A

PCT/WG/12/19

ا ألصل :ابلإنلكيية
التارخي 4 :يونيو 2019

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
تقرير مرحلي :املشروع التجريبي بشأن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1تعرض هذه الوثيقة تقرير ًا مرحلي ًا عن املرشوع التجرييب بشأأن مقاصة بعض رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
(معاهدة الرباءات) ،ويريم املرشوع اإىل حتليل اإماكنية وضع "هيلك مقاصة" جليع املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة
الرباءات .ويتجىل الهدف الرئييس لهيلك املقاصة يف احلد من تعرض ا إليرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات
أأسعار رصف العمالت لفائدة املكتب ادلويل .وتشمل ا ألهداف الإضافية حتسني اإدارة النقد ،وخفض التلكفة واجلهد املبذول
وتبس يط اإجراءات معاجلة رسوم معاهدة الرباءات ابلنس بة ملاكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل وإادارات الفحص
المتهيدي ادلويل واملكتب ادلويل .وانطلق املرشوع التجرييب بشأأن مقاصة بعض رسوم معاهدة الرباءات عام  2018يف عدد
من ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل ،حيث غطى عىل حنو أأسايس رسوم البحث ورسوم الإيداع ادلويل.
 .2ويشري تقيمي النتاجئ احملققة حىت الآن اإىل أأن املرشوع التجرييب حقق نتاجئ اإجيابية (انظر املرفقني ا ألول والثاين) .ذلكل،
يعزتم املكتب ادلويل توس يع هيلك املقاصة ليشمل املزيد من ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل .وقدم املكتب
ادلويل أأيضا مقرتحات اإىل الفريق العامل ملعاهدة الرباءات (انظر الوثيقة  )PCT/WG/12/20قصد اإضفاء الطابع الرمسي
عىل الرتتيبات من خالل اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتغيريات عىل التعلاميت الإدارية.
 .3وعالوة عىل ذكل ،يعزتم املكتب ادلويل توجيه ادلعوة اإىل عدة ماكتب تعمل بصفة مكتب تسمل الطلبات أأو بصفة
مكتب دويل أأو لكهيام يف اإطار معاهدة الرباءات ،فضال عن تكل اليت تعمل بصفة مكتب للطرف املتعاقد يف اإطار نظام
مدريد أأو نظام لهاي أأو لكهيام ،لالنضامم اإىل معلية املقاصة املوسعة اليت ستشمل مجيع معليات حتويل ا ألموال من وإاىل
الويبو .ولن يرسي ترتيب املقاصة هذا اإل عىل املاكتب اليت يسمح نظاهما املايل وقواعدها احملاسبية بذكل.
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معلومات أأساس ية
 .4انقش الفريق العامل ملعاهدة الرباءات ،يف دورته التاسعة اليت عُقدت يف مايو  ،2016وثيقة أأعدها املكتب ادلويل
تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار
و نبني فهيا خمتلف التدابري املمكنة للحد من خطر ن
رصف العمالت (الوثيقة  PCT/WG/9/9والفقرات من  21اإىل  36من الوثيقة.)PCT/WG/9/27
 .5ووضع املكتب ادلويل بعد ذكل "هيلك مقاصة" يف اإطار مرشوع جترييب لتحويل رسوم معاهدة الرباءات ،عىل النحو
املبني يف ادلورة العارشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات (انظر الوثيقة  PCT/WG/10/6والفقرات من  19اإىل  21من
الوثيقة  .)PCT/WG/10/24وقُدم تقرير بشأأن التقدم احملرز اإىل ادلورة احلادية عرشة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات
(انظر الوثيقة  PCT/WG/11/4والفقرات من  46اإىل  51من الوثيقة  ،)PCT/WG/11/26حيث قدم الرئيس ملخصا
ننوه فيه ابلتأأييد القوي اذلي أأعربت عنه الوفود خبصوص مرشوع املقاصة التجرييب وكذا اهامتم مزيد من املاكتب ابلنضامم اإىل
املرشوع التجرييب ،لكن مع اإبداء بعض التحفظات بشأأن توس يع املقاصة لتشمل رسوم أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ا ألخرى
يف الويبو مثل نظايم مدريد ولهاي.
