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H/LD/WG/9/INF/1 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020أأكتوبر  14 التارخي:

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

 التاسعة الدورة
 2020ديسمرب  16اإىل  14جنيف، من 

 الوطني أو اإلقليمي ىالتصاميم املتعددة على املستو يف أنظمةومبالغ التجديد رسوم عن دراسة 
عداد  املكتب ادلويل من اإ

 مقدمة أأول.

لهيام فامي سجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )قش الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن الت ان .1 املشار اإ

ىل  30من  الثامنة املنعقدة يف الفرتةيف دورته ، "الفريق العامل" و"نظام لهاي"( بعباريتييل  ، 2019نومفرب  1أأكتوبر اإ

ماكنية تنقيح جدول الرسوماملعنونة "الا H/LD/WG/8/4 الوثيقة  ".س تدامة املالية لنظام لهاي؛ واإ

ضايف مدرج يف الطلب ادلويل نفسه،  عنقرتاح تعديل مبلغ الرمس الأسايس ا عىلالفريق العامل  ووافق .2 لك تصممي اإ

لهيا عىل النحو الوارد يف الوثيقة  لحظ الفريق العامل وجود اختالف كبري بني مبلغ بعدما عالوة عىل ذكل، و أأعاله. املشار اإ

ضايف، طلب من املكتب ادلويل عن و تصممي الأول ال عن تجديد ال  رمس ابن دورته ، لأغراض املناقشة اإ أأن يوافيهلك تصممي اإ

ماكنية زايدة حول بدراسة  املقبةل، ضايف.عن التجديد الأسايس  رمسمبلغ اإ  1لك تصممي اإ

                                         
ىل الفقرة  1  "ملخص الرئيس".املعنونة  H/LD/WG/8/8من الوثيقة  27ارجع اإ
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ممي االتجديد يف أأنظمة التصومبالغ ، تقدم هذه الوثيقة حتلياًل مقاراًن لهيألك رسوم الفريق العاملبناًء عىل طلب و  .3

قلميية اليت تقبل تصاممي متعددة كام هو احلال يف نظام لهاي. ومع ذكل، ل  ىل الوثيقة  تسعىالوطنية أأو الإ اقرتاح أأي تعديل اإ

 عىل جدول الرسوم يف هذه املرحةل.

يرادات اثنيا.  هيلك الرسوم احلايل واملصادر الرئيس ية لالإ

 اخملصصة للمكتب ادلويل:يتضمن جدول الرسوم عدة بنود، مهنا الرسوم التالية  .4

ىل  1لطلب ادلويل )العنارص الرمس الأسايس ل _  من البند أأول من جدول الرسوم( 3اإ

 من البند اثلثا من جدول الرسوم( 7الأسايس )العنرص التجديد رمس  _

 خامسا وسادسا من جدول الرسوم( البندانرسوم أأخرى ) _

لك تصممي، وهو أأمر شائع يف الأنظمة  نع الأسايس تجديدل ا يُفرض رمسوعىل غرار الرمس الأسايس للطلب ادلويل،  .5

قلميية اليت تقبل تصاممي متعددة. تصممي واحد عن فرنك سويرسي  200 هواملبلغ احلايل للرمس الأسايس و  الوطنية والإ

ضايف.عن فرناكً سويرساًي  17و  لك تصممي اإ

يرادات تكام هو مبني يف اجلدول أأدانه، بلغو  .6 حوايل  2019مبوجب رسوم التجديد الأساس ية يف عام  احملصةل الإ

جاميل  18.2ل ا ميث  ممفرنك سويرسي،  939,000 يراداتابملائة من اإ رسوم التجديد الأساس ية املصدر  وتُعد نظام لهاي. اإ

يراداتالرئييس الثاين  جاميل  77.2ل لطلب ادلويل )اذلي ميث  لالأسايس رمس البعد  لالإ  .(اتيرادلإ ايف املائة من اإ
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يرادات يف  -نظام لهاي   20192الرسوم والإ

