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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 ختفيضات الرسومعلى بشأن تنفيذ تغيريات  تقرير مرحلي

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تنفيذ معايري الأهلية اجلديدة للتخفيضات يف بعض الرسوم املس تحقة للمكتب  .1
ورة السابعة للفريق العامل املعين ملعايري اجلديدة، عىل النحو ايذ  للتت  ادلالعمل اببدء عىل س نتني مرور ادلويل، بعد 

 .مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 معلومات أأساس ية

عىل التعديالت املقرتحة عىل جدول رسوم  2014 يف يونيو اليت عقدت فريق العامل يف دورت  السابعةووافق ال .2
ية لضوابط ختفيض رسوم معينة يف قوامئ ادلول املس توف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعىل التوجهيات املقرتحة لتحديث

اليت يف دورهتا التالية  انظر فهيت ل  (مجعية معاهدة الرباءات) معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هبدف تقدميها اإىل مجعيةاملعاهدة، 
عداد تقرير متابعة عن تنفيذ التعديالت عىل جدول رسوم معاهدة  .2014يف سبمترب عقدت  التعاون وأأوىص الفريق العامل ابإ

 98من الفقرات  ،PCT/WG/7/30قة )انظر تقرير ادلورة، الوثي بعد مرور س نتني من بدء تنفيذهات بشأأن الرباءا
 (.100 اإىل

ىل توصيات الفريق ا .3 يف  اليت عقدتيف دورهتا السادسة والأربعني  لعامل، اعمتدت مجعية معاهدة الرباءاتواستنادا اإ
يس تفيد  جديدة لتحديد ادلول اليت قد معايري دراجاإ أأسفر عن  سوم، ممار الالتعديالت املقرتحة عىل جدول  2014سبمترب 

معينة أأخرى رسوم يف املائة عىل رسوم الإيداع ادلويل و  90ختفيض نسبت  ل عىل و حلصاة يهل ن أأ م ن فهياقموامل رعاايها و 
 10 يف نيقمامل  و نيوالنمن امل للتات الأشخاص الطتيعينيأأصتحت  التغيري أأنهذا جنم عن مس تحقة للمكتب ادلويل. و 
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ضافية مؤهةل  ية هل أأ  امقمني فهيأأو امل موالين دولتني قبل من  ودعةاملتات ل ط وفقدت ال  ،الرسوم تختفيضا لالس تفادة مندول اإ
 .2015 ويولي 1اعتتارا من الاس تفادة من التخفيضات، 

 .ختفيضات الرسوم ية الاس تفادة منهل من أأ الإمارات العربية املتحدة وس نغافورة  منالطلتات  دعوو محرم فقد  .4

اململكة العربية السعودية و الربتغال و ابلو وانورو ومالطة و اليوانن و قربص و جزر الهباما  الطلتات منمودعو د اس تفاو  .5
 ختفيضات الرسوم.ية احلصول عىل هل من أأ  وسورينام اسلوفينيو 

تنفيذ التعديالت ذات عىل بدء هذه الوثيقة التقرير املرحيل عن تنفيذ معايري الأهلية اجلديدة بعد مرور عامني  قدموت .6
 طلب الفريق العامل.ل وفقا رسوم،الالصةل عىل جدول 

 التقرير

هلية مبارشة تغيري معايري الأ  تس تقشهرا  18عىل مدى ويضم مرفق هذه الوثيقة جداول تتني عدد الطلتات املودعة  .7
قامة امل  حبسببدء نفاذ معايري الأهلية اجلديدة،  مبارشة شهرا تلت 18وعىل مدى  الأول املذكور يف  للمودععينة دوةل الإ
قام حتددادلول اليت مل اجلداول ويل. ول تظهر الطلب ادل  املذكورةالفرتة  ودع خاللأأ الأول عىل أأ  للب  للمودعة كدوةل اإ

 وسورينام(.)مبا يف ذكل انورو وابلو 

 لك دوةل ولك فرتة:سب وتتني اجلداول حب  .8

 يف تكل ادلوةل؛ قميي أأولمودعا اليت تشمل  لإجاميل للطلتاتالعدد ا ( أأ )

