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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  50جنيف، من   1054يونيو  51اإ
 
 

غري البحثية سؤسسات املالشركات الصغرية واملتوسطة واجلامعات والتي تدفعها ختفيضات الرسوم 
 الربح اهلادفة لتحقيق

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

تعرض هذه الوثيقة تفاصيل عن التخفيضات يف رسوم الرباءات اليت متنحها املاكتب للأشخاص الطبيعيني، والرشاكت  .5
ىل املعلومات الواردة من املاكتب البحثية سؤساات املالصغرية واملتوسطة، واجلامعات، و  غري الهادفة لتحقيق الرحب، استنادا اإ

وتتضمن الوثيقة أأيضا مناقشة عامة ملعايري اس تجابة لتعممي أأصدره املكتب ادلويل بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 
قلميية، واملنظامت املتعددة واملسؤس خمتلفة ما تخدمة لتعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وفقا ملا تطبقه البدلان،  اات الإ

ىل جانب تفاصيل املعايري والتخفيضات الأطراف،  اليت تطبقها املاكتب اليت اس تجابت كعدد املوظفني واملبيعات الا نوية، اإ
 للتعممي.

 معلومات أأساس ية

ويه (، PCT/WG/6/10انقش الفريق العامل خالل دورته الاادسة وثيقة معل أأعدها املكتب ادلويل )الوثيقة  .1
سؤساات املوثيقة تغطي موضوع ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات و 

والأقل منوا دون الاقتصار علهيا )انظر الفقرات وبوجه خاص تكل القامئة يف البدلان النامية غري الهادفة لتحقيق الرحب، البحثية 
ىل  1من  (، وتغطي أأيضا موضوع معايري الأهلية لتخفيضات الرسوم فامي يتعلق ببعض PCT/WG/6/10يف الوثيقة  44اإ

ىل  44املودعني من البدلان النامية )انظر الفقرات من   (.PCT/WG/6/10يف الوثيقة  41اإ
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ويرد ملخص مناقشات الفريق العامل حول موضوع ختفيضات رسوم الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  .1
ىل  40ات غري الهادفة لتحقيق الرحب يف الفقرات من واملسؤسا من ملخص الرئيس لدلورة  44اإ

ىل  544(. وميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل يف الفقرات من PCT/WG/6/23 )الوثيقة من تقرير ادلورة  101اإ
ىل التفاق عىل أأن كبري الاقتصاديني ينبغي أأن يعد د(. PCT/WG/6/24 )الوثيقة مرونة راسة عن موضوع وابلإضافة اإ

(، طلب الفريق العامل املعلومات الإضافية التالية PCT/WG/7/6 )انظر الوثيقة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ليك يواصل مناقشاته بشأأن ختفيضات الرسوم املفروضة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملسؤساات غري 

 (:PCT/WG/6/23من الوثيقة  44و 41ه احلالية )انظر الفقرتني الهادفة لتحقيق الرحب يف دورت

ىل ذكل، اتفق الفريق العامل عىل أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يدعو مجيع ادلول الأعضاء اليت  .41" وابلإضافة اإ
ىل املودعني اذلين  مهت،، وفقا اعترب قامت يف الوقت الراهن مبنح ختفيضات يف الرسوم الوطنية الاابقة ملنح الرباءات اإ

ىل الأمانة عن اخلربات الوطنية  ىل أأن تقدم معلومات اإ للمعايري الوطنية املعمول هبا، رشاكت صغرية ومتوسطة اإ
املكتا بة، ول س امي فامي يتعلق بعدد الطلبات املا تفيدة من هذه التخفيضات يف الرسوم وعن أأي أأثر ميكن قياسه 

 ابلإيداع. عىل سلوك هذه الفئات من املودعني فامي يتعلق

وطلب الفريق العامل أأيضا من املكتب ادلويل أأن يعد وثيقة معل، ليناقشها الفريق العامل يف دورته التالية،  .44
قلميية املعمول عن التعاريف اخملتلفة احلالية ملا ميثل رشكة صغرية أأو متوسطة وفقا للقوانني أأو املامرسات الوط  نية أأو الإ

قلميية. هبا فامي يتعلق بتخفيضات ال وينبغي أأن رسوم املفروضة عىل طلبات امللكية الفكرية/ الرباءات الوطنية أأو الإ
تتضمن الوثيقة أأيضا وصفا للآليات املطبقة ابلفعل يف بعض البدلان واملتعلقة بتخفيضات الرسوم املفروضة عىل 

 ."البحثيةسؤساات املالرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات و 

ىل جز وهذه الوثيقة  .4 ين، عىل النحو أأ مقدمة تلبية للطلبني املذكورين الذلين تقدم هبام الفريق العامل. ويه تنقا، اإ
 التايل:

املتلقاة اس تجابة لتعممي املكتب ادلويل املتعلق بتخفيضات رسوم الرباءات اليت تطبقها  للتعليقاتملخص  )أأ(
املاكتب عىل الأشخاص الطبيعيني، والرشاكت املتناهية الصغر، والرشاكت الصغرية واملتوسطة، واجلامعات، 

 غري الهادفة لتحقيق الرحب؛البحثية سؤساات املو 

قلميية املعمول هبا فامي ومناقشة لتعاريف الرشاكت الصغري  )ب( ة واملتوسطة وفقا للقوانني أأو املامرسات الوطنية والإ
قلميية أأو طلبات حقوق امللكية الفكرية الأخرى.يتعلق بتخفيضات رسوم   طلبات الرباءات الوطنية أأو الإ

، ، والرشاكت الصغرية واملتوسطةختفيضات الرسوم اليت متنحها ماكتب الرباءات للأشخاص الطبيعيني
 غري الهادفة لتحقيق الرحبالبحثية سؤساات املواجلامعات، و 

يف سبيل احلصول عىل معلومات عن ختفيضات رسوم طلبات الرباءات اليت متنحها املاكتب خملتلف أأنواع املودعني،  .1
ية وطلب التعممي بوجه خاص املعلومات التال . 1051أأغاطس  51، بتارخي C. PCT 1390أأصدر املكتب ادلويل التعممي 

 غري الهادفة لتحقيق الرحب:البحثية سؤساات املفامي يتعلق بتخفيضات رسوم الرشاكت الصغرية واملتوسطة، واجلامعات، و 

ويشمل ذكل أأية تعاريف للرشاكت تخفيضات الرسوم، فامي يتعلق ابلأهلية ل املعايري اليت يطبقها املكتب  •
قامةالصغرية واملتوسطة تا تخدم لهذا الغرض وأأية رشوط تقتيض  يكون مسؤهال املودع يف بدل معني ليك  اإ

 لتخفيضات؛للحصول عىل ا
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قلميية أأو و  • الرسوم الاابقة عىل املنح اليت تشملها أأية ختفيضات )سواء اكنت لطلبات الرباءات الوطنية أأو الإ
وختفيض النا بة املئوية خمتلفة وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، يف س ياق وظائف املصنف  لرسوم أأداء

 ؛املطبق

 وعدد الطلبات اليت اس تفادت من ختفيضات الرسوم خالل الأعوام الأخرية أأو النا بة املئوية لهذه الطلبات؛ •

 ووقع ختفيضات الرسوم عىل سلوك الإيداع. •

جابة .4 قلمييني للملكية الفكرية ومجموعة  14عىل التعممي من  وقد جاءت ثالثون اإ مكتبا وطنيا للرباءات ومكتبني اإ
 ويرد ملخص الإجاابت املتلقاة يف مرفق هذه الوثيقة.ما تخدمني واحدة. 

