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هومل (  ىل نص وثيقة استو شور  سجيل 1967حيتوي هذا امل شأن ال ) التفاق مدرید 

لعالمات (واملشار إليه ف بعد بعبارة "اتفاق مد ويل  هومل)")، كام مت تعدی ا  امرید (استو
لعالمات (واملشار إليه ف بعد 1979 ويل  سجيل ا شأن ال روتوول اتفاق مدرید  ، ونص 

ذیة املشرتكة ، 2007و 2006كام مت تعدی يف ، )1989( لكمة "الربوتوول") والالحئة التنف
ت اإلداریة لتطب  تفاق والربوتوول.بني اتفاق وروتوول مدرید، والتعل  يق 

د   شوران الوا هومل) ونص الربوتوول م وجتدر اإلشارة إىل أن نص اتفاق مدرید (استو
رد ما یقابلها  ميىن ب  ات ا رد يف الصف تفاق  هنام. فأحاكم  لمقارنة ب سهيال  مقابل اآلخر 

رسى.ومن أحاكم الرب  ات ال  توول يف الصف
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ذیة املشرتكةة  الالحئة التنف
 اق وروتوول مدریدبني اتف

لعالمات ويل  سجيل ا  شأن ال
فذة اعتباراً  ر 1من (  )2019 فربا

د  قامئة القوا

امة الفصل األول:   أحاكم 
دة  ترصات :1القا  ا
دة  نياً 1القا لربوتوول :)( ات اخلاضعة  ات اخلاضعة لالتفاق والتعي  التعي
دة  ويل :2القا ب ا ملك  تصال 

ويل :3دة القا ب ا متثيل أمام املك  ا
دة   حساب املهل :4القا
دة  دمات إدارة الربید ومؤسسات الربید اخلاصة :5القا والتبليغات املرس  تعطل 

كرتونيا  إ
دة  نياً 5القا  مواص اإلجراءات :)(
دة   لغات العمل :6القا
دة   تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة :7القا

ويلالطل الفصل الثاين:   ب ا
دة  ني :8القا  تعدد املود
دة  ويل :9القا لطلب ا  الرشوط املتعلقة 
دة  ويل :10القا ىل الطلب ا  الرسوم املفروضة 
دة  الف ت املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات أو بياهنا :11القا الفات   ا
دة  الفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات :12القا  ا
دة  ان السلع واخلدمات :13القا الفات املتعلقة ب  ا

ويل الفصل الثالث: سجيل ا  ال
دة  ويل :14القا  سجيل العالمة يف السجل ا
دة  ويل :15القا سجيل ا  رخي ال
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ولية الفصل الرابع: سجيالت ا ىل األطراف املتعاقدة وتؤر يف ال  الوقائع اليت تطرأ 
دة  رتاضإلخطار إماكنية ا :16القا ىل أساس ا ىل املادة  لرفض املؤقت  بناء 

 )(ج) من الربوتوول2(5
دة   الرفض املؤقت :17القا
دة  الفة لألصول :18القا  إخطارات الرفض املؤقت ا
دة  نياً 18القا عاقد معّني  :)( لعالمة يف طرف م  الوضع املؤقت 
دة  هنايئ يف وضع العالمة يف طرف  :)لثاً (18القا عاقد معّني البت ا  م
دة  عاقدة معيّنة :19القا ى أطراف م  اإلبطال 
دة  ه :20القا ويل يف الترصف ف سجيل ا يد حق صاحب ال  تق
دة  نياً 20القا ص :)(  الرتاخ
دة  سجيل دويل :21القا سجيل وطين أو إقلميي ب  ستعاضة عن 
دة  نياً 21القا ة :)( ألقدم شأن املطالبة   وقائع أخرى 

دة ا سجيل  :22لقا ليه أو ال سجيل املرتتب  ر الطلب األسايس وال وقف آ
 األسايس

دة  لهيا :23القا سجيالت املرتتبة   تقسمي الطلبات األساسية أو ال
سجيالت األساسية أو  دجمها أو ال

دة  نياً 23القا ب  ماكتب األطراف املتعاقدة املعينةتبليغات  :)( الل املك املرس من 
و  يلا

ات الالحقة؛ التعدیالت الفصل اخلامس:  التعي
دة  ويل :24القا سجيل ا ل ات الالحقة   التعي
دة  س  :25القا  تدونال
دة  دة  :26القا ىل القا سات التدون بناء  الفات يف ال  25ا
دة  دة  اإلخطارو التدون  :27القا لقا  ؛25ف یتعلق 

الن عن أنه ال یرتتب أ ة أو إنقاصاإل ىل تغيري يف امللك ر   ي أ
دة  نياً 27القا سجيل دويل :)(  تقسمي 
دة  ولية :)لثاً (27القا سجيالت ا  دمج ال
دة  ويل :28القا  التصویبات يف السجل ا
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دیدات الفصل السادس:  الت
دة  نقضاء مدة امحلایة :29القا ري الرمسية   اإلخطارات 
دة  دی :30القا  دتفاصيل الت
دة  دید؛ اإلخطارات والشهادات تدون :31القا  الت

ت الفصل السابع:  دة البيا  اجلریدة وقا
دة   اجلریدة :32القا
دة  كرتونية :33القا ت اإل دة البيا  قا

 الرسوم الفصل الثامن:
دة  الغ الرسوم وسدیدها :34القا  م
دة  سدید الرسوم :35القا  مع 
دة   الرسوماإلعفاء من  : 36القا
دة  ة والرسوم التمكيلية :37القا  توزیع الرسوم اإلضاف
دة  لغ الرسوم الفردیة حلساب األطراف املتعاقدة املعنية تدون :38القا  م

ة الفصل التاسع: نو  أحاكم م
دة  ان اخللف :39القا ولية يف بعض الب سجيالت ا ر ال  اسمترار آ
دة  ذ؛ أحاك :40القا زي التنف خول   م انتقاليةا
دة  ت اإلداریة :41القا  التعل
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 الفصل األولل
امة  أحاكم 

دة   1القا
ترصات  ا

ر ما یيل: ات التالية ا ملصطل ذیة، یقصد   ألغراض تطبيق هذه الالحئة التنف

لعالمات، املؤرخ يف  "1" ويل  سجيل ا شأن ال ریل  14تفاق: اتفاق مدرید  أ
مترب  28، واملعدل يف 1967یوليو  14هومل يف ، واملنقح يف استو1891  ؛1979س

لعالمات، املعمتد  "2" ويل  سجيل ا شأن ال روتوول اتفاق مدرید  الربوتوول: 
 ؛1989یونيو  27يف مدرید يف 
ظمة دولية  "3" تفاق أو لك دو أو م الطرف املتعاقد: لك ب طرف يف 

ة طرف يف الربوتوول؛  حكوم
و "4" ؛ا كون دو عاقد    املتعاقدة: لك طرف م
ة؛ "5" ظمة دولية حكوم كون م عاقد   املنظمة املتعاقدة: لك طرف م
تفاق أو الربوتوول أو لكهيام  "6" ىل  المة ما بناء  سجيل  ويل:  سجيل ا ال

 حسب األحوال؛
تفاق أو الرب  "7" ىل  ويل املودع بناء  سجيل ا ويل: طلب ال وتوول الطلب ا

 أو لكهيام حسب األحوال؛
ب  "8" كون مك ي  ويل ا ده: الطلب ا ي خيضع لالتفاق و ويل ا الطلب ا

ب: َشئه مك  َم
لربوتوول، - س  التفاق ول  دو تلزتم 
ول فقط معيّنة  - تفاق والربوتوول، إذا اكنت ا لك من  أو دو تلزتم 

ول املعيّ  ويل ولك ا لربوتوول؛يف الطلب ا س  التفاق ول  نة ملزتمة 
ب  "9" كون مك ي  ويل ا ده: الطلب ا لربوتوول و ي خيضع  ويل ا الطلب ا

ب: شئه مك  م
التفاق، - س  لربوتوول ول  دو تلزتم 
عاقدة، - ظمة م  أو م
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ويل ال  - تفاق والربوتوول إذا اكن الطلب ا لك من  أو دو تلزتم 
لربوتوول؛یتضمن تع  س  التفاق ول  يني أیة دو تلزتم 

ويل  "10" تفاق والربوتوول: الطلب ا لك من  ي خيضع  ويل ا الطلب ا
سجيل،  د إىل  تفاق والربوتوول، وس لك من  ب دو تلزتم  َشئه مك ب َم كون مك ي  ا

 ویتضمن تعيني:
لرب  - س  التفاق ول ىل األقل تلزتم   وتوول،دو 
و تلزتم أو ال  - لربوتوول، سواء اكنت هذه ا ىل األقل تلزتم  ودو 

ىل األقل؛ عاقدة  ظمة م التفاق أیضا، أو م  تلزتم 
مسه؛ "11" ويل  ي یوَدع الطلب ا  املودع: الشخص الطبيعي أو املعنوي ا
ظمة  "12" ة أو م أخرى الشخص املعنوي: الرشكة أو امجلعية أو لك مجمو

لزتامات ومتثُل  سب احلقوق وتتحمل  ك لهيا، أن  ي ینطبق  ىل القانون ا یؤهل لها، بناء 
 أمام القضاء؛
ب  "13" ى مك كون قد أودع  المة  سجيل  الطلب األسايس: طلب 

سجيل هذه العالمة؛ ويل ل عاقد، وميثل أساس الطلب ا  طرف م
كون "14" المة  سجيل  سجيل األسايس:  ب طرف  ال قد أجراه مك

سجيل هذه العالمة؛ ويل ل عاقد، وميثل أساس الطلب ا  م
التعيني: طلب متدید امحلایة ("متدید احلدود اإلقلميية") املشار إليه يف  "15"

لثاً)3املادة  تفاق أو يف املادة 2) أو (1(( لثاً)3) من  ) من الربوتوول حسب 2) أو (1((
ويل؛األحوال؛ ویقصد هبذا امل متدید املدّون يف السجل ا  صطلح أیضاً ا

عاقد طلب  متدید امحلایة ("متدید  "16" الطرف املتعاقد املعّني: لك طرف م
لثا)3احلدود اإلقلميية") املشار إليه يف املادة  تفاق، أو يف املادة 2) أو (1(( لثاً 3) من  )()1 (

كون2أو ( متدید قد دّون لصاحله يف السجل  ) من الربوتوول حسب األحوال، أو  هذا ا
ويل؛  ا

كون متدید  "17" عاقد  تفاق: لك طرف م ىل  الطرف املتعاقد املعّني بناء 
ىل املادة  لثاً 3امحلایة  ("متدید احلدود اإلقلميية") قد ُطلب بناء  تفاق؛2) أو (1()(  ) من 

ىل الربوتوو  "18" كون متدید الطرف املتعاقد املعّني بناء  عاقد  ل: لك طرف م
ىل املادة  لثاً 3امحلایة  ("متدید احلدود اإلقلميية") قد ُطلب بناء   ) من الربوتوول؛2) أو (1()(

عاقد معّني وفقاً  "19" ب طرف م الن یصدره مك رفض مؤقت: إ إخطار 
تفاق أو املادة 1(5لامدة   ) من الربوتوول؛1(5) من 
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نياً "19" تصة (سواء اكنت إداریة أو قضائية) اإل )( ذه السلطة ا بطال: لك قرار تت
سجيل دويل أو إلغاهئا يف أرايض ذ الطرف املتعاقد  ر  عاقد معّني بإبطال آ ى طرف م

سبة إىل لك السلع أو اخلدمات املشمو بتعيني الطرف املتعاقد املذور أو بعضها؛  ل
وری "20" دة اجلریدة: اجلریدة ا هيا يف القا  ؛32ة املشار إ
ي یدّون  "21" ويل: الشخص الطبيعي أو املعنوي ا سجيل ا صاحب ال

ويل؛ مسه يف السجل ا ويل  سجيل ا  ال
ىل اتفاق  "22" لعنارص التصوریة: التصنيف املوضوع بناء  ويل  التصنيف ا

لعال لعنارص التصوریة  ه تصنيف دويل  ي وضع مبوج ينا ا مات، واملؤرخ يف ف
 ؛1973 یونيو 12

ىل اتفاق  "23" لسلع واخلدمات: التصنيف املوضوع بناء  ويل  التصنيف ا
سجيل العالمات، واملؤرخ يف  لسلع واخلدمات ألغراض  ويل  شأن التصنيف ا س   15ن

هومل يف 1957یونيو  يف يف 1967یوليو  14، واملنقح يف استو  ؛1977مایو  13، ويف ج
ولية،  "24" سجيالت ا ل ت املتعلقة  لبيا ة الرمسية  مو ويل: ا السجل ا

ذیة  تفاق أو الربوتوول أو هذه الالحئة التنف سمح  ويل، ویقيض أو  ب ا اليت حيتفظ هبا املك
ت؛ لهيا هذه البيا امة اليت حتفظ  ً اكن شلك ا  بتدوهنا، أ

ب الطرف املتعاقد امل "25" ب: مك ب املك سجيل العالمات، أو املك لكف ب
تفاق أو يف املادة  )(رابعاً 9املشرتك املشار إليه يف املادة  من الربوتوول، أو يف لكتهيام  (رابعاً)9من 

 حسب األحوال؛
شأ املعّرف يف املادة  "26" ب ب امل شأ: مك ب امل تفاق، أو 3(1مك ) من 

شأ املعّرف يف املادة  ب امل  ن الربوتوول، أو يف لكتهيام حسب األحوال؛) م2(2مك
نياً "26" ويل: )( سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی  الطرف املتعاقد ا

شأ، - ب امل به مك كون مك ي   الطرف املتعاقد ا
شأنه  - ستويف  ي  د األطراف املتعاقدة ا أو الطرف املتعاقد أو أ

لهيا  ويل الرشوط املنصوص  سجيل ا تفاق أو املادة  2) و2(1يف املادتني صاحب ال من 
ول؛ 2 الفة ا ا  ة أو يف   من الربوتوول، إذا مت تدون تغيري يف امللك

رة  "27" ويل، أو أي اس ب ا رة اليت یضعها املك س رة الرمسية:  س
لشلك ذاته؛ ت ذاهتا وكون   أخرى تتضمن احملتو

دول الرسوم؛الرمس املقّرر: الرمس "28"   احملدد يف 
ة الفكریة؛ "29" لملك لمنظمة العاملية  ر العام  ر العام: املد  املد
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ة الفكریة؛ "30" لملك لمنظمة العاملية  ويل  ب ا ويل: املك ب ا  املك
دة  "31" هيا يف القا ت اإلداریة املشار إ ت اإلداریة: التعل  .41التعل

دة  نياً 1القا )( 
لربوتوولالتعي ات اخلاضعة   ات اخلاضعة لالتفاق والتعي

اءات] )1( ست اضعا لالتفاق أو   [املبدأ العام و كون تعيني الطرف املتعاقد 
ىل الربوتوول.  تفاق أو بناء  ىل  سحب إذا اكن الطرف املتعاقد معيّنا بناء  لربوتوول 

 وكن،

تفاق يف العالق "1" ال وقف تطبيق  ات بني الطرف املتعاقد لصاحب يف 
سجيل دويل، فإن  اضعا لالتفاق، ف یتعلق ب ه  كون تعي عاقد  ويل وطرف م سجيل ا ال
رخي وقف تطبيق  لربوتوول اعتبارا من  اضعا  تعيني ذ الطرف املتعاقد الثاين یصبح 

ويل  سجيل ا كون لك من الطرف املتعاقد لصاحب ال والطرف املتعاقد تفاق، رشیطة أن 
 املعني طرفني يف الربوتوول يف ذ التارخي،

ال وقف تطبيق الربوتوول يف العالقات بني الطرف املتعاقد  "2" ويف 
سجيل  لربوتوول، ف یتعلق ب اضعا  ه  كون تعي عاقد  ويل وطرف م سجيل ا لصاحب ال

اض رخي وقف دويل، فإن تعيني ذ الطرف املتعاقد الثاين یصبح  عا لالتفاق اعتبارا من 
ويل والطرف  سجيل ا كون لك من الطرف املتعاقد لصاحب ال تطبيق الربوتوول، رشیطة أن 

تفاق يف ذ التارخي.  املتعاقد املعني طرفني يف 

ً عن املعاهدة اليت   [التدون] )2( ويل بيا ويل أن یدّون يف السجل ا ب ا ىل املك
  تعيني.خيضع لها لك

دة   2القا
ويل ب ا ملك  تصال 

ت اإلداریة. ويل حسب ما هو حمدد يف التعل ب ا ة إىل املك ّ  رسل التبليغات املو
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دة   3القا
ويل ب ا متثيل أمام املك  ا

ء] )1( دد الو كون   (أ)  [الويل؛  ويل أن  سجيل ا لمودع أو لصاحب ال جيوز 
ب ا ى املك  ويل. ويل 

د.  (ب) ويل سوى ويل وا سجيل ا لمودع أو لصاحب ال كون  ال جيوز أن 
ده  ء يف عقد التويل، فإن الويل الوارد امسه أوًال يف هذا العقد یعترب و دة و وإذا ورد 

 الويل ویدّون امسه هبذه الصفة.

شا (ج) ب اس ب حماماة أو مك ويل أن الويل هو مك ب ا لمك ري إذا أبلغ 
د. ويل وا ري یعترب  ب األ ء الرباءات أو العالمات، فإن هذا املك  لو

ويل أو يف تعيني الحق أو   (أ)  [تعيني الويل] )2( جيوز تعيني أي ويل يف الطلب ا
دة   .25يف أي طلب مشار إليه يف القا

د أو أكرث من (ب) فصل یتعلق بطلب وا ً يف تبليغ م  جيوز تعيني الويل أیضا
لمودع  ولية احملددة  سجيالت ا د أو أكرث من ال سجيل وا ولية احملددة، أو ب الطلبات ا

ويل: ب ا لمك ويل نفسه. وجيب أن یقدم هذا التبليغ  سجيل ا  نفسه أو لصاحب ال

ويل أو الويل املعّني، "1" سجيل ا  مبعرفة املودع أو صاحب ال
ب الطرف املتعاقد ا "2" متي إليه صاحب أو مبعرفة مك ي ی

سجيل ويل. ال  ا

ي ُقدم عن  ب ا ويل، أو املك سجيل ا وجيب أن یوقع التبليغ املوِدع أو صاحب ال
 التبليغ. طریقه

الف لألصول] )3( ىل   (أ)  [التعيني ا ويل أن تعيني الويل بناء  ب ا إذا رأى املك
ليه أن یبل2أحاكم الفقرة ( سجيل ) خمالف لألصول، وجب  لمودع أو لصاحب ال غ ذ 

ي أرسل أو نقل عقد التويل. ب ا ويل، ولويل املفرتض، ولمك  ا

رسل لك التبليغات املعنية إىل املودع نفسه أو صاحب  (ب) ويل أن  ب ا ىل املك
ىل أحاكم الفقرة ( ويل نفسه، ما دامت الرشوط املطبقة بناء  سجيل ا ست مستوفاة.2ال  ) ل



ذیة 78  الالحئة التنف
 
 

 

رخي نفاذ تعيني الويل] )4( ويل   (أ)  [تدون تعيني ويل وتبليغه؛  ب ا لمك إذا تبّني 
ويل أن املودع  ليه أن یدّون يف السجل ا ستويف الرشوط احملددة، وجب  أن تعيني الويل 
 ، ً امس الويل وعنوانه. ويف هذه احلا ويل ميث ويل، ویدّون أیضا سجيل ا أو صاحب ال

ويل، أو كون  ويل الطلب ا ب ا ه املك سمل ف ي  رخي نفاذ تعيني الويل هو التارخي ا
ه الويل. ي یعّني ف  التعيني الالحق، أو الطلب أو التبليغ املنفصل ا

لمودع  (ب) ويل أن یبلغ التدون املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ)  ب ا ىل املك
ويل و، يف احل سجيل ا رية، ملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة، فضال أو صاحب ال ا األ

ب  ىل املك ب، وجب  فصل عن طریق مك عن الويل. وإذا أجري تعيني الويل يف تبليغ م
ب. ويل أیضاً أن یبلغ التدون لهذا املك  ا

ىل تعيني ويل] )5( ر املرتتبة  ىل أحاكم ا  (أ)  [اآل ع الويل املدّون بناء  لفقرة حيل توق
ة 4( ذیة رصا ويل، ما مل تنص هذه الالحئة التنف سجيل ا ع املودع أو صاحب ال )(أ) حمل توق

. الف ذ  ىل 

ة إرسال أیة دعوة أو إخطار أو  )(ب ذیة رصا ستوجب هذه الالحئة التنف ما مل 
ويل  ب ا ىل املك ويل وإىل الويل،  سجيل ا أن أي تبليغ آخر إىل املودع أو صاحب ال

ىل أحاكم الفقرة ( )(أ) لك دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر 4رسل إىل الويل املدّون بناء 
ويل، يف غياب الويل. ویرتتب  سجيل ا رسل إىل املودع أو صاحب ال اكن من الواجب أن 
ر ذاهتا كام ور اآل رسل هبذا الشلك إىل الويل املذ  ىل لك دعوة أو إخطار أو أي تبليغ آخر 

ويل. سجيل ا  لو اكن قد أرسل إىل املودع أو صاحب ال

ىل أحاكم الفقرة ( (ج) رس الويل املدّون بناء  ىل لك تبليغ  )(أ) إىل 4یرتتب 
ويل. سجيل ا ر ذاهتا كام لو اكن قد أرسل إليه من املودع أو صاحب ال ويل اآل ب ا  املك

رخي نفاذ الشطب] )6( ىل   (أ)  [شطب التدون؛  شطب لك تدون جيرى بناء 
ويل 4أحاكم الفقرة ( سجيل ا )(أ)، إذا اكن الشطب ملمتَساً يف تبليغ وقعه املودع أو صاحب ال

دید، أو إذا دّون تغيري يف  ّني ويل  ويل التدون تلقائياً، إذا  ب ا أو الويل. وشطب املك
ويل اجلدید ويالً  سجيل ا ة ومل یعّني صاحب ال .امللك   

ي  (ب) فذاً يف التارخي ا اة أحاكم الفقرة الفرعية (ج)، یصبح الشطب  مع مرا
ويل التبليغ املالمئ. ب ا ه املك سمل ف  ی
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فذاً يف أسبق  (ج) س الويل، فإنه یصبح  ىل ال إذا أجري الشطب بناء 
 التارخيني التاليني:

"1"  ً ويل تبليغا ب ا ه املك سمل ف ي ی دید؛التارخي ا ه ويل    یعّني ف
ي یلمتس  "2" سمل التبليغ ا ه فرتة شهرن اعتباراً من  ي تنقيض ف التارخي ا

ه الويل شطب التدون.  ف

هيا يف الفقرة  رسل لك التبليغات املشار إ ويل أن  ب ا ىل املك رخي نفاذ الشطب،  وحىت 
ويل وإىل الو 5( سجيل ا  يل.)(ب) إىل املودع أو صاحب ال

ليه أن خيطر  (د) لشطب من الويل، وجب  ساً  ويل ال ب ا سمل املك إذا 
إلخطار صورة عن لك التبليغات اليت  ويل، ورفق  سجيل ا بذ املودع أو صاحب ال

الل األشهر الستة السابقة لتارخي اإلخطار. سلمها من الويل،   أرسلها إىل الويل، أو اليت 

ر (ه) رخي فور معرفة  ويل أن یبلغ الشطب و ب ا ىل املك خي نفاذ الشطب، 
ويل، وكذ   سجيل ا ي شطب تدوینه، ولمودع أو صاحب ال لويل ا ي نفاذه  ب ا لمك

 .ّني الويل عن طریقه

سجيل أو وي  (و) ىل طلب صاحب ال االت الشطب اليت ُجترى بناء  تُبلّغ 
 ملعينة.أیضا ملاكتب األطراف املتعاقدة ا

دة   4القا
 حساب املهل

لسنوات]  )1( لسنوات، يف السنة التالية  [املهل احملسوبة  تنقيض لك  حمسوبة 
. وكن،  ن یبدأ فهيام حساب امله ذها يف احلسبان، ويف الشهر ذاته واليوم ذاته ا الواجب أ

ر يف السنة التالي 29إذا وقع احلدث يف  ر، واكن شهر فربا ذها يف احلسبان فربا ة الواجب أ
هتي يف یوم  ر. 28، فإن امله تنقيض يف 28ی  فربا

ألشهر] )2( ألشهر، يف الشهر التايل الواجب   [املهل احملسوبة  تنقيض لك  حمسوبة 
كن يف الشهر  . وكن، إذا مل  ه حساب امله ي یبدأ ف ذه يف احلسبان، ويف اليوم ذاته ا أ

ري من التايل الواجب  ذه يف احلسبان یوم مطابق لهذا العدد، فإن امله تنقيض يف اليوم األ أ
 هذا الشهر.
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م] )3( أل ه   [املهل احملسوبة  ي یقع ف م يف اليوم التايل ا أل تبدأ لك  حمسوبة 
. ىل ذ  احلدث، وتنقيض بناء 

ويل أو أي مك  )4( ب ا كون املك لجمهور][انقضاء امله يف یوم ال  ه  ًا ف و   ب مف
لجمهور،  ه  اً ف و ب املعين مف ويل أو املك ب ا كون املك إذا اكنت امله تنقيض يف یوم ال 
لجمهور،  ب املعين أبوابه  ويل أو املك ب ا ه املك ح ف ي یف فإهنا تنقيض يف اليوم األول التايل ا

 ).3) إىل (1لرمغ من أحاكم الفقرات من (

رخي انقضاء املهل][بي )5( ،   ان  ويل أي  ب ا يف لك احلاالت اليت یبلغ فهيا املك
رخي انقضاء هذه امله وفقاً ألحاكم الفقرات من (  ).3) إىل (1جيب أن یبني 

دة   5القا
دمات إدارة الربید ومؤسسات الربید اخلاصة  تعطل 

كرتونيا  والتبليغات املرس إ
مله   عن طریق إدارات الربید] [التبليغات املرس )1( د أي طرف معين  إذا مل یتق

رهن  ويل عن طریق إدارات الربید، فإنه یعذر عن تأخره إذا  ب ا لمك احملددة إلرسال تبليغ 
ويل أن: ب ا لمك  شلك ُمرٍض 

اف  "1" ىل األقل، أو بعد است م  ل انقضاء امله خبمسة أ التبليغ أرسل ق
م العرشة السابقة لتارخي  دمات إدارة الل األ ا توقفها  ىل األكرث يف  م  الربید خبمسة أ

لية أو إرضاب أو اكرثة طبيعية أو ألیة  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا انقضاء امله 
 أسباب مماث أخرى،

ت  "2" التبليغ أرسل يف مظروف مسجل عن طریق إدارة الربید، أو البيا
 إرسال التبليغ جسلهتا إدارة الربید وقت اإلرسال،املتعلقة ب

ويل بعد یومني من  "3" ب ا ة من الربید تصل إىل املك التبليغ أرسل يف ف
ب  ات الربید إىل املك لربید اجلوي، يف احلاالت اليت ال تصل فهيا لك ف ادة، أو أرسل  إرسالها 

ادة. ويل بعد یومني من إرسالها   ا

د أي طرف   املرس عن طریق مؤسسات الربید اخلاصة][التبليغات  )2( إذا مل یتق
ويل عن طریق مؤسسات الربید اخلاصة، فإنه  ب ا لمك مله احملددة إلرسال التبليغ  معين 

ويل أن: ب ا لمك شلك ُمرٍض  رهن   یعذر عن تأخره إذا 
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ىل األقل، أو  "1" م  ل انقضاء امله خبمسة أ اف التبليغ أرسل ق بعد است
م العرشة  الل األ ا توقفها  ىل األكرث يف  م  دمات مؤسسة الربید اخلاصة خبمسة أ
لية أو إرضاب أو اكرثة  ت دا سب حرب أو ثورة أو اضطرا السابقة لتارخي انقضاء امله 

 طبيعية أو ألیة أسباب مماث أخرى،
ت املتعلقة بإرسال التبليغ جسلهتا م "2" ؤسسة الربید اخلاصة البيا

 اإلرسال. وقت

كرتونيا] )3( مله احملددة إلرسال   [التبليغات املرس إ د أي طرف معين  إذا مل یتق
شلك ُمرٍض  رهن  كرتونية، فإنه یعذر عن تأخره إذا  لوسائل اإل ه  ويل مو ب ا لمك تبليغ 

سب عطل يف التواصل اإل ُراع  ويل أن امله مل  ب ا ويل، أو لمك ب ا كرتوين مع املك
ة عن سيطرة الطرف  ار ائية  عطل یصب ماكن وجود الطرف املعين من جراء ظروف است

دمات التواصل اإل اف  لفعل بعد است ىل املعين، وأن التبليغ أرسل  م  كرتوين خبمسة أ
 األكرث.

