعدة  9 9  2ب  (4)12القاعدة 

 21 2  9 9  2ب  (5)12القاعدة 

 21 3  2ب  ()ج(2)18القاعدة  9 9  2ب  (6)12القاعدة 

 24 1  2ب  ()أ (1)اثنيا()18القاعدة  9 10  2 ب ()أ (7)12القاعدة 

 24 2  2ب  ()ب(1)اثنيا()18القاعدة  9 10  2ب  ()ب(7)12القاعدة 

 24 4  2ب  (2)اثنيا()18القاعدة  9 9  2ب  ()ج(7)12القاعدة 

 25 1  2ب  )اثلثا(18القاعدة  9 12  2ب  (8)12القاعدة 

 26 3، 26 1 2ب  (1)اثلثا()18القاعدة  2 9 13ب  ()اثنيا(8)12القاعدة 

 27 1  2ب  (2)اثلثا()18القاعدة  )اثنيا(9 13  2ب  (9)12القاعدة 

 27 1  2ب  "1("2)اثلثا()18القاعدة  9 14  2ب  (1)13القاعدة 

 27 1  2ب  "2("2)اثلثا()18القاعدة  9 15  2ب  ()أ (2)13القاعدة 

 28 1  2ب  (3))اثلثا(18القاعدة  9 16  2ب  ()ب(2)13القاعدة 

 29 1  2ب  (4اثلثا)18القاعدة  10 1  2ب  (1)14القاعدة 

 30 1 2ب  (5)اثلثا()18القاعدة  14 1  2ب  (2)14القاعدة 

 91 3  2ب  19القاعدة  36-7 35  2ب  "1("2)14القاعدة 

 74 2  2ب  (1)19القاعدة  12 3  2ب  (1)15القاعدة 

 91 4  2ب  (6()1)19 القاعدة 12 6  2ب  (2)15القاعدة 

 92 1  2ب  (1)20القاعدة  18 7  2ب  ()ب(1)16القاعدة 

 92 3 2ب  (2)20القاعدة  20 2، 18 7  2ب  (2)16القاعدة 

 92 4  2ب  (3)20القاعدة  19 1  2ب  (1)17القاعدة 

 94 1  2ب  (1)اثنيا()20القاعدة  19 2  2ب  (2)17القاعدة 

 94 3  2ب  ()ب(1)اثنيا()20القاعدة  7 2  1ب  (5()2)17القاعدة 

 94 5  2ب  ()ج(1)اثنيا()20القاعدة  19 5  2ب ؛ 7 2  1ب  (3)17القاعدة 

 95 1  2ب  ()أ (2)اثنيا()20القاعدة  2-20 1  2ب  (4)17القاعدة 

 95 2  2ب  ()ب(2)اثنيا()20القاعدة  12  4 أ   ()د(1)17القاعدة 

 ؛5)اثنيا( 6  1ب  (3)اثنيا()20عدة القا 15  4 أ   ()ه(5)17القاعدة 

 96 1، 95 3  2ب   18 11  2ب ؛ 2 29 أ   (1)18القاعدة 

 99 1  2ب  (4)اثنيا()20القاعدة  21 2  2ب  ()أ (1)18القاعدة 

 97 1  2ب  (5)اثنيا()20القاعدة  21 3  2ب  ()ب(1)18القاعدة 

 98 1  2؛ ب 4 26  أ   ()أ (6)اثنيا()20القاعدة  21 4  2ب  ()ج(1)18القاعدة 



 xxvi دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 37 20  2ب  (4)24القاعدة  98 2  2؛ ب 4 27 أ   ()ب(6)اثنيا()20القاعدة 

 39 1  2ب  ()أ (5)24القاعدة  100 7  2ب  21القاعدة 

 39 4  2ب  (ب(5)24القاعدة  101 1  2ب  (1)اثنيا()21القاعدة 

 39 6  2ب ، 2 39 4ب  ()ج(5)24القاعدة  101 2  2ب  (2)اثنيا()21القاعدة 

 38 1  2ب  ()أ (6)24القاعدة  101 3  2ب  (3)اثنيا()21القاعدة 

 38 2  2؛ ب 6 3  1ب  ()ب(6)24القاعدة  101 4  2ب  (4)اثنيا()21القاعدة 

 39 2  2ب  "1()ج("6)24القاعدة  2-85 1  2ب  ()أ (1)22القاعدة 

 39 3  2ب  "2()ج("6)24القاعدة  85 3  2ب  "4()أ ("1)22القاعدة 

 38 6  2ب  ()د(6)24القاعدة  85 6  2ب  (ب(1)22القاعدة 

 46 1  2ب  ()ه(6)24القاعدة  85 7  2ب  ()ج(1)22القاعدة 

 43 3  2ب  ()أ (7)24القاعدة  85 10  2ب  (2)22القاعدة 

 44 2  2ب  ()ب(7)24القاعدة  87 1  2ب  23القاعدة 

 40 1  2ب  (8)24القاعدة  2 31 1ب  )اثنيا(23القاعدة 

 42 1  2ب  (9)24القاعدة  87 2  2ب  (1)23القاعدة 

 35 3  2ب  (10)24القاعدة  87 3  2ب  (3)23القاعدة 

 54 1  2ب  ()أ (1)25القاعدة  33 1  2ب  ()أ (1)24القاعدة 

 63 1  2ب  "1()أ ("1)25القاعدة  33 3  2ب  ()ب(1)24القاعدة 

 47 1  2ب  "4()أ ("1)25عدة القا 33 3  2ب  ()ج(1)24القاعدة 

 2 49 1ب  "6()أ ("1)25القاعدة  35 1  2ب  ()أ (2)24القاعدة 

 63 2، 54 4، 47 2  2ب  ()ب(1)25القاعدة  35 1  2ب  "2()أ ("2)24القاعدة 

 ، 48 10  2؛ ب 2 30  أ   ()ج(1)25القاعدة  45 1  2ب  "3()أ ("2)24القاعدة 

 ،55 2، 3-54 2، 48 12  ،37 16، 37 1  2ب  ()ب(2)24القاعدة 

 18 37  13 56 

 ،64 13، 56 11  2ب  ()د(1)25القاعدة  37 2  2ب  "1()أ ("3)24القاعدة 

   15 64 

 64 4  2ب  "3()أ ("2)25القاعدة  37 3  2ب  "2()أ ("3)24القاعدة 

 64 5، 61 2  2ب  "4()أ ("2)25القاعدة  37 6  2ب  "3()أ ("3)24القاعدة 

 64 7  2ب  "5()أ ("2)25القاعدة  37 10  2ب  "4()أ ("3)24القاعدة 

 64 12  2ب  ()ب(2)25القاعدة  37 18  2ب  "6()أ ("3)24القاعدة 

 61 3  2ب  (3)25القاعدة  37 8  2ب  ()ب(3)24القاعدة 

 61 5  2ب  (4)25القاعدة  37 11  2ب  ()ج(3)24القاعدة 

 65 1، 57 1، 50 1  2ب  26القاعدة  37 9  2ب  (3()ج()3)24القاعدة 

 54 5  2ب  (3)26القاعدة  37 19  2ب  ()د(3)24القاعدة 



xxvii  يل التسجيل ادلويل للعالماتدل 

 79 3  2ب  ()ج(3)30القاعدة  66 1، 58 1، 51 1  2ب  ()أ (1)27القاعدة 

 73 2، 13 2  2ب  (4)30القاعدة  66 2، 58 2، 51 1  2ب  ()ب(1)27القاعدة 

 80 1  2ب  (1)31 القاعدة ؛5)اثنيا( 6  1ب  ()ج(1)27القاعدة 

 80 2، 41 1  2ب  (2)31القاعدة  ،50 3  2ب  

 80 3  2ب  (3)31القاعدة  65 3، 57 3 

 82 2  2ب ، 1 11 4ب  ()أ (4)31القاعدة  2 67 1ب  (2)27القاعدة 

 80 4  2ب ، 1 11 4ب  )ب(4)31القاعدة  68 1  2ب  (3)27القاعدة 

 7 1  أ   (1)32اعدة الق 69 5، 69 2  2ب  ()أ (4)27القاعدة 

 15 1، 10 2  2ب  "1()أ ("1)32القاعدة  69 2  2ب  ()ب(4)27القاعدة 

 18 7  2ب  "2()أ ("1)32القاعدة  69 2  2ب  ()ج(4)27القاعدة 

 30 1، 20 1  2ب  "3()أ ("1)32القاعدة  69 4  2ب  ()د(4)27القاعدة 

 80 5  2ب  "4()أ ("1)32القاعدة  4-69 3  2ب  ()ه(4)27القاعدة 

 40 2  2ب  "5()أ ("1)32القاعدة  59 1  2ب  ()أ (5)27القاعدة 

 66 2، 58 1، 51 1  2ب  "7()أ ("1)32القاعدة  59 1  2ب  ()ب(5)27القاعدة 

 85 11، 58 1  2ب  "8()أ ("1)32القاعدة  59 1  2ب  ()ج(5)27القاعدة 

 70 4  2ب  "9()أ ("1)32القاعدة  59 3  2ب  ()د(5)27القاعدة 

 91 3  2ب  "10()أ ("1)32القاعدة  3-59 2  2ب  ()ه(5)27القاعدة 

 ،85 11، 69 4  2ب  "11()أ ("1)32القاعدة  70 1  2ب  (1)28القاعدة 

 ،87 4  70 4  2ب  (2)28القاعدة 

 101 4، 100 7، 92 4  71 1  2ب  (3)28القاعدة 

 82 2  2ب  "12()أ ("1)32القاعدة  70 3  2ب  (4)28القاعدة 

 1 12 1ب ، 1 11 1ب  "13()أ ("1)32القاعدة  76 1  2ب  29القاعدة 

 15 2  2ب  ()ب(1)32القاعدة  3 6  1ب  30القاعدة 

 15 3  2ب  ()ج(1)32القاعدة  2-77 1  2ب  (1)30القاعدة 

 7 2، 4 30 أ   (2)32القاعدة  76 3  2ب  ()أ (2)30القاعدة 

 98 3  2ب  "1("2)32عدة القا 74 1  2ب  ()ب(2)30القاعدة 

 8 3  1ب  "4("2)32القاعدة  74 2  2ب  ()ج(2)30القاعدة 

 5 3  1ب  "5("2)32القاعدة  )اثنيا(،74 1، 74 1  2ب  ()د(2)30القاعدة 

 15 4  2ب ؛ 9 1 أ   (1)33القاعدة  76 3 

 15 4  2ب ؛ 9 2 أ   (2)33القاعدة  76 3  2ب  ()ه(2)30القاعدة 

 9 4، 9 3؛ 9 2 أ   (3)33القاعدة  11 4  1ب  (3)30القاعدة 

 4 28 أ   (2)34القاعدة  79 1  2ب  ()أ (3)30القاعدة 

 8 2  1ب  ()أ (2)34القاعدة  79 2  2ب  ()ب(3)30القاعدة 



 xxviii دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 7 71  2ب  )ز(4  الفرع 1أ   8 3  1ب  ()ب(2)34القاعدة 

 ؛2 3، 2 1  1ب  6  الفرع 1أ   27 2، 26 5، 7 87  2ب  (3)34القاعدة 

 35 2  2ب   4 18 أ   ()أ (3)34القاعدة 

 35 2  2؛ ب 4 4  1ب  )أ (6  الفرع 1أ   8 8  1ب  (5)34القاعدة 

 35 2  2؛ ب 2 4  1ب  )ب(6  الفرع 1أ   8 10  1ب  (6)34القاعدة 

 ؛4 8، 3 9، 2 3  1ب  7  الفرع 1أ   8 11  1ب  ()أ (7)34القاعدة 

 35 2، 7 80، 7 76  2ب   8 12  1ب  ()ب(7)34القاعدة 

 ؛2 7، 2 5، 2 1  1ب  8  الفرع 1أ   77 6  2ب ؛ 8 13  1ب  ()د(7)34القاعدة 

 35 2  2ب   8 14  1ب  ()ه(7)34القاعدة 

 ، 7 41  2؛ ب 2 6  1ب  )أ (9  الفرع 1أ   8 4  1؛ ب 4 28 أ   (1)35القاعدة 

 35 2  49 1  2؛ ب 12 8  1ب  "1"36القاعدة 

 35 2، 7 41  2ب  )ب(9  الفرع 1أ   48 7  2ب  "2"36 القاعدة

 35 2  2ب  10  الفرع 1أ   56 15  2ب  "3"36القاعدة 

 2-2 1  1ب  11  الفرع 1أ   56 15  2ب  "4"36القاعدة 

 35 2  2ب ؛ 3 1  1ب  "1)أ ("11  الفرع 1أ   ؛3 6  1؛ ب 4 29 أ   39القاعدة 

 ،7 76  2؛ ب 3 3  1ب  "2)أ ("11  الفرع 1أ   102 1  2ب  

 35 2  102 2  2ب  (1)39القاعدة 

 3 4  1ب  )ب(11  الفرع 1أ   102 4  2ب  (3)39القاعدة 

 3 5  1ب  )ج(11  الفرع 1أ   102 5  2ب  (4)39القاعدة 

 7 8  2ب  )أ (12  الفرع 1أ   75 1  2ب  ()ج(2)40القاعدة 

 7 8  2ب  )ب(12  الفرع 1أ   75 2  2ب  (3)40القاعدة 

 7 8  2ب  )ج(12  الفرع 1أ   41 2  2ب  ()أ (3)40القاعدة 

 7 22، 7 9  2ب  )د(12  الفرع 1أ   ، 20 4  2ب ؛ 7 5  1ب  (4)40القاعدة 

 18 6  2ب  14  الفرع 1أ   85 4، 80 6، 63 54،4 6 

 67 1  2ب  16  الفرع 1أ    

 68 4  2ب  17  الفرع 1أ    

 69 4  2ب  18  الفرع 1أ    

 8 5  1ب  19  الفرع 1أ    

   4-7 3  2ب  2  الفرع 1أ  

   37 1  2ب  3  الفرع 1أ  

   44 1  2ب  )أ (3  الفرع 1أ  

   63 1، 54 1، 47 1  2ب  4  الفرع 1أ  

   94 3  2ب  )و(4  الفرع 1أ  

 



 دليل التسجيل ادلويل للعالمات 1أ. 

 

 

 

 أ لفاجلزء 

 مقدمة

 ادلليل 

ليه فامي بعدد اتفاق مدريد بشأ ن التسجيل ادل للك منهذا دليل  1 1  "اتفداق  بعبدارةويل للعالمات املشار ا 
ليده 1892س نة حزي النفاذ ودخل  1891)اذلي أ برم س نة أ و "التفاق" مدريد"  ( وبروتوكول اتفاق مدريد املشار ا 
يف ال ول مدن حدزي النفداذ ودخدل  1989سد نة  اعُتمدد)اذلي أ و "الربوتوكدول" "بروتوكدول مدريدد"  بعبارةفامي بعد 
مؤمترين دبلوماس يني عقدا  يفمدت املعاهداتن (  وقد اعتُ 1996وبدأ  العمل به يف ال ول من أ بريل  1995ديسمرب 

س بانيا  وسعيا  ل ،للتيسرييف مدريد اب   هيام معا بعبارة "نظام مدريد" يشار ا 
ريدد مد بدني اتفداق وبروتوكدولالتنفيذيدة املشدرتكة  ةتطبيق هاتني املعاهددتني نصدان هدام الالحئد وينظم 1 2 

لهيا فامي بعد  اتفداق ق التعلاميت ال دارية لتطبيدو "الالحئة التنفيذية املشرتكة" أ و "الالحئة التنفيذية"(  بعبارة)املشار ا 
لهيا فامي بعد التفاق مدريد وبروتوكول    "التعلاميت ال دارية"  بعبارة)املشار ا 

حدول  ضدم توضديتاتوينظدام مدريدد   عدن ملدة عامدةاجلدزء أ لدف  ويقددم  جزأ ينوينقسم ادلليل ا ىل  1 3 
عضدوا يف احتداد  (دلهيدا مكتدب تسدجل فيده العالمداتحكوميدة دولية )أ و منظمة الطريقة اليت تصبح هبا دوةل ما 

 لربوتوكو الاتفاق مدريد أ و  بناء عىل ا صدارهااليت جيوز وال خطارات  ال عالانت نصوص تختلفمدريد ا ىل جانب 
  ويتناول اجلزء ابء مسأ ةل ال جراءات وهو مقسم ا ىل فصدلني  ويتنداول الفصدل ال ول التنفيذية املشرتكة الالحئةأ و 

وحسداب  مثل ال جراءات الشدلكية املتبعدة يف التصدالت مد  املكتدب ادلويلابل جراءات  املتعلقةاملسائل العامة 
ختص أ ي ات أ خرى قد ويل فضال عن ا جراءيصف الفصل الثاين ا جراء التسجيل ادلأ خريا، املهل ونظام اللغات  و 

  تغيري يف امللكية يف السجل ادلويل( تدويندويل )مثل التعيني الالحق أ و تسجيل 

أ حداكم التفداق والربوتوكددول والالحئدة التنفيذيدة والتعلدداميت  ، حيد  نن ذ  ممكنددا،احلاشد يةيف  وتدرد 1 4 
 من ادلليل  حمددةبفقرة  تتعلقاليت ال دارية 

 يف احلاش ية ابلشلك التايل: ملذكورةاال حاكم  وترد 1 5 

 التفاق؛ منتشري ا ىل مادة  "×× املادة أ  " - 

 الربوتوكول؛ منتشري ا ىل مادة  "××املادة  ب" - 

 لك من التفاق والربوتوكول؛ منتشري ا ىل مادة  "××"املادة  - 

 الالحئة التنفيذية؛ منتشري ا ىل قاعدة  "××"القاعدة  - 

 من التعلاميت ال دارية بند شري ا ىل ي  "×× البند  "ت  ا   - 

ويتعدني ادلليل حذو التفاق والربوتوكول ولحئهتام التنفيذيدة يف اسد تخدام ةمدة "عالمدة"   هذا وحيذو 1-6 



 2أ.  دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 تشري أ يضا ا ىل عالمة جتارية )ابلنس بة للسل ( أ و عالمة خدمة  عىل أ هنافهم اللكمة 

 س ية ي نظام مدريد: سامته الرئ  

 دريد وبروتوكول مدريداتفاق م 

ليده فدامي بعدد بعبدارة "لويبدو( للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )ايدير املكتب ادلويل  2 1  املكتدب )املشدار ا 
  للعالمات  لتسجيل ادلويلمدريد ل نظام  سويرسا،ب نيف، يف ج ادلويل"( 

يد، وهو احتاد خاص أ نشئ بناء عدىل معا  احتاد مدر يف التفاق والربوتوكول وتشلك ال طراف املتعاقدة  2 2 
  )للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول أ عضاء الاحتاد ومعىن اية امللكية الصناعيةمحل من اتفاقية ابريس 19املادة 

  (4 6ا ىل  3 1الفقرات من اجلزء أ لف، عبارة "الطرف املتعاقد"، انظر 

أ  م الوظائف اليت تضطل  هبدا امجلعيدة اعدامتد  ولك بدل عضو يف احتاد مدريد هو عضو يف مجعيته  ومن 2 3 
 برانمج الاحتاد ومزيانيته واعامتد الالحئة التنفيذية وتعديلها، مبا يف ذ  حتديد الرسوم املقرتنة ابلنتفاع بنظام مدريد 

 ()أ ( من اتفاق مدريد وتبعاته2( و)1)14قرار جتميد تطبيق املادة  

 11ا ىل  3روهتدا اسسدني )ادلورة الاسد تئنائية التاسدعة والعرشدين( )قررت مجعية احتداد مدريدد يف د 2 4 
  2016أ كتوبر  11من  ااعتبار  ()أ ( من اتفاق مدريد2( و)1)14جتميد تطبيق املادة ( 2016أ كتوبر 

 ()أ ( من اتفاق مدريد التبعات التالية:2( و)1)14يرتتب عىل جتميد تطبيق املادة  2 5 

ليده ولكدن ميكهندا ل ميكن لل طراف املتعاق -  دة اجلديدة التصديق عدىل التفداق وحدده أ و الانضدامم ا 
آن واحد؛ لهيام يف أ  التصديق عىل التفاق والربوتوكول والانضامم ا 

 وميكن للبدلان اليت يه أ طراف متعاقدة مبوجب الربوتوكول الانضامم ا ىل التفاق؛ - 

 لتفاق؛ول ميكن أ ن تودع الطلبات ادلولية بعد ذ  بناء عىل ا - 

 ولن جُترى أ ية معليات بناء عىل التفاق، مبا يف ذ  تقدمي تعيينات لحقة؛ - 

()ب( من الربوتوكول سدارية عدىل العالقدات املتبدادةل بدني ال طدراف 1)سادسا()9وس تظّل املادة  - 
 املتعاقدة امللَزمة ابلتفاق والربوتوكول؛

رتبطة بتنفيذ التفاق والرجوع، يف أ ي وقت بعد وميكن للجمعية مواصةل التعامل م  لك املسائل امل - 
 )أ ( من التفاق 2( و1)14ذ ، ا ىل قرارها القايض بتجميد تطبيق املادة 

، يددر  ()أ ( مددن اتفدداق مدريددد2( و)1)14جتميددد تطبيددق املددادة وللمزيددد مددن املعلومددات عددن قددرار  2 6 
لكددددددرتوين التددددددايل: عددددددىل املوقدددددد  ال   MM/A/50/5و MM/A/50/3الاطددددددالع عددددددىل الددددددوثيقتني 

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39948  

 ؟الانتفاع بنظام مدريد من جيوز هل 

 عتبداريالابيعدي أ و ط ال لشدخص ا سدوى للعالمدات للتسدجيل ادلويل بنظام مدريدد أ ن ينتف ل جيوز  2 7 
أ و مدريدد  بروتوكدول أ و يف أ حدد الدبدلان ال طدراف يف اتفداق وفعليدةصناعية أ و جتارية حقيقيدة  منشأ ةميكل  اذلي

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39948
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39948
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مدن ذ  القبيدل يف  منشدأ ةميدكل  اذلي عتباريالاطبيعي أ و ال شخص ال يكون من املقميني فيه أ و من مواطنيه أ و 
مدن مدواطين  يكدون لربوتوكول أ و يكون مدن املقميدني يف أ راضدهيا أ وحكومية تكون طرفا  يف ادولية أ رايض منظمة 

 دوةل عضو يف تكل املنظمة 

بأ حد رشوطده املدذكورة  الاعتباريالشخص الطبيعي أ و  يفي يشار ا ىل مكتب الطرف املتعاقد اذليو  2 8 
ذا أ ن تكدون العالمدة حمدل تسدجيل دويل وز جيدأ عاله أ و أ كرث ابصدطالح "مكتدب املنشدأ "  و  طلدب  لدت أ وجسا 

ذااملنشأ   ولكن  تسجيلها دلى مكتب أ ن ل جيدوز فا ن العالمة ةيا أ و جزئيا لالتفاق،  نن الطلب ادلويل خاضعا   ا 
ل تكون ذا مت تسجيلها دلى مكتب املنشأ   حمل تسجيل دويل ا   ا 

حتظد  فيده العالمدة  جيب أ ن يتضدمن طلدب التسدجيل ادلويل تعيدني طدرف متعاقدد واحدد أ و أ كدرثو  2 9 
مكتدب املنشدأ   وجيدوز تعيدني مزيدد مدن  يكدون مكتبده هدوالطدرف املتعاقدد اذلي  يعنيَّ فيهابمحلاية  ول جيوز أ ن 

ذا نن  ل ا  الطدرف املتعاقدد والطددرف ذ  ال طدراف املتعاقددة يف وقدت لحدق  ول جيدوز تعيددني طدرف متعاقدد ا 
ي ل   ميكدنول ا )التفداق أ و الربوتوكدول( مكتدب املنشدأ  طدرفني يف املعاهددة ذاهتديكون مكتبه هدو املتعاقد اذلي 

أ و  منشدأ ةمن الروابط الالزمدة، سدواء ابمدتال   ةل تربطه بأ حد أ عضاء احتاد مدريد أ ي اعتباريخشص طبيعي أ و 
 ة جتاريدةمدالانتفداع ابلنظدام محلايدة عال كدنل ميكدام ال قامة أ و اجلنس ية، أ ن ينتف  بنظام مدريد للتسدجيل ادلويل  

 مدريد خارج احتاد 

 وصف موجز للنظام 

يداع طلب  2 10  ذا اس توىف الطلدب   ادلويل دلى املكتب ادلويل بواسطة مكتب املنشأ  التسجيل جيب ا  وا 
  الويبو للعالمات ادلولية جريدةيف  نرشت يف السجل ادلويل و  تدّون العالمة فا نادلويل لك املتطلبات، 

ايددة سددواء يف الطلددب ادلويل أ و لحقددا  سددت فيدده امحلالمت  خيطددر املكتددب ادلويل لك طددرف متعاقدددو  2 11 
اعتبارا  من اترخي التسجيل ادلويل )أ و اعتبارا  مدن اترخي التعيدني يف حداةل تعيدني طدرف متعاقدد لحقدا (، تكدون و 

حامية العالمة يف لك طرف من ال طراف املتعاقدة املعينة يه ذاهتا كام لدو نن طلدب تسدجيل العالمدة قدد أ ودع 
يف املهدةل  مدنح امحلايدة للعالمدةيدرفض أ ن  للطرف املتعاقد املعدنيوحيق   دلى مكتب ذ  الطرف املتعاقدمبارشة 

ذا مل يبلَّغ   املنصوص علهيا يف التفاق أ و الربوتوكول ، فا ن العالمدة خالل املهةل املددة لمكتب ادلويلل بأ ي رفض وا 
واملهدةل املتاحدة  لت دلى مكتدب ذ  الطدرف املتعاقدد تعترب محمية يف لك طرف متعاقد معنيَّ كام لو ننت قد جس

خطار ابلرفض جيدوز للطدرف املتعاقدد مد  ذ  أ ن ، بناء عدىل الربوتوكدولو شهرا    12يه  عادة للطرف املتعاقد لال 
 ( رفض انمج عن اعرتاض)أ و همةل أ طول يف حاةل شهرا   18 يه هةلامل  أ نيعلن 

تسدجيلها دلى مكتدب املنشدأ  أ سداس التسدجيل ادلويل ملددة  لدُتمساتظل العالمة املسدجةل أ و الديت و  2 12 
ذا توقدفمخس س نوات اعتبارا  من اترخي تسجيلها  ويفقد التسجيل ادلويل حاميته  مدا  ا  أ ثدر التسدجيل ال سدايس ا 

ما نتيجدة لعددم جتديدده خدالل همدةل  نتيجة لشطبه بقرار من مكتب املنشأ  أ و حبمك من املمكة أ و شطبه الطوعي وا 
يف حال حاميته التسجيل ادلويل اذلي يستند ا ىل طلب مودع دلى مكتب املنشأ   يفقدنوات اسس  وابملثل، الس  

ذا  أ ثدر التسدجيل الندامج عدن ذ  الطلدب  توقدفرفض الطلب أ و التخيل عنه خالل فرتة السد نوات اسدس أ و ا 
 بنداء عدىل طلدب مكتدب املنشدأ   ويف هاتني احلالتني، يشطب املكتب ادلويل التسجيل ادلويل خالل تكل الفرتة 

ويصبح التسجيل ادلويل مس تقال  عن التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس بعد انقضاء همةل السد نوات اسدس 
  املذكورة

 دف  الرسوم املقررة لك عرش س نوات بالتسجيل ادلويل ا ىل ما ل هناية نفاذ عىل  احلفاظوميكن  2 13 



 4أ.  دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 نظامال مزاا  

يدداع طلدب يعود ال  2 14  تسجيل ادلويل مبزاا عديدة عىل صداحب العالمدة  فرجدرد تسدجيل العالمدة أ و ا 
ل أ ن يددودع طلبددا  واحدددا  بلغدة واحدددة أ و الفرنسدد ية أ و  ال نلكزييددة) لتسدجيلها دلى مكتددب املنشددأ ، ل يبقدد  عليده ا 

يداع طلبات  ال س بانية( د رسام  واحدا  بدل  من ا  ماكتب العالمات التابعة خملتلف  دلى تختلفةبلغات  منفصةلويسّدِّ
  ال طراف املتعاقدة ودف  رسوم للك مكتب من تكل املاكتب

، للتسجيل ادلويل التغيريات الالحقةن يتدو يه  ،أ حصاب العالماتابلنس بة ا ىل  واملزية املهمة ال خرى 2 15 
( أ و الانتقداص مدن قامئدة السدل  كتغيري امس صاحب العالمدة أ و عنوانده أ و تغيدري ملكيدة العالمدة )جزئيدا  أ و ةيدا  

دلى  ابختاذ ا جراء واحدانفذة  التغيريات وتصبح ،أ و بعضها عينةامل تعاقدة امل طراف ابلنس بة ا ىل نفة ال  واخلدمات، 
 وتسديد رمس واحد  املكتب ادلويل

ادلويل  بساطة نظام التسجيل يهالعالمات  أ حصاباملزيات الرئيس ية ابلنس بة ا ىل  وخالصة القول أ ن 2 16 
 وحتقيق وفورات مالية عند احلصول عىل امحلاية لعالماهتم يف اخلارج والاحتفاظ هبا 

عنداء    فهدو يدوفر علهيداالعالمدات التجاريدةويعود نظدام التسدجيل ادلويل ابلفائددة أ يضدا  عدىل ماكتدب  2 17 
  عىل سدبيل املثدال الماتالتحقق من استيفاء الطلب للرشوط الشلكية أ و تصنيف السل  واخلدمات أ و نرش الع

تلدمتس ا ىل ال طدراف املتعاقددة الديت  ولحُيداليت حيصلها املكتب ادلويل الرسوم وابل ضافة ا ىل ذ ، فا ن جزءا من 

ذا أ هنى  مكتب التسجيل ادلويل فهيا امحلاية  وعالوة عىل ذ ،  يدرادات  حسداابتها  املاليدة بتحقيدق أ رابح، فدا ن ال 
 اقدة تقسم فامي بني ال طراف املتع

 مقارنة بني التفاق والربوتوكول 

نظدام التسدجيل ا ىل من أ جل ا ضافة بعض اخلصائص اجلديددة  1989مد بروتوكول مدريد يف س نة اعتُ  2 18 
زاةل الصعوابت اليت متن  بعض البدلان من الانضامم ا ىل اتفاق مدريدد  ومقارندة و ادلويل للعالمات  تفداق مدريدد، ابا 

 التالية: لتتديثات الرئيس يةافقد أ ضاف الربوتوكول 

جيوز للمودع أ ن يستند يف الطلب اذلي يودعه للحصول عىل التسجيل ادلويل ا ىل طلب مدودع دلى  - 
 الطلب ادلويل ا ىل تسجيل دلى مكتب املنشأ ؛ أ ن يستندمكتب املنشأ   وبناء عىل التفاق، يتعني 

أ و مددة  )بددل مدن سد نة( شدهرا 18همدةل ار اختي ،يطلب فيه املودع امحلايةوجيوز للك طرف متعاقد  - 
 اعرتاض، يعلن خاللها رفضه منح امحلاية للعالمة يف أ راضيه؛ وجودأ طول يف حال 

أ عدىل مدن الرسدوم الديت يتسدلمها بنداء عدىل اتفداق  ا  رسدوم أ ن يتسدمجيوز ملكتب لك طرف متعاقد و  - 
 مدريد؛

ب مكتب املنشدأ ، سدواء نن ذ  بسدبب رفدض ، بناء عىل طليوجيوز حتويل التسجيل ادلويل امللغ - 
بطال التسجيل ال سايس  مدن اترخي التسدجيل ادلويل،  اعتبارا  مخس س نوات  خاللالطلب ال سايس أ و بسبب ا 

قلميية( يف م  اسد تفادة لك ال طراف املتعاقدة اليت نن فهيا التسجيل ادلويل انفذا  أ رايض ا ىل طلبات وطنية )أ و ا 
متاحدة بنداء عدىل  ليسدت هدذه ال ماكنيدةولوية حي  نن ذ  ممكندا  و ادلويل واترخي ال  طلب من اترخي التسجيل 

  اتفاق مدريد
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 املطبَّق النص 

ن اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد  2 19  قامئدة بدذاهتا أ هندا ب اموتمتدزي العضدوية فدهين نصان مسد تقالن ومتدوازاا 
ذنولكهنا مزدوجة   يف اتفاق مدريد مل تنضم ا ىل الربوتوكول، س يظل أ عضاء احتاد  ما دامت نفة البدلان ال طراف ا 

ادلول ال طدراف يف اتفداق مدريدد حفسدب وادلول واملدنظامت ال طدراف يف  قسمني ا ىل ثالث مجموعدات:ن مدريد م 
بدني  الدنص امللدزم هدوويف هدذه احلداةل، مدا   معا الربوتوكول حفسب وادلول ال طراف يف اتفاق مدريد والربوتوكول

  معا طراف يف التفاق والربوتوكولال  ل و ادل

 التفاق مبوجب بند الضامن  س يادة: 2008قبل ال ول من سبمترب  )أ ( 

املادة  – ب
)سادسا()9
1) 

تعرف ننت من الربوتوكول اليت )سادسا( 9من املادة  (1)، نصت الفقرة 2008 ال ول من سبمتربقبل  2 20
ذا نن ه عىل أ ن ،ابمس "بند الضامن" ليه صداحبكتب املنشأ  أ و م ا   الطلدب أ و مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

 أ يضددا مزت ملددمتعاقددد طددرف أ ي تعيددني فددا ن ، معددا طددرف يف التفدداق والربوتوكددولمكتددب دوةل ادلويل التسددجيل 
 تفاق ل خيض  للربوتوكول بل لال، معا ملعاهدتنياب

آل ذ  هو أ ن 2 21  ليده يل أ و طلب دو ىلا  مكتب املنشأ  ابلنس بة  ومأ مكتب الطدرف املتعاقدد اذلي ينمتدي ا 
ذا نن  ويلادل صاحب التسجيل م زت طدرف متعاقدد ملد فدا ن تعيدني ملعاهددتني،اب متعاقدد يلدزتمطرف  مكتبهو ا 
م ابلتفداق زت متعاقدد ملد، خيضد  للربوتوكدول، وأ مدا تعيدني طدرف )سواء يف الطلدب أ و لحقدا( ابلربوتوكول حفسب

لالتفداق   ،م ابملعاهددتنيزت لداملتعاقدد امل طدرف الب عىل بند الضدامن أ ن خيضد  تعيدني حفسب فيخض  لالتفاق ويرتت
 خيض  لالتفاق والربوتوكول معا(  ادولي تسجيال يصبحصفة عامة، فا ن مثل ذ  التسجيل ادلويل ب)و 

ل مدن حزي النفداذ قبدل ال و  يف صيغهتا ال صلية اليت دخلت)سادسا( 9( من املادة 2وتضمنت الفقرة ) 2 22 
لغاء عية احتاد مدريد مجل  خيولحكام ، 2008 سبمترب  بعدد ال عضداء ثالثدة أ رابعتقييد نطاقده بأ للبيدة بند الضامن أ و ا 
مخس  همةل مدهتاولكن ليس قبل انقضاء حزي النفاذ من دخول الربوتوكول  اعتباراعرش س نوات  همةل مدهتاانقضاء 

 يف الربوتوكول  وعند أ طرافايف اتفاق مدريد  ال طرافية ادلول فيه أ للب  أ صبحتس نوات اعتبارا من التارخي اذلي 
لغاء بندد  (سادسا)9، تعديال للامدة 2007مدريد يف نومفرب  مجعية احتاد ت، اعمتداستيفاء تكل الرشوط يمتثل يف ا 

طار العالقات املتبادةل بدني ال   املوهجةم  ا ضافة حمك ينص عىل وقف تطبيق بعض ال عالانت الضامن  طدراف يف ا 
 ( 2 25ا ىل  2 21الفقرات من  -اجلزء أ  مة ابلتفاق والربوتوكول )انظر زت املتعاقدة املل

  2008 النفاذ يف ال ول من سبمترب( حزي سادسا)9وقد دخل التعديل عىل املادة  2 23 

  الربوتوكول س يادة: 2008 بداية من ال ول من سبمترب (ب) 

 (سادسدا)9()أ ( من املادة 1، ينظم احلمك اجلديد الوارد يف الفقرة )2008 اعتبارا من ال ول من سبمترب 2 24 
  وبنداء عدىل ذ  ابملعاهددتنيمدة زت العالقات املتبادةل بني ال طراف املتعاقدة املل عىلمن الربوتوكول الوض  املرتتب 

ذا نن مكتب املنشأ  أ و  نه ا  ليده صداحب احلمك، فا  يل ادلويل، مكتدب التسدج مكتب الطرف املتعاقدد اذلي ينمتدي ا 
بدل التفداق لم ابملعاهددتني معدا ل خيضد  زت ، فدا ن تعيدني طدرف متعاقدد ملدمعا   دوةل طرف يف التفاق والربوتوكول

  2 17الفقرة اجلزء أ لف، يف  املبني وهذا عكس الوض لربوتوكول ل

ليه صداحب  مكتب الطرف املتعاقد اذليلطلب ادلويل أ و ا ذا نن مكتب املنشأ  ابلنس بة ا ىل اف 2 25  ينمتي ا 

 م ابلربوتوكدول حفسدبزت ابملعاهدتني معا، فا ن تعيني طرف متعاقد مل ةمزت ادلويل، مكتب دوةل طرف مل التسجيل
ن تعيدني طدرف متعاقدد ملد)سواء يف الطلب أ و لحقا( م ابلتفداق زت ، س يظل خاضعا للربوتوكول بطبيعة احلال، وا 

)أ ( مددن املددادة (1)الفقددرة اجلديدددة وحاليددا ومبوجددب   لحفسددب، سدد يظل ابملثددل خاضددعا لالتفدداق بطبيعددة احلددا



 6أ.  دليل التسجيل ادلويل للعالمات

  أ ن خيض  لالتفاقمن ، عوضا معا س يخض  للربوتوكول ابملعاهدتنيم زت ، فا ن تعيني طرف متعاقد مل(سادسا)9

 الصدادرل عدالن اب تلغي العمل)ب( اليت (1)الفقرة  (سادسا)9املادة )أ ( من (1)وترافق الفقرة املعدةل  2 26 
مددن  (7)8أ و املددادة  -اللتددني تنصددان عدىل متديددد همددةل الددرفضو  –( 2)5رتني )ب( و)ج( مددن املددادة مبوجدب الفقدد
طار العالقات املتبادةل بني ادلول املل -اليت تسمح بتطبيق رسوم تعيني فردية - الربوتوكول   مة ابملعاهدتني معازت يف ا 

ذا نن مكتب املنشأ  ابلنس بة أ   يف الواق  ويقصد بذ  2 27  ىل انه ا  مكتب الطرف املتعاقد لطلب ادلويل أ و ا 
ليه صاحب التسجيل ابملعاهدتني معا، فدا ن تعيدني طدرف متعاقدد  ةمزت ادلويل، مكتب دوةل طرف مل اذلي ينمتي ا 

ن نن خيضد  حاليدا للربوتوكدول ولديس )سواء يف الطلب أ و لحقدا( م ابملعاهدتني معازت مل نده خيضد  ل، وا  التفداق فا 
ملهدةل املدددة أ ي ا - ( مدن الربوتوكدول2)8( و1)7واملدادتني  5)أ ( مدن املدادة 2لواردة يف الفقرة املعيارية الل حاكم 
خطاربس نة  ضافية وتمكيلية ابلدر  مدن أ ن الطدرف املتعاقدد املعدني املدذكور قدد ب لال  رفض مؤقت وتسديد رسوم ا 

خطار برفض مؤقت أ و قد يكونيكون أ علن عن متديد املدة   رسوم فردية  تسم أ علن عن رغبته يف لال 

املادة  – ب
)سادسا()9
2) 

احتداد مدريدد تطبيدق الفقدرة مجعيدة عدىل وورة اسد تعراض  (سادسدا)9( من املدادة 2الفقرة ) وتنص 2 28
ثر الاس تعراض و   2008 عتبارا من ال ول من سبمترببعد انقضاء ثالث س نوات ا )سادسا(9()ب( من املادة 1) ا 

لغاملذكور،  ما ا   ثالثة أ رابع ال عضاء أ للبية اؤها أ و تقييد نطاقها بجيوز للجمعية ا 

م ابلتفددداق زت املطبدددق عدددىل التعيدددني املددددون للطدددرف املتعاقدددد امللددد الدددنصتغيدددري يف  
 معا والربوتوكول

القاعدة 
 ()اثنيا(1)

عدا  ل مم ابلتفاق والربوتوكو زت املطبق عىل التعيني املدون للطرف املتعاقد املل النصقد يطرأ  تغيري عىل  2 29
( أ و يندتج 1 62الفقرة  -2-باجلزء  غيري يف امللكية )انظرحاةل خاصة تتعلق بت  عنوبصفة عامة، ينتج هذا التغيري 

كس تان عىل سبيل قد )كام نن الشأ ن ابلنس بة ل وزب نقض اتفاق مدريد من قبل طرف متعا عنبصورة اس تئنائية 
أ صبحت نفة التعيينات اليت  وال  م من ذ ،(  2008 ينايراعتبارا من ال ول من املثال اليت نقضت اتفاق مدريد 

مة ابلتفاق والربوتوكدول معدا واملدوندة زت ال طراف املتعاقدة امللالتفاق بسبب بند الضامن )أ ي تعيينات  ينظمهانن 
، 2008 ال ول من سدبمتربمعا أ يضا( خاضعة للربوتوكول يف  املعاهدتنيابمس أ حصاب التسجيالت املؤهلني مبوجب 

لغاء بند الضامن   ( 2 25ا ىل  2 16من الفقرات  اجلزء أ  )انظر حزي النفاذ وهو اترخي دخول ا 

القاعدة 
1()اثنيا("1)
 "2و" "

 يف ال صلطبق امل  النص، وقف تطبيق نتعيني مدوّ املطبق عىل  النص لتغيريال ول  يف املقام يشرتطو  2 30
ليه صاحب التسجيل والطرف املتعاقدد املعدنّي  عىل العالقات القامئة بني الطرف املتعاقد اذلي   واثنيدا، مدن ينمتي ا 

 الدنص املطبدق اترخي وقدف تطبيدق يفالآخدر  ابلدنصمدني زت الطرفان املتعاقددان املدذكوران مل يكونالرضوري أ ن 
يدني أ ثدر التع  نفداذيف اترخي  ابلدنص الآخدرمدني زت مل املتعاقددان الرضوري أ ن يكون الطرفدان من لريسابقا  بيد أ نه 

  ذكورامل

 31 2  َ ذا اس تويفِّ  النص يتوقف فهيا تطبيق طبق يف اللحظة اليتامل  النص، يطرأ  التغيري عىل الرشط الثاين وا 
جدراء التعيدني  تدنظماهددة الديت طبق فا ن امس املعامل  النصوكنتيجة لتغيري   يف ال صلطبق امل  البيداانت  يف رجديدا 

   املتاحة للماكتب واجلهات ال خرى

ة القاعد
18(1) 
 (2و)

 

املهدةل  ل يؤثر يف ،طبقة عىل تعيني ماتغيري معاهدة م وفامي يتعلق مبهةل الرفض، يتعني ال حاطة علام بأ ن  2 32
ن ننت تكل املهةل ل تزال   18( من القاعددة 2( و)1تطبيق الفقرتني ) أ ن  ويرج  ذ  ا ىل ساريةاملذكورة حىت وا 

خطارات الرفض املؤقت اخملالفة لل صول(  فيذيةالالحئة التن من  تعبريي ب  مرهوناملشرتكة )اللتني تتناولن موضوع ا 
 "17"1  ومبوجب القاعدة "الطرف املتعاقد املعني بناء عىل الربوتوكول"و "الطرف املتعاقد املعني بناء عىل التفاق"

ا ىل الوضد   ابلرجوعوابلتايل، حتدد همةل الرفض  كطلبات لمتديد امحلاية  امبدوره ناملصطلتا انعرف هذي ،"18"و
يداع  طبقة  بيد أ نه يتعدني ال حاطدة علدام بأ نده يتواصدل بأ ي تغيري لحق يف املعاهدة امل  ول تتأ ثرالسائد يف اترخي ال 



 دليل التسجيل ادلويل للعالمات 7أ. 

القاعدة 
1"17" 

 "18و"

ات مبوجهبدا قبدل أ ن يدغ تغيريهدا ا ىل تعييند قددمتمعاجلة التعيينات املعلقة يف مثل تكل احلاةل وفقا للمعاهددة الديت 
 املعاهدة ال خرى  تنظمها

القاعدة 
 ()ج(1)25

نه يتعني تقدمي طلدب لتددوين قدرار 1)25وفقا للقاعدة  هأ ن واجلدير ابذلكر 2 33  شدطب ميدس ختدل()ج(، فا 
تدب الطدرف املتعاقدد اذلي ينمتدي ا ىل املكتب ادلويل بواسطة مك  ،عىل أ ي طرف متعاقد خيض  تعيينه ا ىل التفاق

ليه (  بيد أ نه يتعني ال حاطة علام بأ ن صيالة القاعدة 54 3و 54 2الفقرتني  -2-باجلزء نظر صاحب التسجيل )ا ا 
  لطلدباملكتدب ادلويل ل ابتدداء مدن اترخي تسدمبعدني الاعتبدار هذا املعيار  أ خذحتدد أ يضا وورة ()ج(، 1)25
لديت يقدوم املكتدب ادلويل املودعدة وا الشدطبأ و  لدتخيلاطبق لن يؤثر عدىل طلبدات امل  النصابلتايل، فا ن تغيري و

  مبعاجلهتا 

 يهطبق امل  النص تغيري املرتتبة عىلو  التسجيالت أ حصابعىل  ةالوحيد وابلتايل، فا ن العواقب املمتةل 2 34 
عدالن بشدأ ن الرسدوم الفرديدة مدن عدمده(  مبلغ الرسوم املس تحقة عند التجديد )وذ  يعمتد ابلطبد  عدىل ا صددار ا 

ماكنية التحويل ال  ص علهيا الربوتوكول حفسب نيت ي وا 

 التفاق أ و الربوتوكوليف طراف ال   
املادة  – ا
14(2) 
املادة  – ب
 ()أ (1)14

أ ن تصددبح طرفددا يف التفدداق أ و  محلايددة امللكيددة الصددناعيةجيددوز ل ي دوةل طددرف يف اتفاقيددة ابريددس  3 1
  ةهيام يف الربوتوكول أ و

املادة  – ب
14(2) 

املادة  –ا
 ()أ (2)14

( أ ن 1989هنايدة سد نة  حدىتعت عىل الربوتوكول )اذلي نن متاحا للتوقيد  عليده وقّ اليت دلوةل لجيوز و  3 2
لهيا لحقدا  فيه تصبح طرفا يداع وثيقة تصديق أ و قبول أ و موافقة )يشار ا  وفدامي عددا وثيقدة التصدديق"(  بعبدارة "اب 
يداع جيوز لدلوةل أ ن  ذ ،  وثيقة انضامم تصبح طرفا يف التفاق أ و الربوتوكول اب 

املادة  – ب
 ()ب(1)14

يدداع وثيقدة  يف لديس وجيوز ملنظمة دولية حكومية أ ن تصدبح طرفدا يف الربوتوكدول )ولكدن 3 3 التفداق( اب 
ذا اس توفيت الرشوط اتلية اذلكر:  انضامم، ا 

 تكون دوةل واحدة عىل ال قل من ادلول ال عضاء يف تكل املنظمة طرفا يف اتفاقية ابريس؛أ ن  - 

قلميي ل غراض تسجيل العالمات ويكون التسجيل انفدذا يف أ رايض وأ ن ي -  كون لتكل املنظمة مكتب ا 
خطار بناء عىل املادة  ، الفقرات أ   )انظر اجلزءمن الربوتوكول )رابعا( 9املنظمة )رشط أ ل يكون ذ  املكتب حمل ا 

 (4 4ا ىل  4 2من 

القاعدة 
1"3" 

لك بددل طدرف يف التفداق أ و لك دوةل أ و منظمدة دوليدة حكوميدة وتشمل عبدارة "الطدرف املتعاقدد"  3 4
 طرف يف الربوتوكول  

 (3)14املادة 

 املادة –ا
17(5) 

يداع واثئق التصديق أ و الانضامم دلى املدير العام للمنظمة العامليدة للملكيدة الفكريدة  وخيطدر  3 5 ويتعني ا 
يداع واثئق التصديق أ و الانضامم ا ىل املعاهدة )التفاق أ و الربوتوكدول( الديت املدير العام نفة  ال طراف املتعاقدة اب 

عالن  يددخل التفداق أ و ، طدرف متعاقددأ ي لواثئدق  وفدامي يتعلدق بديف مثل تدكل ا مدرجتكون أ طرافا فهيا وبأ ي ا 
خطار املدير العام بحزي النفاذ الربوتوكول  وثيقة التصديق أ و الانضامم وذ  ما مل حيددد بعد ثالثة أ شهر من اترخي ا 



 8أ.  دليل التسجيل ادلويل للعالمات

 املادة – ب
16(5) 

املادة 
 ()ب(4)14

  )يف حاةل التفاق(اترخي لحق يف وثيقة الانضامم

 ال عالانت وال خطارات الواردة من ال طراف املتعاقدة 

املشرتكة عىل ال ماكنية املتاحة لل طراف املتعاقدة  والالحئة التنفيذيةينص لك من التفاق والربوتوكول  4 1 
 نظام التسجيل ادلويل تطبيق ال عالانت وال خطارات املتعلقة ب بعض لتوجيه 

دارة مشرتكة بني عدة دول   ا 

املادة 
 )رابعا(9

يف الربوتوكدول واتفقدت عدىل  تكون مجيعهدا أ طرافدا جيوز لعدة دول تكون مجيعها أ طرافا يف التفاق أ و 4 2
دا املدير العام توحيد ترشيعاهتا بشأ ن العالمات، أ ن ختطر سدوف حتدل حمدل تسجيل العالمدات ل رة مشرتكة بأ ن ا 

وبأ نه يتعني اعتبار لك أ قالميها بدلا واحدا ل غراض التفاق أ و الربوتوكدول  ويصدبح هدذا  ال دارات الوطنية للك مهنا
طة املددير اسدال خطار انفذا بعد س تة أ شهر )يف حاةل التفاق( أ و ثالثة أ شهر )يف حاةل الربوتوكول( مدن تبليغده بو 

 املتعاقدة ال خرى  لل طرافالعام 

ذا ما  4 3  نه هذا ال خطار، وجه وا  دولية )انظر اجلزء حكومية ملنظمة ل ينظر ا ىل املكتب املعين مككتب فا 
ن ادلول يه ال طراف يف املعاهدة )التفاق أ و الربوتوكول( وليس املكتدب املشدرت  بل يعترب أ  (؛ 3-3أ لف، الفقرة 
 عايهتا أ نشئ املكتب بر أ و أ ية منظمة 

خطار واحد من ذ  القبيدل وقد ُوجه 4 4  للملكيدة الفكريدة اذلي يسدجل  مكتدب بنيلدوكسأ نشدئ فقدد  ،ا 
  1مككتب مشرت  بناء عىل التفاق والربوتوكول غلكسمرب و  هولنداالعالمات النافذة يف بلجياك و 

قلميي   ال ثر ال 

املادة  –ا
 )اثنيا(3

التفداق، أ و يف أ ي وقدت لحقدا أ ن خيطدر املددير العدام بدأ ن امحلايدة جيوز للك بدل، عند الانضامم ا ىل  4 5
ذا طلددب صدداحب العالمددة ذ   احددة  ويف  ادلويل النامجدة عددن التسددجيل ل ا  ىل أ رايض ذ  الددبدل ا  لددن متتددد ا 

خطدار مدن ذ  القبيدل  وابلتدايل، ل يصدبح  أ صددرتفا ن نفة الدبدلان ال طدراف حاليدا يف التفداق قدد  ،الواق  ا 
ل يف البدلان اليت مت تعييهنا  احة سواء يف الطلب ادلويل أ و لحقا الت   سجيل ادلويل انفذا ا 

املادة  –ب
 )اثنيا(3

خطار من ذ  القبيل  ذل ، ل متتد امحلاية النامج ا صدار ول ينص الربوتوكول عىل 4 6 ة عدن التسدجيل ا 
ل ا ىل الطرف املتعاقد اذلي   مت تعيينه  احة  ادلويل بناء عىل الربوتوكول ا 

نقاص   بشأ ن العالمات القامئة ال 

 بناء عىل التفاق 

أ ن يعلن أ يضا عند انضاممه ا ىل التفاق، أ ن تطبيق التفاق مقصور عىل التسجيالت ما بدل لك جيوز ل 4 7 املادة –ا
ل ميدس العالمدة الديت  التقييدفا ن هذا  فعليا  وم  ذ ، ن التارخي اذلي يصبح فيه انضاممهادلولية النافذة اعتبارا م

                                                           
 
ابمس مكتب بنيلوكس للعالمات التجارية ومكتب بنيلوكس للرسوم والامنذج الصناعية   2006نن مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية يعرف حىت ال ول من سبمترب  1

 ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية مؤسسة اتبعة ملنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية 



 دليل التسجيل ادلويل للعالمات 9أ. 

موض  تسجيل وطين مماثل يف البدل املعين  ، ، يف وقت الانضاممتكون موض  تسجيل دويل واليت س بق أ ن ننت ()و(2)14
ذا ما  مدا زت ل التارخي اذلي أ صبح فيده الدبدل ملالنافذ قبويل ادللتسجيل ل هذا ال عالن ل ميكن ابلتايل وجه بدل ما وا 
ذا س بق تسجيل العالمة يف ذ  البدل بشلك مماثل ،  البدلذلموض  تعيني لحق ون أ ن يكابلتفاق،  ل ا  قبدل  ا 
يدداع ذ  التارخي ل عن طريق اتفاق مدريد اب  ذا نن ال مر خالف ذ ، ل ميكن احلصول عىل امحلاية ا  طلدب   وا 

  فيه ذ  البدل جديد للتسجيل ادلويل يعنّي 

 الربوتوكول بناء عىل 

دة املا –ب
14(5) 

يداع وثيقدة تصدديقها أ و انضدامهما ا ىل الربوتوكدول، أ ن  4 8 جيوز للك دوةل أ و منظمة دولية حكومية، عند ا 
حدزي النفداذ تعلن أ نه ل جيوز أ ن متتد امحلاية النامجة عن أ ي تسجيل دويل جيري وفقا للربوتوكول قبل اترخي دخوهل 

لهيا  ول ميكن أ ن يغ ال عالن يف وقت  لحق للتصديق أ و الانضامم   ابلنس بة ا 

خطار ابلرفض   متديد املهل لال 

املادة  –ب
 ()ب(2)5

املادة  –ب
 ()ج(2)5

خطدار بدرفض مدنح  ملكتبده جيوز للك طرف متعاقد يف الربوتوكول أ ن يعلن أ ن همةل السد نة املتاحدة 4 9 لال 
 شهرا  18مدهتا  يس تعاض عهنا مبهةل ،ولامحلاية ابلنس بة ا ىل التسجيل ادلويل اذلي يعني فيه بناء عىل هذا الربوتوك

، بعد ابستيفاء بعض الرشوطوجيوز أ يضا أ ن يوحض ال عالن أ ن رفض منح امحلاية النامج عن اعرتاض جيوز تبليغه، 
  املذكورةهةل امل انقضاء 

املادة  – ب
)سادسا()9
1) 

عالن صادر بناء عىل  أ ي ر)سادسا( تبطل أ ث9()ب( من املادة 1بأ ن الفقرة )جيدر التذكري م  ذ  و  4 10 ا 
 2 21متدني ابلتفداق والربوتوكدول معدا )انظدر اجلدزء أ لدف، الفقدرات مدن زت ()ب( و)ج( بدني دولتدني مل2)5املادة 
 ( 2 25 ا ىل

املادة  –ب
 ()د(2)5

عدالن بنداء عدىل املدادة وجي 4 11 جيدوز كدام ()ب( و)ج( يف وثيقدة التصدديق أ و الانضدامم  2)5وز ا صددار ا 
نه يدخل حزي النفاذ بعد أ ن يتسلمه املدير العام للويبو بثالثة أ شهر   ،ويف هذه احلاةل  ا صداره لحقا  فا 

ثر رفض مؤقت للحامية   ال خطار ابلقرارات ا 

القاعدة 
 ()د(5)17

املكتب ادلويل به هو  ُأخطرجيوز ملكتب الطرف املتعاقد أ ن يعلن وفقا لترشيعاته أ ن أ ي رفض مؤقت  4 12
عادة حفص  عادة الفحص أ و مل يطلهباموض  ا   ،دلى املكتب املذكور سواء نن صاحب التسجيل ادلويل قد طلب ا 

عادة  عادة حفص موض  ا   فحص أ خرى أ و طعن أ مام املكتب الوأ ن من اجلائز أ ن يكون القرار املتخذ بشأ ن ا 

حب التسدجيل ويف حال تطبيق هذا ال عالن ومل يكدن املكتدب قدادرا عدىل تبليدغ القدرار املدذكور لصدا 4 13 
ليده يف القاعددةاملكتب ا ىل املكتب ادلويل يرسل، مبارشة ادلويل (، 3( أ و )2)اثلثدا() 18  مبارشة البيدان املشدار ا 

ن مل ليدده يف  يشددريبعددد ) تكددن لك ال جددراءات الدديت تبددارش دلى املكتددب قددد اسدد تمكلت حددىت وا  البيددان املشددار ا 
 السل  واخلدمات أ و ابلنس بة ا ىل لك ومنح امحلاية للعالمةت الرفض املؤق حسبا ىل  (3( أ و )2)اثلثا() 18 القاعدة

ي قدرار جديدد يدؤثر يف ويرسدل أ   ( تثبيت الرفض املؤقت اللكدي يف الطدرف املتعاقدد املعدينا ىل  يشريبعضها، أ و 
 ( 4)اثلثا()18 ة ا ىل املكتب ادلويل وفقا للقاعدةحامية العالم

قانونيدة( عدىل تبليدغ صداحب  وأ  )ل سد باب معليدة  ن قدادرةالديت ل تكدو املاكتدب خيصوهذا ال عالن  4 14 
عادة حفص )أ و ممثهل( التسجيل ادلويل ثر ا  رسدال القدرار ا ىل املكتدب لرفض املؤقت  ا مبارشة ابلقرار عىل ا  ويعدين ا 

، أ ن أ حصدداب التسددجيالت ل حيرمددون مددن ادلويل اذلي يرسددهل بدددوره ا ىل صدداحب التسددجيل ادلويل )أ و ممددثهل(
ماكنية مطال  عادة الفحص ا   بة املكتب اب 



 10أ.  دليل التسجيل ادلويل للعالمات

القاعدة 
 ()ه(5)17

مت  صدادر عدن املكتدبن أ ي رفض مؤقدت جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أ ن يعلن، وفقا لترشيعاته، أ  و  4 15
خطار املكتب ادلويل به  عادة الفحص أ مام املكتدب املدذكور  ويف حدال تطبيدق ذ  ال عدالن يعتدرب لك ل يقبل ا  ا 

خطار تلقايئ برفض مؤقت من " 2("2اثلثدا) 18جانب املكتب املذكور كام لو نن يشمل البيان الوارد يف القاعدة  ا 
ل بعد اس تكامل نفة ال جراءات املبارشة دلى املكتب(( 3أ و) خطاره عادة ا  يفيد بأ ن حاميدة واذلي  اذلي ل جيري ا 

حتظد  العالمدة ابمحلايدة ت الديت العالمة قد رفضت ابلنس بة ا ىل نفة السل  واخلدمات أ و يبني قامئة السل  واخلدما
لهيا   ابلنس بة ا 

 الرسوم الفردية 

املادة  –ب
 ()أ (7)8

)سواء  جيوز للك طرف متعاقد أ ن يعلن، ابلنس بة ا ىل لك تسجيل دويل يعني فيه بناء عىل الربوتوكول 4 16
غدب يف أ ن يتسدم مدا وكذ  ابلنس بة ا ىل لك جتديد ذل  التسجيل ادلويل، أ نده ير  ب ادلويل أ و لحقا (ليف الط
عدالانت يسم   "ابلرمس الفردي"  وحيدد الطرف املتعاقد مبلغ ذ  الرمس ويبينده يف ال عدالن؛ وجيدوز تغيدريه يف ا 

مدن  أ عدىللحقة  ول جيوز م  ذ  أ ن يكون الرمس الفردي، بعد خصم الوفدورات النامجدة عدن ال جدراء ادلويل، 
أ ن يتسلمه مدن مدودع الطلدب مقابدل تسدجيل العالمدة ملددة عرشد  املبلغ اذلي حيق ملكتب ذ  الطرف املتعاقد

س نوات، أ و من صاحب تسجيل العالمة مقابل جتديد ذ  التسجيل ملدة عرش س نوات  ويتوق  أ ن تزيد نس بة 
ىل أ ن ال جراء ادلويل يوفر عىل ماكتدب ال طدراف املتعاقددة عنداء القيدام الوفورات ويرج  ذ  عىل سبيل املثال  ا 

جراءات   الفحص أ و تصنيف السل  واخلدمات أ و نرش العالمة املسجةل دوليا  اب 

املادة  –ب
 ()ب(7)8

عالن خيص الرسوم الفردية يف وثيقة التصديق أ و الانضامم  وجيوز أ يضدا تقددمي ذ   4 17 وجيوز تقدمي أ ي ا 
م بثالثدة أ شدهر، أ و يف أ ي ال عالن يف وقت لحق، ويصبح ال عالن يف تكل احلاةل انفذا بعدما يتسلمه املدير العدا

ل ابلنسد بة ا ىل التسدجيالت  اترخي لحق حيددد يف ال عدالن  ويف تدكل احلداةل، ل يسد تحق دفد  أ ي رمس فدردي ا 
ادلولية أ و التعيينات الالحقة اليت يكون اترخيها التارخي نفسده اذلي يصدبح فيده ال عدالن انفدذا أ و يف اترخي لحدق 

 ذل  التارخي 

القاعدة 
 ()أ (3)34

عدالان مدن ذ  4 18 عالان بشأ ن رسوم فرديدة أ و قددم ا  القبيدل أ ن يبلدغ  وجيوز للطرف املتعاقد اذلي يقدم ا 
يدداع الطلدب ادلويل أ و  تعيدني عندد املدير العام أ ن الرمس الفردي يتكون من جزأ ين، يدف  اجلزء ال ول منه عند ا 

غ حتديده وفقا لقانون ذ  الطرف املتعاقدد )ومدن ذ  الطرف املتعاقد لحقا ويدف  اجلزء الثاين يف اترخي لحق ي
ثر ا جراء حفص موضدوعي ،عندما يرى املكتبيغ ذ  الناحية العملية،  أ ن العالمدة تسد تويف رشوط امحلايدة(   ،ا 

جراء دف  الرسوم املطبق يف ذ  الطرف املتعاقد حيدث  ،صد بتقس مي تسديد الرمس ا ىل جزأ ينوقد ق ن ا  ال خذ اب 
يداع الطلب و املودع قد يطال رمس التسدجيل عندد يطالدب بدب عىل املس توى الوطين بتسديد رمس ال يداع عند ا 

 قبول الطلب حفسب 

خطار من ذ  القبيل حزي  حمكأ ي  حيددول  4 19  ذا قدموبناء عليه  النفاذحيدد اترخي دخول ا   ال خطار ، ا 
نده سد يدخل بتسديد رمس فدرد اذلي يطالبيف نفس الوقت اذلي يقدم فيه ال عالن  يف الوقدت حدزي النفداذ ي، فا 

عالن املتعلق ابلرمس الفردي حزي النفاذذاته اذلي يدخل فيه ال عالن  ذا قدم ذ  ال خطار يف اترخي لحق لال    وا 
نه يدخل  يف اترخي متفق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعدين )مد  ال خدذ بعدني الاعتبدار خاصدة حزي النفاذ فا 

 رش ال عالن(  الوقت املطلوب لن 

املادة  –ب
 ()أ (7)8

ذا مل 4 20 نده يتسدم نصديبا مدن  وا  عالان يعرب فيه عن رغبته يف تسدم رمس فدردي، فا  يقدم الطرف املتعاقد ا 
يراد النامج عن الرسوم ال ضافية والتمكيلية )انظر  عدالن 7 89ا ىل  84.7 الفقدرات مدن -2-باجلدزء ال  (  وبتقددمي ا 

نه عن رغبته يف تسم رسوم فردية، الطرف املتعاقد يعرب فيه   عن مثل ذ  النصيب   الاس تغناءيوافق عىل فا 

ل ابلنسد بة ا ىل تعيدني يدغ بنداء عدىل الربوتوكدول وكدذ  4 21  ذا نندت ول جيوز فرض رمس فردي ا   فقدط ا 



 دليل التسجيل ادلويل للعالمات 11أ. 

ذ(  2 24و 2 23 نيالفقرت -أ  )سادسا( ل تبطل تطبيقه )انظر اجلزء 9()ب( من املادة 1) الفقرة ا مت التعيني بناء وا 
ن نن الكهدام طرفدا يف الربوتوكدول  ذا نن لك من بدل املنشأ  والبدل املعدني طرفدا يف التفداق، وا  عىل التفاق )أ ي ا 

 يس تحق تسديده وليس الرمس الفردي   )أ و الرمس ال ضايف( أ يضا(، فا ن الرمس التمكييل

 تقدمي تعيينات لحقة 

القاعدة 
7(1) 

مداكن أ ي طدرف متعاقدد 2001أ كتدوبر  4قبدل  انفدذةالديت نندت  (1)7عددة القابناء عىل  4 22 يف ، نن اب 
ذا نن مكتبه مكتب املنشأ  ابلنس بة ا ىل التسجيل ادلويل، ونن عنوان صاحب  الربوتوكول أ ن خيطر املدير العام، ا 

ىل ابالتسجيل يق  يف أ راضيه،  ملكتدب ادلويل بواسدطة أ نه يطلدب تعييندات لحقدة بنداء عدىل الربوتوكدول لتقددميها ا 
وقدد ندتج عدن ذ  وقدف تقددمي  2001 أ كتدوبر 4اعتبدارا مدن مكتبه  وقد حذفت مجعية احتاد مدريد هذا احلدمك 

خطارات أ خرى بناء عىل هذا احلمك  بيد أ ن ال خطارات  سدارية املفعدول ا ىل  ظلتقبل ذ  التارخي  أ جريتاليت ا 
خطاراهتا يف أ قرب وقدت ممكدن  أ ن يغ حسهبا  وأ وصت امجلعية ال طراف املتعاق دة املعنية ابختاذ خطوات لسحب ا 

ابلسدحب أ و يف  ال شدعاراملدير العام  اذلي يتسم فيهتارخي ال  حسهبا يف أ ي وقت ويصبح السحب انفذا يفوجيوز 
 حيدد يف هذا ال شعار أ ي وقت لحق 

خطار من ذ  القبيل  4 23  ذا مل يكن أ ي ا  نه ، انفذا  وا  التسجيل تقدمي تعيينات لحقة ا ىل جيوز لصاحب فا 
ذابناء عىل الربوتوكول  ولكن مبارشة املكتب ادلويل  نده قدمت هذه ال خطارات أ و مل تقدم،  ا  يتعدني دامئدا تقددمي فا 

 الحقة بناء عىل التفاق بواسطة مكتب  التعيينات ال 

عالن عن الني   عىل اس تعامل العالمة ةا 

القاعدة 
7(2) 

ذا طالب طرف م  4 24 عدالن النيدة عدىل اسد تعامل مُ  بصفته طرفا  متعاقدا  تعاقد ا  عينا بناء عىل الربوتوكدول، اب 
ال عدالن املدودع وقد  ذا طالدب هدذا الطدرف املتعاقدد بدأ ن يالعالمة، وجب عليه أ ن خيطر املدير العام مبطالبته  وا  

صةل ترفق ابلطلب ادلويل، وجب يعد ال عالن عىل اس امترة رمسية منفأ ن  وأ  نفسه )أ ي أ ن توقي  ممثهل لري نف(، ب 
ذا طالدب الطدرف املتعاقدد ابلضبط وأ ن حيدد فيه  املعىنأ ن يضم ال خطار بياانت هبذا  نص ال عدالن املطلدوب  وا 

ن مل يكن  بأ ن حيرر ال عالن بلغة من اللغات الرمسية الثالث ، وجب أ ن حمررا بتكل اللغة( ادلويل الطلب)حىت وا 
 وبة ال خطار اللغة املطل يف ددحت

القاعدة 
 ()أ (3)7

القاعدة 
 ()ب(3)7

دراجوجيوز  4 25 ال خطار مضن وثيقة التصديق أ و الانضامم  وجيوز توجيه هذا ال خطدار يف وقدت لحدق  ا 
فيه   يذكريتسلمه املدير العام بثالثة أ شهر أ و يف اترخي لحق  فذا بعد أ نأ يضا  ويف هذه احلاةل، يصبح ال خطار ان

أ ي وقدت  ويصدبح السدحب انفدذا يف التدارخي اذلي يتسدم فيده املددير العدام ال شدعار  يف وجيوز حسدب ال خطدار
 ابلسحب، أ و يف أ ي اترخي لحق حيدد يف هذا ال شعار 

 الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثر تدوينأ ن  عن ال عالن 

القاعدة 
(6)اثنيا()20
 )أ (

تدراخيص العالمدات التجاريدة أ ن خيطدر  تدوينينص قانونه عىل جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل  4 26
الطرف املتعاقد  وجيوز توجيه  الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف ذ  تدويناملدير العام بأ ن 

 حسبه  ينص عىلذ  ال عالن يف أ ي وقت  بيد أ نه ل يوجد أ ي حمك 

القاعدة 
(6)اثنيا()20
 )ب(

مدات التجاريدة أ ن خيطدر التدراخيص الع تددوينكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونده عدىل وجيوز مل  4 27
ول جيدوز   الرتاخيص يف السدجل ادلويل ل يرتتدب عليده أ ي أ ثدر يف ذ  الطدرف املتعاقدد تدوينبأ ن  املدير العام

ل قبل التارخي اذلي تصبح فيه القاعدة   ( أ و2002 ال ول مدن أ بريدل )اثنيدا( انفدذة )أ ي يف20توجيه هذا ال عالن ا 
يف أ ي  ال عدالنمدا ابلتفداق أ و الربوتوكدول  وجيدوز حسدب ذ  زت ح فيه الطدرف املتعاقدد ملالتارخي اذلي يصب قبل
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 وقت 

 حتصيل الرسوم وحتويلها 

القاعدة 
34(2) 

 

القاعدة 
35(1) 

ة ا ىل التسددجيالت ابلنسدد ب املسدد تحقة صدداحب التسددجيل ادلويل أ ن يدددف  الرسددوملجيددوز للمددودع أ و  4 28
صداحب التسدجيل لطدرف متعاقدد السدامح للمدودع أ و أ ي ادلولية للمكتب ادلويل مبارشة  بيد أ نده جيدوز ملكتدب 

ادلويل بدف  الرسوم بواسطة املكتب املذكور  وعىل لك مكتب يوافق عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا ا ىل املكتدب 
ذا ننت الرسوم ادلويل أ ن يبلغ ذ  للمدير العام  ويتعني دف  الرس وم ا ىل املكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية حىت ا 

 قد حصلها ذ  املكتب بعمةل أ خرى 

آاثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول اخللف   اس مترار أ

طدرف "جيوز ل ي دوةل )"دوةل خلف"( ننت أ راضهيا قبل الاس تقالل جزءا من أ رايض بدل متعاقد ) 4 29 39القاعدة 
عالن دلى املدير العام يفيدد ( متعاقد سلف" يداع ا  سد مترار ادلوةل اخللدف يف تطبيدق التفداق أ و الربوتوكدول أ و ابا 

عالن من هدذا القبيدل،  ذا أ ودع ا  نده ةهيام معا  وا  جيدوز لصداحب التسدجيل ادلويل اذلي نن انفدذا يف الطدرف فا 
شعار ادلوةل  السلفاملتعاقد  يدة الديت حيظد  هبدا التسدجيل ادلويل يف ، أ ن يطلب اسد مترار امحلااخللفقبل اترخي ا 
 ( 102 5ا ىل  102 1 الفقرات من -2-باجلزء )انظر أ يضا  اخللفادلوةل 

 نرش ال خطارات وال عالانت 

القاعدة 
32(2) 

لهيا أ عاله ت  4 30  نرش يف اجلريدة ادلورية اليت يصدرها املكتب ادلويل لك ال خطارات وال عالانت املشار ا 

ىل املودعني من البدلان ال قل منواختفيض الرسوم اب   لنس بة ا 

قامة أ و وفعليةمنشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية اذلين ميلكون  املودعون 4 31  يف بدل من البدلان ال قل  حمل ا 
 يودعون نبدل من البدلان ال قل منوا )وفقا للقامئة اليت وضعهتا ال مم املتتدة( واذلي مواطين يكونون مناذلين منوا أ و 

 ٪10 يددفعونبوصدفه مكتدب املنشدأ ،  ،طلباهتم ادلولية بواسطة مكتب للعالمات التجارية يف مثدل تدكل الدبدلان
املتاحة عىل موق  نظام  حاس بة الرسومفقط من مبلغ الرمس ال سايس  ويرد ذ  يف جدول الرسوم اذلي أ درج يف 

  <www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> مدريد

وميكدن الاطدالع علهيدا يف   لبدلان ال قل منوا وحتدياها بشدلك مندتظمابحفظ قامئة تتوىل ال مم املتتدة و  4 32 
  وميكدن الاطدالع عدىل القامئدة أ يضدا مدن >www.un.org<عدىل العندوان التدايل:  لل مم املتتدة املوق  ال لكرتوين

  <www.wipo.int/ldcs/en/country>خالل موق  الويبو ال لكرتوين

ضافية بشأ ن نظام مدريد   معلومات ا 

الكثري من املعلومات حول نظام التسدجيل ادلويل  <www.wipo.int> يتيح موق  الويبو ال لكرتوين 5 1 
ىلالنظام ادلويل للعالمات التجارية  - مدريدحتت ابب للعالمات  ات املعلومد بعدض   ويضم هذا املوق  ابل ضدافة ا 

 العامة ما ييل:

 ،فاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت ال داريةتالنص الاكمل لال - 

http://www.un.org/
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 ،والنص الاكمل لدلليل احلايل - 

مدة زت ل طراف املتعاقدة يف التفاق والربوتوكول ابل ضافة ا ىل بيان التارخي اذلي أ صبحت فيده ملابوقامئة  - 
يف وثيقة  املذكورةابحلدود ال قلميية ت اليت وهجهتا بناء عىل التفاق أ و الربوتوكول أ و فامي يتعلق ابملعاهدات وال عالان

لهيا  ،التصديق عىل املعاهدات أ و الانضامم ا 

 ،لك طرف من ال طراف املتعاقدة وممارساهتا"( WIPO Lex)"ومعلومات تتعلق بقوانني  - 

 ،صدرها املكتب ادلويلياليت  واخلياريةرمسية الس امترات الاو - 

 ،والرسوم احلالية ومن مضهنا الرسوم الفردية - 

لكرتونياوحاسب للرسوم متاح  -  حلساب الرسدوم )ومدن مضهندا الرسدوم  متاح للتحميلوجدول بياانت  ا 
 ،طلب دويل أ و تعيني لحق أ و جتديد تسجيل دويلأ ي الفردية( املس تحقة ابلنس بة ا ىل 

ة اليت يصدرها املكتب ادلويل )اليت تتعلق عىل سبيل املثدال بعمليدات الانضدامم واملنشورات ال عالمي - 
  ،اجلديدة أ و التغيريات الطارئة عىل الالحئة التنفيذية(

 ،املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية" املرحلية"والشهرية ووال حصاءات الس نوية  - 

 ،الاجامتعات والندوات عنومعلومات  - 

 ،لعالمات ادلوليةوجريدة الويبو ل - 

مرصد مدريد، وهو أ داة ش بكية تتيح النفاذ ا ىل معلومات عن التسجيالت ادلولية السارية حاليدا يف و  - 
وانهتددت فددرتة .اهنددا  ويتدديح النفدداذ أ يضددا ا ىل الوضدد  الآين  1996أ بريددل  1السددجل ادلويل أ و الدديت ُدّونددت منددذ 

 8 1اجلاري حفصها من قبل املكتب ادلويل )انظر الفقدرات مدن أ   للطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة والتقييدات
خطارات ابلربيد ال لكرتوين لالطالع عىل مسد تجدات التسدجيالت أ و الطلبدات  الاشرتا  يف(  وميكن 8 4ا ىل  ا 

 ؛جريدة الويبو للعالمات ادلوليةادلولية املرغوب فهيا، وميكن الاطالع عىل 

جدراءات بياانت املرتسامت القوقاعدة  -  طرية، ويه أ داة ش بكية حتتدوي عدىل معلومدات عدن القدوانني وا 
 الفحص يف ال طراف املتعاقدة الفردية؛

دارة السل  واخلدمات يف نظام مدريدو  -  لكرتونية تساعدة مودعي الطلبدات وممثلدهيم خدمة ا  ، ويه أ داة ا 
 عىل جتمي  قوامئ السل  واخلدمات؛

 صنيف السل  واخلدمات يف الطلبات ادلوليةمبادئ الفحص التوجهيية بشأ ن ت و  - 
(

www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_cl
fassification_guidelines_ib.pd) 

