
 

MM/A/55/1 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات )اتحاد مدريد(

 الجمعية

ون(رابعة والخمسون )الدورة العادية الالخامسالدورة   ة والعشر

 2021 أكتوبر  8إل  4جنيف، من 

وتوكو  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لتر
 ل اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالماتالتعديالت المقتر

 األمانة وثيقة من إعداد

 مقدمة

ي لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات )المشار إليه فيما يىلي بعبارة ا أوىص .1
ي بالتطوير القانون 

لفريق العامل المعن 
ي  ،"الفريق العامل"(

ة  تهدور ف  ي عقدت الثامنة عشر
ة من النر ي الفتر

 5و 3بإدخال تعديالت عىل القواعد  ،2020أكتوبر  16إل  12ف 
( و5و

ً
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي  40و 39و 32و 24و 22و 21و 17و 15و 9)ثانيا من الالئحة التنفيذية لتر

مدريد )المشار إليها فيما  جدول الرسوم لتعتمدها جمعية اتحادكذلك و ، "الالئحة التنفيذية"( ةللعالمات )المشار إليها فيما يىلي بعبار 
.  يىلي بكلمة "الجمعية"( ي دورتها الخامسة والخمسي  
 ف 

ي الفريق العامل إل الوثواستندت المن .2
 MM/LD/WG/18/3و .MM/LD/WG/18/2 Rev قائاقشات ف 

حة. . MM/LD/WG/18/4و ي وترد التعديالت الم وتورد الفقرات التالية معلومات أساسية وجيهة عن التعديالت المقتر
حة ف  قتر

حة بشطب  مرفقات هذه الوثيقة.  ، وإل عمليات الحذف المقتر ي
حة بوضع خط تحت النص المعن  وُيشار إل عمليات اإلضافة المقتر

ي المرفق
 
ي ف

.  ي   النص المعن  ي
 
ي األول والثان

 
حة )بدون تسطت  أو شطب( ف

لة المقتر
َ
 ي   المرفقوترد النسخة النهائية لألحكام المعد

 الرابع. و  ثالثال

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية ا  وجدول الرسوملتعديالت المقير

حة عىل القاعدة س .3  عي ّ  من الالئحة التنفيذية أن ي 3تطلب التعديالت المقتر
ا
ي تبليغ  أصحاب التسجيالت الدولية ممثل
ف 

  منفصل
ً
ي الطلب الجدد االستمرار  للمودعي   وأصحاب التسجيالتمكن ، وليس كجزء من طلب التسجيل. ويحرصا

 
ي تعيي   ممثل ف

ف 
ي الملكيةن يدو تالتماس الدولي و 

 
.  ،التغيت  ف ط إرسال نسخ إل المودع أو صاحب و عىل التوالي ا شر

ً
حة أيض ي التعديالت المقتر

ستلغ 
نت،  ىلعتاحة ألن جميع هذه الوثائق متعيي   المتبادلة مع الممثل الذي طلب إلغاء البليغات من التالتسجيل  ن عمنة، بطريقة آو اإلنتر

ي نظام مدريدطريق 
 المرسلة من قبل األطراف المتعاقدة المعينة متاحة عالنية عىل مرصد مدريد.  والوثائق ،أداة إدارة المحفظات ف 
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حة عىل القاعدة ستنص التعديالو  .4 ي الالئحة  ةالمهل المحددمراعاة عدم إمكانية عذر التنفيذية عىل  ةئحمن الال 5ت المقتر
ف 

حة مستخدمي و من أسباب القوة القاهرة. ذلك بسبب ان ك، إن  إجراء ما أمام المكتب الدولي التنفيذية التخاذ  ستمنح التعديالت المقتر
ي نظام مدريد 

ي تديرها الويبو، مثل معاهدة التعاون مرونة مماثلة لتلك المتاحة ف 
خدمات حماية الملكية الفكرية العالمية األخرى النر

اءات ) اءاتبشأن التر هاٍن  ب مصحوبالتماس سيظل المستخدمون مطالبي   بتقديم و  (. معاهدة التر ي غضون ستة  كاٍف تر
وتنفيذ اإلجراء ف 

 أشهر من انتهاء المهلة الزمنية المعنية. 

حة عىل القاعدةو  .5 إذا فوت المودع المهلة المحددة  )ثانيا( من الالئحة التنفيذية عىل مواصلة اإلجراءات5 تنص التعديالت المقتر
ي القاعدة 

اح التصنيف الصادر عن المكتب الدولي بموجب نفس القاعدة. 7)12ف  ذلك كو ( بخصوص دفع الرسوم الناتجة عن اقتر
ي القاعدة  تنص عىل مواصلة اإلجراءاتس

()ج( بخصوص دفع رسوم التماس 3)ثانيا()27إذا فوت صاحب التسجيل المهلة المحددة ف 
 التقسيم. 

حالتعديالت ح السموست .6  2البند و  32و 17و 15 اعدو الحقة عىل القالتعديالت وال ،من الالئحة التنفيذية 9عىل القاعدة  ةمقتر
أن يضم الطلب الدولي تمثيال أو بيانا للعالمة موضوعا وفقا ، وذلك بطلب جديدة لتمثيل العالماتأساليب بإتاحة ، من جدول الرسوم
 . لن تتغت  مبالغ الرسوم المذكورة. و للتعليمات اإلدارية

ح للقاعدة شأن ال منو  .7 تسجيل أو عن بإمكانية االستعاضة الجزئية  قرّ أن ت التنفيذية ةئح()د( من الال3)21تعديل المقتر
 . ي الفقرة الجديدة )و تسجيالت وطنية أو إقليمية سابقة بتسجيل دولي

ح ف    40( من القاعدة 7الحكم االنتقالي المقتر
 
ب من لن يطل

اير  1بل ()د( ق3)21المكاتب تطبيق القاعدة المعدلة   . 2025فتر

حة عىل القاعدة حذف ستو  .8 ورية إل الدعاوى واإلجراءات  التنفيذية ةئحالالمن  22التعديالت المقتر اإلشارات غت  الرص 
 وجيهة. ألنها لم تعد  ،بصيغة الجمع ،القانونية

ح للمادة  .9 ط التعيينادوين تالتماسات ط أن يبّس  التنفيذية ةئحالالمن  24ومن شأن التعديل المقتر ذكر ت الالحقة بإلغاء شر
 . عنوان صاحب التسجيل

حة عىل المادة و  .10 الجديد من  10إل البند مقابل التماس مبلغ الرسوم المقررة  التنفيذيةمن الالئحة  39ستنقل التعديالت المقتر
 مبلغ الرسوم المذكورة. لن يتغت  و جدول الرسوم. 