 لثهت والنس تة املئوية للمجموع ايذ   ،نوأأشخاص لتيعيمجيعهم ني ودعمتشمل عدد الطلتات اليت و  ( ب)
 ؛الطلتات هذه

س تة الن و  ،يف املائة 90قدره  انح ختفيض، وم  وقت تقدميها تكل ادلوةل ول يفالأ  ودعهامأأقام  وعدد الطلتات اليت )ج(
 .هذه الطلتات لثهت مجموع ايذ  للئوية امل 

ذ : ةاتم ةهذه الأرقام بدقميكن مقارنة  الالتياانت املتاحة، ف دودي ةونظرا حمل .9 ع و مجمتستند أأمعدة العدد الإجاميل وأأمعدة اإ
تند يس و (؛ )اثنيا(92القاعدة مبوجب  حلاليني )مبا يف ذكل أأ  تغيرياتالطلتات اودعي مبياانت الأشخاص الطتيعيني اإىل 

ىل  ي الأول ودعاملمعود ختفيضات الرسوم اإ الاختالفات يف هذه التعريفات عىل  تؤثر رمغ احامتل أأن لكنع. و ادحبسب الإ
التخفيضات حالت معظم احلالت. وتتعا يذكل، يظهر عدد  يف احمدود التأأثري العاميتقى  تات،ل ط نتاجئ عدد صغري جدا من ال 

تتقى هذه النسب تقديرات ، لكنمقمني يف دوةل ما؛ و  نيأأولودعني م اليت تشملالعدد الإجاميل للطلتات  كنس تة مئوية من
غري متساوية  ذةدوةل ما، نتاجئ شايف  أأعداد صغرية من الطلتاتأأودعت فهيا  يت، يف بعض احلالت الوقد تعطي فقط يةتقريب 

 (.يف بعض احلالت ختفيضات يف الرسوممنحت يف املائة من الطلتات  100أأكرث من أأن  )مثال، يتدو

مقامي  أأولتشمل مودعا تات اليت ل ري يف العدد الإجاميل للط يوتتني اجلداول أأيضا، حسب الاقتضاء، النس تة املئوية للتغ  .10
 ني أأشخاصا لتيعيني.عدو مجيع املويف عدد الطلتات اليت يكون فهيا ما، يف دوةل 

 الرتتيب التايل:سب حب اجلداول ادلول  صن فوت  .11

 30الرسوم لغاية  تمن ختفيضا ةداس تفالا ةهليوموالنني أأ مقمني ن لأشخاصها الطتيعيني من اك لدو  ( أأ )
 أأعاله(؛ 4بعد ذكل التارخي )انظر الفقرة  ؤهلنيميعودوا  ولكن مل، 2015 يونيو

 30 الرسوم حىت تمن ختفيضا ةداس تفمل يكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني مؤهلني لال دولو  ( ب)
 أأعاله(؛ 5بعد ذكل التارخي )انظر الفقرة  ؤهلنيمم أأصتحوا ولكهن، 2015يونيو 
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اليت الرسوم لوال املدة  تمن ختفيضا ةداس تفودول اكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني أأهلية الا )ج(
 يغطهيا التقرير؛

الرسوم سواء اكنوا أأشخاصا  اتختفيضالاس تفادة من أأقل التدلان منوا اليت حيق ملوالنهيا واملقمني فهيا و  )د(
 لتيعيني أأم ل؛

الرسوم لوال املدة  تمن ختفيضا ةداس تفودول مل يكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني أأهلية الا )ه(
يف اجلداول لأغراض املقارنة بني اجتاهات الإيداع ونس تة الطلتات املقدمة من مجيع  تدرج)أأ  اليت يغطهيا التقرير

 (.الأشخاص الطتيعيني

من املقمني يف بعض ادلول  ودعةاملعلومات الواردة يف اجلداول، ارتفع العدد الإجاميل للطلتات امل  تتينفقا ملا وو  .12
ىل تعزى أأن  كن، ل ميلكنول الأخرى. و فضت يف ادلواخنالأهلية. معايري املترضرة من التغيري يف  الاختالفات بوضوح اإ

