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احتاد مدريد
الفريق العامل لنظام مدريد
ن اجئ ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل املعين ابل ط ير القان ين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما  ،واليت عقد يف
جنيف ،يف الفرتة من  30أأك بر اىل  2ن مفرب 1023
تطرق الصدار الثالث من معامل نظام مدريد اىل ال اثئق اليت انقشها الفريق العامل لنظام مدريد ،وهذه ال اثئق متاحة عىل
امل قع اللكرتوين لنظام مدريد عىل العن ان ال ايل:
.www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29762
وقد حرض يف ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ممثل ن لس ة و أأربعني طرفا متعاقدا يف احتاد مدريد ،و 23دوةل بصفة
مراقب ،ومنظمة حك مية دولية واحدة ،ومثاين منظام دولية غري حك مية .وخضعت ال اثئق ال الية للمناقشة ،ومت ال صل
اىل الن اجئ ال الية:
أأول .ال عديال املقرتح ادخالها عىل الالحئة ال نفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالما وبني
الربوت ك ل امل علق بذكل التفاق (ال ثيقة .)MM/LD/WG/11/2
اتفق الفريق العامل عىل أأن يرفع اىل مجعية احتاد مدريد ت صية ابدخال ال عديال املقرتحة الثالثة ال الية عىل الالحئة
ال نفيذية املشرتكة ،ليك تعمتدها امجلعية خالل اجامتعها عام :1024
( )2اس حداث تدبري ل قف الجراءا يف حاةل عدم امتثال امل دع أأو صاحب التسجيل ملهل حمددة:
اذا أأخفق امل دع أأو صاحب التسجيل يف الالزتام بهل زمنية حمددة ،جاز هل يف املس قبل أأن يلمتس م اصةل اجراءا
طلبه /تعيينه الالحق /الامتسه ل دوين تغيري أأو ترخيص .وس ف تسمح هذه القاعدة اجلديدة ( 5اثنيا) للمكتب ادلويل بأأن
ينعش وي اصل اجراءا الطلب امل لقى أأو الالامتس ا دد ،مقابل رمس مقرتح قدره  100فرنك س يرسي.
( )1ال جديد اجلزيئ لتسجيل دويل:
اذا اكن الطرف امل عاقد املعني مينح امحلاية فقط لعدد حمدود من فئا السلع واخلدما  ،فان هذا القرار س يظهر يف
املس قبل يف معلية ال جديد ،حبيث يمتكن صاحب التسجيل من جتديد تسجيهل ادلويل لهذه الفئا ا مية فقط ،دون
احلاجة اىل الامتس تقييد قبل ال ارخي اذلي جيب فيه ال جديد .وقد يك ن لهذا أأثر كبري عىل املبلغ الجاميل للرس م ال اجب
دفعها يف احلال اليت تشرتط فهيا ا ألطراف امل عاقدة املعينة رس ما فردية.
( )3اخطار صاحب التسجيل وممثهل يف حاةل عدم جتديد التسجيل ادلويل:
يف احلال اليت جيب فهيا شطب تسجيل دويل ألنه مل يمت جتديده ،سيمت يف املس قبل اخطار صاحب التسجيل وممثهل
بذكل أأيضا ،وليس ا ألطراف امل عاقدة املعينة فقط.
اثنيا .اقرتاح العمل بنظام تدوين ال قس مي أأو ادلمج فامي خيص التسجيل ادلويل (ال ثيقة .)MM/LD/WG/11/3
واصل الفريق العامل مناقش ه لماكنية العمل بنظام تقس مي التسجيل ادلويل ،والمتس أأن يعد املكتب ادلويل ،لدلورة املقبةل،
وثيقة ت فر معل ما مفصةل عن ال نفيذ العميل لل قس مي وادلمج فامي خيص التسجيل ادلويل ،عىل مس ى املكتب ادلويل
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و أأيضا عىل مس ى الطرف امل عاقد املعني .وينبغي أأن ت حض ال ثيقة أأيضا كيف س يؤثر هذا ال نفيذ عىل ا ألطراف امل عاقدة،
فامي ي علق بعبء العمل دلاهيا عىل وجه اخلص ص ،و أأن حتلل أأيضا الآاثر عىل ال اكليف وعبء العمل دلى املكتب ادلويل،
و أأن تقرتح ،أأخريا ،اطارا زمنيا لهذا ال نفيذ.
اثلثا .املعل ما امل علقة ب قف ا ألثر والنقض املركزي وال ح يل (ال ثيقة .)MM/LD/WG/11/4
اكن هذا امل ض ع متابعة لدلورة ال اسعة للفريق العامل ،وه انبع من مناقشا سابقة عن اماكنية الغاء رشط العالمة
ا ألساس ية (اقرتاح الرنوجي) ،أأثري خاللها م ض ع النقض املركزي مع الشارة اىل نقص احصاءا هذا الاس خدام .وقد
المتس الفريق العامل أأن يعد املكتب ادلويل وثيقة حتلل مجيع ج انب جتميد تطبيق مبد أأ الاعامتد وتشري اىل خم لف الش اغل
اليت اكنت قد أأثري أأثناء مناقش ه ،ول س امي النقض املركزي والطلبا ادلولية سيئة النية.
رابعا .اقرتاح جتميد تطبيق املادة  )2(24و(()1أأ) من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالما (ال ثيقة
.)MM/LD/WG/11/5
أأاثر هذه ال ثيقة م ض ع اماكنية جتميد تطبيق املادة  )2(24و(()1أأ) من التفاق و أأشار اىل سابقتني يف اترخي ال يب
ت علقان ب جميد تطبيق معاهدا اكمةل .والمتس الفريق العامل أأن يعد املكتب ادلويل ،دلورته الثالثة عرشة ،وثيقة
تس عرض ،يف س ياق القان ن ادلويل العام ،الطار القان ين ل جميد املعاهدا ادلولية ،س اء لكيا أأو جزئيا ،والن اجئ ا متةل
ذلكل .وينبغي أأن تنظر ال ثيقة أأيضا يف خيارا أأخرى قد حتقق الهدف مما اكن قد مت اقرتاحه يف ال ثيقة
 MM/LD/WG/11/5دون احلاجة اىل اللج ء اىل جتميد تطبيق املادة  )2(24و( ()1أأ) من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالما .

الن اجئ اليت ت صل الهيا الفريق العامل لنظام مدريد يف اجامتع املائدة املس ديرة
عقد اجامتع املائدة املس ديرة الثالث للفريق العامل لنظام مدريد يف  12أأك بر  ،1023خالل أأس ب ع ادلورة احلادية عرشة
للفريق العامل.
وتتيح املائدة املس ديرة فرصة جيدة لنشاء منصة للربط الش بيك وتبادل اخلربا بني املكتب ادلويل وممثيل املاكتب
واملنظام احلك مية ادلولية واملنظام اليت متثل أأحصاب العالما ال جارية وال الكء .وقد اكن اجامتعا انحجا جدا ،حرضه 60
مشاراك من الفريق العامل ميثل ن الك من ا ألطراف امل عاقدة واملنظام .
واكنت امل ض عا الرئيس ية للامئدة املس ديرة يه أأحدث تط را نظام مدريد ،واخملالفا وكيفية ختفيض عدد اخملالفا يف
الطلبا ادلولية ،وتقييدا السلع واخلدما  ،وال بليغ يف نظام مدريد.
وميكن الاطالع عىل العروض ال قدميية اليت أأجريت خالل املائدة املس ديرة للفريق العامل لنظام مدريد عىل امل قع
اللكرتوين لنظام مدريد عىل العن ان ال ايل.www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=31426 :
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ا ألطراف امل عاقدة
الرس م الفردية املنص ص علهيا يف املادة  )7(8من بروت ك ل مدريد
ال غيريا يف مبلغ الرس م الفردية املنص ص علهيا يف املادة  )7(8من بروت ك ل مدريد
ميكن الاطالع عىل املبالغ اجلديدة املقررة للرس م الفردية ال اجب سدادها عند تعيني س يرسا والهند وك ل مبيا يف طلب
دويل أأو اجراء تعيني لها يك ن لحقا لتسجيل دويل أأو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل دويل بناء عىل نظام مدريد يف املذكرا
العالمية رمق  30/2013ورمق  31/2013و ،32/2013عىل ال ايل.