دارة املفظات يف نظام مدريدو  -  لكرتونية متكّن أ حصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم أ داة ا  ، ويه خدمة ا 
 من النفاذ ا ىل حمفظات العالمات التجارية ادلولية اخلاصة هبم؛

رصد ، ويه "خدمة تنبيه" جمانية ُمصّممة ل بالغ لك من هيمهم أ داة التنبيه ال لكرتوين يف نظام مدريدو  - 
ن تغيدريات يف  خطارات يومية ابلربيدد ال لكدرتوين عنددما تددوَّ وض  بعض التسجيالت ادلولية  ويتلق  املشرتكون ا 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
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 السجل ادلويل 

 التسجيالت ادلوليةالطلبات ادلولية و معلومات لعامة امجلهور بشأ ن  

ذا رغب أ ي خشص يف احلصول عىل معلومات بشأ ن مضمون السدجل ادلويل أ و بشدأ   6 1  طلدب دويل ن ا 
ماكنه الاطالع عىل أ و  تسجيل دويل معني أ و معلومات عامة عن تطبيق نظام التسجيل ادلويل للعالمات، فا ن اب 

 مصادر املعلومات التالية:

 اجلريدة 

القاعدة 
32(1) 

القاعدة 
32(3) 

لهيا لحقا ابمس "اجلريدة"( جريدة الويبو للعالمات ادلوليةصدر ت 7 1 عىل موقد   ل س بوعمرة يف ا )املشار ا 
لك البيداانت املتعلقدة ابلتسدجيالت ادلوليدة اجلديددة والتجديددات والتعييندات عدىل  اجلريدة وحتتوي  نظام مدريد
د   تسجيالت ادلوليةال اليت تؤثر يف  والتدويناتالتغيريات و الالحقة  شد يفرة  ، بواسدطةوغرافيةيالبياانت الببل وحتدَّ
)"التوصية  ST.60"( أ ي رموز املعيار هيا دوليا يف حتديد البياانت الببليوغرافيةال رقام املتفق عل" (INID) الويبو
)"الرمز املعياري املوىص به واملكون من حدرفني  ST.3( واملعيار "املتعلقة ابلعالمات وغرافيةيالبياانت الببل بشأ ن 

الصددناعية أ و ترشددف عددىل  لمتثيددل ادلول ولريهددا مددن الكيدداانت واملددنظامت ادلوليددة الدديت تصدددر سدد ندات امللكيددة
املرتبطدة هبدا يف لك عددد مدن  الببليوغرافيدةتسجيلها"(  وتعرض تختلف الرموز املس تخدمة يف اجلريددة والبيداانت 

 اجلريدة 

القاعدة 
32(2) 

ال طراف املتعاقدة  ترسلهاوال خطارات اليت  نل عالانتوحتمل اجلريدة أ يضا بني طياهتا معلومات عامة  7 2
واملتعلقدة مبتطلبدات معيندة أ و مببدالغ الرسدوم أ و الالحئة التنفيذية املشرتكة  ق مدريد أ و بروتوكول مدريدمبوجب اتفا
( من الربوتوكول أ و معلومات بشدأ ن ال ام الديت ل يكدون املكتدب ادلويل مفتوحدا فهيدا 7)8بناء عىل املادة  الفردية
  للجمهور

 ( www.wipo.int/madrid/monitor/enيد )وميكن الاطالع عىل اجلريدة عرب مرصد مدر  7 3 

 مرصد مدريد 

القاعدة 
32(3) 

النافدذة، مبدا يف ذ  التسجيالت ادلولية  الوض  الراهن للك ،مرصد مدريد، يف ينرش املكتب ادلويل 8 1
ات الالحقة قيد الفحص من قبل املكتب  وتش متل قاعدة البياانت هدذه البياانت املتعلقة ابلطلبات ادلولية والتعيين

 الديت تتكدون مدنالتسجيالت ادلولية النافذة وصور العالمدات املسدجةل املتعلقة جبمي  البياانت الببليوغرافية  عىل
يه يوميا واليت حتّدث مرصد مدريد ملفات  البياانت عربتتاح ؛ و عنا  تصويرية أ و حتتوي علهيا أ حرف خاصة أ و
 للجمهددور ابندان عددىل العندوان التددايل:دث يوميددا، متداح حيدي ، اذلمرصدد مدريدددل مدن ال نرتنددت  و قدابةل للتحميدد

www.wipo.int/madrid/monitor/en   ويتيح مرصد مدريد النفاذ ا ىل اجلريدة 

وم  اة قوية للبحث للمتامني والوالكء املتخصصني يف جمال العالمات التجارية  أ د مرصد مدريدتيح ي و  8 2 
والبيداانت املسدجةل يف  مرصد مدريددتيحها ي تبذل لك اجلهود لضامن التطابق ادلقيق بني املعلومات اليت  أ ن الويبو

يصددرها املكتدب ادلويل النرشة الرمسية الوحيدة وتظدل البيداانت الرمسيدة الديت  يه السجل ادلويل، تظل اجلريدة
املس تخرجات املصدقة من السجل واملعدة من  يه بشأ ن مضمون السجل ادلويل ابلنس بة ا ىل تسجيل دويل معني

 ( 10 3ا ىل  10 1الفقرات من  -املكتب ادلويل بناء عىل الطلب )انظر اجلزء أ  

  ولهدذا مرصدد مدريدد ويواصل املكتدب ادلويل سدعيه لتحسدني نطداق املعلومدات املتاحدة ملسد تخدي 8 3 
حيد  نن ذ  الغرض، حتتوي قاعدة البياانت حاليا عىل بيان بشأ ن تعيدني لك طدرف متعاقدد يف تسدجيل دويل 

خطدار ابلدرفض املؤقدت أ نلدللةل عىل  مناس با، ابلدر  مدن انقضداء همدةل ال خطدار  املكتب ادلويل مل يسدجل أ ي ا 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en
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 بعد انقضاء همةل الرفض املطبقة بثالة أ شهر  يدمرصد مدر ويتاح ذ  البيان يف  ابلرفض املؤقت 

أ اتح املكتددب ادلويل نسددخا رعيددة عددن ال خطددارات ابلددرفض املؤقددت والبيدداانت وابل ضددافة ا ىل ذ ،  8 4 
بتئبيت الرفض املؤقت الاكمل وعن بيداانت مدنح امحلايدة بعدد رفدض مؤقدت وعدن بيداانت مدنح امحلايدة مل يسد بقها 

خطار برفض مؤقت وعن الب  تدزال  ياانت اليت تذكر أ ن الفحص التلقايئ يف املكتب قد مت ولكدن حاميدة العالمدة لا 
ضدافية أ و  معرضة لطعن أ و مالحظات من الغدري  ضدف ا ىل مدا سد بق مدا يتسدلمه املكتدب ادلويل مدن قدرارات ا 

خطارات ابلرفض منذ ال ول من يناير ة خبصوص تسجيل مقابل يف السدجل ادلويل  ةهدا أ صدبحت متاحد 2005 ا 
  وترد املعلومدات والبيداانت املدذكورة INIDيف الباب املقابل لها وبرمز  PDFيف نسق  مرصد مدريدملس تخدي 

 أ عاله ولك ما يتسلمه املكتب ادلويل ابللغة اليت صدرت هبا 

دارة التسجيالت ادلولية  يداع الطلبات وا  لكرتونية املساعدة يف ا   اخلدمات ال 

لك مدرحةل  املفيدة اليت وضعهتا الويبو ملساعدة مودعي العالمات التجارية خدالل يوجد عدد من ال دوات اخملصصة
 من دورة حياة عالمهتم التجارية 

دارة السل  واخلدمات يف نظام مدريد  (MGS) خدمة ا 

دارة السل  واخلدمات يف نظدام مدريدد 9 1  ماكنيدة النفداذ ا ىل قاعددة بيداانت خاصدة  خدمة ا  يه أ داة تتديح ا 
خلدمات  ويه تساعدة مودعي طلبات العالمات التجارية عىل جتمي  قوامئ السل  واخلددمات الديت جيدب ابلسل  وا

يددداع طلددب دويل  وتددوفر هددذه اخلدمددة مصددطلتات مددن القامئددة ال جبديددة  للتصددنيف ادلويل للسددل  تقدددميها دلى ا 
املقبدوةل مسد بقا دلى )تصدنيف نديس( وجمدال أ وسد  لختيدار املصدطلتات  واخلدمات ل غراض تسجيل العالمات

املكتب ادلويل والعديد من ماكتب امللكية الفكرية يف نظام مدريد  واسد تخدام تدكل املصدطلتات املقبدوةل مسد بقا 
ميكّددن مددودعي الطلبددات مددن تدداليف اسدد تالم خطدداابت اخملالفددات مددن املكتددب ادلويل  وتتدداح مصددطلتات السددل  

دارة السدل  واخلدمات املقبوةل مس بقا بلغدات نظدام مدريدد الدثال ث وبعديدد مدن اللغدات ال خدرى  ومتكّدن خدمدة ا 
واخلدمات املس تخدمني من احلصول عىل ترمجة فورية ل حدى قوامئ السل  واخلدمات مدن أ ي مدن تدكل ال خدرى 
ذا نندت  ا ىل أ ي لغة أ خرى متاحة فهيا  كام تش متل هذه اخلدمة عدىل وظيفدة متكّدن املسد تخدمني مدن التحقّدق ممدا ا 

قوامئ السل  واخلددمات املقبدوةل مسد بقا دلى املكتدب ادلويل سد تحظ  بقبدول أ يضدا أ م ل دلى  مصطلتات ا حدى
بعض ال طراف املتعاقدة لنظام مدريد اليت يودون تعييهنا يف طلهبم ادلويل، مما س ميكهّنم من جتنّب الرفوض املؤقتدة 

آنية مناس بة يف الطلب ادلويل  و  عداد تقييدات أ دارة السدل  واخلددوا  متاحدة للجمهدور  مات يف نظدام مدريددخدمة ا 
  www.wipo.int/mgsجماان عىل املوق  التايل: 

 قاعدة بياانت املرتسامت القطرية 

قاعدة بياانت املرتسامت القطرية أ داة شد بكية تتديح النفداذ ا ىل معلومدات عدن القدوانني واملامرسدات يف  9 2 
لك  املودعني عىل فهم القواعد وال جدراءات املعمدول هبدا يفوتساعد ماكتب العالمات التجارية لل طراف املتعاقدة  

وتسداعد  ، مبا يف ذ  ُمهل الرد عىل رفض أ و معارضة، أ و طلب مراجعة أ و تقدمي الامتس من ال سواق املس هتدفة
جدراءات  أ يضا مودعي العالمات التجارية عىل الامتثال ملتطلبات العالمات التجارية يف ال سواق املس هتدفة وفهم ا 
يداع طلب عالمة جتارية دويل عن طريق مكتب املنشأ   وقاعدة بياانت املرتسامت القطرية متاحة للجمهور ابنان  ا 

  swww.wipo.int/madrid/memberprofileعىل املوق  ال لكرتوين التايل: 

دارة املفظات يف نظا   (MPM) م مدريدأ داة ا 

دارة املفظات يف نظام مدريد 9 3  لكرتونية متكّن أ حصاب التسجيالت ادلولية وممثلهيم من  أ داة ا  يه خدمة ا 
ودلى أ حصداب العالمدات التجاريدة حسداب مسد تخدم   النفاذ ا ىل حمفظات العالمات التجارية ادلولية اخلاصة هبدم

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles
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لكرتونيا ا ىل السجل ادلويل  والاطالع، يف الوقت املناسب، عىل مجي  العمليات اليت جُترى عىل ميكهّنم من النفاذ ا 
دارة ال جراءات املتعلقة حبامية تسجيهل )تسجيالته(  ماكنية ا  تسجيالهتم ادلولية  كام توفر اخلدمة لصاحب العالمة ا 

لرسوم  وأ داة ادلويل)ـة(، مثل تغيري امس و/أ و عنوان صاحب العالمة، وتقدمي تعيينات لحقة، وجتديد وتسديد ا
دارة املفظددددات يف نظددددام مدريددددد متاحددددة ل حصدددداب العالمددددات التجاريددددة جمدددداان عددددىل املوقدددد  التددددايل:  ا 

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

 مرصد مدريد 

الطلبدات أ و التسدجيالت ادلوليدة وأ حددث املعلومدات عدن العالمدات  وضد مرصد مدريدد أ داة لتتبد   9 4 
ةل  وملرصد التجارية ادلولية امل  خصائص ووظائف  وتتيح للمدودعني تتبد  الوضد  الآين لتسدجيالت  مدريد عدةسجَّ

مبا يف ذ  التغيريات يف امللكية والتجديدات  ودلى تسجيل عالمة  ات التجارية وما يرتبط هبا من الامتساتالعالم
و رفضها  وميكن أ يضا اس تخدام مرصد جتارية، ميكن اس تخدام مرصد مدريد ملتابعة تقدهما والتأ كد من منح امحلاية أ  

ثة عن العالمات التجارية املس هتدفة  لمدريد  خطارات ابلربيد ال لكرتوين للحصول عىل معلومات حمدَّ الشرتا  يف ا 
لكدددرتوين التدددايل:  وتتددديح أ يضدددا النفددداذ ا ىل اجلريددددة  ومرصدددد مدريدددد متددداح للجمهدددور ابندددان عدددىل املوقددد  ال 

/monitorrido.int/madww.wipw  

 التجديد ال لكرتوين 

وجيوز تسديد رسوم التجديد ببطاقة الئامتن أ و عىل حساب ال نرتنت   عربميكن جتديد تسجيل دويل  9 5 
  جار للويبو

 التعيني الالحق 

ن 9 6   رتنت ميكن توس ي  النطاق اجلغرايف للتسجيل ادلويل عرب ال 

 ادلف  ال لكرتوين 

  يفت ادلوليدة عدىل النحدو املبدنيَّ الرسدوم املسد تحقة فدامي يتعلدق ابلطلبدات أ و التسدجيالتسديد ميكن  9 7 
خطاابت الويبو بشأ ن اخملالفات أ و أ ي تبليغات أ خرى من الويبو تشري ا ىل مبلغ الرسوم املس تحق وأ جدل سدداده  

  امتن أ و عىل حساب جار للويبووجيوز تسديد رسوم التجديد ببطاقة الئ

 السجل ادلويلمن مس تخرجات  

املادة 
 (1)اثلثا()5

من الواثئق التالية اخلاصدة مبضدمون ل ي خشص أ ن حيصل من املكتب ادلويل عىل صورة موثقة  جيوز 10 1
 (:السارية واملنقضيةالتسجيالت ادلولية )

ل  -  عدن التسدجيل ادلويل  من صدورة موثقدة تسجيل دويل  ويتشلك لوض هو حتليل و مس تخرج مفصَّ
تفاصيل عن أ ية تغيريات لحقة أ و قدرارات ابلدرفض أ و ال بطدال  ، عند الاقتضاء،كام نرش أ صال يف اجلريدة ويضم

لتصددويب أ و التجديددد املسددجةل يف السددجل ادلويل يف الوقددت اذلي يعددد فيدده اب قددرارات أ وأ و بيددان مبددنح امحلايددة 
ل ابللغة ال صلية لطلب التسجيل ادلويل  ولكن ميكن طلب صدفتة الغدالف   ويكون املس تخرج املس تخرج املفصَّ

ل   ال نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية أ و العربية أ و الصينية أ و الروس ية؛ ابللغةللمس تخرج املفصَّ

الديت نرشدت يف اجلريددة  املعلوماتموثقة عن نفة  ةصور يكون عبارة عنومس تخرج موثق وبس يط  - 
خطدار بدرفض امحلايدة أ و ال بطدال أ و بيدان مبدنح امحلايدة ورد يف اترخي  التسجيل ادلويلن شأ  ب  وعند الاقتضاء أ ي ا 

عداد املس تخرج  ويكون املس تخرج املوثق والبس يط ابللغة ال صلية للتسجيل ادلويل   ولكن ميكن طلدب صدفتة ا 

http://www.wipo.int/madrid/monitor
http://www.wipo.int/madrid/monitor
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ل   ؛بانية أ و العربية أ و الصينية أ و الروس يةال نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س   ابللغةالغالف للمس تخرج املفصَّ

 وشهادة توثق معلومات حمددة عن الوض  احلايل لتسجيل و/أ و طلب دويل؛ -

وصورة شهادة )تسجيل أ و جتديد( تتكون من صورة موثقة من شهادة تسجيل أ و جتديدد  ول ميكدن  -
ل لصاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل املسجَّل طلب هذه الصورة   ا 

عددداد مسدد تخرج عندده ونددوع ويتعدد  ني أ ن يددذكر يف طلددب املسدد تخرج رمق واترخي التسددجيل ادلويل اذلي يطلددب ا 
 وجيوز التعجيل ابس تصدار مس تخرج بناء عىل الطلب ومقابل دف  رمس معنّي  املس تخرج املطلوب 

 التصديق عىل املس تخرجات من السجل ادلويل 

 
املادة 
 (3)اثلثا()5

السجل ادلويل املذكورة يف س ياق ال جراءات القانونية املتخذة يف الطرف  من جيوز تقدمي مس تخرجات 10 2
وجيوز التصديق عىل مس تخرج من  املتعاقد  ول جيوز للطرف املتعاقد اشرتاط ا خضاع املس تخرج للتصديق عليه 

يبدو الرتتيبدات الو  وبنداء عدىل الطلدب، تتخدذ السجل ادلويل ل غراض تقدميه يف أ طراف نظام مدريد لري املتعاقدة 
 مدريد  الالزمة للتصديق عىل املس تخرجات من السجل ادلويل يف ال طراف لري املتعاقدة يف نظام

وتكون املس تخرجات من السجل ادلويل الالزمة لالس تخدام يف ال طدراف املتعاقددة يف نظدام مدريدد  10 3 
  )اثلثا( من اتفاق مدريد(5معفاة من متطلبات التصديق )وفقا للامدة 

طلهبدا الطدرف لدري املتعاقدد  وسدوف توقي  رمسي يثبت حصة املعلومدات الديت ي/غخبالتصديق  يكونو  10 4 
 جسدل مدريدديف  مدير شدعبة العمليدات توقي املس تخرج املطلوب )البس يط أ و املفصل( خبغ الويبو و  يصدق عىل

يدودع املسد تخرج  خدغ املسد تخرج،  و ومبجدرد توقيدقطاع العالمات والتصاممي أ و الشخص املرصدح هل يف غيابده  ب
دلى مستشارية ادلوةل يف جنيف اليت ستتوىل توثيق التوقي   مث تسّم الوثيقة ا ىل القنصلية/السفارة اخلاصة ال صيل 

 ابلطرف/البدل لري املتعاقد للتصديق 

، التاكليف ديرل ميكن حاليا التصديق عىل مس تخرجات لبعض البدلان  وللمزيد من املشورة و/أ و تقو 10 5 
  41+ 22 338 84 84أ و  madrid.records@wipo.intرب ير  التواصل ع

 والشهرية و"املرحلية" ال حصاءات الس نوية 

تقريدرا ا حصدائيا عدن لك سد نة يلخدص فيده ال نشدطة عدىل موقعده ال لكدرتوين، ينرش املكتب ادلويل،  11 1 
وبروتوكول مدريد خدالل تدكل السد نة  كدام ينرشد املكتدب، يف شدلك حيدوي، ا حصداءات  ملنجزة بناء عىل اتفاقا

س نوية وشهرية ومرحلية عن مجةل أ مور مهنا الطلبات ادلولية والتسجيالت ادلوليدة والتعييندات الالحقدة وحدالت 
أ  أ و مكتدب الطدرف املتعاقدد اخلداص وميكن اختيار املعلومات ال حصائية حبسب مكتدب املنشد  الرفض والتجديد

بصدددداحب التسددددجيل أ و حبسددددب الطددددرف املتعاقددددد املعددددنّي  وال حصدددداءات متاحددددة عددددىل املوقدددد  التددددايل: 
www.wipo.int/madrid/en/statistics/  

mailto:madrid.records@wipo.int
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 ابءاجلزء  

 ال جراءات
 الفصل ال ول: معوميات

 مقدمة 

طلبات وأ حصاب التسدجيالت ادلوليدة ابل ضدافة يتعلق هذا الفصل ابملسائل ال جرائية اليت هتم مودعي ال  
ا ىل املاكتب  ويتناول موضوع التصالت م  املكتب ادلويل )ومن مضهنا ال جدراءات املتبعدة يف التصدالت وحسداب 

 املهل ولغة التصالت( وتسديد الرسوم والمتثيل دلى املكتب ادلويل 
 التصالت م  املكتب ادلويل 

 :تنقسم التصالت ا ىل ثالثة أ نواع ممكنةمن حيث املبدأ ،  1 1 

 ،بني املكتب ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد -

 ،وبني املكتب ادلويل ومودع الطلب أ و صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل -

 وبني املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل )أ و وكيهل( ومكتب ما  -

أ و صداحب  طلدب التصالت بني مكتدب مدا ومدودعوأ ما التصالت اليت ل ختص املكتب ادلويل )أ ي  1 2 
وختضد  للقدوانني واملامرسدات  ،التنفيذيدة والالحئدةنطاق التفداق والربوتوكدول  خترج عنتسجيل دويل أ و وكيهل( فهىي 
 املتبعة يف الطرف املتعاقد املعين 

، فدامي يتعلدق وختض  التصالت بني املكتب ادلويل ومكتب ما أ و مودع طلب أ و صاحب تسجيل دويل 1 3 
التنفيذيدة املشدرتكة  الالحئدةمثدل لغدة التصدالت واترخيهدا الفعديل، ال خرى سائل بعض امل بشلك التصال وطريقته و 

التنفيذية املشرتكة للمدودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل يف بعدض  الالحئةوالتعلاميت ال دارية  وبصفة خاصة، تسمح 
ادلويل مبارشة أ و عن طريق مكتب  بيد أ ن هذا الاختيار لري متاح يف كثري  ال حيان ابلختيار بني التصال ابملكتب

يداع   ويل عن طريق مكتب املنشأ  ادلطلب المن ال حيان  وعىل وجه اخلصوص، جيب دامئا ا 

يتعدني أ ن تسدجيل دويل أ و وارد منده  أ و صاحبطلب وعندما يشري ادلليل ا ىل تبليغ مرسل ا ىل مودع  1 4 
ىل انفهم من ذ  أ ن  ، يف السجل ادلويل ابلنسد بة للمدودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل املدون الوكيللتبليغ يرسل ا 
ن نن هل وكيال كام    11 3 رات مدنقدالف -1-باجلدزء  الف ذ  )انظرخب يرد نصما مل  أ ن يرسل التبليغ لوكيللحيق ا 

 ( 11 5ا ىل 

جراءات التبليغ   ا 

 يرسدلون التبليغ بني املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل واملكتب ادلويل كتابيا، وجيوز أ ن يتعني أ ن يك 2 1 11و 8و 6 البنود ت ا  
املكتدب ادلويل حتديدد توقيتده وطريقتده وشدلكه  وجيدوز أ ن يكدون التبليدغ بدني  عىل أ ن يتدوىلابلوسائل ال لكرتونية، 

نمكتب ما واملكتب ادلويل كتابيدا أ و ابلوسدائل ال لكرتونيدة،  ذ ، بشدلك متفدق عليده بدني  رغدب مكتدب مدا يف ا 



 

2 دليل التسجيل ادلويل للعالمات     1 ب

 املكتب ادلويل واملكتب املعين 

 التبليغ الكتايب 

رساهلجيوز تسلمي التبليغ املوجه ا ىل املكتب ادلويل ابليد أ و  2 2 11و 8 انالبند  ت  ا   ابلربيد )عن طريق مكتب الربيد أ و مؤسسة  ا 
 بريدية خاصة( أ و ابلفاكس أ و ابلوسائل ال لكرتونية 

 6 ندالب   ت  ا  

 7 البند  ت  ا  

ويتعني أ ن يكون أ ي تبليغ موجه ا ىل املكتب ادلويل مكتواب ابلآةل الاكتبة أ و مطبوعا  فالتبليغات املكتوبدة  2 3
يكون التوقي  خبط اليد أ و مطبوعا  أ و تختوما ، وجيوز خبط اليد لري مقبوةل  ويتعني أ ن يكون التبليغ موقعا  وجيوز أ ن 

 ل توجد أ ي حاجة ذلكر امس الشخص صاحب اخلامت ابل حرف خبامت  و أ ن يس تعاض عنه

ذا ننت عدة واثئق مرَسةل يف مغلَّف واحدو  2 4 )ب(6 البند  ت  ا   ، فينبغي أ ن تكون مرفَقة بقامئة تذكر لكَّ ا ىل املكتب ادلويل ا 
  لفعلابويعم املكتب ادلويل املرسل بوجود أ ي تناقض بني القامئة وما مت اس تالمه  واحدة مهنا 

 الفاكس 

ذا وجدب تقددمي التبليدغ عدىل او   جيوز توجيه أ ي تبليدغ ا ىل املكتدب ادلويل ابلفداكس 2 5 8 البند ت  ا    تعدنيرمسيدة سد امترة ا 
 س امترة ل غراض التبليغ ابلفاكس تكل الااس تخدام 

ذا أ رسل و  2 6 )أ (9 البند ت  ا   رسال ا ىل املكتب ادلويل ابلفاكس، ما تبليغا  الوثيقة ال صلية بسبب احامتل أ ن يعتدرب  ل يتعني ا 
نههذه القاعدةل تبليغا جديدا عن طريق اخلطأ   ويوجد اس تئناء واحد  ذ ا  ذا أ رسل مكتب املنشأ  الطلب ادلويل ا ىل  ، ا  ا 

رسدال الصدفتة ال صدل مدن الطلدب ادلويل الديت تدرد فهيدا عىل ذ  املكتدب أ يضدا املكتب ادلويل ابلفاكس، وجب  ا 
 المة املس تنسخة عن العالصورة أ و الصور 

ذا نن  2 7 )أ (10البند  ت  ا   ل والتصدال بده عدن طريدق الفداكسوا  يتدوىل املكتدب ادلويل، عدىل الفدور ، ابل ماكن حتديد املُرسِّ
ل التبليغ بأ نه اس تم ذ  التبليغ بالغ ُمرسِّ بالله  وابلفاكس، ا  أ و  أ ية عيوب يف ال حداةل )أ ن تكدون انقصدةبابلفاكس وا 

  ا( اءهتتس تحيل قر 

ذا ُأرسل التبليغ ابلفاكس ونن التارخي اذلي بدأ  فيه ال رسال خيتلف عن التارخي اذلي اس تم فيه املكتب و  2 8 )ب(10البند  ت  ا   ا 
أ سد بق التدارخيني مبثابدة اترخي  وجنيدف ادلويل التبليغ بسبب اختالف التوقيدت بدني املداكن اذلي ُأرسدل منده، يُعتدرب

 التبليغ اس تالم املكتب ادلويل 

لكرتونية   التصالت ال 

تُبارَش التصالت بني املكتب ادلويل واملكتب املعين، مبا فهيدا تقددمي الطلدب ادلويل، ابلوسدائل جيوز أ ن  3 1 "1")أ (11 البندت  ا   
فهدىي رهدن  املرسل، هويةف عىل   وأ ما طريقة التصال مبا فهيا تقدمي حمتوى الواثئق الرمسية ووسائل التعر ال لكرتونية

 اتفاق بني لك مكتب معين واملكتب ادلويل 

لكرتونية مد  عددد مدن املاكتدب 3 2  نسد بة هامدة مدن حتدال و  ،وقد س بق للمكتب ادلويل أ ن ابرش اتصالت ا 
الطلبددات ادلوليددة ا ىل املكتددب ادلويل حاليددا ابلوسددائل ال لكرتونيددة  ويسدد تخدم عدددد مددن املاكتددب أ يضددا التصددالت 

ةل قرارات ابلرفض أ و بياانت منح امحلاية أ و ا حداث تغيريات  وابل ضافة ا ىل ذ ، فا ن عدد املاكتدب ال لكرتونية ل حا
لهيا املكتب ادلويل ال خطارات ابلوسائل ال لكرتونية، يف ازداد مس متر   اليت يرسل ا 
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ادلوليددة ابلوسددائل  التسددجيالت ويل واملددودعني وأ حصددابوجيددوز أ ن تبددارش التصددالت بددني املكتددب ادل 3 3 "2")أ (11 البندت  ا   
علقدة مبثدل املكتب ادلويل حتديد اترخيها وطريقهتا وشلكها  ويغ نرش تفاصيل ال جراءات املت عىل أ ن يتوىلال لكرتونية 

  الويبو للعالمات ادلولية جريدةهذه التصالت يف 

ذا نن  3 4 )ب(11 البندت  ا    ددل والتصددال هويددة ابل مدداكن حتديددد وا  لوسددائل يتددوىل املكتددب ادلويل، عددىل الفددور واب، بددهاملُرسِّ
أ و تسد تحيل  وال بالغ عن أ ية عيوب يف ال حاةل )أ ن تكون انقصةلكرتونية، ال  حاةل ال  ال شعار ابس تالم ال لكرتونية 
 ا( قراءهت

ذا ُأرسل التبليغ ابلوسائل ال لكرتونية ونن التارخي اذلي بدأ  فيه ال رسو  3 5 )ج(11 البندت  ا     تسمّ ال خيتلف عن التارخي اذلي ا 
فيه املكتب ادلويل التبليغ بسبب اختالف التوقيت بني املاكن اذلي ُأرسل منه وجنيف، يُعترب أ س بق التارخيني مبثابة 

  اترخي اس تالم املكتب ادلويل التبليغ

 30القاعدة 

 39القاعدة 

 ادلوليددة ت العالمددات التجاريددةتأ ديددة خدددمات لتجديددد تسددجياليف الويبددو  رشعددت، 2006 سدد نةويف  3 6
ماكن املنتفعني احلفاظ عىل حقوقهم يف عالماهتم التجارية بطريقة  لكرتونيا، فأ صبح اب  الويبدو وأ اتحدت   وفعداةل بس يطةا 

يداع طلب بشأ ن اس مترار حامية عالماهتم وفقا للقاعددة  يف مرحةل لحقة خدمات ش بكية للمنتفعني اذلين يرغبون يف ا 
 تنفيذية املشرتكة من الالحئة ال  39

لكرتونيدا مثدل  3 7  ماكنية اسد تالم عددد مدن التبليغدات ا  وابل ضافة ا ىل ذ ، يتيح املكتب ادلويل للمنتفعني ا 
خطارات الرفض املؤقت ونسخ  تثبيت الرفض املؤقدت أ و الدرفض املؤقدت بياانت  عنبياانت منح امحلاية ونسخ  عنا 

ادلولية وممثلهيم مدعوون ا ىل تزويد املكتب ادلويل بعندوان بريدد م   ومن أ جل ذ  فا ن أ حصاب التسجيالت الاكمل
ليه   التبليغات هذه ال لكرتوين اذلي يرغبون أ ن يس تخدمه املكتب ادلويل مبثابة العنوان الوحيد اذلي ترسل ا 

لكرتونيددددة عددددىل العنددددوان  3 8  رسددددال رسدددداةل ا  مدددداكن املنتفعددددني الاسدددد تفادة مددددن هددددذه اخلدددددمات اب   واب 
>e-marks@wipo.int < مدد  بيددان عنددوان الربيددد ال لكددرتوين اذلي يرغبددون أ ن يسدد تخدمه املكتددب ادلويل لهددذا

املزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف املذكرة  ويرداكفة التسجيالت ادلولية ذات الصةل  بابل ضافة ا ىل قامئة  ،الغرض
  </www.wipo.int/madrid/en/notices)>مدريددد ال لكددرتوين نظددام عددىل موقدد   15/2007ال عالميددة رمق 

رسال التبليغات املذكورة ابلربيد ال لكدرتوين يف غضدون شدهر مدن اسد تالم عندوان الربيدد  ويرشع املكتب ادلويل يف ا 
دراج PDFال لكرتوين  وترسل ال خطارات املعنية مكرفقات بشلك ملفات  مجموعة أ كدرب مدن   ويعزتم املكتب ادلويل ا 

 التبليغات ال لكرتونية ادلاخلية من املنتفعني وذ  يف الوقت املناسب 

لهيددا يف  3 9 7 البندت  ا    " مددن التعلدداميت ال داريددة، جيددوز 1)أ ("11 البندددوفددامي يتعلددق ابلتبليغددات ال لكرتونيددة املشددار ا 
كتب ادلويل واملكتب املعين  وفامي يتعلق ابلتبليغات تفق علهيا بني امل ي الاس تعاضة عن التوقي  بطريقة للتعريف ابلهوية 

لهيا يف  "، جيوز الاس تعاضدة عدن التوقيد  بطريقدة للتعريدف ابلهويدة يتدوىل املكتدب 2)أ ("11 البندال لكرتونية املشار ا 
 ادلويل حتديدها  

 الاس امترات الرمسية  

 "27"1القاعدة 
 2ت  ا   البند 

ذا اشرتط يف التفاق أ و الرب  4 1 التنفيذيدة املشدرتكة اسد تخدام اسد امترة رمسيدة ففدي ذ   الالحئدةوتوكدول أ و ا 
شارة ا ىل اس امترة وضعها املكتدب ادلويل   املكتدب ادلويل وماكتدب ال طدراف عهندا مدن نسدخ  وميكدن احلصدول عدىلا 

  ال نرتنتاملتعاقدة وعىل موق  الويبو عىل 

بدل  من اسد تخدام ولية ا صدار اس امتراهتم اخلاصة هبم وجيوز للماكتب واملودعني وأ حصاب التسجيالت ادل 4 2 
تكل الاس امترات الصادرة ذاتيا دلى املكتب ادلويل رشيطدة أ ن مياثدل  الاس امترات اليت يضعها املكتب ادلويل  وتقبل

mailto:e-marks@wipo.int
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ذا مدا جدرى تقددمي مثدل تدكل الاسد امترات عدن طريدق  حمتواها وشلكها حمتوى وشلك الاس امترات الرمسية  بيد أ نه ا 
ذا نندت مقبدوةل أ م ل )انظدرمكت  ب ما )ابلنس بة لطلب دويل عىل سبيل املثال(، فا ن املكتب هدو اذلي يقدرر فدامي ا 
 ( 4 7 الفقرة -1-ب اجلزء

ول حتتاج العنا  الواردة يف مثل تكل الاسد امترات الصدادرة ذاتيدا أ ن تفدرد لهدا نفدس املسداحة وطريقدة  4 3 
ا حدى مزيات اس تصدار مثدل تدكل  ففي الواق املكتب ادلويل   يضعهارات اليت العرض كام هو ال مر ابلنس بة لالس امت
ذا نن الطلدب ادلويل ابمس  لبند أ كربالاس امترات تمتثل يف ختصيص مساحة  ما بقدر احلاجدة  فعدىل سدبيل املثدال، ا 

ذا ننت هنا  قامئة طويةل جدا ابلسل  واخلدمات رات الصدادرة فدا ن اسد تخدام مثدل تدكل الاسد امت ،عدة مودعني أ و ا 
نه يتعني مراعاة الرشوط التالية:   ذاتيا قد جينب الالتجاء ا ىل ال وراق التمكيلية  وم  ذ  فا 

 ،ومكتوبة عىل هجة واحدة فقط A4من جحم يتعني أ ن تكون الاس امترة عىل ورقة  - 

الرتتيدب مدثلام ويتعني أ ن حتتوي الاس امترة عىل نفس البنود م  ترقميها وعناويهنا الواردة بنفس  - 
 ،املكتب ادلويل يضعهاهو احلال ابلنس بة لالس امترة الرمسية اليت 

دراج امجلدل الديت  -  ذا نن اس تخدام الاس امترة الرمسية يتطلب وض  عالمة يف مربد ، يتعدني ا  وا 
 ،تصاحب املرب 

ذا مل يس تخدم بند ما أ و نن لري قابل للتطبيق،  -  نه وا  سقاطه فا  دراجده بل يتعنييتعني عدم ا   ا 
ذا ننمناسب مثل "لري قابل للتطبيق" أ و "ل يشء" أ و "لري مس تخدم"؛ فعدىل سدبيل املثدال م  تعليق  الطلدب  ا 

الصدةل بدني  اضم مطالبة ابل ولوية، فا ن الاسد امترة جيدب أ ن تضدم البيدان ذيادلويل املقدم عىل اس امترة صادرة ذاتيا ل 
دراجه بشلك مناسب نلتايل: 7و 5البندين   اب 

   ال ولوية: لري قابل للتطبيق"؛6"

ويف حاةل طلب دويل، جيب أ ن تكون العالمدة املس تنسدخة حبجدم يتناسدب مد  جحدم اخلاندة  -
حددداهام ابل سددود وال بدديض وال خددرى مس x 8 مس 8الددواردة يف الاسدد امترة الرمسيددة ) ذا ننددت هنددا  نسددختان )ا  (؛ وا 

د7 43 الفقرة -2-باجلزء ابل لوان )انظر    نفسها راهجام يف الصفتة( يتعني ا 

آةل أ خرى   4 4 )أ (6 البندت  ا   آةل نتبة أ و أ ية أ  الس امترات املكتوبة خبط اليد مرفوضة فيتعني ملء الاس امترة بوضوح بواسطة أ

وراق التمكيلية    ال 

ذا ننت املساحة املتاحة يف أ ي جزء من الاس امترة لري نفية )يف حاةل طلب دويل مثال، بسبب 4 5  وجود  ا 
ل ولويدة( يتعدني اسد تخدام لأ و أ كدرث مدن طلدب واحدد  طلدبأ كرث من مودع واحد أ و أ كرث من تسجيل أ سايس أ و 

تجنب اللجوء ا ىل اس تخدام ال وراق التمكيلية ب اس تخدام الاس امترة الصادرة ذاتيا  ما مل يسمحورقة تمكيلية أ و أ كرث )
ابلطريقدة  املعلومدات ابلتدايل تقددمو     " عدىل الورقدة التمكيليدةرمق  للبندوض  عبارة " اتب   ياملذكورة(  ومن الرضور 

يف اخلانددة املتاحددة يف بدايددة  املسدد تخدمة ذاهتددا املطلوبددة يف الاسدد امترة نفسددها  ويتعددني بيددان عدددد ال وراق التمكيليددة
 الاس امترة  

 بيان التوارخي  

ني ويتبعه عددد الشدهر بدرعني ويتبعده عددد جيب أ ن يشمل بيان أ ي اترخي يف الاس امترة الرمسية اليوم برع 4 6 
ل املثدال جيدب كتابدة الس نة بأ ربعة أ رقام، ابل رقام العربية م  فصل اليوم والشهر والس نة خبط مائدل )/(  فعدىل سدبي
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 " 09/03/2008ابلشلك التايل " 2008 مارس 9اترخي 

 الاس امترات الاختيارية  

عدة اس امترات اختيارية مثل الاس امترة اخملصصة لتجديد التسجيل  تتوفرا ىل جانب الاس امترات الرمسية،  4 7 
لزاياس تخدام تكل الاس امترات لري و ادلويل    املكتب ادلويل للتيسري عىل املنتفعني  ويوفرها؛ ا 

 التوقيعات 

 7البند ت  ا  
 ()ب(2)9القاعدة 

اسدتبدالها خبدغ  ويف احلداةل  وزوجيد اليدد أ و مطبوعدة أ و تختومدةأ ن تكون التوقيعدات مكتوبدة خبدط  جيوز 4 8
  ول يتحقدق املكتدب ادلويل مدن ابحلدروف ال خرية، ل حاجة ا ىل بيان امس الشخص الطبيعي اذلي يسد تخدم اخلدغ

منا يتأ كد فقط من وجودهدا  ويكفدي أ ل تكدون خاندة التوقيد  يف الاسد امترة فارلدة ليعتدرب املكتدب حصة التوقيعات؛  وا 
ذا ُحول الطلب ا ىل املكتب  وىف؛ فاخلانة الفارلة يه وحدها اليت س تؤدي ا ىل تخالفة ادلويل أ ن رشط التوقي  مس ت وا 

نه يس تعاض عن التوقي  بطريقة للتعريف يتفق علهيا م  املكتب ادلويل   ادلويل ابلوسائل ال لكرتونية، فا 

 حساب املهل 

رسدال بعدض التبليغدات يفرض لك من التفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة هم 5 1  ال زمنية جيدب ا 
خاللها  ويف العادة التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل الزمنية هو التارخي اذلي جيب أ ن يس تم فيه املكتب ادلويل التبليغ  

خطارا برفض امحلايدة؛ ففدي  وتس تئىن مما س بق املهةل اليت جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني أ ن يرسل خاللها ا 
 اةل، فا ن التارخي اذلي يرسل فيه املكتب ال خطار ا ىل املكتب ادلويل هو احلامس هذه احل

 (5)4القاعدة 

 (1)4القاعدة 

 

 (2)4القاعدة 

 

 

 (3)4القاعدة 

ويبني أ ي تبليغ من املكتب ادلويل يشري ا ىل همةل زمنية اترخي انقضاء هذه املهةل اليت حتسب وفقا للقواعد  5 2
 التالية:

ةل حمسوبة ابلس نوات يف الس نة التالية الواجب أ خذها يف احلس بان ويف الشهر تنقيض لك هم -
ذا بدأ ت املهةل يف و ذاته واليوم ذاته الذلين يبدأ  فهيام حساب املهةل   فرباير ويف س نة ليس فهيا ذ  التارخي فا هندا  29ا 

فربايدر  20تنقيضد يف  2008فربايدر  20فرباير  فعىل سبيل املثدال، همدةل عرشد سد نوات ابتدداء مدن  28تنقيض يف 
  2018فرباير  28تنقيض يف  2008فرباير  29؛ وهمةل عرش س نوات ابتداء من 2018

وتنقيض لك همةل حمسدوبة ابل شدهر يف الشدهر التدايل الواجدب أ خدذه يف احلسد بان ويف اليدوم  -
ذا مل  يوجد يوم مطابق لهذا العدد اذلي هل عدد مطابق لليوم اذلي وق  فيه احلدث واذلي بدأ  منه حساب املهةل  أ ما ا 

 31ينداير تنقيضد يف  31فا ن املهةل تنقيض يف اليوم ال خري من الشهر  فعىل سبيل املثال، همةل شهرين الديت تبددأ  يف 
 أ بريل  30مارس بيامن همةل ثالثة أ شهر اليت تبدأ  يف التارخي ذاته تنقيض يف 

ي وق  فيه احلدث  فعىل سدبيل املثدال، همدةل وتبدأ  لك همةل حمسوبة ابل ام يف اليوم التايل اذل -
العرشة أ ام اليت حتسب ابتداء من وقوع حدث يف اليوم الثاين عرش من الشدهر، تنقيضد يف اليدوم الثداين والعرشدين 

 من ذ  الشهر 

 (4)4القاعدة 

 

 

ذا ننت املهةل اليت جيدب أ ن يسد تم1-من اجلزء ب 5 2ووفقا للفقرة  5 3  املكتدب ادلويل خاللهدا التبليدغ، ، ا 
تنقيض يف يوم ل يكون فيه املكتب ادلويل مفتوحا فيه للجمهور، فا هنا تنقيض يف اليوم التايل اذلي يفتح فيه املكتدب 
ذا ننت املهةل اليت جيب أ ن يس تم املكتب ادلويل خاللها التبليغ، تنقيض يوم السبت أ و  أ بوابه  فعىل سبيل املثال، ا 

ذا ما اس تم التبليغ يوم الثنني التايل )م  افرتاض أ ن يوم الثنني ليس يوم عطةل(؛ وعىل سبيل ال حد،  فا هنا تنقيض ا 
املثال، فا ن همةل ثالثة أ شهر تبدأ  يف ال ول من أ كتوبر لن تنقيضد يف ال ول مدن ينداير )وهدو يدوم عطدةل يف املكتدب 
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ىل أ ن قامئة ابل ام اليت تقرر أ ن ل يكون فهيا املكتب ادلويل  ادلويل( ولكن يف يوم العمل اذلي يليه  وجتدر ال شارة "5("2)32القاعدة  ا 
 مفتوحا للجمهور خالل الس نة احلالية والس نة التالية قد نرشت يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية 

ذا نندت املهدةل الديت جيدب أ ن يرسدل خاللهدا مكتدب مدا التبليدغ ا ىل 1-من اجلزء ب 5 2 ووفقا للفقرة 5 4  ، ا 
خطار برفض امحلاية( تنقيضد يف يدوم يكدون فيده املكتدب املعدين لدري مفتدوح للجمهدور، فا هندا  املكتب ادلويل )مثل ا 

ذا ننت هدذه  ل ا  تنقيض يف اليوم اذلي يليه اذلي يكون فيه املكتب مفتوحا  وجتدر ال شارة ا ىل أ ن ذ  ل ينطبق ا 
ذا حددت املهةل عىل أ ساس اس تالم املهةل حمددة انطالقا عىل أ ساس التبليغ اذلي أ رسهل املكتب خ الل هذه املهةل  وا 

تطبدق  ويف هدذه احلداةل، فدا ن تدأ خر تسدم  1-من اجلزء ب 5 3 املكتب ادلويل التبليغ خالل هذه املهةل، فا ن الفقرة
رساهل قد تأ جل بسبب أ ن املكتب اذلي أ رسهل نن مغلقا    املكتب ادلويل التبليغ ل ميكن التجاوز عنه حبجة أ ن ا 

دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  لكرتونيا تعطل خدمات ا   والتبليغات املرسةل ا 

ذا مل يغ التقيد مبهةل بسبب أ ن التبليدغ املرسدل ا ىل املكتدب ادلويل مدن دلن مدودع أ و صداحب تسدجيل  6 1 (3و) (2( و)1)5القاعدة  ا 
دارة الربيد أ و تبليغدات  د أ و مؤسسدة بريدد خاصدةدويل أ و مكتب قد تأ خر كثريا أ و ضداع بسدبب تعطدل خددمات ا 

لكرتونيا نه جيوز الصفح عن ذ  رشيطة أ ن يكون املرسل قد فعل لك مدا يف وسدعه وأ رسدل التبليدغ يف مرسةل ا  ، فا 
ذا برهن بشلك مدرٍض للمكتدب  الوقت املناسب  وتمتثل القاعدة يف أ ن يعذر الطرف اذلي أ رسل التبليغ عن تأ خره ا 

 ادلويل:

سدل ا ىل املكتدب ادلويل قبدل انقضداء املهدةل خبمسدة أ ام عدىل ال قدل أ و بعدد اسدد ت ناف " أ ن التبليدغ أ ر 1"
دارة الربيد خبمسة أ ام عىل ال كرث يف حاةل توقفها خالل ال ام العرشة السابقة لتارخي انقضداء املهدةل بسدبب  خدمات ا 

 ؛اثةل أ خرىحرب أ و ثورة أ و اضطراابت داخلية أ و ا واب أ و نرثة طبيعية أ و ل ية أ س باب مم

رسدال التبليدغ " وأ ن 2" دارة الربيدد، أ و البيداانت املتعلقدة اب  التبليغ أ رسل يف مظروف مسجل عن طريق ا 
دارة الربيد   ؛وقت ال رسالأ و مؤسسة الربيد اخلاصة جسلهتا ا 

رسالها عدادة، أ و أ رسدل " وأ ن 3" التبليغ أ رسل يف فئة من الربيد تصل ا ىل املكتب ادلويل بعد يومني من ا 
دارة الربيد من ماكن يف احلالت اليت ، لربيد اجلوياب ل تصل فهيدا لك فئدات الربيدد ا ىل أ رسل فهيا تبليغ عن طريق ا 

رسالها عادة  ؛املكتب ادلويل بعد يومني من ا 

لكرتونيا، 4" ذا مل يتقيد " ويف حاةل التبليغ املرسل ا  ذا  عين ابملهةل املددةاملطرف الا  نه يعدذر عدن تدأ خره ا  فا 
املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل ال لكرتوين م  املكتب ادلويل، أ و عطل يصيب ماكن  بشلك ُمرٍض أ نبرهن 

  وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تئنائية خارجة عن س يطرة الطرف املعين

ليه يف الفقرةول يقبل العذر عن عدم التقيد بأ ية همةل ما مل يتسم املكتب ادلويل ال 6 2 (4و) (3)5القاعدة  من  6 1 ربهان املشار ا 
، أ و، يف حداةل التبليدغ والتبليغ أ و نسخة طبق ال صل عنده بعدد انقضداء املهدةل بسد تة أ شدهر عدىل ال كدرث 1-اجلزء ب

لكرتونيا،    خبمسة أ ام عىل ال كرث التواصل ال لكرتوينبعد اس ت ناف خدمات ابلفعل  ما مل يرسل تبيلغ جديداملرسل ا 

 (4)3املادة 

 ()ب(6)24القاعدة 

 (5)5القاعدة 

يداعده دلى  6 3 ذا تسم املكتب ادلويل من مكتب ما طلبا دوليا أ و تعيينا لحقا بعد أ كرث من شهرين عىل ا  وا 
ذا  ذ  املكتب، فعادة ما حيمل التسجيل ادلويل أ و التعيني التارخي الفعيل اذلي تسلمه فيه املكتدب ادلويل  ولكدن ا 

نه يعتدرب بني املكتب املعين أ ن  دارة الربيد أ و مؤسسة بريد خاصة، فا  التأ خر يف الاس تالم يرج  ا ىل تعطل خدمات ا 
أ ن الطلب أ و التعيني قد اس تم خالل املهةل املددة )وميكن هل ابلتايل الاحتفداظ ابلتدارخي اذلي أ ودع فيده دلى ذ  

لهيا 2-اجلزء بمن اجلزء  38 2الفقرة  و 12 2و  12 1املكتب )انظر الفقرتني  ( رشيطة أ ن تنطبق الظروف املشار ا 
  1-من اجلزء ب 6 2و 6 1يف الفقرتني 
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 مواصةل ال جراءات 

املدودع أ و صداحب التسدجيل، )اثنيا( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 5، متكّن القاعدة 2015يناير  1منذ  1)اثنيا( 6 )اثتيا(5القاعدة 
زمنية املدّددة للقيدام بعمدل معدنّي يف ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل، الدامتس يف احلالت اليت ل يتقيّد فهيا ابملهةل ال
ماكنية مواصةل ال جراءات سدوى يف احلدالت املبيّندة ابلاكمدل يف  مواصةل ال جراءات دلى املكتب ادلويل  ول تُتاح ا 

 )اثنيا(، أ ي فامي خيص املهل الزمنية املرتبطة مبا ييل:5القاعدة 

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

 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 1)39القاعدة 

وميكن توجيه الامتس مبواصةل ال جراءات يف غضون شهرين من انقضاء املهةل الزمنية املعنية  ولكن ل ميكن  2)اثنيا( 6
ل بعد انقضاء تكل املهةل  مفن لري املمكن الامتس مواصةل ال جراءات كتدبري حتّوطي قبل انهتد اء املهدةل الزمنيدة توجهيه ا 

فددامي يتعلددق بددأ ي مددن ال جددراءات املددذكورة أ عدداله  وحيددب تقدددمي الددامتس مواصددةل ال جددراءات ا ىل املكتددب ادلويل يف 
  وجيب أ ن حتمل تكل الاس امترة توقي  املودع أ و صاحب التسجيل  ول بدد مدن تسدديد MM20الاس امترة الرمسية 

  وابل ضافة ا ىل توجيه الامتس مواصةل ال جراءات وتسدديد الدرمس فرنك سويرسي لقاء ذ  الامتاس 200رمس قدره 
ذي الصةل، جيب استيفاء الرشوط اخلاصة بعدم التقيّد ابملهةل الزمنية املعنية  ول بد من القيام بدلك ذ  يف غضدون 

 املهةل املّددة للامتس مواصةل ال جراءات، أ ي يف غضون شهرين 

ويل الامتس مواصةل ال جراءات اذلي ل يس تويف الرشوط املذكورة سابقا الامتسا من ولن يعترب املكتب ادل 3)اثنيا( 6
 هذا النوع وخيطر املودع أ و صاحب التسجيل بذ  

ويف حال اس ُتم الامتاس وفقا للرشوط املّددة، يواصل املكتب ادلويل معاجلة الطلب ادلويل أ و التعيني   4)اثنيا( 6
جدراءات يف الالحق أ و الالامتس أ و أ ي ا   آخر يتعنّي تسديد رمس لقاءه  ويدّون املكتدب ادلويل أ ي مواصدةل لال  جراء أ

 السجل ادلويل وخيطر املودع أ و صاحب التسجيل بذ  

( مدن الالحئدة 3)اثنيدا()20ويف حال مواصةل ال جراءات فدامي يتعلدق بتددوين تدراخيص مبوجدب القاعددة   5)اثنيا( 
( مدن الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة، يكدون اترخي 1)27أ و شدطب مبوجدب القاعددة التنفيذية املشرتكة وتدوين تعديل 

 التدوين اترخي انقضاء املهةل الزمنية املّددة لستيفاء الرشط املعين 

 اللغات 

  مبادئ عامة 

 نظام ثاليث اللغات 

يداع الطلب ادلويل ابلنلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بان  7 1 (1)6القاعدة  ية حسب ما يقرره مكتدب املنشدأ ، أ ي أ نده جيوز ا 
جيوز ملكتب املنشأ  أ ن حيد من اختيدار مقددم الطلدب بلغدة واحددة حفسدب أ و بلغتدني أ و جيدوز هل أ ن يسدمح ملقددم 
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 الطلب بأ ن خيتار لغة من اللغات الثالث 

 "1("2)6القاعدة 

 

 "5("2)17القاعدة 

 (3)17القاعدة 

 

 "2("2)6القاعدة 

 (2)7القاعدة 

عني حترير أ ي تبليغ يتعلق بطلب دويل أ و تسجيل دويل موجه ا ىل املكتب ادلويل مدن دلن مكتدب أ و يت 7 2
مقدم طلب أ و صاحب تسدجيل دويل ابلنلكزييدة أ و الفرنسد ية أ و ال سد بانية حسدب اختيدار الطدرف اذلي يرسدل 

 ن من هذه القاعدة:التبليغ وبغض النظر عن اللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل  بيد أ نه يوجد اس تئناءا

ذا نن ال خطار ابلرفض املؤقت يشري ا ىل طلب تسجيل أ و تسجيل عالمة حمل نزاع أ سد باب يسدتند  - ا 
نه جيوز أ ن حترر قامئة نفة السل  واخلدمات أ و السل  واخلدمات ذات الصةل املشموةل بتكل العالمة  لهيا يف رفضه، فا  ا 

كور  ويرسي احلمك ذاته بشأ ن ال خطار برفض مؤقت يستند ا ىل اعرتاض ابللغة اليت حرر هبا الطلب أ و التسجيل املذ
 ؛ويشري كسبب للرفض ا ىل عالمة ننت حمل طلب أ و تسجيل

نده  - ذا أ خطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بأ نه يشرتط ال عدالن عدن النيدة عدىل اسد تعامل العالمدة، فا  وا 
 اللغات الثالث ويه الانلكزيية والفرنس ية وال س بانية بغض جيوز هل أ ن يشرتط أ ن حيرر ال عالن بلغة حمددة من بني

 ( 4 24الفقرة  -النظر عن اللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل )انظر اجلزء أ  

 "3("2)6القاعدة 

 

أ ودع هبدا  ولك تبليغ يتعلق بطلب أ و تسجيل يوهجه املكتب ادلويل ا ىل مكتب ما حيرر عادة ابللغدة الديت 7 3
خطار املكتب ادلويل بأ نه يرغب يف  نفة ال خطارات املتعلقة ابلطلبدات  تسمالطلب ادلويل  بيد أ نه جيوز للمكتب ا 

نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية بغض النظر عن اللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل  ومن ل  ادلولية أ و التسجيالت اب
عالم املكتب ادلويل ابللغة شأ ن ذ  متكني املكتب من رفض ال خ طارات املررة بلغة مقررة )أ و بلغتني مقررتني( وا 

ذا نن ال خطدار املرسددل مدن املكتدب ادلويل يتعلدق  تسددجيل دويل يف  بتددوينال خدرى الديت يتعدني اسد تخداهما  وا 
نه يتعني أ ن يوحض ال خطار اللغة اليت تسم هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل   املعين السجل ادلويل، فا 

خطار يتعلق بطلدب أ و تسدجيل يرسدهل املكتدب ادلويل ا ىل املدودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل  7 4 "4("2)6القاعدة  ولك ا 
عدالم املكتدب  وم  ذ ،حيرر عادة ابللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل   جيوز للمودع أ و صاحب التسجيل ادلويل ا 

نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية بوض  عالمة يف اخلانة املناس بة ل  ارات ابأ نه يرغب يف تسم نفة تكل ال خطبادلويل 
 من اس امترة الطلب ادلويل بغض النظر عن اللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل 

ول من  (4)40القاعدة  النظام املطبق عىل بعض التسجيالت ادلولية والنامج عن الطلبات ادلولية املودعة قبل ال 
بريل  بريدل  2004أ  ول من أ   2004أ و الطلبات ادلولية اخلاضعة لالتفاق حرصا واملودعة بني ال 
 2008أ غسطس  31و

، عىل أ ي طلب 2004انفذة قبل ال ول من أ بريل  كام ننت 6( يس متر تطبيق القاعدة 4)40وفقا للقاعدة  7 5 
أ غسدطس  31ني ذ  التدارخي ودويل أ ودع قبل ذ  التارخي وعىل أ ي طلب دويل خيضد  لالتفداق وحدده وأ ودع بد

يف اجلريدددة يتعلددق  نرشددويل أ و ادل يف السددجل تدددوينعددىل أ ي تبليددغ يتعلددق بددذ  أ و أ ي تبليددغ أ و  وتطبددق 2008
ذا نن التسجيل ادلويل حمدل تعيدني لحدق مبوجدب الربوتوكدول و بتسجيل دويل انمج عن ذ    ا بدني ال ول مدن مدا 

ذا نن ا 2008أ غسطس  31و 2004أ بريل  حمل تعيني لحدق يف ال ول مدن  هولتسجيل ادلويل حمل تعيني أ و أ و ا 
ذ  التسدجيل بديف السدجل ادلويل، فدا ن أ ي تبليدغ يتعلدق  مدوانأ و بعد ذ  ونن التعيني الالحق  2008سبمترب 

" 5("2)17نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية مد  مراعداة الاسد تئناءات الدواردة يف القواعدد ل  ادلويل جيوز أ ن حيرر اب
 ( 2)7( و3)17و

يداع لك طلب خاضد  لالتفداق وحدده ابلفرنسد ية  وابل ضدافة 2008قبل ال ول من سبمترب ف  7 6  ، نن جيب ا 
ودع أ و صداحب املديرسدهل  ها ىل ذ ، فا ن أ ي تبليغ يتعلق مبثل ذ  الطلب ادلويل أ و التسجيل ادلويل الندامج عند

أ ي تبليغ يتعلق مبثل ذ  الطلب أ و و نن جيب أ ن حيرر ابلفرنس ية،  املكتب ادلويل ا ىلكتب امل ويل أ و ادلتسجيل ال 
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التسجيل ويرسهل املكتب ادلويل ا ىل املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل أ و مكتب ما نن جيب أ ن حيرر ابلفرنس ية 
)وفقدا  2008 ابتداء مدن ال ول مدن سدبمتربالنافذة  القاعدة تكون، 7 5، الفقرة 1-  وكام ورد سابقا يف اجلزء بأ يضا  

حتدرر نفدة التبليغدات املتعلقدة ابلتسدجيل يف أ ن ( 2004اليت أ صبحت انفذة ابتداء من ال ول مدن أ بريدل  6للقاعدة 
تعيني طرف متعاقد لحقا مبوجب الربوتوكول يف ال ول من  مثل ذ  الطلب ابلفرنس ية  ويف حالادلويل النامج عن 

أ و بعدده ذ  ونن ذ   2008و الربوتوكدول يف ال ول مدن سدبمترب أ و بعد ذ ، أ و مبوجدب التفداق أ   2004أ بريل 
يف الفصل ال ول من اجلدزء ابء بددل مدن ذ  )أ ي  الواردة 7 4ا ىل  7 1، تطبق الفقرات من مدوانالتعيني الالحق 

يداع تعيني لحق مبوجب الربوتوكول قبل ال ول مدن أ بريدل  نده جيد2004النظام ثاليث اللغات(  ويف حاةل ا  وز أ ن ، فا 
 نلكزيية أ و الفرنس ية  ل  حيرر أ ي تبليغ يتعلق بتسجيل دويل من ذ  القبيل اب

وزادة عىل ذ ، فا ن أ ي طلب دويل خيض  للربوتوكول وحده أ و خيض  لالتفاق والربوتوكول معدا، أ ودع  7 7 
أ ي تبليدغ يتعلدق مبثدل  ، جيب أ ن حيرر ابل نلكزيية أ و الفرنس ية  وكذ ، جيب أ ن حيدرر2004قبل ال ول من أ بريل 

ذا نن الطدرف املتعاقدد حمدل  ذ  الطلب ادلويل أ و التسجيل ادلويل الندامج عدن ذ ، ابلنلكزييدة أ و الفرنسد ية  وا 
أ و بعد ذ  أ و نن حمل تعيني لحق بناء عدىل التفداق  2004تعيني لحق بناء عىل الربوتوكول يف ال ول من أ بريل 

أ و بعدد ذ   2008يني لحق بناء عىل التفداق أ و الربوتوكدول يف ال ول مدن سدبمترب أ و الربوتوكول أ و يكون حمل تع 
الواردة يف الفصل ال ول من اجلزء ابء بددل عدن  7 4ا ىل  7 1ونن ذ  التعيني الالحق مدوان، تطبق الفقرات من 

 ذ  )أ ي النظام ثاليث اللغات( 

 تسديد الرسوم للمكتب ادلويل 
ن مبالغ الرس 8 1  مدا مقدررة يف جددول الرسدوم املرفدق  عىلوم املس تحقة ا  طلب دويل أ و تسدجيل دويل يه ا 

ابلالحئة التنفيذية املشرتكة أ و حمددة )يف حاةل الرسوم الفردية( من قبدل الطدرف املتعاقدد املعدين  وتنرشد املعلومدات 
 املتعلقة ابلرسوم الفردية يف اجلريدة  

ذا وافدق مكتدب وجيوز للمودع أ   8 2 ()أ (2)34القاعدة  و صاحب التسجيل ادلويل أ ن يدف  الرسوم مبارشة للمكتدب ادلويل  وا 
ليه صاحب التسجيل ادلويل عىل حتصيل تكل الرسوم وحتويلهدا، جداز  املنشأ  أ و مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

ل وذ  املكتب  بدل عن ذ ، أ ن يدف  الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق ، للمودع أ و صاحب التسجيل ادلويل
 جيوز مطالبة املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل بدف  الرسوم عن طريق مكتب ما  

 ()ب(2)34القاعدة 

 "4("2)32القاعدة 

عىل لك مكتب يوافدق عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا ا ىل املكتدب ادلويل أ ن خيطدر بدذ  املددير العدام  8 3
 للويبو  وينرش مثل ذ  ال خطار يف اجلريدة 

 معةل تسديد الرسوم 

املس تحقة للمكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية  وجيوز للمكتب اذلي يوافق عدىل حتصديل  املبالغلك  تسدد 8 4 (1)35القاعدة 
ا ىل املكتدب ادلويل  عىل أ ن حيولهامن املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل بعمةل أ خرى،  هاالرسوم وحتويلها أ ن حيصل 
 ابلعمةل السويرسية  

 طريقة ادلف  

 :جيوز دف  الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق 8 5 19  البند ا  ت 

 ؛السحب من حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل "1"
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آخر للمكتب ادلويل للمكتب لحساب الربيدي السويرسيل أ و ادلف   "2" حيدده ، أ و ل ي حساب مرصيف أ
 ؛لهذا الغرض

واهجددة لدلفدد  ال لكددرتوين يف سدد ياق التبليددغ املكتددب ادلويل يف حددال أ اتح  ائددامتنأ و ادلفدد  ببطاقددة  "3"
 من التعلاميت ال دارية  11 البند مبوجبال لكرتوين 

لكرتونيدة لتسدديد الرسدوم املسد تحقة  "Online Services"وعىل موق  نظام مدريد حتدت ابب  8 6  واهجدة ا 
خطدار  عدن اخملالفدات أ و لريهدا مدن مقابل الطلبات والتسجيالت ادلولية، كدام تدرد يف رسدائل الويبدو لال 

  وميكدن اسد تخدام (E-Payment)تبليغات الويبو اليت تبني املبالغ املسد تحقة يف غضدون املهدةل املطبقدة 
 :الواهجة ال لكرتونية يف احلالت التالية

ذا أ صدر املكتب ادلويل  )أ ( شعارا ابخملالفةا  واسد تحق تسدديد أ ي مبلدغ مدن الرسدوم خبصدوص طلدب  ا 
لحق أ و الامتس لتددوين تغيدري أ و تدرخيص أ و الدامتس لتعدديل تددوين لرتخديص أ و لتجديدد تسدجيل دويل أ و تعيني 

 دويل؛

ذا أ صدر املكتب ادلويل  )ب( شدعاراا  بشدأ ن تسدديد اجلدزء الثداين مدن الدرمس الفدردي مقابدل تعيدني أ ي  ا 
 طرف متعاقد؛

آاثر التسجيالت  )ج( ذا أ صدر املكتب ادلويل دعوة ا ىل الامتس اس مترار أ  ادلولية يف دوةل خلف ا 

قرارا ابدلف   ببطاقة الئامتنوجيوز ا جراء ادلف  ال لكرتوين   أ و عن طريق حساب جار للويبو  ويتسم ادلاف  تلقائيا ا 

ومن املفيد ابلنس بة ا ىل املودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل أ و الوكيدل )أ و املكتدب( اذلي هل معدامالت  8 7 
تعلق أ يضا مبسائل أ خرى لري التسجيل ادلويل للعالمات مثل الطلبدات املودعدة بنداء كثرية م  املكتب ادلويل )قد ت 

عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات أ و الطلبات املودعة بناء عىل اتفاق لهاي( أ ن حيتفظ حبساب جار مفتوح دلى 
رشح أ سدفهل، تخداطر املكتب ادلويل، مفن شأ ن ذ  تبس يط معلية دف  الرسوم بقدر كبري حيدث خيفدض ذ ، كدام 

وقوع تخالفات بسبب تأ خر يف تسديد الرسوم أ و وقوع خطأ   وتعمتد طريقة التسديد تكل بطبيعدة احلدال عدىل وجدود 
أ موال نفية يف احلساب؛ وةام نقصت ال موال ا ىل حد احامتل أ ن تكون لري نفية لتغطية الرسوم التالية يعم املكتب 

 ادلويل صاحب احلساب بذ  

عند دف  أ ي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان سبب ادلف ، مصحواب  مبعلومات حتدد الطب أ و التسجيل  8 8 (5)34ة القاعد
 املعين  وينبغي أ ن تتضمن هذه املعلومات ما ييل:

ن أ مكدن الطلدب ال سدايس أ و التسدجيل، وذ  قبدل  - العالمة اليت يتعلدق هبدا ادلفد ، مد  امس املدودع وا 
 دويل؛ تسجيل العالمة كتسجيل

 وامس صاحب التسجيل ادلويل ورمق التسجيل ادلويل، وذ  بعد ا جراء التسجيل ادلويل  -

ويف حاةل تسديد الرسوم بطريقة أ خرى لري السحب من احلساب اجلداري املفتدوح دلى املكتدب ادلويل،  8 9 
طة احلسداب املدذكور؛ فبددل مدن يتعني بيان املبلغ املسدد  وليس وورا القيام بذ  عندما يغ سدداد املبلدغ بواسد

صدددار تعلداميت للمكتددب ادلويل )بوضد  عالمددة يف اخلاندة املناسدد بة يف ورقدة حسدداب الرسدوم املرفقددة  ذ ، يكفدي ا 
حددى مدزاا تسدديد الرسدوم هبدذه  ابلس امترة الرمسية( لسحب املبلغ الصحيح لفائددة املعدامةل املعنيدة  وابلفعدل فدا ن ا 

ذا قام املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل حبسداب الرسدوم بشدلك خداطئ   الطريقة تمتثل يف جتنب وقوع تخالفات ا 
ذا تسم املكتب ادلويل تعلاميت بسحب املبلغ املناسب ونن املبلغ مدذكورا فدا ن املكتدب ادلويل يتعامدل مد  املبلدغ  وا 

املفصدل للمعدامالت  اذلي سد يظهر يف البيدان الشدهري ال خري بوصفه مبلغا تقريبيا حفسب ويسحب املبلدغ الصدحيح
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ىل الفقدرتني  مدن الوثيقدة املعنوندة  4 5و 4 4املدونة بشأ ن احلساب اجلاري  وملزيدد مدن املعلومدات، يُدر  الرجدوع ا 
لالقه"، املتاحة عىل املوق  ال لكرتوين لنظام مدريد عىل العندوان  "رشوط فتح حساب جار دلى الويبو واس تعامهل وا 

  http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/part_d/pdf/wipo_account.pdfالتايل: 

 اترخي التسديد 

ذا تسم املكتب ادلويل تعلاميت بسحب الرسدوم مدن احلسداب املفتدوح دليده ورشيطدة أ ن يكدون املبلدغ  8 10 (6)34القاعدة  ا 
 املطلوب دفعه متوفرا يف احلساب، فا ن الرمس يعترب مدفوعا:

  أ و تعيني لحق، يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الطلب أ و التعيني؛يف حاةل طلب دويل -

 ويف حاةل الامتس تدوين تعديل، يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الالامتس؛ -

 ويف حاةل جتديد التسجيل ادلويل، يف اليوم اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل تعلاميت ابلتجديد  -

ذا دف  الرمس  ذا نن املبلغ يف احلساب اجلاري لري نف، تعترب الرسوم مدفوعدة يف اليدوم اذلي وا  بطريقة أ خرى، أ و ا 
 يتسم فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب دفعه 

 مبلغ الرسوم تغيري 

يددداع طلددب دويل  تغيددرييف حدداةل  8 11 ()أ (7)34القاعدة  ، الثدداين اجلددزء ابء، الفصددل)انظددر مبلددغ الرسددوم الواجددب دفعهددا ل 
بني اترخي تقدمي طلب دويل للمكتب ادلويل أ و اترخي تسلمه )انظر اجلزء ابء، الفصل ( 7 96ا ىل  7 83من  الفقرات

( من جانب مكتب املنشأ  من هجة والتارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الطلب 8 4ا ىل  8 2الثاين، الفقرات من 
 ون الرسوم النافذة يف أ س بق هذين التارخيني  ادلويل من هجة أ خرى، فا ن الرسوم املطبقة تك

ويف حاةل تقدمي تعيني لحق من جانب مكتب ما ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هدذا التعيدني  8 12 ()ب(7)34القاعدة 
جدراء هدذا التعيدني مدن هجدة والتدارخي اذلي يتسدم فيده امل  كتدب بني التارخي اذلي يتسم فيه املكتب الامتسا بغرض ا 

 ادلويل التعيني من هجة أ خرى، فا ن الرسوم املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أ س بق هذين التارخيني 

 ا جراء التجديد، ويف حاةل تعديل مبلغ رسوم التجديد بني اترخي دف  الرسوم للمكتب ادلويل واترخي 8 13 ()د(7)34القاعدة 

 فا ن الرسوم النافذة يف اترخي ادلف  يه الرسوم املطبقة؛ ومت ادلف  قبل اترخي ا جراء التجديد بثالثة أ شهر، -

جددراء التجديددد بفددرتة تفددوق ثالثددة أ شددهر يعتددرب املبلددغ مدددفوعا قبددل اترخي  - ذا أ جددري ادلفدد  قبددل اترخي ا  وا 
 الاس تحقاق بثالثة أ شهر، وتكون الرسوم النافذة قبل اترخي الاس تحقاق بثالثة أ شهر يه الرسوم املطبقة 

ذا مت دف  ر  مس التجديد بعد اترخي الاس تحقاق، فا ن الرمس النافذ يف اترخي الاس تحقاق هو الرمس املطبق وا 

ويف احلالت ال خرى، فا ن الرمس املطبق هو الدرمس النافدذ يف التدارخي اذلي يتسدم فيده املكتدب ادلويل  8 14 ()ه(7)34القاعدة 
 الرمس  

ىل املودعني من البدلان  ختفيض   ال قل منواالرسوم ابلنس بة ا 

قدامهتمحمدل  يكدون أ و وفعليةمنشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية يطلب من املودعني اذلين ميلكون  8 15  يف بددل  ا 
ال قل منوا )وفقا للقامئة اليت وضعهتا ال مم املتتدة( ويودعدون جنس ية بدل من البدلان  ونأ و حيمل ال قل منوامن البدلان 

فقدط مدن مبلدغ  ٪10عالمات التجارية يف ذ  البدل بوصفه مكتب املنشأ ، دفد  طلباهتم ادلولية عن طريق مكتب ال
الرمس ال سايس  وقد ورد ذ  يف قامئة الرسوم وأ درج يف حاس بة الرسوم يف موق  نظام مدريد عىل ش بكة ال نرتندت 
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<www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>  

عىل القامئة وحتدياها ابنتظام وميكن الاطالع علهيا عىل موق  ال مم املتتدة وتعمل ال مم املتتدة عىل املافظة  8 16 
  وابل ماكن الاطالع عىل القامئة أ يضا  عىل موقد  الويبدو عدىل >www.un.org <عىل ال نرتنت عىل العنوان التايل: 
  <www.wipo.int/ldcs/en/country> ال نرتنت عىل العنوان التايل:

 المتثيل أ مام املكتب ادلويل 

جيوز للمودع أ و لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يعني وكيال  هل يترصف ابمسه أ مدام املكتدب ادلويل  وجيدوز  9 1 ()أ (1)3القاعدة 
 أ ن يكون الوكيل ذاته اذلي يس تعني به أ مام مكتب املنشأ  

لالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة أ و يف التعلداميت ال داريدة أ و يف هدذا وتتعلق ال شارات ا ىل المتثيل الواردة يف ا 9 2 
ادلليل ابلمتثيل أ مام املكتب ادلويل حفسب  وأ ما املسائل املتعلقدة ابحلاجدة ا ىل وكيدل أ مدام مكتدب املنشدأ  أ و مكتدب 

الترصف كوكيل يف  الطرف املتعاقد املعني )يف حاةل ا صدار ذ  املكتب قرارا برفض امحلاية عىل سبيل املثال( حيق هل
مثل تكل احلالت وطريقة التعيني، فهىي خترج عن نطداق التفداق والربوتوكدول والالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة وختضد  

 لقوانني الطرف املتعاقد املعين وممارساته 

 تعيني الوكيل 

ص عدىل أ ي رشط يتعلدق فامي يتعلق مبن جيوز تعيينه كوكيل أ مام املكتدب ادلويل، فدا ن نظدام مدريدد مل يدن 10 1 
 ابملؤهالت املهنية أ و ابجلنس ية أ و ابل قامة أ و ابملسكن  

 طريقة التعيني 

 تدوين تغيرييف الطلب ادلويل أ و التعيني الالحق أ و الامتس  

سدب  جيوز تعيني وكيل يف طلب دويل بذكر امسه وعنوانه يف اجلدزء املناسدب مدن الاسد امترة الرمسيدة حف  10 2 ()أ (2)3القاعدة 
 تدوينوابملثل، جيوز تعيني وكيل بوض  امسه وعنوانه يف الاس امترة الرمسية املس تخدمة لتقدمي تعيني لحق أ و للامتس 

ذا جدرى  تغيري رشيطة أ ن تكون الاس امترة موقعة من صاحب التسجيل ادلويل أ و مقدمة عن طريق مكتدب مدا  وا 
رسدال أ ي توكيدل تعيني وكيل هبذه الطريقة، ل تعود هنا  حاجة ا ىل امل زيد من ال جراءات؛ وبشلك خاص ل يتعني ا 

 رمسي ا ىل املكتب ادلويل 

 يف تبليغ منفصل 

م هدذا التبليدغ املنفصدل ا ىل املكتدب  10 3 ()ب(2)3القاعدة  جيوز أ يضا تعيني وكيل يف أ ي وقت يف تبليغ منفصل  وجيوز أ ن يقددِّ
 ادلويل 

يل  ويف هذه احلاةل جيب أ ن يوقد  التبليدغ املدودع أ و صداحب املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل أ و الوك  -
 التسجيل ادلويل؛

ليه صاحب التسجيل ادلويل  ويف هذه احلاةل جيب أ ن يوق  التبليدغ  - ومكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 
 املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل أ و املكتب اذلي قدم عن طريقه التبليغ  

ساةل عاديدة  ويكفدي أ ن حتددد بوضدوح هويدة الشدخص اذلي يقدوم ابلتعيدني والوكيدل املعدني وجيوز أ ن يكون التبليغ ر 
 (MM12)والطلب ادلويل أ و التسجيل ادلويل املعين  لري أ ن املكتب ادلويل يوفر اس امترة اختيارية لتعيني الوكيدل 

http://www.un.org/
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 للتيسري عىل املودعني وأ حصاب التسجيالت ادلولية 

تعيدني بدأ ي عددد مدن الطلبدات أ و التسدجيالت ادلوليدة املدددة رشيطدة أ ن يدغ وجيوز أ ن يدرتبط ذ  ال  10 4 
 "تعريدف مجيعهددا بوضددوح وبشددلك منفدرد  ذ  أ ن املكتددب ادلويل ل ميكندده قبددول تبليدغ يكتفددي ابل شددارة ا ىل "نفددة

