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MM/LD/WG/16/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  6 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة السادسة الدورة
ىل  2جنيف، من   2018يوليو  6اإ

 الرئيس ملخص
متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل بعبارة اجمتع الفريق العامل املعين ابل  .1 تطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل  2"الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2018يوليو  6اإ

(، OAPIواكنت الأطراف املتعاقدة التالية يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) .2

ر، وأأنتيغوا وبربودا، وأأرمينيا، وأأسرتاليا، والمنسا، وبيالروس، والصني، وكولومبيا، وكرواتيا، وكواب، وامجلهورية واجلزائ

س تونيا، والاحتاد الأورويب، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وهنغاراي،  التش يكية، وادلامنرك، واإ

يران )مجهورية ندونيس يا، واإ يطاليا، والياابن، وكينيا، وليتوانيا، واملكس يك، واملغرب،  - والهند، واإ رسائيل، واإ الإسالمية(، واإ

وموزامبيق، ونيوزيلندا، والرنوجي، وعامن، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد 

س بانيا، والسودان، والسويد، و  سويرسا، واتيلند، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الرويس، وس نغافورة، وسلوفينيا، واإ

 (.55السابقة، وتركيا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، وأأوزبكس تان، وزمبابوي )
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ة مراقب: مكتب بنيلو�س للملكية الفكرية وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظمتني احلكوميتني ا�وليتني التاليتني بصف .4
)BOIP ومنظمة الت�ارة العاملية ((WTO) )2.( 

وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفة مراقب: امجلعية أ�مر�كية لقانون امللكية الفكرية  .5
)AIPLAلت�ارية ()، ومجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف جمال العالمات اECTA وامجلعية الفر�س�ية للمامرسني ،(

وامجلعية )، CITMAواملعهد املعمتد لو�ء العالمات الت�ارية ()، APRAMوالتصاممي ( الت�ارية جمال قانون العالمات يف
الناطقة  )، ومجعية املناطق السو�رسيةJTA)، وامجلعية اليا�نية للعالمات الت�ارية (JPAAاليا�نية لو�ء الرباءات (

)، والرابطة ا�ولية للعالمات CEIPI)، ومركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية (AROPI�لفر�س�ية للملكية الفكرية (
)، ومجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني JIPA)، وامجلعية اليا�نية للملكية الفكرية (INTAالت�ارية (

(MARQUES) )11.( 

MM/LD/WG/16/INF/1 Prov. 2.0Fيف الوثيقة  و�رد قامئة املشاركني .6

1 

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 افتتح املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، الس�يد فرا�سس غري، ا�ورة ورحب �ملشاركني. .7

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئَيب الرئيس 2البند 

انتخب الس�يد ستيفن �ازيل (نيوزيلندا) �ٕالجامع رئيسًا للفريق العامل، والس�يد جيوفري موشاي رامبا (�ينيا)  .8
 والس�يد بيدرو داميان ٔأالر�ون رومريو (املكس�يك) �ٕالجامع �ئبني للرئيس.

 وتولت الس�يدة دييب رونينغ �مة ٔأمني الفريق العامل. .9

 أ�عامل من �دول أ�عامل: اع�د �دول 3البند 

 ).MM/LD/WG/16/1(الوثيقة  10اعمتد الفريق العامل مرشوع �دول أ�عامل �س�تثناء البند  .10

 ؤأ�اط الفريق العامل �لامً �ع�د تقر�ر ا�ورة اخلامسة عرشة للفريق العامل ٕالكرتونيًا. .11

 من �دول أ�عامل: �س�تعاضة 4البند 

 .MM/LD/WG/16/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .12

 طلب الفريق العامل من أ�مانة ٕا�داد وثيقة �ديدة تناقَش ٕاّ�ن ا�ورة املقب�:و  .13

م بادئامل توضيح  "1"  �س�تعاضة مثل النطاق و�رخي رس�ن �س�تعاضة؛ اليت تنّظِ

                                         
1

 ستتاح القامئة ا�هنائية بأٔسامء املشاركني يف مرفق تقر�ر ا�ورة. 
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�شأٔن  بني اتفاق و�روتو�ول مدريد من الالحئة التنفيذية املشرتكة 21واقرتاح تعديالت �ىل القا�دة  "2"
للعالمات (املشار ٕا�هيا ف� ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"�روتو�ول مدريد") التسجيل ا�ويل 
 املبادئ. استنادًا ٕاىل ت�

 من �دول أ�عامل: التحويل 5البند 

 .MM/LD/WG/16/3 الوثيقة ٕاىل املناقشات استندت .14

طراف املتعاقدة املعي�نة، �ىل النحو يف ا�ٔ  التحويل ٕ�جراء املتعلقة �لتوصيات �لامً  العامل الفريق وأٔ�اط .15
، �ىل ٔأن �كون من املفهوم ٔأن ت� أ�طراف املتعاقدة �متتع MM/LD/WG/16/3من الوثيقة  9 املبّني يف الفقرة

 �حلرية يف فرض رمس �ىل ٕايداع طلب �مج عن التحويل.

 رأٔنواع �ديدة من العالمات وأٔساليب �ديدة للتصو�من �دول أ�عامل:  6البند 

 .MM/LD/WG/16/4 الوثيقة ٕاىل املناقشات استندت .16

 وا�متس الفريق العامل من أ�مانة ما ييل: .17

ٕاجراء دراسة اس�تقصائية بني ماكتب أ�طراف املتعاقدة يف �روتو�ول مدريد �شأٔن ٔأنواع العالمات  "1"
 املقب�؛ �الل دورتهؤأساليب التصو�ر املقبو�، وتقدمي نتاجئ ت� ا�راسة يف وثيقة ليناقشها الفريق العامل 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة، من  9 وٕا�داد وثيقة تُقّدم وصفًا للتغيريات املمكن ٕاد�الها �ىل القا�دة "2"
 ٔأ�ل استيعاب ٔأساليب تصو�ر �ديدة.

 �شأٔن ٕانقاصات التسجيالت ا�ولية يف ٕاطار نظام مدريدمن �دول أ�عامل: نتاجئ �س�تبيان  7البند 

 .MM/LD/WG/16/5امل �لتفصيل يف الوثيقة نظر الفريق الع .18

ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم وجود ٔأي ٕاجراء ٕاضايف ينبغي اختاذه �شأٔن هذا املوضوع �الل ا�ورة احلالية، وذكّر  .19
يف ٕاطار هذا البند يف ��  تقدمي اقرتا�اهتا �شأٔن العمل املقبل، ميكن للوفود لنظام ا�ا�يل العام للويبوبأٔنه معًال �

بند �مكييل �ىل مرشوع مضن احملّدد الفتتاح ا�ورة املقب�، وطلب ٕادرا�ا  �اوز شهرًا وا�دًا قبل التارخيتت ال
 أ�عامل. �دول

 اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتو�ول اتفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالماتمن �دول أ�عامل:  8البند 

 .MM/LD/WG/16/6 Rev. 2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .20

لربوتو�ول اتفاق مدريد �شأٔن الالحئة التنفيذية  اقرتاحؤأوىص الفريق العامل مجعية احتاد مدريد �ع�د  .21
، �لصيغة املعّد� من قبل الفريق العامل، و�ىل النحو املبّني يف مرفق هذه الوثيقة، التسجيل ا�ويل للعالمات

 النفاذ.�رخيًا �خولها �ّزي  2020 فربا�ر 1وبت�ديد 
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 من �دول أ�عامل: اقرتاح من وفد الصني واقرتاح من وفد �حتاد الرويس 10و 9البندان 

 ..MM/LD/WG/16/9 Revو MM/LD/WG/16/7 الوثيقتنياستندت املناقشات ٕاىل  .22

وا�متس الفريق العامل من أ�مانة ٕا�داد دراسة معّمقة عن ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل إالدراج احملمتل للغتني الصينية  .23
، لينظر MM/LD/WG/16/INF/2والروس�ية يف نظام مدريد، استنادًا ٕاىل املعلومات الواردة مس�بقًا يف الوثيقة 

 فهيا الفريق العامل �الل دورته املقب�.

 ول أ�عامل: مسائل أٔخرىمن �د 11البند 

 .MM/LD/WG/16/10قّدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوثيقة  .24

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 12البند 

 املعّد� ملرا�اة مدا�الت �دد من الوفود. �لصيغةوافق الفريق العامل �ىل ملخص الرئيس،  .25

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 13البند 

 .2018يوليو  6س ا�ورة يف اختمت الرئي .26

 ]ييل ذ� املرفق[
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ANNEX 
 املرفق

اقتراح الالئحة التنفيذية لبروتوكول اتفاق مدريد 
 للعالمات  بشأن التسجيل الدول

 املشرتكة الالحئة التنفيذية
 مدريداتفاق ربوتو�ول لبني اتفاق و 

 �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات

 )2020فربا�ر  1 2017نومفرب  1 (�فذة اعتبارًا من

 قامئة القوا�د

 ٔأحاكم �امة الفصل أ�ول: 
 ا�ترصات :1القا�دة 
 التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات اخلاضعة للربوتو�ول[حتذف] :(�نيا)1القا�دة 
 االتصال �ملكتب ا�ويل :2القا�دة 
 ا�متثيل ٔأمام املكتب ا�ويل :3القا�دة 
 حساب املهل :4القا�دة 
 تعطل �دمات ٕادارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة والتبليغات املرس� ٕالكرتونيا :5القا�دة 
 مواص� إالجراءات :(�نيا)5القا�دة 
 لغات العمل :6القا�دة 
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة :7القا�دة 

 الطلب ا�ويل الفصل الثاين: 
 تعدد املود�ني :8القا�دة 
 الرشوط املتعلقة �لطلب ا�ويل :9القا�دة 
 الرسوم املفروضة �ىل الطلب ا�ويل :10القا�دة 
 ا�الفات �الف ت� املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات ٔأو بياهنا :11القا�دة 
 ا�الفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات :12القا�دة 
 ا�الفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات :13 القا�دة

 التسجيل ا�ويل الفصل الثالث:
 �سجيل العالمة يف الس�ل ا�ويل :14القا�دة 
 �رخي التسجيل ا�ويل :15القا�دة 

 الوقائع اليت تطرٔأ �ىل أ�طراف املتعاقدة وتؤ�ر يف التسجيالت ا�ولية الفصل الرابع:
 )(ج) من الربوتو�ول2(5ر �لرفض املؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض بناء �ىل املادة ٕاماكنية إالخطا :16القا�دة 
 الرفض املؤقت :17القا�دة 
 ٕاخطارات الرفض املؤقت ا�الفة لٔ�صول :18القا�دة 
 الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد معّني  :(�نيا)18القا�دة 
 ف متعاقد معّني البت ا�هنايئ يف وضع العالمة يف طر  :(�لثا)18القا�دة 
 إالبطال �ى ٔأطراف متعاقدة معّينة :19القا�دة 
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 تقييد حق صاحب التسجيل ا�ويل يف الترصف فيه :20القا�دة 
 الرتاخيص :(�نيا)20القا�دة 
 �س�تعاضة عن �سجيل وطين ٔأو ٕاقلميي بتسجيل دويل :21القا�دة 
 وقائع ٔأخرى �شأٔن املطالبة �ٔ�قدمية :(�نيا)21القا�دة 

 وقف أٓ�ر الطلب أ�سايس والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس :22لقا�دة ا
 تقس�مي الطلبات أ�ساس�ية ٔأو التسجيالت املرتتبة �لهيا :23القا�دة 

 دجمها ٔأو التسجيالت أ�ساس�ية ٔأو
 ا�ويلتبليغات ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة املرس� من �الل املكتب  :(�نيا)23القا�دة 

 التعيينات الالحقة؛ التعديالت الفصل اخلامس:
 التعيينات الالحقة للتسجيل ا�ويل :24القا�دة 
 ال�س تدو�ن :25القا�دة 
 25ا�الفات يف ال�سات التدو�ن بناء �ىل القا�دة  :26القا�دة 
 ؛25التدو�ن وإالخطار ف� يتعلق �لقا�دة  :27القا�دة 

 ٔأو ٕانقاص يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل تغيري يف امللكيةإال�الن عن ٔأنه ال 
 �سجيل دويل تقس�مي :(�نيا)27القا�دة 
 دمج التسجيالت ا�ولية :(�لثا)27القا�دة 
 التصويبات يف الس�ل ا�ويل :28القا�دة 

 الت�ديدات الفصل السادس:
 إالخطارات �ري الرمسية �نقضاء مدة امحلاية :29القا�دة 
 لت�ديدتفاصيل ا :30القا�دة 
 تدو�ن الت�ديد؛ إالخطارات والشهادات :31القا�دة 

 اجلريدة وقا�دة البيا�ت الفصل السابع: 
 اجلريدة :32القا�دة 
 قا�دة البيا�ت إاللكرتونية :33القا�دة 

 الرسوم الفصل الثامن:
 مبالغ الرسوم و�سديدها :34القا�دة 
 مع� �سديد الرسوم :35القا�دة 
 إالعفاء من الرسوم : 36القا�دة 
 توزيع الرسوم إالضافية والرسوم التمكيلية :37القا�دة 
 تدو�ن مبلغ الرسوم الفردية حلساب أ�طراف املتعاقدة املعنية :38القا�دة 

 ٔأحاكم متنو�ة الفصل التاسع:
 اس�مترار أٓ�ر التسجيالت ا�ولية يف بعض الب�ان اخللف :39القا�دة 
 ا�خول �زي التنفيذ؛ ٔأحاكم انتقالية :40القا�دة 
 التعل�ت إالدارية :41القا�دة 
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 الفصل أ�ول
 أٔحاكم �امة

 1القا�دة 
 ا�ترصات

 ٔ�غراض تطبيق هذه الالحئة التنفيذية، يقصد �ملصطل�ات التالية ا��ر ما ييل:

، واملنقح يف 1891ل ٔأ�ري 14االتفاق: اتفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات، املؤرخ يف  "1"
 ؛1979سبمترب  28، واملعدل يف 1967يوليو  14اس�توكهومل يف 

يونيو  27الربوتو�ول: �روتو�ول اتفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات، املعمتد يف مدريد يف  "2"
 ؛1989

  الربوتو�ول؛لك دو� ٔأو منظمة دولية حكومية طرف يفلك ب� طرف يف االتفاق ٔأو الطرف املتعاقد:  "3"
 ا�و� املتعاقدة: لك طرف متعاقد �كون دو�؛ "4"
 املنظمة املتعاقدة: لك طرف متعاقد �كون منظمة دولية حكومية؛ "5"
 التسجيل ا�ويل: �سجيل �المة ما بناء �ىل االتفاق ٔأو الربوتو�ول ٔأو لكهيام حسب أ�حوال؛ "6"
ٔأو لكهيام حسب  الربوتو�ول االتفاق ٔأو ا�ويل: طلب التسجيل ا�ويل املودع بناء �ىل الطلب "7"

 ؛أ�حوال
ئه مكتب:[حتذف] "8"  الطلب ا�ويل ا�ي خيضع لالتفاق و�ده: الطلب ا�ويل ا�ي �كون مكتب َمنش�َ

 دو� تلزتم �التفاق وليس �لربوتو�ول، -
والربوتو�ول، ٕاذا اكنت ا�ول فقط معّينة يف الطلب ا�ويل ولك ٔأو دو� تلزتم �لك من االتفاق  -

 ا�ول املعّينة ملزتمة �التفاق وليس �لربوتو�ول؛
الطلب ا�ويل ا�ي خيضع للربوتو�ول و�ده: الطلب ا�ويل ا�ي �كون مكتب منش�ئه [حتذف] "9"

 مكتب:
 دو� تلزتم �لربوتو�ول وليس �التفاق، -
 ،ٔأو منظمة متعاقدة -
ٔأو دو� تلزتم �لك من االتفاق والربوتو�ول ٕاذا اكن الطلب ا�ويل ال يتضمن تعيني ٔأية دو�  -

 تلزتم �التفاق وليس �لربوتو�ول؛
الطلب ا�ويل ا�ي خيضع للك من االتفاق والربوتو�ول: الطلب ا�ويل ا�ي �كون مكتب [حتذف] "10"

ئه مكتب دو� تلزتم �لك من االتفاق والرب   وتو�ول، و�ستند ٕاىل �سجيل، ويتضمن تعيني:َمنش�َ
 دو� �ىل أ�قل تلزتم �التفاق وليس �لربوتو�ول، -
ودو� �ىل أ�قل تلزتم �لربوتو�ول، سواء اكنت هذه ا�و� تلزتم ٔأو ال تلزتم �التفاق ٔأيضا، ٔأو  -

 منظمة متعاقدة �ىل أ�قل؛
 ا�ي يوَدع الطلب ا�ويل �مسه؛ املودع: الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي "11"
الشخص املعنوي: الرشكة ٔأو امجلعية ٔأو لك مجمو�ة ٔأو منظمة ٔأخرى يؤهل لها، بناء �ىل القانون ا�ي  "12"

 ينطبق �لهيا، ٔأن �كتسب احلقوق وتتحمل �لزتامات ومتثُل ٔأمام القضاء؛
ف متعاقد، وميثل ٔأساس الطلب أ�سايس: طلب �سجيل �المة �كون قد ٔأودع �ى مكتب طر  "13"

 الطلب ا�ويل لتسجيل هذه العالمة؛
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التسجيل أ�سايس: �سجيل �المة �كون قد ٔأجراه مكتب طرف متعاقد، وميثل ٔأساس الطلب  "14"
 ا�ويل لتسجيل هذه العالمة؛

) من 2ٔأو ( )1(�لثًا)(3يف املادة  التعيني: طلب متديد امحلاية ("متديد احلدود إالقلميية") املشار ٕاليه "15"
؛ ويقصد هبذا املصطلح ٔأيضًا ا�متديد املدّون يف حسب أ�حوال ) من الربوتو�ول2) ٔأو (1(�لثًا)(3يف املادة  االتفاق ٔأو

 الس�ل ا�ويل؛
 الطرف املتعاقد املعّني: لك طرف متعاقد طلب � متديد امحلاية ("متديد احلدود إالقلميية") املشار ٕاليه "16"

، ٔأو �كون هذا حسب أ�حوال ) من الربوتو�ول2) ٔأو (1(�لثا)(3يف املادة  ) من االتفاق، ٔأو2) ٔأو (1ا)((�لث3يف املادة 
 ا�متديد قد دّون لصاحله يف الس�ل ا�ويل؛

الطرف املتعاقد املعّني بناء �ىل االتفاق: لك طرف متعاقد �كون متديد امحلاية � ("متديد [حتذف] "17"
 ) من االتفاق؛2) ٔأو (1(�لثا)(3لب بناء �ىل املادة احلدود إالقلميية") قد طُ 

الطرف املتعاقد املعّني بناء �ىل الربوتو�ول: لك طرف متعاقد �كون متديد امحلاية � ("متديد [حتذف] "18"
 ) من الربوتو�ول؛2) ٔأو (1(�لثا)(3احلدود إالقلميية") قد ُطلب بناء �ىل املادة 

من االتفاق ٔأو املادة  )1(5دره مكتب طرف متعاقد معّني وفقًا للامدة ٕاخطار �رفض مؤقت: ٕا�الن يص "19"
 من الربوتو�ول؛ )1(5

إالبطال: لك قرار تت�ذه السلطة ا�تصة (سواء اكنت ٕادارية ٔأو قضائية) �ى طرف متعاقد  (�نيا)"19"
ىل لك السلع ٔأو اخلدمات املشمو� معّني ٕ�بطال أٓ�ر �سجيل دويل ٔأو ٕالغاهئا يف ٔأرايض ذ� الطرف املتعاقد �لنس�بة إ 

 بتعيني الطرف املتعاقد املذ�ور ٔأو بعضها؛
 ؛32اجلريدة: اجلريدة ا�ورية املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "20"
صاحب التسجيل ا�ويل: الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي ا�ي يدّون التسجيل ا�ويل �مسه يف  "21"
 الس�ل ا�ويل؛

للعنارص التصو�رية: التصنيف املوضوع بناء �ىل اتفاق فيينا ا�ي وضع مبوجبه التصنيف ا�ويل  "22"
 ؛1973 يونيو 12تصنيف دويل للعنارص التصو�رية للعالمات، واملؤرخ يف 

التصنيف ا�ويل للسلع واخلدمات: التصنيف املوضوع بناء �ىل اتفاق نيس �شأٔن التصنيف ا�ويل  "23"
، ويف 1967يوليو  14، واملنقح يف اس�توكهومل يف 1957يونيو  15العالمات، واملؤرخ يف للسلع واخلدمات ٔ�غراض �سجيل 

 ؛1977مايو  13جنيف يف 
الس�ل ا�ويل: ا�مو�ة الرمسية للبيا�ت املتعلقة �لتسجيالت ا�ولية، اليت حيتفظ هبا املكتب  "24"

التنفيذية بتدو�هنا، ٔأً� اكن شلك ا��امة اليت حتفظ �لهيا الربوتو�ول ٔأو هذه الالحئة االتفاق ٔأو ا�ويل، ويقيض ٔأو �سمح 
 هذه البيا�ت؛

يف املادة  املكتب: مكتب الطرف املتعاقد امللكف بتسجيل العالمات، ٔأو املكتب املشرتك املشار ٕاليه "25"
 ؛، ٔأو يف لكتهيام حسب أ�حوال(رابعًا) من الربوتو�ول9يف املادة  (رابعا) من االتفاق ٔأو9

مكتب املنشأٔ املعّرف يف املادة ) من االتفاق، ٔأو 3(1مكتب ب� املنشأٔ املعّرف يف املادة مكتب املنشأٔ:  "26"
 ؛ٔأو يف لكتهيام حسب أ�حوال ،) من الربوتو�ول2(2

 الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل: (�نيا)"26"
 الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه مكتب املنشأٔ، -
ٔأو الطرف املتعاقد ٔأو ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة ا�ي �س�تويف �شأٔنه صاحب التسجيل ا�ويل  -

من الربوتو�ول، ٕاذا مت تدو�ن تغيري يف امللكية ٔأو يف  2املادة من االتفاق ٔأو  2) و2(1املادتني الرشوط املنصوص �لهيا يف 
 �ا� �الفة ا�ول؛
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ضعها املكتب ا�ويل، ٔأو ٔأي اس��رة ٔأخرى تتضمن احملتو�ت ذاهتا �س��رة الرمسية: �س��رة اليت ي  "27"
 و�كون �لشلك ذاته؛

 الرمس املقّرر: الرمس احملدد يف �دول الرسوم؛ "28"
 املد�ر العام: املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "29"
 ا�ويل: املكتب ا�ويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ املكتب "30"
 .41التعل�ت إالدارية: التعل�ت إالدارية املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "31"

 (�نيا)1القا�دة 
 التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات اخلاضعة للربوتو�ول[حتذف]

ف املتعاقد �اضعا لالتفاق ٔأو للربوتو�ول �سحب ٕاذا اكن �كون تعيني الطر   [املبدٔأ العام و�س�تثناءات] )1(
 الطرف املتعاقد معّينا بناء �ىل االتفاق ٔأو بناء �ىل الربوتو�ول. ولكن،

يف �ال وقف تطبيق االتفاق يف العالقات بني الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ا�ويل  "1"
بتسجيل دويل، فٕان تعيني ذ� الطرف املتعاقد الثاين يصبح �اضعا وطرف متعاقد �كون تعيينه �اضعا لالتفاق، ف� يتعلق 

للربوتو�ول اعتبارا من �رخي وقف تطبيق االتفاق، رشيطة ٔأن �كون لك من الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ا�ويل 
 والطرف املتعاقد املعني� طرفني يف الربوتو�ول يف ذ� التارخي،

يف العالقات بني الطرف املتعاقد لصاحب التسجيل ا�ويل  ويف �ال وقف تطبيق الربوتو�ول "2"
وطرف متعاقد �كون تعيينه �اضعا للربوتو�ول، ف� يتعلق بتسجيل دويل، فٕان تعيني ذ� الطرف املتعاقد الثاين يصبح 

تسجيل �اضعا لالتفاق اعتبارا من �رخي وقف تطبيق الربوتو�ول، رشيطة ٔأن �كون لك من الطرف املتعاقد لصاحب ال 
 ا�ويل والطرف املتعاقد املعني� طرفني يف االتفاق يف ذ� التارخي.

 �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل بياً� عن املعاهدة اليت خيضع لها لك تعيني.  [التدو�ن] )2(

 2القا�دة 
 االتصال �ملكتب ا�ويل

 حمدد يف التعل�ت إالدارية. �رسل التبليغات املوّ�ة ٕاىل املكتب ا�ويل حسب ما هو

 3القا�دة 
 ا�متثيل ٔأمام املكتب ا�ويل

جيوز للمودع ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأن �كون � و�يل �ى املكتب   (ٔأ)  [الو�يل؛ �دد الو�ء] )1(
 ا�ويل.

 ال جيوز ٔأن �كون للمودع ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل سوى و�يل وا�د. وٕاذا ورد �دة و�ء يف (ب)
 عقد التو�يل، فٕان الو�يل الوارد امسه ٔأوًال يف هذا العقد يعترب و�ده الو�يل ويدّون امسه هبذه الصفة.

ٕاذا ٔأبلغ للمكتب ا�ويل ٔأن الو�يل هو مكتب حماماة ٔأو مكتب استشاري لو�ء الرباءات ٔأو  (ج)
 العالمات، فٕان هذا املكتب أ��ري يعترب �و�يل وا�د.
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جيوز تعيني ٔأي و�يل يف الطلب ا�ويل ٔأو يف تعيني الحق ٔأو يف ٔأي طلب مشار ٕاليه   ٔأ)(  [تعيني الو�يل] )2(
 .25يف القا�دة 

تعيني الو�يل ٔأيضًا يف تبليغ منفصل يتعلق بطلب وا�د ٔأو ٔأكرث من الطلبات ا�ولية احملددة، ٔأو  جيوز (ب)
بتسجيل وا�د ٔأو ٔأكرث من التسجيالت ا�ولية احملددة للمودع نفسه ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل نفسه. وجيب ٔأن يقدم 

 هذا التبليغ للمكتب ا�ويل:

 �ويل ٔأو الو�يل املعّني،مبعرفة املودع ٔأو صاحب التسجيل ا "1"
 ا�ويل. ٔأو مبعرفة مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل "2"

م عن طريقه  التبليغ. وجيب ٔأن يوقع التبليغ املوِدع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل، ٔأو املكتب ا�ي قُّدِ

) خمالف 2لو�يل بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن تعيني ا  (أٔ)  [التعيني ا�الف لٔ�صول] )3(
لٔ�صول، وجب �ليه ٔأن يبلغ ذ� للمودع ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل، وللو�يل املفرتض، وللمكتب ا�ي ٔأرسل ٔأو نقل 

 عقد التو�يل.

 ٔأو صاحب التسجيل ا�ويلنفسه �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل لك التبليغات املعنية ٕاىل املودع  (ب)
 ) ليست مس�توفاة.2، ما دامت الرشوط املطبقة بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (الو�يل املفرتضوليس ٕاىل  نفسه

ٕاذا تبّني للمكتب ا�ويل ٔأن تعيني الو�يل �س�تويف   (ٔأ)  [تدو�ن تعيني و�يل وتبليغه؛ �رخي نفاذ تعيني الو�يل] )4(
ع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل ميث� و�يل، ويدّون ٔأيضًا الرشوط احملددة، وجب �ليه ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل ٔأن املود

امس الو�يل وعنوانه. ويف هذه احلا�، �كون �رخي نفاذ تعيني الو�يل هو التارخي ا�ي �سمل فيه املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل، 
 ٔأو التعيني الالحق، ٔأو الطلب ٔأو التبليغ املنفصل ا�ي يعّني فيه الو�يل.

ويل ٔأن يبلغ التدو�ن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) للمودع ٔأو صاحب التسجيل �ىل املكتب ا� (ب)
ا�ويل و، يف احلا� أ��رية، ملاكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة، فضال عن الو�يل. وٕاذا ٔأجري تعيني الو�يل يف تبليغ منفصل 

 املكتب. عن طريق مكتب، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأيضًا ٔأن يبلغ التدو�ن لهذا

)(ٔأ) حمل توقيع 4حيل توقيع الو�يل املدّون بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل تعيني و�يل] )5(
 املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل، ما مل تنص هذه الالحئة التنفيذية رصا�ة �ىل �الف ذ�.

وة ٔأو ٕاخطار ٔأو ٔأي تبليغ أٓخر ٕاىل املودع ما مل �س�توجب هذه الالحئة التنفيذية رصا�ة ٕارسال ٔأية دع (ب)
)(أٔ) لك 4ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل وٕاىل الو�يل، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل ٕاىل الو�يل املدّون بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (

دعوة ٔأو ٕاخطار ٔأو ٔأي تبليغ أٓخر اكن من الواجب ٔأن �رسل ٕاىل املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل، يف غياب الو�يل. 
يرتتب �ىل لك دعوة ٔأو ٕاخطار ٔأو ٔأي تبليغ أٓخر �رسل هبذا الشلك ٕاىل الو�يل املذ�ور ا�ٓ�ر ذاهتا كام لو اكن قد ٔأرسل ٕاىل و 

 املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل.

)(ٔأ) ٕاىل املكتب ا�ويل ا�ٓ�ر ذاهتا 4يرتتب �ىل لك تبليغ �رس� الو�يل املدّون بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة ( (ج)
 اكن قد ٔأرسل ٕاليه من املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل.كام لو 
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)(أٔ)، ٕاذا 4�شطب لك تدو�ن جيرى بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [شطب التدو�ن؛ �رخي نفاذ الشطب] )6(
املكتب ا�ويل التدو�ن تلقائيًا،  اكن الشطب ملمتَسًا يف تبليغ وقعه املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو الو�يل. و�شطب

 ٕاذا �ّني و�يل �ديد، ٔأو ٕاذا دّون تغيري يف امللكية ومل يعّني صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد و�يًال �.

مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ج)، يصبح الشطب �فذًا يف التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل  (ب)
 التبليغ املالمئ.

