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أطراف متعاقدة
اعالن مبوجب املادة ()7(8أ) من بروتوكول مدريد
كينيا
قدّمت حكومة كينيا العالن مبوجب املادة ()7(8أ) من بروتوكول مدريد من أجل ّ
تسّل رمس فردي يف حال اكنت كينيا مع ّيﻨة
يف طلب دويل ،أو يف تعيني لحق لتسجيل دويل ،أو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل دويل يرد فيه تعيني كينيا .ويف  04يونيو
 ،4102دخلت الرسوم التالية اخلاصة بكيﻨيا ّ
حزي التﻨفيﺬ:

الطلب أو
التعيني الالحق

العﻨارص
 لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف اضايف

204
442

يف حال اكنت العالمة جامﻋية أو عالمة رقابة (تصديق):
-

التجديد

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)

لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات
للكّ صﻨف اضايف
لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات
للكّ صﻨف اضايف

204
442
078
022

يف حال اكنت العالمة جامﻋية أو عالمة رقابة (تصديق):
 لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف اضايف

078
022

ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق . 4102/8

تغيريات يف مبلغ الرمس الفردي
ّ
تغري مبلغ الرمس الفردي اذلي تسدّده الياابن والرنوجي وتركيا والفلبني يف حال اكنت هﺬه ادلول مع ّيﻨة يف طلب دويل ،أو يف
تعيني لحق لتسجيل دويل ،أو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل دويل يرد فيه تعيني هﺬه ادلول.

الياابن
دخلت الرسوم التالية اخلاصة ابلياابن حزي التﻨفيﺬ يف  01مايو :4102
العﻨارص

الطلب أو
التعيني الالحق
التجديد

اجلزء الول:
 لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف اضايف

99
75

اجلزء الثاين:
 للكّ صﻨف من أصﻨاف السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف من أصﻨاف السلع أو اخلدمات

248
242

ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/5
2

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)
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الرنوجي
دخلت الرسوم التالية اخلاصة ابلرنوجي حزي التﻨفيﺬ يف الول من يوليو :4102

الطلب أو
التعيني الالحق

التجديد

املبالغ

العﻨارص

(ابلفرنك السويرسي)

 لثالثة أصﻨاف من السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف اضايف

221
96

يف حال اكنت العالمة جامﻋية:
-

لثالثة أصﻨاف من السلع أو اخلدمات
للكّ صﻨف اضايف
لثالثة أصﻨاف من السلع أو اخلدمات
للكّ صﻨف اضايف

221
96
285
028

يف حال اكنت العالمة جامﻋية:
 لثالثة أصﻨاف من السلع أو اخلدمات -للكّ صﻨف اضايف

285
028

ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/9

تركيا
دخلت الرسوم التالية اخلاصة بﱰكيا حزي التﻨفيﺬ يف  05يونيو :4102

الطلب أو
التعيني الالحق
التجديد

املبالغ

العﻨارص

(ابلفرنك السويرسي)

 لصﻨف واحد من السلع أو اخلدمات للكّ صﻨف اضايف -أ اكن عدد الصﻨاف

417
21
414

ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/01

الفلبني
دخلت الرسوم التالية اخلاصة ابلفلبني حزي التﻨفيﺬ يف  04يوليو :4102
العﻨارص
الطلب أو
التعيني الالحق
التجديد

 -للك صﻨف من أصﻨاف السلع أو اخلدمات

95

 -للك صﻨف من أصﻨاف السلع أو اخلدمات

026

ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/00
3

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)
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خدمات ش بكية
ادارة حافظات نظام مدريد ()MPM
هل تعلمون أنمك بواسطة ادارة حافظات نظام مدريد تس تطيعون:
ّ
الاطالع عىل حا ة أ ّي طلب من طلباتمك اليت يعاجلها املكتب ادلويل يف الوقت الآين؛



الﻨفاذ اىل ّ
لك املراسالت املكتوبة اليت ترسلوهنا اىل املكتب ادلويل وتتسلموهنا منه؛



تسديد املدفوعات وجتديد عالماتمك الكﱰونيا؛



اضافة مزيد من التسجيالت ادلولية للعالمات التجارية اىل قامئة الرصد اخلاصة بمك مضن خدمة من ّبه نظام مدريد
و ّ
تسّل بريد الكﱰوين يف ّ
لك مرة يددو نون تغيري يف أحد تسجيالتمك ادلولية مضن السجل ادلويل؛
رفع مس توى حامية أ ّي عالمة من عالماتمك الكﱰونيا بواسطة خدمة التعيني الالحق املتوفرة عىل النﱰنت (سيدتاح
مزيد من اخليارات يف هﺬه اخلدمة قريبا)؛



حتميل أ ّي اس رامرة رمسية أو مراسةل مكتوبة متعلﻘة بعالمتمك التجارية؛
التصال بفريق ادلمع لالس تفسار ﻋن أ ّي مسأ ة متعلّﻘة حبافظتمك.





