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 الفريق العامل

 
 عشرة الثانيةالدورة 

ىل  11جنيف، من   2019 يونيو 14اإ
 
 

 معاهدة الرباءات رسوم تجريبي بشأن مقاصة الشروع املمرحلي: تقرير 

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 ملخص

 الرباءاتالتعاون بشأأن بعض رسوم معاهدة  مقاصة بشأأن التجرييبهذه الوثيقة تقريرًا مرحليًا عن املرشوع  تعرض .1
ىل رشوع امل  ويريم ،)معاهدة الرباءات( ماكنية اإ رسوم معاهدة اخلاصة بعامالت امل يعجل " قاصةم"هيلك  وضعحتليل اإ

 لتغريات معاهدة الرباءات املتأأتية من رسوميرادات الإ تعرض  احلد من يف املقاصةهيلك ل الهدف الرئييس ويتجىل الرباءات. 
دارة و . ملكتب ادلويللفائدة ا أأسعار رصف العمالت  املبذول واجلهدوخفض التلكفة  ،النقدتشمل الأهداف الإضافية حتسني اإ

جراءات  دارات و  البحث ادلويلدارات اإ اكتب تسمل الطلبات و ابلنس بة مل رسوم معاهدة الرباءات معاجلةوتبس يط اإ فحص لااإ
عدد  يف 2018عام  الرباءاتبعض رسوم معاهدة  مقاصة بشأأناملرشوع التجرييب انطلق و واملكتب ادلويل. ويل ادلمتهيدي ال 

 .أأسايس رسوم البحث ورسوم الإيداع ادلويل عىل حنو غطى حيث ،دارات البحث ادلويلاإ و  ماكتب تسمل الطلباتمن 

ىل أأن املرشوع احملققة يشري تقيمي النتاجئ و  .2 جيابية )انظر  التجرييبحىت الآن اإ  ،الأول والثاين(. ذلكل املرفقنيحقق نتاجئ اإ
قدم املكتب و . دارات البحث ادلويلاإ و  ماكتب تسمل الطلباتليشمل املزيد من  املقاصةيعزتم املكتب ادلويل توس يع هيلك 

ىل الفريق العامل ملعاهدة الرباءأأيضا ادلويل  ضفاء الطابع الرمسي  قصد( PCT/WG/12/20ات )انظر الوثيقة مقرتحات اإ اإ
دخال عىل الرتتيبات من خالل   الإدارية. تغيريات عىل التعلاميتعاهدة الرباءات و مل الالحئة التنفيذيةتعديالت عىل اإ

ىل عدةعوة توجيه ادليعزتم املكتب ادلويل  ذكل،عالوة عىل و  .3 بصفة  أأوالطلبات مكتب تسمل بصفة ماكتب تعمل  اإ
طار معاهدة الرباءات أأو لكهيام دويل مكتب طار تعاقد يف امل طرف لمكتب لبصفة تكل اليت تعمل  فضال عن ،يف اإ نظام اإ

ىل معلية  ،أأو لكهيام لهاي نظام مدريد أأو ىل اإ حتويل الأموال من و معليات اليت ستشمل مجيع  املوسعة املقاصةلالنضامم اإ
ل  املقاصة هذاترتيب يرسي لن و الويبو.   .ملاكتب اليت يسمح نظاهما املايل وقواعدها احملاسبية بذكلعىل ااإ
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 معلومات أأساس ية

، وثيقة أأعدها املكتب ادلويل 2016يف مايو اليت ُعقدت انقش الفريق العامل ملعاهدة الرباءات، يف دورته التاسعة  .4
ض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار  وبنين فهيا خمتلف التدابري املمكنة للحد من خطر تعرن

ىل  21الفقرات من و  PCT/WG/9/9)الوثيقة العمالت  رصف  .(PCT/WG/9/27من الوثيقة 36اإ

طار مرشوع جترييب "هيلك مقاصة"  ذكل بعد املكتب ادلويل ووضع .5 ، عىل النحو معاهدة الرباءات رسوم تحويلل يف اإ
ىل  19والفقرات من  PCT/WG/10/6ملعاهدة الرباءات )انظر الوثيقة يف ادلورة العارشة للفريق العامل  املبني من  21اإ

ىل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات  . وقُدم تقرير بشأأن(PCT/WG/10/24 الوثيقة التقدم احملرز اإ
ىل  46من والفقرات  PCT/WG/11/4 )انظر الوثيقة ملخصا  الرئيس دمقحيث  (،PCT/WG/11/26من الوثيقة  51اإ

ه ىل ابمزيد من املاكتب كذا اهامتم و التجرييب  املقاصةرشوع م خبصوص الوفود  اذلي أأعربت عنه قويال فيه ابلتأأييد نون لنضامم اإ
بداء ،املرشوع التجرييب رسوم أأنظمة امللكية الفكرية العاملية الأخرى  لتشمل املقاصةتوس يع  بشأأنبعض التحفظات  لكن مع اإ

 يف الويبو مثل نظايم مدريد ولهاي.

جراء  مشلو  ،2019مارس وأأبريل شهري يف  2018 التجرييب لعام مرشوع املقاصةأأجري تقيمي لنتاجئ و  .6 دراسة اإ
انظر النتاجئ )صة التجرييب مرشوع املقااملشاركة يف دارات البحث ادلويل اإ و  عىل مس توى ماكتب تسمل الطلباتاس تقصائية 

)انظر امللخص شعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التابع ل التدقيق ادلاخيل قسم لأثر املايل اذلي أأعده ا( وحتليل الأول املرفقيف 
الرابط عىل موقعه الإلكرتوين عىل نسخة من التقرير الاكمل  التدقيق ادلاخيل قسم وأأاتح(. الثايناملرفق  يف التنفيذي

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/oversight/iaod/audit/.  

ىل " املرشوع التجرييبأأشار  املرشوع،نظًرا لأصول و  .7  حتويلمجيع معليات  شمل" عىل أأهنا ت املقاصةحىت الآن اإ
ذا اكن بغض النظر  ادلويلالرسوم عرب املكتب  آخر واحد مبلغ تعويضحتويل معني نتيجة  أأيعام اإ تس متر و . أأم ل بأ

ل أأن ،ذكل املصطلحالوثيقة يف اس تخدام  هذه لس تخداهما يه يف طور الوضع  حمددة بشلك أأدقمصطلحات هناك  اإ
عطاء ( لتجنبPCT/WG/12/20 الوثيقة )انظر مس تقبال الرسوم احملصةل  مقاصةانطباع بأأن املاكتب مطالبة بقبول  اإ

 مقابل الرسوم املس تحقة من أأجل املشاركة يف الرتتيبات.

