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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 يونيو 22اإىل  18جنيف، من 
 
 

ض اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة الرباءات 
ّ
التقرير املرحلي: التدابري املمكنة للحد من تعر

 من خالل املقاصة لتغريات أسعار صرف العمالت

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

ماكنية وضع "هيلك مقاصة" مجليع  .1 تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن حتليل املكتب ادلويل للقضااي املرتبطة ابإ
رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءات للحد من تعّرض الإيرادات املتأأتية من 

دارات البحث ادلويل.  رصف العمالت وخلفض التاكليف واجلهود املبذوةل اليت تتحملها ماكتب تسمل الطلبات واإ

من أأجل  دارات البحث ادلويلاإ مرشوع جترييب مع عدد من ماكتب تسمل الطلبات و  2018أأبريل  1سيبدأأ يف و  .2
يداع ادلويلس امي  لرسوم معاهدة الرباءات، مقاصة  ذا حقق املرشوع التجرييب  .رسوم البحث ورسوم الإ جيابية، واإ نتاجئ اإ

 ،الأخرى املهمتة دارات البحث ادلويلاإ و ليشمل ماكتب تسمل الطلبات  املقاصةهيلك  توس يع نطاقيعزتم املكتب ادلويل 
ىل الفريق العامل لإضفاء الطابع الرمسي عىل الرتتي يعزتم و  طار تقدمي مقرتحات اإ يرد يف الالحئة التنفيذية  متسقبات يف اإ

 والتعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات.

عدة ماكتب تعمل بصفة مكتب أأن يدعو جناح املرشوع التجرييب، يف حاةل ينوي املكتب ادلويل،  ،وعالوة عىل ذكل .3
ىل اإىل الامكتب طرف متعاقد يف نظام مدريد و/أأو نظام لهاي كذكل بصفة تسمل طلبات مبوجب معاهدة الرباءات و  نض مم اإ

ىل الويبو.  معلية مقاصة موسعة ستشمل مجيع معليات حتويل الأموال من واإ
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 معلومات أأساس ية

، وثيقة أأعدها املكتب ادلويل 2016يف مايو اليت ُعقدت انقش الفريق العامل ملعاهدة الرباءات، يف دورته التاسعة  .4
هيا خمتلف التدابري املمكنة للحد من خطر تعّرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار وبّّي ف
ىل  21(. وتتلخص املناقشات يف الفقرات من PCT/WG/9/9)الوثيقة العمالت  رصف من ملخص الرئيس  36اإ
ىل  30وتعرض الفقرات من  ،(PCT/WG/9/27)الوثيقة ( تفاصيل لك PCT/WG/9/28)الوثيقة  من تقرير ادلورة 33اإ

 مداخالت الوفود أأثناء ادلورة.

 أأحد بشأأنذ وعرض املكتب ادلويل، يف ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات، حتديثا عن العمل اذلي نُفّ   .5
 تحويلقاصة" ل التدبري املتعلق بوضع "هيلك مأأل وهو ، PCT/WG/9/9التدابري املمكنة اليت نوقشت يف الوثيقة 

ىل  19(. وتتلخص مناقشات تكل ادلورة يف الفقرات من PCT/WG/10/6معاهدة الرباءات )انظر الوثيقة  رسوم  21اإ
ىل  50وتعرض الفقرات من  ،(PCT/WG/10/24ملخص الرئيس )الوثيقة  من من تقرير ادلورة  59اإ

 ( تفاصيل لك مداخالت الوفود أأثناء ادلورة.PCT/WG/10/25)الوثيقة

 اس تقدم الأمانة تقرير و رسوم معاهدة الرباءات. تحويل "هيلك مقاصة" ل وضع أ خر بشأأن  تقدم هذه الوثيقة حتديثاو  .6
ىل الفريق العامل خالل ادلورة احلاليةس تددات امل  أأحدثعن أ خر  ايه اشف  .اإ

