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املقدمة
هيدف هذا الكتاب الوجزي اىل امداد املس تخدمني احلاليني واملس تقبليني لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
مبعلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد.
ويُ ِّقدم اجلزء الول معلومات عامة عن نظام مدريد ،وبعض سامته الرئيس ية ،وفوائد اس تخدامه .ويُ ِّقدم اجلزء الثاين
معلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية ملء الاس امترات الكرث اس تخدام اا ،مثل اس امترة الطلب ادلويل ،والامتس تعيني
لحق ،والامتس تدوين تغيريات (مثل تغيري امللكية ،وتغيري امس صاحب التسجيل أو امل ُ ِّمثل أو عنواهنام أو لكهيام،
والنقاص) ،والتجديد.
وملعرفة املزيد عن نظام مدريد أو ملزيد من املعلومات التفصيلية عن موضوعات خمتارة ،يُرىج الاطالع عىل
دليل التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد (ادلليل) أو التفضل بزايرة املوقع اللكرتوين
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) (.)http://www.wipo.int/madrid/ar/
نظام مدريد – اتصل بنا
لي اس تفسارات أخرى ،يرىج التصال ابلويبو.
منوذج الطلب اللكرتوين
http://www.wipo.int/madrid/en/contact/
الهاتف
( +41 22 338 86 86خدمة العمالء)
ساعات العمل :من الثنني اىل امجلعة ،من  9:00صباح اا حىت  6:00مساء( .بتوقيت جنيف)
العنوان الربيدي
شعبة معليات مدريد
جسل مدريد
قطاع العالمات والتصاممي
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
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اجلزء الول – تقدمي نظام مدريد
ما هو نظام مدريد؟
يُ ِّقدم نظام مدريد للفراد والرشاكت فرص اة فريد اة للحصول عىل حامية لعالماهتم واحلفاظ عىل هذه امحلاية يف أكرث من
 110بدلان ،1مبا يف ذكل املنظمة الفريقية للملكية الفكرية والاحتاد الورويب ،من خالل اجراء بس يط و ُم ِّ
قتصد
ابس تخدام لغة واحدة وبدفع مجموعة واحدة من الرسوم بعمةل واحدة.
ولك املطلوب للحصول عىل هذه امحلاية هو طلب واحد ("طلب دويل") يشري اىل السلع واخلدمات ويُعني القالمي
املرغوب فهيا ("الطراف املتعاقدة امل ُعينة").
ويرجع اىل الطراف املتعاقدة املع َّينة البت يف منح امحلاية للعالمة ونطاقها وفق اا لترشيعاهتا الوطنية.
وحاملا تُس َّجل العالمة ("تسجيل دويل") ،ميكن ادارهتا بسهوةل من خالل نظام مدريد .أما جتديد التسجيل ادلويل
دون يف السجل ادلويل
وادخال تغيريات عليه (مثل تغيري امللكية أو تغيري امس صاحب التسجيل أو عنوانه) ،فميكن أن يُ َّ
ابجراء بس يط واحد مجليع الطراف املتعاقدة امل ُع َّينة.
واضاف اة اىل ذكل ،تتوفر يف نظام مدريد مزية خاصة يه اماكنية متديد امحلاية اجلغرافية لعالمة دولية يف أي وقت بعد أن
تُس َّجل عن طريق ادراج أطراف متعاقدة اضافية"( 2تعيني لحق") .ومن َّمث ميكن يف البداية حامية عالمة يف مخسة
بدلان مث اال ،مث حاميهتا يف أكرث من  100بدل ،ولكها برمق تسجيل دويل واحد.
وأخري اا وليس أخر اا ،يتسم نظام مدريد مبرونة كبرية متكنه من استيعاب تغيريات دقيقة مثل نقل ملكية تسجيل دويل
ابلنس بة اىل بعض الطراف املتعاقدة امل ُع َّينة دون غريها أو ابلنس بة اىل بعض السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل
دون غريها.
وما جيعل نظام مدريد جذا ااب جد اا هو الطابع البس يط والفعال للنظام ،والوفورات املالية اليت ميكن حتقيقها (نتيج اة لعدم
وجود مصاريف ترمجة أو تصديق ،وعدم وجود رسوم لل ُم ِّمثلني احملليني حيث ل يوجد رشط الزايم بتعيني ُم ِّمثل حميل)،
وهذا ما تثبته زايدة الطلبات ادلولية امل ُودعة والتعقيبات القوية ملس تخدمني راضني عن النظام.

1

2

لالطالع عىل قامئة ُمحدَّ ثة بأعضاء نظام مدريد ("الطراف املتعاقدة") ،انظر
.http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
ا
متاح لي طرف متعاقد ال اذا اكن قد قدم اعال اان ُمحدَّ داا مبوجب املادة  )5(14من الربوتوكول اليت تنص عىل أنه ل ميكن تعيينه لحقا يف
التسجيالت ادلولية اليت دخلت حزي التنفيذ مبوجب الربوتوكول قبل اترخي انضاممه اىل الربوتوكول .ولالطالع عىل قامئة هبذه العالانت ،انظر (و)
عىل املوقع التايل.http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html :

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
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نبذة عن اخللفية القانونية :خيضع نظام مدريد ملعاهدتني هام اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات ("التفاق")،
وبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات ("الربوتوكول") .وهذا النظام تديره ،يف مدينة جنيف
السويرسية ،الويبو بصفهتا املكتب ادلويل .أما من مجيع نوايح التطبيق العميل ،فان نظام مدريد نظام قامئ عىل معاهدة
واحدة ،خيضع للربوتوكول فقط .وهذا انجت عن أن الطراف املتعاقدة اما ُملزم اة ابلربوتوكول وحده أو لن هذه املعاهدة،
وفق اا للامدة (9سادسا)(()1أ) من الربوتوكول ،تُط َّبق "[ ]...عىل العالقات املتبادةل بني ادلول الطراف يف هذا الربوتوكول
والتفاق" .وذلكل فان التفاق ،حبمك الواقع ،معاهدة غري سارية ،ومن َّمث أصبح نظام مدريد حبمك الواقع نظام اا قامئ اا عىل
معاهدة واحدة لن مجيع أعضاء التفاق مه أيض اا أعضاء يف الربوتوكول.

الطلب ادلويل

رشوط ايداع طلب دويل
جيوز لي خشص طبيعي أو معنوي (رشكة جتارية مث اال) أن يُو ِّدع طلب اا دولي اا بعد استيفاء الرشطني التاليني:
الهلية والعالمة الساس ية.

 .1الهلية
ليكون ملُودع الطلب احلق يف اس تخدام نظام مدريد ،جيب:
–

أن تكون دليه منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف بدل طرف يف الربوتوكول،

–

أو أن يكون هل حمل اقامة يف بدل طرف يف الربوتوكول،

–

أو أن يكون من مواطين بدل طرف يف الربوتوكول.

وحيق أيض اا ملودعي الطلبات اذلين ميتلكون منشأة من هذا القبيل ،أو يقميون يف اقلمي الاحتاد الورويب أو املنظمة
الفريقية للملكية الفكرية ،أو يكونون من مواطين دوةل عضو يف الاحتاد الورويب أو املنظمة الفريقية للملكية الفكرية أن
يُودعوا طلب اا دولي اا.
ويُعرف مكتب العالمات التجارية اخلاص ابلطرف املتعاقد اذلي تربطه مبودع الطلب الصةل الالزمة ابمس
"مكتب املنشأ".
وللتحقق من أهليتك ليداع طلب دويل بناء عىل نظام مدريد ،يرىج اس تخدام حمايك الطلب ادلويل اخلاص ابلويبو.
ويُقدم احملايك أيض اا للمس تخدمني فكر اة عن نوع املعلومات اليت جيب تقدميها عند ايداع الطلب ادلويل ،اضاف اة اىل تقدير
للرسوم اليت يتعني دفعها من خالل حاس بة الرسوم اخلاصة ابلويبو.

 .2العالمة الساس ية
اضافة اىل رشط الهلية ،جيب أن تكون العالمة قد ُأو ِّدع طلب تسجيلها أو تكون ُمس َّج اةل دلى مكتب املنشأ املعين.
وي ُشار غالب اا اىل هذا الطلب أو التسجيل ابمس "العالمة الساس ية".

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
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ولضامن عدم تعدي العالمة عىل حقوق الخرين ،يُنصح مودعو الطلبات ،قبل ايداع العالمة الساس ية ،ابلبحث عن
العالمات السابقة اليت قد تكون متعارض اة ابس تخدام أداتني جمانيتني تقدهمام الويبو عرب النرتنت ،أل وهام مرصد مدريد
وقاعدة البياانت العاملية لدوات التوس مي.4

3

وينبغي أيض اا ملودعي الطلبات أن يتأكدوا من أ َّن عالمهتم املقرتحة ل حتتوي عىل لكامت أو عنارص ميكن أن ت ِّ
ُضلل أو
ختدع املس تخدمني ،وأن ليست لها معان أو دللت سلبية يف لغة السواق احلالية واملس تقبلية أو ثقافهتا .فعىل سبيل
املثال ،ينبغي ملُو ِّدع الطلب اذلي يرغب يف أن يبيع داخل الاحتاد الورويب س يارات أو دراجات انرية حتمل العالمة
التجارية  BURROأن يكون عىل عّل بأن لكمة  BURROتعين "زبدة" يف اللغة اليطالية و"حامر اا" يف اللغة الس بانية.
وهذا قد ل جيعل الطرف املتعاقد َّ
املعني يرفض ،ولكنه قد يؤثر سلب اا يف تسويق السلع املشار الهيا.
وأخري اا ،ينبغي النظر يف خيار ايداع طلب دويل عىل أساس تسجيل أسايس بد ال من ايداعه عىل أساس طلب أسايس،
لن العالمة ادلولية سوف تعمتد عىل العالمة الساس ية ملدة مخس س نوات – مبعىن أنه يف حاةل الغاء العالمة الساس ية،
اما لكي اا أو جزئي اا ،سوف تُلغى العالمة ادلولية ابلقدر نفسه .وسبب هذه التوصية أن العالمة الساس ية حاملا تُس َّجل
وينهتيي الجل املُحدَّد لالعرتاض علهيا (ان وجد) تكون أقوى حصانة من عالمة ل تزال طلب اا مل يُبتَّ فيه.

كيفية ايداع طلب دويل
ميكن ايداع طلب دويل حاملا ُحيدَّد مكتب املنشأ و" "1يُودع طلب فيه أو " "2تُس َّجل العالمة الساس ية دليه.
وينبغي اس تخدام الاس امترة  5MM2لهذا الغرض .ويه متوفرة ابللغات الثالث املعمول هبا يف نظام مدريد (النلكزيية
والفرنس ية والس بانية) عىل موقع الويبو اللكرتوين .ومع ذكل ،جيوز للطراف املتعاقدة أن حترص الاختيار يف لغة واحدة
فقط أو لغتني ،وذلكل ينبغي التحقق أو ال من اللغة أو اللغات اليت يقبلها لك مكتب من ماكتب املنشأ قبل
اس تكامل الاس امترة.
ولتسهيل ملء الاس امترة  ،MM2يُ ِّقدم اجلزء الثاين من هذا املنشور ُملخَّص اا سهل الفهم للمعلومات الالزمة لمتام الطلب
ادلويل بنجاح .وللحصول عىل معلومات أكرث تفصي اال ،انظر املالحظات التوضيحية لالس امترة .)MM2.INF( MM2
وجيب أن حيتوي الطلب ادلويل عىل املعلومات التالية يف املقام الول:
.1

صورة مس تنسخة عن العالمة ،وجيب أن تكون مطابق اة لتكل املوجودة يف الطلب أو التسجيل السايس؛

 .2التعيينات (يف أي عدد مطلوب من القالمي) اليت جيب حامية العالمة فهيا .لحظ أنه ل جيوز تعيني البدل
أو القلمي اذلي يقع فيه مكتب املنشأ اخلاص مبودع الطلب.

3

4

5

جيمع "مرصد مدريد" بني الوظائف واملعلومات املتاحة حالي اا من خالل قاعدة بياانت رومارين ،واجملةل ،واملنبه اللكرتوين يف نظام مدريد ،وأداة
التعقب الين للطلبات يف نظام مدريد.
قاعدة البياانت العاملية لدوات التوس مي يه بوابة الكرتونية تسمح كل ابلبحث يف البياانت املتعددة املتعلقة بأدوات التوس مي املأخوذة من أكرث
من  20مصدر اا ،مبا يف ذكل جسالت كثري من ماكتب العالمات التجارية.
اعتبار اا من  31أكتوبر  ،2015مل تعد توجد أي بدلان أعضاء يف اتفاق مدريد فقط .جفميع أعضاء اتفاق مدريد ابتوا أعضاء يف بروتوكول مدريد
أيض اا .ويعين ذكل توقف العمل ابلس امترتني  MM1و ،MM3وأن الاس امترة  MM2وحدها يه اليت ميكن اس تخداهما ليداع طلب دويل.
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وينبغي اعداد قامئة التعيينات حبرص مع مراعاة السواق احلالية املهمة وأي أقالمي جماورة ،فض اال عن أسواق التصدير
احملمتةل.
فان اختيارك لقامئة طموحة جداا قد يؤدي اىل اجراءات شطب مس تقبلية اذا عيِّنت الطراف املتعاقدة ومل تُس تخدم
العالمة فهيا .ويف املقابل ،قد يؤدي المعان يف التقييد اىل جعل املنافسني أو "القر ِّاصنة" يسجلون العالمة يف بدل مل ُحتم
فيه بعد.
ومن املزيات الساس ية لنظام مدريد أنه جيوز الامتس متديد امحلاية اجلغرافية يف أي وقت بعد التسجيل ادلويل من خالل
تعيني لحق لقالمي اضافية من أجل حامية العالمة فهيا .ويسمح ذكل بأن تظل امحلاية اجلغرافية مامتش ية مع الاحتياجات
التجارية الفعلية.
 .3قامئة ابلسلع واخلدمات اليت يتعني حامية عالمهتا ،مع مراعاة أن القامئة جيب أن تكون مشمو اةل ابلقامئة
الواردة يف الطلب السايس أو التسجيل السايس كحد أقىص.

ولتفادي اخملالفات يف الطلب ادلويل ،ينبغي أن تُصنَّف قامئة السلع واخلدمات وفق اا لحدث تصنيف دويل للسلع
واخلدمات لغراض تسجيل العالمات (تصنيف نيس) .وللتأكد من أن القامئة سوف تقبلها الطراف املتعاقدة املعيَّنة،
يُوىص ابس تخدام أداة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ( .)MGSفهذه الداة اجملانية ت ِّ
ُوّض السلع واخلدمات اليت
يقبلها املكتب ادلويل واليت يقبلها العديد من ماكتب الطراف املتعاقدة .واضاف اة اىل ذكل ،تقدم هذه الداة ترجامت
للمصطلحات بأكرث من  15لغ اة ،مبا يف ذكل اللغات الرمسية الثالث لنظام مدريد (انظر املذكرة العالمية رمق .)2016/16

وحيامن تضع قامئة السلع واخلدماتُ ،ك ْن طموح اا ولكن واقعي اا .فالقامئة املتوازنة تواز اان جيد اا ينبغي أل تشمل السلع
واخلدمات اليت تُقدَّم حالي اا حفسب ،بل أن تراعي أيض اا تكل اليت يُتوقَّع تقدميها يف املس تقبل القريب.
ولحظ أن بعض الطراف املتعاقدة تشرتط اعالن نية عىل اس تعامل العالمة يف الوقت اذلي يُودع فيه الطلب (اما يف
اس امترة الطلب أو بشلك منفصل .)6وقامئة السلع واخلدمات الطموحة أكرث من الالزم قد تتسبب يف اجراءات رفض
أو شطب لعدم الاس تخدام ،أو لكهيام ،يف املس تقبل.
ولحظ أيض اا أنه ل ميكن بعد ذكل الضافة اىل القامئة أو توس يع نطاقها لتشمل سلع اا أو خدمات اضافية،
وان اكنت هذه السلع واخلدمات مذكورة يف العالمة الساس ية.
وعالوة عىل ذكل ،ميكن أيض اا الرجوع اىل مبادئ الفحص التوجهيية بشأن تصنيف السلع واخلدمات يف الطلبات ادلولية
لفهم مبادئ التصنيف اخلاصة ابلويبو عىل وحو أفضل ،ومن َّمث التقليل من خماطر الخطاء أو من تلقي اخطارات
اخملالفات .وتتضمن املبادئ التوجهيية معلومات مفصةل عن مبادئ تصنيف نيس اليت يطبقها املكتب ادلويل ،فض اال عن
بعض الاعتبارات الكرث اتسام اا ابلطابع العميل.
.4

6
7

الرسوم املطلوبة للحصول عىل تسجيل دويل تتكون مما ييل:7
– رمس أسايس ( 653فرناكا سويرس ااي ،يف حاةل اس تنساخ العالمة ابللونني السود والبيض؛
أو  903فرناكت سويرسية ،يف حاةل اس تنساخ العالمة ابللوان)؛

انظر حوايش البند  11من الاس امترة  ،MM2والاس امترة .MM18
ملزيد من املعلومات ،انظر وثيقة جدول الرسوم ووثيقة الرسوم الفردية يف بروتوكول مدريد ،أو اس تخدم حاس بة الرسوم.
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–

ورمس اضايف يتوقف عىل عدد أصناف السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا ( 100فرنك سويرسي
عن لك صنف زائد عىل الصناف الثالثة الوىل)؛

–

ورسوم تمكيلية ( 100فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد) أو رسوم فردية تتوقف عىل
الطراف املتعاقدة املع َّينة.

ُوخيفَّض الرمس السايس للطلبات ادلولية اليت يُودعها مودعون يكون بدل املنشأ اخلاص هبم من البدلان القل منواا
اىل  %10من املبلغ احملدد .والبدلان القل منو اا ُحت ِّددها ال ُمم املتحدة.