 ي الشطب بناء �ىل ال�س الو�يل، فٕانه يصبح �فذًا يف ٔأس�بق التارخيني التاليني:ٕاذا ٔأجر  (ج)

 التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل تبليغًا يعّني فيه و�يل �ديد؛ "1"
التارخي ا�ي تنقيض فيه فرتة شهر�ن اعتبارًا من �سمل التبليغ ا�ي يلمتس فيه الو�يل شطب  "2"

 التدو�ن.

)(ب) ٕاىل املودع ٔأو 5نفاذ الشطب، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل لك التبليغات املشار ٕا�هيا يف الفقرة (وحىت �رخي 
 صاحب التسجيل ا�ويل وٕاىل الو�يل.

ٕاذا �سمل املكتب ا�ويل ال�سًا �لشطب من الو�يل، وجب �ليه ٔأن خيطر بذ� املودع ٔأو صاحب  (د)
ن لك التبليغات اليت ٔأرسلها ٕاىل الو�يل، ٔأو اليت �سلمها من الو�يل، �الل التسجيل ا�ويل، و�رفق �ٕالخطار صورة ع

 أ�شهر الس�تة السابقة لتارخي إالخطار.

فور معرفة �رخي نفاذ الشطب، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ الشطب و�رخي نفاذه للو�يل ا�ي شطب  (ه)
 ي �ّني الو�يل عن طريقه.تدوينه، وللمودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل، وكذ� للمكتب ا�

تُبلّغ �االت الشطب اليت ُجترى بناء �ىل طلب صاحب التسجيل ٔأو و�ي� ٔأيضا ملاكتب أ�طراف  (و)
 املتعاقدة املعينة.

 4القا�دة 
 حساب املهل

تنقيض لك �� حمسوبة �لس�نوات، يف الس�نة التالية الواجب ٔأ�ذها يف  [املهل احملسوبة �لس�نوات]  )1(
فربا�ر، واكن شهر  29احلس�بان، ويف الشهر ذاته واليوم ذاته ال��ن يبدٔأ فهيام حساب امله�. ولكن، ٕاذا وقع احلدث يف 

 فربا�ر. 28يف  ، فٕان امله� تنقيض28فربا�ر يف الس�نة التالية الواجب ٔأ�ذها يف احلس�بان ينهتيي يف يوم 

تنقيض لك �� حمسوبة �ٔ�شهر، يف الشهر التايل الواجب ٔأ�ذه يف احلس�بان، ويف   [املهل احملسوبة �ٔ�شهر] )2(
اليوم ذاته ا�ي يبدٔأ فيه حساب امله�. ولكن، ٕاذا مل �كن يف الشهر التايل الواجب ٔأ�ذه يف احلس�بان يوم مطابق لهذا 

 ليوم أ��ري من هذا الشهر.العدد، فٕان امله� تنقيض يف ا

تبدٔأ لك �� حمسوبة �ٔ��م يف اليوم التايل ا�ي يقع فيه احلدث، وتنقيض بناء �ىل   [املهل احملسوبة �ٔ��م] )3(
 ذ�.
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ٕاذا اكنت امله� تنقيض يف   [انقضاء امله� يف يوم ال �كون املكتب ا�ويل ٔأو ٔأي مكتب مفتو�ًا فيه للجمهور] )4(
ون املكتب ا�ويل ٔأو املكتب املعين مفتو�ًا فيه للجمهور، فٕاهنا تنقيض يف اليوم أ�ول التايل ا�ي يفتح فيه املكتب يوم ال �ك

 ).3) ٕاىل (1ا�ويل ٔأو املكتب املعين ٔأبوابه للجمهور، �لرمغ من ٔأحاكم الفقرات من (

ا�ويل ٔأي ��، جيب ٔأن يبني �رخي انقضاء  يف لك احلاالت اليت يبلغ فهيا املكتب  [بيان �رخي انقضاء املهل] )5(
 ).3) ٕاىل (1هذه امله� وفقًا ٔ�حاكم الفقرات من (

 5القا�دة 
 تعطل �دمات ٕادارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة

 والتبليغات املرس� ٕالكرتونيا

حملددة ٕالرسال تبليغ ٕاذا مل يتقيد أٔي طرف معين �مله� ا  [التبليغات املرس� عن طريق ٕادارات الربيد] )1(
 للمكتب ا�ويل عن طريق ٕادارات الربيد، فٕانه يعذر عن تأٔخره ٕاذا �رهن �شلك ُمرٍض للمكتب ا�ويل ٔأن:

التبليغ ٔأرسل قبل انقضاء امله� خبمسة ٔأ�م �ىل أ�قل، ٔأو بعد اس�تئناف �دمات ٕادارة الربيد  "1"
عرشة السابقة لتارخي انقضاء امله� �سبب حرب ٔأو ثورة ٔأو اضطرا�ت خبمسة ٔأ�م �ىل ا�ٔكرث يف �ا� توقفها �الل أ��م ال 

 دا�لية ٔأو ٕارضاب ٔأو اكرثة طبيعية ٔأو ٔ�ية أٔس�باب مماث� ٔأخرى،
التبليغ ٔأرسل يف مظروف مس�ل عن طريق ٕادارة الربيد، ٔأو البيا�ت املتعلقة ٕ�رسال التبليغ  "2"

 جسلهتا ٕادارة الربيد وقت إالرسال،
ٔأرسل يف فئة من الربيد تصل ٕاىل املكتب ا�ويل بعد يومني من ٕارسالها �ادة، ٔأو ٔأرسل التبليغ  "3"

 �لربيد اجلوي، يف احلاالت اليت ال تصل فهيا لك فئات الربيد ٕاىل املكتب ا�ويل بعد يومني من ٕارسالها �ادة.

ٕاذا مل يتقيد ٔأي طرف معين �مله� احملددة ٕالرسال   [التبليغات املرس� عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة] )2(
 التبليغ للمكتب ا�ويل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة، فٕانه يعذر عن تأٔخره ٕاذا �رهن �شلك ُمرٍض للمكتب ا�ويل ٔأن:

التبليغ ٔأرسل قبل انقضاء امله� خبمسة ٔأ�م �ىل أ�قل، ٔأو بعد اس�تئناف �دمات مؤسسة  "1"
خبمسة ٔأ�م �ىل ا�ٔكرث يف �ا� توقفها �الل أ��م العرشة السابقة لتارخي انقضاء امله� �سبب حرب ٔأو ثورة ٔأو  الربيد اخلاصة

 اضطرا�ت دا�لية ٔأو ٕارضاب ٔأو اكرثة طبيعية ٔأو ٔ�ية ٔأس�باب مماث� ٔأخرى،
 إالرسال. البيا�ت املتعلقة ٕ�رسال التبليغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة وقت "2"

ٕاذا مل يتقيد ٔأي طرف معين �مله� احملددة ٕالرسال تبليغ للمكتب ا�ويل مو�ه   [التبليغات املرس� ٕالكرتونيا] )3(
�لوسائل إاللكرتونية، فٕانه يعذر عن تأٔخره ٕاذا �رهن �شلك ُمرٍض للمكتب ا�ويل ٔأن امله� مل �ُراع �سبب عطل يف التواصل 

يب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس�تثنائية �ار�ة عن س�يطرة إاللكرتوين مع املكتب ا�ويل، ٔأو عطل يص 
 الطرف املعين، ؤأن التبليغ ٔأرسل �لفعل بعد اس�تئناف �دمات التواصل إاللكرتوين خبمسة ٔأ�م �ىل ا�ٔكرث.

 املكتب ال يقبل العذر عن �دم التقيد بأٔية �� بناء �ىل ٔأحاكم هذه القا�دة، ما مل يتسمل  [�دود العذر] )4(
) والتبليغ ٔأو، حسب �قتضاء، �س�ة طبق أ�صل عنه بعد انقضاء 3) ٔأو (2) ٔأو (1ا�ويل الربهان املشار ٕاليه يف الفقرة (

 امله� �س�تة ٔأشهر �ىل ا�ٔكرث.

 الحقًا بعد �� الشهر�ن ٕاذا �سمل املكتب ا�ويل طلبًا دوليًا ٔأو تعييناً   [الطلب ا�ويل والتعيني الالحق] )5(
)(ب)، ؤأوحض املكتب املعين ٔأن التأٔخر 6(24) من الربوتو�ول والقا�دة 4(3املادة ) من االتفاق، و 4(3املادة املشار ٕا�هيا يف 
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) والفقرة 3) ٔأو (2) ٔأو (1)، فٕان ٔأحاكم الفقرة (3) ٔأو (2) ٔأو (1يف �س�تالم �رجع ٕاىل الظروف املشار ٕا�هيا يف الفقرة (
 تطبق. )4(

 (�نيا)5القا�دة 
 مواص� إالجراءات

يف �ال مل ميتثل املودع ٔأو صاحب التسجيل ٔ�ي من املهل احملددة ٔأو املشار ٕا�هيا يف   (أٔ) [ال�س] )1(
)، واصل املكتب ا�ويل، رمغ 1(39"،و3)(ج)"3(34)، و2(26)(ب)، و5(24)، و2((�نيا)20)، و3) و(2(11 القوا�د

 :ييل ق، ٔأو ا�فع، ٔأو �ل�س املعين، ٕاذا مت ماذ�، معاجلة الطلب ا�ويل، ٔأو التعيني الالح

 توجيه ال�ٍس بذ� ٕاىل املكتب ا�ويل حيمل توقيع املودع ٔأو صاحب التسجيل و�كون يف �س��رة الرمسية؛ "1"

واس�تالم �ل�س و�سديد الرسوم احملددة يف �دول الرسوم، واستيفاء لك الرشوط، مع �ل�س، اليت  "2"
 ا امله� املعنية يف غضون شهر�ن من �رخي انقضاء ت� امله� الزمنية.تطبق �لهي

" من الفقرة الفرعية (ٔأ) ال يعترب 2" و"1�ل�س ا�ي ال �س�تويف الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرتني " (ب)
 ال�سا، وجيب ٕابالغ املودع ٔأو صاحب التسجيل بذ�.

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون ٔأي مواص� لٕالجراءات يف الس�ل  ا][تدو�ن مواص� إالجراءات وإالخطار هب )2(
 ا�ويل و�رسل ٕاخطارًا بذ� ٕاىل املودع ٔأو صاحب التسجيل.

 6القا�دة 
 لغات العمل

جيب حتر�ر الطلب ا�ويل �ٕالس�بانية ٔأو إالنلكزيية ٔأو الفر�س�ية حسب ما يقرره مكتب   [الطلب ا�ويل] )1(
 املنشأٔ، �لامً بأٔنه جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأن خيّري املود�ني بني إالس�بانية وإالنلكزيية والفر�س�ية.

تعلق بطلب دويل )، لك تبليغ ي 3" و(5)"2(17مع مرا�اة ٔأحاكم القا�دة   [التبليغات �الف الطلب ا�ويل] )2(
 ٔأو بتسجيل دويل، جيب ٔأن حيّرر:

�ٕالس�بانية ٔأو إالنلكزيية ٔأو الفر�س�ية، ٕاذا ٔأرسل املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو ٔأي  "1"
 مكتب هذا التبليغ ٕاىل املكتب ا�ويل؛

ل )، ٕاذا متثل التبليغ يف إال�الن عن النية �ىل اس�تعام2(7�للغة املطبقة بناء �ىل القا�دة  "2"
 "؛1)(ب)"3(24)(و)، ٔأو املرفقة �لتعيني الالحق بناء �ىل القا�دة 5(9العالمة املرفقة �لطلب ا�ويل بناء �ىل القا�دة 

�للغة اليت حّرر هبا الطلب ا�ويل، ٕاذا اكن التبليغ ٕاخطارًا ٔأرس� املكتب ا�ويل ٕاىل مكتب  "3"
أٔن لك ٕاخطار من ذ� القبيل جيب ٔأن �كون حمّررًا �ٕالس�بانية ٔأو أٔن ما، ما مل �كن هذا املكتب قد ٔأخطر املكتب ا�ويل ب

�كون حمّررًا �ٕالنلكزيية ٔأو ٔأن �كون حمّررًا �لفر�س�ية. وٕاذا اكن إالخطار املرسل من املكتب ا�ويل يتعلق بتدو�ن �سجيل 
 ا�ويل املعين؛ دويل يف الس�ل ا�ويل، فٕانه جيب ٔأن يوحض اللغة اليت �سمل هبا املكتب ا�ويل الطلب

�للغة اليت حرر هبا الطلب ا�ويل، ٕاذا اكن التبليغ ٕاخطارًا ٔأرس� املكتب ا�ويل ٕاىل املودع ٔأو  "4"
ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل، ما مل يوحض هذا املودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل ٔأنه �رغب يف �سمل لك هذه إالخطارات 

 مها �لفر�س�ية.�ٕالس�بانية ٔأو �سلّمها �ٕالنلكزيية ٔأو �سلّ 
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جيب ٔأن حيّرر التدو�ن يف الس�ل ا�ويل و�رش التسجيل ا�ويل ولك البيا�ت   (أٔ)  [التدو�ن والنرش] )3(
الواجب ٔأن تدّون وتنرش يف اجلريدة، بناء �ىل هذه الالحئة التنفيذية، ف� يتعلق �لتسجيل ا�ويل، �ٕالس�بانية وإالنلكزيية 

 د تدو�ن التسجيل ا�ويل و�رشه اللغة اليت �سمل هبا املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل.والفر�س�ية. وجيب ٔأن توحض عن

ٔأّول ف� يتعلق بتسجيل دويل ّمت �رشه، بناء �ىل صيغ سابقة لهذه القا�دة،  ٕاذا ٔأجري تعيني الحق (ب)
�لفر�س�ية فقط ٔأو �ٕالنلكزيية والفر�س�ية فقط، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن ينرش التسجيل ا�ويل ٕاما �ٕالس�بانية 

�ٕالنلكزيية والفر�س�ية، حسب احلال،  وإالنلكزيية ويعيد �رشه �لفر�س�ية ٔأو ٔأن ينرش التسجيل ا�ويل �ٕالس�بانية ويعيد �رشه
فضًال عن �رش التعيني الالحق يف اجلريدة. ويتعني تدو�ن ذ� التعيني الالحق يف الس�ل ا�ويل �ٕالس�بانية وإالنلكزيية 

 والفر�س�ية.

يعد املكتب ا�ويل الرتجامت الرضورية ٔ�غراض إالخطارات اليت جترى بناء �ىل الفقرة   (ٔأ)  [الرتمجة] )4(
). وجيوز للمودع ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل، حسب 3"، ؤ�غراض التدو�ن والنرش بناء �ىل الفقرة (4" و"3)"2(

احلال، ٔأن �رفق �لطلب ا�ويل، ٔأو �ل�س تدو�ن تعيني الحق ٔأو تعديل، مرشوع �رمجة للك نص يتضمنه الطلب ا�ويل 
قرت�ة ليست حصي�ة، وجب �ليه ٔأن يصححها بعدما يدعو املودع ٔأو ٔأو �ل�س. وٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن الرتمجة امل

 صاحب التسجيل ا�ويل ٕاىل تقدمي مالحظاته �ىل التصويبات املقرت�ة �الل شهر من �رخي ا�عوة.

�لرمغ من ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ٔأ)، ال يرتمج املكتب ا�ويل العالمة. وٕاذا قدم املودع ٔأو صاحب  (ب)
)(ج)، �رمجة وا�دة ٔأو ٔأكرث للعالمة، فٕانه ال يتعني 3(24" ٔأو القا�دة 3)(ب)"4(9، وفقًا ٔ�حاكم القا�دة التسجيل ا�ويل

 �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يتحقق من حصة هذه الرتمجة ٔأو الرتجامت.

 7القا�دة 
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة

 [حتذف] )1(

، بناء �ىل الربوتو�ول د، بصفته طرفًا متعاقدًا معيناً ٕاذا طالب طرف متعاق  [النية �ىل اس�تعامل العالمة] )2(
ٕ��الن النية �ىل اس�تعامل العالمة، وجب �ليه ٔأن خيطر املد�ر العام مبطالبته. وٕاذا طالب هذا الطرف املتعاقد بأٔن يوقع 

يُذ�ر هذا الطلب ، ويعد إال�الن �ىل اس��رة رمسية منفص� �رفق �لطلب ا�ويل، وجب ٔأن خشصيا نفسه إال�الن املودع
يف إالخطار وحيدد فيه �لضبط نص إال�الن املطلوب. وٕاذا طالب الطرف املتعاقد بأٔن حيرر إال�الن �ٕالس�بانية ٔأو إالنلكزيية 

 ٔأو الفر�س�ية، وجب ٔأن حتدد يف إالخطار اللغة املطلوبة.

املتعاقد، عند ٕايداع وثيقة ) جيوز ٔأن جيريه الطرف 2لك ٕاخطار مشار ٕاليه يف الفقرة (  (ٔأ)  [إالخطار] )3(
تصديقه �ىل الربوتو�ول ٔأو وثيقة قبو� للربوتو�ول ٔأو وثيقة موافقته �ىل الربوتو�ول ٔأو وثيقة انضاممه ٕاىل الربوتو�ول. ويف هذه 

خطار احلا�، يصبح إالخطار �فذًا يف �رخي رس�ن الربوتو�ول �ىل الطرف املتعاقد ا�ي و�ه إالخطار. وجيوز توجيه هذا االٕ 
يف وقت الحق ٔأيضًا. ويف هذه احلا�، يصبح إالخطار �فذًا بعدما يتسلمه املد�ر العام بثالثة ٔأشهر، ٔأو يف ٔأي �رخي الحق 
يذ�ر فيه، �لنس�بة ٕاىل التسجيالت ا�ولية اليت �كون �رخيها هو التارخي ذاته ا�ي يصبح فيه إالخطار �فذًا ٔأو �رخي الحق 

 .لتارخي نفاذ إالخطار

) يف ٔأي وقت. وجيب ٕارسال إالشعار 2جيوز حسب لك ٕاخطار جيرى بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة ( (ب)
�لسحب ٕاىل املد�ر العام. ويصبح السحب �فذًا يف التارخي ا�ي يتسمل فيه املد�ر العام إالشعار �لسحب، ٔأو يف ٔأي �رخي 

 الحق حيدد يف هذا إالشعار.
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 الفصل الثاين
 الطلب ا�ويل

 8دة القا�
 تعدد املود�ني

  [تقدمي طلب خيضع لالتفاق و�ده ٔأو خيضع للك من االتفاق والربوتو�ول من �انب �دة مود�ني][حتذف] )1(
جيوز لعدة مود�ني ٔأن يودعوا معًا طلبًا دوليًا خيضع لالتفاق و�ده ٔأو خيضع للك من االتفاق والربوتو�ول، ٕاذا اكنوا ميلكون 

 ) من االتفاق هو ذاته �لنس�بة ٕاىل لك مهنم.3(1اكن ب� املنشأٔ كام هو حمدد يف املادة  معًا التسجيل أ�سايس، وٕاذا

 جيوز لعدة مود�ني ٔأن يودعوا معًا طلبًا دولياً   من �انب �دة مود�ني]خيضع للربوتو�ول و�ده [تقدمي طلب  )2(
معًا التسجيل أ�سايس، وٕاذا اكن للك مهنم أ�هلية ، ٕاذا ٔأودعوا معًا الطلب أ�سايس ٔأو اكنوا ميلكون خيضع للربوتو�ول و�ده

) من الربوتو�ول، �لنس�بة ٕاىل الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه 1(2ٕاليداع طلب دويل بناء �ىل ٔأحاكم املادة 
 املنشأٔ. مكتب

 9القا�دة 
 الرشوط املتعلقة �لطلب ا�ويل

 ب ا�ويل للمكتب ا�ويل.جيب ٔأن يقدم مكتب املنشأٔ الطل  [تقدمي الطلب ا�ويل] )1(

 .بنس�ة وا�دة جيب تقدمي الطلب ا�ويل �ىل �س��رة الرمسية  (ٔأ)  [�س��رة والتوقيع] )2(

جيب ٔأن يوقع مكتب املنشأٔ �ىل الطلب ا�ويل، كام جيب ٔأن يوقع �ليه املودع ٕان طالب بذ�  (ب)
دع �ىل الطلب ا�ويل، وٕامنا �سمح بأٔن يوقع �ليه املودع ٔأيضًا، مكتب املنشأٔ. وٕاذا مل �كن مكتب املنشأٔ يطالب بأٔن يوقع املو 

 ا�ويل. �از للمودع ٔأن يوقع �ىل الطلب

 .35و 34و 10جيب �سديد الرسوم املفروضة �ىل الطلب ا�ويل وفقًا ٔ�حاكم القوا�د   [الرسوم] )3(

 ييل: ه ماجيب ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل ٔأو يبني� في  (ٔأ)  [مضمون الطلب ا�ويل] )4(

 امس املودع وفقا للتعل�ت إالدارية، "1"
 عنوان املودع وفقا للتعل�ت إالدارية، "2"
 امس الو�يل ٕان و�د وعنوانه وفقا للتعل�ت إالدارية، "3"
رغب املودع، بناء �ىل اتفاقية �ر�س �شأٔن حامية امللكية الصناعية، يف �نتفاع بأٔولوية  ٕاذا "4"

ٕايداع سابق، ٕا�الن يطالب فيه بأٔولوية هذا إاليداع السابق، ويصحبه ببيان امس املكتب ا�ي ٔأجري فيه هذا إاليداع، 
إاليداع السابق �ىل لك السلع واخلدمات املذ�ورة يف �الوة �ىل �رخي هذا إاليداع ورمقه ٕان اكن متوفرًا. وٕاذا مل ينطبق 

 الطلب ا�ويل، بيان السلع واخلدمات اليت ينطبق �لهيا الطلب السابق،
صورة مس�تنس�ة عن العالمة اليت جيب ٔأن �كون مقاييسها مالمئة ٕالدرا�ا يف إالطار املعد  "5"

املس�تنس�ة واحضة و�للونني أ�سود وأ�بيض ٔأو �ٔ�لوان،  لهذا الغرض يف �س��رة الرمسية. وجيب ٔأن �كون هذه الصورة
 حسب ما �كون لون الصورة املس�تنس�ة يف الطلب أ�سايس أٔو يف التسجيل أ�سايس،

 ٕاذا رغب املودع يف ٔأن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية، ٕا�الن لهذا الغرض، "6"
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يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس ٔأو ٕاذا ٕاذا طالب املودع �للون كعنرص ممزي للعالمة  "7"
رغب يف املطالبة �للون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس �ٔ�لوان، 

س�تنس�ة املقدمة بيان �ملطالبة �للون وبيان �للكامت للون املطالب به ٔأو �شكي� أ�لوان املطالب هبا. وٕاذا اكنت الصورة امل 
 " �للونني أ�سود وأ�بيض، صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان،5بناء �ىل البند "

ٕاذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس عبارة عن لون ٔأو  (�نيا)"7"
 �شكي� من أ�لوان، بيان يفيد ذ�،

أ�سايس يتعلق بعالمة ثالثية أ�بعاد، بيان بأٔن  ٕاذا اكن الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل "8"
 "العالمة ثالثية أ�بعاد"،
ٕاذا اكن الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس يتعلق بعالمة صوتية، بيان بأٔن "العالمة  "9"

 صوتية"،
ٕاذا اكن الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس يتعلق بعالمة جامعية ٔأو �المة رقابة ٔأو  "10"

 ن، بيان ذ�،�المة ضام
ٕاذا اكن الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس يتضمن وصفًا للعالمة �للكامت ٔأو اكن مكتب  "11"

املنشأٔ يقتيض ٕادراج الوصف فيه، الوصف ذاته. وٕاذا اكن هذا الوصف حمررًا بلغة ٔأخرى �الف لغة الطلب ا�ويل، فٕانه 
 جيب حتر�ر الوصف بلغة الطلب ا�ويل،

العالمة تتكون لكيًا أٔو جزئيًا من حروف �ري احلروف الالتينية ٔأو من ٔأرقام �ري ٕاذا اكنت  "12"
أ�رقام العربية ٔأو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف التينية ٔأو كتابة هذه أ�رقام بأٔرقام عربية. وجيب ٔأن �متىش الكتابة 

 �حلروف الالتينية مع الكتابة الصوتية للغة الطلب ا�ويل،
امء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ا�ويل للعالمة، �ىل ٔأن جتمع وفقًا لٔ�صناف ٔأس "13"

املناس�بة للتصنيف ا�ويل للسلع واخلدمات، و�كون لك مجمو�ة مس�بوقة �رمق الصنف ومقدمة حسب �رتيب ٔأصناف هذا 
ة يف القامئة أ�جبدية للتصنيف املذ�ور. التصنيف. وجيب بيان السلع واخلدمات �لكامت دقيقة، و�ٔ�حرى �للكامت الوارد

وجيوز ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل حرصًا لقامئة السلع واخلدمات �لنس�بة ٕاىل وا�د ٔأو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة املعّينة. 
 وجيوز ٔأن �كون احلرص خمتلفًا �لنس�بة ٕاىل لك طرف متعاقد،

القتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب  مبلغ الرسوم املدفو�ة وطريقة ا�فع، ٔأو تعل�ت "14"
 مفتوح �ى املكتب ا�ويل، وحتديد هوية الطرف ا�ي ٔأجرى ا�فع ٔأو ٔأصدر التعل�ت،

 أ�طراف املتعاقدة املعينة. "15"

 جيوز ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل ٔأيضًا ما ييل: (ب)

 مواطنهيا؛ ٔأ�دٕاذا اكن املودع خشصًا طبيعيًا، بيان ا�و� اليت �كون املودع  "1"
ٕاذا اكن املودع خشصًا معنوً�، بيا�ت �شأٔن الطابع القانوين لهذا الشخص املعنوي، فضًال عن  "2"

 ا�و�، والو�دة إالقلميية دا�ل هذه ا�و� ٕاذا اقتىض احلال، اليت ٔأ�شئ هذا الشخص املعنوي وفقًا لقانوهنا؛
مة وا�دة ٔأو ٔأكرث ميكن �رمجهتا، �رمجة لهذه ٕاذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أٔو جزئيًا من لك "3"

 اللكمة ٔأو لهذه اللكامت �ٕالس�بانية وإالنلكزيية والفر�س�ية ٔأو بأٔية لغة ٔأو لغتني من هذه اللغات؛
ٕاذا طالب املودع �للون كعنرص ممزي للعالمة، بيان �للكامت للك لون ولٔ�جزاء الرئيس�ية  "4"

 للعالمة اليت لها هذا اللون؛
اكن املودع �رغب يف الت�يل عن حامية ٔأي عنرص يف العالمة، بيان بذ� والعنرص الوا�د  ٕاذا "5"

 ٔأو ا�ٔكرث ا�ي يت�ىل عن حاميته؛
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وصف للعالمة �للكامت ٔأو، ٕاذا رغب املودع يف ذ�، الوصف الوارد يف الطلب  ٔأي "6"
 ".11)(ٔأ)"4أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس، يف �ال �دم تقدمي ذ� الوصف مبوجب الفقرة (

جيب ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل ا�ي خيضع لالتفاق و�ده [حتذف]  (أٔ)  [احملتو�ت إالضافية للطلب ا�ويل] )5(
 تفاق والربوتو�ول معًا رمق التسجيل أ�سايس و�رخيه ويبّني فيه ٔأ�د العنارص التالية:ٔأو لال

ٔأن للموِدع منشأٔة صناعية ٔأو جتارية حقيقية وفعلية يف ٔأرايض ا�و� املتعاقدة اليت �كون مكتهبا  "1"
 مكتب املنشأٔ،

ٕاذا مل �كن للمودع منشأٔة من ذ� القبيل يف ٔأية دو� متعاقدة مبوجب االتفاق، ٔأن � حمل  "2"
 ٕاقامة يف ٔأرايض ا�و� اليت �كون مكتهبا مكتب املنشأٔ، 

ٕاذا مل �كن للمودع منشأٔة من ذ� القبيل ٔأو حمل ٕاقامة يف ٔأرايض ٔأية دو� متعاقدة مبوجب  "3"
  �كون مكتهبا مكتب املنشأٔ.االتفاق، ٔأنه من مواطين ا�و� اليت

رمق الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل ا�ي خيضع للربوتو�ول و�ده جيب ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل  (ب)
 أ�سايس و�رخيه ويبّني فيه وا�د ٔأو ٔأكرث من العنارص التالية:

 ٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه مكتب املنشأٔ دو�، ٔأن املوِدع من مواطين ت� "1"
 ا�و�؛

ٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه مكتب املنشأٔ منظمة، امس ا�و� العضو يف ت�  "2"
 املنظمة اليت �كون املوِدع من مواطنهيا؛

 ٔأن للموِدع حمل ٕاقامة يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه مكتب املنشأٔ؛ "3"
ة وفعلية يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ا�ي �كون ٔأن للموِدع منشأٔة صناعية ٔأو جتارية حقيقي "4"

 مكتبه مكتب املنشأٔ.

" يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ا�ي �كون مكتبه 2)(أٔ)"4ٕاذا مل �كن عنوان املوِدع املذ�ور وفقا للفقرة ( (ج)
ع حمل ٕاقامة ٔأو " ٔأن للمودِ 4" ٔأو "3" أٔو الفقرة الفرعية (ب)"2" ٔأو "1مكتب املنشأٔ وورد بناء �ىل الفقرة الفرعية (ٔأ)"

 منشأٔة يف ٔأرايض ذ� الطرف املتعاقد، وجب بيان حمل إالقامة ٔأو عنوان ت� املنشأٔة يف الطلب ا�ويل.

