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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :أأكتوبر 2020

الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام الهاي بشأن التسجيل الدويل
للتصاميم الصناعية
الدورة التاسعة

جنيف ،من  14اإىل  16ديسمرب 2020
دراسة عن رسوم ومبالغ التجديد يف أنظمة التصاميم املتعددة على املستوى الوطني أو اإلقليمي

من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .مقدمة
 .1انقش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية (املشار اإلهيام فامي
ييل بعباريت "الفريق العامل" و"نظام لهاي") ،يف دورته الثامنة املنعقدة يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  1نومفرب ،2019
الوثيقة  H/LD/WG/8/4املعنونة "الاس تدامة املالية لنظام لهاي؛ وإاماكنية تنقيح جدول الرسوم".
 .2ووافق الفريق العامل عىل اقرتاح تعديل مبلغ الرمس ا ألسايس عن لك تصممي اإضايف مدرج يف الطلب ادلويل نفسه،
عىل النحو الوارد يف الوثيقة املشار اإلهيا أأعاله .وعالوة عىل ذكل ،بعدما لحظ الفريق العامل وجود اختالف كبري بني مبلغ
رمس التجديد عن التصممي ا ألول وعن لك تصممي اإضايف ،طلب من املكتب ادلويل أأن يوافيه ،ألغراض املناقشة إاابن دورته
لسايس عن لك تصممي اإضايف1.
املقبةل ،بدراسة حول اإماكنية زايدة مبلغ رمس التجديد ا أ

 1ارجع اإىل الفقرة  27من الوثيقة  H/LD/WG/8/8املعنونة "ملخص الرئيس".
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بناء عىل طلب الفريق العامل ،تقدم هذه الوثيقة ً
حتليال مقارانً لهيألك رسوم ومبالغ التجديد يف أأنظمة التصاممي
 .3و ً
الوطنية أأو ا إلقلميية اليت تقبل تصاممي متعددة كام هو احلال يف نظام لهاي .ومع ذكل ،ل تسعى الوثيقة اإىل اقرتاح أأي تعديل
عىل جدول الرسوم يف هذه املرحةل.

اثنيا .هيلك الرسوم احلايل واملصادر الرئيس ية ل إاليرادات
.4

يتضمن جدول الرسوم عدة بنود ،مهنا الرسوم التالية اخملصصة للمكتب ادلويل:
_ الرمس ا ألسايس للطلب ادلويل (العنارص  1اإىل  3من البند أأول من جدول الرسوم)
_ رمس التجديد ا ألسايس (العنرص  7من البند اثلثا من جدول الرسوم)
_ رسوم أأخرى (البندان خامسا وسادسا من جدول الرسوم)

 .5وعىل غرار الرمس ا ألسايس للطلب ادلويل ،يُفرض رمس التجديد ا ألسايس عن لك تصممي ،وهو أأمر شائع يف ا ألنظمة
الوطنية وا إلقلميية اليت تقبل تصاممي متعددة .واملبلغ احلايل للرمس ا ألسايس هو  200فرنك سويرسي عن تصممي واحد
و 17فرناكً سويرس ًاي عن لك تصممي اإضايف.
 .6وكام هو مبني يف اجلدول أأدانه ،بلغت الإيرادات احملصةل مبوجب رسوم التجديد ا ألساس ية يف عام  2019حوايل
 939,000فرنك سويرسي ،مما ميثل  18.2ابملائة من اإجاميل اإيرادات نظام لهاي .وتُعد رسوم التجديد ا ألساس ية املصدر
الرئييس الثاين ل إاليرادات بعد الرمس ا ألسايس للطلب ادلويل (اذلي ميثل  77.2يف املائة من اإجاميل ا إليرادات).
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نظام لهاي  -الرسوم والإيرادات يف
رسوم للمكتب ادلويل
الطلبات ادلولية (العنارص  1اإىل  3من البند أأول)
الرمس ا ألسايس عن التصممي ا ألول
الرمس ا ألسايس عن التصاممي الإضافية
رمس النرش عن لك نسخة
رمس النرش عن لك صفحة (اإذا اكنت النسخ ورقية)
الرمس الإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف
الطلبات املرتوكة (القاعدة ))3(14
التجديد (العنرص  7من البند اثلثا)
الرمس ا ألسايس عن التصممي ا ألول
الرمس ا ألسايس عن التصاممي الإضافية
رسوم أأخرى (البندان خامسا وسادسا)
التغيري يف امللكية أأو الامس أأو العنوان (العنرصان  13و 14من
البند خامسا)
التخيل/الانتقاص (العنرصان  15و 16من البند خامسا)
الصور املعمتدة؛ واملس تخرجات؛ واملعلومات ا ألخرى
(البند سادسا)
اجملموع

