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 االستعاضة

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل ابنظر  .1  مسالفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ
دخالها عىل ايف التعديالت املقرتح  ،يف دورته الرابعة عرشة ،"الفريق العامل"( ( 3) ةت اجلديدا( والفقر 2( و)1لفقرتني )اإ

 لتنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتمن الالحئة ا 21دة عاق( من ال6( و)4و)
لهي) ، من (. وطلب الفريق العامل، عىل التوايلو"الربوتوكول" فامي ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة" و"التفاق" ااملشار اإ

 وحتصيل الاس تعاضةبشأأن نطاق  املقرتحتني ديدتنياجل (7( و)5)املكتب ادلويل الفقرتني راجع أأن يأأجل دورته املقبةل، 
 *.نفاذحزي ال  21دة عاقالعىل التعديل املقرتح  وخولدل ا  يقرتح اترخيأأن الرسوم عىل التوايل، و 

 نطاق الاس تعاضة

]نطاق "وقشت يف ادلورة السابقة للفريق العامل، عىل ما ييل: ، اليت ن  21دة عاقاجلديدة من ال (5)تنص الفقرة  .2
يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو  الاس تعاضة[
قلميية م    **".ي اس تعيض به عهنا، ولكن ليس مطابقة ابلرضورة، لتكل املدرجة يف التسجيل ادلويل اذلعادل  الإ

4املادة وتنص  .3
)اثنيا(
التسجيل الوطين أأو الإقلميي  يفة درجالسلع واخلدمات املعىل أأن لك من الربوتوكول  "2("1)

 يف املادة املعين. ول يوجد ذذا اكحم عنَي الطرف املتعاقد امل  فامي خيص يف التسجيل ادلويل درجة أأن تكون م جيب أأيضا  

                                                
*
 " واملرفق الثاين.3"13، الفقرة MM/LD/WG/14/6انظر الوثيقة  
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4 املقابةل
)اثنيا(
التسجيل ادلويل يعد أأنه قد حل حمل التسجيالت الوطنية "]...[ ل تذكر سوى أأن من التفاق، اليت  

 ]...[". السابقة

سلع واخلدمات املقرتح لأسامء ال  التعادل، ذكر عدد من الوفود أأن اجلديدة املقرتحة (5أأثناء مناقشة الفقرة )يف و .4
4يتعارض مع املادة 

)اثنيا(
يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي جيب أأن املذكورة أأن القامئة ت ذذه الوفود من الربوتوكول، ورأأ  "2"

 يف التسجيل ادلويل.املذكورة تكون مطابقة لقامئة السلع واخلدمات 

ىل اس تنتاج أأن الاس تعاضة تتطلب تأأويل ؤدي ال يوقد  .5 مجليع  ا  مطلق تاَمث ال  و  تطابقا  اكحريف للحم الوارد يف الربوتوكول اإ
أأن التسجيل املستبدل ل ميكن أأن  السلع واخلدمات حيامث يتعلق الأمر ابلتسجيل أأو التسجيالت املستبدل. وذذا يعين مضنا  

 عدد من الوفود. يشرتك فيهمن التسجيل ادلويل. ويبدو أأن ذذا الفهم نطاقا  يكون أأوسع 

، 25 عنوان الصنف تشملتسجيالت وطنية أأقدم أأحصاب التسجيالت كون دلى تويوحض املثال التايل اكحال: قد  .6
الصنف  سوى "املالبس" يفشمل ادلولية الأحدث قد ل ت  م"، يف حني أأن تسجيالهتقبعات"املالبس والأحذية وال أأل وذو 
نقاصا  أأعاله، وصوف م امله  للفَ  . ووفقا  نفسه ات يف تسجيالهتم لسلع واخلدمل  سوف يلزم أأن يلمتس أأحصاب تكل التسجيالت اإ

من وهجة  –ذذه املامرسة رمبا ت عترب ادلولية. و  مبتسجيالهت من املاكتب املعنية أأن حتيط علام   يلمتسواقبل أأن الأقدم الوطنية 
 مما ، مما يضيف تاكليف بسبب املشاركة الرضورية من جانب والكء حمليني،مالمئةوغري  جامدة – التسجيل نظر صاحب

