
العدد العدد 21
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 7  رجب  رجب عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 26 أبريل سنة  أبريل سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة

مــرســوم رئــاسيّ رقم 13-420 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1435 اHـوافق 15 ديـســمــبــر ســنـة s2013 يــتــضـمّـن انـضــمــام اجلــمــهــوريـة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبيـة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات اHعتمد ~دريد في 27
يونيو سنة s1989 اHعدّل في 3 أكتوبر سنة 2006 وفي 12 نوفمبر سنة 2007........................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 25 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافـق 16 مـارس سـنـة s2015 يـتـضـمّن تـعـيـY مـفـتشـY لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.......................................................................................................

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية

قــــرار مـؤرّخ في 10  صـفــر عـام 1436 اHـوافق 3 ديــسـمــبـر ســنـة s2014 يـتــضــمّن اHـوافــقــة عـلى رخــصــة �ـارســة الـنــشــاط عـلى
.................................................Yسلّمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمHا Yمستوى السوق اجلزائرية للتأم

وزارة الصناعة وا@ناجموزارة الصناعة وا@ناجم

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 6 ربــيع األول عـام 1436 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة s2014 يــعـدل الــقـرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHؤرخ في 5 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 20 أبريـل سنة 2010 الذي يـحـدد تعـداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـهـا ومدة
الــعــقـد اخلــاص بـاألعــوان الـعــامــلـY في نــشــاطـات احلــفظ أو الـصــيــانـة أو اخلــدمـات بــعــنـوان الــديـوان الــوطـنـي لـلــقـيــاسـة
القانونية...................................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 14  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 4  أبـريـل سـنـة s2015 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عـام
1434  اHـوافـق 7  أبـريـل سـنـة 2013  واHـتـضـمّن تـعـيـY أعـضــاء مـجـلس اإلدارة Hـشـتـلـة اHـؤسـسـات اHـسـمـاة "مـحـضـنة

عنابة"......................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا@رأةواألسرة وقضايا ا@رأة

قــــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ فـي 18  صـفـر عــام 1436 اHـوافق 11  ديـسـمــبـر سـنـة s2014 يـتــضـمّن تـنـظــيم مـديـريــة الـنـشـاط
االجتماعي والتضامن للوالية في مكاتب.......................................................................................................
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اHادّة 3 (ثانيا) : األثر اإلقليمي.
اHادّة 3 (ثالثا) : طلب "تمديد احلدود اإلقليمية".

اHادّة 4 : آثار التسجيل الدولي.
اHـادّة 4 (ثــانــيـا) : االســتــعــاضــة عن تــسـجــيل وطــني أو

إقليمي بتسجيل دولي.
اHـادّة 5 : رفض آثــار الــتــســجــيل الــدولي وإبــطــالــهــا

بالنسبة إلى بعض األطراف اHتعاقدة.
اHــــادّة 5 (ثــــانـــيـــا) : اHــــســـتــــنــــدات اHـــثــــبــــتــــة لـــشــــرعــــيـــة

استعمال بعض عناصر العالمة.
اHادّة 5 (ثالـثا) : صـــور عن التـأشـــيرات اHـقـيــدة في
الــسـجل الـدولي - الــبـحث عن األسـبــقـيـة - مـســتـخـرجـات

السجل الدولي.
اHـادّة 6 : مـدة صالحـيــة الـتـسـجــيل الـدولي - الـطـابع

اHستقل وغير اHستقل للتسجيل الدولي.
اHادّة 7 : جتديد التسجيل الدولي.

اHادّة 8 : رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي.
اHــادّة 9 : قـــيـــد أي تـــغــيـــيـــر فـي مـــلـــكــيـــة الـــتـــســـجـــيل

الدولي.
اHـــــادّة 9 (ثـــــانـــــيـــــا) : قـــــيـــــد بـــــعض األمـــــور اHـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة

بالتسجيل الدولي.
اHادّة 9 (ثالثا) : رسوم القيد.

اHـادّة 9 (رابــعـا) : مـكــتـب مـشـتـــــرك بـــY عـــــدة دول
متعـاقـدة.

اHـادّة 9 (خـامـسـا) : حتـويل تــسـجـيل دولي إلى طـلـبـات
وطنية أو إقليمية.

اHـادّة 9 (سـادسا) : الـعالقـات بـY الـدول األطــراف في
هذا البروتوكول واتفاق مدريد (استوكهولم).

اHادّة 10 : اجلمعية.
اHادّة 11 : اHكتب الدولي.
اHادّة 12 : الشؤون اHالية.

اHادّة 13 : تعديل بعض مواد البروتوكول.
اHـــــــــادّة 14 : أطــــــــــراف الــــــــــبــــــــــروتــــــــــوكــــــــــول - دخــــــــــول

البروتوكول حيّز التّنفيذ.
اHادّة 15 : النقض.

اHادّة 16 : التوقيع - اللغات - مهمات أمY اإليداع.

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 13-420 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 12 صــــفـــــر عــــام صــــفـــــر عــــام
1435 اHــــوافق  اHــــوافق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة s2013 يــــتــــضـــمs يــــتــــضـــمّن

انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة اجلـــزائــــريـــة الــــد�ـــقــــراطـــيـــةانـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة اجلـــزائــــريـــة الــــد�ـــقــــراطـــيـــة
الـــشـــعـــبـــيـــة إلى بـــروتـــوكـــول اتـــفـــاق مـــدريـــد بـــشــأنالـــشـــعـــبـــيـــة إلى بـــروتـــوكـــول اتـــفـــاق مـــدريـــد بـــشــأن
الـتـسـجيـل الدولي لـلـعالمـات اHـعتـمـد ~ـدريد في الـتـسـجيـل الدولي لـلـعالمـات اHـعتـمـد ~ـدريد في 27
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة s1989 اHـعـدs اHـعـدّل في ل في 3 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة 2006

وفي وفي 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهHال سيّما ا sوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطالع على بـروتوكول اتـفاق مدريـد بشأن
التسجيـل الدولي للعالمات اHعتمد ~دريد في 27 يونيو
ســنــة s1989 اHــعــدّل فـي 3 أكـــتــوبــــر  ســنـــة 2006 وفـي 12

s2007 نوفمبر سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تــــــنـــــضـم اجلـــــمــــــهـــــوريّــــــة اجلـــــزائــــــريّـــــة
الــدّ�ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة إلى بــروتــوكــول اتــفــاق مــدريــد
بشـأن التسـجيل الدولي لـلعالمات اHـعتمـد ~دريد في 27
يــونـــيــو ســـنــة s1989 اHـــعــدّل فـي 3 أكــتـــوبــــر  ســـنـــة 2006

وفـي 12 نوفمبر سنة 2007.
اHاداHادّة ة 2 : ينشر هـذا اHرسوم وكذا نص البروتوكول
في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1435 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوليبروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي
للعالمات اHعتمد في مدريد في للعالمات اHعتمد في مدريد في 27 يونيو سنة  يونيو سنة 1989

واHعدواHعدّل في ل في 3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2006
وفي وفي 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2007

قائمة ~واد البروتوكولقائمة ~واد البروتوكول

اHادّة األولى : العضوية في احتاد مدريد.
اHــــــادّة 2 : احلـــــــصـــــــــول عـــــــلـى احلـــــــمــــــــايـــــــــــة ~ــــــــوجب

التسجـيل الدولي.
اHادّة 3 : الطلب الدولي.
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(2) يجب إيداع طلب الـتسجيل الدولي (اHشار إليه

فـيـمـا بـعـد بـعـبـارة "الـطـلب الـدولي") لـدى اHـكـتب الـدولي
بــــوســـاطـــة اHـــكـــتب الـــذي أودع لـــديـه الـــطـــلب األســـاسي أو
اHــكــتـب الــذي أجــرى الــتــســجــيـل األســاسي (واHــشــار إلــيه

فيما بعد بعبارة "مكتب اHنشأ")s حسب احلال.

(3) يــعــني "اHــكــتب" أو "مــكــتـب طـرف مــتــعــاقــد" في

هــذا الــبــروتـــوكــول اHــكـــتب اHــكــلّف بـــتــســجـــيل الــعالمــات
نــيــابــة عن طــرف مــتــعــاقــد. ويــعـنـي مــصـطــلـح "الـعـالمـات"

العالمات التجارية وعالمات اخلدمة على حد سواء.

(4) ألغــــراض هـــذا الــــبــــروتــــوكــــولs إذا كــــان الــــطـــرف

اHــتـــعــاقـــد دولــةs فــإن عـــبــارة "أراضـي الــطـــرف اHــتـــعــاقــد"
يـقصـد بهـا أراضي تلـك الدولـة. وإذا كان الـطرف اHـتعـاقد
مــنــظـــمــة دولــيــة حـــكــومــيــةs فــإن عـــبــارة "أراضي الــطــرف
اHـتـعـاقـد" يقـصـد بـهـا األراضي الـتي تـطبق فـيـهـا اHـعـاهدة

اHنشئة لتلك اHنظمة الدولية احلكومية.

اHاداHادّة ة 3
الطلب الدوليالطلب الدولي

(1) يـــــقـــــدم كـل طـــــلب دولـي يـــــحـــــرر ~ـــــقـــــتـــــضى هـــــذا

الـــبـــروتـــوكـــول عـــلى االســـتـــمـــارة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
الـالئـحــة الــتــنــفــيــذيـة. وعــلى مــكــتب اHــنــشــأ أن يــشــهـد أن
الـبــيـانـات الــواردة في الـطــلب الـدولي تــطـابق الـبــيـانـات
الــــــواردة وقت الــــــشـــــــهــــــادة في الــــــطـــــــلب األســــــاسـي أو في
الــتــســجــيل األســاسي حــسب احلــال. وفــضال عن ذلكs عــلى

مكتب اHنشأ أن يبY ما يأتي ذكره :

"1" تـــــــاريــخ الــــــطـــــلـب ورقـــــمـــه إذا تـــــعـــــلــق األمـــــــر
sبطـلب أسـاسي

"2" تــــاريخ الـــتــــســـجــــيل ورقــــمهs والــــتـــاريـخ والـــرقم
اخلــاص بــالــطـلـب الـذي تــرتب عــلــيه الــتــســجـيـلs إذا تـعــلق

األمر بتسجيل أساسي.

وعـــــلى مــــكـــــتـب اHـــنــــشــــأ أن يــــبـــــY أيــــضـــــا تــــــاريـخ
الطـلب الـدولي.

(2) عـــلى مــودع الـــطـــلب أن يــبـــY الـــســلع واخلـــدمــات

الــــتي تـــطــــلب حــــمـــايــــة الـــعـالمـــة عــــنـــهــــاs وكـــذلـك إن أمـــكن
الـصـنف أو األصـنـاف اHـقــابـلـة تـبـعـا لـلـتـصـنـيف اHـوضـوع
~ــوجـب اتــفــاق نـــيس بــشــأن الـــتــصــنـــيف الــدولي لـــلــســلع
واخلــــدمـــات ألغــــراض تـــســـجــــيل الــــعالمـــات. وإذا لم يـــقـــدّم
مــودع الـطــلب ذلـك الـبــيـــانs تـعــY عـلى اHــكـتب الـــدولي
أن يــــصـــنف الـــســـلـع واخلـــدمـــات في األصــــنـــاف اHـــنـــاســـبـــة
لـلتـصنـيف اHذكـور. ويخـضع بيـان األصنـاف الذي يـقدمه

اHاداHادّة األولىة األولى
العضوية في احتاد مدريدالعضوية في احتاد مدريد

الــــدول األطـــراف فـي هـــذا الــــبـــروتــــوكـــول (واHــــشــــار
إلـيـهــا فـيـمـا بـعـد بـعـبـارة "الـدول اHـتـعـاقـدة")s وإن لم تـكن
أطـــرافــــا في اتــــفــــاق مـــدريــــد بــــشـــأن الــــتــــســـجــــيل الــــدولي
لـلـعالمـات اHــنـقح في اسـتـوكــهـولم في سـنـة 1967 واHـعـدّل
في سـنـة 1979 (واHــشــار إلـيه فــيــمــا بـعــد بــعـبــارة "اتــفـاق
مدريد (استوكـهولم)")s واHنظمات اHـشار إليها في اHادّة
14 (1) (ب) واألطــــراف في هــــذا الــــبـــروتــــوكــــول (واHــــشـــار

إليها فيما بعد بعبارة "اHنظمات اHتعاقدة")s هي أعضاء
في االحتــاد ذاته الـذي تــنـتــمي إلـيـه الـبـلــدان األطـراف في
اتــفــاق مـــدريــد (اســتـــوكــهــولـم). وتــعــنـي عــبــارة "األطــراف
اHــــتــــعـــــاقــــدة" في هــــذا الــــبــــروتــــوكــــول الــــدول اHــــتــــعــــاقــــدة

واHنظمات اHتعاقدة على حد سواء.

اHاداHادّة ة 2
احلصول على احلماية ~وجب التسجيل الدولياحلصول على احلماية ~وجب التسجيل الدولي

(1) إذا أودع طــلب تـسـجـيل عالمــة لـدى مـكـتب طـرف

مـــتـــعـــاقـــدs أو إذا ســـجـــلت عالمـــة في ســـجل مـــكـــتـب طــرف
مــتـــعــاقــدs جــاز لــلـــشــخص الــذي أودع بــاســمـه ذلك الــطــلب
(اHشار إليه فيـما بعد بعـبارة "الطلب األساسي") أو جاز
لـصــاحب ذلك الـتــسـجـيل (اHــشـار إلـيه فــيـمـا بـعــد بـعـبـارة
"الـــتـــســـجـــيل األســـاسي") أن يـــضـــمـن حـــمـــايـــة عالمـــته في
أراضي األطــــراف اHـــتـــعــــاقـــدة شــــرط مـــراعـــاة أحــــكـــام هـــذا
البـروتوكولs وذلك بـاحلصول عـلى تسـجيل لتـلك العالمة
في ســجل اHــكــتب الــدولي لــلــمـنــظــمــة الــعـاHــيــة لــلـمــلــكــيـة
الــفــكـــريــة (واHــشــار إلى كـل مــنــهــا عــلى الـــتــوالي بــعــبــارة
"الــــتــــســـــجــــيل الـــــدولي"s و"الــــســــجـل الــــدولـي"s و"اHــــكــــتب

الدولي"s و"اHنظمة")s شرط مراعاة مـا يأتي :

"1" إذا أودع الــــطـــــلـب األســــاسـي لـــــدى مــــكـــــتـب دولــــة
sــكـتب الــتـســجــيل األسـاسيHمــتـعــاقـدة أو إذا أجــرى ذلك ا
تـعـY أن يـكون الـشـخص الـذي أودع ذلك الـطـلب أو أجرى
ذلك الـتسجيل بـاسمه أحد مواطـني تلك الدولة اHـتعاقدة
أو اHـقـيـمـY فـيـهـا أو له فـيـهـا مـنـشـأة صـنـاعـيـة أو جتـارية

حقيقية وفعلية.

"2" إذا أودع الــطــلب األســاسي لــدى مــكــتب مــنــظــمـة
sــكـتب الــتـســجــيل األسـاسيHمــتـعــاقـدة أو إذا أجــرى ذلك ا
تـعـY أن يـكون الـشـخص الـذي أودع ذلك الـطـلب أو أجرى
ذلك الـتـسـجـيل بـاسـمه أحـد مـواطـني دولـة عضـو في تـلك
اHـنــظـمـة اHـتــعـاقـدة أو اHـقـيــمـY في أراضـيـهــا أو له فـيـهـا

منشأة صناعية أو جتارية حقيقية وفعلية.
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اHادة اHادة 3 (ثالثا)(ثالثا)
طلب "تمديد احلدود اإلقليمية"طلب "تمديد احلدود اإلقليمية"

(1) يــجب أن يــذكــر عــلى وجه اخلــصــوص في الــطـلب

الــدولي كل طــلب يــتــعــلق بــتــمـديــد احلــمــايــة الــنــاجـمــة عن
التسجيل الدولي إلى أراضي أي طرف متعاقد.

(2) يــــجــــــوز أيـــــضـــــا تــــقــــــد� طـــــلب تـــــمـــــديـــــد احلـــــدود

اإلقـــلـــيـــمــيـــة إثـــر الــتـــســـجـــيل الـــدولي. ويـــجب تـــقــد� ذلك
الـــطــلب عــلى االســتــمــارة اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في الالئــحــة
sكتب الدولي ذلك الطلب على الفورHالتنفيـذية. ويقيد ا
ويبـلغ ذلك القيد دون تـأخير لـلمكـتب اHعني أو لـلمكاتب
اHـعنيـة. وينـشر ذلك الـقيـد في النشـرة الدوريـة للـمكتب
الدولي. ويـصـبح تـمـديـد احلدود اإلقـلـيـمـية نـافـذا اعـتـبارا
مـن تـــاريخ قـــيــــده في الـــســجــل الــــدولي حــتى انـــقــضــــاء

مدة التسجيل الدولي الذي يتعلق به.

اHاداHادّة ة 4
آثار التسجيل الدوليآثار التسجيل الدولي

(1) (أ) اعـتـبـارا من تـاريخ الـتـسـجـيل أو الـقـيـد الذي

يــجـرى وفــقـا ألحـكــام اHـادّتـY 3 و3 (ثــالـثــا)s تـكــون حـمــايـة
الــــعالمــــة فـي أراضي كـل طـــرف مـن األطــــراف اHــــتــــعــــاقـــدة
اHــعـنــيـة هـي ذاتـهــا كـمــا لـو كــانت تـلـك الـعالمــة قـد أودعت
مــبـاشـرة لـدى مــكـتب ذلك الـطــرف اHـتـعـاقــد. وإذا لم يـبـلّغ
أي رفض لــلـمــكـتـب الـدولي وفــقــا لـلــمـادّة 5 (1) و(2) أو إذا
سـحـب الحـقــا أي رفض مـبــلّغ وفـقــا لـلــمـادّة اHــذكـورةs فـإن
حمـايـة العالمـة في أراضي الـطرف اHـتـعاقـد اHـعني تـكون
اعــتــبــارا من ذلـك الــتــاريخ هـي ذاتــهــا كــمــا لـــو كــانت تــلك

العالمة قد سجلت في مكتب ذلك الطرف اHتعاقد.

(ب) ال يـــــلـــــزم بـــــيــــــان أصـــــنـــــاف الـــــســـــلـع واخلـــــدمـــــات
اHـنــصـوص عــلـيه في اHـادّة 3 األطـراف اHــتـعــاقـدة بـتــقـديـر

نطاق حماية العالمة.

(2) يـــــتــــــمـــــتـع كل تــــــســــــجـــــيـل دولي بــــــحق األولــــــويـــــة

اHــــنـــــصـــــوص عــــلـــــيه في اHــــادّة 4 من اتــــفـــــاقــــــيــــة بــــاريس
حلــمــايــــة اHــلــكـــيــة الــصــنــاعــــيــةs دون أن يــســتــلــــزم األمــر
اتــخـــاذ اإلجـــراءات اHــنــصــــوص عـلــيــهــــا في الــفــقــــرة (د)

مـن اHادّة اHذكـورة.

اHادة اHادة 4 (ثانيا)(ثانيا)
االستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمياالستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي

بتسجيل دوليبتسجيل دولي

(1) إذا كــــانت الــــعـالمــــة مــــوضع تــــســــجــــيل وطــــني أو

إقـــلـــيـــمي لـــدى مــكـــتب طـــرف مـــتــعـــاقـــد هي أيـــضـــا مــوضع

مــودع الـطــلب Hــراقــبــــة اHـكــــتب الــــدولي الــــذي يــبــاشــر
تــلك اHـــراقــبــة بـــاالشــتــراك مع مـــكــتب اHــنـــشــأ. وفي حــال
اخلالف بـــY مــكـــــتب اHـــنــشـــأ واHــكـــــتب الــــدولـيs يـــرجـح

رأي اHكتب األخـير.

(3) إذا طــالـب مـودع الــطــلب بــالــلــون كــعــنــصــر �ــيـز

لعالمتهs تعY عليه أن يباشر مـا يأتي :

"1" أن يـــعــلـن ذلك ويــقـــدم طـــلــبه الـــدولي مـــصــحـــوبــا
بــــإشــــعــــــار يــــحــــدد فـــــيـه الــــلــــــون أو مـــزيـج األلــــوان الـــذي

sيطـالب بـه

"2" وأن يــرفـق بــطــلــبه الــدولـي نــســخــا بــاأللــوان عن
الــعالمــة اHـــذكــورةs عــلى أن تـــصــحب بــإخـــطــارات اHــكــتب

الدولي. ويحدد عدد تلك النسخ في الالئحة التنفيذية.

(4) يـــســـجل اHـــكـــتب الـــدولي عـــلى الـــفـــور الــعـالمــات

اHـــودعـــة وفــقـــا لــلـــمــادّة 2. ويـــذكــر فـي الــتـــســجـــيل الــدولي
sــنــشـأ الــطــلب الـدوليHالـتــاريخ الــذي تـســلم فــيه مــكـتب ا
شـرط أن يــكـون اHـكـتب الــدولي قـد تـسـلـم الـطـلب الـدولي
خالل شهرين اعـتبارا من ذلك التـاريخ. وإذا لم يتم تسلم
الـــطـــلب الـــدولي خـالل تــلـك اHـــهــلـــــةs تـــعـــY أن يــذكـــــر في
التسجيل الـدولي التاريخ الذي تسلم فيه اHكتب الدولي
ذلـك الــــطـــــلب الـــــدولي. وعــــلـى اHــــكـــــتب الـــــدولي أن يـــــبــــلغ
التـسـجيـل الدولي لـلـمكـاتب اHـعـنيـة دون تـأخـير. وتـنـشر
الـعـالمـات اHـسـجـلــة في الـسـجل الــدولي في نـشـرة دوريـة
يــــصـــدرهــــا اHـــكــــتب الــــدولي بــــاالســـتــــنـــاد إلى الــــبـــيــــانـــات

اHتضمنة في الطلب الدولي.

(5) بغـية اإلشـهار عن العـالمات اHسـجلـة في السجل

الــدوليs يـــتــســلم كل مــكــتب مـن اHــكــتب الــدولي عــددا من
الـنــسخ اجملـانــيـة عن الــنـشــرة الـســابق ذكـرهــا وعـددا آخـرا
من الـــنـــسـخ بـــســـعـــر مـــخـــفض بـــنـــاء عــــلى الـــشـــروط الـــتي
حتددهـا اجلمـعيـة اHشـار إليـها في اHادّة 10 (واHشـار إليـها
فــيـمــا بــعـد ~ــصــطـلح "اجلــمــعــيـة"). ويــعــتـبــر ذلك اإلشــهـار
كافـيـا ألغراض كل األطـراف اHـتعـاقـدةs وال يجـوز مـطالـبة

صاحب التسجيل الدولي بأي إشهار آخر.

اHادة اHادة 3 (ثانيا)(ثانيا)
األثر اإلقليمياألثر اإلقليمي

ال تـمــتـد احلــمــايــة الــنـاجــمــة عن الــتــسـجـــيل الـدولي
إلى أراضي أي طرف متعـاقد إال بناء عـلى طلب الشخص
الـــــذي يـــــودع الـــــطـــــلـب الـــــدولـي أو الـــــشـــــخـص الـــــذي �ـــــلك
الـتـسـجـيل الـدولي. ومع ذلـكs ال يـجوز تـقـد� ذلك الـطـلب

بالنسبة إلى طرف متعاقد يكون مكتبه مكتب اHنشأ.
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* البيان التفسير الذي اعتمدته جمعية احتاد مدريد :
تـفـهم اHـادّة 5 (2) (هـ) من الـبـروتـوكـول عـلى أنـهـا تـسـمح لـلـجـمـعـيـة
بـأن تـواصل مـراقـبة عـمل الـنـظـام اHـنـشأ ~ـوجب الـفـقـرات الـفـرعـية من
(أ) إلى (د)s عـلى أن يـكون من اHـفـهـوم أيضـا أن أي تـعديـل لتـلك األحـكام

يقتضي قرارا إجماعيا تتخذه اجلمعية.

Hـــكــتب الـــطــرف اHـــتــعــاقـــد اHــذكـــور أن يــبــلـغ ذلك الــرفض
لـلـمـكـتب الـدولي بـعـد انـقـضـاء مـهـلـة الـثـمـانـيـة عـشـر (18)
شـهرا. كما يـجوز له أن يبلغ رفض احلـماية بالـنسبة إلى
sأي تسجيل دولي بعد انـقضاء مهلة الثـمانية عشر شهرا

: Yاآلتي Yشرط استيفاء الشرط

"1" إذا سبق له أن أبلغ اHـكتب الدولي قـبل انقضاء
مــهــلــة الـثــمــانــيــة عــشــر شـهــرا أنه يــجــوز االعــتــراض بــعـد

sانقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا

"2" وإذا كــان اإلخــطـــار بــالــرفـض الــذي يــســـتــنــد إلى
االعـتــراض قـد أجــري خالل مــهـلــة شـهــر من انــقـضــاء مـهــلـة
االعتـراضs على أال يـتجـاوز ذلك في أي حال سـبعـة أشهر

اعتبارا من تاريخ بدء مهلة االعتراض.
(د) يـــــجـــــوز تـــــضـــــمـــــY كل إعـالن يـــــقـــــدم بـــــنـــــاء عـــــلى
الـــفــقـــرتــY الـــفــرعــيـــتــY (ب) أو (ج) فـي الــوثــائـق اHــشــار
إليها في اHادّة s(2) 14 ويكون تاريخ نفاذ اإلعالن هو ذاته
تاريخ دخول هذا البروتـوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى
الدولة أو اHنظـمة الدولية احلكومية التي قدمت اإلعالن.
ويـجوز أيضـا تقد� ذلك اإلعالن في فـترة الحقـةs ويصبح
اإلعالن في هــذه احلـالـة نــافـذا بـعــد ثالثـة أشــهـر من تـاريخ
تسـلمه من قـبل اHديـر العـامّ للـمنـظمـة (اHشـار إليه فـيما
بــعــد بـعــبـارة "اHــديــر الـعــامّ")s أو في أي تــاريخ الحق آخـر
يــحــدد في اإلعالنs بــالــنــســبــة إلى الــتــســجــيالت الــدولــيـة
الـــتـي يـــكــون تـــاريـــخـــهـــا الـــتـــاريخ ذاته الـــذي يـــصـــبح فـــيه

اإلعالن نافذا أو في فترة الحقة لذلك التاريخ.
(هـ) بــعــد انــقــضـــاء عــشــر ســنــوات من تــاريـخ دخـول
هـذا الـبـروتــوكـول حـيّـز الـتّـنــفـيـذs تـفـحص اجلــمـعـيـة سـيـر
عمل النـظام اHـوضوع بـناء على الـفقـرات الفـرعية من (أ)
إلى (د)s ومن ثمs يـجـوز تـعـديل أحـكـام الـفـقـرات الـفـرعـيـة

اHذكورة ~وجب قرار إجماعي تتخذه اجلمعية. *

(3) يـــرسل اHـــكـــتب الــدولـي إلى صـــاحب الــتـــســـجــيل

الــدولـي إحــدى نـــسخ اإلخـــطـــار بــالـــرفض دون أي تـــأخـــيــر.
وتـكـون لـصـاحـب الـتـسـجـيل الـدولـي وسـائل الـطـعن ذاتـهـا
كـمــا لـو كـان قــد أودع الـعالمــة مـبـاشــرة لـدى اHــكـتب الـذي
أبلغ رفـضه. وإذا تسـلم اHكـتب الدولي أي معـلومـات بناء
عـــــلى الـــــفــــقــــرة (2) (ج) "s"1 تــــعـــY عــــلــــيه أن يـــــرسـل تــــلك
اHعلومات إلى صاحب التسجيل الدولي دون أي تأخير.

تـسـجــيل دوليs وكـان الـتـسـجـيـالن مـقـيـدين بـاسم شـخص
واحــد بــالــذاتs فــإن الــتــســجــيـل الــدولي يــعــتــبــر كــأنه حل
مـــحـل الـــتـــســـجـــيـل الـــوطـــني أو اإلقــــلـــيـــميs دون اإلضـــرار

باحلقوق اHكتسبة نتيجة للتسجيل األخيرs شرط.
"1" أن تـــمـــتـــد احلــمـــايـــة الـــنـــاجـــمـــــة عن الـــتـــســجــــيل
الــدولي إلى الــطــرف اHـتــعــاقـد اHــذكــور بـنــاء عــلى اHـادّة 3

(ثالثا) (1) أو (2).
"2" وأن تـــكـــون كل الـــســـلع واخلـــدمـــات اHــذكـــورة في
الـــتــــســـجـــيـل الـــوطـــنـي أو اإلقـــلـــيــــمي مـــذكــــورة أيـــضـــا في
التسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف اHتعاقد اHذكور.
"3" وأن يــصـــبح الــتــمــديــد اHــذكــور أعاله نــافــذا بــعــد

تاريخ التسجيل الوطني أو اإلقليمي.
(2)  اHـكــتب اHــشـار إلــيه في الــفــقـرة (1) مـلــزم بــنـاء

على الطلب بأن يأخذ علما في سجله بالتسجيل الدولي.

اHاداHادّة ة 5
رفض آثار التسجيل الدولي وإبطالهارفض آثار التسجيل الدولي وإبطالها
بالنسبة إلى بعض األطراف اHتعاقدةبالنسبة إلى بعض األطراف اHتعاقدة

(1) يـحق Hكـتب الـطرف اHـتعـاقد الـذي أبـلغه اHـكتب

الدولـي تمـديـد احلـمـايـة الـنـاجـمـة عن تـسجـيل دولـي لذلك
الــطـرف اHــتـعــاقـد بــنـاء عــلى اHـادّة 3 (ثــالـثـا) (1) أو (2) أن
يـــعـــلن فـي إخـــطــار بـــالـــرفـض أنه ال يـــجـــوز مـــنح احلـــمـــايــة
sـتـعـاقـدHلــلـعالمـة مــوضع ذلك الـتـمــديـد في ذلك الـطـــرف ا
إذا ما سـمح التـشريع اHطـبق بذلك. وال يـجوز أن يسـتند
ذلك الـــرفض إال إلـى األســـبــاب الـــتـي تــنـــطـــبـق بــنـــاء عـــلى
اتـفــاقــيـة بــاريس حلــمـايــة اHـلــكـيــة الــصـنــاعـيــة عــلى عالمـة
sكتب الذي يبلغ الرفض. ومع ذلكHمودعة مبـاشرة لدى ا
فـــــإنـه ال يــــجـــــوز رفـض احلـــــمــــايـــــة ولـــــو جـــــزئـــــيـــــا جملــــرد أن
التشريع اHطـبق ال يسمح بالتسـجيل إال لعدد محدود من

األصناف أو لعدد محدود من السلع أو اخلدمات.

(2) (أ) عـلـى كل مـكـتب يــرغب في �ـارسـة ذلك احلق

sمع بـيـان كل األسـبـاب sأن يـبـلغ رفـضه لـلـمـكــتب الـدولي
وذلك خالل اHـهــلـة اHـنــصـوص عـلــيـهـا فـي الـقـانــون اHـطـبق
عـــــلى ذلـك اHـــــكــــتـبs وعــــلـى أكـــــثــــر تـــــقـــــديـــــر ومع مـــــراعــــاة
الفقرتY الفرعيتY (ب) و(ج) قبل انقضاء سنة اعتبارا
مـن الـــتـــاريخ الـــذي أرسل فـــيـه اHـــكـــتب الـــدولي اإلخـــطـــار

بالتمديد اHشار إليه في الفقرة (1) إلى ذلك اHكتب.
(ب) بــالــرغم من الــفــقــرة الــفــرعــيــة (أ)s يـجــوز لــكــل
طــرف مـتـعــاقــد أن يـعــلن أن مـهـلــة الـسـنــة اHـشـــار إلـيـهـا
في الــفــقــــرة الــفــرعــــيــة (أ) بــالــنــســبـــة إلى الــتــسـجــيالت
الدولية التي جتـرى بناء على هذا البروتوكول يستعاض

عنها ~هلـة مدتها 18 شهـرا.
(ج) يـجـوز أيـضـا أن يـوضّح في ذلك اإلعالنs إن جنم
رفض احلـمـاية عن اعـتـراض على مـنح احلـمايـةs أنه يـجوز
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اHاداHادّة ة 6
مدة صالحية التسجيل الدولي -مدة صالحية التسجيل الدولي -

الطابع اHستقل وغير اHستقل للتسجيل الدوليالطابع اHستقل وغير اHستقل للتسجيل الدولي

(1) تـــســـجـــل الـــعالمــــــة لـــــدى اHـــكـــتـب الـــــدولي Hـــدة

عــشـــر ســنــواتs ويــجــوز جتــديــد الــتــســجـــيل بــالــشــــروط
احملــددة في اHادّة 7.

(2) عنـد انقضـاء مهلـة مدتهـا خمس سنـوات اعتبارا

مـن تــاريـخ الـــتــســـجـــيل الـــدولـيs يــصـــبـح ذلك الـــتـــســجـــيل
مـسـتـقال عن الـطـلب األسـاسي أو الـتـسـجيـل اHتـرتب عـلى
ذلك الـطــلب أو عن الـتــسـجــيل األسـاسي حــسب احلـالs مع

مراعاة األحكام تالية الذكر.

(3) ال يــــجــــوز الــــتــــمــــسك بــــاحلــــمــــايــــة الــــنــــاجــــمــــة عن

الـتـسـجيـل الدولـيs سـواء أكان مـحل نـقل أم الs إذا سـحب
الطلب األساسي أو التـسجيل اHترتب عليه أو التسجيل
األســاسيs حـــسب احلــالs أو انـــقــضـى أجــله أو كـــان مــوضع
تـخل أو قـرار نهـائي بـالرفض أو بـاإللـغاء أو بـالـشطب أو
باإلبـطال بالـنسبـة إلى مجمـوع السلع واخلـدمات الواردة
في الـــتــســـجــيل الـــدولي أو بـــعــضـــهــاs وذلك قـــبل انـــقــضــاء
خــمس ســنـــوات اعــتــبــارا من تـــاريخ الــتــســـجــيل الــدولي.

وينطبق ذلك أيضا إذا جنم عن

"1" أي اســـــتــــئـــــنـــــاف لـــــقــــرار بـــــرفـض آثــــار الـــــطـــــلب
sاألساسي

"2" أو أي دعــــوى بــهــــدف ســـحب الــطــلب األســــاسي
أو إلـغـــاء الــتـسـجــــيل اHـتــــرتب عـــلى الــطــلب األســـاسي

sأو التسجيل األساسي أو شطبه أو إبطاله

"3" أو اعتراض على الطلب األساسي.

بــعــد انــقــضــاء فــتــرة اخلـــمس ســنــواتs قــرار نــهــائي
بـرفض الـطـلب األســاسي أو الـتــسـجـــيل اHـتـــرتب عـلـــيه
أو التـسجـيل األسـاسيs حسب احلـالs أو إلـغائه أو شـطبه
أو إبـطـاله أو سـحـبهs شــرط بـدء االسـتـئـنـاف أو الـدعـــوى
أو االعتراض قبل انـقضاء الفترة اHذكورة. وينطبق ذلك
أيـضــا إذا ســحب الــطــلب األســاسي أو إذا كــان الــتــسـجــيل
اHـــتــرتب عــلى الـــطــلب األســاسي أو الــتـــســجــيل األســاسي
مـوضـع تـخلs بـعـد انـقـضــاء فـتـرة اخلـمس سـنـواتs شـرط
أن يــــكـــــون الــــطــــلب أو الــــتــــســـجــــــيـل اHـــذكــــــوران مــــوضع
اإلجــــراء اHــــشـــــار إلــــيه فـي الــــبــــنــــد "1" أو "2" أو "3" وقت
الـــــســـــحـب أو الـــــتـــــخـــــليs وشـــــرط بـــــدء ذلـك اإلجـــــراء قـــــبل

انقضـاء الفترة اHذكـورة.
(4) يــخــطــر مـكــتب اHــنــشــأ اHـكــتب الــدوليs كــمــا هـو

مـــنـــصـــوص عـــلــــيه في الـالئـــحـــة الـــتــــنـــفـــيـــذيـــةs بــــالـــوقـــائع
والـــقـــرارات ذات الـــصـــلـــة ~ـــنـــطـــوق الـــفـــقـــرة s(3) ويـــبـــلـغ

(4) يـــبــــلغ اHــــكــــتب الــــدولي أســــبـــاب رفـض الـــعـالمـــة

للمعنيY باألمر الذين يطلبون إليه ذلك.

(5) كل مـــكــتـب ال يــخـــطــر اHـــكــتب الـــدولي بـــالــرفض

Yوفـقـا لـلفـقـرت Yـؤقت أو النـهـائي لـتسـجـيل دولي مـعHا
(1) و(2) يــــفــــقــــد احلق اHــــنــــصــــوص عــــلــــيـه في الــــفــــقــــرة (1)

بالنسبة إلى ذلك التسجيل الدولي.

(6) ال يــجــوز لــلــســـلــطــات اخملــتــصــة لـــطــرف مــتــعــاقــد

النـطق بإبـطال اآلثار اHـترتبـة على أي تـسجيل دولي في
أراضي ذلك الـطـرف اHـتــعـاقـد دون الـسـمـاح لـصـاحب ذلك
الــــتـــــســــجـــــيل الـــــدولي بـــــالــــدفــــاع عـن حــــقـــــوقه فـي الــــوقت

اHناسب. ويخطر اHكتب الدولي باإلبطال.

اHادة اHادة 5 (ثانيا)(ثانيا)

اHستندات اHثبتة لشرعية استعمالاHستندات اHثبتة لشرعية استعمال
بعض عناصر العالمةبعض عناصر العالمة

اHـــســتـــنـــدات اHـــثـــبـــتـــة لــشـــرعـــيـــة اســـتـــعـــمــال بـــعض
الــعـنــاصــر الـتي تــتــضـمــنــهــا الـعالمــةs كــشـعــارات الــشـرف
وشـعارات النبالـة والصور الشـخصية والـرتب الشرفية
واأللــقــاب واألســـمــاء الــتــجــاريـــة وأســمــاء أشــخــاص خالف
مودع الـطـلب وغيـر ذلك من الـبيـانـات اHمـاثـلة والـتي قد
تـطلـبهـا مكـاتب األطراف اHـتعـاقدةs تـعفى من أي تـصديق

عليها خالف تصديق مكتب اHنشأ.

اHادة اHادة 5 (ثالثا)(ثالثا)

صور عن التأشيرات اHقيدة في السجل الدولي -صور عن التأشيرات اHقيدة في السجل الدولي -
البحث عن األسبقية - مستخرجات السجل الدوليالبحث عن األسبقية - مستخرجات السجل الدولي

(1) يــصــدر اHــكــتب الــدولي صــورة عن الــتــأشــيــرات

اHـقــيـدة في الــسـجل الــدولي بـخــصـوص أي عالمــة مـعــيـنـة
لـــكل مـن يـــطـــلب إلـــيه ذلكs مـــقـــابـل دفع الـــرسم احملـــدد في

الالئحة التنفيذية.

(2)  يــــجــــوز لـــــلــــمــــكــــتـب الــــدولي أيــــضـــــا أن يــــتــــكــــفل

بالبـحث عن األسبـقيـة بY الـعالمات مـوضع التـسجيالت
الدوليةs مقابل حتصيل أجر عن ذلك.

(3) تعـفى مسـتخـرجات الـسجل الـدولي التي تـطلب

بــــهـــدف تــــقــــد�ـــهــــا في أحـــــد األطـــــراف اHـــتــــعــــاقــــدة من أي
تصديق عليها.
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عــدد أصــنـاف الــسـلـع أو اخلـدمــات أو اعـتــرض عــلـيهs ودون
أن يـــؤدي ذلك إلى اHـــســاس بـــتــاريخ الـــتــســـجــيـل الــدولي.
وإذا لـم يــســـدد الــــرسم اإلضـــــافي أو إذا لم يــنـــقص مـــودع
الــطـلب من قـائــمـة الـســلع أو اخلـدمـات بـالــقـدر الـضـروري
عنـد انـقـضــاء اHـهـلـة اHـذكــورةs فـإن الـطـلب الـــدولي يـعـد

كما لو كان متخلى عنه.

(4) عـلى اHكتب الـدولي أن يوزع احلصـيلة الـسنوية

خملــــتــــلـف إيــــرادات الـــــتــــســـــجــــيـل الــــدولـيs عــــدا اإليــــرادات
الــنــاجــمــة عـن الــرســوم اHــشـــار إلــيـــهــا في الــفــقــرة (2) "2"
و"s"3 بـــالـــتــســـاوي بـــY األطـــراف اHـــتـــعــــاقـــدةs وذلك بـــعــد
خــــصم اHـــــصــــاريف والــــنــــفــــقــــات الـالزمــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ هــــذا

البروتوكـول.

(5) تــوزع اHــبــالـغ الــنــاجـــمــة عن الــرســـوم اإلضــافــيــة

اHــشــــار إلــيــهــا في الــفــقــــرة (2) "2" فـي نــهــايــة كــل ســنـــة
عــلى األطــراف اHــتـعــاقــدة اHـعــنــيـة بــنــســبـة عــدد الــعالمـات
الــــتـي طــــلــــبت حــــمــــايــــتــــهــــا في كـل مــــنــــهـــــا خـالل الــــســــنــــة
اHـنـتـهــيـةs عـلى أن يـضــرب ذلك الـعـدد في مـعامـــل حتدده
الالئــحـــة الــتــنـفــيــذيـة بــالــنــسـبــة إلى األطــراف اHـتــعــاقـدة

التي جتـري الفحص.
(6) تـوزع اHـبـالـغ الـنـاجـمــة عن الـرسـوم الــتـكـمــيـلـيـة

اHـــشــار إلــيــهـــا في الــفــقــرة (2) "3" طـــبــقــا لــلـــشــروط ذاتــهــا
اHنصوص عليها في الفقرة (5).

s(7) (أ) يـــــجـــــوز لـــــكـــل طــــــرف مـــــتـــــعـــــاقــــــد أن يـــــعـــــلن

بــالــنــســبــــة إلى كـــل تــســجــــيل دولي يــذكــــر فــــيـه بــنـــاء
عــلـى اHـادّة 3 (ثــالـثــا)s وكــذلك بــالــنـســبــة إلى كــل جتـــديــد
sأنــه يـــرغب فـي أن يــتــســلم sلــذلك الــتـــســجــــيل الـــــدولي
بـــــــدال مـن نــــــصـــــــيـب مـن اإليــــــراد الـــــــنـــــــاجم عـن الـــــــــرســــــوم
اإلضـــافــيـة والــتـكــمــيـلــيـةs رســمــا (يـشــــار إلـيـه فـيــمـا بــعـد
sبـــعــــبـــارة "الـــرسم الـــفـــــردي") يـــحـــدد مـــبـــلــــغــه في اإلعالن
ويـجـوز تـغـيــيـره في إعالنـات الحــقـة. وال يـجـــوز مـع ذلك
أن يـكـون الـرسم الــفـرديs بـعـد خـصم الــوفـورات الـنـاجـمـة
عن اإلجــراء الــدوليs أكــبــر من اHــبــلغ الــذي يــحـق Hــكـــتب
ذلك الــطــــرف اHــتــعــــاقــد أن يــتــســلــمــه من مــودع الــطــلب
مقـابل تسـجيل الـعالمة Hـدة عشـر سنـواتs أو من صاحب
تــســجـــيل الـــعالمــة مـــقــابـل جتــــديـــد ذلك الـــتــســجـــــيل Hــدة
عــــشـــــر ســـنــــوات في ســــجل ذلك اHــــكـــتـب. وإذا وجب دفـع

sذلك الـرسم الفـردي
"1" فإنه ال يسـتحق دفع أي رسم إضافي مـشار إليه
في الـــفـــقــرة (2) "2" إن ذكــرت بـــنــاء عـــلى اHــادّة 3 (ثـــالـــثــا)
األطـــــراف اHــــتـــعـــــاقــــدة الـــتي قــــدمت إعـالنـــا وفـــقـــــا لـــهـــذه

sالفقـرة الفرعـية فقط

اHــكــتب الــدولي ذلك لألطــراف اHــعــنـيــة ويــجــري كل نــشـر
مـطلوبs كـما هـو منـصوص علـيه في الالئحـة التـنفـيذية.
وعـند االقـتضـاءs يطـلب مـكتب اHـنشـأ إلى اHكـتب الدولي
شــطـب الــتـــســجـــيل الـــدولي في احلـــدود اHــمـــكـــنــةs ويـــلــبي

اHكتب الدولي ذلك الطلب بالتالي.

اHادة اHادة 7
جتديد التسجيل الدوليجتديد التسجيل الدولي

(1) يــــجــــــــوز جتــــــديـــــــد كـــل تـــــســـــجـــــــيـل دولي Hــــدة

عــــشــــــر ســـــنـــــوات اعــــتـــــبـــــارا من تـــــاريخ انــــقـــــضـــــاء اHــــدة
الــســابـــقــةs وذلك ~ــجــرد دفع الـــرسم األســاسيs والــرســوم
اإلضـافـيـة والـتـكــمـيـلـيـة اHـنـصــوص عـلـيـهــا في اHـادّة 8 (2)

مـع مراعاة اHادّة 8 (7).
(2) ال يــــجـــــوز أن يــــنــــجم عـن الـــتــــجــــديــــد أي تــــعــــديل

للتسجيل الدولي في صيغته األخيرة.
(3) عـــلـى اHـــكــــتـب الـــدولـي أن يـــرسـل إشـــعــــارا غــــيـــر

رســمي إلى صــاحب الـتــســجـيل الــدولي وإلى وكــيـله عــنـد
االقــــتـــضـــاءs قــــبل انـــقــــضـــاء مــــدة احلـــمـــايــــة بـــســـتــــة أشـــهـــر

لتذكيرهما بتاريخ انقضاء مدة احلماية بالضبط.
(4) تــــمـــنـح مـــهــــلــــــة مـــدتــــهـــا ســــتــــة أشـــهــــر لــــتـــجــــديـــد

الـــــتـــــســـــجـــــيل الـــــدولـيs مـــــقـــــابل دفـع رسم إضـــــافـي حتــــدده
الالئحـة التنفيذيـة.

اHاداHادّة ة 8
رسوم الطلب الدولي والتسجيل الدوليرسوم الطلب الدولي والتسجيل الدولي

(1) يـــجـــوز Hـــكـــتـب اHـــنـــشـــأ أن يـــحـــدد رســـمـــا حـــسب

تـقــديـره ويـحــصـله Hــصـلـحــتهs وأن يـطـالـب به مـودع طـلب
الــتـســجــيل الــدولي أو صــاحب الــتـســجــيل الــدولي مــقـابل

إيداع الطلب الدولي أو جتديد التسجيل الدولي.
(2) يــــفـــرض عــــلى تــــســـجــــيل أي عـالمـــة لــــدى اHــــكـــتب

الــــدولي رسم دولـي يـــســــدد مـــقــــدمـــا ويـــشــــمل مـع مـــراعـــاة
أحكام الفقرة (7) (أ) مـا يأتي :

s1" رسما أساسيا"

"2" ورســــمـــا إضـــافـــيـــا عن كل صــــنف بـــعـــد الـــصـــنف
الثـالث من التـصنـيف الـدولي الذي تـرتب فيه الـسلع أو

sاخلدمات التي تنطبق عليها العالمة

"3" ورســمــا تـــكــمــيــلــيـــا عن كل طــلب يـــقــدم لــتــمــديــد
احلماية وفقا للمادّة 3 (ثالثا).

(3) مـع ذلكs يــــــــجـــــــوز تــــــــســـــــديــــــــد الـــــــرسـم اإلضــــــــافي

اHـــنــــصـــوص عـــلـــيه في الـــفـــقـــرة (2) "2" خالل اHـــهـــلـــة الـــتي
حتــددهـــا الالئــحــــة الـتــنـفــيـذيــــةs إذا حــدد اHـكــتب الـدولي
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"5" كــل الــبـــيــانــات األخـــرى الــتـي حتــددهـــا الـالئــحـــة
الــــتــــنــــفـــيــــذيــــــة بــــشـــــأن احلــــقــــــوق فـي الــــعالمــــــة مــــوضــع

تسجــيل دولي.

اHادة اHادة 9 (ثالثا)(ثالثا)
رسوم القيدرسوم القيد

يـــجــــوز فـــــرض رسـم عـــلى أي قـــيـــد يـــجــــرى بـــنــــاء
على اHادّة 9 أو بناء على اHادّة 9 (ثانيا).

اHادة اHادة 9 (رابعا)(رابعا)
مكتب مشترك بY عدة دول متعاقدةمكتب مشترك بY عدة دول متعاقدة

(1) إذا اتــــفــــقت عــــدة دول مــــتــــعـــــاقــــدة عــــلى تــــوحــــيــــد

قـوانـيـنـهـا الـوطـنـيـة بــشـأن الـعالمـاتs جـاز لـهـا أن تـخـطـر
اHديـر العـامّ

"1" بـأن مــكــتـبــا مــشـتــركــا سـوف يــحل مــحل اHــكـتب
sالوطني لكل منها

"2" وبــأنـه يـجـب اعــتـبــار مــجــمــوع أراضــيــهــا كــدولـة
واحـدة عـنـد تـطـبــيق األحـكـام الـسـابـقــة لـهـذه اHـادّة كـلـيـا أو

جزئياs فضال عن أحكام اHادّتY 9 (خامسا) و9 (سادسا).

(2) ال يــصـــبح ذلك اإلخــطــار نــافــذا إال بــعــدمــا يــبــلــغه

اHدير العامّ لألطراف اHتعاقدة األخرى بثالثة أشهر.