 عدادالاختالفات يف أأ تدخل بالنس تة ملعظم ادلول املعنية، ف ختفيضات الرسوم.  لالس تفادة منالأهلية معايري التغيريات يف 
 الطلتات عىل مدى س نوات أأخرى. عدادالطلتات مضن مس توايت التقلتات التارخيية يف أأ 

قامة عي نت مالطة  اليتالطلتات يف ارتفاع كتري  لرأأ و  .13 الأول املذكور يف الطلب؛ غري أأن هذا الارتفاع لمودع لدوةل اإ
أأية خالل الفرتة املعنية  تودعمل  املعلومات الواردة يف اجلداول  تين، حفس امب ت بتخفيض الرسومعىل الإلالق  غري مرتتط

ا أأودعت  احملددة عىل الطلتات اللثالثة)فهيا موالن من مالطة أأو قمني يفمه فقط من امل  أأشخاص لتيعينيمن قبل  للتات أأّن 
ل تس تفيد  دوةل، أأو من موالين، قمي يفيواحدا عىل الأقل مودعا  مشلت ،يف مالطةأأوهلم   يقمينيعيأأشخاص لتي  من لرف

 الرسوم(. اتضيف خت  من

الرسوم من جزر  اتضيف لالس تفادة من خت ؤهلون ماليت قدهما مودعون نس تة الطلتات الكبري يف  يعزى الرتاجعو  .14
ىل العدد الهباما،  يداع عدد  ربزيحيمتل أأن هذا الرتاجع طلتات املودعة، و لإجاميل ال الصغري نسبيا اإ أأساسا تغريا يف أأنشطة اإ

بدء العمل شهرا اليت تلت  18الرسوم خالل فرتة  اتختفيضمن  يس تفيدللب مطلقا أأ   يودعصغري من الرشاكت. ومل 
أأهلية الاس تفادة من  موالنهيامن  وأأ املقمني يف جزر الهباما من للأشخاص الطتيعيني  اليت أأاتحت مبعايري الأهلية اجلديدة

 .الرسوم اتختفيض

همالطلتات اليت  صوفامي خي .15 الرسوم، فاإن الاخنفاض  اتضيف لالس تفادة من خت من س نغافورة مؤهلون مودعون ا قد 
من ن وأأشخاص لتيعيحرصا  هاودع اليت أأ جاميل للطلتات املودعة رافق  اخنفاض كتري يف عدد الطلتات الطفيف يف العدد الإ 
 .أأو املقمني فهيا موالين س نغافورة

ل  أأ  نتيجة بشأأن أ اثر التغيريات يف معايري الأهلية  س تخلصومعوما، ل ميكن للمكتب ادلويل أأن ي  .16  مبراعاة ما ييل:اإ

اتحة  أأن ( أأ ) ىل  عىلحس امب يتدو،  ،ؤثرتالرسوم  اتختفيضاإ يداع الطلتات ادلوليالتوج  اإ  ة ابمس خشص لتيعياإ
 ؛ذكل  أأمكنحيامث

يداعاتتغيري يف عىل أأ  الرسوم  اتضيف خت  أأثرولكن،  ( ب) لثري من الأحيان أأقل يف ك  ، يتدوالعدد الإجاميل لالإ
 املعنية. للتدلان احلزي الاقتصاد  والس يايسيشهدها  العوامل الأخرى اليت أأثربكثري من 

ىل الإحالة علام  .17 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 ا التقرير.مبضمون هذ

]ييل ذكل املرفق[
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 التغيريات يف الإيداع

 

 .2015يوليو  1الرسوم، وبدأأ رسايّنا يف  الاس تفادة من ختفيضاتأأهلية لتغيريات عىل معايري شهرا اليت س تقت مبارشة ا 18فرتة  يفيتني اجلدولن التاليان عدد الطلتات ادلولية املودعة 

 ، ولكن مل يعودوا مؤهلني بعد ذكل التارخي2015يونيو  30اكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني أأهلية الاس تفادة من ختفيضات الرسوم لغاية  دول )أأ(

رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 لتغيريا شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

AE 15- %13-  (%30) 35  118 (%20) 27  (%30) 41  135 الإمارات العربية املتحدة% 

SG 52- %5-  (%3.8) 50  1,325 (%6.1) 85  (%7.5) 104  1,394 س نغافوره% 

 