 كيل الطلبات والتسجيالت ادلولية الواردة ابمس املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل نفسه مبثابة تعيني لو

 وكيل واحد حفسب 

ل بوكيدل واحدد حفسدب  10 5 ( و)ج( ب()1)3القاعدة ذا وردلدلك ل يعرتف املكتب ادلويل ا  يف وثيقدة  تطلدب أ و تسدجيل دويل  وا 
يف حاةل تعيني رشكة أ و مكتب حماماة أ و وتعيني الوكيل أ سامء أ كرث من وكيل فا ن الوكيل الوارد امسه أ ول يعترب معينا  

 ي لوالكء الرباءات أ و العالمات، فا هنا تعترب كوكيل واحد مكتب استشار 

 التعيني اخملالف لل صول 

لهيدا أ عداله، يعتدرب املكتدب ادلويل التعيدني تخالفدا لل صدول   10 6 ()أ (3)3القاعدة  ذا مل يغ تعيني وكيل وفقدا للرشدوط املشدار ا  ا 
دلويل وللوكيدل املفدرتض وللمكتدب اذلي أ رسدل أ و ويتعني عليه ابلتايل أ ن يبلغ ذ  للمودع أ و لصاحب التسدجيل ا

 نقل عقد التوكيل  

ذا اعترب التعيني تخالفا لل صول أ و 10 7 ()ب(3)3القاعدة  أ نه مل يكن، يرسل املكتب ادلويل نفة التبليغدات ا ىل املدودع أ و ا ىل  ا 
 صاحب التسجيل ادلويل نفسه 

 تدوين تعيني وكيل وتبليغه 

 ()أ (4)3القاعدة 
 "13()أ ("1)32اعدة الق

ذا تبني للمكتب ادلويل أ ن تعيني الوكيل يس تويف الرشوط املطبقدة، وجدب عليده أ ن يددّون يف السدجل  11 1 ا 
ادلويل أ ن املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل، ويدّون امس الوكيل وعنوانه  ويف هذه احلاةل، يكون اترخي 

فيده املكتدب ادلويل التبليدغ )الطلدب ادلويل أ و التعيدني الالحدق أ و الدامتس  نفاذ تعيني الوكيل هو التارخي اذلي تسم
" 13()أ ("1)32، تدنص القاعددة 2017نومفرب  1واعتبارا من  تدوين تعديل أ و تبليغ منفصل( اذلي يعني فيه الوكيل 

ةل عىل أ ن تُنرش يف اجلريدة تدوينات تعيني وكيل صاحب التسجيل ادلويل كام دّوِّنت يف   السجل ادلويل املعدَّ

ةل 4)3، تددنص القاعدددة 2017نددومفرب  1اعتبددارا مددن و  11 2 ()ب(4)3القاعدة  ماكتددب  املكتددب ادلويل عددىل أ ن يبلددغ()ب( املعدددَّ
 تددوين التعيدني يف السدجل ادلويل ب املودع وصاحب التسجيل ادلويل والوكيدل  ال طراف املتعاقدة املعيَّنة فضال  عن
اف املتعاقددة املعيَّندة سدتمتكن مدن التصدال مبدارشة بصداحب التسدجيل ادلويل عندد ويعين ذ  أ ن ماكتدب ال طدر 

جدراءات الشدطب  الاقتضاء، لتوفري معلومات عن متطلبات الصيانة اليت جيب الامتثال لهدا دلى املكتدب أ و عدن ا 
ذا  اليت اس هتلها الغري   أ يضا التعيني يف تبليغ منفصل عن طريق مكتب وجب تبليغ ذ  املكتب  وردوا 

 الآاثر املرتتبة عىل التعيني 

جيوز للوكيل املسجل حسب ال صول توقي  تبليغ أ و تنفيذ أ ية ا جراءات أ خرى بدل  من املودع أ و صاحب  11 3 (5)3القاعدة 
التسجيل ادلويل ما مل تنص الالحئة التنفيذية  احة عدىل خدالف ذ   ويرتتدب عدىل لك تبليدغ يرسدهل الوكيدل ا ىل 

ذا جدرى املكتب ادل ليه من قبل املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل  وابملثل، ا  ويل ال ثر ذاته كام لو نن قد أ رسل ا 
آخدر نن مدن الواجدب أ ن يرسدل ا ىل  خطار أ و أ ي تبليدغ أ ليه دعوة أ و ا  تسجيل الوكيل، فا ن املكتب ادلويل يرسل ا 

يغ من ذ  القبيل الآاثر ذاهتا كدام لدو نن املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل يف غياب الوكيل  ويرتتب عىل لك تبل 
 قد أ رسل ا ىل املودع أ و ا ىل صاحب التسجيل ادلويل  
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 (3)3القاعدة 

 (4)7  املادة ا
 (3)7  املادة ب

 (3)30القاعدة 

 

 (4)31القاعدة 

تعيددني وكيددل، ل يرسددل املكتددب ادلويل عددادة التبليغددات مبددارشة ا ىل املددودع أ و ا ىل صدداحب يف حددال  11 4
 :احلالت التاليةالقاعدة  وتس تئىن من هذهتسجيل ادلويل  ال 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن تعيني الوكيل تخالف لل صدول، وجدب عليده أ ن يبلدغ ذ  للمدودع ولصداحب  - ا 
 ،التسجيل ادلويل وللوكيل املفرتض

خطارا لري رمسي ا ىل لك من صاحب التسجيل ادلويل ووكيهل قبل ان - قضداء مددة ويرسل املكتب ادلويل ا 
 ،امحلاية بس تة أ شهر

ذا  - لدري نف، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن يبلدغ ذ  لصدداحب  لغدرض التجديدد املسدددبلدغ نن امل وا 
 ،التسجيل ادلويل ولوكيهل

، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن  - ذا مل جُيدد تسجيل دويل أ و مل جُيدد فدامي خيدص طدرف متعاقدد معدنيَّ وا 
خطارا ا ىل صاحب التس   جيل وموةه؛يرسل ا 

ذا الددمتس الوكيددل شددطب التعيددني، فعددىل املكتددب ادلويل أ ن يرسددل التبليغددات ا ىل لك مددن املددودع أ و  - وا 
يصدبح  أ نمن الفصل ال ول الوارد يف اجلزء ابء( ا ىل  12 6و 12 5صاحب التسجيل ادلويل والوكيل )انظر الفقرتني 

 الشطب انفذا 

ا ىل املودع أ و صداحب التسدجيل  مرسل أ شار ادلليل ا ىل أ ي يشء ةاموعالوة عىل هذه الاس تئناءات،  11 5 
نه يتعني أ ن نفهم ذ  ن شارة ا ىل يشء أ رسدل ا ىل  أ يادلويل أ و  يشء قام به املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل، فا 

 الوكيل املسجل حسب ال صول أ و ا ىل يشء جيوز هل القيام به 
 شطب التعيني 

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

الوكيل عندد تسدم الدامتس وقعده املدودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل أ و الوكيدل  وجيدوز  تدوينيشطب  12 1
ابلنسد بة ا ىل نفدة الطلبدات أ و التسدجيالت ادلوليدة  التددوينالامتس الشطب مبوجب رسداةل عاديدة  وجيدوز شدطب 

ا الوكيل حسب ال صول أ و ابلنس بة ا ىل طلبات أ و ابمس املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل ذاته واليت عني له املدونة
، تددنص 2017نددومفرب  1واعتبددارا مددن تسددجيالت دوليددة حمددددة ابمس ذ  املددودع أ و صدداحب التسددجيل ادلويل  

ةل عىل أ ن تُنرش يف اجلريدة الامتسات الشطب املقدمة من صاحب التسجيل أ و13()أ ("1)32 القاعدة  موةه  " املعدَّ

ذا عني وكيل جديد حسدب ال صدول  وكدام أ شدري سدابقا )انظدر  التدوينويشطب املكتب ادلويل  12 2 ()أ (6)3القاعدة  تلقائيا ا 
ل بوكيل واحد يف وقت واحد؛ 10 5الفقرة  -1-اجلزء ب وذل  يفرتض أ ن يعوض تعيدني وكيدل ( ل جيوز الاعرتاف ا 

  جديد أ ي وكيل عني سابقا

ذا جسدل تغيدري يف امللكيدة مدا مل يعيدد صداحب التسدجيل تلقا التدوينويشطب املكتب ادلويل  12 3  ئيا أ يضا ا 
 ادلويل اجلديد تعيني الوكيل  احة  

وكقاعدة عامة، يصبح الشطب انفذا ابتداء من التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل التبليغ اذلي يقدود  12 4 ()ب(6)3القاعدة 
ذا المتس الوكيل الشطب، تطبق الفقو ا ىل الشطب    رات التالية ا 

 شطب التدوين بناء عىل الامتس الوكيل 

ذا تسم املكتب ادلويل الامتسا من الوكيل بشطب  12 5 ()د(6)3القاعدة  تعيينه، وجب عليه أ ن خيطر بدذ  املدودع أ و  تدوينا 
 تسلمهاا ا ىل الوكيل أ و اليت صاحب التسجيل ادلويل عىل الفور ويرفق ابل خطار صورة عن لك التبليغات اليت أ رسله
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 منه خالل ال شهر الس تة السابقة لتارخي ال خطار  ويصبح الشطب انفذا يف أ س بق التارخيني التاليني: ()ج(6)3القاعدة 

 التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل تبليغا يعني فيه وكيل جديد، -

لتبليدغ اذلي يلدمتس فيده الوكيدل أ و التارخي اذلي تنقيض فيه فرتة شهرين اعتبارا من تسم املكتب ادلويل ا -
 تعيينه  تدوينشطب 

رسال نفة التبليغات اليت ترسل عدادة ا ىل الوكيدل حفسدب ا ىل الوكيدل  12 6  وحىت اترخي نفاذ الشطب، يتعني ا 
ذا مدا الدمتس  ىل املودع أ و صاحب التسجيل ادلويل  وابلتايل حتفظ مصاحل املدودع أ و صداحب التسدجيل ادلويل ا  وا 

عالم زبونه أ و خالفا لرغبته  تدوينالوكيل شطب   تعيينه دون ا 

 ال خطار ابلشطب 

 ()ه(6)3القاعدة 
 ()و(6)3القاعدة 

ه تدويندمبجرد أ ن يصبح الشطب انفذا، يبلغ املكتب ادلويل الشدطب واترخي نفداذه للوكيدل اذلي شدطب  12 7
، تدنص 2017ندومفرب  1واعتبارا مدن  وللمودع أ و لصاحب التسجيل ادلويل، وللمكتب اذلي عني الوكيل عن طريقه 

مدة مدن صداحب 6)3القاعدة  ()و( اجلديدة عىل أ ن خُتطر ماكتب ال طراف املتعاقدة املعّينة ابلامتسات الشدطب املقدَّ
ويرسل املكتب ادلويل لك التبليغات الالحقة سواء ا ىل الوكيدل اجلديدد أ و ا ىل املدودع أ و  التسجيل ادلويل أ و موةه 
ذا مل يسجل وكيل جديد  صاحب التسجيل ادل  ويل ا 

عفاء من رسوم    التدوينال 

 تعيينه  تدوينيتعلق ابلوكيل أ و شطب  تغيريتعيني الوكيل وأ ي  تدوينيعف  من الرسوم  12 8 "1"36القاعدة 
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 ابءاجلزء 

 ةادلولي اتالفصل الثاين: ال جراء

 مقدمة 

التفاق والربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة  يفيرد يف هذا الفصل وصف لال جراءات املنصوص علهيا   
 والتعلاميت ال دارية 

املكتدب ادلويل  يوفرهداالس امترات اليت قدد يطلدب اسد تخداهما أ و الديت قدد لويشمل الفصل أ يضا رشحا  
 طريقة ملء تكل الاس امترات  ول ،عىل املنتفعني ابلنظام ال جراء لتيسري

جناز التسدجيل ادلويل بددويتب  ترتيب فقرات الفصل بقد  ءا ابلطلدب ادلويل ومدرورا ر ال ماكن، مراحل ا 
التسجيل ادلويل  ومن مّث يتناول الفصدل التطدورات اخملتلفدة الديت قدد ترتتدب  تدوينجراءات ووصول ا ىل ببعض ال  

جراء عىل التسجيل ادلويل مثل رفض امحلاية و    ذ  لريقامئة السل  واخلدمات و  حرص التعيني الالحق والامتسا 
  
 الطلب ادلويل 

 الرشوط املوضوعية 

 الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس 

يدداع طلدب أ سدايس عدىل املسد توى  1 1  يقوم نظام مدريد عىل اشرتاط احلصول عدىل تسدجيل أ سدايس أ و ا 
ل مسد بق الوطين أ و ال قلميي للحصول عىل تسجيل دويل  وبناء عىل التفاق، جيدب أ ن حيصدل املدودع عدىل تسدجي

للعالمة يف بدل املنشأ  )التسدجيل ال سدايس(  وبنداء عدىل الربوتوكدول، جيدوز أ ن يسدتند الطلدب ادلويل ا ىل تسدجيل 
  أ جري دلى مكتب املنشدأ  )التسدجيل ال سدايس( أ و طلدب تسدجيل أ ودع دلى ذ  املكتدب )الطلدب ال سدايس(

 ب ال سايس أ و التسجيل ال سايس حفسب وجيوز أ ن يتعلق الطلب ادلويل ابلسل  واخلدمات اليت يشملها الطل
ويف معظم احلالت، يستند الطلب ادلويل ا ىل تسجيل أ و طلب واحد يشمل السل  واخلدمات املدرجدة  1 2 

أ و ا ىل  من املمكن أ ن يستند الطلب ادلويل ا ىل عدة تسجيالت )بناء عدىل التفداق( ة الطلب ادلويل  بيد أ نيف قامئ
تشدمل معدا السدل  واخلددمات الديت يتعلدق هبدا الطلدب ادلويل   بناء عىل الربوتوكول(عدة طلبات و/أ و تسجيالت )

ودع الطلدب ادلويل أ  الطلبدات ال ساسد ية و/أ و التسدجيالت ال ساسد ية ابمس الشدخص اذلي  نفة وجيب أ ن تكون
التسدجيل ا ىل الطلدب ال سدايس أ و  التاليدةلتبس يط، تشدري الفقدرات ل دلى املكتب ذاته  وسعيا  قد أ ودعتتكون و 

ماكنيدة وجدود عددة طلبدات أ ساسد ية و/أ و  ال سايس حفسب عدىل أ ن يكدون مدن املفهدوم أ ن املصدطلتني يشدمالن ا 
 تسجيالت أ ساس ية 
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 مكتب املنشأ   

يداع الطلب ادلويل، جيب  2 1  املودع املمتدل املكتدب أ و املاكتدب الديت جيدوز أ ن تقدوم بددور أ ن حيدد قبل ا 
ذا نناملعين  ويعمتد ذ  عىل معرفة  ادلويل مكتب املنشأ  ابلنس بة ا ىل الطلب الطلب ادلويل خاضعا لالتفاق أ و  ما ا 

 -2-ب اجلدزء ال طراف املتعاقدة الديت سد يجري تعييهندا )انظدرمعرفة بدوره عىل  ذ  توقفي و  ،لربوتوكول أ و للكهيامل
 ( 3 3ا ىل  3 1من الفقرات 

" 25" و"8"1القاعدة 
 " 26و"

 (3) 1  املادة ا

عالمدات ال، يعد مكتب املنشأ  املكتب امللكدف بتسدجيل لالتفاققدر ما يكون الطلب ادلويل خاضعا وب 2 2
ليه املودع أ و ابمسه  ويعد بدل املنشأ  ابلنس بة ا ىل املودع )املادة   ( من التفاق(:3)1يف بدل املنشأ  اذلي ينمتي ا 

 ارية حقيقية وفعلية؛أ ي بدل، طرف يف التفاق، يكون فيه للمودع منشأ ة صناعية أ و جت ()أ  

ذا مل يكن للمودع منشأ ة يف مثل ذ  البدلأ و  )ب( قامة؛ا   ، فالبدل الطرف يف التفاق اذلي هل فيه حمل ا 

قامة يف مثدل ذ  الدبدلأ و  )ج( ذا مل يكن للمودع منشأ ة أ و حمل ا  ، فدالبدل الطدرف يف التفداق، اذلي ا 
 يكون أ حد مواطنيه 

أ ن يسدتند يف  مدثالحبرية اختيار مكتب املنشأ   فهو ل يسد تطي  ابلتايل ل يمتت  رج"؛ املودع أ ن يتّب  هذا "التد عىلو 
ذا ننت هل  قامته ا  يكون  أآخرمنشأ ة صناعية أ و جتارية يف بدل يف الواق  طلبه ادلويل ا ىل تسجيل أ جري يف بدل حمل ا 

 طرفا يف التفاق 

 (2)2  املادة ب

 "25" و"9"1القاعدة 
 "26و"

 "2"و"1("1)2 القاعدة

ويف املقابل، وحي  يكون الطلب ادلويل خاضعا للربوتوكول حرصا، فا ن مثل ذ  التدرج ل يطّبق  وقد  2 3
( من الربوتوكول( بطريقة تفيد بأ نه جيدوز للمدودع أ ن خيتدار مكتدب املنشدأ  2)2ُحدد مصطلح "مكتب املنشأ " )املادة 

عىل أ ن يكون مفهوما أ نه يوجد مكتب واحد حفسب  وابلتايل،  حبرية عىل أ ساس املنشأ ة أ و حمل ال قامة أ و اجلنس ية
قامدة أ و منشدأ ة صدناعية أ و  يكون من مواطين ذ  البدل أ و ل ي مواطنففي حاةل مكتب بدل ما، جيوز  هل فيه حمل ا 

يداع طلب دويل  ويف حاةل مكتب منظمدة متعاقددة، جيدوز ل ي  مدن مدواطين دوةل  مدواطنجتارية حقيقية وفعلية، ا 
هل منشدأ ة صدناعية أ و جتاريدة حقيقيدة وفعليدة يف أ رايض تدكل  يكدون يف تدكل املنظمدة أ و مدن املقميدني فهيدا أ و طرف

يداع طلب دويل    املنظمة، ا 

"حمدل  مصدطلح"مدواطن" و  امي يعنهيا، بتتديدد مفهدوم مصدطلحوختتص قوانني ال طراف املتعاقدة، لك ف 2 4 
قامة" و  عطاءادلليل  يكتفييقية وفعلية"  وابلتايل، "مؤسسة صناعية أ و جتارية حق  مصطلحا   بعض التوجهيات  اب 

مدن اتفاقيدة  2ويقصد مبصطلح "مواطن"، بناء عىل التفداق والربوتوكدول، املفهدوم ذاتده الدوارد يف املدادة  2 5 
ذ ا نن ابريس  وينظر ا ىل ذ  املصطلح عىل أ نه يشمل ال شخاص الطبيعيني والاعتباريني  وتعد مسأ ةل حتديدد مدا ا 

املعايري )ماكن تأ سديس الرشدكة أ و املقدر الرئياد( الديت يُقدّرر بعض الشخص الطبيعي مواطنا يف بدل معني، وحتديد 
، مدن املسدائل الديت ختضد  لقدانون أ و ل ينظر ا ىل الشخص الاعتباري بوصفه مواطنا يف ذ  البدل أ نعىل أ ساسها 

د حتديدد املعدايري الديت يُعدد عدىل أ ساسدها الشدخص الطبيعدي أ و تعاقدامل طرف الذ  البدل  وابملثل، جيب عىل قانون 
مقدامي يف أ رايض ذ  الطدرف املتعاقدد  ومدن حيدث املامرسدة، فدا ن مسدأ ةل املواطندة أ و ال قامدة  الاعتبداريالشخص 

يدداع طلدب دويل  الاعتبداريلن تثار ا ل يف حالت اندرة حيث أ ن أ هليدة الشدخص  اعتباريابلنس بة ا ىل خشص  ل 
 عىل رشط وجود منشأ ة يف بدل املنشأ   ادةعتقوم 

مدن اتفاقيدة ابريدس الديت أ ضديفت  3من املدادة  "وأ خذت عبارة "منشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية وفعلية 2 6 
لهيا يف املؤمتر ال ول املعقود ملراجعة التفاقية يف بروكسل يف الفرتة املمتدة بني س نة    وقدد ارتُد ِّ 1900وس نة  1897ا 

ال صيل اذلي أ شار ا ىل "منشأ ة" حفسب نن عاما جدا ويتعني تقييده  ونن القصد من اس تخدام املصدطلح  احلمكأ ن 
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آت نلكزييددةالفرناد "جددي" )"حقيقددي" ابللغدة ال   قصداء املنشدأ  أ و الومهيدة  ويشددري مصدطلح "فعليددة" الاحتياليددة( ا 
ىل أ ن املنشأ ة جيب أ ن تكون ماكان ملامرسة أ نشطة صناعية أ و جت بوضوح ولكنده مدن لدري  )ولديس مسد تودعا (، اريدةا 

الرضوري أ ن تكون املوق  الرئيا للمرشوع )يف مؤمتر بروكسل، مل جير اعدامتد اقدرتاح قدمتده دوةل طدرف يف اتفداق 
 مدريد يقيض حبرص الرشط املتعلق ابملنشأ ة ابملوق  الرئيا للمرشوع( 

آت صناعية أ و جتارية حقيقيدة وفعليدة يف تختلدف ويفهم مما س بق أ نه جيوز للرشكة أ ن تكون لها عدة م  2 7  نشأ
الربوتوكول  ويف هذه احلاةل، حيق ل ي مكتب من ماكتب هذه ادلول أ ن يكون مكتب  وأ  ادلول ال طراف يف التفاق 

 نشأ  مبوجب لك من التفاق والربوتوكول امل 

ذا ننت ادلوةل املتعاقدة اليت يكون املودع من مواطنهيا أ و يكون  2 8  قامة أ و منشأ ة، يه أ يضا وا  هل فهيا حمل ا 
قلميدي أ و تسدجيل وطدين أ و دوةل عضو يف منظمة متعاقددة، ميكدن أ ن يسدتند الطلدب ادلويل ا ىل  طلدب وطدين أ و ا 

قلميي   ا 

 نوع الطلب ادلويل 

 

 

 

 "8"1القاعدة 

 

 

 "9"1القاعدة 

" 9" و"8"1القاعدة 
 "10و"

ذ كندةثالثدة أ ندواع مدن الطلبدات ادلوليدة املم  مثة 3 1 وجيدوز أ ن يكدون الطلدب ادلويل )أ ( خاضدعا لالتفداق  ا 
، تبعدا  للمعاهددة أ و حرصدا، أ و )ب( خاضدعا للربوتوكدول حرصدا أ و )ج( خاضدعا لدلك مدن التفداق والربوتوكدول معدا

لب من )التفاق أ و الربوتوكول( املطّبقة عىل مكتب املنشأ  من هجة وعىل ال طراف املتعاقدة املُعّينة يف الط تنياملعاهد
 فامي ييل املبادئ املتعلقة ابلطلب ادلويل:ترد (  و 2 25ا ىل  2 16من الفقرات أ   أ يضا  اجلزء هجة أ خرى )انظر

ذا نن مكتب املنشأ  مكتب بدل يلزتم ابلتفاق وحده، ()أ   ل الدبدلان الديت  ا  نده ل جيدوز تعيدني ا  فا 
 ،خاضعا لالتفاق حرصيل تكون طرفا يف التفاق أ يضا؛ ويف هذه احلاةل، يكون الطلب ادلو

ذا نن مكتب منظمة متعاقدة  وا ذا نن مكتب املنشأ  مكتب بدل يلزتم ابلربوتوكول وحده، ( ب) أ و ا 
ل البدلان واملنظامت اليت تكون طرفا يف الربوتوكول أ يضدا؛ ويف هدذه احلداةل،  نه ل جيوز تعيني ا  ملزتمة ابلربوتوكول، فا 

 ،اخاضعا للربوتوكول حرص يكون الطلب ادلويل 

نده جيدوز تعيدني أ ي  وا ذا نن مكتب املنشأ  مكتب بدل يلزتم بلك من التفاق والربوتوكدول، ( ج) فا 
الربوتوكدول؛ منظمة تكدون طرفدا يف  ةتعيني أ ي جيوز ةهيام( أ و يف بدل يكون طرفا سواء يف التفاق أ و الربوتوكول )أ و

 ويف هذه احلاةل:

ذا جرى تعينيخيض  الطلب ادلويل لالتفاق حرصا -  بدلان حفسب وننت نفة البدلان املعيندة طرفدا يف ، ا 
 التفاق وليس يف الربوتوكول؛

ذا ننت نفة ال طراف املتعاقدة املُعّيندة طرفدا يف الربوتوكدول، وخيض  الطلب ادلويل للربوتوكول حرصا - ، ا 
 مل تكن طرفا يف التفاق أ يضا؛ أ وسواء ننت طرفا 

ذا نن يتضدمن تعيدني بددل واحدد عدىل ال قدل اق والربوتوكدول معداوخيض  الطلب ادلويل للك من التف - ، ا 
يف الربوتوكول ويتضمن تعيني طرف متعاقد واحد عىل ال قل يكون طرفا يف الربوتوكول  ليسيكون طرفا يف التفاق و 

 سواء نن ذ  الطرف املتعاقد طرفا أ و مل يكن طرفا يف التفاق أ يضا؛

سائل امل  يعرضن ذ  حيث ا  ع يف أ ي صنف من هذه ال صناف يندرج طلبه املود أ ن يعرف املهمومن  3 2 
ذا نن الطلدب ادلويل  من قبيل نوع الاس امترة الواجب اس تخداهما والرسوم املسد تحقة لدلفد   وابل ضدافة ا ىل ذ ، ا 

نده خيض  لالتفاق حرصا أ و خيض  للك من التفاق والربوتوكول،  أ جدري طلدب( ل جيدب أ ن يسدتند ا ىل تسدجيل )فا 
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 دلى مكتب املنشأ  

جياز: 3 3   واب 

ذا: )أ (  خيض  الطلب ادلويل لالتفاق حرصا ا 

 نن مكتب املنشأ  مكتب دوةل تلزتم ابلتفاق وحده،  -

ربوتوكددول معددا ويتضددمن تعيددني بدددلان نن مكتددب املنشددأ  مكتددب دوةل تلددزتم ابلتفدداق والأ و  -
 ابلربوتوكول  ليسو حفسب وننت نفة البدلان املعينة تلزتم ابلتفاق 

 وجيب أ ن يستند الطلب ادلويل ا ىل تسجيل أ جري دلى مكتب املنشأ  

ذا: )ب(  وخيض  الطلب ادلويل للربوتوكول حرصا ا 

 م ابلربوتوكول وحده، زت لينن مكتب املنشأ  مكتب طرف متعاقد  -

فدة لزتم بلك مدن التفداق والربوتوكدول ونندت نينن مكتب املنشأ  مكتب طرف متعاقد أ و  -
 ال طراف املتعاقدة املعينة أ طرافا يف الربوتوكول سواء ننت أ طرافا أ و مل تكن أ طرافا يف التفاق أ يضا 

ىل تسجيلوجيوز أ ن يستند الطلب ادلويل ا ىل   أ جري دلى مكتب املنشأ   طلب أ و ا 

ذا نن مكتب املنشأ  مكتدب طدرف  وخيض  الطلب ادلويل للك من التفاق والربوتوكول معا )ج( ا 
دوةل واحددة عدىل ال قدل ملزتمدة ابلتفداق ولكهندا لدري ملزتمدة وعنّي املودع لزتم بلك من التفاق والربوتوكول يمتعاقد 

دوةل واحدة عىل ال قل ملزتمة ابلربوتوكول )سواء ننت ادلوةل ملزتمة أ و لري ملزتمدة ابلتفداق أ يضدا( أ و  ،ابلربوتوكول
 ول دولية ملزتمة ابلربوتوكحكومية منظمة  أ و

 أ جري دلى مكتب املنشأ   تسجيلوجيب أ ن يستند الطلب ادلويل ا ىل 

 تعدد املودعني 

ذا  ا  دولي ا  طلبمعا  أ ن يودعواجيوز لطرفني أ و أ كرث )سواء ننوا أ شخاصا طبيعيني أ و أ شخاصا اعتباريني(  4 1 8القاعدة  ا 
 ننوا ميلكون معا الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس؛

ذا نن ا - لطلب ادلويل خيض  لالتفاق حرصا أ و للك من التفاق والربوتوكدول، نن بددل املنشدأ  هدو وا 
 ؛(2 2الفقرة  -2-ب اجلزء يف ذ  ذاته ابلنس بة ا ىل لك مهنم )كام ورد

ذا نن الطلب ادلويل خيض  - حرصا ونن لاكفة املودعني الروابط الرضدورية مدن خدالل  للربوتوكول وا 
  اجلنس ية م  الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ   وأ   حمل ال قامة وأ  املنشأ ة 

ومن الرضوري أ ن تكون طبيعة الصةل )اجلنس ية أ و ماكن ال قامة أ و املنشأ ة( يه ذاهتدا ابلنسد بة ا ىل لك  4 2 
 مودع، عىل أ ن يكون مجيعهم أ هال ل يداع طلب دويل دلى مكتب الطرف املتعاقد نفسه 

 يلتقدمي الطلب ادلو 
 (2)1  املادة ا

( 2)2  املادة ب

يداع الطلب ادلويل عن طريق مكتب املنشأ   وابلتايل يعتدرب تقددمي الدامتس 5 1 ل حداةل  ا ىل مكتدب مدا جيب ا 
كتدب امل   وقدد ل يكدون املدذكورطلب دويل ا ىل املكتب ادلويل أ وىل املراحل اليت مير هبا الطلب ادلويل يف املكتدب 

الامتسا لتقدمي طلب دويل خيضد  لدلك مدن التفداق والربوتوكدول هدو مكتدب املنشدأ  الصدحيح بنداء عدىل  يتسم اذلي
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بناء عىل قواعد الربوتوكول اليت تمتزي مبرونة أ كدرب  ويف مثدل هدذه احلداةل، الصحيح مكتب املنشأ   يكونالتفاق ولكنه  (1)8 واملادة
عالم املودع بأ   رسال الطلب كام هيتعني عىل املكتب ا  أ نده ابل مداكن امليضد بده قددما بوصدفه طلبدا و، لري نه ل ميكن ا 

ذا أ لغيت نفة تعيينات ادلول ال طراف يف التفاق وليس يف الربوتوكول   خيض  للربوتوكول حرصا ا 

ول يعترب الطلب ادلويل اذلي يقدمه املودع مبارشة للمكتب ادلويل بدل من تقدميه عن طريدق مكتدب،  5 2 (7)11القاعدة 
ويُرّد الطلب ا ىل املرسل دون أ ن يفحص بأ ي شلك من ال شاكل كام تُرّد أ ية رسوم مدفوعدة ا ىل الطدرف طلبا دوليا  
 اذلي سددها 

الطلدب ُأرسدل   ويف حدال ويلادلطلدب الل قرار بتسم اب ملزما  املكتب ادلويل  ل يكونويف هذه احلاةل،  5 3 
، 1-ب )انظددر اجلددزءتسددم الفدداكس أ و التبليددغ ال لكددرتوين ، يقددّر املكتددب ادلويل ب ابلفدداكس أ و ابلوسددائل ال لكرتونيددة

 ويرّد الطلب عىل النحو املرشوح أ عاله  (3 4و 2 7 الفقراتن

 الطلب ادلويل اليت يودع هبا لغةال 

 (1)6القاعدة 

 

 (7)11القاعدة 

يداع  6 1 ملنشأ   وابلتايل ال س بانية، حسب ما يقرره مكتب ا وأ  الفرنس ية  وأ  نلكزيية ل  ويل ابادلطلب الجيوز ا 
ماكنده السدامح للمدودع أ و  واحددةفا ن مكتب املنشدأ  هل صدالحية تقييدد اختيدار املدودع بلغدة  حفسدب أ و بلغتدني أ و اب 

 صاحب التسجيل ادلويل ابختيار لغة من بني اللغات الثالث ل

دوليا ويعيدده  ول يعترب املكتب ادلويل الطلب ادلويل اذلي ل يس تويف هذه الرشوط اخلاصة ابللغة طلبا 6 2
ا ىل املكتب اذلي أ رسهل دون حفص الطلب بأ ي شلك مدن ال شداكل كدام تُدرد أ يدة رسدوم مدفوعدة ا ىل الطدرف اذلي 

 سددها 

 اس امترة الطلب 

 جيب تقدمي الطلب ادلويل ا ىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية  7 1 ()أ (2)9القاعدة 

ذا املعينكتب امل طريقة معل  وحتدد 7 2  ماكن نن ا  املودع ملء اس امترة الطلب ادلويل الرمسية أ و نن ملزما  اب 
ذا نن مكتب املنشأ  يتوىل ملء الاس امترة  املعلومدات الديت يدزوده هبدا املدودع  وتتديح ماكتدب  عىل أ ساسبذ  أ و ا 
رة الطلدب ادلويل ختتلف عن اسد امت ادلويل، علام  بأ هناطلب البعض ال طراف املتعاقدة اس امترات بغرض الامتس تقدمي 

ذا  الرمسية وقد يسمح للمودعني ابس تخداهما أ و قد يطالبون بذ  حبسب مدا يدنّص عليده قدانون الطدرف املتعاقدد  وا 
للمكتدب أ ن يطلدب  جازأ و الفرنس ية أ و ال س بانية، نلكزيية ل  اننت اللغة )اللغات( اليت يقبلها مكتب املنشأ  يه لري 

أ و الفرنسد ية لكزييدة ال نس امي قامئة السل  واخلدمات( بلغة الطلدب ادلويل ) ية )ولع تقدمي املعلومات الرضور من املود
 هل ترمجة املعلومات ا ىل تكل اللغة  جازأ و ال س بانية( أ و 

( MM3والاسدد امترة رمق  MM2والاسدد امترة رمق  MM1)الاسدد امترة رمق  ثددالثرمسيددة السدد امترات والا 7 3 2 البندت  ا   
ذا نن الطلب خاضعا لالتفاق حرصا أ و للربوتوكول حرصا أ و لالتفاق والربوتوكول  سب ماادلويل، ح طلب اللتقدمي  ا 

  اس امترات العالمات التجارية/نظام مدريدمعا  وتتاح الاس امترات الرمسية عىل موق  الويبو ال لكرتوين حتت عنوان 

 

 2 البندت ا   

ذا نن املكتب مكتدب الطدرف  اس تخدام الاس امترة أ ن يتأ كد منوجيب عىل مكتب املنشأ   7 4 الصحيتة  وا 
حددى هدذه الاسد امترات ابلنسد بة زت املتعاقد املل ل ا  نه ل ميكن اس تخدام ا  م ابلتفاق حفسب أ و ابلربوتوكول حفسب، فا 

ذا نن املكتب ملزتما ابلتفاق والربوتوكدول معدا، و ا ىل الطلبات اليت يقدهما ذ  املكتب   نا  الاسد امترة الصدحيتة  فدا 
 3 1 مدنالفقدرات  -2-باجلدزء  "ندوع الطلدب ادلويل" أ ساس ال طراف املتعاقدة املُعّينة )انظر مدا سد بق عىلحتدد 
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 ( 3 3 ا ىل

 4 1مدن  الفقدرات -1-ب اجلدزء ويتعني دراسة املالحظات العامة اليت ختص الاس امترات الرمسية )انظدر 7 5 
آةل أ خدرى؛ فاملكتدب (  وجيب عىل وجه اخلصوص مدلء الاسد امترة بطريقدة وا دة 4 4ا ىل  آةل نتبدة أ و أ ابسد تخدام أ

ذا ما أ عد املودع  سد امترة بنفسده بددل مدن اسد تخدام الاسد امترات الاادلويل ل يقبل الاس امترة اليت متل  خبط اليد  وا 
   4 3الفقرة  -1-ب اجلزء عليه يف هذه احلاةل اتباع التوجهيات الواردة يف وجباملكتب ادلويل،  يعدهااليت 

 : الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ  1البند  

 وأ  احلكوميدة الديت يكدون مكتهبدا مكتدب املنشدأ  مثدل "اليداابن" ادلولية يتعني ذكر امس ادلوةل أ و املنظمة  7 6 
مددن التفدداق أ و  (رابعددا)9مكتددب مشددرت  بندداء عددىل املددادة التفدداق عددىل لريهددا  ويف حدداةل  وأ  " ال ورويب الاحتدداد"

نشاءها مثل "بنيلوكسالربوتوكول نه يتعني ذكر امس ادلوةل اليت تعزتم ال طراف املتعاقدة املعنية ا    "، فا 

ذا ما ُوجد أ كرث من مودع واحد،  7 7  نه وا  حفسب يكون مكتبه مكتب  واحد يتعني بيان امس طرف متعاقدفا 
 املنشأ   

 : املودع2البند  

 الامس 

)أ ( و)ب( 12 البندت  ا   
 و)ج(

ذا ن 7 8 والامس  (أ و الامس الرئياد) بيانه هو امس العدائةل خشصا طبيعيا، فا ن الامس اذلي يتعنّي  املودعن ا 
الديت يسد تعملها عدادة وابلرتتيدب املتبد   للشخص الطبيعدي (أ و الثانوية)أ و ال سامء الشخصية  (أ و الثانوي)الشخيص 
ذا نن عادة  و  ذا و  هو التسمية الرمسية الاكمةل للشخص املعنوي  خشصا معنوا، فا ن الامس اذلي يتعني بيانه املودعا  ا 

منقول ا ىل احلروف الالتينية ابتباع نظام يُبنيَّ ذ  الامس فا ن من حروف لري احلروف الالتينية،  يتكون نن الامس
ذا نن  ا ىل خشصا معنوا، جاز الاس تعاضة عن النقل احلدريف برتمجدة  املودعاحلروف الصوتية للغة الطلب ادلويل  وا 

 لغة الطلب ادلويل 

 العنوان 

بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسي   وابل ضافة ا ىل ذ ، جيوز بيدان يُبني عنوان املودع  7 9 )د(12 البندت  ا   
  رمق الفاكس وعنوان للربيد ال لكرتوين وأ  رمق الهاتف 

 عنوان للمراسةل 

ذا ذكر امس الوكيل وعنوان 7 10  رسدالها ا ىل 4ه يف البند ا  ، فا ن لك التبليغات اليت يطلدب مدن املكتدب ادلويل ا 
ذا مل يَرد عنوان الوكيل يف البند  ا ىل املودع أ و ، فا ن مثل تكل 4صاحب التسجيل ادلويل ترسل ا ىل ذ  العنوان  وا 

رسدال التبليغدات 2التبليغات ترسدل ا ىل عندوان املدودع الدوارد يف البندد  ذا تعدني ا  آخدر خدالف )ب(  وا  ا ىل عندوان أ
وعددا ؛ ذل  )ب(، جاز بيان عنوان للمراسةل حسب اختيار املدودع يف املسداحة اخملصصدة2العنوان املبني يف البند 

  فارلا يتعني أ ن يرت  احلزي املتاح حتت عنوان "عنوان للمراسةل" ذ ،

 رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان للربيد ال لكرتوين 

ن أ رقام الهاتف والفاكس وعنوان الربيد ال لكرتوين ابمس الشخص اذلي يتعني عىل املكتدب يتعني أ ن تكو 7 11 
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ذا احتاج  ملودع اب التصال ا ىل ادلويل التصال به ا 
كرث من مودع واحد   الطلب املودع ابمس أ 

ذا نن أ كرث من مودع واحد 7 12  نه يتعدني ذكدر امس وعندوان لك مدودع واسد تخدام أ وراق تمكيل  ،ا  يدة عندد فا 
 الرضورة 

ذا أ ودع  7 13 13ت  ا   البند  ومل يذكر  تختلف، وانعن لك مودعل ويل من طرف مودعني اثنني أ و أ كرث معا وننادلطلب الوا 
امس الوكيل أ و عنوانه ومل يبني أ ي عنوان للمراسةل، فدا ن التبليغدات ترسدل ا ىل عندوان املدودع املدذكور امسده أ ول يف 

 الطلب ادلويل  

 ملراسةل املفضةللغة ا 

يددداع يف حدداةل  7 14 "4 ("2)6القاعدة  التبليغددات مددن املكتددب ادلويل  تسددميرغددب يف  أ نددهطلددب دويل، جيددوز للمددودع بيددان ا 
  ومن لري الرضوري وض  عالمة يف تكل اخلانة )بوض  عالمة يف اخلانة املناس بة( أ و الفرنس ية أ و ال س بانيةنلكزيية ل  اب

ذا رغب املودع يف  ىل أ ن ذ  ينطبدق عدىل  تسما  التبليغات ابللغة الديت أ ودع هبدا الطلدب ادلويل  وجتددر ال شدارة ا 
حفسدب  وأ مدا التبليغدات الصدادرة عدن املاكتدب الديت يكتفدي املكتدب ادلويل  الصادرة من املكتدب ادلويلالتبليغات 
حالهتا خطارات الرفض اب   هبا من املكتب  تسلمهافا هنا ترسل ابللغة اليت  ،مثل ا 

 بياانت أ خرى 

" 1()ب("4)9القاعدة 
 "2و"

ذا نن املودع خشصدا طبيعيدا 7 15 ذا نن املدودع خشصدا  جداز ،ا  هل بيدان ادلوةل الديت يكدون أ حدد مواطنهيدا  وا 
)والوحدة ال قلميية داخل هذه ادلوةل حيد   اليت أ نشئ فهيا القانوين ابل ضافة ا ىل امس ادلوةل وضعهبيان  جازاعتبارا، 
عدىل تقددمي هدذه البيداانت يف الاسد امترة الديت تسد تخدم للطلدب ادلويل اذلي أ ي حمك ناس با(  ول ينّص نن ذ  م 

 خيض  لالتفاق حرصا 
التنفيذية املشرتكة ولكن  ةذكر مثل هذه البياانت لري وارد يف التفاق أ و الربوتوكول أ و الالحئ ول يشرتط 7 16 

دراهجا يف الطلب ادلويل هبدف استباق  أ ية اعرتاضات قد تبدهيا ال طراف املتعاقدة املعينة اليت تطالب هبا  جيوز ا 

يداع3البند    : أ هلية ال 

ذا نن الطلددب ادلويل خيضدد  )ابلاكمددل أ و جزئيددا( لالتفدداق )ويددودع عددىل الاسدد امترة رمق  7 17 ()أ (5)9القاعدة  أ و  MM1ا 
نه (MM3الاس امترة رمق  " مدن 3" و"2" و"1واحددة مدن بدني اخلداانت " يتعني عىل املودع وض  عالمة يف خاندة فا 

 التايل:عىل النحو  )أ ( ابتباع ترتيب لل ولوات3البند 

ذا نن للمودع منشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية وفعلية يف البدل اذلي قدم الطلب ادلويل عدن طريدق -  ا 
 ،"1وض  عالمة يف اخلانة " وجب، مكتبه

ذا مل يكن للمودع منشأ ة يف بدل طر  - قامدة يف الدبدل اذلي قددم الطلدب وا  ف يف التفداق، ونن هل حمدل ا 
 ،"2وض  عالمة يف اخلانة " وجب، مكتبه ادلويل عن طريق

قامة يف أ ي بدل طرف يف التفاق ونن من مدواطين الدبدل  - ذا مل يكن للمودع منشأ ة ومل يكن هل حمل ا  وا 
 "  3خلانة "وض  عالمة يف ا وجب، مكتبه اذلي قدم الطلب ادلويل عن طريق
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ذا نن و  7 18 ()ب(5)9القاعدة  ندده يتعددني أ ن ( MM2أ ودع عددىل الاسدد امترة رمق و ) للربوتوكددول حرصدداخيضدد  الطلددب ادلويل ا  فا 
 مكتبده أ حد البياانت التالية املتعلقة ابرتبداط املدودع ابلطدرف املتعاقدد اذلي قددم الطلدب ادلويل عدن طريدقيتضمن 

 )أ (:3احة املتاحة يف البند ابس تخدام اخلانة املناس بة أ و املس

ذا نن الطرف املتعاقد دوةل( الطرف أ ن املودع من مواطين ادلوةل -  ،)ا 

ذا نن الطرف املتعاقد منظمة( وامس ادلوةل العضو يف املنظمة اليت يكون املودع من مواطنهيا -  ،)ا 

قامة يف ذ  الطرف املتعاقد -  ،وأ ن للمودع حمل ا 

 أ و جتارية حقيقية وفعلية يف ذ  الطرف املتعاقد  وأ ن للمودع منشأ ة صناعية -

ن نن جيوز ذكر املزيد  بيان واحد منوجيب تقدمي  نهذه البياانت حفسب وا   رغب املودع يف ذ   ا 

ذا نندت هل أ سد باب معقدوةل يوجيوز للمكتب اذلي  7 19  ثبدااتت ا  قدم الطلب ادلويل عدن طريقده أ ن يطلدب ا 
)ب( هو عنوان منشدأ ة 2فرتاض أ ن العنوان املذكور يف البند الاة  ويف العموم، جيوز للشك يف حصة البياانت املقدم

ن نن هذا العنوان يف أ رايض الطرف املتعاقد اذلي قددم الطلدب ادلويل عدن طريدق  قامته  وحىت وا  املودع أ و حمل ا 
نه ل يزال من الرضوري وض  عالمة يف خانة واحدة عىل ال قل من البند  نه)أ (3مكتبه، فا  ذا مل يفعل ذ ، فا  من  ؛ وا 

يداع الطلب  لري املمكن حتديد طبيعة أ هلية املودع  ل 

 

 ()ج(5)9القاعدة 

نه يكفي تقدمي املعلومات املفصةل يف 7 20 )بدذكر امس دوةل  7 18و 7 17الفقدرتني  -2-ب اجلزء ويف العموم، فا 
ذا ذكر املودع، بوض  عالمة يف اخلانةو أ و وض  عالمة يف خانة(   )أ (، أ ن هل منشأ ة أ و 3)اخلاانت( املناس بة من البند  ا 

قامددة يف أ رايض الطددرف املتعاقددد اذلي قدددم الطلددب ادلويل عددن طريددق مكتبدده، وأ ن عنواندده )كددام ورد يف  حمددل ا 
)ب(، عندوان منشدأ ته أ و حمدل 3جب عدىل املدودع أ ن يبدني أ يضدا، يف البندد و )ب( ليس يف تكل ال رايض، 2 البند

قامته يف تكل ال    رايض ا 

ذا 4 1الفقرة  -2-ب اجلزء وكام ورد يف 7 21  رشوط أ هليدة معا، فدا ن مودعان أ و أ كرث  الطلب ادلويل أ ودع، ا 
يداع الطلب ادلويل جيب أ ن تكون مس توفاة ابلنس بة ا ىل  تقدمي املعلومات املتعلقة بأ هلية  بجي، مودع  وابلتايل لكا 

املعلومدات يف ال وراق التمكيليدة مدا مل تسد تخدم اسد امترة يعددها ؛ ويتعني ذكر هدذه حي  نن ذ  مناس با لك مودع
 املودع بنفسه  

 : تعيني وكيل4البند  

 "3()أ ("4)9القاعدة 

 )د(12 البندت  ا   

ذا رغب املودع 7 22 نده أ ن يكون ممثال دلى املكتدب ادلويل،  يف ا  يتعدني بيدان امس الوكيدل وعنوانده يف هدذا فا 
رسال املراسدالت ا ىل الوكيدل ويفضدل أ ن تشدمل اجلزء من الاس امترة  ويتعني  أ ن تكون املعلومات نفية للمتكني من ا 

 ( 11 2ا ىل  9 1من  الفقرات -1-باجلزء رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان الربيد ال لكرتوين  )انظر أ يضا 

ذا نن امس الوكيل 7 23  منقدول ا ىل احلدروف ذ  الامس  وجب بيدانحبروف لري احلروف الالتينية،  حمررا   وا 
ذا نن  خشصدا  معندوا ، جداز الاس تعاضدة عدن  الوكيدلالالتينية ابتباع نظام احلروف الصوتية للغدة الطلدب ادلويل  وا 

 النقل احلريف برتمجة ا ىل لغة الطلب ادلويل 

رسدال توكيدل ول حاجة ا ىلويعترب بيان امس الوكيل وعنوانه يف الطلب ادلويل نفيا ليصبح تعيينه انفذا؛  7 24   ا 
 أ و أ ية وثيقة منفصةل أ خرى ا ىل املكتب ادلويل  رمسي

ملدؤهالت املهنيدة أ و ابفا ن نظام مدريد ل يدنص عدىل أ ي رشط يتعلدق  وفامي يتعلق مبن جيوز تعيينه وكيال 7 25
ويل يرسل نفة أ و ال قامة  وما مل تس توف الرشوط العامة املتعلقة بتعيني الوكيل، فا ن املكتب ادل اجلنس ية أ و املسكن
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 التبليغات ا ىل املودع 

ومن شأ ن تعيني الوكيل يف الطلب ادلويل أ ن خيول هل اختاذ ا جراءات دلى املكتب ادلويل حفسدب  وقدد  7 26 
جدراءات دلى ماكتدب ال طدراف املتعاقددة املعيندة  من الرضورييصبح  ذالحقا تعيني وكيل ا ضايف أ و أ كرث لختداذ ا   ا 

تعيني وكيل يف مثل هذه احلاةل لرشوط الطدرف املتعاقدد  خيض للحامية عىل سبيل املثال  و أ صدر ذ  املكتب رفضا 
 املعين 

 : التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس5البند  

 (2)1  املادة ا

 (1)2  املادة ب

جيددب أ ن يسددتند الطلددب ادلويل اذلي خيضدد  )ةيددا أ و جزئيددا( لالتفدداق ا ىل تسددجيل عالمددة )أ و ا ىل  7 27
مكتب املنشأ   وجيوز أ ن يسدتند الطلدب ادلويل اذلي خيضد  للربوتوكدول  من طرف يالت عديدة للعالمة ذاهتا(تسج 

حرصا سواء ا ىل تسجيل أ جدراه مكتدب املنشدأ  أ و ا ىل طلدب تسدجيل أ ودع دلى ذ  املكتدب؛ وابملثدل، جيدوز أ ن 
 يستند ا ىل عدة طلبات أ و عدة تسجيالت )أ و ا ىل تشكيةل مهنا( 

 (1)3املادة 

 ()أ ( و)ب(5)9القاعدة 

اذلي أ جري دلى مكتب املنشأ  عن طريق رمق التسجيل واترخيه  ويتعني  التسجيل ال سايسوجيب متيزي  7 28
أ ن ينظر ا ىل ذ  التارخي، بناء عىل القانون اذلي خيضد  هل املكتدب املعدين، بوصدفه اترخي التسدجيل اذلي ل يكدون 

  فعىل سبيل املثال، وبناء عىل القانون اذلي ينطبق ابلفعلالعالمة يف جسهل  ابلرضورة التارخي اذلي جسل فيه املكتب
ذا اسدتند الطلدب  يداع فا ن ذ  التدارخي هدو اذلي يتعدني ذكدره  وا  ذا جسلت عالمة بتارخي ال  عىل املكتب املذكور، ا 

نه ل يتعني ذكر  التسجيل ل ن ذ  قد  رمق الطلب اذلي ترتب عليهادلويل ا ىل تسجيل أ جري دلى مكتب املنشأ ، فا 
 حيدث لبسا م  الطلب ال سايس  

يدداع  ول جيدوز أ ن  الطلب ال سايسوجيب أ ن يتضمن  7 29 ()ب(5)9القاعدة  املودع دلى مكتب املنشأ  رمق الطلدب واترخي ال 
ذا نن الطلب ادلويل خيض  للربوتوكول حرصا  ل ا   يتضمن الطلب ال سايس هذه البياانت ا 

ذا وجد  7 30  أ كرث من تسدجيل أ سدايس واحدد أ و أ كدرث مدن طلدب أ سدايس واحدد، ونن احلدزي املتداح لدري وا 
نه مناسب لبيان نفة ال رقام والتوارخي، يتعني )ما مل تس تخدم اس امترة أ عدها املدودع( بيدان تدكل الديت حتمدل أ قددم  فا 

 ما بقي مهنا يف ورقة تمكيلية  ويذكر 5التوارخي يف البند 

ولوية: املطالبة 6البند    ابل 

يداع سابق بناء عدىل املدادة  7 31 (2)4املادة  يدداع  4جيوز املطالبة بأ ولوية ا  مدن اتفاقيدة ابريدس  وعدادة مدا يكدون ذ  ال 
 السابق الطلب ال سايس أ و الطلب اذلي ترتب عليه التسجيل ال سايس  بيد أ نه جيوز أ ن يكون أ يضا:

آخر قدم يف بدل طرف يف اتفاقية ابريس أ   - ن طلبا أ  مل تكنو يف دوةل عضو يف منظمة التجارة العاملية وا 
 ؛1هذه ال خرية طرفا يف اتفاقية ابريس

 ويعدادلطلبا أ ودع بناء عىل معاهدة ثنائية أ و متعددة ال طدراف أ برمدت بدني بددلان احتداد ابريدس،  وأ   -

                                                           
 
ىل أ ن أ عضاء منظمة التجارة العا 1 ( من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية 1)2ملية ملزمون بناء عىل املادة يرج  ذ  ا 

من اتفاقية ابريس  بيد أ ن أ عضاء احتاد مدريد اذلين ليسوا أ عضاء يف  4املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( ابلمتثال للامدة 
آاثر املطالبة ابل ولوية اليت  تستند ا ىل طلب أ ودع يف دوةل عضو يف منظمة منظمة التجارة العاملية، لري ملزمني ابلعرتاف بأ

ل فا ن  التجارة العاملية وليست طرفا يف اتفاقية ابريس  ولكن، يتعني عىل مكتب املنشأ  عدم رفض نقل مثل تكل املطالبة وا 
رتاف ابملطالبة ادلوةل املعّينة اليت تكون عضوا يف منظمة التجارة العاملية لن تمتكن من الوفاء ابلزتاماهتا املتعلقة ابلع

 ابل ولوية 
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يداعا وطنيا عادا   2ا 
ذا جددرت املطالبددة ابل ولويددة، وجدد 7 32 "4()أ ("4)9القاعدة  طلددب  أ و ال قلميددي اذلي أ ودع دليدده البيددان امس املكتددب الددوطين بوا 

يداع السابق ورمق الطلب السابق عالوة عىل اترخي ال يداع  ن نن متوفرا(  وليست هنا  حاجة ا ىل نسخة من ال   )ا 

يداع سابق واحد ومل يكن احلزي املتاح مناسد با لبيدان نفدة  7 33  ذا طالب املودع بأ ولوية أ كرث من ا  البيداانت وا 
ذا اس تخدم املودع  املنشودة ل ا  عدىل أ ن تبدني  6تعدني أ ن تُبدني التدوارخي السدابقة يف البندد يعدها بنفسه(، اس امترة )ا 

 البياانت املتبقية يف ورقة تمكيلية 

يداع السابق بلك السل  واخلدمات املدذكورة يف الب  7 34  ذا مل يتعلق ال  مدن اسد امترة الطلدب ادلويل،  10ندد وا 
يدد6 بيان السل  واخلدمات اليت ينطبق علهيدا الطلدب السدابق يف البندد تعني ذا ذكدرت عددة ا  اعات سدابقة حتمدل   وا 

يداع  بيانتعني توارخي تختلفة،   السل  واخلدمات اليت تتعلق بلك ا 

 

 "1("2)14القاعدة 

بدأ كرث مدن سد تة أ شدهر يعترب املكتب ادلويل أ ي مطالبة بتارخي ال ولويدة تسد بق اترخي التسدجيل ادلويل و  7 35
يف السدجل ادلويل  ووفقدا  دونيد ليعم املودع ومكتب املنشأ  بذ   وابلتايل فا ن مثل ذ  التارخي ، و وأ هنا مل تكن

ذا نن اليوم ال خري من همةل الس تة أ شهر اليت تبدأ  من اترخي املطالبدة ابل ولويدة 3)(ج)4للامدة  ( من اتفاقية ابريس، ا 
ا ىل متدد همةل الس تة أ شهر فا ن تقدمي الطلبات ادلولية، كتب املنشأ  مفتوحا لس تالم الامتسات يه م هو يوم ل يكون ف 

ذا نن التسجيل ادلويل يتضمن التارخي اذلي اس تم فيه مكتب املنشدأ   التايلحد يوم العمل ال ول  يف مكتب املنشأ  ا 
ذا نن التسجيل ادلويل يتضمن التارخي  اذلي اس تم فيده املكتدب ادلويل الطلدب ادلويل الالامتس املذكور؛ وابملثل، ا 

آخر يوم من همةل الس تة أ شهر هو يوم همةل فا ن للجمهور،  ايكون فيه املكتب ادلويل مفتوح ل أ و اترخيا لحقا، ونن أ
يف املكتدب ادلويل  )وفدامي يتعلدق بتدارخي التسدجيل ادلويل، انظدر  التدايلا ىل حد يوم العمل ال ول متدد الس تة أ شهر 

 ( 12 6ا ىل  12 1من الفقرات  -2-بزء اجل

، يؤرخ التسجيل ادلويل بعد التارخي اذلي اس تم 12 6ا ىل  12 3من  الفقرات -2-ب  اجلزءوكام ورد يف 6 37 "1("2)14القاعدة 
ذا ترتدب عدىل ذ  فيه مكتب املنشأ  الطلب ادلويل بسبب بعض العيدوب أ و بسدبب حدال أ ن يدؤرخ ت التدأ خر  وا 

 يددونيل بعد أ كرث من س تة أ شهر من اترخي أ ية مطالبة ابل ولوية، فا ن املطالبة ابل ولوية سد تنتفي ولدن التسجيل ادلو
 املكتب ادلويل أ ية بياانت فامي يتعلق ابل ولوية 

 : العالمة7البند  

دراج صورة مس تنسخة عن العالمدة يف  7 37 "5()أ ("4)9القاعدة  يتعدنّي أ ن تكدون   و يف الاسد امترة 7مدن البندد  )أ ( اخلاندةجيب ا 
( للعالمة  وجيب أ ن تكون هدذه الصدورة فوتوغرافيةالنسخة )ومن مضهنا ال النسخة عبارة عن رمس بياين ثنايئ ال بعاد 

ذا نندت  املس تنسخة مطابقة للعالمة كام تبدو يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سدايس  وعدىل وجده اخلصدوص، ا 
أ ن تكدون الصدورة  وجدبو الطلدب ال سدايس ابللدونني ال سدود وال بديض، العالمة الواردة يف التسجيل ال سدايس أ  

ذا نندت العالمدة ال ساسد ية ابل لدوان، و املس تنسخة املدرجة يف ال طار ابللونني ال سود وال بيض كذ    أ ن  وجدبا 
 ابل لوان أ يضا  اخلانة  هتكون الصورة املس تنسخة املدرجة يف هذ

 وهو احلجدم العدادي لنرشد مس 8 × مس 8يف هذا البند من اس امترة الطلب ال طارات املدرجة  جحمويبلغ  7 38 
ذا اسد تخدم املدودع اسد امترة أ عددها بنفسده، الويبو للعالمات ادلوليدة جريدةعالمة يف  تكدون الصدورة  وجدب أ ن  وا 
ذا   وابل ضدافة ا ىل ذ مس 8 × مس 8جيب أ ل يتعددى جحمهدا  تنسخة للعالمة حبجم يناسب ال طار، أ ي أ نهاملس   ، ا 

                                                           
 
ابل ولوية الواردة يف  اتساس، يقيد املكتب ادلويل املطالب( من اتفاقية ابريس  وعىل هذا ال  2أ )4ويرج  ذ  ا ىل املادة   2

 للحصول عىل العالمة التجارية لالحتاد ال ورويب  مكتب الاحتاد ال ورويب للملكية الفكريةالطلبات املودعة دلى 
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أ ن تدددرج الصددوراتن  وجددب، -2-ب اجلددزء مددن 7 43املددودع صددورتني مس تنسددختني للعالمددة، وفقددا للفقددرة  قدددم
 املس تنسختان يف الصفتة ذاهتا 

وجيب أ ن تكون الصدورة املس تنسدخة )الصدور املس تنسدخة( نفيدة الوضدوح ل غدراض التددوين والنرشد  7 39 
ذا نن ال    يعترب الطلب ادلويل تخالفا لل صول  ملكتب ادلويل مر خالف ذ ، فا ن اوال خطار  وا 

لصداقها أ و  كتابةوجيوز  7 40   اس تنسداخهاالصورة املس تنسخة )الصور املس تنسخة( ابلآةل الاكتبة أ و طبعها أ و ا 
بأ ي وسائل أ خرى تتوقف عىل ما خيتاره املودع وحسدب مدا يقدرره مكتدب املنشدأ   ومبدا أ ن الصدورة املسد تخدمة يف 

ابلشدلك اذلي وردت  اجلريدةفا ن العالمة تنرش يف اس تنسخت بواسطة املسح الضويئ لس امترة الطلب، النرش قد 
فدا ن ذ  مدا سد يظهر يف ، ابلآةل الاكتبدة حفسدب عدىل الاسد امترةمكتوبدة ا ذا ننت العالمة ف عليه يف الاس امترة متاما 

  اجلريدة

 )أ (9 البندت  ا   

 

 )ب(9 البندت  ا   

ذا أ رسل ال 7 41 رسدال الصدفتة ال صدلية مدن الاسد امترة الرمسيدة الديت  وجبطلب بواسطة الفاكس، وا  أ يضدا ا 
رسدال الصدفتة املدذكورة حفسدبوردت فهيا الصورة املس تنسخة للعالمدة ا ىل املكتدب ادلويل   ل جيدب أ  و  ،ويتعدني ا 

ذ قد  يرسل لطلب ال سايس أ و وجيب أ ن تتضمن الصفتة بياانت نفية )رمق ا طلب جديد  يظن أ نهالطلب ابلاكمل ا 
ن مدن حتديدد الطلدب ادلويل؛ وجيدب ب الوارد يف الطلدب ادلويل( للدمتكالتسجيل ال سايس أ و الرمق ال شاري للمكت

رسال تأ كيد ابس تالم التبليغ بواسطة الفاكس، يذكّر املكتب ادلويل املكتب املكتب عىل أ ن يوق   الصفتة أ يضا  وعند ا 
رسال الصفتة ال   صلية اليت وردت فهيدا العالمدة  ول يرشدع املكتدب ادلويل يف حفدص الطلدب اذلي أ رسهل برضورة ا 

ىل أ ن  حىت يس تم ال صل أ و حىت متر همةل شهر منذ اس تالم الوثيقة ابلفاكس م  ال خذ ابلتارخي ال س بق  ويعود ذ  ا 
ذا اس تم صورة مس تنسخة وا ة للعالمة ل ا    وابلتايل، يتعدني املكتب ادلويل ل يس تطي  اكتشاف بعض اخملالفات ا 

رساهل يف اليوم ذاته اذلي يرسل فيه الفداكس(  رسال ال صل دون تأ خري )ويفضل ا  عىل مكتب املنشأ  أ ن حيرص عىل ا 
 هبدف جتنب هذه الآاثر السلبية ابلنس بة ا ىل املودع  

 أ نواع خاصة من العالمات 

ذا ننت العالمة من النوع لري املأ لوف )مثل العالمة ثالثي 7 42  نه ة ال بعاد أ و العالمة الصوتية(، ا  يتعدني أ ن فا 
يف الطلدب ال سدايس أ و  متاما  للدرمس البيداين للعالمدة الدوارد مطابقة )أ ( اخلانةتكون الصورة املس تنسخة املدرجة يف 

ذا ننت صورة العالمة الواردة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس عبارة عدن منظدور  التسجيل ال سايس  وا 
صدوتية، فدا ن ذ  مدا يتعدني أ ن لعالمة  أ و وصف كتايب تقليدي تدوين موس يقية ثالثية ال بعاد أ و عبارة عن لعالم
طدار البندد 7املندرج حتت البند  )أ ( اخلانةيرد يف  دراج أ ي وصدف ا ضدايف للشدلك البيداين للعالمدة يف ا   9  ويتعني ا 
ال بعاد  ثالثية)من قبيل عينات لعالمات  العالماتتكل   وأ ما ال شاكل لري البيانية ل 7 53 الفقرة -2-باجلزء )انظر 

دراهجا   أ و تسجيالت لعالمات صوتية( فال جيب ا 

لوان   التسجيل ادلويل ابل 

 (3)3املادة 

 "7()أ ("4)9القاعدة 

ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة وننت الصدورة املس تنسدخة للعالمدة الدواردة يف التسدجيل  7 43 ا 
ابللونني ال سود وال بيض )ل ن مكتب املنشأ  مل ينص عىل التسجيل أ و النرش ابل لوان، عىل سدبيل املثدال(  ال سايس
دراج صورة مس تنسدخة للعالمدة ابل لدوان يف  وجب ا ىل جاندب الصدورة املس تنسدخة ابللدونني ال سدود  )ب( اخلاندةا 

ل تعني تر   )أ ( اخلانةوال بيض املدرجة يف   فارلا  )ب( اخلانةوا 
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 املعياريةاخلصائص  

ذا رغب املودع يف أ ن تعترب العالمة عالمة  7 44 "6()أ ("4)9القاعدة  نه ، ابل حرف العاديةا  )ج(   اخلانةيتعني أ ن يض  عالمة يف فا 
"العالمدة اللفظيدة" الديت تقابلهدا العالمدة اصطالح بدـ يف بعض البدلان ما يسم  الواردت بأ حرف عادية يهالعالمة و 

تمتت  حبريدة حتديدد الآاثر  احيث أ هن قانوان   وهذا ال عالن ل يلزم مكتب الطرف املتعاقد املعني أ و حمامكه "التصويرية" 

ن وجدت( املرتتبة عن مثل ذ  ال عالن يف أ راضهيا  وجيو  أ ن العالمة ليسدت ز لها عىل وجه اخلصوص، أ ن تعترب )ا 
ذا ننت تشمل عنا  مثل احلرنت اليت معياريةذات خصائص  يف اللغة )اللغات( املس تخدمة يف  معياريةل تعترب  ا 

 أ رايض ذ  الطرف املتعاقد 

ذا نندت العالمدة تشد متل عدىل  يف هدذا ال طدارول يتعني وض  عالمدة  7 45  عندا  عدىل خاصدة أ و  أ حدرفا 
عالن يتعلق خبصائص أ ي يشكك يف  لنتصويرية  وابلر  من أ ن املكتب ادلويل   هأ ن يدر  أ نفعىل املودع  معياريةا 

ذا اعترب  نده جيدوز هل أ ن يصددر قدرارا  معياريدةمكتب الطرف املتعاقدد املعدني أ ن العالمدة ليسدت ذات خصدائص ا  فا 
حدداهام  ن ندوع خاصدة( أ و أ   بدأ حرفوال خدرى  بدأ حرف عاديدةابلرفض حبجة أ ن التسجيل ادلويل يشمل عالمتدني )ا 

   مثال امحلاية املنشودة لري واحض

ذا ننت العالمة الواردة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس  7 46 اثنيا"7()أ ("4)9القاعدة  أ و تشدكيةل واحد لون  تتكون منوا 
نه من ال لوان،   ول يؤثر ذ  عىل جواز رفض الطدرف املتعاقدد ال طار املناسببوض  عالمة يف  يتعني بيان ذ  فا 

 ف هبا بناء عىل قوانينه املعني منح امحلاية حبجة أ ن مثل تكل العالمات لري معرت 

لوان8البند    : املطالبة ابل 

 (3)3املادة 

 "7()أ ("4)9القاعدة 

 

 "4()ب("4)9القاعدة 

ذا طالب املودع ابللون كعنرصد ممدزي للعالمدة يف الطلدب ال سدايس أ و التسدجيل ال سدايس  7 47 نده ا  يتعدني فا 
دراج تددكل املطالبددة يف الطلددب ادلويل بوضدد  عالمددة يف  وجيددب بيددان اللددون أ و تشددكيةل ال لددوان  ملناسددب،ال طددار اا 

ابللون يف الطلب ادلويل ابلر  من أ نه ل يوجد أ ي مطلب مماثل يف التسجيل ادلويل أ يضا  ابللكامت  وجيوز املطالبة 
ذا مل   أ و الطلددب ادلويل أ ن تكددون العالمددة وجددب مطلددب مماثددل يف التسددجيل ادلويل أ و الطلددب ادلويل،  يكددنوا 
نه ال ساس ية اب ذا طالب املودع ابللون فا  للون أ و بتشكيةل ال لوان املطالب هبا يف الطلب ادلويل  ويف هناية املطاف، ا 

جيوز هل ابل ضافة ا ىل ذ ، تقدمي بيان ابللكامت بشأ ن ال جزاء الرئيس ية من العالمة اليت تمتزي بذ  اللون وذ  فامي 
 ( 7 78لفقرةا -2-ب اجلزء يتعلق بلك لون مطالب به )انظر أ يضا

 بياانت متنوعة: 9البند  

 النقل احلريف (أ  ) 

ذا ننت العالمة تتكون ةيا أ و جزئيا من حروف لري احلروف الالتينية أ و من أ رقام لري ال رقام العربية  7 48 "12()أ ("4)9القاعدة  ا 
عربية  وجيدب أ ن تمت د الكتابدة  كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أ و كتابة هذه ال رقام بأ رقام وجبأ و الرومانية، 

 حبروف لتينية م  الكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويل  

 الرتمجة )ب( 

 "3("ب()4)9القاعدة 

 

ذا ننت العالمة تتكون ةيا أ و جزئيا من ةامت ميكن ترمجهتا، 7 49 نه ا  جيوز تقدمي مثل تكل الرتمجة  وجيوز  فا 
و/أ و ابلفرنس ية و/أ و ابل س بانية بغض النظر عن لغة الطلب ادلويل  ويعد توفري الرتمجدة نلكزيية ل  أ ن تكون الرتمجة اب

املكتدب  يتحقدقلرّتمجدة  ول ابخيارا ابلنس بة ا ىل املودع وهيدف ا ىل استباق مطالبات مكتب الطرف املتعاقد املعدنّي 
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 ()ب(4)6القاعدة 

  بنفسه ل يرتمج العالمةومجة غياب الرتّ  عنادّلويل من حّصة ترمجة العالمة ول يسأ ل املودع 

 ترتمجميكن أ ن أ ن العالمة ل بيان  )ج( 

ذا  7 50  مدن  تدرتمج )أ ي أ هندا ةدامت مركّبدةميكدن أ ن املودع أ ن اللكمة أ و اللكامت الواردة يف العالمدة ل  رأ ىا 
نه ( حمض خياهل طالبدة ماكتدب الّطدرف بيان ذ  بوض  عالمة يف اخلانة املناس بة  ويقصد بذ  اسدتباق مهل جيوز فا 

 املتعاقد املعنّي ابلرّتمجة أ و ببيان يؤكّد اس تتاةل الرّتمجة 
 نوع أ و صنف خاّص من العالمات )د( 

ىل 8()أ ("4)9القاعدة  " ا 
"10" 

ذا ننت العالمة ثالثّية ال بعاد أ و عالمة صوتّية أ و عالمة جامعّية أ و عالمة رقابة أ و عالمة ضدامن، 7 51 نده ا   فا 
ذا ورد ذ  يف التّسدجيل ال سدايّس أ ويتعنّي ب  ل ا   يف يان ذ  بوض  عالمة يف اخلانة املناس بة  ول جيوز بيان ذ  ا 

 الطلب ال سايّس حفسب 

ذا تعلّق الّطلب بعالمة جامعّية أ و عالمدة رقابدة أ و عالمدة ضدامن، فدا ن تعلداميت اسد تخدام العالمدة ل  7 52  وا 
رسالها ا ىل املكتب ادّلويل بصحبة الّطلب ادّلويل  بيد أ نه جيدوز للّطدرف تُشرتط كجزء من الّطلب ادلويّل ول  يتعنّي ا 

يدداع مثدل تدكل التعلداميت  ومدن أ جدل اسدتباق صددور قدرار ابلدّرفض مدن ذ  الّطدرف  املتعاقد املعنّي أ ن يطلب ا 
حاملدا يسد تم شددهادة املتعاقدد، جيدوز للمدودع أ ن يرسددل الواثئدق املطلوبدة مبددارشة ا ىل مكتدب ذ  الّطدرف املتعاقددد 

 التّسجيل ادّلويل 

 وصف العالمة )ه( 

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

ذا نن الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سدايس يتضدمن وصدفا للعالمدة،  7 53 دراج الوصدف ذاتده يف  جدازا  ا 
ذا نن مكتب املنشأ  يقتيض ذ   وجيوز أ ن يبني ذ  الوصف  أ ن العالمة من نوع مل يرد يف قامئة املساحة املناس بة ا 

رشط أ ن  العالمدة الهولوغراميدة( مثدل 7 51 الفقدرة -2-ب اجلدزء ال نواع أ و ال صناف املدذكورة يف الاسد امترة )انظدر
ذا نن هددذا الوصددف الددوارد يف الطلددب  يكددون ذ  البيددان واردا يف الطلددب ال سددايس أ و التسددجيل ال سددايس  وا 

حترير الوصدف الدوارد يف هدذا  وجب حمررا بلغة أ خرى خالف لغة الطلب ادلويل، ال سايس أ و التسجيل ال سايس
 البند بلغة الطلب ادلويل 

دراج وصف للعالمة يف الطلب ادلويل مل يُدرج 2017نومفرب  1واعتبارا من  7 54  ، س يكون املودع قادرا عىل ا 
دراج الوصددف الددالزم لسددتيفاء أ و خيتلددف عددام ُأدرج يف الطلددب أ و التسددجيل ال سددايس  وسدد يتيح ذ  ل لمددودع ا 

متطلبات بعض ال طراف املتعاقدة مثل املتطلبات اليت تقتيض وصفا للعالمة املكونة من حمارف لري معيارية وتفدادي 
 أ شاكل الرفض املؤقت لري الرضورية 

 العنا  اللفظية يف العالمة )و( 

( مدا يعتدربه العندا  اللفظيدة 7تنسخة الدواردة يف البندد يربز املكتب ادلويل )ابلعامتد عىل الصورة املس   7 55 
وتسد تخدم يف ال خطدارات واملراسدالت  مرصدد مدريددقاعدة بياانت ال ساس ية يف العالمة  وتُدرج هذه العنا  يف 
ذا ننت العالمة ذات خصائص خاصة أ و خبط اليد، فا ن املكتب و هبدف تأ كيد التسجيل ادلويل املرتتب عىل ذ    ا 

ذا تضدمنت العالمدة جدزءا كبدريا مدن العندا  ادلويل  قد خيطئ يف قراءة اللكدامت أ و احلدروف  وعدالوة عدىل ذ ، ا 
برازهدا قدد ل تكدون وا دة  أ ي اللفظية ) ذا ننت عبارة عىل ملصق عىل سبيل املثال(، فا ن العنا  الديت يتعدني ا  ا 

يدة أ ساسد ية يف عالمتده  لدري أ ن هدذه البيداانت وعىل هذا ال ساس، قد يرغب املودع يف بيان ما يعتربه عندا  لفظ 
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ذا نن املدودع قدد وضد   حداث أ ثر قدانوين  ول يتعدني تقددمي هدذه البيداانت ا  تقدم عىل سبيل ال عالم ول يراد مهنا ا 
  ابل حرف العاديةاملتعلق  7عالمة يف خانة البند 

 التخيل عن حق (ز) 

ذا نن املودع يرغب 7 56 "5()ب("4)9القاعدة  تعدني وضد  عالمدة يف اخلاندة حاميدة أ ي عنرصد لفظدي يف العالمدة، يف التخيل عن  ا 
املناس بة وبيان العنرص أ و العنا  اليت يتخىل عن حاميهتا  والغرض من ذ  هو استباق أ ية مطالدب مدن ال طدراف 

ذا نن ذ  الدتخيل مددرجا يف  التخيلدراج ذ  اب  املتعاقدة املعينة  أ ن  وجدبادلويل،  لدبالطيف السجل ادلويل  وا 
دراج ذ    ابلنس بة ا ىل بعض ال طراف املتعاقدة املعينة حفسب   التخيليتعلق ابلتسجيل ادلويل باكمهل  فال ميكن ا 

ذا اشد متل  أ مداافتقار الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس ا ىل ذ  ال عالن ابلتخيل أ مرا همام   وليس 7 57  ا 
دراجه يف الطلدب ادلويل  ول  الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس عالن ابلتخيل فا ن ذ  ل يلزم املودع اب  عىل ا 

 املكتب ادلويل العالمة  ما أ ن يسجلعالن ابلتخيل ال  تقدمي  ميكن

 : السل  واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل10البند  

ا التسجيل ادلويل للعالمة  وجيب مجعها وفقا لل صناف جيب بيان أ سامء السل  واخلدمات اليت يطلب له 7 58 "13()أ ("4)9القاعدة 
وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أ صناف  ،املناس بة للتصنيف ادلويل للسل  واخلدمات

ابللكدامت الدواردة يف القامئدة ال جبديدة  وحيبدذ أ ن تدرد ،هذا التصنيف  وجيدب بيدان السدل  واخلددمات بلكدامت دقيقدة
   وعند الرضورة، يتعني اس تخدام ورقة تمكيلية ووض  عالمة يف اخلانة املناس بة ادلويل للتصنيف

أ ضيق نطاقا من القامئة املدرجة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل  السل  واخلدماتقامئة وجيوز أ ن تكون  7 59 
ذ  أ ن تسدد تخدم  عددينول يال سددايس  ولكندده ل جيددوز أ ن تكددون أ وسدد  نطاقددا أ و تشددمل سددلعا وخدددمات تختلفددة  

