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ا ألطراف املتعاقدة
الرسوم الفردية املنصوص علهيا يف املادة  )7(8من بروتوكول مدريد
التغيريات يف مبلغ الرسوم الفردية املنصوص علهيا يف املادة  )7(8من بروتوكول مدريد
ميكن الاطالع عىل املبالغ اجلديدة املقررة للرسوم الفردية الواجب سدادها عند تعيني أأسرتاليا وارسائيل وفنلندا يف طلب
دويل أأو اجراء تعيني يكون الحقا لتسجيل دويل أأو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل دويل بناء عىل نظام مدريد يف املذكرات
االعالمية رمق  ،4103/32ورمق  ،4102/2ورمق  ،4102/3عىل التوايل.

اخلدمات الش بكية
أخر ا ألخبار عن خدمة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ()MGS
ما يه التطورات اليت شهدهتا خدمة ادارة السلع واخلدمات يف  4103وما هو اجلديد يف 4102؟
متيض خدمة ادارة السلع واخلدمات قدما بتحقيق العديد من االجنازات يف عام  ،4103مبا يف ذكل اضافة لغات جديدة مثل
الصينية والياابنية والرنوجيية والرتكية اىل جانب اللغات العرش املتاحة سابقا ،وادخال الرتمجة متعددة الاجتاهات ووظيفة
الويبو احليرصية اجلديدة التأأكد من حاةل القبول دلى طرف متعاقد ّ
معني  ،وذكل مبشاركة  06مكتبا من مجيع أأحناء العامل.
وازداد عدد زوار املوقع االلكرتوين خلدمة ادارة السلع واخلدمات بأأكرث من ثالثة أأضعاف منذ عام  .4100ويرجع ذكل المنو
الكبري بشلك خاص اىل ادخال اللغات العرش يف يناير  ،4104ويه يف معظمها لغات غري أأوروبية.
وعالوة عىل ذكل ،حتظى خدمة ادارة السلع واخلدمات بشعبية كبرية بني املس تخدمني من كولومبيا والهند واملكس يك .ولنئ
مل تنضم هذه ادلول اىل نظام مدريد اال مؤخرا ،فهيي حتتل املراتب العرش ا ألوىل يف قامئة البدلان الأكرث ز رة ملوقع اخلدمة
البالغ عددها  055بدلا يف س نة  ،4103مما زاد من شعبية اخلدمة.
ومن املتوقع أأن تكون س نة  4102س نة ممتازة أأيضا ،عىل أأمل جذب اهامتم عدد أأكرب من املس تخدمني .ويقدم هذا العدد
حاةل القبول ابلنس بة مجليع البدلان املشاركة يف اخلدمة فامي خيص عناوين فئات تصنيف نيس ،وحاةل القبول كطرف متعاقد
دلى ثالثة بدلان مشاركة (مجهورية كور ورصبيا و أأوكرانيا) ،وواهجتني بلغتني جديدتني (الكورية واليرصبية) ،وطريقة عرض
جديدة ملساعدة املصابني بعمى ا أللوان.
وس تكون املس تجدات ا ألخرى للخدمة موضوع مقال جديد يف العدد القادم ملعامل مدريد.