 ، ولكهنم أأصتحوا مؤهلني بعد ذكل التارخي2015يونيو  30دول مل يكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني مؤهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم حىت   ( )ب

رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

BS 100- %59-   7  (%5.9) 1  17 جزر الهباما% 

CY 80+ %12- (%10) 7  (%13) 9  69  (%6.4) 5  78 قربص% 

GR 3- %5- (%41) 73  (%52) 92  176  (%51) 95  185 اليوانن% 

MT 25- %29+  (%2.3) 3  129  (%4) 4  100 مالطة% 

PT 6- %4+ (%9.8) 25  (%13) 34  256  (%15) 36  246 الربتغال% 

SA 67+ %20- (%8.9) 38  (%13) 55  428  (%6.2) 33  533 اململكة العربية السعودية% 

SI 7- %46- (%20) 22  (%24) 26  109  (%14) 28  202 سلوفينيا% 



PCT/WG/10/20 
Annex 
2 
 
 

 دول اكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني أأهلية الاس تفادة من ختفيضات الرسوم لوال املدة اليت يغطهيا التقرير )ج(

رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

AL (%100) 3  (%100) 3  3 أألتانيا      

AM 83+ %100+ (%50) 6  (%92) 11  12 (%83) 5  (%100) 6  6 أأرمينيا% 

AR 71+ %48+ (%14) 9  (%45) 29  65 (%4.5) 2  (%39) 17  44 الأرجنتني% 

AZ (%50) 3  (%50) 3  6    أأذربيجان   

BA 33-  (%67) 4  (%67) 4  6 (%100) 6  (%100) 6  6 التوس نة والهرسك% 

BB 100- %35-   170 (%38.) 1  (%38.) 1  260 برابدوس% 

BG 21- %20- (%50) 35  (%44) 31  70 (%39) 34  (%45) 39  87 بلغاراي% 

BH 50- %17+ (%29) 2  (%43) 3  7 (%50) 3  (%100) 6  6 التحرين% 

BR 13+ %13+ (%36) 326  (%39) 349  899 (%38) 301  (%39) 309  797 الربازيل% 

BW (%100) 1  (%100) 1  1    بوتسواان   

BY 23+ %5- (%117) 21  (%89) 16  18 (%100) 19  (%68) 13  19 بيالروس% 

BZ 100-    5  (%20) 1  5 بلزي% 

CG (%50) 1  (%50) 1  2    الكونغو   

CI 50+ %50+ (%33) 1  (%100) 3  3 (%100) 2  (%100) 2  2 كوت ديفوار% 

CL 38+ %35+ (%25) 73  (%29) 84  289 (%23) 49  (%29) 61  214 ش ييل% 

CM 100+ %100+ (%100) 2  (%100) 2  2 (%100) 1  (%100) 1  1 الاكمريون% 

CN 122+ %58+ (%17) 10,179 (%19) 11,164 60,147 (%12) 4,608 (%13) 5,025 38,080 الصني% 

CO 29+ %1+ (%26) 37  (%30) 44  145 (%21) 30  (%24) 34  144 كولومبيا% 

CR 33- %57- (%33) 2  (%33) 2  6 (%14) 2  (%21) 3  14 كوس تارياك% 

CU 67-   2   6 كواب%  

CZ 4- %13+ (%13) 41  (%16) 50  307 (%18) 48  (%19) 52  271 امجلهورية التش يكية% 
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رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

