
 
H/LD/WG/11/2 

�ة األصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022أ�ت��ر   7التار�ــــخ: 

ي الف��ق العامل 
ي  بالتط��ر  المعين

 للتصام�م الدو�ي  التسج�ل �شأن الهاي لنظام القانوين
 الصناع�ة

 ةالحاد�ة ع�ش الدورة 
 2022د�سم�ب  14إ�  12من جن�ف، 

 إجراءات الطلب الدو�ي مواصلة  إضافةاعتبارات تتعلق ب�مكان�ة 

 من إعداد المكتب الدو�ي وث�قة 

 معلومات أساس�ة أوً�. 

ي كتدب  2لدى المكتب الدو�ي  1مواصلة إجراءات الطلب الدو�ي (رد الحقوق) إمكان�ة إضافة �ستكشف هذە الوث�قة .1
�ي تخف��ف

ا دو�ي الطلب ال اعتبار لوقف  ا تمام�
�
وك ف  م�ت ف الطرف المتعاقد، ع� النحو المبنيّ ي أو ف�ما يتعلق بتعيني

ل�ي ، هذە الوث�قةل األول المرفق �ف
ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي للتصام�م الصناع�ة

ي بالتط��ر القانويف  بعبارة(المشار إل�ه ف�ما ��ي  ينظر فيها الف��ق العامل المعيف
  . "الف��ق العامل")

كة لوث�قة  )3(14ب القاعدة �موجو  .2 التفاق الهاي (المشار إليها ف�ما ��ي  1960ووث�قة  1999من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
كة") ي المادة تلك غ�ي  ، إذا لم ُ�ستدرك مخالفةبعبارة "الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

 )1999(وث�قة جن�ف )(ب) من 2(8المشار إليها �ف
ي غضون مهلة الثالثة أشهر  ")1999التفاق الهاي (المشار إليها ف�ما ��ي بعبارة "وث�قة 

ا، ووجب �ف
�
وك ، وجب اعتبار الطلب الدو�ي م�ت

 .  ع� المكتب الدو�ي أن يرد أ�ة رسوم مسددة لقاء ذلك الطلب، بعد خصم مبلغ �عادل الرسم األسا�ي

 عن ذلكو 
ً

ي مشار إ إذا لم ُ�ستدرك مخالفة، فض�
بالمحت��ات اإللزام�ة اإلضاف�ة  ف�ما يتعلق( 1999وث�قة )(ب) من 2(8المادة ليها �ف

ي غضون مهلة الثالثة أشهر، 8أو القاعدة  )2(5نة بموجب المادة عيّ بعض األطراف المتعاقدة المُ �شأن للطلب الدو�ي 
 وجب اعتبار ) �ف

ف لذلك الطلب الدو�ي   ا. وو�ذلك وجب اعتبارە  الطرف المتعاقد كما لو لم �حتو ع� تعيني
�
وك ، ال توجد م�ت ف ي أي من هذين السينار�وهني

�ف
كة، بخالف  ي الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

ا قاعدة �ف طحال�� ي القوة القاهرة  �ش
ي ل، �سمح 5القاعدة  الوارد �ف مواصلة  بالتماسلمودع المعيف

ف ب األخذ  الطلب الدو�ي أو  إجراءات  ف�ه. الوارد التعيني

                                                
حة (المشار إليها ف�ما ��ي بعبارة "معاهدة التصام�م") ع� كل من "مواصلة اإلجراءات" و"رد الحقوق" 1 �ن   تنص معاهدة قانون التصام�م المق�ت كتدب�ي

ط لرد الحقوق أن يرى المكتب أن  ي حالة عدم االمتثال للمهل، ح�ث ُ�ش�ت
ف �ف عدم االمتثال للمهلة قد حدث بالرغم من إبداء العنا�ة الالزمة أو أن التأخ�ي لم تخف�فيني

ي لرد الحقوق،
ط اإلضا�ف ي ضوء هذا ال�ش

ا، حسب اخت�ار الطرف المتعاقد. وتتناول هذە الوث�قة ف�ما ��ي "مواصلة اإلجراءات"  �ف ا للمصطلحات  �كن مقصود� واتباع�
ي اعتمدها نظام مدر�د. انظر الماد ف اليت حة والفقرة  13و 12تني  من هذە الوث�قة.  5من معاهدة التصام�م المق�ت

