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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :يوليو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
ّ
أحدث املستجدات بشأن اقرتاح التحوط إليرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية
 .1و َّجه املكتب ادلويل التعممي رمق " C.PCT 1440الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تدابري
التعرض لتغريات أأسعار الرصف" اإىل مجيع أأحصاب املصلحة املعنيني مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ممكنة من أأجل احلد من ّ
تعرض الإيرادات املتأأتية من
(معاهدة الرباءات) يف يناير  ،2015وحدد فيه خمتلف التدابري املمكن اختاذها للحد من خطر ّ
رسوم معاهدة الرباءات لتقلب أأسعار الرصف .ومشلت هذه التدابري الرشوع يف التحوط لتكل الإيرادات بعمالت حمددة
استناد ًا اإىل توصية املكتب الاستشاري املس تقل  FTI Treasuryالواقع يف دبلن بأيرلندا.
 .2وتنص اسرتاتيجية التحوط اليت اقرتهحا املكتب الاستشاري عىل حتديد رسوم اإيداع معادةل ابدلولر ا ألمرييك
واليورو والني الياابين يف شهر أأكتوبر من لك س نة وتطبيقها من  1يناير اإىل  31ديسمرب من الس نة التالية .وحت َّدد هذه
الرسوم وفق ًا لنس بة التحوط املتلطة املنصوص علهيا يف العقود املربمة مع مسسسات مالية لتحويل فائض الس يوةل بتكل
العمالت اإىل فرناكت سويرسية .وملا اكنت ماكتب ّ
حتول حصيلهتا اإىل املكتب ادلويل شهر ًاي ،فاإن املكتب
تسّل الطلبات ّ
ادلويل س يربم عقود ًا شهرية لرشاء فرناكت سويرسية أج ًال ،أأي بأأسعار حمددة مس بق ًا ،مع ما ل يقل عن مرصفني للك معةل.
وس تعمتد املبالغ الشهرية املباعة بلك معةل عىل تقدير املكتب ادلويل ل إاليرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات .وس يخصم
مهنا أأية مس تحقات عىل املكتب ادلويل بأأي من العمالت الثالث ألن رشاء العقود الجةل للفرنك السويرسي س يقترص عىل
صايف الإيرادات ( أأي بعد خصم املدفوعات).
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 .3وس تح َّدد رسوم الإيداع املعادةل ابلعمالت غري املشموةل ابسرتاتيجية التحوط وفق ًا لسعر الرصف احملدد يف  1أأكتوبر
من العام السابق .وس تظل تكل الرسوم اثبتة طوال الس نة ،وسيتوقف العمل بألية تسوية الرسوم املعادةل لإيداع الطلبات
بناء عىل معاهدة الرباءات (ألية تسوية الرسوم املعادةل) .ومن هذا املنطلق ،ف إان امحلاية من خماطر تقلب أأسعار الرصف لن
احملصةل ابلعمالت املشموةل بعقود رشاء أجةل .ويعين ذكل أأنه لكام اخنفضت نس بة التحوط،
تشمل سوى صايف الإيرادات َّ
ارتفع احامتل اخنفاض الإيرادات املتوقعة بسبب تغري سعر العمالت غري املشموةل بعقود رشاء أجةل.
التحوط لرسوم الإيداع ادلويل جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُترى ابدلولر
 .4وقدّ م اقرتاح للرشوع يف ّ
ا ألمرييك واليورو والني الياابين اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الفريق العامل) يف دورته الثامنة املعقودة
يف مايو ( 2015انظر الوثيقة " PCT/WG/8/15الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تدابري ممكنة
التعرض لتغريات أأسعار الرصف") .وورد يف الفقرة  25من الوثيقة  PCT/WG/8/15أأن اسرتاتيجية
من أأجل احلد من ّ
التحوط لن تشمل اإجاميل الإيرادات املتوقعة وإامنا س تح َّدد بنس بة معينة للك معةل (بني  70و 90ابملائة مث ًال) .واستندت
النس بة القصوى اإىل التوصية الواردة يف تقرير املكتب الاستشاري ،وهدفت النس بة ادلنيا اإىل استيعاب التفاواتت احملمتةل
بني الإيرادات املتوقعة والإيرادات الفعلية .وذلكل ،أأوىص املكتب الاستشاري يف تقريره ابإعداد توقعات للتدفق النقدي
ابلعمالت املعنية بغية تقدير اخنفاض قميهتا يف املزيانية.
 .5ووافق الفريق العامل ،يف دورته الثامنة ،عىل اقرتاح املكتب ادلويل الوارد يف الوثيقة P CT/WG/8/15
(انظر الفقرة  78من تقرير ادلورة ،الوثيقة  )PCT/WG/8/26لغرض تقدميه اإىل امجلعية يك تنظر فيه خالل دورهتا يف
أأكتوبر .2015
 .6وقبل دورة مجعية احتاد معاهدة الرباءات يف أأكتوبر  ،2015قدم املكتب ادلويل معلومات حمدثة عن تنفيذ اسرتاتيجية
التحوط املقرتحة ل إاليرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الرابعة والعرشين املعقودة
ّ
سب
من  14اإىل  18مترب  ،2015استنادا اإىل الوثيقة  .WO/PBC/24/INF.3وحددت الوثيقة WO/PBC/24/INF.3
عدة خماطر وشواغل بشأأن تكل الاسرتاتيجية اقتضت ،يف ر أأي ا ألمانة ،مزيد ًا من البحث وحتلي ًال شام ًال قبل الالزتام
التحوط .و أأشري يف الوثيقة ذاهتا اإىل أأن
حتوط مع ّينة وادلخول يف عالقات تعاقدية مع اجلهات اليت توفر خدمات ّ
ابسرتاتيجية ّ
ذكل العمل سيتطلب ختصيص وقت وموارد و أأن الوقت املصص قد يكون طوي ًال نظر ًا اإىل الطابع املعقد للقضااي املشموةل.
وذكر أأن تنفيذ الاسرتاتيجية دون احلد من املاطر املرتبطة ابلقضااي املحدّدة قد يسدي اإىل تكبّد املنظمة تاكليف مالية خضمة.
 .7وبعد النظر يف تكل الوثيقة ،وافقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل تقدمي التوصية التالية اإىل مجعية احتاد معاهدة
الرباءات (انظر البند  10من جدول ا ألعامل الوارد يف الوثيقة :)WO/PBC/24/17
"فامي خيص توصية الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة  ،PCT/WG/8/15أأحيطت
جلنة الربانمج واملزيانية علام ،من خالل الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3بعدة قضااي تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية
حتوط خبصوص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبعد النظر بعناية يف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة ،أأوصت
ّ
اللجنة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبا ييل:
" "1إاعطاء ا ألمانة املزيد من الوقت لزايدة حتليل تكل القضااي ابلتفصيل حىت تمتكّن من اإجراء تقيمي سلمي
لتحوط املذكورة؛ وبناء عىل ذكل،
للك التحدايت املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية ا ّ
" "2اإرجاء قرارها خبصوص التوصية املذكورة أأعاله حىت ُيرى ذكل التحليل".
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 .8ومع ًال بتوصية جلنة الربانمج واملزيانية ،اعمتدت مجعية احتاد معاهدة الرباءات القرار التايل يف دورهتا السابعة وا ألربعني
املعقودة يف أأكتوبر ( 2015انظر الوثيقة  PCT/A/47/5 Rev.والفقرة  23من تقرير ادلورة – الوثيقة :)PCT/A/47/9
" .23اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة PCT/A/47/5 Rev.؛
حتوط خبصوص الإيرادات املتأأتية
" "2ودعت ا ألمانة اإىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية ّ
من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة WO/PBC/24/INF.3؛
وقررت اإرجاء اإصدارها ألي قرار بشأأن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص
" ّ "3
حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم ،كام اقرتحه الفريق العامل ،حىت ُيرى ذكل التحليل؛
" "4ودعت ا ألمانة أأيضا اإىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف دورته لعام ".2016
 .9و أأحاط الفريق العامل علامً يف دورته التاسعة املعقودة يف مايو  2016بتقرير مرحيل أأعدته ا ألمانة
(الوثيقة " PCT/WG/9/9الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :تدابري ممكنة من أأجل احلد من
التعرض لتغريات أأسعار الرصف") .ويرد هذا التقرير املرحيل يف مرفق هذه الوثيقة .و أأحاط علامً أأيض ًا مبحتوايت عرض قدمته
ّ
ا ألمانة .وخلص ذكل العرض اإىل املالحظات التالية عىل س بل التقدم يف تنفيذ اسرتاتيجية التحوط احملمتةل:
"يقدم املكتب ادلويل مزيد ًا من املعلومات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا املقبةل يف أأغسطس .2016
"ل يعزتم املكتب ادلويل ،يف هذه املرحةل ،تنفيذ اسرتاتيجية التحوط القامئة عىل العقود الجةل بصيغهتا املبينة يف
توصيات املكتب الاستشاري .FTI Treasury
"يعزتم املكتب ادلويل مواصةل البحث عن اسرتاتيجية حتوط بديةل تس تخدم هنج ًا خمتلف ًا عام اقرتحه املكتب
الاستشاري  FTI Treasuryوقد تنجح يف احلد من تعرض الويبو ملاطر تغري أأسعار الرصف".
 .10وحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات اإضافية وتوصية للميض قدم ًا يف هذه املسأأةل.