ح تدخول التعديال ز النفاذة المقير  حي 

حة أوىص الفريق ال .11 ( و5و 5و 3القواعد  عىلعامل بأن تدخل التعديالت الُمقتر
ً
من الالئحة  40و 39و 24و 22و 21)ثانيا

ي مرفقات هذه الوثيقة تردكما و   ،من جدول الرسومالجديد  10البند و  التنفيذية
ي  ،ف 

أوىص  ،كذلكو  . 2021 وفمتر ن 1حت   النفاذ ف 
ح عىل القا من الالئحة التنفيذية،  32و 17و 15والتعديالت الالحقة عىل القواعد  9 ةعدالفريق العامل بأن يدخل التعديل المقتر

ي مرفقات هذه الوثيقة تردكما و من جدول الرسوم،   2وكذلك عىل البند 
ي ، ف 

اير  1حت   النفاذ ف   . 2023فتر

12.  
ّ
جمعية اتحاد مدريد مدعوة إل اعتماد  إن

( و5و 5و 3عىل القواعد  التعديالت المدخلة
ً
 9)ثانيا

من  40و 39و 32و 24و 22و 21و 17و 15و
وتوكول اتفاق مدريد بشأن  الالئحة التنفيذية لتر

وكذلك التعديالت للعالمات،  التسجيل الدولي 
ي 
المدخلة عىل جدول الرسوم، عىل النحو المبي ّ  ف 

 . MM/A/55/1 ات الوثيقةمرفق

]تىلي ذلك المرفقات[
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ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية
ر
وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي  التعديالت المقي  *للعالمات لير

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 من
ً
اير  1 نافذة اعتبارا  2021نوفمتر  1 2021فتر

 الفصل األول
 أحكام عامة

]...[ 

 3القاعدة 
 التمثيل أمام المكتب الدولي 

]...[ 

 ل[]تعيي   الوكي (2)

ي الطلب الدولي  )أ(
ي تعيي   الحق يجوز تعيي   أي وكيل ف 

ي أي طلب من قبل صاحب التسجيل الدولي الجديد أو أو أو ف 
ف 

ي القاعدة 
.  "1()أ("1)25مشار إليه ف  ي

ون   مع بيان اسم الوكيل وعنوانه، طبقا للتعليمات اإلدارية، وعنوان بريده اإللكتر

]...[ 

 تاري    خ نفاذ تعيي   الوكيل[ ]تدوين تعيي   وكيل وتبليغه؛ (4)

ي السجل الدولي أن المودع أو  )أ(
وط المحددة، وجب عليه أن يدّون ف  ي الشر

إذا تبي ّ  للمكتب الدولي أن تعيي   الوكيل يستوف 
ي هذه الحالة، يكون 

. وف  ي
ون   اسم الوكيل وعنوانه وعنوان بريده اإللكتر

ً
صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويدّون أيضا

، تاري    خ  أو الطلب أو التبليغ أو التعيي   الالحق، نفاذ تعيي   الوكيل هو التاري    خ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي
 المنفصل الذي يعي ّ  فيه الوكيل. 

]...[ 

]...[ 

  ]شطب التدوين؛ تاري    خ نفاذ الشطب[ ( 6)

]...[ 

 بالشطب من الوكيل، وجب ع )د(
ً
، ليه أن يخطر بذلك المودع أو صاحب التسجيل الدولي إذا تسلم المكتب الدولي التماسا

ي تسلمها من الوكيل، خالل األشهر الستة السابقة 
ي أرسلها إل الوكيل، أو النر

ويرفق باإلخطار صورة عن كل التبليغات النر
 لتاري    خ اإلخطار. 

]...[ 
  

                                              
ي سبتمتر  3القاعدة المعدلة  *

حت   النفاذ يوم  3. وستدخل التعديالت عىل القاعدة 2020من الالئحة التنفيذية، عىل النحو المعتمد من جمعية اتحاد مدريد ف 

اير  1 ي من البيانات الم19-"التدابت  الخاصة بكوفيد MM/A/54/1. انظر مرفق الوثيقة 2021فتر
ون  يد اإللكتر طلوبة " : جعل التر

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf .) 
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 5القاعدة 
يد الخاصة يد ومؤسسات الير  تعطل خدمات إدارة الير

ونياوالتبليغات المرس ي  لة إلكير
ز
 المهلب التقيدعذر التأخر ف

يد] (1) ي التقيد بالمهل ألسباب ناجمة عن ظروف قاهرةالتبليغات المرسلة عن طريق إدارات التر
إذا لم يتقيد أي طرف   [عذر التأخر ف 

ي بالمهلة المحددة
ي الالئحة التنفيذية للقيام بإجراء لدى معن 

يدالدولي  المكتب إلرسال تبليغ للمكتب ف  ، عن طريق إدارات التر
اب  فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل ُمرٍض للمكتب الدولي أن راع بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إض 

ُ
المهلة لم ت

ي  اضطراباتأو كارثة طبيعية أو 
يد الخاصة أو ف  يد أو مؤسسات التر ي  خدمات التواصلخدمات إدارات التر

ون  ظروف  نتيجةاإللكتر
ي خا

 . : روف قاهرةظسبب آخر ناجم عن أي أو رجة عن سيطرة الطرف المعن 

يد بخمسة أيام عىل  "1" التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام عىل األقل، أو بعد استئناف خدمات إدارة التر
ة السابقة لتاري    خ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو  ي حالة توقفها خالل األيام العشر

اضطرابات داخلية  األكتر ف 
اب أو كارثة طبيعية أو ألية أسباب مماثلة أخرى،  ]حذفت[ أو إض 

يد  "2" يد، أو البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها إدارة التر ي مظروف مسجل عن طريق إدارة التر
التبليغ أرسل ف 
 ]حذفت[ وقت اإلرسال،

يد تصل إل المكتب ال "3" ي فئة من التر
ي التبليغ أرسل ف 

يد الجوي، ف  دولي بعد يومي   من إرسالها عادة، أو أرسل بالتر
يد إل المكتب الدولي بعد يومي   من إرسالها عادة.  ي ال تصل فيها كل فئات التر

 ]حذفت[ الحاالت النر

يد الخاصة[التبليغات المرسلة عن طريق ] (2) ي بالمهلة المحددة إلرسال التب  مؤسسات التر
ليغ للمكتب إذا لم يتقيد أي طرف معن 

يد الخاصة، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل ُمرٍض للمكتب  ]حذفت[ الدولي أن:   الدولي عن طريق مؤسسات التر

