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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 (مدريد احتاد) للعالمات الدويل للتسجيل اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (الثالثون االستثنائية الدورة) واخلمسون الثانية الدورة
 2018أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24جنيف، من 

 اقرتاح الالئحة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

تسجيل ادلويل للعالمات، يف دورته بشأأن ال  أأوىص الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد .1

ىل  2عرشة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  السادسة لهيا فامي ييل بلكمة 2018يوليو  6اإ ، مجعية احتاد مدريد )املشار اإ

لهيام، عىل اتفاق "امجلعية"( ابعامتد اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول  مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

عىل مة "التفاق"(، واعامتد ما يرتتب عن ذكل من تعديالت عىل جدول الرسوم، التنفيذية" ولك التوايل، بعبارة "الالحئة

 (.M/LD/WG/16/11 من الوثيقة 21 ب ّن يف مرفق ذذ  الوثيقة )انظر الفقرةالنحو امل 

بّ الالحئة التنفيذية املشرتكة  ويتضمن اقرتاح الالحئة التنفيذية عددا من التغيريات املدخةل عىل الأحاكم الواردة يف .2

لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(. وتتعلق  اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل التفاق والربوتوكول من بعض الأحاكم؛ وحذف الأحاكم اليت مل تعد  تكل التغيريات أأساسا حبذف الإشارات القدمية اإ

ىل الربوتوكول يف بعض الأحاكم؛ وتعديل منطبقة، والإشارات اإىل تكل  ضافة الإشارات الالزمة اإ الأحاكم؛ واإ

 الانتقالية. التدابري
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ىل بيان أأن الربوتوكول  .3 ىل الالحئة التنفيذية دلةل رمزية عالية وهيدف اإ ويكتيس تغيري امس الالحئة التنفيذية املشرتكة اإ

 ولية بنا  عىل نظام مدريد.ذو املعاذدة الوحيدة اليت حتمك الطلبات والتسجيالت ادل

 .2020فرباير  1ومن املقرتح أأن تدخل الالحئة التنفيذية والتعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم حزي النفاذ يف  .4

ويف حال اعامتد امجلعية لالحئة التنفيذية، سيستشري املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ماكتب الأطراف  .5

دخاهل من تعديالت املتعاقدة مبوجب بر  عىل التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق وبروتوكول  اتبعةوتوكول مدريد بشأأن ما يلزم اإ

 مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.

ىل اعامتد  .6 ن مجعية احتاد مدريد مدعوة اإ اإ

اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد 

بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، وكذكل 

 عىل النحوعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم، الت

وحتديد ، MM/A/52/2ب ّن يف مرفق الوثيقة امل 

 .دلخولها حزي النفاذ ااترخي 2020فرباير  1

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

بشأن التسجيل اقرتاح الالئحة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد 
 للعالمات  الدويل

 الالحئة التنفيذية
 مدريداتفاق ربوتوكول ل

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2020فرباير  1 )انفذة اعتبارًا من

 قامئة القواعد

 أأحاكم عامة الفصل الأول: 
 اخملترصات :1القاعدة 
1القاعدة 

)اثنيا(
 ]حتذف[ :

 التصال ابملكتب ادلويل :2القاعدة 
 المتثيل أأمام املكتب ادلويل :3القاعدة 
 حساب املهل :4القاعدة 
لكرتونيا :5القاعدة  دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة والتبليغات املرسةل اإ  تعطل خدمات اإ
5القاعدة 

)اثنيا(
 اصةل الإجرا اتمو  :

 لغات العمل :6القاعدة 
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة :7القاعدة 

 الطلب ادلويل الفصل الثاين: 
 تعدد املودعّ :8القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل :9القاعدة 
 الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل :10القاعدة 
 صنيف السلع واخلدمات أأو بياهنااخملالفات خالف تكل املتعلقة بت  :11القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات :12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات :13القاعدة 

 التسجيل ادلويل الفصل الثالث:
 تسجيل العالمة يف السجل ادلويل :14القاعدة 
 اترخي التسجيل ادلويل :15القاعدة 

 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة وتؤثر يف التسجيالت ادلولية الفصل الرابع:
ماكنية الإخطار ابلرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض بنا  عىل املادة  :16القاعدة   ()ج( من الربوتوكول2)5اإ
 الرفض املؤقت :17القاعدة 
خطارات الرفض املؤقت اخملالفة للأصول :18القاعدة   اإ
18القاعدة 

)اثنيا(
 الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد مع ّن  :

18القاعدة 
)اثلثا(
 البت الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد مع ّن  :
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 الإبطال دلى أأطراف متعاقدة معي ننة :19القاعدة 
 تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف فيه :20القاعدة 
20القاعدة 

)اثنيا(
 الرتاخيص :

قلميي بتسجيل دويل :21القاعدة   الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإ
21القاعدة 

)اثنيا(
 وقائع أأخرى بشأأن املطالبة ابلأقدمية :

 وقف أ اثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس :22القاعدة 
 تقس مي الطلبات الأساس ية أأو التسجيالت املرتتبة علهيا :23القاعدة 

 دجمها اس ية أأوأأو التسجيالت الأس
23القاعدة 

)اثنيا(
 تبليغات ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة املرسةل من خالل املكتب ادلويل :

 التعيينات الالحقة؛ التعديالت الفصل اخلامس:
 التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل :24القاعدة 
 الامتس تدوين :25القاعدة 
 25ن بنا  عىل القاعدة اخملالفات يف الامتسات التدوي :26القاعدة 
 ؛25التدوين والإخطار فامي يتعلق ابلقاعدة  :27القاعدة 

نقاص الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية  أأو اإ
27القاعدة 

)اثنيا(
 تسجيل دويل تقس مي :

27القاعدة 
)اثلثا(
 دمج التسجيالت ادلولية :

 التصويبات يف السجل ادلويل :28القاعدة 

 التجديدات السادس: الفصل
 الإخطارات غري الرمسية ابنقضا  مدة امحلاية :29القاعدة 
 تفاصيل التجديد :30القاعدة 
 تدوين التجديد؛ الإخطارات والشهادات :31القاعدة 

 اجلريدة وقاعدة البياانت الفصل السابع: 
 اجلريدة :32القاعدة 
 قاعدة البياانت الإلكرتونية :33القاعدة 

 الرسوم ن:الفصل الثام
 مبالغ الرسوم وتسديدذا :34القاعدة 
 معةل تسديد الرسوم :35القاعدة 
 الإعفا  من الرسوم : 36القاعدة 
 توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية :37القاعدة 
 تدوين مبلغ الرسوم الفردية حلساب الأطراف املتعاقدة املعنية :38القاعدة 

 أأحاكم متنوعة الفصل التاسع:
 اس مترار أ اثر التسجيالت ادلولية يف بعض البدلان اخللف :39القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية :40القاعدة 
 التعلاميت الإدارية :41القاعدة 
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 الفصل الأول
 أأحاكم عامة

 1القاعدة 
 اخملترصات

 ييل:لأغراض تطبيق ذذ  الالحئة التنفيذية، يقصد ابملصطلحات التالية اذلكر ما 

، واملنقح يف 1891أأبريل  14التفاق: اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، املؤرخ يف  "1"
 ؛1979سبمترب  28، واملعدل يف 1967يوليو  14اس توكهومل يف 

يونيو  27الربوتوكول: بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، املعمتد يف مدريد يف  "2"
 ؛1989

 لك دوةل أأو منظمة دولية حكومية طرف يف الربوتوكول؛الطرف املتعاقد:  "3"
 ادلوةل املتعاقدة: لك طرف متعاقد يكون دوةل؛ "4"
 املنظمة املتعاقدة: لك طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية؛ "5"
 لربوتوكول أأو لكهيام حسب الأحوال؛التسجيل ادلويل: تسجيل عالمة ما بنا  عىل التفاق أأو ا "6"
 ؛الربوتوكول الطلب ادلويل: طلب التسجيل ادلويل املودع بنا  عىل "7"
 ]حتذف[ "8"
 ]حتذف[ "9"
 ]حتذف[ "10"
 املودع: الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يوَدع الطلب ادلويل ابمسه؛ "11"
الشخص املعنوي: الرشكة أأو امجلعية أأو لك مجموعة أأو منظمة أأخرى يؤذل لها، بنا  عىل القانون اذلي  "12"

 ينطبق علهيا، أأن تكتسب احلقوق وتتحمل الالزتامات ومتثُل أأمام القضا ؛
تسجيل عالمة يكون قد أأودع دلى مكتب طرف متعاقد، وميثل أأساس  الطلب الأسايس: طلب "13"

 الطلب ادلويل لتسجيل ذذ  العالمة؛
التسجيل الأسايس: تسجيل عالمة يكون قد أأجرا  مكتب طرف متعاقد، وميثل أأساس الطلب  "14"

 ادلويل لتسجيل ذذ  العالمة؛
ليهالتعيّ: طلب متديد امحلاية )"متديد احلدود الإقلميية "15" ( من 2( أأو )1)اثلثًا()3يف املادة  "( املشار اإ

ن يف السجل ادلويل؛الربوتوكول  ؛ ويقصد هبذا املصطلح أأيضًا المتديد املدو ن
: لك طرف متعاقد طلب هل متديد امحلاية )"متديد احلدود الإ  "16" ليهالطرف املتعاقد املع ّن  قلميية"( املشار اإ

ن لصاحله يف السجل ادلويل؛( من الربوتوكول2( أأو )1)اثلثا()3يف املادة   ، أأو يكون ذذا المتديد قد دو ن
 ]حتذف[ "17"
 ]حتذف[ "18"
عالن يصدر  مكتب طرف متعاقد مع ّن وفقًا للامدة  "19" خطار برفض مؤقت: اإ  من الربوتوكول؛ (1)5اإ
"19"

)اثنيا(
دارية أأو قضائية( دلى طرف متعاقد   الإبطال: لك قرار تتخذ  السلطة اخملتصة )سوا  اكنت اإ

لغاهئا  بطال أ اثر تسجيل دويل أأو اإ يف أأرايض ذكل الطرف املتعاقد ابلنس بة اإىل لك السلع أأو اخلدمات املشموةل مع ّن ابإ
 بتعيّ الطرف املتعاقد املذكور أأو بعضها؛

لهيا يف القاعدة  "20"  ؛32اجلريدة: اجلريدة ادلورية املشار اإ
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ن التسجيل ادلويل ابمسه يف  "21" صاحب التسجيل ادلويل: الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يدو ن
 جل ادلويل؛الس

التصنيف ادلويل للعنارص التصويرية: التصنيف املوضوع بنا  عىل اتفاق فيينا اذلي وضع مبوجبه  "22"
 ؛1973 يونيو 12تصنيف دويل للعنارص التصويرية للعالمات، واملؤرخ يف 

يل التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات: التصنيف املوضوع بنا  عىل اتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلو "23"
، ويف 1967يوليو  14، واملنقح يف اس توكهومل يف 1957يونيو  15للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات، واملؤرخ يف 

 ؛1977مايو  13جنيف يف 
السجل ادلويل: اجملموعة الرمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية، اليت حيتفظ هبا املكتب  "24"

 الربوتوكول أأو ذذ  الالحئة التنفيذية بتدويهنا، أأاًي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا ذذ  البياانت؛ادلويل، ويقيض أأو يسمح 
ليه "25" يف املادة  املكتب: مكتب الطرف املتعاقد امللكف بتسجيل العالمات، أأو املكتب املشرتك املشار اإ

 ؛)رابعًا( من الربوتوكول9
ف يف املادة مكتب املنشأأ:  "26"  ؛( من الربوتوكول2)2مكتب املنشأأ املعر ن
"26"

)اثنيا(
ليه صاحب التسجيل ادلويل:   الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

 املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ،الطرف  -
أأو الطرف املتعاقد أأو أأحد الأطراف املتعاقدة اذلي يس تويف بشأأنه صاحب التسجيل ادلويل  -

ذا مت تدوين تغيري يف امللكية أأو يف حاةل خالفة ادلول؛ 2املادة الرشوط املنصوص علهيا يف   من الربوتوكول، اإ
الاس امترة الرمسية: الاس امترة اليت يضعها املكتب ادلويل، أأو أأي اس امترة أأخرى تتضمن احملتوايت ذاهتا  "27"

 وتكون ابلشلك ذاته؛
ر: الرمس احملدد يف جدول الرسوم؛ "28"  الرمس املقر ن
 املدير العام: املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "29"
 كتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية؛املكتب ادلويل: امل  "30"
لهيا يف القاعدة  "31"  .41التعلاميت الإدارية: التعلاميت الإدارية املشار اإ

 )اثنيا(1القاعدة 
 ]حتذف[

 2القاعدة 
 التصال ابملكتب ادلويل

ىل املكتب ادلويل حسب ما ذو حمدد يف التعلامي ة اإ  ت الإدارية.ترسل التبليغات املوّج ن

 3القاعدة 
متثيل أأمام املكتب ادلويل  ال

جيوز للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل أأن يكون هل وكيل دلى املكتب   )أأ(  ]الوكيل؛ عدد الوالك [ (1)
 ادلويل.

ذا ورد عدة والك  يف  )ب( ل جيوز أأن يكون للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل سوى وكيل واحد. واإ
ن امسه هبذ  الصفة.عقد التوكيل،  ن الوكيل الوارد امسه أأوًل يف ذذا العقد يعترب وحد  الوكيل ويدو ن  فاإ
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ذا أأبلغ للمكتب ادلويل أأن الوكيل ذو مكتب حماماة أأو مكتب استشاري لوالك  الربا ات أأو  )ج( اإ
 العالمات، فاإن ذذا املكتب الأخري يعترب كوكيل واحد.

ليه  جيوز تعيّ  )أأ(  ]تعيّ الوكيل[ (2) أأي وكيل يف الطلب ادلويل أأو يف تعيّ لحق أأو يف أأي طلب مشار اإ
 .25يف القاعدة 

جيوز تعيّ الوكيل أأيضًا يف تبليغ منفصل يتعلق بطلب واحد أأو أأكرث من الطلبات ادلولية احملددة، أأو  )ب(
ادلويل نفسه. وجيب أأن يقدم بتسجيل واحد أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية احملددة للمودع نفسه أأو لصاحب التسجيل 

 ذذا التبليغ للمكتب ادلويل:

"1" ،  مبعرفة املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو الوكيل املع ّن
ليه صاحب التسجيل "2"  ادلويل. أأو مبعرفة مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

م عن طريقهوجيب أأن يوقع التبليغ املوِدع أأو صاحب التسجيل ادلويل، أأو املكتب اذلي   التبليغ. قُد نِ

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن تعيّ الوكيل بنا  عىل أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]التعيّ اخملالف للأصول[ (3) ( خمالف 2اإ
للأصول، وجب عليه أأن يبلغ ذكل للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل، وللوكيل املفرتض، وللمكتب اذلي أأرسل أأو نقل 

 عقد التوكيل.

ىل املودع عىل امل  )ب( وليس اإىل  أأو صاحب التسجيل ادلويلكتب ادلويل أأن يرسل لك التبليغات املعنية اإ
 ( ليست مس توفاة.2، ما دامت الرشوط املطبقة بنا  عىل أأحاكم الفقرة )الوكيل املفرتض

ذا تب ّن للمكتب ادلو  )أأ(  ]تدوين تعيّ وكيل وتبليغه؛ اترخي نفاذ تعيّ الوكيل[ (4) يل أأن تعيّ الوكيل يس تويف اإ
ن أأيضًا  ن يف السجل ادلويل أأن املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل ميثهل وكيل، ويدو ن الرشوط احملددة، وجب عليه أأن يدو ن
امس الوكيل وعنوانه. ويف ذذ  احلاةل، يكون اترخي نفاذ تعيّ الوكيل ذو التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل، 

 لتعيّ الالحق، أأو الطلب أأو التبليغ املنفصل اذلي يع ّن فيه الوكيل.أأو ا

ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( للمودع أأو صاحب التسجيل  )ب( عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ التدوين املشار اإ
ذا أأجري تعيّ  الوكيل يف تبليغ منفصل ادلويل و، يف احلاةل الأخرية، ملاكتب الأطراف املتعاقدة املعينة، فضال عن الوكيل. واإ

 عن طريق مكتب، وجب عىل املكتب ادلويل أأيضًا أأن يبلغ التدوين لهذا املكتب.

ن بنا  عىل أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]ال اثر املرتتبة عىل تعيّ وكيل[ (5) ()أأ( حمل توقيع 4حيل توقيع الوكيل املدو ن
 املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل، ما مل تنص ذذ  الالحئة التنفيذية رصاحة عىل خالف ذكل.

ىل املودع  )ب( خطار أأو أأي تبليغ أ خر اإ رسال أأية دعوة أأو اإ ما مل تس توجب ذذ  الالحئة التنفيذية رصاحة اإ
ن بنا  عىل أأحاكم الفقرة )أأو صاح ىل الوكيل املدو ن ىل الوكيل، عىل املكتب ادلويل أأن يرسل اإ ()أأ( لك 4ب التسجيل ادلويل واإ

ىل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل، يف غياب الوكيل.  خطار أأو أأي تبليغ أ خر اكن من الواجب أأن يرسل اإ دعوة أأو اإ
خطار أأو أأي تبليغ أ خر ير  ىل الوكيل املذكور ال اثر ذاهتا كام لو اكن قد أأرسل اإىل ويرتتب عىل لك دعوة أأو اإ سل هبذا الشلك اإ

 املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل.

ن بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) )ج( ىل املكتب ادلويل ال اثر ذاهتا 4يرتتب عىل لك تبليغ يرسهل الوكيل املدو ن ()أأ( اإ
ليه من املودع أأو صاحب التسجيل ادل  ويل.كام لو اكن قد أأرسل اإ
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ذا 4يشطب لك تدوين جيرى بنا  عىل أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]شطب التدوين؛ اترخي نفاذ الشطب[ (6) ()أأ(، اإ
اكن الشطب ملمتَسًا يف تبليغ وقعه املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو الوكيل. ويشطب املكتب ادلويل التدوين تلقائيًا، 

ن تغيري يف امل  ذا دو ن ذا ع ّن وكيل جديد، أأو اإ  لكية ومل يع ّن صاحب التسجيل ادلويل اجلديد وكياًل هل.اإ

مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية )ج(، يصبح الشطب انفذًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل  )ب(
 التبليغ املالمئ.

نه يصبح انفذًا يف أأس بق التارخيّ التاليّ: )ج( ذا أأجري الشطب بنا  عىل الامتس الوكيل، فاإ  اإ

 التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تبليغًا يع ّن فيه وكيل جديد؛ "1"
التارخي اذلي تنقيض فيه فرتة شهرين اعتبارًا من تسمل التبليغ اذلي يلمتس فيه الوكيل شطب  "2"

 التدوين.

لهيا يف الفقرة  ىل املودع أأو 5)وحىت اترخي نفاذ الشطب، عىل املكتب ادلويل أأن يرسل لك التبليغات املشار اإ ()ب( اإ
ىل الوكيل.  صاحب التسجيل ادلويل واإ

ذا تسمل املكتب ادلويل الامتسًا ابلشطب من الوكيل، وجب عليه أأن خيطر بذكل املودع أأو صاحب  )د( اإ
ىل الوكيل، أأو اليت تسلمها من الوكيل، خالل  التسجيل ادلويل، ويرفق ابلإخطار صورة عن لك التبليغات اليت أأرسلها اإ

 هر الس تة السابقة لتارخي الإخطار.الأش 

فور معرفة اترخي نفاذ الشطب، عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ الشطب واترخي نفاذ  للوكيل اذلي شطب  )ذ(
 تدوينه، وللمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل، وكذكل للمكتب اذلي ع ّن الوكيل عن طريقه.

ب التسجيل أأو وكيهل أأيضا ملاكتب الأطراف تُبل نغ حالت الشطب اليت ُُترى بنا  عىل طلب صاح )و(
 املتعاقدة املعينة.

 4القاعدة 
 حساب املهل

تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات، يف الس نة التالية الواجب أأخذذا يف  ]املهل احملسوبة ابلس نوات[  (1)
ذا وقع ا فرباير، واكن شهر  29حلدث يف احلس بان، ويف الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبدأأ فهيام حساب املهةل. ولكن، اإ

ن املهةل تنقيض يف 28فرباير يف الس نة التالية الواجب أأخذذا يف احلس بان ينهتيي يف يوم   فرباير. 28، فاإ

تنقيض لك همةل حمسوبة ابلأشهر، يف الشهر التايل الواجب أأخذ  يف احلس بان، ويف   ]املهل احملسوبة ابلأشهر[ (2)
ذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب أأخذ  يف احلس بان يوم مطابق لهذا اليوم ذاته اذلي يبدأأ فيه حسا ب املهةل. ولكن، اإ

ن املهةل تنقيض يف اليوم الأخري من ذذا الشهر.  العدد، فاإ

تبدأأ لك همةل حمسوبة ابلأايم يف اليوم التايل اذلي يقع فيه احلدث، وتنقيض بنا  عىل   ]املهل احملسوبة ابلأايم[ (3)
 ذكل.
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ذا اكنت املهةل تنقيض يف   نقضا  املهةل يف يوم ل يكون املكتب ادلويل أأو أأي مكتب مفتوحًا فيه للجمهور[]ا (4) اإ
هنا تنقيض يف اليوم الأول التايل اذلي يفتح فيه املكتب  يوم ل يكون املكتب ادلويل أأو املكتب املعين مفتوحًا فيه للجمهور، فاإ

ىل )1ر، ابلرمغ من أأحاكم الفقرات من )ادلويل أأو املكتب املعين أأبوابه للجمهو   (.3( اإ

يف لك احلالت اليت يبلغ فهيا املكتب ادلويل أأي همةل، جيب أأن يبّ اترخي انقضا    ]بيان اترخي انقضا  املهل[ (5)
ىل )1ذذ  املهةل وفقًا لأحاكم الفقرات من )  (.3( اإ

 5القاعدة 
دارة الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة  تعطل خدمات اإ

لكرتونياو   التبليغات املرسةل اإ

دارات الربيد[ (1) ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ   ]التبليغات املرسةل عن طريق اإ اإ
ذا برذن بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أأن: نه يعذر عن تأأخر  اإ دارات الربيد، فاإ  للمكتب ادلويل عن طريق اإ

دارة الربيد التبليغ أأرسل قبل انقضا   "1" املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات اإ
خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل الأايم العرشة السابقة لتارخي انقضا  املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراابت 

 داخلية أأو اإرضاب أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مماثةل أأخرى،
رسال التبليغ التبليغ أأرسل يف  "2" دارة الربيد، أأو البياانت املتعلقة ابإ مظروف مسجل عن طريق اإ

دارة الربيد وقت الإرسال،  جسلهتا اإ
رسالها عادة، أأو أأرسل  "3" ىل املكتب ادلويل بعد يومّ من اإ التبليغ أأرسل يف فئة من الربيد تصل اإ

ىل  رسالها عادة.ابلربيد اجلوي، يف احلالت اليت ل تصل فهيا لك فئات الربيد اإ  املكتب ادلويل بعد يومّ من اإ

ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال   ]التبليغات املرسةل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة[ (2) اإ
ذا برذن بشلك ُمرٍض للمكتب ادلويل أأن: نه يعذر عن تأأخر  اإ  التبليغ للمكتب ادلويل عن طريق مؤسسات الربيد اخلاصة، فاإ

التبليغ أأرسل قبل انقضا  املهةل خبمسة أأايم عىل الأقل، أأو بعد اس تئناف خدمات مؤسسة  "1"
الربيد اخلاصة خبمسة أأايم عىل الأكرث يف حاةل توقفها خالل الأايم العرشة السابقة لتارخي انقضا  املهةل بسبب حرب أأو ثورة أأو 

 اثةل أأخرى،اضطراابت داخلية أأو اإرضاب أأو اكرثة طبيعية أأو لأية أأس باب مم
رسال التبليغ جسلهتا مؤسسة الربيد اخلاصة وقت "2"  الإرسال. البياانت املتعلقة ابإ

لكرتونيا[ (3) ذا مل يتقيد أأي طرف معين ابملهةل احملددة لإرسال تبليغ للمكتب ادلويل موجه   ]التبليغات املرسةل اإ اإ
ذا برذن بشلك ُمرٍض  نه يعذر عن تأأخر  اإ للمكتب ادلويل أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل  ابلوسائل الإلكرتونية، فاإ

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

ل يقبل العذر عن عدم التقيد بأأية همةل بنا  عىل أأحاكم ذذ  القاعدة، ما مل يتسمل املكتب   ]حدود العذر[ (4)
ليه يف الفقرة ) ( والتبليغ أأو، حسب الاقتضا ، نسخة طبق الأصل عنه بعد انقضا  3( أأو )2( أأو )1ادلويل الربذان املشار اإ

 املهةل بس تة أأشهر عىل الأكرث.