جيب أ ن تكون املصطلتات املس تخدمة يف الطلدب ادلويل معدادةل للمصدطلتات املسد تخدمة بل املصطلتات ذاهتا؛ 
 يف التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس أ و مضن نطاقها 

مات املنشدأ  مدن أ ن نفدة السدل  واخلددمات املدرجدة يف القامئدة مشدموةل ابلسدل  واخلدد أ ن يتحققوجيب  7 60 
ليدده يف يك يددمتكن مددنالددواردة يف الطلددب ال سددايس أ و التسددجيل ال سددايس  صدددار ال عددالن املشددار ا   -2-ب اجلددزء ا 

دراج السل  واخلدمات 7 78 الفقرة هبدف جتنب  وامجل  بيهنا  ويتعني عىل املكتب أ يضا التحقق من حصة التصنيف وا 
خطاره بأ ية تخالفة يف هذا ال  (  9 13ا ىل  9 3من الفقرات  -2-ب اجلزء صدد )انظرالتجاء املكتب ادلويل ا ىل ا 

واحدد أ و أ كدرث مدن  طدرف لقامئة السدل  واخلددمات ابلنسد بة ا ىل حرصاوجيوز أ ن يتضمن الطلب ادلويل  7 61 "13("أ  ()4)9القاعدة 
ا  ابلنسد بة تختلفداحلرصد وجيوز أ ن يكدون )ب(  10ويتعني بيان مثل ذ  احلرص يف البند ال طراف املتعاقدة املعّينة  

ىل  ه رمس واذلي يدف  عنعني املتعاقد امل طرف ال  ويؤخذ احلرص بعني الاعتبار ابلنس بة ا ىل ال طراف املتعاقدة اخملتلفةا 
فردي عند حساب مبلغ ذ  الرمس  ويف املقابل، فا ن احلرص ل يدؤثر عدىل الرسدوم ال ضدافية املسد تحَقة لدّلفد   ويف 

فدا ن السدل  واخلددمات املدذكورة يف البندد  ،لنس بة ا ىل نفة ال طراف املتعاقددة املعيندةاحلاةل اليت يُلمتس فهيا احلرص اب
 )أ ( تدرج يف التّسجيل ادّلويل وجيوز أ ن تكون حمّل تعيني لحق 10

ة أ و الفرنسد ية أ و ال سد بانية، حسدب احلدال، لقامئدالانلكزييدة وجيوز أ ن تُرفق ابلطلب ادلويل ترمجدة ا ىل  7 62 ()أ (4)6القاعدة 
 -2-ب اجلدزء السل  واخلدمات  ور  أ ن املكتب ادلويل لري ملدزم بقبدول مثدل تدكل الرتمجدة كرتمجدة حصيتدة )انظدر

ل أ  16 2 الفقرة ذا ننت القامئة الواردة يف الطلب ق من أ هنا تعرب عن نواا املودع هنا قد تساعده يف التحق(، ا  ل س امي ا 
 أ و الفرنس ية أ و ال س بانية  الانلكزيية ف ال سايس أ و التسجيل ال سايس حمررة بلغة خال
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 : ال طراف املتعاقدة املعينة11البند  

يتعني بيان ادلول أ و املنظامت اليت ينشد املودع حامية العالمة فهيا بوض  عالمة يف اخلاانت املناس بة مدن  7 63 "15()أ ("4)9القاعدة 
ذا اس تخ11البند    أ ن يكتب أ سامء ال طراف املتعاقدة املراد تعييهنا  تعنيدم املودع اس امترة أ عدها بنفسه،   وا 

الاس امترة الرمسية بسدبب مصدادقته أ و انضداممه ا ىل  يفوجيوز كتابة امس طرف متعاقد مل ختصص هل خانة  7 64 
 التفاق أ و الربوتوكول بعد طب  الاس امترة، رشيطة دخول املصادقة أ و الانضامم حزي النفاذ 

ذا صددادقت دوةل 7 65  ليدده ومل يدددخل  الددنص أ و منظمددة معّينددة عددىل وا  املصددادقة أ و  قددراراملعددين أ و انضددمت ا 
نه الانضامم حزي النفاذ بعد،  ، جيدوز جيوز ملكتب املنشأ  أ ن يلغدي التعيدني وأ ن يعدم املدودع بدذ ؛ وبددل مدن ذ فا 
لغاء التعيني أ و يفضل وض  الالامتس جانبا واع  هلللمكتب أ ن يسأ ل املودع  يف اترخي دخدول  ه متسلامتبار يرغب يف ا 

 املصادقة أ و الانضامم حزي النفاذ 

)التفداق أ و الربوتوكدول( بوصدفها  ابذلاتمعاهددة املنظامت ال طراف يف  وأ  ادلول  سوىول جيوز تعيني  7 66 
ذا ننت ادلوةل أ و املنظمة اليت يعّيهنا املودع  أ طرافا متعاقدة يكون مكتهبا مكتب املنشأ   وا 

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

أ و دوةل طرفدا يف التفداق وحدده ونن الطددرف املتعاقدد اذلي يكدون مكتبدده مكتدب املنشدأ ، طرفددا يف  -
 الربوتوكول وحده، 

 أ و مل تكن طرفا سواء يف التفاق أ و الربوتوكول، -

 ويل يعترب التعيينات أ هنا مل تكن ويعم املودع بذ  فا ن املكتب ادل

ذا نن   (اورويب معيّنالاحتاد ال   بيان لغة اثنية )ا 

ذا نن 7 67 "2()ز("5)9القاعدة  بيدان لغدة معدل اثنيدة ملكتدب تدكل عدىل املدودع وجدب ، يف طلدب دويل ناالاحتاد ال ورويب معيّ  ا 
كتدب اللغة املبينة من بني اللغات الرمسية اسدس مل  اختيار  وجيب طلب ادلويلاملنظمة املتعاقدة، ابل ضافة ا ىل لغة ال
الاحتاد والفرنس ية وال ملانية وال يطالية وال س بانية  وفامي يتعلق بتعيني نلكزيية ل  اويه  الاحتاد ال ورويب للملكية الفكرية

  37 9الفقرة  -2-ب اجلزء الاطالع عىل ميكنلحقا،  ال ورويب

الاحتاد كتب مل لغاء ال  عرتاض و الاغري دعوى الطراف ال  هبا  تقدمتس تخدم هذه اللغة الثانية حرصا ةغة و  7 68 
  ال ورويب للملكية الفكرية

ذا نن 7 69  ومل يرد بيان لغة اثنية أ و نن لري حصيح فا ن ذ  ل مين  املكتب ادلويل  الاحتاد ال ورويب معّينا وا 
خطار من امليض قدما ابلتسجيل ادل بذ   ويف هدذه احلداةل، يرسدل الاحتاد ال ورويب للملكية الفكرية مكتب ويل وا 

خطدارا ابلدرفض  الاحتاد ال ورويب للملكية الفكريةمكتب  صداحب املؤقدت يسدتند ا ىل هدذا السدبب، ويتعدني عدىل ا 
 أ س باب هذا الرفض أ مام املكتب املذكور مبارشة  اس تدرا التسجيل 

ذ  قدمية )ا   (ُمعينا ال ورويب الاحتادا ننت املطالبة ابل 

حددى ادلول سدجةل امل عالمدة الجيدوز لصداحب ، لعالمات التجاريدةالاحتاد ال ورويب لبناء عىل نظام  7 70 "1()ز("5)9القاعدة  يف ا 
لهيدا، الاحتداد ال ورويبال عضاء يف  الاحتداد ال ورويب مكتدب يدودع طلبدا لتسدجيل عالمدة ممداثةل دلى  أ و ابلنسد بة ا 
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ابلنس بة ا ىل السل  واخلدمات اليت تغطهيدا العالمدة السدابقة، املطالبدة بأ قدميدة تدكل العالمدة السدابقة  ة الفكريةللملكي
ذا ما ختىل صاحب العالمة التجاريدة نس بة ا ىل ادلول ال عضاء املعنية  ابل  ويمتثل ال ثر املرتتب عىل املطالبة ابل قدمية ا 

بطلها، يف اس مترار متتعه ابحلقوق ذاهتا كام لو ننت العالمة السابقة ل تدزال عن العالمة السابقة أ و أ   لالحتاد ال ورويب
 مسجةل 

ال ورويب بندداء عددىل  الاحتددادوجيددب عددىل املددودعني الددراغبني يف املطالبددة ابل قدميددة ابلنسدد بة ا ىل تعيددني  7 71 4ت  ا   املادة 
 ترفق ابس امترة الطلب ادلويل: (MM17) منفصةلبروتوكول مدريد، بيان العنا  التالية يف اس امترة رمسية 

لهيا -  ،لك دوةل عضو مت تسجيل العالمة السابقة فهيا أ و ابلنس بة ا 

  التسجيل،التارخي اذلي بدأ  فيه .ان و  -

 ،ورمق التسجيل املعين -

 العالمة السابقة لها والسل  واخلدمات اليت جسلت  -

ال قدمية وتختلف ال جراءات املرتتبة عدىل مثدل تدكل املطالدب  وفامي يتعلق مبعاجلة املكتب ادلويل ملطالب 7 72 
لغاء(، انظر ب   101 4ا ىل  101 1  قرات منالف -2-)مثل السحب أ و الرفض أ و ال 

عالن النية عىل اس تعامل العالمة   ا 

ذا أ خطر طرف متعاقد معني بناء عىل الربوتوكول، املددير العدام  7 73 ()و(5)9القاعدة  ( بأ نده يلدمتس 2)7لقاعددة وفقدا لللويبدو ا 
عالن النية عىل اس تعامل  أ ن يُرفق هذا ال عدالن ابلطلدب ادلويل  وجيدب أ ن  عليه تعنيالعالمة عىل اس امترة منفصةل ا 

ضافية يطلهبا ذ  الطرف املتعاقد فامي خيص اللغة أ و توقي  ال عالن  فقد يشدرتط الطدرف  ميتثل املودع ل ية رشوط ا 
 ق  املودع ال عالن بنفسه أ ن يو  بوجه خاصاملتعاقد 

عالن النية عىل اس تعامل العالمة بناء عىل القاعدة  7 74  ذا نن الطرف املتعاقد يشرتط ا  ( ولكدن بددون 2)7وا 
دراج ال عالن يف اس امترة منفصةل،  نه ل تكوناملطالبة اب  هنا  أ ي وورة للقيام بأ ي ا جراء خاص حيث أ ن البيان  فا 

منا يعلن عن النية عدىل اسد تعامل الوارد يف اس امترة الطلب ا دلويل يُبني أ ن املودع عندما يعني ذ  الطرف املتعاقد، ا 
أ و أ هنا ستس تعمل مبوافقدة منده يف أ رايض ذ  الطدرف املتعاقدد ابلنسد بة ا ىل السدل  واخلددمات الديت بنفسه العالمة 

 يغطهيا الطلب ادلويل 

 : توقي  املودع أ و وكيهل12البند  

 ل هيدغجيوز ملكتب املنشأ  أ ن يطالب املودع أ و وكديهل بتوقيد  الطلدب ادلويل أ و أ ن يسدمح هلدام بدذ   و 7 75 (()ب2)9القاعدة 
   12املكتب ادلويل ابنتفاء التوقي  يف البند 

 7 البندت  ا   

 "2)أ ("11 البندت  ا  

الشدخص بيدان امس ا ىل  ةحاجد  ويف هدذه احلداةل، ل خبامَت  املودع أ و وكيهل وجيوز أ ن يس تعاض عن توقي  7 76
طريقدة يسد تعاض عدن التوقيد  ب ، جيوز أ نلتبليغات ال لكرتونيةوفامي يتعلق اب ابحلروف  الطبيعي اذلي اس تخدم خامته
 تعريف حيددها املكتب ادلويل 

 : تصديق مكتب املنشأ  وتوقيعه13البند  

 ()ب(2)9القاعدة 

 "1"()د(5)9القاعدة 

التارخي اذلي اسد تم فيده الامتسدا بتقددمي  يصدق عىلعىل الطلب ادلويل وأ ن جيب أ ن يوق  مكتب املنشأ   7 77
 هدذا ((  ويعتدرب8 4و 8 2الفقرتني  -2-باجلزء الطلب ادلويل )أ و التارخي اذلي يفرتض أ نه تسم فيه الطلب )انظر 

يصددق ب أ ن (  وجيد12 1الفقدرة  -2-اجلزء بمن حيث املبدأ  اترخي التسجيل ادلويل )انظر يصبح التارخي همام ل نه 
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 العالقة القامئة بني الطلب ادلويل والتسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس   عنالوقائ  بعض  عىلكتب املنشأ  أ يضا م 

 "2()د("5)9القاعدة 

 8القاعدة 

 "4()د("5)9القاعدة 

 القاعدة
"، 9"-")اثنيا(7"(أ  ()4)9 
 "3()د("5)

 

 

 

 "5()د("5)9القاعدة 

 

 

 "6()د("5)9القاعدة 

 

 

عالان من مكتب املنشأ  يؤكد ما ييل: 13وجيب أ ن يتضمن البند  7 78  من اس امترة الطلب ا 

أ ن مودع التسجيل ادلويل هو ذاته صاحب التسدجيل ال سدايس أ و املدودع الدوارد امسده يف  )أ (
ذا أ ودع عدة مودعني طلبا دوليدا معدا، 5الطلب ال سايس املذكور يف البند   أ حصداب امعدا أ يضد يكوندواأ ن  وجدب  وا 

 التسجيل ال سايس أ و أ ن يكونوا مودعي الطلب ال سايس؛

يه ذاهتدا العالمدة املبيندة يف التسدجيل ال سدايس أ و الطلدب  7وأ ن العالمة املبينة يف البندد  )ب(
جراء تعديل عىل العالمة )سواء أ ثناء مرحةل تقدمي الطلدب أ و 5ال سايس الوارد يف البند  ذا مسح مكتب املنشأ  اب  ؛ وا 

عدالن رشيطددة أ ن تكدون العالمددة حمدل الطلدب ادلويل يه العالمددة ذاهتدا الددواردة يف  جددازالتسدجيل( بعدد  ا صددار ا 
 دق مكتب املنشأ  عىل الطلب ادلويل؛التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس عندما يص

، وأ ن البيدداانت نفسددها واردة أ يضددا يف حددد البيدداانت التاليددةأ   هوردت فيدد ويلالطلددب ادل وأ ن )ج(
 :يل ال سايس أ و الطلب ال سايسالتسج 

 عبارة عن لون أ و تشكيةل من ال لوانبيان بأ ن العالمة  -

بيان بأ ن العالمة يه عالمة ثالثية ال بعاد أ و عالمة صوتية أ و عالمدة جامعيدة أ و عالمدة  -
 تصديق أ و عالمة ضامن؛

 )عدىل أ ن يكدون مدن املفهدوم أ ن أ ي وصدف يدرد يف الطلدب ابللكدامت للعالمةووصف  -
 ؛ادلويل جيب أ ن حيرر بلغة الطلب ادلويل(

يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممدزي للعالمدة  ادلويلاملطالبة يه ذاهتا الواردة يف الطلب  وأ ن )د(
أ و أ ن العالمة الواردة يف الطلب ال سدايس أ و التسدجيل ال سدايس يه  يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس،

ةل ال لوان املطالب هبا يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممدزي للعالمدة يف الطلدب ادلويل مدن يف الواق  ابللون أ و بتشكي
 لري أ ن تكون حمل مطالبة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس؛

وأ ن السددل  واخلدددمات املبينددة يف الطلددب ادلويل تشددملها قامئددة السددل  واخلدددمات الددواردة يف  (ه)
ال سايس عند تصديق مكتب املنشأ  عىل الطلب ادلويل؛ أ ي أ نده جيدب أ ن تدرد نفدة الطلب ال سايس أ و التسجيل 

السل  واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل سواء يف القامئة الواردة يف التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس أ و جيب 
الدواردة يف الطلدب ادلويل يف تكل القامئة؛ وجيوز أ ن تكون قامئة السل  واخلدمات  يردأ ن تندرج مضن مصطلح أ وس  

 أ ضيق نطاقا من القامئة الواردة يف التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس 

ذا استند الطلب ادلويل ا ىل 7 79 (ه()5)9القاعدة  عدة طلبات أ ساس ية أ و تسجيالت  طلبني أ و تسجيلني أ ساس يني أ و ا ىل وا 
ليه ،أ ساس ية نه ل جيوز ا صدار ال عالن املشار ا  ذا ننت البياانت ا   سابقا   فا  يف الفقرات الفرعية )أ ( و)ب( الواردة ل ا 

تنطبق عىل لك طلب من هذه الطلبات  وفامي يتعلق ابلبيان الوارد يف  -2-من اجلزء ب 7 78و)ج( و)د( يف الفقرة 
الطلب (، جيوز أ ن يصدر مكتب املنشأ  هذا ال عالن رشيطة أ ن تشمل السل  واخلدمات الواردة يف هالفقرة الفرعية )

التسدجيل ال سدايس )التسدجيالت ال ساسد ية( السدل  واخلددمات الدواردة يف  يف ال سايس )الطلبات ال ساس ية( أ و
 الطلب ادلويل 

 ()ب(2)9القاعدة 
 7 البندت  ا   

الطلب ادلويل  وجيوز أ ن يكون التوقي  خبط اليد أ و مطبوعا أ و تختوما  عىل وجيب أ ن يوق  مكتب املنشأ   7 80
بيان امس الشخص الطبيعي املسد تعمل  يس تلزم ال مرس تعاضة عن التوقي  خبغ  ويف مثل هذه احلاةل، ل أ و جيوز الا

منا يتأ كد فقط من وجودها  ويكفي أ ل تكون خاندة خمته ابل حرف   ول يتحقق املكتب ادلويل من حصة التوقيعات؛ وا 
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ي  مس توىف؛ فاخلانة الفارلة يه وحدها اليت سد تؤدي التوقي  يف الاس امترة فارلة ليعترب املكتب ادلويل أ ن رشط التوق 
ذا ُحول الطلب ا ىل املكتب ادلويل ابلوسائل ال لكرتونية، ا ىل تخالفة   نه وا  يس تعاض عدن التوقيد  بطريقدة للتعريدف فا 

 تفق علهيا م  املكتب ادلويل  ي 

ليده  واذلي يشدريويطب  ال عالن اذلي يوقعده مكتدب املنشدأ   7 81  عدىل الاسد امترة  7 78فقدرة ال -2-ب اجلدزءا 
ذا ورد حصة عىل  دلةلالرمسية  ويعترب توقي  مكتب املنشأ  عىل الاس امترة  يف الطلب ادلويل وصدف مثال  ال عالن  وا 

ذا نن أ و  ،أ و بيان يشمهل ال عالن ولكنه لري وارد يف التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس الطلب ادلويل يضدم ا 
تسجيل ال سايس أ و الطلب ال سدايس، فدا ن املكتدب ل ميكنده القيدام بدذ   وجيدب أ ن سلعا وخدمات ل يشملها ال 

نقداصالبيدان أ و وصدف أ و ال مدثال حبددفذ  يكون )و  أ ي تناقضيطلب املكتب من املودع تصحيح  مدن قامئدة  ال 
الطلدب ا ىل سل ل ير لقامئة الواردة يف التسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس(  واب مشموةلالسل  واخلدمات لتصبح 

 ذ   حىت يغاملكتب ادلويل 

وهذا ال جراء ووري لتفادي أ يدة تخالفدات يكدون  ،ويتعني أ ن يدقق مكتب املنشأ  يف حمتوى الاس امترة 7 82 
رسدال 9 19و 9 18 الفقرتني -2-ب اجلزء مسؤول عهنا )انظر (  ول يتعدني أ ن يدؤخر هدذا ال جدراء بددون موجدب ا 

 ( 12 2 الفقرة -2-ب اجلزء يؤثر عىل اترخي التسجيل ادلويل )انظر قد  حيث أ ن التأ خريالطلب ا ىل املكتب ادلويل

 ورقة حساب الرسوم 

ىل 8 1مدن  الفقدرات -1-ب اجلدزء يتعني قراءة الفقرات التالية م  املالحظدات العامدة الدواردة يف    8 14 ا 
ىل املكتب ادلويل    بشأ ن تسديد الرسوم ا 

 جيب أ ن يُبني يف ورقة حساب الرسوم الواردة يف الاس امترة الرمسية ما ييل: 7 83 "14()أ ("4)9القاعدة 

ذن  - أ صددر  َمدن وحتديدد املكتدب ادلويل ىمن احلسداب املفتدوح دل ةمبلغ الرسوم املطلوب ابقتطاعا 
 التعلاميت؛ 

  دف وَمن ي طريقة ادلف املدفوعة و  مبلغ الرسوم أ و -

 الرسوم املس تحقة 

يداع طلب دويل الرسوم  7 84  أ و أ كدرث  واحدد الرمس ال سدايس ورمس تمكدييل أ و فدردييه املس تحقة مقابل ا 
أ و أ كرث حبسب عدد أ صناف السل  واخلدمات اليت يشملها  واحد رمس ا ضايفرمبا حبسب ال طراف املتعاقدة املعينة و 

 الطلب 

طلدب التوكدول عدىل أ ن الرسدوم املسد تحقة مقابدل ( مدن الربو2)8( من التفاق واملدادة 2)8وتنص املادة  7 85 (2)8املادة 
 ويل تشمل ما يأ ي:ادل

 رسام أ ساس يا؛ -

 لك طرف متعاقد معني؛عن ورسام تمكيليا  -

ضافيا عن لك صنف من السل  واخلدمات بعد الصنف الثالث  -  ورسام ا 

املتعاقد أ ن يعلدن أ نده يرغدب يف تسدم ( من الربوتوكول عىل أ نه جيوز للطرف 7)8املادة  وم  ذ ، تنص 7 86 (7)8  املادة ب
يراد النامج عن الرسوم التمكيلية ()ب( 1)سادسا()9ال ضافية  لري أ ن املادة و  رمس فردي بدل من تسم نصيب من ال 

 يف مدا يتعلدق ابلعالقدات املتبدادةل بدني ال طدراف املتعاقددة يف لك مدن( 7)8تبطل ال عالن الصادر بناء عدىل املدادة 
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يف التفاق والربوتوكدول ونن الطدرف  ا  ا ذا نن الطرف املتعاقد املعني اذلي أ صدر ال عالن طرففوتوكول  التفاق والرب 
نه ، النصني أ يضاطرفا يف  اقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ  املتع  ()ب( )انظدر1))سادسدا(9يرتتدب عدىل املدادة فا 
 وليس الرمس الفردي دف  الرسوم ال ضافية والتمكيلية  وجوب (4 21 الفقرة -أ   اجلزء

 

 

 (3)34القاعدة 

وجيوز أ ن يطالب الطرف املتعاقد اذلي يشرتط رسام فردا أ ن يقّسم الرمس ا ىل قسطني، يُسددد القسدط  7 87
يداع الطلدب ادلويل ويُسددد القسدط الثداين يف اترخي لحدق حُيددد وفقدا للقدانون املطبدق يف أ رايض  ال ول منه عند ا 

ومن حيث املامرسة، يُسدد القسط الثداين عنددما يكدون املكتدب املعدين مقتنعدا بدأ ن العالمدة الطرف املتعاقد املعين  
تسدجيل الطلدب ممداثال  لتسدديد رمس مؤهةل للحامية  وبعبارة أ خرى، يعد تسديد القسط الثداين مدن الدرمس الفدردي 

يداع الطلب ادلويل، يمتثل ال ثر العميل الوحيد املرتتب عىل  هذا الرشط يف أ ن املبلغ املس تحق الوطين  ويف مرحةل ا 
املكتدب خيطدر مسد تحقا  القسدط الثداين مدن الدرمس يصدبح لدلف  يساوي القسط ال ول من الرمس الفدردي  وعنددما 

ذا مل يسّدد صاحب التسجيل القسط الثاين من  صاحب التسجيل ادلويل بذ  ادلويل  الرمس الفردي يف غضون وا 
خطددار املكتددب ا دلويل، يشددطب املكتددب ادلويل التسددجيل ادلويل يف السددجل ادلويل فددامي خيددص املهددةل املددّددة يف ا 

 الطرف املتعاقد املعين وخيطر صاحب التسجيل والطرف املتعاقد بذ  

ماكن املودع اذلي )اثنيا(7 87 )اثنيا(5القاعدة    يتقيّد ابملهمةل املّددة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةلمل واب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، تسدديد الدرمس املسد تحق والدرمس غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّدد هبدا  
، الفقدرات مدن 1- ال جدراءات، انظدر اجلدزء باخلاص مبواصةل ال جراءات  وملزيد من التفاصديل عدن تددبري مواصدةل

  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6

جياز: و  7 88   فامي ييل الرسوم املس تحقة مقابل الطلب ادلويل اب 

 الرمس ال سايس؛ -

عدددالن ذا الصدددةل  - والدددرمس الفدددردي ابلنسددد بة ا ىل تعيدددني لك طدددرف متعاقدددد معدددني أ صددددر ال 
ذا نن ذ  الطدرف املتعاقدد املعدني دوةل ( ومعني7 86الفقرة - 2 - ب اجلزء )انظر  بناء عىل الربوتوكدول ابسد تئناء ا 

ملزتمة )أ يضا( ابلتفاق ونن مكتب املنشأ  مكتب دوةل ملزتمة )أ يضا( ابلتفاق )جيب دف  رمس تمكدييل ابلنسد بة ا ىل 
 مثل ذ  التعيني(؛

 فردي؛ورمس تمكييل ابلنس بة ا ىل لك طرف متعاقد معني ل يدف  هل أ ي رمس  -

ذا ننت لك ال طدراف و ورمس ا ضايف ابلنس بة ا ىل لك صنف من السل  واخلدمات بعد الصنف الثالث؛  - ا 
لهيا   املتعاقدة املعينة حتّصل عهنا الرسوم الفردية فا ن الرمس ال ضايف ل يطالب به ابلنس بة ا 

ىل أ ن مبلدغ الرس جدولوقد أ درجت مبالغ الرسوم ال ساس ية والتمكيلية وال ضافية يف  7 89  وم  وجتدر ال شارة ا 
ذا ننت الصورة املس تنسخة للعالمة أ و ا حدى هدذه  يداع العالمة ابللون من عدمه؛ وا  الرمس ال سايس يتوقف عىل ا 

مبدالغ الرسدوم الفرديدة  وتدردتسدديد رمس أ عدىل   وجدب(  43.7الفقرة -2-ب اجلزء )انظرابللون الصور املس تنسخة 
  ويتيح املوق  حاس بة الرسوم العالمات التجارية/نظام مدريد/الرسوم/لكرتوين حتت عنوان احلالية عىل موق  الويبو ال  

 املذكور أ يضا حاس بة رسوم تأ خذ نفة التغيريات املتعلقة بتعيني ال طراف املتعاقددة وعددد أ صدناف السدل  واخلددمات
  اف متعاقدة خاصة(من قامئة السل  واخلدمات ابلنس بة ا ىل أ طر  احلد)ومن مضهنا  بعني الاعتبار

قل منوا   ختفيض الرسوم لفائدة املودعني من البدلان ال 

قامدة يف أ حدد الدبدلان  7 90  يطالب املودعون اذلين ميلكون منشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقيدة وفعليدة أ و حمدل ا 
يودعون طلباهتم ادلولية عن و  من مواطين تكل البدلان يكونون، أ و )وفقا للقامئة اليت وضعهتا ال مم املتتدة( ال قل منوا
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٪ حفسب مدن مبلدغ الدرمس ال سدايس  10طريق مكتب العالمات التجارية يف ذ  البدل بوصفه مكتب املنشأ ، بدف  
لكدددددرتوينذ  يف جددددددول الرسدددددوم وأ درج يف حاسددددد بة الرسدددددوم امل  ويدددددرد  تاحدددددة عدددددىل موقددددد  مدريدددددد ال 

<www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>  

وميكن الاطالع علهيا يف املوق    عىل حتدياها ابنتظاموترشف قامئة البدلان ال قل منوا بال مم املتتدة  وحتتفظ 7 91 
   وابل مداكن الاطدالع عدىل القامئدة يف موقد  الويبدو>www.un.org<: ال لكرتوين لل مم املتتدة عىل العنوان التدايل

  <www.wipo.int/ldcs/en/country>  العنوان التايل:عىل ال لكرتوين

 من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل ابلقتطاعادلف   

ذا نن ادلف  يغ  7 92  نه املبلغ املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، ابقتطاعا  يتعني وض  عالمة  فا 
الوة عدىل ذ ، يتعدني بيدان صداحب احلسداب ورمق وعد ؛يف اخلانة املدرجة يف اجلزء )أ ( من ورقدة حسداب الرسدوم

ذا اتبعددت هددذه  بيددان املبلددغ  ال حاجددة ا ىلطريقددة لدلفدد  فددالاحلسدداب والطددرف اذلي يصدددر التعلدداميت ابلسددحب  وا 
ذا ننت الرسوم لري حصيتة كام حس هبا املودع أ و  ةأ ي مزاا ادلف  هبذه الطريقة تفادي ارتاكب ومن  املسحوب تخالفة ا 
ا صدار تعلاميت للمكتب ادلويل لسحب مبلغ حمدد من احلساب املفتدوح دليده  ويف هدذه  م  ذ  املمكن منو وكيهل  

احلاةل يتعني بيان التفاصديل الديت تقدود ا ىل املبلدغ الاكمدل املددفوع يف اجلدزء )ب( مدن ورقدة حسداب الرسدوم وبيدان 
 )ب( من الورقة ذاهتا التعلاميت لسحب ذ  املبلغ من احلساب املفتوح دلى الويبو يف اجلزء 

 من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل الاقتطاعادلف  بطرق أ خرى خالف  

جيب بيان املبلغ الاكمل املدفوع يف ال طار املناسب من اجلزء )ب( من ورقة حساب الرسوم  وابل ضافة  7 93 
 احلدزي املتداح مدن ذ  اجلدزء مدن ورقدة ا ىل ذ ، يتعني بيان املبدالغ املدفوعدة وابل حدرى عددد الرسدوم املدفوعدة يف

ذا نن مجموع املبلغ خاطئا   حساب الرسوم هبدف مساعدة املكتب ادلويل عىل اكتشاف اخلطأ  ا 

يف احلددزي املناسددب مددن )املددودع أ و الوكيددل أ و مكتددب املنشددأ (  يدددف ويتعددني بيددان هويددة الطددرف اذلي  7 94 
املكتدب ادلويل سد يخطر  نظدرا  ل نان الطدرف اذلي يقدوم ابدلفد  ( من ورقة حساب الرسوم  ومن املهم بيج) اجلزء

ذا تبني هل أ ن املبلغ املدفوع لري نف أ و ذا ما اعترب الطلب  ذ  الطرف ا  كدام س يعيد هل املبلغ املدفوع ةيا أ و جزئيا ا 
 أ و كام مل يكن طلبا أ و كام لو نن مسحواب  ،لو مت التخيل عنه

ذا مل تدف  الرسوم عن 7 95  نه طريق مكتب املنشأ ، وا  ىل أ ن التسجيل  فا  يتعني أ ن يلفت املكتب انتباه املودع ا 
أ ن يتأ كدد املنشدأ  ادلويل لن يتحقق قبل أ ن يتسم املكتب ادلويل الرسوم الرضورية  وليس من املطلوب من مكتدب 

ذا ارتأ ى مصلتة يف ذ  و  ن نن جيوز هل القيام بذ  ا  وصل صادر عن  ول عىلمثال  احلص طلبيمن سداد املبلغ وا 
 املكتب ادلويل قبل نقل الطلب ادلويل 

( بوض  عالمة يف اخلانة املناس بة 8 5 الفقرة -1-ب اجلزء ويتعني بيان الطريقة اليت تدف  هبا الرسوم )انظر 7 96 
 ( من ورقة حساب الرسوم جمن اجلزء )

 الالامتس املرسل قبل ال وان بشأ ن الطلب ادلويل 

ا ىل تسدجيل عالمدة مدوندة يف جسدل مكتدب املنشدأ  الطلدب ادلويل أ ن يسدتند  ميكدن التفداق، بناء عىل 8 1 
ذا اس تم مكتب الامتسا بتقدمي طلب دويل خيضد  )حرصدا أ و يف جدزء منده( لالتفداق قبدل أ ن يسدجل  ما حفسب  وا 

لهيا الطلب ادلويل، فا ن املكتب يعترب الالامتس سابقا ل وانه    كيفية تناول مثل ذ  الالامتس ويغالعالمة اليت يستند ا 

http://www.un.org/
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  عىل الوجه التايل

ذا نن الطلب ادلويل  8 2 ()أ (1)11القاعدة  ابلنس بة ا ىل أ ي من البدلان املعينة قبل أ ن  ميكن حفصهفال  خيض  لالتفاق حرصا،ا 
مة ال ساس ية  تسجل العالمة ال ساس ية  وابلتايل فا ن مكتب املنشأ  يض  الطلب ادلويل جانبا ا ىل حني تسجيل العال

يف جسل مكتب املنشأ   يف التارخي اذلي جسلت فيه العالمة ال ساس يةتسلمه  مت كام لو نن قد حينئذ ويعترب الالامتس
وتعترب هذه املامرسدة شدائعة بنداء عدىل التفداق  ويف بعدض ال حيدان يدرت  املودعدون يف ادلول الديت تسدجل   ابلفعل

يدداع ماكتهبا طلبات للحامية يف أ راضهيا برس  ذا مدا اعدزتم املدودع ا  جدراء معجدل ا  عة نسبية أ و اليت تنص قوانيهنا عدىل ا 
رسال طلب ا ىل مكتب املنشدأ   الطلب ادلويل عىل أ ساس التسجيل الوطين، أ ن من املالمئ أ ن يقوم يف نفس اليوم اب 

 ة  تسجيل العالمة ال ساس ي فوردويل ا ىل املكتب ادلويل طلب بشأ ن تسجيل أ سايس والامتس لتقدمي 

 

 ()ب(1)11القاعدة 
 ()ج(1)11القاعدة 

ذا نن الطلب ادلويل  8 3 فدامي يتعلدق  ل واندهقبدل ل يعدد سدابقا  الالدامتس فدا ن  خيض  التفاق والربوتوكول،وا 
ابلتعيينات اليت أ جريت بنداء عدىل الربوتوكدول  وابلتدايل فدا ن مكتدب املنشدأ  مطالدب بشدطب التعييندات الديت ختضد  

ما مل يطلب املودع  احة بدأ ن يفحدص للربوتوكول حرصا  بوصفه طلبا خيض لطلب ادلويل بفحص لالتفاق والسامح 
نه ل ميكن  الطلب كام لو نن خيض  للك من التفاق والربوتوكول  الطلب ادلويل ا ل حفص ويف هذه احلاةل ال خرية، فا 

 ه حسب ما ورد يف الفقرة أ عالابلتايل يفحص و العالمة ال ساس ية؛  بعد تسجيل

ذا حددذفت التعيينددات الدديت أ جريددت بندداء عددىل التفدداق، فددا ن اترخي التسددجيل ادلويل يصددبح ابلنسدد بة  8 4  ا 
لل طراف املتعاقدة اليت عينت بناء عىل الربوتوكول التارخي اذلي تسم فيه مكتب املنشأ  الامتس تقدمي الطلدب ادلويل 

ل شهرين من ذ  التارخي، وم  مراعاة أ ي تخالفة مدن )رشيطة أ ن يكون املكتب ادلويل قد تسم الطلب ادلويل خال
اترخي التسجيل ادلويل(  وجيوز أ ن تصبح البدلان اليت حذف تعييهنا )بناء عىل التفاق/حمل تعيينات  يفشأ هنا التأ ثري 

الفعديل  ( املتعلقدة ابلتدارخي6)24فور تسجيل العالمة ال ساس ية، وتطبيق أ حاكم القاعدة  24لحقة بناء عىل القاعدة 
ذا المتس املودع  احة معاجلدة الطلدب بنداء عدىل التفداق والربوتوكدول، حبيدث  للتعيني الالحق  ومن هجة أ خرى، ا 

التعييندات يصدبح التدارخي  لاكفدةيرت  مكتب املنشأ  الطلب ا ىل حني تسجيل العالمة ال ساس ية، فا ن التارخي الفعديل 
نشأ  )رشيطة أ ن يكون املكتدب ادلويل قدد تسدم الطلدب ادلويل اذلي جسلت فيه العالمة ابلفعل يف جسل مكتب امل 

 خالل شهرين من ذ  التارخي، وم  مراعاة أ ي تخالفة من شأ هنا التأ ثري عىل التارخي التسجيل ادلويل( 

يداع طلدب دويل تكدون بعدض التعييندات فيده خاضدعة لالتفداق  8 5  ويتعني عىل الشخص اذلي يرغب يف ا 
واملساوئ النسدبية الديت اسن املبني  وازنمكتب املنشأ  بعد عالمته ال ساس ية، أ ن ي يسجلمل وال خرى للربوتوكول و

يداع الامتس دلى مكتب املنشأ  لتقدمي الطلب ادلويل   ينطوي علهيا هذان املساران قبل ا 

ذا اسدتند الطلدب ادلويل لك احلالتيف  2-الواردة يف اجلزء ب 8 5ا ىل  8 1 من الفقراتوتنطبق  8 6  ىل ا   ا 
ن نن يستند أ يضا ا ىل تسجيل  ول ميكن حفصده كدام لدو نن طلبدا دوليدا خيضد  )حرصدا أ و يف جدزء منده(  طلب وا 

ماكن املودع أ ن يقدرر بددل  ىل أ ن يفيض الطلب )أ و لك طلب( ا ىل تسجيل  واب  ذ  حدذف ال شدارة  مدنلالتفاق ا 
ىل ا ىل الطلب و   السل  واخلدمات اليت يرتبط هبا ا 

ذا نن الطلب ادلويل ول تث 8 7    خيض  حرصا للربوتوكولار هذه املشالك ا 

 اخملالفات الواردة يف الطلب ادلويل 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن الطلب ادلويل املرسل  9 1  ليها   ذ  للكحيتوي عىل تخالفة، وجب عليه أ ن يبلغ  ا 
 ولية تصحيح اخملالفة، عىل طبيعة اخملالفة تلكيف مكتب املنشأ  أ و املودع مبسؤ  توقفمن مكتب املنشأ  واملودع  وي 
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 يه:ثالثة أ نواع تختلفة ا ىل يتطلب تصحيحها اتباع قواعد تختلفة  اليت اخملالفاتوتنقسم  9 2 

 ،اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل  واخلدمات -

 ،واخملالفات املتعلقة ببيان السل  واخلدمات -

  واخملالفات ال خرى -

 قة بتصنيف السل  واخلدماتاخملالفات املتعل 

تتوقف مسؤولية تصنيف السل  واخلدمات وجتميعها كام تدرد يف الطلدب ادلويل يف املطداف ال خدري عدىل  9 3 
ذ يفعدل ذ ،  بأ ن عليه أ ن حياول حل علاماملكتب ادلويل،  منداأ ي خالف م  مكتب املنشدأ   وهدو ا  ماكنده  يصدبح ا  اب 

 مات املناس بة للمودع بتوفري املعلو  التدخل دلى مكتب املنشأ  

 ()أ (1)12القاعدة 

 

 (1)4  املادة ا
 ()ب(1)4  املادة ب 

ذا رأ ي املكتب ادلويل أ نه مل  9 4 ذا مل تكدن  يغوا  جتمي  السل  واخلدمات يف الصنف أ و ال صناف املالمئدة أ و ا 
نده  ذا نن الرمق خاطئا، فا  طدر مكتدب املنشدأ  بدذ  اقرتاحده اخلداص وخييقددم مس بوقة برمق الصنف أ و ال صناف أ و ا 

ذا نن من املمكن تصنيف سلعة أ و خدمة معينة  ل  يبدنيأ كرث من صنف واحدد ومل  يفويرسل نسخة ا ىل املودع  وا  ا 
صنف واحد من ال صناف املنطبقة، فا ن املكتب ادلويل ل يعد ذ  تخالفة  ويفرتض يف هذه احلاةل أ ن ال شارة ختص 

الصنف حفسب  بيد أ ن هذا التفسدري ل يلدزم الطدرف املتعاقدد املعدني بتتديدد السلعة أ و اخلدمة املدرجة مضن ذ  
 نطاق حامية العالمة 

التعددديل املقددرتح ويُبددنَي أ يضددا يف ال خطددار مبلددغ الرسددوم الواجددب تسددديدها، عنددد الاقتضدداء، بسددبب  9 5 ()ب(1)12القاعدة 
ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن السل  واخلدمات  املبينة يف الطلب ادلويل تنمتدي ا ىل عددد أ كدرب مدن التصنيف والتجمي   وا 

ندهأ صناف التصنيف ادلويل مما هو ُمبنَي يف الطلدب ادلويل،  ضدافية و/أ و رسدوم  فا  يُطالدب املدودع بتسدديد رسدوم ا 
من جدول الرسوم( هبدف  4فردية لتغطية ال صناف ال ضافية  وزادة عىل ذ ، جيب تسديد مبلغ )حمدد يف البند 

عادة تصنيف اللكامت الدواردة يف ال صدناف اخلاطئدة  ولكدن تغطية معل  املكتب ادلويل يف جتمي  السل  واخلدمات وا 
ذا نن املبلغ ال جاميل املس تحق بناء عىل هذا البند أ قل من املبلدغ املددد يف جددول الرسدوم ) فدرناك سويرسدا  150ا 

 املبلغ ل يكون مس تحقا  هذا حاليا(، فا ن

املكتددب ادلويل ومكتددب املنشددأ  املسددؤولية الاكمددةل بشددأ ن ال جددراءات الدديت تتبدد  هددذا ويتحمددل لك مددن  9 6 
 املعلومات املقدمة ا ىل املودع متكنه من التدخل دلى مكتب املنشأ   لري أ ن املكتب ادلويل ل ميكنده قبدولو ال خطار  

 يقدهما هل املودع مبارشة اقرتاحات  أ ية

الل أ ن يبلّغ رأ يه بشأ ن الصديغة املقرتحدة للتصدنيف والتجميد  ا ىل املكتدب ادلويل خد وجيوز ملكتب املنشأ   9 7 (2)12القاعدة 
ذ أ نده ثالثة أ شهر من اترخي تبليغه  الاقرتاح  وجيوز أ ن يكون املودع هو مصدر هذا الرأ ي أ و أ ن يتشلك بتأ ثري منه ا 

ثر املعلومات اليت اس تلمها ه ل من املكتدب ادلويل  بيدد أ ند قد يتدخل دلى مكتب املنشأ  أ و قد يسأ ل عن رأ يه عىل ا 
 تبليغ رأ يه بشأ ن الاقرتاح ب مكتب املنشأ   يلزم

ذا مل يرسل مكتب املنشأ  أ ي رأ ي بشأ ن الاقرتاح خالل شدهرين مدن اترخي ال خطدار بده، وجدب عدىل  9 8 (3)12القاعدة  وا 
شعارا يذكرهام فيه ابلقدرتاح  و رسدال هدذا ال شدعار يف املكتب ادلويل أ ن يرسل ا ىل مكتب املنشأ  واملودع ا  ل يدؤثر ا 

لهيا يف الفقرة أ عاله   همةل ال شهر الثالثة املشار ا 

ىل )4)12القاعدة  ذا بلّغ مكتب املنشأ  رأ يه بشأ ن  اقرتاحهوجيوز للمكتب ادلويل حسب  9 9 (6( ا  ، ونظر الاقرتاحأ و تعديهل أ و تأ كيده ا 
أ ن خيطر مكتدب املنشدأ  بدذ  وأ ن يعدم املدودع يف نفدس  ادلويل ىل املكتباملكتب ادلويل يف ذ  الرأ ي  وجيب ع
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 ()ج(7)12القاعدة 

ذا قرر املكتب ادلويل تعديل اقرتاحه  هبذا ال مر أ ي تغيري قدد يدنجم عدن  يف ال خطارأ ن يبني  وجب عليهالوقت  وا 
ذا حسب املكتب ادلويل اقرتاحه،  ل يكدون  سدابقامطالب بده  ا ضايف أ ي مبلغ فا نذ  يف مبلغ الرسوم املس تحقة  وا 

ذا ُدف  مس تحقا   نه  وا    يرد للطرف اذلي دفعههذا املبلغ فا 

عادة التصنيف املقرتحة: 9 10 ()أ ( و)ب(7)12القاعدة  ضافية قد تنجم عن ا   وجيب تسديد أ ية رسوم ا 

ذا مل يُبلددغ مكتددب املنشددأ  أ ي رأ ي بشددأ ن اقددرتاح املكتددب ادلويل خددالل أ ربعددة أ شددهر مددن اترخي  - ا 
 الاقرتاح؛ ال خطار بذ 

خطددار املكتددب ادلويل ابختدداذ قددرار  - ذا بلّددغ مكتددب املنشددأ  رأ ا خددالل ثالثددة أ شددهر مددن اترخي ا  أ و ا 
 لتعديل اقرتاحه أ و تأ كيده  

ذا مل تسدد تكل الرسوم خالل املهةل املقررة، الطلب ادلويل  مرتون  ويف هذه احلداةل، خيطدر املكتدب ادلويل يعترب وا 
ذا قرر املودع حسب صنفمكتب املنشأ  ويعم املود أ و أ كرث من الطلب ادلويل بدل من دف  رسوم  واحد ع بذ   وا 

بالغ  ضافية، تعني عىل مكتب املنشأ  ا  ضافية أ و رسوم ا   لمكتب ادلويل هبذا القرار ل فردية ا 

مسد تحقا ويبني ما س بق أ ن املودع ل يس تطي  أ ن يبق  سلبيا دامئا  فعندما يكون املبلغ ال ضايف للرسدوم  9 11 
أ ن يتددخل دلى مكتدب املنشدأ   عليده ال خطار ال ول، يتعني تسمويس تم تذكريا من املكتب ادلويل بعد شهرين من 

ذا نن مكتب املنشأ  يعزتم تبليغ رأ يه بشأ ن الاقرتاح   اس تالم املكتب ادلويل  يتأ كد منأ ن عليه يتعني كام ليعرف ما ا 
أ و أ كرث قبل انقضاء املهةل املقدررة  وقدد يكدون مدن ال فضدل يف  واحد املبلغ ال ضايف أ و التعلاميت بشأ ن حسب صنف

ىل  ن وافق مكتب املنشأ  عدىل حتصديل الرسدوم وحتويلهدا ا  بعض ال حيان دف  املبلغ مبارشة ا ىل املكتب ادلويل حىت وا 
 املكتب ادلويل  

ذا اعترب الطلب ادلويل مرتون نتيجة لعدم دف  املبلغ او  9 12 (8)12القاعدة  الرسدوم  يدرد املكتب ادلويل فا نل ضايف للرسوم، ا 
الدرمس ال سدايس املسد تحق  مبلدغ املسددة عن هذا الطلب ا ىل الطدرف اذلي دفعهدا بعدد خصدم مبلدغ يعدادل نصدف

 للتسجيل ابللونني ال سود وال بيض 

ذا نن الطلب ادلويل يتضمن  9 13 ()اثنيا(8)12القاعدة  نقاصاوا  ال طدراف املتعاقددة بأ حدد فدامي يتعلدق  قامئة السل  أ و اخلدمات من ا 
نقاصات من أ جل ضدامن 2من اجلزء ب  7 61ا ىل  7 59أ و أ كرث )انظر الفقرات  املعينة (، يفحص املكتب ادلويل ال 

أ ن السل  واخلدمات املبيَّنة مصنفة ومجمعة ابلطريقدة السدلمية مبوجدب التصدنيف ادلويل للسدل  واخلددمات مد  تطبيدق 
(  ومد  ذ ، لدن يفحدص املكتدب ادلويل 2مدن اجلدزء ب  9 9ا ىل  9 4ملبدنيَّ أ عداله )الفقدرات ا جراء الفحص ذاته ا

ذا مل  طار القامئة الرئيس ية ل ن تكل املسأ ةل ترج  ا ىل ماكتب ال طراف املتعاقدة املعّينة  وا  دخول السل  واخلدمات يف ا 
نقاص  ةل عقدب أ ي يمتكن املكتب ادلويل من مج  السل  واخلدمات املبيَّنة يف ال  من الطلب ادلويل )أ و ابلصيغة املعددَّ

ويف حدال عددم اسد تدرا  ( يصددر تخالفدة  2من اجلدزء ب  9 9ا ىل  9 4تبليغات م  مكتب املنشأ  مبوجب الفقرات 
نقدداص يعتددرب عددىل أ ندده ل حيتددوي عددىل السددل   اخملالفددة يف غضددون ثالثددة أ شددهر مددن اترخي ال خطددار هبددا، فددا ن ال 

 املعنية  واخلدمات

ذا قدم املكتب ادلويل اقرتاحا بشدأ ن تصدنيف السدل  واخلددمات وجتميعهدا )اثنيا(9 13 (9)12لقاعدة ا نده يسدجل العالمدة تبعدا  ،وا  فا 
  هللتصنيف والتجمي  الصحيتني من وهجة نظره، سواء بلغ مكتب املنشأ  رأ يه بشأ ن الاقرتاح أ و مل يبلغ

 اخملالفات املتعلقة ببيان السل  واخلدمات 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن ةمة مس تخدمة يف قامئة السل  واخلدمات لامضة للغايدة ل غدراض التصدنيف  9 14 (1)13دة القاع ا 
أ و لري قابةل للفهم أ و لري حصيتة لغوا، وجب عليده أ ن خيطدر مكتدب املنشدأ  بدذ  ويعدم املدودع يف الوقدت ذاتده  
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لغاء اللكمة وجيوز أ ن يقرتح ةمة بديةل أ و أ ن    اخملالفةيقرتح ا 

وجيوز ملكتب املنشأ  أ ن يقدم اقرتاحا يس هتدف تصحيح اخملالفة خدالل ثالثدة أ شدهر مدن اترخي ال خطدار   9 15 ()أ (2)13القاعدة 
ذا نن اقرتاح املكتب مقبدول أ و رأ يه ل  وجيوز أ ن يبلغ املودع آراء املودع  وا  لمكتب أ و جيوز للمكتب أ ن يسع  ملعرفة أ

ذا وافق املكتب عىل قبو   اخملالفدة ل أ ي اقرتاح تقدم به املكتب ادلويل، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن يغدري اللكمدةا 
ذا نن اقرتاح مكتب مقبول ولكنه تخالف لل صول فامي يتعلق بتصدنيف السدل  واخلددمات، فدا ن  املنشأ   وفقا ذل   وا 

 ( 9 13ا ىل  9 3من الفقرات  -2-ب اجلزء يطبق )انظر هال جراء املبني أ عال

ذا مل يقدم أ ي اقرتاح مقبول  9 16 ()ب(2)13قاعدة ال ذا حددد املقررةلمكتب ادلويل يف املهةل ل وا  ، ابل ماكن الاختيار بدني حلَدني  ا 
مكتب املنشأ  الصنف اذلي ينبغي أ ن تصنف فيه هذه اللكمة من وهجة نظره وجب عىل املكتب ادلويل أ ن يدذكر يف 

ادلويل وجيب أ ن حيتوي التسجيل ادلويل عدىل بيدان يفيدد أ ن اللكمدة  التسجيل ادلويل اللكمة كام وردت يف الطلب
أ و لري مفهومة أ و لري حصيتة من الناحية  ل غراض التصنيف املذكورة حسب رأ ي املكتب ادلويل يه لامضة للغاية

ذا مل حيدد  أ ي صنف، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن يلغدي اللكمدة وخيطدر مكتب املنشأ   اللغوية، حسب احلال  وا 
 بذ  مكتب املنشأ  ويعم املودع يف الوقت ذاته 

 تخالفات أ خرى 

مندا عدن طريدق مكتدب املنشدأ  حفسدب 9 17  ولكدن فدامي يتعلدق   ل تصحح بعض اخملالفات عن طريق املودع وا 
   بتصحيحهامكتب املنشأ  أ و املودع  الزتامتنص عىل  الالحئة التنفيذيةابخملالفات ال خرى، فا ن 

 يصححها مكتب املنشأ   ينبغي أ ن يتاخملالفات ال 

ذا مل تصحح   عهنا التبليغخالل ثالثة أ شهر من اترخي  أ ن يصححهاينبغي ملكتب املنشأ  ما الفات اخمل من 9 18 (4)11القاعدة  وا 
عالم املودع  خطار مكتب املنشأ  بذ   وجيب ا   ذ  ال خطار بفا ن الطلب ادلويل يعترب مرتون وجيب ا 

ذ أ نه يتعني 9 19 (()أ  4)11القاعدة  رسدال الطلدب ادلويل  عليه وتق  مسؤولية تصحيح اخملالفات التالية عىل مكتب املنشأ  ا  عددم ا 
 اذلي حيتوي عىل مثل تكل العيوب ا ىل املكتب ادلويل:

ذا مل يقدم الطلب عىل الاس امترة الرمسية الصحيتة أ و )أ (  مل يوقعدهيُكتب ابلآةل الاكتبة أ و مل يُطب  أ و  مل ا 
 ب املنشأ ؛مكت

رسدال  )ب( ذا مل يتسم املكتدب ادلويل الصدورة ال صدلية للصدفتة الديت وردت فهيدا العالمدة يف حداةل ا  وا 
ليه ابلفاكس )انظر  (؛2 6الفقرة  -1-ب اجلزء الطلب ا 

يداع الطلب ادلويل؛ فقد يظهر من املعلومات الواردة  )ج( ويف حاةل وجود تخالفات بشأ ن أ هلية املودع ل 
( مدن التفداق أ و املدادة 3)1 سبيل املثال، أ ن املودع ل يس تويف الرشوط املنصوص علهيدا يف املدادة يف الطلب عىل

 -2-باجلدزء الطلدب عدن طريقده )انظدر  أ ودع( من الربوتوكول، حسب احلال، فامي يتعلق مبكتب املنشأ  اذلي 1)2
ذا بنّي املودع عىل سبيل املثال )يف2 3و 2 2 الفقرتني قامة يف  أ ن هل)أ (( 3 البند (  وهذا ما حيدث ا  منشأ ة أ و حمل ا 
)ب(( خدارج تدكل 2الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ  بيامن يكدون عنوانده )املدذكور يف البندد  أ رايض
ذا ال رايض  ( أ و أ ن العندوان املقددم يقد  7 20الفقدرة  -2-ب اجلدزء )ب( )انظدر3مل يقدم أ ي عنوان حتت البندد أ و ا 

ذا نندت أ هليدة أ يضا خارج تكل  ال رايض أ و أ ن عنوان املودع يق  يف أ رايض ذ  الطرف املتعاقد ولكنه مل يبني ما ا 
قامة؛  املودع تستند ا ىل منشأ ة أ و ا ىل حمل ا 

ذا مل يتوفر عنرص )د(  أ و أ كرث من العنا  التالية يف الطلب اذلي تسلمه املكتب ادلويل: واحد وا 
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 أ و بوكيهل؛ ملودع، وتكون نفية لالتصال بهبياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية ا -

 7 17الفقددرات مددن  -2-ب اجلددزء وبيدداانت بشددأ ن ارتبدداط املددودع مبكتددب املنشددأ  )انظددر -
 ؛(7 21 ا ىل

 لتسجيل ال سايس أ و الطلب ال سايس؛واترخي ورمق ا -

 ؛صورة مس تنسخة عن العالمةو  -

 ؛مات اليت يطلب لها تسجيل العالمةالسل  واخلد وقامئة -

 ؛ال طراف املتعاقدة املعينةوبيان بشأ ن  -

عالن من مكتب املنشأ  )انظر -   (7 78 الفقرة -2-ب اجلزء وا 

عليده أ ن خيطدر مكتدب  وجبا ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن الطلب ادلويل تخالف لل صول لل س باب الواردة أ عاله، ف
 املنشأ  بذ  ويعم املودع يف الوقت ذاته 

اخملالفات ال خرى  بعض الفات وا ة ابلنس بة ا ىل مكتب املنشأ   وقد تتطلبوتعد بعض هذه اخمل 9 20 
ذا رأ ى املكتب ادلويل  يداع الطلب ادلويل عىل سبيل املثال  مثةالتشاور م  املودع ا  تخالفات تتعلق بأ هلية املودع ل 

 ( 7 20و 7 19الفقرتني  -2-ب اجلزء )انظر

 مكتب املنشأ   ودع أ واملأ ن يصححها  ميكناليت ات اخملالف 

ل  9 21 (3)11القاعدة  ذاتتعلق هذه القاعدة ابلرسوم حفسب ول تنطبق ا  قدد مت تسدديدها عدن  الطلدب ادلويل رسومننت  ا 
ذا اعترب املكتب ادلويل أ ن  طريق مكتب املنشأ   مبلغ الرسوم املدفوعة أ قل من املبلغ املطلوب ويف مثل هذه احلاةل، ا 

وعادة ما يدرت    الناقصحيدد مقدار املبلغ و لمودع يف الوقت ذاته لكتب املنشأ  و مل ذ  تسديده، وجب عليه أ ن يبلغ 
)سواء مبارشة للمكتدب ادلويل أ و عدن طريدق مكتدب  مكتب املنشأ  املودع ليقوم ابلرتتيبات الرضورية لتسديد املبلغ

ذا مل يددف  املبلدغ املتبقدي  املودع( املنشأ   وعوضا  عن ذ ، جيوز ملكتب املنشأ  أ ن يدف  املبلغ الناقص ويسرتده من  وا 
، فا ن الطلب ادلويل يعترب مرتون ، وعىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ تبليغال الواجب تسديده خالل ثالثة أ شهر من اترخي 

 لمودع يف الوقت ذاته لكتب املنشأ  و مل ذ  

ماكن املودع اذلي مل )اثنيا(9 21 )اثنيا(5القاعدة  ّددة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةل  يتقيّد ابملهمةل املواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّدد هبدا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، تسدديد الدرمس املسد تحق والدرمس 
، الفقدرات مدن 1-اص مبواصةل ال جراءات  وملزيد من التفاصديل عدن تددبري مواصدةل ال جدراءات، انظدر اجلدزء باخل
  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6

 املودع أ ن يصححها جيباخملالفات اليت  

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن الطلب ادلويل حيتوي عىل تخالفات خالف تكل املشار ا   9 22 ()أ (2)11القاعدة  اليت يتعني عىل و لهيا ا 
أ ن يصدحح ملدودع عدىل ا، وجدب مكتب املنشأ  تصحيحها أ و تكل اليت يتعني عىل مكتب املنشأ  أ و املودع تصدحيحها

عالم مكتب املنشأ  يف الوقدت  يتعني  ويف مثل هذه احلاةل، تكل اخملالفات خطار املودع بذ  وا  عىل املكتب ادلويل ا 
 :كورة عىل سبيل املثالاملذاخملالفات بعض فامي ييل و ذاته  

نفة الرشوط ولكهنا نفية ابلنس بة ا ىل املكتب تراعي املتعلقة ابملودع أ و وكيهل ل و املعلومات املساقة  -
ذا نن ال  ادلويل لتتديد هوية املودع ولالتصال ابلوكيل؛ مدثال   ذا مل يكدن أ و اعندوان انقصدا  رضدوري الريف احلدنقدل ال  ا 
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 ؛ امتوفر 

ذا مل ة ابملطالبة ابل ولوية لري نفية؛ مثالالبياانت املتعلق - يداع ذكر اترخي ي ا   ؛الطلب السابقا 

 الصورة املس تنسخة للعالمة لري وا ة ابدلرجة الاكفية؛ -

حيتوي الطلب ادلويل عىل مطالبة ابللدون دون تدوفري صدورة مس تنسدخة عدن العالمدة ابل لدوان يف  -
 من الاس امترة؛ 7البند 

وخيلو ةيا  أ و جزئيا  من حروف لري احلروف الالتينية أ و من أ رقام لري ال رقام العربية  مكونةالعالمة  -
 ؛حبروف لغة أ خرىالكتابة الطلب ادلويل من 

 مبلغ الرسوم اذلي سدده املودع أ و وكيهل مبارشة ا ىل املكتب ادلويل لري نف؛ -

املكتب ادلويل ول يكون املبلدغ  تعلاميت لتسديد الرسوم ابلسحب من احلساب املفتوح دلى ا صدار -
 الرضوري متوفرا يف احلساب؛

 الرسوم مل تسدد عىل ال طالق  -

رسدالجيوز للمودع أ ن يصحح هذه اخملالفات خالل ثالثة أ شدهر مدن و  9 23 ()ب(2)11القاعدة  خطدارا هلاملكتدب ادلويل  اترخي ا   ا 
ذا مل تصحح أ يهذه اخملالفات بشأ ن  املدة املذكورةخالل   البياانت اخلاصة ابملطالبة ابل ولويةتتعلق بعيب يف تخالفة ة  وا 

حاةل أ خرى ل يس تويف فهيا الطلب ادلويل رشوط الالحئة  ةيف السجل ادلويل  ويف أ ي تدونفا ن املطالبة ابل ولوية ل 
ذا مل تصحح اخملالفة خالل املهةل املسموح هبا؛ نه يعترب مرتون ا  يل أ ن يبلدغ ذ  لدلك وعدىل املكتدب ادلو التنفيذية، فا 

  من املودع ومكتب املنشأ  

ماكن املودع اذلي مل )اثنيا(9 23 )اثنيا(5القاعدة   يتقيّد ابملهمةل املّددة لتسديد الشطر الثاين من الرمس الفردي الامتس مواصةل واب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمس  يف  MM20 يدةال جراءات  وجبب ا 

اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، 
الدرمس اخلداص مبواصدةل ال جدراءات  وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل علهيا املهةل لدري املُتقيّدد هبدا وتسدديد 

  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ال جراءات، انظر اجلزء ب

ذا أ دى  9 24 (5)11القاعدة  عدىل املكتدب ادلويل رد الرسدوم  وجدبتصحيح اخملالفة ا ىل تر  الطلدب ادلويل،  التخلف عنوا 
 للتسجيل ابللونني ال بيض وال سود  خصم مبلغ يعادل نصف الرمس ال سايساملدفوعة بعد 

ذا  9 25  يف الربوتوكدول وحدده ونن  ل نده طدرفمتعاقد ل جيدوز تعيينده )الطلب ادلويل تعيني طرف  نن يفوا 
ذا حاول املودع تعيني المكتب املنشأ  مكتب بدل طرف يف التفاق وحده  كتبده يكون م  اذلي تعاقدامل طرف مثال أ و ا 

 ويُعم مكتب املنشأ  بذ    بعني الاعتبار التعيني كتب ادلويل أ ل يأ خذعىل امل  وجب( مكتب املنشأ  

عالن النية عىل اس تخدام العالمةتخال   فات تتعلق اب 

 ()أ (6)11القاعدة 

 

 ()ب(6)11القاعدة 

عالن النية عىل اس تخدام العالمة  9 26 ذا اشرتط طرف متعاقد معنيَّ بناء عىل الربوتوكول توفري ا   اليت ترد يفا 
لرشددوط يسدد تويف ال  أ ندده أ وورأ ى املكتددب ادلويل أ ن ال عددالن لددري متددوفر  اسدد امترة منفصددةل ترفددق ابلطلددب ادلويل

وأ ن أ ن خيطر بذ  املودع ومكتب املنشأ  عىل الفور  ويعتدرب ال عدالن مودعدا حسدب ال صدول  وجب عليهاملطبقة، 
ذا  اترخي التسجيل ادلويل لن املكتب ادلويل ال عالن الناقص أ و املصحح خالل شهرين من اترخي  تسميتأ ثر ابخملالفة ا 

 تقدمي الطلب ادلويل  غرض مكتب املنشأ  الامتسا ب تسم
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ذا مل يتسم ال عالن  أ ما 9 27 ()ج(6)11القاعدة  أ و املصحح خالل تكل املهةل، فا ن تعيني الطدرف املتعاقدد املعدين يعتدرب  الناقصا 
وجيدب أ ن يدرد أ ي رمس مددفوع يتعلدق   وأ نه مل يكن  وجيب أ ن خيطر املكتب ادلويل املودع ومكتدب املنشدأ  بدذ 

طرف املتعاقد  وجيب أ ن يشري املكتب ادلويل أ يضا ا ىل جواز نفاذ التعيني املعدين بوصدفه تعييندا لحقدا بتعيني ذ  ال
عالنالتعيني  يكون هذاأ ن رشط   النية املطلوب  مصحواب اب 

 التسجيل وال خطار والنرش 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطبقة،  10 1 (1)14القاعدة  يسجل العالمدة يف  ب عليه أ نوجا 
وخيطر ماكتب ال طراف املتعاقدة املعينة أ يضا بشأ ن التسجيل ادلويل ويعدم مكتدب املنشدأ  ويرسدل  ،السجل ادلويل

صاحب التسجيل ادلويل  بيد أ ن الشهادة ترسل ا ىل صاحب التسجيل ادلويل عن طريق مكتب املنشدأ  ا ىل شهادة 
ذا رغب مكتب املنشأ  يف ذ   خطارا وحتدرر دامئدا برغبتهملكتب ادلويل ا وأ خطرا    ول تعد شهادة التسجيل ادلويل ا 

لهيدا يف ن عرب املودع عن رغبته املشدار ا  وجيدوز طلدب نسدخ   7 14الفقدرة  -2-ب اجلدزء بلغة الطلب ادلويل حىت وا 
 موثقة من شهادة التسجيل ادلويل مقابل تسديد رمس معنّي 

وميكددددن الاطددددالع عددددىل اجلريدددددة عددددرب مرصددددد مدريددددد  تسددددجيل ادلويل يف اجلريدددددة وينرشدددد ال  10 2 "1()أ ("1)32القاعدة 
(www.wipo.int/madrid/monitor/en ) 

 التسجيل ادلويل 

آاثر التسجيل ادلويل   أ

آاثر التسجيل ادلويل ا ىل ا 11 1 (اثلثا)و )اثنيا(3املاداتن   يف الطلب ادلويل   احةل طراف املتعاقدة اليت عيهنا املودع متتد أ
، تكون حامية العالمة يف أ رايض لك طدرف مدن ال طدراف املتعاقددة ادلويل واعتبارا من اترخي التسجيل 11 2 (1)4املادة 

ذا مل  خُيَطدر املكتدب املعينة يه ذاهتا كام لو ننت العالمة قد أ ودعدت مبدارشة دلى مكتدب ذ  الطدرف املتعاقدد  وا 
ذا حسب لحقا أ ي رفض أ خطر به  ذا أ خطر برفض ل يعد كذ  أ و ا  ادلويل بأ ي رفض يف غضون املهةل املقررة، أ و ا 

يه ذاهتا كام لو التسجيل ادلويل اترخي ا من الطرف املتعاقد املعين تكون اعتبار  أ رايض املكتب فا ن حامية العالمة يف
 ذ  الطرف املتعاقد ننت تكل العالمة قد جسلت يف مكتب 

 اترخي التسجيل ادلويل 

يف التسجيل ادلويل الناجت عن الطلب ادلويل التدارخي اذلي تسدم فيده مكتدب املنشدأ  الطلدب  عادة يذكر 12 1 (4)3املادة 
 الفقدرات -2-ب اجلدزء ادلويل )أ و يف حاةل الطلب ادلويل السابق ل وانه، التارخي اذلي يفرتض أ نه تسلمه فيده؛ انظدر

 ( 8 4ا ىل  8 1من 

ذا مل يتسدم املكتدب ادلويل الطلدب ادلويل خدالل شدهرين اعتبدارا مدن التدارخي اذلي تسدلمه فيده  12 2  ولكن ا 
نده مكتب املنشأ  )أ و يفرتض أ نده تسدلمه فيده(،  ذ  التدارخي اذلي تسدم فيده  مدنيدذكر يف التسدجيل ادلويل بددل فا 

ذا تبنيابلفعلاملكتب ادلويل الطلب  دارة الربيدد ومؤسسدات أ ن تأ خر الاس تالم نتج عن    ولكن ا  تعطدل خددمات ا 
أ ن يذكر يف التسجيل ادلويل التارخي اذلي تسم فيه  جاز( 6 3ا ىل  6 1من الفقرات  1-ب اجلزء )انظر الربيد اخلاصة

 مكتب املنشأ  الطلب ادلويل أ و اذلي يفرتض أ نه تسلمه فيه 
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 تارخي يف احلالت اخلاصةال  اخملالفات: 

 اترخي التسجيل ادلويل: يفقد يؤثر غياب أ حد العنا  التالية املهمة من الطلب ادلويل  12 3 (1)15القاعدة 

 بياانت تسمح ابلتعرف عىل هوية املودع وتكون نفية لالتصال به أ و بوكيهل؛ -

 وتعيني ال طراف املتعاقدة اليت تنشد فهيا امحلاية؛ -

 لعالمة؛عن ا وصورة مس تنسخة -

 يان السل  واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمة وب  -

لهيا يف املادة  آخر العنا  الناقصة ا ىل املكتب ادلويل خالل همةل الشهرين املشار ا  ذا وصلت أ (، فا ن التسجيل 4)3وا 
ذا مل ادلويل يؤرخ يف التارخي اذلي تسم فيه مكتدب املنشدأ  الطلدب ادلويل املعيدب )أ و يفدرتض أ نده تسدلمه فيده(   وا 

ل بعد انقضداء همدةل الشدهرين، فدا ن التسدجيل ادلويل يدؤرخ يف التدارخي ي صل أ حد هذه العنا  ا ىل املكتب ادلويل ا 
أ يضددا يف حددالت مواصددةل ال جددراءات مبوجددب  هددذاوينطبددق  اذلي وصددل فيدده ذ  العنرصدد ا ىل املكتددب ادلويل 

خلداص مبواصدةل ال جدراءات ل يدؤثر يف حتديدد اترخي )اثنيا( مدن الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة، ل ن ال جدراء ا5 القاعدة
 املشرتكة  حئة التنفيذية( من الال1)15التسجيل ادلويل مبوجب القاعدة 

 

 (4)11القاعدة 

عدالم املدودع  12 4 وتق  مسؤولية تصحيح أ حد العيوب املذكورة أ عاله عىل عاتق مكتب املنشأ   بيد أ نه جيدب ا 
ذا مل ابخملالفة وقد يرغدب يف التصدال اب ملكتدب للتأ كدد مدن أ ن العيدب قدد جدرى تصدحيته يف أ .ع وقدت ممكدن  وا 

 مرتون يعترب الطلب فا ن يُصحح خالل ثالثة أ شهر من التارخي اذلي أ خطر فيه مكتب املنشأ  ابخملالفة، 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)15القاعدة 

 وميكن توضيح التطبيق املركب لهذه القواعد من خالل املثال التايل: 12 5

 ويالحددظ  يف ال ول مددن مددايووتسددلمه املكتددب ادلويل  يددلال ول مددن أ بر  يفلددب دويل دلى مكتددب املنشددأ  أ ودع ط
خيطدر املكتدب ادلويل مكتدب املنشدأ   مدايو 5ويف املكتب ادلويل عدم تعيني أ ي طدرف متعاقدد يف الطلدب ادلويل؛ 

ليهبشأ ن اخملالفة ويطلب   ؛أ غسطس 5تصحيحها قبل  ا 

ذا حصح املكتب العيب بت - يكدون ال ول أ و قدبهل، فدا ن اترخي التسدجيل ادلويل  يونيدوخي ال ول من ارا 
 ؛من أ بريل

ذا حصح املكتب - أ و قبهل فا ن التسجيل  أ غسطس 5بتارخي ولكن  يونيوالعيب بعد اترخي ال ول من  وا 
 ادلويل يؤرخ يف التارخي اذلي اس تم فيه املكتب ادلويل املعلومات الناقصة؛

ذا مل يصحح املكتب - نأ و قبهل،  أ غسطس 5بتارخي اخملالفة  وا   مرتون يُعّد الطلب ادلويل  فا 

لهيدا يف تدكل ول يتأ ثر اترخي التسجيل ادلويل بأ ية عيوب خالف 12 6  12 3 الفقدرة -2-ب اجلدزء الديت أ شدري ا 
 )مثل ادلف  املتأ خر للرسوم أ و اخملالفات املتعلقة بتصنيف السل  واخلدمات( 

 مدة الصالحية 

 (1)6ادة   املب

 (1)7  املادة ب

  اعتبدارا مدن اترخي التسدجيل ادلويل ملدة عرش س نوات بناء عىل الربوتوكول انفذا  العالمة يظل تسجيل  13 1
ضافيةمدهتا  فرتاتوجيوز جتديده ل   عرش س نوات ا 

عرشين س نة  ولكن بناء عىل الالحئة التنفيذية، جيب ملدة ل والتجديد التسجي ا جراءوينص التفاق عىل  13 2 (1)6  املادة ا
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 (1)7  املادة ا

 10القاعدة 

 (4)30القاعدة 

طلب دويل خيض  لالتفاق عىل دفعتدني تعدادل لك مهندا عرشد سد نوات   ابلنس بة ا ىل أ يتسديد الرسوم املس تحقة 
ل غدراض لوفامي يتعلق بتسديد ادلفعة الثانيدة، تطبدق ال جدراءات والرشدوط الديت تنطبدق عدىل جتديدد التسدجيل  و 

ومدا  15 73 الفقرة -2-ب اجلزء للتجديد لك عرش س نوات )انظر مس تحقاعملية ابلتايل، يعترب أ ي تسجيل دويل ال 
 ( يلهيا

 التسجيل يف السجل ادلويل 

 ادلويل التسجيلحمتوى  

 حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما ييل: 14 1 (2)14القاعدة 

ذا ولويدةابل  ابطدةل البياانت املتعلقدة مبطالبدة  لك البياانت الواردة يف الطلب ادلويل )ابس تئناء - ، أ ي ا 
يداع السابق يس بق اترخي التسجيل ادلويل بأ كرث من س تة أ شهر(؛  نن اترخي ال 

 واترخي التسجيل ادلويل ورعه؛ -

ذا نن جيوز تصنيف العالمة وفقا للتصنيف ادلويل للعنا  التصدويرية )تصدنيف فييندا(، الرمدوز  - وا 
ذاا التصنيف كام حددها املكتب ادلويل؛ ولكن ذات الصةل هبذ عدالن يفيدد  ا  أ ن املدودع اش متل الطلب ادلويل عدىل ا 

نه عاديةحروف يرغب يف أ ن تعترب العالمة عالمة ذات   ق الرموز ذات الصةل بتصنيف فيينا؛تطبي ل جيوز، فا 

ذا نن طرفا متعاقدا مع  - ينا بناء عىل التفاق أ و وبيان ابلنس بة ا ىل لك طرف متعاقد معني، يوحض ما ا 
 عاقدا معينا بناء عىل الربوتوكول؛طرفا مت

( بشدأ ن ادلوةل 7 72ا ىل  7 70مدن  الفقدرات -2-ب اجلدزء وبياانت تتعلق مبطالبدة ابل قدميدة )انظدر -
لهيدا عالمدة سدابقة مطالدب بأ قددميهتا والتدارخي اذلي بددأ  فيد ه العضو أ و ادلول ال عضاء اليت جسلت فهيدا أ و ابلنسد بة ا 

 .ان تسجيل تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين 

 نرش التسجيل ادلويل 

وميكددددن الاطددددالع عددددىل اجلريدددددة عددددرب مرصددددد مدريددددد  ينرشدددد التسددددجيل ادلويل يف اجلريدددددة  15 1 "1()أ ("1)32القاعدة 
(/enwww.wipo.int/madrid/monitor ) 

ومتسح الصورة املس تنسخة للعالمة من اس امترة الطلب ادلويل وتنرش ابلتايل كام تدرد يف الطلدب ادلويل   15 2 ()ب(1)32القاعدة 
ذا أ علدن املدودع عدن  مثال فا ذا كتبت العالمة ابلآةل الاكتبة عىل الاس امترة فا ن ذ  ما س يجري نرشه يف اجلريدة  وا 

 أ ن يشمل املنشور بياان هبذا ال مر  وجب، عاديةحروف كعالمة ذات رغبته يف أ ن تعترب العالمة 

ذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمدة ابل لدوان 15 3 ()ج(1)32القاعدة  ، وجدب أ ن حتتدوي الصدفتة فقدط PDFيف نسدق  وا 
الرئيسدد ية مددن النسددخة الورقيددة للجريدددة صددورة مس تنسددخة عددن العالمددة ابل سددود وال بدديض بيددامن تنرشدد الصددورة 

ذا احتوى الطلب ادلويل عىل صورة هذا العدديف قسم منفصل يف اجلزء ال خري من  الواردة املس تنسخة ابل لوان   وا 
صدحب الصدورة املس تنسدخة ابللدونني تأ ن  وجبمس تنسخة ابللونني ال سود وال بيض وصورة مس تنسخة ابل لوان، 

ذا وردت الصدورة عبارة "انظدر الصدورة املس تنسدخة ابل لدوان يف اجلدب ال سود وال بيض  زء ال خدري مدن اجلريددة " وا 
عدداد صدورة مس تنسدخة  املس تنسخة عن العالمة يف الطلب ادلويل ابل لوان حفسب، وجدب عدىل املكتدب ادلويل ا 

عبارة "انظدر ال صدل ابل لدوان يف تصحهبا ابللونني ال سود وال بيض ل غراض النرش يف الصفتة الرئيس ية من اجلريدة 
  "ا العددهذاجلزء ال خري من 
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ذا مل  15 4 (2( و)1)33القاعدة   أ ي طلب دويل يف السجل ادلويل خالل ثالثدة أ ام معدل مدن اترخي تسدم املكتدب ادلويل يدونوا 
اه دراج البياانت يف قاعدة البياانت  وجيب أ ن تتضمن هدذه البيداانت نفدة اخملالفدات الدواردة يف  م  ذ  ، وجبا  ا 

