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 "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات"التكملة الثانية لدراسة

عداد املكتب   ادلويلوثيقة من اإ

 مقدمة

تقدير املرونة يف رسوم معاهدة بعنوان " ، دراسة  2013م املكتب ادلويل، يف ادلورة السابعة للفريق العامل يف عام قد   .1
أأول تقدير عىل الإطالق للمرونة الإجاملية  مت تكل ادلراسةوقد  (، PCT/WG/7/6" )الوثيقة التعاون بشأأن الرباءات

أأي كيف يتأأثر اختيار املودع اس تخدام مسار معاهدة الرباءات أأو مسار اتفاقية ابريس  لرسوم طلبات معاهدة الرباءات،
نمامت امل ادلراسة أأن اجلامعات و أأوحضت و  تغيريات يف رمس الإيداع ادلويل.ا دحد  من لإيداع طلبات الرباءات يف اخلارج مب

مجيع تقديرات املرونة تمهر درجة عالية من الاس تجابة غري أأن  رمغ –املودعني الآخرين ن ابلأسعار م العامة أأكرث تأأثرا   يةالبحث 
 املرنة للرسوم.

مع كبري الاقتصاديني لإعداد دراسة تمكيلية تس تكشف أأن تعمل وعىل سبيل املتابعة، طلب الفريق العامل من الأمانة  .2
آاثر التخفيضات احملمتةل  ىل ومنمامت حبثية عامة جامعات  اليت تدفعها لرسوملأ مت د   من البدلان. وق   تنيخمتلف  نيتوع مجمتنمتي اإ

ىل ادلورة الثامنة للفريق العامل يف عام PCT/WG/8/11هذه ادلراسة التمكيلية )الوثيقة   .2015( اإ

ما  من  ا  اقرتاح ،2016دورته التاسعة يف عام  يف، انقش الفريق العاملو .3 قد  رسوم لوضع س ياسة بشأأن الربازيل م 
يداع الرباءات من أأجل ت معاهدة التعاون بشأأن الرباءا بل حتفزي اإ املموةل من اخلزينة  يةسؤسسات البحث واملاجلامعات من ق 

هذه املناقشات يف  تل(. وس  PCT/WG/9/25)الوثيقة  البدلان منوا  أأقل لبعض البدلان، ل س امي البدلان النامية و العامة 
ىل  85من الفقرات  الأعامل الأخرى  120و 119 نالفقرات وتعرض ،(PCT/WG/9/28من تقرير ادلورة )الوثيقة  122اإ

 اليت وافق علهيا الفريق العامل كام ييل:
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وعقب مناقشات غري رمسية، المتس الفريق العامل من الأمانة أأن تعمل مع كبري الاقتصاديني لتوفري تمكةل  .119"
وسوف  املقبةل للفريق العامل. ناقش اها يف ادلورةمل (، PCT/WG/8/11لدلراسة املقدمة يف ادلورة الثامنة )الوثيقة 

 ي عرض يف هذه التمكةل ما ييل:

، PCT/WG/8/11من الوثيقة  5و 4مزيد من املعلومات عىل غرار تكل املقدمة يف اجلدولني  )أأ(
، مث حساب عدد PCT/WG/8/11من الوثيقة  3ابس تعامل تقديرات املرونة املعروضة يف اجلدول 

يرادات ابابملقارنة  ط ملدفوعات الرسوم والإيرادات، مببالغ صافية وأأيضا  الإيداعات الإضافية والأثر املتوس لإ
العامة املس تفيدة من التخفيضات  يةنمامت البحث امل الإجاملية لنمام املعاهدة، وبشلك منفصل للجامعات و 

دمة يف الرسوم لفائدة البدلان املتق الافرتاضيةيف الرسوم، عىل أأساس حزي  من التخفيضات  الافرتاضية
 )أأ( من جدول رسوم املعاهدة عىل حد سواء؛5والبدلان اليت تس تويف املعايري املبي نة يف البند 

لعدد الطلبات اليت ميكن أأن تودعها  افرتايضتقييد وجود ومعلومات عن الأثر عىل الإيرادات يف حال  )ب(
 أأساس حزي  من الطلبات عىلفرتاضية للرسوم عامة تس تفيد من التخفيضات الا يةأأي جامعة أأو منممة حبث 

