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�ة: األصل ن  باإلنكل�ي
 2021 أ�ت��ر  12التار�ــــخ: 

ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي 
ي بالتط��ر القانوين

الف��ق العامل المعين
 للتصام�م الصناع�ة

ةالالدورة   عا�ش
 2021د�سم�ب  15إ�  13جن�ف، من 

ن  اح المراجع �شأن التعد�الت ع� القاعديتني كة 26و 21االق�ت  من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

 المكتب الدو�ي  من إعداد 

 معلومات أساس�ة أوً�. 

ن وث�قة 1)"1(26" و1)"2(17" و1)"2(15عمً� بالقواعد  .1 كة بني التفاق  1960ووث�قة  1999" من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ن  ن ذلك التعيني ، دوِّ ة معالجة الطلب الدو�ي ي أثناء ف�ت

ي وقت اإل�داع أو �ن
ن وك�ل �ن كة")، مئت ُعنيِّ ي الهاي ("الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

�ن
ي 
ة التصام�م الدول�ة السجل الدو�ي وُ��ش �ن .  ��ش ة") كجزء من التسج�ل الدو�ي  ("الن�ش

ي أي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي عن ط��ق تبليغ منفصل (القاعدة  .2
ن وك�ل �ن  تعيني

�
ن  )(ب)). 2(3و�جوز أ�ضا ن ذلك التعيني وُ�دوَّ

ي السجل الدو�ي وُ�خطر به صاحب التسج�ل والوك�ل كالهما عمً� بالقاعدة 
 )(ب). 3(3�ن

ن وك�ل (القاعدة ومئت  .3 ي كليهما بذلك عمً�  1)(أ))، أخطر المكتب الدو�ي صاحب التسج�ل5(3ُشطب تعيني والوك�ل المعئن
ي  )(ج). 5(3بالقاعدة 

ن المكتب الدو�ي ذلك التغي�ي �ن ي اسم الوك�ل أو عنوانه، دوَّ
وفضً� عن ذلك، مئت طلب الوك�ل تدو�ن تغي�ي �ن

 السجل الدو�ي وأخطر به الوك�ل. 

س وقاعدة الب�انات العالم�ة وترد  .4 ي قاعدة ب�انات الهاي إ�س�ب
المعلومات الخاصة بالوكالء وتحديثاتها (أي بالتغي�ي أو الشطب) �ن

 محددا� (ألغراض  للتصام�م. 
�
 عن صاحب التسج�ل ف�ما �خص �سج�ً� دول�ا

�
ن ذلك الجهات المهتمة من االتصال بالوك�ل عوضا

�
و�مك

 الحصول ع� ترخ�ص مثً�).  الدعاوى القضائ�ة أو طلبات

5.  . ي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي
ن �ن ة إذا تم ذلك التعيني ي الن�ش

ن الوك�ل �ن ن  ومع ذلك، ال ُين�ش تعيني و�المثل، ال ُين�ش شطب تعيني
ي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي 

ة إذا تم ذلك �ن ي الن�ش
 . 2الوك�ل أو تغي�ي اسم الوك�ل أو عنوانه �ن

                                                
، أخطر المكتب الدو�ي المودع بذلك.  1 ة معالجة الطلب الدو�ي ي أثناء ف�ت

ن �ن ي التعيني
ل�ن

�
 إذا أ

ة أحدث  2 ي الن�ش
، ين�ش المكتب الدو�ي �ن ن الوك�ل أو تغي�ي الوك�ل أو تغي�ي اسم الوك�ل أو عنوانه قبل التسج�ل الدو�ي ي حالة شطب تعيني

ي �ن
ب�انات الوك�ل �ن

. تار�ــــخ التسج�ل الدو�ي    كجزء من التسج�ل الدو�ي
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 .
�
 كاتبمعلومات الوكالء للم ثان�ا