ي س�اق نظامالتذك�ي بجدر � 2
ي الدورة السادسة للف��ق العامل أن �درس المكتب الدو�ي مفهوم رد الحقوق �ف

ح �ف  أن وفد الوال�ات المتحدة األم��ك�ة قد اق�ت
 . H/LD/WG/6/6من الوث�قة  23الهاي. انظر الفقرة 
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ي الممارسة  .3
،  تلك الممكن أن تتعّرض لها العمل�ة، و�النظر إ� العواقب الوخ�مة ول�ن �ف الطلبات الدول�ة، يرسل المكتب الدو�ي

ي نها�ة المطافمهلة أسب�ع واحد للرد، قبل  منح مع من باب ال��اسةعند انقضاء مهلة الثالثة أشهر، رسائل تذك�ي 
 ا إخطار�  أن �صدر �ف

ا ا رسم�� 
�
وك ي حوا�ي المودعون  �لتمس، الُمرسلة من باب ال��اسةالرغم من رسائل التذك�ي  ع�و . 3باعتبار الطلب م�ت

ا  30�ف حالة سن���
 . ذلك اإلخطار اإلجراءات بعد تلقيهم مواصلة 

ي  5أن القاعدة التذك�ي بجدر �و  .4 كة، اليت ي  ا�سعمن الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ف التنف�ذ �ف نطاقها منذ أن دخل تعد�ل القاعدة ح�ي

ط، ال تزال 2022يناير  ا  �ش�ت ا عن قوةسبب� اط و قاهرة لتجاوز المهلة المحددة.  ناجم� ، سبب من تلك األسبابمن خالل عدم اش�ت
  س�كون بند مواصلة اإلجراءات

ً
� ي  5لقاعدة ل ُم�مِّ

 الطلبات الدول�ة.  صون�ف

 .
�
 العتباراتا ثان�ا

ا) 5القاعدة  تنص .5 وتوكول اتفاق مدر�د �شأن التسج�ل الدو�ي للعالمات (المشار إليها ف�ما ��ي (ثان�� من الالئحة التنف�ذ�ة ل�ب
ي  بص�غتها  "الئحة مدر�د التنف�ذ�ة")، بعبارة

نة �ف ي لهذە الوث�قة، ع� إمكان�ة التماس مواصلة اإلجراءات  المبيَّ
ي حال لم المرفق الثايف

�ف
ي ضوء 4لمهل محددة الدو�ي  و صاحب التسج�ل�متثل المودع أ

ا لنظام الهاي  تلك. و�ف التج��ة، ترد أدناە عدة خ�ارات ُمصممة خص�ص�
ف مصالح المودع والغ�ي والمكتب الدو�ي قد تعزّ   . 5ز كفاءته وسهولة استخدامه، مع إقامة التوازن بني

 النطاق

ي �سمح بموجبها  .6 ف اإلجراءات المدرجة أدناە اليت ا) من الئحة مدر�د التنف�ذ�ة5القاعدة من بني بمواصلة اإلجراءات، قد �كون  (ثان��
ي س�اق نظام الهاي أن 

ف األخذ بلطلب الدو�ي و ا مواصلة إجراءات فقط، �شأن (أ) اإلجراء �شمل النظاممن األفضل �ف ف�ه. الوارد  التعيني
  (و) إ�(ب)  من السينار�وهات �شملهاي لن �ش�ي األسباب الموضحة أدناە إ� أن مواصلة اإلجراءات بموجب نظام الو 

ي 
قاعدة مدر�د  �شملها اإلجراءات اليت

ا) (5  )التنف�ذ�ة مدر�د  الئحة(ثان��

 

ي إطار نظام الهاياألسباب المحتملة 
 لعدم مواصلة اإلجراءات �ن

) 2(11دو�ي (القاعدة الطلب ال )أ(
 ))(3أو

•  
ً

 . س�كون مشمو�

(القاعدة  التماس لتدو�ن ترخ�ص )ب(
ا)20(  )(2)(ثان��

ئ  • ي نظام الهايال يوجد إجراء مكا�ف
 . �ف

(القاعدة التعيينات الالحقة  )ج(
 (ب)))5(24

 