لك ما حتتاجون اليه هو حساب مس تخدم يف الويبو وبريد الكﱰوين واحد تس تخدمونه ّ
ّ
للك التسجيالت ادلولية لعالمتمك
التجارية .وملزيد من التفاصيل ،الرجاء الت ّصال ابلعﻨوان اللكﱰوين التايل.e-marks@wipo.int :

قاعدة بياانت الويبو العاملية لدوات التوس مي
بصفتمك مس تخدمني لﻨظام مدريد ،قد تكونون عىل عّل بﻘاعدة بياانت الويبو العاملية لدوات التوس مي
( ،)http://www.wipo.int/branddb/en/الﻨظام احلاسويب اذلي يتيح لمك البحث ﻋن معلومات حول أدوات
التوس مي مس تﻘاة من مصادر وطﻨية ودولية متعددة ،مبا يف ذكل العالمات التجارية وتسميات املنشأ والشعارات الرمسية.
وت ّ ِّدو وج هﺬا الﻨظام خباص ّية جديدة ،ويه وظيفة فريدة من نوﻋها للبحث استنادا اىل الصور .وتتيح هﺬه اخلاصية للمس تخدمني
حتميل صورة للبحث ﻋن عالمات جتارية حتتوي صورا مشاهبة لها وجسالت أخرى تتض ّمن معلومات ﻋن أدوات التوس مي
من مضن ماليني الصور يف اجملموعة.
وميكن مشاهدة فيديو ّ
والاطالع عىل مزيد من املعلومات ﻋن هﺬه الوظيفة اجلديدة عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2014/article_0007.html
وتدضاف الوظيفة اجلديدة للبحث استنادا اىل الصور ،ويه التطبيق ال ّول من نوعه بني قاعدات بياانت امللكية الفكرية
املدتاحة جماان للعموم ،اىل معايري البحث الخرى اليت تتيحها قاعدة البياانت ،مبا يف ذكل شفرات تصﻨيف فييﻨا وأسامء أحصاب
أدوات التوس مي وبدل املنشأ وغري ذكل من املعايري .وهبﺬه الضافة اجلديدة س يكتفي املس تخدم ،مثال ،بتحميل شعار مﻘﱰح
واحلصول برسعة عىل جسالت الصور ا مية الخرى اليت قد تكون مشاهبة ،من بني ما يزيد عىل  2ماليني صورة مس تﻘاة
من  05مجموعة وطﻨية ودولية.
يرسان ّ
الاطالع علهيا.
ونش ّجعمك عىل اس تخدام هﺬه الوظيفة اجلديدة واذا اكن دليمك أ ّي اقﱰاحات ّ
4
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خدمة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد ()MGS
يف الول من يونيو  ،4102أط ِّلﻘوت الواهجة اللكﱰونية الكورية خلدمة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد عىل املوقع
اللكﱰوين العا ّم للمﻨظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ابلتعاون مع املكتب الكوري للملكية الفكرية ،اضافة اىل الس بانية
والملانية والجنلزيية واليطالية والربتغالية والﱰكية والروس ية والرصبية والصينية والعربية والعربية والفرنس ية والرنوجيية
والهولﻨدية والياابنية ،وبﺬكل ازداد عدد اللغات اليت تتوفّر هبا الواهجات اللكﱰونية اىل  06لغة.
تضم املمزيات التالية:
و ّ
يرس املكتب ادلويل للويبو العالن ﻋن أن خدمة ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد أصبحت ّ
حمس ﻨة ابس تخدام الرموز الحادية يف اللغات الآس يوية؛
 وظيفة حبث ّ
 أﻛرث من  52ألف مصطلح ابللغة الجنلزيية مجمعة مضن  22ألف مفهوم تﻘريباّ ،
ولك من هﺬه املفاهمي يصف سلعة أو
خدمة واحدة؛
 حا ة قبول البدلان املشارﻛة يف اخلدمة لعﻨاوين الصﻨاف يف تصﻨيف نيس؛
 قامئة حمس ﻨة خليارات العرض؛
 ﻋرض اختياري للرقام الساس ية اليت ّتبني تصﻨيف نيس؛
 رابط مبارش اىل املوقع الش بيك لتصﻨيف نيس.
ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/04

