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 2102 يوليو 22التارخي: 

 
 

 
 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 
 اجلمعية

 
 (السابعة والعشرون االستثنائية)الدورة  واألربعون السادسة الدورة

ىل  22جنيف، من   2102 سبمترب 01اإ
 
 

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية

عدادمن يقة وث   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

، 1)معاهدة الرباءات( حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاحات لتعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .0
، ابلصيغة اليت وافق لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري ختفيض بعض من رسوم معاهدة الرباءاتوتوجهيات مقرتحة 

ىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا احلالية. وتتعلق ق العامل ملعاهدة ريعلهيا الف الرباءات )"الفريق العامل"( بغرض تقدميها اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية، واملبيّنة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة، ابملسائل التالية:  التعديالت املقرتح اإ

من بعض البدلان، ل س امي البدلان النامية والبدلان  ض مودعي الطلباتجعة معايري الأهلية لس تفادة بعمرا )أأ(
دخاهل عىل البند ، من ختفيضات يف الرسومقل منواالأ  من جدول الرسوم(؛ وترد يف املرفق الثاين  5 )التعديل املقرتح اإ

فيض بعض من رسوم من هذه الوثيقة التوجهيات املقرتحة ذات الصةل لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري خت 
 معاهدة الرباءات؛

                                                
1

ىل "املواد"  ىل تكل الواردة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدة )"الالحئة الإشارة اإ شارة اإ  و"القواعد" يف هذه الوثيقة يه اإ
ضافهتا، حسب احلال.  التنفيذية"(، أأو الأحاكم املقرتح تعديلها أأو اإ

الوطنية" وغريها فتشمل الإشارة اإىل القوانني الإقلميية والتطبيقات الإقلميية واملرحةل الإقلميية أأما الإشارة اإىل "القوانني الوطنية" و"التطبيقات الوطنية" و"املرحةل 
 وغري ذكل.
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يداعات اليت تمت عرب خدمة  وحذف )ب( يداع )اإ  PCT-EASYمن جدول الرسوم ختفيض الرسوم املتاح لالإ
لكرتوينالطلب ادلويل  )أأ( من جدول 2 ( )اقرتاح حذف البندعىل الورق مع نسخة عن العريضة وامللخص يف شلك اإ

 الرسوم(؛

دراج رشط يقتيض )ج( يداع من مود واإ عي الطلبات اذلين يلمتسون رصاحة دخول املرحةل الوطنية بصورة مبكّرة اإ
أأي الامتس لرد حق الأولوية دلى املكتب املعنّي أأو اخملتار يف غضون شهر واحد من اترخي تسمل الالامتس الرصحي 

 .(67و 2)اثلثا(24 القاعدتني اقرتاح تعديل) ول املرحةل الوطنية بصورة مبكّرةدلخ

ىل الفقرةحو  )د(  5)اثنيا(41 ، نتيجة للتعديل اذلي أأدخل عىل القاعدة5)اثنيا(41 )أأ( من القاعدة ذف الإشارة اإ
 (؛0.41 تعديل القاعدة)اقرتاح  2102يف أأكتوبر عية امجل واعمتدته 

ىل جانب صورة من التوكيل العام، من معاجلة  )ه( شعارا ابلسحب اإ ومتكني املكتب ادلويل، يف حال اس تمل اإ
 (.5.41 تعديل القاعدةعار ابلسحب دون أأن يشرتط من الوكيل تقدمي توكيل عام منفصل )اقرتاح الإش

 التعديالت املقرتحة؛ والتوجهيات املقرتحة )البدلان الأقل منوا(

 منوا   الأقل البدلانان، ل س امي البدان النامية و عي الطلبات من بعض البدلختفيضات الرسوم لبعض مود

ىل 01 مل، يف دورته السابعة املعقودة يف الفرتة منالفريق العاوافق  .2 املقرتح  التعديالت، عىل 2102 يونيو 00 اإ
دخالها عىل جدول الرسوم الوارد يف املرفق الأول من هذه الوثيقة من أأجل مراجعة معايري الأهلية لتخفيضات الرسوم،  اإ

ت والواردة فيض بعض من رسوم معاهدة الرباءاعايري خت لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف مووافق عىل التوجهيات املقرتحة 
ىل امجلعية يك تنظر فهيا خالل دورهتا احلالية، مع احامتل أأن تدخل الأمانة  يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة، بغرض تقدميها اإ

والوارد أأيضا يف  PCT/WG/7/29 يف الوثيقة الواردمن ملخص الرئيس  24 مزيدا من التغيريات يف الصياغة )انظر الفقرة
 (.PCT/A/46/1 مرفق الوثيقة

من جدول الرسوم املعيار القامئ عىل ادلخل وتُدرج معيارا يقوم عىل الابتاكر  5 وحتّدث التعديالت املُدخةل عىل البند .0
رجة يف بغرض حتديد ادلول اليت يس تويف مواطنوها واملقميون فهيا رشوط الأهلية لالس تفادة من ختفيضات يف الرسوم املُد

جدول الرسوم فامي خيص الطلبات ادلولية اليت أأودعها أأشخاص طبيعيون. وس يواصل لك مودعي الطلبات، سواء أأاكنوا 
ىل د منوا، الاس تفادة من التخفيضات يف الرسوم كام هو  ول ُمصنّفة يف فئة البدلان الأقلأأشخاصا طبيعيني أأم ل واملنمتني اإ

 احلال الآن.

أأقىص لنصيب  مس توى، بصيغته املعّدةل املقرتحة، من جدول الرسوم)أأ( 5 عىل ادلخل يف البند وحيّدد املعيار القامئ .2
وفقا  لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف دولر أأمرييك،  25 111الفرد من الناجت احمليل الإجاميل وهو 

، وذكل ابلنس بة لأية دوةل اليت نرشهتا الأمم املتحدة  2115 عام الس نوات العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف
والغرض من اقرتاح اس تخدام متوسط عرش س نوات من نصيب الفرد من الناجت تريد الاس تفادة من ختفيضات الرسوم. 

اشة من ادلول املامثةل لها احمليل الإجاميل هو مراعاة ادلول اليت قد تشهد منوا اقتصاداي قواي واليت قد تكون اقتصاداهتا أأكرث هش
من حيث نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل. واقرتاح اس تخدام قمي اثبتة لدلولر الأمرييك يزيل تأأثري التضّخم أأو 

 الانكامش، مّما يوفر قياسا حقيقيا دلخل الفرد الواحد.

ىل استيفاء  .5 هو لزوم و وةل أأيضا معيارا يقوم عىل الابتاكر، املعيار القامئ عىل ادلخل، يُقرتح أأن تس تويف ادلوابلإضافة اإ
طلبات دولية يف الس نة )للك  01أأن يكون الأشخاص الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل واملقميني فهيا قد أأودعوا أأقّل من 

ىل 51( أأو أأقّل من نسمةمليون  يف  أأرقام متوسط الإيداع الس نوي طلبا دوليا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( استنادا اإ
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الآاثر املفرطة يف دول صغرية . والغرض من اس تخدام مؤرشين هو تاليف الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل
("؛ نسمةطلبات دولية يف الس نة )للك مليون  01للغاية حيث يكون عدد قليل من الطلبات اكفيا لتجاوز عتبة "أأقّل من 

 يس تويف املعيار القامئ عىل الابتاكر.فيكفي أأن يس تويف البدل أأحد املؤرشين ل 

الظروف الاقتصادية املتغرّية السائدة يف ادلول والتغيريات احملمتةل يف اس تخدام نظام معاهدة الرباءات، ولتجس يد  .7
خضاع قوامئ ادلول اليت تس تويف املعايري يف البندين )ب( من جدول الرسوم لتحديث من قبل املكتب 5)أأ( و5 يُقرتح اإ

مخس س نوات، طبقا للتوجهيات اليت قدمهتا امجلعية والواردة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة )ويه مماثةل ادلويل لك 
للتعديالت اليت قدمهتا امجلعية لتحديد مبالغ جديدة لبعض من رسوم معاهدة الرباءات اليت ُحّددت بعمالت غري الفرنك 

وستُتاح )د((. 0.07)د( و2.05العمالت املعنية )القاعداتن السويرسي يف حاةل حدوث تغيريات يف أأسعار الرصف بني 
القوامئ املراجعة لدلول وفق الأرقام ذات الصةل املنطبقة يوم افتتاح مجعية معاهدة الرباءات اليت تُعقد خالل "س نة املراجعة"، 

