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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و احلادية العادية)الدورة األربعون و التاسعة الدورة

ىل  5جنيف، من   2015 أأكتوبر 14اإ
 
 

التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة 
 التسجيل الدويل للعالمات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل بعبارة  .1 أأوىص الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
ىل  20يف الفرتة من  املعقودة عرشة الثانية"الفريق العامل"( يف دورته  التعديالت املقرتح ، امجلعية ابعامتد 2014أأكتوبر  24اإ

دخالها عىل القواعد يد بشأأن التسجيل ادلويل من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدر  36و 24و 9و 5 اإ
ىل تكل الصكوك ) للعالمات  التنفيذية املشرتكة" و"التفاق" و"الربوتوكول"(. فامي ييل ابخملترصات التالية "الالحئةيُشار اإ

ىل الوثيقة .2 . وتورد الفقرات التالية معلومات MM/LD/WG/12/2 واستندت املناقشات يف الفريق العامل اإ
ىل حالت الإضافة أأو أأساس ية وجهية عن التعديالت املقرتحة. وترد التعديالت املقرتحة يف مرفقات هذه الوثيقة. و  يُشار اإ

)املرفقان الأول والثاين(. وترد النُسخ الهنائية للأحاكم املُعدةل  املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه احلذف
 املقرتحة )دون تسطري أأو شطب( يف املرفقني الثالث والرابع.
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة  التعديالت املقرتح اإ

دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة] 5 القاعدة لكرتونيا تعطل خدمات اإ  [والتبليغات املرسةل اإ

أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ  عدم تقيّد (، س ُيعذر5) ( املقرتحة اجلديدة من القاعدة3) فقرةمبوجب  ال .3
ذا  للمكتب ادلويل موجه ابلوسائل الإلكرتونية أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل الإلكرتوين مع  برهن بشلك مرضاإ

رسال تبليغ . ويف هذه احلاةل، ينبف املعين من جراء ظروف اس تثنائيةأأو عطل يصيب ماكن وجود الطر  املكتب ادلويل، غي اإ
دخال  . ونتيةة لهذا التعديل، يُقرتحبعد اس تئناف خدمات التواصل الإلكرتوين خبمسة أأايم عىل الأكرثجديد ابلفعل  أأيضا اإ

 ( من القاعدة نفسها.5( و)4) ت لحقة عىل الفقرتنيالتعدي

 [مضمون الطلب ادلويل] 9 القاعدة

دخاهل عىل البند .4 دراج وصف العالمة  9 )أأ( من القاعدة4 من الفقرة" 11" س يقتيض التعديل املقرتح اإ أأن ل يمت اإ
ذا اشرتط مكتب املنشأأ ذكل. ل اإ ن ُوجد، يف الطلب ادلويل اإ  ابللكامت الوارد يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، اإ

ىل أأي وصف ، جيوز أأن حيتوي الطلب ادلويل ع9 ()ب( من القاعدة4) " من الفقرة6" البند املقرتح اجلديدومبوجب  .5
ذا رغب املودع يف ذكل، عىل الوصف الوارد يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، يف حال  للعالمة ابللكامت أأو، اإ

 " من القاعدة ذاهتا.11()أأ("4) عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب الفقرة

 [التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل] 24 القاعدة

دخاهل عىل ال .6 مع ما يلزم من تبديل  13و 12 عىل تطبيق القاعدتني 24 ( من القاعدة5) فقرةينص التعديل املقرتح اإ
أأية  تمترجة يف التسجيل ادلويل. وجيب أأن سوى جزءا من السلع واخلدمات املديف حال اكن التعيني الالحق ل خيص 

القاعدتني املذكورتني بني صاحب التسجيل واملكتب ادلويل. ويف حال  مبوجبأأية خمالفة جيب تصحيحها تبليغات خبصوص 
التصنيف ادلويل للسلع مل يمتكّن املكتب ادلويل من جتميع السلع واخلدمات املدرجة يف التعيني الالحق مضن أأصناف 

غراض تسجيل العالمات ح هذ)تصنيف نيس(  واخلدمات لأ ن املدرجة فعال يف التسجيل ادلويل ومل تُصحَّ ه اخملالفة، فاإ
 التعيني الالحق يُعترب أأنه ل حيتوي عىل تكل السلع واخلدمات.