MM/A/52/2 
Annex 
8 
 

ذا تسمل املكتب ادلويل طلبًا دوليًا أأو تعييناً   ويل والتعيّ الالحق[]الطلب ادل (5) لحقًا بعد همةل الشهرين  اإ
لهيا يف  ()ب(، وأأوحض املكتب املعين أأن التأأخر يف الاس تالم يرجع اإىل 6)24( من الربوتوكول والقاعدة 4)3املادة املشار اإ

لهيا يف الف  تطبق. (4( والفقرة )3( أأو )2( أأو )1(، فاإن أأحاكم الفقرة )3( أأو )2( أأو )1قرة )الظروف املشار اإ

 )اثنيا(5القاعدة 
 مواصةل الإجرا ات

لهيا يف   )أأ( ]الامتس[ (1) يف حال مل ميتثل املودع أأو صاحب التسجيل لأي من املهل احملددة أأو املشار اإ
20(، و3( و)2)11 القواعد

)اثنيا(
(، واصل املكتب ادلويل، رمغ 1)39"،و3()ج("3)34(، و2)26و()ب(، 5)24(، و2)

ذا مت ما  :ييل ذكل، معاجلة الطلب ادلويل، أأو التعيّ الالحق، أأو ادلفع، أأو الالامتس املعين، اإ

ىل املكتب ادلويل حيمل توقيع املودع أأو صاحب التسجيل ويكون يف الاس امترة الرمسية؛ "1"  توجيه الامتٍس بذكل اإ

م الالامتس وتسديد الرسوم احملددة يف جدول الرسوم، واستيفا  لك الرشوط، مع الالامتس، اليت واس تال "2"
 تطبق علهيا املهةل املعنية يف غضون شهرين من اترخي انقضا  تكل املهةل الزمنية.

 يعترب " من الفقرة الفرعية )أأ( ل2" و"1الالامتس اذلي ل يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتّ " )ب(
بالغ املودع أأو صاحب التسجيل بذكل.  الامتسا، وجيب اإ

ن أأي مواصةل لالإجرا ات يف السجل  ]تدوين مواصةل الإجرا ات والإخطار هبا[ (2) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
ىل املودع أأو صاحب التسجيل. خطارًا بذكل اإ  ادلويل ويرسل اإ

 6القاعدة 
 لغات العمل

رير الطلب ادلويل ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية حسب ما يقرر  مكتب جيب حت  ]الطلب ادلويل[ (1)
 املنشأأ، علامً بأأنه جيوز ملكتب املنشأأ أأن خيري ن املودعّ بّ الإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية.

ب دويل (، لك تبليغ يتعلق بطل3" و)5("2)17مع مراعاة أأحاكم القاعدة   ]التبليغات خالف الطلب ادلويل[ (2)
ر:  أأو بتسجيل دويل، جيب أأن حير ن

ذا أأرسل املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأو أأي  "1" ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية، اإ
ىل املكتب ادلويل؛  مكتب ذذا التبليغ اإ

ذا متثل التبليغ يف الإعالن عن النية عىل اس تعامل 2)7ابللغة املطبقة بنا  عىل القاعدة  "2" (، اإ
 "؛1()ب("3)24()و(، أأو املرفقة ابلتعيّ الالحق بنا  عىل القاعدة 5)9مة املرفقة ابلطلب ادلويل بنا  عىل القاعدة العال

ىل مكتب  "3" خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإ ذا اكن التبليغ اإ ر هبا الطلب ادلويل، اإ ابللغة اليت حر ن
خ رًا ابلإس بانية أأو أأن ما، ما مل يكن ذذا املكتب قد أأخطر املكتب ادلويل بأأن لك اإ طار من ذكل القبيل جيب أأن يكون حمر ن

ذا اكن الإخطار املرسل من املكتب ادلويل يتعلق بتدوين تسجيل  رًا ابلفرنس ية. واإ رًا ابلإنلكزيية أأو أأن يكون حمر ن يكون حمر ن
نه جيب أأن يوحض اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل   املعين؛دويل يف السجل ادلويل، فاإ
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ىل املودع أأو  "4" خطارًا أأرسهل املكتب ادلويل اإ ذا اكن التبليغ اإ ابللغة اليت حرر هبا الطلب ادلويل، اإ
اإىل صاحب التسجيل ادلويل، ما مل يوحض ذذا املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأنه يرغب يف تسمل لك ذذ  الإخطارات 

 ابلفرنس ية.ابلإس بانية أأو تسل نمها ابلإنلكزيية أأو تسل نمها 

ر التدوين يف السجل ادلويل ونرش التسجيل ادلويل ولك البياانت   )أأ(  ]التدوين والنرش[ (3) جيب أأن حير ن
ن وتنرش يف اجلريدة، بنا  عىل ذذ  الالحئة التنفيذية، فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل، ابلإس بانية والإنلكزيية  الواجب أأن تدو ن

 ين التسجيل ادلويل ونرش  اللغة اليت تسمل هبا املكتب ادلويل الطلب ادلويل.والفرنس ية. وجيب أأن توحض عند تدو 

ل فامي يتعلق بتسجيل دويل مت ن نرش ، بنا  عىل صيغ سابقة لهذ  القاعدة،  )ب( ذا أأجري تعيّ لحق أأو ن اإ
ما ابلإس بانية ابلفرنس ية فقط أأو ابلإنلكزيية والفرنس ية فقط، وجب عىل املكتب ادلويل أأن ينرش التسجيل ادلويل  اإ

والإنلكزيية ويعيد نرش  ابلفرنس ية أأو أأن ينرش التسجيل ادلويل ابلإس بانية ويعيد نرش  ابلإنلكزيية والفرنس ية، حسب احلال، 
فضاًل عن نرش التعيّ الالحق يف اجلريدة. ويتعّ تدوين ذكل التعيّ الالحق يف السجل ادلويل ابلإس بانية والإنلكزيية 

 والفرنس ية.

يعد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية لأغراض الإخطارات اليت ُترى بنا  عىل الفقرة   )أأ(  ]الرتمجة[ (4)
(. وجيوز للمودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل، حسب 3"، ولأغراض التدوين والنرش بنا  عىل الفقرة )4" و"3("2)

عديل، مرشوع ترمجة للك نص يتضمنه الطلب ادلويل احلال، أأن يرفق ابلطلب ادلويل، أأو ابلامتس تدوين تعيّ لحق أأو ت
ذا رأأى املكتب ادلويل أأن الرتمجة املقرتحة ليست حصيحة، وجب عليه أأن يصححها بعدما يدعو املودع أأو  أأو الالامتس. واإ

ىل تقدمي مالحظاته عىل التصويبات املقرتحة خالل شهر من اترخي ادلعوة.  صاحب التسجيل ادلويل اإ

ذا قدم املودع أأو صاحب ابلرمغ من أأ  )ب( حاكم الفقرة الفرعية )أأ(، ل يرتمج املكتب ادلويل العالمة. واإ
نه ل يتعّ 3)24" أأو القاعدة 3()ب("4)9التسجيل ادلويل، وفقًا لأحاكم القاعدة  ()ج(، ترمجة واحدة أأو أأكرث للعالمة، فاإ

 عىل املكتب ادلويل أأن يتحقق من حصة ذذ  الرتمجة أأو الرتجامت.

 7عدة القا
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة

 ]حتذف[ (1)

ذا طالب طرف متعاقد، بصفته طرفًا متعاقدًا معيناً   ]النية عىل اس تعامل العالمة[ (2) عالن النية عىل اإ ، ابإ
ذا طالب ذذا الطرف املتعاقد بأأن   يوقع الإعالن املودعاس تعامل العالمة، وجب عليه أأن خيطر املدير العام مبطالبته. واإ

، ويعد الإعالن عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلب ادلويل، وجب أأن يُذكر ذذا الطلب يف الإخطار وحيدد فيه خشصيا
ذا طالب الطرف املتعاقد بأأن حيرر الإعالن ابلإس بانية أأو الإنلكزيية أأو الفرنس ية، وجب  ابلضبط نص الإعالن املطلوب. واإ

 الإخطار اللغة املطلوبة.أأن حتدد يف 

ليه يف الفقرة )  )أأ(  ]الإخطار[ (3) خطار مشار اإ يداع وثيقة 2لك اإ ( جيوز أأن جيريه الطرف املتعاقد، عند اإ
ىل الربوتوكول. ويف ذذ   تصديقه عىل الربوتوكول أأو وثيقة قبوهل للربوتوكول أأو وثيقة موافقته عىل الربوتوكول أأو وثيقة انضاممه اإ

الإخطار انفذًا يف اترخي رساين الربوتوكول عىل الطرف املتعاقد اذلي وجه الإخطار. وجيوز توجيه ذذا الإخطار  احلاةل، يصبح
يف وقت لحق أأيضًا. ويف ذذ  احلاةل، يصبح الإخطار انفذًا بعدما يتسلمه املدير العام بثالثة أأشهر، أأو يف أأي اترخي لحق 

ىل التسجيالت ادلولية اليت يكون اترخيها ذو التارخي ذاته اذلي يصبح فيه الإخطار انفذًا أأو اترخي لحق  يذكر فيه، ابلنس بة اإ
 لتارخي نفاذ الإخطار.
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خطار جيرى بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( رسال الإشعار 2جيوز حسب لك اإ ( يف أأي وقت. وجيب اإ
ىل املدير العام. ويصبح السحب انفذًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه املد ير العام الإشعار ابلسحب، أأو يف أأي اترخي ابلسحب اإ

 لحق حيدد يف ذذا الإشعار.

 الفصل الثاين
 الطلب ادلويل

 8القاعدة 
 تعدد املودعّ

 ]حتذف[ 

ذا أأودعوا معًا الطلب جيوز لعدة مودعّ أأن يودعوا معًا طلبًا دولياً   من جانب عدة مودعّ[]تقدمي طلب  (2) ، اإ
ذا اكن للك مهنم الأذلية لإيداع طلب دويل بنا  عىل أأحاكم املادة  الأسايس أأو اكنوا ميلكون معًا التسجيل الأسايس، واإ

 املنشأأ. ىل الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب( من الربوتوكول، ابلنس بة اإ 1)2

 9القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب ادلويل

 جيب أأن يقدم مكتب املنشأأ الطلب ادلويل للمكتب ادلويل.  ]تقدمي الطلب ادلويل[ (1)

 .جيب تقدمي الطلب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية  )أأ(  ]الاس امترة والتوقيع[ (2)

ن طالب بذكل  )ب( جيب أأن يوقع مكتب املنشأأ عىل الطلب ادلويل، كام جيب أأن يوقع عليه املودع اإ
منا يسمح بأأن يوقع عليه املودع أأيضًا،  ذا مل يكن مكتب املنشأأ يطالب بأأن يوقع املودع عىل الطلب ادلويل، واإ مكتب املنشأأ. واإ

 ادلويل. جاز للمودع أأن يوقع عىل الطلب

 .35و 34و 10جيب تسديد الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل وفقًا لأحاكم القواعد   ]الرسوم[ (3)

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

 امس املودع وفقا للتعلاميت الإدارية، "1"
 عنوان املودع وفقا للتعلاميت الإدارية، "2"
 وجد وعنوانه وفقا للتعلاميت الإدارية، امس الوكيل اإن "3"
ذا رغب املودع، بنا  عىل اتفاقية ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية، يف الانتفاع بأأولوية  "4" اإ

عالن يطالب فيه بأأولوية ذذا الإيداع السابق، ويصحبه ببيان امس املكتب اذلي أأجري فيه ذذا الإيداع،  يداع سابق، اإ اإ
ذا مل ينطبق الإيداع السابق عىل لك السلع واخلدمات املذكورة يف  عالوة عىل اترخي ذذا ن اكن متوفرًا. واإ الإيداع ورمقه اإ

 الطلب ادلويل، بيان السلع واخلدمات اليت ينطبق علهيا الطلب السابق،
صورة مس تنسخة عن العالمة اليت جيب أأن تكون مقاييسها مالمئة لإدراّجا يف الإطار املعد  "5"

يف الاس امترة الرمسية. وجيب أأن تكون ذذ  الصورة املس تنسخة واحضة وابللونّ الأسود والأبيض أأو ابلألوان، لهذا الغرض 
 حسب ما يكون لون الصورة املس تنسخة يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل الأسايس،

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

ذا اكنت الصورة املس تنسخة املقدمة بيان ابملطالبة ابللون وبيان ابللكامت للون املطالب به أأو تش  كيةل الألوان املطالب هبا. واإ
 " ابللونّ الأسود والأبيض، صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان،5بنا  عىل البند "

"7"
)اثنيا(

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

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 "10" بعالمة 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 ذذا الوصف حمررًا بلغة أأخرى خالف لغة الطلب ادلويل، فاإ دراج الوصف فيه، الوصف ذاته. واإ املنشأأ يقتيض اإ
 ر الوصف بلغة الطلب ادلويل،جيب حتري

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

 لكتابة الصوتية للغة الطلب ادلويل،ابحلروف الالتينية مع ا
أأسام  السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة، عىل أأن ُتمع وفقًا للأصناف  "13"

املناس بة للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات، وتكون لك مجموعة مس بوقة برمق الصنف ومقدمة حسب ترتيب أأصناف ذذا 
ات بلكامت دقيقة، وابلأحرى ابللكامت الواردة يف القامئة الأجبدية للتصنيف املذكور. التصنيف. وجيب بيان السلع واخلدم

ىل واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعي ننة.  وجيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل حرصًا لقامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإ
 وجيوز أأن يكون احلرص خمتلفًا ابلنس بة اإىل لك طرف متعاقد،

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

 الأطراف املتعاقدة املعينة. "15"

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

ذا اكن املودع  "1"  مواطنهيا؛ خشصًا طبيعيًا، بيان ادلوةل اليت يكون املودع أأحداإ
ذا اكن املودع خشصًا معنواًي، بياانت بشأأن الطابع القانوين لهذا الشخص املعنوي، فضاًل عن  "2" اإ

ذا اقتىض احلال، اليت أأنشئ ذذا الشخص املعنوي وفقًا لقانوهنا؛ قلميية داخل ذذ  ادلوةل اإ  ادلوةل، والوحدة الإ
ذا اكنت العالمة تتكون لكيًا أأو جزئيًا من لكمة واحدة أأو أأكرث ميكن ترمجهتا، ترمجة لهذ   "3" اإ

 اللكمة أأو لهذ  اللكامت ابلإس بانية والإنلكزيية والفرنس ية أأو بأأية لغة أأو لغتّ من ذذ  اللغات؛
ذا طالب املودع ابللون كعنرص ممزي للعالمة، بيان ابللكامت للك لون وللأجزا   "4" الرئيس ية اإ

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

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

رمق الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس واترخيه ويب ّن فيه واحد جيب أأن يتضمن الطلب ادلويل  )ب(
 العنارص التالية:أأو أأكرث من 

ذا اكن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ دوةل، أأن املوِدع من مواطين تكل  "1" اإ
 ادلوةل؛

ذا اكن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ منظمة، امس ادلوةل العضو يف تكل  "2" اإ
 املنظمة اليت يكون املوِدع من مواطنهيا؛

قامة يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأأ؛أأن للموِدع حمل  "3"  اإ
أأن للموِدع منشأأة صناعية أأو ُتارية حقيقية وفعلية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون  "4"

 مكتبه مكتب املنشأأ.

ذا مل يكن عنوان املوِدع املذكور وفقا للفقرة ) )ج( مكتبه  " يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يكون2()أأ("4اإ
قامة أأو 4" أأو "3" أأو الفقرة الفرعية )ب("2" أأو "1مكتب املنشأأ وورد بنا  عىل الفقرة الفرعية )أأ(" " أأن للموِدع حمل اإ

قامة أأو عنوان تكل املنشأأة يف الطلب ادلويل.  منشأأة يف أأرايض ذكل الطرف املتعاقد، وجب بيان حمل الإ

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

التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأأ طلبًا من املودع بغرض تقدمي الطلب ادلويل للمكتب  "1"
 ،ادلويل

الوارد امسه يف الطلب الأسايس أأو أأن املودع الوارد امسه يف الطلب ادلويل ذو نفسه املودع  "2"
 احلال، صاحب التسجيل ادلويل الوارد امسه يف التسجيل الأسايس، حسب

لهيا يف الفقرة ) "3" ىل "7()أأ("4أأن لك البياانت املشار اإ " والواردة يف الطلب ادلويل 11")اثنيا( اإ
 احلال، ترد أأيضا يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب

مة اليت  ي حمل الطلب ادلويل  ي العالمة ذاهتا الواردة يف الطلب الأسايس أأو أأن العال "4"
 التسجيل الأسايس، حسب احلال،

أأن املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل  ي املطالبة ذاهتا الواردة يف الطلب  "5"
سايس أأو التسجيل الأسايس  ي يف الواقع ابللون أأو الأسايس أأو التسجيل الأسايس، أأو أأن العالمة الواردة يف الطلب الأ 

بتشكيةل الألوان املطالب هبا، يف حاةل املطالبة ابللون كعنرص ممزي للعالمة يف الطلب ادلويل من غري أأن تكون حمل مطالبة 
 يف الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس،

ة السلع واخلدمات الواردة يف الطلب أأن السلع واخلدمات املبينة يف الطلب ادلويل تشملها قامئ "6"
 الأسايس أأو التسجيل الأسايس، حسب احلال،

ليه  )ذ( ىل عدة طلبات أأساس ية أأو تسجيالت أأساس ية، فاإن الإعالن املشار اإ ذا استند الطلب ادلويل اإ اإ
 يف الفقرة الفرعية )د( يعترب أأنه ينطبق عىل لك ذذ  الطلبات الأساس ية أأو التسجيالت الأساس ية.
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ذا ورد يف الطلب ادلويل تعيّ طرف متعاقد قدم الإخطار املنصوص عليه يف القاعدة  )و( (، فاإن 2)7اإ
عالن النية عىل اس تعامل العالمة يف أأرايض ذذا الطرف املتعاقد. ويعترب الإعالن كجز   الطلب ادلويل جيب أأن يتضمن أأيضًا اإ

 من تعيّ الطرف املتعاقد اذلي يطالب به، وجيب

 ادلويل، ، ويَعد عىل اس امترة رمسية منفصةل ترفق ابلطلبخشصيا ه املودعأأن يوقع "1"
 أأو يتضمنه الطلب ادلويل، "2"

 حسب ما يقتضيه ذذا الطرف املتعاقد.

ذا ورد يف الطلب ادلويل تعيّ منظمة متعاقدة، جاز أأن يتضمن الطلب ادلويل البياانت التالية أأيضا: )ز(  اإ

عالاًن يفيد بأأن  "1" املودع يطالب، بنا  عىل قانون تكل املنظمة املتعاقدة، بأأقدمية عالمة أأو أأكرث اإ
ذا اكن املودع يرغب يف املطالبة بذكل، مع ذكر  لهيا، اإ حدى ادلول الأعضا  يف تكل املنظمة أأو ابلنس بة اإ س بق تسجيلها يف اإ

لهيا والتارخي اذلي بدأأ فيه رساين التسجيل ادلوةل العضو أأو ادلول الأعضا  اليت مت ن تسجيل العالمة السابقة فهيا أأو اب لنس بة اإ
لت لها العالمة السابقة. وجيب أأن ترد تكل البياانت يف اس امترة رمسية  املعين ورمق التسجيل املعين والسلع واخلدمات اليت جُس نِ

 ترفق ابلطلب ادلويل؛
ذا اكن  وبيااًن بلغة معل اثنية ملكتب تكل املنظمة املتعاقدة، ابلإضافة اإىل "2" لغة الطلب ادلويل، اإ

 الثانية. قانون تكل املنظمة املتعاقدة يقتيض من املودع أأن يب ّن تكل اللغة

 10القاعدة 
 الرسوم املفروضة عىل الطلب ادلويل

 ]حتذف[ 

ل عن الطلب ادلويل   [الرسوم املس تحقة] (2) الرمس الأسايس أأو الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي أأو أأي حيص ن
لهيا يف البند  ذا اقتىض احلال، واحملدد قدرذا أأو املشار اإ من جدول الرسوم. وتسدد  2تشكيةل مهنا، وكذكل الرمس الإضايف اإ

 ذذ  الرسوم عن فرتة مدهتا عرش س نوات.

 ]حتذف[ 

 11القاعدة 
 تكل املتعلقة بتصنيف اخملالفات خالف

 السلع واخلدمات أأو بياهنا

 ]حتذف[ 

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل   )أأ(  ]اخملالفات اليت ينبغي للمودع أأن يصححها[ (2) اإ
لهيا يف الفقرات )خمالفات خالف تكل ا ، وجب عليه أأن يبلغها للمودع 13و 12( ويف القاعدتّ 6( و)4( و)3ملشار اإ

 وملكتب املنشأأ يف الوقت ذاته.
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جيوز للمودع أأن يصحح ذذ  اخملالفات خالل ثالثة أأشهر من تبليغها هل من جانب املكتب ادلويل.  )ب(
ذا مل تصحح أأي خمالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإ  ن الطلب ادلويل يعترب واإ بالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ

 مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته.

