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نظام مدريد
معدالت مدة املعاجلة متاحة الآن عىل االإنرتنت
معدالت مدة املعاجلة يف نظام مدريد التابع للويبو ،اليت تغطي طلبات الفحص الرئيس ية الس تة ،متاحة الآن يف املوقع
تيّس عليك هذه املعلومات رصد فرتات املعاجلة وتت ربع التحسينات املدخةل عىل معليات مدريد.
االإلكرتوين لنظام مدريد .وس ر
وميكنك ،لك ﺷهر ،النفاذ اإىل أحدث الرقام اخلاصة مبتوسط فرتة الانتظار فامي يتعلق ابملعامالت التالية املزمع معاجلهتا:


الطلبات ادلولية



التجديدات



التعيينات الالحقة



التعديالت



التصحيحات

وتُتاح املعدالت املتحركة الشهرية ملدة املعاجلة فامي خيص الﺷهر الس تة السابقة يف رسوم بيانية تسهل قراءهتا ،اإىل جانب
املعدالت التارخيية .كام تُتاح رسوم بيانية تغطي العوام الس تة املاضية فامي خيص لك معامةل ،لمتكينك من مقارنة معدالت مدة
املعاجلة الراهنة مبعدالت الس نوات السابقة.
وس ُتنرش رسوم بيانية جديدة لك ﺷهر يف قسم "الاستشارة" مضن الصفحة الرئيس ية ملوقع نظام مدريد

حتديث املوقع االإلكرتوين لنظام مدريد
مت حتديث املوقع االإلكرتوين لنظام مدريد مؤخرا يف اإطار مرشوع أطول يريم اإىل ضامن استيفاء املوقع ملتطلبات املس تخدمني
من حيث املعلومات واملعامالت .وركرزت املرحةل الوىل من املرشوع عىل تنقيح التصفح يف جمال املس توى العىل وتوجيه
الرسائل .وفامي ييل التغيريات الرئيس ية:


التصفح – مسارات أوحض للمعلومات واخلدمات االإلكرتونية متاحة الآن للمس تخدمني املنتظمني .وتوجد ،لفائدة
املس تخدمني العاديني ،أدوات وموارد مجمرعة وفق دورة حياة العالمة – البحث واالإيداع والرصد واالإدارة.



صفحات جديدة وصفحات مراجعة – يوجد ،لفائدة املس تخدمني ا متلني ،عدد من الصفحات اجلديدة يف أعىل
الصفحة الرئيس ية ،مبا يف ذكل الفوائد ،وطريقة سري النظام ،وأس ئةل يتكرر طرهحا ،وما يقوهل املس تخدمون .ومت،
لفائدة املس تخدمني اجلدد ،اإنشاء صفحات بشأن البحث قبل االإيداع وحتديث قسم اإيداع الطلب.



املوقع بلغات خمتلفة – الصفحات اجلديدة متاحة بلغات المم املتحدة الرمسية الست (العربية والصينية واالإنلكزيية
والفرنس ية والروس ية واالإس بانية).

ويش متل املوقع ا دث أيضا عىل العدد اخلاص من معامل نظام مدريد ،اذلي يعرض مكتب الوالايت املتحدة المريكية
للرباءات والعالمات التجارية يف دوره مككتب الطرف املتعاقد ر
املعني مبوجب بروتوكول مدريد .وهذا العدد اخلاص متاح
كذكل بلك لغات المم املتحدة الرمسية الست.
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والتحسينات املبيرنة أعاله ليست سوى املرحةل الولية من العمل اذلي نقوم به عىل املوقع االإلكرتوين .وس تكون املرحةل اليت
تلهيا مبارشة اإنشاء قاعدة بياانت جديدة الإجراءات العضاء .وس نطلعمك ابنتظام عىل التحسينات الخرى املُدخةل عىل املوقع
االإلكرتوين يف العداد القادمة من معامل نظام مدريد.