اHادة اHادة 9 (خامسا)(خامسا)
حتويـل تسجـيل دولي إلى طلباتحتويـل تسجـيل دولي إلى طلبات

وطنية أو إقليميةوطنية أو إقليمية

إذا شـطب التـسـجـيل الـدولي بنـاء عـلى طـلب مـكتب
اHــــنــــشـــأ ~ــــوجـب اHـــادّة 6 (4) بــــالــــنــــســــبــــة إلـى كل الــــســــلع
sــذكـور أو بــعــضــهـاHــذكــورة فـي الـتــســجــيل اHواخلــدمــات ا
وإذا أودع الــشـخص الــذي كـان صــاحب الـتــسـجــيل الـدولي
طـلـبـا لــتـسـجــيل الـعالمـــة نـفــسـهـا لـــدى مـكـتب أي طـــرف
مـن األطـــراف اHـــتــعــــاقـــدة الــتي كــــان الـــتــســـجــيـل الــدولي
نـافـذا في أراضـيــهــاs فـإن ذلك الـطـلب يـعـد كـمـا لـــو كــــان
قـد أودع في تــاريخ الـتـســجـيل الــدولي وفـقـا لــلـمـادّة 3 (4)
أو في تــــاريـخ قــيـــد تــمـــديــــد احلــــدود اإلقـــلــيـــمــــيـــة وفــقـــا
لـلـمادّة 3 (ثـالـثا) (2). وإذا كـان الـتـسـجـيل الـدولي يـتـمـتع
بـــاألولـــويـــةs فـــإن الــــطـــلب اHـــذكــــور يـــتـــمـــتــع بـــاألولـــويـــــة

نفسهـاs شـرط

"1" أن يـــــودع الــطــلب اHــذكـــــور خالل ثالثــــة أشــهـــر
sمن تاريخ شطب التسجيل الدولي

"2" وال يــســتــحق دفع أي رسم تــكــمــيــلي مــشـار إلــيه
في الــفــقـرة (2) "3" بــالــنـســبــة إلى أي طـرف مــتــعـاقــد قـدم

إعالنا بناء على هذه الفقرة الفرعية.
(ب) يـــــجــــوز تـــــقـــــد� أي إعالن بـــــنـــــاء عـــــلى الـــــفـــــقــــرة
s(2) 14 ـادّةHــشــار إلــيــهــا في اHالــفــرعــيـة (أ) فـي الـوثــائق ا
ويــكــون تــاريخ نــفــاذ اإلعـالن الــتــاريخ نــفــسه الــذي يــدخـل
فيه هـذا البـروتوكـول حيّـز التّـنفـيذ بـالنـسبة إلـى الدولة
أو اHـــنـــظـــمـــة الـــدولــــيـــة احلـــكـــومـــيـــة الـــتـي قـــدمت اإلعالن.
sويـــــــجــــــــوز أيـــــــضــــــــا تـــــــقــــــــــد� ذلك اإلعـالن فـي وقـت الحـق
ويــصــبح اإلعـالن في تــلك احلــالــةs نــافــذا بـــعــدمــا يــتــســلــمه
اHــــديـــــر الــــعـــــامّ بــــثالثــــــة أشـــهـــــرs أو في أي تــــاريخ الحق
يــحــدد في اإلعالنs بــالــنــســبــة إلى الــتــســجــيالت الــدولــيـة
الــتي يــكــون تــاريــخــهــا الــتــاريخ نــفــسه الــذي يــصــبح فــيه

اإلعالن نافذا أو في تاريخ الحق لذلك التاريخ.

اHاداHادّة ة 9
قيد أي تغيير في ملكـية قيد أي تغيير في ملكـية التسجيل الدوليالتسجيل الدولي

بـــنــاء عـــلى طـــلب الــشـــخص الـــذي يــقـــيــد الـــتــســـجــيل
الدولي باسمهs أو بـناء على طلب يقدمه أي مكتب معني
تـــلـــقــائـــيــا أو بـــنـــــاء عـــلى طـــلب أي شــخـص مــعـــنيs يــقـــيــد
اHـكـتب الـدولي في الـسجـل الدولـي كل تغـيـيـر في مـلـكـية
ذلك الـتـسـجـــيلs بـالـنـسـبـة إلى كــل األطـــراف اHـتـعـــاقـدة
أو بـعـض األطـراف اHــتـعـاقــدة الـتي يــكـون ذلـك الـتـســجـيل
نـافـذا في أراضيـها وبالنـسبة إلى كـل الـسلــع واخلدمـات
اHـــذكــورة فـي الــتــســـجـــيـل أو بــعــضـــهــاs شـــــرط أن يــكـــون
اHـالك اجلــديــد شـخـصــا يـحـق لـهs بـنـــاء عـــلـى اHادّة 2 (1)

أن يودع طلبات دولية.

اHادة اHادة 9 (ثانيا) (ثانيا)
قيد بعض األمور اHتعلقـة قيد بعض األمور اHتعلقـة بالتسجيل الدوليبالتسجيل الدولي

يقيد اHكتب الدولي في السجل الدولي

"1" كـل تـــغـــيـــيـــر يــــتـــعـــلق بــــاسم صـــاحب الــــتـــســـجـــيل
sالدولي أو بعنوانه

"2" تـــعــيـــY وكـــــيل لــصــــاحب الـــتــســـجــــيـل الــــدولي
sوكـل البيانات األخرى ذات الصلة بشأن ذلك الوكيل

"3" كـــل تــقــيـــيـــد لــلــســلــــع واخلـــدمــــــات اHــذكــــــورة
فـي الــــتــــســــجــــيل الــــدوليs بــــالــــنــــســــبــــة إلى كــل األطـــراف

sتعاقدة أو بعضهاHا

"4" كل تـخل أو شــطب أو إبـطـال لـلـتــسـجـيل الـدولي
sتعاقدة أو بعضهاHبالنسبة إلى كل األطراف ا
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"2" وتـزود اHــكــتب الــدولي بــالــتــوجــيــهـات اHــتــعــلــقـة
بـــإعــداد مــؤتـــمــرات مــراجــعـــة هــذا الــبــروتـــوكــولs مع أخــذ
مـالحـــــــظــــــــات بـــــــلــــــــدان االحتـــــــاد غـــــــيــــــــر األطـــــــراف فـي هـــــــذا

sاالعتبار تماما Yالبروتوكول بع

"3" وتـعــتــمــد وتـعــدل أحــكـــام الـالئـحــــة الــتــنـفــيــذيــة
sالتي تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول

"4" وتـباشـر أي مـهـمـات منـاسـبـة أخـرى في ظل هذا
البروتوكول.

(3) (أ) لـكل طـرف متـعـاقد صـوت واحـد في اجلمـعـية.

وبـالــنـســبـــة إلـى اHـســــائل الـتـي تـهم الــبـلــــدان األطـــراف
في اتـــــفــــــــاق مـــــدريـــــد (اســــــتـــــوكـــــهـــــــولم) وحـــــدهــــــــاs لـــــيس
لألطــراف اHـتعـاقدة غـير األطـــراف في االتفـــاق اHذكــور
حـق الـــتـــصــويـت. أمـــا بــالـــنـــســـبـــة إلى اHـــســـائل الـــتي تـــهم
األطــراف اHتـعـــاقدة وحـدهــاs فإن لـتـلك األطـراف وحـدهـا

sحـق التصـويت

(ب) يـتكـون الـنصـاب الـقانـوني ألغـراض التـصويت
عـلى مسـألة مـعيـنة من نـصف عدد أعـضاء اجلـمعيـة الذين

sسألةHلهم حق التصويت على تلك ا

s(ب) (ج) عـــلى الـــرغم من أحـــكــام الـــفـــقــرة الـــفــرعـــيــة
يـجـوز لـلـجـمـعــيـة أن تـتـخـذ قـراراتـهـا إذا كـان عـدد أعـضـاء
اجلـمــعـيــة الــذين لـهـم حق الـتــصـويـت عـلى مــســألـة مــعـيــنـة
واHـــــمـــــثـــــلـــــY فـي دورة مـــــا أقـل من نـــــصـف عـــــدد أعـــــضـــــاء
sـــســألــةHاجلــمــعـــيــة الـــذين لــهم حـق الــتــصـــويت عــلـى تــلك ا
ويـعـادل مع ذلك ثـلث عـدد األعـضـاء أو يـزيـد عـلـيه. بـيد أن
قـــرارات اجلــــمــــعــــيـــةs بــــاســــتـــثــــنــــاء الـــقــــرارات اHــــتـــعــــلــــقـــة
بــإجــراءاتـهــاs ال تـصــبح نـافــذة إالّ بــعـد اســتـيــفـاء الــشـروط
الــواردة فــيــمــا بــعــد. وعــلى اHــكــتب الــدولي أن يــبــلغ تــلك
الـقرارات ألعضاء اجلـمعيـة الذين لهم حق الـتصويت على
اHسألة اHذكـورة والذين لم يكونوا �ـثلsY ويدعوهم إلى
اإلدالء كـتــابــة بـتــصــويــتـهم أو بــامــتـنــاعــهم عن الــتــصـويت
خالل مـهـلـة مـدتهـا ثالثـة أشـهـر حتـسب اعـتـبارا مـن تاريخ
ذلك اإلبالغ. وإذا كان عدد األعـضاء اHذكورين الذين أدلوا
بتصويتهم أو بـامتناعهم عن التصـويت عند انقضاء تلك
اHــهـلـةs يـعـادل عــلى األقل عـدد األعـضـاء الــذي كـان مـطـلـوبـا
الســـتـــكـــمـــال الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـي في الـــدورةs فـــإن تـــلك
القـرارات تصـبح نافـذةs شرط احلـصول في الـوقت نفسه

sطلوبةHعلى األغلبية ا

(د) مـع مــراعــاة أحــكــام اHــواد 5 (2) (هـ) و9 (ســادســا)
(2) و12 وs(2) 13 تـتــخـذ قـرارات اجلـمــعـيـة بــأغـلـبـيــة ثـلـثي

sدلى بهاHاألصوات ا

"2" وأن تكون الـسلع واخلدمات اHـذكورة في الطلب
مـــشـــمـــولــة فـــعـال بــقـــائـــمـــة الـــســلـع واخلـــدمــات الـــواردة في
sعنيHتعاقد اHالتسجيل الدولي بالنسبة إلى الطرف ا

"3" وأن يـــكـــون الـــطـــلب اHـــذكـــور مــــتـــمـــشـــيـــا مع كـل
مـــتــطــلـــبــات الـــتــشـــريع اHـــطــبقs ~ـــا في ذلك اHـــتــطـــلــبــات

اHتعلقـة بالـرسوم.

اHادة اHادة 9 (سادسا)(سادسا)
العالقات بY الدول األطراف في هذا البروتوكولالعالقات بY الدول األطراف في هذا البروتوكول

واتفاق مدريد (استوكهولم)واتفاق مدريد (استوكهولم)

(1) (أ) يسري هذا الـبروتوكول وحـده على العالقات

اHـتـبـادلـة بـY الـدول األطـراف في هـذا الـبـروتـوكـول وفي
s(استوكهولم) اتفاق مدريد

(ب) بــــالــــرغم مـن الــــفــــقــــرة الــــفــــرعــــيــــة (أ)s ال يــــكـــون
إلعالنــــات الــــدول األطـــــراف في هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــول وفي
اتـفــــاق مـدريـد (اســتـوكـهــولم) بـنــــاء عـلى اHـادّة 5 (2) (ب)
أو اHــادّة 5 (2) (ج) أو اHــادّة 8 (7) من هـــــذا الــبــــروتــوكــول
أي أثـر في الـعالقـات مع دولـة أخـرى تـكـون طـرفا فـي هذا

البروتوكول وفي اتفاق مدريد (استوكهولم).

(2) بــعـــد انـــقــضـــاء ثالث ســـنــوات مـــنــذ 1 ســبـــتــمـــبــر

s2008 تــراجــع اجلــمـعــــيــة تـطــبـيـق الـفــقـــرة (1) (ب)s ولـهـا

في أي وقت بــعـد ذلـكs إلـغــاء الـفــقـرة أو احلــد من نــطـاقــهـا
بـأغــلـبــيــة ثالثـة أربــاع األعـضـــاء. ويــحق لـلــدول األطـــراف
في اتــفــاق مـدريــد (اســتـوكــهــولم) وفي هــذا الـبــروتــوكـول

وحدها أن تشارك في التصويت.

اHاداHادّة ة 10
اجلمعـيةاجلمعـية

(1) (أ) األطــــراف اHـــتــــعــــاقـــدة أعــــضــــاء في اجلــــمـــعــــيـــة

نــفـســهـا الــتي تـنــتـمي إلــيـهــا الـبــلـدان األطـراف فـي اتـفـاق
s(استوكهولم) مدريد

(ب) �ــــثل كـل طــــرف مـــتــــعــــاقــــد فـي تـــلـك اجلــــمــــعــــيـــة
مـــنـــدوب واحــد يـــجـــوز أن يـــعـــاونه مـــنـــدوبـــون مـــنـــاوبــون

sومستشارون وخبراء
(ج) يــتـحـمل نــفـقـات كل وفــد الـطـرف اHـتــعـاقـد الـذي
اخـتارهs فيمـا عدا أن نفقـات السفر وبـدل اإلقامة Hندوب

واحد من كل طرف متعاقد يتحملها االحتاد.

(2) بـــاإلضـــافــــة إلى اHـــهــــمـــات الـــتـي تـــقع عــــلى عـــاتق

اجلمعية بناء على اتفاق مدريد (استوكهولم)s فإنها

"1" تــتـــنـــاول كل اHـــســـائل اHـــتــعـــلـــقـــة بــتـــطـــبــيـق هــذا
sالبروتوكول
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اHاداHادّة ة 13
تعديل بعض مواد البروتوكولتعديل بعض مواد البروتوكول

(1) يـجـوز لـكـــل طـــرف مـتـعـــاقـد أو لـلـمـديـــر الـعــامّ

أن يـتـقــدم بـاقـتــراحـات من أجل تــعـديل اHـوادّ 10 و11 و12
وهــــذه اHــــادّة. ويـــــبــــلغ اHـــــديـــــر الـــــعــــامّ هــــذه االقـــــتــــراحــــات
لألطراف اHتعاقدة قـبل عرضها على اجلمعية للنظـر فيها

بستة أشهر على األقل.

(2) تــعــتــمــد اجلــمــعــيــة كــل تــعــديــل لــلــمــواد اHــشــــار

إلــــيـــــهــــا فـي الــــفـــــقــــرة (1). ويـــــتـــــطـــــلب ذلـك ثالثـــــــة أربـــــاع
األصـــــــوات اHـــــدلـى بـــــهــــــا. ومــع ذلـكs فـــــإن أي تـــــعـــــــديــــل
لــــلــــمـــادّة 10 ولــــهـــذه الــــفــــقـــــرة يــــتـــطــــلب أربــــعـــــة أخــــمـــاس

األصـوات اHدلى بها.

(3) يـصبح أي تعديل لـلمواد اHـشار إليهـا في الفقرة

(1) نــافــذا بـعــد شــهــر مـن تـســلـم اHــديــر الـعــامّ لـإلخــطـارات

الــكـتـابـيــة بـالـقـبــول وفـقـا لـلــقـواعـد الـدســتـوريـة من ثالثـة
أرباع عـدد الـدول واHنـظمـات الـدوليـة احلكـومـية األعـضاء
فـي اجلـمــعــيــة وقت اعـتــمــاد الــتـعــديل والــتي كــان لــهـا حق
الـــتــــصـــويت عــــلى الـــتــــعـــديل. ويــــلـــزم أي تــــعـــديل لــــلـــمـــواد
اHـــــذكـــــورةs يـــــتم قــــــبـــــوله بـــــهـــــذا الـــــشـــــكـلs جـــــمـــــيع الـــــدول
واHـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة احلـــكـــومـــيـــة الـــتي تـــكـــون أطـــرافـــا
مــتــعــاقــدة وقت دخـــول الــتــعــديل حــيّــز الـــتّــنــفــيــذ أو الــتي

تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ الحق.

اHاداHادّة ة 14
أطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذأطراف البروتوكول - دخول البروتوكول حيز التنفيذ

(1) (أ) يــجــوز لــكل دولــة طـرف فـي اتـفــاقــيــة بـاريس

حلـــمــايـــة اHــلـــكــيـــة الـــصــنـــاعــيـــةs أن تـــصــبح طـــرفـــا في هــذا
sالبـروتـوكـول

(ب) فضال عن ذلكs يـجوز أيـضـا لكل مـنظـمة دولـية
حـــكـــومــــيـــة أن تــــصـــبـح طـــرفــــا في هــــذا الـــبــــروتـــوكـــول إذا

استوفيت الشروط تالية الذكر :

"1" تـكون دولـة واحدة عـلى األقل من الدول األعـضاء
فـي تــلـك اHــنـــظــمـــة طــرفـــا في اتـــفــاقــــيــة بـــاريس حلــمـــايـــة

اHلكـية الصناعية.

"2" يــكــون لــتـلـك اHـنــظــمــة مــكــتب إقــلــيـمـي ألغـراض
تــسـجــيل الــعالمــات ويــكـون الــتــســجـيـل نـافــذا في أراضي
اHــنــظــمــــةs شــــرط أال يــكــــون ذلك اHــكـــتب مــحـل إخــطـــار

بنـاء على اHادّة 9 (رابعا).

(2) يـجــــوز لـكـــل دولـــة أو مــنـظــمـــة مــشـــار إلــيـهـــا

في الــفـقـرة (1) أن تـوقع عــلى هـذا الــبـروتــوكـول. ويــجـوز

s(هـ) االمتناع عن التصويت ال يعد تصويتا
(و) ال يــجــوز ألي مــنــدوب أن �ــثل إال عــضــوا واحـدا
مـن أعــضــاء اجلــمـــعــيــةs وال يــجــوز لـه أن يــصــوت إال بــاسم

ذلك العضو.

(4) بـاإلضــافــة إلى اجــتــمــاعــات اجلــمــعـيــة في دورات

عـاديــة ودورات اسـتــثـنـائـــيـة كـمـــا هـــو مـنـصــــوص عـلــيه
في اتــفــاق مـــدريــد (اســتـــوكــهــولم)s تـــعــقــد اجلـــمــعــيــة دورة
اسـتـثـنـائيـة بـنـاء عـلى دعـوة اHـدير الـعـامّ نـزوال عـنـد طلب
ربــع عـــدد أعــضــــاء اجلــمــعـــيــة الــذين لــهم حـق الــتــصــويت
عـلى اHــسـائل اHـقــتـرح إدراجــهـا في جـدول أعــمـال الـدورة.

ويعد اHدير العامّ أعمال تلك الدورة االستثنائية.

اHاداHادّة ة 11
اHكتب الدولياHكتب الدولي

(1) يــــبــــاشــــر اHـــكــــتـب الــــدولي اHــــهــــمـــات اHــــتــــعــــلــــقـــة

بـالــتـسـجــيل الــدولي بـنــاء عــلى هـذا الـبــروتـوكـولs فـضال
عن اHهمات اإلدارية األخرى اHتعلقة بهذا البروتوكول.

(2) (أ) يــعــــد اHــكــتب الـــــدولي مــؤتــمــرات Hــراجــعــــة

هذا البروتوكول وفقا لتوجيهات اجلمعية.

(ب) يجـوز لـلمـكتب الـدولي أن يـستـشيـر مـنظـمات
دولـيـة حــكـومــيـة ومـنــظـمــات دولـيـة غــيـر حــكـومـيــة بـشـأن

إعداد مؤتمرات اHراجعة اHذكورة أعاله.

(ج) يـــــشـــــتـــــرك اHـــــديـــــر الــــــعـــــامّ واألشـــــخـــــاص الـــــذين
يـــخـــتـــــارهم فـي مـــــداوالت مـــؤتـــمـــــرات اHـــراجـــعــــةs دون

حــق التصـويت.

(3) يــنــفـذ اHــكــتب الــدولي أي مـهــمــات أخــرى تــســنـد

إليه فيما يخص هذا البروتوكول.

اHاداHادّة ة 12
الشؤون اHاليةالشؤون اHالية

تــــخــــضع الــــشــــؤون اHــــالــــيــــة لالحتــــادs فــــيــــمــــا يــــخص
األطــراف اHــتــعــاقــدةs لألحــكــام ذاتــهــا الــواردة فـي اHـادّة 12
من اتــــفــــاق مــــدريــــد (اســــتــــوكــــهــــولم)s مـع الــــعــــلم بــــأن كــل
إشـــارة إلى اHـادّة 8 من االتــفــاق اHـذكــورs تــعـتــبــر إشــارة
sـــــادّة 8 مـن هــــــذا الـــــبــــــروتـــــوكــــــول. وفــــــضال عـن ذلكHإلى ا
sــــــذكــــــــورHــــــادّة 12 (6) (ب) مــن االتــــــفـــــــــاق اHوألغــــــــراض ا
تــعـــتــبـــر اHــنـــظــمـــات اHــتـــعــاقـــدة أنــهـــا مــنـــتــمـــيــة إلى فـــئــة
االشـتــراكــات األولىs بــنـاء عــلى اتــفـاقــيــة بـاريـس حلـمــايـة
اHلكـية الصـناعيةs مع مـراعاة أي إقرار جـماعي للجـمعية

يكـون مخالفا لـذلك.
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(5) (أ) إذا كــانت الـعـالمـة مــحل تــســجــيل دولي نــافـذ

في الدولة أو في اHنظـمة الدولية احلكـومية التي تنقض
هـــــذا الــــبـــــروتــــوكـــــول فـي الـــتـــــاريـخ الــــذي يــــصــــبح فـــــيه
الــنــقـض نــافـــذاs جــاز لــصــاحب ذلك الــتــســجــــيل أن يــودع
لــدى مـــكـــتب تــلـك الــدولـــة أو اHــنـــظـــمــة طـــلــبـــا لـــتــســـجـــيل
الـعالمـــة نــفـســهـاs ويــعــتـبــــر ذلك الــطـلب كــمــا لـو كـــان قـد
أودع في تـاريخ التـسجــيل الـدولي بــنـاء على اHادّة 3 (4)
أو في تــــاريخ قـــيــد تــمــــديــــد احلـــدود اإلقــلــيــمــــيــة بــنــاء
عـلى اHادّة 3 (ثـالـثا) s(2) مع الـعلم بـأنه إذا كـان التـسـجيل
الــدولـي يــتـــمـــتع بــاألولـــويـــةs فــإن الـــطـــلب ســوف يـــتـــمــتع

باألولوية ذاتهاs شرط

"1" أن يــودع ذلك الـطـلـب خالل سـنـتــY من الـتـاريخ
sالذي يصبح فيه النقض نافذا

"2" وأن تكـون الـسـلع واخلدمـات الـواردة في الـطلب
مــشـمـولـة فـي الـواقـع بـقــائــمـة الـســلـع واخلـدمـات الـواردة
في الـتـســجـيل الـدولي بــالـنـسـبــة إلى الـدولـة أو اHــنـظـمـة

sالدولية احلكومية التي نقضت هذا البروتوكول

"3" وأن يــــــكـــــــون ذلك الــــــطــــــلـب مــــــتــــــمــــــشــــــيــــــا مـع كل
مـــتــطــلـــبــات الـــتــشـــريع اHـــطــبقs ~ـــا في ذلك اHـــتــطـــلــبــات

اHتعلقة بالرسوم.

(ب) تـــنـــطـــبـق أيـــضـــا أحـــكــــام الـــفـــقـــرة الــــفـــرعـــيـــة (أ)
بـالنـسبـة إلى كل عالمـة تكـون موضـع تسـجيل دولي نـافذ
في أطــراف مـتـعــاقـدةs خالف الــدولـة أو اHـنــظـمـة الــدولـيـة
احلـكــومــيـة الــتي نــقـضـت هـذا الــبــروتـوكــولs في الــتـاريخ
الـــــذي يـــــصــــبـح فـــــيه الـــــنــــقـض نـــــافــــذا وال يـــــحـق لــــصـــــاحب
الـتسـجيل الـدولي بـسبب الـنقض أن يـودع طلـبات دولـية

بناء على اHادّة 2 (1).

اHاداHادّة ة 16
التوقيع - اللغات - مهمات أمY اإليداعالتوقيع - اللغات - مهمات أمY اإليداع

(1) (أ) يــــوقع عــــلى هــــذا الـــبــــروتــــوكـــول مـن نـــســــخـــة

sواحـــدة بــالــلــغــات اإلســبــانــيــة واإلنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة
وتـــودع الــنـــســـخـــة لـــدى اHــديـــر الـــعـــامّ عــنـــدمـــا يـــقــفـل بــاب
الــتــوقـــيع عــلــيــهــا في مـــدريــد. وتــكــون لــنــصــوص الــلــغــات

sالثالث احلجية نفسها

(ب) يـــــتـــــولـى اHـــــديـــــر الــــــعـــــامsّ بـــــعـــــد الــــــتـــــشـــــاور مع
احلــكـومــات واHـنــظـمــات اHـعــنــيـةs إعــداد نـصــوص رسـمــيـة
لــــهــــذا الــــبـــروتــــوكــــول بــــالــــلـــغــــات األHــــانــــيـــة واإليــــطــــالــــيـــة
sوالـبرتغالية والـروسية والصيـنية والعربيـة واليابانية

وباللغات األخرى التي قد حتددها اجلمعية.

لـــــتـــــلـك الـــــدولـــــة أو اHـــــنـــــظـــــمـــــةs إذا مـــــا وقـــــعـت عـــــلى هـــــذا
الــــبـــروتــــوكــــولs أن تـــودع وثــــيــــقـــة تــــصــــديق أو قــــبـــول أو
مـوافــقــة عـلـى هـذا الــبــروتـوكــولs أو يــجـوز لــهــاs إذا مـا لم
تـوقع عــلى هـذا الــبـروتــوكـولs أن تــودع وثـيــقـــة انــضـمـام

إلى هذا البروتوكول.

(3) تـــودع الــوثـــائق اHـــشـــــار إلــيـــهــا فـي الــفـــقــــرة (2)

لـدى اHديـر العـامّ.

(4) (أ) يــدخل هــذا الــبــرتــوكــول حــيّــز الــتّــنــفــيــذ بــعــد

ثالثــة أشـهـر من إيـداع أربع وثــائق لـلـتـصــديق أو الـقـبـول
أو اHـــوافــــقـــة أو االنـــضــــمـــامs شــــرط أن تـــكـــون إحــــدى تـــلك
الــــوثـــائـق عـــلى األقـــل قـــد أودعــــهـــا بــــلــــد طـــرف في اتــــفـــاق
مـــــدريــــد (اســـــتــــوكـــــهــــولـم) وأن تــــكـــــــون إحـــــدى الـــــــوثــــائق
األخــرى على األقل قد أودعـتها دولة غـير طرف في اتفاق
مــدريـد (اسـتــوكـهــولم) أو إحـدى اHـنــظـمــات اHـشـــار إلــيـهـا

في الفقـرة (1) (ب).
(ب) يدخل هـذا البـرتوكـول حـيّز الـتّنـفيـذs بالـنسـبة
s(1) إلى أي دولة أو منظـمة أخرى مشار إليها في الفقرة
بـعد ثالثة أشهر مـن تاريخ إخطار اHديـر العامّ بتـصديقها

أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

(5) يـجـــوز لـكـــل دولـــة أو مــنـظــمـــة مــشــــار إلــيـهـــا

في الـفـقــرة s(1) عـنـد إيـداع وثيـقـــة تـصديـقـهــا أو قبـولـها
أو موافـقـتهـا عـلى هـذا البـروتـوكـول أو وثيـقـة انـضمـامـها
إلى هــذا الــبـــروتــوكــولs أن تــعـــلن أنه ال يــجـــوز أن تــمــتــد
إلـيــهــا احلــمــايــة الـنــاجــمــة عن أي تــســجـــيـل دولي يــجـــرى
وفـــقـــا لـــهـــذا الـــبـــروتـــوكـــول قـــبـل دخـــوله حـــيّـــز الـــتّـــنـــفـــيــذ

بالنسبـة إليهـا.

اHاداHادّة ة 15
النقضالنقض

(1) يـــظــــل هـــــذا الـــبــــروتــــوكــــول نـــــافــــذا إلى أجـــل

غيـر مسمى.

(2) يـــــجــــوز لـــــكل طـــــرف مــــتـــــعـــــاقــــد أن يـــــنــــقـض هــــذا

. البروتوكول ~وجب إخطار يرسل إلى اHدير العامّ

(3) يـصـبح الـنـقض نـافـذا بـعـد سـنة مـن تاريـخ تسـلم

اHدير العامّ اإلخطار بذلك.

(4) ال يـــــجـــــوز ألي طـــــرف مـــــتـــــعـــــاقـــــد أن �ـــــارس حق

الــنـــقض اHــنــصــوص عـــلـــيه في هــذه اHـــادّة قــبــل انــقــضـــاء
مـهــلـــة مـدتــهـا خــمس سـنـــوات اعـتــبـارا من تــاريخ دخــول
هذا البروتوكول حـيّز التّنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطـرف

اHتعـاقـد.
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القاعدة 11 : اخملالفات خالف تـلك اHتعلقة بتصنيف
السلع واخلدمات أو بيانها.

الـــقـــاعــدة 12 : اخملـــــالــفــــــات اHـــتـــعـــلـــقـــــة بـــتــصـــنـــيف
السلــع واخلدمات.

الـــقـــاعـــدة 13 : اخملـــــالـــفــــــات اHـــتــــعـــلـــقــــــــة بـــبـــيـــــــان
السلـــع واخلدمـات.

الفصل الثالث : التسجيل الدولي.
القاعدة 14 : تسجيل العالمة في السجل الدولي.

القاعدة  15 : تاريخ التسجيل الدولي.
الـفـصل الــرابع : الـوقـائـع الـتي تـطــرأ عـلى األطـراف

اHتعاقدة وتؤثر في التسجيالت الدولية.
الـقاعدة 16 : إمكانـية اإلخطار بـالرفض اHؤقت على
أســــــــــاس اعــــــــــتــــــــــراض بــــــــــنــــــــــاء عــــــــــلـى اHــــــــــادة 5 (2) (ج) مـن

البروتوكول.
القاعدة 17 : الرفض اHؤقت.

الـــــــقـــــــاعــــــدة 18 : إخـــــــطــــــــــارات الــــــــــــرفض اHــــــــــؤقت
اخملالفـــة لألصــول.

الـقاعدة 18 (ثـانـيـا) : الـــوضـــع اHـؤقت لـلـعالمـــة فـي
طرف متعاقد معيّن.

الـقـاعدة 18 (ثالـثا) : الـبت الـنـهائـي في وضع الـعالمة
في طرف متعاقد معيّن.

القاعدة 19 : اإلبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنة.
الــقـاعـدة 20 : تـقـيــيـد حق صـاحب الـتــسـجـيل الـدولي

في التصرف فيه.
القاعدة 20  (ثانيا) : التراخيص.

الـــقـــاعــدة  21 : االســـتـــعــاضـــة عن تـــســـجــيـل وطــني أو
إقليمي بتسجيل دولي.

الـقاعدة 21 (ثانـيا) : وقـائــع أخــــرى بـشأن اHطـالبــة
باألقدمية.

الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة 22 : وقـف آثـــــــــار الــــــــــطـــــــــلـب األســـــــــاسي
والتسجيل اHترتب عليه أو التسجيل األساسي.

الـقـاعـــدة 23 : تـقــســـــــيم الـطـلـبــــــات األســـاســـــيـة
أو الــــتـــســــجـــيـالت اHـــتـــــرتــــبـــــة عــــلـــيــــهــــا أو الـــتــــســــجـــيالت

األساسـية أو دمجهـا.
الفصل اخلامس : التعيينات الالحقةs التعديالت.

القاعدة 24 : التعيينات الالحقة للتسجيل الدولي.
الـــقـــاعـــدة 25 : الـــتــــمـــاس تـــدوين تـــعــــديـلs الـــتـــمـــاس

تدوين شطب.

(2) يــظـل هـذا الـبـروتـوكــول مـتـاحـا لـلــتـوقـــيع عـلــيه

في مدريد حتى 31 ديسمبر/ كانون األول 1989.

(3) يـــرسل اHـــديـــر الــعـــامّ صــورتـــY مـــعــتـــمـــدتــY من

احلــكــومــة اإلســـبــانــيــة عن الـــنــصــوص اHــوقع عـــلــيــهــا لــهــذا
البروتوكول إلى كل الـدول واHنظمات الدولية احلكومية

التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول.

(4) يسـجل اHديـر العـامّ هذا الـبروتـوكول لـدى أمانة

منظمة األ© اHتحدة.

(5) يـخـطـر اHـديـر الـعــامّ الـدول واHـنـظـمـات الـدولـيـة

الـتي يـجـوز لـها أن تـصـبح أطـرافـا أو الـتي تـكـون أطـرافا
في هــذا الـبــروتــوكــول بــكل تـوقــيع عــلــيه وبــإيــداع وثـائق
الــتــصــديق أو الــقــبــول أو اHــوافــقــة أو االنــضــمـامs وكــذلك
بــدخــول هــذا الــبــروتــوكــول حــيّــز الــتّــنــفـيــذs وبــأي تــعــديل
يـدخل علـيهs وبـأي إخطـار بـالنـقض وبـأي إعالن منـصوص

عليه في هذا البروتوكول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالئحة التنفيذية اHشتركة بY اتفاق وبروتوكولالالئحة التنفيذية اHشتركة بY اتفاق وبروتوكول
 مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات

(نافذة اعتبارا من 1 يناير سنة 2012)

قائمة القواعدقائمة القواعد

الفصل األول : أحكام عامة.
القاعدة 1 : اخملتصرات.

الــقــاعـدة 1 (ثــانــيــا) : الــتــعــيــيــنــات اخلــاضــعــة لالتــفــاق
والتعيينات اخلاضعة للبروتوكول.

القاعدة 2 : االتصال باHكتب الدولي.
القاعدة 3 : التمثيل أمام اHكتب الدولي.

القاعدة 4 : حساب اHهل.
الـقاعدة 5 : تـعطل خـدمات إدارة البـريد ومـؤسسات

البريد اخلاصة.
القاعدة 6 : لغات العمل.

القاعدة 7 : تبليغ بعض اHتطلبات اخلاصة.
الفصل الثاني : الطلب الدولي.

.YودعHالقاعدة 8 : تعدد ا
القاعدة 9 : الشروط اHتعلقة بالطلب الدولي.

القاعدة 10 : الرسوم اHفروضة على الطلب الدولي.
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"1" االتفـاق : اتفـاق مدريـد بشـأن التـسجـيل الدولي
لــلــعالمــاتs اHــؤرّخ في 14 أبــريل ســنـة s1891 واHــنــقح في
اســـتـــوكــهـــولم في 14 يــولـــيـــو ســـنــة s1967 واHـــعــدّل في 28

s1979 سبتمبر سنة

"2" الـبــروتـوكـول : بـروتـوكـول اتــفـاق مـدريـد بـشـأن
الــتـسـجـيـل الـدولي لـلـعـالمـاتs اHـعـتــمـد في مـدريـد في 27

s1989 يونيو سنة

"3" الـطـــرف اHـتــعـــاقـد : كــل بـلــد طـرف في االتـفـاق
أو كـــل دولــــة أو مــنــظــمـــــة دولــــيــة حــكــــومــــــيــة طــــرف

sفـي البروتوكول

sتعاقدة : كل طرف متعاقد يكون دولةH4" الدولة ا"

"5" اHــنــظــمــة اHــتــعــاقــدة : كل طــرف مــتــعــاقــد يــكــون
sمنظمة دولية حكومية

"6" الــتــســجـيـل الـدولـي : تـســجــيل عالمــة مـــاs بــنـــاء
sعلى االتفاق أو البروتوكول أو كليهما حسب األحوال

"7" الـطـلب الـدولي : طـلب الـتـسـجيـل الدولـي اHودع
بــنـــــاء عـــلى االتـــفـــــاق أو الـــبــــروتـــــوكـــــول أو كـــلــيـــهــمــــا

sحسب األحــوال

"8" الـــطـــلب الـــدولي الـــذي يـــخــضـع لالتـــفـــاق وحــده :
الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب :
sدولة تلتزم باالتفاق وليس بالبروتوكول -

sأو دولـة تـلـتـزم بـكــل مـن االتـفـــاق والـبـروتـوكول -
إذا كـــانت الـــدول فــقط مـعـيّـنـة فـي الـطـلب الـــدولي وكـل

الدول اHعيّنة ملتزمة باالتفاق وليس بالبروتوكول.

"9" الـــطـــلب الـــدولـي الــذي يـــخـــضــع لـــلـــبــــروتـــوكــول
وحده : الطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه مكتب :

sدولة تلتزم بالبروتوكول وليس باالتفاق -
sأو منظمة متعاقدة -

- أو دولـة تـلتـزم بـكل من االتـفـاق والبـروتـوكول إذا
كـان الــطــلب الــدولي ال يــتــضــمن تــعــيـY أيــة دولــة تــلــتـزم

باالتفاق وليس بالبروتوكول.

"10" الــطــلب الــدولي الــذي يــخــضع لــكل مـن االتــفـاق
والبروتوكول : الـطلب الدولي الذي يكون مكتب منشئه
s مـــكـــتـب دولـــة تـــلــتـــزم بـــكـل من االتـــفـــاق والـــبـــروتـــوكــول

: Yويتضمن تعي sويستند إلى تسجيل
- دولـــــــة عــــــــلـى األقل تــــــــلـــــــتــــــــزم بـــــــاالتــــــــفـــــــاق ولــــــــيس

sبالبروتوكول

القاعدة 26 : اخملالفـات في التمـاس تدوين تعديل أو
تدوين شطب.

sالـقـاعدة 27 : تـدوين تـعـديل أو شـطب واإلخـطـار به
دمج الــتــسـجــيالت الـدولــيــةs اإلعالن عن أنه ال يــتـرتب أي

أثر على تغيير في اHلكية أو إنقاص.
القاعدة 28 : التصويبات في السجل الدولي.

الفصل السادس : التجديدات.
الــقـاعـدة 29 : اإلخــطـارات غــيـر الــرسـمــيـة بــانـقــضـاء

مدة احلماية.
القاعدة 30 : تفاصيل التجديد.

الـــــقــــــاعـــــدة  31 : تــــــدوين الــــــتــــــجـــــديــــــدs اإلخــــــطـــــارات
والشهادات.

الفصل السابع : اجلريدة وقاعدة البيانات.
القاعدة 32 : اجلـريدة.

القاعدة 33 : قاعدة البيانات اإللكترونية.

الفصل الثامن : الـرسوم.
القاعدة 34 : مبالغ الرسوم وتسديدها.

القاعدة 35 : عملة تسديد الرسوم.
القاعدة 36 : اإلعفاء من الرسوم.

الــقــاعــدة 37 : تـــوزيع الــرســوم اإلضـــافــيــة والــرســوم
التكميلية.

الـقـاعدة 38 : تـدوين مـبـلغ الـرسـوم الـفـرديـة حلـساب
األطراف اHتعاقدة اHعنية.

الفصل التاسع : أحكام متنوعة.
الــقـاعـدة 39 : اسـتــمـرار آثــار الـتــسـجــيالت الـدولــيـة

في بعض الدول اخللف.
القاعدة 40 : الدخول حيز التنفيذs أحكام انتقالية.

القاعدة 41 : التعليمات اإلدارية.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

القاعدة القاعدة 1
اخملتصراتاخملتصرات

ألغــراض تـطــبــيق هـذه الـالئـحــة الـتــنــفـيــذيــةs يـقــصـد
باHصطلحات اآلتية الذكرs مـا يأتي :
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"19" (ثـــانـــيــا) اإلبـــطـــال : كل قـــرار تـــتـــخـــذه الـــســـلـــطـــة
اخملـــتـــصــة (ســـواء كـــانت إداريـــة أو قـــضــائـــيـــة) لـــدى طــرف
مـتـعـاقـد مــعـيّن بـإبـطــال آثــار تـسـجـــيـل دولي أو إلـغــائـهـا
في أراضـي ذلك الــــطـــرف اHــــتـــعــــاقـــد بــــالـــنــــســـبــــة إلى كــل
الـسـلـع أو اخلـدمـات اHـشــمـولـة بـتـعـيـY الـطــرف اHـتـعــاقـد

sذكـور أو بعضهاHا

"20" اجلــــريـدة : اجلــــريــدة الــدوريــــة اHــشــــار إلــيــهـا
s32 في القـاعدة

"21" صـاحب التسـجيل الدولي : الـشخص الطـبيعي
أو اHـــعــنـــوي الـــذي يـــدوّن الــتـــســـجــيـل الــدولـي بــاســـمه في

sالسجل الدولي

"22" الــتــصــنــيف الــدولي لــلــعــنــاصــر الــتــصــويــريـة :
الـتـصـنــيف اHـوضـوع بــنـاء عـلى اتــفـاق فـيــيـنـا الـذي وضع
sـوجبه تـصـنيـف دولي للـعـناصـر الـتصـويـرية لـلـعالمات~

 s1973 ؤرّخ في 12 يونيو سنةHوا

"23" الـــــتــــــصـــــنـــــيـف الـــــدولـي لـــــلـــــســـــلـع واخلـــــدمـــــات :
الـــتــــصــــنـــيـف اHـــوضــــوع بــــنــــاء عـــلـى اتـــفــــاق نــــيس بــــشـــأن
الــتــصــنـيـف الـدولي لــلــســلع واخلــدمـات ألغــراض تــســجـيل
الــعالمــــاتs واHـؤرّخ في 15 يـــونـيـــو ســنـة s1957 واHــنــقح
في (اسـتـوكـهـولم) في 14 يـولـيـو سـنـة s1967 وفي جـنـيف

s1977 في 13 مايو سنة

"24" الـسجل الـدولي : اجملمـوعـة الرسـميـة للـبيـانات
اHتـعـلقـة بالـتـسجـيالت الـدوليـة الـتي يحـتـفظ بهـا اHـكتب
الــدوليs ويــقــضـي أو يـســمـح االتــفــاق أو الــبــروتــوكـول أو
هذه الالئـحة الـتنـفيـذية بـتدويـنهـاs أيا كـان شكل الـدعامة

sالتي حتفظ عليها هذه البيانات

"25" اHــــكـــتـب : مـــكــــتب الــــطـــرف اHــــتــــعـــاقــــد اHــــكـــلّف
بـتـسـجيـل العالمـاتs أو اHـكـتب اHـشـتـرك اHـشار إلـيه في
اHــادّة 9 (رابـــعـــا) مـن االتـــفـــاق أو في اHـــادّة 9 (رابـــعـــا) من

sأو في كلتيهما حسب األحوال sالبروتوكول

"26" مـكــتب اHـنــشـأ : مـكــتب بـلــد اHـنـشــأ اHـعـرّف في
اHادّة 1 (3) من االتـفاقs أو مـكتب اHنـشأ اHـعرّف في اHادّة

sأو في كلتيهما حسب األحوال s2 (2) من البروتوكول

"26" (ثــانــيــا) الــطـــرف اHــتــعــاقــد الــذي يـــنــتــمي إلــيه
صاحب التسجيل الدولي :

sنشأHتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب اHالطرف ا -
- أو الــطــرف اHـــتــعــاقـــد أو أحــد األطــراف اHـــتــعــاقــدة
الـذي يستوفـي بشأنه صاحب الـتسجـيل الدولي الشروط
اHــنـــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHـــادّتــY 1 (2) و2 من االتـــفـــاق أو
اHادّة 2 من الـبروتـوكـولs إذا ª تدوين تـغـييـر في اHـلكـية

sأو في حالة خالفة الدول

- ودولـــة عـــلى األقـل تـــلــتـــزم بـــالـــبـــروتـــوكـــولs ســواء
sكـانت هـذه الـدولــة تـلـتـزم أو ال تـلـتــزم بـاالتـفــاق أيـضـا

أو منظمة متعاقدة على األقل.

"11" اHــودع : الـشــخص الــطــبــيـعـي أو اHـعــنــوي الـذي
sيودع الطلب الدولي باسمه

"12" الـشـخص اHعـنـوي : الشـركـة أو اجلمـعـية أو كـل
مـجمـوعـة أو منـظـمة أخـرى يـؤهل لـهاs بـنـاء على الـقـانون
الـــذي يـــنــــطـــبق عـــلـــيـــهـــاs أن تـــكـــتـــسـب احلـــقـــوق وتـــتـــحـــمل

sااللتزامات وتمثل أمام القضاء

"13" الـطـلب األســاسي : طـلب تــسـجـيل عـالمـة يـكـون
قد أودع لـدى مـكـتب طرف مـتـعـاقدs و�ـثل أسـاس الـطلب

sالدولي لتسجيل هذه العالمة

"14" الـتسـجـيل األسـاسي : تـسجـيل عالمـة يـكـون قد
أجـراه مكتب طـرف متعـاقدs و�ثل أسـاس الطلب الدولي

sلتسجيل هذه العالمة

"15" التـعيY : طـلب تمـديد احلمـاية ("تمـديد احلدود
اإلقلـيـمـية") اHـشـار إلـيه في اHادّة 3 (ثـالثا) (1) أو (2) من
االتـفـاق أو في اHادّة 3 (ثـالـثا) (1) أو (2) من البـروتـوكول
حــسب األحــوالs ويــقــصـد بــهــذا اHــصــطـلـح أيـضــا الــتــمــديـد

sدوّن في السجل الدوليHا

"16" الــطـــرف اHــتــعــاقـــد اHــعــيّن : كل طـــرف مــتــعــاقــد
طـــلب له تـــمــديـــد احلــمــايـــة ("تــمـــديــد احلــدود اإلقـــلــيـــمــيــة")
اHـشــار إلـيه في اHـادّة 3 (ثــالـثـا) (1) أو (2) من االتـفـاقs أو
فـي اHـــادّة 3 (ثـــالـــثـــا) (1) أو (2) مـن الـــبــــروتـــوكــــول حـــسب
األحــــوالs أو يـــكــــون هـــذا الــــتـــمــــديـــد قــــد دوّن لـــصــــاحله في

sالسجل الدولي

"17" الطـرف اHتـعاقد اHـعيّن بـناء عـلى االتفاق : كـل
طـرف مــتـعـاقــد يـكــون تـمـديــد احلـمـايــة له ("تـمــديـد احلـدود
اإلقـلـيـمـيـة") قـد طـلب بـنـاء عـلـى اHادّة 3 (ثـالـثا) (1) أو (2)

sمن االتفـاق

"18" الــــــطــــــرف اHــــــتـــــــعـــــــاقــــــد اHــــــعـــــــيّنs بــــــنـــــــــاء عــــــلى
البـروتـوكـول : كل طـرف مـتعــاقـد يـكـــون تمـديـد احلـمـايـة
لـه ("تـمديد احلدود اإلقـليمـية") قد طلب بـناء على اHادّة 3

s(ثالثا) (1) أو (2) من البروتوكول

"19" إخــطــار بــرفض مــؤقت : إعالن يــصــدره مــكــتب
طــرف مـــتــعــاقــد مــعــيّن وفــقــا لــلــمــادة 5 (1) مـن االتــفـاق أو

sادّة 5 (1) من البروتوكولHا
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القاعدة القاعدة 2
االتصال باHكتب الدولياالتصال باHكتب الدولي

تـــرسل الـــتـــبــلـــيـــغـــات اHـــوجّــهـــة إلـى اHــكـــتب الـــدولي
حسب ما هو محدد في التعليمات اإلدارية.

القاعدة القاعدة 3
التمثيل أمام اHكتب الدوليالتمثيل أمام اHكتب الدولي

(1) [الــوكـــيـلs عـــدد الــــوكالء] (أ) يــجــــوز لــلــمــــودع

أو لــصــــاحـب الــتــســجــــيل الــــدولـي أن يــكــــون لـه وكــــيل
sكتب الدوليHلدى ا

(ب) ال يـــــــجــــــوز أن يــــــكــــــون لـــــــلــــــمــــــودع أو لـــــــصــــــاحب
الـتـسـجـيل الـدولي سـوى وكـيل واحـد. وإذا ورد عدة وكالء
في عـقـد التـوكـيلs فـإن الـوكـيل الـوارد اسمـه أوال في هذا

sالعقد يعتبر وحده الوكيل ويدوّن اسمه بهذه الصفة
(ج) إذا أبـلغ لـلـمـكـتب الـدولي أن الـوكـيل هـو مـكـتب
مـــــحــــامـــــاة أو مــــكـــــتب اســـــتـــــشــــاري لـــــوكالء الـــــبــــراءات أو

العالماتs فإن هذا اHكتب األخير يعتبر كوكيل واحد.

(2)  [تـعــيـY الــوكـــيل] (أ) يــجـــوز تــعـيــY أي وكــيل

في الـــطـــلـب الـــدولي أو في تـــعـــيــــY الحق أو في أي طـــلب
s25 مشـار إليه في القاعدة

(ب) يـجوز تـعيـY الوكـيل أيـضا في تـبلـيغ منـفصل
sيـتعلق بطـلب واحد أو أكثر من الـطلبات الـدولية احملددة
أو بــتـــســجــيـل واحــد أو أكـــثــر من الـــتــســـجــيالت الـــدولــيــة
احملـــددة لـــلـــمـــودع نـــفـــسه أو لـــصـــاحب الـــتـــســـجـــيل الـــدولي

نفسه. ويجب أن يقدم هذا التبليغ للمكتب الدولي :

"1" ~ــعـرفــة اHـودع أو صــاحب الـتــسـجــيل الـدولي أو
sعيّنHالوكيل ا

"2" أو ~عـرفـة مكـتب الـطرف اHـتـعاقـد الـذي ينـتمي
إليـه صاحب الـتـسجـيل الـدولي. ويـجب أن يـوقع التـبـليغ
اHـودع أو صاحـب التـسـجـيل الـدوليs أو اHـكـتب الـذي قدّم

sعن طريقه التبليغ

(3)  [الـتــعـيــY اخملــالف لألصـول] (أ) إذا رأى اHــكـتب

الــدولي أن تـــعــيــY الــوكــيل بــنــاء عــلى أحــكــام الــفــقــرة (2)
مـــخـــالف لألصـــولs وجب عـــلـــيه أن يـــبـــلغ ذلك لـــلـــمــودع أو
لـصاحب التسـجيل الدوليs وللـوكيل اHفتـرضs وللمكتب

sالذي أرسل أو نقل عقد التوكيل
(ب) عـلى اHــكـتب الــدولي أن يـرسـل كل الـتــبـلــيـغـات
اHــعــنـيــة إلى اHــودع نـفــسه أو صــاحب الــتـســجـــيل الـدولي
نـــفـــسهs مـــا دامت الـــشـــروط اHـــطــبـــقـــة بـــنــــاء عـــلى أحـــكـــام

الفقـرة (2) ليست مستوفـاة.

"27" االستـمارة الرسـميـة : االستمـارة التي يضـعها
اHكتب الدوليs أو أي اسـتمارة أخرى تتـضمن احملتويات

sذاتها وتكون بالشكل ذاته

"28" الــــــــرسـم اHــــــــقــــــــرّر : الــــــــرسـم احملــــــــدد فـي جـــــــدول
sالرسوم

"29" اHـديــر الـعـامّ : اHـديــر الـعـامّ لـلــمـنـظـمــة الـعـاHـيـة
sللملكية الفكرية

"30" اHـــكــتـب الــدولـي : اHــكـــتب الـــدولي لـــلـــمــنـــظـــمــة
sية للملكية الفكريةHالعا

"31" الــتـــعــلـــيــمــات اإلداريـــة : الــتـــعــلــيـــمــات اإلداريــة
اHشار إليها في القاعدة 41.