خماطبة امجلهور يف نظام مدريد
امجلعية ادلولية للعالمات التجارية )2014 )INTA
للمختصني يف العالمات التجارية يف العامل .وبلغ عدد
الاجرامع الس ﻨوي للجمعية ادلولية للعالمات التجارية هو أﻛرب اجرامع
ّ
احلارضين املسجلني هﺬه الس ﻨة  ،8616مهنم  789مستشارا عامال داخل املؤسسات و 6654ممارسا خاصا و 755مﻘدّم
خدمات و 91أاكدمييا و 411مسؤول حكويم من  25بدلا .و ّ
مضت قاعة املعارض  027كشاك.
و دﻋ ِّﻘد الاجرامع الس ﻨوي ملس تخديم نظام مدريد التابع للويبو يوم الحد يف  00مايو  4102من الساعة احلادية ﻋرشة صباحا
اىل الساعة الثانية بعد الظهر ،مضن اطار الربانمج الرئييس لالجرامع الس ﻨوي للجمعية ادلولية للعالمات التجارية .وﻋرض
الاجرامع أآخر املس تجدات يف نظايم مدريد ولهاي ،مبا يف ذكل النظمة احلاسوبية اجلديدة وبياانت رؤساء ماكتب
الطراف املتعاقدة اجلديدة (الهﻨد واملكس يك وتونس) وﻋروض حول كيفية تفادي الخطارات ابلرفض يف نظام مدريد ق ّدهما
ممثلون من ماكتب خمتلفة (الصني والاحتاد الورويب وهمهورية كور وس ﻨغافورة والول ت املتددة المريكية) .وحتدّثت ﻋن
هﺬا الربانمج أيضا املﻨظمة الفريﻘية للملكية الفكرية ،ويه طرف متعاقد حممتل يف نظام مدريد ،واملتلكمون اذلين مل يكن
دلهيم كشاك وطﻨيا أو اقلةميا اكنوا حارضين يف الكشك اخملصص للويبو يف قاعة املعارض للمشارﻛة يف مشاورات خاصة يوم
الحد من الساعة الثالثة حىت الساعة اخلامسة بعد الظهر.
واىل جانب اجرامع مس تخديم نظام مدريد ،شارك أﻋضاء من وفد الويبو يف ثالث موائد مس تديرة ،احداها تزامنت مع
اجرامع املس تخدمني وانقشت نظام مدريد مضن الربانمج الرئييس ويف اطار عدة اجرامعات رمسية وغري رمسية مع مسؤولني
وموظفني يف امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ومنظامت غري حكومية أخرى وعدة مسؤولني حكوميني حارضين .واكن خرباء
الويبو يف نظايم مدريد ولهاي ومرﻛز الويبو للتحكمي والوساطة حارضين يف الكشك اخملصص للويبو يف قاعة املعارض
ملشاورات خاصة مع املس تخدمني واملس تخدمني ا متلني من  00اىل  02مايو .4102
5
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وميكن الاطالع عىل معلومات أﻛرث تفصيال ﻋن أنشطة الويبو يف الاجرامع الس ﻨوي السادس والثالثني بعد املائة للجمعية
ادلولية للعالمات التجارية عىل املوقع الش بيك للويبو.www.wipo.int/madrid/en/meetings/2014/inta :
وس دت ونرش معلومات ﻋن أنشطة الويبو يف الاجرامع الس ﻨوي السابع والثالثني بعد املائة للجمعية اذلي س ديعﻘود من  4اىل
 6مايو  4105يف سان دييغو يف اكليفورنيا ،قبل عدة أشهر من انعﻘاده.