حاس بة الرسوم
بناء عىل توصيات املس تخدمني ،أأعدان النظر يف حاس بة رسوم مدريد .و أأدخلت بعض التحسينات عىل النص املعروض،
مثل الامس الاكمل للطرف املتعاقد ،وعُدّل التصممي ليامتىش وموقع الويبو االلكرتوين اجلديد.
ونأأمل أأن تساعد هذه التحسينات يف تقدير تلكفة الطلب ادلويل أأو تعيني الحق أأو اجلزء الثاين من الرسوم الفردية لكواب
وغاان والياابن أأو جتديد تسجيل دويل بطريقة أأكرث فعالية.
وحاس بة الرسوم متاحة عىل.http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp :
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التعيني الالحق متاح الكرتونيا الن
كام جاء يف ا ألعداد السابقة ملعامل مدريد ،يرسان أأن نعلن عن اطالق اس امترات الكرتونية جديدة للتعيني الالحق.
ومن السهل اس تخدام التعيني الالحق االلكرتوين ابدخال رمق التسجيل ادلويل واختيار الطرف املتعاقد ( أأو أأكرث) اذلي تود
أأن تشمهل حامية تسجيل دويل مع ذكر السلع واخلدمات ودفع الرسوم الكرتونيا ببطاقة ائامتنية أأو عرب حساب الويبو اجلاري.
وس يصدر عىل الفور اشعار بأأن الطلب قد ُُسل بشلك سلمي عرب رساةل تأأكيد عىل الشاشة يلهيا بريد الكرتوين.
والتعيني الالحق االلكرتوين أأداة سهةل يف اس تخداهما وتس تجيب الحتياجات مس تخديم نظام مدريد .ولكن ،ابلنس بة
حلاالت خاصة ،نويص ابس تخدام الاس امترة الورقية  .MM4وميكن الاطالع عىل املزيد من التفاصيل عن التعيني الالحق
االلكرتوين عىل الرابط التايل.https://www3.wipo.int/osd/index.xhtml :
وعىل غرار التجديد االلكرتوينُ ،أدمج أأيضا التعيني الالحق االلكرتوين يف خدمة ادارة حافظات نظام مدريد ()MPM

ارشادات بشأأن نظام مدريد
أأمثةل معلية لتنفيذ نظام مدريد :أأس ئةل عن تصنيف السلع واخلدمات
السؤال  :0هل أأحتاج اىل تصنيف السلع واخلدمات يف طليب ادلويل؟
اجلواب  :0نعم ،حتتاج اىل تصنيفها وفقا لتصنيف نيس.
السؤال  :4ما هو تصنيف نيس؟
اجلواب  :4تصنيف نيس هو نظام ي ُس تخدم لتصنيف السلع واخلدمات لغرض تسجيل العالمات التجارية .وجيمع السلع
واخلدمات املرتبطة يف فئات أأو أأصناف .وللك صنف عنوان .وترد السلع أأو اخلدمات أأجبد حتت لك صنف .فعىل سبيل
املثال ،فعنوان الصنف  04هو املركبات؛ و أأهجزة التنقل عرب الرب أأو اجلو أأو املياه  .ومن بني السلع املدرجة أأجبد حتت هذا
الصنف املناطيد ،والطائرات ،والس يارات ،والصنادل ،وادلراجات .1
السؤال  :3هل يسجل املكتب ادلويل دامئا السلع واخلدمات يف ا ألصناف اليت أأرشت الهيا يف طليب ادلويل؟
اجلواب  :3ليس يف لك احلاالت .جيب أأن يتأأكد املكتب ادلويل من أأن السلع واخلدمات مصنفة وفقا لطبعة تصنيف
نيس ونسخته السارية يف اترخي تسجيل العالمة (واذلي يكون يف العادة اترخي ايداع الطلب ادلويل).
السؤال  :2ماذا يعين طبعة تصنيف نيس ونسخته؟
اجلواب  :2تعدل جلنة من اخلرباء تصنيف نيس ابس مترار .وتُنرش طبعة جديدة لك مخس س نوات ونسخة جديدة لك
س نة .ودخلت نسخة  4102من الطبعة العارشة لتصنيف نيس ( )NCL 10-2014حزي النفاذ يف  0يناير  .4102وذلكل،
فاعتبارا من ذكل التارخي ،جيب أأن تُصنف السلع واخلدمات يف التسجيالت ادلولية وفقا لهذه النسخة.