 رسومالتحويل ل اإجراء  وضع

 الإجراءنطاق 

للرباءات والعالمات التجارية الأمريكية بني مكتب الولايت املتحدة  نُفدت بنجاحبناء عىل الرتتيبات اليت  .8
(USPTO )طلبات ال  تسملل  امكتب بصفته( واملكتب الأورويب للرباءاتEPO )دارة  بصفته حتويل من أأجل ويل ادلبحث لل اإ

ىل طلبات مكتب تسمل ال رسوم البحث من  دارة البحث ادلويلاإ  2018املكتب ادلويل يف مطلع  أأعدن عرب املكتب ادلويل،  اإ
املاكتب املشاركة،  من حيث عدد اكبري توسعا هذا املرشوع التجرييب رسوم معاهدة الرباءات. وتوسع قاصة مل اجتريبي مرشوعا

 الاجتاهني.مدفوعات يف الك موازنة  أأحاكموأأنواع الرسوم املعنية، و 

 لرسوم واملبالغ التالية:مقاصة لحاليا  يوفر املرشوع التجرييبو  .9

دارات طلبات ال تسمل ل تب ماكا هتبصف ،املاكتبتسلمها رسوم معاهدة الرباءات اليت ت  )أأ( متهيدي ال فحص للأأو اإ
 املكتب ادلويل أأو ماكتب أأخرى:صاحل ويل لادل

 ؛طلباتال تسمل ل  ابوصفه مكتباملكتب صلها رسوم الإيداع ادلويل اليت ي  "1"
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ىل ماكتب أأخرى حتويلها من أأجل طلبات ال تسمل ل  امكتب بصفتهاملكتب صلها رسوم البحث اليت ي و  "2" اإ
دارات   ؛ويلادلبحث ل ل تعمل بصفة اإ

دارة  بصفتهاملكتب يصلها اليت  املعاجلةرسوم و  "3"  ؛ويلادلمتهيدي ال فحص للاإ

دارات البحث ادلويل:صاحل سلمها املكتب ادلويل لت الرباءات اليت ي  معاهدةرسوم و  )ب(  اإ

دارات البحث نيابة عن مكتبا لتسمل الطلبات  بصفتهاملكتب ادلويل يصلها رسوم البحث اليت  "1" اإ
 التجرييب؛ رشوعاملشاركة يف امل ادلويل 

ىل حتويلها من أأجل املكتب ادلويل يصلها اليت  التمكييلرسوم البحث و  "2" دة دارةالإ اإ للبحث  احملدَّ
 .التجرييبرشوع املشاركة يف امل تمكييل ال 

دارة البحث ادلويل أأو اليت لإدارة البحث ادلويل املكتب ادلويل اليت يدين هبا املبالغ و  )ج( للمكتب تدين هبا اإ
يتكبدها املكتب اليت رصف أأسعار الاملرتبطة بسائر اخل أأو  الأرابح)هـ( الناش ئة عن 1.16ادلويل مبوجب القاعدة 

دارة  بصفته التجرييب  رشوعاملشاركة يف امل غري طلبات ال ماكتب تسمل من رسوم البحث احملوةل نتيجة ل ويلادلبحث لل اإ
ىل  دارة البحث ادلويلاإ دارة البحث ادلويل أأخرى غري العمةل اليت حدد)بعمالت  اإ قابةل  (رسوم البحثت هبا اإ

ىل  قيد أأو رشطدون للتحويل  دةاحملعمةل الاإ  .دن

دارة  بصفتهعىل الرسوم اليت حتصلها ماكتب تسمل الطلبات لصاحل املكتب نفسه  الإجراءرسي هذه ي ل  .10 اإ
 .ادلويل للبحث

مثل نظايم  خبدمات الويبو الأخرى ذات الصةل معليات ادلفع ليشمل توس يع نطاق املرشوع التجرييب من املتوىخو  .11
 أأن يبدأأ ذكل يف املس تقبل القريب.ويُتوقع  .ومرغواب فيهاملاكتب حيامث اكن ذكل هاما  يف، مدريد ولهاي

دارة معلية املوأأحضت برجمية  .12 فرنك  69 000بلغت س نوية بتلكفة  2018ابتداء من مطلع  تعمل بصورة اتمة ةصاقاإ
 فرنك سويرسي. 5 000سويرسي ورمس تنفيذ ملرة واحدة بلغ 

 الإجراءتعريف 

دار شاركة م  .13 ما مبالتجرييب  املرشوعيف  البحث ادلويل اتاإ وحتدد  . لرسائلاذكرة تفامه أأو من خالل تبادل مشموةل اإ
جراءات الواثئق ذات الصةل متطلبات  فضال عن ،رسوم البحث حتويلومعلية  املقاصة مذكرة التفامه أأو الرسائل املتبادةل اإ

 .املعنية دارة البحث ادلويللإ 

دعوة للمشاركة يف املرشوع التجرييب املكتب ادلويل  يوجهمذكرة التفامه أأو تبادل الرسائل، الواردة يف رشوط ل وفقًا ل و  .14
ىل  دارة البحث ادلويل  عنين  طلباتال ماكتب تسمل لك مكتب من اإ دارة لتكون  ةاملشاركاإ جراء خمتصةاإ البحث ادلويل عن  ابإ

  :حاةل ههذيف و. املعين مكتب تسمل الطلباتالطلبات املودعة دلى 

، ارسوم البحث نيابة عهن تحصيلاملشاركة ل دارة البحث ادلويل يكون املكتب ادلويل مبثابة "وكيل" لإ س   )أأ(
 وس يقوم مبراجعة الواثئق املقدمة من مكتب تسمل الطلبات املشارك؛

 ملوعديتعلق ابفامي عىل جدول زمين املشاركة من ماكتب تسمل الطلبات  مع لك مكتباملكتب ادلويل  سيتفق )ب(
ىل املكتب ادلويل من أأجل حتويل الشهري   تكلاذلي يتعني فيه عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يول رسوم البحث اإ
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ىل بعد ذكل الرسوم  دارة البحث ادلويل املشاركة اإ حتويل اليت يتعني عمةل العىل  سيتفقعالوة عىل ذكل، و املعنية؛ اإ
 ؛هبا رسوم البحث

ل س  و  ،املتفق عليهوعد يف املغري املس تلمة ملعامالت يل ابس يحتفظ املكتب ادلو )ج( ىل تكل املعامالت ُتحوَّ دارة اإ اإ
 يف الشهر التايل.البحث ادلويل املشاركة 

ىل ا مكتب مدعون لك خريَّ س يُ و  .15 ما اإ لإشارة ااملوافقة عىل املشاركة أأو ملشاركة من ماكتب تسمل الطلبات بني أأمرين، اإ
ىل أأنه دارة البحث ادلويل يفضل الاس مترار يف التعامل مبارشة مع اإ ل أأن . اإ اتحةاإ  من ماكتب ملكتبخيار عدم املشاركة  ابإ

دار تضطر س  ، تسمل الطلبات ىل  املرشوعادلويل املشاركة يف  البحث اتاإ جراءين خمتلفني ل  تطبيقالتجرييب اإ رسوم  تسملاإ
دارة  ل من الفوائد اليت حتققتيقلن س  مما  ادلويل،البحث  آن واملتعلقة بتحسني اإ املرصفية  الرسوم يصوتقل  النقدحىت ال