 .6و أأجري تقيمي لنتاجئ مرشوع املقاصة التجرييب لعام  2018يف شهري مارس و أأبريل  ،2019ومشل اإجراء دراسة
اس تقصائية عىل مس توى ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل املشاركة يف مرشوع املقاصة التجرييب (انظر النتاجئ
يف املرفق ا ألول) وحتليل ا ألثر املايل اذلي أأعده قسم التدقيق ادلاخيل التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو (انظر امللخص
التنفيذي يف املرفق الثاين) .و أأاتح قسم التدقيق ادلاخيل نسخة من التقرير الاكمل عىل موقعه الإلكرتوين عىل الرابط
./https://www.wipo.int/about-wipo/ar/oversight/iaod/audit
نظرا ألصول املرشوع ،أأشار املرشوع التجرييب حىت الآن اإىل "املقاصة" عىل أأهنا تشمل مجيع معليات حتويل
 .7و ً
الرسوم عرب املكتب ادلويل بغض النظر عام اإذا اكن أأي حتويل معني نتيجة تعويض مبلغ واحد بأآخر أأم ل .وتس متر
هذه الوثيقة يف اس تخدام ذكل املصطلح ،اإل أأن هناك مصطلحات حمددة بشلك أأدق يه يف طور الوضع لس تخداهما
مس تقبال (انظر الوثيقة  )PCT/WG/12/20لتجنب اإعطاء انطباع بأأن املاكتب مطالبة بقبول مقاصة الرسوم احملصةل
مقابل الرسوم املس تحقة من أأجل املشاركة يف الرتتيبات.

وضع اإجراء لتحويل الرسوم
نطاق الإجراء
 .8بناء عىل الرتتيبات اليت ن ُفدت بنجاح بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية
( )USPTOبصفته مكتبا لتسمل الطلبات واملكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOبصفته اإدارة للبحث ادلويل من أأجل حتويل
رسوم البحث من مكتب تسمل الطلبات اإىل اإدارة البحث ادلويل عرب املكتب ادلويل ،أأعدن املكتب ادلويل يف مطلع 2018
مرشوعا جتريبيا ملقاصة رسوم معاهدة الرباءات .وتوسع هذا املرشوع التجرييب توسعا كبريا من حيث عدد املاكتب املشاركة،
و أأنواع الرسوم املعنية ،و أأحاكم موازنة مدفوعات يف الك الاجتاهني.
.9

ويوفر املرشوع التجرييب حاليا مقاصة للرسوم واملبالغ التالية:
( أأ) رسوم معاهدة الرباءات اليت تتسلمها املاكتب ،بصفهتا ماكتب لتسمل الطلبات أأو اإدارات للفحص المتهيدي
ادلويل لصاحل املكتب ادلويل أأو ماكتب أأخرى:
" "1رسوم الإيداع ادلويل اليت يصلها املكتب بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات؛
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" "2ورسوم البحث اليت يصلها املكتب بصفته مكتبا لتسمل الطلبات من أأجل حتويلها اإىل ماكتب أأخرى
تعمل بصفة اإدارات للبحث ادلويل؛
" "3ورسوم املعاجلة اليت يصلها املكتب بصفته اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل؛
(ب) ورسوم معاهدة الرباءات اليت يتسلمها املكتب ادلويل لصاحل اإدارات البحث ادلويل:
" "1رسوم البحث اليت يصلها املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات نيابة عن اإدارات البحث
ادلويل املشاركة يف املرشوع التجرييب؛
" "2ورسوم البحث التمكييل اليت يصلها املكتب ادلويل من أأجل حتويلها اإىل ا إلدارة احملدَّدة للبحث
التمكييل املشاركة يف املرشوع التجرييب.
(ج) واملبالغ اليت يدين هبا املكتب ادلويل لإدارة البحث ادلويل أأو اليت تدين هبا اإدارة البحث ادلويل للمكتب
ادلويل مبوجب القاعدة (1.16هـ) الناش ئة عن ا ألرابح أأو اخلسائر املرتبطة بأأسعار الرصف اليت يتكبدها املكتب
بصفته اإدارة للبحث ادلويل نتيجة لرسوم البحث احملوةل من ماكتب تسمل الطلبات غري املشاركة يف املرشوع التجرييب
اإىل اإدارة البحث ادلويل بعمالت ( أأخرى غري العمةل اليت حددت هبا اإدارة البحث ادلويل رسوم البحث) قابةل
للتحويل دون قيد أأو رشط اإىل العمةل احملدندة.