نبذة عن املوارد واخلدمات االإلكرتونية املتاحة عىل املوقع االإلكرتوين لنظام مدريد
البحث

االإيداع

نظام روماران ( :)Romarinالبحث عن املعلومات املفصةل بشأن
التسجيالت ادلولية
http://www.wipo.int/romarin

الاس امترات والاس امترات االإلكرتونية :النفاذ اإىل الاس امترات املطلوبة
لتسجيل العالمة عىل الصعيد ادلويل
http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

إاجراءات العضاء :تصفح املامرسات اليت تتبعها العضاء بصفهتا مكتب منشأ خدمة اإدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد :اس تخدام الوصاف اليت تقبلها
الويبو ،والتحقق من القبول دلى الطراف املتعاقدة املع رينة ،واحلصول عىل
وطرفا متعاقدا مع رينا
 http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.ترجامت ُمص ردقة
http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=ar
html
القاعدة العاملية لدوات التوس مي :اإجراء حبث يف العالمات التجارية من خالل ا ايك للطلب ادلويل:
نص أو صورة يف بياانت أدوات التوس مي من مصادر وطنية ودولية متعددةhttp://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator ،
مبا يف ذكل العالمات التجارية وتسميات املنشأ والشعارات الرمسية (أكرث من
حاس بة الرسوم:
 17 880 000جسل)
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
http://www.wipo.int/branddb/en/
واهجة ادلفع االإلكرتوين :نظام لدلفع االإلكرتوين بواسطة بطاقة ائامتن/حساب
جار دلى الويبو:
https://webaccess.wipo.int/epayment
الرصد

االإدارة

أداة التعقرب الآين للطلبات يف نظام مدريد :تعقرب وضع الطلبات ادلولية
وتقدم الالامتسات اجلارية معاجلهتا من قبل الويبو
http://www.wipo.int/mrs

أداة اإدارة ا فظات يف نظام مدريد :النفاذ اإىل الواثئق املتعلقة ابلتسجيالت
والاطالع عىل وضعها ،وحتميل الامتسات جديدة لتسجيلها ،وإاجراء ادلفع.
https://www3.wipo.int/login/index.jsp?lang=ar

أداة التنبيه االإلكرتوين يف نظام مدريد :لالﺷرتاك يف خدمة املراقبة لرصد
التغيريات املُدخةل عىل التسجيالت ادلولية (أداة للغري)
https://www3.wipo.int/login/en/mea/index.jsp

الاس امترات والاس امترات االإلكرتونية :خدمة التعيني الالحق االإلكرتونية
وخدمة التجديد االإلكرتونية:
https://www3.wipo.int/osd/?lang=en
https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
طلب الرتمجة :اإىل لغات نظام مدريد الرمسية
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http://www.wipo.int/madrid/en/services/translation_for
m.jsp
املس تخرجات من السجل ادلويل
http://www.wipo.int/madrid/en/extracts/
الاستشارة
نبذة عامة عن اخلدمات االإلكرتونية وادلروس
http://www.wipo.int/madrid/ar/services/

معامل مدريد :نرشة اإخبارية فصلية ملس تخديم نظام مدريد
http://www.wipo.int/madrid/ar/highlights/

النصوص القانونية :االتفاق/الربوتوكول والالحئة التنفيذية والتعلاميت االإدارية
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/

االإﺷعارات االإعالمية
http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

االإحصاءات
االإعالانت املقدمة بناء اتفاق/بروتوكول مدريد
http://www.wipo.int/madrid/en/statistics/index.jsp?type= http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/
2
declarations.html
حتقيق أقىص اس تفادة من نظام مدريد
دليل التسجيل ادلويل للعالمات
منشور اإلكرتوين
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms
/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm
ممارسات املكتب اخلاصة ابالس تعاضة
_forms.pdf http://www.wipo.int/madrid/en/members/replacement.h
tml
حتذير – الفواتري املضلرةل
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/warning.html
جمةل الويبو للعالمات ادلولية
http://www.wipo.int/madrid/ar/madridgazette/