تقدم مقرتحات لتعديل  PCT/WG/12/20، لكن الوثيقة القريبعىل املدى  يبدو هذا رضورايو وتبس يط الإجراءات. 
مجيع معليات لإجراء طريق وحيد  فتح بغية احلواجز وتشجيع املشاركة رفعالالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات هبدف 

 .الرسوم حتويل

ىل ذكل، و .16 دارات البحث ادلويل ماكتب تسمل الطلباتلمتكني و ابلإضافة اإ  أأنظمهتااحملاسبية أأو  قواعدها تفرضاليت  واإ
آخر من الرسومب نوع من الرسوم  موازنة) املقاصةاملالية قيوًدا عىل اس تخدام  ضفاء (،نوع أ املزيد من املرونة عىل  جرى اإ

 يب، مبا يف ذكل:التجري املرشوع

ىل  حتويلكتب ادلويل مل ا ختويل )أأ( دارة رسوم البحث اإ دارات اإ رسوم البحث  مقاصةدون  البحث ادلويلمن اإ
املايل  النظامة أأو يقواعد احملاسب ال بسببتكل املقاصة يف حاةل عدم السامح ب  الأخرىمقابل رسوم معاهدة الرباءات 

 ؛لإدارات البحث ادلويل

يداع رسوم متكني املاكتب من مواصةل تقدمي قوامئ و  )ب( عاجلة املرسوم قوامئ و الرباءات معاهدة الطلبات بناء عىل اإ
دارات الاملقدمة من  ىل املكتب ادلويل رسوم قوامئ و ويل ادلمتهيدي ال فحص اإ اذلي نفسه لشلك ابالبحث ادلويل اإ

 قبل املشاركة يف املرشوع التجرييب؛ مكتب تسمل الطلباتاس تخدمه 

ضفاء و  )ج( ىل تسمل به من املرونة فامي يتعلق ابلشلك اذلي  هامشاإ دارات البحث ادلويلقوامئ رسوم البحث اإ  ،اإ
ىل   ؛التدريبتوفري تكنولوجيا املعلومات و  عىلتغيريات دخال التعجيل ابإ مما يقلل من احلاجة اإ

ىلمتكني املاكتب و  )د( الرسوم، خمتلفة من مدفوعات منفصةل لأنواع  منه، تلقيت أأو تب ادلويل، املك  أأن حتيل اإ
ذا  لصاحلمن قبل أأو  حمصةلرسوم  أأو رسوم البحث  املكتب ادلويل حصلماكتب خمتلفة )عىل سبيل املثال، اإ

ىلمدفوعات منفصةل  ترسل، ميكن أأن تسمل الطلباتل ماكتب  عن عدة ابلنيابة دارات البحث ادلويل اإ لك عن  اإ
ذا اكنمكتب من ماكتب تسمل الطلبات (؛ لإدارات البحث ادلويل تلزم ذكلاملايل  النظامة أأو يقواعد احملاسب ال ت، اإ

نه قد ميكنن بعض املاكتب اليت ذكل ل يف حني يقلن و من بعض فوائد دمج التحويالت يف مدفوعات واحدة، فاإ
 ؛يف املرشوع التجرييب املشاركة منترغب يف الانضامم 

ن ، (ePCT) الالكرتويناملعاهدة  نس بة للماكتب اليت تس تخدم نظامابل و )ه( جراءات جديدة من فاإ اس تحداث اإ
لغاءشأأهنا  ورسوم عاهدة الرباءات، بناء عىل مقوامئ رسوم الإيداع ادلويل  مكتب تسمل الطلبات تقدميرشط  اإ

دارات ال رسوم املعاجلة فضاًل عن قوامئالبحث  دخال و ؛ ويلادلمتهيدي ال فحص اليت ترسلها اإ  عىلتغيريات جيري اإ
املعلومات املطلوبة  جتميعاملشاركة من  ماكتب تسمل الطلباتس متكنن  حبيث (ePCT)املعاهدة الالكرتوين  نظام

 .(ePCT)املعاهدة الالكرتوين  نظامحتويل الرسوم مبارشة من  بشأأن
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ن  .17 ضفاءاإ ىل )د( من الفق من يف البنود الواردةاملرونة  هامش من اإ ىل حد ما من الفوائد اليت أأعاله، يقلن  16رة )أأ( اإ ل اإ
دارات البحث ادلويل ماكتب تسمل الطلباتالهنج املرن بعض قد مكن ف. ومع ذكل، للمرشوع التجرييباكنت متوقعة  من  واإ

ىل املرشوع التجرييب دون  دخالالانضامم اإ ىل رضورة اإ وقرص ا تغيريات عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هب احلاجة اإ
التغيريات عىل الإجراءات ادلاخلية اليت اكنت تتطلب التدريب، مما يسمح بتقيمي الفوائد احملمتةل بشلك فعال عرب مجموعة اكفية 

 .من املاكتب

 املرشوع التجرييبيف  مشاركة اإدارات البحث ادلويل وماكتب تسمل الطلبات عن مس تجدات

دارات البحث ادلويلمشاركة   املرشوع التجرييبيف  املشاركة اإ

ىل الالأورويب للرباءات ومكتب الياابن للرباءات ومكتب  املكتب من لكانضم ، 2018يف عام  .18 رباءات المنساوي اإ
دارات  املقاصةرشوع م   .عىل حد سواء تسمل الطلباتل ماكتب و بحث ادلويل لل التجرييب بصفها اإ

 2018 يناير 1من  ابتداءملعامالت لإجراء ا ساراي ملكتب الأورويب للرباءاتمع االتجرييب  مرشوع املقاصةأأصبح و  .19
دارة  عينت املكتب الأورويب للرباءاتاليت  ماكتب تسمل الطلباتنظًرا للعدد الكبري من و (. 2018 فرباير املقاصة)شهر  اكإ

ُ ، تصةامل لبحث ادلويل ا تد حىت مي أأن  ومن املقرر .تدرجيي ابتباع هنج للمكتب الأورويب للرباءاتاملرشوع التجرييب  فذن
البحث دارة اكإ  املكتب الأورويب للرباءات نتعين  مكتبا لتسمل الطلبات 33 حاليا املرشوع التجرييب شمل. وي 2020 عام

بعمالت أأخرى.  حتصلهارسوم البحث ابليورو وتكل اليت  حتصلاليت  تسمل الطلباتاكتب متصة، مبا يف ذكل ادلويل امل 
لهياس متر العمل ابلتدابري اجلارية و  للرباءات والعالمات  الولايت املتحدة الأمريكيةكتب م بني  أأعاله 8يف الفقرة  ااملشار اإ

دارة للبحث ادلويل بصفته( EPO)، واملكتب الأورويب للرباءات تسمل الطلباتل  امكتب بصفته( USPTO)التجارية   اإ
 .2021حىت عام  وس ميتد العمل هبا ،واملكتب ادلويل