 1مزيد من املعلومات عىل الرابط.http://www.wipo.int/classifications/nice/en/about_the_ncl/faq.html :
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السؤال  :5ماذا أأفعل يف حال عدم وجود املنتجات أأو اخلدمات اليت أأريد أأن أأمحهيا يف تصنيف نيس؟
اجلواب  :5ميكنك البحث يف قاعدة بياانت خدمة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد اليت حتتوي عىل ما
يقارب  21 111مصطلح مصنّف ،مبا يف ذكل مصطلحات تصنيف نيس .وميكنك التأأكد من قبولها من قبل املكتب
ادلويل وبعض املاكتب الوطنية واالقلميية للعالمات التجارية .وقاعدة البياانت متاحة بأأربع عرشة لغة وتوفر العديد من
الوظائف املفيدة.
السؤال  :6ما العمل يف حال عدم وجود املنتجات أأو اخلدمات اليت أأريد أأن أأمحهيا يف قاعدة بياانت خدمة ادارة السلع
واخلدمات ؟
اجلواب  :6جتد يف تصنيف نيس مالحظات عامة واملعايري اليت ينبغي تطبيقها لتصنيف املصطلحات .ويف حاةل الشك،
جيب عليك أأن تسأأل خبريا.
السؤال  :7ما اذلي حيدث اذا مل يوافق املكتب ادلويل عىل التصنيف اذلي مقت به يف طليب ادلويل؟
اجلواب  :7سريسل املكتب ادلويل اشعارا اىل املكتب الوطين أأو االقلميي للعالمات التجارية اذلي أأودعت فيه طلبك
ادلويل (مكتب املنشأأ) ،وسريسل كل نسخة من ذكل االشعار .وس يقرتح املكتب ادلويل تصنيفا يف االشعار .وس يكون أأمام
مكتب املنشأأ ثالثة أأشهر للرد .ويف حال عدم االتفاق بني املكتب واملكتب ادلويل ،تكون الغلبة لر أأي املكتب ادلويل.
السؤال  :8هل ميكنين الرد عىل اشعار املكتب ادلويل؟
اجلواب  :8ال ميكنك ارسال ردك مبارشة اىل املكتب ادلويل .وميكن ارسال ر أأيك اىل مكتب املنشأأ اذلي سريسهل بدوره
اىل املكتب ادلويل.
السؤال  :9ما اذلي حيدث بعد أأن يتخذ املكتب ادلويل قرارا؟
اجلواب  :9اذا أأدى القرار اىل التصنيف يف أأصناف جديدة ،حيسب املكتب ادلويل املقدار اجلديد للرسوم .وعندما تدفع
مجيع الرسوم ،تسجل العالمة مع املصطلح (املصطلحات) يف ا ألصناف اليت اختارها املكتب ادلويل.
السؤال  :01ما العمل اذا أأخطأأ املكتب ادلويل يف تصنيف السلع واخلدمات يف تسجييل ادلويل؟
اجلواب  :01ابماكنك أأن تطلب من املكتب ادلويل تصحيح اخلطأأ .وجيب أأن يكون اخلطأأ واحضا وال يكون جمرد خالف
حول الكيفية اليت صنّف هبا املكتب ادلويل مصطلحا ما.
السؤال  :00ما هو ا ألرثر القانوين لتصنيف نيس يف املاكتب الوطنية أأو االقلميية اليت أأطلب فهيا امحلاية (املاكتب املع ّينة)؟
اجلواب  :00تصنيف نيس نظام تقين ولك مكتب ّ
معني يربطه بأأرثر حمدد يف ترشيعاته الوطنية أأو االقلميية أأو وفقا ملامرساته.
السؤال  :04هل ميكنين أأن أأشري اىل عنوان صنف ما يف طليب ادلويل؟
اجلواب  :04نعم ،ولكن بعض املاكتب املع ّينة ال تقبل عناوين ا ألصناف وبعضها الخر ال يقبل سوى عناوين أأصناف
معينة .واضافة اىل ذكل ،ميكن للماكتب اليت تقبل عناوين ا ألصناف أأن تعطهيا معان خمتلفة .فعىل سبيل املثال ،ميكن
ملكتب ما أأن يعترب العنوان شامال مجليع السلع أأو اخلدمات يف القامئة ا ألجبدية للصنف ،بيامن يعتربه مكتب أخر شامال للسلع
أأو اخلدمات اليت تظهر يف العنوان فقط.
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السؤال  :03هل س يعاد تصنيف السلع واخلدمات يف تسجييل ادلويل عندما تدخل طبعة أأو نسخة جديدة لتصنيف نيس
حزي النفاذ؟
اجلواب  :03ال ،لن يعاد تصنيفها.
السؤال  :02هل س يعاد تصنيف السلع واخلدمات اذا أأعاد مكتب املنشأأ تصنيفها يف الطلب أأو التسجيل اذلي اس تعملته
اليداع الطلب ادلويل (العالمة ا ألساس ية)؟
اجلواب  :02ال ،ألن اعادة تصنيف مصطلح ما يف العالمة ا ألساس ية ليس هل أأي تأأثري يف التسجيل ادلويل.
السؤال  :05ما العمل اذا طلب مين مكتب املنشأأ حتديد السلع واخلدمات بتفصيل أأكرب؟
اجلواب  :05عندما تودع طلبا دوليا ،ميكنك أأن تطلب االنقاص من قامئة السلع واخلدمات ابلنس بة ملكتب ّ
معني أأو أأكرث.
وعند االنقاص من القامئة ،ميكن التعبري عن السلع واخلدمات بطريقة يقبلها املكتب امل ّعني.
وجيب أأن تدخل املصطلحات املس تخدمة ألغراض االنقاص يف نطاق املصطلحات املس تخدمة يف طلبك .فعىل سبيل املثال،
اذا ورد مصطلح القهوة يف طلبك ،ميكنك حيرصه عىل النب املطحون .