اخلدما املقدمة عىل النرتنت
اشرتاك رشك ني كبريتني يف خدمة ادارة حافظا نظام مدريد ()MPM
قامت مؤخرا رشك ان من أأمه أأحصاب التسجيال ادلولية للعالما ال جارية وفقا لنظام مدريد ابلشرتاك يف خدمة ادارة
حافظا نظام مدريد ( ،)MPMوهام :الرشكة العمالقة الس يرسية ن فارتيس فارما ،ويه واحدة من كربى رشاك
املس حرضا الصيدلنية يف العامل ،وتضم حافظهتا أأكرث من  2150تسجيال دوليا للعالما ال جارية ،وريد ب ل ،رشكة
ا ألغذية واملرشواب المنس ية املعروفة ،واليت متكل أأكرث من  500تسجيل دويل للعالما ال جارية.
ويزتايد ادراك أأحصاب التسجيال ادلولية ملزا الاس فادة من خدمة ادارة حافظا نظام مدريد  MPMيف ادارة ملفاهتم.
وهذه اخلدمة متاحة عىل امل قع ال ايل.https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp :
وملزيد من املعل ما واملساعدة ،يرىج التصال ابلعن ان ال ايل.e-marks@wipo.int :

اخلدما املقدمة عرب النرتنت عىل امل قع اللكرتوين اجلديد لل يب
ت جد اخلدما املقدمة عرب النرتنت حتت عن ان "عنارص ي كرر اس خداهما" يف وسط الصفحة الرئيس ية لنظام مدريد،
ويه تشمل اخلدما الأكرث اس خداما عرب النرتنت .http://www.wipo.int/madrid/en/ :وللنفاذ اىل اجملم عة
الاكمةل من اخلدما  ،يرىج اختيار "مجيع املصادر".