ندوة نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات
ما زالت الويبو ترى أ ّن التدريب هو املبادرة املثىل لتحسني اس تخدام نظام مدريد بني املس تخدمني .وتدﻘودنم برامج التدريب
هﺬه يف مجموعة من الﻨدوات بشأن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات.
وتريم هﺬه الﻨدوات ،اليت أصبحت تﻘليدية منﺬ عام  ،0996اىل الاس تجابة لرغبة املس تخدمني يف الرشاد اىل اماكنيات
نظام مدريد ،وتلبية احلاجة اىل معاجلة شواغلهم الﻘانونية والتشغيلية اليومية ،واطالﻋهم عىل املس تجدات الرضورية بشأن
أآخر التطورات والاجتاهات يف الﻨظام.
وتدﻘام هﺬه الﻨدوة مرتني لك عام يف مﻘر الويبو يف جنيف ،احداهام يف الربيع والثانية يف اخلريف.
وهكﺬا ،دﻋﻘدت ادلورة امخلسون للﻨدوة يف املكتب ادلويل للويبو يف جنيف يويم  09و 41يونيو .4102
وحرض هﺬه الﻨدوة أﻛرث من  22مشاراك من  41بدلا ،أﻛرثمه ممثلون من الﻘطاع املعين ووالكء عالمات جتارية مس تﻘلون
وعاملون داخل املؤسسات (من مساعدين قانونيني وحمامني) ومعظمهم يودﻋون طلبات تسجيل دويل للعالمات التجارية و/
أو يديرون هﺬه التسجيالت ،وشارك يف الﻨدوة أيضا ممثلون لبعض ماكتب امللكية الفكرية الوطﻨية.
وللبﻘاء عىل عّل بأحدث املس تجدات يف هﺬا الشأن ،قد يرغب املس تخدمون يف الاشﱰاك يف النرشة الخبارية اللكﱰونية
لﻨظام مدريد ( )http://www.wipo.int/madrid/en/subscribe.htmlليك يتلﻘوا مﺬﻛّرات أآلية ﻋن نظام مدريد
عرب الربيد اللكﱰوين ،مبا فهيا الاجرامعات والﻨدوات املﻘبةل.

ارشادات بشأن نظام مدريد
أمثةل ﲻلية لتﻨفيﺬ نظام مدريد :الﻘاﻋدة  04من الالحئة التﻨفيﺬية املشﱰﻛة بني اتفاق وبروتوكول مدريد
وفﻘا للﻘاعدة  04من الالحئة التﻨفيﺬية املشﱰﻛة بني اتفاق وبروتوكول مدريد ،اذا اكن طلب دويل يتض ّمن أ من اخملالفات
اخلاص يف رسا ة خمالفة تد ورسل اىل مكتب املنشأ وتد ورسل نسخة مهنا اىل
املﺬكورة أدانه ،يﻘدّم املكتب ادلويل اقﱰاحه ّ
املودع/املمثل دلﻋوته اىل تصحيح الطلب أو توضيح تكل اخملالفة.
ويد ورسل اخطار ابخملالفة اىل املودع مبوجب الﻘاعدة  04اذا اكنت السلع و/أو اخلدمات عىل الشلك التايل:
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غري مجمعة يف الصﻨف أو الصﻨاف املﻨاس بة؛
ميكن همعها يف عدد من الصﻨاف يفوق العدد املشار اليه يف الاس رامرة؛
غري مس بوقة برمق الصﻨف أو الصﻨاف يف التصﻨيف ادلويل؛
مس بوقة برمق لكنه ليس الرمق الصحيح.
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ويتض ّمن اقﱰاح املكتب ادلويل مراجع داﲻة مثل ﻋﻨاوين أ ّي صﻨف من الصﻨاف امخلسة والربعني مضن تصﻨيف نيس ،أو
اقتباس جزء واحد عىل الق ّل من الﻘامئة الجبدية للسلع واخلدمات ،أو الﻘياس بأي سلعة/خدمة من الﻘامئة الجبدية للسلع
و/أو اخلدمات ،أو اقﱰاح اعادة صياغة للﻘامئة مضن الصﻨف نفسه.
وابلرمغ من أن مكتب املنشأ مسؤول ﻋن ارسال الجابة الرمسية اىل املكتب ادلويل يف غضون ثالثة أشهر من اترخي
ارسال الخطار عىل شلك اقﱰاح ،يتح ّمل املكتب ادلويل املسؤولية الهنائية لتصﻨيف السلع و/أو اخلدمات وهمعها يف
الطلب ادلويل.
و ّ
يتعني عيل املكتب ادلويل مراعاة أ ّي اعﱰاض عىل التصﻨيف وامجلع يعرب ﻋﻨه مكتب املنشأ .ويﻘدّم أيضا ما يكفي من
املعلومات اىل املودع ،اتراك هل اماكنية التفاعل مع ذكل املكتب قبل أن يرسل اجابته اىل املكتب ادلويل.
س :0هل ميكن ملكتب املنشأ ارسال اجابة من دون مشاوريت؟
ج :0نعم ،ميكن ملكتب املنشأ أن يرسل اجابة من دون مشاورتمك ،ولكن املعلومات اليت يرسلها اليمك املكتب ادلويل
س متكّنمك من التفاعل مع مكتب املنشأ للحصول عىل اجابة مناس بة يف الوقت ا دّد .ذلكل ميكنمك التصال مبكتبمك يف أرسع
وقت ممكن والتعبري ﻋن رأيمك ازاء تصﻨيف السلع/اخلدمات قبل أن يرسل املكتب اجابته اىل املكتب ادلويل.
س :4اذا مل دجيب مكتب املنشأ عىل الخطار ابخملالفة ومل ّ
يتسّل املكتب ادلويل اجابته يف الوقت املﻨاسب لكنين أ د
رسلت
الجابة مبارشة اىل املكتب ادلويل مضن املهةل ا ددة ،هل ميكن للمكتب ادلويل الﻨظر يف طليب؟
ج :4ل ،ينبغي أن ترسلوا اجابتمك بواسطة مكتب املنشأ يف وقت مبكر والتأﻛّد من أهنا ستبلغ املكتب ادلويل يف
الوقت املﻨاسب.
ويصدر املكتب ادلويل تﺬﻛريا بعد مرور شهرين عىل أ ّول اخطار ابخملالفة.
واذا مل يت ّ
سّل املكتب ادلويل اجابة مكتب املنشأ يف الوقت املﻨاسب وددف وعت الرسوم املتوجبة عليمك ،ت د وس نجل عالمتمك يف
السجل ادلويل وفﻘا لقﱰاح املكتب ادلويل.
س :2كيف يعاجل املكتب ادلويل الجابة الواردة من مكتب املنشأ؟
ج :2ﻋﻨدما ّ
يتسّل املكتب ادلويل اجابة من مكتب املنشأ ،يراجعها ويﻨظر يف اخليارات الثالثة التالية:




املربرات؛
حسب اقﱰاحه ال ّويل اذا مل يتّفق مكتب املنشأ مع املكتب ادلويل وقدّم مزيدا من التوضيح و ّ
تعديل اقﱰاحه؛
تأكيد اقﱰاحه.

ويف ّ
لك احلالت ،دُيطر املكتب ادلويل مكتب املنشأ ومن ّمث يعلممك بﺬكل.
ويف حال حسب املكتب ادلويل رأيه ،س ديغفل أ ّي مبلغ طلبه للصﻨاف الضافية الواردة يف اقﱰاحه ،واذا ﻛﻨمت قد دفعمت تكل
الرسوم فيعيدها املكتب ادلويل لمك .وميكنمك أيضا أن تﻘرروا التخيل ﻋن الصﻨاف الضافية اليت اقﱰهحا املكتب ادلويل ،ويف
هﺬه احلال ينبغي أن تعلموا املكتب ادلويل بﻘرارمك هﺬا .واذا دسدّ دوت الرسوم و ُأ ِّت ّمت ّ
لك الجراءات الشلكية ،ت د وس ّجل العالمة
وفﻘا للطلب الويل اذلي أودﻋمتوه أو اذلي أودعه مكتب املنشأ.
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واذا ع ّدل املكتب ادلويل اقﱰاحه يظهر هﺬا التعديل يف الرسوم ،واذا دسدّ دوت الرسوم ت د وس ّجل العالمة.
واذا أﻛّد املكتب ادلويل اقﱰاحه ،ت د وس ّجل العالمة بعد تسديد الرسوم وفﻘا لقﱰاح املكتب ادلويل.
واذا مل ّ
يتسّل املكتب ادلويل أ ّي اجابة من مكتب املنشأ ومل ت د وسدّد أ ّي رسوم اضافية ،هيد ومل الطلب ادلويل .ويعيد املكتب
ادلويل الرسوم املدفوعة لكنه ُيصم نصف املبلغ اذلي يساوي رسوم الصورة املس تنسخة ابلبيض والسود.
س :2كيف أﻋرف نتاجئ الجراءات؟
ج :2بعد تسوية اخملالفة بني ّ
لك الطراف ،يس ّجل املكتب ادلويل العالمة يف السجل ادلويل وُيطر ماكتب الطراف
املتعاقدة املعيﻨة يف السجل ادلويل ويبلغ مكتب املنشأ ويرسل شهادة اليمك .ويد ونرش التسجيل ادلويل أيضا يف جمةل الويبو
للعالمات ادلولية.
وحنضّ مك عىل اس تخدام أدواتﻨا املتوفرة عىل ش بكة النﱰنت لهنا تساعدمك عىل تصﻨيف سلعمك/خدماتمك تصﻨيفا حصيدا وفﻘا
لتصﻨيف نيس للسلع واخلدمات:
املنشور اخلاص بتصﻨيف نيس (http://web2.wipo.int/nicepub/edition- :)NicePub
20140101/taxonomy/?pagination=no&lang=en&mode=flat&explanatory_notes=hide&basic
_numbers=show
ادارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد (http://www.wipo.int/gsmanager :)MGS

