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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017 مايو 12اإ
 
 

ض اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة الربالتقرير املرحلي: التدابري املمكنة 
ّ
اءات للحد من تعر

 لتغريات أسعار صرف العمالت

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص
قاصة" يمجيع املماكنية وضع "هيلك ابإ تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن حتليل املكتب ادلويل للقضااي املرتبطة  .1

اءات لتغريات أأسعار للحد من تعّرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرب  املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءات
دارات البحث ادلويلم اليت تتحملهاوخلفض التاكليف واجلهود املبذوةل  رصف العمالت  ويقرتح .اكتب تسمل الطلبات واإ

 دارات البحث ادلويلاإ و  تسمل الطلباتبدء مرشوع جترييب مع عدد من ماكتب مواصةل دراسة هذا الهنج و  املكتب ادلويل
ذا حقق. رسوم الإيداع ادلويلرسوم البحث و ل ابلنس بةاملقاصة تحديد ل  جيابية،  واإ ن املرشوع التجرييب نتاجئ اإ املكتب فاإ

ىل الفريق العامل  مقرتحتقدمي  يعزتم ادلويل ىل توس يع " هيدف 2018 عاماإ ىل " ل قاصةامل هيلكاإ أأكرب عدد ممكن من يصل اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اليت أأنشئت مبوجب دارات البحث ادلويلاإ و الطلبات  ماكتب تسمل

معاهدة مبوجب  تسمل الطلباتتب مك صفة ب تعملدلعوة عدة ماكتب اليت  نية املكتب ادلويل دلىوعالوة عىل ذكل،  .2
 اليتوسعة امل املقاصةىل معلية اإ لهاي لالنضامم  نظامأأو مدريد و/ يف نظام دمتعاقمكتب طرف و التعاون بشأأن الرباءات 

ىل الويبو. حتويلت تشمل مجيع معلياس   الأموال من واإ

 معلومات أأساس ية
، وثيقة أأعدها املكتب ادلويل وبّّي فهيا خمتلف 2016 املعقودة يف مايو التاسعةانقش الفريق العامل، يف دورته  .3

التدابري املمكنة للحد من خطر تعّرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار الرصف 
ىل  21وتتلخص املناقشات يف الفقرات من (. PCT/WG/9/9 الوثيقة) الرئيس  من ملخص 36اإ
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ىل  30 من الفقرات تعرضو  .(PCT/WG/9/27 الوثيقة) ( تفاصيل PCT/WG/9/28من تقرير ادلورة )الوثيقة  33اإ
 .املداخالتلك 

نوقشت يف  عىل واحد من التدابري املمكنة اليتفذ اذلي ن  عن العمل وتعرض هذه الوثيقة حتديثا  .4
 .رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حاةل" لإ هيلك املقاصة" وضعالتدبري املتعلق ب وخاصة، PCT/WG/9/9 الوثيقة

 قاصة " لإحاةل رسوم املعاهدةاملوضع "هيلك 
جيابية )"ا .5  ( بأأن يعوض"املقبوضات"( وقمية سلبية )"املدفوعات"ملقاصة" يه أ لية تسوية ت س تخدم للسامح لقمية اإ

وتوّحد معلية املقاصة مجيع املعامالت بّي املشاركّي وحتسب التسوية  بعضهام البعض أأو يلغي بعضهام البعض جزئيا أأو لكيا.
وغالبا ما يس تخدم نظام  دفعة واحدة. القبضذكل يف العادة عن طريق ادلفع أأو  ويكونبيهنم عىل أأساس الرصيد "الصايف"، 

 اصة.املق معليةبرجميات للمقاصة لإدارة 

ىل املتعلقة اباملمكنة  املقاصةمعلية  قد تشمليف س ياق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و .6 رسوم معاهدة لنس بة اإ
ذكل  يتطلب وقدواملكتب ادلويل.  البحث ادلويل ةدار اإ و  تسمل الطلباتتب مك املعامالت بّي مقاصة التعاون بشأأن الرباءات 