دارة للبحث ادلويل  ءاتمكتب الياابن للربا مع املرشوع التجرييبأأصبح و  .20  2018 أأبريل 1ساراي ابتداًء من بصفته اإ
 مكتب الياابن للرباءات نتعين  ماكتب لتسمل الطلبات ةثالث حاليا املرشوع التجرييب ويشمل(. 2018 مايو املقاصة)شهر 
دارة  عداد . خمتصةاكإ ىل بعض  املوهجةادلعوات وجيري حاليا اإ مكتب الياابن  نتعين الأخرى اليت  الطلباتماكتب تسمل اإ

دارة البحث ادلويل للرباءات ىل عوة ادل وس توجهاملتصة  اكإ  .2019مجيع املاكتب املتبقية يف عام اإ

دارة للبحث ادلويل رباءات المنساوي المكتب  مع املرشوع التجرييبأأصبح و  .21 ساراي ابتداًء من بصفته اإ
اليت  ماكتب تسمل الطلباتمن  مكتبني حاليا املرشوع التجرييب ويشمل(، 2018سبمترب  املقاصة)شهر  2018 أأغسطس 1

دارة رباءات المنساوي المكتب  نتعين  عداد ادلعوات املوهجة. خمتصةاكإ ىل بعض  وجيري حاليا اإ  ماكتب تسمل الطلباتاإ
ىل عوة ادل وس توجهالأخرى   .2019مجيع املاكتب املتبقية يف عام اإ

دارات البحث ادلويل الأخرى وضع املناقشات بشأأن مشاركة  اإ

ماكنية املكتب ادلويل حالًيا مناقشات مع املكتب الكوري للملكية الفكرية بشأأن  يعقد .22  التجرييب مشاركته يف املرشوعاإ
دارة مع  تدابريادلويل  املكتبعترب معةل قابةل للتحويل، فقد اختذ يُ  الكوري لن انظًرا لأن الو و . للبحث ادلويل بصفته اإ

ن بسعر رصف مناسب  للحصول عىل مبالغ اكفية من الوان الكوري اليت يتعامل معها املصارف التجرييب.  املرشوع يبدأأ ما اإ
من  )هـ(1.16املكتب ادلويل مبوجب القاعدة  أأمامبشلك كبري من خماطر سعر الرصف  صيقلن أأن  ومن شأأن هذا الهنج

 اجملهود اذلي س يلزم املكتب الكوري للملكية الفكرية بذهلمن ص يقلن  ومن شأأنه أأيضا أأن. عاهدة الرباءاتالالحئة التنفيذية مل
 املطلبملراجعة  وجمهود املكتب ادلويل اذلي يلزم بذهلالناجتة عن أأسعار الرصف  الأرابحأأو  املطلب املتعلق ابخلسائرلإعداد 

 .ومعاجلته
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كتب م ليشمل توس يع نطاق املرشوع التجرييب قصد  تدابريعالوة عىل ذكل، يعمل املكتب ادلويل عىل وضع و  .23
دارة ( USPTO) للرباءات والعالمات التجارية الولايت املتحدة الأمريكية ( CNIPAالوطنية للملكية الفكرية )الصني واإ

دارات للبحث ادلويل( بصفهتا ROSPATENTللملكية الفكرية )الاحتادية الروس ية  والإدارة  وسرتاعي هذه التدابري. اإ
دارات للبحث ادلويل أأو ماكتب لتسمل الطلبات عىل حد سواءاملاكتب،  تكلاليت تفرضها املتطلبات اخلاصة  ىل جانب اكإ ، اإ

 .عىل حدة العمةل ونوع الرسوم ادلولية اليت يديرها لك مكتباملفروضة عىل قيود ال 

ىل و  .24  تنظر فهيام تكل املاكتبمقرتحات الفكرية  الفلبني للملكيةكتب السويد للرباءات والتسجيل ومكتب م قُدمت اإ
ىلدعوات  2019يف عام  وجه، وس تحاليا  .ابملرشوع التجرييباهامتهما  أأبدتالأخرى اليت  ماكتب البحث ادلويل اإ

 مشاركة ماكتب تسمل الطلبات

ىل مرشوع املقاصة التجرييب انضم ،2019 من عام حبلول هناية أأبريل .25 دارةعين  مكتبا لتسمل الطلبات 34 اإ  ةواحد نت اإ
دارت البحث ادلويلأأو أأكرث من  دارةالثالثة املشاركة  اإ ُوهجت لها اليت  ماكتب تسمل الطلباتالعديد من  أأشارتخمتصة. و  اكإ

ىل  الآن،حىت  2019و 2018خالل عايم  مرشوع املقاصة التجرييبللمشاركة يف  ادلعوة عىل املشاركة بسبب  عدم قدرهتااإ
ىل ادلمت أأن ي تفرضاللواحئ ادلاخلية اليت  دارة البحث ادلويلفع مبارشة اإ دخال معاجلة هذه املسأأةل من خالل  يؤملاملتصة. و  اإ اإ

يف  عىل النحو املقرتحعىل التعلاميت الإدارية  غيرياتعاهدة الرباءات وت مل الالحئة التنفيذيةتعديالت عىل 
 .PCT/WG/12/20 الوثيقة

 الفوائد احملققة حىت الآن

تأألف التقيمي من دراسة و . 2019مارس وأأبريل شهري يف  املقاصة التجرييب مرشوع لأثرأأجري تقيمي رمسي  .26
دارات البحث ادلويل اس تقصائية  التدقيق أأجرى قسم الأول، و  املرفقترد نتاجئها يف  املشاركةملاكتب تسمل الطلبات واإ

التقيمي  وحددالثاين(.  املرفقامللخص التنفيذي يف )انظر مراجعة للنتاجئ املالية يف الويبو شعبة الرقابة ادلاخلية ل  التابعادلاخيل 
دارات البحث ادلويلمتبادةل عادت بفوائد أأربعة جمالت   املشاركة واملكتب ادلويل، عىل النحو التايل: عىل لك من اإ

رصف العمالت الأجنبية مبوجب سعر  اخلسائر والأرابح النامجة عنالتعويض عن  مطالب تتراجع )أأ(
ىل الالحئة التنفيذية ملمن )هـ( 1.16 القاعدة دارات البحث ادلويل املشاركة اإ أأعداد عاهدة الرباءات اليت ترفعها اإ
، من الاس تفادة من أأسعار أأسلوبه املركزي لإدارة العمالت هنج طريق ن املكتب ادلويل، عنكام متكن . ضئيةل

تأأثريا التعويض  مطالب تراجعر أأثن وقد الت. من العم مبالغ كبريةحتويل عند  املصارفاليت تقدهما  التفضيليةالرصف 
جيابي دارات البحث ادلويل املشاركة كامالعمل  جحمعىل  ااإ ماكتب تسمل مجيع  تنضم فقط حيامنو املكتب ادلويل.  يف اإ

دارة البحث ادلويل املتصةعين اليت الطلبات  ىل املرشوع التجرييب نت اإ من عبء بشلك اكمل سيمت التخلص ، اإ
خاطر رصف العمالت مب املتعلقواجلزء ، )هـ(1.16القاعدة مطالب التعويض، مبوجب عداد ابإ  املرتبطالعمل 

