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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 سبمترب 27التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونو احلاديةالعادية )الدورة  واألربعونالتاسعة  الدورة
 2017 أأكتوبر 11اإىل  2جنيف، من 

 
 

متديد تعيني إدارات البحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل يف إطار معاهدة التعاون 
 الرباءات بشأن

عداد املكتب ادلويلوثيقة   من اإ

ماكنية املفوضية الكندية للرباءاتأأبلغت  .1 واققة عى املتعلّقة ابمل كامل العمليات الوطنيةاس ت املكتب ادلويل بعدم اإ
 .2017ديسمرب  31قبل  2/9C/C/TC2 ارد يف املرقق الرابع للوثيقةالتفاق اجلديد الو 

الوارد يف و للرباءات  اأأسرتاليمكتب شأأن ب  مس بقا الهنج اذلي اقرتحذات قرتح اتباع اوبناء عى ذكل،  .2
 ، وابلتحديد:2/9C/C/TC2 الوثيقة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل الإبقاء عى متديد تعيني املفوضية الكندية للرباءات  )أأ( دارة للبحث ادلويل واإ حىت كإ
 ؛2/9C/C/TC2 الوثيقة من "3"10ح يف الفقرة، عى النحو املقرت 2027ديسمرب  31

املقرتح يف املرشوع  اثلمي املفوضية الكندية للرباءاتو املواققة عى مرشوع اتفاق بني املكتب ادلويل و  )ب(
 ؛ااذ( بتارخي حيدد لحق)بدء النف Tاملادة املذكور يف تارخي ال اض عن عى أأن يس تع، 2/9C/C/TC2 الوثيقة

ملدة س نة عى الأكرث  املفوضية الكندية للرباءاتو بني املكتب ادلويل القامئ تفاق متديد العى  ، أأيضا،املواققةو  )ج(
 التفاق اجلديد حزي النفاذ.اإىل حني التصديق عى التفاق اجلديد؛ عى أأن يهُنى  التفاق القامئ تلقائيا بدخول 

 عى النحو التايل: 2/9C/C/TC2 الوثيقة، عدلت  ما س بقوبناء عى .3
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شارات اإىل Tو 8الفقراتن  "1"  حبيث يصبح نص هاتني الفقرتني كام ييل: املفوضية الكندية للرباءات: تضاف اإ

، ابس تثناء االتفاق بني املكتب ال سرتايل للرباءات واملكتب ادلويل، يُقرتح أ ن تدخل لك االتفاقات .8"
بعد انقضاء  2018يناير  1حزي النفاذ يف وابس تثناء االتفاق بني املفوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل، 

 .االتفاقات القامئة

 وكنداأأسرتاليا  يتلن يتس ىن حلكوم املفوضية الكندية للرباءات،و حاةل املكتب الأسرتايل للرباءاتويف  .9"
جراءات التصديق الوطنية الالزمة قبل انقضاء التفاق ومن  .2017ديسمرب  31يف  نيالقامئ نياس تكامل لك اإ

عى أأن يهُنى  التفاق القامئ تلقائيا  ،حني التصديق عى التفاق اجلديد اإىل نيالقامئ نيمث، يُقرتح متديد التفاق
من هذه الوثيقة اتفاق المتديد والتفاق والرابع الثاين  نيويرد يف املرقق حزي النفاذ. يناجلديد نيبدخول التفاق

 ."واملفوضية الكندية للرباءات اجلديد مع املكتب الأسرتايل للرباءات

 [جزءا من النص الهنايئ ابس تخدام التسطري والشطب، ولكهنا ليستلفقرتني التغيريات عى لكتا ا]مالحظة: تظهر 

رقق هذه مب( للرباءات واملكتب ادلويل ةالكندي يةمرشوع التفاق بني املفوض )ويس تعاض عن املرقق الرابع  "2"
 الفقرة ل، عى النحو املبني يفمرشوع اتفاق المتديد اجلديد ومرشوع التفاق الرئييس املعدّ الوثيقة، اذلي يتضمن 