اذاكء الوعي بنظام مدريد
امجلعية ادلولية للعالمات التجارية (4102 )INTA
من املقرر هذه الس نة أأن ينعقد الاجامتع الس نوي السادس والثالثون بعد املائة للجمعية ادلولية للعالمات
التجارية ( ،)INTAوهو أأكرب حدث للعالمات التجارية يف العامل ،يف هونغ كونغ ابلصني يف الفرتة من  01اىل  02مايو 4102
يف مركز هونغ كونغ للمعارض واملؤمترات (.)HKCEC
ومن املعروف أأن الاجامتع الس نوي للجمعية يس تقطب ما ال يقل عن  9 111مشارك من مجيع أأحناء العامل من العاملني يف
جمال امللكية الفكرية ،و أأحصاب العالمات التجارية ،واملساعدين القانونيني ،وا امني من القطاعني العام واخلاص .ويعد هذا
احلدث أأفضل منتدى للتواصل بني هؤالء املتخصصني.
وس تغتمن الويبو ،كام العادة ،هذه املناس بة للرتوجي ملا تقدمه من خدمات العالمات التجارية عرب تنظمي اجامتع مس تخديم نظام
مدريد واقامة جناح الويبو.
ويُنظم اجامتع مس تخديم نظام مدريد ليجمع بني هؤالء املس تخدمني وجلنة من اخلرباء من الويبو ومعظم املاكتب املع ّينة .ومن
املقرر أأن يُعقد يف  00مايو  ،4102من الساعة احلادية عرشة صباحا اىل الساعة الثانية بعد الظهر .وس يتناول الاجامتع هذه
الس نة مناقشات مثل املامرسات واالجراءات أأمام ماكتب امللكية الفكرية ألطراف متعاقدة خمتارة ،فضال عن أخر التطورات
والتحديثات خبصوص النظام.
وس يعرض جناح الويبو منتجات وخدمات نظايم مدريد والهاي ومركز التحكمي والوساطة يف قاعة املعارض ،من 00
اىل  02مايو .4102
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الندوة بشأأن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
من املقرر عقد ادلورة امخلسني للندوة بشأأن نظام مدريد يويم  09و 41يونيو  4102يف املقر الرئييس للويبو يف جنيف.
وتعترب الندوة منصة تدريب فريدة من نوعها حيث يتناول خرباء الويبو واملسؤولون من املاكتب الوطنية أأو االقلميية
والعاملون يف جمال العالمات التجارية مجيع جوانب النظام بعمق.
وتتيح الندوة أأيضا فرصة ساحنة للمودعني للتواصل وتبادل اهامتماهتم املشرتكة وجتارهبم مع الخرين.
وس تنرش معلومات مفصةل عن هذه الندوة وعن برانجمها وخدمة التسجيل االلكرتوين فهيا عىل موقع مدريد االلكرتوين:
.http://www.wipo.int/madrid/en/news/