من الطلب اىل التسجيل
حيامن يتلقى املكتب ادلويل طلب اا دولي اا عن طريق أحد ماكتب املنشأ (ل ي ُسمح ابليداع املبارش) ،يُفحص الطلب للتحقق
من امتثاهل للرشوط الشلكية مثل تصنيف السلع واخلدمات ودفع الرسوم.
واذا اكن الطلب حيتوي عىل أي خمالفة (أ ْي اذا اكنت املعلومات أو الرسوم غري حصيحة أو انقصة) ،فان املكتب ادلويل
يُب ِّلغ ا
الك من مكتب املنشأ و ُمو ِّدع الطلب بذكل ،ويُ ِّبني كيفية اس تدراك تكل اخملالفة خالل همةل زمنية تبلغ ثالثة أشهر.
واذا اكن الطلب عىل ما يرام (أ ْي ل توجد أي خمالفة) ،تُس َّجل العالمة يف السجل ادلويل ،ومن َّمث تصبح تسجي اال دولي اا.
وسوف يرسل املكتب ادلويل اىل املاكل شهادة تسجيلُ ،وخي ِّطر الطراف املتعاقدة املع َّينة .وأخري اا ،سوف تُنرش العالمة
يف جريدة الويبو للعالمات ادلولية (ا ُملشار الهيا فامي ييل ابمس "اجلريدة") 8اليت ميكن النفاذ الهيا أيض اا عرب مرصد مدريد.
وشهادة التسجيل ل تعين أن العالمة قد ُم ِّنحت امحلاية يف لك طرف من الطراف املتعاقدة املع َّينة ،بل تعين أن الطلب
ادلويل قد اجتاز الفحص الشلكي اذلي أجراه املكتب ادلويل وأنه ُمس َّجل يف السجل ادلويل ابعتباره تسجي اال دولي اا.
وحيامن تتلقى ماكتب الطراف املتعاقدة املع َّينة اخطار اا بأن املكتب ادلويل قد جسَّل العالمة ،فلها أن ُجتري حفص اا موضوعي اا
ليك َّ
تبت يف منح امحلاية للعالمة من عدمه وفق اا لقوانيهنا الوطنية أو القلميية.
واذا مل يرفض مكتب أي طرف متعاقد َّ
معني امحلاية يف غضون املهةل امل ُ َّقررة (اليت تبلغ عاد اة  12أو  18شهر اا)،
تُعترب العالمة محمية يف ذكل القلمي كام لو اكنت قد ُأود ِّعت ُ ِّ
وجسلت مبارش اة دلى املكتب املشار اليه.
املكتب ادلويل صورة عن الخطار ابلرفض اىل صاحب
واذا أصدر أحد املاكتب رفض اا يف غضون املهةل الزمنية ،يرسل ُ
التسجيل .وحينئذ تُتاح لصاحب التسجيل ،من حيث املبدأ ،فرصة للطعن يف الرفض .وسوف تتوقف الجراءات
الواجب اتباعها واملُهل الزمنية املُط َّبقة عىل ترشيع الطرف املتعاقد .ومن َّمث فان أي اجراء (مثل املراجعة أو الطعن يف
الرفض أو الرد عىل أحد الاعرتاضات) ينبغي أن يُتخذ مع املكتب املعين مبارشةا ،دون تدخل املكتب ادلويل.
ومن أجل متكني ُمو ِّدعي الطلبات وأحصاب التسجيالت من توقُّع املشالكت والاحتياجات املُس تقبلية و ُمعاجلهتا ومتابعة
املكتب ادلويل ُمودعي الطلبات
الجراءات من خالل تلقي اخطارات ابلربيد اللكرتوين ومعلومات أنية عن احلاةل ،يدعو ُ
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اجملةل يه املنشور الرمسي لنظام مدريد .وينرش املكتب ادلويل لك أس بوع بياانت بشأن ما ي ُس تجد من تسجيالت دولية ،وجتديدات ،وتعيينات
لحقة ،وتعديالت تؤثر يف التسجيالت ادلولية القامئة.
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وأحصاب التسجيالت اىل اس تخدام الداتني اجملانيتني التاليتني املتاحتني عىل ش بكة النرتنت :أداة ادارة احملفظات يف
نظام مدريد ( 9)MPMو"البحث الين" يف مرصد مدريد.
اس تخدم قاعدة بياانت أعضاء نظام مدريد 10اجملانية املتاحة عىل النرتنت ملعرفة املزيد عن قوانني وممارسات ماكتب
العالمات التجارية اخلاصة بأعضاء نظام مدريد.

ادارة تسجيل دويل
يظل التسجيل ادلويل ساري املفعول لعرش س نوات بدء اا من اترخي التسجيل ،وميكن جتديده لفرتات اضافية مدة لك
مهنا عرش س نوات .ويُرسل املكتب ادلويل اشعار اا غري رمسي قبل انقضاء مدة امحلاية بس تة أشهر لتذكري أحصاب
التسجيالت خبيار التجديد .ولكن عدم تسّل هذا الشعار غري الرمسي ل ميثل عذر اا لعدم جتديد التسجيل قبل اترخي
اس تحقاق جتديده .وذلكل من المهية مباكن أن ينتبه أحصاب التسجيالت وممثلومه اىل هذا التارخي بعناية.

خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد :التجديد أصبح سه اال
ان أبسط طريقة لتجديد تسجيل دويل يه جتديده من خالل خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد ،ويه خدمة
الكرتونية تتيح للمس تخدمني جتديد التسجيل ادلويل عن طريق دفع الرسوم املس تحقة.
وميكن للمس تخدمني دفع رسوم التجديد ببطاقة ائامتنية 11أو خصمها من أحد حساابت الويبو اجلارية .12وفور تسّل املبلغ
املدفوع ،يتلقى املس تخدمون تأكيد اا عرب الربيد اللكرتوين .وميكن للمس تخدمني متابعة حاةل طلباهتم حلظة بلحظة (مبا يف
ذكل تغيري امللكية والتجديدات) ابس تخدام وظيفة "البحث الين" يف مرصد مدريد.
وبعد ادخال رمق التسجيل ادلويل يف خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد ،تُعرض للمس تخدمني قامئة ابلطراف
املتعاقدة اليت ميكن جتديد التسجيل فهيا .وميكن للمس تخدمني أن جيددوا التسجيل ابلنس بة اىل مجيع الطراف املتعاقدة
املؤهةل أو أن خيتاروا جتديد التسجيل ابلنس بة اىل بعض الطراف فقط.
وتعرض خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد الرسوم املس تحقة للتجديد ،و ال تدخل يف حساهبا ال السلع واخلدمات
احملمية يف الطرف املتعاقد عىل أساس تدوين بيان ُأ ِّرسل مبوجب القاعدة (18اثلثا) من الالحئة التنفيذية املشرتكة (القرار
الهنايئ) .واذا ُرفضت العالمة لكي اا ،بعد تدوين قرار هنايئ ،فسوف حتسب اخلدم ُة الرسوم عىل أساس مجيع
السلع واخلدمات.

9

10

11

12

أداة ادارة احملفظات يف نظام مدريد ( )MPMيه بوابتك المنة لتسجيل العالمات التجارية ادلولية .ويه أداة مفيدة اذا اكن دليك أكرث من
تسجيل دويل واحد ،لنه ميكنك اجراء مجيع التغيريات يف شاشة واحدة.
ُ
تسمح كل قاعدة بياانت أعضاء نظام مدريد ابلنفاذ جما اان اىل ممارسات أعضاء نظام مدريد واجراءاهتم مثل املهل الزمنية للرد عىل الرفض املؤقت.
ودليل البدء الرسيع متوفر حالي اا ابللغة النلكزيية.
ادلفع ابلبطاقات الئامتنية متوفر دلفع الرسوم من خالل التعيني اللكرتوين الالحق وخدمات التجديد اللكرتوين .وميكنك أيض اا ادلفع ببطاقة ائامتنية
يف حاةل الشارة اىل رمز مرجعي للويبو يف اخطار خمالفة أو اخطار ابجلزء الثاين من الرسوم.
حساب الويبو اجلاري هو حساب مايل خاص تديره الويبو .ومعةل هذا احلساب يه الفرنك السويرسي .وميكن اس تخدامه لتسديد املدفوعات
املتعلقة بأي خدمة من خدمات الويبو.
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ول ميكن اس تخدام خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد لتجديد التسجيل ابلنس بة اىل مجيع السلعا واخلدمات
اذا اكنت العالمة املعنية قد ُرفضت جزئي اا يف طرف متعاقد ُم َّعني بعد تدوين قرار هنايئ مبوجب القاعدة (18اثلثا)(( )2انظر
املذكرة العالمية رمق  .)2015/10ويف هذه احلاةل ،جيب عىل املس تخدمني ارسال الاس امترة .MM11
ومن اجلدير ابذلكر أن جتديد التسجيل ابلنس بة اىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص طرف متعاقد ُم َّعني ُرفضت فيه
العالمة جزئي اا أو لكي اا قد يظل هماما طاملا اكن اجراء الطعن يف هذا الرفض جار ااي.
واضافة اىل ذكل ،ل يُوىص ابس تخدام خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد من أجل ارسال تعلاميت معاجلة خاصة
اىل املكتب ادلويل ،مثل الامتس معاجلة التجديد بعد تدوين الغاء جزيئ أو انقاص أو تغيري أخر.
مالحظة بشأن الرسوم :تقدم أداة التجديد اللكرتوين تقدير اا للرسوم ،وقد يتغري هذا التقدير بعد حفص التجديد اخلاص
بك .ويف حاةل ادلفع ابس تخدام أحد حساابت الويبو اجلارية ،س ُيخصم الرمس الهنايئ امل ُق َّدر عقب الفحص من حسابك
دون أي اشعار أخر .وأما يف حاةل ادلفع ببطاقة ائامتنية ،فسوف يتواصل معك املكتب ادلويل اذا اكنت توجد رسوم
اضافية مس تحقة ادلفع عقب الفحص.

ادارة تسجيل دويل
عقب التسجيل ادلويل ،ميكن لحصاب التسجيل ادارة نطاقه اجلغرايف ،فض اال عن نطاق امحلاية يف لك طرف متعاقد ُم َّعني.
وهذه السمة الفريدة لنظام مدريد انجتة عن أن التسجيل ادلويل يُعادل مجموع اة من التسجيالت الوطنية،
ويسمح لحصاب التسجيالت مبواءمة التسجيل ادلويل مع احتياجاهتم التجارية املتغرية.

ادارة النطاق اجلغرايف
ميكن لحصاب التسجيالت توس يع النطاق اجلغرايف لتسجيل دويل من خالل التعيني الالحق لطراف متعاقدة مل ت َُّعني
فامي س بق ،مبا يف ذكل (ابس تثناءات قليةل) الطراف املتعاقدة اجلديدة يف نظام مدريد.
وسوف يرسي التسجيل ادلويل يف هذه الطراف املتعاقدة املُع َّينة حديث اا اعتبار اا من اترخي تعييهنا الالحق وطوال الفرتة
املتبقية من مدة حامية التسجيل ادلويل .ونتيج اة ذلكل ،سوف تُوضع هذه الطراف املتعاقدة يف احلس بان عند التجديد
القادم.
وأبسط طريقة لتعيني طرف متعاقد تعيين اا لحق اا يه تعيينه من خالل خدمة التعيني اللكرتوين الالحق يف نظام مدريد.
فبعد ادخال رمق التسجيل ادلويل ،تُعرض للمس تخدمني قامئة ابلطراف املتعاقدة املتاحة للتعيني الالحق .وميكن
للمس تخدمني أن خيتاروا الطراف املتعاقدة اليت يرغبون يف تعييهنا للك من السلع واخلدمات املُس َّجةل .وتعرض اخلدم ُة
مبالغ الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الالحق ،اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتنية أو خصمها من أحد حساابت الويبو
اجلارية .وفور تسّل املبلغ املدفوع ،سيتلقى املس تخدمون تأكيد اا عرب الربيد اللكرتوين ،وميكهنم متابعة حاةل طلباهتم حلظة
بلحظة ابس تخدام وظيفة "البحث الين" يف مرصد مدريد.
وميكن لحصاب التسجيالت تقليص النطاق اجلغرايف للتسجيل ادلويل بعدم جتديده ابلنس بة اىل واحد أو أكرث من
الطراف املتعاقدة املُع َّينة ،أو ابلتخيل يف أي وقت عن واحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة .ولكن جيب عىل أحصاب
التسجيالت جتديد التسجيل ابلنس بة اىل طرف متعاقد ُم َّعني واحد عىل القل .واضاف اة اىل ذكل ،ل ميكن لحصاب
التسجيالت التخيل عن مجيع الطراف املتعاقدة املُع َّينة ،وامنا ميكهنم الامتس تدوين شطب لكي (انظر أدانه).
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وميكن لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا تدوين ختل جما اان ،عن طريق ملء الاس امترة .MM7

ادارة نطاق امحلاية
جيوز لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا زايدة نطاق امحلاية يف طرف متعاقد ُم َّعني من خالل تعيينه لحق اا ابلنس بة اىل
السلع واخلدمات غري احملمية أو اليت مل تعد محمية يف ذكل الطرف املتعاقد .وميكن لحصاب التسجيالت القيام بذكل عن
طريق اس تخدام خدمة التعيني اللكرتوين الالحق يف نظام مدريد أو عن طريق ملء الاس امترة .MM4
ومن انحية أخرى ،جيوز لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا تقييد نطاق امحلاية يف طرف متعاقد ُم َّعني عن طريق الامتس
تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدمات .وتدوين النقاص يُبقي السلع واخلدمات يف التسجيل ادلويل ول يؤثر يف امحلاية
املكتس بة يف الطراف املتعاقدة غري املشموةل ابلتدوين .وميكن لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا تدوين انقاص عن طريق
ملء الاس امترة .MM6
وجيوز أيض اا لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا حذف سلع وخدمات من تسجيل دويل عن طريق الامتس تدوين شطب
جزيئ .ويؤثر تدوين الشطب اجلزيئ يف مجيع الطراف املتعاقدة املُع َّينة .وفض اال عن ذكل ،ل يس تطيع أحصاب
التسجيالت بعد ذكل تعيني طرف متعاقد ابلنس بة لتكل السلع واخلدمات ،لن السلع واخلدمات ُحتذف من التسجيل.
وميكن أيض اا لحصاب التسجيالت أن يلمتسوا تدوين شطب لكي ،أ ْي شطب التسجيل نفسه .وميكن لحصاب
التسجيالت أن يلمتسوا تدوين شطب جزيئ أو لكي جما اان ،عن طريق ملء الاس امترة .MM8

تدوين تغيريات أخرى يف التسجيل ادلويل
من املزيات الخرى لنظام مدريد أن تدوين تغيري واحد يف السجل ادلويل جيعل هذا التغيري يرسي يف مجيع الطراف
املتعاقدة املُع َّينة ،ما مل تعلن ماكتب تكل الطراف خالف ذكل .ول ي ُسمح هبذه العالانت ال عند تدوين تغيري يف
امللكية ،أو انقاص ،أو ترخيص.
وفامي ييل قامئة ببعض التغيريات الكرث ش يوع اا اليت ميكن تدويهنا يف السجل ادلويل:
–

تغيري يف ملكية تسجيل دويل (،)MM5

–

وانقاص قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اىل لك الطراف املتعاقدة املع َّينة أو بعضها (،)MM6

–

والتخيل ابلنس بة اىل طرف واحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة املعيَّنة ،ولكن ليس لك الطراف
(،)MM7

–

وشطب التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل مجيع الطراف املتعاقدة املع َّينة فامي خيص مجيع السلع واخلدمات
أو بعضها (،)MM8

–

وتغيري امس صاحب التسجيل أو عنوانه ،أو تغيري (أو ادخال) صفته القانونية اذا اكن صاحب التسجيل
كيا اان قانوني اا (،)MM9
وتغيري امس امل ُ ِّمثل أو عنوانه (،)MM10

–

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
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وتشمل التغيريات الخرى القل ش يوع اا تكل التغيريات املتعلقة ابلرتاخيص ،والقيود املفروضة عىل حق صاحب
التسجيل يف الترصف فيه.
خصصة اليت تُ ِّ
مكنك من تتبع حاةل طلباتك .وابس تخدام مرصد مدريد
مرصد مدريد هو أداة الويبو امل ُ َّ
( )http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jspميكنك أيض اا اعداد التنبهيات املرسةل ابلربيد
اللكرتوين لتحصل عىل التحديثات اخلاصة بأي عالمة جتارية هتمك.

الاس تعاضة عن تسجيل وطين أو اقل ميي بتسجيل دويل
يف حاةل وجود تسجيل وطين أو اقلميي يف بدل أو اقلمي يُع ُّد طرف اا متعاقد اا يف نظام مدريد أو أصبح فامي بعد طرف اا متعاقداا
فيه ،مفن املمكن تعزيز حامية العالمة التجارية عن طريق الاس تعاضة عن هذا التسجيل الوطين أو القلميي بتسجيل
دويل .ولالس تفادة من هذه املزية ،جيب أن يُ َّعني اقلمي التسجيل الوطين أو القلميي املراد استبداهل تعيين اا لحق اا
يف التسجيل ادلويل.
وعند استيفاء الرشوط املطلوبة ،ي ُس تعاض عن امحلاية الوطنية أو القلميية ابلتسجيل ادلويل .وعىل الرمغ من أن
التسجيل ادلويل حيل تلقائي اا حمل التسجيل الوطين أو القلميي السابق ،ي ُس تحسن – للحصول عىل معلومات الطراف
الخرى – أن يُطلب من املكتب الوطين أو القلميي أن حييط علاما ابلتسجيل ادلويل وأن ُخي ِّطر املكتب ادلويل بذكل.
وللحصول عىل معلومات أكرث تفصي اال عن الاس تعاضة ،انظر ادلليل.13

13

الفقرات من ابء.اثني اا 01.100.اىل .07.100
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اجلزء الثاين – مالحظات توضيحية بشأن الاس امترات
يُ ِّقدم هذا اجلزء من الكتاب الوجزي معلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية ملء الاس امترات التالية الكرث اس تخدام اا:
MM2

طلب تسجيل دويل

MM4

تعيني لحق للتسجيل ادلويل

MM5

الامتس بغرض تدوين تغيري يف امللكية

MM6

الامتس بغرض تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدمات

MM7

الامتس بغرض تدوين ختل

MM8

الامتس بغرض تدوين شطب تسجيل دويل

MM9

الامتس بغرض تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل و/أو عنوانه ،أو تغيري (أو ادخال)
صفته القانونية اذا اكن صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا

( MM10اختيارية)

الامتس بغرض تدوين تغيري يف امس ِّ
املمثل و/أو عنوانه

( MM11اختيارية)

جتديد التسجيل ادلويل

( MM12اختيارية)

تعيني ُم ِّمثل

هذه الاس امترات متاحة عىل املوقع اللكرتوين التايل.http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ :
يرىج اتباع التعلاميت التالية عند ملء الاس امترات:
–

جيب طباعة الاس امترة عىل وجه واحد فقط من ورق مقاسه .A4

–

جيب ملء الاس امترة خبط مقروء ابس تخدام أةل اكتبة أو بغريها من الهجزة .ل تُقبل اس امترات مكتوبة خبط اليد.

–

ينبغي اس تخدام ورقة تمكيلية أو أكرث اذا اكن احلزي املتاح يف أي جزء من الاس امترة غري اكف .ول بد من
أن تُكتب يف الورقة التمكيلية عبارة "تمكةل البند رمق  ،"....وجيب أن تُقدَّم املعلومات ابلنسق نفسه الوارد
يف الاس امترة ذاهتا .وينبغي أن يُذكر عدد الوراق التمكيلية املس تخدمة يف اخلانة املوجودة يف اجلزء العلوي
من الاس امترة.

مجيع الاس امترات متوفرة ابللغات الثالث املعمول هبا يف نظام مدريد (النلكزيية والفرنس ية والس بانية) .ومع ذكل ،ينبغي
التحقق أو ال من لغة أو لغات اليداع اليت يقبلها لك مكتب اذا اكن جيب ارسال الاس امترة عن طريق أحد املاكتب.
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طلب تسجيل دويل خاضع لربوتوكول مدريد وحده

الاس امترة الرمسية  – MM2مالحظات توضيحية
مقدمة
ليداع طلب تسجيل دويل ،جيب ارسال اس امترة الطلب ( )MM2عن طريق مكتب املنشأ؛ فاليداع املبارش دلى
املكتب ادلويل غري ممكن .و ِّ
استرش مكتب املنشأ يف كيفية تقدمي اس امترة الطلب :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد
اللكرتوين أم بوس يةل الكرتونية أخرى.

كيفية ملء الاس امترة MM2

البند  :1الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه مكتب املنشأ
اذكر الطرف املتعاقد اذلي يُع ُّد مكتبه مكتب املنشأ ،أ ْي الطرف املتعاقد اذلي من خالهل يمتتع مودع الطلب ابلهلية
املطلوبة (جنس ية و/أو حمل اقامة و/أو منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية) .وهو املكتب اذلي قدم فيه املودع طلب اا
لتسجيل عالمته الساس ية أو جسَّل فيه املودع عالمته الساس ية.

