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 قدمةامل
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 7 أ قىص اس تفادة من نظام مدريد حتقيق 

 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

[ 

 تقدمي نظام مدريد –اجلزء ال ول 

 ما هو نظام مدريد؟

م  فراد والرشاكت فرصةا فريدةا للحصول عىل حامية لعالماهتم واحلفاظ عىل هذه امحلاية يف أ كرث من  نظاميُقد ِّ مدريد لل 
بدلان 110

1
د ، مبا يف ذكل املنظمة ال فريقية  جراء بس يط وُمقتصِّ للملكية الفكرية والاحتاد ال ورويب، من خالل ا 

 .ابس تخدام لغة واحدة وبدفع مجموعة واحدة من الرسوم بعمةل واحدة

ىل السلع واخلدمات ويُعني  ال قالمي  ولك املطلوب للحصول عىل هذه امحلاية هو طلب واحد )"طلب دويل"( يشري ا 
ُ املرغوب فهيا )"ال طراف املتعاقد  .عي نة"(ة امل

ىلو   .الوطنيةوفقاا لترشيعاهتا  ونطاقها لعالمةل البت يف منح امحلايةل طراف املتعاقدة املعيَّنة ا يرجع ا 

دارهتا بسهوةل من خالل نظام مدريد ل العالمة )"تسجيل دويل"(، ميكن ا  جتديد التسجيل ادلويل  أ ما. وحاملا تُسجَّ
دخال تغيريات عليه )مثل تغيري امللكية أ و تغيري امس صاحب التسجيل أ و عنوانه( ن يف السجل ادلويل  ،وا  فميكن أ ن يُدوَّ

 ُ جراء بس يط واحد مجليع ال طراف املتعاقدة امل  .عيَّنةاب 

ماكنية متديد امحلاية ىل ذكل، تتوفر يف نظام مدريد مزية خاصة يه ا  ضافةا ا  اجلغرافية لعالمة دولية يف أ ي وقت بعد أ ن  وا 
ضافية دراج أ طراف متعاقدة ا  ل عن طريق ا  2تُسجَّ

ومن مثَّ ميكن يف البداية حامية عالمة يف مخسة . )"تعيني لحق"( 
 .بدل، ولكها برمق تسجيل دويل واحد 100يف أ كرث من  حاميهتابدلان مثالا، مث 

مثل نقل ملكية تسجيل دويل  دقيقةتغيريات  متكنه من استيعاب مبرونة كبريةوأ خرياا وليس أ خراا، يتسم نظام مدريد 
 ُ ىل بعض ال طراف املتعاقدة امل ىل بعض السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل ابلنس بة ا  عيَّنة دون غريها أ و ابلنس بة ا 

 .دون غريها

اا هو الطابع البس يط والفعال للنظام،  اابا جد  والوفورات املالية اليت ميكن حتقيقها )نتيجةا لعدم وما جيعل نظام مدريد جذ 
لزايم بتعيني ُممث ِّل حميل(،  وجود مصاريف ترمجة أ و تصديق، وعدم وجود رسوم للُممث ِّلني احملليني حيث ل يوجد رشط ا 

 ُ  .س تخدمني راضني عن النظاممل عة والتعقيبات القوية ود  وهذا ما تثبته زايدة الطلبات ادلولية امل

 

                                                
ثة بأ عضاء  1 نظام مدريد )"ال طراف املتعاقدة"(، انظر لالطالع عىل قامئة ُمحدَّ

fhttp://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pd. 
2

داا مبوجب املادة   ذا اكن قد قدم ا عالانا ُمحدَّ ( من الربوتوكول اليت تنص عىل أ نه ل ميكن تعيينه لحقاا يف 5)14متاح ل ي طرف متعاقد ا ل ا 

ولالطالع عىل قامئة هبذه ال عالانت، انظر )و(  ل اترخي انضاممه ا ىل الربوتوكول.مبوجب الربوتوكول قب التنفيذالتسجيالت ادلولية اليت دخلت حزي 

 .http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.htmlعىل املوقع التايل: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html
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 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

 

اخللفية القانونية: خيضع نظام مدريد ملعاهدتني هام اتفاق مدريد بشأ ن التسجيل ادلويل للعالمات )"التفاق"(،  عن نبذة
وهذا النظام تديره، يف مدينة جنيف . وبروتوكول اتفاق مدريد بشأ ن التسجيل ادلويل للعالمات )"الربوتوكول"(

ن نظام مدريد نظام قامئأ ما من مجيع نوايح التط . الويبو بصفهتا املكتب ادلويلالسويرسية،  عىل معاهدة  بيق العميل، فا 
مةا ابلربوتوكول وحده أ و ل ن هذه املعاهدة، . ، خيضع للربوتوكول فقطواحدة ما ُملز  وهذا انجت عن أ ن ال طراف املتعاقدة ا 

عىل العالقات املتبادةل بني ادلول ال طراف يف هذا الربوتوكول طبَّق "]...[ ()أ ( من الربوتوكول، تُ 1)سادسا()9 للامدة وفقاا 
ن التفاق. "والتفاق غري سارية، ومن مثَّ أ صبح نظام مدريد حبمك الواقع نظاماا قامئاا عىل  معاهدة ، حبمك الواقع،وذلكل فا 

 أ يضاا أ عضاء يف الربوتوكول. مهمعاهدة واحدة ل ن مجيع أ عضاء التفاق 

 الطلب ادلويل

يداع طلب دويل  رشوط ا 

ع طلباا دولياا بعد استيفاء الرشطني التاليني:  معنويجيوز ل ي خشص طبيعي أ و  )رشكة جتارية مثالا( أ ن يُودِّ
 .والعالمة ال ساس ية ال هلية

 ال هلية .1

 ليكون ملُودع الطلب احلق يف اس تخدام نظام مدريد، جيب:

 ة يف بدل طرف يف الربوتوكول،يصناعية أ و جتارية حقيقية وفعل  نشأ ةم أ ن تكون دليه  –

قامة يف بدل طرف يف الربوتوكول، –  أ و أ ن يكون هل حمل ا 

 .بدل طرف يف الربوتوكول أ و أ ن يكون من مواطين –

قلمي الاحتاد ال ورويب أ و  منشأ ةوحيق أ يضاا ملودعي الطلبات اذلين ميتلكون  املنظمة من هذا القبيل، أ و يقميون يف ا 
ال فريقية للملكية الفكرية، أ و يكونون من مواطين دوةل عضو يف الاحتاد ال ورويب أ و املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية أ ن 

 .يُودعوا طلباا دولي اا 

ابمس الالزمة صةل المكتب العالمات التجارية اخلاص ابلطرف املتعاقد اذلي تربطه مبودع الطلب  ويُعرف
 ."املنشأ   مكتب"

. اخلاص ابلويبو حمايك الطلب ادلويل وللتحقق من أ هليتك ل يداع طلب دويل بناء عىل نظام مدريد، يرىج اس تخدام
م احملايك أ يضاا للمس تخدمني فكرةا عن نوع املعلومات اليت جيب تقدميها  ىل تقدير   عندويُقد  ضافةا ا  يداع الطلب ادلويل، ا  ا 

 .اخلاصة ابلويبو حاس بة الرسوممن خالل  دفعهاللرسوم اليت يتعني 

 العالمة ال ساس ية .2

ىل رشط  ضافة ا  ع طلب تسجيلها أ و تكال هليةا  ةلا دلى مكتب املنشأ  ، جيب أ ن تكون العالمة قد ُأودِّ . املعينون ُمسجَّ
ىل هذا الطلب أ و التسجيل ابمس "العالمة ال ساس ية"غالباا ويُشار   .ا 

http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp


 9 أ قىص اس تفادة من نظام مدريد حتقيق 

 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

[ 

يداع العالمة ال ساس ية، ابلبحث عن  ضامن عدم تعدي العالمةلو  ح مودعو الطلبات، قبل ا  عىل حقوق ال خرين، يُنص 
نرتنت، أ ل جمانيتني  العالمات السابقة اليت قد تكون متعارضةا ابس تخدام أ داتني مرصد مدريدوهام تقدهمام الويبو عرب ال 

3
 

قاعدة البياانت العاملية ل دوات التوس ميو 
4

. 

أ يضاا ملودعي الطلبات أ ن يتأ كدوا من أ نَّ عالمهتم املقرتحة ل حتتوي عىل لكامت أ و عنارص ميكن أ ن تُضل ِّل أ و  وينبغي
عىل سبيل ف. أ و ثقافهتا ليست لها معان  أ و دللت سلبية يف لغة ال سواق احلالية واملس تقبليةأ ن ختدع املس تخدمني، و 

ع الطلب اذلي يرغب يف أ    ةالاحتاد ال ورويب س يارات أ و دراجات انرية حتمل العالم داخلن يبيع املثال، ينبغي ملُودِّ
. يف اللغة ال س بانية "حامراا"و يف اللغة ال يطالية تعين "زبدة" BURROأ ن يكون عىل عّل بأ ن لكمة  BURROالتجارية 

لهياوهذا قد ل جيعل الطرف املتعاقد املعنيَّ يرفض، ولكنه قد يؤثر سلباا يف تسويق السلع امل   .شار ا 

يداعه عىل أ ساس طلب أ سايس،  ينبغي النظروأ خرياا،  يداع طلب دويل عىل أ ساس تسجيل أ سايس بدلا من ا  يف خيار ا 
لغاء العالمة ال ساس ية،  –ل ن العالمة ادلولية سوف تعمتد عىل العالمة ال ساس ية ملدة مخس س نوات  مبعىن أ نه يف حاةل ا 

ما لكياا أ و جزئياا، سوف تُلغى  ل  وسبب. العالمة ادلولية ابلقدر نفسها  هذه التوصية أ ن العالمة ال ساس ية حاملا تُسجَّ
ن و  د لالعرتاض علهيا )ا   .هعالمة ل تزال طلباا مل يُبتَّ فيمن حصانة جد( تكون أ قوى وينهتيي ال جل املُحدَّ

يداع طلب دويل  كيفية ا 

د مكتب املنشأ   يداع طلب دويل حاملا حُيدَّ ل ا" 2أ و "فيه ع طلب ود  يُ " 1"وميكن ا   .دليهلعالمة ال ساس ية تُسجَّ

وينبغي اس تخدام الاس امترة 
5
MM2 ويه متوفرة ابللغات الثالث املعمول هبا يف نظام مدريد )ال نلكزيية . لهذا الغرض

طراف املتعاقدة أ ن حترص الاختيار يف لغة واحدة  ومع. ال لكرتوينالويبو والفرنس ية وال س بانية( عىل موقع  ذكل، جيوز لل 
قبل  اللغة أ و اللغات اليت يقبلها لك مكتب من ماكتب املنشأ   من أ ولا  التحققفقط أ و لغتني، وذلكل ينبغي 

 .الاس امترة اس تكامل

صاا سهل الفهم للمعلومات الالزمة ل متام الطلب MM2ولتسهيل ملء الاس امترة  م اجلزء الثاين من هذا املنشور ُملخَّ ، يُقد ِّ
 .MM2 (MM2.INF) وللحصول عىل معلومات أ كرث تفصيالا، انظر املالحظات التوضيحية لالس امترة. ادلويل بنجاح

 :يف املقام ال وللومات التالية وجيب أ ن حيتوي الطلب ادلويل عىل املع

 ؛ال سايس وجيب أ ن تكون مطابقةا لتكل املوجودة يف الطلب أ و التسجيل، صورة مس تنسخة عن العالمة .1

تعيني البدل  جيوزلحظ أ نه ل . حامية العالمة فهيا ( اليت جيبيف أ ي عدد مطلوب من ال قالمي) اتتعيينال  .2
 .أ و ال قلمي اذلي يقع فيه مكتب املنشأ  اخلاص مبودع الطلب

                                                
3

أ داة و  ،ال لكرتوين يف نظام مدريدواجملةل، واملنب ه  رومارين،قاعدة بياانت من خالل  بني الوظائف واملعلومات املتاحة حالياا  "مدريدجيمع "مرصد  

 .التعق ب ال ين للطلبات يف نظام مدريد
4

لكرتونية تسمح كل ابلبحث   علقة بأ دوات التوس مي املأ خوذة من أ كرث املت املتعددةالبياانت  يفقاعدة البياانت العاملية ل دوات التوس مي يه بوابة ا 

 مصدراا، مبا يف ذكل جسالت كثري من ماكتب العالمات التجارية. 20 من
5

أ عضاء يف بروتوكول مدريد  ابتواأ ي بدلان أ عضاء يف اتفاق مدريد فقط. جفميع أ عضاء اتفاق مدريد  مل تعد توجد، 2015أ كتوبر  31اعتباراا من  

 اليت ميكن اس تخداهما ل يداع طلب دويل.يه وحدها  MM2وأ ن الاس امترة  ،MM3و MM1عمل ابلس امترتني أ يضاا. ويعين ذكل توقف ال

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2_inf.pdf


  حتقيق أ قىص اس تفادة من نظام مدريد 10

 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

 

عداد قامئة  عن أ سواق التصدير  جماورة، فضالا أ ي أ قالمي ال سواق احلالية املهمة و  مع مراعاةرص حب التعييناتوينبغي ا 
 .احملمتةل

ذا  جراءات شطب مس تقبلية ا  ىل ا  اا قد يؤدي ا  ن اختيارك لقامئة طموحة جد  نتفا  مل تُس تخدم وال طراف املتعاقدة  عي ِّ
نة" يسجلون العالمة يف بدل مل حُتم  . فهياالعالمة  ىل جعل املنافسني أ و "القراصِّ ويف املقابل، قد يؤدي ال معان يف التقييد ا 

 .فيه بعد

ام مدريد أ نه جيوز الامتس متديد امحلاية اجلغرافية يف أ ي وقت بعد التسجيل ادلويل من خالل ومن املزيات ال ساس ية لنظ
ضافية  بأ ن تظل امحلاية اجلغرافية مامتش ية مع الاحتياجات  ذكلويسمح . حامية العالمة فهيا من أ جلتعيني لحق ل قالمي ا 

 .التجارية الفعلية

أ ن القامئة جيب أ ن تكون مشموةلا ابلقامئة  مع مراعاة، ابلسلع واخلدمات اليت يتعني حامية عالمهتا قامئة .3
 .كحد أ قىصالواردة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس 

تصنيف دويل للسلع يف الطلب ادلويل، ينبغي أ ن تُصنَّف قامئة السلع واخلدمات وفقاا ل حدث  الفاتاخملولتفادي 
غراض تسجيل العالمات وللتأ كد من أ ن القامئة سوف تقبلها ال طراف املتعاقدة املعيَّنة، . )تصنيف نيس( واخلدمات ل 

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريديُوىص ابس تخدام  تُوّض ِّ السلع واخلدمات اليت  فهذه ال داة اجملانية. (MGS) أ داة ا 
ىل ذكل، تقدم هذه ال داة ترجامت . يقبلها املكتب ادلويل واليت يقبلها العديد من ماكتب ال طراف املتعاقدة ضافةا ا  وا 

، مبا يف ذكل اللغات الرمسية الثالث لنظام مدريد 15للمصطلحات بأ كرث من   .(16/2016)انظر املذكرة ال عالمية رمق  لغةا

السلع  تشملفالقامئة املتوازنة توازانا جي داا ينبغي أ ل . وحيامن تضع قامئة السلع واخلدمات، ُكْن طموحاا ولكن واقعياا 
م حالياا حفسب، بل   .تقدميها يف املس تقبل القريبتراعي أ يضاا تكل اليت يُتوقَّع أ ن واخلدمات اليت تُقدَّ

عالن نية  تشرتطولحظ أ ن بعض ال طراف املتعاقدة  ما يف عىل اس تعامل ا  ع فيه الطلب )ا  العالمة يف الوقت اذلي يُود 
اس امترة الطلب أ و بشلك منفصل

6
جراءات رفض . ( وقامئة السلع واخلدمات الطموحة أ كرث من الالزم قد تتسب ب يف ا 

 .، أ و لكهيام، يف املس تقبللعدم الاس تخدامشطب  أ و

ضافية،  ىل القامئة أ و توس يع نطاقها لتشمل سلعاا أ و خدمات ا  ولحظ أ يضاا أ نه ل ميكن بعد ذكل ال ضافة ا 
ساس ية مذكورة يفالسلع واخلدمات  هذه اكنت وا ن  .العالمة ال 

ىل  وعالوة عىل ذكل، ميكن  الفحص التوجهيية بشأ ن تصنيف السلع واخلدمات يف الطلبات ادلولية مبادئأ يضاا الرجوع ا 
خطارات  تلقيمن التقليل من خماطر ال خطاء أ و من مثَّ و لويبو عىل وحو أ فضل، اب اخلاصة تصنيفال لفهم مبادئ  ا 

عن  طبقها املكتب ادلويل، فضالا ي . وتتضمن املبادئ التوجهيية معلومات مفصةل عن مبادئ تصنيف نيس اليت اخملالفات
 .ال كرث اتساماا ابلطابع العميل عتباراتالابعض 

املطلوبة للحصول عىل تسجيل دويل تتكون مما ييل الرسوم .4
7

 : 

 ؛فرناكا سويرسايا، يف حاةل اس تنساخ العالمة ابللونني ال سود وال بيض 653رمس أ سايس ) –
 ؛ان(فرناكت سويرسية، يف حاةل اس تنساخ العالمة ابل لو  903 أ و

                                                
6

 .MM18والاس امترة  ،MM2من الاس امترة  11لبند اانظر حوايش  
7

 .حاس بة الرسوم، أ و اس تخدم الرسوم الفردية يف بروتوكول مدريدووثيقة  جدول الرسومملزيد من املعلومات، انظر وثيقة  

http://www.wipo.int/mgs/
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_16.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
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 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

[ 

ضايف يتوقف عىل عدد أ صناف السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا ) – فرنك سويرسي  100ورمس ا 
 ؛ة ال وىل(عن لك صنف زائد عىل ال صناف الثالث

فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد( أ و رسوم فردية تتوقف عىل  100ورسوم تمكيلية ) –
 .ال طراف املتعاقدة املعيَّنة

 بدلان ال قل منواا ال وخُيفَّض الرمس ال سايس للطلبات ادلولية اليت يُودعها مودعون يكون بدل املنشأ  اخلاص هبم من 
ىل دها ال مُم املتحدة. % من املبلغ احملدد10 ا   .والبدلان ال قل منواا حُتد ِّ

ىل التسجيل  من الطلب ا 

ح ابل يداع املبارش(، يُفحص الطلب للتحقق  حيامن يتلقى املكتب ادلويل طلباا دولياا عن طريق أ حد ماكتب املنشأ  )ل يُسم 
 .من امتثاهل للرشوط الشلكية مثل تصنيف السلع واخلدمات ودفع الرسوم

ذا اكنت املعلومات ذا اكن الطلب حيتوي عىل أ ي خمالفة )أ ْي ا  (، فا ن املكتب ادلويل قصةانأ و  حصيحةغري  أ و الرسوم وا 
ع الطلب بذكل، ويُبني ِّ كيفية   .تكل اخملالفة خالل همةل زمنية تبلغ ثالثة أ شهر اس تدراكيُبلِّغ الكا من مكتب املنشأ  وُمودِّ

ل العالمة يف السجل ادلويل، ومن مثَّ  ذا اكن الطلب عىل ما يرام )أ ْي ل توجد أ ي خمالفة(، تُسجَّ . تصبح تسجيالا دولي اا  وا 
ر ال طراف  املتعاقدة املعيَّنة وسوف يرسل املكتب ىل املاكل شهادة تسجيل، وخُيطِّ وأ خرياا، سوف تُنرش العالمة . ادلويل ا 

لهيا فامي ييل ابمس "اجلريدة"( جريدة الويبو للعالمات ادلوليةيف  8)امُلشار ا 
لهيا أ يضاا عرب    .مرصد مدريداليت ميكن النفاذ ا 

وشهادة التسجيل ل تعين أ ن العالمة قد ُمنِّحت امحلاية يف لك طرف من ال طراف املتعاقدة املعيَّنة، بل تعين أ ن الطلب 
ل يف السجل ادلويل ابعتباره تسجيالا دولياا ادلويل قد اجتاز الفحص الشلكي اذلي  . أ جراه املكتب ادلويل وأ نه ُمسجَّ

خطاراا بأ ن املكتب ادلويل قد جسَّل العالمة، فلها أ ن جُتري حفصاا موضوعي اا  وحيامن تتلقى ماكتب ال طراف املتعاقدة املعيَّنة ا 
قلمييةوفقاا لقوانيهنا من عدمه ليك تبتَّ يف منح امحلاية للعالمة   .الوطنية أ و ال 

ذا مل يرفض مكتب رة )اليت تبلغ عادةا  وا  شهراا(،  18أ و  12أ ي طرف متعاقد معنيَّ امحلاية  يف غضون املهةل املُقرَّ
ليه.محمية العالمة  تُعترب   لت مبارشةا دلى املكتب املشار ا  ت وجُس ِّ  يف ذكل ال قلمي كام لو اكنت قد ُأودعِّ

ذا أ صدر أ حد املاكتب رفض ىل صاحب صورة عن ال خطار اباا يف غضون املهةل الزمنية، يرسل املكتُب ادلويل وا  لرفض ا 
وسوف تتوقف ال جراءات . وحينئذ تُتاح لصاحب التسجيل، من حيث املبدأ ، فرصة للطعن يف الرفض. التسجيل

ن أ ي. الواجب اتباعها واملُهل الزمنية املُطبَّقة عىل ترشيع الطرف املتعاقد جراء )مثل املراجعة أ و الطعن يف  ومن مثَّ فا  ا 
 .الرفض أ و الرد عىل أ حد الاعرتاضات( ينبغي أ ن يُت خذ مع املكتب املعين مبارشةا، دون تدخل املكتب ادلويل

عي الطلبات  والاحتياجات املُس تقبلية وُمعاجلهتا ومتابعة  تالكوأ حصاب التسجيالت من توقُّع املشومن أ جل متكني ُمودِّ
خطارات ابلربيد ال لكرتوين ومعلومات أ نية عن احلاةل، يدعو املكتُب ادلويل ُمودعي الطلبات  ال جراءات من خالل تلقي ا 

                                                
8

تسجيالت دولية، وجتديدات، وتعيينات ما يُس تجد من وينرش املكتب ادلويل لك أ س بوع بياانت بشأ ن  يه املنشور الرمسي لنظام مدريد.ةل اجمل 

 لحقة، وتعديالت تؤثر يف التسجيالت ادلولية القامئة.

http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/
http://www.wipo.int/madrid/ar/madridgazette/index.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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ىل اس تخدام ال داتني اجملانيتني التاليتني املتاحتني عىل ش بكة ال نرتنت:  دارة احملفظات يف وأ حصاب التسجيالت ا  أ داة ا 
(MPM) نظام مدريد

9
 .مرصد مدريد" يف البحث ال ين"و 

قاعدة بياانت أ عضاء نظام مدريد اس تخدم
10

ملعرفة املزيد عن قوانني وممارسات ماكتب عىل ال نرتنت املتاحة اجملانية  
 أ عضاء نظام مدريد.اخلاصة بالعالمات التجارية 

دارة تسجيل دويل  ا 

ضافية م دة لك يظل التسجيل ادلويل ساري املفعول لعرش س نوات بدءاا من اترخي التسجيل، وميكن جتديده لفرتات ا 
شعاراا غري رمسي قبل  ويُرسل املكتب. مهنا عرش س نوات مدة امحلاية بس تة أ شهر لتذكري أ حصاب  انقضاءادلويل ا 

قبل اترخي لعدم جتديد التسجيل  عذراا  ل ميثلغري الرمسي  هذا ال شعارعدم تسّل لكن و . التسجيالت خبيار التجديد
ىل هذا التارخي بعناية.وذلكل من ال مهية مباكن أ ن . اس تحقاق جتديده  ينتبه أ حصاب التسجيالت وممثلومه ا 

 خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريد: التجديد أ صبح سهالا 

ن أ بسط طريقة لتجديد تسجيل دويل يه جتديده من خالل  ، ويه خدمة مدريدخدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام ا 
لكرتونية   .للمس تخدمني جتديد التسجيل ادلويل عن طريق دفع الرسوم املس تحقة تتيحا 

وميكن للمس تخدمني دفع رسوم التجديد ببطاقة ائامتنية
11

12حساابت الويبو اجلاريةأ و خصمها من أ حد  
املبلغ  تسّل  ور وف. 