 .10ل يرسي هذه الإجراء عىل الرسوم اليت حتصلها ماكتب تسمل الطلبات لصاحل املكتب نفسه بصفته اإدارة
للبحث ادلويل.
 .11ومن املتوىخ توس يع نطاق املرشوع التجرييب ليشمل معليات ادلفع ذات الصةل خبدمات الويبو ا ألخرى مثل نظايم
مدريد ولهاي ،يف املاكتب حيامث اكن ذكل هاما ومرغواب فيه .ويُتوقع أأن يبد أأ ذكل يف املس تقبل القريب.
 .12و أأحضت برجمية اإدارة معلية املقاصة تعمل بصورة اتمة ابتداء من مطلع  2018بتلكفة س نوية بلغت  69 000فرنك
سويرسي ورمس تنفيذ ملرة واحدة بلغ  5 000فرنك سويرسي.

تعريف الإجراء
 .13مشاركة اإدارات البحث ادلويل يف املرشوع التجرييب مشموةل اإما مبذكرة تفامه أأو من خالل تبادل الرسائل .وحتدد
مذكرة التفامه أأو الرسائل املتبادةل اإجراءات املقاصة ومعلية حتويل رسوم البحث ،فضال عن متطلبات الواثئق ذات الصةل
إلدارة البحث ادلويل املعنية.
 .14ووفقًا للرشوط الواردة يف مذكرة التفامه أأو تبادل الرسائل ،يوجه املكتب ادلويل دعوة للمشاركة يف املرشوع التجرييب
اإىل لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات نعني اإدارة البحث ادلويل املشاركة لتكون اإدارة خمتصة ابإجراء البحث ادلويل عن
الطلبات املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات املعين .ويف هذه حاةل:
( أأ) س يكون املكتب ادلويل مبثابة "وكيل" إلدارة البحث ادلويل املشاركة لتحصيل رسوم البحث نيابة عهنا،
وس يقوم مبراجعة الواثئق املقدمة من مكتب تسمل الطلبات املشارك؛
(ب) سيتفق املكتب ادلويل مع لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات املشاركة عىل جدول زمين فامي يتعلق ابملوعد
الشهري اذلي يتعني فيه عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يول رسوم البحث اإىل املكتب ادلويل من أأجل حتويل تكل
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الرسوم بعد ذكل اإىل اإدارة البحث ادلويل املشاركة املعنية؛ وعالوة عىل ذكل ،سيتفق عىل العمةل اليت يتعني حتويل
رسوم البحث هبا؛
حول تكل املعامالت اإىل اإدارة
(ج) س يحتفظ املكتب ادلويل ابملعامالت غري املس تلمة يف املوعد املتفق عليه ،وس ُت َّ
البحث ادلويل املشاركة يف الشهر التايل.
 .15وس ُي َّ
مدعو اإىل املشاركة من ماكتب تسمل الطلبات بني أأمرين ،اإما املوافقة عىل املشاركة أأو الإشارة
خري لك مكتب ن
اإىل أأنه يفضل الاس مترار يف التعامل مبارشة مع اإدارة البحث ادلويل .اإل أأن ابإاتحة خيار عدم املشاركة ملكتب من ماكتب
تسمل الطلبات ،س تضطر اإدارات البحث ادلويل املشاركة يف املرشوع التجرييب اإىل تطبيق اإجراءين خمتلفني لتسمل رسوم
البحث ادلويل ،مما س يقل نل من الفوائد اليت حتققت حىت الآن واملتعلقة بتحسني اإدارة النقد وتقليص الرسوم املرصفية
وتبس يط الإجراءات .ويبدو هذا رضوراي عىل املدى القريب ،لكن الوثيقة  PCT/WG/12/20تقدم مقرتحات لتعديل
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات هبدف رفع احلواجز وتشجيع املشاركة بغية فتح طريق وحيد لإجراء مجيع معليات
حتويل الرسوم.