 [الإعفاء من الرسوم] 36 لقاعدةا

دخاهل عىل البند .7 س يعفي من الرسوم طلبات تدوين تعديل يتعلق بعنوان  36 " من القاعدة2" التعديل املقرتح اإ
أأخرى للتواصل مع املودع أأو صاحب التسجيل، كام هو منصوص عليه يف املراسةل أأو عنوان الربيد الإلكرتوين أأو أأية وس يةل 

 التعلاميت الإدارية.

 بدء نفاذ التعديالت املقرتحة

دخالهاالتع يبدأأ نفاذيُقرتح أأن  .8  .2016أأبريل  1يف  36و 5 القاعدتنيعىل  ديالت املقرتح اإ

دخاله تتطلب التعديالت وس  .9 حداث 24و 9 تنيعىل القاعد ااملقرتح اإ تغيريات ختص لك أأنظمة املكتب ادلويل  اإ
 لتكنولوجيا املعلومات والتصالت املُس تخدمة لأغراض التسجيل ادلويل للعالمات التةارية.
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 علومات جسالت مدريد ادلوليةمنظام أأي وسيبدأأ املكتب ادلويل يف القريب مرحةل تثبيت نظامه الإداري اجلديد،  .10
(MIRIS ) دخال املزيد من التطويرات عىل نظامه الإداري احلايل خالل املرحةل املكت أأوقف. ونتيةة ذلكل ب ادلولية اإ

بعد الانهتاء من معليت الاختبار والتثبيت بفرتة  MIRIS الانتقالية لتاليف ازدواجية العمل والتاكليف. ومن املتوقّع نرش نظام
 قصرية.

دراج الوظائف اجلديدة لنظام مدريد يف نظام .11 ل بعد نرشه بنةاح وبعدما يتأأكّد ثبوته. ومن  MIRIS ولن ميكن اإ اإ
 ها فرتة ثبات معقوةل.ونرش  اوتثبيهت MIRIS يف نظاممعليات تطوير أأية وظيفة جديدة  تراعيأأن لزوم توقّع  احلصيف

دخالها عىل نظام املكتب ادلويل لتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  .12 يُقرتح أأن ولضامن التنفيذ الفعال للتغيريات الالزم اإ
دخاله تيبدأأ نفاذ التعديال  .2017 نومفرب 1يف  24و 9 تنيا عىل القاعداملقرتح اإ

ىل اعامتد التعديالت  .13 ن امجلعية مدعوة اإ اإ
دخالها عىل  من الالحئة  36و 5لقاعدتني ااملقرتح اإ

، عىل أأن تدخل حزّي النفاذ يف التنفيذية املشرتكة
من  24و 9 تنيوعىل القاعد، 2016 أأبريل 1

ية املشرتكة، عىل أأن تدخل حزّي الالحئة التنفيذ
، كام هو وارد يف 2017 نومفرب 1النفاذ يف 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية " التعديالت املقرتح اإ
املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن 

" التسجيل ادلويل للعالمات
 (.MM/A/49/3 )الوثيقة

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد
 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات 

 (2016أأبريل  1 2015يناير  1)انفذة اعتبارًا من 

 قامئة القواعد

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

 ]...[ 

 5القاعدة 
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  تعطل خدمات اإ

لكرتونيا  والتبليغات املرسةل اإ

 ]...[ 

لكرتونيا[ (3) ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل   ]التبليغات املرسةل اإ موجه ابلوسائل تبليغ للمكتب ادلويل رسال احملددة لإ اإ
ذا برهن بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أأنالإلكرتونية نه يعذر عن تأأخره اإ املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  ، فاإ

الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة 
 ".خبمسة أأايم عىل الأكرث التواصل الإلكرتوينبعد اس تئناف خدمات الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل 

ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، ما مل يتسمل املكتب   ]حدود العذر[ (4)(3)
ليه يف الفقرة ) نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضاء  ، حسب الاقتضاء،والتبليغ أأو (3)أأو ( 2( أأو )1ادلويل الربهان املشار اإ

 املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.