 طلبا  دوليا  يف الس نة؛ 20طلبات دولية و 10و 5 ، مبا يف ذكلادلولية يف الس نة

العامة من بني مجيع  يةسؤسسات البحث املحتديد اجلامعات و يف املت بع  هنجعن ال ومعلومات أأكرث تفصيال   )ج(
ليه يف عىل النحو امل  ،مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة  أأعاله. 118الفقرة شار اإ

وقت اكف بقبل ادلورة املقبةل للفريق العامل من الأمانة أأن تتيح هذه التمكةل  والمتس الفريق العامل أأيضا  . 120"
 ")أأربعة أأشهر عىل الأقل(.

 التمكيلية اليت طلهبا الفريق العامل يف دورته التاسعة. ادلراسة   وتعرض هذه الوثيقة   .4

جراء، يف ادلراسة التمكيلية الأوىل ن وقشكام ول ميكن، للأسف،  .5  يف الرسومتخفيضات افرتاضية ل حمااكة  معليات اإ
ىل لعامة نمامت البحثية امل االيت تدفعها   بحثال رسوم يف ال تغري   اخلاص مب  ل عام  امل  بدلان انمية. وذكل لأن تقدير اليت تنمتي اإ
حصائية )انمر الفقرة  امل يكن ذ الأسايس القيايس يالاقتصاد ومن املرحج بشدة، (. PCT/WG/8/11من الوثيقة  5دلةل اإ

، رسوممس تجيبة لل ليست عة للطلباتود  امل  املنمامت البحثية العامة أأن  ت بني  هذه النتيجة ل أأن كام هو موحض يف ادلراسة، 
هنا  د الاس تدلل الإحصايئقي  رية اليت ت  تقدير الصغال عينة  تعرب عنبل اإ

1
احملااكة اجلديدة الواردة معليات تركز لهذا السبب، و  .

 .عة للطلباتود  اجلامعات امل   عىل ا  لكي   ا  زي يف هذه الوثيقة ترك

ىل وتنقسم  .6 املنمامت حتديد اجلامعات و يف املتبع  الأول الهنج   . يصف اجلزء  جزأأينهذه ادلراسة التمكيلية )الثانية( اإ
ضافية  . ويعرض اجلزء الثاينعاهدةاملعىل  الطلبات بناء  عي ود  م   يف قاعدةالبحثية العامة   ختفيضات افرتاضيةبشأأن نتاجئ حمااكة اإ

مة من عىل عدد معني من الطلبات ادلولية  مقصورة  هذه التخفيضات  جتعل، ل س امي تكل اليت من شأأهنا أأن يف الرسوم امل قد 
 .س نوي  ع ود  لك م  

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعىل  ودعي الطلبات بناء  قاعدة م  العامة يف املنمامت البحثية حتديد اجلامعات و 

الطريقة الوحيدة و معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. يف سالت  حسب الفئة املسؤسس يةالطلبات  عوود  ل ي صن ف م   .7
ذا اكن م  ما عاهدة وحتديد امليف واثئق  ةلسج  عي الطلبات امل  ود  م  لبحث يف أأسامء يه ااملمكنة للقيام بذكل   الطلب جامعةودع اإ

ىل ا ، رشكة أأو فردحبثية عامة أأو نممة أأو م   مس.الااستنادا  اإ
                                                

1
ل اإىل  ل س امي أأن التقدير الاقتصادي القيايس مل  يف املائة مهنا  90اكن دلى من أأرس براءات منمامت حبثية عامة من بدلان انمية، و أأرسة  78يستند اإ

 رسوم معادةل ملعاهدة الرباءات.



