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 الدويل وتسجيلها املنشأ تسميات حلماية اخلاص االحتاد
 (لشبونة )احتاد

 
 اجلمعية

 
 (عشرة احلادية االستثنائية )الدورة ثالثونوال احلادية الدورة
 2102 سبمترب 01 اإىل 22 من جنيف،

 
 

 لشبونة التفاق التنفيذية الالئحة من 32 املادة املنصوص عليه يف الرسوم جدول حتديث بشأن اقرتاح

عداد منوثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل  2102/01 للثنائية ة الويبوبرانمج ومزيانيمن املرفق الثالث لوثيقة  02اجلدول يشري  .0 الإيرادات املتوقعة لحتاد أأن اإ
ىل  ةاملتوقع تصل النفقاتفرنك سويرسي و  492 111 تبلغ لش بونة  أأرقامبني قارنة واملفرنك سويرسي.  مليون 00414اإ

الفريق العامل املعين بتطوير بدأأ العام،  ويف ذكل .2119نذ عام م  االسابقة تظهر جعز الثنائية يف  ةالفعلي النفقاتو  الإيرادات
، اس تعراضه 2112لش بونة"(، اذلي أأنشأأته مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب بنظام املعين  نظام لش بونة )"الفريق العامل

ىل زايدة تاكليف احتاد لش بونة، ولنظامل  املعين بنظام  الفريق العامل دوراتتاكليف عقد ل يقترص الأمر عىل ، مما أأدى اإ
 .أأيضا تاكليف املوظفنيبل ، حفسب لش بونة

ىل أأنه ابملقارنة مع الأعامل الأساس ية وفامي يتعلق بتاكليف املوظفني، جتدر الإشار  .2 لش بونة، كام هو مذكور  لسجلة اإ
 فامي يتعلققدهما ياخلدمات اليت من  حاليا يتأألف لش بونة سجليف املائة من جحم العمل اللكي ل  01فاإن ما يقارب أأدانه، 
عالمية وتروي ما يتصل بذكل من نظام لش بونة أأو  مبراجعة بعد  اهذه الأنشطة فورتتوقف  ومن غري املرحج أأن. يةأأنشطة اإ

ذا انهتى  . 2101يف عام  تفاق لش بونةاملقررة لراجعة املالانهتاء من   زدادترحج أأن يالعمل املتصل بعملية املراجعة، واإ
ىل  ابلنظر املراجع تفاقلاب ةتعلقامل  يةنشطة الوروي الأ و  الاس تعالمات  نظام لش بونة املمتثل يف متكني لمراجعةلالهدف احملدد اإ

 .حقيقية جذب عضوية عامليةمن 
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ىل ونظرا  .0 ىل زايدة تاكليف احتاد لش بونة و اإ التدابري اليت  مسأأةلُأثريت قادمة، اللس نوات يف االتوقعات يف هذا الصدد اإ
دارة لضامن ها اختاذينبغي   نظام لش بونة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة. ل املكتب ادلويل اإ

 لش بونة  لسجلالأعامل الأساس ية 

أأن  2102/01 لثنائيةل  ةزيانياملانمج و وثيقة الربيف  ابءالقسم ، 4الربانمج  من الثالث اجلزء من 02.4 الفقرة جاء يف .2
معامةل  21ما يقرب  بلغ يف السجل ادلويل مبقتىض نظام لش بونة التدوينمتوسط عدد الطلبات ادلولية وغريها من الامتسات 

 194و 2119تفاوت كبري بني الس نوات )عىل سبيل املثال، وردت س بع معامالت يف عام ، مع وجود 0940 منذ عام س نوايا 
  .(2110معامةل يف عام 

تسميات املنشأأ يف السجل ادلويل  وتدوين؛ هاوحفص  اس تالم الطلبات ادلولية :ما ييلعامالت وتشمل معاجلة امل .1
خطار و يف الطلب ادلويل(؛ موجودة بدل املنشأأ بشأأن أأي خمالفات  )مبارشة بعد الفحص أأو بعد مراسةل مجيع الأطراف اإ

 خطار بدل املنشأأ اإ يع الأطراف املتعاقدة و جل  الإخطارات تكلاس تالم  توارخيتأأكيد و ديدة؛ اجلولية ادللسسييالت اباملتعاقدة 
عالانت اس تالم و ؛ التوارخيبتكل  عالانت؛ هاوحفص  ومنح امحلايةالرفض اإ الرفض ومنح امحلاية يف السجل ادلويل؛  وتدوين اإ