حتديث بشأأن ايداع ال عيينا الالحقة
مقنا يف الصدار ا ألخري من معامل نظام مدريد ابلعالن عن تدشني خدمة جديدة يمت تقدميها عرب النرتنت يف نظام مدريد
ليداع ال عيينا الالحقة.
وقد قامت مجم عة رائدة ممن مه أأكرث اس خداما خلدماتنا وامل اح هلم النفاذ اىل هذه اخلدمة بعاجلة عدد كبري من املعامال
بنجاح .واستنادا اىل الآراء اليت أأعرب ا عهنا ،مت تنفيذ بعض ال حسينا وجيري حاليا اختبار النسخة اجلديدة .وحنن ن قع
تدشني هذه اخلدمة يف أأوائل العام املقبل .ويه س ك ن متاحة أأيضا عىل م قعنا اللكرتوين حتت عن ان "عنارص ي كرر
اس خداهما – مجيع املصادر" (انظر عن ان امل قع اللكرتوين فامي س بق).
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ارشادا بشأأن نظام مدريد
أأمثةل معلية ل نفيذ نظام مدريد :ال ح يل
• اذا طلب مكتب املنشأأ شطب أأحد التسجيال ادلولية (لكيا أأو جزئيا) بسبب وقف أأثر العالمة ا ألساس ية ،جاز
لصاحب التسجيل أأن حي ل حقه ابيداع طلب وطين /اقلميي لنفس العالمة دلى مكتب أأحد ا ألطراف امل عاقدة
املعينة.
• الربوت ك ل وحده ه اذلي ينص عىل ال ح يل.
• ل ميكن ال ح يل ال بعد معلية شطب للتسجيل ادلويل نتيجة "ل قف أأثر" التسجيل أأو الطلب ا ألسايس لكيا أأو
جزئيا يف غض ن فرتة الاعامتد البالغة  5أأع ام.
• حيد ال ح يل من أآاثر الاعامتد.
• يتيح ال ح يل لصاحب التسجيل ادلويل اماكنية الاحتفاظ حبق قه كام يه ،وذكل عن طريق حت يل التسجيل
ادلويل اىل طلب وطين /اقلميي م دع بشلك مبارش دلى مكتب الطرف امل عاقد املعني.
• جيب ايداع ال ح يل يف غض ن ثالثة أأشهر اع بارا من اترخي تدوين شطب التسجيل ادلويل بناء عىل طلب أأحد
ماكتب املنشأأ يف السجل ادلويل.
• ي عامل مكتب الطرف امل عاقد املعني مع طلب ال ح يل كام ل اكن قد أأودع يف اترخي التسجيل ادلويل أأو يف اترخي
ال عيني الالحق.
• ختضع العملية الفعلية للق انني والل احئ واملامرسا ال طنية (ل ي جد اجراء خاص ابل يب ).
السؤال  :2هل ميكن "حت يل" تعيينا عديدة ب جب تسجيل دويل اىل تسجيال وطنية خم لفة ،بدون شطب
التسجيل أأو الطلب ا ألسايس؟
اجل اب  :2ل ميكن ال ح يل ال بعد معلية شطب للتسجيل ادلويل بناء عىل طلب مكتب املنشأأ وفقا للامدة  )4(6من
الربوت ك ل .وهكذا ،فان صاحب التسجيل اذا قام ط اعية ابحلد من حامية تسجيهل ادلويل أأو ابل خيل عهنا ،أأو اذا طلب
شطهبا ،فقد القدرة عىل الاس فادة من الماكنية اليت تنص علهيا املادة ( 2خامسا) من الربوت ك ل ،أأل ويه طلب حت يل
التسجيل ادلويل اىل طلبا وطنية مع الاحتفاظ ب ارخي التسجيل ادلويل.
السؤال  :1رمغ أأن طليب ا ألسايس مت شطبه منذ أأكرث من عام ،فان املكتب ادلويل مل يدون الشطب يف السجل ادلويل
حىت الآن .وليك أأتقدم بطلب لل ح يل ،جيب أأن خيطرين املكتب ادلويل ابع باري صاحب التسجيل واملاكتب املعينة يف
أأرسع وقت ممكن.
اجل اب  :1ل يس طيع املكتب ادلويل أأن يدون شطب أأحد التسجيال ادلولية وفقا للامدة  )4(6ما مل خيطره مكتب
املنشأأ بأأن التسجيل أأو الطلب ا ألسايس مت وقف أأثره .ومكتب املنشأأ ملزم فقط ابخطار املكتب ادلويل عندما حيدث وقف
أأثر التسجيل أأو الطلب ا ألسايس يف فرتة الاعامتد البالغة مخسة أأع ام .لكن ينبغي مراعاة أأن همةل ا ألشهر الثالثة لل قدم
ابلامتس ال ح يل تبد أأ من اترخي تدوين الشطب يف السجل ادلويل ،وليس من اترخي وقف أأثر التسجيل أأو الطلب ادلويل.
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وابلضافة اىل ذكل ،فان مكتب الطرف امل عاقد املعني ي عامل مع طلب ال ح يل كام ل اكن قد أأودع يف اترخي التسجيل
ادلويل أأو يف اترخي ال عيني الالحق.
السؤال  :3تلقينا الخطار بشطب تسجيلنا ادلويل بناء عىل طلب مكتب املنشأأ وفقا للامدة  )4(6من الربوت ك ل .ال أأن
الخطار اذلي أأرسهل املكتب ادلويل ل ي ضمن ال ارخي اذلي مت فيه شطب التسجيل ادلويل .مفا ه اترخي الشطب ،هل ه
اترخي ال دوين يف السجل ادلويل أأم ال ارخي الفعيل لشطب الطلب ا ألسايس؟
اجل اب  :3اترخي ال دوين يف السجل ادلويل ه اترخي شطب التسجيل ادلويل .ومن مث ،فانه جيب ايداع الطلب ال طين
يف غض ن ثالثة أأشهر اع بارا من ذكل ال ارخي اذلي مت فيه ال دوين يف السجل ادلويل.
السؤال  :4هل ت جد اس امترة ميكن اس خداهما ليداع طلب لل ح يل؟
اجل اب  :4ل خيضع هذا اليداع للربوت ك ل ول لالحئة ال نفيذية ،كام أأن املكتب ادلويل ليس هل أأي دور فيه .بل ان لك
طرف متعاقد ه اذلي حيدد طرائق انفاذ ال ح يل اىل طلب وطين أأو اقلميي .ونظرا اىل أأن هذه املسأأةل تنحرص لكيا بني
صاحب التسجيل ادلويل املشط ب وماكتب ا ألطراف امل عاقدة املعينة يف هذا التسجيل ،فان املكتب ادلويل ليس دليه أأية
اس امترة ليداع طلبا ال ح يل.
وميكن العث ر عىل اشارة خم رصة لالجراءا املعم ل هبا فامي ي علق ابل ح يل دلى عديد من ا ألطراف امل عاقدة عىل العن ان
ال ايل .http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html :وت جد املعل ما امل علقة
ابجراءا ال ح يل دلى لك طرف ،طبقا ل بليغا املاكتب املعنية ،حتت عن ان "م ض عا متن عة".