مبا يف حلظة بلحظة ) وميكن للمس تخدمني متابعة حاةل طلباهتم. املدفوع، يتلقى املس تخدمون تأ كيداا عرب الربيد ال لكرتوين
 .مرصد مدريد" يف البحث ال ين( ابس تخدام وظيفة "ذكل تغيري امللكية والتجديدات

دخال رمق التسجيل ادلويل يف خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظا ابل طراف  م مدريد، تُعرض للمس تخدمني قامئةوبعد ا 
ىل مجيع ال طراف املتعاقدة . املتعاقدة اليت ميكن جتديد التسجيل فهيا وميكن للمس تخدمني أ ن جيددوا التسجيل ابلنس بة ا 

ىل بعض ال طراف فقط.املؤهةل أ و أ ن خيتاروا جتديد ال   تسجيل ابلنس بة ا 

ل السلع واخلدمات  تدخلل واملس تحقة للتجديد،  ال لكرتوين يف نظام مدريد الرسومالتجديد  وتعرض خدمة يف حساهبا ا 
ل مبوجب القاعدة  18احملمية يف الطرف املتعاقد عىل أ ساس تدوين بيان ُأرسِّ

)اثلثاا(
من الالحئة التنفيذية املشرتكة )القرار  

ذا ُرفضت العالمة لكياا، بعد تدوين قرار هنايئ، فسوف حتسب اخلدمُة الرسوم  . الهنايئ( مجيع  عىل أ ساسوا 
 واخلدمات. السلع

                                                
9

دارة احملفظات يف نظام مدريد )   ذا اكنال منة لتسجيل العالمات التجارية ادلولية.  تكيه بواب  (MPMأ داة ا  دليك أ كرث من  ويه أ داة مفيدة ا 

جراء مجيع التغيريات يف شاشة واحدة.تسجيل دويل واحد،   ل نه ميكنك ا 
10

ىل  قاعدة بياانت أ عضاء نظام مدريدتسمح كل    جراءاهتابلنفاذ جماانا ا  الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت. املُهل مثل م ممارسات أ عضاء نظام مدريد وا 

 زيية.لكابللغة ال ن متوفر حالياا  دليل البدء الرسيعو 
11

 يةطاقة ائامتن بادلفع ب  ميكنك أ يضاا و دلفع الرسوم من خالل التعيني ال لكرتوين الالحق وخدمات التجديد ال لكرتوين. ية متوفر بطاقات الئامتن ادلفع ابل  

خطار مرجعي للويبو يف  رمزيف حاةل ال شارة ا ىل  خطار خمالفة أ و ا   ابجلزء الثاين من الرسوم.ا 
الفرنك السويرسي. وميكن اس تخدامه لتسديد املدفوعات يه هذا احلساب  معةلاجلاري هو حساب مايل خاص تديره الويبو. و الويبو حساب   12

 من خدمات الويبو. ةاملتعلقة بأ ي خدم

https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp
https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp
https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/account.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4185&plang=EN
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 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

[ 

ىل مجيع السلع واخلدمات  ول ميكن اس تخدام خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريد لتجديد التسجيل ابلنس بة ا 
18 القاعدةمبوجب  يف طرف متعاقد ُمعنيَّ بعد تدوين قرار هنايئ ُرفضت جزئياا قد  املعنيةاكنت العالمة  ذاا  

)اثلثاا(
( )انظر 2)

رسال الاس امترة . (10/2015رمق املذكرة ال عالمية   .MM11ويف هذه احلاةل، جيب عىل املس تخدمني ا 

ىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص طرف متعاقد ُمعنيَّ ُرفضت فيه  ومن اجلدير ابذلكر أ ن جتديد التسجيل ابلنس بة ا 
جراء  طاملا هماما العالمة جزئياا أ و لكياا قد يظل   .جارايا هذا الرفض  الطعن يفاكن ا 

ىل ضافة ا  رسال تعلاميت  ل يُوىصذكل،  وا   ةخاص معاجلةابس تخدام خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريد من أ جل ا 
نقاص أ و تغيري أ خر. لغاء جزيئ أ و ا  ىل املكتب ادلويل، مثل الامتس معاجلة التجديد بعد تدوين ا   ا 

اخلاص  تجديدال بعد حفص هذا التقدير تغري ي قد لرسوم، و ل اا تقدير التجديد ال لكرتوين أ داة تقدم الرسوم:  بشأ نمالحظة 
ُ  م الرمس الهنايئخص  ، س يُ يف حاةل ادلفع ابس تخدام أ حد حساابت الويبو اجلاريةو. بك الفحص من حسابك  عقبر قدَّ امل

شعار أ خر. و أ ي دون  ذا اكنت وف سف ، يةببطاقة ائامتن أ ما يف حاةل ادلفع ا  رسوم توجد يتواصل معك املكتب ادلويل ا 
ضافية م   الفحص. عقبادلفع س تحقة ا 

دارة تسجيل دويل  ا 

دارة نطاقه اجلغرايف، فضالا عن نطاق امحلاية يف لك طرف متعاقد مُ   .عنيَّ عقب التسجيل ادلويل، ميكن ل حصاب التسجيل ا 

عن أ ن التسجيل ادلويل يُعادل مجموعةا من التسجيالت الوطنية،  السمة الفريدة لنظام مدريد انجتةوهذه 
 .ل حصاب التسجيالت مبواءمة التسجيل ادلويل مع احتياجاهتم التجارية املتغرية ويسمح

دارة النطاق اجلغرايف  ا 

ميكن ل حصاب التسجيالت توس يع النطاق اجلغرايف لتسجيل دويل من خالل التعيني الالحق ل طراف متعاقدة مل تُعنيَّ 
 .ة اجلديدة يف نظام مدريدفامي س بق، مبا يف ذكل )ابس تثناءات قليةل( ال طراف املتعاقد

وسوف يرسي التسجيل ادلويل يف هذه ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة حديثاا اعتباراا من اترخي تعييهنا الالحق وطوال الفرتة 
 ونتيجةا ذلكل، سوف تُوضع هذه ال طراف املتعاقدة يف احلس بان عند التجديد. املتبقية من مدة حامية التسجيل ادلويل

 .القادم

. يف نظام مدريد خدمة التعيني ال لكرتوين الالحقوأ بسط طريقة لتعيني طرف متعاقد تعييناا لحقاا يه تعيينه من خالل 
دخال رمق التسجيل ادلويل، تُعرض للمس تخدمني قامئة ابل طراف املتعاقدة املتاحة للتعيني الالحق وميكن . فبعد ا 

ةلل  وتعرض اخلدمُة . لمس تخدمني أ ن خيتاروا ال طراف املتعاقدة اليت يرغبون يف تعييهنا للك من السلع واخلدمات املُسجَّ
حساابت الويبو مبالغ الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الالحق، اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتنية أ و خصمها من أ حد 

حلظة  يتلقى املس تخدمون تأ كيداا عرب الربيد ال لكرتوين، وميكهنم متابعة حاةل طلباهتمس املبلغ املدفوع،  تسّل  وفور . اجلارية
 .مرصد مدريد" يف البحث ال ينبلحظة ابس تخدام وظيفة "

ىل واحد أ و أ كرث من  وميكن ل حصاب التسجيالت تقليص النطاق اجلغرايف للتسجيل ادلويل بعدم جتديده ابلنس بة ا 
ولكن جيب عىل أ حصاب . عاقدةال طراف املتعاقدة املُعيَّنة، أ و ابلتخيل يف أ ي وقت عن واحد أ و أ كرث من ال طراف املت

ىل طرف متعاقد ُمعنيَّ واحد عىل ال قل ىل ذكل،. التسجيالت جتديد التسجيل ابلنس بة ا  ضافةا ا  ل ميكن ل حصاب  وا 
مناالتسجيالت التخيل عن مجيع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة،   .نظر أ دانه(اميكهنم الامتس تدوين شطب لكي ) وا 

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2015/madrid_2015_10.pdf
https://www3.wipo.int/osd/
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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 .MM7وميكن ل حصاب التسجيالت أ ن يلمتسوا تدوين ختل   جماانا، عن طريق ملء الاس امترة 

دارة نطاق امحلاية  ا 

ىل  يلمتسواجيوز ل حصاب التسجيالت أ ن  زايدة نطاق امحلاية يف طرف متعاقد ُمعنيَّ من خالل تعيينه لحقاا ابلنس بة ا 
وميكن ل حصاب التسجيالت القيام بذكل عن . يف ذكل الطرف املتعاقدالسلع واخلدمات غري احملمية أ و اليت مل تعد محمية 

 .MM4يف نظام مدريد أ و عن طريق ملء الاس امترة  خدمة التعيني ال لكرتوين الالحقطريق اس تخدام 

اية يف طرف متعاقد ُمعنيَّ عن طريق الامتس تقييد نطاق امحل يلمتسواومن انحية أ خرى، جيوز ل حصاب التسجيالت أ ن 
نقاص من قامئة السلع واخلدمات نقاص . تدوين ا  السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل ول يؤثر يف امحلاية  بقييُ وتدوين ال 

نقاص عن طريق  وميكن. لتدويناباملكتس بة يف ال طراف املتعاقدة غري املشموةل  ل حصاب التسجيالت أ ن يلمتسوا تدوين ا 
 .MM6ملء الاس امترة 

حذف سلع وخدمات من تسجيل دويل عن طريق الامتس تدوين شطب  يلمتسواوجيوز أ يضاا ل حصاب التسجيالت أ ن 
أ حصاب ذكل، ل يس تطيع  وفضالا عن. ويؤثر تدوين الشطب اجلزيئ يف مجيع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة. جزيئ

التسجيالت بعد ذكل تعيني طرف متعاقد ابلنس بة لتكل السلع واخلدمات، ل ن السلع واخلدمات حُتذف من التسجيل. 
، أ ْي شطب التسجيل نفسهوميكن أ يض ل حصاب  وميكن. اا ل حصاب التسجيالت أ ن يلمتسوا تدوين شطب لكي 

 .MM8ملء الاس امترة  التسجيالت أ ن يلمتسوا تدوين شطب جزيئ أ و لكي جماانا، عن طريق

 تدوين تغيريات أ خرى يف التسجيل ادلويل

من املزيات ال خرى لنظام مدريد أ ن  تدوين تغيري واحد يف السجل ادلويل جيعل هذا التغيري يرسي يف مجيع ال طراف 
ل عند تدوين تغيري يف  ول. املتعاقدة املُعيَّنة، ما مل تعلن ماكتب تكل ال طراف خالف ذكل يُسمح هبذه ال عالانت ا 

نقاص، أ و ترخيص  .امللكية، أ و ا 

 ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل: اليت ال كرث ش يوعاا  التغيرياتبعض وفامي ييل قامئة ب 

 (،MM5تغيري يف ملكية تسجيل دويل ) –

نقاصو  – ىل لك ال طراف املتعاقدة املعيَّنة أ و بعضها ) ا   (،MM6قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة ا 

ىل طرف واحد أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة املعيَّنة، ولكن ليس لك ال طراف  – والتخيل ابلنس بة ا 
(MM7،) 

ىل مجيع ال طراف املتعاقدة املعيَّنة فامي خيص مج  – يع السلع واخلدمات وشطب التسجيل ادلويل ابلنس بة ا 
 (،MM8بعضها ) أ و

ذا اكن صاحب التسجيل  أ و ،أ و عنوانه تسجيلتغيري امس صاحب ال و  – دخال( صفته القانونية ا  تغيري )أ و ا 
 ،(MM9) كياانا قانونياا 

 ،(MM10) أ و عنوانه املُمث ِّلتغيري امس و  –

https://www3.wipo.int/osd/
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 معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية اس تخدام اس امترات معينة
 

[ 

القيود املفروضة عىل حق صاحب ابلرتاخيص، و املتعلقة التغيريات تكل  وتشمل التغيريات ال خرى ال قل ش يوعاا 
 .فيه يف الترصف تسجيلال 

ُ  مدريدصد مر  وابس تخدام مرصد مدريد  نك من تتبع حاةل طلباتك.مك ِّ صة اليت تُ خصَّ هو أ داة الويبو امل
(http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jspميكنك )  عداد أ يضاا لربيد املرسةل ابتنبهيات ال ا 

 .هتمك أ ي عالمة جتاريةاخلاصة بعىل التحديثات تحصل ال لكرتوين ل 

ميي  بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أ و ا قل

قلمي يُع قلميي يف بدل أ و ا  طرفاا متعاقداا يف نظام مدريد أ و أ صبح فامي بعد طرفاا متعاقداا  دُّ يف حاةل وجود تسجيل وطين أ و ا 
فيه، مفن املمكن تعزيز حامية العالمة التجارية عن طريق الاس تعاضة عن هذا التسجيل الوطين أ و ال قلميي بتسجيل 

قلمي التسجيل الوطين أ و ال قلميي املراد استبداهل تعييناا لحقاا ولالس تفادة من ه. دويل ذه املزية، جيب أ ن يُعنيَّ ا 
 .التسجيل ادلويل يف

قلميية ابلتسجيل ادلويل أ ن من رمغ عىل الو . وعند استيفاء الرشوط املطلوبة، يُس تعاض عن امحلاية الوطنية أ و ال 
للحصول عىل معلومات ال طراف  – يُس تحسنطين أ و ال قلميي السابق، التسجيل ادلويل حيل تلقائياا حمل التسجيل الو 

ر املكتب ادلويل بذكل أ ن حييط علاما أ ن يُطل ب من املكتب الوطين أ و ال قلميي  –ال خرى  . ابلتسجيل ادلويل وأ ن خُيطِّ
ادلليل، انظر الاس تعاضةوللحصول عىل معلومات أ كرث تفصيالا عن 

13
. 

  

                                                
13

ىل  01.100الفقرات من ابء.اثنياا.   .07.100ا 

http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/guide.pdf
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 مالحظات توضيحية بشأ ن الاس امترات –اجلزء الثاين 

م هذا اجلزء  :ال كرث اس تخداماا  التالية من الكتاب الوجزي معلومات ونصاحئ معلية بشأ ن كيفية ملء الاس امترات يُقد ِّ

MM2 طلب تسجيل دويل 

MM4 لحق للتسجيل ادلويل تعيني 

MM5  تدوين تغيري يف امللكيةبغرض الامتس 

MM6  نقاص من قامئة السلع واخلدماتبغرض الامتس  تدوين ا 

MM7  تدوين ختل   بغرض الامتس 

MM8  تدوين شطب تسجيل دويلبغرض الامتس 

MM9 
دخال(  أ و، أ و عنوانهو/الامتس بغرض تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل  تغيري )أ و ا 

ذا اكن صاحب التسجيل كياانا قانونياا   صفته القانونية ا 

MM10 )أ و عنوانهو/تدوين تغيري يف امس املمث ِّل بغرض الامتس  )اختيارية 

MM11 )جتديد التسجيل ادلويل )اختيارية 

MM12 )تعيني ُممث ِّل )اختيارية 

 ./http://www.wipo.int/madrid/en/forms التايل:هذه الاس امترات متاحة عىل املوقع ال لكرتوين 

 ت التالية عند ملء الاس امترات:التعلامي اتباعيرىج 

 .A4 هورق مقاسوجه واحد فقط من الاس امترة عىل  طباعةجيب  –

 .ل تُقب ل اس امترات مكتوبة خبط اليد. بغريها من ال هجزةجيب ملء الاس امترة خبط مقروء ابس تخدام أ ةل اكتبة أ و  –

ذا اكن احلزي  املتاح يف أ ي جزء من الاس امترة غري اكف   – من بد  ول. ينبغي اس تخدام ورقة تمكيلية أ و أ كرث ا 
م املعلومات ابلنسق نفسه الوارد  "، وجيب....أ ن تُكتب يف الورقة التمكيلية عبارة "تمكةل البند رمق  أ ن تُقدَّ

وينبغي أ ن يُذك ر عدد ال وراق التمكيلية املس تخدمة يف اخلانة املوجودة يف اجلزء العلوي . يف الاس امترة ذاهتا
 .من الاس امترة

ومع ذكل، ينبغي . مجيع الاس امترات متوفرة ابللغات الثالث املعمول هبا يف نظام مدريد )ال نلكزيية والفرنس ية وال س بانية(
يداع اليت يقبلها لك مكتبالتحقق أ ولا من  رسال الاس امترة  لغة أ و لغات ال  ذا اكن جيب ا   .أ حد املاكتب عن طريقا 

  

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html
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[ 

 طلب تسجيل دويل خاضع لربوتوكول مدريد وحده

 مالحظات توضيحية – MM2الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

رسال اس امترة الطلب ) ( عن طريق مكتب املنشأ ؛ فال يداع املبارش دلى MM2ل يداع طلب تسجيل دويل، جيب ا 
كيفية تقدمي اس امترة الطلب: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد  يف مكتب املنشأ  واسترشِّ . ممكناملكتب ادلويل غري 

لكرتونية أ خرى  .ال لكرتوين أ م بوس يةل ا 

 MM2كيفية ملء الاس امترة 

 الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ  : 1البند 

مكتبه مكتب املنشأ ، أ ْي الطرف املتعاقد اذلي من خالهل يمتتع مودع الطلب ابل هلية  يُعدُّ اذكر الطرف املتعاقد اذلي 
قامة و/أ و منشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية وفعلية(. وهو املكتب اذلي قدم فيه املودع طلب  اا املطلوبة )جنس ية و/أ و حمل ا 

 .لتسجيل عالمته ال ساس ية أ و جسَّل فيه املودع عالمته ال ساس ية

 مودع الطلب: 2البند 

ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( : الامس )أ (
 .وينبغي للكياانت القانونية )الرشاكت( أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل. ابلرتتيب املعتاد

ذا اكن امس ىل حروف لتينية حسب القواعد  وا  ع الطلب حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  ُمودِّ
ىل . الصوتية للغة الطلب ادلويل وينبغي للكياانت القانونية أ ن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا 

 .الطلب ادلويل لغة

عي الطلب، اذكر امس امل د ُمودِّ  .ودع ال ول فقط، واس تخدم ورقةا تمكيليةا لبيان أ سامء املودعني ال خرينويف حاةل تعد 

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع: العنوان )ب(

عي الطلب، اذكر عنوان املودع ال ول فقط، واس تخدم ورقةا تمكيليةا لبيان أ سامء املودعني  ويف حاةل تعدد ُمودِّ
 .موعناويهن ال خرين

ل مجيع  ولحظ عي الطلب واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُممث ِّل أ و عنوان للمراسةل، سوف تُرس  د ُمودِّ أ نه يف حاةل تعدُّ
ىل عنوان املودع الوارد امسه أ ولا يف الطلب  .املراسالت ا 

ىل عنوان أ خر غري العنوان املُبنيَّ يف البند : عنوان للمراسةل )ج( ذا اكن ينبغي توجيه املراسالت ا  )ب(، 2ا 
د ُمودعي الطلب واختالف عىل سبيل املثال، اذكر عنواانا للمراسةل يف حاةل تعدُّ . فاكتب ذكل العنوان يف هذا احلزي

. مستشار الرشكة ادلاخيل اذلي خيتلف عنوانه عن عنوان الرشكة الرئييس قد أ ودعهالطلب  اكنعناويهنم، أ و يف حاةل 
 .وخبالف ذكل، ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا 

 .، وليس هذه الفقرة )ج(4لتعيني ُممث ِّل، يرىج ملء البند : مالحظة

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2-editable1.pdf
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هذه املعلومات الشخص  صوينبغي أ ن خت. رمق الهاتف أ و رمق الفاكس وعنوان الربيد ال لكرتوين جيوز تقدمي )د(
أ ن تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل  وينبغي. عند احلاجةاذلي ينبغي للمكتب ادلويل أ ن يتصل به 

وجيب كتابة عنوان الربيد ال لكرتوين اكمالا، . + يف سويرسا41 22 338 86 86واملدينة، مثال: 
 .john.smith@yahoo.com مثل:

ن مجيع املرا لكرتوين، فا  سالت ال خرى اليت تتعلق ابلطلب ادلويل وابلتسجيل ادلويل الناجت ويف حاةل تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية لها املكتُب ادلويل ا  ن أ ي مراسالت  وكذكل. عنه سوف يُرسِّ فا 

م، من أ جلها عنوان الربيد  م، أ و يُقدَّ أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ
ل عرب الربيد ال لكرتوينال لكرتوين نفسه،  ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل ال لكرتوين، ميكن تدوين . لن تُرس 

لكرتوين وا  .حد فقط للك تسجيل دويلعنوان بريد ا 

ةل للمراسةل )ه( ىل وضع عالمة : اللغة املفض  لتلقي مراسالت من املكتب ادلويل بلغة الطلب ادلويل، ل حاجة ا 
 .وفامي عدا ذكل، اخرت ال نلكزيية أ و الفرنس ية أ و ال س بانية. يف أ ي خانة

ىل أ ي اس امترة ل  منوذج الطلب ، ابس تخدام ، جماانا هاميكن طلب تغيري بل دليك.  املفضةل ملراسةلا ةتغيري لغلست حباجة ا 
ثباتهل مث ِّ . ويف هذه احلاةل، ينبغي حتميل توقيع صاحب التسجيل أ و مُ ال لكرتوين  .مكستند ا 

ذا اكن املكتب املعين  عدد يشرتطهاهذه البياانت : بياانت أ خرى )و( بياانا  شرتطي من ال طراف املتعاقدة. وا 
ن عدم تقدمي هذا البيان رمبا يسفر عن رفض حامية العالمة. وذلكل يُس تحسن ملء هذا اجلزء من الطلب ادلويل،  ما، فا 

لزامي اا   .رمغ أ ن ذكل ليس ا 

 .أ ن يذكروا ادلوةل اليت حيملون جنسيهتا ينبغي لل شخاص الطبيعيني "1"

 )"رشكة ذات مسؤولية حمدودة" صفهتا القانونيةحتدد ، اكلهيئات املسامهة، أ ن ينبغي للكياانت القانونية "2"
ل الكيان القانوين مثالا  قلميية )عند الاقتضاء( اليت أ نشئ أ و جُس ِّ ىل جانب امس ادلوةل والوحدة ال   .مبوجب قانوهنا(، ا 