ة  دور الن�ش

6.  .
�
ي لل��بو أسبوع�ا

وىن  ع� الموقع اإلل��ت
�
ة حال�ا :  1999)(أ) من وث�قة 3(10وتنّص المادة  تصدر الن�ش "يتو� ع� ما ��ي

 . ي كل األطراف المتعاقدة إشهارا كاف�ا ال �جوز مطالبة صاحب التسج�ل الدو�ي  المكتب الدو�ي ��ش التسج�ل الدو�ي
و�عد ذلك الن�ش �ن

ە.  :  1960)(أ) من وث�قة 3(6وتنّص المادة  "بغ�ي ة ع� ما ��ي ي ��ش
ي للمكتب الدو�ي أن ين�ش ما ��ي �ن

، ينب�ن "بالنسبة إ� كل إ�داع دو�ي
 . دور�ة: ..."

: 3(26وتنص القاعدة  .7 كة ع� ما ��ي نت. ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت ة ع� موقع المنظمة ع� اإلن�ت و�حل كل  "ُتن�ش الن�ش
ن عدد ين�ش  ي المادتني

ة المشار إل�ه �ن ة محل إرسال الن�ش )(ب) من وث�قة 3(6والمادة  1999) من وث�قة 4(16)(ب) و3(10من الن�ش
نت، ألغراض 1960 ها ع� موقع المنظمة ع� اإلن�ت ي تار�ــــخ ��ش

ة �ن م كل عدد من الن�ش ي كما لو كان قد �سل� ، وُ�عت�ب كل مكتب معئن
 ."1960) من وث�قة 2(8المادة 

ي إطار نظام الهاي للتسج�ل الدو�ي للتصام�م الصناع�ة: ومن ث .8
ة وظ�فة قانون�ة ووظ�فة عمل�ة �ن ف�ي أوً�  م، تؤدي الن�ش

  المنشور 
�
الرس�ي بتلك الب�انات إ� مكاتب األطراف  اإلخطار الرس�ي والمركزي للتسج�الت الدول�ة والتدو�نات المرتبطة بها، وثان�ا

ة للمكاتب بالنسق  المتعاقدة المعينة.   ب�انات الن�ش
�
 للوظ�فة الثان�ة، ُتتاح أ�ضا

�
ي أنظمة تكنولوج�ا   XMLودعما

�ي �ستخدمها �ن
 المعلومات الخاصة بها. 

 ��ش معلومات الوكالء ألغراض استخدام المكاتب لها

ة أي معلومات عن الوكالء إال عندما ُين�ش تعيينه .9 ي القسم "أوً�"، ال تتضمن الن�ش
�ر �ن

ُ
ي كما ذ م كجزء من التسج�ل الدو�ي المعئن

ة بوصفها أداة الن�ش واإلخطار األصل�ة الوح�دة.   ع� الرغم من الطابع الرس�ي للن�ش

ي بعض الحاالت إ� االتصال بصاحب التسج�ل الدو�ي ول�ن ال يوجد  .10
ن �ن ومع ذلك، قد �حتاج مكتب الطرف المتعاقد المعنيَّ

ي لسداد و�ش وك�ل مح�ي أو عنوان مح�ي للمراسالت. 
مل تلك الحاالت مثً� احت�اج المكتب إ� إخطار صاحب التسج�ل بالموعد النهاىئ

ن الفردي والمعلومات المرتبطة بالسداد (القاعدة  ي من رسم التعيني
أو بخض�ع التسج�ل لدعوى إبطال (القاعدة  3))3(12الجزء الثاىن

ي تلك الحاالت، س�كون من المف�د لصاحب التسج�ل وا . 4))1(20
ي كليهما أن �متلك المكتب أحدث المعلومات و�ن لمكتب المعئن

 . ن  الخاصة بالوك�ل المعنيَّ

ن وك�ل لدى  3وع� الرغم من أن القاعدة  .11 ن تعيني وط  المكتب الدو�ي تج�ي ن وك�ل لدى مكتب الطرف المتعاقد ال وأن �ش تعيني
ي نطاق نظام الهاي

ن تدخل �ن ل بعض المكاتب االتصال بالوك�ل المعنيَّ  عن  ، فقد تفضِّ
�
بحسب األصول لدى المكتب الدو�ي عوضا

ة نظرا� لطابعها الرس�ي بوصفها أداة الن�ش  صاحب التسج�ل.  ي الن�ش
ومن ثم، س�كون من المف�د ��ش معلومات مستوفاة �شأن الوك�ل �ن

 واإلخطار األصل�ة الوح�دة. 