خطار و  عالانت بدل املنشأأ اإ  والإخطار دويهناتو  هاوحفص التعديالت عىل السسييالت ادلولية اس تالم و الرفض ومنح امحلاية؛ ابإ
كسربس حتديثو ؛ هبا عداد و ؛ عىل موقع الويبو الإلكوروين (Lisbon Express) قاعدة بياانت لش بونة اإ ورية ادلنرشة ال اإ
 .هاونرش  نظام لش بونةل رمسية لا

مساعد قانوين  ومسؤول(، P4)رئييس قانوين  ومسؤول(، P5: رئيس )موظفونحاليا أأربعة  سجل لش بونةيش تغل ب  .4
(P2 ،) و( اكتبG5.)  ىل  مهنا تقريبا متعلقيف املائة  11 -معامةل 21، أأي 2100العدد الفعيل للمعامالت يف عام واسسنادا اإ
يف املائة من جحم  01املعامالت حوايل ومتثل معاجلة  -عامالت أأخرى متعلق مبيف املائة  11لسسييالت ادلولية اجلديدة واب

جراءات السسييل والإخطار و لش بونة.  سجلالعمل اللكي ل  لكورونية أأدوات ابس تخدام رمغ أأنه من املتوقع زايدة صقل اإ يف اإ
، هذا ل يعين ابلرضورة أأن وقت املعاجلة بشلك كبري لك معامةل عاجلةالالزم ملوقت املس تقبل القريب متكّن من تقليص ال

أأطراف متعاقدة ما تنضم عد مراجعة اتفاق لش بونة، عندابلتأأكيد ب، ميكن أأن يزداد عامالتعدد امللأن ، يتقلصس  اكمةلال
 نظام لش بونة. اإىل جديدة 

 من اتفاق لش بونة  الوجهيةالأحاكم 

رسوم السسييل  "0" من املصادر التالية:نظام لش بونة مبدئيا ل موّ ي   من اتفاق لش بونة، (0)00ووفقا للامدة  .0
الهبات  "0" املنشورات؛ تكلواحلقوق املرتبطة ب نظام لش بونة حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ب  "2" ادلويل؛

ذا . ولكن املادة تنص أأيضا عىل أأنه الأخرى وائد والإيرادات املتنوعةرسوم الإيار والف "2" والوصااي والإعاانت؛ مل تكف اإ
 الأطراف املتعاقدةساهامت نظام لش بونة، ينبغي تغطية ذكل العيز مب تغطية مرصوفات ل املصادر تكل من  املتأأتيةالإيرادات 

لهيا ادلمتي ن ت الفئة اليت  مراعاةاملساهامت مع  تكلد يدعىل حت( 1)00اإىل ذكل، تنص املادة  نظام لش بونة. وعالوة يف وةل اإ
 ابريس محلاية امللكية الصناعية. ( من اتفاقية2)04عضو وفقا للامدة ال

تفاق بناء لمبلغ رسوم السسييل ادلويل مبوجب امجعية احتاد لش بونة دد حت( من اتفاق لش بونة، 2)00مبوجب املادة و  .2
يرادات  ذكلحيدد مقدار و عىل اقوراح املدير العام.  اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية  م لش بونةنظاالرمس حبيث تكون اإ

ىل تسديد املساهامت  املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة السسييل ادلويل دون احلاجة اإ
لهيا يف الفقرة  .السابقة املشار اإ
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" ول يدد ذكل منشأأ يسدد رمس واحد فقط مقابل تسييل لك تسمية ، "من اتفاق لش بونة 0لامدة ل ووفقا .9
 .السسييل

 اجلوانب العملية 

يرادات أأن  2102/01وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية من املرفق الثالث ل 02اجلدول جاء يف  .01 حىت ل تكفي الرسوم  اإ
 92ويتأأىت  :لنظام لش بونة املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة السسييل ادلويلالآن لتغطية 
يراداتيف املائة من  الإيرادات املتنوعة من  ة النظامحصومهنا رسوم، الأأعاله من مصادر أأخرى غري  ةاملذكوراحتاد لش بونة  اإ