حاةل لك من تب مك  من ىل املكتب ادلويل. وهذا  الإيداع ادلويل ورسوم البحثرسوم تسمل الطلبات اإ تسمل تب مك  يعفياإ
حاةل من معامالت البحث ادلويل ةدار اإ و  الطلبات ىل ماك مدفوعات وقبض اإ بدل من ذكل، و تب متعددة. الرسوم من واإ

حاةل وقبضمع فقط لتعامل ا البحث ادلويل ةدار اإ و  تسمل الطلباتتب مك  عىلس يكون  ىل املكتب الرسوم  مدفوعات اإ من واإ
 ادلويل.

حاةلو  .7 ىل املكتب ادلويل فقط ) تسمل الطلباتتب مك الرسوم من  ستتطلب اإ دارة البحث ادلويل وليساإ بعد  أأيضا اإ
حالتعلومات ادلفع وتوقتت التبادل املنتظم مل( اليوم س تجري معوما، و . تسمل الطلباتتب الرسوم بّي املكتب ادلويل وماك اإ

ذا اكنت هذه  هباحصلّت لعمةل احمللية اليت ابو يكون اترخيا مقررا الشهر مرة واحدة يف هذه الإحاةل عمةل قابةل الالرسوم اإ
ىلللتحويل  ذا اكن. دون قتد أأو رشط سويرسيال فرنك ال اإ ةل غري قابةل للتحويل عمب حيّصل الرسوم تسمل الطلباتتب مك  فاإ

ىل  ن الرسوم، دون قتد أأو رشط فرنك سويرسيالاإ ىل املكتب ادلويل احملّصةل حتال  فاإ واحدة من العمالت املقبوةل  ابس تخداماإ
 القاعدةيف  حالياهو منصوص عليه )عىل غرار ما  ادلولر الأمرييكاليورو أأو  وأأ الفرنك السويرسي  ويه املكتب ادلويلدلى 

حاةلفامي يتعلق  "2")د(2.15  رسوم الإيداع ادلويل(. ابإ

ذا اكنتو  .8 ن بقى مع املكتب ادلويل، ت دفع لصاحل املكتب ادلويل، س ت  اليت رسوم الإيداع ادلويل،  اإ رسوم البحث، فاإ
دارة البحث ادلويل، ت  اليت   بلغ رسوم البحثم دامئا  س تتسمل يتاللإدارة البحث ادلويل  املكتب ادلويل س يحولهادفع لصاحل اإ
دارة البحث ادلويلتصبح فلن ، املتوىخ "هيلك املقاصة" ويف ظل. اليت حددهتالعمةل اب اكمال ىل الاعامتد عىل  يف حاجة اإ اإ

رسوم البحث بسبب تقلبات من  الإيرادات املتأأتيةيف  لسرتجاع أأي خسائر)ه( 1.16 القاعدةالإجراءات املنصوص علهيا يف 
داراخل  تعرضال  الويبو هذا س يجنبيف املقابل، وأأسعار الرصف.  ت البحث ادلويل سائر سعر الرصف اليت ككبدهتا اإ

 )ه(.1.16 القاعدةمبقتىض  الإدارةاملكتب ادلويل لتكل  وسددها

ذا اكن .9 دارة تهف ص ب يعمل أأيضا  تسمل الطلباتتب ك م  واإ  فامي خيص لك ،املكتب ادلويلفعليه وعىل لبحث ادلويل، ل  اإ
تب ك يكون م  ويه الرسوم اليت) تسمل الطلباتتب ك م  بصفته صةلاحمل رسوم الإيداع ادلويل بشأأن تبادل املعلوماتب  معةل،

جاميللمكتب ادلويل( ل  تسمل الطلبات "مدينا" هبا ىل املكتب تب اكمحتيلها )اليت  رسوم البحث واإ تسمل الطلبات الأخرى اإ
. لإدارة البحث ادلويل( ايكون املكتب ادلويل "مدينا" هب يه الرسوم اليتادلفع لإدارة البحث ادلويل )واملس تحقة  ادلويل(