PCT/WG/10/2 
3 
 

 ودعي الطلبات بناء عىلم  الإجراءات التالية لتصنيف يف الويبو شعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات وتتبع  .8
 :املنمامت البحثية العامةأأو  اتامعمضن فئة اجلعاهدة امل

  ، ، وذكل ابس تخدام خوارزميات وتوحيدهاات الطلبودعي مجيع أأسامء م  بتنس يق  أأوىل،خطوة كتقوم الشعبة 
 .اختالف الأسامء أأس بابالاختصارات وغريها من والأخطاء املطبعية  تس تدل عىل اليتتنقية الأسامء 

  جلامعات ا ادلاةل عىلللكامت ابمن خالل قامئة املنمامت البحثية العامة د اجلامعات و د  حت  وبعد ذكل
مجيع  عىل يف حاةل اجلامعات، اةل،هذه اللكامت ادلوتش متل . نمامت البحثية العامةواملستشفيات اجلامعية وامل 

لغات راعي اختالف الأأهنا تكام اجلامعات واللكيات واملعاهد الفنية وغريها.  اأأنواع الكياانت التعلميية، مبا فهي
 عاهدة.عىل امل ات بناء  الطلبدعي مو أأسامء املكتوبة هبا 

  يف ذكل معليات  مبا –معليات التحقق اليدوي  يعكساذلي لتحسني املتواصل ادلاةل ل قامئة اللكامت وختضع
سالت  وتوفر –الطبيعة املسؤسس ية الغامضة املودعني ذات  أأسامءعرب ش بكة الإنرتنت عن البحث 
 اجلديدة. املعاهدة

ىل البحث امل معليات دامئا  ما تسفر و  .9 جيابية زائفة عن حبمك طبيعاها، ، الامسستندة اإ ودع مل اخلاطئ تحديدال أأي )نتاجئ اإ
عة للطلب ود  منممة حبثية عامة م   جامعة أأوأأي عدم حتديد ) ة زائفةسلبينتاجئ ( و منممة حبثية عامة جامعة أأوعىل أأنه طلب ال

أأسامهئا، يف يف معمم احلالت املنمامت البحثية العامة يتجىل و  الطابع املسؤسيس للجامعاتنمرا  لأن  لكن(. و عىل أأهنا كذكل
 .ن مل يكن جديرا  ابلثقة، اإ اةل مفيدا  من خالل قوامئ اللكامت ادل االتعرف علهيمفن املرحج أأن يكون 

 املسؤهةل حدود قصوى للطلبات يف وجود والإيرادات اتالمكي عن الناجتة للآاثر ةحمااكة اإضافيمعليات 

الآاثر يف  س نوي  ع ود  مة من لك م  قد  امل  ات لطلبااختالف احلدود القصوى لأعداد حتمك أأفضل لكيفية  فهم  من أأجل  .10
بات ل توزيع ط يف أأن ننمر  يف الرسوم، من املفيد أأول  الافرتاضية تخفيضات املرتبطة ابل والإيرادات  اتالناجتة عن المكي

عي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف قاعدة  ود  ىل اهذا التوزيع  (أأ 1)عاهدة. يعرض اجلدول املم  عة ود  جلامعات امل  ابلنس بة اإ
ىل  ىل اهذا التوزيع  (ب1)اجلدول يعرض و  ،بدلان متقدمةاليت تنمتي اإ ىل ود  جلامعات امل  ابلنس بة اإ ان انميةبدلعة اليت تنمتي اإ

2
. 

يداع عاهدة املتس تخدم نمام  اجلامعات اليتيف املائة من مجيع  64حنو يقوم يف حاةل البدلان املتقدمة،  .11 يرتاوح من ما ابإ
ىل واحد طلب  نس بة . وتبلغ 2015و 2011 اإىل حد ما بني عايم ظلت هذه النس بة مس تقرة  قد مخسة طلبات يف الس نة، و اإ

 .أأيضا   ة  مس تقر هذه النس بة ظلت قد يف املائة، و  8حنو –أأو أأكرث طلبا   26ع ود  ويه اليت ت   – الكربى ةعود  امل  اجلامعات 

ىل عاهدة املنمام س تخدم اليت ت يف املائة من اجلامعات  80يقوم حنو عىل النقيض من ذكل، و  .12  بدلان انميةوتنمتي اإ
يداع يف املائة يف  84قد اخنفضت من نس بة هذه ال  أأن معمخسة طلبات يف الس نة، اإىل طلب واحد يرتاوح من ما  ابإ
ىل  2011 عام عة ود  عات امل  يف املائة من قاعدة اجلام 3 سوى الكربى عةود  ات امل  امعاجلل متثل . و2015يف املائة يف عام  71اإ