لهياوللحصول عىل م)الطلب ادلويل   الفقدرات  -أ   انظر اجلزء أ عاله  زيد من املعلومات بشأ ن قاعدة البياانت املشار ا 
  (8 4 ا ىل  8 1من 

 لغة التسجيل والنرش 

  والفرنس ية وال س بانيةنلكزيية ل  التسجيل ادلويل ونرشه اب تدوينجيب  16 1 (3)6القاعدة 

والنرشد  وجيدوز للمدودع أ ن يرفدق ابلطلدب  التددوينورية ل غدراض ويعد املكتب ادلويل الدرتجامت الرضد  16 2 ()أ (4)6القاعدة 
؛ فدا ذا رأ ى أ ن هدذه الرتمجدة ادلويل ترمجة للك نص يتضمنه الطلب ادلويل  بيد أ ن املكتب ادلويل لري ملدزم بقبدول

 حصيتة، وجب عليه أ ن يصححها بعدما يدعو املودع ا ىل تقدمي مالحظاتده عدىل التصدويبات ليستالرتمجة املقرتحة 
ذا مل ترسل أ ية مالحظة خالل املهةل املقدررة،  يصدحح املكتدب ادلويل فدا ن املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعوة  وا 

 اترخي التسجيل ادلويل  يفالرتمجة املقرتحة  ول يؤثر هذا ال جراء 

يتحقق من حصة الرتمجة اليت قدهما  ل يتعني عليه أ نأ ن يرتمج العالمة، كام ول يتعني عىل املكتب ادلويل  16 3 ()ب(4)6القاعدة 
 املودع 

 رفض امحلاية 

 أ س باب الرفض 

 ذ جيددوز أ ن يسددتند ة التسددجيل ادلويل يف أ راضدديه  و رفض حاميدديدد أ ن حيددق ل ي طددرف متعاقددد معددني 17 1 (1)5املادة 
  م تكل التفاقيةأ و أ س باب ل مينعها حمك من أ حاكاتفاقية ابريس، تقوم عىل حمك من أ حاكم أ س باب ا ىل أ ي الرفض 

عادة حفصويكون الرفض عامة حمل   أ و طعن وفقا للقوانني واملامرسات املطبقة يف الطرف املتعاقد املعين  ا 

ذا ننت العالمة التجارية ُمسدّجةل طبقدا للقدانون يف بددل املنشدأ ، فدا ن املدادة  17 2 مدن اتفاقيدة أ   )خامسدا( 6وا 
يف البدلان ال خرى مدن احتداد ابريدس  وجيدوز أ ن يسدتند الدرفض، يف  يهابريس تنص عىل لزوم قبولها وحاميهتا كام 
ذا اسدتندوينطبدق ذ   مدن اتفاقيدة ابريدس ب  )خامسدا( 6بنداء عدىل املدادة هذه احلاةل، ا ىل ال س بابب املنطبقة   ا 

ذا نن تعيني الطرف املتعاقدد املعليه جيب أ ن يكون ال مر هو ما و ويل ا ىل تسجيل )ادلتسجيل ال  عدين خيضد  دامئا ا 
ذا  أ مالالتفاق(   تعيدني )وهدو مدا قدد حيددث عنددما يكدون  بدل املنشأ   يفاستند التسجيل ادلويل ا ىل طلب مودع ا 

الطرف املتعاقد خاضعا للربوتوكول(، فميكن ادلف  بأ ن املكتب لن يكون ملزما بقبول وحامية العالمة كام يه بناء عىل 
ماكن ماكتب ال طراف املتعاقدة املعّينة   وعل من اتفاقية ابريس)خامسا( أ   6 املادة ذا نن اب  يه، هنا  نقاش حول ما ا 

ب  عندما يكون التسدجيل  )خامسا(6لواردة يف املادة رفض امحلاية ل س باب خالف ال س باب امبوجب الربوتوكول 
مكتدب  فدضر ا ذا ف  الناحية العمليةمن وليس لتكل الاعتبارات سوى أ ثر حمدود   ادلول مستندا ا ىل طلب أ سايس

لغاء التسجيل ( من الربوتوكول، 4)6املادة وجب ، ةيا أ و جزئيا، تسجيل عالمة ما، جيب عليه أ ن يلمتس، مباملنشأ   ا 
(  وابلتايل، يُبلور القدرار السدلمل ملكتدب 85 13ا ىل  84 1من الفقرات  -2-ب اجلزء ادلويل املقابل لها )انظر لحقا

يف التسجيل ادلويل معادل للتسجيل الندامج عدن الطلدب ال سدايس حامية املنشأ  يف التسجيل ادلويل ويكون نطاق 
ذا مل  ام بقرصددالالددزت العالمددة بعددد، فددا ن  قددد جسددل مكتددب املنشددأ   يكددن أ رايض الطددرف املتعاقددد املُعددنّي  وحددىت ا 
ذاطبق ي  ب  )خامسا(6الاعرتاضات عىل ال س باب الواردة يف املادة  آخر  ا   رفطهو ننت العالمة مسجةل يف بدل أ

ن مل يكن ذ  البدل طرفا يف التفاق أ و الربوتوكول حىت يف اتفاقية ابريس   وا 
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رفض منح امحلاية لتسجيل دويل، ولو جزئيا، حبجة أ ن القدانون املطبدق ل ي أ ن ول جيوز للطرف املتعاقد 17 3 
خلددمات  وجيدب عدىل د من السل  وايسمح ابلتسجيل ا ل مضن عدد حمدود من ال صناف أ و ابلنس بة ا ىل عدد حمدو 

ذا تعلدق بعددة أ رايض جواز حامية التسجيل ادلويل يفاملنشأ  أ ن يقبل  مكتب أ صدناف مدن السدل   الطرف املتعاقد ا 
ن نن قانون ذ  الطرف يشرتط أ ن يشدمل الطلدب )وحىت نفة ال صناف اسسة وال ربعون( واخلدمات ، حىت وا 

 املقدم مبارشة ا ىل ذ  املكتب صنفا واحدا حفسب 

عالان  17 4  خطار التعيني ا  أ ن صداحب التسدجيل ادلويل يرغدب يف أ ن تعتدرب العالمدة يفيد وجيوز أ ن حيتوي ا 
مسأ ةل صعبة بسبب البياانت ال ضدافية )مثدل احلدرنت(  احلروف املعيارية  وتعد مسأ ةل عاديةحروف كعالمة ذات 

لتايل فا ن اختداذ قدرار بشدأ ن أ ثدر ذ  ال عدالن اليت قد تكون قياس ية يف لغة ما ول تكون كذ  يف لغة أ خرى  واب
جتاهدل ذ  ال عدالن عندد أ ن يقدرر لمتدا(( مثال  ل ي مكتب )ول يعود ابلاكمل ا ىل لك طرف متعاقد معني  وجيوز

مكتدب  يكدونمسائل تتعلق مبدى امحلاية املمنوحة أ و وجود نزاع م  عالمة أ خرى  ويف مثل هذه احلداةل، البت يف 
لهدا  جيدريلعالمدة الديت ليف تصدنيف فييندا  ختصيص أ حدد رمدوز، ل غراضه اخلاصة، يف حرا  املعين، الطرف املتعاقد 

عالن بشأ ن  ذا ما صدر ا   نا( يي فا ن املكتب ادلويل ل يطبق تصنيف ف  احلروف املعيارية،تسجيل دويل )ا 

خطار الطرف املتعاقد مبسأ ةل التعيدني، مدن  17 5  اسدتيفاء نفدة الرشدوط ويتأ كد املكتب ادلويل مس بقا وقبل ا 
الشلكية املنصوص علهيا يف التفاق أ و الربوتوكول والالحئة التنفيذية املشرتكة  وابلتايل ل تتاح ل ي مكتب أ ي فرصة 

عدالن النيدة ل  لالعرتاض ل س باب شلكية أ و  ذا نن الطرف املتعاقد طرفا يشدرتط ا  س باب تتعلق بطريقة العرض  وا 
عدىل املكتدب ادلويل التأ كدد مدن أ ن ال عدالن  وجدباس امترة منفصةل يوقعهدا املدودع، عىل اس تعامل العالمة بواسطة 

ذا اشدرتط الطدرف املتعاقدد اباملذكور قد قدم قبل أ ن خيطر الطرف املتعاقد ابلتسجيل ادلويل أ و  لتعيني الالحق  وا 
عالن النية عىل الاس تعامل ولكنه مل يشرتط اس تخدام اس امترة منفصدةل لهدذا الغدر  ض كدام هدو مبدني يف اجلدزء تقدمي ا 

قددم  يعترب أ نهاملودع أ و صاحب التسجيل ادلويل  فا ناملعين ابس امترة التسجيل ادلويل أ و اس امترة التعيني الالحق، 
ال عالن املطلوب بتعيدني ذ  الطدرف املتعاقدد  وابل ضدافة ا ىل ذ ، وضد  ندص قدانوين يسدمح للطلدب ادلويل أ و 

 متنوعة أ خرى قد تشرتطها أ طراف متعاقدة حمددة لتعيني الالحق ابحتواء بياانت ل 

 

 (1)4  املادة ا
 ()ب(1)4  املادة ب

كتب عىل تصنيف السل  واخلددمات يف التسدجيل ادلويل  وحدىت امل ومن لري املناسب أ يضا أ ن يعرتض  17 6
ذا مل يوافق مكتب ما عىل التصنيف )اذلي انل موافقة املكتدب ادلويل ابلطبد (، فدا ن الاعدرتاض  ىل ا  اذلي يسدتند ا 

مكتب ابلطب  ل ي    وجيوزبال تغيري أ ن التصنيف يف السجل ادلويل يظل حيثهل أ ي أ ثر  ل يكونهذه ال س باب 
  وابلفعدل يدنص مدثال   أ ن يعمتد عىل تفسريه اخلاص للتصنيف مدن أ جدل البحدث عدن عالمدات سدابقة متندازع علهيدا

 لعالمة نطاق حامية ا بتتديديلزم ال طراف املتعاقدة  أ ن بيان ال صناف لعىل  احة التفاق والربوتوكول 

ذا رأ ى أ ن املصطلح عاما جدا أ و فضفاضا؛ وقد يتخذ مثل هذا الاعرتاض ل ي  وجيوز 17 7  مكتب الاعرتاض ا 
آخدر أ ضديق نطاقدا أ و أ دق يف  مبصدطلح املصطلح العام أ و الفضدفاض الاس تعاضة عنشلك رفض جزيئ ينتج عنه  أ

يقود ا ىل احلد من نطاق امحلاية ابلنسد بة ا ىل ذ   مفا،هو مطبق يف أ رايض ذ  الطرف املتعاقد السجل ادلويل كام 
 الطرف املتعاقد 

 همل الرفض 

خطدار  18 1  خطار املكتب ادلويل ابلرفض خالل املهةل املنصوص علهيدا  ول يعتدرب املكتدب ادلويل أ ي ا  جيب ا 
خطارا من ذ  ال  (  ومن لري الرضوري ا صدار 21 2 الفقرة -2-ب اجلزء قبيل )انظرابلرفض يرسل بعد تكل املهةل ا 

ذ يكفي ال خطار جبمي  أ س باب الرفض خالل املهدةل املقدررةقرار هنايئ بشأ ن الرفض خالل املهةل املنصوص علهيا   ، ا 
رساهل خالل املهةل املطبقة هو الرفض  ضدافية   وجيوز للماكتب أ ن تبلغ أ سد باملؤقتوبعبارة أ خرى، فا ن ما جيب ا  ااب ا 

خطارات أ خرى ابلرفض رشيطة أ ن ترسلها ا ىل املكتدب ادلويل خدالل  رسال ا  فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املعين، اب 
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ىل أ س باب مل تدذكر يف  وم  ذ ،املهةل املنصوص علهيا   ل جيوز للماكتب أ ن تستند يف قرارها الهنايئ بشأ ن الرفض ا 
 هةل املطبقة ال خطار ابلرفض املؤقت اذلي أ رسل يف امل 

 (2)5  املادة ا
 ()أ (2)5  املادة ب

خطدار املكتدب ادلويل  18 2 خطدار ابلدرفض املؤقدت بسد نة واحددة اعتبدارا مدن اترخي ا  وحتدد املهةل العادية لال 
لتعيني الالحق ما مل ينص ترشي  ذ  الطرف املتعاقد عىل همةل ابمكتب الطرف املتعاقد املعني ابلتسجيل ادلويل أ و 

 أ قرص  

، جيوز ل ي طدرف متعاقدد يف الربوتوكدول أ ن يعلدن أ ن همدةل السد نة ابلنسد بة ا ىل التسدجيالت وم  ذ  18 3 ()ب(2)5  املادة ب
 ( 18 5 الفقرة -2-ب اجلزء شهرا  )انظر 18ادلولية اليت يعني فهيا بناء عىل الربوتوكول، يس تعاض عهنا مبهةل مدهتا 

خطدار املكتدب ادلويل بدرفض امحلايدة  وجيوز أ يضا أ ن 18 4 ()ج(2)5  املادة ب يوحض الطرف املتعاقد يف ذ  ال عدالن أ نده جيدوز ا 
ذ  ال عدالن  أ صددرالنامج عن اعرتاض بعد انقضاء همةل ال نية عرش شدهرا  وجيدوز ملكتدب الطدرف املتعاقدد اذلي 

بة ا ىل أ ي تسجيل دويل نن فيه ال خطار برفض امحلاية النامج عن اعرتاض بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا ابلنس  
 الطرف املتعاقد حمل تعيني بناء عىل الربوتوكول، رشط مراعاة ما ييل:

يدداع اعدرتاض  - أ نه س بق هل أ ن أ بلغ املكتب ادلويل قبل انقضداء همدةل ال نيدة عرشد شدهرا أ نده جيدوز ا 
 ابلنس بة ا ىل التسجيل ادلويل املعين بعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا،

خالل همةل مدهتا شهر واحد اعتبارا من  أ رسلال خطار ابلرفض اذلي يستند ا ىل الاعرتاض قد  وأ ن -
ويف لك احلالت خالل همةل قصوى مددهتا سد بعة أ شدهر اعتبدارا مدن اترخي بددء همدةل  ،اترخي انقضاء همةل الاعرتاض

 الاعرتاض 

انظدر ربوتوكول ينطبق بني ادلول امللزتمة ابلتفاق والربوتوكدول معدا )ور  أ ن املبدأ  العام ينص عىل أ ن ال 18 5 )سادسا(9  املادة ب
تبطدل ال عدالن الصدادر مبوجدب  )سادسا(9)ب( من املادة (1)فا ن الفقرة  (،2 25ا ىل  2 16من الفقرات  -أ  اجلزء 

طار العالقات املتبادةل بني ادلول امللزتمة ابملعاهدتني م2)5الفقرتني )ب( و)ج( من املادة  عا  ويقصد بذ  أ نه ( يف ا 
ذا نن مكتب املنشأ  ابلنس بة ا ىل الطلب ادلويل مكتدب دوةل طدرف ملزتمدة ابملعاهددتني معدا، فدا ن تعيدني طدرف  ا 

ن نن خيضد  حاليدا للربوتوكدول ولديس  لل حداكم  يظدل خاضدعا  مد  ذ  ،التفداقلمتعاقد ملزتم ابملعاهددتني معدا، وا 
خطار برفض مؤقت ابلر  من أ ن الطرف  ،5ادة )أ ( من امل(2)املعيارية الواردة يف الفقرة  أ ي املهةل املددة بس نة لال 

 ل خطار برفض مؤقت امدة املذكور قد يكون أ علن عن متديد املتعاقد املعني 

ذا ُأرسل ال خطار ابلرفض املؤقت ابلربيد، 18 6 14 البندت  ا    د اترخي ال رسدال  فا ن ا  ذا اخلدغ الربيددي  وا   ابلسدتناد ا ىلحُيددَّ
ذ  ال خطدار كدام لدو نن قدد يعتدرب املكتدب ادلويل  فدا ناس تتالت قراءة اخلغ الربيدي أ و مل يكن اخلدغ موجدودا ، 

د بدتكل الطريقدة سدابقا  ل ي اترخي  20ُأرسل قبل  ذا نن اترخي ال رسال املددَّ يوما  من التارخي اذلي اس تلمه فيه  أ ما ا 
ذا ال خريكام لو نن قد ُأرسل يف التارخي يعترب ذ  ال خطار  فا نخطار، للرفض أ و لتارخي ال رسال املذكور يف ال     وا 

د اترخي ال رسال فا ن ُأرسل ال خطار ابلرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة،  حبسدب البيدان اذلي تعطيده تدكل حيدَّ
نته من معلومات عن معلية ال رسال   املؤسسة عىل أ ساس ما دوَّ

 ()ب(1)16القاعدة 

 

 (2)16القاعدة 
 "2()أ ("1)32القاعدة 

ذا أ بلغ 18 7 يدداع اعرتاضدات بعدد  وا  ماكنيدة ا  مكتب ما املكتب ادلويل، فامي يتعلق بتسجيل دويل حمدد، عن ا 
ذا مدا نن واترخي انقضدااا عليه بيان اترخي بددء همدةل الاعدرتاض يف التبليدغ وجبانقضاء همةل ال نية عرش شهرا،  ، ا 
ذا مل يكن  نده يف ذ  الوقدت، بعدد التارخيان معدروفنيعىل عم بذ   وا  لمكتدب يدبلغهام ل يتعدني عدىل املكتدب أ ن  فا 

ذا ننت فرتة الاعرتاض قابةل للتجديد، عىل املكتب ادلويل تبليغ التارخي اذلي اذلي تبدأ  فيده  ادلويل فور معرفهتام  وا 
دلويل وموافداة صداحب التسدجيل وجيب عىل املكتب ادلويل تددوين تدكل املعلومدات يف السدجل ا تكل املهةل فقط 

وميكدددددددن الاطدددددددالع عدددددددىل اجلريددددددددة عدددددددرب مرصدددددددد مدريدددددددد  ادلويل هبدددددددا ونرشدددددددها يف اجلريددددددددة 
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ذا مدا قددم ا ىل اعرتاض بعد انقضاء همةل استنادامكتب ال خطار ابلرفض ل ي  وجيوز 18 8   ال نية عرش شهرا ا 
يداع اعرتاضات كام ورد ماكنية ا  يف الفقرة السابقة  وقد يساعد املثال التايل عىل فهم تطبيق هذه  ذ  حتذيرا بشأ ن ا 

 ال حاكم:

  التسجيل ادلويل طرفا متعاقدا معينا ابلنس بة ا ىل السل  )أ  وب وج( يُعنّيٍ  -

رفض امحلاية للعالمة ابلنس بة ا ىل بعض السل  املعنية )أ  وب(  أ نه ينبغيوعند الفحص، يرى املكتب  -
خطدار مؤقتدا بدرفض امحلايدة للسدلعتني  أ نه جيوزكنه يرى ل و  منحها امحلاية ابلنس بة ا ىل السدل  الباقيدة )ج( مث يصددر ا 
خطدار  )أ   ب ابلتعيدني  ويبدني هدذا ال خطدار أ ن عدىل صداح اوب( بعد تسعة أ شهر من التارخي اذلي أ رسدل هل فيده ا 

ذا ما رغب يف املطالبة اب   ادلويل التسجيل عالم املكتب يف غضون س تة أ شهر ا  قدرار الدرفض؛ ويعلمده  عدادة حفدصا 
ماكنية أ ن يودع  بعدما يتخذ موقفهأ يضا  زاء الاعرتاضات اليت أ اثرها املكتب، اب  ن نن ذ   ، حدىتغري اعرتاضداالا  وا 

رد ال خطدار أ يضدا أ نده يف حداةل عددم  ال خطدار ابلتعيدني  ويبدني من اترخي اعتبارابعد انقضاء همةل ال نية عرش شهرا 
محمية يف أ رايض الطرف املتعاقد املعين ابلنس بة تعترب العالمة فا ن يف غضون س تة أ شهر، صاحب التسجيل ادلويل 

عالن هبذا الشأ ن وأ   ه يتعنيا ىل السل  )ج( ولري محمية ابلنس بة ا ىل السلعتني )أ  وب( وأ ن نه جيوز عىل املكتب نرش ا 
ثر نرش ذ  ال عالن   يداع اعرتاض عىل منح امحلاية ابلنس بة ا ىل السل  )ج( يف غضون فرتة أ ربعة أ شهر تبدأ  عىل ا   ا 

الدرفض املؤقدت فدامي  عدادة حفدصويرد صاحب التسجيل ادلويل يف غضون س تة أ شهر، للمطالبدة اب   -
عادة الفحصيتعلق ابلسلعتني )أ  + ب(؛  نح امحلاية ابلنس بة ا ىل السل  )أ ( ومنح امحلاية ، يصدر قرار برفض م وبعد ا 

عالان هبذا الشأ ن مبينا أ ن العالمدة حتظد  ابمحلايدة ابلنسد بة ا ىل السدلعتني  ابلنس بة ا ىل السل  )ب(؛ وينرش املكتب ا 
يداع اعرتاض يف غضون أ ربعة أ شهر من اترخي نرش ال عالن؛ ويبني التبليغ اذلي أ عم صاحب  )ب + ج( وأ نه جيوز ا 

 سجيل ادلويل مبوجبه ابلقرار، أ ن ال عالن جيري نرشه م  ذكر اترخيه ومدة فرتة الاعرتاض الت 

وبدددل مددن ذ ، ل يددرد صدداحب التسددجيل ادلويل عددىل ال خطددار ابلددرفض املؤقددت ابلنسدد بة ا ىل  -
عدالان هبداملددةيف غضون املدة اليت حددها املكتب؛ ويف هناية تكل  + ب( السلعتني )أ   ذا الشدأ ن ، ينرشد املكتدب ا 

يداع اعرتاض عدىل ذ  يف غضدون أ ربعدة أ شدهر ب يفيد أ ن العالمة حتظ  ابمحلاية ابلنس بة ا ىل السل  )ج( وأ نه جيوز ا 
من اترخي نرش ال عالن؛ ويف الوقت ذاته، يعم صاحب التسجيل ادلويل بأ ن ال عدالن جيدري نرشده مد  ذكدر اترخيده 

 ومدة فرتة الاعرتاض 

وختتلدف التفاصديل بطبيعدة احلدال مدن خيدار لآخدر تبعدا عديددة يدارات واخل   لبيان فقطعىل سبيل ال ا املثويرد هذ
 للترشيعات املطبقة يف لك طرف متعاقد 

ذا نندت عالمتده حتظد  ابمحلايدة يف أ رايض طدرف  18 9  عند انقضاء س نة، يعرف صاحب التسدجيل ادلويل ا 
ماكنية لرفض امحلاية ول ية معني متعاقد ذا ننت هنا  ا   التالية: احلالتأ س باب وذ  يف  أ و ا 

 ابلنس بة ا ىل نفة التعيينات اخلاضعة لالتفاق؛ -

ذاوابلنس بة ا ىل نفة التعيينات اخلاضعة للربوتوكول  - عالان ميدد فيه  املعنيمل يصدر الطرف املتعاقد  ا  ا 
 فرتة الرفض ا ىل مثانية عرش شهرا؛

ذا أ صدرل وابلنس بة ا ىل نفة التعيينات اخلاضعة للربوتوكو  - عدالان ميددد فيده  املعدنيالطرف املتعاقدد  ا  ا 
مدن خدالهل فرتة الرفض ا ىل مثانية عرش شهرا ولكن الطرف املتعاقد اذلي حيق لصداحب التسدجيل ادلويل أ ن يقدوم 
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()ب( مدن الربوتوكدول( 1) )سادسدا(9ن يف التفداق )مبوجدب املدادة اطرفد الكهدامابلتعيني والطرف املتعاقد املُعدني 
 ( 2 25ا ىل  2 16الفقرات من  -أ  اجلزء يضا )انظر أ  

عالان ميدد  18 10  املهةل الزمنية ا ىل مثانية عرشد فيه وفامي يتعلق ابلتعيني اخلاض  للربوتوكول لطرف متعاقد أ صدر ا 
، فددا ن صدداحب )سادسددا(9()ب( مددن املدادة 1الفقددرة )شدهرا والدديت ل ينطبددق علهيدا الاسدد تئناء املنصددوص عليده يف 

ذا ننت عالمته حتظ  ابمحلاية يف أ رايض ذ  الطرف املتعاقد التسجيل ادل ويل س يعم عند انقضاء مثانية عرش شهرا ا 
عدالان  وأ   املعني ذا أ صدر ذ  الطرف املتعاقدد املعدنّي أ يضدا ا  احامتل صدور قرار برفض منح امحلاية وأ س باب ذ   وا 

ماكنية ال خطار بعد انقضاء فرتة  بقدرارات الدرفض املؤقدت النامجدة عدن اعدرتاض، فدا ن   نيدة عرشد شدهرا،اليسمح اب 
ذا نن مدن املمكدن نيدة عرشد شدهرا، الصاحب التسجيل ادلويل س يعم بعد انقضاء  يدداع اعرتاضدات يف مدرحةل  ا  ا 

 لحقة 

قد يطرأ  تغيري عىل املعاهدة اليت تنطبق عدىل تعيدني مسدجل لطدرف متعاقدد ملدزم ابلتفداق والربوتوكدول  18 11 
ن  حدىت همدةل الدرفض يف  التغيري أ ي تدأ ثري ذلليس  وم  ذ ،(  2 31ا ىل  2 26من الفقرات  -أ   اجلزء )انظر يف وا 

 الالحئدةمدن  18 ( مدن القاعددة2( والفقدرة )1تطبيدق الفقدرة )ل ن ننت تكل املهةل ل تزال سارية  ويأ ي ذ  نتيجدة 
خطارات الرفض املؤ  املشرتكةالتنفيذية  "الطرف املتعاقد التالية:  الفة لل صول( يعمتد عىل العبارةقت اخمل)اليت تتناول ا 

 " هداتني18و" "17"1 ةالقاعددتُعدّرف و   "الطرف املتعاقد املعدنّي بنداء عدىل الربوتوكدول" وأ   املعنّي بناء عىل التفاق"
غيدري ل يداع ول تتأ ثر بأ ي ت لامتس لمتديد امحلاية  وابلتايل، حتدد همةل الرفض ابلرجوع ا ىل الوض  القامئ عند ااب العبارتني

 طبقة لحق يطرأ  عىل املعاهدة امل 

ل خطدار ابلدرفض املؤقدت املكتب ادلويل ا أ ن يدونويف حاةل انقضاء همةل ال خطار ابلرفض املؤقت دون  18 12 
  مرصد مدريدابلنس بة ا ىل تعيني أ ي طرف متعاقد معنّي، فا ن بياان هبذا الشأ ن س يدرج يف قاعدة بياانت 

 رفض امحلاية اتراءا ج 

 ال خطار برفض امحلاية 

عددالان يددذكر  ال خطددار يرسددل املكتددب املعددين ال خطددار ابلددرفض ا ىل املكتددب ادلويل  وجيددوز أ ن يشددمل 19 1 (1)17القاعدة  ا 
لهيا املكتب  "( أ و يدذكر أ ن مدن لدري املمكدن التلقايئرفض امحلاية املؤقت منح امحلاية )" لرفضال س باب اليت يستند ا 

ح امحلايدة ل ن اعرتاضدا قدد أ ودع )"الدرفض املؤقدت عدىل أ سداس اعدرتاض"( أ و الك ال عالندني  وجيدب أ ن يتعلددق مدن
 ال خطار ابلرفض بتسجيل دويل واحد 

 حمتوات ال خطار 

 جيب أ ن يتضمن ال خطار برفض مؤقت املعلومات والتوضيتات التالية: 19 2 (2)17القاعدة 

 املكتب اذلي أ جرى ال خطار؛ -

ومن ال فضل أ ن يكون مصحواب ببياانت أ خرى تسمح بتتديد التسدجيل ادلويل  ،ورمق التسجيل ادلويل -
 مثل العنا  اللفظية يف العالمة أ و رمق الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس؛

لهيدا الدرفض املؤقدت مصدحوبة ابل شدارة ا ىل ال حداكم ال ساسد ية  -  ولك ال س باب اليت يستند ا 
 انون؛املعنية من الق
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لهيا الرفض املؤقت تشري ا ىل عالمدة نندت حمدل طلدب أ و  -  ذا ننت ال س باب اليت يستند ا  وا 
تسجيل يبدو أ نه نن يف نزاع م  العالمة اليت يه حمل التسجيل ادلويل، نفة البياانت املهمة املتعلقة ابلعالمة، ومهنا 

ن وجد(،  يداع أ و التسجيل واترخي ال ولوية )ا  وصدورة مس تنسدخة عدن العالمدة )الديت جيدوز ببسداطة اترخي ورمق ال 
ذا مل تشمل أ ية عنا  تصويرية( وامس  كتابهتا ابلآةل الاكتبة العالمدة وعنوانده وقامئدة بدلك السدل  واخلددمات  صاحبا 

و أ نده جيدوز حتريدر هدذه القامئدة ابللغدة الديت حدرر هبدا الطلدب أ  باليت تشملها العالمة أ و السل  واخلدمات املعنية، علام 
 التسجيل املذكور؛

لهيا الرفض املؤقت تتعلق بلك السل  واخلدمات -  أ و بيداان ابلسدل   ،وأ ن ال س باب اليت يستند ا 
 واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت أ و اليت ل يتعلق هبا؛

واملهةل املتاحة يف حدود املعقول حسب ظدروف احلدال لتقددمي الدامتس ل عدادة حفدص الدرفض  - 
لهيدا هدذا الالدامتس ل عدادة  دالطعن فيه ولتقدمي ر املؤقت أ و  عىل الاعرتاض مد  بيدان السدلطة الديت ينبغدي أ ن يقددم ا 

عادة الفحص أ و الطعنو  ؛الفحص أ و الطعن ذا نن الامتس ا  هل عنوان يف  يكون يودع عن طريق وكيلجيب أ ن  بيان ا 
 أ رايض الطرف املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض 

لهيدا الدرفض املؤقدت مصدحوبة ابل شدارة ا ىل ال حداكم وتكتا املط 19 3  البة ببيان لك ال س باب الديت يسدتند ا 
ال ساس ية املعنية من القانون، أ مهية ابلغة ابلنس بة ا ىل صاحب التسجيل ادلويل  ومن حيث املامرسة، عدادة مدا يبلدغ 

نيدة مدن القدانون املطبدق عدىل املكتدب املكتب املعين قرار الرفض بواسطة اس امترة خاصة تطب  علهيا لك ال حاكم املع 
ىل اللغدة الديت يسد تخدهما املكتدب ل رسدال  قد املذكور واليت تشلك سببا للرفض )ترتمج تكل ال حاكم عند الرضدورة ا 

التبليغات ا ىل املكتب ادلويل(  ويذكر ال خطار ال س باب اليت تنطبق عىل حاةل معينة م  ال شارة ا ىل احلمك املعدين أ و 
 نية من القانون كام ورد يف الاس امترة ال حاكم املع 

ذا نص ال خطار ابلدرفض املؤقدت عدىل وجدوب تعيدني وكيدل حمديل،  19 4  أ ن ختضد  رشوط التعيدني  وجدبوا 
 لقوانني الطرف املتعاقد املعين وممارساته  ويرحج أ ن تكون تختلفة عن رشوط تعيني وكيل أ مام املكتب ادلويل 

ضافية بشأ ن ال خطار   ىل اعرتاضمتطلبات ا   برفض مؤقت يستند ا 

ذا نن رفض امحلاية املؤقت يستند ا ىل اعرتاض أ و ا ىل اعرتاض وأ س باب أ خرى 19 5 (3)17القاعدة  فا ن ال خطار جيب أ ن  ،ا 
، جيب أ ن يتضمن ال خطار امس املعرتض وعنوانه 19 2 الفقرة 2-ب اجلزء يبني ذ   وفضال عن البياانت الواردة يف

ذا نن الاعددرتاض يسددتند ا ىل عالمددة ننددت حمددل طلددب أ و وقامئددة السددل  واخلدد لهيددا الاعددرتاض ا  دمات الدديت يسددتند ا 
تسجيل  كدام جيدوز للمكتدب أ ن يبلدغ القامئدة الاكمدةل للسدل  واخلددمات الدواردة يف هدذا الطلدب السدابق أ و يف هدذا 

حدىت لب السابق أ و التسجيل السابق )التسجيل السابق علام بأ نه جيوز حترير هاتني القامئتني ابللغة اليت حرر هبا الط
ن مل تكن تكل اللغة اللغة   أ و الفرنس ية أ و ال س بانية( نلكزيية ل  اوا 

حالته ا ىل صاحب التسجيل تدوين   الرفض املؤقت ونرشه: ا 

 (4)17القاعدة 

 "3()أ ("1)32القاعدة 

أ نده  يعتدربخطدار )أ و اذلي الرفض املؤقت يف السجل ادلويل م  بيان التدارخي اذلي أ رسدل فيده ال   يدون 20 1
ذا نن الدرفض ةيدا اجلريددة مد  بيدان  (  كام ينرش الرفض املؤقت يف21 5الفقرة  2-باجلزء انظر  –أ رسل فيه  مدا ا 

)أ ي أ نه يتعلق بلك السل  واخلدمات الواردة يف تعيني الطرف املتعاقد املعين( أ و جزئيا )أ ي أ نه يتعلق جبزء فقط من 
ويف احلاةل ال خرية، تنرش ال صناف املتدأ ثرة ابلدرفض املؤقدت )أ و لدري املتدأ ثرة( ولكدن السدل   تكل السل  واخلدمات( 

أ سد باب  ل تنرشدوواخلدمات نفسها ل تنرش  ول يغ نرش تكل ال صناف حدىت تسد تمكل ال جدراءات دلى املكتدب  
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  الرفض

 (4)17القاعدة 
 (2)16القاعدة 

ثر ذ ، يرسل املكتب ادلويل صورة 20 2 ليده أ يدة ع وا  ن ال خطار ا ىل صاحب التسجيل ادلويل  كام يرسل ا 
يدداع اعدرتاض بعدد انقضداء همدةل املتعاقد امل طرف المعلومات أ رسلها مكتب  ماكنية ا   ،شدهرا ةعرشد   ينالدعنّي بشأ ن ا 

مندذ املكتدب ادلويل  أ اتح ،معلومات تتعلق بتارخي بددء همدةل الاعدرتاض وانقضدااا  وعدالوة عدىل ذ  ةفضال عن أ ي
خطارات الرفض املؤقت عىل قاعدة بياانت  2009ال ول من يناير    مرصد مدريدنسخ مرعنة من ا 

 لغة ال خطار ابلرفض املؤقت 

 (2)6القاعدة 

 (3)6القاعدة 
 (4)6القاعدة 

خطار املكتب ادلويل ابلرفض املؤقت ابللغة  20 3 أ و الفرنس ية أ و ال س بانية )حبسدب اختيدار الانلكزيية جيوز ا 
الرفض ونرشه ابللغات الثالث  ويعد املكتب ادلويل الرتمجدة الرضدورية  تدويناملكتب اذلي يرسل ال خطار(  وجيب 

ن ال خطدار عدصدورة  مدن املكتدب ادلويل ا ونرشدها  ويتسدم صداحب التسدجيل ادلويلتددويهنللبياانت اليت يتعدني 
بيد أ ن التبليغ اذلي يرسل مبوجبه املكتب ادلويل صدورة أ رسهل هبا مكتب الطرف املتعاقد املعنّي   اليت ابلرفض ابللغة

للغدة الديت طلدب صداحب التسدجيل ادلويل أ ن ابمن ال خطار ابلرفض حيرر ابللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل )أ و 
 ( 7 4الفقرة  1-ب اجلزء انظر –يتسم هبا التبليغات من املكتب ادلويل 

 أ نده ابلنسد بة ا ىل لك التسدجيالت ادلوليدة النامجدة عدنب فامي يتعلق بقرارات الرفض، ينبغي ال حاطة علامو  20 4 (4)40القاعدة 
 أ ول تعيني لحق: تدوين، واليت تنتظر 2004 طلبات أ ودعت قبل ال ول من أ بريل

ذا نندت التسدجيالت خاضدعة لالتفداق  والتدوينتظل اللغة الفرنس ية لغة التبليغ  - والنرشد الوحيددة ا 
 حرصا 

ذا ننت التسدجيالت خاضدعة ةيدا  والتدوينوالفرنس ية لغيت التبليغ نلكزيية ل  ان اتظل اللغت - والنرش ا 
 للربوتوكول  جزئياأ و يف 

 31ا ىل  2004لفرتة املمتدة مدن ال ول مدن أ بريدل وابلنس بة ا ىل التسجيالت ادلولية النامجة عن طلبات أ ودعت يف ا
 أ ول تعيني لحق: تدوين، واليت تنتظر 2008 أ غسطس

ذا نندت التسدجيالت  والتددوينكام ذكر أ عاله، تظل اللغة الفرنسد ية لغدة التبليدغ  - والنرشد الوحيددة ا 
 جزئيدا  خاضعة لالتفاق حرصا  وأ ما التسجيالت النامجة عن طلبات أ ودعدت أ ثنداء تدكل الفدرتة والديت ختضد  ةيدا أ و 

دراج اللغة ثاليث اللغات ال نظام ل للربوتوكول، فا هنا حتظ  اب ثر ا    2004 س بانية ابتداء من ال ول من أ بريلال  عىل ا 

خطارات الرفض املؤقت اخملالفة لل صول   ا 

ا ىل ندوعني، ندوع ميكدن تصدحيته وندوع يرتتدب عليده عددم اعتبدار  لل صول تنقسم قرارات الرفض اخملالفة 21 1 
خطار من ذ  القبيل   املكتب ادلويل ال خطار ابلرفض مبثابة ا 

خطار من ذ  القبيل: 21 2 (2()أ ( و)1)18القاعدة خطارا ابلرفض مبثابة ا   ول جيوز للمكتب ادلويل أ ن يعترب ا 

ذا مل يتضددمن أ ي رمق لتسددجيل دويل )مددا مل تسددمح بعددض البيدداانت ال خددرى الددواردة يف ال خطددار -  ا 
 بتتديد التسجيل ادلويل(؛ للمكتب ادلويل

ذا مل يوحض أ ي سبب للرفض؛  -  أ و ا 
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ذا أ رسل يف وقت مت -  نية بأ ي بعد انقضاء املهةل املعنية املددة بس نة أ و  ،أ خر ا ىل املكتب ادلويلأ و ا 
لهيدا يف  ( أ و يف حداةل رفدض يسدتند ا ىل اعدرتاض 18 5) 3-18ا ىل  2-18الفقدرات  2-باجلدزء عرش شهرا واملشار ا 

ليه يف ذا 18 5و 18 4الفقدرتني  2-ب اجلدزء أ صدره مكتب الطرف املتعاقد اذلي قام ابل عالن املشار ا  أ رسدل بعدد  ا 
ماكنيدة الطدرف املتعاقدد انقضاء مثانية عرش شهرا دون أ ن يعم مكتب ، خدالل مثانيدة عرشد شدهرا، املكتدب ادلويل اب 
يداع اعرتاضات بعد انقضاء تكل املدة   اليت تتعلق بتغيري يف  18 11الفقرة  2-باجلزء ويف هذا الصدد، انظر أ يضا ا 

 املعاهدة املطبقة 

()ب( 1)18القاعدة
 ()ج(2و)

عىل املكتب ادلويل أ ن يرسل صورة عن ال خطار ا ىل صداحب التسدجيل  يتعنيويف لك تكل احلالت،  21 3
خطار ابلدرفض ويبدنّي ل يعترب  هذا ال خطاراذلي أ رسل ال خطار( أ ن يف الوقت ذاته املكتب يبلغ ادلويل ويبلغه )و  ا 
 أ س باب ذ  

ذا نن ال خط 21 4 ()ج(1)18القاعدة  ذا مل يتضمن بياان أ ي أ خرى ) ار تخالفا لل صول من نواحٍ وا  السل  واخلدمات املعنية أ و عن ا 
ذا مل يتضمن  ذا مل يكن ال خطار حيتدوي تفاصديل هممدة صورة علري املعنية ابلرفض أ و ا  ن عالمة سابقة حمل نزاع أ و ا 
ثدال(، وجدب عدىل املكتدب ادلويل )ا ل يف امس مالكها وعنوانه عىل سبيل امل  ومن بيهناأ خرى تتعلق ابلعالمة السابقة 
لهيا يف الفقرة  وعليده أ ن يددعو  ،الرفض املؤقت يف السجل ادلويل ابلر  من ذ  يدون( أ ن التاليةالظروف املشار ا 

خطداره خدالل شدهرين  وي الطرف املتعاقدد مكتب  عليده يف الوقدت ذاتده أ ن يرسدل ا ىل صداحب  تعدنيا ىل تصدحيح ا 
 ال خطار اخملالف لل صول وعن ادلعوة املرسةل ا ىل املكتب املعين التسجيل ادلويل صورا عن 

ذا مل يتضمن ال خطار البياانت املقررة املتعلقة ابملهةل املتاحة لتقددمي الدامتس ل عدادة حفدص الدرفض أ و  أ ما 21 5 ()د(1)18القاعدة  ا 
لهيا هذا الالامتس، فا ن الرفض الطعن فيه أ و تقدمي رد عىل الاعرتاض والبياانت املتعلقة ابلسلطة اليت ينبغ ي أ ن يقدم ا 

ذا أ رسل مكتب  خطارا مصحتا خدالل همدةل الشدهرين املشدار الطرف املتعاقد املؤقت ل يقيد يف السجل ادلويل  وا  ا 
نه يعترب ل غراض املادة  لهيا يف ادلعوة، فا  نن قدد أ رسدل ا ىل املكتدب ادلويل يف  لدومن التفداق والربوتوكدول، كدام  5ا 

ذا ُأرسل التارخي  الف لل صول خالل املهةل املطبقة اخملخطار ال  اذلي أ رسل فيه ال خطار اخملالف لل صول  وابلتايل، ا 
ال خطدار املصدحح املرسدل خدالل همدةل الشدهرين املدذكورة يف  فدا ن( من التفاق أ و الربوتوكدول، 2)5بناء عىل املادة 

ذا مل  يعترب أ نهادلعوة  خطاره اخملالف لل صول يف الطرف املتعاقد يصحح مكتب اس توىف رشوط ذ  احلمك  ولكن ا  ا 
خطارا برفض مؤقت  وعىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ صاحب التسجيل ادلويل واملكتدب أ نده  نه ل يعترب ا  هذه املهةل، فا 

خطارا برفض مؤقت ويبنّي أ س باب ذ    ل يعترب هذا ال خطار ا 

 (ھ)(1)18القاعدة 

 ()و(1)18القاعدة 

ذا حص 21 6 خطارا ابلرفض حيدد همةل لتقددمي الدامتس ل عدادة حفدص الدرفض أ و الطعدن فيدهوا  نده  ،ح املكتب ا  فا 
عليه أ يضا أ ن حيدد همةل جديدة )تبدأ  عدىل سدبيل املثدال مدن التدارخي اذلي أ رسدل فيده ال خطدار املصدحح ا ىل  يتعني

 كورة املكتب ادلويل( حسب ظروف احلال م  بيان التارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذ

خطار مصحح ا ىل صاحب التسجيل ادلويل  21 7   وجيب عىل املكتب ادلويل أ ن يرسل صورة عن أ ي ا 

ليه املكتب ادلويل صدور 21 8  خطدار  ةومن املفيد ابلنس بة ا ىل صاحب التسجيل ادلويل أ ن يرسل ا  عدن أ ي ا 
حيح اخملالفدات يف حدال وجدود عدن ادلعدوة املرسدةل ا ىل املكتدب ليتدوىل تصد  ةابلرفض املؤقت خيالف ال صول وصور

ويتداح لصداحب التسدجيل  ،تخالفات ميكن تصحيحها  ويف أ للب احلالت السدابقة، يتدوىل املكتدب تصدحيح اخملالفدة
لرشوع يف مفاوضات م  أ حصاب احلقوق السدابقة اذليدن استُشدهد ل ورمبا  ،لتتليل أ س باب الرفض لادلويل وقتا أ طو 

 لتسجيل ادلويل أ و قدموا اعرتاضا عىل ا تلقائياهبم 

ن مل يعترب 21 9  خطار  املكتب ادلويل وحىت وا  خطار ابلرفض املؤقت ا  ابلتدايل يف  يدوندهمدن ذ  القبيدل ومل  اا 
بأ ن ذ  ل يعدين ابلرضدورة حاميدة العالمدة يف  عىل وعيصاحب التسجيل ادلويل  أ ن يكونالسجل ادلويل، ينبغي 
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مدداكن ة مشدد تل تعرتضددها أ يدد أ رايض الطددرف املتعاقددد املعددينّ  ىل ال  واب  بطددال تعيددني اسددتنادا ا  قامددة دعددوى ا  غددري ا 
لمخالفة الواردة يف ال خطدار ابلدرفض وتبعا  لال س باب ذاهتا اليت ذكرها املكتب يف ال خطار ابلرفض اخملالف لل صول  

حدول  املؤقت، قد يس تحسن صاحب التسدجيل ادلويل أ ن يلدمتس مدن املكتدب املعدين تزويدده ابملعلومدات الاكمدةل
 أ س باب رفض امحلاية 

خطار ابلرفض ةالالحق اتال جراء   املؤقت لال 

ذا تسم صاحب التسجيل ادلويل  22 1 (3)5املادة  خطدارا ابلدرفض  عن طريقا  خطارا ابلرفض )يتضمن ا  املكتب ادلويل ا 
احلقدوق وسد بل ( تتداح هل 21 5و 21 4 تنيالفقدر  2-ب اجلدزء انظدر)()ج(، 1)18تخالفا لل صول بنداء عدىل القاعددة 

عادة حفص الرفض أ و الطعن فيه( كام لو نن قدد أ ودع العالمدة بنفسده مبدارشة  املكتدب  دلىالانتصاف ذاهتا )مثل ا 
ال جراءات ذاهتا اليت تطبق عىل طلب تسجيل لالتسجيل ادلويل خيض   فا ناذلي أ صدر ال خطار ابلرفض  وابلتايل، 
  ة ا ىل الطرف املتعاقد املعينابلنس ب أ ودع دلى مكتب الطرف املتعاقد املذكور

وعند تقدمي الامتس ل عادة الفحص أ و الطعن يف قرار الرفض أ و الرد عىل اعدرتاض قدد يكدون مدن املفيدد  22 2 
ن مل يشرتط قانون الطرف املتعاقد املعين ذ ، أ ن يعني وكديال حمليدا  حىت ابلنس بة ا ىل صاحب التسجيل ادلويل، وا 

وكيدل عدن نطداق التفداق ال(  وخيدرج تعيدني تدهذلي نطدق بقدرار الدرفض وممارسداته )ولغ عىل درايدة بقدوانني املكتدب ا
  ابلاكمل وخيض  للقوانني واملامرسات املتبعة يف أ رايض الطرف املتعاقد املعينّ املشرتكة التنفيذية  والالحئةوالربوتوكول 

محلاية أ و أ ن يتدخل بأ ي شلك مربرات رفض ا املكتب ادلويل أ ن يعرب عن رأ يه يف اختصاص وليس من 22 3 
  من ال شاكل يف تسوية القضاا اجلوهرية اليت يثريها مثل ذ  الرفض

 وض  العالمة يف طرف متعاقد معني 

وضد   2009()أ ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة النافذة منذ ال ول من سبمترب 1)اثنيا()18تتناول القاعدة  23 1 
دويل يف طدرف متعاقدد معدني وتبليدغ ذ  الوضد  مدن املكتدب املعدني ا ىل املكتدب  العالمة اليت ننت حمل تسدجيل

 ادلويل 

 الوض  املؤقت للعالمة 

خطدارا ابلدرفض لمكتب اذلي مل يرسل ا ىل امل ل  ه جيوزعىل أ ن ()أ (1)اثنيا()18القاعدة تنص  24 1 ()أ (1)اثنيا()18القاعدة  كتب ادلويل ا 
أ ن يرسدل ()أ ( أ و )ب( من الربوتوكول، 2)5( من التفاق أ و املادة 2)5عىل املادة  بناءخالل املهةل املطبقة املؤقت، 

تزال حمل اعرتاض أ و مالحظدات  بياان بأ ن الفحص التلقايئ قد مت وأ ن املكتب مل جيد أ س بااب للرفض ولكن العالمة ل
يداع ذ  الاعرت   اض أ و تكل املالحظات من الغري  وينبغي للمكتب أ ن يبني أ يضا التارخي اذلي جبوز فيه ا 

خطار ابلرفض املؤقت جبوز للمكتب  وخالف ذ ، 24 2 ()ب(1)اثنيا()18القاعدة  يفيد بياان  ا ىل املكتب ادلويل أ ن يرسلاذلي أ رسل ا 
ويف هدذه احلداةل أ يضدا، حمل اعرتاض أ و مالحظات من الغدري   تزال العالمة لحامية وأ ن  متالفحص التلقايئ قد بأ ن 
 ب أ ن يبني التارخي اذلي جيوز أ ن تودع فيه الاعرتاضات واملالحظات لمكتينبغي ل 

رسال البيان املنصوص عليده يف القاعددة اليت أ مت الفحص التلقايئ املكتب و  24 3   ()أ (1)اثنيدا()18ليس ملزما اب 
رساهل  )ب(أ و  ماكنه أ ن خيتار ا   ا ىل املكتب ادلويل  ولكن اب 

صداحب يف السدجل ادلويل وخيطدر  )اثنيدا(18ملكتب ادلويل أ ي بيان يتسلمه بناء عىل القاعددة اويدون  24 4 (2)اثنيا()18القاعدة 
ليده و  ،التسجيل ادلويل به ن تسدلمه أ و نن مدن املمكدن نسدخه  ول غدراض هدذه يرسدل ا  صدورة عدن ذ  البيدان ا 
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تبليغدات يرسدلها فدرادى ا ىل  القاعدة، يقبل املكتب ادلويل من املاكتب قوامئ بأ رقام التسدجيالت ادلوليدة ليحولهدا ا ىل
 أ حصاب التسجيالت ادلولية املعنيني 

أ ن ادلويل ا ىل املكتدب  )اثنيدا(18بياان بنداء عدىل القاعددة اذلي أ رسل عني املتعاقد امل طرف ال عىل مكتب 24 5 
 يضطل  بأ حد ال مرين التاليني يف الوقت املناسب:

خطارا برفض مؤقت للحامية و  - يدداع اعدرتاض أ و 1)17فقدا للقاعددة تبليغ املكتب ادلويل ا  ( يف حدال ا 
 مالحظات خالل فرتة الرفض املطبقة؛

رسددال بيددان  - ذا مل يددودع اعددرتاض أ و  (اثلثددا)18وفقددا للقاعدددة ا ىل املكتددب ادلويل مبددنح امحلايددة أ و ا  ا 
 مالحظات 

لزاي عىل القا18ليس الغرض من القاعدة  24 6  نون ال جرايئ الدوطين  )اثنيا( سوى ال عالم وليس لها أ ي أ ثر ا 
متددام لك 18ويف حددني يكددون البيددان املرسددل مبوجددب القاعدددة  )اثنيددا( يف احلدداةل الدديت يتوصددل فهيددا املكتددب، بعددد ا 

جيابية ابلنس بة لصاحب التسجيل، مبا ميكّدن مدن حاميدة العالمدة بنداء عدىل القدانون الدوطين،  ال جراءات، ا ىل نتيجة ا 
ماكنية وجود أ حاك ىل ا  يتوصل ا ىل نتيجة ب أ ن يعيد تلقائيا تقيمي احلاةل ل م يف القانون الوطين جتزي للمكتجتدر ال شارة ا 

رسال املكتدب ل خطدار ابلدرفض املؤقدت بنداء عدىل القاعددة مدن  17 تختلفة  وابلتايل قد ياُلحظ، يف حالت اندرة، ا 
جيايب بناء عىل القاعدة  رساهل لبيان ا   ( من تكل الالحئة )اثنيا18الالحئة التنفيذية املشرتكة بعد ا 

 البت الهنايئ يف وض  العالمة 

أ ن يرسدل مكتدب الطددرف املتعاقدد املعددني يف  (اثلثددا)18( مددن القاعددة 3( و)2( و)1تقتيضد الفقدرات ) 25 1 )اثلثا(18القاعدة 
س تمكل نفة تسجيل دويل ا ىل املكتب ادلويل بياان يعلمه فيه ابلوض  الهنايئ لعالمة يف ذ  الطرف املتعاقد، ما أ ن ت 

 ال جراءات املتعلقة ابلعالمة أ مام ذ  املكتب 

 ويأ ي البت الهنايئ يف وض  العالمة عىل ثالثة أ نواع يرد وصفها أ دانه  25 2 

خطار ابلرفض املؤقت   بيان مبنح امحلاية يف حال عدم تبليغ أ ي ا 

ذ أ مدام مكتدب الطدرف املتعاقدد املعدني يف تسدجيل دويل أ ول أ ن تكدون نفدة ال جدراءات الواجدب اختدا 26 1 (1))اثلثا(18القاعدة 
( مدن التفداق أ و 2)5 مس تمكةل وما من سبب دلى املكتب لرفض امحلاية قبل اقضاء فرتة الرفض املطبقة وفقدا للدامدة

)ج( مدن الربوتوكدول   ويف هدذه احلداةل، عدىل املكتدب أ ن يرسدل ا ىل املكتدب ادلويل يف  ()أ ( أ و )ب( أ و2)5 املادة
بياان بأ ن امحلاية ممنوحة للعالمة حمل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املعين   فرصة وقبل انقضاء تكل الفرتة أ قرب

رسال البيان يف غضوهنا، انظر الفقرات ب   وهذا ما قد حيدث عامدة 18 12ا ىل  18 1 -2-وملعرفة الفرتة اليت جيب ا 
مالحظات أ و عندما تبدأ  فدرتة الاعدرتاض واملالحظدات يف  عندما يس تعني املكتب بنظام حفص من لري اعرتاض أ و

 الوقت ذاته اذلي يبدأ  فيه الفحص  

مكتب الطرف املتعاقد املعني لرفض امحلاية وعندما تس تمكل نفة ال جراءات  فا ذا مل يكن من سبب دلى 26 2 
عاقدد املعدني يف أ قدرب فرصدة وقبدل أ مامه، يُعم أ حصاب التسجيالت ادلولية والغري بنتيجة ال جدراء دلى الطدرف املت

، علام بأ ن ( من املساوئ املرتبطة مبا هو معروف مببدأ  "القبول الضمين"1)(اثلثا)18انقضاء فرتة الرفض  وحتد القاعدة 
 ذ  املبدأ  يظل مطبقا 

رسال بيان مبنح امحلاية 1)(اثلثا)18وتلزم القاعدة  26 3 (1)اثلثا()18القاعدة   ( اب 
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( عددة تسدجيالت دوليدة وجيدوز أ ن 1)(اثلثدا)18بناء عىل القاعددة ن موضوع البيان مبنح امحلاية وقد يكو 26 4 
لكرتونيا أ و عىل الورق حبيث ميكن معرفة تكل التسجيالت ادلولية  ويف هدذه احلداةل، حيدول  يتخذ شلك قامئة ويبلّغ ا 

 ت ادلولية املعنيني املكتب ادلويل القامئة ا ىل تبليغات فردية  يرسلها ا ىل أ حصاب التسجيال

رسال بيان مبنح امحلاية حمل تسديد للجزء الثاين من الرمس 3)34 ويف حال تطبيق القاعدة 26 5 (3)34القاعدة   (، يكون ا 

رسال بيان  26 6  ىل أ ن التخلف عن ا  نح امحلاية ل يرتب عدىل املكتدب املتخلدف أ يدة عواقدب مب وجتدر ال شارة ا 
خطار ابلرفض املؤقت خالل الفدرتة املطبقدة بنداء عدىل املدادةالامتناع عقانونية، عىل أ ن  ( مدن التفداق 2)5 ن تبليغ ا 

 والربوتوكول يؤدي ا ىل حامية العالمة تلقائيا يف الطرف املتعاقد املعين، حامية تشمل مجي  السل  واخلدمات املعنية 

 بيان مبنح امحلاية عقب رفض مؤقت 

 (2)اثلثا()18القاعدة 

 

 "1"(2اثلثا())18القاعدة 

 "2"(2)اثلثا()18القاعدة 

خطدارا ابلدرفض املؤقدت أ ن يرسدل ا ىل  27 1 عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني يف تسدجيل دويل واذلي بلّدغ ا 
املكتب ادلويل، ما أ ن تُس تمكل دليه ال جراءات املتعلقة حبامية العالمة، أ حد البيانني التاليني، مدا مل يؤكدد رفضدا ةيدا 

 أ دانه(: 28 1 -2-ب )انظر الفقرة

بياان بأ ن الرفض املؤقت مسحوب وأ ن امحلاية ممنوحة للعالمة يف الطرف املتعاقد املعدين ابلنسد بة ا ىل  -
 لك السل  واخلدمات حمل طلب امحلاية،

 أ و بياان حيدد السل  واخلدمات اليت تغطهيا امحلاية املمنوحة يف الطرف املتعاقد املعين  -

رسال بيان مبنح امحلاية حمل تسديد للجزء الثاين من الرمس يف حال تطبيدق و 27 2 (3)34القاعدة  يف هذه احلاةل أ يضا، يكون ا 
 ( 3)34 القاعدة

 اللكي تأ كيد الرفض املؤقت 

خطارا ابلرفض املؤقت اللكدي 28 1 (3)اثلثا()18القاعدة   يف اخلتام، عىل مكتب الطرف املتعاقد املعني يف تسجيل دويل واذلي بلّغ ا 
أ ن يرسل ا ىل املكتب ادلويل، ما أ ن تُس تمكل نفة ال جراءات أ مامه ويقدرر تأ كيدد رفدض امحلايدة للعالمدة يف الطدرف 

 املتعاقد املعين ابلنس بة ا ىل لك السل  واخلدمات، بياان يفيد ذ  

 قرار جديد 

رسال البيان املنصوص عليه يف  29 1 (4)اثلثا()18القاعدة  ماكنيدات  (3)( أ و 2)ا()اثلث18القاعدة ينبغي ا  عدادة ما أ ن تس نفد نفدة ا  ا 
عدادة الفحدصأ و الطعن أ مدام املكتدب أ و مدا أ ن تنقيضد فدرتة الدامتس  الفحص ذن ينبغدي  ا  أ و الطعدن أ مدام املكتدب  ا 

للمكتب أ ل ينتظر ري  يودع طعن أ مام املا( أ و أ ية هجة أ خرى لري املكتب  وسدبب ذ  أ ن املكتدب قدد ل يكدون 
يداعه وهو عاجز عن معرفة أ ن القرار اذلي أ صدره قد أ صبح هنائيا ابملؤكدد  ىل عم ابلرضورة ع يداع طعن أ و عدم ا  اب 

آل أ ي طعن من ذ  القبيل  وم  أ ن ذ  البيان قد ل يعدرب عدن النتيجدة  وقد ل يكون املكتب ابلرضورة عىل عم مبأ
يعود بفوائد عىل أ حصاب التسجيالت ادلولية والغدري ل ن شأ ن حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين، فقد الهنائية ب 

يدّون وينرش يف وقت مبكر )ما أ ن تُس تمكل ال جراءات أ مام  (3)( أ و 2))اثلثا(18القاعدة البيان املنصوص عليه يف 
  يف حالت عديدةاملكتب( 
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رسال بيان وفقدا للقاعددة  29 2  ، عدىل عدم بدأ ي (3)( أ و 2)ا()اثلثد18ويف احلاةل اليت يصبح فهيا املكتب، بعد ا 
قرار جديد يوثر يف حامية العالمة )مثل قرار انجت عن طعن أ مام هجة لري ذ  املكتب(، يرسل املكتب ا ىل املكتب 
ادلويل بياان جديدا يذكر فيه السل  واخلدمات املشموةل ابلعالمة اليت أ صبحت محمية، يف حدود ا طالع املكتدب عدىل 

لت القاعدة 2017نومفرب  1 واعتبارا من ذ  القرار  ضافية 4)اثلثا()18، عّدِّ رسال بياانت ا  ماكنية ا   حال يف( ل دراج ا 
خطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقدة أ و رسال ا  يف حدال نن للقدرار اجلديدد املُتخدذ مدن قبدل املكتدب أ و  عدم ا 

رسال بيان  وجيب أ ن يشري البيان ا ىل وض  العالمة   اعدة( من الق1مبوجب الفقرة )ال دارة أ ثر يف حامية العالمة بعد ا 
رسال بيان يدذكر السدل  واخلددمات الديت حُتمد  لهدا  والسل  واخلدمات املمية عند الاقتضاء  وس يتيح ذ  للماكتب ا 

( من القاعدة فضدال عدن أ مداكن حاميدة العالمدة مبوجدب مبددأ  1عقب بيان مبنح امحلاية يُرسل مبوجب الفقرة ) العالمة
خطار املكتب ادلويل بأ ي قرار لحدق يدؤثر يف القبول ا لضمين  والغرض الرئيا من التعديل هو السامح للماكتب اب 

ةل تغطدي حداليت التقييدد أ و الدرفض  نطاق امحلاية من دون التأ كد من صدور رفض مؤقت سابق  وابتت القاعدة املعدَّ
 للحامية وحالت منح امحلاية  اللكي

بالغ صاحب التس    جيل ادلويل ونقل النسخالتدوين وا 

 (5)اثلثا()18القاعدة  

 (3()أ ()1)32القاعدة 

يف السدجل ادلويل ويُعدم صداحب  )اثلثدا(18القاعددة يدون املكتب ادلويل لك بيدان يتسدلمه بنداء عدىل  30 1
 التسجيل ادلويل بذ   ويف حال نن البيان مبلغا أ و ميكن نسخه، يف شدلك وثيقدة، يرسدل املكتدب ادلويل صدورة
عدددن تدددكل الوثيقدددة ا ىل صددداحب التسدددجيل ادلويل  وينرشددد املكتدددب ادلويل أ يضدددا أ ي بيدددان يتسدددلمه بنددداء عدددىل 

ميكدن  مرصدد مدريددأ اتح املكتب ادلويل صدورا رعيدة عدن تدكل البيداانت يف و يف السجل ادلويل   )اثلثا(18 القاعدة
  ( 8 4قرة أ   )انظر الفملس تخدي قاعدة البياانت الاطالع عىل تكل البياانت مبارشة 

 تبليغات املاكتب ال طراف املتعاقدة املعينة املرسةل من خالل املكتب ادلويل 

رسدال 2017نومفرب  1اعتبارا من  31 1 )اثنيا(23القاعدة  ، جيدوز ملكتدب طدرف متعاقدد معدنّي أ ن يطلدب مدن املكتدب ادلويل ا 
ة يف حال عدم سامح قانون ذ  الطرف املتعاقد التبليغات ا ىل أ حصاب التسجيالت ادلولية بشأ ن التسجيالت ادلولي

رسال التبليغ  وس  ىل  اليت ساعد ذ  يف الاس تجابة لحتياجات املاكتبي للمكتب اب  رسال التبليغات ا  ل تمتت  بوسائل ا 
قلمي املكتب املعدين ومل يعيندوا و  كديال أ حصاب التسجيالت ادلولية لري املقميني واذلين مل يذكروا عنواان للمراسالت يف ا 

ن مدن دون حفدص  حمليا دلى املكتب  ويرسل املكتب ادلويل التبليدغ ا ىل صداحب التسدجيل ادلويل أ و الوكيدل املددوَّ
  يف السجل ادلويل ه أ و تدويهناحمتوات

 التعيني الالحق 

آاثر التسجيل ادلويل ا ىل طرف متعاقد )نظرا لعدم الدامتس امحلايدة 32 1 (2)اثلثا()3املادة  ذا مل متتد أ يف أ رايض الطدرف املتعاقدد  ا 
عند ا جراء التسجيل ادلويل أ و ل ن العالمة فقدت امحلاية يف أ رايض ذ  الطرف املتعاقد نتيجدة صددور قدرار هندايئ 
يدداع تعيدني لحدق   لحق لقرار الرفض أ و ال بطال أ و التخيل( فا ن متديد امحلاية ا ىل ذ  الطرف املتعاقد قد يتأ ثر اب 

لهيدا قدرار الدرفض أ و وقد يرغب صاحب التسجي ذا مدا انتفدت مدثال ال سد باب الديت يسدتند ا  ل ادلويل القيام بدذ  ا 
 ال بطال أ و التخيل 

آخر  للقيام بتعيني لحقو  32 2  جدراء التسدجيل ادلويل طرفدا قد ل يكون الطرف املتعاقد  هو أ نسبب أ عند ا 
ي يلزتم به الطرف املتعاقد اذلي أ و الربوتوكول( اذل ابلنص نفسه )التفاقيف التفاق أ و الربوتوكول أ و ل يكون ملزتما 

ليده صداحب التسدجيل ادلويل"  ليه صاحب التسدجيل ادلويل  ويقصدد بعبدارة "الطدرف املتعاقدد اذلي ينمتدي ا  ينمتي ا 

الطدرف ( أ و عدن طريقدهالطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتدب املنشدأ  )أ ي املكتدب اذلي أ ودع الطلدب ادلويل 
علهيددا ليكددون صدداحب  ي يسدد تويف صدداحب التسددجيل ادلويل اجلديددد يف أ راضدديه الرشددوط املنصددوصاملتعاقددد اذل
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ذا طرأ  تغيري عىل ملكية التسجيل ادلويل التسجيل ادلويل  ، ا 

ذن فقدد يكدون وجيوز ا جراء تعيني لحق جلزء فقط مدن السدل  واخلددمات املدّوندة يف السدجل ادلويل   32 3  ا 
حق أ و أ كرث، لك تعيني مهنا خيص جزءا تختلفا مدن قامئدة السدل  واخلددمات املدوندة يف طرف متعاقد ما حمل تعيني ل

 السجل ادلويل 

ذا ننت 32 4  امحلايدة الناجتدة عدن التسدجيل ادلويل تغطدي يف طدرف متعاقدد معدني جدزءا فقدط مدن السدل   وا 
نقاص منيف السجل ادلويل املدّونةواخلدمات  بطال جزيئ، قامئة السل  واخلدمات أ و  ، بعد ا  رفض جزيئ للحامية أ و ا 

 تعيني لحق ابلنس بة ا ىل نفة السل  واخلدمات املتبقية أ و بعضها  ا جراء جاز

 تعيني لحق ل جراءال هلية  

ذا نن صداحب التسدجيل ادلويل يسد تويف الرشدوط  33 1 ()أ (1)24القاعدة  جيوز للطرف املتعاقد أ ن يكون حمل تعيني لحق ا 
 ال قامة أ و املنشأ ة( وقت هذا التعيني ليكون صاحب تسجيل دويل )اجلنس ية أ و حمل 

ذ  الدنصويغ تعيني الطرف املتعاقد سواء بناء عىل التفاق أ و الربوتوكول  ومدن املهدم معرفدة  33 2  ن ا  املطبدق ا 
 من شأ ن ذ  أ ن حيدد عدة مسائل، مهنا الرسوم الواجب تسديدها  

 كام ييل: لوض يكون او  33 3 )ب(و)ج((1)24القاعدة 

ليده صداحب التسدجيل ادلويل ملزتمدا ابلتفداق حفسدب، جداز  - ذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتدي ا  ا 
 بناء عىل التفاق؛التعيني  ويكونتعيني بدل يكون طرفا يف التفاق أ يضا؛ 

ليه صاحب التسجيل ادلو - ذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا  نهيل ملزتما ابلربوتوكول حفسب وا  ل  فا 
 بناء عىل الربوتوكول؛التعيني  ويكونجيوز تعيني سوى البدل اذلي يكون طرفا يف الربوتوكول؛ 

ليده صداحب التسدجيل ادلويل ملزتمدا ابلتفداق والربوتوكدول،  - ذا نن الطرف املتعاقد اذلي ينمتدي ا  وا 
ن نن هذا الطرف املتع يكون بنداء عدىل اقد ملزتما ابلتفاق أ يضا( تعيني أ ي طرف متعاقد ملزتم ابلربوتوكول )حىت وا 

بناء عىل التفاق  وعند تطبيق املبادئ املذكورة أ ن يكون جيب تعيني أ ي بدل ملزتم ابلتفاق حفسب ولكن  الربوتوكول
اترخي التعيدني  حسدب وضدعه يفبدل ما ملزتما ابلتفاق أ و ابلربوتوكدول أ و منظمدة مدا ملزتمدة ابلربوتوكدول  يعدأ عاله، 
 الالحق 

وأ ما يف حال تعيني بدل بناء عىل التفاق يف تسجيل دويل انمج عن طلب دويل خيض  للربوتوكدول فقدط،  33 4 
فال بد من أ ن يؤخذ يف احلس بان أ ن التفاق يقيض بأ ن يستند الطلب ادلويل ا ىل طلب مدودع دلى مكتدب املنشدأ   

 ميكن أ ن يكدون التعيدني الالحدق بنداء عدىل فا ذا نن الطلب ادلويل يستند ا ىل طلب مودع دلى مكتب املنشأ ، فال
ل بعد أ ن يؤدي الطلب ال سايس ا ىل تسجيل    التفاق ا 

 ممكن يف بعض احلالت تعيني لحقال  

 (2)14املادة  ا
 (5)14املادة  ب

اقد جيوز يف املبدأ  أ ن يكون التعيني الالحق تعيينا لطرف متعاقد هو ملزم ابلنص ذاته امللزم للطرف املتع 34 1
ليه صاحب التسجيل ادلويل  احلكوميدة  احلاةل اليت تعلن فهيدا ادلوةل أ و املنظمدةس تئىن من هذا املبدأ  وت  اذلي ينمتي ا 

، عند انضامهما ا ىل التفاق )ادلول فقط( الربوتوكول، أ ن امحلاية النامجدة عدن تسدجيل دويل مت بنداء عدىل ذ  ادلولية
ىل أ راضهيا النص قبل اترخي دخول النص حزي النفاذ يف   تكل ادلوةل أ و املنظمة ل ميتد أ ثرها ا 
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عدالان بنداء عدىل املدادة 34 2  ذا نن 2)14 وم  ذ ، مفن املمكن ا جراء تعيني لحق لبدل قدم ا  ( مدن التفداق ا 
وينبغي أ ن يكدون ذ  التعيدني صاحب التسجيل ادلويل صاحب تسجيل وطين سابق للعالمة ذاهتا يف ذ  البدل  

مداكن املكتدب ادلويل تددوين التعيدني الالحق م  ل فلدن يكدون اب  شدفوعا بدرمق التسدجيل الدوطين السدابق واترخيده، وا 
ن مل يكن من تسجيل وطين سابق، فالسبيل الوحيد ا ىل حاميدة العالمدة يف الدبدل املعدين مدن  الالحق ذل  البدل  وا 

يداع طلب دويل جديد يرد فيه تعيني ذ  البدل   خالل تسجيل دويل هو ا 

جراء   تعيني لحق ا 

 ()أ (2)24القاعدة 

 "2()أ ("2)24القاعدة 

ما دلى املكتب ادلويل مبارشة أ و عن طريق جيوز  35 1 لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يتقدم ابلتعيني الالحق ا 
ليه، رشط مراعاة ما ييل:  مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

جددراء التعيددني الالحددق دلى املكتددب ادلويل  - ليدده صدداحب عددن طريددجيددب ا  ق املكتددب اذلي ينمتددي ا 
ذا أ ي من ال طراف املتعاقدة حمل التعيني الالحق بدل معني بناء عىل التفاق   التسجيل ادلويل ا 

ىل  6ت ا  البند  رسال تعيني لحق ا ىل املكتب ادلويل ابلربيد أ و الفاكس )ول حاجة للتأ كيد( أ و ابلربيد ال لكرتوين  35 2 )أ (11ا  وجيوز ا 
 ( 3 9والفقرة  3 5ا ىل  3 1 -1-قرات ب)انظر الف

( ولكدن 35 1 -2-ويف احلاةل اليت نن ينبغي فهيا ا جراء تعيني لحق عن طريق مكتدب )انظدر الفقدرة ب 35 3 (10)24القاعدة 
التعيني قد أ جري دلى املكتب ادلويل مبارشة، يعترب ذ  التعيني الالحق كام لو مل يكن  وترد أ ية رسوم مدفوعة ا ىل 

 هة اليت دفعهتا  اجل 

 اللغة اليت حيرر هبا التعيني الالحق 

نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية بغض النظر عن ل  جيوز تبليغ التعيني الالحق ا ىل املكتب ادلويل ابللغة ا 36 1 (2)6القاعدة 
لطرف اذلي يرسل التبليغ  اللغة اليت أ ودع هبا الطلب ادلويل اذلي جنم عنه التسجيل ادلويل، وذ  وفق ما خيتاره ا

نه جيوز هل أ ن خيتار اللغة اليت يس تخدهما؛ ولكن  ذا قدم صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق مبارشة، فا  وعليه، ا 
نه جيوز ذل  املكتب أ ن يسدمح لصداحب التسدجيل ادلويل بدأ ن خيتدار اللغدة أ و  ذا قدم التعيني بواسطة مكتب، فا  ا 

 غة واحدة أ و لغتني من تكل اللغات جيوز أ ن حيد من اختياره يف ل

وجيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أ ن يرفدق الامتسده برتمجدة أ ي ندص وارد يف الالدامتس ا ىل أ ي لغدة مدن  36 2 ()أ (4)6القاعدة 
ذا قدددم التعيددني الالحددق مبددارشة ا ىل املكتددب ادلويل مددن جانددب صدداحب  اللغددات ال خددرى  وينطبددق ذ  سددواء ا 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن الرتمجة ليست حصيتة، وجب عليه أ ن يصححها بعد التسجيل ادلويل أ و من م  كتب ما  وا 
ذا  أ ن يدعو صاحب التسجيل ادلويل ا ىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعدوة  وا 

 ملقرتحة مل ترسل أ ية مالحظة خالل املهةل املقررة فا ن املكتب ادلويل يتوىل تصحيح الرتمجة ا

 الاس امترة الرمسية 

 ()ب(2)24القاعدة 

 3ت ا   البند 

أ عددها املكتدب ادلويل أ و عدىل اسد امترة ذات  (MM4)جيب تقدمي التعيني الالحق عىل اسد امترة رمسيدة  37 1
(  وجيدوز اسد تخدام اسد امترة واحددة لتعيدني عددة أ طدراف 4 3و 4 2الفقرتني  1-حمتوى وشلك مماثل )انظر اجلزء ب

 دة متعاق
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 : رمق التسجيل ادلويل1البند  

تعيينا لحقا بشأ نه  وجيدوز أ ن  أ جرىجيب أ ن يذكر صاحب التسجيل ادلويل رمق التسجيل ادلويل اذلي  37 2 "1()أ ("3)24القاعدة 
 يتعلق التعيني الالحق بتسجيل دويل واحد 

 : صاحب التسجيل ادلويل2البند  

 الامس والعنوان 

ذا لدرّي صداحب  37 3 "2()أ ("3)24القاعدة  جيب أ ن يذكر صاحب التسجيل ادلويل امسه وعنوانه كدام دّوهندام يف السدجل ادلويل  وا 
نه ينبغي هل أ ن يلمتس تددوين التغيدري قبدل  التسجيل ادلويل امسه أ و عنوانه دون تدوين التغيري يف السجل ادلويل، فا 

ذا اختلف الامس أ و العنوان الوارد تقدمي التعيني الالحق  ويعترب املكتب ادلويل أ ن التعيني  الالحق تخالف لل صول ا 
 يف الالامتس عن الامس أ و العنوان املُدّون يف السجل ادلويل  

 : تعيني وكيل3البند  

يداع الطلدب  37 4  ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف أ ن يس متر متثيهل من قبل وكيل س بق تعيينه، وقت ا  ا 
 فارلا  3ينبغي هل أ ن يض  امس وكيل يف اخلانة اخملصصة ذل   وينبغي ابلتايل تر  البند  ادلويل عىل سبيل املثال، فال

جدراء  37 5 ()أ (2)3القاعدة  نده ميكدن ا  ذا رغب صاحب التسدجيل ادلويل يف تعيدني وكيدل ل ول مدرة، أ و يف تغيدري وكديهل، فا  وا 
يدة  ولديس هندا  حاجدة ا ىل تبليدغ منفصدل بشدأ ن التعيني بذكر امس الوكيل وعنوانه يف هذا البند من الاسد امترة الرمس 

 التعيني 

 : ال طراف املتعاقدة حمل التعيني الالحق4البند  

توفر الاس امترة الرمسية خانة جيب وض  عالمدة فهيدا ابلنسد بة ا ىل لك طدرف متعاقدد ينشدد متديدد امحلايدة  37 6 "3()أ ("3)24القاعدة 
ذا و  نده جيدوز هل أ ن يدذكر الالحقة للتسجيل ادلويل يف أ راضيه  وا  ض  صداحب التسدجيل ادلويل اسد امترته بنفسده، فا 
 ال طراف املتعاقدة اليت يرغب يف تعييهنا 

وختض  الاس امترة الرمسية ا ىل حتديث دوري وتتاح النسدخة ال خدرية عدىل موقد  الويبدو ال لكدرتوين حتدت  37 7 
ذا رغددالعالمددات التجاريددة/نظام مدريد/الاسدد امتراتعندوان  ب صدداحب التسددجيل ادلويل يف تعيددني طددرف   ولكددن ا 