 ير من العام التايل.ينا 0وتدخل القوامئ اجلديدة، رهن تصحيح الأخطاء الواقعة فهيا، حزّي النفاذ اعتبارا من 

ذا مل تس توف دوةل الك 0 وتش متل التوجهيات املقرتحة الواردة يف املرفق الثاين، يف الفقرة .6 آلية مفادها أأنّه اإ ، عىل أ
أأرقاما جديدة خبصوص  ول تكون ابلتايل مؤّهةل لالس تفادة من ختفيضات الرسوم ولكنّ  املعيارين املقرتحني اجلديدين

ىل ادلول املعنية مؤرشات لك من املعيار ا لقامئ عىل ادلخل واملعيار القامئ عىل الابتاكر تُظهر أأّن مودعي الطلبات املنمتني اإ
دراهجا يف  جازالس تفادة من تكل التخفيضات، لأأصبحوا مؤّهلني  القامئة من أأجل متكني مودعي الطلبات لتكل ادلوةل طلب اإ

ىل طار التحديث املنتظم لك  املعنيني من الاس تفادة من التخفيضات دون الاضطرار اإ انتظار وضع قوامئ جديدة يف اإ
 س نوات. مخس

ىل أأّن تغيريات يف الصياغة قد أأدرجت يف الفقرتني .8 ىل  0" و0"0 ويُرىج الالتفات اإ ضافة اإ من مرشوع التوجهيات، اإ
الفريق العامل سوى  ا وافق علهيابلصيغة اليت" 0"0 بسبب سهو، مل يرش نص الفقرةف اذلي وافق عليه الفريق العامل.  النص

ىل املؤرش اخلاص متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش أأرقام )"ابملعيار القامئ عىل ادلخل  اإ
ىل املؤرش اخلاص ابملعيار القامئ عىل الابتاكر )"الأمم املتحدة اليت نرشهتا الأخرية أأرقام متوسط الإيداع "( دون الإشارة اإ

" من مرشوع 0"0 ح زايدة تعديل الفقرةرت "(. وابلتايل يُقلس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويلالس نوي يف ا
ضافة عبارة "ووفق أأرقام متوسط الإيداع الس نوي بناء عىل معاهدة الرباءات يف الس نوات امخلس الأخرية اليت  التوجهيات ابإ

 نرشها املكتب ادلويل، عىل التوايل".

ىل .4 ىل "أأرقام  0 ذكل وبسب سهو أأيضا، مل ترش الفقرة وابلإضافة اإ ابلصيغة اليت وافق علهيا الفريق العامل سوى اإ
منوا"  ادلول الأقلمضن  لأمم املتحدةول اليت صنفهتا اابدل مراجعةجديدة لنصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل" و"قامئة 

يداعات معاهدة الرباءات من ا 0 املبيّنة يف الفقرةابعتبارهام "حمّراك" الآلية  ىل "أأرقام جديدة ختص اإ لتوجهيات، دون الإشارة اإ
من  0 من قبل أأشخاص طبيعيني من تكل ادلوةل" ابعتبار ذكل حمّراك ممكنا لتكل الآلية. وابلتايل يُقرتح زايدة تعديل الفقرة

يداعات أأعاله أأيضا يف حال  6مرشوع التوجهيات لضامن انطباق الآلية املرشوحة يف الفقرة  مت نرش أأرقام جديدة خبصوص اإ
ىل تكل ادلوةل  ظهار تكل الأرقام أأّن مودعي الطلبات املنمتني اإ معاهدة الرباءات من قبل أأشخاص طبيعيني من دوةل معّينة واإ

ىل ادلورة "العادية"  أأصبحوا مؤّهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم. وعالوة عىل ذكل، يُقرتح حذف الإشارة اخلاطئة اإ
جراؤها لك مخس س نوات، جتري امجلعية مراجعات يف دوراهتا العادية جمعية )لل  طار املراجعة ادلورية املقرتح اإ يف اإ

ىل "الأرقام  لنصيب الفرد من ادلخل القويم" ابلإشارة  املراجعةوالاس تثنائية عىل حد سواء( واستبدال الإشارة اخلاطئة اإ
ىل "الأرقام   ن الناجت احمليل الإجاميل".لنصيب الفرد م املراجعةالصحيحة اإ

يداعات معاهدة يف حال ووبناء عليه،  .01 نرُشت أأرقام جديدة خبصوص نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل أأو اإ
وأأظهرت أأّن منوا،  مم املتحدة يف فئة البدلان الأقلالرباءات من قبل أأشخاص طبيعيني، أأو قامئة مراجعة ابدلول اليت صنفهتا الأ 
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دراهجا مودعي الطلبا ىل ادلوةل املعنية أأصبحوا مؤّهلني لالس تفادة من تكل التخفيضات، جاز لتكل ادلوةل طلب اإ ت املنمتني اإ
ىل انتظار وضع قوامئ  يف القامئة من أأجل متكني مودعي الطلبات املعنيني من الاس تفادة من التخفيضات دون الاضطرار اإ

طار التحديث املنتظم لك مخس ىل زوال أأهلية تكل س نوات. غري  جديدة يف اإ أأنّه يف حال تغرّي وضع دوةل ما مبا يؤدي اإ
ادلوةل لالس تفادة من ختفيض يف الرسوم، سواء بسبب ارتفاع يف نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل و/أأو ارتفاع يف عدد 

يداعات معاهدة الرباءات من قبل أأشخاص طبيعيني، أأو نظرا  حسب تصنيف الأمم  وامن البدلان الأقلفئة خلروهجا من اإ
طار  ىل تكل ادلوةل الاس تفادة من ختفيضات الرسوم حىت حُتّدث القوامئ يف اإ املتحدة، يواصل مودعو الطلبات املنمتون اإ

 املراجعة ادلورية املنتظمة اليت تمت لك مخس س نوات.

وات، مبراجعة املعايري من جدول الرسوم، ابلصيغة املعدةل املقرتحة، تقوم امجلعية، لك مخس س ن 5 ومبوجب البند .00
ىل5 اخلاصة بتخفيضات الرسوم واملبيّنة يف البندين  ذكل، أأو ى الفريق العامل )أأ( و)ب( من جدول الرسوم. وابلإضافة اإ

دخالها عىل البندابإ  من جدول  5 عداد تقرير مرحيل عن تنفيذ املعايري اجلديدة بعد س نتني من تنفيذ التعديالت املقرتح اإ
والوارد أأيضا يف مرفق  PCT/WG/7/29 من ملخص الرئيس الوارد يف الوثيقة 00 قرةالرسوم )انظر الف

 (.PCT/A/46/1 الوثيقة

وفامي خيص بدء نفاذ التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم واملبيّنة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة، اتفق الفريق  .02
، وأأن تكون خاضعة للأحاكم املعتادة 2105يوليو  0نفاذ يف العامل عىل توصية امجلعية بأأن تدخل تكل التعديالت حزّي ال 

املس تحق هو املبلغ املُطبق  املقداربشأأن رمس الإيداع ادلويل:  0.05املتعلقة ابملبلغ املس تحق عند تغرّي مبلغ رمس ما )القاعدة 
مس املعاجلة للبحث الإضايف: )ج( بشأأن ر2)اثنيا(25بات؛ والقاعدة يف اترخي تسمل الطلب ادلويل من قبل مكتب تسمل الطل 

)د( بشأأن رمس املعاجلة يف 0.56املقدار املس تحق هو املبلغ املطبق يف اترخي تسديد رمس املعاجلة للبحث الإضايف؛ والقاعدة 
طار الفصل الثاين: املقدار املس تحق هو املبلغ املطبق يف اترخي تسديد رمس املعاجلة( )انظر الفقرة من ملخص الرئيس  01 اإ

 (.PCT/A/46/1 والوارد أأيضا يف مرفق الوثيقة PCT/WG/7/29 ارد يف الوثيقةالو 

س تصبح مؤّهةل لالس تفادة من ختفيضات قامئة مقرتحة أأوىل ابدلول اليت وترد يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة  .00
دخالها عىل اترخي  اعتبارا منالرسوم مبوجب املعايري اجلديدة  جدول الرسوم بدء نفاذ التعديالت املقرتح اإ