اخلدمات االإلكرتونية
خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام مدريد
طورت الويبو خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام مدريد لمتكني املس تخدمني من اإيداع الطلبات ادلولية اإلكرتونيا .واخلدمة
ر
قل
مله
متاحة للك املاكتب الوطنية أو ا إال ميية ا متة (ماكتب امللكية الفكرية) وقد دخلت طور التشغيل عرب مكتب أسرتاليا
للملكية الفكرية ومكتب بنيلوكس .وتض رم اخلدمة وحدتني منفصلتني :وحدة املودع ووحدة مكتب املنشأ .وميكن للمس تخدمني
اإيداع الطلبات ادلولية اإلكرتونيا ،من خالل وحدة املودع ،كام يفعلون عند اس تخدام الاس امترات  .MM2وتتسم طريقة
الاس تخدام ابلوضوح والتسلسل والسهوةل .ومت ركن وحدة مكتب املنشأ ماكتب امللكية الفكرية من اس تعراض الطلبات
ادلولية والتحقق مهنا والتصديق علهيا قبل اإرسالها اإىل الويبو.
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الفوائد ابلنس بة اإىل املودعني واملاكتب
متث رل هذه اخلدمة ابلنس بة اإىل املودعني امتدادا للخدمات االإلكرتونية الخرى املتاحة يف ماكتب امللكية الفكرية .ويه ،يف
الواقع ،ممكرل طبيعي خلدمة االإيداع االإلكرتوين ا لية املتاحة يف أحد ماكتب امللكية الفكرية (اإن ُوجدت) .فيكفي أن ينفذ
املودع اإىل املوقع االإلكرتوين ملكتب امللكية الفكرية اخلاص به ابس تخدام بياانت النفاذ اخلاصة ابملكتب ،وأن يس هتل طلبا
دوليا ويرسهل اإىل ذكل املكتب عند اس تكامهل .وميكن للمودع ،بدال من ذكل ،ملء جزء من الطلب وحفظه واس تكامهل الحقا.
ومن املزااي العظمية اليت ينتفع هبا املودع اذلي يس تعمل خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام مدريد انتقال املعلومات املُقدمة يف
طلبه الوطين ،تلقائيا ،اإىل الطلب ادلويل عند اس هتالل معلية االإيداع.
وأبلغت ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تعمل حاليا خدمة االإيداع االإلكرتوين يف نظام مدريد عن اخنفاض عدد خمالفات
االإيداع اليت ر
يتعني تسويهتا ،واخنفاض ملحوظ يف مدة املعاجلة املرتاوحة بني تسمل الطلب ادلويل وإارساهل اإىل الويبو.

دمع التاكمل
ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية املهمتة االتصال ابلويبو ملناقشة املتطلبات التقنية .وتقتيض ماكتب امللكية الفكرية اإجراء أدىن قدر
خمصص من الويبو دمع هجود التاكمل
من التاكمل التقين من خالل اإنشاء بضع خدمات ﺷ بكية معيارية .وسيتوىل فريق ر
والتنفيذ املذكورة طيةل العملية.

أطراف متعاقدة
اس تقصاء حول القضااي املتعلقة ابالعامتد
يف الاجامتع الخري اذلي عقده الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالماتُ ،طلب من
المانة اإجراء اس تقصاء عىل مس توى املس تخدمني بشأن مبدأ الاعامتد والقضااي ذات الصةل .واكن الاس تقصاء متاحا
لالستيفاء من  18مايو اإىل  7يونيو  ،2015ور رد عليه أكرث من  1 800مس تخدم .وس ُتعرض نتاجئ الاس تقصاء يف الاجامتع
القادم للفريق العامل ،اذلي س ُيعقد يف الفرتة من  2اإىل  6نومفرب  .2015وس ُيقدم املزيد من املعلومات عن حصائل
الاس تقصاء يف عدد قادم من معامل مدريد.