نه ينبغي هل أ ن يكتب امس  متعاقد لري وارد يف القامئة )لنضاممه ا ىل التفاق أ و الربوتوكول بعد أ ن طبعت الاس امترة( فا 
  وينبغي هل أ ن يتحقق من أ ن انضدامم ذ  الطدرف 4ذ  الطرف املتعاقد يف املساحة املتاحة ذل  الغرض يف البند 

ذا مل يكن انفذا، فا ن املكتب ادلويل يغفل التعيني ويرد أ ية رسوم تمكيلية أ و فردية دفعدت املتعا قد قد أ صبح انفذا  وا 
 ابلنس بة ا ىل ذ  الطرف املتعاقد  

عالن النية عىل اس تعامل العالمة   ا 

يلدزم مدن تبدديل عدىل التعيدني  مد  مدا 74-7و 73-7الفقرتني  -2-تطبق املالحظات الواردة يف اجلزء ب 37 8 ()ب(3)24القاعدة 
 الالحق 
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قدمية )ل غراض تعيني    (الاحتاد ال ورويببيان لغة اثنية واملطالبة ابل 

مكتدب )بشدأ ن بيدان لغدة اثنيدة دلى  7 69و 7 67الفقدرتني  -2-تطبق املالحظات الدواردة يف اجلدزء ب 37 9 "3()ج("3)24القاعدة 
)بشأ ن املطالبدة ابل قدميدة(  7 72 ا ىل 7 70الفقرات من  -2-ردة يف اجلزء ب( والواالاحتاد ال ورويب للملكية الفكرية

، لالحتداد ال ورويبعىل التعيني الالحق م  ما يلزم من تبديل  بيد أ نه ينبغي ال حاطة علام بأ نه يف حداةل تعيدني لحدق 
جيل ادلويل بغض النظر عن لغدة فا ن اللغة الثانية قد ل تكون اللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل اذلي نتج عنه التس 

ذا أ ودع الطلددب ادلويل ابللغددة الفرنسدد ية مددثال  وأ ودع التعيددني الالحددق املعددين ابللغددة  التعيددني الالحددق  وابلتددايل، ا 
نه ل جيوز اختيار اللغة الفرنس ية ةغة اثنية ل غراض التعيني الالحق    لالحتاد ال ورويبال نلكزيية، فا 

 اليت يتعلق هبا التعيني الالحق  : السل  واخلدمات5البند  

ذا نن التعيني الالحق يتعلق باكفة السدل  واخلددمات الدواردة يف التسدجيل ادلويل املعدين ابلنسد بة ا ىل  37 10 "4()أ ("3)24القاعدة  ا 
ذا نن التعيني الالحق نه ينبغي بيان ذ  بوض  عالمة يف اخلانة )أ (  وا  يتعلق فقط  مجي  ال طراف املتعاقدة املعّينة، فا 

نده ينبغدي  ببعض السل  واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل املعين ابلنس بة ا ىل مجي  ال طراف املتعاقددة املعّيندة، فا 
بيان ذ  بوض  عالمة يف اخلانة )ب( وينبغي بيان قامئة السل  واخلدمات املشموةل ابلتعيني الالحق يف ورقة تمكيلية  

ذا تعلق التعيني الالحق فق ط ببعض السدل  واخلددمات املشدموةل ابلتسدجيل ادلويل ابلنسد بة ا ىل بعدض ال طدراف وا 
املتعاقدة املعّينة وتعلق بدلك السدل  واخلددمات الدواردة يف التسدجيل ادلويل ابلنسد بة ا ىل ال طدراف املتعاقددة املعّيندة 

نه ينبغي بيان ذ  بوض  عالمة يف اخلانة )ج( وينبغي بيان السل  واخلد مات املعنيدة وال طدراف املتعاقددة ال خرى، فا 
 املعّينة يف ورقة تمكيلية 

 : بياانت متنّوعة6البند  

بناء عىل الربوتوكول  بعض ال طراف املتعاقدة املعّينة اقد تشرتطهيتعلق هذا البند بعدد من البياانت اليت  37 11 ()ج(3)24القاعدة 
سدتباق صددور قدرار ابلدرفض مدن جاندب ذ  الطدرف واليت قد يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف ذكرها هبدف ا

آليا يف  ذا س بق ذكر تكل البياانت يف الطلب ادلويل، فال يوجد أ ي موجب ذلكرها من جديد مبا أ هنا تدرج أ املتعاقد  وا 
خطار التعيني الالحق املرسل ا ىل املاكتب املعنّية   ا 

ضافية تتصل بصاحب التسجيل ادلويل ) أ  (  بياانت ا 

ذا نن خشصا طبيعيا، بيدان ادلوةل الديت يكدون مدن مواطنهيدا  وجيدوز جيوز ل 37 12 صاحب التسجيل ادلويل، ا 
وفقا لقانوهنا وكذ  عند الاقتضاء  أ و نظم اليت أ نشئللشخص املعنوي بيان طبيعته القانونية ابل ضافة ا ىل امس ادلوةل 

  تكل ادلوةلل الوحدة ال قلميية، 

لوانللعال بيان ال جزاء الرئيس ية )ب(   مة ابل 

ذا وردت يف الطلب ادلويل مطالبدة 37 13 ة للعالمدة،  معدني بلدون ا  نده كسدمة ممدزّيِّ لصداحب التسدجيل جيدوز فا 
 ة ال جزاء الرئيس ية اليت تظهر بذ  اللون يف العالم )ب( ابلنس بة ا ىل لك لون،6يبني يف البند ن ادلويل أ  

 )ج( و)د( الرتمجة 

ذا ننت العالمة عبارة عن ة 37 14 نه جيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أ ن يبدني ا  مة أ و ةامت ميكن ترمجهتا، فا 
ىل اللغة ا  نلكزيية و/أ و الفرنس ية و/أ و ال س بانية ل  يف احلزي املناسب ترمجة لتكل اللكامت ا 
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 )ه( الوصف الطوعي 

مح ذ  ، جيدوز للمدودع أ ن يددرج وصدفا طوعيدا للعالمدة  ويسد2017ندومفرب  1اعتبارا مدن  )اثنيا(37 14 
للمودع ابستيفاء متطلبات ال طراف املتعاقدة املعّيندة بغدض النظدر عدن وجدود ذ  الوصدف يف العالمدة ال ساسد ية 

اخدددتالف صددديغهتا  وينطبدددق ذ  أ يضدددا عدددىل التعييندددات الالحقدددة يف حدددال مل يُددددرج الوصدددف الطدددوعي يف  أ و
 ادلويل  التسجيل

 : الامتس يتعلق بتارخي بدء النفاذ7البند  

لغاء التسدجيل  37 15  ثر تدوين تغيري أ و ا  جيوز لصاحب التسجيل ادلويل الامتس بدء نفاذ التعيني الالحق عىل ا 
ثر جتديد التسجيل ادلويل   ادلويل أ و عىل ا 

 : توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل8البند  

ذا أ رسل صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق ا ىل  37 16 ()ب(2)24القاعدة  املكتدب ادلويل مبدارشة، وجدب عليده )أ و عدىل ا 
 وكيهل( أ ن يوقعه 

ذا ُقّدم التعيني الالحق ا ىل املكتب ادلويل بواسطة مكتب مدا، فدا ن املكتدب ادلويل ل يشدرتط توقيد   37 17  وا 
ب   بيد أ نه جيوز للمكتب أ ن يشرتط توقي  صاح8صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل  وابلتايل جيوز عدم ملء البند 

 التسجيل ادلويل )أ و وكيهل( أ و السامح هل بذ  

 : اترخي اس تالم املكتب الالامتس وتوقي  املكتب10و 9البندان  

 ()ب(2)24القاعدة 

 "6()أ ("3)24القاعدة 

جيب عىل املكتب اذلي يقدم التعيني الالحق ا ىل املكتب ادلويل أ ن يوقعه وأ ن يذكر أ يضدا  التدارخي اذلي  37 18
ذا قددم صداحب التسدجيل ادلويل 10و 9الدامتس تقددمي التعيدني الالحدق  وينبغدي عددم مدلء البنددين اس تم فيه  ، ا 

 التعيني الالحق ا ىل املكتب ادلويل مبارشة  

ذا استند التسجيل ادلويل ا ىل طلب أ سايس، ونن أ حد ال طراف املتعاقدة املذكورة حمدل تعيدني بنداء  37 19 ()د(3)24القاعدة  وا 
نه ينبغي ملكتب املنشأ  ملء ال عالن يف البند عىل التفاق )ب( مبا يثبت أ ن ذ  الطلب قدد أ دى ا ىل تسدجيل 9، فا 

ذا  التعيني الالحدق  متويبني اترخي ذ  التسجيل ورعه ما مل يكن املكتب ادلويل قد تسم ذ  ال عالن من قبل  وا 
نه ينبغي أ ن حيصل صاحب التسجيل ادلويل عالن مماثدل مدن مكتدب املنشدأ  وأ ن  مكتب لري مكتب املنشأ ، فا  عىل ا 

 يرسهل ا ىل املكتب ادلويل 

 كشف حساب الرسوم 

الفقدرات  -2-انظر املالحظات املتعلقة مبلء كشف حساب الرسوم يف اس امترة الطلب ادلويل )اجلدزء ب   
ىل 7 83من   8 1مدن  الفقدرات -1-( واملالحظات العامة املتعلقة بتسديد الرسوم للمكتدب ادلويل )اجلدزء ب7 96 ا 
ىل  ( 8 14 ا 

 الرسوم املس تحقة مقابل تعيني لحق:فامي ييل و  37 20 (4)24القاعدة 

 الرمس ال سايس؛ - 

والرمس الفردي ابلنس بة ا ىل تعيني لك طرف متعاقد معدني أ صددر ال عدالن املناسدب )انظدر  - 
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الطدرف املتعاقدد املعدنّي دوةل ملزتمدة )أ يضدا(  ( ومعنّي بناء عىل الربوتوكول، ما مل يكن ذ 7 86الفقرة  -2-اجلزء ب
 ابلتفاق ونن مكتب املنشأ  مكتب دوةل ملزتمة )أ يضا( ابلتفاق )جيب دف  رمس تمكييل مقابل ذ  التعيني(؛

 ورمس تمكييل ابلنس بة ا ىل لك طرف متعاقد معني ل يدف  هل أ ي رمس فردي  -

يف موقد  الويبدو ال لكدرتوين،  لعالمدات التجاريدة/نظام مدريدداوجيوز اس تخدام حاس بة الرسدوم املتاحدة عدىل صدفتة 
 حلساب الرسوم املس تحقة مقابل أ ي تعيني لحق 

لهيدا مقابدل  37 21  وتدف  هذه الرسوم مقابل الفرتة املتبقية من العرش س نوات الديت سد بق دفد  رسدوم ابلنسد بة ا 
و ذاته بغض النظر عن عددد السد نوات الديت يظدل التسجيل ادلويل املعين  وبعبارة أ خرى، فا ن مبلغ الرسوم يظل ه
 التعيني الالحق انفذا  فهيا ا ىل حني جتديد التسجيل ادلويل 

وجيوز دف  الرسوم بوس يةل من الوسدائل اخملتلفدة املدذكورة يف اجلدزء )ب( مدن كشدف حسداب الرسدوم   37 22 
ف  ابس تعامل احلساب اجلداري املفتدوح دلى ومثلام هو احلال ابلنس بة ا ىل الطلب ادلويل، فقد تكون أ نسب طريقة لدل

صدددار تعلدداميت بددذ  ا ىل املكتددب ادلويل )وذ  مبددلء اجلددزء )أ ( مددن كشددف حسدداب الرسددوم(  املكتددب ادلويل وا 
ذا سدددت  نده ل ينبغدي حتديدد املبلدغ الواجدب حسبده  وا  ذا جدرى ادلفد  هبدذه الطريقدة، فا  لسحب املبلغ املطلوب؛ وا 

نه ينبغي بيان املبلدغ املطلدوب حسبده الرسوم بطريقة أ خرى لري ا لسحب من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل، فا 
من احلساب املفتوح دلى املكتب ادلويل وطريقة ادلفد  واملبلدغ املددفوع أ و الواجدب حسبده وهويدة الطدرف اذلي قدام 

 ابدلف  أ و أ صدر التعلاميت يف اجلزء )ب( من كشف حساب الرسوم 

 قأ ثر التعيني الالح 

 اترخي التعيني الالحق 

التعيني الالحق اذلي يقدمه صاحب التسجيل ادلويل ا ىل املكتب ادلويل مبدارشة جيدب أ ن حيمدل اترخي  38 1 ()أ (6)24القاعدة 
 تسلمه من املكتب ادلويل 

لمه من هدذا املكتدب مكتب ما ا ىل املكتب ادلويل جيب أ ن حيمل اترخي تس يقدمهالتعيني الالحق اذلي  38 2 ()ب(6)24القاعدة 
ذا نن يس تويف الرشوط املطبقة، ورشط أ ن يكون املكتب ادلويل قد تسم هذا التعيدني خدالل شدهرين مدن هدذا  ا 
ذا تسم املكتب ادلويل التعيني الالحق بعد انقضداء تدكل املهدةل، فدا ن هدذا التعيدني جيدب أ ن حيمدل اترخي  التارخي  وا 

)اثنيدا( مدن 5 ذا أ يضدا يف حدالت مواصدةل ال جدراءات مبوجدب القاعددةوينطبق ه تسلمه من جانب املكتب ادلويل 
الالحئة التنفيذية املشرتكة، ل ن ال جراء اخلاص مبواصةل ال جراءات ل يؤثر يف حتديد اترخي التعيدني الالحدق مبوجدب 

 ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 1)24 القاعدة

ذا احتوى تعيني لحق أ ية تخالفات، ف 38 3   ( 39 2الفقرة  -2-قد يؤثر ذ  عىل اترخيه )انظر اجلزء بوا 

ماكنية منح اترخي أ سد بق تعتدرب يف صداحل صداحب التسدجيل ادلويل  ولكدن يف  38 4  وعىل وجه العموم، فا ن ا 
بعض الظروف، قد تسبب هذه ال ماكنية اجلديدة تعقيدات وقد تنطوي عدىل أ وار  مفدثال ، التعيدني الالحدق اذلي 

سطة مكتب ما قبل حلول موعد جتديد التسجيل ادلويل بقليل، ولكنه يصدل ا ىل املكتدب ادلويل بعدد ذ  يُقدم بوا
نده ينقيضد يف ذ  التدارخي وجيدب دفد  الدرمس  التارخي، جيب أ ن حيمدل التدارخي السدابق لتدارخي التجديدد  وابلتدايل فا 

 قد املعنّي حديثا ليظل ساري املفعول  التمكييل أ و )حسب الاقتضاء( الرمس الفردي ابلنس بة ا ىل الطرف املتعا

انفدذ املفعدول عنددما يددّون فعليدا يف  25وخالفا للتعيني الالحق، يعترب تدوين تغيدري بنداء عدىل القاعددة  38 5 
السجل ادلويل سواء ُقدم الامتس لتدوين التغيري مبارشة ا ىل املكتب ادلويل أ و بواسطة مكتب ما  وبناء عليه، عندما 
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لحق والامتس لتدوين تغيري يف الوقت ذاته بواسطة مكتب ما، فا ن التعيدني الالحدق حيمدل عدادة اترخيدا  يقدم تعيني
سابقا للتارخي الفعيل للتغيري  ففي بعض ال حيان مثال، قدد يرغدب صداحب التسدجيل ادلويل يف الدتخيل عدن امحلايدة 

ملتعاقدد( مث يقدوم عدىل الفدور بمتديدد ابلنس بة ا ىل طرف متعاقد حمدد )بسبب رفض موشك من جانب ذ  الطرف ا
ذا قددم الدامتس، الدتخيل ابلدزتامن مد  الدامتس  امحلاية من جديد ا ىل ذ  الطرف املتعاقد عن طريدق تعيدني لحدق  وا 

متديد امحلاية  بعدالتعيني الالحق بواسطة مكتب ما فا ن التخيل ابلنس بة ا ىل الطرف املتعاقد املعين يدخل حزي النفاذ 
 ()ب( 6)24الطرف املتعاقد، وذ  نتيجة للقاعدة  اجلديد ذل 

ذا تضدمن التعيدني الالحدق الامتسدا هبددف دخدول التعيدني  38 6 ()د(6)24القاعدة  وسعيا لتجنب مشالك مماثةل ملا سد بق ذكدره، ا 
لغاء(، وجدب أ ن حيمدل التعيدني الالحدق آخر )مثل جتديد أ و تدوين تغيري أ و ا   الالحق حزي النفاذ فور وقوع حدث أ

 اترخي تدوين ذ  احلدث الآخر 

ذا نن اترخي التعيني الالحق، املدد كدام ورد يف الفقدرات السدابقة، ل يتعددى سد تة أ شدهر بعدد اترخي  38 7  وا 
ابلنس بة ا ىل التسجيل ادلويل، فا ن ال ولوية الديت حيظد  هبدا التسدجيل ادلويل تصدبح سدارية املفعدول  املدونال ولوية 

 ( 40 2الفقرة  -2-عاقدة املشموةل ابلتعيني الالحق )انظر اجلزء بأ يضا يف ال طراف املت

 التعيني الالحق اخملالف لل صول 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن التعيني الالحق ينطوي عىل تخالفة، وجب عليه أ ن خيطر صاحب التسجيل  39 1 ()أ (5)24القاعدة  ا 
ذا ُقدم التعيني الالحق بواسطة مكتب م خطار املكتب املذكور ادلويل بذ   وا   ا، وجب عليه أ يضا ا 

ذا احتوى التعيني الالحق تخالفة تتعلق برمق التسجيل ادلويل املعين أ و بيان ال طراف املتعاقدة املعّينة أ و  39 2 "1()ج("6)24القاعدة  ا 
عالن نية عىل اس تعامل العالمة يرفق ابلتعيني الالحق، وجدب  أ ن حيمدل التعيدني بيان قامئة السل  واخلدمات أ و أ ي ا 

ذا  التعيني الالحق مكتب ما ا ىل املكتب ادلويل، فا ن اترخي  أ جرىالالحق التارخي اذلي صوبت فيه اخملالفة  ولكن، ا 
ذا ُصّوبت خالل شدهرين اعتبدارا مدن التدارخي اذلي اسد تم فيده املكتدب الدامتس التعيني الالحق يتأ ثر هبذه اخملالفات  ا 

 ه احلاةل، جيب أ ن حيمل التعيني الالحق التارخي اذلي اس تم فيه املكتب الالامتس  ويف هذ تقدمي التعيني الالحق 

 ل تؤثر أ ية تخالفة أ خرى يف اترخي التعيني الالحق  39 3 "2()ج("6)24القاعدة 

 ()ب(5)24القاعدة 

 

 ()ج(5)24القاعدة 

ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أ شهر من اترخي التبليغ عهندا مدن 39 4 جاندب املكتدب ادلويل، فدا ن التعيدني  وا 
ةل عىل أ نه يف حال عدم 5)24، تنص القاعدة 2017نومفرب  1وم  ذ ، فاعتبارا من الالحق يعترب مرتون   ()ج( املعدَّ
عالن نية اس تخدام العالمة( م  تعيني لحق يغطي الدولات املتتددة ال مريكيدة  MM18تقدمي الاس امترة الرمسية  )ا 

مة ومل تُصحح تكل اخملالفة يف غضون املهةل الزمنية املمنوحةأ و يف حال وجو  ، س ُيعترب تعيني د نقص يف الاس امترة املقدَّ
الولات املتتدة ال مريكية وحده لري مدرج يف التعيني الالحق  وس يواصل املكتب ادلويل معاجلدة التعيدني الالحدق 

دراج أ طراف متعاقدة أ خرى   ن يدرد الرسدوم املدفوعدة، مد  الاحتفداظ بنصدف مبلدغ وعىل املكتب ادلويل أ  يف حال ا 
 الرمس ال سايس للطرف اذلي دفعها )صاحب التسجيل ادلويل أ و الوكيل أ و املكتب( 

ول حتدد القواعد اجلهة اليت ينبغي أ ن تصحح اخملالفة  فا ذا قدم صاحب التسجيل ادلويل التعيني الالحق  39 5 
ذا ُقدم التعيني الالحق بواسطة مكتب مدا، جداز ا ىل املكتب ادلويل مبارشة، مفن الوا حض أ ن عليه تصحيح اخملالفة  وا 

للمكتب املذكور أ ن يصحح اخملالفة  ففي الواق ، وتبعا لطبيعة اخملالفة، قد يكون من الصدعب أ و مدن املسد تحيل عدىل 
ذا مل يوقد  املكتدب التعيدني الالحدق أ و مل يدذكر التدارخي اذلي  صاحب التسجيل ادلويل أ ن يصدحح اخملالفدة بنفسده )ا 

ذا أ خطدر صداحب التسدجيل ادلويل مدن جاندب املكتدب  اس تم فيه الالامتس لتقدميه عىل سبيل املثدال(  وابلتدايل، ا 
بواسطة مكتب مدا، مفدن ال فضدل هل أ ن يتصدل بدذ  املكتدب  أ جريادلويل بوجود تخالفة يف التعيني الالحق اذلي 
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 املناسب للتأ كد من أ ن اخملالفة س تصحح يف الوقت 

ماكن  )اثنيا(39 5 )اثنيا(5القاعدة  الامتس مواصدةل  يتقيّد مبهمةل الثالثة أ شهر املّددة لتصحيح اخملالفة اذلي مل صاحب التسجيلواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

ةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق غضون شهرين من انقضاء امله
علهيا املهةل لدري املُتقيّدد هبدا وتسدديد الدرمس اخلداص مبواصدةل ال جدراءات  وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل 

  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب ال جراءات، انظر اجلزء

ذا اعترب املكتب ادلويل أ ن صاحب التسدجيل ادلويل  39 6 ()ج(5)24القاعدة  ومثة اس تئناء من القاعدة العامة املتصةل ابخملالفات ا 
الفقرات  -2-ليس مؤهال لتقدمي تعيني لحق ابلنس بة ا ىل بعض ال طراف املتعاقدة املذكورة أ و مجيعها )انظر اجلزء ب

ذا انطبق عدم ال هلي33 4ا ىل  33 1من  ة عىل بعض ال طراف املتعاقدة املذكورة حفسب، فا ن التعيني الالحدق (  وا 
ذا انطبدق  يعترب أ نه ل ينطوي عىل تعيني تكل ال طراف املتعاقدة  وجيب رد الرسوم التمكيليدة أ و الفرديدة املدفوعدة  وا 

ا ىل نفة الرسوم التمكيليدة  النقص عىل نفة ال طراف املتعاقدة املذكورة، فا ن التعيني الالحق يعترب مرتون  وابل ضافة
 والفردية، عىل املكتب ادلويل رد نصف مبلغ الرمس ال سايس أ يضا 

 التدوين وال خطار والنرش 

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن التعيني الالحق يس تويف الرشوط املطبقة، وجب عليه أ ن يدونه يف السدجل  40 1 (8)24القاعدة  ا 
اذلي عُدني يف التعيددني الالحدق  وجيدب عليده يف الوقدت ذاتده أ ن يبلددغ ذ  ادلويل وخيطدر مكتدب الطدرف املتعاقدد 

 التعيني الالحق   أ جريلصاحب التسجيل ادلويل ول ي مكتب يكون قد 

وميكدددن الاطدددالع عدددىل اجلريددددة عدددرب مرصدددد مدريدددد وجيدددب نرشددد التعيدددني الالحدددق يف اجلريددددة   40 2 "5()أ ("1)32القاعدة 
(www.wipo.int/madrid/monitor/en  ) ذا نن اترخي التعيني الالحق، املدد وفقا للقاعدة ( )انظر 6)24وا 

(، ل يتجداوز اترخي ال ولويدة ابلنسد بة ا ىل التسدجيل ادلويل بسد تة أ شدهر، 38 7ا ىل  38 1الفقرات من  -2-اجلزء ب
 عن ال ولوية س تدرج عند نرش التعيني الالحق   فا ن املعلومات املتعلقة ابل عالن

نلكزييدة والفرنسد ية وال سد بانية  وفدامي يتصدل ابلتسدجيالت ل  وجيب تدوين التعيني الالحق ونرشه ابللغة ا 40 3 (3)6القاعدة 
، 6 نلكزيية والفرنس ية حفسب بناء عدىل الصديغة السدابقة للقاعددةل  ادلولية اليت نرشت ابلفرنس ية حفسب أ و نرشت اب

ندده جيددب نرشددها اب عددادة نرشددها ابلفرنسدد ية ل  فا  عددادة نرشددها ابلفرنسدد ية أ و نرشددها ابل سدد بانية وا  نلكزييددة وال سدد بانية وا 
( وجيدب أ ن حيدرر تددوين ذ  التعيدني الالحدق يف 7 7ا ىل  7 5الفقدرات مدن  -1-نلكزيية تباعا )انظدر اجلدزء بل  وا

 نلكزيية والفرنس ية وال س بانية ل  السجل ادلويل اب

 مدة امحلاية 

مدة امحلاية بناء عىل التعيني الالحق يف نفدس اترخي نفداد التسدجيل ادلويل  فدا ذا جُسدل تسدجيل  قيضتن 41 1 (2)31القاعدة 
آخدر قسدط مدن الرسدوم مندذ مثداين سد نوات(، فدا ن  ذا دفد  أ دويل لفرتة تدوم مثاين س نوات عىل سدبيل املثدال، )أ و ا 

حق تغطدي فدرتة تددوم سد نتني حفسدب  وهدذا يعدين أ ن اترخي جتديدد التسدجيل الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الال
ادلويل )أ و اترخي دف  رسوم التجديد( هو ذاته ابلنس بة ا ىل لك التعيينات املتضمنة يف التسجيل ادلويل بغدض النظدر 

 (   38 4الفقرة  -2-عن التارخي اذلي جسلت فيه هذه التعيينات )انظر أ يضا اجلزء ب

ذا أ جري التسدجيل ادلويل قبدل دخدول الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة حدزي النفداذ )يف ال ول مدن أ بريدل  41 2 ()أ (3)40القاعدة  وا 
( ودفعت الرسوم املطلوبة ملدة عرشين س نة وقدم تعيني لحق خالل الس نوات العرش ال وىل من تكل املدة، 1996

ىل التعيني الالحق تغط  ما تبق  مدن فدرتة العرشد سد نوات حفسدب  ويف هنايدة تدكل  فا ن الرسوم املدفوعة ابلنس بة ا 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en
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الفرتة، يصبح من الرضوري دف  الرسوم التمكيلية و/أ و الفردية املناس بة ابلنس بة ا ىل فرتة العرش س نوات الثانية )انظر 
 ( 75 2و 75 1الفقرتني  -2-أ يضا اجلزء ب

 رفض امحلاية 

ار قرار برفض امحلاية لتعيني لحدق مدن جاندب الطدرف املتعاقدد املعدني عند ا صدذاهتا تطبق ال جراءات  42 1 (9)24القاعدة 
مد  مدا يلدزم  18ا ىل  16وعند ا صدار قرار برفض امحلاية لتعيني ورد يف الطلب ادلويل  وابلتايل، تطبق القواعد مدن 

تبددأ  مدن التدارخي من تبديل حيث أ نه من املفهوم أ ن املهةل املتاحة للطرف املتعاقد من أ جل ال خطدار بدرفض امحلايدة 
اذلي أ خطر فيه املكتب ادلويل مكتب ذ  الطرف املتعاقد بشأ ن التعيني الالحق  وللعم فا ن التعليقات الدواردة يف 

لهيا  31 1ا ىل  17 1الفقرات من  -2-اجلزء ب  قد أ شري ا 

حاةل خاصة من التعيني الالحق: تعيني لحق انمج عن حتويل تعيني منظمة متعاقدة  
 (ال ورويب الاحتاد)

ذا نن طلب تسجيل عالمة جتارية  43 1  ذا مل يعد تسجيل العالمة  لالحتاد ال ورويبا  حمل حسب أ و رفض أ و ا 
حتداد الابنداء عدىل نظدام التجاريدة لالحتداد ال ورويب، ساري املفعدول، جداز ملدا  العالمدة  لالحتاد ال ورويبالتجارية 
سا بتحويهل ا ىل طلب تسجيل وطدين للعالمدة التجاريدة دلى مكتدب دوةل ، أ ن يقدم الامتللعالمات التجاريةال ورويب 
 أ و أ كرث  الاحتاد ال ورويبعضو يف 

وبناء عدىل ذ  التحويدل، يُمدنح طلدب التسدجيل الدوطين للعالمدة التجاريدة الندامج عدن التحويدل اترخي  43 2 
 لالحتداد ال ورويبو تسدجيل عالمدة جتاريدة أ   لالحتداد ال ورويبال يداع ذاته اذلي حيمهل طلب تسجيل عالمة جتارية 
ن وجدا )ويمتت  بتارخي ال ولوية ذاته و/أ و املطالبة ابل قدمية يداع الامتس التحويل خدالل املهدةل الديت ذاهتا، ا  ( رشيطة ا 

  ال ورويب الاحتادتنص علهيا ترشيعات 

للعالمات التجارية، تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة  ل ورويبالاحتاد اوم  مراعاة هذه املزية اليت متزي نظام  43 3 ()أ (7)24القاعدة 
ذا نندت املنظمدة املتعاقددة  بنداء عدىل نظدام مدريددعىل جواز الامتس التحويل بواسطة تعيني لحق لدلول ال عضداء  ا 

ني  ( حمل تعيني يف تسجيل دويل ويف حدود مدا مت حسبده أ و رفضده أ و وقدف أ ثدره مدن ذ  التعيدالاحتاد ال ورويب)
ماكنية حتويل تعيني  ا ىل طلدب  الاحتداد ال ورويبوكثريا ما يشار ا ىل هذه الآلية اليت متنح لصاحب التسجيل ادلويل ا 

ا ىل تعيني لحق لهذه ادلوةل العضو بناء عىل نظام مدريد بعبارة حدمك  أ ووطين يودع مبارشة دلى مكتب دوةل عضو 
 "الرتاج " 

التعييندات الالحقدة النامجدة عدن التحويدل الرشدوط املوضدوعة للتعييندات ومكبدأ  عام، جيب أ ن تس تويف  43 4 
 ( م  مراعاة ما ييل 42 1ا ىل  32 1الفقرات من  -2-الالحقة "العادية" )انظر اجلزء ب

 الاس امترة الرمسية واملتوى 

اليت وضعها املكتب  MM16رمق جيب أ ن يُقَدم التعيني الالحق النامج عن حتويل عىل الاس امترة الرمسية  44 1 ()أ (3) ت ا  
  (MM4)ادلويل واليت ختتلف عن الاس امترة املس تخدمة ل ي تعيني لحق "عادي" 

 

 ()ب(7)24القاعدة 

 وجيب أ ن حيتوي الامتس تدوين تعيني لحق انمج عن حتويل أ و يبني ما ييل: 44 2

 رمق التسجيل ادلويل املعين؛ -
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 امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه؛و  -

 واملنظمة املتعاقدة اليت مت حتويل تعييهنا؛ -

 وادلوةل العضو أ و ادلول ال عضاء يف املنظمة املتعاقدة حمل التعيني الالحق؛ -

ذا نن التعيني الالحق دلوةل متعاقدة انجام عن حتويدل يتعلدق بدلك السدل  واخلددمات الدواردة يف  - وا 
ذا نن تع  يني تكل ادلوةل املتعاقدة يتعلق جبزء من السل  واخلدمات الواردة يف تعيني املنظمة املتعاقدة، بيان ذ ، أ و ا 

 تعيني املنظمة املتعاقدة، بيان تكل السل  واخلدمات؛

ومبلددغ الرسددوم املدفوعددة وطريقددة ادلفدد  أ و التعلدداميت الرضددورية لسددحب مبلددغ الرسددوم املطلوبددة مددن  -
 رسوم حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وهوية الطرف اذلي يدف  ال

نده جيدوز هل تعيدني  44 3 ()أ (2)3القاعدة  ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف تعيدني وكيدل ل ول مدرة أ و يف تغيدري وكديهل، فا  وا 
 الوكيل بذكر امسه وعنوانه يف البند اخملصص ذل  يف الاس امترة الرمسية 

 تقدمي التعيني الالحق النامج عن حتويل 

امئا تقدمي التعيني الالحق النامج عن حتويل ا ىل املكتب ادلويل بواسدطة مكتدب املنظمدة املتعاقددة جيب د 45 1 "3()أ ("2)24القاعدة 
(  ويقتيض ذ  عىل وجه اخلصوص أ ن يتوىل املكتب املذكور حتديد الاحتاد ال ورويب للملكية الفكريةمكتب )معليا، 

ذا نن مثل ذ  الالامتس يامتىش م  الرشوط الرضورية بناء عىل ذا ننت الرشوط املتعلقة  ما ا  ترشيعاته )ول س امي، ا 
 ابملهل قد اس توفيت( قبل نقل التعيني الالحق النامج عن التحويل ا ىل املكتب ادلويل 

 اترخي التعيني الالحق النامج عن حتويل 

يف  املنظمددة املتعاقدددةحيمددل التعيددني الالحددق النددامج عددن حتويددل، التددارخي اذلي مت فيدده تدددوين تعيددني  46 1 (ھ()6)24القاعدة 
 ادلويل  السجل

 يف التسجيل ادلويلوتدوينات أ خرى تغيريات  

؛ تدوين تغيريات يف الطبيعة القانونية تغيري امس أ و عنوان صاحب التسجيل ادلويل 
 تغيري يف امس أ و عنوان وكيل صاحب التسجيل ادلويل لصاحب التسجيل ادلويل؛

 "4()أ ("1)25القاعدة 

 4ت  ا   البند 

م فهيا صاحب التسجيل، كشخص  47 1 ماكنية توفري معلومات عن الطبيعة القانونية وادلوةل اليت ينظَّ أ ضيفت ا 
معنوي، ا ىل نظام مدريد بغية متكني أ حصاب التسجيالت مدن اسدتيفاء املتطلبدات املنصدوص علهيدا يف قدوانني بعدض 

 الشخص املعندوي طبيعتده القانونيدة دون أ ن يدؤدي ويف بعض ال طراف املتعاقدة، ميكن أ ن يغرّي  ال طراف املتعاقدة 
نشاء خشص معنوي جديد ىل ا    وقد يطرح ذ  حتدات ابلغة أ مام أ حصاب التسجيالت ادلولية يف ا جراءات التغيري ا 

نفاذ والتقايض مثال  ل ن معلومات صاحب التسجيل ادلويل الواردة يف السجل ادلويل واليت ُأخطرت هبدا  املعاجلة وال 
، 2017يوليدو  1اف املتعاقدة مل تعّد سارية  وس تكون هذه املعلومات جزءا  من التسجيل ادلويل  واعتبارا من ال طر 

ضدافة أ و حتدديث طبيعتده القانونيدة كدام دوهندا املكتدب ادلويل  25تسمح القاعدة  ةل لصاحب التسدجيل ادلويل اب  املعدَّ
آت املدودة املسدؤولية( يف حدال ت غدريت الطبيعدة القانونيدة أ و حتتداج ا ىل ال ضدافة لالمتثدال )مثل الرشنت أ و املنشأ

للقانون الوطين املنطبق ابس تخدام الاس امترة ذاهتا الالزمة لتغيري امس و/أ و عنوان  وجيب تقدمي طلب ذلكدر الطبيعدة 
تخدام القانونيددة لصدداحب التسددجيل ادلويل أ و تغيددري امسدده أ و عنواندده أ و طبيعتدده القانونيددة ا ىل املكتددب ادلويل ابسدد  

 اليت يصدرها املكتب ادلويل )أ و عىل اس امترة لها املتوات والنسق ذاهتام(  MM9الاس امترة الرمسية 
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 عدن طريدقوجيوز تقدمي الالامتس ا ىل املكتب ادلويل مبدارشة مدن جاندب صداحب التسدجيل ادلويل أ و  47 2 ()ب(1)25القاعدة 
ليه صاحب التسجيل  ادلويل  مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

 (MM9)الاس امترة الرمسية رمق  

تغيدري  بيان الطبيعة القانونية لصاحب التسدجيل ادلويل أ و تددوين جيب عدم اس تخدام الاس امترة للامتس 48 1 
ذا نن تغيري الامس انجام عن تغيري يف امللكية  ويف مثل أ و طبيعته القانونية عنوانه  وأ  امس صاحب التسجيل ادلويل  ا 

 ( 67 2ا ىل  60 1الفقرات من  -2-)انظر اجلزء ب (MM5)ةل، ينبغي اس تخدام الاس امترة رمق هذه احلا

 : رمق التسجيل ادلويل1البند  

ا ابمس صداحب التسدجيل ادلويل ذاتده  تددويهنجيوز أ ن يتعلق الدامتس واحدد بعددة تسدجيالت دوليدة مت  48 2 
لهيا الا  لامتس، يكفي بيان أ رقام التسجيالت املعنية  ول غراض حتديد التسجيالت ادلولية اليت يشري ا 

ذا مل يكن رمق التسدجيل ادلويل معروفدا )ل ن التسدجيل ادلويل مل يدغ بعدد أ و ل ن صداحب التسدجيل  48 3  وا 
آخر؛ بل ينبغي أ ن ينتظر صاحب التسجيل ادلويل ا ىل حني اسد تالم  نه ل ينبغي تقدمي أ ي رمق أ ادلويل مل خيطر به( فا 

خطار بشأ ن ر آخر ا   مق التسجيل ادلويل املعين ويقدم الامتسا أ

 : امس صاحب التسجيل ادلويل2البند 

 يف السجل ادلويل  دّونجيب بيان امس صاحب التسجيل ادلويل كام  48 4 

 : تعديل امس و/أ و عنوان صاحب التسجيل ادلويل3البند  

د  وجيب بيان املعلومدات الديت طدرأ  علهيدا تغيدري لبيان الامس اجلديد والعنوان اجلدي 3أ تيح حزي يف البند  48 5 
ذا نن الامس وحددده هددو اذلي تغددري، فيكفددي بيددان الامس اجلديددد وعدددم مددلء املسدداحات  فقددط  وبندداء عددىل ذ ، ا 

ذا نن التغيري يتعلق ابلعنوان حفسب، فال داعي لتكرار الامس    ال خرى  وابملثل ا 

 نونية لصاحب التسجيل ادلويلتدوين و/أ و تغيري الطبيعة القا :4البند  

 الشخص املعنويمعنوا، جيوز هل تدوين أ و تغيري تفاصيل  خشصايف حال نن صاحب التسجيل ادلويل  48 6 
  4يف البند  احلزي املتاحمبا يف ذ  طبيعته القانونية و/أ و ادلوةل اليت أ نشئ الكيان مبوجب قانوهنا يف 

 تفاصيل التصال اجلديدة: 5البند  

حلذف أ و حتديث عنوان املراسدةل اخلداص بصداحب التسدجيل ادلويل أ و رمق  5يف البند ت خاانت أ تيح )اثنيا(48 6 
هاتفه أ و رمق الفاكس فضال عن الربيدد ال لكدرتوين  ويف حدال عددم الدامتس أ ي تغيدري يف هدذا البندد، حيدافظ املكتدب 

 ادلويل عىل تفاصيل التصال القامئة لصاحب التسجيل ادلويل 

 "2"36القاعدة 
ذا تعلق التغيري ب  48 7 اخلداص مبدودع أ و الفداكس عنوان املراسدةل أ و عندوان الربيدد ال لكدرتوين أ و رمق الهداتف وا 

الهداتف رمق عنوان الربيد ال لكدرتوين اجلديدد أ و عنوان املراسةل اجلديد أ و ، فيكفي بيان الطلب أ و صاحب التسجيل
ذا نن ذ  هدو التغيدري الوحيدد   وينبغي ال حاطة عأ و الفاكس اجلديد لام بأ نده ل يسد تحق أ ي رمس مقابدل الالدامتس ا 
 املراد تدوينه 
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 جديد : تعيني وكيل6البند  

تغيري امس صداحب لتدوين الطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل أ و جيوز انهتاز فرصة تقدمي الامتس  48 8 
 التسجيل ادلويل أ و عنوانه لتعيني وكيل 

ذا مل يطرأ  أ ي تغيري عىل الوكيل اذلي س بق  48 9   ه تدوينوينبغي عدم ملء هذا البند من الاس امترة ا 

 : توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل 7البند  

ذا قدم الالامتس ا ىل املكتب ادلويل مبارشة، وجب عىل صاحب التسجيل ادلويل توقيعه )أ و وكيهل كدام  48 10 (د()1)25القاعدة  ا 
 ه( أ ن يوقعه دوينتمت 

ذا قدم الالامتس ا ىل املكتب ادلويل بواسطة مكتب ما، جاز ذل  املكتب مطالبة صداحب التسدجيل  48 11  وا 
ادلويل أ و وكيهل بتوقي  الاس امترة أ و السامح هلام بذ   وجيب عىل املكتب ادلويل أ ل يس تفرس بشأ ن خلّو ذ  البندد 

 من أ ي توقي  

 ب: توقي  املكت8البند  

ذا قدم الالامتس ا ىل املكتب ادلويل من جانب مكتب ما، وجب أ ن يوقعه هذا املكتب  48 12 (د()1)25القاعدة   ا 

 كشف حساب الرسوم 

ىل  8 1الفقرات من  1-انظر املالحظات العامة املتعلقة بدف  الرسوم للمكتب ادلويل )اجلزء ب     ( 8 14ا 

 صداحب التسدجيل تغيدري يف امس انونيدة لصداحب التسدجيل ادلويل أ والطبيعدة الق تددوينخيض  الدامتس  48 13 
دلف  رمس حمدد يف جددول الرسدوم ويشدمل أ ي عددد مدن التسدجيالت ادلوليدة  أ و طبيعته القانونية ادلويل أ و عنوانه

يف اجلدزء املذكورة يف الالامتس  وجيوز ادلف  بدأ ي طريقدة مدن الطدرق اخملتلفدة املدذكورة و/أ و التدوينات أ و التغيريات 
صددار  )ب( من كشف حساب الرسوم  ومن ال رحج أ ن اس تخدام احلساب اجلداري املفتدوح دلى املكتدب ادلويل وا 
ذا مت  تعلاميت هل بسحب املبلغ املطلوب )مبلء اجلزء )أ ( من كشف حساب الرسوم(، يه الطريقة ال فضدل لدلفد   وا 

نه ل ينبغي حتديد املبلغ املطلو  ذا دفعت الرسوم بطريقة لري السحب مدن احلسداب ادلف  هبذه الطريقة، فا  ب حسبه  وا 
ذا رغدب الطددرف اذلي يقدوم ابدلفد  يف حتديددد املبلدغ الواجددب حسبده مددن  اجلداري املفتدوح دلى املكتددب ادلويل، أ و ا 
نه ينبغي بيان طريقة ادلف  أ و املبلغ املدفوع أ و الواجب حسبده وهويدة الطدرف  حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، فا 

 ي قام ابدلف  أ و اذلي أ صدر التعلاميت يف اجلزء )ب( اذل

 تغيري امس الوكيل أ و عنوانه 

 "6()أ ("1)25القاعدة 

 

 "1"36القاعدة 

ةل عىل أ ن 6()أ ("1)25، تنص القاعدة 2017نومفرب  1اعتبارا من  49 1 ليس مدن الرضدوري تقددمي أ ي " املعدَّ
متاحدة لهدذا الغدرض   (MM10)الاسد امترة رمق وعىل اسد امترة رمسيدة  تغيري يف امس الوكيل أ و عنوانه  تدوينالامتس ل 

تغيددري يف امس صدداحب  تدددوينالدديت تسدد تخدم مددن أ جددل الددامتس  (MM9)وهددذه الاسدد امترة شددبهية ابلسدد امترة رمق 
وورة لبيان امس صاحب التسجيل ادلويل وأ ن  ل التسجيل ادلويل أ و عنوانه  وتمكن الاختالفات الرئيس ية يف أ ن

 التغيري يف امس الوكيل أ و عنوانه ابنان  تدوينيري الواجب بيانه يتعلق بطبيعة احلال ابمس الوكيل أ و عنوانه  ويغ التغ 

تغيدري يف امس أ و عندوان الوكيدل اذلي  تددوينفقدط للدامتس  (MM10)وجيب اسد تخدام الاسد امترة رمق  49 2 
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 تعيني وكيل جديد  نتدويول جيوز اس تخدامه سوى للامتس تعيينه   تدوينس بق 

وجيوز أ ن يتعلق الامتس واحد بعدة تسجيالت دولية حمددة  ول ميكدن للمكتدب ادلويل أ ن يقبدل الامتسدا  49 3 
 تغيري يف امس وكيل أ و عنوانه يشري ا ىل نفة التسجيالت ادلولية ابمس الوكيل ذاته  تدوينل 

 الالامتس اخملالف لل صول 

ذا نن ال 50 1 26القاعدة  ل يسد تويف الرشدوط  أ و وكديهل تعديل يف امس أ و عنوان صاحب التسجيل ادلويل تدوينامتس ا 
املطلوبة، وجب عىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ ذ  لصاحب التسدجيل ادلويل كدذ  للمكتدب اذلي يكدون قدد قددم 

ذا مل ينفدذ  ذ ، فدا ن الالدامتس يعتدرب الالامتس  وجيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة أ شهر مدن اترخي ال بدالغ عهندا  وا 
 مرتون وترد الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سددها بعد خصم مبلغ يعادل نصف مبلغ الرسوم 

نه ينبغي أ ن يعرف صاحب التسجيل ادلويل عزم 50 2  ذا قدم مكتب ما الالامتس، فا  تصدحيح  املكتب عدىل وا 
 ذ  بنفسه يفعل  عليه أ ناخملالفة أ و أ ن 

 )اثنيا(5القاعدة 

 

 ()ج(1)27القاعدة 

ماكن  50 3 الامتس مواصدةل  يتقيّد مبهمةل الثالثة أ شهر املّددة لتصحيح اخملالفة اذلي مل صاحب التسجيلواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

د هبا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّ 
يكدون اترخي ويف حداةل مواصدةل ال جدراءات، علهيا املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل ال جدراءات  

اصديل عدن تددبري مواصدةل وملزيدد مدن التفالرشط املعدين   املّددة لستيفاءتدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية 
  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب ال جراءات، انظر اجلزء

 وال خطار والنرش تدوينال  

 ()أ (1)27القاعدة 
 ()ب(1)27القاعدة 

 "7()أ ("1)32القاعدة 

أ و الطبيعة  تعديل الامس أ و العنوانالطبيعة القانونية لصاحب التسجيل ادلويل أ و املكتب ادلويل  يدون 51 1
الديت أ نشدئ مبوجدب يف تكل ادلوةل  ، حسب ما ينطبق،القانونية لصاحب التسجيل ادلويل وادلوةل والوحدة ال قلميية

يبلدغ  هنفسديف السجل ادلويل ويبلغ ذ  ماكتب ال طراف املتعاقدة املعّينة  ويف الوقدت  يان القانوين املعينقانوهنا الك 
دخدال تب يكون قد قددم الالدامتس  ذ  لصاحب التسجيل ادلويل ول ي مك  وتددّون املعلومدات امللمتسدة اخلاصدة اب 

الطبيعة القانونية لصاحب التسدجيل ادلويل و/أ و أ ي تغيدريات ختدص امس صداحب التسدجيل أ و عنوانده أ و طبيعتده 
يف الرشوط املطبقة يف التارخي اذلي يتسم فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تو  يف امس املولك أ و عنوانهريالقانونية أ و تغي

نه جيوز  تعدديل أ و شدطب أ و تعيدني لحدق  تددوينبعدد  املعلومدات تددوينولكن وحي  يقدم الامتس لهذا الغرض، فا 
ابلنس بة للتسجيل ادلويل املعين أ و بعد جتديد التسجيل ادلويل  وعالوة عدىل ذ ، ينرشد املكتدب ادلويل البيداانت 

 يف اجلريدة  ابملوضوع ذات الصةل

 والتخيل والشطب نقاصال   

 أ حد التقييدات التالية عىل حامية تسجيهل ادلويل: تدوينقد يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف  52 1 

نقاص - بعدض ال طدراف املتعاقددة املعّيندة أ و  يف، ال مر اذلي قدد يدؤثر ن قامئة السل  واخلدماتم ال 
نقاص)" مجيعها  "(؛ال 

 نفدةال طراف املتعاقدة املعّيندة ولديس مجيعهدا، وابلنسد بة ا ىل  وختّل عن امحلاية ابلنس بة ا ىل بعض -
 "(؛التخيلالسل  واخلدمات )"

السدل   بعدضال طدراف املتعاقددة املعّيندة، وابلنسد بة  مجيد وشطب التسجيل ادلويل ابلنسد بة ا ىل  -
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 شطب"( ال )" ةهاواخلدمات أ و 

آاثر   نقاصأ  والتخيل والشطب وتبعاهتا ال 

نقاصىل تدوين أ ي ل يرتتب ع 53 1  زاةل السل  واخل ا  كام دونت يف السجل  دمات املعنية من التسجيل ادلويلا 
ادلويل  بل ينحرص أ ثدر ذ  يف فقدد التسدجيل ادلويل للحاميدة ابلنسد بة ا ىل السدل  واخلددمات املعنيدة يف ال طدراف 

نقاصاملتعاقدة املشموةل  ن مت تدوينابل  نقاص من   وحىت وا  خلددمات ونن سداري املفعدول يف نفدة قامئدة السدل  وا ال 
نقاصال طراف املتعاقدة املعينة، فا ن السل  واخلدمات اليت ننت حمل  جيدوز أ ن تكدون حمدل تعيدني لحدق  وبنداء  ال 

ضافية مقابل التجديد  وابملثل، ابل ماكن مدرة أ خدرى تعيدني  عليه، فا هنا تؤخذ بعني الاعتبار عند حساب أ ية رسوم ا 
لهيا ال طراف املتعاقد  ة اليت مت التخيل عن امحلاية ابلنس بة ا 

ذا مت شطب تسجيل دويل، فا ن السل  واخلدمات تدزال بشدلك دامئ مدن السدجل ادلويل   53 2  ويف املقابل، ا 
ذا مت  الشطب ابلنس بة ا ىل نفة السل  واخلدمات، فا ن السجل يظل فارلا  ويف حاةل شدطب جدزيئ، تُدزال  تدوينوا 

الشطب من السجل  ويرتتب عىل ذ  أ نده ل جيدوز يف حداةل شدطب ةدي، تقددمي أ ي  دوينتالسل  واخلدمات حمل 
ذا رغدب صداحب التسدجيل ال ول يف حاميدة  تعيني لحق ابلنسد بة ا ىل التسدجيل ادلويل مبدا أ نده مل يعدد موجدودا  وا 

يداع طلب دويل جديد  وابملثل، يف حداةل شدطب جدزيئ، فدا ن صداحب الت  سدجيل عالمته من جديد وجب عليه ا 
لهيا   ادلويل ل يس تطي  أ ن يلمتس تقدمي تعيني لحق ابلنس بة ا ىل سل  وخدمات مت شطب التسجيل ادلويل ابلنس بة ا 
يداع طلب دويل جديد  ذا رغب يف حامية عالمته من جديد ابلنس بة ا ىل سل  وخدمات من ذ  القبيل، فعليه ا   وا 

ذا انتقص صداحب التسدجيل ادلويل مدن امحلايدة ا 53 3  لديت مينحهدا التسدجيل ادلويل أ و ختدىل عهندا بشدلك وا 
ماكنه الانتفداع ابل ماكنيدة الديت تتيحهدا املدادة  )خامسدا( مدن الربوتوكدول للدامتس 9طوعي، أ و المتس شطهبا، فليس اب 

جدراء التحويدل  قلميي م  الاحتفاظ بتارخي التسجيل ادلويل  ول ميكدن ا  حتويل التسجيل ادلويل ا ىل طلب وطين أ و ا 
ل ب  -2-( مدن الربوتوكدول )انظدر اجلدزء ب4)6عد شطب التسدجيل ادلويل بطلدب مدن مكتدب املنشدأ  وفقدا للدامدة ا 

 ( 88 7 ا ىل 88 1الفقرات من 

 تدوينالامتس  

 ()أ (1)25القاعدة 
 4ت  ا   البند 

نقدداصجيددب تقدددمي الددامتس تدددوين أ ي  54 1 أ و ختددل أ و شددطب ا ىل املكتددب ادلويل عددىل الاسدد امترة الرمسيددة  ا 
الديت وضدعها املكتدب ادلويل أ و عدىل اسد امترة متاثلهدا مدن حيدث املضدمون  (MM8 أ وMM7 أ و MM6)ملناسد بة ا

 والشلك 

ذا نن التخيل ميس أ ي طدرف مدن ال طدراف املتعاقددة اذلي خيضد  تعيينده لالتفداق يف اترخي اسد تالم  54 2 ()ج(1)25القاعدة  وا 
مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي  عن طريقا ىل املكتب ادلويل الالامتس من املكتب ادلويل، وجب تقدمي الالامتس 

ليه صاحب التسجيل ادلويل   ا 

ذا نن الشطب ميس أ ي طرف من ال طراف املتعاقددة اذلي خيضد  تعيينده لالتفداق يف اترخي اسد تالم  54 3 ()ج(1)25القاعدة  وا 
مكتدب الطدرف  عدن طريدقكتدب ادلويل الشدطب ا ىل امل  تددوينالالامتس من املكتب ادلويل، وجب تقدمي الدامتس 
ليه صاحب التسجيل ادلويل   املتعاقد اذلي ينمتي ا 

ويف نفة احلالت ال خرى، جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يقدم الالامتس ا ىل املكتب ادلويل مبارشة  54 4 ()ب(1)25القاعدة 
ليه صاحب التسجيل ادل  ويل أ و عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 
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ذا نن ينبغي تقدمي الالامتس عن طريق مكتب )انظر اجلزء ب 54 5 (3)26القاعدة  ( ولكنه قددم 54 3و 54 2الفقرتني  -2-وا 
ل  نه ل يعترب كذ  وعىل املكتب ادلويل أ ن يبلِّّغ ذ  للمرسِّ  مبارشة ا ىل املكتب ادلويل، فا 

 (2)6القاعدة 

 (4)40القاعدة 

نلكزييددة أ و الفرنسدد ية أ و ال سدد بانية  ولكددن ابلنسدد بة ا ىل نفددة ل  الالددامتس اب ومعومددا، جيددوز أ ن حيددرر 54 6
التعيدني الالحدق يف  دون، وريد  يد2004التسجيالت ادلولية النامجة عدن طلبدات أ ودعدت قبدل ال ول مدن أ بريدل 

 السجل ادلويل:

ذا نن الال والتدوينجيب أ ن تظل اللغة الفرنس ية لغة التبليغ  - امتس خيض  لالتفاق والنرش الوحيدة ا 
 حرصا؛

ذا نن الالدامتس  والتددويننلكزيية لغيت التبليغ ل  وجيب أ ن تظل لك من اللغة الفرنس ية وا - والنرشد ا 
 خيض  للربوتوكول جزئيا أ و ابلاكمل؛

 2004وابلنس بة ا ىل نفة التسجيالت ادلولية النامجة عن طلبات أ ودعت فامي بني ال ول من أ بريل  -
 التعيني الالحق يف السجل ادلويل: يدونوري   ،2008أ غسطس  31و

ذا نن الالدامتس  والتددوينجيب أ ن تظل اللغة الفرنس ية، كام ذكر أ عداله، لغدة التبليدغ  - والنرشد الوحيددة ا 
خيض  لالتفاق حرصا؛ )أ ما التسجيالت النامجة عن الطلبات اليت أ ودعت خالل تكل الفرتة واليت ختضد  للربوتوكدول 

دراج اللغة ال س بانية بداية من ال ول من أ بريل جزئيا أ و ابل ثر ا   ( 2004اكمل، فا هنا تمتت  النظام الثاليث اللغات عىل ا 

 املطبق النص تغيري بعدختل أ و شطب  تدوينتقدمي الامتس بغرض  

التفاق والربوتوكدول  عىل التعيني الالحق لطرف متعاقد ملزتم بلك من النص املطبققد يطرأ  تغيري عىل  55 1 )اثنيا(1القاعدة 
 ( 2 31ا ىل  2 26الفقرات من  -)انظر اجلزء أ  

ذا نن التخيل أ و الشطب ميس طرف 55 2 ()ج(1)25القاعدة   تددوينخيض  تعيينه لالتفاق، وجب تقدمي الامتس بغرض  امتعاقد اوا 
ليه صاحب التسجيل   ادلويل ذ  ا ىل املكتب ادلويل عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

اترخي اسد تالم املكتدب ادلويل لاللدامتس وفقدا لصديالة  حسدب التعيدني خيضد  لالتفداق وميكن معرفدة أ ن 55 3 
الالامتسدات الديت سد بق  يفل يؤثر بدأ ي شدلك  النص املطبق()ج(  وابلتايل فا ن حدوث أ ي تغيري يف 1)25القاعدة 

 كتب ادلويل بغرض تدوين ختل أ و شطب تقدميها ا ىل امل 

 س امترة الرمسيةالا 

نقاصللامتس تدوين أ ي  (8MMو أ  MM7  أ و MM6)س امترات رمسية منفصةل اب ميكن الاس تعانة 56 1  أ و  ا 
 ختل أ و شطب  ويه يف العموم متشاهبة ويرد وصفها مجيعا م  ذكر الاختالفات والتعليق علهيا 

 رمق التسجيل ادلويل 

)التسجيالت ادلوليدة( املعنيدة  وجيدوز أ ن يتعلدق الدامتس واحدد  ينبغي بيان رمق )أ رقام( التسجيل ادلويل 56 2 
نقداصبعدة تسجيالت دولية رشيطة أ ن يكون نطاق  والدتخيل والشدطب ممداثال ابلنسد بة ا ىل لك تسدجيل دويل   ال 

بة ويقصد بذ  أ ن ال طراف املتعاقدة املتأ ثرة يه ذاهتا ابلنس بة ا ىل لك تسجيل دويل )كام هو احلال ابلرضورة ابلنس  
ا ىل الشطب( وأ ن التغيري يتعلق سواء ابلسل  واخلدمات ذاهتدا ابلنسد بة ا ىل لك تسدجيل أ و أ ن يتعلدق باكفدة السدل  
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 واخلدمات املشموةل يف لك تسجيل )كام هو احلال ابلرضورة ابلنس بة ا ىل التخيل( 

ذا نن رمق تسجيل دويل معني لري معدروف، )بسدبب أ ن التسدجيل ادلويل مل يدغ  56 3  بعدد أ و مل يبلدغ ا ىل وا 
آخر؛ وعىل صاحب التسجيل ادلويل أ ن ينتظر ا ىل حني يغ  نه ل ينبغي تقدمي أ ي رمق أ صاحب التسجيل ادلويل(، فا 

آخر   تبليغه برمق التسجيل ادلويل املعين ويقدم الامتسا أ

 صاحب التسجيل ادلويل 

 يف السجل ادلويل  ناملدو جيب أ ن يكون امس صاحب التسجيل ادلويل هو ذاته الامس  56 4 

 تعيني وكيل 

نقاصجيوز انهتاز فرصة تقدمي الامتس بغرض تدوين  56 5   أ و ختل أ و شطب لتعيني وكيل  ا 

ذا مل يطرأ  أ ي تغيري  56 6  نه ينبغي عدم ملء هذا البند من الاس امترة تدوينهالوكيل اذلي س بق  يفوا   ، فا 

 ال طراف املتعاقدة 

ذا نن  56 7  نقاص وا  نده يكفدي  منال  قامئة السل  واخلدمات س يطبق عدىل نفدة ال طدراف املتعاقددة املعّيندة، فا 
دراج ال طراف املتعاقدة   MM6من الاس امترة رمق  4وض  عالمة يف اخلانة املناس بة من البند  وعىل النقيض، ينبغي ا 

نقاصاليت يتعني تدوين  ذا تعلدق الالدامتس بعددة تسد  ا  لهيا، يف قامئة  وا  جيالت دوليدة، فدا ن القامئدة املدذكورة ابلنس بة ا 
 تطبق علهيا مجيعا   

دراج ال طراف املتعاقدة املشموةل بذ  يف قامئة تسجل يف البند ختلّ ويف حاةل  56 8  من الاس امترة  4، ينبغي ا 
ذا تعلق الالامتس بعدة تسجيالت دولية، جيب تطبيق القامئة ذاهتا عىل نفة تكل التسجيالت MM7 رمق    وا 

 السل  واخلدمات 

نقاصيف حاةل  56 9  نقداص مدنجيب حتديد نطداق  ،ا  مدن الاسد امترة  5قامئدة السدل  واخلددمات حتدت البندد  ال 
آخر )أ ضيق MM6 رمق ذا تعلق ال مر ابلس تعاضة عن مصطلح اس تخدم لوصف سلعة أ و خدمة معينة مبصطلح أ   وا 

ملصطلتات اجلديدة بوضوح  وأ ا ننت الطريقة املتبعة نطاقا(، وجب بيان املصطلتات اليت يعزتم الاس تعاضة عهنا اب
نقاصلبيان  نه جيب جتمي  السل  واخلدماتال  التصدنيف صدناف وبيدان رمق مدن ال   املنقصة مبوجب العددد املقابدل ، فا 
نقداص يدؤثر يف لك ادلويل للسدل  واخلددماتالتصدنيف  ا يفسب ترتيهبدحب  تقدمي ال صنافو املعين  ؛ ويف حدال نن ال 
 أ و أ كرث، جيب أ ن يذكر الالامتس ال صناف الواجب حذفها  واحد ل  واخلدمات من صنفالس

، ينبغي وض  عالمة يف اخلاندة لتسجيل ادلويلاب املشموةلابلنس بة ا ىل السل  واخلدمات ويف حاةل شطب  56 10 
 4طب حتدت البندد   ويف حاةل شطب جزيئ، ينبغي بيان نطداق الشدMM8من الاس امترة رمق  4املناس بة من البند 

 ابلطريقة املذكورة يف الفقرة السابقة 

 توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و الوكيل 

ذا قدم الالامتس ا ىل املكتب ادلويل مبارشة، وجب عىل صاحب التسجيل ادلويل )أ و وكيهل( أ ن يوقعه  56 11 ()د(1)25القاعدة   ا 

ذا قدم مكتب ما الالامتس ا ىل املكتب ادلويل 56 12  ، جاز ذل  املكتب أ ن يقتيضد مدن صداحب التسدجيل وا 
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 م املكتب ادلويل غياب توقي  من هذا البند ول هيهلام بذ    أ ن يسمحادلويل أ و وكيهل توقي  الاس امترة أ و 

 توقي  املكتب 

ذا قدم مكتب ما الالامتس ا ىل املكتب ادلويل، وجب عىل ذ  املكتب أ ن يوقعه  56 13 (د()1)25القاعدة  ذا قددم صداحب  ا  )وا 
غفال هذا البند(   التسجيل ادلويل الالامتس ا ىل املكتب ادلويل مبارشة ابس تخدام اس امترته اخلاصة، جاز هل ا 

نقاصكشف حساب الرسوم )   حفسب( ال 

ىل  8 1الفقرات من  -1-انظر املالحظات العامة املعنية بدف  الرسوم للمكتب ادلويل )اجلزء ب     (8 14ا 

نقاصض  الامتس تدوين أ ي خي 56 14  ذا تعلق الالدامتس بعددة تسدجيالت  ا  دلف  رمس حمدد يف جدول الرسوم  وا 
دولية، وجب دف  رمس عن لك تسجيل  وجيوز التسديد بأ ي طريقة من الطرق املذكورة يف اجلزء )ب( من كشدف 

املفتدوح دلى املكتدب حساب الرسوم  ومن ال رحج أ ن أ فضدل طريقدة دلفد  الرسدوم يه اسد تخدام احلسداب اجلداري 
صدار تعلاميت ا ىل املكتب ادلويل بسحب املبلغ املطلوب  )مبدلء اجلدزء )أ ( مدن كشدف حسداب  ادلويل والاكتفاء اب 
ذا مت دف  الرسوم بطريقة أ خدرى  نه ل ينبغي بيان املبلغ الواجب حسبه  وا  ذا مت دف  الرسوم هبذه الطريقة، فا  الرسوم( وا 

ذا عرب الطرف اذلي يقوم ابدلف  عن رغبته يف  خالف السحب من احلساب اجلاري املفتوح دلى املكتب ادلويل، أ و ا 
بيان املبلغ الواجب حسبه من احلساب املذكور، وجب بيان طريقة ادلف  واملبلدغ املطلدوب دفعده أ و حسبده والشدخص 

 اذلي يقوم ابدلف  أ و اذلي يصدر التعلاميت يف اجلزء )ب(  

ختدل أ و شدطب  وبنداء عليده، فدا ن الاسد امترات اخملصصدة لتقددمي  لتددوينيعف  من الرسوم لك الدامتس و  56 15 "4" و"3"36القاعدة 
 الامتسات من ذ  القبيل ل حتتوي عىل كشف حساب الرسوم 

 الالامتسات اخملالفة لل صول 

ذا نن الامتس تدوين أ ي  57 1 26القاعدة  نقاصا  وجدب عدىل املكتدب أ و ختل أ و شطب ل يس تويف الرشوط املطلوبة،  ا 
ىل أ ي مكتدب يكدون قدد قددم الالدامتس  وجيدوز تصدحيح اخملالفدة  ادلويل أ ن يبلغ ذ  لصاحب التسدجيل ادلويل وا 
ذا مل تصحح اخملالفة فا ن الالامتس يعدد مدرتون وتدرد لك الرسدوم املدفوعدة  خالل ثالثة أ شهر من اترخي التبليغ عهنا  وا 

 نصف مبلغ الرسوم للطرف اذلي سددها بعد خصم مبلغ يعادل 

نه ينبغي أ ن يتحقق صاحب التسجيل ادلويل  57 2  ذا قدم مكتب ما الالامتس، فا  ذ  املكتب ينوي  من أ نوا 
 ذ  بنفسه  أ ن بفعلتصحيح اخملالفة أ و وجب عليه 

 )اثنيا(5القاعدة 

 

 ()ج(1)27القاعدة 

ماكن  57 3 الامتس مواصدةل املّددة لتصحيح اخملالفة  يتقيّد مبهمةل الثالثة أ شهر اذلي مل صاحب التسجيلواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق 
يكدون اترخي ويف حداةل مواصدةل ال جدراءات، ملُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل ال جدراءات  علهيا املهةل لري ا

وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل الرشط املعدين   املّددة لستيفاءتدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية 
  5يا( )اثن 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب ال جراءات، انظر اجلزء
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 وال خطار والنرش التدوين 

 ()أ (1)27القاعدة 
 ()أ (1)27القاعدة 

 "8"و"7()أ ("1)32القاعدة 
 ()ب(1)27القاعدة 

نقدداصيدددون املكتددب ادلويل أ ي  58 1 أ و ختددل أ و شددطب يف السددجل ادلويل ويبلددغ ذ  ملاكتددب ال طددراف  ا 
ام يبلغ ذ  يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل املتعاقدة املعنية )وابلرضورة نفة املاكتب يف حاةل الشطب(  ك

ول ي مكتب يكون قد قدم ذ  الالامتس  ويغ التدوين يف التارخي اذلي يتسم فيه املكتدب ادلويل الامتسدا يسد تويف 
 الرشوط املطبقة؛

آخر أ و شطب أ و تعيني لحق ابلنس بة ا ىل التسجيل ادلويل  تدوينولكن جيوز التدوين بعد  املعين أ و بعد أ ي تغيري أ
جتديده، بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل  وعالوة عىل ذ  ينرش املكتب ادلويل البيداانت ذات الصدةل يف 

 اجلريدة 

ذا قدم الامتس  58 2  لهيدا يف املدادة  25شطب وفقا للقاعدة  لتدوينوا  قبل هناية فدرتة اسدس السد نوات املشدار ا 
(، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن 83 1الفقدرة  -2-لربوتوكول، )انظدر اجلدزء ب( من ا3)6( من التفاق واملادة 3)6

آخر لدري مكتدب املنشدأ  أ و قدمده صداحب التسدجيل  ن قدم الالامتس مكتب أ خيطر مكتب املنشأ  ابلشطب حىت وا 
  54 6الفقرة  -2-وال خطار والنرش، انظر اجلزء ب تدوينادلويل مبارشة  ويف ما يتعلق بلغة ال 

نقاصعىل  أ ثريرتتب أ ي ل  هن أ نع ال عالن   ا 

( من )أ ( ا ىل 5)27القاعدة 
 )ج(

نقاصجيوز ملكتب الطرف املتعاقد املعني اذلي خيطره املكتب ادلويل  59 1 من قامئة السدل  واخلددمات ميدس  اب 
نقاصذ  الطرف املتعاقد أ ن يعلن أ ن هذا  الامتس ا جراء س امي ل نه يعترب أ ن  ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف أ راضيه )ل ال 

نقاصاالتغيري ليس  عالن من هذا القبيل ا ىل املكتب ادلويل قبل انقضاء مثانيدة  ا  رسال أ ي ا  منا متديدا للقامئة(  وجيب ا  وا 
عرش شهرا اعتبارا من التدارخي اذلي أ رسدل فيده ال خطدار ا ىل املكتدب املعدين  وجيدب أ ن يبدني املكتدب يف ال عدالن 

نقداصىل ال س باب النافيدة ل ي أ ثدر يرتتدب عد ذا مل يكدن ال عدالن ميدس لك السدل  واخلددمات الديت يتعلدق هبدا ال    وا 
نقاص نه جيب أ ن يبني املكتب السل  واخلدمات اليت ميسها ال عالن أ و السل  واخلدمات اليت ل ميسها ال عالن، ال  ، فا 

عادة حفص هذا ال عالن أ و ا ماكنية ا  لطعن فيه  وبناء عليده، يتعدني فضال عن ال حاكم ال ساس ية املعنية من القانون وا 
نقدداصعددىل املكتددب ادلويل أ ن خيطددر بددذ  الطددرف اذلي قدددم الددامتس تدددوين  )صدداحب التسددجيل ادلويل أ و  ال 

 املكتب( 

 

 ()ه(5)27القاعدة 

عادة حفصه أ و الطعن فيده، وجدب عدىل صداحب التسدجيل ادلويل أ ن  59 2 ماكنية ا  ذا كشف ال عالن عن ا  وا 
عادة الفحص أ و الطعن واجلهدة الديت جيدب تقددمي الالدامتس يتئبت من املكتب املع ين من املهةل املتاحة لتقدمي الامتس ا 

لهيا  وجيب أ ن يبلغ املكتب لك قرار هندايئ يتعلدق ابل عدالن للمكتدب ادلويل اذلي خيطدر بدذ  الطدرف اذلي قددم  ا 
نقاصالامتس تدوين   )صاحب التسجيل ادلويل أ و املكتب(   ال 

عالن يفيد بأ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل  59 3 ه()د( و)(5)27القاعدة  نقداصويدون لك ا  أ و لك قدرار هندايئ يتعلدق بدذ  ال عدالن يف  ال 
 رش املعلومات ذات الصةل يف اجلريدة وتن السجل ادلويل  

 تغيري امللكية 

بدرام عقدد قد تتغري ملكية عالمة جتارية ما ل س باب متنوعة وبطرق تختلقة  فقد يرتتب هذا ال  60 1  تغيري عدىل ا 
مثل عقد تنازل، وقد يرتتب كذ  عىل حمك قضايئ أ و عىل تنفيذ القانون مثل ال رث أ و ال فالس، وقد ينتج التغيري 

 التلقايئ يف امللكية عن دمج رشكتني 
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وقد يتعلق تغيري ملكية تسجيل دويل جبمي  السل  واخلددمات الديت يشدملها هدذا التسدجيل أ و ببعضدها،  60 2 
 قد يتعلق كذ  تغيري امللكية جبمي  ال طراف املتعاقدة املعينة أ و ببعضها و 

 

 "21"1القاعدة 

مدن الربوتوكدول مدثال  9بني تكل ال سد باب أ و الطدرق اخملتلفدة لتغيدري امللكيدة، فاملدادة  الالحئةول تفرق  60 3
ىل حني تدوين ىل ما  التغيري يف السجل ادلويل، يُشار ا   تس تخدم التسمية املوحدة "تغيري امللكية" مجلي  احلالت  وا 

 يدددونالشددخص الطبيعددي أ و املعنددوي اذلي  " وهددوصدداحب التسددجيل ادلويلالتسددجيل ادلويل السددابق بعبددارة "
ليه " وحاملا بعبارة ، ويُشار ا ىل املا  اجلديد التسجيل ادلويل ابمسه نده يصدبح  يدون"املنقول ا  التغيدري يف امللكيدة، فا 

 لتسجيل ادلويل ابلطب  صاحب ا

)اثنيدا( مدن التفداق تسد تخدم مصدطلح 9فاملادة  وختتلف هذه التسمية عن تكل املس تخدمة يف التفاق، 60 4 
"النقل" لتغيري امللكية فدامي يتعلدق جبميد  السدل  واخلددمات ومجيد  الدبدلان الديت يشدملها التسدجيل ادلويل، يف حدني 

تنازل جزيئ" لتغيري امللكية فامي يتعلدق جبدزء مدن السدل  واخلددمات أ و )اثلثا( من التفاق مصطلح "9تس تخدم املادة 
 بعض البدلان املتعاقدة 

ليه يف أ ن يكون صاحب التسجيل ادلويل اجلديد   أ هلية املنقول ا 

ليه خشصا أ هال ل يداع طلبدات دوليدة  وفضدال عدن ذ   تدوينل جيوز  61 1  تغيري امللكية ما مل يكن املنقول ا 
بشأ نه بصفته الصاحب اجلديد للتسجيل  يدونري النظر يف أ هليته فامي يتعلق بلك طرف متعاقد يريد أ ن مفن الرضو
 ادلويل املعين 

ليه أ ن حيدد يف الامتس  61 2 "4()أ ("2)25القاعدة  تغيري امللكية الطرف املتعاقد أ و ال طراف املتعاقدة اليت يفي  تدوينوعىل املنقول ا 
( مدن الربوتوكدول، يك يصدبح 1)2من التفاق أ و يف املادة  2( و2)1نصوص علهيا يف املادتني فامي خيصها ابلرشوط امل 

ليه أ ن حيدد الطدرف املتعاقدد أ و ال طدراف املتعاقددة يف التفداق و/أ و يف  صاحب التسجيل ادلويل، أ ي أ نه املنقول ا 
ة أ و يقمي فهيدا أ و الدبدل اذلي حيمدل جنسديته الربوتوكول اليت ميكل يف أ راضهيا منشأ ة جتارية أ و صناعية حقيقية أ و فعلي

أ و يكون دوةل عضوا يف منظمة طرف يف الربوتوكول(  وجيدوز للمنقدول الربوتوكول )ويكون طرفا يف التفاق و/أ و يف 
ليه أ ن يطالب ابلصةل الرضورية م  العديد من ال طراف املتعاقدة اليت قدد يكدون بعضدها طرفدا يف التفداق والدبعض  ا 

 الربوتوكول  الآخر يف 

لهيا جواز تدوين امس خشص ماملبادئ اليت اوفامي ييل  61 3 (3)25القاعدة  بصفته صداحب تسدجيل دويل فدامي يتعلدق  يستند ا 
 بطرف متعاقد معني: 

نه جيوز للشدخص املعدين أ ن  -  ذا نن الطرف املتعاقد املعني ملزتما ابلتفاق من دون الربوتوكول، فا  ا 
سجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد رشيطدة أ ن يكدون الطدرف املتعاقدد )أ و أ حدد بصفته صاحب الت  يدون

 ال طراف املتعاقدة( املدد حبسب الفقرة الآنفة طرفا كذ  يف التفاق؛

نه جيوز للشخص املعين أ ن  - ذا نن الطرف املتعاقد املعني ملزتما ابلربوتوكول من دون التفاق، فا  وا 
ب التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد، رشيطة أ ن يكون الطدرف املتعاقدد )أ و أ حدد بصفته صاح دّوني

 طرفا كذ  يف الربوتوكول؛ 61 2الفقرة  -2 -ال طراف املتعاقدة( املدد حبسب اجلزء ب

ليه أ ن حيدد طرفدا متعاقددا يف لك مدن التفداق والربوتوكدول أ و أ ن حيدد - ماكن املنقول ا  ذا نن اب  د وا 
نه ميكن أ ن ي بصفته صاحب تسجيل دويل فامي يتعلق  دّونبدلا طرفا يف التفاق وحيدد طرفا متعاقدا يف الربوتوكول، فا 

 بأ ي طرف متعاقد يكون قد حدده  
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ليه يف اجلزء ب 61 4 ّّ   :61 3و 61 2الفقرتني  -2-وترشح ال مثةل التالية ما ُأشري ا 

ليه هو أ حد مواطين دوةل ملزتمة آخر؛ املنقول ا  قامة أ و منشأ ة يف أ ي بدل أ  فقط ابلربوتوكول وليس هل حمل ا 

ذا مشل التسجيل ادلويل دول متعاقدة ملزتمة ابلتفداق فقدط فدال ميكدن  - تغيدري امللكيدة يف  تددوينا 
 السجل ادلويل؛ 

ذا مشل التسجيل ادلويل دول متعاقدة ملزتمة ابلتفاق فقط ومشل كذ  أ طرافا متعاقدة ملزت  - مة وا 
تغيري امللكية فامي يتعلق جبميد  ال طدراف املتعاقددة  تدوينننت ملزتمة أ يضا ابلتفاق أ م ل( فميكن  لربوتوكول )سواءاب