ئ  • ي نظام الهايال يوجد إجراء مكا�ف
 . �ف

 شطبأو  تعد�لتدو�ن  التماس )د(
 ))2(26(القاعدة 

فرنك س���ي، انظر الفقرة  200 تمواصلة اإلجراءات (إذا كان التماسرسوم  •
 فرنك 72( الطلب من جد�د  إل�داع) ستتجاوز الرسوم اإلضاف�ة 8

�
 س���� ا

�
 .)6ا

لما لم  • هو تار�ــــخ استالم المكتب  التدو�ن�كون تار�ــــخ س، 217القاعدة  ُتعدَّ
وط المطبقةالذي يتوافق مع  لاللتماسالدو�ي  (ب))، )6(21(القاعدة  ال�ش

 .األو�ي  االلتماستار�ــــخ بجراءات فائدة االحتفاظ مواصلة اإل  ُتحققولن 
 8هذە الوث�قة، لم يتلق نظام مدر�د سوى  وقت كتابةحيت  2015منذ عام  •

ا  666من هذا الن�ع، من أصل  التماسات  1.2لمواصلة اإلجراءات ( التماس�
 .بالمائة)

                                                
ا، ال ُ�صدر أي إخطار إذا كان الطلب الدو�ي  3 ا. وحال�� ا تمام�

�
وك ف للطرف المتعاقد، ح�ث أن ُ�عت�ب أنه يتعلق هذا اإلخطار باعتبار الطلب م�ت ال �حتوي ع� تعيني

ط ع� المكتب الدو�ي أن ُ�صدر  1999)(ب) من وث�قة 2(8 المادة  اإلخطار.  ذلكال �ش�ت
ض�فت هذە القاعدة أول مرة  4

�
ي عام أ

ف اتفاق   2015�ف كة بني مدر�د �شأن التسج�ل الدو�ي للعالمات كما كانا و�روتوكول كجزء من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ي ذلك الوقت. 

ف �ف  مطبقني
، ع� النحو  5 اض أن مواصلة إجراءات الطلب الدو�ي سوف تتعلق فقط بمرحلة الطلب الدو�ي السابقة للتسج�ل الدو�ي ي هذا الصدد، و�اف�ت

ي �ف
الوارد �ف

ا. 6 الفقرة نة س�كون محدود�  ، فإن األثر الناتج ع� مكاتب األطراف المتعاقدة الُمعيَّ
ة األشهر الثالثة، وجب اعتبار االلتماس 5(21بموجب القاعدة  6 ، إذا لم ُ�ستدرك المخالفة خالل ف�ت كة �شأن تدو�ن التغي�ي ) من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت

ا و�رّد المكتب ال
�
وك  فرنك س���ي).  72دو�ي أ�ة رسوم مسددة، بعد خصم مبلغ �ساوي نصف الرسوم المعن�ة (م�ت

ي هذا الصدد، أدرج نظام مدر�د القاعدة  7
ي تنص ع� أنه بعد تدو�ن مواصلة 1(27�ف ، واليت ي

ي المرفق الثايف
)(ج) من الئحة مدر�د التنف�ذ�ة، كما ترد �ف

ا من وط المقابلة، لمنح صاحب التسج�ل الخ�ار المهم  اإلجراءات، ُ�دون التعد�ل والشطب اعتبار� تار�ــــخ انقضاء المهلة الزمن�ة المنصوص عليها لالمتثال لل�ش
 ّ ي االحتفاظ بتار�ــــخ تدو�ن سابق، و�التا�ي �كون الرسم المحدد ُم�ب

ا (انظر الفقرات المتمثل �ف ). ومع ذلك، إذا MM/LD/WG/11/7من الوث�قة  72و 47و 36و 25ر�
ّ أدرج نظام ال ي إطار النظام �شكل غ�ي م�ب

 فقد تتعقد مواصلة اإلجراءات �ف
ً

ا مماث�  اللجوء إ� التماسر، مع مالحظة أنه يبدو أن ل�س ثمة ما �دعو إ� توقع هاي حكم�
 بموجب نظام مدر�د).  اتااللتماس الن�ع من ذلكالمعدل المنخفض المذكور لمواصلة اإلجراءات �شأن تدو�ن التعد�الت (الحظ 
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ي 
قاعدة مدر�د  �شملها اإلجراءات اليت

ا) (5  )التنف�ذ�ة مدر�د  الئحة(ثان��

 