ىل  2011يف املائة يف عام  2من  تة قد ارتفعنس بأأن هذه ال يف البدلان النامية، رمغ  للطلبات  .2015يف املائة يف عام  5اإ

ن  .13 ابلأمر  تليس املسؤهةل س نوي  لطلبات حد أأقىص ل  وجود رسوم معليف اافرتايض ختفيض الناجت عن تأأثري ال حمااكة اإ
بقت ط. يالبس   ىل عة ود  اجلامعات امل  ادلراسة التمكيلية الأوىل عىل مجيع  يفلرسوم لرونة املقدرة املأأوجه فقد ط  اليت تنمتي اإ

حلالية اعة ود  فاإن املسؤسسات امل  املامرسة العملية، أأما عىل صعيد . مكية الطلبات اليت أأودعاهاالبدلان، بغض النمر عن  مجموعيت
                                                

2
التعاون بشأأن  الإخطارات الرمسية )جمةل معاهدةيف املذكورة  ، بأأهنا البدلانPCT/WG/8/11 الوثيقة كام يفالبدلان النامية، هذه الوثيقة ت عر  ف  
ف مجيع  ؛2015فرباير  12 – (الرباءات  2011 يف الفرتة منعاهدة املبناء  عىل يداع بياانت الإ وتستند هذه الوثيقة اإىل متقدمة. بأأهنا بدلان البدلان الأخرى وت عر 

 .2015اإىل 
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يقد ت  نمام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  حاليا  اليت ل تس تخدم  ،والكبرية، وكذكل اجلامعاتمهنا الصغرية   مرونةأأوجه  بد 
مقارنة  بعض اجلامعات اليت تدفعها رسوم يف العىل وجود ختفيض أأكرب  مضنا   يدلحد أأقىص سوف جياد اإ ولأن . رسومللخمتلفة 

حتليل احملااكةيف هذا قد يسؤثر فاإن ، غريهاب
3
. 

الاقتصار من خالل حد أأقىص مع يف الرسوم ختفيض افرتايض وجود بديل أأفضل، حتايك هذه الوثيقة  ظل غيابيف و .14
من و . من اجلامعاتاملودعة املسؤهةل الطلبات من يساوي هذا احلد الأقىص أأو يقل عنه عدد  عىلتخفيض هذا ال تطبيق يف 

يداعا  بناء   1 693اكن هناك  2015يف عام الأمثةل املوحضة ذلكل أأنه  فلو اكن  ،بدلان انمية يفمن جامعات  عاهدةعىل امل اإ
ب   ختفيض الرسوم  لبلغت  يأأ  – با  ل ط  698 عدد الطلبات املسؤهةلبلغ ل  جامعة،للك عىل ما يصل اإىل مخسة طلبات ق قد ط 

من ادلراسة التمكيلية  -0.164 البالغ رونةاملابس تخدام تقدير و. الطلباتوع مجم ة منيف املائ 41.2نس بة الطلبات املسؤهةل 
 29يسفر عن  سوفيف املائة  25رسوم بنس بة ختفيض الاكن (، PCT/WG/8/11الوثيقة  يف 3الأوىل )انمر اجلدول 

يداعا   ضافياإ يرادات نمام املاكن. ونتيجة ذلكل، ا  اإ ذسويرسي   فرنك   200 579 سوف تقل مبقدار عاهدةت اإ ن  ، اإ متوسط اإ
 .2015 عام يف سويرسي فرنك 1 150يداع بلغ الإ  رسوم

 2011من أأداء الإيداع الفعيل أأْي  –حتليل احملااكة من أأجل  أأسس املقارنةأأرقام  (ب2)و (أأ 2)ن اجلدوليعرض و  .15
 شأأهنا مناكن  اليت للطلبات املطلق والعدد ،الرمس الضمين متوسطو من تكل الإيداعات، الإيرادات املتحققة ، و 2015 اإىل
تكل الطلبات نس بة عن فضال  ، خمتلفةحدود قصوى  يف حاةل وجود مسؤهةل  تكون  أأن

4
 يف ةنبي  امل   التوزيعات ويتضح من. 