 معايري الأهلية

ىل أأهن، يقدمون  .4 ىل الأشخاص الطبيعيني أأو الرشاكت الصغرية شيئا من املااعدة املالية أأشار عرشون مكتبا اإ اإ
واملتوسطة أأو اجلامعات واملنظامت غري الهادفة لتحقيق الرحب اليت تودع طلبات براءات، وعادة ما تمتثل هذه املااعدة يف 

ماكنية قياموقدم املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية ختفيض رمس الإيداع.  املودع  معلومات عن اإ
ىل، ويشمل، اثلث رمس س نوي  يداع طلب لتأأجيل دفع الرسوم تأأجيال ميتد اإ ذا ُمنح التأأجيل، اكن لزاما عىل ؛ محافظةللابإ فاإ

 .الالزمة املوارد املاليةاملا تفيد أأن يدفع الرسوم عندما تتوفر دليه 

ىل أأهنا متنح ختفيضات يف لك املاكتب العرشين اليت ذكرت أأهنا تقدم مااعدة مالية ملودعي طلبات  توأأشار  .4 الرباءات اإ
نصف هذه املاكتب تقريبا مااعدة مالية يف شلك ختفيضات يف رسوم الرشاكت  قدمويالرسوم للأشخاص الطبيعيني؛ 

 الصغرية واملتوسطة و/ أأو اجلامعات واملنظامت البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب.

ويف تكل املاكتب، ميكن احلصول عىل ختفيضات الرسوم للأشخاص الطبيعيني بوجه عام دون أأية رشوط تقتيض  .9
خشصا معاقا أأو من وحتدث الاس تثناءات عندما يعمتد التخفيض عىل وضع الفرد )كأن يكون طالبا أأو . مسؤيدةتقدمي واثئق 

ىل أأن يوحض عدم كفاية مقدرته املالية أأو دخهل دلفع الرسوم أأو يف احلالت اليت حيتاج املودمثال(، القدماء  احملاربني ع فهيا اإ
 الربتغايل للملكية الصناعية(. واملعهداكمةل )مثال، يف املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية 

ىل أأ  للكياانت القانونيةختفيضات يف الرسوم  قدموعىل العكس من ذكل، أأشارت املاكتب اليت ذكرت أأهنا ت .50 هنا تشرتط اإ
وتشمل معايري أأهلية الرشاكت الصغرية واملتوسطة للحصول عىل للتثبت من الأهلية للتخفيض.  مسؤيدةعادة تقدمي واثئق 

والقدر  بيان املزيانية الا نوي وجماميع الأعامل الا نويورمق ختفيضات الرسوم بلوغ املا توايت العليا من حيث عدد املوظفني 
املعمول به. الرشاكت الصغرية واملتوسطة اذلي متلكه من الرشكة كياانت قد ل تكون مسؤهةل لتخفيضات الرسوم وفقا لتعريف 

ويناقش اجلزء الثاين من هذه الوثيقة تفاصيل أأخرى لتعاريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة املعمول هبا لأغراض ختفيضات 
 الرسوم.

ىل أأهنا متنح ختفيضات يف الرسوم للجامعات واملسؤساات البحثية غري الهادفة لتحقيق ومن بني املاكتب اليت  .55 أأشارت اإ
 املعهد قدممفثال، يفامي يتعلق ابملنظامت الواقعة مضن هذه الفئة. الرحب، توجد ماكتب تطبق ختفيضات عىل نطاق واسع 

يف جمال التعلمي والقطاع العامةل الهادفة لتحقيق الرحب الوطين للملكية الصناعية يف فرناا ختفيضات يف الرسوم للمنظامت غري 
ومتنح ادلائرة احلكومية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا ختفيضات للك املنظامت غري الهادفة لتحقيق الرحب. ويطبق مكتب البحيث؛ 

واملنظامت املعفاة لتعلمي العايل " عىل اجلامعات ومعاهد االكيان الصغريالولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وضع "
حاب تعريفها وفقا ن من "معاهد التعلمي العايل" )وملودعوقد يكون اواملنظامت غري الهادفة لتحقيق الرحب.  من الرضائب

 .كياان متنايه الصغرمسؤهلني أأيضا لتخفيض أأكرب يف الرسوم ابعتبارها ( احمليللقانون الولايت املتحدة 
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ويف بعض املاكتب اليت ميكن أأن حتصل فهيا اجلامعات واملسؤساات البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب عىل ختفيض يف  .51
مفثال، مينح املكتب الكندي للملكية الفكرية ختفيضات يف الرسوم للجامعات، الرسوم، ينطبق التخفيض عىل فئات معينة. 

الرشط اذلي ينطبق عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت  صة خبالفخا معامةلل حتظى بأأية  ولكن املسؤساات البحثية
وميثل احلج، أأيضا عامال مسؤثرا دلى املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية، حيث جيب أأن يكون  .10يقل عدد موظفهيا عن 

الربتغايل للملكية الصناعية  واملعهداملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية أأبلغ وقد . 10عدد موظفي املنظمة أأقل من 
عفاءات من الرسوم تطبق عىل اجلامعات   فقط، حاب التعريف الوارد يف القوانني الوطنية للك مهنام.العمومية عن اإ

مرتبطة ابلخرتاع يف طلب  تنازل عن أأية حقوقرشطا يقيض بأأن املودع جيب أأل يكون قد وذكرت بعض املاكتب  .51
لأي كيان قد ل يكون مسؤهال لتخفيض الرسوم، أأو رشطا يقيض بأأل يكون هناك الزتام  الرباءة، أأو رخص هبذه احلقوق،

 تعاقدي بنقل احلقوق يف مرحةل لحقة.

ن املاكتب اليت أأجابت عىل الاسؤال املتعلق ابشرتاط  .54 قامةوبصفة عامة، فاإ ليك يكون مسؤهال لتخفيضات املودع  اإ
ىل أأن ختفيضات الرسوم ميكن أأن حيصل علهيا املودعون برصف النظر عن  قامةالرسوم أأشارت اإ ل أأن حوايل نصف . حمل الإ اإ

شخاص أأو الكياانت القانونية  ذا اكنت التخفيضات متاحة فقط للأ املاكتب اليت متنح ختفيضات يف الرسوم مل تذكر بوضوح ما اإ
أأهنا تشمل رشوطا مثل  لإقامةابجلنا ية أأو ا تتعلق ابوذكرت بعض املاكتب اليت تطبق رشوطملنشأأة يف بدلها. املقميني أأو ا

جيب أأن يُرسل طلب ختفيض الرسوم ، (OAPI)ويف حاةل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية قيد الرشكة يف جسل حكويم. 
لهيا امل  ودع.عرب قنوات رمسية دلى ادلوةل العضو اليت ينمتي اإ

 نطاق ختفيضات الرسوم

. لالإجراء املعيناملقرر  املعياريملائة من الرمس اب 500وملائة اب 40ختفيضات الرسوم اليت متنحها املاكتب بني  ترتاوح .51
ويف بعض املاكتب، يزيد التخفيض املتاح للأشخاص الطبيعيون عىل ذكل املتاح للرشاكت الصغرية واملتوسطة، ول س امي يف 

 املودع هو نفاه اخملرتع أأيضا.حاةل كون 

لك املاكتب اليت اس تجابت للتعممي واليت متنح ختفيضات تفعل ذكل فامي يتعلق برسوم طلبات الرباءات الوطنية،  .54
ىل طلب أأولوية أأجنيب. ولكن يف بعض احلالت  ىل اختالف بىن الرسوم بني يشرتط أأل ياتند الطلب اإ ولكن نظرا اإ

ن الإجاابت ل تاملاكتب،  ىل منح طلب الرباءة فاإ ذا اكنت التخفيضات تنطبق عىل لك املراحل الرئيا ية املسؤدية اإ وحض لكها ما اإ
ذا اكنت التخفيضات املمنوحة ختضع الطلب) وقد ذكر حوايل أأكرث. لتقييدات ، والنرش، والبحث، والفحص، واملنح(، أأو ما اإ

أأيضا عىل الرسوم الاابقة للمنح بعد أأن يدخل الطلب  نصف املاكتب اليت متنح ختفيضات يف الرسوم أأن التخفيضات تنطبق
 ادلويل املودع وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرحةل الوطنية.