ىل دارة البحث ادلويل واملكتب ادلويل الأجنبية ابلنس بة اإ  ؛اإ

دارات  العبء عىل يف ختفيفالطلب  ووضعمن مبلغ الرسوم املدفوعة املكتب ادلويل حتقق أأسهم وقد  )ب( اإ
املكتب ادلويل. ومع  الواقع عىلكبري عىل عبء العمل  بشلك ،حىت الآنثر، ؤ يأأن املشاركة دون  البحث ادلويل

ن  دارات البحث ادلويل نت عين اليت  ماكتب تسمل الطلباتمجيع  عدم انضاممقيقة ح ذكل، فاإ املشاركة حىت الآن اإ
ىل  دارة حبث دويل عىل حدة لك  لزميُ  مرشوع املقاصة التجرييباإ جراءين  اتباعاإ تدفق رسوم البحث  ملعاجلةاإ

 املاكسب الإجاملية؛ تقليصادلويل، وابلتايل 

دارة حبث دويلرسوم البحث املس تحقة للك مقاصة  أأسفرتو  )ج(  املعاجلةمقابل رسوم الإيداع ادلولية ورسوم  اإ
حداث  دارة النقد،  أأثرعن اإ جيايب عىل اإ سلبية  فائدة اليت تسود فهيا معدلتيف هذه الفرتة  ةخاص يكتيس أأمهية ممااإ
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دارات البحث ادلويل تجميع هذه الرسوم يف دفعة واحدة موحدة، وب لفرنك السويرسي واليورو. عىل ا تتلقى اإ
يف  هذه ادلفعة عنارصتفاصيل  وترد املشاركة الرسوم من املكتب ادلويل أأو تدفعها هل مرة واحدة يف الشهر فقط.

دارة البحث ادلويل قبل املتاح  املقاصةبيان  ه اإ  ؛اترخي التسويةيك تقرن

 كبرًيا الادخارمل يكن صايف  حتويالت متعددة. ومع ذكل من جراءتكبد أألغيت الرسوم املرصفية اليت اكنت ستُ و  )د(
ر ابلقمية املطلقة  ؛لو قُدن

لإدارة بني رسوم البحث املس تحقة  جتمع الآن خيار تقدمي دفعة واحدة دلى ماكتب تسمل الطلباتأأصبح و  )ه(
املدفوعات ورسوم  مما س يقلصاملشاركة ورسوم الإيداع ادلويل املس تحقة للمكتب ادلويل، البحث ادلويل 

 املرصيف. التحويل

 معاجلهتامسائل فرعية جيب 

ضافي االتجرييب وقتملرشوع ا نفيذت  تطلنب .27 معليات املقاصة فحص مشألك يف باملكتب ادلويل  وموظف يقوم يكل ااإ
مدى حصة سمح بتحديد ي  عىل حنورشوع التجرييب امل  نفيذت التأأكد من تدريب املوظفني و من الرضوري اكن و وحلنها. الشهرية 

حتديد الطرق اليت و  ،هاونوع عدد الأخطاء اليت حتدث لاهامتم خاص  يوىلتفوق التاكليف. و س  الفوائد أأن  يفيداذلي  التقدير
 .تفادهياالأخطاء أأو  تكلتقليل  ميكن هبا

معلومات الطلب املشاركة قادرة عىل تسلمي  ماكتب تسمل الطلباتالتجرييب أأن مجيع مرشوع الفعال لل  نفيذت يفرتض ال و  .28
طلهبا تت بياانت مدعوم، مبا يف ذكل مجيع املعلومات اليت نسق  لمكتب ادلويل بدقة ويف الوقت املناسب يفل  ودفع الرسوم

جراء عىل أأن تتعاون  الطلباتماكتب تسمل ذكل من يقتيض س  . و ذات الصةل اة ومعلياهتصاقامل برجميات التغيريات اإ
ويف الوقت احلايل ميكن ملاكتب تسمل  نسبيا( وتدريب املوظفني. تغيريات طفيفةعادة ما تكون اليت الالزمة )التكنولوجية 

داراتالطلبات مواصةل تقدمي  ىل لك اإ ىل املكتب ادلويل ابلنسق نفسه املس تخدم لإرسالها اإ  مدفوعاهتا ومعلومات الطلب اإ
رسال املعلومات بنسق  اذلي يضمن الاتساق. وتتواصل اجلهود  XMLالبحث ادلويل املشاركة. غري أأن الهدف املنشود هو اإ

دخال املزيد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات وابس تخدام نظام املعاهدة الالكرتوين   . (ePCT)املبذوةل لتحقيق ذكل ابإ

لعالمات للرباءات و للأغراض خمتلفة )منفصةل مرصفية ية وحساابت حماسب  ةنظمأأ يتعني عىل املاكتب اليت دلهيا وس  .29
ماكنية  ( أأن تنظر يفمثال التجارية الإجراءات للسامح بسداد املدفوعات الصافية عرب النظامني من حساب واحد فقط  تنقيحاإ

ليه دارات البحث ادلويل اليت ُوهجت لها ادلعوة للمشاركة يف املرشوع التجرييب العديد من  مل تليبحىت يومنا هذا، و  .أأو اإ اإ
ذات املعامالت  قاصةمبة املتعلقة ياحملاسب  قيود أأو قيود امليانية أأو ااملعلومات اخلاصة هب تكنولوجياتعلقة بأأنظمة م قيود  بسبب

 .بتدفقات الإيرادات املتلفة الصةل

آاثر لح لتكلكون تس  و  .30 ، لهاينظام مدريد و نظام معاهدة الرباءات و نظام قة عىل الإجراءات احملاسبية ل الإجراءات أ
 .وهو ما جيري حتليهل الآن

ىل الوضع الأمثل  ، مبا يف ذكل2018وجرى حفص مجموعة متنوعة من املسائل عام  .31 من أأجل حتقيق وصول النظام اإ
ىل أأدىن حديل خماطر تقلبات أأسعار الرصف ل تق املمتثةل يف املنشودة الرئيس ية  ةجيالنت  ىل فتح حساابت ، اإ وقد أأدى ذكل اإ

اليت تنفق هبا الويبو حاليا مبالغ حمدودة واختاذ الرتتيبات الالزمة لبيع تكل العمالت  عمالتالس تالم ل مرصفية جديدة
 من ماكتب تسمل الطلبات رسوم ويف السابق، اس تمل املكتب ادلويل ري بشأأهنا مقاصة املعامالت.للحصول عىل معالت جتُ 

ىل عدم حتويلها الإيداع ادل ويل بناء عىل معاهدة الرباءات بتكل العمالت يف حساب مفتوح ابلفرنك السويرسي مما أأدى اإ
بأأسعار رصف تفضيلية. وابس تالم رسوم الإيداع ادلويل ورسوم البحث يف حساابت مفتوحة بلك معةل معينة، مث حتويل 
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نفاق، الرصيد غري املس ت ىل العمةل الالزمة للوفاء مبتطلبات الإ دارة النقد وحتققت أأفضل معدلت خدم اإ حتسنت اإ
 الرصف. أأسعار