دارة عاضة املمتثل يف ذدف الاس تذذا ميكن أأن يقوض الاس تعاضة. و خديم نظام مدريد من من اس تفادة مس تد حي تبس يط اإ
 أأحصاب العالمات التجارية.من أأجل حافظات العالمات التجارية 

4ملادة ا ميكن تأأويلو  .7
)اثنيا(
تأأويل . وبعد عاضةعىل حنو أأفضل ذدف الاس ت يي راع تأأويال  خمتلفا   من الربوتوكول "2"(1)

أأن تكون لك السلع واخلدمات املذكورة يف التسجيل جيب "أأن ت فهَم عبارة أأكرث مرونة، ميكن تأأويال   س ياقحبسب ال اكحم 
. عاضةلأغراض الاس تذكورة الوطين أأو الإقلميي مذكورة أأيضا  يف التسجيل ادلويل" عىل أأهنا تعين مجيع السلع واخلدمات امل

عىل حد  ل الوطين أأو الإقلميي والتسجيل ادلويليسج ت السلع واخلدمات املوجودة يف ال  تكلميكن الاس تعاضة عن حينئذ و 
، مع اكحد من الاس تعاضة حنو أأمشلالاس تفادة من الاس تعاضة عىل  مك ِّن املس تخدمني منأأن ي   ه. وذذا الهنج من شأأنسواء
 يف التسجيل ادلويل. كَررةالسلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي امل  تكل عن 

، يف حني أأن التسجيل 25 نفعنوان الص ل اكحق الوطين السابق مشول الوارد أأعاله، مع  هوابس تخدام املثال نفس .8
السجل وحض ِّ أأعاله، أأن ي  وصوف مبوجب الهنج الأكرث مرونة املميكن، ، الصنف نفسهادلويل ل يشمل سوى "املالبس" يف 

ذا قرر صاحب 25صنف قترص عىل "املالبس" يف ال ت طين السابق اكحق الو أأن الاس تعاضة عن الوطين  يف التسجيل . واإ
سقاط وقت لحق  ن بيد أأ  "املالبس".خارج نطاق  25 صنفأأي حامية للسلع يف ال توجد اكحق الوطين السابق، فلن اإ

 فامي خيصامحلاية للعالمة املعنية حاصل عىل ، مبوجب التسجيل ادلويل، صاحب التسجيل  أأنبني  السجل الوطين سوف ي  
 من اترخي حامية اكحق الوطين السابق. ، اعتبارا  25ف ن"املالبس" يف الص 

املاكتب لأهنا لن حتتاج امللقى عىل عاتق عمل الزايدة عبء يحول دون ومن املزااي الإضافية للهنج الأكرث مرونة أأنه س   .9
ىل معاجلة الإ   .س تعاضةالاابعتبارذا سابقة لإجراءات نقاصات اإ

عىل اس تبيان اجملمعة يف الردود تجىل عدد من الأطراف املتعاقدة، وذو ما ي بعه يف الواقع وذذا الهنج الأكرث مرونة يت   .10
الفريق العامل يف دورته  ا قاقشهيت، الMM/LD/WG/12/5. ويرد ذذا التجميع يف الوثيقة 2014رسل يف عام أ  

 عرشة. الثانية
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ذا حدث أأن ما ييل الاس تبيان املذكور أأعالهيف اليت وردت  ومن الأس ئةل .11 السلع واخلدمات املدرجة يف اكنت : "اإ
قامئة السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل أأضيق نطاق أأن  التسجيل الوطين ليست مدرجة مجيعها يف التسجيل ادلويل، أأي  

فامي  تحدثقد  ةجزئيعاضة أأن اس تمكتبم رمغ ذكل يعترب، أأو سوف يعترب، هل ف من القامئة املسجةل عىل الصعيد الوطين، 
جاابت ذذا السؤال أأن أأكرث من  أأظهرتو  .املواصفات املشرتكة بني التسجيالت الوطنية وادلولية؟"ص خي يف املائة من  40اإ

. وأأكدت ذذه ت" قد حدثةئي"اجلز عاضة الاس ته ذذسوف تعترب أأن  الاس تبيان نأأجابت عاملاكتب الواحدة والس بعني اليت 
ليه الفريق العامل ما النتيجة   .2005يف معلية مماثةل سابقة يف عام نتاجئ من توصل اإ

