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اجلزء األول
تعريف املصطلحات

البند  :1اخملترصات
(أ) ألغراض هذه التعلاميت اإلدارية:
" "1تعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد
بشأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكول ذكل الاتفاق؛
" "2تعين لكمة "قاعدة" قاعد ًة من قواعد الالحئة التنفيذية.
(ب) ألغراض هذه التعلاميت اإلدارية ،يكون للمصطلح املشار إليه يف القاعدة 1
املعىن ذاته اذلي حيمهل يف الالحئة التنفيذية.
اجلزء الثاين
الاس امترات

البند  :2الاس امترات اإللزامية
يتوىل املكتب ادلويل إعداد الاس امترات ألغراض أي إجراء ت ُلزم الالحئة التنفيذية املشرتكة
ابس تخدامه.

البند  :3الاس امترات اخليارية
جيوز للمكتب ادلويل أن يعد اس امترات خيارية ألغراض اإلجراءات املقررة يف الالحئة
التنفيذية املشرتكة غري اإلجراءات املشار إلهيا يف البند .2

البند  :4نرش الاس امترات
يلزتم املكتب ادلويل بنرش القامئة الاكمةل بلك الاس امترات اإللزامية واخليارية املتوافرة ،كام
هو مشار إليه يف البندين  2و ،3عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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البند  :5توافر الاس امترات
يلزتم املكتب ادلويل بتوفري لك الاس امترات اإللزامية واخليارية ،كام هو مشار إليه يف
البندين  2و ،3عىل موقعه اإللكرتوين وعىل الورق عند الطلب.
اجلزء الثالث
الاتصاالت مع املكتب ادلويل؛ التوقيع

البند  :6التبليغ الكتايب؛ عدة واثئق يف مغ َّلف واحد
ترسل التبليغات َّ
املوهجة إىل املكتب ادلويل مكتوب ًة ابآلةل الاكتبة أو آةل أخرى
(أ) َ
وتكون موقَّعة ،رشط مراعاة البند (11أ) من هذه التعلاميت اإلدارية.
مرسةل يف مغلَّف واحد ،فينبغي أن تكون مرفَقة بقامئة
(ب) إذا اكنت عدة واثئق َ
تذكر َّ
لك واحدة مهنا.

البند  :7التوقيع
يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوعاً أو خمتوماً ،وجيوز أن يس تعاض عنه َ
خبامت؛ وإذا اكن
التبليغ إلكرتونيا كام يشري إليه البند (11أ) ،جاز أن يس تعاض عن التوقيع بطريقة تعريف مت َفق
علهيا بني املكتب ادلويل واملكتب املعين؛ وإذا اكن التبليغ من قبيل التبليغات اإللكرتونية املشار
إلهيا يف البند (11أ)" "2من هذه التعلاميت اإلدارية ،فبأسلوب التعريف اذلي حيدده املكتب
ادلويل.

البند ُ [ :8حيذف]
البند [ُ :9حيذف]
البند [ُ :10حيذف]
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البند  :11الاتصاالت اإللكرتونية؛ اإلعالم
تسمل الربيد اإللكرتوين واترخي ّ
ب ّ
تسمل
املكتب ادلويل إايه
(أ) " "1تكون الاتصاالت بني املكتب ادلويل واملكتب املعين ،مبا فهيا تقدمي
الطلب ادلويل ،ابلوسائل اإللكرتونية وفقا ً للطريقة اليت يتفق علهيا املكتبان ،إن رغب املكتب
املعين يف ذكل.
" "2جيوز أن تكون الاتصاالت بني املكتب ادلويل واملودعني وأحصاب
التسجيالت ادلولية بوسائل إلكرتونية ابلوقت والطريقة والشلك اذلي حيدده املكتب ادلويل
وتُنرش مواصفاته عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
(ب) يسارع املكتب ادلويل إىل إرسال بريد إلكرتوين إىل مرسل التبليغ اإللكرتوين
يعلمه ب ّ
تسمل تبليغه ،وإذا اكن التبليغ غري مكمتل أو يس تحيل اس تعامهل ،يسارع املكتب ادلويل
التعرف عىل ِ
إىل إعالم ِ
املرسل والاتصال به.
املرسل بذكل أيضا ،رشيطة أن ميكن ّ
(ج) إذا ُأرسل التبليغ ابلوسائل اإللكرتونية واكن التارخي اذلي بدأ فيه اإلرسال
خيتلف عن التارخي اذلي اس تمل فيه املكتب ادلويل التبليغ ابلاكمل بسبب اختالف التوقيت
بني املاكن اذلي ُأرسل منه التبليغ وجنيف ،يُعترب أس بق التارخيني مبثابة اترخي اس تالم املكتب
ادلويل التبليغ.
اجلزء الرابع
املقتضيات املتعلقة ابألسامء والعناوين

البند  :12األسامء والعناوين
(أ) إذا اكن الشخص خشصا طبيعيا ،فإن الامس اذلي يتعني بيانه هو امس العائةل
أو الامس الرئييس والامس الشخيص أو الثانوي أو األسامء الشخصية أو الثانوية للشخص
الطبيعي.
(ب) إذا اكن الشخص خشصا معنواي ،فإن الامس اذلي يتعني بيانه هو التسمية
الرمسية الاكمةل للشخص املعنوي.
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(ج) إذا اكن الامس من حروف غري احلروف الالتينية ،يُ َّبني ذكل الامس منقو ًال
إىل احلروف الالتينية ابتباع نظام احلروف الصوتية للغة الطلب ادلويل .وإذا اكن الشخص
خشصا ً معنو ًاي يكتب امسه حبروف غري احلروف الالتينية ،جاز الاس تعاضة عن النقل احلريف
برتمجة إىل لغة الطلب ادلويل.
(د) ت ُ َّبني العناوين بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسيع ،وتشمل
عىل األقل مجيع الوحدات اإلدارية املعنية حىت رمق املزنل ،إن وجد .وابإلضافة إىل ذكل ،جيوز
بيان رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان للربيد اإللكرتوين وعنوان آخر للمراسةل.