ىل أأن و  .32 جراءجتدر الإشارة اإ ىلاملرشوع التجرييب  اإ املتعلقة أأسعار الرصف خماطر  التخلص بشلك اتم من ل يريم اإ
نمبعاهدة الرباءات.  )هـ( املكتب ادلويل بسداد  1.16القاعدة مبوجب  اليت تلزم أأسعار الرصففروق تعاجل  املقاصة بل اإ

دارات البحث فروق أأسعار الرصف ابلعمةل احملددة  اليت حتولها ماكتب تسمل الطلباتادلويل املتعلقة ابس تالم الرسوم  لصاحل اإ
دةومبلغ الرسوم  دارة النقد املتعلقة  املقاصة كام تعاجلادلويل. لإدارة البحث  احملدن بتدفق رسوم الإيداع بعمالت أأخرى مسائل اإ

 مبوجبالتعويض  مطالبيف املايض، اكنت قمية و(. )الفرنك السويرسياملكتب ادلويل املتعامل هبا غري معةل 
ىل مبالغ امسية  املطالب تكل وقد تقلصت)هـ( كبرية. 1.16 القاعدة املشاركة  وماكتب تسمل الطلبات لإدارات البحث ادلويلاإ

 ييب.يف املرشوع التجر 

الرصف الناش ئة عن اس تخدام املبالغ املعادةل أأسعار خماطر  ويهاملسأأةل الأوسع نطاقًا املرشوع التجرييب  يعاجل ول .33
الآلية، اليت  تكلت أأدن وقد . (PCT/A/40/2عىل النحو اذلي أأقرته مجعية معاهدة الرباءات )انظر الوثيقة  لبعض الرسوم

 .هل املطط ابلشلكدورها ، 2010 يوليو 1من  ابتداءً ودخلت حي النفاذ  2009اعمتدهتا مجعية معاهدة الرباءات يف عام 
، بعض رسوم معاهدة الرباءات اليت حددهتا مجعية معاهدة الرباءات ابلفرنك السويرسي دفعمن  نت مقديم الطلباتقد مكن و 
املبالغ املعادةل للفرنك السويرسي اليت ابس تخدام معاهدة الرباءات،  بناء عىل تسمل الطلباتب ماكت حددهتالعمالت اليت ابو

قمية العمالت الرئيس ية صعوًدا أأو  تغري النامجة عنالرصف أأسعار خماطر  املرشوع التجرييب يعاجلل وحددها املكتب ادلويل. 

وقمية الفرنك السويرسي  املكتب ادلويلده  املبلغ املعادل اذلي حدن هبوًطا مقابل الفرنك السويرسي، مما خيلق فروقًا كبرية بني
جراءات تقدير الإيرادات  الفروق تكل عاجلوتُ يف التنبؤ ابلإيرادات.  ةلرسوم معاهدة الرباءات املس تخدم حالًيا من خالل اإ

عداد ميانية الويبو.  املس تخدمة يف اإ

ن الا .34 ىل الإحاطة علام  جامتعاإ مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 [املرفقانييل ذكل ]
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 املرفق الأول
 

 ملخص ادلراسة الاس تقصائية

ىل املاكتب  أأرسل .1 أأس باب مع تعليل  التجرييب من عدمه يف املرشوعبشأأن مشاركهتا  ردن حلصول عىل قصد ااس تبيان اإ
، تسمل الطلباتل بصفهتا ماكتب من املاكتب املشاركة ورد رًدا  18مكتًبا عىل الاس تبيان، مبا يف ذكل  21 ردن و عدم مشاركهتا. 

دار بصفهتا وثالثة من املاكتب املشاركة  يلخص هذا امللحق الردود و للبحث ادلويل وثالثة من املاكتب غري املشاركة حالًيا.  اتاإ
 .الناش ئةملعاجلة بعض القضااي  املتخذة تالإجراءامن املكتب ادلويل بشأأن  مالحظات وردتيتضمن كام  ،الواردة

دارة ل  ابصفهتا مكتب) تا الصفتنيأأشارت مجيع الردود الواردة من املاكتب املشاركة يف لك و  .2 ( ويلادلبحث لل تسمل الطلبات واإ
ىل أأن املاكتب راضية أأو راضية للغاية عن مشاركهتا يف املرشوع التجرييب.  ماكنية توس يع و اإ أأعربت عدة ماكتب عن أأملها يف اإ

 املرشوع التجرييب ليشمل مجموعة واسعة من املاكتب يف املس تقبل القريب.

ىل أأن اجلهو  .3 ما مماثةلوالتاكليف  املبذوةلد و أأشارت معظم املاكتب اإ أأو أأقل بقليل من الرتتيبات السابقة.  املتكبندة يه اإ
دارة  بصفتهاذلي يعمل  املكتب الأورويب للرباءات لس امي -للماكتب اليت تتفاعل مع العديد من املاكتب الأخرى  ابلنس بة أأما اإ

ن – مكتب تسمل الطلبات مائةلأكرث من  بحث ادلويللل  حتويل أأفاد أأحد املاكتب أأن و . بشلك واحض أأقلن املبذوةل اجلهود  فاإ
 مصدر قلق. يشلكالرسوم املدفوعة سابقًا ولكن مببلغ ضئيل للغاية حبيث ل  قد جتاوزرسوم ال

ىل أأحد املاكتب  وأأشار .4  اغُتمنتالفرصة  ولكنللتكيف مع الرتتيبات اجلديدة،  لزمة تُعداملبذوةل أأن بعض اجلهود الأولية اإ
ىل تبس يط الإجراءات بشلك كبري. لتحسني العمليات  ادلاخلية مما أأدى اإ

ل أأنمكتبان أأن املواعيد الهنائية لدلفع اكنت أأحيااًن قصرية،  وأأشار .5 من املرونة يف احلالت  مزيد أأابن عناملكتب ادلويل  اإ
ىل زايدة الوقت املتاح للماكتب  اجلدوةل الزمنيةستسعى معلية و مشلكة حقيقية.  تشلكاليت اكنت  جراءاإ  لوضع الضوابط واإ

 الرتتيبات املطلوبة للمدفوعات.