 جيب ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل ٕا�ال� من مكتب املنشأٔ يؤكد ما ييل: (د)

كتب التارخي ا�ي �سمل فيه مكتب املنشأٔ طلبًا من املودع بغرض تقدمي الطلب ا�ويل للم  "1"
 ،)1(11، ٔأو التارخي ا�ي يفرتض ٔأنه �سمل فيه هذا الطلب كام هو منصوص �ليه يف القا�دة ا�ويل

ٔأن املودع الوارد امسه يف الطلب ا�ويل هو نفسه املودع الوارد امسه يف الطلب أ�سايس ٔأو  "2"
 احلال، صاحب التسجيل ا�ويل الوارد امسه يف التسجيل أ�سايس، حسب

" والواردة يف الطلب ا�ويل 11"(�نيا) ٕاىل "7)(أٔ)"4لبيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقرة (ٔأن لك ا "3"
 احلال، �رد ٔأيضا يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس، حسب

ٔأن العالمة اليت يه حمل الطلب ا�ويل يه العالمة ذاهتا الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو  "4"
 التسجيل أ�سايس، حسب احلال،

ٔأن املطالبة �للون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ا�ويل يه املطالبة ذاهتا الواردة يف الطلب  "5"
أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس، ٔأو ٔأن العالمة الواردة يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس يه يف الواقع �للون ٔأو 
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ممزي للعالمة يف الطلب ا�ويل من �ري ٔأن �كون حمل مطالبة  بتشكي� أ�لوان املطالب هبا، يف �ا� املطالبة �للون كعنرص
 يف الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس،

ٔأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ا�ويل �شملها قامئة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب  "6"
 أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس، حسب احلال،

ة طلبات ٔأساس�ية ٔأو �سجيالت ٔأساس�ية، فٕان إال�الن املشار ٕاليه ٕاذا استند الطلب ا�ويل ٕاىل �د (ه)
 يف الفقرة الفرعية (د) يعترب ٔأنه ينطبق �ىل لك هذه الطلبات أ�ساس�ية ٔأو التسجيالت أ�ساس�ية.

)، فٕان 2(7ورد يف الطلب ا�ويل تعيني طرف متعاقد قدم إالخطار املنصوص �ليه يف القا�دة  ٕاذا (و)
الطلب ا�ويل جيب ٔأن يتضمن ٔأيضًا ٕا�الن النية �ىل اس�تعامل العالمة يف ٔأرايض هذا الطرف املتعاقد. ويعترب إال�الن كجزء 

 من تعيني الطرف املتعاقد ا�ي يطالب به، وجيب

 ا�ويل، ، ويَعد �ىل اس��رة رمسية منفص� �رفق �لطلبخشصيا نفسه ودعٔأن يوقعه امل "1"
 ٔأو يتضمنه الطلب ا�ويل، "2"

 حسب ما يقتضيه هذا الطرف املتعاقد.

 ٕاذا ورد يف الطلب ا�ويل تعيني منظمة متعاقدة، �از ٔأن يتضمن الطلب ا�ويل البيا�ت التالية ٔأيضا: (ز)

يطالب، بناء �ىل قانون ت� املنظمة املتعاقدة، بأٔقدمية �المة ٔأو ٔأكرث ٕا�الً� يفيد بأٔن املودع  "1"
س�بق �سجيلها يف ٕا�دى ا�ول أ�عضاء يف ت� املنظمة ٔأو �لنس�بة ٕا�هيا، ٕاذا اكن املودع �رغب يف املطالبة بذ�، مع ذ�ر 

ٕا�هيا والتارخي ا�ي بدٔأ فيه رس�ن التسجيل ا�و� العضو ٔأو ا�ول أ�عضاء اليت ّمت �سجيل العالمة السابقة فهيا ٔأو �لنس�بة 
لت لها العالمة السابقة. وجيب أٔن �رد ت� البيا�ت يف اس��رة رمسية  املعين ورمق التسجيل املعين والسلع واخلدمات اليت ُجسِّ

 �رفق �لطلب ا�ويل؛
طلب ا�ويل، ٕاذا اكن وبياً� بلغة معل �نية ملكتب ت� املنظمة املتعاقدة، �ٕالضافة ٕاىل لغة ال "2"

 الثانية. قانون ت� املنظمة املتعاقدة يقتيض من املودع ٔأن يبّني ت� اللغة

 10القا�دة 
 الرسوم املفروضة �ىل الطلب ا�ويل

حيّصل عن الطلب ا�ويل ا�ي خيضع لالتفاق و�ده   [الطلبات ا�ولية اليت ختضع لالتفاق و�ده][حتذف] )1(
من �دول الرسوم.  1الرمس أ�سايس والرمس التمكييل، وكذ� الرمس إالضايف ٕاذا اقتىض احلال، احملدد قدرها يف البند 

 عند �سديد ا�فعة الثانية. 30و�سدد هذه الرسوم �ىل دفعتني تعادل لك فرتة مهنا عرش س�نوات. وتطبق القا�دة 

ا�ي خيضع حيّصل عن الطلب ا�ويل   ]الطلبات ا�ولية اليت ختضع للربوتو�ول و�دهالرسوم املس�تحقة[ )2(
الرمس أ�سايس ٔأو الرمس التمكييل ٔأو الرمس الفردي ٔأو ٔأي �شكي� مهنا، وكذ� الرمس إالضايف ٕاذا اقتىض للربوتو�ول و�ده 

 من �دول الرسوم. و�سدد هذه الرسوم عن فرتة مدهتا عرش س�نوات. 2احلال، واحملدد قدرها ٔأو املشار ٕا�هيا يف البند 

حيّصل عن الطلب ا�ويل ا�ي خيضع  [الطلبات ا�ولية اليت ختضع للك من االتفاق والربوتو�ول][حتذف] )3(
 احلال، للك من االتفاق والربوتو�ول الرمس أ�سايس والرمس التمكييل، وكذ� الرمس الفردي والرمس إالضايف ٕاذا اقتىض
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من �دول الرسوم. و�لنس�بة ٕاىل أ�طراف املتعاقدة املعّينة بناء �ىل االتفاق، تطبق  3واحملدد قدرها ٔأو املشار ٕا�هيا يف البند 
 ).2( ). و�لنس�بة ٕاىل أ�طراف املتعاقدة املعّينة بناء �ىل الربوتو�ول، تطبق ٔأحاكم الفقرة1( ٔأحاكم الفقرة

 11القا�دة 
 ت� املتعلقة بتصنيف ا�الفات �الف

 السلع واخلدمات ٔأو بياهنا

ٕاذا �سمل مكتب املنشأٔ ال�سًا لتقدمي طلب   (ٔأ)  [�ل�س املرسل قبل أ�وان ٕاىل مكتب املنشأٔ][حتذف] )1(
س دويل خيضع لالتفاق و�ده للمكتب ا�ويل، قبلام �كون مكتب املنشأٔ قد جسل يف جسالته العالمة املشار ٕا�هيا يف �ل�

) من االتفاق، يف �رخي �سجيل 4(3املذ�ور، فٕان هذا �ل�س يعترب كام لو اكن مكتب املنشأٔ قد �سلمه، ٔ�غراض املادة 
 جسالته. العالمة يف

مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ج)، ٕاذا �سمل مكتب املنشأٔ ال�سًا لتقدمي طلب دويل خيضع للك من  (ب)
للمكتب ا�ويل، قبلام �كون مكتب املنشأٔ قد جسل يف جسالته العالمة املشار ٕا�هيا يف �ل�س املذ�ور، االتفاق والربوتو�ول 

فٕان الطلب ا�ويل يفحص كام لو اكن طلبًا دوليًا خيضع للربوتو�ول و�ده، وحيذف مكتب املنشأٔ تعيني ٔأي طرف متعاقد 
 يلزتم �التفاق وليس �لربوتو�ول بعد.

�ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ب) مصحوً� بطلب رصحي �ريم ٕاىل حفص الطلب ٕاذا اكن  (ج)
ا�ويل كام لو اكن طلبًا دوليًا خيضع للك من االتفاق والربوتو�ول، فور �سجيل العالمة يف جسالت مكتب املنشأٔ، وجب 

ربوتو�ول بعد، ويعترب ٔأنه �سمل ال�س تقدمي �ىل مكتب املنشأٔ ٔأال حيذف تعيني ٔأي طرف متعاقد يلزتم �التفاق وليس �ل
 ) من الربوتو�ول، يف �رخي �سجيل العالمة يف جسالته.4(3) من االتفاق واملادة 4(3الطلب ا�ويل، ٔ�غراض املادة 

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن الطلب ا�ويل حيتوي �ىل   (ٔأ)  [ا�الفات اليت ينبغي للمودع ٔأن يصححها] )2(
، وجب �ليه ٔأن يبلغها للمودع 13و 12) ويف القا�دتني 6) و(4) و(3الف ت� املشار ٕا�هيا يف الفقرات (خمالفات �

 وملكتب املنشأٔ يف الوقت ذاته.

جيوز للمودع ٔأن يصحح هذه ا�الفات �الل ثالثة ٔأشهر من تبليغها � من �انب املكتب ا�ويل.  (ب)
�رخي إالبالغ عهنا من �انب املكتب ا�ويل، فٕان الطلب ا�ويل يعترب وٕاذا مل تصحح ٔأي خمالفة �الل ثالثة ٔأشهر من 

 مرتواكً، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للك من املودع ومكتب املنشأٔ يف الوقت ذاته.

وم )، ٕاذا اكنت الرس2�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [ا�الفة اليت ينبغي للمودع ٔأو ملكتب املنشأٔ ٔأن يصححها] )3(
قد دفعها مكتب املنشأٔ للمكتب ا�ويل، ورٔأى املكتب أ��ري ٔأن مبلغ الرسوم  10الواجب �سديدها مبوجب القا�دة 

املدفو�ة ٔأقل من املبلغ املطلوب �سديده، وجب �ليه ٔأن يبلغ ذ� للك من مكتب املنشأٔ واملودع يف الوقت ذاته. وجيب ٔأن 
 جب �سديده.حيدد يف التبليغ مقدار املبلغ املتبقي الوا

جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأو للمودع ٔأن �سدد املبلغ املتبقي الواجب �سديده �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي  (ب)
تبليغ املكتب ا�ويل عن ا�الفة. وٕاذا مل يدفع املبلغ املتبقي الواجب �سديده �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي تبليغ املكتب 

 ، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للك من مكتب املنشأٔ واملودع يف الوقت ذاته.ا�ويل، فٕان الطلب ا�ويل يعترب مرتواكً 
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 يتعني �ىل املكتب ا�ويل  (ٔأ)  [ا�الفات اليت ينبغي ملكتب املنشأٔ ٔأن يصححها] )4(

، ٔأو مل يقدم �ىل 2 ٕاذا تبّني � ٔأن الطلب ا�ويل ال �س�تويف الرشوط احملددة يف القا�دة "1"
 )(أٔ)،2(9ية املنصوص �لهيا يف القا�دة �س��رة الرمس 

ٔأو ٕاذا تبّني � ٔأن الطلب ا�ويل حيتوي �ىل خمالفة وا�دة ٔأو ٔأكرث من ا�الفات املشار ٕا�هيا يف  "2"
 )،1(15القا�دة 

 ٔأو ٕاذا رٔأى ٔأن الطلب ا�ويل حيتوي �ىل خمالفات تتعلق حبق املودع يف ٕايداع طلب دويل، "3"
ب ا�ويل حيتوي �ىل خمالفات تتعلق ٕ��الن مكتب املنشأٔ املشار ٕاليه يف ٔأو ٕاذا رٔأى ٔأن الطل "4"

 )(د)،5(9القا�دة 
 [حتذف] "5"
 ٔأو ٕاذا تبني � ٔأن الطلب ا�ويل مل يوقعه مكتب املنشأٔ، "6"
ٕاذا تبني � ٔأن الطلب ا�ويل ال يتضمن �رخي الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس أٔو  ٔأو "7"

 ذاته. رمقه، حسب احلال، ٔأن يبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت

جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأن يصحح هذه ا�الفات �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي تبليغ املكتب ا�ويل عهنا.  (ب)
مل تصحح ٔأي خمالفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي تبليغ املكتب ا�ويل عهنا، فٕان الطلب ا�ويل يعترب مرتواكً، و�ىل  وٕاذا

 املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للك من مكتب املنشأٔ واملودع يف الوقت ذاته.

)(ب)، وجب 4) ٔأو (3()(ب) ٔأو 2ٕاذا اعُترب الطلب ا�ويل مرتواكً، وفقًا ٔ�حاكم الفقرات (  [رد الرسوم] )5(
�ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رّد الرسوم املدفو�ة عن هذا الطلب ٕاىل الطرف ا�ي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس 

 من �دول الرسوم. 1.1.3ٔأو  1.1.2 البند ٔأو 1.1.1البنود  أ�سايس املشار ٕاليه يف

ٕاذا �سمل املكتب ا�ويل طلبًا   (ٔأ)  ]الربوتو�ول ىلبناء � [ا�الفات أ�خرى املتعلقة بتعيني طرف متعاقد )6(
) من الربوتو�ول، �الل الشهر�ن التاليني لتارخي �سمل هذا الطلب ا�ويل من �انب مكتب 4(3دوليًا، وفقًا ٔ�حاكم املادة 

يصحب �لطلب ٔأو ٔأنه  ، ٕاال ٔأنه مل)(ه)5(9املنشأٔ، ورٔأى ٔأن ٕا�الن النية �ىل اس�تعامل العالمة مطلوب وفقًا ٔ�حاكم القا�دة 
ال �س�تويف املتطلبات املطبقة يف هذا الشأٔن، وجب �ليه ٔأن يبلغ ذ� �ىل الفور للك من املودع ومكتب املنشأٔ يف الوقت 

 ذاته.

يعترب ٕا�الن النية �ىل اس�تعامل العالمة قد �سلمه املكتب ا�ويل مصحوً� �لطلب ا�ويل، ٕاذا �سمل  (ب)
 ناقص ٔأو املصحح �الل �� الشهر�ن املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ٔأ).املكتب ا�ويل إال�الن ال 

يعترب الطلب ا�ويل ٔأنه ال حيتوي �ىل تعيني الطرف املتعاقد ا�ي يقتيض ٔأن يصدر � ٕا�الن النية  (ج)
ا يف الفقرة الفرعية (ب). �ىل اس�تعامل العالمة، ٕاذا مت �سمل إال�الن الناقص ٔأو املصحح بعد انقضاء �� الشهر�ن املشار ٕا�هي

و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للك من املودع ومكتب املنشأٔ يف الوقت ذاته، و�رّد رمس التعيني ا�ي س�بق �سديده 
، 24عن هذا الطرف املتعاقد، ويبني ٔأنه جيوز تعيني هذا الطرف املتعاقد يف شلك تعيني الحق بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 

 التعيني مصحوً� �ٕال�الن املطلوب. رشط ٔأن �كون هذا

ٕاذا اكن الطلب ا�ويل قد قدمه املودع للمكتب ا�ويل مبارشة، ٔأو  [الطلب ا�ويل ا�ي ال يعترب طلبًا دوليًا] )7(
 )، فٕانه ال يعترب طلبًا دوليًا، وجيب رّده ٕاىل املرسل.1(6مل �كن مس�توفيًا للرشط املطلوب بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 



MM/LD/WG/16/11 
Annex 
17 
 

 12دة القا�
 ا�الفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

" ليست 13)(ٔأ)"4(9ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن الرشوط احملددة يف القا�دة   (أٔ)  [اقرتاح التصنيف] )1(
مس�توفاة، وجب �ليه ٔأن يقرتح بنفسه تصنيف وجتميع السلع واخلدمات، ويبلغ اقرتا�ه ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت 

 ذاته.

جيب ٔأن يبني ٔأيضًا يف التبليغ عن �قرتاح مبلغ الرسوم الواجب �سديدها، عند �قتضاء، �سبب  (ب)
 التصنيف والتجميع املقرت�ني.

جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأن يبلغ رٔأيه �شأٔن التصنيف والتجميع املقرت�ني   [اختالف الرٔأي �شأٔن �قرتاح] )2(
 تبليغه �القرتاح. للمكتب ا�ويل، �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي

ٕاذا مل �رسل مكتب املنشأٔ ٔأي رٔأي �شأٔن التصنيف والتجميع املقرت�ني �الل شهر�ن من   [التذكري �القرتاح] )3(
)(ٔأ)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل ٕاىل مكتب املنشأٔ واملودع ٕاشعارًا يذ�رهام 1�رخي إالبالغ املشار ٕاليه يف الفقرة (

 ).2�ر ٕارسال هذا إالشعار يف �� أ�شهر الثالثة املشار ٕا�هيا يف الفقرة (فيه �القرتاح. وال يؤ 

)، وجب 2ٕاذا حسب املكتب ا�ويل اقرتا�ه، استنادًا ٕاىل الرٔأي املبلغ � بناء �ىل الفقرة (  [حسب �قرتاح] )4(
 �ليه ٔأن يبلغ ذ� للك من مكتب املنشأٔ واملودع يف الوقت ذاته.

)، وجب 2ٕاذا �ّدل املكتب ا�ويل اقرتا�ه، استنادًا ٕاىل الرٔأي املبلغ � بناء �ىل الفقرة (  [تعديل �قرتاح] )5(
)(ب)، 1�ليه ٔأن يبلغ هذا التعديل ملكتب املنشأٔ، فضًال عن ٔأي تغيري قد ينجم عن ذ� يف مبلغ الرسوم املوّحض يف الفقرة (

 ويبلغ ذ� للمودع يف الوقت ذاته.

)، وجب �ليه 2ذا ٔأكّد املكتب ا�ويل اقرتا�ه �ىل الرمغ من الرٔأي املشار ٕاليه يف الفقرة (إ   [تأٔ�يد �قرتاح] )6(
 ٔأن يبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته.

)، فٕان املبلغ املشار ٕاليه يف الفقرة 2ٕاذا مل يبلغ ٔأي رٔأي للمكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [الرسوم] )7(
)(ٔأ)، وٕاال اعترب الطلب ا�ويل مرتواكً، 1�سديده �الل أٔربعة ٔأشهر من �رخي إالبالغ املشار ٕاليه يف الفقرة ()(ب) جيب 1(

 ووجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته.

)(ب) أٔو 1يف الفقرة ()، فٕان املبلغ املشار ٕاليه 2ٕاذا أ�بلغ رٔأي للمكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة ( (ب)
) عند �قتضاء جيب �سديده �الل ثالثة ٔأشهر من التارخي ا�ي ٔأبلغ فيه املكتب ا�ويل تعديل اقرتا�ه أٔو 5يف الفقرة (

) حسب احلال، وٕاال اعترب الطلب ا�ويل مرتواكً، ووجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن 6) ٔأو (5تأٔ�يده بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (
 ملنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته.يبلغ ذ� ملكتب ا

)، وحسب املكتب ا�ويل اقرتا�ه استنادًا ٕاىل 2ٕاذا أ�بلغ رٔأي للمكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة ( (ج)
 )(ب) ال �كون مس�تحقًا.1)، فٕان املبلغ املشار ٕاليه يف الفقرة (4هذا الرٔأي، ووفقًا ٔ�حاكم الفقرة (
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)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رّد 7ا�ويل مرتواكً وفقًا ٔ�حاكم الفقرة (ٕاذا اعُترب الطلب   [رد الرسوم] )8(
البنود  الرسوم املسددة عن هذا الطلب ٕاىل الطرف ا�ي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس أ�سايس املشار ٕاليه يف

 من �دول الرسوم. 1.1.3ٔأو  1.1.2 البند ٔأو 1.1.1

ملكتب ا�ويل ٔأن يفحص �نقاص الوارد يف الطلب ا�ويل، تطبيقاً �ىل ا  [حفص إالنقاص] (�نيا))8(
)، مع ما يلزم من تبديل. وٕاذا مل �س�تطع املكتب ا�ويل جتميع السلع واخلدمات املذ�ورة يف 6) ٕاىل (2)(أٔ) و(1( للفقرات

) 1هو معّدل وفقا للفقرات ( إالنقاص مضن ٔأصناف التصنيف ا�ويل للسلع واخلدمات املذ�ورة يف الطلب ا�ويل املعين، كام
)، حسب احلال، وجب �ليه ٔأن يصدر خمالفة. ويف �ال �دم اس�تدراك ا�الفة يف غضون ثالثة ٔأشهر من �رخي 6ٕاىل (

 إالخطار هبا، فٕان إالنقاص يعترب �ىل ٔأنه ال حيتوي �ىل السلع واخلدمات املعنية.

العالمة تبعًا للتصنيف والتجميع ال��ن �راهام املكتب ا�ويل  �س�ل  [التصنيف املوّحض يف التسجيل] )9(
 حصي�ني، رشط استيفاء الطلب ا�ويل للرشوط املطلوبة أ�خرى.

 13القا�دة 
 ا�الفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن بعض السلع واخلدمات مبينة يف   [تبليغ املكتب ا�ويل عن خمالفة ملكتب املنشأٔ] )1(
الطلب ا�ويل ٔ�غراض التصنيف �لكمة �امضة للغاية، ٔأو �ري قاب� للفهم ٔأو �ري حصي�ة من الناحية اللغوية، وجب �ليه ٔأن 

لكمة بدي� ٔأو يقرتح ٕالغاء  يبلغ ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ا�ويل ٔأن يقرتح يف التبليغ ذاته
 اللكمة ا�الفة.

جيوز ملكتب املنشأٔ ٔأن يقدم اقرتا�ًا �س�هتدف تصحيح ا�الفة �الل   (أٔ)  [امله� املمنو�ة لتصحيح ا�الفة] )2(
 ).1ثالثة ٔأشهر من �رخي التبليغ املشار ٕاليه يف الفقرة (

تصحيح ا�الفة يف امله� املوحضة يف الفقرة الفرعية ٕاذا مل يقدم ٔأي اقرتاح مقبول للمكتب ا�ويل بغية  (ب)
(ٔأ)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يذ�ر يف التسجيل ا�ويل اللكمة املتضمنة يف الطلب ا�ويل، رشط ٔأن �كون مكتب 

للكمة املنشأٔ قد �دد الصنف ا�ي ينبغي ٔأن تصنف فيه هذه اللكمة. وجيب ٔأن حيتوي التسجيل ا�ويل �ىل بيان يفيد ٔأن ا
املذ�ورة، حسب رٔأي املكتب ا�ويل، يه �امضة للغاية ٔ�غراض التصنيف ٔأو �ري مفهومة ٔأو �ري حصي�ة من الناحية 
اللغوية، حسب احلال. وٕاذا مل حيدد مكتب املنشأٔ ٔأي صنف، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يلغي هذه اللكمة تلقائيًا، ويبلغ 

 .ذاته ذ� ملكتب املنشأٔ وللمودع يف الوقت

 الفصل الثالث
 التسجيل ا�ويل

 14القا�دة 
 �سجيل العالمة يف الس�ل ا�ويل

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن الطلب ا�ويل �س�تويف الرشوط املطلوبة،   [�سجيل العالمة يف الس�ل ا�ويل] )1(
ة املعينة، ويبلغ ذ� وجب �ليه ٔأن �س�ل العالمة يف الس�ل ا�ويل، ويبلغ التسجيل ا�ويل ملاكتب أ�طراف املتعاقد

ملكتب املنشأٔ، و�رسل شهادة ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل. وجيب ٕارسال الشهادة ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل �رب مكتب 
 املنشأٔ ٕاذا رغب مكتب املنشأٔ يف ذ� ؤأخطر املكتب ا�ويل �رغبته.
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 جيب ٔأن حيتوي التسجيل ا�ويل �ىل ما يأٔيت:  [حمتو�ت التسجيل] )2(

البيا�ت الواردة يف الطلب ا�ويل، �س�تثناء ٔأي مطالبة �ٔ�ولوية بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  لك "1"
 " ٕاذا اكن �رخي إاليداع السابق �س�بق �رخي التسجيل ا�ويل بأٔكرث من س�تة ٔأشهر،4)(ٔأ)"4(9

 �رخي التسجيل ا�ويل، "2"
 رمق التسجيل ا�ويل، "3"
ًا للتصنيف ا�ويل للعنارص التصو�رية، وما مل �ش�متل الطلب ٕاذا اكن جيوز تصنيف العالمة وفق "4"

ا�ويل �ىل ٕا�الن يفيد ٔأن املودع �رغب يف ٔأن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية، الرموز ذات الص� هبذا 
 التصنيف واليت حيددها املكتب ا�ويل،

ن طرفًا متعاقدًا معينًا بناء �لنس�بة ٕاىل لك طرف متعاقد معني، بيان يوحض ما ٕاذا اك[حتذف] "5"
 �ىل االتفاق ٔأو طرفًا متعاقدًا معينًا بناء �ىل الربوتو�ول،

" �شأٔن ا�و� العضو ٔأو ا�ول 1)(ز)"5(9املرفقة �لطلب ا�ويل وفقا للقا�دة  البيا�ت "6"
لت فهيا ٔأو �لنس�بة ٕا�هيا �المة سابقة مطالٌب بأٔقدميهتا والتارخي ا�ي بدٔأ فيه رس�ن �سجيل ت� العالمة  أ�عضاء اليت ُجسِّ

 السابقة ورمق التسجيل املعين.

 15القا�دة 
 �رخي التسجيل ا�ويل

ٕاذا اكن الطلب ا�ويل ا�ي �سلمه املكتب ا�ويل ال حيتوي   [ا�الفات املؤ�رة يف �رخي التسجيل ا�ويل] )1(
 �ىل لك العنارص التالية:

 بيا�ت �سمح �لتعرف �ىل هوية املودع، و�كون اكفية لالتصال به ٔأو بو�ي�، ٕان و�د، "1"
 أ�طراف املتعاقدة املعينة، "2"
 عن العالمة،صورة مس�تنس�ة  "3"
 بيان السلع واخلدمات اليت يطلب لها �سجيل العالمة، "4"

وجب ٔأن يؤرخ التسجيل ا�ويل يف التارخي ا�ي وصلت فيه أٓخر العنارص الناقصة ٕاىل املكتب ا�ويل. ٔأما ٕاذا وصلت أٓخر 
) من 4(3يف املادة االتفاق ٔأو ) من 4(3يف املادة العنارص الناقصة ٕاىل املكتب ا�ويل �الل �� الشهر�ن املشار ٕا�هيا 

ٔأو يفرتض ٔأنه �سلمه  الربوتو�ول، فٕان التسجيل ا�ويل يؤرخ يف التارخي ا�ي �سمل فيه مكتب املنشأٔ الطلب ا�ويل املعيب
 .)1(11فيه كام هو منصوص �ليه يف القا�دة 

ٔأخرى، التارخي احملدد وفقا �كون للتسجيل ا�ويل، يف ٔأية �ا�   [�رخي التسجيل ا�ويل يف �االت ٔأخرى] )2(
 ) من الربوتو�ول.4(3) من االتفاق واملادة 4(3للامدة 
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 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأٔ �ىل أ�طراف املتعاقدة

 وتؤ�ر يف التسجيالت ا�ولية

 16القا�دة 
 ٕاماكنية إالخطار �لرفض املؤقت

 )(ج) من الربوتو�ول2(5�ىل ٔأساس ا�رتاض بناء �ىل املادة 

مع مرا�اة   (أٔ)  [املعلومات املتعلقة �ال�رتاضات احملمت� و�� إالخطار �لرفض املؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض] )1(
)(ب) من الربوتو�ول، ٕاذا اتضح ٔأن �� ��رتاض �ىل �سجيل دويل ورد فيه تعيني طرف 1(سادسا)(9ٔأحاكم املادة 

 أ�وىل، من الربوتو�ول ستنقيض قبل ٔأن ميكن ٕاخطار املكتب )(ب) و(ج)، امجل�2(5متعاقد ٔأصدر ٕا�الً� مبوجب املادة 
شهرًا واملشار  18ا�ويل بأٔي رفض مؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض يتعني ٕاخطار املكتب ا�ويل به يف غضون امله� اليت مدهتا 

جيل ا�ويل وامس )(ب)، وجب �ىل مكتب هذا الطرف املتعاقد ٔأن خيطر املكتب ا�ويل �رمق ذ� التس 2(5ٕا�هيا يف املادة 
 صاحب ذ� التسجيل.

ٕاذا اكن �رخي بدء �� ��رتاض وانقضاهئا معروفني وقت تبليغ املعلومات املشار ٕا�هيا يف الفقرة  (ب)
الفرعية (أٔ)، فٕان هذ�ن التارخيني جيب بياهنام يف إالبالغ. ٔأما ٕاذا مل �كن هذان التارخيان معروفني بعد يف هذا الوقت، فٕاهنام 

1Fيبلغا للمكتب ا�ويل فور ٔأن يصب�ا معروفني جيب ٔأن

2. 

ٕاذا اكنت الفقرة الفرعية (ٔأ) منطبقة، ؤأبلغ املكتب املشار ٕاليه يف ت� الفقرة الفرعية املكتب ا�ويل،  (ج)
�الل الثالثني شهرًا واملشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية ذاهتا، ٔأن �� ٕايداع ��رتاضات تنقيض  18قبل انقضاء امله� اليت مدهتا 

يومًا السابقة النقضاء �� ال�نية عرش شهرًا، وٕاماكنية ٕايداع ا�رتاضات �الل هذه أ��م الثالثني، �از ٕاخطار املكتب 
 ا�ويل �رفض مؤقت �ستند ٕاىل ا�رتاض موَدع �الل هذه أ��م الثالثني، �الل شهر من �رخي ٕايداع ��رتاض.

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل املعلومات اليت يتسلمها بناء �ىل   [تدو�ن املعلومات ونقلها] )2(
 )، وينقلها ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل.1الفقرة (

 17القا�دة 
 الرفض املؤقت

جيوز ٔأن �شمل لك ٕاخطار �رفض مؤقت ٕا�ال� يذ�ر أ�س�باب اليت �ستند   (أٔ)  [إالخطار �رفض مؤقت] )1(
إالخطار العتبار ٔأن من �ري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين ("الرفض املؤقت التلقايئ")  ٕا�هيا املكتب صاحب

ٔأو ٕا�ال� بأٔن من �ري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين ٔ�ن ا�رتاضًا قد ٔأودع ("الرفض املؤقت �ىل ٔأساس 
 ا�رتاض") ٔأو � إال�النني. 

طار �رفض مؤقت بتسجيل دويل وا�د، كام جيب ٔأن �كون مؤر�ًا وموقعًا من جيب ٔأن يتعلق إالخ (ب)
 املكتب صاحب إالخطار.