ي إطار نظام الهاياألسباب المحتملة 
 لعدم مواصلة اإلجراءات �ن

ي من الرسم الفردي  )ه(
دفع الجزء الثايف

ا  -") 3)(ج)"3(34(القاعدة  ف�ما حال��
از�ل وك��ا وال�ابان�خص ا  ل�ب

ا  •
�
ي نظام مدر�د، �جوز ألصحابأل  خالف

 صحاب التسج�الت الدول�ة �ف
ي نظام

أن �ختاروا دفع الجزء  )3(12القاعدة الهاي بموجب  التسج�الت �ف
. و�ناًء ع� ذلك،  ي ة إ� المكتب المعيف ف الفردي مبا�ش ي من رسم التعيني

الثايف
ي �شأن دفع هذا الرسمتدب�ي يق تطب س�كون من المناسب أن �كون

 تخف��ف
ا   ُمنظم�

ً
ي بد� ي  من من قبل كل طرف متعاقد معيف

الالئحة التنف�ذ�ة  إدراجه �ف
كة.   .هذا البند 5القاعدة  �شمل، ال نفسه لسببولالمش�ت

استمرار آثار التسج�الت  التماس(و) 
ي بعض الدول الخلف (القاعدة 

الدول�ة �ف
39)1(( 

ئ  • ي نظام الهاي ال يوجد إجراء مكا�ف
 .�ف

 

 اإلجراء والممارسة

ا) من 5بموجب القاعدة  .7 ي غضون شه��ن من انتهاء المهلة  التماس، �جوز التنف�ذ�ة مدر�د  الئحة(ثان��
مواصلة اإلجراءات �ف

وعند تقد�م  فرنك س���ي.  200إ� المكتب الدو�ي ودفع رسم قدرە  (MM20) ، من خالل تقد�م االستمارة الرسم�ةالمعن�ة
ا لتماساال وط است�فاء، �جب أ�ض� ي تُ  ال�ش ي حالة عدم  طبق عليها المهلة. اليت

ي التماس، االست�فاء و�ف
مواصلة اإلجراءات ع�  ال ُينظر �ف

ا عندما يتل�ت المكتب الدو�ي و بذلك. الدو�ي ع� المكتب الدو�ي إخطار المودع أو صاحب التسج�ل و هذا النحو،  ا مستوف�� التماس�
وط ،  و�دون، اإلجراءات فإنه يواصل، لل�ش ي السجل الدو�ي

 .الدو�ي  المودع أو صاحب التسج�ل و�خطر ذلك �ف

اط الرسممبلغ  ع� أن �شمل ع� وجه الخصوصأن �عتمد نظام الهاي آل�ة إجرائ�ة مماثلة، ومن الممكن  .8 السبب  انتفاء واش�ت
ي الفقرة  يرد ، وكما غ�ي أنه المخالفة.  الذي أدى إ�

ف ال �ستجيبون إال بعد من هذە الوث�قة،  3�ف ا من المودعني  أن يتلقوا لوحظ أن عدد�
ا إ

�
وك ا باعتبار الطلب م�ت ،  . خطار� ي إطار نظام تبس�ط تدب�ي مواصلة اإلجراءاتمن أجل و و�التا�ي

، عند  �ف الهاي، �مكن للمكتب الدو�ي
ة الثالثة أشهر دون  ا  ع� الفور أن �صدر المخالفة،  استدراكانتهاء ف�ت ا باعتب إخطار�

�
وك مواصلة  التماس ذكر إمكان�ةمع ، ار الطلب م�ت

 اإلجراءات. 

ي هذا السينار�و، و
، �مكن و �ف ف والمكتب الدو�ي ي ع� كل من المودعني ي غضون ثالثة التماسلتخف�ف الضغط الزميف

 مواصلة اإلجراءات �ف
  أشهر 

ً
ي 3والحاش�ة  2�اإلشارة إ� الفقرة و المهلة األول�ة.  انقضاء) من 8 من شه��ن(بد�

ا �ف حة أ�ض� ، �مكن أن تنطبق آل�ة اإلخطار المق�ت
ي ُ�عت�ب  ف كما لو لم �حتو ،  1999من وث�قة  )(ب)2(8، بموجب المادة الطلب الدو�ي فيها الحاالت اليت  لطرف المتعاقد. لع� تعيني