DM 1    دومينياك     

DO 50+ %150+ (%50) 5  (%60) 6  10 (%100) 4  (%100) 4  4 امجلهورية ادلومينيكية% 

DZ 40+ %109+ (%48) 11  (%61) 14  23 (%91) 10  (%91) 10  11 اجلزائر% 

EC كوادور  %60-  (%30) 3  (%20) 2  10 (%20) 2  (%50) 5  10 اإ

EE س تونيا  %33- %24- (%8.6) 3  (%11) 4  35 (%22) 10  (%13) 6  46 اإ

EG 17- %19- (%83) 57  (%87) 60  69 (%78) 66  (%85) 72  85 مرص% 

FM  2    املوحدة( –ميكرونزياي )ولايت     

GA (%100) 1  1    غابون    

GE 600+ %467+ (%71) 12  (%82) 14  17 (%67) 2  (%67) 2  3 جورجيا% 

GH 100+ %100+ (%100) 2  (%100) 2  2 (%100) 1  (%100) 1  1 غاان% 

GT 33- %33- (%100) 2  (%100) 2  2 (%100) 3  (%100) 3  3 غواتاميل% 

HN 1    هندوراس     

HR 35- %28- (%46) 23  (%52) 26  50 (%35) 24  (%58) 40  69 كرواتيا% 

HU 23+ %3+ (%47) 115  (%49) 122  247 (%39) 93  (%41) 99  240 هنغاراي% 

ID ندونيس يا  %157+ %38+ (%77) 17  (%82) 18  22 (%44) 7  (%44) 7  16 اإ

IN 31+ %9+ (%30) 677  (%32) 733  2,276 (%25) 512  (%27) 561  2,082 الهند% 

IQ (%67) 2  (%100) 3  3    العراق   

IR  يران )مجهورية  %56+ %67+ (%76) 81  (%91) 97  107 (%63) 40  (%97) 62  64 الإسالمية( -اإ

JM (%50) 1  2 جامياك       

JO 100- %71- (%100) 2   2  (%29) 2  7 الأردن% 

KE 80- %68- (%33) 2  (%33) 2  6 (%58) 11  (%53) 10  19 كينيا% 

KG (%100) 1  (%100) 1  1  (%100) 1  1 قريغزيس تان   

KN 1   1 سانت كيتس ونيفس     
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رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

KP 29- %25- (%83) 5  (%83) 5  6 (%88) 7  (%88) 7  8 مجهورية كوراي الشعتية ادلميقرالية% 

KZ 45+ %23+ (%81) 30  (%78) 29  37 (%70) 21  (%67) 20  30 اكزاخس تان% 

LB 67-  (%11) 1  (%22) 2  9  (%67) 6  9 لتنان% 

LC 1 سانت لوس يا        

LK 29- %4- (%36) 9  (%48) 12  25 (%54) 14  (%65) 17  26 رس  لناك% 

LT 150+ %30- (%8.3) 4  (%10) 5  48 (%7.2) 5  (%2.9) 2  69 ليتوانيا% 

LV 18- %26- (%43) 15  (%40) 14  35 (%36) 17  (%36) 17  47 لتفيا% 

LY (%100) 1  (%100) 1  1 ليبيا      

MA 16+ %5- (%27) 17  (%35) 22  63 (%30) 20  (%29) 19  66 املغرب% 

MD 200+ %200+ (%100) 15  (%100) 15  15 (%80) 4  (%100) 5  5 مجهورية مودلوفا% 

ME 200+  (%33) 1  3 (%100) 1  (%100) 1  1 اجلتل الأسود%  

MH 2 جزر مارشال        

MK 33+ (%50) 2  (%75) 3  4 (%67) 2  (%100) 3  3 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة%  

MN (%50) 1  (%50) 1  2    منغوليا   

MU 20- (%25) 1  (%50) 2  4  (%40) 2  5 موريش يوس%  

MX 11+ %10+ (%50) 237  (%52) 246  472 (%48) 205  (%52) 221  429 املكس يك% 

MY 50+ %21- (%20) 68  (%21) 72  337 (%11) 46  (%11) 48  426 مالزياي% 

NA 33+  (%50) 2  (%100) 4  4 (%50) 2  (%75) 3  4 انميتيا% 

NG 40+ %17+ (%29) 2  (%100) 7  7 (%50) 3  (%83) 5  6 نيجرياي% 

NI نياكراغوا         

OM 700+ %1,000+ (%55) 6  (%73) 8  11 (%100) 1  (%100) 1  1 عامن% 

PA 100+ %133+ (%4.8) 3  (%6.3) 4  63 (%7.4) 2  (%7.4) 2  27 بامن% 

PE 94+ %72+ (%72) 31  (%72) 31  43 (%68) 17  (%64) 16  25 بريو% 
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رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