ع واحدويف حاةل  ىل جانب امس ، جيوز وجود أ كرث من ُمودِّ ضايف يف الورقة التمكيلية، ا  تقدمي البياانت املتعلقة بلك مودع ا 
 .املودع وعنوانه

 أ هلية ال يداع: 3البند 

ع الطلب أ ن يضع عالمة يف أ كرث . طبيعة أ هلية مودع الطلبضع عالمة يف اخلانة اليت تُبني ِّ  )أ ( وجيوز ملُودِّ
ذا اكن من املمكن أ ن يطالب ابل هلية قامة، أ و جنس ية، أ و ُمنشأ ة  من خانة ا  حبمك أ كرث من نوع واحد من العالقة )حمل ا 

من اس امترة  1جتارية أ و صناعية( ابلطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ  )عىل النحو املُبنيَّ يف البند 
 .املعنية"، اكتب امس ادلوةل 2ويف حاةل وضع عالمة يف اخلانة ". الطلب(

قلمي الطرف املتعاقد يف البند  اذكر )ب( قامته يف ا  ذا اكن العنوان املذكور يف 1عنوان ُمنشأ ة املُودع أ و حمل ا  ، ا 
 ." قد ُوضعت فهيا عالمة4" أ و "3)أ ("3اكنت اخلانة و )ب( ل يقع يف ذكل الطرف املتعاقد 2البند 

ع يف ع واحد، جيب حتديد طبيعة أ هلية لك ُمودِّ ىل جانب امس ويف حاةل وجود أ كرث من ُمودِّ  الورقة التمكيلية، ا 
 .املودع وعنوانه

mailto:john.smith@yahoo.com
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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[ 

ق علهيا مكتب املنشأ  يف وقت تقدمي الطلب ادلويل دها ويُصد ِّ  .ولحظ أ ن أ هلية اس تخدام نظام مدريد حُيد ِّ

ل: 4البند   تعيني ُممث ِّ

 .يف هذا البند الالزمةلتعيني خشص أ و رشكة ُممث ِّالا أ مام املكتب ادلويل، اكتب املعلومات 

وجيوز، ل غراض ال جراء ادلويل، أ ن يكون املمثُل مقاميا يف أ ي ماكن، مبعىن أ نه ل يُشرتط أ ن يكون مقاميا يف دوةل عضو 
 .يف نظام مدريد

ويُس تحسن . من مراسلته املكتب ادلويلويُرىج ذكر امس املُمث ِّل وعنوانه وتقدمي ما يكفي من معلومات التصال به لمتكني 
دراج   .السابقة)أ ( و)ب( و)د( 2الهاتف والفاكس وعنوان الربيد ال لكرتوين حسب التعلاميت الواردة يف البنود  رمقيا 

ن  لكرتوين، فا  تتعلق ابلطلب ادلويل وابلتسجيل ادلويل الناجت اليت خرى ال  راسالت امل مجيعويف حاةل تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لها املكتُب ادلويل ا  ن أ ي مراسالت . لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية عنه سوف يُرسِّ وكذكل فا 

م، من أ جلها عنوان الربيد  م، أ و يُقدَّ أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ل. ال لكرتوين نفسه، لن تُرس  كرتوين، ميكن تدوين ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل ال 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .عنوان بريد ا 

سايس: 5البند  سايس أ و التسجيل ال   الطلب ال 

ىل مكتب املنشأ  ومل يبت  املكتُب فيه بعد، فاكتب رمق الطلب واترخيه م ا  ذا اكنت العالمة ال ساس ية يه طلب قُد ِّ  .ا 

ةلا يف مكتب املنشأ ، فاكتب رمق التسجيل واترخيه ذا اكنت العالمة ال ساس ية ُمسجَّ  .وا 

ولوية: 6البند   املطالبة ابل 

يداع سابق )طلب أ و تسجيل(، ضع عالمة يف اخلانة ال وىل واكتب امس املكتب املعين،  للمطالبة ابل ولوية بناءا عىل ا 
ىل اترخي الطلب )ل يزيد  ضافةا ا  ن وجد(س تة  عىلا   .أ شهر مضت( ورمقه )ا 

ذا اكن ال يداع السابق ل يشمل مجيع السلع واخلدمات اليت  ، فريىج بيان السلع لهاحامية العالمة ادلولية  تُلمتسوا 
 .واخلدمات اليت يشملها ال يداع السابق

يع سلع الصنف أ ن ال يداع السابق يشمل مج  أ ي "25وجيوز كل، عىل سبيل املثال، أ ن تكتب ببساطة "الصنف رمق 
أ ن املطالبة ابل ولوية ل تشمل أ ي ذكل يعين س  قبعات"، ف : 25ولكن يف حاةل كتابة "الصنف . 10املذكورة يف البند  25

طار البند  25سلع أ خرى مذكورة يف الصنف   .10يف ا 

ذا اكن ال يداع السابق يشمل مجيع السلع أ و اخلدمات املذكورة يف البند  يع السلع أ و اخلدمات ، فال يلزم تكرار مج 10وا 
 .6يف البند 

يداع سابق، ضْع عالمة يف اخلانة الثانية واكتب لك املعلومات املطلوبة يف ورقة تمكيليةل  وللمطالبة ابل ولوية   .كرث من ا 
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 العالمة: 7البند 

كام وردت ابلضبط يف الطلب ال سايس  ضع يف ال طار الصورة املس تنسخة عن العالمة )أ (
 .ال سايس التسجيل أ و

ذا اكنت العالمة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل ال سايس ابللونني ال بيض وال سود، فيجب أ ن تكون الصورة  ومن مثَّ ا 
ذا اكنت العالمة ال ساس ية ابل لوان، فيجب أ ن تكون الصورة املس تنسخة . املس تنسخة كذكل يف هذا ال طار وابملثل، ا 

 .يف هذا ال طار ابل لوان أ يضاا 

ذا  مة مثالا(، فينبغي أ ن تتطابق الصورة وا  اكنت العالمة من العالمات غري التقليدية )عالمة صوتية أ و عالمة جمس 
مع الصورة املس تنسخة عن العالمة الواردة يف الطلب ال سايس أ و التسجيل  7املس تنسخة عن العالمة يف البند 

ذا اكنت الصورة املس تنسخة يف الطلب أ و ا. ال سايس لتسجيل ال ساس ي ني تتكون، عىل سبيل املثال، من ومن مثَّ ا 
ن هذا هو ما ينبغي أ ن يظهر يف  منظوريةصورة  مة، أ و نوتة موس يقية، أ و وصف ابللكامت لعالمة صوتية، فا  لعالمة جمسَّ

 .)ه(9وقد تتطلب الصور املس تنسخة لعالمات غري تقليدية وصفاا تمكيلي اا يف البند . ال طار )أ (

دراج الصور املس تنسخة غري البيانية  ل ميكن: مالحظة  .يف الطلب ادلويل –كتسجيل صويت لعالمة صوتية مثالا  –ا 

ذا مل تكن كذكل، . وجيب أ ن تكون الصورة املس تنسخة واحضةا مبا فيه الكفاية ل غراض التدوين والنرش وال خطار وا 
هافسوف  وذلكل ينبغي، يف حاةل اس تخدام . املنشأ  بذكلاملكتب ادلويل ُمخالِّفة، وسوف يُبلِّغ مودع الطلب ومكتب  يعد 

ج عدد اكف من تكل الصور املس تنسخة لضامن وضوح الصورة  صور عديدة لس تنساخ العالمة ال ساس ية، أ ن يُدر 
 .املس تنسخة

 .فال ميكن تعديل الصورة املس تنسخة عن العالمة بعد أ ن يقوم املكتب ادلويل بتسجيل العالمة

املس تنسخة ثنائية البعد وبيانية أ و فوتوغرافية، وينبغي أ ن تكون مقاييسها مناس بةا ملقاييس وينبغي أ ن تكون الصورة 
 .مس 8× مس  8ال طار اليت تبلغ 

ق أ و تُس تنسخ بأ ي وس يةل أ خرى، ولكن لحظ  وأ خرياا، جيوز أ ن تُطب ع الصورة املس تنسخة بأ ةل اكتبة أ و حباسوب أ و تُلص 
مت   .ابلضبط بهأ ن العالمة يف الهناية سوف تُنرش  يف اجلريدة ابلشلك نفسه اذلي قُد ِّ

ل  )ب( ىل اس تخدام هذا ال طار ا  فه مسةا ممزيةا للعالمة ال ساس ية يف حاةل املطالبة ابللون بوص ل حاجة ا 
أ نه جيب أ يضاا املطالبة به يف الطلب ادلويل(، ولكن الصورة املس تنسخة عن العالمة ال ساس ية يف ال طار )أ (  )مبعىن
ماكنية النرش ابل لوانواردة  ويف مثل هذه احلالت، جيب اس تنساخ . ابللونني ال سود وال بيض ل ن مكتب املنشأ  ل يوفر ا 
عن العالمة ابللونني ال سود  تنيس تنسخ امل  ا الصورتنيتلك وحينئذ سوف تُدرِّج اجلريدُة . ة ابل لوان يف ال طار )ب(العالم

 .وال بيض وابل لوان

ذا اكنت العالمة جيب أ ن  )ج(  .ذات حروف وأ رقام معياري ةعالمةا  تعد  ضع عالمة يف هذه اخلانة ا 

ن العالمة ذات احلروف وال رقام املعياري ة  ، بوجه عام، العالمة اليت تتأ لف من لكمة أ و أ كرث، أ و حروف أ و أ رقام، يها 
ول تشمل عالمةا خاضعة ل سلوب معني، أ و عالمة تصويرية، أ و عالمة مصورة بأ سلوب . العنارص تكلأ و مزجي من 

ضافة مطالبة بأ ن العالمة ذات حروف أ و أ رقام معيارية بعد ول. خط أ و لون خاص، وليس بأ سلوب موحد أ و  ماميكن ا 
ل  .املكتب ادلويل العالمة يسج ِّ
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أ ي و . يف ال حوال العادي ة عالمةا ذات حروف معيارية دُّ تُعوأ ي عالمة مكونة من لكمة يف نص مكتوب بأ سلوب معني لن 
معني ينبغي أ ل يُطال ب هبا بوصفها عالمة ذات  عالمة حتتوي عىل حروف أ و أ رقام خاصة أ و عنارص خاضعة ل سلوب

 .حروف أ و أ رقام معيارية

حيامن )تصنيف فيينا(  للتصنيف ادلويل للعنارص التصويرية للعالماتوسوف حيدد املكتب ادلويل للعالمة تصنيفاا وفقاا 
حروف أ و أ رقام معياري ة، وحيامن تتكون العالمة لكياا أ و جزئياا من حروف غري احلروف الالتينية  تكون العالمة ذات ل

 .أ و من أ رقام غري ال رقام العربية

أ ن تكون العالمة املسجةل عبارة عن لون، يف حد ذاته، أ و تشكيةل  الولايت القضائيةجيوز يف كثري من  )د(
يف أ ن تكون العالمة عبارة عن اللون نفسه مثالا عالمة اللون احلالت اليت يرغب فهيا مودع الطلب  غطيوت. من ال لوان

دة من اللون ال محر( أ و تشكيةل من ال لوان وخيتلف ذكل عن احلالت اليت تكون فهيا العالمة . )مثل درجة ُمحدَّ
. ل سلوب معني ويصادف أ ن تكون ملونة أ و أ رقام خاضعة حروفاملطلوب حاميهتا مكونةا من عنارص تصويرية أ و 

 .الامس الصحيح للعالمة يف مثل هذه احلالت هو عالمة ملونة، وليس عالمة لون ويكون

ْم وصفاا مكتوابا للون )أ و ال لوان( املعنية يف  –كعالمة لون يف حد ذاته  –ومحلاية عالمة تتكون لكياا من لون ما  قد ِّ
 .)أ (8 البند

ل وصفاا مكتوابا   .)ه(9للون )أ و ال لوان( يف البند  وأ دخِّ

لوان( املطالب به )هبا(8البند   : اللون )ال 

ضع عالمة  لون واحد أ و أ كرث جزءاا أ ساس ياا من العالمة، ويُطال ب ابل لوان بوصفها مسة ممزية، د  عندما يُع )أ (
ىل نظام دويل لتصنيف ويُس تحسن . وصف )ابللكامت( اللون  )ال لوان( املطالب به )هبا( ،يف هذه اخلانة حاةل ا  دراج ا  ا 

 .(Pantone( أ و نظام ابنتون )RGBاللون، مثل المنوذج اللوين أ محر أ خرض أ زرق )

ل أ هنا قد تكون رشطاا يف بعض ال طراف املتعاقدة : مالحظة لزامياا يف ال جراء ادلويل، ا  مطالبة اللون ليست رشطاا ا 
 .يُس تحسن وضع عالمة يف اخلانة )أ ( وتقدمي املعلومات املطلوبة؛ لتجنب أ ي رفض مس تقبيل ذلا. املعيَّنة

 .ذكل اللون )أ و ال لوان( لها)ب( لبيان أ جزاء العالمة الرئيس ية اليت 8اس تخدم البند  )ب(

د أ ن "الس يارة خرضاء، وال ذا اكنت العالمة تتكون من عنارص متعددة مثل س يارة وزهرة وقط ، حفد ِّ زهرة محراء، ا 
" والقط   .بين 

 بياانت متنو عة: 9البند 

ذا اكنت العالمة تتكون من حروف غري احلروف الالتينية أ و من أ رقام غري : النقل الصويت للحروف )أ ( ا 
 يعينو . هيامتال رقام العربية أ و الرومانية، وجب النقل الصويت للعالمة حبروف لتينية أ و بأ رقام عربية أ و رومانية أ و بلك 

وينبغي أ ن يكون النسخ حبروف لتينية، ابس تخدام لغة . ، بعبارة بس يطة، نسخ العالمة نسخاا صوتياا كام تُنطقذكل
 .وجيب أ ل خُيلط بني النقل الصويت للحروف والرتمجة. الطلب ادلويل
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ذا اكنت : الرتمجة )ب( ىل العالمة تتكون جزئياا أ و لكياا من لكامت ميكن ترمجهتا، فيُس تحسن ا  ترمجة العالمة ا 
وقد يكون ذكل رشطاا يف بعض ال طراف . )ب(9)ال نلكزيية والفرنس ية وال س بانية( يف البند  مجيعها اللغات الثالث

لزامياا يف ال جراء ادلويلمن رمغ عىل الاملتعاقدة املعيَّنة،  ولن يتحقق املكتب ادلويل من دقة الرتمجة، . أ نه ليس رشطاا ا 
م أ ي ترمجة من تلقاء نفسه. ولن يسأ ل عن غياهبا  أ و يُقد ِّ

ذا اكنت اللكامت اليت  )ج( وذلكل ل ميكن ترمجهتا، فضع عالمة يف  العالمة ليس لها أ ي معىن حتتوي علهياا 
 .اخلانة هذه

ذا اكنت العالمة ثالثية ال بعاد أ و صوتية أ و جامعية أ و عالمة رقابة أ و عالمة ضامن، )د( يف  كذكل ووردت ا 
 .الطلب أ و التسجيل ال سايس، فضع عالمة يف اخلانة املناس بة

ىل املكتب ادلويل اللواحئ اليت تُنظم اس تخدام العالمة امجلاعية أ و عالمة الرقابة أ و عالمة الضامن: مالحظة ل ا  . ل تُرسِّ
ىل لكن و  لها  تكلحيتاج كثري من ال طراف املتعاقدة ا  ىل ال طراف املتعاقدة اللواحئ، وذلكل من ال فضل أ ن تُرسِّ مبارشةا ا 

 .املعيَّنة يك تتجنب أ ي رفض مس تقبيل حممتل

دراج وصف يف العالمة ال ساس ية، جيوز كل يف حاةل : وصف العالمة )ه( ما أ ن تُدرجه أ و ل تُدرجها  يف  ا 
دراج الوصف نفسه يف الطلب ادلويل ويف بعض احلالت، قد يشرتط مكتب. الطلب ادلويل  .املنشأ  ا 

ذا  طار البند  مل تكنوا  )د(، فاس تخدم هذا احلزي لتوضيح طبيعة العالمة 9العالمة من ال نواع املذكورة يف ا 
 .الوصف مطابقاا للوصف املذكور يف العالمة ال ساس يةيظل أ ن  عىل. هولوغرامية أ و عالمة حركة( عالمة )مثال:

ذا اكن وصف العالمة ال ساس ية مكتوابا بلغة غري اللغة املس تخدمة يف الطلب ادلويل، فينبغي أ يضاا تقدمي وصف بلغة  وا 
 .الطلب ادلويل

 .يتشكك فهيامولن يتحقق املكتب ادلويل من دقة الوصف أ و من أ ي ترمجة هل، أ و 

لزامياا : العنارص اللفظي ة يف العالمة )و( املكتُب ادلويل )من الصورة  ويس تخلص. تقدمي هذه املعلومات ليس ا 
دارية 7املس تنسخة الواردة يف البند  ( ما يبدو هل أ هنا عنارص لفظية أ ساس ية يف العالمة، ويس تخدهما ل غراض ا 

ذا اكنت العالمة ذات حروف أ و أ رقام خاصة أ و مكتوبة خبط اليد . ال خطارات واملراسالت يف املقام ال ول( )يف ولكن ا 
. ية، فا ن اللكامت أ و احلروف ميكن أ ن يساء تأ ويلها أ و قد ل يكون واحضاا ما ينبغي اس تخالصهأ و تش متل عىل مادة لفظ 

ع الطلبذلكل قد يكون من ال فضل  أ ي بيان من هذا القبيل و . عنارص لفظية أ ساس ية يف العالمة دهأ ن يُبني ِّ ما يع مُلودِّ
 .ول يُقصد به أ ي أ ثر قانوينيكون ل غراض ال عالم حفسب، 

 .)ج(7ينبغي أ ل يُمل  هذا البند يف حاةل وضع عالمة يف خانة احلروف وال رقام املعياري ة يف البند : ةمالحظ

 .ينبغي بيان العنرص املعين )أ و العنارص املعنية( هنا للتخيل عن حامية أ ي عنرص من عنارص العالمة، )ز(

ىل تفادي  ة  طلبهيدف هذا البند ا  ال طراف املتعاقدة املعيَّنة أ ي ختل   من هذا القبيل )مثال: ختل   خيص عنارص غري ممزي 
دراج ختل   يف الطلب، جيب أ ن يكون التخيل مُ . مل" أ و "ُصنع يف ..."( 30يف العالمة، مثل " قاا طبَّ لحظ أ نه يف حاةل ا 

دراج ختل   عن عنارص يف . يَّنة حفسبعىل التسجيل ادلويل كلك، وليس عىل بعض ال طراف املتعاقدة املع  ول ميكن ا 
 .العالمة بعد أ ن يقوم املكتب ادلويل بتسجيل العالمة
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 السلع واخلدمات: 10البند 

 .اذكر السلع واخلدمات اليت جيب حامية عالمهتا )أ (

غراض جيب تصنيف السلع واخلدمات يف ال صناف املناس بة وفقاا   تسجيل العالماتللتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ل 
م حسب ترتيب أ صناف . )تصنيف نيس( وجيب أ ن تكون لك مجموعة مس بوقةا برمق الصنف، وجيب أ ن تُقدَّ

 .التصنيف ذكل

صدار ق املكتب ادلويل أ حدث طب ِّ وس يُ  من تصنيف نيس عىل مجيع الطلباتا 
14

ُ  ال صداربرصف النظر عن  ، ق عىل طبَّ امل
 التسجيل.ب ال سايس أ و لالسلع واخلدمات يف الط

ل اس تخدام املصطلحات الواردة يف  القامئة ال جبدية لتصنيف نيسوينبغي حتديد السلع واخلدمات بدقة، ويُفضَّ
15

 .
ذا لزم ال مر، وضع  واس تخدم ، ا   .عالمةا يف اخلانة املناس بةورقةا تمكيليةا

 "Times New Roman"أ و  "Courier New"ويف الورقة )أ و ال وراق( التمكيلية، يُرىج اس تخدام اخلط 
للفصل بوضوح  يسري عىل نسق واحد دون اختالف )؛( لفاصةل املنقوطةلواجعل اس تخدامك أ و أ كرث، نقطة  12 حبجم

 .(قهوة؛ شاي. 30: بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك )مثال

وسوف يقبل املكتُب ادلويل عناوين ال صناف الفردية. "9ولن تُقب ل عبارة "مجيع سلع الصنف 
16

عىل أ هنا تدل عىل  
بعض ال طراف املتعاقدة املعيَّنة قد ل تقبل عناوين  ولكن. السلع واخلدمات اليت يُطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة

دة اليت تُطلب حاميهتا؛ لتجنب أ ي رفض يف املس تقبل وذلكل. ال صناف  .يُس تحسن بيان السلع واخلدمات املُحدَّ

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريدوانظر أ يضاا يف اس تخدام  ش بكة ال نرتنت  فهذه ال داة املتاحة عرب. (MGS) أ داة ا 
فهيي تقدم بياانت عن السلع واخلدمات بلغات خمتلفة، . مفيدٌة ل عداد قوامئ السلع واخلدمات يف الطلب ادلويل

واس تخدام هذه ال داة قد يُقل ِّل من التأ خريات . وابلرشوط اليت س بق أ ن أ قرها املكتب ادلويل وبعض املاكتب املشاركة
خطارات اخمل  .الرفض املؤقت احامتلتالفات اليت يصدرها املكتب ادلويل، فضالا عن والتاكليف النامجة عن ا 

ىل  الرجوعيضاا أ   ميكنكوعالوة عىل ذكل،  بشأ ن تصنيف السلع واخلدمات يف ابلويبو اخلاصة مبادئ الفحص التوجهيية ا 
ىل أ دىن  احامتلية الوقوع يف لويبو عىل وحو أ فضل وتقليلالتصنيف اخلاصة ابمن أ جل فهم مبادئ  الطلبات ادلولية أ خطاء ا 

 طبقها املكتب ادلويل، فضالا ي  املبادئ التوجهيية معلومات مفصةل عن مبادئ تصنيف نيس اليت هذه حد ممكن. وتتضمن
 .أ كرب معيلاليت تتسم بطابع ض الاعتبارات عن بع

ىل واحد أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة، )ب( نقاص قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة ا  ضع عالمة يف  ل 
حرص قامئة  وميكن .وجيب بعد ذكل بيان القامئة املنقوصة للسلع واخلدمات اخلاصة بلك طرف متعاقد معين. هذه اخلانة

دة يف صنف معنيأ دانه(  1املثال )انظر السلع واخلدمات يف أ صناف اكمةل   2املثال )انظر  أ و يف سلع وخدمات ُمحدَّ
 .أ دانه( 3املثال معاا )انظر  ، أ و يف لكهيامأ دانه(

                                                
14

 .29/2016انظر املذكرة ال عالمية رمق  
15

شاراتيه  ال صنافعناوين   ليه السلع أ و اخلدمات من حيث املبدأ . ا   عامة تتعلق ابجملال اذلي تنمتي ا 
16

ليه ، مع ا شارة ا ىل رمق ال أ جبدايا مرتبة ترتيباا القامئة ال جبدية يه قامئة سلع وخدمات،    .هذه السلع واخلدماتصنف اذلي ينبغي أ ن تنمتي ا 

http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/alphabetical/?pagination=no&lang=en
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=ar
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
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 ُ ىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا يف ال طراف املتعاقدة امل ذا اكن نة. عيَّ وجيب ال شارة ا  نقاصوذلكل، ا   ال 
ن املهم مالحظة أ ن صاحب التسجيل مف القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل،أ صناف واحد فقط أ و بعض صنف ينطبق عىل 