 امللزتمة ابلربوتوكول؛ 

ذا مشل التسجيل ادلويل أ طرافدا متعاقددة ملزت  - نندت ملزتمدة أ يضدا  مدة ابلربوتوكدول فقدط )سدواءوا 
 مللكية فامي يتعلق ابل طراف املتعاقدة املعينة مجيعا تغيري ا تدوينابلتفاق أ م ل( فيجوز 

ليه منشأ ة حقيقية أ و فعلية يف أ ر  ذا نن للمنقول ا  تغيدري امللكيدة  تددوينميكن ايض طرف متعاقد ملزتم ابلتفاق، ف أ ما ا 
 فامي يتعلق جبمي  ال طراف املتعاقدة املعينة 

ذا نن  61 5 (4)25القاعدة  ليه واحمن  أ كرثوا   -2-فا ن الك مهنم ل بد أ ن يسد تويف الرشدوط املدذكورة يف اجلدزء ب دمنقول ا 
نه ل جيوز 61 3 الفقرة لدهيم ل  تدوين  وابلتايل، فا  ذا نن أ حدد املنقدول ا  تغيري امللكية فامي يتعلق بطرف متعاقد معني ا 

ليس من الرضوري أ ن و يس تويف الرشوط املطلوبة ليكون صاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق هبذا الطرف املتعاقد  
يكون الطرف املتعاقد أ و تكون ال طراف املتعاقدة اليت تس تويف الرشوط فدامي خيصدها يه ذاهتدا ابلنسد بة ا ىل منقدول 

ليه    ا 

مدداكن  61 6  ذا مل يكددن ابل  تغيددري امللكيددة يف السددجل ادلويل فددامي يتعلددق بطددرف واحددد أ و أ كددرث مددن  تدددوينوا 
عىل أ نه تغيدري جدزيئ يف امللكيدة كدام  يدونكَِّرت يف الفقرات السابقة، فا ن النقل ال طراف املتعاقدة لل س باب اليت ذُ 

  وينشأ  ابلتايل تسجيل دويل منفصل فدامي يتعلدق ابل طدراف املتعاقددة املعنيدة 65 1الفقرة  -2-ورد ذ  يف اجلزء ب
امي خيدص سدائر ال طدراف بصدفته صداحب التسدجيل  أ مدا فد ليددون امسدهاليت يكون املا  اجلديد أ هال فدامي خيصدها 

ذا أ صبح املدا  اجلديدد ابلتدايل أ هدال  ليددون املتعاقدة، فا ن التسجيل ادلويل يبق  ابمس صاحب التسجيل احلايل  وا 
بصفته صاحب التسجيل فامي يتعلق هبذه ال طراف املتعاقدة، فيجوز طلب دمج التسدجيالت ادلوليدة كدام ورد  امسه

ه يف السدجل تدويند  وخيض  ما يرتتب عىل تغيري امللكية اذلي ل ميكدن 68 4 ا ىل 68 1الفقرات من  -2-يف اجلزء ب
 ادلويل فامي خيص ال طراف لقوانني ال طراف املتعاقدة املعنية  

ذا أ جري أ ي نقدل لشدخص مقدمي يف بددل 1)اثنيا()9وطبقا للجمةل ال خرية من املادة  61 7 (1)اثنيا()9  املادة ا ( من اتفاق مدريد، ا 
خالف بدل املنشأ  خالل فرتة الاعامتد اليت متتد سس سد نوات، وجدب عدىل املكتدب ادلويل أ ن حيصدل عدىل  متعاقد

ن أ مكدن  ونن يدربر ذ   موافقة مكتب بدل املا  اجلديد وينرش اترخي ورمق تسجيل العالمة يف بدل املا  اجلديدد ا 
يس تدعي تغيري بدل املنشأ   وللتأ كد مدن أ ن العالمدة  ال جراء أ نه يف حقبة من اترخي اتفاق مدريد، نن مثل هذا النقل

ليده أ ي نقدض أ سدايس، نن مدن الدالزم احلصدول  ننت حمل تسجيل وطين يف بدل املنشأ  اجلديد، وميكن أ ن يستند ا 
، ل يتغري بدل املنشأ  1957النقل  لري أ نه مبوجب قانون نيس لس نة  تدوينعىل موافقة مكتب بدل املنشأ  اجلديد قبل 

( مدن اتفداق مدريدد مل يعدد هل مدا 1)اثنيدا()9غيري امللكية؛ ذل  فا ن ال جراء املذكور يف امجلةل ال خرية من املادة بعد ت 
 أ ن يتوقف املكتب ادلويل عن تطبيق هذا احلمك  1995 يربره  وقررت مجعية احتاد مدريد يف س نة
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ثر  املطبق النصتغيري     تغيري يف امللكية تدوينا 

التعيني اذلي نن خيض  لالتفاق، من املمكن أ ن يصبح خاضدعا للربوتوكدول بعدد تغيدري ملكيدة التسدجيل  62 1 نيا(()اث1القاعدة )
(  فا ذا عُني بددل طدرف يف 2 31ا ىل  2 26الفقرات من  -)انظر يف هذا الصدد أ يضا اجلزء أ   حصيحادلويل، والعكس 

رف يف التفاق فقط، فا ن التعيني خيض  لالتفاق؛ مكتب بدل ط مودع عن طريقالتفاق والربوتوكول يف طلب دويل 
هل أ ن يصدبح صداحب التسدجيل  هقدف متعاقدد يف التفداق والربوتوكدول حبطدر  طريدق نعا ذا طالب املا  اجلديد ف

ثر تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، فا ن التعيني خيض  للربوتوكول )انظدر اجلدزء أ   ا ىل  2 21الفقدرات مدن  -ادلويل، ا 
لغاء ف أ و ال جراءات اجلارية،  ال مور املس تمكةلميس هذا التغيري  (  ول2 25 ض  أ و ما شاهبهام خيتقدمي الامتس ختٍلّ أ و ا 

فيه املكتب ادلويل الالامتس املعين، لري أ ن التجديد الالحق للتسدجيل ادلويل  يتسميف الوقت اذلي  للنص املطبق
املتعلقة بتبعة تسدديد  77 2الفقرة  -2-ذكور للربوتوكول )انظر اجلزء بفامي يتعلق هبذا البدل املتعاقد خيض  يف املثال امل

 الرسوم الفردية( 

 تغيري يف امللكية تدوينالامتس   

 "1()أ ("1)5القاعدة 
 4ت  ا   البند 

اليت أ عددها هدذا  (MM5)جيب أ ن يقدم الامتس تغيري امللكية ا ىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية  63 1
 أ و عىل أ ي اس امترة أ خرى متاثلها من حيث املضمون والشلك  ال خري

وجيوز أ ن يرفد  الالدامتس ا ىل املكتدب ادلويل صداحُب التسدجيل ادلويل )أ و وكديهل املسدجل( أ و مكتدب  63 2 ()ب(1)25القاعدة 
لي ليه صاحب التسجيل )املسجل( أ و مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا  ليه، الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا  ه املنقول ا 

ليده يف اجلدزء ب ىل أ نده 61 2الفقدرة  -2-أ ي الطرف املتعاقد )أ و أ حد ال طراف املتعاقدة( املشار ا    وجتددر ال شدارة ا 
ن نن التغيدري  تددوينمل يعد أ ي تقييد عىل تقدمي الامتسدات  2002اعتبار من ال ول من أ بريل  تغيدري امللكيدة حدىت وا 

مل يعد من املمكن تقددمي الالامتسدات عدن طريدق مكتدب املنشدأ  وض  تعييهنا لالتفاق  ميس ال طراف املتعاقدة اليت خي
ذا مل يكن لصاحب التسجيل احلايل أ و للام  اجلديدد )املنقدول  )أ ي املكتب اذلي يقدم من خالهل الطلب ادلويل( وا 

ليه( أ ية صةل ابلطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ     ا 

ذا قدم الا 63 3  مكتب ما، جاز للمكتب ال خري أ ن يطلب ادلليل عدىل  عن طريقلامتس ا ىل املكتب ادلويل وا 
نه ل يطلب دليال عىل تغيري امللكية ول أ ن تُرَسل ليه أ ية واثئق تدمع ذ  التغيري  تغيري امللكية  أ ما املكتب ادلويل فا  ا 

آخر(  )كصور ع  ن عقد التنازل أ و أ ي عقد أ

 (2)6القاعدة 
 (4)40القاعدة 

فامي خيص مجيد  التسدجيالت ادلوليدة و  أ و ابلفرنس ية أ و ابل س بانية نلكزيية ل  وجيوز حترير الالامتس عادة اب 63 4
ىل حني  2004قبل ال ول من أ بريل  املودعةاملرتتبة عىل الطلبات   أ ول تعيني لحق: تدوينوا 

ذا ننت ختض  لالتفاق -  والنرش؛ والتدوينتصال ، فا ن الفرنس ية تظل اللغة الوحيدة لالفقط ا 

ذا ننت ختض  ةيا أ و جزئيا للربوتوكول، فدا ن ا -  والتددويننلكزييدة والفرنسد ية تظدال لغديت التصدال ل  وا 
 والنرش 

 2008أ غسدطس  31و 2004وفامي يتعلق ابلتسجيالت ادلولية املرتتبة عىل الامتسدات قددمت بدني ال ول مدن أ بريدل 
ىل حني   أ ول تعيني لحق: تدوينوا 

والنرش الوحيدة كام ذكدر ذ   والتدوينذا ننت ختض  فقط لالتفاق فا ن الفرنس ية تظل لغة التصال ا   -
أ عاله  )أ ما التسجيالت اليت ترتتب عىل الامتسات قدمت خالل تكل الفرتة وتكون خاضعة ةيا أ و جزئيا للربوتوكول، 

دراج ال س بانية منذ  -1-)انظدر أ يضدا اجلدزء ب 2004ال ول من أ بريدل  فتمتت  بنظام اللغات الثالث ةيا، وذ  بعد ا 
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 ( 7 7ا ىل  7 1 من الفقرات

ل يف قامئدة السدل  واخلددمات،  63 5  أ ن سدائر حمتدوات الالدامتس ل تعمتدد عدىل  ل  ومعليا ل تؤثر مسأ ةل اللغة ا 
 اللغات 

 الاس امترة الرمسية 

 : رمق التسجيل ادلويل1البند  

جيل ادلويل املعين أ و أ رقدام التسدجيالت ادلوليدة املعنيدة  وقدد يتعلدق الدامتس واحدد ينبغي بيان رمق التس  64 1 
ليه ذاته، رشيطة أ ن ينطبق التغيري،  ابلعديد من التسجيالت ادلولية املنقوةل من صاحب التسجيل ذاته ا ىل املنقول ا 

ال طدراف املتعاقددة ذاهتدا، وأ ن ابلنس بة ا ىل لك تسجيل دويل معين، عىل مجيد  ال طدراف املتعاقددة املعيندة أ و عدىل 
 يتعلق جبمي  السل  واخلدمات أ و ابلسل  واخلدمات ذاهتا 

ذا نن رمق التسدجيل ادلويل لدري معدروف )ل ن التسدجيل ادلويل مل يدغ بعدد أ و مل خيطدر بده صداحب  64 2  وا 
آخر للتسجيل؛ وينبغي أ ن ينتظر صاحب التسجيل حىت نه ل ينبغي أ ن خيصص رمق أ خطار برمق التسجيل( فا   يصهل ا 

 التسجيل ادلويل املعين يك يتقدم ابللامتس 

 : صاحب التسجيل 2البند  

 يف السجل ادلويل  املدونجيب أ ن يكون امس صاحب التسجيل ادلويل مطابقا لالمس  64 3 

ليه3البند    : املنقول ا 

ليه وعنوانده يف الا 64 4 "3()أ ("2)25القاعدة  لدامتس ادلويل، معدال ابملبدادئ ال رشدادية املتعلقدة ابمس مقددم ينبغي بيان امس املنقول ا 
 ( 7 13ا ىل  7 8الفقرات من  -2-الالامتس وعنوانه )انظر اجلزء ب

ليه يف أ ن يصبح صاحب التسجيل ادلويل4البند    : أ هلية املنقول ا 

ليده أ حدد ينبغي أ ن حيدد يف اخلاانت اخملصصة ذل  الطرف أ و ال طد 64 5 "4()أ ("2)25القاعدة  راف املتعاقددة الديت يكدون املنقدول ا 
مواطنهيا )أ و امس ادلوةل اليت يكون من مواطنهيا وتكون عضوا يف منظمة متعاقدة( أ و اليت يقمي فهيا أ و اليت دليه فهيا 
منشأ ة جتارية أ و صناعية حقيقية وفعلية  وجيوز اس تخدام أ ي خانة من هذه اخلاانت أ و ةها وميكدن حتديدد أ كدرث مدن 

ليده يقدمي يف دوةل متعاقددة أ و دوةل عضدو يف ط ذا نن املنقدول ا  رف متعاقد واحد يف أ ي خاندة مدن هدذه اخلداانت  وا 
نه جيوز بيان هذين الطرفني املتعاقدين يف أ ي خانة مدن اخلداانت أ و يف مجيعهدا  منظمة متعاقدة ونن هل منشأ ة فهيا، فا 

 حسب مقتىض احلال 

ليه ذكر 64 6  ذا جاز للمنقول ا  ماكنده اختيدار أ ي طدرف مهندا  لدري أ ن  ا  أ كرث من طدرف متعاقدد واحدد، فدا ن اب 
لهيم، أ ا مدهنم( حيدق هل أ ن يكدون  ذا نن أ كرث من منقول ا  ليه )أ و ا  البياانت جيب أ ن تكون نفية ل ظهار أ ن املنقول ا 

الفقدرات  -2-)انظر اجلدزء بصاحب التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابل طراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها تغيري امللكية 
 ( 61 6 ا ىل 61 3من 

ذا أ شري يف اجلزء )أ (" 64 7 "5()أ ("2)25القاعدة  ليه يقمي يف بدل متعاقد أ و دليه منشأ ة فيده لكدن عنوانده، 4" أ و "3وا  " ا ىل أ ن املنقول ا 
قامدة أ و عندوان هدذه ، ل يق  يف أ رايض هذا الطدرف املتعاقدد، مفدن الرضدوري ذكدر عندوان حمدل ال  3كام ورد يف البند 
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ليه هو أ حد مواطين دوةل متعاقدة أ و دوةل عضو يف منظمة متعاقدة   املنشأ ة يف اجلزء )ب( ما مل يُذكر أ ن املنقول ا 

 : تعيني وكيل5البند  

 ميكن اغتنام فرصة تقدمي الامتس لتدوين تغيري يف امللكية لتعيني وكيل  64 8 

ليه(  ويف حاةل تغيدري ةدي  5خدم البند وينبغي أ ن يس ت 64 9 ()أ (6)3القاعدة  لتعيني وكيل لصاحب التسجيل اجلديد )املنقول ا 
ذا نن الشخص املسجل كوكيدل للمنقدول ينبغدي أ ن  تدوينيف امللكية يلغي املكتب ادلويل  وكيل املنقول منه تلقائيا  وا 

عادة تعيينه ابس تكامل البند  يدون نه ينبغي ا  ليه فا    5كوكيل للمنقول ا 

  : نطاق تغيري امللكية6لبند ا 

ذا نن تغيددري امللكيددة يتعلددق جبميدد  ال طددراف املتعاقدددة املعينددة وجبميدد  السددل  واخلدددمات الدديت يشددملها  64 10  ا 
 التسجيل ادلويل، وجب وض  عالمة يف اخلانة )أ ( 

 امللكيدة بشدأ هنا ينبغدي تغيدري دّون)ب((، فا ن ال طراف املتعاقدة اليت ي6ويف حاةل تغيري جزيئ للملكية ) 64 11 
 ذكرها  وينبغي وض  قامئة ابلسل  واخلدمات اليت ميسها التغيري ومجعها يف تصنيفات وفقا للتصنيف ادلويل 

 : بياانت متنوعة7البند  

ليه خشصا طبيعيا، جاز بيان جنسيته يف الفقرة )أ ( )سواء ننت هذه البياان 64 12 ()ب(2)25القاعدة  ذا نن املنقول ا  ت قد ذكرت ا 
ليه خشصا معنوا، جاز بيان طبيعة هذا الشخص و 4ابلفعل يف البند  ذا نن املنقول ا   أ نشدئادلوةل الديت )أ ( أ م ل(، وا 

وهدذه البيداانت خياريدة، ول ينبغدي أ ن  وفقا  لقانوهنا وعند الرضورة الوحدة ال قلميية الواقعة داخل أ رايض هدذه ادلوةل
  (7 15الفقرة  -2-ياهنا )انظر اجلزء بيس تفرس املكتب ادلويل عن عدم ب 

 : توقي  صاحب التسجيل ادلويل أ و وكيهل8البند  

ذا قدددم صدداحب التسددجيل ادلويل الالددامتس  64 13 ()د(1)25القاعدة  )أ و عددىل وكدديهل ، وجددب عليدده ا ىل املكتددب ادلويل مبددارشةا 
  أ ن يوقعهاملسجل( 

ذا قدم  64 14  ادلويل، جاز لهدذا املكتدب أ ن يطلدب مدن صداحب التسدجيل ا ىل املكتب  مكتب ماالالامتس وا 
 ادلويل أ ن يوق  الاس امترة أ و يسمح هل بذ   ول ينبغي أ ن يتساءل املكتب ادلويل عن غياب توقي  عن هذا البند 

 : توقي  املكتب9البند  

ذا قدم مكتب ما 64 15 ()د(1)25القاعدة  ذا قددم صداحب التسدجيل املكتدبوجب أ ن يوقعه هدذا  الامتسا للمكتب ادلويل، ا  ، )ا 
 ( 9الامتسا ا ىل املكتب ادلويل مبارشة ومل  الاس امترة بنفسه، جاز هل أ ن هيمل البند 

  كشف حساب الرسوم 

ىل املكتدب ادلويل )اجلدزء ب   ىل  8 1الفقدرات مدن  -1-انظر املالحظات العامة املتعلقة بسداد الرسوم ا  ا 
14 8 ) 

ذا تعلدق الالدامتس  نتدويخيض  الامتس  64 16  أ ي تغيري يف امللكية لسداد الرسوم املدددة يف جددول الرسدوم  وا 
ابلعديد من التسجيالت ادلولية، وجب سداد رمس عن لك تسجيل  وجيوز سداد الرسوم بأ يدة طريقدة مدن الطدرق 
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سد تخدام حسداب اخملتلفة الواردة يف اجلزء الثالث من ورقة حسداب الرسدوم  ورمبدا تكدون أ نسدب طريقدة للسدداد ا
خطاره )عن طريق اسد تكام بسدحب  ل اجلدزء )أ ( مدن كشدف حسداب الرسدوم(مفتوح دلى املكتب ادلويل، وجمرد ا 

ذا سددت الرسوم بطريقة  نه ل ينبغي حتديد املبلغ الواجب حسبه  أ ما ا  ذا مت السداد هبذه الطريقة، فا  املبلغ املطلوب  وا 
ذا أ راد الطرف اذلي يسدد الرسوم حت ديد املبلغ الواجب حسبه من حسداب مفتدوح دلى املكتدب ادلويل، أ خرى أ و ا 

نه ينبغي حتديد طريقة السداد واملبلدغ املسددد أ و الواجدب حسبده والطدرف اذلي يرغدب يف السدداد أ و يف ا صددار  فا 
 تعلاميت ابلسداد يف اجلزء )ب( 

 الالامتسات اخملالفة لل صول  

ذا نن الامتس  65 1 26القاعدة  ل يس تويف الرشوط املطلوبة، وجب عدىل املكتدب ادلويل أ ن تغيري يف امللكية أ ي  تدوينا 
وز تصدحيح اخملالفدة خدالل ثالثدة   وجيدمكتب يكدون قدد قددم الالدامتسول ي صاحب التسجيل ادلويل، ل ذ  يبلغ

ذا مل تصحح اخملالفدة خدالل ثالثدة أ شدهر مدن اترخي ال التبليغ أ شهر من اترخي  الالدامتس يعتدرب  عهندا، فدا ن تبليدغعهنا  وا 
 فها ، بعد خصم مبلغ يعادل نص ارّد الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سددهتُ و   مرتون  

ليده مدا  65 2  نه ينبغي أ ن حيدد صاحب التسدجيل ادلويل أ و املنقدول ا  ذا قدم الالامتس من خالل مكتب، فا  وا 
ذا نن يعزتم تصحيحها بنفسه ذا نن املكتب يعزتم تصحيح اخملالفات أ و ا    ا 

 )اثنيا(5القاعدة 

 

 ()ج(1)27القاعدة 

ماكن  65 3 الامتس مواصدةل  يتقيّد مبهمةل الثالثة أ شهر املّددة لتصحيح اخملالفة اذلي مل صاحب التسجيلواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدة يف  MM20 ال جراءات  وجبب ا 

املهةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيدب، ا ىل جاندب الامتداس، اسدتيفاء لك الرشدوط الديت تنطبدق غضون شهرين من انقضاء 
يكدون اترخي ويف حداةل مواصدةل ال جدراءات، علهيا املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلداص مبواصدةل ال جدراءات  

وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل عدين  الرشط امل املّددة لستيفاءتدوين التعديل اترخي انقضاء املهةل الزمنية 
  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب ال جراءات، انظر اجلزء

 وال خطار والنرش تدوينال  

الديت  اكتب ال طراف املتعاقددة املعّيندةذ  ملويبلغ املكتب ادلويل تغيري امللكية يف السجل ادلويل  يدون 66 1 ()أ (1)27القاعدة 
لهيا التسجيل ادلويل، نقل ي مكتدب يكدون قدد قددم ل  صداحب التسدجيل ادلويل وذ  يف الوقدت ذاتده  كام يبلدغ ا 

ذا تعلق ال   الالامتس بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ أ يضا صداحب التسدجيل السدابق  تدوينوا 
بأ يدة طريقدة  املنقدوللري أ و من التسجيل ادلويل  املتنازل عنهلري صاحب اجلزء  وأ   امللكية( تغيري نمل يف يف حاةل)

 أ خرى )يف حاةل تغيري جزيئ للملكية( 

 ()ب(1)27القاعدة 
 

 "7()أ ("1)32القاعدة 
 (3)6القاعدة 

 تدوينهجيوز و م فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف الرشوط املطبقة  تسيف التارخي اذلي ي التغيري  ويدون 66 2
ذا المتس صاحب التسجيل ادلويل أ ن  يف اترخي لحق م  ذ  لغاء أ و تعيني  تدوينالتغيري بعد  يدونا  آخر أ و ا  تغيري أ

لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل ذاته أ و بعد جتديد التسجيل ادلويل  وينرش املكتب ادلويل املعلومات ذات الصةل 
  63 4الفقرة  -2-ابلتغيري يف اجلريدة  وفامي خيص لغة حترير التسجيل، انظر اجلزء ب

 التغيري اجلزيئ يف امللكية  

 (2)27القاعدة 
 16 ت  ا   البند

ذا قدم الامتس  67 1 تغيري يف ملكية تسجيل دويل فدامي خيدص فقدط بعدض السدل  واخلددمات أ و بعدض  تدوينا 
ذا خص التغيدري يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل املعين  وا   يدونال طراف املتعاقدة املعينة، فا ن التغيري 

مجي  ال طراف املتعاقدة، فا ن السل  واخلدمات اخلاضعة للتغيري يف امللكية حتذف من السجل ادلويل، ويسجل اجلزء 
اذلي نقل كتسجيل دويل منفصل حيمل رمق التسجيل اذلي مت النقل منه م  حرف لتيدين كبدري  وينرشد يف اجلريددة 
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 العالمة وقامئة ابلسل  واخلدمات وال طراف املتعاقدة املعينة املعنية(  ورةصاجلزء اذلي مت نقهل )م  مجةل أ مور مهنا 

 وقد خيض  أ ي تسجيل من التسجيالت ادلولية املنفصةل لتغيري ةي أ و جزيئ يف امللكية  67 2 

ثر تغيري امللكية   دمج تسجيالت دولية ا 

ذا نن  68 1 (3)27القاعدة  كصاحب تسجيلني أ و أ كرث مدن التسدجيالت ادلوليدة  وانمدالشخص الطبيعي أ و املعنوي نفسه ا 
 دمج التسجيالت ادلولية  يدون، جاز هل أ ن يلمتس من املكتب ادلويل أ ن النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية

ذا جنمدت التسدجيالت عدن تقسد مي تسدجيل  68 2  ل ا  ول جيوز دمج تسجيلني دوليني أ و أ كرث هبدذه الطريقدة ا 
آنفددا يف اجلددزء بدويل واحددد جددراء تغ  حددمك عددىل دمددج  ومددا مددن؛ 67 1الفقددرة  -2-يددري جددزيئ يف امللكيددة، كددام ذكددر أ

ذا جنمت هذه التسجيالت عن طلبات دولية منفصةل   تسجيالت دولية ابمس ما  واحد ا 

دمج تسدجيالت دوليدة  وجيدوز تقددمي الالدامتس ا ىل  تدويناس امترة )رمسية أ و اختيارية( للامتس  وما من 68 3 
ليه صاحب التسجيل ادلويل  عن طريقملكتب ادلويل مبارشة أ و ا  مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

وحيمل التسجيل ادلويل النامج عن ادلمج رمق التسجيل ادلويل اذلي مت التنازل عن جزء منده مد  حدرف  68 4 17 ت  ا   البند
ذا تطلب ال مر  وقد توحض ال مثةل التالية ذ    ال مر:لتيين كبري ا 

ذا مت دمج مجي  ال جزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أ و جزء مهنا )املسجةل ابلرمق ال صيل م   - ا 
حرف لتيين( م  التسجيل ادلويل ال صيل )اذلي مازال مسدجال ابلدرمق ال صديل مدن دون حدرف(، فدا ن التسدجيل 

 ن دون حرف لتيين(؛ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق التسجيل ادلويل ال صيل )أ ي م

ذا مت دمج مجي  ال جزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أ و جدزء مهندا فدامي بيهندا )املسدجل لك  - وا 
مهنا ابلرمق ال صيل م  حرف لتيين( ونن لك جزء من ال جزاء املتنازل عهنا يشمل السل  و/أ و اخلدمات نفسها، فا ن 

 التسجيل ادلويل ال صيل عالوة عىل احلرف الالتيين الكبري املسد تخدم التسجيل ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق
 سابقا فامي يتعلق ابجلزء ال ول املتنازل عنه؛

ذا مت دمج مجي  ال جزاء املتنازل عهنا من التسجيل ادلويل أ و جدزء مهندا فدامي بيهندا )املسدجل لك  - وا 
زل عهندا ل تشدمل السدل  و/أ و اخلددمات نفسدها، فدا ن مهنا ابلدرمق ال صديل مد  حدرف لتيدين( ونندت ال جدزاء املتندا

التسجيل ادلويل الناشئ عن ادلمج حيمل رمق التسجيل ادلويل ال صيل م  احلدرف الالتيدين الكبدري التدايل )ابلرتتيدب 
 ال جبدي( واذلي مل يس بق اس تخدامه م  رمق التسجيل ادلويل املعين 

 احب التسجيل ادلويلال عالن عن أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل تغيري ص 

ذا  69 1  خيض  .ان التغيري يف ملكية تسجيل دويل فامي يتعلق بطرف متعاقد لقانون هدذا الطدرف املتعاقدد  ا 
نن تغيري امللكية خيص فقط بعض السل  واخلدمات، فا ن الطرف املتعاقد املعني حيق هل رفض الاعرتاف بصتة هذا 

ذا ننت السل  واخلدمات املش موةل يف اجلزء املنقول مشداهبة لدتكل املتبقيدة ابمس صداحب التسدجيل ادلويل  التغيري ا 
ليده خشصدا طبيعيدا 1)اثلثا()9وترد هذه ال ماكنية  احة يف املادة  ذا نن املنقول ا  ( من التفاق  وميكن القيام بذ  ا 

ذا نن قدانون بدذ  ل حيق هل امدتال  عالمدات مبوجدب قدانون الطدرف املتعاقدد، أ و ميكدن القيدام  أ و معنوا أ يضدا ا 
 الطرف املتعاقد املعين ل يسمح بأ ي نقل يراه مضلال للجمهور 

أ ن يعلدن أ ن هدذا  يؤثر فيهملكتب أ ي طرف متعاقد معني خيطره املكتب ادلويل بتغيري يف امللكية وجيوز  69 2 )أ ( ا ىل )ج((4)27القاعدة 
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رساهل أ ي أ ثر يس التغيري يف امللكية ل  رسدال  18ل مثل هذا ال عالن قبدل انقضداء أ راضيه  وجيب ا  شدهرا مدن اترخي ا 
عالنده ا ىل  أ نده ل ال سد باب الديت تددعو ا ىل ال خطار بتغيري امللكية ا ىل املكتب املعين  وجيدب أ ن يشدري املكتدب يف ا 

ذا نن من اجلة، كام يذكر لقانون ال ساس ية املطابقاأ حاكم ا ىل  أ يضاويشري  ،تغيري امللكية يرتتب أ ي أ ثر ائز أ ن يكون ا 
عادة حفصهذا ال عالن حمل  ذا نن تعيني الطرف املتعاقد املعين خيض  لالتفاق  أ و طعن ا  ىل أ نه ا  )جتدر ال شارة هنا ا 

لهيا ل عالن أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل التغيري اجلزيئ يف امللكية يه ذاهتا ال س باب  فا ن ال س باب اليت جيوز الاستناد ا 
للمكتدب ادلويل اذلي يبلغده ابلتدايل للطدرف اذلي  ال عدالن املكتب يبلغ( من التفاق(  و 1())اثلثا9املددة يف املادة 
لصداحب التسدجيل ادلويل تغيري امللكية )صاحب التسجيل ادلويل أ و املكتدب املعدين(، وكدذ   تدوينقدم الامتس 
  اجلديد

 

 ()ه(4)27القاعدة

ىل أ نه جيوز أ ن ي 69 3 شارة ا  ذا وردت يف ال عالن ا  عادة حفصحمل كون وا  ليه أ ن أ و طعن ا  ، فا ن عىل املنقول ا 
يس تعم من املكتب املعين عن املوعد ال قىص لطلب مراجعة ال عالن أ و الطعن فيه وعن السلطة اليت جيب أ ن يقدم 

لهيا الالامتس  و  اذلي للمكتدب ادلويل اذلي يبلغده ابلتدايل للطدرف أ ي قرار هنايئ يتعلق ابل عدالن  املكتب املعين يبلغا 
 ادلويل تغيري امللكية )صاحب التسجيل ادلويل أ و املكتدب املعدين(، وكدذ  لصداحب التسدجيل تدوين الامتسقدم 
 اجلديد 

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

عالن يفيد بأ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل تغيري امللكية أ و عىل أ ي قرار هنايئ  ويدّون 69 4 بشأ ن هذا ال عالن أ ي ا 
الهندايئ كتسدجيل دويل منفصدل  جزء التسجيل ادلويل اذلي نن حمدل ال عدالن أ و احلدمك ويدونيف السجل ادلويل  

 املعنيدة(  وتنرش املعلومدات 67 1الفقرة  -2-هبا التغيري اجلزيئ يف امللكية )انظر اجلزء ب يدوناليت  نفسها لطريقةواب
 يف اجلريدة 

عالن الطرف املتعاقد املعني أ نه ل يرتتب أ ي أ ثر عىل تغيدري امللكيدة، فدامي يتعلدق ابلسدجل  69 5 ()أ (4)27القاعدة  ويرتتب عىل ا 
ادلويل، أ ن التسجيل ادلويل يبق  ابمس املنقول منه فامي خيص الطرف املتعاقد  وخيضد  أ ثدر هدذا ال عدالن فدامي خيدص 

 ال طراف املعنية ابلنقل للقانون الوطين املطبق  

 لتصويبات يف السجل ادلويلا  

ذا رأ ى املكتب ادلويل أ ن السجل ادلويل  70 1 (1)28القاعدة  تصدويب خطدأ  يتعلدق بتسدجيل دويل، وجدب عليده  يتضدمنا 
 اخلطأ  تلقائيا، كام جيب أ ن يصحح هذا اخلطأ  بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل أ و أ ي مكتب 

يتأ كد املكتب ادلويل من أ ن مثدة خطدأ  يف السدجل ادلويل   بد أ ن وقبل تنفيذ طلب تصحيح أ ي خطأ  ل 70 2 
 ويكون ذ  عىل النحو التايل: 

ذا نن هنا  تعارض بني ما هو م ) أ  ( يف السجل ادلويل والواثئدق املقدمدة للمكتدب ادلويل، أ ي  دونا 
ذا وق  اخلطأ  من جانب املكتب ادلويل، وجب تصويب اخلطأ  مبارشة؛  ا 

ذا وق  خطأ  واحض يف )ب( مبعدىن أ ن يددر  القدارئ  ونن التصحيح املنشأ  وا ا أ يضدا   السجل ادلويل وا 
آخر سوى ما يقصده التصحيح، وجب تصويب اخلطأ  فدور خطأ  أ ن يف السجل ادلويل  وأ نه ليس املقصود قول يشء أ

ليه املكتب ادلويل؛  ما ينتبه ا 

ذا وق  خطدأ  موضدوعي يف واقعدة م )ج( ذا ن دوندةوا   ت هندا  مدثال أ خطداءنديف السدجل ادلويل، أ ي ا 
ذا وقد  اخلطدأ  يف اترخي أ و رمق عىل النحو املددونامس أ و عنوان أ و مطبعية يف  ، جداز تصدحيح ذ  بوجده عدام؛ أ مدا ا 

يف جسل طرف متعاقد فا ن طلب التصحيح، ينبغي  مدوننتيجة تعارض بني الواثئق املقدمة للمكتب ادلويل وما هو 
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 أ ن يقدمه مكتب هذا الطرف املتعاقد؛

ذا قدم الالامتس ل جراء تغيري يف قامئة ال طراف املتعاقدة املعينة أ و  لوويف أ ية حاةل أ خرى،  ()د س امي ا 
يف قامئة السل  واخلدمات، فا ن ذ  ل ميكن اعتباره تصحيتا خلطأ  يف السجل ادلويل مدا مل يكدن قدد وقد  خطدأ  مدن 

جيب ابلتايل أ ن يقدم املكتب املعين طلب تصحيح جانب املكتب اذلي قدم الواثئق لري الصحيتة للمكتب ادلويل؛ و 
ذا ننت قامئة ال طدراف املتعاقددة املعيندة أ و قامئدة السدل  واخلددمات كدام وردت يف  من هذا النوع للمكتب ادلويل  وا 
السجل ادلويل مطابقة ملا قدمه صاحب الطلب أ و صاحب التسجيل ادلويل أ و وكديهل للمكتدب املعدين، فدال يكدون 

جل ادلويل  وابلتايل فدا ن أ ي خطدأ  يرتكبده صداحب الطلدب أ و صداحب التسدجيل ادلويل أ و وكديهل يف خطأ  يف الس
  28حتديد ال طراف املتعاقدة املعينة أ و يف قامئة السل  واخلدمات ل ميكن تصحيته مبوجب القاعدة 

ويكدون لتصدحيته أ ثدر يف  جيوز تصدحيح أ ي خطدأ  يعدزى ا ىل مكتدب مدا ،2002ال ول من أ بريل  ذمنو  70 3 (4)28القاعدة 
ذا قدم طلب التصحيح للمكتب ادلويل خدالل تسدعة أ شدهر مدن اترخي نرشد  احلقوق املرتتبة عىل التسجيل ادلويل، ا 
ذ  املادة اخلاطئة املدرجة يف السجل ادلويل  ول تنطبق هذه املهةل الزمنية عىل ال خطاء اليت يرتكهبا املكتب ادلويل، ا 

ل ن الواثئق اليت تستند ا  هيا املادة اخلاطئة املدرجة يف السجل ادلويل تظل دامئا يف حيازة املكتب ادلويل  ول تنطبدق ا 
أ يضا عىل ال خطاء الثانوية مثل ال خطاء املتعلقة ابمس صاحب التسجيل ادلويل أ و عنوانه أ و عىل ال خطداء الوا دة 

 يف قامئة السل  واخلدمات  

 (2)28القاعدة 

 "9()أ ("1)32القاعدة 

صاحب التسجيل ذ  لعىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ وعندما يغ تصحيح خطأ  يف السجل ادلويل، يتعني  70 4
ذا نن املكتب اذلي قدم اكتب ال طراف املتعاقدة املعينة اليت يكون للتصويب أ ثر فهياملادلويل، ويف الوقت ذاته    وا 

نه يتعدني عدىل املكتدب ادلويل أ ن يبلدغ طلب التصحيح ليس مكتب طرف متعاقد معني يكون للتصويب أ ثر فيه ، فا 
 ذ  لهذا املكتب أ يضا   وينرش التصحيح يف اجلريدة  

 الرفض بعد التصويب  

خطار برفض مؤقدت موجده ا ىل املكتدب ادلويل أ نده ل ميكدن مدنح امحلايدة  71 1 (3)28القاعدة  حيق للك مكتب أ ن يعلن يف ا 
ب أ و مل يعد من امل ذا ننت أ س باب مكن منحها للتسجيل ادلويل املصوَّ رفض تصدويب  تدف  ا ىل وميكن القيام بذ  ا 

 تسجيل دويل ل ينطبق عىل التسجيل ادلويل كام أ خطر به املكتب املعين أ صال  

 )اثلثا(18ا ىل  16 من القواعدو من الربوتوكول )سادسا( 9املادة و  والربوتوكول من التفاق 5وتطبق املادة  71 2 
آاثر التصويب بديلم  ما يلزم من ت  خطدار ابلدرفض، ول ،عىل ال خطار برفض أ علدام  بدأ ن  س امي عىل املهدل الزمنيدة لال 

رسال ال خطار ابلتصويب ا ىل املكتدب املعدين )انظدر  املهل املتاحة ل رسال ال خطار املذكور حتسب ابتداء من اترخي ا 
 ( 18 12ا ىل  18 1 الفقرات من -2-ب

  ل تغيري أآخر يف السجل ادلويل 

آخر ميس العالمة اخلاضعة للتسجيل ادلويل يف السجل ادلويل )انظر مد  ذ   تدوينل جيوز  72 1  أ ي تغيري أ
اجلدزء الددوارد أ دانه واملعنددون "الوقددائ  الديت تطددرأ  عددىل ال طددراف املتعاقددة وتددؤثر يف التسددجيالت ادلوليددة" واملتعلددق 

 الوقائ  يف السجل ادلويل(   تكلبتسجيل 

طريقدة، سدواء نن  ةه خاص، ل ينص أ ي حمك عىل تعديل عالمدة مسدجةل يف السدجل ادلويل بأ يدوبوج 72 2 
ذا أ راد صاحب التسجيل ادلويل حاميدة العالمدة بشدلك خيتلدف عدن  آخر  وا  ذ  يف أ ثناء التجديد أ و يف أ ي وقت أ

ن نن ذ  الاختالف طفيفا، فعليه تقدمي طلب دويل جديد   وهدذا حصديح أ يضدا الشلك اذلي جسلت به، حىت وا 
يف حاةل السامح بتغيري العالمة يف الطلب ال سايس أ و يف التسجيل املرتتب عىل الطلدب ال سدايس أ و يف التسدجيل 
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ن هذا التغيري ممكن طبقا لقانون الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبده  ال سايس، حسب ما يكون عليه احلال )حيث ا 
ذا نن ص احب التسجيل ادلويل يس تعمل العالمة بشلك خيتلف عدام جسلدت بده مكتب املنشأ (  ول يعين ذ  أ نه ا 

ذ جيوز هل أ ن يستند ا ىل أ حاكم املادة  ( من اتفاقية 2)جمي()5يف السجل ادلويل أ ن عليه أ ن يقدم طلبا دوليا جديدا، ا 
جيل ابريس، اليت جتزي اس تعامل العالمة بشلك خيتلف عن الشدلك اذلي جسلدت بده ول يرتتدب عليده بطدالن التسد 

ادلويل أ و امحلاية املمنوحة للعالمة يف أ رايض ال طراف املتعاقددة مدىت نن الاخدتالف يف عندا  ل تدؤثر يف الصدفة 
 املمزية للعالمة  

ذا أ راد صاحب التسجيل  72 3  ول ميكن توس ي  نطاق قامئة السل  واخلدمات املشموةل يف التسجيل ادلويل  فا 
ابملزيد من السل  واخلدمات، وجب عليه تقدمي طلب دويل جديد  وهذا حصيح حىت  ادلويل حامية عالمته فامي يتعلق

ن ننت تكل السل  واخلدمات مشموةل يف الطلب ال سايس أ و يف التسجيل ال سايس؛ أ ي من املمكدن أ ن تكدون  وا 
 قد أ درجت يف الطلب ادلويل ال صيل ولكن حذفت منه 

 جتديد التسجيل ادلويل  

 (1)6املادة  ب
 (1)7املادة  ب

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

 (1)6املادة  ا
 (1)7املادة  ا

 10القاعدة 
 (4)30القاعدة 

سد نة أ خدرى بعدد  20سد نة، وجيدوز جتديدد التسدجيل ملددة  20وجب التفاق، ملدة وتسجل العالمة، مب 73 2
 10د الرسدوم عدىل دفعتدني يسددد لك مدهنام لك يتسدد تدنص عدىل الالحئة التنفيذيدة عىل أ نسداد الرسوم املطلوبة  

التجديدد   والرشوط وال حاكم اخلاصة بسداد ادلفعة الثانية يه ذاهتدا الرشدوط وال حداكم الديت تطبدق عدىل س نوات 
 ودلواع معلية ابلتايل، من ال بسط اعتبار ادلفعة الثانية من التسديد عىل أ هنا رسوم التجديد  

بطال التخيل  وأ  التجديد بعد الرفض    أ و ال 

ىل ال  امتعاقد اطرف فامي خيصجيوز لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يطلب جتديد التسجيل  74 1 و)د( ()ب(2)30القاعدة  سل  ما ابلنس بة ا 
( مدن الالحئدة 5)اثلثدا()18بنداء عدىل القاعددة رفدض يف السدجل ادلويل  تددوين، عىل الر  مدن واخلدمات املرفوضة

السل  واخلدمات اليت يشدملها التسدجيل أ و بعض الطرف املتعاقد ابلنس بة ا ىل لك ذ   التنفيذية املشرتكة فامي خيص
عالن  حي ادلويل، لري أ ن سداد رسوم التجديد جيب أ ن يكون مصحو يفيدد بأ نده من قبدل صداحب التسدجيل اب اب 

، ويف حاةل الرفض اجلزيئ، ابلنسد بة ا ىل مجيد  الطرف املتعاقد ذ جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة ا ىل  تدوينجيب 
  ولعدل السدبب يف السدامح بتجديدد تسدجيل ابلنسد بة ا ىل طدرف السل  واخلدمات فامي خيدص ذ  الطدرف املتعاقدد

دارية معلقدة فدامي خيدص هدذا الدرفض  دوينالتمتعاقد رفض  ، أ نه يف وقت التجديد قد تكون مثة ا جراءات قانونية أ و ا 
ذا نن الدرفض حمدل طعدن ومل يصددر أ ي حدمك هندايئ بشدأ نه مد   ول بد من حامية حقوق صاحب التسجيل ادلويل ا 

آاثر هدذا احرية لك طرف متعاقد معني رفض التسجيل لحلول موعد التجديد  و    ابلطبد  لتجديدد يف أ راضديهحتديدد أ
( من الالحئة التنفيذية املشدرتكة حيدّدد نطداق امحلايدة  5)اثلثا()18وينطبق هذا عىل أ ي بيان ُمدّون بناء عىل القاعدة 

 فهيدا ويكدونمن الالحئة التنفيذيدة  17ولكنه ل ينطبق عىل عىل احلالت اليت ُدّون فهيا رفض مؤقت مبوجب القاعدة 
د التسدجيل ادلويل ابلنسد بة ا ىل لك )اثلثدا(  ويف هدذه احلداةل، جُيددَّ 18بعد بناء عدىل القاعددة  كّدلري مؤذ  الرفض 

دون بيان  حي من صاحب التسدجيل خبصدوص السدل  واخلددمات السل  واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل 
 اليت يشملها الرفض املؤقت 

د تلقائيا ابلنس بة ا ىل  ،2015يناير  1قبل  )اثنيا(74 1 ()د(2)30القاعدة  ذا نن هنا  رفض جزيئ ُمدّون، نن التسجيل ادلويل جُيدَّ ا 
وفامي خيص التسجيالت ادلولية اليت الُتمس جتديددها يف مجي  السل  واخلدمات، مبا فهيا تكل اليت ُدّون رفض بشأ هنا  

د أ و بعد ذ  التارخي، واليت جيب جتديددها يف ذ  التدارخي أ و ب 2015يناير  1 عدده، فدا ن التسدجيل ادلويل ل جُيددَّ
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ن ُوجددت، فدامي ي  ذا سوى ابلنس بة ا ىل السل  واخلددمات املميدة فعدال، ا  ل ا  تعلدق ابلطدرف املتعاقدد املعدني املعدين، ا 
الُتمس التجديد  احة ابلنس بة ا ىل لك السل  واخلدمات  ولهذا التغيري أ ثدر عدىل مبلدغ رمس التجديدد املسد تحق فدامي 

عالان لتحصيل رمس فردي، يف احلالت اليت جيب فهيا حسداب ذ  الدرمس تعاقد املعنيالطرف امل خيص   اذلي قدم ا 
 الفردي مبراعاة عدد أ صناف التصنيف ادلويل للسل  واخلدمات )تصنيف نيس( اليت يُلمتس التجديد بشأ هنا 

 (1)19القاعدة 

 ()ج(2)30القاعدة 

ذ  74 2 ن وخيتلف الوض  فامي يتعلق ابل بطال، ا  بطال يف السجل ادلويل يعين أ ن ال بطال مل يعدد حمدل  تدوينا  ا 
بطدال ةدي  ول  دّونطعن  وابلتايل، من املمكن أ ل جيدد التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد اذلي  بشدأ نه ا 

نقداص مدنأ و بشأ نه ختل عن امحلاية  ويف حداةل ال بطدال اجلدزيئ  دّونجيوز أ يضا جتديده فامي يتعلق بطرف متعاقد   ال 
قامئة السل  واخلدمات فامي يتعلق بطرف متعاقد أ و الشطب اجلزيئ فدامي يتعلدق جبميد  ال طدراف املتعاقددة املعيندة، ل 

نقاصجيوز جتديد التسجيل ادلويل فامي يتعلق ابلسل  واخلدمات اليت يشملها ال بطال أ و   أ و الشطب   ال 

 لالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ التسجيالت ادلولية اليت جتري قبل دخول ا 

 

 

 ()ج(2)40القاعدة 

يف حاةل ا جراء التسجيل ادلويل قبل دخول الالحئدة التنفيذيدة املشدرتكة حدزي النفداذ يف ال ول مدن أ بريدل  75 1
1996: 

ذا سددت الرسوم عن فرتة  - نه ل يس تحق تسديد رسوم أ خرى حىت هنايدة تدكل الفدرتة  20ا  س نة، فا 
سد نوات مبوجدب  10ا احلاةل اليت جيري فهيا تعيني لحق، انظر أ دانه(؛ وتس تحق رسدوم التجديدد عدن فدرتة )فامي عد

 أ حاكم الالحئة التنفيذية املشرتكة؛

ذا ننت رسوم القسط ال ول قد سددت عن فرتة  - س نوات ومل يسدد املبلغ املتبقي من الرسوم  10وا 
لتنفيذية املشرتكة حزي النفاذ، فا ن رسوم التجديد تس تحق بعد انهتاء عن فرتة الس نوات العرشين قبل دخول الالحئة ا

 فرتة الس نوات العرش ال وىل مبوجب أ حاكم الالحئة التنفيذية املشرتكة  

ذا أ جري تعيني لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل اذلي سددت عنه الرسوم املطلوبدة لفدرتة  75 2 (3)40القاعدة   سد نة 20وا 
، ووق  التارخي الفعيل للتسدجيل الالحدق يف فدرتة السد نوات العرشد ة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذبعد دخول الالحئ

، فدا ن مدا سددد مدن الرسدوم التمكيليدة أ و 2006مارس  31و 1996ال وىل من تكل الفرتة، أ ي بني ال ول من أ بريل 
ل عىل الفرتة املمتدة حىت هن ايدة السد نوات العرشد ال وىل  وبعدد انهتداء الفردية يف وقت التعيني الالحق ل ينسحب ا 

تمكيلية أ و فردية أ خرى فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين ابلتعيني الالحق  وتكون رسوم  سدادبد من  تكل الفرتة ل
 ( 76 4ا ىل  76 1الفقرات من  -2-ا جراءات سداد الرسوم يه ذاهتا ا جراءات التجديد العادية )انظر اجلزء ب

جراءات ا   لتجديد ا 

 (4)7املادة  ا
 (3)7املادة  ب

 29القاعدة 

ن وجد( قبل  76 1 ىل وكيهل )ا  شعارا لري رمسي ا ىل صاحب التسجيل ادلويل وا  عىل املكتب ادلويل أ ن يرسل ا 
س نوات، بس تة أ شهر لتذكريهام ابلتارخي املدد لنقضاء مدة امحلاية، بيدد أ ن عددم  10انقضاء لك مدة حامية متتد لفرتة 

 عذرا لصاحب التسجيل ادلويل أ و لوكيهل لعدم مراعاة همةل سداد الرسوم املس تحقة  ليسال شعار لري الرمسي  تسم

جديد يعترب جمرد متديد لفرتة حامية التسجيل ادلويل مقابل سداد الرسوم الرضورية، فال جيوز نن الت وملا 76 2 (2)7القاعدة 
ويل يف شلكه ال خري، أ ي حدىت هنايدة فدرتة امحلايدة اجلاريدة  وابلتدايل ل أ ن يتضمن أ ي تغيري فامي يتعلق ابلتسجيل ادل

جدراءات  جيوز ا جراء أ ي تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أ و عنوانه أ و يف قامئة السل  واخلدمات كجدزء مدن ا 
بد أ ن خيطر به  التجديد  وأ ي تغيري يريد صاحب التسجيل ادلويل أ ن يدخهل عىل السجل ادلويل يف أ ثناء جتديده ل
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ذا  ل ا  املكتب ادلويل بشلك منفصل وفقا لال جراءات املطبقة  ول يدرج التغيري يف البياانت املسدجةل أ ثنداء التجديدد ا 
 نن قد جسل يف السجل ادلويل قبل انهتاء فرتة التسجيل ادلويل 

 ()أ (2)30القاعدة 

 و)ه( ()د(2)30القاعدة 

( مدن 2)7ل جيدوز أ ن يتضدمنه التجديدد وفقدا للدامدة للتسجيل ادلويل  تعديال احلالتان التاليتان ول تُعترب 76 3
" ل جيوز جتديد التسجيل ادلويل سوى ابلنس بة لبعض ال طدراف املتعاقددة 1: "( من الربوتوكول2)7التفاق واملادة 

عالن يض  قامئة ابل طراف امل  هذهيف ) املشموةل  يُددّونتعاقددة الديت ل احلاةل جيب أ ن يكون سداد الرسوم مصحواب اب 
د التسددجيل ادلويل سددوى ابلنسد بة ا ىل السددل  واخلدددمات املميدة فعددال يف أ طددراف 2" (؛التجديدد بشددأ هنا " ول جُيددَّ

( مدن 5)اثلثا()18 متعاقدة معينة حمّددة وليس ابلنس بة ا ىل السل  واخلدمات اليت ُدّون رفض بشأ هنا بناء عىل القاعدة
 كة الالحئة التنفيذية املشرت 

ليه  76 4  لكرتوين لتجديد التسجيالت ادلولية متاح عىل صفتة الويبو عىل ال نرتنت وميكن الوصول ا  ومثة نظام ا 
وكذ  عدرب وصدةل خددمات ال نرتندت  >http://www.wipo.int/madrid/en/forms<عرب وصةل الاس امترات

>http://www.wipo.int/madrid/en/services/<  ول يشدرتط لنظام مدريدعىل صفتة ال نرتنت اخملصصة  
تقدمي أ ية اس امترة رمسية لتجديد التسجيل ادلويل، فالتجديدد ميكدن أ ن يدغ عدن طريدق أ ي بدالغ يتضدمن املعلومدات 

يل ادلويل املعين والغرض من السداد(، لري أ ن صاحب التسجيل ادلويل قد جيد من ال نسب التسج  الرضورية )رمق
ىل وكديهل مد   (MM11)اس تعامل الاس امترة الاختيارية  اليت يرسلها املكتب ادلويل ا ىل صداحب التسدجيل ادلويل وا 

 تالية:ال شعار لري الرمسي ابنقضاء مدة امحلاية  وحتتوي هذه الاس امترة عىل البياانت ال 

 ؛(1 )البند رمق التسجيل ادلويل الواجب جتديده -

 يف السددجل ادلويل دونوامس صدداحب التسددجيل ادلويل اذلي جيددب أ ن يكددون مطابقددا لددالمس املدد -
 ؛(2 )البند

ن أ راد صدداحب التسددجيل ذ ، ال طددراف املتعاقدددة الك و  - ملطلددوب التجديددد بشددأ هنا، مبددا فهيددا، ا 
 ؛(3 )البند ةي يف السجل ادلويلجزيئ أ و هنا رفض بشأ   دونال طراف املتعاقدة امل

)اثلثدا( مدن الالحئدة التنفيذيدة 18وال طراف املتعاقددة املددون بشدأ هنا رفدض جدزيئ مبوجدب القاعددة  -
ينبغي بيان هذه النقطة ابل ضافة  – 4 املشرتكة، ولكن جيب الامتس التجديد ابلنس بة ا ىل لك السل  واخلدمات )البند

 (؛3  يف البندا ىل ما هو مبنّي 

 وتوقيدد  صدداحب التسددجيل ادلويل أ و وكدديهل أ و املكتددب اذلي قدددم مددن خددالهل الددامتس التجديددد -
 ؛ (5 )البند

والرسوم املسددة وطريقة السداد، أ و التعلاميت الصادرة بسحب الرسوم املطلوبة من حساب مفتوح  -
  )ورقة حساب الرسوم( دلى املكتب ادلويل

 رسوم التجديد 

 (1)30دة القاع

 )سادسا(9املادة ب 

 تتكون الرسوم املس تحقة لتجديد التسجيل ادلويل مما ييل: 77 1

 الرمس ال سايس؛ -

ورسوم فردية مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني مدن ال طدراف الديت أ صددرت ال عدالن املناسدب  -

http://www.wipo.int/madrid/en/forms
http://www.wipo.int/madrid/en/services/
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يكدن ذ  الطدرف املتعاقدد املعدني  ( ويكون معينا مبوجب أ حداكم الربوتوكدول، مدا مل7 86الفقرة  -2-)انظر اجلزء ب
 ذ دوةل ملزتمددة أ يضددا ابلتفدداق ومكتددب املنشددأ  مكتددب دوةل ملزمددة أ يضددا ابلتفدداق )ويسدددد رمس تمكددييل مقابددل 

 التعيني(؛

د عنه رمس فردي؛  -  ورمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني ل يُسدِّ

ذا نندت مجيد  ورمس ا ضايف عن لك صنف من أ صناف السل  واخلدمات بعد الصنف  - الثالدث  أ مدا ا 
ضافية   ال طراف املتعاقدة املعينة أ طرافا يسدد عهنا رمس فردي، فال تسدد هذه ال طراف رسوما ا 

املادة  ب
 ()ب(1)سادسا()9

 

 

 (1)30القاعدة 

ذا اختددار 1)سادسددا()9ووفقدا للددامدة  77 2 ()ب( مدن الربوتوكددول، جيددب سدداد رمس فددردي دلى التسددجيل ا 
تغدري ي د املعني املعين نظام الرسوم الفردية ونن تعيدني ذ  الطدرف املتعاقدد خاضدعا للربوتوكدول  وقدد الطرف املتعاق

تغيري يف امللكية، وقد يكون ذل  تبعات عىل الرسوم املسددة دلى  تدوينخيض  لها التعيني بعد  اذلياملطبق  النص
طبق وأ صبح التعيني مثال خاضعا لالتفداق بعدد أ ن نن امل  النص(  فا ذا تغري 62 1الفقرة  -2-ب التجديد )انظر اجلزء

خاضعا للربوتوكول، مفا يسدد دلى جتديد التسجيل ادلويل هدو ابل حدرى الرسدوم التمكيليدة الديت ميكدن سددادها فدامي 
ذا   الدنص املطبددق أ صدبحيتعلدق ابلطدرف املتعاقددد املعدني املعدين عوضددا عدن الرسدوم الفرديددة  وقدد حيددث العكددس ا 

ىل أ نه قد حيدث تغيري يف املسؤولية عن سداد الرسدوم بعدد  الربوتوكول  تددوينبدل من التفاق  وجتدر ال شارة هنا ا 
ن   يكن هنا  أ ي تغيري يف املعاهدة املطبقة  ملتغيري يف امللكية، حىت وا 

قاعددة مسدؤولية سدداد ()ب( من الربوتوكول تتديح اخلدروج عدن 1)سادسا()9وجيدر التذكري بأ ن املادة  77 3 )اثنيا(1القاعدة 
ذا نندت ادلوةل  طار العالقات املتبادةل بني ادلول ال طراف يف التفاق والربوتوكول  وبنداء عليده، ا  الرسوم الفردية يف ا 

ونن مكتهبا مكتب املنشأ  ونن الطلب ادلويل يتضمن تعيني طرف متعاقد ملزتم كذ   التفاق والربوتوكولطرفا يف 
ن هذا ال خري قد يكدون اختدار نظدام الرسدوم الفرديدة وأ ن التعيدني املعدين خيضد  للربوتوكدول، ، فبالر  من أ  ابلنصني

ذا 1)سادسا()9 فروجب املادة تغيدري يف امللكيدة  ُدون()ب( تدف  الرسوم ال ساسد ية فقدط لهدذا الطدرف املتعاقدد  وا 
 للتسجيل من خالل صلته بطرف كام  يف تدوين امسه حبقهوطالب املا  اجلديد بعد ذ  بشأ ن التسجيل ادلويل 

ذا مل يطرأ  تغيري يف املعاهدة اليت خيض  لها التعيني املعدين  ذا نن التعيدني ل  –متعاقد ملزتم ابلربوتوكول فقط، وا  أ ي ا 
أ ن اخلروج عن القاعددة  م فا ن نظام الرسوم عليه تغيري دلى جتديد هذا التسجيل ادلويل  و  -يزال خاضعا للربوتوكول

ل أ نده ل يطبدق جمدددا وتسددد رسدوم فرديدة دلى 1)سادسدا()9أ ن يطبق من قبل مبوجدب املدادة نن ميكن  ()ب( ا 
 التجديد  

 نظدام مدريددمن صفتة  للعالمات التجاريةوميكن اس تخدام حاسب الرسوم املوجود عىل اجلزء اخملصص  77 4 
ويل عدددددددىل موقددددددد  الويبدددددددو، حلسددددددداب الرسدددددددوم الواجدددددددب سددددددددادها دلى جتديدددددددد التسدددددددجيل ادل

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> 

 (5)7املادة  ا

 (4)7املادة  ب

وينبغي أ ن تسدد الرسوم ا ىل املكتب ادلويل يف موعد أ قصاه اترخي انقضاء مدة التجديد  وأ ي مبلغ يتلقداه  77-5
ذ  التارخي بثالثة أ شهر  وجيوز السداد  املكتب ادلويل قبل ثالثة أ شهر من اترخي اس تحقاقه، يعترب أ نه مت تلقيه قبل

مدن رمس  ٪50بعد اترخي اس تحقاق التجديد بس تة أ شهر، رشيطة أ ن يسدد يف الوقدت ذاتده رمس ا ضدايف يصدل ا ىل 
 التجديد ال سايس 

دلويل ويف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديدد تسدجيل دويل بدني اترخي سددادها للمكتدب ا 77 6 ()د(7)34القاعدة 
 واترخي ا جراء التجديد، 

ذا دفعت الرسوم قبل اترخي ا جراء التجديد بأ قل من ثالثدة أ شدهر، فدا ن مبلدغ الرسدوم يكدون املبلدغ  - ا 
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 النافذ يف اترخي ادلف ؛

نه يعترب أ ن الرسوم قد سددت قبدل  - ذا دفعت الرسوم بعد اترخي التجديد بأ كرث من ثالثة أ شهر، فا  وا 
 ، ويكون مبلغ الرسوم املبلغ النافذ قبل ذ  التارخي بثالثة أ شهر؛ذ  التارخي بثالثة أ شهر

ذا دفعت الرسوم بعد اترخي التجديد، فا ن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف اترخي التجديد  -  وا 

ذا وافدق مكتدب  77 7  وجيوز لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يسددد الرسدوم ا ىل املكتدب ادلويل مبدارشة، أ مدا ا 
ليه صاحب التسجيل عىل أ ن حيصل الرسوم مث حيّولها ا ىل املكتب ادلويل، فيجوز سداد الطرف امل  تعاقد اذلي ينمتي ا 

عدن الرسوم من خالل ذ  املكتب، لري أ نه ل جيوز أ ن يفرض عدىل صداحب التسدجيل ادلويل أ ن يسددد الرسدوم 
 مكتب ما  طريق

 

 

 (1)8املادة 

ماكنية الاطالع  77 8 ىل ا  لكرتونية )"وجتدر ال شارة ا  "( يف موق  نظام مدريدد عدىل E-Renewalعىل واهجة ا 
< وميكن دف  رسدوم http://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jspالعنوان التايل >

 ( 5 1الفقرة  -التجديد ببطاقة الئامتن أ و عن طريق حساب جار للويبو )انظر اجلزء أ  

ذا وافق مكتب املنشأ  عىل  77 9 أ ن حيصل رسوم التجديد وحيّولها ا ىل املكتب ادلويل، جاز ذل  املكتب أ ن وا 
 حيدد حسب تقديره رسام لقاء تقدمي هذه اخلدمة وحيصهل ملصلحته  

 املطبق النصرسوم التجديد بعد تغيري  

 )اثنيا(1القاعدة 

 (7)8املادة  ب

املتعاقد امللزتم ابلتفاق وابلربوتوكول )انظر  عىل التعيني املسجل للطرف النص املطبققد يطرأ  تغيري عىل  78 1
(  وقد يطرأ  تغيري عىل مبلغ الرسوم الواجب سدادها دلى التجديدد بعدد تغيدري 2 31ا ىل  2 26الفقرات من  -أ   اجلزء

عدالان بشدأ ن سدداد رسدوم فرديدة مبوجدب أ حداكم  كون، ويتوقف ذ  عىل النص املطبق الطرف املتعاقد قد أ صدر ا 
 (  4 21الفقرة  -اجلزء أ   أ يضامن الربوتوكول )انظر ( 7)8املادة 

 سداد رسوم انقصة 

ذا نن مبلغ الرسوم املتسلمة أ قل من مبلغ الرسوم املطلوبة للتجديد، وجب عىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ  79 1 ()أ (3)30القاعدة  ا 
ذا سدددد ا ن حيدددد املبلددغ املتبقددي  وا  ن وجددد، وا  لرسددوم طددرف خددالف صدداحب ذ  لصدداحب التسددجيل ولددوكيهل، ا 

 التسجيل أ و وكيهل أ و أ ي مكتب، وجب عىل املكتب ادلويل ابلتايل أ ن يبلغ ذ  لهذا الطرف الآخر 

ذا نن مبلغ الرسوم املتسلمة بعد انقضاء همةل ال شهر الس تة عىل اترخي التجديد أ قل من املبلغ املطلوب  79 2 ()ب(3)30القاعدة  وا 
املفروضة بسبب التأ خر يف السداد( فا ن التجديدد ل يسدجل  ويعيدد املكتدب ادلويل املبلدغ  )مبا فيه الرضيبة ال ضافية

 املتسم ا ىل الطرف اذلي سدده ويبلغ ذ  ابلتايل لصاحب التسجيل ولوكيهل  

ليده يف اجلدزءاس تئناء هذه القاعدة اليت رشحت للتول لري أ ن  79 3 ()ج(3)30القاعدة  الفقدرة  -2-ب ، فا ذا أ رسل ال خطار املشار ا 
عدىل ال قدل  ٪70قبل ثالثة أ شهر من انهتاء فرتة ال شهر الس تة، ونن املبلغ املسدد يف هناية هذه الفرتة يعادل  79 1

ن مل يدغ دفد  املبلدغ بدأ مكهل خدالل ثالثدة  من املبلغ املطلوب، وجب عىل املكتب ادلويل أ ن جيدد التسجيل ادلويل  وا 
 املبلغ املسدد   ويردّ ب ادلويل أ ن يلغي التجديد أ شهر من ال خطار، وجب عىل املكت

ذا نن املبلغ املسدد انقصا، جاز لصاحب التسجيل ادلويل أ ن يطلب حذف بعض ال طراف املتعاقدة  79 4  وا 
املعينة بدل من سداد املبلغ املتبقي، وخيفض ابلتايل املبلغ املس تحق عليه، لدري أ نده جيدب تقددمي هدذا الطلدب خدالل 
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 ليت نن من الواجب أ ن يسدد فهيا املبلغ املتبقي  الفرتة ا

 تدوين التجديد؛ ال خطارات والشهادات والنرش  

يدون املكتب ادلويل التجديد يف السجل ادلويل يف التارخي اذلي نن من الواجب أ ن جيرى فيده، حدىت  80 1 (1)31القاعدة 
 شهر من اترخي التجديد  لو دفعت الرسوم املطلوبة خالل فرتة السامح أ ي بعد س تة أ  

ويكون التارخي الفعيل للتجديد هو ذاته ابلنس بة ا ىل لك التعيينات املتضمنة يف التسدجيل ادلويل، بغدض  80 2 (2)31القاعدة 
 النظر عن التارخي اذلي دونت فيه هذه التعيينات يف السجل ادلويل  

ذا جدد التسدجيل ادلويل، وجدب عدىل امل  80 3 (3)31القاعدة  كتدب ادلويل أ ن خيطدر ماكتدب ال طدراف املتعاقددة املعيندة وا 
 واملعنية ابلتجديد ويرسل شهادة ا ىل صاحب التسجيل ادلويل  

ذا مل جيدد أ ي تسجيل دويل ابلنس بة ا ىل طرف متعاقد معني، وجب عىل املكتب ادلويل أ ن يبلغ ذ   80 4 ()ب(4)31القاعدة  وا 
ن ُوجد، وال  كتب املعين مل صاحب التسجيل أ و وكيهل، ا 

ذا جدد تسجيل دويل، فا ن البياانت ذات الصدةل واملتعلقدة ابلتجديدد تنرشد يف اجلريددة  ويكدون ذ   80 5 "4()أ ("1)32القاعدة  وا 
عادة نرش للتسجيل ادلويل يف شلكه بعد التجديد    مبثابة ا 

 (3)6القاعدة 

 (4)40القاعدة 

الفرنس ية وال سد بانية، لدري أ نده ابلنسد بة ا ىل نفدة التسدجيالت نلكزيية و ل  وحيرر التدوين والنرش معوما اب 80 6
 ويف انتظار تدوين أ ول تعيني لحق:  2004ادلولية املرتتبة عىل طلبات قدمت قبل ال ول من أ بريل 

ذا ننت ختض  فقط لالتفاق، فا ن الفرنس ية تظل لغة تدوين التجديد الوحيدة  -  ا 

ذا ننت ختض  ةيا أ و جزئيا للربوت -  نلكزيية لغيت التجديد ل  وكول، تظل الفرنس ية واوا 

 31ا ىل  2004وابلنسدد بة ا ىل التسددجيالت املرتتبددة عددىل طلبددات قدددمت يف الفددرتة املمتدددة مددن ال ول مددن أ بريددل 
 ، ويف انتظار تدوين أ ول تعيني لحق: 2008 أ غسطس

ذا ننت ختض  فقط لالتفاق، فا ن الفرنس ية تظل لغة التدوين والتجديد الو  - حيدة كام ذكر أ عاله  )أ ما ا 
التسجيالت املرتتبة عىل طلبات قدمت يف تكل الفرتة وتكون خاضعة ةيا أ و جزئيا للربوتوكول فتمتتد  بنظدام اللغدات 

دراج ال سد بانية مندذ ال ول مدن أ بريدل  ، وجتددد ابلتدايل ابللغدات الدثالث مجيعهدا 2004الثالث ابلاكمل، وذ  بعد ا 
 ((  7 7ا ىل  7 1من  الفقرات -1-)انظر اجلزء ب

جدراء نن خبدالف  80 7  خطارا بتجديد )أ و عدم جتديد( تسدجيل دويل ابختداذ أ ي ا  ول يلزم أ ي مكتب تلق  ا 
 تعديل السجالت اليت حيتفظ هبا لس تخدامه اخلاص  

 التجديد التمكييل  

ذا جدد تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض ال طراف املتعاقدة املعينة فقط وق 1.81  رر صاحب التسدجيل ادلويل ا 
التسجيل فامي يتعلق بطرف متعاقد معني مل ينسحب عليه التجديد اذلي مت  ذ  بعد انقضاء اترخي التجديد، أ ن جيدد

ابلفعل، فيجوز أ ن يغ ذ  من خالل ما يسم  "ابلتجديد التمكييل"، رشيطة أ ن تكون فرتة السدامح املمتددة لسد تة 
(  وما يسدد من رسوم هو عبدارة عدن الرسدوم ال ساسد ية ورسدوم 77 5الفقرة  -2-ب أ شهر مل تنته بعد )انظر اجلزء
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لهيا يف اجلزء ب    77 5الفقرة  -2-تمكيلية أ و فردية فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين والرضيبة ال ضافية املشار ا 

 عدم التجديد 

ذا مل جيدد تسجيل دويل )ل ن صاحب التسجيل مل يسدد رسوم  82 1  التجديد أ و ل ن الرسوم املسددة ننت ا 
ذا مل تسددد ادلفعدة الثانيدة  نه يبطل أ ثره اعتبارا من اترخي انقضاء مدة امحلاية السابقة  )وهذا حصيح أ يضدا ا  انقصة(، فا 

 (  75 2الفقرة  -2-من الرسوم الواجبة لفرتة الس نوات العرش الثانية ابلنس بة ملا يلحق من تعيينات، انظر اجلزء ب

 
 ()أ (4)31قاعدة ال

 "12()أ ("1)32القاعدة 

ذا مل جيدد التسجيل ادل 82 2 نده ينرشد ذ  يف اجلريددة وخيوا  ن طدر بده ويل فا  صداحب التسدجيل أ و وكديهل، ا 
ماكتب ال طراف املتعاقدة املعينة  ويتكون النرش ببساطة من رمق التسجيل ادلويل والتدارخي اذلي نن جيدب ُوجد، و 

ماكنيدة لتجديدد التسدجيل ادلويل، أ ي بعدد انقضداء فدرتة التجديد فيه  ول جيرى ا ذا مل تبق أ يدة ا  ل ا  ل خطار والنرش ا 
ذا  ضدافية(  وا  ال شهر الس تة من التارخي اذلي جيب التجديد فيه )واليت نن ميكدن التجديدد فهيدا لقداء سدداد ويبدة ا 

ا ىل  79 2الفقدرات مدن  -2-جلدزء بأ لغي التجديد لنقص يف مبلغ الرسوم فدا ن ذ  ينرشد أ يضدا يف اجلريددة )انظدر ا
4 79 ) 

نه ل جيوز تدوين أ ي تعيني  82 3  ذا مل تسدد رسوم التجديد املس تحقة يف التارخي اذلي جيب التجديد فيه، فا  وا 
لحق أ و أ ي تغيري يف السجل ادلويل خالل فرتة ال شهر الس تة املمتدة من التارخي اذلي نن جيب التجديد فيه واليت 

ل بعد تدوين التجديد يظل التجدي ضافية  فال جيوز تدوين التعيني الالحق أ و التغيري ا  د فهيا ممكنا لقاء سداد ويبة ا 
 يف السجل ادلويل  

 الاعامتد والاس تقالل 

 وقف ال ثر خالل فرتة الاعامتد 

عىل العالمة تظل امحلاية املرتتبة عىل تسجيل دويل تعمتد طوال مخس س نوات من اترخي ذ  التسجيل  83 1 
املسددجةل أ و الدديت طلددب تسددجيلها يف مكتددب املنشددأ  )الطلددب ال سددايس أ و التسددجيل املرتتددب عليدده أ و التسددجيل 
ذا نن التسجيل ال سايس أ و التسدجيل املرتتدب  ال سايس(  ول جيوز المتسك ابمحلاية املرتتبة عىل التسجيل ادلويل ا 

لغاء أ و ختل أ و شطب أ و  ذا نن التسجيل ادلويل حمل حمك هنايئ عىل الطلب ال سايس حمل ا  بطال أ و سقوط، أ و ا  ا 
ب، سواء نن ذ  يف فرتة الس نوات اسس أ و كنتيجة دلعوى رفعت يف تكل الفرتة   ذا حُسِّ  ابلرفض أ و ا 

وهدذا الاعددامتد مطلددق وفعدال بغددض النظددر عدن أ سدد باب رفددض أ و حسدب الطلددب ال سددايس أ و توقددف  83 2 
  ةيا أ و جزئيا ابمحلاية القانونية  والعملية اليت قد ينتفي هبا أ ي تسجيل دويل عن طريدق التسجيل ال سايس عن المتت

لغاء ضد التسجيل ال سايس ابلنس بة ا ىل لك البدلان اليت يمتت  فهيا التسجيل ابمحلاية، أ صبحت  بطال أ و ا  رف  دعوى ا 
 .تعرف مبصطلح "نقض أ سايس"

يل ادلويل اذلي خيتار أ ن يستند يف تسجيهل ادلويل ا ىل طلدب ومبوجب الربوتوكول، فا ن صاحب التسج  83 3 
يقدم ا ىل مكتب املنشأ ، يتعرض خلطر مزتايدد يفيضد ا ىل خسدارة امحلايدة بعدد أ ن يبطدل أ ثدر الطلدب ال سدايس  ول 
آخر  وجيوز رفض حامية الطلب ال سايس ةيدا  يرتتب ذ  ابلرضورة عىل "نقض أ سايس" مبعىن ا جراء يتخذه طرف أ

جدراءات الفحدص أ و كنتيجدة لعدرتاض يقدمده أ و جزئ  يا ل سد باب مطلقدة أ و لوجدود حدق سدابق مدذكور تلقائيدا يف ا 
صاحب مثل هذا احلق السابق يف هذه ال رايض  ويف لك تكل احلالت، يتعني عدىل مكتدب املنشدأ  أ ن يطلدب مدن 

ما ةيا أ و جزئيا، رشيطة أ ن يكون احلمك ال صدادر بشدأ ن الطلدب ال سدايس املكتب ادلويل شطب التسجيل ادلويل ا 
عادة حفصهنائيا )أ ي أ نه مل يعد حمل   أ و طعن(  ا 
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وللتد من تبعات فرتة س نوات الاعامتد اسس املمزية لنظام مدريد، يوفر الربوتوكدول ال ماكنيدة لصداحب  83 4 
بطال أ ثر الطلدب ال سدايس أ و التسدجيل املرتتدب عليده  أ و التسدجيل التسجيل ادلويل اذلي ُشطب تسجيهل نتيجة ا 

ال سايس، أ ن يتقدم خالل ثالثة أ شدهر مدن اترخي شدطب التسدجيل ادلويل مدن السدجل ادلويل، بطلدب لتسدجيل 
العالمة ذاهتا يف ماكتب ال طراف املتعاقدة اليت خيض  تعييهنا للربوتوكول واليت نن للتسجيل ادلويل أ ثدر يف أ راضدهيا  

رتتبة عىل ما يسم  "ابلتحول" كام لدو نندت قددمت يف اترخي التسدجيل وتعامل تكل الطلبات الوطنية أ و ال قلميية امل
 (  88 7ا ىل  88 1الفقرات من  -2-ادلويل ال صيل )للتفاصيل انظر اجلزء ب

بدد أ ن يقدمده صداحب التسدجيل أ و الطلدب الدوطين أ و ال قلميدي  وعىل الدر  مدن أ ن الطلدب ادلويل ل 83 5 
لهيام هذا الطلب، فدا   آخدرون هدذا التسدجيل الذلين يستند ا  ذا مدكل أ شدخاص أ ن .ان التسدجيل ادلويل ل يتدأ ثر ا 

ذا مت نقدل الطلدب أ و التسدجيل الدوطين أ و  فضال عن الطلب أ و التسجيل الدوطين أ و ال قلميدي، بغدض النظدر عدام ا 
مدة ال قلميي لشخص ليس أ هال ليكون صاحب تسجيل دويل  ومبا أ ن التسجيل ادلويل يعمتد دامئدا عدىل مصدري العال

ذا مل يمتكن من الس يطرة عىل العالمة ال ساس ية خالل فرتة  ال ساس ية، فا ن صاحب التسجيل ادلويل يتعرض خلطر ا 
 (  86 1الفقرة  -2-س نوات الاعامتد اسس )انظر اجلزء ب

)مد   ويف هناية فرتة س نوات الاعامتد اسدس يصدبح التسدجيل ادلويل مسد تقال عدن العالمدة ال ساسد ية 83 6 (2)6املادة 
اعددامتد منفصدل ملددا يلحددق مددن  مدا مددن (  وجتدددر ال شددارة ا ىل أ ن84 3ا ىل  84 1للفقددرات مدن  -2-مراعداة اجلددزء ب