القاعدة القاعدة 1 (ثانيا)(ثانيا)
التعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعييناتالتعيينات اخلاضعة لالتفاق والتعيينات

اخلاضعة للبروتوكولاخلاضعة للبروتوكول

Yيـــكـــون تـــعـــيــ [ـــبـــدأ الـــعــام واالســـتـــثـــنـــاءاتHا]  (1)

الطـرف اHتـعاقـد خاضـعـا لالتفـاق أو للـبروتـوكول بـسحب
إذا كـان الطـرف اHتعـاقد مـعيّـنا بـناء عـلى االتفـاق أو بناء

sعلى البروتوكول. ولكن

Y1" في حال وقف تطـبيق االتفـاق في العالقات ب"
الـــطـــرف اHـــتــعـــاقـــد لـــصــاحـب الــتـــســـجــيـل الــدولـي وطــرف
مــتــعــاقــد يــكـون تــعــيــيــنه خــاضــعــا لالتــفــاقs فــيــمــا يــتـعــلق
بتـسـجيل دوليs فـإن تعـيـY ذلك الطـرف اHتـعـاقد الـثاني
يــصــبـح خــاضــعــا لــلــبــروتــوكــول اعــتــبــارا من تــاريخ وقف
تــــطــــبــــيق االتــــفــــاقs شــــريـــطــــة أن يــــكــــون كل مـن الــــطـــرف
اHــتـعــاقـد لــصـاحب الــتـســجـيـل الـدولي والــطـرف اHــتـعــاقـد

sفي البروتوكول في ذلك التاريخ Yعيّن طرفHا

"2" وفي حــــــال وقف تــــــطـــــبـــــيـق الـــــبـــــروتــــــوكـــــول في
العالقات بY الطـرف اHتعاقد لصـاحب التسجيل الدولي
وطرف متعـاقد يكـون تعيـينه خاضـعا للـبروتوكـولs فيما
يـتعـلق بـتـسجـيل دوليs فـإن تـعيـY ذلك الـطـرف اHتـعـاقد
الـثـانـي يـصـبح خـاضـعـا لالتــفـاق اعـتـبـارا من تـاريخ وقف
تـطـبـيق الــبـروتـوكـولs شـريـطــة أن يـكـون كل من الـطـرف
اHــتـعــاقـد لــصـاحب الــتـســجـيـل الـدولي والــطـرف اHــتـعــاقـد

اHعيّن طرفY في االتفاق في ذلك التاريخ.

(2)  [الــــتـــدويـــن] عـــلى اHــــكـــتب الــــــدولي أن يــــــدوّن

فـي الــسـجــل الــدولي بــيـانــا عن اHـعــــاهــدة الـتي يــخـضــع
.Yلهـا كـل تعي
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s(ج) إذا أجـري الــشـطب بــنـاء عــلى الـتــمـاس الــوكـيل
: Yاآلتي Yفإنه يصبح نافذا في أسبق التاريخ

"1" الـتاريخ الذي يتـسلم فيه اHـكتب الدولي تبـليغا
sيعيّن فيه وكيل جديد

"2" الــــتــــاريخ الــــذي تــــنــــقــــضي فــــيه فــــتــــرة شــــهــــرين
اعــتــبــارا من تــســلـم الــتــبــلــيغ الــذي يــلــتــمس فــيه الــوكــيل

شطب التدوين.

وحـــــتى تــــــاريخ نـــــفـــــــــاذ الــــشـــــطبs عــــــلـى اHــــكــــــــتب
الـــدولـي أن يـــرسـل كــل الــتـبــلـيــغــــات اHــشــــــار إلــيـهــــا
فــي الـــفــــقـــرة (5) (ب) إلى اHــــودع أو صــــاحب الــــتــــســـجــــيل

sوإلى الوكـيل sالدولي
(د) إذا تــســلم اHــكـــتـب الـــدولي الــتـمــاســا بـالــشـطب
مـن الــوكـــــــيلs وجب عـلــــــيه أن يــخـطــــــر بــــذلك اHــودع
أو صـاحب التسـجــيل الــدوليs ويرفق باإلخـطـار صــورة
عـن كــــل الــتــبـــلــيــغـــــات الــتي أرســـلــهــــا إلـى الــوكــــيلs أو
الـتي تـسلـمـها من الـوكـيلs خالل األشهـر الـستـة الـسابـقــة

sلتـاريخ اإلخطـار
(هـ) فــــور مــــعــــــرفــــــة تــــاريخ نــــفــــــاذ الــــشــــطبs عــــلى
اHــــكـــــتب الـــــدولـي أن يــــبـــــلــغ الـــــشـــــطب وتـــــــاريخ نـــــفــــــاذه
لــــلــــوكـــــــيل الــــذي شــــطـب تــــدويــــنهs ولـــــلــــمــــودع أو صــــاحب
الـتـسـجــيل الــدوليs وكـذلك لـلـمـكــتب الـذي عـيّن الـوكـــيل

عن طـريقـه.

القاعدة القاعدة 4
حساب اHهلحساب اHهل

(1)  [اHـهل احملـسـوبــة بـالـسـنـوات] تـنــقـضي كل مـهـلـة

مـحسـوبـة بالـسـنواتs فـي السـنـة التـالـية الـواجب أخـذها
في احلـسـبـانs وفي الـشـهـر ذاته والـيـوم ذاته الـلـذين يـبـدأ
فــــيــــهـــــمــــا حــــســـــاب اHــــهــــلـــــة. ولــــكنs إذا وقـع احلــــدث في 29
فـبـرايــرs وكـان شـهـر فـبـرايـر في الـسـنـة الـتـالـيـة الـواجب
أخــــذهـــا فـي احلـــســــبـــان يــــنــــتـــهـي في يـــوم s28 فـــإن اHــــهـــلـــة

تنقضي في 28 فبـرايـر.

(2)  [اHـــهل احملـــســوبــة بـــاألشــهـــر] تــنــقـــضي كل مـــهــلــة

مـحــسـوبـة بــاألشـهــرs في الـشـهــــر الـتـالـي الـــواجب أخـــذه
في احلـــســبـــانs وفي الـــيـــوم ذاته الـــذي يــبـــدأ فـــيه حـــســاب
اHـهلـة. ولـكنs إذا لم يـكن في الشـهـر التـالي الـواجب أخذه
في احلسـبـان يـوم مـطابـق لهـذا الـعـددs فـإن اHهـلـة تـنـقضي

في اليوم األخير من هذا الشهر.

(3)  [اHـهل احملسوبة بـاأليام] تبـدأ كل مهلة مـحسوبة

sبـــــاأليـــــام في الـــــيـــــوم الــــــتـــــالي الـــــذي يـــــقـــع فــــــيه احلــــــدث
وتنقضي بنـاء على ذلك.

(4)  [تـــدوين تـــعــيـــY وكـــيل وتـــبــلـــيـــغهs تـــاريخ نـــفــاذ

Yالـوكـيل] (أ) إذا تــبـيّن لـلـمـكــتب الـدولي أن تـعـيـ Yتــعـيـ
الــوكـيل يـســتـوفي الــشـروط احملـددةs وجب عــلـيه أن يـدوّن
فـي الــــســـــجل الـــــدولي أن اHـــــودع أو صــــاحـب الــــتـــــســــجـــــيل
الـدولي �ـثله وكـيلs ويـدوّن أيـضـا اسم الـوكـيل وعـنوانه.
وفي هــذه احلــالــةs يــكــون تــاريخ نــفــاذ تــعــيـY الــوكــيـل هـو
sــكـتب الـدولي الـطـلب الـدوليHالـتـاريخ الـذي تـسـلم فـيه ا
أو الـتـعـيY الـالحقs أو الطـلب أو الـتـبـلـيغ اHـنـفـصل الذي

sيعيّن فيه الوكـيل
(ب) عــلى اHــكــتب الــدولي أن يــبـلغ الــتــدوين اHــشـار
إليه في الـفقرة الـفرعيـة (أ) للمـودع أو صاحب التـسجيل
الــدولي ولــلـوكــيل. وإذا أجــري تـعــيــY الـوكــيل في تــبــلـيغ
مـــنـــفــصـل عن طـــريق مـــكــتـبs وجب عـــلى اHـــكــتـب الــدولي

أيضا أن يبلغ التدوين لهذا اHكتب.

(5)  [اآلثــار اHـــتــرتــبـــة عــلـى تــعـــيــY وكـــيل] (أ) يــحل

توقيع الوكيل اHدوّن بناء على أحكام الفقرة (4) (أ) محل
تـوقــيع اHـودع أو صــاحب الـتــسـجــيل الـدوليs مــا لم تـنص

sهذه الالئحة التنفيذية صراحة على خالف ذلك
(ب) مـــا لـم تـــســـتــــوجب هـــذه الـالئـــحـــة الــــتـــنـــفــــيـــذيـــة
صــراحــة إرســال آيــة دعــوة أو إخـــطــار أو أي تــبــلــيغ آخــــر
sـــودع أو صــاحب الـــتــســجـــيل الــدولي وإلـى الــوكــيلHإلى ا
عــلى اHــكــتب الــدولي أن يــرسل إلى الــوكــيـل اHــدوّن بــنـاء
على أحـكام الفقرة (4) (أ) كل دعوة أو إخـطار أو أي تبليغ
آخــــر كــــان مـن الــــواجب أن يـــــرسل إلى اHـــــودع أو صــــاحب
الـتـسـجـيل الـدوليs في غـيـاب الـوكـيل. ويـتـرتب عـلى كـل
دعـوة أو إخــطـار أو أي تـبــلـيغ آخــر يــرســل بـهــذا الـشـكــل
إلى الـوكــيل اHــذكــور اآلثـار ذاتــهــا كــمـا لــو كــان قـد أرسـل

sودع أو صاحب التسجيل الدوليHإلى ا
(ج) يــتـرتـب عـلى كـل تـبــلــيغ يـرســله الــوكــيل اHـدوّن
بـناء عـلى أحـكام الـفـقرة (4) (أ) إلى اHكـتب الـدولي اآلثار
ذاتــهـــا كـــمــا لـــو كـــان قــد أرسـل إلــيـه من اHـــودع أو صــاحب

التسجـيل الدولي.

(6)  [شـــــطب الــــتـــــدوينs تــــاريـخ نــــفــــاذ الـــــشــــطب] (أ)

s(أ) (4) يشـطب كل تدوين يـجرى بـناء عـلى أحكـام الفـقرة
إذا كـــان الـــشـــطب مـــلــــتـــمـــســـا في تـــبــــلـــيغ وقـــعه اHـــودع أو
صــاحب الــتــسـجــيل الــدولي أو الــوكــيل. ويــشــطب اHــكـتب
الدولي التدوين تـلقائيـاs إذا عيّن وكيل جديدs أو إذا دوّن
تــغـيـيــر في اHـلـكــيـة ولم يــعـيّن صـاحـب الـتـســجـيل الـدولي

sاجلـديـد وكيال له
(ب) مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقرة الـفـرعـيـة (ج)s يـصبح
الـــشـــطـب نــافـــذا فـي الــتـــاريـخ الــذي يـــتـــســـلم فـــيه اHـــكـــتب

sالئمHالدولي التبليغ ا
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"2" الــبـيــانـات اHــتـعـلــقـة بــإرسـال الــتـبــلـيغ ســجـلــتـهـا
مؤسسة البريد اخلاصة وقت اإلرسال.

(3)  [حــدود الــعــذر] ال يــقـبـل الـعــذر عن عــدم الــتــقــيـد

بــأيـة مــهــلـة بــنــاء عـلى أحــكــام هـذه الــقــاعـدةs مــا لم يــتــسـلم
اHكتب الدولي الـبرهان اHشـار إليه في الفقرة (1) أو (2)
والـتـبـلـيـغ أو نـسـخـة طـبق األصل عـنـه بـعـد انـقـضـاء اHـهـلـة

بستة أشهر على األكثر.

(4)  [الـــطـــلب الـــدولي والـــتــعـــيــY الـالحق] إذا تـــســلم

اHـكــتب الــدولي طـلــبـا دولــيـا أو تــعـيــيـنــا الحـقــا بـعــد مـهــلـة
sـــادّة 3 (4) من االتـــفـــــاقHــــشــــار إلـــيــــهـــا في اHالـــشــــهـــرين ا
s(ب) (6) ــــادّة 3 (4) مـن الــــبـــــروتـــــوكــــول والـــــقـــــاعــــدة 24Hوا
وأوضـح اHـــكــتب اHـــعــني أن الـــتــأخـــر في االســـتالم يــرجـع
إلى الـــظــروف اHـــشـــار إلـــيــهـــا في الـــفـــقــرة (1) أو s(2) فــإن

أحكام الفقرة (1) أو (2) والفقرة (3) تطبق.

القاعدة القاعدة 6
لغات العمللغات العمل

(1)  [الــطـلـب الـدولي] يــجب حتــريـر الــطــلب الـدولي

بـاإلسبـانـية أو اإلنـكـليـزيـة أو الفـرنسـيـة حسـب ما يـقرره
مـكـتب اHــنـشـأs عـلــمـا بـأنه يـجــوز Hـكـتب اHـنــشـأ أن يـخـيّـر

اHودعY بY اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية.

(2)  [الـتـبـلـيــغـات خالف الـطـلـب الـدولي] مع مـراعـاة

أحــكـام الــقــاعـدة 17 (2) "5" وs(3) كل تــبـلــيغ يـتــعـلق بــطـلب
دولي أو بتسجيل دوليs يجب أن يحرّر :

"1" بـــاإلســبــانــيــة أو اإلنــكــلـــيــزيــة أو الــفــرنــســيــةs إذا
أرسل اHــودع أو صـاحـب الـتــســجــيل الــدولي أو أي مــكـتب

sكتب الدوليHهذا التبليغ إلى ا

"2" بــالـــلــغــــة اHــطــبـــقــة بــنـــاء عــلى الـــقــاعــدة s(2) 7 إذا
تـــمـــثـل الــتـــبـــلـــيـغ في اإلعالن عـن الــنـــيـــة عـــلـى اســـتـــعـــمــال
الــعـالمـة اHــرفقـــة بالـطـلب الــدولي بـنــاء عــلى القـــاعدة
9 (5) (و)s أو اHـــــرفــــقـــــــة بــــالـــــتــــعــــيـــــY الالحـق بــــنــــــاء عــــلى

s"1" (ب) (3) القـاعــدة 24

"3" بــالـلــغـة الــتي حــرّر بـهــا الـطــلب الــدوليs إذا كـان
sـكــتب الـدولي إلى مـكـتب مــاHالـتـبــلــيغ إخـطـارا أرسـلـه ا
مــا لم يـكن هـذا اHـكـتب قـد أخـطـر اHـكتـب الدولـي بأن كـل
إخــــــطـــــــار من ذلـك الــــــقــــــبـــــــيل يـــــــجب أن يـــــــكــــــون مــــــحــــــررا
باإلسـبانـيـة أو أن يكـون محـررا باإلنـكـليـزية أو أن يـكون
محـررا بالفـرنسـية. وإذا كان اإلخـطار اHـرسل من اHكتب
الــــدولي يــــتـــــعــــلق بــــتـــــدوين تــــســــجــــيـل دولي فـي الــــســــجل
الـــدوليs فــــإنه يـــجـب أن يـــوضح الــــلـــغـــة الــــتي تـــســــلم بـــهـــا

sعنيHكتب الدولي الطلب الدولي اHا

(4)  [انـقـضاء اHـهـلة في يـوم ال يـكون اHـكـتب الدولي

أو أي مــكــتب مــفــتـــوحــا فــيه لــلــجــمـــهــور] إذا كــانت اHــهــلــة
تـــنـــقــــضي في يــــوم ال يـــكــــون اHـــكــــتب الـــدولـي أو اHـــكـــتب
اHـعنـي مفـتـوحـا فـيه لـلجـمـهـورs فـإنهـا تـنـقـضي في الـيوم
األول الـتــالي الــذي يــفــتح فــيه اHــكــتب الــدولي أو اHــكـتب
اHـعـني أبـوابـه لـلـجــمـهـورs بـالــرغم من أحـكـــام الـفـقـــرات

من (1) إلى (3).

(5)  [بـــيــــان تــــاريخ انــــقـــضــــاء اHــــهل] في كـل احلـــاالت

Yيـجـب أن يـبـ sــكـتب الــدولي أي مـهــلـةHالـتـي يـبـلـغ فـيه ا
تـــاريخ انــقـضـــاء هـــذه اHـهـلـــة وفــقـــا ألحـكـــــام الـفـقــــرات

من (1) إلى (3).

القاعدة القاعدة 5
تعطل خدمات إدارة البريد تعطل خدمات إدارة البريد ومؤسسات البريد اخلاصةومؤسسات البريد اخلاصة

(1)  [التـبلـيغات اHـرسلـة عن طريق إدارات الـبريد]

إذا لم يتقيد أي طـرف معني باHهلـة احملددة إلرسال تبليغ
للمكـتب الدولي عن طريق إدارات البريدs فإنه يعذر عن

تأخره إذا برهن بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن :

"1" الـتـبلـيغ أرسل قـبل انـقضـاء اHـهلـة بـخمـسـة أيام
عــــلى األقلs أو بــــعــــد اســـتــــئــــنـــاف خــــدمــــات إدارة الـــبــــريـــد
بـخــمــســة أيــام عــلى األكــثـر فـي حـالــة تــوقــفــهـا خـالل األيـام
الـعـشـرة السـابـقـة لـتـاريخ انـقـضـاء اHـهـلـة بـسبـب حرب أو
ثـورة أو اضطرابات داخـلية أو إضـراب أو كارثة طبـيعية

sأو ألية أسباب �اثلة أخرى

"2" الــتـبــلــيغ أرسل في مــظـروف مــسـجـل عن طـريق
إدارة الــبــريــدs أو الـبــيــانــات اHــتــعــلـقــة بــإرســال الــتــبـلــيغ

sسجلتها إدارة البريد وقت اإلرسال

"3" الــتــبـــلــيغ أرسل في فـــئــة من الــبـــريــد تــصل إلى
اHــكـتـب الـدولي بــعــد يــومـY من إرســالــهــا عـادةs أو أرسل
بالـبـريـد اجلويs في احلـاالت الـتي ال تـصل فـيهـا كل فـئات
البريد إلى اHكتب الدولي بعد يومY من إرسالها عادة.

(2)  [الـــتـــبــلـــيـــغـــات اHـــرســـلـــة عن طـــريق مـــؤســـســات

الــبــريــد اخلــاصــة] إذا لـم يــتــقــيــد أي طــرف مـــعــني بــاHــهــلــة
احملـــددة إلرســـال الــــتـــبـــلــــيغ لـــلــــمـــكـــتـب الـــدولي عـن طـــريق
مؤسسات البـريد اخلاصةs فإنه يعذر عن تأخره إذا برهن

بشكل مُرضٍ للمكتب الدولي أن :

"1" الـتـبلـيغ أرسل قـبل انـقضـاء اHـهلـة بـخمـسـة أيام
عـلـى األقلs أو بــعــد اسـتــئــنــاف خــدمــات مـؤســســة الــبــريـد
اخلـاصــة بـخـمـسـة أيـام عـلى األكـثــر في حـالـة تـوقـفـهـا خالل
األيــام الــعــشـرة الــســابــقــة لــتـاريـخ انـقــضــاء اHــهــلــة بـســبب
حرب أو ثورة أو اضطـرابات داخلية أو إضراب أو كارثة

sطبيعية أو ألية أسباب �اثلة أخرى
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القاعدة القاعدة 7

تبليغ بعض اHتطلبات اخلاصةتبليغ بعض اHتطلبات اخلاصة

(1)  [حتـذف]

(2)  [الـنيـة عـلى اسـتـعمـال الـعالمـة] إذا طـالب طرف

مـــتـــعـــاقـــدs بــصـــفـــتـه طــرفـــا مـــتـــعـــاقـــدا مـــعـــيـــنـــا بــنـــاء عـــلى
sبــإعالن الــنــيـــة عـــلى اســتــعــمــال الــعالمــــة sالـــبــروتــوكــول
وجب عليه أن يخـطر اHديــر العــامّ ~ـطالبته. وإذا طالب
هذا الطرف اHتـعاقد بأن يوقع اإلعالن اHودع نفسهs ويعد
اإلعالن عــلى اسـتــمـارة رسـمــيـة مـنــفـصـلــة تـرفق بــالـطـلب
الـدولـيs وجب أن يـذكــر هــذا الـطــلب في اإلخــطـار ويــحـدد
فـيـه بـالــضـبط نـص اإلعالن اHـطــلــوب. وإذا طـالب الــطـرف
اHتـعـاقـد بـأن يحـرر اإلعالن بـاإلسـبـانـية أو اإلنـكـلـيـزية أو

الفرنسيةs وجب أن حتدد في اإلخطار اللغة اHطلوبة.

(3)  [اإلخطـار] (أ) كل إخـطار مـشار إلـيه في الفـقرة

(2) يجـوز أن يـجـريه الـطـرف اHـتـعاقـدs عـنـد إيـداع وثـيـقة

تصديـقه على الـبروتوكـول أو وثيقـة قبـوله للبـروتوكول
أو وثـيقـة موافـقته عـلى البـروتوكـول أو وثيـقة انضـمامه
إلى البـروتوكـول. وفي هذه احلـالةs يصـبح اإلخطـار نافذا
في تــاريـخ ســريــان الــبــروتــوكــول عــلى الــطــرف اHــتــعــاقــد
الذي وجه اإلخطـار. ويجوز توجيه هذا اإلخطار في وقت
الحق أيضا. وفي هذه احلـالةs يصبح اإلخطـار نافذا بعدما
يتـسلـمه اHدير الـعامّ بـثالثة أشـهرs أو في أي تاريخ الحق
يـذكر فيهs بالنـسبة إلى التـسجيالت الدولـية التي يكون
تاريخها هـو التاريخ ذاته الذي يصبح فيه اإلخطار نافذا

sأو تاريخ الحق لتاريخ نفاذ اإلخطار

(ب) يجوز سحب كل إخـطار يجرى بناء على أحكام
الـــفـــقــرة  (1) كـــمـــا هي نـــافـــذة قـــبل 4 أكـــتـــوبــر 2001 (1) أو
الــــــــفـــــــقـــــــرة (2)  فـي أي وقـت. ويـــــــجـب إرســــــــال اإلشـــــــعـــــــار
. ويــصــبح الــســحب نــافـذا في بــالـســحب إلى اHــديــر الــعـامّ
الــــتـــاريخ الـــذي يــــتـــســــلم فـــــيه اHـــديــــــر الـــعـــــام اإلشـــعـــــار

بالسحبs أو في أي تاريخ الحق يحدد في هذا اإلشعار.

"4" بـــالــلـــغـــــة الــتـي حــرّر بـــهــــا الـــطــلـب الــــدوليs إذا
كـــان التـبـلـــيغ إخـطارا أرسـله اHـكـتب الـدولي إلى اHودع
أو إلى صاحب الـتـسجـيل الـدولي ما لم يـوضح هـذا اHودع
أو صــاحب الـــتــســـجـــيل الـــدولي أنه يـــرغب في تـــســلم كـل
هــذه اإلخـطــارات باإلسـبـانــيـة أو تسـلـمـهـــا باإلنـكـلـيــزيــة

أو تسلمها بالفرنسية.

(3)  [الــــــتـــــــدوين والــــــنــــــشـــــــــر] (أ) يــــــجب أن يــــــحــــــرّر

الــــتــــدوين فـي الـــســــجــل الــــــدولـي ونـــشـــــــر الــــتــــســـجــــــيل
الــــدولي وكـــل الــبــيـــانـــات الــــواجب أن تـــدوّن وتــنــشـــر
sبــنــــاء عــلى هـــذه الالئــحــــة الــتــنــفــيــذيــــة sفي اجلــــريـــــدة
فـيمـا يتعلق بـالتسجيل الـدوليs باإلسبانيـة واإلنكليزية
والــفــرنــسـيــة. ويــجب أن تــوضح عــنـد تــدوين الــتــســجـــيل
الـدولـي ونـشــــره الــلـغــــة الـتـي تـســلم بــهـا اHــكــتب الـدولي

sالطلب الـدولي

(ب) إذا أجـــــري تــــعـــــيـــــY الحق أوّل فـــــيـــــمـــــا يــــتـــــعـــــلق
بــتــســجــيل دولي ªّ نــشــرهs بــنــاء عــلى صــيغ ســابــقــة لــهـذه
الـقــاعـدةs بــالـفــرنـسـيــة فـقـط أو بـاإلنـكــلـيــزيـة والــفـرنــسـيـة
فــقـطs وجب عـــلى اHـــكـــتب الـــدولي أن يـــنــشـــر الـــتـــســجـــيل
الـــدولـي إمـــا بــاإلســـبـــانـــيـــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة ويـــعـــيـــد نـــشــره
بـالـفـرنـسـيـة أو أن يـنـشـر الـتــسـجـيل الـدولي بـاإلسـبـانـيـة
ويعيد نشره بـاإلنكليزية والفـرنسيةs حسب احلالs فضال
عـن نــشــر الــتــعــيــY الالحق في اجلــريــدة. ويــتــعــY تــدوين
ذلك الـــتـــعــيـــY الالحق فـي الــســـجل الـــدولي بـــاإلســـبــانـــيــة

واإلنكليزية والفرنسية.

(4)  [الـــــــتــــــرجـــــــمـــــــــة] (أ) يـــــــعـــــــــد اHـــــــكــــــتـب الـــــــــدولي

الـترجـمـات الـضـرورية ألغـراض اإلخـطـارات الـتي جتــرى
بـــــنـــــاء عـــــلى الـــــفـــــقــــرة (2) "3" و"s"4 وألغـــــــراض الـــــتـــــدوين
والـــــنـــــشــــر بـــــنــــاء عــــلـى الــــفــــقــــرة (3). ويـــــجــــــوز لـــــلــــمــــودع
أولـــصـــاحب الـــتـــســجـــيـل الــدولـيs حــسـب احلــالs أن يـــرفق
بــالــطــلـب الــدوليs أو بــالــتــمـــاس تــدوين تــعــيــY الحــق أو
تعديلs مشروع تـرجمة لكل نص يتضمنه الطلب الدولي
أو االلــــتــــمــــاس. وإذا رأى اHــــكــــتب الــــدولي أن الــــتــــرجــــمـــة
اHــقــتـــرحـــة لــيــست صــحــيــحــةs وجـب عــلــيه أن يــصــحــحــهــا
بــعــدمــــا يـــدعــو اHــودع أو صــــاحب الــتــســجــــيـل الــــدولي
إلى تــقــــد� مـالحــظــاته عــلى الــتـــصـــويــبــــات اHــقــتـــرحـــــة

sخالل شهر من تاريخ الدعـوة

(ب) بالرغم من أحكـام الفقرة الفرعية (أ)s ال يترجم
اHـــــكــــــتب الـــــدولـي الـــــعـالمـــــة. وإذا قـــــدم اHــــــودع أو صـــــاحب
الـتسـجـيل الـدوليs وفـقـا ألحكـام الـقـاعدة 9 (4) (ب) "3" أو
الـقـاعدة 24 (3) (ج)s ترجـمـة واحدة أو أكـثـر للـعالمـةs فإنه
ال يــتـعـY عــلى اHـكــتب الـدولي أن يــتـحـقق من صــحـة هـذه

الترجمة أو الترجمات.

(1) نصت الفقرة (1) من القاعدة 7 على ما يأتي :

"إذا كــان مـــكــتب أحـــد األطــراف اHـــتــعــاقـــدة مــكـــتب اHــنـــشــأs وكــان
sـتعـاقدHعنـوان صاحب الـتسـجـيل الدولي يـقع في أراضي هذا الـطرف ا
وطـــالب هــذا األخــيـــر بــأن يـــقــدم اHــكـــتب اHــذكــور الـــتــعـــيــيــنـــات الالحــقــة
لـلـتسـجـيل الـدولي إلى اHـكتب الـدوليs وجب عـلـيه أن يبـلغ هـذا الـطلب

للمدير العـامّ".
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"4" إذا رغـب اHــــودعs بـــنــــاء عــــلـى اتــــفـــاقــــيــــة بــــاريس
بـشـأن حــمـايــة اHـلـكــيـة الـصــنـاعــيـةs في االنــتـفـاع بــأولـويـة
إيـــداع ســـابـقs إعالن يـــطــــالب فـــيه بــــأولـــويـــة هـــذا اإليـــداع
الــســابقs ويـصــحــبه بـبــيــان اسم اHــكـتب الــذي أجــري فـيه
هـذا اإليداعs عالوة عـلى تاريخ هـذا اإليداع ورقـمه إن كان
مـتـوفــرا. وإذا لم يـنــطـبق اإليـداع الــسـابق عـلـى كل الـسـلع
واخلـــدمــــات اHـــذكـــورة في الـــطــــلب الـــدوليs بــــيـــان الـــســـلع

sواخلدمات التي ينطبق عليها الطلب السابق

"5" صــــورة مــسـتــنـســخــــة عـن الـعالمــــة الــتي يـجب
أن تــكــــــون مـــقــايـــيـــســهـــا مالئـــمــــة إلدراجـــهـــــا في اإلطــــار
اHـعـــد لـهـذا الــغـــرض في االسـتـمـــارة الـــرسـمــيـة. ويـجب
أن تــــكــــــون هـــــذه الـــــصـــــــورة اHــــســـــتــــنـــــســـــخــــــة واضـــــحــــــة
وبـاللـونـY األسـود واألبـيض أو باأللـوانs حـسب مـا يـكون
لـــون الــصـــورة اHـسـتــنـسـخـــــة فـي الـطـلب األســــاسي أو

sفي التسجيل األساسي

"6" إذا رغب اHــودع في أن تـــعــتــبــر الــعالمــة كــعالمــة
sإعالن لهذا الغرض sذات حروف معيارية

"7" إذا طـالب اHـودع بـالــلـون كـعـنـصـر �ــيـز لـلـعالمـة
في الــطـلب األســاسي أو الـتـســجـيل األسـاسي أو إذا رغب
فـي اHــطـــالــبــــة بــالـــلـــون كـــعــنـــصــر �ـــيــز لـــلــعالمـــة وكــانت
الــــعـالمــــة الــــواردة في الـــــطــــلب األســــاسـي أو الــــتــــســــجــــيل
األســـاسي بـــاأللــــوانs بـــيـــان بــاHـــطــالـــبـــة بــالـــلــــون وبـــيــان
بـــالـــكـــلـــمـــات لـــلـــــون اHـــطـــالب بـه أو تـــشـــكـــيـــلـــــة األلـــــوان
اHطــالب بها. وإذا كــانت الصــورة اHستنسخــة اHقدمــة
sاألســــــود واألبـــيض Yبـــــنــــــاء عـــــلى الــــبــــنــــد "5" بـــالـــلـــــونـــ

sصــورة مستنسخــة عن العالمة باأللوان

"7" (ثــــانـــيـــا) إذا كــــانت الــــعالمــــة الـــواردة فـي الـــطــــلب
األســــاسـي أو الــــتــــســـــجــــيل األســـــاسي عــــبـــــارة عن لــــون أو

sبيان يفيد ذلك sتشكيلة من األلوان

"8" إذا كـان الطـلب األساسي أو الـتـسجـيل األساسي
يــتـــعـــلـق بـــعالمـــة ثـالثـــيـــة األبـــعــــادs بــــيــان بـــأن "الـــعالمـــة

s"ثالثـية األبـعاد

"9" إذا كـان الطـلب األساسي أو الـتـسجـيل األساسي
s"بيان بأن "العالمة صوتية sيتعلق بعالمة صوتية

"10" إذا كـــــــان الــــــطـــــــلب األســـــــاسـي أو الــــــتـــــــســــــجـــــــيل
األساسي يتعـلق بعالمة جماعـية أو عالمة رقابة أو عالمة

sبيان ذلك sضمان

"11" إذا كـــــــان الــــــطـــــــلب األســـــــاسـي أو الــــــتـــــــســــــجـــــــيل
األسـاسي يـتـضـمن وصـفـا لـلـعالمـة بـالـكـلـمـات وكـان اHودع

الفصل الثانيالفصل الثاني
الطلب الدوليالطلب الدولي

القاعدة القاعدة 8
YودعHتعدد اYودعHتعدد ا

(1)  [تــقــد� طــلب يــخــضع لالتــفــاق وحــده أو يـخــضع

[Yلـكل مـن االتـفـاق والــبـروتــوكـول من جــانب عــدة مـودعـ
يـجــوز لـعـدة مـودعـY أن يـودعـوا مـعـا طـلـبـا دولـيـا يـخـضع
sلالتـفاق وحـده أو يـخـضع لـكل من االتـفاق والـبـروتـوكول
إذا كـانـوا �ـلـكـون مـعـا الــتـسـجـيل األسـاسيs وإذا كـان بـلـد
اHـنـشـأ كـمـا هـو مـحدد فـي اHادّة 1 (3) من االتـفـاق هو ذاته

بالنسبة إلى كل منهم.

(2)  [تــقـــد� طــلب يـــخــضع لـــلــبـــروتــوكـــول وحــده من

جـانب عـدة مـودعـY] يجـوز لـعـدة مـودعY أن يـودعـوا مـعا
طــلـبـا دولــيـا يــخـضع لـلــبـروتــوكـول وحـدهs إذا أودعــوا مـعـا
الــــطــــلب األســــاسي أو كــــانــــوا �ــــلــــكــــون مــــعــــا الـــتــــســــجــــيل
األسـاسيs وإذا كـان لــكل مـنـهم األهـلــيـة إليـداع طـلب دولي
بــنـاء عـلى أحــكـام اHـادّة 2 (1) من الـبــروتـوكــولs بـالـنــسـبـة

إلى الطرف اHتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب اHنشأ.

القاعدة القاعدة 9
الشروط اHتعلقة بالطلب الدوليالشروط اHتعلقة بالطلب الدولي

(1)  [تــقــد� الــطــلب الــدولي] يــجب أن يــقــدم مــكــتب

اHنشأ الطلب الدولي للمكتب الدولي.

(2)  [االسـتـمـارة والـتــوقـيع] (أ) يـجب تـقـد� الـطـلب

sالدولي على االستمارة الرسمية بنسخة واحدة
(ب) يــــجـب أن يـــوقـع مـــكــــتب اHــــنــــشــــأ عـــلـى الـــطــــلب
الـدوليs كـمــا يـجب أن يـوقـع عـلـيه اHــودع إن طـالب بـذلك
مكتب اHنشأ. وإذا لم يكن مكتب اHنشأ يطالب بأن يوقع
اHـودع عــلى الـطـلب الـدولـيs وإـا يـسـمح بــأن يـوقع عـلـيه

اHودع أيضاs جاز للمودع أن يوقع على الطلب الدولي.

(3)  [الرسـوم] يجب تـسديـد الرسـوم اHفـروضة على

الطلب الدولي وفقا ألحكام القواعد 10 و34 و35.

(4)  [مـضمـون الطلب الـدولي] (أ) يجب أن يـتضمّن

الطلب الدولي أو يبيّن فيه ما يأتي :

sودع وفقا للتعليمات اإلداريةH1" اسم ا"

sودع وفقا للتعليمات اإلداريةH2" عنوان ا"

"3" اسم الـــــــــوكــــــــــيـل إن وجــــــــــد وعــــــــنــــــــوانـــه وفــــــــقــــــــا
sللتعليمات اإلداريـة
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"5" إذا كان اHـودع يـرغب في الـتخـلي عن حـمـاية أي
عنصر في العالمـةs بيان ذلك والعنـصر الواحد أو األكثر

الذي يتخلى عن حمايته.

(5)  [احملـتويـات اإلضـافـيـة لـلـطـلب الدولـي] (أ) يجب

أن يتضمن الـطلب الدولي الذي يـخضع لالتفاق وحده أو
لـالتــفـــاق والـــبــروتـــوكـــول مــعـــا رقم الـــتـــســـجــيـل األســاسي

وتاريخه ويبيّن فيه أحد العناصر اآلتية :

"1" أن للـمـودع مـنـشأة صـنـاعـيـة أو جتـارية حـقـيـقـية
وفـعلـيـة في أراضي الـدولة اHـتـعاقـدة الـتي يكـون مـكتـبـها

sنشأHمكتب ا

"2" إذا لـم يــكــن لــلــمــــودع مــنــشــأ مـن ذلك الــقــبــــيل
في أية دولـة متـعاقـدة ~ـوجب االتفـاقs أن له محـل إقـامة

sنشأHفي أراضي الدولة التي يكون مكتبها مكتب ا

"3" إذا لـم يـكــن لـلــمـــودع مـنــشـأة مـن ذلك الــقـبـــيل
أو مـــــحــل إقــــــامـــــــة في أراضـي أيـــــــة دولــــــة مـــــتـــــعـــــــاقــــدة
~ــــوجب االتـــفـــاقs أنه مـن مـــواطـــني الـــدولـــة الـــتي يـــكـــون

مكتبها مكتب اHنشأ.

(ب) يـجب أن يـتـضمن الـطـلب الـدولي الـذي يـخضع
لـلــبـروتــوكـول وحــده رقم الــطـلب األســاسي أو الــتـســجـيل
األســــــاسي وتـــــاريــــــخه ويــــــبـــــيّن فــــــيه واحـــــد أو أكــــــثـــــر من

العناصر اآلتية :

"1" إذا كـــان الــطـــرف اHــتـــعــاقـــد الــذي يـــكـــون مــكـــتــبه
sودع من مواطني تلك الدولةHأن ا sنشأ دولةHمكتب ا

"2" إذا كـــان الــطـــرف اHــتـــعــاقـــد الــذي يـــكـــون مــكـــتــبه
مـــكـــتب اHـــنـــشـــأ مـــنــظـــمـــةs اسـم الــدولـــة الـــعـــضـــو في تـــلك

sودع من مواطنيهاHنظمة التي يكون اHا

"3" أن لــــلــــمــــودع مــــحـل إقــــامــــة فـي أراضي الــــطــــرف
sنشأHتعاقد الذي يكون مكتبه مكتب اHا

"4" أن للـمـودع مـنـشأة صـنـاعـيـة أو جتـارية حـقـيـقـية
وفـعــلـيـة في أراضي الـطـرف اHـتـعــاقـد الـذي يـكـون مـكـتـبه

مكتب اHنشأ.

(ج) إذا لم يـكــن عـنوان اHـودع اHـذكـور وفـقـا للـفـقرة
(4) (أ) "2" فـي أراضي الــــطــــــرف اHــــتـــــعــــاقــــد الـــــذي يــــكــــون

مــــكــــتــــبـــه مــــكـــــتب اHــــنــــشـــــأ وورد بــــنــــــاء عـــــلى الــــفــــقــــــرة
الـفـــرعـــيـة (أ) "1" أو "2" أو الـفــقــــرة الـفـــرعــــيـة (ب) "3"
أو "4" أن لـــلـــمـــودع مــحــل إقـــامـــــة أو مـــنــشـــأة في أراضي
ذلك الطـرف اHتـعاقـدs وجب بيـان محل اإلقـامة أو عـنوان

sنشأة في الطلب الدوليHتلك ا

يــــرغب فـي إدراج الــــوصف فــــيه أو كــــان مــــكــــتـب اHــــنــــشـــأ
يقـتـضي إدراج الـوصف فـيهs الـوصف ذاته. وإذا كـان هذا
sالـوصف مــحــررا بــلـغــة أخــرى خالف لـغــة الــطـلـب الـدولي

sفإنه يجب حترير الوصف بلغة الطلب الدولي

"12" إذا كــانت الــعالمــة تــتــكــون كــلــيــا أو جـزئــيــا من
حـروف غـير احلـروف الالتـينـيـة أو من أرقام غـيـر األرقام
الـــعــربـــيــة أو الــرومـــانــيـــةs كــتــابـــة هــذه احلـــروف بــحــروف
التـيـنـيـة أو كـتـابـة هـذه األرقـام بـأرقـام عـربـيـة. ويـجب أن
تتمشى الكتـابة باحلروف الالتينية مع الكتابة الصوتية

sللغة الطلب الدولي

"13" أســـمــــاء الــــســـلـع واخلــــدمـــات الــــتي يــــطــــلب لــــهـــا
التـسـجيل الـدولي لـلـعالمةs عـلى أن جتـمع وفقـا لألصـناف
اHناسبة لـلتصنيف الدولي لـلسلع واخلدماتs وتكون كل
مجـموعـة مـسبـوقة بـرقم الصـنف ومـقدمـة حسب تـرتيب
أصـنــاف هـذا الـتــصـنــيف. ويـجب بــيـان الـســلع واخلـدمـات
بكـلمـات دقيـقةs وبـاألحرى بـالكـلمـات الواردة في الـقائـمة
األبجـدية للـتصنـيف اHذكور. ويـجوز أن يتضـمن الطلب
الـدولـي حـصــرا لــقـائــمــة الـســلع واخلــدمــات بـالــنــســبـة إلى
واحد أو أكـثـر من األطـراف اHتـعـاقدة اHـعـيّنـة. ويـجوز أن

sيكون احلصر مختلفا بالنسبة إلى كل طرف متعاقد

"14" مـــبـــلغ الـــرســـوم اHـــدفـــوعـــة وطـــريــقـــة الـــدفعs أو
تـعــلـيــمـات القــتـطــاع مـبــلغ الــرسـوم اHــطـلــوبـة من حــسـاب
مـفـتـوح لدى اHـكـتب الـدوليs وحتـديـد هـويـة الـطـرف الذي

sأجرى الدفع أو أصدر التعليمات

"15" األطراف اHتعاقدة اHعينة.
(ب) يــجـــــوز أن يــتــضــمــن الــطـــلب الــــدولي أيــضــــا

مــا يأتي :

"1" إذا كــان اHــودع شــخــصـا طــبــيــعــيــاs بــيــان الــدولـة
sودع أحد مواطنيهاHالتي يكون ا

"2" إذا كـان اHــودع شـخــصـا مـعــنـويــاs بـيـانــات بـشـأن
الـــطـــابع الـــقـــانـــونـي لـــهـــذا الـــشـــخص اHــــعـــنـــويs فـــضال عن
الـدولةs والـوحدة اإلقـلـيمـية داخل هـذه الـدولة إذا اقـتضى
sعنوي وفقا لقانونهاHالتي أنشىء هذا الشخص ا sاحلال

"3" إذا كــانـت الــعالمـــة تــتـــكــون كـــلــيـــا أو جــزئـــيــا من
كلـمة واحـدة أو أكثـر �كن ترجـمتـهاs تـرجمـة لهـذه الكـلمة
أو لـهذه الـكلـمـات باإلسـبانـية واإلنـكلـيزيـة والفـرنسـية أو

sمن هذه اللغات Yبأية لغة أو لغت

sـودع بـالـلون كـعـنـصـر �ـيـز لـلـعالمةH4" إذا طـالب ا"
بـيــان بـالــكـلــمـات لــكل لـون ولـألجـزاء الــرئـيــسـيــة لـلــعالمـة

sالتي لها هذا اللون
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s2" أو يتضمنه الطلب الدولي"

حسب ما يقتضيه هذا الطرف اHتعاقد.

(ز) إذا ورد في الــــطــــلب الــــدولي تــــعـــيــــY مــــنـــظــــمـــة
مــتــعـــاقـــدةs جــاز أن يــتـــضــمن الــطـــلب الــدولي الـــبــيــانــات

اآلتـية أيضـا :

"1" إعالنـا يفيـد بأن اHودع يـطالبs بنـاء على قانون
تــلك اHــنـظــمــة اHــتـعــاقــدةs بــأقــدمـيــة عالمــة أو أكــثــر سـبق
تــسـجـيـلـهـا فـي إحـدى الـدول األعـضـاء في تــلك اHـنـظـمـة أو
sـطـالبـة بذلكHـودع يرغب في اHإذا كان ا sبالـنـسبـة إليـهـا
مع ذكر الدولة الـعضو أو الدول األعضـاء التي ª تسجيل
الـعالمـة السـابـقـة فـيهـا أو بـالـنـسـبة إلـيـهـا والـتـاريخ الذي
بدأ فـيه سريان الـتسجـيل اHعني ورقم الـتسجـيل اHعني
والــســلع واخلــدمــات الــتي ســجــلت لــهــا الــعالمــة الــســابــقـة.
ويـجب أن ترد تلك الـبيانات في اسـتمارة رسـمية ترفق

sبالطلب الدولي

"2" وبــيــانــا بــلــغــة عـمـل ثـانــيــة Hــكــتب تــلك اHــنــظــمـة
اHـــتــعـــاقــدةs بـــاإلضــافـــة إلى لــغـــة الــطـــلب الـــدوليs إذا كــان
قانون تلك اHنـظمة اHتعاقدة يقتضي من اHودع أن يبيّن

تلك اللغة الثانية.

القاعدة القاعدة 10
الرسوم اHفروضة على الطلب الدوليالرسوم اHفروضة على الطلب الدولي

(1) [الـطـلـبـات الـدوليـة الـتي تـخـضع لالتـفـاق وحده]

يـــحـــصّـــل عن الـــطـــلـب الـــــدولي الـــذي يـــخــــضــع لالتـــفـــــاق
وحـــده الـــــرسم األســــاسي والــــرسم الــــتـــكــــمــــيـــلـيs وكـــــذلك
الـــــرسـم اإلضــــافي إذا اقـــتــضى احلـــــالs احملـــــدد قـــدرهـــــا
في الــبــنـد 1 من جــدول الــرســوم. وتــســــدد هــذه الــــرسـوم
على دفعـتY تـعادل كل فتـرة منـها عشـر سنـوات. وتطبق

القاعدة 30 عند تسديد الدفعة الثانية.

(2) [الـطـلــبـات الـدولــيـة الــتي تـخـضـع لـلـبــروتـوكـول

وحـــــــده] يـــــــحـــــــصّل عـن الـــــــطــــــلـب الـــــــدولـي الــــــذي يـــــــخـــــــضع
للـبـروتوكـول وحـده الرسـم األساسي أو الـرسم الـتكـمـيلي
أو الرســم الـفــردي أو أي تـشكيـلـة مـنهـاs وكـذلك الــرسم
اإلضـــافي إذا اقـــتـــضى احلـــالs واحملـــدد قـــدرهــــا أو اHـــشـــــار
إلــــيــــهـــا فـي الـــبــــنـــد 2  مـن جـــدول الــــرســــوم. وتـــســــدد هـــذه

الرسوم عن فترة مدتها عشر سنوات.

(3) [الطلبـات الدولية التي تـخضع لكـل من االتفاق

والـبــروتـوكـول] يـحــصّل عن الـطـلب الــدولي الـذي يـخـضع
لـــــكـــل من االتـــــفــــــاق  والـــــبـــــروتـــــوكـــــول الـــــرسـم األســـــاسي
والــــرسم الــــتــــكــــمــــيــــليs وكــــذلك الــــرسم الــــفــــردي والــــرسم

(د) يــــجـب أن يـــتــــضــــمّن الــــطــــلب الــــدولي إعالنــــا من
مكتب اHنشأ يؤكد مـا يأتي :

"1" الـتـــاريخ الـذي تــســلم فــيـه مـكـتب اHــنـشـأ طــلـبــا
sـودع بغـرض تـقد� الـطـلب الدولي لـلـمكـتب الدوليHمن ا
أو الــتـــاريخ الـــذي يــفـتـــرض أنــه تـســلـم فــيـه هــذا الـطــلب

s(1) 11 كما هو منصوص عليه في القاعدة

"2" أن اHــودع الــوارد اســمـه في الــطــلب الــدولي هــو
نفسه اHـودع الوارد اسمه في الطلب األساسي أو صاحب
sالـتسـجـيل الـدولي الـوارد اسمه في الـتـسـجـيل األساسي

sحسب احلال

"3" أن كل البـيانـات اHشـار إلـيهـا في الفـقرة (4) (أ)
"7" (ثــــانــــيــــا) إلى "11" والـــــــواردة فـي الــــطــــلـب الـــــــدولي
sتــرد أيـضــا في الـطـلب األساسي أو الـتـسجـيل األساسي

sحسب احلـال

"4" أن الــعالمــة الـــتي هي مــحل الـــطــلب الــدولي هي
الـعالمـة ذاتـهـا الـواردة في الـطـلب األسـاسي أو الـتـسـجيل

sحسب احلال sاألساسي

"5" أن اHـطـالـبــة بـالـلــون كـعـنــصـر �ـيـز لــلـعالمـة في
الــطــلب الـــدولي هي اHــطــالـــبــة ذاتــهــا الـــواردة في الــطــلب
األسـاسي أو الــتـسـجــيل األسـاسيs أو أن الــعالمـة الـواردة
في الــــطــــلب األســــاسـي أو الــــتــــســــجــــيل األســــاسـي هي في
الـواقع باللون أو بـتشكيـلة األلوان اHطالـب بهاs في حالة
اHطـالبة بالـلون كعـنصر �يـز للعالمـة في الطلب الدولي
من غـيـر أن تـكـون مـحل مـطــالـبـة في الـطـلب األسـاسي أو

sالتسجيل األساسي

"6" أن الـسلـع واخلدمـات اHـبـيـنـة في الـطلـب الدولي
تــشـــمــلـــهــا قـــائــمـــة الــســلـع واخلــدمـــات الــواردة في الـــطــلب

sحسب احلال sاألساسي أو التسجيل األساسي
(هـ) إذا اســــتـــنـــد الـــطـــلب الـــدولـي إلى عـــدة طـــلـــبـــات
أساسـيـة أو تـسجـيالت أسـاسـيةs فـإن اإلعالن اHـشـار إليه
في الـفـقـرة الـفـرعـيـة (د) يـعـتـبـر أنه يـنـطـبق عـلى كل هـذه

sالطلبات األساسية أو التسجيالت األساسية
(و) إذا ورد في الطلب الـدولي تعيY طـرف متعاقد
قـــدم اإلخـــطـــار اHـــنـــصـــوص عــلـــيـه في الـــقـــاعــدة s(2) 7 فــإن
الطـلب الـدولي يـجب أن يـتضـمن أيـضا إعـالن النـيـة على
اســـتـــعـــمـــال الـــعالمـــة فـي أراضي هـــذا الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقــد.
ويـعـتـبـر اإلعالن كـجـزء من تـعـيـY الـطـرف اHـتـعـاقـد الـذي

يطالب بهs ويجب

"1" أن يــوقـــعه اHــودع نـــفــسهs ويـــعــد عـــلى اســـتــمــارة
sرسمية منفصلة ترفق بالطلب الدولي
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(ب) يـــجـــــوز لـــلـــمـــودع أن يـــصـــحح هـــذه اخملــــالـــفــــات
خـالل ثالثـــة أشــــهـــر مـن تـــبـــلــــيـــغــــهـــا له مـن جـــانب اHــــكـــتب
الــدولي. وإذا لم تــصــحح أي مــخــالــفــة خالل ثـالثـــة أشــهـــر
sـــكــتـب الــــدوليHمـن تـــــاريخ اإلبـالغ عــنـــهــــا من جـــــانب ا
فـــإن الـــطـــلـب الـــدولي يـــعـــتـــبـــر مـــتــــروكـــــاs وعـــلى اHـــكـــتب
الــدولي أن يــبــلغ ذلك لــكل من اHــودع ومــكــتب اHــنـشــأ في

الوقت ذاتـه.

(3) [اخملــالـفـة الـتي يـنــبـغي لـلـمـودع أو Hــكـتب اHـنـشـأ

أن يــصــحــحــهـا] (أ) عــلـى الـرغـم من أحــكــام الــفــقـرة s(2) إذا
كـانت الـرسـوم الـواجب تـســديـدهـا ~ـوجب الـقـاعـدة 10 قـد
دفعها مكتب اHنشأ للمكتب الدوليs ورأى اHكتب األخير
أن مــــبــــلغ الــــرســــوم اHــــدفـــوعــــة أقـل من اHــــبــــلغ اHــــطــــلـــوب
تـسـديـدهs وجب عـلـيه أن يـبـلغ ذلك لـكل من مـكـتب اHـنـشـأ
واHـــودع في الـــوقت ذاته. ويـــجب أن يـــحـــدد في الــتـــبـــلــيغ

sتبقي الواجب تسديدهHبلغ اHمقدار ا

(ب) يـجوز Hـكتـب اHنـشأ أو لـلمـودع أن يـسدد اHـبلغ
اHــتـــبــقي الــواجـب تــســديــده خـالل ثالثــة أشــهـــر من تــاريخ
تــبــلــيغ اHـــكــتب الــدولي عن اخملــالـــفــة. وإذا لم يــدفع اHــبــلغ
اHــتـــبــقي الــواجـب تــســديــده خـالل ثالثــة أشــهـــر من تــاريخ
تــــبـــلــــيغ اHــــكـــتب الــــدوليs فــــإن الـــطــــلب الـــدولـي يـــعــــتـــبـــر
مـــتـــروكـــاs وعــــلى اHـــكــــتب الـــدولي أن يــــبـــلغ ذلـك لـــكل من

مكتب اHنشأ واHودع في الوقت ذاته.