ىل البياانت املتاحة حىت عام 2105 يوليو 0 وهو والشامةل ذلكل العام. وجتدر الإشارة، يف هذا الس ياق،  2102، استنادا اإ
ّل عىل حتديث قوامئ ادلول وليس عىل وضع القامئة  ىل أأّن التوجهيات الواردة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة ل تنطبق اإ اإ

لهيا مؤّهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب املعايري اجلديدة. الأوىل لدلول اليت  س يصبح مودعو الطلبات املنمتون اإ
ابس تثناء لزوم توجهيات وأأن توضع ابلتايل عىل النحو ذاته، لل للمبادئ الرئيس ية غري أأنّه يُقرتح أأن ختضع تكل القامئة الأوىل 

ىل املعلومات الواردة يف املر استنادها  الأساس لتوصية ، اليت شلّكت PCT/WG/7/26فق الأول من الوثيقة أأساسا اإ
ىل ما ييل: ويُرىجالفريق العامل،   الالتفات بوجه خاص اإ

ّن بياانت الناجت احمليل الإجاميل املعروضة، كام اكن احلال يف الوثيقة )أأ( ، يه بياانت عام PCT/WG/7/26 اإ
 ؛2102من قبل الأمم املتحدة سوى يف عام  2100لعام . ولن تُنرش بياانت الناجت احمليل الإجاميل 2102

كام أأّن البياانت املعروضة بشأأن الطلبات ادلولية املودعة من قبل أأشخاص طبيعيني، كام اكن احلال يف  )ب(
يداع دويل يف عام  2102، يه بياانت عام PCT/WG/7/26 الوثيقة  (؛2102)طلبات دولية بتارخي اإ

دراج جنوب السودا )ج(  ن يف القامئة.ومت اإ

، مل تعد ساموا ُمصنّفة يف تكل الفئة؛ 2102منوا نرشهتا الأمم املتحدة يف عام  ووفقا لأحدث قامئة للبدلان الأقل )د(
ىل املعلومات الواردة يف املرفق الأول من يف أأساسا، ومع ذكل يُقرتح الاستناد  هذه القامئة الأوىل لدلول، اإ
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الأساس لتوصية الفريق العامل، وابلتايل متكني مواطين ساموا واملقميني  ، اليت شلّكتPCT/WG/7/26 الوثيقة
 منوا طيةل فرتة الس نوات امخلس الأوىل. رشوط املنطبقة عىل البدلان الأقلفهيا من مواصةل الاس تفادة من ال 

ىل أأّن قامئة ادلول الواردة يف املرفق الثالث .02 لهيا ل يُعد مودعو الطل  دول 01تشمل  وجتدر الإشارة اإ بات املنمتون اإ
مؤّهلني مبوجب املعايري السارية حاليا ولكن س يصبحون مؤّهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبقتىض املعايري اجلديدة. 

 سلوفينياو  اململكة العربية السعوديةو  والربتغالو ابلو انوروو مالطةو  اليواننو  قربصو  جزر الهباماوتكل ادلول يه: 
لهيام مؤّهلني لالس تفادة من  . ومن هجةسورينامو  أأخرى تش متل القامئة أأيضا عىل دولتني يُعد مودعو الطلبات املنمتون اإ

ختفيضات الرسوم مبوجب املعايري السارية حاليا، ولكن لن يصبحوا مؤّهلني لالس تفادة من تكل التخفيضات مبوجب املعايري 
 لعربية املتحدة.اجلديدة، وادلولتان املذكوراتن هام س نغافورة والإمارات ا

ىل التعليق امجلعية يف بصفة مراقب  تمتتعوتقيض املبادئ الرئيس ية للتوجهيات بأأّن ادلول املتعاقدة وادلول اليت  .05 مدعوة اإ
ن يضع املدير العام أأول ذكل أأ ك. ومن املقرتح 2102 عىل قامئة ادلول الواردة يف املرفق الثالث قبل هناية دورة امجلعية لعام

ول املؤّهةل لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب املعايري اجلديدة املقرتحة وذكل بعد فرتة قصرية من هناية دورة دلقامئة ل
، مع مراعاة أأية تعليقات ترد يف هذا الصدد، يك يبدأأ تطبيقها اعتبارا من اترخي بدء نفاذ جدول الرسوم 2102 امجلعية لعام

 املعّدل.

 PCT-EASY وقف تشغيل خدمة

ىل 01 مل، يف دورته السابعة املعقودة يف الفرتة منفق الفريق العاوا .07 ، عىل التعديالت املقرتح 2102 يونيو 00 اإ
لغاء ختفيض الرسوم اخلاص ابلإيداعات اليت تمت عن  دخالها عىل جدول الرسوم والواردة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة لإ اإ

ىل PCT-EASY طريق خدمة من ملخص  025 )انظر الفقرة احلاليةامجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا ، وذكل بغرض تقدميها اإ
 (.PCT/A/46/1 والوارد أأيضا يف مرفق الوثيقة PCT/WG/7/29 الرئيس الوارد يف الوثيقة

يداع الطلبات ادلولية ابس تعامل  .06 لغاء ختفيض الرسوم املتاح مقابل اإ وس يكون الأثر النامج عن تكل التعديالت اإ
. وبناء عليه يُقرتح أأن تدخل تكل التعديالت حزّي 2105 يوليو 0يف بعد وقف تشغيل تكل اخلدمة  PCT-EASY خدمة

 ، وأأن تُطبق عىل مجيع الطلبات ادلولية املودعة يف ذكل التارخي أأو بعده.2105 يوليو 0النفاذ يف 

 بصورة مبكّرةبعد دخول املرحةل الوطنية  /اخملتارةاملاكتب املعّينة دلىرد حق الأولوية الامتس 

ىل 01 وافق الفريق العامل كذكل، يف دورته السابعة املعقودة يف الفرتة من .08  التعديالتعىل ، 2102 يونيو 00 اإ
دخالها عىل  ىل امجلعية يك تنظر فهي 5.67 والقاعدة "0)ب("2)اثلثا(24 القاعدةاملقرتح اإ  احلالية يف دورهتا امبغرض تقدميها اإ

والوارد أأيضا يف مرفق  PCT/WG/7/29 رئيس الوارد يف الوثيقةمن ملخص ال 025 )انظر الفقرة
 (.PCT/A/46/1 الوثيقة

أأن يمت، يف حال تقدمي الامتس رصحي دلخول املرحةل الوطنية  اشرتاط التعديالت املذكورةوس يكون الأثر النامج عن  .04
يداع أأي الامتس لرد (2)21  املادةأأو دلى مكتب خمتار بناء عىل (2)20 بناء عىل املادة ة مبكّرة دلى مكتب معنّي بصور ، اإ

أأو املكتب اخملتار حق الأولوية يف غضون شهر واحد اعتبارا من اترخي تسمل الالامتس الرصحي من قبل املكتب املعنّي 
ذا رغبت يف ذكل(. عىل أأي الامتس  التعديالت تكلطبق تُ يُقرتح أأن و  )وحتتفظ املاكتب املعّينة حبرية منح فرتات أأطول اإ

 أأو بعد ذكل التارخي. 2105 يوليو 0( ويُس تمل يف 2)21 ( أأو املادة2)20 م رصاحة بناء عىل املادةيُقد
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دخاهل عىل القاعدة  نتيجة التعديالت الأخرى 0.41 التعديل الواجب اإ

ىل 01 وافق الفريق العامل كذكل، يف دورته السابعة املعقودة يف الفرتة من .21 ، عىل التعديالت 2102 يونيو 00 اإ
دخالها عىل القاعدةاملق ىل امجلعية يك تنظر فهيا يف دورهتا  0.41 رتح اإ من ملخص  025 )انظر الفقرة احلاليةبغرض تقدميها اإ

 (.PCT/A/46/1 والوارد أأيضا يف مرفق الوثيقة PCT/WG/7/29 الرئيس الوارد يف الوثيقة

ىل الفقرةوحتذف تكل التعديالت  .20  (5)اثنيا(41 القاعدةوقد ُحذف الرتقمي يف . (5)اثنيا(41 )أأ( من القاعدة الإشارة اإ
ىل  28والفقرات من  PCT/A/43/4 )انظر الوثيقة 2102 من قبل امجلعية يف دورهتا الثالثة والأربعني املعقودة يف أأكتوبر اإ