ذا اكنت الرسوم 2عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]اخملالفة اليت ينبغي للمودع أأو ملكتب املنشأأ أأن يصححها[ (3) (، اإ
قد دفعها مكتب املنشأأ للمكتب ادلويل، ورأأى املكتب الأخري أأن مبلغ الرسوم  10تسديدذا مبوجب القاعدة  الواجب

املدفوعة أأقل من املبلغ املطلوب تسديد ، وجب عليه أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته. وجيب أأن 
 .حيدد يف التبليغ مقدار املبلغ املتبقي الواجب تسديد 

جيوز ملكتب املنشأأ أأو للمودع أأن يسدد املبلغ املتبقي الواجب تسديد  خالل ثالثة أأشهر من اترخي  )ب(
ذا مل يدفع املبلغ املتبقي الواجب تسديد  خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب  تبليغ املكتب ادلويل عن اخملالفة. واإ

ن الطلب ادلويل يعترب مرتواكً، وعىل امل   كتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.ادلويل، فاإ

 يتعّ عىل املكتب ادلويل  )أأ(  ]اخملالفات اليت ينبغي ملكتب املنشأأ أأن يصححها[ (4)

ذا تب ّن هل أأن الطلب ادلويل ل يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة "1" ، أأو مل يقدم عىل 2 اإ
 ()أأ(،2)9وص علهيا يف القاعدة الاس امترة الرمسية املنص

لهيا يف  "2" ذا تب ّن هل أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفة واحدة أأو أأكرث من اخملالفات املشار اإ أأو اإ
 (،1)15القاعدة 

يداع طلب دويل، "3" ذا رأأى أأن الطلب ادلويل حيتوي عىل خمالفات تتعلق حبق املودع يف اإ  أأو اإ
ذا رأأى أأن الطلب ادلويل  "4" ليه يف أأو اإ عالن مكتب املنشأأ املشار اإ حيتوي عىل خمالفات تتعلق ابإ

 ()د(،5)9القاعدة 
 ]حتذف[ "5"
ذا تبّ هل أأن الطلب ادلويل مل يوقعه مكتب املنشأأ، "6"  أأو اإ
ذا تبّ هل أأن الطلب ادلويل ل يتضمن اترخي الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس أأو  "7" أأو اإ

 ذاته.  ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقترمقه، حسب احلال، أأن يبلغ ذكل

جيوز ملكتب املنشأأ أأن يصحح ذذ  اخملالفات خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل عهنا.  )ب(
ن الطلب ادلويل يعترب مرتواكً، وعىل  ذا مل تصحح أأي خمالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغ املكتب ادلويل عهنا، فاإ واإ

  أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.املكتب ادلويل

ذا اعُترب الطلب ادلويل مرتواكً، وفقًا لأحاكم الفقرات )  ]رد الرسوم[ (5) ()ب(، وجب 4( أأو )3()ب( أأو )2اإ
ىل الطرف اذلي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس  عىل املكتب ادلويل أأن يرد ن الرسوم املدفوعة عن ذذا الطلب اإ

ليه يف  ول الرسوم.من جد 1.1.2 البند الأسايس املشار اإ

ذا تسمل املكتب ادلويل طلبًا دوليًا، وفقًا لأحاكم املادة   )أأ(  []اخملالفات الأخرى املتعلقة بتعيّ طرف متعاقد (6) اإ
عالن 4)3 ( من الربوتوكول، خالل الشهرين التاليّ لتارخي تسمل ذذا الطلب ادلويل من جانب مكتب املنشأأ، ورأأى أأن اإ

ل أأنه مل يصحب ابلطلب أأو أأنه ل يس تويف املتطلبات ()ذ(5)9عىل اس تعامل العالمة مطلوب وفقًا لأحاكم القاعدة النية  ، اإ
 املطبقة يف ذذا الشأأن، وجب عليه أأن يبلغ ذكل عىل الفور للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته.
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عالن النية عىل اس تعامل العالمة قد تسلمه املك  )ب( ذا تسمل يعترب اإ تب ادلويل مصحواًب ابلطلب ادلويل، اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(.  املكتب ادلويل الإعالن الناقص أأو املصحح خالل همةل الشهرين املشار اإ

عالن النية  )ج( يعترب الطلب ادلويل أأنه ل حيتوي عىل تعيّ الطرف املتعاقد اذلي يقتيض أأن يصدر هل اإ
ذا مت لهيا يف الفقرة الفرعية )ب(. عىل اس تعامل العالمة، اإ  تسمل الإعالن الناقص أأو املصحح بعد انقضا  همةل الشهرين املشار اإ

وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للك من املودع ومكتب املنشأأ يف الوقت ذاته، ويرد ن رمس التعيّ اذلي س بق تسديد  
، 24تعاقد يف شلك تعيّ لحق بنا  عىل أأحاكم القاعدة عن ذذا الطرف املتعاقد، ويبّ أأنه جيوز تعيّ ذذا الطرف امل 

 رشط أأن يكون ذذا التعيّ مصحواًب ابلإعالن املطلوب.

ذا اكن الطلب ادلويل قد قدمه املودع للمكتب ادلويل مبارشة، أأو  ]الطلب ادلويل اذلي ل يعترب طلبًا دوليًا[ (7) اإ
ىل املرسل.1)6اعدة مل يكن مس توفيًا للرشط املطلوب بنا  عىل أأحاكم الق نه ل يعترب طلبًا دوليًا، وجيب رد ن  اإ  (، فاإ

 12القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة بتصنيف

 السلع واخلدمات

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن الرشوط احملددة يف القاعدة   )أأ(  ]اقرتاح التصنيف[ (1) " ليست 13()أأ("4)9اإ
سلع واخلدمات، ويبلغ اقرتاحه ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت مس توفاة، وجب عليه أأن يقرتح بنفسه تصنيف وُتميع ال 

 ذاته.

جيب أأن يبّ أأيضًا يف التبليغ عن الاقرتاح مبلغ الرسوم الواجب تسديدذا، عند الاقتضا ، بسبب  )ب(
 التصنيف والتجميع املقرتحّ.

تصنيف والتجميع املقرتحّ جيوز ملكتب املنشأأ أأن يبلغ رأأيه بشأأن ال   ]اختالف الرأأي بشأأن الاقرتاح[ (2)
 للمكتب ادلويل، خالل ثالثة أأشهر من اترخي تبليغه ابلقرتاح.

ذا مل يرسل مكتب املنشأأ أأي رأأي بشأأن التصنيف والتجميع املقرتحّ خالل شهرين من   ]التذكري ابلقرتاح[ (3) اإ
ليه يف الفقرة ) شعارًا يذكرذام 1اترخي الإبالغ املشار اإ ىل مكتب املنشأأ واملودع اإ ()أأ(، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل اإ

رسال ذذا الإشعار يف همةل الأشهر الثالث لهيا يف الفقرة )فيه ابلقرتاح. ول يؤثر اإ  (.2ة املشار اإ

ىل الرأأي املبلغ هل بنا  عىل الفقرة )  ]حسب الاقرتاح[ (4) ذا حسب املكتب ادلويل اقرتاحه، استنادًا اإ (، وجب 2اإ
 عليه أأن يبلغ ذكل للك من مكتب املنشأأ واملودع يف الوقت ذاته.

ل املكتب ادلويل اقرتاحه، استنادًا اإىل الرأأي املبلغ هل بنا  عىل الفقرة )  ]تعديل الاقرتاح[ (5) ذا عد ن (، وجب 2اإ
()ب(، 1عليه أأن يبلغ ذذا التعديل ملكتب املنشأأ، فضاًل عن أأي تغيري قد ينجم عن ذكل يف مبلغ الرسوم املوحض ن يف الفقرة )

 ويبلغ ذكل للمودع يف الوقت ذاته.

كيد الاقرتاح[ (6) ليه يف الفقرة )اإ   ]تأأ (، وجب عليه 2ذا أأك ند املكتب ادلويل اقرتاحه عىل الرمغ من الرأأي املشار اإ
 أأن يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.
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ذا مل يبلغ أأي رأأي للمكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]الرسوم[ (7) ليه يف الفقرة 2اإ ن املبلغ املشار اإ (، فاإ
ليه يف الفقرة )()ب( جيب 1) ل اعترب الطلب ادلويل مرتواكً، 1تسديد  خالل أأربعة أأشهر من اترخي الإبالغ املشار اإ ()أأ(، واإ

 ووجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.

ذا ُأبلغ رأأي للمكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( ليه 2اإ ن املبلغ املشار اإ ()ب( أأو 1يف الفقرة )(، فاإ
( عند الاقتضا  جيب تسديد  خالل ثالثة أأشهر من التارخي اذلي أأبلغ فيه املكتب ادلويل تعديل اقرتاحه أأو 5يف الفقرة )

ل اعترب الطلب ادلويل مرتواكً، ووجب عىل املكتب ادلويل أأن 6( أأو )5تأأكيد  بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) ( حسب احلال، واإ
 ملنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته.يبلغ ذكل ملكتب ا

ذا ُأبلغ رأأي للمكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) )ج( (، وحسب املكتب ادلويل اقرتاحه استنادًا اإىل 2اإ
ليه يف الفقرة )4ذذا الرأأي، ووفقًا لأحاكم الفقرة )  ()ب( ل يكون مس تحقًا.1(، فاإن املبلغ املشار اإ

ذا اعُترب الطلب   ]رد الرسوم[ (8) (، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يرد ن 7ادلويل مرتواكً وفقًا لأحاكم الفقرة )اإ
ليه يف ىل الطرف اذلي دفعها، بعد خصم مبلغ يعادل نصف الرمس الأسايس املشار اإ  البند الرسوم املسددة عن ذذا الطلب اإ

 من جدول الرسوم. 1.1.2

(8)
)اثنيا(

ملكتب ادلويل أأن يفحص الانقاص الوارد يف الطلب ادلويل، تطبيقاً عىل ا  ]حفص الإنقاص[ 
ىل )2()أأ( و)1) للفقرات ذا مل يس تطع املكتب ادلويل ُتميع السلع واخلدمات املذكورة يف 6( اإ (، مع ما يلزم من تبديل. واإ

نقاص مضن أأصناف التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املذكورة يف الطلب ادلويل املعين، كام ل وفقا للفقرات ) الإ ( 1ذو معد ن
ىل ) (، حسب احلال، وجب عليه أأن يصدر خمالفة. ويف حال عدم اس تدراك اخملالفة يف غضون ثالثة أأشهر من اترخي 6اإ

نقاص يعترب عىل أأنه ل حيتوي عىل السلع واخلدمات املعنية. ن الإ  الإخطار هبا، فاإ

للتصنيف والتجميع الذلين يراذام املكتب ادلويل  تسجل العالمة تبعاً   ]التصنيف املوحض ن يف التسجيل[ (9)
 حصيحّ، رشط استيفا  الطلب ادلويل للرشوط املطلوبة الأخرى.

 13القاعدة 
 اخملالفات املتعلقة ببيان السلع واخلدمات

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن بعض السلع واخلدمات مبينة يف   ]تبليغ املكتب ادلويل عن خمالفة ملكتب املنشأأ[ (1) اإ
الطلب ادلويل لأغراض التصنيف بلكمة غامضة للغاية، أأو غري قابةل للفهم أأو غري حصيحة من الناحية اللغوية، وجب عليه أأن 

لغا   يبلغ ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت ذاته. وجيوز للمكتب ادلويل أأن يقرتح يف التبليغ ذاته لكمة بديةل أأو يقرتح اإ
 اللكمة اخملالفة.

جيوز ملكتب املنشأأ أأن يقدم اقرتاحًا يس هتدف تصحيح اخملالفة خالل   )أأ(  ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ليه يف الفقرة )  (.1ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ املشار اإ

ذا مل يقدم أأي اقرتاح مقبول للمكتب ادلويل بغية  )ب( تصحيح اخملالفة يف املهةل املوحضة يف الفقرة الفرعية اإ
)أأ(، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يذكر يف التسجيل ادلويل اللكمة املتضمنة يف الطلب ادلويل، رشط أأن يكون مكتب 

للكمة املنشأأ قد حدد الصنف اذلي ينبغي أأن تصنف فيه ذذ  اللكمة. وجيب أأن حيتوي التسجيل ادلويل عىل بيان يفيد أأن ا
املذكورة، حسب رأأي املكتب ادلويل،  ي غامضة للغاية لأغراض التصنيف أأو غري مفهومة أأو غري حصيحة من الناحية 
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ذا مل حيدد مكتب املنشأأ أأي صنف، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يلغي ذذ  اللكمة تلقائيًا، ويبلغ  اللغوية، حسب احلال. واإ
 .ذاته ذكل ملكتب املنشأأ وللمودع يف الوقت

 الفصل الثالث
 التسجيل ادلويل

 14القاعدة 
 تسجيل العالمة يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن الطلب ادلويل يس تويف الرشوط املطلوبة،   ]تسجيل العالمة يف السجل ادلويل[ (1) اإ
ة املعينة، ويبلغ ذكل وجب عليه أأن يسجل العالمة يف السجل ادلويل، ويبلغ التسجيل ادلويل ملاكتب الأطراف املتعاقد

رسال الشهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل عرب مكتب  ملكتب املنشأأ، ويرسل شهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل. وجيب اإ
ذا رغب مكتب املنشأأ يف ذكل وأأخطر املكتب ادلويل برغبته.  املنشأأ اإ

 جيب أأن حيتوي التسجيل ادلويل عىل ما يأأيت:  ]حمتوايت التسجيل[ (2)

البياانت الواردة يف الطلب ادلويل، ابس تثنا  أأي مطالبة ابلأولوية بنا  عىل أأحاكم القاعدة  لك "1"
ذا اكن اترخي الإيداع السابق يس بق اترخي التسجيل ادلويل بأأكرث من س تة أأشهر،4()أأ("4)9  " اإ

 اترخي التسجيل ادلويل، "2"
 رمق التسجيل ادلويل، "3"
ذا اكن جيوز تصنيف العالمة وفق "4" ًا للتصنيف ادلويل للعنارص التصويرية، وما مل يش متل الطلب اإ

عالن يفيد أأن املودع يرغب يف أأن تعترب العالمة كعالمة ذات حروف معيارية، الرموز ذات الصةل هبذا  ادلويل عىل اإ
 التصنيف واليت حيددذا املكتب ادلويل،

 ]حتذف[ "5"
" بشأأن ادلوةل العضو أأو ادلول 1()ز("5)9البياانت املرفقة ابلطلب ادلويل وفقا للقاعدة  "6"

لهيا عالمة سابقة مطالٌب بأأقدميهتا والتارخي ا لت فهيا أأو ابلنس بة اإ ذلي بدأأ فيه رساين تسجيل تكل العالمة الأعضا  اليت جُس نِ
 السابقة ورمق التسجيل املعين.

 15القاعدة 
 اترخي التسجيل ادلويل

ذا اكن الطلب ادلويل اذلي تسلمه املكتب ادلويل ل حيتوي   ]اخملالفات املؤثرة يف اترخي التسجيل ادلويل[ (1) اإ
 عىل لك العنارص التالية:

ن وجد،بياانت تسمح ابلتعرف عىل  "1"  ذوية املودع، وتكون اكفية لالتصال به أأو بوكيهل، اإ
 الأطراف املتعاقدة املعينة، "2"
 صورة مس تنسخة عن العالمة، "3"
 بيان السلع واخلدمات اليت يطلب لها تسجيل العالمة، "4"
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ىل املكتب ادلويل ذا وصلت أ خر وجب أأن يؤرخ التسجيل ادلويل يف التارخي اذلي وصلت فيه أ خر العنارص الناقصة اإ . أأما اإ
لهيا  ىل املكتب ادلويل خالل همةل الشهرين املشار اإ ن التسجيل ادلويل 4)3يف املادة العنارص الناقصة اإ ( من الربوتوكول، فاإ

 .يؤرخ يف التارخي اذلي تسمل فيه مكتب املنشأأ الطلب ادلويل املعيب

يكون للتسجيل ادلويل، يف أأية حاةل أأخرى، التارخي احملدد وفقا   ]اترخي التسجيل ادلويل يف حالت أأخرى[ (2)
 ( من الربوتوكول.4)3للامدة 

 الفصل الرابع
 الوقائع اليت تطرأأ عىل الأطراف املتعاقدة

 ادلوليةوتؤثر يف التسجيالت 

 16القاعدة 
ماكنية الإخطار ابلرفض املؤقت  اإ

 ()ج( من الربوتوكول2)5عىل أأساس اعرتاض بنا  عىل املادة 

مع مراعاة   )أأ(  ]املعلومات املتعلقة ابلعرتاضات احملمتةل وهمةل الإخطار ابلرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض[ (1)
ذا 1)سادسا()9أأحاكم املادة  اتضح أأن همةل الاعرتاض عىل تسجيل دويل ورد فيه تعيّ طرف ()ب( من الربوتوكول، اإ

عالاًن مبوجب املادة  خطار املكتب 2)5متعاقد أأصدر اإ ()ب( و)ج(، امجلةل الأوىل، من الربوتوكول ستنقيض قبل أأن ميكن اإ
خطار املكتب ادلويل به يف غضون املهةل اليت مدهتا  شهرًا واملشار  18ادلويل بأأي رفض مؤقت عىل أأساس اعرتاض يتعّ اإ

لهيا يف املادة  ()ب(، وجب عىل مكتب ذذا الطرف املتعاقد أأن خيطر املكتب ادلويل برمق ذكل التسجيل ادلويل وامس 2)5اإ
 صاحب ذكل التسجيل.

لهيا يف الفقرة  )ب( ذا اكن اترخي بد  همةل الاعرتاض وانقضاهئا معروفّ وقت تبليغ املعلومات املشار اإ اإ
هنام الفرعية )أأ(، فاإن ذ ذا مل يكن ذذان التارخيان معروفّ بعد يف ذذا الوقت، فاإ ذين التارخيّ جيب بياهنام يف الإبالغ. أأما اإ

جيب أأن يبلغا للمكتب ادلويل فور أأن يصبحا معروفّ
1
. 

ليه يف تكل الفقرة الفرعية املكتب ادلويل،  )ج( ذا اكنت الفقرة الفرعية )أأ( منطبقة، وأأبلغ املكتب املشار اإ اإ
يداع الاعرتاضات تنقيض خالل الثالثّ  18انقضا  املهةل اليت مدهتا  قبل لهيا يف الفقرة الفرعية ذاهتا، أأن همةل اإ شهرًا واملشار اإ

خطار املكتب  يداع اعرتاضات خالل ذذ  الأايم الثالثّ، جاز اإ ماكنية اإ يومًا السابقة لنقضا  همةل الامثنية عرش شهرًا، واإ
يداع الاعرتاض.ادلويل برفض مؤقت يستند  ىل اعرتاض موَدع خالل ذذ  الأايم الثالثّ، خالل شهر من اترخي اإ  اإ

ن يف السجل ادلويل املعلومات اليت يتسلمها بنا  عىل   ]تدوين املعلومات ونقلها[ (2) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
 (، وينقلها اإىل صاحب التسجيل ادلويل.1الفقرة )

 17القاعدة 
 الرفض املؤقت

عالان يذكر الأس باب اليت يستند   )أأ(  الإخطار برفض مؤقت[] (1) خطار برفض مؤقت اإ جيوز أأن يشمل لك اإ
لهيا املكتب صاحب الإخطار لعتبار أأن من غري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتعاقد املعين )"الرفض املؤقت التلقايئ"(  اإ

                                         
1

ذا اكنت همةل الاعرتاض قابةل للمتديد. ابعامتد ذذا احلمك، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه جيوز للمكتب   أأن يبل نغ فقط اترخي بد  همةل الاعرتاض اإ
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عالان بأأن من غري املمكن منح امحلاية يف الطرف املتع اقد املعين لأن اعرتاضًا قد أأودع )"الرفض املؤقت عىل أأساس أأو اإ
 اعرتاض"( أأو الك الإعالنّ. 

جيب أأن يتعلق الإخطار برفض مؤقت بتسجيل دويل واحد، كام جيب أأن يكون مؤرخًا وموقعًا من  )ب(
 املكتب صاحب الإخطار.

 يأأيت: جيب أأن يتضمن الإخطار برفض مؤقت أأو يوحض ما  ]حمتوايت الإخطار[ (2)

 املكتب اذلي أأجرى الإخطار، "1"
رمق التسجيل ادلويل، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح بتحديد  "2"

 التسجيل ادلويل، مثل العنارص اللفظية يف العالمة أأو رمق الطلب الأسايس أأو التسجيل الأسايس،
 ]حتذف[ "3"
لهيا الرفض املؤقت، "4" ىل الأحاكم الأساس ية املعنية  لك الأس باب اليت يستند اإ مصحوبة ابلإشارة اإ

 من القانون،
لهيا الرفض املؤقت تشري اإىل عالمة اكنت حمل طلب أأو  "5" ذا اكنت الأس باب اليت يستند اإ اإ

يداع، واترخي الأولوية )عند  تسجيل يبدو أأنه اكن يف نزاع مع العالمة اليت  ي حمل التسجيل ادلويل، اترخي ورمق الإ
ن وجدا(، وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، وصورة مس تنسخة عن ذذ  الاقتضا ( ، واترخي التسجيل ورمقه )اإ

العالمة الأوىل، وكذكل قامئة بلك السلع واخلدمات أأو السلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق 
 ابللغة اليت حرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور،هبذ  العالمة الأوىل، علامً بأأنه جيوز حترير ذذ  القامئة 

لهيا الرفض املؤقت تتعلق بلك السلع واخلدمات، أأو بياان ابلسلع  "6" أأن الأس باب اليت يستند اإ
 واخلدمات اليت يتعلق هبا الرفض املؤقت أأو اليت ل يتعلق هبا،

لإعادة حفص الرفض املؤقت املهةل املتاحة يف حدود املعقول حسب ظروف احلال لتقدمي الامتس  "7"
ن أأمكن،  التلقايئ أأو الرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض أأو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض، حسب احلال، مع بيان، اإ
لهيا ذذا الالامتس لإعادة الفحص أأو الطعن أأو  ابلتارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة، وكذكل السلطة اليت ينبغي أأن يقدم اإ

عادة الفحص أأو الطعن عن طريق وكيل يكون هل عنوان يف أأرايض الرد، م ع بيان الالزتام عند الرضورة بتقدمي الامتس اإ
 الطرف املتعاقد اذلي نطق مكتبه ابلرفض.

ىل اعرتاض[( 3) ضافية بشأأن الإخطار برفض مؤقت يستند اإ ىل   ]متطلبات اإ ذا اكن رفض امحلاية املؤقت يستند اإ اإ
ىل اعرتا ( حفسب، بل 2ض وأأس باب أأخرى، فاإن الإخطار جيب أأل يس تويف الرشوط املطلوبة يف الفقرة )اعرتاض، أأو اإ

"، فاإن املكتب صاحب 5("2جيب أأن يبّ ذكل أأيضًا، فضاًل عن امس املعرتض وعنوانه. وعىل الرمغ من أأحاكم الفقرة )
لهيا الاعرتا ذا اكن الاعرتاض يستند اإىل عالمة اكنت حمل الإخطار جيب أأن يبلغ أأيضًا قامئة السلع واخلدمات اليت يستند اإ ض اإ

طلب أأو تسجيل، كام جيوز هل أأن يبلغ القامئة الاكمةل للسلع واخلدمات الواردة يف ذذا الطلب السابق أأو يف ذذا التسجيل 
 السابق، علامً بأأنه جيوز حترير ذاتّ القامئتّ ابللغة اليت حرر هبا الطلب السابق أأو التسجيل السابق.

رسال صور عن الإخطارات[ (4) ن الرفض املؤقت يف السجل ادلويل   ]التدوين؛ اإ عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
ىل املكتب ادلويل أأو اذلي اعترب أأنه  مصحواًب ابلبياانت الواردة يف الإخطار، ومع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار اإ

ذا أأخطر ذكل املكتب املكتب ()د(، وأأن يرسل 1)18أأرسل فيه بنا  عىل أأحاكم القاعدة  ىل مكتب املنشأأ، اإ صورة منه اإ
ىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته.  ادلويل برغبته يف تسمل تكل الصور، واإ

عادة الفحص[ (5) ماكنية اإ عالانت بشأأن اإ  ]حتذف[  )أأ(  ]اإ
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 ]حتذف[ )ب(

 ]حتذف[ )ج(

عالن وفقا لقانون الطرف املتعاقد جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام مبا  )د( ييل يف اإ
 املذكور:

عادة حفص دلى املكتب املذكور،  "1" خطار املكتب ادلويل به ذو موضع اإ أأن أأي رفض مؤقت مت اإ
عادة الفحص أأو مل  يطلهبا، سوا  اكن صاحب التسجيل ادلويل قد طلب اإ

ع "2" عادة حفص موضع اإ ادة حفص أأخرى أأو طعن أأمام وأأن من اجلائز أأن يكون القرار املتخذ بشأأن اإ
 املكتب.