اإعالانت مبوجب املادة ()2(5ب) و(ج) من الربوتوكول
مكبوداي
قدمت مكبوداي اإعالان مبوجب املادة ( )2(5ب) و(ج) من بروتوكول مدريد ،لمتديد همةل الس نة ا دردة ل إالخطار برفض امحلاية
املؤقت اإىل  18ﺷهرا ،مع اإماكنية االإخطار برفض مؤقت انمج عن اعرتاض بعد انقضاء همةل  18ﺷهرا.
ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/6
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اإخطار مبوجب القاعدة (20اثنيا)(()6ب) من الالحئة التنفيذية املشرتكة
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية ومكبوداي
قدم لك من املنظمة الفريقية للملكية الفكرية ومكبوداي اإعالان مبوجب القاعدة (20اثنيا)(()6ب) من الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،أﺷارا مبوجبه أن تدوين ترخيص يف السجل ادلويل ليس هل أي أثر يف أرايض لك مهنام.
ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرتني االإعالميتني رمق  2015/7ورمق .2015/11

تغيريات يف مبالغ الرسوم الفردية
بدأ ،اعتبارا من  4يوليو  ،2015رساين عدة تغيريات يف مبالغ الرسوم الفردية اليت جيب دفعها لتعيني أطراف متعاقدة
حمدردة.
ومن غري املألوف احتواء معامل مدريد عىل هذا العدد الكبري من التغيريات يف مبالغ الرسوم الفردية .ومعظم تكل التغيريات
مردره التغريات الكبرية يف سعر الرصف الرمسي اذلي تطبقه المم املتحدة بني الفرنك السويّسي والعمالت الخرى اليت
حدردت هبا بعض الطراف املتعاقدة الرسوم الفردية .وعندما يرتفع سعر الرصف أو ينخفض بنس بة  %10عىل القل تقوم
الويبو ،طبقا ل إالجراء املنصوص عليه يف القاعدة (35د) من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،بتحديد مبلغ جديد للرمس الفردي
ابلفرنك السويّسي.
ويبدأ تطبيق تكل املبالغ اجلديدة بعد ﺷهر من اترخي نرشها يف جمةل الويبو للعالمات ادلولية.
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية
فامي خيص املنظمة الفريقية للملكية الفكرية ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– لثالث أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

)ابلفرنك السويّسي)
639
131
799
160

يف حال تسمل ادلفع خالل فرتة االإهمال:
– مبلغ اإضايف غري مرتبط بعدد الصناف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/26

6

املبالغ

208
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أسرتاليا
فامي خيص أسرتاليا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– للك صنف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف من السلع أو اخلدمات

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
320
228

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/20
بنيلوكس
فامي خيص بنيلوكس ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

167
17
238
17
273
48

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/16

7

)ابلفرنك السويّسي)

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

497
48
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بلغاراي
فامي خيص بلغاراي ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

)ابلفرنك السويّسي)
327
21

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية أو عالمة تصديق:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

595
54
161
32

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية أو عالمة تصديق:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

322
64

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/21
كولومبيا
فامي خيص كولومبيا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

التجديد

)ابلفرنك السويّسي)
314
157

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية أو عالمة تصديق:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

419
209
172
84

يف حال تسمل ادلفع خالل فرتة االإهمال:
– للك صنف من السلع أو اخلدمات

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/25

8

املبالغ

235
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ادلامنرك
فامي خيص ادلامنرك ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
330
84
330
84

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/13
اإس تونيا
فامي خيص اإس تونيا ،دخلت املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  11مايو :2015
العنارص
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

151
47
203
47
188

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– غري مرتبط بعدد الصناف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/9

9

)ابلفرنك السويّسي)

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– غري مرتبط بعدد الصناف

التجديد

املبالغ

235
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الاحتاد الورويب
فامي خيص الاحتاد الورويب ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

)ابلفرنك السويّسي)
912
157

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

1 669
315
1 258
419

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

2 831
839

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/23
فنلندا
فامي خيص فنلندا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

225
84
304
84
262
131

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/14

10

)ابلفرنك السويّسي)

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

341
131
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اليوانن
فامي خيص اليوانن ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف حىت الصنف العارش
الطلب أو التعيني الالحق*

)ابلفرنك السويّسي)
115
21

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف حىت الصنف العارش
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف حىت الصنف العارش