معل ما مفيدة
ال قرير العاملي للملكية الفكرية لعام 1023
أأدوا ال س مي – السمعة والص رة يف الاقتصاد العاملي
تعد أأدوا ال س مي ملمحا همام من مالمح احلياة الي مية .فبالنس بة للرشاك  ،ميكن أأن متثل السمعة والص رة الل ان حتملهام
أأدوا ال س مي مصدرا همام للمت ع بزية تنافس ية .ومع ذكل ،فان دلئل تأأثري ال س مي عىل الاقتصاد كلك ل تزال حمدودة.
ويس كشف ال قرير العاملي للملكية الفكرية لعام  ،1023واذلي نرشته املنظمة العاملية للملكية الفكرية (ال يب ) ،ادلور اذلي
تلعبه أأدوا ال س مي يف الاقتصاد العاملي املعارص .وينظر ال قرير يف كيفية تط ر سل ك ال س مي واس خدام العالما
ال جارية يف الآونة ا ألخرية ،واختالفها بني البدلان ،وماذا وراء ا ألس اق ألدوا ال س مي ،وما يه ادلروس اليت ميكن
اس خالصها من البحث الاقتصادي ل فيد يف اعداد س ياسا العالما ال جارية ،وكيفية تأأثري اسرتاتيجيا ال س مي عىل
ا ألنشطة الاب اكرية للرشاك .
وميكن معرفة املزيد عن طريق الصفحة ال الية عىل النرتنت:
 ،http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wiprاليت ت ضمن أأيضا رابطا الكرتونيا للبالغ الصحفي
امل علق ابل قرير وس ح ي ،يف املس قبل القريب ،عىل فيدي العالن عن نرش ال قرير.
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نسخة  1023من الاس عراض الس ن ي لنظام مدريد
قامت ال يب  ،بدمع من عدد كبري من ماكتب امللكية الفكرية ،ابعداد نسخة  1023من الاس عراض الس ن ي لنظام مدريد،
اليت ت ضمن معل ما احصائية شامةل ومعل ما أأخرى عن اس خدام نظام مدريد ،وادارته (با يف ذكل اليرادا
والرس م) ،و أأحدث ال ط را امل علقة بنطاقه اجلغرايف واطاره القان ين.
وميكن الاطالع عىل الاس عراض الس ن ي لنظام مدريد لعام  1023يف:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/940/wipo_pub_940_20
 .12.pdfوميكن طلب نسخ ورقية (جمانية) عن طريق الربيد اللكرتوين.publications.mail@wipo.int :