يد الخاصة بخمسة  "1" التبليغ أرسل قبل انقضاء المهلة بخمسة أيام عىل األقل، أو بعد استئناف خدمات مؤسسة التر
ي حالة توقفها خالل األ 

ة السابقة لتاري    خ انقضاء المهلة بسبب حرب أو ثورة أو أيام عىل األكتر ف  يام العشر
اب أو كارثة طبيعية أو ألية أسباب مماثلة أخرى،  ]حذفت[ اضطرابات داخلية أو إض 

يد الخاصة وقت "2"  ]حذفت[ اإلرسال.  البيانات المتعلقة بإرسال التبليغ سجلتها مؤسسة التر

ونيا[ (3) ي بالمهلة المحددة إلرسال تبليغ للمكتب الدولي موجه بالوسائل إذ  ]التبليغات المرسلة إلكتر
ا لم يتقيد أي طرف معن 

ي مع 
ون  ي التواصل اإللكتر

راع بسبب عطل ف 
ُ
ونية، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل ُمرٍض للمكتب الدولي أن المهلة لم ت اإللكتر

ي من جراء
، أو عطل يصيب مكان وجود الطرف المعن  ، وأن  المكتب الدولي ي

ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الطرف المعن 
 . ي بخمسة أيام عىل األكتر

ون   ]حذفت[ التبليغ أرسل بالفعل بعد استئناف خدمات التواصل اإللكتر

هان  ]حدود العذر[ (4)  جيهالو ال يقبل العذر عن عدم التقيد بأية مهلة بناء عىل أحكام هذه القاعدة، ما لم يتسلم المكتب الدولي التر
ي الفقرة )وما لم يتم اإلجراء لديه عىل النحو 

 
 ( والتبليغ أو، حسب االقتضاء، نسخة طبق األصل عنه3( أو )2أو )( 1المشار إليه ف

ي أشع وقت معقول ممكن 
 
ة ال تزيد عىلف ي فتر

 
 . بستة أشهر عىل األكتر  المعنية بعد انقضاء المهلةستة أشهر  وف

]...[ 

 )ثانيا(5القاعدة 
 إلجراءاتمواصلة ا

  ]التماس[ ( 1)

ي القواعد   )أ(
ي حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل ألي من المهل المحددة أو المشار إليها ف 

(، 7)12و(، 3( و)2)11 ف 
، رغم ذلك، 1)39"،و3()ج("3)34و ()ج(،3ثانيا())27و (،2)26()ب(، و5)24(، و2)ثانيا()20و (، واصل المكتب الدولي

، إذا تم مامعالجة الطلب الدو ي
، أو التعيي   الالحق، أو الدفع، أو االلتماس المعن  :  لي  يىلي

ي االستمارة الرسمية؛ " 1"
 توجيه التماٍس بذلك إل المكتب الدولي يحمل توقيع المودع أو صاحب التسجيل ويكون ف 
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وط، مع " 2" ي جدول الرسوم، واستيفاء كل الشر
ي تطبق  واستالم االلتماس وتسديد الرسوم المحددة ف 

االلتماس، النر
ي غضون شهرين من تاري    خ انقضاء تلك المهلة الزمنية. 

 عليها المهلة المعنية ف 

]...[ 

 ]...[ 

 الفصل الرابع
ي تطرأ عىل األطراف المتعاقدة

 الوقائع التر

]...[ 

 21القاعدة 
ي أو إقليمي بتسجيل دولي 

 االستعاضة عن تسجيل وطتز

تاري    خ اإلخطار بالتسجيل الدولي أو تاري    خ التعيي   الالحق، حسب مقتض  الحال، يجوز ابتداءا من  ]االلتماس واإلخطار[ (1)
 إل مكتب الطرف المتعاقد الُمعي َ  بالتماس يطلب فيه أن يقيد ذلك المكتب التسجيل 

ا
ة لصاحب التسجيل أن يتقدم مباشر

 للمادة 
ً
ي سجله، وفقا

()4الدولي ف 
ً
وتوكول. وإذا قيد المك2)ثانيا  ( من التر

ً
 وطنيا

ا
ي سجله أن تسجيل

تب، إثر االلتماس المذكور، ف 
خطر المكتب  ، وجب عىل ذلك المكتب أن يُ عيض عنه بتسجيل دولي

ُ
، حسب مقتض  الحال، قد است  أو أكتر

ً
 واحدا

ً
أو إقليميا

 :  الدولي بذلك. ويجب أن يشت  هذا اإلخطار إل ما يىلي

"1"  ، ي
 رقم التسجيل الدولي المعن 

ي التسجيل الدولي أو بعضها، فيجب أن يشت  وإذا كانت  "2"
االستعاضة ال تتعلق إال بإحدى السلع والخدمات الُمدرجة ف 

 اإلخطار إل تلك السلع والخدمات،

ي أو  "3"
عيض عنه بالتسجيل الدولي من تسجيل وطن 

ُ
تاري    خ اإليداع ورقمه، وتاري    خ التسجيل ورقمه، وتاري    خ أولوية ما است

 ذا كان له تاري    خ أولوية. إقليمي واحد أو أكتر إ

 أن يشتمل اإلخطار عىل معلومات تتعلق بأي حقوق أخرى ُمكتسبة بموجب واحد أو أكتر من تلك التسجيالت الوطنية أو 
ً
ويجوز أيضا
 اإلقليمية. 

 ]التدوين[ (2)

ي السجل الدولي البيانات الُمبلغة بناء عىل أحكام الفق )أ(
 
دّون ف

ُ
بلغ صاحب 1رة )يجب عىل المكتب الدولي أن ي

ُ
(، وأن ي

 التسجيل الدولي بهذه البيانات. 

غة بناء عىل أحكام الفقرة ) )ب(
َّ
 1يجب تدوين البيانات الُمبل

ً
 من التاري    خ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا

ً
( اعتبارا

ي المتطلبات الُمطبقة. 
 يستوف 

 ]تفاصيل أخرى بشأن االستعاضة[ (3)

ي أو إقليمي ُيعتتر يجوز أن ُيرفض، ولو ج )أ(
 إل تسجيل وطن 

ً
، منح الحماية للعالمة محل التسجيل الدولي استنادا

ً
زئيا

. ُمس  عنه بذلك التسجيل الدولي
ً
 تعاضا

 إل جنب مع التسجيل الدولي الذي حل محله. وال يجوز إلزام  )ب(
ً
ي أو اإلقليمي جنبا

يجب أن ُيسمح بوجود التسجيل الوطن 
 عنه بتسجيل  صاحب التسجيل بأن يتنازل

ً
ي أو اإلقليمي الذي ُيعتتر ُمستعاضا

عن، أو أن يطلب إلغاء، التسجيل الوطن 
ي أو اإلقليمي 

 للقانون الوطن 
ً
ي ذلك، وفقا

 
، ويجب السماح له بتجديد ذلك التسجيل، إذا رغب صاحب التسجيل ف دولي

 الساري. 