ويف حال تطبيق ذذا الإعالن ومل يكن املكتب قادرا عىل تبليغ القرار املذكور مبارشة لصاحب التسجيل ادلويل املعين، جيب 
ليه يف القاعدة  ىل املكتب ادلويل فور اختاذ القرار املذكور3( أأو )2)اثلثا()18عىل املكتب أأن يرسل البيان املشار اإ ، حىت ( اإ

رسال أأي قرار أ خر  ذا مل تكن لك الإجرا ات اليت تبارش دلى املكتب املذكور فامي يتعلق حبامية العالمة قد متت. وجيب اإ اإ
ىل املكتب ادلويل وفقا للقاعدة   (.4)اثلثا()18يؤثر يف حامية العالمة اإ

عالن بأأن قانون  )ذ( الطرف املتعاقد املذكور يقيض جيوز ملكتب الطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام يف اإ
خطار املكتب ادلويل به قابال لإعادة الفحص أأمام املكتب املذكور. ويف حال تطبيق  بأأل ن يكون أأي رفض مؤقت تلقايئ مت اإ
خطار تلقايئ برفض مؤقت من جانب املكتب املذكور كام لو اكن يشمل بياان وفقا للقاعدة  ذكل الإعالن، يعترب لك اإ

 (.3أأو ) "2("2)اثلثا()18

 ]حتذف[ (6)

 18القاعدة 
خطارات الرفض املؤقت اخملالفة للأصول  اإ

خطارا برفض مؤقت بل نغه مكتب طرف متعاقد معّ  )أأ(  [بنود عامة ] (1)  ل جيوز للمكتب ادلويل أأن يعترب اإ
خطار من ذكل  القبيل مبثابة اإ

ذا  "1" مل يتضمن أأي رمق لتسجيل دويل، ما مل تسمح بعض البياانت الأخرى الواردة يف الإخطار اإ
 بتحديد التسجيل ادلويل،
ذا مل يوحض أأي سبب للرفض، "2"  أأو اإ
ذا أأرسل يف وقت متأأخر اإىل املكتب ادلويل، أأي بعد انقضا  "3" املهةل املطبقة بنا  عىل  ىأأو اإ

" من الربوتوكول رشط مراعاة أأحاكم املادة 2()ب( أأو )ج("2)5بنا  عىل أأحاكم املادة ()أأ( أأو 2)5أأحاكم املادة 
اترخي تدوين التسجيل ادلويل أأو تدوين التعيّ الالحق للتسجيل  واليت تبدأأ من ،()ب( من الربوتوكول1)سادسا()9

 ل ادلويل أأو ابلتعيّ الالحق.ادلويل، علامً بأأن ذذا التارخي ذو التارخي ذاته اذلي أأرسل فيه الإخطار ابلتسجي

ذا اكنت أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ( منطبقة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل مع ذكل صورة عن  )ب( اإ
الإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل، ويبلغ يف الوقت ذاته صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي أأرسل الإخطار 

 ر اكإخطار ابلرفض، ويوحض أأس باب ذكل.ابلرفض املؤقت أأنه ل يعترب ذذا الإخطا
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ذا مل يكن الإخطار  )ج(  اإ

أأو الرشط املطلوب  2 موقعًا ابمس املكتب اذلي بل نغه، أأو يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة "1"
 (،2)6يف القاعدة 

ة أأو حيتوي عند الاقتضا  عىل أأية بياانت تفصيلية عن العالمة اليت يبدو أأهنا تتنازع مع العالم "2"
 ((،3" و)5("2)17اليت  ي حمل التسجيل ادلويل )القاعدة 

 "،6("2)17أأو يس تويف رشوط القاعدة  "3"
 "،7("2)17أأو يس تويف رشوط القاعدة  "4"
 ]حتذف[ "5"
أأو حيتوي عند الاقتضا  عىل امس وعنوان املعرتض أأو عىل بيان السلع واخلدمات اليت يستند  "6"
لهيا الاعرتاض )القاعدة   ((،3)17اإ

ل يف حال تطبيق الفقرة الفرعية  ن الرفض املؤقت يف السجل ادلويل ابلرمغ من ذكل، اإ وجب عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
خطار مصحح خالل شهرين من اترخي ادلعوة اإىل ذكل،  رسال اإ ىل اإ )د(. وعليه أأن يدعو املكتب اذلي بلغ الرفض املؤقت اإ

ىل املكتبويرسل اإىل صاحب التسجيل ادلويل صورًا   املعين. عن الإخطار اخملالف للأصول، وعن ادلعوة املرسةل اإ

ذا مل يكن الإخطار يس تويف رشوط القاعدة  )د( ن الرفض املؤقت يف السجل ادلويل. 7("2)17اإ "، ل يدو ن
نه يعترب، لأغراض  لهيا يف الفقرة الفرعية )ج(، فاإ خطار مصحح خالل املهةل املشار اإ ذا ُأرسل اإ  من 5املادة ومع ذكل، اإ

ذا مل يصحح الربوتوكول ىل املكتب ادلويل يف التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار اخملالف للأصول. أأما اإ ، كام لو اكن قد أأرسل اإ
خطارًا برفض مؤقت. ويف ذذ  احلاةل الأخرية، عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ يف الوقت  نه ل يعترب اإ الإخطار يف ذذ  املهةل، فاإ

خطارًا برفض مؤقت، ويبّ ذاته لص احب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أأرسل الإخطار أأنه ل يعترب ذذا الإخطار اإ
 أأس باب ذكل.

جيب أأن تب ّن يف لك اإخطار مصحح همةل جديدة تكون معقوةل حسب ظروف احلال لتقدمي الامتس  )ذ(
أأو الطعن فيه ولتقدمي رد عىل الاعرتاض،  لإعادة حفص الرفض املؤقت التلقايئ أأو الرفض املؤقت عىل أأساس اعرتاض

ذا اكن القانون املطبق يسمح بذكل. ن أأمكن، اإ  حسب احلال، مع بيان ابلتارخي اذلي تنقيض فيه املهةل املذكورة اإ

خطار مصحح اإىل صاحب التسجيل ادلويل. )و(  جيب عىل املكتب ادلويل أأن يرسل صورة عن أأي اإ

خطار ابلرفض املؤقت بنا  عىل أأحاكم املادة ]   ]حتذف[  )أأ(  [()ج( من الربوتوكول2)5اإ

ذا متت مراعاة املهةل اليت جيب قبل انقضاهئا أأن يكون مكتب 1تطبق أأحاكم الفقرة ) )ب( ()أأ( ملعرفة ما اإ
لهيا يف املادة الطرف املتعاقد  ذا قدمت 1()ج("2)5املعين قد قدم للمكتب ادلويل املعلومات املشار اإ " من الربوتوكول. واإ

هنا تعترب كام لو اكنت مل تقدم، وعىل املكتب ادلويل أأن يبل نغ ذكل للمكتب املعين.  ذذ  املعلومات بعد انقضا  ذذ  املهةل، فاإ

ذا أأجري الإخطار برفض مؤقت عىل أأساس اع )ج( " من 2()ج("2)5رتاض بنا  عىل أأحاكم املادة اإ
خطارًا برفض مؤقت. ويف 1()ج("2)5الربوتوكول دون استيفا  رشوط املادة  " من الربوتوكول، فاإن ذذا الإخطار ل يعترب اإ

ذذ  احلاةل، عىل املكتب ادلويل أأن يرسل ابلرمغ من ذكل صورة عن الإخطار اإىل صاحب التسجيل ادلويل، ويبلغ يف 
خطارًا برفض مؤقت، الوق ت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي أأرسل الإخطار أأنه ل يعترب ذذا الإخطار اإ

 ويبّ أأس باب ذكل.
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 )اثنيا(18القاعدة 
 الوضع املؤقت للعالمة يف طرف متعاقد مع ّن 

جيوز للمكتب اذلي   )أأ(  ]الفحص التلقايئ مس تمكل لكن الاعرتاض أأو املالحظات من الغري ل تزال ممكنة[ (1)
خطار ابلرفض املؤقت، يف حدود املهةل املطبقة بنا  عىل  ()أأ( أأو )ب( من الربوتوكول، أأن يرسل اإىل 2)5املادة مل يبل نغ أأي اإ

كن حامية العالمة ل املكتب ادلويل بياان يفيد بأأن الفحص اذلي أأجرا  املكتب تلقائيا قد اس تمكل وأأنه مل جيد أأس بااب للرفض ول
يداع تكل الاعرتاضات أأو املالحظات تزال موضع اعرتاض أأو مالحظات من الغري، مع بيان املهةل اليت جيوز فهيا اإ

2
. 

ىل املكتب ادلويل بياان يفيد بأأن الفحص  )ب( خطارا ابلرفض املؤقت أأن يرسل اإ جيوز للمكتب اذلي بل نغ اإ
ة العالمة ل تزال موضع اعرتاض أأو مالحظات من الغري، مع بيان املهةل اليت جيوز اذلي أأجرا  تلقائيا قد اس تمكل ولكن حامي

يداع تكل الاعرتاضات أأو املالحظات.  فهيا اإ

ن أأي بيان  (2) بالغ صاحب التسجيل ادلويل ونقل النسخ[  عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن ]التدوين واإ
كل لصاحب التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد بل نِغ، أأو من يس تلمه بنا  عىل ذذ  القاعدة يف السجل ادلويل، ويبلغ ذ

دة، فعليه أأن ينقل نسخة عن تكل الوثيقة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.  املمكن نسخه، يف شلك وثيقة حمد ن

 )اثلثا(18القاعدة 
 البت ن الهنايئ يف وضع العالمة يف طرف متعاقد مع ّن 

خطار ابلرفض املؤقت[]بيان مبنح امحلاية يف حال عدم  (1) 3تبليغ أأي اإ
يف حال اكنت لك الإجرا ات أأمام املكتب   

()أأ( أأو )ب( أأو )ج( من الربوتوكول، ومل يكن للمكتب أأي 2)5املادة قد اس تمكلت، قبل انقضا  املهةل املطبقة بنا  عىل 
نه يتعّ عىل ذكل املكتب أأن يرسل  اإىل املكتب ادلويل، يف أأقرب وقت ممكن وقبل انقضا  تكل سبب لرفض امحلاية، فاإ

املهةل، بياان مبنح امحلاية للعالمة موضع التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املعين
4
. 

(، يتعّ عىل املكتب اذلي يبل نغ 3ما مل يرسل بياان بنا  عىل الفقرة )  ]بيان مبنح امحلاية عقب الرفض املؤقت[ (2)
خطارا ابلرفض  ىل املكتب ادلويل أأحد اإ املؤقت، فور أأن تُس تمكل لك الإجرا ات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة، أأن يرسل اإ
 البيانّ التاليّ:

بياان مفاد  أأن الرفض املؤقت قد حُسب وأأن امحلاية قد ُمنحت للعالمة يف الطرف املتعاقد  "1"
 ا امحلاية،املعين ابلنس بة اإىل مجيع السلع واخلدمات اليت ُطلبت له

د السلع واخلدمات اليت ُمنحت لها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين. "2"  أأو بياان حيد ن

                                         
2

ته مجعية احتاد مدريد:   بيان تفسريي أأقر ن

 )اثنيا( اإل عىل الأطراف املتعاقدة اليت ينص ترشيعها عىل تكل املالحظات".18"ل تطب نق الإشارات اإىل مالحظات الغري يف القاعدة 
3

(، فاإن منح امحلاية س يخضع دلفع القسط 3)34( من ذذ  القاعدة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه يف حال تطبيق القاعدة 2( و)1)ابعامتد الفقرتّ  

 الثاين من الرمس.
4

اية س يخضع دلفع القسط (، فاإن منح امحل3)34( من ذذ  القاعدة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدريد أأنه يف حال تطبيق القاعدة 2( و)1ابعامتد الفقرتّ ) 

 الثاين من الرمس.
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كيد الرفض املؤقت اللكي[ (3) خطارا ابلرفض   ]تأأ ىل املكتب ادلويل اإ يتعّ عىل املكتب اذلي يكون قد أأرسل اإ
ر تأأكيد رفض  املؤقت اللكي، فور أأن تُس تمكل لك الإجرا ات دليه فامي يتعلق حبامية العالمة وبعد أأن يكون املكتب قد قر ن

ىل املكتب ادلويل بياان يفيد  ذكل. حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املعين ابلنس بة اإىل مجيع السلع واخلدمات، أأن يرسل اإ

خطار ابلرفض املؤقت مضن املهةل املنطبقة بنا  عىل املادة   ]قرار جديد[ (4) رسال اإ من  (2)5يف حال عدم اإ
رسال بيان بنا  عىل  الربوتوكول، أأو يف حال اكن للقرار اجلديد املُتخذ من قبل املكتب أأو الإدارة أأثر يف حامية العالمة بعد اإ

، أأن 19(، يتع ّن عىل املكتب، يف حدود علمه بذكل القرار ودون الإخالل ابلقاعدة 3الفقرة )( أأو 2( أأو الفقرة )1الفقرة )
ىل املكتب ادلويل بياان أ خر يب ّن فيه وضع العالمة و، حسب الاقتضا ، السلع واخلدمات اليت من أأجلها حُتمى  يرسل اإ

العالمة يف الطرف املتعاقد املعين
5
. 

ن أأي بيان يس تلمه بنا    جيل ادلويل ونقل النسخ[]التدوين واإبالغ صاحب التس  (5) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
عىل ذذ  القاعدة يف السجل ادلويل، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل؛ ويف حال اكن البيان قد بل نِغ، أأو من املمكن 

دة، فعليه أأن ينقل نسخة عن تكل الوثيقة اإىل صاحب التسجيل   ادلويل.نسخه، يف شلك وثيقة حمد ن

 19القاعدة 
 الإبطال دلى أأطراف متعاقدة معي ننة

ذا ُأبطلت ال اثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف أأرايض طرف متعاقد معّ،   ]مضمون الإخطار ابلإبطال[ (1) اإ
طعن، وجب عىل مكتب الطرف  ( من الربوتوكول، ومل يَعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل6)5املادة بنا  عىل أأحاكم 

املتعاقد اذلي نطقت سلطته اخملتصة ابلإبطال أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل، وجيب أأن يتضمن الإخطار أأو يبّ فيه ما 
 ييل:

 السلطة اليت نطقت ابلإبطال، "1"
 أأن الإبطال ل جيوز أأن يكون حمل طعن، "2"
 رمق التسجيل ادلويل، "3"
 ويل،امس صاحب التسجيل ادل "4"
ذا مل يتعلق الإبطال بلك السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت مشلها النطق ابلإبطال أأو  "5" اإ

 تكل اليت مل يشملها النطق ابلإبطال،
ن أأمكن. "6"  اترخي النطق ابلإبطال، وكذكل اترخي نفاذ  اإ

ن عىل   )أأ(  ]تدوين الإبطال واإبالغه لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب املعين[ (2) املكتب ادلويل أأن يدو ن
الإبطال يف السجل ادلويل، مصحواًب ابلبياانت الواردة يف الإخطار ابلإبطال، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل. وعىل 
ذا طلب  خطار الإبطال التارخي اذلي مت فيه تدوين الإبطال يف السجل ادلويل اإ املكتب ادلويل أأن يبلغ املكتب اذلي بل نغ اإ

 صول عىل تكل املعلومة.ذكل املكتب احل

                                         
5

ته مجعية احتاد مدريد:   بيان تفسريي أأقر ن

( اإىل قرار جديد يؤثر يف حامية العالمة تشمل أأيضا احلاةل اليت يتخذ فهيا املكتب ذكل القرار اجلديد، يف حال 4)اثلثا()18"الإشارة يف القاعدة 

 قد أأفاد بأأن الإجرا ات املبارشة أأمامه قد اس تمكلت."الرفض اللكي مثال، ابلرمغ من أأن يكون املكتب 
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خطارا ابستيفا  املتطلبات  )ب( ويتعّ تدوين الإبطال اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل اإ
 املطبقة.

 20القاعدة 
 تقييد حق صاحب التسجيل ادلويل

 يف الترصف فيه

ليه صاحب   )أأ(  ]تبليغ املعلومات[ (1) جيوز لصاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
التسجيل ادلويل أأن يبلغ املكتب ادلويل أأن حق صاحب التسجيل ادلويل يف الترصف ابلتسجيل ادلويل قد مت تقييد  ويبّ 

 الاقتضا . الأطراف املتعاقدة املعنية عند

ّ أأن يبلغ املكتب ادلويل أأن حق صاحب التسجيل ادلويل يف جيوز ملكتب أأي طرف متعاقد مع )ب(
ن يف أأرايض ذذا الطرف املتعاقد. ِ  الترصف يف تسجيهل قد دو ن

جيب أأن تكون املعلومات املقدمة وفقا للفقرة الفرعية )أأ( أأو )ب( عبارة عن ملخص للوقائع الرئيس ية  )ج(
 املتعلقة ابلتقييد.

ذا ُأبلغ املكتب ادلويل وفقًا لأحاكم الفقرة )  لكيًا[]حسب التقييد جزئيًا أأو  (2) ( أأن حق صاحب التسجيل 1اإ
ن، وجب عىل مكتب الطرف املتعاقد اذلي أأبلغ عن ذكل أأن يبلغ للمكتب ادلويل أأيضًا  ادلويل يف الترصف يف تسجيهل مدو ن

 التقييد. لك حسب جزيئ أأو لكي لهذا

ن يف السجل ادلويل املعلومات املبلغة هل بنا  عىل أأحاكم الفقرتّ عىل املكتب ادلويل أأن   )أأ(  ]التدوين[ (3) يدو ن
(، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل ومكتب الطرف املتعاقد لصاح التسجيل ادلويل وملاكتب الأطراف 2( و)1)

 املتعاقدة املعينة املعنية.

( اعتبارا من التارخي اذلي يتسلمها 2( و)1يتعّ تدوين املعلومات املبلغة بنا  عىل أأحاكم الفقرتّ ) )ب(
 فيه املكتب ادلويل، رشيطة أأن يس تويف التبليُغ املتطلبات املطبقة.

 )اثنيا(20القاعدة 
 الرتاخيص

ىل املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية   )أأ(  ]الامتس لتدوين ترخيص[ (1) جيب تقدمي الامتس لتدوين ترخيص اإ
م الالامت ليه صاحب التسجيل املعنية وجيب أأن يقد نِ س صاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

ذا اكن املكتب يقبل تقدمي ذكل الالامتس.  ادلويل أأو مكتب طرف متعاقد يشمهل الرتخيص املمنوح اإ

 جيب أأن يب ّن يف الالامتس ما ييل: )ب(

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  "1"
 ويل،امس صاحب التسجيل ادل "2"
 امس املرخص هل وعنوانه، وفقا للتعلاميت الإدارية، "3"
 الأطراف املتعاقدة املعينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح، "4"
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أأن الرتخيص ممنوح ابلنس بة اإىل لك السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل أأو أأن السلع  "5"
 ناس بة من التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات.واخلدمات املشموةل ابلرتخيص املمنوح مجمعة يف الأصناف امل 

 جيوز أأن يب ّن يف الالامتس ما ييل أأيضا: )ج(

ذا اكن املرخص هل خشصًا طبيعيًا، ادلوةل اليت يكون املرخص هل من "1"  مواطنهيا،  اإ
قلميية  "2" ذا اكن املرخص هل خشصًا معنواًي، الطبيعة القانونية ذلكل الكيان وادلوةل وأأية وحدة اإ يف اإ

 قانوهنا، تكل ادلوةل اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الكيان بنا  عىل
 أأن الرتخيص يتعلق جبز  من أأرايض الطرف املتعاقد املع ّن فقط، "3"
ذا اكن للمرخص وكيل، امس الوكيل وعنوانه، وفقا للتعلاميت الإدارية، "4"  اإ
ن اكن كذكل "5"  6،أأن الرتخيص ترخيص اس تئثاري أأو ترخيص حرصي، اإ
 مدة الرتخيص عند الاقتضا . "6"

 جيب أأن يوقع الالامتس صاحب التسجيل ادلويل واملكتب املقدم عرب . )د(

ذا مل يكن الامتس تدوين الرتخيص يس تويف رشوط الفقرة )  )أأ(  ]الالامتس اخملالف للأصول[ (2) ()أأ( و)ب( 1اإ
ن وجد.  و)د(، وجب عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم الالامتس اإ

قدام املكتب ادلويل عىل الإخطار هبا، وج )ب( ذا مل تس تدرك اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي اإ ب اإ
اعتبار الالامتس مرتواك وعىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل ويف الوقت ذاته صاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي قدم 
لهيا  ىل الطرف اذلي دفعها بعد خصم مبلغ يساوي نصف الرسوم املعنية املشار اإ ن وجد وأأن يرد ن أأية رسوم مدفوعة اإ الالامتس اإ

 من جدول الرسوم. 7يف البند 

ذا اكن الالامتس يس تويف رشوط الفقرة )  )أأ(  وين الرتخيص والإخطار به[]تد (3) ()أأ( و)ب( و)د(، وجب 1اإ
ن الرتخيص يف السجل ادلويل مع املعلومات الواردة يف الالامتس وأأن خيطر بذكل ماكتب  عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن

يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل واملكتب اذلي الأطراف املتعاقدة املعينة املشموةل ابلرتخيص املمنوح ويبلغ ذكل و
ن وجد.  قدم الالامتس اإ

ويتعّ تدوين الرتخيص اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف املتطلبات  )ب(
 املطبقة.

5لقاعدة عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية )ب(، يف حال تدوين مواصةل الإجرا ات مبوجب ا )ج(
)اثنيا(

 ،
 (.)ب(.2يُدون الرتخيص يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضا  املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف الفقرة )

لغاؤ [ (4) ( عىل لك الامتس لتعديل تدوين ترخيص 3( اإىل )1تطبق الفقرات من ) ]تعديل تدوين الرتخيص أأو اإ
لغائه مع ما يلزم من تبديل.  أأو اإ

                                         
6

 بيان تفسريي أأقرته مجعية احتاد مدريد: 

ذا مل يكن الامتس  " بأأن الرتخيص اس تئثاري أأو حرصي، جاز اعتبار 5()ج("1)اثنيا()20الرتخيص يشمل البيان املنصوص عليه يف القاعدة  تدوين"اإ

 الرتخيص غري اس تئثاري."



MM/A/52/2 
Annex 
26 
 

عال (5) جيوز ملكتب طرف متعاقد معّ أأخطر  املكتب ادلويل بتدوين ترخيص   )أأ(  ن انعدام أأثر الرتخيص[]اإ
 بشأأن ذكل الطرف املتعاقد أأن يعلن أأن ذكل التدوين ل يرتتب عليه أأي أأثر يف الطرف املتعاقد املذكور.

ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( ما ييل: )ب(  جيب أأن يب ّن يف الإعالن املشار اإ

 الأس باب النافية لأي أأثر لتدوين الرتخيص، "1"
ذا مل يكن الإعالن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الرتخيص، السلع واخلدمات اليت  "2" اإ

 ميسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل ميسها الإعالن،
 الأحاكم الأساس ية املعنية من القانون، "3"
 الفحص أأو الطعن أأو ليس قابال ذلكل. أأن ذكل الإعالن قابل لإعادة "4"

ىل املكتب ادلويل قبل انقضا   )ج( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رسال الإعالن املشار اإ شهرا من  18جيب اإ
ليه يف الفقرة ) ىل املكتب املعين.3التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار املشار اإ  ( اإ

ن يف السجل ادلويل )د( عالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( وأأن  جيب عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن أأي اإ
خيطر بذكل اجلهة اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص )أأي صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب(. ويتعّ تدوين الإعالن 

 اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل تبليغا يس تويف املتطلبات املطبقة.

خطار املكتب ادلويل  )ذ( عالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية )ج(، وعىل جيب اإ بأأي قرار هنايئ يتعلق ابإ
ن ذكل القرار يف السجل ادلويل وخيطر به اجلهة اليت قدمت الامتس تدوين الرتخيص )أأي صاحب  املكتب ادلويل أأن يدو ن

 التسجيل ادلويل أأو املكتب(.

عالن أأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي (6) جيوز ملكتب   )أأ(  أأثر يف طرف متعاقد[ ]اإ
الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل تدوين تراخيص العالمات التجارية أأن خيطر املدير العام بأأن تدوين الرتاخيص يف 

 السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي أأثر يف ذكل الطرف املتعاقد.

تدوين تراخيص العالمات التجارية أأن خيطر جيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل  )ب(
املكتب ادلويل بأأن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ل يرتتب عليه أأي أأثر يف ذكل الطرف املتعاقد، وذكل قبل التارخي 

كول. وجيوز حسب ذكل لربوتواب اذلي تصبح فيه ذذ  القاعدة انفذة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد املذكور ملزتما
الإخطار يف أأي وقت.