أ اثر أأوسع ذات و هبا هنا س تصبح أأكرث قابلية للتنبؤ اإ ، حيث املامرسات الاس تعاضة من معلية مواءمةسوف تس تفيد و  .12
لن تكون و  ،بني الأطراف املتعاقدةفامي  كبريا   ختتلف اوختالفا  عاضة س تبنطاق الااخلاصة من الواحض أأن املامرسات لكن . و نطاقا  

جنازا    هنجان ممكنان:يوجد . ويف ذذا الس ياق، سهال   ذذه املامرسة اإ

دخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية  بدء )أأ( مناقشة يف الفريق العامل بغية مواءمة املامرسات من خالل اإ
ىل جانب ، وقتا  طويال  حتقيق ذذا الهدف قد يس تغرق و املشرتكة؛  اذلي من احملمتل أأن  للتطبيقالوقت الإضايف الالزم اإ
دخال  يس تلزم  القوانني والإجراءات الوطنية؛ أأو عىلتغيريات اإ

 وختالف تفسريات الأطراف املتعاقدة.ل ا  املقرتحة، نظر  (5الفقرة ) استبعاد )ب(

ذا است   .13  تطبيقل وف يسمح اباملامرسات اكحالية للأطراف املتعاقدة، ولكنه سيف (، فاإن ذكل لن يؤثر 5الفقرة ) تبعدواإ
حيول ل ويف الوقت نفسه أأحصاب العالمات التجارية، من جانب لالس تخدام نفع وأأصلح ، مما جيعلها أ لية أأ عاضةاملرن لالس ت

ذا قرَ ل معق دون التحليل الأ   امل ذكل.ر الفريق العهذه املسأأل، اإ

يأأخذ يف الاعتبار أأن امرسات تصنيف خمتلفة و ملاملرن من جانب الأطراف املتعاقدة  التطبيقتسع أأن ي  وميكن .14
الاوختالفات بني لغات العمل يف نظام مدريد )الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية( واللغة املس تخدمة  الاوختالفات اللغوية؛ أأي  

ىل أأنه قد يكون من الصعب حتقيق  لكي حريف و  تطابقيف السجل الوطين أأو الإقلميي. وعالوة عىل ذكل، جتدر الإشارة اإ
 .املنطبقةلقوامئ السلع واخلدمات 

 وفقا  ( 7( و)6عاد ترقمي الفقرتني )ي  فسوف ، مؤقتا   21( املقرتحة من القاعدة 5عاد الفقرة )ذا قرر الفريق العامل استباإ و  .15
 ذلكل.

 الرسوم

جراء بعد الفريق العامل يف دورته السابقة و  اليت أأجراذا ناقشةامل عقب  .16 قرتح ي  تحليل داخيل أ وخر،  ل املكتب ادلويلاإ
در   الية:تتضمن السامت الت 21املادة  يف( 7فقرة جديدة ) اجاإ

، ا الرمستحصيل ذذب املكتب ادلويل يف أأن يقوم يرغب و ما دفع رمس شرتط عىل الطرف املتعاقد اذلي ي  جيب (أأ  )
 ملبل  املطبق ابلفرن  السوييري؛املكتب ادلويل اب خيطرأأن 

 ؛عن ذكلمسؤول  كون املاكتب املعنيةتوف سف املكتب ادلويل تقلبات أأسعار رصف العمالت؛ لن يرصد و  (ب )

 س نة؛ال مرتني يف  ،بال  جديدة، ابلفرن  السوييريمب املكتب ادلويل طر للأطراف املتعاقدة أأن ختميكن و  (ج )
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نفاذ بعد ثالثة أأشهر من اترخي اس تالم املكتب حزي ال الرسوم والتغيريات الالحقة يف الرسوم سوف تدخل و  (د )
وخطار يتعلق ب لأعامل التحضريية الالزمة، ب ادلويل ابقيام املكت. ومن شأأن ذكل أأن يتيح الوقت الالزم ل ذكلادلويل لأي اإ