ق الفر يه تسمل الطلبات تب ك الإحاةل من م س تكون ادلويل بعمةل ما،  للمكتبويف حال اكن الرصيد الصايف مس تحق ادلفع 
 .ارة البحث ادلويلادلفع لإد ةس تحقامل ومجموع الرسوم تسمل الطلبات تب ك م  احملصةل بصفته بّي مجموع رسوم الايداع ادلويل

ىل املكتب ادلويل سواء ابلعمةل احمللية اليت الرصيد وحيال ذا عىل  تسمل الطلباتمكتب  حتصل هبا اإ رسوم الإيداع ادلويل )اإ



PCT/WG/10/6 
3 
 

ىل  قابةل للتحويلالعمةل  هذهاكنت  اليورو أأو ادلولر  وأأ ( أأو ابلفرنك السويرسي دون قتد أأو رشط سويرسيال فرنك الاإ
ذا  الأمرييك ىلرسوم الإيداع ادلويل غري قابةل للتحويل عىل  تسمل الطلباتمكتب  حتصل هبا العمةل احمللية اليتاكنت )اإ  اإ

 عىل، ادلويل بعمةل ما لإدارة البحثويف حال اكن الرصيد الصايف مس تحق ادلفع (. دون قتد أأو رشط سويرسيال فرنك ال
حاةل الرصيد الصايف اذلياملكتب ادلويل  رسوم  هبا هذه الإدارةحددت اليت لعمةل اب، كتب تسمل الطلباتمل  به ديني ابإ

 .تسمل الطلباتادلفع الالزمة من مكتب  معلومات يف فرتة وجزية من تلقتهالبحث، 

 التقرير املرحيل
، هيلك املقاصةل  لإنشاء احململاباملتعلقة ورة التاسعة للفريق العامل، دلراسة املسائل الإجرائية ادلت يف عقب املناقشا .10

ىل ذكل، مت تعيّي ابلإ و. 2016يف الربع الثالث من عام  هتوىل همام خبريا استشاراياملكتب ادلويل  وظف خبري ضافة اإ
دارة استشاري   .قاصةهيلك املعنارص املرصفتة املتعلقة بوضع ال اثين للمساعدة يف حتليل القضااي املتعلقة ابإ

نشاء "هيلك مقاصة"حتليل مفصل لل اثر املرتتبة عىل جيري حاليا و  .11 ىل حممل  اإ رسوم بعامالت امل مجيعابلنس بة اإ
دارات البحثو  تسمل الطلباتمعاهدة الرباءات بّي ماكتب  حلد قدر ا والهدف من ذكل هوواملكتب ادلويل.  ادلولية اإ

دارات الإماكن من خسائر سعر الرصف اليت ككبدهتا يف الوقت احلارض لتكل   املكتب ادلويل ويسددهاالبحث ادلويل  اإ
يف املايض القريب.  مبوجب هذه القاعدة املسددةالكبرية  املدفوعاتىل اإ  مع الإشارة)ه(، 1.16 القاعدةمبقتىض  الإدارات

يراداتس يخلفه  ،أأعالهالوارد وصفه  هيلك املقاصة اكن اذلياحململ  للأثرحمااكة مفصةل وجيري حاليا تنفتذ  رسوم  عىل اإ
 .2016و 2015و 2014 الأعواممعاهدة الرباءات يف 

ويف هذا الصدد  .املقاصة معليةنظام برجميات للمقاصة لإدارة  من املعزتم اس تخدامأأعاله،  5الفقرة كام ذكر يف و  .12
نظام برجميات تلف الرشاكت املصنعة للربامج من أأجل احلصول عىل مل  عروضطلب  2016يف نومفرب أأصدرت الويبو 