مؤرشا امللكية الفكرية العاملية – 1023
يقدم منش ر ال يب "مؤرشا امللكية الفكرية العاملية لعام  "1023مجم عة كبرية من املؤرشا اليت تغطي اجملال ال الية من
امللكية الفكرية :الرباءا  ،ومناذج املنفعة ،والعالما ال جارية ،وال صاممي الصناعية ،والاكئنا ادلقيقة ،وحامية ا ألصناف
النباتية .وه يستند اىل بياان من ماكتب امللكية الفكرية ال طنية والقلميية ،وال يب  ،والبنك ادلويل ،ومنظمة ا ألمم امل حدة
للرتبية والعمل والثقافة (الي نسك ).
وميكن الاطالع عىل مؤرشا امللكية الفكرية العاملية لعام  1023يف:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_94
 .1_2013.pdfوميكن طلب نسخ ورقية (جمانية) عن طريق الربيد اللكرتوين.publications.mail@wipo.int :

شهادا مس خديم نظام مدريد :عالمة "دزاما"  DZAMAاملدغشقرية
شهد شهر ي لي املايض لقاء مع رشكة فيدزار  ،VIDZARويه رشكة مدغشقرية تنتج الروم واملرشواب الروحية منذ
أأكرث من  30عاما ،واكن الغرض من اللقاء ه اكتشاف ما ميثهل نظام مدريد ابلنس بة ل احد من أأحدث مس خدميه .وتبني
أأهنم وجدوا يف نظام مدريد رشاكة تتسم ابجل دة وميكن الاعامتد علهيا يف اسرتاتيجيهتم اخلاصة بتمنية الصادرا .
وحنن ندع مك لس كشاف ا ألس باب اليت جعلت النظام يصبح أأداة غري عادية ابلنس بة لرشاك البدلان ا ألقل من ا مثل فيدزار
 VIDZARوكيف ميكن لنطاق حامية عالمة جتارية مثل دزاما  DZAMAأأن يتسع عىل الصعيد ادلويل .ويف هذا الصدد،
قد ترغب ن يف مشاهدة فيدي املقابةل اجلديد من سلسةل "ما يق هل املس خدم ن عن نظام مدريد" اليت ميكن العث ر علهيا
يف.http://www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid-videos/index.html :

ن اجئ الندوة اليت عقد بشأأن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما
ما زالت ال يب تنظر اىل ال دريب ابع باره أأفضل مبادرة ل عزيز اس خدام نظام مدريد عىل حن أأفضل.
تريم هذه الندوا  ،اليت تقام بشلك تقليدي منذ  ،2226اىل تلبية رغبا املس خدمني فامي ي علق ابلرشاد خبص ص
اماكنيا نظام مدريد ،واحلاجة اىل ال صدي لش اغلهم القان نية والتشغيلية الي مية ،وتزويدمه ابل حديثا الرضورية بشأأن
أآخر ال ط را والاجتاها .
وهكذا ،عقد ادلورة ال اسعة وا ألربع ن للندوة املعنية بنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالما يف املكتب ادلويل لل يب يف
جنيف ،يف  18و 12ن مفرب .1023
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وحرض هذه الندوة أأكرث من  45مشاراك من  15بدلا ،واكن ا بص رة رئيس ية من والكء العالما ال جارية الصناعيني
واملس قلني وادلاخليني (من العاملني يف اجملال ش به القان ين وكذكل ا امني) ،اذلين يق م معظمهم ابيداع طلبا للتسجيل
ادلويل للعالما ال جارية و /أأو يديرون هذه التسجيال  .كام شارك يف الندوة أأيضا ممثل ن لبعض ماكتب امللكية الفكرية
ال طنية.
وتقام هذه الندوة مرتني لك عام يف مقر ال يب يف جنيف؛ مرة يف الربيع وا ألخرى يف اخلريف ،عىل ال ايل .وللبقاء عىل عمل
بأأحدث املس جدا يف هذا الشأأن ،قد يرغب املس خدم ن يف الاشرتاك يف النرشة الخبارية اللكرتونية لنظام مدريد
( )http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.htmlيك ي لق ا اخطارا أآلية عرب الربيد اللكرتوين عن شؤون
نظام مدريد ،با فهيا الاجامتعا والندوا املقبةل.