7
 

                                         
7

 أأقرته مجعية احتاد مدريد:بيان تفسريي  

تراخيص العالمات  تدوين( حاةل الإخطار اذلي يوّجه الطرف املتعاقد اذلي ل ينص قانونه عىل 6)اثنيا()20"تتناول الفقرة الفرعية )أأ( من القاعدة 

 تدوينرف املتعاقد اذلي ينص قانونه عىل التجارية، وجيوز توجيه ذكل الإخطار يف أأي وقت. أأما الفقرة )ب(، فتتناول حاةل الإخطار اذلي يوّجه الط

الرتخيص يف السجل ادلويل. ول جيوز توجيه ذذا الإعالن الأخري  تدوينتراخيص العالمات التجارية ولكنه غري قادر يف الوقت الراذن عىل اإعامل أأثر 

ل قبل أأن تصبح ذذ  القاعدة انفذة أأو قبل أأن يصبح الطرف امل   تعاقد ملزتما ابلتفاق أأو الربوتوكول."اذلي جيوز حسبه يف أأي وقت اإ
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 21القاعدة 
 الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقلميي

 بتسجيل دويل

ذا أأخذ مكتب طرف متعاقد معّ علامً يف جسهل، وفقًا لأحاكم   ]الإخطار[ (1) ( من الربوتوكول، 2)اثنيا()4املادة اإ
ثر الامتس قدمه صاحب  قلميي بتسجيل دويل، اإ التسجيل ادلويل مبارشة لهذا املكتب، بأأنه اس تعيض عن تسجيل وطين أأو اإ

 وجب عىل املكتب املذكور أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يبّ يف ذذا الإخطار ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
حدى السلع واخلدمات أأو "2" ذا مل يتعلق الاستبدال سوى ابإ البعض مهنا الوارد ذكرذا يف  اإ

 التسجيل ادلويل، ذذ  السلع واخلدمات،
اترخي الإيداع ورمقه واترخي التسجيل ورمقه، وعند الاقتضا  اترخي أأولوية التسجيل الوطين أأو  "3"

 الإقلميي اذلي اس تعيض عنه ابلتسجيل ادلويل.

وجب ذكل التسجيل الوطين أأو الإقلميي، يف شلك جيوز أأن يش متل الإخطار عىل معلومات عن أأية حقوق أأخرى مكتس بة مب
 مت نفق عليه بّ املكتب ادلويل واملكتب املعين.

ن يف السجل ادلويل البياانت املبلغة هل بنا  عىل أأحاكم الفقرة   )أأ(  ]التدوين[ (2) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
 (، ويبلغها لصاحب التسجيل ادلويل.1)

( اعتبارا من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 1املبلنغة بنا  عىل أأحاكم الفقرة )يتعّ تدوين البياانت  )ب(
خطارا يس تويف املتطلبات املطبقة.  ادلويل اإ

 )اثنيا(21القاعدة 
قدمية  وقائع أأخرى بشأأن املطالبة ابلأ

قدمية[ (1) ىل تعيّ   ]الرفض الهنايئ للمطالبة ابلأ ل ادلويل تدوين مطالبة ابلأقدمية ابلنس بة اإ ذا ورد يف السج ن اإ
خطار املكتب ادلويل بأأي قرار هنايئ برفض صالحية تكل املطالبة لكيًا أأو  منظمة متعاقدة، وجب عىل مكتب تكل املنظمة اإ

 جزئيًا.

قدمية بعد التسجيل ادلويل[ (2) ه صاحب تسجيل دويل و   ]املطالبة ابلأ ذا وج ن رد فيه تعيّ منظمة متعاقدة، اإ
حدى  ىل مكتب تكل املنظمة املتعاقدة، بنا  عىل قانون تكل املنظمة، مطالبة بأأقدمية عالمة سابقة أأو أأكرث مسجةل يف اإ اإ
ذا قبل تكل املطالبة، أأن خيطر املكتب ادلويل  لهيا، وجب عىل املكتب املعين، اإ ادلول الأعضا  يف تكل املنظمة أأو ابلنس بة اإ

 ها وأأن يب ّن ما ييل يف الإخطار:بقبول 

 رمق التسجيل ادلويل املعين،  "1"
لهيا، مع  "2" ادلوةل العضو أأو ادلول الأعضا  اليت مت ن تسجيل العالمة السابقة فهيا أأو ابلنس بة اإ

 التارخي اذلي بدأأ فيه رساين تكل العالمة السابقة ورمق التسجيل املعين.

قدمية[ ]قرارات أأخرى تؤثر يف املطالبة (3) جيب عىل مكتب املنظمة املتعاقدة أأن خيطر املكتب ادلويل بأأي   ابلأ
 قرار هنايئ أ خر، مبا يف ذكل السحب والشطب، مم نا يؤثر يف مطالبة ابلأقدمية مت ن تدويهنا يف السجل ادلويل.



MM/A/52/2 
Annex 
28 
 

ل ادلويل  ]تدوين املعلومات يف السجل ادلويل[ (4) ن يف السج ن املعلومات  جيب عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
 (.3) ( اإىل1الواردة يف الإخطارات املوّجة بنا  عىل الفقرات من )

 22القاعدة 
 وقف أ اثر الطلب الأسايس

 والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس

ذا انطبقت   )أأ(  ]الإخطار بوقف أ اثر الطلب الأسايس والتسجيل املرتتب عليه أأو التسجيل الأسايس[ (1) اإ
 ، وجب عىل مكتب املنشأأ أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل، ويبّ ما ييل:( من الربوتوكول4( و)3)6املادة أأحاكم 

 رمق التسجيل ادلويل، "1"
 امس صاحب التسجيل ادلويل، "2"
، أأو الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف الطلب الوقائع والقرارات اليت تؤثر يف التسجيل الأسايس "3"

ذا اكن التسجيل ادلويل املعين يستند اإىل طلب أأسايس مل يرتتب عليه أأي تسجيل، أأو الوقائع والقرارات اليت تؤثر  الأسايس اإ
ذا اكن ذكل التسجيل يستند اإىل طلب أأسايس ترتب عليه تسجيل، فضاًل عن التارخي اذلي تبد أأ فيه يف التسجيل ادلويل اإ

 أ اثر ذذ  الوقائع والقرارات،
ىل بعض السلع  "4" ل ابلنس بة اإ ذا اكنت ذذ  الوقائع والقرارات ل تؤثر يف التسجيل ادلويل اإ اإ

 واخلدمات، السلع واخلدمات اليت تؤثر فهيا ذذ  الوقائع والقرارات أأو تكل اليت ل تؤثر فهيا ذذ  الوقائع والقرارات.

ليه يف البند "  جرا  مشار اإ ذا بدأأ أأي اإ ( من الربوتوكول قبل انقضا  3)6" من املادة 3" أأو "2" أأو "1اإ
ليه يف امجلةل الثانية من فرتة مدهتا مخس س نوات، دون أأن ينجم عن ذكل قبل انقضا  الفرتة املذكورة  أأي قرار هنايئ مشار اإ

لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة 3)6املادة  ( من الربوتوكول، وجب عىل 3)6( من الربوتوكول، أأو أأي حسب أأو ختل نٍ مشار اإ
ذا اكن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل يف أأرسع وقت مم  كن قبل انقضا  الفرتة املذكورة.مكتب املنشأأ اإ

لهيا يف الفقرة الفرعية )ب( اإىل بعدما تفيض  )ج( ليه يف امجلةل الإجرا ات املشار اإ القرار الهنايئ املشار اإ
لهيام يف امجلةل الثالثة من املادة  ( من الربوتوكول، أأو اإىل3)6الثانية من املادة  ( من 3)6السحب أأو التخيل املشار اإ

ذا اكن عىل عمل بذكل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل عىل الفور، ويقدم البياانت  الربوتوكول، يتعّ عىل مكتب املنشأأ اإ
لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(" ىل "1املشار اإ لهيا يف ". ويف حال اس تمكلت ادلعاوى القانونية 4" اإ جرا ات املعاجلة املشار اإ أأو اإ

الفقرة الفرعية )ب( ومل تسفر عن أأي من القرارات الهنائية املذكورة أأعال  أأو عن حسب أأو ختٍل، يتعّ عىل مكتب املنشأأ، 
ذا اكن عىل عمل بذكل أأو بنا  عىل طلب صاحب التسجيل، أأن خيطر املكتب ادلويل عىل الفور.  اإ

ن يف السجل ادلويل   )أأ(  واإرساهل؛ وشطب التسجيل ادلويل[]تدوين الإخطار  (2) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
ليه يف الفقرة ) ىل صاحب 1الإخطار املشار اإ (، ويرسل صورة عن ذذا الإخطار اإىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة واإ

 التسجيل ادلويل.

ليه يف الفقرة ) )ب( خطار مشار اإ ذا اكن أأي اإ يتطلب شطب التسجيل ادلويل ويس تويف  ()أأ( أأو )ج(1اإ
رشوط الفقرة املذكورة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يشطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل بقدر ما تسمح بذكل 
التدابري املطبقة. كام يتعّ عىل املكتب ادلويل أأن يلغي بقدر ما تسمح به التدابري املطبقة التسجيالت ادلولية النامجة عن 

مدون حتت التسجيل ادلويل امللغى، عقب الإخطار املذكور، والتسجيالت النامجة عن أأو تقس مي جزيئ يف امللكية  تغيري
 معلية دمج.
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ذا شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل وفقًا لأحاكم الفقرة الفرعية )ج( )ب(، وجب عىل املكتب  اإ
 التسجيل ادلويل مبا ييل:ادلويل أأن خيطر ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة وصاحب 

 اترخي شطب التسجيل ادلويل من السجل ادلويل؛ "1"
ذا اكن الأمر كذكل؛ "2"  شطب لك السلع واخلدمات اإ
ذا اكن الشطب ل يتعلق سوى 4()أأ("1السلع واخلدمات الوارد بياهنا بنا  عىل الفقرة ) "3" "، اإ
 ببعض السلع واخلدمات.

 23القاعدة 
 ة والتسجيالت املرتتبة علهياتقس مي الطلبات الأساس ي

 أأو التسجيالت الأساس ية أأو دجمها

ذا قُسم الطلب الأسايس اإىل عدة طلبات   ]الإخطار بتقس مي الطلب الأسايس أأو دمج الطلبات الأساس ية[ (1) اإ
لهيا يف املادة  د، وجب ( من الربوتوكول أأو ُدجمت عدة طلبات أأساس ية يف طلب واح3)6خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإ

 عىل مكتب املنشأأ أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل، ويبّ ما ييل:

ذا مل يكن التسجيل ادلويل قد أأجري "1"  بعد، رمق التسجيل ادلويل أأو رمق الطلب الأسايس اإ
 امس صاحب التسجيل ادلويل أأو امس املودع، "2"
 رمق لك طلب انمج عن التقس مي أأو رمق الطلب النامج عن ادلمج. "3"

ن يف السجل ادلويل الإخطار املشار   ]التدوين والإخطار مبعرفة املكتب ادلويل[ (2) عىل املكتب ادلويل أأن يدو ن
ليه يف الفقرة ) ىل صاحب التسجيل ادلويل يف الوقت 1اإ (، ويرسل اإخطارًا بذكل اإىل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة واإ

 ذاته.

تطبق   الأساس ية أأو تقس مي التسجيالت الأساس ية، أأو دجمها[]تقس مي التسجيالت املرتتبة عىل الطلبات  (3)
( مع ما يلزم من تبديل عىل تقس مي أأي تسجيل أأو دمج أأية تسجيالت ترتتب عىل الطلب 2( و)1أأحاكم الفقرتّ )

لهيا يف املادة  ( من الربوتوكول، وعىل تقس مي 3)6الأسايس أأو الطلبات الأساس ية خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإ
لهيا يف   ( من الربوتوكول.3)6املادة التسجيل الأسايس أأو دمج التسجيالت الأساس ية خالل فرتة امخلس س نوات املشار اإ

 )اثنيا(23القاعدة 
 تبليغات ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة

 املرسةل من خالل املكتب ادلويل

رسال  غري املشموةل يف ذذ  الالحئة[ ]التبليغات  (1) يف حال اكن قانون طرف متعاقد معّ ل يسمح للمكتب ابإ
رسال ذكل التبليغ اإىل  تبليغ عن تسجيل دويل مبارشة لصاحب التسجيل، جيور لهذا املكتب أأن يطلب من املكتب ادلويل اإ

 صاحب التسجيل نيابة عنه.

يتعّ عىل املكتب ادلويل وضع الشلك اذلي جيب أأن يس تخدمه املكتب املعين لإرسال  شلك التبليغ[ ]  (2)
ليه يف الفقرة  (.1) التبليغ املشار اإ



MM/A/52/2 
Annex 
30 
 

ىل صاحب التسجيل[  (3) ليه يف الفقرة  ]الإرسال اإ ىل 1) يتعّ عىل املكتب ادلويل أأن يرسل التبليغ املشار اإ ( اإ
 ضعه املكتب ادلويل، دون أأن يفحص حمتوايته أأو أأن يدونه يف السجل ادلويل.صاحب التسجيل، يف الشلك اذلي و 

 الفصل اخلامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القاعدة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل ادلويل

ليه فامي بعد بعبارة   )أأ(  ]الأذلية[ (1) جيوز للطرف املتعاقد أأن يكون حمل تعيّ لحق للتسجيل ادلويل )ويشار اإ
ذا اكن صاحب التسجيل ادلويل وقت ذذا التعيّ يس تويف رشوط  من الربوتوكول ليكون  2املادة "التعيّ الالحق"(، اإ

 صاحب تسجيل دويل.

 ]حتذف[ )ب(

 ]حتذف[ )ج(

ىل املكتب ادلويل من جانب صاحب   )أأ(  توقيع[]التقدمي؛ الاس امترة وال  (2) جيب تقدمي أأي تعيّ لحق اإ
ليه صاحب التسجيل ادلويل؛ بيد أأنه  التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ

 ]حتذف[ "1"
 ]حتذف[ "2"
ذا اكنت الفقرة ) "3" ن التعيّ الالحق النامج عن التحويل جيب أأن يقدمه مكتب 7واإ ( منطبقة، فاإ

 املنظمة املتعاقدة.

ذا قدمهجيب تقدمي التعيّ الالحق عىل الاس امترة الرمسية )ب( نه جيب  . واإ صاحب التسجيل ادلويل، فاإ
ذا اقتىض ذكل  نه جيب أأن يوقعه ذذا املكتب، ويوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضًا اإ ذا قدمه مكتب ما، فاإ أأن يوقعه. واإ
ذا قدمه مكتب ما ومسح ذذا املكتب بأأن يوقعه صاحب التسجيل ادلويل أأيضًا، دون أأن يقتيض ذكل،  املكتب املذكور. واإ

 جيل ادلويل أأن يوقع التعيّ الالحق.جاز لصاحب التس 

 ()ب(:7جيب أأن يتضمن التعيّ الالحق أأو يبّ فيه ما ييل، رشط مراعاة الفقرة )  )أأ(  ]احملتوايت[ (3)

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
 امس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، "2"
 الطرف املتعاقد املعّ، "3"
ذا اكن التعيّ الالحق يتعلق بلك السلع واخلدمات  لك السلع واخلدمات أأو البعض "4" مهنا، اإ

 الوارد ذكرذا يف التسجيل ادلويل املعين، أأو ابلبعض مهنا،
مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع، أأو التعلاميت الرضورية لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من  "5"

 وم أأو يصدر التعلاميت،حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وذوية الطرف اذلي يدفع الرس
ذا قدم مكتب ما التعيّ الالحق، التارخي اذلي تسمل فيه املكتب املذكور ذذا التعيّ  "6" اإ

 الالحق.
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خطارًا بنا  عىل أأحاكم القاعدة  )ب( ذا اكن التعيّ الالحق يتعلق بطرف متعاقد أأرسل اإ (، فاإن ذذا 2)7اإ
عالاًن عن ا لنية عىل اس تعامل العالمة يف أأرايض ذذا الطرف املتعاقد. ووفقًا ملا يقرر  التعيّ الالحق جيب أأن يتضمن أأيضًا اإ

 ذذا الطرف املتعاقد،

، وجيب أأن يقدم عىل اس امترة رمسية خشصيا جيب أأن يوقع الإعالن صاحب التسجيل ادلويل "1"
 منفصةل ترفق ابلتعيّ الالحق،

 حق.أأو جيب أأن يكون الإعالن متضمنًا يف التعيّ الال "2"

 جيوز أأن يتضمن التعيّ الالحق أأيضًا ما ييل: )ج(

لهيا يف القاعدة  "1"  ()ب( حسب ما يكون احلال،4)9البياانت والرتمجة أأو الرتجامت املشار اإ
الامتسًا بأأن يصبح التعيّ الالحق انفذا بعد تدوين تعديل أأو شطب فامي يتعلق ابلتسجيل  "2"

 ل ادلويل،ادلويل املعين أأو بعد ُتديد التسجي
لهيا يف القاعدة  "3" ذا اكن التعيّ الالحق يتعلق مبنظمة متعاقدة، 1()ز("5)9البياانت املشار اإ " اإ

لهيا يف القاعدة   ".2()ز("5)9عىل أأن ترد تكل البياانت يف اس امترة رمسية منفصةل تُرفَق ابلتعيّ الالحق، والبياانت املشار اإ

 ]حتذف[ )د(

لهيا يف البند  خيضع التعيّ الالحق دلفع الرسوم  ]الرسوم[ (4)  من جدول الرسوم. 5احملددة أأو املشار اإ

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

ن التعيّ  )ب( ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإ اإ
ىل أأي  الالحق يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل يف الوقت ذاته اإىل صاحب التسجيل ادلويل وكذكل اإ

ليه يف البند مكتب يكون قد قدم التعيّ الالحق، ويرد للطرف اذلي دفع الرس  1.5وم نصف مبلغ الرمس الأسايس املشار اإ
 من جدول الرسوم.

ذا مل تكن الرشوط احملددة يف  )ج( الفقرة عىل الرمغ من أأحاكم الفقرتّ الفرعيتّ )أأ( و)ب(، اإ
ن التعيّ الالحق يعترب أأنه ل 1()ب("3) " مس توفاة ابلنس بة اإىل طرف واحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعينة، فاإ

ذا مل تكن  يشمل تعيّ ذذ  الأطراف املتعاقدة، وترد لك الرسوم التمكيلية أأو الفردية املدفوعة لهذ  الأطراف املتعاقدة. واإ
ىل أأي من الأطراف املتعاقدة املعينة، وجب تطبيق 1()ب("3الفقرة )الرشوط املنصوص علهيا يف  " مس توفاة ابلنس بة اإ

 أأحاكم الفقرة الفرعية )ب(.

ىل املكتب   )أأ(  ]اترخي التعيّ الالحق[ (6) التعيّ الالحق اذلي يقدمه صاحب التسجيل ادلويل مبارشة اإ
 ".1من املكتب ادلويل، مع مراعاة أأحاكم الفقرة الفرعية )ج(" ادلويل جيب أأن حيمل اترخي تسلمه

ىل املكتب ادلويل جيب أأن حيمل اترخي تسلمه من ذذا  )ب( التعيّ الالحق اذلي يقدمه مكتب ما اإ
، ورشط أأن يكون املكتب ادلويل قد تسمل ذذا التعيّ ذ(" و)د( و)1املكتب مع مراعاة أأحاكم الفقرات الفرعية )ج("

ذا مل يتسمل املكتب ادلويل التعيّ الالحق خالل ذذ  املهةل، فاإن ذذا التعيّ جيب أأن خالل شه رين من ذذا التارخي. واإ
 ذ(." و)د( و)1حيمل اترخي تسلمه من جانب املكتب ادلويل، مع مراعاة أأحاكم الفقرات الفرعية )ج("
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ذا مل يكن التعيّ الالحق مس توفيًا للرشوط املطلوبة، ومت تصو  )ج( يب ذكل خالل ثالثة أأشهر من اترخي اإ
ليه يف الفقرة )  ()أأ(،5الإخطار املشار اإ

لهيا يف الفقرة  "1" ن التعيّ الالحق، يف احلاةل اليت تتعلق فهيا اخملالفة بأأحد الرشوط املشار اإ فاإ
م ذذا 1" و)ب("4" و"3" و"1()أأ("3) التعيّ مكتب ما "، جيب أأن حيمل التارخي اذلي حصح فيه ذذا التعيّ، ما مل يقد نِ

ن التعيّ  لهيا يف الفقرة الفرعية )ب(؛ ويف ذذ  احلاةل، فاإ ح خالل همةل الشهرين املشار اإ ىل املكتب ادلويل، وما مل يصحن اإ
 الالحق جيب أأن حيمل التارخي اذلي تسلمه فيه ذذا املكتب؛

لهيا يف الفقرة  "2" ن أأية خمالفة تتعلق برشوط أأخرى خالف الرشوط املشار اإ " 3" و"1()أأ("3)فاإ
 " ل تؤثر يف التارخي املطبق بنا  عىل أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ( أأو الفقرة الفرعية )ب( حسب ما يكون احلال.1" و)ب("4و"

ابلرمغ من أأحاكم الفقرات الفرعية )أأ( و)ب( و)ج(، جيوز أأن يكون للتعيّ الالحق اترخي لحق  )د(
ذا تضمن ذكل التعيّ الامتسًا وفقا للفقرة ) للتارخي النامج عن الفقرات الفرعية )أأ(  ".2()ج("3أأو )ب( أأو )ج( اإ

ذا جنم التعيّ الالحق عن حتويل وفقا للفقرة ) )ذ( (، وجب أأن حيمل ذكل التعيّ الالحق التارخي 7اإ
 اذلي مت ن فيه تدوين تعيّ املنظمة املتعاقدة يف السجل ادلويل.

ل ادلويل، جاز   )أأ(  ]التعيّ الالحق النامج عن حتويل[ (7) اًن يف السج ن ذا اكن تعيّ منظمة متعاقدة مدون اإ
لصاحب التسجيل ادلويل املعين، يف حدود ما مت حسبه أأو رفضه أأو وقف أأثر  من ذكل التعيّ، أأن يلمتس حتويل تعيّ 

ىل تعيّ لأية دوةل عضو يف تكل املنظمة تكون طرفا يف   .الربوتوكولاملنظمة املتعاقدة املذكورة اإ

لهيا يف الفقرة  )ب( ّن يف الامتس التحويل املذكور يف الفقرة الفرعية )أأ( العنارص املشار اإ جيب أأن تُب
ىل "1()أأ("3)  " مع ما ييل:5" و"3" اإ

 املنظمة املتعاقدة اليت مت ن حتويل تعييهنا، "1"
ويل يشمل لك السلع واخلدمات املذكورة فامي أأن التعيّ الالحق دلوةل متعاقدة والنامج عن التح "2"

ذا اكن  ن اكن الأمر كذكل، أأو السلع واخلدمات املشموةل يف تعيّ تكل ادلوةل املتعاقدة اإ يتعلق بتعيّ املنظمة املتعاقدة، اإ
ل جز ا من السلع واخلدمات املذكورة يف تعيّ املنظمة املتعاقدة.  تعييهنا ل يشمل اإ

ذا رأأى املكتب ادلويل أأن التعيّ الالحق يس تويف الرشوط املطلوبة، وجب عليه أأن   ار[]التدوين والإخط (8) اإ
نه يف السجل ادلويل وخيطر بذكل مكتب الطرف املتعاقد اذلي عّ يف التعيّ الالحق، كام يبلغ ذكل لصاحب  يدو ن

م التعيّ الالحق.  التسجيل ادلويل يف الوقت ذاته ولأي مكتب يكون قد قد ن

ىل  16تطبق أأحاكم القواعد   لرفض[]ا (9)  )اثلثا( مع ما يلزم من تبديل.18اإ

ذا مل تكن الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة )  ]التعيّ الالحق اذلي ل يعترب كذكل[(  10) ()أأ( مس توفاة، فاإن 2اإ
 التعيّ الالحق ل يعترب كذكل، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للمرِسل.