ي سجل )ج(
، قبل التقييد ف  ي الفقرة )يجب عىل مكتب الطرف المتعاقد الُمعي َ 

( 1ه، أن يفحص االلتماس الُمشار إليه ف 
ي المادة 

وط المنصوص عليها ف  د هل الشر
ِّ
()4لُيحد

ً
وفيت أم ال. 1)ثانيا

ُ
وتوكول قد است  ( من التر
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 بالسلع  )د(
ا
، مشمولة ي أو اإلقليمي

ي التسجيل الوطن 
ي تتعلق االستعاضة بها، الُمدرجة ف 

يجب أن تكون السلع والخدمات النر
. والخدما ي التسجيل الدولي

ي يجوز أن تشمل و ت الُمدرجة ف 
االستعاضة فقط بعض السلع والخدمات المدرجة ف 

 . ي أو اإلقليمي
 التسجيل الوطن 

 من التاري    خ الذي يبدأ فيه شيان ذلك  )ه(
ً
 عنه بالتسجيل الدولي اعتبارا

ً
ي أو اإلقليمي ُمستعاضا

ُيعتتر التسجيل الوطن 

ي الطرف المت
 للمادة التسجيل الدولي ف 

ً
، وفقا ي

وتوكول. 1)4عاقد الُمعي َ  المعن   ()أ( من التر

 22القاعدة 
تب عليه أو التسجيل األساسي   وقف آثار الطلب األساسي والتسجيل المير

(1 ) ] تب عليه أو التسجيل األساسي  ]اإلخطار بوقف آثار الطلب األساسي والتسجيل المتر

]...[ 

ي اإلجراءات المشار إليه )ج(
ي الجملة الثانية من المادة بعدما تفض 

ي المشار إليه ف 
ي الفقرة الفرعية )ب( إل القرار النهان 

( 3)6ا ف 
ي الجملة الثالثة من المادة 

وتوكول، أو إل السحب أو التخىلي المشار إليهما ف  وتوكول، يتعي   عىل 3)6من التر ( من التر
ي الفقرة مكتب المنشأ إذا كان عىل علم بذلك أن يخطر المكتب الدولي بذل

ك عىل الفور، ويقدم البيانات المشار إليها ف 
ي حال استكملت 4" إل "1الفرعية )أ("

ي الفقرة الفرعية )ب( اإل الدعاوى القانونية أو ". وف 
جراءات المعالجة المشار إليها ف 

ي المذكور أعاله أي من القرارات النهائية المذكورة أعالهولم تسفر عن 
أو تخٍل، يتعي   عىل أو عن سحب  القرار النهان 

 مكتب المنشأ، إذا كان عىل علم بذلك أو بناء عىل طلب صاحب التسجيل، أن يخطر المكتب الدولي عىل الفور. 

]...[ 

 الفصل الخامس
 التعيينات الالحقة؛ التعديالت

 24القاعدة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل الدولي 

]...[ 

 ]المحتويات[ ( 3)

ط مراعاة الفقرة ) يجب أن يتضمن التعيي     )أ( ، شر  ()ب(: 7الالحق أو يبي   فيه ما يىلي

   ]...[ 

 ،وعنوانهاسم صاحب التسجيل الدولي  " 2"
]...[ 

]...[ 
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 الفصل التاسع
 أحكام متنوعة

 39القاعدة 
ي بعض الدول الخلف

ز
 استمرار آثار التسجيالت الدولية ف

ي طرف متعاقد )"طرف متعاقد سلف"( لدى المدير إذا أودعت دولة )"دولة خلف"( كانت أراضيها قبل االست (1)
 من أراىص 

ً
قالل جزءا

ي 
ي الطرف المتعاقد السلف ف 

 ف 
ً
وتوكول، فإن كل تسجيل دولي يكون نافذا ي تطبيق التر

 يفيد استمرار الدولة الخلف ف 
ً
العام إعالنا

ي حالة ا2التاري    خ المحدد بناء عىل أحكام الفقرة )
ي الدولة الخلف ف 

وط التالية: ( يحدث آثاره ف   ستيفاء الشر

]...[ 

  41رسم قدره تسديد  "2"
ً
 سويشيا

ً
ي البند لالرسم افرنكا

خالل المهلة ذاتها للمكتب من جدول الرسوم،  1.10محدد ف 
 ، ي البند تسديد و الدولي

ي للدولة يحوله إل عىل أن الذي له  2.10الرسم المحدد ف 
 الخلف،الدولة المكتب الوطن 

 لصالح المكتب الدولي  23وتسديد رسم قدره 
ً
 سويشيا

ً
 . فرنكا

]...[ 

 40القاعدة 
ز النفاذ؛ أحكام انتقالية  الدخول حي 

]…[ 

ما بتطبيق القاعدة ]حكم انتقالي يتعلق باالستعاضة الجزئية[  (7) اير  1()د(، الجملة الثانية، قبل ]3)21لن يكون أي مكتب ملزَ فتر
2025 .] 

 

 جدول الرسوم

 من 
ً
ا 1نافذ اعتبارا  2021نوفمتر  1 2021ير فتر

 بالفرنكات السويشية جدول الرسوم

[…]  

  استمرار اآلثار  . 01

سدد للمكتب الدولي  101.
ُ
 32 الرسم الذي ي

 14 الرسم الذي يحّوله المكتب الدولي للدولة الخلف 102.

] ي
 
]يىلي ذلك المرفق الثان
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وتوك ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
ر
ول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات التعديالت المقي

 والتعديالت التبعية عىل جدول الرسوم

وتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية للير

 من
ً
اير  1 )نافذة اعتبارا اير  1 2020فتر  (2023فتر

]...[ 

ي 
 الفصل الثانز

 الطلب الدولي 

]...[ 

 9القاعدة 

 وط تتعلق بالطلب الدولي شر 

]...[ 

(4) ]  ]محتويات الطلب الدولي

 يجب أن يضم الطلب الدولي أو يبي    )أ(

[…] 

ويجب أن يكون باأللوان إذا كانت األلوان محل مطالبة ، لتعليمات اإلداريةوفقا ل امقدملعالمة، لا تمثيال صورة عن "5"
ي إطار البند 

ي يجب أن،')7('ف 
ي اإلطار المعد لهذا  مستنسخة عن العالمة النر

تكون مقاييسها مالئمة إلدراجها ف 
ي االستمارة الرسمية. 