 . 1للويبو

ىل اجلغرافية الأخرى  البياانتتسميات املنشأأ و  ومبا أأن، وابلإضافة اإىل ذكل .00 أأسامء جغرافية، سواء بشلك تسسند اإ
أأنظمة السسييل الأخرى فامي يتعلق الوضع يف الف وعىل أأي حال، وخب حمدود. الإجاميلفعددها ، مبارش أأو غري مبارش

 .اجلغرافية وتسميات املنشأأ  لبياانتاملتعلقة اباجلديدة للطلبات  حبقوق امللكية الفكرية، لن يكون هناك تدفق مس متر وكبري

 ر مبالغ رسوم نظام لش بونةتطو 

دد ، 0912برم اتفاق لش بونة يف حيامن أأ  .02  للسسييل ادلويل لسسميات املنشأأ.  سويرساي فرناك 11 قدرهرمس واحد ح 

فرنك  211لتصل اإىل رسوم السسييل ادلويل  ارتفعت، 0944يف سبمترب  حزي النفاذ اتفاق لش بونة دخولعقب و  .00
 0اعتبارا من  مع بدء النفاذ، 0940مرب يف ديس املنعقدة يف دورته الثانية بقرار من جملس احتاد لش بونة ،سويرسي

 . 0942 يناير

جديدة يف  امجعية احتاد لش بونة رسوم حددت، 0900يف  حزي النفاذ اس تكهومل لتفاق لش بونة وثيقةدخول وبعد  .02
" 2"السسييل ادلويل؛ عن فرنك سويرسي  011رمس " 0": 0900يناير  0اعتبارا من مع بدء النفاذ ، 0904 اكتوبر

صدار مس تخرج  سويرساي فرناك 41رمس " و 0"؛ ادلويل لسسييلل عن أأي تعديل فرنك سويرسي  011 رمسو   منعن اإ
قرار أأو تقدمي أأية معلومات سويرساي فرناك 11رمس " و 2"؛ السجل ادلويل صدار اإ أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت  عن اإ
" 4"السجل ادلويل؛  ايتحمتوبشأأن  ملعلومات املقدمة شفوايعن ا ةسويرسي تفرناك 01رمس " و 1"؛ السجل ادلويل

ضافية. عن أأي  نيسويرسي نيرنكفو عىل الأكرث  س صفتاتمخلنسخ عن  ةسويرسي تفرناك 01 رمسو   صفتة اإ

الالحئة لش بونة )" تفاقامن الالحئة التنفيذية  20حاليا مبوجب اتفاق لش بونة يف املادة  املطبقويرد جدول الرسوم  .01
 111رمس " 0": 0992يناير  0اعتبارا من مع بدء النفاذ ، 0990احتاد لش بونة يف سبمترب  مجعيةوضعته ، وقد "(التنفيذية

 91رمس " و 0"؛ ادلويل لسسييلل عن أأي تعديل فرنك سويرسي  211 رمس" و 2"السسييل ادلويل؛ عن فرنك سويرسي 
صدار مس تخرج  سويرساي فرناك قرار أأو تقدمي أأية  سويرساي فرناك 21رمس " و 2"؛ السجل ادلويل منعن اإ صدار اإ عن اإ

 .أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل معلومات

                                                
1
املدفوعات اليت يؤدهيا الاحتاد ادلويل تشمل "الإيرادات املتنوعة أأن تكل  2102/01وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية من اجلزء الثاين من  24ورد يف الفقرة  

يراد الإيار؛ ورسوم ادلمع فامي يتعل UPOVمحلاية الأصناف النباتية اجلديدة  ق ابلأنشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها للويبو مقابل خدمات ادلمع الإداري؛ واإ
من املرفق الثالث للربانمج واملزيانية، فاإن تكل  02". وكام هو مبني يف اجلدول الويبو ومتولها صناديق الئامتن؛ ورسوم السسييل للمؤمترات وبرامج التدريب

مليون فرنك سويرسي وتتلق  الاحتادات املموةل  00121لفة. وبذكل يتلق  احتاد مدريد تقسم عىل الاحتادات اخملت -اليت ل ميكن ربطها بأأي احتاد  -الإيرادات 
 فرنك سويرسي للك واحد مهنا.  421 111من الاشورااكت، واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واحتاد لهاي، واحتاد لش بونة مبلغ 
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لهيحل  معايري   التنفيذية من الالحئة 20يف املادة  اساب مقدار الرسوم املشار اإ