دود العذر] )4( د بأیة  بن  [ دم التق ل العذر عن  دة، ال یق ىل أحاكم هذه القا اء 
ويل الربهان املشار إليه يف  ب ا سمل املك ) والتبليغ أو، حسب 3) أو (2) أو (1الفقرة (ما مل ی

ة طبق األصل  س ضاء،  ىل األكرث.ق ستة أشهر   عنه بعد انقضاء امله 

ويل والتعيني الالحق] )5( ً   [الطلب ا ً دوليا ويل طلبا ب ا سمل املك  أو إذا 
 ً ا هيا يف املادة  تعي ً بعد  الشهرن املشار إ تفاق، واملادة 4(3الحقا ) من 4(3) من 

دة  رجع إىل 6(24الربوتوول والقا ستالم  ب املعين أن التأخر يف  )(ب)، وأوحض املك
هيا يف الفقرة ( ) 3أو () 2) أو (1، فإن أحاكم الفقرة ()3أو ( )2) أو (1الظروف املشار إ

 تطبق. )4والفقرة (

دة  نياً 5القا )( 
 مواص اإلجراءات

س] )1( سجيل   (أ) [ال ال مل ميتثل املودع أو صاحب ال ة دداحململهل ألي من ايف 
هيا د أو املشار إ نياً 20)، و3) و(2(11 يف القوا )، 2(26)(ب)، و5(24)، و2()(

،امل  واصل، )1(39"،و3)(ج)"3(34و ويل، رمغ ذ ب ا ويل، أو  الطلب معاجلة ك ا
س املعين،  ل فع، أو   :یيل إذا مت ماالتعيني الالحق، أو ا
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ٍس  "1" ه ال ب توج سجيل  بذ إىل املك ع املودع أو صاحب ال ويل حيمل توق ا
رة الرمسية س  ؛وكون يف 

دول الرسوم، و  "2" س وسدید الرسوم احملددة يف  ل فاءواستالم  لك  اس
س،الرشوط ل لهيا  ، مع  رخي انقضاء ت  هامل اليت تطبق  املعنية يف غضون شهرن من 

ية.  امله الزم

ستويف  (ب) ي ال  س ا لهيا يف الفقر ل من  "2" و"1تني "الرشوط املنصوص 
ساال یعترب الفقرة الفرعية (أ)  .، و ال سجيل بذ  جيب إبالغ املودع أو صاحب ال

ويل أن یدّون  ]هبا واإلخطارمواص اإلجراءات  تدون[ )2( ب ا أي مواص ىل املك
ويل ورسل إخطاراً بذ إىل  تلإلجراءا سجيل.يف السجل ا  املودع أو صاحب ال

دة   6القا
 لغات العمل

ويل] )1( لكزيیة أو الفرسية   [الطلب ا إلسبانية أو اإل ويل  جيب حترر الطلب ا
ني بني اإلسبانية  حسب شأ أن خيّري املود ب امل لامً بأنه جيوز ملك شأ،  ب امل ما یقرره مك

لكزيیة والفرسية.  واإل

ويل] )2( الف الطلب ا دة   [التبليغات  اة أحاكم القا )، 3" و(5)"2(17مع مرا
سجيل دويل، جيب أن حيّرر:  لك تبليغ یتعلق بطلب دويل أو ب

لكزيیة أو الفرسية، إذا أرسل املودع أو صاحب إلسبانية أو اإل "1"
ويل؛ ب ا ب هذا التبليغ إىل املك ويل أو أي مك سجيل ا  ال

دة  "2" ىل القا الن عن 2(7لغة املطبقة بناء  )، إذا متثل التبليغ يف اإل
دة  ىل القا ويل بناء  لطلب ا ىل استعامل العالمة املرفقة  لتعيني )(و)، أو امل5(9النية  رفقة 

دة  ىل القا  "؛1)(ب)"3(24الالحق بناء 
ب  "3" ويل، إذا اكن التبليغ إخطاراً أرس املك لغة اليت حّرر هبا الطلب ا

ويل بأن لك إخطار من  ب ا ب قد أخطر املك كن هذا املك ب ما، ما مل  ويل إىل مك ا
ك إلسبانية أو أن  كون حمّرراً  يل جيب أن  كون حمّرراً ذ الق لكزيیة أو أن  إل ون حمّرراً 
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سجيل دويل يف  ويل یتعلق بتدون  ب ا لفرسية. وإذا اكن اإلخطار املرسل من املك
ويل املعين؛ ويل الطلب ا ب ا سمل هبا املك لغة اليت  ويل، فإنه جيب أن یوحض ا  السجل ا

ويل، إذا اكن الت  "4" ب لغة اليت حرر هبا الطلب ا بليغ إخطاراً أرس املك
سجيل  ويل، ما مل یوحض هذا املودع أو صاحب ال سجيل ا ويل إىل املودع أو إىل صاحب ال ا
سلّمها  لكزيیة أو  إل سلّمها  إلسبانية أو  سمل لك هذه اإلخطارات  رغب يف  ويل أنه  ا

 لفرسية.

رش] )3( سجيل جيب أن حيّرر التدون يف  (أ)  [التدون وال ويل ورش ال  السجل ا
ذیة، ف  ىل هذه الالحئة التنف رش يف اجلریدة، بناء  ت الواجب أن تدّون وت ويل ولك البيا ا
لكزيیة والفرسية. وجيب أن توحض عند تدون  إلسبانية واإل ويل،  سجيل ا ل یتعلق 

ويل ال ب ا سمل هبا املك لغة اليت  ويل ورشه ا سجيل ا ويل.ال  طلب ا

ىل صيغ  (ب) رشه، بناء  سجيل دويل ّمت  إذا أجري تعيني الحق أّول ف یتعلق ب
ويل  ب ا ىل املك لكزيیة والفرسية فقط، وجب  إل لفرسية فقط أو  دة،  سابقة لهذه القا
رش  لفرسية أو أن ی رشه  لكزيیة ویعيد  إلسبانية واإل ويل إما  سجيل ا رش ال أن ی

رش ا لكزيیة والفرسية، حسب احلال، فضًال عن  إل رشه  إلسبانية ویعيد  ويل  سجيل ا ل
إلسبانية  ويل  التعيني الالحق يف اجلریدة. ویتعني تدون ذ التعيني الالحق يف السجل ا

لكزيیة والفرسية.  واإل

ويل الرتجامت الرضوریة ألغراض ا  (أ)  [الرتمجة] )4( ب ا إلخطارات اليت یعد املك
ىل الفقرة ( ىل الفقرة (4" و"3)"2جترى بناء  رش بناء  ). وجيوز 3"، وألغراض التدون وال

س  ل ويل، أو  لطلب ا رفق  ويل، حسب احلال، أن  سجيل ا لمودع أو لصاحب ال
س.  ل ويل أو  لك نص یتضمنه الطلب ا رمجة  تدون تعيني الحق أو تعدیل، مرشوع 

ليه أن یصححها بعدما وإ ة، وجب  ست حصي ة ل ويل أن الرتمجة املقرت ب ا ذا رأى املك
الل  ة  ىل التصویبات املقرت ويل إىل تقدمي مالحظاته  سجيل ا یدعو املودع أو صاحب ال

عوة. رخي ا  شهر من 

ويل العالمة. وإذ (ب) ب ا ا لرمغ من أحاكم الفقرة الفرعية (أ)، ال یرتمج املك
دة  ً ألحاكم القا ويل، وفقا سجيل ا دة 3)(ب)"4(9قدم املودع أو صاحب ال " أو القا

ويل أن یتحقق من 3(24 ب ا ىل املك لعالمة، فإنه ال یتعني  دة أو أكرث  رمجة وا )(ج)، 
 حصة هذه الرتمجة أو الرتجامت.
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دة   7القا
 تبليغ بعض املتطلبات اخلاصة

 [حتذف] )1(

ىل ا )2( عاقداً معيناً   ستعامل العالمة][النية  ه طرفاً م عاقد، بصف إذا طالب طرف م
ر العام  ليه أن خيطر املد ىل استعامل العالمة، وجب  الن النية  ىل الربوتوول، بإ بناء 
ىل  الن  الن املودع نفسه، ویعد اإل مبطالبته. وإذا طالب هذا الطرف املتعاقد بأن یوقع اإل

فص رة رمسية م ر هذا الطلب يف اإلخطار وحيدد اس ويل، وجب أن یُذ لطلب ا رفق   
إلسبانية  الن  الن املطلوب. وإذا طالب الطرف املتعاقد بأن حيرر اإل لضبط نص اإل ه  ف

لغة املطلوبة. لكزيیة أو الفرسية، وجب أن حتدد يف اإلخطار ا  أو اإل

) جيوز أن جيریه الطرف 2فقرة (لك إخطار مشار إليه يف ال  (أ)  [اإلخطار] )3(
ه  لربوتوول أو وثيقة موافق و  ىل الربوتوول أو وثيقة ق املتعاقد، عند إیداع وثيقة تصدیقه 
رخي  فذاً يف  ، یصبح اإلخطار  ىل الربوتوول أو وثيقة انضاممه إىل الربوتوول. ويف هذه احلا

ي و ىل الطرف املتعاقد ا ن الربوتوول  ه هذا اإلخطار يف وقت رس ه اإلخطار. وجيوز توج
ر العام بثالثة أشهر، أو  سلمه املد فذاً بعدما ی ، یصبح اإلخطار  الحق أیضاً. ويف هذه احلا
رخيها هو التارخي  كون  ولية اليت  سجيالت ا سبة إىل ال ل ه،  ر ف رخي الحق یذ يف أي 

فذاً أو  ه اإلخطار  ي یصبح ف  رخي الحق لتارخي نفاذ اإلخطار.ذاته ا

ىل أحاكم الفقرة ( (ب) ) يف أي وقت. وجيب 2جيوز حسب لك إخطار جيرى بناء 
ه  سمل ف ي ی فذاً يف التارخي ا ر العام. ویصبح السحب  لسحب إىل املد إرسال اإلشعار 

رخي الحق حيدد يف هذا اإلشعار. لسحب، أو يف أي  ر العام اإلشعار   املد

 فصل الثاينالل
ويل  الطلب ا

دة   8القا
ني  تعدد املود

انب  )1( تفاق والربوتوول من  لك من  ده أو خيضع  [تقدمي طلب خيضع لالتفاق و
ني] لك   دة مود ده أو خيضع  ني أن یودعوا معاً طلباً دولياً خيضع لالتفاق و جيوز لعدة مود
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 ً تفاق والربوتوول، إذا اكنوا ميلكون معا شأ كام هو من  سجيل األسايس، وإذا اكن ب امل  ال
سبة إىل لك مهنم.3(1حمدد يف املادة  ل تفاق هو ذاته   ) من 

ني] )2( دة مود انب  ده من  لربوتوول و ني   [تقدمي طلب خيضع  جيوز لعدة مود
ً الطلب األس ده، إذا أودعوا معا لربوتوول و ً خيضع  ً دوليا ً طلبا ايس أو اكنوا أن یودعوا معا

ىل أحاكم  لك مهنم األهلية إلیداع طلب دويل بناء  سجيل األسايس، وإذا اكن  ميلكون معاً ال
ب1(2املادة  به مك كون مك ي  سبة إىل الطرف املتعاقد ا ل شأ. ) من الربوتوول،   امل

دة   9القا
ويل لطلب ا  الرشوط املتعلقة 

ويل] )1( ويل.جيب أن ی  [تقدمي الطلب ا ب ا لمك ويل  شأ الطلب ا ب امل  قدم مك

ع] )2( رة والتوق س ة   (أ)  [ س رة الرمسية ب س ىل  ويل  جيب تقدمي الطلب ا
دة.  وا

ليه املودع  (ب) ويل، كام جيب أن یوقع  ىل الطلب ا شأ  ب امل جيب أن یوقع مك
شأ ب امل كن مك شأ. وإذا مل  ب امل ىل الطلب  إن طالب بذ مك یطالب بأن یوقع املودع 

ىل الطلب لمودع أن یوقع  از  ليه املودع أیضاً،  سمح بأن یوقع  ويل، وإمنا  ويل. ا  ا

د   [الرسوم] )3( ويل وفقاً ألحاكم القوا ىل الطلب ا سدید الرسوم املفروضة  جيب 
 .35و 34و 10

ويل] )4( ه ما جيب أن یتضمن الطلب  (أ)  [مضمون الطلب ا ويل أو یبني ف  یيل: ا

ت اإلداریة، "1" لتعل  امس املودع وفقا 
ت اإلداریة، "2" لتعل  عنوان املودع وفقا 
ت اإلداریة، "3" لتعل د وعنوانه وفقا   امس الويل إن و
ة الصناعية،  "4" شأن حامیة امللك رس  ة  ىل اتفاق إذا رغب املودع، بناء 
نتفاع بأولو  ه بأولویة هذا اإلیداع السابق، ویصحبه يف  الن یطالب ف یة إیداع سابق، إ

رخي هذا اإلیداع ورمقه إن اكن  ىل  الوة  ه هذا اإلیداع،  ي أجري ف ب ا ان امس املك ب
ويل،  ورة يف الطلب ا ىل لك السلع واخلدمات املذ وفراً. وإذا مل ینطبق اإلیداع السابق  م

لهيا الطلب السابق، بيان السلع واخلدمات  اليت ینطبق 
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سها مالمئة  "5" كون مقای ة عن العالمة اليت جيب أن  س صورة مست
كون هذه الصورة  رة الرمسية. وجيب أن  س ا يف اإلطار املعد لهذا الغرض يف  إلدرا
كون لون الصورة  أللوان، حسب ما  لونني األسود واألبيض أو  ة واحضة و س املست

سجيل األسايس،املس  ة يف الطلب األسايس أو يف ال س  ت
عالمة ذات حروف معياریة،  "6" إذا رغب املودع يف أن تعترب العالمة 
الن لهذا الغرض،  إ
لعالمة يف الطلب األسايس أو  "7" عنرص ممزي  لون  إذا طالب املودع 

لعال عنرص ممزي  لون  سجيل األسايس أو إذا رغب يف املطالبة  مة واكنت العالمة الواردة ال
لون  لكامت  لون وبيان  ملطالبة  أللوان، بيان  سجيل األسايس  يف الطلب األسايس أو ال
ىل  ة املقدمة بناء  س شك األلوان املطالب هبا. وإذا اكنت الصورة املست املطالب به أو 

ة عن العالم5البند " س لونني األسود واألبيض، صورة مست أللوان،"   ة 
نيا)"7" سجيل  ( إذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب األسايس أو ال

، د ذ شك من األلوان، بيان یف  األسايس عبارة عن لون أو 
سجيل األسايس یتعلق بعالمة ثالثية  "8" إذا اكن الطلب األسايس أو ال

 األبعاد، بيان بأن "العالمة ثالثية األبعاد"،
سجيل األسايس یتعلق بعالمة صوتية، إذا اكن ا "9" لطلب األسايس أو ال

 بيان بأن "العالمة صوتية"،
سجيل األسايس یتعلق بعالمة  "10" إذا اكن الطلب األسايس أو ال

، المة ضامن، بيان ذ المة رقابة أو   جامعية أو 
سجيل األسايس یتضمن وصفاً  "11" إذا اكن الطلب األسايس أو ال

لكام ه، الوصف ذاته. وإذا اكن هذا لعالمة  يض إدراج الوصف ف شأ یق ب امل ت أو اكن مك
ويل، فإنه جيب حترر الوصف بلغة الطلب  الف لغة الطلب ا الوصف حمرراً بلغة أخرى 

ويل،  ا
ري احلروف  "12" إذا اكنت العالمة تتكون لكياً أو جزئياً من حروف 

ري األرقام الع ة أو من أرقام  ة أو الالتي ربية أو الرومانية، كتابة هذه احلروف حبروف التي
ابة الصوتية  ك ة مع ا حلروف الالتي ابة  ك متىش ا كتابة هذه األرقام بأرقام عربية. وجيب أن 

ويل،  لغة الطلب ا
لعالمة،  "13" ويل  سجيل ا أسامء السلع واخلدمات اليت یطلب لها ال

ً لألصناف امل  ة ىل أن جتمع وفقا لسلع واخلدمات، وكون لك مجمو ويل  لتصنيف ا ناسبة 
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ب أصناف هذا التصنيف. وجيب بيان السلع  رت رمق الصنف ومقدمة حسب  مسبوقة 
ور.  لتصنيف املذ لكامت الواردة يف القامئة األجبدیة  ألحرى  قة، و لكامت دق واخلدمات 

ويل حرصاً لقامئة السلع  د أو أكرث من وجيوز أن یتضمن الطلب ا سبة إىل وا ل واخلدمات 
عاقد، سبة إىل لك طرف م ل كون احلرص خمتلفاً   األطراف املتعاقدة املعيّنة. وجيوز أن 

لغ  "14" طاع م ت الق فع، أو تعل ة وطریقة ا لغ الرسوم املدفو م
ي  ويل، وحتدید هویة الطرف ا ب ا ى املك وح  أجرى الرسوم املطلوبة من حساب مف

ت، فع أو أصدر التعل  ا
 األطراف املتعاقدة املعينة. "15"

ويل أیضاً ما یيل: (ب)  جيوز أن یتضمن الطلب ا

كون املودع  "1" و اليت  ً طبيعياً، بيان ا إذا اكن املودع خشصا
د  مواطنهيا؛ أ

شأن الطابع القانوين لهذا الشخص "2" ت  ً، بيا  إذا اكن املودع خشصاً معنو
شئ  ىض احلال، اليت أ و إذا اق ل هذه ا دة اإلقلميية دا ، والو و املعنوي، فضًال عن ا

 هذا الشخص املعنوي وفقاً لقانوهنا؛
دة أو أكرث ميكن  "3" إذا اكنت العالمة تتكون لكياً أو جزئياً من لكمة وا

لكزيی إلسبانية واإل لكامت  لكمة أو لهذه ا رمجة لهذه ا ة والفرسية أو بأیة لغة أو لغتني رمجهتا، 
لغات؛  من هذه ا

لك لون  "4" لكامت  لعالمة، بيان  عنرص ممزي  لون  إذا طالب املودع 
لون؛ لعالمة اليت لها هذا ا سية   ولألجزاء الرئ

يل عن حامیة أي عنرص يف العالمة، بيان  "5" رغب يف الت إذا اكن املودع 
د ىل عن حامیتهأو األ بذ والعنرص الوا ي یت  ؛كرث ا

، الوصف  "6" لكامت أو، إذا رغب املودع يف ذ لعالمة  أي وصف 
دم تقدمي ذ الوصف مبوجب  ال  سجيل األسايس، يف  الوارد يف الطلب األسايس أو ال

 ".11)(أ)"4الفقرة (

ويل] )5( لطلب ا ة  ت اإلضاف ويل ا  (أ)  [احملتو ي جيب أن یتضمن الطلب ا
د  ه أ رخيه ویبّني ف سجيل األسايس و ده أو لالتفاق والربوتوول معاً رمق ال خيضع لالتفاق و

 العنارص التالية:
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و  "1" ة وفعلية يف أرايض ا ق شأة صناعية أو جتاریة حق لموِدع م أن 
شأ، ب امل هبا مك كون مك  املتعاقدة اليت 

شأة من ذ الق  "2" لمودع م كن  عاقدة مبوجب إذا مل  يل يف أیة دو م
شأ،  ب امل هبا مك كون مك و اليت   تفاق، أن  حمل إقامة يف أرايض ا

يل أو حمل إقامة يف أرايض أیة  "3" شأة من ذ الق لمودع م كن  إذا مل 
شأ. ب امل هبا مك كون مك و اليت  تفاق، أنه من مواطين ا عاقدة مبوجب   دو م

ده رمق الطلب جيب  (ب) لربوتوول و ي خيضع  ويل ا أن یتضمن الطلب ا
د أو أكرث من العنارص التالية: ه وا رخيه ویبّني ف سجيل األسايس و  األسايس أو ال

، أن املوِدع  "1" شأ دو ب امل به مك كون مك ي  إذا اكن الطرف املتعاقد ا
؛ و  من مواطين ت ا

ظمة، امس إذا اكن الطرف املتعاق "2" شأ م ب امل به مك كون مك ي  د ا
كون املوِدع من مواطنهيا؛ و العضو يف ت املنظمة اليت   ا

به  "3" كون مك ي  لموِدع حمل إقامة يف أرايض الطرف املتعاقد ا أن 
شأ؛ ب امل  مك

ة وفعلية يف أرايض الطرف  "4" ق شأة صناعية أو جتاریة حق لموِدع م أن 
شأ.املتعاقد ا ب امل به مك كون مك  ي 

لفقرة ( (ج) ور وفقا  كن عنوان املوِدع املذ " يف أرايض الطرف 2)(أ)"4إذا مل 
ىل الفقرة الفرعية (أ)" شأ وورد بناء  ب امل به مك كون مك ي  " أو الفقرة 2" أو "1املتعاقد ا

شأة يف أرايض ذ 4" أو "3الفرعية (ب)" لموِدع حمل إقامة أو م الطرف املتعاقد، " أن 
ويل. شأة يف الطلب ا  وجب بيان حمل اإلقامة أو عنوان ت امل

شأ یؤكد ما یيل: (د) ب امل ال من مك ويل إ  جيب أن یتضمن الطلب ا

شأ طلباً من املودع بغرض تقدمي الطلب  "1" ب امل ه مك سمل ف ي  التارخي ا
ي یفرتض أ ويل، أو التارخي ا ب ا لمك ويل  ليه ا صوص  ه هذا الطلب كام هو م سمل ف نه 

دة   )،1(11يف القا
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ويل هو نفسه املودع الوارد امسه يف  "2" أن املودع الوارد امسه يف الطلب ا
سجيل األسايس،  ويل الوارد امسه يف ال سجيل ا الطلب األسايس أو صاحب ال

 احلال، حسب
هيا يف الفقرة ( "3" ت املشار إ نياً "7أ)")(4أن لك البيا " والواردة 11إىل " )(

سجيل األسايس، حسب رد أیضا يف الطلب األسايس أو ال ويل   احلال، يف الطلب ا
ويل يه العالمة ذاهتا الواردة يف  "4" أن العالمة اليت يه حمل الطلب ا

سجيل األسايس، حسب احلال،  الطلب األسايس أو ال
لعال "5" عنرص ممزي  لون  ويل يه املطالبة أن املطالبة  مة يف الطلب ا

سجيل األسايس، أو أن العالمة الواردة يف الطلب  ذاهتا الواردة يف الطلب األسايس أو ال
ا  شك األلوان املطالب هبا، يف  لون أو ب سجيل األسايس يه يف الواقع  األسايس أو ال

ويل من  لعالمة يف الطلب ا عنرص ممزي  لون  كون حمل مطالبة يف الطلب املطالبة  ري أن 
سجيل األسايس،  األسايس أو ال

شملها قامئة السلع  "6" ويل  ة يف الطلب ا أن السلع واخلدمات املب
سجيل األسايس، حسب احلال،  واخلدمات الواردة يف الطلب األسايس أو ال

سجيالت أساسية،  (ه) دة طلبات أساسية أو  ويل إىل  د الطلب ا إذا اس
ىل لك هذه الطلبات األساسية  الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (د) یعترب أنه ینطبق  فإن اإل

سجيالت األساسية.  أو ال

ليه  (و) عاقد قدم اإلخطار املنصوص  ويل تعيني طرف م إذا ورد يف الطلب ا
دة  ىل استع2(7يف القا الن النية  ويل جيب أن یتضمن أیضاً إ امل العالمة )، فإن الطلب ا

ي یطالب  جزء من تعيني الطرف املتعاقد ا الن  يف أرايض هذا الطرف املتعاقد. ویعترب اإل
 به، وجيب

رفق  "1" فص  رة رمسية م ىل اس أن یوقعه املودع نفسه، ویَعد 
ويل، لطلب  ا

ويل، "2"  أو یتضمنه الطلب ا

ضيه هذا الطرف املتعاقد.  حسب ما یق
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از أن یتضمن الطلب إذا ورد  (ز) عاقدة،  ظمة م ويل تعيني م يف الطلب ا
ت التالية أیضا: ويل البيا  ا

ىل قانون ت املنظمة املتعاقدة،  "1" د بأن املودع یطالب، بناء  ً یف ال إ
سبة  ل ول األعضاء يف ت املنظمة أو  دى ا سجيلها يف إ المة أو أكرث سبق  ة  بأقدم

هيا، إذا اكن  ول األعضاء اليت ّمت إ و العضو أو ا ر ا ، مع ذ رغب يف املطالبة بذ املودع 
سجيل املعين ورمق  ن ال ه رس ي بدأ ف هيا والتارخي ا سبة إ ل سجيل العالمة السابقة فهيا أو 

رد ت البيا سجيل املعين والسلع واخلدمات اليت ُجسلت لها العالمة السابقة. وجيب أن  ت ال
ويل؛ لطلب ا رفق  رة رمسية   يف اس

إلضافة إىل لغة  "2" ب ت املنظمة املتعاقدة،  نية ملك ً بلغة معل  وبيا
لغة يض من املودع أن یبّني ت ا ويل، إذا اكن قانون ت املنظمة املتعاقدة یق  الثانية. الطلب ا

دة   10القا
ويل ىل الطلب ا  الرسوم املفروضة 

ده][ا )1( ولية اليت ختضع لالتفاق و ي خيضع   لطلبات ا ويل ا حيّصل عن الطلب ا
ىض احلال، احملدد  ده الرمس األسايس والرمس التمكييل، وكذ الرمس اإلضايف إذا اق لالتفاق و

ىل دفعتني تعادل لك فرتة مهنا عرش  1قدرها يف البند  دول الرسوم. وسدد هذه الرسوم  من 
دة  سنوات. وتطبق فعة الثانية. 30القا سدید ا  عند 

ده] )2( لربوتوول و ولية اليت ختضع  ي   [الطلبات ا ويل ا حيّصل عن الطلب ا
شك  ده الرمس األسايس أو الرمس التمكييل أو الرمس الفردي أو أي  لربوتوول و خيضع 

ىض احلال، واحملدد قدرها أو  هيا يف البند مهنا، وكذ الرمس اإلضايف إذا اق من  2املشار إ
 دول الرسوم. وسدد هذه الرسوم عن فرتة مدهتا عرش سنوات.

تفاق والربوتوول] )3( لك من  ولية اليت ختضع  ويل  [الطلبات ا حيّصل عن الطلب ا
تفاق والربوتوول الرمس األسايس والرمس التمكييل، وكذ الرمس  لك من  ي خيضع  ا

هيا يف البند  الفردي والرمس ىض احلال، واحملدد قدرها أو املشار إ دول  3اإلضايف إذا اق من 
تفاق، تطبق أحاكم الفقرة ىل  سبة إىل األطراف املتعاقدة املعيّنة بناء  ل ). 1( الرسوم. و

ىل الربوتوول، تطبق أحاكم الفقرة سبة إىل األطراف املتعاقدة املعيّنة بناء  ل  ).2( و
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دة   11القا
الف ت املتعلقة بتصنيف الفات   ا

 السلع واخلدمات أو بياهنا
شأ] )1( ب امل ل األوان إىل مك س املرسل ق ل ساً   (أ)  [ شأ ال ب امل سمل مك إذا 

شأ قد جسل يف  ب امل كون مك لام  ويل، ق ب ا لمك ده  لتقدمي طلب دويل خيضع لالتفاق و
هي ب جسالته العالمة املشار إ س یعترب كام لو اكن مك ل ور، فإن هذا  س املذ ل ا يف 

سلمه، ألغراض املادة  شأ قد  سجيل العالمة يف4(3امل رخي  تفاق، يف   جسالته. ) من 

ً لتقدمي  (ب) سا شأ ال ب امل سمل مك اة أحاكم الفقرة الفرعية (ج)، إذا  مع مرا
تفاق والربو لك من  شأ قد طلب دويل خيضع  ب امل كون مك لام  ويل، ق ب ا لمك توول 

ويل یفحص كام لو  ور، فإن الطلب ا س املذ ل هيا يف  جسل يف جسالته العالمة املشار إ
عاقد یلزتم  شأ تعيني أي طرف م ب امل ده، وحيذف مك لربوتوول و اكن طلباً دولياً خيضع 

لربوتوول بعد. س   التفاق ول

ً بطلب رصحي إذا اك (ج) س املشار إليه يف الفقرة الفرعية (ب) مصحو ل ن 
تفاق والربوتوول، فور  لك من  ويل كام لو اكن طلباً دولياً خيضع  ريم إىل حفص الطلب ا
شأ أال حيذف تعيني أي  ب امل ىل مك شأ، وجب  ب امل سجيل العالمة يف جسالت مك

س  التفاق ول عاقد یلزتم  ويل، طرف م س تقدمي الطلب ا سمل ال لربوتوول بعد، ویعترب أنه 
تفاق واملادة 4(3ألغراض املادة  سجيل العالمة يف 4(3) من  رخي  ) من الربوتوول، يف 

 جسالته.