ىل اليت امعات اجل طلبات كرب مننس بة أأ لكنت ي قمية، أأنه لو اكن يوجد حد أأقىص بأأ  (ب1)و (أأ 1) نياجلدول بدلان تنمتي اإ
 رسوم.ال لتخفيض انمية مسؤهةل  

احلدود القصوى  حسبو الرسوم ختفيض جحم حسب  ضافيةالإ عدد الإيداعات  (ب1)و (أأ 1)يصور الشالكن و  .16
يف حاةل عدم يداع تأأثري الإ  أأيضا   الشالكنوحض يلأغراض املقارنة، و. طلبا   30و طلبا   20و طلبات 10و طلبات 5البالغة 

اليت تتعلق بأأساس املقارنة  ل تمهر سوى النتاجئ، النتاجئ عىل النحو الأمثل عرضومن أأجل . حد أأقىصفرض أأي 
ق تقدير يتطب –الريضية من الناحية  –رمغ أأنه ميكن ، يف املائة 75 عندالشالكن توقف ي . وابلإضافة اإىل ذكل، 2015 لعام
 خطيا   شالك   رسومال مرونة تقديرعليه  اذلي يقومقيايس ال قتصادي الامنوذج ال يفرض و رسوم. يف ال ختفيضرونة عىل أأي امل

وقد يكون هذا . يف ادلراسة التمكيلية الأوىلعىل النحو امل وحض  وذكل ، رمس الإيداع ادلويلبشأأن أأثر  وظيفيا   لوغاريمتيا  
موضع تساؤل، بشلك خاص،  –ب( 1أأ( و)1) الشلكني الرسوم يف تخفيضاتل طي اخلتأأثري ال يفرس اذلي  –الافرتاض
يداعات الإ حمااكة ينبغي التعامل حبذر مع  ،هذا السببل و  للتغيريات الكبرية يف الرسوم اليت تتجاوز التجارب املاضية. ابلنس بة

 يف املائة مفا فوق. 50خاصة  –التخفيضات الكبرية يف الرسوم  ابلنس بة اإىلضافية الإ 

ي سفر رسوم يف الالتخفيض نفس  أأن مرسو مرونة الوارتفاع  عاتلجامل ةجامليالإ يداعات لإ ااخنفاض عدد تضح من ي و  .17
املتقدمة. وابلإضافة  ابلبدلان مقارنة  البدلان النامية اس تجابة نسبية أأكرب يف ولكنه ي سفر عن قل أأ  مطلقة يداعاإ اس تجابة عن 

 يداع.اس تجابة الإ  تلطلبات املسؤهةل، ضعفاخنفض احلد الأقىص ل  لكام اإىل ذكل،

                                                
3

ابلأمر ( ليس لمكيات الطلبات املودعة س نوي  عىل سبيل املثال )وفقا  مل ودعي الطلبات فرعية الموعات اجملخملتلف ش ىت أأوجه مرونة الرسوم تقدير اإن  
عة زيدة تقس مي مجموعة أأن اإىل ويرجع من انحية أأخرى ، لأخرىس نة ودعني تتغري مجموعاهتم من بعض امل أأن من انحية ما اإىل، ويرجع ذكل البس يط اجلامعات امل ود 

 الاس تدلل الإحصايئ. ي قل لبدلان انمية سوف اليت تنمتي اإىل 
4

البياانت ام هو أأن أأوهل :، وذكل لس ببنيPCT/WG/8/11ة الوثيقالواردة يف  الأرقام يداع الواردة يف هذه الوثيقة ختتلف عن تكللحظ أأن أأرقام الإ  
اجلامعات املودعة  تعريفام هو اختالف اثنهيو ،امللكيةيف معلومات عن تغيريات  ااملكتب ادلويل، مبا فهيتلقاها معلومات اإضافية رب عن تعمن مث  و أأحد  
يداعا  من جامعة  ادلراسة التمكيلية السابقةعاهدة يف الطلب املقدم بناء عىل املعىل وجه اخلصوص، اكن ف. للطلبات ذا اكن ي عترب اإ عبارة الأقل أأحد املودعني عىل اإ

