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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 العاشرة الدورة

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 النامية البلدان سيما ال البلدان، بعض من الطلبات دِعيمو لبعض الرسوم ختفيضات
ا األقل والبلدان

ً
 منو

عداد املكتب   ادلويلوثيقة من اإ

 ملخص
ىل مواصةل مناقشاته بشأأن التدابري املقرتح اختاذها لتوضيح الأهلية لالس تفادة من ختفيض  .1 ن الفريق العامل مدعٌو اإ اإ

وترد يف هذه  يطالب هبا املودعون اذلين ل يُفرتض أأن يكونوا مؤهلني.الرسوم توطئة لتزنيل عدد ختفيضات الرسوم اليت 
)اثنيا( واليت 92الوثيقة املعلومات املطلوبة فامي خيص التأأثري احملمتل لفرض رسوم عىل التغيريات املُسجةل بناء عىل القاعدة 

ضافة مودعني ليسوا مؤهلني لتخفيض الرسوم. ىل اإ جراء من هذا القييل يف غري أأنه ل يُقرتح مواصةل تؤدي اإ  النرر يف أأي اإ
 هذه املرحةل.

 معلومات أأساس ية
اليت أأعدها املكتب  PCT/WG/9/10الوثيقة  2016انقش الفريق العامل يف دورته التاسعة املعقودة يف مايو  .2

رتض أأن يكونوا مؤهلني ادلويل لبيان اقرتاحني يُقصد مهنام تقليل عدد ختفيضات الرسوم اليت يطالب هبا املودعون اذلين ل يُف
 لالس تفادة من ختفيض، وهام:

ىل البند  (أأ  ) ضافة حمك اإ من جدول الرسوم يفيد بلزوم أأل يوجد "مضن ماليك الطلب ادلويل  5اقرتاح اإ
 تفاهاماملس تفيدين َمن ل يس تويف املعايري املنصوص علهيا يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب("، فضاًل عن اعامتد امجلعية 

من جدول الرسوم سوى عىل احلاةل اليت  5يقيض بأأنه "ل يُعزتم أأن ينطبق ختفيض الرسوم املنصوص عليه يف البند 
لهيم يف العريضة املالكني احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني لأي الزتام  يكون فهيا املودعون املشار اإ

 أأو نقلها لطرف أ خر غري مؤهل لالس تفادة من ختفيض الرسوم." ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها
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( للنص عىل رمس، معادل للتخفيض املمنوح عند الإيداع، يكون مس تحقا يف اثنيا)92اقرتاح تعديل القاعدة  (ب )
ىل انهتاء أأهلية املودع يف الاس تفادة من ختفيض  الرسوم حاةل تقدمي الامتس بتسجيل تغيري يف خشص املودع مبا يؤدي اإ

 أأو، يف حال وجود عدة مودعني، انهتاء أأهلية أأحدمه أأو بعضهم يف الاس تفادة من ختفيض الرسوم.

 أأي ادلورة، تكلوترد مناقشات الفريق العامل حول الاقرتاحني خالل دورته التاسعة يف تقرير  .3
ىل  123، الفقرات من PCT/WG/9/28 الوثيقة دلت برأأهيا أأن احلاجة تدعو . وابختصار، أأقرت اكفة الوفود اليت أأ 146اإ

ىل توضيح معايري اس تحقاق ختفيض الرسوم لبعض مودعي الطلبات من بعض البدلان، واكن مثة تأأييد كبري لقرتاح تعديل  اإ
 (.اثنيا)92 القاعدةاقرتاح تعديل  أأن الفريق مل يتفق عىلبيد  جدول الرسوم واعامتد تفامه من قيل امجلعية حول هذا املوضوع.