ال صناف غري اخلاضعة حاميهتا، مبا يف ذكل طلوب لسلع واخلدمات املاليت تضم مجيع ا املنقوصة قامئةالم قد ِّ جيب أ ن يُ 
نقاص  تكون محمية.درجة يف القامئة لن أ صناف غري مأ ي ف. لال 

نقاص بوصفه تغيرياا و  ن ال  ج يف القامئة ، للكن حيامن يُدوَّ نقاصال   يلزم أ ن تُدر  ن . صناف غري املتأ ثرة ابل  التغيري فسوف يُدوَّ
ىل أ نه منقوص ىل الصنف اذلي ُأشري ا   .فقط ابلنس بة ا 

 1مثال 

وتوجد عرشة أ طراف . 25و 16و 9و 7و 5و 3و 1ادلويل ال صناف تتضمن القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات يف الطلب 
 : التايل وجتنباا لنفقة تضمني لك السلع للك ال طراف املُعيَّنة العرشة، ميكن تضييق نطاق امحلاية عىل النحو. متعاقدة ُمعيَّنة

 صنف )أ صناف( السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا ال طراف املتعاقدة

 25و 5و 1ال صناف  أ سرتاليا

 25و 1الصنفان  الياابن

يف أ سرتاليا  25و 5و 1)ب( فقط )أ ْي ال صناف 10لسلع املبينة يف البند مقصورة عىل ايف أ سرتاليا والياابن امحلاية 
ل يف الياابن 25و 1ن اوالصنف املُعيَّنة ل طراف املتعاقدة أ ما يف ا .ال صناف حفسبتكل عن (، ول جيب دفع رسوم ا 
ن  املتبقيةالامثنية   .رسوم وفقاا ذلكلال فعدتُ الس بعة، و  صنافيع ال  مجل امحلاية مطلوبة فا 

 2مثال 

 )السلع واخلدمات( MM2يف الاس امترة  10البند 

 أ دانه السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويلاذكر )أ ( 

 السلع واخلدمات الصنف

 قهوة؛ شاي. 30

 نبيذ. 33

ىل واحد أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة املعي نة كام ييل: حرصيرغب املودع يف  ☒)ب(   قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة ا 

هذا صنف )أ صناف( أ و قامئة السلع واخلدمات اليت يطلب حاميهتا دلى  الطرف املتعاقد
 املتعاقد الطرف

 قهوة. 30الصنف  ادلامنرك

 )التعيينات( MM2يف الاس امترة  11البند 

☒ CH سويرسا 

☒ DK ادلامنرك 
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ل للقهوة يف  ادلامنركامحلاية يف ولكن . 33و 30فني نمجليع السلع يف الص مطلوبة يف سويرسا امحلاية  غري مطلوبة ا 
 .30 الصنف

 3مثال 

 )السلع واخلدمات( MM2يف الاس امترة  10البند 

 أ دانه السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويلاذكر )أ ( 

 السلع واخلدمات الصنف

 قهوة؛ شاي. 30

 نبيذ. 33

ىل واحد أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة املعي نة كام ييل: حرصيرغب املودع يف  ☒)ب(   قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة ا 

الطرف هذا صنف )أ صناف( أ و قامئة السلع واخلدمات اليت يطلب حاميهتا دلى  الطرف املتعاقد
 املتعاقد

 قهوة. 30الصنف  ادلامنرك

 32الصنف 

 )التعيينات( MM2يف الاس امترة  11البند 

☒ CH سويرسا 

☒ DK ادلامنرك 

 30مطلوبة للقهوة يف الصنف  ادلامنركامحلاية يف ولكن . 33و 30فني نمجليع السلع يف الص مطلوبة يف سويرسا امحلاية 
 .بأ مكهل 33وللصنف 

 التعيينات: 11البند 

 املطلوب حامية العالمة دلهيا.تعيينات اخلاانت املالمئة لتحديد ال ضع عالمة يف 

عداد قامئة  عدادها ال سواق احلالية املهمة والبدلان اجملاورةحبرص التعييناتوينبغي ا  ، فضالا عن لها ، وينبغي أ ن يُراعى يف ا 
 .أ سواق التصدير احملمتةل

ضافية امحلاية اجلغراف  الامتس متديده ميكن دامئاا وتذك ر أ ن  حامية العالمة من أ جلية يف وقت لحق عن طريق تعيني بدلان ا 
 .بأ ن تظل امحلاية اجلغرافية مامتش ية مع الاحتياجات التجارية ذكلويسمح  فهيا؛

ذا عُ  جراءات شطب مس تقبلية ا  ىل ا  اا قد يؤدي ا  مل تُس تخدم لكن نت ال طراف املتعاقدة و ي  واختيارك لقامئة طموحة جد 
نة" يسجلون العالمة يف بدل مل حُتم  . العالمة فهيا ىل جعل املنافسني أ و "القراصِّ ويف املقابل، قد يؤدي ال معان يف التقييد ا 

 .فيه بعد

أ و يف اس امترة  MM2لوفاء هبا تقدمي معلومات معينة يف الاس امترة لولبعض ال طراف املتعاقدة رشوط معينة قد يلزم 
 :ويه عىل وجه التحديد. منفصةل
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ذا  .1 مكتب الاحتاد ال ورويب للملكية يجب حتديد لغة اثنية لالس تخدام دلى ف  ،الاحتاد ال ورويب عنُي  ا 
ضافة. وجيب أ ن تكون اللغة الثانية خمتلفةا عن لغة الطلب ادلويل نفسه. بوضع عالمة يف اخلانة املناس بةالفكرية  ىل  وا  ا 

نه عند املطالبة ابل قدمية بناءا عىل تسجيالت سابقة، جيب اس تكامل الاس امترة  رفاقها ابلطلب  MM17ذكل، فا  وا 
 .20/2004ع عىل املذكرة ال عالمية رمق ادلويل. ملزيد من املعلومات عن املطالبات ابل قدمية، يرىج الاطال

 : العالمة اس تعاملنية  .2

متشرتط بعض البدلان أ ن  عالنُمودُع الطلب  يقد ِّ دة  تعاملاس  عىل نية  ا  العالمة يف تكل البدلان للسلع واخلدمات املُحدَّ
بدلانال وهذا هو حال . الطلب ادلويليف 

17
عالن نية  اجمرد تعيني أ ي مهن يعد  اليت    العالمة. عىل اس تعاملا 

ذا ُعي   عالن نية ) MM18يجب اس تكامل الاس امترة ف  ،الولايت املتحدة ال مريكيةنت وا  رفاقها  اس تعاملا  العالمة( وا 
الاس امترة وكيفية ملهئا، يرىج الاطالع عىل  تكلعلومات عن سبب ملء امل مزيد من وللحصول عىل. ابلطلب ادلويل

 .23/2003 املذكرة ال عالمية رمق

 الاس تخدام الفعيل للعالمة يف ال قلمي املعينتوثيق 

ذا عنُي  . لحظ أ يضاا أ ن بعض ال طراف املتعاقدة قد تشرتط تقدمي بيان عن الاس تخدام الفعيل للعالمة تكل  أ حد فا 
معينة، دلى البدلان )مثل الفلبني أ و الولايت املتحدة ال مريكية(، لزم توثيق الاس تخدام الفعيل للعالمة، بعد فرتة زمنية 

الولايت املتحدة ) 16/2010ال عالمية رمق  اتوملزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل املذكر . املكتب املعين
 .(موزمبيق) 37/2016(، ورمق مكبوداي) 6/2015، ورمق (الفلبني) 18/2013 رمقو  ،(ال مريكية

 أ و لكهيام هلمث ِّ توقيع املودع أ و مُ : 12البند 

ذا اكن مكتب املنشأ  يشرتط ذكل أ و يسمح به بدلا من ذكل أ ن يوقع املمثل  وجيوز .ينبغي للمودع أ ن يوق ع الاس امترة، ا 
ذا اكن مكتب املنشأ  يشرتط ذكل أ و يسمح به ه جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو  .الاس امترة ابلنيابة عن املودع، ا 

وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و  أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.بالاس امترة أ ن يقر 
 .وجيوز أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  . خمتوماا 

 تصديق مكتب املنشأ  عىل الطلب ادلويل وتوقيعه: 13البند 

 .فهذا البند سوف ميل ه مكتب املنشأ  . اترك هذا احلزي فارغاا 

 ورقة حساب الرسوم

 :مما ييلتتأ لف الرسوم املس تحقة ادلفع ل يداع طلب دويل 

ذا اكنت الصورة املس تنسخة للعالمة ابللونني ال سود وال بيض  653رمس أ سايس ) – فرناكا سويرسايا ا 
ذا اك 903 أ و  ؛(نت الصورة املس تنسخة ابل لوانفرناكت سويرسية ا 

ضايف يتوقف عىل عدد أ صناف السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا ) – فرنك سويرسي عن لك  100ورمس ا 
 ؛(اعتباراا من الصنف الرابع خلدماتمن أ صناف السلع وا صنف

                                                
17

 أ و أ يرلندا أ و موزامبيق أ و نيوزيلندا أ و س نغافورة أ و اململكة املتحدة. أ و الهند بروين دار السالم 

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_20.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2003/madrid_2003_23.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_16.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2013/madrid_2013_18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2013/madrid_2013_18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2015/madrid_2015_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_37.pdf
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( أ و رسوم فردية، تتوقف عىل  100ورسوم تمكيلية ) – فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد ُمعني 
 .ال طراف املتعاقدة املعيَّنة

 البدلان ال قل منواا وخُيفَّض الرمس ال سايس للطلبات ادلولية اليت يُودعها مودعون يكون بدل املنشأ  اخلاص هبم من 
ىل دها ال مُم املتحدة. % من املبلغ احملدد10 ا   .والبدلان ال قل منواا حُتد ِّ

 دلى املكتب ادلويل، حساابت الويبو اجلاريةلسحب الرسوم من أ حد : تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .ضع عالمة يف هذه اخلانة

غالقهو  اس تخدامهو  دلى الويبو حساب جار   فتحوأ حاكم وميكن الاطالع عىل رشوط   :الرابط التايل عن طريق ا 
-http://www.wipo.int/export/sites/www/about

wipo/en/finance/docs/wipo_currentaccount_terms.pdf. 

 كيفية فتح حساب

ىل ،للقيام بذكل، و وقتفتح حساب الويبو اخلاص بك يف أ ي ميكنك  رسالها، الاس امترةملء  س تحتاج ا  رفاق الواثئق  وا  وا 
ىل حساب الويبو  2000ما ل يقل عن حتويل و  ،)مثل نسخة من جواز السفر(لتحديد هويتك  الالزمة فرنك سويرسي ا 

 البنيك أ و الربيدي.

رسالها الاس امترةملء غالق حساب الويبو اخلاص بك يف أ ي وقت عن طريق ميكنك ا  و   .وا 

 .أ ما مبلغ الرسوم الواجب حسبه فغري مطلوب هنا. وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت

ذا : مبلغ الرسوم )ب( يف حساب الويبو املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب  مس بقاا  اكن املبلغ قد ُدفعا 
دخال املعلومات ذات الصةل هنا  .الربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 

دخاهل، اس تخدم  وميكن . واخرت "طلب جديد" من قامئة "النوع" لرسومالويبو لحاس بة وحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة وا 
 ."ربوتوكول مدريدل وفقاالرسوم الفردية "و "جدول الرسوم" املعلومات يف وثيقيت الويبو: تكلالعثور عىل 

 .(اللكي )ابلفرنك السويرسيول تنس أ ن تذكر اجملموع 

م حد ِّ : طريقة ادلفع )ج(  .املعلومات املطلوبةد الطرف القامئ ابدلفع، وضع عالمة يف اخلانة املناس بة، وقد ِّ

  

http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/open.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/fees.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/close.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/finance/docs/wipo_currentaccount_terms.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/finance/docs/wipo_currentaccount_terms.pdf
https://www3.wipo.int/finance/en/create.jsp
https://www3.wipo.int/finance/en/refund.jsp
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
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 تعيني لحق للتسجيل ادلويل

 مالحظات توضيحية – MM4الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

ضافية، جيب  لتوس يع يف ال طراف املتعاقدة  تكل حتديدالنطاق اجلغرايف محلاية تسجيل دويل ليشمل أ طرافاا متعاقدة ا 
 .MM4تعيني لحق ابس تخدام الاس امترة الرمسية 

. يف نظام مدريد تعيني ال لكرتوين الالحقخدمة ال وأ بسط طريقة لتعيني طرف متعاقد تعييناا لحقاا يه تعيينه من خالل 
دخال رمق التسجيل ادلويل، تُعرض للمس تخدمني قامئة ابل طراف املتعاقدة املتاحة للتعيني الالحق . فبعد ا 

ةلللمس تخدمني أ ن خيتاروا ال طراف املتعاقدة اليت يرغبون يف تعييهنا  وميكن وتعرض . للك من السلع واخلدمات املُسجَّ
حساابت الويبو  الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الالحق، اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتنية أ و خصمها من أ حداخلدمُة 

حلظة ، وميكهنم متابعة حاةل طلباهتم املبلغ املدفوع، يتلقى املس تخدمون تأ كيداا عرب الربيد ال لكرتوين تسّل  وفور . اجلارية
 ." يف مرصد مدريدالبحث ال ينبلحظة ابس تخدام وظيفة "

رسال تعلاميت  من أ جلابس تخدام خدمة التعيني ال لكرتوين الالحق يف نظام مدريد  ل يُوىصو ىل  ةخاص معاجلةا  ا 
)انظر املذكرة ال عالمية  تدوين جتديد أ و تغيري أ خر بعداملكتب ادلويل، مثل الامتس معاجلة التعيني الالحق 

ذ. (13/2014 رمق م الاس امترة  ا   .MM4ينبغي للمس تخدم أ ن يُقد ِّ

 .MM4وتتعلق املعلومات التالية ابلس امترة 

رسال الاس امترة  ىل  MM4ميكن ا  لربيد العادي عىل أ و اب منوذج الطلب ال لكرتوينس تخدام مبارشةا اب املكتب ادلويلا 
من خالل أ حد املاكتب )مكتب املنشأ ، أ و مكتب  MM4 اس امترةوميكن أ يضاا تقدمي .  يف اجلزء ال ولالعنوان املبنيَّ 

 .بصاحب التسجيل ادلويل يف حاةل تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل( الطرف املتعاقد اخلاص

ىل املكتب ادلويلو ذا تغري الامس . لحظ أ ن تدوين أ ي تغيريات ينبغي أ ن يمت قبل تقدمي الاس امترة ا  فعىل سبيل املثال، ا 
ىل املكتب ادلويل MM4أ و العنوان املُبنيَّ يف الاس امترة  م الاس امترة الرمسية املناس بة ا  للامتس تدوين ذكل  بعدُ ، ومل تقدَّ

ىل املكتب ادلويل MM4تقدمي الاس امترة  قبل(، وجب الامتس تدوين التغيري MM9التغيري )  .ا 

اترخي جتديد عى يُراوينبغي أ ن . وتنهتيي مدة حامية التعيني الالحق يف اترخي انهتاء التسجيل ادلويل اذلي يرتبط به
ىل مجيع ال طراف املتعاقدة  التسجيل ادلويل عند تعيني أ طراف متعاقدة جديدة تعييناا لحقاا، ل ن رسوم التجديد ابلنس بة ا 

، بشأ ن الامتسات حتديد اترخي نفاذ معني لتدوين تعيني فامي ييل، 7وانظر أ يضاا البند . املعينة جيب أ ن تُدف ع وقت التجديد
ىل أ ن تدوين التعيني الالحق ينبغي أ ن يدخل حزي لحق، عىل سبي شارة ا  بعد تدوين جتديد  التنفيذل املثال: لال 

 .التسجيل ادلويل

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm4-editable1.pdf
https://www3.wipo.int/osd/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/current_account/
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2014/madrid_2014_13.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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 MM4كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل: 1البند 

 .A123456أ و  123456، مثال: ابلاكملاذكر رمق التسجيل ادلويل 

ل رمق تسجيل دويل واحد فقط للك اس امترة لحظو  .أ نه ل ميكن أ ن يوجد ا 

 صاحب التسجيل ادلويل: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط امسك وعنوانكاذكر   .عىل النحو املُدوَّ

ن يف السج عنوان بريدك ال لكرتويناذكر و  ن يف السجل ادلويل ابلضبط أ و كام ينبغي أ ن يُدوَّ  .ل ادلويلعىل النحو املُدوَّ

ن مجيع املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل سوف يُرسِّ  يف حاةلو لكرتوين، فا  لها تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب  وكذكل. املكتُب ادلويل ا  فا 

م، من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن  م، أ و يُقدَّ ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  لكرتوين . تُرس  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

 .حد فقط للك تسجيل دويلوا

ل لس امترة تعيني ممثل )جديد( ): 3البند   (الورقية MM4غري متاح ا 

ق )أ ( توكيالا أ و )ب(  3لتعيني ممثل ل ول مرة أ و لتعيني ممثل جديد، أ دخل املعلومات املناس بة يف البند  أ و أ رفِّ
 .هذه MM4ابلس امترة  MM12 الاس امترة

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة ابلفعل ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

. ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد :الامس
 .للكياانت القانونية )الرشاكت( أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل وينبغي

ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت . التسجيل ادلويل ىل لغة أ ما ا  للحروف برتمجة التسمية ا 
 .التسجيل ادلويل

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع :العنوان

لكرتوين رمق الهاتف أ و رمقجيوز تقدمي  أ ن  وينبغي. يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل الفاكس وعنوان بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

mailto:john.smith@yahoo.com
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ن مجيع  ويف حاةل لكرتوين، فا  لها املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل سوف يُرسِّ تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب . املكتُب ادلويل ا  وكذكل فا 

م، من أ جلها عنوان الربيد ا م، أ و يُقدَّ ل لكرتوين نفسه، لن ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  لكرتوين . تُرس  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

 .واحد فقط للك تسجيل دويل

ُ ، هذا البندوتذك ر أ ن توق ع  ن امل ل لن يُدوَّ ىلل مث ِّ وا  ل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل ا   صاحب وسوف تُرس 
 .التسجيل ادلويل مبارشةا 

ذا أ ردت، يف الوقت ىل اس تخدام ف ال لكرتونية، راسالت ل أ و الاشرتاك يف املمث ِّ تعيني مُ  ،نفسه ا  س تحتاج ا 
 .الورقية MM4 الاس امترة

 التعيينات: 4البند 

 .د ال طراف املتعاقدة املطلوب حامية العالمة دلهيا بوضع عالمة يف اخلاانت املناس بةحد ِّ 

لحظ أ ن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ  ل ميكن أ ن يُعنيَّ لحقاا )ل ن العالمة ال ساس ية محمية و
 .(أ صالا دليه 

ماكنية التعيني الالحق مجليع ال طراف املتعاقدة املرغوب فهيا، راجع قامئة ال طراف املتعاقدة اليت قدمت  عالانا ولضامن ا  ا 
 .)انظر البند )و((، واليت ل ميكن تعييهنا لحقاا  ( من الربوتوكول5)14وفقاا للامدة 

أ و  MM4وتفرض بعض ال طراف املتعاقدة رشوطاا معينة قد يلزم للوفاء هبا تقدمي معلومات معينة يف الاس امترة 
 :مفثالا . اس امترة منفصةل يف

ذا عنُي   .1  يجب حتديد لغة اثنية لالس تخدام دلى مكتب الاحتاد ال ورويبف  ،لحقاا  الاحتاد ال ورويبا 
ىل . وجيب أ ن تكون اللغة الثانية خمتلفةا عن لغة التسجيل ادلويل. بوضع عالمة يف اخلانة املناس بة للملكية الفكرية ضافة ا  وا 

نه  سوف يلزم عىل تسجيالت سابقة يف بعض بدلان الاحتاد ال ورويب أ و فهيا مجيعاا،  ملطالبة ابل قدمية بناءا عند اذكل، فا 
رفاقها ابلس امترة  MM17 الاس امترة ملء البات ابل قدمية، يرىج الاطالع عىل . )ملزيد من املعلومات عن املطMM4وا 

 (.20/2004املذكرة ال عالمية رمق 

 العالمة: اس تعاملنية  .2

متشرتط بعض البدلان أ ن  عالنُمودُع الطلب  يقد ِّ دة العالمة يف تكل البدلان  عىل اس تعاملنية  ا  للسلع واخلدمات املُحدَّ
بدلانال وهذا هو حال . يف التعيني الالحق

18
عالن نية  اجمرد تعيني أ ي مهن يعد   اليت   العالمة. عىل اس تعاملا 

ذا ُعي   عالن نية اس   MM18 اس تكامل الاس امترة، فيجب لحقاا  للولايت املتحدة ال مريكية نتوا  رفاقها  تعامل)ا  العالمة( وا 
الاس امترة وكيفية ملهئا، يرىج الاطالع عىل  تكلوللحصول عىل مزيد من املعلومات عن سبب ملء . MM4ابلس امترة 

 .23/2003 املذكرة ال عالمية رمق

                                                
 أ و أ يرلندا أ و موزامبيق أ و نيوزيلندا أ و س نغافورة أ و اململكة املتحدة. أ و الهند بروين دار السالم 18

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm17.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2004/madrid_2004_20.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2003/madrid_2003_23.pdf
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[ 

 :الفعيل للعالمة يف ال قلمي املعين الاس تعاملتوثيق 

ذا عنُي  . لحظ أ يضاا أ ن بعض ال طراف املتعاقدة قد تشرتط تقدمي بيان عن الاس تخدام الفعيل للعالمة  تكل أ حد فا 
الفلبني أ و الولايت املتحدة ال مريكية(، لزم توثيق الاس تخدام الفعيل للعالمة، بعد فرتة زمنية معينة، دلى البدلان )مثل 
الولايت املتحدة ) 16/2010ال عالمية رمق  اتوملزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل املذكر . املكتب املعين

 .(موزمبيق) 37/2016( ورمق مكبوداي) 6/2015ورمق  (الفلبني) 18/2013 رمق( و ال مريكية

 واخلدمات املعنية ابلتعيني الالحق السلع: 5البند 

ذا اكن التعيني الالحق عض  :عالمة يف خانة واحدة فقط، ا 

ل ادلويل الواردة يف التسجي السلع واخلدمات مجيعو 4ال طراف املتعاقدة املعيَّنة يف البند  جبميعيتعلق  )أ (
 ؛1املبني  يف البند 

يف الورقة  مع الاقتصار عىل السلع واخلدمات الواردة 4ال طراف املتعاقدة املعيَّنة يف البند  جبميعيتعلق  )ب(
 ؛التمكيلية )اليت يتعني تصنيفها مضن الصنف املناسب )أ و ال صناف املناس بة((

ل ال  )ج( دة يف الورقة  سلع واخلدمات الواردة يفل يشمل ا  ىل ال طراف املتعاقدة احملد  الورقة التمكيلية ابلنس بة ا 
ىل ال طراف املتعاقدة  1التمكيلية؛ ويشمل مجيع السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل املبني  يف البند  ابلنس بة ا 