 محدودال األثر 

� وفر تدو�ي أن الطلب ال مواصلة إجراءاتمن شأن  .9 ا تدب�ي ا  لوقفا تخف�ف�� ا تمام�
�
وك ف اعتبار الطلب الدو�ي م�ت أو ف�ما يتعلق بتعيني

 . الطرف المتعاقد 

ي الوقت نفسه، قد و .10
، ال س�ما ف�ما يتعلق بتار�ــــخ اإل�داع أو التسج�ل الدو�ي الذي الغ�ي إ�الء االعتبار الواجب لمصالح  �لزم�ف

ا منه  �كون ي كل طرف متعاقد مُ  ثر نفسهاأل لتسج�ل الدو�ي ع� األقللاعتبار�
ف �ف ا ا طلب�  كما لو كان  عنيَّ  لمنح الحما�ة للتصم�م ا مودع� عاد��

ف . و9بناء ع� قانون ذلك الطرف المتعاقد الصنا�ي  ي هذا الصدد، �ستتبع المخالفات بموجب المادتني
من  )(ب)2(10) و2(5�ف

كة )2(14و�موجب القاعدة  1999 وث�قة ). المرفق األولتأج�ل تار�ــــخ اإل�داع أو التسج�ل الدو�ي (انظر  من الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ي حاالت مواصلة اإلجراءات المذكور ، س�ستمر تطبيق مبدأ التأج�ل الغ�ي للحفاظ ع� مصالح و 

. و�المثل، سيواصل المكتب الدو�ي 10�ف
ي رفض التعد�الت بالتا�ي 

.  عن� إدخال  المقصود منها  ممارسته المتمثلة �ف ي ي الطلب الدو�ي المعيف
 جد�د �ف

ف حكم مدر�د الحا�ي و و  .11 ئ الحكم ال�اختصار، ستكون المقارنة بني : المكا�ف كة ع� النحو التا�ي ي الئحة الهاي المش�ت
 محتمل �ف

 

                                                
ي �قتضيها نظام مدر�د مع الحد األديف للمهل المطبقة ع�  8 ي  هذا الن�ع منتتوافق مهلة الشه��ن اليت

التداب�ي التخف�ف�ة، ع� النحو المنصوص عل�ه �ف
). MM/LD/WG/11/2لوث�قة من ا 17من الالئحة التنف�ذ�ة لمعاهدة سنغافورة، مع مراعاة استمرار فعال�ة المكتب الدو�ي ومصالح الغ�ي (انظر الفقرة  9 المادة

ف أنه من غ�ي المحتمل أن ت�ف  ي حني
، �ف ، خاصة  تلكوس�عت�ب المكتب الدو�ي أن مهلة الثالثة أشهر مناسبة لمود�ي طلبات الهاي وللمكتب الدو�ي المهلة بحقوق الغ�ي

 . ع� النحو المتو�ف بالنظر إ� التأث�ي المحدود لمواصلة اإلجراءات 
 . 1999ة ) من وث�ق1(14المادة  9

. 1(15بالمثل، و�موجب القاعدة  10  ) من الئحة مدر�د التنف�ذ�ة، ال يؤثر تدب�ي مواصلة اإلجراءات ع� تحد�د تار�ــــخ التسج�ل الدو�ي
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ا) من الئحة مدر�د التنف�ذ�ة5القاعدة    الهاي (ثان��

 الدو�ي طلب ال )أ( النطاق

 تدو�ن ترخ�ص )ب(

 التعيينات الالحقة )ج(

 شطبأو  تعد�لتدو�ن  )د(

ي من الرسم الفرديد )ه(
 فع الجزء الثايف

استمرار آثار التسج�الت الدول�ة  )و(
ي بعض الدول الخلف

 �ف

 الطلب الدو�ي  )أ(

 فرنك س���ي 200 فرنك س���ي 200 الرسم
 مهلة التماس مواصلة اإلجراءات

 
ي غضون 

ي غضون  المهلة األول�ة انقضاءمن  شه��ن�ف
المهلة  انقضاءمن أشهر  ثالثة�ف

 األول�ة
ال يوجد تأث�ي ع� التأج�ل المنصوص عل�ه  األثر

 بالفعل لتار�ــــخ التسج�ل الدو�ي 
ال يوجد تأث�ي ع� التأج�ل المنصوص عل�ه 

 بالفعل لتار�ــــخ التسج�ل الدو�ي 

 