 مثل حتديث حلول املعلومات والتكنولوجيا ذات الصةل ونرش املعلومات للمس تخدمني؛

الطرف املتعاقد املعين، ابلعمةل املطبقة مبوجب كحساب د الرسوم اليت يتلقاذا املكتب ادلويل قيَ ت  وسوف  (ه )
 سوم القياس ية أأو الفردية؛الر بتسجيل ادلخل املتأأيت من الإجراءات املتعلقة 

دارية لوسوف  (و ) املعدل  21تنفيذ القاعدة زمة ل يتعني عىل الأطراف املتعاقدة أأن تتخذ أأي تدابري قانونية أأو اإ
 .هبا وخطار املكتب ادلويللإ وحتصيلها لمكتب ادلويل ينبغي ل املقرتحة، لتحديد املبال  اليت 

املعمول هبا نفسها ال ليات تبا  ()ج( اإىل الأطراف املتعاقدة اب7املقرتحة )ةل مبوجب الفقرة حصَ ل املبال  امل  وَ حت  سوف و  .17
ما لرمسها الفردي أأو  ن املبال  احملصةل مبوجب كحابلفعل لتحويل املبال  املقابةل اإ صاها يف الرسوم القياس ية. وبناء عىل ذكل، فاإ

َول رمس فردي سأأعلن عن طرف متعاقد لصاحل ()ج( 7الفقرة ) الشهر اذلي اس تمل فيه املكتب شهر اذلي ييل يف ال وف حت 
َول  القياس يةاملبال  احملصةل للأطراف املتعاقدة املشاركة يف نظام الرسوم أأما مبل  الرمس. ادلويل  مع حصاها  س نواي  فسوف حت 

ملنظمة العاملية زايدة تاكليف املعامالت املالية اليت تتحملها افادي ت اإىلذذا اكحل سوف يؤدي من الإيرادات الس نوية. و 
 للملكية الفكرية.

جراء الاس توف ينطوي وس .18 ليه  لتطوير، ل س امي اس تخدام موارد من املكتب ادلويلعىل املقرتح عاضة اإ ما حيتاج اإ
نشاء معلية لإ من خالل املكتب ادلويل؛ والامتسهم تقدمي ل حلول ومعليات تكنولوجيا املعلومات أأحصاب التسجيالت من 

وخطارات اباملاكتب رسل أأن ت ،ختفيف املهام الإدارية، من أأجل قرتحيعها. وي  الرسوم وتوزتحصيل ل  حتصيهل جيب ي لرمس اذلاإ
لك طرف متعاقد. ومن املتوىخ أأن من س تالم ذذه الإوخطارات مرتني يف الس نة ي سمح ابابلفرن  السوييري فقط، وأأن 

لكرتوني اس امترة  املعدل من خالل املكتب ادلويل  21دة عاقمبوجب الالامتس لتقدمي  ةالرمسيس امترة كون الات ميكن  ة فقطاإ
لهي نفاذال   ،للك تسجيل دويل الامتس من تقدميخدمني ن املس تمك ِّ أأن ي   همن شأأنفذكل الإلكرتوين. الويبو من خالل موقع  ااإ

عن طريق  هادفع  رسوم ميكنوبفقط،  ةواحد اس امترةواحد أأو أأكرث من الأطراف املتعاقدة املعينة، يف ص طرف فامي خي
. وذذا من شأأنه أأن يوفر وس يةل أأكرث كفاءة وفعالية من حيث التلكفة يةأأو من بطاقة ائامتن اجلاري  وخصمها من حساب الويبو

 .لامتسلتقدمي الا

ة بتطوير وصيانة قلعلتغطية جزء من التاكليف املت رسام  تقاىض يكون من الرضوري للمكتب ادلويل أأن ي وف سو  .19
علقة املتالتاكليف عن  املقدمة مبوجب القاعدة املعدل، فضال  لامتسات تكنولوجيا املعلومات الالزمة ملعاجلة الاجراءات واإ حلول 

. ويف ذذا الصدد، هاتوزيع تحصيل الرسوم و املتعلقة ب تاكليف ال املالية، مثل رسوم معاجلة بطاقات الئامتن وتكل  ابملعامالت
ىل مزيد من الوقت لإجراء مشاورات داخلية بشأأن وف س  ةتكنولوجيال لول اكحواصفات وتطوير املحيتاج املكتب ادلويل اإ