ذ أأدر  .4 نه اثنيا)92ك وفد الربازيل أأن الفريق العامل مل يمتكن من التفاق حول التعديالت املقرتحة عىل القاعدة واإ (، فاإ
مانة بأأن تراجع الوثيقة لتأأخذ يف الاعتبار  طلب تأأجيل املناقشات بشأأن التغيريات املقرتحة عىل جدول الرسوم للسامح للأ

عضاء واملكتب ادلويل ملعاجلة القضااي املطروحة يف الوثيقة )انرر تقرير ادلورة، التدابري امللموسة املتخذة من قيل ادلول الأ 
 (.145، الفقرة PCT/WG/9/28الوثيقة 

ضافية ليك ينرر فهيا الفريق العامل يف  .5 ىل تقدمي معلومات اإ وبناء عىل طلب وفد الربازيل، دعا الفريق العامل الأمانة اإ
متل عىل ادلخل من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حال اعامتد التغيري املقرتح دورته التالية بشأأن الوقع الإجيايب احمل 

جراؤه عىل القاعدة  )اثنيًا(، أأي متوسط مس توى اخلسارة يف ادلخل اذلي ميكن تفاديه س نواًي )انرر تقرير ادلورة، 92اإ
 (.146، الفقرة PCT/WG/9/28 الوثيقة

 ذه الوثيقة.وترد تكل املعلومات الإضافية يف ه .6

جراؤه عىل  الوقع احملمتل عىل ادلخل من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف حال اعامتد التغيري املقرتح اإ
 )اثنيًا(92القاعدة 

قامهتم ـ سواء  .7 ىل أأن البياانت املتوفرة دلى املكتب ادلويل بشأأن جنس ية املودعني وأأماكن اإ يف البداية، جتدر الإشارة اإ
ليست متوفرة بطريقة جتعل من املمكن أأن ُُيدد  )اثنًيا( أأو بعد ذكل ـ92ري يف خشص املودع مبوجب القاعدة قيل تسجيل تغي

ىل لك حاةل عىل حدة ـ عدد احلالت اليت جسل املكتب ادلويل فهيا بناًء عىل القاعدة  )اثنًيا( تغيرًيا يف 92بدقة ـ دون الرجوع اإ
ىل  5مبوجب البند  خشص املودع من مودع مس تحق لتخفيض الرسوم يداع الطلب ادلويل اإ من جدول الرسوم يف وقت اإ

  مودع مل يكن ليس تحق هذا التخفيض يف الرسوم.

ىل  2014يوليو  1طلبا دوليا مودعا يف الفرتة من  5361بيد أأن البياانت املتوفرة تبني أأنه من بني  .8 2015يونيو  30اإ
1

 ،
ىل تسجيل تغيريات بناء عىل  247ابملائة، خضع  90نسبته واليت اس تفاد مودعوها من ختفيض يف الرسوم  طلبا دوليا فقط اإ

ضافة خشص معنوي مكودع من اجليّل أأنه مل يكن ليس تحق ختفيض الرسوم.92القاعدة  ىل اإ وقد يكون عدد  )اثنًيا( مبا أأدى اإ
د التغيري غري مس تحق للتخفيض من الطلبات ادلولية الأخرى اليت ُأجريت علهيا تغيريات يف خشص املودع جعلت املودع بع

 أأن يكون هذا العدد صغريا نسبيا. الأرحجلأس باب أأخرى، ولكن 

ىل مودع غري PCT/WG/9/10من الوثيقة  13وكام ورد يف الفقرة  .9 ن بعض التغيريات يف خشص املودع اإ ، فاإ
يداع مس تحق لتخفيض الرسوم قد تكون مؤرشا لنجاح نرام الرباءات العاملي اذلي يسمح خملرتع فر  د بأأن يس تغل أ لية اإ

ولكن البعض ال خر، واذلي يُعتقد أأنه الغالبية  الطلب ادلويل لضامن اتفاق لحق مع رشكة قادرة عىل اس تغالل اخرتاعه.
 الاس تفادة من ختفيض الرسوم. بقصدالعرمى، يبدو وكأنه حالت يقوم فهيا ابلإيداع الأول موظف ابلرشكة 
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 )اثنيا(( لاكفة الطلبات تقريبا.92طلب تسجيل أأي تغيري بناء عىل القاعدة خاللها من اترخي الأولوية )اليت جيب  شهرافرتة عينة، مع الأخذ ابنهتاء فرتة الثالثني  
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 ضات الرسومتوضيح أأهلية الاس تفادة من ختفي
ضافة  .10 ىل اإ ن أأعداد الطلبات ادلولية اليت خضعت لتسجيل تغيريات يف خشص املودع يف املرحةل ادلولية مبا أأدى اإ اإ

عداد الطلبات ادلولية اليت يبدو  مودعة من أأفراد  أأهنامودع مل يكن ليس تحق الاس تفادة من ختفيض الرسوم ضئيةل مقارنة ابإ
جراء تغيري يف خشص املودع خالل املرحةل يودعون ابلنيابة عن خشص معنوي هو " املاكل املس تفيد" احلقيقي دون طلب اإ

 ادلولية.