البند  :2مودع الطلب
(أ) الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول)
ابلرتتيب املعتاد .وينبغي للكياانت القانونية (الرشاكت) أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس ُمو ِّدع الطلب حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد
الصوتية للغة الطلب ادلويل .وينبغي للكياانت القانونية أن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل
لغة الطلب ادلويل.
ويف حاةل تعدد ُمو ِّدعي الطلب ،اذكر امس املودع الول فقط ،واس تخدم ورق اة تمكيلي اة لبيان أسامء املودعني الخرين.
(ب) العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
ويف حاةل تعدد ُمو ِّدعي الطلب ،اذكر عنوان املودع الول فقط ،واس تخدم ورق اة تمكيلي اة لبيان أسامء املودعني
الخرين وعناويهنم.
ولحظ أنه يف حاةل تعدُّد ُمو ِّدعي الطلب واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُم ِّمثل أو عنوان للمراسةل ،سوف تُرسل مجيع
املراسالت اىل عنوان املودع الوارد امسه أو ال يف الطلب.
(ج) عنوان للمراسةل :اذا اكن ينبغي توجيه املراسالت اىل عنوان أخر غري العنوان امل ُ َّبني يف البند (2ب)،
فاكتب ذكل العنوان يف هذا احلزي .عىل سبيل املثال ،اذكر عنوا اان للمراسةل يف حاةل تع ُّدد ُمودعي الطلب واختالف
عناويهنم ،أو يف حاةل اكن الطلب قد أودعه مستشار الرشكة ادلاخيل اذلي خيتلف عنوانه عن عنوان الرشكة الرئييس.
وخبالف ذكل ،ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا.
مالحظة :لتعيني ُم ِّمثل ،يرىج ملء البند  ،4وليس هذه الفقرة (ج).
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(د) جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان الربيد اللكرتوين .وينبغي أن ختص هذه املعلومات الشخص
اذلي ينبغي للمكتب ادلويل أن يتصل به عند احلاجة .وينبغي أن تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل
واملدينة ،مثال +41 22 338 86 86 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان الربيد اللكرتوين اكم اال،
مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق ابلطلب ادلويل وابلتسجيل ادلويل الناجت
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل فان أي مراسالت
عنه سوف يُ ِّرسلها ُ
أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها عنوان الربيد
اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل اللكرتوين ،ميكن تدوين
عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
(ه) اللغة املفضةل للمراسةل :لتلقي مراسالت من املكتب ادلويل بلغة الطلب ادلويل ،ل حاجة اىل وضع عالمة
يف أي خانة .وفامي عدا ذكل ،اخرت النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية.
لست حباجة اىل أي اس امترة لتغيري لغة املراسةل املفضةل دليك .بل ميكن طلب تغيريها ،جما اان ،ابس تخدام منوذج الطلب
اللكرتوين .ويف هذه احلاةل ،ينبغي حتميل توقيع صاحب التسجيل أو ُم ِّمثهل مكستند اثبات.
(و) بياانت أخرى :هذه البياانت يشرتطها عدد من الطراف املتعاقدة .واذا اكن املكتب املعين يشرتط بيا اان
ما ،فان عدم تقدمي هذا البيان رمبا يسفر عن رفض حامية العالمة .وذلكل ي ُس تحسن ملء هذا اجلزء من الطلب ادلويل،
رمغ أن ذكل ليس الزامي اا.
" "1ينبغي للشخاص الطبيعيني أن يذكروا ادلوةل اليت حيملون جنسيهتا.
" "2ينبغي للكياانت القانونية ،اكلهيئات املسامهة ،أن حتدد صفهتا القانونية ("رشكة ذات مسؤولية حمدودة"
مث اال) ،اىل جانب امس ادلوةل والوحدة القلميية (عند الاقتضاء) اليت أنشئ أو ُ ِّجسل الكيان القانوين مبوجب قانوهنا.
ويف حاةل وجود أكرث من ُمو ِّدع واحد ،جيوز تقدمي البياانت املتعلقة بلك مودع اضايف يف الورقة التمكيلية ،اىل جانب امس
املودع وعنوانه.

البند  :3أهلية اليداع
(أ) ضع عالمة يف اخلانة اليت ت ُِّبني طبيعة أهلية مودع الطلب .وجيوز ملُو ِّدع الطلب أن يضع عالمة يف أكرث
من خانة اذا اكن من املمكن أن يطالب ابلهلية حبمك أكرث من نوع واحد من العالقة (حمل اقامة ،أو جنس ية ،أو ُمنشأة
جتارية أو صناعية) ابلطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ (عىل النحو امل ُ َّبني يف البند  1من اس امترة
الطلب) .ويف حاةل وضع عالمة يف اخلانة " ،"2اكتب امس ادلوةل املعنية.
(ب) اذكر عنوان ُمنشأة املُودع أو حمل اقامته يف اقلمي الطرف املتعاقد يف البند  ،1اذا اكن العنوان املذكور يف
البند (2ب) ل يقع يف ذكل الطرف املتعاقد واكنت اخلانة (3أ)" "3أو " "4قد ُوضعت فهيا عالمة.
ويف حاةل وجود أكرث من ُمو ِّدع واحد ،جيب حتديد طبيعة أهلية لك ُمو ِّدع يف الورقة التمكيلية ،اىل جانب امس
املودع وعنوانه.
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ولحظ أن أهلية اس تخدام نظام مدريد ُحي ِّددها ويُ ِّ
صدق علهيا مكتب املنشأ يف وقت تقدمي الطلب ادلويل.

البند  :4تعيني ُم ِّمثل
لتعيني خشص أو رشكة ُم ِّمث اال أمام املكتب ادلويل ،اكتب املعلومات الالزمة يف هذا البند.
وجيوز ،لغراض الجراء ادلويل ،أن يكون ُ
املمثل مقاميا يف أي ماكن ،مبعىن أنه ل ي ُشرتط أن يكون مقاميا يف دوةل عضو
يف نظام مدريد.
ويُرىج ذكر امس امل ُ ِّمثل وعنوانه وتقدمي ما يكفي من معلومات التصال به لمتكني املكتب ادلويل من مراسلته .وي ُس تحسن
ادراج رمقي الهاتف والفاكس وعنوان الربيد اللكرتوين حسب التعلاميت الواردة يف البنود (2أ) و(ب) و(د) السابقة.
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق ابلطلب ادلويل وابلتسجيل ادلويل الناجت
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل فان أي مراسالت
عنه سوف يُ ِّرسلها ُ
أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها عنوان الربيد
اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل اللكرتوين ،ميكن تدوين
عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.

البند  :5الطلب السايس أو التسجيل السايس
املكتب فيه بعد ،فاكتب رمق الطلب واترخيه.
اذا اكنت العالمة الساس ية يه طلب قُ ِّدم اىل مكتب املنشأ ومل يبت ُ
واذا اكنت العالمة الساس ية ُمس َّج اةل يف مكتب املنشأ ،فاكتب رمق التسجيل واترخيه.

البند  :6املطالبة ابلولوية
بناء عىل ايداع سابق (طلب أو تسجيل) ،ضع عالمة يف اخلانة الوىل واكتب امس املكتب املعين،
للمطالبة ابلولوية ا
اضاف اة اىل اترخي الطلب (ل يزيد عىل س تة أشهر مضت) ورمقه (ان وجد).
واذا اكن اليداع السابق ل يشمل مجيع السلع واخلدمات اليت تُلمتس حامية العالمة ادلولية لها ،فريىج بيان السلع
واخلدمات اليت يشملها اليداع السابق.
وجيوز كل ،عىل سبيل املثال ،أن تكتب ببساطة "الصنف رمق  "25أي أن اليداع السابق يشمل مجيع سلع الصنف
 25املذكورة يف البند  .10ولكن يف حاةل كتابة "الصنف  :25قبعات" ،فس يعين ذكل أن املطالبة ابلولوية ل تشمل أي
سلع أخرى مذكورة يف الصنف  25يف اطار البند .10
واذا اكن اليداع السابق يشمل مجيع السلع أو اخلدمات املذكورة يف البند  ،10فال يلزم تكرار مجيع السلع أو اخلدمات
يف البند .6
وللمطالبة ابلولوية لكرث من ايداع سابق ،ض ْع عالمة يف اخلانة الثانية واكتب لك املعلومات املطلوبة يف ورقة تمكيلية.
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البند  :7العالمة
(أ) ضع يف الطار الصورة املس تنسخة عن العالمة كام وردت ابلضبط يف الطلب السايس
أو التسجيل السايس.
ومن َّمث اذا اكنت العالمة يف الطلب السايس أو التسجيل السايس ابللونني البيض والسود ،فيجب أن تكون الصورة
املس تنسخة كذكل يف هذا الطار .وابملثل ،اذا اكنت العالمة الساس ية ابللوان ،فيجب أن تكون الصورة املس تنسخة
يف هذا الطار ابللوان أيض اا.
واذا اكنت العالمة من العالمات غري التقليدية (عالمة صوتية أو عالمة جمسمة مث اال) ،فينبغي أن تتطابق الصورة
املس تنسخة عن العالمة يف البند  7مع الصورة املس تنسخة عن العالمة الواردة يف الطلب السايس أو التسجيل
السايس .ومن َّمث اذا اكنت الصورة املس تنسخة يف الطلب أو التسجيل الساس يني تتكون ،عىل سبيل املثال ،من
جمسمة ،أو نوتة موس يقية ،أو وصف ابللكامت لعالمة صوتية ،فان هذا هو ما ينبغي أن يظهر يف
صورة منظورية لعالمة َّ
الطار (أ) .وقد تتطلب الصور املس تنسخة لعالمات غري تقليدية وصف اا تمكيلي اا يف البند (9ه).
مالحظة :ل ميكن ادراج الصور املس تنسخة غري البيانية – كتسجيل صويت لعالمة صوتية مث اال – يف الطلب ادلويل.
وجيب أن تكون الصورة املس تنسخة واحض اة مبا فيه الكفاية لغراض التدوين والنرش والخطار .واذا مل تكن كذكل،
فسوف يعدها املكتب ادلويل ُمخا ِّلفة ،وسوف يُب ِّلغ مودع الطلب ومكتب املنشأ بذكل .وذلكل ينبغي ،يف حاةل اس تخدام
صور عديدة لس تنساخ العالمة الساس ية ،أن يُدرج عدد اكف من تكل الصور املس تنسخة لضامن وضوح الصورة
املس تنسخة.
فال ميكن تعديل الصورة املس تنسخة عن العالمة بعد أن يقوم املكتب ادلويل بتسجيل العالمة.
وينبغي أن تكون الصورة املس تنسخة ثنائية البعد وبيانية أو فوتوغرافية ،وينبغي أن تكون مقاييسها مناس ب اة ملقاييس
الطار اليت تبلغ  8مس ×  8مس.
وأخري اا ،جيوز أن تُطبع الصورة املس تنسخة بأةل اكتبة أو حباسوب أو تُلصق أو تُس تنسخ بأي وس يةل أخرى ،ولكن لحظ
أن العالمة يف الهناية سوف تُنرش يف اجلريدة ابلشلك نفسه اذلي قُ ِّدمت به ابلضبط.
(ب) ل حاجة اىل اس تخدام هذا الطار ال يف حاةل املطالبة ابللون بوصفه مس اة ممزي اة للعالمة الساس ية
(مبعىن أنه جيب أيض اا املطالبة به يف الطلب ادلويل) ،ولكن الصورة املس تنسخة عن العالمة الساس ية يف الطار (أ)
واردة ابللونني السود والبيض لن مكتب املنشأ ل يوفر اماكنية النرش ابللوان .ويف مثل هذه احلالت ،جيب اس تنساخ
ُدرج اجلريد ُة لكتا الصورتني املس تنسختني عن العالمة ابللونني السود
العالمة ابللوان يف الطار (ب) .وحينئذ سوف ت ِّ
والبيض وابللوان.
(ج) ضع عالمة يف هذه اخلانة اذا اكنت العالمة جيب أن تعد عالم اة ذات حروف وأرقام معيارية.
ان العالمة ذات احلروف والرقام املعيارية يه ،بوجه عام ،العالمة اليت تتألف من لكمة أو أكرث ،أو حروف أو أرقام،
أو مزجي من تكل العنارص .ول تشمل عالم اة خاضعة لسلوب معني ،أو عالمة تصويرية ،أو عالمة مصورة بأسلوب
أو خط أو لون خاص ،وليس بأسلوب موحد .ول ميكن اضافة مطالبة بأن العالمة ذات حروف أو أرقام معيارية بعدما
ِّ
يسجل املكتب ادلويل العالمة.
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وأي عالمة مكونة من لكمة يف نص مكتوب بأسلوب معني لن تُع ُّد يف الحوال العادية عالم اة ذات حروف معيارية .وأي
عالمة حتتوي عىل حروف أو أرقام خاصة أو عنارص خاضعة لسلوب معني ينبغي أل يُطالب هبا بوصفها عالمة ذات
حروف أو أرقام معيارية.
وسوف حيدد املكتب ادلويل للعالمة تصنيف اا وفق اا للتصنيف ادلويل للعنارص التصويرية للعالمات (تصنيف فيينا) حيامن
ل تكون العالمة ذات حروف أو أرقام معيارية ،وحيامن تتكون العالمة لكي اا أو جزئي اا من حروف غري احلروف الالتينية
أو من أرقام غري الرقام العربية.
(د) جيوز يف كثري من الولايت القضائية أن تكون العالمة املسجةل عبارة عن لون ،يف حد ذاته ،أو تشكيةل
من اللوان .وتغطي عالمة اللون احلالت اليت يرغب فهيا مودع الطلب مث اال يف أن تكون العالمة عبارة عن اللون نفسه
(مثل درجة ُمحدَّدة من اللون المحر) أو تشكيةل من اللوان .وخيتلف ذكل عن احلالت اليت تكون فهيا العالمة
املطلوب حاميهتا مكون اة من عنارص تصويرية أو حروف أو أرقام خاضعة لسلوب معني ويصادف أن تكون ملونة.
ويكون الامس الصحيح للعالمة يف مثل هذه احلالت هو عالمة ملونة ،وليس عالمة لون.
ومحلاية عالمة تتكون لكي اا من لون ما – كعالمة لون يف حد ذاته – ِّقد ْم وصف اا مكتو ااب للون (أو اللوان) املعنية يف
البند (8أ).
وأد ِّخل وصف اا مكتو ااب للون (أو اللوان) يف البند (9ه).

البند  :8اللون (اللوان) املطالب به (هبا)
(أ) عندما يُعد لون واحد أو أكرث جزء اا أساس ي اا من العالمة ،ويُطالب ابللوان بوصفها مسة ممزية ،ضع عالمة
يف هذه اخلانة ،وصف (ابللكامت) اللون (اللوان) املطالب به (هبا) .وي ُس تحسن ادراج احاةل اىل نظام دويل لتصنيف
اللون ،مثل المنوذج اللوين أمحر أخرض أزرق ( )RGBأو نظام ابنتون (.)Pantone
مالحظة :مطالبة اللون ليست رشط اا الزامي اا يف الجراء ادلويل ،ال أهنا قد تكون رشط اا يف بعض الطراف املتعاقدة
املع َّينة .ذلا ي ُس تحسن وضع عالمة يف اخلانة (أ) وتقدمي املعلومات املطلوبة؛ لتجنب أي رفض مس تقبيل.
(ب) اس تخدم البند (8ب) لبيان أجزاء العالمة الرئيس ية اليت لها ذكل اللون (أو اللوان).
اذا اكنت العالمة تتكون من عنارص متعددة مثل س يارة وزهرة وقطِّ ،
حفدد أن "الس يارة خرضاء ،والزهرة محراء،
والقط بين".

البند  :9بياانت متنوعة
(أ) النقل الصويت للحروف :اذا اكنت العالمة تتكون من حروف غري احلروف الالتينية أو من أرقام غري
الرقام العربية أو الرومانية ،وجب النقل الصويت للعالمة حبروف لتينية أو بأرقام عربية أو رومانية أو بلكتهيام .ويعين
ذكل ،بعبارة بس يطة ،نسخ العالمة نسخ اا صوتي اا كام تُنطق .وينبغي أن يكون النسخ حبروف لتينية ،ابس تخدام لغة
الطلب ادلويل .وجيب أل ُخيلط بني النقل الصويت للحروف والرتمجة.
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(ب) الرتمجة :اذا اكنت العالمة تتكون جزئي اا أو لكي اا من لكامت ميكن ترمجهتا ،فيُس تحسن ترمجة العالمة اىل
اللغات الثالث مجيعها (النلكزيية والفرنس ية والس بانية) يف البند (9ب) .وقد يكون ذكل رشط اا يف بعض الطراف
املتعاقدة املع َّينة ،عىل الرمغ من أنه ليس رشط اا الزامي اا يف الجراء ادلويل .ولن يتحقق املكتب ادلويل من دقة الرتمجة،
ولن يسأل عن غياهبا أو يُ ِّقدم أي ترمجة من تلقاء نفسه.
(ج) اذا اكنت اللكامت اليت حتتوي علهيا العالمة ليس لها أي معىن وذلكل ل ميكن ترمجهتا ،فضع عالمة يف
هذه اخلانة.
(د) اذا اكنت العالمة ثالثية البعاد أو صوتية أو جامعية أو عالمة رقابة أو عالمة ضامن ،ووردت كذكل يف
الطلب أو التسجيل السايس ،فضع عالمة يف اخلانة املناس بة.
مالحظة :ل تُ ِّرسل اىل املكتب ادلويل اللواحئ اليت تُنظم اس تخدام العالمة امجلاعية أو عالمة الرقابة أو عالمة الضامن.
ولكن حيتاج كثري من الطراف املتعاقدة اىل تكل اللواحئ ،وذلكل من الفضل أن تُ ِّرسلها مبارش اة اىل الطراف املتعاقدة
املع َّينة يك تتجنب أي رفض مس تقبيل حممتل.
(ه) وصف العالمة :يف حاةل ادراج وصف يف العالمة الساس ية ،جيوز كل اما أن تُدرجه أو ل تُدرجه يف
الطلب ادلويل .ويف بعض احلالت ،قد يشرتط مكتب املنشأ ادراج الوصف نفسه يف الطلب ادلويل.
واذا مل تكن العالمة من النواع املذكورة يف اطار البند (9د) ،فاس تخدم هذا احلزي لتوضيح طبيعة العالمة
(مثال :عالمة هولوغرامية أو عالمة حركة) .عىل أن يظل الوصف مطابق اا للوصف املذكور يف العالمة الساس ية.
واذا اكن وصف العالمة الساس ية مكتو ااب بلغة غري اللغة املس تخدمة يف الطلب ادلويل ،فينبغي أيض اا تقدمي وصف بلغة
الطلب ادلويل.
ولن يتحقق املكتب ادلويل من دقة الوصف أو من أي ترمجة هل ،أو يتشكك فهيام.
املكتب ادلويل (من الصورة
(و) العنارص اللفظية يف العالمة :تقدمي هذه املعلومات ليس الزامي اا .ويس تخلص
ُ
املس تنسخة الواردة يف البند  )7ما يبدو هل أهنا عنارص لفظية أساس ية يف العالمة ،ويس تخدهما لغراض ادارية
(يف الخطارات واملراسالت يف املقام الول) .ولكن اذا اكنت العالمة ذات حروف أو أرقام خاصة أو مكتوبة خبط اليد
أو تش متل عىل مادة لفظية ،فان اللكامت أو احلروف ميكن أن يساء تأويلها أو قد ل يكون واحض اا ما ينبغي اس تخالصه.
ذلكل قد يكون من الفضل ُمل ِّودع الطلب أن يُ ِّبني ما يعده عنارص لفظية أساس ية يف العالمة .وأي بيان من هذا القبيل
يكون لغراض العالم حفسب ،ول يُقصد به أي أثر قانوين.
مالحظة :ينبغي أل يُمل هذا البند يف حاةل وضع عالمة يف خانة احلروف والرقام املعيارية يف البند (7ج).
(ز) للتخيل عن حامية أي عنرص من عنارص العالمة ،ينبغي بيان العنرص املعين (أو العنارص املعنية) هنا.
هيدف هذا البند اىل تفادي طلب الطراف املتعاقدة املع َّينة أي ختل من هذا القبيل (مثال :ختل خيص عنارص غري ممزية
"صنع يف  .)"...لحظ أنه يف حاةل ادراج ختل يف الطلب ،جيب أن يكون التخيل ُمط َّبق اا
يف العالمة ،مثل " 30مل" أو ُ
عىل التسجيل ادلويل كلك ،وليس عىل بعض الطراف املتعاقدة املع َّينة حفسب .ول ميكن ادراج ختل عن عنارص يف
العالمة بعد أن يقوم املكتب ادلويل بتسجيل العالمة.
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(أ) اذكر السلع واخلدمات اليت جيب حامية عالمهتا.