                                         
2

 قاب� للمتديد. �ع�د هذا احلمك، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد ٔأنه جيوز للمكتب ٔأن يبلّغ فقط �رخي بدء �� ��رتاض ٕاذا اكنت �� ��رتاض 
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 جيب ٔأن يتضمن إالخطار �رفض مؤقت ٔأو يوحض ما يأٔيت:  [حمتو�ت إالخطار] )2(

 املكتب ا�ي ٔأجرى إالخطار، "1"
بت�ديد رمق التسجيل ا�ويل، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح  "2"

 التسجيل ا�ويل، مثل العنارص اللفظية يف العالمة ٔأو رمق الطلب أ�سايس ٔأو التسجيل أ�سايس،
 [حتذف] "3"
لك أ�س�باب اليت �ستند ٕا�هيا الرفض املؤقت، مصحوبة �ٕالشارة ٕاىل أ�حاكم أ�ساس�ية املعنية  "4"

 من القانون،
ؤقت �شري ٕاىل �المة اكنت حمل طلب ٔأو ٕاذا اكنت أ�س�باب اليت �ستند ٕا�هيا الرفض امل "5"

�سجيل يبدو ٔأنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت يه حمل التسجيل ا�ويل، �رخي ورمق إاليداع، و�رخي أ�ولوية (عند 
�قتضاء)، و�رخي التسجيل ورمقه (ٕان و�دا)، وامس صاحب التسجيل ا�ويل وعنوانه، وصورة مس�تنس�ة عن هذه 

وكذ� قامئة �لك السلع واخلدمات ٔأو السلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب ٔأو يف التسجيل املتعلق العالمة أ�وىل، 
 هبذه العالمة أ�وىل، �لامً بأٔنه جيوز حتر�ر هذه القامئة �للغة اليت حرر هبا الطلب ٔأو التسجيل املذ�ور،

ع واخلدمات، ٔأو بيا� �لسلع ٔأن أ�س�باب اليت �ستند ٕا�هيا الرفض املؤقت تتعلق �لك السل "6"
 واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت ٔأو اليت ال يتعلق هبا،

امله� املتا�ة يف �دود املعقول حسب ظروف احلال لتقدمي ال�س ٕال�ادة حفص الرفض املؤقت  "7"
ب احلال، مع بيان، ٕان ٔأمكن، التلقايئ ٔأو الرفض املؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض ٔأو الطعن فيه ولتقدمي رد �ىل ��رتاض، حس

�لتارخي ا�ي تنقيض فيه امله� املذ�ورة، وكذ� السلطة اليت ينبغي ٔأن يقدم ٕا�هيا هذا �ل�س ٕال�ادة الفحص ٔأو الطعن ٔأو 
الرد، مع بيان �لزتام عند الرضورة بتقدمي ال�س ٕا�ادة الفحص ٔأو الطعن عن طريق و�يل �كون � عنوان يف ٔأرايض 

 املتعاقد ا�ي نطق مكتبه �لرفض.الطرف 

ٕاذا اكن رفض امحلاية املؤقت �ستند ٕاىل   [متطلبات ٕاضافية �شأٔن إالخطار �رفض مؤقت �ستند ٕاىل ا�رتاض]) 3(
) حفسب، بل 2ا�رتاض، ٔأو ٕاىل ا�رتاض ؤأس�باب ٔأخرى، فٕان إالخطار جيب ٔأال �س�تويف الرشوط املطلوبة يف الفقرة (

"، فٕان املكتب صاحب 5)"2ضًال عن امس املعرتض وعنوانه. و�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرة (جيب ٔأن يبني ذ� ٔأيضًا، ف
إالخطار جيب ٔأن يبلغ ٔأيضًا قامئة السلع واخلدمات اليت �ستند ٕا�هيا ��رتاض ٕاذا اكن ��رتاض �ستند ٕاىل �المة اكنت حمل 

مات الواردة يف هذا الطلب السابق ٔأو يف هذا التسجيل طلب ٔأو �سجيل، كام جيوز � ٔأن يبلغ القامئة الاكم� للسلع واخلد
 السابق، �لامً بأٔنه جيوز حتر�ر هاتني القامئتني �للغة اليت حرر هبا الطلب السابق ٔأو التسجيل السابق.

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون الرفض املؤقت يف الس�ل ا�ويل   [التدو�ن؛ ٕارسال صور عن إالخطارات] )4(
ا�ت الواردة يف إالخطار، ومع بيان التارخي ا�ي ٔأرسل فيه إالخطار ٕاىل املكتب ا�ويل ٔأو ا�ي اعترب ٔأنه مصحوً� �لبي

)(د)، ؤأن �رسل صورة منه ٕاىل مكتب املنشأٔ، ٕاذا ٔأخطر ذ� املكتب املكتب 1(18ٔأرسل فيه بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 
 �ويل يف الوقت ذاته.ا�ويل �رغبته يف �سمل ت� الصور، وٕاىل صاحب التسجيل ا

 [حتذف]  (ٔأ)  [ٕا�ال�ت �شأٔن ٕاماكنية ٕا�ادة الفحص] )5(

 [حتذف] (ب)

 [حتذف] (ج)
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جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ٔأن خيطر املد�ر العام مبا ييل يف ٕا�الن وفقا لقانون الطرف املتعاقد  (د)
 املذ�ور:

ٔأي رفض مؤقت مت ٕاخطار املكتب ا�ويل به هو موضع ٕا�ادة حفص �ى املكتب املذ�ور،  ٔأن "1"
 يطلهبا، سواء اكن صاحب التسجيل ا�ويل قد طلب ٕا�ادة الفحص ٔأو مل

ؤأن من اجلا�ز ٔأن �كون القرار املت�ذ �شأٔن ٕا�ادة حفص موضع ٕا�ادة حفص ٔأخرى ٔأو طعن ٔأمام  "2"
 املكتب.

الن ومل �كن املكتب قادرا �ىل تبليغ القرار املذ�ور مبارشة لصاحب التسجيل ا�ويل املعين، جيب ويف �ال تطبيق هذا إال�
) ٕاىل املكتب ا�ويل فور اختاذ القرار املذ�ور، حىت 3) ٔأو (2(�لثا)(18�ىل املكتب ٔأن �رسل البيان املشار ٕاليه يف القا�دة 

ذ�ور ف� يتعلق حبامية العالمة قد متت. وجيب ٕارسال ٔأي قرار أٓخر ٕاذا مل �كن لك إالجراءات اليت تبارش �ى املكتب امل
 ).4(�لثا)(18يؤ�ر يف حامية العالمة ٕاىل املكتب ا�ويل وفقا للقا�دة 

جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ٔأن خيطر املد�ر العام يف ٕا�الن بأٔن قانون الطرف املتعاقد املذ�ور يقيض  (ه)
مت ٕاخطار املكتب ا�ويل به قابال ٕال�ادة الفحص ٔأمام املكتب املذ�ور. ويف �ال تطبيق  بأّٔال �كون ٔأي رفض مؤقت تلقايئ

ذ� إال�الن، يعترب لك ٕاخطار تلقايئ �رفض مؤقت من �انب املكتب املذ�ور كام لو اكن �شمل بيا� وفقا للقا�دة 
 ).3" ٔأو (2)"2(�لثا)(18

 [حتذف] )6(

 18القا�دة 
 لفة لٔ�صولٕاخطارات الرفض املؤقت ا�ا

ال جيوز للمكتب ا�ويل ٔأن يعترب ٕاخطارا �رفض   (أٔ)  ]بنود �امة بناء �ىل االتفاقالطرف املتعاقد املعني [ )1(
 القبيل مبثابة ٕاخطار من ذ� بناء �ىل االتفاق مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني

مل يتضمن ٔأي رمق لتسجيل دويل، ما مل �سمح بعض البيا�ت أ�خرى الواردة يف إالخطار  ٕاذا "1"
 بت�ديد التسجيل ا�ويل،
 ٔأو ٕاذا مل يوحض ٔأي سبب للرفض، "2"
امله� املطبقة بناء  س�نة �ىل ٔأو ٕاذا ٔأرسل يف وقت متأٔخر ٕاىل املكتب ا�ويل، ٔأي بعد انقضاء "3"

دة رشط مرا�اة ٔأحاكم املا " من الربوتو�ول2)(ب) ٔأو (ج)"2(5اء �ىل ٔأحاكم املادة )(أٔ) ٔأو بن2(5�ىل ٔأحاكم املادة 
�رخي تدو�ن التسجيل ا�ويل ٔأو تدو�ن التعيني الالحق للتسجيل  واليت تبدٔأ من ،)(ب) من الربوتو�ول1(سادسا)(9

 ا�ويل ٔأو �لتعيني الالحق.ا�ويل، �لامً بأٔن هذا التارخي هو التارخي ذاته ا�ي ٔأرسل فيه إالخطار �لتسجيل 

ٕاذا اكنت ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ٔأ) منطبقة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل مع ذ� صورة عن  (ب)
إالخطار ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل، ويبلغ يف الوقت ذاته صاحب التسجيل ا�ويل واملكتب ا�ي ٔأرسل إالخطار 

 ٕاكخطار �لرفض، ويوحض ٔأس�باب ذ�.�لرفض املؤقت ٔأنه ال يعترب هذا إالخطار 
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 ٕاذا مل �كن إالخطار  (ج)

ٔأو الرشط املطلوب  2 موقعًا �مس املكتب ا�ي بلّغه، ٔأو �س�تويف الرشوط احملددة يف القا�دة "1"
 )،2(6يف القا�دة 

ٔأو حيتوي عند �قتضاء �ىل ٔأية بيا�ت تفصيلية عن العالمة اليت يبدو ٔأهنا تتنازع مع العالمة  "2"
 ))،3" و(5)"2(17اليت يه حمل التسجيل ا�ويل (القا�دة 

 "،6)"2(17ٔأو �س�تويف رشوط القا�دة  "3"
 "،7)"2(17ٔأو �س�تويف رشوط القا�دة  "4"
 [حتذف] "5"
ٔأو حيتوي عند �قتضاء �ىل امس وعنوان املعرتض ٔأو �ىل بيان السلع واخلدمات اليت �ستند  "6"
 ))،3(17ٕا�هيا ��رتاض (القا�دة 

وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون الرفض املؤقت يف الس�ل ا�ويل �لرمغ من ذ�، ٕاال يف �ال تطبيق الفقرة الفرعية 
(د). و�ليه ٔأن يدعو املكتب ا�ي بلغ الرفض املؤقت ٕاىل ٕارسال ٕاخطار مصحح �الل شهر�ن من �رخي ا�عوة ٕاىل ذ�، 

 املعين. ار ا�الف لٔ�صول، وعن ا�عوة املرس� ٕاىل املكتبو�رسل ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل صورًا عن إالخط

"، ال يدّون الرفض املؤقت يف الس�ل ا�ويل. 7)"2(17ٕاذا مل �كن إالخطار �س�تويف رشوط القا�دة  (د)
 االتفاق نم 5ومع ذ�، ٕاذا أ�رسل ٕاخطار مصحح �الل امله� املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ج)، فٕانه يعترب، ٔ�غراض املادة 

، كام لو اكن قد ٔأرسل ٕاىل املكتب ا�ويل يف التارخي ا�ي ٔأرسل فيه إالخطار ا�الف لٔ�صول. ٔأما ٕاذا مل يصحح الربوتو�ول
إالخطار يف هذه امله�، فٕانه ال يعترب ٕاخطارًا �رفض مؤقت. ويف هذه احلا� أ��رية، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ يف الوقت 

ل ا�ويل وللمكتب ا�ي ٔأرسل إالخطار ٔأنه ال يعترب هذا إالخطار ٕاخطارًا �رفض مؤقت، ويبني ذاته لصاحب التسجي
 ٔأس�باب ذ�.

جيب ٔأن تبّني يف لك ٕاخطار مصحح �� �ديدة �كون معقو� حسب ظروف احلال لتقدمي ال�س  (ه)
فيه ولتقدمي رد �ىل ��رتاض، ٕال�ادة حفص الرفض املؤقت التلقايئ ٔأو الرفض املؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض ٔأو الطعن 

 حسب احلال، مع بيان �لتارخي ا�ي تنقيض فيه امله� املذ�ورة ٕان ٔأمكن، ٕاذا اكن القانون املطبق �سمح بذ�.

 جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل صورة عن ٔأي ٕاخطار مصحح ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل. (و)

)(ج) من 2(5ٕاخطار �لرفض املؤقت بناء �ىل ٔأحاكم املادة  الربوتو�ولالطرف املتعاقد املعني بناء �ىل [ )2(
) ٔأيضًا يف �ا� ٕاخطار �رفض مؤقت بلّغه مكتب طرف متعاقد معني بناء 1تنطبق ٔأحاكم الفقرة ([حتذف]  (ٔأ)  ]الربوتو�ول

)(أٔ) ٔأو بناء �ىل 2(5بناء �ىل ٔأحاكم املادة  " يه امله� املطبقة3)(ٔأ)"1�ىل الربوتو�ول، �لامً بأٔن امله� املشار ٕا�هيا يف الفقرة (
 )(ب) من الربوتو�ول.1(سادسا)(9" من الربوتو�ول، رشط مرا�اة ٔأحاكم املادة 2)(ب) ٔأو (ج)"2(5ٔأحاكم املادة 

)(ٔأ) ملعرفة ما ٕاذا متت مرا�اة امله� اليت جيب قبل انقضاهئا ٔأن �كون مكتب 1ٔأحاكم الفقرة ( تطبق (ب)
" من الربوتو�ول. وٕاذا قدمت 1)(ج)"2(5الطرف املتعاقد املعين قد قدم للمكتب ا�ويل املعلومات املشار ٕا�هيا يف املادة 

 اكنت مل تقدم، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلّغ ذ� للمكتب املعين.هذه املعلومات بعد انقضاء هذه امله�، فٕاهنا تعترب كام لو 

" من 2)(ج)"2(5ٕاذا ٔأجري إالخطار �رفض مؤقت �ىل ٔأساس ا�رتاض بناء �ىل ٔأحاكم املادة  (ج)
" من الربوتو�ول، فٕان هذا إالخطار ال يعترب ٕاخطارًا �رفض مؤقت. ويف 1)(ج)"2(5الربوتو�ول دون استيفاء رشوط املادة 

احلا�، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل �لرمغ من ذ� صورة عن إالخطار ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل، ويبلغ يف  هذه
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الوقت ذاته لصاحب التسجيل ا�ويل وللمكتب ا�ي ٔأرسل إالخطار ٔأنه ال يعترب هذا إالخطار ٕاخطارًا �رفض مؤقت، 

 ويبني ٔأس�باب ذ�.

 (�نيا)18القا�دة 
 يف طرف متعاقد معّني  الوضع املؤقت للعالمة

جيوز للمكتب ا�ي   (ٔأ)  [الفحص التلقايئ مس�تمكل لكن ��رتاض ٔأو املالحظات من الغري ال �زال ممكنة] )1(
)(ٔأ) ٔأو (ب) من 2(5املادة ) من االتفاق ٔأو 2(5املادة مل يبلّغ ٔأي ٕاخطار �لرفض املؤقت، يف �دود امله� املطبقة بناء �ىل 

ٕاىل املكتب ا�ويل بيا� يفيد بأٔن الفحص ا�ي ٔأجراه املكتب تلقائيا قد اس�تمكل ؤأنه مل جيد ٔأس�با�  الربوتو�ول، ٔأن �رسل
للرفض ولكن حامية العالمة ال �زال موضع ا�رتاض ٔأو مالحظات من الغري، مع بيان امله� اليت جيوز فهيا ٕايداع ت� 

2F��رتاضات ٔأو املالحظات

3. 

ارا �لرفض املؤقت ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل بيا� يفيد بأٔن الفحص جيوز للمكتب ا�ي بلّغ ٕاخط (ب)
ا�ي ٔأجراه تلقائيا قد اس�تمكل ولكن حامية العالمة ال �زال موضع ا�رتاض ٔأو مالحظات من الغري، مع بيان امله� اليت جيوز 

 فهيا ٕايداع ت� ��رتاضات ٔأو املالحظات.

يل ونقل النسخ]  �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون ٔأي بيان [التدو�ن وٕابالغ صاحب التسجيل ا�و )2(
�س�تلمه بناء �ىل هذه القا�دة يف الس�ل ا�ويل، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل؛ ويف �ال اكن البيان قد بلِّغ، ٔأو من 

 املمكن �س�ه، يف شلك وثيقة حمّددة، فعليه ٔأن ينقل �س�ة عن ت� الوثيقة ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل.

 (�لثا)18القا�دة 
 البّت ا�هنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد معّني 

3F[بيان مبنح امحلاية يف �ال �دم تبليغ ٔأي ٕاخطار �لرفض املؤقت] )1(

يف �ال اكنت لك إالجراءات ٔأمام املكتب   4
) ٔأو (ب) ٔأو (ج) من )(أٔ 2(5املادة ) من االتفاق ٔأو 2(5املادة قد اس�تمكلت، قبل انقضاء امله� املطبقة بناء �ىل 

الربوتو�ول، ومل �كن للمكتب ٔأي سبب لرفض امحلاية، فٕانه يتعني �ىل ذ� املكتب ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل، يف ٔأقرب 
4Fوقت ممكن وقبل انقضاء ت� امله�، بيا� مبنح امحلاية للعالمة موضع التسجيل ا�ويل يف الطرف املتعاقد املعين

5. 

)، يتعني �ىل املكتب ا�ي يبلّغ 3ما مل �رسل بيا� بناء �ىل الفقرة (  ة عقب الرفض املؤقت][بيان مبنح امحلاي )2(
ٕاخطارا �لرفض املؤقت، فور أٔن �ُس�تمكل لك إالجراءات �يه ف� يتعلق حبامية العالمة، أٔن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل ٔأ�د 

 البيانني التاليني:

ب ؤأن امحلاية قد ُمنحت للعالمة يف الطرف املتعاقد بيا� مفاده ٔأن الرفض املؤقت قد ُحس  "1"
 املعين �لنس�بة ٕاىل مجيع السلع واخلدمات اليت ُطلبت لها امحلاية،

                                         
3

 ٔأقّرته مجعية احتاد مدريد:بيان تفسريي  

 (�نيا) ٕاال �ىل أ�طراف املتعاقدة اليت ينص �رشيعها �ىل ت� املالحظات".18"ال تطبّق إالشارات ٕاىل مالحظات الغري يف القا�دة 
4

ن منح امحلاية س�يخضع �فع القسط )، فإ 3(34) من هذه القا�دة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد ٔأنه يف �ال تطبيق القا�دة 2) و(1�ع�د الفقرتني ( 

 الثاين من الرمس.
5

)، فٕان منح امحلاية س�يخضع �فع القسط 3(34) من هذه القا�دة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد ٔأنه يف �ال تطبيق القا�دة 2) و(1�ع�د الفقرتني ( 

 الثاين من الرمس.
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 ٔأو بيا� حيّدد السلع واخلدمات اليت ُمنحت لها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين. "2"

كون قد ٔأرسل ٕاىل املكتب ا�ويل ٕاخطارا �لرفض يتعني �ىل املكتب ا�ي �  [تأٔ�يد الرفض املؤقت اللكي] )3(
املؤقت اللكي، فور ٔأن �ُس�تمكل لك إالجراءات �يه ف� يتعلق حبامية العالمة وبعد ٔأن �كون املكتب قد قّرر تأٔ�يد رفض 

 ذ�. � يفيدحامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين �لنس�بة ٕاىل مجيع السلع واخلدمات، ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل بيا

من  )2(5يف �ال �دم ٕارسال ٕاخطار �لرفض املؤقت مضن امله� املنطبقة بناء �ىل املادة   [قرار �ديد] )4(
من الربوتو�ول، ٔأو يف �ال اكن للقرار اجلديد املُت�ذ من قبل املكتب ٔأو إالدارة ٔأ�ر يف حامية العالمة  االتفاق ٔأو املادة ذاهتا

)، يتعّني �ىل املكتب، يف �دود �لمه بذ� القرار ودون 3) ٔأو الفقرة (2) ٔأو الفقرة (1بعد ٕارسال بيان بناء �ىل الفقرة (
 بيا� أٓخر يبّني فيه وضع العالمة و، حسب �قتضاء، السلع واخلدمات ، ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل19إال�الل �لقا�دة 

5Fاليت من ٔأ�لها ُحتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعين

6. 

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون ٔأي بيان �س�تلمه بناء   [التدو�ن وٕابالغ صاحب التسجيل ا�ويل ونقل النسخ] )5(
�ىل هذه القا�دة يف الس�ل ا�ويل، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل؛ ويف �ال اكن البيان قد بلِّغ، ٔأو من املمكن 

 �س�ه، يف شلك وثيقة حمّددة، فعليه ٔأن ينقل �س�ة عن ت� الوثيقة ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل.

 19القا�دة 
 بطال �ى ٔأطراف متعاقدة معّينةاالٕ 

ٕاذا أ�بطلت ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل �سجيل دويل يف ٔأرايض طرف متعاقد معني،   [مضمون إالخطار �ٕالبطال] )1(
) من الربوتو�ول، ومل يَعد من اجلا�ز ٔأن �كون إالبطال حمل طعن، 6(5املادة ) من االتفاق ٔأو 6(5املادة بناء �ىل ٔأحاكم 

رف املتعاقد ا�ي نطقت سلطته ا�تصة �ٕالبطال ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�، وجيب ٔأن يتضمن وجب �ىل مكتب الط
 إالخطار ٔأو يبني فيه ما ييل:

 السلطة اليت نطقت �ٕالبطال، "1"
 ٔأن إالبطال ال جيوز ٔأن �كون حمل طعن، "2"
 رمق التسجيل ا�ويل، "3"
 امس صاحب التسجيل ا�ويل، "4"
إالبطال �لك السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت مشلها النطق �ٕالبطال ٔأو ٕاذا مل يتعلق  "5"

 ت� اليت مل �شملها النطق �ٕالبطال،
 �رخي النطق �ٕالبطال، وكذ� �رخي نفاذه ٕان ٔأمكن. "6"

 �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون  (ٔأ)  [تدو�ن إالبطال وٕابال�ه لصاحب التسجيل ا�ويل واملكتب املعين] )2(
إالبطال يف الس�ل ا�ويل، مصحوً� �لبيا�ت الواردة يف إالخطار �ٕالبطال، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل. و�ىل 
املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ املكتب ا�ي بلّغ ٕاخطار إالبطال التارخي ا�ي مت فيه تدو�ن إالبطال يف الس�ل ا�ويل ٕاذا طلب 

 ذ� املكتب احلصول �ىل ت� املعلومة.

                                         
6

 بيان تفسريي ٔأقّرته مجعية احتاد مدريد: 

) ٕاىل قرار �ديد يؤ�ر يف حامية العالمة �شمل ٔأيضا احلا� اليت يت�ذ فهيا املكتب ذ� القرار اجلديد، يف �ال 4(�لثا)(18القا�دة  "إالشارة يف
 الرفض اللكي مثال، �لرمغ من ٔأن �كون املكتب قد ٔأفاد بأٔن إالجراءات املبارشة ٔأمامه قد اس�تمكلت."
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ويتعني تدو�ن إالبطال اعتبارا من التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل ٕاخطارا �ستيفاء املتطلبات  (ب)
 املطبقة.

 20القا�دة 
 تقييد حق صاحب التسجيل ا�ويل

 يف الترصف فيه

صاحب جيوز لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأو مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه   (ٔأ)  [تبليغ املعلومات] )1(
التسجيل ا�ويل ٔأن يبلغ املكتب ا�ويل ٔأن حق صاحب التسجيل ا�ويل يف الترصف �لتسجيل ا�ويل قد مت تقييده ويبني 

 �قتضاء. أ�طراف املتعاقدة املعنية عند

جيوز ملكتب ٔأي طرف متعاقد معني ٔأن يبلغ املكتب ا�ويل ٔأن حق صاحب التسجيل ا�ويل يف  (ب)
ن يف ٔأرايض هذا الطرف املتعاقد.الترصف يف �سجي� ق  د دّوِ

جيب ٔأن �كون املعلومات املقدمة وفقا للفقرة الفرعية (ٔأ) ٔأو (ب) عبارة عن ملخص للوقائع الرئيس�ية  (ج)
 املتعلقة �لتقييد.

) ٔأن حق صاحب التسجيل 1ٕاذا أ�بلغ املكتب ا�ويل وفقًا ٔ�حاكم الفقرة (  [حسب التقييد جزئيًا ٔأو لكيًا] )2(
ا�ويل يف الترصف يف �سجي� مدّون، وجب �ىل مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ٔأبلغ عن ذ� ٔأن يبلغ للمكتب ا�ويل ٔأيضًا 

 التقييد. لك حسب جزيئ ٔأو لكي لهذا

يف الس�ل ا�ويل املعلومات املبلغة � بناء �ىل ٔأحاكم الفقرتني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون   (ٔأ)  [التدو�ن] )3(
)، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل ومكتب الطرف املتعاقد لصاح التسجيل ا�ويل وملاكتب أ�طراف 2) و(1(

 املتعاقدة املعينة املعنية.

بارا من التارخي ا�ي يتسلمها ) اعت 2) و(1يتعني تدو�ن املعلومات املبلغة بناء �ىل ٔأحاكم الفقرتني ( (ب)
 فيه املكتب ا�ويل، رشيطة ٔأن �س�تويف التبليُغ املتطلبات املطبقة.

 (�نيا)20القا�دة 
 الرتاخيص

جيب تقدمي ال�س لتدو�ن �رخيص ٕاىل املكتب ا�ويل �ىل �س��رة الرمسية   (ٔأ)  [ال�س لتدو�ن �رخيص] )1(
م �ل�س صاح ب التسجيل ا�ويل ٔأو مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل املعنية وجيب ٔأن يقّدِ

 ا�ويل ٔأو مكتب طرف متعاقد �شم� الرتخيص املمنوح ٕاذا اكن املكتب يقبل تقدمي ذ� �ل�س.

 جيب ٔأن يبّني يف �ل�س ما ييل: (ب)

 رمق التسجيل ا�ويل املعين،  "1"
 امس صاحب التسجيل ا�ويل، "2"
 امس املرخص � وعنوانه، وفقا للتعل�ت إالدارية، "3"
 أ�طراف املتعاقدة املعينة املشمو� �لرتخيص املمنوح، "4"
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ٔأن الرتخيص ممنوح �لنس�بة ٕاىل لك السلع واخلدمات املشمو� �لتسجيل ا�ويل ٔأو ٔأن السلع  "5"
 من التصنيف ا�ويل للسلع واخلدمات. واخلدمات املشمو� �لرتخيص املمنوح مجمعة يف أ�صناف املناس�بة

 جيوز ٔأن يبّني يف �ل�س ما ييل ٔأيضا: (ج)

 مواطنهيا،  ٕاذا اكن املرخص � خشصًا طبيعيًا، ا�و� اليت �كون املرخص � من "1"
ٕاذا اكن املرخص � خشصًا معنوً�، الطبيعة القانونية �� الكيان وا�و� ؤأية و�دة ٕاقلميية يف  "2"

 قانوهنا، ا�و� اليت مت فهيا تنظمي ٔأوضاع ذ� الكيان بناء �ىلت� 
 ٔأن الرتخيص يتعلق جبزء من ٔأرايض الطرف املتعاقد املعّني فقط، "3"
 ٕاذا اكن للمرخص و�يل، امس الو�يل وعنوانه، وفقا للتعل�ت إالدارية، "4"
 6F7ٔأن الرتخيص �رخيص اس�تئثاري ٔأو �رخيص حرصي، ٕان اكن كذ�، "5"
 مدة الرتخيص عند �قتضاء. "6"

 جيب ٔأن يوقع �ل�س صاحب التسجيل ا�ويل واملكتب املقدم �ربه. (د)

)(أٔ) و(ب) 1ٕاذا مل �كن ال�س تدو�ن الرتخيص �س�تويف رشوط الفقرة (  (ٔأ)  [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )2(
 كتب ا�ي قدم �ل�س ٕان و�د.و(د)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن خيطر بذ� صاحب التسجيل ا�ويل وامل 

ٕاذا مل �س�تدرك ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي ٕاقدام املكتب ا�ويل �ىل إالخطار هبا، وجب  (ب)
اعتبار �ل�س مرتواك و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن خيطر بذ� ويف الوقت ذاته صاحب التسجيل ا�ويل واملكتب ا�ي قدم 

ٔأية رسوم مدفو�ة ٕاىل الطرف ا�ي دفعها بعد خصم مبلغ �ساوي نصف الرسوم املعنية املشار ٕا�هيا �ل�س ٕان و�د ؤأن �رّد 
 من �دول الرسوم. 7يف البند 

)(ٔأ) و(ب) و(د)، وجب 1ٕاذا اكن �ل�س �س�تويف رشوط الفقرة (  (ٔأ)  [تدو�ن الرتخيص وإالخطار به] )3(
�ويل مع املعلومات الواردة يف �ل�س ؤأن خيطر بذ� ماكتب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون الرتخيص يف الس�ل ا

أ�طراف املتعاقدة املعينة املشمو� �لرتخيص املمنوح ويبلغ ذ� ويف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ا�ويل واملكتب ا�ي 
 قدم �ل�س ٕان و�د.

ا�ويل ال�سا �س�تويف املتطلبات  ويتعني تدو�ن الرتخيص اعتبارا من التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب (ب)
 املطبقة.

، (�نيا)5�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ب)، يف �ال تدو�ن مواص� إالجراءات مبوجب القا�دة  (ج)
 ).(ب).2يُدون الرتخيص يف الس�ل ا�ويل اعتبارا من �رخي انقضاء امله� الزمنية املنصوص �لهيا يف الفقرة (

) �ىل لك ال�س لتعديل تدو�ن �رخيص 3) ٕاىل (1تطبق الفقرات من ( ن الرتخيص ٔأو ٕالغاؤه][تعديل تدو� )4(
 ٔأو ٕالغائه مع ما يلزم من تبديل.