2
3

4
5

22019
احلالت3

املبلغ4

 5,042اإيداع ًا
 5,042تصماميً
 13,493تصماميً
 94,765نسخة
 233صفحة
 28,500لكمة
 70اإيداع ًا
 3,547جتديداً
 3,547تصماميً
 13,703تصماميً

3,972
1,998
256
1,611
35
57
15
939
5710
229
236
20

احلصة
%77.2
%38.4
%5.0
%31.3
%0.7
%1.1
%0.3
%18,2
%13.8
%4.4
%4.6
%0.4

 31تسجي ًال
 2,284حاةل

4
212

%0.1
%4.1

5,147

%100

 169تسجي ًال

حسب التقرير الشهري ادلاخيل اذلي يقدمه قسم الإيرادات التابع لشعبة الشؤون املالية.
تستند ا ألرقام اخلاصة ابلطلبات ادلولية اإىل التسجيالت ادلولية اليت يدخل اترخي تدويهنا مضن عام  .2019وعىل نفس املنوالُ ،حسبت احلالت بشأأن
التجديدات والتغيريات عىل أأساس التدوين.
بألف الفرناكت السويرسية.
ً
احملصةل طبقا للقاعدة ()1(24ج) مقابل التجديد املتأأخر.
يشمل هذا املبلغ الرسوم الإضافية َّ
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اثلثا .هيألك ومبالغ رسوم التجديد يف أأنظمة التصاممي املتعددة عىل املس توى الوطين أأو ا إلقلميي
 .7خيتلف هيلك رسوم التجديد املنطبقة عىل التصاممي الصناعية من بدل اإىل أخر .ففي بعض البدلان ،يزيد مبلغ رسوم
التجديد تدرجي ًيا عند لك جتديد 6،بيامن يظل املبلغ كام هو عند لك جتديد يف بدلان أأخرى 7.وعندما يتعلق ا ألمر بتجديد
تصاممي متعددة ،تُفرض رسوم اثبتة يف بعض البدلان بغض النظر عن عدد التصاممي ،8أأو فرض رسوم اإضافية عند الوصول
اإىل عدد معني من التصاممي (عىل سبيل املثال ،تُفرض رسوم اثبتة عندما يصل عدد التصاممي اإىل  ،10وتُفرض رسوم اإضافية
عندما يصل العدد اإىل  20وما اإىل ذكل) 9.غري أأنه تُفرض رسوم التجديد عن لك تصممي يف العديد من البدلان ا ألخرى اليت
تقبل تصاممي متعددة ،كام هو احلال يف نظام لهاي.
 .8ويف ضوء ما ورد أأعاله ،أأجرت ا ألمانة حتلي ًال مقار ًان لهيلك الرسوم يف  33بدلا .واختريت تكل البدلان ابس تخدام
املعايري املوضوعية الثالثة التالية (بناء عىل عدد التصاممي):
_ ا ألطراف املتعاقدة الأكرث تعيين ًا :ا ألطراف املتعاقدة العرشون الأكرث تعيين ًا يف الطلبات ادلولية يف عام 2019؛
_ واملس تخدمون الناشطون يف نظام لهاي :بدلان املنشأأ العرشون ا ألوىل اليت أأودعت فهيا معظم الطلبات ادلولية
يف عام 2019؛
_ البدلان اليت تُس تخدم فهيا أأنظمة التصاممي بنشاط :البدلان العرشون ا ألوىل اليت تسلمت معظم طلبات التصاممي
ادلولية يف عام .2018
 .9واتضح أأنه من بني  33بدلا ،يوجد دلى  18بدلا 10هيلك رسوم مماثل لنظام لهاي ،مما يعين أأنه تُفرض رسوم عن
لك تصممي عند جتديد تسجيهل 11ابلنس بة للتصاممي اليت أأودعت م ًعا وقت تقدمي الطلب .وتُفرض يف  11من تكل البدلان
الرسوم نفسها عن لك تصممي ،بيامن تظل رسوم لك تصممي اإضايف كام يه يف البدلان الس بع ا ألخرى ،ولكهنا أأقل من الرسوم
اخلاصة ابلتصممي ا ألول (كام هو احلال متا ًما ابلنس بة لنظام لهاي) .ويوحض الرمس البياين أأدانه تكل النتاجئ:

 6عىل سبيل املثال ،هناك الاحتاد ا ألورويب والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي مضن تكل البدلان.
 7عىل سبيل املثال ،هناك ادلمنارك والسويد وسويرسا وتركيا مضن تكل البدلان.
 8عىل سبيل املثال ،هناك فرنسا مضن تكل البدلان.
 9عىل سبيل املثال ،هناك املغرب وإاس بانيا مضن تكل البدلان.
 10تكل البدلان يه :أأسرتاليا والمنسا وبنيلوكس وقربص وامجلهورية التش يكية وادلامنرك والاحتاد ا ألورويب و أأملانيا وإايطاليا وموانكو والرنوجي ومجهورية كوراي
ورصبيا وس نغافورة وإاس بانيا والسويد وتركيا واململكة املتحدة.
(اعتبارا من سبمترب  .)2020وابس تثناء مجهورية كوراي ،ميكن جتديد
 11تتاح البياانت بشأأن ذكل يف املواقع الإلكرتونية للماكتب أأو من خالل موقع ويبو لكس
ً
التسجيل لك مخس س نوات.
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نس بة رسوم التجديد عن لك تصممي اإضايف من رسوم جتديد التصممي ا ألول

 .10ومبوجب نظام لهاي ،يساوي مبلغ رمس التجديد ا ألسايس عن تصممي ا ألول  200فرنك سويرسي ويساوي مبلغ
رمس التجديد عن لك تصممي اإضايف وارد يف التسجيل ادلويل نفسه  17فرناك سويرساي عن لك تصممي .وذكل يعين أأن نس بة
رمس التجديد عن لك تصممي اإضايف من رمس جتديد التصممي ا ألول يه  8.5ابملائة.
بناء عىل ذكل ،قارن التحليل النس بة املطبقة عىل لك تصممي اإضايف يف تكل البدلان الس بع اليت لها هيلك رسوم
 .11و ً
مشابه ذلكل املفروض مبوجب نظام لهاي ،وخلص اإىل أأن متوسط النس بة هو  50.2يف املائة 12،كام هو مبني يف الرمس
البياين أأدانه:

 12يف حاةل الرنوجي ،يزداد مبلغ رسوم التجديد تدرجي ًيا عند لك جتديد فامي يتعلق ابلتصممي الأول فقط ويظل مبلغ الرسوم املفروضة عىل لك تصممي اإضايف كام هو.
وذلكل ،تُس تخدم املبالغ املفروضة عند التجديد الأول (من  6اإىل  10س نوات) للمقارنة.

H/LD/WG/9/INF/1
6

متوسط نس بة رسوم التجديد عن لك تصممي اإضايف

خامسا.

اس تنتاجات

 .12كام لحظ الفريق العامل يف دورته الثامنة ،فاإن نس بة  8.5يف املائة عن لك تصممي اإضايف من رمس التجديد ا ألسايس
للتصممي ا ألول تبدو أأقل بكثري من متوسط النس بة السائد يف ا ألنظمة ا ألخرى اليت تقبل التصاممي املتعددة واليت لها ،فامي
خيص رسوم التجديد ،هيلك مماثل متاما لهيلك نظام لهاي.
 .13وس يواصل املكتب ادلويل ،مبوجب الولية اليت أأس ندها اإليه الفريق العامل ،هذه ادلراسة هبدف اقرتاح زايدة حممتةل
يف مبلغ رمس التجديد ا ألسايس عن لك تصممي اإضايف ،عىل أأن تمت مناقش هتا يف دورة مقبةل.
[هناية الوثيقة]