جيب تصنيف السلع واخلدمات يف الصناف املناس بة وفق اا للتصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لغراض تسجيل العالمات

(تصنيف نيس) .وجيب أن تكون لك مجموعة مس بوق اة برمق الصنف ،وجيب أن تُقدَّم حسب ترتيب أصناف
ذكل التصنيف.
وس ُي ِّ
طبق املكتب ادلويل أحدث اصدار من تصنيف نيس عىل مجيع الطلبات ،14برصف النظر عن الصدار امل ُط َّبق عىل
السلع واخلدمات يف الطلب السايس أو التسجيل.
وينبغي حتديد السلع واخلدمات بدقة ،ويُفضَّ ل اس تخدام املصطلحات الواردة يف القامئة الجبدية لتصنيف نيس.15
واس تخدم ورق اة تمكيلي اة ،اذا لزم المر ،وضع عالم اة يف اخلانة املناس بة.
ويف الورقة (أو الوراق) التمكيلية ،يُرىج اس تخدام اخلط " "Courier Newأو ""Times New Roman
حبجم  12نقطة أو أكرث ،واجعل اس تخدامك للفاصةل املنقوطة (؛) يسري عىل نسق واحد دون اختالف للفصل بوضوح
بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك (مثال 30 :قهوة؛ شاي.).
املكتب ادلويل عناوين الصناف الفردية 16عىل أهنا تدل عىل
ولن تُقبل عبارة "مجيع سلع الصنف  ."9وسوف يقبل
ُ
السلع واخلدمات اليت يُطلب لها التسجيل ادلويل للعالمة .ولكن بعض الطراف املتعاقدة املع َّينة قد ل تقبل عناوين
الصناف .وذلكل ي ُس تحسن بيان السلع واخلدمات املُحدَّدة اليت تُطلب حاميهتا؛ لتجنب أي رفض يف املس تقبل.
وانظر أيض اا يف اس تخدام أداة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ( .)MGSفهذه الداة املتاحة عرب ش بكة النرتنت
مفيد ٌة لعداد قوامئ السلع واخلدمات يف الطلب ادلويل .فهيي تقدم بياانت عن السلع واخلدمات بلغات خمتلفة،
وابلرشوط اليت س بق أن أقرها املكتب ادلويل وبعض املاكتب املشاركة .واس تخدام هذه الداة قد يُ ِّقلل من التأخريات
والتاكليف النامجة عن اخطارات اخملالفات اليت يصدرها املكتب ادلويل ،فض اال عن احامتلت الرفض املؤقت.
وعالوة عىل ذكل ،ميكنك أيض اا الرجوع اىل مبادئ الفحص التوجهيية اخلاصة ابلويبو بشأن تصنيف السلع واخلدمات يف
الطلبات ادلولية من أجل فهم مبادئ التصنيف اخلاصة ابلويبو عىل وحو أفضل وتقليل احامتلية الوقوع يف أخطاء اىل أدىن
حد ممكن .وتتضمن هذه املبادئ التوجهيية معلومات مفصةل عن مبادئ تصنيف نيس اليت يطبقها املكتب ادلويل ،فض اال
عن بعض الاعتبارات اليت تتسم بطابع معيل أكرب.
(ب) لنقاص قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اىل واحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة املُع َّينة ،ضع عالمة يف
هذه اخلانة .وجيب بعد ذكل بيان القامئة املنقوصة للسلع واخلدمات اخلاصة بلك طرف متعاقد معين .وميكن حرص قامئة
السلع واخلدمات يف أصناف اكمةل (انظر املثال  1أدانه) أو يف سلع وخدمات ُمحدَّدة يف صنف معني (انظر املثال 2
أدانه) ،أو يف لكهيام مع اا (انظر املثال  3أدانه).

14
15
16

انظر املذكرة العالمية رمق .2016/29
تن
عناوين الصناف يه اشارات عامة تتعلق ابجملال اذلي متي اليه السلع أو اخلدمات من حيث املبدأ.
تن
القامئة الجبدية يه قامئة سلع وخدمات ،مرتبة ترتيب اا أجبد ااي ،مع اشارة اىل رمق الصنف اذلي ينبغي أن متي اليه هذه السلع واخلدمات.
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وجيب الشارة اىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا يف الطراف املتعاقدة امل ُع َّينة .وذلكل ،اذا اكن النقاص
ينطبق عىل صنف واحد فقط أو بعض أصناف القامئة الرئيس ية للطلب ادلويل ،مفن املهم مالحظة أن صاحب التسجيل
جيب أن يُ ِّقدم القامئة املنقوصة اليت تضم مجيع السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا ،مبا يف ذكل الصناف غري اخلاضعة
لالنقاص .فأي أصناف غري مدرجة يف القامئة لن تكون محمية.
دون التغيري
دون النقاص بوصفه تغيري اا ،ل يلزم أن تُدرج يف القامئة الصناف غري املتأثرة ابلنقاص .فسوف يُ َّ
ولكن حيامن يُ َّ
ابلنس بة اىل الصنف اذلي ُأشري اىل أنه منقوص فقط.

مثال 1
تتضمن القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات يف الطلب ادلويل الصناف  1و 3و 5و 7و 9و 16و .25وتوجد عرشة أطراف
متعاقدة ُمع َّينة .وجتنب اا لنفقة تضمني لك السلع للك الطراف املُعيَّنة العرشة ،ميكن تضييق نطاق امحلاية عىل النحو التايل:

الطراف املتعاقدة
أسرتاليا
الياابن

صنف (أصناف) السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا
الصناف  1و 5و25
الصنفان  1و25

امحلاية يف أسرتاليا والياابن مقصورة عىل السلع املبينة يف البند (10ب) فقط (أ ْي الصناف  1و 5و 25يف أسرتاليا
والصنفان  1و 25يف الياابن) ،ول جيب دفع رسوم ال عن تكل الصناف حفسب .أما يف الطراف املتعاقدة املُع َّينة
الامثنية املتبقية فان امحلاية مطلوبة مجليع الصناف الس بعة ،وتُدفع الرسوم وفق اا ذلكل.

مثال 2
البند  10يف الاس امترة ( MM2السلع واخلدمات)
(أ) اذكر أدانه السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل
السلع واخلدمات
الصنف
قهوة؛ شاي.
30
نبيذ.
33
(ب) ☒ يرغب املودع يف حرص قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اىل واحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة املعينة كام ييل:
صنف (أصناف) أو قامئة السلع واخلدمات اليت يطلب حاميهتا دلى هذا
الطرف املتعاقد
الطرف املتعاقد
الصنف  30قهوة.
ادلامنرك
البند  11يف الاس امترة ( MM2التعيينات)
☒

 CHسويرسا

☒

 DKادلامنرك
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امحلاية يف سويرسا مطلوبة مجليع السلع يف الصنفني  30و .33ولكن امحلاية يف ادلامنرك غري مطلوبة ال للقهوة يف
الصنف .30

مثال 3
البند  10يف الاس امترة ( MM2السلع واخلدمات)
(أ) اذكر أدانه السلع واخلدمات اليت يطلب لها التسجيل ادلويل
السلع واخلدمات
الصنف
قهوة؛ شاي.
30
نبيذ.
33
(ب) ☒ يرغب املودع يف حرص قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة اىل واحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة املعينة كام ييل:
صنف (أصناف) أو قامئة السلع واخلدمات اليت يطلب حاميهتا دلى هذا الطرف
الطرف املتعاقد
املتعاقد
الصنف  30قهوة.
ادلامنرك
الصنف 32
البند  11يف الاس امترة ( MM2التعيينات)
☒

 CHسويرسا

☒

 DKادلامنرك

امحلاية يف سويرسا مطلوبة مجليع السلع يف الصنفني  30و .33ولكن امحلاية يف ادلامنرك مطلوبة للقهوة يف الصنف 30
وللصنف  33بأمكهل.

البند  :11التعيينات
ضع عالمة يف اخلاانت املالمئة لتحديد التعيينات املطلوب حامية العالمة دلهيا.
وينبغي اعداد قامئة التعيينات حبرص ،وينبغي أن يُراعى يف اعدادها السواق احلالية املهمة والبدلان اجملاورة لها ،فض اال عن
أسواق التصدير احملمتةل.
وتذكر أنه ميكن دامئ اا الامتس متديد امحلاية اجلغرافية يف وقت لحق عن طريق تعيني بدلان اضافية من أجل حامية العالمة
فهيا؛ ويسمح ذكل بأن تظل امحلاية اجلغرافية مامتش ية مع الاحتياجات التجارية.
واختيارك لقامئة طموحة جد اا قد يؤدي اىل اجراءات شطب مس تقبلية اذا ُعينت الطراف املتعاقدة ولكن مل تُس تخدم
العالمة فهيا .ويف املقابل ،قد يؤدي المعان يف التقييد اىل جعل املنافسني أو "القر ِّاصنة" يسجلون العالمة يف بدل مل ُحتم
فيه بعد.
ولبعض الطراف املتعاقدة رشوط معينة قد يلزم للوفاء هبا تقدمي معلومات معينة يف الاس امترة  MM2أو يف اس امترة
منفصةل .ويه عىل وجه التحديد:
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 .1اذا عُني الاحتاد الورويب ،فيجب حتديد لغة اثنية لالس تخدام دلى مكتب الاحتاد الورويب للملكية
الفكرية بوضع عالمة يف اخلانة املناس بة .وجيب أن تكون اللغة الثانية خمتلف اة عن لغة الطلب ادلويل نفسه .واضافة اىل
بناء عىل تسجيالت سابقة ،جيب اس تكامل الاس امترة  MM17وارفاقها ابلطلب
ذكل ،فانه عند املطالبة ابلقدمية ا
ادلويل .ملزيد من املعلومات عن املطالبات ابلقدمية ،يرىج الاطالع عىل املذكرة العالمية رمق .20/2004
 .2نية اس تعامل العالمة:
تشرتط بعض البدلان أن ِّ
يقدم ُمود ُع الطلب اعالن نية عىل اس تعامل العالمة يف تكل البدلان للسلع واخلدمات املُحدَّدة
17
يف الطلب ادلويل .وهذا هو حال البدلان اليت يعد جمرد تعيني أي مهنا اعالن نية عىل اس تعامل العالمة.
واذا عُينت الولايت املتحدة المريكية ،فيجب اس تكامل الاس امترة ( MM18اعالن نية اس تعامل العالمة) وارفاقها
ابلطلب ادلويل .وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن سبب ملء تكل الاس امترة وكيفية ملهئا ،يرىج الاطالع عىل
املذكرة العالمية رمق .23/2003

توثيق الاس تخدام الفعيل للعالمة يف القلمي املعين
لحظ أيض اا أن بعض الطراف املتعاقدة قد تشرتط تقدمي بيان عن الاس تخدام الفعيل للعالمة .فاذا عُني أحد تكل
البدلان (مثل الفلبني أو الولايت املتحدة المريكية) ،لزم توثيق الاس تخدام الفعيل للعالمة ،بعد فرتة زمنية معينة ،دلى
املكتب املعين .وملزيد من املعلومات ،يرىج الاطالع عىل املذكرات العالمية رمق ( 2010/16الولايت املتحدة
المريكية) ،ورمق ( 2013/18الفلبني) ،ورمق ( 2015/6مكبوداي) ،ورمق ( 2016/37موزمبيق).

البند  :12توقيع املودع أو ُم ِّمثهل أو لكهيام
ينبغي للمودع أن يوقع الاس امترة ،اذا اكن مكتب املنشأ يشرتط ذكل أو يسمح به .وجيوز بد ال من ذكل أن يوقع املمثل
الاس امترة ابلنيابة عن املودع ،اذا اكن مكتب املنشأ يشرتط ذكل أو يسمح به .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه
الاس امترة أن يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو
خمتوم اا .وجيوز أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.

البند  :13تصديق مكتب املنشأ عىل الطلب ادلويل وتوقيعه
اترك هذا احلزي فارغ اا .فهذا البند سوف ميله مكتب املنشأ.

ورقة حساب الرسوم
تتألف الرسوم املس تحقة ادلفع ليداع طلب دويل مما ييل:
– رمس أسايس ( 653فرناكا سويرس ااي اذا اكنت الصورة املس تنسخة للعالمة ابللونني السود والبيض
أو  903فرناكت سويرسية اذا اكنت الصورة املس تنسخة ابللوان)؛
–
17

ورمس اضايف يتوقف عىل عدد أصناف السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا ( 100فرنك سويرسي عن لك
صنف من أصناف السلع واخلدمات اعتبار اا من الصنف الرابع)؛

بروين دار السالم أو الهند أو أيرلندا أو موزامبيق أو نيوزيلندا أو س نغافورة أو اململكة املتحدة.
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–

ورسوم تمكيلية ( 100فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد ُمعني) أو رسوم فردية ،تتوقف عىل
الطراف املتعاقدة املع َّينة.

ُوخيفَّض الرمس السايس للطلبات ادلولية اليت يُودعها مودعون يكون بدل املنشأ اخلاص هبم من البدلان القل منواا
اىل  %10من املبلغ احملدد .والبدلان القل منو اا ُحت ِّددها ال ُمم املتحدة.
(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
وميكن الاطالع عىل رشوط وأحاكم فتح حساب جار دلى الويبو واس تخدامه واغالقه عن طريق الرابط التايل:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about.wipo/en/finance/docs/wipo_currentaccount_terms.pdf

كيفية فتح حساب
ميكنك فتح حساب الويبو اخلاص بك يف أي وقت ،وللقيام بذكل ،س تحتاج اىل ملء الاس امترة وارسالها ،وارفاق الواثئق
الالزمة لتحديد هويتك (مثل نسخة من جواز السفر) ،وحتويل ما ل يقل عن  2000فرنك سويرسي اىل حساب الويبو
البنيك أو الربيدي.
وميكنك اغالق حساب الويبو اخلاص بك يف أي وقت عن طريق ملء الاس امترة وارسالها.
وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .أما مبلغ الرسوم الواجب حسبه فغري مطلوب هنا.
(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات ذات الصةل هنا.
وحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة وادخاهل ،اس تخدم حاس بة الويبو للرسوم واخرت "طلب جديد" من قامئة "النوع" .وميكن
العثور عىل تكل املعلومات يف وثيقيت الويبو" :جدول الرسوم" و"الرسوم الفردية وفقا لربوتوكول مدريد".
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.
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تعيني لحق للتسجيل ادلويل

الاس امترة الرمسية  – MM4مالحظات توضيحية
مقدمة
لتوس يع النطاق اجلغرايف محلاية تسجيل دويل ليشمل أطراف اا متعاقدة اضافية ،جيب حتديد تكل الطراف املتعاقدة يف
تعيني لحق ابس تخدام الاس امترة الرمسية .MM4
وأبسط طريقة لتعيني طرف متعاقد تعيين اا لحق اا يه تعيينه من خالل خدمة التعيني اللكرتوين الالحق يف نظام مدريد.
فبعد ادخال رمق التسجيل ادلويل ،تُعرض للمس تخدمني قامئة ابلطراف املتعاقدة املتاحة للتعيني الالحق.
وميكن للمس تخدمني أن خيتاروا الطراف املتعاقدة اليت يرغبون يف تعييهنا للك من السلع واخلدمات املُس َّجةل .وتعرض
اخلدم ُة الرسوم املس تحقة مقابل التعيني الالحق ،اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتنية أو خصمها من أحد حساابت الويبو
اجلارية .وفور تسّل املبلغ املدفوع ،يتلقى املس تخدمون تأكيد اا عرب الربيد اللكرتوين ،وميكهنم متابعة حاةل طلباهتم حلظة
بلحظة ابس تخدام وظيفة "البحث الين" يف مرصد مدريد.
ول يُوىص ابس تخدام خدمة التعيني اللكرتوين الالحق يف نظام مدريد من أجل ارسال تعلاميت معاجلة خاصة اىل
املكتب ادلويل ،مثل الامتس معاجلة التعيني الالحق بعد تدوين جتديد أو تغيري أخر (انظر املذكرة العالمية
رمق  .)2014/13اذ ينبغي للمس تخدم أن يُ ِّقدم الاس امترة .MM4
وتتعلق املعلومات التالية ابلس امترة .MM4
ميكن ارسال الاس امترة  MM4اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان َّ
املبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي اس امترة  MM4من خالل أحد املاكتب (مكتب املنشأ ،أو مكتب
الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل ادلويل يف حاةل تدوين تغيري يف ملكية تسجيل دويل).
ولحظ أن تدوين أي تغيريات ينبغي أن يمت قبل تقدمي الاس امترة اىل املكتب ادلويل .فعىل سبيل املثال ،اذا تغري الامس
أو العنوان امل ُ َّبني يف الاس امترة  ،MM4ومل تقدَّم الاس امترة الرمسية املناس بة اىل املكتب ادلويل بعدُ للامتس تدوين ذكل
التغيري ( ،)MM9وجب الامتس تدوين التغيري قبل تقدمي الاس امترة  MM4اىل املكتب ادلويل.
وتنهتيي مدة حامية التعيني الالحق يف اترخي انهتاء التسجيل ادلويل اذلي يرتبط به .وينبغي أن يُراعى اترخي جتديد
التسجيل ادلويل عند تعيني أطراف متعاقدة جديدة تعيين اا لحق اا ،لن رسوم التجديد ابلنس بة اىل مجيع الطراف املتعاقدة
املعينة جيب أن تُدفع وقت التجديد .وانظر أيض اا البند  ،7فامي ييل ،بشأن الامتسات حتديد اترخي نفاذ معني لتدوين تعيني
لحق ،عىل سبيل املثال :لالشارة اىل أن تدوين التعيني الالحق ينبغي أن يدخل حزي التنفيذ بعد تدوين جتديد
التسجيل ادلويل.

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
معلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية اس تخدام اس امترات معينة

29
[

كيفية ملء الاس امترة MM4

البند  :1رمق التسجيل ادلويل
اذكر رمق التسجيل ادلويل ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A
ولحظ أنه ل ميكن أن يوجد ال رمق تسجيل دويل واحد فقط للك اس امترة.

البند  :2صاحب التسجيل ادلويل
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امسك وعنوانك عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل.
دون يف السجل ادلويل ابلضبط أو كام ينبغي أن يُ َّ
واذكر عنوان بريدك اللكرتوين عىل النحو امل ُ َّ
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل سوف يُ ِّرسلها
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب
ُ
ِّ
ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن
تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين
واحد فقط للك تسجيل دويل.

البند  :3تعيني ممثل (جديد) (غري متاح ال لس امترة  MM4الورقية)
لتعيني ممثل لول مرة أو لتعيني ممثل جديد ،أدخل املعلومات املناس بة يف البند  3أو أرِّفق (أ) توكي اال أو (ب)
الاس امترة  MM12ابلس امترة  MM4هذه.
دون ابلفعل يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية (الرشاكت) أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
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ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل سوف يُ ِّرسلها
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب
ُ
ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن
تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين
واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب
وتذكر أن توقع هذا البند ،وال لن يُ َّ
التسجيل ادلويل مبارش اة.
اذا أردت ،يف الوقت نفسه ،تعيني ُم ِّمثل أو الاشرتاك يف املراسالت اللكرتونية ،فس تحتاج اىل اس تخدام
الاس امترة  MM4الورقية.