م بناء عىل امليف هذه الوثيقة ، أأما جامعة عن يداعا  من جامعة  عاهدةفاإن الطلب امل قد  ذا اكن ي عترب اإ ي من مل يكن أأ جامعة وعبارة عن عىل الأقل أأحد املودعني اإ
 مجيعيس تويف بات اليت ل ط عىل ال رسوم الختفيض اقتصار املامرسة احلالية املمتثةل يف تتجىل يف ذكل . و جتاريكيان عبارة عن ( وا)اإن وجد املودعني املشاركني

 ختفيض الرسوم.مس تقبلية بشأأن أأي معايري أأهلية دون الإخالل بابلطبع، وهذا، معايري الأهلية ذات الصةل.  مودعهيا
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 عىل املعاهدة، البدلان املتقدمة عة للطلبات بناء  ود  أأ(: توزيع اجلامعات امل  1اجلدول )
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 ناميةعىل املعاهدة، البدلان ال  ء  عة للطلبات بناود  (: توزيع اجلامعات امل  ب1اجلدول )
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 البدلان املتقدمة ،حملااكةمقارنة من أأجل ا: أأساس أأ(2) اجلدول

 30احلد الأقىص:  20احلد الأقىص:  10احلد الأقىص:  5احلد الأقىص:     

 

يداعات  عدد اإ

 املعاهدة

يرادات املتحققة من  الإ

تكل الإيداعات )مباليني 

 الفرنكت السويرسية(

متوسط الرمس 

الضمين )ابلفرنك 

 السويرسي(

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

2011 742 7 8.9 146 1 788 2 36.0% 033 4 52.1% 436 5 70.2% 165 6 79.6% 

2012 186 8 9.7 181 1 931 2 35.8% 232 4 51.7% 654 5 69.1% 405 6 78.2% 

2013 012 8 9.2 144 1 886 2 36.0% 165 4 52.0% 486 5 68.5% 217 6 77.6% 

2014 272 8 9.6 167 1 842 2 34.4% 129 4 49.9% 539 5 67.0% 264 6 75.7% 

2015 188 8 9.3 139 1 841 2 34.7% 147 4 50.6% 553 5 67.8% 300 6 76.9% 

 

 ناميةالبدلان ال  ،حملااكةمقارنة من أأجل ا: أأساس ب(2) اجلدول

 30احلد الأقىص:  20احلد الأقىص:  10احلد الأقىص:  5احلد الأقىص:     

 

يداعات  عدد اإ

 املعاهدة

يرادات املتحققة من  الإ

تكل الإيداعات )مباليني 

 الفرنكت السويرسية(

متوسط الرمس 

الضمين )ابلفرنك 

 السويرسي(

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

عدد الإيداعات 

 النس بة املسؤهةل

2011 099 1 1.3 180 1 636 57.9% 812 73.9% 957 87.1% 015 1 92.4% 

2012 030 1 1.2 176 1 653 63.4% 830 80.6% 958 93.0% 009 1 98.0% 

2013 189 1 1.4 140 1 690 58.0% 884 74.3% 055 1 88.7% 122 1 94.4% 

2014 547 1 1.9 208 1 754 48.7% 029 1 66.5% 270 1 82.1% 401 1 90.6% 

2015 693 1 1.9 150 1 698 41.2% 980 57.9% 253 1 74.0% 382 1 81.6% 
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 2015أأ(: الإيداعات الإضافية من التخفيضات الافرتاضية للرسوم، البدلان املتقدمة، 1الشلك )

 

2015ب(: الإيداعات الإضافية من التخفيضات الافرتاضية للرسوم، البدلان النامية، 1الشلك )  
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  2015أأ(: الإيراد املفقود من التخفيضات الافرتاضية للرسوم، البدلان املتقدمة، 2الشلك )

 2015، ناميةفرتاضية للرسوم، البدلان ال (: الإيراد املفقود من التخفيضات الاب2الشلك )
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احملور )صافية  مببالغ – لرسومة لتخفيضات الافرتاضيال نفس املرتبط ب  ب( الإيراد املفقود2)و أأ(2يعرض الشالكن ) .18
)احملور الرأأيس الأمين(لإيرادات الإجاملية لنمام املعاهدة ابابملقارنة  وأأيضا  ( الرأأيس الأيرس

5
 مكياتاخنفاض ويتضح من . 