التدابري اليت اختذهتا ا ألمانة حىت الن
 .11مجعت ا ألمانة املعلومات الالزمة عن التدفق النقدي لتحليل املاطر واملزااي املنبثقة عن تنفيذ اسرتاتيجية التحوط
املقرتحة .وركز التحليل عىل ُتميع معلومات مفصةل عن التدفق النقدي للويبو بلك من العمالت الثالث (ادلولر ا ألمرييك
واليورو والني الياابين) عن الفرتة املمتدة من  1يناير  2015اإىل  31مايو  2016ملقارنة املبالغ الصافية املتوفرة ابلعمالت
الثالث لرشاء عقود أجةل والنس بتني اللتني اقرتهحام املكتب الاستشاري (انظر الفقرة  4من هذه الوثيقة) .و أأعدت تقارير
التدفق النقدي ابس تخدام املعلومات املتاحة يف نظام احملاس بة ( .)AIMSوترد يف الفقرات التالية املبالغ الصافية املتوفرة بلك
من العمالت الثالث.
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ادلولر ا ألمرييك
َّ .12تبني من التدفق النقدي الفعيل للويبو ابدلولر ا ألمرييك من  1يناير  2015اإىل  31مايو  2016أأن املبلغ الفعيل
املتوفر بتكل العمةل لرشاء عقود أجةل اكن أأقل من املقدَّر .ويذكَّر بأأن وثيقة متابعة اسرتاتيجية التحوط لإيرادات معاهدة
الرباءات املقدَّمة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام ( 2015انظر الفقرة  12من الوثيقة )WO/PBC/24/INF.3
قد استندت اإىل بياانت عام  2014والنصف ا ألول من عام 2015؛ وق ّدر فهيا أأن  45ابملئة من اإيرادات رسوم معاهدة
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك س يكفي لتغطية الزتامات الويبو بتكل العمةل .ومشلت هذه الالزتامات دفع الاشرتااكت يف
الرباءات َّ
صندوق ا ألمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية ،وسداد رسوم املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين ،واستيفاء حساابت
دائنة أأخرى؛ وعليه ،خلص التقرير اإىل توفر  55ابملئة من تكل الإيرادات لرشاء عقود أجةل.
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك لتغطية
 .13ولكن يف الواقع ،أأنفقت املنظمة  63.2ابملئة من اإيرادات رسوم معاهدة الرباءات َّ
يتبق مهنا سوى  36.8ابملئة لرشاء عقود
الزتاماهتا بتكل العمةل يف الفرتة املمتدة من  1يناير  2015اإىل  31مايو 2016؛ فّل َ
أجةل .ويعزى الفارق بني النس بة املقدَّرة املقدَّمة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام  2015والنس بة الفعلية املتوفرة لرشاء عقود
أجةل اإىل أأن أأحد املاكتب الرئيس ية ل ّ
تسّل الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات َّغري معةل حتصيهل رسوم الإيداع ادلويل من
ادلولر ا ألمرييك اإىل الفرنك السويرسي.
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك تفاو ًات شديد ًا
 .14وفض ًال عن ذكل ،يتفاوت التدفق النقدي لإيرادات رسوم معاهدة الرباءات َّ
من شهر اإىل أخر كام يتضح من اجلدول والرمس البياين التاليني؛ فيصبح من الصعب تقدير املبلغ املتوفر لرشاء العقود الجةل.
وعىل الرمغ من أأن التقديرات الإجاملية للطلبات املودعة اليت أأعدها قسم تطوير البياانت التابع لشعبة ادلراسات الاقتصادية
والإحصاءات اكنت يف غاية ادلقة ،فاإن تقدير التفاوت الشهري للتدفق النقدي صعب .ويالحظ من اجلدول التايل أأن صايف
الإيرادات بعد سداد الزتامات الويبو ابدلولر ا ألمرييك اكن أأقل من  10ابملئة من اإجاميل الإيرادات املس َّجةل خالل عدة
أأشهر .ويذكَّر بأأن الشهر اذلي ُتاوز فيه صايف الإيرادات ابدلولر ا ألمرييك  70ابملئة اكن نتيجة تغري يف الإطار القانوين
ا ألمرييك اذلي ّ
ينظم اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات ،ما أأدى اإىل زايدة كبرية يف عدد الإيداعات ومن مث زايدة يف
تدفق الرسوم ابدلولر ا ألمرييك.
احملصةل
النس بة املئوية لإيرادات معاهدة الرباءات َّ
الشهر
ابدلولر الأمرييك واملتوفرة لرشاء عقود أجةل
%45.6
يناير 2015
%23.0
فرباير 2015
%42.0
مارس 2015
%71.6
أأبريل 2015
%34.1
مايو 2015
%49.9
يونيو 2015
%46.2
يوليو 2015
%6.5
أأغسطس 2015
%39.2
سبمترب 2015
%24.5
أأكتوبر 2015
%47.0
نومفرب 2015
%1.9ديسمرب 2015
%38.3
متوسط 2015
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يناير 2016
فرباير 2016
مارس 2016
أأبريل 2016
مايو 2016
متوسط 2016