 .4ال خرى املعي نة يف البند 

 "Times New Roman"أ و  "Courier New"تمكيلية، يُرىج اس تخدام اخلط ويف الورقة )أ و ال وراق( ال 
للفصل بوضوح  يسري عىل نسق واحد دون اختالف)؛( ، واجعل اس تخدامك للفاصةل املنقوطة أ و أ كرثنقطة  12 حبجم

 .(قهوة؛ شاي. 30بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك )مثال: 

دارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد يف اس تخدام أ يضاا وانظر  ىل الرجوع ( و/أ و MGS) أ داة ا  الفحص مبادئ ا 
 .بات ادلوليةل تصنيف السلع واخلدمات يف الط بشأ ن التوجهيية 

 التعيينات الالحقة املنطبقة عىلتصنيف نيس  نسخة

عادة املكتب ادلويل يقوملن  لحقة، دوين تعيينات وقت تيف ابلتسجيل ادلويل اخلاصة تصنيف قامئة السلع واخلدمات  اب 
ن عند تخدمس تُ يت اتصنيف نيس النفس نسخة ق طب ِّ ولكنه س يُ  ِّ التسجيل ادلويل املعين يف السجل ادلويل.ما ُدو 

19
 

نقاصات قة التعيينات الالح  (MM4 س امترة)ب( و)ج( من الا5)البند املتضمنة ا 

ذا اكن يف الورقة التمكيلية جيب ال شارة  ىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا يف التعيينات الالحقة. ذلكل، ا  ا 
 تقدمي يجب عىل صاحب التسجيلف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل، أ صناف أ كرث من صنف أ و ينطبق عىل نقاص ال  

نقاصحاميهتا، مبا يف ذكل طلوب لسلع واخلدمات املاليت تضم مجيع ا املنقوصة قامئةال أ ي ف. ال صناف غري اخلاضعة لال 
 املعين.الطرف املتعاقد عىل تنطبق أ صناف غري مدرجة يف القامئة لن 

                                                
19

 .29/2016رمق انظر املذكرة ال عالمية  

http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_16.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2013/madrid_2013_18.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2015/madrid_2015_6.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_37.pdf
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=ar
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_29.pdf
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 1مثال 

 نبيذ. 33 الصنفشاي.  ؛قهوة 30 الصنفالقامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات: 

 )السلع واخلدمات( MM4س امترة من الا 5البند 

ىل لك ال طراف املتعاقدة املعيَّنة يف البند ل  ☒)ب(  السلع واخلدمات سوى ، 4يشمل التعيني الالحق، ابلنس بة ا 
 التمكيليةالواردة يف الورقة 

 الورقة التمكيلية

 قهوة. 30 الصنف

 )التعيينات( MM4س امترة من الا 4البند 

☒ CH سويرسا 

☒ DK ادلامنرك 

 .30ف نلقهوة يف الص تقترص عىل ارك مناامحلاية املطلوبة يف سويرسا وادل

 2مثال 

 نبيذ. 33 الصنفشاي.  ؛قهوة 30 الصنفالقامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات: 

 )السلع واخلدمات( MM4س امترة من الا 5البند 

ىل ال طراف املتعاقدة؛  ☒( ج) ل السلع واخلدمات الواردة يف الورقة التمكيلية ابلنس بة ا  أ ما ل يشمل التعيني الالحق ا 
ىل ال طراف املتعاقدة ال خرى املعي نة يف البند  ن التعيني الالحق يشمل لك السلع واخلدمات 4ابلنس بة ا  الواردة يف ، فا 

 .التسجيل ادلويل

 الورقة التمكيلية

 قهوة. 30الصنف  ادلامنرك

 )التعيينات( MM4س امترة من الا 4البند 

☒ CH سويرسا 

☒ DK ادلامنرك 

 .30ف نلقهوة يف الص تقترص عىل ارك مناادلبأ مكلهام. ولكن امحلاية يف  33و 30للصنفني  امحلاية مطلوبة يف سويرسا
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 الورقية فقط( MM4)متاحة لالس امترة  بياانت متنو عة: 6البند 

م هذه البياانت، أ و اكنت غري . من ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة طلوبة يف هذا البند يشرتطها عددالبياانت امل ذا مل تُقدَّ وا 
مة نيف الطلب ادلويل أ و يف تعيني لحق  ابلفعل ُمقدَّ ذلكل يُنصح . للعالمة ، جاز للمكتب أ ن يصدر رفضاا ابلفعل ُمدوَّ

لزامياا  تكلبتقدمي  ن مل يكن ذكل ا   .املعلومات حىت وا 

ن ابلفعلب ادلويل أ و يف تعيني لحق وجيوز تقدمي املعلومات التالية يف حاةل عدم تقدميها يف الطل  :ُمدوَّ

 بياانت تتعلق بصاحب التسجيل )أ (

ذا اكن "1"  .تهجنسي دد حف ،خشصاا طبيعياا  صاحب التسجيل ا 

ذا اكن صاحب التسجيل "2" )"رشكة ذات  القانونية تهكهيئة مسامهة، حفدد طبيع  ،كياانا قانونياا  ا 
قلميية )عند الاقتضاء( اليت ُأنشئ أ و جُس ل الكيان القانوين مسؤولية  ىل جانب امس ادلول والوحدة ال  حمدودة" مثالا(، ا 

 .مبوجب قانوهنا

ذا اكنت : ابللون بياانت تتعلق )ب( . العالمة ملونة، فاذكر ال جزاء ال ساس ية امللونة يف العالمةا 
 خرضاء والزهرة محراء." "الس يارة :مثال

ذا اكنت العالمة تتكون جزئياا أ و لكياا من لكامت ميكن ترمجهتا، فيُس تحسن : بياانت تتعلق ابلرتمجة )ج( و)د( ا 
ىل اللغات الثالث من دقة الرتمجة،  ولن يتحقق املكتب ادلويل. ال س بانية(و الفرنس ية و  )ال نلكزيية لكها ترمجة العالمة ا 

ذا اكنت اللكمة )اللكامت( . أ و يقدم أ ي ترمجة من تلقاء نفسه غياهباولن يسأ ل عن  العالمة ليس لها  اليت حتتوي علهياوا 
 .ل ميكن ترمجهتا، فضع عالمة يف اخلانة )د( وذلكلمعىن 

مة يف البنو و  يداع الطلب ادلويل املعلومات املُقدَّ مة يف وقت ا  د )ب( و)ج( و)د( لن حتل حمل املعلومات املُقدَّ
ن  ول ِّ مة يف تعيني لحق ُدو   .مس بقاا املعلومات املُقدَّ

مت يف الطلب ادلويل، مثل الصفة القانونية  ذا كنت ترغب يف أ ن تُدرِّج يف التعيني الالحق بياانت متنوعة مل تكن قد قُد ِّ ا 
 الورقية. MM4العالمة، فعليك أ ن تس تخدم الاس امترة  للكيان أ و ترمجة

 اترخي دخول التعيني الالحق حزي التنفيذ: 7البند 

ذا مل تُ  ، فسوف يكون اترخي التعيني الالحق هو اترخي تلقي املكتب ادلويل هل، أ و اترخي من اخلانتنيوضع عالمة يف أ ي ا 
 املكتب. ذكلاةل تقدميها عن طريق يف ح MM4تلقي أ ي مكتب لالس امترة 

نه ميكن وفقاا لهذا البند تقدمي الامتس ل دخال التعيني الالحق حزي التنفيذ بعد معامةل أ خرى ذا ُوضعت عالمة، فا  . أ ما ا 
انفعاا يف حاةل دخول التعيني الالحق حزي التنفيذ مثالا بعد تدوين حدث أ خر )كتدوين تغيري أ و بعد  ذكليكون  وقد

 .جتديد التسجيل ادلويل(، وهو ما خيفض الرسوم املس تحقة ادلفع

ذا وُ ف ل بعد تدوين التجديد، فريىج اا  لتأ كد ضعت عالمة يف اخلانة )أ ( لبيان أ ن التعيني الالحق لن يدخل حزي التنفيذ ا 
رفاق الاس امترة  التجديد ال لكرتوينمن جتديد التسجيل ادلويل ابس تخدام منصة   .هذه MM4ابلس امترة  MM11أ و ا 

ل قبل ال لكرتوين يف التعيني الالحق  تسجيكل ادلويل بثالثة أ شهر. انهتاء، لن يكون هذا اخليار متاحاا ا 

https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp
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ل بعد تدوين تغيري ما، حفدد التغيري  ذا ُوضعت عالمة يف اخلانة )ب( لبيان أ ن التعيني الالحق لن يدخل حزي التنفيذ ا  وا 
 .(MM8والاس امترة  MM6)مثل الاس امترة  املعين وأ رفق الاس امترة املناس بة

ذا كنت ترغب يف و  نقاص أ و شطب ، ما تغيري تدوين دبعتدوين التعيني الالحق طلب أ ن تا  ىل فس تحتاج ، جزيئاك  ا 
ل لالس امترة ) ةالورقي MM4س امترة اس تخدام الا  (.الورقية MM4فهذا غري متاح ا 

 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 8البند 

الاس امترة أ ن ه جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو . هلمث ِّ توقيع صاحب التسجيل أ و مُ  MM4جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
وجيوز . خمتوماا  وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.يقر ب

 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  

ن يف السجل ادلويل: صاحب التسجيل ي أ ن تذكر الكياانت القانونية وينبغ. اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

ن يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ يف تعيني املمثل : املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ ا 
طار البند   .(السابق 3هذه )انظر البند  MM4، أ و كام هو ُمرف ق ابلس امترة 3يف ا 

ليه صاحب  يفوال عالن  التسّل  اترخي : 10و 9البندان  متي ا  مكتب الطرف املتعاقد اذلي ين
ماا من خالل  ذا اكن التعيني الالحق ُمقدَّ م للتعيني الالحق )ا  التسجيل ادلويل امُلقد ِّ

 املاكتب( أ حد

مة من خالل أ حد املاكتب، فسوف يضيف املكتب املعلومات . اترك هذا احلزي فارغاا  ذا اكنت الاس امترة ُمقدَّ  .الالزمةا 

 لرسومورقة حساب ا

 : تتأ لف الرسوم املس تحقة ادلفع عند الامتس تعيني لحق من

 فرنك سويرسي(، 300رمس أ سايس ) –

، يف حاةل عدم اس تحقاق أ ي  100ورمس تمكييل ) – فرنك سويرسي( عن لك طرف متعاقد معني ُمبنيَّ
 .رمس فردي

 دلى املكتب ادلويل، حساابت الويبو اجلاريةلسحب الرسوم من أ حد  :تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .ضع عالمة يف هذه اخلانة

ىل حساب مبلغ الرسوم الواجب . وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت ول حاجة ا 
 .هذكر ل و حسبه

ذا اكن املبلغ قد ُدفع  :مبلغ الرسوم )ب( يف حساب الويبو املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب مس بقاا ا 
دخال املعلومات ذات الصةل هنا  .الربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
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[ 

دخاهلوحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة  وميكن . من قامئة "النوع" واخرت "تعيني لحق" حاس بة الويبو للرسوم، اس تخدم وا 
 ."الرسوم الفردية وفقا لربوتوكول مدريد"و "جدول الرسوم" املعلومات يف وثيقيت الويبو: تكلالعثور عىل 

 .اللكي )ابلفرنك السويرسي(ول تنس أ ن تذكر اجملموع 

ع عد الطرف القامئ ابدلفع، حد ِّ  :طريقة ادلفع )ج( م وض   .املعلومات املطلوبةالمة يف اخلانة املناس بة، وقد ِّ

  

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
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 تدوين تغيري يف امللكيةبغرض الامتس 

 مالحظات توضيحية – MM5الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

م الاس امترة الرمسية  ىل املكتب ادلويل MM5لتدوين تغيري يف امللكية، قد ِّ  وميكن أ ن يكون التغيري يف امللكية لكياا أ و جزئياا.. ا 

 .جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل يف امللكية التغيري اللكيويتعلق 

بعض ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة و/أ و بعض السلع واخلدمات اليت يشملها  فيقترص عىل يف امللكية التغيري اجلزيئأ ما 
 .التسجيل ادلويل

ليه( مؤهالا لس تخدام نظام مدريد )انظر  ذا اكن املاكل اجلديد )املنقول ا  ل ا   اجلزء ال ولول جيوز تدوين تغيري يف امللكية ا 
مجيع ال طراف املتعاقدة املطلوب تدوين املاكل اجلديد  تشمل ال هليةاكنت و لالطالع عىل املزيد بشأ ن ال هلية(، 

لهيا ابلنس بة  .ا 

 :واحدة، برشط MM5وميكن الامتس تدوين تغيري يف ملكية تسجيالت متعددة يف اس امترة 

ىل  هنفسأ ن تُنقل التسجيالت من صاحب التسجيل )الناقل(  – ليه )املاكل اجلديد(ا   ،نفسه املنقول ا 

ق التغيري، ابلنس بة للك تسجيل، عىل مجيع ال طراف املتعاقدة املُعي نة وأ ن يتعلق جبميع وأ ن يطبَّ  –
 .واخلدمات السلع

ذا مل يتحقق هذان الرشطان، فسوف يلزم تقدمي اس امترات   .متعددة MM5وا 

ذا ىل املكتب ادلويل  وا  رسالها مبارشةا ا  ن، فميكن ا  ابس تخدام منوذج اكنت الاس امترة حتمل توقيع صاحب التسجيل املُدوَّ
 .تُرفق أ ي واثئق مؤيدة )كعقد تنازل مثالا( ول. ابلربيد العادي عىل العنوان املُبنيَّ يف اجلزء ال ولالطلب ال لكرتوين أ و 

ذا اكنت الاس امترة ل حتمل توقي رسالها من خالل أ حد املاكتب، سواء أ اكن وا  ن، فيجب ا  ع صاحب التسجيل املُدوَّ
ن  ويف هذه احلاةل، استرش املكتب . مكتب املاكل اجلديد مأ  مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل املُدوَّ

لكرتونية أ خرىكيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد ال لكرتوين أ م بوس يةل  يفاملناسب  وقد يطلب . ا 
 .واثئق من قبيل عقد التنازل تقدمياملكتب 

 MM5كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456أ و  123456اذكر رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية( ابلاكمل، مثال: 

 التسجيل )الناقل( امس صاحب: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm5-editable1.pdf
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[ 

ليه(: 3البند   املاكل اجلديد )املنقول ا 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط الامس والعنواناذكر   .عىل النحو املُدوَّ

عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول(  ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس: الامس )أ (
 .وينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل. ابلرتتيب املعتاد

ىل حروف لتينية حسب القواعد  ذا اكن امس املاكل اجلديد حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ىل . يلالصوتية للغة التسجيل ادلو وينبغي للكياانت القانونية أ ن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا 

 .لغة التسجيل ادلويل

ىل أ كرث من ماكل جديد، فاذكر امس املاكل اجلديد ال ول فقط واس تخدم ورقةا تمكيليةا لبيان أ سامء . ويف حاةل النقل ا 
 .املالكني اجلدد ال خرين

 .وان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيعاكتب العن :العنوان )ب(

ىل أ كرث من ماكل جديد، فاذكر عنوان املاكل اجلديد ال ول فقط واس تخدم ورقةا تمكيليةا لبيان عناوين . ويف حاةل النقل ا 
ىل جانب امس لك مهنم  .املالكني اجلدد ال خرين، ا 

ل مجيع  ولحظ د املالكني اجلدد واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُممث ِّل أ و عنوان للمراسةل، سوف تُرس  أ نه يف حاةل تعدُّ
ىل عنوان املاكل اجلديد الوارد امسه أ ولا يف الالامتس  .املراسالت ا 

ىل عنوان أ خر غري العنوان املُبنيَّ يف :عنوان للمراسةل )ج( ذا اكن ينبغي توجيه املراسالت ا  )ب(، 3 البند ا 
وقد يكون وجود عنوان للمراسةل أ مراا انفعاا يف حاةل تعدد املالك اجلدد واختالف . فاكتب ذكل العنوان يف هذا احلزي

ذا اكن الامتس تدوين تغيري يف امللكية قد أ ودعه مستشار الرشكة ادلاخيل، واكن عنوان الرشكة خمتلفاا عن  عناويهنم أ و ا 
 .وخبالف ذكل، ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا . ستشار ادلاخيلالعنوان اذلي يس تخدمه امل 

 .)ج(3وليس  التايل 5امل  البند  لتعيني ُممث ِّل،: مالحظة

لكرتوين وعنوان رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  )د( يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملاكل  بريد ا 
. + يف سويرسا41 22 338 8686أ ن تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال:  وينبغي. اجلديد

 .john.smith@yahoo.com وجيب كتابة عنوان الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

ن مجيع املراس ويف حاةل لكرتوين، فا  الت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةالتسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  هبذه )أ و . لها املكتُب ادلويل ا 

م،  م، أ و يُقدَّ ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوينم ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . ن أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

mailto:john.smith@yahoo.com
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ليه( : 4البند   أ ن يصبح صاحب التسجيل ادلويليف أ هلية املاكل اجلديد )املنقول ا 

 يرىج حتديد الطرف املتعاقد )أ و ال طراف املتعاقدة( اليت حيق للامكل اجلديد أ ن يس تخدم نظام مدريد )أ (
قامة و/أ و أ ي منشأ ة صناعية أ و جتارية حقيقية وفعلية  —عن طريقها   –سواء من خالل اجلنس ية و/أ و حمل ال 

ن ابعتباره صاحب تسجيل دويل وأ ن  .يُدوَّ

ذا اكنت ال هلية  حدى ادلول ال عضاء يف الاحتاد ال ورويب، جاز للامكل اجلديد أ ن يذكر، يف "فا  " 3ُمس متدة من صةل اب 
ذا اكنت أ يضاا طرفاا متعاقداا يف نظام مدريد )فرنسا مثالا(، أ و الاحتاد ال ورويب4أ و " ما ادلوةل، ا   ."، ا 

ذا اكنت ال هلية ُمس متدة من صةل بدوةل عضو يف الاحتاد ال ورويب  )مالطة مثالا(، ست طرفاا متعاقداا يف حد ذاهتا ولي وا 
 .ينبغي ذكر الاحتاد ال ورويبف 

م معلومات عن أ هلية لك ماكل جديد يف الورقة ال ضافية،  ىل ويف حاةل تعدد املالك اجلدد، قد ِّ  .جانب امس لك مهنم وعنوانها 

مفثالا، جيوز أ ن يكون املاكل . نفسهاالصةل و  هنفسولحظ أ نه ليس من الرضوري أ ن يكون للمالك اجلدد الطرف املتعاقد 
 .مقاميا يف الولايت املتحدة ال مريكية 2مواطناا فرنس ياا ويكون املاكل الرشيك اجلديد رمق  1الرشيك اجلديد رمق 

ذا مل  ذا مل  عىل سبيل املثال،صالت من هذا القبيل ) توجدوا  صةل عن طريق ال قامة يف أ ي من ال طراف  توجدا 
 .أ ن تكتب "ل يوجد" أ و ترتك احلزي خالياا  (، فيكفياملتعاقدة

ذا مل يكن املاكل اجلديد مواطناا  )ب( حدى ادلول ال عضاء يف الاحتاد من أ حد ال طراف املتعاقدة أ و من ا  ا 
م يف البند  ال ورويب، )ب( ليس يف أ رايض أ ي طرف متعاقد يطالب املاكل اجلديد ابل هلية فيه، 3واكن العنوان املُقدَّ

اكتب و . وجب عىل املاكل اجلديد أ ن يذكر عنواانا يف طرف متعاقد يقمي فيه أ و تقع فيه املنشأ ة الصناعية أ و التجارية
 .العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع

ل : 5البند  ليه( عنتعيني ُممث ِّ  املاكل اجلديد )املنقول ا 

دخال املعلومات املناس بة يف البند  ذا اكن املاكل اجلديد يرغب يف تعيني ُممث ِّل ل ول مرة أ و تعيني ممثل جديد، ينبغي ا   5ا 
رفاق )أ ( توكيل أ و )ب( الاس امترة   .MM5ابلس امترة  MM12أ و ا 

. امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتادينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر : الامس
 .أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل للكياانت القانونيةوينبغي 

ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ىل . التسجيل ادلويل وينبغي للكياانت القانونية أ ن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا 

 .ادلويل التسجيل لغة

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع: العنوان

لكرتوين وعنوان رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  وينبغي أ ن . يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

mailto:john.smith@yahoo.com
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ن مجيع  ويف حاةل لكرتوين، فا  املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية لها املكتبالتسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  هبذه )أ و . ادلويل ا 

م، أ و يُقدَّ  ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ م، وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

ل مجيع املتذك ر أ ن توق  و  ن املُمث ِّل وسوف تُرس  ل لن يُدوَّ ىل صاحب التسجيل ع الاس امترة، وا  راسالت من املكتب ادلويل ا 
 .ادلويل مبارشةا 

 نطاق تغيري امللكية: 6البند 

ذا اكن تغيري امللكية : التغيري اللكي للملكية )أ ( ، أ ي أ نه يتعلق جبميع ال طراف لكياا ضع عالمة يف هذه اخلانة ا 
 .املتعاقدة املُعيَّنة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل

ذا اكن تغيري امللكية : التغيري اجلزيئ للملكية )ب( ، أ ي أ نه يتعلق فقط ببعض جزئياا ضع عالمة يف هذه اخلانة ا 
ىل ذكل. ال طراف املتعاقدة املعينة و/أ و يتعلق فقط ببعض السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل  :وابل ضافة ا 

 امللكية،اليت ختضع لتغيري  اذكر ال طراف املتعاقدة احملددة "1"

 .اليت ختضع لتغيري امللكية اذكر السلع واخلدمات احملددةو/أ و  "2"

ول ميكن أ ن تكون قامئة السلع و/أ و اخلدمات احملددة أ وسع نطاقاا من القامئة الرئيس ية الواردة يف التسجيل ادلويل، 
ذا اكن التسجيل ادلويل خبصوص . وينبغي اس تخدام الفواصل املنقوطة )؛( للفصل بني البنود املذكورة يف القامئة مفثالا، ا 

ىل  ىل "ال حذية" أ و "الصنادل" ابعتبارها خاضعة لتغيري امللكية، ولكن ل ميكن ال شارة ا  "أ حذية"، فميكن ال شارة ا 
 .غري واردة يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل ا"الرساويل" أ و "القبعات" ل هن

ىل ال طراف  ذا اكنت ال شارة ا  ىل حزي أ كرب، فضع عالمة يف هذه اخلانة )خانة( ا  املتعاقدة أ و السلع و/أ و اخلدمات حتتاج ا 
ىل اس تخدام ورقة تمكيلية شارة ا   .لال 

ذا اكن طلب تغيري امللكية ينطبق عىل مجيع التعيينات ومجيع السلع واخلدمات، فس ل عىل أ نه ا  لملكية. ل  لكي تغريوف يُعام 
 هذه الظروف.لملكية يف ل تغيري جزيئ طبق ولن يُ 