أأ م العطل يف ال يب لعام 1024
معال بأأحاكم املادة  "5")1(31من الالحئة ال نفيذية املشرتكة ،يُهنىى اىل عمل املس خدمني ،ب جب ما ييل ،بأأن املكتب
ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (ال يب ) لن يك ن مفت حا للجمه ر يف ا أل م ال الية من عام  ،1024اضافة اىل أأ م
السبت وا ألحد:
ا ألربعاء  2يناير ( 1024ر أأس الس نة)
امخليس  1يناير ( 1024ر أأس الس نة)
امجلعة  28أأبريل ( 1024عيد الفصح)
الثنني  12أأبريل ( 1024عيد الفصح)
امخليس  12ماي ( 1024عيد الصع د)
الثنني  2ي ني ( 1024عيد العنرصة)
امخليس  22سبمترب ( 1024عيد الص م يف جنيف)
الثنني  6أأك بر ( 1024عيد ا ألحضى)
امخليس  15ديسمرب ( 1024عيد امليالد)
امجلعة  16ديسمرب ( 1024عيد امليالد)
وللمزيد من املعل ما  ،يرىج الاطالع عىل املذكرة العالمية رمق .No. 33/2013
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خدمة الزابئن يف نظام مدريد – أأ م العمل أأثناء عطل عيد امليالد
يرىج مالحظة أأن خدمة الزابئن يف نظام مدريد لن ميكن ال ص ل الهيا عرب الهاتف ي م  14ديسمرب  1023أأثناء عطل عيد
امليالد ،وذكل ابلضافة اىل أأ م العطل الرمسية يف ال يب (انظر ما س بق ملزيد من املعل ما ).
الثنني  13ديسمرب 1023
الثالاثء  14ديسمرب 1023
ا ألربعاء  15ديسمرب 1023
امخليس  16ديسمرب 1023
امجلعة  17ديسمرب 1023
الثنني  30ديسمرب 1023
الثالاثء  32ديسمرب 1023
ا ألربعاء  2يناير 1024
امخليس  1يناير 1024
امجلعة  3يناير 1024

ساعا العمل العادية
املكتب ادلويل مفت ح ،لكن ادارة خدمة الزابئن مغلقة.
املكتب ادلويل مغلق.
املكتب ادلويل مغلق.
ساعا العمل العادية
ساعا العمل العادية
ساعا العمل العادية
املكتب ادلويل مغلق.
املكتب ادلويل مغلق.
ساعا العمل العادية

واذا اكنت دليمك أأية اس فسارا  ،ميكنمك دامئا التصال بفريق مدريد أأو خماطبة الربيد اللكرتوين
.intreg.mail@wipo.int
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خريطة احتاد مدريد