 املتقدمة. ابلبدلان اخنفاض الإيرادات املفقودة يف حاةل البدلان النامية مقارنة  مضنا  رسوم يعين ليف االتخفيض نفس أأن يداع الإ 

ضايف متوقع. لطللك لإيراد يف ااخلسارة الضمنية يث ضافية من ح الإيداعات الإ ، من املفيد حساب تلكفة وأأخريا   .19 ب اإ
يداع يف  سويرسي   فرنك   27 340من لبدلان املتقدمة، ترتاوح هذه التلكفة، يف حاةل ا رسوم يف الختفيض للحصول عىل لك اإ

ىل يقرتب  يداع يف  سويرسي   فرنك   28 480من الصفر اإ أأما يف يف املائة.  100بنس بة لرسوم يف اختفيض للحصول عىل لك اإ
يداع يف  سويرسي   فرنك   5 860فترتاوح هذه التلكفة من لبدلان النامية، حاةل ا  يقرتبسوم لر يف اختفيض للحصول عىل لك اإ

ىل  للك أأن هذه التلكفة ويبدو يف املائة.  100رسوم بنس بة ليف اختفيض للحصول عىل  ةسويرسي تفرنك 7 010من الصفر اإ
دراك أأن وجود  وميكن ابلبدهية. من عدمه ول عىل قمية هذا احلد حد أأقىص للطلبات املسؤهةلمتد عىل وجود أأي ع ت ب ل لط اإ

ن ي عوض يوالك الأثر ضافية؛ الإ عدد الإيداعات  أأيضا   ي قل ل، ولكنه الإيراد املفقود املرتبط بتخفيض الرسومل من قل  ي  حد أأقىص 
طابلضبأأحدهام الآخر 

6
ىل أأن الفرق يف فقدان  . ومن املهم أأيضا   بني البدلان املتقدمة والنامية لك طلب يف الإيراد أأن نشري اإ

البدلين ني مناجملموعتاتني رسوم لهاختالف قمي مرونة الاإىل يف املقام الأول يرجع 
7
تقدير املمكنة يف ال تحزيات ميكن ل  ومن مث  . 

 خلسائر.هذه ام عىل تقدير هم يكون لها تأأثريأأن  –النحو املبني أأعاله  عىل –رسوم المرونة 

يف  – بوجه اإجاميلو للك طلب  –الافرتايض الإيراد املفقود  ب(3أأ( و)3ن )اجلدوليعرض ، عىل سبيل التلخيصو  .20
 يف املائة. 75و 50و 25بنس بة لرسوم اختفيض حاةل 

ختفيض الرسوم 

 )ابلنس بة املئوية(

يراد املفقود للك  الإ

طلب )ابلفرنك 

 السويرسي(

 

يراد   املفقود )مباليني الفرنكت السويرسية(الإ

 بال حد أأقىص 30حبد أأقىص  20حبد أأقىص  10حبد أأقىص  5حبد أأقىص 

25 625 27 0.78 1.15 1.35 1.74 2.26 

50 910 27 1.59 2.31 3.10 3.52 4.57 

75 195 28 2.40 3.51 4.70 5.33 6.93 

 2015لش ىت مس تويت التخفيضات واحلدود القصوى، البدلان املتقدمة،  الافرتايضأأ(: الإيراد املفقود 3)اجلدول 

  

                                                
5

يرادات الحظ أأن بياانت   ملاذا ينخفض اإىل لكرتوين. وهذا ما يفرس يداع الإ الإ يف حاةل رسوم الختفيضات حتسب س تخدمة يف هذه الوثيقة امل  لرسوم اإ
يف  4يف اجلدول ب( عام ورد 2أأ( و)2ب( والإيرادات املفقودة يف الشلكني )2أأ( و)2ني )يف اجلدول ةبينامل م الس نوية الرسو متوسط حد ما 
 .تخفيضاتهذه ال دحسب ي مل ، اذلPCT/WG/8/11 الوثيقة

6
ذا ةريضيمن الناحية ال  ذا اكن رسوم، و ختفيض يف العدد الطلبات املسؤهةل للحصول عىل  يرمز اإىل Eاحلرف اكن ، اإ تخفيض ل  النس بة املئويةيرمز اإىل  fاإ
ذا اكن الرسوم،  ذا اكن لرسوم، ل رونة املقدرةامليرمز اإىل  εواإ عن  ناجتةال  – X رفهل ابحل رمزي  و  – ضافيةالإيداعات الإ  عددفاإن  ،الرسوم متوسطيرمز اإىل  aواإ