 .
�
اح ثالثا  االق�ت

كة �ي تنص ع� أن  .12 ح تعد�ل الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت ي السجل الدو�ي بعد التسج�ل ُ�ق�ت
ن �ن ن الوك�ل المدوَّ  تعيني

�
ُين�ش أ�ضا

ة.  ي الن�ش
ن بمعلومات مستوفاة عن  الدو�ي وأي تحد�ث �خص ذلك الوك�ل �ن و�ناًء ع� ذلك، سُ�خَطر مكتب الطرف المتعاقد المعنيَّ

 بالنسق 
�
؛ وسُتتاح تلك المعلومات أ�ضا  ات. ألغراض نقل الب�ان XMLالوك�ل عن ط��ق الن�ش

  

                                                
ن الفردي عن 3 ي من رسم التعيني

 سداد الجزء الثاىن
�
ي ألنه �جوز أ�ضا

ط��ق  من ح�ث المبدأ، �خطر المكتب الدو�ي صاحب التسج�ل بذلك الموعد النهاىئ
 .  ب�خطار المك المكتب الدو�ي

�
اءات والعالمات التجار�ة حال�ا  تب الدو�ي وصاحب التسج�ل كليهما. ومع ذلك، �قوم مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

ن ب�بطال آثار �سج�ل دو�ي  4 ي �ش�ي اإلبطال إ� كل قرار تتخذە السلطة المختصة (سواء كانت سلطة إدار�ة أو قضائ�ة) لدى طرف متعاقد معنيَّ
أو إلغائها �ن

ي ذلك الطرف المتعاقد. 
ي هذا الصدد، تنص المادة  أرا�ن

، من غ�ي ع� أنه ال  1999) من وث�قة 1(15و�ن
�
 أو كل�ا

�
، جزئ�ا �جوز إصدار الحكم ب�بطال آثار التسج�ل الدو�ي

ًة بوجود دعوى إبطال ألن المكتب ال  أن تتاح لصاحب التسج�ل الدو�ي الفرصة ال�اف�ة للدفاع عن حقوقه.  ولذلك، �جب أن �خطر المكتب صاحب التسج�ل مبا�ش
 )). 1(20جواز خضوعه للطعن (القاعدة  ُ�خطر المكتب الدو�ي بالبطالن إال بعد تنف�ذە وعدم
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 21تعد�ل القاعدة 

 تغي�ي اسم الوك�ل أو عنوانه

ي الفقرة  .13
�ر �ن

ُ
ي السجل 3كما ذ

ن المكتب الدو�ي ذلك التغي�ي �ن ي اسم الوك�ل أو عنوانه، دوَّ
، مئت طلب الوك�ل تدو�ن تغي�ي �ن

 .  ع� إضفاء طابع رس�ي ع� هذە الممارسة و�جازة ��ش تلك المعلومات بموجب اإلطار  الدو�ي
�
ح إضافة وحرصا ، ُ�ق�ت ي الحا�ي

القانوىن
ي مرفق هذە الوث�قة من أجل إدراج تغي�ي اسم  21) من القاعدة 1" جد�د إ� الفقرة الفرع�ة (أ) من الفقرة (5بند "

نة �ن بالص�غة المبيَّ
ي �جوز التماسها بموجب القاعدة المذكورة.  ي قائمة التدو�نات الئت

