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برنامج الندوة

 من 
ً
2021نوفمير 1النافذ اعتبارا

 من 
ً
2022نوفمير 1النافذ اعتبارا

 من 
ً
اير 1النافذ اعتبارا 2023فير

ي ومناقشات الفريق العامل
 
التوّسع الجغراف



 من 
ً
2021نوفمير 1النافذ اعتبارا



سؤال

احب التسجيل؟هل يمكن تعيين ممثل في نفس طلب تعيينًا الحقًا أو تغييرعنوان ص

نعم

ال 

6



تعيير  وكيل

من الالئحة التنفيذية  ( 4)، (2)3القاعدة أحكامتعديل

ي التماس لتدوين تغيير 
ال يجوز لصاحب التسجيل تعيير  وكيل ف 

MM4،6،7،8،9،16تعديل االستمارات 

ي تبليغ منفصل
 
استيفاء )يجب أن يكون تعيير  صاحب التسجيل للوكيل ف

ونيةMM12االستمارة  (أو االستمارة اإللكير

7



الوكيل" استقالة"

من الالئحة التنفيذية( 6)3القاعدة أحكام تعديل 

رسل نسخ من التبليغات المتبادلة مع الوكيل الذي 
ُ
إىل " قالاست"لم تعد ت

صاحب التسجيل

يل هذه التبليغات ب استخدام أداة يمكن لصاحب التسجيل أو الوكيل الجديد تي  
ي نظام مدريد

إدارة المحفظات ف 



ي التقّيد بالمهل
 
عذر التأخر ف

من الالئحة التنفيذية5القاعدة أحكام تعديل 

 
ً
يد أو التسليم أو خدمات التواصل": سابقا ي خدمات الير

ي اضطرابات ف 
ون  اإللكير

"بسبب من أسباب القوة القاهرة

بسبب من أسباب القوة القاهرة: اآلن

:تظل جميع المتطلبات األخرى سارية

التماس العذريجب 

ي غضون 
 
انقضاء المهلةأشهر من 6ف

من الالزم تقديم أدلة كافية



مواصلة اإلجراءات

 )5تعديل القاعدة 
ً
من الالئحة التنفيذية( ثانيا

ي 
:تنطبق عىل المهلة المحددة ف 

اح من الالئحة التنفيذية بخصوص دفع الرسوم الناتجة عن( 7)12القاعدة  اقير
التصنيف الصادر عن الويبو

 )27القاعدة 
ً
ي التماس تقسيم ( ج()3)(ثانيا

بخصوص تصحيح المخالفة ف 
التسجيل الدوىلي 



"الجزئية"االستعاضة 

من الالئحة التنفيذية( د()3)21القاعدة أحكامتعديل

ي سابق لنفس الع
المة وباسم ُيعتير التسجيل الدوىلي كأنه محل تسجيل وطن 

"بالقدر المطلوب"نفس الشخص 



التعيير  الالحق

من الالئحة التنفيذية" 3("أ()3)23القاعدة أحكامتعديل

ي التماس تدوين تعيير  ال 
 
 ف
ً
حق لم يعد عنوان صاحب التسجيل مطلوبا

MM4تعديل االستمارة 



تعديالت تحريرية

(ج()1)22وقف أثر تعديل القاعدة 

ي جدول الرسوم 10والبند " 2("1)39استمرار أثر تعديل القاعدة 
 
الجديد ف



 من 
ً
2022نوفمير 1النافذ اعتبارا



سؤال

هل يجب استخدام استمارة لتعيين ممثل ؟ 

نعم

ال 



تعيير  الوكيل

من الالئحة التنفيذية  ( ب()2)3القاعدة أحكامتعديل

ونية MM12يجب أن يستخدم صاحب التسجيل االستمارة  أو االستمارة اإللكير
اللتماس تدوين تعيير  وكيل

ي حال لم يستخدم صاحب التسجيل االستمارة
لن ُيدّون التعيير  ف 



التجديد

من الالئحة التنفيذية  ( ب()1)30القاعدة أحكام تعديل 

 قبل ستة أشهر من تاري    خ انقضائه
ً
امن مع سيكون تجديد التسجيل ممكنا ليير 

رسالة التذكير بالتجديد



تعديل تحريري

(  2)من الالئحة التنفيذية إلزالة اإلشارة إىل الفقرتير  ( 5)5القاعدة أحكامتعديل
، اللتير  تم حذفهما (3)و



 من 
ً
اير 1النافذ اعتبارا 2023فير



أساليب التمثيل الجديدة

"  5("1)17و" 2("1)15والتعديالت التبعية للقواعد " 5("أ()4)9تعديل القاعدة 
من جدول الرسوم( 1)2من الالئحة التنفيذية والبند ( ب()1)32و