%48.9
%6.4%42.5
%51.9
%18.6
%32.8

املتوسط الإجاميل

%36.8

اإيرادات معاهدة الرباءات ابدلولر ا ألمرييك والرصيد املتوفر للتحوط 
(ابلفرنك السويرسي)
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مجموع اإيرادات معاهدة
احملصةل
الرباءات َّ
ابدلولر ا ألمرييك
الرصيد املتوفر
ابدلولر ا ألمرييك
لرشاء عقود أجةل

2,000,000
0

 .15وكام يتبني من اجلدول والرمس البياين السابقني ،مل تتوفر أأموال اكفية ابدلولر ا ألمرييك لتغطية نس بة التحوط ادلنيا
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك ( 70ابملئة) اإل يف شهر واحد عىل مدى  17شهر ًا نتيجة تغري يف
لإيرادات رسوم معاهدة الرباءات َّ
الإطار القانوين ا ألمرييك اذلي ّ
ينظم اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات .وملا اكن  40ابملئة من اإيرادات رسوم معاهدة
حمص ًال ابدلولر ا ألمرييك ،فاإن افتقار الويبو لرصيد اكف ابدلولر ا ألمرييك لرشاء عقود أجةل اكن س يعرضها ملاطر
الرباءات َّ
كبرية بسبب تقلب أأسعار الرصف بل قد يسثر يف اس تقرار مزيانية املنظمة .ول شك يف أأن هذه املاطر اكنت ستتفامق عقب
الإلغاء املقرتح للية تسوية الرسوم املعادةل بعمالت غري الفرنك السويرسي اليت متكّن املكتب ادلويل من الاس تجابة يف وقت
قصري نسبي ًا لتقلب أأسعار الرصف مثلام ترتب عىل قرار البنك املركزي السويرسي يف يناير  2015بفصل سعر الفرنك
السويرسي عن اليورو .ولول ألية تسوية الرسوم املعادةل والتحوط لنس بة ل تزيد عىل  40ابملئة من اإيرادات رسوم معاهدة
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك ،لتكبدت الويبو خسائر جس مية بسبب تقلب أأسعار الرصف واخنفضت النتيجة الصافية
الرباءات َّ
لعام  2015والاحتياطي املايل حىت  31ديسمرب .2015

WO/PBC/25/20
6

اليورو
 .16استندت الوثيقة املقدَّمة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام ( 2015انظر الفقرة  12من
الوثيقة  )WO/PBC/24/INF.3اإىل بياانت عام  2014والنصف ا ألول من عام  ،2015وقدّ ر فهيا أأن  40ابملئة من
احملصةل ابليورو س يكفي لتغطية الزتامات الويبو بتكل العمةل .ومشلت هذه الالزتامات خصم
اإيرادات رسوم معاهدة الرباءات َّ
حيصلها املكتب ادلويل ،ور ّد تاكليف السفر املس تحقة بتكل العمةل ،واستيفاء حساابت دائنة
رسوم البحث ادلويل اليت ّ
أأخرى؛ وعليه ،خلص التقرير اإىل توفر  60ابملئة من تكل الإيرادات لرشاء عقود أجةل.
 .17ولكن يف الواقع ،اكن صايف الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات وغريها من املصادر ابليورو – أأي بعد
سداد الالزتامات املتعلقة برسوم البحث ادلويل ومس تحقات البائعني – أأعىل من املبلغ املقدَّر؛ اإذ توفر حنو  70ابملئة من
الإيرادات للتحوط أأي أأقل بقليل من النس بة القصوى املقرتحة يف الوثيقة  PCT/WG/8/15عىل النحو َّ
املبني يف اجلدول
والرمس البياين التاليني:
يناير 2015
فرباير 2015
مارس 2015
أأبريل 2015
مايو 2015
يونيو 2015
يوليو 2015
أأغسطس 2015
سبمترب 2015
أأكتوبر 2015
نومفرب 2015
ديسمرب 2015
متوسط 2015

النس بة املئوية لإيرادات معاهدة الرباءات
احملصةل ابليورو واملتوفرة لرشاء عقود أجةل
َّ
%63.5
%51.4
%73.4
%74.5
%75.3
%59.9
%61.2
%75.8
%81.4
%64.9
%78.1
%65.4
%68.9