 .16وابلإضافة اإىل ذكل ،ولمتكني ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل اليت تفرض قواعدها احملاسبية أأو أأنظمهتا
املالية قيودًا عىل اس تخدام املقاصة (موازنة نوع من الرسوم بنوع أآخر من الرسوم) ،جرى اإضفاء املزيد من املرونة عىل
املرشوع التجرييب ،مبا يف ذكل:
( أأ) ختويل املكتب ادلويل حتويل رسوم البحث اإىل اإدارة من اإدارات البحث ادلويل دون مقاصة رسوم البحث
مقابل رسوم معاهدة الرباءات ا ألخرى يف حاةل عدم السامح بتكل املقاصة بسبب القواعد احملاسبية أأو النظام املايل
لإدارات البحث ادلويل؛
(ب) ومتكني املاكتب من مواصةل تقدمي قوامئ رسوم اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات وقوامئ رسوم املعاجلة
املقدمة من اإدارات الفحص المتهيدي ادلويل وقوامئ رسوم البحث ادلويل اإىل املكتب ادلويل ابلشلك نفسه اذلي
اس تخدمه مكتب تسمل الطلبات قبل املشاركة يف املرشوع التجرييب؛
(ج) وإاضفاء هامش من املرونة فامي يتعلق ابلشلك اذلي تسمل به قوامئ رسوم البحث اإىل اإدارات البحث ادلويل،
مما يقلل من احلاجة اإىل التعجيل إابدخال تغيريات عىل تكنولوجيا املعلومات وتوفري التدريب؛
(د) ومتكني املاكتب أأن حتيل اإىل املكتب ادلويل ،أأو تتلقي منه ،مدفوعات منفصةل ألنواع خمتلفة من الرسوم،
أأو رسوم حمصةل من قبل أأو لصاحل ماكتب خمتلفة (عىل سبيل املثال ،اإذا حصل املكتب ادلويل رسوم البحث
ابلنيابة عن عدة ماكتب لتسمل الطلبات ،ميكن أأن ترسل مدفوعات منفصةل اإىل اإدارات البحث ادلويل عن لك
مكتب من ماكتب تسمل الطلبات ،اإذا اكنت القواعد احملاسبية أأو النظام املايل لإدارات البحث ادلويل تلزم ذكل)؛
ويف حني يقل نل ذكل من بعض فوائد دمج التحويالت يف مدفوعات واحدة ،فاإنه قد ميكنن بعض املاكتب اليت
ترغب يف الانضامم من املشاركة يف املرشوع التجرييب؛
(ه) وابلنس بة للماكتب اليت تس تخدم نظام املعاهدة الالكرتوين ) ،(ePCTفاإن اس تحداث اإجراءات جديدة من
شأأهنا اإلغاء رشط تقدمي مكتب تسمل الطلبات قوامئ رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات ،ورسوم
البحث فض ًال عن قوامئ رسوم املعاجلة اليت ترسلها اإدارات الفحص المتهيدي ادلويل؛ وجيري اإدخال تغيريات عىل
نظام املعاهدة الالكرتوين ) (ePCTحبيث س متكنن ماكتب تسمل الطلبات املشاركة من جتميع املعلومات املطلوبة
بشأأن حتويل الرسوم مبارشة من نظام املعاهدة الالكرتوين ).(ePCT
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 .17اإن اإضفاء هامش من املرونة الواردة يف البنود من ( أأ) اإىل (د) من الفقرة  16أأعاله ،يقل نل اإىل حد ما من الفوائد اليت
اكنت متوقعة للمرشوع التجرييب .ومع ذكل ،فقد مكن الهنج املرن بعض ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل من
الانضامم اإىل املرشوع التجرييب دون احلاجة اإىل رضورة اإدخال تغيريات عىل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا وقرص
التغيريات عىل الإجراءات ادلاخلية اليت اكنت تتطلب التدريب ،مما يسمح بتقيمي الفوائد احملمتةل بشلك فعال عرب مجموعة اكفية
من املاكتب.

مس تجدات عن مشاركة اإدارات البحث ادلويل وماكتب تسمل الطلبات يف املرشوع التجرييب
مشاركة اإدارات البحث ادلويل املشاركة يف املرشوع التجرييب
 .18يف عام  ،2018انضم لك من املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الياابن للرباءات ومكتب الرباءات المنساوي اإىل
مرشوع املقاصة التجرييب بصفها اإدارات للبحث ادلويل وماكتب لتسمل الطلبات عىل حد سواء.