لمودع أن یصححها] )2( غي  الفات اليت ی ويل أن الطلب   (أ)  [ا ب ا إذا رأى املك
ىل خمالفات ويل حيتوي  هيا يف الفقرات ( ا دتني 6) و(4) و(3الف ت املشار إ ) ويف القا

شأ يف الوقت ذاته.13و 12 ب امل لمودع وملك ليه أن یبلغها   ، وجب 

الل ثالثة أشهر من تبليغها  من  (ب) الفات  لمودع أن یصحح هذه ا جيوز 
الل ثالثة أشهر م ويل. وإذا مل تصحح أي خمالفة  ب ا رخي اإلبالغ عهنا من انب املك ن 

ويل أن یبلغ ذ  ب ا ىل املك ويل یعترب مرتواكً، و ويل، فإن الطلب ا ب ا انب املك
شأ يف الوقت ذاته. ب امل  لك من املودع ومك
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شأ أن یصححها] )3( ب امل لمودع أو ملك غي  الفة اليت ی ىل الرمغ من أحاكم   (أ)  [ا
دة )، إذا اكنت ال2الفقرة ( سدیدها مبوجب القا شأ  10رسوم الواجب  ب امل قد دفعها مك

سدیده،  ة أقل من املبلغ املطلوب  لغ الرسوم املدفو ري أن م ب األ ويل، ورأى املك ب ا لمك
شأ واملودع يف الوقت ذاته. وجيب أن حيدد يف  ب امل لك من مك ليه أن یبلغ ذ  وجب 

سدیده.التبليغ مقدار املبلغ املتبقي ال  واجب 

الل  (ب) سدیده  سدد املبلغ املتبقي الواجب  لمودع أن  شأ أو  ب امل جيوز ملك
سدیده  الفة. وإذا مل یدفع املبلغ املتبقي الواجب  ويل عن ا ب ا رخي تبليغ املك ثالثة أشهر من 

ويل یعترب مرتواكً  ويل، فإن الطلب ا ب ا رخي تبليغ املك ىل الل ثالثة أشهر من  ، و
شأ واملودع يف الوقت ذاته. ب امل لك من مك ويل أن یبلغ ذ  ب ا  املك

شأ أن یصححها] )4( ب امل غي ملك الفات اليت ی ويل  (أ)  [ا ب ا ىل املك  یتعني 

دة "1" ستويف الرشوط احملددة يف القا ويل ال  ، 2 إذا تبّني  أن الطلب ا
رة ال س ىل  دة أو مل یقدم  لهيا يف القا  )(أ)،2(9رمسية املنصوص 

دة أو أكرث من  "2" ىل خمالفة وا ويل حيتوي  أو إذا تبّني  أن الطلب ا
دة  هيا يف القا الفات املشار إ  )،1(15ا

ىل خمالفات تتعلق حبق املودع يف  "3" ويل حيتوي  أو إذا رأى أن الطلب ا
 إیداع طلب دويل،
ب أو إذا رأى أن ال "4" الن مك ىل خمالفات تتعلق بإ ويل حيتوي  طلب ا

دة  شأ املشار إليه يف القا  )(د)،5(9امل
 [حتذف] "5"
شأ، "6" ب امل ويل مل یوقعه مك  أو إذا تبني  أن الطلب ا
رخي الطلب األسايس أو  "7" ويل ال یتضمن  أو إذا تبني  أن الطلب ا

سجيل األسايس أو رمقه، حسب احلال، شأ ولمودع يف الوقت ال ب امل  ذاته. أن یبلغ ذ ملك

رخي تبليغ  (ب) الل ثالثة أشهر من  الفات  شأ أن یصحح هذه ا ب امل جيوز ملك
ويل  ب ا رخي تبليغ املك الل ثالثة أشهر من  ويل عهنا. وإذا مل تصحح أي خمالفة  ب ا املك

ىل ا ويل یعترب مرتواكً، و ب عهنا، فإن الطلب ا لك من مك ويل أن یبلغ ذ  ب ا ملك
شأ واملودع يف الوقت ذاته.  امل
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ويل مرتواكً، وفقاً ألحاكم الفقرات (  [رد الرسوم] )5( )(ب) أو 2إذا اعُترب الطلب ا
ة عن هذا الطلب إىل 4) أو (3( رّد الرسوم املدفو ويل أن  ب ا ىل املك )(ب)، وجب 

لغ ي دفعها، بعد خصم م  1.1.1یعادل نصف الرمس األسايس املشار إليه يف البنود  الطرف ا
دول الرسوم. 1.1.3أو  1.1.2أو   من 

ىل الربوتوول] )6( عاقد بناء  الفات األخرى املتعلقة بتعيني طرف م سمل   (أ)  [ا إذا 
ً دولياً، وفقاً ألحاكم املادة  ويل طلبا ب ا الل الشهرن التاليني ) من ا4(3املك لربوتوول، 

ىل استعامل  الن النية  شأ، ورأى أن إ ب امل انب مك ويل من  سمل هذا الطلب ا لتارخي 
دة  ستويف )(ه)5(9العالمة مطلوب وفقاً ألحاكم القا لطلب أو أنه ال  ، إال أنه مل یصحب 

ىل  ليه أن یبلغ ذ  ب املتطلبات املطبقة يف هذا الشأن، وجب  لك من املودع ومك الفور 
شأ يف الوقت ذاته.  امل

ً  (ب) ويل مصحو ب ا سلمه املك ىل استعامل العالمة قد  الن النية  یعترب إ
الل  الشهرن  الن الناقص أو املصحح  ويل اإل ب ا سمل املك ويل، إذا  لطلب ا

هيا يف الفقرة الفرعية (أ).  املشار إ

يض أن یعترب الطلب ا (ج) ي یق ىل تعيني الطرف املتعاقد ا ويل أنه ال حيتوي 
الن الناقص أو املصحح بعد انقضاء  سمل اإل ىل استعامل العالمة، إذا مت  الن النية  یصدر  إ
لك من  ويل أن یبلغ ذ  ب ا ىل املك هيا يف الفقرة الفرعية (ب). و  الشهرن املشار إ

شأ يف  ب امل سدیده عن هذا الطرف املودع ومك ي سبق  الوقت ذاته، ورّد رمس التعيني ا
ىل أحاكم  املتعاقد، ویبني أنه جيوز تعيني هذا الطرف املتعاقد يف شلك تعيني الحق بناء 

دة  الن املطلوب.24القا إل  ً كون هذا التعيني مصحو  ، رشط أن 

ي ال یعترب طلبًا دوليًا] )7( ويل ا ويل قد قدمه املودع إذا اك [الطلب ا ن الطلب ا
دة  ىل أحاكم القا لرشط املطلوب بناء  اً  كن مستوف ارشة، أو مل  ويل م ب ا )، 1(6لمك

 فإنه ال یعترب طلباً دولياً، وجيب رّده إىل املرسل.
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دة   12القا
الفات املتعلقة بتصنيف  ا

 السلع واخلدمات
دة إذا رأى املك  (أ)  [اقرتاح التصنيف] )1( ويل أن الرشوط احملددة يف القا ب ا

ليه أن یقرتح بنفسه تصنيف وجتميع السلع واخلدمات، 13)(أ)"4(9 ست مستوفاة، وجب  " ل
شأ ولمودع يف الوقت ذاته. ب امل ه ملك  ویبلغ اقرتا

سدیدها،  (ب) لغ الرسوم الواجب  قرتاح م جيب أن یبني أیضاً يف التبليغ عن 
س  ضاء،  ق ني.عند   ب التصنيف والتجميع املقرت

قرتاح] )2( شأن  الف الرأي  شأن التصنيف   [اخ شأ أن یبلغ رأیه  ب امل جيوز ملك
القرتاح. رخي تبليغه  الل ثالثة أشهر من  ويل،  ب ا لمك ني   والتجميع املقرت

القرتاح] )3( شأن التصنيف و   [التذكري  شأ أي رأي  ب امل رسل مك التجميع إذا مل 
رخي اإلبالغ املشار إليه يف الفقرة ( الل شهرن من  ني  ب 1املقرت ىل املك )(أ)، وجب 

القرتاح. وال یؤر إرسال هذا  ه  رهام ف شأ واملودع إشعاراً یذ ب امل رسل إىل مك ويل أن  ا
هيا يف الفقرة (  ).2اإلشعار يف  األشهر الثالثة املشار إ

قرتاح )4( اداً إىل الرأي املبلغ    ][حسب  ه، اس ويل اقرتا ب ا إذا حسب املك
ىل الفقرة ( شأ واملودع يف الوقت ذاته.2بناء  ب امل لك من مك ليه أن یبلغ ذ   )، وجب 

قرتاح] )5( اداً إىل الرأي املبلغ  بناء   [تعدیل  ه، اس ويل اقرتا ب ا ّدل املك إذا 
شأ، فضًال عن أي تغيري قد ینجم )، وجب  2ىل الفقرة ( ب امل ليه أن یبلغ هذا التعدیل ملك

لغ الرسوم املوّحض يف الفقرة ( لمودع يف الوقت ذاته.1عن ذ يف م  )(ب)، ویبلغ ذ 

قرتاح] )6( يد  ىل الرمغ من الرأي املشار إليه   [تأ ه  ويل اقرتا ب ا إذا أكّد املك
ليه أن ی 2يف الفقرة ( شأ ولمودع يف الوقت ذاته.)، وجب  ب امل  بلغ ذ ملك

ىل أحاكم الفقرة (  (أ)  [الرسوم] )7( ويل بناء  ب ا لمك )، فإن 2إذا مل یبلغ أي رأي 
رخي اإلبالغ املشار 1املبلغ املشار إليه يف الفقرة ( الل أربعة أشهر من  سدیده  )(ب) جيب 

ويل أن یبلغ )(أ)، وإال اعترب الطلب ا1إليه يف الفقرة ( ب ا ىل املك ويل مرتواكً، ووجب 
شأ ولمودع يف الوقت ذاته. ب امل  ذ ملك
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ىل أحاكم الفقرة ( (ب) ويل بناء  ب ا لمك )، فإن املبلغ املشار إليه 2إذا ُأبلغ رأي 
الل ثالثة أشهر من التارخي 5)(ب) أو يف الفقرة (1يف الفقرة ( سدیده  ضاء جيب  ق ) عند 

ي ىل أحاكم الفقرة ( ا يده بناء  ه أو تأ ويل تعدیل اقرتا ب ا ه املك ) حسب 6) أو (5أبلغ ف
ب  ويل أن یبلغ ذ ملك ب ا ىل املك ويل مرتواكً، ووجب  احلال، وإال اعترب الطلب ا

شأ ولمودع يف الوقت ذاته.  امل

ىل أحاكم الفقرة ( (ج) ويل بناء  ب ا لمك ب )، و 2إذا ُأبلغ رأي  حسب املك
اداً إىل هذا الرأي، ووفقاً ألحاكم الفقرة ( ه اس ويل اقرتا )، فإن املبلغ املشار إليه يف 4ا

كون مستحقاً.1الفقرة (  )(ب) ال 

ويل مرتواكً وفقاً ألحاكم الفقرة (  [رد الرسوم] )8( ىل 7إذا اعُترب الطلب ا )، وجب 
رّد الرسوم املسددة عن ه ويل أن  ب ا ي دفعها، بعد خصم املك ذا الطلب إىل الطرف ا

لغ یعادل نصف الرمس األسايس املشار إليه يف البنود  دول  1.1.3أو  1.1.2أو  1.1.1م من 
 الرسوم.

نياً )8( نقاص الوارد يف الطلب   ]حفص اإلنقاص[ )( ويل أن یفحص  ب ا ىل املك
لفقرات ويل، تطبيقاً  ب )، مع م6) إىل (2)(أ) و(1( ا ستطع املك ا یلزم من تبدیل. وإذا مل 

لسلع  ويل  ورة يف اإلنقاص مضن أصناف التصنيف ا ويل جتميع السلع واخلدمات املذ ا
لفقرات ( ويل املعين، كام هو معّدل وفقا  ورة يف الطلب ا )، حسب 6) إىل (1واخلدمات املذ

دم استدراك ا ال  ليه أن یصدر خمالفة. ويف  الفة يف غضون ثالثة أشهر احلال، وجب 
ىل السلع واخلدمات املعنية. ىل أنه ال حيتوي  رخي اإلخطار هبا، فإن اإلنقاص یعترب   من 

سجيل] )9( ن   [التصنيف املوّحض يف ال لتصنيف والتجميع ا سجل العالمة تبعاً 
لرشوط املطلوب ويل  فاء الطلب ا ني، رشط اس ويل حصي ب ا  ة األخرى.راهام املك

دة   13القا
ان الفات املتعلقة ب  السلع واخلدمات ا

شأ] )1( ب امل ويل عن خمالفة ملك ب ا ويل أن بعض   [تبليغ املك ب ا إذا رأى املك
ري قاب  لغایة، أو  امضة  لكمة  ويل ألغراض التصنيف  ينة يف الطلب ا السلع واخلدمات م

ة ا ة من الناح ري حصي شأ ولمودع يف لفهم أو  ب امل ليه أن یبلغ ذ ملك لغویة، وجب 
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لكمة  ويل أن یقرتح يف التبليغ ذاته لكمة بدی أو یقرتح إلغاء ا ب ا لمك الوقت ذاته. وجيوز 
الفة.  ا

الفة] )2( ة لتصحيح ا سهتدف   (أ)  [امله املمنو اً  شأ أن یقدم اقرتا ب امل جيوز ملك
ال الفة  رخي التبليغ املشار إليه يف الفقرة (تصحيح ا  ).1ل ثالثة أشهر من 

الفة يف امله  (ب) ويل بغية تصحيح ا ب ا لمك ول  إذا مل یقدم أي اقرتاح مق
لكمة  ويل ا سجيل ا ويل أن یذر يف ال ب ا ىل املك املوحضة يف الفقرة الفرعية (أ)، وجب 

كو ويل، رشط أن  غي أن املتضمنة يف الطلب ا ي ی دد الصنف ا شأ قد  ب امل ن مك
ورة،  لكمة املذ د أن ا ىل بيان یف ويل  سجيل ا لكمة. وجيب أن حيتوي ال ه هذه ا تصنف ف
ة  ري حصي ري مفهومة أو  لغایة ألغراض التصنيف أو  امضة  ويل، يه  ب ا حسب رأي املك

ب ا لغویة، حسب احلال. وإذا مل حيدد مك ة ا ب من الناح ىل املك شأ أي صنف، وجب  مل
شأ ولمودع يف الوقت ب امل لكمة تلقائياً، ویبلغ ذ ملك ويل أن یلغي هذه ا  ذاته. ا

 الفصل الثالثث
ويل سجيل ا  ال

دة   14القا
ويل  سجيل العالمة يف السجل ا

ويل] )1( سجيل العالمة يف السجل ا ويل   [ ويل أن الطلب ا ب ا إذا رأى املك
سجيل   ويل، ویبلغ ال سجل العالمة يف السجل ا ليه أن  ستويف الرشوط املطلوبة، وجب 

شأ، ورسل شهادة إىل صاحب  ب امل ويل ملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة، ویبلغ ذ ملك ا
شأ إذا  ب امل رب مك ويل  سجيل ا ويل. وجيب إرسال الشهادة إىل صاحب ال سجيل ا ال

ب امل  رغبته.رغب مك ويل  ب ا  شأ يف ذ وأخطر املك

سجيل] )2( ت ال ىل ما یأيت:  [حمتو ويل  سجيل ا  جيب أن حيتوي ال

ألولویة  "1" اء أي مطالبة  ست ويل،  ت الواردة يف الطلب ا لك البيا
دة  ىل أحاكم القا سجيل 4)(أ)"4(9بناء  رخي ال سبق  رخي اإلیداع السابق  " إذا اكن 

 ويل بأكرث من ستة أشهر،ا
ويل، "2" سجيل ا  رخي ال
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ويل، "3" سجيل ا  رمق ال
لعنارص التصوریة،  "4" ويل  لتصنيف ا إذا اكن جيوز تصنيف العالمة وفقاً 

عالمة  رغب يف أن تعترب العالمة  د أن املودع  الن یف ىل إ ويل  شمتل الطلب ا وما مل 
ويل،ذات حروف معياریة، الرموز ذا ب ا  ت الص هبذا التصنيف واليت حيددها املك

عاقداً  "5" عاقد معني، بيان یوحض ما إذا اكن طرفاً م سبة إىل لك طرف م ل
ىل الربوتوول، عاقداً معيناً بناء  تفاق أو طرفاً م ىل   معيناً بناء 

دة  "6" لقا ويل وفقا  لطلب ا ت املرفقة  شأن ا1)(ز)"5(9البيا و " 
هتا والتارخي  المة سابقة مطالٌب بأقدم هيا  سبة إ ل ول األعضاء اليت ُجسلت فهيا أو  العضو أو ا

سجيل املعين. سجيل ت العالمة السابقة ورمق ال ن  ه رس ي بدأ ف  ا

دة   15القا
ويل سجيل ا  رخي ال

ويل] )1( سجيل ا رخي ال الفات املؤرة يف  سلمه  إذا اكن  [ا ي  ويل ا الطلب ا
ىل لك العنارص التالية: ويل ال حيتوي  ب ا  املك

ة لالتصال به أو  "1" ىل هویة املودع، وكون اكف لتعرف  سمح  ت  بيا
د، ، إن و  بوي

 األطراف املتعاقدة املعينة، "2"
ة عن العالمة، "3" س  صورة مست
سج  "4"  يل العالمة،بيان السلع واخلدمات اليت یطلب لها 

ب  ه آخر العنارص الناقصة إىل املك ي وصلت ف ويل يف التارخي ا سجيل ا وجب أن یؤرخ ال
الل  الشهرن املشار  ويل  ب ا ويل. أما إذا وصلت آخر العنارص الناقصة إىل املك ا

هيا يف املادة  تفاق أو يف املادة 4(3إ سجيل 4(3) من  ويل یؤرخ ) من الربوتوول، فإن ال ا
ه كام هو  سلمه ف ويل املعيب أو یفرتض أنه  شأ الطلب ا ب امل ه مك سمل ف ي  يف التارخي ا

دة  ليه يف القا صوص   ).1(11م

االت أخرى] )2( ويل يف  سجيل ا رخي ال ا   [ ويل، يف أیة  سجيل ا ل كون 
لامدة  تفاق وامل4(3أخرى، التارخي احملدد وفقا   ) من الربوتوول.4(3ادة ) من 
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 الفصل الرابعع
ىل األطراف املتعاقدة  الوقائع اليت تطرأ 

ولية سجيالت ا  وتؤر يف ال

دة   16القا
لرفض املؤقت  إماكنية اإلخطار 

ىل املادة  رتاض بناء   )(ج) من الربوتوول2(5ىل أساس ا
رتاضات احملمت و اإلخطا )1( ال ىل أساس [املعلومات املتعلقة  لرفض املؤقت  ر 

رتاض] اة أحاكم املادة   (أ)  ا )(ب) من الربوتوول، إذا اتضح أن  1()(سادساً 9مع مرا
ً مبوجب املادة  ال عاقد أصدر إ ه تعيني طرف م سجيل دويل ورد ف ىل  رتاض 

ل أن ميكن إخطار امل 2(5 قيض ق ويل )(ب) و(ج)، امجل األوىل، من الربوتوول س ب ا ك
ويل به يف غضون امله اليت  ب ا رتاض یتعني إخطار املك ىل أساس ا بأي رفض مؤقت 

هيا يف املادة  18مدهتا  ب هذا الطرف املتعاقد أن 2(5شهراً واملشار إ ىل مك )(ب)، وجب 
سجيل. ويل وامس صاحب ذ ال سجيل ا رمق ذ ال ويل  ب ا  خيطر املك

رخي  (ب) رتاض وانقضاهئا معروفني وقت تبليغ املعلومات إذا اكن  بدء  
كن  ن التارخيني جيب بياهنام يف اإلبالغ. أما إذا مل  هيا يف الفقرة الفرعية (أ)، فإن هذ املشار إ
ويل فور أن  ب ا لمك هذان التارخيان معروفني بعد يف هذا الوقت، فإهنام جيب أن یبلغا 

ا معروفني  .1یصب

ب املشار إليه يف ت الفقرة إذا  (ج) طبقة، وأبلغ املك اكنت الفقرة الفرعية (أ) م
ل انقضاء امله اليت مدهتا  ويل، ق ب ا هيا يف الفقرة الفرعية  18الفرعية املك شهراً واملشار إ

نية عرش  الل الثالثني یوماً السابقة النقضاء  ال رتاضات تنقيض  ذاهتا، أن  إیداع 
رفض  ويل  ب ا از إخطار املك م الثالثني،  الل هذه األ رتاضات  شهراً، وإماكنية إیداع ا
رخي إیداع  الل شهر من  م الثالثني،  الل هذه األ رتاض موَدع  د إىل ا س مؤقت 

 رتاض.

                                                           
رخي بدء   1 ب أن یبلّغ فقط  لمك د هذا احلمك، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدرید أنه جيوز  ع

رت  لمتدید.رتاض إذا اكنت    اض قاب 
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ويل املعلومات  [تدون املعلومات ونقلها] )2( ويل أن یدّون يف السجل ا ب ا  ىل املك
ىل الفقرة ( سلمها بناء  ويل.1اليت ی سجيل ا  )، وینقلها إىل صاحب ال

دة   17القا
 الرفض املؤقت

رفض مؤقت] )1( ال   (أ)  [اإلخطار  رفض مؤقت إ شمل لك إخطار  جيوز أن 
ح امحلایة  ري املمكن م ب صاحب اإلخطار العتبار أن من  هيا املك د إ س یذر األسباب اليت 

ح امحلایة  يف الطرف ري املمكن م ال بأن من  املتعاقد املعين ("الرفض املؤقت التلقايئ") أو إ
رتاض") أو  ىل أساس ا رتاضاً قد أودع ("الرفض املؤقت  يف الطرف املتعاقد املعين ألن ا

النني.    اإل

د، كام جيب أن  (ب) سجيل دويل وا رفض مؤقت ب جيب أن یتعلق اإلخطار 
اً  ب صاحب اإلخطار. كون مؤر  وموقعاً من املك

ت اإلخطار] )2( رفض مؤقت أو یوحض ما یأيت:  [حمتو  جيب أن یتضمن اإلخطار 

ي أجرى اإلخطار، "1" ب ا  املك
ت أخرى  "2" ا كون مصحو ب ويل، ومن األفضل أن  سجيل ا رمق ال

لفظية يف العالمة  ل العنارص ا ويل، م سجيل ا دید ال أو رمق الطلب األسايس أو سمح بت
سجيل األسايس،  ال
 [حتذف] "3"
إلشارة إىل  "4" هيا الرفض املؤقت، مصحوبة  د إ س لك األسباب اليت 

 األحاكم األساسية املعنية من القانون،
المة  "5" شري إىل  هيا الرفض املؤقت  د إ س إذا اكنت األسباب اليت 

سجيل یبدو أنه اكن  ويل، اكنت حمل طلب أو  سجيل ا زاع مع العالمة اليت يه حمل ال يف 
دا)، وامس  سجيل ورمقه (إن و رخي ال ضاء)، و ق رخي األولویة (عند  رخي ورمق اإلیداع، و
ة عن هذه العالمة األوىل، وكذ قامئة  س ويل وعنوانه، وصورة مست سجيل ا صاحب ال

سجيل املتعلق لك السلع واخلدمات أو السلع واخلدمات املعن  ية الواردة يف الطلب أو يف ال
سجيل  لغة اليت حرر هبا الطلب أو ال لامً بأنه جيوز حترر هذه القامئة  هبذه العالمة األوىل، 

 املذور،
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لك السلع  "6" هيا الرفض املؤقت تتعلق  د إ س أن األسباب اليت 
لسلع واخلدمات اليت یتعلق هبا ال  رفض املؤقت أو اليت ال یتعلق هبا،واخلدمات، أو بيا 

ادة  "7" س إل دود املعقول حسب ظروف احلال لتقدمي ال ة يف  امله املتا
ه ولتقدمي رد  رتاض أو الطعن ف ىل أساس ا حفص الرفض املؤقت التلقايئ أو الرفض املؤقت 

ه امل  ي تنقيض ف لتارخي ا رتاض، حسب احلال، مع بيان، إن أمكن،  ورة، ىل  ه املذ
ادة الفحص أو الطعن أو الرد، مع  س إل ل هيا هذا  غي أن یقدم إ وكذ السلطة اليت ی
كون   ادة الفحص أو الطعن عن طریق ويل  س إ لزتام عند الرضورة بتقدمي ال بيان 

لرفض. به  ي نطق مك  عنوان يف أرايض الطرف املتعاقد ا

ش) 3( ة  طلبات إضاف رتاض][م د إىل ا س رفض مؤقت  إذا اكن رفض   أن اإلخطار 
رتاض وأسباب أخرى، فإن اإلخطار جيب أال  رتاض، أو إىل ا د إىل ا س امحلایة املؤقت 

) حفسب، بل جيب أن یبني ذ أیضاً، فضًال عن امس 2ستويف الرشوط املطلوبة يف الفقرة (
ىل الرمغ من أحاكم الفقر  ب صاحب اإلخطار جيب 5)"2ة (املعرتض وعنوانه. و "، فإن املك

د إىل  س رتاض  رتاض إذا اكن  هيا  د إ س أن یبلغ أیضاً قامئة السلع واخلدمات اليت 
لسلع واخلدمات الواردة  اكم  سجيل، كام جيوز  أن یبلغ القامئة ا المة اكنت حمل طلب أو 

سجيل السا لغة يف هذا الطلب السابق أو يف هذا ال لامً بأنه جيوز حترر هاتني القامئتني  بق، 
سجيل السابق.  اليت حرر هبا الطلب السابق أو ال

ويل أن یدّون الرفض   [التدون؛ إرسال صور عن اإلخطارات] )4( ب ا ىل املك
ي أرسل  ت الواردة يف اإلخطار، ومع بيان التارخي ا لبيا  ً ويل مصحو املؤقت يف السجل ا

دة ف ىل أحاكم القا ه بناء  ي اعترب أنه أرسل ف ويل أو ا ب ا ه اإلخطار إىل املك
ويل 1(18 ب ا ب املك شأ، إذا أخطر ذ املك ب امل ه إىل مك رسل صورة م )(د)، وأن 

ويل يف الوقت ذاته. سجيل ا سمل ت الصور، وإىل صاحب ال  رغبته يف 

ادة ا )5( شأن إماكنية إ ت  ال  [حتذف]  (أ)  لفحص][إ

 [حتذف] (ب)

 [حتذف] (ج)

الن وفقا لقانون  (د) ر العام مبا یيل يف إ ب الطرف املتعاقد أن خيطر املد جيوز ملك
ور:  الطرف املتعاقد املذ
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ادة حفص  "1" ويل به هو موضع إ ب ا أن أي رفض مؤقت مت إخطار املك
ويل سجيل ا ور، سواء اكن صاحب ال ب املذ ادة الفحص أو مل ى املك  یطلهبا، قد طلب إ

ادة حفص  "2" ادة حفص موضع إ شأن إ ذ  كون القرار املت ز أن  وأن من اجلا
ب.  أخرى أو طعن أمام املك

ارشة لصاحب  ور م ىل تبليغ القرار املذ ب قادرا  كن املك الن ومل  ال تطبيق هذا اإل ويف 
ب أن  ىل املك ويل املعين، جيب  سجيل ا دة ال لثاً 18رسل البيان املشار إليه يف القا )()2 (

كن لك اإلجراءات اليت تبارش 3أو ( ور، حىت إذا مل  ويل فور اختاذ القرار املذ ب ا ) إىل املك
ور ف یتعلق حبامیة العالمة قد متت. وجيب إرسال أي قرار آخر یؤر يف  ب املذ ى املك

ويل وف ب ا دة حامیة العالمة إىل املك لقا لثاً 18قا  )()4.( 

الن بأن قانون الطرف  (ه) ر العام يف إ ب الطرف املتعاقد أن خيطر املد جيوز ملك
ويل به قابال  ب ا كون أي رفض مؤقت تلقايئ مت إخطار املك ور یقيض بأالّ  املتعاقد املذ

الن، یعترب لك  ال تطبيق ذ اإل ور. ويف  ب املذ ادة الفحص أمام املك إخطار تلقايئ إل
دة  لقا شمل بيا وفقا  ور كام لو اكن  ب املذ انب املك لثاً 18رفض مؤقت من  " أو 2)"2()(

)3.( 

 [حتذف] )6(

دة   18القا
الفة لألصول  إخطارات الرفض املؤقت ا

تفاق] )1( ىل  ويل أن یعترب   (أ)  [الطرف املتعاقد املعني بناء  ب ا لمك ال جيوز 
ر  تفاق مبثابة إخطار من إخطارا  ىل  عاقد معني بناء  ب طرف م فض مؤقت بلّغه مك

يل ذ  الق

ت األخرى  "1" سمح بعض البيا سجيل دويل، ما مل  إذا مل یتضمن أي رمق ل
ويل، سجيل ا دید ال  الواردة يف اإلخطار بت

لرفض، "2" ب   أو إذا مل یوحض أي س
أخر إىل ا "3" ويل، أي بعد انقضاء سنة أو إذا أرسل يف وقت م ب ا ملك