التجديد*

املبالغ

577
105
94
21

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف حىت الصنف العارش

472
105

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/19
* فامي خيص الطلبات ادلولية والتعيينات الالحقة وجتديد التسجيالت ادلولية ،ال يشرتط مكتب اليوانن تسديد أي مبلغ
اإضايف للك صنف بعد الصنف العارش.
الهند
فامي خيص الهند ،دخلت املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  6فرباير :2015
العنارص
– للك صنف من السلع أو اخلدمات
الطلب أو التعيني الالحق

62
156
78

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية أو عالمة تصديق:
– للك صنف من السلع أو اخلدمات

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/2

11

)ابلفرنك السويّسي)

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية أو عالمة تصديق:
– للك صنف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف من السلع أو اخلدمات

التجديد

املبالغ

156
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اإيرلندا
فامي خيص اإيرلندا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
257
73
262
131

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/18
إارسائيل
فامي خيص إارسائيل ،دخلت املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  29مارس :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
404
304
721
608

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/4
اإيطاليا
فامي خيص اإيطاليا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق

التجديد

– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

)ابلفرنك السويّسي)
95
32

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– غري مرتبط بعدد الصناف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

318
63
32

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– غري مرتبط بعدد الصناف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/17
12

املبالغ

191
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الرنوجي
فامي خيص الرنوجي ،دخلت املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  6يونيو :2015
العنارص
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

)ابلفرنك السويّسي)
278
78

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

278
78
314
121

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

314
121

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/12
مجهورية مودلوفا
فامي خيص مجهورية مودلوفا ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
الطلب أو التعيني الالحق

252
52
304
52
262
52

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/22

13

)ابلفرنك السويّسي)

اإذا اكنت العالمة عالمة جامعية:
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

التجديد

املبالغ

419
52
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السويد
فامي خيص السويد ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف
– لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
– للك صنف اإضايف

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
260
102
260
102

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/15
امجلهورية العربية السورية
فامي خيص امجلهورية العربية السورية ،س تدخل املبالغ التالية ر
حزي النفاذ يف  4يوليو :2015
العنارص
الطلب أو التعيني الالحق
التجديد

– للك صنف من السلع أو اخلدمات
– للك صنف من السلع أو اخلدمات

ملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة االإعالمية رمق .2015/24

14

املبالغ

)ابلفرنك السويّسي)
83
83
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إارﺷادات بشأن نظام مدريد
أس ئةل يتكرر طرهحا :الرتاخيص
أعلنت الطراف املتعاقدة التالية أن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ليس هل أي أثر يف أراضهيا:


قدمت أسرتاليا وأملانيا ونيوزيلندا اإعالان بناء عىل القاعدة (20اثنيا)(()6أ) من الالحئة التنفيذية املشرتكة يفيد بأن
قوانني لك مهنا ال تنص عىل تدوين تراخيص العالمات التجارية ،وابلتايل فاإن تدوين ترخيص يتعلق بتسجيل دويل
لعالمة ما يف السجل ادلويل ليس هل أي أثر يف أراضهيا؛



وقدمت املنظمة الفريقية للملكية الفكرية والصني ومكبوداي وجورجيا واليوانن والهند والياابن وقريغزيس تان
واملكس يك ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس وس نغافورة اإعالان بناء عىل
القاعدة (20اثنيا)(()6ب) .ويعين ذكل االإعالن أنه عىل الرمغ من أن قوانني تكل الطراف املتعاقدة تعرتف بتدوين
الرتاخيص يف السجل الوطين/ا إالقلميي لتكل الطراف املتعاقدة ،فاإن تدوين الرتاخيص يف السجل ادلويل ليس هل
أي أثر يف أراضهيا.