تقدم أأيضا  كام أأن حوايل ثلث املاكتب اليت اس تجابت للتعممي واليت متنح ختفيضات يف الرسوم الاابقة للمنح .54
عىل رسوم ، عند تقدميها، احملافظةالتخفيضات يف رسوم عادة وتقترص ديدها. الرباءات أأو جت احملافظة عىلختفيضات يف رسوم 

ىل العرشة الأوىل للرباءة.  ل أأن ادلائرة الاالأعوام امخلاة اإ وادلائرة احلكومية للملكية ( Rospatentية للملكية الفكرية )حتاداإ
 لك أأعوامالرباءات عىل مدى  لمحافظة عىلاملسؤهلني لللمودعني ختفيضات الرسوم متاحة  الفكرية يف أأوكرانيا ذكرات أأن

 صالحيهتا.

 أأعداد املودعني املا تفيدين من ختفيضات الرسوم، أأو النا بة املئوية لهسؤلء املودعني

مل تكن لك املاكتب اليت اس تجابت للتعممي واليت تطبق ختفيضات يف الرسوم قادرة عىل تقدمي بياانت عن الناب  .54
أأما تكل املاكتب اليت متكنت من ذكل، فقد املئوية أأو أأعداد الطلبات اليت اس تفادت من التخفيضات خالل الأعوام الأخرية. 



PCT/WG/7/7 
5 
 

وميكن تفاري هذا التفاوت بعدة أأس باب من بيهنا الإجراءات والرشوط اليت الناب املئوية فامي بيهنا. ظهر تفاوت كبري يف 
مفثال، املودعني اذلين يا تخدمون نظام الرباءات الوطين.  ونوعيتعني عىل املودعني الوفاء هبا بغية الاس تفادة من التخفيض، 

ىل  حاب املوارد أأدى نظام ختفيض الرسوم آةل املطبق يف املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية اإ اس تفادة عدد ابلغ الضأ
اكنت وعىل العكس من ذكل، ملائة خالل الأعوام الأخرية. اب 0,1من طلبات الرباءات من الرسوم اخملفضة، مبعدل يبلغ حوايل 

بعض أأنظمة الرباءات الوطنية يف أأورواب حيث يتوفر يف ابملائة  10نا بة املودعني املسؤهلني لتخفيضات الرسوم أأكرب من 
 للمودعني اخليار البديل املمتثل يف الرباءات الأوروبية )مثل هنغاراي وليتوانيا(.

 ختفيضات الرسوم عىل سلوك الإيداعأأثر 

جيايب عىل اس تخدام نظام الرباءات من قب .59 ل يرى عدد قليل من املاكتب أأن ختفيضات رسوم الرباءات لها أأثر اإ
ىل جنب مع س ياسات أأخرى لتشجيع املودعني املسؤهلني لتخفيضات الرسوم،  ذا اكنت التخفيضات تطبق جنبا اإ ول س امي اإ

ذاكء الوعي والهنوض بنظام امللكية الابتاكر.  ومن أأمثةل الأنشطة الأخرى الرامية دلمع الابتاكر والواردة يف الردود أأنشطة اإ
كأدوات بتدابري استشارية البحثية واخملرتعني عىل اس تغالل ملكيهت، الفكرية، سواء  الفكرية، ومااعدة اجلامعات واملسؤساات

 بتقدمي مااعدة مالية لإيداع طلبات الرباءات.أأو  التشخيص

ابملائة يف رمس  90وشدد املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية عىل أأن التخفيض بنا بة  .10
ىل حد ما يف الإيداع ادلويل واملتاح ل لأشخاص الطبيعيني ذوي اجلنا ية الصينية ميثل توفريا كبريا يف التلكفة، كام أأنه سامه اإ

يداعات الأشخاص الطبيعيني وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ويف حني بلغت النا بة املئوية لطلبات معاهدة زايدة اإ
من لك طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف ملائة اب 4,4التعاون بشأأن الرباءات اليت أأودعها أأشخاص طبيعيون 

اكنت النا بة املئوية لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت أأودعها أأشخاص طبيعيون حيملون اجلنا ية ، 1051
 أأعىل كثريا من تكل النا بة املئوية.الصينية 

مل يمتكن أأي مكتب من تقدمي دليل ، بعبارات عامةورمغ الآاثر الإجيابية عىل اس تخدام نظام الرباءات واملبلغ عهنا  .15
ويف بعض احلالت، اكن هذا لأن ختفيضات الرسوم اكنت واحض عىل العالقة المكية بني ختفيضات الرسوم وسلوك الإيداع. 

جراء مقارن واكنت البياانت املتاحة ملاكتب أأخرى غري اكفية ة دقيقة معال ما تحيال. متاحة لا نوات طويةل، وهو ما جيعل اإ
ل مسؤخرا.  لتحليل أأثر ختفيضات الرسوم عىل سلوك الإيداع لأن هذه املاكتب مل تطبق هذه التخفيضات اإ

أأحد وأأشار وذكرت ماكتب أأخرى أأهنا ل ترى أأن ختفيضات الرسوم لها أأثر واحض عىل سلوك الإيداع دلى املودعني.  .11
ىل دراسات عديدة تسؤيد هذا   .الافرتاضالردود اإ

عن ، (JPAA)الرباءات لوالكء امجلعية الياابنية وأأعربت مجموعة املا تخدمني الوحيدة اليت اس تجابت للتعممي، ويه  .11
وب تأأييدها لتخفيضات رسوم الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات واملسؤساات البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب كأسل

املكتب ادلويل لإجراء دراسة واقرتاح معيار حمدد  امجلعيةمالمئ لزايدة اس تخدام هذه املنظامت لنظام الرباءات. ودعت 
 للرسوم اخملفضة ورشوط التخفيضات، اليت ينبغي تبا يطها بقدر الإماكن.

 مالحظات أأخرى

جراءات املطالبة بتخفيضات يف الرسوم للكياانت الصغرية واملتناهية الصغر  .14 والآاثر احملمتةل عىل علق مكتبان عىل اإ
بتلقي معامةل  حيث شهد املكتب الكندي للملكية الفكرية تراجعا كبريا يف عدد املودعني املطالبنياملودعني املسؤهلني. اس تفادة 

عالن الكيان عن نفاه ابعتباره مقررا  1055ايئ صدر يف عام قضحمك وذكل عقب ، الكياانت الصغرية أأن ارتاكب خطأأ يف اإ
ىل ما مل يمت تصحيحه يف الوقت املالمئ، وميكن، كياان صغريا ميكن أأن يرتتب عليه دفع رمس أأقل من الرمس احملدد  أأن يسؤدي اإ
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ابملائة من الإيداعات قد طالب مبعامةل الكياانت الصغرية،  10اكن حوايل وقبل ذكل احلمك، . رد احلقفرتة الطلب بعد  ترك
 تعليقات رسديةحدة للرباءات والعالمات التجارية عن تلقيه وأأبلغ مكتب الولايت املتابملائة.  9أأما الرمق احلايل فيبلغ حوايل 

جيابية عن  ل الصغر اليت بدأأ تطبيقها مسؤخرا.  املتناهيةرسوم الكياانت اإ عن رفضه، لالس تفادة من أأن بعض املامرسني أأعربوا اإ
وذكل بابب رشط تأأكيد أأن املودع ل يزال مسؤهال للحصول عىل ختفيضات رسوم الكياانت املتناهية هذه الرسوم اخملفضة، 

جراء املطالبة مبعامةل الكياانت الصغرية، واذلي اكن متاحاالصغر يف لك مرة يدفع فهيا الرمس.  للمودعني  وخيتلف هذا عن اإ
 دلى ذكل املكتب لا نوات طويةل.