لامً بأن هذا  ويل،  سجيل ا ل ويل أو تدون التعيني الالحق  سجيل ا رخي تدون ال ىل 
لتعيني الالحق. ويل أو  سجيل ا ل ه اإلخطار  ي أرسل ف  التارخي هو التارخي ذاته ا
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ىل امل  (ب) طبقة، وجب  ويل أن إذا اكنت أحاكم الفقرة الفرعية (أ) م ب ا ك
ويل، ویبلغ يف الوقت ذاته صاحب  سجيل ا رسل مع ذ صورة عن اإلخطار إىل صاحب ال
لرفض املؤقت أنه ال یعترب هذا اإلخطار  ي أرسل اإلخطار  ب ا ويل واملك سجيل ا ال

. لرفض، ویوحض أسباب ذ  كإخطار 

كن اإلخطار  (ج)  إذا مل 

ي  "1" ب ا مس املك دةموقعاً  ستويف الرشوط احملددة يف القا  2 بلّغه، أو 
دة   )،2(6أو الرشط املطلوب يف القا

ت تفصيلية عن العالمة اليت یبدو  "2" ىل أیة بيا ضاء  ق أو حيتوي عند 
دة  ويل (القا سجيل ا ازع مع العالمة اليت يه حمل ال  ))،3" و(5)"2(17أهنا ت

دة  "3" ستويف رشوط القا  "،6")2(17أو 
دة  "4" ستويف رشوط القا  "،7)"2(17أو 
 [حتذف] "5"
ىل بيان السلع  "6" ىل امس وعنوان املعرتض أو  ضاء  ق أو حيتوي عند 

دة  رتاض (القا هيا  د إ س  ))،3(17واخلدمات اليت 

، إال يف  لرمغ من ذ ويل  ويل أن یدّون الرفض املؤقت يف السجل ا ب ا ىل املك وجب 
ي بلغ الرفض املؤقت إىل إرسال ا ب ا ليه أن یدعو املك ل تطبيق الفقرة الفرعية (د). و

ويل  سجيل ا ، ورسل إىل صاحب ال عوة إىل ذ رخي ا الل شهرن من  إخطار مصحح 
ب عوة املرس إىل املك الف لألصول، وعن ا  املعين. صوراً عن اإلخطار ا

ستو (د) كن اإلخطار  دة إذا مل  "، ال یدّون الرفض 7)"2(17يف رشوط القا
هيا يف  الل امله املشار إ ، إذا ُأرسل إخطار مصحح  ويل. ومع ذ املؤقت يف السجل ا

ب  5الفقرة الفرعية (ج)، فإنه یعترب، ألغراض املادة  تفاق، كام لو اكن قد أرسل إىل املك من 
ه اإلخطار ا ي أرسل ف ويل يف التارخي ا الف لألصول. أما إذا مل یصحح اإلخطار يف هذه ا

ويل أن یبلغ  ب ا ىل املك رية،  رفض مؤقت. ويف هذه احلا األ ، فإنه ال یعترب إخطاراً  امله
ي أرسل اإلخطار أنه ال یعترب هذا  ب ا ويل ولمك سجيل ا يف الوقت ذاته لصاحب ال

. رفض مؤقت، ویبني أسباب ذ  اإلخطار إخطاراً 
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كون معقو حسب ظروف  (ه) دیدة  جيب أن تبّني يف لك إخطار مصحح  
رتاض  ىل أساس ا ادة حفص الرفض املؤقت التلقايئ أو الرفض املؤقت  س إل احلال لتقدمي ال
ه  ي تنقيض ف لتارخي ا رتاض، حسب احلال، مع بيان  ىل  ه ولتقدمي رد  أو الطعن ف

ورة إن أمكن .امله املذ سمح بذ  ، إذا اكن القانون املطبق 

رسل صورة عن أي إخطار مصحح إىل صاحب  (و) ويل أن  ب ا ىل املك جيب 
ويل. سجيل ا  ال

ىل الربوتوول] )2( ) أیضاً 1تنطبق أحاكم الفقرة (  (أ)  [الطرف املتعاقد املعني بناء 
عاقد معني بناء  ب طرف م رفض مؤقت بلّغه مك ا إخطار  لامً بأن يف  ىل الربوتوول، 

هيا يف الفقرة ( ىل أحاكم املادة 3)(أ)"1امله املشار إ )(أ) أو بناء 2(5" يه امله املطبقة بناء 
اة أحاكم املادة 2)(ب) أو (ج)"2(5ىل أحاكم املادة  " من الربوتوول، رشط مرا

 )(ب) من الربوتوول.1()(سادساً 9

ل )(أ) 1تطبق أحاكم الفقرة ( (ب) اة امله اليت جيب ق ملعرفة ما إذا متت مرا
هيا  ويل املعلومات املشار إ ب ا لمك ب الطرف املتعاقد املعين قد قدم  كون مك انقضاهئا أن 

، فإهنا 1)(ج)"2(5يف املادة  " من الربوتوول. وإذا قدمت هذه املعلومات بعد انقضاء هذه امله
ىل امل  ب املعين.تعترب كام لو اكنت مل تقدم، و لمك ويل أن یبلّغ ذ  ب ا  ك

ىل أحاكم املادة  (ج) رتاض بناء  ىل أساس ا رفض مؤقت  إذا أجري اإلخطار 
فاء رشوط املادة 2)(ج)"2(5 " من الربوتوول، فإن 1)(ج)"2(5" من الربوتوول دون اس

ب ا ىل املك  ، رفض مؤقت. ويف هذه احلا رسل هذا اإلخطار ال یعترب إخطاراً  ويل أن 
ويل، ویبلغ يف الوقت ذاته  سجيل ا لرمغ من ذ صورة عن اإلخطار إىل صاحب ال
ي أرسل اإلخطار أنه ال یعترب هذا اإلخطار إخطاراً  ب ا ويل ولمك سجيل ا لصاحب ال

.  رفض مؤقت، ویبني أسباب ذ

دة  نياً 18القا )( 
عاقد معّني  لعالمة يف طرف م  الوضع املؤقت 

ة] )1( زال ممك رتاض أو املالحظات من الغري ال  كن    [الفحص التلقايئ مستمكل 
ىل   (أ) دود امله املطبقة بناء  لرفض املؤقت، يف  ي مل یبلّغ أي إخطار  ب ا لمك جيوز 

تفاق أو املادة 2(5املادة  ب 2(5) من  رسل إىل املك )(أ) أو (ب) من الربوتوول، أن 



ذیة 104  الالحئة التنف
 
 

 

ويل ب  لرفض ا ب تلقائيا قد استمكل وأنه مل جيد أسبا  ي أجراه املك د بأن الفحص ا يا یف
رتاض أو مالحظات من الغري، مع بيان امله اليت جيوز  زال موضع ا وكن حامیة العالمة ال 

رتاضات أو املالحظات  .2فهيا إیداع ت 

لرفض املؤقت أن (ب) ي بلّغ إخطارا  ب ا لمك ويل  جيوز  ب ا رسل إىل املك
رتاض  زال موضع ا ي أجراه تلقائيا قد استمكل وكن حامیة العالمة ال  د بأن الفحص ا بيا یف
رتاضات أو املالحظات.  أو مالحظات من الغري، مع بيان امله اليت جيوز فهيا إیداع ت 

سخ] )2( ويل ونقل ال سجيل ا ويل ىل   [التدون وإبالغ صاحب ال ب ا املك
ويل، ویبلغ ذ لصاحب  دة يف السجل ا ىل هذه القا ستلمه بناء  أن یدّون أي بيان 
ه، يف شلك وثيقة حمّددة،  س ال اكن البيان قد بلغ، أو من املمكن  ويل؛ ويف  سجيل ا ال

ويل. سجيل ا ة عن ت الوثيقة إىل صاحب ال س  فعليه أن ینقل 

دة  لثاً 18القا )( 
عاقد معّني ا هنايئ يف وضع العالمة يف طرف م  لبّت ا

لرفض املؤقت] )1( دم تبليغ أي إخطار  ال  ال اكنت   3[بيان مبنح امحلایة يف  يف 
ىل املادة  ل انقضاء امله املطبقة بناء  ب قد استمكلت، ق ) من 2(5لك اإلجراءات أمام املك

ب لرفض )(أ) أو (ب) أو (ج) من 2(5تفاق أو املادة  ب أي س لمك كن  الربوتوول، ومل 
ل  ويل، يف أقرب وقت ممكن وق ب ا رسل إىل املك ب أن  ىل ذ املك امحلایة، فإنه یتعني 
ويل يف الطرف املتعاقد املعين سجيل ا لعالمة موضع ال ، بيا مبنح امحلایة   .4انقضاء ت امله

ىل الفقرة (  [بيان مبنح امحلایة عقب الرفض املؤقت] )2( رسل بيا بناء  )، 3ما مل 
یه  ُستمكل لك اإلجراءات  لرفض املؤقت، فور أن  ي یبلّغ إخطارا  ب ا ىل املك یتعني 

د البيانني التاليني: ويل أ ب ا رسل إىل املك  ف یتعلق حبامیة العالمة، أن 
                                                           

 بيان تفسريي أقّرته مجعية احتاد مدرید: 2
دة  ً 18"ال تطبّق اإلشارات إىل مالحظات الغري يف القا نيا ىل األطراف املتعاقدة اليت ینص  )( إال 

ىل ت املالحظات".  رشیعها 
د الفقرتني ( 3 دة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدرید أ2) و(1ع دة ) من هذه القا ال تطبيق القا نه يف 

فع القسط الثاين من الرمس.3(34 ح امحلایة سيخضع   )، فإن م
د الفقرتني ( 4 دة 2) و(1ع ال تطبيق القا دة، اكن يف مفهوم مجعية احتاد مدرید أنه يف  ) من هذه القا

فع القسط الثاين من الرمس.3(34 ح امحلایة سيخضع   )، فإن م
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لعالمة بيا مفاده أن الرفض املؤقت قد ُحسب وأن امحلایة قد مُ  "1" حت 
سبة إىل مجيع السلع واخلدمات اليت ُطلبت لها امحلایة، ل  يف الطرف املتعاقد املعين 

حت لها حامیة العالمة يف الطرف  "2" أو بيا حيّدد السلع واخلدمات اليت ُم
 املتعاقد املعين.

لكي] )3( يد الرفض املؤقت ا كون قد أرسل إىل امل   [تأ ي  ب ا ىل املك ب یتعني  ك
یه ف یتعلق حبامیة  ُستمكل لك اإلجراءات  لكي، فور أن  لرفض املؤقت ا ويل إخطارا  ا
يد رفض حامیة العالمة يف الطرف املتعاقد املعين  ب قد قّرر تأ كون املك العالمة وبعد أن 

د ويل بيا یف ب ا رسل إىل املك سبة إىل مجيع السلع واخلدمات، أن  . ل  ذ

دید][ق )4( لرفض املؤقت مضن امله املنطبقة بناء   رار  دم إرسال إخطار  ال  يف 
ذ 2(5ىل املادة  لقرار اجلدید املُت ال اكن  تفاق أو املادة ذاهتا من الربوتوول، أو يف  ) من 

ىل الفقرة ( ر يف حامیة العالمة بعد إرسال بيان بناء  ب أو اإلدارة أ ل املك ة ) أو الفقر 1من ق
دة 3) أو الفقرة (2( لقا الل  لمه بذ القرار ودون اإل دود  ب، يف  ىل املك )، یتعّني 

ويل بيا آخر 19 ب ا رسل إىل املك ضاء، ی ، أن  ق ه وضع العالمة و، حسب  بّني ف
لها ُحتمى العالمة يف الطرف املتعاقد املعين  .5السلع واخلدمات اليت من أ

سخ][التدون وإبالغ  )5( ويل ونقل ال سجيل ا ويل أن   صاحب ال ب ا ىل املك
سجيل  ويل، ویبلغ ذ لصاحب ال دة يف السجل ا ىل هذه القا ستلمه بناء  یدّون أي بيان 
ه، يف شلك وثيقة حمّددة، فعليه أن  س ال اكن البيان قد بلغ، أو من املمكن  ويل؛ ويف  ا

ة عن ت الوثيقة إىل صاحب س ويل. ینقل  سجيل ا  ال

دة   19القا
عاقدة معيّنة ى أطراف م  اإلبطال 

إلبطال] )1( سجيل دويل يف أرايض   [مضمون اإلخطار  ىل  ر املرتتبة  إذا ُأبطلت اآل
ىل أحاكم املادة  عاقد معني، بناء  تفاق أو املادة 6(5طرف م ) من الربوتوول، 6(5) من 

كون اإل ز أن  ي ومل یَعد من اجلا ب الطرف املتعاقد ا ىل مك بطال حمل طعن، وجب 
                                                           

 ته مجعية احتاد مدرید:بيان تفسريي أقرّ  5
دة  ً 18"اإلشارة يف القا لثا ذ فهيا 4()( شمل أیضا احلا اليت یت دید یؤر يف حامیة العالمة  ) إىل قرار 

ب قد أفاد بأن  كون املك لرمغ من أن  ال،  لكي م ال الرفض ا ب ذ القرار اجلدید، يف  املك
 اإلجراءات املبارشة أمامه قد استمكلت."
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، وجيب أن یتضمن اإلخطار أو  ويل بذ ب ا إلبطال أن خيطر املك تصة  نطقت سلطته ا
ه ما یيل:  یبني ف

إلبطال، "1"  السلطة اليت نطقت 
كون حمل طعن، "2"  أن اإلبطال ال جيوز أن 
ويل، "3" سجيل ا  رمق ال
ويل،امس صاحب ال  "4"  سجيل ا
لك السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت مشلها  "5" إذا مل یتعلق اإلبطال 

إلبطال، شملها النطق  إلبطال أو ت اليت مل   النطق 
رخي نفاذه إن أمكن. "6" إلبطال، وكذ   رخي النطق 

ب املعين] )2( ويل واملك سجيل ا ه لصاحب ال ىل   (أ)  [تدون اإلبطال وإبال
ت الواردة يف اإلخطار  لبيا  ً ويل، مصحو ويل أن یدّون اإلبطال يف السجل ا ب ا املك
ي بلّغ  ب ا ويل أن یبلغ املك ب ا ىل املك ويل. و سجيل ا إلبطال، ویبلغ ذ لصاحب ال

ويل إذا طلب ذ  ه تدون اإلبطال يف السجل ا ي مت ف ب إخطار اإلبطال التارخي ا املك
ىل ت املعلومة.  احلصول 

ويل  (ب) ب ا ه املك سمل ف ي ی ویتعني تدون اإلبطال اعتبارا من التارخي ا
فاء املتطلبات املطبقة. س  إخطارا 

دة   20القا
ويل سجيل ا يد حق صاحب ال  تق

ه  يف الترصف ف
ب   (أ)  [تبليغ املعلومات] )1( ويل أو مك سجيل ا الطرف املتعاقد جيوز لصاحب ال

سجيل  ويل أن حق صاحب ال ب ا ويل أن یبلغ املك سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی ا
يده ویبني األطراف املتعاقدة املعنية  ويل قد مت تق سجيل ا ل ويل يف الترصف  ا

ضاء. عند  ق

ويل أن حق صاحب  (ب) ب ا عاقد معني أن یبلغ املك ب أي طرف م جيوز ملك
سج  سجي قد دون يف أرايض هذا الطرف املتعاقد.ال ويل يف الترصف يف   يل ا
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لفقرة الفرعية (أ) أو (ب) عبارة عن  (ج) كون املعلومات املقدمة وفقا  جيب أن 
يد. لتق سية املتعلقة  لوقائع الرئ  ملخص 

يد جزئيًا أو لكيًا] )2( ويل وفقاً ألحاكم ا  [حسب التق ب ا ) أن 1لفقرة (إذا ُأبلغ املك
ب الطرف  ىل مك سجي مدّون، وجب  ويل يف الترصف يف  سجيل ا حق صاحب ال

ويل أیضاً لك حسب جزيئ أو لكي لهذا ب ا لمك ي أبلغ عن ذ أن یبلغ  يد. املتعاقد ا  التق

ويل املعلومات املبلغة   (أ)  [التدون] )3( ويل أن یدّون يف السجل ا ب ا ىل املك
ىل أحاكم الفقرتني ( بنا ب الطرف 2) و(1ء  ويل ومك سجيل ا )، ویبلغ ذ لصاحب ال

ويل وملاكتب األطراف املتعاقدة املعينة املعنية. سجيل ا  املتعاقد لصاح ال

ىل أحاكم الفقرتني ( (ب) ) اعتبارا من 2) و(1یتعني تدون املعلومات املبلغة بناء 
ب  ه املك سلمها ف ي ی ستويف التبليُغ املتطلبات املطبقة.التارخي ا ويل، رشیطة أن   ا

دة  نياً 20القا )( 
ص  الرتاخ

ص] )1( رخ س لتدون  ب   (أ)  [ال ص إىل املك رخ س لتدون  جيب تقدمي ال
ويل أو  سجيل ا س صاحب ال ل رة الرمسية املعنية وجيب أن یقدم  س ىل  ويل  ا

ب الطرف املتعاقد عاقد  مك ب طرف م ويل أو مك سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی ا
س. ل ل تقدمي ذ  ب یق  شم الرتخص املمنوح إذا اكن املك

س ما یيل: (ب) ل  جيب أن یبّني يف 

ويل املعين،  "1" سجيل ا  رمق ال
ويل، "2" سجيل ا  امس صاحب ال
لتعل "3"  ت اإلداریة،امس املرخص  وعنوانه، وفقا 
ص املمنوح، "4" لرتخ  األطراف املتعاقدة املعينة املشمو 
سجيل  "5" ل سبة إىل لك السلع واخلدمات املشمو  ل أن الرتخص ممنوح 

لرتخص املمنوح مجمعة يف األصناف املناسبة من  ويل أو أن السلع واخلدمات املشمو  ا
لسلع واخلدمات. ويل   التصنيف ا

س ما یيل أیضا: (ج) ل  جيوز أن یبّني يف 
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كون املرخص   "1" و اليت  ً طبيعياً، ا إذا اكن املرخص  خشصا
 مواطنهيا،  من

و  "2" ان وا ك ً، الطبيعة القانونية  ا إذا اكن املرخص  خشصاً معنو
ك  و اليت مت فهيا تنظمي أوضاع ذ ا دة إقلميية يف ت ا ىلوأیة و  قانوهنا، ان بناء 

ص یتعلق جبزء من أرايض الطرف املتعاقد املعّني فقط، "3"  أن الرتخ
ت اإلداریة، "4" لتعل لمرخص ويل، امس الويل وعنوانه، وفقا   إذا اكن 
"5" ، رخص حرصي، إن اكن كذ اري أو  ص است رخ ص   6أن الرتخ
ضاء. "6" ق  مدة الرتخص عند 

ربه.جيب أن ی (د) ب املقدم  ويل واملك سجيل ا س صاحب ال ل  وقع 

الف لألصول] )2( س ا ل ستويف   (أ)  [ ص  س تدون الرتخ كن ال إذا مل 
ويل أن خيطر بذ صاحب 1رشوط الفقرة ( ب ا ىل املك )(أ) و(ب) و(د)، وجب 

د. س إن و ل ي قدم  ب ا ويل واملك سجيل ا  ال

ىل إذا  (ب) ويل  ب ا رخي إقدام املك الل ثالثة أشهر من  الفة  ستدرك ا مل 
ويل أن خيطر بذ ويف الوقت  ب ا ىل املك س مرتواك و ل اإلخطار هبا، وجب اعتبار 
ة  رّد أیة رسوم مدفو د وأن  س إن و ل ي قدم  ب ا ويل واملك سجيل ا ذاته صاحب ال

ي دفعها بع هيا يف البند إىل الطرف ا ساوي نصف الرسوم املعنية املشار إ لغ   7د خصم م
دول الرسوم.  من 

ص واإلخطار به] )3( ستويف رشوط الفقرة   (أ)  [تدون الرتخ س  ل إذا اكن 
ويل مع 1( ص يف السجل ا ويل أن یدّون الرتخ ب ا ىل املك )(أ) و(ب) و(د)، وجب 

س  ل وأن خيطر بذ ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة املشمو املعلومات الواردة يف 
ي قدم  ب ا ويل واملك سجيل ا ص املمنوح ویبلغ ذ ويف الوقت ذاته لصاحب ال لرتخ

د. س إن و  ل

                                                           
 تفسريي أقرته مجعية احتاد مدرید: بيان 6

س  كن ال دة  تدون"إذا مل  ليه يف القا شمل البيان املنصوص  ص  ً 20الرتخ نيا " بأن 5)(ج)"1()(
اري." ري است ص  از اعتبار الرتخ اري أو حرصي،   الرتخص است
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ويل  (ب) ب ا ه املك سمل ف ي ی ص اعتبارا من التارخي ا ویتعني تدون الرتخ
ستويف املتطلبات املطبق سا   ة.ال

ال تدون مواص اإلجراءات الفرعي ةىل الرمغ من أحاكم الفقر  (ج) ة (ب)، يف 
دة  نياً 5مبوجب القا ويل )( رخي، یُدون الرتخص يف السجل ا ية  اعتبارا من  انقضاء امله الزم

لهيا يف الفقرة (  (ب).).2املنصوص 

ص أو إلغاؤه] )4( س 3) إىل (1تطبق الفقرات من ( [تعدیل تدون الرتخ ىل لك ال  (
ص أو إلغائه مع ما یلزم من تبدیل. رخ  لتعدیل تدون 

ص] )5( ر الرتخ الن انعدام أ ب   (أ)  [إ عاقد معني أخطره املك ب طرف م جيوز ملك
ليه  شأن ذ الطرف املتعاقد أن یعلن أن ذ التدون ال یرتتب  رخص  ويل بتدون  ا

ر يف الطرف املتعاق ور.أي أ  د املذ

الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) ما یيل: (ب)  جيب أن یبّني يف اإل

ص، "1" ر لتدون الرتخ ة ألي أ  األسباب الناف
ص،  "2" الن ميس لك السلع واخلدمات اليت یتعلق هبا الرتخ كن اإل إذا مل 

الن أو السلع واخلدمات اليت ال مي  الن،السلع واخلدمات اليت ميسها اإل  سها اإل
 األحاكم األساسية املعنية من القانون، "3"
"4" . س قابال  ادة الفحص أو الطعن أو ل الن قابل إل  أن ذ اإل

ل  (ج) ويل ق ب ا الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) إىل املك جيب إرسال اإل
ه اإلخطار املشار إليه 18انقضاء  ي أرسل ف ب 3يف الفقرة ( شهرا من التارخي ا ) إىل املك
 املعين.

الن جيرى وفقا  (د) ويل أي إ ويل أن یدّون يف السجل ا ب ا ىل املك جيب 
ص (أي صاحب  س تدون الرتخ لفقرة الفرعية (ج) وأن خيطر بذ اجلهة اليت قدمت ال

ي ی  الن اعتبارا من التارخي ا ب). ویتعني تدون اإل ويل أو املك سجيل ا ب ال ه املك سمل ف
ستويف املتطلبات املطبقة. ويل تبليغا   ا
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لفقرة  (ه) الن أجري وفقا  ويل بأي قرار هنايئ یتعلق بإ ب ا جيب إخطار املك
ويل وخيطر به اجلهة  ويل أن یدّون ذ القرار يف السجل ا ب ا ىل املك الفرعية (ج)، و

س  ص (أي صاحب ال س تدون الرتخ ب).اليت قدمت ال ويل أو املك  جيل ا

ر يف طرف  )6( ليه أي أ ويل ال یرتتب  ص يف السجل ا الن أن تدون الرتاخ [إ
عاقد] ص العالمات   (أ)  م راخ ىل تدون  ي ال ینص قانونه  ب الطرف املتعاقد ا جيوز ملك

ويل ال یرتتب   ص يف السجل ا ر العام بأن تدون الرتاخ اریة أن خيطر املد ر الت ليه أي أ
 يف ذ الطرف املتعاقد.

راخص العالمات  (ب) ىل تدون  ي ینص قانونه  ب الطرف املتعاقد ا جيوز ملك
ليه أي  ويل ال یرتتب  ويل بأن تدون الرتاخص يف السجل ا ب ا اریة أن خيطر املك الت

ه هذه القا ي تصبح ف ل التارخي ا ر يف ذ الطرف املتعاقد، وذ ق فذة أو التارخي أ دة 
التفاق أو الربوتوول. وجيوز حسب ذ اإلخطار  ور ملزتما  ه الطرف املتعاقد املذ ي یصبح ف ا

 7يف أي وقت.

دة   21القا
سجيل وطين أو إقلميي  ستعاضة عن 

سجيل دويل  ب
، وفقاً ألحاكم املاد  [اإلخطار] )1( لامً يف جس عاقد معني  ب طرف م ذ مك ة إذا أ

نياً 4 تفاق أو املادة 2()( نياً 4) من  سجيل 2()( س قدمه صاحب ال ر ال ) من الربوتوول، إ
سجيل دويل، وجب  سجيل وطين أو إقلميي ب ب، بأنه استعيض عن  ارشة لهذا املك ويل م ا

. وجيب أن یبني يف هذا اإلخطار ما یيل: ويل بذ ب ا ور أن خيطر املك ب املذ  ىل املك

ويل املعين، "1" سجيل ا  رمق ال
                                                           

 بيان تفسريي أقرته مجعية احتاد مدرید: 7
اول الفقرة الفرعية (أ) من ا دة "ت ً 20لقا نيا ي ال 6()( ه الطرف املتعاقد ا ي یو ا اإلخطار ا  (

ىل  ه ذ اإلخطار يف أي وقت. أما الفقرة  تدونینص قانونه  اریة، وجيوز توج ص العالمات الت راخ
ىل  ي ینص قانونه  ه الطرف املتعاقد ا ي یو ا اإلخطار ا تناول  ص العالمات  تدون(ب)، ف راخ

ر ا ىل إعامل أ ري قادر يف الوقت الراهن  ه  اریة وك ويل. وال جيوز  تدونلت الرتخص يف السجل ا
ل أن  فذة أو ق دة  ل أن تصبح هذه القا ي جيوز حسبه يف أي وقت إال ق ري ا الن األ ه هذا اإل توج

التفاق أو الربوتوول."  یصبح الطرف املتعاقد ملزتما 
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دى السلع واخلدمات أو البعض مهنا  "2" دال سوى بإ س إذا مل یتعلق 
ويل، هذه السلع واخلدمات، سجيل ا رها يف ال  الوارد ذ

رخي أولویة  "3" ضاء  ق سجيل ورمقه، وعند  رخي ال رخي اإلیداع ورمقه و
ي اس  سجيل الوطين أو اإلقلميي ا ويل.ال سجيل ا ل  تعيض عنه 

سجيل  سبة مبوجب ذ ال ىل معلومات عن أیة حقوق أخرى مك شمتل اإلخطار  جيوز أن 
ب املعين. ويل واملك ب ا ليه بني املك ّفق   الوطين أو اإلقلميي، يف شلك م

ت املبلغة   (أ)  [التدون] )2( ويل البيا ويل أن یدّون يف السجل ا ب ا  ىل املك
ىل أحاكم الفقرة ( ويل.1بناء  سجيل ا  )، ویبلغها لصاحب ال

ىل أحاكم الفقرة ( (ب) ت املبلغة بناء  ) اعتبارا من التارخي 1یتعني تدون البيا
ستويف املتطلبات املطبقة. ويل إخطارا  ب ا ه املك سمل ف ي ی  ا

دة  نياً 21القا )( 
ة ألقدم شأن املطالبة   وقائع أخرى 

ة] )1( ألقدم لمطالبة  هنايئ  ويل تدون مطالبة   [الرفض ا إذا ورد يف السّجل ا
ب  ب ت املنظمة إخطار املك ىل مك عاقدة، وجب  ظمة م سبة إىل تعيني م ل ة  ألقدم

ة ت املطالبة لكياً أو جزئياً. رفض صالح ويل بأي قرار هنايئ   ا

سجيل )2( ة بعد ال ألقدم ويل] [املطالبة  ه   ا سجيل دويل ورد ف ه صاحب  ّ إذا و
ىل قانون ت املنظمة، مطالبة  ب ت املنظمة املتعاقدة، بناء  عاقدة، إىل مك ظمة م تعيني م
سبة  ل ول األعضاء يف ت املنظمة أو  دى ا المة سابقة أو أكرث مس يف إ ة  بأقدم

ل ت ا ب املعين، إذا ق ىل املك هيا، وجب  ولها وأن إ ويل بق ب ا ملطالبة، أن خيطر املك
 یبّني ما یيل يف اإلخطار:

ويل املعين،  "1" سجيل ا  رمق ال
سجيل العالمة السابقة فهيا أو  "2" ول األعضاء اليت ّمت  و العضو أو ا ا

سجيل املعين ن ت العالمة السابقة ورمق ال ه رس ي بدأ ف هيا، مع التارخي ا سبة إ  .ل
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ة] )3( ألقدم ب املنظمة املتعاقدة أن   [قرارات أخرى تؤر يف املطالبة  ىل مك جيب 
ويل بأي قرار هنايئ آخر، مبا يف ذ السحب والشطب، ممّا یؤر يف مطالبة  ب ا خيطر املك

ويل. ة ّمت تدوهنا يف السجل ا  ألقدم

ويل] )4( ىل امل   [تدون املعلومات يف السجل ا ويل أن یدّون يف جيب  ب ا ك
ىل الفقرات من ( ة بناء  ويل املعلومات الواردة يف اإلخطارات املو  ).3( ) إىل1السّجل ا

دة   22القا
ر الطلب األسايس  وقف آ

ليه سجيل املرتتب  سجيل األسايس وال  أو ال
سجيل  )1( ليه أو ال سجيل املرتتب  ر الطلب األسايس وال [اإلخطار بوقف آ

تفاق أو املادة 4) و(3(6إذا انطبقت أحاكم املادة   (أ)  سايس]األ ) من 4) و(3(6) من 
ب  شأ أن خيطر املك ب امل ىل مك الربوتوول أو إذا انطبقت أحاكم هاتني املادتني، وجب 

، ویبني ما یيل: ويل بذ  ا

ويل، "1" سجيل ا  رمق ال
ويل، "2" سجيل ا  امس صاحب ال
سجيل األسايس، أو الوقائع والقرارات الوقائع و  "3" القرارات اليت تؤر يف ال

د إىل طلب أسايس مل یرتتب  س ويل املعين  سجيل ا اليت تؤر يف الطلب األسايس إذا اكن ال
سجيل  ويل إذا اكن ذ ال سجيل ا سجيل، أو الوقائع والقرارات اليت تؤر يف ال ليه أي 

رتب   د إىل طلب أسايس  ر هذه الوقائع س ه آ ي تبدأ ف سجيل، فضًال عن التارخي ا ليه 
 والقرارات،

سبة  "4" ل ويل إال  سجيل ا إذا اكنت هذه الوقائع والقرارات ال تؤر يف ال
إىل بعض السلع واخلدمات، السلع واخلدمات اليت تؤر فهيا هذه الوقائع والقرارات أو ت اليت 

 والقرارات.ال تؤر فهيا هذه الوقائع 

هيا يف املادة  (ب) تفاق، أو إذا 4(6إذا بدأت أي دعوى قضائية مشار إ ) من 
ل 3(6" من املادة 3" أو "2" أو "1بدأ أي إجراء مشار إليه يف البند " ) من الربوتوول، ق

ورة أي حمك  ل انقضاء الفرتة املذ انقضاء فرتة مدهتا مخس سنوات، دون أن ینجم عن ذ ق
تفاق، أو أي قرار هنايئ مشار إليه يف امجل الثانية من 4(6مشار إليه يف املادة هنايئ  ) من 
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هيام يف امجل الثالثة من املادة 3(6املادة  ) 3(6) من الربوتوول، أو أي حسب أو ختل مشار إ
ويل بذ ب ا مل بذ أن خيطر املك ىل  شأ إذا اكن  ب امل ىل مك  من الربوتوول، وجب 

ورة. ل انقضاء الفرتة املذ  يف أرسع وقت ممكن ق

هيا يف الفقرة الفرعية (ب)  (ج) عوى القضائية أو اإلجراءات املشار إ بعدما تفيض ا
هنايئ املشار إليه يف املادة  هنايئ املشار إليه يف 4(6إىل احلمك ا تفاق، أو إىل القرار ا ) من 

هيام يف امجل ) من ال3(6امجل الثانية من املادة  يل املشار إ ربوتوول، أو إىل السحب أو الت
مل بذ أن خيطر 3(6الثالثة من املادة  ىل  شأ إذا اكن  ب امل ىل مك ) من الربوتوول، یتعني 

هيا يف الفقرة الفرعية (أ)" ت املشار إ ىل الفور، ویقدم البيا ويل بذ  ب ا ". 4" إىل "1املك
ال استمكلت ا هيا يف الفقرة الفرعية (ب) ويف  اوى القانونية أو إجراءات املعاجلة املشار إ

ب  ىل مك اله أو عن حسب أو ختٍل، یتعني  ورة أ هنائية املذ سفر عن أي من القرارات ا ومل 
ويل  ب ا سجيل، أن خيطر املك ىل طلب صاحب ال مل بذ أو بناء  ىل  شأ، إذا اكن  امل

 ىل الفور.

