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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

األقل البلدان و دان، ال سيما البدان الناميةودِعي الطلبات من بعض البلختفيضات الرسوم لبعض م
 منوا

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

ىل التعليق عىل التدابري املقرتح اختاذها بغرض تزنيل عدد ختفيضات الرسوم اليت يطالب هبا  .1 الفريق العامل مدعو اإ
يكونوا مؤهلني لالس تفادة من ختفيض، ومساعدة املكتب ادلويل عىل حتصيل مدفوعات الرسوم  أأن ل يُفرتضاملودعون اذلين 

 ومناسب.بشلك اكمل 

 معلومات أأساس ية

ابملائة لفائدة مودعني )سواء أأاكنوا أأشخاصا طبيعيني  90من جدول الرسوم، ختفيض بنس بة  5 يُتاح، بناء عىل البند .2
( من البدلان الأقل منوا، ولفائدة أأشخاص طبيعيني مدرجني يف قامئة ابدلول الأخرى اليت تس تويف املعايري كياانت قانونيةأأم 

 )أأ( من ذكل البند. ا يف الفقرةاملنصوص علهي

ىل أأن أأحد املودعني طالب  .3 ويتحقّق املكتب ادلويل من الأمناط غري املأألوفة لسلوك الإيداع مبا ميكن أأن يشري اإ
تبنّي فهيا أأن عن عدة حالت ، بفضل معليات التحقّق، ل يُفرتض أأنه مؤهل للتخفيض. وُكشف بتخفيض الرسوم يف حني

بتخفيض الرسوم أأودع يف الواقع عرشة طلبات دولية أأو أأكرث يف س نة واحدة، وهو منط سلويك  واطالبممن مودعا واحدا 
حدى الرشاكت. وتبنّي، يف بضع حالت، أأن  يتعّذر عىل معظم الأفراد العاديني انهتاجه دون احلصول عىل دمع مايل من اإ

  س نة واحدة.طلبا أأو أأكرث يف 50 فرادى املودعني اذلين طالبوا بتخفيض الرسوم أأودعوا
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 اعادة ابمس خشص طبيعي من دوةل مؤهةل، ولكن تبنّي يف الظروف املذكورة أأن هناك اهامتمطلبات تكل ال ودع وتُ  .4
ا  ي اليت تدفع الرسوم و ي املاكل املس تفيد تبديه كياانت قانونية، ليس لها احلق يف أأي ختفيض للرسوم، وُُيمتل أأهن قواي

تغيري يف خشص املودع بناء عىل  سجيللحقا ابعتباره املودع بعد ت  يان امس الكيان القانويناحلقيقي. ويف بعض احلالت، يمت ب 
92 القاعدة

)اثنيا(
من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )املعاهدة(. ويف حالت أأخرى، ترُتك امللكية الظاهرة  

 و من كبار موظفي رشكة كبرية نسبيا.ابمس الفرد، اذلي قد يكون املاكل أأو املمثل القانوين أأ 

هنم ظنوا أأن ذكل اخليار جائزويف معظم احلالت قال املودعون، دلى التصال هب .5 عىل أأقدموا طوعا ، ولكهنم م، اإ
تسديد الفرق يف مبلغ الرسوم. ومن املس تحسن توضيح أأن تكل الطلبات املقدمة بواكةل غري جائزة واختاذ خطوات فعلية 

 ملنعها.

ىل مكتب رات املتاحة يف هذا الصدد حمدودة نسبيا اخليا ولكن .6 ىل لزوم أأن تكون الإجراءات معلية ابلنس بة اإ ابلنظر اإ
تسمل الطلبات ول تضع عبئا مفرطا عىل عاتق الغالبية العظمى من املودعني اذلين يطالبون ابلس تفادة من ختفيضات الرسوم 

 ت.واذلين ميثّلون فعال الفئة املس هتدفة بتكل التخفيضا

أأوحض  وس يةلفري تو لها املطالبة ابلتخفيضات و  تدابري بغرض حتديد الفئة اليت ُيقغري أأن املكتب ادلويل يويص ابختاذ  .7
 .اللزوملضامن تسديد الرسوم ابلاكمل عند 

 الاقرتاح

دل ملبلغ الرمس الأصيل، من املقرتح معاجلة هذه القضية بتوضيح الأهلية لالس تفادة من التخفيض وفرض رمس، معا .8
92 لقاعدةايف خشص املودع بناء عىل تغيري  سجيلقبل ت 

)اثنيا(
ديد )بعد يف حال ُسّدد الرمس املُخفّض أأصال واكن املودع اجل 

 التخفيض.ل لالس تفادة من ذكل التغيري( غري مؤه سجيلت 

 توضيح الأهلية

ىل البند .9 ضافة حمك اإ  زوملاملبنّي يف املرفق، يفيد ب من جدول الرسوم، عىل النحو 5 لتوضيح مسأأةل الأهلية، يُقرتح اإ
 )ب(." )أأ( أأو املعايري املنصوص علهيا يف البند الفرعي ل يس تويف نم   يناملس تفيدلطلب ادلويل اماليك  مضن" يوجد أأل