ومن بني املاكتب اليت ل تقدم ختفيضات يف الرسوم للأشخاص الطبيعيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات  .11
ماكنية اس تحداث ختفيضات من هذا القبيل لبعض مكتب أأو اثنان ينظر واملسؤساات البحثية غري الهادفة لتحقيق الرحب،  يف اإ

 ني من هذه الفئات.املودع

 تعاريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة لأغراض ختفيضات رسوم الرباءات

 التعاريف العامة للرشاكت الصغرية واملتوسطة

للرشكة املتناهية الصغر أأو الصغرية أأو املتوسطة.  عاملي، ل يوجد تعريف PCT/WG/6/10كام جاء يف الوثيقة  .14
ويه حيث تا تخدم البدلان اخملتلفة واملسؤساات املتعددة الأطراف معايري خمتلفة لتعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

الوزارات واملسؤساات احلكومية أأو  وأأ الرشاكت الصغرية واملتوسطة،  كواكلتمعايري مأأخوذة من مصادر "رمسية" خمتلفة، 
ويبدو أأن معظ، البدلان أأو الأقالمي يف العامل دلهيا تعريفها اخلاص كومية ادلولية. الهيئات احلأأو الوطنية،  عاهد الإحصائيةامل

ىل معيار واحد أأو مزجي من معايري خمتلفة، كعدد املوظفني  ، العاملني بدوام اكملللرشاكت الصغرية واملتوسطة، اذلي ياتند اإ
رشط امللكية/ اس تقالل الإدارة مقدار الاستامثرات، أأو أأو الأصول الإجاملية يف الرشكة، جح، أأو املبيعات الا نوية، جح، أأو 

ومما ويبدو أأن املعايري الأكرث ش يوعا لقياس احلج، تمتثل يف "عدد املوظفني" و"املبيعات الا نوية". . الأكرب جحاميف الرشاكت 
مفثال، قد يزيد الأمر تعقيدا أأن تعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل أأساس معيار معني ليس واحدا يف خمتلف البدلان. 

آخر يا تخدم موظف، يف حني  100رشكة دلهيا أأقل من بأأهنا أأية يعّرف أأحد البدلان الرشكة الصغرية واملتوسطة  يعّرفها بدل أ
 موظفني. 50موظف أأو حىت أأقل من  500موظفا أأو  110هيا أأقل من نفس املعيار بأأهنا أأية رشكة دل

الاختالفات يف كيفية تعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املسؤساات الإمنائية  1ويوحض جيباون وفان دير فارت .14
أأو  للعائدموظف، وحدا أأقىص  100مفثال، يضع تعريف البنك ادلويل حدا أأقىص لعدد املوظفني قدره املتعددة الأطراف. 

ويغطي هذا التعريف مليون دولر أأمرييك.  51مليون دولر أأمرييك، وحدا أأقىص للأصول قدره  51قدره الأعامل رمق 
ملرصف التمنية للبدلان التابع ( MIFاملتعدد الأطراف ) يصندوق الاستامثر ال تتجاوز احلدود اليت يضعها تعريف رشاكت 

ويطبق برانمج  أأو الأصول.الأعامل رمق مبقدار ثالثة أأضعاف من حيث عدد املوظفني ومخاة أأضعاف من حيث  الأمريكية
 التمنية الأفريقي مرصفموظف، وهو يزيد عىل  100احلد الأقىص فيه هو ( معيارا واحدا UNDPالأمم املتحدة الإمنايئ )
 مبقدار أأربعة أأضعاف.

ويعرض جيباون وفان الرمسية للرشاكت الصغرية واملتوسطة بني البدلان.  تتفاوت التعاريفوعىل الصعيد الوطين،  .14
ويرتاوح احلد الأقىص لعدد املوظفني يف للتعاريف الوطنية دلى بدلان خمتلفة من حيث ما توى ادلخل. عينة  2دير فارت

                                                
1

راباك، "تعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة: أأسلوب أأقل ج. فان دير فارتتوم جيباون وهـ.    توسطة يف البدلان النامية"تعريف الرشاكت الصغرية وامل يف  اإ
(Defining SMEs:  A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries) :انظر ،

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008/9/development%20gibson/09_development_gibson.p
df 

2
 فامي س بق. 5انظر احلاش ية  
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ل أأن هناك للفرد.  الإجاميلالقويم ابدلخل موظف دون أأن يرتبط ذكل ارتباطا واحضا  100موظفا و 10العينة بني  اإ
 ، وهو اس تعراض نرشتهنظام اقتصادي 511اس تعراضا للبياانت املتعلقة ابلرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف 

اليت مت اس تعراضها تعّرف الرشاكت  الأنظمة الاقتصاديةيوحض أأن ثلث ، جملموعة البنك ادلويلالتابعة  مسؤساة المتويل ادلولية
ىل ميكن أأن لصغر والصغرية واملتوسطة بأأهنا تكل اليت املتناهية ا ىل ذكل، وضعت . 1103يصل عدد موظفهيا اإ وابلإضافة اإ

الأنظمة الاقتصادية جداول توحض حصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة من حيث التوظيف الرمسي والناجت احمليل الإجاميل يف 
آخرموظفا  110لتعريف اذلي حيدد رمق ابأأخذ وت، الوطنية  .4وأأي تعريف وطين رمسي أ

: وتفي بأأحد الرشطني موظفا 110وتعّرف املفوضية الأوروبية الرشكة الصغرية واملتوسطة بأأهنا تكل اليت دلهيا أأقل من  .19
ما أأل يتجاوز رمق  ن . 5مليون يورو 41مزيانيهتا بيان مليون يورو أأو ل يتجاوز مجموع  10أأعاملها اإ طار هذا التعريف، فاإ ويف اإ

ما أأل يتجاوز رمق : وتفي بأأحد الرشطنيموظفا  10ة الصغرية يه تكل اليت دلهيا أأقل من الرشك ماليني يورو أأو ل  50أأعاملها اإ
وتفي بأأحد موظفني  50والرشكة املتناهية الصغر يه تكل اليت دلهيا أأقل من مليون يورو،  51مزيانيهتا بيان يتجاوز مجموع 

ما أأل يتجاوز رمق الرشطني مزيانيهتا مليوين يورو. وتنطبق هذه احلدود بيان مليوين يورو أأو ل يتجاوز مجموع ها أأعامل : اإ
دراج بياانت عن  مجموعةأأما الرشكة اليت تشلك جزءا من الرشاكت الفردية فقط.  أأرقامالقصوى عىل  ىل اإ أأكرب، فقد حتتاج اإ

 أأيضا. اجملموعةاملزيانية من تكل بيان / الأعاملاملوظفني/ رمق 

ملا ميثل رشكة صغرية أأو متوسطة.  عامليوقد أأجريت حماولت عديدة يف حمافل كثرية وس ياقات ش ىت لوضع تعريف  .10
ىل  وثقافية  بنيويةأأس باب متنوعة وجود ولكن النجاح مل حيالف أأاي من هذه احملاولت حىت الآن، ويرجع ذكل يف املقام الأول اإ

ملا ميثل رشكة  عاملي، وهو ما حيول دون التفاق عىل تعريف رية واملتوسطةلعامتد تعاريف خمتلفة للرشاكت الصغ وس ياس ية
 .6صغرية أأو متوسطة

تخفيضات الرسوم املفروضة عىل طلبات الرباءات الوطنية أأو فامي يتعلق ب تعاريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
قلميية  الإ

ذكرت تاعة ماكتب أأهنا تقدم ختفيضات يف ، C. PCT 1390من بني املاكتب العرشين اليت اس تجابت للتعممي  .15
 رسوم الرباءات للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

ومن بني مكتيب الرباءات الوطنيني يف ادلولتني العضوين ابلحتاد الأورويب اللتني تقدمان ختفيضات يف رسوم الرباءات  .11
توصية املفوضية الأوروبية، كام التجارية يا تخدم املكتب الإس باين للرباءات والعالمات للرشاكت الصغرية واملتوسطة، 

ىل . املتأأهةلفامي س بق، لتحديد املنظامت  19وردت يف الفقرة  عاانت ملا يصل اإ م اإ الطلبات وتقارير ابملائة من رسوم  90وتقدَّ
صدرها " اليت ياجلريدة الرمسية للملكية الصناعيةبرشط أأن يكون طلب الرباءة وتقرير البحث قد نرشا معا يف "، البحث

الوطين للملكية  املعهديطبق ويف فرناا، وأأن تكون الرسوم قد دفعت مقدما.  املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية

                                                
3

ااب اذلي يسؤثر يف ح  خريا تينا كش نري؛ وميلينا لورا مريمولا تني؛ وريتا راماليو: "الرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة حول العامل: مك عددها وما 
 Micro, Small and Medium Enterprises Around the World:  How Many Are There, and  What Affects the) عددها؟"
Count?) :انظر ،http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9ae1dd80495860d6a482b519583b6d16/MSME-CI-

AnalysisNote.pdf?MOD=AJPERES 
4

آصيل دمريكتشبيك؛ و  ميغاان أأاّيغاري؛ وثورسنت   Small and Mediumالرشاكت الصغرية واملتوسطة عرب العامل: قاعدة بياانت جديدة" )كونت: " -أ
Enterprises across the Globe:  A New Database :انظر ،)http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3127 

5
، انظر: 14ص  OL L 124 20.5.3003بشأأن تعريف الرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة  1001مايو  4توصية املفوضية الصادرة يف  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF 
6

 A Universal Definition of Small)فراش بروكرس تزي للرشاكت الصغرية واملتوسطة؟" غرية: للرشاكت الص عامليانظر: خريا تينا كش نري: "تعريف  
Enterprise:  A Procrustean Bed for SMEs?) Blogs.worldbank.org (-universal-http://blogs.worldbank.org/psd/a

smes-for-bed-procrustean-a-enterprise-small-of-definition.) 

http://blogs.worldbank.org/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes
http://blogs.worldbank.org/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes
http://blogs.worldbank.org/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes
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ىل تعريفا الصناعية   5000نطاقه أأوسع من توصية املفوضية الأوروبية، حيث يامح للرشاكت اليت يصل عدد موظفهيا اإ
الاابقة للمنح ورسوم التجديد امخلاة الأوىل،  الرئيا يةابملائة عىل الرسوم  10موظف بأأن تا تفيد من ختفيضات قدرها 

وميكن احلصول عىل هذه التخفيضات رشيطة أأل يكون أأكرث ابملائة عىل رمسي التجديد الاادس والاابع.  11وختفيض قدره 
ويتعني عىل الرشاكت الراغبة يف الاس تفادة من هذه ذا الرشط. في هبابملائة من رأأس مال الرشكة مملواك لكيان ل ي 11من 

عالان يوحض أأهنا   همةل الشهر الواحد املتاحة دلفع رمس الإيداع.عايري الأهلية يف غضون تفي مبالتخفيضات أأن تقدم اإ

املقرر يف توصية املفوضية احلكومية للملكية الفكرية يف مجهورية مودلوفا نفس احلد الأقىص  الواكةلوتا تخدم  .11
املزيانية واحملدد للأهلية لتخفيضات رسوم بيان جماميع لرمق الأعامل و لأوروبية فامي يتعلق بعدد املوظفني، ولكن احلد الأقىص ا

وميكن مليون يورو.  1,4مودلويف للكهيام، وهو ما يعادل حاليا حوايل ليو مليون  10الرشاكت الصغرية واملتوسطة يبلغ 
 الرئيا يةابملائة عىل الرسوم  41عىل ختفيضات قدرها ذه الرشوط أأن حتصل في هبت للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت

 .الاابقة للمنح

حيث مكسؤرش رئييس لتحديد ختفيضات رسوم الرشاكت الصغرية واملتوسطة. املوظفني  تعدادومثة مكتبان يا تخدمان  .14
موظفا أأو  10ابملائة عند الطلب لأي كيان صغري دليه  10يقدم املكتب الكندي للملكية الفكرية ختفيضا عىل الرسوم قدره 

أأو اكن  ،موظفا أأو قام بنقل أأو ترخيص 10وجيب أأل يكون الكيان الصغري خاضعا لا يطرة أأي كيان يوظف أأكرث من أأقل. 
لعدد  احلد الأقىصأأما موظفا.  10ع لأي كيان غري جامعة توظف أأكرث من أأي حق يف الاخرتا ،ملزما بنقل أأو ترخيص

دلى املكتب الرنوجيي للملكية الصناعية  رمس الطلبابملائة عىل  40للحصول عىل ختفيض قدره  للتأأهلاملوظفني والالزم 
آت ية ، عىل أأن يتضمن احلااب أأ موظفا يعملون بدوام اكمل 10عدد املوظفني اذلي يعادل فيمتثل يف  مملوكة  اتبعةمنشأ

 .رشاكت أأمابلاكمل أأو 

ابملائة  10ختفيض قدره من الرسوم اخملفضة:  نيما تويويقدم مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  .11
ابملائة للكياانت املتناهية الصغر. وهذه التخفيضات متاحة ملعظ، الرسوم الاابقة للمنح،  41للكياانت الصغرية وختفيض قدره 

)خبالف املنظامت غري الهادفة رشكة أأية وليك تكون . 1054يناير  5ويشمل ذكل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ 
هنا جيب أأن يكون دلمسؤهةل لتعامل ابعتبارها كياان صغريا، حب( لتحقيق الر وأأل تكون موظف،  100هيا بصفة عامة أأقل من فاإ

جلهة تكون واقعة حتت أأي الزتام ابلتنازل عهنا أأو الرتخيص هبا أأية حقوق مرتبطة ابلخرتاع أأو رخصت هبا أأو  قد تنازلت عن
ىل واب. غري مسؤهةل لتعامل ابعتبارها كياان صغريا ن الرشكة ليك تكون مسؤهةل برشوط  الوفاءلإضافة اإ الكياانت الصغرية، فاإ

وأأل يزيد دخلها يف أأربعة طلبات براءات أأودعت من قبل،  امسها قد وردللتخفيضات ابعتبارها كياان صغريا جيب أأل يكون 
احلقوق ابلتنازل عن  تكون ملزمة يف العام الاابق لوقت دفع الرمس، وأأل متوسط دخل الأرسةالإجاميل عىل ثالثة أأضعاف 

آخر ل أأو الرتخيص هبا   بنفس رشوط ادلخل. يفيلكيان أ

مكعيار وحيد لتأأهيل الأعامل واكن املكتب الإرسائييل للرباءات هو املا تجيب الوحيد للتعممي اذلي يا تخدم رمق  .14
يف الا نة أأعاملها حيث تعترب الرشاكت اليت يبلغ رمق الرشاكت لتخفيضات الرسوم ابعتبارها رشاكت صغرية أأو متوسطة. 

رسائييل )حوايل  50الاابقة أأقل من  التقوميية ابملائة عىل  40ماليني دولر أأمرييك( مسؤهةل لتخفيض قدره  1ماليني ش يلك اإ
 رمس الإيداع ورمس نرش قبول طلبات الرباءات الوطنية.

 10حىت العام العارش قدرها  افظةرسوم الاابقة للمنح ورسوم احملويطبق املكتب الياابين للرباءات ختفيضات عىل ال .14
ففامي يتعلق وللرشاكت الصغرية واملتوسطة العامةل يف جمال البحث والتطوير. التجارية  رضيبة الأعاملابملائة للرشاكت املعفاة من 

ما أأن تكون معفاة من مليون ين  100أأن تكون القمية اللكية لرمسةل الرشكة أأقل من ابلفئة الأوىل، جيب  ايابين، وجيب اإ
آخر وأأل تكون خاضعة لا يطرةأأعوام،  50أأو أأن تكون منشأأة لأقل من التجارية  الأعاملرضيبة  )أأي أأن  خشص اعتباري أ

ول ميكن لأكرث ، مجموع الأسه، املصدرة أأو املاامهة اللكيةنصف أأن حتتفظ بأأكرث من ميكن ل  ابس تثناء املودعالواحدة الرشكة 



PCT/WG/7/7 
9 
 

أأما فامي يتعلق (. مجموع الأسه، املصدرة أأو املاامهة اللكيةأأن حتتفظ بأأكرث من ثليث  ابس تثناء املودعمن رشكة واحدة 
ابملائة من  1تزيد نفقات البحث والتجارب عىل أأن فيجب ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة العامةل يف جمال البحث والتطوير، 