ىل غري أأنه مت(. PCT/A/43/7 من الوثيقة 00 غفال احلاجة اإ ىل الفقحبوفقا ذلكل  0.41  تعديل القاعدةاإ )أأ(  رةذف الإشارة اإ
 .2105 يوليو 0ويُقرتح أأن تدخل تكل التعديالت حزّي النفاذ يف  (.5)اثنيا(41 من القاعدة

 التوكيل العام

ىل 01 وافق الفريق العامل كذكل، يف دورته السابعة املعقودة يف الفرتة من .22 ، عىل التعديالت 2102 يونيو 00 اإ
دخالها عىل القاعدة ىل امجل  5.41 املقرتح اإ متّكن تكل التعديالت املكتب و . احلاليةعية يك تنظر فهيا يف دورهتا بغرض تقدميها اإ

ىل جانب صورة من التوكيل العام، أأن يعاجل الإشعار ابلسحب دون أأن يشرتط من ادلويل،  شعارا ابلسحب اإ يف حال اس تمل اإ
ا يفيد أأنّه )د( مب5.41 عديل القاعدةتيُقرتح امليض يف ل وبعد النظر بتعّمق يف هذه املسأأةل،  الوكيل تقدمي توكيل عام منفصل.

ىل  شعار صورة من التوكيل العام تقدمي ل حاجة اإ ذا اكن املكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل اذلي يس تمل اإ ابلسحب ميتكل  ااإ
آخر دورة للفريق العامل )انظر الفقرةأأصال صورة من التوكيل، عىل حنو ما اقرتحه أأحد ال س من ملخص الرئي 005 وفود يف أ

ىل PCT/A/46/1 والوارد أأيضا يف مرفق الوثيقة PCT/WG/7/29 الوارد يف الوثيقة (.فقد يؤدي تعديل من هذا القبيل اإ
حداث نوع من  ذا اكن املودع  اللبساإ شعار ابلسحب، خبصوص ما اإ مطالبا فعال بتقدمي صورة من التوكيل العام مع أأي اإ

 بسهوةلم فعال صورة من ذكل التوكيل ول تكون فهيا تكل الصورة متاحة س امي يف احلالت اليت يكون فهيا املودع قد قد ل
شعار السحب.  للمكتب أأو الإدارة أأو املكتب ادلويل حيث أأرسل اإ

شعارات  .20 دارة البحث ادلويل، لأّن تكل الإدارة ل تتسمل اإ ىل اإ وعالوة عىل ذكل، حتذف تكل التعديالت الإشارة اإ
 )اثنيا(.41دة السحب بناء عىل القاع

ليه يف 2105 يوليو 0ويُقرتح أأن تدخل تكل التعديالت حزّي النفاذ يف  .22 شعار ابلسحب مشار اإ ، وتُطبق عىل أأي اإ
ىل  0)اثنيا(41القواعد من   .ذكل التارخي أأو بعدهيُس تمل يف  2)اثنيا(41اإ

 للأحاكم املعّدةل املقرتحة الهنايئالنص 

 املقرتحة )دون خطوط حتهتا أأو شطهبا(. يع التعديالتمجل " هنايئهذه الوثيقة عىل نص "من  الرابعتوي املرفق حي  .25

 النفاذ والرتتيبات الانتقالية بدء

من املقرتح أأن تعمتد امجلعية القرارات التالية املتعلقة ببدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية فامي خيص التعديالت املقرتح  .27
دخالها عىل الالحئة التنفيذية والواردة يف املرفق الأول م  ن هذه الوثيقة:اإ

أأي الامتس يُقدم ، وتُطبق عىل 2105 يوليو 0 يف 67و 2)اثلثا(24 "يبدأأ نفاذ التعديالت املدخةل عىل القاعدتني
 أأو بعد ذكل التارخي. 2105 يوليو 0( ويُس تمل يف 2)21 ( أأو املادة2)20 رصاحة بناء عىل املادة

 ."2105 يوليو 0 يف 0.41 "يبدأأ نفاذ التعديالت املُدخةل عىل القاعدة
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ليه يف ، 2105 يوليو 0 يف 5.41 "يبدأأ نفاذ التعديالت املُدخةل عىل القاعدة شعار ابلسحب مشار اإ وتُطبق عىل أأي اإ
ىل 0)اثنيا(41 القواعد من  أأو بعد ذكل التارخي. 2105 يوليو 0يُس تمل يف  2)اثنيا(41 اإ

ويف حال ختفيضات رمس الإيداع ادلويل، . 2105 يوليو 0الرسوم يف  "يبدأأ نفاذ التعديالت املُدخةل عىل جدول
ىل  يردعىل أأي طلب دويل  2105 يوليو 0يُطبق جدول الرسوم بصيغته املعّدةل والسارية اعتبارا من  مكتب تسمل اإ

ىل أأي منطبقا ع 2105 يونيو 01أأو بعد ذكل التارخي. ويظّل جدول الرسوم الساري حىت  2105 يوليو 0الطلبات يف 
، أأاي اكن اترخي الإيداع ادلويل اذلي قد يُمنح لحقا ذلكل الطلب 2105 يوليو 0طلب دويل يُس تمل قبل 

املعاجلة للبحث الإضايف، يُطبق جدول الرسوم بصيغته (. ويف حال ختفيضات رمس املعاجلة ورمس 0.05 )القاعدة
أأو بعد ذكل التارخي،  2105 يوليو 0ُسّدد رمسه يف  طلب دويل عىل أأي 2105 يوليو 0املعّدةل والسارية اعتبارا من 

أأاي اكن اترخي تقدمي الامتس البحث الإضايف ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل، عىل التوايل، )القاعداتن 
 )د((".0.56)ج( و2)اثنيا(25

 س يصبح مواطنوها واملقميون فهيا ول اليتلدلومن املقرتح أأيضا أأن تعمتد امجلعية القرار التايل فامي خيص وضع أأول قامئة  .26
 مؤّهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب جدول الرسوم املعّدل الوارد يف املرفق الأول من هذه الوثيقة.

لهيا يف البندين"يضع املدير العام أأول قامئة لدل )ب( من جدول الرسوم 5)أأ( و5 ول اليت تس تويف املعايري املشار اإ
اية هذه ادلورة من ادلول املتعاقدة هذه ادلورة من دورات امجلعية، مع مراعاة أأية تعليقات ترد قبل هناملعّدل بعد هناية 

الأوىل قامئة المرشوع القامئة الوارد يف املرفق الثالث من هذه الوثيقة. وتُنرش  بشأأنبصفة مراقب  تمتتعوادلول اليت 
 ."2105 يوليو 0 دلول يف اجلريدة ويبدأأ تطبيقها يفل
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ومن املقرتح كذكل أأن تعمتد امجلعية القرار التايل خبصوص بدء نفاذ التوجهيات الواردة يف املرفق الثاين من هذه  .28
 الوثيقة:

رسوم معاهدة من التوجهيات اخلاصة بتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري الاس تفادة من بعض "يبدأأ نفاذ 
 ."2105 يوليو 0 الرباءات يف

نّ  .24 ىل مجعية معاهدة الرب  اإ اءات مدعوة اإ
 ييل: ما

دخالها عىل  "0" اعامتد التعديالت املقرتح اإ
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات والواردة يف 

والقرارات املقرتحة الواردة يف  ،املرفق الأول
فامي خيص بدء النفاذ والرتتيبات  أأعاله 27 الفقرة

 الانتقالية؛

 26رة اعامتد القرار املقرتح الوارد يف الفقو  "2"
اليت تس تويف دلول وضع أأول قامئة لفامي خيص  أأعاله

رسوم  من معايري الاس تفادة من ختفيض بعض
 معاهدة الرباءات؛

ادلول رشوع قامئة بأأّن م والإحاطة علام  "0"
ميني فهيا  اليت س يصبح املودعون من مواطنهيا واملق
مؤّهلني لالس تفادة من ختفيضات الرسوم مبوجب 

عىل النحو الوارد يف  جدول الرسوم املعّدل،
متاح لدلول املتعاقدة وادلول اليت الثالث،  املرفق

يك تبدي تعليقات بشأأنه قبل متتع بصفة مراقب 
 هناية هذه ادلورة من دورات امجلعية؛

واعامتد توجهيات امجلعية املقرتحة لتحديث  "2"
قامئة ادلول اليت تس تويف معايري الاس تفادة من 

الرباءات والواردة رسوم معاهدة من ختفيض بعض 
يف املرفق الثاين، والقرار املقرتح الوارد يف 

فامي خيص بدء نفاذ تكل  أأعاله 28 الفقرة
 التوجهيات.