ذا تسمل املكتب ادلويل طلبًا دوليًا أأو تعيينًا لحقًا بعد همةل الشهرين   ]الطلب ادلويل والتعيني الالحق[ (5)(4) اإ
لهيا يف املادة  ()ب(، وأأوحض املكتب املعين أأن التأأخر 6)24الربوتوكول والقاعدة ( من 4)3( من التفاق، واملادة 4)3املشار اإ

لهيا يف الفقرة ) ىل الظروف املشار اإ ن أأحاكم الفقرة )(3أأو ) (2( أأو )1يف الاس تالم يرجع اإ والفقرة  (3أأو )( 2( أأو )1، فاإ
 ( تطبق.34)
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 الفصل الثامن
 الرسوم

]...[ 

 36القاعدة 
 الإعفاء من الرسوم

 املتعلقة ابلبياانت التالية:تعفى من الرسوم التسجيالت  

 أأي وكيل، تدوينتعيني وكيل، وأأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب  "1"  

عنوان املراسةل وعنوان الربيد الإلكرتوين وأأية وس يةل أأخرى و لك تعديل يتعلق بأأرقام الهاتف والفاكس  "2"  
 كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية، ،صاحب التسجيل ادلويلل للتواصل مع املودع أأو

 شطب التسجيل ادلويل، "3"  

 "،3()أأ("1)25لك ختّلٍ بناء عىل أأحاكم القاعدة  "4" 

نقاص جيرى يف الطلب ادلويل ذاته بناء عىل أأحاكم القاعدة  "5" " أأو يف تعيني لحق 13()أأ("4)9لك اإ
 "،4()أأ("3)24بناء عىل أأحاكم القاعدة 

( من التفاق أأو بناء عىل امجلةل الأوىل 4)6ب يقدمه مكتب بناء عىل امجلةل الأوىل من املادة لك طل "6"  
 ( من الربوتوكول،4)6من املادة 

وجود دعوى قضائية أأو حمك هنايئ يكون هل تأأثري يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل املرتتب عليه  "7"  
 أأو يف التسجيل الأسايس،

(، أأو لك بيان يوجه بناء 3)28( أأو القاعدة 9)24أأو القاعدة  17أأحاكم القاعدة  لك رفض بناء عىل "8"  
عالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  )اثلثا(18القاعدة أأو  )اثنيا(18 ةعىل أأحاكم القاعد ( أأو القاعدة 5)اثنيا()20أأو لك اإ

 (،5( أأو )4)27

بطال التسجيل ادلويل، "9"    اإ

 ،20اء عىل أأحاكم القاعدة املعلومات املبلغة بن "10"  

خطار يوجه بناء عىل أأحاكم القاعدة  "11"    ،23أأو القاعدة  21لك اإ

 لك تصويب جيرى للسةل ادلويل. "12"  

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد
 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات 

 (2017 نومفرب 1 2015يناير  1)انفذة اعتبارًا من 

 قامئة القواعد

]...[ 

 الثاينالفصل 
 الطلب ادلويل

 ]...[ 

 9القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

 ]...[ 

 جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبنيَّ فيه ما ييل:  ( أأ  )  ]مضمون الطلب ادلويل[ (4) 

 ،امس املودع وفقا للتعلاميت الإدارية "1"   

 ،عنوان املودع وفقا للتعلاميت الإدارية "2"   

ن وجد وعنوانه وفقا للتعلاميت الإدارية، "3"     امس الوكيل اإ

ذا رغب املودع، بناء عىل اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية، يف الانتفاع بأأولوية  "4"    اإ
يد عالن يطالب فيه بأأولوية هذا الإيداع السابق، ويصحبه ببيان امس املكتب اذلي أأجري فيه هذا الإ يداع سابق، اإ اع، اإ