(4) [اخملــــالـــــفــــات الــــتي يــــنــــبــــغـي Hــــكــــتب اHــــنــــشــــأ أن

يصححها] (أ) يتعY على اHكتب الدولي :

"1" إذا تـــــبــــيّن لـه أن الــــطــــلـب الــــدولي ال يـــــســــتــــوفي
الــــشـــــــروط احملـــــددة فـــي الــــقـــــــــاعــــــدة s2 أو لـــم يــــقــــــدم
عـــــلى االســـتــمـــارة الــــرســمـــــيـــة اHــنـــصـــــوص عــلـــيـــهــــا في

s(أ) (2) القـاعـدة 9

"2" أو إذا تـبــيّن له أن الـطــلب الـدولي يـحــتـوي عـلى
مـخــالـفـــة واحـــدة أو أكــثــر من اخملـالــفـــات اHـشــــار إلـيـهــا

s(1) 15 في القـاعـدة

"3" أو إذا رأى أن الـــــطـــــلـب الـــــدولي يـــــحـــــتـــــوي عـــــلى
sودع في إيداع طلب دوليHمخالفات تتعلق بحق ا

"4" أو إذا رأى أن الـــــطـــــلـب الـــــدولي يـــــحـــــتـــــوي عـــــلى
مـخــالـفــــات تـتـعــلــق بـإعالن مـكـــتب اHـنـشــأ اHـشـــار إلــيه

s(د) (5) في القـاعـدة 9

(5)  [حتـذف]

"6" أو إذا تــــبــــيّن لـه أن الــــطــــلب الــــدولـي لم يــــوقــــعه
sنشأHمكتب ا

اإلضـــافي إذا اقـــتـــضى احلـــالs واحملـــدد قـــدرهـــــا أو اHـــشــــار
إلـيــهــــا في الـبــنـــد 3 مـن جــــدول الـــرســـوم. وبـالــنـســبـــة
sـــعــيّـــنــة بـــنـــاء عــلى االتـــفــاقHـــتــعـــــاقـــدة اHإلـى األطــــراف ا
تــــطـــبـق أحــــكــــام الــــفــــقـــرة (1). وبــــالــــنـــســــبــــة إلـى األطـــراف
اHــتـــعــــاقـــدة اHـــعــيّـــنـــة بـــنــــاء عــلـى الــبـــروتــوكــولs تـــطــبق

أحكــام الفقــرة (2).

القاعدة القاعدة 11
اخملـالفـات خالف تلك اHتعلقـةاخملـالفـات خالف تلك اHتعلقـة

بتصنيف السلع واخلدمات أو بيانهابتصنيف السلع واخلدمات أو بيانها

(1) [االلـــــتــــــمــــــاس اHـــــرسـل قــــــبل األوان إلـى مـــــكــــــتب

اHــنـشــأ] (أ) إذا تــســــلم مــكــتب اHـنــشــأ الــتــمـاســــا لــتــقـــد�
sطـــلب دولـي يــخـــضـــع لالتـــفــــاق وحـــده لــلـــمـــكـــتب الـــدولي
قـــبـــلـــمـــا يـــكــــون مـــكـــتب اHـــنــــشـــأ قـــد ســـجــل فـي ســـجالتــه
الــعالمـــة اHـــشــار إلــيــهــا في االلـــتــمــاس اHــذكــورs فــإن هــذا
sـنــشـأ قـد تـسـلـمهHااللـتـمـاس يــعـتـبـر كـمـا لــو كـان مـكـتب ا
ألغــــراض اHــــادّة 3 (4) من االتــــفـــــاقs في تـــــاريخ تــــســـــجــــيل

sالعالمـة في سجالتـه

(ب) مع مـــراعـــاة أحـــكـــام الـــفـــقـــرة الـــفـــرعـــيـــة (ج)s إذا
تـسـلم مـكـتـب اHـنـشـأ الـتــمـاسـا لـتـقــد� طـلب دولي يـخـضع
لـكل من االتـفــاق والـبـروتــوكـول لـلـمــكـتب الـدوليs قــبـلـمـا
يـكون مـكتب اHـنـشأ قـد سجل في سـجالته الـعالمة اHـشار
إلـيـهـا في االلـتمـاس اHـذكـورs فإن الـطـلب الـدولي يـفحص
sكــمـــا لــو كـــان طــلــبـــا دولــيــا يـــخــضع لـــلــبــروتـــوكــول وحــده
ويـحــذف مـكــتب اHـنــشــأ تـعــيـY أي طــرف مـتــعـاقــد يـلــتـزم

sباالتفاق وليس بالبروتوكول بعد

(ج) إذا كــــان االلــــتــــمــــاس اHــــشــــار إلــــيـه في الــــفــــقــــرة
الـفـرعـيــة (ب) مـصـحـوبــا بـطـلب صــريح يـرمي إلى فـحص
الـطــلب الــدولي كـمـــا لـو كـــان طـلــبـا دولـيـا يــخـضــع لـكــل
من االتــفــــاق والــبــروتـوكــــولs فــــور تــســجــــيل الــعالمــــة
فـي سـجـالت مــكــتب اHـنــشــأs وجـب عـــلـى مـكــتـب اHـنـشـأ
أال يـــحــذف تـــعــيـــY أي طــرف مـــتــعــاقـــد يــلـــتــزم بـــاالتــفــــاق
ولـيس بــالــبـروتــوكـول بــعــدs ويـعــتــبـر أنه تــســلم الـتــمـاس
تـــقـــد� الـــطــــلب الـــدوليs ألغـــراض اHـــادّة3 (4) من االتـــفـــاق
واHــــادّة 3 (4) مـن الـــــبــــروتـــــوكـــــولs في تـــــاريخ تـــــســــجـــــــيل

العالمـة في سجالتـه.

(2) [اخملـالــفـات الـتي يــنـبـغي لــلـمـودع أن يـصــحـحـهـا]

(أ) إذا رأى اHـــكـــتب الـــدولي أن الـــطـــلب الـــدولي يـــحـــتــوي
عــلى مـخـالــفـات خالف تـلك اHــشـار إلـيـهــا في الـفـقـرات (3)
و(4 و(6) وفي الـقــاعـدتـY 12 وs13 وجب عــلــيه أن يــبـلــغــهـا

للمودع وHكتب اHنشأ في الوقت ذاته.
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(7)  [الطـلب الـدولي الـذي ال يـعتـبـر طـلبـا دولـيا] إذا

كــان الـــطـــلب الـــدولي قـــد قـــدمه اHـــودع لـــلـــمــكـــتب الـــدولي
مـبـاشـــرةs أو لم يـكــن مـسـتـوفيـا لـلـشـرط اHـطـلـوب بـنــاء
sفــإنه ال يــعــتــبــر طــلــبــا دولــيــا s(1) 6 عــلى أحــكــام الــقــاعــدة

ويجب ردّه إلى اHرسـل.

القاعدة القاعدة 12
اخملالفات اHتعلقة بتصنيف اخملالفات اHتعلقة بتصنيف السلع واخلدماتالسلع واخلدمات

(1)  [اقتراح الـتصنـيف] (أ) إذا رأى اHكتب الدولي

أن الــــشــــروط احملـــددة فـي الــــقــــاعـــدة 9 (4) (أ) "13" لــــيــــست
مـــســـتـــوفـــاةs وجـب عـــلـــيه أن يــــقـــتـــرح بـــنـــفـــسـه تـــصـــنـــيف
وجتـمـيع السـلع واخلـدمـاتs ويـبـلغ اقتـراحه Hـكـتب اHـنـشأ

sوللمودع في الوقت ذاته
(ب) يـجب أن يـبY أيـضـا في الـتـبـلـيغ عن االقـتراح
مـبلـغ الرسـوم الـواجب تـسديـدهـاs عـنـد االقتـضـاءs بـسبب

.YقترحHالتصنيف والتجميع ا

(2)  [اخــتالف الـرأي بــشـأن االقــتـراح] يــجـوز Hــكـتب

اHــــنـــشـــأ أن يـــبــــلغ رأيه بــــشـــأن الـــتـــصــــنـــيف والـــتــــجـــمـــيع
اHـقـتـرحـY للـمـكـتب الـدوليs خالل ثالثـة أشـهـر من تاريخ

تبليغـه باالقتراح.

(3)  [التذكيـر باالقتراح] إذا لم يرسل مـكتب اHنشأ

أي رأي بــشــأن الــتــصــنـــيف والــتــجــمــيع اHــقــتــرحــY خالل
s(أ) (1) ـشـار إلـيه في الـفـقرةHشـهـرين من تـاريخ اإلبالغ ا
وجب عـــلى اHــكــتب الــدولي أن يــرسـل إلى مــكــتب اHــنــشــأ
واHودع إشعارا يـذكرهما فيه باالقتراح. وال يؤثر إرسال
هــذا اإلشـعـــار في مـهـلــــة األشـهـــر الـثالثـــة اHـشـــار إلـيـهــا

في الفقـرة (2).

(4)  [ســــحب االقــــتـــراح] إذا ســــحب اHــــكـــتـب الـــدولي

اقـتـراحهs اسـتــنـادا إلى الـرأي اHـبـلغ له بـنـاء عـلى الـفـقـرة
s(2) وجب عــــلــــيه أن يــــبــــلـغ ذلك لــــكل مـن مـــكــــتـب اHــــنــــشـــأ

واHودع في الوقت ذاته.

(5)  [تــــعـــــديل االقـــــتــــراح] إذا عـــــدّل اHـــــكــــتـب الــــدولي

اقـتـراحهs اسـتــنـادا إلى الـرأي اHـبـلغ له بـنـاء عـلى الـفـقـرة
sــنــشــأHـــكــتب اH وجب عـــلــيه أن يــبــلـــغ هــذا الــتــعــديـل s(2)

فـــــضال عن أي تـــــغـــــيـــــيـــــر قــــــد يـــــنـــــجـم عن ذلـك في مـــــبـــــلــغ
الـــرسـوم اHوضّح في الـفـقرة (1) (ب)s ويبـلغ ذلك للـمودع

في الـوقت ذاتـه.

(6)  [تـــــأكـــــيــــــد االقـــــتـــــراح] إذا أكّـــــد اHـــــكـــــتـب الـــــدولي

s(2) شار إليه في الفقرةHاقتراحه على الرغم من الرأي ا
وجـب عــلـــــيه أن يــبــلـــغ ذلـك Hــكــــتب اHــنــشـــأ ولــلــمـــــودع

فـي الـوقت ذاتـه.

"7" أو إذا تـــبـــيّـن له أن الـــطـــلب الـــدولي ال يـــتـــضـــمن
sتـاريخ الـطـلب األساسـي أو التـسـجـيل األسـاسي أو رقمه
حـــسب احلــالs أن يــبـــلغ ذلك Hـــكــتب اHـــنــشــأ ولـــلــمــودع في

الوقت ذاته.
(ب) يـجـوز Hــكـتب اHـنـشـأ أن يــصـحح هـذه اخملـالـفـات
خالل ثـالثة أشـهـر من تـاريخ تـبـليغ اHـكـتب الـدولي عـنـها.
وإذا لـم تـصــحح أي مــخــالـفــة خالل ثالثــة أشــهـر مـن تـاريخ
تـبـلـيغ اHــكـتب الـدولي عـنـهـاs فـإن الــطـلب الـدولي يـعـتـبـر
مـــتـــروكـــاs وعــــلى اHـــكــــتب الـــدولي أن يــــبـــلغ ذلـك لـــكل من

مكتب اHنشأ واHودع في الوقت ذاته.

s(5)  [ردّ الرسوم] إذا اعتـبر الطلب الدولي متروكا

وفـــقـــا ألحـــكـــام الـــفـــقــرات (2) (ب) أو (3) أو (4) (ب)s وجب
عــلـى اHــكــتب الـــدولي أن يــردّ الـــرســوم اHــدفـــوعــة عن هــذا
الـطـلب إلى الـطــرف الـذي دفـعـهـاs بـعـد خصـم مبـلغ يـعادل
نـصف الرسم األسـاسي اHشـار إليه في الـبنود 1 - 1 -1  

أو 2 - 1 - 1   أو 3 - 1 - 1  من جدول الرسوم.

(6)  [اخملـــالـــفـــات األخـــرى اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــعـــيـــY طــرف

مـــتــعــاقـــد بــنــاء عـــلى الــبـــروتــوكـــول] (أ) إذا تــســلـم اHــكــتب
الــــــدولـي طــــــلـــــبــــــا دولــــــيــــــاs وفـــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادّة 3 (4)من
الـبروتـوكولs خالل الـشهـرين التـاليـY لتـاريخ تسـلم هذا
الـطـلـب الـدولي من جــانب مـكــتب اHـنــشـأs ورأى أن إعالن
الـــنــيـــة عــلـى اســتـــعــمـــال الـــعالمــة مـــطـــلــوب وفـــقــا ألحـــكـــام
الـقــاعـدة 9 (5) (هـ)s إال أنــه لــم يـصـحب بـالـطـلب أو أنــه
ال يستوفي اHتطلبات اHطبقة في هذا الشأنs وجب عليه
أن يــبــلغ ذلك عــلى الــفــور لـكـل من اHـودع ومــكــتب اHــنــشـأ

sفي الـوقت ذاتـه

(ب) يعـتـبـر إعالن الـنـيـة عـلى اسـتـعـمـال الـعالمـة قد
تــســلــمه اHـــكــتب الــدولي مــصــحــوبــا بــالــطــلب الــدوليs إذا
تــســلم اHــكــتب الــدولـي اإلعالن الــنــاقص أو اHــصــحح خالل

s(أ) شار إليها في الفقرة الفرعيةHمهلة الشهرين ا

Y(ج) يعتبر الـطلب الدولي أنه ال يحتوي على تعي
الــطــــرف اHــتـــعــــاقــد الـــذي يــقــتـــضي أن يــصــدر لــه إعالن
النية علـى استعمال العالمـةs إذا ª تسلم اإلعالن الناقص
أو اHـصـحح بـعـد انـقــضــاء مـهـلـــة الـشـهــرين اHـشـــار إلـيـهـا
في الـفــقـرة الـفـرعـيـة (ب). وعـلى اHــكـتب الـدولي أن يـبـلغ
sـــنــــشـــأ في الـــوقت ذاتــهHـــودع ومـــكـــتب اHذلك لـــكـــل من ا
ويـردّ رسم الـتـعـيـY الـذي سـبق تـسـديـده عن هـذا الـطـرف
اHـــتـــعـــــاقـــــدs ويـــبـــY أنــه يــــجـــــوز تـــعـــيــــY هـــذا الـــطــــرف
اHــــتــــعـــاقــــد فـي شــــكـل تــــعــــيـــY الحـق بــــنــــــاء عـــلـى أحــــكـــــام
الـــقـــــاعــدة s24 شـــرط أن يــكـــون هــذا الــتـــعــيـــY مــصـــحــوبــا

باإلعالن اHطلـوب.
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(2)  [اHــهـلـة اHـمـنـوحـة لـتــصـحـيح اخملـالـفـة] (أ) يـجـوز

Hــكـــتب اHـــنــشـــأ أن يـــقــــدم اقــتـــراحـــا يــســـتـــهــدف تـــصـــحــيح
اخملــالــفـــة خالل ثالثـــة أشــهــر من تــاريـخ الـتــبــلـــيـغ اHــشــار

s(1) إلـيه في الفقـرة

(ب) إذا لم يــــقــــــدم أي اقــــتــــراح مــــقــــبــــول لــــلــــمــــكــــتب
الــدولـي بـغـــيـة تـصـحـــيح اخملـالــفـــة في اHـهـلـــة اHـوضـحـــة
في الــفـــقــرة الـــفــرعــيـــة (أ)s وجب عـــلى اHــكـــتب الــدولي أن
يـذكر في الـتسجـيل الدولي الـكلـمة اHـتضـمنـة في الطلب
الـدولـيs شـرط أن يــكـون مـكــتب اHــنـشـأ قــد حـدد الــصـنف
الـــذي يـــنــبـــغي أن تـــصـــنف فـــيه هـــذه الــكـــلـــمـــة. ويــجب أن
يــحـتــوى الــتـســجــيل الـدولـي عـلى بــيــان يـفــيــد أن الـكــلــمـة
اHــــذكــــــورةs حــــسب رأي اHــــكــــتب الــــدولـيs هي غـــــامــــضــــة
لــلـــغــايــة ألغـــراض الــتـــصــنـــيف أو غــيـــر مــفـــهــومـــة أو غــيــر
صـــحــيــحــــة مـن الــنــاحــيـــة الــلــغــويـــةs حــسب احلــال. وإذا لم
يـحدد مـكـتب اHـنشـأ أي صـنفs وجب على اHـكـتب الدولي
أن يـلـغي هـذه الـكـلـمـة تـلـقـائـيـاs ويـبـلــغ ذلك Hـكـتب اHـنـشأ

وللمودع في الوقت ذاته.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التسجيل الدوليالتسجيل الدولي

القاعدة القاعدة 14
تسجيل العالمة في السجل الدوليتسجيل العالمة في السجل الدولي

(1)  [تـــســجـــــيل الــعالمـــــة فــي الــســجــــل الـــــدولي]

إذا رأى اHــــكــــتب الــــدولـي أن الــــطـــلـب الــــدولي يــــســــتــــوفي
الــشــــروط اHــطـــلــوبــــةs وجب عــلــــيه أن يــســجــل الــعالمـــة
فـي الــســجل الـــدوليs ويــبــلغ الـــتــســجــيل الـــدولي Hــكــاتب
sــنــشـأHــكــتـب اH ويــبــلغ ذلك sــعــيــنــةHــتــعــاقــدة اHاألطــراف ا
ويـــرسل شــهـــادة إلى صـــاحب الــتـــســجـــيل الـــدولي. ويــجب
إرسال الشهادة إلى صاحب التسجيل الدولي عبر مكتب
اHــنــشــأ إذا رغـب مــكــتب اHــنـــشــأ في ذلك وأخـــطــر اHــكــتب

الـدولي برغبتـه.

(2)  [مــــحـــتــــويــــات الـــتــــســـجــــيـل] يـــجـب أن يـــحــــتـــوي

التسجيل الدولي على مـا يأتي :

s1" كل الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــواردة فـي الـــــطـــــلب الـــــدولي"
بـــاســتـــثــنـــاء أي مـــطــالـــبــة بـــاألولـــويــة بـــنــــاء عـــلى أحـــكــــام
القاعدة 9 (4) (أ) "4" إذا كان تاريـخ اإليداع السابق يسبق

sتاريخ التسجيل الدولي بأكثر من ستة أشهر

s2" تاريخ التسجيل الدولي"

s3" رقم التسجيل الدولي"

(7)  [الـــــرســــوم] (أ) إذا لم يـــــبــــلـغ أي رأي لــــلــــمـــــكــــتب

الـــــدولـي بـــنـــــاء عــــلى أحـــكــــــام الـــفـــقـــــرة s(2) فـــإن اHـــبـــلـغ
اHــشــــار إلــــيه في الـــفـــقـــرة (1) (ب) يـــجب تـــســـديــده خالل
أربـــــعـــــــة أشــــهـــــــر مـن تـــــاريـخ اإلبالغ اHـــــشـــــــار إلـــــــيه في
sوإال اعـــتــــبـــر الـــطـــلب الــــدولي مـــتـــروكـــا s(أ) (1) الـــفـــقـــــرة
ووجب عــلى اHــكــتب الـــدولي أن يــبــلغ ذلك Hــكــتب اHــنــشــأ

sوللمودع في الوقت ذاته

(ب) إذا أبـلغ رأي لـلـمـكـتب الـدولـي بنـاء عـلـى أحـكام
الفقرة s(2) فإن اHبلــغ اHشار إليه في الفقـرة (1) (ب) أو
في الـفقرة (5) عنـد االقـتضـاءs يجب تـسـديــده خالل ثالثة
أشـهـر من الـتـاريخ الـذي أبـلغ فـيه اHـكـتب الـدولي تـعديـل
اقـتــراحـه أو تــأكــيــده بـنـــاء عـلـى أحـكــام الـفــقـرة (5) أو (6)
حـسب احلـالs وإال اعـتـبـر الـطـلب الـدولي مـتـروكـاs ووجب
عـلى اHـكـتب الـدولي أن يـبلغ ذلـك Hكـتب اHـنـشـأ ولـلـمودع

sفي الـوقت ذاتـه

(ج) إذا أبــلغ رأي لـلـمــكـتب الــدولي بـنـاء عــلى أحـكـام
الــفــقـــرةs(2) وســحب اHــكـتب الــدولي اقــتـــراحـه اســتــنـادا
إلى هـــذا الـــرأيs ووفـــقـــا ألحـــكـــام الـــفـــقــرة s(4) فـــإن اHـــبـــلغ

اHشار إليه في الفقرة (1) (ب) ال يكون مستحقا.

(8)  [رد الرسـوم] إذا اعتـبر الـطلب الـدولي مـتروكا

وفقـا ألحكام الفقرة s(7) وجب على اHـكتب الدولي أن يردّ
sسـددة عن هذا الـطلب إلى الـطرف الـذي دفعـهاHالرسـوم ا
بــعــد خــصـم مــبــلغ يــعـــادل نــصف الــرسـم األســاسي اHــشــار
إليه فـي البنود 1 - 1 -1   أو 2 - 1 - 1   أو 3 - 1 - 1  من

جدول الرسوم.

(9)  [الـــتـــصـــنـــيف اHـــوضّح في الـــتـــســـجــيـل] تــســـجل

الــعالمــة تــبـــعــا لــلــتــصــنــيـف والــتــجــمــيـع الــلــذين يــراهــمــا
اHـكتب الدولي صحـيحsY شـرط استيفـاء الطلب الدولي

للشروط اHطلوبة األخـرى.

القاعدة القاعدة 13

اخملالفات اHتعلقة ببياناخملالفات اHتعلقة ببيان السلع واخلدماتالسلع واخلدمات

(1)  [تـــبــــلـــيغ اHـــكــــتب الـــدولي عـن مـــخـــالـــفــــة Hـــكـــتب

اHنشأ] إذا رأى اHـكتب الدولي أن بعض الـسلع واخلدمات
مــبــيـنــة فـي الـطــلب الــدولي ألغــراض الــتــصــنــيف بــكــلــمـة
غـامضـة للـغـايةs أو غـير قـابلـة لـلفـهم أو غيـر صـحيـحة من
الـنـاحـيـة الـلغـويـةs وجب عـلـيه أن يـبـلغ ذلك Hـكـتب اHـنـشأ
ولــلــمــودع في الــوقت ذاتـه. ويــجــوز لــلــمــكــتب الــدولي أن
يــقـتــرح فـي الـتــبــلــيغ ذاتـه كـلــمــة بــديــلــة أو يــقــتــرح إلــغـاء

الكلمـة اخملـالفــة.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
الوقائع التي تطرأ على األطراف اHتعاقدةالوقائع التي تطرأ على األطراف اHتعاقدة

وتؤثر في التسجيالت الدوليةوتؤثر في التسجيالت الدولية

القاعدة القاعدة 16
إمكانية اإلخطار بالرفض اHؤقت على أساس اعتراضإمكانية اإلخطار بالرفض اHؤقت على أساس اعتراض

بناء على اHادة بناء على اHادة 5 (2) (ج) من البروتوكول (ج) من البروتوكول

(1)  [اHــعــلــومــات اHــتــعــلــقـة بــاالعــتــراضــات احملــتــمــلـة

ومهلة اإلخـطار بالرفض اHؤقت على أساس اعتراض] (أ)
مع مـــــــــراعـــــــــاة أحـــــــــكـــــــــام اHـــــــــادّة 9 (ســـــــــادســـــــــا) (1) (ب) مـن
الـبروتـوكولs إذا اتـضح أن مـهلـة االعتـراض عـلى تسـجيل
دولي ورد فيه تـعيـY طرف مـتـعاقـد أصدر إعالنـا ~وجب
اHــادّة 5 (2) (ب) و(ج)s اجلـــمــلـــة األولىs مـن الــبـــروتـــوكــول
ستنقـضي قبل أن �كن إخطـار اHكتب الدولي بأي رفض
مؤقت على أساس اعـتراض يتعY إخطار اHكتب الدولي
به في غضـون اHـهـلة الـتي مـدتـها 18 شـهـرا واHشـار إلـيـها
في اHــــــادّة 5 (2) (ب)s وجب عــــــلـى مــــــكــــــتـب هــــــذا الــــــطـــــرف
اHـتــعـاقـد أن يـخــطـر اHـكـتب الــدولي بـرقم ذلك الــتـسـجـيل

sالدولي واسم صاحب ذلك التسجيل

(ب) إذا كـان تاريخ بـدء مـهلـة االعـتراض وانـقـضائـها
مـعروفـY وقت تبلـيغ اHعـلومـات اHشـار إليـها في الـفقرة
الــفــرعـــيــة (أ)s فـإن هـذيـــن الـتـاريــخـــY يـجـب بـيـانــهـمـــا
Yفـي اإلبالغ. أمــا إذا لم يــكن هــذان الــتــاريــخــان مــعــروفــ
بــعــد فـي هــذا الــوقتs فــإنــهــمــا يــجـب أن يــبــلــغــا لــلــمــكــتب

s(2) Yالدولي فور أن يصبحا معروف

s(ج) إذا كـــانت الـــفـــقـــــرة الــفــــرعـــــيـــة (أ) مــنـــطـــبـــقــــة
وأبـــلـغ اHـــكـــتب اHـــشــــار إلــيـه في تـــلك الـــفـــقــرة الـــفـــرعـــيــة
اHكـتب الـدوليs قـبل انقـضـاء اHهـلـة التي مـدتـها 18 شـهرا
واHــشــــار إلـــيــهــا في الــفـقــــرة الــفــرعـــيــة ذاتــهـاs أن مــهــلـة
إيـداع االعتـراضات تـنقـضي خالل الـثالثY يـوما الـسابـقة
النــقـضــاء مــهـلــة الــثـمــانــيـة عــشــر شـهــراs وإمــكـانــيــة إيـداع
اعــــتــــراضــــات خالل هـــــذه األيــــــام الــــثالثــــsY جــــاز إخــــطــــار
اHـــكـــتب الـــدولي بـــرفـض مــؤقـت يـــســـتــنـــد إلـى اعـــتــــراض
مـــودع خـالل هـــذه األيـــام الـــثالثـــsY خالل شـــهـــر من تـــاريخ

إيـداع االعتـراض.

(2)  [تــــدويـن اHــــعــــلــــومــــات ونــــقــــلــــهــــا] عــــــلى اHــــكــــتب

الـــــدولي أن يــــدوّن في الـــســــجــل الـــــدولي اHــــعـــلـــــومـــــات
التي يـتسـلمـها بنـاء على الـفقرة s(1) وينـقلـها إلى صاحب

التسجـيل الـدولي.

"4" إذا كان يجوز تصـنيف العالمة وفقا للتصنيف
الـدولي لــلــعـنــاصـر الــتــصـويــريـةs ومــا لم يــشـتــمل الــطـلب
الـدولي عــلى إعالن يــفـيـد أن اHــودع يـرغـب في أن تـعــتـبـر
العالمة كعالمـة ذات حروف معياريـةs الرموز ذات الصلة

sكتب الدوليHبهذا التصنيف والتي يحددها ا

"5" بــالــنــســبـــة إلى كل طــرف مــتــعــاقــد مــعــsY بــيــان
يوضح ما إذا كـان طرفا مـتعـاقدا معـينـا بناء عـلى االتفاق

sأو طرفا متعاقدا معينا بناء على البروتوكول

"6" الـــبــــيــــانــــات اHـــرفــــقـــــة بـــالــــطــــلب الــــدولي وفــــقــــا
لـــلـــقــــاعــدة 9 (5) (ز) "1" بــشـــأن الــدولـــة الـــعــضـــو أو الــدول
األعــضــاء الــتـي ســجــلت فــيـــهــا أو بــالــنــســبـــة إلــيــهــا عالمــة
سـابقة مطالب بـأقدميتـها والتاريخ الـذي بدأ فيه سريان

تسجيل تلك العالمة السابقة ورقم التسجيل اHعني.

القاعدة القاعدة 15
تاريخ التسجيل الدوليتاريخ التسجيل الدولي

(1)  [اخملالفات اHـؤثرة في تاريخ التسجيل الدولي]

إذا كـــان الطـلب الـــدولي الــذي تـسـلـمــه اHـكـتـب الــدولي
ال يحتوي على كل العناصر اآلتية :

sــودعH1" بـــيــانـــات تــســـمح بـــالــتـــعــرف عـــلى هــويـــة ا"
sإن وجد sوتكون كافية لالتصال به أو بوكيله

sعينةHتعاقدة اH2" األطراف ا"

s3" صورة مستنسخة عن العالمة"

"4" بـــــيــــان الـــــســــلــع واخلــــدمــــــات الــــتـي يــــطـــــلب لـــــهــــا
sتسجــيل العالمـة

وجب أن يـؤرخ التـسجـيل الدولي في الـتاريخ الذي
وصـلت فـيه آخـر الـعنـاصـر الـنـاقـصـة إلى اHـكتـب الدولي.
أما إذا وصلت آخر الـعناصر الناقصة إلى اHكتب الدولي
خـالل مــهـــلـــة الــشـــهــريـن اHــشـــار إلــيـــهـــا في اHــادّة 3 (4) من
االتـــــــفــــــــاق أو في اHـــــــادّة 3 (4) مـن الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولs فـــــــإن
الـــتــســجـــيل الــدولي يـــؤرخ في الــتـــاريخ الــذي تــســـلم فــيه
مـــكـــتب اHـــنــشـــأ الـــطــلـب الــدولـي اHــعـــيب أو يـــفـــتــرض أنه

تسلمه فيه كما هو منصوص عليه في القاعدة 11 (1).

(2)  [تـــاريـخ الـــتـــســـجـــيل الـــدولي فـي حـــاالت أخــرى]

يـكــون لــلـتــســجـيل الــدوليs في أيــة حــالـة أخــرىs الــتـاريخ
احملــــدد وفــــقــــا لــــلــــمـــادّة 3 (4) من االتــــفــــاق واHــــادّة 3 (4) من

البروتوكول.

(2) باعـتـمـاد هـذا احلكمs كـان في مـفـهـوم جـمعـيـة احتـاد مـدريد أنه

يجـوز للمـكتب أن يـبلغ فـقط تاريخ بـدء مهلـة االعتـراض إذا كانت مـهلة
االعتراض قابلة للتمديد.
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"7" اHــــهــــلـــــة اHــــتــــاحـــــة فـي حــــــدود اHــــعـــقـــــول حــــسب
ظــــــــروف احلـــــــال لــــتــــقــــــــد� الــــتــــمــــــــاس إلعـــــــادة فــــحص
الـــــرفـض اHــــؤقـت الـــتــــلــــقـــــــــائـي أو الـــــــرفـض اHـــــؤقــت
عــــلى أســـــاس اعــتـــــراض أو الــطــعــــن فــــــيه ولــتــقــــــد�
sإن أمـكـن sمـع بــيـــان sحـسـب احلـــال sرد عـلى االعــتـــراض
sـــذكــــــورةHــــهـــلــــــة اHبـــالـــتـــــــاريخ الــــــذي تـــنــــقـــضي فـــــيـه ا
وكــــــذلك الــســلـــطــــة الـــتي يـــنــبـــــغي أن يـــقـــــــدم إلــيــهــــــا
sهـــــذا االلــتــمــاس إلعـــــادة الــفــحص أو الــطــعـــن أو الــــرد
مــع بـــــيــــــان االلــــتــــــــزام عـــــنـــــــد الــــضــــــــرورة بـــــتــــقـــــــــد�
الـــتــــمــــاس إعـــادة الــــفـــحـص أو الـــطــــعن عـن طــــريـق وكـــــيل
يـــكــــــون لــــه عـــنـــــوان في أراضـي الـــطـــــــرف اHـــتـــعـــــاقـــد

الـذي نطق مكتبه بالـرفض.

(3)  [مــتـــطـــلــبـــات إضـــافــيـــة بـــشــأن اإلخـــطـــار بــرفض

مـــؤقـت يـــســـتــــنـــد إلى اعــــتـــراض] إذا كـــان رفـض احلـــمـــايـــة
اHــؤقت يـسـتــنـد إلى اعــتـراضs أو إلى اعـتــراض وأسـبـاب
أخـــــرىs فــــإن اإلخـــــطـــــار يـــــجب أال يـــــســـــتــــوفـي الـــــشــــــروط
Yبـــل يـجب أن يــبـ sــطــلـــوبــــة في الــفــقــــرة (2) فــحـسبHا
ذلك أيضاs فضال عن اسم اHعترض وعنوانه. وعلى الرغم
من أحكـام الفـقـرة s"5" (2) فإن اHـكـتب صـــاحب اإلخطــار
يـجب أن يبلغ أيضـا قائمة الـسلع واخلدمات الـتي يستند
إلــيــهــا االعــتــراض إذا كــان االعــتـــراض يــســتــنــد إلى عالمــة
كـــانت مـــحـل طــلـب أو تـــســـجــيـلs كـــمــا يـــجـــوز له أن يـــبـــلغ
القـائمة الـكاملـة للسلـع واخلدمات الواردة فـي هذا الطلب
الـسـابق أو في هـذا الـتـسـجــيل الـسـابقs عـلـمـا بـأنه يـجـوز
حتـريــر هـاتــY الـقـائــمـتـY بــالـلــغـة الـتي حــرر بـهــا الـطـلب

السابق أو التسجيل السابق.

(4)  [الــــتـــــدوينs إرســــــال صـــــــور عن اإلخــــطــــــارات]

عـلى اHكـتب الدولي أن يـدوّن الـرفض اHؤقت في الـسجل
sالـــدولي مــصــحـــوبــا بــالــبــيــانــات الــــواردة في اإلخــطــــار
ومع بــيـان الـتـاريخ الـذي أرسل فـيه اإلخـطـار إلى اHـكـتب
الــدولي أو الــذي اعــتــبــر أنه أرسل فــيـه بــنـاء عــلـى أحــكـام
الـــقـــاعـــدة 18 (1) (د)s وأن يـــرسل صـــورة مـــنـه إلى مـــكـــتب
اHـنــشـأs إذا أخــطـر ذلك اHــكـــتب اHـكـــتب الــدولي بـرغــبـتـه
في تــسـلـم تـلك الــصــورs وإلى صــاحب الــتــســجـيـل الـدولي

في الـوقت ذاتـه.

(5)  [إعالنــات بشـأن إمكـانــية إعـــادة الفـحـص]

 (أ) [حتـذف]
(ب) [حتـذف]
(ج) [حتـذف]

(د) يــجـــــوز Hــكــتب الـــطـــرف اHــتـــعــــاقــد أن يـــخــطــــر
اHــديــــر الـــعــامّ ~ــا يـــلي في إعالن وفـــقــا لــقـــانــون الــطـــرف

اHتعـاقـد اHذكـور :

القاعدة القاعدة 17
الرفض اHؤقتالرفض اHؤقت

(1)  [اإلخــطــار بــرفض مــؤقت] (أ) يــجــوز أن يــشــمل

كـل إخـــطـــار بـــرفض مـــؤقـت إعالنـــا يـــذكـــر األســـبـــاب الـــتي
يـستند إلـيها اHكتـب صاحب اإلخطار العـتبار أن من غير
اHمكن منح احلمـاية في الطرف اHتـعاقد اHعني ("الرفض
اHــؤقت الــتــلـــقــائي") أو إعالنـــا بــأن من غــيــر اHـــمــكن مــنح
احلـماية في الطـرف اHتعـاقد اHعني ألن اعـتراضا قد أودع
sYأو كال اإلعالن ("ؤقت على أساس اعتراضHالرفض ا")
(ب) يــــــجب أن يــــــتــــــعـــــلـق اإلخـــــطــــــار بــــــرفض مــــــؤقت
بتسجيل دولي واحـدs كما يجب أن يكـون مؤرخا وموقعا

من اHكتب صاحب اإلخطار.

(2)  [مـــــحـــــتـــــويـــــات اإلخـــــطـــــار] يـــــجب أن يـــــتـــــضـــــمن

اإلخطار برفض مؤقت أو يوضح مـا يأتي :

sكتب الذي أجرى اإلخطارH1" ا"

"2" رقم الـتــســجـيل الــدوليs ومن األفــضل أن يــكـون
مــصــحــوبــا بــبــيــانــات أخــرى تـســمـح بــتــحــديـد الــتــســجــيل
الـــدوليs مـــثـل الـــعـــنـــاصـــر الـــلـــفـــظـــيـــة في الـــعالمـــة أو رقم

sالطلب األساسي أو التسجيل األساسي

"3" [حتـذف]

sؤقتH4" كـل األسباب التي يـستند إليها الرفض ا"
مـصـحــوبـــة بــاإلشـــارة إلى األحـكــــام األســاســـيـة اHـعــنــيـة

sمن القـانـون

"5" إذا كــــــانت األســــبــــــاب الــــتـي يــــســــتــــنــــــد إلــــيــــهــــا
الــــرفض اHـؤقـت تـشــــيـر إلـى عالمـــة كــــانت مــحــل طـلب
أو تــــســـجــــــيل يـــبــــدو أنـه كـــــان فـي نـــــزاع مــع الــــعالمــــــة
sتـاريخ ورقم اإليـداع sالــتي هي مــحل الـتـسـجـيل الـدولي
وتــاريخ األولـــويــة (عــنـــد االقــتــضـــاء)s وتــاريخ الــتـــســجــيل
ورقـــــمه (إن وجـــــدا)s واسـم صــــاحـب الـــــتــــســـــجـــــيل الـــــدولي
sوصــورة مــسـتــنــسـخــة عن هــذه الـعـالمـة األولى sوعـنــوانه
وكـــــذلك قــــــائـــــمـــــة بـــــكـل الـــــســـــلـــع واخلـــــدمــــــات أو الــــــســـــلـع
واخلــدمـات اHـعــنـيـة الــواردة في الـطــلب أو في الـتــسـجـيل
اHـتــعـلـق بـهــذه الـعالمــة األولىs عــلـمــا بـأنه يــجـوز حتـــريــر
هــــذه الــــقـــــائـــمــــــة بــــالــــلـــغــــــة الــــتي حــــــرر بــــهــــا الـــطــــلب أو

sذكـورHالتسجـيل ا

"6" أن األســـبــــــاب الــــتي يــــســــتـــنــــد إلــــيــــهـــــا الــــرفض
اHــؤقت تــتـعــلق بــكل الــسـلع واخلــدمــاتs أو بـيــانـا بــالــسـلع
واخلـدمــات الـتي يـتـعـلــق بـهـــا الـــرفض اHؤقـت أو الــتي

ال يتعلـق بها.
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s(ب) إذا كانت أحكـام الفـقــرة الفـرعـية (أ) منطبقة
وجب عــلى اHــكــتب الــدولـي أن يــرسل مع ذلك صـــورة عن
اإلخطار إلى صاحب الـتسجيل الـدوليs ويبلغ في الوقت
ذاتـه صـــاحـب الــــتـــســــجــــيل الــــدولي واHــــكــــتب الــــذي أرسل
اإلخـــطـــار بـــالـــرفض اHـــؤقـت أنه ال يـــعـــتـــبـــر هـــذا اإلخـــطــار

sويوضح أسباب ذلك sكإخطار بالرفض
(ج) إذا لم يكن اإلخطار :

"1" مــوقــعــا بـــاسم اHــكــتـب الــذي بــلّــغـهs أو يــســتــوفي
الـشــروط احملــــددة في الـقــــاعــدة 2 أو الــشـــرط اHــطــلـــوب

s(2) 6 في القـاعـدة

"2" أو يـــــحـــــتــــــــوي عـــــنــــــد االقـــــتـــــضــــــــاءs عـــــلـى أيـــــــة
بـــيــــانـــــات تـــفـــصـــيــلـــــيـــة عـن الــعـالمــــة الـــتي يـــبـــدو أنـــهــــا
تــتـنــــازع مع الـعالمــة الــتي هي مـحـل الـتــسـجـــيل الـدولي

s((3)القـاعـدة 17 (2) "5"و)

s"6" (2) 17 3" أو يستوفي شروط القاعدة"

s"7" (2) 17 4" أو يستوفي شروط القاعدة"

s[حتـذف] "5"

"6" أو يـــحــتـــوي عـــنــد االقـــتـــضــاء عـــلى اسم وعـــنــوان
اHـعــتــرض أو عــلى بــيــان الــسـلـع واخلـدمــات الــتي يــســتــنـد

s((3) 17 القاعدة) إليها االعتراض

وجب عـلى اHـكتـب الدولـي أن يدوّن الـرفض اHـؤقت
في الــسـجل الـدولي بـالـرغم مـن ذلكs إال في حـال تـطـبـيق
الــفــقــرة الــفــرعــيــة (د). وعــلـيـه أن يــدعـو اHــكــتب الــذي بــلغ
الرفض اHـؤقت إلى إرسـال إخـطار مـصـحح خالل شـهرين
مـن تــــــــــاريـخ الــــــــــدعــــــــــوة إلـى ذلـكs ويــــــــــرسـل إلـى صــــــــــاحـب
sالــتــســجـيل الــدولي صــورا عن اإلخــطــار اخملـالـف لألصـول

sعنيHكتب اHرسلة إلى اHوعن الدعوة ا

(د) إذا لـم يـــــــكـن اإلخــــــطـــــــــار يـــــــســـــــتـــــــــوفـي شــــــــروط
الـقـــاعدة s"7" (2) 17 ال يـدوّن الـرفض اHـؤقت في الـسـجـل
الـدولي. ومـع ذلكs إذا أرسل إخـطــار مــصـحح خـالل اHـهــلـة
sفـــإنه يـــعــتـــبــر s(ج) ـــشــار إلـــيــهـــا في الـــفــقـــرة الـــفــرعـــيــةHا
ألغــــراض اHــادّة 5 مـن االتــفــــاقs كــمـــا لـــو كــــان قـــد أرســل
إلى اHـكتب الـدولي في التـاريخ الذي أرسل فـيه اإلخطار
اخملــــالف لـألصــــول. أمــــا إذا لم يــــصــــحح اإلخــــطــــار فـي هـــذه
اHــهــلـةs فــإنه ال يــعـتــبــر إخـطــارا بــرفض مــؤقت. وفي هـذه
احلـالــة األخـيـرةs عــلى اHـكــتب الـدولي أن يـبــلغ في الـوقت
ذاته لــصــاحب الــتــسـجــيل الــدولي ولــلــمــكـتـب الـذي أرسل
اإلخــــطـــار أنـه ال يـــعــــتـــبــــر هـــذا اإلخــــطــــار إخـــطــــارا بـــرفض

sأسباب ذلك Yويب sمؤقت

"1" أن أي رفض مؤقت ª إخـطار اHـكتب الدولي به
هـــو مــوضـع إعــادة فــحـص لــــدى اHـــكــتب اHـــذكــــورs ســــواء
كـــان صــاحـب التـسـجـيل الـدولي قـد طلب إعــادة الـفحص

sأو لم يطلبها

"2" وأن مـن اجلــــــائــــز أن يــــكـــــون الــــقــــــرار اHــــتــــخـــذ
بـــشـــأن إعــادة فـــحص مـــوضع إعـــادة فـــحص أخـــرى أو طــعن

أمـام اHكتب.

وفي حال تطـبيق هذا اإلعالن ولم يكن اHكتب قادرا
عـلى تـبـلــيغ الـقـرار اHـذكـور مـبـاشــرة لـصـاحب الـتـسـجـيل
الــــدولي اHــــعـــنيs يــــجب عـــلـى اHـــكـــتـب أن يـــرسل الــــبـــيـــان
اHـشـار إلـيه في الـقـاعدة 18 (ثـالـثا) (2) أو (3) إلى اHـكتب
الـدولـي فـور اتــخـاذ الــقـرار اHــذكــورs حـتى إذا لـم تـكن كل
اإلجـراءات التي تـباشـر لدى اHـكتب اHـذكور فـيمـا يتـعلق
بـحــمــايـة الــعالمــة قــد تـمـت. ويـجب إرســال أي قــرار آخـر
يــــؤثــــر في حــــمــــايــــة الــــعالمــــة إلى اHــــكــــتب الــــدولـي وفــــقـــا

للقـاعدة 18 (ثالثا) (4).
(هـ) يـجوز Hـكتب الـطـرف اHتـعاقـد أن يخـطر اHـدير
الـــعـــامّ في إعالن بـــأن قـــانـــون الــطـــرف اHـــتـــعــاقـــد اHـــذكــور
يـــقــــضي بـــأال يـــكـــون أي رفـض مـــؤقت تـــلــــقـــائي ª إخـــطـــار
اHـــكـــتـب الـــدولي بـهs قـــابال إلعـــادة الــــفـــحص أمــــام اHـــكـــتب
اHذكور. وفي حال تـطبيق ذلك اإلعالنs يعـتبر كل إخطار
تـلـقــائي بـرفض مـؤقت من جـانب اHــكـتب اHـذكـور كـمـا لـو

كان يشمل بيانا وفقا للقـاعدة 18 (ثالثا) (2) "2" أو (3).

القاعدة القاعدة 18
إخطارات الرفض اHؤقت اخملالفة لألصولإخطارات الرفض اHؤقت اخملالفة لألصول

(1)  [الطــرف اHتـعاقد اHـعY بـنـاء عـلى االتفـاق] (أ)

ال يـــجـــوز لـــلــمـــكـــتب الـــدولي أن يـــعـــتــبـــر إخـــطــارا بـــرفض
sبناء على االتفاق Yمؤقت بلّغه مكـتب طرف متعاقد مـع

~ثابة إخطار من ذلك القبيل :

"1" إذا لم يـــتـــضــمـن أي رقم لــتـــســـجــيل دولـيs مــا لم
تـــســــمح بـــعـض الـــبـــيـــانـــات األخــــرى الـــواردة في اإلخـــطـــار

sبتحديد التسجيل الدولي

s2" أو إذا لم يوضح أي سبب للرفض"

"3" أو إذا أرسـل فـي وقـت مــــــــتـــــــأخــــــــر إلـى اHــــــــكــــــــتب
الـــــدوليs أي بـــــعـــــد انـــــقـــــضـــــاء ســــنـــــة عـــــلـى تـــــاريخ تـــــدوين
الــــــتــــــســــــجــــــــيل الــــــدولـي أو تـــــدويــن الــــــتــــــعـــــيــــــY الـالحــق
للتسجــيل الدوليs علما بأن هـذا التــاريخ هــو التــاريخ
ذاتــه الـذي أرســل فـــيـه اإلخـطـــار بــالـتـســجـــيل الـــدولي

أو بالتعيY الالحـق.
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اHـكـتب تلـقائـيـا قد اسـتكـمل وأنه لم يـجد أسـبـابا لـلرفض
ولــــــكن حــــــمــــــايـــــة الــــــعالمــــــة ال تـــــزال مــــــوضع اعــــــتـــــراض أو
مـالحـظــات من الـغــيـرs مـع بـيــان اHـهــلـة الــتي يـجــوز فـيــهـا

s(3)الحظاتHإيداع تلك االعتراضات أو ا
(ب) يـــجـــوز لــلـــمــكـــتب الـــذي بـــلّغ إخــطـــارا بـــالــرفض
اHــؤقت أن يــرســل إلى اHــكــتب الـــدولي بــيــانـــا يــفــيــد بــأن
الــفـحص الــذي أجـراه تــلـقــائـيــا قـد اســتــكـمل ولــكن حـمــايـة
sالـعالمة ال تزال مـوضع  اعتـراض أو مالحظات من الـغير
مع بـيـان اHهـلـة الـتي يجـوز فـيهـا إيـداع تلك االعـتـراضات

أو اHالحظات.

(2)  [الــــتـــدوين وإبـالغ صـــاحـب الـــتـــســــجـــيـل الـــدولي

ونـــقـل الـــنـــسخ] عـــلـى اHـــكـــتب الــــدولي أن يـــدوّن أي بـــيـــان
sيــســـتـــلــمـه بــنـــاء عــلـى هــذه الـــقــاعـــدة في الـــســجـل الــدولي
ويـــبــلغ ذلك لــصـــاحب الــتــســجــيـل الــدوليs وفي حــال كــان
الــــبــــيـــــان قــــد بــــلّــغs أو من اHـــــمــــكــن نــــســــخـــهs في شــــكــل
وثـــيــــقـــــة مـــحــــدّدةs فـــعـــلـــــيـه أن يـــنـــقـــل نـــســـخــــــة عن تـــلك

الوثيقــة إلى صاحب التسجـيل الـدولي.
القاعدة القاعدة 18 (ثالثا)(ثالثا)

البت النهـائي في وضـع العالمـةالبت النهـائي في وضـع العالمـة
في طرف متعاقد معيفي طرف متعاقد معيّن

(1)  [بـــيــان ~ـــنح احلـــمـــايــة فـي حــال عـــدم تـــبـــلــيغ أي

إخـطـار بـالـرفض اHـؤقت](4) في حـال كانـت كل اإلجراءات
أمـام اHـكـتـب قـد اسـتـكــمـلتs قـبل انـقــضـاء اHـهـلــة اHـطـبـقـة
بنـاء على اHادّة 5 (2) من االتـفاق أو اHادّة 5 (2) (أ) أو (ب)
أو (ج) من الــــبـــروتـــوكـــولs ولم يــــكن لـــلـــمـــكــــتب أي ســـبب
لـرفض احلــمـايـةs فــإنه يـتـعــY عـلى ذلك اHــكـتب أن يـرسل
إلى اHـكـتب الـدوليs في أقـرب وقت �ـكن وقـبل انـقـضـاء
تـلك ااHهلـةs بيـانا ~ـنح احلمـاية للـعالمة مـوضع التـسجيل

s(5)عنيHتعاقد اHالدولي في الطرف ا

(هـ) يـــجب أن تــبـــيّن في كـل إخــطـــار مــصـــحح مــهـــلــة
جـديدة تكون مـعقولة حـسب ظروف احلال لتـقد� التماس
إلعـــــادة فـــــحص الــــرفـض اHــــؤقـت الــــتــــلـــــقـــــائـي أو الــــرفض
اHــؤقت عــلى أســاس اعــتـــراض أو الـطــعـن فـــيه ولـتــقـــد�
رد عـــلى االعـــتـــراضs حـــسب احلـــــالs مع بـــيـــان بـــالـــتـــاريخ
الـــذي تــــنـــقـــضـي فـــيه اHـــهــــلـــة اHـــذكــــورة إن أمـــكنs إذا كـــان

sطبق يسمح بذلكHالقانون ا
(و) يـــجب عــلـى اHــكـــتب الـــدولي أن يــــرسـل صــــورة

عن أي إخطار مصحح إلى صاحب التسجيل الدولي.