ويل][تدو  )2( سجيل ا ؛ وشطب ال ويل أن   (أ)  ن اإلخطار وإرسا ب ا ىل املك
ويل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة ( )، ورسل صورة عن هذا اإلخطار 1یدّون يف السجل ا

ويل. سجيل ا  إىل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة وإىل صاحب ال

)(أ) أو (ج) یتطلب شطب 1إذا اكن أي إخطار مشار إليه يف الفقرة ( (ب)
شطب  ويل أن  ب ا ىل املك ورة، وجب  ويل وستويف رشوط الفقرة املذ سجيل ا ال
ىل  سمح بذ التدابري املطبقة. كام یتعني  ويل بقدر ما  ويل من السجل ا سجيل ا ال

ولية النامج سجيالت ا سمح به التدابري املطبقة ال ويل أن یلغي بقدر ما  ب ا ة عن تغيري املك
ة  ور، مدوّ أو تقسمي جزيئ يف امللك ويل امللغى، عقب اإلخطار املذ سجيل ا ن حتت ال

سجيالت النامجة عن معلية دمج.  وال

ً ألحاكم الفقرة  (ج) ويل وفقا ويل من السجل ا سجيل ا إذا شطب ال
ويل أن خيطر ماكتب األطراف املتعاقدة امل  الفرعية ب ا ىل املك عينة وصاحب (ب)، وجب 

ويل مبا یيل: سجيل ا  ال

ويل؛ "1" ويل من السجل ا سجيل ا  رخي شطب ال
؛ "2"  شطب لك السلع واخلدمات إذا اكن األمر كذ
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ىل الفقرة ( "3" "، إذا اكن 4)(أ)"1السلع واخلدمات الوارد بياهنا بناء 
 الشطب ال یتعلق سوى ببعض السلع واخلدمات.

دة   23القا
لهياتقسمي الط  سجيالت املرتتبة   لبات األساسية وال

سجيالت األساسية أو دجمها  أو ال
إذا ُقسم الطلب   [اإلخطار بتقسمي الطلب األسايس أو دمج الطلبات األساسية] )1(

هيا يف املادة  الل فرتة امخلس سنوات املشار إ دة طلبات  ) من الربوتوول 3(6األسايس إىل 
دة طلبات أساسي ب أو ُدجمت  شأ أن خيطر املك ب امل ىل مك د، وجب  ة يف طلب وا

، ویبني ما یيل: ويل بذ  ا

ويل  "1" سجيل ا كن ال ويل أو رمق الطلب األسايس إذا مل  سجيل ا رمق ال
 بعد، قد أجري

ويل أو امس املودع، "2" سجيل ا  امس صاحب ال
مج عن التقسمي أو رمق الطلب النامج عن "3" مج. رمق لك طلب   ا

ويل] )2( ب ا ويل أن یدّون يف السجل   [التدون واإلخطار مبعرفة املك ب ا ىل املك
ويل اإلخطار املشار إليه يف الفقرة ( )، ورسل إخطاراً بذ إىل ماكتب األطراف املتعاقدة 1ا

ويل يف الوقت ذاته. سجيل ا  املعينة وإىل صاحب ال

سجيالت املرتتبة  )3( سجيالت [تقسمي ال ىل الطلبات األساسية أو تقسمي ال
ىل تقسمي أي 2) و(1تطبق أحاكم الفقرتني (  األساسية، أو دجمها] ) مع ما یلزم من تبدیل 

الل فرتة  ىل الطلب األسايس أو الطلبات األساسية  سجيالت ترتتب  سجيل أو دمج أیة 
هيا يف املادة  سجيل األسايس أو  ) من الربوتوول،3(6امخلس سنوات املشار إ ىل تقسمي ال و

هيا يف املادة  الل فرتة امخلس سنوات املشار إ سجيالت األساسية  تفاق 3(6دمج ال ) من 
 ) من الربوتوول.3(6واملادة 
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دة  نياً 23القا )( 
 املعينة املتعاقدة األطراف ماكتب تبليغات

ويل ب ا الل املك  املرس من 
  ]الالحئة هذه يف املشمو ري املعينة املتعاقدة األطراف ماكتب من التبليغات[ )1(

ب ب لمك سمح  عاقد معني ال  ال اكن قانون طرف م  دويل سجيل عن تبليغ إرساليف 
ارشة سجيل، لصاحب م ويل إرسال  لهذا جيور ال ب ا ب أن یطلب من املك  ذاملك

سجيل نيابة عنه.  التبليغ إىل صاحب ال

دمه   ]يغالتبل  شلك[  )2( ست ي جيب أن  ويل وضع الشلك ا ب ا ىل املك یتعني 
ب املعين إلرسال التبليغ املشار إليه يف الفقرة  ).1( املك

سجيل صاحب إىل اإلرسال[  )3( رسل التبليغ   ]ال ويل أن  ب ا ىل املك یتعني 
ي وضعه املك1( املشار إليه يف الفقرة سجيل، يف الشلك ا ويل، ) إىل صاحب ال ب ا

ويل. ته أو أن یدونه يف السجل ا  دون أن یفحص حمتو

 الفصل اخلامسس
ات الالحقة؛ التعدیالت  التعي

دة   24القا
ويل سجيل ا ل ات الالحقة   التعي

ويل   (أ)  [األهلية] )1( سجيل ا ل كون حمل تعيني الحق  لطرف املتعاقد أن  جيوز 
ويل وقت هذا (وشار إليه ف بعد بعبارة "الت  سجيل ا عيني الالحق")، إذا اكن صاحب ال
ستويف رشوط املادتني  تفاق أو املادة  2) و2(1التعيني  من الربوتوول ليكون صاحب  2من 

 سجيل دويل.

ويل ملزتما  (ب) سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی إذا اكن الطرف املتعاقد ا
ويل أن  سجيل ا از لصاحب ال عاقد ملزتم التفاق،  تفاق، أي طرف م ىل  یعني، بناء 

لربوتوول أیضا. وران ملزتمني معا  كون الطرفان املتعاقدان املذ  التفاق، رشیطة أال 

ويل ملزتما  (ج) سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی إذا اكن الطرف املتعاقد ا
ىل ال ويل أن یعني، بناء  سجيل ا از لصاحب ال عاقد لربوتوول،  ربوتوول، أي طرف م
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التفاق أیضا  وران ملزتمني معا  لربوتوول، سواء اكن الطرفان املتعاقدان املذ كون ملزتما 
 ال. أو

ع] )2( رة والتوق س ويل   (أ)  [التقدمي؛  ب ا جيب تقدمي أي تعيني الحق إىل املك
ب الطرف املتعاقد ا ويل أو مك سجيل ا انب صاحب ال متي إليه صاحب من  ي ی

ويل؛ بيد أنه سجيل ا  ال

 [حتذف] "1"
ىل  "2" ً بناء  د أو أكرث من األطراف املتعاقدة معينا إذا اكن طرف وا

متي إليه صاحب  ي ی ب الطرف املتعاقد ا تفاق، فإن التعيني الالحق جيب أن یقدمه مك
ويل؛ سجيل ا  ال
طبقة، فإن ال 7إذا اكنت الفقرة (و "3" تعيني الالحق النامج عن التحویل ) م

ب املنظمة املتعاقدة.  جيب أن یقدمه مك

دة. وإذا قدمه  (ب) ة وا س رة الرمسية ب س ىل  جيب تقدمي التعيني الالحق 
ب ما، فإنه جيب أن یوقعه هذا  ويل، فإنه جيب أن یوقعه. وإذا قدمه مك سجيل ا صاحب ال

ويل سجيل ا ب، ویوقعه صاحب ال ور. وإذا قدمه املك ب املذ ىض ذ املك ً إذا اق  أیضا
 ، يض ذ ويل أیضاً، دون أن یق سجيل ا ب بأن یوقعه صاحب ال ب ما ومسح هذا املك مك

ويل أن یوقع التعيني الالحق. سجيل ا  از لصاحب ال

ت] )3( اة  (أ)  [احملتو ه ما یيل، رشط مرا  جيب أن یتضمن التعيني الالحق أو یبني ف
 )(ب):7الفقرة (

ويل املعين، "1" سجيل ا  رمق ال
ويل وعنوانه، "2" سجيل ا  امس صاحب ال
 الطرف املتعاقد املعني، "3"
لك  "4" لك السلع واخلدمات أو البعض مهنا، إذا اكن التعيني الالحق یتعلق 

لبعض مهنا، ويل املعين، أو  سجيل ا رها يف ال  السلع واخلدمات الوارد ذ
لغ م  "5" ت الرضوریة لسحب م فع، أو التعل ة وطریقة ا لغ الرسوم املدفو

ي یدفع الرسوم أو  ويل، وهویة الطرف ا ب ا ى املك وح  الرسوم املطلوبة من حساب مف
ت،  یصدر التعل
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ور  "6" ب املذ ه املك سمل ف ي  ب ما التعيني الالحق، التارخي ا إذا قدم مك
 هذا التعيني الالحق.

ىل أحاكم  (ب) عاقد أرسل إخطاراً بناء  إذا اكن التعيني الالحق یتعلق بطرف م
دة  ىل استعامل 2(7القا ً عن النية  ال )، فإن هذا التعيني الالحق جيب أن یتضمن أیضاً إ

 العالمة يف أرايض هذا الطرف املتعاقد. ووفقاً ملا یقرره هذا الطرف املتعاقد،

الن  "1" ويل نفسه، وجيب أن یقدم جيب أن یوقع اإل سجيل ا صاحب ال
لتعيني الالحق، رفق  فص  رة رمسية م  ىل اس

ضمناً يف التعيني الالحق. "2" الن م كون اإل  أو جيب أن 

 جيوز أن یتضمن التعيني الالحق أیضاً ما یيل: (ج)

دة  "1" هيا يف القا ت والرتمجة أو الرتجامت املشار إ  )(ب) حسب4(9البيا
كون احلال،  ما 

فذا بعد تدون تعدیل أو شطب ف  "2" ساً بأن یصبح التعيني الالحق  ال
ويل، سجيل ا ويل املعين أو بعد جتدید ال سجيل ا ل  یتعلق 

دة  "3" هيا يف القا ت املشار إ " إذا اكن التعيني الالحق 1)(ز)"5(9البيا
رد ت الب  ىل أن  عاقدة،  لتعيني یتعلق مبنظمة م ُرفَق  فص  رة رمسية م ت يف اس يا

دة  هيا يف القا ت املشار إ  ".2)(ز)"5(9الالحق، والبيا

كون التعيني  (د) ويل إىل طلب أسايس، وجب أن  سجيل ا د ال إذا اس
ت أن ذ الطلب قد  شأ یث ب امل الن موقع من مك تفاق مصحو بإ ىل  الالحق بناء 

سجيل سمل ذ  أدى إىل  ويل قد  ب ا كن املك سجيل ورمقه، ما مل  رخي ذ ال ویبني 
ل. الن من ق  اإل

هيا يف البند   [الرسوم] )4( فع الرسوم احملددة أو املشار إ من  5خيضع التعيني الالحق 
 دول الرسوم.

الفات] )5( اة أحاكم الفقرة (  (أ)  [ا ستويف )، إذا اكن التعيني الالحق ال10مع مرا  
ويل، وكذ  سجيل ا ويل أن یبلغ ذ لصاحب ال ب ا ىل املك الرشوط املطلوبة، وجب 

كون قد قّدم التعيني الالحق. ب   ألي مك
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ب  (ب) انب املك رخي التبليغ عهنا من  الل ثالثة أشهر من  الفة  إذا مل تصحح ا
ىل املك ويل، فإن التعيني الالحق یعترب مرتواكً، و ويل أن یبلغ ذ يف الوقت ذاته ا ب ا

كون قد قدم التعيني الالحق، ورد  ب  ويل وكذ إىل أي مك سجيل ا إىل صاحب ال
لغ الرمس األسايس املشار إليه يف البند  ي دفع الرسوم نصف م دول  1.5لطرف ا من 

 الرسوم.

كن الرشوط ىل الرمغ من أحاكم الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب)، إذا مل  (ج)
د 1)(ب)"3)(ب) أو (ج) أو الفقرة (1احملددة يف الفقرة ( سبة إىل طرف وا ل " مستوفاة 

شمل تعيني هذه  أو أكرث من األطراف املتعاقدة املعينة، فإن التعيني الالحق یعترب أنه ال 
ة لهذه األطراف امل  رد لك الرسوم التمكيلية أو الفردیة املدفو تعاقدة. وإذا األطراف املتعاقدة، و

لهيا يف الفقرة ( كن الرشوط املنصوص  " مستوفاة 1)(ب)"3)(ب) أو (ج) أو الفقرة (1مل 
سبة إىل أي من األطراف املتعاقدة املعينة، وجب تطبيق أحاكم الفقرة الفرعية (ب).  ل

رخي التعيني الالحق] )6( ويل   (أ)  [ سجيل ا ي یقدمه صاحب ال التعيني الالحق ا
ا اة أحاكم م ويل، مع مرا ب ا سلمه من املك رخي  ويل جيب أن حيمل  ب ا رشة إىل املك

 ".1الفقرة الفرعية (ج)"

رخي  (ب) ويل جيب أن حيمل  ب ا ب ما إىل املك ي یقدمه مك التعيني الالحق ا
اة أحاكم الفقرات الفرعية (ج)" ب مع مرا ، ورشط أن ه)" و(د) و(1سلمه من هذا املك

ب  سمل املك الل شهرن من هذا التارخي. وإذا مل ی سمل هذا التعيني  ويل قد  ب ا كون املك
سلمه من  رخي  ، فإن هذا التعيني جيب أن حيمل  الل هذه امله ويل التعيني الالحق  ا

اة أحاكم الفقرات الفرعية (ج)" ويل، مع مرا ب ا  ه)." و(د) و(1انب املك

كن الت  (ج) لرشوط املطلوبة، ومت تصویب ذ إذا مل   ً ا عيني الالحق مستوف
رخي اإلخطار املشار إليه يف الفقرة (  )(أ)،5الل ثالثة أشهر من 

د الرشوط  "1" الفة بأ فإن التعيني الالحق، يف احلا اليت تتعلق فهيا ا
هيا يف الفقرة ( ي حصح "، جيب أن حيمل التارخي1" و(ب)"4" و"3" و"1)(أ)"3املشار إ  ا

الل  ويل، وما مل یصحح  ب ا ب ما إىل املك ه هذا التعيني، ما مل یقدم هذا التعيني مك ف
، فإن التعيني الالحق جيب  هيا يف الفقرة الفرعية (ب)؛ ويف هذه احلا  الشهرن املشار إ

ب؛ ه هذا املك سلمه ف ي   أن حيمل التارخي ا
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هيا يف فإن أیة خمالفة تتعلق   "2" الف الرشوط املشار إ رشوط أخرى 
ىل أحاكم الفقرة 1" و(ب)"4" و"3" و"1)(أ)"3الفقرة ( " ال تؤر يف التارخي املطبق بناء 

كون احلال.  الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) حسب ما 

لتعيني  (د) كون  لرمغ من أحاكم الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، جيوز أن 
ر لتارخي النامج عن الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) إذا تضمن ذ الالحق  خي الحق 

لفقرة ( ساً وفقا   ".2)(ج)"3التعيني ال

لفقرة ( (ه) )، وجب أن حيمل ذ 7إذا جنم التعيني الالحق عن حتویل وفقا 
ه تدون تعيني املنظمة املتعاقدة يف السجل ي ّمت ف ويل. التعيني الالحق التارخي ا  ا

ً يف   (أ)  [التعيني الالحق النامج عن حتویل] )7( عاقدة مدو ظمة م إذا اكن تعيني م
دود ما مت حسبه أو رفضه أو وقف  ويل املعين، يف  سجيل ا از لصاحب ال ويل،  السّجل ا

ورة إىل تعيني ألی ره من ذ التعيني، أن یلمتس حتویل تعيني املنظمة املتعاقدة املذ ة دو أ
تفاق أو الربوتوول أو لكهيام. كون طرفا يف   عضو يف ت املنظمة 

ور يف الفقرة الفرعية (أ) العنارص املشار  (ب) س التحویل املذ جيب أن تُبني يف ال
هيا يف الفقرة (  " مع ما یيل:5" و"3" إىل "1)(أ)"3إ

هنا، "1"  املنظمة املتعاقدة اليت ّمت حتویل تعي
شمل لك السلع  أن "2" عاقدة والنامج عن التحویل  و م التعيني الالحق 

، أو السلع واخلدمات  ورة ف یتعلق بتعيني املنظمة املتعاقدة، إن اكن األمر كذ واخلدمات املذ
شمل إال جزءا من السلع واخلدمات  هنا ال  و املتعاقدة إذا اكن تعي املشمو يف تعيني ت ا

ورة يف  تعيني املنظمة املتعاقدة. املذ

ستويف الرشوط   [التدون واإلخطار] )8( ويل أن التعيني الالحق  ب ا إذا رأى املك
ي  ب الطرف املتعاقد ا ويل وخيطر بذ مك ليه أن یدّونه يف السجل ا املطلوبة، وجب 

ويل يف الوقت ذاته  سجيل ا ب ني يف التعيني الالحق، كام یبلغ ذ لصاحب ال وألي مك
 كون قد قّدم التعيني الالحق.

د   [الرفض] )9( لثاً 18إىل  16تطبق أحاكم القوا  مع ما یلزم من تبدیل. )(
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)10  ([ ي ال یعترب كذ لهيا يف   [التعيني الالحق ا كن الرشوط املنصوص  إذا مل 
ب2الفقرة ( ىل املك ، و ويل أن یبلغ  )(أ) مستوفاة، فإن التعيني الالحق ال یعترب كذ ا

لمرِسل.  ذ 

دة   25القا
س تدون  ال

س] )1( ل ة   (أ)  [تقدمي  س ويل ب ب ا س التدون إىل املك جيب أن یقدم ال
س یتعلق مبا یأيت: ل رة الرمسية إذا اكن هذا  س ىل  دة   وا

سبة إىل لك السلع واخلد "1" ل ويل  سجيل ا ة ال مات أو تغيري يف ملك
سبة إىل لك األطراف املتعاقدة املعيّنة أو البعض مهنا؛ ل  البعض مهنا، و

سبة إىل لك األطراف املتعاقدة  "2" ل اإلنقاص من قامئة السلع واخلدمات 
 املعينة أو البعض مهنا؛

سبة إىل بعض األطراف  "3" ل يل عن لك السلع واخلدمات  الت
 املعينة؛ املتعاقدة

ويل أو تغيري امس "4" سجيل ا ال أو تعدیل  صاحب ال عنوانه أو إد
دة  و والو ال اكن خشصا معنو وا سجيل يف  لطبيعة القانونية لصاحب ال ت املتعلقة  البيا
و اليت مت فهيا تنظمي أوضاع ذ الشخص املعنوي  اإلقلميية، حسب ما ینطبق، يف ت ا

ىل قانوهنا؛  بناء 
سجيل  "5" سبة شطب ال ل لك السلع واخلدمات أو البعض مهنا،  ويل  ا

 إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة.

 تغيري يف امس الويل أو عنوانه. "6"

ب الطرف املتعاقد  (ب) ويل أو مك سجيل ا س صاحُب ال ل جيب أن یقدم 
اة الفقرة الفرعية (ج)، ويل، رشط مرا سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی ىل أنه جيوز تقدمي  ا

د األطراف املتعاقدة مما  ب الطرف املتعاقد أو أ ة عن طریق مك س تدون تغيري يف امللك ال
لفقرة ( ور وفقا  س املذ ل ني يف   ".4)(أ)"2هو م
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س تدون ختٍل أو  (ج) ويل أن یقدم بنفسه ال سجيل ا ال جيوز لصاحب ال
يل أو الشطب مي ي شطب إذا اكن الت ه لالتفاق يف التارخي ا عاقد خيضع تعي س أي طرف م
س. ل ويل  ب ا ه املك  ستمل ف

ليه أن یوقعه. وإذا قدمه  (د) ويل، وجب  سجيل ا س صاحُب ال ل إذا قدم 
ب  ىض املك ويل إذا اق سجيل ا ب، وكذ صاحب ال ب ما، وجب أن یوقعه هذا املك مك

ل . وإذا قدم  ويل ذ سجيل ا ب بأن یوقعه صاحب ال ب ما ومسح هذا املك س مك
س. ل ويل أن یوقع  سجيل ا از لصاحب ال  ، يض ذ  أیضاً دون أن یق

س] )2( ل ت  ىل الفقرة (جيب أن   (أ)  [حمتو س مقّدم بناء  )(أ) 1یتضمن أي ال
إلضافة إىل التدون امللمتس ما یيل ه   :أو یبني ف

ويل املعين، "1" سجيل ا  رمق ال
ال تعلق التعدیل  "2" ويل أو امس الويل، يف  سجيل ا امس صاحب ال

 مس الويل أو عنوانه،
مس والعنوان احملددان وفقاً  "3" ويل،  سجيل ا ة ال ا تغيري يف ملك يف 

ره يف  لشخص الطبيعي أو املعنوي الوارد ذ ت اإلداریة  صاحب ألحاكم التعل س  ل
ويل سجيل ا ويل اجلدید (واملشار إليه ف بعد بعبارة "صاحب ال سجيل ا  اجلدید")، ال

ويل، الطرف املتعاقد أو األطراف  "4" سجيل ا ة ال ا تغيري يف ملك يف 
لهيا  هيا الرشوط املنصوص  سبة إ ل ويل اجلدید  سجيل ا ستويف صاحب ال املتعاقدة اليت 

تفاق أو يف املادة  2) و2(1ادتني يف امل سجيل 1(2من  كون صاحب ال يك  ) من الربوتوول 
ويل،  ا

كن عنوان صاحب  "5" ويل، وإذا مل  سجيل ا ة ال ا تغيري يف ملك يف 
لبند "  ً ويل اجلدید املوحض وفقا سجيل ا د األطراف 3ال " يف أرايض الطرف املتعاقد أو أ

لبند "املتعاقدة احملددة و  د مواطين 4فقاً  ويل اجلدید أنه أ سجيل ا "، وما مل یوحض صاحب ال
ويل اجلدید  سجيل ا شأة صاحب ال عاقدة، عنوان م ظمة م عاقدة أو دو عضو يف م دو م
ستويف  د األطراف املتعاقدة اليت  ه يف أرايض الطرف املتعاقد أو يف أرايض أ أو حمل إقام

هيا الرشوط سبة إ ويل، ل سجيل ا كون صاحب ال يك   املطلوبة 
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لك السلع واخلدمات  "6" ويل ال یتعلق  سجيل ا ة ال ا تغيري يف ملك يف 
شملها تغيري  ولك األطراف املتعاقدة املعينة، السلع واخلدمات واألطراف املتعاقدة املعينة اليت 

ة،  امللك
فع أو التع "7" ة وطریقة ا لغ الرسوم املدفو لغ الرسوم م ت لسحب م ل

ي دفع الرسوم أو  ويل، وهویة الطرف ا ب ا ى املك وح  املطلوبة من حساب مف
ت. أصدر  التعل

ويل أیضاً  (ب) سجيل ا س تدون أي تغيري لصاحب ال جيوز أن یتضمن ال
 یأيت: ما

د مواطنهيا،  "1" ويل اجلدید أ سجيل ا كون صاحب ال و اليت  بيان ا
 ذا اكن خشصاً طبيعياً؛إ

لشخص املعنوي إذا اكن صاحب  "2" لوضع القانوين  ت تتعلق  بيا
دة اإلقلميية الواقعة  لو و وعند الرضورة  ً، وكذ  ويل اجلدید خشصاً معنو سجيل ا ال

شئ الشخص املعنوي وفقاً لقانوهنا. و واليت أ ل أرايض هذه ا  دا

ل جيوز أن حيتوي ال (ج) س بتدوینه ق ىل ال س تدون تعدیل أو شطب أیضا 
ويل املعين أو بعد ذ  سجيل ا ل تدون تعدیل أو شطب آخر أو تعيني الحق ف یتعلق 

ويل. سجيل ا  أو بعد جتدید ال

س تدون اإلنقاص السلَع واخلدمات املنتقصة فقط حتت  (د) جيب أن جيمع ال
و ويل، أو أن یبّني أرقام أصناف التصنيف ا سجيل ا ة يف ال ّ لسلع واخلدمات املب يل 

دة أو أكرث  ال اكن اإلنقاص یؤر يف مجيع السلع واخلدمات مضن وا األصناف اليت ُحتذف يف 
 من ت األصناف.