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  2ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

 2 ....................... )اثلثا( أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات ورد حق الأولوية دلى املكتب املعنّي  24 القاعدة

 2 .................................................................................................................... ]دون تغيري[   0)اثلثا(24

 2 .......................................................................................... رد حق الأولوية يف املكتب املعنّي    2)اثلثا(24

 0 ....................................... ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة 67 القاعدة

ىل  0.67من   0 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.67اإ

 0 .................................................................. تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   5.67

 2 .......................................................................................................... الكء واملمثلون العامونالو 41القاعدة 

ىل  0.41من   2 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.41اإ

 2 ................................. ن أأو تبارش ملصلحهتمالآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشها الوالكء واملمثلون العامو   0.41

 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   2.41

 2 ........................................................................................................................... التوكيل العام   5.41

 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   7.41

 5 ....................................................................................................................................... جدول الرسوم

 

                                                
2

ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. وقد تكون بعض الأحاكم غري املقرتح تعديلها   مشموةل لتيسري يُشار اإ
 ا.الاطالع علهي
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 )اثلثا( 24 القاعدة
 أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات

 ورد حق الأولوية دلى املكتب املعنّي 

 ]دون تغيري[   0)اثلثا(24

 رد حق الأولوية يف املكتب املعنّي    2)اثلثا(24

يداع اإ  ]دون تغيري[ )أأ(  ذا وردت يف الطلب ادلويل مطالبة بأأولوية طلب سابق واكن ذلكل الطلب ادلويل اترخي اإ
عنّي، دويل لحق للتارخي اذلي انقضت فيه فرتة الأولوية ولكنه يقع مضن فرتة شهرين اعتبارا من ذكل التارخي، يرد املكتب امل

ذا رأأى املكتب أأن املعيار اذلي يطبقه )"معيار الرد"( مس توىف، أأي  بناء عىل الامتس املودع وفقا للفقرة )ب(، حق الأولوية اإ
يداع الطلب ادلويل يف غضون فرتة الأولوية:  أأن عدم اإ

يالء العناية الواجبة يف ظروف احلال؛ "0"   قد حدث ابلرمغ من اإ

 أأو اكن غري مقصود. "2" 

 بق لك مكتب معنّي واحدا عىل الأقل من هذين املعيارين وجيوز هل أأن يطبق لكهيام.ويط 

 )أأ( مبا ييل: جيب أأن يفي الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ب( 

أأو يودع،  22 يودع الالامتس دلى املكتب املعنّي يف همةل شهر اعتبارا من املهةل املطبقة بناء عىل املادة "0" 
ىل املكتب املعنّي بناء عىل القاعدة  يف حال قدم مودع (، يف همةل شهر اعتبارا من 2)20الطلب الامتسا رصحيا اإ

 ؛اترخي تسمل املكتب املعنّي ذلكل الطلب

 " ]دون تغيري[0و" "2" 

ىل )ح( ]دون تغيري[ )ج(من    اإ

  



PCT/A/46/3 

Annex I 
3 

 67 القاعدة
 ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد

 تارةعىل الإجراءات دلى املاكتب اخمل 

ىل  0.67من   ]دون تغيري[   2.67اإ

 تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   5.67

)اثنيا(، رشط أأن يكون 50و )اثلثا(24و ()اثنيا24و 24و 26.0)ز( و22.0)ج( و21.8و 0)اثلثا(00 تطبق القواعد 
 :من املفهوم

 ]دون تغيري[ "0" 

ىل املا "2"  شارة فهيا اإ ىل املادة 2)22املادة أأو  (2)20املادة أأو  22دة أأن لك اإ ( 0)04( يقصد هبا الإشارة اإ
 ؛( عىل التوايل0)04املادة أأو  (2)21املادة أأو 

ىل "0من "   ]دون تغيري[ "5" اإ
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 41القاعدة 
 الوالكء واملمثلون العامون

ىل  0.41من   ]دون تغيري[   2.41اإ

 بارشها الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتمالآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت ي    0.41

 ]دون تغيري[ )أأ( و)ب( 

، يرتتب عىل أأي معل يبارشه ممثل عام أأو وكيهل، أأو يبارش )أأ(5)اثنيا(41 مع مراعاة امجلةل الثانية من القاعدة )ج( 
 هتم.ملصلحته الأثر ذاته املرتتب عىل العمل اذلي يبارشه لك املودعني أأو يبارش ملصلح

 ]دون تغيري[   2.41

 التوكيل العام   5.41

ىل )ج(     ]دون تغيري[من )أأ( اإ

دارة البحث ادلويل ابلرمغ من الفقرة )ج( جيب تقدمي صورة عن التوكيل العام ملكتب تسمل الطلبات  )د(  أأو أأو اإ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل دة للبحث الإضايف أأو اإ شعار  ،أأو املكتب ادلويل الإدارة احملدَّ ذا تقدم الوكيل ابإ حسب احلال، اإ

ليه يف القواعد من  ىل  0)اثنيا(41ابلسحب كام هو مشار اإ  .أأو املكتب ادلويل للمكتب أأو الإدارة 2)اثنيا(41اإ

 ]دون تغيري[   7.41
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

 رمس الإيداع ادلويل: .0

 (05.2)القاعدة  

 

ىلابلإضا سويرساي فرناك  0 001  فة اإ
من  فرناك  سويرساي  عن لك ورقة 05

اعتبارا  من الورقة احلادية  الطلب ادلويل
 والثالثني

 

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف: .2

 (2)اثنيا(25 )القاعدة 

 فرنك سويرسي 211

 رمس املعاجلة: .0

 (56.2 )القاعدة 

 فرنك سويرسي 211

 التخفيضات

ذا أأودع الطلب ادلويل وفقا  للتعلاميت الإد ،بالغ التاليةختفَّض من رمس الإيداع ادلويل امل  .2  :ريةااإ

يف  عن العريضة وامللخص عىل الورق مع نسخة )أأ( ]ُحذف[
لكرتوين  وملف ملعاجلة النصوص: شلك اإ

 فرنك سويرسي 011

ذا مل  )أأ( )ب( لكرتوين اإ يف ملف  العريضةكن تيف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 فرنك سويرسي 011

ذا اكن )ب( )ج( لكرتوين اإ يف ملف  العريضة تيف شلك اإ
 :ملعاجلة النصوص

 فرنك سويرسي 211

ذا اكن لك من العريضة  )ج( )د( لكرتوين اإ يف شلك اإ
 واملطالب وامللخص يف ملف ملعاجلة النصوص:

 فرنك سويرسي 011

عام 0حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل .5 ل التخفيض بناء عىل )بعد اإ
ذا اكن  %41بنس بة  0حتت البند  ورمس املعاجلة 2حتت البند  رمس املعاجلة للبحث الإضايفو عند الاقتضاء(  2 البند اإ

 املودع:

 من الناجت احمليل الإجاميلنصيب الفرد فهيا يقّل  اليت مدرجة مضن ادلولخشصا  طبيعيا  ومواطنا  يقمي يف دوةل  )أأ(
ادلخل نصيب متوسط لأرقام )وفقا  دولر أأمرييك 25 111عن  دولر أأمرييك 0 111فرد عن دخلها الوطين لل

 2115يف الس نوات العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة  من الناجت احمليل الإجاميلالفرد  الوطين للفرد
من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد  عىل أأن يكون الأشخاص الطبيعيون (،الأمم املتحدة طبقتهاليت نرشهتا 

يداع أأقل من  طلبا  دوليا  يف الس نة )ابلأعداد  51طلبات دولية يف الس نة )للك مليون نسمة( أأو أأقل من  01قاموا ابإ
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عند حتديد  املطلقة( وفقا  لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل
حدى ادلول التالية يف انتظار قرار من 0446و 0447و 0445اشرتااكهتا املس تحقة عن الس نوات  جدول ( أأو يف اإ

مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول معايري الأهلية احملددة يف هذه الفقرة الفرعية: أأنتيغوا وبربودا والبحرين 
 ؛غافورة وترينيداد وتوابغو والإمارات العربية املتحدةوبرابدوس وامجلاهريية العربية الليبية وعامن وسيش يل وس ن

تعتربها  يفادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة  مضن مدرجة دوةلأأو خشصا ، طبيعيا  أأو ل، وهو مواطن يقمي يف  )ب(
 البدلان الأقل منوا ؛ منالأمم املتحدة 

ذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري  املدير  وحيدثّ  احملّددة يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(.واإ
ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل وفقا لتوجهيات امجلعية. وتس تعرض قوامئ العام 

 امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل.