 اوقدمت عىل هذا الطلبللربامج  مصنعتانرشكتان املكتب ادلويل. وردت يف  مع نظام احملاس بة اكون متوافقيللمقاصة 
ملعاينة مدى قدرهتا يف بيئة اختبار  حمل اس تعراض ّيالك املصنع برجميات ما زالتكتابة هذه الوثيقة،  وأأثناء. ّياكمل عرضّي

ذا اكنمتطلبات  عىل تلبية عداد اكفة الوظائف الرضورية للسامح  توي عىلحت  تاملكتب ادلويل، ول س امي اإ مفصةل، تقارير ابإ
نشاء ىل تلقائيا لبياانتا حاةلواإ  قوامئ املقاصة واإ دارات البحث ادلويلو ماكتب تسمل الطلبات  اإ  قدرهتا عىل تلبية، وكذكل اإ

 .الهنائية االعروض يف مراحله طلبكتابة هذه الوثيقة، اكنت معلية  ثناءوأأ الويبو.  اليت تعمل هبا ةشددامل  منيةالأ  تطلباتامل 
املكتب ادلويل يف املرشوع التجرييب يف الربع الثاين من  ليس تخدمه للمقاصة متاحا نظام الربجميات يكونومن املتوقع أأن 

 .2017 عام

جراء املزيد من عقبو  .13 تلبية متطلبات املكتب بغرض  الربجميات والإعدادات عىل نطاق أأوسع عىل اتختبار الا اإ
دارات  تسمل الطلباتل عدة ماكتب مع جترييب  مرشوعسينطلق ادلويل،   التصالاملكتب ادلويل  ويعزتملبحث ادلويل. ل واإ

دارات البحث ادلويلب حالتمكيات كبرية من ب  عدة ماكتب واإ  املقاصةللمشاركة يف ليدعوها رسوم معاهدة الرباءات  اإ
تسمل ب العديد من ماكت بداية وس يدعى. 2017يف الربع الثالث من عام  ينطلق هذا التجريب. ومن املتوقع أأن ةالتجريبت

 لالنضامموس تدعى يف بيئة اختبار فقط  هذا التجريبدارات البحث ادلويل للمشاركة يف اكإ الكبرية اليت تعمل أأيضا  الطلبات
ىل  " يف مرحةل لحقة.احلي" التجريب اإ

رسوم البحث اليت  مجيععىل الفور  تسمل الطلباتمكتب  حييلعىل أأن  1.16 تنص القاعدةيف الوقت احلارض، و .14
دارة البحث ادلويل املتصة.  حّصلها ىل اإ رسوم  ةاملشارك تسمل الطلباتحتيل ماكتب  أأي عندما لن، لأغراض التجريبواإ

دارةالبحث مبارشة  ىل اإ  تسمل الطلبات مكتب كون منم مشاركللك زوج  البحث ادلويل املعنية، س يكون من الرضوري اإ
دارة البحث ادلويل  حاةللك مبوجب عترب ي ، دلخول يف اتفاق مع املكتب ادلويلاواإ رسوم البحث ل مكتب تسمل الطلبات من اإ

ىل املكتب ادلويل )سواء اب انظر  .املكتب ادلويلدلى من العمالت املقبوةل  ةأأو واحد تسمل الطلباتكتب مل لعمةل احمللية اإ
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حاةل مث لك أأعاله(،  ىل املكتب ادلويل من اإ دارة البحث ادلويل )ابلعمةل اليت لرسوم البحث اإ حاةل( حتددها هذه الإدارةاإ  اإ
دارات البحث و  تسمل الطلبات اكتبملاملكتب ادلويل كوكيل  س يعمل. ويف الواقع، 1.16 القاعدة مبوجب ل  بشلكادلويل اإ