PH 9- %10- (%67) 29  (%74) 32  43 (%65) 31  (%73) 35  48 الفلتني% 

PK 100+  (%100) 2  2   1 ابكس تان%  

PL 83+ %10+ (%19) 114  (%24) 139  589 (%14) 75  (%14) 76  534 بولندا% 

PY  1 ابراغوا        

RO 24+ %8+ (%57) 31  (%67) 36  54 (%48) 24  (%58) 29  50 رومانيا% 

RS 23- %12- (%47) 14  (%57) 17  30 (%50) 17  (%65) 22  34 رصبيا% 

RU 2+ %7+ (%46) 634  (%53) 728  1,371 (%52) 669  (%56) 713  1,279 الاحتاد الرويس% 

SC 25-  (%11) 1  9  (%8.3) 1  12 سيش يل%  

SK 21- %5- (%26) 20  (%30) 23  77 (%27) 22  (%36) 29  81 سلوفاكيا% 

SV 50- %75- (%100) 1  (%100) 1  1 (%50) 2  (%50) 2  4 السلفادور% 

SY 50+ %50+ (%67) 2  (%100) 3  3 (%150) 3  (%100) 2  2 امجلهورية العربية السورية% 

SZ (%100) 1  (%100) 1  1 (%100) 1  (%100) 1  1 سوازيلند   

TH 70+ %89+ (%29) 68  (%37) 85  232 (%30) 37  (%41) 50  123 اتيلند% 

TN 33- %38- (%63) 5  (%75) 6  8 (%54) 7  (%69) 9  13 تونس% 

TO تونغا         

TR 7+ %28+ (%23) 375  (%24) 399  1,640 (%27) 352  (%29) 374  1,286 تركيا% 

TT 660+ %660+  (%100) 38  38 (%20) 1  (%100) 5  5 ترينيداد وتوابغو% 

UA 41+ %17+ (%82) 195  (%92) 219  238 (%71) 144  (%76) 155  204 أأوكرانيا% 

UY  450+ %42+ (%5.9) 1  (%65) 11  17  (%17) 2  12 أأوروغوا% 

UZ 57- %63- (%67) 2  (%100) 3  3 (%63) 5  (%88) 7  8 أأوزبكس تان% 

VC  1 غرينادينسانت فنسنت وجزر        

VE  (%100) 1  1  (%100) 1  1 التوليفارية( –فزنويال )مجهورية    



PCT/WG/10/20 
Annex 
6 
 

رمز 

ST.3 
 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

VN 100+ %79+ (%56) 14  (%80) 20  25 (%64) 9  (%71) 10  14 فييت انم% 

ZA 3+ %2+ (%40) 182  (%40) 183  458 (%41) 183  (%39) 177  449 جنوب أأفريقيا% 

ZW  200+ %200+ (%100) 3  (%100) 3  3 (%100) 1  (%100) 1  1 زمبابو% 
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 أأقل التدلان منوا اليت حيق ملوالنهيا واملقمني فهيا الاس تفادة من ختفيضات الرسوم سواء اكنوا أأشخاصا لتيعيني أأم ل )د(

الرمز 

حسب 

معيار 

ST.3 

 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

أأشخاص 

 لتيعيون

AO 50- %50- (%100) 1  (%100) 1  1  (%100) 2  2 أأنغول% 

BD 2 بنغالدش        

BI  2    بوروند     

CD (%100) 1  1 (%100) 1  (%100) 1  1 مجهورية الكونغو ادلميقرالية    

LA 300+  (%50) 2  4   1 مجهورية لو ادلميقرالية الشعتية%  

LR 2 ليترياي        

MG (%100) 2  (%100) 2  2 مدغشقر      

MW  (%100) 1  (%100) 1  1    مالو   

MZ (%100) 1  (%100) 1  1    موزمبيق   

NE (%100) 1  1 النيجر       

SD 80- %88-  (%100) 1  1 (%38) 3  (%63) 5  8 السودان% 

SN 56- %56- (%50) 4  (%100) 8  8 (%17) 3  (%100) 18  18 الس نغال% 

TZ (%50) 1  (%50) 1  2    مجهورية تزنانيا املتحدة   

UG (%25) 1  (%25) 1  4 أأوغندا      

VU (%100) 1  1 فانواتو       

WS 63-   3 (%25) 2   8 ساموا%  

YE (%200) 2  (%100) 1  1    المن   
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 دول مل يكن لأشخاصها الطتيعيني من مقمني وموالنني أأهلية الاس تفادة من ختفيضات الرسوم لوال املدة اليت يغطهيا التقرير )ه(