مسائل قانونية
تدوين تغيري يف الطبيعة الﻘانونية لصاحب التسجيل
ﻛثريا ما ي دسأل املكتب ادلويل هل جيب الرامس تدوين تغيري يف امللكية (الاس رامرة  )MM5أو تغيري يف امس صاحب
التسجيل (الاس رامرة  )MM9ﻋﻨدما يريد صاحب الطلب أيضا تغيري بيان طبيعته الﻘانونية .ووفﻘا لالحئة التﻨفيﺬية املشﱰﻛة
بني اتفاق وبروتوكول مدريد ("الالحئة التﻨفيﺬية") ل ميكن تغيري بيان الطبيعة الﻘانونية لصاحب التسجيل ﻋﻨد تدوين تغيري
يف الامس فﻘط.
الرامس تدوين تغيري يف الامس أو يف امللكية
اذا ﻛﻨمت صاحب تسجيل دويل وامسمك ّ
تغري ،ميكنمك الرامس تدوين تغيري يف الامس بواسطة الاس رامرة  MM9وبعد تسديد
رمس بﻘةمة  051فرناك سويرس ّ
للك الرامس.
وﻋﻨدما يصبح خشص جديد (الشخص الطبيعي أو املعﻨوي) هو صاحب التسجيل ادلويل ،ميكنمك الرامس تغيري يف امللكية
بواسطة الاس رامرة  MM5وبعد تسديد  077فرناك سويرس للك تسجيل دويل.
وقبل ايداع الالرامس ينبغي لمك الﻨظر بعﻨاية فامي اذا اكن من املﻨاسب الرامس تسجيل تغيري يف الامس حفسب أو الرامس
تسجيل تغيري يف امللكية لضامن الآاثر الﻘانونية املطلوبة لهﺬا التسجيل يف الطراف املتعاقدة املعيﻨة.
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بيان الطبيعة الﻘانونية لصاحب التسجيل يف الرامس تدوين تغيري يف الامس:
وفﻘا للﻘاعدة  45من الالحئة التﻨفيﺬية ،ل تتض ّمن الاس رامرة الرمسية للرامس تغيري يف امس صاحب التسجيل (الاس رامرة
 )MM9خيار بيان الطبيعة الﻘانونية اجلديدة لصاحب التسجيل ،ولكن الﻘاعدة ()4(45ب)(" )"4من الالحئة التﻨفيﺬية
تشري اىل أنه جيوز لصاحب التسجيل اجلديد ،يف حال اكن خشصا معﻨو  ،بيان طبيعته الﻘانونية يف الرامس التغيري يف امللكية
(الاس رامرة .)MM5
وقد ُأعدنت الاس رامرات الرمسية وفﻘا لالحئة التﻨفيﺬية ول يس تطيع مس تخدمو نظام مدريد تغيريها .ول ميكن للمكتب ادلويل
تدوين بياانت الطبيعة الﻘانونية لصاحب التسجيل اليت د ّدون وت خطأ يف الاس رامرة الرمسية للرامس تغيري يف امس صاحب
التسجيل (الاس رامرة .)MM9
وﻛثريا ما تدضاف اختصارات أو أحرف أوىل اىل جانب امس الشخص املعﻨوي (مثل "ستيال ش.م )".ويف بعض احلالت
تشري اىل الطبيعة الﻘانونية للشخص املعﻨوي (مثل "رشﻛة مسامهة") .وجيب أن يﻨظر املس تخدمون بعﻨاية فامي اذا اكن الرامس
تدوين تغيري يف الامس حفسب س يكون هل التأثريات الﻘانونية املطلوبة يف الطراف املتعاقدة ﻋﻨدما ّ
تتغري هﺬه الاختصارات
أو الحرف الوىل.
بيان الطبيعة الﻘانونية لصاحب التسجيل يف تعيني لحق:
يف حني أ ّن بيان طبيعة الشخص املعﻨوي يف الطلب ادلويل اختياري ل جيوز لصاحب التسجيل أن ّ
يغري هﺬا البيان مىت
يشاء بعد تسجيل العالمة .وتتضمن الاس رامرة الرمسية ا دّدة للتعيني الالحق ( )MM4خيار بيان الطبيعة الﻘانونية
لصاحب التسجيل لكن جيوز اس تخداهما فﻘط ﻋﻨدما مل ّيبني صاحب التسجيل الطبيعة الﻘانونية يف الطلب ادلويل.
وﻋﻨدما يﻘدّم صاحب التسجيل بياان ﻋن طبيعته الﻘانونية يف الطلب ادلويل ،ل ميكن تغيري هﺬا البيان لحﻘا يف تعيني لحق.