                                         
7

 بيان تفسريي ٔأقرته مجعية احتاد مدريد: 

" بأٔن الرتخيص اس�تئثاري ٔأو حرصي، �از اعتبار 5)(ج)"1(�نيا)(20الرتخيص �شمل البيان املنصوص �ليه يف القا�دة  تدو�نٕاذا مل �كن ال�س "
 الرتخيص �ري اس�تئثاري."
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جيوز ملكتب طرف متعاقد معني ٔأخطره املكتب ا�ويل بتدو�ن �رخيص   (ٔأ)  [ٕا�الن انعدام ٔأ�ر الرتخيص] )5(
 ال يرتتب �ليه ٔأي ٔأ�ر يف الطرف املتعاقد املذ�ور. �شأٔن ذ� الطرف املتعاقد ٔأن يعلن ٔأن ذ� التدو�ن

 جيب ٔأن يبّني يف إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) ما ييل: (ب)

 أ�س�باب النافية ٔ�ي ٔأ�ر لتدو�ن الرتخيص، "1"
ٕاذا مل �كن إال�الن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الرتخيص، السلع واخلدمات اليت  "2"

 ا إال�الن ٔأو السلع واخلدمات اليت ال ميسها إال�الن،ميسه
 أ�حاكم أ�ساس�ية املعنية من القانون، "3"
 ٔأن ذ� إال�الن قابل ٕال�ادة الفحص ٔأو الطعن ٔأو ليس قابال ��. "4"

شهرا من  18جيب ٕارسال إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔأ) ٕاىل املكتب ا�ويل قبل انقضاء  (ج)
 ) ٕاىل املكتب املعين.3ارخي ا�ي ٔأرسل فيه إالخطار املشار ٕاليه يف الفقرة (الت

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل ٔأي ٕا�الن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) ؤأن  جيب (د)
خيطر بذ� اجلهة اليت قدمت ال�س تدو�ن الرتخيص (ٔأي صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو املكتب). ويتعني تدو�ن إال�الن 

 طلبات املطبقة.اعتبارا من التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل تبليغا �س�تويف املت 

جيب ٕاخطار املكتب ا�ويل بأٔي قرار هنايئ يتعلق ٕ��الن أٔجري وفقا للفقرة الفرعية (ج)، و�ىل  (ه)
املكتب ا�ويل ٔأن يدّون ذ� القرار يف الس�ل ا�ويل وخيطر به اجلهة اليت قدمت ال�س تدو�ن الرتخيص (ٔأي صاحب 

 التسجيل ا�ويل ٔأو املكتب).

جيوز ملكتب   (ٔأ)  تدو�ن الرتاخيص يف الس�ل ا�ويل ال يرتتب �ليه ٔأي ٔأ�ر يف طرف متعاقد][ٕا�الن ٔأن  )6(
الطرف املتعاقد ا�ي ال ينص قانونه �ىل تدو�ن �راخيص العالمات الت�ارية ٔأن خيطر املد�ر العام بأٔن تدو�ن الرتاخيص يف 

 الس�ل ا�ويل ال يرتتب �ليه ٔأي ٔأ�ر يف ذ� الطرف املتعاقد.

جيوز ملكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينص قانونه �ىل تدو�ن �راخيص العالمات الت�ارية ٔأن خيطر  (ب)
املكتب ا�ويل بأٔن تدو�ن الرتاخيص يف الس�ل ا�ويل ال يرتتب �ليه ٔأي ٔأ�ر يف ذ� الطرف املتعاقد، وذ� قبل التارخي 

لربوتو�ول. وجيوز � �التفاق ٔأو رف املتعاقد املذ�ور ملزتماا�ي تصبح فيه هذه القا�دة �فذة ٔأو التارخي ا�ي يصبح فيه الط
7Fحسب ذ� إالخطار يف ٔأي وقت.

8 
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 بيان تفسريي ٔأقرته مجعية احتاد مدريد: 

�راخيص العالمات  تدو�ني يو�ه الطرف املتعاقد ا�ي ال ينص قانونه �ىل ) �ا� إالخطار ا�6(�نيا)(20"تتناول الفقرة الفرعية (ٔأ) من القا�دة 
 تدو�نىل الت�ارية، وجيوز توجيه ذ� إالخطار يف ٔأي وقت. ٔأما الفقرة (ب)، فتتناول �ا� إالخطار ا�ي يو�ه الطرف املتعاقد ا�ي ينص قانونه �

الرتخيص يف الس�ل ا�ويل. وال جيوز توجيه هذا إال�الن أ��ري  تدو�نهن �ىل ٕاعامل ٔأ�ر �راخيص العالمات الت�ارية ولكنه �ري قادر يف الوقت الرا
 ا�ي جيوز حسبه يف ٔأي وقت ٕاال قبل ٔأن تصبح هذه القا�دة �فذة ٔأو قبل ٔأن يصبح الطرف املتعاقد ملزتما �التفاق ٔأو الربوتو�ول."
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 21القا�دة 
 �س�تعاضة عن �سجيل وطين ٔأو ٕاقلميي

 بتسجيل دويل

) من االتفاق ٔأو 2(�نيا)(4املادة ٕاذا ٔأ�ذ مكتب طرف متعاقد معني �لامً يف جس�، وفقًا ٔ�حاكم   [إالخطار] )1(
) من الربوتو�ول، ٕا�ر ال�س قدمه صاحب التسجيل ا�ويل مبارشة لهذا املكتب، بأٔنه اس�تعيض عن 2(�نيا)(4املادة 

�سجيل وطين ٔأو ٕاقلميي بتسجيل دويل، وجب �ىل املكتب املذ�ور ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�. وجيب ٔأن يبني يف هذا 
 إالخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
مل يتعلق �ستبدال سوى ٕ��دى السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا الوارد ذ�رها يف  ٕاذا "2"

 التسجيل ا�ويل، هذه السلع واخلدمات،
�رخي إاليداع ورمقه و�رخي التسجيل ورمقه، وعند �قتضاء �رخي ٔأولوية التسجيل الوطين أٔو  "3"

 إالقلميي ا�ي اس�تعيض عنه �لتسجيل ا�ويل.

ل إالخطار �ىل معلومات عن ٔأية حقوق ٔأخرى مكتس�بة مبوجب ذ� التسجيل الوطين ٔأو إالقلميي، يف شلك جيوز ٔأن �ش�مت
 متّفق �ليه بني املكتب ا�ويل واملكتب املعين.

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل البيا�ت املبلغة � بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة   (أٔ)  [التدو�ن] )2(
 احب التسجيل ا�ويل.)، ويبلغها لص1(

) اعتبارا من التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب 1يتعني تدو�ن البيا�ت املبل�غة بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة ( (ب)
 ا�ويل ٕاخطارا �س�تويف املتطلبات املطبقة.

 (�نيا)21القا�دة 
 وقائع ٔأخرى �شأٔن املطالبة �ٔ�قدمية

ٕاذا ورد يف السّ�ل ا�ويل تدو�ن مطالبة �ٔ�قدمية �لنس�بة ٕاىل تعيني   [الرفض ا�هنايئ للمطالبة �ٔ�قدمية] )1(
منظمة متعاقدة، وجب �ىل مكتب ت� املنظمة ٕاخطار املكتب ا�ويل بأٔي قرار هنايئ �رفض صالحية ت� املطالبة لكيًا أٔو 

 جزئيًا.

ٕاذا وّ�ه صاحب �سجيل دويل ورد فيه تعيني منظمة متعاقدة،   [املطالبة �ٔ�قدمية بعد التسجيل ا�ويل] )2(
ٕاىل مكتب ت� املنظمة املتعاقدة، بناء �ىل قانون ت� املنظمة، مطالبة بأٔقدمية �المة سابقة ٔأو ٔأكرث مس�� يف ٕا�دى 

ٔأن خيطر املكتب ا�ويل  ا�ول أ�عضاء يف ت� املنظمة أٔو �لنس�بة ٕا�هيا، وجب �ىل املكتب املعين، ٕاذا قبل ت� املطالبة،
 بقبولها ؤأن يبّني ما ييل يف إالخطار:

 رمق التسجيل ا�ويل املعين،  "1"
ا�و� العضو ٔأو ا�ول أ�عضاء اليت ّمت �سجيل العالمة السابقة فهيا ٔأو �لنس�بة ٕا�هيا، مع  "2"

 التارخي ا�ي بدٔأ فيه رس�ن ت� العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين.
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جيب �ىل مكتب املنظمة املتعاقدة ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بأٔي   قرارات ٔأخرى تؤ�ر يف املطالبة �ٔ�قدمية][ )3(
 قرار هنايئ أٓخر، مبا يف ذ� السحب والشطب، ّمما يؤ�ر يف مطالبة �ٔ�قدمية ّمت تدو�هنا يف الس�ل ا�ويل.

يل ٔأن يدّون يف السّ�ل ا�ويل املعلومات جيب �ىل املكتب ا�و  [تدو�ن املعلومات يف الس�ل ا�ويل] )4(
 ).3( ) ٕاىل1الواردة يف إالخطارات املو�ة بناء �ىل الفقرات من (

 22القا�دة 
 وقف أٓ�ر الطلب أ�سايس

 والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس

ٕاذا انطبقت   (ٔأ)  [إالخطار بوقف أٓ�ر الطلب أ�سايس والتسجيل املرتتب �ليه ٔأو التسجيل أ�سايس] )1(
، وجب �ىل ٔأو ٕاذا انطبقت ٔأحاكم هاتني املادتني ) من الربوتو�ول4) و(3(6املادة ) من االتفاق ٔأو 4) و(3(6املادة ٔأحاكم 

 مكتب املنشأٔ ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�، ويبني ما ييل:

 رمق التسجيل ا�ويل، "1"
 امس صاحب التسجيل ا�ويل، "2"
اليت تؤ�ر يف التسجيل أ�سايس، ٔأو الوقائع والقرارات اليت تؤ�ر يف الطلب  الوقائع والقرارات "3"

أ�سايس ٕاذا اكن التسجيل ا�ويل املعين �ستند ٕاىل طلب ٔأسايس مل يرتتب �ليه ٔأي �سجيل، ٔأو الوقائع والقرارات اليت تؤ�ر 
ل، فضًال عن التارخي ا�ي تبدٔأ فيه يف التسجيل ا�ويل ٕاذا اكن ذ� التسجيل �ستند ٕاىل طلب ٔأسايس �رتب �ليه �سجي

 أٓ�ر هذه الوقائع والقرارات،
ٕاذا اكنت هذه الوقائع والقرارات ال تؤ�ر يف التسجيل ا�ويل ٕاال �لنس�بة ٕاىل بعض السلع  "4"

 ت.واخلدمات، السلع واخلدمات اليت تؤ�ر فهيا هذه الوقائع والقرارات ٔأو ت� اليت ال تؤ�ر فهيا هذه الوقائع والقرارا

ٕاذا بدٔأ ٔأي ٕاجراء مشار ٕاليه ) من االتفاق، ٔأو 4(6ٕاذا بدٔأت ٔأي دعوى قضائية مشار ٕا�هيا يف املادة  (ب)
) من الربوتو�ول قبل انقضاء فرتة مدهتا مخس س�نوات، دون ٔأن ينجم عن ذ� 3(6" من املادة 3" ٔأو "2" ٔأو "1يف البند "

ٔأي قرار هنايئ مشار ٕاليه يف امجل� الثانية ) من االتفاق، ٔأو 4(6ٔأي حمك هنايئ مشار ٕاليه يف املادة قبل انقضاء الفرتة املذ�ورة 
) من الربوتو�ول، وجب �ىل 3(6) من الربوتو�ول، ٔأو ٔأي حسب ٔأو ختّلٍ مشار ٕا�هيام يف امجل� الثالثة من املادة 3(6من املادة 

 كتب ا�ويل بذ� يف ٔأرسع وقت ممكن قبل انقضاء الفرتة املذ�ورة.مكتب املنشأٔ ٕاذا اكن �ىل �مل بذ� ٔأن خيطر امل 

احلمك ا�هنايئ إالجراءات املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ب) ٕاىل ا�عوى القضائية ٔأو بعدما تفيض  (ج)
) من الربوتو�ول، ٔأو 3(6دة القرار ا�هنايئ املشار ٕاليه يف امجل� الثانية من املا) من االتفاق، ٔأو ٕاىل 4(6املشار ٕاليه يف املادة 

) من الربوتو�ول، يتعني �ىل مكتب املنشأٔ ٕاذا اكن �ىل �مل 3(6ٕاىل السحب ٔأو الت�يل املشار ٕا�هيام يف امجل� الثالثة من املادة 
ال ". ويف �4" ٕاىل "1بذ� ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ� �ىل الفور، ويقدم البيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ٔأ)"

اس�تمكلت ا��اوى القانونية ٔأو ٕاجراءات املعاجلة املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ب) ومل �سفر عن ٔأي من القرارات ا�هنائية 
املذ�ورة ٔأ�اله ٔأو عن حسب ٔأو ختٍل، يتعني �ىل مكتب املنشأٔ، ٕاذا اكن �ىل �مل بذ� ٔأو بناء �ىل طلب صاحب 

 فور.التسجيل، ٔأن خيطر املكتب ا�ويل �ىل ال

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل   (ٔأ)  [تدو�ن إالخطار وٕارسا�؛ وشطب التسجيل ا�ويل] )2(
)، و�رسل صورة عن هذا إالخطار ٕاىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة وٕاىل صاحب 1إالخطار املشار ٕاليه يف الفقرة (

 التسجيل ا�ويل.
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)(ٔأ) ٔأو (ج) يتطلب شطب التسجيل ا�ويل و�س�تويف 1اكن ٔأي ٕاخطار مشار ٕاليه يف الفقرة ( ٕاذا (ب)
رشوط الفقرة املذ�ورة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �شطب التسجيل ا�ويل من الس�ل ا�ويل بقدر ما �سمح بذ� 

ابري املطبقة التسجيالت ا�ولية النامجة عن التدابري املطبقة. كام يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يلغي بقدر ما �سمح به التد
مدون حتت التسجيل ا�ويل امللغى، عقب إالخطار املذ�ور، والتسجيالت النامجة عن ٔأو تقس�مي تغيري جزيئ يف امللكية 

 معلية دمج.

(ب)، وجب �ىل املكتب  ٕاذا شطب التسجيل ا�ويل من الس�ل ا�ويل وفقًا ٔ�حاكم الفقرة الفرعية (ج)
 ٔأن خيطر ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة وصاحب التسجيل ا�ويل مبا ييل: ا�ويل

 �رخي شطب التسجيل ا�ويل من الس�ل ا�ويل؛ "1"
 شطب لك السلع واخلدمات ٕاذا اكن أ�مر كذ�؛ "2"
"، ٕاذا اكن الشطب ال يتعلق سوى 4)(أٔ)"1السلع واخلدمات الوارد بياهنا بناء �ىل الفقرة ( "3"

 لسلع واخلدمات.ببعض ا

 23القا�دة 
 تقس�مي الطلبات أ�ساس�ية والتسجيالت املرتتبة �لهيا

 ٔأو التسجيالت أ�ساس�ية ٔأو دجمها

ٕاذا قُسم الطلب أ�سايس ٕاىل �دة طلبات   [إالخطار بتقس�مي الطلب أ�سايس ٔأو دمج الطلبات أ�ساس�ية] )1(
الربوتو�ول ٔأو ُدجمت �دة طلبات ٔأساس�ية يف طلب وا�د، وجب ) من 3(6�الل فرتة امخلس س�نوات املشار ٕا�هيا يف املادة 

 �ىل مكتب املنشأٔ ٔأن خيطر املكتب ا�ويل بذ�، ويبني ما ييل:

 بعد، رمق التسجيل ا�ويل ٔأو رمق الطلب أ�سايس ٕاذا مل �كن التسجيل ا�ويل قد ٔأجري "1"
 امس صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو امس املودع، "2"
  عن التقس�مي ٔأو رمق الطلب النامج عن ا�مج.رمق لك طلب �مج "3"

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل إالخطار املشار   [التدو�ن وإالخطار مبعرفة املكتب ا�ويل] )2(
)، و�رسل ٕاخطارًا بذ� ٕاىل ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة وٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل يف الوقت 1ٕاليه يف الفقرة (

 اته.ذ

تطبق   [تقس�مي التسجيالت املرتتبة �ىل الطلبات أ�ساس�ية ٔأو تقس�مي التسجيالت أ�ساس�ية، ٔأو دجمها] )3(
) مع ما يلزم من تبديل �ىل تقس�مي ٔأي �سجيل ٔأو دمج ٔأية �سجيالت ترتتب �ىل الطلب 2) و(1ٔأحاكم الفقرتني (

) من الربوتو�ول، و�ىل تقس�مي 3(6أ�سايس ٔأو الطلبات أ�ساس�ية �الل فرتة امخلس س�نوات املشار ٕا�هيا يف املادة 
املادة ) من االتفاق و 3(6املادة فرتة امخلس س�نوات املشار ٕا�هيا يف التسجيل أ�سايس ٔأو دمج التسجيالت أ�ساس�ية �الل 

 ) من الربوتو�ول.3(6
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 (�نيا)23القا�دة 
 تبليغات ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة

 املرس� من �الل املكتب ا�ويل

ال اكن قانون طرف يف � �ري املشمو� يف هذه الالحئة] من ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة [التبليغات  )1(
متعاقد معني ال �سمح للمكتب ٕ�رسال تبليغ عن �سجيل دويل مبارشة لصاحب التسجيل، جيور لهذا املكتب ٔأن يطلب من 

 املكتب ا�ويل ٕارسال ذ� التبليغ ٕاىل صاحب التسجيل نيابة عنه.

يتعني �ىل املكتب ا�ويل وضع الشلك ا�ي جيب ٔأن �س�ت�دمه املكتب املعين ٕالرسال  [شلك التبليغ]   )2(
 ).1( التبليغ املشار ٕاليه يف الفقرة

) ٕاىل 1( يتعني �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل التبليغ املشار ٕاليه يف الفقرة  [إالرسال ٕاىل صاحب التسجيل]  )3(
 ويل، دون ٔأن يفحص حمتو�ته ٔأو ٔأن يدونه يف الس�ل ا�ويل.صاحب التسجيل، يف الشلك ا�ي وضعه املكتب ا�

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القا�دة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل ا�ويل

جيوز للطرف املتعاقد ٔأن �كون حمل تعيني الحق للتسجيل ا�ويل (و�شار ٕاليه ف� بعد بعبارة   (ٔأ)  [أ�هلية] )1(
من االتفاق ٔأو  2) و2(1املادتني الالحق")، ٕاذا اكن صاحب التسجيل ا�ويل وقت هذا التعيني �س�تويف رشوط  "التعيني

 من الربوتو�ول ليكون صاحب �سجيل دويل. 2املادة 

ٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل ملزتما �التفاق، �از [حتذف] (ب)
ٔأن يعني، بناء �ىل االتفاق، ٔأي طرف متعاقد ملزتم �التفاق، رشيطة ٔأال �كون الطرفان املتعاقدان لصاحب التسجيل ا�ويل 

 املذ�وران ملزتمني معا �لربوتو�ول ٔأيضا.

ٕاذا اكن الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل ملزتما �لربوتو�ول، �از [حتذف] (ج)
اء �ىل الربوتو�ول، ٔأي طرف متعاقد �كون ملزتما �لربوتو�ول، سواء اكن الطرفان لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأن يعني، بن

 ال. املتعاقدان املذ�وران ملزتمني معا �التفاق ٔأيضا ٔأو

جيب تقدمي ٔأي تعيني الحق ٕاىل املكتب ا�ويل من �انب صاحب   (ٔأ)  [التقدمي؛ �س��رة والتوقيع] )2(
 تعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل؛ بيد ٔأنهالتسجيل ا�ويل ٔأو مكتب الطرف امل 

 [حتذف] "1"
ٕاذا اكن طرف وا�د أٔو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة معينًا بناء �ىل االتفاق، فٕان [حتذف] "2"

 التعيني الالحق جيب ٔأن يقدمه مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل ا�ويل؛
منطبقة، فٕان التعيني الالحق النامج عن التحويل جيب ٔأن يقدمه مكتب  )7وٕاذا اكنت الفقرة ( "3"

 املنظمة املتعاقدة.
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. وٕاذا قدمه صاحب التسجيل بنس�ة وا�دة جيب تقدمي التعيني الالحق �ىل �س��رة الرمسية (ب)
ب التسجيل ا�ويل ٔأيضًا ا�ويل، فٕانه جيب ٔأن يوقعه. وٕاذا قدمه مكتب ما، فٕانه جيب ٔأن يوقعه هذا املكتب، ويوقعه صاح

ٕاذا اقتىض ذ� املكتب املذ�ور. وٕاذا قدمه مكتب ما ومسح هذا املكتب بأٔن يوقعه صاحب التسجيل ا�ويل ٔأيضًا، دون ٔأن 
 يقتيض ذ�، �از لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأن يوقع التعيني الالحق.

 )(ب):7ٔأن يتضمن التعيني الالحق ٔأو يبني فيه ما ييل، رشط مرا�اة الفقرة ( جيب  (أٔ)  [احملتو�ت] )3(

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
 امس صاحب التسجيل ا�ويل وعنوانه، "2"
 الطرف املتعاقد املعني، "3"
لك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، ٕاذا اكن التعيني الالحق يتعلق �لك السلع واخلدمات  "4"

 د ذ�رها يف التسجيل ا�ويل املعين، ٔأو �لبعض مهنا،الوار 
مبلغ الرسوم املدفو�ة وطريقة ا�فع، ٔأو التعل�ت الرضورية لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من  "5"

 حساب مفتوح �ى املكتب ا�ويل، وهوية الطرف ا�ي يدفع الرسوم ٔأو يصدر التعل�ت،
تارخي ا�ي �سمل فيه املكتب املذ�ور هذا التعيني ٕاذا قدم مكتب ما التعيني الالحق، ال  "6"

 الالحق.

)، فٕان هذا 2(7ٕاذا اكن التعيني الالحق يتعلق بطرف متعاقد ٔأرسل ٕاخطارًا بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  (ب)
ملا يقرره  التعيني الالحق جيب ٔأن يتضمن ٔأيضًا ٕا�الً� عن النية �ىل اس�تعامل العالمة يف ٔأرايض هذا الطرف املتعاقد. ووفقاً 

 هذا الطرف املتعاقد،

، وجيب ٔأن يقدم �ىل اس��رة خشصيا نفسه جيب ٔأن يوقع إال�الن صاحب التسجيل ا�ويل "1"
 رمسية منفص� �رفق �لتعيني الالحق،

 ٔأو جيب ٔأن �كون إال�الن متضمنًا يف التعيني الالحق. "2"

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

 )(ب) حسب ما �كون احلال،4(9البيا�ت والرتمجة ٔأو الرتجامت املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "1"
ال�سًا بأٔن يصبح التعيني الالحق �فذا بعد تدو�ن تعديل ٔأو شطب ف� يتعلق �لتسجيل  "2"

 ا�ويل املعين ٔأو بعد جتديد التسجيل ا�ويل،
" ٕاذا اكن التعيني الالحق يتعلق مبنظمة متعاقدة، 1)(ز)"5(9البيا�ت املشار ٕا�هيا يف القا�دة  "3"

 ".2)(ز)"5(9�ىل ٔأن �رد ت� البيا�ت يف اس��رة رمسية منفص� �ُرفَق �لتعيني الالحق، والبيا�ت املشار ٕا�هيا يف القا�دة 

ٕاذا استند التسجيل ا�ويل ٕاىل طلب ٔأسايس، وجب ٔأن �كون التعيني الالحق بناء �ىل [حتذف] (د)
اق مصحو� ٕ��الن موقع من مكتب املنشأٔ يثبت ٔأن ذ� الطلب قد ٔأدى ٕاىل �سجيل ويبني �رخي ذ� التسجيل االتف

 ورمقه، ما مل �كن املكتب ا�ويل قد �سمل ذ� إال�الن من قبل.

 من �دول الرسوم. 5خيضع التعيني الالحق �فع الرسوم احملددة ٔأو املشار ٕا�هيا يف البند   [الرسوم] )4(

)، ٕاذا اكن التعيني الالحق ال �س�تويف الرشوط املطلوبة، وجب 10مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [ا�الفات] )5(
 �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل، وكذ� ٔ�ي مكتب �كون قد قّدم التعيني الالحق.
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هنا من �انب املكتب ا�ويل، فٕان التعيني ٕاذا مل تصحح ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي التبليغ ع (ب)
الالحق يعترب مرتواكً، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� يف الوقت ذاته ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل وكذ� ٕاىل ٔأي 

 1.5مكتب �كون قد قدم التعيني الالحق، و�رد للطرف ا�ي دفع الرسوم نصف مبلغ الرمس أ�سايس املشار ٕاليه يف البند 
 ول الرسوم.من �د

)(ب) ٔأو 1الفقرة (�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرتني الفرعيتني (ٔأ) و(ب)، ٕاذا مل �كن الرشوط احملددة يف  (ج)
" مس�توفاة �لنس�بة ٕاىل طرف وا�د ٔأو ٔأكرث من أ�طراف املتعاقدة املعينة، فٕان التعيني الالحق 1)(ب)"3الفقرة ((ج) ٔأو 

ملتعاقدة، و�رد لك الرسوم التمكيلية ٔأو الفردية املدفو�ة لهذه أ�طراف املتعاقدة. وٕاذا يعترب ٔأنه ال �شمل تعيني هذه أ�طراف ا
" مس�توفاة �لنس�بة ٕاىل ٔأي من أ�طراف 1)(ب)"3الفقرة ()(ب) ٔأو (ج) ٔأو 1الفقرة (مل �كن الرشوط املنصوص �لهيا يف 

 املتعاقدة املعينة، وجب تطبيق ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ب).

التعيني الالحق ا�ي يقدمه صاحب التسجيل ا�ويل مبارشة ٕاىل املكتب   (ٔأ)  [�رخي التعيني الالحق] )6(
 ".1ا�ويل جيب ٔأن حيمل �رخي �سلمه من املكتب ا�ويل، مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة الفرعية (ج)"

الالحق ا�ي يقدمه مكتب ما ٕاىل املكتب ا�ويل جيب ٔأن حيمل �رخي �سلمه من هذا  التعيني (ب)
، ورشط ٔأن �كون املكتب ا�ويل قد �سمل هذا التعيني ه)" و(د) و(1املكتب مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرات الفرعية (ج)"

ذه امله�، فٕان هذا التعيني جيب ٔأن �الل شهر�ن من هذا التارخي. وٕاذا مل يتسمل املكتب ا�ويل التعيني الالحق �الل ه
 ه)." و(د) و(1حيمل �رخي �سلمه من �انب املكتب ا�ويل، مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرات الفرعية (ج)"

ٕاذا مل �كن التعيني الالحق مس�توفيًا للرشوط املطلوبة، ومت تصويب ذ� �الل ثالثة أٔشهر من �رخي  (ج)
 )(أٔ)،5إالخطار املشار ٕاليه يف الفقرة (

فٕان التعيني الالحق، يف احلا� اليت تتعلق فهيا ا�الفة بأٔ�د الرشوط املشار ٕا�هيا يف الفقرة  "1"
م هذا التعيني مكتب ما 1" و(ب)"4" و"3" و"1)(ٔأ)"3( "، جيب ٔأن حيمل التارخي ا�ي حصح فيه هذا التعيني، ما مل يقّدِ

ح �الل �� الشهر�ن امل  شار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ب)؛ ويف هذه احلا�، فٕان التعيني ٕاىل املكتب ا�ويل، وما مل يصح�
 الالحق جيب ٔأن حيمل التارخي ا�ي �سلمه فيه هذا املكتب؛

" 3" و"1)(ٔأ)"3فٕان ٔأية خمالفة تتعلق �رشوط ٔأخرى �الف الرشوط املشار ٕا�هيا يف الفقرة ( "2"
 الفقرة الفرعية (ٔأ) ٔأو الفقرة الفرعية (ب) حسب ما �كون احلال." ال تؤ�ر يف التارخي املطبق بناء �ىل ٔأحاكم 1" و(ب)"4و"

�لرمغ من ٔأحاكم الفقرات الفرعية (أٔ) و(ب) و(ج)، جيوز ٔأن �كون للتعيني الالحق �رخي الحق  (د)
 ".2)(ج)"3للتارخي النامج عن الفقرات الفرعية (ٔأ) ٔأو (ب) ٔأو (ج) ٕاذا تضمن ذ� التعيني ال�سًا وفقا للفقرة (

)، وجب ٔأن حيمل ذ� التعيني الالحق التارخي 7ٕاذا جنم التعيني الالحق عن حتويل وفقا للفقرة ( ه)(
 ا�ي ّمت فيه تدو�ن تعيني املنظمة املتعاقدة يف الس�ل ا�ويل.

ً� يف السّ�ل ا�ويل، �از   (ٔأ)  [التعيني الالحق النامج عن حتويل] )7( ٕاذا اكن تعيني منظمة متعاقدة مدو�
حب التسجيل ا�ويل املعين، يف �دود ما مت حسبه ٔأو رفضه ٔأو وقف ٔأ�ره من ذ� التعيني، ٔأن يلمتس حتويل تعيني لصا

 .ٔأو لكهيام الربوتو�ولاالتفاق ٔأو املنظمة املتعاقدة املذ�ورة ٕاىل تعيني ٔ�ية دو� عضو يف ت� املنظمة �كون طرفا يف 

ور يف الفقرة الفرعية (ٔأ) العنارص املشار ٕا�هيا يف الفقرة جيب ٔأن تُبني� يف ال�س التحويل املذ� (ب)
 " مع ما ييل:5" و"3" ٕاىل "1)(ٔأ)"3(
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 املنظمة املتعاقدة اليت ّمت حتويل تعييهنا، "1"
ٔأن التعيني الالحق �و� متعاقدة والنامج عن التحويل �شمل لك السلع واخلدمات املذ�ورة ف�  "2"

دة، ٕان اكن أ�مر كذ�، ٔأو السلع واخلدمات املشمو� يف تعيني ت� ا�و� املتعاقدة ٕاذا اكن يتعلق بتعيني املنظمة املتعاق
 تعييهنا ال �شمل ٕاال جزءا من السلع واخلدمات املذ�ورة يف تعيني املنظمة املتعاقدة.