من السهل اإظهار أأن  ذلكلو. I=f*a*E – (1-f)*a*X، يساوي: I رفاذلي يرمز هل ابحل، الإيراد املفقود)صايف( ، وX=f*E* εختفيض الرسوم يساوي: 
 .Eمس تقل عن عدد الإيداعات املسؤهةل  و، وهI/X=a*(1-(1-f)* ε)/ εبلغ لك طلب ي يف الإيراد املفقود 

7
 متوسط أأن ومبا. رونةامل وقمية الأسايس السيناريو يف الرسومب عىل متوسط لطلك يف يعمتد الإيراد املفقود السابقة، السفلية كام هو مبني يف احلاش ية  
 رونة.امليرجع اإىل قمية الإيراد املفقود  يف الرئييس الفرقفاإن  شابه،ت م  البدلان مجموعيت بني الرسوم
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ختفيض الرسوم 

 )ابلنس بة املئوية(

يراد املفقود للك  الإ

طلب )ابلفرنك 

 السويرسي(

يراد املفقود )مباليني الفرنكت السويرسية(  الإ

 بال حد أأقىص 30حبد أأقىص  20حبد أأقىص  10حبد أأقىص  5حبد أأقىص 

25 147 6 0.18 0.25 0.32 0.35 0.43 

50 435 6 0.37 0.52 0.66 0.73 0.89 

75 722 6 0.58 0.81 1.04 1.14 1.40 

 2015، ناميةواحلدود القصوى، البدلان ال لش ىت مس تويت التخفيضات  الضمين(: الإيراد املفقود ب3)اجلدول 

 تعليق ختايم

يف وجود  لرسوميف ا فرتاضيةالاتخفيضات ال اثر لآ حمااكة يف تقدمي الرئييس لهذه ادلراسة التمكيلية الثانية يمتثل الإسهام  .21
ىل تقييد كام هو متوقع، و املسؤهةل. حدود قصوى للطلبات  الإيرادات ضافية و الإ عدد الإيداعات يسؤدي وجود حد أأقىص اإ

 .يوحض ذكل ا  مكيتوجهيا  ب( 2أأ( و)2ب( و)1( و)أأ 1وتقدم الأشكل )عن هذه التخفيضات. املفقودة النامجة 

ىلالأرقام تشري ومع ذكل،  .22 يعين مضنا  وجود ختفيض أأكرب يف  حد أأقىص وضع ها أأنمة. أأول همحماذير  الافرتاضية اإ
اجلامعات  مجيع عىلأأوجه مرونة متوسط الرسوم تطبيق كام أأن . بغريها مقارنة  عة ود  اجلامعات امل  بعض اليت تدفعها لرسوم ا
ىلعة ود  امل   لوغاريمتي الطي اخلشلك ال  يتسببقد ، . اثنيا  رسوملل املقدرة الاس تجابة يفن قد يسؤثر االبدلمجموعيت  اليت تنمتي اإ
 التباينلرسوم اليت تتجاوز يف ااحلادة تخفيضات ال حمااكة معليات عل أأن جي يفاذلي يقوم عليه تقدير مرونة الرمس وظيفي ال

جديرة ابلثقة اإىل حد بعيدغري ياانت ب ال التارخيي يف 
8
. 

ىل الإحاطة علام   .23 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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يربز اذلي يقوم عليه تقدير مرونة الرسوم أأن المنوذج الاقتصادي القيايس يمتثل يف هناك تقييد أآخر ، PCT/WG/8/11كام هو موحض يف الوثيقة  
ويغفل أأن مس توى رسوم معاهدة  ،للرباءاتن بني اتباع مسار اتفاقية ابريس ومسار معاهدة الرباءات من أأجل الإيداع ادلويل والاختيار اذلي يواهجه املودع

يداع طلب حامية الرباءات دوليا   يفالرباءات قد يسؤثر   مكرحةل أأوىل. قرار املودعني بشأأن اإ