 الوك�ل أو عنوانه �ن

ي الالئحة التنف�ذ�ة وتتما�ش الط��قة المق�ت  .14
كة مع بند مماثل �ن ي الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

حة إلدخال هذا البند الجد�د �ن
وتوكول اتفاق مدر�د �شأن التسج�ل الدو�ي للعالمات ("الئحة مدر�د التنف�ذ�ة") وهو البند "  )(أ). 1(25" من القاعدة 6ل�ب

 إدخال تعد�ل تب�ي طف�ف ع� الفقرة الفرع� .15
�
ح أ�ضا ي أن يتضمن التماس هذا الن�ع من 2)"2ة (وُ�ق�ت

" لتوضيح أنه ينب�ن
 عن اسم صاحب التسج�ل ألغراض التحقق. 

�
) عوضا ي السجل الدو�ي

ن �ن  التدو�ن، بحكم طب�عته، اسم الوك�ل (كما هو مدوَّ

ي الممارسة الحال�ة.  .16
احان إ� أي تغي�ي �ن ي اسم الوك ولن يؤدي هذان االق�ت

 �ل أو عنوانه بدون مقابل. و�جوز التماس تدو�ن تغي�ي �ن
 متاحة لهذا الغرض.  DM/8وتظل االستمارة الحال�ة 

ي المل��ة
ي وقت تدو�ن تغي�ي �ن

ن �ن  التعيني

ي المل��ة.  .17
ي وقت التماس تدو�ن تغي�ي �ن

ن وك�ً� �ن ن عن ط��ق توج�ه تبليغ منفصل  �جوز لمالك جد�د أن �عنيِّ و�تم هذا التعيني
ي المل��ة. )(ب) فضً� عن ال2(3بموجب القاعدة 

ن (ب) و(ج)  تماس لتدو�ن تغي�ي �ن ن الفرعيتني ن ألحكام الفقرتني ي حالة است�فاء التعيني
و�ن

ي المل��ة. 3) من القاعدة 2من الفقرة (
ن هو تار�ــــخ تدو�ن التغي�ي �ن  ، �كون تار�ــــخ نفاذ التعيني

ي المل��ة المدوَّ  .18
ي إطار التغي�ي �ن

ل ��ش وك�ل المالك الجد�د �ن ي هذە الحالة، ُ�فضَّ
ي وقت و�ن

ن وك�ل �ن ن، بما يتفق مع ��ش تعيني
ة معالجة التسج�ل الدو�ي كجزء من التسج�ل الدو�ي عمً� بالقاعدة  ي أثناء ف�ت

ن صاحب 1)"1(26اإل�داع أو �ن " ومع ط��قة ��ش تعيني
ي 

 . ج��دة ال��بو للعالمات الدول�ةالتسج�ل الجد�د �ن

ح إضافة فقرة فرع�ة جد�دة (ب) إ� الفق .19 ي مرفق هذە الوث�قة، لتوضيح 21) من القاعدة 2رة (ومن ثم ُ�ق�ت
نة �ن ، بالص�غة المبيَّ

ي 
ي المل��ة �ن

ي وقت تدو�ن التغي�ي �ن
ن ممثل صاحب التسج�ل الجد�د �ن ي حالة تعيني

ن �ن ن وط��قة ��ش التعيني تار�ــــخ نفاذ التعيني
.  السجل  الدو�ي

 26تعد�ل القاعدة 

ة. ) ع� المعلومات الخاصة بالتسج1(26تنص القاعدة  .20 ي الن�ش
" من الفقرة 4وتغ�ي الفقرة الفرع�ة " �ل الدو�ي المنشورة �ن

ات المدونة بموجب القاعدة 1( ي البنود "21) التغي�ي
" من الفقرة الفرع�ة (أ) 4" إ� "1، وتذكر كل ن�ع من أنواع التغي�ي المشار إليها �ن