ىل ذادلخل الا نوي للرشكة.  ن الرشكة، ليك تعترب رشكة صغرية أأو متوسطة، جيب أأن يقل عدد موظفهيا كل، وابلإضافة اإ فاإ
رشكة صغرية أأو متوسطة لأية مفثال، جيب من احلدود القصوى احملددة بناء عىل قطاع الرشكة. أأقل املرصح به رأأس مالها أأو 

 100ن يكون رأأس مالها أأقل مأأو أأن  نظايمموظف  100أأقل من  النظامينيأأن يكون عدد موظفهيا تعمل يف قطاع التصنيع 
أأن يكون عدد موظفهيا ية رشكة صغرية أأو متوسطة تعمل يف قطاع البيع ابلتجزئة لأ يف حني جيب مليون ين ايابين، 

 مليون ين ايابين. 10ن وأأن يكون رأأس مالها أأقل م نظامياموظفا  10أأقل من  النظاميني

دراج املودعني من  (Rospatentية للملكية الفكرية )حتادادلائرة الاوتشرتط  .14 الاجل احلكويم يف  الكياانت القانونيةاإ
وأأن ابملائة،  11وأأن يكون احلد الأقىص للحصة اليت متلكها هجات معينة من مضهنا منظامت أأجنبية ، املوحد للكياانت القانونية

ويكون من حق موظف ليك تكون الرشكة مسؤهةل لتخفيضات الرسوم.  500احلد الأقىص لعدد املوظفني  متوسطيكون 
ابملائة عىل الرسوم الرئيا ية الاابقة  10الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت تفي هبذه املعايري أأن حتصل عىل ختفيض قدره 

 .افظةللمنح ورسوم احمل

ذا اكنت الرشكة مسؤهةل ، وعىل وجه العموم .19 يبدو أأن هناك مجموعة متنوعة من املعايري اليت تا تخدم لتحديد ما اإ
ىل العوامل املا تخدمة يف التصنيف للحصول عىل ختفيض يف رسوم الرباءات ابعتبارها رشكة صغرية أأو متوسطة.  وابلإضافة اإ

ومجموع الأصول، تأأخذ بعض املاكتب يف الاعتبار  ويالأعامل الا نكعدد املوظفني ورمق العام للرشاكت الصغرية واملتوسطة، 
 والتاجيل ككيان قانوين داخل البدل. والاستامثر يف الأحباث الصناعي القطاع

ن الفريق العام مدعو لالإحاطة علام  .40 اإ
 مبحتوايت هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 7حقيق الرحباملاكتب اليت تقدم ختفيضات يف الرسوم للأشخاص الطبيعيني، والرشاكت الصغرية واملتوسطة، واجلامعات/ املسؤساات البحثية غري الهادفة لت 

مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

املنظمة الأفريقية 

للملكية الفكرية 

(OAPI) 

الرسوم الرئيا ية الاابقة 

 افظةورسوم احمل للمنح

 رمس الطلبمن % 90

وأأولوايت رسوم النرش من % 500

الطول املطالب هبا ومطالبات 

 الرباءات الإضافية

من العام  افظةرسوم احملمن % 40

ىل العام العارش  الثاين اإ

حدى  –نع،  - - يف اإ

ادلول الأعضاء يف 

املنظمة الأفريقية 

 للملكية الفكرية

55,5( %1004) 

51,1( %1009) 

54,4( %1050) 

54,0( %1055) 

54,1( %1051) 

                                                
7

: أأسرتاليا، وش ييل، وادلامنرك، وفنلندا، وسلوفينيا، وسويرسا، العموميةمعات، أأو املسؤساات البحثية البدلان واملاكتب التالية للتعممي، ولكهنا ل تقدم ختفيضات يف الرسوم للأشخاص الطبيعيني، أأو الرشاكت الصغرية أأو املتوسطة، أأو اجلا اس تجابت 
 .رويب الآس يوي للرباءاتواملكتب الأو  وتركيا، واململكة املتحدة،
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

احملاربني و % لبعض الأبطال 500 رسوم الرباءات الوطنية بيالروس

وحضااي اكرثة ترشنوبل القدماء 

من اجملموعة  املعاقنيوالأشخاص 

 الأوىل.

% للمخرتعني/ املودعني، 41

يف مراحل التعلمي بدوام والطالب 

من  املعاقني، والأشخاص اكمل

اجملموعتني الثانية والثالثة
8

 

 (1050% )0,9 نع، - -

5,5( %1055) 

1,4( %1051) 

الرسوم الرئيا ية الاابقة  كندا

للمنح للطلبات الوطنية 

معاهدة التعاون  وطلبات

بشأأن الرباءات اليت 

 املرحةل الوطنية تدخل

 10% للرشاكت اليت دلهيا 10 10%

 موظفا أأو أأقل

 للجامعات،% 10

 10للمسؤساات اليت دلهيا % 10و

 موظفا أأو أأقل

ىل  1009% )9 ل  (1051اإ

                                                
8

من قبل دافعي  الرباءات الأوروبية الآس يوية لمحافظة عىلابملائة من املبلغ الواجب دفعه ل 10رسوم الرباءات ينبغي دفعها مبعدل أأيضا أأن " 1009ديامرب  19من قانون الرضائب يف مجهورية بيالروس الصادر يف  14من الفصل  141تذكر املادة  
 اليت عقدت مجمهورية بيالروس معها معاهدات دولية للتعاون يف جمال حامية امللكية الصناعية". (CIS) بدلان رابطة ادلول املا تقةل ميني يف مجهورية بيالروس وغري املقميني فهيا، واملقميني يفاملق  –الرضائب 
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الاابقة الرسوم الرئيا ية  كرواتيا

 ،للمنح للطلبات الوطنية

معاهدة التعاون  وطلبات

بشأأن الرباءات اليت 

، املرحةل الوطنية تدخل

الرباءات  والتصديق عىل

 الأوروبية

ذا اكن املودع خمرتعا10  % اإ

% لبعض الفئات )الوضع املايل 41

، املعاقنيالقدماء احملاربني و ، املتدين

خل( عند الطلب  والاجناء، اإ

متاح للجامعات  %41ختفيض  -

عند الطلب )وليس متاحا 

 للمسؤساات البحثية(

% )املتوسط عىل مدى 14,4 ل

 الأعوام امخلاة الأخرية(

امجلهورية 

 التش يكية

رمس الإيداع للطلبات 

وطلبات معاهدة الوطنية 

التعاون بشأأن الرباءات 

اليت تدخل املرحةل 

 الوطنية

 (1050% )14,0 ل - - 10%

10,1( %1055) 

59,4( %1051) 
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الرسوم الرئيا ية الاابقة  فرناا

للمنح للطلبات الوطنية 

 احملافظة عىلورسوم 

الرباءات الوطنية للأعوام 

 الا بعة الأوىل

10% 

% من رمس التجديد للعامني 11

 الاادس والاابع

10% 

% من رمس التجديد للعامني 11

 الاادس والاابع

ذا اكن دلى الرشكة   5000اإ

أأل ميكل أأي موظف أأو أأقل عىل 

كيان ل يفي هبذه الرشوط أأكرث من 

 % من رأأس املال11

10% 

% من رمس التجديد للعامني 11

 الاادس والاابع

للمنظامت العامةل يف قطاع التعلمي 

 والأحباث

من طلبات الرباءات الوطنية  غري مذكور

، اكن هناك 1051املنشورة يف 

طلبا من أأشخاص  5494

طلبا من  1041طبيعيني، و

رشاكت صغرية ومتوسطة 

 5140تطلب رسوما خمفضة، و

طلبا من جامعات ومنظامت 

، وهو ما مجموعه معوميةحبثية 

% من 14,1طلبا ) 1155

الطلبات املنشورة البالغ مجموعها 

51551) 
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

رمس الإيداع، ورمس  اأأملاني

البحث، ورمس طلب 

الفحص للطلبات الوطنية 

وطلبات معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات يف املرحةل 

 الوطنية

عفاء أأو ختفيض جزيئ  ميكن منح اإ

وجيب أأن يثبت املودع  –للرسوم 

ماكنياته املالية دلفع  عدم كفاية اإ

تاكليف الإجراءات أأو أأن دليه 

ل دلفع  ماكنيات ل تكفي اإ جزء اإ

 .عىل أأقااطأأو  مهنا

- 
- 

للأشخاص  –ل 

 الطبيعيني

جيب أأن  –نع، 

تكون الكياانت 

القانونية أأو املنظامت 

الاحتاد منشأأة يف 

املنطقة الأورويب أأو 

وروبية الاقتصادية الأ 

(EEA) 