ىل  .10  ذكل، يُقرتح أأن تعمتد امجلعية تفاهام ابلصيغة التالية:وابلإضافة اإ

مبقتىض التفامه املعمتد من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل يُعزتم أأن ينطبق ختفيض الرسوم املنصوص "
لهيم يف المن جدول الرسوم سوى عىل احلاةل اليت يكون فهيا ا 5 عليه يف البند ملالكني ا عريضةملودعون املشار اإ

منحها أأو نقلها احلقيقيني والوحيدين للطلب ول يكونوا خاضعني لأي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة ابلخرتاع أأو 
 ل لالس تفادة من ختفيض الرسوم."لطرف أ خر غري مؤه

دخال تغيريات بناء عىل القاعدة املس تحقالرمس  92 مقابل اإ
)اثنيا(

 

تحقا يف حاةل تقدمي الامتس معادل للتخفيض املمنوح عند الإيداع، يكون مس   من املقرتح أأيضا النص عىل رمس، .11
ىل انهتاء أأهلية املودع يف الاس تفادة من ختفيض الرسوم أأو، يف حال وجود عدة  سجيلبت  تغيري يف خشص املودع مبا يؤدي اإ

 مودعني، انهتاء أأهلية أأحدمه أأو بعضهم يف الاس تفادة من ختفيض الرسوم.
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ىل وأأاي اكنت ال .12 عمةل اليت ُسّدد هبا الرمس يف الأصل، س يكون الرمس مس تحق ادلفع ابلفرنك السويرسي ومستندا اإ
التخفيض اذلي ُمنح وفق املعادةل املنصوص علهيا يف جدول الرسوم عىل النحو املنطبق يف اترخي تسمل الطلب ادلويل، بدل 

 ُسّدد هبا ذكل الرمس فعال. من مراعاة أأي مبلغ معادل لرمس الإيداع ادلويل ابلعمةل اليت

من أأجل  ااتفاق يربمونومن املسمّل به أأن هذا الاقرتاح س يؤثّر سلبا عىل املودعني من فرادى اخملرتعني احلقيقيني اذلين  .13
يداعه، و ي حاةل ميكن أأن يكون طلب الرباءة ادلويل قد سهّل  عداد الطلب ادلويل أأو اإ بيع حقوقهم لرشكة مل تسامه قط يف اإ

براما عىل املودع فهي ذكل التفاق. ومن املعرتف به، عالوة عىل ذكل، أأن هذا الاقرتاح لن يؤثّر عىل أأي من بقية املودعني  اإ
اس تعامل مودع وكيل لالس تفادة من ختفيض الرسوم، ولكن دون التنازل عن احلقوق للامكل املس تفيد اذلي يس مترون يف 

ىل احامتل أأن ترى خالل املرحةل ادلولية. غري أأن الض  ر ابلنس بة للمودعني من اخملرتعني احلقيقيني س يكون حمدودا، ابلنظر اإ
داراي صغريا نسبيا ابملقارنة مع مجمل  الرشكة اليت تعزتم رشاء احلقوق أأو دفع تاكليف الرتخيص يف الرمس الإضايف رسام اإ

ماكنية املط زاةل اإ ن الوزن بني اإ فّض والمتكّن، رم البة ابلأهلية يف الاس تفادة من رمس خماستامثرها يف الاخرتاع. وابلتايل فاإ
دخال تغيري يف خشص مودع غري مؤهذكل، من  ل لالس تفادة من ختفيض رمس الإيداع ادلويل خالل املرحةل ادلولية بناء اإ

92 عىل القاعدة
)اثنيا(

ضايف يُعد مبثابة رادع مناسب أ خر   بغرض الاس تفادة أأمام اس تخدام مودعني والكء دون تسديد رمس اإ
 من ختفيضات الرسوم.

 التدابري الإضافية

الهدف الرئييس يف هذه املرحةل هو توضيح الأهلية من أأجل ختفيض عدد حالت مطالبات التخفيض غري املالمئة  .14
غري  ومساعدة املكتب ادلويل يف املناقشات اليت ُيرهيا مع املودعني يف احلالت اليت توجد فهيا، مع ذكل، أأمناط سلوكية

ذا اس توجب اختاذ املزيد من الإجراءات،  سيمت ذكل ابلتعاون مع مكتب تسمل الطلبات املعين. ويف بعض احلالت، مأألوفة. واإ
ىل عواقب مبوجب القانون الوطين أأمام املكتب املعنّي، أأو عواقب  قد تؤدي املطالبة بتخفيض ل ُيق للمودع الاس تفادة منه اإ

 لترصف.تتعلق حبق أأي وكيل معين يف ا

ن الفريق العامل مدعو   .15 ىل النظر يف  اإ اإ
دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ

 وجدول الرسوم واملبيّنة يف مرفق هذه الوثيقة.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1التعديالت املقرتح اإ

 احملتوايت

92 القاعدة
(اثنيا)

  
 

 2 ..................... ادلويل المتهيدي الفحص طلب أأو العريضة يف البياانت ببعض املتعلقة التغيريات تسجيل

92
(اثنيا)

 2 .................................................................................. ادلويل املكتب قبل من التغيريات تسجيل   1

 3 ....................................................................................................................................... الرسوم جدول

 

  

                                                
1

ىل حالت الإضافة أأو احلذف    املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه.يُشار اإ
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92القاعدة 
)اثنيا(

  
 

 لقة ببعض البياانت يف العريضةتسجيل التغيريات املتع
 طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو

92
)اثنيا(

 تسجيل التغيريات من قبل املكتب ادلويل   1

املودع أأو مكتب تسمل الطلبات، يسجل املكتب ادلويل التغيريات املتعلقة ابلبياانت التالية بناء عىل الامتس من  (أأ )
 اذلكر والواردة يف العريضة أأو يف طلب الفحص المتهيدي ادلويل:

قامته أأو جنسيته أأو عنوانه؛ "1"  خشص مودع الطلب أأو امسه أأو حمل اإ

 أأو عنوانه.خشص الوكيل أأو املمثل العام أأو اخملرتع أأو امسه  "2"

ذا وصهل الامتس التسجيل بعد انقضاء  )ب(  شهرًا من اترخي الأولوية. 30ل يسجل املكتب ادلويل التغيري امللمتس اإ

ذا ُخفِّّض رمس الإيداع ادلويل طبقا للبند م الامتس بت من جدو  5 )ج( اإ تغيري يف خشص املودع مبا  سجيلل الرسوم وقُّدِّ
ىل انهتاء أأهلية املودع يف الاس تفادة من ختفيض الرسوم أأو، يف حال وجود عدة مودعني، انهتاء أأهلية أأحدمه  يؤدي اإ

ُ التغيري خاضعا لرمس خاص  سجيل، يصبح ت تخفيضال بعضهم يف الاس تفادة من  أأو دي د مبلغه يف للمكتب ادلويل و  سدَّ ُُيدَّ
 التعلاميت الإدارية.

ل حق ادلفع يكون الرمس مس تل ]تعليق:  ادلفع أأن يكون الرمس مس تحق  يُقرتحول . تغيري يف خشص املودع سجيلمقابل ت اإ
يداع الطلب ادلويل.[ قامته عقب اإ  مقابل جمّرد تغيري يف جنس ية املودع أأو حمل اإ
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 جدول الرسوم

 مقدار الرسوم الرسوم

ىل . 1من     ]دون تغيري[  . 3اإ

 التخفيضات

 ]دون تغيري[   .4

عامل التخفيض بناء عىل  1حتت البند  يس تفيد مودع الطلب ادلويل من ختفيض يف رمس الإيداع ادلويل  5 )بعد اإ
ذا اكن  ٪90بنس بة  3حتت البند ورمس املعاجلة  2 حتت البند ضايفورمس املعاجلة للبحث الإ عند الاقتضاء(  4 البند اإ

 املودع:

خشصًا طبيعيًا ومواطنًا يقمي يف دوةل مدرجة مضن ادلول اليت يقّل نصيب الفرد فهيا من الناجت ]دون تغيري[   (أأ )
دولر أأمرييك )وفقا لأرقام متوسط نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل يف الس نوات  25 000عن احمليل الإجاميل 

اليت نرشهتا الأمم املتحدة(، عىل أأن يكون الأشخاص  2005 العرش الأخرية ابلقمي الثابتة لدلولر الأمرييك يف س نة
طلبات دولية يف الس نة )للك  10يداع أأقل من الطبيعيون من مواطين تكل ادلوةل ومن املقميني فهيا قد قاموا ابإ 

طلبًا دوليًا يف الس نة )ابلأعداد املطلقة( وفقًا لأرقام متوسط الإيداع الس نوي يف  50مليون نسمة( أأو أأقل من 
 الس نوات امخلس الأخرية اليت نرشها املكتب ادلويل؛

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

، )ب( )أأ( أأو املعايري املنصوص علهيا يف البند الفرعي ل يس تويف نم   يناملس تفيدلطلب ادلويل اماليك  يوجد مضن أألرشط 
ذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أأن يس تويف مجيعهم املعايري احملّددة يف البند الفرعي )أأ( أأو أأنه ضامنورشط   )ب(. اإ

لتوجهيات لك مخس س نوات عىل الأقل وفقا  2)أأ( و)ب( وُيدّث املدير العام قوامئ ادلول املذكورة يف البندين الفرعيني
 )أأ( و)ب( لك مخس س نوات عىل الأقل. امجلعية. وتس تعرض امجلعية املعايري املنصوص علهيا يف البندين الفرعيني

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                                
2

 
(18)

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

 