 . 21) من القاعدة 1من الفقرة (

حة وألغراض التبس�ط وتغط�ة تغي�ي اسم ال .21 ح تعد�ل نص القاعدة 5)(أ)"1(21وك�ل أو عنوانه بموجب القاعدة المق�ت "، ُ�ق�ت
نة بموجب القاعدة 4)"1(26 ات المدوَّ ي مرفق هذە الوث�قة. 21" ل�كون "التغي�ي

ن �ن وُ�ستخدم ص�غة مبسطة مماثلة  " ع� النحو المبنيَّ
ي القاعدة 

ي الئحة مدر�د التنف�ذ�ة وتحد�دا� �ن
 ". 7)(أ)"1(32�ن

ح إضافة بند جد�د " .22 ي مرفق هذە الوث�قة، لضمان أن 1(26إ� القاعدة  (ثان�ا)"4وفضً� عن ذلك، ُ�ق�ت
نة �ن )، بالص�غة المبيَّ

 للقاعدة 
�
ن لوك�ل بعد التسج�ل الدو�ي طبقا ن المدوَّ  للقاعدة 3(3التعيني

�
ة. 5(3)(أ) وشطب تدو�ن الوك�ل طبقا ي الن�ش

ان �ن  )(أ) سُين�ش
ن بالبندين "وس�حول هذا البند  ن المشمولني ن السينار�وهني "، ف�حقق األثر نفسه للقاعدة 4" و"1الجد�د دون التداخل المحتمل بني

 " من الئحة مدر�د التنف�ذ�ة. 13)(أ)"1(32

ي 
 الشطب التلقاىئ

طلب "ال �جوز أن �كون للمودع أو لصاحب التسج�ل الدو�ي سوى وك�ل واحد بالنسبة إ� ال)(ب) ع� أنه 1(3تنص القاعدة  .23
ي  . "الدو�ي أو التسج�ل الدو�ي ذاته

ي حالة تدو�ن تغي�ي �ن
، أو صاحب التسج�ل الجد�د �ن ن صاحب التسج�ل الحا�ي ومن ثم، مئت عنيَّ

 عمً� بالقاعدة 
�
، ُشطب تدو�ن الوك�ل السابق تلقائ�ا ي المل��ة ولم  )(أ). 5(3المل��ة، وك�ً� جد�دا�

ن تغي�ي �ن وفضً� عن ذلك، مئت دوِّ
ن   عمً� بالقاعدة �عنيِّ

�
 )(أ). 5(3صاحب التسج�ل الجد�د وك�ً�، ُشطب تدو�ن وك�ل صاحب التسج�ل السابق تلقائ�ا
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ن إ� شطب تدو�ن أي وك�ل  .24 ، س�ش�ي ��ش ذلك التعيني ن صاحب التسج�ل الحا�ي وك�ً� جد�دا�  لتعيني
�
ي الحالة المذكورة آنفا

و�ن
 عمً� بالقاعدة 

�
ن السابق و�المثل،  )(أ). 5(3سابق تلقائ�ا  لتغي�ي المل��ة، �مكن االستدالل ع� شطب التعيني

�
ن آنفا ن المذكورتني ي الحالتني

�ن
 عمً� بالقاعدة 

�
. 5(3تلقائ�ا ي ي المل��ة المعئن

ي ��ش التغي�ي �ن
"وشطبها ومن ثم، تهدف عبارة  )(أ) بوجود أو عدم وجود تفاص�ل الممثل �ن

ي بناء ع� القاعدة 
حة " (أ)")5(3بخالف حاالت الشطب التلقاىئ ي الفقرة الفرع�ة الجد�دة المق�ت

إ� استبعاد ��ش هذە األنواع  (ثان�ا)"4�ن
 الخاصة من حاالت الشطب. 