ويجب أن تكون هذه الصورة المستنسخة واضحة وباللوني   األسود واألبيض أو  الغرض ف 
ي التسجيل 

ي الطلب األساسي أو ف 
عىل أن تكون هذه الصورة باأللوان، حسب ما يكون لون الصورة المستنسخة ف 

ي 
، ف  ي البند " األساسي

دة ف 
َ
 "،7حالة تقديم البيانات الُمحد

[…] 

ي المطالبة  "7"
ي الطلب األساسي أو التسجيل األساسي أو إذا رغب ف 

 
إذا طالب المودع باللون كعنرص ممت   للعالمة ف

ي الطلب األساسي أو التسجيل األساسي باأللوان
 أو كانت باللون كعنرص ممت   للعالمة وكانت العالمة الواردة ف 

، بيان بالمطالبة باللون وبيان بالكلمات للون المطالب به أو تشكيلة األلوان باأللوانأو محمية باأللوان  محل طلب
" باللوني   األسود واألبيض، صورة 5.وإذا كانت الصورة المستنسخة المقدمة بناء عىل البند "المطالب بها،

 مستنسخة عن العالمة باأللوان،

[…] 
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[]المحتويات اإل (5)  ضافية للطلب الدولي

[...] 

:  )د(  يجب أن يتضمن الطلب الدولي إعالنا من مكتب المنشأ يؤكد ما يىلي

[…] 

ي الطلب الدولي هي المطالبة  "5"
ي الطلب األساسي ذاتها أن المطالبة باللون كعنرص ممت   للعالمة ف 

الواردة ف 
ي الطلب األساسي 

، أو أن العالمة الواردة ف  ي الواقع باللون أو التسجيل األساسي
أو التسجيل األساسي هي ف 

ي الطلب الدولي 
ي حالة المطالبة باللون كعنرص ممت   للعالمة ف 

ي ، أو بتشكيلة األلوان المطالب بها، ف 
أو ف 

ي الطلب  باأللوان،  أو محميةمحل طلب باأللوان العالمة حال كانت 
من غت  أن تكون محل مطالبة ف 

،  األساسي أو التسجيل األساسي

[…] 

[…] 

]…[ 

 

 الفصل الثالث
 التسجيالت الدولية

[…] 

 15القاعدة 

 تاري    خ التسجيل الدولي 

ي تاري    خ التسجيل الدولي ] (1)
[ إذا كان الطلب الدولي الذي تسلمه المكتب الدولي ال يحتوي عىل كل العناض المخالفات المؤثرة ف 

 :التالية

[…] 

 لعالمة،لاتمثيل  صورة مستنسخة عن "3"

[…] 

[…] 
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 لفصل الرابعا
ي التسجيالت الدولية

ز
ي األطراف المتعاقدة تؤثر ف

ز
 وقائع ف

[…] 

 17القاعدة 

 الرفض المؤقت

[…] 

: محتويات اإلخطار] (2) ي
 [ يجب أن يتضمن اإلخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأنر

[…] 

ي يستند إليها الرفض المؤقت تشت  إل عالمة كانت محل طلب أو تسج "5"
ي إذا كانت األسباب النر

يل يبدو أنه كان ف 
، تاري    خ ورقم اإليداع، وتاري    خ األولوية )عند االقتضاء(، وتاري    خ  ي هي محل التسجيل الدولي

نزاع مع العالمة النر
هذه وتمثيل ل وصورة مستنسخة عنالتسجيل ورقمه )إن وجدا(، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه، 

، وكذلك قائمة بكل السلع والخدمات أو السلع للتمثيأو بيان لكيفية الوصول إل ذلك ا العالمة األول
 بأنه يجوز تحرير هذه 

ً
ي التسجيل المتعلق بهذه العالمة األول، علما

ي الطلب أو ف 
والخدمات المعنية الواردة ف 

ي حرر بها الطلب أو التسجيل المذكور،
 القائمة باللغة النر

[…] 

[…] 

 الفصل السابع
 الجريدة وقاعدة البيانات

 32ة القاعد

 الجريدة

 [معلومات بشأن التسجيالت الدولية] (1)

[…] 

دم ترد العالمة كما تمثيل  الصورة المستنسخة عن نشر يت )ب(
ُ
ي ق

. وإذا أصدر المودع اإلعالن المشار إليه ف  ي الطلب الدولي
ف 

. 6()أ("4)9القاعدة  ي النشر
 "، وجب بيان ذلك ف 

"، وجب أن 7" أو "5()أ("4)9باأللوان بناء عىل أحكام القاعدة إذا قدمت صورة مستنسخة عن العالمة  [حذفت]  )ج(
 تحتوي الجريدة عىل صورة مستنسخة عن العالمة باألسود واألبيض وكذلك صورة مستنسخة باأللوان. 

[…] 
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 جدول الرسوم

اير  1نافذ اعتبارا من  اير  1 2020فتر  2023فتر

 

 فرنك  الرسوم جدول
 سويشي

  ]محذوف[ . 1

  الدولية تالطلبا . 2

  سنوات:  عشر  عن والمستحقة الذكر  التالية الرسوم تسديد يجب

وتوكول( من "1("2)8 )المادة أساسي  رسم . 1.2   * التر

 لعالمةلا تمثيل عن مستنسخة صورة ةأي كنيت لم إذا . 1.1.2
 653 باأللوان

 903 باأللوان لعالمةلا تمثيل عن مستنسخة صورة تكان  إذا . 2.1.2

[…]  

ىلي ذلك المرفق الثالث[]ي

                                              

ي وضعتها األمم المتحدة، فإن المقدار المقّرر للرسم  *
 للقائمة النر

ً
 وفقا

ً
ض بنسبة إذا كان بلد منشأ مودع الطلب الدولي من البلدان األقل نموا

َ
 10األساسي ُيخف

ي 
 )إذا لم يكن أي تمثيل للعالمة باأللوان( و 65هذه الحال، يبلغ الرسم األساسي بالمائة )من غت  كسور(. وف 

ً
 سويشيا

ً
 )إذا كان هناك تمثيل للعالمة  90فرنكا

ً
 سويشيا

ً
فرنكا

 باأللوان(. 
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وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي  ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
ر
 *للعالمات التعديالت المقي