البند  :13عنوان للمراسةل
إذا اكنت الثنني أو أكرث من مودعي الطلبات أو املالكني اجلدد أو املرخَّص هلم عناوين
خمتلفة ،يُ َّبني عنوان واحد للمراسةل .وإذا مل يُ َّبني عنوان من ذكل القبيل ،يكون عنوان الشخص
املذكور امسه أو ًال مبثابة عنوان املراسةل.
اجلزء اخلامس
اإلخطار ابلرفض املؤقت

البند  :14اترخي إرسال اإلخطار ابلرفض املؤقت
إذا ُأرسل اإلخطار ابلرفض املؤقت ابلربيدُ ،حي َّدد اترخي اإلرسال حبسب اخلمت الربيدي.
وإذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أو مل يكن اخلمت موجوداً ،يعترب املكتب ادلويل ذكل اإلخطار
كام لو اكن قد ُأرسل قبل  20يوما ً من التارخي اذلي اس تلمه فيه .أما إذا اكن اترخي اإلرسال
احمل َّدد بتكل الطريقة سابقا ً ألي اترخي للرفض أو لتارخي اإلرسال املذكور يف اإلخطار ،يعترب
املكتب ادلويل ذكل اإلخطار كام لو اكن قد ُأرسل يف التارخي الثاين .وإذا ُأرسل اإلخطار
ابلرفض بوساطة مؤسسة بريدية خاصة ،حي َّدد اترخي اإلرسال حبسب البيان اذلي تعطيه تكل
املؤسسة عىل أساس ما َّدونته من معلومات عن معلية اإلرسال.
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البند  :15حمتوايت اإلخطار ابلرفض املؤقت
عىل أساس اعرتاض
(أ) يقترص اإلخطار ابلرفض املؤقت اذلي يستند إىل اعرتاض عىل العنارص احمل َّددة
يف القاعدة  )2(17و( .)3وت ُذكر يف بيان األس باب اليت يستند إلهيا الرفض املؤقت ما يه
أس باب الاعرتاض (كوجود تنازع مع عالمة سابقة أو حق آخر أو انتفاء الصفة ز
املمزية) ابقتضاب،
وفقاً للقاعدة  ،"4")2(17فض ًال عن ذكر أن الرفض يستند إىل اعرتاض .وإذا اكن الاعرتاض
يستند إىل تنازع مع حق سابق ليس عالم ًة مسج ًةل أو حم َّل طلب تسجيلُ ،حي َّدد ذكل احلق
احلري حتديد ماكل ذكل احلق أيضا .وال جيوز أن يرفَق
بأكرب قدر ممكن من الاقتضاب ومن ّ
ابإلخطار مذكرة أو دليل.
(ب) لن يبارش املكتب ادلويل قيد أي وثيقة مشفوعة ابإلخطار وليست عىل أوراق
منفصةل من جحم  A4أو ليست صاحلة للمسح اإللكرتوين ،وأي يشء ال يكون يف شلك وثيقة،
اكلع زينات والغلف ،وللمكتب ادلويل أن يترصف هبا.
اجلزء السادس
ترقمي التسجيالت ادلولية

البند  :16الرتقمي بعد تقس مي أو تغيري جزيئ يف امللكية
(أ) يتعني أن حيمل التسجيل ادلويل املنفصل النامج عن تدوين تغيري جزيئ يف
امللكية أو تقس مي رمق التسجيل ادلويل اذلي خضع جزء منه لتغيري يف امللكية أو تقس مي ،يليه
حرف التيين كبري.
(ب) [حتذف]
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البند  :17الرتقمي بعد دمج التسجيالت ادلولية
يكون للتسجيل ادلويل النامج عن دمج تسجيالت دولية وفقاً للقاعدة (27اثلثاً) رمق التسجيل
ادلويل اذلي خضع جزء منه لتغيري يف امللكية أو تقس مي ،يليه حرف التيين كبري عند الاقتضاء.

البند  :18الرتقمي بعد اإلعالن
عن أنه ال يرتتب أي أثر عىل تغيري يف امللكية
يكون للتسجيل ادلويل املنفصل املقيد يف السجل ادلويل وفقاً للقاعدة ()4(27ه) رمق
التسجيل اذلي مت التنازل عن جزء منه أو نقل اجلزء بطريقة أخرى ،مع حرف التيين كبري.
اجلزء السابع
تسديد الرسوم

البند  :19طريقة ادلفع
جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق
" "1السحب من حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل،
" "2أو ادلفع للحساب الربيدي السويرسي للمكتب ادلويل أو ألي من
احلساابت املرصفية للمكتب ادلويل احمل ّددة لهذا الغرض،
" "3أو بطاقة ائامتن إذا أاتح املكتب ادلويل واهجة إلكرتونية لدلفع الش بيك،
يف س ياق التبليغ اإللكرتوين املنصوص عليه يف البند .11