 احلصة 4املبلغ 3احلالت رسوم للمكتب ادلويل

يداعاً  5,042 من البند أأول( 3اإىل  1الطلبات ادلولية )العنارص   %77.2 3,972 اإ

 38.4% 1,998 تصماميً  5,042 الرمس الأسايس عن التصممي الأول 

 5.0% 256 تصماميً  13,493 الإضافيةالرمس الأسايس عن التصاممي 

 31.3% 1,611 نسخة 94,765 رمس النرش عن لك نسخة

ذا اكنت النسخ ورقية(  0.7% 35 صفحة 233 رمس النرش عن لك صفحة )اإ

 1.1% 57 لكمة 28,500 الرمس الإضايف عن لك لكمة بعد اللكمة املائة يف الوصف

يداعاً  70 ((3)14الطلبات املرتوكة )القاعدة   0.3% 15 اإ

 %18,2 939 جتديداً  3,547 من البند اثلثا( 7التجديد )العنرص 

 %13.8 7105 تصماميً  3,547 الرمس الأسايس عن التصممي الأول 

 %4.4 229 تصماميً  13,703 الرمس الأسايس عن التصاممي الإضافية

 %4.6 236  رسوم أأخرى )البندان خامسا وسادسا(

من  14و 13التغيري يف امللكية أأو الامس أأو العنوان )العنرصان  

 البند خامسا(

 %0.4 20 تسجيالً  169

 %0.1 4 تسجيالً  31 من البند خامسا( 16و 15التخيل/الانتقاص )العنرصان 

الصور املعمتدة؛ واملس تخرجات؛ واملعلومات الأخرى 

 سادسا( )البند

 %4.1 212 حاةل 2,284

 %100 5,147  اجملموع

 

 

                                         
يراداتحسب التقرير الشهري ادلاخيل اذلي يقدمه قسم   2  الشؤون املالية. شعبةالتابع ل  الإ
ىل التسجيالت ادلولية اخلاصة اب رقامالأ تستند  3 احلالت بشأأن  ُحسبت وعىل نفس املنوال، .2019عام مضن  تدويهنا اترخياليت يدخل لطلبات ادلولية اإ

 التغيريات عىل أأساس التدوين.التجديدات و 
 بأ لف الفرناكت السويرسية. 4
ةل طبقًا للقاعدة  يشمل هذا 5  ()ج( مقابل التجديد املتأأخر.1)24املبلغ الرسوم الإضافية احملصَّ



H/LD/WG/9/INF/1 
4 
 

 الوطين أأو الإقلميي ىالتصاممي املتعددة عىل املس تو  يف أأنظمةالتجديد رسوم هيألك ومبالغ  اثلثا.

ىل  بدلالصناعية من  التصامميعىل  املنطبقةخيتلف هيلك رسوم التجديد  .7 ، يزيد مبلغ رسوم البدلانفي بعض ف. أ خراإ

عندما يتعلق الأمر بتجديد و  7أأخرى. بدلانلك جتديد يف عند بيامن يظل املبلغ كام هو  6،عند لك جتديدالتجديد تدرجيًيا 

ضافيو رس فرضأأو  ،8بغض النظر عن عدد التصاممي البدلانيف بعض رسوم اثبتة  تُفرضمتعددة،  تصاممي  وصولالعند  ةم اإ

ىل  تصامميال  عدد عندما يصلرسوم اثبتة  تُفرضعدد معني من التصاممي )عىل سبيل املثال، اإىل  ضافية  وتُفرض، 10اإ رسوم اإ

ىل  العدد صليعندما  الأخرى اليت  البدلانيف العديد من  لك تصممي عنفرض رسوم التجديد تُ  غري أأنه 9وما اإىل ذكل(. 20اإ

 متعددة، كام هو احلال يف نظام لهاي. تصاممي تقبل

ابس تخدام  البدلانتكل  ختريتوا. بدلا 33لرسوم يف يف ضوء ما ورد أأعاله، أأجرت الأمانة حتلياًل مقاراًن لهيلك او .8

 ممي(:اعدد التص بناء عىلاملعايري املوضوعية الثالثة التالية )

 ؛2019الأطراف املتعاقدة الأكرث تعيينًا: الأطراف املتعاقدة العرشون الأكرث تعيينًا يف الطلبات ادلولية يف عام  _

ادلولية  الطلبات اليت أأودعت فهيا معظماملنشأأ العرشون الأوىل املس تخدمون الناشطون يف نظام لهاي: بدلان و  _

 ؛2019يف عام 

طلبات التصاممي  اليت تسلمت معظمالبدلان اليت تُس تخدم فهيا أأنظمة التصاممي بنشاط: البدلان العرشون الأوىل  _

 .2018يف عام  ادلولية

 عنتُفرض رسوم هيلك رسوم مماثل لنظام لهاي، مما يعين أأنه  10بدلا 18يوجد دلى ، بدلا 33اتضح أأنه من بني و  .9