يناير 2016
فرباير 2016
مارس 2016
أأبريل 2016
مايو 2016
متوسط 2016

%70.1
%59.2
%76.3
%80.1
%68.8
%71.1

املتوسط الإجاميل

%69.6

الشهر
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اإيرادات معاهدة الرباءات ابليورو والرصيد املتوفر للتحوط 
(ابلفرنك السويرسي)
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 .18وكام َّ
احملصةل ابليورو تفاو ًات شديد ًا من شهر اإىل أخر
يتبني من اجلدول والرمس البياين السابقني ،تفاوتت الإيرادات َّ
وإان اكن ذكل التفاوت أأكرث انتظام ًا من نظريه ابدلولر ا ألمرييك .وإان املبلغ الصايف املتوفر لرشاء العقود الجةل يقرتب من
حمصةل ابليورو،
النس بة ادلنيا املقرتحة يف اسرتاتيجية التحوط؛ ولكن نظر ًا اإىل أأن  21.5ابملئة من اإيرادات معاهدة الرباءات َّ
ف إان  30.4ابملئة من تكل الإيرادات ( أأي  26.3مليون فرنك سويرسي) اكن س يجمد عند سعر الرصف احملدد يف
شهر أأكتوبر السابق دون تغطيته بعقود أجةل.
الني الياابين
احملصةل
 .19تقترص الزتامات الويبو ابلني الياابين عىل التاكليف اجلارية ملكتب الويبو يف الياابن؛ ومن مث فاإن غالبية ا ألموال َّ
هبذه العمةل س تكون متوفرة للتحوط مبوجب عقود أجةل .ولكن الإيرادات الشهرية تفاوتت تفاو ًات شديد ًا كام يتبني من اجلدول
التايل .وعليه ،فاإن الطريقة الوحيدة للتحوط من رشاء الني الياابين يف ا ألشهر اليت ل حتقَّق فهيا اإيرادات اكفية هبذه العمةل يه
الاحتفاظ ابحتياطي كبري ابلني الياابين يف حساب جار والتعرض للماكسب واخلسائر احملمتةل نتيجة تغري قمية العمةل،
أأو اس تخدام ألية حتوط بديةل مثل رشاء عقود مبادةل معالت مع ما قد تنطوي عليه هذه اللية من تاكليف كبرية للمنظمة.
اإيرادات معاهدة الرباءات ابلني الياابين
الشهر

التدفق النقدي ابلني الياابين
(ابلفرنك السويرسي)

يناير 2015
فرباير 2015
مارس 2015
أأبريل 2015
مايو 2015
يونيو 2015
يوليو 2015
أأغسطس 2015
سبمترب 2015

3,815,965.13
4,081,877.44
4,927,553.00
0.00
3,752,036.29
6,082,617.44
4,674,292.93
4,487,030.57
4,458,539.81
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أأكتوبر 2015
نومفرب 2015
ديسمرب 2015
يناير 2016
فرباير 2016
مارس 2016
أأبريل 2016
مايو 2016
اجملموع

5,051,816.00
4,957,470.28
4,687,285.73
5,022,062.70
4,341,516.95
0.00
5,465,945.33
12,119,416.59
77,925,426.19

امللخص
 .20بناء عىل ما تقدَّم واستناد ًا اإىل حتليل التدفق النقدي عىل مدى  17شهر ًا من يناير  2015اإىل مايو  ،2016توفرت
النسب التالية من اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لرشاء عقود أجةل 36.8 :ابملئة ابدلولر ا ألمرييك و 69.6ابملئة
احملصةل بعمالت غري الفرنك
ابليورو و 99ابملئة ابلني الياابين .ويف اإطار الاسرتاتيجية املقرتحة وفامي خيص الإيرادات َّ
السويرسي عىل مدى  17شهر ًا ،يعين ذكل أأن مبلغ ًا قدره  139.2مليون فرنك سويرسي ( أأو  34.9ابملئة من اإجاميل
الإيرادات النقدية ملعاهدة الرباءات البالغة  398.6مليون فرنك سويرسي) مل تشمهل اسرتاتيجية التحوط واكن سيتعرض
للماكسب واخلسائر النامجة عن تقلب أأسعار الرصف.
العمةل
اليورو
الني الياابين
ادلولر ا ألمرييك
معالت أأخرى (املالحظة )1
اجملموع
النس بة املئوية من مجموع اإيرادات معاهدة الرباءات

النس بة املئوية اخلارجة عن التحوط املبلغ اخلارج عن التحوط ابلفرنك السويرسي
%30.4
0
%63.2
%100.0

26,260,763
0
98,552,547
14,424,808
139,238,118
%34.9

املالحظة  – 1عدا ا ألموال الواردة ابلفرنك السويرسي

 .21ويتبني من حتليل التدفق النقدي الفعيل أأن اإجاميل ا ألموال املتوفرة ابدلولر ا ألمرييك واليورو والني الياابين عىل مدى
 17شهر ًا من  1يناير  2015اإىل  31مايو  2016للتحوط لإيرادات معاهدة الرباءات عن طريق رشاء عقود أجةل مل يصل
اإىل احلد ا ألدىن للنس بتني املقرتحتني وهام  70و 90ابملئة ،واكن س يعرض الويبو ملاطر كبرية بسبب تقلب أأسعار الرصف مع
ُتريد املنظمة من قدرهتا احلالية عىل تسوية الرسوم املعادةل .وفض ًال عن ذكل ،تسدي التفاواتت الشهرية الشديدة يف التدفق
النقدي اإىل صعوبة التنبس ابملبالغ املتوفرة شهر ًاي لرشاء عقود أجةل ،ومن مث الاضطرار لس تخدام متوسط التقديرات الإجاملية
للطلبات املودعة .وس يسدي اس تخدام هذا املتوسط لرشاء عقود أجةل بلك معةل اإىل رضورة رشاء عقود مبادةل معالت كام
اقرتح املكتب الاستشاري  FTI Treasuryاإذا مل تتوفر الس يوةل الاكفية ابلعمةل املعنية ،ويه معلية ابهظة التلكفة؛ أأو اإىل
الاضطرار لرشاء العمةل املعنية عن طريق بيع خمزون الويبو ابلفرنك السويرسي ما قد يسدي اإىل خسارة كبرية بسبب تقلب
أأسعار الرصف.
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 .22وعليه ،ل يسع ا ألمانة سوى التشكيك يف جدوى اقرتاح رشاء عقود أجةل كوس يةل للتحوط لإيرادات معاهدة الرباءات
بعمالت غري الفرنك السويرسي واحلد من املاطر النامجة عن تقلب أأسعار الرصف .وعىل الرمغ من أأنه ميكن تغطية 65.1
ابملئة من الإيرادات ابسرتاتيجية التحوط املقرتحة ،فستتعرض النس بة املتبقية مهنا – أأي  34.9ابملئة – ملاطر أأكرب بسبب
تقلب أأسعار الرصف عقب اإلغاء ألية تسوية الرسوم املعادةل.