 رسومالتحويل وضع "هيلك مقاصة" ل 

( USPTOاملتحدة للرباءات والعالمات التدارية )بّي مكتب الولايت خضعت للتجربة بناء عىل الرتتيبات اليت  .7
دارة ( EPOواملكتب الأورويب للرباءات )طلبات ال  تسملل  امكتببوصفه  رسوم البحث حتويل من أأجل ويل ادلبحث لل بوصفه اإ
دارة البحث ادلويلاإىل طلبات مكتب تسمل ال من  عداد مرشوع  ،جيريعرب املكتب ادلويل،  اإ يف وقت كتابة هذه الوثيقة، اإ

يف  اكبري توسعا ، وسيتوسع 2018أأبريل  1ملرشوع التجرييب يف أأن يبدأأ ا املزمعمن و رسوم معاهدة الرباءات. قاصة ملجترييب 
الك  مدفوعات بعمةل معينة يفموازنة نطوي عىل نطاق تكل التجربة يف عدد املاكتب املشاركة، وأأنواع الرسوم املعنية، وسي 

ىل املكتب املشارك. ىل املكتب ادلويل ومدفوعات من املكتب ادلويل اإ  الاجتاهّي، أأي مدفوعات من املكتب املشارك اإ

حدى مراحهل الأولية لرسوم واملبالغ التاليةمقاصة لنطاق املرشوع التجرييب  س يوفرو  .8  :يف اإ

دارات طلبات ال تسمل ل تب ماكبوصفها  ،املاكتبتسلمها رسوم معاهدة الرباءات اليت ت  )أأ( لبحث ادلويل أأو ل أأو اإ
دارات   املكتب ادلويل أأو ماكتب أأخرى:صاحل ل ،ويلادلمتهيدي ال فحص للاإ

 ؛طلباتال تسمل ل  ابوصفه مكتباملكتب صلها رسوم الإيداع ادلويل اليت ي  "1"

تب أأخرى اإىل ماكحتويلها من أأجل طلبات ال تسمل ل  ابوصفه مكتباملكتب صلها رسوم البحث اليت ي  "2"
دارات   ؛ويلادلبحث ل ل تعمل بصفة اإ

دارة املكتب بيصلها اليت  املعاجلةرسوم  "3"  ؛ويلادلمتهيدي ال فحص للوصفه اإ

دارات البحث ادلويل:صاحل سلمها املكتب ادلويل لت الرباءات اليت ي  معاهدةرسوم  )ب(  اإ

دارات البحث ادلويل املكتب ادلويل نيابة عن أأو  مكتب تسمل الطلباتيصلها رسوم البحث اليت  "1" اإ
 التجرييب؛ رشوعاملشاركة يف امل 
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دة دارةالإ اإىل حتويلها من أأجل املكتب ادلويل يصلها اليت  التمكييلرسوم البحث  "2" تمكييل للبحث ال  احملدَّ
 التجرييب.رشوع املشاركة يف امل 

دارة البحث ادلويل أأو اليت ث ادلويل لإدارة البحاملكتب ادلويل اليت يدين هبا املبالغ  )ج( لمكتب ادلويل ل تدين هبا اإ
دارة يتكبدها املكتب اليت رصف أأسعار الماكسب أأو خسائر )هـ( الناش ئة عن 1.16مبوجب القاعدة  بحث لل بوصفه اإ

ىل نتيدة ل ويلادل دارة البحث ادلويلرسوم البحث احملوةل اإ  رشوعامل املشاركة يف غري طلبات ال ماكتب تسمل من قبل  اإ
دارة البحث ادلويل بعمالت أأخرى غري العمةل اليت حددالتجرييب  ىل  دون قيودالقابةل للتحويل و رسوم البحث ت هبا اإ اإ

 ثابتة.ال عمةل ال

يف ، لهاي )ابلنس بة لبعض املاكتب فقطنظام املدفوعات املتعلقة خبدمات الويبو الأخرى، مثل نظام مدريد و  )د(
 (.مرحةل أأولية