ا. 
�
 توج�هطلب  ثالث

ي مفهوم مواصلة اإلجراءات، .12
ي ضوء ما ورد أعالە، فإن الف��ق العامل مدعو إ� النظر �ف

وما إذا كان سُ�طلب إ� المكتب الدو�ي  �ف
كة لم��د من  ح التعد�الت الالزم إدخالها ع� الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت ي الدورة  النقاشإعداد وث�قة تق�ت

ي  المقبلة�ف
المزمع عقدها �ف

 . 2023 عام

ي مفهوم  .13
إن الف��ق العامل مدعو إ� النظر �ف

ي هذە 
مواصلة اإلجراءات الوارد وصفه �ف

الوث�قة، وما إذا كان سُ�طلب إ� المكتب 
ح التعد�الت الالزم  الدو�ي إعداد وث�قة تق�ت

كة لم��د  إدخالها ع� الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
ي الدورة  النقاشمن 

 .المقبلة�ف

  ]��ي ذلك المرفقان[
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ANNEX I 
 المرفق األول
 
 

تبة عليها والنتائج )1(14مخالفات الهاي بموجب القاعدة   الم�ت
 
 
 

 

ي [
 ]��ي ذلك المرفق الثايف
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ي 
 المرفق الثايف

 
ا) 5القاعدة   التنف�ذ�ة من الئحة مدر�د )(ج) 1(27و(ثان��

 
 

)5القاعدة 
�
 (ثان�ا

 مواصلة اإلجراءات

 [التماس] )1(
ي القواعد (أ)

ي حال لم �متثل المودع أو صاحب التسج�ل ألي من المهل المحددة أو المشار إليها �ف
)، 7(12)، و3) و(2(11 �ف
)20و

�
)27)، و2(26)(ب)، و5(24)، و2((ثان�ا

�
، رغم ذلك، 1(39"،و3)(ج)"3(34)(ج)، و3((ثان�ا )، واصل المكتب الدو�ي

، إذا تم ما ي ف الالحق، أو الدفع، أو االلتماس المعيف ، أو التعيني :  معالجة الطلب الدو�ي  ��ي

ي االستمارة "1"
 الرسم�ة؛ توج�ه التماس� بذلك إ� المكتب الدو�ي �حمل توقيع المودع أو صاحب التسج�ل و�كون �ف

ي تطبق  "2" وط، مع االلتماس، اليت ي جدول الرسوم، واست�فاء كل ال�ش
واستالم االلتماس و�سد�د الرسوم المحددة �ف

ي غضون شه��ن من تار�ــــخ انقضاء تلك المهلة الزمن�ة. 
 عليها المهلة المعن�ة �ف

ف " (ب) ي الفقرتني
وط المنصوص عليها �ف ي ال�ش

�ة (أ) ال �عت�ب التماسا، و�جب " من الفقرة الفرع2" و"1االلتماس الذي ال �ستو�ف
 إبالغ المودع أو صاحب التسج�ل بذلك. 

ي السجل الدو�ي و�رسل إخطارا�   [تدو�ن مواصلة اإلجراءات واإلخطار بها] )2(
ع� المكتب الدو�ي أن �دّون أي مواصلة لإلجراءات �ف

 بذلك إ� المودع أو صاحب التسج�ل. 
 
 

 27القاعدة 
ي المل��ة أو إنقاص ؛25لق بالقاعدة التدو�ن واإلخطار ف�ما يتع

تب أي أثر ع� تغي�ي �ن  اإلعالن عن أنه ال ي�ت
 
 [التدو�ن واإلخطار] )1(

[...] 

ي حال تدو�ن مواصلة اإلجراءات بموجب القاعدة  (ج)
)، ُ�دون التعد�ل أو 5ع� الرغم من أحكام الفقرة الفرع�ة (ب)، �ف

�
(ثان�ا

ي السجل الدو�ي اعتبارا من 
ي القاعدة الشطب �ف

)، ول�ن، �جوز 2(26تار�ــــخ انقضاء المهلة الزمن�ة المنصوص عليها �ف
م االلتماس وفقا ألحكام القاعدة  دِّ

ُ
ي تار�ــــخ الحق إذا ق

 )(ج). 2(25تدو�نه �ف

ي والوث�قة]
 [نها�ة المرفق الثايف
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