 بياانت متنو عة: 7البند 

م هذه البياانت، جاز للمكتب أ ن يعلن . من ال طراف املتعاقدة طلوبة يف هذا البند يشرتطها عددالبياانت امل ذا مل تُقدَّ وا 
قلميه لزامياا . أ ن تغيري امللكية ل يرسي يف ا  ن مل يكن ذكل ا   .ذلكل يُنصح بتقدمي هذه املعلومات حىت وا 

 : تقدمي املعلومات التاليةوجيوز 

ليه( )أ (  بياانت تتعلق ابملاكل اجلديد )املنقول ا 

ذا اكن "1" ليه( ا   .، حفدد جنسيتهخشصاا طبيعياا  املاكل اجلديد )املنقول ا 
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ليه( كياانا قانونياا  "2" ذا اكن املاكل اجلديد )املنقول ا  )"رشكة  ةالقانوني طبيعتهكهيئة مسامهة، حفدد  ،ا 
قلميية )عند الاقتضاء( اليت ُأنشئ أ و جُس ل الكيان  ىل جانب امس ادلول والوحدة ال  ذات مسؤولية حمدودة" مثالا(، ا 

 .القانوين مبوجب قانوهنا

ضايف يف الورقة التمكيلية،  ويف حاةل وجود أ كرث من ماكل جديد، جيوز تقدمي البياانت املتعلقة بلك ماكل جديد ا 
ىل  .وعنوانهجانب امسه  ا 

ليه( يرغب يف تلقي مراسالت من )ب( ذا اكن املاكل اجلديد )املنقول ا  املكتب ادلويل ابللغة اليت ُأودع هبا  ا 
ذا مل يرغب يف ذكل، فينبغي اختيار اللغة املفضةل للمراسةل من . الطلب ادلويل، فال رضورة لوضع عالمة يف أ ي خانة أ ما ا 

 .بني ال نلكزيية والفرنس ية وال س بانية

هل ادلويل توقيع صاحب التسجيل: 8البند   )الناقل( أ و ُممث ِّ

ن أ و توقيع ُممث ِّهل MM5جيوز أ ن حتمل الاس امترة  ه جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو . توقيع صاحب التسجيل املُدوَّ
مطبوعاا أ و  أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و وينبغي أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.الاس امترة أ ن يقر ب

 .وجيوز أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  . خمتوماا 

ن يف السجل ادلويل :صاحب التسجيل وينبغي أ ن تذكر الكياانت القانونية . اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل   .)وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(تسميهتا عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

ن الاس امترة، فال رضورة لتوقيع املُمث ِّل أ يضاا  :املمثل ذا وق ع صاحب التسجيل املُدوَّ ذا وق ع ممثُل صاحب التسجيل . ا  أ ما ا 
ن يف السجل ادلويل ن الاس امترة، فاذكر امس املُمث ِّل عىل النحو املُدوَّ  .املُدوَّ

مكتب الطرف املتعاقد )اخلاص بصاحب التسجيل امُلدوَّن )الناقل( أ و اخلاص ابملاكل : 9البند 
ماا من خالل أ حد املاكتب( ذا اكن الالامتس ُمقدَّ م الالامتس )ا  ليه(( ُمقد ِّ  اجلديد )املنقول ا 

مة من خالل أ حد املاكتب، سواء أ اكن . ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  ذا اكنت الاس امترة ُمقدَّ مكتب الطرف املتعاقد وا 
ضافة املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا  ن أ و اخلاص ابملاكل اجلديد، فا   .الالزمةاخلاص بصاحب التسجيل املُدوَّ

 ورقة حساب الرسوم

 :خيضع تدوين تغيري امللكية للرسوم التالية اليت جيب دفعها للمكتب ادلويل

 مقابل النقل اللكي لتسجيل دويل، فرناكا سويرسايا  177 –

مقابل النقل اجلزيئ لتسجيل دويل )أ ي النقل املتعلق ببعض السلع  فرناكا سويرسايا أ يضاا  177و –
 أ و بعض ال طراف املتعاقدة فقط(. واخلدمات فقط

ادلويل، دلى املكتب  حساابت الويبو اجلاريةلسحب الرسوم من أ حد : تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .عالمة يف هذه اخلانةضع 

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
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[ 

ىل حساب مبلغ الرسوم الواجب . وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت ول حاجة ا 
 .هذكر ل و حسبه

ذا اكن املبلغ قد ُدفع : مبلغ الرسوم )ب( يف حساب الويبو املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب  مس بقاا ا 
دخال املعلومات ذات الصةل هنا  .الربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 

 ."جدول الرسوم" وميكن العثور عىل لك املعلومات الرضورية بشأ ن مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقة الويبو

 .اللكي )ابلفرنك السويرسي(ول تنس أ ن تذكر اجملموع 

م املعلومات املطلوبةحد ِّ : طريقة ادلفع )ج(  .د الطرف القامئ ابدلفع، وضع عالمة يف اخلانة املناس بة، وقد ِّ

  

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
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نقاص من قامئة السلع واخلدماتبغرض الامتس   تدوين ا 

 مالحظات توضيحية – MM6الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة يف تسجيل دويل أ و ببعضها، المتِّْس تدوين  صلتقلي
نقاص ابس تخدام الاس امترة الرمسية   .MM6ا 

نقاص، عىل سبيل املثال، كخيار للتغلب عىل رفض مؤقت )تلقايئ أ و بناء عىل اعرتاض ( صادر عن وميكن اس تخدام ال 
 .مكتب طرف متعاقد معنيَّ 

نقاص يتعلق بعدة تسجيالت دولية، برشط أ ن يكون صاحب  MM6وميكن اس تخدام اس امترة  واحدة للامتس تدوين ا 
نقاص وأ ن يطبَّ  اا واحد اا التسجيالت خشص عىل مجيع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة أ و عىل الطرف املتعاقد املُعنيَّ نفسه ق ال 

 .للك تسجيل من التسجيالت ادلولية هنفس

نقاص سوف تظل السلع واخلدما نقاص وابل  ت يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل، ولكن السلع واخلدمات اخلاضعة لال 
( بعد MM4وجيوز أ ن يُلمتس تدوين تعيني لحق ). لن يكون لها بعد ذكل أ ي تأ ثري يف الطرف املتعاقد املُعنيَّ املعين

نقاص  .ذكل للسلع واخلدمات اخلاضعة لال 

رسال الاس امترة  ىل املكتب ا MM6وميكن ا  ابلربيد العادي عىل أ و  منوذج الطلب ال لكرتوينابس تخدام دلويل مبارشةا ا 
وميكن أ يضاا تقدمي الاس امترة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص .  يف اجلزء ال ولالعنوان املبنيَّ 

كيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد  يفهذه احلاةل، استرش املكتب  ويف. بصاحب التسجيل(
لكرتونية أ خرى  .ال لكرتوين أ م بوس يةل ا 

 ؟MM6مىت ينبغي أ ل تُس تخدم الاس امترة 

اس تخدم  ،بواحد أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة، ولكن ليس مجيعهاالسلع واخلدمات فامي يتعلق  مجيعللتخيل عن 
 .( بدلا من هذه الاس امترةالتخيل) MM7الاس امترة 

دة وحلذف سلع وخدمات  MM8الاس امترة بدلا من ذكل حذفاا دامئاا من السجل ادلويل، اس تخدم  ُمحدَّ
 .جزيئ( شطبك )

 MM6كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456 أ و 123456التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية( ابلاكمل، مثال:  اذكر رمق

نقاص يتعلق بعدة تسجيالت دولية، برشط أ ن يكون صاحب  MM6وجيوز أ ن تش متل اس امترة  واحدة عىل ا 
نقاص وأ ن يطبَّ  اا واحد اا التسجيالت خشص عىل مجيع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة أ و عىل الطرف املتعاقد املُعنيَّ نفسه ق ال 

 .للك تسجيل من التسجيالت ادلولية هنفس

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6-editable1.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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 امس صاحب التسجيل )عىل النحو امُلدوَّن يف السجل ادلويل(: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط صاحب التسجيل امساذكر   .عىل النحو املُدوَّ

ن ُوجد( تعيني ممثل: 3البند   )جديد( )ا 

ما أ ن تُ  ق )أ ( توكيالا 3دخل املعلومات املناس بة يف البند لتعيني ممثل ل ول مرة أ و لتعيني ممثل جديد، ا  ما أ ن تُرفِّ ، وا 
 .هذه MM6ابلس امترة  MM12)ب( الاس امترة  أ و

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة  مس بقاا ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

. ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد :الامس
 .وينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل

ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حر  ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة وا  وفه نقالا صوتياا ا 
ىل لغة . التسجيل ادلويل ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا  أ ما ا 
 .التسجيل ادلويل

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع :العنوان

لكرتوين وعنوان  الهاتف أ و رمق الفاكسرمقجيوز تقدمي  وينبغي أ ن . يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

ن مجيع املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل  ويف حاةل لكرتوين، فا  تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي التسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  هبذه )أ و . مراسالت ورقيةلها املكتُب ادلويل ا 

م،  م، أ و يُقدَّ ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويلال لكرتوين، ميكن تدوين عن  .وان بريد ا 

ىل صاحب التسجيل تذك ر أ ن توق  و  ل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل ا  ن املُمث ِّل وسوف تُرس  ل لن يُدوَّ ع الاس امترة، وا 
 .ادلويل مبارشةا 

طراف املتعاقدة: 4البند   ال 

نقاص من قامئة السلع واخلدمات يتعلق  ذا اكن ال  ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة يف التسجيل  جبميعضع عالمة يف اخلانة )أ ( ا 
 .ادلويل )أ و التسجيالت ادلولية(

نقاص من قامئة السلع واخلدمات يتعلق ببعض ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة فقط، و  ذا اكن ال  ضع عالمة يف اخلانة )ب( ا 
نقاصو  د أ هيا يتأ ثر ابل   .حد ِّ

mailto:john.smith@yahoo.com
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 السلع واخلدمات: 5البند 

، واجعل اس تخدامك أ و أ كرث نقطة 12حبجم  "Times New Roman"أ و  "Courier New"اس تخدم اخلط 
 .للفصل بوضوح بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك يسري عىل نسق واحد دون اختالف)؛( للفاصةل املنقوطة 

ذا كنت حتتاج  ىل وا   .أ كرب، فضع عالمة يف اخلانة املناس بة واس تعن بورقة تمكيلية حزيا 

نقاص بعض السلع واخلدمات فقط من أ ي  صنفو  نقاص صنف أ و أ كرث ابلاكمل كام ميكن ا   .ميكن ا 

دارة السلع واخلدمات يف يف اس تخدام أ يضاا وانظر  ىل الرجوع ( و/أ و MGS) نظام مدريد أ داة ا  الفحص مبادئ ا 
 .بات ادلوليةل تصنيف السلع واخلدمات يف الط بشأ ن التوجهيية 

ل  )أ ( نقاص ل يتعلق ا  ذا اكن ال  فريىج بيان رمق الصنف املعين والقامئة  ببعض السلع واخلدمات يف صنف ما،ا 
نقاص وبعبارة أ خرى، ل تذكر السلع واخلدمات . الاكمةل للسلع واخلدمات عىل النحو اذلي ينبغي أ ن تكون عليه بعد ال 

نة حالياا  نقاصها من القامئة املُدو   .اليت ترغب يف ا 

 مقترصاا عىل السلع واخلدمات الواردة يف هذه القامئة اجلديدة. 4يكون تعيني ال طراف املتعاقدة املبي نة يف البند  وسوف

ذا اكن التسجيل ادلويل حيتوي عىل "مالبس؛ أ حذية؛ قبعات" يف الصنف  ، وكنت تريد جعل 25فعىل سبيل املثال، ا 
عىل املالبس والقبعات، فكل أ ن تذكر أ ن القامئة اجلديدة فامي خيص  التسجيل ادلويل يف بعض ال طراف املتعاقدة مقصوراا 

 .تكل ال طراف املتعاقدة يه "مالبس؛ قبعات"

ذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض ال حذية، فينبغي كل أ ن تذكر بوضوح النطاق املتبقي، مبا يف ذكل نوع ال حذية اليت  وا 
بقاءها يف التعيني، مثل "مالبس؛ أ حذية جدلي  .ة؛ أ حذية جدلية طويةل؛ نعال جدلية؛ قبعات"تريد ا 

ذا كنت تريد حرص ال حذية يف النعال فقط، فكل أ ن تذكر أ ن القامئة اجلديدة يه "مالبس؛ نعال؛ قبعات".  ومكثال أ خر، ا 

ذا كنت تريد استبعاد النعال من ال حذية، فكل أ ن تذكر أ ن القامئة اجلديدة يه "مالبس؛ أ حذية ابس تثناء  وأ خرياا، ا 
 .النعال؛ قبعات"

نقاص صنف أ و أ كرث ابلاكمل، )ب(  .يُرىج ذكر رمق الصنف املنطبق )أ و أ رقام ال صناف املنطبقة( هنا ل 

ذا اكن رمق الصنف مذكوراا هنا، فسوف يكون من املفهوم أ ن تعيني ال طراف املتعاقدة املبي نة يف البند  مل يعد يش متل  4ا 
 .عىل هذا الصنف

نقاص عند التعبري عن و  نقاص ال خرى دون تغيري )عىل عكس ظل ال صناف ، تMM6 الاس امترة معني يفصنف ل ا  ال 
 (.MM4و MM2س امترتني يف الا

نقاصها، أ ن تكون أ وسع من القامئة ال ساس ية الواردة يف التسجيل ادلويل املذكور ل جيوز لو قامئة السلع واخلدمات، بعد ا 
 .1ند )أ و التسجيالت ادلولية املذكورة( يف الب 

، ولكنه غري مذكور يف البند 1وأ ي صنف مشمول ابلتسجيل ادلويل املبني  )أ و التسجيالت ادلولية املبي نة( يف البند 
انا يف السجل ادلويل.5  )أ ( أ و )ب(، سوف يظل مدو 

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=ar
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_15_rt/mm_ld_wg_15_rt_classification_guidelines_ib.pdf
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[ 

 (MM6يف الاس امترة )ب( و)ج( 5املس تقل )البند  ال نقاص

 1مثال 

 نبيذ. 33 الصنفشاي.  ؛قهوة 30 الصنفالقامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات: 

 )السلع واخلدمات( MM6س امترة من الا 5البند 

ذا اكن  نقاص )أ ( ا  ديتعلق بتغيريات يف ال  املنقوصة ف ذي الصةل والقامئة نرمق الص ذكر أ دانه تأ ن  فرنجوا، صنف ُمحدَّ
 صنفال  السلع وخدمات هذ اجلديدة اكمةلا 

 قهوة. 30ف نالص 

ىل رمق ال اكمل، يُ صنف )ب( يف حاةل حذف   فقط فصنرىج ال شارة ا 

 ل ينطبق

 )ال طراف املتعاقدة( MM6من الاس امترة  4البند 

ىل ☐)أ (  نقاص ابلنس بة ا   أ و املعينة؛ املتعاقدة ال طراف مجيع جيب تدوين ال 

نقاص  ☒)ب(  ىل ا ابلنس بةجيب تدوين ال   :أ دانه املبينة املعينة املتعاقدة ل طرافا 

 ادلامنرك 

 .نبيذ 33صنف وال ؛ شاي. قهوة 30لصنف ل ادلامنرك امحلاية يف 

 2مثال 

 نبيذ. 33الصنف شاي.  ؛قهوة 30الصنف القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات: 

 )السلع واخلدمات( MM6س امترة من الا 5البند 

ذا اكن  نقاص )أ ( ا  ديتعلق بتغيريات يف ال  املنقوصة ف ذي الصةل والقامئة نرمق الص ذكر أ دانه تفرنجوا أ ن ، صنف ُمحدَّ
 صنفال  السلع وخدمات هذ اجلديدة اكمةلا 

 قهوة. 30ف نالص 

ىل رمق ال اكمل، يُ صنف )ب( يف حاةل حذف   فقط فصنرىج ال شارة ا 

 33الصنف 

 )ال طراف املتعاقدة( MM6من الاس امترة  4البند 

ىل ☐)أ (  نقاص ابلنس بة ا   أ و املعينة؛ املتعاقدة ال طراف مجيع جيب تدوين ال 

نقاص  ☒)ب(  ىل ا ابلنس بةجيب تدوين ال   :أ دانه املبينة املعينة املتعاقدة ل طرافا 
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 ادلامنرك 

 فقط. قهوة 30تقترص عىل الصنف ادلامنرك امحلاية يف 

 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 6البند 

ه الاس امترة أ ن جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو  .توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل MM6جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
وجيوز . خمتوماا  وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.يقر ب

 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  

ن يف السجل ادلويل اذكر امس :صاحب التسجيل وينبغي أ ن تذكر الكياانت القانونية . صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

ن يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ يف تعيني املمثل  :املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ ا 
 .(السابق 3هذه )انظر البند  MM6، أ و كام هو ُمرف ق ابلس امترة 3يف البند 

ذا اكن هذا الالامتس مُ : 7البند  م الالامتس )ا  ماا من خالل مكتب الطرف املتعاقد ُمقد ِّ قدَّ
 املاكتب( أ حد

مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب . ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  ذا اكنت الاس امترة ُمقدَّ وا 
ضافة املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .هنا الالزمةالتسجيل(، فا 

 ورقة حساب الرسوم

نقاص  دفعهيبلغ الرمس الواجب  نقاص يؤثر  177للمكتب ادلويل مقابل تدوين ا  ذا اكن ال  نقاص. وا  فرناكا سويرسايا للك ا 
نيف أ كرث من طرف متعاقد واحد،  نقاص نفسه  177 دفعهالرمس الواجب  فا  فرناكا سويرسايا أ يضاا، برشط أ ن ينطبق ال 

 .عىل مجيع ال طراف املتعاقدة

 الرسوم من أ حد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،لسحب  :تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .ضع عالمة يف هذه اخلانة

ىل حساب أ و ذكر مبلغ الرسوم . وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت ول حاجة ا 
 الواجب حسبه.

ذا اكن املبلغ قد ُدفع : مبلغ الرسوم )ب( املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب يف حساب الويبو  مس بقاا ا 
دخال املعلومات ذات الصةل هنا  .الربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 
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[ 

 ."الرسومجدول " وميكن العثور عىل لك املعلومات الرضورية بشأ ن مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقة الويبو

 .اللكي )ابلفرنك السويرسي(ول تنس أ ن تذكر اجملموع 

ع عد الطرف القامئ ابدلفع، حد ِّ : طريقة ادلفع )ج( م املعلومات املطلوبةوض    .المة يف اخلانة املناس بة، وقد ِّ

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
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 تدوين ختل   بغرض الامتس 

 مالحظات توضيحية – MM7الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

ىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص بعض ال طراف املتعاقدة املعينة )لكن ليس  للتخيل عن أ اثر تسجيل دويل ابلنس بة ا 
 .MM7تدوين ختل  ابس تخدام الاس امترة الرمسية غرض لمجيع ال طراف(، ينبغي تقدمي الامتس 

ىل التخيل، عىل سبيل املثال، حيامن يصدر أ حد ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة رفضاا )مبا يف ذكل الاعرتاض(  وميكن اللجوء ا 
 .ول ميكن دحضه

 اا واحدة للامتس تدوين ختل  فامي يتعلق بتسجيالت دولية متعددة يكون صاحهبا خشص MM7وجيوز اس تخدام اس امترة 
لهيا عن التسجيل ادلويل يه  يتخىل، رشيطة أ ن تكون ال طراف املتعاقدة املعي نة اليت اا واحد ىل ابلنس بة ا  ذاهتا ابلنس بة ا 

 .لك تسجيل من التسجيالت ادلولية املعنية

وابلتخيل، تظل السلع واخلدمات يف القامئة ال ساس ية للتسجيل ادلويل، لكن لن يكون للعالمة أ ي أ ثر ولن تمتتع بأ ي 
عيني لحق )الاس امترة وجيوز كل بعد ذكل أ ن تلمتس تدوين ت . حامية يف تكل ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة اليت ختضع للتخيل

MM4لل طراف املتعاقدة املُعيَّنة اليت ختضع للتخيل ). 

رسال الاس امترة  ىل املكتب ادلويل مبارشةا  MM7وميكن ا  عىل  لربيد العاديأ و اب منوذج الطلب ال لكرتوينابس تخدام ا 
. أ يضاا تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل وميكن .ء ال ولالعنوان املبني يف اجلز 

كيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد ال لكرتوين أ م بوس يةل  يفويف هذه احلاةل، استرش املكتب 
لكرتونية أ خرى.  ا 

 ؟MM7مىت ينبغي أ ل تُس تخدم الاس امترة 

نقاص بدلا  من قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة يف تسجيل دويل أ و بعضها، اس تخدم لال 
 .(نقاصاك  ) MM6الاس امترة من ذكل 

دة وحلذف سلع وخدمات بدلا اس تخدم مبا يؤثر يف مجيع ال طراف املتعاقدة املعينة، حذفاا دامئاا من السجل ادلويل،  ُمحدَّ
 .جزيئ( شطبك ) MM8الاس امترة من ذكل 

 MM7كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456أ و  123456، مثال: ابلاكملاذكر رمق التسجيل ادلويل 

واحدة للامتس تدوين ختل  فامي يتعلق بتسجيالت دولية متعددة يكون صاحهبا خشص  MM7وجيوز اس تخدام اس امترة 
ىل  يُتخىلواحد، رشيطة أ ن تكون ال طراف املتعاقدة املعي نة اليت  لهيا عن التسجيل ادلويل يه ذاهتا ابلنس بة ا  ابلنس بة ا 

 .لك تسجيل من التسجيالت ادلولية

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm7-editable1.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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 التسجيل )عىل النحو امُلدوَّن يف السجل ادلويل( امس صاحب: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ

ن ُوجد(: 3البند   تعيني ممثل )جديد( )ا 

ق )أ ( توكيالا أ و )ب( الا 3لتعيني ممثل ل ول مرة أ و لتعيني ممثل جديد، أ دخل املعلومات املناس بة يف البند  س امترة أ و أ رفِّ
MM12  ابلس امترةMM7 هذه. 