 ة.صاقاختيار وتثبيت برانمج لإدارة معلية امل وقد جرى .9

خلدمات املقدمة نيابة ارسوم دمع املدفوعات املركزية ل، ليهيف حاةل جناح توس يع نطاق املرشوع التجرييب، من املتوىخو  .10
ىل (ePCTنظام املعاهدة الإلكرتوين )عن املاكتب الوطنية من خالل   أأكرب طائفةعرب ة صاقمفهوم امليف توسع ال ، ابلإضافة اإ

دراج و  ،مزيد من املاكتبمض واملعامالت، من   .العملياتمدريد ولهاي يف نظايم مدفوعات اإ

ل رسوم من بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات  أأي مكتبصهل يما ستبعد من املرشوع التجرييب يُ س و  .11 ىل حُتوَّ فامي بعد اإ
دارة بصفته  نفسه املكتب  .ويلادلبحث لل اإ

دارات البحث ادلويل املشاركة يف املرشوع املكتب ادلويل ولك  اعلهيع وقّ  يُ ل  1تفامهعّد مرشوع مذكرة أ  وقد  .12 دارة من اإ اإ
جراءات امل وتشمل مذكرة التفامهالتجرييب،  ة ومعلية حتويل رسوم البحث، فضال عن متطلبات الواثئق ذات الصةل. صاقاإ

لهيا مذكرة التفامه اليت ت  عىل النقيض منو   لرباءات والعالمات التداريةالولايت املتحدة لمكتب  بّي التجربة اجلاريةستند اإ
دارة للبحث ادلويل، و واملكتب الأورويب للرباءات  بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات، املكتب ادلويل، فاإن مذكرات التفامه بوصفه اإ

دارة  هتاالتجرييب بصفرشوع بّي املكتب ادلويل واملاكتب املشاركة يف امل فقط اجلديدة س تكون  ويل، ولكن لن ادلبحث لل اإ
خطاو املشاركة. تشمل رمسيا ماكتب تسمل الطلبات  من ماكتب تسمل الطلبات مكتب ا اإىل لك ر سريسل املكتب ادلويل اإ

حدى بتعيّياليت قامت  دارات البحث ادلويل  اإ جراء  لتكوناملشاركة اإ دلى مكتب ودعة لطلبات املل البحث ادلويل خمتصة ابإ
ىل اتكل املاكتب ليدعو تسمل الطلبات املعين،   يف هذه احلاةل:والتجرييب. رشوع ملشاركة يف امل اإ

، ارسوم البحث نيابة عهن تحصيلاملشاركة ل دارة البحث ادلويل يكون املكتب ادلويل مبثابة "وكيل" لإ س   )أأ(
 وس يقوم مبراجعة الواثئق املقدمة من مكتب تسمل الطلبات املشارك؛

 الشهري ملوعدابفامي يتعلق عىل جدول زمين من ماكتب تسمل الطلبات  شاركم  التفاق مع لك مكتبس يلزم  )ب(
ىل املكتب ادلويل من أأجل حتويل هذه الرسوم  اذلي يتعّي فيه عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يول رسوم البحث اإ

ىل بعد ذكل  دارة البحث ادلويل املشاركة اإ التفاق عىل العمةل اليت جيب حتويل س يلزم عالوة عىل ذكل، و املعنية؛ اإ
ىل املكتب ادلويل؛هبا رسوم البحث   اإ

ل س  و  ،املتفق عليهوعد يف املغري املس تلمة ملعامالت املكتب ادلويل اب س يحتفظ )ج( دارة اإىل تكل املعامالت ُتحوَّ اإ
 يف الشهر التايل.البحث ادلويل املشاركة 

                                                
1
ذا اكن ذكل يُعترب بعض يف حاةل  املتبادةل لرسائلابالاس تعاضة عن ذكل ميكن   دارات البحث ادلويل اإ  أأكرث فعالية من الناحية الإجرائية.اكن و  اكفيااإ
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ىل امكتب مدعو لك خريَّ س يُ و  .13 ما ملشاركة من ماكتاإ لإشارة ااملوافقة عىل املشاركة أأو ب تسمل الطلبات بّي أأمرين، اإ
ىل أأنه يفضل الاس مترار يف التعامل مبارشة مع دارة البحث ادلويل اإ مكتب تسمل الطلبات عىل املشاركة، فور موافقة و . اإ