الاس امترات الرمسية
سؤال:

ما يه الاس امترة اليت ينبغي أن أس تخدهما لتدوين ترخيص؟

جواب:

جيب عليك اس تخدام الاس امترة .MM13

سؤال:

هل ميكنين اإرسال نسخة من اتفاق الرتخيص بدال من الاس امترة MM13؟

جواب:

ال ،جيب عليك اس تخدام الاس امترة .MM13

سؤال:

هل ميكنين تغيري مدة الرتخيص؟

جواب:

نعم ،جيب عليك اس تخدام الاس امترة .MM14

سؤال:

كيف ميكنين حذف الرتخيص من نظام روماران ()Romarin؟

جواب:

جيب عليك اس تخدام الاس امترة .MM15

املرخص هل
سؤال:

هل ميكن للمرخص هل تقدمي الاس امترة  MM13مبارشة اإىل الويبو؟

جواب:

نعم ،اإذا اكنت الاس امترة موقرعة من صاحب التسجيل (املر ِخص).

سؤال:

هل ميكن لرشكة برازيلية مرخص لها تدوين تسجيل دويل؟

جواب:

نعم ،ميكنك تدوين التسجيل ادلويل بصفتك مرخصا هل .وال يوجد رشط اس تحقاق لتكون مرخصا هل.

15
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سؤال:

هل ميكن للمرخص هل تدوين ترخيص من الباطن يف السجل دويل؟

جواب:

ال ،ال توجد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة أية أآلية.

سؤال:

دلي ترخيص اس تئثاري ،ولكن نظام روماران ( )Romarinيشري اإليه كرتخيص غري اس تئثاري .ملاذا؟
ر

جواب:

اإذا مل ترش الاس امترة اإىل أن الرتخيص اس تئثاري أو حرصي ،فاإنه يُعترب غري اس تئثاري.

معلومات مفيدة
مالطة وبروتوكول مدريد
احلق يف االإيداع وتغيري امللكية
كثريا ما يتلقى املكتب ادلويل أس ئةل تتعلق مبالطة ونظام مدريد وتس تفّس عن احلق يف اإيداع طلب دويل وتدوين تغيري يف
امللكية .وترد أدانه معلومات عن وضع مالطة وبروتوكول مدريد.
.1

مالطة بصفهتا دوةل عضوا يف الاحتاد الورويب
مالطة ليست طرفا متعاقدا مبوجب بروتوكول مدريد ،ولكهنا عضو يف الاحتاد الورويب ،اذلي يُعد منظمة طرفا يف
بروتوكول مدريد .وعليه فاإن أي تسجيل لعالمة جتارية يمت عىل مس توى امجلاعة الوروبية يكون ساراي يف مالطة .وال
ميكن احلصول عىل حامية يف مالطة من خالل نظام مدريد سوى بتعيني الاحتاد الورويب بناء عىل بروتوكول مدريد.

.2

احلق يف اإيداع طلب دويل (املادة  "2")1(2من الربوتوكول)
عندما يكون الطلب السايس قد أودع دلى مكتب الاحتاد الورويب (مكتب مواءمة السوق ادلاخلية) أو يكون
ذكل املكتب قد أجرى التسجيل السايس ،جيوز للشخص اذلي أودع ابمسه الطلب أو أجري ابمسه التسجيل أن
يطالب ابحلق يف اإيداع طلب دويل طاملا اس توىف أحد الرشوط التايل:

.3

16



اجلنس ية املالطية؛



أو االإقامة يف أرايض الاحتاد الورويب ،مع توفري عنوان يف مالطة؛



أو امتالك منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف أراض الاحتاد الورويب ،مع توفري عنوان يف مالطة.

وعندما تكون مالطة منشأ الطلبات ادلولية ،جيب عىل املودع أن:


يس تخدم الاس امترة MM2؛



ريبني الاحتاد الورويب يف البند 1؛



ر
يعمل عىل البند (3أ)" "2و ريبني مالطة عندما تكون اجلنس ية يه اليت ت رربر احلق؛



ر
يعمل عىل البند (3أ)" "3و ريبني مالطة عندما تكون االإقامة يه اليت ت رربر احلق؛



ر
يعمل عىل البند (3أ)" "4و ريبني مالطة عندما تكون املنشأة يه اليت ت رربر احلق؛
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ريبني عنوان يف مالطة يف البند (3ب)" "2عندما يكون قد نبني يف البند (2ب) عنواان خارج الاحتاد
الورويب ن
وعمل عىل البند (3أ)" "3أو ""4؛



يضمن أن تكون الطلبات ادلولية ُمصدقة و ُمقدمة من قبل مكتب مواءمة السوق ادلاخلية.