 .19و أأصبح مرشوع املقاصة التجرييب مع املكتب ا ألورويب للرباءات ساراي لإجراء املعامالت ابتداء من  1يناير 2018
نظرا للعدد الكبري من ماكتب تسمل الطلبات اليت عينت املكتب ا ألورويب للرباءات اكإدارة
(شهر املقاصة فرباير  .)2018و ً
البحث ادلويل املتصة ،ن ُفذ املرشوع التجرييب للمكتب ا ألورويب للرباءات ابتباع هنج تدرجيي .ومن املقرر أأن ميتد حىت
عام  .2020ويشمل املرشوع التجرييب حاليا  33مكتبا لتسمل الطلبات ع نينت املكتب ا ألورويب للرباءات إاكدارة البحث
ادلويل املتصة ،مبا يف ذكل ماكتب تسمل الطلبات اليت حتصل رسوم البحث ابليورو وتكل اليت حتصلها بعمالت أأخرى.
واس متر العمل ابلتدابري اجلارية املشار اإلهيا يف الفقرة  8أأعاله بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية ( )USPTOبصفته مكتبا لتسمل الطلبات ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOبصفته اإدارة للبحث ادلويل
واملكتب ادلويل ،وس ميتد العمل هبا حىت عام .2021
ابتداء من  1أأبريل 2018
 .20و أأصبح املرشوع التجرييب مع مكتب الياابن للرباءات بصفته اإدارة للبحث ادلويل ساراي ً
(شهر املقاصة مايو  .)2018ويشمل املرشوع التجرييب حاليا ثالثة ماكتب لتسمل الطلبات ع نينت مكتب الياابن للرباءات
اكإدارة خمتصة .وجيري حاليا اإعداد ادلعوات املوهجة اإىل بعض ماكتب تسمل الطلبات ا ألخرى اليت ع نينت مكتب الياابن
للرباءات اكإدارة البحث ادلويل املتصة وس توجه ادلعوة اإىل مجيع املاكتب املتبقية يف عام .2019
ابتداء من
 .21و أأصبح املرشوع التجرييب مع مكتب الرباءات المنساوي بصفته اإدارة للبحث ادلويل ساراي ً
 1أأغسطس ( 2018شهر املقاصة سبمترب  ،)2018ويشمل املرشوع التجرييب حاليا مكتبني من ماكتب تسمل الطلبات اليت
ع نينت مكتب الرباءات المنساوي اكإدارة خمتصة .وجيري حاليا اإعداد ادلعوات املوهجة اإىل بعض ماكتب تسمل الطلبات
ا ألخرى وس توجه ادلعوة اإىل مجيع املاكتب املتبقية يف عام .2019

وضع املناقشات بشأأن مشاركة اإدارات البحث ادلويل ا ألخرى
 .22يعقد املكتب ادلويل حال ًيا مناقشات مع املكتب الكوري للملكية الفكرية بشأأن اإماكنية مشاركته يف املرشوع التجرييب
نظرا ألن الوان الكوري ل يُعترب معةل قابةل للتحويل ،فقد اختذ املكتب ادلويل تدابري مع
بصفته اإدارة للبحث ادلويل .و ً
املصارف اليت يتعامل معها للحصول عىل مبالغ اكفية من الوان الكوري بسعر رصف مناسب ما اإن يبد أأ املرشوع التجرييب.
ومن شأأن هذا الهنج أأن يقل نص بشلك كبري من خماطر سعر الرصف أأمام املكتب ادلويل مبوجب القاعدة (1.16هـ) من
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات .ومن شأأنه أأيضا أأن يقل نص من اجملهود اذلي س يلزم املكتب الكوري للملكية الفكرية بذهل
لإعداد املطلب املتعلق ابخلسائر أأو ا ألرابح الناجتة عن أأسعار الرصف وجمهود املكتب ادلويل اذلي يلزم بذهل ملراجعة املطلب
ومعاجلته.
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 .23وعالوة عىل ذكل ،يعمل املكتب ادلويل عىل وضع تدابري قصد توس يع نطاق املرشوع التجرييب ليشمل مكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOوإادارة الصني الوطنية للملكية الفكرية ()CNIPA
والإدارة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية ( )ROSPATENTبصفهتا اإدارات للبحث ادلويل .وسرتاعي هذه التدابري
املتطلبات اخلاصة اليت تفرضها تكل املاكتب ،اكإدارات للبحث ادلويل أأو ماكتب لتسمل الطلبات عىل حد سواء ،اإىل جانب
القيود املفروضة عىل العمةل ونوع الرسوم ادلولية اليت يديرها لك مكتب عىل حدة.