ذا مل ينطبق الإيداع السابق عىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف  ن اكن متوفرًا. واإ عالوة عىل اترخي هذا الإيداع ورمقه اإ
 الطلب ادلويل، بيان السلع واخلدمات اليت ينطبق علهيا الطلب السابق،

 الإطار املعد صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا يف "5"   
لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية. وجيب أأن تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وابللونني الأسود والأبيض أأو ابلألوان، 

 حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس،

ذا رغب املودع يف أأن تعترب العالمة كعالمة ذات  "6"    عالن لهذا الغرض،معيارية حروفاإ  ، اإ

ذا  "7"    ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس أأو اإ اإ
رغب يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس ابلألوان، 
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ذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بيان ابملطالبة ابللون وبيا ن ابللكامت للون املطالب به أأو تشكيةل الألوان املطالب هبا. واإ
 " ابللونني الأسود والأبيض، صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،5بناء عىل البند "

   "7"
)اثنيا(

ذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس عبارة عن   لون أأو اإ
 تشكيةل من الألوان، بيان يفيد ذكل،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة ثالثية الأبعاد، بيان بأأن  "8"    اإ
 "العالمة ثالثية الأبعاد"،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة صوتية، بيان بأأن "العالمة  "9"    اإ
 صوتية"،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة جامعية أأو عالمة رقابة أأو اإ  "10"   
 عالمة ضامن، بيان ذكل،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتضمن وصفًا للعالمة ابللكامت  "11"    واكن املودع اإ
دراج الوصف فيه ذا اكن هذا الوصف حمررًا  يرغب يف اإ دراج الوصف فيه، الوصف ذاته. واإ أأو اكن مكتب املنشأأ يقتيض اإ

نه جيب حترير الوصف بلغة الطلب ادلويل،  بلغة أأخرى خالف لغة الطلب ادلويل، فاإ

ذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من حروف غري احلروف الالتينية أأو من أأرقام غري  "12"    اإ
عربية أأو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أأو كتابة هذه الأرقام بأأرقام عربية. وجيب أأن تمتىش الكتابة الأرقام ال

 ابحلروف الالتينية مع الكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويل،

 أأسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة، عىل أأن جتمع وفقًا للأصناف "13"   
املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أأصناف هذا 

التصنيف. وجيب بيان السلع واخلدمات بلكامت دقيقة، وابلأحرى ابللكامت الواردة يف القامئة الأجبدية للتصنيف املذكور. 
ىل واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعّينة. وجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل حرصًا لقامئة ال  سلع واخلدمات ابلنس بة اإ

ىل لك طرف متعاقد،  وجيوز أأن يكون احلرص خمتلفًا ابلنس بة اإ

مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أأو تعلاميت لقتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب  "14"   
 ف اذلي أأجرى ادلفع أأو أأصدر التعلاميت،مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطر 

 الأطراف املتعاقدة املعينة. "15"   

 جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل أأيضًا ما ييل: )ب(  

ذا اكن املودع خشصًا طبيعيًا، بيان ادلوةل اليت يكون املودع أأحد مواطنهيا؛ "1"     اإ

ذا اكن املودع خشصًا معنواًي، بياانت بشأأن الطابع  "2"    القانوين لهذا الشخص املعنوي، فضاًل عن اإ
ذا اقتىض احلال، اليت أأنشئ هذا الشخص املعنوي وفقًا لقانوهنا؛ قلميية داخل هذه ادلوةل اإ  ادلوةل، والوحدة الإ

ذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من لكمة واحدة أأو أأكرث ميكن ترمجهتا، ترمجة لهذه  "3"    اإ
 ؛بأأية لغة أأو لغتني من هذه اللغاتابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية أأو  اللكمة أأو لهذه اللكامت
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ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة، بيان ابللكامت للك لون وللأجزاء الرئيس ية  "4"    اإ
 للعالمة اليت لها هذا اللون؛

ذا اكن املودع يرغب يف التخيل عن حامية أأي عنرص يف العالمة، بي "5"    ان بذكل والعنرص الواحد اإ
 ؛.أأو الأكرث اذلي يتخىل عن حاميته