ول] )3( ري املق س  ل سبة  [ ل ويل  سجيل ا ة ال ال جيوز تدون أي تغيري يف ملك
عاقد م  عني، إذا اكن هذا الطرف املتعاقدإىل طرف م

كن الطرف املتعاقد املشار إليه  "1" لربوتوول، ومل  س  التفاق ول ملزتماً 
هيا 4)(أ)"2يف الفقرة ( كن أي طرف من األطراف املتعاقدة املشار إ التفاق، أو مل  " ملزتماً 

التفاق؛ ورة ملزتماً  ىل الفقرة املذ  بناء 
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ل "2"  ً كن الطرف املتعاقد املشار أو ملزتما التفاق، ومل  س  ربوتوول ول
كن أي طرف من األطراف املتعاقدة املشار 4)(أ)"2إليه يف الفقرة ( لربوتوول، أو مل  " ملزتماً 

لربوتوول. ورة ملزتماً  ىل الفقرة املذ هيا بناء   إ

ولية اجلدد] )4( سجيالت ا س ت  [تعدد أحصاب ال دون أي تغيري يف إذا أشار ال
دید، فإن هذا التغيري ال جيوز  سجيل دويل  ويل إىل أكرث من صاحب  سجيل ا ة ال ملك
سجيالت  د أو أكرث من أحصاب ال كن وا عاقد معني إذا مل  سبة إىل طرف م ل تدوینه 
سبة إىل هذا  ل سجيل دويل  كون صاحب  يك  ستويف الرشوط املطلوبة  ولية اجلدد  ا

 ف املتعاقد.الطر 

دة   26القا
دة  ىل القا سات التدون بناء  الفات يف ال  25ا

الف لألصول] )1( س ا ل ىلإذا اكن   [ س املقدم بناء  دة  ل )(أ) ال 1(25القا
ويل،  سجيل ا ويل أن یبلغ ذ لصاحب ال ب ا ىل املك ستويف الرشوط املطلوبة، وجب 

كون ب  اة أحاكم الفقرة ( وكذ ألي مك س، مع مرا ل وألغراض هذه  ).3قد قدم 
ويل أن یفحص  ب ا ىل املك س یتعلق بتدون إنقاص، وجب  ل ال اكن  دة، يف  القا

ويل املعين. سجيل ا ورة يف ال ة يف اإلنقاص مذ  فقط إن اكنت أرقام األصناف املب

الفة] )2( ة لتصحيح ا رخي جي  [امله املمنو الل ثالثة أشهر من  الفة  وز تصحيح ا
رخي اإلبالغ  الل ثالثة أشهر من  الفة  ويل. وإذا مل تصحح ا ب ا انب املك التبليغ عهنا من 
ويل أن یبلغ ذ  ب ا ىل املك س یعترب مرتواكً، و ل ويل، فإن  ب ا انب املك عهنا من 

ويل، ويف الوقت ذات سجيل ا كون قد قدم لصاحب ال ب  دة ه ألي مك ىل القا سا بناء  ال
لغ یعادل )1(25 ي سدد هذه الرسوم، بعد خصم م لطرف ا ة  ، ورّد لك الرسوم املدفو

هيا يف البند  لغ الرسوم املشار إ دول الرسوم. 7نصف م  من 

)3( [ ي ال یعترب كذ س ا ل دة   [ كن رشوط القا  )(ب) أو (ج)1(25إذا مل 
لمرِسل. ويل أن یبلغ ذ  ب ا ىل املك ، و س ال یعترب كذ ل  مستوفاة، فإن 
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دة   27القا
دة  تدون واإلخطارال  لقا  ؛ 25ف یتعلق 

ة أو إنقاص ىل تغيري يف امللك ر  الن عن أنه ال یرتتب أي أ  اإل
ىل   (أ)  تدون واإلخطار]ال [ )1( ويل  ب ا أي تعدیل ت أو الفور البيایدّون املك

دة  س املشار إليه يف القا ل كون  ويل، رشط أن  )(أ) 1(25أو شطب يف السجل ا
كون  ً لألصول، ویبلغ ذ ملاكتب األطراف املتعاقدة املعيّنة اليت  تأثري يف  لتدونمطابقا

ا تدون أي شط ب، كام یبلغ أراضهيا، أو یبلغ ذ ملاكتب لك األطراف املتعاقدة املعينة يف 
س السابق  ل كون قد قدم  ب  ويل وألي مك سجيل ا ذ يف الوقت ذاته لصاحب ال
ويل أن یبلغ أیضا صاحب  ب ا ىل املك ة، وجب  ره. وإذا تعلق التدون بتغيري يف امللك ذ
ة وصاحب اجلزء املتنازل عنه أو املنقول بطری ال تغيري اكمل يف امللك سجيل السابق يف  قة ال

ويل  سجيل ا ة. وإذا قدم صاحب ال ال تغيري جزيئ يف امللك ويل يف  سجيل ا أخرى من ال
الل فرتة السنوات امخلس  س تدون أي شطب  شأ ال ب امل الف مك ب  أو أي مك

هيا يف املادة  تفاق واملادة 3(6املشار إ ويل 3(6) من  ب ا ىل املك ) من الربوتوول، وجب 
شأ.أن یبلغ ذ ب امل   أیضاً ملك

ت أو التعدیل أو  (ب) ب تدّون البيا ه املك سمل ف ي ی الشطب يف التارخي ا
س  ل رخي الحق إذا ُقدم  ستويف الرشوط املطبقة. وكن، جيوز تدوینه يف  سا  ويل ال ا

دة   )(ج).2(25وفقا ألحاكم القا

ال تدون مواص اإلجراءات  ة (ب)،الفرعي ةىل الرمغ من أحاكم الفقر  (ج) يف 
دة  نياً 5مبوجب القا ويل )( رخي، یُدون التعدیل أو الشطب يف السجل ا انقضاء  اعتبارا من 

دة  لهيا يف القا ية املنصوص  رخي الحق إذا ُقدم )، 2(26امله الزم وكن، جيوز تدوینه يف 
دة  س وفقا ألحاكم القا  )(ج).2(25ل

ويل] نتدو [ )2( سجيل ا ة تغيري  (أ)  تغيري جزيئ لصاحب ال سجيل ا يف امللك ل
ويل عن جزء من السلع واخلدمات فقط أو عن بعض األطراف املتعاقدة املعينة فقط، جيب  ا

كون قد  یدّونأن  ي  ويل ا سجيل ا ويل حتت رمق ال ه. رييف السجل ا  جزء م

ياجلزء  ذف ویتعني (ب) ة لتغيري ناتدوی  شهد ا ويل  يف امللك سجيل ا  منال
ويل  سجيل ا فصل دويل سجيل يف تدوینه ویتعني املعينال  .م
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 [حتذف] )3(

ة] )4( ىل تغيري يف امللك ر  الن عن أنه ال یرتتب أي أ ب أي   (أ)  [اإل جيوز ملك
ة یتعلق هبذا الطرف  ويل بتغيري يف امللك ب ا عاقد معني خيطره املك املتعاقد أن یعلن طرف م

ىل  ور. ویرتتب  ر يف أرايض الطرف املتعاقد املذ كون  أي أ ة ال  أن هذا التغيري يف امللك
مس صاحب  ويل املعين یظل  سجيل ا ور أن ال سبة إىل الطرف املتعاقد املذ ل الن  هذا اإل

ويل السابق. سجيل ا  ال

الن املشار إليه يف  (ب)  الفقرة الفرعية (أ) ما یأيت:جيب أن یبني يف اإل

ة، "1" ىل تغيري امللك ر یرتتب  ة ألي أ  األسباب الناف
 األحاكم األساسية املعنية من القانون، "2"
ه. "3" الن أو الطعن ف ادة حفص هذا اإل  إماكنية إ

ل انقضاء  (ج) ويل ق ب ا الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) إىل املك ُرسل اإل
بشه 18 رخي إرسال اإلخطار املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) إىل املك  املعين. را من 

لفقرة الفرعية  (د) الن جيرى وفقا  ويل لك إ ويل يف السجل ا ب ا یدّون املك
ويل  سجيل ا ور من ال الن املذ كون احلال، اجلزء موضع اإل (ج) كام یدّون، حسب ما 

فصل، وخيطر سجيل دويل م ة (صاحب  ك س تدون تغيري يف امللك ي قدم ال بذ الطرف ا
ويل اجلدید. سجيل ا ب)، وكذ صاحب ال ويل أو املك سجيل ا  ال

ب  (ه) لمك لفقرة الفرعية (ج)  الن أجري وفقا  یبلغ لك قرار هنايئ یتعلق بإ
كو ويل حسب ما  ويل ویعدل السجل ا ي یدّونه يف السجل ا ويل ا ن احلال وخيطر ا

ب)،  ويل أو املك سجيل ا ة (صاحب ال س تدون تغيري يف امللك ي قدم ال بذ الطرف ا
ويل اجلدید. سجيل ا  وكذ صاحب ال

ىل اإلنقاص] )5( ر  الن عن أنه ال یرتتب أي أ عاقد   (أ)  [اإل ب طرف م جيوز ملك
ويل بإنقاص من قامئة السلع و  ب ا اخلدمات ميس ذ الطرف املتعاقد أن معني أخطره املك

ىل هذا  ور. ویرتتب  ر يف أرايض الطرف املتعاقد املذ كون  أي أ یعلن أن هذا اإلنقاص ال 
ىل السلع واخلدمات اليت  ور أن اإلنقاص ال ینطبق  سبة إىل الطرف املتعاقد املذ ل الن  اإل

الن.  ميسها اإل
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الن املشار (ب)  إليه يف الفقرة الفرعية (أ) ما یأيت: جيب أن یبّني يف اإل

ىل اإلنقاص،  "1" ر یرتتب  ة ألي أ  األسباب الناف
الن ميس لك السلع واخلدمات اليت یتعلق هبا اإلنقاص،  "2" كن اإل إذا مل 

الن، الن أو السلع واخلدمات اليت ال ميسها اإل  السلع واخلدمات اليت ميسها اإل
 ة من القانون، األحاكم األساسية املعني "3"
ه. "4" الن أو الطعن ف ادة حفص هذا اإل  إماكنية إ

ل انقضاء  (ج) ويل ق ب ا الن املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) إىل املك ُرسل اإل
ب 18 رخي إرسال اإلخطار املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) إىل املك  املعين. شهرا من 

ويل يف ا (د) ب ا لفقرة الفرعية یدّون املك الن جيرى وفقا  ويل أي إ لسجل ا
ويل أو سجيل ا متس تدون اإلنقاص (صاحب ال ي ا ب). (ج) وخيطر بذ الطرف ا  املك

ب  (ه) لمك لفقرة الفرعية (ج)  الن أجري وفقا  یبلغ لك قرار هنايئ یتعلق بإ
ي قد ويل وخيطر بذ الطرف ا ي یدّونه يف السجل ا ويل ا س تدون اإلنقاص ا م ال

ب). ويل أو املك سجيل ا  (صاحب ال

دة نياً 27 القا )( 
 سجيل دويل تقسمي

سجيل دويل] )1( س تقسمي  س یقّدم أن یتعني(أ)   [ال سجيل  صاحب ال ال
ويل عاقد ل  ا سبة إىل طرف م ل سجيل دويل ف یتعلق ببعض السلع واخلدمات فقط  تقسمي 
ستعامل امل  إىل معني ويل  ب ا رةك ُب  املناسبة،الرمسية  س  ،ذ الطرف املتعاقد مك
رتيئ  فور ب ذأن  ستويف  التقسميأن  املك ي یلمتس تدوینه   قانونه يف الواردة املتطلباتا

 .لرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ  املنطبق،

س یبّني  أن یتعني (ب)  :یيل ما ل

ب املتعاقد الطرف "1" ي لمك س، میقد ا  ل
ب امس "2" ي املك س، یقدم ا  ل
ويل، رمق "3" سجيل ا  ال
سجيل صاحب امس "4" ويل ال  ،ا
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يف األصناف املناسبة من  عةً السلع واخلدمات اليت سُتفصل، مجم  أسامء "5"
لسلع واخلدمات ويل   ،التصنيف ا

طاع الرمس املسدد وطریقة   قمية "6" ت الق بلغ املطلوب امل سدیده، أو تعل
ي  ويل، وحتدید هویة الطرف ا ب ا ى املك وح  سدید أو جيمن حساب مف صدر یرى ال

ت.  التعل
س یوقّع أن یتعني (ج) ُب  ل ب  املك ال اكن املك س، ويف  ل ي یقّدم  ا

ويل أیضا. سجيل ا ، جيب أن یوقعه صاحب ال يض ذ  یق

س ألي جيوز د)( ىل هذه الفقرة  ٌمقّدم ال ان شفعأو  یتضمن أنبناء   رسل ب
دة وفقا نياً  18لقا دة أو )( لثاً 18 القا ورة واخلدمات لسلع )( س يف املذ  .ل

ويل  تقسميأن خيضع  یتعني  [الرمس] )2( سجيل ا سدیدال الرمس احملدد يف  ل
دول الرسوم. 7.7البند   من 

الف لألصول] )3( س ا ل س   [ ل ستوف  املطبقة،  املتطلبات(أ) إذا مل 
ويل أن  یتعني ب ا الفة ويف الوقت  یدعوىل املك س إىل استدراك ا ل ي قّدم  ب ا املك
ويل. أنذاته  سجيل ا  یبلغ صاحب ال

بستدرك  وإذا مل  (ب) الل  املك الفة  لفقرة رخي منأشهر  ثالثةا عوة طبقا   ا
س مرتواك  یتعنيالفرعية (أ)،  ل ويل  ویتعنياعتبار  ب ا ب إخطارىل املك ي املك  ا

س قّدم ، ل ويل  إبالغ یتعني ذاتهيف الوقت و بذ سجيل ا أي رمس  وردّ صاحب ال
ىل الفقرة ( ساوي نصف 2مسدد بناء  لغ   .الرمس ذ)، بعد خصم م

ستويف  يف(أ)   ]واإلخطارن [التدو )4( س  ل  املطبقة، املتطلباتال اكن 
بىل  یتعني ويل املك شاء التقسمي، تدون ا ويل،  سجيل وإ دويل جزيئ يف السجل ا

ب وإخطار ي املك س قّدم ا ، ل سجيل صاحب إبالغ ذاتهويف الوقت  بذ ويل ال  .ا

سجيل تقسميتدون  یتعني (ب) ويل ا ال ب ا ه املك سمل ف ي  لتارخي ا ويل 
س ي لتارخي أو ،ل ه اسُتدرت ا الفة ف هيا املشار ا  .ینطبق ما حسب)، 3( الفقرة يف إ
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س  )5( ل ي[ ساً  یعترب ال ا ً  یعتربال   ]ال سا س أي ال سجيل  لتقسمي ال
عاقد معني إذا مل مي سبة إىل طرف م ل سبةمل یعد معينا  أو معيناكن دويل   أصناف إىل ل

ويل التصنيف ورة واخلدمات لسلع ا س يف املذ  .ل

الن[ )6( سات یقّدم لن املتعاقد الطرف بأن اإل ب الطرف  جيوز  تقسمي]ال  ال ملك
ىل  ي ال ینّص قانونه  المة  تقسمياملتعاقد ا سجيل   رخيط أن المة سجيالت أوطلبات 

ر ه الطرف املتعاقد  العام، املد ي یصبح ف دة أو التارخي ا رخي نفاذ هذه القا ل   ملزتماق
س املشار إليه يف الفقرة ( الربوتوول، أو التفاق ل ويل  ب ا ). 1بأنه لن یقّدم إىل املك

الن يف أي وقت.  وجيوز حسب هذا اإل

دة  لثاً 27القا )( 
ولية سجيالت ا  دمج ال

ولية النامجة عن  دمج[ )1( سجيالت ا ةتغيري جزيئ يف  تدونال ال  يف  ]امللك
سجيالت  سجيلني أو أكرث من ال صاحب  اكن الشخص الطبيعي أو املعنوي نفسه مدّو 

ة،  ولية النامجة عن تغيري جزيئ يف امللك س یقدمه  یتعنيا ىل ال سجيالت بناء  دمج هذه ال
ارشة سجيل  هذا الشخص، م متي إليه صاحب ال ي ی ب الطرف املتعاقد ا أو عن طریق مك

ويل.  س تقدمي ویتعنيا رة الرمسية  إىل ل س ستعامل  ويل  ب ا . ویتعني املعنيةاملك
ويل  ب ا مج یدّون أنىل املك أو األطراف املتعاقدة  الطرفأن خيطر بذ ماكتب و  ا
ي املعينة اليت ميسها التغي ب ا ويل ولمك سجيل ا ري وأن یبلغه يف الوقت ذاته لصاحب ال

د.  قدمه إن و

ولية النامجة عن تدون  دمج[ )2( سجيالت ا  یتعني(أ)   ]دويل سجيل تقسميال
سجيل يف تقسمي عن مج دويل سجيل دمج ويل ال ي ا س ىل بناء عنه انقسم ا  من ال

سجيل صاحب ويل یُ  ال بطریق  عن قدما ي املك س قدم ا ) 1( الفقرة يف إليه املشار ل
دة نياً 27 من القا كون نفس الشخص الطبيعي  ،)( سجيل صاحب هو املعنوي أورشیطة أن   ال

ويل املدوّ  ب املعين أن ا رتيئ املك اله ورشیطة أن  ن أ وليني املذور سجيلني ا ن يف ال
ستويف  س  طلباتل . ویتعني تقدمي لرسوم املتعلقة املتطلباتمبا يف ذ  نطبق،امل  قانونه م

ويل  ب ا ىل املك رة الرمسية املعنية. ویتعني  س ستعامل  ويل  ب ا س إىل املك  أنل
مج یدّون ب بذ خيطر وأن ا ي املك س قدم ا  صاحب ذاته الوقت يف وخيطر ل

سجيل ويل. ال  ا
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ىل (ب) جيوز ملك  ي ال ینّص قانونه  عالمة ال تسجيال دمجب الطرف املتعاقد ا
ر العام،  لأن خيطر املد ه الطرف املتعاقد  ق ي یصبح ف دة أو التارخي ا رخي نفاذ هذه القا

س املشار إليه يف الفقرة  ل ويل  ب ا التفاق أو الربوتوول، بأنه لن یقّدم إىل املك ملزتما 
الن يف أي وقت.)أالفرعية (  . وجيوز حسب هذا اإل

 

دة   28القا
ويل  التصویبات يف السجل ا

ىل طلب صاحب   [التصویب] )1( ويل من تلقاء نفسه أو بناء  ب ا إذا رأى املك
سجيل دويل،  ىل خطأ یتعلق ب ويل حيتوي  ب ما أن السجل ا ويل أو مك سجيل ا ال

ليه أن یعدل السجل بتصویب اخلطأ.  وجب 

ويل وماكتب   [اإلخطار] )2( سجيل ا ويل أن خيطر بذ صاحب ال ب ا ىل املك
كن  ال مل  ر فهيا، يف الوقت ذاته. ويف  لتصویب أ كون  األطراف املتعاقدة املعينة اليت 
ىل  ه،  ر ف لتصویب أ كون  عاقد معّني  ب طرف م متس التصویب هو مك ي ا ب ا املك

ويل أن یبلغ ب ا ب. املك  بذ هذا املك

ب مشار إليه يف الفقرة (  [الرفض بعد التصویب] )3( لك مك ) أن یعلن يف 2حيق 
ويل املصوب  سجيل ا ل ح امحلایة  ويل أنه ال ميكن م ب ا ه إىل املك رفض مؤقت مو إخطار 

حها. وتطبق أحاكم املادة  تفاق أو أحاكم املادة  5أو مل یعد من املمكن م ن الربوتوول م 5من 
د  لثاً 18إىل  16وأحاكم القوا ة إلرسال اإلخطار  )( لامً بأن امله املتا مع ما یلزم من تبدیل، 

ب لتصویب إىل املك رخي إرسال اإلخطار  ور حتسب ابتداء من   املعين. املذ

ب 1لرمغ من الفقرة (  [ التصویب] )4( )، ال جيوز تصویب خطأ یعزى إىل مك
ويل ومن  ب ا سمل املك ويل إال إذا  سجيل ا شأن تصویبه أن یؤر يف احلقوق املسمتدة من ال

ويل واملطلوب  رش البيان املدّون يف السجل ا رخي  سعة أشهر من  الل  لتصویب  سا  ال
 تصویبه.
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 الفصل السادسس
دیدات  الت

دة   29القا
نقضاء مدة امحلایة ري الرمسية   اإلخطارات 

نقضاء مدة امحلایة املشار إليه يف املادة ال مي  ري الرمسي  سمل اإلخطار  دم  ) من 4(7ثل 
دة 3(7تفاق واملادة  هيا يف القا اة أي  مشار إ ذراً لعدم مرا  .30) من الربوتوول 

دة   30القا
دید  تفاصيل الت

سدید الرسوم الت  (أ)  [الرسوم] )1( ويل بعد  سجيل ا ر يف التارخي جيدد ال الية ا
ىل األكرث: ويل  سجيل ا ه ال ي جيب أن جيدد ف  ا

 الرمس األسايس، "1"
 الرمس اإلضايف عند الرضورة، "2"
كون احلال عن لك طرف  "3" الرمس التمكييل أو الرمس الفردي حسب ما 
عاقد معني مل ی دة  رفضبيان عنه أي  دّونم لثاً 18مبوجب القا لك السلع ، أو إبطال )(
ويل يف السجل ،واخلدمات املعنية هيا يف البند  ،ا دول  6كام يه حمددة أو مشار إ من 

ه  ي جيب أن جيدد ف الل ستة أشهر من التارخي ا فع  الرسوم. بيد أنه جيوز إجراء هذا ا
ويل، رشط أن یدفع يف الوقت ذاته الرمس اإلضايف احملدد يف سجيل ا دول 5-6 البند ال  من 

 الرسوم.

رخي جتدید  (ب) ل  ويل ق ب ا سلمه املك دید ی سدید ألغراض الت لك 
ل هذا التارخي  سلمه ق ويل بأكرث من ثالثة أشهر یعترب كام لو اكن قد مت  سجيل ا ال

 أشهر. بثالثة

ة] )2( ات إضاف سجيل   (أ)  [إیضا ويل يف جتدید ال سجيل ا رغب صاحب ال إذا مل 
سب ل ويل  عاقد معني مل یا دة  رفضبيان عنه أي  دّونة إىل طرف م لثاً 18مبوجب القا )( ،

كون  ،لك السلع واخلدمات املعنية سدید الرسوم املطلوبة جيب أن  ويل، فإن  يف السجل ا
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الن ً بإ سجيل مصحو د أنه جيب أال ی من صاحب ال ويل يف  دّونیف سجيل ا جتدید ال
سبة إ ل ويل   ىل هذا الطرف املتعاقد.السجل ا

سبة إىل  (ب) ل ويل  سجيل ا ويل يف جتدید ال سجيل ا إذا رغب صاحب ال
ىل الرمغ من  عاقد معني،  دة رفض بيان  تدونطرف م لثاً 18مبوجب القا يف السجل  )(

سدید الرسوم املطلوبة، مبا  لك السلع واخلدمات املعنية، فإن  ويل لهذا الطرف املتعاقد  يف ا
سبة إىل هذا الطرف  ل كون احلال  ذ الرمس التمكييل أو الرمس الفردي حسب ما 

الن ً بإ كون مصحو سجيل املتعاقد، جيب أن  د أنه جيب أن ی من صاحب ال  دّونیف
سبة إىل هذا الطرف املتعاقد. ل ويل  ويل يف السجل ا سجيل ا  جتدید ال

سب ُجيددال  (ج) ل ويل  سجيل ا كون قد دون عنه ال عاقد معّني  ة إىل طرف م
دة  ىل أحاكم القا شمل لك السلع واخلدمات بناء  ىل 2(19إبطال  )، أو دون عنه ختل بناء 

دة  لسلع  دد)(أ). وال ُجي 1(27أحاكم القا عاقد معني  سبة إىل أي طرف م ل ويل  سجيل ا ال
كون قد دون عهنا إبطال آل ويل يف هذا الطرف املتعاقد بناء واخلدمات اليت  سجيل ا ر ال

دة  دة 2(19ىل أحاكم القا ىل أحاكم القا  )(أ).1(27)، أو دون عهنا إنقاص بناء 

دة  (د) ال تدون بيان مبوجب القا لثاً 18يف  ) يف السجل 4" أو(2)"2()(
ويل، ال ُجيّدد سبة إىل  ا ل ويل  سجيل ا لسلع واخلدمات اليت ال  عّني املتعاقد امل طرف الال

سدید الرسوم املطلوبة مصحو  كن  سجيل رد يف ذ البيان، ما مل  الن من صاحب ال بإ
ويل  سجيل ا د أنه جيب جتدید ال  لت السلع واخلدمات أیضا.یف

ي ال ُجي  (ه) ويل ا سجيل ا  لسلع واخلدمات مبوجب الفقرة الفرعية (د) ددال
تفاق أو املادة2(7 فهوم املادةمل  تعدیالً  املعينة ال یعترب  ) من الربوتوول.2(7 ) من 

ي ال ُجي و  ويل ا سجيل ا سبة إىل لك األطراف املتعاقدة املعينة ال یعترب تعدیًال ال ل دد 
تفاق أو املادة2(7 حسب مفهوم املادة  ) من الربوتوول.2(7 ) من 

لغ الرسوم املطلوبة إذا اكن م   (أ)  [الرسوم الناقصة] )3( سلمة أقل من م لغ الرسوم امل
ويل، ويف  سجيل ا ىل الفور لصاحب ال ويل أن یبلغ ذ  ب ا ىل املك دید، وجب  لت

 سدیده. الوقت ذاته لوي احملمتل. وجيب أن حيدد يف اإلبالغ املَبلغ املتبقي الواجب

سلمة أقل من املبلغ  (ب) لغ الرسوم امل ىل أحاكم الفقرة إذا اكن م املطلوب بناء 
هيا يف الفقرة (1( ويل 1) بعد انقضاء  األشهر الستة املشار إ ب ا ىل املك )(أ)، وجب 
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سلمه  ي  ويل ولوي احملمتل، ورّد املبلغ ا سجيل ا دید، ویبلغ ذ لصاحب ال أال یدّون الت
اة أحاكم الفقرة  ي سدد الرسوم، مع مرا  (ج). الفرعيةمن الطرف ا

الل األشهر الثالثة  (ج) إذا ُأرسل اإلبالغ املشار إليه يف الفقرة الفرعية (أ) 
هيا يف الفقرة ( سمل 1السابقة النقضاء  األشهر الستة املشار إ لغ الرسوم امل )(أ)، وإذا اكن م

ىل الفقرة ( ىل  %70ع ذ )، ویعادل م1عند انقضاء هذه امله أقل من املبلغ املطلوب بناء 
دة  ويل أن یترصف وفقاً ألحاكم القا ب ا ىل املك ). 3) و(1(31األقل من هذا املبلغ، وجب 

ىل  ور، وجب  رخي اإلبالغ املذ الل ثالثة أشهر من  اكمل  سدد املبلغ املطلوب  وإذا مل 
ويل ولويل ا سجيل ا دید، ویبلغ ذ لصاحب ال ويل أن یلغي الت ب ا حملمتل ولماكتب املك

ي سدد الرسوم. سلمه إىل الطرف ا ي  رّد املبلغ ا دید، و  اليت اكن قد بلّغها الت

دید] )4( سدد عهنا رسوم الت لك جتدید عن فرتة   [الفرتة اليت  سدد الرسوم املطلوبة 
ويل، يف قامئة األطراف املتعاقدة املعينة، األطراف سجيل ا  عرش سنوات، سواء تضمن ال

لربوتوول  هنا  دها، أو األطراف املتعاقدة اليت خيضع تعي هنا لالتفاق و املتعاقدة اليت خيضع تعي
هنا لالتفاق واألطراف املتعاقدة اليت خيضع  دها، أو  من األطراف املتعاقدة اليت خيضع تعي و

تفاق، ىل  ات اليت جترى بناء  سبة إىل املدفو ل لربوتوول. و هنا  فع عن عرش  تعي فإن ا
 سنوات یعترب قسطاً عن فرتة عرش سنوات.

دة   31القا
دید؛  تدون الت

 اإلخطارات والشهادات
رخي نفاذه] )1( دید و ي   [تدون الت ويل يف التارخي ا دید يف السجل ا یدّون الت

الل امله املشار  ه، حىت إذا دفعت الرسوم املطلوبة  هيا يف اكن من الواجب أن جيرى ف إ
تفاق ويف املادة 5(7املادة   ) من الربوتوول.4(7) من 

ا التعيني الالحق] )2( دید يف  رخي الت سبة إىل  [ ل دید هو ذاته  رخي نفاذ الت
ه هذه  ي دّونت ف ويل، بغض النظر عن التارخي ا سجيل ا ات املتضمنة يف ال لك التعي

ويل. ات يف السجل ا  التعي

ويل ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة   [اإلخطارات والشهادات] )3( ب ا خيطر املك
ويل. سجيل ا دید، ورسل شهادة إىل صاحب ال لت  واملعنية 
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دید] )4( دم الت ا  ىل   (أ)  [اإلخطار يف  سجيل دويل، وجب  إذا مل جيدد أي 
ويل أن یبلغ ذ ب ا سجيل، والويل،  املك د، و لصاحب ال ملاكتب لك األطراف إن و

ويل. سجيل ا  املتعاقدة املعينة يف هذا ال

ىل  (ب) عاقد معني، وجب  سبة إىل طرف م ل سجيل دويل  إذا مل جيدد أي 
ويل أن یبلغ ذ  ب ا د، و املك سجيل، والويل، إن و ب هذا الطرف لصاحب ال ملك

 املتعاقد.