: 1(26ومن ثم، ستنص القاعدة  .25 ة كما ��ي ي الن�ش
ن وك�ل وأي تحد�ث �خص الوك�ل �ن  ) ع� ��ش تعيني

ة معالجة التسج�ل  − ي أثناء ف�ت
ي وقت اإل�داع أو �ن

ن الوك�ل �ن ي حالة تعيني
ن كجزء من �ن ، س�ستمر ��ش ذلك التعيني الدو�ي

 ؛5"1)"1(26" و1)"2(17" و1)"2(15)(أ) و3(3التسج�ل الدو�ي عمً� بالقواعد 

ي المل��ة  −
ن كجزء من التغي�ي �ن ي المل��ة، سُين�ش ذلك التعيني

ي وقت التماس تدو�ن تغي�ي �ن
ن وك�ل جد�د �ن ي حالة تعيني

�ن
ن عمً� بالقاعدة  ن  )(أ) الحال�ة3(3المدوَّ حتني ن المق�ت  "؛4)"1(26)(ب) و2(21والقاعدتني

ن بموجب القاعدة  − ، سُين�ش ذلك التعيني ي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي
ن وك�ل �ن ي حالة تعيني

)(أ) الحال�ة والقاعدة 3(3�ن
حة  ن عمً� بالقا (ثان�ا)"4)"1(26المق�ت ي المل��ة ُ�دوَّ

ن كجزء من تغي�ي �ن ي ُين�ش فيها التعيني ي الحاالت الئت
عدة إال �ن

حة   "؛4)"1(26المق�ت

، سُين�ش ذلك الشطب عمً� بالقاعدة  − ي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي
ن وك�ل �ن ي حالة شطب تدو�ن تعيني

)(أ) 5(3�ن
حة  ي المل��ة  (ثان�ا)"4)"1(26الحال�ة والقاعدة المق�ت

إال إذا �سئن االستدالل ع� ذلك الشطب من محتوى التغي�ي �ن
 )؛24المنشور (انظر الفقرة 

ي  −
، سُين�ش ذلك التغي�ي عمً� بالقاعدة �ن ي وقت الحق للتسج�ل الدو�ي

ن أو عنوانه �ن ي اسم وك�ل معنيَّ
حالة تدو�ن تغي�ي �ن

ن 6(21 حتني ن المق�ت  ". 4)"1(26" و5)(أ)"1(21) الحال�ة والقاعدتني

، اغُتنمت الفرصة إلدراج إشارة إ� المادة  .26 ا� ي القاعدة  1999) من وث�قة 5(17وأخ�ي
توضيح أن كل عدد ين�ش من  ) بغ�ة3(26�ن

ي بتدو�ن التجد�دات.  ي تلك المادة إلخطار مكتب كل طرف متعاقد معئن
ة المشار إل�ه �ن ة �حل محل إرسال الن�ش ولن يؤدي ذلك إ�  الن�ش

ة عمً� بالقاعدة  ي الن�ش
نة ُتن�ش �ن ، إذ إن التجد�دات المدوَّ ي النظام الحا�ي

 ". 6)"1(26أي تغي�ي �ن

 ومالحظة ع� تار�ــــخ النفاذتار�ــــخ بدء النفاذ 

ن  .27 ح إدخالها ع� القاعدتني ح أن يبدأ نفاذ التعد�الت المق�ت ي  26و 21ُ�ق�ت
ومن ثم، ست�ي التعد�الت ع� كل  . 2023أب��ل  1�ن

ن اعتبارا� من تار�ــــخ بدء النفاذ.  ن وك�ل أو شطب تعيينه أو تغي�ي اسمه أو عنوانه ُتدوَّ  حالة تعيني

م المكتب الدو�ي وس�كون تار�ــــخ نفاذ هذە ال .28
�
ي اسم الوك�ل أو عنوانه هو تار�ــــخ �سل

ات �ن تعيينات أو شطبها أو تدو�ن التغي�ي
ن ( ي الفقرتني

وط المحددة �ن ي ال�ش
ي الذي �ستو�ن ي القاعدة  3)(ب) من القاعدة 5)(أ) و(3لاللتماس المعئن

)(ب) والقاعدة 6(21و�ن
حة   )(ب). 2(21المق�ت

  