حاةلكوالكء يف س ياق  املصارف طريقة تعاملخيتلف كثريا عن   الرسوم. اإ

بالغ ادلول الأعضاء التقدم عزتم املكتب ادلويل يو  .15 عاهدة ملأأو أأكرث  واحدتعممي  من خالل لتجريباحملرز يف ااإ
ذاالرباءات.  بغرض  2018دورته عام  أأثناء فته الفريق العامل للنظر عرض مقرتح عىلس ي، هذا التجريب جناحهثبت أأ  واإ

ىلوس يع الهنج ت دارات البحث ادلويل تسمل الطلباتمن ماكتب  أأكرب عدد ممكن ليصل اإ  عىلتغيريات رضورية  مع اقرتاح، واإ
حاةلنظم اذلي ي الإطار القانوين احلايل   .وم معاهدة الرباءاترس اإ

 معليات املقاصة الإضافتة
ىل  .16  يتوىلورسوم البحث كام هو موحض أأعاله، معاهدة الرباءات  مقاصة رسوم الإيداع ادلويل مبوجبابلإضافة اإ

دارته، أأيضا املكتب ادلويل حاةل ،نظام مدريد ونظام لهاي يف اإ ىل  نظامّيال وعة مبوجب الرسوم املدف اإ الأطراف املتعاقدة اإ
أأعضاء يف  دول ا، من نفس ادلول بصفهتأأيضا الاشرتااكت املقررة، ابلفرنك السويرسي وحتصيل ابلفرنك السويرسيملشاركة ا

تعاقدة يف م  اأأطرافبوصفها ، سويرسيال فرنك العىل ادلول الأعضاء يف الويبو رشاء  الاشرتااكت املقررة،هذه داد سول الويبو. 
بعد أأن حييلها ، امّيالنظ مناحملصةل من الرسوم  الإيرادات املتأأتيةحتويل  ويف املقابل علهيالهاي،  نظامأأو و/مدريد نظام 

لهيا ىل معالهتا احمللية لس تخداهما يف معلياهتا. اإ  املكتب ادلويل ابلفرنك السويرسي، اإ

ىل ال فرنك البعمالت غري  احملّصةلمعاهدة الرباءات نفسه، جيب عىل املكتب ادلويل حتويل رسوم  ال نويف  .17 سويرسي اإ
مليون فرنك سويرسي من  148املكتب ادلويل ما يعادل  رصف، 2016يف عام و. أأعامهلسويرسي لس تخداهما يف ال فرنك ال

ىل  ذا  ملاطر خسائر سعر الرصف. ومعرضة ةملكف هذه التحويالتلك وتعترب سويرسي. ال فرنك الالعمالت الأخرى اإ  اكنواإ
 فال بد من التذكري بأأندون ككبد خسائر كبرية،  معلته تالتعامل بنجاح مع حتويال قد متكن من 2016عام املكتب ادلويل 

وكراجع  2015عام  قمية الفرنك السويرسي يف ينايراملرصف الوطين السويرسي ل خارج س يطرة الويبو، مثل رفع  كبرية أأحدااث
ىل ككبدقد أأدت  2016ف قمية اجلنيه الإسرتليين منتص  خسائر كبرية. اإ

مبوجب  لتسمل الطلبات اتبمك بوصفه  مكتهبادعوة عدد من ادلول الأعضاء اليت يعمل باملكتب ادلويل  هيمتوذلكل،  .18
لتشمل مجيع  املقاصةيف توس يع معلية  لتنظرلهاي  نظامأأو مدريد و/ يف نظاملطرف املتعاقد ل امكتبو معاهدة الرباءات 

ىل الويبو.  حتويلمعليات  ذاالأموال من واإ املزيد  فسيتاحمعاهدة الرباءات جناهحا،  املقاصة التجريبتة مبوجبمعلية أأثبتت  واإ
 لهاي.ومدريد  لحتاديوكذكل الرباءات،  معاهدة يف ظل للفريق العاملاملوسعة عملية ال من املعلومات عن هذه 

ىل الإحاطة علام  .19 ن الفريق العامل مدعٌو اإ اإ
 .ت هذه الوثيقةمبحتواي

 ]هناية الوثيقة[