اخلامتة
حتصل سوى احلد ا ألدىن
حتصل مبالغ اكفية ابدلولر ا ألمرييك ،ومل ّ
 .23يتبني من حتليل التدفق النقدي أأن الويبو مل ّ
ابليورو ،واكنت ستتعرض للمخاطر النامجة عن تغري التدفق النقدي الشهري ابلعمالت الثالث (ادلولر ا ألمرييك واليورو
والني الياابين) .ومن مث ،فاإن اقرتاح رشاء عقود أجةل لتغطية اإيرادات معاهدة الرباءات املقدَّرة لن يعاجل خطر تقلب أأسعار
الرصف النامج عن حتصيل الويبو لإيرادات معاهدة الرباءات بعمالت غري الفرنك السويرسي .وفض ًال عن ذكل ،ل ينتظر أأي
تغيري جوهري يف هذا الوضع نظر ًا اإىل املعلومات املتاحة عن الإيرادات والنفقات السابقة بلك من العمالت الثالث الرئيس ية
حتصل هبا اإيرادات معاهدة الرباءات وإاىل عدم توقع أأي تغري كبري يف تكل الإيرادات أأو النفقات .ومن هذا املنطلق،
اليت َّ
تقرتح ا ألمانة عدم مواصةل العمل عىل اسرتاتيجية التحوط القامئة عىل العقود الجةل واليت اقرتهحا املكتب الاستشاري.
 .24وبناء عىل ذكل ،يبدو أأن العقود الجةل ليست أأفضل حل للحد من خماطر تقلب أأسعار الرصف ،ومع ذكل تعزتم
ا ألمانة مواصةل رصد التدفق النقدي وحتليهل بلك العمالت واس تخدام هذه املعلومات لإدارة أأرصدة احلساابت املرصفية بغية
احلد قدر الإماكن من تأأثري تسوايت أأسعار الرصف يف النتاجئ املالية للويبو .وعىل الرمغ من أأن ألية تسوية الرسوم املعادةل
ل تتعامل اإل مع التحولت الكربى يف أأسعار الرصف ول ميكهنا التجاوب معها فور ًا ،فقد جنحت يف احلد من اخلسائر
املتكبدة خالل الفرتات اليت شهدت فهيا قمية الفرنك السويرسي تقلبات كبرية أأمام العمالت ا ألخرى كام حدث يف أأوائل
عام .2015
 .25وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .26أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام
ابلوثيقة  WO/PBC/25/20وخباصة الفقراتن
 24و 25مهنا.
[ييل ذكل املرفق]
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :مارس 2016

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة التاسعة

جنيف ،من  17اإىل  20مايو 2016

اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات :تدابري ممكنة من أجل احلد من
ّ
التعرض لتغريات أسعار الصرف

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
حتوطية فامي
 .1تعرض هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن حتليل املكتب ادلويل للقضااي املرتبطة ابإماكنية تنفيذ اسرتاتيجية ّ
خيص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (املعاهدة) ،فضال عن حتديث بشأأن التطورات املتعلقة ابإماكنية وضع "هيلك
مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءات .ويقرتح املكتب ادلويل مواصةل دراسة الك التدبريين املمكنني للحد
التعرض لتغريات أأسعار الرصف وذكل بغرض تقدمي اقرتاحات اإىل الفريق العامل يف دورته القادمة يف عام  2017بشأأن
من ّ
التحوط أأم ل وما اإذا اكن ينبغي وضع "هيلك مقاصة" أأم ل.
ما اإذا اكن ينبغي الرشوع يف ّ
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معلومات أأساس ية
 .2انقش الفريق العامل ،يف دورته الثامنة املعقودة يف مايو  ،2015وثيقة أأعدها املكتب ادلويل و ّبني فهيا خمتلف التدابري
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار الرصف
املمكنة للحد من خطر ّ
(الوثيقة  .)PCT/WG/8/15ويرد موجز املناقشات يف الفقرات من  21اإىل  36من ملخص الرئيس
(الوثيقة  .)PCT/WG/8/25وتورد الفقرات من  52اإىل  78من تقرير ادلورة (الوثيقة  )PCT/WG/8/26تفاصيل لك
املداخالت.
 .3وتعرض هذه الوثيقة حتديثا للعمل املتعلق ابلتدابري املمكنة اليت نوقشت يف الوثيقة  ،PCT/WG/8/15أأي
التدبريين التاليني:
التحوط وحتديد املبالغ املعادةل لرسوم املعاهدة لفرتة حمدّ دة؛
( أأ)
ّ
(ب) وضع "هيلك مقاصة" لإحاةل رسوم املعاهدة.

التحوط وحتديد املبالغ املعادةل لرسوم املعاهدة لفرتة حم ّددة
ّ
التحوط
تعريف ّ
التحوط اإىل اختاذ تدابري تعويضية للحدّ من خماطر من قبيل التغريات غري املالمئة يف سعر الفائدة أأو ،كام هو
 .4يشري ّ
التحوط من اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُترى ابلعمالت
احلال يف الويبو ،أأثر تغريات أأسعار الرصف .ومن أأساليب ّ
ا ألجنبية العقد الجل لسعر فرف العمالت ا ألجنبية ("العقد الجل") ،عىل حنو ما نوقش يف الفقرات من  20اإىل  22من
املرفق ا ألول من الوثيقة  .PCT/WG/8/15والعقد الجل هو اتفاق تعاقدي بني طرفني لتبادل مبالغ من العمالت بسعر
فرف متفق عليه ("السعر الجل") يف اترخي حمدّ د يف املس تقبل.
التحوط المنطية اخلاصة بعمةل ما عىل اإبرام عقود أجةل بتوارخي خمتلفة طوال فرتة حمدّدة .وعىل
 .5وستنطوي اسرتاتيجية ّ
للتحوط ابس تخدام متوسط مر ّجح
مدى تكل الفرتة ،حيدّد املبلغ املعادل ابلفرنك السويرسي للرسوم ّ
احملصةل ابلعمةل اخلاضعة ّ
للسعر الجل ،أأو ما يعرف ابمس "السعر املتلط" ،ليظ ّل اثبتا طيةل الفرتة املشموةل ابلعقود الجةل .وابلتايل سزييد حتديد
للتحوط.
التحوط من اإماكنية التنبس ابلتدفقات النقدية للعمالت اليت مت اإخضاع الإيرادات املتأأتية هبا ّ
املبلغ املعادل خالل فرتة ّ
وميكن الاطالع عىل مزيد من الرشوح حول هذه العملية ،مبا يف ذكل مثال توضيحي ،يف الفقرات من  23اإىل  29من
املرفق ا ألول من الوثيقة .PCT/WG/8/15