                                                
، انظر الحاش�ة  5 ن أو تغي�ي الوك�ل أو تغي�ي اسم الوك�ل أو عنوانه قبل التسج�ل الدو�ي  . 1بالنسبة لشطب التعيني
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29.  :  إن الف��ق العامل مدعو إ� ما ��ي

ي هذە  "1"
مة �ن احات المقدَّ ي االق�ت

النظر �ن
 الوث�قة والتعليق عليها؛

ي توج�ه توص�ة إ� جمع�ة  "2"
والبت �ن

ح  اتحاد الهاي باعتماد التعد�الت المق�ت
ن  من الالئحة  26و 21إدخالها ع� القاعدتني

ي 
نة �ن كة، بص�غتها المبيَّ التنف�ذ�ة المش�ت
ي مرفق هذە الوث�قة، 

وع الوارد �ن و�أن الم�ش
ن النفاذ  �كون تار�ــــخ دخول تلك التعد�الت ح�ي

 . 2023أب��ل  1

 [��ي ذلك المرفق]
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كة  الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
 1960ووث�قة  1999لوث�قة 

 التفاق الهاي

 ])2023أب��ل  1(نص نافذ اعتبارا من [

[...] 

 4الفصل 
ات والتصح�حات  التغي�ي

 21القاعدة 

 تدو�ن التغي�ي 

�جب أن �قدم التماس التدو�ن إ� المكتب الدو�ي ع� االستمارة الرسم�ة المناسبة إذا كان   (أ)  ]تقد�م االلتماس[ )1(
 :  االلتماس يتعلق بما ��ي

ي مل��ة التسج�ل الدو�ي بالنسبة إ� كل التصام�م  "1"
 الصناع�ة محل التسج�ل الدو�ي أو بعضها؛تغي�ي �ن

ي اسم صاحب التسج�ل الدو�ي أو عنوانه؛ "2"
 أو تغي�ي �ن

 أو تخلٍّ عن التسج�ل الدو�ي بالنسبة إ� أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جم�عها؛ "3"

أو انتقاص من التسج�ل الدو�ي لق�ە ع� تصم�م صنا�ي واحد أو أ��� من التصام�م الصناع�ة محل  "4"
   ؛التسج�ل الدو�ي بالنسبة إ� أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو جم�عها 

ي اسم الوك�ل أو عنوانه.  "5"
 أو تغي�ي �ن

[...] 

ن ما ��ي باإلضافة إ� التغي�ي الملتمس:   (أ)  ]محت��ات االلتماس[ )2(  �جب أن يتضمن التماس تدو�ن التغي�ي أو يبني

؛ "1" ي  رقم التسج�ل الدو�ي المعئن

 التغي�ي يتعلق باسم الوك�ل أو عنوانه؛أو اسم الوك�ل مئت كان  ، ما لم �كنالتسج�ل الدو�ي  واسم صاحب "2"

 للتعل�مات اإلدار�ة، وعنوان ب��دە  "3"
�
ن وفقا نني واسم المالك الجد�د للتسج�ل الدو�ي وعنوانه، ُمبيَّ

؛ ي مل��ة التسج�ل الدو�ي
ي حال تغي�ي �ن

، �ن ي
وىن  اإلل��ت

ي تؤهله والطرف المتعاقد أو األطراف  "4" وط الئت ي المالك الجد�د بالنسبة إل�ه ال�ش
المتعاقدة مما �ستو�ن

؛ ي مل��ة التسج�ل الدو�ي
ي حال تغي�ي �ن

، �ن  ل�كون صاحب �سج�ل دو�ي

ي حال تغي�ي  "5"
ي المل��ة، �ن

ي يتعلق بها التغي�ي �ن وأرقام التصام�م الصناع�ة واألطراف المتعاقدة المعينة الئت
ي مل��ة التسج�ل الدو�ي ال يت

 علق بكل التصام�م الصناع�ة وكل األطراف المتعاقدة؛�ن

ومبلغ الرسوم المسددة وط��قة �سد�دها أو أمرا� باقتطاع مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفت�ح لدى  "6"
 المكتب الدو�ي وتع��ف الطرف الذي يبا�ش التسد�د أو �أمر باقتطاع المبلغ. 