ىل فهم أأوحض للتاكليف   .املتكبدةاملطلوبة من أأجل التوصل اإ

 ادلوخول حزي النفاذ

وكذكل  ة،تكنولوجيال والتنفيذية و القانونية  ل مدريدمعل جستغيريات كبرية يف أأطر عىل التعديل املقرتح وف ينطوي س .20
 19مشاورته ادلاخلية عىل النحو املبني يف الفقرة اإىل الاناهاء من املكتب ادلويل سوف حيتاج املتعاقدة. و الأطراف يف أأطر 
ىل الفريق العامل برمس مقرتحوالعودة  ف سو ذذا التقيمي كام أأن . حزي النفاذ التعديل وخولدلواترخي  ،وجدول معدل للرسوم ،اإ
 2016الإطار القانوين، اذلي اعمتدته مجعية احتاد مدريد يف عام يف يف الاعتبار التخطيط لتنفيذ تغيريات مقبةل أأوخرى يضع 

 .2019و 2017عايم ليدخل حزي النفاذ يف 
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ىل النظر يف  .21 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
ىل  16املقرتحات املقدمة يف الفقرات من  من  20اإ

 ذذه الوثيقة.

 املرفق[]ييل ذكل 
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 املرفق
 

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

ا ، بصيغاه21دة عاقنص الترد أأدقاه النسخة الهنائية ل . و MM/LD/WG/14/6الوثيقة يف واملرفق الثاين  "3"13الفقرة انظر 
لهيا عن طريق قيد املناقشة اليت التعديالت املقرتحة  أأمايف دورته الرابعة عرشة.  اليت وافق علهيا الفريق العامل مبدئيا   في شار اإ

 .الشطب والتسطري

 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة
 بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

َدد لحقا [)قافذة اعتبارا  من  (]حي 

]...[ 

 21القاعدة 

 من التفاق أأو الربوتوكول )اثنيا(4بناء عىل املادة  الاس تعاضة

دلى مكتب  من اترخي الإوخطار ابلتعيني، أأن يقدم الامتسا   جيوز لصاحب التسجيل، اعتبارا   ]تقدمي الالامتس[ (1)
ذكل  اإىلم الالامتس مبارشة جيوز أأن ي قدَ و  ابلتسجيل ادلويل يف جسهل. علام  أأخذ ذكل املكتب ييك الطرف املتعاقد املعني 

ه ابس تخدام الاس امترة يف حال ق دم الالامتس من خالل املكتب ادلويل، يتعني تقدميادلويل. وأأو من خالل املكتب املكتب 
 الرمسية ذات الصةل.

ليه  ]حمتوايت الالامتس املقدم من خالل املكتب ادلويل واإرساهل[ (2) )أأ( يتعني أأن يبني الالامتس املشار اإ
 (، يف حال ق دم من خالل املكتب ادلويل، ما ييل:1يف الفقرة )

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

 ،وامس صاحب التسجيل "2"

 املتعاقد املعين،والطرف  "3"

ويف حال تعلقت الاس تعاضة بسلعة أأو خدمة واحدة أأو بعض من السلع واخلدمات  "4"
 الواردة يف التسجيل ادلويل، فتكل السلع واخلدمات،

واترخي الإيدا  ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي الأولوية اخلاص ابلتسجيل  "5"
ن وجد،الوطين أأو الإقلميي أأو التسجيالت الوطنية أأو الإق   لميية املس تعاض عهنا ابلتسجيل ادلويل، اإ

(، مبل  الرسوم اجلاري تسديدذا، وطريقة التسديد، أأو 7ويف حال انطبقت الفقرة ) "6"
تعلاميت حسب مبل  الرسوم املطلوب من حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل، وحتديد الطرف اذلي جيري التسديد أأو يعطي 

 التعلاميت.
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ىل مكتب الطرف املتعاقد يتوىل املكتب  )ب( ليه يف الفقرة الفرعية )أأ( اإ رسال الالامتس املشار اإ ادلويل اإ
بالغ صاحب التسجيل بذكل.  املعني املعين واإ