 .أأعاله( ب)2

)اذلي حيل حمل املرفق الرابع  يل ذكل املرفقي]
 [(PCT/A/49/2 للوثيقة
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 تفاقاال تعديل 

 بني املفوضية الكندية للرباءات
 للملكية الفكريةواملكتب ادلويل للمنظمة العاملية 

 فامي خيص معل املفوضية الكندية للرباءات 
دارة للبحث ادلويل  كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ
طار معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  يف اإ

 ديباجة

ن املفوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،   اإ

ذ يعتربان أأن التفاق بني    املفوضية الكندية للرباءاتواملكتب ادلويل للويبو قامي خيص معل  املفوضية الكندية للرباءاتاإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )التفاق( قد ُأبرم يف  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ  13كإ

ىل  2008يناير  1س نوات من  10ءات ملدة ( من معاهدة الربا3)32()ب( و3)16مبوجب املادتني  2007ديسمرب   31اإ
 ،2017ديسمرب 

ل مر املذكور التفاق يعتربان أأن و   التعديالت يف جريدة معاهدة التعاون بشأأن ونرُشت ، 2010يف عام  ةقد عّدِّ
 ،2010يوليو  22يف الرباءات 

 10ى اتفاق جديد طبقا للامدة واملكتب ادلويل للويبو قد بدءا التفاوض ع املفوضية الكندية للرباءاتويعتربان أأن  
 التفاق، من

لن تمتكن من اس تكامل الإجراءات الوطنية الالزمة للتصديق عى اتفاق جديد  املفوضية الكندية للرباءاتويقّران بأأن  
دارة ل املفوضية الكندية للرباءاتقامي خيص معل  دارة للبحث ادلويل واإ طار معاهدة التعاون كإ لفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

 ؛2017ديسمرب  31بشأأن الرباءات قبل انقضاء التفاق يف 

 يتفقان عى ما ييل: 

 1املادة 
 متديد التفاق

، مبا قيه من 2007ديسمرب  13يل املوقَّع يف واملكتب ادلواملفوضية الكندية للرباءات ميدد التفاق بني  (1) 
أأو اترخي دخول اتفاق جديد عى املوضوع ذاته حزي النفاذ، طبقا للامدتني  2018ديسمرب  31تعديالت ومرققات، حىت 

 ، أأهيام أأس بق.كنداالقانونية وادلس تورية يف ( من معاهدة الرباءات والإجراءات الوطنية 3)32()ب( و3)16

ىل " (2)  ل الإشارة اإ ىل " 12و 10" يف املادتني 2017ديسمرب  31وعليه، تعدَّ  ".2018ديسمرب  31من التفاق اإ
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 2املادة 
 املواققة وادلخول حزي النفاذ

ىل مواققة مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات.1)11وققا للامدة  (1)   ( من التفاق، خيضع هذا التعديل اإ

 من هذه املادة. 1مع مراعاة الفقرة  2017ديسمرب  31النفاذ يف  يدخل هذا التعديل حزي (2) 

 وقّع الطرقان عى هذا التفاق.واإثباات ملا تقدم  

 .بنسختني أ صليتني ابللغتني االإنلكزيية والفرنس ية، والنصان متساواين يف احلجية ]التارخي[يف  ]املدينة[ُحّرر يف  

 :نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية :نيابة عن املفوضية الكندية للرباءات
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 مرشوع اتفاق

 بني املفوضية الكندية للرباءات
 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 فامي خيص معل املفوضية الكندية للرباءات 
دارة للبحث ادلويل  كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ
طار معاهدة   التعاون بشأ ن الرباءاتيف اإ

 ديباجة

ن املفوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،   اإ

ذ يعتربان  ىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة  اإ أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات قامت، بعد الاس امتع اإ
طار التعاون بشأ ن الرباءات، بتعيني املفوضية ا دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ لكندية للرباءات كإ

 ،(3)32و( 3)16معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ووافقت عىل هذا االتفاق طبقا للامدتني 

 يواققان عى ما ييل: 

 1املادة 
 املصطلحات والعبارات

 :ل غراض هذا االتفاق (1) 