وجب �ليه أٔن ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأن التعيني الالحق �س�تويف الرشوط املطلوبة،   [التدو�ن وإالخطار] )8(
يدّونه يف الس�ل ا�ويل وخيطر بذ� مكتب الطرف املتعاقد ا�ي �ني يف التعيني الالحق، كام يبلغ ذ� لصاحب 

 التسجيل ا�ويل يف الوقت ذاته ؤ�ي مكتب �كون قد قّدم التعيني الالحق.

 (�لثا) مع ما يلزم من تبديل.18ٕاىل  16تطبق ٔأحاكم القوا�د   [الرفض] )9(

)(أٔ) مس�توفاة، فٕان 2ٕاذا مل �كن الرشوط املنصوص �لهيا يف الفقرة (  [التعيني الالحق ا�ي ال يعترب كذ�] ) 10(
 التعيني الالحق ال يعترب كذ�، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للمرِسل.

 25القا�دة 
 ال�س تدو�ن

�ىل �س��رة الرمسية بنس�ة وا�دة ٔأن يقدم ال�س التدو�ن ٕاىل املكتب ا�ويل  جيب  (ٔأ)  [تقدمي �ل�س] )1(
 ٕاذا اكن هذا �ل�س يتعلق مبا يأٔيت:

تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل لك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، و�لنس�بة  "1"
 ٕاىل لك أ�طراف املتعاقدة املعّينة ٔأو البعض مهنا؛

 إالنقاص من قامئة السلع واخلدمات �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف املتعاقدة املعينة ٔأو البعض مهنا؛ "2"
 املعينة؛ الت�يل عن لك السلع واخلدمات �لنس�بة ٕاىل بعض أ�طراف املتعاقدة "3"
تغيري امس صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو عنوانه ٔأو ٕاد�ال ٔأو تعديل البيا�ت املتعلقة �لطبيعة  "4"

نونية لصاحب التسجيل يف �ال اكن خشصا معنو� وا�و� والو�دة إالقلميية، حسب ما ينطبق، يف ت� ا�و� اليت مت القا
 فهيا تنظمي ٔأوضاع ذ� الشخص املعنوي بناء �ىل قانوهنا؛

شطب التسجيل ا�ويل للك السلع واخلدمات ٔأو البعض مهنا، �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف  "5"
 .املتعاقدة املعينة

 تغيري يف امس الو�يل ٔأو عنوانه. "6"

م �ل�س صاحُب التسجيل ا�ويل ٔأو مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب  (ب) جيب ٔأن يقّدِ
، �ىل ٔأنه جيوز تقدمي ال�س تدو�ن تغيري يف امللكية عن طريق مكتب ، رشط مرا�اة الفقرة الفرعية (ج)التسجيل ا�ويل

 ".4)(ٔأ)"2ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة مما هو مبني يف �ل�س املذ�ور وفقا للفقرة (الطرف املتعاقد ٔأو 

ال جيوز لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأن يقدم بنفسه ال�س تدو�ن ختٍل ٔأو شطب ٕاذا اكن [حتذف] (ج)
 �ل�س. الت�يل ٔأو الشطب ميس ٔأي طرف متعاقد خيضع تعيينه لالتفاق يف التارخي ا�ي �س�تمل فيه املكتب ا�ويل
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ٕاذا قدم �ل�س صاحُب التسجيل ا�ويل، وجب �ليه ٔأن يوقعه. وٕاذا قدمه مكتب ما، وجب ٔأن  (د)
يوقعه هذا املكتب، وكذ� صاحب التسجيل ا�ويل ٕاذا اقتىض املكتب ذ�. وٕاذا قدم �ل�س مكتب ما ومسح هذا 

 ذ�، �از لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأن يوقع �ل�س.املكتب بأٔن يوقعه صاحب التسجيل ا�ويل ٔأيضًا دون ٔأن يقتيض 

)(ٔأ) ٔأو يبني� فيه �ٕالضافة ٕاىل 1جيب ٔأن يتضمن ٔأي ال�س مقّدم بناء �ىل الفقرة (  (ٔأ)  [حمتو�ت �ل�س] )2(
 التدو�ن امللمتس ما ييل:

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
 �ال تعلق التعديل �مس الو�يل ٔأو عنوانه، امس صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو امس الو�يل، يف "2"
يف �ا� تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل، �مس والعنوان احملددان وفقًا ٔ�حاكم التعل�ت  "3"

إالدارية للشخص الطبيعي ٔأو املعنوي الوارد ذ�ره يف �ل�س كصاحب التسجيل ا�ويل اجلديد (واملشار ٕاليه ف� بعد بعبارة 
 اجلديد")، سجيل ا�ويل"صاحب الت 

يف �ا� تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل، الطرف املتعاقد ٔأو أ�طراف املتعاقدة اليت �س�تويف  "4"
) 1(2يف املادة من االتفاق ٔأو  2) و2(1يف املادتني صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد �لنس�بة ٕا�هيا الرشوط املنصوص �لهيا 

 جيل ا�ويل،من الربوتو�ول ليك �كون صاحب التس 
يف �ا� تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل، وٕاذا مل �كن عنوان صاحب التسجيل ا�ويل  "5"

"، وما مل يوحض 4" يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ٔأو أٔ�د أ�طراف املتعاقدة احملددة وفقًا للبند "3اجلديد املوحض وفقًا للبند "
متعاقدة ٔأو دو� عضو يف منظمة متعاقدة، عنوان منشأٔة صاحب صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد ٔأنه ٔأ�د مواطين دو� 

التسجيل ا�ويل اجلديد ٔأو حمل ٕاقامته يف ٔأرايض الطرف املتعاقد ٔأو يف ٔأرايض أٔ�د أ�طراف املتعاقدة اليت �س�تويف �لنس�بة 
 ٕا�هيا الرشوط املطلوبة ليك �كون صاحب التسجيل ا�ويل،

�ا� تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل ال يتعلق �لك السلع واخلدمات و�لك أ�طراف  يف "6"
 املتعاقدة املعينة، السلع واخلدمات وأ�طراف املتعاقدة املعينة اليت �شملها تغيري امللكية،

مبلغ الرسوم املدفو�ة وطريقة ا�فع ٔأو التعل�ت لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب  "7"
 التعل�ت. �ى املكتب ا�ويل، وهوية الطرف ا�ي دفع الرسوم ٔأو ٔأصدرمفتوح 

 يأٔيت: جيوز ٔأن يتضمن ال�س تدو�ن ٔأي تغيري لصاحب التسجيل ا�ويل ٔأيضًا ما (ب)

 بيان ا�و� اليت �كون صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد ٔأ�د مواطنهيا، ٕاذا اكن خشصًا طبيعيًا؛ "1"
القانوين للشخص املعنوي ٕاذا اكن صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد بيا�ت تتعلق �لوضع  "2"

خشصًا معنوً�، وكذ� ��و� وعند الرضورة �لو�دة إالقلميية الواقعة دا�ل ٔأرايض هذه ا�و� واليت ٔأ�شئ الشخص 
 املعنوي وفقًا لقانوهنا.

قبل تدو�ن تعديل ٔأو  جيوز ٔأن حيتوي ال�س تدو�ن تعديل ٔأو شطب ٔأيضا �ىل ال�س بتدوينه (ج)
 شطب أٓخر ٔأو تعيني الحق ف� يتعلق �لتسجيل ا�ويل املعين ٔأو بعد ذ� ٔأو بعد جتديد التسجيل ا�ويل.

جيب ٔأن جيمع ال�س تدو�ن إالنقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت ٔأرقام ٔأصناف التصنيف  (د)
ٔأو ٔأن يبّني أ�صناف اليت ُحتذف يف �ال اكن إالنقاص يؤ�ر يف مجيع ا�ويل للسلع واخلدمات املبيّنة يف التسجيل ا�ويل، 

 السلع واخلدمات مضن وا�دة ٔأو ٔأكرث من ت� أ�صناف.
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ال جيوز تدو�ن ٔأي تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف  [�ل�س �ري املقبول][حتذف] )3(
 متعاقد معني، ٕاذا اكن هذا الطرف املتعاقد

" 4)(ٔأ)"2مًا �التفاق وليس �لربوتو�ول، ومل �كن الطرف املتعاقد املشار ٕاليه يف الفقرة (ملزت  "1"
 ملزتمًا �التفاق، ٔأو مل �كن ٔأي طرف من أ�طراف املتعاقدة املشار ٕا�هيا بناء �ىل الفقرة املذ�ورة ملزتمًا �التفاق؛

تعاقد املشار ٕاليه يف الفقرة ٔأو ملزتمًا �لربوتو�ول وليس �التفاق، ومل �كن الطرف امل  "2"
" ملزتمًا �لربوتو�ول، ٔأو مل �كن ٔأي طرف من أ�طراف املتعاقدة املشار ٕا�هيا بناء �ىل الفقرة املذ�ورة ملزتمًا 4)(ٔأ)"2(

 �لربوتو�ول.

ٕاذا ٔأشار ال�س تدو�ن ٔأي تغيري يف ملكية التسجيل ا�ويل ٕاىل   [تعدد ٔأحصاب التسجيالت ا�ولية اجلدد] )4(
ٔأكرث من صاحب �سجيل دويل �ديد، فٕان هذا التغيري ال جيوز تدوينه �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني ٕاذا مل �كن وا�د ٔأو 

لنس�بة ٕاىل هذا ٔأكرث من ٔأحصاب التسجيالت ا�ولية اجلدد �س�تويف الرشوط املطلوبة ليك �كون صاحب �سجيل دويل �
 الطرف املتعاقد.

 26القا�دة 
 25ا�الفات يف ال�سات التدو�ن بناء �ىل القا�دة 

)(أٔ) ال �س�تويف الرشوط 1(25ٕاذا اكن �ل�س املقدم بناء �ىل القا�دة   [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )1(
وكذ� ٔ�ي مكتب �كون قد قدم �ل�س، املطلوبة، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل، 

). ؤ�غراض هذه القا�دة، يف �ال اكن �ل�س يتعلق بتدو�ن ٕانقاص، وجب �ىل املكتب ا�ويل 3مع مرا�اة ٔأحاكم الفقرة (
 ٔأن يفحص فقط ٕان اكنت ٔأرقام أ�صناف املبينة يف إالنقاص مذ�ورة يف التسجيل ا�ويل املعين.

جيوز تصحيح ا�الفة �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي التبليغ عهنا من �انب   تصحيح ا�الفة][امله� املمنو�ة ل  )2(
املكتب ا�ويل. وٕاذا مل تصحح ا�الفة �الل ثالثة أٔشهر من �رخي إالبالغ عهنا من �انب املكتب ا�ويل، فٕان �ل�س 

ويل، ويف الوقت ذاته ٔ�ي مكتب �كون قد قدم يعترب مرتواكً، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�
)، و�رّد لك الرسوم املدفو�ة للطرف ا�ي سدد هذه الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف 1(25ال�سا بناء �ىل القا�دة 

 من �دول الرسوم. 7مبلغ الرسوم املشار ٕا�هيا يف البند 

مس�توفاة، فٕان �ل�س ال  ٔأو (ج) )(ب)1(25�دة ٕاذا مل �كن رشوط القا  [�ل�س ا�ي ال يعترب كذ�] )3(
 يعترب كذ�، و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للمرِسل.

 27القا�دة 
 ؛25التدو�ن وإالخطار ف� يتعلق �لقا�دة 

 إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل تغيري يف امللكية ٔأو ٕانقاص

يل �ىل الفور البيا�ت ٔأو ٔأي تعديل ٔأو شطب يف الس�ل يدّون املكتب ا�و  (ٔأ)  [التدو�ن وإالخطار] )1(
)(أٔ) مطابقًا لٔ�صول، ويبلغ ذ� ملاكتب أ�طراف املتعاقدة 1(25ا�ويل، رشط ٔأن �كون �ل�س املشار ٕاليه يف القا�دة 

 �ا� تدو�ن ٔأي شطب، املعّينة اليت �كون للتدو�ن تأٔثري يف ٔأراضهيا، ٔأو يبلغ ذ� ملاكتب لك أ�طراف املتعاقدة املعينة يف
كام يبلغ ذ� يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ا�ويل ؤ�ي مكتب �كون قد قدم �ل�س السابق ذ�ره. وٕاذا تعلق 
التدو�ن بتغيري يف امللكية، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ٔأيضا صاحب التسجيل السابق يف �ال تغيري اكمل يف امللكية 

نه ٔأو املنقول بطريقة ٔأخرى من التسجيل ا�ويل يف �ال تغيري جزيئ يف امللكية. وٕاذا قدم صاحب وصاحب اجلزء املتنازل ع 
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التسجيل ا�ويل ٔأو ٔأي مكتب �الف مكتب املنشأٔ ال�س تدو�ن ٔأي شطب �الل فرتة الس�نوات امخلس املشار ٕا�هيا يف 

 ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� ٔأيضًا ملكتب املنشأٔ. ) من الربوتو�ول، وجب �ىل املكتب3(6املادة ) من االتفاق و 3(6املادة 

تدّون البيا�ت ٔأو التعديل ٔأو الشطب يف التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل ال�سا �س�تويف  (ب)
م �ل�س وفقا ٔ�حاكم القا�دة   )(ج).2(25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف �رخي الحق ٕاذا قُّدِ

، (�نيا)5الفقرة الفرعية (ب)، يف �ال تدو�ن مواص� إالجراءات مبوجب القا�دة �ىل الرمغ من ٔأحاكم  (ج)
)، 2(26يُدون التعديل ٔأو الشطب يف الس�ل ا�ويل اعتبارا من �رخي انقضاء امله� الزمنية املنصوص �لهيا يف القا�دة 

م �ل�س وفقا ٔ�حاكم القا�دة   )(ج).2(25ولكن، جيوز تدوينه يف �رخي الحق ٕاذا قُّدِ

تغيري امللكية يف التسجيل ا�ويل عن جزء من السلع   (ٔأ)  [تدو�ن تغيري جزيئ لصاحب التسجيل ا�ويل] )2(
واخلدمات فقط ٔأو عن بعض أ�طراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل حتت رمق التسجيل ا�ويل 

 ا�ي �كون قد �ري جزء منه.

جلزء ا�ي شهد تدوينا لتغيري امللكية يف التسجيل ا�ويل من التسجيل ا�ويل املعين ويتعني �ذف ا (ب)
 ويتعني تدوينه يف �سجيل دويل منفصل.

 [حتذف] )3(

 جيوز ملكتب ٔأي طرف متعاقد معني خيطره  (ٔأ)  [إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل تغيري يف امللكية] )4(
املكتب ا�ويل بتغيري يف امللكية يتعلق هبذا الطرف املتعاقد ٔأن يعلن ٔأن هذا التغيري يف امللكية ال �كون � ٔأي ٔأ�ر يف ٔأرايض 
الطرف املتعاقد املذ�ور. ويرتتب �ىل هذا إال�الن �لنس�بة ٕاىل الطرف املتعاقد املذ�ور ٔأن التسجيل ا�ويل املعين يظل �مس 

 السابق.صاحب التسجيل ا�ويل 

 جيب ٔأن يبني يف إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) ما يأٔيت: (ب)

 أ�س�باب النافية ٔ�ي ٔأ�ر يرتتب �ىل تغيري امللكية، "1"
 أ�حاكم أ�ساس�ية املعنية من القانون، "2"
 ٕاماكنية ٕا�ادة حفص هذا إال�الن ٔأو الطعن فيه. "3"

شهرا من �رخي  18قرة الفرعية (ٔأ) ٕاىل املكتب ا�ويل قبل انقضاء �ُرسل إال�الن املشار ٕاليه يف الف (ج)
 املعين. ٕارسال إالخطار املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) ٕاىل املكتب

يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل لك ٕا�الن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) كام يدّون، حسب  (د)
املذ�ور من التسجيل ا�ويل كتسجيل دويل منفصل، وخيطر بذ� الطرف ا�ي قدم ما �كون احلال، اجلزء موضع إال�الن 

 ال�س تدو�ن تغيري يف امللكية (صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو املكتب)، وكذ� صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد.

ّونه يف يبل�غ لك قرار هنايئ يتعلق ٕ��الن ٔأجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب ا�ويل ا�ي يد (ه)
الس�ل ا�ويل ويعدل الس�ل ا�ويل حسب ما �كون احلال وخيطر بذ� الطرف ا�ي قدم ال�س تدو�ن تغيري يف امللكية 

 (صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو املكتب)، وكذ� صاحب التسجيل ا�ويل اجلديد.
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د معني ٔأخطره املكتب جيوز ملكتب طرف متعاق  (ٔأ)  [إال�الن عن ٔأنه ال يرتتب ٔأي ٔأ�ر �ىل إالنقاص] )5(
ا�ويل ٕ�نقاص من قامئة السلع واخلدمات ميس ذ� الطرف املتعاقد ٔأن يعلن ٔأن هذا إالنقاص ال �كون � ٔأي ٔأ�ر يف ٔأرايض 
الطرف املتعاقد املذ�ور. ويرتتب �ىل هذا إال�الن �لنس�بة ٕاىل الطرف املتعاقد املذ�ور ٔأن إالنقاص ال ينطبق �ىل السلع 

 ميسها إال�الن. واخلدمات اليت

 جيب ٔأن يبّني يف إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) ما يأٔيت: (ب)

 أ�س�باب النافية ٔ�ي ٔأ�ر يرتتب �ىل إالنقاص،  "1"
ٕاذا مل �كن إال�الن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا إالنقاص، السلع واخلدمات اليت  "2"

 اليت ال ميسها إال�الن،ميسها إال�الن ٔأو السلع واخلدمات 
 أ�حاكم أ�ساس�ية املعنية من القانون،  "3"
 ٕاماكنية ٕا�ادة حفص هذا إال�الن ٔأو الطعن فيه. "4"

شهرا من �رخي  18�ُرسل إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔأ) ٕاىل املكتب ا�ويل قبل انقضاء  (ج)
 املعين. أٔ) ٕاىل املكتبٕارسال إالخطار املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (

يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل ٔأي ٕا�الن جيرى وفقا للفقرة الفرعية (ج) وخيطر بذ�  (د)
 املكتب). الطرف ا�ي ا�متس تدو�ن إالنقاص (صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو

لك قرار هنايئ يتعلق ٕ��الن ٔأجري وفقا للفقرة الفرعية (ج) للمكتب ا�ويل ا�ي يدّونه يف  يبلغ (ه)
 الس�ل ا�ويل وخيطر بذ� الطرف ا�ي قدم ال�س تدو�ن إالنقاص (صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو املكتب).

 (�نيا)27القا�دة 
 �سجيل دويل تقس�مي

تقس�مي �سجيل دويل ف� ل  ا�ويلالتسجيل  صاحب ال�س يقّدم ٔأن يتعني(ٔأ)   [ال�س تقس�مي �سجيل دويل] )1(
الرمسية  �س��رةاملكتب ا�ويل �س�تعامل  ٕاىل معنييتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد 

 املتطلبات ا�ي يلمتس تدوينه �س�تويف التقس�مئأن  املكتب ذ�ٔأن �رتيئ  فور ،ذ� الطرف املتعاقد مكتُب  املناس�بة،
 .�لرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ�  املنطبق، قانونه يف الواردة

 :ييل ما �ل�س يبّني  ٔأن يتعني (ب)

 �ل�س، يقّدم ا�ي للمكتب املتعاقد الطرف "1"
 �ل�س، يقدم ا�ي املكتب امس "2"
 التسجيل ا�ويل، رمق "3"
 ،ا�ويل التسجيل صاحب امس "4"
يف أ�صناف املناس�بة من التصنيف ا�ويل للسلع  عةً السلع واخلدمات اليت س�ُتفصل، مجم�  ٔأسامء "5"

 ،واخلدمات
بلغ املطلوب من حساب مفتوح امل الرمس املسدد وطريقة �سديده، ٔأو تعل�ت القتطاع  قمية "6"

 صدر التعل�ت.يرى التسديد ٔأو جي�ى املكتب ا�ويل، وحتديد هوية الطرف ا�ي 
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ا�ي يقّدم �ل�س، ويف �ال اكن املكتب يقتيض ذ�، جيب أٔن  املكتُب  �ل�س يوقّع ٔأن يتعني (ج)
 يوقعه صاحب التسجيل ا�ويل ٔأيضا.

(�نيا)  18للقا�دة وفقا �رسل ببيان �شفعٔأو  يتضمن ٔأنبناء �ىل هذه الفقرة  ٌمقّدم ال�س ٔ�ي جيوز (د)
 .�ل�س يف املذ�ورة واخلدمات �لسلع(�لثا) 18 القا�دة ٔأو

 من �دول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند  لتسديدالتسجيل ا�ويل  تقس�مئأن خيضع  يتعني  [الرمس] )2(

�ىل املكتب ا�ويل ٔأن  يتعنياملطبقة،  املتطلبات(ٔأ) ٕاذا مل �س�توف �ل�س   [�ل�س ا�الف لٔ�صول] )3(
 يبلغ صاحب التسجيل ا�ويل. ٔأنل�س ٕاىل اس�تدراك ا�الفة ويف الوقت ذاته املكتب ا�ي قّدم � يدعو

 يتعني�رخي ا�عوة طبقا للفقرة الفرعية (ٔأ)،  منٔأشهر  ثالثةا�الفة �الل  املكتبس�تدرك � وٕاذا مل  (ب)
 ٕابالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذ�، �ل�س قّدم ا�ي املكتب ٕاخطار�ىل املكتب ا�ويل  ويتعنياعتبار �ل�س مرتواك 

 .الرمس ذ�)، بعد خصم مبلغ �ساوي نصف 2ٔأي رمس مسدد بناء �ىل الفقرة ( وردّ صاحب التسجيل ا�ويل 

 تدو�ن ا�ويل املكتب�ىل  يتعني املطبقة، املتطلبات�ال اكن �ل�س �س�تويف  يف(ٔأ)   ]وإالخطار[التدو�ن  )4(
 ذاتهويف الوقت  بذ�، �ل�س قّدم ا�ي املكتب وٕاخطارالس�ل ا�ويل،  دويل جزيئ يف �سجيل وٕا�شاء التقس�مي،

 .ا�ويل التسجيل صاحب ٕابالغ

 �لتارخي ٔأو ،ا�ويل �لتارخي ا�ي �سمل فيه املكتب ا�ويل �ل�س التسجيل تقس�ميتدو�ن  يتعني (ب)
 .ينطبق ما حسب)، 3( الفقرة يف ٕا�هيا املشار ا�الفة فيه اس�ُتدر�ت ا�ي

�سجيل دويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد  لتقس�مي ال�س ٔأي ال�ساً  يعتربال   ]ال�ساً  يعترب ال ا�ي[�ل�س  )5(
 .�ل�س يف املذ�ورة واخلدمات للسلع ا�ويل التصنيف ٔأصناف ٕاىل �لنس�بةمل يعد معي�نا  ٔأو معي�نامعني� ٕاذا مل ميكن 

ملكتب الطرف املتعاقد ا�ي ال ينّص قانونه  جيوز  تقس�مي]ال  ال�سات يقّدم لن املتعاقد الطرف بأٔن إال�الن[ )6(
قبل �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو التارخي ا�ي  العام، املد�ر خيطر أٔن �المة �سجيالت ٔأوطلبات �سجيل �المة  تقس�مي�ىل 

يقّدم ٕاىل املكتب ا�ويل �ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة  بأٔنه لن لربوتو�ول،� ٔأو �التفاق ملزتمايصبح فيه الطرف املتعاقد 
 ). وجيوز حسب هذا إال�الن يف ٔأي وقت.1(

 (�لثا)27القا�دة 
 دمج التسجيالت ا�ولية

�ال اكن الشخص الطبيعي أٔو  يف  ]امللكيةتغيري جزيئ يف  تدو�نالتسجيالت ا�ولية النامجة عن  دمج[ )1(
دمج  يتعنياملعنوي نفسه مدّو� كصاحب �سجيلني ٔأو ٔأكرث من التسجيالت ا�ولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، 

هذه التسجيالت بناء �ىل ال�س يقدمه هذا الشخص، مبارشة ٔأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه 
. ويتعني �ىل املكتب املعنيةاملكتب ا�ويل �س�تعامل �س��رة الرمسية  ٕاىل �ل�س تقدمي يتعنيو صاحب التسجيل ا�ويل. 

ٔأو أ�طراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري ؤأن يبلغه يف الوقت  الطرفٔأن خيطر بذ� ماكتب و  ا�مج يدّون ٔأنا�ويل 
 �د.ذاته لصاحب التسجيل ا�ويل وللمكتب ا�ي قدمه ٕان و 

 عن �مج دويل �سجيل دمج يتعني(ٔأ)   ]دويل �سجيل تقس�ميالتسجيالت ا�ولية النامجة عن تدو�ن  دمج[ )2(
 ا�ي املكتبطريق  عن قدما�ويل يُ  التسجيل صاحب من ال�س �ىل بناء عنه انقسم ا�ي ا�ويل التسجيل يف تقس�مي
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 هو املعنوي ٔأورشيطة ٔأن �كون نفس الشخص الطبيعي  ،(�نيا)27 ) من القا�دة1( الفقرة يف ٕاليه املشار �ل�س قدم
ا�ويل املدون يف التسجيلني ا�وليني املذ�ور�ن ٔأ�اله ورشيطة ٔأن �رتيئ املكتب املعين ٔأن �ل�س  التسجيل صاحب

ٕاىل املكتب ا�ويل �س�تعامل . ويتعني تقدمي �ل�س �لرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ�  نطبق،امل  قانونه متطلبات�س�تويف 
 يف وخيطر �ل�س قدم ا�ي املكتب بذ� خيطر ؤأن ا�مج يدّون ٔأن�س��رة الرمسية املعنية. ويتعني �ىل املكتب ا�ويل 

 ا�ويل. التسجيل صاحب ذاته الوقت

عالمة ٔأن خيطر املد�ر العام، ال ت�سجيال دمججيوز ملكتب الطرف املتعاقد ا�ي ال ينّص قانونه �ىل  (ب)
لربوتو�ول، بأٔنه لن يقّدم ٕاىل ��التفاق ٔأو �رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو التارخي ا�ي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما  قبل

 ). وجيوز حسب هذا إال�الن يف ٔأي وقت.أٔ املكتب ا�ويل �ل�س املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (

 28القا�دة 
 يف الس�ل ا�ويل التصويبات

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل من تلقاء نفسه ٔأو بناء �ىل طلب صاحب التسجيل ا�ويل ٔأو مكتب   [التصويب] )1(
 ما ٔأن الس�ل ا�ويل حيتوي �ىل خطأٔ يتعلق بتسجيل دويل، وجب �ليه ٔأن يعدل الس�ل بتصويب اخلطأٔ.

جيل ا�ويل وماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة �ىل املكتب ا�ويل ٔأن خيطر بذ� صاحب التس   [إالخطار] )2(
اليت �كون للتصويب ٔأ�ر فهيا، يف الوقت ذاته. ويف �ال مل �كن املكتب ا�ي ا�متس التصويب هو مكتب طرف متعاقد 

 معّني �كون للتصويب ٔأ�ر فيه، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ بذ� هذا املكتب.

) ٔأن يعلن يف ٕاخطار �رفض مؤقت مو�ه 2مشار ٕاليه يف الفقرة (حيق للك مكتب   [الرفض بعد التصويب] )3(
ب ٔأو مل يعد من املمكن منحها. وتطبق  من  5املادة ٔأحاكم ٕاىل املكتب ا�ويل ٔأنه ال ميكن منح امحلاية للتسجيل ا�ويل املصو�

من تبديل، �لامً بأٔن امله� املتا�ة (�لثا) مع ما يلزم 18ٕاىل  16من الربوتو�ول ؤأحاكم القوا�د  5ٔأحاكم املادة االتفاق ٔأو 
 املعين. ٕالرسال إالخطار املذ�ور حتسب ابتداء من �رخي ٕارسال إالخطار �لتصويب ٕاىل املكتب

)، ال جيوز تصويب خطأٔ يعزى ٕاىل مكتب ومن شأٔن تصويبه أٔن يؤ�ر 1�لرمغ من الفقرة (  [�� التصويب] )4(
ال ٕاذا �سمل املكتب ا�ويل ال�سا �لتصويب �الل �سعة ٔأشهر من �رخي �رش يف احلقوق املس�متدة من التسجيل ا�ويل إ 

 البيان املدّون يف الس�ل ا�ويل واملطلوب تصويبه.