 للتعليمات اإلدارية
ً
تمثيل واحد للعالمة، وفقا



(1)تمثيل العالمة 

 )11القسم 
ً
ي التعليمات اإلدارية( ثانيا

الجديد ف 

ي طلب التسجيل الدوىلي ال يتجاوز 
 
ي الوارد ف

سم 20x20التصوير المرن 
(7.8x7.8بوصة)



(2)تمثيل العالمة 

 من ذلك، مع الطلب الدوىلي كملف رقمي واحد، وعندما ينطوي تمثيل
ً
العالمة بدال

:عىل ما يىلي 

ي بنسق 
(ST.67معيار الويبو )TIFFأو PNGأو JPEGتصوير مرن 

ي بنسق 
(ST.68معيار الويبو )WAVوMP3تسجيل صونر

(ST.69معيار الويبو )MP4فيديو أو وسائط متعددة بنسق 



تمثيل واحد فقط للعالمة

من الالئحة التنفيذية( ج()1)32و" 5("د)5و" 5("4)9القواعد أحكامتعديل

باألبيض واألسود أو باأللوان، حسب مقتض  الحال



ي 
ون  التواصل اإللكير

من التعليمات اإلدارية( ب)15و14و11و( ب)6تعديل األقسام 

ويبو عير يجب أن يتواصل مودعو الطلبات وأصحاب التسجيالت ووكالئهم مع ال
ونية الوسائل االلكير



لاألعضاء الجدد ومناقشات الفريق العام



سؤال

أعضاء انضموا إلى نظام مدريد؟ 3من هم آخر 

اإلمارات العربية المتحدة وجامايكا وشيلي

باكستان وجامايكا واإلمارات العربية المتحدة

باكستان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 



باكستان

ي 
ي البلد ف 

ّ  النفاذ ف  2021مايو 24دخل نظام مدريد حير

اإلعالنات واالخطارات

اض18مهلة الرفض تبلغ  ي حالة االعير
 أو أكير ف 

ً
شهرا

رسوم فردية

ي باكستان
اخيص ال يرسي ف  تدوين الير

ال تقبل التماسات الدمج بعد التقسيم



اإلمارات العربية المتحدة

ي 
ي البلد ف 

ّ  النفاذ ف  2021ديسمير 28دخل نظام مدريد حير

اإلعالنات واالخطارات

اض18مهلة الرفض تبلغ  ي حالة االعير
 أو أكير ف 

ً
شهرا

رسوم فردية

ي اإلمارات العربية المتحدة
ي ف 
اخيص ال يرسي ف  تدوين الير

ال تقبل التماسات تقسيم التسجيالت الدولية أو دمجها



جمايكا

ي 
ي البلد ف 

ّ  النفاذ ف  2022مارس 27سيدخل نظام مدريد حير

اإلعالنات واالخطارات

اض18مهلة الرفض تبلغ  ي حالة االعير
 أو أكير ف 

ً
شهرا

رسوم فردية

ي اإلمارات العربية المتحدة
ي ف 
اخيص ال يرسي ف  تدوين الير

الرفض المؤقت يخضع إلعادة الفحص



2022: أعضاء نظام مدريد

ي والمنظمة األفريقية للملكية الفكرية)أعضاء 110يضم النظام  ي ذلك االتحاد األوروب 
 
بما يشمل (بما ف

126 
 
بلدا



حات الفريق العامل قيد المناقشة مقير

ام باإلشارة: الرفض المؤقت إىل تاري    خ وضع حد أدن  للمهلة الزمنية للرد وااللير 
انتهاء المهلة الزمنية

ة التبعية ة التبعية من خمس إىل ثالث سنوات: فير تقليص فير

ي عملية فحص االنقاصات: االنقاصات
توضيح دور كل مكتب ف 

إضافة العربية والصينية والروسية ضمن لغات نظام مدريد: اللغات



أسئلة؟



الفيديوهات التعليمية
مية من تشغيل الفيديوهات التعلي

"كيف تفعل"سلسلة مدريد 

بقناة الويبو عىل يوتيو 
اة اطلعوا عىل فيديوهات نظام مدريد عير قن

يوتيوبالويبو عىل 

و  نيةالندوات اإللكير
ونية الندوات اإللكالنفاذ إىل تسجيالت  ير

واالطالع عىل أحدث المواضيع 

أسئلة
نت أو الهاتفاتصلوا بنا  عير اإلنير

أخبار مدريد
ي 
 
اك ف أخبار مدريداالشير

للبقاء عىل اطالع بمستجدات نظام مدريد

ي 
ون  الموقع اإللكير

ي لنظام مدريدزيارة 
ون  الموقع اإللكير

https://www.wipo.int/madrid/ar/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/madrid/ar/webinar/#upcoming
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
ر
https://www.wipo.int/madrid/ar/index.html