الرمز 

حسب 

معيار 

ST.3 

 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

املودعني مجيع 

أأشخاص 

 لتيعيون

AD 50+ %80+  (%67) 6  2,148  (%80) 4  5 أأندورا% 

AT 9+ %4+  (%12) 249  2,771  (%11) 228  2,069 المنسا% 

AU 9+ %11+  (%18) 487  1,871  (%18) 445  2,493 أأسرتاليا% 

BE 22+ %7+  (%3.9) 73  8  (%3.4) 60  1,748 بلجياك% 

BN 300+  (%13) 1  3,720   2 السالم بروين دار%  

CA 4- %16-  (%15) 569  6,720  (%13) 593  4,434 كندا% 

CH 2- %7+  (%3.5) 238  1  (%3.9) 244  6,271 سويرسا% 

CK 1 جزر كوك   

 

27,264   -  

DE 9- %1+  (%4) 1,097 2,039  (%4.5) 1,201 26,903 أأملانيا% 

DK 14+ %6+  (%2.4) 49  2,253  (%2.2) 43  1,915 ادلمنارك% 

ES س تانيا  %10- %7-  (%23) 522  2,307  (%24) 581  2,413 اإ

FI 16- %12-  (%2.9) 67  12,754  (%3) 80  2,632 فنلندا% 

FR 11+ %3+  (%4) 516  8,136  (%3.7) 463  12,389 فرنسا% 

GB 2+ %4+  (%7.5) 611  699  (%7.7) 599  7,827 اململكة املتحدة% 

IE يرلندا  %25+ %10+  (%11) 76  2,597  (%9.6) 61  633 اإ

IL 0- %6+  (%15) 388  74  (%16) 389  2,458 اإرسائيل% 

IS 100+ %7+  (%8.1) 6  4,926  (%4.3) 3  69 أأيسلندا% 

IT يطاليا  %19+ %7+  (%18) 894  66,453  (%16) 750  4,587 اإ

JP 3+ %2+  (%1.1) 725  23,381  (%1.1) 701  65,032 الياابن% 

KR 6+ %18+  (%14) 3,168 7  (%15) 2,984 19,817 مجهورية كوراي% 

KW 200+ %600+  (%43) 3  371  (%100) 1  1 الكويت% 
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الرمز 

حسب 

معيار 

ST.3 

 ادلوةل

 التغيري شهرا اليت تلت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة  شهرا اليت س تقت التغيريات 18الطلتات املودعة يف فرتة 

 الإجاميل
مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

مجيع املودعني 

 أأشخاص لتيعيون
 الإجاميل مع التخفيضات

املودعني مجيع 

أأشخاص 

 لتيعيون

LI 67- %6+  (%27.) 1  743  (%86.) 3  350 ليختنش تاين% 

LU 40- %13+  (%81.) 6  22  (%1.5) 10  657 لكسمربغ% 

MC 43- %58-  (%36) 8  7,018  (%26) 14  53 موانكو% 

NL 20+ %11+  (%2.1) 148  1,013  (%1.9) 123  6,310 هولندا% 

NO 6-   (%6.3) 64  495  (%6.7) 68  1,013 الرنوجي% 

NZ 3- %2-  (%19) 93  28  (%19) 96  505 نيوزيلندا% 

QA 14+ %4+  (%29) 8  5,556  (%26) 7  27 قطر% 

SE 17- %6-  (%2.9) 163  9  (%3.3) 196  5,928 السويد% 

SM 100+ %125+  (%22) 2  85,467  (%25) 1  4 سان مارينو% 

US 9- %4-  (%6.3) 5,425 2,148  (%6.7) 5,986 88,917 الولايت املتحدة الأمريكية% 

 
 

 ]ّناية املرفق والوثيقة[