املناقشات اليت أأجراها لك من الفريق العامل وجلنة الربانمج واملزيانية ومجعية معاهدة الرباءات
 .6وافق الفريق العامل ،يف دورته الثامنة املعقودة يف مايو  ،2015عىل اقرتاح املكتب ادلويل الوارد يف
التحوط خبصوص رسوم الإيداع ادلويل من اخلطر النامج عن املعامالت
الوثيقة  PCT/WG/8/15وادلاعي اإىل الرشوع يف ّ
اليت تمت ابليورو والني الياابين وادلولر ا ألمرييك (انظر الفقرة  78من تقرير ادلورة ،الوثيقة  ،)PCT/WG/8/26وذكل
بغرض تقدميه اإىل امجلعية يك تنظر فيه خالل دورهتا يف أأكتوبر .2015
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" .78ووافق الفريق العامل عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل توجهيات مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم والواردة يف املرفق الثاين للوثيقة  PCT/WG/8/15هبدف تقدميها اإىل
امجلعية لتنظر فهيا يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  ،2015رهنا بأأية تغيريات أأخرى قد تدخلها ا ألمانة عىل الصياغة أأو،
بدل من ذكل ،تقدمي مرشوع مذكرة تفامه حتتوي عىل تفاصيل العملية اجلديدة لتحديد املبالغ املعادةل ابلعمالت املقرتح
حتوط خمتلط ،يك تعمتدها امجلعية اإىل جانب التوجهيات يف صيغهتا املعدةل املقرتحة".
التحوط مهنا استنادا اإىل سعر ّ
ّ
التحوط املقرتحة بشأأن
 .7وقبل دورة امجلعية يف أأكتوبر  ،2015قدم املكتب ادلويل حتديثا عن تنفيذ اسرتاتيجية ّ
الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة اإىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية املعقودة يف الفرتة من
 14اإىل  18سبمترب  ،2015استنادا اإىل الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3اليت حدّدت عدة خماطر وشواغل خبصوص تكل
الاسرتاتيجية .وبعد النظر يف الوثيقة ،اتفقت جلنة الربانمج واملزيانية عىل تقدمي التوصية التالية اإىل مجعية املعاهدة (انظر
الوثيقة  ،WO/PBC/24/17حتت البند  10من جدول ا ألعامل):
"فامي خيص توصية الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الوثيقة  ،PCT/WG/8/15أأحيطت
جلنة الربانمج واملزيانية علام ،من خالل الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3بعدة قضااي تتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية
حتوط خبصوص رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبعد النظر بعناية يف القضااي الواردة يف تكل الوثيقة ،أأوصت
ّ
أ
اللجنة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات مبا ييل:
"" "1اإعطاء ا ألمانة املزيد من الوقت لزايدة حتليل تكل القضااي ابلتفصيل حىت تمتكّن من اإجراء تقيمي سلمي للك
التحوط املذكورة؛ وبناء عىل ذكل،
التحدايت املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية ّ
"" "2اإرجاء قرارها خبصوص التوصية املذكورة أأعاله حىت ُيرى ذكل التحليل".
 .8وابلنظر اإىل تكل التوصية الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية اعمتدت مجعية املعاهدة ،يف دروهتا السابعة وا ألربعني
املعقودة يف أأكتوبر  ،2015القرار التايل (انظر الوثيقة  PCT/A/47/5 Rev.والفقرة  23من تقرير ادلورة،
الوثيقة :)PCT/A/47/9
" .23اإن امجلعية:
"" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة PCT/A/47/5 Rev.؛
حتوط خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم
"" "2ودعت ا ألمانة اإىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية ّ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة WO/PBC/24/INF.3؛
وقررت اإرجاء اإصدارها ألي قرار بشأأن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد
"" ّ "3
املبالغ املعادةل لبعض الرسوم ،كام اقرتحه الفريق العامل ،حىت ُيرى ذكل التحليل؛
"" "4ودعت ا ألمانة أأيضا اإىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يف دورته لعام "".2016
 .9وتعرض الفقرات من  10اإىل  17أأدانه التقرير املرحيل اذلي طلبته امجلعية بشأأن حتليل القضااي املرتبطة ابإماكنية تنفيذ
حتوطية واملبيّنة يف الوثيقة .WO/PBC/24/INF.3
اسرتاتيجية ّ
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تقرير مرحيل
حمااكة عقد الرشاء الجل
 .10يف نومفرب  ،2015حاىك املكتب ادلويل معلية مناقصة لبيع مبالغ ابلني الياابين ( )JPYواليورو ()EUR
وادلولر ا ألمرييك ( )USDمن أأجل احلصول عىل فرناكت سويرسية ( ،)CHFوذكل ابس تخدام اتفاقات رشاء أجةل تغطي
الفرتة من نومفرب  2015اإىل ديسمرب  .2016واكن الغرض من احملااكة زايدة فهم العملية اليت ينطوي علهيا اإبرام تكل التفاقات
حتوطية .كام وفّرت احملااكة معلومات قيّمة عن التاكليف اليت ستتكبّد نتيجة اإبرام
اإذا ما ّقرر املكتب ادلويل تنفيذ اسرتاتيجية ّ
عقود رشاء أجةل.
حتديث التنبسات اخلاصة ابلتدفقات النقدية حبسب لك معةل
 .11كام أأشري اإليه يف الفقرات من  18اإىل  21من الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3تتسم اإيرادات الويبو بلك من
العمالت (الني الياابين واليورو وادلولر ا ألمرييك) بعدم الانتظام وصعوبة التنبس هبا .وإاذا ما أأبرم املكتب ادلويل عقودا أجةل
وحصل مبالغ غري اكفية بعمةل واحدة فقط من العمالت الثالث يف الوقت املناسب
لبيع مبالغ حمدّدة بلك معةل لك شهرَّ ،
لستيفاء اترخي العقد ،فاإن ذكل قد يكبّده خسائر حممتةل من جراء الاضطرار اإىل بيع الفرنك السويرسي أأو معالت أأخرى
للحصول عىل املبلغ الالزم ابلني الياابين أأو اليورو أأو ادلولر ا ألمرييك .وميكنه ،ابلإضافة اإىل ذكل ،أأن يتكبّد خسائر أأو ُيين
أأرابحا نتيجة الاحتفاظ بعمالت غري الفرنك السويرسي مببالغ أأكرب مما هو مطلوب .وظ ّل املكتب ادلويل ،منذ نومفرب ،2015
احملصةل ابلعمالت حبسب اترخي حتصيلها .وس تقارن تكل البياانت ابملعلومات املتعلقة
يتتبّع ابلتفصيل الإيرادات ّ
ابلثنائية  15/2014لمتكني املكتب ادلويل من تقدير املبلغ اذلي ميكنه أأن يلزتم ببيعه بلك معةل خالل لك شهر يف حال
التحوط.
ّقررت مجعية املعاهدة تنفيذ ّ
لتحوطية
 .12وابلإضافة اإىل ذكل ،وكام أأشري اإليه يف الوثيقة  ،WO/PBC/24/INF.3فاإن اإماكنية تنفيذ الس ياسة ا ّ
تعمتد عىل توافر مبالغ اكفية بلك من العمالت الثالث من أأجل تغطية املرصوفات املتوقّعة بلك معةل .وللويبو مكية كبرية من
اخلصوم اليت ُيب تسويهتا ابدلولر ا ألمرييك واليورو .وعليه ل ميكن أأن حت ّول لك الرسوم احملاةل اإىل الويبو بتكل العمالت اإىل
الفرنك السويرسي من خالل العقود الجةل .وتشري الفقرة  12من الوثيقة  WO/PBC/24/INF.3اإىل لزوم توظيف
احملصةل ابليورو لستيفاء متطلبات الويبو
احملصةل ابدلولر ا ألمرييك و 40ابملائة من الإيرادات ّ
 45ابملائة من الإيرادات ّ
التشغيلية يف عام  2014واجلزء ا ألول من عام  .2015ويتواصل تتبّع تكل املتطلبات وستس تخدم نتاجئ ذكل التتبّع يف حتديد
التحوط.
ا ألثر عىل اسرتاتيجية ّ
حتديث بشأأن ا ألثر عىل اإيرادات املعاهدة
 .13مبوجب العملية الراهنة اخلاصة بتحديد املبالغ املعادةل لرسوم املعاهدة ،ابإماكن املكتب ادلويل أأن يقوم ،دوراي ،بتسوية
املبالغ املعادةل للرسوم املس تحقة ادلفع بعمالت غري الفرنك السويرسي هبدف اإبقاء تكل املبالغ يف مس توى متوافق مع مبالغ
التحوط املقرتحة ستسفر ،كام ورد رشحه يف
تكل الرسوم اليت حدّدهتا مجعية املعاهدة ابلفرنك السويرسي .ولكن ترتيبات ّ
الفقرة  5أأعاله ،عن حتديد مبلغ لك رمس مس تحق ادلفع ابدلولر ا ألمرييك والني الياابين واليورو ليظ ّل اثبتا ملدة  12شهرا،
استنادا اإىل متوسط سعر الرصف اذلي حيدّد من خالل عقود الرشاء الجةل وير َّجح لبلورة املبلغ اذلي ينبغي بيعه لك شهر
التحوط البالغة  12شهرا.
التحوط املتلط) .وابلتايل س تفقد الويبو قدرهتا عىل تعديل املبالغ املعادةل للرسوم خالل فرتة ّ
(سعر ّ
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 .14وقد رشع املكتب ادلويل يف حتليل ا ألثر اذلي اكن قد حيدثه الهنج اجلديد عىل مبلغ الإيرادات املتأأتية من رسوم
املعاهدة منذ نومفرب  ،2015ويف تقدير ا ألثر اذلي اكن قد ينجم عن الهنج اجلديد خالل الثنائية  .15/2014وس يكون ذكل
التحوط املتوخاة عىل الإيرادات املتأأتية من
التحليل أأساس يا لمتكني ادلول ا ألعضاء من فهم ا ألثر اذلي قد ختلّفه اسرتاتيجية ّ
رسوم املعاهدة ومن ّمث عىل مزيانية املنظمة معوما.
وضع مصفوفة لتتبّع تسوايت سعر الرصف بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
 .15حتدّد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قواعد هممة بشأأن الطريقة اليت ينبغي اتباعها لقيد ا ألرابح واخلسائر يف
بياانت الويبو املالية .وما يزيد اس تخدام تكل القواعد تعقيدا لزوم اس تعامل سعر الرصف املعمول به يف ا ألمم املتحدة لتدوين
معامالت بعمالت غري الفرنك السويرسي ،ألن ذكل السعر حيدّد يف بداية الشهر أأو يف منتصفه بيامن حتدّد أأسعار الرصف
اليت تس تخدهما املصارف لك يوم وكثريا ما حتدّد عدة ّمرات خالل اليوم .وينجم عن ذكل اختالفات بني أأسعار الرصف
املس تخدمة يف املصارف وسعر الرصف املعمول به يف ا ألمم املتحدة ُيب قيدها يف احلساابت.
 .16ووضعت ،مبساعدة مستشارين ،مصفوفة لمتكني املكتب ادلويل من أأن يتتبّع ،يف جدول بياانت واحد ،لك تسوايت
أأسعار الرصف اليت سيشرتط من املنظمة تدويهنا يف احلساابت ،و أأثرها عىل الإيرادات واملرصوفات وقمية ا ألصول واخلصوم.
واملكتب ادلويل بصدد اس تعامل تكل املصفوفة لتتبّع التغريات منذ نومفرب  2015ومن ّمث س يتت ّبع ،بشلك اس تعادي،
التحوط يف الفرتة من نومفرب  2014اإىل أأكتوبر .2015
التسوايت اليت اكن يلزم اإدراهجا لو اكن املكتب ادلويل انهتج ّ
العمل املقبل
 .17يعزتم املكتب ادلويل الاس تعانة خبدمات مستشار خاريج ،قيد التوظيف حاليا ،ملساعدته يف مجةل أأمور مهنا يف
تنفيذ س ياسة الويبو اجلديدة اخلاصة ابلستامثرات ،وملساعدته كذكل يف قضااي تتعلق برصف العمالت ا ألجنبية وإاماكنية
حتوطية .واس تعرضت طلبات ّ
الرتّش ومن املتوقّع اختيار املستشار يف مارس .2016
انهتاج اسرتاتيجية ّ
 .18ومبساعدة ذكل املستشار اخلاريج ،س يحلّل املكتب ادلويل بدقة التنبسات اخلاصة ابلتدفقات النقدية و أأثر املبالغ
املعادةل الثابتة عىل مبالغ رسوم املعاهدة ابلعمالت الثالث .وسرياعى املكتب ادلويل نتاجئ ذكل التحليل ،واملعلومات املس تقاة
من حمااكة عقود الرشاء الجةل وُتارب تتبّع تسوايت أأسعار الرصف طبقا للقواعد احملدّدة يف املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
حتوطية
العام ،دلى تقدمي اقرتاح اإىل الفريق العامل يك يناقشه يف دورته لعام  2017بشأأن ما اإذا اكن ينبغي تنفيذ اسرتاتيجية ّ
أأم ل.