 25القاعدة 
 تدوين الامتس

ذا اكن ذذا جيب أأن يقدم الامتس التدوين اإىل املكتب ادلويل   )أأ(  ]تقدمي الالامتس[ (1) عىل الاس امترة الرمسية اإ
 الالامتس يتعلق مبا يأأيت:
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تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل لك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا، وابلنس بة  "1"
 املتعاقدة املعي ننة أأو البعض مهنا؛اإىل لك الأطراف 

نقاص من قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اإىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة أأو البعض مهنا؛ "2"  الإ
ىل بعض الأطراف املتعاقدة "3"  املعينة؛ التخيل عن لك السلع واخلدمات ابلنس بة اإ
دخال أأو "4" تعديل البياانت املتعلقة ابلطبيعة  تغيري امس صاحب التسجيل ادلويل أأو عنوانه أأو اإ

القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل والوحدة الإقلميية، حسب ما ينطبق، يف تكل ادلوةل اليت مت 
 فهيا تنظمي أأوضاع ذكل الشخص املعنوي بنا  عىل قانوهنا؛

لنس بة اإىل لك الأطراف شطب التسجيل ادلويل للك السلع واخلدمات أأو البعض مهنا، اب "5"
 املتعاقدة املعينة.

 تغيري يف امس الوكيل أأو عنوانه. "6"

ليه صاحب  )ب( م الالامتس صاحُب التسجيل ادلويل أأو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ جيب أأن يقد نِ
مللكية عن طريق مكتب الطرف املتعاقد أأو أأحد الأطراف ، عىل أأنه جيوز تقدمي الامتس تدوين تغيري يف االتسجيل ادلويل

 ".4()أأ("2املتعاقدة مما ذو مبّ يف الالامتس املذكور وفقا للفقرة )

 ]حتذف[ )ج(

ذا قدمه مكتب ما، وجب أأن  )د( ذا قدم الالامتس صاحُب التسجيل ادلويل، وجب عليه أأن يوقعه. واإ اإ
ذا قدم الالامتس مكتب ما ومسح ذذا  ذا اقتىض املكتب ذكل. واإ يوقعه ذذا املكتب، وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اإ

 احب التسجيل ادلويل أأيضًا دون أأن يقتيض ذكل، جاز لصاحب التسجيل ادلويل أأن يوقع الالامتس.املكتب بأأن يوقعه ص

م بنا  عىل الفقرة )  )أأ(  ]حمتوايت الالامتس[ (2) ّن فيه ابلإضافة اإىل 1جيب أأن يتضمن أأي الامتس مقد ن ()أأ( أأو يب
 التدوين امللمتس ما ييل:

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"
 صاحب التسجيل ادلويل أأو امس الوكيل، يف حال تعلق التعديل ابمس الوكيل أأو عنوانه، امس "2"
يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، الامس والعنوان احملددان وفقًا لأحاكم التعلاميت  "3"

ليه فامي بعد بعبارة الإدارية للشخص الطبيعي أأو املعنوي الوارد ذكر  يف الالامتس كصاحب التسجيل ادلويل اجلديد ) واملشار اإ
 اجلديد"(، "صاحب التسجيل ادلويل

يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، الطرف املتعاقد أأو الأطراف املتعاقدة اليت يس تويف  "4"
لهيا الرشوط املنصوص علهيا  ( من الربوتوكول ليك يكون صاحب 1)2 يف املادةصاحب التسجيل ادلويل اجلديد ابلنس بة اإ

 التسجيل ادلويل،
ذا مل يكن عنوان صاحب التسجيل ادلويل  "5" يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل، واإ

"، وما مل يوحض 4" يف أأرايض الطرف املتعاقد أأو أأحد الأطراف املتعاقدة احملددة وفقًا للبند "3اجلديد املوحض وفقًا للبند "
جيل ادلويل اجلديد أأنه أأحد مواطين دوةل متعاقدة أأو دوةل عضو يف منظمة متعاقدة، عنوان منشأأة صاحب صاحب التس 

قامته يف أأرايض الطرف املتعاقد أأو يف أأرايض أأحد الأطراف املتعاقدة اليت يس تويف ابلنس بة  التسجيل ادلويل اجلديد أأو حمل اإ
لهيا الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب التسجيل ادلويل  ،اإ

يف حاةل تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل ل يتعلق بلك السلع واخلدمات وبلك الأطراف  "6"
 املتعاقدة املعينة، السلع واخلدمات والأطراف املتعاقدة املعينة اليت يشملها تغيري امللكية،
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حساب مبلغ الرسوم املدفوعة وطريقة ادلفع أأو التعلاميت لسحب مبلغ الرسوم املطلوبة من  "7"
 التعلاميت. مفتوح دلى املكتب ادلويل، وذوية الطرف اذلي دفع الرسوم أأو أأصدر

 يأأيت: جيوز أأن يتضمن الامتس تدوين أأي تغيري لصاحب التسجيل ادلويل أأيضًا ما )ب(

ذا اكن خشصًا طبيعيًا؛ "1"  بيان ادلوةل اليت يكون صاحب التسجيل ادلويل اجلديد أأحد مواطنهيا، اإ
ذا اكن صاحب التسجيل ادلويل اجلديد بياانت تت "2" علق ابلوضع القانوين للشخص املعنوي اإ

قلميية الواقعة داخل أأرايض ذذ  ادلوةل واليت أأنشئ الشخص  خشصًا معنواًي، وكذكل ابدلوةل وعند الرضورة ابلوحدة الإ
 املعنوي وفقًا لقانوهنا.

س بتدوينه قبل تدوين تعديل أأو جيوز أأن حيتوي الامتس تدوين تعديل أأو شطب أأيضا عىل الامت )ج(
 شطب أ خر أأو تعيّ لحق فامي يتعلق ابلتسجيل ادلويل املعين أأو بعد ذكل أأو بعد ُتديد التسجيل ادلويل.

نقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت أأرقام أأصناف التصنيف  )د( جيب أأن جيمع الامتس تدوين الإ
نقاص يؤثر يف مجيع ادلويل للسلع واخلدمات املبي ننة يف التسج  يل ادلويل، أأو أأن يب ّن الأصناف اليت حُتذف يف حال اكن الإ

 السلع واخلدمات مضن واحدة أأو أأكرث من تكل الأصناف.

 ]حتذف[ (3)

ذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسج   ]تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4) ىل اإ يل ادلويل اإ
ذا مل يكن واحد أأو  أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد، فاإن ذذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معّ اإ
ىل ذذا  أأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد يس تويف الرشوط املطلوبة ليك يكون صاحب تسجيل دويل ابلنس بة اإ

 الطرف املتعاقد.

 26القاعدة 
 25لفات يف الامتسات التدوين بنا  عىل القاعدة اخملا

ذا اكن الالامتس املقدم بنا  عىل القاعدة   ]الالامتس اخملالف للأصول[ (1) ()أأ( ل يس تويف الرشوط 1)25اإ
املطلوبة، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، وكذكل لأي مكتب يكون قد قدم الالامتس، 

نقاص، وجب عىل املكتب ادلويل 3أأحاكم الفقرة )مع مراعاة  (. ولأغراض ذذ  القاعدة، يف حال اكن الالامتس يتعلق بتدوين اإ
نقاص مذكورة يف التسجيل ادلويل املعين. ن اكنت أأرقام الأصناف املبينة يف الإ  أأن يفحص فقط اإ

أأشهر من اترخي التبليغ عهنا من جانب  جيوز تصحيح اخملالفة خالل ثالثة  ]املهةل املمنوحة لتصحيح اخملالفة[ (2)
ذا مل تصحح اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ عهنا من جانب املكتب ادلويل، فاإن الالامتس  املكتب ادلويل. واإ
يعترب مرتواكً، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل، ويف الوقت ذاته لأي مكتب يكون قد قدم 

(، ويرد ن لك الرسوم املدفوعة للطرف اذلي سدد ذذ  الرسوم، بعد خصم مبلغ يعادل نصف 1)25سا بنا  عىل القاعدة الامت
لهيا يف البند   من جدول الرسوم. 7مبلغ الرسوم املشار اإ

ذا مل تكن رشوط القاعدة   ]الالامتس اذلي ل يعترب كذكل[ (3) ترب مس توفاة، فاإن الالامتس ل يع  ()ب(1)25اإ
 كذكل، وعىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل للمرِسل.



MM/A/52/2 
Annex 
35 
 

 27القاعدة 
 ؛25التدوين والإخطار فامي يتعلق ابلقاعدة 

نقاص  الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية أأو اإ

ن املكتب ادلويل عىل الفور البياانت أأو أأي تعديل أأو شطب يف الس  )أأ(  ]التدوين والإخطار[ (1) جل يدو ن
ليه يف القاعدة  ()أأ( مطابقًا للأصول، ويبلغ ذكل ملاكتب الأطراف املتعاقدة 1)25ادلويل، رشط أأن يكون الالامتس املشار اإ

املعي ننة اليت يكون للتدوين تأأثري يف أأراضهيا، أأو يبلغ ذكل ملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف حاةل تدوين أأي شطب، 
ذا تعلق  كام يبلغ ذكل يف الوقت ذاته لصاحب التسجيل ادلويل ولأي مكتب يكون قد قدم الالامتس السابق ذكر . واإ

التدوين بتغيري يف امللكية، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ أأيضا صاحب التسجيل السابق يف حال تغيري اكمل يف امللكية 
ذا قدم صاحب وصاحب اجلز  املتنازل عنه أأو املنقول بطريقة أأخرى من التسجيل ادلويل يف  حال تغيري جزيئ يف امللكية. واإ

لهيا يف  التسجيل ادلويل أأو أأي مكتب خالف مكتب املنشأأ الامتس تدوين أأي شطب خالل فرتة الس نوات امخلس املشار اإ
 ( من الربوتوكول، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل أأيضًا ملكتب املنشأأ.3)6املادة 

ن البياانت أأو التعديل أأو الشطب يف التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الامتسا يس تويف  )ب( تدو ن
م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُد نِ  ()ج(.2)25الرشوط املطبقة. ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإ

5الإجرا ات مبوجب القاعدة عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية )ب(، يف حال تدوين مواصةل  )ج(
)اثنيا(

 ،
(، 2)26يُدون التعديل أأو الشطب يف السجل ادلويل اعتبارا من اترخي انقضا  املهةل الزمنية املنصوص علهيا يف القاعدة 

م الالامتس وفقا لأحاكم القاعدة  ذا قُد نِ  ()ج(.2)25ولكن، جيوز تدوينه يف اترخي لحق اإ

تغيري امللكية يف التسجيل ادلويل عن جز  من السلع   )أأ(  تسجيل ادلويل[]تدوين تغيري جزيئ لصاحب ال  (2)
ن يف السجل ادلويل حتت رمق التسجيل ادلويل  واخلدمات فقط أأو عن بعض الأطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب أأن يدو ن

 اذلي يكون قد غري جز  منه.

لتسجيل ادلويل من التسجيل ادلويل املعين ويتعّ حذف اجلز  اذلي شهد تدوينا لتغيري امللكية يف ا )ب(
 ويتعّ تدوينه يف تسجيل دويل منفصل.

 ]حتذف[ (3)

جيوز ملكتب أأي طرف متعاقد معّ خيطر    )أأ(  ]الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل تغيري يف امللكية[ (4)
ا التغيري يف امللكية ل يكون هل أأي أأثر يف أأرايض املكتب ادلويل بتغيري يف امللكية يتعلق هبذا الطرف املتعاقد أأن يعلن أأن ذذ

ىل الطرف املتعاقد املذكور أأن التسجيل ادلويل املعين يظل ابمس  الطرف املتعاقد املذكور. ويرتتب عىل ذذا الإعالن ابلنس بة اإ
 صاحب التسجيل ادلويل السابق.

ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( ما  )ب(  يأأيت:جيب أأن يبّ يف الإعالن املشار اإ

 الأس باب النافية لأي أأثر يرتتب عىل تغيري امللكية، "1"
 الأحاكم الأساس ية املعنية من القانون، "2"
عادة حفص ذذا الإعالن أأو الطعن فيه. "3" ماكنية اإ  اإ
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ىل املكتب ادلويل قبل انقضا   )ج( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ شهرا من اترخي  18يُرسل الإعالن املشار اإ
رسال الإخ ىل املكتباإ ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ  املعين. طار املشار اإ

ن، حسب  )د( عالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( كام يدو ن ن املكتب ادلويل يف السجل ادلويل لك اإ يدو ن
ما يكون احلال، اجلز  موضع الإعالن املذكور من التسجيل ادلويل كتسجيل دويل منفصل، وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم 

 لامتس تدوين تغيري يف امللكية )صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب(، وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.ا

نه يف  )ذ( عالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب ادلويل اذلي يدو ن يبلنغ لك قرار هنايئ يتعلق ابإ
رف اذلي قدم الامتس تدوين تغيري يف امللكية السجل ادلويل ويعدل السجل ادلويل حسب ما يكون احلال وخيطر بذكل الط

 )صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب(، وكذكل صاحب التسجيل ادلويل اجلديد.

جيوز ملكتب طرف متعاقد معّ أأخطر  املكتب   )أأ(  ]الإعالن عن أأنه ل يرتتب أأي أأثر عىل الإنقاص[ (5)
نقاص من قامئة السلع واخلدمات ميس ذكل الطرف  نقاص ل يكون هل أأي أأثر يف أأرايض ادلويل ابإ املتعاقد أأن يعلن أأن ذذا الإ

نقاص ل ينطبق عىل السلع  الطرف املتعاقد املذكور. ويرتتب عىل ذذا الإعالن ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد املذكور أأن الإ
 واخلدمات اليت ميسها الإعالن.

ليه يف الفقرة الفرعي )ب(  ة )أأ( ما يأأيت:جيب أأن يب ّن يف الإعالن املشار اإ

نقاص،  "1"  الأس باب النافية لأي أأثر يرتتب عىل الإ
نقاص، السلع واخلدمات اليت  "2" ذا مل يكن الإعالن ميس لك السلع واخلدمات اليت يتعلق هبا الإ اإ

 ميسها الإعالن أأو السلع واخلدمات اليت ل ميسها الإعالن،
 الأحاكم الأساس ية املعنية من القانون،  "3"
عادة حفص ذذا الإعالن أأو الطعن فيه. "4" ماكنية اإ  اإ

ىل املكتب ادلويل قبل انقضا   )ج( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ شهرا من اترخي  18يُرسل الإعالن املشار اإ
ىل املكتب ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رسال الإخطار املشار اإ  املعين. اإ

ن املكتب ادلويل يف السجل ادلويل أأي  )د( عالن جيرى وفقا للفقرة الفرعية )ج( وخيطر بذكل يدو ن اإ
نقاص )صاحب التسجيل ادلويل أأو  املكتب(. الطرف اذلي المتس تدوين الإ

نه يف  )ذ( عالن أأجري وفقا للفقرة الفرعية )ج( للمكتب ادلويل اذلي يدو ن يبلغ لك قرار هنايئ يتعلق ابإ
نقاص )صاحب التسجيل ادلويل أأو املكتب(.السجل ادلويل وخيطر بذكل الطرف اذلي قدم الامتس تدوين   الإ

 )اثنيا(27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس مي

م أأن يتعّ)أأ(   ]الامتس تقس مي تسجيل دويل[ (1) تقس مي تسجيل دويل فامي ل  ادلويلالتسجيل  صاحب الامتس يقد ن
ىل معّيتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط ابلنس بة اإىل طرف متعاقد  الرمسية  الاس امترةعامل املكتب ادلويل ابس ت اإ

 املتطلباتاذلي يلمتس تدوينه يس تويف  التقس ميأأن  املكتب ذكلأأن يرتيئ  فور ،ذكل الطرف املتعاقد مكتُب  املناس بة،
 .ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  املنطبق، قانونه يف الواردة

 :ييل ما الالامتس يب ّن  أأن يتعّ )ب(
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م اذلي للمكتب املتعاقد الطرف "1"  الالامتس، يقد ن
 الالامتس، يقدم اذلي املكتب امس "2"
 التسجيل ادلويل، رمق "3"
 ،ادلويل التسجيل صاحب امس "4"
يف الأصناف املناس بة من التصنيف ادلويل للسلع  عةً السلع واخلدمات اليت س ُتفصل، مجمن  أأسام  "5"

 ،واخلدمات
بلغ املطلوب من حساب مفتوح امل الرمس املسدد وطريقة تسديد ، أأو تعلاميت لقتطاع  قمية "6"

 صدر التعلاميت.يرى التسديد أأو جيدلى املكتب ادلويل، وحتديد ذوية الطرف اذلي 

م الالامتس، ويف حال اكن املكتب يقتيض ذكل، جيب أأن  املكتُب  الالامتس يوق نع أأن يتعّ )ج( اذلي يقد ن
 التسجيل ادلويل أأيضا.يوقعه صاحب 

م الامتس لأي جيوز )د( )اثنيا(  18للقاعدة وفقا يرسل ببيان يشفعأأو  يتضمن أأنبنا  عىل ذذ  الفقرة  ٌمقد ن
 .الالامتس يف املذكورة واخلدمات ابلسلع)اثلثا( 18 القاعدة أأو

 من جدول الرسوم. 7.7الرمس احملدد يف البند  لتسديدالتسجيل ادلويل  تقس ميأأن خيضع  يتعّ  ]الرمس[ (2)

ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأصول[ (3) عىل املكتب ادلويل أأن  يتعّاملطبقة،  املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعو م الالامتس اإ  يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأناملكتب اذلي قد ن

ذا مل  )ب(  يتعّاترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي واإ
خطارعىل املكتب ادلويل  ويتعّاعتبار الالامتس مرتواك  م اذلي املكتب اإ بالغ يتعّ ذاتهيف الوقت و بذكل، الالامتس قد ن  اإ

 .الرمس ذكليساوي نصف  (، بعد خصم مبلغ2أأي رمس مسدد بنا  عىل الفقرة ) ورد ن صاحب التسجيل ادلويل 

 تدوين ادلويل املكتبعىل  يتعّ املطبقة، املتطلباتحال اكن الالامتس يس تويف  يف)أأ(   [والإخطار]التدوين  (4)
نشا  التقس مي، خطاردويل جزيئ يف السجل ادلويل،  تسجيل واإ م اذلي املكتب واإ  ذاتهويف الوقت  بذكل، الالامتس قد ن

بالغ  .ادلويل التسجيل صاحب اإ

 ابلتارخي أأو ،ادلويل ابلتارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الالامتس التسجيل تقس ميتدوين  يتعّ )ب(
لهيا املشار اخملالفة فيه اس ُتدركت اذلي  .ينطبق ما حسب(، 3) الفقرة يف اإ

تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد  لتقس مي الامتس أأي الامتساً  يعتربل   [الامتساً  يعترب ل اذلي]الالامتس  (5)
ذا مل ميكن  ّن اإ ىل ابلنس بةمل يعد معيننا  أأو معيننامع  .الالامتس يف املذكورة واخلدمات للسلع ادلويل التصنيف أأصناف اإ

م لن املتعاقد الطرف بأأن الإعالن] عىل ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينص ن قانونه  جيوز  تقس مي[ال  الامتسات يقد ن
قبل اترخي نفاذ ذذ  القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح  العام، املدير خيطر أأن عالمة تسجيالت أأوطلبات تسجيل عالمة  تقس مي

ليه يف الفقرة ) لربوتوكول،اب ملزتمافيه الطرف املتعاقد  ىل املكتب ادلويل الالامتس املشار اإ م اإ (. وجيوز حسب 1بأأنه لن يقد ن
 ذذا الإعالن يف أأي وقت.

 )اثلثا(27القاعدة 
 دمج التسجيالت ادلولية
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حال اكن الشخص الطبيعي أأو  يف  [امللكيةتغيري جزيئ يف  تدوينالتسجيالت ادلولية النامجة عن  دمج] (1)
ان دمج  يتعّ كصاحب تسجيلّ أأو أأكرث من التسجيالت ادلولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللكية، املعنوي نفسه مدو ن

ليه  ذذ  التسجيالت بنا  عىل الامتس يقدمه ذذا الشخص، مبارشة أأو عن طريق مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ
. ويتعّ عىل املكتب املعنيةامل الاس امترة الرمسية املكتب ادلويل ابس تع اإىل الالامتس تقدمي ويتعّصاحب التسجيل ادلويل. 

ن أأنادلويل  أأو الأطراف املتعاقدة املعينة اليت ميسها التغيري وأأن يبلغه يف الوقت  الطرفأأن خيطر بذكل ماكتب و  ادلمج يدو ن
ن وجد.  ذاته لصاحب التسجيل ادلويل وللمكتب اذلي قدمه اإ

 عن انمج دويل تسجيل دمج يتعّ)أأ(   [دويل تسجيل تقس ميوين التسجيالت ادلولية النامجة عن تد دمج] (2)
 اذلي املكتبطريق  عن قدمادلويل يُ  التسجيل صاحب من الامتس عىل بنا  عنه انقسم اذلي ادلويل التسجيل يف تقس مي

ليه املشار الالامتس قدم  ذو املعنوي أأورشيطة أأن يكون نفس الشخص الطبيعي  ،)اثنيا(27 ( من القاعدة1) الفقرة يف اإ
ادلويل املدون يف التسجيلّ ادلوليّ املذكورين أأعال  ورشيطة أأن يرتيئ املكتب املعين أأن الالامتس  التسجيل صاحب

ىل املكتب ادلويل ابس تعامل ابلرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذكل  نطبق،امل  قانونه متطلباتيس تويف  . ويتعّ تقدمي الالامتس اإ
ن أأنالاس امترة الرمسية املعنية. ويتعّ عىل املكتب ادلويل   يف وخيطر الالامتس قدم اذلي املكتب بذكل خيطر وأأن ادلمج يدو ن

 ادلويل. التسجيل صاحب ذاته الوقت

عالمة أأن خيطر املدير العام، ال تتسجيال دمججيوز ملكتب الطرف املتعاقد اذلي ل ينص ن قانونه عىل  )ب(
ىل املكتب ادلويل اباترخي نفاذ ذذ  القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما  قبل م اإ لربوتوكول، بأأنه لن يقد ن

ليه يف الفقرة الفرعية )  (. وجيوز حسب ذذا الإعالن يف أأي وقت.أأ الالامتس املشار اإ

 28القاعدة 
 التصويبات يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل من تلقا  نفسه أأو بنا  عىل طلب صاحب التسجيل ادلويل أأو مكتب   ]التصويب[ (1) اإ
 ما أأن السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أأن يعدل السجل بتصويب اخلطأأ.

صاحب التسجيل ادلويل وماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة  عىل املكتب ادلويل أأن خيطر بذكل  ]الإخطار[ (2)
اليت يكون للتصويب أأثر فهيا، يف الوقت ذاته. ويف حال مل يكن املكتب اذلي المتس التصويب ذو مكتب طرف متعاقد 

 مع ّن يكون للتصويب أأثر فيه، عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ بذكل ذذا املكتب.