ذا رغب املودع يف ذكل، الوصف الوارد يف الطلب  "6"    أأي وصف للعالمة ابللكامت أأو، اإ
 ".11()أأ("4) الأسايس أأو التسجيل الأسايس، يف حال عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب الفقرة

   )أأ(  ]احملتوايت الإضافية للطلب ادلويل[ (5) 

  ]...[ 

عالان من مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل: )د(    جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اإ

   ]...[ 

لهيا يف الفقرة ) "3"    ىل7()أأ("4أأن لك البياانت املشار اإ " والواردة يف الطلب ادلويل 11" ")اثنيا( اإ
 ترد أأيضا يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب احلال،

   ]...[ 

  ]...[ 

 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القاعدة 
 للتسجيل ادلويل التعيينات الالحقة

 ]...[ 

ذا اكن التعيني الالحق ل يس تويف الرشوط املطلوبة، 10مع مراعاة أأحاكم الفقرة )  ( أأ  )  ]اخملالفات[ (5)  (، اإ
ويف  وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قّدم التعيني الالحق.

 وجب تطبيقخيص سوى جزءا من السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل ادلويل املعين،  اكن التعيني الالحق ل حال
مع ما يلزم من تبديل، مع الاس تثناء القايض بلزوم أأن تمت لك التبليغات خبصوص أأية خمالفة جيب  13و 12 نيالقاعدت

ماكنية  ويف حالتصحيحها مبوجب القاعدتني املذكورتني بني صاحب التسجيل واملكتب ادلويل.  مل يقتنع املكتب ادلويل ابإ
املدرجة يف التسجيل  التصنيف ادلويل للسلع واخلدماتجتميع السلع واخلدمات املدرجة يف التعيني الالحق مضن أأصناف 

ىل وجود خمالفة.املكتب ادلويل  يشريادلول،   اإ

ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب  )ب(   ن التعيني اإ املكتب ادلويل، فاإ
ىل أأي  ىل صاحب التسجيل ادلويل وكذكل اإ الالحق يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل يف الوقت ذاته اإ
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ليه يف البند   1-5مكتب يكون قد قدم التعيني الالحق، ويرد للطرف اذلي دفع الرسوم نصف مبلغ الرمس الأسايس املشار اإ
 من جدول الرسوم.

ذا مل تكن الرشوط احملددة يف الفقرة ) )ج(   ()ب( أأو 1عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتني الفرعيتني )أأ( و)ب(، اإ
ن التعيني الالحق  "1()ب("3أأو الفقرة ))ج(  ىل طرف واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعينة، فاإ مس توفاة ابلنس بة اإ

ذا يعترب أأنه ل يشمل تعيني هذه الأطراف املتعاقدة،  وترد لك الرسوم التمكيلية أأو الفردية املدفوعة لهذه الأطراف املتعاقدة. واإ
ىل أأي من الأطراف  "1()ب("3أأو الفقرة )()ب( أأو )ج( 1مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة ) مس توفاة ابلنس بة اإ

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

املنصوص علهيا يف امجلةل الأخرية من  ةاكم الفقرة )ب(، يف حال عدم تصحيح اخملالفعىل الرمغ من أأح )د(  
 التعيني الالحق يُعترب أأنه ل حيتوي عىل تكل السلع واخلدمات.فاإن الفقرة الفرعية )أأ(، 

 ]...[ 

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الثالثاملرفق 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل  التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد
 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات 

 (2016أأبريل  1)انفذة اعتبارًا من 

 قامئة القواعد

 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

 ]...[ 

 5القاعدة 
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  تعطل خدمات اإ

لكرتونيا  والتبليغات املرسةل اإ

 ]...[ 

لكرتونيا[ (3) ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإ   ]التبليغات املرسةل اإ موجه ابلوسائل تبليغ للمكتب ادلويل رسال اإ
ذا برهن بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أأنالإلكرتونية نه يعذر عن تأأخره اإ املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  ، فاإ

يب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف اس تثنائية خارجة عن س يطرة الإلكرتوين مع املكتب ادلويل، أأو عطل يص 
 ."خبمسة أأايم عىل الأكرث التواصل الإلكرتوينبعد اس تئناف خدمات الطرف املعين، وأأن التبليغ أأرسل ابلفعل 

مل املكتب ادلويل ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، ما مل يتس  ]حدود العذر[ (4)
ليه يف الفقرة ) نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضاء املهةل ، حسب الاقتضاء، والتبليغ أأو( 3أأو )( 2( أأو )1الربهان املشار اإ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث.