 الفصل السابعع
ت دة البيا  اجلریدة وقا

دة   32القا
 اجلریدة

ولية] )1( سجيالت ا شأن ال ويل يف اجلریدة   (أ)  [معلومات  ب ا رش املك ی
ت املعنية واملتعلقة مبا یأيت:  البيا

دة  "1" ىل أحاكم القا ولية اليت جترى بناء  سجيالت ا  ؛14ال
دة  "2" ىل أحاكم القا  )؛1(16املعلومات املبلغة بناء 
دة  االت الرفض "3" ىل أحاكم القا )، مع بيان 4(17املؤقت املدّونة بناء 

لك السلع واخلدمات أو ببعضها فقط وكن دون بيان السلع واخلدمات  إن اكن الرفض یتعلق 
دتني  ىل أحاكم القا ت واملعلومات املدّونة بناء  رش أسباب الرفض، والبيا املعنية ودون 

نياً 18 لثاً 18) و2()(  )؛5()(
دة ا "4" ىل أحاكم القا دیدات املدّونة بناء   )؛1(31لت
دة  "5" ىل أحاكم القا ات الالحقة املدّونة بناء   )؛8(24التعي
ىل أحاكم  "6" ولية بناء  سجيالت ا ىل ال ر املرتتبة  اسمترار اآل

دة  ؛39 القا
دة  التدوینات "7" ىل أحاكم القا  ؛27بناء 
دة االت الشطب اليت أجریت بن "8" ىل أحاكم القا ) أو املدّونة 2(22اء 

دة  ىل أحاكم القا دة 1(27بناء   )(د)؛3(34) أو القا



ذیة 134  الالحئة التنف
 
 

 

نياً "8" ىل الاملدوّ  التقسمي )( دة ن بناء  نياً 27قا مج املدوّ 4()( ن بناء ) وا
دة لثاً 27 ىل القا  ؛)(

دة  "9" ىل أحاكم القا  ؛28التصویبات اليت أجریت بناء 
دة االت ا "10" ىل أحاكم القا  )؛2(19إلبطال املدّونة بناء 
د  "11" ىل أحاكم القوا نياً 20و 20املعلومات املدّونة بناء   21و )(

نياً 21و  )؛3(40) و4(27و 23)(أ) و2(22و )(
ولية اليت "12" سجيالت ا  ؛مل جتدد ال

طر هبا  "13" سجيل وا االت التدون اخلاصة بتعيني ويل صاحب ال
دة بنا ىل القا سجيل أو 2(3ء  س صاحب ال ىل ال االت الشطب اليت تمت بناء  )(ب) و

دة   )(أ).6(3وي مبوجب القا

ويل. وإذا أصدر  (ب) رد يف الطلب ا ة عن العالمة كام  س رش الصورة املست ت
دة  الن املشار إليه يف القا رش.6)(أ)"4(9املودع اإل  "، وجب بيان ذ يف ال

دة إذ (ج) ىل أحاكم القا أللوان بناء  ة عن العالمة  س ا قدمت صورة مست
ألسود 7" أو "5)(أ)"4(9 ة عن العالمة  س ىل صورة مست "، وجب أن حتتوي اجلریدة 

أللوان. ة  س  واألبيض وكذ صورة مست

ت األطراف املتعاقدة] )2( ال شأن بعض املتطلبات اخلاصة وإ رش   [معلومات  ی
ب  ويل يف اجلریدة ما یيل:املك  ا

ىل أحاكم  "1" دلك إخطار جيرى بناء  نياً 20أو  7 القوا نياً 27 أو) 6()( )()6 (
لثاً 27 أو دة و  )6(40)(ب) أو 2()( ىل أحاكم القا الن جيرى بناء   )ه()(د) أو 5(17لك إ

ىل أحاكم املادة  "2" الن یصدر بناء  )(ب) 2(5)(ب) أو املادة 2(5لك إ
 ، امجل األوىل، من الربوتوول؛و(ج)

ىل أحاكم املادة  "3" الن یصدر بناء   ) من الربوتوول؛7(8لك إ
دة  "4" ىل أحاكم القا  )(أ)؛3( )(ب) أو2(34لك إخطار جيرى بناء 
الل  "5" لجمهور  ا فهيا  و ويل مف ب ا كون املك م اليت ال  أل قامئة 

 لها.السنة التقوميية اجلاریة والتالية 
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شورات  )3( ويل امل ب ا لهيا يف الفقرتني (ینجز املك ىل املوقع 2() و1املنصوص   (
ة الفكریة. لملك لمنظمة العاملية   اإلكرتوين 

دة   33القا
كرتونية ت اإل دة البيا  قا

ت] )1( دة البيا ت قا شورة يف   [حمتو ويل وامل ت املدّونة يف السجل ا تدرج البيا
دة  اجلریدة ىل أحاكم القا كرتونية. 32بناء  ت إ دة بيا  يف قا

د البحث] )2( ات الالحقة ق ولية والتعي شأن الطلبات ا ت  إذا مل یدّون أي   [بيا
دة  م معل من  24طلب دويل أو تعيني مشار إليه يف القا الل ثالثة أ ويل  يف السجل ا

ىل ويل، وجب  ب ا انب املك سلمه من  ت رخي  ويل أن یدرج لك البيا ب ا  املك
كرتونية، بغض النظر  ت اإل دة البيا سلمه يف قا ويل أو التعيني كام مت  املتضمنة يف الطلب ا

الفات اليت قد یتضمهنا.  عن ا

كرتونية] )3( ت اإل دة البيا نتفاع بقا كرتونية حتت ترصف   [ ت اإل دة البيا توضع قا
سدید الرمس املقرر عند الرضورة، سواء ماكتب األطراف ا ملتعاقدة، وتتاح لعامة امجلهور مقابل 

د من  ويل. ویتحمل املستف ب ا اسبة أخرى حيددها املك التصال الشبيك أو بأي وسي م
ىل الفقرة ( ت املدّونة بناء  نتفاع هبا. وتصحب البيا اكليف  كرتونية  ت اإل دة البيا ) 2قا

ر یف  ذ ويل أو التعيني املشار إليه بت شأن الطلب ا ذ قراراً بعد  ويل مل یت ب ا د أن املك
دة   .24يف القا

  الفصل الثامنن
 الرسوم

دة   34القا
الغ الرسوم وسدیدها  م

الغ الرسوم] )1( تفاق أو الربوتوول   [م ىل  الغ الرسوم املستحقة بناء  رد حتدید م
ذیة، ذیة  أو هذه الالحئة التنف دول الرسوم املرفق هبذه الالحئة التنف الف الرسوم الفردیة، يف 

شلك جزءاً ال یتجزأ مهنا. ي   وا



ذیة 136  الالحئة التنف
 
 

 

فع] )2( ويل أن یدفع الرسوم احملددة   (أ)  [نظام ا سجيل ا لمودع أو صاحب ال جيوز 
ى  ب معين آخر  شأ أو أي مك ب امل ويل. وإذا وافق مك ب ا لمك دول الرسوم  يف 
ىل رغبة  ىل حتصيلها وحتویلها بناء  ويل  سجيل ا متي إليه صاحب ال ي ی الطرف املتعاقد ا

ويل. ب ا لمك سددها  ب أن  از لهذا املك ويل،  سجيل ا  املودع أو صاحب ال

ىل حتصيل الرسوم وحتویلها أن یبلغ ذ  (ب) به  عاقد یوافق مك ىل لك طرف م
ر العام.  لمد

ن][الرمس ا )3( سدد يف جزأ ي  ً   (أ)  لفردي ا ال ي یقدم إ لطرف املتعاقد ا جيوز 
ىل املادة  ر العام أن الرمس 7(8بناء  يل أن یبلغ املد ً من ذ الق ال ) من الربوتوول أو قدم إ

ن. ویدفع اجلزء األول  سدد مقابل تعيني ذ الطرف املتعاقد یتكون من جزأ ي  الفردي ا
رخي عند إیداع  ويل أو تعيني ذ الطرف املتعاقد الحقاً. ویُدفع اجلزء الثاين يف  الطلب ا

 الحق یمت حتدیده وفقاً لقانون ذ الطرف املتعاقد.

ا تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، تفرس اإلشارة إىل رمس فردي يف البنود  (ب)  2يف 
دول الرسوم كإشارات إىل اجلزء األول من الرمس 5و 3و  الفردي. من 

ب الطرف املتعاقد املعني املعين  (ج) ا تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، یُبلغ مك يف 
ه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي. وجيب أن  ستحق ف ي  ويل التارخي ا ب ا لمك

 التبليغ یبني

ويل املعين، "1" سجيل ا  رمق ال
ويل، "2" سجيل ا  وامس صاحب ال
ه دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي،والتارخي ا "3"  ي جيب ف
شملها حامیة العالمة يف الطرف  "4" دد أصناف السلع واخلدمات اليت  و

لغ اجلزء الثاين من الرمس الفردي رهناً بعدد ت األصناف.  املتعاقد املعّني املعين، إذا اكن م

ويل.  (د) سجيل ا ويل التبليغ إىل صاحب ال ب ا سدید رسل املك ا  ويف 
فع يف السجل  ويل ا ب ا الل امله املطبقة، یدّون املك اجلزء الثاين من الرمس الفردي 
سدید اجلزء الثاين من الرمس  دم  ا  ب الطرف املتعاقد املعين. ويف  ويل ویبلغ ذ ملك ا

ب الطرف املتعاقد  ويل ملك ب ا الل امله املطبقة، یُبلغ املك سجيل الفردي  املعين شطب ال
سجيل ويل يف السجل خبصوص الطرف املتعاقد املعين ویُبلغ ذ لصاحب ال ويل. ا  ا
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ويل] )4( ب ا لمك ويل وفقاً ملا هو   [طریقة دفع الرسوم  ب ا لمك جيب دفع الرسوم 
ت اإلداریة.  حمدد يف التعل

فع] )5( ة  ت املصاح ب  [البيا لمك ويل، جيب بيان ما یيل: عند دفع أي رمس   ا

سجيل "1" ل إجراء ال فع، ق ب ا ويل؛ امس املودع والعالمة املعنية وس  ا
فع، بعد  "2" ب ا سجيل املعين وس ويل، ورمق ال سجيل ا امس صاحب ال

ويل. سجيل ا  إجراء ال

فع] )6( رخي ا دة   (أ)  [ اة أحاكم القا (ب)، )(ب) والفقرة الفرعية 1(30مع مرا
ه املبلغ املطلوب. سمل ف ي ی ويل يف التارخي ا ب ا لمك اً   یعترب الرمس مدفو

ويل،  (ب) ب ا ى املك وح  وفراً يف حساب مف إذا اكن املبلغ املطلوب دفعه م
اً يف  ت بإجراء السحب من صاحب احلساب، فإن الرمس یعترب مدفو ب تعل وسمل هذا املك

سمل ف ي ی سحب اجلزء الثاين التارخي ا ت  اً الحقاً أو تعل ب طلباً دولياً أو تعي ه هذا املك
سجيل دويل. شأن جتدید  ت  س تدون تعدیل أو تعل  من الرمس الفردي أو ال

لغ الرسوم] )7( لغ الرسوم الواجب دفعها إلیداع طلب   (أ)  [تعدیل م ا تعدیل م يف 
رخي تقدمي طلب دويل   شأ بناء دويل بني  ب امل انب مك سلمه من  رخي  ويل أو  ب ا لمك

دة  ويل الطلب 1(11ىل أحاكم القا ب ا ه املك سمل ف ي ی ة، والتارخي ا )(أ) أو (ج) من 
ن التارخيني. كون الرسوم النافذة يف أسبق هذ ة أخرى، فإن الرسوم املطبقة  ويل من   ا

ىل أ (ب) ا تقدمي تعيني بناء  دة يف  شأ أو  24حاكم القا ب امل انب مك من 
ي  لغ الرسوم الواجب دفعها مقابل هذا التعيني بني التارخي ا ب معين آخر، ویعدل م أي مك
ة ويل بغرض إجراء هذا التعيني من  سجيل ا ً من صاحب ال سا ب ال ه املك سمل ف  ،ی

ة  ويل التعيني من  ب ا ه املك سمل ف ي ی كون والتارخي ا أخرى، فإن الرسوم املطبقة 
ن التارخيني.  الرسوم النافذة يف أسبق هذ

ا تطبيق الفقرة ( (ج) لغ اجلزء الثاين من 3يف  كون م لغ الرسوم  )(أ)، فإن م
فذاً يف التارخي الالحق املشار إليه يف ت الفقرة. كون  ي   الرمس الفردي ا

لغ الرسوم الواجب  (د) ا تعدیل م رخي يف  سجيل دويل بني  دید  دفعها لت
فع، أو التارخي  رخي ا كون املبلغ النافذ يف  لغ الرسوم  دید، فإن م رخي إجراء الت فع و ا
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دة  ىل أحاكم القا فع بناء  رخي ا ي یعترب  فع بعد التارخي 1(30ا ا إجراء ا )(ب). ويف 
ه، فإن م  دید ف ي اكن من الواجب إجراء الت كون املبلغ النافذ يف هذا التارخي.ا  لغ الرسوم 

هيا يف الفقرات الفرعية (ه) الف الرسوم املشار إ لغ أي رمس  ا تعدیل م (أ)  يف 
ب  ه املك سمل ف ي  كون املبلغ النافذ يف التارخي ا لغ الرسوم  و(ب) و(ج) و(د)، فإن م

ويل الرمس.  ا

دة   35القا
سدید الرسوم  مع 

ستعامل العم السورسیة][ )1( ىل هذه   لزتام  ات املستحقة بناء  لك املدفو
لعم السورسیة، حىت إذا اكنت الرسوم  ويل  ب ا ذیة جيب أن جترى يف املك الالحئة التنف

ب بعم أخرى. ب قد حّصلها ذ املك  اليت یدفعها مك

لعم السورسیة] )2( لغ الرسوم الفردیة  عاقد بناء   (أ)  [حتدید م إذا أصدر طرف م
رغب يف حتصيل رمس فردي، 7(8ىل أحاكم املادة  ه أنه  ً یوحض ف ال )(أ) من الربوتوول إ

به. ستعملها مك لعم اليت   ً لغ هذا الرمس حمسو ويل م ب ا لمك ليه أن حيدد   وجب 

الن املشار إليه يف الفقرة الفرع  (ب) دد الرمس يف اإل ُ الف إذا  ية (أ) بعم 
ىل أساس  لعم السورسیة،  لغ الرمس الفردي  ر العام حيدد م العم السورسیة، فإن املد

ب الطرف املتعاقد املعين. شاور مع مك دة، بعد ال  سعر الرصف الرمسي لألمم املت

دة بني العم السورسیة وأي مع  (ج) إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املت
سبة  أخرى زید أو یقل ب لغ الرمس الفردي  دد هبا م ىل  %5كون الطرف املتعاقد قد 

لعم السورسیة، وذ  لغ الرمس الفردي  دید م ري املطبق لت األقل عن سعر الرصف األ
ر العام  ب هذا الطرف املتعاقد أن یطلب إىل املد از ملك تالية،  الل أكرث من ثالثة أشهر م

لغ ىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم أن حيدد م لعم السورسیة  لرمس الفردي  دیداً  اً 
ر العام اإلجراءات  ذ املد دة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي هذا الطلب. ویت املت
ر العام، رشط  ي حيدده املد الرضوریة لهذا الغرض. ویطبق املبلغ اجلدید اعتباراً من التارخي ا

رش هذا املبلغ يف اجلریدة.أن یقع هذ رخي  ىل األكرث من  ىل األقل وشهرن   ا التارخي بعد شهر 
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دة بني العم السورسیة وأي مع  (د) إذا اكن سعر الرصف الرمسي لألمم املت
سبة  زید أو یقل ب لغ الرمس الفردي  دد هبا م كون الطرف املتعاقد قد  ىل  %10أخرى 

لعم السورسیة، وذ األقل عن سعر الرصف األ لغ الرمس الفردي  دید م ري املطبق لت
لعم  لرمس الفردي  دیداً  لغاً  ر العام حيدد م تالية، فإن املد الل أكرث من ثالثة أشهر م
دة املطبق. ویطبق املبلغ اجلدید اعتباراً  ىل أساس سعر الرصف الرمسي لألمم املت السورسیة، 

ي حي ىل األقل وشهرن من التارخي ا ر العام، رشط أن یقع هذا التارخي بعد شهر  دده املد
رش هذا املبلغ يف اجلریدة. رخي   ىل األكرث من 

دة   36القا
 اإلعفاء من الرسوم

ت التالية: لبيا سجيالت املتعلقة   تعفى من الرسوم ال

 تعيني ويل، وأي تعدیل یتعلق بويل، وشطب تدون أي ويل، "1"
س وعنوان املراس وعنوان الربید  "2" لك تعدیل یتعلق بأرقام الهاتف والف

ويل، كام هو  سجيل ا لتواصل مع املودع أو لصاحب ال اإلكرتوين وأیة وسي أخرى 
ت اإلداریة ليه يف التعل صوص   ،م

ويل، "3" سجيل ا  شطب ال
دة  "4" ىل أحاكم القا  "،3)(أ)"1(25لك ختل بناء 
دة  "5" ىل أحاكم القا ويل ذاته بناء  لك إنقاص جيرى يف الطلب ا

دة 13)(أ)"4(9 ىل أحاكم القا  "،4)(أ)"3(24" أو يف تعيني الحق بناء 
ىل امجل األوىل من املادة  "6" ب بناء  ) من 4(6لك طلب یقدمه مك

ىل امجل األوىل من املادة   ) من الربوتوول،4(6تفاق أو بناء 
كون  تأثري يف الطلب األسايس  "7" وجود دعوى قضائية أو حمك هنايئ 

سجيل األسايس، ليه أو يف ال سجيل املرتتب   أو يف ال
دة  "8" ىل أحاكم القا دة  17لك رفض بناء  دة 9(24أو القا ) أو القا

دة 3(28 ىل أحاكم القا ه بناء  نياً 18)، أو لك بيان یو دة  )( لثاً 18أو القا الن أ )( و لك إ
دة  ىل أحاكم القا نياً 20جيرى بناء  دة 5()(  )،5) أو (4(27) أو القا

ويل، "9" سجيل ا  إبطال ال
دة  "10" ىل أحاكم القا  ،20املعلومات املبلغة بناء 
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دة  "11" ىل أحاكم القا ه بناء  دة  21لك إخطار یو  ،23أو القا
ويل. "12" لسجل ا  لك تصویب جيرى 

دة   37القا
ة  توزیع الرسوم اإلضاف
 والرسوم التمكيلية

تفاق ويف املادة 6) و(5(8املعامل املشار إليه يف املادة  )1( ) من 6) و(5(8) من 
 الربوتوول هو اكآليت:

سبة إىل األطراف املتعاقدة اليت تفحص  ل
 اثنان  ................................................. أسباب الرفض املطلقة فقط 

سبة إىل األطراف املتعاقدة اليت جتري ل  و
 حفصاً عن احلقوق السابقة أیضاً:

ىل معارضة الغري  (أ)  ثالثة  .......................................... بناء 
 أربعة  .......................................... تلقائيا ودون أي طلب  (ب)

ً عن احلقوق السابقة  4یطبق املعامل  )2( ىل األطراف املتعاقدة اليت جتري حبو أیضاً 
 تلقائياً ودون أي طلب، مع بيان أمه ت احلقوق.

دة   38القا
لغ الرسوم الفر  د م  دیةق

 حلساب األطراف املتعاقدة املعنية
كون قد أصدر  عاقد  سبة إىل طرف م ل ويل  ب ا لمك سدد  د لك رمس فردي  یق

ىل أحاكم املادة  ً بناء  ال ب 7(8إ ى املك )(أ) من الربوتوول حلساب هذا الطرف املتعاقد 
ويل أو التعيني ا سجيل ا الل الشهر التايل لتدون ال ويل،  ي سدد ا دید ا لالحق أو الت

 عنه هذا الرمس أو لتدون اجلزء الثاين املسدد من الرمس الفردي.
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 الفصل التاسعع
ة نو  أحاكم م

دة   39القا
ولية سجيالت ا ر ال مترار آ  اس

ول اخللف  يف بعض ا
ستقالل جزءاً من أرايض  )1( ل  لف") اكنت أراضهيا ق إذا أودعت دو ("دو 

عا و اخللف يف طرف م د اسمترار ا ً یف ال ر العام إ ى املد عاقد سلف")  قد ("طرف م
فذاً  كون  سجيل دويل  تفاق والربوتوول لكهيام، فإن لك  تفاق أو الربوتوول أو  تطبيق 

ىل أحاكم الفقرة ( و 2يف الطرف املتعاقد السلف يف التارخي احملدد بناء  ره يف ا ) حيدث آ
فاء الرشوط التالية:اخل ا اس  لف يف 

لتارخي  "1" الل األشهر الستة التالية  ويل  ب ا ى املك إیداع طلب 
د  ويل املعين، یف سجيل ا ويل إشعاراً لهذا الغرض إىل صاحب ال ب ا ه املك رسل ف ي  ا

و اخللف، ره يف ا داث آ ويل يف إ سجيل ا  اسمترار هذا ال
ويل  41مس قدره سدید ر "2" ب ا لمك الل امله ذاهتا   ً فراكً سورس

و اخللف، وسدید رمس قدره  ب الوطين  ي حيو إىل املك ً لصاحل  23ا فراكً سورس
ويل. ب ا  املك

ب 1التارخي املشار إليه يف الفقرة ( )2( و اخللف املك ه ا ي ختطر ف ) هو التارخي ا
ويل ألغراض ت  و ا كون هذا التارخي سابقاً لتارخي استقالل ا دة، رشط أال  طبيق هذه القا

 اخللف.

ن يف الفقرة ( )3( لغ الرمسني احملدد سمل الطلب وم ويل أن 1فور  ب ا ىل املك  ،(
ويل. و اخللف، وجيري التدون املناسب يف السجل ا ب الوطين  لمك  یبلغ ذ 

سجي )4( سبة إىل أي  و اخللف قد تلقى عنه إخطاراً بناء ل ب ا كون مك ل دويل 
رفض امحلایة إال إذا مل تنقض امله املطبّقة 3ىل أحاكم الفقرة ( ب أن  )، فإنه ال جيوز لهذا املك

هيا يف املادة  تفاق أو يف املادة 2(5املشار إ )(أ) أو (ب) أو (ج) من الربوتوول 2(5) من 
متدید  ويل اإلخطار ف یتعلق  ب ا سمل املك األرايض إىل الطرف املتعاقد السلف، وإذا 

. الل هذه امله  لرفض 
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ى  )5( ىل أیة دو أودعت  حتاد الرويس وال  ىل  دة  ال تنطبق أحاكم هذه القا
عاقد. لشخصية القانونية لطرف م فاظها  د اح ال یف ر العام إ  املد

دة   40القا
زي ا خول  ذ؛ أحاكم انتقاليةا  لتنف

ذ] )1( زي التنف خول  ریل   [ا ذ يف األول من أ زي التنف ذیة  ل هذه الالحئة التنف تد
فذة يف 1996 ذیة لالتفاق كام اكنت  مارس  31، وحتل ابتداء من هذا التارخي حمل الالحئة التنف
ذیة لالتفا 1996 هيا ف بعد بعبارة "الالحئة التنف  ق").(واملشار إ

امة] )2(  )،1ىل الرمغ من أحاكم الفقرة (  (أ)  [أحاكم انتقالية 

ب  "1" ً بتقدميه إىل املك سا شأ ال ب امل سمل مك فإن أي طلب دويل ی
دة  ىل أحاكم القا سلمه بناء  ويل، أو یعترب أنه  ریل 1(11ا ل األول من أ )(أ) أو (ج)، ق

ستويف الرشوط املطبق1996 دة ، یعترب أنه  ستويف 14ة ألغراض تطبيق القا ، ما دام 
ذیة لالتفاق؛  الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنف

دة  "2" ىل أحاكم القا س بتدون تعدیل بناء  من الالحئة  20وأي ال
ل األول  ويل ق ب ا ب معين آخر إىل املك شأ أو أي مك ب امل رس مك ذیة لالتفاق  التنف

ریل  ب معين آخر ، أو 1996من أ شأ أو أي مك ب امل ه مك سلمه ف ي  كون التارخي ا
ریل  ً لألول من أ ً سابقا رخيا إلماكن حتدید هذا التارخي،  ويل، إذا اكن  ب ا لمك لتقدميه 

دة 1996 ستويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القا ً 7(24، یعترب أنه  ) أو یعترب طلباً سل
دة  ذیة لالتفاق؛27ألغراض تطبيق القا ستويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنف  ، ما دام 

دة  "3" ىل أحاكم القا س بتدون تعدیل بناء  وأي طلب دويل، أو أي ال
د  20 لقوا ويل تطبيقاً  ب ا كون حمل إجراء من املك ذیة لالتفاق،  أو  11من الالحئة التنف
ذیة ل 21أو  13أو  12 ریل من الالحئة التنف ل األول من أ سمتر يف أن 1996التفاق ق  ،

رخي  رها؛ وخيضع  د السالف ذ ىل أحاكم القوا ويل بناء  ب ا كون حمل حبث من املك
دة  ىل ذ ألحاكم القا ويل املرتتب  رخي التدون يف السجل ا ويل أو  سجيل ا أو  15ال

ذیة لالتفاق؛ 22  من الالحئة التنف
عاقد وأي إخطار  "4" ب طرف م رس مك إلبطال  لرفض أو أي إخطار 

ریل  ل األول من أ دة  1996معني ق ستويف الرشوط املطبقة ألغراض تطبيق القا یعترب أنه 
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دة 5) و(4( 17 ذیة 2(19) أو القا ستويف الرشوط اليت تتطلهبا الالحئة التنف )، ما دام 
 لالتفاق.

دة  (ب) رخي سابق لألول )، فإ7(34ألغراض تطبيق القا ن الرسوم النافذة يف أي 
ریل  دة  1996من أ لهيا يف القا ذیة 32كون الرسوم املنصوص   لالتفاق. من الالحئة التنف

دة  (ج) سدید القسط الثاين 1(10ىل الرمغ من أحاكم القا ستحق  )، فإنه ال 
دة من الرسوم، إذا اكنت الرسوم املسددة عن إیداع طلب دويل وفقاً أل )(أ) 7(34حاكم القا

دة  20يه الرسوم املقررة ملدة  ىل أحاكم القا ذیة لالتفاق. 32سنة بناء   من الالحئة التنف

)، إذا اكنت الرسوم املسددة عن تعيني الحق وفقاً 3ال تطبق أحاكم الفقرة ( (د)
دة  دة 7(34ألحاكم القا ىل أحاكم القا ذیة من الال 32)(ب) يه الرسوم املقررة بناء  حئة التنف

 لالتفاق.

ولية اليت سددت عهنا رسوم ملدة  )3( سجيالت ا ىل ال نتقالية املطبقة  [األحاكم 
ي سددت عنه رسوم ملدة   (أ)  سنة] 20 ويل ا سجيل ا سنة حمل تعيني  20إذا اكن ال

دة  ىل أحاكم القا ويل بعد أكرث24الحق بناء  سجيل ا  من ، وانقضت مدة حامیة هذا ال
دة  ً ألحاكم القا لتعيني الالحق كام هو حمدد وفقا )، 6(24عرش سنوات من التارخي الفعيل 

 فإن أحاكم الفقرتني الفرعيتني (ب) و(ج) تنطبق.