 وتمتثل رغبات التحسني الرئيس ية اليت أأعربت عهنا املاكتب فامي ييل: .6

الالكرتونية ملعاهدة الرباءات  دماتنظام اخلزيد من التدريب عىل الرتتيبات اجلديدة، مبا يف ذكل توفري امل )أأ(
(ePCT،) وبرجمية (Coprocess ) سيس تعرض املكتب ادلويل الواثئق  تفهمهو دول الزمين اجلوجوانب(

  (؛Officeالنظام املكتيب واخليارات لتقدمي أأي تدريب مطلوب ملس تخديم 

ذ جرى  )كام هو موحض يف النص الرئييس لهذه الوثيقة Excelق امح بزتويد املعلومات املطلوبة بنسلساو  )ب( اإ
 (؛Excelق يري الإجراءات للسامح بتقدميها بنستغ 

 ؛(هذه املسأأةل PCT/WG/12/20 الوثيقة تناولت) التحويلوضع أأساس قانوين واحض ومشرتك لرتتيبات و  )ج(

لنظر يف توقيت تسلمي ، واالتحويلاس تالم القوامئ يف وقت مبكر مما يتيح مزيًدا من الوقت لرتتيب معليات  )د(
 ؛(املتطلبات تكل 2020اجلدول الزمين لعام  سرياعىاملاكتب ) مراعاة فرق التوقيت املوجود مع بعض البياانت مع

السامح ابدلفع من خالل حساب الويبو اجلاري )هذا اخليار متاح للمشاركني ويشجعه املكتب ادلويل حيامث و  )ه(
اكن ذكل معلًيا؛ وسينظر فيه عىل أأساس لك حاةل عىل حدة، لأنه يتعلق ابلتفاق بني املاكتب واملكتب ادلويل 

 رصف(.الأأسعار ت معدلبشأأن 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املايل الأثرملخص تنفيذي لـتحليل 

ثر املايل  شعبة الرقابة ادلاخلية ابملنظمة العاملية للملكية  أأعدتهاذلي  للمرشوع التجرييبفامي ييل امللخص التنفيذي لتحليل الأ
 ./wipo/ar/oversight/iaod/audit-https://www.wipo.int/aboutالفكرية. التقرير الاكمل متاح عىل املوقع 

 امللخص التنفيذي

آلية تسوية تُ  "املقاصة" .1 جيابيةس تخدم للسامح لقمية يه أ  بأأن يعوض بعضهام( املقبوضات) سلبية( وقمية املدفوعات) اإ
م عىل مجيع املعامالت بني املشاركني وحتسب التسوية بيهن وتوحد معلية املقاصةجزئًيا أأو لكًيا. أأو يلغي بعضهام البعض  البعض
 واحدة. ادلفع أأو الاس تالم دفعةطريق  عادة عنويمت ذكل يف الصايف"، "الالرصيد  أأساس

( عقب PCTعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مل مرشوع املقاصة التجرييب، أأطلق املكتب ادلويل 2018يف عام و .2
دارات البحث ادلويل )ROs) تسمل الطلباتاكتب مل ُوهجتدعوات  اس تجابة  ،( للمشاركة يف املرشوع التجرييبISA( واإ

( ATPO( واملكتب المنساوي للرباءات )JPO(، واملكتب الياابين للرباءات )EPOويب للرباءات )املكتب الأور ةاس تجابو 
 لدلعوة.

دارات البحث ادلويليوحض اجلدول أأدانه حاةل و  .3 مرشوع للمشاركة يف  اليت وهجت لها ادلعوة ماكتب تسمل الطلبات/ اإ
 .2019من فرباير  ابتداءعاهدة الرباءات مل املقاصة التجرييب

ماكتب تسمل 

الطلبات 

املشاركة يف 

 املقاصة 

املاكتب اليت 

رفضت املشاركة 

 يف املقاصة 

املاكتب اليت مل 

عىل دعوة  تردن 

املشاركة يف 

 املقاصة 

غري  اكتبم
 نشطة1

جاريةدعوة  مجموع ماكتب تسمل  

اليت  الطلبات

دارات  عينت اإ

البحث ادلويل 

  املشاركة

43 14 26 43 22 148 

 الشؤون املالية شعبةاملصدر: 

  

                                                
ىل أأي من  ماكتب تسمل الطلبات 1 دارات البحث ادلويلاليت مل تقدم أأي طلبات دولية اإ  .2018أأو  2017 عام لبحث يفقصد االثالثة املشاركة  اإ

 
 الهوامش يف الصفحتني التاليتني[]تتواصل 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/oversight/iaod/audit/
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دارة حبث، للك 2019ويناير  2018بني فرباير  املقاصةاملبالغ املتضمنة يف معلية  مجموعيوحض اجلدول أأدانه  .4  ةمشارك اإ
 .اليت ُحصلت هباوابلعمالت 

دارة البحث ادلويل املبالغ املس تحقة ادلفع عىل  اإ

دارات  البحث ادلويل اإ

 لفائدة املكتب ادلويل 

ادلفع عىل  املبالغ املس تحقة

املكتب ادلويل لفائدة 

دارات البحث ادلويل  اإ

 الوضع الصايف

 املكتب الأورويب للرباءات

 )اليورو(

44 848 447 -62 142 042 -17 293 595 

 املكتب المنساوي للرباءات

 )اليورو(

496 636 -48 744 892 447  

 ملكتب الياابين للرباءات

 (الياابين )الني

449 199 355 5  752 845 23-  697 353 331 5  

 الشؤون املالية شعبةاملصدر: 

مليون فرنك  19.5حوايل أأي مليون يورو ) 17.3قدره  مبلغا صافيا دفع املكتب ادلويلخالل تكل الفرتة،  .5
حوايل أأي ين ايابين ) مليار 5.3صافيًا قدره  مبلغا املكتب ادلويل اس تملسويرسي( للمكتب الأورويب للرباءات، بيامن 

 املكتب الياابين للرباءات.مليون فرنك سويرسي( من  47

حصائيات و  .6 ىل أأنه خالل عام  املقاصةتشري اإ دارات طلًبا دولًيا  622 917 ماكتب تسمل الطلبات تأأحال، 2018اإ ىل اإ اإ
دارات البحث ادلويلعاجلت و . البحث ادلويل قصد البحث رباءات املكتب الأورويب للرباءات، واملكتب الياابين للالثالثة ) اإ
يف  71.34طلبا )أأي  44 882مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات  ( املشاركة حالًيا يفواملكتب المنساوي للرباءات

دارات البحث ادلويل/ عاجلت ماكتب تسمل الطلباتمن هذه الطلبات، يف حني املائة(   املشاركة يف املرشوع التجرييبغري  اإ
 .يف املائة( 28.66)أأي طلبا  18 035 البالغ عددهاالأخرى الطلبات 

دارات البحثطلًبا، عاجلت  44 882فامي يتعلق ابلطلبات البالغ عددها و  .7 رسوم البحث ذات  جممتعةادلويل الثالثة  اإ
اليت  ماكتب تسمل الطلباتمن الواردة ( 62 917يف املائة من الطلبات البالغ عددها  68.98طلًبا ) 43 398 ملا عددهالصةل 

 1 484املتبقية البالغ عددها  للطلباتحتويل رسوم البحث  مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات. وجرىشاركت يف 
ىل اليت مل تشارك يف املرشوع التجرييب  ماكتب تسمل الطلباتمن مبارشة  يف املائة( 2.36)أأي  دارات البحث ادلويلاإ  .اإ

ىل احلد من تعرض دة الرباءات مرشوع املقاصة التجرييب ملعاههيدف و  .8 رسوم معاهدة الرباءات  الإيرادات املتأأتية مناإ
 مبوجباملرفوعة املطالب  مبا ميكنن من تقليلالناجتة عن تدفقات رسوم البحث،  أأسعار رصف العمالت لتغريات

دارة النقد 1.16 القاعدة دار و  ماكتب تسمل الطلبات،لمكتب ادلويل، و ابلنس بة ل )هـ(، وحتسني اإ  وتقليصادلويل  ات البحثاإ
جراءوحتسني كفاءة وفعالية  املرصفية الرسوم  معاهدة الرباءات من خالل تبس يط الإجراءات. اإ