 لش بونة املعين بنظام  رسوم يف الفريق العامللل املقورحة زايدةالمناقشة 

ىل الفريق العاملLI/WG/DEV/9/6 ارد يف الوثيقةعىل النحو الو ق دم مرشوع هذه الوثيقة،  .04 بنظام  املعين ، اإ
 20يف الفورة من  تقدانع يتعقب مناقشات حول تكل الوثيقة يف ادلورة التاسعة للفريق العامل الو ش بونة للتعليق عليه. ل 

)انظر  أأكرث العامل ملعلوماتطلب الفريق عىل  رداوارد يف هذه الوثيقة، كام هو نص معدل، ُأعّد ، 2102يونيو  20 اإىل
 (. LI/WG/DEV/9/7 وارد يف الوثيقةكام هو ملخص الرئيس 

من العنارص اليت ينبغي أأن  اددع، أأبرز رئيس الفريق العامل LI/WG/DEV/9/6 مناقشة الوثيقةالانهتاء من  عندو  .00
ىل أأن وثيقة الربانمج واملزيانية وثيقة لتقدميها اإىل مجعية احتاد لش بونة. أأول، اس تكامل التؤخذ يف الاعتبار قبل  أأشار اإ

رسوم يف س ياق الربانمج واملزيانية للاملقورحة زايدة ال. وابلتايل، ينبغي النظر يف يه كام تقد اعمتد 2102/01 لثنائيةل 
 0الرسوم اعتبارا من يف زايدة تكل الوما بعدها، رمغ أأن مجعية احتاد لش بونة قد تقرر أأن تطبق  2104/00 لثنائيةل 
ذا اكنت حقيقة أأنه، عىل اثنيا، أأكد و. 2101 نايري  طار أأنشطة الويبو اإ ابس تعراض نظام لش بونة  تتعلقاحتاد لش بونة يف اإ
جراؤه راجعةاملو  قط أأعضاء احتاد لش بونة، ولكن أأيضا أأعضاء ل هتم فالأنشطة تكل  فاإن مرصوفاتتفاق لش بونة، ل ااملزمع اإ

بناء اتفاق لش بونة، ميكن توقع زايدة كبرية يف أأنشطة السسييل  مراجعةاملصلتة العامة للويبو. واثلثا، بعد و الويبو الأخرى، 
ذا اكن أأنه يف هذا الصدد، أأضاف الرئيسونظام لش بونة. عىل  اجلغرافية وتسميات  لبياانتل  الإجاميل ددلعا أأنالصحيح من  اإ
يسجل  مل امهن واء بشلك مبارش أأو غري مبارش، مفن الصحيح أأيضا أأن الكثريسامء جغرافية، سأأ هنا تسسند اإىل حمدود لأ  املنشأأ 

 نظام لش بونة. بناء عىل ( بعد  )

 نظام لش بونة بناء عىل املس تقبليةالعوامل املتغرية لتقدير أأنشطة السسييل 

ميكن  املس تقبلية اليتالسسييالت  عدد معرفةمن اجلدير رئيس الفريق العامل،  أأبرزه يلعنرص الثالث اذلابفامي يتعلق  .02
. مضنه السسييالتتكل توقع اذلي ميكن الإطار الزمين تفاق لش بونة و املراجعة املعزتمة لنظام لش بونة بعد  بناء عىل اتوقعه
معدل تقديرات يف هذا الصدد لعدد من العوامل املتغرية للغاية وتعمتد اإىل حد كبري عىل ختضع ال أأعاله،  00يف ضوء الفقرة و

 .املراجعاق لش بونة جناح اتف

 عىل نظام السارية بناء ادلولية سسييالتال  عددمتوسط يف هذا املضامر نطالق الانقطة  تكونأأن  من املقورحو  .09
ذابونة، لش   نظامبناء عىل  تسييال دوليا ساراي 221 حنو حاليا هناك أأن ومبا. لش بونة للك طرف متعاقد العدد ذكل  قسمنا فاإ

ذا . 01 السسييالت للك طرف متعاقد عددمتوسط متعاقدا س يكون  طرفا 22 عىل اليت عدد ادلول يف الاعتبار  أأخذانواإ
 وحدة من البياانت 01 فاإن متوسط عدد السسييالت البالغ ،اعضو دوةل  020أأعضاء يف الويبو حاليا والبالغ عددها يه 