لهيا   ]الطلب ادلويل والتعيني الالحق[ (5) ذا تسمل املكتب ادلويل طلبًا دوليًا أأو تعيينًا لحقًا بعد همةل الشهرين املشار اإ اإ
()ب(، وأأوحض املكتب املعين أأن التأأخر يف 6)24( من الربوتوكول والقاعدة 4)3( من التفاق، واملادة 4)3يف املادة 

لهيا يف الفقرة ) ىل الظروف املشار اإ ن أأحاكم الفقرة )، (3أأو ) (2( أأو )1الاس تالم يرجع اإ  (4) والفقرة( 3أأو )( 2( أأو )1فاإ
 تطبق.
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 الفصل الثامن
 الرسوم

]...[ 

 36القاعدة 
 الإعفاء من الرسوم

 تعفى من الرسوم التسجيالت املتعلقة ابلبياانت التالية: 

 أأي وكيل، تدوينتعيني وكيل، وأأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب  "1"  

عنوان املراسةل وعنوان الربيد الإلكرتوين وأأية وس يةل أأخرى و لك تعديل يتعلق بأأرقام الهاتف والفاكس  "2"  
 كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية، ،صاحب التسجيل ادلويلللتواصل مع املودع أأو 

 ادلويل،شطب التسجيل  "3"  

 "،3()أأ("1)25لك ختّلٍ بناء عىل أأحاكم القاعدة  "4" 

نقاص جيرى يف الطلب ادلويل ذاته بناء عىل أأحاكم القاعدة  "5" " أأو يف تعيني لحق 13()أأ("4)9لك اإ
 "،4()أأ("3)24بناء عىل أأحاكم القاعدة 

التفاق أأو بناء عىل امجلةل الأوىل ( من 4)6لك طلب يقدمه مكتب بناء عىل امجلةل الأوىل من املادة  "6"  
 ( من الربوتوكول،4)6من املادة 

وجود دعوى قضائية أأو حمك هنايئ يكون هل تأأثري يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل املرتتب عليه  "7"  
 أأو يف التسجيل الأسايس،

و لك بيان يوجه بناء (، أأ 3)28( أأو القاعدة 9)24أأو القاعدة  17لك رفض بناء عىل أأحاكم القاعدة  "8"  
عالن جيرى بناء عىل أأحاكم القاعدة  )اثلثا(18القاعدة أأو  )اثنيا(18 ةعىل أأحاكم القاعد ( أأو القاعدة 5)اثنيا()20أأو لك اإ

 (،5( أأو )4)27

بطال التسجيل ادلويل، "9"    اإ

 ،20املعلومات املبلغة بناء عىل أأحاكم القاعدة  "10"  

خطار يوجه بناء عىل "11"    ،23أأو القاعدة  21أأحاكم القاعدة  لك اإ

 لك تصويب جيرى للسةل ادلويل. "12"  

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل التعديالت املقرتح اإ
 للعالمات

 الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد
 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات 

 (2017نومفرب  1)انفذة اعتبارًا من 

 قامئة القواعد

]...[ 

 الثاينالفصل 
 الطلب ادلويل

 ]...[ 

 9القاعدة 
 املتعلقة ابلطلب ادلويلالرشوط 

 ]...[ 

 جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل أأو يبنيَّ فيه ما ييل:  ( أأ  )  ]مضمون الطلب ادلويل[ (4) 

 ،امس املودع وفقا للتعلاميت الإدارية "1"   

 ،عنوان املودع وفقا للتعلاميت الإدارية "2"   