ن  .9 رسوم  الإيرادات املتأأتية مناحلد من تعرض عىل مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات  أأثرومع ذكل، فاإ
الأمم املتحدة  املعمول به يف رصفالسعر معدل بني  الفروقل يعاجل سوى  أأسعار رصف العمالت لتغرياتمعاهدة الرباءات 

                                                
دارة البحث ادلويل تعملل  حيثالطلبات ادلولية هذا الرمق ثل مي  2 آخر، تسمل الطلباتل  امكتب بصفهتا اإ املودعة طلبات البحث ادلولية  ل يشمل الرمق. مبعىن أ

دارة البحث ادلويل عرب مكتهبا الوطين اخلاص بتسمل الطلبات دلى  .اإ
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لعمالت الأجنبية يف اترخي اس تالم الفوري ل وسعر الرصفالإيرادات يف حساابته  لإقراراذلي يس تخدمه املكتب ادلويل 
 عادل اليت أأنشأأهتا مجعية معاهدة الرباءات.امل 3لآلية املبلغ ةالأجنبيالعمالت رصف سعر  أأثرل يعاجل و. امأأو لكهي الأموال دفع أأو

تسمل ماكتب قد غريت جذراًي سري العمل يف املكتب ادلويل و  املقاصةووجدت شعبة الرقابة ادلاخلية أأن معلية  .10
دارة البحث ادلويل  تبس يط سري  وجرىعاهدة الرباءات. ملفامي يتعلق برسوم البحث يف املرشوع التجرييب املشاركة الطلبات/اإ

 مبطالب املرتبطواحًضا يف عبء العمل  تراجعااملكتب ادلويل  عرفعاجلة رسوم حبث معاهدة الرباءات، حيث يف مل العم
للميض و عاهدة الرباءات. الالحئة التنفيذية ملمن  4)هـ(1.16وفقًا للقاعدة  الناش ئةرصف العمالت الأجنبية  أأرابحخسائر و 

طار يف  اليت جتريكفاءة من خالل أأمتتة عدد من املهام اليدوية  فأأكرث وس تصبح أأكرث العملية أأكرث س تبسطقدمًا،  اإ
 .املقاصة معليات

ىل اخنفاض  املقاصةأأدى تنفيذ معلية و  .11 ليورو( لرسوم البحث اب) املرصفيف  يلنقداملبلغ ا من الوطينتوسط امل اإ
مبعدلت المتويل املتعلقة  رسوم تفاديادلويل من  كتبامل  الاخنفاضيف املائة. وقد مكن هذا  69عاهدة الرباءات بنس بة مل

 السائدة. ةالفائدة السلبي

ىل ذكل، لحظت شعبة الرقابة ادلاخلية اخنفاًضا نقداًي يف الرسوم املرصفية املتعلقة برسوم حتويل و .12  الأموالابلإضافة اإ
لكرتوني لكرتوني الأموال(، واليت اكنت مرتبطة بتخفيض جحم معامالت حتويل EFT) ااإ ، مع اخنفاض والإيراداتاملدفوعات  - ااإ

دارات البحثمن  التعويض مطالبعدد   ادلويل املشاركة. قبل اإ

لكرتوني الأموالحتويل اخنفض جحم معامالت و  .13 ىل  2017يف عام  90من  ااإ (، وهو ما املقاصة)فرتة  2018يف عام  39اإ
 160من املرفوعة التعويض  مطالباملائة(، يف حني اخنفض عدد يف  57معامةل )اخنفاض بنس بة  51 ملا عددهميثل اخنفاًضا 
ىل املقاصة)فرتة ما قبل  يف املائة(. وقد ساعد  46)اخنفاض بنس بة  امطلب 73 ملا عدده(، أأي ابخنفاض املقاصة)فرتة  87( اإ

  من املعامالت.معاجلة جحم كبري تقلصمثل الأخطاء احملمتةل بسبب  ذكل يف التخفيف من املاطر التشغيلية الأخرى

ماكتب تسمل شاركة م ( وتشجيع املقاصة برجمية) Coprocessالإعداد املتاح يف برانمج نظام الاس تفادة من وسزتيد  .14
دارات البحث ادلويل الطلبات/  من اتساع نطاق، يف املرشوع التجرييبحاليا  غري املشاركةاملاكتب قامئة  عىل املوجودةاإ

 وتعزيز عاهدة الرباءاتالالحئة التنفيذية ملمن )ه( 1.16مبوجب املادة املرفوعة التعويض مطالب عدد  تقليلالتعرض للعمةل و 
 .للمكتب ادلويلالاس تقرار املايل  دمعو  عملية امليانيةب القدرة عىل التنبؤ 

والهيلك الية احل، مع مراعاة املوارد املقاصةمكتب ادلويل مراجعة املوارد الالزمة لعملية لل عالوة عىل ذكل، ينبغي و  .15
 .املقاصةيف  املشاركنيوالأمتتة املس تقبلية والزايدة احملمتةل يف عدد 

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتعلاميت مل التنفيذية الالحئةوأأخريًا، سيس تفيد املكتب ادلويل من اقرتاح تعديل  .16
جراءات مجةل أأمور، مضن بغية جتس يدالإدارية ذات الصةل   .معها ومواءمهتافهيا احلالية وممارسات العمل  املقاصة، اإ

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

                                                
وفقًا لتوجهيات مجعية معاهدة التعاون  يف السوق احلرةللك معةل قابةل للتحويل و وفقًا لقواعد معاهدة الرباءات، يدد املكتب ادلويل مبلغًا معادًل للك رمس  3

 أأسابيعسة يف املائة ملدة أأربعة خ  عن تقلأأو  تزيدسعر الرصف بني معةل واحدة أأو أأكرث مقابل الفرنك السويرسي معدل عندما يتقلب فرق و بشأأن الرباءات. 
دارات البحث ادلويل بذكل. املدير العام مبلغًا معادًل جديًدا لهذه العمالت يضعمتتالية؛ جيب أأن   وتبليغ ماكتب تسمل الطلبات واإ

رهاعندما يتعلق الأمر بدفع رسوم البحث بعمةل  4 رة)"العمةل  مكتب تسمل الطلبات يقرن دارة البحث ادلويلددة من قبل العمةل احمل غري"( املقرن )"العمةل  اإ
دة دارة البحث ادلويل ،من هذه القاعدة "1"مبوجب الفقرة )د(  ،فعلًيا اذلي تس تلمه"(، فاإن املبلغ احملدن رةابلعمةل  اإ دة، عندما يمت حتويهل اإىل املقرن ، أأقل العمةل احملدن

ىل املكتب ادلويل دفع وس ي، املبلغ اذلي حددتهمن  دارةالفرق اإ ذا اكن املبلغ املس تمل فعليًا هو أأكرث من ذكل البحث ادلويل. اإ املكتب  فس يحتفظ، داحملدن  بيامن، اإ
 لفرق.ادلويل اب
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