)أأ( جيوز ملكتب طرف متعاقد معني أأن يفحص   ]الفحص والإوخطار من قبل مكتب الطرف املتعاقد[ (3)
ليه يف الفقرة )  ( من التفاق أأو املادة ذاهتا من الربوتوكول.1)اثنيا()4ثاهل لرشوط املادة ( للتحقق من امت 1الالامتس املشار اإ

ابلتسجيل ادلويل يف جسهل أأن خيطر املكتب ادلويل بذكل. ويتعني  يتعني عىل املكتب اذلي أأخذ علام   )ب(
دة يف الفقرة ) ىل "1()أأ("2أأن يتضمن الإوخطار البياقات احملد  لومات تتعلق بأأي حقوق ". وجيوز أأن يتضمن الإوخطار مع5" اإ

قلميية املعنية.  أأوخرى مبوجب التسجيل الوطين أأو الإقلميي املعين أأو التسجيالت الوطنية أأو الإ

 املكتب ادلويل اذلي يبل  صاحب التسجيل بذكل.أأن خيطر  وجيوز للمكتب اذلي مل يأأخذ علام   )ج(

وخطارات تلقاذا وفقا  يتعني عىل املكتب ادلويل أأن يدون يف ا ]التدوين والإوخطار[  (4) للفقرة  لسجل ادلويل أأي اإ
 ()ب( ويبل  صاحب التسجيل بذكل.3)

قلميي أأو   ]نطاق الاس تعاضة[ (5]) يتعني أأن تكون أأسامء السلع واخلدمات املدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإ
قلميية معادل، ولكن ليس مطابقة ابلرضورة، لتكل املدرجة يف ا ي اس تعيض به لتسجيل ادلويل اذلالتسجيالت الوطنية أأو الإ

 عهنا.[

لغاء التسجيل الوطين أأو الإقلميي أأو   ]أ اثر الاس تعاضة عىل التسجيل الوطين أأو الإقلميي[ (6) ل يتعني اإ
قلميية ول أأن تتأأثر تكل التسجيالت نتيجة الاس تعاض عهنا بتسجيل دويل أأو لأن املكتب قد  ةالتسجيالت الوطنية أأو الإ

 أأخذ علام هبا يف جسهل.

(، وق دم 1يف حال اشرتط طرف متعاقد أأن ي سدد رمس لقاء تقدمي الامتس بناء عىل الفقرة ) )أأ(  ]الرسوم[ (7])
ل املكتب ادلويل ذكل الرمس، تعني  عليه أأن ذكل الالامتس من خالل املكتب ادلويل، ورغب الطرف املتعاقد يف أأن حيص 

ميكن و  .أأو ابلعمةل املس تخدمة يف املكتب بذكل وأأن يبني قمية الرمس ابلفرن  السوييرياملدير العام  املكتب ادلويلخيطر 
وخطارا  للطرف املتعاقد أأن ي ()ب( مع ما يلزم من 2)35وت طبق القاعدة  س نة.ال لتغيريات يف الرمس املطلوب مرتني يف ابرسل اإ

 تبديل.

علهيا بعد ثالثة أأشهر من اترخي اس تالم املكتب ادلويل  املدخةل الرسوم أأو التغيرياتتيري سوف  )ب(
وخطار   )أأ(. الفقرة الفرعيةبذكل مبوجب لأي اإ

)أأ( كحساب ذكل  الفقرة الفرعيةاملكتب ادلويل نيابة عن طرف متعاقد مبوجب صلها د الرسوم اليت حي قيَ )ج( ت  
 دفعه لتعيني ذذا الطرف املتعاقد.لالإجراء املنطبق عىل الرمس الواجب  الطرف املتعاقد وفقا  

من  8.7الرمس احملدد يف البند لتسديد عاضة اخلدمات اليت يقدهما املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلس تختضع )د( 
 [جدول الرسوم.
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دخالها عىل جدول الرسوم  التعديالت املقرتح اإ

 جدول الرسوم

 ([د لحقا  دَ ]حي  قافذ يف)

 فرن  سوييري 

 متنوعةتدوينات  .7

]...[ 

بتسجيل دويل  الإحاطة علام  ل املكتب ادلويلخالل م من قدَ م   الامتس اخلدمات املقدمة بناء عىل 8.7
 )اس تعاضة(

 

 

 [د لحقادَ حي  ]

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