ن وجد وعنوانه وفقا للتعلاميت الإدارية "3"     ،امس الوكيل اإ

ذا رغب املودع، بناء عىل اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية، يف الانتفاع بأأولوية  "4"    اإ
عالن يطالب فيه بأأولوية هذا الإيداع السابق، ويصحبه ببيان امس املكتب اذلي أأجري فيه هذا الإيداع،  يداع سابق، اإ اإ

ن اكن متوفرًا. واإ  ذا مل ينطبق الإيداع السابق عىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف عالوة عىل اترخي هذا الإيداع ورمقه اإ
 الطلب ادلويل، بيان السلع واخلدمات اليت ينطبق علهيا الطلب السابق،

صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراهجا يف الإطار املعد  "5"   
تكون هذه الصورة املس تنسخة واحضة وابللونني الأسود والأبيض أأو ابلألوان، لهذا الغرض يف الاس امترة الرمسية. وجيب أأن 

 حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس،

ذا رغب املودع يف أأن تعترب العالمة كعالمة ذات  "6"    عالن لهذا الغرض،حروف معياريةاإ  ، اإ

ذا طالب املودع ابللو "7"    ذا اإ ن كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس أأو اإ
رغب يف املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة واكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس ابلألوان، 
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ذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بيان ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون املطالب به أأو تشكيةل الألوان املطالب هبا . واإ
 " ابللونني الأسود والأبيض، صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،5بناء عىل البند "

   "7"
)اثنيا(

ذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس عبارة عن لون أأو   اإ
 تشكيةل من الألوان، بيان يفيد ذكل،

ذا اكن ا "8"    لطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة ثالثية الأبعاد، بيان بأأن اإ
 "العالمة ثالثية الأبعاد"،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة صوتية، بيان بأأن "العالمة  "9"    اإ
 صوتية"،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتعلق بعالمة  "10"    جامعية أأو عالمة رقابة أأو اإ
 عالمة ضامن، بيان ذكل،

ذا اكن الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس يتضمن وصفًا للعالمة ابللكامت أأو اكن مكتب  "11"    اإ
نه  ذا اكن هذا الوصف حمررًا بلغة أأخرى خالف لغة الطلب ادلويل، فاإ دراج الوصف فيه، الوصف ذاته. واإ املنشأأ يقتيض اإ

 صف بلغة الطلب ادلويل،جيب حترير الو 

ذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من حروف غري احلروف الالتينية أأو من أأرقام غري  "12"    اإ
الأرقام العربية أأو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف لتينية أأو كتابة هذه الأرقام بأأرقام عربية. وجيب أأن تمتىش الكتابة 

 تابة الصوتية للغة الطلب ادلويل،ابحلروف الالتينية مع الك 

أأسامء السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة، عىل أأن جتمع وفقًا للأصناف  "13"   
املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أأصناف هذا 

مات بلكامت دقيقة، وابلأحرى ابللكامت الواردة يف القامئة الأجبدية للتصنيف املذكور. التصنيف. وجيب بيان السلع واخلد
ىل واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعّينة.  وجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل حرصًا لقامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإ

ىل لك طرف متعاقد،  وجيوز أأن يكون احلرص خمتلفًا ابلنس بة اإ

مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أأو تعلاميت لقتطاع مبلغ الرسوم املطلوبة من حساب  "14"   
 مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد هوية الطرف اذلي أأجرى ادلفع أأو أأصدر التعلاميت،

 الأطراف املتعاقدة املعينة. "15"   

 جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل أأيضًا ما ييل: )ب(  

ذا  "1"     اكن املودع خشصًا طبيعيًا، بيان ادلوةل اليت يكون املودع أأحد مواطنهيا؛اإ

ذا اكن املودع خشصًا معنواًي، بياانت بشأأن الطابع القانوين لهذا الشخص املعنوي، فضاًل عن  "2"    اإ
ذا اقتىض احلال، اليت أأنشئ هذا الشخص املعنوي وفقًا  قلميية داخل هذه ادلوةل اإ  لقانوهنا؛ادلوةل، والوحدة الإ

ذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من لكمة واحدة أأو أأكرث ميكن ترمجهتا، ترمجة لهذه  "3"    اإ
 ؛بأأية لغة أأو لغتني من هذه اللغاتاللكمة أأو لهذه اللكامت ابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية أأو 
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ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة، بيان ابللكام "4"    ت للك لون وللأجزاء الرئيس ية اإ
 للعالمة اليت لها هذا اللون؛

ذا اكن املودع يرغب يف التخيل عن حامية أأي عنرص يف العالمة، بيان بذكل والعنرص الواحد  "5"    اإ
 ؛أأو الأكرث اذلي يتخىل عن حاميته

ذا رغب املودع يف ذكل، الوصف الوارد يف ال "6"    طلب أأي وصف للعالمة ابللكامت أأو، اإ
 ".11()أأ("4) الأسايس أأو التسجيل الأسايس، يف حال عدم تقدمي ذكل الوصف مبوجب الفقرة

   )أأ(  ]احملتوايت الإضافية للطلب ادلويل[ (5) 

  ]...[ 

عالان من مكتب املنشأأ يؤكد ما ييل: )د(    جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل اإ

   ]...[ 

لهيا يف  "3"    ىل7()أأ("4الفقرة )أأن لك البياانت املشار اإ " والواردة يف الطلب ادلويل 11" ")اثنيا( اإ
 ترد أأيضا يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب احلال،

   ]...[ 

  ]...[ 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القاعدة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل

 ]...[ 

ذا اكن التعيني الالحق ل يس تويف الرشوط املطلوبة، 10مع مراعاة أأحاكم الفقرة )  ( أأ  )  ]اخملالفات[ (5)  (، اإ
ويف  وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قّدم التعيني الالحق.

يف التسجيل ادلويل املعين، وجب تطبيق  اكن التعيني الالحق ل خيص سوى جزءا من السلع واخلدمات املدرجةحال 
مع ما يلزم من تبديل، مع الاس تثناء القايض بلزوم أأن تمت لك التبليغات خبصوص أأية خمالفة جيب  13و 12 القاعدتني

ماكنية  تصحيحها مبوجب القاعدتني املذكورتني بني صاحب التسجيل واملكتب ادلويل. ويف حال مل يقتنع املكتب ادلويل ابإ
املدرجة يف التسجيل  التصنيف ادلويل للسلع واخلدماتالسلع واخلدمات املدرجة يف التعيني الالحق مضن أأصناف جتميع 

ىل وجود خمالفة.  ادلول، يشري املكتب ادلويل اإ

ن التعيني  )ب(   ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ اإ
ىل أأي الالحق يعترب  ىل صاحب التسجيل ادلويل وكذكل اإ مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل يف الوقت ذاته اإ
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ليه يف البند   1-5مكتب يكون قد قدم التعيني الالحق، ويرد للطرف اذلي دفع الرسوم نصف مبلغ الرمس الأسايس املشار اإ
 من جدول الرسوم.

ذا مل تكن الرشوط احملددة يف الفقرة )عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتني الفرعيت )ج(   ()ب( أأو 1ني )أأ( و)ب(، اإ
ن التعيني الالحق " 1()ب("3أأو الفقرة ))ج(  ىل طرف واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعينة، فاإ مس توفاة ابلنس بة اإ

ذا يعترب أأنه ل يشمل تعيني هذه الأطراف املتعاقدة، وترد لك الرسوم التمكيلية أأو الفردية املد فوعة لهذه الأطراف املتعاقدة. واإ
ىل أأي من الأطراف " 1()ب("3أأو الفقرة )( ()ب( أأو )ج1مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة ) مس توفاة ابلنس بة اإ

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

ة املنصوص علهيا يف امجلةل الأخرية من عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة )ب(، يف حال عدم تصحيح اخملالف )د(  
 التعيني الالحق يُعترب أأنه ل حيتوي عىل تكل السلع واخلدمات.الفقرة الفرعية )أأ(، فاإن 

 ]...[ 

 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