 الفصل السادس
 الت�ديدات

 29القا�دة 
 إالخطارات �ري الرمسية �نقضاء مدة امحلاية

) من 3(7املادة ) من االتفاق و 4(7املادة ميثل �دم �سمل إالخطار �ري الرمسي �نقضاء مدة امحلاية املشار ٕاليه يف  ال
 .30الربوتو�ول �ذرًا لعدم مرا�اة ٔأي �� مشار ٕا�هيا يف القا�دة 
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 30القا�دة 
 تفاصيل الت�ديد

د التسجيل ا�ويل بعد �سديد الرسوم ا  (ٔأ)  [الرسوم] )1( لتالية ا��ر يف التارخي ا�ي جيب ٔأن جيدد فيه جيد�
 التسجيل ا�ويل �ىل ا�ٔكرث:

 الرمس أ�سايس، "1"
 الرمس إالضايف عند الرضورة، "2"
الرمس التمكييل ٔأو الرمس الفردي حسب ما �كون احلال عن لك طرف متعاقد معني مل يدّون  "3"

ٔأو ٕابطال، للك السلع واخلدمات املعنية، يف الس�ل ا�ويل، كام يه حمددة ٔأو  (�لثا)18عنه ٔأي بيان رفض مبوجب القا�دة 
من �دول الرسوم. بيد ٔأنه جيوز ٕاجراء هذا ا�فع �الل س�تة ٔأشهر من التارخي ا�ي جيب أٔن جيدد  6مشار ٕا�هيا يف البند 

 من �دول الرسوم. 5-6 فيه التسجيل ا�ويل، رشط ٔأن يدفع يف الوقت ذاته الرمس إالضايف احملدد يف البند

لك �سديد ٔ�غراض الت�ديد يتسلمه املكتب ا�ويل قبل �رخي جتديد التسجيل ا�ويل بأٔكرث من  (ب)
 ٔأشهر. ثالثة ٔأشهر يعترب كام لو اكن قد مت �سلمه قبل هذا التارخي بثالثة

�ويل �لنس�بة ٕاىل ٕاذا مل �رغب صاحب التسجيل ا�ويل يف جتديد التسجيل ا  (ٔأ)  [ٕايضا�ات ٕاضافية] )2(
، للك السلع واخلدمات املعنية، يف الس�ل ا�ويل، (�لثا)18طرف متعاقد معني مل يدّون عنه ٔأي بيان رفض مبوجب القا�دة 

فٕان �سديد الرسوم املطلوبة جيب ٔأن �كون مصحوً� ٕ��الن من صاحب التسجيل يفيد ٔأنه جيب ٔأال يدّون جتديد التسجيل 
  �لنس�بة ٕاىل هذا الطرف املتعاقد.ا�ويل يف الس�ل ا�ويل

ٕاذا رغب صاحب التسجيل ا�ويل يف جتديد التسجيل ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني، �ىل  (ب)
يف الس�ل ا�ويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية،  (�لثا)18الرمغ من تدو�ن بيان رفض مبوجب القا�دة 

لوبة، مبا يف ذ� الرمس التمكييل ٔأو الرمس الفردي حسب ما �كون احلال �لنس�بة ٕاىل هذا الطرف فٕان �سديد الرسوم املط
املتعاقد، جيب ٔأن �كون مصحوً� ٕ��الن من صاحب التسجيل يفيد ٔأنه جيب ٔأن يدّون جتديد التسجيل ا�ويل يف الس�ل 

 ا�ويل �لنس�بة ٕاىل هذا الطرف املتعاقد.

ن عنه ٕابطال �شمل لك السلع ال ُجيدد التسجيل ا� (ج) ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معّني �كون قد دّوِ
ن عنه ختّلٍ بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 2(19واخلدمات بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  )(ٔأ). وال ُجيدد التسجيل ا�ويل 1(27)، ٔأو دّوِ

ن عهنا ٕابطال �ٓ�ر التسجيل ا�ويل يف هذا الطرف  �لنس�بة ٕاىل ٔأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت �كون قد دّوِ
ن عهنا ٕانقاص بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 2(19املتعاقد بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة   )(ٔأ).1(27)، ٔأو دّوِ

) يف الس�ل ا�ويل، ال ُجيّدد التسجيل 4" ٔأو(2)"2((�لثا)18يف �ال تدو�ن بيان مبوجب القا�دة  (د)
املتعاقد املعّني للسلع واخلدمات اليت ال �رد يف ذ� البيان، ما مل �كن �سديد الرسوم املطلوبة ا�ويل �لنس�بة ٕاىل الطرف 

 مصحو� ٕ��الن من صاحب التسجيل يفيد ٔأنه جيب جتديد التسجيل ا�ويل لت� السلع واخلدمات ٔأيضا.

عينة ال يعترب تعديًال التسجيل ا�ويل ا�ي ال ُجيدد مبوجب الفقرة الفرعية (د) للسلع واخلدمات امل  (ه)
) من الربوتو�ول. والتسجيل ا�ويل ا�ي ال ُجيدد �لنس�بة ٕاىل لك أ�طراف 2(7 املادة) من االتفاق ٔأو 2(7 املادةملفهوم 

 ) من الربوتو�ول.2(7 املادة) من االتفاق ٔأو 2(7 املادةاملتعاقدة املعينة ال يعترب تعديًال حسب مفهوم 
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ٕاذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة ٔأقل من مبلغ الرسوم املطلوبة للت�ديد، وجب �ىل   (أٔ)  [الرسوم الناقصة] )3(
املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� �ىل الفور لصاحب التسجيل ا�ويل، ويف الوقت ذاته لو�ي� احملمتل. وجيب ٔأن حيدد يف إالبالغ 

 �سديده. املَبلغ املتبقي الواجب

) بعد انقضاء �� 1ٔأقل من املبلغ املطلوب بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (ٕاذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة  (ب)
)(أٔ)، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأال يدّون الت�ديد، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل 1أ�شهر الس�تة املشار ٕا�هيا يف الفقرة (

 (ج). ٔأحاكم الفقرة الفرعية ا�ويل ولو�ي� احملمتل، و�رّد املبلغ ا�ي �سلمه من الطرف ا�ي سدد الرسوم، مع مرا�اة

ٕاذا أ�رسل إالبالغ املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔأ) �الل أ�شهر الثالثة السابقة النقضاء �� أ�شهر  (ج)
)(ٔأ)، وٕاذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل عند انقضاء هذه امله� ٔأقل من املبلغ املطلوب بناء �ىل 1الس�تة املشار ٕا�هيا يف الفقرة (

% �ىل أ�قل من هذا املبلغ، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يترصف وفقًا ٔ�حاكم القا�دة 70)، ويعادل مع ذ� 1( الفقرة
). وٕاذا مل �سدد املبلغ املطلوب �لاكمل �الل ثالثة ٔأشهر من �رخي إالبالغ املذ�ور، وجب �ىل املكتب ا�ويل 3) و(1(31

ويل وللو�يل احملمتل وللماكتب اليت اكن قد بلّغها الت�ديد، و�رّد املبلغ ٔأن يلغي الت�ديد، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�
 ا�ي �سلمه ٕاىل الطرف ا�ي سدد الرسوم.

، سواء .�سدد الرسوم املطلوبة للك جتديد عن فرتة عرش س�نوات  [الفرتة اليت �سدد عهنا رسوم الت�ديد] )4(
ملعينة، أ�طراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق و�دها، ٔأو تضمن التسجيل ا�ويل، يف قامئة أ�طراف املتعاقدة ا

أ�طراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا للربوتو�ول و�دها، ٔأو �� من أ�طراف املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا لالتفاق وأ�طراف 
اء �ىل االتفاق، فٕان ا�فع عن عرش س�نوات املتعاقدة اليت خيضع تعييهنا للربوتو�ول. و�لنس�بة ٕاىل املدفو�ات اليت جترى بن

 .يعترب قسطًا عن فرتة عرش س�نوات

 31القا�دة 
 تدو�ن الت�ديد؛

 إالخطارات والشهادات

الت�ديد يف الس�ل ا�ويل يف التارخي ا�ي اكن من الواجب ٔأن جيرى  يدّون  [تدو�ن الت�ديد و�رخي نفاذه] )1(
 ) من الربوتو�ول.4(7يف املادة ) من االتفاق و5(7يف املادة فيه، حىت ٕاذا دفعت الرسوم املطلوبة �الل امله� املشار ٕا�هيا 

ٕاىل لك التعيينات املتضمنة يف  �رخي نفاذ الت�ديد هو ذاته �لنس�بة [�رخي الت�ديد يف �ا� التعيني الالحق] )2(
 التسجيل ا�ويل، بغض النظر عن التارخي ا�ي دّونت فيه هذه التعيينات يف الس�ل ا�ويل.

خيطر املكتب ا�ويل ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة واملعنية �لت�ديد، و�رسل   [إالخطارات والشهادات] )3(
 شهادة ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل.

ٕاذا مل جيدد ٔأي �سجيل دويل، وجب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ   (أٔ)  طار يف �ا� �دم الت�ديد][إالخ )4(
 ذ� لصاحب التسجيل، والو�يل، ٕان و�د، وملاكتب لك أ�طراف املتعاقدة املعينة يف هذا التسجيل ا�ويل.

ب ا�ويل ٔأن يبلغ ٕاذا مل جيدد ٔأي �سجيل دويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد معني، وجب �ىل املكت (ب)
 ذ� لصاحب التسجيل، والو�يل، ٕان و�د، وملكتب هذا الطرف املتعاقد.
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 الفصل السابع
 اجلريدة وقا�دة البيا�ت

 32القا�دة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ا�ويل يف اجلريدة البيا�ت املعنية واملتعلقة مبا يأٔيت:  (ٔأ)  [معلومات �شأٔن التسجيالت ا�ولية] )1(

 ؛14الت ا�ولية اليت جترى بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة التسجي "1"
 )؛1(16املعلومات املبلغة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "2"
)، مع بيان ٕان اكن الرفض يتعلق 4(17�االت الرفض املؤقت املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "3"

نية ودون �رش ٔأس�باب الرفض، والبيا�ت �لك السلع واخلدمات ٔأو ببعضها فقط ولكن دون بيان السلع واخلدمات املع 
 )؛5(�لثا)(18) و2(�نيا)(18واملعلومات املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دتني 

 )؛1(31الت�ديدات املدّونة بناء �ىل أٔحاكم القا�دة  "4"
 )؛8(24التعيينات الالحقة املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "5"
 ؛39 لتسجيالت ا�ولية بناء �ىل ٔأحاكم القا�دةاس�مترار ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل ا "6"
 ؛27التدوينات بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "7"
) ٔأو املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم 2(22�االت الشطب اليت ٔأجريت بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "8"

 )(د)؛3(34) ٔأو القا�دة 1(27القا�دة 
) وا�مج املدّون بناء �ىل 4)((�نيا27املدون بناء �ىل القا�دة  التقس�مي "(�نيا)8"

 (�لثا)؛27 القا�دة
 ؛28التصويبات اليت ٔأجريت بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "9"
 )؛2(19�االت إالبطال املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "10"
 23)(أٔ) و2(22(�نيا) و21و 21(�نيا) و20و 20املعلومات املدّونة بناء �ىل ٔأحاكم القوا�د  "11"

 ؛)3(40و )4(27و
 التسجيالت ا�ولية اليت مل جتدد؛ "12"

�االت التدو�ن اخلاصة بتعيني و�يل صاحب التسجيل وا�طر هبا بناء �ىل القا�دة  "13"
 )(أٔ).6(3)(ب) و�االت الشطب اليت تمت بناء �ىل ال�س صاحب التسجيل ٔأو و�ي� مبوجب القا�دة 2(3

 �رد يف الطلب ا�ويل. وٕاذا ٔأصدر املودع إال�الن املشار تنرش الصورة املس�تنس�ة عن العالمة كام (ب)
 "، وجب بيان ذ� يف النرش.6)(ٔأ)"4(9ٕاليه يف القا�دة 

"، 7" ٔأو "5)(أٔ)"4(9ٕاذا قدمت صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  (ج)
 يض وكذ� صورة مس�تنس�ة �ٔ�لوان.وجب ٔأن حتتوي اجلريدة �ىل صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�سود وأ�ب 

ينرش املكتب ا�ويل يف اجلريدة ما   [معلومات �شأٔن بعض املتطلبات اخلاصة وٕا�ال�ت أ�طراف املتعاقدة] )2(
 ييل:

 ٔأو) 6(�نيا)(27 ٔأو) 6(�نيا)(20ٔأو  7 القا�دةلك ٕاخطار جيرى بناء �ىل ٔأحاكم  "1"
 )؛ه)(د) ٔأو (5(17بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  ٕا�الن جيرى ولك )6(40)(ب) ٔأو 2(�لثا)(27
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)(ب) و(ج)، امجل� أ�وىل، 2(5)(ب) ٔأو املادة 2(5لك ٕا�الن يصدر بناء �ىل ٔأحاكم املادة  "2"
 من الربوتو�ول؛

 ) من الربوتو�ول؛7(8لك ٕا�الن يصدر بناء �ىل ٔأحاكم املادة  "3"
 )(أٔ)؛3( )(ب) ٔأو2(34لك ٕاخطار جيرى بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "4"
قامئة �ٔ��م اليت ال �كون املكتب ا�ويل مفتو�ا فهيا للجمهور �الل الس�نة التقوميية اجلارية  "5"

 والتالية لها.

) �ىل 2) و(1ينجز املكتب ا�ويل املنشورات املنصوص �لهيا يف الفقرتني (  ]النرش �ىل املوقع إاللكرتوين[ )3(
 لكية الفكرية.املوقع إاللكرتوين للمنظمة العاملية للم 

 33القا�دة 
 قا�دة البيا�ت إاللكرتونية

تدرج البيا�ت املدّونة يف الس�ل ا�ويل واملنشورة يف اجلريدة بناء �ىل ٔأحاكم   [حمتو�ت قا�دة البيا�ت] )1(
 يف قا�دة بيا�ت ٕالكرتونية. 32القا�دة 

ٕاذا مل يدّون ٔأي طلب دويل ٔأو تعيني مشار   البحث][بيا�ت �شأٔن الطلبات ا�ولية والتعيينات الالحقة قيد  )2(
يف الس�ل ا�ويل �الل ثالثة ٔأ�م معل من �رخي �سلمه من �انب املكتب ا�ويل، وجب �ىل املكتب  24ٕاليه يف القا�دة 

ونية، بغض النظر ا�ويل ٔأن يدرج لك البيا�ت املتضمنة يف الطلب ا�ويل ٔأو التعيني كام مت �سلمه يف قا�دة البيا�ت إاللكرت 
 عن ا�الفات اليت قد يتضمهنا.

توضع قا�دة البيا�ت إاللكرتونية حتت ترصف ماكتب أ�طراف   [�نتفاع بقا�دة البيا�ت إاللكرتونية] )3(
املتعاقدة، وتتاح لعامة امجلهور مقابل �سديد الرمس املقرر عند الرضورة، سواء �التصال الش�بيك ٔأو بأٔي وس�ي� مناس�بة 

خرى حيددها املكتب ا�ويل. ويتحمل املس�تفيد من قا�دة البيا�ت إاللكرتونية �اكليف �نتفاع هبا. وتصحب البيا�ت أٔ 
) بت�ذ�ر يفيد ٔأن املكتب ا�ويل مل يت�ذ قرارًا بعد �شأٔن الطلب ا�ويل ٔأو التعيني املشار ٕاليه يف 2املدّونة بناء �ىل الفقرة (

 .24القا�دة 

 الفصل الثامن
 رسومال

 34القا�دة 
 مبالغ الرسوم و�سديدها

الربوتو�ول ٔأو هذه الالحئة التنفيذية، االتفاق ٔأو �رد حتديد مبالغ الرسوم املس�تحقة بناء �ىل   [مبالغ الرسوم] )1(
 �الف الرسوم الفردية، يف �دول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنفيذية وا�ي �شلك جزءًا ال يتجزٔأ مهنا.

جيوز للمودع ٔأو صاحب التسجيل ا�ويل ٔأن يدفع الرسوم احملددة يف �دول الرسوم   (ٔأ)  �فع][نظام ا )2(
للمكتب ا�ويل. وٕاذا وافق مكتب املنشأٔ ٔأو ٔأي مكتب معين أٓخر �ى الطرف املتعاقد ا�ي ينمتي ٕاليه صاحب التسجيل 

�ويل، �از لهذا املكتب ٔأن �سددها للمكتب ا�ويل �ىل حتصيلها وحتويلها بناء �ىل رغبة املودع ٔأو صاحب التسجيل ا
 ا�ويل.
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 �ىل لك طرف متعاقد يوافق مكتبه �ىل حتصيل الرسوم وحتويلها ٔأن يبلغ ذ� للمد�ر العام. (ب)

) 7(8جيوز للطرف املتعاقد ا�ي يقدم ٕا�الً� بناء �ىل املادة   (أٔ)  [الرمس الفردي ا�ي �سدد يف جزٔأ�ن] )3(
م ٕا�الً� من ذ� القبيل ٔأن يبلغ املد�ر العام ٔأن الرمس الفردي ا�ي �سدد مقابل تعيني ذ� الطرف من الربوتو�ول ٔأو قد

املتعاقد يتكون من جزٔأ�ن. ويدفع اجلزء أ�ول عند ٕايداع الطلب ا�ويل ٔأو تعيني ذ� الطرف املتعاقد الحقًا. ويُدفع اجلزء 
 الطرف املتعاقد. الثاين يف �رخي الحق يمت حتديده وفقًا لقانون ذ�

من  5و 3و 2البند�ن  البنود  يف �ا� تطبيق الفقرة الفرعية (ٔأ)، تفرس إالشارة ٕاىل رمس فردي يف (ب)
 �دول الرسوم ٕاكشارات ٕاىل اجلزء أ�ول من الرمس الفردي.

التارخي يف �ا� تطبيق الفقرة الفرعية (ٔأ)، يُبلغ مكتب الطرف املتعاقد املعني املعين للمكتب ا�ويل  (ج)
 التبليغ ا�ي �س�تحق فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي. وجيب ٔأن يبني

 رمق التسجيل ا�ويل املعين، "1"
 وامس صاحب التسجيل ا�ويل، "2"
 والتارخي ا�ي جيب فيه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي، "3"
ٔأصناف السلع واخلدمات اليت �شملها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعّني املعين، ٕاذا  و�دد "4"

 اكن مبلغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي رهنًا بعدد ت� أ�صناف.

�رسل املكتب ا�ويل التبليغ ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل. ويف �ا� �سديد اجلزء الثاين من الرمس  (د)
ه� املطبقة، يدّون املكتب ا�ويل ا�فع يف الس�ل ا�ويل ويبلغ ذ� ملكتب الطرف املتعاقد املعين. ويف الفردي �الل امل 

�ا� �دم �سديد اجلزء الثاين من الرمس الفردي �الل امله� املطبقة، يُبلغ املكتب ا�ويل ملكتب الطرف املتعاقد املعين 
 ا�ويل. اقد املعين ويُبلغ ذ� لصاحب التسجيلشطب التسجيل ا�ويل يف الس�ل خبصوص الطرف املتع

جيب دفع الرسوم للمكتب ا�ويل وفقًا ملا هو حمدد يف التعل�ت   [طريقة دفع الرسوم للمكتب ا�ويل] )4(
 إالدارية.

 عند دفع ٔأي رمس للمكتب ا�ويل، جيب بيان ما ييل:  [البيا�ت املصاحبة ل�فع] )5(

 ا�ويل؛ املعنية وسبب ا�فع، قبل ٕاجراء التسجيلامس املودع والعالمة  "1"
امس صاحب التسجيل ا�ويل، ورمق التسجيل املعين وسبب ا�فع، بعد ٕاجراء التسجيل  "2"

 ا�ويل.

)(ب) والفقرة الفرعية (ب)، يعترب الرمس مدفو�ًا للمكتب 1(30مع مرا�اة ٔأحاكم القا�دة   (ٔأ)  [�رخي ا�فع] )6(
 ا�ي يتسمل فيه املبلغ املطلوب.ا�ويل يف التارخي 

ٕاذا اكن املبلغ املطلوب دفعه متوفرًا يف حساب مفتوح �ى املكتب ا�ويل، و�سمل هذا املكتب  (ب)
تعل�ت ٕ�جراء السحب من صاحب احلساب، فٕان الرمس يعترب مدفو�ًا يف التارخي ا�ي يتسمل فيه هذا املكتب طلبًا دوليًا 

�ت �سحب اجلزء الثاين من الرمس الفردي ٔأو ال�س تدو�ن تعديل ٔأو تعل�ت �شأٔن جتديد �سجيل ٔأو تعيينًا الحقًا ٔأو تعل
 دويل.



MM/LD/WG/16/11 
Annex 
47 
 

�سمل يف �ا� تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها ٕاليداع طلب دويل بني �رخي   (ٔأ)  [تعديل مبلغ الرسوم] )7(
مه من �انب مكتب املنشأٔ بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة ٔأو �رخي �سل تقدمي طلب دويل للمكتب ا�ويلالل�س مكتب املنشأٔ 

من �ة، والتارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل الطلب ا�ويل من �ة ٔأخرى، فٕان الرسوم املطبقة  )(ٔأ) ٔأو (ج)1(11
 �كون الرسوم النافذة يف ٔأس�بق هذ�ن التارخيني.

مكتب املنشأٔ ٔأو ٔأي مكتب معين أٓخر، من �انب  24يف �ا� تقدمي تعيني بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  (ب)
ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيني بني التارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ال�سًا من صاحب التسجيل 
ا�ويل بغرض ٕاجراء هذا التعيني من �ة، والتارخي ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل التعيني من �ة ٔأخرى، فٕان الرسوم 

 �كون الرسوم النافذة يف ٔأس�بق هذ�ن التارخيني. املطبقة

)(أٔ)، فٕان مبلغ الرسوم �كون مبلغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي ا�ي �كون 3يف �ا� تطبيق الفقرة ( (ج)
 �فذًا يف التارخي الالحق املشار ٕاليه يف ت� الفقرة.

بني �رخي ا�فع و�رخي ٕاجراء يف �ا� تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لت�ديد �سجيل دويل  (د)
الت�ديد، فٕان مبلغ الرسوم �كون املبلغ النافذ يف �رخي ا�فع، ٔأو التارخي ا�ي يعترب �رخي ا�فع بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 

)(ب). ويف �ا� ٕاجراء ا�فع بعد التارخي ا�ي اكن من الواجب ٕاجراء الت�ديد فيه، فٕان مبلغ الرسوم �كون املبلغ 1(30
 لنافذ يف هذا التارخي.ا

(ٔأ) و(ب) و(ج) و(د)،  يف �ا� تعديل مبلغ ٔأي رمس �الف الرسوم املشار ٕا�هيا يف الفقرات الفرعية (ه)
 فٕان مبلغ الرسوم �كون املبلغ النافذ يف التارخي ا�ي �سمل فيه املكتب ا�ويل الرمس.

 35القا�دة 
 مع� �سديد الرسوم

لك املدفو�ات املس�تحقة بناء �ىل هذه الالحئة التنفيذية جيب ٔأن   السو�رسية][�لزتام �س�تعامل العم�  )1(
 جترى يف املكتب ا�ويل �لعم� السو�رسية، حىت ٕاذا اكنت الرسوم اليت يدفعها مكتب قد حّصلها ذ� املكتب بعم� ٔأخرى.

)(أٔ) 7(8قد بناء �ىل ٔأحاكم املادة ٕاذا ٔأصدر طرف متعا  (أٔ)  [حتديد مبلغ الرسوم الفردية �لعم� السو�رسية] )2(
من الربوتو�ول ٕا�الً� يوحض فيه ٔأنه �رغب يف حتصيل رمس فردي، وجب �ليه ٔأن حيدد للمكتب ا�ويل مبلغ هذا الرمس 

 حمسوً� �لعم� اليت �س�تعملها مكتبه.

السو�رسية، فٕان  ٕاذا ُ�دد الرمس يف إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (أٔ) بعم� �الف العم� (ب)
املد�ر العام حيدد مبلغ الرمس الفردي �لعم� السو�رسية، �ىل ٔأساس سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة، بعد التشاور مع 

 مكتب الطرف املتعاقد املعين.

ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة بني العم� السو�رسية ؤأي مع� ٔأخرى �كون الطرف  (ج)
% �ىل أ�قل عن سعر الرصف أ��ري املطبق لت�ديد مبلغ 5�دد هبا مبلغ الرمس الفردي �زيد ٔأو يقل بنس�بة املتعاقد قد 

الرمس الفردي �لعم� السو�رسية، وذ� �الل ٔأكرث من ثالثة ٔأشهر متتالية، �از ملكتب هذا الطرف املتعاقد ٔأن يطلب ٕاىل 
لعم� السو�رسية �ىل ٔأساس سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة املطبق يف املد�ر العام ٔأن حيدد مبلغًا �ديدًا للرمس الفردي �

اليوم السابق لتارخي تقدمي هذا الطلب. ويت�ذ املد�ر العام إالجراءات الرضورية لهذا الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من 
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قل وشهر�ن �ىل ا�ٔكرث من �رخي �رش هذا املبلغ التارخي ا�ي حيدده املد�ر العام، رشط أٔن يقع هذا التارخي بعد شهر �ىل ا�ٔ 
 يف اجلريدة.

ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة بني العم� السو�رسية ؤأي مع� ٔأخرى �كون الطرف  (د)
% �ىل أ�قل عن سعر الرصف أ��ري املطبق لت�ديد مبلغ 10املتعاقد قد �دد هبا مبلغ الرمس الفردي �زيد ٔأو يقل بنس�بة 

الرمس الفردي �لعم� السو�رسية، وذ� �الل أٔكرث من ثالثة ٔأشهر متتالية، فٕان املد�ر العام حيدد مبلغًا �ديدًا للرمس 
الفردي �لعم� السو�رسية، �ىل ٔأساس سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة املطبق. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي 

ن يقع هذا التارخي بعد شهر �ىل أ�قل وشهر�ن �ىل ا�ٔكرث من �رخي �رش هذا املبلغ يف ا�ي حيدده املد�ر العام، رشط أٔ 
 اجلريدة.
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 36القا�دة 
 إالعفاء من الرسوم

 تعفى من الرسوم التسجيالت املتعلقة �لبيا�ت التالية:

 تعيني و�يل، ؤأي تعديل يتعلق بو�يل، وشطب تدو�ن ٔأي و�يل، "1"
بأٔرقام الهاتف والفا�س وعنوان املراس� وعنوان الربيد إاللكرتوين ؤأية وس�ي� لك تعديل يتعلق  "2"

 ٔأخرى للتواصل مع املودع ٔأو لصاحب التسجيل ا�ويل، كام هو منصوص �ليه يف التعل�ت إالدارية،
 شطب التسجيل ا�ويل، "3"
 "،3)(ٔأ)"1(25لك ختّلٍ بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "4"
" ٔأو يف تعيني 13)(أٔ)"4(9الطلب ا�ويل ذاته بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  لك ٕانقاص جيرى يف "5"

 "،4)(ٔأ)"3(24الحق بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 
امجل� ) من االتفاق ٔأو بناء �ىل 4(6امجل� أ�وىل من املادة لك طلب يقدمه مكتب بناء �ىل  "6"

 ) من الربوتو�ول،4(6أ�وىل من املادة 
دعوى قضائية ٔأو حمك هنايئ �كون � تأٔثري يف الطلب أ�سايس ٔأو يف التسجيل املرتتب  وجود "7"

 �ليه ٔأو يف التسجيل أ�سايس،
)، ٔأو لك بيان يو�ه 3(28) ٔأو القا�دة 9(24ٔأو القا�دة  17لك رفض بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "8"
) ٔأو القا�دة 5(�نيا)(20�الن جيرى بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة (�لثا) ٔأو لك إ 18(�نيا) ٔأو القا�دة 18بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 

 )،5) ٔأو (4(27
 ٕابطال التسجيل ا�ويل، "9"
 ،20املعلومات املبلغة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "10"
 ،23ٔأو القا�دة  21لك ٕاخطار يو�ه بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "11"
 لك تصويب جيرى للس�ل ا�ويل. "12"

 37القا�دة 
 الرسوم إالضافية توزيع

 والرسوم التمكيلية

 ) من الربوتو�ول هو اك�ٓيت:6) و(5(8املادة ) من االتفاق ويف 6) و(5(8املادة املعامل املشار ٕاليه يف  )1(

 �لنس�بة ٕاىل أ�طراف املتعاقدة اليت تفحص
 اثنان  ................................................................................ ٔأس�باب الرفض املطلقة فقط 

 و�لنس�بة ٕاىل أ�طراف املتعاقدة اليت جتري
 عن احلقوق السابقة ٔأيضًا: حفصاً 

 ثالثة  .................................................................... بناء �ىل معارضة الغري  (ٔأ)
 ٔأربعة  .................................................................... تلقائيا ودون ٔأي طلب  (ب)
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ٔأيضًا �ىل أ�طراف املتعاقدة اليت جتري حبوً� عن احلقوق السابقة تلقائيًا ودون ٔأي طلب،  4يطبق املعامل  )2(
 مع بيان ٔأمه ت� احلقوق.

 38القا�دة 
 قيد مبلغ الرسوم الفردية

 ساب أ�طراف املتعاقدة املعنيةحل 

يقيد لك رمس فردي �سدد للمكتب ا�ويل �لنس�بة ٕاىل طرف متعاقد �كون قد ٔأصدر ٕا�الً� بناء �ىل ٔأحاكم املادة 
)(ٔأ) من الربوتو�ول حلساب هذا الطرف املتعاقد �ى املكتب ا�ويل، �الل الشهر التايل لتدو�ن التسجيل ا�ويل ٔأو 7(8

 ٔأو الت�ديد ا�ي سدد عنه هذا الرمس ٔأو لتدو�ن اجلزء الثاين املسدد من الرمس الفردي. التعيني الالحق

 الفصل التاسع
 أٔحاكم متنو�ة

 39القا�دة 
 اس�مترار أٓ�ر التسجيالت ا�ولية

 يف بعض ا�ول اخللف

طرف ٕاذا ٔأودعت دو� ("دو� �لف") اكنت ٔأراضهيا قبل �س�تقالل جزءًا من ٔأرايض طرف متعاقد (" )1(
ٔأو االتفاق والربوتو�ول  الربوتو�ولاالتفاق ٔأو متعاقد سلف") �ى املد�ر العام ٕا�الً� يفيد اس�مترار ا�و� اخللف يف تطبيق 

) حيدث 2، فٕان لك �سجيل دويل �كون �فذًا يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (لكهيام
  �ا� استيفاء الرشوط التالية:أٓ�ره يف ا�و� اخللف يف

ٕايداع طلب �ى املكتب ا�ويل �الل أ�شهر الس�تة التالية للتارخي ا�ي �رسل فيه املكتب  "1"
ا�ويل ٕاشعارًا لهذا الغرض ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل املعين، يفيد اس�مترار هذا التسجيل ا�ويل يف ٕا�داث أٓ�ره يف 

 ا�و� اخللف،
فرناكً سو�رسً� �الل امله� ذاهتا للمكتب ا�ويل ا�ي حيو� ٕاىل  41رمس قدره  �سديد "2"

 فرناكً سو�رسً� لصاحل املكتب ا�ويل. 23املكتب الوطين ل�و� اخللف، و�سديد رمس قدره 

تطبيق  ) هو التارخي ا�ي ختطر فيه ا�و� اخللف املكتب ا�ويل ٔ�غراض1التارخي املشار ٕاليه يف الفقرة ( )2(
 هذه القا�دة، رشط ٔأال �كون هذا التارخي سابقًا لتارخي اس�تقالل ا�و� اخللف.

)، �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يبلغ ذ� للمكتب الوطين 1فور �سمل الطلب ومبلغ الرمسني احملدد�ن يف الفقرة ( )3(
 ل�و� اخللف، وجيري التدو�ن املناسب يف الس�ل ا�ويل.

)، 3جيل دويل �كون مكتب ا�و� اخللف قد تلقى عنه ٕاخطارًا بناء �ىل ٔأحاكم الفقرة (�لنس�بة ٕاىل ٔأي �س  )4(
يف املادة ) من االتفاق ٔأو 2(5يف املادة فٕانه ال جيوز لهذا املكتب ٔأن �رفض امحلاية ٕاال ٕاذا مل تنقض امله� املطّبقة املشار ٕا�هيا 

د أ�رايض ٕاىل الطرف املتعاقد السلف، وٕاذا �سمل املكتب ا�ويل )(ٔأ) ٔأو (ب) ٔأو (ج) من الربوتو�ول ف� يتعلق �متدي2(5
 إالخطار �لرفض �الل هذه امله�.
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ال تنطبق ٔأحاكم هذه القا�دة �ىل �حتاد الرويس وال �ىل ٔأية دو� ٔأودعت �ى املد�ر العام ٕا�ال� يفيد  )5(
 احتفاظها �لشخصية القانونية لطرف متعاقد.

 40القا�دة 
 التنفيذ؛ ٔأحاكم انتقالية ا�خول �زي

فربا�ر أ�ول من  1996ٔأ�ريل  أ�ول من تد�ل هذه الالحئة التنفيذية �زي التنفيذ يف  [ا�خول �زي التنفيذ] )1(
بني اتفاق و�روتو�ول مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل  املشرتكة ، وحتل ابتداء من هذا التارخي حمل الالحئة التنفيذية2020

(واملشار ٕا�هيا ف� بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية  2020ينا�ر  31  1996مارس  31 كام اكنت �فذة يفلالتفاق  للعالمات
 ").لالتفاقاملشرتكة

 )،1�ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرة (  (ٔأ)  [ٔأحاكم انتقالية �امة] )2(

يعترب ٔأنه ، ٔأو فٕان ٔأي طلب دويل يتسمل مكتب املنشأٔ ال�سًا بتقدميه ٕاىل املكتب ا�ويل "1"
، يعترب ٔأنه �س�تويف 2020فربا�ر  أ�ول من 1996ٔأ�ريل  أ�ول من ، قبل)(ٔأ) ٔأو (ج)1(11�سلمه بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 

 ؛لالتفاقاملشرتكة، ما دام �س�تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية 14الرشوط املطبقة ٔ�غراض تطبيق القا�دة 
من الالحئة  20تعديل بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  تدو�نب ال�س  ٔأي تعيني الحق ٔأوؤأي  "2"

أ�ول  1996ٔأ�ريل  أ�ول من ٕاىل املكتب ا�ويل قبل يقّدم التنفيذية لالتفاق �رس� مكتب املنشأٔ ٔأو ٔأي مكتب معين أٓخر
مكتب ا�ويل، ٕاذا اكن ، ٔأو �كون التارخي ا�ي �سلمه فيه مكتب املنشأٔ ٔأو ٔأي مكتب معين أٓخر لتقدميه لل 2020فربا�ر من 

يعترب ٔأنه �س�تويف الرشوط املطبقة ٔ�غراض تطبيق  ،1996�ٕالماكن حتديد هذا التارخي، �رخيًا سابقًا لٔ�ول من ٔأ�ريل 
، ما (�نيا)27(�نيا) ٔأو 27أٔو  27يعترب طلبًا سل�ً ٔ�غراض تطبيق القا�دة ) ٔأو 87(24 ) ٔأو3(�نيا)(20(�نيا) ٔأو 5 القا�دة

 ؛لالتفاقاملشرتكةدام �س�تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية 
تعديل بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  تدو�نب ٔأو ٔأي ال�س ٔأو ٔأي تعيني الحق، ؤأي طلب دويل،  "3"

) ٔأو 2(�نيا)(02 ٔأو 13ٔأو  12ٔأو  11�كون حمل ٕاجراء من املكتب ا�ويل تطبيقًا للقوا�د  من الالحئة التنفيذية لالتفاق، 20
فربا�ر  أ�ول من 1996ٔأ�ريل  أ�ول من قبل لالتفاقاملشرتكةمن الالحئة التنفيذية )(ٔأ) 3(�نيا)(27ٔأو  21 26) ٔأو 5(24
، �س�متر يف ٔأن �كون حمل حبث من املكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم القوا�د السالف ذ�رها؛ وخيضع �رخي التسجيل 2020

) أٔو 6(24ٔأو  22ٔأو )(ب) 3(�نيا)(20ٔأو  15ا�ويل ٔأو �رخي التدو�ن يف الس�ل ا�ويل املرتتب �ىل ذ� ٔ�حاكم القا�دة 
 ؛لالتفاقاملشرتكةالتنفيذية  من الالحئة)(ب) 4(�نيا)(27ٔأو )(ب) و(ج) 1(27(

 وأٔ ) 2) و(1(5 وأٔ ) 2(�نيا)(4�ُرسل ٕاىل املكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم املادة ؤأي ٕاخطار  "4"
)(ج) من الالحئة التنفيذية 3(34ٔأو  23(�نيا) ٔأو 21ٔأو بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  ) من الربوتو�ول4(6 وأٔ ) 6(5

فربا�ر أ�ول من  1996ٔأ�ريل  أ�ول من قبل �رس� مكتب طرف متعاقد معني�لرفض ٔأو ٔأي ٕاخطار �ٕالبطال املشرتكة
) أٔو 2(21ٔأو  )2(19 ) ٔأو القا�دة5و( ٔأو )4(17يعترب ٔأنه �س�تويف الرشوط املطبقة ٔ�غراض تطبيق القا�دة  2020
 .لالتفاقاملشرتكة؛تنفيذية ، ما دام �س�تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة ال )(د)3(34) ٔأو 2(23) ٔأو 2(22) ٔأو 4(�نيا)(21

(�نيا) 18ٔأو  16ؤأي تبليغ ٔأو ٔأي بيان ٔأو ٔأي ٕا�الن ٔأو ٔأي قرار هنايئ بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  "5"
) من الالحئة التنفيذية املشرتكة �ُرسل ٕاىل املكتب ا�ويل 5) ٔأو (4(27(�نيا) ٔأو 23) ٔأو 5(�نيا)(20ٔأو  20(�لثا) ٔأو 18ٔأو 

) أٔو 2(�نيا)(18) ٔأو 2(16 يعترب ٔأنه �س�تويف الرشوط املطبقة ٔ�غراض تطبيق القا�دة ،2020 قبل أ�ول من فربا�ر
ما دام �س�تويف (د) و(ه)، )5()(د) و(ه) ٔأو 4(27) ٔأو 3(�نيا)(23)(د) ٔأو 5(�نيا)(20) ٔأو 3(20) ٔأو 5(�لثا)(18

 .املشرتكةالرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية 
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 1996ٔأ�ريل  لٔ�ول من)، فٕان الرسوم النافذة يف ٔأي �رخي سابق 7(34قا�دة ٔ�غراض تطبيق ال (ب)
 .لالتفاقاملشرتكة من الالحئة التنفيذية )1(34 32�كون الرسوم املنصوص �لهيا يف القا�دة  2020فربا�ر لٔ�ول من 

" ٔأو 3)"2(6ٔأي ٕاخطار �رس� مكتب طرف متعاقد ٕاىل املكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  (ج)
من الالحئة التنفيذية ) 6(40ٔأو )(أٔ) 3(34 ٔأو (ب))2(�لثا)(27) ٔأو 6(�نيا)(27 ) ٔأو6(�نيا)(20)(د) ٔأو 5(17) ٔأو 2(7

) 6(�نيا)(20)(د) ٔأو 5(17) ٔأو 2(7" ٔأو 3)"2(6ظل سار� وفقا ٔ�حاكم القا�دة ، ي2020املشرتكة قبل أ�ول من فربا�ر 
)، فٕانه ال �س�تحق 1(10�ىل الرمغ من ٔأحاكم القا�دة ).6(40ٔأو )(ٔأ).3(34ٔأو )(ب) 2(�لثا)(27) ٔأو 6(�نيا)(27ٔأو 

)(أٔ) يه 7(34�سديد القسط الثاين من الرسوم، ٕاذا اكنت الرسوم املسددة عن ٕايداع طلب دويل وفقًا ٔ�حاكم القا�دة 
 من الالحئة التنفيذية لالتفاق. 32دة س�نة بناء �ىل ٔأحاكم القا� 20الرسوم املقررة ملدة 

)، ٕاذا اكنت الرسوم املسددة عن تعيني الحق وفقًا ٔ�حاكم القا�دة 3ال تطبق ٔأحاكم الفقرة ([حتذف] (د)
 من الالحئة التنفيذية لالتفاق. 32)(ب) يه الرسوم املقررة بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة 7(34

  س�نة] 20التسجيالت ا�ولية اليت سددت عهنا رسوم ملدة [أ�حاكم �نتقالية املطبقة �ىل [حتذف] )3(
، 24س�نة حمل تعيني الحق بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة  20ٕاذا اكن التسجيل ا�ويل ا�ي سددت عنه رسوم ملدة   (ٔأ)

وفقًا وانقضت مدة حامية هذا التسجيل ا�ويل بعد ٔأكرث من عرش س�نوات من التارخي الفعيل للتعيني الالحق كام هو حمدد 
 )، فٕان أٔحاكم الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) تنطبق.6(24ٔ�حاكم القا�دة 

قبل انقضاء فرتة الس�نوات العرش أ�وىل من مدة حامية التسجيل ا�ويل اجلارية �س�تة ٔأشهر، �ىل  (ب)
فيه بدقة �رخي املكتب ا�ويل ٔأن �رسل ٕاىل صاحب التسجيل ا�ويل، كام �رسل ٕاىل و�ي� عند الرضورة ٕاشعارًا يوحض 

انقضاء فرتة الس�نوات العرش أ�وىل، وأ�طراف املتعاقدة اليت اكنت حمل التعيينات الالحقة املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (ٔأ). 
 مع ما يلزم من تبديل. 29وتطبق ٔأحاكم القا�دة 

" عن 3)"1(30ا يف القا�دة يتعّني �سديد الرسوم التمكيلية والرسوم الفردية املقاب� للرسوم املشار ٕا�هي (ج)
) 1(30فرتة الس�نوات العرش الثانية �لنس�بة ٕاىل التعيينات الالحقة املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (أٔ). وتطبق ٔأحاكم القا�دة 

 ) مع ما يلزم من تبديل.3و(

نوات �ىل املكتب ا�ويل ٔأن يدّون يف الس�ل ا�ويل ٔأن املدفو�ات قد سددت � مقابل فرتة الس�  (د)
العرش الثانية. و�كون �رخي التدو�ن �رخي انقضاء فرتة الس�نوات العرش أ�وىل، حىت ٕاذا سددت الرسوم املطلوبة �الل امله� 

 ) من الربوتو�ول.4(7) من االتفاق واملادة 5(7املشار ٕا�هيا يف املادة 

ية بأٔن املدفو�ات قد سددت ٔأو �ىل املكتب ا�ويل ٔأن خيطر ماكتب أ�طراف املتعاقدة املعينة واملعن  (ه)
 مل �سدد مقابل فرتة الس�نوات العرش الثانية، ويبلغ ذ� لصاحب التسجيل ا�ويل يف الوقت ذاته.

كام يه �فذة قبل من الالحئة التنفيذية املشرتكة  6تظل ٔأحاكم القا�دة   (ٔأ)  [ٔأحاكم انتقالية �شأٔن اللغات] )4(
، ب دويل يودع قبل ذ� التارخي و�ىل ٔأي طلب دويل خيضع لالتفاق و�ده�رسي �ىل ٔأي طل 2004أ�ول من ٔأ�ريل 

، مبا فيه 2008ٔأغسطس  31يودع بني ذ� التارخي وو  " من الالحئة التنفيذية املشرتكة،8"1�ملعاين املقصود يف القا�دة 
 ٔأو ٔأي �رش يف اجلريدة يتعلق اليوم أ��ري، كام �رسي �ىل ٔأي ٕابالغ يتعلق به و�ىل ٔأي ٕابالغ ٔأو تدو�ن يف الس�ل ا�ويل

 �لتسجيل ا�ويل الناجت عنه، ٕاال يف احلاالت التالية:
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بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة ٔأن �كون التسجيل ا�ويل موضع تعيني الحق مبوجب الربوتو�ول  "1"
 ؛2008ٔأغسطس  31و 2004بني أ�ول من ٔأ�ريل )(ج) من الالحئة التنفيذية املشرتكة 1(24

ٔأو بعد ذ�  2008ٔأن �كون التسجيل ا�ويل موضع تعيني الحق يف أ�ول من سبمترب  ٔأو "2"
 التارخي؛

 ؤأن �كون التسجيل ا�ويل مدّو� يف الس�ل ا�ويل. "3"

ٔ�غراض هذه الفقرة، يعّد الطلب ا�ويل �ىل ٔأنه ٔأودع يف التارخي ا�ي يتسّمل فيه، ٔأو يُفرتض ٔأن  (ب)
من  )(ٔأ) ٔأو (ج)1(11ل�س بتقدمي الطلب ا�ويل ٕاىل املكتب ا�ويل بناء �ىل ٔأحاكم القا�دة يتسمل فيه، مكتب املنشأٔ �

م فيه التعيني الالحق ٕاىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ، ويعّد الطلب ا�ويل �ىل ٔأنه موضع تعيني الحق يف التارخي ا�ي يقد�
التارخي ا�ي يوَدع فيه �ل�س بتقدمي التعيني الالحق �ى مكتب الطرف املكتب ا�ويل، ٕاذا قّدمه املودع مبارشة، ٔأو يف 

 املتعاقد للمودع يف �ال ٕايدا�ه بوساطته.

 [حتذف] )5(

(ٔأ) من 2 ٔأو الفقرة (�نيا)27 القا�دة) من 1( الفقرة اكنت ٕاذا ]الوطنية القوانني معالتوافق  �دم[ )6(
ا�ي  التارخي�زي النفاذ ٔأو يف  القا�دة هذه دخول�رخي  يفمتعاقد،  لطرفالقانون الوطين  معمتوافقة  �ري(�لثا) 27 القا�دة

املعنية، حسب احلا�، �لنس�بة للطرف  الفقرات ٔأو الفقرة تطبق ال لربوتو�ول،��التفاق ٔأو  ملزتما املتعاقد الطرفيصبح فيه 
ذ� القانون، رشيطة أٔن خيطر ذ� الطرف املتعاقد املكتب ا�ويل بذ� قبل  مع متوافقةاكنت �ري  طاملا املعيناملتعاقد 

 هذالربوتو�ول. وجيوز حسب ��التفاق ٔأو املتعاقد ملزتما  الطرف ذ�ا�ي يصبح فيه  التارخي�رخي نفاذ هذه القا�دة ٔأو 
 يف ٔأي وقت. خطاراالٕ 

 41القا�دة 
 التعل�ت إالدارية

يضع املد�ر العام تعل�ت ٕادارية. وجيوز � ٔأن يعدلها.   (ٔأ)  [وضع التعل�ت إالدارية؛ املسائل اليت �ر�اها] )1(
وضع التعل�ت إالدارية ٔأو تعديلها، �ستشري املد�ر العام املاكتب اليت لها اه�م مبارش �لتعل�ت إالدارية املقرت�ة ٔأو  وقبل

 تعديالهتا املقرت�ة.

تتناول التعل�ت إالدارية املسائل اليت �شري هذه الالحئة التنفيذية �شأٔهنا ٕاىل ت� التعل�ت رصا�ة  (ب)
 بيق هذه الالحئة التنفيذية.وتتناول تفاصيل تط 

جيوز للجمعية ٔأن تدعو املد�ر العام ٕاىل تعديل ٔأي حمك من ٔأحاكم التعل�ت إالدارية و�ىل  [مراقبة امجلعية] )2(
 املد�ر العام ٔأن يترصف وفقا ��.

 .اجلريدة تنرش التعل�ت إالدارية ؤأية تعديالت تُد�ل �لهيا يف  (أٔ)  [النرش و�رخي النفاذ] )3(

حيدد يف لك �رش التارخي ا�ي تصبح فيه أ�حاكم املنشورة �فذة. وجيوز ٔأن ختتلف التوارخي  (ب)
 اجلريدة. �ختالف أ�حاكم، �ىل ٔأنه ال جيوز ٕا�الن ٔأي حمك �فذًا قبل �رشه يف

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#_20_3_a_ii
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 من ٔأحاكم يف �ال �شوء تنازع بني ٔأي حمك الربوتو�ول ٔأو هذه الالحئة التنفيذية] االتفاق ٔأو [التنازع مع )4(
الربوتو�ول ٔأو هذه الالحئة التنفيذية من �ة ٔأخرى، �كون الغلبة االتفاق ٔأو التعل�ت إالدارية من �ة ؤأي حمك من ٔأحاكم 

 للحمك أ��ري.
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 الرسوم �دول

 )2020فربا�ر  1 2017يوليو  1 (�فذ اعتبارا من
 �لفرناكت السو�رسية

 الطلبات ا�ولية اليت ختضع لالتفاق و�ده[حتذف] .1

 جيب �سديد الرسوم التالية ا��ر واملس�تحقة عن عرش س�نوات:

 *)(ٔأ) من االتفاق)2(8رمس ٔأسايس (املادة  1.1

 653 العالمة �ٔ�لوانٕاذا مل �كن ٔأية صورة مس�تنس�ة عن  1.1.1

 903 ٕاذا اكنت صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان 2.1.1

رمس ٕاضايف عن لك صنف من ٔأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث  2.1
 100 )(ب) من االتفاق)2(8(املادة 

 100 )(ج) من االتفاق)2(8رمس �مكييل عن تعيني لك دو� متعاقدة معينة (املادة  3.1

 اليت ختضع للربوتو�ول و�ده ةا�ولي اتالطلب .2

 جيب �سديد الرسوم التالية ا��ر واملس�تحقة عن عرش س�نوات:

8F" من الربوتو�ول)1)"2(8رمس ٔأسايس (املادة  1.2

* 

 653 ٕاذا مل �كن ٔأية صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان  1.1.2

 903 ٕاذا اكنت صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان 2.1.2

ٕاضايف عن لك صنف من ٔأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث  رمس 2.2
ٕاال ٕاذا اقترص أ�مر �ىل تعيني ٔأطراف متعاقدة " من الربوتو�ول) 2)"2(8(املادة 

" من 1)(ٔأ)"7(" و2)"2(8املادة انظر جيب ٔأن �سدد عهنا رسوم فردية (
 100 ٔأد�ه) 4.2الربوتو�ول) (انظر البند 

  

                                         
*

 10ايس ُخيف�ض بنس�بة اكن ب� منشأٔ مودع الطلب ا�ويل من الب�ان أ�قل منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا أ�مم املت�دة، فٕان املقدار املقّرر للرمس أ�س ٕاذا 

فرناكً سو�رسً� (ٕاذا  90ٔ�لوان) وفرناكً سو�رسً� (ٕاذا مل �كن ٔأية �س�ة عن العالمة � 65�ملائة (من �ري �سور). ويف هذه احلال، يبلغ الرمس أ�سايس 
 اكنت ٕا�دى �سخ العالمة �ٔ�لوان).
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 �لفرناكت السو�رسية

، " من الربوتو�ول)3)"2(8(املادة  لك طرف متعاقد معنيتعيني رمس �مكييل عن  3.2
ٕاال ٕاذا اكن الطرف املتعاقد املعني طرفًا متعاقدًا جيب ٔأن �سدد عنه رمس فردي 

 100 ٔأد�ه) 4.2" من الربوتو�ول) (انظر البند 2)(أٔ)"7(" و3)"2(8املادة انظر (

اقد معني جيب ٔأن يدفع عنه رمس فردي لك طرف متعتعيني رمس فردي عن  4.2
الطرف � ٕاال ٕاذا اكن  )(ٔأ) من الربوتو�ول)7(8(انظر املادة  (وليس رسامً �مكيليًا)

�التفاق دوً� ملزتمًة  دولتني ملزتمتني والطرف املتعاقد ملكتب املنشأٔ  املتعاقد املعّني 
واكن مكتب املنشأٔ هو مكتب دو� ملزتمة �التفاق  ، ويف هذه احلا�)ٔأيضا(

املعّني (املاد�ن  جيب ٔأن �سدد رمس �مكييل عن هذا الطرف املتعاقد (ٔأيضا) (
: وحيدد لك طرف متعاقد معين ))(ب) من الربوتو�ول1(سادسا)(9)(ٔأ) و7(8

 مبلغ الرمس الفردي

 وتو�ولالطلبات ا�ولية اليت ختضع للك من االتفاق والرب [حتذف] .3

 جيب �سديد الرسوم التالية ا��ر واملس�تحقة عن عرش س�نوات:

 *9Fرمس ٔأسايس 1.3

 653 ٕاذا مل �كن ٔأية صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان 1.1.3

 903 ٕاذا اكنت صورة مس�تنس�ة عن العالمة �ٔ�لوان 2.1.3

 100 رمس ٕاضايف عن لك صنف من ٔأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث 2.3

رمس �مكييل عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب ٔأال �سدد عنه ٔأي رمس فردي  3.3
 100 ٔأد�ه) 4.3(انظر البند 

رمس فردي مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني جيب ٔأن �سدد عنه رمس فردي  4.3
)(أٔ) من الربوتو�ول)، ٕاال ٕاذا اكن الطرف املتعاقد املعّني دو� 7(8(انظر املادة 

�التفاق (ٔأيضًا) واكن مكتب املنشأٔ هو مكتب دو� ملزتمة �التفاق (ٔأيضًا) ملزتمة 
(جيب ٔأن �سدد رمس �مكييل عن هذا الطرف املتعاقد): وحيدد لك طرف متعاقد 

 معين مبلغ الرمس الفردي

  

                                         
*

 10أ�سايس ُخيف�ض بنس�بة ٕاذا اكن ب� منشأٔ مودع الطلب ا�ويل من الب�ان أ�قل منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا أ�مم املت�دة، فٕان املقدار املقّرر للرمس  

فرناكً سو�رسً� (ٕاذا  90فرناكً سو�رسً� (ٕاذا مل �كن ٔأية �س�ة عن العالمة �ٔ�لوان) و 65يبلغ الرمس أ�سايس  �ملائة (من �ري �سور). ويف هذه احلال،
 اكنت ٕا�دى �سخ العالمة �ٔ�لوان).
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 ا�الفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات .4

 )(ب)):1(12�ر (القا�دة جيب �سديد الرسوم التالية ا�

 عن لك لكمة 4+77 ٕاذا مل جتمع السلع واخلدمات يف ٔأصناف 1.4
 بعد اللكمة العرش�ن 

 عن 4+20 ٕاذا اكن التصنيف املبني يف الطلب للكمة وا�دة ٔأو ٔأكرث �ري حصيح 2.4
 لك لكمة ال �كون 
 تصنيفها حصي�اً  

إالجاميل املس�تحق بناء �ىل هذا البند مع العمل بأٔنه ال ينبغي �سديد ٔأي رمس ٕاذا اكن املبلغ 
 فرناكً سو�رس�ً  150�لنس�بة ٕاىل طلب دويل يقل عن 

 التعيني الالحق للتسجيل ا�ويل .5

جيب �سديد الرسوم التالية ا��ر واملس�تحقة عن الفرتة املرتاو�ة بني �رخي نفاذ التعيني وانقضاء 
 :)الربوتو�ول من )2(�لثا)(3(املادة  فرتة نفاذ التسجيل ا�ويل

 300 رمس ٔأسايس 1.5

رمس �مكييل عن لك طرف متعاقد معني يبني يف نفس الطلب وجيب ٔأال �سدد  2.5
 100 ٔأد�ه) 3.5عنه ٔأي رمس فردي (انظر البند 

لك طرف متعاقد معني جيب ٔأن يدفع عنه رمس فردي تعيني رمس فردي عن  3.5
 � ٕاال ٕاذا اكن الربوتو�ول)،)(ٔأ) من 7(8(انظر املادة  (وليس رسامً �مكيليًا)
دو�  والطرف املتعاقد لصاحب التسجيل دولتني ملزتمتني الطرف املتعاقد املعّني 

واكن مكتب املنشأٔ هو مكتب دو�  ، ويف هذه احلا� )ٔأيضاً (�التفاق  ملزتمة
 جيب ٔأن �سدد رمس �مكييل عن هذا الطرف املتعاقدملزتمة �التفاق (ٔأيضًا) (

: وحيدد لك طرف ))(ب) من الربوتو�ول1(سادسا)(9)(ٔأ) و7(8(املاد�ن املعّني 
 متعاقد معين مبلغ الرمس الفردي
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 الت�ديد .6

 :)من الربوتو�ول )1(7(املادة  جيب �سديد الرسوم التالية ا��ر واملس�تحقة عن عرش س�نوات

 653 رمس ٔأسايس 1.6

ٕاضايف، ف� �دا ٕاذا مل جير الت�ديد سوى �لنس�بة ٕاىل أٔطراف متعاقدة معينة  رمس 2.6
 100 ٔأد�ه) 4.6جيب ٔأن تدفع عهنا رسوم فردية (انظر البند 

رمس �مكييل عن لك طرف متعاقد معني جيب ٔأال �سدد عنه ٔأي رمس فردي  3.6
 100 ٔأد�ه) 4.6(انظر البند 

لك طرف متعاقد معني جيب ٔأن �سدد عنه رمس  عن مقابل تعيني رمس فردي 4.6
� ٕاال ٕاذا اكن  )(ٔأ) من الربوتو�ول)،7(8(انظر املادة  فردي (وليس رسامً �مكيليًا)

دو�  والطرف املتعاقد لصاحب التسجيل دولتني ملزتمتنيالطرف املتعاقد املعّني 
تب دو� ملزتمة واكن مكتب املنشأٔ هو مك  ، ويف هذه احلا�)ٔأيضاً (�التفاق ملزتمة 

املعّني  جيب ٔأن �سدد رمس �مكييل عن هذا الطرف املتعاقد�التفاق (ٔأيضًا) (
: وحيدد لك طرف متعاقد ))(ب) من الربوتو�ول1(سادسا)(9)(ٔأ) و7(8(املاد�ن 

 معين مبلغ الرمس الفردي

 ٪ من مبلغ50 رمس ٕاضايف مقابل �س�تفادة من فرتة إال�ال 5.6
 الرمس املس�تحق وتو�ول)) من الرب 4(7(املادة 

 1.6بناء �ىل البند  
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 )من الربوتو�ول (�لثا)9(املادة  تدوينات متنو�ة .7
 177 النقل اللكي لتسجيل دويل 1.7

النقل اجلزيئ لتسجيل دويل (�لنس�بة ٕاىل بعض السلع واخلدمات ٔأو بعض  2.7
 177 أ�طراف املتعاقدة)

ٕانقاص قامئة السلع واخلدمات من �انب صاحب التسجيل ا�ويل بعد ٕاجراء  طلب 3.7
التسجيل ا�ويل، رشط ٔأن ينطبق هذا إالنقاص �ىل لك أ�طراف املتعاقدة ٕاذا 

 177 اس�هتدف إالنقاص �دة ٔأطراف متعاقدة

تغيري يف �مس و/ٔأو العنوان لصاحب التسجيل و/ٔأو ٕاد�ال ٔأو تعديل البيا�ت  4.7
�لطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف �ال اكن خشصا معنو� وا�و�،  املتعلقة

وحسب ما ينطبق، ٔأية و�دة ٕاقلميية يف ت� ا�و�، اليت مت فهيا تنظمي ٔأوضاع 
ذ� الشخص املعنوي بناء �ىل قانوهنا، ف� يتعلق بتسجيل دويل وا�د ٔأو ٔأكرث 

 150 نفس �س��رة يُلمتس التدو�ن ٔأو التعديل ذاته �لنس�بة ٕاليه يف

 177 قيد �رخيص �شأٔن �سجيل دويل ٔأو تعديل يف قيد �رخيص 5.7

 200 )1(�نيا)(5ال�س مواص� إالجراءات مبوجب القا�دة  6.7

 177 تقس�مي �سجيل دويل 7.7
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 )من الربوتو�ول (�لثا)5(املادة  معلومات �شأٔن التسجيالت ا�ولية .8

مس�تخرج مصدق �ليه عن الس�ل ا�ويل يتكون من حتليل �ا� �سجيل  ٕا�داد 1.8
 دويل(مس�تخرج مفصل مصّدق �ليه)،

 155 ال يتعدى ثالث صف�ات 

 10 عن لك صف�ة بعد الصف�ة الثالثة 

ٕا�داد مس�تخرج مصدق �ليه عن الس�ل ا�ويل يتكون من صورة عن لك  2.8
بتسجيل دويل (مس�تخرج املنشورات، وعن لك ٕاخطارات الرفض، اليت تتعلق 

 �س�يط مصّدق �ليه)

 77 ال يتعدى ثالث صف�ات 

 2 عن لك صف�ة بعد الصف�ة الثالثة 

 لك شهادة ٔأو معلومة تقدم كتابة 3.8

 77 �لنس�بة ٕاىل �سجيل دويل وا�د 

�لنس�بة ٕاىل لك �سجيل دويل من التسجيالت ا�ولية إالضافية، ٕاذا طلبت  
 10 املعلومة ذاهتا يف نفس الطلب

 5 ٕا�ادة �سخ ٔأو تصو�ر �رش التسجيل ا�ويل، عن لك صف�ة 4.8

 �دمات �اصة .9

جيوز للمكتب ا�ويل ٔأن حيّصل رسامً حيدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت يبارشها �ىل جعل، 
 وكذ� عن اخلدمات اليت ال �شملها �دول الرسوم.

 [هناية املرفق والوثيقة]
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