 التعاون بشأ ن الرباءات؛ تعىن معاهدة" املعاهدة" (أ  )  

 تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛" الالحئة التنفيذية" (ب)  

 تعىن التعلاميت االإدارية للمعاهدة؛" التعلاميت االإدارية" (ج)  

حدى مواد املعاهدة " املادة" (د)   حدى مواد هذا االتفاق)تعىن اإ ىل اإ شارة حمّددة اإ  ؛(ما مل توجد اإ

حدى قواعد الالحئة التنفيذية؛ تعىن" القاعدة" (ه)    اإ

 تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛" ادلوةل املتعاقدة" (و)  

 تعين املفوضية الكندية للرباءات؛" االإدارة" (ز)  

 .يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية" املكتب ادلويل" (ح)  
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رات ال خرى املس تخدمة يف هذا االتفاق واملس تخدمة ول غراض هذا االتفاق يكون للك املصطلحات والعبا (2) 
أ يضا يف املعاهدة أ و الالحئة التنفيذية أ و التعلاميت االإدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية 

 .االإدارية والتعلاميت

 2املادة 
 الالزتامات ال ساس ية

ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت االإدارية تضطلع االإدارة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي  (1) 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف  دارة للبحث ادلويل واإ وهذا االتفاق، وتقوم بوظائفها ال خرى كإ

 .تكل النصوص

واعد املشرتكة للبحث ادلويل وتطبق االإدارة، يف اضطالعها ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، لك الق (2) 
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا، وهتتدي عىل وجه خاص ابملبادئ االإرشادية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات فامي خيص 

 .البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

شادية ملعاهدة التعاون بشأ ن ويكون دلى االإدارة نظام الإدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ االإر  (3) 
 .الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

ىل وظائف لك مهنام  (/)  ويتبادل لك من االإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أ داء الوظائف املبيّنة أ دانه، ابلنظر اإ
دارة واملكتب مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت االإدارية وهذا االتفا ق وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة لالإ

 .ادلويل عىل حد سواء

 3املادة 
 اختصاصات االإدارة

دارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأ ي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات  (1)  تعمل االإدارة كإ
االتفاق أ و املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل، برشط أ ن حيّدد التابع ل ية دوةل متعاقدة حمّددة يف املرفق أ لف من هذا 

ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض، وأ ن تكون تكل الطلبات أ و ترجامهتا املقدمة ل غراض البحث ادلويل واردة ابللغة 
حدى اللغات احملّددة يف املرفق أ لف من هذا االتفاق، وأ ن يكون مودع الطلب قد اخت أ و ار االإدارة، حسب الاقتضاء، اإ

 .وأ ن يكون أ ي من الرشوط ال خرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملّدد يف املرفق أ لف من هذا االتفاق قد اس تويف

دارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأ ي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل  (2)  وتعمل االإدارة كإ
ل ية دوةل متعاقدة حمّددة يف املرفق أ لف من هذا االتفاق أ و املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل، برشط الطلبات التابع 

أ ن حيّدد ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض، وأ ن تكون تكل الطلبات أ و ترجامهتا املقدمة ل غراض الفحص المتهيدي 
حدى اللغات احملّددة يف ادلويل واردة ابللغة أ و  املرفق أ لف من هذا االتفاق، وأ ن يكون مودع الطلب قد اختار االإدارة، اإ

حسب الاقتضاء، وأ ن يكون أ ي من الرشوط ال خرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملّدد يف املرفق أ لف من هذا 
 .االتفاق قد اس تويف

احلاالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا  ويف (3) 
كام لو كن الطلب قد أ ودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب ( 2)و( 1)، تطبق الفقراتن "3("أ  )1.1T للقاعدة
 ".2.1T"1أ و القاعدة ( ج)أ و ( ب)، أ و "2"أ و " 1("أ  )1.1T القاعدة
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5/رة بأ نشطة البحث ادلويل االإضايف طبقا للقاعدة وتقوم االإدا (/) 
(اثنيا)