 تعيينات؛ ففرتة الاعامتد الوحيدة يه الفرتة اليت تبدأ  من اترخي التسجيل ادلويل 

 وقف أ ثر الطلب أ و التسجيل ال سايس 

ذا مل يعد الطلدب ال سدايس أ و التسدجيل املرتتدب ل جيوز المتسك ابمحلاية  84 1 (3)6املادة  املرتتبة عىل التسجيل ادلويل ا 
عليه أ و التسجيل ال سايس يمتت  ابمحلاية القانونيدة قبدل انقضداء مخدس سد نوات اعتبدارا مدن اترخي التسدجيل ادلويل، 

 وذ  ل نه: 

 حسب؛  -

 أ و سقط؛  -

 أ و نن حمل ختل؛  -

لغاء أ و الشطب أ و ال بطال   أ و صدر بشأ نه حمك هنايئ ابلرفض -  أ و ال 

ل بدبعض السدل  أ و  بطال أ ثر الطلب ال سايس أ و التسجيل املرتتب عليه أ و التسجيل ال سايس ل يتعلق ا  ذا نن ا  وا 
 اخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل، فا ن حامية التسجيل ادلويل تكون حمدودة ابلتايل  

ذا توقفت امحلاية القانونية فامي بعد نتيجة ل جراء اختذ قبل انقضداء ويطبق هذا احلمك أ يضا مبوجب ال 84 2  تفاق ا 
ماكنية تقدمي الطلدب ال سدايس،  مدة الس نوات اسس  والربوتوكول حيتوي عىل حمك فيه املزيد من التفصيل ويراعي ا 

 وتطبق القواعد ذاهتا: 

ذا قدم طعن خالل فرتة الس نوات اسس ضد حمك يرفض أ ثر الطلب  -  ال سايس، ا 

لغاء أ و شطب أ و  - ذا اختذ ا جراء خالل فرتة الس نوات اسس هبدف حسب الطلب ال سايس أ و ا  أ و ا 
بطال التسجيل املرتتب عىل الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس،  ا 
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ذا قدم اعرتاض عدىل الطلدب ال سدايس خدالل فدرتة السد نوات اسدس، وترتدب عدىل ذ  بعدد  - أ و ا 
بطال أ و حسدب الطلدب ال سدايس أ و  انقضاء فرتة الس نوات لغاء أ و شطب أ و ا  اسس، صدور حمك هنايئ برفض أ و ا 

 التسجيل املرتتب عليه أ و التسجيل ال سايس، حسب احلال 

ذا نن الطلدب ال سدايس حمدل حسدب أ و نن  84 3  وفضال عن ذ  تطبق القواعد ذاهتدا مبوجدب الربوتوكدول ا 
ذا نن الطلدب أ و التسجيل املرتتب عليه أ و التسجيل ال   سايس حمل ختدل، بعدد انقضداء فدرتة السد نوات اسدس، وا 

لهيا يف الفقرة السابقة وبددأ  هدذا ال جدراء  التسجيل املذكور يف وقت السحب أ و التخيل حمل أ حد ال جراءات املشار ا 
ض طلبده قبل انهتاء فرتة السد نوات اسدس  ومدن شدأ ن هدذا احلدمك أ ن ميند  صداحب التسدجيل ادلويل عنددما يتعدر 

ال سايس أ و التسجيل املرتتب عليه أ و التسجيل ال سايس لنقض أ سايس خالل فرتة س نوات الاعدامتد اسدس، مدن 
بطال أ ثر هذا النقض ال سايس عن طريق تر  الطلب أ و التسجيل بعد انهتاء تكل الفرتة وقبل أ ن يصدر مكتب ما  ا 

 أ و حممكة ما حكام هنائيا يف هذا الشأ ن  

جراءات ال     خطار بوقف ال ثرا 

ذا توقف أ ثر الطلب ال سايس أ و التسجيل املرتتب عليده أ و التسدجيل ال سدايس خدالل فدرتة سد نوات  85 1 ()أ (1)22القاعدة  ا 
 الاعامتد اسس، وجب عىل مكتب املنشأ  أ ن خيطر املكتب ادلويل ابلوقائ  والقرارات التالية: 

ة الس نوات اسس من اترخي التسدجيل ادلويل، أ و أ ن الطلب ال سايس رفض تلقائيا قبل انقضاء فرت  -
ثر طعن مثال( بعد انقضاء هذه الفرتة؛   أ ن هذا الرفض أ صبح هنائيا )ا 

أ ن الطلب ال سايس رفض نتيجة لعرتاض بدأ  قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس، سواء أ صبح هدذا  -
 الرفض هنائيا قبل انهتاء هذه الفرتة أ م ل؛

 حسب بعد تقدمي طلب قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس؛ أ ن الطلب ال سايس  -

أ ن الطلب ال سايس بطل أ ثره لسبب ما وق  قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس )مثل عددم اسدتيفاء  -
ل بعد انقضاء هذه الفرتة؛  بطال أ ثر الطلب هنائيا ا  ن مل يصبح قرار ا   الرشوط ال جرائية ملكتب املنشأ (، حىت وا 

لغداء أ ن التسجيل ال   - سايس )أ و التسجيل املرتتب عىل الطلب ال سايس( حمل ختدل أ و شدطب أ و ا 
عالن بطالنه بناء عىل طلب قدم قبدل انقضداء فدرتة السد نوات اسدس )سدواء قدمده صداحب التسدجيل أ و أ ي  أ و ا 

ل بعد  لغاء أ و ال بطال فعليا أ و هنائيا ا  ن مل يصبح لك من التخيل أ و الشطب أ و ال  آخر(، حىت وا  انقضاء هذه طرف أ
 الفرتة؛ 

أ ن التسجيل ال سايس )أ و التسجيل املرتتب عىل الطلب ال سايس( بطل أ ثره )لعدم سدداد رسدوم  -
ل بعدد انقضداء هدذه  بطدال ال ثدر هنائيدا ا  ن مل يصدبح قدرار ا  التجديد مثال( قبل انقضاء فرتة الس نوات اسس، حىت وا 

 الفرتة 

ال خطار رمق التسجيل ادلويل املعين وامس صاحب التسدجيل  ويبدني كدذ  الوقدائ   وجيب أ ن يبني هذا 85 2 ()أ (1)22القاعدة 
والقرارات اليت تؤثر يف الطلب ال سايس )أ و يف التسجيل املرتتب عليه( أ و يف التسجيل ال سايس فضال عن التارخي 

آاثر هذه الوقائ  والقرارات، ويقصد ببيان الوقائ  والقرارات ذكر بعض  املعلومات، ومن بيهنا ما ييل:  اذلي تبدأ  فيه أ

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

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

؛ والفرتة اليت نن من املمكن اس تعادة التسجيل فهيا [لتارخيا]بطل أ ثره بتارخي  [###]التسجيل رمق  -
 ؛[التارخي]انقضت يف 

؛ [التدارخي]اعتبدارا مدن  [###]، أ لغي التسدجيل رمق [التارخي]بتارخي  [امس املمكة]مبوجب قرار من  -
  [التارخي]واملهةل املتاحة لتقدمي طعن يف هذا القرار انقضت يف 

آخر  وليس من الرضوري أ ن يبني م   كتب املنشأ  للمكتب ادلويل أ س باب اختاذ قرار الرفض أ و أ ي قرار أ

ل  85 3 "4()أ ("1)22القاعدة  ل يف بعض السل  واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل، ا  ذا ننت تكل الوقائ  والقرارات ل تؤثر ا  وا 
رارات أ و السل  واخلددمات الديت ل تتدأ ثر هبدا  أ نه جيب أ ن يبني ال خطار السل  واخلدمات اليت تتأ ثر هبذه الوقائ  والق

ذا نن الدرفض أ و السدحب أ و الشدطب املعنيةوخيص الزتام مكتب املنشأ  ابل خطار الوقائ  والقرارات  ومدا ا ىل ؛ أ ما ا 
ل ابلنسد بة ا ىل السدل  ذ  ، ل يؤثر يف الطلب ال سايس أ و يف التسجيل املرتتدب عليده أ و يف التسدجيل ال سدايس ا 

خطار للمكتب ادلويل   واخلدمات  اليت ل يشملها التسجيل ادلويل، فال داعي ل رسال أ ي ا 

 (2)6القاعدة 

 

 "1("2)6القاعدة 

 

 (4)40القاعدة 

نلكزييدة أ و الفرنسد ية أ و ال سد بانية حسدب رغبدة املكتدب اذلي يصددر ل  وجيوز معوما حتريدر ال خطدار اب 85 4
ويف انتظدار  2004لية املرتتبة عىل طلبات قدمت قبل ال ول من أ بريل البالغ  أ ما فامي يتعلق جبمي  التسجيالت ادلو 

 تدوين أ ول تعيني لحق: 

ذا ننت ختض  لالتفاق فقط، فا ن الفرنس ية تظل لغة ال خطار الوحيدة؛ -  ا 

ذا ننت ختض  ةيا أ و جزئيا للربوتوكول، فا ن ا -  نلكزيية والفرنس ية تظال لغيت ال خطار  ل  وا 

، ويف 2008أ غسطس  31و 2004بني ال ول من أ بريل  مودعةتسجيالت ادلولية املرتتبة عىل طلبات وفامي يتعلق ابل 
 انتظار تدوين أ ول تعيني لحق:

ذا ننت ختض  لالتفاق فقط، فا ن الفرنس ية تظل لغة ال خطدار الوحيددة كدام ذكدر ذ  أ عداله )أ مدا  - ا 
  ةيدا أ و جزئيدا للربوتوكدول، فا هندا تمتتد  بنظدام اللغدات يف هذه الفرتة وختضد مودعةالتسجيالت املرتتبة عىل طلبات 

دراج ال سد بانية مندذ ال ول مددن أ بريدل   7 1الفقدرات مددن  -1-)انظدر كدذ  اجلدزء ب 2004الدثالث ابلاكمدل بعدد ا 
 ((  7 7 ا ىل

ماكنية لنقض وقف أ ثر التسجيل )انظدر كدذ 85 5  ذا اتضح أ نه ليس مثة ا  ل ا    ول ينبغي أ ن يرسل ال خطار ا 
داري، ل يرسل ال خطدار حدىت يبدت يف أ ي طعدن  ذا صدر حمك قضايئ أ و قرار ا  الفقرة التالية(، فعىل سبيل املثال ا 
مقدم أ و حىت انقضاء همةل تقدمي الطعون  ويف حاةل توقف أ ثر التسجيل املرتتب عىل الطلب ال سايس أ و توقف أ ثدر 

ل بعدد انقضداء فدرتة السدامح التسجيل ال سايس لعدم سداد رسدوم التجديدد خاصدة، ل ين  بغدي أ ن يرسدل ال خطدار ا 
 املتاحة للسداد املتأ خر أ و لطلب اس تعادة التسجيل  

ذا نن مكتددب املنشددأ  عددىل عددم بددأ ن أ ي أ مددر مددن ال مددور التددايل ذكرهددا معلددق يف هنايددة فددرتة  85 6 ()ب(1)22القاعدة  ومدد  ذ  ا 
 الس نوات اسس من اترخي التسجيل ادلويل: 
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 ضائية خبصوص التسجيل ال سايس؛دعوى ق -

 طعن مقدم ضد قرار رفض الطلب ال سايس؛  -

 ا جراء متخذ لسحب الطلب ال سايس؛  -

 اعرتاض مقدم عىل الطلب ال سايس؛  -

بطدال التسدجيل ال سدايس أ و التسدجيل املرتتدب عدىل الطلدب  - لغداء أ و شدطب أ و ا  دعوى مقدمة ل 
ب ادلويل بذ  يف أ .ع وقت ممكن  وجيب أ ن يبني يف هدذا ال خطدار وجب عليه ابلتايل أ ن خيطر املكت ال سايس؛

 أ ن ادلعوى املعنية مل يصدر فهيا قرار هنايئ بعد  

خطارا أ وليا كام أ شري ا ىل ذ  يف الفقرة الآنفة، وجدب عليده أ ن خيطدر  85 7 ()ج(1)22القاعدة  ذا نن مكتب املنشأ  قد أ رسل ا  وا 
ذا نن القرار صادرا مثال عن املكتب ادلويل بذ  فور أ ن يصبح  ن مل خُيَطر املكتب ابلقرار مبارشة )ا  القرار هنائيا  وا 

حممكة أ و عن سلطة مشاهبة(، وجب عليه أ ن خيطر املكتب ادلويل ابلقرار فور علمه بصدوره  وجيوز مثال لصاحب 
آخددر يف ال جددراءات أ ن خيطددر املكتددَب ابلقددرار  ، تددنص 2017ومفرب ندد 1واعتبددارا مددن  التسددجيل أ و ل ي طددرف أ

خطدار 1)22 القاعدة ةل عىل أ نه جيب عىل مكتب املنشأ  أ ن يتب  لك القرارات الهنائية بشأ ن وقف الآاثر وا  ()ج( املعدَّ
التدوينات يف السجل  س تؤكداملكتب ادلويل بأ ي قرار يُعم به، أ و بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل  وعليه، 

 وسزييد ذ  من وضوح اترخي العالمة ويعطي معلومات أ وىف عنه   ال ساس، عىل ذ أ و تغريَّ أ و تُسحبادلويل 

وعند الاقتضاء، يتعني عدىل مكتدب املنشدأ  أ ن يطلدب ا ىل املكتدب ادلويل شدطب التسدجيل ادلويل يف  85 8 (4)6املادة 
أ و التسدجيل  احلدود املمكنة )أ ي للسدل  واخلددمات الديت توقدف أ ثدر الطلدب ال سدايس أ و التسدجيل املرتتدب عليده

 ال سايس بشأ هنا(  

ذا نن عدىل عدم بده  وتكدون  85 9  ل ا  ول جيوز ل ي مكتب ابلطب  أ ن خيطر املكتب ادلويل ابل جدراء املعدين ا 
ذا نن طعنا يف قرار اختذه املكتدب  ول يكدون املكتدب عدىل  ذا نن ال جراء قيد دراسة املكتب أ و ا  تكل يه احلاةل ا 

ذا نن القدرار يدؤثر سدلبا يف الطلدب ال سدايس أ و يف التسدجيل  عم ابلرضورة بأ ي دعوى يرفعها الغدري ا ىل حممكدة  وا 
املرتتب عليه أ و يف التسجيل ال سايس ويس تدعي ابلتايل شطب التسجيل ادلويل، فا ن الطرف اذلي اختدذ ال جدراء 

 يوجه انتباه املكتب ا ىل ذ   

 (2)22القاعدة 
 ()ب(2)22القاعدة 

خطار يف السجل ادلويل ويرسل صورة عنده ا ىل صداحب التسدجيل ادلويل ويدون امل  85 10 كتب ادلويل أ ي ا 
ذا نن ال خطار يطالب بشطب التسدجيل ادلويل، فدا ن التسدجيل ادلويل  ىل ماكتب ال طراف املتعاقدة املعينة  وا  وا 

ال طدراف املتعاقددة يشطب يف احلدود املمكنة، وخيطدر املكتدب ادلويل ابلتدايل صداحب التسدجيل ادلويل وماكتدب 
()ب( عىل أ نه جيب عىل املكتب ادلويل أ ن يشطب 2)22، تنص القاعدة 2017نومفرب  1واعتبارا من املعينة بذ   

 أ يضا التسجيالت ادلولية الناجتة عن تغيري جزيئ يف امللكية املدونة لتسجيل دويل مشطوب وتكل الناجتة عن دمدج
  التسجيالت ادلولية

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

وينرش أ ي شطب للتسجيل ادلويل ويدون م  ال شارة ا ىل اترخي الشطب  وابملثل ينرش يف اجلريددة أ ي  85 11
خطار ابدلعاوى اليت اس هتلت قبل انقضاء فرتة س نوات الاعامتد اسس واليت ما  زالت معلقة   ا 

لطلب شطب تسدجيل دويل، ول جيدوز ل ي مكتدب أ ن اس امترة رمسية يس تعملها مكتب املنشأ   ما منو  85 12 
 ( اخملصصة ل حصاب التسجيالت  MM8يس تعمل اس امترة طلب الشطب )
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ذا نن ال خطددار ل يسدد تويف الرشددوط املددذكورة يف اجلددزء ب 85 13  ، فددا ن 85 5ا ىل  85 2 الفقددرات مددن -2-وا 
 ل ثر حىت يعدل ال خطار املكتب ادلويل خيطر املكتب اذلي أ رسهل بأ نه ل ميكن تدوين وقف ا

 تغيري ملكية التسجيل ادلويل خالل فرتة الاعامتد 

ليس ل ي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل أ و يف العالمة ال ساس ية )أ و يف ةهيام( خدالل فدرتة سد نوات  86 1 (3)6املادة 
آاثر الاعامتد، بل يبق  التسجيل ادلويل معمتدا عىل  حامية العالمة ال ساسد ية يف أ رايض الاعامتد اسس أ ي وق  عىل أ

ذا  الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ   فعىل سبيل املثال، يتوقف التسجيل ادلويل عن المتتد  ابمحلايدة ا 
ذا رفضده  ذا حسب الطلب ال سدايس أ و ا  مل جيدد التسجيل ال سايس أ و التسجيل املرتتب عىل الطلب ال سايس أ و ا 

ن  نن مدوان ابمس خشص خالف صاحب التسجيل ادلويل   مكتب املنشأ ، حىت وا 

 تقس مي الطلبات ال ساس ية أ و التسجيالت املرتتبة علهيا أ و التسجيالت ال ساس ية أ و دجمها  

قلميددي يعمتددد عليدده تسددجيل دويل ا ىل عدددة طلبددات أ و  87 1 23القاعدة  جيددوز تقسدد مي أ ي طلددب أ و تسددجيل وطددين أ و ا 
بيهنا السل  واخلدمات الواردة يف الطلب أ و التسجيل ال صيل أ و تُدمج عدة طلبدات  تسجيالت وذ  بأ ن توزع فامي

ذا مت ذ  يف فرتة الس نوات اسس اليت يكون فهيا التسدجيل  أ و تسجيالت أ ساس ية يف طلب أ و تسجيل واحد  وا 
 ادلويل معمتدا عىل الطلب ال سايس، وجب عىل مكتب املنشأ  أ ن خيطر املكتب ادلويل بذ  

 جيب أ ن يبنّي يف هذا ال خطار ما ييل: 87 2 (1)23لقاعدة ا

نه ينبغي بيان رمق الطلب ال سايس عوضا عنده  - ن مل يكن متاحا بعد، فا  رمق التسجيل ادلويل املعين؛ وا 
 )مما ميكن املكتب ادلويل من حتديد التسجيل ادلويل املعين(؛

 وامس صاحب التسجيل ادلويل أ و امس املودع؛ -

 طلب يرتتب عىل تقس مي الطلب ال سايس أ و رمق الطلب املرتتب عىل ادلمج  ورمق لك -

وجيب ابملثل أ ن خيطر مكتب املنشأ  املكتب ادلويل بتقس مي التسدجيل ال سدايس أ و بددمج التسدجيالت  87 3 (3)23القاعدة 
ة السد نوات اسدس ال ساس ية، أ و ابلتسجيل أ و التسجيالت املرتتبة عىل الطلب أ و الطلبات ال ساسد ية خدالل فدرت 

 هذه 

املكتب ادلويل ال خطار يف السجل ادلويل وخيطر ماكتدب ال طدراف املتعاقددة املُعّيندة وصداحب  ويدون 87 4 "11()أ ( "1)32القاعدة 
 يف اجلريدة بذ  التسجيل ادلويل ابلتقس مي أ و ادلمج  وتُنرش البياانت ذات الصةل 

أ نه جرى تقس مي الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس أ و دمج  يف السجل ادلويل يعين فقط والتدوين 87 5 
الطلبات ال ساس ية أ و التسجيالت ال ساسد ية  ول يشدري السدجل ادلويل ا ىل السدل  أ و اخلددمات الديت يشدملها لك 
طلب أ و تسجيل مرتتب عىل التقس مي  وميكن احلصول عىل التفاصيل الاكمةل عن تدكل الطلبدات و/أ و التسدجيالت 

 املنشأ   من مكتب

ول يرتتب أ ي أ ثر قانوين عىل معليات التقس مي أ و ادلمج يف التسجيل ادلويل  والهدف من قيدام مكتدب  87 6 
املكتب ادلويل وال خطدار هبدا ونرشدها هدو بدلك بسداطة تزويدد ماكتدب ال طدراف  وتدويهنا دلىاملنشأ  ابل خطار هبا 

ةل العالمة ال ساس ية خالل الفرتة اليت يكون فهيا التسجيل ادلويل معمتدا املتعاقدة املعّينة والغري ابملعلومات املتعلقة حبا
-وتكون تكل املعلومات وجهية بشلك خاص يف حالت النقض ال سايس من قبل الغري )انظر كذ  اجلزء ب علهيا 
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 ( 84 3و 83 3و 83 2و 61 7، الفقرات 2

 التحويل 

(9  املادة ب قلمييحتويل تسجيل د يؤدي 88 1 )خامسا  ىل أ ن مكتب الطرف املتعاقدواحد أ و أ كرث  ويل ا ىل طلب وطين أ و ا  اذلي  ا 
ذ  الطرف املتعاقدد، يَعتدرب ذ  يرد فيه تعيني طلب من أ جل تسجيل عالمة ننت حمل تسجيل دويل  دليه أ ودع

ذا عُدنّي ذ  الطدرف املتعاقدد يف  الطلب كام لو نن قد أ ودع يف اترخي التسجيل ادلويل، أ و يف اترخي تعيدني لحدق ا 
ذا   فا ن الطلب الوطين أ و ال قلميي حيظ  هبذه ال ولوية  ابل ولوية،يتضمن مطالبة نن التسجيل ادلويل اترخي لحق  وا 

وجيوز ا جراء التحويل فقط يف حاةل شطب التسجيل ادلويل ابلنس بة ا ىل بعض السل  واخلدمات أ و ةها  88 2 
ليه يف اجلزء ببناء عىل طلب مكتب املنشأ  عىل ال  جدراء85 6ا ىل  85 1الفقرات من  -2-نحو املشار ا     ول جيدوز ا 

 التحويل يف حاةل شطب التسجيل ادلويل بناء عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل   ذ 

ادلويل انفدذا يف  يكون التسدجيلاليت وجيوز ا جراء التحويل فامي خيص أ ي طرف من ال طراف املتعاقدة  88 3 
بطالأ ّي طرف من ال طراف املتعاقدة اليت مل يكن التسجيل ادلويل موض  رفض ةي أ و  ، أ ْي،أ راضهيا أ و ختدل يف  ا 
 أ راضهيا 

يداع الطلب الوطين أ و ال قلميي خالل ثالثة أ شهر من اترخي  88 4  ومن أ جل الاس تفادة من هذا احلمك، جيب ا 
الطلب مشدموةل يف قامئدة التسدجيل ادلويل  شطب التسجيل ادلويل  وجيب أ ن تكون السل  واخلدمات اليت ترد يف

 املشطوب )أ و يف اجلزء املشطوب من التسجيل ادلويل( فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين 

وابس تئناء ال حاكم اخلاصة املتعلقة ابلتارخي، فا ن الطلب املرتتب عىل التحويل هو يف الواق  طلب وطين  88 5 
يداع الطلب قلميي عادي  وجيب ا  ول  التنفيذية ةدلى املكتب املعين  وهذا ال يداع ل ينظمه الربوتوكول ول الالحئ أ و ا 

 يتدخل فيه املكتب ادلويل بأ ي شلك من ال شاكل 

قلميدي  وجيدوز أ ن  88 6  وعىل لك طرف متعاقد أ ن حيددد أ سداليب تنفيدذ هدذا التحويدل ا ىل طلدب وطدين أ و ا 
عدىل الطلبدات الوطنيدة أ و ال قلمييدة املودعدة دلى مكتبده، مبدا يف ذ   يشرتط استيفاء الطلب مجلي  الرشوط املُطبقة

الرشوط املتعلقة ابلرسوم  مبعىن أ نه جيوز هل أ ن يشرتط دف  مجي  الرسوم املرتبطة ابلطلب والرسوم ال خرى، كام جيوز 
ذا نن املكتدب املعدين أ ن يقرر خفض الرسوم املرتبطدة هبدذا الطلدب، لبدل من ذ  هل   قدد حّصدل الرسدوم سد امي ا 

 الفردية املتعلقة ابلتسجيل ادلويل املعين 

نده ل جتدوز الاسد تفادة نا ملو  88 7  ن التحويل منصوص عليه فقط يف الربوتوكول )ول ينص عليه التفداق(، فا 
ّل يف أ رايض الطرف املتعاقد اذلي خيض  تعيينه للربوتوكول   منه ا 

ثر تغيري    املطبق النصالتحويل ا 

املطبق عدىل التعيدني املسدجل لطدرف متعاقدد يف السدجل ادلويل )انظدر  النصجيوز أ ن يطرأ  تغيري عىل  89 1 )اثنيا(1اعدة الق
نده حيدق  تنملا ن(  و 2 31ا ىل  2 26الفقرات من  -اجلزء أ   ماكنيدة التحويدل منصدوص علهيدا فقدط يف الربوتوكدول، فا  ا 

ىل ثدر تغيدري يف  لصاحب التسجيل ادلويل طلب التحويل من التفداق ا   الدنصالربوتوكدول، يف الظدروف املناسد بة، ا 
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 الواجب املطبق، رشيطة أ ن يغ هذا التغيري يف اترخي تدوين شطب التسجيل ادلويل عىل أ كرث تقدير 

 الوقائ  اليت تطرأ  عىل ال طراف املتعاقدة وتؤثر يف التسجيالت ادلولية 

أ  عىل ال طراف املتعاقدة املعينة خالف رفدض امحلايدة الديت وردت تتناول الفقرات التالية الوقائ  اليت تطر  90 1 
  31 1ا ىل  17 1الفقرات من  -2-يف اجلزء ب

بطال دلى طرف متعاقد معنّي    ال 

بطدال الآاثر املرتتبدة عدىل تسدجيل دويل يف أ رايض  91 1 (6)5املادة  ل جيوز للسلطات اخملتصة لطرف متعاقد أ ن تنطق اب 
د دون السامح، لصاحب التسجيل ادلويل ابدلفاع عن حقوقه يف الوقت املناسب  وتغ ا جراءات ذ  الطرف املتعاق

هذا ال بطدال مبدارشة بدني صداحب التسدجيل ادلويل والطدرف اذلي رفد  دعدوى ال بطدال والسدلطة اخملتصدة املعنيدة 
ليا عنه  وختض  ال جراءات )املكتب أ و املمكة(  وقد يكون من الرضوري أ ن يعني صاحب التسجيل ادلويل وكيال حم 

 باكملها للقانون واملامرسة املعمول هبام يف أ رايض الطرف املتعاقد املعين 

وينبغي أ ن تكون ال جراءات وأ حاكم القانون املوضدوعي الديت تدنظم هدذا ال بطدال ال جدراءات وال حداكم  91 2 
لغداء حاميدة العالمدة نفسها اليت تنظم العالمات اليت يسجلها مكتب ذ  الطرف املتعاقد  ف  يجوز عىل سدبيل املثدال ا 

ل ن صاحهبا مل ميتثل ل حاكم قانون ذ  الطرف املتعاقد املتعلقة ابلنتفاع ابلعالمة، أ و ل نه جعلها عامة أ و مضلةل، أ و 
( أ نده نن مدن املفدروض أ ن دعوى بشأ ن حدالت التعددي، أ و ادعاء مضاد يف الغريل نه تبنّي )مثال يف دعوى يرفعها 

 تُرفض امحلاية عندما نُظر يف التعيني يف البداية 

 19القاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 "10()أ ("1)32القاعدة 

ذا أُ  91 3 يف أ رايض طدرف متعاقدد، ومل يعدد ال بطدال  )ةيا أ و جزئيا( بطلت الآاثر املرتتبة عىل تسجيل دويلا 
 وحتديدا ابملوضوع ومات ذات الصةلملعلطعن، وجب عىل مكتب الطرف املتعاقد أ ن خيطر املكتب ادلويل ابأ ي حمل 
 ما ييل:

السلطة )مثال، املكتب أ و املمكة اخلاصة( اليت نطقت ابل بطال واترخي النطق به وأ ن هذا ال بطال مل  -
 يعد معل أ ي طعن؛

 به؛امس صاح و  رمق التسجيل ادلويلو  -

ذا مل يتعلق ال بطال جب و  - ملعنية )سواء عن طريق ا السل  واخلدمات، وجب ذكر السل  واخلدمات مي ا 
 مل تعد مشموةل ابمحلاية أ و تكل اليت ل تزال محمية(؛اليت  ذكر السل  واخلدمات

  رخي نفاذهاتو اترخي النطق ابل بطالو -

خطدارا يسد تويف الرشدوط املطبقدة املكتب ادلويل ال بطال يف السجل ادلويل ويدون مد   يف التارخي اذلي تسم فيده ا 
ذا ذ  ملكتدب املنشدأ  ولصداحب التسدجيل ادلويل  غبلّدويُ ، ال خطدار يف ذكرهدا البياانت الدوارد  ذ  املكتدُب  أ خدربا 

 ات  كام ينرش املكتب ادلويل ال بطال يف اجلريدة احلصول عىل تكل املعلوماملكتَب ادلويل برغبته يف 

 ")اثنيا(19"1القاعدة 

 

 تصدة )سدواء نندتاخمل سدلطة ال لك قدرار تتخدذه ال بطدال" يعدين جاء يف الالحئة التنفيذية أ ن مصدطلح " 91 4
داريددة أ و قضددائية( دلى طددرف متعاقددد معددنّي  سددلطة بطددالا  آاثر تسددجيل دويل أ و  اب  لغاادداأ يف أ رايض ذ  الطددرف  ا 
  ولهدذا السدبب، ل ينبغدي الطرف املتعاقدد أ و بعضدهاذ  لك السل  أ و اخلدمات املشموةل بتعيني  فامي خيصاملتعاقد 
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ن أ مكن  "6("1) 19القاعدة   للمكتب أ ن يبلّغ اترخي النطق ابل بطال حفسب، بل ينبغي أ ن يبلغ أ يضا اترخي نفاذه ا 

 تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه 

جيدوز لصداحب   و 2002دخدل حدزي النفداذ مندذ ال ول مدن أ بريدل جددا بعدد أ ن  هدذا احلدمكتوّس  نطاق  92 1 (1)20القاعدة 
ليه صاحب التسجيل ادلويل أ ن التسجيل ادلويل أ و مكت أ نده مت املكتدب ادلويل  يبلغب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

فيده  وجيدوز تطبيدق هدذه القيدود عدىل التسدجيل ادلويل كدلك أ و حق صاحب التسدجيل ادلويل يف الترصدف  تقييد
  يف املعلومدات املقدمدة ا ىل ابلنس بة ا ىل بعض ال طراف املتعاقدة املعّينة فقط  ويف احلاةل ال خرية، ينبغي توضديح ذ

حق صاحب  أ نه مت تقييداملكتب ادلويل  يبلغجيوز ملكتب طرف متعاقد معني أ ن املكتب ادلويل  وعىل النحو ذاته، 
املعلومات عبارة عن هذه أ ن تكون   وينبغي التسجيل ادلويل يف الترصف يف تسجيهل يف أ رايض هذا الطرف املتعاقد

مدن قبيدل أ ن هدذا التقييدد هدو نتيجدة لقدرار حممكدة خبصدوص الترصدف يف  ديدقي ت تعلقة ابل ملخص للوقائ  الرئيس ية امل 
ه يف السدجل تدويندممتلاكت صاحب التسجيل ادلويل  وينبغي أ ن يكون هذا امللخدص مقتضدبا ويف نسدق مناسدب ل 
رسال نسخ من قرارات املا( أ و واثئقها ا ىل املكتب ادلويل  ول جيوز م  ذ  أ ن يستند املكتدب  ادلويل  ول ينبغي ا 

عىل سبيل املثال، خالف صاحب التسجيل ادلويل  الغريادلويل يف معهل ا ىل املعلومات اليت ترد من أ ي مصدر، من 
 أ و مكتب من املاكتب 

 

 

ومن بني أ س باب هذا التقييد أ ن متديد التسجيل ادلويل يف أ رايض ذ  الطرف املتعاقدد ُأعطدّي كضدامنة  92 2
عيين، أ و أ ن هنا  قرار حممكة بشأ ن الترصف يف ممتلاكت صاحب التسجيل ادلويل  لري أ ن هدذا  أ و أ نه موض  حق

 ( 99 4ا ىل  93 1الفقرات من  -2-احلمك ل ينطبق عىل الرتاخيص اليت ختض  حلمك منفصل )انظر اجلزء ب

 (2)20القاعدة 

 

ذا و  92 3 وفقدا لهدذا  رصدف يف تسدجيهل مقيددأ ن حق صاحب التسجيل ادلويل يف التباملكتب ادلويل  ُأخطرا 
نه ينبغي ل احلمك،  يد ي ق ت حسب جزيئ أ و ةي لل  بأ يأ يضا   خيطرهذ  أ ن ب أ خطره لطرف اذليفا 

 (3)20القاعدة 

 "11()أ ("1)32القاعدة 

أ ية معلومات تبلغ هل خبصدوص القيدود وحسهبدا يف اترخي تسدلمها  املكتب ادلويل يف السجل ادلويل ويدّون 92 4
ذ  لصاحب التسجيل ادلويل وملكتب الطرف املتعاقدد اذلي ينمتدي  غبلّ ويُ يفي التبليغ ابلرشوط املطبقة، رشيطة أ ن 

ليه صاحب التسجيل ادلويل وملاكتب ال طراف املتعاقدة املعّينة املعنية  وتُنرش املعلومات أ يضا يف اجلريدة   ا 

 الرتاخيص 

رتاخديص عدىل املسد توى الدوطين فدامي يتعلدق ابلعالمدات ال تددوينتتيح بعض ال طدراف املتعاقددة فرصدة  93 1 
تدرخيص فدامي يتعلدق بعالمدة وطنيدة   تددوينالآاثر القانونية نفسها اليت ترتتب عدىل  التدوينادلولية  وترتتب عىل هذا 

هذه الرتاخيص يف السجل ادلويل، ممدا يُعفدي أ حصداب التسدجيالت  تدوينجيوز  2002اعتبارا من ال ول من أ بريل و 
 ولية من هذا ال جراء دلى مكتب لك طرف متعاقد من ال طراف اليت يشملها الرتخيص املمنوح ادل

 ترخيص لتدوينالامتس  

تدرخيص ا ىل املكتدب ادلويل مبدارشة أ و عدن  لتددوينجيوز لصداحب التسدجيل ادلويل أ ن يقددم الامتسدا  94 1 (1)اثنيا()20القاعدة 
ل  يه أ و عن طريق طرف متعاقد مشمول ابلرتخيص املمنوح  وجيب أ ن يوق  طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي ا 

رسال أ ية واثئق دامعة  الالامتس صاحب التسجيل ادلويل أ و املكتب اذلي ُقدم عن طريقه هذا الالامتس  ول ينبغي ا 
 ا ىل املكتب ادلويل مثل نسخ عن اتفاق الرتخيص 
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صده يف السدجل ادلويل أ ن يطلدب مدن مكتدب الطدرف ترخي تددوينوجيوز للمرخص هل اذلي يرغب يف  94 2 
ليه  تقدمي الالامتس  وجيوز صاحب التسجيل أ و مكتب الطرف املتعاقد املعين ابلرتخيص املمنوح املتعاقد اذلي ينمتي ا 

نذل  املكتب أ ن يتخذ أ ية ا جراءات يراها مناس بة مدن أ جدل التأ كدد مدن أ ن الشدخص املعدين هل احلدق يف أ ن   يددوَّ
صا هل  وم  ذ ، ل ينبغي أ ن يقبل املكتب ادلويل هذا الالامتس من املدرخص هل )اذلي هدو خشدص لدري بصفته مرخ

 معروف دلى املكتب ادلويل(، نظرا ل نه مل يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أ و مكتب من املاكتب 

 ()ب(1)اثنيا()20القاعدة 

 )و( 4ت  ا   البند 

 ما ييل: فيه بنّي ن يُ ( وجيب أ  MM13الرمسية رمق ) تقدمي الالامتس عىل الاس امترةجيب و  94 3

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  -

 امس صاحب التسجيل ادلويل،و  -

للمبدادئ التوجهييدة املتعلقدة ابمس صداحب الطلدب وعنوانده وفقا املُقدمان امس املرخص هل وعنوانه، و  -
 (،7 9و 7 8الفقرتني  -2-)انظر اجلزء ب

 نة املشموةل ابلرتخيص املمنوح،ملعيّ ال طراف املتعاقدة او  -

أ ن الرتخدديص ممنددوح ابلنسدد بة ا ىل لك السددل  واخلدددمات املشددموةل ابلتسددجيل ادلويل أ و أ ن السددل  و  -
 واخلدمات املشموةل ابلرتخيص املمنوح مجمعة يف ال صناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسل  واخلدمات 

مدن التوصدية املشدرتكة بشدأ ن  2 املعطيات أ و العنا  الدواردة يف املدادة وتعمتد القامئة املذكورة أ عاله عىل 94 4 
ويف القاعددة  2000تراخيص العالمات التجارية، اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو ومجعية احتداد ابريدس يف سدبمترب 

ج تدكل املعطيدات أ و العندا    ومل تُددر بشأ ن قانون العالمات التجاريدة الالحئة التنفيذية ملعاهدة س نغافورةمن  10
طار تدوين الرتاخيص عىل املس توى ادلويل   اليت ل تبدو ذات أ مهية يف ا 

 بنّي يف الالامتس ما ييل أ يضا:أ ن يُ  وجيوز 94 5 ()ج(1)اثنيا()20القاعدة 

ذا نن املرخص هل خشصا  طبيعيا ،  -  ادلوةل اليت يكون املرخص هل من مواطنهيا،جاز ذكر ا 

ذا ننو  - وأ يدة وحددة )القانونيدة ذل  الكيدان وادلوةل  ةجاز ذكر الطبيعد املرخص هل خشصا  معنوا ، ا 
قلميية يف تكل ادلوةل  اليت مت فهيا تنظمي أ وضاع ذ  الكيان بناء عىل قانوهنا، عند الاقتضاء( ا 

 أ ن الرتخيص يتعلق جبزء من أ رايض طرف متعاقد معنّي فقط،و  -

ذا نن للمرخصو  -  وفقا للتعلاميت ال دارية،املقدمني امس الوكيل وعنوانه جاز ذكر وكيل،  هل ا 

ن نن كذ و  -  ،أ ن الرتخيص ترخيص اس ت ثاري أ و ترخيص حرصي، ا 

  مدة الرتخيص عند الاقتضاءو  -

                                                           
 


  835يبو رمق منشور الو  


 259منشور الويبو رمق  
 


ذا مل يبني أ ن الرتخيص اس ت ثاري أ و حرصي، جاز اعتبار الرتخيص لري اس ت ثاري )  بيان تفسريي أ قرته مجعية احتاد مدريد ا 

( )اثنيا(20عند اعامتد القاعدة 
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ضافية جيوز أ ن تشرتطها بعض ال طراف املتعاقدة املعّينة  94 6  وتشمل القامئة الواردة يف الفقرة السابقة عنا  ا 
 ملشموةل ابلرتخيص املمنوح ا

الرتخيص دلف  الرسوم املددة يف جدول الرسوم  وجيوز أ ن يشمل الامتس واحد عدددا مدن  تدوينوخيض   94 7 
نالتسجيالت ادلولية ابمس صاحب التسجيل ادلويل نفسه عندما تكون املعلومدات الديت  يه نفسدها )صداحب  تددوَّ

دمات املعنيدة( ر  أ نده يتعدني دفد  الدرمس عدن لك تسدجيل دويل يدرد يف الرتخيص وال طراف املتعاقدة والسل  واخل
 الالامتس 

 الالامتس اخملالف لل صول 

ذا مل  95 1 ()أ (2)اثنيا()20القاعدة  ذ  أ ن يبلددغ املكتددب ادلويل وجددب عددىل ، املطبقددةرشددوط ال الرتخدديص  تدددوينالددامتس  يسدد توفِّ ا 
ن وجدلمكتب اذلي قدم الالل صاحب التسجيل ادلويل و ل   امتس ا 

قدددام املكتددب ادلويل عددىل ال خطددار هبددا، و  95 2 ()ب(2)اثنيا()20القاعدة  ذا مل تسدد تدر  اخملالفددة خددالل ثالثددة أ شددهر مددن اترخي ا  نا   فددا 
ر  يعترب مرتون الالامتس املكتب ادلويل بذ  ويف الوقت ذاتده صداحب التسدجيل ادلويل واملكتدب اذلي قددم وخُيطِّ

ن وجد و    نصف الرسوم املعنية يعادلأ ية رسوم مدفوعة ا ىل الطرف اذلي دفعها بعد خصم مبلغ  يُعيدالالامتس ا 

 )اثنيا(5القاعدة 

 

 (3)اثنيا()20القاعدة 

ماكن  95 3 الامتس مواصدةل  يتقيّد مبهمةل الثالثة أ شهر املّددة لتصحيح اخملالفة اذلي مل صاحب التسجيلواب 
يداع الدامتس مواصدةل ال   يف  MM20 جدراءات دلى املكتدب ادلويل بواسدطة الاسد امترة الرمسيدةال جراءات  وجبب ا 

غضون شهرين من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيب، ا ىل جانب الامتاس، استيفاء لك الرشوط اليت تنطبق علهيا 
يكدون اترخي تددوين ويف حداةل مواصدةل ال جدراءات، املهةل لري املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلاص مبواصةل ال جراءات  

وملزيددد مددن التفاصدديل عددن تدددبري مواصددةل ط املعددين  الرشدد  املددّددة لسددتيفاءاترخي انقضدداء املهددةل الزمنيددة  الرتخدديص
  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب ال جراءات، انظر اجلزء

 تدوين الرتخيص وال خطار به 

ذا نن الالامتس 96 1 (3)اثنيا()20القاعدة  الرتخديص يف السدجل  دّونأ ن يد املكتب ادلويل املطبقة، وجب عىلرشوط ال يس تويف  ا 
نة املشدموةل وخيطر بذ  ماكتب ال طراف املتعاقدة املعيّ  ،يف الالامتسة م  املعلومات الوارديف اترخي تسلمه، ادلويل 

ن وجد لمكتب ل صاحب التسجيل ادلويل و لذ  يف الوقت ذاته كام يبلغ  ،ابلرتخيص املمنوح  اذلي قدم الالامتس ا 

عالن انعدام أ ثر تدوين الرتخيص   ا 

 

 (5)اثنيا()20القاعدة 

ترخيص بشأ ن ذ  الطدرف املتعاقدد أ ن  تدوين أ خطره املكتب ادلويل ب جيوز ملكتب طرف متعاقد معنّي  97 1
جيوز ا جراء هدذا ال عدالن و  الطرف املتعاقد املذكور أ رايض ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف  ذ  الرتخيص تدوينيعلن أ ن 

آاثر الرتاخديص املسدجةل يف السدجل ادلويل،  ذا أ قر قدانون الطدرف املتعاقدد املعدين بدأ عىل أ ساس لك حاةل عىل حدة ا 
 وننت م  ذ  اعرتاضات فامي يتعلق برتخيص معني بسبب احامتل تضليل امجلهور مثال 

  يف ال عالن ما ييل:جيب أ ن يبنّي و  97 2 

 الرتخيص، لتدوينافية ل ي أ ثر ال س باب الن "1"

ذا مل يكدن ال عددالن ميددس لك السددل  واخلددمات الدديت يتعلددق هبددا الرتخديص، و  "2" السددل  وجددب ذكددر ا 
 واخلدمات اليت ميسها ال عالن أ و السل  واخلدمات اليت ل ميسها،
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 ال حاكم ال ساس ية املعنية من القانون،و  "3"

 الطعن أ و ليس قابال ذل   أ ن ذ  ال عالن قابل ل عادة الفحص أ وو  "4"

رسال ال عالن ا ىل املكتب ادلويل قبل انقضداء و  97 3   رسدل فيده ال خطدارشدهرا مدن التدارخي اذلي أُ  18جيب ا 
يف التدارخي اذلي يتسدم فيده  يف السدجل ادلويل ال عدالن ملكتب ادلويلا ويدون ا ىل املكتب املعين الرتخيص  بتدوين

خطارا يس تويف الرشوط املطبقة  خيطر بذ  الطرف )صاحب التسجيل ادلويل ينرش تكل املعلومات يف اجلريدة و و ا 
ادلويل بأ ي قرار هنايئ يتعلدق أ يضا املكتب ر طِّ أ ن خيُ  لمكتب  وينبغي ل الرتخيص تدوينقدم الامتس أ و املكتب( اذلي 

جيل ادلويل أ و )صداحب التسد الطدرف املكتدب ادلويل ذ  القدرار يف السدجل ادلويل وخيطدر بده  ويددون ابل عالن
  الرتخيص تدويني قدم الامتس املكتب( اذل

 الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف طرف متعاقد تدوينأ ن  عن عالنال   

تدراخيص العالمدات التجاريدة أ ن خيطدر  تددوينجيوز ملكتب الطرف املتعاقدد اذلي ل يدنص قانونده عدىل  98 1 ()أ (6)اثنيا()20القاعدة 
 الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أ ي أ ثر يف ذ  الطرف املتعاقد  تدويندير العام بأ ن امل

دون أ ن يعرتف  تراخيص العالمات التجارية تدوينجيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل و  98 2 ()ب(6)اثنيا()20القاعدة 
آاثر الرتاخيص  الرتاخديص يف السدجل ادلويل ل يرتتدب  تددوينبدأ ن  املدير العدام أ ن خيطريف السجل ادلويل  املدونةبأ

  عليه أ ي أ ثر يف ذ  الطرف املتعاقد

خطدار يدغ عدىل النحدو املدذكور يف الفقدرات أ عداله  وبنداء عليده، يددر  صداحب  98 3 "1("2)32القاعدة  ويُنرش يف اجلريدة أ ي ا 
آاثر ق ترخيص ابلنس بة ا ىل الطرف املتعاقدد  تدوينانونية عىل الامتس التسجيل ادلويل أ و املرخص هل أ نه ل ترتتب أ ية أ
ر مكتب الطرف املتعاقد املعين بذ    تدويناذلي قدم ال خطار  ويرشع املكتب ادلويل ر  ذ  يف  الرتخيص وخُيطِّ

عدالن كدام هدو وارد يف اجلدزء ب ىل ا صددار ا  فقدا ل نده، و  97 3ا ىل  97 1الفقدرات مدن  -2-ول حيتاج ذ  املكتب ا 
خطار العام املنصوص عليه يف القاعدة  آاثر  التددوين()أ ( أ و )ب(، من املفهوم أ ن 6)اثنيا()20لال  ل ترتتدب عليده أ يدة أ

 قانونية يف ذ  الطرف املتعاقد 

لغاؤه   تعديل تدوين الرتخيص أ و ا 

التفاصيل املتعلقة ابلرتخيص )تعديل الرتخيص قد يود صاحب التسجيل ادلويل تعديل بعض  تدوينبعد  99 1 (4)اثنيا()20القاعدة 
 94 1(  وتطبق الفقدرات مدن MM14مدته مثال(  وجيب يف هذه احلاةل تقدمي الالامتس عىل الاس امترة الرمسية رمق )

  2-من اجلزء ب 5.94ا ىل 

تدرخيص جديدد فدامي يتعلدق بتسدجيل دويل، ل يُعتدرب هدذا الالدامتس تعدديال  لتدوينوعند تقدمي الامتس  99 2 
  MM13ترخيص جديد وينبغي تقدميه عىل الاس امترة الرمسية رمق  لتدوينللرتخيص بل الامتسا 

الرتخديص  وجيدب تقددمي  تدوينعىل الامتس شطب  2-من اجلزء ب 94 2و 94 1الفقراتن  أ يضاوتطبق  99 3 
مدن السدجل ادلويل   (  وبعد تقدمي الامتس الشطب، حُيذف الرتخيصMM15الالامتس عىل الاس امترة الرمسية رمق )

 الرتخيص أ ية رسوم  تدوينول ترتتب عىل شطب 

عدد من الرتاخيص فامي يتعلق بتسجيل دويل ما، ينبغي أ ن حيددد الالدامتس اذلي يدري  تدوينويف حاةل  99 4 
 الرتخيص أ و شطبه بوضوح ودون مغوض  تدوينا ىل تعديل 
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قلميي   بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أ و ا 

قلميدي اليت تكون العالمة )اثنيا( من التفاق والربوتوكول عىل أ ن 4تنص املادة  100 1 (1)اثنيا()4املادة  موض  تسدجيل وطدين أ و ا 
 تُعترب أ هنا قد اس تعيض عهنا بتسجيل دويل للعالمة نفسها وفقا لبعض الرشوط ويه: دلى مكتب طرف متعاقد

 ،جيل ادلويل ابمس صاحب التسجيل ادلويل نفسهأ ن يكون التسجيل الوطين أ و ال قلميي والتس  -

 ،وأ ن تشمل حامية التسجيل ادلويل الطرف املتعاقد املعين -

وأ ن تكون مجي  السل  واخلدمات الواردة يف التسجيل الوطين أ و ال قلميي مذكورة أ يضا  يف التسجيل  -
  ،ادلويل فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد

 ا ىل ذ  الطدرف املتعاقدد )واذلي جيدوز أ ن يكدون تعييندا لحقدا( يصبح متديد التسجيل ادلويلوأ ن  -
 انفذا بعد اترخي التسجيل الوطين أ و ال قلميي 

قلميدي سدابق  أ يضاوقد ُذكر  احة  100 2  أ ن هذا ال ثر ل ميس أ ية حقوق مكتس بة مبوجب تسجيل وطين أ و ا 
 سابق ابلعالمة( )مثال، احلقوق النامجة عن املطالبة ابل ولوية أ و عن انتفاع 

وعىل صاحب التسجيل ادلويل أ ن يتأ كد بنفسه، يف لك حداةل، مدن اسدتيفاء هدذه الرشدوط فعدال، ول  100 3 
س امي رشط وجوب ذكر مجي  السل  واخلدمات الدواردة يف التسدجيل الدوطين أ و ال قلميدي يف التسدجيل ادلويل أ يضدا  

ويل قامئة مطابقة للسل  واخلددمات، بدل جيدوز أ ن تكدون وبشلك واحض، ليس من الرضوري أ ن ترد يف التسجيل ادل
ىل أ ن ال سامء املسد تعمةل يف التسدجيل ادلويل جيدب  ضافة ا  القامئة أ وس  نطاقا  بيد أ نه ل جيوز أ ن تكون أ كرث ضيقا  ا 

 أ ن تكون مرتادفة يف معناها عىل ال قل 

ال قلميددي ل يعددين ابلرضددورة تعليددق  واعتبددار أ ن التسددجيل ادلويل قددد حددل حمددل التسددجيل الددوطين أ و 100 4 
التسجيل أ و املس به  فهو يبق  يف جسل الطرف املتعاقد املعين وتبق  معه مجيد  احلقدوق املتصدةل ابلتسدجيل مدا دام 

 صاحبه قد جدده 

ابلتسدجيل ادلويل يف يف جسهل الوطين أ و ال قلميي العالمة أ ن حييط علام  ُدّونتويتعني عىل املكتب اذلي  100 5 (2اثنيا())4املادة 
جسهل بناء عىل طلب من صاحب التسجيل ادلويل )يقدمه مبارشة ا ىل ذ  املكتب(  ول ينبغي تأ ويل ذ  عىل أ نه 

ذ ينص منطوق املادة  جباري من أ جل الاس تفادة من الاس تعاضة  ا  (  احة عىل اعتبار أ ن معلية 1)اثنيا()4رشط ا 
جدراء ودون اشدرتاط أ ي الاس تعاضة تغ بصورة تلقائية دون أ ن يق لهدذه  تددوينوم صداحب التسدجيل ادلويل بدأ ي ا 

خبار الغري   العملية  ومن ال فضل م  ذ  تقدمي الامتس ا ىل املكتب ليحيط علام ابلتسجيل ادلويل يف جسهل من أ جل ا 

قلميدديوابلددر  مددن  100 6  ، فددا ن مددن مصددلتة صدداحب بتسددجيل دويل الاس تعاضددة عددن تسددجيل وطددين أ و ا 
ادلويل أ ن جيدد التسجيل الوطين أ و ال قلميي خالل فرتة الس نوات اسس اليت يعمتد فهيا التسدجيل ادلويل  التسجيل

 عىل مصري الطلب ال سايس أ و التسجيل النامج عنه أ و التسجيل ال سايس 

 21القاعدة 

 

 

ذا أ خذ مكتب طرف متعاقد معدنّي و  100 7 ثدر اا  لدامتس قدمده صداحب التسدجيل ادلويل لهدذا  علدام  يف جسدهل، ا 
قلميي بتسجيل دويل، وجب عىل املكتب املدذكور أ ن خيُ  طدر املكتدب املكتب، بأ نه اس تعيض عن تسجيل وطين أ و ا 

يدداع ورعده واترخي التسدجيل ورعده و مق التسدجيل ادلويلرادلويل بذ   وجيب أ ن يبني يف هذا ال خطدار  اترخي ال 
ن وجددد( اذلي الددوطين أ و ال قلميدديأ ولويددة التسددجيل  اترخيو ذا مل ، و اسدد تعيض عندده ابلتسددجيل ادلويل )ا  تعلددق ت ا 

  السدل  واخلددمات وجدب ذكدر تدكلالسل  واخلدمات الوارد ذكرهدا يف التسدجيل ادلويل،  ببعضسوى  الاس تعاضة
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 "11()أ ("1)32القاعدة 

طين أ و وينبغي أ ن يتضمن ال خطار كدذ  املعلومدات املرتبطدة بأ يدة حقدوق أ خدرى مكتسد بة مبوجدب التسدجيل الدو 
غدة البيداانت املبلّ املكتب ادلويل يف السجل ادلويل  ويدونال قلميي بصورة يتفق علهيا املكتب ادلويل واملكتب املعين  

خطارا يس تويف الرشوط املطبقة وخُيطر صاحب التسجيل ادلويل بذ   وينرش أ يضدا  هل يف التارخي اذلي تسم فيه ا 
 يف اجلريدة  تهذه البياان

 بشأ ن املطالبة ابل قدميةوقائ  أ خرى  

ذا  101 1 (1اثنيا())21القاعدة   -2-ب اجلدزء )انظدر ،لالحتاد ال ورويب ابلنس بة ا ىل تعينيِّ يف السجل ادلويل مطالبة ابل قدمية  ُدّونتا 
يتدوىل دراسد هتا وقدد يوافدق علهيدا أ و  مكتب الاحتداد ال ورويب للملكيدة الفكريدة(، فا ن 7 72ا ىل  7 70الفقرات من 

ذا يرفض  خطدار املكتدب  رفضها طبقا لقانونه املطبق  وا  هذا املكتب رشعية هذه املطالبة ونن القدرار هنائيدا، وجدب ا 
ذا  عددىل املطالبدة ابل قدميدة، فلديس مددن  مكتددب الاحتداد ال ورويب للملكيدة الفكريدة وافدقادلويل بدذ   وابملقابدل، ا 

خطار املكتب ادلويل بذ  ل ن  ل قدمية يف السجل ادلويل ونرشها يف اجلريدة لن يتطلبا املطالبة اب تدوينالرضوري ا 
 أ ية تعديالت 

عالمدة جتاريدة تسدجيل  بعدد ابل قدميدةبتقدمي مطالبة لعالمات التجارية ل ال ورويب الاحتادويسمح قانون  101 2 (2)اثنيا()21القاعدة 
ذا عُنّي ال ورويب لالحتاد مي أ يدة مطالبدة "متدأ خرة" ابل قدميدة ا ىل يف تسدجيل دويل، وجدب تقدد الاحتاد ال ورويب   وا 

ىل أ نه يف حاةل رفض مبارشة مكتب الاحتاد ال ورويب للملكية الفكرية ضافة ا  هذه املطالبة ابل قدمية  املذكوركتب امل   ا 
ر املكتب ادلويل بدذ  )ل نده مدا مدن يشء  نبعد دراس هتا، فا ن هذا املكتب ل خُيطِّ يف السدجل ادلويل(  وبنداء  يددوَّ

خطار املكتب ادلويل ابملعلومات املعنية فقط يف حاةل  عليه،  مكتدب الاحتداد ال ورويب للملكيدة الفكريدة قبدولجيب ا 
 املطالبة املتأ خرة ابل قدمية  واملعلومات اليت جيب التبليغ عهنا يه كام ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

لهيددا، مدد  ادلوةل العضدو أ و ادلول ال عضدداء الديت مّت تسددجيل الو  "2" عالمددة السدابقة فهيددا أ و ابلنسد بة ا 
 تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين  تسجيل التارخي اذلي بدأ  فيه .ان

 (3اثنيا())21القاعدة 

للعالمددات التجاريددة، جيددوز أ ن يتوقددف يف وقددت لحددق أ ثددر مطالبددة  ال ورويب الاحتددادنظددام وبنداء عددىل  101 3
)بعد حسب املطالبة ابل قدمية أ و شطهبا عىل  مكتب الاحتاد ال ورويب للملكية الفكريةا ابل قدمية يكون قد وافق علهي

ذا  أ ن خيطدر  املدذكوركتدب امل جب عىل املطالبة ابل قدمية يف السجل ادلويل، و  ُدونتوجه اخلصوص(  وبناء عليه، ا 
  طب، مبا يف ذ  السحب والشيؤثر يف هذه املطالبة هنايئاملكتب ادلويل بأ ي قرار 

 (4اثنيا())21القاعدة 
ن 101 4 "11()أ ("1)32والقاعدة  مجيد  املعلومدات الديت ُأخطدر هبدا املكتدب ادلويل حسدب مدا جداء يف الفقدرات الدواردة أ عداله يف  وتدوَّ

 السجل ادلويل وتُنرش يف اجلريدة 

آاثر التسجيالت ادلولية   يف بعض ادلول اخللف اس مترار أ

ه الفقرات حامية أ ي تسجيل دويل عندما تطرأ  تغيريات عىل دوةل معّيندة تدؤدي ا ىل اسد تقالل تتناول هذ 102 1 39القاعدة 
جزء من أ رايض تكل ادلوةل )"الطرف املتعاقد السلف"( وحتول هذا اجلزء ا ىل دوةل مس تقةل )"ادلوةل اخللف"(  ويف 

عالان  يفيد اس متع ودهذه احلاةل، جيوز لدلوةل اخللف أ ن ت أ و الربوتوكدول أ و  يف تطبيق التفداق هارار دلى املدير العام ا 
  ةهيام 

قلميدي ا ىل الطدرف  102 2 (1) 39القاعدة  شعارا ا ىل صداحب التسدجيل ادلويل اذلي يكدون هل امتدداد ا  ويرسل املكتب ادلويل ا 
التسجيل   وميكن لصاحب لتارخي اذلي ختطر فيه ادلوةل اخللفاملتعاقد السلف ويكون انفذا ابتداء من اترخي سابق ل 
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الددامتس دلى املكتددب ادلويل داع يددا  ادلويل أ ن يضددمن حاميددة مسدد مترة لتسددجيهل ادلويل يف ادلوةل اخللددف عددن طريددق 
آاثره يف ادلوةل اخللف دلى املكتب ادلويل يطلب فيه اس مترار حداث أ خالل ال شهر الس تة  هذا التسجيل ادلويل يف ا 
، ُحددد قددره يف الالحئدة خدالل املهدةل ذاهتداللمكتدب ادلويل،  تسدديد رمسوعدن طريدق  ال شعار تسمالتالية لتارخي 

  دلوةل اخللفالتنفيذية  وحُيول املكتب ادلويل جزءا من ذ  الرمس ا ىل ا

ماكن  )اثنيا(102 2 )اثنيا(5القاعدة   يتقيّدد مبهمدةل السد تة أ شدهر املدّددة للدامتس اسد مترار التسدجيل اذلي مل صداحب التسدجيلواب 
حداث آاثره يف ادلوةل اخللف وتسديد الرمس ذي الصةل للمكتب ادلويل أ ن يلدمتس  ادلويل يف ا  مواصدةل ال جدراءات  أ

يداع الامتس مواصةل ال جراءات دلى املكتب ادلويل بواسطة الاس امترة الرمسية يف غضون شدهرين  MM20 وجبب ا 
الرشدوط الديت تنطبدق علهيدا املهدةل لدري من انقضاء املهةل اليت مل يُتقيّد هبا  وجيب، ا ىل جانب الامتداس، اسدتيفاء لك 

املُتقيّد هبا وتسديد الرمس اخلاص مبواصةل ال جدراءات  وملزيدد مدن التفاصديل عدن تددبري مواصدةل ال جدراءات، انظدر 
  5)اثنيا( 6ا ىل  1)اثنيا( 6، الفقرات من 1-ب اجلزء

امية التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد وبعد انقضاء همةل الامتس اس مترار امحلاية، ل ميكن احلصول عىل ح 102 3 
ل عن طريق تعيني لحق   املعين ا 

مكتدب الدوطين لددلوةل اخللدف، لل  أ ن يبلدغ ذ  املكتدب ادلويلعدىل ومبلغ الدرمس،  الالامتسفور تسم و  102 4 (3)39املادة 
  وينرش أ يضا البياانت املعنية يف اجلريدة املناسب يف السجل ادلويل  التدوينوجيري 

لهيدا يف املدادة وجيوز لدلوةل اخللف أ ن تدرفض حاميدة التسدجيل ادلويل فقدط  102 5 (4)39املادة  ذا مل تدنقض املهدةل املشدار ا  ا 
( مدن 4)39السدلف  بيدد أ ن القاعددة  الطرف املتعاقدفامي يتعلق بمتديد ال رايض ا ىل  أ و الربوتوكول ( من التفاق2)5

( مدن 2)5يف املدادة  املدددةاملهدةل  خلف من التبليغ عن قرار هنايئ، بعدد مدرور الالحئة التنفيذية ل متن  مكتب دوةل
والربوتوكول، بشأ ن رفدض امحلايدة اذلي أ خطدر بده الطدرف املتعاقدد السدلف )قبدل اخلالفدة( املكتدب ادلويل  التفاق

  بصورة منتظمة فامي يتعلق بتسجيل دويل نن موض  الامتس اس مترار الآاثر يف ادلوةل اخللف



 

 أ حاكم ورشوط

 (/http://www.wipo.int/finance/ar/current_account) حساب جاٍر دلى الويبو

اكليف تتيح الويبو لزابئهنا، بطلب مهنم، ولتسهيل دف  املبالغ املس تحقة لها، فتح حساب جاٍر ابلفرنك السويرسي لسداد ت
جراء( معامالت   م  املنظمة  منتظمة اخلدمات اليت تقدهما هلم  واحلساب اجلاري تخصص للزابئن اذلين جيرون )أ و ينون ا 

 كيفية فتح حساب جاٍر د الرشوط الواجب استيفاؤها  1

دارة احلساب اجلاري  2  ا 

 رشوط تشغيل احلساب اجلاري  3

ىل احلساب اجلاري  4  سداد ال موال ا 

ىل احلساب اجلاريالبياانت املرصفية ل   5  تحويل ال موال ا 

 اخلدمات املدفوعة من احلساب اجلاري  6

لالق احلساب اجلاري   7  ا 

 قامئة الواثئق الرمسية املقبوةل 

 قامئة رموز املعامالت 
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 أ حاكم ورشوط د حساب جاٍر دلى الويبو

اخلدمات اليت تقدهما هلم  تتيح الويبو لزابئهنا، بطلب مهنم، فتح حساب جاٍر ابلفرنك السويرسي لسداد تاكليف 
جراء( معامالت   م  املنظمة  منتظمة واحلساب اجلاري تخصص للزابئن اذلين جيرون )أ و ينون ا 

 كيفية فتح حساب جاٍر د الرشوط الواجب استيفاؤها 1

ل بعد تسم مجي  الواثئق املطلوبة ومبلغ ال يداع ال ويل  ولفتح حساب جاٍر، ير   اتباع ل يفتح احلساب اجلاري ا 
 اخلطوات التالية: 

رفاق - نسخة من  اس تخدام الاس امترة املتاحة عىل املوق  ال لكرتوين "اس امترة فتح حساب جاٍر دلى الويبو" وا 
تُثبت الوجود القانوين للرشكة/املنظمة يف بدلها )ير  الاطالع عىل قامئة الواثئق املقبوةل يف  وثيقة رمسية

 ئق الرمسية ابللغة ال نلكزيية أ و ابللغة الفرنس ية   املرفق ال ول(  وينبغي تقدمي الواث

يداع - فرنك سويرسي وذكر عبارة "لفتح حساب جاٍر"  وترد بياانت حساب  2000مبلغ أ ويل ل يقل عن  ا 
 أ دانه   5الويبو املرصيف يف الفقرة 

دارة احلساب اجلاري  2  ا 

ا للويبو يف جنيف بسويرسا  ول ميكن للزبون يُمسك احلساب اجلاري ابلفرنك السويرسي فقط يف املقر الرئي 2 1
ل يف حالت حمددة    فتح أ كرث من حساب جاٍر واحد، ا 

دارية  2 2 دارة احلساابت اجلارية سلمية الوض  أ ية رسوم ا   ول ترتتب عىل ا 

ذا أ صبح حساب  2 3 الويبو وحتتفظ الويبو حبق فرض رسوم لتغطية التاكليف اليت قد تنجم عن النفقات املتكبدة ا 
اجلاري مدينا ، أ و يف حال دخول صاحب احلساب يف دعوى قضائية أ و يف حال طلب طباعة كشوفات و/أ و 

 بريدية   خدمات

 ول تدّر احلساابت اجلارية املفتوحة دلى الويبو أ ية فوائد   2 4

ليمك بياانت الاس تخدام عىل ال نرتنت )امس املس تخدم وةمة الرس( بعد فتح احل  2 5 ساب ليتس ىن لمك وسرتسل ا 
 الاطالع عىل احلساب اجلاري وال ذن ابلسداد عرب ال نرتنت  

لكرتونيا   ويُر  ابلتايل من صاحب احلساب الاحتفاظ  2 6 وتُرسل مجي  املعامالت والتقارير والكشوفات وتُعاجل ا 
لكرتوين صاحل لرُتسل عليه اخملاطبات والتبليغات املهمة وكشوفات احلسا  ب  بعنوان بريد ا 

 رشوط تشغيل احلساب اجلاري 3

ل بعد تسم مبلغ ال يداع ال ويل والواثئق الرمسية )انظر الفقرة  3 1 (  وبعد فتح احلساب، 1ل يفتح احلساب اجلاري ا 
 يُرسل رمق احلساب عن طريق الربيد ال لكرتوين، وجيب ذكر هذا الرمق يف مجي  معليات السداد وطلبات اخلدمات 

  فرنك سويرسي  00 200ون يف احلساب اجلاري دامئا مبلغ ل يقّل عن وينبغي أ ن يك 3 2
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 وتُدّون املبالغ اخملصومة من احلساب اجلاري عندما تعاجل الويبو الامتس السحب  3 3

لكرتونيا  وميكن الاطالع عىل رصيد احلساب اجلاري  3 4 ويتسم أ حصاب احلساابت اجلارية كشوفاهتم الشهرية ا 
آمنني يُزّود هبام صاحب احلساب عند فتح احلساب واملعامالت املد ونة فيه عرب ال نرتنت ابس تخدام امس مس تخدم وةمة . أ

ىل املرفق الثاين لالطالع عىل قامئة الرموز املس تخدمة لدللةل عىل لك نوع من املعامالت    اجلاري  ير  الرجوع ا 

 قد يالحظه وعىل صاحب احلساب أ ن يبلغ الويبو عىل الفور بأ ي خطأ   3 5

قرار ابس تالم املبالغ املودعة يف احلساب اجلاري خالل  3 6 أ ام من  10وتُرسل الويبو رساةل ابلربيد ال لكرتوين لال 
 اترخي معاجلة املعامةل 

فرنك سويرسي واليت مل تس تخدم منذ س نتني  00 200وتُغلق احلساابت اخلامةل اليت ل تتعدى قمية رصيدها  3 7
عادة الرصيد(   7 4الفقرة  )انظر  عن ا 

ىل احلساب اجلاري 4  سداد ال موال ا 

ذا سدد أ ي من هذه  4 1 يسدد مبلغ ال يداع ال ويل واملبالغ املسددة لحقا لمتويل احلساب ابلفرنك السويرسي  وا 
ابلفرنك حساب الويبو املرصيف أ و الربيدي املبالغ بعمةل لري الفرنك السويرسي، فيقبل هذا املبلغ رشيطة أ ن يُسدد يف 

 وأ ن تكون العمةل املعنية قابةل للرصف مقابل الفرنك السويرسي دون قيود  السويرسي

ىل الفرنك السويرسي بسعر الرصف الساري يف وقت سداده ويودع يف احلساب اجلاري  ويُرد أ ي  وحيّول املبلغ املسدد ا 
 مبلغ يُدف  حلساب مرصيف للويبو بعمةل لري الفرنك السويرسي  

دفعات ملبلغ  صاحب احلساب اجلاري أ ن يتأ كد من أ ن احلساب ميّول مبا يكفي من املبالغ املسددة يف شلك وعىل  4 2
، بناء  عىل مس توى ال نشطة املتوقعة عىل احلساب  ول ينبغي متويل احلساب اجلاري بدفعات متعددة يُعادل مقطوع واحد

 مبلغ لك مهنا معامةل فردية تُسدد من احلساب  

احلساب اجلاري  رمقغي يف مجي  معليات السداد )ابس تئناء ادلفعة ال ولية لفتح احلساب اجلاري( تدوين وينب 4 3
   CA 123456كغرض معلية ادلف  أ و مكرج  لها  عىل سبيل املثال، املرج : 

ن يكون ويدون أ ي مبلغ يرد ابلفرنك السويرسي ابمس صاحب احلساب اجلاري يف حسابه اجلاري تلقائيا رشيطة أ   4 4
رمق احلساب اجلاري حمددا  كام جيب وأ ن يعترب املبلغ مبلغا لمتويل هذا احلساب  ول ميكن دف  الفواتري منفصةل؛ وينبغي أ ن متّر 

 مجي  املعامالت عرب احلساب اجلاري  

عند فتح  وينبغي سداد ةفة خدمات الويبو املقدمة عرب ال نرتنت بواسطة امس املس تخدم وةمة الرس املرسلني 4 5
ىل  ذ أ ن ذ  قد يؤدي ا  احلساب اجلاري  ول ينبغي أ ن يدف  صاحب احلساب اجلاري عرب ال نرتنت بواسطة بطاقة الئامتن ا 

 دفعات مزدوجة  
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ىل احلساب اجلاري 5  البياانت املرصفية لتحويل ال موال ا 

 تُقبل معليات السداد عىل النحو التايل: 

  ابلفرنك السويرسي:بتحويل عىل حساب الويبو املرصيف "1"

 WIPO/OMPIامس احلساب: 
 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70امس املرصف: 
 CH51 0483 5048 7080 8100(: IBANرمق احلساب )
 CRESCHZZ80Aرمز سويفت: 

 بتحويل ا ىل حساب الويبو الربيدي ابلفرنك السويرسي: "2"

 WIPO/OMPIامس احلساب: 
 SWISS POST/Postfinanceدلى 

Engelhaldenstrasse 37 -3030 Bern 
 CH03 0900 0000 1200 5000 8(: IBANرمق احلساب )
 POFICHBEرمز سويفت: 

 اخلدمات اليت تُدف  بواسطة احلساب اجلاري   6

ل لسداد الرسوم أ و التاكليف املس تحقة للويبو  وميكن اس تخدام احلساب اجلاري  6 1 ل ختصم ال موال من احلساب ا 
داد املرتبطة خبدمات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات لعمليات الس

 واملنازعات عىل أ سامء احلقول واملشارنت يف ندوات التدريب وللمنشورات  

عمتد يف ال مم املتتدة وحُتّول قمية تلكفة اخلدمات اليت تُسدد بعمةل لري الفرنك السويرسي وفق سعر الرصف امل  6 2

ل يف /http://www.un.org/Depts/treasury)ميكن الاطالع عىل أ سعار الرصف املعمتدة عىل الرابط التايل:  (، ا 
 حال وجود اتفاق قانوين خاص يف هذا الشأ ن )معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(  

لكرتونيا  بواسطة امس  وخُتصم 6 3 ذن من صاحب احلساب اجلاري يكون خطيا  أ و ا  ال موال من احلساب اجلاري اب 
ما مبارشة  املس تخدم وةمة الرس  وينبغي أ ن يتضمن أ مر خصم ال موال اخلطي رمق احلساب اذلي س ُتخصم منه ال موال؛ ا 

ية مثال ( أ و يف الواثئق املقدمة يف حال ُأرسل أ مر خصم ابلنس بة للعالمات التجار  MMبواسطة الاس امترة املعنية )اس امترات 
 ال موال بواسطة الفاكس أ و الربيد ال لكرتوين  

وجيوز لصاحب احلساب أ ن يأ ذن للغري )ممثلون أ و رشنت فرعية أ و ما ا ىل ذ ( ابس تعامل احلساب اجلاري   6 4
 وأ ية معامالت تنجم عهنا  وتق  عىل عاتق صاحب احلساب اجلاري مسؤولية مراقبة هذه ال ذون

 ول جترى أ ية معامةل تتسبب بتحول احلساب اجلاري ا ىل حساب مدين   6 5

ذن خبصم رمس من احلساب اجلاري سدادا لهذا الرمس ما مل حيتوي احلساب عىل ما يكفي من  6 6 ول يعترب أ ي ا 
 ال موال لتغطية هذا الرمس 

http://www.un.org/Depts/treasury/
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لالق احلساب اجلاري 7  ا 

لالق احلس 7 1 اب اجلاري، يف أ ي وقت، ابلامتس مكتوب من صاحب هذا احلساب، أ و من اخللَف القانوين جيوز ا 
 لصاحب احلساب، عند الاقتضاء 

لالق  7 2 وينبغي أ ن يتأ كد صاحب احلساب اجلاري من أ ن مجي  املعامالت مدفوعة ومكمتةل قبل أ ن يلمتس ا 
 احلساب 
ىل من خيلفه قانوان  ويُعاد الرصيد ادلائن حبواةل مرصفية ا ىل صاحب  7 3  احلساب أ و ا 

وعىل صاحب احلساب تقدمي اس امترة ل عادة الرصيد )متاحة عرب ال نرتنت أ و تُرسل بناء  عىل طلب من صاحب  7 4
عادة ال موال ا ىل حساب مرصيف يكون ابمس  احلساب(  وعليه ملء الاس امترة وتضميهنا البياانت املرصفية نمةل  ول ميكن ا 

ل يف حالت حمددة )املنازعات(  خشص لري صاحب   احلساب اجلاري دلى الويبو، ا 

لالق احلساب اليت تشمل عدة خطوات يه: 7 5 جراءات ا   وفور ما ترد التعلاميت ترشع الويبو يف ا 

 وقف تعلاميت اخلصم اجلديدة -

لالقها -  اس تعراض املعامالت اجلارية، ومعاجلهتا حىت املرحةل ال خرية وا 

عادة الرصيد  -  بعد ذ ا 

لالق أ ي حساب ل تُس توىف بشأ نه ال حاكم والرشوط الواردة يف هذه الوثيقة،  7 6 ىل ا  وحتتفظ الويبو حبق املبادرة ا 
أ و ل ميتثل للواحئ الواردة أ عاله  وينطبق ال مر ذاته عىل احلساابت اليت مل جُتر فهيا أ ية معامةل ل كرث من س نتني أ و حني يقّل 

فرنك سويرسي  وقد يؤدي عدم الرد عىل اخملاطبات ا ىل شطب  00 200احلد ال دىن البالغ  رصيد احلساب اجلاري عن
 احلساب   الرصيد من

 قامئة الواثئق الرمسية املقبوةل

 شهادة تسجيل الرشكة

 مس تخرج التسجيل

 شهادة تأ سيس الرشكة

 مس تخرج تسجيل الرشنء

 مس تخرج من جسل املامني

 فةالتسجيل يف ويبة القمية املضا

فراد   صورة عن جواز السفر لل 

 قامئة رموز املعامالت

 رموز معامالت نظام مدريد

CE الامتس اس مترار الآاثر 
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CP وقف جزيئ 
CPR الامتس مواصةل ال جراءات 

EE  (40 3جتديد )القاعدة 
EN طلب دويل 
EX تعيني لحق 
LI نقاص  الامتس تدوين ا 

LLC الامتس تعديل ترخيص 
MT مس صاحب التسجيل ادلويل و/أ و عنوانهالامتس تغيري يف ا 

NLC الامتس تدوين ترخيص 
NT (اجلزء الثاين من الرمس الفردي )الياابن وكواب فقط 
OB  تعيني لحق انجت عن حتويل تعيني الاحتاد ال ورويبحتويل تعيني الاحتاد ال ورويب() 
RC جتديد تمكييل 
RE جتديد 
RI تصحيح 
TR الامتس تغيري يف امللكية 

 



دليل التسجيل الدولي 
للعالمات بناء على اتفاق 

مدريد وبروتوكول مدريد

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +41 22 338 91 11 الهاتف: 
+41 22 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي
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