عض واحد يف التفاق فقط
 37عض ا يف الربوت ك ل فقط (با فهيا الاحتاد ا ألورويب)
 54عض ا يف التفاق والربوت ك ل
 92عض ا
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كيفية التصال بنا:
لالس فسارا العامة :خدمة زابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+42 11 338 8686 :والربيد اللكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
م اعيد تلقي املاكملا  :من الساعة  2:00صباحا اىل الساعة  6:00مساء ب قيت أأورواب ال سطى (من الساعة  3:00صباحا
اىل الساعة  22:00صباحا ب قيت رشق ال ل امل حدة).
لالس فسارا اخلاصة ابملس خرجا  :وحدة جسال الزابئن ،الهاتف ،+42 11 338 8484 :الربيد اللكرتوين:
.madrid.records@wipo.int
لالس فسارا ا ددة :يرىج التصال بأأحد أأفرقة التصال ال الية ،املنظمة حبسب مكتب املنشأأ/حمل القامة.
الفريق :2
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+42 11 338 750 2 :
AG
AM
BG
BQ
CH
CO
CU
CW
CZ
DZ
EG
EM
ES
FR
HU
KP
LI
MA
MC
MD
MG
MK
MN
MX
MZ
PL
PT
RO
ST
SX
SY
TN

أأنتيغ ا وبرب دا
أأرمينيا
بلغار
ب نري وسانت أأوس اتي س وسااب
س يرسا
ك ل مبيا
ك اب
ك راساو
امجله رية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد ا ألورويب
اس بانيا
فرنسا
هنغار
مجه رية ك ر الشعبية ادلميقراطية
ليخ نش اين
املغرب
م انك
مجه رية م دلوفا
مدغشقر
مجه رية مقدونيا الي غ سالفية السابقة
منغ ليا
املكس يك
م زامبيق
ب لندا
الربتغال
رومانيا
سان ت يم وبرينسييب
سان مارتني
امجله رية العربية الس رية
ت نس
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الفريق :1
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+42 11 338 750 1 :
AL
AT
AZ
BA
BX
BY
DE
EE
GE
GH
HR
IN
IR
IT
KG
KZ
LR
LS
LT
LV
ME
NA
RS
RU
SD
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
UA
UZ
ZM

أألبانيا
المنسا
أأذربيجان
الب س نة والهرسك
بنيل كس
بيالروس
أأملانيا
اس نيا
ج رجيا
غاان
كرواتيا
الهند
ايران (مجه رية – السالمية)
ايطاليا
قريغزيس ان
اكزاغس ان
ليبري
ليس ت
لي انيا
لتفيا
اجلبل الأس د
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
الس دان
سل فينيا
سل فاكيا
سريالي ن
سان مارين
س ازيلند
طاجيكس ان
تركامنس ان
أأوكرانيا
أأوزبكس ان
زامبيا

الفريق :3
madrid.team3@wipo.int
الهاتف+42 11 338 750 3 :
AU
BH
BT
BW
CN
CY
DK
FI
GB
GR
IE
IL
IS
JP
KE
KR
NZ
NO
OM
PH
RW
SE
SG
TR
US
VN

أأسرتاليا
البحرين
ب اتن
ب تس اان
الصني
قربص
ادلامنرك
فنلندا
اململكة امل حدة
الي انن
ايرلندا
ارسائيل
ايسلندا
الياابن
كينيا
مجه رية ك ر
ني زيلندا
الرنوجي
عامن
الفلبني
رواندا
الس يد
س نغاف رة
تركيا
ال ل امل حدة ا ألمريكية
فييت انم

تنبيه :ميكن نسخ هذه املادة أأو اعادة طباعهتا أأو ت زيعها أأو حت يرها ألغراض غري جتارية .وينبغي وضع اشارة حق املؤلف
املناس بة كام ييل .Copyright © 2013 by WIPO :وللحص ل عىل اذن خاص أآخر ي علق ابلس خداما املس ثناة،
يرىج ارسال رساةل عىل عن ان الربيد اللكرتوين ال ايل.intreg.mail@wipo.int :