مضن احلدود اليت تقّررها، كام هو مبنّي يف  
 .املرفق ابء من هذا االتفاق

 /املادة 
 حفصها املوضوعات غري املطلوب حبهثا أ و

، فامي خيص أ ي طلب دويل "1("أ  ()/)/3، أ و الفحص طبقا للامدة "1("أ  ()2)17ال تلزتم االإدارة ابلبحث طبقا للامدة  
، حسب احلال، فامي عدا املوضوعات 1.67أ و  1.3Tطاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة 

 .الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا االتفاق

 5املادة 
 الرسوم وال تعاب

دارة حتصيلها فامي  يرد (1)  يف املرفق دال من هذا االتفاق جدول بلك الرسوم ولك ال تعاب ال خرى اليت حيق لالإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ  .خيص ال عامل اليت تضطلع هبا كإ

 :وتقوم االإدارة، مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتفاق، مبا ييل (2) 

ختفيضه،  التنازل عن ذكل الرمس أ و رّد جزء منه، أ و رّد لك املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس البحث أ و "1" 
ىل النتاجئ الواردة يف حبث سابق  يف احلاالت اليت ميكن أ ن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل، بشلك لكي أ و جزيئ، اإ

 ؛(1/.1و 3.16القاعداتن )

يُعترب  سداد رمس البحث يف احلاالت اليت يُسحب فهيا الطلب ادلويل أ وورّد املبلغ اذلي ُدفع ل  "2" 
 .مسحواب قبل بدء البحث ادلويل

وتقوم االإدارة، مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتفاق، برّد لك املبلغ اذلي ُدفع لسداد  (3) 
ترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم رمس الفحص المتهيدي أ و رّد جزء منه يف احلاالت اليت يُع 

أ و يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أ و الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص ( 3.58 القاعدة)
 .المتهيدي ادلويل

 6املادة 
 التصنيف

 .وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات، تبنّي االإدارة تصنيف املوضوع (ب)5.70و( أ  )3/.3ل غراض تطبيق القاعدتني  
دارة أ يضا، طبقا للقاعدتني  ، أ ن تبنّي تصنيف املوضوع وفقا ل ي تصنيف أ خر للرباءات يرد بيانه يف 5.70و 3/.3وجيوز لالإ

 .املرفق هاء من هذا االتفاق مضن احلدود اليت تقّررها كام هو مبنّي يف ذكل املرفق

 7املادة 
 االإدارةلغات املراسةل اليت تس تخدهما 
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حدى  ل غراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات، وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل، تس تخدم االإدارة اللغة أ و  اإ
لهيا يف املرفق واو، مع مراعاة اللغة أ و اللغات اليت ترّصح االإدارة  اللغات املذكورة يف املرفق أ لف واللغة أ و اللغات املشار اإ

 (.ب)T2.2ابس تخداهما طبقا للقاعدة 

 8املادة 
 البحث ادلويل الطابع

 .تضطلع االإدارة بأ نشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت تقّررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا االتفاق 

 Tاملادة 
 ادلخول حزي النفاذ

 ]التارخي[.يدخل هذا االتفاق حزي النفاذ يف  

 10املادة 
 املدة والتجديد

وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أ قصاه  .2027ديسمرب  31يظّل هذا االتفاق ساراي حىت  
 .2026 يوليو

 11املادة 
 التعديل

جيوز، رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأ ن ( 3)و( 2)دون االإخالل بأ حاكم الفقرتني  (1) 
دخال تعديالت عىل هذا االتفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛  ويبدأأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي الرباءات، اإ

 عليه. املتفق

دخال تعديالت عىل مرفقات هذا االتفاق مبوجب اتفاق بني املدير ( 3)ودون االإخالل بأ حاكم الفقرة  (2)  جيوز اإ
 .، يبدأ  نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه(/)العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية واالإدارة؛ وابلرمغ من أ حاكم الفقرة 

ىل املدير العام للمنظمة العاملية ل  (3)  خطار يوجه اإ دارة، يف اإ  :لملكية الفكريةوجيوز لالإ