معلومات مفيدة
التسجيالت ادلولية تمنو للعام الثالث عىل التوايل
منذ بداية ا ألزمة العاملية يف س نة  ،4119اكنت س نة  4103الس نة الرابعة اليت شهدت فيه التسجيالت ادلولية منوا متواصال
بناء عىل نظام مدريد اذلي تديره الويبو كام هو م ّبني يف اجلدول أأدانه .وشهد التسجيل بناء عىل النظام ز دة قدرها 6,2
ابملائة مل ّا حتقق رمق قيايس جديد بلغ  22 202تسجيال دوليا .وابالضافة اىل ذكل ،عاجل املكتب ادلويل  256 877قرارا واردا
من ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة ،مما ميثل ز دة قدرها  2,5ابملائة ،اضافة اىل أأكرث من  43 111تسجيل ،أأي ز دة
قدرها  5,3ابملائة.

وبلغ العدد االجاميل للتسجيالت ادلولية السارية يف  30ديسمرب  4103ما عدده  578 341تسجيال ،أأي بز دة بلغت
 3,32+ابملائة مقارنة بس نة  559 846( 4104تسجيال سار ).
وقلّص أأيضا املكتب ادلويل معدل مدة معاجلة الطلبات بنس بة  49,4-ابملائة .ويبلغ حاليا معدل مدة املعاجلة يف حال غياب
أأية خمالفة  32يوما بدال من  28يوما يف س نة .4104

منشور جديد :الاس تفادة أأكرث من نظام مدريد :معلومات وتوجهيات معلية حول كيفية اس تخدام اس امترات حمددة
أأصبح كتيب جديد بشأأن نظام مدريد متاحا الن عىل االنرتنت .ويصف القسم ا ألول من الكتيب ابجياز املالمح
الرئيس ية لنظام مدريد .و أأما القسم الثاين فيحتوي عىل معلومات عن كيفية ملء الاس امترات الأكرث اس تخداما لطلب
تسجيل أأو تدوين
وميكن الاطالع عىل النسخة االنلكزيية للكتيب وحتميلها من عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
وستتاح النسخ العربية والصينية والفرنس ية والروس ية واالس بانية للكتيب عام قريب.
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مراجعة دليل التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكوهل (ادلليل)
أأصبحت الن نسخة مراجعة لدلليل متاحة عىل االنرتنت .وقد عدل ادلليل الدخال التعديالت عىل الالحئة التنفيذية
املشرتكة.
وميكن الاطالع عىل النسخ االنلكزيية والفرنس ية واالس بانية من ادلليل املراجع عىل الروابط التالية:
( http://www.wipo.int/madrid/en/guide/وhttp://www.wipo.int/madrid/fr/guide/
و.)http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
وستتاح النسخ العربية والصينية والروس ية لدلليل املراجع عام قريب.