رفق الثاين[]ييل ذكل امل
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 املرفق الثاين

 3التوجهيات املقرتحة لتحديث قوامئ ادلول اليت تس تويف معايري خفض بعض من رسوم معاهدة الرباءات

لهيا يف جدول الرسوم،  ييل تضع امجلعية فامي تعديل  لها امجلعية جيوزأأن ، ربةيف ضوء التجومن املفهوم، التوجهيات املشار اإ
 .يف أأي وقت هذه التوجهيات

لهيا يف البندين  تس تويفدلول اليت لأأول قامئة  وضعمن  بعد مخس س نوات .0 )ب( من جدول 5)أأ( و5املعايري املشار اإ
لهيا يف: تس تويفاملدير العام مرشوع قوامئ ادلول اليت يبدو أأهنا يعّد لك مخس س نوات، بعد الرسوم، و   املعايري املشار اإ

د من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش وفقا لأرقام متوسط نصيب الفر )أأ( من جدول الرسوم 5البند  "0"
الرباءات يف أأن التعاون بشووفق أأرقام متوسط الإيداع الس نوي بناء عىل معاهدة ، الأمم املتحدة نرشهتا الأخرية اليت

قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول وذكل  ،الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل، عىل التوايل
 ؛يف سبمترب/أأكتوبر من ذكل العام مجلعيةادلورة 

، منوا الأقل الأمم املتحدة مضن البدلان اليت تصنفها لبدلانل )ب( من جدول الرسوم وفقا لأحدث قامئة 5البند  "2"
 ؛يف سبمترب/أأكتوبر من ذكل العام مجلعيةادلورة قبل أأس بوعني عىل الأقل من اليوم الأول واليت تُنرش 

صفة مراقب يف امجلعية ب وادلول اليت تمتتعمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دلول املتعاقدة لقوامئ تكل الويتيح املدير العام 
 .مجلعيةاقبل هناية دورة  علهيا لتعليقل 

 املراجعةالقوامئ وتنطبق تعليقات.  ي يف ذكل ما يرد مناعوير  املدير العام قوامئ جديدة يعدّ مجلعية، اوبعد هناية دورة  .2
هلية الأ لتحديد  ،)د(0.56و )ج(2.)اثنيا(25و 2.05 اعدس تخدم، وفقا للقو لتكل ادلورة وتُ  واليةول من الس نة امليف اليوم الأ 

 .معنيةرسوم مس تحقة  ةأأي عىل ،عىل التوايل من جدول الرسوم )ب(5)أأ( و5 ينالبند مضنلالس تفادة من خفض الرسوم 
 .يف اجلريدة مراجعةقامئة  ةنرش أأيوتُ 

در  ويف حال عدم .0 الأمم  يف تكل القامئة بسبب نرش رجدتُ مؤهةل ل  ،بعد ذكل أأصبحت، اقامئة معينة ولكهنيف دوةل اج اإ
لهيا يف الفقرة امجل ورة دل، بعد انقضاء مدة أأس بوعني قبل اليوم الأول املتحدة لنصيب  املراجعةللأرقام أأعاله،  0عية املشار اإ

رقام املكتب ادلو نرش أأو الفرد من الناجت احمليل الإجاميل  مراجعةقامئة نرش أأو لإيداعات معاهدة الرباءات،  املراجعةيل للأ
 قامئة ادلول مراجعةمن املدير العام تلمتس تكل ادلوةل أأن ل  جازمنوا، الأقل  مضن البدلان الأمم املتحدة دلول اليت تصنفهال

عىل موعد حيدده املدير العام، يف  من هذا القبيل مراجعةيبدأأ تطبيق أأي قامئة . و املعنيةتكل ادلوةل يف القامئة  لإدراج املعنية
 يف اجلريدة. مراجعةقامئة  ةنرش أأيوتُ . الالامتسثالثة أأشهر من اترخي اس تالم أأل يتجاوز ذكل املوعد 

الثالث[]ييل ذكل املرفق 

                                                
3

ىل النص اذلي وافق عليه الفريق العامل. انظر الفقرات من  0" و0"0أأدرجت تغيريات أأخرى يف الصياغة يف الفقرتني   ضافة اإ ىل  8من مرشوع التوجهيات، اإ اإ
 من منت هذه الوثيقة. 01
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 الثالثاملرفق 

0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110)أأ( من جدول الرسوم: متوسط عرش س نوات ، 5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 رسوم معاهدة الرباءاتمن انطباق ختفيض بعض 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 نعم 0 0.0 325 نعم أأفغانس تان

 ل 2 0.2 2,930 نعم أألبانيا

 ل 5 0.1 3,066 نعم اجلزائر

 ل 3 43.3 38,199 ل أأندورا

 نعم 1 0.0 2,568 نعم أأنغول

 ل 3 11.5 12,401 نعم أأنتيغوا وبربودا

 ل 8 0.2 5,552 نعم رجنتنيالأ  

 ل 5 1.8 1,881 نعم أأرمينيا

 ل 350 15.6 38,169 ل أأسرتاليا

 ل 190 22.6 38,325 ل المنسا

 ل 4 0.4 2,372 نعم أأذربيجان

 ل 2 3.9 22,214 نعم جزر الهباما

 ل 2 0.5 17,348 نعم البحرين

 نعم 1 0.0 525 نعم بنغالديش

 ل 1 2.1 14,507 نعم برابدوس

 ل 13 1.3 3,817 نعم بيالروس
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 55 5.0 36,393 ل بلجياك

 ل 3 1.9 4,195 نعم بلزي

 نعم 1 0.0 547 نعم بنن

 نعم 0 0.0 1,551 نعم بواتن

 ل 0 0.0 1,110 نعم املتعددة القوميات( -بوليفيا )دوةل 

 ل 8 2.1 3,074 نعم البوس نة والهرسك

 ل 0 0.0 5,862 نعم بوتسواان

 ل 211 1.1 5,161 نعم الربازيل

 ل 1 0.5 25,543 ل بروين دار السالم

 ل 17 2.3 4,156 نعم بلغاراي

 نعم 1 0.0 433 نعم بوركينا فاسو

 نعم 2 0.1 176 نعم بوروندي

 ل 0 0.0 2,678 نعم اكبو فريدي

 نعم 0 0.0 548 نعم مكبوداي

 ل 4 0.1 928 نعم الاكمريون

 ل 398 11.7 36,265 ل كندا

 نعم 0 0.0 352 نعم مجهورية أأفريقيا الوسطى
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 نعم 1 0.0 564 نعم تشاد

 ل 29 1.7 8,152 نعم ش ييل

 ل 1,830 1.3 2,330 نعم الصني

 ل 26 0.6 3,734 نعم كولومبيا

 نعم 0 0.0 617 نعم جزر القمر

 ل 1 0.0 1,806 نعم الكونغو

 ل 2 0.3 5,087 نعم كوس تارياك

 ل 1 0.0 980 نعم كوت ديفوار

 ل 23 5.3 10,534 نعم كرواتيا

 ل 0 0.0 4,387 نعم كواب

 ل 3 3.4 22,806 نعم قربص

 ل 32 3.0 13,470 نعم امجلهورية التش يكية

 ل 4 0.1 534 نعم مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

 نعم 1 0.0 144 نعم مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 ل 54 9.8 47,228 ل امنركادل

 نعم 0 0.0 1,061 نعم جيبويت

 ل 0 0.0 5,676 نعم دومينياك
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 3 0.3 4,181 نعم امجلهورية ادلومينيكية