احلق يف اكتساب صفة املاكل اجلديد (املنقول اإليه) (املادة  9من الربوتوكول)

دون تغيري امللكية يف السجل ادلويل ،رشط أن يكون املاكل
عندما يطالب املاكل اجلديد حبق فامي خيص مالطة ،ميكن أن يُ ر
اجلديد:


مواطنا من مواطين مالطة؛



أو مقامي يف الاحتاد الورويب ،وهل عنوان يف مالطة؛



أو كياان قانونيا ميتكل منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية يف أراض الاحتاد الورويب ،وهل عنوان يف
مالطة.
ابلتايل يكون مكتب مواءمة السوق ادلاخلية هو مكتب الطرف املتعاقد اذلي ينمتي اإليه هذا املاكل
اجلديد.

ويف حال تغيري يف امللكية ومطالبة املاكل اجلديد حبق فامي خيص مالطة ،وجب عليه أن:


يس تخدم الاس امترة MM5؛



ريبني مالطة يف البند (4أ)" "2عندما تكون اجلنس ية يه اليت رتربر احلق؛



ريبني مالطة يف البند (4أ)" "3عندما تكون االإقامة يه اليت رتربر احلق؛



ريبني مالطة يف البند (4أ)" "4عندما تكون املنشأة يه اليت رتربر احلق؛



ريبني عنوان يف مالطة يف البند (4ب)" "2عندما يكون قد نبني يف البند (3ب) عنواان خارج الاحتاد
الورويب؛



املدون يف السجل
يضمن أن تكون الاس امترة  MM5موقنعة من املاكل (الناقل) أو ممث رهل عىل النحو ن
ادلويل ،اإذا ما قُدم الالامتس مبارشة اإىل املكتب ادلويل.

أحاكم ورشوط جديدة فامي خيص التبليغات االإلكرتونية
مودعو طلبات التسجيل ادلويل ومالكو التسجيالت ادلولية
هناك ،منذ مايو  ،2015أحاكم ورشوط جديدة تنطبق عىل مودعي طلبات التسجيل ادلويل وماليك التسجيالت ادلولية
اذلين اختاروا تلقي التبليغات من الويبو ابلوسائل االإلكرتونية.
انظر املذكرة االإعالمية رمق  2015/28لالطالع عىل الحاكم والرشوط اجلديدة ،اليت حت رل حم رل تكل املنشورة يف املذكرة
االإعالمية رمق .2011/36
17
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خريطة احتاد مدريد

عضو واحد يف االتفاق فقط
 40عضوا يف الربوتوكول فقط (مبا فهيا الاحتاد الورويب واملنظمة الفريقية للملكية
الفكرية)
 54عضوا يف االتفاق والربوتوكول
 95عضوا مبا يشمل  111بدلا

18

معامل نظام مدريد | يونيو  | 2015العدد 2015/2

االتصال بنا:
أفرقة العمليات يف نظام مدريد:
اإعادة توزيع مسؤولية معاجلة الالامتسات الواردة من الطراف املتعاقدة
أعيد توزيع مسؤولية معاجلة الالامتسات الواردة من الطراف املتعاقدة بني أفرقة العمليات يف نظام مدريد لضامن املزيد من
الكفاءة يف املعاجلة والتوازن يف عبء العمل داخل جسل مدريد.
ومنذ مايو  ،2001ظلرت ﺷعبة معليات جسل مدريد ُم رنظمة يف ﺷلك أفرقة تعكف عىل معاجلة الطلبات ادلولية والامتسات
التدوين وغري ذكل من التبليغات الواردة من أطراف متعاقدة حمدر دة ،وتوفري معلومات عن وضع تكل االإجراءات .وجيري،
بشلك دوري ،تقيمي املسؤوليات املس ندة لتكل الفرقة وإاعادة توزيع العمل بناء عىل ذكل.
وترد أدانه الفرقة اجلديدة املعنية بلك الطراف املتعاقدة البالغ عددها  95طرفا متعاقدا ،ويه متاحة أيضا عىل موقعنا
االإلكرتوين عىل املسار التايل :نقاط االتصال/الالامتسات قيد املعاجلة/أفرقة العمليات يف نظام مدريد .ولالتصال بأي من تكل
الفرقة ،يكفيك اختيار الطرف املتعاقد يف القامئة املنسدةل الكتشاف فريق العمليات امللكرف به وتفاصيل االتصال اخلاصة به.
وللك فريق معاجلة خطه الهاتفي اخلاص وعنوانه االإلكرتوين اخلاص.