معلومات مفيدة
احصاءات مدريد
اذا أردمت معرفة البدلان اليت أودﻋت أﻛرب عدد من الطلبات أو الصﻨاف امخلسة الﻛرث شعبية أو أﻛرث اجلهات ايداعا
للطلبات يف نظام مدريد ،ميكنمك ّ
الاطالع عىل الرسوم البيانية اليت تظهر أآخر الحصاءات يف جمال ايداعات طلبات امللكية
الفكرية عىل الصعيد ادلويل عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2014/article_0002.html
ّ
لالطالع عىل احصاءات مفصةل ميكن البحث فهيا مضن نظام مدريد ،يدرىج ز رة الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/index.jsp?type=2

احصاءات امللكية الفكرية
تتعاون الويبو مع ماكتب امللكية الفكرية يف أحناء العامل ليك توفّر للطراف املعﻨية احصاءات حمدّثة ﻋن امللكية الفكرية وتنرش
تﻘارير ﻋن أنشطة امللكية الفكرية يف العامل واس تخدام املعاهدات اليت تديرها الويبو محلاية حﻘوق امللكية الفكرية عىل
الصعيد ادلويل.
ومرﻛز الويبو للبياانت الحصائية ﻋن امللكية الفكرية هو خدمة ش بكية تتيح الﻨفاذ اىل بياانت الويبو الحصائية .وميكن
للمس تخدمني الاختيار من مجموعة كبرية من املؤرشات واس تعراض البياانت أو تزنيلها وفﻘا حلاجاهم .وتس هتدف هﺬه اخلدمة
املتخصصني والباحثني وواضعي الس ياسات يف جمال امللكية الفكرية يف أحناء العامل.
()http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch
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وتوفّر املرتسامت الﻘطرية الحصائية للملكية الفكرية معلومات ﻋن الرباءات ومناذج املﻨفعة والعالمات التجارية والتصاممي
الصﻨاﻋية .ويه تشمل أبعادا خمتلفة للنشطة يف جمال امللكية الفكرية ،ومهنا اليداعات الواردة والصادرة وتبادل اليداعات
يف اجملالت التكنولوجية خمتلف ومجموع الرباءات السارية وانتفاع املودعني بأنظمة امللكية الفكرية ادلولية.
()http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/

دخول نسخة  4102للطبعة العارشة من تصﻨيف نيس حزي التﻨفيﺬ
دخلت نسخة  4102للطبعة العارشة من تصﻨيف نيس "( "NCL (10-2014حزي التﻨفيﺬ يف الول من يﻨاير  ،4102ويه
متاحة عىل املوقع الش بيك للويبو عىل العﻨوان التايل.http://www.wipo.int/classifications/ar/ :
ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة املﺬكرة العالمية رمق .4102/6

الاس رامرات الرس ةمة املعد ة (اس رامرات )MM
اﻋ دت ِّمدو ت يف شهر مارس هﺬا العام اس رامرات رمسية جديدة ليداع التسجيالت ادلولية وادارها
( .)http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2014/madrid_2014_4.pdfوتتيح احدى املمزيات املعدّ  ة
لس رامرات  MMملس تخديم نظام مدريد اماكنية اختيار خدمة الخطار ابلربيد اللكﱰوين.
وميكن أن يشري املودع أو صاحب التسجيل ،ﻋﻨد ايداع اس رامرة  ،MMاىل ﻋﻨوان بريد الكﱰوين يف املاكن اخملصص
لتفاصيل التصال (الامس/العﻨوان/ﻋﻨوان املراسةل/الهاتف/الفاكس/ﻋﻨوان الربيد اللكﱰوين) .وي و
دسﱰﻋى انتباه املودعني و/أو
أحصاب التسجيل و/أو ممثلهيم اىل أهنم مبجرد تدوين ﻋﻨوان بريد الكﱰوين ُيتارون تلﻘائيا ّ
تسّل اخطارات املكتب ادلويل
ابلربيد اللكﱰوين فﻘط.
ومن ّمث ت ودط ّبق الخطارات ابلربيد اللكﱰوين عىل ّ
املدونة سابﻘا يف السجل ادلويل واليت حتتوي
لك التسجيالت ادلولية ّ
ﻋﻨوان الربيد اللكﱰوين نفسه.
ويف حال تض ّمﻨت احدى احلافظات عددا كبريا من التسجيالت ادلولية ،ي دسﱰﻋى الانتباه اىل أن أ ّي تغيري يف ﻋﻨوان الربيد
هم ابلتدديد مس تخديم
اللكﱰوين لسجل دويل معني س يؤثر يف لك العالمات الخرى مضن تكل احلافظة .وهﺬه املعلومات ّ
خدمة ادارة ا فظات يف نظام مدريد (.)MPM