البدلان من تكل  11 وتُفرض يفالطلب.  تقدميمًعا وقت  أأودعتابلنس بة للتصاممي اليت  11تسجيهل عند جتديد تصمميلك 

ضايف كام يه بيامن  ،لك تصممي نع الرسوم نفسها أأقل من الرسوم  الس بع الأخرى، ولكهنا البدلانيف تظل رسوم لك تصممي اإ

 النتاجئ: تكليوحض الرمس البياين أأدانه و نظام لهاي(. ل  ابلنس بةاخلاصة ابلتصممي الأول )كام هو احلال متاًما 

                                         
 .البدلان تكلمضن ورويب والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي الاحتاد الأ  هناك عىل سبيل املثال، 6

 البدلان. تكلادلمنارك والسويد وسويرسا وتركيا مضن  هناك عىل سبيل املثال، 7

 البدلان. تكلعىل سبيل املثال، هناك فرنسا مضن  8

س بانيا مضن هناك عىل سبيل املثال،  9  البدلان. تكلاملغرب واإ

يطاليا وموانكو والرنوجي ومجهورية كوراي منالوكس وقربص وامجلهورية التش يكية وادليبن البدلان يه: أأسرتاليا والمنسا و تكل  10 رك والاحتاد الأورويب وأأملانيا واإ

س بانيا والسويد وتركيا واململكة املتحدة.  ورصبيا وس نغافورة واإ
ابس تثناء مجهورية كوراي، ميكن جتديد و(. 2020كس )اعتباًرا من سبمترب ل لماكتب أأو من خالل موقع ويبول الإلكرتونية واقعامل يف بشأأن ذكلالبياانت تتاح  11

 التسجيل لك مخس س نوات.



H/LD/WG/9/INF/1 
5 
 

ضايف عن م التجديد رسو نس بة   التصممي الأولرسوم جتديد  منلك تصممي اإ

 

يساوي مبلغ فرنك سويرسي و  200 تصممي الأولعن التجديد الأسايس  رمسيساوي مبلغ مبوجب نظام لهاي، و  .10

ضايف وارد يف التسجيل ادلويلرمس التجديد عن  نس بة يعين أأن ذكل و لك تصممي. عن  سويرساي فرناك 17 هنفس لك تصممي اإ

ضايف  لك تصمميعن  التجديد رمس  ابملائة. 8.5 التصممي الأول يهمن رمس جتديد اإ

ضايف يف تكل عىل لك ت املطبقة النس بةالتحليل  قارنوبناًء عىل ذكل،  .11 هيلك رسوم اليت لها الس بع  البدلانصممي اإ

ىلنظام لهاي،  مبوجب املفروضمشابه ذلكل  يف الرمس  مبنيكام هو  12يف املائة، 50.2هو  النس بةأأن متوسط  وخلص اإ

 البياين أأدانه:

                                         
ضايف املفروضةجتديد فامي يتعلق ابلتصممي الأول فقط ويظل مبلغ الرسوم  عند لكيف حاةل الرنوجي، يزداد مبلغ رسوم التجديد تدرجييًا  12 كام هو.  عىل لك تصممي اإ

 س نوات( للمقارنة. 10اإىل  6عند التجديد الأول )من  املفروضةاملبالغ  تُس تخدمذلكل، و
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ضايفعن رسوم التجديد  نس بةمتوسط   لك تصممي اإ

 

 اس تنتاجات خامسا.

ن  .12 ضايف عن يف املائة  8.5 نس بةكام لحظ الفريق العامل يف دورته الثامنة، فاإ التجديد الأسايس  رمس منلك تصممي اإ

فامي  ،ليت لهااو  املتعددة التصاممي الأخرى اليت تقبل نظمةالأ السائد يف النس بة متوسط أأقل بكثري من بدو ت للتصممي الأول 

 نظام لهاي. مماثل متاما لهيلك هيلك ،التجديدخيص رسوم 

ليه  اليت أأس ندها الولية، مبوجب ملكتب ادلويلوس يواصل ا .13 حممتةل  زايدةهذه ادلراسة هبدف اقرتاح ، العامل الفريقاإ

ضايف، عىل أأن تمت مناقش هتا يف دورة مقبةل.عن يف مبلغ رمس التجديد الأسايس   لك تصممي اإ

 ]هناية الوثيقة[
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