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية لير

 من
ً
 2021نوفمتر  1 نافذة اعتبارا

 الفصل األول
 أحكام عامة

]...[ 

 3عدة القا
 التمثيل أمام المكتب الدولي 

]...[ 

 ]تعيي   الوكيل[ (2)

ي الطلب الدولي أو  )أ(
ي القاعدة من قبل صاحب التسجيل الدولي الجديد أو يجوز تعيي   أي وكيل ف 

ي أي طلب مشار إليه ف 
ف 

ي 1()أ("1)25
ون   . " مع بيان اسم الوكيل وعنوانه، طبقا للتعليمات اإلدارية، وعنوان بريده اإللكتر

]...[ 

 ]تدوين تعيي   وكيل وتبليغه؛ تاري    خ نفاذ تعيي   الوكيل[ (4)

ي السجل الدولي أن المودع أو  )أ(
وط المحددة، وجب عليه أن يدّون ف  ي الشر

إذا تبي ّ  للمكتب الدولي أن تعيي   الوكيل يستوف 
 اسم الوكيل وعنوانه وعنوان بريده ا

ً
ي هذه الحالة، يكون صاحب التسجيل الدولي يمثله وكيل، ويدّون أيضا

. وف  ي
ون  إللكتر

، أو الطلب أو التبليغ المنفصل الذي  تاري    خ نفاذ تعيي   الوكيل هو التاري    خ الذي تسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي
 يعي ّ  فيه الوكيل. 

]...[ 

]...[ 

  ]شطب التدوين؛ تاري    خ نفاذ الشطب[ ( 6)

]...[ 

 بالش )د(
ً
 طب من الوكيل، وجب عليه أن يخطر بذلك المودع أو صاحب التسجيل الدولي إذا تسلم المكتب الدولي التماسا

]...[ 

 5القاعدة 
ي التقيد بالمهل 

ز
 عذر التأخر ف

ي التقيد بالمهل ألسباب ناجمة عن ظروف قاهرة[ (1)
ي الالئحة التنفيذية   ]عذر التأخر ف 

 
ي بالمهلة المحددة ف

إذا لم يتقيد أي طرف معن 
راع بسبب حرب للقيام بإجراء لدى  ال

ُ
مكتب الدولي ، فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن بشكل ُمرٍض للمكتب الدولي أن المهلة لم ت

يد الخاصة أو  يد أو مؤسسات التر ي خدمات إدارات التر
 
اب أو كارثة طبيعية أو اضطرابات ف أو ثورة أو اضطرابات داخلية أو إض 

ي نتيجة ظروف خارجة عن سي
ون  ي أو أي سبب آخر ناجم عن ظروف قاهرة. خدمات التواصل اإللكتر

 طرة الطرف المعن 

 ]حذفت[  "1

                                              
ي سبتمتر  3القاعدة المعدلة  *

حت   النفاذ يوم  3يالت عىل القاعدة . وستدخل التعد2020من الالئحة التنفيذية، عىل النحو المعتمد من جمعية اتحاد مدريد ف 

اير  1 ي من البيانات المطلوبة " 19-"التدابت  الخاصة بكوفيد MM/A/54/1. انظر مرفق الوثيقة 2021فتر
ون  يد اإللكتر : جعل التر

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_54/mm_a_54_1.pdf .) 
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 ]حذفت[  "2"

 ]حذفت[  "3"

 ]حذفت[ ]  (2)

 ]حذفت[ 

 ]حذفت[ "

 ]حذفت[  (3

هان الوجيه  ]حدود العذر[ (4) ال يقبل العذر عن عدم التقيد بأية مهلة بناء عىل أحكام هذه القاعدة، ما لم يتسلم المكتب الدولي التر
ي الفقرة )وما 

ة ال تزيد عىل ستة أشهر بعد 1لم يتم اإلجراء لديه عىل النحو المشار إليه ف  ي فتر
ي أشع وقت معقول ممكن وف 

( ف 
 انقضاء المهلة المعنية. 

]...[ 

 )ثانيا(5القاعدة 
 مواصلة اإلجراءات

  ]التماس[ ( 1)

ي حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل ألي من المهل المحددة   )أ(
ي القواعد ف 

(، 7)12(، و3( و)2)11 أو المشار إليها ف 
، رغم ذلك، 1)39"،و3()ج("3)34()ج(، و3)ثانيا()27(، و2)26()ب(، و5)24(، و2)ثانيا()20و (، واصل المكتب الدولي

، إذا تم ما ي
، أو التعيي   الالحق، أو الدفع، أو االلتماس المعن  :  معالجة الطلب الدولي  يىلي

ي االستمارة الرسمية؛توجيه التماٍس بذ " 1"
 لك إل المكتب الدولي يحمل توقيع المودع أو صاحب التسجيل ويكون ف 

ي تطبق  " 2"
وط، مع االلتماس، النر ي جدول الرسوم، واستيفاء كل الشر

واستالم االلتماس وتسديد الرسوم المحددة ف 

ي غضون شهرين من تاري    خ انقضاء تلك المهلة الزمني
 ة. عليها المهلة المعنية ف 

]...[ 

 ]...[ 

 الفصل الرابع
ي تطرأ عىل األطراف المتعاقدة

 الوقائع التر

]...[ 

 21القاعدة 
ي أو إقليمي بتسجيل دولي 

 االستعاضة عن تسجيل وطتز

 من تاري    خ اإلخطار بالتسجيل الدولي أو تاري    خ التعيي   الالحق، حسب مقتض  الحال، يجوز  ]االلتماس واإلخطار[ (1)
ابتداءا

 إل مكتب الطرف المتعاقد الُمعي َ  بالتماس يطلب فيه أن يقيد ذلك المكتب التسجيل لصاحب التسجي
ا
ة ل أن يتقدم مباشر

 للمادة 
ً
ي سجله، وفقا

()4الدولي ف 
ً
 2)ثانيا

ً
 وطنيا

ا
ي سجله أن تسجيل

وتوكول. وإذا قيد المكتب، إثر االلتماس المذكور، ف  ( من التر
، حسب مقتض    أو أكتر

ً
 واحدا

ً
، وجب عىل ذلك المكتب أن ُيخطر المكتب  أو إقليميا عيض عنه بتسجيل دولي

ُ
الحال، قد است
 :  الدولي بذلك. ويجب أن يشت  هذا اإلخطار إل ما يىلي

"1"  ، ي
 رقم التسجيل الدولي المعن 
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ي التسجيل الدولي أو بعضها، فيجب أن  "2"
يشت  وإذا كانت االستعاضة ال تتعلق إال بإحدى السلع والخدمات الُمدرجة ف 

 اإلخطار إل تلك السلع والخدمات،

ي أو  "3"
عيض عنه بالتسجيل الدولي من تسجيل وطن 

ُ
تاري    خ اإليداع ورقمه، وتاري    خ التسجيل ورقمه، وتاري    خ أولوية ما است

 إقليمي واحد أو أكتر إذا كان له تاري    خ أولوية. 