ىل البياانت املتعلقة ابللغات وادلول والواردة يف املرفق أ لف من هذا االتفاق؛ "1"  ضافة بياانت اإ  اإ

 وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل االإضايف والواردة يف املرفق ابء من هذا االتفاق؛ "2" 

 ن هذا االتفاق؛وتعديل جدول الرسوم وال تعاب الوارد يف املرفق دال م "3" 

 وتعديل البياانت املتعلقة بأ نظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا االتفاق؛ "/" 

 وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا االتفاق؛ "5" 

 .االتفاق وتعديل البياانت املتعلقة بأ نشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا "6" 
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 :يف التارخي احملّدد يف االإخطار، رشط أ ن يكون ذكل التارخي( 3)ويبدأ  نفاذ أ ي تعديل أ خطر به وفقا للفقرة  (/) 

بعد اترخي اس تالم االإخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أ شهر عىل ال قل فامي خيص أ ي تعديل  "1" 
 بأ نشطة البحث ادلويل االإضايف؛يُدخل عىل املرفق ابء ويقيض بأ ن االإدارة مل تعد تضطلع 

وبعد اترخي اس تالم االإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل ال قل فامي خيص أ ي تغيري يف العمةل  "2" 
ضافة لرسوم أ و أ تعاب جديدة، وأ ي تغيري يف الرشوط اخلاصة برّد  أ و مبلغ الرسوم أ و ال تعاب الواردة يف املرفق دال، وأ ية اإ

 . املرفق دال أ و ختفيضهاالرسوم الواردة يف

 12املادة 
 االإهناء

 يف احلالتني التاليتني: 2027ديسمرب  31ينهتى  رساين هذا التفاق قبل  (1) 

شعارا مكتواب  "1"  ىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ ذا وهجت املفوضية الكندية للرباءات اإ اإ
هناء هذا االتفاق؛  ابإ

ذا وجه  أ و "2"  ىل املفوضية الكندية للرباءات اإ شعارا مكتواب اإ املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ
هناء هذا االتفاق  .ابإ

هنائه، ما مل ( 1)وينهتيي رساين هذا االتفاق مبوجب الفقرة  (2)  بعد عام واحد من اس تالم أ حد الطرفني االإشعار ابإ
 .ن عىل مدة أ قرصحُتّدد مدة أ طول يف االإشعار أ و يتفق الطرفا

 .وقّع الطرفان عىل هذا االتفاق واإثباات ملا تقدم

 .بنسختني أ صليتني ابللغتني االإنلكزيية والفرنس ية، والنصان متساواين يف احلجية ]التارخي[يف  ]املدينة[ُحّرر يف  

 :عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية نيابة :نيابة عن املفوضية الكندية للرباءات
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 املرفق أ لف
 ادلول واللغات

 :من هذا االتفاق حتّدد االإدارة 3طبقا للامدة 

 :ادلول اليت تعمل ابمسها "1"  

 (:1)3وققا للامدة 

مم املتحدة؛ كندا وادلول اليت تعترب  من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة لل 

 (:2)3وققا للامدة 

يف حال أ عدت االإدارة تقرير البحث ادلويل، كندا وادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة 
مم املتحدة  .املعمول هبا يف امجلعية العامة لل 

 (، تصبح الإدارة ادلولية2( و)1)3تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عى املادتني ويف حال حّدد مكتب 
خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه 

 .مكتب تسمل الطلبات واالإدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به

 :ليتان اللتان تقبلهاماللغتان التا "2"  

 .االإنلكزيية والفرنس ية

 املرفق ابء
 :البحث ادلويل االإضايف

 الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط

 .ال تضطلع االإدارة بأ نشطة البحث ادلويل االإضايف 

 املرفق جمي
 املوضوعات غري املستبعدة من البحث أ و الفحص

 / واليت ال تُستبعد من البحث أ و الفحص، طبقا للامدة 1.67أ و القاعدة  1.3Tاملوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  
 :من هذا االتفاق، يه كلتايل