كوادور  ل 8 0.6 3,175 نعم اإ

 ل 37 0.5 1,478 نعم مرص

 ل 2 0.2 2,911 نعم السلفادور

 نعم 0 0.0 14,360 نعم غينيا الاس توائية

ريرتاي  نعم 0 0.0 205 نعم اإ

س تونيا  ل 5 3.7 11,027 نعم اإ

ثيوبيا  نعم 0 0.0 200 نعم اإ

 ل 0 0.0 3,574 نعم فيجي

 ل 67 12.5 38,130 ل فنلندا

 ل 406 6.2 33,980 ل فرنسا

 ل 2 0.9 6,785 نعم غابون

 نعم 0 0.0 441 نعم غامبيا

 ل 5 1.1 1,689 نعم جورجيا

 ل 1,020 12.3 34,741 ل أأملانيا

 ل 2 0.0 908 نعم غاان

 ل 57 5.1 21,711 نعم اليوانن
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 1 1.9 6,436 نعم غرينادا

 ل 5 0.3 2,240 نعم غواتاميل

 نعم 1 0.0 302 نعم غينيا

 نعم 0 0.0 420 نعم بيساو -غينيا 

 ل 0 0.0 1,943 نعم غياان

 نعم 0 0.0 417 نعم هاييت

 ل 0 0.0 1,488 نعم هندوراس

 ل 60 6.0 10,935 نعم هنغاراي

آيسلندا  ل 3 10.7 54,100 ل أ

 ل 297 0.2 889 نعم الهند

ندونيس يا  ل 6 0.0 1,436 نعم اإ

يران )مجهورية   ل 2 0.0 3,228 نعم الإسالمية( -اإ

 ل 0 0.0 1,441 نعم العراق

 ل 50 11.2 47,772 ل أأيرلندا

رسائيل  ل 259 35.0 21,468 ل اإ

يطاليا  ل 477 7.9 29,903 ل اإ

 ل 1 0.1 4,155 نعم جاماياك
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 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 480 3.8 36,200 ل الياابن

 ل 0 0.0 2,524 نعم الأردن

 ل 13 0.8 4,409 نعم اكزاخس تان

 ل 3 0.1 553 نعم كينيا

 نعم 0 0.0 1,162 نعم كرييباس

 ل 1 0.1 32,200 ل الكويت

 ل 2 0.3 540 نعم قريغزيس تان

 نعم 3 0.3 555 نعم هورية لو ادلميقراطية الشعبيةمج 

 ل 9 4.2 7,583 نعم لتفيا

 ل 2 0.1 6,110 نعم لبنان

 نعم 0 0.0 795 نعم ليسوتو

 نعم 0 0.0 220 نعم ليرباي

 ل 1 0.2 8,152 نعم ليبيا

 ل 2 44.3 111,159 ل ليختنش تاين

 ل 9 2.9 8,729 نعم ليتوانيا

 ل 5 9.9 81,561 ل لكسمربغ

 نعم 2 0.0 279 نعم مدغشقر
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 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 نعم 0 0.0 276 نعم مالوي

 ل 45 1.6 5,987 نعم مالزياي

 ل 0 0.0 4,808 نعم مدليف

 نعم 0 0.0 476 نعم مايل

 ل 2 3.3 15,514 نعم مالطة

 ل 0 0.0 2,736 نعم جزر مارشال

 نعم 0 0.0 749 نعم موريتانيا

 ل 1 0.2 6,037 نعم موريش يوس

 ل 114 1.0 8,041 نعم املكس يك

 ل 0 0.0 2,529 نعم املوحدة( -ميكرونزياي )ولايت 

 ل 9 255.9 130,076 ل موانكو

 ل 2 0.4 1,197 نعم منغوليا

 ل 2 0.6 4,178 نعم اجلبل الأسود

 ل 14 0.4 2,204 نعم املغرب

 نعم 0 0.0 356 نعم موزامبيق

 منع 1 0.0 313 نعم ميامنار

 ل 5 1.6 3,868 نعم انميبيا
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 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 0 0.0 3,461 نعم انورو

 نعم 0 0.0 356 نعم نيبال

 ل 105 6.3 40,398 ل هولندا

 ل 61 13.9 27,547 ل نيوزيلندا

 ل 2 0.1 1,222 نعم نياكراغوا

 نعم 0 0.0 265 نعم النيجر

 ل 5 0.0 891 نعم نيجرياي

 ل 56 11.4 65,427 ل الرنوجي

 ل 1 0.1 13,685 نعم امنع

 ل 1 0.0 777 نعم ابكس تان

 ل 0 0.0 8,798 نعم ابلو

 ل 1 0.1 5,630 نعم بامن

 ل 0 0.0 893 نعم اببوا غينيا اجلديدة

 ل 1 0.0 1,597 نعم ابراغواي

 ل 5 0.2 3,397 نعم بريو

 ل 14 0.1 1,308 نعم الفلبني

 ل 44 1.1 9,067 نعم بولندا
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 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 15 1.5 18,360 نعم غالالربت

 ل 2 0.8 57,727 ل قطر

 ل 1,749 36.1 19,528 ل مجهورية كوراي

 ل 3 0.6 882 نعم مجهورية مودلوفا

 ل 15 0.7 4,926 نعم رومانيا

 ل 541 3.8 5,930 نعم الاحتاد الرويس

 نعم 0 0.0 319 نعم رواندا

 ل 1 3.8 10,929 نعم سانت كيتس ونيفس

 ل 0 0.0 6,005 نعم لوس يا سانت

 ل 0 0.0 5,333 نعم سانت فنسنت وجزر غرينادين

 نعم 0 0.0 2,398 نعم ساموا

 ل 2 19.4 63,169 ل سان مارينو

 نعم 0 0.0 906 نعم سان تويم وبرينسييب

 ل 6 0.2 14,821 نعم اململكة العربية السعودية

 نعم 2 0.0 780 نعم الس نغال

 ل 21 2.9 3,596 نعم رصبيا

 ل 1 2.2 11,787 نعم سيش يل
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 نعم 1 0.1 362 نعم سرياليون

 ل 65 12.7 30,748 ل س نغافورة

 ل 20 3.6 10,130 نعم سلوفاكيا

 ل 22 10.9 18,641 نعم سلوفينيا

 نعم 0 0.0 959 نعم جزر سلامين

 نعم 0 0.0 273 نعم الصومال

 ل 145 2.8 5,431 نعم جنوب أأفريقيا

 نعم 0 0.0 934 نعم وب السودانجن

س بانيا  ل 348 7.6 25,945 ل اإ

 ل 8 0.4 1,433 نعم رسي لناك

 نعم 2 0.0 507 نعم السودان

 ل 0 0.0 4,833 نعم سورينام

 ل 1 0.2 2,387 نعم سوازيلند

 ل 168 17.9 41,985 ل السويد

 ل 186 23.7 53,528 ل سويرسا

 ل 7 0.3 1,598 نعم ريةامجلهورية العربية السو 

 ل 0 0.0 378 نعم طاجيكس تان
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 2 0.6 3,145 نعم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ل 21 0.3 3,128 نعم اتيلند

 نعم 0 0.0 2,421 نعم ليش يت -تميور 

 نعم 0 0.0 390 نعم توغو

 ل 0 0.0 2,573 نعم تونغا

 ل 1 0.6 13,439 نعم ترينيداد وتوابغو

 ل 4 0.4 3,488 نعم تونس

 ل 156 2.2 7,523 نعم تركيا

 ل 1 0.0 3,888 نعم تركامنس تان

 نعم 0 0.0 2,496 نعم توفالو

 نعم 2 0.0 386 نعم أأوغندا

 ل 90 2.0 1,948 نعم أأوكرانيا

 ل 18 2.2 31,205 ل الإمارات العربية املتحدة

 ل 568 9.1 38,418 ل اململكة املتحدة

 نعم 0 0.0 416 نعم مجهورية تزنانيا املتحدة

 ل 3,276 10.5 43,802 ل الولايت املتحدة الأمريكية

 ل 2 0.5 5,997 نعم أأوروغواي
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0 
 دولر أأمرييك. 25 111العتبة:  (؛2115)ابلقمية الثابتة لدلولر الأمرييك يف عام  2102-2110ط عرش س نوات ، )أأ( من جدول الرسوم: متوس5انظر البند الفرعي 

2 
 .01؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

0 
 .51؛ العتبة: أأقّل من 2102-2118س نوات ،  مخس)أأ( من جدول الرسوم: متوسط 5انظر البند الفرعي 