(2)  [الطرف اHتعـاقد اHعY بنـاء على البروتوكول]

(أ) تـــنـــطـــبق أحـــكـــام الـــفـــقــرة (1) أيـــضــا فـي حــالـــة إخـــطــار
بـرفـض مـؤقت بــلّـغــه مــكــتب طــرف مــتـعــاقـد مــعـY بــنــاء
عـلى الـبــروتـوكـولs عـلـمـــا بـأن اHـهــلـــة اHـشـــار إلـيـهـــا في
الـــفـــقـــــرة (1) (أ) "3" هي اHـــهــلـــــــة اHـــطــبـــقــــة بـــنـــــاء عـــلى
أحــكـام اHـادّة 5 (2) (أ) أو بــنـاء عـلى أحــكـام اHـادّة 5 (2) (ب)
أو (ج) "2" من الــــبـــروتـــوكــــولs شـــــرط مـــراعـــــــاة أحـــكـــــام

sادّة 9 (سادسا) (1) (ب) من البروتوكولHا
(ب) تـطبـق أحكـام الـفـقرة (1) (أ) Hـعـرفـة مـا إذا تمت
مـراعـاة اHهـلـة التي يـجب قـبل انقـضـائهـا أن يـكون مـكتب
الــــطــــرف اHـــتــــعــــاقــــد اHــــعــــني قــــد قــــدم لـــلــــمــــكــــتب الــــدولي
اHــــعـــــلــــومـــــات اHــــشــــار إلـــــيــــهـــــا في اHــــادّة 5 (2) (ج) "1" من
البروتوكول. وإذا قدمت هذه اHعلومات بعد انقضاء هذه
اHـهـلـةs فإنـهـا تـعتـبـر كـمـا لو كـانت لم تـقـدمs وعـلى اHـكتب

sعنيHالدولي أن يبلّغ ذلك للمكتب ا
(ج) إذا أجـــري اإلخــطـــار بـــرفض مـــؤقت عـــلى أســاس
اعـــــــتـــــــراض بــــــنـــــــاء عـــــــلى أحـــــــكـــــــام اHــــــادّة 5 (2) (ج) "2" من
البروتـوكول دون استيفاء شروط اHادّة 5 (2) (ج) "1" من
البـروتـوكولs فـإن هـذا اإلخطـار ال يـعتـبر إخـطـارا برفض
مــؤقت. وفـي هــذه احلـالــةs عــلى اHــكــتب الــدولي أن يــرسل
بالرغم من ذلك صورة عن اإلخطار إلى صاحب التسجيل
الــــدولـيs ويــــبــــلغ فـي الــــوقت ذاته لـــــصــــاحب الــــتــــســــجــــيل
الـدولي ولـلـمـكـتب الـذي أرسل اإلخطـار أنه ال يـعـتـبـر هذا

اإلخطار إخطارا برفض مؤقتs ويبY أسباب ذلك.
القاعدة القاعدة 18 (ثانيا)(ثانيا)

الوضع اHؤقت للعالمة في طرف متعاقد معيالوضع اHؤقت للعالمة في طرف متعاقد معيّن

(1)  [الـفـحـص الـتـلـقـــائي مـســتـكـمـل لـكن االعـتـراض

أو اHـالحــــظــــات من الـــــغــــيــــر ال تـــــزال �ـــــكــــنــــة] (أ) يــــجــــوز
sـؤقتHلــلـمــكـتب الــــذي لم يــبـلّــغ أي إخــطــــار بـالــــرفض ا
في حدود اHـهلـة اHطـبـقة بـناء عـلى اHادّة 5 (2) من االتـفاق
أو اHــــادّة 5 (2) (أ) أو (ب) من الــــبــــروتــــوكـــولs أن يــــرســل
إلى اHـكـتب الـدولي بـيـانـا يـفـيـد بـأن الـفحـص الـذي أجراه

(3) بيان تفسيري أقرّته جمعية احتاد مدريد :

"ال تطـبّق اإلشارات إلى مالحظـات الغيـر في القاعدة 18 (ثانـيا) إال على
األطراف اHتعاقدة التي ينص تشريعها على تلك اHالحظات".

(4) بـاعـتمـاد هـذا احلـكمs كان في مـفـهـوم جمـعـية احتـــاد مـدريد أن

بـيـان مـنح احلـمـايــة �ـكــن أن يـخص عـــدة تـسـجـيالت دولـيـة وأن يـتـخـذ
شكل قـائمة تبلّغ إلكتـرونيا أو على ورقs ~ا يسمح بالتعرّف على تلك

التسجيالت الدولية.

(5) باعـتـمـاد الـفـقـرتY (1) و(2) من هذه الـقـاعـدةs كـان في مـفـهوم

جــمـــعــيــة احتــاد مــدريــد أنـه في حــال تــطـــبــيق الــقــاعــدة s(3) 34 فـــإن مــنح
احلماية سيخضع لدفع القسط الثاني من الرسم.
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القاعدة القاعدة 19
اإلبطال لدى أطراف متعاقدة معياإلبطال لدى أطراف متعاقدة معيّنةنة

(1)  [مــــضــــمــــون اإلخــــطــــــار بــــاإلبــــطــــال] إذا أبــــطــــلت

اآلثـــــار اHــتـــرتــبــة عـــلى تــســـجــيل دولـي في أراضي طــرف
مـتـعـاقـد مـعـيّـنs بـنـاء عـلى أحـكـام اHـادّة 5 (6) من االتـفـــاق
أو اHـادّة 5 (6) مـن الــبـــروتـــوكـــولs ولم يــعـــد من اجلــــائــز
أن يـــــكــــــون اإلبـــــطـــــــال مـــــحـــل طـــــعنs وجـب عـــــلى مـــــكـــــتب
الـطـرف اHـتعـاقـد الذي نـطقت سـلطـتـه اخملتـصة بـاإلبطال
أن يـــخـــطــــر اHـــكـــتـب الـــدولي بـــذلـكs ويـــجب أن يــــتـــضـــمن

اإلخطـار أو يبيّن فيه ما يأتي :

s1" السلطة التي نطقت باإلبطال"

s2" أن اإلبطال ال يجوز أن يكون محل طعن"

s3" رقم التسجيل الدولي"

s4" اسم صاحب التسجيل الدولي"

s5" إذا لم يـــتــعـــلق اإلبـــطـــال بــكـل الــســـلع واخلـــدمــات"
الــسـلع واخلــدمـات الــتي شـمــلـهــا الـنـطـق بـاإلبـطــال أو تـلك

sالتي لم يشملها النطق باإلبطال

"6" تــــــاريـخ الــــنـــــطـق بـــــاإلبـــــطـــــالs وكـــــــذلك تـــــــاريخ
نفــاذه إن أمكـن.

(2)  [تــدويـن اإلبــطـــال وإبالغه لـــصــاحب الـــتــســـجــيل

الـدولي واHكـتب اHعني] (أ) عـلى اHكـتب الدولي أن يدوّن
اإلبـــطــــال في الـــســــجل الـــدولـيs مـــصـــحـــوبـــا بــــالـــبـــيـــانـــات
الــــواردة فـي اإلخـــطــــار بــــاإلبــــطـــالs ويــــبــــلغ ذلـك لـــصــــاحب
التـسـجـيل الدولي. وعـلى اHـكـتب الدولـي أن يبـلغ اHـكتب
الــذي بـــلّغ إخــطـــار اإلبــطــال الـــتــاريخ الــذي ª فـــيه تــدوين
اإلبـــــطـــــــال فـي الـــــســــــجـل الـــــدولـي إذا طـــــلـب ذلـك اHـــــكــــــتب

احلصول على تلك اHعلومة.
(ب) ويــتـعـيّن تــدوين اإلبـطــال اعـتـبــارا من الـتـاريخ
الـــذي يـــتـــســـلم فـــيه اHـــكـــتب الـــدولي إخـــطــارا بـــاســـتـــيـــفــاء

اHتطلبـات اHطبقـة.

القاعدة القاعدة 20
تقييد حق صاحب التسجيل الدوليتقييد حق صاحب التسجيل الدولي

في التصرف فيهفي التصرف فيه
(1)  [تبليغ اHعلومات] (أ) يجوز لصاحب التسجيل

الــدولـي أو مــكــتب الـــطــرف اHــتـــعــاقــد الـــذي يــنــتـــمي إلــيه
صاحب الـتسـجيل الـدولي أن يبـلغ اHكـتب الدولي أن حق
صـــاحب الـــتـــســـجــيل الـــدولي فـي الــتـــصـــرف بــالـــتـــســـجــيل
الـدولي قـد ª تـقـيـيـده ويـبـيّن األطـراف اHـتـعـاقـدة اHـعـنـية

sعند االقتضاء

(2)  [بيان ~ـنح احلماية عـقب الرفض اHؤقت] ما لم

يــرسل بــيــانــا بــنــاء عــلى الــفــقـرة s(3) يـتــعـY عــلى اHــكـتب
الـذي يبلّغ إخـطارا بالـرفض اHؤقتs فور أن تـستكمل كل
اإلجـراءات لـديه فيـمـا يـتـعـلق بحـمـايـة الـعالمـةs أن يرسل

: Yاآلتي Yكتب الدولي أحد البيانHإلى ا

"1" بـــيـــانـــا مــفـــــاده أن الـــــرفض اHـــؤقـت قــــد ســـحب
وأن احلـمـايـة قــد مـنـحت لـلـعالمـــة في الطـــرف اHـتـعــاقـد
اHعني بـالنـسبـة إلى جميع الـسلع واخلـدمات الـتي طلبت

sلهـا احلمايـة

"2" أو بـيــانــا يـحــدّد الــسـلـع واخلـدمــات الــتي مــنـحت
لها حماية العالمة في الطرف اHتعاقد اHعني.

(3)  [تـــأكــيـــد الـــرفض اHــؤقـت الــكـــلي] يـــتـــعــيّـن عـــلى

اHـكـتب الذي يـكـون قـد أرسل إلى اHكـتب الـدولي إخـطارا
بـالـرفض اHـؤقت الــكـليs فـور أن تـسـتـكـمل كل اإلجـراءات
لديه فـيمـا يتـعلق بـحمـاية الـعالمة وبـعد أن يـكون اHـكتب
قد قرّر تأكيـد رفض حماية العالمـة في الطـرف اHتعـاقد
اHعـني بـالـنسـبـة إلى جمـيع الـسلع واخلـدمـاتs أن يرســل

إلى اHكتب الدولي بيانا يفيد ذلك.

(4)  [قــرار جــديـد] في حــال كــان لــلـقــرار اجلــديــد أثـر

فـي حـمـايــة الـعالمــة بـعــد إرســال بـيـان وفـقــا لـلـفـقــرة (2)
أو الـــفـــقــــرة s(3) يـــتـــعــيّـن عــلـى اHــكـــتبs في حــــدود عـــلــمـه
بــذلك الــقــرارs أن يــرسل إلـى اHـكــتـب الــدولي بــيــانــا آخـر
بيّـن فيه الـسـلع واخلـدمات الـتي من أجـلـها حتـمى الـعالمة

في الطرف اHتعاقد اHعني(6).

(5)  [الــــتـــدوين وإبـالغ صـــاحـب الـــتـــســــجـــيـل الـــدولي

ونـــقـل الـــنـــسخ] عـــلـى اHـــكـــتب الــــدولي أن يـــدوّن أي بـــيـــان
sيــســـتـــلــمـه بــنـــاء عــلـى هــذه الـــقــاعـــدة في الـــســجـل الــدولي
ويـــبــلغ ذلك لــصـــاحب الــتــســجــيـل الــدوليs وفي حــال كــان
الــــبــــيــــــان قــــد بــــلّـــغs أو من اHــــمــــكن نــــســــخــهs في شــــكــل
وثـيـقــة مـحدّدةs فـعـلـيه أن يـنـقل نـسخـة عن تـلك الـوثـيـقـة

إلى صاحب التسجيل الدولي.

(6) بيان تفسيري أقرّته جمعية احتاد مدريد :

"اإلشــارة في الــقــاعــدة 18 (ثــالــثــا) (4) إلى قــرار جــديــد يــؤثــر في
حـماية الـعالمة تـشمل أيـضا احلـالة الـتي يتـخذ فـيهـا اHكتـب ذلك القرار
اجلــديـدs فـي حـال الــرفض الــكـلـي مـثالs بــالــرغم من أن يــكـون اHــكــتب قـد

أفاد بأن اإلجراءات اHباشرة أمامه قد استكملت".
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"5" أن الــــتــــــرخــــيص �ـــــنــــوح بــــالـــــنــــســــبـــــــة إلى كــل
الــسـلــع واخلـدمــــات اHـشـمــولــــة بـالـتـســجـــيل الـــدولي أو
أن الـــســلـع واخلــدمـــات اHـــشــمـــولـــة بــالـــتـــرخــيـص اHــمـــنــوح
مــجــمـعــة في األصــنـاف اHــنــاسـبــة من الــتـصــنــيف الـدولي

للسلـع واخلدمـات.
(ج) يجوز أن يبيّن في االلتماس ما يأتي أيضا :

"1" إذا كـــان اHــرخص لـه شــخــصـــا طــبـــيــعــيـــاs الــدولــة
sرخص له من مواطنيهاHالتي يكون ا

"2" إذا كـان اHــرخص له شـخــصـا مــعـنـويــاs الـطـبــيـعـة
الـقـانونـية لـذلك الـكيـان والـدولة وأيـة وحدة إقـلـيمـية في
تلك الدولـة التي ª فـيهـا تنظـيم أوضاع ذلك الـكيـان بناء

sعلى قانونها

"3" أن الـتـرخـيص يتـعـلق بـجـزء من أراضي الـطرف
sعيّن فقطHتعاقد اHا

sاسم الـوكـيل وعـنوانه s4" إذا كـان لـلـمـرخص وكـيل"
sوفقا للتعليمات اإلدارية

"5" أن الـتـرخيص تـرخـيص اسـتئـثــاري أو تـرخيص
s(7) sإن كان كذلك sحصري

"6" مدة الترخيص عند االقتضاء.
(د) يــــجب أن يـــوقع االلـــتـــمـــاس صــــاحب الـــتـــســـجـــيل

الدولي واHكتب اHقدم عبره.

(2)  [االلـــــتــــمـــــاس اخملـــــالف لـألصـــــول] (أ) إذا لم يـــــكن

الـتـــمــاس تــدويــن الــتــرخــيص يـســتـوفي شـروط الــفـقـرة
(1) (أ) و(ب) و(د)s وجـب عـلى اHــكـتب الــدولي  أن يـخــطــر

بــــذلك صــــاحـب الـــتــــســــجــــيل الــــدولي واHــــكــــتب الــــذي قـــدم
sااللتماس إن وجد

(ب) إذا لم تـــســتــــدرك اخملـــالــفــــة خالل ثالثــــة أشــهـــر
من تــاريخ إقـدام اHـكـتب الـدولي عـلى اإلخـطـار بـهـاs وجب
اعتبار االلتـماس متروكا وعلى اHكتب الدولي أن يخطر
بــــــذلـك وفي الــــــوقـت ذاته صــــــاحـب الـــــتــــــســــــجــــــيل الــــــدولي
واHـكـتب الذي قـدم االلـتـماس إن وجـد وأن يـردّ أيـة رسوم
مـــدفـــوعـــة إلـى الـــطــــرف الـــذي دفــعـــهـــا بـــعــــد خـــصم مـــبـــلـغ
يسـاوي نـصف الـرسـوم اHـعنـيـة اHـشـار إليـهـا في الـبـند 7

من جـدول الـرسوم.

(ب) يـجـــــوز Hـكــــتب أي طــــرف مــتـعــــاقــد مــعـــيّــن
أن يــــبــــلـــغ اHــــكــــتـب الــــدولي أن حـق صــــاحب الــــتـــــســــجــــيل
الـدولي فـي الـتـصــرف فـي تـسـجــيــله قــد دوّن في أراضي

sتعاقدHهـذا الطـرف ا
(ج) يـجب أن تـكـون اHعـلـومات اHـقـدمة وفـقـا للـفـقرة
الـفرعية (أ) أو (ب) عـبارة عن ملخص لـلوقائع الرئـيسية

اHتعلقة بالتقييد.

(2)  [ســـحب الــــتـــقـــيـــيـــد جــــزئـــيـــا أو كـــلـــيـــا] إذا أبـــلـغ

اHــكـــتب الــدولي وفــقـــا ألحــكــام الــفــقــرة (1) أن حق صــاحب
sالـــتــســجـــيل الـــدولي في الـــتــصـــرف في تــســـجــيـــله مــدوّن
وجـب عـلى مــكـتـب الـطـــرف اHـتــعــاقــد الـذي أبــلـغ عـن ذلك
أن يـبـلغ لـلـمـكـتب الـدولي أيـضـا كل سـحب جـزئي أو كـلي

لهـذا التقييد.

(3)  [الـتدوين] (أ) عـلى اHـكتب الـدولي أن يدوّن في

الــســجل الــدولي اHــعــلـومــات اHــبــلــغــة له بــنــاء عــلى أحــكـام
الفـقرتY (1) وs(2) ويبلغ ذلك لـصاحب التـسجيل الدولي
ومــكــتب الـــطــرف اHــتــعـــاقــد لــصـــاحب الــتــســـجــيل الــدولي

sعنيةHعينة اHتعاقدة اHكاتب األطراف اHو
(ب) يــتــعـــY تــدوين اHــعـــلــومــات اHـــبــلــغــة بـــنــاء عــلى
أحـــكـــام الـــفـــقـــرتـــY (1) و(2) اعــــتـــبــــارا من الــــتــــاريخ الـــذي
يـــتــســلـــمــهـــا فــيـه اHــكـــتب الــدوليs شـــريــطـــة أن يــســـتــوفي

التبليغ اHتطلبات اHطبقة.

القاعدة القاعدة 20 (ثانيا)(ثانيا)
التراخيصالتراخيص

(1)  [الــتـــمـــاس لــتـــدوين تـــرخـــيص] (أ) يـــجب تـــقــد�

الـــتــــمــــاس لـــتــــدوين تــــرخـــيـص إلى اHــــكـــتـب الـــدولـي عـــلى
االسـتــمـارة الـرسـمـيـة اHـعـنـيـة ويـجب أن يـقـدّم االلـتـمـاس
صاحب التسجـيل الدولي أو مكتب الطرف اHتعاقد الذي
يـنــتـمي إلــيه صـاحـب الـتـســجـيل الــدولي أو مـكــتب طـرف
مـتعـاقـد يشـمـله التـرخـيص اHـمنـوح إذا كـان اHكـتب يـقبل

sتقد� ذلك االلتماس
(ب) يجب أن يبيّن في االلتماس مـا يأتي :

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

s2" اسم صاحب التسجيل الدولي"

"3" اســــم اHــــــــــــــرخـص لــــه وعـــــــــــــنـــــــــــــوانـــهs وفـــــــــــــقـــــــــــــــا
sللتعليمــات اإلداريــة

"4" األطــــــراف اHــــــتـــــعـــــاقـــــدة اHــــــعـــــيـــــنـــــة اHــــــشـــــمـــــولـــــة
sمنـوحHبالترخـيص ا

(7)  بيان تفسيري أقرّته جمعية احتاد مدريد :

"إذا لم يكن الـتمـاس تـدوين التـرخيص يـشمل الـبيـان اHنـصوص
عـلـيه في الــقـاعـدة 20 (ثـانـيـا) (1) (ج) "5" بـأن الــتـرخـيص اســتـئـثـاري أو

حصريs جاز اعتبار الترخيص غير استئثاري".
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(هـ) يـــــجـب إخــــطــــــار اHـــــكـــــتـب الـــــــدولي بـــــأي قـــــرار
s(ج) نــهـائي يــتـعــلق بـإعـالن أجـري وفـقــا لـلــفـقــرة الـفــرعـيـة
وعــلى اHــكــتب الــدولـي أن يـدوّن ذلـك الـقــرار فـي الـســجـل
الــدولـي ويــخــطــر به اجلــهــة الــتي قــدمت الــتــمــاس تــدوين

الترخيص (أي صاحب التسجيل الدولي أو اHكتب).

(6)  [إعـالن أن تــــــدويـن الــــــتـــــراخــــــيـص في الــــــســــــجل

الـدولي ال يـــتــرتـب عـــلــيــه أي أثــر فـي طــــرف مــتــعـاقـد]
(أ) يجـــوز Hكتـب الطــرف اHـتعـاقـد الذي ال يـنص قانونه
عـــلى تــدويـن تــراخـــيص الــعـالمــات الـــتــجـــاريــة أن يـــخــطــر
اHـديـر الـعـامّ بـأن تـدوين الـتـراخيـص في الـسجــل الـدولي

sتعاقدHال يترتب عليه أي أثر في ذلك الطرف ا
(ب) يـــجـــوز Hـــكـــتب الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد الـــذي يـــنص
قـــانــونه عــلـى تــدوين تـــراخــيص الـــعالمــات الــتـــجــاريــة أن
يـخطر اHـكتب الدولي بـأن تدوين التراخـيص في السجل
sـتـعـاقدHالـدولي ال يتـرتب عـلـيه أي أثـر في ذلك الـطرف ا
وذلك قـبل الــتـاريخ الـذي تـصــبح فـيه هـذه الــقـاعـدة نـافـذة
أو الــتــاريـخ الــذي يــصــبح فــيه الــطــرف اHــتــعــاقــد اHــذكــور
مــلــتــزمـا بــاالتــفــاق أو الــبــروتــوكــول. ويـجــوز ســحب ذلك

اإلخطار في أي وقت. (8)

القاعدة القاعدة 21
االستعاضة عن تسجيل وطنياالستعاضة عن تسجيل وطني
أو إقليمي أو إقليمي بتسجيل دوليبتسجيل دولي

(1)  [اإلخـــطــــــار] إذا أخــــذ مـــكــــتب طــــرف مــــتـــعــــاقــــد

مـعـY عـلـمـا في سـجـلـهs وفـقــا ألحـكـــام اHادّة 4 (ثـانـيا) (2)
من االتـــفـــــاق أو اHــادّة 4 (ثـــانـــيــا) (2) مـن الــبــــروتــــوكـــول
إثـــــــر الــــتـــــمـــــاس قــــدمــه صـــــاحـب الــــتــــســـــجــــــيـل الــــــدولي
مــبـــاشــــرة لــهــــذا اHــكـــتبs بـــأنـه اســـتــعـــيض عن تـــســـجـــيل
وطـنـي أو إقـلــيــمي بــتــسـجــــيل دولـيs وجب عـــلى اHــكـتب
Yكتب الدولي بذلك. ويجب أن يبHذكـــور أن يخطر اHا

في هذا اإلخطـار مـا يأتي :

(3)  [تـــدويـن الـــتـــرخـــيص واإلخـــطـــار به] (أ) إذا كـــان

s(د)االلـــتــمـــاس يـــســتـــوفي شـــروط الــفـــقــرة (1) (أ) و(ب) و
وجب عــــــلى اHـــــكــــــتب الـــــدولـي أن يـــــدوّن الـــــتـــــرخـــــيـص في
الــســجــل الـــدولي مـع اHــعــلــومــات الــواردة في االلــتــمــاس
وأن يــخــطـــر بــذلك مــكـــاتب األطــراف اHــتــعــاقــدة اHــعــيــنــة
اHــشـمـولــة بــالـتـرخـيـص اHـمـنـوح ويــبـلغ ذلك وفي الـوقت
ذاته لــــصـــاحـب الـــتــــســــجـــيـل الـــدولـي واHـــكــــتب الــــذي قـــدم

sااللتمـاس إن وجـد
(ب) ويتعY تـدوين الترخيص اعـتبارا من التاريخ
الـــذي يــتــســـلم فــيه اHـــكــتب الـــدولي الــتـــمـــاســـا يـــســتــوفي

اHتطلبات اHطبقة.

(4)  [تـــعــديل تـــدوين الـــتــرخـــيص أو إلـــغــاؤه] تـــطــبق

الــــفــــقـــرات من (1) إلى (3) عـــلـى كــل الــــتــــمــــاس لـــتــــعــــديـل
تدوين ترخيص أو إلغائه مع ما يلزم من تبديل.

(5)  [إعالن انـــــعــــــدام أثــــــر الـــــتــــرخـــــيص] (أ) يـــــجــــوز

Hـــكــــتب طـــرف مــــتـــعـــاقــــد مـــعـــY أخــــطـــره اHـــكــــتب الـــدولي
بــتـدوين تـرخــيص بـشـأن ذلك الــطـــرف اHـتـعــاقـد أن يـعـلن
أن ذلك الــــتــــدويـن ال يــــتــــرتب عــــلــــيه أي أثــــر فـي الــــطـــرف

sذكـورHتعـاقـد اHا
(ب) يـــجب أن يـــبـــيّـــن فـي اإلعـالن اHـــشـــــــار إلـــــيـه

في الفقـرة الفرعية (أ) مـا يأتي :

s1" األسباب النافية ألي أثر لتدوين الترخيص"

"2" إذا لم يــــكـن اإلعالن �ـس كل الــــســـــلع واخلــــدمــــات
الـتي يتعلق بـها الترخـيصs السلع واخلدمـات التي �سها

sاإلعالن أو السلع واخلدمات التي ال �سها اإلعالن

sعنية من القانونH3" األحكام األساسية ا"

"4" أن ذلك اإلعـالن قــابل إلعـــادة الــفــحـص أو الــطــعن
أو ليس قابال لذلك.

(ج) يـــجب إرســـال اإلعالن اHـــشـــار إلــيـه في الـــفـــقــرة
الـفـــرعـيــة (أ) إلى اHـكــتب الـدولي قــبل انــقـضـاء 18 شـهـرا
مـن الـــتـاريـخ الـذي أرســـل فــيـه اإلخـطــــار اHــشــــار إلـــيه

sعنيHكتب اHفي الفقرة (3) إلى ا
(د) يـجب عـلى اHـكــتب الـدولي أن يـدوّن في الـسـجل
الــدولي أي إعالن يــجــــرى وفــقــــا لــلــفــقــــرة الــفـــرعــيــة (ج)
وأن يــــخـــــطــــــر بــــذلك اجلـــــهــــــة الــــــتي قـــــــدمت الــــتــــمــــــاس
تـــــدويـن الـــتـــرخـــيص (أي صـــاحب الـــتـــســجـــيل الـــدولي أو
اHــكــتـب). ويــتـــعــY تــدويـن اإلعالن اعــتـــبــارا من الـــتــاريخ
الـــذي يـــتـــســـلـم فـــيه اHـــكـــتـب الـــدولي تـــبـــلــــيـــغـــا يـــســـتـــوفي

sطبقـةHتطلبـات اHا

(8) بيان تفسيري أقرّته جمعية احتاد مدريد :

"تــتـنــاول الــفــقـرة الــفــرعـيــة (أ) من الــقــاعـدة 20 (ثــانــيـا) (6) حــالـة
اإلخـطار الذي يوجـهه الطرف اHـتعاقـد الذي ال ينص قـانونه على تدوين
تـــراخــيص الــعـالمــات الــتـــجــاريــةs ويــجـــوز تــوجــيه ذلـك اإلخــطــار في أي
وقت. أمــا الــفـقــرة (ب)s فــتـتــنــاول حــالـة اإلخــطــار الـذي يــوجــهه الــطـرف
اHـتـعاقـد الـذي يـنص قـانـونه عـلى تـدوين تراخـيص الـعالمـات الـتـجـارية
ولـــــكــــــنه غــــــيــــــر قـــــادر فـي الـــــوقـت الـــــراهـن عـــــلـى إعـــــمــــــــال أثـــــر تـــــــدوين
الـــتــــرخــــــيص في الــــســـجـــل الـــــدولـي. وال يـــجـــــوز تــــوجــــيـه هـــذا اإلعالن
األخـــــيــــر الـــذي يــــجــــــوز ســــحـــبــه في أي وقـت إال قـــبــل أن تــــصـــبــح هـــذه
الـقـاعـدة نـافـذة أو قـبل أن يـصـبح الـطـرف اHتـعـاقـد مـلـتـزمـا بـاالتـفـاق أو

البروتوكول".
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(3)  [قـرارات أخــرى تـؤثـر في اHــطـالـبـة بــاألقـدمـيـة]

يــجب عـلى مــكـتـب اHـنــظـمــة اHـتــعـاقــدة أن يـخــطـر اHــكـتب
الـــــدولي بـــــأي قــــرار نـــــهــــائـي آخــــرs ~ـــــا في ذلـك الــــســـــحب
والـشـطبs �ـا يــؤثـر في مـطـالــبـة بـاألقـدمــيــة ª تـدويـنـهـا

في السجـل الدولي.

(4)  [تــدوين اHـعــلــومــات في الــسـجـل الـدولـي] يـجب

عــــــلـى اHــــــكــــــتب الــــــدولـي أن يــــــدوّن في الــــــســــــجـل الــــــدولي
اHـــعــلـــومــات الـــواردة في اإلخــطـــارات اHــوجـــهــة بــنـــاء عــلى

الفقرات من (1) إلى (3).

القاعدة القاعدة 22
وقف آثار الطلب األساسي وقف آثار الطلب األساسي والتسجيلوالتسجيل
اHترتب عليه أو التسجيل األساسياHترتب عليه أو التسجيل األساسي

(1)  [اإلخـــــــطــــــــار بـــــــوقف آثـــــــار الــــــطـــــــلب األســـــــاسي

والتـسـجـيل اHتـرتب عـلـيه أو التـسـجـيل األساسي] (أ) إذا
انطـبقت أحـكام اHادّة 6 (3) و(4) من االتـفاق أو اHادّة 6 (3)
Yو(4) مـن الــــبـــروتــــوكــــول أو إذا انــــطــــبــــقت أحــــكــــام هــــاتـــ
اHـــادّتـــsY وجب عـــلـى مـــكـــتب اHـــنـــشـــأ أن يـــخـــطـــر اHـــكـــتب

الدولي بذلكs ويبY مـا يأتي :

s1" رقم التسجيل الدولي"

s2" اسم صاحب التسجيل الدولي"

"3" الــوقــائع والـقــرارات الـتـي تـؤثــر في الــتـســجـيل
األسـاسـيs أو الـوقـائع والـقـرارات الـتي تـؤثـر في الـطـلب
األســاسي إذا كـان الــتـسـجــيل الـدولي اHــعـني يـســتـنـد إلى
طـــلب أســاسي لم يــتـــرتب عــلــيه أي تــســـجــيلs أو الــوقــائع
والقرارات التي تـؤثر في التسـجيل الدولي إذا كان ذلك
sالتسجيل يـستند إلى طلب أساسي تـرتب عليه تسجيل
فـــضال عـن الـــتـــاريـخ الـــذي تـــبـــدأ فــــيه آثـــار هــــذه الـــوقـــائع

sوالقرارات

"4" إذا كــانت هـــذه الــــوقـــائع والـــقــــرارات ال تـــؤثــــر
في الــتـــســـجــيل الـــدولي إال بـــالــنـــســبـــة إلى بـــعض الـــســلـع
واخلـــدمــــاتs الـــســـلــع واخلـــدمــــات الـــتي تــــؤثـــر فـــيــــهـــا هـــذه
الـــوقــــائع والـــقــــرارات أو تـــلك الـــتـي ال تـــؤثـــر فــــيـــهـــا هـــذه

الـوقائع والقـرارات.
(ب) إذا بــدأت أي دعـــوى قــضــائـــيــة مــشـــــار إلــيــهـــا
فـي اHـــــــادّة 6 (4) مـن االتــــــــفــــــــــاقs أو إذا بــــــــــدأ أي إجــــــــــراء
مـــشـــــار إلـــيه فـي الـــبـــنــد "1" أو "2" أو "3" من اHــادّة 6 (3)
من الـــبــــروتـــوكــــولs قـــبل انــــقـــضــــاء فـــتــــرة مـــدتـــهــــا خـــمس
ســنــواتs دون أن يــنــجم عن ذلـك قــبـل انــقــضــــاء الــفــتــرة
اHــذكـــــورة أي حــكــم نــهـــائي مــشـــــار إلــيـــه في اHــادّة 6 (4)

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

"2" إذا لم يـــتــعــلـق االســتــبـــدال ســوى بــإحـــدى الــســلع
واخلـدمـات أو الـبـعـض مـنـهـا الـوارد ذكـرهــا في الـتـسـجـيل

sهذه السلع واخلدمات sالدولي

"3" تـــــاريـخ اإليـــــداع ورقـــــمـه وتـــــاريـخ الـــــتـــــســــــجــــــيل
ورقمهs وعند االقتـضاء تاريخ أولوية الـتسجيل الوطني

أو اإلقليمي الذي استعيض عنه بالتسجيل الدولي.

يــجـوز أن يـشــتـمل اإلخــطـار عـلـى مـعـلــومـات عن أيـة
حـقــوق أخــرى مـكـتـسـبـة ~ـوجب ذلك الـتـسـجـيل الـوطني
أو اإلقــلــيـمـيs في شــكل مــتــفق عــلـيـه بــY اHـكــتب الــدولي

واHكتب اHعـني.

(2)  [الـتدوين] (أ) عـلى اHـكتب الـدولي أن يدوّن في

الــســجل الــدولي الـــبــيــانــات اHــبــلــغــة لـه بــنــاء عــلى أحــكــام
sويبلغها لصاحب التسجيل الدولي s(1) الفقرة

(ب) يتعY تدوين الـبيانات اHبلـغة بناء على أحكام
الـفـقرة (1) اعـتبـارا من الـتـاريخ الـذي يتـسـلم فـيه اHـكتب

الدولي إخطارا يستوفي اHتطلبات اHطبقة.

القاعدة القاعدة 21 (ثانيا)(ثانيا)
وقائع أخرى بشأن اHطالبة باألقدميةوقائع أخرى بشأن اHطالبة باألقدمية

(1)  [الرفض الـنهـائي للـمطـالبـة باألقـدمية] إذا ورد

في الــسـجل الـدولي تـدوين مـطـالـبـة بـاألقـدمـيـة بـالـنـسـبـة
إلـى تــعـــيــY مـــنــظـــمــة مـــتــعـــاقــدةs وجـب عــلى مـــكــتـب تــلك
اHـنـظـمـة إخـطــار اHـكـتب الـدولي بـأي قـرار نـهـائي بـرفض

صالحية تلك اHطالبة كليا أو جزئيا.

(2)  [اHـطـالبــة بـاألقـدمـــيـة بعـد الـتـسـجـــيل الدولي]

إذا وجه صـاحـب تـســجــيل دولي ورد فــيه تـعــيــY مـنــظــمـة
مــتـعـــاقــدةs إلى مــكــتـب تــلك اHــنـظــمـــة اHــتـعـــاقـدةs بــنــاء
عـلى قـانون تـلك اHنـظمـةs مطـالـبة بـأقدمـية عالمـة سابـقة
أو أكــــثــــر مــــســــجــــلــــة في إحــــدى الــــدول األعــــضــــاء في تــــلك
اHنـظمـة أو بـالنـسبـة إليـهاs وجـب على اHـكتب اHـعنيs إذا
قـبـل تــلك اHـطــالـبــةs أن يــخـطـر اHــكـتب الــدولي بـقـبــولـهـا

وأن يبيّن ما يأتي في اإلخطار :

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

ª 2" الـــــدولـــــة الـــــعــــضـــــو أو الـــــدول األعـــــضــــاء الـــــتي"
تــســجـيل الــعالمــة الـســابـقــة فــيـهــا أو بـالــنـســبــة إلـيــهـاs مع
الـتاريخ الذي بـدأ فيه سريان تـلك العالمة الـسابقة ورقم

التسجيل اHعني.
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طــلــبـــات خالل فــتـــرة اخلــمس ســنـــوات اHــشــــار إلـــيــهــا في
اHــــادّة 6 (3) مـن الــــبــــروتـــــوكــــول أو دمــــجـت عــــدة طــــلــــبــــات
أســـاســـيـــة في طـــلب واحـــدs وجب عـــلى مـــكـــتب اHـــنـــشــأ أن

يخطر اHكتب الدولي بذلكs ويبY مـا يأتي :

"1" رقم التـسـجـيل الـدولي أو رقم الـطـلب األساسي
sإذا لم يكن التسجيل الدولي قد أجري بعد

sودعH2" اسم صاحب التسجيل الدولي أو اسم ا"

"3" رقم كـل طلـب ناجم عـن التـقـسـيم أو رقم الـطلب
الناجم عن الدمج.

(2)  [الـــتــدويـن واإلخــطــار ~ـــعــرفـــة اHــكـــتب الــدولي]

على اHكـتب الدولي أن يدوّن في السجل الدولي اإلخطار
اHــشــــار إلـــيه في الــفــقــــرة s(1) ويــرســل إخــطــــارا بــذلك
إلـى مــكـــاتـب األطـــراف اHـــتــعـــاقـــدة اHـــعـــيـــنـــة وإلى صـــاحب

التسجيل الدولي في الوقت ذاته.

(3)  [تـقــسـيم الــتـســجـيالت اHــتـرتــبـة عــلى الـطــلـبـات

األسـاسـيـة أو تـقـسـيم الـتـسـجـيالت األسـاسـيـةs أو دمـجـهـا]
تــطـبق أحــكـام الــفـقــرتـY (1) و(2) مع مــا يــلـزم مـن تـبــديل
عــلى تــقـســيم أي تــسـجــيل أو دمج أيــة تــسـجــيالت تــتـرتب
علـى الطـلب األسـاسي أو الـطلـبـات األســاسيـة خالل فـترة
اخلـــــمس ســـــنـــــوات اHـــــشــــــار إلـــــيـــــهــــــا فـي اHــــادّة 6  (3) من
الـبـروتــوكـولs وعـلى تـقـسـيم الــتـسـجـيل األسـاسي أو دمج
الـــتــــســـجـــيـالت األســـاســـيـــة خـالل فـــتــــرة اخلــــمس ســـنـــوات
اHــشــــار إلــيـــهــــا في اHــادّة 6 (3) من االتــفـــاق واHــادّة 6 (3)

من البروتوكول.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
التعيينات الالحقةs التعديالتالتعيينات الالحقةs التعديالت

القاعدة القاعدة 24
التعيينات الالحقة للتسجيل الدوليالتعيينات الالحقة للتسجيل الدولي

(1)  [األهـلـيـة] (أ) يــجـوز لـلـطـرف اHــتـعـاقـد أن يـكـون

مــحـل تـــعــيــY الحق لـــلــتــســجـــــيل الــدولي (ويـــشــــار إلـــيه
فــيــمــا بــعـــد بــعــبــارة "الــتــعــيـــY الالحق")s إذا كــان صــاحب
الــتـســجـيـل الـدولي وقت هــذا الــتـعــيـY يــسـتــوفي شـروط
اHـادّتY 1 (2) و2 من االتــفـاق أو اHـادّة 2 من الـبــروتـوكـول

sليكون صاحب تسجيل دولي
(ب) إذا كـــــان الـــطـــــرف اHـــتـــعـــــاقــــد الـــــذي يـــنـــتـــمي
sإلــــيه صــاحب الــتــســجــــيل الــــدولي مــلــتـــزمــا بــاالتــفـــاق
جــــاز لـــصــاحـب الــتـــســـجــيـل الــدولـي أن يــعـــsY بـــنـــاء عــلى
االتفـاقs أي طــرف مـتـعــاقــد مـلتـــزم بـاالتـفـــاقs شــريـطـة
أال يـكــون الـطـرفــان اHـتــعـاقـدان اHــذكـوران مــلـتـزمــY مـعـا

بالبروتوكول أيضا.

مـن االتــفــاقs أو أي قــرار نــهــائـي مــشــار إلــيه في اجلــمــلــة
الثـانية من اHادّة 6  (3) من البـروتوكولs أو أي سحب أو
تـخـل مــشــار إلـيـهــمـا في اجلـمــلــة الـثــالـثــة من اHـادّة 6 (3)
مــن الــبـــروتـــوكـــولs وجـب عـــلى مــكـــتـب اHــنــشــأ إذا كـــان
عـلى علم بذلكs أن يـخطر اHكتب الدولي بذلك في أسرع

وقت �كن قبل انقضاء الفترة اHذكورة.
(ج) بـعـدمـا تـفـضي الـدعـوة الـقـضـائـيـة أو اإلجـراءات
اHـــشـــــار إلــــيـــهــــا في الــــفــــقــــرة الــــفـــــرعــــيــــة (ب) إلى احلــــكم
الـــنــهـــائي اHـــشــــار إلـــــيه في اHــادّة 6 (4) من االتـــفــــاقs أو
إلى الـقــــرار الـنـهـائـي اHـشـــار إلـيـه في اجلـمـلـــة الــثـانــيـة
من اHـــــادّة 6 (3) من الـــــبـــــروتـــــوكـــــولs أو إلى الـــــســـــحب أو
الـتـخلي اHـشـار إليـهـما في اجلـمـلة الـثـالثـة من اHادّة 6 (3)
من الــبـــروتـــوكـــولs يـتــعــY عــلى مــكــتب اHــنــشــأ إذا كـــان
عــــلى عـــلـم بـــذلك أن يــــخـــطــــر اHـــكــــتب الــــدولي بـــذلـك عـــلى
الـــفـــورs ويــــقـــدم الـــبـــيـــانــــات اHـــشـــار  إلـــيـــهــــا في الـــفـــقــــرة

الفـرعية (أ) "1" إلى "4".

(2)  [تــدوين اإلخــطـار وإرســالهs وشــطب الـتــســجـيل

الـــدولي] (أ) عـــلـى اHـــكـــتـب الـــدولي أن يـــدوّن فـي الـــســـجل
الـــدولـي اإلخـــطـــار اHـــشـــار إلـــيـه في الـــفـــقـــرة s(1) ويــــرسل
صــورة عن هــذا اإلخـطــار إلى مــكــاتب األطــراف اHـتــعــاقـدة

sعينة وإلى صاحب التسجيل الدوليHا
(ب) إذا كــان أي إخــطــار مــشــار إلــيه فـي الــفــقـرة (1)
(أ) أو (ج) يــتـطــلب شـطـب الـتــسـجــيل الــدولي ويـســتـوفي
شــروط الــفـــقــرة اHــذكــورةs وجب عــلـى اHــكــتب الــدولي أن
يــشـطب الــتـســجـــيـل الـدولي من الــســجــل الـدولي بــقـــدر

sطبقةHمـا تسمح بذلك التدابير ا
(ج) إذا شطب التـسجيل الدولي من السجل الدولي
وفــقـــا ألحــكــام الـــفــقــرة الـــفــرعــيـــة (ب)s وجب عــلـى اHــكــتب
الــدولي أن يـــخــطــر مــكــاتـب األطــراف اHــتــعـــاقــدة اHــعــيــنــة

وصاحب التسجيل الدولي ~ا يأتي :

"1" تـــاريـخ شـــطب الـــتـــســـجـــيل الـــدولـي من الـــســـجل
sالـدولي

s2" شطب كل السلع واخلدمات إذا كان األمر كذلك"

"3" الـــســـلــــع واخلــــدمـــــات الـــــوارد بـــيـــانـــهـــــا بـــنـــــاء
عـــلى الـفـقـرة (1) (أ) "s"4 إذا كـان الشـطب ال يـتـعـلق سـوى

ببعض السلـع واخلدمـات.

القاعدة القاعدة 23
تقسيم الطلبات األساسية والتسجيالت اHترتبة عليهاتقسيم الطلبات األساسية والتسجيالت اHترتبة عليها

أو التسجيالت األساسية أو دمجهاأو التسجيالت األساسية أو دمجها

(1)  [اإلخــطـــــار بــتـــقــســـيم الـــطــلب األســـاسي أو دمج

الــطـلــبـات األســاسـيــة] إذا قـسم الــطـلب األســاسي إلى عـدة
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sـدفـوعــــة وطـــريـقـــة الـدفـــعH5" مـبـلـــغ الـرســــوم ا"
أو التـعليمـات الضروريـة لسحب مبـلغ الرسوم اHـطلوبة
من حـسـاب مــفـتـوح لـدى اHــكـتب الـدوليs وهــويـة الـطـرف

sالذي يدفع الرسوم أو يصدر التعليمات

"6" إذا قـــدم مـــكـــتب مـــا الـــتــعـــيـــY الالحــقs الــتـــاريخ
الذي تسلم فيه اHكتب اHذكور هذا التعيY الالحق.

(ب) إذا كـان التـعيـY الالحق يـتعـلق بـطرف مـتعـاقد
أرسل إخــطــارا بــنــاء عــلى أحــكــام الــقــاعـدة s(2) 7 فــإن هــذا
الـتعـيY الالحـق يجب أن يـتضـمن أيـضا إعالنـا عن النـية
عـلى اسـتـعـمال الـعالمـة في أراضي هـذا الـطـرف اHـتـعـاقد.

sتعاقدHا يقرره هذا الطرف اH ووفقا

"1" يــــــجب أن يــــــوقـع اإلعـالن صــــــاحب الــــــتــــــســــــجــــــيل
الــدولي نــفــسهs ويــجـب أن يـقــدم عــلـى اســتــمــارة رســمــيـة

sالالحق Yمنفصلة ترفق بالتعي

"2" أو يــــــجب أن يــــــكــــــــون اإلعـالن مـــــتــــــضــــــمــــــنــــــا في
التعيY الالحـق.

(ج) يـجــــوز أن يـتــضـمــن الــتـعــيــY الالحـــق أيـضـــا
مـا يأتي :

"1" البيـانات والـترجمـة أو التـرجمات اHـشار إلـيها
sفي القاعدة 9 (4) (ب) حسب ما يكون احلال

"2" الـتـماسـا بـأن يـصـبح الـتعـيـY الالحق نـافـذا بـعد
تـدوين تـعديل أو شـطب فـيـما يـتـعـلق بـالتـسـجـيل الدولي

sعني أو بعد جتديد التسجيل الدوليHا

"3" البـيانـات اHشـار إليـها في الـقاعدة 9 (5) (ز) "1"
sالالحــق يــتـعــلق ~ــنـظــمـــة مــتـعــــاقــدة Yإذا كــــان الـتــعــيـ
عــــلى أن تـــــرد تــــلك الــــبـــــيــــانــــات في اســـــتــــمــــارة رســــمــــيــــة
مـنفـصـلـــة تــرفـق بـالـتـعيـY الالحـقs والـبـيانـات اHـشــار

إليها في القاعدة 9 (5) (ز) "2".
s(د) إذا استـنـد التـسـجيل الـدولي إلى طـلب أساسي
وجـب أن يــــكـــــون الــــتــــعـــــيــــY الـالحق بــــنـــــاء عــــلـى االتــــفــــاق
مـصـحــوبـا بـإعالن مـوقع من مـكــتب اHـنـشـأ يـثـبت أن ذلك
الـطلب قـد أدى إلى تـسجـيل ويـبY تـاريخ ذلك الـتسـجيل
ورقـــــمـهs مـــــا لم يــــكـــن اHــــكــــتب الـــــدولـي قـــــد تــــســـــلم ذلك

اإلعالن من قبل.
(4)  [الـــــرســـــوم] يـــــخـــــضـع الــــتـــــعـــــيـــــY الـالحق لـــــدفع

الرســوم احملــددة أو اHـشــــار إليـهـا في البـند 5 من جـدول
الرسوم.

s(10) (5)  [اخملــالــفــات] (أ) مع مــراعــاة أحـكــام الــفــقـرة

sـطـلـوبـةHالالحق ال يـسـتـوفي الــشـروط ا Yإذا كـان الـتـعـيــ

(ج) إذا كـــان الــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد الـــذي يــنـــتـــمي إلـــيه
صــاحب الــتـســجـيل الــدولي مــلـتــزمـا بــالـبــروتـوكــولs جـاز
لـــــصــــــاحب الـــــتــــــســـــجـــــيـل الـــــدولـي أن يـــــعـــــsY بـــــنــــــاء عـــــلى
الـــــبـــــروتـــــوكــــولs أي طـــــرف مـــــتـــــعــــاقـــــد يـــــكـــــون مــــلـــــتـــــزمــــا
بـالبـروتوكـولs سواء كـان الطـرفان اHـتعـاقدان اHـذكوران

ملتزمY معا باالتفاق أيضا أو ال.

(2)  [التـقد�s االسـتمـارة والتـوقيع] (أ) يـجب تقد�

أي تـــعـــيـــY الحق إلـى اHـــكـــتب الـــدولـي من جـــانب صـــاحب
التسجيل الـدولي أو مكتب الطرف اHتعاقد الذي ينتمي

إليه صاحب التسجيل الدوليs بيد أنه :

"1" إذا كـــانت الـــقـــاعـــدة 7 (1) مـــنـــطـــبـــقـــة بـــأحـــكـــامـــهــا
الـــنـــافـــذة قـــبل 4 أكـــتـــوبـــر s2001 فـــإن الــتـــعــيـــY يــجب أن

sنشأHيقدمه مكتب ا

"2" وإذا كـــــان طــــــرف واحــــــد أو أكــــــثـــــر مـن األطـــــراف
اHـتـعـاقـدة معـيـنـا بـنـاء على االتـفـاقs فـإن الـتـعيـY الالحق
يجب أن يقدمه مكـتب الطرف اHتعاقـد الذي ينتمي إليه

sصاحب التسجيل الدولي

Yفـــإن الــتــعــيــ s3" إذا كــانت الـــفــقــرة (7) مــنـــطــبــقــة"
الـالحق الــــنـــاجـم عن الــــتـــحــــويل يــــجب أن يــــقــــدمه مــــكـــتب

اHنظمة اHتعاقدة.

(ب) يـجـب تـقــد� الــتــعــيــY الالحق عــلى االســتــمـارة
الـرسـمــيـة بـنــسـخــة واحـدة. وإذا قـدمه صــاحب الـتــسـجـيل
الدوليs فـإنه يـجب أن يوقـعه. وإذا قـدمه مكـتب مـاs فإنه
يـجب أن يـوقــعه هـذا اHـكـتـبs ويـوقـعه صـاحب الــتـسـجـيل
الدولي أيـضـا إذا اقتـضى ذلك اHـكتب اHـذكـور. وإذا قدمه
مكتب ما وسمح هذا اHكتب بأن يوقعه صاحب التسجيل
الــــدولـي أيـــــضـــــاs دون أن يـــــقــــتـــــضـي ذلكs جـــــاز لـــــصـــــاحب

التسجيل الدولي أن يوقع التعيY الالحق.