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة  مس بقاا ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

. ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد: الامس
 .للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل وينبغي

ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برت . التسجيل ادلويل ىل لغة أ ما ا  مجة التسمية ا 
 .التسجيل ادلويل

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع: العنوان

لكرتوين رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  أ ن  وينبغي. يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل وعنوان بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

ن مجيع  ويف حاةل لكرتوين، فا  املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةالتسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  هبذه )أ و . لها املكتُب ادلويل ا 

م، أ و يُقدَّ  ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ م، وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

ل مجيع اتذك ر أ ن توق  و  ن املُمث ِّل وسوف تُرس  ل لن يُدوَّ ىل صاحب التسجيل ع الاس امترة، وا  ملراسالت من املكتب ادلويل ا 
 .ادلويل مبارشةا 

طراف املتعاقدة: 4البند   ال 

لهيا عن التسجيل ادلويل يُتخىلاذكر ال طراف املتعاقدة املُعي نة اليت   .ابلنس بة ا 

mailto:john.smith@yahoo.com
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 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 5البند 

ه الاس امترة أ ن جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو  .توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل MM7جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
وجيوز . خمتوماا  وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.يقر ب

 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  

ن يف السجل ادلويل اذكر امس :صاحب التسجيل وينبغي أ ن تذكر الكياانت القانونية . صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

ن :املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ يف تعيني املمثل  ا 
 .(السابق 3هذه )انظر البند  MM7، أ و كام هو ُمرف ق ابلس امترة 3يف البند 

ليه صاحب التسجيل ادلويل : 6البند  متي ا  م الالامتس اذلي ين مكتب الطرف املتعاقد ُمقد 
ذا ماا من خالل أ حد املاكتب( )ا   اكن هذا الالامتس ُمقدَّ

مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب . ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  ذا اكنت الاس امترة ُمقدَّ وا 
دخال املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .الالزمةالتسجيل(، فا 
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[ 

 تدوين شطب تسجيل دويلبغرض الامتس 

 مالحظات توضيحية – MM8الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

حلذف بعض السلع واخلدمات أ و مجيعها فامي خيص مجيع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة يف تسجيل دويل، ميكن الامتس تدوين 
 .وميكن أ ن يكون الشطب لكياا أ و جزئياا . MM8الرمسية شطب ابس تخدام الاس امترة 

وهذا يعين . جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل الشطب اللكيويتعلق 
ىل التسجيل ادلويل  .أ نه ل حاجة بعد ذكل ا 

فيتعلق جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة ولكنه يتعلق فقط ببعض السلع و/أ و اخلدمات اليت يشملها  الشطب اجلزيئأ ما 
ذا . التسجيل ادلويل ذا  غريسلع أ و خدمات حمددة  ابتتوقد يكون ذكل جائزاا ا  صاحب  توقفمرغوب فهيا، أ و ا 

ذا عن التسجيل  جراءات شطب أ رادبيع سلع معينة أ و ا   .يف ال طراف املتعاقدة اليت حُتمى فهيا العالمة جتنب منازعات أ و ا 

نقاص )و ىل حذف السلع واخلدمات حذفاا دامئاا من السجل MM6لحظ أ ن الشطب، عىل خالف ال  (، يؤدي ا 
يداع طلب دويل جديد، . ادلويل وللحصول عىل امحلاية جمدداا للسلع واخلدمات اليت خضعت لشطب، سوف يلزم ا 

 .ممكناا بعد الشطبالتعيني الالحق ليس  ل ن

واحدة للامتس شطب لكي لتسجيالت دولية متعددة، رشيطة أ ن تكون لكها مسجةل  MM8وميكن اس تخدام اس امترة 
 .هنفس ابمس الشخص

ذا اكن الالامتس خبصوص شطب جزيئ، جيب تقدمي اس امترة   .منفصةل للك تسجيل دويل MM8وا 

رسال الاس امترة  ىل املكتب ادلويل مبارشةا ابلربيد العادي عىل العنوان املبنيَّ  MM8وميكن ا  رسال ا   يف اجلزء ال ول أ و اب 
ىل PDFنسخة بنسق  أ يضاا تقدمي الاس امترة من خالل  وميكن. john.smith@yahoo.com ابلربيد ال لكرتوين ا 

كيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة  يفويف هذه احلاةل، استرش املكتب . حب التسجيلمكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصا
لكرتونية أ خرى  .عىل ورق أ م عرب الربيد ال لكرتوين أ م بوس يةل ا 

 ؟MM8مىت ينبغي أ ل تُس تخدم الاس امترة 

بدلا من قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة يف تسجيل دويل أ و بعضها، اس تخدم  صلتقلي
 .(نقاصاك  ) MM6الاس امترة ذكل 

ىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص بعض ال طراف املتعاقدة املعيَّ  نة )لكن ليس وللتخيل عن أ اثر تسجيل دويل ابلنس بة ا 
 .(تخل   ك ) MM7الاس امترة بدلا من ذكل ف(، اس تخدم مجيع ال طرا

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm8-editable1.pdf
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 MM8كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456 أ و 123456اذكر رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية( ابلاكمل، مثال: 

 التسجيل )عىل النحو امُلدوَّن يف السجل ادلويل( امس صاحب: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ

 تعيني ممثل )جديد(: 3البند 

ق )أ ( توكيالا أ و )ب( الاس امترة  3لتعيني ممثل ل ول مرة أ و لتعيني ممثل جديد، أ دخل املعلومات املناس بة يف البند  أ و أ رفِّ
MM12  ابلس امترةMM8 هذه. 

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة  مس بقاا ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

. ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد: الامس
 .للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل وينبغي

ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برت . التسجيل ادلويل ىل لغة أ ما ا  مجة التسمية ا 
 .التسجيل ادلويل

 .العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع اكتب: العنوان

لكرتوين رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  أ ن  وينبغي. يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل وعنوان بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

ن مجيع املراس ويف حاةل لكرتوين، فا  الت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل )أ و هبذه تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةيُرسِّ  سوفالتسجيالت ادلولية(   وكذكل. لها املكتُب ادلويل ا 

م، من أ جلها  م، أ و يُقدَّ ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين وا  .حد فقط للك تسجيل دويلال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

ُ  ،أ ن توق ع الاس امترة تذك رو  ن امل ل لن يُدوَّ ىل صاحب التسجيل ل مث ِّ وا  ل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل ا  وسوف تُرس 
 .ادلويل مبارشةا 

mailto:john.smith@yahoo.com
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 السلع واخلدمات: 4البند 

ذا اكن الشطب يتعلق   .السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل )أ و التسجيالت ادلولية( جبميعضع عالمة يف اخلانة )أ ( ا 

ع ع ذا اكن الشطب يتعلق وض  السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل  ببعضالمة يف اخلانة )ب( ا 
 .ادلولية( التسجيالت )أ و

اجلزيئ ميكن أ ن يتضمن، عىل سبيل املثال، شطب صنف أ و أ كرث ابلاكمل، أ و شطب بعض السلع واخلدمات  والشطب
 .فقط يف صنف حمدد )أ و أ صناف حمددة(

 .، يرىج ذكر رمق الصنف املنطبق )أ و أ رقام ال صناف املنطبقة( هنالشطب صنف أ و أ كرث ابلاكمل "1"

ذا اكن الشطب خيص  فقط بعض السلع واخل "2" ذكر النطاق املتبقي ذلكل فرُيىج  ،دمات يف صنف ماا 
 .الصنف بعد الشطب

ذا اكنت القامئة يف الصنف  يه "مالبس؛ أ حذية؛ قبعات"، وكنت تريد شطب "ال حذية"، فكل  25عىل سبيل املثال، ا 
 .أ ن تذكر أ ن النطاق املتبقي هو "مالبس؛ قبعات"

ذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض ال حذية، فينبغي كل أ ن تذكر بوضوح النطاق املتبقي، مبا يف ذكل نوع ال حذية اليت  وا 
بقاءها يف القامئة، مثل "مالبس؛ أ حذية جدلية؛ أ حذية جدلية طويةل؛ نعال جدلية؛ قبعات"  .تريد ا 

ذا كنت تريد شطب النعال فقط، فكل أ ن تذكر أ ن النطاق املتبقي هو "مالبس؛ أ حذية ابس تثناء النعال؛ قبعات" ومكثال  .أ خر، ا 

ذا كنت تريد شطب مجيع ال حذية والاحتفاظ ابلنعال فقط، فكل أ ن تذكر أ ن النطاق املتبقي هو "مالبس؛  وأ خرياا، ا 
 .نعال؛ قبعات"

نقطة، واجعل اس تخدامك للفاصةل  12حبجم  "Times New Roman"أ و  "Courier New"واس تخدم اخلط 
 .والفاصةل املنقوطة يسري عىل نسق واحد دون اختالف

ذا كنت حتتاج حزياا أ كرب، فضع عالمة يف اخلانة املناس بة واس تعن بورقة تمكيلية  .وا 

وغري مذكور أ يضاا يف  1د وأ ي صنف مشمول ابلتسجيل ادلويل املبني  )أ و التسجيالت ادلولية املبي نة( يف البن
انا يف السجل ادلويل2" أ و "1)ب("4 البند  ."، سوف يظل مدو 

 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 5البند 

ه الاس امترة أ ن جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو  .توقيع صاحب التسجيل أ و املمثل MM8جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
وجيوز . خمتوماا  وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و املعمول به. أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانونيقر ب

 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  

ن يف السجل ادلويل :صاحب التسجيل أ ن تذكر الكياانت القانونية  وينبغي. اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ
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 .وق ع الاس امترة

ن يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ يف تعيني املمثل  :املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ ا 
 (.السابق 3هذه )انظر البند  MM8، أ و كام هو ُمرف ق ابلس امترة 3ند يف الب 

ليه صاحب التسجيل ادلويل : 6البند  متي ا  م الالامتس اذلي ين مكتب الطرف املتعاقد ُمقد 
ذا ماا من خالل أ حد املاكتب( )ا   اكن هذا الالامتس ُمقدَّ

ذا. ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب  وا  اكنت الاس امترة ُمقدَّ
دخال املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .الالزمةالتسجيل(، فا 

 ال نقاص والتخيل والشطب

نقاص والتخيل والشطبيبني هذا الشلك التوضيحي   .الفوارق ال ساس ية بني ال 

 ال نقاص 
MM6 

 التخيل
MM7 

 الشطب
MM8 

 البعض أ و اللك اللك البعض السلع واخلدمات

 اللك البعض البعض أ و اللك املاكتب املُعيَّنة

 ل ينطبق نعم، ممكن نعم، ممكن التعيينات الالحقة

 جماانا  جماانا  فرناكا سويرسايا  177 الرسوم
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ل دخال أ و تغيري  تدوينال ، أ و بغرض تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أ و عنوانهغرض بالامتس 
ذا اكن صاحب التسجيل كياانا قانونياا   بياانت خبصوص الصفة القانونية ا 

 مالحظات توضيحية – MM9الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

دخال( صف أ و عنوانهو/للامتس تغيري امس صاحب التسجيل  MM9اس تخدم الاس امترة  القانونية  ته، و/أ و لتغيري )أ و ا 
ذا اكن صاحب التسجيل كياانا قانونياا.  واحدة لتسجيالت دولية عديدة، رشيطة أ ن  MM9وميكن اس تخدام اس امترة ا 

 .هنفسصاحب التسجيل نة ابمس تكون لكها ُمدوَّ 

دخال تغ  امس صاحب التسجيل يعين أ ن الشخص نفسه أ و الكيان القانوين نفسه ل يزال هو صاحب التسجيل  يفيري وا 
ذا اكن من اجلائز قانوانا وسوف يلزم أ ن حيدد صاحب التسجيل  .ادلويل  وليسفقط امتس تدوين تغيري يف الامس الما ا 

 .يف امللكية الفعلية للتسجيل ادلويل

دخال أ و تدوين أ ن يلمتس لصاحب التسجيل أ يضاا وجيوز   .صفته القانونية فقط يف السجل ادلويلتغيري يف ا 

ىل أ و كيان قانوين نقل امللكية من خشص  ولتدوين تغيري يف امللكية، أ يْ  أ خر أ و كيان قانوين أ خر، اس تخدم خشص ا 
 .MM5الاس امترة 

رسال الاس امترة  ىل املكتب ادلويل مبارشةا  MM9وميكن ا  ابلربيد العادي عىل أ و  منوذج الطلب ال لكرتوينتخدام ابس  ا 
. أ يضاا تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل وميكن . يف اجلزء ال ولالعنوان املبنيَّ 

تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد ال لكرتوين أ م بوس يةل كيفية  يفويف هذه احلاةل، استرش املكتب 
لكرتونية أ خرى  .ا 

 MM9كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456أ و  123456، مثال: ابلاكملاذكر رمق التسجيل ادلويل 

 امس صاحب التسجيل: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط اذكر امس  .صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ

 أ و عنوانهو/تغيري امس صاحب التسجيل : 3البند 

شخاص الطبيعيون  الامس اجلديد: ال 

ينبغي للشخص : ضع عالمة يف اخلانة ال وىل لتدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل وحدد الامس اجلديد كام ييل
 .امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتادالطبيعي أ ن يذكر 

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm9-editable1.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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 الامس اجلديد: الكياانت القانونية

ذا اكن امس صاحب التسجيل حبروف غري لتينية، فينبغي . ينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل وا 
ىل حروف لتينية حسب ذا اكن كياانا قانونياا، جاز . القواعد الصوتية للغة التسجيل ادلويل نقل حروفه نقالا صوتياا ا  أ ما ا 

ىل لغة التسجيل ادلويل. ويف حاةل تعدد أ حصاب التسجيالت  الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا 
نني، اكتب بوضوح الامس اذلي يتأ ثر ابلتغيري.  املُدوَّ

 العنوان اجلديد لصاحب التسجيل

ولتدوين تغيري يف العنوان، اكتب العنوان اجلديد بشلك . ضع عالمة يف اخلانة الثانية لتدوين تغيري يف عنوان صاحب التسجيل
نني، اكتب بوضوح العنوان اذلي يتأ ثر ابلتغيري. يضمن التوصيل الربيدي الرسيع  .ويف حاةل تعدد أ حصاب التسجيالت املُدوَّ

د أ حصاب ل  ولحظ أ نه يف حاةل تعدُّ التسجيالت واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُممث ِّل أ و عنوان للمراسةل، سوف تُرس 
ىل عنوان صاحب التسجيل الوارد امسه   .يف شهادة التسجيل أ ولا مجيع املراسالت ا 

ذا اكن ، صاحب التسجيلبياانت خبصوص الصفة القانونية ل ريأ و تغيتدوين : 4البند  صاحب ا 
 قانونياا  كياانا التسجيل 

ذا اكن  ىل جانب امس مثالا  )"رشكة ذات مسؤولية حمدودة"القانونية اذكر صفته ، فقانونياا  كياانا  صاحب التسجيلا  (، ا 
قلميية  )البدل(ادلوةل  خلوليةالقاطعة، املاكنتون، ال)والوحدة ال  ل الكيان القانوين )عند الاقتضاء(  (، ا  اليت أ نشئ أ و جُس ِّ

ىل مبوجب قانوهنا، مثال:  القانونية وامس ادلوةل )البدل( صفة اللك   من الولايت املتحدة ال مريكية، ديالوير. وجيب ال شارة ا 
قلميية )الاكنتون خلاملقاطعة، الولية،  ،والوحدة ال  ل س  ا  خطار خمالفة( وا   .يصدر ا 

م حفسبمعلومات  أ ياملكتب ادلويل سيسجل عام، وجه وب مة يف قدَّ أ ي معلومات مُ . وذلكل، من املهم أ ن تكون تُقدَّ
ل الصفة هذا الصدد دقيقة واكمةل، عىل سبيل املثال،  دراج القانونية ستُسجَّ ن تأ سيس، حىت ولية ال بدل أ و برشط ا  وا 

يلزم أ ن يقدم صاحب  وفسأ ي أ خطاء أ و سهو، ف حاةل وجود  يفواكن البدل أ و الاكنتون أ و املقاطعة أ و الولية مفقودة. 
جديدة من أ جل تصحيح اخلطأ . ولن يقوم املكتب ادلويل بأ ي تصويبات ما مل يكن هناك خطأ   MM9 التسجيل اس امترة

 .الكتابةيف 

ذا اكن صاحب كياانا قانونياا.  صاحب التسجيلية، جيب أ ن يكون ن دخال صفة قانو ل   همالحظة أ ن رىج أ يضاا ويُ  وذلكل، ا 
ىل أ نه "خشص طبيعي" حيمل  لتأ كيد املوقف خطار خمالفة يصدر ا  وف ، فسما جنس يةالتسجيل قد أ شار يف وقت سابق ا 

تقدمي الطلب مرحةل  خاللمة يف هذا الصدد املعلومات الاختيارية املقدَّ  مع صاحب التسجيل. وينبغي عدم اخللط بني
(MM2 )هال ميكن تغيري فهذه ". ال هلية"و. 

من حيث  واحضاا يف الصفة القانونية دخال واحد، جيب أ ن يكون أ ي تغيري أ و ا  صاحب تسجيل أ كرث من يف حاةل وجود و
ذا رغب اثنان أ و أ كرث من حتديد صاحب التسجيل املقصود دخال( املشرتكني يف تسجيل واحد . وا  صفة يف تغيري )أ و ا 

 .تمكيليةورقة ال الميكن تقدمي هذه املعلومات يف ف قانونية، 

 التصال بصاحب التسجيل )اختياري( معلومات: تغيري 5البند 

يك تلمتس من املكتب  MM9الامتس تدوين تغيري يف الامس أ و العنوان أ و لكهيام، ميكنك أ يضاا اس تخدام الاس امترة  عند
 ادلويل حتديث معلومات التصال اخلاصة بك.
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 عنوان مراسةل جديد

 .املراسةل اخلاص بصاحب التسجيل عنوانيث دأ و حتحلذف ضع عالمة يف اخلانة املناس بة 

ليه مراسالت املكتب ادلويل  عنوان ل ا  املراسةل هو العنوان اذلي يرغب مودع الطلب أ و صاحب التسجيل يف أ ن تُرس 
ع الطلب أ و حصاب . )مثل صندوق بريدي أ و ال دارة القانونية للرشكة( وقد خيتلف هذا العنوان عن عنوان ُمودِّ

م ُمودع الطلب عنواانا للمراسةل،. التسجيل أ و املمثل ذا قدَّ ىل هذا العنوان. كتب ادلويل رسل امل يفسوف  وا  املراسالت ا 
ع الطلب قد عنيَّ ممثالا، فسوف  ذا اكن ُمودِّ ىل عنوان املمثل.كتب ادلويل رسل امل يوا   املراسالت ا 

. املراسةل، جيب عليك تأ كيد عنوان MM9عند الامتس تدوين تغيري يف الامس أ و العنوان ابس تخدام الاس امترة : مالحظة
ل ن  وا  ىل العنوان اجلديد تلقائياا.يسوف  املكتب ادلويلفا   رسل املراسالت ا 

 عنوان مراسةل جديد

 .بصاحب التسجيلأ رقام الهاتف أ و الفاكس اخلاصة أ و حتديث حلذف ضع عالمة يف اخلانة املناس بة 

 + يف سويرسا.41 22 338 8686أ ن تش متل أ رقام الهاتف والفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال:  ينبغي

 عنوان الربيد ال لكرتوين اجلديد

 .أ و حتديث عنوان الربيد ال لكرتوين اجلديد اخلاص بصاحب التسجيلحلذف ضع عالمة يف اخلانة املناس بة 

لكرتونية من  جيوز لكرتوين حصيح، ويف حاةل  املكتب ادلويلكل أ ن ختتار تلقي مراسالت ا  عن طريق تقدمي عنوان بريد ا 
ماكنية النفاذ  حتديد هذا اخليار، لن تتلقى بعد ذكل مراسالت ورقية عن طريق الربيد العادي. وسوف تُتاح كل أ يضاا ا 

ىل  دارة احملفظات يف نظام مدريد ) أ داةا  ، ويه أ داة متاحة عىل ش بكة ال نرتنت وتسمح ل حصاب التسجيالت (MPMا 
ال خرى، وذكل ابس تخدام عنوان بريدك ال لكرتوين املرتبط  بعرض تسجيلهم ادلويل )أ و تسجيالهتم ادلولية( والامتساهتم

 حبساب مس تخدم دلى الويبو.

ن مجيع املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل  يف حاةل :مالحظة لكرتوين، فا  تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن التسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  هبذه )أ و . تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةلها املكتُب ادلويل ا 

م،  م، أ و يُقدَّ ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.ال لكرتو  ين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

 فقطبياانت التصال اجلديدة 

بل ميكن . MM9لتغيري أ و حتديث بياانت التصال اخلاصة بك )وليس عنوان املراسةل(، ل يُشرتط اس تخدام الاس امترة 
دخال التغيري،  ويف هذه احلاةل، ينبغي حتميل توقيع صاحب التسجيل  .منوذج الطلب ال لكرتوينمن خالل ، جماانا الامتس ا 

ثباتهل أ مام املكتب ادلويل مث ِّ أ و مُ   .مكستند ا 

https://www3.wipo.int/login/index.jsp?dApp=/mpm&lang=ar
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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. املراسةل، جيب عليك تأ كيد عنوان MM9عند الامتس تدوين تغيري يف الامس أ و العنوان ابس تخدام الاس امترة : مالحظة
ن  ل فا  ىل عنوانك اجلديد.يسوف  املكتب ادلويلوا   رسل املراسالت ا 

 .4، أ دانه، وليس البند 5لتعيني ُممث ِّل، امل  البند : مالحظة

ن ُوجد(: 6البند   تعيني ممثل )جديد( )ا 

ق )أ ( توكيالا أ و )ب( الاس امترة  5ل املعلومات املناس بة يف البند لتعيني ممثل ل ول مرة أ و لتعيني ممثل جديد، أ دخِّ  أ و أ رفِّ
MM12  ابلس امترةMM9 هذه. 