البند  :4التعيينات
ِّ
حدد الطراف املتعاقدة املطلوب حامية العالمة دلهيا بوضع عالمة يف اخلاانت املناس بة.
ولحظ أن الطرف املتعاقد اذلي يكون مكتبه هو مكتب املنشأ ل ميكن أن يُ َّعني لحق اا (لن العالمة الساس ية محمية
دليه أص اال).
ولضامن اماكنية التعيني الالحق مجليع الطراف املتعاقدة املرغوب فهيا ،راجع قامئة الطراف املتعاقدة اليت قدمت اعال اان
وفق اا للامدة  )5(14من الربوتوكول (انظر البند (و)) ،واليت ل ميكن تعييهنا لحق اا.
وتفرض بعض الطراف املتعاقدة رشوط اا معينة قد يلزم للوفاء هبا تقدمي معلومات معينة يف الاس امترة  MM4أو
يف اس امترة منفصةل .مفث اال:
 .1اذا عُني الاحتاد الورويب لحق اا ،فيجب حتديد لغة اثنية لالس تخدام دلى مكتب الاحتاد الورويب
للملكية الفكرية بوضع عالمة يف اخلانة املناس بة .وجيب أن تكون اللغة الثانية خمتلف اة عن لغة التسجيل ادلويل .واضافة اىل
بناء عىل تسجيالت سابقة يف بعض بدلان الاحتاد الورويب أو فهيا مجيع اا ،سوف يلزم
ذكل ،فانه عند املطالبة ابلقدمية ا
ملء الاس امترة  MM17وارفاقها ابلس امترة ( .MM4ملزيد من املعلومات عن املطالبات ابلقدمية ،يرىج الاطالع عىل
املذكرة العالمية رمق ).2004/20
.2

نية اس تعامل العالمة:

تشرتط بعض البدلان أن ِّ
يقدم ُمود ُع الطلب اعالن نية عىل اس تعامل العالمة يف تكل البدلان للسلع واخلدمات املُحدَّدة
18
يف التعيني الالحق .وهذا هو حال البدلان اليت يعد جمرد تعيني أي مهنا اعالن نية عىل اس تعامل العالمة.
واذا عُينت للولايت املتحدة المريكية لحق اا ،فيجب اس تكامل الاس امترة ( MM18اعالن نية اس تعامل العالمة) وارفاقها
ابلس امترة  .MM4وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن سبب ملء تكل الاس امترة وكيفية ملهئا ،يرىج الاطالع عىل
املذكرة العالمية رمق .2003/23
18

بروين دار السالم أو الهند أو أيرلندا أو موزامبيق أو نيوزيلندا أو س نغافورة أو اململكة املتحدة.
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توثيق الاس تعامل الفعيل للعالمة يف القلمي املعين:
لحظ أيض اا أن بعض الطراف املتعاقدة قد تشرتط تقدمي بيان عن الاس تخدام الفعيل للعالمة .فاذا عُني أحد تكل
البدلان (مثل الفلبني أو الولايت املتحدة المريكية) ،لزم توثيق الاس تخدام الفعيل للعالمة ،بعد فرتة زمنية معينة ،دلى
املكتب املعين .وملزيد من املعلومات ،يرىج الاطالع عىل املذكرات العالمية رمق ( 2010/16الولايت املتحدة
المريكية) ورمق ( 2013/18الفلبني) ورمق ( 2015/6مكبوداي) ورمق ( 2016/37موزمبيق).

البند  :5السلع واخلدمات املعنية ابلتعيني الالحق
ضع عالمة يف خانة واحدة فقط ،اذا اكن التعيني الالحق:
(أ) يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املع َّينة يف البند  4ومجيع السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل
املبني يف البند 1؛
(ب) يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املع َّينة يف البند  4مع الاقتصار عىل السلع واخلدمات الواردة يف الورقة
التمكيلية (اليت يتعني تصنيفها مضن الصنف املناسب (أو الصناف املناس بة))؛
(ج) ل يشمل ال السلع واخلدمات الواردة يف الورقة التمكيلية ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة احملددة يف الورقة
التمكيلية؛ ويشمل مجيع السلع واخلدمات الواردة يف التسجيل ادلويل املبني يف البند  1ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة
الخرى املعينة يف البند .4
ويف الورقة (أو الوراق) التمكيلية ،يُرىج اس تخدام اخلط " "Courier Newأو ""Times New Roman
حبجم  12نقطة أو أكرث ،واجعل اس تخدامك للفاصةل املنقوطة (؛) يسري عىل نسق واحد دون اختالف للفصل بوضوح
بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك (مثال 30 :قهوة؛ شاي.).
وانظر أيض اا يف اس تخدام أداة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ( )MGSو/أو الرجوع اىل مبادئ الفحص
التوجهيية بشأن تصنيف السلع واخلدمات يف الطلبات ادلولية.

نسخة تصنيف نيس املنطبقة عىل التعيينات الالحقة
لن يقوم املكتب ادلويل ابعادة تصنيف قامئة السلع واخلدمات اخلاصة ابلتسجيل ادلويل يف وقت تدوين تعيينات لحقة،
19
ولكنه س ُي ِّ
طبق نفس نسخة تصنيف نيس اليت اس ُتخدمت عندما د ُِّون التسجيل ادلويل املعين يف السجل ادلويل.

التعيينات الالحقة املتضمنة انقاصات (البند (5ب) و(ج) من الاس امترة )MM4
جيب الشارة يف الورقة التمكيلية اىل مجيع السلع واخلدمات اليت يتعني حاميهتا يف التعيينات الالحقة .ذلكل ،اذا اكن
النقاص ينطبق عىل صنف أو أكرث من أصناف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل ،فيجب عىل صاحب التسجيل تقدمي
القامئة املنقوصة اليت تضم مجيع السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا ،مبا يف ذكل الصناف غري اخلاضعة لالنقاص .فأي
أصناف غري مدرجة يف القامئة لن تنطبق عىل الطرف املتعاقد املعين.
19

انظر املذكرة العالمية رمق .2016/29
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مثال 1
القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات :الصنف  30قهوة؛ شاي .الصنف  33نبيذ.
البند  5من الاس امترة ( MM4السلع واخلدمات)
(ب) ☒ ل يشمل التعيني الالحق ،ابلنس بة اىل لك الطراف املتعاقدة املع َّينة يف البند  ،4سوى السلع واخلدمات
الواردة يف الورقة التمكيلية
الورقة التمكيلية
الصنف  30قهوة.
البند  4من الاس امترة ( MM4التعيينات)
☒ CH

سويرسا

☒ DK

ادلامنرك

امحلاية املطلوبة يف سويرسا وادلامنرك تقترص عىل القهوة يف الصنف .30

مثال 2
القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات :الصنف  30قهوة؛ شاي .الصنف  33نبيذ.
البند  5من الاس امترة ( MM4السلع واخلدمات)
(ج) ☒ ل يشمل التعيني الالحق ال السلع واخلدمات الواردة يف الورقة التمكيلية ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة؛ أما
ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة الخرى املعينة يف البند  ،4فان التعيني الالحق يشمل لك السلع واخلدمات الواردة يف
التسجيل ادلويل.
الورقة التمكيلية
الصنف  30قهوة.
ادلامنرك
البند  4من الاس امترة ( MM4التعيينات)
☒ CH

سويرسا

☒ DK

ادلامنرك

امحلاية مطلوبة يف سويرسا للصنفني  30و 33بأمكلهام .ولكن امحلاية يف ادلامنرك تقترص عىل القهوة يف الصنف .30
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البياانت املطلوبة يف هذا البند يشرتطها عدد من الطراف املتعاقدة املُع َّينة .واذا مل تُقدَّم هذه البياانت ،أو اكنت غري
دون ابلفعل ،جاز للمكتب أن يصدر رفض اا للعالمة .ذلكل يُنصح
ُمقدَّمة ابلفعل يف الطلب ادلويل أو يف تعيني لحق ُم َّ
بتقدمي تكل املعلومات حىت وان مل يكن ذكل الزامي اا.
دون ابلفعل:
وجيوز تقدمي املعلومات التالية يف حاةل عدم تقدميها يف الطلب ادلويل أو يف تعيني لحق ُم َّ
(أ) بياانت تتعلق بصاحب التسجيل
" "1اذا اكن صاحب التسجيل خشص اا طبيعي اا ،حفدد جنسيته.
" "2اذا اكن صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا ،كهيئة مسامهة ،حفدد طبيعته القانونية ("رشكة ذات
مسؤولية حمدودة" مث اال) ،اىل جانب امس ادلول والوحدة القلميية (عند الاقتضاء) اليت ُأنشئ أو ُجسل الكيان القانوين
مبوجب قانوهنا.
(ب) بياانت تتعلق ابللون :اذا اكنت العالمة ملونة ،فاذكر الجزاء الساس ية امللونة يف العالمة.
مثال" :الس يارة خرضاء والزهرة محراء".
(ج) و(د) بياانت تتعلق ابلرتمجة :اذا اكنت العالمة تتكون جزئي اا أو لكي اا من لكامت ميكن ترمجهتا ،فيُس تحسن
ترمجة العالمة اىل اللغات الثالث لكها (النلكزيية والفرنس ية والس بانية) .ولن يتحقق املكتب ادلويل من دقة الرتمجة،
ولن يسأل عن غياهبا أو يقدم أي ترمجة من تلقاء نفسه .واذا اكنت اللكمة (اللكامت) اليت حتتوي علهيا العالمة ليس لها
معىن وذلكل ل ميكن ترمجهتا ،فضع عالمة يف اخلانة (د).
واملعلومات املُقدَّمة يف البنود (ب) و(ج) و(د) لن حتل حمل املعلومات املُقدَّمة يف وقت ايداع الطلب ادلويل
ول املعلومات املُقدَّمة يف تعيني لحق د ُِّون مس بق اا.
ُدرج يف التعيني الالحق بياانت متنوعة مل تكن قد قُ ِّدمت يف الطلب ادلويل ،مثل الصفة القانونية
اذا كنت ترغب يف أن ت ِّ
للكيان أو ترمجة العالمة ،فعليك أن تس تخدم الاس امترة  MM4الورقية.

البند  :7اترخي دخول التعيني الالحق حزي التنفيذ
اذا مل تُوضع عالمة يف أي من اخلانتني ،فسوف يكون اترخي التعيني الالحق هو اترخي تلقي املكتب ادلويل هل ،أو اترخي
تلقي أي مكتب لالس امترة  MM4يف حاةل تقدميها عن طريق ذكل املكتب.
أما اذا ُوضعت عالمة ،فانه ميكن وفق اا لهذا البند تقدمي الامتس لدخال التعيني الالحق حزي التنفيذ بعد معامةل أخرى.
وقد يكون ذكل انفع اا يف حاةل دخول التعيني الالحق حزي التنفيذ مث اال بعد تدوين حدث أخر (كتدوين تغيري أو بعد
جتديد التسجيل ادلويل) ،وهو ما خيفض الرسوم املس تحقة ادلفع.
فاذا ُوضعت عالمة يف اخلانة (أ) لبيان أن التعيني الالحق لن يدخل حزي التنفيذ ال بعد تدوين التجديد ،فريىج التأكد
من جتديد التسجيل ادلويل ابس تخدام منصة التجديد اللكرتوين أو ارفاق الاس امترة  MM11ابلس امترة  MM4هذه.
يف التعيني الالحق اللكرتوين ،لن يكون هذا اخليار متاح اا ال قبل انهتاء تسجيكل ادلويل بثالثة أشهر.
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واذا ُوضعت عالمة يف اخلانة (ب) لبيان أن التعيني الالحق لن يدخل حزي التنفيذ ال بعد تدوين تغيري ما ،حفدد التغيري
املعين وأرفق الاس امترة املناس بة (مثل الاس امترة  MM6والاس امترة .)MM8
واذا كنت ترغب يف أن تطلب تدوين التعيني الالحق بعد تدوين تغيري ما ،اكنقاص أو شطب جزيئ ،فس تحتاج اىل
اس تخدام الاس امترة  MM4الورقية (فهذا غري متاح ال لالس امترة  MM4الورقية).

البند  :8توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM4توقيع صاحب التسجيل أو ُم ِّمثهل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن
يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز
أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني يف تعيني املمثل
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ
يف اطار البند  ،3أو كام هو ُمرفق ابلس امترة  MM4هذه (انظر البند  3السابق).

البندان  9و :10اترخي التسّل والعالن يف مكتب الطرف املتعاقد اذلي ين متي اليه صاحب
التسجيل ادلويل ا ُمل ِّقدم للتعيني الالحق (اذا اكن التعيني الالحق ُمقدَّم اا من خالل
أحد املاكتب)
اترك هذا احلزي فارغ اا .اذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب ،فسوف يضيف املكتب املعلومات الالزمة.

ورقة حساب الرسوم
تتألف الرسوم املس تحقة ادلفع عند الامتس تعيني لحق من:
–

رمس أسايس ( 300فرنك سويرسي)،

–

ورمس تمكييل ( 100فرنك سويرسي) عن لك طرف متعاقد معني ُم َّبني ،يف حاةل عدم اس تحقاق أي
رمس فردي.

(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .ول حاجة اىل حساب مبلغ الرسوم الواجب
حسبه ول ذكره.
(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات ذات الصةل هنا.
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وحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة وادخاهل ،اس تخدم حاس بة الويبو للرسوم واخرت "تعيني لحق" من قامئة "النوع" .وميكن
العثور عىل تكل املعلومات يف وثيقيت الويبو" :جدول الرسوم" و"الرسوم الفردية وفقا لربوتوكول مدريد".
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.
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الامتس بغرض تدوين تغيري يف امللكية

الاس امترة الرمسية  – MM5مالحظات توضيحية
مقدمة
لتدوين تغيري يف امللكيةِّ ،قدم الاس امترة الرمسية  MM5اىل املكتب ادلويل .وميكن أن يكون التغيري يف امللكية لكي اا أو جزئي اا.
ويتعلق التغيري اللكي يف امللكية جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل.
أما التغيري اجلزيئ يف امللكية فيقترص عىل بعض الطراف املتعاقدة املُعيَّنة و/أو بعض السلع واخلدمات اليت يشملها
التسجيل ادلويل.
ول جيوز تدوين تغيري يف امللكية ال اذا اكن املاكل اجلديد (املنقول اليه) مؤه اال لس تخدام نظام مدريد (انظر اجلزء الول
لالطالع عىل املزيد بشأن الهلية) ،واكنت الهلية تشمل مجيع الطراف املتعاقدة املطلوب تدوين املاكل اجلديد
ابلنس بة الهيا.
وميكن الامتس تدوين تغيري يف ملكية تسجيالت متعددة يف اس امترة  MM5واحدة ،برشط:
–
–

أن تُنقل التسجيالت من صاحب التسجيل (الناقل) نفسه اىل املنقول اليه (املاكل اجلديد) نفسه،
وأن يط َّبق التغيري ،ابلنس بة للك تسجيل ،عىل مجيع الطراف املتعاقدة املُعينة وأن يتعلق جبميع
السلع واخلدمات.

واذا مل يتحقق هذان الرشطان ،فسوف يلزم تقدمي اس امترات  MM5متعددة.
دون ،فميكن ارسالها مبارش اة اىل املكتب ادلويل ابس تخدام منوذج
واذا اكنت الاس امترة حتمل توقيع صاحب التسجيل امل ُ َّ
الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل العنوان امل ُ َّبني يف اجلزء الول .ول تُرفق أي واثئق مؤيدة (كعقد تنازل مث اال).
دون ،فيجب ارسالها من خالل أحد املاكتب ،سواء أاكن
واذا اكنت الاس امترة ل حتمل توقيع صاحب التسجيل امل ُ َّ
دون أم مكتب املاكل اجلديد .ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب
مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل امل ُ َّ
املناسب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد اللكرتوين أم بوس يةل الكرتونية أخرى .وقد يطلب
املكتب تقدمي واثئق من قبيل عقد التنازل.

كيفية ملء الاس امترة MM5

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية) ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A

البند  :2امس صاحب التسجيل (الناقل)
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
معلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية اس تخدام اس امترات معينة

البند  :3املاكل اجلديد (املنقول اليه)

37
[

دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر الامس والعنوان عىل النحو امل ُ َّ
(أ) الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول)
ابلرتتيب املعتاد .وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املاكل اجلديد حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد
الصوتية للغة التسجيل ادلويل .وينبغي للكياانت القانونية أن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل
لغة التسجيل ادلويل.
ويف حاةل النقل اىل أكرث من ماكل جديد ،فاذكر امس املاكل اجلديد الول فقط .واس تخدم ورق اة تمكيلي اة لبيان أسامء
املالكني اجلدد الخرين.
(ب) العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
ويف حاةل النقل اىل أكرث من ماكل جديد ،فاذكر عنوان املاكل اجلديد الول فقط .واس تخدم ورق اة تمكيلي اة لبيان عناوين
املالكني اجلدد الخرين ،اىل جانب امس لك مهنم.
ولحظ أنه يف حاةل تعدُّد املالكني اجلدد واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُم ِّمثل أو عنوان للمراسةل ،سوف تُرسل مجيع
املراسالت اىل عنوان املاكل اجلديد الوارد امسه أو ال يف الالامتس.
(ج) عنوان للمراسةل :اذا اكن ينبغي توجيه املراسالت اىل عنوان أخر غري العنوان امل ُ َّبني يف البند (3ب)،
فاكتب ذكل العنوان يف هذا احلزي .وقد يكون وجود عنوان للمراسةل أمر اا انفع اا يف حاةل تعدد املالك اجلدد واختالف
عناويهنم أو اذا اكن الامتس تدوين تغيري يف امللكية قد أودعه مستشار الرشكة ادلاخيل ،واكن عنوان الرشكة خمتلف اا عن
العنوان اذلي يس تخدمه املستشار ادلاخيل .وخبالف ذكل ،ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا.
مالحظة :لتعيني ُم ِّمثل ،امل البند  5التايل وليس (3ج).
(د) جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملاكل
اجلديد .وينبغي أن تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا.
وجيب كتابة عنوان الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها ُ
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
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البند  :4أهلية املاكل اجلديد (املنقول اليه) يف أن يصبح صاحب التسجيل ادلويل
(أ) يرىج حتديد الطرف املتعاقد (أو الطراف املتعاقدة) اليت حيق للامكل اجلديد أن يس تخدم نظام مدريد
عن طريقها — سواء من خالل اجلنس ية و/أو حمل القامة و/أو أي منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية –
دون ابعتباره صاحب تسجيل دويل.
وأن يُ َّ
فاذا اكنت الهلية ُمس متدة من صةل ابحدى ادلول العضاء يف الاحتاد الورويب ،جاز للامكل اجلديد أن يذكر ،يف ""3
أو " ،"4اما ادلوةل ،اذا اكنت أيض اا طرف اا متعاقد اا يف نظام مدريد (فرنسا مث اال) ،أو الاحتاد الورويب.
واذا اكنت الهلية ُمس متدة من صةل بدوةل عضو يف الاحتاد الورويب وليست طرف اا متعاقد اا يف حد ذاهتا (مالطة مث اال)،
فينبغي ذكر الاحتاد الورويب.
ويف حاةل تعدد املالك اجلددِّ ،قدم معلومات عن أهلية لك ماكل جديد يف الورقة الضافية ،اىل جانب امس لك مهنم وعنوانه.
ولحظ أنه ليس من الرضوري أن يكون للمالك اجلدد الطرف املتعاقد نفسه والصةل نفسها .مفث اال ،جيوز أن يكون املاكل
الرشيك اجلديد رمق  1مواطن اا فرنس ي اا ويكون املاكل الرشيك اجلديد رمق  2مقاميا يف الولايت املتحدة المريكية.
واذا مل توجد صالت من هذا القبيل (عىل سبيل املثال ،اذا مل توجد صةل عن طريق القامة يف أي من الطراف
املتعاقدة) ،فيكفي أن تكتب "ل يوجد" أو ترتك احلزي خالي اا.
(ب) اذا مل يكن املاكل اجلديد مواطن اا من أحد الطراف املتعاقدة أو من احدى ادلول العضاء يف الاحتاد
الورويب ،واكن العنوان املُقدَّم يف البند (3ب) ليس يف أرايض أي طرف متعاقد يطالب املاكل اجلديد ابلهلية فيه،
وجب عىل املاكل اجلديد أن يذكر عنوا اان يف طرف متعاقد يقمي فيه أو تقع فيه املنشأة الصناعية أو التجارية .واكتب
العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.