ليه يف الفقرة ) حيق  ]الرفض بعد التصويب[ (3) خطار برفض مؤقت موجه 2للك مكتب مشار اإ ( أأن يعلن يف اإ
ب أأو مل يعد من املمكن منحها. وتطبق  ىل املكتب ادلويل أأنه ل ميكن منح امحلاية للتسجيل ادلويل املصون من  5أأحاكم املادة اإ

ع ما يلزم من تبديل، علامً بأأن املهةل املتاحة لإرسال الإخطار املذكور حتسب )اثلثا( م18اإىل  16الربوتوكول وأأحاكم القواعد 
ىل املكتب رسال الإخطار ابلتصويب اإ  املعين. ابتدا  من اترخي اإ

ىل مكتب ومن شأأن تصويبه أأن يؤثر 1ابلرمغ من الفقرة )  ]همةل التصويب[ (4) (، ل جيوز تصويب خطأأ يعزى اإ
ذا تسمل املكتب ادلويل الامتسا ابلتصويب خالل تسعة أأشهر من اترخي نرش يف احلقوق املس متدة من التسجي ل اإ ل ادلويل اإ

ن يف السجل ادلويل واملطلوب تصويبه.  البيان املدو ن
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 الفصل السادس
 التجديدات

 29القاعدة 
 الإخطارات غري الرمسية ابنقضا  مدة امحلاية

ليه يف ل ميثل عدم تسمل الإخطار غري الرمسي ابنقضا  مدة امحل ( من الربوتوكول عذرًا لعدم 3)7املادة اية املشار اإ
لهيا يف القاعدة   .30مراعاة أأي همةل مشار اإ

 30القاعدة 
 تفاصيل التجديد

د التسجيل ادلويل بعد تسديد الرسوم التالية اذلكر يف التارخي اذلي جيب أأن جيدد فيه   )أأ(  ]الرسوم[ (1) جيدن
 جيل ادلويل عىل الأكرث:التس 

 الرمس الأسايس، "1"
 الرمس الإضايف عند الرضورة، "2"
ن  "3" الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال عن لك طرف متعاقد معّ مل يدو ن

18عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة 
)اثلثا(

بطال، للك السلع واخلدمات املعنية، يف السجل ادلويل، كام  ي حمددة أأو   أأو اإ
لهيا يف البند  جرا  ذذا ادلفع خالل س تة أأشهر من التارخي اذلي جيب أأن جيدد  6مشار اإ من جدول الرسوم. بيد أأنه جيوز اإ

 من جدول الرسوم. 5-6 فيه التسجيل ادلويل، رشط أأن يدفع يف الوقت ذاته الرمس الإضايف احملدد يف البند

لك تسديد لأغراض التجديد يتسلمه املكتب ادلويل قبل اترخي ُتديد التسجيل ادلويل بأأكرث من  )ب(
 أأشهر. ثالثة أأشهر يعترب كام لو اكن قد مت تسلمه قبل ذذا التارخي بثالثة

ضافية[ (2) يضاحات اإ ذا مل يرغب صاحب التسجيل ادلويل يف ُتديد التسجيل ا  )أأ(  ]اإ دلويل ابلنس بة اإىل اإ
ن عنه أأي بيان رفض مبوجب القاعدة  18طرف متعاقد معّ مل يدو ن

)اثلثا(
، للك السلع واخلدمات املعنية، يف السجل ادلويل، 
ن ُتديد التسجيل  عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأل يدو ن فاإن تسديد الرسوم املطلوبة جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل ذذا الطرف املتعاقد.ادلويل يف السجل ادلويل   ابلنس بة اإ

ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف ُتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معّ، عىل  )ب( اإ
18الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة 

)اثلثا(
يف السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية،  

ىل ذذا الطرف فاإن تسديد الرسوم املط لوبة، مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإ
ن ُتديد التسجيل ادلويل يف السجل  عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن يدو ن املتعاقد، جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل ذذا الطرف املتعاقد.  ادلويل ابلنس بة اإ

بطال يشمل لك السلع ل جُيدد التسجيل ادل )ج( ن عنه اإ ِ ويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد مع ّن يكون قد دو ن
ن عنه ختل نٍ بنا  عىل أأحاكم القاعدة 2)19واخلدمات بنا  عىل أأحاكم القاعدة  ِ ()أأ(. ول جُيدد التسجيل ادلويل 1)27(، أأو دو ن

ن عهنا ِ ىل أأي طرف متعاقد معّ للسلع واخلدمات اليت يكون قد دو ن بطال ل اثر التسجيل ادلويل يف ذذا الطرف  ابلنس بة اإ اإ
نقاص بنا  عىل أأحاكم القاعدة 2)19املتعاقد بنا  عىل أأحاكم القاعدة  ن عهنا اإ ِ  ()أأ(.1)27(، أأو دو ن
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18يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة  )د(
)اثلثا(

د التسجيل 4" أأو)2("2) ( يف السجل ادلويل، ل جُيد ن
ىل الطرف املتع اقد املع ّن للسلع واخلدمات اليت ل ترد يف ذكل البيان، ما مل يكن تسديد الرسوم املطلوبة ادلويل ابلنس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب ُتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.  مصحواب ابإ

ل يعترب تعدياًل  التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد مبوجب الفقرة الفرعية )د( للسلع واخلدمات املعينة )ه(
( من الربوتوكول. والتسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد ابلنس بة اإىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة ل يعترب تعدياًل 2)7 املادةملفهوم 

 ( من الربوتوكول.2)7 املادةحسب مفهوم 

ذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أأقل من مبلغ الرسوم املطلوبة للتجديد، وجب عىل   )أأ(  ]الرسوم الناقصة[ (3) اإ
املكتب ادلويل أأن يبلغ ذكل عىل الفور لصاحب التسجيل ادلويل، ويف الوقت ذاته لوكيهل احملمتل. وجيب أأن حيدد يف الإبالغ 

 تسديد . املَبلغ املتبقي الواجب

ذا اكن مبلغ الرسوم املتسلمة أأقل م )ب( ( بعد انقضا  همةل 1ن املبلغ املطلوب بنا  عىل أأحاكم الفقرة )اإ
لهيا يف الفقرة ) ن التجديد، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل 1الأشهر الس تة املشار اإ ()أأ(، وجب عىل املكتب ادلويل أأل يدو ن

 )ج(. م الفقرة الفرعيةادلويل ولوكيهل احملمتل، ويرد ن املبلغ اذلي تسلمه من الطرف اذلي سدد الرسوم، مع مراعاة أأحاك

ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( خالل الأشهر الثالثة السابقة لنقضا  همةل الأشهر  )ج( ذا ُأرسل الإبالغ املشار اإ اإ
لهيا يف الفقرة ) ذا اكن مبلغ الرسوم املتسمل عند انقضا  ذذ  املهةل أأقل من املبلغ املطلوب بنا  عىل 1الس تة املشار اإ ()أأ(، واإ

% عىل الأقل من ذذا املبلغ، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يترصف وفقًا لأحاكم القاعدة 70ويعادل مع ذكل  (،1الفقرة )
ذا مل يسدد املبلغ املطلوب ابلاكمل خالل ثالثة أأشهر من اترخي الإبالغ املذكور، وجب عىل املكتب ادلويل 3( و)1)31 (. واإ

وللوكيل احملمتل وللماكتب اليت اكن قد بل نغها التجديد، ويرد ن املبلغ أأن يلغي التجديد، ويبلغ ذكل لصاحب التسجيل ادلويل 
ىل الطرف اذلي سدد الرسوم.  اذلي تسلمه اإ

 .تسدد الرسوم املطلوبة للك ُتديد عن فرتة عرش س نوات  ]الفرتة اليت تسدد عهنا رسوم التجديد[ 

 31القاعدة 
 تدوين التجديد؛

 الإخطارات والشهادات

ن التجديد يف السجل ادلويل يف التارخي اذلي اكن من الواجب أأن جيرى   ]تدوين التجديد واترخي نفاذ [ (1) يدو ن
لهيا  ذا دفعت الرسوم املطلوبة خالل املهةل املشار اإ  ( من الربوتوكول.4)7يف املادة فيه، حىت اإ

ابلنس بة اإىل لك التعيينات املتضمنة يف اترخي نفاذ التجديد ذو ذاته  ]اترخي التجديد يف حاةل التعيّ الالحق[ (2)
نت فيه ذذ  التعيينات يف السجل ادلويل.  التسجيل ادلويل، بغض النظر عن التارخي اذلي دو ن

خيطر املكتب ادلويل ماكتب الأطراف املتعاقدة املعينة واملعنية ابلتجديد، ويرسل   ]الإخطارات والشهادات[ (3)
 شهادة اإىل صاحب التسجيل ادلويل.

ذا مل جيدد أأي تسجيل دويل، وجب عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ   )أأ(  ]الإخطار يف حاةل عدم التجديد[ (4) اإ
ن وجد، وملاكتب لك الأطراف املتعاقدة املعينة يف ذذا التسجيل ادلويل.  ذكل لصاحب التسجيل، والوكيل، اإ
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ذا مل جيدد أأي تسجيل دويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد معّ، وجب عىل )ب(  املكتب ادلويل أأن يبلغ اإ
ن وجد، وملكتب ذذا الطرف املتعاقد.  ذكل لصاحب التسجيل، والوكيل، اإ

 الفصل السابع
 اجلريدة وقاعدة البياانت

 32القاعدة 
 اجلريدة

 ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة البياانت املعنية واملتعلقة مبا يأأيت:  )أأ(  ]معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية[ (1)

 ؛14التسجيالت ادلولية اليت ُترى بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "1"
 (؛1)16املعلومات املبلغة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "2"
نة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "3" ن اكن الرفض يتعلق 4)17حالت الرفض املؤقت املدو ن (، مع بيان اإ

واخلدمات املعنية ودون نرش أأس باب الرفض، والبياانت بلك السلع واخلدمات أأو ببعضها فقط ولكن دون بيان السلع 
نة بنا  عىل أأحاكم القاعدتّ   (؛5)اثلثا()18( و2)اثنيا()18واملعلومات املدو ن

نة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "4"  (؛1)31التجديدات املدو ن
نة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "5"  (؛8)24التعيينات الالحقة املدو ن
 ؛39 ملرتتبة عىل التسجيالت ادلولية بنا  عىل أأحاكم القاعدةاس مترار ال اثر ا "6"
 ؛27التدوينات بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "7"
نة بنا  عىل أأحاكم 2)22حالت الشطب اليت أأجريت بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "8" ( أأو املدو ن

 ()د(؛3)34( أأو القاعدة 1)27القاعدة 
ن بنا  عىل 4)اثنيا()27دة املدون بنا  عىل القاع التقس مي ")اثنيا(8" ( وادلمج املدو ن

 )اثلثا(؛27 القاعدة
 ؛28التصويبات اليت أأجريت بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "9"
نة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "10"  (؛2)19حالت الإبطال املدو ن
نة بنا  عىل أأحاكم القواعد  "11"  23و()أأ( 2)22)اثنيا( و21و 21)اثنيا( و20و 20املعلومات املدو ن

 ؛(4)27و
 التسجيالت ادلولية اليت مل ُتدد؛ "12"

حالت التدوين اخلاصة بتعيّ وكيل صاحب التسجيل واخملطر هبا بنا  عىل القاعدة  "13"
 ()أأ(.6)3()ب( وحالت الشطب اليت تمت بنا  عىل الامتس صاحب التسجيل أأو وكيهل مبوجب القاعدة 2)3

ذا أأصدر املودع الإعالن املشار تنرش الصورة املس تنسخة عن  )ب( العالمة كام ترد يف الطلب ادلويل. واإ
ليه يف القاعدة   "، وجب بيان ذكل يف النرش.6()أأ("4)9اإ

ذا قدمت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان بنا  عىل أأحاكم القاعدة  )ج( "، 7" أأو "5()أأ("4)9اإ
 سود والأبيض وكذكل صورة مس تنسخة ابلألوان.وجب أأن حتتوي اجلريدة عىل صورة مس تنسخة عن العالمة ابلأ 

ينرش املكتب ادلويل يف اجلريدة ما   ]معلومات بشأأن بعض املتطلبات اخلاصة واإعالانت الأطراف املتعاقدة[ (2)
 ييل:
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خطار جيرى بنا  عىل أأحاكم  "1"  أأو( 6)اثنيا()27 أأو( 6)اثنيا()20أأو  7 القاعدةلك اإ
عالن جيرى بنا  عىل أأحاكم القاعدة ولك  (6)40()ب( أأو 2)اثلثا()27  (؛ذ()د( أأو )5)17اإ

عالن يصدر بنا  عىل أأحاكم املادة  "2" ()ب( و)ج(، امجلةل الأوىل، 2)5()ب( أأو املادة 2)5لك اإ
 من الربوتوكول؛

عالن يصدر بنا  عىل أأحاكم املادة  "3"  ( من الربوتوكول؛7)8لك اإ
خطار جيرى بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "4"  ()أأ(؛3) ()ب( أأو2)34لك اإ
قامئة ابلأايم اليت ل يكون املكتب ادلويل مفتوحا فهيا للجمهور خالل الس نة التقوميية اجلارية  "5"

 والتالية لها.

( عىل 2( و)1ينجز املكتب ادلويل املنشورات املنصوص علهيا يف الفقرتّ )  [النرش عىل املوقع الإلكرتوين] (3)
 لعاملية للملكية الفكرية.املوقع الإلكرتوين للمنظمة ا

 33القاعدة 
 قاعدة البياانت الإلكرتونية

نة يف السجل ادلويل واملنشورة يف اجلريدة بنا  عىل أأحاكم   ]حمتوايت قاعدة البياانت[ (1) تدرج البياانت املدو ن
لكرتونية. 32القاعدة   يف قاعدة بياانت اإ

ن أأي طلب دويل أأو تعيّ مشار   الالحقة قيد البحث[]بياانت بشأأن الطلبات ادلولية والتعيينات  (2) ذا مل يدو ن اإ
ليه يف القاعدة  يف السجل ادلويل خالل ثالثة أأايم معل من اترخي تسلمه من جانب املكتب ادلويل، وجب عىل املكتب  24اإ

اانت الإلكرتونية، بغض النظر ادلويل أأن يدرج لك البياانت املتضمنة يف الطلب ادلويل أأو التعيّ كام مت تسلمه يف قاعدة البي
 عن اخملالفات اليت قد يتضمهنا.

توضع قاعدة البياانت الإلكرتونية حتت ترصف ماكتب الأطراف   ]الانتفاع بقاعدة البياانت الإلكرتونية[ (3)
املتعاقدة، وتتاح لعامة امجلهور مقابل تسديد الرمس املقرر عند الرضورة، سوا  ابلتصال الش بيك أأو بأأي وس يةل مناس بة 

هبا. وتصحب البياانت أأخرى حيددذا املكتب ادلويل. ويتحمل املس تفيد من قاعدة البياانت الإلكرتونية تاكليف الانتفاع 
نة بنا  عىل الفقرة ) ليه يف 2املدو ن ( بتحذير يفيد أأن املكتب ادلويل مل يتخذ قرارًا بعد بشأأن الطلب ادلويل أأو التعيّ املشار اإ

 .24القاعدة 

 الفصل الثامن
 الرسوم

 34القاعدة 
 مبالغ الرسوم وتسديدذا

الربوتوكول أأو ذذ  الالحئة التنفيذية، خالف ة بنا  عىل يرد حتديد مبالغ الرسوم املس تحق  ]مبالغ الرسوم[ (1)
 الرسوم الفردية، يف جدول الرسوم املرفق هبذ  الالحئة التنفيذية واذلي يشلك جز ًا ل يتجزأأ مهنا.

جيوز للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأن يدفع الرسوم احملددة يف جدول الرسوم   )أأ(  ]نظام ادلفع[ (2)
ليه صاحب التسجيل للم  ذا وافق مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أ خر دلى الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإ كتب ادلويل. واإ
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ادلويل عىل حتصيلها وحتويلها بنا  عىل رغبة املودع أأو صاحب التسجيل ادلويل، جاز لهذا املكتب أأن يسددذا للمكتب 
 ادلويل.

 صيل الرسوم وحتويلها أأن يبلغ ذكل للمدير العام.عىل لك طرف متعاقد يوافق مكتبه عىل حت  )ب(

عالاًن بنا  عىل املادة   )أأ(  ]الرمس الفردي اذلي يسدد يف جزأأين[ (3) ( 7)8جيوز للطرف املتعاقد اذلي يقدم اإ
عالاًن من ذكل القبيل أأن يبلغ املدير العام أأن الرمس الفردي اذلي يسدد مقابل تعيّ ذكل ا لطرف من الربوتوكول أأو قدم اإ

يداع الطلب ادلويل أأو تعيّ ذكل الطرف املتعاقد لحقًا. ويُدفع اجلز   املتعاقد يتكون من جزأأين. ويدفع اجلز  الأول عند اإ
 الثاين يف اترخي لحق يمت حتديد  وفقًا لقانون ذكل الطرف املتعاقد.

من جدول الرسوم  5و 2البندين  يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية )أأ(، تفرس الإشارة اإىل رمس فردي يف )ب(
ىل اجلز  الأول من الرمس الفردي.  اكإشارات اإ

يف حاةل تطبيق الفقرة الفرعية )أأ(، يُبلغ مكتب الطرف املتعاقد املعّ املعين للمكتب ادلويل التارخي  )ج(
 التبليغ اذلي يس تحق فيه دفع اجلز  الثاين من الرمس الفردي. وجيب أأن يبّ

 تسجيل ادلويل املعين،رمق ال  "1"
 وامس صاحب التسجيل ادلويل، "2"
 والتارخي اذلي جيب فيه دفع اجلز  الثاين من الرمس الفردي، "3"
ذا  "4" وعدد أأصناف السلع واخلدمات اليت تشملها حامية العالمة يف الطرف املتعاقد املع ّن املعين، اإ

 تكل الأصناف.اكن مبلغ اجلز  الثاين من الرمس الفردي رذنًا بعدد 

يرسل املكتب ادلويل التبليغ اإىل صاحب التسجيل ادلويل. ويف حاةل تسديد اجلز  الثاين من الرمس  )د(
ن املكتب ادلويل ادلفع يف السجل ادلويل ويبلغ ذكل ملكتب الطرف املتعاقد املعين. ويف  الفردي خالل املهةل املطبقة، يدو ن

الفردي خالل املهةل املطبقة، يُبلغ املكتب ادلويل ملكتب الطرف املتعاقد املعين حاةل عدم تسديد اجلز  الثاين من الرمس 
 ادلويل. شطب التسجيل ادلويل يف السجل خبصوص الطرف املتعاقد املعين ويُبلغ ذكل لصاحب التسجيل

علاميت جيب دفع الرسوم للمكتب ادلويل وفقًا ملا ذو حمدد يف الت  ]طريقة دفع الرسوم للمكتب ادلويل[ (4)
 الإدارية.

 عند دفع أأي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان ما ييل:  ]البياانت املصاحبة لدلفع[ (5)

جرا  التسجيل "1"  ادلويل؛ امس املودع والعالمة املعنية وسبب ادلفع، قبل اإ
جرا  التسجيل  "2" امس صاحب التسجيل ادلويل، ورمق التسجيل املعين وسبب ادلفع، بعد اإ

 ادلويل.

()ب( والفقرة الفرعية )ب(، يعترب الرمس مدفوعًا للمكتب 1)30مع مراعاة أأحاكم القاعدة   )أأ(  ]اترخي ادلفع[ (6)
 ادلويل يف التارخي اذلي يتسمل فيه املبلغ املطلوب.

ذا اكن املبلغ املطلوب دفعه متوفرًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وتسمل ذذا املكتب  )ب( اإ
جرا  ا ن الرمس يعترب مدفوعًا يف التارخي اذلي يتسمل فيه ذذا املكتب طلبًا دوليًا تعلاميت ابإ لسحب من صاحب احلساب، فاإ
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أأو تعيينًا لحقًا أأو تعلاميت بسحب اجلز  الثاين من الرمس الفردي أأو الامتس تدوين تعديل أأو تعلاميت بشأأن ُتديد تسجيل 
 دويل.

تسمل ل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لإيداع طلب دويل بّ اترخي يف حاةل تعدي  )أأ(  ]تعديل مبلغ الرسوم[ (7)
من ّجة، والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل الطلب ادلويل  تقدمي طلب دويل للمكتب ادلويلللامتس مكتب املنشأأ 

 الرسوم املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أأس بق ذذين التارخيّ. من ّجة أأخرى، فاإن

من جانب مكتب املنشأأ أأو أأي مكتب معين أ خر،  24يف حاةل تقدمي تعيّ بنا  عىل أأحاكم القاعدة  )ب(
يل ويعدل مبلغ الرسوم الواجب دفعها مقابل ذذا التعيّ بّ التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب الامتسًا من صاحب التسج 

ن الرسوم  جرا  ذذا التعيّ من ّجة، والتارخي اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل التعيّ من ّجة أأخرى، فاإ ادلويل بغرض اإ
 املطبقة تكون الرسوم النافذة يف أأس بق ذذين التارخيّ.

يكون ()أأ(، فاإن مبلغ الرسوم يكون مبلغ اجلز  الثاين من الرمس الفردي اذلي 3يف حاةل تطبيق الفقرة ) )ج(
ليه يف تكل الفقرة.  انفذًا يف التارخي الالحق املشار اإ

جرا   )د( يف حاةل تعديل مبلغ الرسوم الواجب دفعها لتجديد تسجيل دويل بّ اترخي ادلفع واترخي اإ
القاعدة التجديد، فاإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ النافذ يف اترخي ادلفع، أأو التارخي اذلي يعترب اترخي ادلفع بنا  عىل أأحاكم 

جرا  التجديد فيه، فاإن مبلغ الرسوم يكون املبلغ 1)30 جرا  ادلفع بعد التارخي اذلي اكن من الواجب اإ ()ب(. ويف حاةل اإ
 النافذ يف ذذا التارخي.

لهيا يف الفقرات الفرعية )ذ( )أأ( و)ب( و)ج( و)د(،  يف حاةل تعديل مبلغ أأي رمس خالف الرسوم املشار اإ
 ملبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه املكتب ادلويل الرمس.فاإن مبلغ الرسوم يكون ا

 35القاعدة 
 معةل تسديد الرسوم

لك املدفوعات املس تحقة بنا  عىل ذذ  الالحئة التنفيذية جيب أأن   ]الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية[ (1)
ذا اكنت الرسوم اليت  لها ذكل املكتب بعمةل أأخرى.ُترى يف املكتب ادلويل ابلعمةل السويرسية، حىت اإ  يدفعها مكتب قد حص ن

ذا أأصدر طرف متعاقد بنا  عىل أأحاكم املادة   )أأ(  ]حتديد مبلغ الرسوم الفردية ابلعمةل السويرسية[ (2) ()أأ( 7)8اإ
عالاًن يوحض فيه أأنه يرغب يف حتصيل رمس فردي، وجب عليه أأن حيدد للمكتب ادلويل مبلغ ذذا الرمس  من الربوتوكول اإ

 حمسواًب ابلعمةل اليت يس تعملها مكتبه.

ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( بعمةل خالف العمةل السويرسية، فاإن  )ب( ذا ُحدد الرمس يف الإعالن املشار اإ اإ
املدير العام حيدد مبلغ الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية، عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة، بعد التشاور مع 

 املتعاقد املعين.مكتب الطرف 

ذا اكن سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بّ العمةل السويرسية وأأي معةل أأخرى يكون الطرف  )ج( اإ
% عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطبق لتحديد مبلغ 5املتعاقد قد حدد هبا مبلغ الرمس الفردي يزيد أأو يقل بنس بة 

ىل الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية، وذكل خالل  أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، جاز ملكتب ذذا الطرف املتعاقد أأن يطلب اإ
املدير العام أأن حيدد مبلغًا جديدًا للرمس الفردي ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطبق يف 
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رية لهذا الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من اليوم السابق لتارخي تقدمي ذذا الطلب. ويتخذ املدير العام الإجرا ات الرضو
التارخي اذلي حيدد  املدير العام، رشط أأن يقع ذذا التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش ذذا املبلغ 

 يف اجلريدة.