مواعيد تلقي املاكملات :من الساعة  9:00صباحا اإىل الساعة  6:00مساء بتوقيت وسط أورواب (من الساعة  3:00صباحا
اإىل الساعة  11:00صباحا بتوقيت رشق الوالايت املتحدة).
لالس تفسارات العامة :خدمة الزابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+41 22 338 8686 :الربيد االإلكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
لالس تفسارات اخلاصة ابملس تخرجات :وحدة جسالت الزابئن يف نظام مدريد ،الهاتف،+41 22 338 8484 :
الربيد االإلكرتوين.madrid.records@wipo.int :
لالس تفسارات ا رددة :يرىج االتصال بأحد أفرقة املعاجلة التالية ،املبيرنة حبسب مكتب املنشأ/حمل االإقامة.
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الفريق :1
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 1 :
AG
AM
BQ
BX
CH
CO
CU
CW
CZ
DZ
EG
EM
ES
FR
KP
LI
MA
MC
MD
MG
MK
MN
MX
MZ
OA
RO
SG
ST
SX
SY
TN
VN

أنتيغوا وبربودا
أرمينيا
بونري وسانت أوس تاتيوس وسااب
بنيلوكس
سويّسا
كولومبيا
كواب
كوراساو
امجلهورية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد الورويب
اإس بانيا
فرنسا
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية
ليختنش تاين
املغرب
موانكو
مجهورية مودلوفا
مدغشقر
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
منغوليا
املكس يك
موزامبيق
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية
رومانيا
س نغافورة
سان تويم وبرينسييب
سان مارتني
امجلهورية العربية السورية
تونس
فييت انم

الفريق :2
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 2 :
AL
AT
AZ
BA
BG
BY
DE
EE
GE
GH
HR
IN
IR
IT
JP
KG
KH
KZ
LR
LS
LT
LV
ME
NA
PH
PL
RS
RU
SD
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
TR
UA
UZ
ZM

ألبانيا
المنسا
أذربيجان
البوس نة والهرسك
بلغاراي
بيالروس
أملانيا
اإس تونيا
جورجيا
غاان
كرواتيا
الهند
اإيران (مجهورية – االإسالمية)
اإيطاليا
الياابن
قريغزيس تان
مكبوداي
اكزاخس تان
ليبرياي
ليسوتو
ليتوانيا
التفيا
اجلبل السود
انميبيا
الفلبني
بولندا
رصبيا
الاحتاد الرويس
السودان
سلوفينيا
سلوفاكيا
سرياليون
سان مارينو
سوازيلند
طاجيكس تان
تركامنس تان
تركيا
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
HU
IE
IL
IS
KE
KR
NO
NZ
OM
PT
RW
SE
US
ZW

أسرتاليا
البحرين
بواتن
بوتسواان
الصني
قربص
ادلامنرك
فنلندا
اململكة املتحدة
اليوانن
هنغاراي
اإيرلندا
إارسائيل
اإيسلندا
كينيا
مجهورية كوراي
الرنوجي
نيوزيلندا
عامن
الربتغال
رواندا
السويد
الوالايت املتحدة المريكية
زمبابوي
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املؤلف املناس بة كام ييل .Copyright © 2015 by WIPO :وللحصول عىل اإذن خاص أآخر يتعلق
ابالس تخدامات املس تثناة ،يرىج االتصال بنا.intreg.mail@wipo.int :
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