0,4( %1004) 

0,4( %1009) 

0,1( %1050) 

0,4( %1055) 

0,4( %1051) 
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الرسوم الرئيا ية الاابقة  هنغاراي

 افظةللمنح ورسوم احمل

لطلبات الرباءات الوطنية 

وبعد دخول املرحةل 

الوطنية وفقا ملعاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 

ذا اكن الطلب ل ياتند  اإ

ىل طلب أأولوية يف بدل  اإ

 أأجنيب

% من الرسوم الاابقة للمنح، 41

ذا  افظة% من رسوم احمل10و )اإ

اكن املودع خمرتعا أأيضا(
9

 

 (1055% )49,1 غري مذكور - -

41,1 %(1051) 

10,4( %1051) 

رسائيل رمس الإيداع ورمس نرش  اإ

القبول لطلبات الرباءات 

الوطنية املودعة أأول يف 

رسائيل  اإ

% )الرشاكت اليت يقل رمق 40 40%

ماليني ش يلك  50عن  أأعاملها

رسائييل  ماليني  1حوايل  –اإ

يف الا نة  –دولر أأمرييك 

 التقوميية الأخرية(

يونيو  -ينايرطلب يف  400 غري مذكور -

1051 

                                                
9

عفاء من الرسوم الاابقة للمنح وتأأجيل رسوم احمل  للعام  افظةللتأأجيل مع رمس احمل خاضعةأأعوام من الرباءة للأشخاص الطبيعيني يف حاةل عدم القدرة عىل تغطيهتا بابب يتعلق ابلأجور وادلخل والوضع املايل؛ وجيب دفع أأية رسوم  1ملدة  افظةميكن منح اإ
عفاءات أأو تأأجيالت الاادس.   (.1051% )4,0(، و1051% )1,4(، و1055% )4وقد اكنت النا بة املئوية للمودعني اذلين ُمنحوا اإ
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

رسوم طلب الفحص  الياابن

للعام  افظةورسوم احمل

العارش لطلبات الرباءات 

 الوطنية

عفاء من رمس طلب 10 % أأو اإ

الفحص والرمس الا نوي حىت 

 هناية العام الثالث

% من الرمس الا نوي للأعوام 10

ىل العارش  من الرابع اإ

ذا اكنت قمية رمسةل الرشكة 10 % اإ

مليون ين ايابين،  100أأقل من 

التجارية ومعفاة من رضيبة الأعامل 

أأعوام، ول  50 أأو منشأأة لأقل من

 ختضع لا يطرة خشص اعتباري

آ   .بنا بة أأعىل من نا بة معينة خرأ

وتكون الرشاكت الصغرية 

واملتوسطة العامةل يف جمال البحث 

ذا والتطوير مسؤهةل لهذا التخف  يض اإ

اكنت نا بة نفقات الأحباث 

% من 1والتجارب أأكرب من 

ادلخل الا نوي واكنت تفي 

ابملعايري اخلاصة ابلقطاع من حيث 

 عدد املوظفني وجح، رأأس املال.

لكيات % )اجلامعات و 10

واملسؤساات ، ادلراسات العليا

الإدارية املا تقةل، واملنظامت 

 (العموميةالبحثية 

 5491حصل ، 1051يف  غري مذكور

طلبا من طلبات الأشخاص 

الطبيعيني والرشاكت عىل 

عفاءات من  ختفيضات أأو اإ

رسوم الرباءات، وحصل 

طلبا عىل ختفيضات أأو  5911

عفاءات من رسوم طلب  اإ

وفامي يتعلق ابلرشاكت الفحص. 

الصغرية واملتوسطة العامةل يف 

طبقت جمال البحث والتطوير، 

هذه التخفيضات يف الرسوم 

 1111طلبا و 4141عىل 

وفامي يتعلق طلبا عىل التوايل؛ 

ابجلامعات، طبقت هذه 

طلبا  5414التخفيضات عىل 

 طلبا عىل التوايل. 1011و
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

ذا اكن املودع خمرتعا40 رسوم الرباءات لتفيا  % اإ

ذا اكن املودع خمرتعا 40 % اإ

 متقاعداوطالبا أأو 

 مل تقدم أأية أأرقام غري مذكور - -

رمس الإيداع ورمس املنح  ليتوانيا

 وطلباتللطلبات الوطنية 

معاهدة التعاون بشأأن 

 تدخلالرباءات اليت 

 املرحةل الوطنية

 (1050% )19 ل - - 10%

10,1( %1055) 

11( %1051) 

ىل املودعني  )تاتند الأرقام اإ

 الليتوانيني فقط(

للطلبات  رمس الطلب الرنوجي

معاهدة  وطلباتالوطنية 

التعاون بشأأن الرباءات 

املرحةل  تدخلاليت 

 الوطنية

ذا اكن 40 40% املوظفني عدد % اإ

موظفا يعملون  10يعادل أأقل من 

 بدوام اكمل

ذا اكن 40 املوظفني عدد % اإ

موظفا يعملون  10يعادل أأقل من 

 بدوام اكمل

 مل تقدم أأية أأرقام ل
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الرسوم الرئيا ية الاابقة  الربتغال

 افظةاحمل للمنح ورسوم

حىت الرمس الا نوي 

 الرمس امخليسالاابع أأو 

 الثاين للطلبات الوطنية

ذا قدم املودع دليال عىل 40 % اإ

يراداتأأنه ليس دليه أأية  اليت  الإ

 تغطي التاكليف

املعفاة العمومية % للجامعات 500 -

 من الرسوم

مت تلقهيا واملوافقة علهيا  طلبا 54 غري مذكور

 يف الأعوام امخلاة الأخرية

الرسوم الرئيا ية الاابقة  مجهورية مودلوفا

للمنح عىل الطلبات 

الوطنية وطلبات معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 

اليت تدخل املرحةل 

 الوطنية

ذا اكن املودع خمرتعا91  % اإ

ذا مل يكن املودع خمرتعا41  % اإ

ذا اكن % 41 عدد  متوسطاإ

موظفي الرشكة يبلغ عىل الأكرث 

واكن مجموع ادلخل خشصا،  149

 10املتودل من املبيعات الا نوية 

مودلويف عىل الأكرث، ليو مليون 

 زيانية الا نوياملبيان واكن مجموع 

مليون  10ل يزيد عىل لأصول ل

 مودلويفليو 

ذا اكنت املنظمة تعمل يف 91 % اإ

ومينح  –جمال العلوم والهندسة 

عفاء من دفع رسوم احمل  افظةأأيضا اإ

 يف الأعوام امخلاة الأوىل

 144) 1051% يف 91حوايل  ل

مودعني  9وطنيا، ومودعا 

 (أأجانب
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الرسوم الرئيا ية الاابقة  الاحتاد الرويس

 افظةللمنح ورسوم احمل

ذا اكن اخملرتع مودعا، 10 % اإ

أأو الطالب  املعاقنيللأشخاص 

 وخملتلف احملاربني القدماء

ذا اكنت الرشكة الصغرية أأو 10 % اإ

الاجل املتوسطة مدرجة يف 

واكنت احلصة ، احلكويم املوحد

اليت تشارك هبا كياانت من القطاع 

العام أأو منظامت أأجنبية أأو 

مواطنون ومنظامت معينة غري 

هادفة لتحقيق الرحب ل تزيد عىل 

%، واكن متوسط عدد 11

املوظفني عىل مدى العام املايض 

موظف، واكن رمق  500أأقل من 

 حمدد حد أأقىصأأقل من الأعامل 

 للكياانت –نع،  -

 القانونية

4,4( %1055) 