Y(3)  [احملـــتـــويـــات] (أ) يـــجب أن يــــتـــضـــمن الـــتـــعـــيـــ

الـالحـــق أو يـــــبـــــــY فــــــيـه مـــــــا يــــــأتيs شـــــــرط مـــــراعــــــاة
الفقــرة (7) (ب) :

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

s2" اسم صاحب التسجيل الدولي وعنوانه"

sYعHتعاقد اH3" الطرف ا"

"4" كـل الـســلع واخلــدمــات أو الــبـعض مــنــهــاs إذا كـان
الـــتــعــيـــY الالحق يـــتــعـــلق بـــكل الــســـلع واخلـــدمــات الــوارد

sأو بالبعض منها sعنيHذكرها في التسجيل الدولي ا
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مـكـتب مـا إلى اHـكـتب الـدوليs ومـا لم يـصـحّح خالل مـهـلة
الشهرين اHشـار إليها في الفقرة الفرعية (ب)s وفي هذه
احلالةs فإن الـتعيY الالحق يجب أن يحمل التاريخ الذي

sكتبHتسلمه فيه هذا ا

"2" فــإن أيــة مــخــالـفــة تــتــعــلق بــشـروط أخــرى خالف
الــشـــروط اHــشــار إلــيــهـــا في الــفــقــرة (3) (أ) "1" و"3" و"4"
و(ب) "1" ال تــؤثــر في الــتــاريخ اHــطــبـق بـنــاء عــلـى أحــكـام
الــفـقـــرة الـفـرعــــيـة (أ) أو الـفـقــــرة الــفـــرعــيـة (ب) حـسب

مـا يكـون احلـال.
(د) بـــالــــرغم مـن أحـــكــــام الـــفـــقـــــرات الـــفــــرعـــــيــة (أ)
و(ب) و(ج)s يـــجــــــوز أن يـــكــــون الـــتـــعـــيـــY الـالحق تـــاريخ
الحـق لـلتـاريخ الـنـاجم عن الـفـقـرات الـفــرعــية (أ) أو (ب)
أو (ج) إذا تـضمن ذلك الـتعـيY الـتمـاسا وفـقا لـلفـقـرة (3)

s"2" (ج)
(هـ) إذا جنـم الـــــتـــــعــــــيـــــY الـالحق عـن حتــــــويـل وفـــــقـــــا
لـــــلـــــفـــــقـــــرة s(7) وجب أن يــــحـــــمل ذلك الـــــتــــعــــيـــــY الالحــق
الـتـاريخ الـذي ª فــيه تـدوين تـعـيـY اHـنـظـمــة اHـتـعـــاقـدة

في السجل الدولي.

(7)  [الـتعـيY الالحق الـناجم عن حتـويل] (أ) إذا كان

تعـيـY مـنـظمـة مـتـعـاقدة مـدونـا في الـسـجل الـدوليs جاز
لـصاحب التـسجيل الـدولي اHعنيs في حـدود ما ª سحبه
أو رفـــضه أو وقف أثـــره من ذلـك الـــتــعـــيـــsY أن يـــلــتـــمس
حتويل تـعيY اHنـظمة اHـتعاقـدة اHذكورة إلى تـعيY ألية
دولــة عـضــو في تـلك اHنـظـمــة تـكــون طــرفـا في االتـفــاق

sأو البروتوكول أو كليهما
(ب) يـجب أن تـبـيّن فـي الـتـمـاس الـتـحـويل اHـذكـور
في الفـقرة الـفرعـية (أ) الـعنـاصر اHـشار إلـيهـا في الفـقرة

(3) (أ) "1" إلى "3" و"5" مع ما يأتي :

sحتويل تعيينها ª تعاقدة التيHنظمة اH1" ا"

"2" أن الـتعـيـY الالحق لـدولة مـتـعاقـدة والـناجم عن
الــتـــحــويل يـــشــمل كل الـــســلـع واخلــدمــات اHـــذكــورة فـــيــمــا
يتـعلق بتعـيY اHنـظمة اHـتعاقـدةs إن كان األمر كذلكs أو
الـــســــلع واخلـــدمــــات اHـــشــــمـــولـــة فـي تـــعــــيـــY تـــلـك الـــدولـــة
اHـتـعـاقــدة إذا كـان تـعــيـيـنـهــا ال يـشـمل إال جــزءا من الـسـلع

واخلدمات اHذكورة في تعيY اHنظمة اHتعاقدة.

(8)  [الـتدويـن واإلخطـار] إذا رأى اHكـتب الدولي أن

الـتعـيY الالحق يـستـوفي الـشروط اHـطلـوبةs وجب عـليه
أن يــــدونه فـي الـــســــجـل الـــدولـي ويــــخـــطــــر بــــذلك مــــكــــتب
الطرف اHـتعـاقد الـذي عY في التـعيـY الالحقs كمـا يبلغ
ذلك لـــصـــاحـب الـــتـــســـجـــيـل الـــدولي فـي الـــوقت ذاته وألي

مكتب يكون قد قدّم التعيY الالحق.

وجـب عـــــــلى اHـــــــكــــــتـب الـــــــدولي أن يـــــــبــــــلـغ ذلـك لــــــصـــــــاحب
الـــتــــســـجـــيل الــــدوليs وكـــذلـك ألي مـــكـــتب يــــكـــون قـــد قـــدّم

sالالحق Yالتعي

(ب) إذا لم تـــصــــحح اخملـــالـــفـــة خـالل ثالثـــة أشـــهـــر من
تـــاريـخ الـــتــبـــلـــيغ عـــنـــهـــا من جـــانب اHـــكـــتب الـــدولـيs فــإن
التعـيY الالحق يـعتـبر مـتروكـاs وعلى اHـكتب الدولي أن
يـبـلغ ذلك في الـوقت ذاته إلى صـاحب الـتـسـجـيل الـدولي
sالالحق Yوكـــذلك إلى أي مـــكــتـب يــكـــون قـــد قــدم الـــتـــعــيـــ
ويـــرد لــــلـــطـــرف الـــذي دفع الــــرســـوم نـــصف مــــبـــلغ الـــرسم
sشار إليه في البند 5 - 1 من جدول الرسومHاألساسي ا

(ج) عـلى الـرغم من أحـكـام الـفـقـرتـY الـفـرعـيـتY (أ)
و(ب)s إذا لم تــكـن الــشــــروط احملـــددة فـي الــفــقــرة (1) (ب)
أو (ج) مـســتـوفــــاة بـالــنـســبــة إلـى طـــرف واحـــد أو أكـثــر
مـن األطــراف اHـــتــعـــاقــدة اHـــعــيـــنــةs فـــإن الــتـــعــيـــY الالحق
sــتــعــاقــدةHهــذه األطــراف ا Yيـــعــتــبــر أنــه ال يــشــمــل تــعــيــ
وتـرد كـل الـرسـوم الـتـكــمـيـلـيــة أو الـفـرديـة اHــدفـوعـة لـهـذه
األطـــراف اHـــتـــعـــاقـــدة. وإذا لـم تـــكن الـــشـــروط اHـــنـــصـــوص
عـلـيــهـا في الــفـقـــرة (1) (ب) أو (ج) مـســتـوفــــاة بـالـنــسـبـة
إلى أي من األطـــراف اHــتـــعــاقـــدة اHــعـــيــنـــةs وجب تــطـــبــيق

أحكام الفقـرة الفرعية (ب).

(6)  [تـــاريخ الــتــعـــيــY الالحـق] (أ) الــتــعـــيــY الالحق

الـــذي يـــقـــدمه صـــاحـب الـــتـــســـجـــيل الـــدولي مـــبـــاشـــرة إلى
اHـكتـب الدولي يـجب أن يـحمل تـاريخ تـسلـمه من اHـكتب

s"1" (ج) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية sالدولي

(ب) الــتــعـــيــY الالحـــق الـــــذي يــقــدمــه مـــكـــتب مــــا
إلى اHكتب الدولي يـجب أن يحمل تاريخ تسلمه من هذا
اHــكــتب مـع مــراعـاة أحــكــام الــفــقــــرات الــفـــرعــــيـة (ج) "1"
و(د) و(هـ)s وشــرط أن يـــكــون اHـــكـــتب الــدولـي قــــد تـــســلم
هــــذا الـــتــــعـــيــــY خالل شـــهــــرين من هــــذا الـــتــــاريخ. وإذا لم
يـــتـــســــلم اHـــكـــتـب الـــــدولي الــــتـــعـــيـــY الـالحــق خالل هــــذه
اHـهـلـــةs فـإن هـذا الـتـعــيـY يـجب أن يـحـمـل تـاريخ تـسـلـمه
من جــانب اHــكـتـب الـدولـيs مع مــراعـاة أحــكــام الــفــقـــرات

s(هـ)الفـرعية (ج) "1" و(د) و

(ج) إذا لم يـكن التـعـيـY الالحق مسـتـوفـيا لـلـشروط
اHـطـلــوبـةs وª تـصـويـب ذلك خالل ثالثـة أشــهـر من تـاريخ

اإلخطار اHشار إليه في الفقرة 5 (أ).

"1" فــإن الـــتــعــيـــY الالحقs في احلـــالــة الــتي تـــتــعــلق
فـيـهـا اخملالـفـة بـأحـد الـشـروط اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة (3)
(أ) "1" و"3" و"4" و(ب) "s"1 يجب أن يـحمل التاريخ الذي
Yمــا لـم يــقــدّم هــذا الـــتــعــيــ sYصــــحــح فــــيـه هــذا الــتـــعــيــ
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اقتضى اHكـتب ذلك. وإذا قدم االلتمـاس مكتب ما وسمح
هــذا اHـكـتب بــأن يـوقـعه صـاحـب الـتـسـجــيل الـدولي أيـضـا
دون أن يقـتضي ذلكs جـاز لصـاحب التـسجـيل الدولي أن

يوقع االلتماس.

(2)  [مــحــتــويــات االلــتـــمــاس] (أ) يــجب أن يــتــضــمن

الــتـمـاس تــدوين أي تـعـديـل أو الـتـمــاس تـدوين أي شـطب
أو يــــبــــيّـن فــــيه بـــــاإلضــــافـــــة إلى الـــــتــــعـــــديـــل أو الــــشــــطب

اHلتمس مـا يأتي :

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

"2" اسم صـــاحب الـــتــســـجــيل الـــدوليs مـــا لم يــتـــعــلق
sالتعديل باسم الوكيل أو عنوانه

s3" فـي حـالـة تـغـيـيــر في مـلـكـيـة الــتـسـجـيل الـدولي"
االسم والــــعـــنــــوان احملـــددان وفـــقــــا ألحـــكـــــام الــــتـــعـــلــــيـــمـــات
اإلداريـة لــلـشــخص الــطـبــيــعـي أو اHـعــنــوي الـــوارد ذكـــره
في االلــــتــــمــــاس كــــصــــاحب الــــتــــســــجــــيل الــــدولـي اجلـــــديــــد
(واHــشـــار إلــيـه فــيـــمــا بـــعــد بـــعـــبــارة "صـــاحب الـــتــســـجــيل

s("الـدولي اجلـديـد

s4" فـي حـالـة تـغـيـيــر في مـلـكـيـة الــتـسـجـيل الـدولي"
الــطــرف اHـتــعــاقـد أو األطــراف اHــتــعـاقــدة الــتي يــســتـوفي
صـــاحب الــــتـــســـجـــــيل الــــدولي اجلـــديـــد بـــالــــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا
الــــشـــروط اHــــنــــصـــوص عــــلــــيـــهــــا في اHــــادّتـــY 1 (2) و2 من
االتــفــاق أو في اHــادّة 2 (1) من الــبـــروتــوكــول لـــكي يــكــون

sصاحب التسجيل الدولي

s5" فـي حـالـة تـغـيـيــر في مـلـكـيـة الــتـسـجـيل الـدولي"
وإذا لـم يـــكن عـــنــوان صـــاحب الـــتـــســـجـــيل الـــدولي اجلـــديــد
اHــوضح وفــقـا لــلـبــنـد "3" في أراضي الــطـرف اHــتـعــاقـد أو
أحــد األطــراف اHــتــعــاقــدة احملــددة وفــقــا لــلــبــنـد "s"4 ومـا لم
يوضح صاحب التـسجيل الدولي اجلـديد أنه أحد مواطني
دولـة متعاقدة أو دولـة عضو في منـظمة متـعاقدةs عنوان
منـشـأة صاحـب التـسـجيل الـدولي اجلـديد أو مـحل إقـامته
في أراضي الـطـرف اHـتـعـاقـد أو في أراضـي أحـد األطراف
اHـــتـــعـــاقــدة الـــتي يـــســـتـــوفي بـــالــنـــســـبـــة إلــيـــهـــا الـــشــروط

sطلوبة لكي يكون صاحب التسجيل الدوليHا

"6" في حالـة تـغيـير في مـلكـــية الـتسـجــيل الدولي
ال يـتـعـلق بـكل السـلع واخلـدمـات وبـكل األطـراف اHـتـعـاقدة
اHــعـيــنـةs الــسـلع واخلــدمــات واألطـراف اHــتـعــاقـدة اHــعـيــنـة

sلكيةHالتي يشملها تغيير ا

"7" مـــبــــلـغ الـــرســــوم اHـــدفـــوعــــة وطـــريـــقــــة الـــدفـع أو
الـتـعــلـيـمــات لـسـحب مــبـلغ الـرســوم اHـطـلـوبــة من حـسـاب
مــفــتــوح لـــدى اHــكــتب الــدولـيs وهــويــة الــطــرف الــذي دفع

الرسوم أو أصدر التعليمات.

(9)  [الــــرفض] تـــــطــــبق أحـــــكــــام الــــقــــواعــــد 16 إلى 18

(ثالثا) مع ما يلزم من تبديل.

(10)  [الـتـعــيـY الالحق الـذي ال يـعــتـبـر كـذلك] إذا لم

تــــكن الــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيـــهــــا فـي الــــفــــقـــرة (2) (أ)
sالالحــق ال يـــعــتـــبــــر كــــذلك Yفـــإن الـــتــعـــيـــ sمـــســتــــوفــــاة

وعـلى اHكتب الدولي أن يبلغ ذلك للمرسل.

القاعدة القاعدة 25
التماس تدوين تعديلs التماس تدوين تعديلs التماس تدوين شطبالتماس تدوين شطب

(1)  [تقــديـم االلتـماس] (أ) يـجب أن يـقــدم الـتماس

الــــتــــدويـن إلى اHــــكـــــتب الــــدولـي بــــنــــســــخــــــة واحـــــدة عــــلى
االســتـمـارة الـــرسـمــيـة إذا كـــان هـــذا االلـتــمـــاس يـتـعـلـق

~ـا يأتي :

"1" تـغـيـيـر في مـلــكـيـة الـتـسـجـيـل الـدولي بـالـنـسـبـة
إلى كـل الـســلع واخلـدمــات أو الـبــعض مـنــهــاs وبــالـنــسـبــة

sعيّنة أو البعض منهاHتعاقدة اHإلى كل األطراف ا

"2" اإلنـقـاص من قـائــمـة الـسـلع واخلـدمــات بـالـنـسـبـة
sعينة أو البعض منهاHتعاقدة اHإلى كل األطراف ا

"3" الـتــخــلي عن كــل الــســلــع واخلـدمـــات بــالـنــســبــة
sعينةHتعاقدة اHإلى بعض األطراف ا

"4" تـــــغــــيـــــيــــر اسـم صــــاحـب الــــتـــــســــجـــــيل الـــــدولي أو
sعنـوانـه

"5" شــــــطـب الــــــتــــــســــــجــــــــيل الــــــــدولي لـــــــكـل الـــــــســــــلـع
واخلـدمــات أو الـبــعض مــنـهــاs بـالــنـســبــة إلى كـل األطـراف

اHتعـاقدة اHعينـة.
(ب) يــجب أن يـــقــدّم االلـــتــمـــاس صــاحب الـــتــســـجــيل
الــدولـي أو مــكــتب الـــطــرف اHــتـــعــاقــد الـــذي يــنــتـــمي إلــيه
صــــاحـب الــــتــــســــجــــيـل الــــدوليs شـــــرط مــــراعـــــاة الــــفــــقـــــرة
الـــفــــرعــيـــة (ج)s عـــلى أنـه يــجـــوز تـــقـــد� الـــتـــمــاس تـــدوين
تغـيـيـر في اHـلكــيـة عـن طــريق مـكـتب الطـــرف اHـتـعـــاقد
أو أحــد األطــراف اHــتــعــاقــدة �ــا هــو مــبــY في االلــتــمــاس

s"4" (أ) (2) ذكـور وفقـا للفقـرةHا
(ج) ال يـجــوز لــصــاحب الــتــســجــيل الــدولي أن يــقـدم
بنفسه الـتماس تدوين تخل أو شـطب إذا كان التخلي أو
الـشـطب �س أي طـرف مـتـعـاقــد يـخـضع تـعـيـيـنه لالتـفـاق

sكتب الدولي االلتماسHفي التاريخ الذي يستلم فيه ا
s(د) إذا قـــدم االلــتـــمــاس صـــاحب الــتـــســجـــيل الــدولي
وجـب عــــلـــيـه أو يـــوقــــعه. وإذا قــــدمـه مـــكــــتب مــــاs وجب أن
يـوقــعه هـذا اHـكـتب وكــذلك صـاحب الـتــسـجـيل الـدولي إذا



7 رجب  عام  رجب  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3821
26  أبريل أبريل سنة سنة 2015 م م

الــقـاعـدة 25 (1) (أ) ال يـســتـوفي الــشـروط اHـطــلـوبـةs وجب
عـــلى اHـــكــتـب الــدولي أن يـــبــلـغ ذلك لــصـــاحب الـــتــســـجــيل
الـدوليs وكــذلك ألي مـكــتب يــكـون قـد قــدم االلـتــمـاسs مع

مراعاة أحكام الفقرة (3).

(2)  [اHــهـــلــة اHــمـــنــوحــة لـــتــصــحـــيح اخملــالــفـــة] يــجــوز

تــصـحــيـح اخملـالــفــة خالل ثـالثــة أشـهــر مـن تـاريـخ الــتـبــلــيغ
عــنـهــا من جـانب اHــكــتب الـدولي. وإذا لـم تـصــحح اخملـالــفـة
خـالل ثالثـــــة أشــــهـــــر من تـــــاريـخ اإلبالغ عـــــنــــهـــــا من جـــــانب
اHــكــتب الــدوليs فــإن االلــتــمــاس يــعــتــبــر مــتـروكــاs وعــلى
sـكتب الـدولي أن يـبـلغ ذلك لـصاحـب التـسـجـيل الدوليHا
وفي الوقت ذاته ألي مكتب يكون قد قدم التماس تدوين
تــــعــــديل أو الــــتــــمــــاس تـــدويـن شـــطـبs ويــــردّ كل الــــرســـوم
اHـدفــوعـــة لــلـطـــرف الــذي سـدد هــذه الــرســومs بــعـــد خـصم
مبلغ يعادل نـصف مبلغ الرسوم اHشار إليها في البند 7

من جدول الرسوم.

(3)  [االلــتـــمــاس الــذي ال يــعــتــبـــر كــذلك] إ ذا لم تــكن

شــــــروط الـــــقــــــاعـــــدة 25 (1) (ب) أو (ج) مـــــســــــتـــــوفـــــاةs فـــــإن
االلـتمـاس ال يعـتـبر كـذلكs وعلى اHـكـتب الدولي أن يـبلـغ

ذلك للمـرسـل.

القاعدة القاعدة 27
تدوين تعديل أو شطب واإلخطار بهs تدوين تعديل أو شطب واإلخطار بهs دمج التسجيالتدمج التسجيالت

الدولـيةs الدولـيةs اإلعالن عن أنـه ال يتـرتب أي أثـراإلعالن عن أنـه ال يتـرتب أي أثـر
على تغيير في اHلكية أو إنقاصعلى تغيير في اHلكية أو إنقاص

(1)  [تــــدويــن تـــعــــديـل أو شــــطــب واإلخـــطـــــار بــه]

(أ) يـدوّن اHـكــتب الـدولي عـلى الـفـور أي تـعـديل أو شـطب
في الـــســجل الـــدوليs شــرط أن يــكـــون االلــتــمـــاس اHــشــار
إلـيه فـي الـقـاعـدة 25 (1) (أ) مـطـابــقـا لألصــولs ويـبـلغ ذلك
Hـكـاتب األطـراف اHـتـعــاقـدة اHـعـيّـنـة الـتـي يـكـون لـلـتـعـديل
تـــأثــيـــر في أراضـــيــهـــاs أو يــبـــلغ ذلك Hـــكــاتـب كل األطــراف
اHـتــعـاقــدة اHـعـيــنـة فـي حـالـة تــدوين أي شـطـبs كـمـا يــبـلغ
ذلك في الـــوقـت ذاته لـــصــــاحب الـــتـــســـجــــيل الـــدولي وألي
مـكـتب يـكـون قد قـدم االلـتـمـاس الـسـابق ذكـره. وإذا تـعلق
الـتـدوين بـتـغـيـيـر في اHــلـكـيـةs وجب عـلى اHـكـتب الـدولي
أن يبـلغ أيـضا صـاحب التـسـجيل الـسابق فـي حال تـغيـير
كامل فـي اHلـكـية وصـاحب اجلـزء اHتـنـازل عنه أو اHـنـقول
بــطــريــقــة أخــرى من الــتــســجــيل الــدولي فـي حــال تــغــيــيـر
جـزئي في اHـلكـيـة. وإذا قدم صـاحب الـتسـجـيل الدولي أو
أي مـكتب خالف مـكـتب اHـنـشأ الـتـمـاس تـدوين أي شطب
خالل فتـرة السـنوات اخلـمس اHـشار إلـيهـا في اHادّة 6 (3)
مـن االتـــفــــاق واHـــادّة 6 (3) مـن الـــبــــروتـــوكـــولs وجـب عـــلى

اHكتب الدولي أن يبلغ ذلك أيضا Hكتب اHنشأ.

(ب) يـجـوز أن يــتـضـمن الــتـمـاس تـدوين أي تــغـيـيـر
لصاحب التسجيل الدولي أيضا مـا يأتي :

"1" بـــيـــان الـــدولـــة الـــتي يـــكـــون صـــاحب الـــتـــســـجـــيل
sإذا كان شخصا طبيعيا sالدولي اجلديد أحد مواطنيها

"2" بــيـــانــات تــتـــعــلق بـــالــوضع الــقـــانــوني لـــلــشــخص
اHعـنوي إذا كان صـاحب التـسجيل الـدولي اجلديد شـخصا
مـــعـــنــــويـــاs وكـــذلك بـــالـــدولــــة وعـــنـــد الـــضـــرورة بـــالـــوحـــدة
اإلقـــلــــيـــمـــيــــة الـــواقـــعـــة داخـل أراضي هـــذه الــــدولـــة والـــتي

أنشىء الشخص اHعنوي وفقا لقانونها.

(ج) يــجـــوز أن يـحــتـــوي الـتــمـاس تـدويـــن تـعـديـــل
أو شـــطـب أيـــضـــا عـــلـى الـــتـــمـــاس بــــتـــدويـــنه قــــبـل تـــدوين
تــــعـــديــل أو شـــطب آخــــر أو تــــعـــيــــY الحق فـــيــــمــــا يـــتــــعـــلق
بـــالــتــســجـــيل الــدولي اHــعـــني أو بــعــد ذلـك أو بــعــد جتــديــد

التسجيل الدولي.

(3)  [االلــتــمــاس غــيــر اHـــقــبــول] ال يــجــوز تــدوين أي

تـغـيـيـر في مـلـكيـة الـتـسـجـيل الـدولي بـالـنسـب إلى طرف
متعاقد معsY إذا كان هذا الطرف اHتعاقد :

"1" مـلتزما بـاالتفاق ولـيس بالبـروتوكولs ولم يكن
الطرف اHتعاقد اHشار إليه في الفقرة (2) (أ) "4" ملتزما
بــــاالتـــفـــاقs أو لم يـــكـن أي طـــرف من األطـــراف اHـــتـــعـــاقـــدة
sذكورة ملتزما باالتفاقHشار إليها بناء على الفقرة اHا

"2" أو مـلـتــزمـا بـالـبـروتـوكــول ولـيس بـاالتـفـاقs ولم
يــكن الـطــرف اHـتـعــاقـد اHـشــار إلـيه في الــفـقـرة (2) (أ) "4"
مـلـتـزمـا بـالـبـروتـوكـولs أو لم يـكن أي طـرف من األطراف
اHـــتــعـــاقــدة اHـــشـــار إلـــيـــهــا بـــنـــاء عـــلى الــفـــقـــرة اHـــذكـــورة

ملتـزما بالبروتوكول.

(4)  [تــعـدد أصــحـــاب الــتــسـجــيالت الــدولــيــة اجلــدد]

إذا أشار الـتمـاس تـدوين أي تغـييـر في ملـكـية الـتسـجيل
الــدولي إلى أكــثــر من صــاحب تــسـجــيل دولي جــديــدs فـإن
هذا التغييـر ال يجوز تدوينه بالنسبة إلى طرف متعاقد
مـعY إذا لم يـكن واحـد أو أكـثـر من أصحـاب الـتـسـجيالت
الـدولــيــة اجلــدد يـســتــوفي الــشـروط اHــطــلـوبــة لــكي يــكـون
صاحب تسجيل دولي بالنسبة إلى هذا الطرف اHتعاقد.

القاعدة القاعدة 26
اخملالفات في التماسات تدويناخملالفات في التماسات تدوين

تعديل أو تدوين شطبتعديل أو تدوين شطب

(1)  [االلــتــمــاس اخملــالف لـألصــول] إذا كــان الــتــمـاس

تـدوين تـعديل أو الـتـمـاس تدوين شـطبs اHـشـار إليه في
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(هـ) يـبلّغ كل قرار نـهائي يتـعلق بإعالن أجـري وفقا
لــلــفــقــرة الــفــرعــيـة (ج) لــلــمــكــتب الــدولي الــذي يــدوّنه في
الــسـجل الــدولي ويــعـدل الــسـجل الــدولي حــسب مـا يــكـون
احلــال ويــخـطــر بــذلك الــطـرف الــذي قــدم الـتــمــاس تـدوين
s(كتبHصاحب الـتسـجيل الـدولي أو ا) ـلكـيةHتغيـير في ا

وكذلك صاحب التسجيل الدولي اجلديد.

(5)  [اإلعـالن عـن أنـه ال يـــــــــــــتــــــــــــرتـب أي أثـــــــــــــر عــــــــــــلـى

Yـــكــــتب طــــــرف مــــتــــعـــــاقــــد مــــعـــH اإلنـــقــــاص] (أ) يــــجــــــوز
أخــــطـــــره اHــــكـــتـب الـــدولـي بـــإنــــقـــاص من قــــائــــمـــة الــــســـلع
واخلــدمـــات �س ذلك الـــطــرف اHــتـــعــاقـــد أن يــعـــلن أن هــذا
اإلنـقـاص ال يـكـون لـه أي أثـر في أراضي الـطـرف اHـتـعـاقـد
اHذكـور. ويـتـرتب علـى هذا اإلعالن بـالـنـسبـة إلى الـطرف
اHـــتـــعـــاقـــد اHــــذكـــور أن اإلنـــقـــاص ال يـــنـــطـــبـق عـــلى الـــســـلع

sواخلدمات التي �سها اإلعالن

(ب) يـــــجب أن يـــبــــيّــن فــي اإلعـالن اHـــشـــــــار إلـــــيه
فـي الفقرة الفرعية (أ) مـا يأتي :

s1" األسباب النافية ألي أثر يترتب على اإلنقاص"

"2" إذا لم يــــكـن اإلعالن �ـس كل الــــســـــلع واخلــــدمــــات
الـتي يـتـعـلق بـهـا االنـقـاصs الـسـلع واخلـدمـات الـتي �ـسـها

sاإلعالن أو السلع واخلدمات التي ال �سها االعالن

sعنية من القانونH3" األحكام األساسية ا"

"4" إمكانية إعادة فحص هذا اإلعالن أو الطعن فيه.

(ج) يـرسل اإلعـالن اHـشار إلـيـه في الـفـقـرة الـفـرعـية
(أ) إلى اHـكــتب الـدولي قـبـل انـقـضـاء 18 شــهـرا من تـاريخ
إرسـال اإلخـطـار اHـشـار إلـيه في الـفـقـرة الـفـرعـيـة (أ) إلى

sعنيHكتب اHا

(د) يــــدوّن اHـــكــــتب الـــدولـي في الــــســـجـل الـــدولي أي
إعالن يــجـرى وفــقــا لـلــفــقــرة الـفــرعــيـة (ج) ويــخــطــر بـذلك
الـطرف الـذي الـتمس تـدوين اإلنـقاص (صـاحب الـتسـجيل

s(كتبHالدولي أوا

(هـ) يبلغ كـل قرار نـهائي يتعلق بإعالن أجري وفقا
لـلــفـقــرة الــفـرعــيـة (ج) لــلـمــكـتب الـــدولي الــذي يـدوّنـه في
السـجل الدولي ويـخطـر بذلك الـطرف الـذي قدم الـتماس

تدوين اإلنقاص (صاحب التسجيل الدولي أو اHكتب).

القاعدة القاعدة 28
التصويبات في السجل الدوليالتصويبات في السجل الدولي

(1)  [الـتــصـويب] إذا رأى اHــكـتب الــدولي من تــلـقـاء

نـفـســه أو بـنـــاء عـلى طـلـب صـــاحب الـتـسـجــــيل الــدولي

(ب) يــدوّن الــتــعــديـل أو الــشــطب في الــتــاريخ الــذي
يـتـســلم فـيه اHـكـتب الــدولي الـتـمـاسـا يــسـتـوفي الـشـروط
اHــطــبــقــة. ولــكنs يــجــوز تــدويــنه في تــاريخ الحـق إذا قـدّم

االلتماس وفقا ألحكام القاعدة 25 (2) (ج).

(2)  [حتـذف]

(3)  [تــدوين دمج تــســـجــيالت دولــيــة] عــنــدمــا يــكــون

الــشــخص الــطــبــيــعي أو اHــعــنــوي نــفــسه مــدوّنــا كــصــاحب
تسـجيـلY أو أكـثر مـن التـسجـيالت الدولـية الـناجـمة عن
تــغـيــيـر جــزئي في اHــلــكـيــةs فـإن هــذه الــتـســجــيالت تـدمج
بـنـاء عـلى الــتـمـاس يـقـدمه هـذا الـشـخصs مـبـاشـرة أو عن
طـريق مـكتـب الطـرف اHـتـعـاقد الـذي يـنـتـمي إلـيه صاحب
التـسجـيل الدولي. ويـجب على اHـكتب الـدولي أن يخـطر
بــذلك مــكــاتـب األطــراف اHــتــعــاقــدة اHــعــيـــنــة الــتي �ــســهــا
الـتـغـيـيـر وأن يـبـلـغه فـي الـوقت ذاته لـصـاحب الـتـسـجـيل

الدولي وللمكتب الذي قدمه إن وجد.

(4)  [اإلعالن عن أنه ال يــتــرتـب أي أثـر عــلـى تــغــيــيـر

Yــكــتب أي طـــرف مــتــعـــاقــد مــعــH ــلــكـــيــة] (أ) يــجـــوزHفي ا
يـخـطـره اHـكـتب الـدولي بـتـغـيـيـر في اHـلـكـيـة يـتـعلـق بـهذا
الطــرف اHتـعـاقــد أن يعـلـن أن هــذا التـغيـيـر في اHـلكــية
ال يـكـون له أي أثـر فـي أراضي الـطـرف اHـتــعـاقـد اHـذكـور.
ويـتـرتب عـلى هذا اإلعالن بـالـنـسبـة إلى الـطـرف اHتـعـاقد
اHـذكــور أن الـتـسـجـيـل الـدولي اHـعـني يــظل بـاسم صـاحب

التسجيل الدولي السابق.
(ب) يـــــجـب أن يــــبــــــY فـي اإلعالن اHــــشــــــــار إلــــــيه

فـي الفقرة الفرعية (أ) مـا يأتي :

"1" األســــبـــــاب الــــنــــافــــيــــة ألي أثــــــر يـــتــــــرتب عـــــلى
sلكـيةHتغيـير ا

sعنية من القانونH2" األحكام األساسية ا"

"3" إمكانية إعادة فحص هذا اإلعالن أو الطعن فيه.
(ج) يـرسل اإلعـالن اHـشار إلـيـه في الـفـقـرة الـفـرعـية
(أ) إلى اHـكــتب الـدولي قـبـل انـقـضـاء 18 شــهـرا من تـاريخ
إرســال اإلخـطــار اHــشـــار إلــيه في الــفــقـــرة الــفـــرعـــيـة (أ)

sعنيHكتب اHإلى ا
(د) يــــدوّن اHـــكـــتـب الـــدولي فـي الـــســـجـل الـــدولي كل
إعالن يـجرى وفـقا لـلفـقرة الـفرعـية (ج) كـما يـدوّنs حسب
مـــــــا يــــــكـــــــون احلــــــالs اجلـــــــزء مــــــوضـع اإلعـالن اHــــــذكـــــــور من
التسجيل الـدولي كتسجيل دولي منفصلs ويخطر بذلك
الــطــرف الــذي قــدم الــتـــمــاس تــدوين تــغــيـــيــر في اHــلــكــيــة
(صــاحب الـــتــســجــيل الـــدولي أو اHــكــتـب)s وكــذلك صــاحب

sالتسجيل الدولي اجلديد
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s2" الرسم اإلضافي عند الضرورة"

"3" الـــرسـم الـتــكـمــيــلي أو الــــرسـم الـفـــــردي حـسب
مـا يـكـون احلـال عن كل طـرف مـتـعـاقـد مـعY لـم يدوّن عـنه
أي رفض أو إبــــــطـــــال في الــــــســـــجل الـــــدولـي لـــــكـل الـــــســـــلع
واخلــدمــات اHـعــنــيـةs كــمــا هي مـحــددة أو مــشـار إلــيــهـا في
الــبــنــد 6 من جــدول الــرســـوم. بــيــد أنه يــجــوز إجــراء هــذا
الدفع خـالل ستة أشـهرs من الـتاريـخ الذي يجـب أن يجدد
فــيه الــتــســجــيل الــدولـيs شــرط أن يــدفع في الــوقت ذاته
sالرسم اإلضافي احملدد في البند 6 - 5 من جدول الرسوم
(ب) كـل تـسـديـد ألغـراض الـتـجديـد يـتـسـلّـمه اHـكـتب
الـدولي قـبـل تـاريخ جتــديــد الــتـسـجـــيل الـــــدولي بـأكـثــر
من ثالثـة أشهـر يعـتبـر كمـا لو كـان قد ª تسـلّمه قـبل هذا

التاريخ بثالثة أشهر.

(2)  [إيــضـــاحــات إضــافـــيــة] (أ) إذا لم يـــرغب صــاحب

الــــتــــســــجــــــيـل الــــدولي فـي جتـــــديـــــد الــــتــــســــجــــيل الــــدولي
بالنسبـة إلى طرف متعاقـد معY لم يدوّن عنـه أي رفض
في الــسـجل الــدولي لـكـل الــسـلع واخلــدمـات اHــعـنــيـةs فـإن
تسديد الرسـوم اHطلوبة يجب أن يـكون مصحوبا بإعالن
يــفــيــد أنـه يــجب أال يــدوّن جتــديــد الــتـــســجــيل الــدولي في

sتعاقدHالسجل الدولي بالنسة إلى هذا الطرف ا
(ب) إذا رغب صــاحب الـتــسـجـيل الــدولي في جتـديـد
sYالـتــسـجـــيل الــدولي بــالـنــسـبــة إلى طــرف مـتــعــاقـد مــعـ
عـــلى الـــرغـم من تـــدوين رفـض في الـــســـجـل الـــدولي لـــهـــذا
sــعــنــيــةHـتــعــــاقــد لــكــل الــسـلـــع واخلــدمــــات اHالــطــــرف ا
فــــإن تــــســـــديــــد الــــرســــوم اHــــطــــلـــــوبــــةs ~ــــا في ذلـك الــــرسم
الــــتـــكــــمـــيــــلي أو الــــرسم الــــفـــردي حــــسب مــــا يـــكــــون احلـــال
بـــالـــنـــســـبـــة إلى هـــذا الــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــدs يـــجب أن يـــكــون
مــــصــــحــــوبـــــا بــــإعـالن يــــفــــيــــد أنـه يــــجـب أن يــــدوّن جتــــديــــد
الـتـسـجيل الـدولي فـي السـجل الـدولي بـالـنـسـبـة إلى هذا

sتعـاقدHالطـرف ا
(ج) ال يـجــوز جتــديـد الــتــسـجـــيل الــدولي بــالـنــســبــة
إلى طـرف متعاقـد معيّن يـكون قد دوّن عنه إبـطال يشمل
s(2) 19 كـل الـسـلـع واخلـدمـات بـنـــاء عـلى أحـكـــام الـقـاعــدة
أو دوّن عــنه تــخـل بــنـــاء عــلى أحــكــــام الــقــاعـدة 27 (1) (أ).
وال يــجـــوز جتــديــد الـــتــســجـــيل الــدولـي بــالــنـــســبــة إلى أي
طرف مـتعاقـد معY لـلسلع واخلـدمات التي يـكون قد دوّن
عــنـــهــا إبــطـــال آلثــار الــتـــســجــيـل الــدولي في هـــذا الــطــرف
اHــتــعــاقــد بـنــاء عــلى أحــكــام الــقــاعـدة s(2) 19 أو دوّن عــنــهـا

s(أ) (1) إنقـاص بناء على أحكام القاعدة 27
(د) الــتـســجــــيل الــــدولي الـــذي ال يــجــــدد بـالــنــســبـة
إلى كـل األطـــراف اHــتــعــاقــدة اHــعــيــنــة ال يــعــتــبــــر تــعــديال
حـــسب مـــفـــهــــوم اHـــادّة 7 (2) مـن االتـــفـــــــاق أو اHـــادّة 7 (2)

مـن البروتوكول.

أو مــكـــتـب مــاs أن الـــســـجـل الــــدولي يـــحـــتــــوي عـــلى خـــطــأ
يـــتــعـــلق بــتــســـجــيل دولـيs وجب عــلـــيه أن يــعـــدل الــســجـل

بتصويب اخلطأ.

(2)  [اإلخـطـار] عـلى اHكـتب الـدولي أن يـخـطـر بذلك

صــاحب الــتــســجــيل الــدولي ومــكــاتب األطــراف اHــتــعــاقـدة
اHعـينة الـتي يكون لـلتصـويب أثر فيـهاs في الوقت ذاته.
وفي حـــال لم يـــكن اHـــكــتب الـــذي الــتـــمس الـــتــصـــويب هــو
sمـكــتب طـرف مـتــعـاقـد مــعـيّن يــكـون لـلــتـصــويب أثـر فـيه

على اHكتب الدولي أن يبلغ بذلك هذا اHكتب.

(3)  [الـــرفض بــــعـــد الـــتــــصـــويب] يــــحق لـــكـل مـــكـــتب

مــشــار إلــيـه في الــفــقــرة (2) أن يــعـــلن في إخــطــار بــرفض
مؤقت موجه إلى اHـكتب الدولي أنه ال �كن مـنح احلماية
لـلـتسـجـيل الدولـي اHصـوّب أو لم يـعد من اHـمـكن منـحـها.
وتــطـــبق أحـــكــــام اHــادّة 5 من االتـــفــــاق أو أحـــكــــام اHــادّة 5
من الــبـروتـوكـول وأحــكـام الـقـواعـد 16 إلى 18 (ثــالـثـا) مـع
مــــا يــلـــزم من تــبـــديلs عــلـــمــا بـــأن اHــهــلـــة اHــتـــاحــة إلرســال
اإلخـــــطـــــار اHـــــذكــــــور حتـــــسب ابــــــتـــــداء من تــــــاريخ إرســـــال

اإلخطار بالتصويب إلى اHكتب اHعني.

s(1) (4)  [مـهـلــــة الـتــصـــويب] بـالـــرغم مـن الـفـقـــرة

ال يـــجــــوز تــــصـــويـب خـــطــــأ يــــعـــزى إلـى مـــكــــتب ومـن شـــأن
تــصـويــبه أن يـؤثــر في احلـقــوق اHـســتـمـدة مـن الـتـســجـيل
الـدولي إال إذا تـسـلم اHـكتب الـدولي الـتـمـاسا بـالـتـصويب
خالل تــسـعــــة أشـهــــر مـن تـــاريخ نــشـــــر الــبـيــــان اHـدوّن

في السجل الدولي واHطلوب تصويبه.

الفصل السادسالفصل السادس
التجديداتالتجديدات

القاعدة القاعدة 29
اإلخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة احلمايةاإلخطارات غير الرسمية بانقضاء مدة احلماية

ال �ـثل عـدم تـسـلم اإلخـطـار غـيـر الـرسـمي بـانـقـضاء
مــــدة احلـــمــــايــــة اHــــشـــار إلــــيه فـي اHـــادّة 7 (4) مـن االتــــفـــاق
واHادّة 7 (3) من البروتوكـولs عذرا لعدم مـراعاة أي مهلة

مشار إليها في القاعدة 30.

القاعدة القاعدة 30
تفاصيل التجديدتفاصيل التجديد

(1)  [الـــرســـوم] (أ) يـــجـــدّد الـــتـــســـجــــيل الـــدولي بـــعـــد

تـسـديـد الـرسـوم اآلتـيـة الـذكر فـي التـاريـخ الذي يـجب أن
يجدد فيه التسجيل الدولي على األكثر :

s1" الرسم األساسي"
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(2) [تـــاريخ الـــتـــجـــديـــد في حـــالـــة الـــتـــعـــيـــY الالحق]

تـــــاريـخ نــــفـــــاذ الـــــتـــــجـــــديــــد هـــــو ذاتـه بــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلى كـل
الــتـــعــيــيـــنــات اHــتـــضــمــنـــة في الــتـــســجــيل الـــدوليs بــغض
الـنــظــر عن الــتـاريخ الـذي دوّنـت فـــيه هــذه الــتـعـيــيـنــات

في السجـل الدولي.

(3) [اإلخطـارات والشـهـادات] يخـطـر اHكـتب الدولي

sـعـنـيـة بـالـتـجـديـدHـعـيـنــة واHـتـعـاقـدة اHمـكـاتـب األطـراف ا
ويرسل شهادة إلى صاحب التسجيل الدولي.

(4) [اإلخــطـارات فـي حـالــة عــدم الــتــجــديـد] (أ) إذا لم

يـجدد أي تـسجــيـل دوليs وجب عـلى اHـكـتب الـــدولي أن
يـبـلـغ ذلك Hـكـاتب كل األطـراف اHتـعـاقـدة اHـعـيـنـة في هذا

sالتسجـيل الـدولي
(ب) إذا لم يجـــدد أي تـسجـــيل دولي بـالنـسـبــة إلى
طــــرف مــتــعـــاقـــد مــعـــsY وجب عـــلى اHــكـــتب الـــدولي أن

يبلغ ذلك Hكتب هذا الطرف اHتعاقد.

الفصل السابعالفصل السابع
اجلريدة وقاعدة البياناتاجلريدة وقاعدة البيانات

القاعدة القاعدة 32
اجلريدةاجلريدة

(1)  [مـــعــلـــومــات بـــشــأن الـــتــســجـــيالت الـــدولــيــة] (أ)

يــنــشـــر اHــكــتـب الــدولي في اجلـــريــدة الــبـــيــانــات اHـــعــنــيــة
واHتعلقـة ~ــا يأتي :

"1" الــتـــســجـــيالت الـــدولـــــيـــة الــــتي جتــــــرى بــنـــــاء
s14 عـلى أحكـام القاعدة

"2" اHـــعــــلـــــومــــــات اHـــبــــلـــغـــــــة بـــنـــــــاء عـــلى أحــــكــــــام
s(1) 16 القــاعـدة

"3" حـاالت الـرفـض اHـؤقت اHـدوّنـة بــنـاء عـلى أحـكـام
الـــقـــاعــدة s(4) 17 مع بـــيـــان إن كـــان الــرفـض يــتـــعـــلق بـــكـل
الـــســلـع واخلـــدمــات أو بـــبــعـــضــهـــا فــقـطs ولــكن دون بـــيـــان
sــعــنــيــة ودون نــشــر أســبـاب الــرفضHالــســلـع واخلــدمــات ا
والــــبــــيــــانـــات واHــــعــــلــــومــــات اHــــدوّنــــةs بــــنـــاء عــــلـى أحــــكـــام

s(5) (ثالثا) 18 (ثانيا) (2) و18 Yالقاعدت

"4" الــــتــــجـــــديـــــدات اHــــدوّنــــــة بـــــنــــــاء عـــــلى أحــــكــــــام
s(1) 31 القـاعــدة

"5" الــتــعــيــيــنــات الالحــقــة اHــدوّنــة بــنــاء عـلـى أحــكـام
s(8) 24 القـاعـدة

"6" اســتـــمـــرار اآلثــار اHـــتـــرتــبـــة عــلـى الــتـــســـجــيالت
 s39 الدولية بناء على أحكام القاعدة

(3) [الــرســوم الــنــاقــصــة] (أ) إذا كــان مــبــلغ الــرســوم
sــطـلــوبــة لــلـتــجـديـدHـســتـلــمـة أقــل مـن مـبـلـــغ الـرسـوم اHا
وجـب عــــلـى اHــــكـــــتب الــــدولـي أن يــــبـــــلغ ذلـك عــــلـى الــــفــــور
لـــصــاحب الـــتــســـجــيـل الــدوليs وفـي الــوقت ذاتـه لــوكـــيــله
احملــــتــــمل. ويــــجب أن يــــحــــدد فـي اإلبالغ اHــــبــــلغ اHــــتــــبــــقي

sالـواجب تسديده
(ب) إذا كـان مـبـلغ الـرسـوم اHـسـتـلـمـة أقل من اHـبـلغ
اHــطــلــوب بــنـــاء عــلى أحــكــــام الــفــقــــرة  (1) بــعــد انــقــضــاء
s(أ) (1) ــشـــار إلــيــهــا في الــفــقــرةHمــهــلـــة األشـهــر الــســتــة ا
وجب عـلى اHـكتـب الدولي أال يـدوّن الـتـجـديـدs ويبـلغ ذلك
لـصاحب الـتسـجيل الـدولي ولـوكيـله احملتـملs ويردّ اHـبلغ
الـذي تـسـلـمه من الـطــرف الـذي سـدد الـرسـومs مع مـراعـاة

s(ج) أحكام الفقرة الفرعية
(ج) إذا أرسـل اإلبـالغ اHـــــــشـــــــار إلــــــــيـه في الــــــــفـــــــقـــــــرة
الــفــرعــيــة (أ) خالل األشــهـــر  الــثالثــة الــســابــقـــة النــقــضـــاء
s(أ) (1) ـشــــار إلـيـهــا فـي الـفـقـرةHمـهـلـــة األشــهـر الـســتــة ا
وإذا كـان مـبـلغ الــرسـوم اHـسـتـلـم عـنـد انـقـضــاء هـذه اHـهـلـة
أقـل من اHـبـلـغ اHــطـلـوب بـنــاء عــلى الـفـقــرة s(1) ويـعــادل
مع ذلك 70% عـلى األقل من هـذا اHبـلغs وجب عـلى اHـكتب
s(3)الـــدولي أن يــتــصـــرف وفــقـــا ألحــكـــام الــقــاعــدة 31 (1) و
وإذا لم يـســدد اHـبـلغ اHـطـلـوب بـالــكـامل خالل ثالثـة أشـهــر
من تــاريخ اإلبالغ اHــذكـورs وجب عــلى اHــكــتب الـدولي أن
يــلـغي الــتـجـديــدs ويـبــلغ ذلك لـصــاحب الـتــسـجــيل الـدولي
sوللوكـيل احملتمل ولـلمكـاتب التي كان قـد بلّغـها التـجديد
ويردّ اHبلغ الذي تسلمه إلى الطرف الذي سدد الرسوم.

(4)  [الــفـــتــرة الـــتي تــســـدد عــنـــهــا رســـوم الــتـــجــديــد]

تـــســـدد الـــرســـوم اHـــطـــلـــوبـــة لـــكل جتـــديـــد عن فـــتـــرة عـــشـــر
ســـنــواتs ســـواء تــضـــمن الــتـــســجـــيل الـــدوليs في قـــائــمــة
األطــــراف اHــتــعــــاقــــدة اHــعــيــنـــــةs األطــــراف اHــتــعــــاقــــدة
الـــتي يـــخــــضع تـــعـــيـــيـــنـــهــــا لالتـــفـــاق وحـــدهـــاs أو األطـــراف
sـتـعــاقـدة الـتي يـخـضـع تعـيـيـنهـا لـلـبروتـوكـول وحـدهــاHا
أو كـال من األطـــراف اHــتـــعـــاقـــدة الــتـي يــخـــضع تـــعـــيــيـــنـــهــا
لالتـــفـــاق واألطــراف اHـــتـــعـــاقــدة الـــتي يـــخـــضع تـــعـــيــيـــنـــهــا
لــلــبـروتــوكــول. وبـالــنــسـبــة إلى اHــدفـوعـــات الــتي جتـــرى
بــــنـــــاء عــــلى االتــــفــــــاقs فــــإن الـــدفـــع عن عــــشـــــر ســــنــــوات

يعتبـر قسطا عن فترة عشر سنوات.

القاعدة القاعدة 31
تدوين التجديدs تدوين التجديدs اإلخطارات والشهاداتاإلخطارات والشهادات

(1)  [تـدوين التجـديد وتاريخ نـفاذه] يدوّن الـتجديد

فـي الــســجل الــدولي في الـــتــاريخ الــذي كـــان من الــواجب
أن يـــجــــرى فــــيهs حــــتى إذا دفـــعت الــــرســــوم اHـــطــلـــوبــــة
خالل اHـــهــلـــة اHــشـــــار إلـــيــهـــا في اHــادّة 7 (5) من االتـــفــــاق

وفي اHادّة 7  (4) من البروتوكول.
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"5" قـــائـــمـــة بـــاأليـــام الـــتي ال يـــكـــون اHـــكـــتب الـــدولي
مـــفــتــــوحــا فـــيــهـــا لــلـــجـــمــهــــور خالل الـــســنــــة الــتـــقـــو�ــــيــة

اجلـاريـة والتالية لها.

(3) تـــــنــــــشـــــر اجلـــــريــــــدة عـــــلـى اHـــــوقــع اإللـــــكــــــتـــــروني

للمنظمة العاHية للملكية الفكرية.

القاعدة القاعدة 33
قاعدة البيانات اإللكترونيةقاعدة البيانات اإللكترونية

(1) [مــحـتــويـات قــاعـدة الــبـيــانـات] تــدرج الـبــيـانـات

اHـدوّنـة في الـسـجل الـدولي واHـنـشـورة في اجلـريـدة بـنـاء
على أحكام القاعدة 32 في قاعدة بيانات إلكترونية.

(2) [بـيـانـات بشـأن الـطـلـبـات الـدولـيـة والـتـعـيـيـنات

الـالحـــــقــــة قـــــيــــد الـــــبــــحـث] إذا لم يـــــدوّن أي طـــــلب دولي أو
تــعــيــY مـــشــار إلــيه فـي الــقــاعــدة 24 في الـــســجـل الــدولي
خـالل ثالثـــــة أيــــام عـــــمل مـن تـــــاريخ تـــــســــلـــــمـه مـن جـــــانب
اHـكـتب الـــدوليs وجب عــلى اHـكـتب الـدولي أن يـدرج كل
البـيـانـات اHتـضـمـنـة في الـطـلب الـدولي أو الـتعـيـY كـما
ª تـــســـمــله فـي قــاعـــدة الــبـــيــانــــات اإللــكـــتــــرونـــيـــةs بــغض

النظــر عن اخملالفـات التي قـد يتضمنها.