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة  مس بقاا ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

. عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس: الامس
 .ينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةلو 

ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  ذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا  وا 
ىل لغة  أ ما. التسجيل ادلويل ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا  ا 
 .التسجيل ادلويل

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع: العنوان

لكرتوين رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  وينبغي أ ن . ابملمثليك يمتكن املكتب ادلويل من التصال  وعنوان بريد ا 
وجيب كتابة عنوان . + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.comالربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل: 

ن  ويف حاةل لكرتوين، فا  تتعلق هبذا التسجيل ادلويل )أ و هبذه اليت خرى ال  راسالت امل مجيعتقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةالتسجيالت ادلولية( سوف يُرسِّ  وكذكل . لها املكتُب ادلويل ا 

ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ   م، من أ جلها فا  م، أ و يُقدَّ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ
ل عرب الربيد ال لكرتوين ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

ل لن تذك ر أ ن توق  و  ن املُمث ِّلع الاس امترة، وا  ىل صاحب  ،يُدوَّ ل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل ا  وسوف تُرس 
 .مبارشةا ادلويل التسجيل 

 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 7البند 

وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا . توقيع صاحب التسجيل أ و املمثل MM9جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات   وجيوز. خمتوماا  أ و

ن يف السجل ادلويل :صاحب التسجيل وينبغي أ ن تذكر الكياانت القانونية . اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

mailto:john.smith@yahoo.com
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[ 

ن يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ عند تعيني  :املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ ا 
 .(السابق 5هذه )انظر البند  MM9، أ و كام هو ُمرف ق ابلس امترة 5املمثل يف البند 

ليه: 8البند  متي ا  م الالامتس اذلي ين صاحب التسجيل  مكتب الطرف املتعاقد ُمقد 
ذا م )ا  مهذا الالامتس  أ حد املاكتب قدَّ  (من خالهل أ و قد ِّ

مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب . ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  ذا اكنت الاس امترة ُمقدَّ وا 
دخال املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .الالزمةالتسجيل(، فا 

 ورقة حساب الرسوم

ىل املكتب ادلويل رمس قدره   تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل مقابل اس امترةعن لك فرناكا سويرسايا  150يُدف ع ا 
 .لحظ أ ن الاس امترة الواحدة جيوز أ ن تشمل تسجيالت دولية متعددةو. أ و تغيري الصفة القانونية أ و عنوانه

 دلى املكتب ادلويل، حساابت الويبو اجلاريةلسحب الرسوم من أ حد : تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .ضع عالمة يف هذه اخلانة

ىل حساب. وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت مبلغ الرسوم  أ و ذكر ول حاجة ا 
 .الواجب حسبه

ذا اكن املبلغ قد ُدفع : مبلغ الرسوم )ب( يف حساب الويبو املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب  مس بقاا ا 
دخال املعلومات   .هنا املطلوبةالربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 

الرسوم الفردية وفقا "و "جدول الرسوم" الويبو:مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقيت  عنوميكن العثور عىل معلومات 
 ."لربوتوكول مدريد

 .ول تنس أ ن تذكر اجملموع اللكي )ابلفرنك السويرسي(

ع عد الطرف القامئ ابدلفع، حد ِّ : طريقة ادلفع )ج( م املعلومات املطلوبةوض   .المة يف اخلانة املناس بة، وقد ِّ

  

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
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 أ و عنوانهو/تدوين تغيري يف امس املمث ِّل بغرض الامتس 

 مالحظات توضيحية – MM10الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

 .للامتس تدوين تغيري يف امس املُمث ِّل أ و عنوانه أ و لكهيام MM10اس تخدم الاس امترة 

ىل تسجيالت دولية متعددة، رشيطة أ ن يكون واحدة للامتس هذا التدوي MM10وميكن اس تخدام اس امترة  ن ابلنس بة ا 
انا يف السجل ادلويل ابلنس بة مجليع التسجيالت  دةاملنطبقةاملمثل مدو   .، وأ ن تكون التسجيالت ادلولية ُمحدَّ

 .عوضاا عن هذه الاس امترة MM12وللامتس تدوين ممثل جديد، اس تخدم الاس امترة 

رسال الاس امترة  ىل املكتب ادلويل مبارشةا  MM10وميكن ا  ابلربيد العادي عىل أ و  منوذج الطلب ال لكرتوينابس تخدام ا 
. تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل وميكن أ يضاا .  يف اجلزء ال ولالعنوان املبنيَّ 
الربيد ال لكرتوين أ م بوس يةل عرب كيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م  يفاةل، استرش املكتب ويف هذه احل

لكرتونية أ خرى  .ا 

 MM10كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية(: 1البند 

 .A123456أ و  123456التسجيل ادلويل )أ و أ رقام التسجيالت ادلولية( ابلاكمل، مثال:  اذكر رمق

 امس امُلمث ل: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس املُمث ِّل وعنوانه عىل النحو املُدوَّ

ل أ و عنوانه أ و لكهيام: 3البند   تغيري امس امُلمث ِّ

 .عدا ذكل اترك هذا البند فارغاا  اذكر بياانت التصال اليت تغريت فقط،

ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب  :الامس اجلديد
 .ينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةلو . املعتاد

ذا اكن امس ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  وا  املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا 
ىل لغة . التسجيل ادلويل ذا اكن املمثل كياانا قانونياا، جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا  أ ما ا 
 .التسجيل ادلويل

 .اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع :العنوان اجلديد

ينبغي أ ن تكون هذه البياانت خاصة ابلشخص اذلي  :وعنوان الربيد ال لكرتوين اجلديد ناالهاتف أ و الفاكس اجلديد رمقا
الهاتف والفاكس اجلديدة عىل رمزي البدل أ ن تش متل أ رقام ينبغي و . احلاجة عندينبغي للمكتب ادلويل أ ن يتصل به 

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10-editable1.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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[ 

وجيب كتابة عنوان الربيد ال لكرتوين اكمالا، . + يف سويرسا41 22 338 8686واملدينة، مثال: 
 .john.smith@yahoo.com مثل:

ن مجيع املراسالت ال خرى ويف حاةل لكرتوين، فا  اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل  تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقيةالتسجيالت ادلولية( لن يُرسِّ  هبذه )أ و ل ا  . لها املكتُب ادلويل ا 

م،  م، أ و يُقدَّ ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ وكذكل فا 
ل عرب الربيد ال لكرتوين من أ جلها ل أ يضاا ا  ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل . عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس 

لكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل  .ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 

 توقيع صاحب التسجيل أ و ممثهل: 4البند 

ه الاس امترة أ ن جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذو . التسجيل أ و املمثل توقيع صاحب MM10جيوز أ ن حتمل الاس امترة 
وجيوز . خمتوماا  وينبغي أ ن يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.يقر ب

 .أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  

ن يف السجل ادلويل اذكر امس :صاحب التسجيل وينبغي أ ن تذكر الكياانت القانونية . صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ
ن يف السجل ادلويل )وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة(  .التسمية عىل النحو املُدوَّ

 .وق ع الاس امترة

ن :املمثل ذا وق ع املمثُل الاس امترة ، فاذكر امس املمثل عىل النحو املُدوَّ  .3يف السجل ادلويل أ و كام هو ُمبنيَّ يف البند  ا 

ليه صاحب التسجيل ادلويل : 5البند  متي ا  م الالامتس اذلي ين مكتب الطرف املتعاقد ُمقد 
ذا ماا من خالل أ حد املاكتب( )ا   اكن هذا الالامتس ُمقدَّ

ذا. ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب  وا  اكنت الاس امترة ُمقدَّ
دخال املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .الالزمةالتسجيل(، فا 

  

mailto:john.smith@yahoo.com
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 جتديد التسجيل ادلويل

 مالحظات توضيحية – MM11الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

ىل املكتب ادلويل MM11ميكن اس تخدام الاس امترة   .الاختيارية ل رسال تعلاميت بشأ ن جتديد تسجيل دويل ا 

، اليت س تكون متاحة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريداس تخدام خدمة  أ بسط طريقة لتجديد تسجيل دويل يهلكن و 
اخلدمة رسوم التجديد عىل أ ساس السلع  هذه حتسبو . بثالثة أ شهرقبل انهتاء التسجيل ادلويل لعالمتك التجارية 

، عقب تدوين قرار هنايئ واخلدمات احملمية وحىت حيامن يرفض أ حد ال طراف املتعاقدة حامية . يف طرف متعاقد ُمعنيَّ
هذه احلاةل، سوف حتسب  ويف. العالمة رفضاا اتماا، ميكن رمغ ذكل جتديد التسجيل ادلويل ابس تخدام هذه اخلدمة

 .اخلدمُة الرسوم  مع مراعاة مجيع السلع واخلدمات

 :تخدام خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريد، عوضاا عن الاس امترة الورقيةوفامي ييل مزااي اس  

د اخلدمة ال طراف املتعاقد –  ة اليت جيوز جتدد التسجيل فهيا،حُتد ِّ

د اخلدمة أ يضاا ال طراف املتعاقدة اليت ُرفضت فهيا العالمة رفضاا اتماا، سواء  –  يف رفض مؤقت أ و قرار هنايئ،وحُتد ِّ

 دون جتديد التسجيل ادلويل فهيا،للمس تخدمني أ ن خيتاروا ال طراف املتعاقدة اليت يري وجيوز –

. تلقائياا املبالغ املس تحقة اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتن أ و حسهبا من أ حد حساابت الويبو اجلارية اخلدمةوحتسب  –
م مالحظة أ ن أ داة التجديد ال لكرتوين  رىجيُ  وقد يتغري هذا التقدير بعد حفص تقديراا للرسوم، تُقد ِّ

م الرمس الهنايئ  التجديد اخلاص بك. ويف حاةل ادلفع ابس تخدام أ حد حساابت الويبو اجلارية، س ُيخص 
شعار أ خر. وأ ما يف حاةل ادلفع ببطاقة ائامتنية، فسوف  ر عقب الفحص من حسابك دون أ ي ا  املُقدَّ

ذا اكنت توجد رسو  ضايتواصل معك املكتب ادلويل ا   ،فية مس تحقة ادلفع عقب الفحصم ا 

نرتنت وعرب الربيد ال لكرتوين، –  ويتلقى املس تخدمون تأ كيد فورايا لدلفع، عىل ال 

"البحث ال ين" يف  ابس تخداملامتس واعتباراا من يوم العمل التايل، ميكن للمس تخدمني رصد حاةل الا –
 .مرصد مدريد

س تة وميكن أ يضاا اس تخدام خدمة التجديد ال لكرتوين يف نظام مدريد لتجديد تسجيل دويل خالل فرتة ال همال البالغة 
ضافياا مقابل التجديد املتأ خر قدره  وسوف. اليت تعقب انهتاء مدة امحلاية أ شهر % من 50تضيف اخلدمة تلقائياا رساما ا 

ضافية أ خرى فامي خيص و . فرنك سويرسي( 326.50الرمس ال سايس للتجديد ) يُرىج مالحظة أ نه ميكن تطبيق رسوم ا 
بعض ال طراف املتعاقدة املُعيَّنة.

20
 

هتاء مدة امحلاية، بغض النظر عن التارخي الفعيل اذلي ُدفعت فيه وسوف يبدأ  نفاذ التجديد خالل فرتة ال همال من اترخي ان
 .ول ميكن جتديد التسجيل ادلويل بعد انقضاء فرتة ال همال البالغة س تة أ شهر. رسوم التجديد

                                                
20

 .30/2016رمق انظر املذكرة ال عالمية  

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm11-editable1.pdf
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2016/madrid_2016_30.pdf
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[ 

 التجديد اجلزيئ أ و التجديد بتعلاميت خاصة:

ىل مجيع السلع واخلدمات فامي يتعلق بطرف متعاقد  يُرىج مالحظة أ نه يف حاةل الرغبة يف جتديد تسجيل دويل ابلنس بة ا 
تعلاميت ب  يبلغوا املكتب ادلويلبعد تدوين قرار هنايئ، جيب عىل املس تخدمني أ ن  جزئياا معني ُرفضت فيه العالمة رفضاا 

م املعلومات الرضوريةطريقبأ ي التجديد اخلاصة هبم  بالغ تُقد ِّ  .ة ا 

رسال تعلاميت خاصة الاختيارية أ مراا مناس باا  MM11اس تخدام الاس امترة  ويُعترب عاجلة ملحيامن يرغب املس تخدمون يف ا 
نقاص أ و تغيري أ خر  .جتديد بعد تدوين شطب أ و ا 

رسال الاس امترة ميكن و  ىل املكتب ادلويل مبارشةا الاختيارية  MM11ا  ابلربيد أ و  الطلب ال لكرتوينمنوذج ابس تخدام ا 
 . يف اجلزء ال ولالعادي )يف صيغة ورقية( عىل العنوان املبنيَّ 

 (اح لالس امترة الورقية فقطالتجديد التمكييل )مت

ذا جُ  ِّ ا  بعد انقضاء  ،د تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض ال طراف املتعاقدة املعينة فقط وقرر صاحب التسجيل ادلويلد 
د أ ن جيدد ذكل التسجيل فامي يتعلق بطرف متعاقد معني مل ينسحب عليه التجديد اذلي ت ابلفعل، فيجوز  ،املوعد املُحدَّ

 .أ ن يمت ذكل من خالل ما يسمى "ابلتجديد التمكييل"، رشيطة أ ن تكون فرتة السامح املمتدة لس تة أ شهر مل تنته بعد

( سويرسايا  فرناكا  653لرمس ال سايس ال ضايف )ديد تمكييل، جيب دفع االامتس جتيف تسجيل يرغب صاحب ال حيامن و 
ىل الرمس التمكييل أ و  326.50)املفروضة بسبب التأ خر يف السداد والرسوم ال ضافية  فرنك سويرسي(، ابل ضافة ا 

 الفردي فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين.

 MM11 س امترةالتجديد التمكييل عن طريق حتميل الا ميكن طلبلكن للتجديد التمكييل. و  ةدحدَّ مُ اس امترة وجد تول 
 .ال لكرتوينمنوذج الطلب ابس تخدام 

 MM11كيفية ملء الاس امترة 

 رمق التسجيل ادلويل: 1البند 

رمق تسجيل دويل واحد للك ول يُسمح بأ كرث من  .A123456أ و  123456، مثال: ابلاكملاذكر رمق التسجيل ادلويل 
 .MM11اس امترة 

 امس صاحب التسجيل: 2البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو املُدوَّ

لهيا: 3البند  متس التجديد ابلنس بة ا  طراف املتعاقدة اليت يُل  ال 

د  لهيا جتديد التسجيل ادلويل عن طريق وضع عالمة يف اخلاانت  مجيعحد ِّ ال طراف املتعاقدة اليت يُلمتس ابلنس بة ا 
علهيا يف الالحئة  املنصوص عن السداد املس تحقة وفقاا لقواعد التخلفوسوف حيسب املكتب ادلويل املبالغ . املناس بة

 .التنفيذية املشرتكة

http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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ذا اكن هناك رفض  بطال لك لكيوا  مجليع ال طراف املتعاقدة املعينة، فال ميكن جتديد التسجيل ادلويل. ويف هذه ي أ و ا 
ذا كنت ترغب يف جتديد هذا التسجيل ادلويل، جيب تقدمي ت  ىل املكتب ادلويل قبل اترخي التجديد. عينياحلاةل، ا   لحق ا 

ذا مل تكن دليك أ ي تعلاميت أ خرى MM11من الاس امترة  4ول يلزم اس تخدام البند   .ا 

التجديد مجليع السلع واخلدمات، عىل الرمغ من تدوين قرار بشأ ن امحلاية اجلزئية : 4البند 
(18مبوجب القاعدة   )اثلثاا

املنصوص علهيا يف الالحئة عن السداد  التخلفمتل  هذا البند حيامن ترغب يف جتديد التسجيل ادلويل وفقاا لقواعد  ل
 التنفيذية املشرتكة.

ل يف تقدمي تعلاميت لتجديد التسجيل ادلويل مجليع السلع واخلدمات فامي خيص طرف متعاقد  ل تس تخدم هذا البند ا 
18ُمنحت فيه حامية جزئية فقط للعالمة بعد تدوين قرار هنايئ مبوجب القاعدة 

)اثلثاا(
. 

ىل املكتب ادلويل )عن طريق وضع عالمة يف اخلاانت املناس بة يف  يُرىجو  مالحظة أ نه عند تقدمي هذه التعلاميت ا 
لهيا.4 البند  (، رمبا يزيد وفقاا ذلكل املبلغ املس تحق للتجديد يف ال طراف املتعاقدة املُشار ا 

 التوقيع: 5البند 

ينبغي أ ن و  هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به. أ نه حيقه الاس امترة أ ن يقر بجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذ
 .وجيوز أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات  . يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و خمتوماا 

الاس امترة )وليس من الرضوري أ ن  اذلي وق عاذكر امس العائةل )أ و اللقب( والامس ال ول )الامس الشخيص( للشخص 
 .ن أ و ممثهل(يتطابق الامس مع امس صاحب التسجيل ادلويل املدوَّ 

 .وق ع الاس امترة

 ورقة حساب الرسوم

 :لتجديد تسجيل دويل من دفعهاالرسوم الواجب تتكون 

 فرناكا سويرسايا(، 653 أ سايس )رمس –

ضايف ) –  (،زائد عىل ال صناف الثالثة ال وىلمن السلع واخلدمات  فرنك سويرسي للك صنف 100رمس ا 

( أ و رسوم فردية، تتوقف عىل ال طراف فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد ُمعنيَّ  100رسوم تمكيلية ) –
 .املتعاقدة املعيَّنة

 دلى املكتب ادلويل، حساابت الويبو اجلاريةلسحب الرسوم من أ حد  :تعلاميت السحب من حساب جار   )أ (
 .ضع عالمة يف هذه اخلانة

ىل حساب أ و ذكر مبلغ الرسوم . وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت ول حاجة ا 
 به.الواجب حس 

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/finance/current_account/index.html
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[ 

ذا اكن املبلغ قد ُدفع  :مبلغ الرسوم )ب( يف حساب الويبو املرصيف )عىل مس توى العامل( أ و احلساب  مس بقاا ا 
دخال املعلومات   .هنا املطلوبةالربيدي )يف أ ورواب فقط(، فيجب ا 

دخاهلوحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة  وميكن العثور . واخرت "جتديد" يف قامئة "النوع" حاس بة الويبو للرسوم، اس تخدم وا 
 ."الرسوم الفردية وفقا لربوتوكول مدريد"و "جدول الرسوم" علومات يف وثيقيت الويبو:تكل املعىل 

ويف حاةل حساب رسوم . وعند دفع رسوم التجديد خالل فرتة ال همال، ل تنس أ ن تضيف الرسوم ال ضافية املطبقة
 .أ ن تضع عالمة عىل اخليار اخلاص ابلتجديد خالل فرتة ال همال ، ل تنسحاس بة الرسومالتجديد ابس تخدام 

 .(اللكي )ابلفرنك السويرسيول تنس أ ن تذكر اجملموع 

ع عد الطرف القامئ ابدلفع، حد ِّ  :طريقة ادلفع )ج( م املعلومات املطلوبةاملناس بةالمة يف اخلانة وض   .، وقد ِّ

 

 تعيني ُممث ِّل

 مالحظات توضيحية – MM12الاس امترة الرمسية 

 مقدمة

ىل طلب دويل أ و تسجيل دويل واحد  لتعيني خشص أ و رشكة ُممث ِّالا لصاحب التسجيل أ مام املكتب ادلويل ابلنس بة ا 
حدى الاس امترات الرمسية MM12أ كرث، اس تخدم الاس امترة الاختيارية  أ و م توكيالا أ و عني  ممثالا ابس تخدام ا  ، وقد ِّ

 .)تغيري امللكية( MM5)تعيني لحق( والاس امترة  MM4الاس امترة  مثل

 .وفامي يتعلق ابل جراء ادلويل، ل يتعني عىل املمثل أ ن يكون ُمقاميا يف دوةل عضو يف نظام مدريد

ولتعيني ممثل دلى طرف متعاقد ُمعنيَّ حمدد، اتصل مبكتب هذا الطرف املتعاقد للحصول عىل معلومات عن 
 .قد يفرضها نةمعيَّ متطلبات  أ ي

واحدة للامتس تعيني ممثل بشأ ن طلبات أ و تسجيالت دولية متعددة، رشيطة أ ن  MM12وميكن اس تخدام اس امترة 
 .نفسه الشخص تكون مجيع الطلبات والتسجيالت ابمس

ن   .MM10يف السجل ادلويل، اس تخدم الاس امترة  مس بقاا ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُمدوَّ

رسال الاس امترة  ىل املكتب ادلويل مبارشةا  MM12وجيوز ا  العادي عىل ابلربيد أ و  منوذج الطلب ال لكرتوينابس تخدام ا 
وميكن أ يضاا تقدمي الاس امترة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص .  يف اجلزء ال ولالعنوان املبنيَّ 

كيفية تقدمي الاس امترة: مطبوعة عىل ورق أ م عرب الربيد  يفويف هذه احلاةل، استرش املكتب . بصاحب التسجيل(
لكرتونية أ خرى  .ال لكرتوين أ م بوس يةل ا 

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm12-editable1.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
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 MM12كيفية ملء الاس امترة 

 أ و صاحب التسجيلو/امس املودع : 1البند 

ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .اذكر امس صاحب التسجيل كام هو مذكور يف الطلب ادلويل )الطلبات ادلولية( أ و عىل النحو املُدوَّ

رقام املرجعية( للطلب ادلويل )الطلبات ادلولية( و/أ و: 2البند  رمق )أ رقام(  الرمق املرجعي )ال 
 التسجيل ادلويل

ىل الطلبات ادلولية اليت ل يتوفر لها بعُد رمق تسجيل، اذكر املعلومات التالية: رمق )أ رقام(  طلب التسجيل/ال ابلنس بة ا 
يداع الطلب ادلويل دلى مكتب املنشأ    .ال سايس واترخيه )توارخيه(، واترخي ا 

ىل التسجيالت ادلولية، اذكر رمق  .A123456 أ و 123456التسجيل )أ و أ رقام التسجيالت( ابلاكمل، مثال:  وابلنس بة ا 

 املمثل: 3البند 

. ينبغي للشخص الطبيعي أ ن يذكر امس عائلته )أ ْي لقبه( وامسه الشخيص )أ ْي امسه ال ول( ابلرتتيب املعتاد: الامس
 .ينبغي للكياانت القانونية أ ن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةلو 

ذا اكن امس ىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة  وا  املمثل حبروف غري لتينية، فينبغي نقل حروفه نقالا صوتياا ا 
ىل لغة التسجيل ادلويل. التسجيل ادلويل  .وينبغي للكياانت القانونية أ ن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية ا 

 .يدي الرسيعاكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الرب : العنوان

لكرتوين رمق الهاتف أ و رمق الفاكسجيوز تقدمي  وينبغي أ ن . يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل وعنوان بريد ا 
 وجيب كتابة عنوان. + يف سويرسا41 22 338 8686تش متل أ رقام الهاتف أ و الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة، مثال: 

 .john.smith@yahoo.com الربيد ال لكرتوين اكمالا، مثل:

ن مجيع املراسالت ال خرى اليت تتعلق هبذا الطلب ادلويل )هذه الطلبات  ويف حاةل لكرتوين، فا  تقدمي عنوان بريد ا 
لكرتونياا، سوف يُرسِّ  الناش ئة عهنا( الناشئ عنه )التسجيالت ادلوليةادلولية( والتسجيل ادلويل  لها املكتُب ادلويل ا 

ن أ ي مراسالت أ خرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات  وكذكل. وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أ ي مراسالت ورقية فا 
ل عرب الربيد  ل أ يضاا ا  م، من أ جلها عنوان الربيد ال لكرتوين نفسه، لن تُرس  م، أ و يُقدَّ دولية أ و تسجيالت دولية أ خرى قُد ِّ

لكرتوين وا. ال لكرتوين حد فقط للك ويرىج مالحظة أ نه لغرض التواصل ال لكرتوين، ميكن تدوين عنوان بريد ا 
 .دويل تسجيل

 أ و صاحب التسجيلو/توقيع املودع : 4البند 

ينبغي أ ن و  أ نه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به.ه الاس امترة أ ن يقر بجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذ
 .رة خبات  وجيوز أ يضاا أ ن يُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امت. يكون التوقيع خبط اليد أ و مطبوعاا أ و خمتوماا 

اذكر امس املودع كام هو مذكور يف الطلب ادلويل )أ و الطلبات ادلولية( ابلضبط أ و امس صاحب التسجيل عىل النحو و 
ن يف السجل ادلويل ابلضبط  .املُدوَّ

mailto:john.smith@yahoo.com
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[ 

نة يف السجل ادلويل  وينبغي ىل أ سامهئم املُدوَّ أ ن تشري اختصارات أ سامء الكياانت القانونية أ و ال حرف ال وىل مهنا ا 
 .وق ع الاس امترة(اذلي امس الشخص  )وليس

ُ وتذك ر أ ن توق ع هذا البند،  ن امل ل لن يُدوَّ ىل صاحب ل مث ِّ وا  ل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل ا  وسوف تُرس 
 .ادلويل مبارشةا التسجيل 

ليه املودع و/أ و صاحب التسجيل : 5البند  متي ا  م الالامتس اذلي ين مكتب الطرف املتعاقد ُمقد ِّ
ماا من خالل أ حد املاكتب( ذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّ  )ا 

ذا. ينبغي ترك هذا احلزي فارغاا  مة من خالل أ حد املاكتب )مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب  وا  اكنت الاس امترة ُمقدَّ
دخال املعلومات  ن املكتب هو اذلي سيتوىل ا   .الالزمةالتسجيل(، فا 