وضع "هيلك مقاصة " لإحاةل رسوم املعاهدة
تعريف املقاصة
 .19املقاصة" يه ألية تسوية تس تخدم للسامح لقمية اإُيابية (املدفوعات) وقمية سلبية (املقبوضات) بأأن يعوض بعضهام
البعض أأو يلغي بعضهام البعض جزئيا أأو لكيا .وتو ّحد معلية املقاصة مجيع املعامالت بني املشاركني وحتسب التسوية بيهنم عىل
أأساس الرصيد "الصايف" ،ويمت ذكل يف العادة عن طريق ادلفع أأو الاس تالم دفعة واحدة .وغالبا ما يس تخدم نظام برجميات
للمقاصة إلدارة ألية املقاصة.
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 .20وستنطوي معلية املقاصة احملمتل تنفيذها بشأأن رسوم املعاهدة عىل اإحاةل مكتب تسّل الطلبات لرمس الإيداع ادلويل
ورمس البحث من املودعني اإىل املكتب ادلويل .وس يحيل املكتب ادلويل رمس البحث بعد ذكل اإىل اإدارة البحث ادلويل.
وحتال الرسوم من مكتب تسّل الطلبات ،معوماّ ،مرة لك شهر يف اترخي حمدّد ،وابلعمةل احمللية اليت ح ّصلت هبا الرسوم اإذا
اكنت تكل العمةل قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون قيد أأو رشط .وابلنس بة ملكتب تسّل الطلبات اذلي يعمل أأيضا
بصفته اإدارة للبحث ادلويل ،يكون ادلفع ،فامي خيص لك معةل ،عبارة عن الفرق بني املبلغ الإجاميل لرسوم الايداع ادلويل
احملصةل بصفته مكتبا لتسّل الطلبات (واذلي يكون مكتب تسّل الطلبات "مدينا" به للمكتب ادلويل) واملبلغ الإجاميل لرسوم
ّ
البحث املس تحقة ادلفع لإدارة البحث ادلويل (واذلي يكون املكتب ادلويل "مدينا" به لإدارة البحث ادلويل) .ويف حال اكن
الرصيد الصايف مس تحق ادلفع لإدارة البحث ادلويل بعمةل ما ،س يحيل املكتب ادلويل املبلغ اإىل تكل الإدارة بعد وقت قصري
من تسلمه املبلغ املس تحق ادلفع من مكتب تسّل الطلبات مع املعلومات الالزمة عن املبلغ املدفوع .وبناء عليه ستتطلب اإدارة
"هيلك للمقاصة" ،مع ألية مركزية دلفع رسوم املعاهدة ،حتديد توارخي دفع منتظمة بني املكتب ادلويل واملاكتب املعنية .وتوفر
الفقرات من  37اإىل  44من املرفق ا ألول من الوثيقة  PCT/WG/8/15مزيدا من املعلومات حول "املقاصة".
 .21ويف ظ ّل "هيلك املقاصة" املتوىخ ،لن يصبح رضوراي اس تخدام الإجراء املنصوص عليه يف القاعدة (1.16ه) ،ألن
تحصل دوما املبلغ الاكمل لرمس البحث ابلعمةل اليت حدّدهتا.
اإدارة البحث ادلويل س ّ

