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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (والعشرون الثانية يةالعاد)الدورة  ثالثونوال الرابعةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2017 أأكتوبر 11اإ
 
 

بناء على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف  لرسوم املقررةمقرتح لجدول 
 التفاق لشبونة

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

عداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونةأأوىص  .1 ، يف دورته الفريق العامل املعين ابإ
ىل 3يف جنيف يف الفرتة من  تعقداليت الثانية  ، 2017، يف دورهتا لعام مجعية احتاد لش بونةد حتد ، بأأن2017أأبريل  5 اإ

لهيا يف القاعدة  " من الوثيقة 3"11)انظر الفقرة  ( من الالحئة التنفيذية املشرتكة1)8مبلغ الرسوم املشار اإ
LI/WG/PCR/2/6  ملخص الرئيس( والفقرتني(من الوثيقة 1"12و 10 "LI/A/34/2.) 

: ( من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة1)8ة قاعدقرتح اجلدول التايل للرسوم مبوجب الويف ضوء ما س بق، ي   .2
تسجيل يف تغيري لك فرنك سويرسي ل 500" رمس بقمية 2فرنك سويرسي؛ " 1 000رمس للتسجيل ادلويل بقمية  "1"

صدار مس تخرج  عنفرناكً سويرساًي  150قمية " رمس ب 3دويل؛ " فرنك سويرسي  100رمس بقمية " 4ن السجل ادلويل؛ "عاإ
صدار  عالنعن اإ ويرد جدول الرسوم املقرتح مبوجب . *أأخرى بشأأن حمتوايت السجل ادلويل أأو تقدمي أأي معلومات خطية اإ

 .يف مرفق هذه الوثيقة (1)8القاعدة 

  

                                                
*

 .اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويلمن  23املبالغ املنصوص علهيا يف املادة ذات مبالغ الرسوم املقرتحة يه  
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ىل: .3 ّن مجعية احتاد لش بونة مدعّوة اإ  اإ

النظر يف جدول الرسوم املقرتح  "1"
ليه يف الفقرة   ؛أأعاله 2املشار اإ

لهيا يحتدو  "2" د مبلغ الرسوم املشار اإ
املرشوع املقرتح ( من 1)8يف القاعدة 

تفاق لش بونة لالحئة التنفيذية املشرتكة ل
 .لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق

]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

تفاق لش بونة ووثيقة جنيف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ل مبوجباملقررة جدول مقرتح للرسوم 
 لش بونة لتفاق

 

 8القاعدة 
 الرسوم

 السويرسية:حيّصل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت  ]مبالغ الرسوم[ (1)

 [1000]  يلرمس عن تسجيل دو "1"
 [500] ادلويل رمس عن أأي تعديل متعلق ابلتسجيل "2"
صدار مس تخرج عن السجل ادلويلرمس  "3"  [150] عن اإ
صدار  "4" عالنرمس عن اإ  [100] أأخرى كتابية أأو تقدمي أأية معلومات اإ

 حمتوايت السجل ادلويلبشأأن 
لهيا الرسوم الف "5"  .(2يف الفقرة )ردية املشار اإ

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