اس امترات مدريد الرمسية املعدةل (اس امترات )MM6
عُدلت الاس امترات الرمسية لنظام مدريد لتقدمي معلومات اضافية وجعل ملهئا أأكرث سهوةل.
و ُأدخل تغيريان موضوعيان يف الاس امترات اجلديدة:
 .0يف حال قدم املودع/صاحب التسجيل أأو املمثل عنواان بريد الكرتونيا يف أأي من الاس امترات ،فان أأي اخطار أخر
من املكتب ادلويل خبصوص الطلب ادلويل أأو التسجيل ادلويل أأو طلب تدوين تغيري يف التسجيل ادلويل املعين ُ
سريسل
من ذكل الوقت فصاعدا يف شلك الكرتوين فقط.
 .4وهناك تغيري موضوعي بشأأن الاس امترة املس تخدمة لطلب تدوين انقاص من قامئة السلع واخلدمات
(الاس امترة  .)MM6ففي السابق ،اذا اكن االنقاص خيص مثال صنفا واحدا فقط من عدة أأصناف من السلع واخلدمات،
فعىل صاحب التسجيل أأن يضع عالمة عىل مربع البالغ املكتب ادلويل أأن ا ألصناف ا ألخرى اليت ال يشملها االنقاص ستبقى
كام يه .واذا نيس أأن يضع عالمة يف ذكل املربع ،فان املكتب ادلويل حيذف تك ا ألصناف .والاس امترة املعدةل اجلديدة أأكرث
سهوةل من حيث الاس تخدام .والن ،اذا اكن االنقاص خيص صنفا واحدا أأو عددا قليال من عدة أأصناف فقط ،مفن املفرتض
أأن تبقى ا ألصناف ا ألخرى كام يه وال حيتاج صاحب التسجيل اىل وضع العالمة يف املربع.

جريدة الويبو للعالمات ادلولية :تقليص التأأخري يف النرش
تُنرش جريدة الويبو للعالمات ادلولية ،ويه املنشور الرمسي لنظام مدريد ،مرة واحدة يف ا ألس بوع لك مخيس .وحتتوي عىل
مجيع البياانت الوجهية بشأأن التسجيالت ادلولية اجلديدة والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والبياانت ا ألخرى اليت
تؤرثر يف التسجيالت ادلولية ،فضال عن معلومات نظام مدريد املتعلقة ابملصلحة العامة.
ومنذ صدور العدد ا ألول من اجلريدة لس نة ( 4102رمق  ،)4102/0قلص املكتب ادلويل من التأأخر يف النرش بس بعة أأ م.
ونتيجة ذلكل ،فابتداء من العدد املذكور أأعاله ،املنشور يف  06يناير  ،4102فان اترخي نرش مجيع ا ألعداد القادمة للجريدة
س يكون مطابقا لتارخي اخطار ا ألطراف املتعاقدة املع ّينة.
وميكن الاطالع عىل النسخة االلكرتونية للجريدة عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ :
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خدمات الويبو البديةل لتسوية املنازعات لفائدة مس تخديم نظام مدريد
تقدم الويبو مجموعة واسعة من اخلدمات العاملية للملكية الفكرية ،وال س امي يف اطار نظام مدريد ومركز الويبو للتحكمي
والوساطة .ويريم النظام واملركز اىل تقدمي مساعدة فعاةل من حيث الوقت والتلكفة للمبدعني ومستشارهيم من أأجل حامية
اخرتاعاهتم وحل أأي منازعات يف هذا اجملال.
ولتحسني أأوجه التأزر بني اخلدمات اليت تقدهما الويبو ملس تخدمهيا ،وضع نظام مدريد ومركز الويبو ترتيبات ليك يس تفيد
مس تخدمو نظام مدريد من خدمات الويبو لتسوية املنازعات بأأسعار خاصة خمفضة.
ويُطبق ختفيض بنس بة  45ابملائة عىل رسوم املركز اخلاصة ابلتسجيل واالدارة ابلنس بة لالجراءات اليت بد أأت يف اطار قواعد
الويبو للوساطة والتحكمي والتحكمي املع ّجل وقواعد قرارات اخلرباء ،اذا عُ ّني أأحد الطرفان أأو الكهام صاحبا ( أأحصااب)
للتسجيل بعد النرش بناء عىل نظام مدريد .وينطبق نفس التخفيض عىل مس تخديم خدمات الويبو ا ألخرى ،مبا يف ذكل
نظام الهاي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وترد جداول رسوم املركز اخملفّضة لفائدة مس تخديم نظام مدريد عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/fees/amended.html
متكن خدمات الويبو البديةل لتسوية املنازعات مس تخديم نظام مدريد وغريمه من أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية الفكرية
من حل منازعاهتم دون اللجوء اىل ا امك .وابالضافة اىل توفري قواعد الويبو وبنود العقود المنوذجية املقابةل ،يتيح مركز الويبو
ل ألطراف يف احلاالت اليت ختضع لقواعد الويبو وسطاء وحممكني وخرباء ذوي معارف متخصصة يف الرباءات وغريها من
موضوعات املنازعات يف امللكية الفكرية .واىل غاية الن 05 ،ابملائة من حاالت الوساطة والتحكمي املقدمة يف اطار قواعد
الويبو يه حاالت مرتبطة ابلعالمات التجارية .و 68ابملائة من احلاالت املعروضة عىل الويبو يه حاالت دولية النطاق،
وبقية احلاالت يه حاالت تنمتي اىل نفس النظام القانوين .وسوى املركز  69ابملائة من قضا الوساطة و 21ابملائة من
قضا التحكمي.
وترد معلومات مفصةل عن خدمات الويبو لتسوية املنازعات عىل الرابط.http://www.wipo.int/amc/en/ :
وبنود العقود اليت تويص هبا الويبو هبا واالتفاقات الاحتاكمية عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html
ويرس املوظفني القانونيني يف مركز الويبو الرد عىل الاس تفسارات ابالتصال هبم عىل:
الربيد االلكرتوينarbiter.mail@wipo.int :
أأو الهاتف +41 22 338 8247 :
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خريطة احتاد مدريد