املناقشات اليت أأجراها الفريق العامل
 .22كام هو ّ
مبني يف الفقرة  13من الوثيقة  PCT/WG/8/15املقدمة اإىل الفريق العامل يف دورته الثامنة املعقودة يف
مايو  ،2015أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه س يواصل تطوير الاقرتاح يك يشمل "هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة
برسوم معاهدة الرباءات املنجزة بني ماكتب تسّل الطلبات وإادارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل ،مع مراعاة التعليقات
مفصل عىل الفريق العامل ليناقشه يف دورته املقبةل يف
املقدمة يف الرد عىل التعممي  ،C. PCT 1440هبدف عرض اقرتاح ّ
عام  .2016ويرد موجز املناقشات اليت جرت حول قضية "املقاصة" يف ادلورة الثامنة للفريق العامل يف الفقرات من  32اإىل
 34من ملخص الرئيس (الوثيقة :)PCT/WG/8/25
" .32و أأعرب العديد من الوفود عن تأأييده معوما لقرتاح الانتقال اإىل "هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة
ابلرسوم املتأأتية من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني ماكتب تسّل الطلبات وإادارات البحث ادلويل واملكتب
ادلويل ،وقالت اإهنا يلزهما املزيد من املعلومات يك تمتكن من البت يف املسأأةل.
" .33وقال وفد من الوفود اإنه ل يس تطيع أأن يسيد اقرتاح املقاصة ،لقلقه من أأن يتسبب ذكل يف فرض أأعامل
اإضافية عىل ماكتب تسّل الطلبات.
" .34و أأعرب وفد من الوفود عن أأمهل يف اإماكنية تنفيذ هيلك املقاصة برسعة ،مستشهدا بتجاربه الإُيابية ،بصفته
اإدارة حبث دويل ،يف تنفيذ مرشوع ُترييب يف الوقت الراهن حصل يف اإطاره عىل رسوم البحث من مكتب لتسّل
الطلبات "عرب" املكتب ادلويل .وقال الوفد أأيضا اإنه يتوقع حتقيق أأقىص فائدة اإذا مجع هيلك املقاصة املذكور بتحويل
نسخ البحث اإلكرتونيا من ماكتب تسّل الطلبات اإىل اإدارات البحث ادلويل "عرب" املكتب ادلويل
(".)eSearchCopy
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حتديث
 .23ظ ّل التقدم احملمتل اإحرازه يف اإماكنية تنفيذ "هيلك مقاصة" معلّقا يف انتظار توظيف املستشار املذكور يف الفقرة 17
مفصل حول اإماكنية وضع "هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة برسوم
أأعاله ،واذلي ستشمل تلكيفاته اإجراء حتليل ّ
معاهدة الرباءات املنجزة بني ماكتب تسّل الطلبات وإادارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل.
 .24وسرياعي املكتب ادلويل نتاجئ ذكل التحليل عند تقدمي اقرتاح اإىل الفريق العامل يك يناقشه يف دورته لعام 2017
بشأأن ما اإذا اكن ينبغي تنفيذ هيلك مقاصة أأم ل.

 .25اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[هناية املرفق والوثيقة]