4,5( %1051) 

حىت  – %1051 )4,5

 منتصف أأكتوبر(
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

س بانيا الرسوم الرئيا ية الاابقة  اإ

للمنح للطلبات الوطنية
10

 

ىل  ىل  %90ختفيض يصل اإ % )الرشاكت 90ختفيض يصل اإ

 الصغرية واملتوسطة حاب تعريف

املفوضية الأوروبية لها
11

) 

العمومية % )اجلامعات 500

عفاء  –الإس بانية فقط  اليت تمتتع ابإ

 رضييب اكمل(

 للجامعات -نع، 

للمودعني  –ل 

 الآخرين

% لتخفيض الأشخاص 4

الطبيعيني والرشاكت الصغرية 

 (1051واملتوسطة )

% لإعفاء اجلامعات 54,1

الإس بانية يف الأعوام العمومية 

 املاضيةالأربعة 

                                                
10

س بانيا أأيضا عن ختفيضات يف الرسوم   س باين، وهو طلب دويل أأودع مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى املكتب ا لمتديدأأبلغت اإ ىل أأولوية طلب براءة أأو منوذج منفعة اإ مكتبا بوصفه لإس باين للرباءات والعالمات التجارية دويل لطلب ياتند اإ
ىل أأودع دلى املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية.  ةأأو طلب براءة أأوروبي لباتلتامل الط  ىل  40وتصل املبالغ اخملصصة لإعانة هذه الطلبات بصفة عامة اإ ابملائة.  40ابملائة، ويف حاةل الرشاكت الصغرية واملتوسطة والأشخاص الطبيعيني، تصل اإ

ىل الرباءات ومناذج املنفعة الوطنية، اس تخدمت  ادلولية اليت ابلمتديداتوفامي يتعلق  ابملائة  54,5ابملائة للأشخاص الطبيعيني، و 14,1ابملائة للرشاكت الصغرية واملتوسطة، و 49,1دوليا واكن توزيعها اكلتايل:  متديدا 4140أأولوية، ويه متثل  1011تاتند اإ
 ابملائة جلهات أأخرى. 4,1، والعموميةابملائة للجامعات  4,1للرشاكت الكبرية، و

11
من  املتوسطةالصغرية و الرشاكت بشأأن تعريف الرشاكت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة. وتتأألف فئة  1001مايو  4الصادرة يف  EC/2003/361من توصية املفوضية رمق  1تعريف الرشاكت الصغرية واملتوسطة الوارد يف املرفق الأول، املادة  

 مليون يورو. 41 بيان مزيانيهتا الا نويمجموع ل يتجاوز مليون يورو، و/ أأو  10 أأعاملها الا نويخشصا واليت ل يتجاوز رمق  110أأقل من  الرشاكت اليت توظف
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

الرسوم الرئيا ية الاابقة  أأوكرانيا

 افظةللمنح ورسوم احمل

للطلبات الوطنية وطلبات 

معاهدة التعاون بشأأن 

الرباءات اليت تدخل 

 املرحةل الوطنية

ذا اكن املودع خمرتعا91 % للمنظامت أأو املسؤساات 90 - % اإ

 غري الهادفة لتحقيق الرحب

 ل توجد أأرقام متاحة ل
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مكتب الرباءات 

 الوطين أأو الإقلميي

حاةل تطبيق الرسوم يف 

 التخفيض

أأو  الإقامةرشط  املودع والتخفيض يف الرسوم

 اجلنا ية

النا بة املئوية للطلبات 

املا تفيدة من ختفيضات 

الرسوم، أأو عدد هذه 

 املودع وضعالطلبات، حاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة  الأشخاص الطبيعيون  

)ويشمل ذكل الرشاكت املتناهية 

 الصغر(

البحثية غري  اجلامعات واملسؤساات

 الهادفة لتحقيق الرحب

  

املتحدة الولايت 

 الأمريكية

الرسوم الرئيا ية الاابقة 

للمنح للطلبات الوطنية 

والطلبات ادلولية املودعة 

مبوجب معاهدة التعاون 

 بشأأن الرباءات

الكياانت الصغرية(  معامةل% )10

 بصفة عامة

الكياانت املتناهية  معامةل% )41

الصغر( يف حاةل عدم ورود الامس 

يف أأربعة طلبات مودعة من قبل 

ن ادلخل الإجاميل أأقل من وكو

متوسط دخل ثالثة أأضعاف 

يف العام الاابق دلفع  الأرسة

 الرسوم

الكياانت الصغرية(  معامةل% )10

ذا اكن دلى الرشكة أأقل من   100اإ

دارة الإ موظف )وهو معيار وضعته 

 (الصغريةلرشاكت املعنية اب

الكياانت املتناهية  معامةل% )41

يف حاةل عدم ورود الامس الصغر( 

يف أأربعة طلبات مودعة من قبل 

وكون ادلخل الإجاميل أأقل من 

متوسط دخل ثالثة أأضعاف 

يف العام الاابق دلفع  الأرسة

 الرسوم

الكياانت الصغرية(  معامةل% )10

للجامعات أأو مسؤساات التعلمي 

العايل أأو املنظامت غري الهادفة 

لتحقيق الرحب أأو املنظامت املعفاة 

 من الرضائب الأمريكية.

الكياانت املتناهية  معامةل% )41

ذا اكنت اجلامعة مسؤساة الصغر(  اإ

للتعلمي العايل حاب التعريف 

الوارد يف قانون الولايت املتحدة 

 .يلاحمل

ىل سبمترب  غري مذكور : 1051من أأبريل اإ

% من رسوم 41,40ُدفعت 

يداع طلبات الرباءات   املسؤقتةاإ

يداع 0,54و % من رسوم اإ

ابلاعر  براءات املنفعةطلبات 

اخلاص ابلكياانت الصغرية، 

% من رسوم 51,4وُدفعت 

يداع طلبات الرباءات   املسؤقتةاإ

يداع 1,1و % من رسوم اإ

ابلاعر  براءات املنفعةطلبات 

اخلاص ابلكياانت املتناهية 

الصغر. )أأصبحت رسوم 

الكياانت املتناهية الصغر 

متاحة لطلبات الرباءات 

 (.1051الوطنية يف مارس 
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واذلي ميكن أأن يا تفيد منه املرحةل الوطنية  تدخلاليت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وطلباتقدمت الصني تفاصيل عن الا ياسة اليت تتبعها بشأأن تأأجيل دفع الرسوم اخلاصة ابلطلبات الوطنية 
ىل وضعه، املايل.  والكياانت القانونيةالأشخاص الطبيعيون  املبلغ الاكمل عندما يدر عليه  بدفعويتعني عىل املا تفيدين من تأأجيل ادلفع القيام برصف النظر عن اجلنا ية، استنادا يف املقام الأول اإ

ن اكن ل يوجد طار زمين حمدد ذلكل.  اخرتاعه دخال، واإ وجيوز للأشخاص الطبيعيني طلب لتوضيح أأنه يواجه صعوابت مالية.  مسؤيدةوجيب عىل من يطلب تأأجيل ادلفع أأن يقدم تربيرا أأو واثئق اإ
عادة الفحص. 40منح الرباءة، وتأأجيل دفع اترخي ملدة الأعوام الثالثة الأوىل اعتبارا من  افظةورمس الفحص ورسوم احمل رمس الطلبابملائة من  41تأأجيل دفع  وجيوز للكياانت القانونية % من رمس اإ

عادة الفحص. 40ملدة الأعوام الثالثة الأوىل اعتبارا من اترخي منح الرباءة، وكذكل تأأجيل دفع  افظةورمس الفحص ورسوم احمل رمس الطلبابملائة من  40أأن تطلب تأأجيل دفع  وتطبق % من رمس اإ
ذا نفس الناب ا ذا اكن خشص طبيعي واحد عىل الأقل. الرشاكء يف الإيداع اكن من بني ملئوية اإ  مجيعه، كياانت قانونية.الرشاكء يف الإيداع ول ميكن تأأجيل ادلفع اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