البند  :5تعيني ُم ِّمثل عن املاكل اجلديد (املنقول اليه)
اذا اكن املاكل اجلديد يرغب يف تعيني ُم ِّمثل لول مرة أو تعيني ممثل جديد ،ينبغي ادخال املعلومات املناس بة يف البند 5
أو ارفاق (أ) توكيل أو (ب) الاس امترة  MM12ابلس امترة .MM5
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .وينبغي للكياانت القانونية أن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل
لغة التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
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ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُق َّدم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب التسجيل
وتذكر أن توقع الاس امترة ،وال لن يُ َّ
ادلويل مبارش اة.

البند  :6نطاق تغيري امللكية
(أ) التغيري اللكي للملكية :ضع عالمة يف هذه اخلانة اذا اكن تغيري امللكية لكي اا ،أي أنه يتعلق جبميع الطراف
املتعاقدة املُع َّينة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل.
(ب) التغيري اجلزيئ للملكية :ضع عالمة يف هذه اخلانة اذا اكن تغيري امللكية جزئي اا ،أي أنه يتعلق فقط ببعض
الطراف املتعاقدة املعينة و/أو يتعلق فقط ببعض السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل .وابلضافة اىل ذكل:
" "1اذكر الطراف املتعاقدة احملددة اليت ختضع لتغيري امللكية،
" "2و/أو اذكر السلع واخلدمات احملددة اليت ختضع لتغيري امللكية.
ول ميكن أن تكون قامئة السلع و/أو اخلدمات احملددة أوسع نطاق اا من القامئة الرئيس ية الواردة يف التسجيل ادلويل،
وينبغي اس تخدام الفواصل املنقوطة (؛) للفصل بني البنود املذكورة يف القامئة .مفث اال ،اذا اكن التسجيل ادلويل خبصوص
"أحذية" ،فميكن الشارة اىل "الحذية" أو "الصنادل" ابعتبارها خاضعة لتغيري امللكية ،ولكن ل ميكن الشارة اىل
"الرساويل" أو "القبعات" لهنا غري واردة يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل.
(خانة) اذا اكنت الشارة اىل الطراف املتعاقدة أو السلع و/أو اخلدمات حتتاج اىل حزي أكرب ،فضع عالمة يف هذه اخلانة
لالشارة اىل اس تخدام ورقة تمكيلية.
اذا اكن طلب تغيري امللكية ينطبق عىل مجيع التعيينات ومجيع السلع واخلدمات ،فسوف يُعامل عىل أنه تغري لكي للملكية.
ولن يُطبق تغيري جزيئ للملكية يف هذه الظروف.

البند  :7بياانت متنوعة
البياانت املطلوبة يف هذا البند يشرتطها عدد من الطراف املتعاقدة .واذا مل تُقدَّم هذه البياانت ،جاز للمكتب أن يعلن
أن تغيري امللكية ل يرسي يف اقلميه .ذلكل يُنصح بتقدمي هذه املعلومات حىت وان مل يكن ذكل الزامي اا.
وجيوز تقدمي املعلومات التالية:
(أ) بياانت تتعلق ابملاكل اجلديد (املنقول اليه)
" "1اذا اكن املاكل اجلديد (املنقول اليه) خشص اا طبيعي اا ،حفدد جنسيته.

حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
معلومات ونصاحئ معلية بشأن كيفية اس تخدام اس امترات معينة

40

" "2اذا اكن املاكل اجلديد (املنقول اليه) كيا اان قانوني اا ،كهيئة مسامهة ،حفدد طبيعته القانونية ("رشكة
ذات مسؤولية حمدودة" مث اال) ،اىل جانب امس ادلول والوحدة القلميية (عند الاقتضاء) اليت ُأنشئ أو ُجسل الكيان
القانوين مبوجب قانوهنا.
ويف حاةل وجود أكرث من ماكل جديد ،جيوز تقدمي البياانت املتعلقة بلك ماكل جديد اضايف يف الورقة التمكيلية،
اىل جانب امسه وعنوانه.
(ب) اذا اكن املاكل اجلديد (املنقول اليه) يرغب يف تلقي مراسالت من املكتب ادلويل ابللغة اليت ُأودع هبا
الطلب ادلويل ،فال رضورة لوضع عالمة يف أي خانة .أما اذا مل يرغب يف ذكل ،فينبغي اختيار اللغة املفضةل للمراسةل من
بني النلكزيية والفرنس ية والس بانية.

البند  :8توقيع صاحب التسجيل ادلويل (الناقل) أو ُم ِّمثهل
دون أو توقيع ُم ِّمثهل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM5توقيع صاحب التسجيل امل ُ َّ
الاس امترة أن يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو
خمتوم اا .وجيوز أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
تسميهتا عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
دون الاس امترة ،فال رضورة لتوقيع امل ُ ِّمثل أيض اا .أما اذا وقع ُ
ممثل صاحب التسجيل
املمثل :اذا وقع صاحب التسجيل امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل.
دون الاس امترة ،فاذكر امس امل ُ ِّمثل عىل النحو امل ُ َّ
امل ُ َّ

البند  :9مكتب الطرف املتعاقد (اخلاص بصاحب التسجيل ا ُملد َّون (الناقل) أو اخلاص ابملاكل
اجلديد (املنقول اليه)) ُم ِّقدم الالامتس (اذا اكن الالامتس ُمقدَّم اا من خالل أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب ،سواء أاكن مكتب الطرف املتعاقد
دون أو اخلاص ابملاكل اجلديد ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل اضافة املعلومات الالزمة.
اخلاص بصاحب التسجيل امل ُ َّ
ورقة حساب الرسوم
خيضع تدوين تغيري امللكية للرسوم التالية اليت جيب دفعها للمكتب ادلويل:
–  177فرناكا سويرس ااي مقابل النقل اللكي لتسجيل دويل،
–

و 177فرناكا سويرس ااي أيض اا مقابل النقل اجلزيئ لتسجيل دويل (أي النقل املتعلق ببعض السلع
واخلدمات فقط أو بعض الطراف املتعاقدة فقط).

(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
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وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .ول حاجة اىل حساب مبلغ الرسوم الواجب
حسبه ول ذكره.
(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات ذات الصةل هنا.
وميكن العثور عىل لك املعلومات الرضورية بشأن مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقة الويبو "جدول الرسوم".
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.
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الامتس بغرض تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدمات

الاس امترة الرمسية  – MM6مالحظات توضيحية
مقدمة
لتقليص قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املُعيَّنة يف تسجيل دويل أو ببعضها ،المتِّ ْس تدوين
انقاص ابس تخدام الاس امترة الرمسية .MM6
وميكن اس تخدام النقاص ،عىل سبيل املثال ،كخيار للتغلب عىل رفض مؤقت (تلقايئ أو بناء عىل اعرتاض) صادر عن
مكتب طرف متعاقد َّ
معني.
وميكن اس تخدام اس امترة  MM6واحدة للامتس تدوين انقاص يتعلق بعدة تسجيالت دولية ،برشط أن يكون صاحب
التسجيالت خشص اا واحد اا وأن يط َّبق النقاص نفسه عىل مجيع الطراف املتعاقدة املُع َّينة أو عىل الطرف املتعاقد امل ُ َّعني
نفسه للك تسجيل من التسجيالت ادلولية.
وابلنقاص سوف تظل السلع واخلدمات يف القامئة الرئيس ية للتسجيل ادلويل ،ولكن السلع واخلدمات اخلاضعة لالنقاص
لن يكون لها بعد ذكل أي تأثري يف الطرف املتعاقد امل ُ َّعني املعين .وجيوز أن يُلمتس تدوين تعيني لحق ( )MM4بعد
ذكل للسلع واخلدمات اخلاضعة لالنقاص.
وميكن ارسال الاس امترة  MM6اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان ا َّ
ملبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص
بصاحب التسجيل) .ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد
اللكرتوين أم بوس يةل الكرتونية أخرى.
مىت ينبغي أل تُس تخدم الاس امترة MM6؟
للتخيل عن مجيع السلع واخلدمات فامي يتعلق بواحد أو أكرث من الطراف املتعاقدة ،ولكن ليس مجيعها ،اس تخدم
الاس امترة ( MM7التخيل) بد ال من هذه الاس امترة.
وحلذف سلع وخدمات ُمحدَّدة حذف اا دامئ اا من السجل ادلويل ،اس تخدم بد ال من ذكل الاس امترة MM8
(كشطب جزيئ).

كيفية ملء الاس امترة MM6

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية) ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A
وجيوز أن تش متل اس امترة  MM6واحدة عىل انقاص يتعلق بعدة تسجيالت دولية ،برشط أن يكون صاحب
التسجيالت خشص اا واحد اا وأن يط َّبق النقاص نفسه عىل مجيع الطراف املتعاقدة املُع َّينة أو عىل الطرف املتعاقد امل ُ َّعني
نفسه للك تسجيل من التسجيالت ادلولية.
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دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3تعيني ممثل (جديد) (ان ُوجد)
لتعيني ممثل لول مرة أو لتعيني ممثل جديد ،اما أن تُدخل املعلومات املناس بة يف البند  ،3واما أن تُرِّفق (أ) توكي اال
أو (ب) الاس امترة  MM12ابلس امترة  MM6هذه.
دون مس بق اا يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها ُ
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب التسجيل
وتذكر أن توقع الاس امترة ،وال لن يُ َّ
ادلويل مبارش اة.

البند  :4الطراف املتعاقدة
ضع عالمة يف اخلانة (أ) اذا اكن النقاص من قامئة السلع واخلدمات يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة يف التسجيل
ادلويل (أو التسجيالت ادلولية).
وضع عالمة يف اخلانة (ب) اذا اكن النقاص من قامئة السلع واخلدمات يتعلق ببعض الطراف املتعاقدة املُع َّينة فقط،
و ِّ
حدد أهيا يتأثر ابلنقاص.
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البند  :5السلع واخلدمات
اس تخدم اخلط " "Courier Newأو " "Times New Romanحبجم  12نقطة أو أكرث ،واجعل اس تخدامك
للفاصةل املنقوطة (؛) يسري عىل نسق واحد دون اختالف للفصل بوضوح بني بياانت السلع واخلدمات يف قامئتك.
واذا كنت حتتاج اىل حزي أكرب ،فضع عالمة يف اخلانة املناس بة واس تعن بورقة تمكيلية.
وميكن انقاص صنف أو أكرث ابلاكمل كام ميكن انقاص بعض السلع واخلدمات فقط من أي صنف.
وانظر أيض اا يف اس تخدام أداة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ( )MGSو/أو الرجوع اىل مبادئ الفحص
التوجهيية بشأن تصنيف السلع واخلدمات يف الطلبات ادلولية.
(أ) اذا اكن النقاص ل يتعلق ال ببعض السلع واخلدمات يف صنف ما ،فريىج بيان رمق الصنف املعين والقامئة
الاكمةل للسلع واخلدمات عىل النحو اذلي ينبغي أن تكون عليه بعد النقاص .وبعبارة أخرى ،ل تذكر السلع واخلدمات
اليت ترغب يف انقاصها من القامئة املُدونة حالي اا.
وسوف يكون تعيني الطراف املتعاقدة املبينة يف البند  4مقترص اا عىل السلع واخلدمات الواردة يف هذه القامئة اجلديدة.
فعىل سبيل املثال ،اذا اكن التسجيل ادلويل حيتوي عىل "مالبس؛ أحذية؛ قبعات" يف الصنف  ،25وكنت تريد جعل
التسجيل ادلويل يف بعض الطراف املتعاقدة مقصور اا عىل املالبس والقبعات ،فكل أن تذكر أن القامئة اجلديدة فامي خيص
تكل الطراف املتعاقدة يه "مالبس؛ قبعات".
واذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض الحذية ،فينبغي كل أن تذكر بوضوح النطاق املتبقي ،مبا يف ذكل نوع الحذية اليت
تريد ابقاءها يف التعيني ،مثل "مالبس؛ أحذية جدلية؛ أحذية جدلية طويةل؛ نعال جدلية؛ قبعات".
ومكثال أخر ،اذا كنت تريد حرص الحذية يف النعال فقط ،فكل أن تذكر أن القامئة اجلديدة يه "مالبس؛ نعال؛ قبعات".
وأخري اا ،اذا كنت تريد استبعاد النعال من الحذية ،فكل أن تذكر أن القامئة اجلديدة يه "مالبس؛ أحذية ابس تثناء
النعال؛ قبعات".
(ب) لنقاص صنف أو أكرث ابلاكمل ،يُرىج ذكر رمق الصنف املنطبق (أو أرقام الصناف املنطبقة) هنا.
اذا اكن رمق الصنف مذكور اا هنا ،فسوف يكون من املفهوم أن تعيني الطراف املتعاقدة املبينة يف البند  4مل يعد يش متل
عىل هذا الصنف.
وعند التعبري عن انقاص لصنف معني يف الاس امترة  ،MM6تظل الصناف الخرى دون تغيري (عىل عكس النقاص
يف الاس امترتني  MM2و.)MM4
ول جيوز لقامئة السلع واخلدمات ،بعد انقاصها ،أن تكون أوسع من القامئة الساس ية الواردة يف التسجيل ادلويل املذكور
(أو التسجيالت ادلولية املذكورة) يف البند .1
وأي صنف مشمول ابلتسجيل ادلويل املبني (أو التسجيالت ادلولية املبينة) يف البند  ،1ولكنه غري مذكور يف البند
(5أ) أو (ب) ،سوف يظل مدو اان يف السجل ادلويل.
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النقاص املس تقل (البند (5ب) و(ج) يف الاس امترة )MM6
مثال 1
القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات :الصنف  30قهوة؛ شاي .الصنف  33نبيذ.
البند  5من الاس امترة ( MM6السلع واخلدمات)
(أ) اذا اكن النقاص يتعلق بتغيريات يف صنف ُمحدَّد ،فرنجوا أن تذكر أدانه رمق الصنف ذي الصةل والقامئة املنقوصة
اجلديدة اكم اةل لسلع وخدمات هذا الصنف
الصنف  30قهوة.
(ب) يف حاةل حذف صنف اكمل ،يُرىج الشارة اىل رمق الصنف فقط
ل ينطبق
البند  4من الاس امترة ( MM6الطراف املتعاقدة)
(أ) ☐ جيب تدوين النقاص ابلنس بة اىل مجيع الطراف املتعاقدة املعينة؛ أو
(ب) ☒ جيب تدوين النقاص ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة املعينة املبينة أدانه:
ادلامنرك
امحلاية يف ادلامنرك للصنف  30قهوة؛ شاي .والصنف  33نبيذ.

مثال 2
القامئة الرئيس ية للسلع واخلدمات :الصنف  30قهوة؛ شاي .الصنف  33نبيذ.
البند  5من الاس امترة ( MM6السلع واخلدمات)
(أ) اذا اكن النقاص يتعلق بتغيريات يف صنف ُمحدَّد ،فرنجوا أن تذكر أدانه رمق الصنف ذي الصةل والقامئة املنقوصة
اجلديدة اكم اةل لسلع وخدمات هذا الصنف
الصنف  30قهوة.
(ب) يف حاةل حذف صنف اكمل ،يُرىج الشارة اىل رمق الصنف فقط
الصنف 33
البند  4من الاس امترة ( MM6الطراف املتعاقدة)
(أ) ☐ جيب تدوين النقاص ابلنس بة اىل مجيع الطراف املتعاقدة املعينة؛ أو
(ب) ☒ جيب تدوين النقاص ابلنس بة اىل الطراف املتعاقدة املعينة املبينة أدانه:
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ادلامنرك
امحلاية يف ادلامنرك تقترص عىل الصنف  30قهوة فقط.

البند  :6توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM6توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن
يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز
أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني يف تعيني املمثل
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ
يف البند  ،3أو كام هو ُمرفق ابلس امترة  MM6هذه (انظر البند  3السابق).

البند  :7مكتب الطرف املتعاقد ُم ِّقدم الالامتس (اذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّم اا من خالل
أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل اضافة املعلومات الالزمة هنا.

ورقة حساب الرسوم
يبلغ الرمس الواجب دفعه للمكتب ادلويل مقابل تدوين انقاص  177فرناكا سويرس ااي للك انقاص .واذا اكن النقاص يؤثر
يف أكرث من طرف متعاقد واحد ،فان الرمس الواجب دفعه  177فرناكا سويرس ااي أيض اا ،برشط أن ينطبق النقاص نفسه
عىل مجيع الطراف املتعاقدة.
(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .ول حاجة اىل حساب أو ذكر مبلغ الرسوم
الواجب حسبه.
(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات ذات الصةل هنا.
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وميكن العثور عىل لك املعلومات الرضورية بشأن مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقة الويبو "جدول الرسوم".
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.
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الامتس بغرض تدوين ختل

الاس امترة الرمسية  – MM7مالحظات توضيحية
مقدمة
للتخيل عن أاثر تسجيل دويل ابلنس بة اىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص بعض الطراف املتعاقدة املعينة (لكن ليس
مجيع الطراف) ،ينبغي تقدمي الامتس لغرض تدوين ختل ابس تخدام الاس امترة الرمسية .MM7
وميكن اللجوء اىل التخيل ،عىل سبيل املثال ،حيامن يصدر أحد الطراف املتعاقدة املُعيَّنة رفض اا (مبا يف ذكل الاعرتاض)
ول ميكن دحضه.
وجيوز اس تخدام اس امترة  MM7واحدة للامتس تدوين ختل فامي يتعلق بتسجيالت دولية متعددة يكون صاحهبا خشص اا
واحد اا ،رشيطة أن تكون الطراف املتعاقدة املعينة اليت يتخىل ابلنس بة الهيا عن التسجيل ادلويل يه ذاهتا ابلنس بة اىل
لك تسجيل من التسجيالت ادلولية املعنية.
وابلتخيل ،تظل السلع واخلدمات يف القامئة الساس ية للتسجيل ادلويل ،لكن لن يكون للعالمة أي أثر ولن تمتتع بأي
حامية يف تكل الطراف املتعاقدة املُعيَّنة اليت ختضع للتخيل .وجيوز كل بعد ذكل أن تلمتس تدوين تعيني لحق (الاس امترة
 )MM4للطراف املتعاقدة املُع َّينة اليت ختضع للتخيل.
وميكن ارسال الاس امترة  MM7اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان املبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل.
ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد اللكرتوين أم بوس يةل
الكرتونية أخرى.

مىت ينبغي أل تُس تخدم الاس امترة MM7؟
لالنقاص من قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة يف تسجيل دويل أو بعضها ،اس تخدم بد ال
من ذكل الاس امترة ( MM6اكنقاص).
وحلذف سلع وخدمات ُمحدَّدة حذف اا دامئ اا من السجل ادلويل ،مبا يؤثر يف مجيع الطراف املتعاقدة املعينة ،اس تخدم بد ال
من ذكل الاس امترة ( MM8كشطب جزيئ).

كيفية ملء الاس امترة MM7

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A
وجيوز اس تخدام اس امترة  MM7واحدة للامتس تدوين ختل فامي يتعلق بتسجيالت دولية متعددة يكون صاحهبا خشص
واحد ،رشيطة أن تكون الطراف املتعاقدة املعينة اليت يُتخىل ابلنس بة الهيا عن التسجيل ادلويل يه ذاهتا ابلنس بة اىل
لك تسجيل من التسجيالت ادلولية.
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دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3تعيني ممثل (جديد) (ان ُوجد)
لتعيني ممثل لول مرة أو لتعيني ممثل جديد ،أدخل املعلومات املناس بة يف البند  3أو أرِّفق (أ) توكي اال أو (ب) الاس امترة
 MM12ابلس امترة  MM7هذه.
دون مس بق اا يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها ُ
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُق َّدم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب التسجيل
وتذكر أن توقع الاس امترة ،وال لن يُ َّ
ادلويل مبارش اة.