ليه  لكرتونيربيدية لتقدمي ابلتعلاميت املرصفية لتحويل الرسوم والتعلاميت ال مكتوباإخطار سرُيسل اإ ا، ويف شلك الواثئق )اإ
ذا لزم الأمر وريق  (.اإ

دارات البحث ادلويل املناقشات مع  حاةل  املشاركةاإ

دارة للبحث ادلويلاملكتب الأورويب للرباءات بصفته مع  وىلأ   تفامه مذكرةعىل ع املكتب ادلويل وقّ  .14  لكرثة عدد . ونظرااإ
دارة للبحث ادلويلماكتب تسمل الطلبات اليت حددت املكتب الأورويب للرباءات بوصفه  دارة ، اقرتح املكتب بوصفه اإ اإ

ىل  1رمبا من  هنج تدرجيي عىل مدى عدة أأشهر،وفق أأن يبدأأ املرشوع التجرييب للبحث ادلويل   .2018نومفرب  30أأبريل اإ

ل ماكتيف البداية، و .15 ىل املشاركة اإ ل حتُ ب تسمل الطلبات اليت لن يُدعى اإ رسوم البحث لصاحل املكتب الأورويب ّص 
دارة للبحث ادلويل للرباءات  لهي، اجلاريةالتجربة ضافة اإىل ذكل، ستس متر واإ بعمةل أأخرى غري اليورو. بوصفه اإ يف  ااملشار اإ
واملكتب الأورويب  ،لتسمل الطلباتبوصفه مكتبا لرباءات والعالمات التدارية الولايت املتحدة ل بّي مكتب ،أأعاله 7الفقرة 

دارة للبحث ادلويلللرباءات   واملكتب ادلويل. ،بوصفه اإ

دارة ع مكتب الرباءات الياابين امليض قدما يف مرشوع جترييب م وقت كتابة هذه الوثيقة، يف ومن املزمع، .16 بوصفه اإ
 1يف هذا املرشوع التجرييب  أأن يبدأأ ، ومن املقرر تفامه(من مذكرة  )بدلللبحث ادلويل بناء عىل رسائل متبادةل 

 لصاحل الأمرييك رولدلابرسوم البحث اليت حتصل مجيعها  –البداية يف–ة من ماكتب تسمل الطلبات ، مع مخس2018 أأبريل
دارة للبحث ادلويل جراء بدأأ ي . وس مكتب الرباءات الياابين بوصفه اإ املعنية اليت مناقشات مع ماكتب تسمل الطلبات قريبا اإ

 التجرييب. رشوعملشاركة يف امل ا عى اإىلس ُتد

قامةمناقشات  حالياوجتري  .17 دارة للبحث ادلويل جترييب مع املكتب الكوري للملكية الفكريةرشوع م  لإ . بوصفه اإ
جزء ل يتجزأأ من الرتتيبات، ولكنه عىل أأهنا معليات رصف العمالت مع  مبدئياعامل ل يتللنظر فيه  املطروحالاقرتاح و

حداه م تشمل ، رسوم البحث تشمالن منفصلتّيمقاصة سيبدأأ بعملييت  املعامالت ابلفرنك السويرسي )رسوم الإيداع اإ
ون خرى ابلمدريد ولهاي( والأ  نظايمل الشهرية  اتالتوزيعيف مقابل ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

ىلاليت س تُ تسمل الطلبات املعنية ا مع ماكتب املناقشات رمسي بعدُ دأأ مل تبوكوري. ال  التجرييب.رشوع ملشاركة يف امل ا دعى اإ

لرسوم  مكنةالشهرية امل شمل املقاصة مع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التدارية اقرتاح ي ويُناقش حاليا  .18
شهرية ال توزيعات ال  مقابلابلفرنك السويرسي  الولايت املتحدة مكتبا صلهاليت ي  ةالصناعيالتصاممي العالمات التدارية و 

مدريد نظايم يف الوقت احلارض، مدفوعات رسوم ، عالَجوتُ يقوم هبا املكتب ادلويل هبذه العمةل؛ اليت لهاي  أأومدريد لنظام 
 ولهاي عىل أأساس أأس بوعي.