(3) [االنتفـاع بقـاعدة البيانات اإللـكترونية] توضـع

قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات اإللــكـــتـــرونـــيـــة حتت تـــصـــرف مـــكـــاتب
األطراف اHتعاقـدةs وتـتاح لعامة اجلمـهـور مقابـل تسديد
الـرسم اHـقــرر عـنـد الـضـرورةs ســـواء بـاالتـصـال الـشـبـكي
أو بـأي وســيـلــة مــنـاســبـة أخــرى يـحــددهــا اHـكــتب الـدولي.
ويـتــحــمل اHــســتــفــيـد مـن قـاعــدة الــبــيــانـات اإللــكــتــرونــيـة
تكــاليف االنتفـاع بهـا. وتصحب البيـانـات اHدّونـة بنـاء
عــلى الــفــقــــرة (2) بــتـــحــذيـــر يــفــيــد أن اHـــكــتب الــدولي لم
Yبـــشــأن الـــطـــلب الـــدولي أو الـــتــعـــيــ sيـــتــخـــذ قـــرارا بــعـــد

اHشــار إلـيه في القـاعـدة 24.

الفصل الثامنالفصل الثامن
الرسومالرسوم

القاعدة القاعدة 34
مبالغ الرسوم وتسديدهامبالغ الرسوم وتسديدها

(1)  [مـــبــالـغ الــرســـوم] يـــرد حتــديـــد مــبـــالغ الـــرســوم

اHــســـتــحـــقــة بـــنــاء عـــلى االتـــفــاق أو الـــبــروتـــوكــول أو هــذه
الالئــحـة الــتــنـفــيـذيــةs خالف الــرسـوم الــفـرديــةs في جـدول
الــرسـوم اHـرفق بــهـذه الالئــحــة الـتــنـفــيـذيـة والــذي يـشـكل

جزءا ال يتجزأ منها.

(2) [نـــــظــــام الــــدفـع] (أ) يــــجــــوز لــــلـــــمــــودع أو صــــاحب

الــتـــســـجــيـل الــدولـي أن يــدفـع الــرســـوم احملـــددة في جــدول

"7" تــغــيــيــرات اHـلــكــيــة وحــاالت اإلنــقــاص والــتـخــلي
والــتــعــديل في اسم صـــاحب الــتــســجــيل الــدولي وعــنــوانه

s27 دوّنة بناء على أحكام القاعدةHا

"8" حــاالت الــشــطب الــتي أجــريت بــنــاء عــلى أحــكـام
الـقاعدة 22 (2) أو اHدوّنـة بـنـاء عـلى أحكـام القـاعدة 27 (1)

s(د) (3) أو القـاعـدة 34

"9" الـــتــصـــويـــبـــات الـــتي أجـــريت بـــنـــاء عـــلى أحـــكــام
s28 القـاعـدة

"10" حــــاالت اإلبـــــطــــال اHـــــدوّنــــة بـــــنــــاء عـــــلى أحـــــكـــــام
s(2) 19 القـاعــدة

"11" اHــــعـــــلـــــومــــــات اHـــــدوّنــــــة بــــنـــــــاء عــــلـى أحــــكــــــام
الـــقـــــواعــــد 20 و20 (ثـــانـــيــا) و21 و21 (ثـــانـــيــا) و22 (2) (أ)

s(3) 40و23 و27 (3) و(4) و

"12" التسجيالت الدولية التي لم جتدد.

(ب) تــنـشــــر الــصــــورة اHــسـتــنــســخــــة عن الــعالمـــة
كـــمــا تـــرد فـي الــطـــلب الـــدولـي. وإذا أصــدر اHـــودع اإلعالن
اHــشــــار إلـــيـه في الــقــاعــدة 9 (4) (أ) "s"6 وجـب بـيــان ذلك

sفي النشـر

(ج) إذا قـــــدمت صــــورة مــــســـــتــــنــــســــخــــة عـن الــــعالمــــة
s"7" بــاأللـــوان بـــنـــاء عــلـى أحــكـــام الـــقـــاعــدة 9 (4) (أ) "5" أو
وجب أن حتــتــــوي اجلــــريـــدة عـــلى صــــورة مــســتــنــســخـــة
عـن الــــــــعـالمــــــــــة بــــــــاألســـــــــــود واألبــــــــيض وكـــــــــذلك صـــــــــورة

مستنسخـة باأللـوان.

(2) [مـــعـــلـــومـــات بــشـــأن بـــعض اHـــتـــطــلـــبـــات اخلـــاصــة

وإعالنــات األطــراف اHــتـعــاقـــدة] يـنــشـــر اHــكــتب الـــدولي
في اجلـريدة مـا يأتي :

"1" كل إخـطـار يـجـرى بـنـاء عـلى أحـكـام الـقـاعدة 7 أو
الـقاعدة 20 (ثـانيا) (6) وكل إعالن يـجـرى بنـاء على أحـكام

s(هـ) القاعدة 17 (5) (د) أو

"2" كـــل إعـالن يـصــــدر بــنــــاء عــــلى أحــكــــام اHـادّة 5
(2) (ب) أو اHــــــــادّة 5 (2) (ب) و(ج)s اجلــــــــمـــــــــلــــــــة األولـى مـن

sالبروتوكول

"3" كل إعـالن يـصــــدر بــنـــاء عــلى أحــكـــام اHـادّة 8 (7)
sمن البروتوكول

"4" كل إخــطـار يــجــرى بـنــاء عـلـى أحـكــام الـقــاعـدة 34
s(أ) (3) (2) (ب) أو
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(4) [طـــريــقــة دفع الــرســـوم لــلــمــكــتـب الــدولي] يــجب

دفــع الــــرسـوم لــلـمـكــتب الــــدولي وفـقــــا Hـا هـــــو مـحــــدد
في التعليمات اإلدارية.

(5) [الــبـيــانـات اHــصـاحــبـة لــلـدفع] عــنـد دفع أي رسم

للمكتب الدوليs يجب بيان مـا يأتي :

"1" اسم اHـودع والعالمـة اHعـنيـة وسبب الـدفعs قبل
sإجراء التسجيل الدولي

"2" واسـم صـــــــــاحـب الـــــــــتـــــــــســــــــجـــــــــيـل الـــــــــدولـيs ورقم
الــتـســجــيل اHــعـنـي وسـبب الــدفعs بــعــد إجـراء الــتــســجـيل

الدولي.

(6) [تـــاريــخ الــدفع ] (أ) مع مــراعـاة أحــكــام الـقــاعـدة

30 (1) (ب) والفقـرة الفـرعيـة (ب)s يعـتبـر الرسم مـدفوعا

لـــلــــمـــكــــتب الـــــدولـي في الـــتــــــاريخ الـــــذي يـــتـــســــلـم فـــــيه
sطلـوبHبلــغ اHا

(ب) إذا كــــان اHـــبــلـــغ اHــطــلـــــوب دفــعـــه مــتـــوفـــــرا
فـي حـــســـاب مـــفـــتــــوح لـــدى اHـــكـــتب الـــدولـيs وتـــســـلم هـــذا
sــكـتب تــعــلـيــمـات بــإجـراء الــسـحـب من صـاحب احلــسـابHا
فـإن الـرسم يعـتـبر مـدفـوعـا في التـاريخ الـذي يتـسـلم فيه
هـذا اHــكــتب طــلــبـا دولــيــا أو تـعــيــيــنـا الحــقــا أو تــعـلــيــمـات
بـــســـحب اجلـــزء الـــثـــانـي من الـــرسم الـــفـــردي أو الـــتـــمـــاس

تدوين تعديل أو تعليمات بشأن جتديد تسجيل دولي.

(7) [تــــعـــديـل مـــبـــلـغ الـــرســــوم] (أ) في حـــالـــة تـــعـــديل

Yمـبـلــغ الـــرســوم الـــواجب دفـعـهــا إليـــداع طـلب دولي بـ
تــــاريـخ تــــقــــد� طــــلب دولـي لــــلــــمــــكــــتـب الــــدولي أو تــــاريخ
تـــســـلـــمـه مـن جـــانب مـــكـــتـب اHـــنـــشـــأ بـــنـــــاء عـــلى أحـــكـــــام
الـقاعدة 11 (1) (أ) أو (ج) من جـهةs والـتاريخ الـذي يتـسلم
sــكــــتب الــدولـي الــطــلـب الــدولي من جـــهــــة أخــــرىHفــــيه ا
فـإن الـرســوم اHـطـبــقـة تــكـون الـرســوم الـنـافــذة في أسـبق

sYهذين التاريخ
(ب) في حـالة تـقد� تـعيـY بـناء عـلى أحكـام القـاعدة
sـــنــشـــأ أو أي مـــكـــتب مـــعـــنـي آخــرH24 من جـــانـب مــكـــتـب ا

Yويـعدل مـبـلغ الـرسوم الـواجب دفـعـها مـقـابل هـذا التـعـي
بY التاريخ الذي يـتسلم فيه اHكـتب التماسا من صاحب
sمن جـهـة Yالـتــسـجـيل الـدولـي بـغـرض إجـراء هــذا الـتـعــيـ
والـتــاريخ الـذي يـتــسـلم فــيه اHـكـتـب الـدولي الـتــعـيـY من
جـهة أخـرىs فـإن الـرسوم اHـطـبـقة تـكـون الـرسوم الـنـافذة

sYفي أسبق هذين التاريخ
(ج) في حــــالـــة تـــطـــبـــيـق الـــفـــقـــرة (3) (أ)s فـــإن مـــبـــلغ
الــرســوم يــكـــون مــبــلغ اجلـــزء الــثــاني مـن الــرسم الــفـــردي
الـــذي يــكــــون نــافــذا في الــتــــاريخ الالحــق اHــشــــار إلـــيه

sفي تلك الفقـرة

الـرسوم لـلـمـكتـب الدولي. وإذا وافق مـكـتب اHـنـشأ أو أي
مـكتب معني آخـر لدى الطرف اHـتعاقد الذي يـنتمي إليه
صـاحب الـتـسـجيـل الدولي عـلى حتـصـيـلـهـا وحتويـلـهـا بـناء
عـلى رغبـة اHـودع أو صاحب الـتـسجـيل الـدوليs جاز لـهذا

اHكتب أن يسددها للمكتب الدولي.
(ب) عــــلى كــل طـــــرف مــتـــعــــاقـــد يــــوافــق مــكـــتــبــه
عــــلى حتـــــصــــــيل الــــــرســـــوم وحتـــــويـــــلــــهــــــا أن يــــبـــــلــغ ذلك

للمديــر العــامّ.

(3) [الـــــرسم الـــــفــــردي الـــــذي يــــســـــدد في جـــــزءين] (أ)

يجوز للطـرف اHتعاقد الذي يقدم إعالنا بناء على اHادّة 8
(7) مـن الــبـــروتـــوكــول أو قـــدم إعالنـــا من ذلك الـــقـــبــيل أن

يـبــلغ اHــديــر الـعــام أن الــرسم الـفــردي الــذي يـســدد مــقـابل
تــعـيـY ذلك الــطـرف اHـتـعــاقـد يـتـكــون من جـزءين. ويـدفع
اجلـــزء األول عــــنـــد إيـــداع الـــطــــلب الـــدولي أو تــــعـــيـــY ذلك
الــطــرف اHـتــعــاقـد الحــقــا. ويـدفع اجلــزء الــثـانـي في تـاريخ

الحق يتم حتديده وفقا لقانون ذلك الطرف اHتعاقد.
(ب) في حــالـة تــطـبــيق الـفــقــرة الـفــرعـيــة (أ)s تـفــسـر
اإلشـــارة إلى رسـم فـــردي في الـــبـــنـــود 2 و3 و5 من جــدول

sالرسوم كإشارات إلى اجلزء األول من الرسم الفردي
(ج)  في حــالـــة تــطــبــيق الــفــقــرة الــفــرعــيــة (أ)s يــبــلغ
مــكـتب الــطـرف اHــتـعــاقـد اHــعـY اHــعـنـي لـلــمـكــتب الـدولي
الـتـاريخ الـذي يـسـتـحق فـيه دفع اجلـزء الـثـاني من الـرسم

الفردي. ويجب أن يبY التبليغ :

sعنيH1" رقم التسجيل الدولي ا"

s2" واسم صاحب التسجيل الدولي"

"3" والــتـــاريخ الــذي يــجـب فــيه دفـع اجلـــــزء الــثــاني
sمن الرسم الفردي

"4" وعــدد أصــنـاف الــســلع واخلــدمـات الــتي تــشـمــلــهـا
sـعــنيHـعــيّـن اHـتـعــاقـــد اHحـمـايــة الـعالمــة في الــطـــرف ا
إذا كــان مــبـلـغ اجلـــزء الـثــاني من الــــرسم الــفـــردي رهــنــا

بعد تلك األصناف.
(د) يــــرسل اHــــكــــتب الــــدولـي الــــتــــبـــلــــيـغ إلى صــــاحب
الـتــسـجــيل الـدولـي. وفي حـالــة تـســديــد اجلـزء الــثـاني من
الـرسم الفـردي خالل اHـهلـة اHطـبقـةs يـدوّن اHكـتب الدولي
الـــدفع فـي الـــســـجل الــــدولي ويـــبــــلغ ذلك Hـــكــــتب الـــطـــرف
اHـتـعـاقد اHـعـني. وفي حـالة عـدم تـسديـد اجلـزء الـثاني من
الـرسم الـفردي خـالل اHهـلـة اHـطـبقـةs يـبـلغ اHـكـتب الدولي
Hـكـتب الـطـرف اHـتـعـاقـد اHـعـني شـطب الـتـسجـيل الـدولي
في السـجل بخصـوص الطـرف اHتعـاقد اHعـني ويبلغ ذلك

لصاحب التسجيل الدولي.
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الــغــــرض. ويــطــبق اHــبــلـــغ اجلــديــد اعــتــبــارا من الــتــاريخ
الــذي يــحــدده اHــديـــر الـعــــامsّ شــرط أن يــقع هــذا الــتــاريخ
بـــعــد شـــهــر عـــلى األقـل وشـــهــريـن عــلى األكـــثـــر مـن تــاريخ

sبلغ في اجلريدةHنشـر هذا ا
(د) إذا كـــان ســعـــر الــصـــرف الــرســـمي لأل© اHـــتــحــدة
بـY الـعـملـة الـسـويـسـريـة وأي عـمـلـة أخـرى يـكـون الـطرف
اHــتـعـاقــد قـد حـدد بــهـا مــبـلغ الـرسـم الـفـردي يــزيـد أو يـقـل
بـنـسـبـة 10% عـلى األقل عن سـعـر الـصـرف األخـيـر اHـطبق
لـتحديـد مبـلغ الرسم الـفردي بـالعمـلة الـسويـسريةs وذلك
خالل أكــثــر من ثـالثــة أشـهــر مــتــتــالــيــةs فــإن اHــديــر الــعـامّ
sيحدد مـبلغا جـديدا للرسم الـفردي بالعـملة السـويرسرية
على أسـاس سعـر الصرف الـرسمي لأل© اHـتحـدة اHطبق.
ويـطــبق اHـبــلغ اجلـديـد اعــتـبـارا مـن الـتـاريخ الــذي يـحـدده
اHــديـــر الــعــــامsّ شــرط أن يــقــع هــذا الــتــاريخ بــعــــد شــهـــر
عـــلى األقـل وشـــهـــريـن عـــلى األكـــثــــر من تـــاريـخ نـــشـــر هـــذا

اHبلـغ في اجلـريدة.

القاعدة القاعدة 36
اإلعفاء من الرسوماإلعفاء من الرسوم

تــــعـــــفى مـن الــــــرســــوم الـــــتــــســـــجـــــيـالت اHــــتــــعـــــلــــقــــــة
بالبيـانـات اآلتـية :

"1" تعيY وكـيلs وأي تعديل يتعلق بوكيلs وشطب
sتدوين أي وكيل

"2" كل تـــعـــديل يـــتـــعـــلـق بـــأرقـــام الـــهـــاتف والـــفـــاكس
sلصاحب التسجيل الدولي

s3" شطب التسجيل الدولي"

s"3" (أ) (1) 4" كل تخل بناء على أحكام القاعدة 25"

"5" كل إنــقـاص يـجـرى في الـطــلب الـدولي ذاته بـنـاء
على أحـكام الـقاعدة 9 (4) (أ) "13" أو في تعـيY الحق بناء

s"4" (أ) (3) على أحكام القاعدة 24

"6" كل طـلـب يقـدمـه مكـتـب بـناء عـلـى اجلمـلـة األولى
من اHــادّة 6 (4) مـن االتــفــاق أو بــنـــاء عـــلى اجلــمــلـــة األولى

sادّة 6 (4) من البروتوكولHمن ا

"7" وجــود دعـــوى قــضـــائــــيـة أو حــكـم نــهــائي يــكــون
لـه تـأثـير في الـطـلب األساسي أو في الـتـسجـيل اHـترتب

sعليه أو في التسجيل األساسي

"8" كـل رفـض بـــــنــــــاء عـــــلـى أحـــــكـــــام الــــــقـــــاعـــــدة 17 أو
الـقـاعدة 24 (9) أو الـقاعدة s(3) 28 أو كل بيـان يوجه بـناء
عـلى أحـكــام الـقـاعـدة 18 (ثـانـيـا) أو الـقـاعـدة 18 (ثـالـثا) أو
كـل إعالن يـجـرى بـنـاء عـلى أحـكـام الـقـاعدة 20 (ثـانـيا) (5)

أو القاعدة 27 (4) أو (5).

(د) في حــالــة تــعــديل مــبـلـغ الـرســوم الــواجب دفــعــهـا
لـــتـــجــــديــــد تـــســـجـــــيل دولي بــــY تـــاريخ الـــدفــع وتــــاريخ
إجـراء الـتـجـديــدs فـإن مـبـلغ الــرسـوم يـكـون اHــبـلغ الـنـافـذ
في تــاريخ الــدفعs أو الــتـاريخ الــذي يــعـتــبــر تـاريـخ الـدفع
بــــنــــــاء عــــلـى أحــــكــــــام الــــقــــاعــــدة (30) (1) (ب). وفـي حــــالـــة
إجـــراء الـدفع بــعـد الـتــاريخ الـذي كــان من الـواجب إجـراء
الـتـجـديــد فـيهs فـإن مـبـلغ الــرسـوم يــكـــون اHـبـلــغ الـنـافـذ

sفي هـذا التـاريخ
(هـ) في حــالــة تــعــديل مــبـلـغ أي رسم خالف الــرسـوم
s(د)ـشــار إلـيـهــا في الـفــقـرات الـفــرعـيـة (أ) و(ب) و(ج) وHا
فــإن مــبــلــغ الـــرســوم يــكـــون اHــبــلـغ الــنــافــذ في الــتـــاريخ

الذي تسلم فيه اHكتب الدولي الرسم.

القاعدة القاعدة 35
عملة تسديد الرسومعملة تسديد الرسوم

(1)  [االلـتـزام بـاسـتـعـمـال الـعـمـلـة الـسـويـسـريـة] كـل

اHـدفـوعـات اHـسـتـحـقـة بـنـاء عـلى هـذه الالئـحـة الـتـنـفـيـذية
sـكتب الـدولي بـالعـملـة السـويسـريةHيـجب أن جترى في ا
حـتى إذا كـانت الــرسـوم الـتي يــدفـعـهـا مــكـتب قـد حــصّـلـهـا

ذلك اHكتب بعملة أخـرى.

(2) [حتــــديــــد مــــبـــــلغ الــــرســـــوم الــــفــــرديــــة بـــــالــــعــــمــــلــــة

السـويسريـة] (أ) إذا أصدر طرف مـتعاقـد بناء عـلى أحكام
اHــادّة 8 (7) (أ) مــن الـــبــــروتــــوكــــول إعالنـــا يـــوضــح فـــــيه
أنــه يـرغب في حتصـيل رسم فـرديs وجب عـليه أن يـحدد
لــلـمــكــتب الـدولـي مـبــلغ هـذا الــرسم مــحـســـوبــا بـالــعـمــلـــة

sالتي يستعملها مكتبه
(ب) إذا حــــــدد الـــــــرسـم في اإلعــالن اHـــشــــــار إلــــــيه
sفي الفقـرة الفرعـية (أ) بعـملة خالف الـعملـة السويـسرية
فــإن اHــديــر الـــعــامّ يــحــدد مــبـــلغ الــرسم الــفـــردي بــالــعــمــلــة
الــســويـســريــةs عـلى أســاس ســعـر الــصــرف الـرســمي لأل©
sعنيHتعاقد اHبعد التشاور مع مكتب الطرف ا sتحدةHا
(ج) إذا كــان ســعــر الــصــرف الــرســمي لأل© اHــتــحــدة
بـــY الـــعـــمـــلـــة الـــســـويـــســـريـــة وأي عـــمـــلــــة أخـــــرى يـــكــــون
الـطـرف اHـتـعـاقد قـد حـدد بـها مـبـلـغ الـرسم الفــردي يـزيد
أو يـقـل بـنــسـبـة 5% عـلى األقل عن ســعـر الـصــرف األخـيـر
اHـــــطــــبـق لـــــتــــحـــــديــــد مـــــبـــــلغ الـــــرسم الـــــفــــردي بـــــالـــــعــــمـــــلــــة
sوذلك خالل أكـثـر من ثالثـة أشـهر مـتـتـالـية sالـسـويسـريـة
جــاز Hــكــتـب هــذا الــطــرف اHــتــعــاقــد أن يــطــلب إلى اHــديــر
الـــعــامّ أن يــحــدد مــبــلــغــا جــديــدا لــلــرسم الــفــردي بــالــعــمــلــة
الــســويــســريــة عــلى أســاس ســعــر الــصــرف الــرســمي لأل©
اHــتـــحــدة اHــطـــبق في الــيـــوم الــســابـق لــتــاريـخ تــقــد� هــذا
الـطـلب. ويـتـخـذ اHـديـر الـعـامّ اإلجـراءات الـضـروريـة لـهـذا
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("طـــــرف مــتــعــــاقـــد ســـلف") لــــدى اHـــديــــر الــعـــــامّ إعالنـــا
يـفــيـد اسـتــمـــرار الـدولـــة اخلــلف في تـطـبـــيق االتـفـــــاق
sأو الـبـــروتـــوكــول أو االتــفـــاق والــبــروتـــوكـــول كـلــيـهــمـا
فــــإن كـــل تــــســــجــــــيـل دولي يــــكــــــون نـــــافـــــذا في الــــطـــــرف
اHـــتـــعـــاقــد الـــســـلف في الـــتـــاريخ احملـــدد بـــنـــاء عـــلى أحـــكــام
الـــفـــقـــرة (2) يـــحـــدث آثــــاره في الـــدولــــة اخلـــلف فـي حـــالـــة

استيفاء الشروط اآلتية :

"1" إيـــداع طـــلب لــدى اHـــكـــتب الـــدولي خالل األشـــهــر
الـسـتـة الـتـالـيـة لـلـتاريـخ الذي يـرسـل فيـه اHكـتب الـدولي
إشــــعـــارا لـــهـــذا الـــغـــرض إلـى صـــاحب الـــتـــســــجـــيل الـــدولي
اHعـنيs يفيـد استمـرار هذا الـتسجـيل الدولي في إحداث

sآثاره في الدولة اخللف

"2" تــســديــد رسم قــدره 41 فــرنــكـــا ســويــســريــا خالل
اHـــهــلــة ذاتــهــا لــلــمــكــتب الــدولـي الــذي يــحــوله إلى اHــكــتب
الــوطــني لــلــدولــة اخلــلفs وتــســديــد رسم قــدره 23 فــرنــكـا

سويسريا لصالح اHكتب الدولي.

(2) الـتاريخ اHـشـار إليه في الـفـقرة (1) هـو الـتاريخ

الـذي تـخــطـر فــيه الـدولـة اخلــلف اHـكــتب الـدولي ألغـراض
تطـبـيق هذه الـقاعـدةs شـرط أالّ يكـون هذا الـتـاريخ سابـقا

لتاريخ استقالل الدولة اخللف.

(3) فور تسلـم الـطلب ومبلـغ الـرسمY احملددين في

الــفــقـرة s(1) عــلى اHــكــتب الــدولي أن يــبــلغ ذلك لــلــمــكــتب
الـــوطــني لــلــدولـــة اخلــلفs ويــجــــري الــتـــدوين اHــنـــاسب

فـي السجـل الدولي.

(4) بــالــنــســـبــة إلى أي تــســجــيل دولي يــكــون مــكــتب

الــدولـــة اخلــلف قـــد تــلــقـى عــنه إخـــطــارا بـــنــاء عــلـى أحــكــام
الـفقرة s(3) فإنه ال يـجوز لـهـذا اHكـتب أن يـرفض احلمـاية
إالّ إذا لم تنقض اHهلة اHطبقة اHشار إليها في اHادّة 5 (2)
مـن االتــــــــــــفـــــــــــاق أو فـي اHـــــــــــادّة 5 (2) (أ) أو (ب) أو (ج) مـن
البـروتـوكـول فـيـمـا يتـعـلق بـتـمـديـد األراضي إلى الـطرف
اHـــتـــعــاقـــد الـــســلـفs وإذا تــســـلم اHـــكـــتب الـــدولي اإلخـــطــار

بالرفض خالل هذه اHهلة.

(5) ال تــــنــــطــــبق أحــــكــــام هــــذه الــــقــــاعـــدة عــــلـى االحتـــاد

الروسي وال على أيـة دولة أودعت لدى اHديـر العامّ إعالنا
يفيد احتفاظها بالشخصية القانونية لطرف متعاقد.

القاعدة القاعدة 40
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذs أحكام انتقاليةنفيذs أحكام انتقالية

(1)  [الــدخــول حـــيّــز الــتّـــنــفــيـــذ] تــدخل هـــذه الالئــحــة

s1996 الـــتــنـــفــيـــذيــة حـــيّـــز الــتّـــنــفـــيــذ في األول مـن أبــريـل

s9" إبطال التسجيل الدولي"

s20 بلغة بناء على أحكام القاعدةHعلومات اH10" ا"

"11" كـل إخطـار يوجــه بنـاء عـلى أحـكـام الـقاعدة 21
s23 أو القـاعدة

"12" كـل تصويب يجرى للسجل الدولي.

القاعدة القاعدة 37
توزيع الرسوم اإلضافية توزيع الرسوم اإلضافية والرسوم التكميليةوالرسوم التكميلية

(1) اHــــعــــامــــل اHــــشــــــــار إلــــــيـه فـي اHــــادّة 8 (5) و(6)

مــن االتـــفـــــاق وفـي اHـــادّة 8 (5) و(6) مـن الـــبــــروتـــوكــــول
هــو كـاآلتي :

بـــالـــنــســـبـــة إلى األطـــراف اHـــتـــعـــاقــدة الـــتـي تــفـــحص
sطلقـة فقط ........................ اثنانHأسباب الرفض ا

وبــــالـــنـــســـبـــة إلـى األطـــراف اHـــتـــعــــاقـــدة الـــتي جتـــري
فحصا عن احلقوق السابقة أيضا :

s(أ) بناء على معارضة الغير ...................... ثالثة
(ب) تلقـائيا ودون أي طلب ...................... أربعة.

(2) يـطــبق اHـعـامل 4 أيــضـا عـلـى األطـراف اHـتــعـاقـدة

الـتي جتري بـحوثـا عن احلقـوق السـابقـة تلـقائـيا ودون أي
طلبs مع بيان أهم تلك احلقوق.

القاعدة القاعدة 38
قيد مبلغ الرسوم الفرديةقيد مبلغ الرسوم الفردية

حلساب األطراف اHتعاقدة اHعنيةحلساب األطراف اHتعاقدة اHعنية

يــــقـــــيــــد كـل رسم فـــــردي يـــــســــدد لـــــلـــــمــــكـــــتب الـــــدولي
بـالـنـسـبـة إلى طـرف مـتـعـاقـد يـكـون قـد أصدر إعـالنـا بـناء
عـلى أحــكــام اHـادّة 8 (7) (أ) مـن الـبــروتـوكــول حلـســاب هـذا
الطـرف اHتعـاقد لدى اHـكتب الـدوليs خالل الشهـر التالي
لتدوين التسـجيل الدولي أو التعيY الالحق أو التجديد
الــــذي ســــدد عــــنه هــــذا الــــرسم أو لــــتــــدوين اجلــــزء الــــثــــاني

اHسدد من الرسم الفردي.

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام متنوعةأحكام متنوعة

القاعدة القاعدة 39
استمرار آثار التسجيالت الدوليةاستمرار آثار التسجيالت الدولية

في بعض الدول اخللففي بعض الدول اخللف

(1) إذا أودعت دولــة ("دولـــة خــلف") كــانت أراضــيــهــا

قــــبــل االســـــتـــــقالل جـــــــزءا مـن أراضي طـــــــرف مـــــتـــــعــــــاقــــد
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(ب) ألغـراض تـطــبـيق الــقـاعـدة s(7) 34 فــإن الـرسـوم
الـنـافذة في أي تـاريخ سـابق لألول من أبريل 1996 تـكون
الــرســوم اHـــنــصــوص عــلــيـــهــا في الــقــاعــدة 32 مـن الالئــحـة

sالتنفيذية لالتفـاق
(ج) عـلى الــــرغم من أحـكـــام الـقــاعـــدة s(1) 10 فـإنــه
ال يـسـتـحق تـسـديد الـقـسط الـثـاني من الـرسـومs إذا كانت
الـــــــرســـــــوم اHــــــســــــــددة عـــن إيــــــــداع طــــــلب دولـي وفــــــقــــــــا
ألحــكـــــام الــقــاعـدة 34 (7) (أ) هي الــرســوم اHــقــررة Hـدة 20
ســـــنـــــة بـــــنـــــاء عـــــلـى أحـــــكــــــام الـــــقــــــاعـــــدة 32 مـن الالئـــــحـــــــة

sالتنفيذيـة لالتفاق
(د) ال تــطــبـق أحــكــام الـــفــقــرة s(3) إذا كــانت الــرســوم
اHـسددة عن تـعـيـY الحق وفـقـا ألحكـام الـقـاعدة 34 (7) (ب)
هي الـــرســـوم اHـــقــررة بـــنـــاء عـــلى أحـــكـــام الـــقـــاعــدة 32 من

الالئحة التنفيذية لالتفاق.

(3)  [األحــكـام االنـتـقـالـيـة اHـطـبــقـة عـلى الـتـسـجـيالت

الدولية التي سددت عنها رسوم Hدة 20 سنة] (أ) إذا كان
الـتـســجـيل الـدولـي الـذي سـددت عــنه رسـوم Hـدة 20 سـنـة
مـحل تـعيـY الحق بـناء عـلى أحـكام الـقـاعدة s24 وانـقضت
مـدة حــمــايـة هــذا الــتــسـجــيل الــدولي بــعـد أكــثــر من عــشـر
ســنــوات من الــتــاريخ الــفــعــلي لــلــتــعــيــY الالحـق كــمــا هـو
Yفـإن أحـكـام الـفـقـرت s(6) 24 مــحـدد وفـقـا ألحــكـام الـقـاعـدة

s(ب) و(ج) تنطبق Yالفرعيت

(ب) قـبـل انــقــضـــاء فـتــرة الــسـنــوات الــعــشـر األولى
sمن مــدة حـمـايـة الـتـسـجـيل الــدولي اجلـاريـة بـسـتـة أشـهـر
عـــلى اHـــكـــتب الـــدولي أن يـــرسل إلـى صــاحـب الـــتــســـجـــيل
الــدوليs كــمــا يــرسل إلى وكــيــله عــنـد الــضــرورةs إشــعـارا
يـــوضح فــــيه بـــدقـــــة تــــاريخ انـــقـــضــــاء فـــتــــرة الـــســـنــوات
الــعـــشــر األولىs واألطـــراف اHــتـــعــاقــدة الـــتي كـــانت مــحـل
التـعيـينـات الالحقـة اHشـار إليـها في الـفقـرة الفـرعية (أ).

sوتطبق أحكام القاعدة 29 مع ما يلزم من تبديل

(ج) يـتــعـيّن تـســديـد الــرسـوم الـتــكـمــيـلـيــة والـرسـوم
الـفـردية اHـقابـلـة للـرسـوم اHشـار إليـهـا في القـاعدة 30 (1)
"3" عن فــتــرة الــســنــوات الــعــشــر الــثــانــيــة بــالـنــســبــة إلى
التـعيـينـات الالحقـة اHشـار إليـها في الـفقـرة الفـرعية (أ).
sوتطبق أحكام القاعدة 30 (1) و(3) مع ما يلزم من تبديل

(د) عــــــلى اHــــــكــــــتـب الــــــدولي أن يــــــدوّن فـي الــــــســــــجل
الــــــدولي أن اHــــــدفــــــوعـــــات قــــــد ســـــددت لـه مـــــقــــــابل فــــــتـــــرة
السـنـوات العـشر الـثـانيـة. ويكـون تـاريخ التـدوين تاريخ
انـقـضــاء فـتـرة الـسـنـوات الــعـشـر األولىs حـتى إذا سـددت
الرسوم اHـطلـوبة خالل اHـهلـة اHشـار إليـها في اHادّة 7 (5)

sادّة 7 (4) من البروتوكولHمن االتفاق وا

وحتــل ابـــــــتـــــــداء مـن هـــــــذا الـــــــتــــــــــاريخ مــــــــحــل الـالئـــــــحـــــــــة
الــتــنــفــيــذيــة لالتــفــــاق كــمــا كــــانت نـــافـــذة في 31 مـارس
1996 (واHــــشــــار إلــــيـــهــــا فــــيــــمــــا بــــعــــد بــــعـــبــــارة "الـالئــــحــــة

التنفيذية لالتفاق").

(2)  [أحــــكــام انـــتـــقــالـــيـــة عـــامــة] (أ) عـــلى الـــــرغم من

s(1) أحكـام الفقـرة

"1" فـــــإن أي طـــــلب دولـي يـــــتـــــســــلـم مـــــكـــــتب اHـــــنـــــشــــأ
الــتـــمـــاســا بـــتــقـــد�ه إلـى اHــكـــتب الـــدوليs أو يــعـــتـــبــر أنه
تــسـلــمه بــنــاء عــلى أحــكـام الــقــاعـدة 11 (1) (أ) أو (ج)s قـبل
األول مـن أبـــريل s1996 يـــعـــتـــبـــر أنه يـــســـتــوفـي الـــشــروط
اHــطــبـقــة ألغــراض تــطـبــيق الــقــاعـدة s14 مـا دام يــســتـوفي

sالشروط التي تتطلبها الالئحة التنفيذية لالتفاق

"2" وأي الـتــمــاس بـتــدوين تــعــديل بــنـاء عــلى أحــكـام
الــقــاعــدة 20 من الالئـــحـــة الـــتــنـــفــيـــذيــة لالتـــفـــاق يـــرســلـه
مكتب اHنـشأ أو أي مكتب معـني آخر إلى اHكتب الدولي
قـــــبـل األول مـن أبـــــريل s1996 أو يـــــكــــــون الــــــتـــــاريخ الـــــذي
تـــســــلـــمه فــــيه مـــكـــتـب اHـــنـــشــــأ أو أي مـــكـــتب مــــعـــني آخـــر
لــتـقــد�ــه لــلـمــكـتب الــــدوليs إذا كـــــان بـاإلمــكـــان حتــديـد
s1996 تــــاريــــخـــا ســــابــــقــــا لألول من أبــــريل sهــــذا الــــتــــاريخ
يـعـتــبـر أنه يـسـتـوفي الـشـروط اHـطـبـقـة ألغـراض تـطـبـيق
الــقـاعـدة 24 (7) أو يـعــتـبـر طـلــبـا سـلــيـمـا ألغـراض تــطـبـيق
الــقــاعـدة s27 مــا دام يــســتــوفي الــشــروط الــتي تــتــطــلــبــهــا

sالالئحة التنفيذية لالتفاق

"3" وأي طـلب دوليs أو أي الـتـمـاس بـتـدوين تـعـديل
بــنـــاء عــلـى أحــكـــام الــقـــاعــدة 20 من الـالئــحـــة الـــتـــنــفـــيـــذيــة
لالتـفــاقs يـكــون مـحل إجـراء من اHــكـتب الــدولي تـطـبــيـقـا
لــلـــقــواعــد 11 أو 12 أو 13 أو 21 من الالئـــحــة الـــتــنـــفــيـــذيــة
لالتفـاق قـبل األول من أبريل s1996 يسـتمـر في أن يكون
مــــحــل بـــــحث مـن اHــــكــــتـب الــــدولي بـــــنــــــاء عــــلـى أحــــكــــــام
الـــقـــواعـــد الــســـالف ذكـــرهـــاs ويـــخـــضع تـــاريخ الـــتـــســجـــيل
الــدولي أو تــاريخ الــتــدوين فـي الـســجـل الـدولـي اHـتــرتب
عــــــلـى ذلـك ألحـــــــكـــــــام الـــــــقـــــــاعــــــدة  15 أو 22 مـن الـالئـــــــحــــــــة

sالتنفيذيـة لالتفـاق

"4" وأي إخـــــــــطــــــــــــار بــــــــــالــــــــــــرفـض أو أي إخــــــــــطــــــــــــار
بـاإلبـطـــال يـرسـله مـكـتب طـرف مـتـعـاقـد مـعـY قـبل األول
من أبـريل 1996 يـعــتـبــر أنه يــسـتـوفـي الـشــروط اHـطــبـقـة
s(2) 19 ألغـراض تـطــبـيق الــقـاعــدة 17 (4) و(5) أو الــقـاعـدة
مــــا دام يــــســـتـــوفـي الـــشــــروط الـــتي تــــتـــطـــلــــبـــهـــا الـالئـــحـــة

التنفيذية لالتفـاق.
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sله أن يعدلها. وقـبل وضع التعليمات اإلدارية أو تعديلها
يـسـتـشـيـر اHـديـر الـعامّ اHـكـاتب الـتي لـهـا اهـتـمـام مـبـاشر

sقترحةHقترحة أو تعديالتها اHبالتعليمات اإلدارية ا
(ب) تـــتــنـــاول الــتـــعــلـــيــمـــات اإلداريــة اHـــســائـل الــتي
تــــشــــيــــر هـــذه الـالئـــحــــة الــــتـــنــــفــــيــــذيـــة بــــشــــأنـــهــــا إلى تــــلك
الــتـــعــلـــيــمـــات صــراحـــة وتــتــنـــاول تــفـــاصــيل تـــطــبـــيق هــذه

الالئحة التنفيذية.

(2) [مــراقــبـة اجلــمــعــيـة] يــجــوز لـلــجــمــعـيــة أن تــدعـو

اHــديـر الــعــامّ إلى تــعــديل أي حـكـم من أحـكــام الــتــعـلــيــمـات
اإلدارية وعلى اHدير العامّ أن يتصرف وفقا لذلك.

(3)  [الــنـشـر وتـاريخ الـنـفـاذ] (أ) تــنـشـر الـتـعـلـيـمـات

sاإلدارية وأية تعديالت تدخل عليها في اجلريدة

(ب) يــحــدد في كل نــشــر الــتــاريخ الــذي تــصــبح فــيه
األحـكــام اHـنـشــورة نـافــذة. ويـجــوز أن تـخــتـلف الــتـواريخ
بـاخـتالف األحــكـامs عـلى أنـه ال يـجـوز إعالن أي حــكم نـافـذا

قبل نشره في اجلريدة.

(4)  [الــتــنــازع مع االتــفــاق أو الــبــروتــوكــول أو هــذه

الالئــحـة الــتـنــفـيــذيـة] في حــال نـشــوء تـنـازع بــY أي حـكم
من أحـــكـــام الــتـــعـــلـــيــمـــات اإلداريـــة من جـــهــة وأي حـــكم من
أحكـام االتفاق أو الـبروتوكـول أو هذه الالئحـة التنـفيذية

من جهة أخرىs تكون الغلبة للحكم األخير.
ـــــــــــــــــــــــــ

التعليمات اإلدارية لتطبيق التعليمات اإلدارية لتطبيق اتفاق مدريد بشأناتفاق مدريد بشأن
التسجيل الدولي للعالمات التسجيل الدولي للعالمات وبروتوكول االتفـاقوبروتوكول االتفـاق

(نافذة اعتبارا من 1 يناير 2008)

قائمة احملتوياتقائمة احملتويات

اجلزء األوّل : تعريف اHصطلحات.

البند 1 : اخملتصرات.

اجلزء الثاني : االستمارات.

البند 2 : االستمارات اإللزامية.

البند 3 : االستمارات اخليارية.

البند 4 : نشـر االستمارات.

البند 5 : توافر االستمارات.

اجلزء الثالث : االتصاالت مع اHكتب الدوليs التـوقــيع.

(هـ) عـلى اHكـتب الدولي أن يخـطر مـكاتب األطراف
اHتعاقدة اHعـينة واHعنيـة بأن اHدفوعات قد سددت أو لم
تـسـدد مقـابل فتـرة الـسنـوات الـعشـر الثـانـيةs ويـبلغ ذلك

لصاحب التسجيل الدولي في الوقت ذاته.

(4)  [أحــــكـــام انـــتـــقــــالـــيـــة بــــشـــأن الـــلــــغـــات] (أ) تـــظــل

أحــــكــــــام الــــقــــاعــــدة 6 كــــمـــــا هـي نــــافــــــذة قــــبــل األول مـن
أبــريــل 2004 تــســري عــلى أي طــلـب دولي يــودع قــبل ذلك
الــــتـــاريخ وعــــلى أي طـــلـب دولي يـــخــــضع لالتــــفـــــاق وحـــده
يــــودع بـــY ذلـك الـــتــــاريخ و31 أغــــســـــطس s2008 ~ــــا فــــــيه
الــيـــوم األخـــيـــرs كـــمـــا يــســـــري عـــلى أي إبـالغ يــتـــعـــــلق بـه
وعـلى أي إبالغ أو تــدوين في الـسـجـل الـدولي أو أي نـشـر
sفي اجلـــريـدة يـتـعلـــق بـالتـسـجـــيل الـدولـي النـــاجت عـنــه

إال في احلاالت اآلتية :

Y1" أن يـــكــــون الـــتـــســجــــيل الـــدولي مــوضــع تــعـــيــ"
الحــق ~ـــوجب الـــبـــروتـــوكـــول بـــY األول من أبـــريـل 2004

s2008 و31 أغسطس

"2" أو أن يـــــكـــــــون الـــــتــــســـــجـــــــيل الـــــــدولي مـــــوضــع
تـــعـــيــY الحـق في األول من ســـبــتـــمـــبــر 2008 أو بـــعـــد ذلك

sالـتاريخ

"3" وأن يـــكـــــــون الـــتـــســـجــــــيل الـــــــدولي مــــدوّنـــــــا
فــي السجـل الدولي.

(ب) ألغــــراض هـــذه الـــفـــقــــرةs يـــعـــدّ الــطـــلب الـــدولي
عـلى أنه أودع في الـتــاريخ الـذي يـتـسـلّـم فـيهs أو يـفـتـرض
أن يـــتـــســــلم فـــــيهs مـــكـــتـب اHــنـــشــأ االلـــتــمـــــاس بــتـــقــــد�
الــــطـــلـب الـــدولي إلـى اHـــكـــتـب الـــدولي بــــنـــاء عـــلـى أحـــكـــام
الــقـاعـدة 11 (1) (أ) أو (ج)s ويـعــدّ الـطــلب الــدولي عـلى أنه
Yالحق في التـاريخ الـذي يـقـدّم فيه الـتـعـي Yمـوضع تـعـيـ
sــودع مــبــاشـرةHإذا قــدّمــه ا sـكــتب الــدوليHالالحـــق إلى ا
Yأو في التـاريخ الذي يودع فـيه االلتـماس بتـقد� التـعي
الالحـق لــدى مـــكــتب الـــطــرف اHـــتــعـــاقــد لـــلــمـــودع في حــال

إيداعـه بوساطتـه.

(5)  [حـكم انـتـقـــالي بـشـأن بـيــانــات مـنـح احلـمـايــة]

ال يــــكـــــون أي مــــكـــتـب مـــلــــــزمــــا بـــإرســــــال بـــيــــانــــات مـــنح
احلـمــايــةs بـنــــاء عـلى الــقـــاعـدة 18 (ثــالـثـا) (1) قـبــل األول

مـن ينايـر 2011.

القاعدة القاعدة 41
التعليمات اإلداريةالتعليمات اإلدارية

(1)  [وضع الــــتــــعــــلــــيــــمــــات اإلداريــــةs اHــــســــائل الــــتي

تـرعـاهـا] (أ) يـضع اHـديـر الـعـامّ تـعـلـيـمـات إداريـة. ويـجوز
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"2" تــــعــــنـي كــــلـــــمـــــة "قــــاعــــــدة" قـــــاعـــــدة مـن قــــواعــــــد
الالئحـة التنفيذيـة.

(ب) ألغــــراض هـــذه الــــتــــعــــلــــيـــمــــات اإلداريــــةs يــــكـــون
لــلـــمــصــطـــلح اHــشـــــار إلــيـه في الـــقـــاعــــدة 1 اHــعـــنى ذاتــه

الـذي يحمله في الالئحة التنفيذية.

اجلزء الثانياجلزء الثاني
االستماراتاالستمارات

البند البند 2
االستمارات اإللزاميةاالستمارات اإللزامية

يـتـولـى اHـكـتب الـدولي إعــداد االسـتـمـارات ألغـراض
أي إجراء تلزم الالئحة التنفيذية اHشتركة باستخدامه.

البند البند 3
االستمارات اخلياريةاالستمارات اخليارية

يـجـوز لـلمـكـتب الـدولي أن يعـد اسـتـمارات خـيـارية
ألغــــراض اإلجـــراءات اHــــقـــررة فـي الالئــــحـــة الــــتـــنــــفـــيــــذيـــة

اHشتركة غير اإلجراءات اHشار إليها في البند 2.

البند البند 4
نشر االستماراتنشر االستمارات

تـنشـر الـقائـمـة الـكامـلـة بكل االسـتـمارات اإللـزامـية
واخلـيـاريـة اHـتـوافـرةs كـمـا هـو مـشـار إلـيه في الـبـنـدين 2

و3 في كل عدد للجريدة.

البند البند 5
توافر االستماراتتوافر االستمارات

يـــلــتـــزم اHــكـــتب الــدولي بـــتــوفـــيــر كل االســـتــمــارات
اإللـزامـيـة واخلـيـاريـةs كـمـا هـو مـشـار إلـيه في الـبـنـدين 2

و3 على موقعه اإللكتروني وعلى الورق عند الطلب.

اجلزء الثالثاجلزء الثالث
االتصاالت مع اHكتب الدوليs التوقيعاالتصاالت مع اHكتب الدوليs التوقيع

البند البند 6
التبلـيغ الكتـابيs عدة وثائق في مغلالتبلـيغ الكتـابيs عدة وثائق في مغلّف واحدف واحد

(أ) تـرسـل الـتــبـلـيــغـات اHــوجّـهــة إلى اHـكــتب الـدولي
مكتوبة باآللـة الكاتبة أو آلة أخـرى وتكون موقّعةs شرط

sمراعاة البند 11 (أ) من هذه التعليمات اإلدارية

s(ب) إذا كـانت عــدة وثـائق مــرسـلـة في مــغـلّف واحـد
فينبغي أن تكون مرفقة بقائمة تذكر كل واحدة منها.

الـــبـــنـــد 6 : الـــتـــبــــلــــــيغ الـــكـــتـــــابـيs عـــدة وثــــائق في
مغلف واحـد.

البند 7 : التوقيع.

البند 8 : التبليغ بالفاكس.

الـــبـــنــد 9 : الـــصـــورة األصـــلـــيـــة لـــلـــعالمـــة أو الـــصـــور
اHستنسخـة.

الــبـنـد 10 : إقـرار اHــكـتـب الـدولي بــاسـتالم الــفـاكس
وتاريخ استالمـه.

الــبـنـد 11 : االتـصـاالت اإللــكـتـرونــيـةs إقــرار اHـكـتب
الدولي باستالم إحالة إلكترونية وتاريخ االستالم.

اجلزء الرابع : اHقتضيات اHتعلقة باألسماء والعنــاويـن.

البند 12 : األسماء والعناوين.

البند 13 : عنوان اHراسلة.

اجلزء اخلامس : اإلخطار بالرفض اHؤقت.

البند 14 : تاريخ إرسال اإلخطار بالرفض اHؤقت.

الــبــنـد 15 : مــحــتــويــات اإلخــطـــار بــالـــرفض اHــؤقت
على أساس اعتراض.

اجلزء السادس : ترقيم التسجيالت الدولية.

البند 16 : الترقيم بعد تغيير جزئي في اHلكية.

البند 17 : الترقيم بعد دمج التسجيالت الدولية.

الــبــنـد 18 : الـتــرقــيم بــعــد اإلعالن عن أنـه ال يـتــرتب
أي أثر على تغيير في اHلكية.

اجلزء السابع : تسديد الرسوم.

البند 19 : طريقة الدفع

اجلزء األولاجلزء األول
تعريف اHصطلحاتتعريف اHصطلحات

البند البند 1
اخملتصراتاخملتصرات

(أ) ألغراض هذه التعليمات اإلدارية :

"1" تـــعــني عـــبـــارة "الالئـــحــة الـــتــنـــفـــيــذيـــة" الالئـــحــة
الـتـنفـيـذيـة اHشـتـركة بـY اتـفـاق مدريـد بـشـأن التـسـجيل

sالدولي للعالمات وبروتوكول ذلك االتفاق
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وبـأن الـتـبـلـيغ اHـرسل بـالـفـاكس لـيس كـامال أو تـسـتـحـيل
قـــراءته إن كـــان األمـــر كـــذلكs شـــرط أن يـــكـــون بـــاإلمـــكــان

sرسل واالتصال به عن طريق الفاكسHحتديد ا
(ب) إذا أرســل الــتـــبـــلـــيغ بـــالـــفــاكـس وكـــان الــتـــاريخ
الـذي بـدأ فـيه اإلرسـال يـخـتـلـف عن الـتـاريخ الـذي اسـتـلم
فـــيه اHــكــتب الـــدولي الــتــبــلـــيغ بــالــكــامـل بــســبب اخــتالف
sـكـان الـذي أرسل مـنه الــتـبـلـيغ وجـنـيفHا Yالـتـوقـيت بــ
يـعــتـبــر أسـبق الــتـاريــخـY ~ـثــابـة تــاريخ اسـتالم اHــكـتب

الدولي التبلـيغ.

البند البند 11
االتصاالت اإللكترونيةs اإلعالم بتسلاالتصاالت اإللكترونيةs اإلعالم بتسلّم البريدم البريد
اإللكتروني وتاريخ تسلاإللكتروني وتاريخ تسلّم اHكتب الدولي إياهم اHكتب الدولي إياه

(أ) "1" تــــــكــــــون االتــــــصــــــاالت بـــــY اHــــــكــــــتـب الــــــدولي
واHكتب اHعنيs ~ـا فيها تقد� الـطلب الدوليs بالوسائل
sـكتـبانHاإللكـترونـيـة وفقـا للـطـريقــة التي يـتـفـق علـيهـا ا

إن رغب اHكتب اHعني في ذلك.