البند  :4الطراف املتعاقدة
اذكر الطراف املتعاقدة املُعينة اليت يُتخىل ابلنس بة الهيا عن التسجيل ادلويل.
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البند  :5توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM7توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن
يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز
أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني يف تعيني املمثل
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ
يف البند  ،3أو كام هو ُمرفق ابلس امترة  MM7هذه (انظر البند  3السابق).

البند  :6مكتب الطرف املتعاقد ُمقدم الالامتس اذلي ين متي اليه صاحب التسجيل ادلويل
(اذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّم اا من خالل أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل ادخال املعلومات الالزمة.
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الامتس بغرض تدوين شطب تسجيل دويل

الاس امترة الرمسية  – MM8مالحظات توضيحية
مقدمة
حلذف بعض السلع واخلدمات أو مجيعها فامي خيص مجيع الطراف املتعاقدة املُع َّينة يف تسجيل دويل ،ميكن الامتس تدوين
شطب ابس تخدام الاس امترة الرمسية  .MM8وميكن أن يكون الشطب لكي اا أو جزئي اا.
ويتعلق الشطب اللكي جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة وجبميع السلع واخلدمات اليت يشملها التسجيل ادلويل .وهذا يعين
أنه ل حاجة بعد ذكل اىل التسجيل ادلويل.
أما الشطب اجلزيئ فيتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة ولكنه يتعلق فقط ببعض السلع و/أو اخلدمات اليت يشملها
التسجيل ادلويل .وقد يكون ذكل جائز اا اذا ابتت سلع أو خدمات حمددة غري مرغوب فهيا ،أو اذا توقف صاحب
التسجيل عن بيع سلع معينة أو اذا أراد جتنب منازعات أو اجراءات شطب يف الطراف املتعاقدة اليت ُحتمى فهيا العالمة.
ولحظ أن الشطب ،عىل خالف النقاص ( ،)MM6يؤدي اىل حذف السلع واخلدمات حذف اا دامئ اا من السجل
ادلويل .وللحصول عىل امحلاية جمدد اا للسلع واخلدمات اليت خضعت لشطب ،سوف يلزم ايداع طلب دويل جديد،
لن التعيني الالحق ليس ممكن اا بعد الشطب.
وميكن اس تخدام اس امترة  MM8واحدة للامتس شطب لكي لتسجيالت دولية متعددة ،رشيطة أن تكون لكها مسجةل
ابمس الشخص نفسه.
واذا اكن الالامتس خبصوص شطب جزيئ ،جيب تقدمي اس امترة  MM8منفصةل للك تسجيل دويل.
وميكن ارسال الاس امترة  MM8اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابلربيد العادي عىل العنوان َّ
املبني يف اجلزء الول أو ابرسال
نسخة بنسق  PDFابلربيد اللكرتوين اىل  .john.smith@yahoo.comوميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل
مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل .ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة
عىل ورق أم عرب الربيد اللكرتوين أم بوس يةل الكرتونية أخرى.

مىت ينبغي أل تُس تخدم الاس امترة MM8؟
لتقليص قامئة السلع واخلدمات فامي يتعلق جبميع الطراف املتعاقدة املُع َّينة يف تسجيل دويل أو بعضها ،اس تخدم بد ال من
ذكل الاس امترة ( MM6اكنقاص).
وللتخيل عن أاثر تسجيل دويل ابلنس بة اىل مجيع السلع واخلدمات فامي خيص بعض الطراف املتعاقدة املع َّينة (لكن ليس
مجيع الطراف) ،اس تخدم بد ال من ذكل الاس امترة ( MM7كتخل).
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كيفية ملء الاس امترة MM8

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية) ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A

البند  :2امس صاحب التسجيل (عىل النحو ا ُملد َّون يف السجل ادلويل)
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3تعيني ممثل (جديد)
لتعيني ممثل لول مرة أو لتعيني ممثل جديد ،أدخل املعلومات املناس بة يف البند  3أو أرِّفق (أ) توكي اال أو (ب) الاس امترة
 MM12ابلس امترة  MM8هذه.
دون مس بق اا يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل (أو هبذه
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل
التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها
ُ
فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها
عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب التسجيل
وتذكر أن توقع الاس امترة ،وال لن يُ َّ
ادلويل مبارش اة.
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البند  :4السلع واخلدمات

[

ضع عالمة يف اخلانة (أ) اذا اكن الشطب يتعلق جبميع السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل (أو التسجيالت ادلولية).
وضع عالمة يف اخلانة (ب) اذا اكن الشطب يتعلق ببعض السلع واخلدمات املشموةل ابلتسجيل ادلويل
(أو التسجيالت ادلولية).
والشطب اجلزيئ ميكن أن يتضمن ،عىل سبيل املثال ،شطب صنف أو أكرث ابلاكمل ،أو شطب بعض السلع واخلدمات
فقط يف صنف حمدد (أو أصناف حمددة).
" "1لشطب صنف أو أكرث ابلاكمل ،يرىج ذكر رمق الصنف املنطبق (أو أرقام الصناف املنطبقة) هنا.
" "2اذا اكن الشطب خيص فقط بعض السلع واخلدمات يف صنف ماُ ،فريىج ذكر النطاق املتبقي ذلكل
الصنف بعد الشطب.
عىل سبيل املثال ،اذا اكنت القامئة يف الصنف  25يه "مالبس؛ أحذية؛ قبعات" ،وكنت تريد شطب "الحذية" ،فكل
أن تذكر أن النطاق املتبقي هو "مالبس؛ قبعات".
واذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض الحذية ،فينبغي كل أن تذكر بوضوح النطاق املتبقي ،مبا يف ذكل نوع الحذية اليت
تريد ابقاءها يف القامئة ،مثل "مالبس؛ أحذية جدلية؛ أحذية جدلية طويةل؛ نعال جدلية؛ قبعات".
ومكثال أخر ،اذا كنت تريد شطب النعال فقط ،فكل أن تذكر أن النطاق املتبقي هو "مالبس؛ أحذية ابس تثناء النعال؛ قبعات".
وأخري اا ،اذا كنت تريد شطب مجيع الحذية والاحتفاظ ابلنعال فقط ،فكل أن تذكر أن النطاق املتبقي هو "مالبس؛
نعال؛ قبعات".
واس تخدم اخلط " "Courier Newأو " "Times New Romanحبجم  12نقطة ،واجعل اس تخدامك للفاصةل
والفاصةل املنقوطة يسري عىل نسق واحد دون اختالف.
واذا كنت حتتاج حزي اا أكرب ،فضع عالمة يف اخلانة املناس بة واس تعن بورقة تمكيلية.
وأي صنف مشمول ابلتسجيل ادلويل املبني (أو التسجيالت ادلولية املبينة) يف البند  1وغري مذكور أيض اا يف
البند (4ب)" "1أو " ،"2سوف يظل مدو اان يف السجل ادلويل.

البند  :5توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM8توقيع صاحب التسجيل أو املمثل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن
يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز
أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
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وقع الاس امترة.
املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني يف تعيني املمثل
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ
يف البند  ،3أو كام هو ُمرفق ابلس امترة  MM8هذه (انظر البند  3السابق).

البند  :6مكتب الطرف املتعاقد ُمقدم الالامتس اذلي ين متي اليه صاحب التسجيل ادلويل
(اذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّم اا من خالل أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل ادخال املعلومات الالزمة.

النقاص والتخيل والشطب
يبني هذا الشلك التوضيحي الفوارق الساس ية بني النقاص والتخيل والشطب.
النقاص
MM6

التخيل
MM7

الشطب
MM8

السلع واخلدمات
املاكتب املُعيَّنة

البعض

اللك

البعض أو اللك

البعض أو اللك

البعض

اللك

التعيينات الالحقة

نعم ،ممكن

نعم ،ممكن

ل ينطبق

الرسوم

 177فرناكا سويرس ااي

جما اان

جما اان
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الامتس بغرض تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل أو عنوانه ،أو بغرض التدوين لدخال أو تغيري
بياانت خبصوص الصفة القانونية اذا اكن صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا

الاس امترة الرمسية  – MM9مالحظات توضيحية
مقدمة
اس تخدم الاس امترة  MM9للامتس تغيري امس صاحب التسجيل و/أو عنوانه ،و/أو لتغيري (أو ادخال) صفته القانونية
اذا اكن صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا .وميكن اس تخدام اس امترة  MM9واحدة لتسجيالت دولية عديدة ،رشيطة أن
دونة ابمس صاحب التسجيل نفسه.
تكون لكها ُم َّ
وادخال تغيري يف امس صاحب التسجيل يعين أن الشخص نفسه أو الكيان القانوين نفسه ل يزال هو صاحب التسجيل
ادلويل .وسوف يلزم أن حيدد صاحب التسجيل ما اذا اكن من اجلائز قانو اان الامتس تدوين تغيري يف الامس فقط وليس
يف امللكية الفعلية للتسجيل ادلويل.
وجيوز أيض اا لصاحب التسجيل أن يلمتس تدوين ادخال أو تغيري يف صفته القانونية فقط يف السجل ادلويل.
ولتدوين تغيري يف امللكية ،أ ْي نقل امللكية من خشص أو كيان قانوين اىل خشص أخر أو كيان قانوين أخر ،اس تخدم
الاس امترة .MM5
وميكن ارسال الاس امترة  MM9اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان َّ
املبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل.
ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد اللكرتوين أم بوس يةل
الكرتونية أخرى.

كيفية ملء الاس امترة MM9

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A

البند  :2امس صاحب التسجيل
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3تغيري امس صاحب التسجيل و/أو عنوانه
الامس اجلديد :الشخاص الطبيعيون
ضع عالمة يف اخلانة الوىل لتدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل وحدد الامس اجلديد كام ييل :ينبغي للشخص
الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
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الامس اجلديد :الكياانت القانونية
ينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل .واذا اكن امس صاحب التسجيل حبروف غري لتينية ،فينبغي
نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة التسجيل ادلويل .أما اذا اكن كيا اان قانوني اا ،جاز
الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة التسجيل ادلويل .ويف حاةل تعدد أحصاب التسجيالت
دونني ،اكتب بوضوح الامس اذلي يتأثر ابلتغيري.
امل ُ َّ

العنوان اجلديد لصاحب التسجيل
ضع عالمة يف اخلانة الثانية لتدوين تغيري يف عنوان صاحب التسجيل .ولتدوين تغيري يف العنوان ،اكتب العنوان اجلديد بشلك
دونني ،اكتب بوضوح العنوان اذلي يتأثر ابلتغيري.
يضمن التوصيل الربيدي الرسيع .ويف حاةل تعدد أحصاب التسجيالت امل ُ َّ
ولحظ أنه يف حاةل تعدُّد أحصاب التسجيالت واختالف عناويهنم وعدم ذكر ُم ِّمثل أو عنوان للمراسةل ،سوف تُرسل
مجيع املراسالت اىل عنوان صاحب التسجيل الوارد امسه أو ال يف شهادة التسجيل.

البند  :4تدوين أو تغيري بياانت خبصوص الصفة القانونية لصاحب التسجيل ،اذا اكن صاحب
التسجيل كيا اان قانوني اا
اذا اكن صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا ،فاذكر صفته القانونية ("رشكة ذات مسؤولية حمدودة" مث اال) ،اىل جانب امس
ادلوةل (البدل) والوحدة القلميية (الاكنتون ،املقاطعة ،الولية ،اخل) (عند الاقتضاء) اليت أنشئ أو ُ ِّجسل الكيان القانوين
مبوجب قانوهنا ،مثال :الولايت املتحدة المريكية ،ديالوير .وجيب الشارة اىل لك من الصفة القانونية وامس ادلوةل (البدل)
والوحدة القلميية (الاكنتون ،املقاطعة ،الولية ،اخل) وال س يصدر اخطار خمالفة.
وبوجه عام ،سيسجل املكتب ادلويل أي معلومات تُقدَّم حفسب .وذلكل ،من املهم أن تكون أي معلومات ُمق َّدمة يف
هذا الصدد دقيقة واكمةل ،عىل سبيل املثال ،ستُس َّجل الصفة القانونية برشط ادراج بدل أو ولية التأسيس ،حىت وان
اكن البدل أو الاكنتون أو املقاطعة أو الولية مفقودة .ويف حاةل وجود أي أخطاء أو سهو ،فسوف يلزم أن يقدم صاحب
التسجيل اس امترة  MM9جديدة من أجل تصحيح اخلطأ .ولن يقوم املكتب ادلويل بأي تصويبات ما مل يكن هناك خطأ
يف الكتابة.
ويُرىج أيض اا مالحظة أنه لدخال صفة قانونية ،جيب أن يكون صاحب التسجيل كيا اان قانوني اا .وذلكل ،اذا اكن صاحب
التسجيل قد أشار يف وقت سابق اىل أنه "خشص طبيعي" حيمل جنس ية ما ،فسوف يصدر اخطار خمالفة لتأكيد املوقف
مع صاحب التسجيل .وينبغي عدم اخللط بني املعلومات الاختيارية املق َّدمة يف هذا الصدد خالل مرحةل تقدمي الطلب
( )MM2و"الهلية" .فهذه ل ميكن تغيريها.
ويف حاةل وجود أكرث من صاحب تسجيل واحد ،جيب أن يكون أي تغيري أو ادخال يف الصفة القانونية واحض اا من حيث
حتديد صاحب التسجيل املقصود .واذا رغب اثنان أو أكرث من املشرتكني يف تسجيل واحد يف تغيري (أو ادخال) صفة
قانونية ،فميكن تقدمي هذه املعلومات يف الورقة التمكيلية.

البند  :5تغيري معلومات التصال بصاحب التسجيل (اختياري)
عند الامتس تدوين تغيري يف الامس أو العنوان أو لكهيام ،ميكنك أيض اا اس تخدام الاس امترة  MM9يك تلمتس من املكتب
ادلويل حتديث معلومات التصال اخلاصة بك.
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عنوان مراسةل جديد
ضع عالمة يف اخلانة املناس بة حلذف أو حتديث عنوان املراسةل اخلاص بصاحب التسجيل.
عنوان املراسةل هو العنوان اذلي يرغب مودع الطلب أو صاحب التسجيل يف أن تُرسل اليه مراسالت املكتب ادلويل
(مثل صندوق بريدي أو الدارة القانونية للرشكة) .وقد خيتلف هذا العنوان عن عنوان ُمو ِّدع الطلب أو حصاب
التسجيل أو املمثل .واذا قدَّم ُمودع الطلب عنوا اان للمراسةل ،فسوف يرسل املكتب ادلويل املراسالت اىل هذا العنوان.
واذا اكن ُمو ِّدع الطلب قد َّعني ممث اال ،فسوف يرسل املكتب ادلويل املراسالت اىل عنوان املمثل.
مالحظة :عند الامتس تدوين تغيري يف الامس أو العنوان ابس تخدام الاس امترة  ،MM9جيب عليك تأكيد عنوان املراسةل.
وال فان املكتب ادلويل سوف يرسل املراسالت اىل العنوان اجلديد تلقائي اا.

عنوان مراسةل جديد
ضع عالمة يف اخلانة املناس بة حلذف أو حتديث أرقام الهاتف أو الفاكس اخلاصة بصاحب التسجيل.
ينبغي أن تش متل أرقام الهاتف والفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا.

عنوان الربيد اللكرتوين اجلديد
ضع عالمة يف اخلانة املناس بة حلذف أو حتديث عنوان الربيد اللكرتوين اجلديد اخلاص بصاحب التسجيل.
جيوز كل أن ختتار تلقي مراسالت الكرتونية من املكتب ادلويل عن طريق تقدمي عنوان بريد الكرتوين حصيح ،ويف حاةل
حتديد هذا اخليار ،لن تتلقى بعد ذكل مراسالت ورقية عن طريق الربيد العادي .وسوف تُتاح كل أيض اا اماكنية النفاذ
اىل أداة ادارة احملفظات يف نظام مدريد ( ،)MPMويه أداة متاحة عىل ش بكة النرتنت وتسمح لحصاب التسجيالت
بعرض تسجيلهم ادلويل (أو تسجيالهتم ادلولية) والامتساهتم الخرى ،وذكل ابس تخدام عنوان بريدك اللكرتوين املرتبط
حبساب مس تخدم دلى الويبو.
مالحظة :يف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها ُ
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.

بياانت التصال اجلديدة فقط
لتغيري أو حتديث بياانت التصال اخلاصة بك (وليس عنوان املراسةل) ،ل ي ُشرتط اس تخدام الاس امترة  .MM9بل ميكن
الامتس ادخال التغيري ،جما اان ،من خالل منوذج الطلب اللكرتوين .ويف هذه احلاةل ،ينبغي حتميل توقيع صاحب التسجيل
أو ُم ِّمثهل أمام املكتب ادلويل مكستند اثبات.
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مالحظة :عند الامتس تدوين تغيري يف الامس أو العنوان ابس تخدام الاس امترة  ،MM9جيب عليك تأكيد عنوان املراسةل.
وال فان املكتب ادلويل سوف يرسل املراسالت اىل عنوانك اجلديد.
مالحظة :لتعيني ُم ِّمثل ،امل البند  ،5أدانه ،وليس البند .4

البند  :6تعيني ممثل (جديد) (ان ُوجد)
لتعيني ممثل لول مرة أو لتعيني ممثل جديد ،أد ِّخل املعلومات املناس بة يف البند  5أو أرِّفق (أ) توكي اال أو (ب) الاس امترة
 MM12ابلس امترة  MM9هذه.
دون مس بق اا يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل (أو هبذه
املكتب ادلويل الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل
التسجيالت ادلولية) سوف يُ ِّرسلها
ُ
فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها
عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.
دون امل ُ ِّمثل ،وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب
وتذكر أن توقع الاس امترة ،وال لن يُ َّ
التسجيل ادلويل مبارش اة.

البند  :7توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM9توقيع صاحب التسجيل أو املمثل .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا
أو خمتوم اا .وجيوز أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
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املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني عند تعيني
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ
املمثل يف البند  ،5أو كام هو ُمرفق ابلس امترة  MM9هذه (انظر البند  5السابق).

البند  :8مكتب الطرف املتعاقد ُمقدم الالامتس اذلي ين متي اليه صاحب التسجيل
(اذا قدَّم أحد املاكتب هذا الالامتس أو ِّقدم من خالهل)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل ادخال املعلومات الالزمة.

ورقة حساب الرسوم
يُدفع اىل املكتب ادلويل رمس قدره  150فرناكا سويرس ااي عن لك اس امترة مقابل تدوين تغيري يف امس صاحب التسجيل
أو عنوانه أو تغيري الصفة القانونية .ولحظ أن الاس امترة الواحدة جيوز أن تشمل تسجيالت دولية متعددة.
(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .ول حاجة اىل حساب أو ذكر مبلغ الرسوم
الواجب حسبه.
(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات املطلوبة هنا.
وميكن العثور عىل معلومات عن مبلغ الرسوم املس تحقة ادلفع يف وثيقيت الويبو" :جدول الرسوم" و"الرسوم الفردية وفقا
لربوتوكول مدريد".
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.
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الامتس بغرض تدوين تغيري يف امس املمثِّل و/أو عنوانه

الاس امترة الرمسية  – MM10مالحظات توضيحية
مقدمة
اس تخدم الاس امترة  MM10للامتس تدوين تغيري يف امس امل ُ ِّمثل أو عنوانه أو لكهيام.
وميكن اس تخدام اس امترة  MM10واحدة للامتس هذا التدوين ابلنس بة اىل تسجيالت دولية متعددة ،رشيطة أن يكون
املمثل مدو اان يف السجل ادلويل ابلنس بة مجليع التسجيالت املنطبقة ،وأن تكون التسجيالت ادلولية ُمحدَّدة.
وللامتس تدوين ممثل جديد ،اس تخدم الاس امترة  MM12عوض اا عن هذه الاس امترة.
وميكن ارسال الاس امترة  MM10اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان َّ
املبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب التسجيل.
ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد اللكرتوين أم بوس يةل
الكرتونية أخرى.