ويل  (ب) سجيل ا ل انقضاء فرتة السنوات العرش األوىل من مدة حامیة ال ق
رسل إىل صاحب  ويل أن  ب ا ىل املك ستة أشهر،  رسل اجلاریة  ويل، كام  سجيل ا ال

رخي انقضاء فرتة السنوات العرش األوىل،  ه بدقة  إىل وي عند الرضورة إشعاراً یوحض ف
هيا يف الفقرة الفرعية (أ). وتطبق  ات الالحقة املشار إ واألطراف املتعاقدة اليت اكنت حمل التعي

دة   مع ما یلزم من تبدیل. 29أحاكم القا

سدید (ج) هيا يف  یتعّني  لرسوم املشار إ الرسوم التمكيلية والرسوم الفردیة املقاب 
دة  هيا 3)"1(30القا ات الالحقة املشار إ سبة إىل التعي ل " عن فرتة السنوات العرش الثانية 

دة   ) مع ما یلزم من تبدیل.3) و(1(30يف الفقرة الفرعية (أ). وتطبق أحاكم القا

ويل أن  (د) ب ا ات قد سددت  ىل املك ويل أن املدفو یدّون يف السجل ا
رخي انقضاء فرتة السنوات العرش  رخي التدون  مقابل فرتة السنوات العرش الثانية. وكون 
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هيا يف املادة  الل امله املشار إ تفاق 5(7األوىل، حىت إذا سددت الرسوم املطلوبة  ) من 
 ) من الربوتوول.4(7واملادة 

ويل أن خيطر ماكتب األطراف املتعاقدة املعينة واملعنية بأن ىل  (ه) ب ا املك
سدد مقابل فرتة السنوات العرش الثانية، ویبلغ ذ لصاحب  ات قد سددت أو مل  املدفو

ويل يف الوقت ذاته. سجيل ا  ال

لغات] )4( شأن ا دة   (أ)  [أحاكم انتقالية  ل األو  6تظل أحاكم القا فذة ق ل كام يه 
ریل  ىل أي طلب دويل  2004من أ ل ذ التارخي و ىل أي طلب دويل یودع ق رسي 

ده  یودع بني ذ التارخي و ري، كام 2008أغسطس  31خيضع لالتفاق و ه اليوم األ ، مبا ف
رش يف  ويل أو أي  ىل أي إبالغ أو تدون يف السجل ا ىل أي إبالغ یتعلق به و رسي 

سج  ل ويل الناجت عنه، إال يف احلاالت التالية:اجلریدة یتعلق   يل ا

ويل موضع تعيني الحق مبوجب الربوتوول بني  "1" سجيل ا كون ال أن 
ریل   ؛2008أغسطس  31و 2004األول من أ

مترب  "2" ويل موضع تعيني الحق يف األول من س سجيل ا كون ال أو أن 
 أو بعد ذ التارخي؛ 2008

سجيل "3" كون ال ويل. وأن  ويل مدّو يف السجل ا  ا

سّمل  (ب) ي ی ىل أنه أودع يف التارخي ا ويل  ألغراض هذه الفقرة، یعّد الطلب ا
ويل  ب ا ويل إىل املك س بتقدمي الطلب ا ل شأ  ب امل ه، مك سمل ف ه، أو یُفرتض أن ی ف

دة  ىل أحاكم القا ويل 1(11بناء  ىل أنه موضع تعيني الحق )(أ) أو (ج)، ویعّد الطلب ا
ارشة، أو يف  ويل، إذا قّدمه املودع م ب ا ه التعيني الالحق إىل املك ي یقدم ف يف التارخي ا
لمودع يف  ب الطرف املتعاقد  ى مك س بتقدمي التعيني الالحق  ل ه  ي یوَدع ف التارخي ا

ه بوساطته.  ال إیدا

 [حتذف] )5(

دة) من 1( الفقرة اكنت إذا ]الوطنية لقواننيا معالتوافق  دم[ )6( نياً 27 القا أو  )(
دة2 الفقرة لثاً 27 (أ) من القا وافقة  ري )( عاقد،  لطرفالقانون الوطين  معم  دخولرخي  يفم
دة هذه ه  التارخيزي النفاذ أو يف  القا ي یصبح ف التفاق أو  ملزتما املتعاقد الطرفا

لطرف املتعاقد  الفقرات أو الفقرة قتطب ال الربوتوول، سبة  ل  ،  املعيناملعنية، حسب احلا
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ري  طاملا وافقةاكنت  ويل  مع م ب ا ذ القانون، رشیطة أن خيطر ذ الطرف املتعاقد املك
دة أو  رخي نفاذ هذه القا ل  ه  التارخيبذ ق ي یصبح ف التفاق  الطرف ذا املتعاقد ملزتما 

 يف أي وقت. خطاراإل هذاوتوول. وجيوز حسب أو الرب 

دة   41القا
ت اإلداریة  التعل

اها] )1( ر ت اإلداریة؛ املسائل اليت  ت إداریة.   (أ)  [وضع التعل ر العام تعل یضع املد
ر العام املاكتب اليت  شري املد س ت اإلداریة أو تعدیلها،  ل وضع التعل وجيوز  أن یعدلها. وق

ة. لها ة أو تعدیالهتا املقرت ت اإلداریة املقرت لتعل ارش  م م  اه

شأهنا إىل  (ب) ذیة  شري هذه الالحئة التنف ت اإلداریة املسائل اليت  اول التعل ت
ذیة. اول تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنف ة وت ت رصا  ت التعل

ة امجلعية] )2( لجمعية أن تدعو امل [مراق ر العام إىل تعدیل أي حمك من أحاكم جيوز  د
. ر العام أن یترصف وفقا  ىل املد ت اإلداریة و  التعل

رخي النفاذ] )3( رش و لهيا   (أ)  [ال ل  ت اإلداریة وأیة تعدیالت تُد رش التعل ت
 اجلریدة. يف

فذة. وجيوز (ب) شورة  ه األحاكم امل ي تصبح ف رش التارخي ا أن  حيدد يف لك 
ىل  الف األحاكم،  خ فذاً ختتلف التوارخي  الن أي حمك  رشه يف أنه ال جيوز إ ل   اجلریدة. ق

ذیة] )4( تفاق أو الربوتوول أو هذه الالحئة التنف شوء تنازع  [التنازع مع  ال  يف 
تفاق أو الربوتو ة وأي حمك من أحاكم  ت اإلداریة من  ول بني أي حمك من أحاكم التعل

ري. لحمك األ كون الغلبة  ة أخرى،  ذیة من   أو هذه الالحئة التنف
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ت اإلداریة لتطبيقق  التعل
لعالمات ويل  سجيل ا شأن ال  اتفاق مدرید 

تفاق  وروتوول 
فذة اعتباراً  ر 1من  (  )2019 فربا

 

تقامئة   احملتو

ات اجلزء األول:  تعریف املصطل
ترصات :1 البند  ا

رات زء الثاين:اجل  س
ة :2 البند رات اإللزام  س
رات اخلياریة :3 البند  س
راترش  :4 البند  س
راتتوافر  :5 البند  س

ع اجلزء الثالث: ويل؛ التوق ب ا  تصاالت مع املك
د :6 البند ئق يف مغلف وا دة و ايب؛  ك  التبليغ ا
ع :7 البند  التوق
 [ُحيذف] :8 البند
 [ُحيذف] :9 البند
 [ُحيذف] :10 البند
كرتونية  :11 البند ا إ تالم إ ســـ ويل  ب ا كرتونية؛ إقرار املك تصـــاالت اإل

ستالم رخي   و

ألسامء والعناون اجلزء الرابع: ضيات املتعلقة   املق
 األسامء والعناون :12 البند
لمراس :13 البند  عنوان 
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لرفض املؤقتا اجلزء اخلامس:  إلخطار 
لرفض املؤقت :14 البند  رخي إرسال اإلخطار 
رتاض :15 البند ىل أساس ا لرفض املؤقت  ت اإلخطار   حمتو

ولية اجلزء السادس: سجيالت ا  رقمي ال
ةتغيري جزيئ يف تقسمي أو الرتقمي بعد  :16 البند  امللك
ولية :17 البند سجيالت ا  الرتقمي بعد دمج ال
ة :18 البند ىل تغيري يف امللك ر  الن عن أنه ال یرتتب أي أ  الرتقمي بعد اإل

 سدید الرسوم اجلزء السابع:
فع :19 البند  طریقة ا
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 اجلزء األولل
ات  تعریف املصطل

ترصات1البند   : ا
ت اإلداریة: (أ)  ألغراض هذه التعل

ذیة املشرت  "1" ذیة" الالحئة التنف كة بني اتفاق مدرید تعين عبارة "الالحئة التنف
تفاق؛ لعالمات وروتوول ذ  ويل  سجيل ا  شأن ال

ذیة. "2" د الالحئة التنف دًة من قوا دة" قا  تعين لكمة "قا

دة (ب) لمصطلح املشار إليه يف القا كون  ت اإلداریة،   1 ألغراض هذه التعل
ذیة. ي حيم يف الالحئة التنف  املعىن ذاته ا

 يناجلزء الثا
رات  س

ة: 2 البند رات اإللزام  س
ذیة املشرتكة  رات ألغراض أي إجراء تُلزم الالحئة التنف س داد  ويل إ ب ا یتوىل املك

دامه  .ست

رات اخلياریة: 3 البند  س
اریة ألغراض اإلجراءات املقررة يف الالحئة  رات خ ويل أن یعد اس ب ا لمك جيوز 

ذی هيا يف البندالتنف ري اإلجراءات املشار إ  .2 ة املشرتكة 

راترش : 4 البند  س
رش  ويل ب ب ا ة واخلياریة املتوافرة، كام یلزتم املك رات اإللزام س لك  اكم  القامئة ا

ن  ة الفكریة، 3و 2هو مشار إليه يف البند لملك لمنظمة العاملية   .ىل املوقع اإلكرتوين 
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راتتوافر : 5 البند  س
ة واخلياریة، كام هو مشار إليه يف  رات اإللزام س ويل بتوفري لك  ب ا یلزتم املك

ن  ىل الورق عند الطلب.3و 2البند ىل موقعه اإلكرتوين و  ، 

 اجلزء الثالثث
ع ويل؛ التوق ب ا  تصاالت مع املك

ئق يف مغلف و 6 البند دة و ايب؛  ك د: التبليغ ا  ا
اكتبة أو آ أخرى  (أ) آل ا وبًة  ويل مك ب ا ة إىل املك رَسل التبليغات املو

اة البند  ت اإلداریة.11وكون موقعة، رشط مرا  (أ) من هذه التعل

كون مرفَقة بقامئة  (ب) نبغي أن  د، ف ئق مرَس يف مغلف وا دة و إذا اكنت 
دة مهنا.  تذر لك وا

ع7 البند  : التوق
ستعاض عنه خباَمت  اً أو خمتوماً، وجيوز أن  ع خبط اليد أو مطبو وإذا اكن ؛ كون التوق

شري إليه البند  كرتونيا كام  ع (أ)11التبليغ إ ستعاض عن التوق از أن  َفق ،  بطریقة تعریف م
ب املعين ويل واملك ب ا يل التبليغات و ؛لهيا بني املك كرتونية املشار إذا اكن التبليغ من ق اإل

هيا يف البند  ت اإلداریة "2"(أ)11إ ب ، من هذه التعل ي حيدده املك أسلوب التعریف ا ف
ويل.  ا

 ذف]ُحي [: 8 البند
 [ُحيذف]: 9 البند
 [ُحيذف]: 10 البند
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كرتونية؛11 البند تصاالت اإل الم :   اإل
سّمل الربید اإلكرتوين رخي  ب  سّمل و
ويل ب ا ه املك  إ

ب املعين، مبا فهيا تقدمي  كون "1" (أ) ويل واملك ب ا تصاالت بني املك
ب  بان، إن رغب املك لهيا املك لطریقة اليت یتفق  كرتونية وفقاً  لوسائل اإل ويل،  الطلب ا

.  املعين يف ذ

ني وأحصاب  "2" ويل واملود ب ا تصاالت بني املك كون  جيوز أن 
سجيالت ا ويل ولية ال ب ا ي حيدده املك لوقت والطریقة والشلك ا كرتونية   بوسائل إ

ة الفكریةوتُرش مواصفاته  لملك لمنظمة العاملية   .ىل املوقع اإلكرتوين 

كرتوين إىل مرسل التبليغ اإلكرتوين  (ب) رید إ ويل إىل إرسال  ب ا سارع املك
سّمل تبليغه، وإذا اكن التبل  ويل یعلمه ب ب ا سارع املك  ، ستحيل استعام ري مكمتل أو  يغ 

تصال به ىل املرِسل و الم املرِسل بذ أیضا، رشیطة أن ميكن التعّرف   .إىل إ

ه اإلرسال  (ج) ي بدأ ف كرتونية واكن التارخي ا لوسائل اإل إذا ُأرسل التبليغ 
ويل التب  ب ا ه املك ي استمل ف ت خيتلف عن التارخي ا الف التوق سب اخ اكمل  ليغ 

ب  رخي استالم املك يف، یُعترب أسبق التارخيني مبثابة  ه التبليغ وج ي ُأرسل م بني املاكن ا
ويل التبليغ.  ا

 اجلزء الرابعع
ألسامء والعناون ضيات املتعلقة   املق

 : األسامء والعناون12 البند
مس (أ) ي یتعني بيانه هو امس العائ إذا اكن الشخص خشصا طبيعيا، فإن   ا

لشخص  مس الشخيص أو الثانوي أو األسامء الشخصية أو الثانویة  يس و مس الرئ أو 
 الطبيعي.

سمية  (ب) ي یتعني بيانه هو ال مس ا ، فإن  إذا اكن الشخص خشصا معنو
لشخص املعنوي. اكم   الرمسية ا
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ري احلر  (ج) مس من حروف  قوًال إذا اكن  مس م ة، یُبني ذ  وف الالتي
ويل. وإذا اكن الشخص  لغة الطلب ا تباع نظام احلروف الصوتية  ة  إىل احلروف الالتي
ستعاضة عن النقل احلريف  از  ة،  ري احلروف الالتي ب امسه حبروف  ك  ً خشصاً معنو

ويل.  برتمجة إىل لغة الطلب ا

سلمي الربید الرسیع، وشمل تُبني العناون بط (د) ضيات املعتادة ل ملق ریقة تفي 
، جيوز  إلضافة إىل ذ د. و دات اإلداریة املعنية حىت رمق املزنل، إن و ىل األقل مجيع الو

. لمراس لربید اإلكرتوين وعنوان آخر  س وعنوان   بيان رمق الهاتف ورمق الف

لمراس13 البند  : عنوان 
كني اجلدد أو املرخص هلم عناون إذا اكنت الث  نني أو أكرث من مودعي الطلبات أو املا

كون عنوان الشخص  يل،  . وإذا مل یُبني عنوان من ذ الق لمراس د  خمتلفة، یُبني عنوان وا
. ور امسه أوًال مبثابة عنوان املراس  املذ

 اجلزء اخلامسس
لرفض املؤقت  اإلخطار 

رخي إر 14 البند لرفض املؤقت:   سال اإلخطار 
رخي اإلرسال حبسب اخلمت الربیدي.  لربید، ُحيدد  لرفض املؤقت  إذا ُأرسل اإلخطار 
ويل ذ اإلخطار  ب ا كن اخلمت موجوداً، یعترب املك الت قراءة اخلمت الربیدي أو مل  وإذا است

ل  ي استلمه ف  20كام لو اكن قد ُأرسل ق ً من التارخي ا رخي اإلرسال یوما ه. أما إذا اكن 
لرفض أو لتارخي اإلرسال املذور يف اإلخطار، یعترب  رخي  ً ألي  احملدد بت الطریقة سابقا
ويل ذ اإلخطار كام لو اكن قد ُأرسل يف التارخي الثاين. وإذا ُأرسل اإلخطار  ب ا املك

رخي اإلرسال اصة، حيدد  ریدیة  ي تعطيه ت  لرفض بوساطة مؤسسة  حبسب البيان ا
ىل أساس ما دونته من معلومات عن معلية اإلرسال.  املؤسسة 
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لرفض املؤقت15 البند ت اإلخطار   : حمتو
رتاض  ىل أساس ا

ىل العنارص احملددة  (أ) رتاض  د إىل ا س ي  لرفض املؤقت ا رص اإلخطار  یق
دة  ر يف بيان 3) و(2(17يف القا هيا الرفض املؤقت ما يه ). وتُذ د إ س األسباب اليت 

ضاب،  ق المة سابقة أو حق آخر أو انتفاء الصفة املمزية)  وجود تنازع مع  رتاض ( أسباب 
دة  لقا رتاض 4)"2(17وفقاً  رتاض. وإذا اكن  د إىل ا س ر أن الرفض  "، فضًال عن ذ

المًة مس س  د إىل تنازع مع حق سابق ل سجيل، ُحيدد ذ احلق س ً أو حمل طلب 
رفَق  ضاب ومن احلرّي حتدید ما ذ احلق أیضا. وال جيوز أن  ق بأكرب قدر ممكن من 

رة أو دليل.  إلخطار مذ

ىل أوراق  (ب) ست  إلخطار ول ة  د أي وثيقة مشفو ويل ق ب ا لن یبارش املك
فص من جحم  لمسح  A4م ست صاحلة  كون يف شلك وثيقة، أو ل اإلكرتوين، وأي يشء ال 

ويل أن یترصف هبا. ب ا  اكلعينات والغلف، ولمك

 اجلزء السادسس
ولية سجيالت ا  رقمي ال

ة تقسمي أو : الرتقمي بعد16 البند  تغيري جزيئ يف امللك
ويل املنفصل النامج عن تدون تغيري جزيئ يف  (أ) سجيل ا یتعني أن حيمل ال

ه لتغيري يف امللك  ي خضع جزء م ويل ا سجيل ا ة أو تقسمي رمق ال ة أو تقسمي، یليه امللك
بري ين   .حرف الت

 [حتذف] (ب)
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ولية17 البند سجيالت ا  : الرتقمي بعد دمج ال
دة  لقا سجيالت دولية وفقاً  ويل النامج عن دمج  سجيل ا ل لثاً 27كون  سجيل  )( رمق ال

ي خضع جزء ويل ا ة أو تقسمي ا ه لتغيري يف امللك ضاء.م ق بري عند  ين   ، یليه حرف الت

الن18 البند  : الرتقمي بعد اإل
ة ىل تغيري يف امللك ر   عن أنه ال یرتتب أي أ

دة  لقا  ً ويل وفقا د يف السجل ا ويل املنفصل املق سجيل ا ل رمق )(ه) 4(27كون 
ه أو نقل اجلزء بطریقة أخرى، مع حرف ال ي مت التنازل عن جزء م سجيل ا بري.ال ين   ت

 اجلزء السابعع
 سدید الرسوم

فع19 البند  : طریقة ا
ويل عن طریق ب ا لمك  جيوز دفع الرسوم 

ويل، "1" ب ا ى املك وح  ار مف  السحب من حساب 

لحساب الربیدي "2" فع  ويل أو ألي  السورسي أو ا ب ا من لمك
ة  ت املرصف ويل احلسا ب ا  ض،لهذا الغر احملّددة لمك

ن أو بطاقة  "3" فع ائ كرتونية  ة إ ويل وا ب ا ح املك ، الشبيكإذا أ
ليه يف البند  .11 يف سياق التبليغ اإلكرتوين املنصوص 

 



 1 دول الرسوم 
 
 

 

 دول الرسومم
فذ اعتباراً  ر 1من  (  )2019 فربا

 لفراكت السورسیة

ده .1 ولية اليت ختضع لالتفاق و  الطلبات ا
سدید الرسوم ال  ر واملستحقة عن عرش سنوات:جيب   تالية ا

تفاق)2(8رمس أسايس (املادة  1.1  *)(أ) من 
أللوان 1.1.1 ة عن العالمة  س كن أیة صورة مست  653 إذا مل 
أللوان 2.1.1 ة عن العالمة  س  903 إذا اكنت صورة مست

 رمس إضايف عن لك صنف من أصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث 2.1
تفاق)2(8ملادة (ا  100 )(ب) من 

عاقدة معينة 3.1 مكييل عن تعيني لك دو م تفاق)2(8(املادة  رمس  )(ج) من 
 100 

ده .2 لربوتوول و ولية اليت ختضع   الطلبات ا
ر واملستحقة عن عرش سنوات: سدید الرسوم التالية ا  جيب 

 " من الربوتوول)(*)1)"2(8رمس أسايس (املادة  1.2
أللوان  1.1.2 ة عن العالمة  س كن أیة صورة مست  653 إذا مل 
أللوان 2.1.2 ة عن العالمة  س  903 إذا اكنت صورة مست

 رمس إضايف عن لك صنف من أصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث 2.2
ىل تعيني أطراف2)"2(8(املادة  رص األمر   " من الربوتوول) إال إذا اق

عاقدة جيب أ سدد عهنا رسوم فردیة (انظر املادة م  من "1)(أ)"7(8ن 
ه) 4.2الربوتوول) (انظر البند   100 أد

                                                           
ش * لرمس األسايس إذا اكن ب م دة، فإن املقدار املقّرر  لقامئة اليت وضعهتا األمم املت ان األقل منواً وفقاً  ويل من الب أ مودع الطلب ا

سبة  سور). ويف هذه احلال، یبلغ الرمس األسايس  10ُخيفض ب ري  ة عن العالمة  65ملائة (من  س كن أیة  ً (إذا مل  فراكً سورس
أللوان). 90أللوان) و سخ العالمة  دى  ً (إذا اكنت إ  فراكً سورس
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 لفراكت السورسیة
عاقد معني (املادة  3.2 مكييل عن تعيني لك طرف م " من 3)"2(8رمس 

سدد  عاقداً جيب أن  الربوتوول)، إال إذا اكن الطرف املتعاقد املعني طرفاً م
 4.2" من الربوتوول) (انظر البند 2)(أ)"7(8دي (انظر املادة عنه رمس فر 

ه)  100 أد
عاقد معني جيب أن یدفع عنه رمس فردي  4.2 رمس فردي عن تعيني لك طرف م

مكيلياً) (انظر املادة  س رسامً  )(أ) من الربوتوول) إال إذا اكن 7(8(ول
التفاق (أیضا ً ملزتمًة  شأ هو الطرف املتعاقد املعّني دو ب امل ) واكن مك

مكييل عن هذا  سدد رمس  التفاق (أیضا) (جيب أن  ب دو ملزتمة  مك
لغ الرمس الفردي عاقد معين م  الطرف املتعاقد): وحيدد لك طرف م

تفاق والربوتوول .3 لك من  ولية اليت ختضع   الطلبات ا
ر واملستحقة عن عرش سنوات: سدید الرسوم التالية ا  جيب 

 *رمس أسايس 1.3
أللوان 1.1.3 ة عن العالمة  س كن أیة صورة مست  653 إذا مل 
أللوان 2.1.3 ة عن العالمة  س  903 إذا اكنت صورة مست

رمس إضايف عن لك صنف من أصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث 2.3
 100 

سدد عنه أ 3.3 عاقد معني جيب أال  مكييل عن تعيني لك طرف م ي رمس رمس 
ه) 4.3(انظر البند  فردي  100 أد

سدد عنه رمس  4.3 عاقد معني جيب أن  رمس فردي مقابل تعيني لك طرف م
)(أ) من الربوتوول)، إال إذا اكن الطرف املتعاقد 7(8فردي (انظر املادة 

ب دو  شأ هو مك ب امل التفاق (أیضاً) واكن مك املعّني دو ملزتمة 
التفاق (أ مكييل عن هذا الطرف ملزتمة  سدد رمس  یضاً) (جيب أن 

لغ الرمس الفردي عاقد معين م  املتعاقد): وحيدد لك طرف م
  

                                                           
لرمس  * دة، فإن املقدار املقّرر  لقامئة اليت وضعهتا األمم املت ان األقل منواً وفقاً  ويل من الب شأ مودع الطلب ا األسايس إذا اكن ب م

سبة  سور). ويف هذه احلال، یبلغ الرمس  10ُخيفض ب ري  ة عن العالمة  65األسايس ملائة (من  س كن أیة  ً (إذا مل  فراكً سورس
أللوان). 90أللوان) و سخ العالمة  دى  ً (إذا اكنت إ  فراكً سورس
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الفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات .4  ا
دة  ر (القا سدید الرسوم التالية ا  )(ب)):1(12جيب 

 عن لك لكمة 4+77 إذا مل جتمع السلع واخلدمات يف أصناف 1.4
لكمة العرشن   بعد ا

ري حصيح 2.4 دة أو أكرث  لكمة وا  عن 4+20 إذا اكن التصنيف املبني يف الطلب 
كون   لك لكمة ال 

  ً ا  تصنيفها حصي
ىل هذا  سدید أي رمس إذا اكن املبلغ اإلجاميل املستحق بناء  غي  مع العمل بأنه ال ی

سبة إىل طلب دويل یقل عن  ل  فراكً سورسً  150البند 

ويل .5 سجيل ا ل  التعيني الالحق 
رخي نفاذ التعيني  ة بني  ر واملستحقة عن الفرتة املرتاو سدید الرسوم التالية ا جيب 

ويل: سجيل ا  وانقضاء فرتة نفاذ ال
 300 رمس أسايس 1.5
عاقد معني یبني يف نفس الطلب وجيب أال  2.5 مكييل عن لك طرف م رمس 

ه) 3.5عنه أي رمس فردي (انظر البند  سدد  100 أد
عاقد معني جيب أن یدفع عنه رمس فردي  3.5 رمس فردي عن تعيني لك طرف م

مكيلياً) (انظر املادة  س رسامً  )(أ) من الربوتوول)، إال إذا اكن 7(8(ول
شأ هو  ب امل التفاق (أیضاً) واكن مك الطرف املتعاقد املعّني دو ملزتمة 

مكييل عن هذا مك سدد رمس  التفاق (أیضاً) (جيب أن  ب دو ملزتمة 
لغ الرمس الفردي عاقد معين م  الطرف املتعاقد): وحيدد لك طرف م
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دید .6  الت

ر واملستحقة عن عرش سنوات: سدید الرسوم التالية ا  جيب 
 653 رمس أسايس 1.6
دا إذا  2.6 عاقدة رمس إضايف، ف  سبة إىل أطراف م ل دید سوى  مل جير الت

ه) 4.6(انظر البند  معينة جيب أن تدفع عهنا رسوم فردیة  100 أد
سدد عنه أي رمس فردي 3.6 عاقد معني جيب أال  مكييل عن لك طرف م  رمس 

ه) 4.6(انظر البند   100 أد
سدد ع  4.6 عاقد معني جيب أن  نه رمس رمس فردي مقابل تعيني لك طرف م

مكيلياً) (انظر املادة  س رسامً  )(أ) من الربوتوول)، إال إذا 7(8فردي (ول
شأ  ب امل التفاق (أیضاً) واكن مك اكن الطرف املتعاقد املعّني دو ملزتمة 
مكييل عن  سدد رمس  التفاق (أیضاً) (جيب أن  ب دو ملزتمة  هو مك

عاقد لغ الرمس الفردي هذا الطرف املتعاقد): وحيدد لك طرف م  معين م
ال 5.6 ستفادة من فرتة اإل لغ50 رمس إضايف مقابل   ٪ من م

 الرمس املستحق 
ىل   1.6البند  بناء 

ة .7 نو  تدوینات م
سجيل دويل 1.7 لكي ل  177 النقل ا
سبة إىل بعض السلع واخلدمات أو بعض  2.7 ل سجيل دويل ( النقل اجلزيئ ل

 177 األطراف املتعاقدة)
ويل  3.7 سجيل ا انب صاحب ال طلب إنقاص قامئة السلع واخلدمات من 

ىل لك  ويل، رشط أن ینطبق هذا اإلنقاص  سجيل ا بعد إجراء ال
عاقدة دة أطراف م  177 األطراف املتعاقدة إذا اسهتدف اإلنقاص 

ال أو تعدیل  4.7 سجيل و/أو إد مس و/أو العنوان لصاحب ال تغيري يف 
ت ال اكن خشصا  البيا سجيل يف  لطبيعة القانونية لصاحب ال املتعلقة 

، اليت  و دة إقلميية يف ت ا ، وحسب ما ینطبق، أیة و و معنو وا
ىل قانوهنا، ف یتعلق  مت فهيا تنظمي أوضاع ذ الشخص املعنوي بناء 

سب ل د أو أكرث یُلمتس التدون أو التعدیل ذاته  سجيل دويل وا ة إليه ب
رة س  150 يف نفس 

رخص 5.7 د  سجيل دويل أو تعدیل يف ق شأن  ص  رخ د   177 ق
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دة  6.7 س مواص اإلجراءات مبوجب القا ً 5ال نيا )()1( 200 
سجيل دويل 7.7  177 تقسمي 
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ولية .8 سجيالت ا شأن ال  معلومات 
ليه عن ا 1.8 داد مستخرج مصدق  ا إ ويل یتكون من حتليل  لسجل ا

ليه)،  سجيل دويل(مستخرج مفصل مصّدق 
ات   155 ال یتعدى ثالث صف
ة الثالثة  ة بعد الصف  10 عن لك صف

ويل یتكون من صورة عن لك  2.8 ليه عن السجل ا داد مستخرج مصدق  إ
سجيل دويل  شورات، وعن لك إخطارات الرفض، اليت تتعلق ب امل

س  ليه)(مستخرج   يط مصّدق 
ات   77 ال یتعدى ثالث صف
ة الثالثة  ة بعد الصف  2 عن لك صف

 لك شهادة أو معلومة تقدم كتابة 3.8
د  سجيل دويل وا سبة إىل   77 ل
ة، إذا طلبت   ولية اإلضاف سجيالت ا سجيل دويل من ال سبة إىل لك  ل

 10 املعلومة ذاهتا يف نفس الطلب
سخ أو تصو  4.8 ادة  ةإ ويل، عن لك صف سجيل ا رش ال  5 ر 

اصة .9  دمات 
ويل أن حيّصل رسامً حيدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت یبارشها  ب ا لمك جيوز 

دول الرسوم. شملها   ىل جعل، وكذ عن اخلدمات اليت ال 
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