 أن يشتمل اإلخطار عىل معلومات تتعلق بأي حقوق أخرى ُمك
ً
تسبة بموجب واحد أو أكتر من تلك التسجيالت الوطنية أو ويجوز أيضا
 اإلقليمية. 

 ]التدوين[ (2)

ي السجل الدولي البيانات الُمبلغة بناء عىل أحكام الفقرة ) )أ(
(، وأن ُيبلغ صاحب 1يجب عىل المكتب الدولي أن ُيدّون ف 

 التسجيل الدولي بهذه البيانات. 

غة ب )ب(
َّ
 1ناء عىل أحكام الفقرة )يجب تدوين البيانات الُمبل

ً
 من التاري    خ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي إخطارا

ً
( اعتبارا

ي المتطلبات الُمطبقة. 
 يستوف 

 ]تفاصيل أخرى بشأن االستعاضة[ (3)

ي أو إقليمي ُيعتتر  )أ(
 إل تسجيل وطن 

ً
، منح الحماية للعالمة محل التسجيل الدولي استنادا

ً
يجوز أن ُيرفض، ولو جزئيا

. سمُ   عنه بذلك التسجيل الدولي
ً
 تعاضا

 إل جنب مع التسجيل الدولي الذي حل محله. وال يجوز إلزام  )ب(
ً
ي أو اإلقليمي جنبا

سمح بوجود التسجيل الوطن  يجب أن يُ
 عنه بتسجيل 

ً
عتتر ُمستعاضا

ي أو اإلقليمي الذي يُ
صاحب التسجيل بأن يتنازل عن، أو أن يطلب إلغاء، التسجيل الوطن 

 ، ي أو اإلقليمي دولي
 للقانون الوطن 

ً
ي ذلك، وفقا

ويجب السماح له بتجديد ذلك التسجيل، إذا رغب صاحب التسجيل ف 
 الساري. 

ي الفقرة ) )ج(
ي سجله، أن يفحص االلتماس الُمشار إليه ف 

، قبل التقييد ف  ( 1يجب عىل مكتب الطرف المتعاقد الُمعي َ 
ي المادة

وط المنصوص عليها ف  د هل الشر
ِّ
()4 لُيحد

ً
وفيت أم ال. 1)ثانيا

ُ
وتوكول قد است  ( من التر

 بالسلع  )د(
ا
، مشمولة ي أو اإلقليمي

ي التسجيل الوطن 
ي تتعلق االستعاضة بها، الُمدرجة ف 

يجب أن تكون السلع والخدمات النر
ي 
. ويجوز أن تشمل االستعاضة فقط بعض السلع والخدمات المدرجة ف  ي التسجيل الدولي

والخدمات الُمدرجة ف 
. ا ي أو اإلقليمي

 لتسجيل الوطن 

 من التاري    خ الذي يبدأ فيه شيان ذلك  )ه(
ً
 عنه بالتسجيل الدولي اعتبارا

ً
ي أو اإلقليمي ُمستعاضا

عتتر التسجيل الوطن 
يُ

 للمادة 
ً
، وفقا ي

ي الطرف المتعاقد الُمعي َ  المعن 
 
وتوكول. 1)4التسجيل الدولي ف  ()أ( من التر

 22القاعدة 
تب عليه أو التسجيل األساسي وقف آثار الطلب األس  اسي والتسجيل المير

(1 ) ] تب عليه أو التسجيل األساسي  ]اإلخطار بوقف آثار الطلب األساسي والتسجيل المتر

]...[ 

ي الجملة الثانية من المادة  )ج(
 
ي المشار إليه ف

 
ي الفقرة الفرعية )ب( إل القرار النهان

 
ي اإلجراءات المشار إليها ف

( 3)6بعدما تفض 
ي الجملة الثالثة من المادة م

 
وتوكول، أو إل السحب أو التخىلي المشار إليهما ف وتوكول، يتعي   عىل 3)6ن التر ( من التر

ي الفقرة 
مكتب المنشأ إذا كان عىل علم بذلك أن يخطر المكتب الدولي بذلك عىل الفور، ويقدم البيانات المشار إليها ف 

ي حال استكمل4" إل "1الفرعية )أ("
ي الفقرة الفرعية )ب( ولم تسفر عن  القرار ". وف 

ت اإلجراءات المعالجة المشار إليها ف 
ي المذكور أعاله أو عن سحب أو تخٍل، يتعي   عىل مكتب المنشأ، إذا كان عىل علم بذلك أو بناء عىل طلب صاحب 

النهان 
 التسجيل، أن يخطر المكتب الدولي عىل الفور. 

]...[ 
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 الفصل الخامس
 حقة؛ التعديالتالتعيينات الال 

 24القاعدة 
 التعيينات الالحقة للتسجيل الدولي 

]...[ 

 ]المحتويات[ ( 3)

ط مراعاة الفقرة )  )أ( ، شر  ()ب(: 7يجب أن يتضمن التعيي   الالحق أو يبي   فيه ما يىلي

   ]...[ 

 اسم صاحب التسجيل الدولي ، " 2"
]...[ 

]...[ 

 الفصل التاسع
 أحكام متنوعة

 39القاعدة 
ي بعض الدول الخلفاستمر 

ز
 ار آثار التسجيالت الدولية ف

ي طرف متعاقد )"طرف متعاقد سلف"( لدى المدير  (1)
 من أراىص 

ً
إذا أودعت دولة )"دولة خلف"( كانت أراضيها قبل االستقالل جزءا

ي ال
 ف 
ً
وتوكول، فإن كل تسجيل دولي يكون نافذا ي تطبيق التر

 يفيد استمرار الدولة الخلف ف 
ً
ي العام إعالنا

طرف المتعاقد السلف ف 
وط التالية: 2التاري    خ المحدد بناء عىل أحكام الفقرة ) ي حالة استيفاء الشر

ي الدولة الخلف ف 
 ( يحدث آثاره ف 

]...[ 

ي البند  "2
، وتسديد الرسم  1.10تسديد الرسم المحدد ف  من جدول الرسوم، خالل المهلة ذاتها للمكتب الدولي