كيفية ملء الاس امترة MM10

البند  :1رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية)
اذكر رمق التسجيل ادلويل (أو أرقام التسجيالت ادلولية) ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A

البند  :2امس ا ُملمثل
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس امل ُ ِّمثل وعنوانه عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3تغيري امس ا ُمل ِّمثل أو عنوانه أو لكهيام
اذكر بياانت التصال اليت تغريت فقط ،عدا ذكل اترك هذا البند فارغ اا.
الامس اجلديد :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب
املعتاد .وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .أما اذا اكن املمثل كيا اان قانوني اا ،جاز الاس تعاضة عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة
التسجيل ادلويل.
العنوان اجلديد :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
رمقا الهاتف أو الفاكس اجلديدان وعنوان الربيد اللكرتوين اجلديد :ينبغي أن تكون هذه البياانت خاصة ابلشخص اذلي
ينبغي للمكتب ادلويل أن يتصل به عند احلاجة .وينبغي أن تش متل أرقام الهاتف والفاكس اجلديدة عىل رمزي البدل
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واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان الربيد اللكرتوين اكم اال،
مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا التسجيل ادلويل
املكتب ادلويل ال الكرتوني اا ،وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية.
(أو هبذه التسجيالت ادلولية) لن يُ ِّرسلها
ُ
وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم،
من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل
اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك تسجيل دويل.

البند  :4توقيع صاحب التسجيل أو ممثهل
جيوز أن حتمل الاس امترة  MM10توقيع صاحب التسجيل أو املمثل .وجيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن
يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز
أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
دون يف السجل ادلويل .وينبغي أن تذكر الكياانت القانونية
صاحب التسجيل :اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ
دون يف السجل ادلويل (وليس امس الشخص اذلي يوقع الاس امترة).
التسمية عىل النحو امل ُ َّ
وقع الاس امترة.
املمثل :اذا وقع ُ
دون يف السجل ادلويل أو كام هو ُم َّبني يف البند .3
املمثل الاس امترة ،فاذكر امس املمثل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :5مكتب الطرف املتعاقد ُمقدم الالامتس اذلي ين متي اليه صاحب التسجيل ادلويل
(اذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّم اا من خالل أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل ادخال املعلومات الالزمة.
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جتديد التسجيل ادلويل

الاس امترة الرمسية  – MM11مالحظات توضيحية
مقدمة
ميكن اس تخدام الاس امترة  MM11الاختيارية لرسال تعلاميت بشأن جتديد تسجيل دويل اىل املكتب ادلويل.
ولكن أبسط طريقة لتجديد تسجيل دويل يه اس تخدام خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد ،اليت س تكون متاحة
قبل انهتاء التسجيل ادلويل لعالمتك التجارية بثالثة أشهر .وحتسب هذه اخلدمة رسوم التجديد عىل أساس السلع
واخلدمات احملمية يف طرف متعاقد ُم َّعني ،عقب تدوين قرار هنايئ .وحىت حيامن يرفض أحد الطراف املتعاقدة حامية
العالمة رفض اا اتم اا ،ميكن رمغ ذكل جتديد التسجيل ادلويل ابس تخدام هذه اخلدمة .ويف هذه احلاةل ،سوف حتسب
اخلدم ُة الرسوم مع مراعاة مجيع السلع واخلدمات.
وفامي ييل مزااي اس تخدام خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد ،عوض اا عن الاس امترة الورقية:
–

ُحت ِّدد اخلدمة الطراف املتعاقدة اليت جيوز جتدد التسجيل فهيا،

–

ُوحت ِّدد اخلدمة أيض اا الطراف املتعاقدة اليت ُرفضت فهيا العالمة رفض اا اتم اا ،سواء يف رفض مؤقت أو قرار هنايئ،

–

وجيوز للمس تخدمني أن خيتاروا الطراف املتعاقدة اليت يريدون جتديد التسجيل ادلويل فهيا،

–

وحتسب اخلدمة تلقائي اا املبالغ املس تحقة اليت ميكن دفعها ببطاقة ائامتن أو حسهبا من أحد حساابت الويبو اجلارية.
يُرىج مالحظة أن أداة التجديد اللكرتوين ت ُِّقدم تقدير اا للرسوم ،وقد يتغري هذا التقدير بعد حفص
التجديد اخلاص بك .ويف حاةل ادلفع ابس تخدام أحد حساابت الويبو اجلارية ،س ُيخصم الرمس الهنايئ
املُقدَّر عقب الفحص من حسابك دون أي اشعار أخر .وأما يف حاةل ادلفع ببطاقة ائامتنية ،فسوف
يتواصل معك املكتب ادلويل اذا اكنت توجد رسوم اضافية مس تحقة ادلفع عقب الفحص،

–

ويتلقى املس تخدمون تأكيد فور ااي لدلفع ،عىل النرتنت وعرب الربيد اللكرتوين،

–

واعتبار اا من يوم العمل التايل ،ميكن للمس تخدمني رصد حاةل الالامتس ابس تخدام "البحث الين" يف
مرصد مدريد.

وميكن أيض اا اس تخدام خدمة التجديد اللكرتوين يف نظام مدريد لتجديد تسجيل دويل خالل فرتة الهمال البالغة س تة
أشهر اليت تعقب انهتاء مدة امحلاية .وسوف تضيف اخلدمة تلقائي اا رساما اضافي اا مقابل التجديد املتأخر قدره  %50من
الرمس السايس للتجديد ( 326.50فرنك سويرسي) .ويُرىج مالحظة أنه ميكن تطبيق رسوم اضافية أخرى فامي خيص
20
بعض الطراف املتعاقدة املُع َّينة.
وسوف يبدأ نفاذ التجديد خالل فرتة الهمال من اترخي انهتاء مدة امحلاية ،بغض النظر عن التارخي الفعيل اذلي دُفعت فيه
رسوم التجديد .ول ميكن جتديد التسجيل ادلويل بعد انقضاء فرتة الهمال البالغة س تة أشهر.
20

انظر املذكرة العالمية رمق .2016/30
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التجديد اجلزيئ أو التجديد بتعلاميت خاصة:
يُرىج مالحظة أنه يف حاةل الرغبة يف جتديد تسجيل دويل ابلنس بة اىل مجيع السلع واخلدمات فامي يتعلق بطرف متعاقد
معني ُرفضت فيه العالمة رفض اا جزئي اا بعد تدوين قرار هنايئ ،جيب عىل املس تخدمني أن يبلغوا املكتب ادلويل بتعلاميت
التجديد اخلاصة هبم بأي طريقة ابالغ ت ُِّقدم املعلومات الرضورية.
ويُعترب اس تخدام الاس امترة  MM11الاختيارية أمر اا مناس ب اا حيامن يرغب املس تخدمون يف ارسال تعلاميت خاصة ملعاجلة
جتديد بعد تدوين شطب أو انقاص أو تغيري أخر.
وميكن ارسال الاس امترة  MM11الاختيارية اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد
العادي (يف صيغة ورقية) عىل العنوان َّ
املبني يف اجلزء الول.

التجديد التمكييل (متاح لالس امترة الورقية فقط)
اذا ُج ِّدد تسجيل دويل فامي يتعلق ببعض الطراف املتعاقدة املعينة فقط وقرر صاحب التسجيل ادلويل ،بعد انقضاء
املوعد املُحدَّد ،أن جيدد ذكل التسجيل فامي يتعلق بطرف متعاقد معني مل ينسحب عليه التجديد اذلي ت ابلفعل ،فيجوز
أن يمت ذكل من خالل ما يسمى "ابلتجديد التمكييل" ،رشيطة أن تكون فرتة السامح املمتدة لس تة أشهر مل تنته بعد.
وحيامن يرغب صاحب التسجيل يف الامتس جتديد تمكييل ،جيب دفع الرمس السايس الضايف ( 653فرناكا سويرس ااي)
والرسوم الضافية املفروضة بسبب التأخر يف السداد ( 326.50فرنك سويرسي) ،ابلضافة اىل الرمس التمكييل أو
الفردي فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد املعين.
ول توجد اس امترة ُمحدَّ دة للتجديد التمكييل .ولكن ميكن طلب التجديد التمكييل عن طريق حتميل الاس امترة MM11
ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين.

كيفية ملء الاس امترة MM11

البند  :1رمق التسجيل ادلويل
اذكر رمق التسجيل ادلويل ابلاكمل ،مثال 123456 :أو  .123456Aول ي ُسمح بأكرث من رمق تسجيل دويل واحد للك
اس امترة .MM11

البند  :2امس صاحب التسجيل
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل عىل النحو امل ُ َّ

البند  :3الطراف املتعاقدة اليت يُل متس التجديد ابلنس بة الهيا
ِّ
حدد مجيع الطراف املتعاقدة اليت يُلمتس ابلنس بة الهيا جتديد التسجيل ادلويل عن طريق وضع عالمة يف اخلاانت
املناس بة .وسوف حيسب املكتب ادلويل املبالغ املس تحقة وفق اا لقواعد التخلف عن السداد املنصوص علهيا يف الالحئة
التنفيذية املشرتكة.
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واذا اكن هناك رفض لكي أو ابطال لكي مجليع الطراف املتعاقدة املعينة ،فال ميكن جتديد التسجيل ادلويل .ويف هذه
احلاةل ،اذا كنت ترغب يف جتديد هذا التسجيل ادلويل ،جيب تقدمي تعيني لحق اىل املكتب ادلويل قبل اترخي التجديد.
ول يلزم اس تخدام البند  4من الاس امترة  MM11اذا مل تكن دليك أي تعلاميت أخرى.

البند  :4التجديد مجليع السلع واخلدمات ،عىل الرمغ من تدوين قرار بشأن امحلاية اجلزئية
مبوجب القاعدة (18اثلث اا)
ل متل هذا البند حيامن ترغب يف جتديد التسجيل ادلويل وفق اا لقواعد التخلف عن السداد املنصوص علهيا يف الالحئة
التنفيذية املشرتكة.
السلع واخلدمات فامي خيص طرف متعاقد
ل تس تخدم هذا البند ال يف تقدمي تعلاميت لتجديد التسجيل ادلويل مجليع
(اثلث اا)
ُمنحت فيه حامية جزئية فقط للعالمة بعد تدوين قرار هنايئ مبوجب القاعدة . 18
ويُرىج مالحظة أنه عند تقدمي هذه التعلاميت اىل املكتب ادلويل (عن طريق وضع عالمة يف اخلاانت املناس بة يف
البند  ،)4رمبا يزيد وفق اا ذلكل املبلغ املس تحق للتجديد يف الطراف املتعاقدة املُشار الهيا.

البند  :5التوقيع
جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن
يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
اذكر امس العائةل (أو اللقب) والامس الول (الامس الشخيص) للشخص اذلي وقع الاس امترة (وليس من الرضوري أن
املدون أو ممثهل).
يتطابق الامس مع امس صاحب التسجيل ادلويل َّ
وقع الاس امترة.

ورقة حساب الرسوم
تتكون الرسوم الواجب دفعها لتجديد تسجيل دويل من:
– رمس أسايس ( 653فرناكا سويرس ااي)،
–

رمس اضايف ( 100فرنك سويرسي للك صنف من السلع واخلدمات زائد عىل الصناف الثالثة الوىل)،

– رسوم تمكيلية ( 100فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد ُم َّعني) أو رسوم فردية ،تتوقف عىل الطراف
املتعاقدة املع َّينة.
(أ) تعلاميت السحب من حساب جار :لسحب الرسوم من أحد حساابت الويبو اجلارية دلى املكتب ادلويل،
ضع عالمة يف هذه اخلانة.
وجيب بيان صاحب احلساب ورمق احلساب والطرف اذلي يصدر التعلاميت .ول حاجة اىل حساب أو ذكر مبلغ الرسوم
الواجب حسبه.
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(ب) مبلغ الرسوم :اذا اكن املبلغ قد دُفع مس بق اا يف حساب الويبو املرصيف (عىل مس توى العامل) أو احلساب
الربيدي (يف أورواب فقط) ،فيجب ادخال املعلومات املطلوبة هنا.
وحلساب مبلغ الرسوم املس تحقة وادخاهل ،اس تخدم حاس بة الويبو للرسوم واخرت "جتديد" يف قامئة "النوع" .وميكن العثور
عىل تكل املعلومات يف وثيقيت الويبو" :جدول الرسوم" و"الرسوم الفردية وفقا لربوتوكول مدريد".
وعند دفع رسوم التجديد خالل فرتة الهمال ،ل تنس أن تضيف الرسوم الضافية املطبقة .ويف حاةل حساب رسوم
التجديد ابس تخدام حاس بة الرسوم ،ل تنس أن تضع عالمة عىل اخليار اخلاص ابلتجديد خالل فرتة الهمال.
ول تنس أن تذكر اجملموع اللكي (ابلفرنك السويرسي).
حدد الطرف القامئ ابدلفع ،وضع عالمة يف اخلانة املناس بةِّ ،
(ج) طريقة ادلفعِّ :
وقدم املعلومات املطلوبة.

تعيني ُممثِّل

الاس امترة الرمسية  – MM12مالحظات توضيحية
مقدمة
لتعيني خشص أو رشكة ُممثِّ اال لصاحب التسجيل أمام املكتب ادلويل ابلنس بة اىل طلب دويل أو تسجيل دويل واحد
أو أكرث ،اس تخدم الاس امترة الاختيارية ِّ ،MM12
وقدم توكي اال أو عني ممث اال ابس تخدام احدى الاس امترات الرمسية
مثل الاس امترة ( MM4تعيني لحق) والاس امترة ( MM5تغيري امللكية).
وفامي يتعلق ابلجراء ادلويل ،ل يتعني عىل املمثل أن يكون ُمقاميا يف دوةل عضو يف نظام مدريد.
ولتعيني ممثل دلى طرف متعاقد ُم َّعني حمدد ،اتصل مبكتب هذا الطرف املتعاقد للحصول عىل معلومات عن
أي متطلبات مع َّينة قد يفرضها.
وميكن اس تخدام اس امترة  MM12واحدة للامتس تعيني ممثل بشأن طلبات أو تسجيالت دولية متعددة ،رشيطة أن
تكون مجيع الطلبات والتسجيالت ابمس الشخص نفسه.
دون مس بق اا يف السجل ادلويل ،اس تخدم الاس امترة .MM10
ولتحديث بياانت التصال اخلاصة مبمثل ُم َّ
وجيوز ارسال الاس امترة  MM12اىل املكتب ادلويل مبارش اة ابس تخدام منوذج الطلب اللكرتوين أو ابلربيد العادي عىل
العنوان ا َّ
ملبني يف اجلزء الول .وميكن أيض اا تقدمي الاس امترة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص
بصاحب التسجيل) .ويف هذه احلاةل ،استرش املكتب يف كيفية تقدمي الاس امترة :مطبوعة عىل ورق أم عرب الربيد
اللكرتوين أم بوس يةل الكرتونية أخرى.
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كيفية ملء الاس امترة MM12

البند  :1امس املودع و/أو صاحب التسجيل
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
اذكر امس صاحب التسجيل كام هو مذكور يف الطلب ادلويل (الطلبات ادلولية) أو عىل النحو امل ُ َّ

البند  :2الرمق املرجعي (الرقام املرجعية) للطلب ادلويل (الطلبات ادلولية) و/أو رمق (أرقام)
التسجيل ادلويل
ابلنس بة اىل الطلبات ادلولية اليت ل يتوفر لها بعدُ رمق تسجيل ،اذكر املعلومات التالية :رمق (أرقام) التسجيل/الطلب
السايس واترخيه (توارخيه) ،واترخي ايداع الطلب ادلويل دلى مكتب املنشأ.
وابلنس بة اىل التسجيالت ادلولية ،اذكر رمق التسجيل (أو أرقام التسجيالت) ابلاكمل ،مثال 123456 :أو .123456A

البند  :3املمثل
الامس :ينبغي للشخص الطبيعي أن يذكر امس عائلته (أ ْي لقبه) وامسه الشخيص (أ ْي امسه الول) ابلرتتيب املعتاد.
وينبغي للكياانت القانونية أن تذكر تسميهتا الرمسية الاكمةل.
واذا اكن امس املمثل حبروف غري لتينية ،فينبغي نقل حروفه نق اال صوتي اا اىل حروف لتينية حسب القواعد الصوتية للغة
التسجيل ادلويل .وينبغي للكياانت القانونية أن تس تعيض عن النقل الصويت للحروف برتمجة التسمية اىل لغة التسجيل ادلويل.
العنوان :اكتب العنوان بشلك يضمن التوصيل الربيدي الرسيع.
جيوز تقدمي رمق الهاتف أو رمق الفاكس وعنوان بريد الكرتوين يك يمتكن املكتب ادلويل من التصال ابملمثل .وينبغي أن
تش متل أرقام الهاتف أو الفاكس عىل رمزي البدل واملدينة ،مثال +41 22 338 8686 :يف سويرسا .وجيب كتابة عنوان
الربيد اللكرتوين اكم اال ،مثل.john.smith@yahoo.com :
ويف حاةل تقدمي عنوان بريد الكرتوين ،فان مجيع املراسالت الخرى اليت تتعلق هبذا الطلب ادلويل (هذه الطلبات
املكتب ادلويل الكرتوني اا،
ادلولية) والتسجيل ادلويل الناشئ عنه (التسجيالت ادلولية الناش ئة عهنا) سوف يُ ِّرسلها
ُ
وذلكل لن تتلقى بعد ذكل أي مراسالت ورقية .وكذكل فان أي مراسالت أخرى من املكتب ادلويل تتعلق بطلبات
دولية أو تسجيالت دولية أخرى قُ ِّدم ،أو يُقدَّم ،من أجلها عنوان الربيد اللكرتوين نفسه ،لن تُرسل أيض اا ال عرب الربيد
اللكرتوين .ويرىج مالحظة أنه لغرض التواصل اللكرتوين ،ميكن تدوين عنوان بريد الكرتوين واحد فقط للك
تسجيل دويل.

البند  :4توقيع املودع و/أو صاحب التسجيل
جيب عىل الشخص اذلي يوقع هذه الاس امترة أن يقر بأنه حيق هل القيام بذكل مبوجب القانون املعمول به .وينبغي أن
يكون التوقيع خبط اليد أو مطبوع اا أو خمتوم اا .وجيوز أيض اا أن ي ُس تعاض عنه ابلبصم عىل الاس امترة خبات.
واذكر امس املودع كام هو مذكور يف الطلب ادلويل (أو الطلبات ادلولية) ابلضبط أو امس صاحب التسجيل عىل النحو
دون يف السجل ادلويل ابلضبط.
امل ُ َّ
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دونة يف السجل ادلويل
وينبغي أن تشري اختصارات أسامء الكياانت القانونية أو الحرف الوىل مهنا اىل أسامهئم امل ُ َّ
(وليس امس الشخص اذلي وقع الاس امترة).
دون امل ُ ِّمثل وسوف تُرسل مجيع املراسالت من املكتب ادلويل اىل صاحب
وتذكر أن توقع هذا البند ،وال لن يُ َّ
التسجيل ادلويل مبارش اة.

البند  :5مكتب الطرف املتعاقد ُم ِّقدم الالامتس اذلي ين متي اليه املودع و/أو صاحب التسجيل
(اذا اكن هذا الالامتس ُمقدَّم اا من خالل أحد املاكتب)
ينبغي ترك هذا احلزي فارغ اا .واذا اكنت الاس امترة ُمقدَّمة من خالل أحد املاكتب (مكتب الطرف املتعاقد اخلاص بصاحب
التسجيل) ،فان املكتب هو اذلي سيتوىل ادخال املعلومات الالزمة.