ذا اكن سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بّ العمةل السويرسية وأأي معةل أأخرى يك )د( ون الطرف اإ
% عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطبق لتحديد مبلغ 10املتعاقد قد حدد هبا مبلغ الرمس الفردي يزيد أأو يقل بنس بة 

الرمس الفردي ابلعمةل السويرسية، وذكل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، فاإن املدير العام حيدد مبلغًا جديدًا للرمس 
عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطبق. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي الفردي ابلعمةل السويرسية، 

اذلي حيدد  املدير العام، رشط أأن يقع ذذا التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش ذذا املبلغ يف 
 اجلريدة.
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 36القاعدة 
 الإعفا  من الرسوم

 تسجيالت املتعلقة ابلبياانت التالية:تعفى من الرسوم ال 

 تعيّ وكيل، وأأي تعديل يتعلق بوكيل، وشطب تدوين أأي وكيل، "1"
لك تعديل يتعلق بأأرقام الهاتف والفاكس وعنوان املراسةل وعنوان الربيد الإلكرتوين وأأية وس يةل  "2"

 التعلاميت الإدارية، أأخرى للتواصل مع املودع أأو لصاحب التسجيل ادلويل، كام ذو منصوص عليه يف
 شطب التسجيل ادلويل، "3"
 "،3()أأ("1)25لك ختل نٍ بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "4"
نقاص جيرى يف الطلب ادلويل ذاته بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "5" " أأو يف تعيّ 13()أأ("4)9لك اإ

 "،4()أأ("3)24لحق بنا  عىل أأحاكم القاعدة 
 ( من الربوتوكول،4)6امجلةل الأوىل من املادة لك طلب يقدمه مكتب بنا  عىل  "6"
وجود دعوى قضائية أأو حمك هنايئ يكون هل تأأثري يف الطلب الأسايس أأو يف التسجيل املرتتب  "7"

 عليه أأو يف التسجيل الأسايس،
(، أأو لك بيان يوجه 3)28( أأو القاعدة 9)24أأو القاعدة  17لك رفض بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "8"
عالن جيرى بنا  عىل أأحاكم القاعدة 18)اثنيا( أأو القاعدة 18بنا  عىل أأحاكم القاعدة  ( أأو القاعدة 5)اثنيا()20)اثلثا( أأو لك اإ

 (،5( أأو )4)27
بطال التسجيل ادلويل، "9"  اإ
 ،20املعلومات املبلغة بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "10"
خطار يوجه بنا  عىل أأحاكم القاعدة لك  "11"  ،23أأو القاعدة  21اإ
 لك تصويب جيرى للسجل ادلويل. "12"

 37القاعدة 
 توزيع الرسوم الإضافية

 والرسوم التمكيلية

ليه يف  (1)  ( من الربوتوكول ذو اكل يت:6( و)5)8املادة املعامل املشار اإ

ىل الأطراف  املتعاقدة اليت تفحص ابلنس بة اإ
 اثنان  ................................................................................ أأس باب الرفض املطلقة فقط 

ىل الأطراف املتعاقدة اليت ُتري  وابلنس بة اإ
 حفصًا عن احلقوق السابقة أأيضًا:

 ثالثة  .................................................................... بنا  عىل معارضة الغري  )أأ(
 أأربعة  .................................................................... تلقائيا ودون أأي طلب  )ب(
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عن احلقوق السابقة تلقائيًا ودون أأي طلب، أأيضًا عىل الأطراف املتعاقدة اليت ُتري حبواًث  4يطبق املعامل  (2)
 مع بيان أأمه تكل احلقوق.

 38القاعدة 
 قيد مبلغ الرسوم الفردية

 حلساب الأطراف املتعاقدة املعنية

عالاًن بنا  عىل أأحاكم املادة  يقيد لك رمس فردي يسدد للمكتب ادلويل ابلنس بة اإىل طرف متعاقد يكون قد أأصدر اإ
ساب ذذا الطرف املتعاقد دلى املكتب ادلويل، خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل ادلويل أأو ()أأ( من الربوتوكول حل 7)8

 التعيّ الالحق أأو التجديد اذلي سدد عنه ذذا الرمس أأو لتدوين اجلز  الثاين املسدد من الرمس الفردي.

 الفصل التاسع
 أأحاكم متنوعة

 39القاعدة 
مترار أ اثر التسجيالت ادلولية  اس 

 ادلول اخللف يف بعض

ذا أأودعت دوةل )"دوةل خلف"( اكنت أأراضهيا قبل الاس تقالل جز ًا من أأرايض طرف متعاقد )"طرف  (1) اإ
عالاًن يفيد اس مترار ادلوةل اخللف يف تطبيق  ذًا ، فاإن لك تسجيل دويل يكون انفالربوتوكولمتعاقد سلف"( دلى املدير العام اإ

( حيدث أ اثر  يف ادلوةل اخللف يف حاةل استيفا  2يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بنا  عىل أأحاكم الفقرة )
 الرشوط التالية:

يداع طلب دلى املكتب ادلويل خالل الأشهر الس تة التالية للتارخي اذلي يرسل فيه املكتب  "1" اإ
شعارًا لهذا الغرض اإىل صاحب الت  حداث أ اثر  يف ادلويل اإ سجيل ادلويل املعين، يفيد اس مترار ذذا التسجيل ادلويل يف اإ

 ادلوةل اخللف،
ىل  41تسديد رمس قدر   "2" فرناكً سويرساًي خالل املهةل ذاهتا للمكتب ادلويل اذلي حيوهل اإ

 فرناكً سويرساًي لصاحل املكتب ادلويل. 23املكتب الوطين لدلوةل اخللف، وتسديد رمس قدر  

ليه يف الفقرة ) (2) ( ذو التارخي اذلي ختطر فيه ادلوةل اخللف املكتب ادلويل لأغراض تطبيق 1التارخي املشار اإ
 ذذ  القاعدة، رشط أأل يكون ذذا التارخي سابقًا لتارخي اس تقالل ادلوةل اخللف.

ذكل للمكتب الوطين  (، عىل املكتب ادلويل أأن يبلغ1فور تسمل الطلب ومبلغ الرمسّ احملددين يف الفقرة ) (3)
 لدلوةل اخللف، وجيري التدوين املناسب يف السجل ادلويل.

(، 3ابلنس بة اإىل أأي تسجيل دويل يكون مكتب ادلوةل اخللف قد تلقى عنه اإخطارًا بنا  عىل أأحاكم الفقرة ) (4)
لهي ذا مل تنقض املهةل املطب نقة املشار اإ ل اإ نه ل جيوز لهذا املكتب أأن يرفض امحلاية اإ ()أأ( أأو )ب( أأو )ج( من 2)5يف املادة ا فاإ

ذا تسمل املكتب ادلويل الإخطار ابلرفض خالل ذذ   ىل الطرف املتعاقد السلف، واإ الربوتوكول فامي يتعلق بمتديد الأرايض اإ
 املهةل.
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عالان يفيد ل تنطبق أأحاكم ذذ  القاعدة عىل الاحتاد الرويس ول عىل أأية دوةل أأودع (5) ت دلى املدير العام اإ
 احتفاظها ابلشخصية القانونية لطرف متعاقد.

 40القاعدة 
 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

، وحتل ابتدا  من 2020فرباير الأول من  تدخل ذذ  الالحئة التنفيذية حزي التنفيذ يف  ]ادلخول حزي التنفيذ[ 
 كام اكنت انفذة يف بّ اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات املشرتكة حمل الالحئة التنفيذيةذذا التارخي 

لهيا فامي بعد بعبارة "الالحئة التنفيذية  2020يناير  31  "(.املشرتكة)واملشار اإ

 (،1عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة )  )أأ(  ]أأحاكم انتقالية عامة[ (2)

ىل املكتب ادلويل "1" ن أأي طلب دويل يتسمل مكتب املنشأأ الامتسًا بتقدميه اإ  الأول من ، قبلفاإ
، ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة 14تطبيق القاعدة ، يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة لأغراض 2020فرباير 

 ؛املشرتكةالتنفيذية 
م تدوينالامتس  أأي تعيّ لحق أأووأأي   ىل املكتب ادلويل قبل يقد ن  2020فرباير الأول من  اإ

)اثنيا( أأو 27أأو  27( أأو 8)24 ( أأو3)اثنيا()20)اثنيا( أأو 5 يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة لأغراض تطبيق القاعدة
 ؛املشرتكة، ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية )اثنيا(27

جرا  من املكتب  تدوينأأو أأي الامتس أأو أأي تعيّ لحق، وأأي طلب دويل،  "3" يكون حمل اإ
من الالحئة التنفيذية ()أأ( 3)اثنيا()27أأو  26( أأو 5)24( أأو 2)اثنيا()20 أأو 13أأو  12أأو  11ادلويل تطبيقًا للقواعد 

، يس متر يف أأن يكون حمل حبث من املكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم القواعد السالف 2020فرباير  الأول من قبل املشرتكة
أأو  15ذكرذا؛ وخيضع اترخي التسجيل ادلويل أأو اترخي التدوين يف السجل ادلويل املرتتب عىل ذكل لأحاكم القاعدة 

 ؛املشرتكةمن الالحئة التنفيذية ()ب( 4)اثنيا()27أأو ()ب( و)ج( 1)27( أأو )6)24أأو  ()ب( 3)اثنيا()20
خطار  "4" ىل املكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم املادة وأأي اإ  وأأ ( 2( و)1)5 وأأ ( 2)اثنيا()4يُرسل اإ

 قبل ()ج( من الالحئة التنفيذية املشرتكة3)34أأو  23)اثنيا( أأو 21أأو بنا  عىل أأحاكم القاعدة  ( من الربوتوكول4)6 وأأ ( 6)5
( أأو 2)21أأو  (2)19 أأو (4)17يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة لأغراض تطبيق القاعدة  2020فرباير الأول من 

 املشرتكة؛، ما دام يس تويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية ()د(3)34( أأو 2)23( أأو 2)22( أأو 4)اثنيا()21

عالن أأو أأي قرار هنايئ بنا  عىل أأحاكم القاعدة  "5" )اثنيا( 18أأو  16وأأي تبليغ أأو أأي بيان أأو أأي اإ
ىل املكتب ادلويل ( من الالحئة التنفيذية املشرت 5( أأو )4)27)اثنيا( أأو 23( أأو 5)اثنيا()20أأو  20)اثلثا( أأو 18أأو  كة يُرسل اإ

( أأو 2)اثنيا()18( أأو 2)16 يعترب أأنه يس تويف الرشوط املطبقة لأغراض تطبيق القاعدة ،2020قبل الأول من فرباير 
ما دام يس تويف )د( و)ه(، (5)()د( و)ه( أأو 4)27( أأو 3)اثنيا()23()د( أأو 5)اثنيا()20( أأو 3)20( أأو 5)اثلثا()18

 .املشرتكةالرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنفيذية 

ن الرسوم النافذة يف أأي اترخي سابق 7)34لأغراض تطبيق القاعدة  )ب(  2020فرباير للأول من  (، فاإ
 .املشرتكة من الالحئة التنفيذية (1)34تكون الرسوم املنصوص علهيا يف القاعدة 

ىل املكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم القاعدة  )ج( خطار يرسهل مكتب طرف متعاقد اإ " أأو 3("2)6أأي اإ
من الالحئة التنفيذية ( 6)40أأو ()أأ( 3)34 أأو )ب((2)اثلثا()27( أأو 6)اثنيا()27 ( أأو6)اثنيا()20()د( أأو 5)17( أأو 2)7
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( 6)اثنيا()20()د( أأو 5)17( أأو 2)7" أأو 3("2)6قاعدة ظل ساراي وفقا لأحاكم ال، ي2020املشرتكة قبل الأول من فرباير 
 (.6)40أأو ()أأ(.3)34أأو ()ب( 2)اثلثا()27( أأو 6)اثنيا()27أأو 

 ]حتذف[ )د(

 ]حتذف[ 

كام  ي انفذة قبل  من الالحئة التنفيذية املشرتكة 6تظل أأحاكم القاعدة   )أأ(  ]أأحاكم انتقالية بشأأن اللغات[ (4)
، ترسي عىل أأي طلب دويل يودع قبل ذكل التارخي وعىل أأي طلب دويل خيضع لالتفاق وحد  2004الأول من أأبريل 

، مبا فيه 2008أأغسطس  31يودع بّ ذكل التارخي وو  " من الالحئة التنفيذية املشرتكة،8"1ابملعاين املقصود يف القاعدة 
بالغ أأو تدوين يف السجل ادلويل أأو أأي نرش يف اجلريدة يتعلق اليوم الأخري، كام يرسي عىل أأي  بالغ يتعلق به وعىل أأي اإ اإ

ل يف احلالت التالية:  ابلتسجيل ادلويل الناجت عنه، اإ

بنا  عىل أأحاكم القاعدة أأن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيّ لحق مبوجب الربوتوكول  "1"
 ؛2008أأغسطس  31و 2004بّ الأول من أأبريل ()ج( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 1)24

أأو بعد ذكل  2008أأو أأن يكون التسجيل ادلويل موضع تعيّ لحق يف الأول من سبمترب  "2"
 التارخي؛

ان يف السجل ادلويل. "3"  وأأن يكون التسجيل ادلويل مدو ن

 فيه، أأو يُفرتض أأن لأغراض ذذ  الفقرة، يعد ن الطلب ادلويل عىل أأنه أأودع يف التارخي اذلي يتسمل ن  )ب(
ىل املكتب ادلويل بنا  عىل أأحاكم القاعدة  من  ()أأ( أأو )ج(1)11يتسمل فيه، مكتب املنشأأ الالامتس بتقدمي الطلب ادلويل اإ

ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة م فيه التعيّ الالحق اإ ، ويعد ن الطلب ادلويل عىل أأنه موضع تعيّ لحق يف التارخي اذلي يقدن
مه املودع مبارشة، أأو يف التارخي اذلي يوَدع فيه الالامتس بتقدمي التعيّ الالحق دلى مكتب الطرف  املكتب ذا قد ن ادلويل، اإ

يداعه بوساطته.  املتعاقد للمودع يف حال اإ

 ]حتذف[ (5)

ذا [الوطنية القوانّ معالتوافق  عدم] (6) )أأ( من 2 أأو الفقرة )اثنيا(27 القاعدة( من 1) الفقرة اكنت اإ
اذلي  التارخيحزي النفاذ أأو يف  القاعدة ذذ  دخولاترخي  يفمتعاقد،  لطرفالقانون الوطين  معمتوافقة  غري)اثلثا( 27 القاعدة

املعنية، حسب احلاةل، ابلنس بة للطرف املتعاقد  الفقرات أأو الفقرة تطبق ل لربوتوكول،اب ملزتما املتعاقد الطرفيصبح فيه 
ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ  مع متوافقةاكنت غري  طاملا املعين

 يف أأي وقت. خطارالإ  ذذالربوتوكول. وجيوز حسب اباملتعاقد ملزتما  الطرف ذكلاذلي يصبح فيه  التارخيذذ  القاعدة أأو 

 41القاعدة 
 التعلاميت الإدارية

دارية. وجيوز هل أأن يعدلها.   )أأ(  ]وضع التعلاميت الإدارية؛ املسائل اليت ترعاذا[ (1) يضع املدير العام تعلاميت اإ
لها اذامتم مبارش ابلتعلاميت الإدارية املقرتحة أأو  وقبل وضع التعلاميت الإدارية أأو تعديلها، يستشري املدير العام املاكتب اليت

 تعديالهتا املقرتحة.

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#_20_3_a_ii
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ىل تكل التعلاميت رصاحة  )ب( تتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت تشري ذذ  الالحئة التنفيذية بشأأهنا اإ
 وتتناول تفاصيل تطبيق ذذ  الالحئة التنفيذية.

ىل تعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية وعىل  جيوز للجمعية أأن تدعو ]مراقبة امجلعية[ (2) املدير العام اإ
 املدير العام أأن يترصف وفقا ذلكل.

 اجلريدة. تنرش التعلاميت الإدارية وأأية تعديالت تُدخل علهيا يف  )أأ(  ]النرش واترخي النفاذ[ (3)

وجيوز أأن ختتلف التوارخي حيدد يف لك نرش التارخي اذلي تصبح فيه الأحاكم املنشورة انفذة.  )ب(
عالن أأي حمك انفذًا قبل نرش  يف  اجلريدة. ابختالف الأحاكم، عىل أأنه ل جيوز اإ

يف حال نشو  تنازع بّ أأي حمك من أأحاكم التعلاميت  الربوتوكول أأو ذذ  الالحئة التنفيذية[ ]التنازع مع (4)
 ربوتوكول أأو ذذ  الالحئة التنفيذية من ّجة أأخرى، تكون الغلبة للحمك الأخري.الالإدارية من ّجة وأأي حمك من أأحاكم 
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 جدول الرسوم

 (2020فرباير  1 )انفذ اعتبارا من
 ابلفرناكت السويرسية

 ]حتذف[ .1

 ادلويل الطلب .2

 واملس تحقة عن عرش س نوات:جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر 

" من الربوتوكول(1("2)8رمس أأسايس )املادة  1.2
*

 

ذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان  1.1.2  653 اإ

ذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 2.1.2  903 اإ

ضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث  2.2 ل رمس اإ اإ
ذا اقترص الأمر عىل تعيّ أأطراف متعاقدة جيب أأن تسدد عهنا رسوم فردية  اإ

 100 أأدان ( 4.2" من الربوتوكول( )انظر البند 1()أأ("7)" و2("2)8املادة )

  

                                         
*

ر للرمس   ذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان الأقل منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا الأمم املتحدة، فاإن املقدار املقر ن  10الأسايس خُيفنض بنس بة اإ

ذا مل تكن أأية نسخة عن العالمة ابلألوان( و فرناكً  65ابملائة )من غري كسور(. ويف ذذ  احلال، يبلغ الرمس الأسايس  ذا  90سويرساًي )اإ فرناكً سويرساًي )اإ

 اكنت اإحدى نسخ العالمة ابلألوان(.
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 ابلفرناكت السويرسية

ذا اكن الطرف املتعاقد املعّ طرفًا لك طرف متعاقد معّرمس تمكييل عن  3.2 ل اإ ، اإ
" من 2()أأ("7)" و3("2)8املادة متعاقدًا جيب أأن يسدد عنه رمس فردي )

 100 أأدان ( 4.2الربوتوكول( )انظر البند 

ذا اكن  لك طرف متعاقد معّ جيب أأن يدفع عنه رمس فردي )وليس رسامً تمكيليًا( ل اإ اإ
ابلتفاق دولتّ ملزتمتّ والطرف املتعاقد ملكتب املنشأأ  الطرف املتعاقد املع ّن الك 
املع ّن  رف املتعاقدجيب أأن يسدد رمس تمكييل عن ذذا الط ، ويف ذذ  احلاةلأأيضا

: وحيدد لك طرف متعاقد ()ب( من الربوتوكول1)سادسا()9()أأ( و7)8)املاداتن 
 معين مبلغ الرمس الفردي

 ]حتذف[ .3

 ابلفرناكت السويرسية

 اخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات .4

 ()ب((:1)12جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر )القاعدة 

ذا مل ُتمع السلع واخلدمات يف أأصناف 1.4  عن لك لكمة 4+77 اإ
 العرشينبعد اللكمة  

ذا اكن التصنيف املبّ يف الطلب للكمة واحدة أأو أأكرث غري حصيح 2.4  عن 4+20 اإ
 لك لكمة ل يكون 

 تصنيفها حصيحاً  

ذا اكن املبلغ الإجاميل املس تحق بنا  عىل ذذا البند  مع العمل بأأنه ل ينبغي تسديد أأي رمس اإ
 فرناكً سويرسايً  150ابلنس بة اإىل طلب دويل يقل عن 

 التعيّ الالحق للتسجيل ادلويل .5

جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن الفرتة املرتاوحة بّ اترخي نفاذ التعيّ وانقضا  
 :(من الربوتوكول (2)اثلثا()3)املادة  فرتة نفاذ التسجيل ادلويل

 300 رمس أأسايس 1.5

وجيب أأل يسدد رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معّ يبّ يف نفس الطلب  2.5
 100 أأدان ( 3.5عنه أأي رمس فردي )انظر البند 

لك طرف متعاقد معّ جيب أأن يدفع عنه رمس فردي )وليس رمس فردي عن  3.5
ذا اكن رسامً تمكيليًا( ل اإ والطرف املتعاقد لصاحب  الطرف املتعاقد املع ّن  الك اإ

جيب أأن يسدد رمس ، ويف ذذ  احلاةل أأيضاً ابلتفاق   ملزتمتّالتسجيل دولتّ
()ب( من 1)سادسا()9()أأ( و7)8املع ّن )املاداتن  تمكييل عن ذذا الطرف املتعاقد

 ي: وحيدد لك طرف متعاقد معين مبلغ الرمس الفردالربوتوكول

  



MM/A/52/2 
Annex 
53 
 

 ابلفرناكت السويرسية

 التجديد .6

 :(من الربوتوكول (1)7)املادة  جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات

 653 رمس أأسايس 1.6

ىل أأطراف متعاقدة معينة  2.6 ذا مل جير التجديد سوى ابلنس بة اإ ضايف، فامي عدا اإ رمس اإ
 100 أأدان ( 4.6جيب أأن تدفع عهنا رسوم فردية )انظر البند 

رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معّ جيب أأل يسدد عنه أأي رمس فردي  3.6
 100 أأدان ( 4.6)انظر البند 

لك طرف متعاقد معّ جيب أأن يسدد عنه رمس فردي )وليس  عن رمس فردي 4.6
ذا اكن  رسامً تمكيليًا( ل اإ والطرف املتعاقد لصاحب الطرف املتعاقد املع ّن الك اإ

جيب أأن يسدد رمس  ، ويف ذذ  احلاةلأأيضاً ابلتفاق  التسجيل دولتّ ملزتمتّ
()ب( من 1)سادسا()9()أأ( و7)8املع ّن )املاداتن  تمكييل عن ذذا الطرف املتعاقد

 : وحيدد لك طرف متعاقد معين مبلغ الرمس الفرديالربوتوكول

ضايف مقابل الاس تفادة من فرتة الإهمال 5.6  ٪ من مبلغ50 رمس اإ
 الرمس املس تحق ( من الربوتوكول(4)7)املادة 

 1.6بنا  عىل البند  
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 ابلفرناكت السويرسية

 (من الربوتوكول )اثلثا(9)املادة  تنوعةتدوينات م  .7

 177 النقل اللكي لتسجيل دويل 1.7

ىل بعض السلع واخلدمات أأو بعض  2.7 النقل اجلزيئ لتسجيل دويل )ابلنس بة اإ
 177 الأطراف املتعاقدة(

جرا   3.7 نقاص قامئة السلع واخلدمات من جانب صاحب التسجيل ادلويل بعد اإ طلب اإ
ذا  التسجيل ادلويل، رشط أأن نقاص عىل لك الأطراف املتعاقدة اإ ينطبق ذذا الإ

نقاص عدة أأطراف متعاقدة  177 اس هتدف الإ

دخال أأو تعديل البياانت  4.7 تغيري يف الامس و/أأو العنوان لصاحب التسجيل و/أأو اإ
املتعلقة ابلطبيعة القانونية لصاحب التسجيل يف حال اكن خشصا معنواي وادلوةل، 

قلميية يف تكل ادلوةل، اليت مت فهيا تنظمي أأوضاع وحسب ما ينطبق، أأية وحد ة اإ
ذكل الشخص املعنوي بنا  عىل قانوهنا، فامي يتعلق بتسجيل دويل واحد أأو أأكرث 

ليه يف نفس الاس امترة  150 يُلمتس التدوين أأو التعديل ذاته ابلنس بة اإ

 177 قيد ترخيص بشأأن تسجيل دويل أأو تعديل يف قيد ترخيص 5.7

 200 (1)اثنيا()5اصةل الإجرا ات مبوجب القاعدة الامتس مو  6.7

 177 تقس مي تسجيل دويل 7.7
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 ابلفرناكت السويرسية

 (من الربوتوكول )اثلثا(5)املادة  معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية .8

عداد مس تخرج مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من حتليل حاةل تسجيل  1.8 اإ
ق عليه(،  دويل)مس تخرج مفصل مصد ن

 155 ل يتعدى ثالث صفحات 

 10 عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثة 

عداد مس تخرج مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من صورة عن لك  2.8 اإ
خطارات الرفض، اليت تتعلق بتسجيل دويل )مس تخرج  املنشورات، وعن لك اإ

ق عليه(  بس يط مصد ن

 77 ل يتعدى ثالث صفحات 

 2 ثةعن لك صفحة بعد الصفحة الثال  

 لك شهادة أأو معلومة تقدم كتابة 3.8

ىل تسجيل دويل واحد   77 ابلنس بة اإ

ذا طلبت   ابلنس بة اإىل لك تسجيل دويل من التسجيالت ادلولية الإضافية، اإ
 10 املعلومة ذاهتا يف نفس الطلب

عادة نسخ أأو تصوير نرش التسجيل ادلويل، عن لك صفحة 4.8  5 اإ

 خدمات خاصة .9

ل رسامً حيدد مقدار  بنفسه عن العمليات اليت يبارشذا عىل لجل، جيوز للمكتب ادلويل  أأن حيص ن
 وكذكل عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم.

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