معلومات ﻋن الجراءات الوطﻨية أو القلةمية أمام ماكتب امللكية الفكرية يف اطار نظام مدريد
توفّر ماكتب امللكية الفكرية للطراف املتعاقدة يف نظام مدريد معلومات ﲻلية وقانونية حمددة ﻋن اجراءاها املتعلﻘة ابلطلبات
والتسجيالت ادلولية عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html
وهﺬه املعلومات اكنت متوفرة يف البداية ابللغة الجنلزيية فﻘط ،مث أتيحت النسخة الفرنس ية يف يونيو .4102
يرس املكتب ادلويل العالن ﻋن اطالق النسخة الس بانية ،وبﺬكل تصبح املعلومات متوفرة ابللغات الثالث لﻨظام مدريد
و ّ
ويه الجنلزيية والفرنس ية والس بانية.
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خريطة احتاد مدريد

ﻋضو واحد يف التفاق فﻘط
 37ﻋضوا يف الربوتوكول فﻘط (مبا فهيا الاحتاد الورويب)
 54ﻋضوا يف التفاق والربوتوكول
 92ﻋضوا
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التصال بﻨا:
لالس تفسارات العامة :خدمة زابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+20 44 228 8686 :والربيد اللكﱰوين:
.intreg.mail@wipo.int
مواﻋيد تلﻘي املاكملات :من الساعة  9:11صباحا اىل الساعة  6:11مساء بتوقيت أورواب الوسطى (من الساعة  2:11صباحا
اىل الساعة  00:11صباحا بتوقيت رشق الول ت املتددة).
لالس تفسارات اخلاصة ابملس تخرجات :وحدة جسالت الزابئن ،الهاتف ،+20 44 228 8282 :الربيد اللكﱰوين:
.madrid.records@wipo.int
لالس تفسارات ا ددة :يرىج التصال بأحد أفرقة التصال التالية ،املﻨظمة حبسب مكتب املنشأ/حمل القامة.
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

أنتيغوا وبربودا
أرميﻨيا
بلغار
بونري وسانت أوس تاتيوس وسااب
سويرسا
كولومبيا
كواب
كوراساو
امجلهورية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد الورويب
اس بانيا
فرنسا
هﻨغار
همهورية كور الشعبية ادلميﻘراطية
ليختنش تاين
املغرب
موانكو
همهورية مودلوفا
مدغشﻘر
همهورية 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

ألبانيا
المنسا
أذربيجان
البوس ﻨة والهرسك
بنيلوكس
بيالروس
أملانيا
اس تونيا
جورجيا
غاان
كرواتيا
الهﻨد
ايران (همهورية – السالمية)
ايطاليا
قريغزيس تان
اكزاغس تان
ليبري
ليسوتو
ليتوانيا
لتفيا
اجلبل السود
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
السودان
سلوفيﻨيا
سلوفاكيا
سرياليون
سان ماريﻨو
سوازيلﻨد
طاجيكس تان
ترﻛامنس تان
أوكرانيا
أوزبكس 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

أسﱰاليا
البحرين
بواتن
بوتسواان
الصني
قربص
ادلامنرك
فنلﻨدا
اململكة املتددة
اليوانن
ايرلﻨدا
ارسائيل
ايسلﻨدا
الياابن
كينيا
همهورية كور
نيوزيلﻨدا
الرنوجي
ﻋامن
الفلبني
رواندا
السويد
س ﻨغافورة
تركيا
الول ت املتددة المريكية
فييت انم

تﻨبيه :ميكن نسخ هﺬا املنشور أو اعادة طبعه أو توزيعه أو حتويره لغراض غري جتارية .وينبغي وضع اشارة حق املؤلف
املﻨاس بة ﻛام ييل .Copyright © 2013 by WIPO :وللحصول عىل اذن خاص أآخر يتعلق ابلس تخدامات املس تثناة،
يرىج ارسال رسا ة عىل العﻨوان اللكﱰوين التايل.intreg.mail@wipo.int :