ن وك�ل المالك الجد�د  (ب) .  �جوز إرفاق تبليغ لتعيني ي مل��ة التسج�ل الدو�ي
و�كون تار�ــــخ نفاذ ذلك  بالتماس تدو�ن التغي�ي �ن

ي المل��ة عمً� بالفقرة (
ن هو تار�ــــخ تدو�ن التغي�ي �ن ن (ب) و(ج) 6التعيني ن الفرعيتني ي الفقرتني

وط المحددة �ن �طة است�فاء ال�ش )(ب)، �ش
ي هذە الحالة، يتضمن تدو�ن التغي�ي  . 3) من القاعدة 2من الفقرة (

.  و�ن ن ي السجل الدو�ي ذلك التعيني
ي المل��ة �ن

 �ن

[...]  
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 6الفصل 
 الن�ش 

 26القاعدة 

 الن�ش 

:   ]معلومات �شأن التسج�الت الدول�ة[ )1( ة الب�انات الوجيهة المتعلقة بما ��ي ي الن�ش
 ين�ش المكتب الدو�ي �ن

 للقاعدة  "1"
�
 ؛17التسج�الت الدول�ة وفقا

ن  وحاالت الرفض واإلخطارات األخرى المدّونة "2" ) مع ب�ان إمكان�ة 3(ثان�ا)(18) و5(18بناء ع� القاعدتني
 إعادة النظر أو الطعن من عدمها ومن غ�ي ذكر أسباب الرفض؛

 )؛2(20وحاالت اإلبطال المدّونة بناء ع� القاعدة  "3"

ات  "4" ي أسماء أصحاب التسج�الت الدول�ة أو عناو�نهم والتغي�ي
ات �ن ي المل��ة وحاالت الدمج والتغي�ي

�ن
 ؛21المدّونة بناء ع� القاعدة التخ�ي واالنتقاص  وحاالت 

نة بناء ع� القاعدة   (ثان�ا)"4" "، وشطبها 4" أو "1)(أ)، ما لم ُتن�ش بناء ع� البند "3(3وتعيينات الوكالء المدوَّ
ي بناء ع� القاعدة 

 )(أ)؛5(3بخالف حاالت الشطب التلقاىئ

ة بناء ع� القاعدة  "5"  ؛22والتصح�حات المبا�ش

 )؛1(25والتجد�دات المدّونة بناء ع� القاعدة  "6"

 والتسج�الت الدول�ة غ�ي المجددة؛ "7"

 )(د)؛3(12وحاالت الشطب المدّونة بناء ع� القاعدة  "8"

ي المل��ة ل�س له أثر وحاالت سحب تلك اإلعالنات المدّونة بناء ع�  "9"
واإلعالنات عن أّن التغي�ي �ن

 (ثان�ا). 21 القاعدة

[...] 

ةط��قة ��ش [ )3( ة   ]الن�ش ة محل إرسال الن�ش نت. و�حل كل عدد ين�ش من الن�ش ة ع� موقع المنظمة ع� اإلن�ت ُتن�ش الن�ش
ي 

، وُ�عت�ب كل مكتب 1960)(ب) من وث�قة 3(6والمادة  1999من وث�قة ) 5(17و) 4(16)(ب) و3(10 المواد المادتينالمشار إل�ه �ن
ي 

ة �ن م كل عدد من الن�ش
�
ي كما لو كان قد �سل نت، ألغراض المادة معئن ها ع� موقع المنظمة ع� اإلن�ت  . 1960) من وث�قة 2(8تار�ــــخ ��ش

[...] 

 [نها�ة المرفق والوث�قة]
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