مع مكتب الرباءات مرشوعات جتريبية متوخاة بشأأن ناقشة مراحل امل توجد مرشوعات مذكرات تفامه يف ش ىت و  .19
دارتّي للبحث ادلويل مبوصفهالمنساوي ومكتب الرباءات الإرسائييل   . اإ

 معاجلهتامسائل فرعية جيب 

ضافي االتجرييب وقتملرشوع ا نفيذت  سيتطلب .20 مشالك يف الفواتري وحل فحص باملكتب ادلويل  وموظف يقوم يكل ااإ
التأأكد من من الرضوري تدريب املوظفّي و و . يف الوقت احلايلأأضيق الشهرية مقارنة ابلعمليات امل مثةل اليت حتدث عىل نطاق 

يالء  لزمتفوق التاكليف. وس يس  الفوائد أأن مفاده اذلي  التقديرمدى حصة سمح بتحديد ي  عىل حنورشوع التجرييب امل  نفيذت  اإ
ذا اكن من املمكن  ،هاونوع الأخطاء اليت حتدث  اهامتم خاص بعدد  .تفادهياهذه الأخطاء أأو تقليل وما اإ
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لمكتب ادلويل ل التجرييب أأن مجيع املاكتب املشاركة قادرة عىل تسلمي "فواتريها" مرشوع الفعال لل  نفيذت يفرتض ال و  .21
ه ذات ة ومعلياتصاقمج املانطلهبا بريتيت بياانت مدعوم، مبا يف ذكل مجيع املعلومات النسق  بدقة ويف الوقت املناسب يف

جراء عىل أأن تتعاون املاكتب ذكل من يقتيض س  . و الصةل  تغيريات طفيفةعادة ما تكون اليت الالزمة )التكنولوجية التغيريات اإ
 نسبيا( وتدريب املوظفّي.

لرباءات لخمتلفة )لأغراض منفصةل مرصفية حماسبية وحساابت  ةنظمأأ يتعّي عىل املاكتب اليت دلهيا وسوف  .22
ماكنية  ( أأن تنظر يفمثال لعالمات التداريةلو  ىل أأو منالإجراءات للس مح  تنقيحاإ  بسداد املدفوعات الصافية عرب النظامّي اإ

 تكل احلساابت.من حساب واحد فقط 

مدريد ظام نمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام كون لهذه الإجراءات أ اثر لحقة عىل الإجراءات احملاسبية ل تس  و  .23
 لهاي.نظام و 

ىل الوضع الأمثل فامي يتعلق بسائل ل يزال يتعّي البت يف مجموعة متنوعة من امل و .24 من أأجل حتقيق وصول النظام اإ
ىل أأدىن حديل خماطر تقلبات أأسعار الرصف ل تق املمتثةل يف املنشودة الرئيس ية  ةديالنت  اس تالم معالت ل  يف حاةل، ل س امي اإ

تُذَكر، أأو ليس لها أأي مرصوفات عىل الإطالق،  اتمرصوفللويبو ليس و  يف الوقت احلايل مرصفيةحساابت لها متكل الويبو 
ذا اكن ينبغي مجليع س يلزم . وعالوة عىل ذكل، يف مقابلها املعامالتلتسوية هبذه العمالت  ىل اتفاق بشأأن ما اإ التوصل اإ

ذا اكن نفسها ة أأن تس تخدم الفرتات صاقترتيبات امل فوترة وسداد يكون لها توارخي أأن ة اخملتلفة صاقجراءات املجيوز لإ أأو ما اإ
 اس تخدام فرتة واحدة.فضل الأ  ه س يكون من. ويرى املكتب ادلويل أأنخمتلفة يف غضون شهر واحد

ىل الإحاطة عل م  .25 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