ي البند 
 يحوله إل الدولة الخلف، له عىل أن 2.10المحدد ف 

]...[ 

 40القاعدة 
ز النفاذ؛ أحكام انتقالية  الدخول حي 

]…[ 

ما بتطبيق القاعدة ]حكم انتقالي يتعلق باالستعاضة الجزئية[  (7)
َ
اير  1()د(، الجملة الثانية، قبل ]3)21لن يكون أي مكتب ملز فتر

2025 .] 
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 جدول الرسوم

 من 
ً
 2021نوفمتر  1نافذ اعتبارا

 بالفرنكات السويشية الرسوم جدول

[…]  

  .  استمرار اآلثار10

 23 الرسم الذي ُيسدد للمكتب الدولي  1.10

 41 الرسم الذي يحّوله المكتب الدولي للدولة الخلف 2.10

[بعار ]يىلي ذلك المرفق ال
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لرابعاالمرفق   
 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجي ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لير
ر
ل الدولي للعالمات التعديالت المقي

 والتعديالت التبعية عىل جدول الرسوم

وتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات  الالئحة التنفيذية للير

 من 
ً
اير  1)نافذة اعتبارا  (2023فتر

]...[ 

ي 
 الفصل الثانز

 الطلب الدولي 

]...[ 

 9القاعدة 

وط تتعلق بالطلب الدولي   شر

]...[ 

[]محتويا (4)  ت الطلب الدولي

 يجب أن يضم الطلب الدولي أو يبي    )أ(

[…] 

ي إطار   "5
تمثيال للعالمة، مقدما وفقا للتعليمات اإلدارية، ويجب أن يكون باأللوان إذا كانت األلوان محل مطالبة ف 

 […] ،('7')البند 

ي الطلب األساسي أو التسجيل  "7"
ي المطالبة إذا طالب المودع باللون كعنرص ممت   للعالمة ف 

األساسي أو إذا رغب ف 

ي الطلب األساسي أو التسجيل األساسي باأللوان أو كانت 
باللون كعنرص ممت   للعالمة وكانت العالمة الواردة ف 

محل طلب باأللوان أو محمية باأللوان، بيان بالمطالبة باللون وبيان بالكلمات للون المطالب به أو تشكيلة 

 […]األلوان المطالب بها،
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[ المحتويات] (5)  اإلضافية للطلب الدولي

[...] 

:  )د(  يجب أن يتضمن الطلب الدولي إعالنا من مكتب المنشأ يؤكد ما يىلي

[…] 

ي الطلب األساسي أو التسجيل  "5"
ي الطلب الدولي هي المطالبة الواردة ف 

أن المطالبة باللون كعنرص ممت   للعالمة ف 

ي ال
، أو أن العالمة الواردة ف  ي الواقع باللون أو بتشكيلة األلوان األساسي

طلب األساسي أو التسجيل األساسي هي ف 

ي حال كانت العالمة محل 
، أو ف  ي الطلب الدولي

ي حالة المطالبة باللون كعنرص ممت   للعالمة ف 
المطالب بها، ف 

ي الطلب األساسي أو التسجيل 
،طلب باأللوان أو محمية باأللوان، من غت  أن تكون محل مطالبة ف   األساسي

[…] 

[…] 

]…[ 

 

 الفصل الثالث
 التسجيالت الدولية

[…] 

 15القاعدة 

 تاري    خ التسجيل الدولي 

ي تاري    خ التسجيل الدولي ] (1)
[ إذا كان الطلب الدولي الذي تسلمه المكتب الدولي ال يحتوي عىل كل العناض المخالفات المؤثرة ف 

 :التالية

[…] 

 تمثيل للعالمة،  "3"

[…] 

[…] 
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 الرابعالفصل 
ي التسجيالت الدولية

ز
ي األطراف المتعاقدة تؤثر ف

ز
 وقائع ف

[…] 

 17القاعدة 

 الرفض المؤقت

[…] 

: محتويات اإلخطار] (2) ي
 [ يجب أن يتضمن اإلخطار برفض مؤقت أو يوضح ما يأنر

[…] 

ي يستند إليها الرفض المؤقت تشت  إل عالمة كانت محل طلب أو تسجيل يب "5"
ي إذا كانت األسباب النر

دو أنه كان ف 
، تاري    خ ورقم اإليداع، وتاري    خ األولوية )عند االقتضاء(، وتاري    خ  ي هي محل التسجيل الدولي

نزاع مع العالمة النر
التسجيل ورقمه )إن وجدا(، واسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه،  وتمثيل لهذه العالمة األول أو بيان 

ي لكيفية الوصول إل ذلك التمثيل، وكذلك قائمة ب
كل السلع والخدمات أو السلع والخدمات المعنية الواردة ف 
ي حرر بها 

 بأنه يجوز تحرير هذه القائمة باللغة النر
ً
ي التسجيل المتعلق بهذه العالمة األول، علما

الطلب أو ف 
 الطلب أو التسجيل المذكور،

[…] 

[…] 

 الفصل السابع
 الجريدة وقاعدة البيانات

 32القاعدة 

 الجريدة

 [ومات بشأن التسجيالت الدوليةمعل] (1)

[…] 

ي القاعدة  )ب(
. وإذا أصدر المودع اإلعالن المشار إليه ف  ي الطلب الدولي

دم ف 
ُ
"، وجب 6()أ("4)9ينشر تمثيل العالمة كما ق

 . ي النشر
 بيان ذلك ف 

 ]حذفت[   )ج(

[…] 
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 جدول الرسوم

اير  1نافذ اعتبارا من    2023فتر

 

 فرنك  الرسوم جدول
 سويشي

  ]محذوف[ . 1

  الدولية الطلبات . 2

  سنوات:  عشر  عن والمستحقة الذكر  التالية الرسوم تسديد يجب

وتوكول( من "1("2)8 )المادة أساسي  رسم . 1.2   * التر

 653 باأللوان للعالمة تمثيل أي يكن لم إذا . 1.1.2

 903 باأللوان للعالمة تمثيل كان  إذا . 2.1.2

[…]  

 [بع والوثيقةار المرفق النهاية ]

                                              

ض بنسبة إذا كان بلد منشأ مودع الطلب الدولي  *
َ
ي وضعتها األمم المتحدة، فإن المقدار المقّرر للرسم األساسي ُيخف

 للقائمة النر
ً
 وفقا

ً
 10من البلدان األقل نموا

ي هذه الحال، يبلغ الرسم األساسي 
 )إذا لم يكن أي تمثيل للعالمة باأللوان( و 65بالمائة )من غت  كسور(. وف 

ً
 سويشيا

ً
 )إذا ك 90فرنكا

ً
 سويشيا

ً
ان هناك تمثيل للعالمة فرنكا

 باأللوان(. 