2 
 .( من جدول الرسومب)5انظر البند الفرعي 

 البدل

 )أأ( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 عىل ادلخل والابتاكر القامئان املعياران

 )ب( من جدول الرسوم:5البند الفرعي 

 ادلول املُصنّفة يف فئة البدلان الأقّل منوا

البند الفرعي  مضن مؤّهل

 )أأ(5

نصيب الفرد من الناجت 

احمليل الإجاميل
1

 

طلبات معاهدة الرباءات 

املودعة من قبل أأشخاص 

طبيعيني للك مليون 

نسمة
2

 

ة الرباءات طلبات معاهد

املودعة من قبل أأشخاص 

3طبيعيني
 

)ب(5البند الفرعي  مضن مؤّهل
4

 

 ل 2 0.0 673 نعم أأوزبكس تان

 نعم 0 0.0 2,018 نعم فانواتو

 ل 3 0.1 5,850 نعم البوليفارية( -فزنويال )مجهورية 

 ل 7 0.1 778 نعم فييت انم

 نعم 1 0.0 951 نعم المين

 نعم 1 0.0 690 نعم زامبيا

 ل 2 0.0 513 نعم زمبابوي
 

 

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعديالت املقرتح اإ

 )النص الهنايئ(

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعا هدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرفق الأول، اذلي تظهر ترد التعديالت املقرتح اإ
ضافة وحذف، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. وحيتوي هذا املرفق عىل "نص هنايئ"  فيه حالت اإ

 للأحاكم املعنية ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل، وذكل لتيسري الاطالع عليه.

 احملتوايت

 2 ....................... )اثلثا( أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات ورد حق الأولوية دلى املكتب املعنّي  24 القاعدة

 2 .................................................................................................................... ]دون تغيري[   0)اثلثا(24

 2 .......................................................................................... رد حق الأولوية يف املكتب املعنّي    2)اثلثا(24

 0 ....................................... ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة 67 القاعدة

ىل  0.67من   0 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.67اإ

 0 .................................................................. تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   5.67

 2 .......................................................................................................... الوالكء واملمثلون العامون 41القاعدة 

ىل  0.41من   2 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   2.41اإ

 2 ................................. املمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتمالآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارشها الوالكء و    0.41

 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   2.41

 2 ........................................................................................................................... التوكيل العام   5.41

 2 .......................................................................................................................... ]دون تغيري[   7.41

 5 ....................................................................................................................................... جدول الرسوم
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 )اثلثا( 24 القاعدة
 أأثر رد حق الأولوية دلى مكتب تسمل الطلبات

 ورد حق الأولوية دلى املكتب املعنّي 

 ون تغيري[]د   0)اثلثا(24

 رد حق الأولوية يف املكتب املعنّي    2)اثلثا(24

 ]دون تغيري[ )أأ( 

 )أأ( مبا ييل: جيب أأن يفي الالامتس املقدم بناء عىل الفقرة )ب( 

أأو يودع،  22 يودع الالامتس دلى املكتب املعنّي يف همةل شهر اعتبارا من املهةل املطبقة بناء عىل املادة "0" 
ىل املكتب املعنّي بناء عىل القاعدة يف حال قدم مودع ال (، يف همةل شهر اعتبارا من 2)20طلب الامتسا رصحيا اإ

 ؛اترخي تسمل املكتب املعنّي ذلكل الطلب

 " ]دون تغيري[0و" "2" 

ىل )ح( ]دون تغيري[ )ج(من    اإ
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 67 القاعدة
 ترمجة وثيقة الأولوية وتطبيق بعض القواعد

 ارةعىل الإجراءات دلى املاكتب اخملت

ىل  0.67من   ]دون تغيري[   2.67اإ

 تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة   5.67

)اثنيا(، رشط أأن يكون 50و )اثلثا(24و ()اثنيا24و 24و 26.0)ز( و22.0)ج( و21.8و 0)اثلثا(00 تطبق القواعد 
 :من املفهوم

 ]دون تغيري[ "0" 

ىل املادة  "2"  شارة فهيا اإ ىل املادة 2)22املادة أأو  (2)20املادة أأو  22أأن لك اإ ( 0)04( يقصد هبا الإشارة اإ
 ؛( عىل التوايل0)04املادة أأو  (2)21املادة أأو 

ىل "0من "   ]دون تغيري[ "5" اإ
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 41القاعدة 
 الوالكء واملمثلون العامون

ىل  0.41من   ]دون تغيري[   2.41اإ

 ها الوالكء واملمثلون العامون أأو تبارش ملصلحهتمالآاثر املرتتبة عىل الأعامل اليت يبارش    0.41

 ]دون تغيري[ )أأ( و)ب( 

، يرتتب عىل أأي معل يبارشه ممثل عام أأو وكيهل، أأو يبارش 5)اثنيا(41 مع مراعاة امجلةل الثانية من القاعدة )ج( 
 ملصلحته الأثر ذاته املرتتب عىل العمل اذلي يبارشه لك املودعني أأو يبارش ملصلحهتم.

 ]دون تغيري[   2.41

 التوكيل العام   5.41

ىل )ج(     ]دون تغيري[من )أأ( اإ

دة للبحث  لتوكيل العام ملكتب تسمل الطلباتابلرمغ من الفقرة )ج( جيب تقدمي صورة عن ا )د(  أأو الإدارة احملدَّ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل ذا تقدم الوكيل أأو املكتب ادلويل،  الإضايف أأو اإ شعار ابلسحب كام هو مشار حسب احلال، اإ ابإ

ليه يف القواعد من  ىل  0)اثنيا(41اإ  أأو املكتب ادلويل. للمكتب أأو الإدارة 2)اثنيا(41اإ

 ]دون تغيري[   7.41
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

 رمس الإيداع ادلويل: .0

 (05.2)القاعدة  

 

ىل سويرساي فرناك  0 001  ابلإضافة اإ
من  لك ورقة فرناك  سويرساي  عن 05

اعتبارا  من الورقة احلادية  الطلب ادلويل
 والثالثني

 

 رمس املعاجلة للبحث الإضايف: .2

25 )القاعدة 
)اثنيا(

2) 

 فرنك سويرسي 211

 رمس املعاجلة: .0

 (56.2 )القاعدة 

 فرنك سويرسي 211

 التخفيضات

ذا أأودع الطل ،ختفَّض من رمس الإيداع ادلويل املبالغ التالية .2  :ريةاب ادلويل وفقا  للتعلاميت الإداإ

ذا مل  )أأ( لكرتوين اإ يف ملف ملعاجلة  العريضةكن تيف شلك اإ
 :النصوص

 فرنك سويرسي 011

ذا اكن )ب( لكرتوين اإ يف ملف ملعاجلة  العريضة تيف شلك اإ
 :النصوص

 فرنك سويرسي 211

ذا اكن لك من العريضة واملطالب  )ج( لكرتوين اإ يف شلك اإ
 ملعاجلة النصوص: وامللخص يف ملف

 فرنك سويرسي 011

عامل التخفيض بناء عىل  0حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل .5 )بعد اإ
ذا اكن  %41بنس بة  0حتت البند  ورمس املعاجلة 2حتت البند  رمس املعاجلة للبحث الإضايفو عند الاقتضاء(  2 البند اإ

 املودع:

 نصيب الفرد فهيا من الناجت احمليل الإجاميليقّل  اليت مدرجة مضن ادلولطبيعيا  ومواطنا  يقمي يف دوةل  خشصا   )أأ(
من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات العرش الأخرية نصيب الفرد متوسط لأرقام )وفقا  دولر أأمرييك 25 111عن 

عىل أأن يكون الأشخاص الطبيعيون من  (،الأمم املتحدةا اليت نرشهت 2115ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة 
يداع أأقل من  طلبات دولية يف الس نة )للك مليون نسمة( أأو  01مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ

 طلبا  دوليا  يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقا  لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف الس نوات امخلس 51أأقل من 
 ؛الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل
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البدلان  مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا الأمم املتحدة يف دوةلأأو خشصا ، طبيعيا  أأو ل، وهو مواطن يقمي يف  )ب(
 الأقل منوا ؛

ذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري احملّددة يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(. املدير  وحيدثّ  واإ
العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل وفقا لتوجهيات امجلعية. وتس تعرض 

 امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل.

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