ىل املسجةلاملنشأأ  وتسميات اجلغرافية  البياانت والسسميات ذكل العدد عىل. ونظرا لش امتل 10401 مجموعهما  س يؤدي اإ
ىل يس  سسميات املسجةل حديثا ال و البياانت  عددمتوسط  حاليا، فاإن املسجةل ادلول من  019من ويه صادرة  20001صل اإ
 .انضمت حديثااليت  يف الويبو الأعضاء

ذا ف، املراجعمكن بعد اعامتد اتفاق لش بونة املنضامم عدل الاوفامي يتعلق مب .21 يف عضوية امل سجةل لزايدة اب مت الاسورشاداإ
أأن غري  .املراجعلش بونة اتفاق عامتد ل التاليةيف الس نوات العرشين  حاةل انضامم جديدة 11 مدريد ولهاي، ميكن توقع نظايم

م املراجعاتفاق لش بونة  لأن حتدث يف فورة أأقرص بكثريحالت انضامم جديدة قد  ّ  د مزتايد من البدلان اليت تسع ل لعدكت ُص 
ىل توفري حامية يف اخلارج ملا متلكه من بياانت  .منشأأ لل جغرافية وتسميات  اإ



LI/A/31/2 
5 
 

 النفقات املقدرة

 تسييل دويل 0 111 حنو عنجديدة انضامم حاةل  11سسسفر أأعاله،  09 التقديرات الواردة يف الفقرة اسسنادا اإىل .20
ن  أأعاله، 4 الفقرة يفاملبنّي  لش بونة جسل معل جحم وابلنظر اإىليف املتوسط. تسييال س نواي  01ما يقارب ، أأي جديد فاإ
 اإىل حنو املراجعلش بونة  اتفاقاعامتد  الس نوات العرشين اليت س تعقبيف  س يصلسجل ذكل ال معل  جحم أأن يعين ذكل
لهيا يف 2100يف عام جحم العمل امل سّجل  معامةل س نواي، أأي س تة أأضعاف 011 ، ولكن نسيجة لعملية الأمتتة املشار اإ
ن نفقات املكتب ادلويل للحفاظ بنس بة  اخنفاضااملعامالت بتكل  اخلاصةاملعاجلة  سسشهد فورة، 4 الفقرة الثلث. وابلتايل، فاإ

ليه يف املادة  عىل خدمة السسييل ادلويل، عىل ضاعف، ستأأعاله(، س  2لش بونة )انظر الفقرة ( من اتفاق 2)00النحو املشار اإ
مجموع النفقات املتوقعة لحتاد لش بونة أأن  ي الحظ هنا  -سويرسي ون فرنك ملي 00024يف املائة من  41وتصل اإىل حنو 

دورات الفريق بتضاءلت مع التاكليف ذات الصةل  أأعاله، 0، كام ذكر يف الفقرة مليون فرنك سويرسي 00414والبالغة 
فرنك  211 111يقارب ما أأي  -اتفاق لش بونة  راجعةاخلاص مبنهتىي من معهل ي س   يش بونة، اذلاملعين بنظام ل  العامل

 الحتاد.لالإدارية املبارشة  رصوفاتواملددة الاحتاد احملفامي يتعلق بأأنشطة  املبارشة لالحتاد املرصوفاتسويرسي، مبا يف ذكل 

 الإيرادات املقدرة

ىل  2102/01الثنائية الإيرادات املتوقعة لالحتاد لش بونة يف  س تصل، أأعاله، 01و  0كام ذكر يف الفقرتني  .22  يقاربما اإ
ىل  واسسنادافرنك سويرسي.  011 111 ، أأن يضاف 2104/00الثنائية ، اعتبارا من ينبغي الافوراضات يف الفقرات السابقةاإ
ىليعين،  وذكل. يف الس نة اجديد ادولي تسييال 01 املفروضة عىلمن الرسوم املتأأتية  يراداتلالإ مبلغ  الرسوم  ابلنظر اإ

فرنك  01 111فرنك سويرسي =  111×  011ما يعادل سويرسي س نواي، أأي فرنك  111×  01 يساوي احلالية، مبلغ
ىل لالثنائية مجموع الإيرادات املتوقعة يف  وابلتايل س يصل. يف الثنائية سويرسي فرنك سويرسي.  001 111حتاد لش بونة اإ