جراءات منح الرباءات  طار اإ  .الكندي طبقا لأحاكم قانون الرباءاتلك املوضوعات اليت ختضع للبحث أ و الفحص يف اإ
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 املرفق دال
 الرسوم وال تعاب

تعابجدول الرسوم  .اجلزء الأول  والأ

 املبلغ نوع الرسوم أأو الأتعاب
 (دوالر كندي) 

 1600 ((أ  )1.16القاعدة )رمس البحث 
 1600 ((أ  )0/.2القاعدة )الرمس االإضايف 

 800 ((ب)1.58القاعدة )رمس الفحص المتهيدي 
 800 ((أ  )3.68القاعدة )الرمس االإضايف 

عداد صور  /T.1و( ب)2.71و( ب)//.3القواعد )تلكفة اإ
(اثلثا)

 (/T.2و 
لكرتونية  بصيغة اإ

 10 ميغاابيت زائد 7عن أ ول ( أ  )
1

 
ضافية أ و أ قل يتجاوز 10عن لك ( ب)  ميغاابيت اإ

 10 ميغاابيت 7أ ول 
1

 
عداد صور  /T.1و( ب)2.71و( ب)//.3القواعد )تلكفة اإ

(اثلثا)
 ،(/T.2و 

 1 (وريق)عن لك صفحة 
1

 

 الرسوم وختفيضها: الرشوط والنطاق قامي خيص ردّ  .اجلزء الثاين

لهيا يف اجلزء ال ول (1)   .يُرّد أ ي مبلغ يُدفع خطأ ، بدون سبب، أ و جتاوزا للمبلغ املس تحق، لسداد الرسوم املشار اإ

، قبل بدء (/)أ و ( 3)أ و ( 1)/1ويف احلاالت اليت يُسحب فهيا الطلب ادلويل أ و يُعترب مسحواب طبقا للامدة  (2) 
ن املبلغ ا  .ملدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُرّد كمالالبحث ادلويل، فاإ

من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث، حسب % 25ويف حال اس تفادت االإدارة من نتاجئ حبث سابق، يُرّد  (3) 
 .درجة اس تفادة االإدارة املعنية من ذكل البحث السابق

 .املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي، يُرّد كمل املبلغ 3.58ويف احلاالت املنصوص علهيا يف القاعدة  (/) 

ويف احلاالت اليت يُسحب فهيا الطلب ادلويل أ و طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي  (5) 
ن املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُرّد كمال  .ادلويل، فاإ

  

                                                
1
دارة حبث دويل، نسخة أ وىل عن لك الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات املستشهد هبا يف تقرير (ب)2.71و( ب)3.44خيص القاعدتني  فامي  ، توفر االإدارة، بصفهتا اإ

واالإدارة توفر جماان، . بناء عىل الطلب وتتاح ابجملان نسخة أ وىل عن لك وثيقة غري متعلقة ابلرباءات للماكتب املعيَّنة أ و اخملتارة. البحث ادلويل للمودعني ابجملان
دارة للفحص المتهيدي ادلويل، نسخة أ وىل عن لك الواثئق االإضافية غري املتعلقة ابلرباءات واملستشهد هبا يف تقرير الفحص المت  هيدي ادلويل وغري بصفهتا اإ

 .املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل للمودعني واملاكتب اخملتارة بناء عىل الطلب
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 املرفق هاء
 التصنيف

ىل التصنيف ادلويل ( التالية)التصنيف التايل ( أ نظمة)من االتفاق، حتّدد االإدارة نظام  6طبقا للامدة   ابالإضافة اإ
 .ال يوجد  :للرباءات

 املرفق واو
 لغات املراسةل

 :التالية( اللغات)من االتفاق، حتّدد االإدارة اللغة  7طبقا للامدة  

 .االإنلكزيية والفرنس ية 

 املرفق زاي
 البحث ادلويل الطابع

 :من االتفاق، حتّدد االإدارة النطاق التايل ل نشطة البحث ادلويل الطابع 8طبقا للامدة  

 .ال تضطلع االإدارة بأ نشطة البحث ادلويل الطابع 

 [هناية املرفق والوثيقة]