عضو واحد يف االتفاق فقط
 37عضوا يف الربوتوكول فقط (مبا فهيا الاحتاد الأورويب)
 54عضوا يف االتفاق والربوتوكول
 92عضوا
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كيفية االتصال بنا:
لالس تفسارات العامة :خدمة زابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+20 44 338 8686 :والربيد االلكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
مواعيد تلقي املاكملات :من الساعة  9:11صباحا اىل الساعة  6:11مساء بتوقيت أأورواب الوسطى (من الساعة  3:11صباحا
اىل الساعة  00:11صباحا بتوقيت رشق الوال ت املتحدة).
لالس تفسارات اخلاصة ابملس تخرجات :وحدة ُسالت الزابئن ،الهاتف ،+20 44 338 8282 :الربيد االلكرتوين:
.madrid.records@wipo.int
لالس تفسارات ا ددة :يرىج االتصال بأأحد أأفرقة االتصال التالية ،املنظمة حبسب مكتب املنشأأ/حمل االقامة.
الفريق :1
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 1 :
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

أأنتيغوا وبربودا
أأرمينيا
بلغار
بونري وسانت أأوس تاتيوس وسااب
سويرسا
كولومبيا
كواب
كوراساو
امجلهورية التش يكية
اجلزائر
ميرص
الاحتاد ا ألورويب
اس بانيا
فرنسا
هنغار
مجهورية كور الشعبية ادلميقراطية
ليختنش تاين
املغرب
موانكو
مجهورية مودلوفا
مدغشقر
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
منغوليا
املكس يك
موزامبيق
بولندا
الربتغال
رومانيا
سان تويم وبرينسييب
سان مارتني
امجلهورية العربية السورية
تونس
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الفريق :2
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 2 :
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
البوس نة والهرسك
بنيلوكس
بيالروس
أأملانيا
اس تونيا
جورجيا
غاان
كرواتيا
الهند
ايران (مجهورية – االسالمية)
ايطاليا
قريغزيس تان
اكزاغس تان
ليبري
ليسوتو
ليتوانيا
التفيا
اجلبل الأسود
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
السودان
سلوفينيا
سلوفاكيا
سرياليون
سان مارينو
سوازيلند
طاجيكس تان
تركامنس تان
أأوكرانيا
أأوزبكس تان
زامبيا

الفريق :3
madrid.team3@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 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
بواتن
بوتسواان
الصني
قربص
ادلامنرك
فنلندا
اململكة املتحدة
اليوانن
ايرلندا
ارسائيل
ايسلندا
الياابن
كينيا
مجهورية كور
نيوزيلندا
الرنوجي
عامن
الفلبني
رواندا
السويد
س نغافورة
تركيا
الوال ت املتحدة ا ألمريكية
فييت انم
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