نظام لش بونة، السسييل ادلويل ل  فاظ عىل خدمةمبا يضمن احل فيا لتغطية نفقات املكتب ادلويلأأن هذا املبلغ لن يكون اك ومبا
ليه يف املادة  ل زايدة رسوم السسييأأعاله(، س يكون من املعقول  2قرة ( من اتفاق لش بونة )انظر الف2)00عىل النحو املشار اإ

نشاءعىل ، خاصوجه ب، احلرصادلويل و  فرنك سويرسي. وابلتايل، 0 111 قدرهاجلديدة  يةادلول  تسسيياللل رمس  اإ
 فرنك سويرسي. 211 111الثنائية اإجاميل الإيرادات املتوقعة يف  س يصبح

ضافية  تدابري اإ

أأنشطة السسييل فاإن نظام لش بونة،  بناء عىل 2اجلغرافية وتسميات املنشأأ املوجودة البياانتمجيع  يف حال مت تسييل .20
ىل أأدىن حد ممكن سسنخفضنظام ال  بناء عىل ذكل قدمي لتوظفني مب الاحتفاظىل اإ املكتب ادلويل حاجة دون أأن يزيل ذكل  اإ

ىل املادة  ، ي رىج الانسباهيف هذا الصددونظام لش بونة. ب  اخلاصةاخلدمات  ، املراجع )ب( من مرشوع اتفاق لش بونة(2)0اإ
ماكنية جلعية احتاد لش بونة اذلي س يسيح، و LI/WG/DEV/9/2 عىل النحو الوارد يف الوثيقة نشاء، يف حال اعامتده، اإ  اإ

ذا صيانة رمس يتعني دفعه ل  عالوة عىل ذكل، و احتاد لش بونة.  نفقاتلتغطية  غري اكفية اكنت الإيراداتلك تسييل دويل، اإ
ش بونة يف دورته التاسعة املعين بنظام ل رئيس اذلي اعمتده الفريق العامل  يف ملخص الكام هو مبنّي و 

ح يف البند(، LI/WG/DEV/9/7 )الوثيقة نه اقور  أأحاكم أأن تكون من ذكل امللخص  00 لفقرة" من ا4" فاإ
اتفاق  مبوجب قابةل للتطبيق أأيضا ،ساهامت أأعضاء احتاد لش بونةاملتعلقة مب من اتفاق لش بونة احلايل، " 1" (0)00 املادة

 .املراجعلش بونة 

                                                
2
، اذلي أأعده دانييل جيوفانوتيش وزماله ونرشه مركز التجارة ادلولية يف بني املنتجات ومنش هئا الربط –دليل اإىل البياانت اجلغرافية حسب املنشور املعنون  

أأن ذكل الرمق يكون قد شهد زايدة منذ مبا يشمل تسميات املنشأأ. ومع  –من البياانت اجلغرافية احملمية  011 111، اكن هناك يف ذكل العام حنو 2119عام 
نه ل توجد أأية   أأرقام خبصوص عدد البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ اليت قد تس تفيد من حامية يف املس تقبل.ذكل الوقت، فاإ
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 اقوراح

 :ما ييل قورحعتبارات السابقة، ي  ابلنظر اإىل الا .22

ليهحتديث  )أأ( سسييل لل رمس  "0"عكس املبالغ التالية: يأأعاله، حبيث  01 يف الفقرة جدول الرسوم املشار اإ
رمس و  "0"دويل؛ فرنك سويرسي لتعديل تسييل  111 قدره رمسو  "2"فرنك سويرسي؛  0 111 قدره ادلويل
فرنك سويرسي لتوفري شهادة  011رمس قدره و  "2"لتقدمي مس تخرج من السجل ادلويل؛  سويرساي فرناك 011قدره 
 حمتوايت السجل ادلويل؛خبصوص  ت قدم كتابيامعلومات  ةأأو أأي

ماكنية والنظر )ب(  اتفاق لش بونة. مراجعةصيانة يف س ياق لل اس تتداث رمس  يف اإ

ىل م .21 ن اجلعية مدعوة اإ  ا ييل:اإ

 قة؛هبذه الوثيالإحاطة علام  0"

الرسوم  مبالغتعديل يف  البّت  2"
لهيا يف  الالحئة من  20 القاعدةاملشار اإ

 يف لش بونة، كام هو مبنّي لتفاق  يذيةالتنف 
 ذكلعىل أأن يدخل أأعاله،  22الفقرة 

 .2101 يناير 0اعتبارا من  حزّي النفاذ

 ]هناية الوثيقة[