ىل  2012لتوضيح هذه النقطة، يبني اجلدول التايل عدد الطلبات ادلولية املودعة يف الس نوات من و  .11 واليت  2016اإ
جدول رسوم معاهدة التعاون بشأأن  )ب( من5)أأ( و5ابملائة بناء عىل البندين  90اس تفادت من ختفيض يف الرسوم نسبته 

)ب(، أأي املودعة من مودعني من البدلان الأقل 5الرباءات )أأعداد الطلبات املس تفيدة من ختفيض الرسوم بناء عىل البند 
منوا، تاكد ل تذكر(، ويه مصنفة حسب عدد احلالت اليت منحت فهيا ختفيضات الرسوم لنفس املودع خالل س نة 

  معينة. تقوميية

طلبات ادلولية ال 
 الواحد مودعلل

 الس نة

2012 2013 2014 2015 2016 
 (%50.8) 5,398  (%75.9) 4,588  (%79.9) 4,297  (%74.2) 4,115  (%84.1) 3,896  5حىت 

ىل  6من   (%5.8) 615  (%4.8) 290  (%5.5) 294  (%6.0) 331  (%6.8) 313  10اإ
ىل  11من   (%7.1) 751  (%7.5) 453  (%6.0) 321  (%4.1) 228  (%4.9) 227  20اإ
ىل  20من   (%19.1) 2,032  (%10.6) 641  (%4.4) 234  (%2.7) 151  (%3.0) 138  50اإ

 (%17.3) 1,835  (%1.1) 69  (%4.3) 229  (%13.0) 723  (%1.3) 61  أأو أأكرث 51
 10,631 6,041 5,375 5,548 4,635 اجملموع

 

نشاء اجلدول أأعاله جتميعا مبسطا للغاية لطلبات و  .12 ، ومن املرحج جدا أأن بعض الواحد ودعامليوفر المنوذج املتبع يف اإ
كجزء من مجموعة وبعض الطلبات ينيغي يف الواقع أأن ترد يف صفوف أأدىن من الصفوف املوجودة هبا يف  حتددالطلبات مل 

 جملرد أأنه أأودعُيل حمل "ماكل مس تفيد" أأو ل ا املمكن معرفة مودعفضاًل عن ذكل، من الواحض أأنه ليس من و  اجلدول.
ولكن يبدو بوضوح من الإحصاءات الواردة أأعاله أأن نس بة مزتايدة من  طلبات دولية أأكرث من رمق معياري حمدد أأو أأقل منه.

ولية الأخرى يف الس نة الطلبات اليت ُمنحت ختفيضات يف الرسوم قد أأودعها أأشخاص أأودعوا أأيضا عددا من الطلبات ادل
 .مؤسس يةاملعنية مبا يتجاوز القدرة املعقوةل لفرد حقيقي عىل الاخرتاع وتقدمي الوصف بدون مساعدة 

ىل توضيح مسأأةل أأهلية الاس تفادة من التخفيض عن طريق  .13 ىل حاجة ملحة اإ وتشري الأرقام الواردة يف اجلدول أأعاله اإ
ىل البند  ضافة حمك اإ ضافة الصيغة PCT/WG/9/10 النحو املقرتح يف الوثيقة من جدول الرسوم، عىل 5اإ ، واذلي نُقح ابإ

يداع الطلب ادلويل" )كام اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووافق عليه الفريق العامل يف دورته  التالية "يف وقت اإ
هذه الوثيقة اقرتاح تعديل ولسهوةل الاس تدلل، يرد يف مرفق  (.127، الفقرة PCT/WG/9/28التاسعة؛ انرر الوثيقة 

، مع التعديل املقرتح PCT/WG/9/10من جدول رسوم املعاهدة كام ورد بصورته الأصلية يف مرفق الوثيقة  5البند 
 املوحض أأعاله.
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 أأن تعمتد امجلعية تفاهام ابلصيغة التالية: PCT/WG/9/10فضاًل عن ذكل، من املقرتح كام ورد يف الوثيقة و  .14

املعمتد من قيل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل يُعزتم أأن ينطبق ختفيض الرسوم املنصوص "مبقتىض التفامه 

لهيم يف العريضة املالكني  5عليه يف البند  من جدول الرسوم سوى عىل احلاةل اليت يكون فهيا املودعون املشار اإ

ل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو منحها أأو نقلها احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني لأي الزتام ابلتناز 

 لطرف أ خر غري مؤهل لالس تفادة من ختفيض الرسوم."