"2" يـــــجـــــوز أن تـــــكـــــــون االتــــصـــــــاالت بـــــY اHـــــكـــــتب
الـــدولي واHــــودعـــY وأصــــحـــاب الــــتـــســـجــــيالت الــــدولـــــيـــة
بــوســــائـل إلــكــتـــرونــيــة بــالــــوقت والــطــريــقــــة والــشــكــل
الــــذي يــحــــدده اHــكــتـب الــــدولي وتــنــشـــــر مــواصــفـــاتــه

فـي اجلــريـدة.
(ب) يــــــســـــارع اHـــــكـــــتـب الـــــدولي إلـى إرســـــال بـــــريـــــد
إلــكـــتـــروني إلى مـــرسـل الـــتــبـــلـــيـغ اإللــكـــتـــرونـي يــعـــلــمـه
بتـسـلّـــم تـبـليـغــــهs وإذا كــــان الـتـبـلــــيغ غـيــــر مـكـتمـــل
أو يسـتحـيل استعـمالهs يـسارع اHـكتب الدولي إلى إعالم
اHـــرســـل بــــذلك أيـــضــــاs شـــريــطـــــة أن �ـــكــــن الــتــعــرّف

sرسـل واالتصـال بـهHعـلى ا
(ج) إذا أرســل الـــتــبـــلـــيغ بـــالــوســـائل اإللـــكــتـــرونــيــة
وكان التاريخ الـذي بدأ فيه اإلرسال يختلف عن التاريخ
الـذي اسـتلم فـيه اHـكتـب الدولي الـتـبلـيغ بـالكـامل بـسبب
اخــتالف الـتــوقــيت بــY اHــكـان الــذي أرسل مــنه الــتــبــلـيغ
وجـنـيفs يعـتـبـر أسبق الـتـاريخـY ~ـثابـة تـاريخ استالم

اHكتب الدولي التبلـيغ.

اجلزء الرابعاجلزء الرابع
اHقتضيات اHتعلقة باألسماء والعناويناHقتضيات اHتعلقة باألسماء والعناوين

البند البند 12
األسماء والعناويناألسماء والعناوين

(أ) إذا كــان الــشــخـص شـــخـــصـــا طــبــيــعــيــاs فـــإن
االســم الــــذي يـــتـــعــــY بـــيـــانـــه هـــو اســـم الـــعــــائـــلـــة

البند البند 7
التوقيعالتوقيع

sيكـون الـتـوقـيع بـخط الـيـد أو مطـبـوعـا أو مـخـتـوما
ويـــجـــوز أن يـــســـتــــعـــاض عـــنه بـــخـــاsª وإذا كـــان الـــتـــبـــلـــيغ
إلكترونيا كما يشير إليه البند 11 (أ)s جاز أن يستعاض
عن الـتــوقـيع بـطـريــقـة تـعــريف مـتـفق عــلـيـهــا بـY اHـكـتب
الـــدولي واHـــكـــتب اHـــعـــنـيs وإذا كــان الـــتـــبـــلـــيغ من قـــبـــيل
التبـليغـات اإللكتـرونيـة اHشار إلـيها في الـبند 11 (أ) "2"
من هــذه الــتــعــلــيــمــات اإلداريــــةs فــبــأســلــــوب الـتــعــــريف

الذي يحدده اHكتب الدولي.

البند البند 8
التبلـيغ بالفاكسالتبلـيغ بالفاكس

يـــــجـــــوز تـــــوجـــــيه أي تـــــبـــــلـــــيغ إلـى اHـــــكـــــتب الـــــدولي
بـــالــــفــــــاكسs شــــــرط اســــتـــخــــــدام اســــتــــمـــــارة رســــمــــــيـــة
ألغــراض الــتــبـلــــيغ بــالـفــاكس إذا وجب تــقــــد� الـتــبــلـــيغ

على االستمارة الرسمـية.

البند البند 9
الصورة األصلية للعالمة أو الصور اHستنسخةالصورة األصلية للعالمة أو الصور اHستنسخة

(أ) إذا أرســــل مـــكــــتب اHـــنـــشـــــأ الـــطـــــلب الـــــــدولي
إلـى اHـــكــتـب الــدولـي بــالـــفـــاكسs وجـب إرســال الـــصـــفـــحــة
األصل من االسـتـمـارة الـرسـمـيـة الـتي تـرد فـيـهـا الـصورة
sكـتب الـدوليHإلـى ا sـسـتـنـسخـة عن الـعـالمةHأو الـصـور ا
مــوقّـعـــة مـن مــكــتب اHــنـشــأ ومــحـتـويــــة عــلى مـــا يـكــفي

sتعلق بهاHمـن البيانات لتحديد الطلب الدولي ا

(ب) إذا كــــان الـــطــــلب الــــدولي مــــوجـــهــــا إلى اHــــكـــتب
الـــدولي بــالــفـــاكسs يــبـــدأ اHــكــتـب الــدولي فــحـص الــطــلب

الدولي ليتحقق من أنه يستوفي اHقتضيات اHطبقة.

"1" ما أن يستـلم األصل إذا استلمه في غضون شهر
sفيه استالم التبليغ بالفاكس ّª من التاريخ الذي

"2" أو مـا أن تــنـقـضي مــهـلــة الـشــهـــر اHـشــــار إلـيـهـا
في الـبند "1" إذا لم يـستـلم اHكـتب الدولي األصـل اHذكور

في غضون تلك اHهلة.

البند البند 10
اإلشعار باستالم الفاكس وتاريخ استالمهاإلشعار باستالم الفاكس وتاريخ استالمه

من جانب اHكتب الدوليمن جانب اHكتب الدولي
sعــلى الــفـور وبـالــفـاكس sـكــتب الـدوليH(أ) يـتــولى ا
sإبالغ مـرسل الـتـبلـيغ بـالـفاكس بـأنه اسـتلـم ذلك التـبـليغ
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كــمــــا لــو كــان قــد أرسل فـي الــتــاريخ الــثــاني. وإذا أرسل
sاإلخــطــار بـــالــرفض بــوســـاطــة مــؤســســة بـــريــديــة خــاصــــة
يــحــدّد تــــاريخ اإلرســــال بــحــسب الــبــيــــان الــذي تــعــطـــيه
تـلك اHــؤســسـة عــلى أســاس مــا دوّنـتــه مـن مـعــلــومـات عن

عملية اإلرسال.

البند البند 15
محتويات اإلخطار بالرفضمحتويات اإلخطار بالرفض
اHؤقت على أساس اعتراضاHؤقت على أساس اعتراض

(أ) يـقـتـصر اإلخـطـار بـالـرفـض اHؤقـت الـذي يـسـتـند
إلى اعـتـراض عـلـى الـعـنـاصـــر احملــدّدة في الـقــاعــدة 17 (2)
و(3). وتـــذكـــر فـي بـــيـــان األســـبـــاب الـــتـي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا
الـرفض اHـؤقت مـا هي أسبـاب االعـتـراض (كوجـود تـنازع
مع عالمــة سـابـقــة أو حق آخـر أو انــتـفـاء الــصـفـة اHــمـيّـزة)
بـــاقــتـــضــابs وفـــقــا لـــلــقـــاعــدة s"4" (2) 17 فــضـال عن ذكــرأنّ
الرفض يستـند إلى اعتراض. وإذا كان االعـتراض يستند
إلى تــنـازع  مع حق ســابق لــيس عالمــة مـســجّـلــة أو مـحـلّ
طـلـب تـســجــــيلs يــحــــدّد ذلك احلـــق بــأكــبــــر قــــدر �ـكــن
من االقـتــضـاب ومن احلــريّ حتـديـد مـالـك ذلك احلق أيـضـا.

sوال يجوز أن يرفق باإلخطار مذكرة أو دليل

(ب) لن يــــبـــاشــــر اHــــكــــتب الــــدولي قــــيـــد أي وثــــيــــقـــة
مــشــفـوعــــة بــاإلخـطــــــار ولــيـست عـــلى أوراق مــنــفـصــلــــة
sأو لــيـــست صــاحلــــة لــلــمـــسح اإللــكــتــــروني A 4 مـن حــجم
sكــالـعـيّـنـات والـغـلف sوأي شيء ال يـكــون في شـكل وثـيـقـة

وللمكتب الدولي أن يتصرف بها.

اجلزء السادساجلزء السادس
ترقيم التسجيالت الدوليةترقيم التسجيالت الدولية

البند البند 16
الترقيم بعد تغيير جزئي في اHلكيةالترقيم بعد تغيير جزئي في اHلكية

(أ) يقـيّد في الـسجل الـدولي التـنازل عن الـتسـجيل
الدولي أو نقله بطـريقة أخرى بالنـسبة إلى بعض السلـع
sعيّنــة فقطHتعاقدة اHواخلدمات فقط أو بعض األطراف ا
ويكــون لـلقـيد رقم الـتسـجــيل الـدولي الـذي ª الـتنــازل

sعن جــزء منــه أو نقــل اجلــزء بطـريقــة أخـرى

(ب) يـــــشـــــطب أي جـــــزء ª الـــــتــــنـــــازل عـــــنه أو نـــــقـــــله
بـــــطـــــريـــــقـــــة أخـــــــرى من حتـت رقم الـــــتـــــســـــجــــــيـل الـــــدولي
اHــــذكــــــورs ويــــكـــون مــــحـــل تـــســــجــــــيل دولـي مــــنـــفــــصـــل.
ويــكـــون لــلــتــســجــيـل الــدولي اHــنـفــصـــل رقم الــتــسـجــــيل
الـــذي ª الـــتــنـــازل عن جـــزء مـــنه أو نـــقل اجلـــزء بــطـــريـــقــة

أخـرىs مع حرف التيني كبير.

أو االســم الــــرئــــيـــســي واالسـم الـشــخـصـي أو الـثــــانـوي
أو األســــــمـــــــاء الــــشـــــخــــصــــــيــــة أو الــــثــــانــــويـــــة لــــلــــشــــخص

sالطبيعي

(ب) إذا كــان الــشـخص شــخــصـا مــعـنــويــاs فـإن االسم
الــذي يـــتــعــY بـــيــانـه هــو الــتـــســمـــيــة الـــرســمــيـــة الــكـــامــلــة

sعنويHللشخص ا

(ج) إذا كــــــــــان االســم مـن حــــــــــروف غـــــــــــيـــــــــــر احلــــــــــروف
الـالتـــــيــــــنـــــيــــــةs يـــــبــــــيّن ذلـك االسم مــــــنـــــقــــــوال إلى احلـــــروف
الالتـــيــنــيـــة بــاتـــبـــاع نــظـــــام احلــــروف الــصـــوتــــيــة لـــلــغــــة
الـــطـــلب الـــدولي. وإذا كـــان الـــشــخـص شـــخــصـــا مـــعـــنــــويـــا
sيـــكــــتب اســـمــه بــحـــــروف غـــيــــر احلـــــــروف الالتـــيــنـــــيــة
جــــاز االســتــعــاضــة عـن الــنــقل احلــرفي بــتــرجــمــة إلى لــغــة

sالطلب الدولي

(د) تــبــيّـن الــعــنـــاوين بــطــريـــقــة تــفـي بــاHــقـــتــضــيــات
اHـــعــتــادة لـــتــســلـــيم الــبـــريــد الــســـريعs وتــشــمـل عــلى األقل
sـنـــزلHـعــنــيــة حـتى رقـم اHجــمـــيع الـــوحــدات اإلداريــــة ا
إن وجــدs وبــاإلضــافـة إلـى ذلكs يــجــوز بـيــان رقـم الـهــاتف
ورقم الــفـــاكـس وعــنـــوان الــبــــريــد اإللــكــتــــروني وعــنــوان

آخـر للمراسلـة.

البند البند 13
عنوان للمراسلةعنوان للمراسلة

إذا كــانت الثــنــY أو أكــثــر من مــودعي الــطــلــبــات أو
اHـالــكــY اجلــدد أو اHــرخص لــهم عــنـاويـن مـخــتــلــفــةs يــبـيّن
عــنــوان واحــد لـــلــمــراســلـــة. وإذا لم يــبــيّـن عــنــوان من ذلك
الـقبـيلs يكـون عنـوان الـشخص اHـذكور اسـمه أوال ~ثـابة

عنوان اHراسلة.

اجلزء اخلامساجلزء اخلامس
اإلخطار بالرفض اHؤقتاإلخطار بالرفض اHؤقت

البند البند 14
تاريخ إرسال اإلخطار بالرفض اHؤقتتاريخ إرسال اإلخطار بالرفض اHؤقت

إذا أرسل اإلخـطـار بالـرفض اHـؤقت بـالـبريـدs يـحدّد
تــاريخ اإلرســال بـحــسب اخلــتم الـبــريــدي. وإذا اسـتــحـالت
sقـــــــراءة اخلـــــتـم الـــــبـــــريـــــدي أو لـم يــــكـــن اخلـــــتم مـــــوجــــودا
يــعــتـبــــر اHــكــتب الــــدولي ذلك اإلخــطــــار كـمــــا لــــو كـــان
قـــد أرسل قـبل 20 يــومـا من الـتـاريخ الــذي اسـتـلـمه فـيه.
أمــــا إذا كـــــان تـــاريخ اإلرســـــال احملـــدّد بـــتـــلـك الـــطـــــريـــقـــة
سابقــا ألي تـاريخ للـرفض أو لتــاريخ اإلرســال اHذكــور
في اإلخــطـــــارs يــعـــتــبـــــر اHــكــتـب الــــدولي ذلـك اإلخــطــــار
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اجلزء السابعاجلزء السابع
تسديد الرسومتسديد الرسوم

البند البند 19
طريقة الدفعطريقة الدفع

يجوز دفع الرسوم للمكتب الدولي عن طريق  :

"1" الــــســـــحب مـن حــــســــــــاب جــــــار مـــــفــــتـــــــوح لــــــدى
sكتب الـدوليHا

"2" أو الــــدفع لــــلــــحــــســــاب الــــبــــريــــدي الــــســــويــــســــري
لـلمـكتب الـدولي أو ألي من احلسـابات اHـصرفـية لـلمـكتب

sالدولي احملدّدة لهذا الغرض

"3" أو بطاقة ائـتمان إذا أتاح اHـكتب الدولي واجهة
إلــــكـــــتــــرونــــيــــة لــــلــــدفـع الــــشــــبــــكـيs في ســــيــــاق الـــــتــــبــــلــــيغ

اإللكتروني اHنصوص عليه في البند 11.

البند البند 17
الترقيم بعد دمج التسجيالت الدوليةالترقيم بعد دمج التسجيالت الدولية

يـكون لـلـتسـجيـل الدولي الـناجم عـن دمج تسـجيالت
ª دولية وفـقا للقاعدة 27 (3) رقم التـسجيل الدولي الذي
الــتـنــازل عن جـزء مــنه أو نـقـل اجلـزء بــطـريـقــة أخـرىs مع

حرف التيني كبير عند االقتضاء.

البند البند 18
الترقيم بعد اإلعالن عن أنه ال يترتبالترقيم بعد اإلعالن عن أنه ال يترتب

أي أثر على تغيير في اHلكيةأي أثر على تغيير في اHلكية

يكـون للتـسجيل الـدولي اHنفـصل اHقيّـد في السجل
ª الدولي وفـقـا للـقاعدة 27 (4) (هـ) رقم التـسجـــيل الذي
sالـتــنـازل عن جـزء مــنه أو نـقــل اجلـــزء بــطـريـقـــة أخـــرى

مع حرف التيني كبير.

جدول الرسومجدول الرسوم
(نافذ اعتبارا من أول سبتمبر 2008)

بالفرنكات السويسريةبالفرنكات السويسرية

653

903

100

100

1 - الطلبات الدولية التي تخضع لالتفاق وحده

يجب تسديد الرسوم اآلتية الذكر واHستحقة عن عشر سنوات :

1 - 1 رسم أساسي (اHادّة 8 (2) (أ) من االتفـاق (*)

1 - 1 - 1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

1 - 1 - 2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

1 - 2  رسم إضــــافي عن كــل صـــنف مـن أصــنـــاف الـــســـلــع واخلـــدمــات بـــعـــد الـــصــنف
الثالث (اHادّة 8 (2) (ب) من االتفـاق)

1 - 3  رسـم تـــكــمـــيـــلي عـن تـــعـــيــY كـل دولـــة مــتـــعـــاقـــدة مـــعـــيـــنـــة (اHــادّة 8 (2) (ج) من
االتفـاق)

2 - الطلبات الدولية التي تخضع للبروتوكول وحده

يجب تسديد الرسوم اآلتية الذكر واHستحقة عن عشر سنوات :

(*) (*) إذا كـــان بـلــد مـنشـأ مـودع الـطـلب الـــدولي من الـبـلــدان األقــل ـوا وفـقــا لـلـقـائـمـة الـتي وضـعـتـهـا األ© اHـتـحدةs فـإن اHـقـــدار اHـقـرّر لـلــرسم

األسـاسي يخـفض بنـسبـة 10 باHـائة (من غـير كـسور). وفي هـذه احلــالs يـبلـغ الــرسم األسـاسي 65 فرنـكـا سويـسريـا (إذا لم تكـن أية نسـخة عن الـعالمة
باأللوان) و90 فرنكا سويسريا (إذا كانت إحدى نسخ العالمة باأللوان).
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جدول الرسوم (تابع)جدول الرسوم (تابع)

بالفرنكات السويسريةبالفرنكات السويسرية

653

903

100

100

653

903

100

100

2 - 1 رسم أساسي (اHادّة 8 (2) "1" من البروتوكول (*)

2 - 1- 1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

2 - 1 - 2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

2 - 2  رسم إضــــافي عن كــل صـــنف مـن أصــنـــاف الـــســـلــع واخلـــدمــات بـــعـــد الـــصــنف
الثالث اHادّة (8 (2) "2" من البروتوكول) إالّ إذا اقـتصر األمر على تعـيY أطراف متعاقدة
يجب أن تسدد عـنها رسوم فردية (أنظر اHادّة 8 (7) (أ) "1" من البروتوكول) (أنظر البند

2-4 أدناه)

2 - 3  رسـم تـــكــــمـــيــــلي عن تــــعـــيــــY كل طــــرف مـــتــــعـــــاقــــد مـــعــــY اHـــادّة (8 (2) "3" من
البروتوكـول) إال إذا كــان الطـــرف اHتعـــاقد اHعـY طــرفـا متـعـاقـدا يـجب أن يسـدد عـنه

رسم فــردي (أنظــر اHادّة 8 (7) (أ) "2" من البروتوكول) (أنظر البند 2-4 أدناه)

2 - 4  رسم فردي عن تـعيY كل طـرف متـعاقـد معـيّن يجب أن يدفـع عنه رسم فردي
(وليس رسما تكميليا) (أنظر اHادّة 8 (7) (أ) من البروتوكول) إال إذا كان الطرف اHتعاقد
اHعيّن دولـة ملتزمة باالتـفاق وكان مكتب اHـنشأ هو مكـتب دولة ملتزمـة باالتفاق (أيضا)
(يـجب أن يسـدد رسم تكـميـلي عن هذا الـطرف اHـتعـاقد) : ويـحدد كل طـرف متـعاقـد معنى

مبلغ الرسم الفردي

3 - الطلبات الدولية التي تخضع لكل من االتفاق والبروتوكول

يجب تسديد الرسوم اآلتية الذكر واHستحقة عن عشر سنوات :

3 -1 رسم أساسي (*)

3 -1 -1 إذا لم تكن أية صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

3 -1 -2 إذا كانت صورة مستنسخة عن العالمة باأللوان

3 -2  رسم إضافي عن كل صنف من أصناف السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث

3 -3  رسم تـكمـيـلي عن تعـيـY كل طـرف متـعـاقد مـعـيّن يجب أال يـسـدد عنه أي رسم
فردي (أنظر البند 3 -4 أدناه)

3 -4  رسم فــردي مـقــابل تـعــيـY كل طــرف مـتــعـاقــد مـعــيّن يــجب أن يـســدد عـنه رسم
فـردي  (انــظـر اHـادّة 8 (7) (أ) من الــبــروتـوكــول) إال إذا كـان الــطـرف اHــتـعــاقــد اHـعــيّن دولـة
مـلـتـزمـة بـاالتـفـاق (أيــضـا) وكـان مـكـتب اHـنـشـأ هـو مـكــتب دولـة مـلـتـزمـة بـاالتـفـاق (أيـضـا)
(يـجب أن يسـدد رسم تكـميـلي عن هذا الـطرف اHـتعـاقد) : ويـحدد كل طـرف متـعاقـد معني

مبلغ الرسم الفردي.

(*) (*) إذا كـــان بـلـد منـشـأ مـودع الـطـلب الـــدولي من الـبـلـــدان األقــل ـوا وفـقــا لـلـقـائـمـــة الـتي وضـعـتـهـا األ© اHـتـحـدةs فـإن اHـقــدار اHـقـرّر للـــرسم

األســاسي يـخـفض بـنـسـبـة 10 بـاHـائـة (من غـيـر كـسـور). وفي هـذه احلـالs يـبلـغ الرسـم األساسي 65 فـرنـكـا سـويـسريـا (إذا لم تـكن أيـة نـسـخـة عن الـعالمة
باأللوان) و90 فرنكا سويسريا (إذا كانت إحدى نسخ العالمة باأللوان).
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جدول الرسوم (تابع)جدول الرسوم (تابع)

بالفرنكات السويسريةبالفرنكات السويسرية

77+4 عن كل كلمة
بعد الكلمة العشرين

20+4 عن كل كلمة
ال يكون تصنيفها

صحيحا

300

100

653

100

100

50% من مبلغ
الرسم اHستحق

 بناء على البند 6 -1

4 - اخملالفات اHتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات

يجب تسديد الرسوم اآلتية الذكر (القاعدة 12 (1) (ب)) :

4  - 1 إذا لم جتمع السلع واخلدمات في أصناف 

4  - 2 إذا كان التصنيف اHبY في الطلب لكلمة واحدة أو أكثر غير صحيح

مع الـعلـم بأنه ال يـنبـغي تسـديد أي رسم إذا كـان اHبـلغ اإلجـمالي اHـستـحق بنـاء على
هذا البند بالنسبة إلى طلب دولي يقل عن 150 فرنكا سويسريا

5 - التعيY الالحق للتسجيل الدولي

يجب تسـديد الرسوم اآلتيـة الذكر واHسـتحقة عن الفـترة اHتراوحـة بY تاريخ نفاذ
التعيY وانقضاء فترة نفاذ التسجيل الدولي :

5 - 1 رسم أساسي

5 - 2  رسم تـكــمـيـلي عـن كل طـرف مـتــعـاقـد مــعـY يـبــY في نـفس الــطـلب ويـجب أال
يسدد عنه أي رسم فردي (أنظر البند 5 -3 أدناه)

5 - 3  رسم فـردي عن تعـيY كل طـرف متـعـاقد مـعY يـجب أن يدفع عـنه رسم فردي
(ولــيس رســمـــا تــكــمـــيــلــيـــا) (أنــظــر اHــادّة 8 (7) (أ) من الــبـــروتــوكــول)s إال إذا كـــان الــطــرف
اHتـعاقد اHـعيّن دولة ملـتزمة باالتـفاق (أيضـا) وكان مكتب اHـنشأ هـو مكتب دولة مـلتزمة
بــاالتـفــاق (أيـضــا) (يـجـب أن يـســدد رسم تـكــمـيــلي عن هــذا الـطــرف اHــتـعــاقـد) : ويــحـدد كل

طرف متعاقد معنى مبلغ الرسم الفردي.

6 - التجديد
يجب تسديد الرسوم اآلتية الذكر واHستحقة عن عشر سنوات :

6 - 1 رسم أساسي

6 - 2  رسم إضـــافيs فــيــمــا عـــدا إذا لم يــجــر الــتـــجــديــد ســوى بــالــنـــســبــة إلى أطــراف
متعاقدة معينة يجب أن تدفع عنها رسوم فردية (أنظر البند 6 -4 أدناه)

6 - 3  رسم تــكــمـــيــلي عن كـل طــــرف مــتــعـــاقــــد مــعــY يــجب أال يـــســدد عــنـه أي رسم
فـردي (أنظر البند 6 -4 أدناه)

6 - 4  رسـم فـردي مـقــابل تـعــيـY كل طــرف مـتــعـاقــد مـعـY يــجب أن يـســدد عـنه رسم
فردي (ولـيس رسمـا تكـميلـيا) (أنـظر اHادّة 8 (7) (أ) من البـروتوكول)s إال إذا كـان الطرف
اHتـعاقد اHـعيّن دولة ملـتزمة باالتـفاق (أيضـا) وكان مكتب اHـنشأ هـو مكتب دولة مـلتزمة
بــاالتـفــاق (أيـضــا) (يـجـب أن يـســدد رسم تـكــمـيــلي عن هــذا الـطــرف اHــتـعــاقـد) : ويــحـدد كل

طرف متعاقد معنى مبلغ الرسم الفردي.

6 - 5  رسم إضافي مقابل االستفادة من فترة اإلمهال
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جدول الرسوم (تابع)جدول الرسوم (تابع)

بالفرنكات السويسريةبالفرنكات السويسرية

177

177

177

150

177

155

10

77

2

77

10

5

7 - التعديل

7 - 1 النقل الكلي لتسجيل دولي

7 - 2 النـقل اجلـزئي لـتسـجـيل دولي (بـالـنسـبـة إلى بـعض السـلع واخلـدمـات أو بعض

األطراف اHتعاقدة)

7 - 3 طـلب إنقاص قـائمـة السـلع واخلدمات مـن جانب صاحب الـتسـجيل الـدولي بعد

إجـراء الـتـسـجـيل الـدوليs شـرط أن يـنـطــبق هـذا اإلنـقـاص عـلى كل األطـراف اHـتـعـاقـدة إذا
استهدف اإلنقاص عدة أطراف متعاقدة

7 -4 تغـيير اسـم أو عنوان صـاحب تسـجيل دولي واحـد أو أكثـر يطلب قـيد الـتغـيير

ذاته بالنسبة إليه في نفس الطلب

7 -5 قيد ترخيص بشأن تسجيل دولي أو تعديل في قيد ترخيص

8 - معلومات بشأن التسجيالت الدولية

8 - 1 إعــداد مــســتــخـرج مــصــدق عــلــيه عـن الـســجـل الـدولـي يــتــكـون مـن حتــلـيـل حــالـة

s(مستخرج مفصل مصدّق عليه) تسجيل دولي

ال يتعدى ثالث صفحات

عن كل صفحة بعد الصفحة الثالثة

8 - 2 إعـداد مــسـتـخــرج مـصــدق عـلــيه عن الـســجل الـدولي يــتـكــون من صـورة عن كـل

اHـنشـوراتs وعن كـل إخطـارات الـرفضs التي تـتـعلق بـتسـجــيل دولي (مسـتـخرج بـسيط
مصدّق علـيه)

ال يتعدى ثالث صفحات

عن كل صفحة بعد الصفحة الثالثة

8 - 3 كل شهادة أو معلومة تقدم كتابة

بالنسبة إلى تسجيل دولي واحد

بــالــنــســـبــة إلى كل تــســجـــيل دولي من الــتـــســجــيالت الــدولــيـــة اإلضــافــيــةs إذا طــلــبت
اHعلومة ذاتها في نفس الطلب

8 - 4 إعادة نسخ أو تصوير نشر التسجيل الدوليs عن كل صفحة

9 - خدمات خاصـة

يجــوز لـلمكـتب الـــدولي أن يحصّــل رسمــا يحــدد مـقــداره بنفسـه عـن الـعمليـات
الـتي يباشرها على عجلs وكذلك عن اخلدمات التي ال يشملها جدول الرسوم.
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائيـة مفـتشــو األمـن الـوطـني الواردة أسـماؤهم في

القائمة اHلحقة بأصل هذا القـرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافـق 16 مارس سنة 2015.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 25 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
Yن تـعيYيتـضمّن تـعي sيتـضم s2015 وافـق 16 مـارس سنة  مـارس سنةHوافـق اH1436  ا

مـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة
القضــائيـة.القضــائيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــر الــــدولــــةs وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات
sاحمللّية

sحافظ األختام sووزير العدل
- ~ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اHعدّل واHتـمّمs ال سيّما اHادّة

s15 (الفقرة 6) منه

- و~ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
~ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

sهام ضباط الشرطة القضائيةH YترشحHا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللّية
- و~ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHـــــؤرّخ فـي 10 رمــــضــــان عـــام 1425 اHــــوافق 24 أكــــتــــوبـــر
ســنـــة 2004 الّــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الـــعـــدلs حــافظ

sاألختام
- و~ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الـــــمـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

sـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةHوا
sعدّلHا

- وبــعــد االطالع عــلى احملــضــر اHــؤرّخ في 17 يــونــيـو
سنة 2014 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

sهام ضباط الشرطة القضائيةH YرشحHا

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

 وزير الدولةs وزير الداخلية  وزير الدولةs وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة ا@اليةوزارة ا@الية
ديـســمـبـر قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 10  صــفـر عـام  صــفـر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 3 ديـســمـبـر 
سـنة سـنة s2014 يـتـضم يـتـضمّن اHـوافـقـة علـى رخصـة �ـارسةن اHـوافـقـة علـى رخصـة �ـارسة
Yالنـشـاط عـلى مـسـتـوى الـسوق اجلـزائـريـة لـلـتـأمYالنـشـاط عـلى مـسـتـوى الـسوق اجلـزائـريـة لـلـتـأم

.Yمة للسماسرة األجانب في إعادة التأم.Yسلّمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمHسلاHا
ــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّةHإنّ وزير ا
- ~ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اHـؤرّخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلّق
بـالتأمـيناتs اHعـدّل  واHتمّمs ال سـيّما اHوادّ 204 مكرّر 4 

sو209  و210 منـه
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمّن

sادّة 45 منـهHال سيّما ا s2014 اليّة لسنةHقانون ا
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

sاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-113 اHؤرّخ
في 3 ربـيع الــثـاني عـام 1429 اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 2008

sالذي يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات
- و~ـقـتـضـى الئـحـة جلـنـة اإلشـراف عـلى الـتـأمـيـنـات

s2014 اجملتمعة بتاريخ 12 نوفمبر سنة



7 رجب  عام  رجب  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5621
26  أبريل أبريل سنة سنة 2015 م م

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 3
ديسمبر سنـة 2014.

محمد جالبمحمد جالب

وزارة الصناعة وا@ناجموزارة الصناعة وا@ناجم
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 6 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 28 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة s2014 يــــعــــدل الــــقـــرارs يــــعــــدل الــــقـــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1431 اHوافق  اHوافق 20 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2010 الذي يـحدد تـعداد الذي يـحدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمـــات بــعـــنــوان الــديـــوان الــوطــنـي لــلــقـــيــاســةأو اخلــدمـــات بــعـــنــوان الــديـــوان الــوطــنـي لــلــقـــيــاســة

القانونية.القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
 sاليةHووزير ا

sناجمHووزير الصناعة وا
- ~ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-250 اHـــــؤرخ في 26
مـــــحـــــرم عـــــام 1407 اHـــــوافق 30 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1986

sتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونيةHوا
- و~قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07-308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا
- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و~قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و~ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 5
جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 20 أبــــريل ســــنــــة 2010

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطــبــيــقــا ألحــكــــام اHـادّة 204 مـكـرّر 4
من األمـــــر رقم 95-07 اHـــــؤرّخ في 23 شـــــعــــبـــــان عــــام 1415
اHوافـق 25  ينـايـر سـنـة 1995 واHذكـور أعالهs يهـدف هذا
الـقــرار إلى اHـوافــقـة عـلى رخــصـة �ــارســة الـنــشـاط عـلى
مـســتـوى الـسـوق اجلـزائـريـة لـلـتـأمـY واHـسـلّـمـة من طـرف
جلــنـة اإلشـراف عـلى الـتــأمـيـنـات لـلــسـمـاسـرة األجـانب في
إعــادة الـــتــأمــY وذلك لـــلــمــشــاركــة فـي عــقــود أو تــنـــازالت
Yو/ أو إعــادة الــتــأمـ Yلـشــركـــات الــتــأمـ Yإعـــادة الــتــأمــ
اHــعـتــمــدة وفـروع شــركـــات الـتــأمــY األجــنـبــيــة اHـعــتــمـدة

باجلـزائر.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــوافـق عــلى الـــرخــصــة اHـــذكــورة في اHــادّة
األولـى أعالهs اHـــســـلّـــمــــة لـــلـــســـمـــاســــرة األجـــانب في إعـــادة

التأمY واآلتي ذكرهم :
1 - أيون يوكي ليمتد :

2 - أطـــــــــــلــس ريـــــــــــانـــــــــــســـــــــــورانـس
كــــــــــــونـــــــــــســــــــــلــــــــــتـــــــــــانــــس

س.أ :
3 - أفـــــريــــــكــــــان ريــــــانـــــســــــورانس

بروكـرز :
4 - شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوروب
ريــــــــــانــــــــــــســـــــــورانــس بـــــــــروكـــــــــرز

لــيـمتد :
5 - سيك ري ليمتد :

6 - قرا سافوا :
7 - قــــي كــــــــــــــــــربـــــــــــــــــنـــــــــــــــتــــــــــــــر

كــمــبني ليمتد  :
8 - جـــــــــي.بــــــــي. بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا
ريــــــــــانــــــــــــســـــــــــورانـس بــــــــــروكــــــــــرز

بريفايت ليمتد
9 - لـــــــــــوكـــــــــــتــــــــــون (مـــــــيـــــــنـــــــا)

ليمتد :
10 - مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارش س.أ.س

(فــرنــسا) :
11 - مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارش س.أ.

مــــــــيـــــــديـــــــادورس دو سِـــــــڤــــــوروس
(إسبانيا) :

12 - نــــــــــــاســــــــــــكــــــــــو كــــــــــاراووڤالن

فرنسا س.أ :
13 - رفيب قروب ليمتد :

14 - يـــــــونــــــــايـــــــتـــــــد إنـــــــســــــــورانس

بروكرز ليمتد :
15 - فــــــــرســـــــــبـــــــيــــــــرن ڤــــــــلــــــــوبـــــــال

ماركتس :
16 - ويليس ليمتد :

« Aon UK Limited »

« Atlas Reinsurance

Consultants (A.R.C)

S.A»

« African  Reinsurance

Brokers (ARB) »

« Chedid Europe

Reinsurance Brokers

Limited »

« Ckre Limited »

« Gras Savoye »

« Guy Carpenter &

Compagnie Limited »

« J.B. Boda

Reinsurance Brokers

Private   Limited »

« Lockton  (Mena)

Limited »

«  Marsh   S.A.S

(France) »

«  Marsh  S.A.

Mediadores de Seguros

(Espagne) »

« Nasco Karaoglan

France S.A »

« Rfib Group Limited »

« United Insurance

Brokers Limited »

« Verspieren Global

Markets »

.« Willis Limited »
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"اHـــــادة األولى :  تــــــطـــــبــــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 8 من
اHـرســوم الـرئـاسي رقـم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
عـــام 1428 اHــوافـق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســنــة 2007 واHــذكــور
أعالهs يحدد هذا الـقـرار تـعـداد منـاصـب الشغل اHطابقة
لــــنــــشــــاطــــات الــــــحـــــفـظ أو الـــــصــــــيــــانـــــة أو الـــــخـــــدمـــــات
وتــــصـــنـــيـــفـــهـــا وكـــذا مــــدة الـــعـــقـــد الـــخـــاص بـــاألعـــوان
الــــــعـــــامـــــلــــــY لـــــدى الـــــديـــــــوان الــــــوطــــــنــي لــــــلــــــقـــــــيــــــاســــــة

الـقـانـونـيـةs طبقا للجدول اآلتي :

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
sأو اخلدمات بعنوان الـديوان الوطني للقياسة القانونية

sعدلHا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادادّة األولى : ة األولى : تــعــدّل أحـــكــام اHــادة األولـى من الــقــرار
الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1431

اHوافق 20 أبريل سنة 2010 واHذكور أعالهs كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

2

14

1

2

18

24

82

143

348

288

240

240

219

200

200

-

7

5

3

3

2

1

1

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

24

2

14

1

2

18

-

82

119

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموع العاماجملموع العام

الـــــــمــــــادالـــــــمــــــادّة ة 2 :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الـرّسـمــيـّة لـلــجـمـهـوريّـة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيـّة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
28 ديسمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

 وزير  وزير الصناعة واHناجمالصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 14  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 4
أبــــريل ســــنــــة أبــــريل ســــنــــة s2015 يــــعـــدs يــــعـــدّل الــــقــــرار اHـــؤرل الــــقــــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1434  اHـوافـق   اHـوافـق 7  أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة
2013  واHــتــضـــم  واHــتــضـــمّن تــعـــيــY أعــضــــاء مــجــلس اإلدارةن تــعـــيــY أعــضــــاء مــجــلس اإلدارة

Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة عنابة".Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة عنابة".
ــــــــــــــــــــــــ

~ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHوافــق 4 أبريل سنة s2015 تعدّل الـقائمة االسمية

ألعــــضــــاء مــــجــــلس إدارة مــــشــــتــــلــــة اHــــؤســــســــات اHــــســــمـــاة
"مــحـضـنــة عـنـابــة" احملـدّدة في الــقـرار اHـؤرّخ في 7 أبـريل
ســـنـــة 2013 واHـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــY أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة

Hشتلة اHؤسسات اHسماة "محضنة عنابة"s كما يأتي :
" - ................... (بدون تغيير) .......................

- ســـويـــسي مـــحـــمـــدs �ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- .................. (الباقي بدون تغيير) .............. ".

"
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- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــوافـق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري
- و~ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 18 مــــحــــرّم عــــام 1419 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 1998
واHـتــضـمّــن تـنـظــــيم مـديــريــــات الـنـشـــــاط االجـتـمـــاعي

sفـي الـواليـة
- و~ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
جـمـادى الثـانيـة عام 1419 اHوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 1998

sكتب البلدي للنشاط االجتماعيHالذي يحدّد مهام ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 10-128 اHؤرّخ فـي 13 جـمادى األولى عـام
1431 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2010 واHـذكـور أعالهs يـهـدف

هــذا الـــقــرار إلـى تــنــظـــيم مـــديــريـــة الــنــشـــاط االجــتـــمــاعي
والتضامن للوالية في مكاتب.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــشـــمل مـــديـــريـــات الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي
والــــتـــــضــــامن لـــــواليــــات اجلـــــــزائـــــر وســــطــــــيف ووهــــــران
وتــــيـــزي وزو وبـــاتــــنـــة والـــبـــلــــيـــدة والـــشـــلـف وتـــلـــمـــســـان

وقسنطينة وبجاية ست (6) مصالح :

YـــــعــــــوقـــــHمـــــصـــــلـــــحـــــة حـــــمـــــايــــــة األشــــخــــــاص ا -  YـــــعــــــوقـــــH1  - مـــــصـــــلـــــحـــــة حـــــمـــــايــــــة األشــــخــــــاص ا
وتـرقيتهمs وتـرقيتهمs وتضـم :

- مــكــتب الـبــرامج االجــتــمـاعــيــة والـوقــايــة واإلدمـاج
sYعوقHوترقية األشخاص ا

- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
.YتخصصHواخلاصة للتربية والتعليم ا

2 - مصلحــة العائلة والتالحم االجتماعيs  - مصلحــة العائلة والتالحم االجتماعيs وتضم :

- مكتـب حمايـة وترقـية الـعائـلة واHـرأة واألشخاص
sYسنHا

- مكتب الوساطة االجتماعية والعائلية.

3 - مصلحــة الطفولة والشبيبةs  - مصلحــة الطفولة والشبيبةs وتضم :
- مــكــتـب اHــســاعــدة االجــتــمــاعــيــة وحــمــايــة وتــرقــيـة
الطـفـولـة واHـراهـقـة في وضع اجـتـمـاعي صـعب والـطـفـولة

sاحملرومة من العائلة
- مـــكــتب مـــتــابـــعــة ســـيــر اHـــؤســســـات اHــتـــخــصـــصــة
الـــعــمـــومــيـــة واخلــاصـــة لـــلــطـــفــولـــة الــصـــغـــيــرة والـــطــفـــولــة

واHراهقـة.

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا@رأةواألسرة وقضايا ا@رأة

قــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 18  صــفــر عـــام   صــفــر عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 11  ديـسـمـبـر سـنـة   ديـسـمـبـر سـنـة s2014 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـنـظـيمن تـنـظـيم
مـديـريــة الـنـشــاط االجـتــمـاعي والـتــضـامن لــلـواليـةمـديـريــة الـنـشــاط االجـتــمـاعي والـتــضـامن لــلـواليـة

في مكاتب.في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sووزير الدولة

sاليةHووزير ا

sرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- ~قـتضى الـقانون رقم 11-10 اHؤرّخ في 20 رجب
sتعلّق بالبلديةHوافق 22 يونيو سنة 2011 واHعام 1432 ا

- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلّق بالواليةHوا

- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمـــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1435 اHــــوافـق 28 أبــــريـل

sالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا

- و~قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و~ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-128 اHؤرّخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHــــتــــضــــمّـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

sاالجتماعي للواليـة

- و~ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

sرأةHواألسرة وقضايا ا
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- مـكتب النـشاطـات التـضامـنية ومـتابـعة نـشاطات
اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني وتقييمها.

4 - مـــصـــلـــحـــــة االتـــصـــال االجــتـــمـــاعي ونـــظـــام إعالم - مـــصـــلـــحـــــة االتـــصـــال االجــتـــمـــاعي ونـــظـــام إعالم
التسييرs التسييرs وتضم :

- مــكــتـب اإلعالم والــتــوجـــيه واالتــصــال االجـــتــمــاعي
sواإلحصائيات

- مـكتـب تسـيـيـر النـظـام اإلعالمي ومـتـابعـة الـنـظام
اHعلوماتي.

5 - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs  - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs وتضم :

- مكتب اHستخدمY والتكوين.

- مكتب اHيزانية والوسائل ومتابعة اHشاريع.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــشـــمل مـــديـــريـــات الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي
والــــتــــضــــامـن لــــواليــــات قــــاHــــة واألغــــواط وســــوق أهــــراس
والــطــارف وخـنــشــلـة وعــY تــمـوشــنت وغــردايــة وسـعــيـدة

وتيسمسيلت والبيض والنعامةs أربع (4) مصـالح :

YـــــعــــــوقــــHمـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا -  YـــــعــــــوقــــH1  - مـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا
وتـرقيتهمs وتـرقيتهمs وتضـم :

- مــكــتب الـبــرامج االجــتــمـاعــيــة والـوقــايــة واإلدمـاج
sYعوقHوترقية األشخاص ا

- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
.YتخصصHواخلاصة للتربية والتعليم ا

2 - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــتالحـم االجـــــتـــــمـــــاعي والـــــعـــــائـــــلــــة - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــتالحـم االجـــــتـــــمـــــاعي والـــــعـــــائـــــلــــة
والطفولة والشبيبةs والطفولة والشبيبةs وتضم :

- مكتـب حمايـة وترقـية الـعائـلة واHـرأة واألشخاص
اHـسـنـY والـطــفـولـة واHـراهـقـة فـي وضع اجـتـمـاعي صـعب

sوالطفولة احملرومـة من العائلـة

- مكتب الوساطة االجتماعية والعائلية.

3 - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات
التضامن واالتصال االجتماعيs التضامن واالتصال االجتماعيs وتضم :

- مـكـتب مـتـابـعـة تـنـفـيـذ أجـهـزة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
sوبرامج التنمية االجتماعية

- مـكتب النـشاطـات التـضامـنية ومـتابـعة نـشاطات
sاجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني وتقييمها

- مــــكـــــتب اإلحـــــصـــــائـــــيــــات والـــــتـــــوجـــــيه واالتـــــصــــال
االجتماعي.

4 - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات
التضامنs التضامنs وتضم :

- مـكـتب مـتـابـعـة تـنـفـيـذ أجـهـزة االدمـاج االجـتـمـاعي
sوبرامج التنمية االجتماعية

- مـكتب النـشاطـات التـضامـنية ومـتابـعة نـشاطات
اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني وتقييمها.

5 - مـــصـــلـــحـــــة االتـــصـــال االجــتـــمـــاعي ونـــظـــام إعالم - مـــصـــلـــحـــــة االتـــصـــال االجــتـــمـــاعي ونـــظـــام إعالم
التسييرs التسييرs وتضم :

- مــكــتـب اإلعالم والــتــوجـــيه واالتــصــال االجـــتــمــاعي
sواإلحصائيات

- مـكتـب تسـيـيـر النـظـام اإلعالمي ومـتـابعـة الـنـظام
اHعلومـاتي.

6 - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs  - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs وتضم :
sوالتكوين YستخدمHمكتب ا -

- مكتب اHيزانية والوسائل ومتابعة اHشاريع.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــشـــمل مـــديـــريـــات الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي
والـتـضـامن لـواليات اجلـلـفـة وسـكـيـكدة واHـسـيـلـة وتـيارت
واHـــديــــة وبـــومــــرداس ومـــعـــســــكـــر ومــــيـــلــــة وعـــY الــــدفـــلى
ومـسـتـغـا´ وبـسـكـرة والـبـويـرة وتـبـسـة والـوادي وجيـجـل
وبرج بـوعـريـريج وأم الـبـواقي وعـنـابـة وسـيـدي بـلـعـباس

وتيبازة وغليزان وورقلةs خمس (5) مصـالح :

YـــــعــــــوقــــHمـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا -  YـــــعــــــوقــــH1  - مـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا
وتـرقيتهمs وتـرقيتهمs وتضـم :

- مــكــتب الـبــرامج االجــتــمـاعــيــة والـوقــايــة واإلدمـاج
sYعوقHوترقية األشخاص ا

- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
.YتخصصHواخلاصة للتربية والتعليم ا

2 - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــعـــــائـــــلـــــة والــــتـالحم االجـــــتـــــمـــــاعي - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــعـــــائـــــلـــــة والــــتـالحم االجـــــتـــــمـــــاعي
والطفولة والشبيبةs والطفولة والشبيبةs وتضم :

- مكتـب حمايـة وترقـية الـعائـلة واHـرأة واألشخاص
اHـسـنـY والـطــفـولـة واHـراهـقـة فـي وضع اجـتـمـاعي صـعب

sوالطفولة احملرومـة من العائلـة
- مكتب الوساطة االجتماعية والعائلية.

3 - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات - مصلحــة برامج الـتنمية االجتماعية ونشاطات
التضامنs التضامنs وتضم :

- مـكـتب مـتـابـعـة تـنـفـيـذ أجـهـزة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
sوبرامج التنمية االجتماعية



اHــــوافق 28 أبــــريـل ســــنـــــة 2010 واHــــذكـــــور أعالهs حتــــدث
حتت ســلـطــــة مــديـــر الــنـشــــاط االجـتــمــــاعي والـتــضــامن

على مستوى البلديات :
- مصـلـحـة لـلـنـشاط االجـتـمـاعي في الـبـلـديـات التي
sألف (30.000) نسمة Yيساوي أو يفوق عدد سكانها ثالث
- مكتب للنشاط االجتماعي في البلديات األخرى.

اHاداHادّة ة 7 :  : تكلّف اHـصلـحة أو اHـكتب الـبلـدي للـنشاط
االجــــتــــمـــاعـي بــــتــــطــــويـــر ووضـع الــــبــــرامج االجــــتــــمــــاعــــيـــة
والـتـضـامــنــيـة لـفـــائــدة األشـخـــاص اHـعـــوقــY والـسـكـــان

في وضعية هشة و/ أو في وضع اجتماعي صعب.

sـادّة ة 8 :  : تـلـغى جـمـيع األحـكـام اخملالـفـة لـهـذا الـقـرارHـاداHا
ال سـيـمــا الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرّخ في 18 مـحـرّم
عام 1419 اHوافق 17 مـارس سنة 1998 واHتـضمّن تـنظيم
مـــديــــريـــات الـــنــــشـــاط االجــــتـــمـــاعـي في الـــواليــــة والـــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 8 جمـادى الثانـية عام 1419
اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 1998 الـذي يحـدّد مـهـام اHـكـتب

البلدي للنشاط االجتماعي.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 11
ديسمبر سنة 2014.

4 - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs  - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs وتضم :
sوالتكوين YستخدمHمكتب ا -

- مكتب اHيزانية والوسائل ومتابعة اHشاريع.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــشـــمل مـــديـــريـــات الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي
والـتـضـامـن لـواليـات أدرار وبـشـار وتـامـنـغـست وإيـلـيـزي

وتندوفs ثالث (3) مصـالح :

YـــــعــــــوقــــHمـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا -  YـــــعــــــوقــــH1  - مـــــصـــــلـــــحــــــة حـــــمـــــايــــــة األشـــــخــــــاص ا
وتـرقيتهم ونشاطات التضامنs وتـرقيتهم ونشاطات التضامنs وتضـم :

- مــكــتب الـبــرامج االجــتــمـاعــيــة والـوقــايــة واإلدمـاج
sYعوقHوترقية األشخاص ا

- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
sYتخصصHواخلاصة للتربية والتعليم ا

- مكتب النشاطات التضامنية.

2 - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــتالحـم االجـــــتـــــمـــــاعي والـــــعـــــائـــــلــــة - مــــصـــــلـــــحـــــــة الـــــتالحـم االجـــــتـــــمـــــاعي والـــــعـــــائـــــلــــة
sوالـطــفـولـــة والـشــبــيـبـــة وبـرامج الــتـنــمــيــة االجـتــمـاعــيـةsوالـطــفـولـــة والـشــبــيـبـــة وبـرامج الــتـنــمــيــة االجـتــمـاعــيـة

وتضم :
- مـكـتب حـمـايـة وتـرقـيـة الـعـائـلـة والـطـفـولـة واHرأة

sوالوساطة االجتماعية والعائلية YسنHواألشخاص ا
- مــكــتب مــتــابــعـة اHــؤســســات الــعـمــومــيــة واخلــاصـة

sراهقةHللطفولة الصغيرة والطفولة وا
- مـكـتب مـتـابـعـة تـنـفـيـذ أجـهـزة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
ومــتــابــعـة نــشــاطــات اجلــمـعــيــات ذات الــطــابع االجــتــمـاعي

واإلنساني وتقييمها واالتصال االجتماعي.

3 - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs  - مصلحــة اإلدارة العامة والوسائلs وتضم :
sوالتكوين YستخدمHمكتب ا -

- مكتب اHيزانية والوسائل ومتابعة اHشاريع.

اHاداHادّة ة 6 :  : طبقا ألحكام اHادّة 8 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقـم 10-128 اHـــــــــؤرّخ في 13 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1431

وزيرة التضامنوزيرة التضامن
الوطني واألسرةالوطني واألسرة
وقضايا اHرأةوقضايا اHرأة
مونية مسلممونية مسلم

وزير الدولةs وزير الداخليةوزير الدولةs وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير وزير اHاليةاHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منـهوبتفويض منـه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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