ىل أأن أأعداد الطلبات ادلولية اليت يبدو وكأهنا مودعة من أأفراد يودعون ابلنيابة عن خشص معنوي هو "املاكل  .15 ونررا اإ
جراء تغيري يف خشص املودع بن ا( خالل املرحةل ادلولية )كام هو ميني )اثني92عىل القاعدة  اءاملس تفيد" احلقيقي دون طلب اإ

سجيل تغيريات يف خشص املودع أأكرب بكثري من أأعداد الطلبات ادلولية اليت خضعت لت  يه،أأعاله( 11يف اجلدول يف الفقرة 
ىل 92عىل القاعدة  بناء ضافة مودع غري مس تحق، فيبدو أأن اجلهود الرامية اإ ىل اإ التأأثري عىل سلوك املودعني )اثنيا( مبا أأدى اإ

أأقل أأمهية من توضيح اس تحقاق الاس تفادة  يه)اثنيا( خالل املرحةل ادلولية 92فامي خيص تسجيل التغيريات بناًء عىل القاعدة 
ن PCT/WG/9/28 الوثيقةمن  143وبناء عليه، وكام ورد يف الفقرة  من ختفيضات الرسوم يف اترخي الإيداع ادلويل. ، فاإ

 )اثنيا( يف هذه املرحةل.92ادلويل يرى أأنه ل حاجة لتعديل القاعدة املكتب 

ىل .16 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

الإحاطة علام ابملعلومات الإضافية الواردة  "1"
ىل 7يف الفقرات من   من هذه الوثيقة؛ 12 اإ

مواصةل النرر يف التعديالت املقرتحة و  "2"
 قة.عىل جدول الرسوم واملبينة يف مرفق هذه الوثي

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

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

 

 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

ىل  .1  ]دون تغيري[. 3اإ

 التخفيضات

 ]دون تغيري[ .4

 

عامل التخفيض بناء عىل  1يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل حتت البند  .5 )بعد اإ

ذا اكن  %90بنس بة  3ورمس املعاجلة حتت البند  2عند الاقتضاء( ورمس املعاجلة للبحث الإضايف حتت البند  4البند  اإ

 املودع:

يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يقّل نصيب الفرد فهيا من الناجت  ]دون تغيري[ خشصًا طبيعيًا ومواطنًا يقمي )أأ( 

وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف ) دولر أأمرييك 25 000احمليل الإجاميل عن 

أأن يكون  اليت نرشهتا الأمم املتحدة(، عىل 2005الس نوات العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة 

يداع أأقل من  طلبات دولية يف  10الأشخاص الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ

لأرقام متوسط الإيداع   الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقاطلبًا دوليًا يف 50الس نة )للك مليون نسمة( أأو أأقل من 

 كتب ادلويل؛الس نوي يف الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها امل 

]دون تغيري[ أأو خشصًا، طبيعيًا أأو ل، وهو مواطن يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت صنفهتا الأمم  )ب( 

 املتحدة يف البدلان الأقل منواً؛

يداع الطلب ادلويل، مضن ماليك الطلب ادلويل املس تفيدين َمن ل يس تويف املعايري رشط أأل يوجد،  يف وقت اإ

ذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف  يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(، ورشط املنصوص علهيا ضامن أأنه اإ

وُيدّث املدير العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني )أأ(  مجيعهم املعايري احملّددة يف البند الفرعي )أأ( أأو )ب(.

و)ب(
3

وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين  .لك مخس س نوات عىل الأقل وفقا لتوجهيات امجلعية 

 .الفرعيني )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                                
2

براز النص املعين ووضع خط حتته.   الإضافات واحملذوفات املقرتحة ميينة عىل التوايل عن طريق اإ
3

)انرر املوقع التايل:  32، الصفحة 2015فرباير  12ارخي : نرُشت قوامئ ادلول الأوىل يف اجلريدة الصادرة بتمالحرة النارش 
http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm.) 