 .24وقُدمت اإىل مكتب السويد للرباءات والتسجيل ومكتب الفلبني للملكية الفكرية مقرتحات تنظر فهيام تكل املاكتب
حاليا ،وس توجه يف عام  2019دعوات اإىل ماكتب البحث ادلويل ا ألخرى اليت أأبدت اهامتهما ابملرشوع التجرييب.

مشاركة ماكتب تسمل الطلبات
 .25حبلول هناية أأبريل من عام  ،2019انضم اإىل مرشوع املقاصة التجرييب  34مكتبا لتسمل الطلبات ع نينت اإدارة واحدة
أأو أأكرث من اإدارت البحث ادلويل الثالثة املشاركة اكإدارة خمتصة .و أأشارت العديد من ماكتب تسمل الطلبات اليت ُوهجت لها
ادلعوة للمشاركة يف مرشوع املقاصة التجرييب خالل عايم  2018و 2019حىت الآن ،اإىل عدم قدرهتا عىل املشاركة بسبب
اللواحئ ادلاخلية اليت تفرض أأن يمت ادلفع مبارشة اإىل اإدارة البحث ادلويل املتصة .ويؤمل معاجلة هذه املسأأةل من خالل اإدخال
تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتغيريات عىل التعلاميت الإدارية عىل النحو املقرتح يف
الوثيقة .PCT/WG/12/20

الفوائد احملققة حىت الآن
 .26أأجري تقيمي رمسي ألثر مرشوع املقاصة التجرييب يف شهري مارس و أأبريل  .2019وتأألف التقيمي من دراسة
اس تقصائية ملاكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل املشاركة ترد نتاجئها يف املرفق ا ألول ،و أأجرى قسم التدقيق
ادلاخيل التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية يف الويبو مراجعة للنتاجئ املالية (انظر امللخص التنفيذي يف املرفق الثاين) .وحدد التقيمي
أأربعة جمالت عادت بفوائد متبادةل عىل لك من اإدارات البحث ادلويل املشاركة واملكتب ادلويل ،عىل النحو التايل:
( أأ) تراجعت مطالب التعويض عن اخلسائر وا ألرابح النامجة عن سعر رصف العمالت ا ألجنبية مبوجب
القاعدة (1.16هـ) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات اليت ترفعها اإدارات البحث ادلويل املشاركة اإىل أأعداد
ضئيةل .كام متكنن املكتب ادلويل ،عن طريق هنج أأسلوبه املركزي لإدارة العمالت ،من الاس تفادة من أأسعار
الرصف التفضيلية اليت تقدهما املصارف عند حتويل مبالغ كبرية من العمالت .وقد أأثنر تراجع مطالب التعويض تأأثريا
اإجيابيا عىل جحم العمل يف اإدارات البحث ادلويل املشاركة كام املكتب ادلويل .وفقط حيامن تنضم مجيع ماكتب تسمل
الطلبات اليت ع نينت اإدارة البحث ادلويل املتصة اإىل املرشوع التجرييب ،سيمت التخلص بشلك اكمل من عبء
العمل املرتبط إابعداد مطالب التعويض ،مبوجب القاعدة (1.16هـ) ،واجلزء املتعلق مبخاطر رصف العمالت
ا ألجنبية ابلنس بة اإىل اإدارة البحث ادلويل واملكتب ادلويل؛
(ب) وقد أأسهم حتقق املكتب ادلويل من مبلغ الرسوم املدفوعة ووضع الطلب يف ختفيف العبء عىل اإدارات
البحث ادلويل املشاركة دون أأن يؤثر ،حىت الآن ،بشلك كبري عىل عبء العمل الواقع عىل املكتب ادلويل .ومع
ذكل ،فاإن حقيقة عدم انضامم مجيع ماكتب تسمل الطلبات اليت ع نينت اإدارات البحث ادلويل املشاركة حىت الآن
اإىل مرشوع املقاصة التجرييب يُلزم لك اإدارة حبث دويل عىل حدة اتباع اإجراءين ملعاجلة تدفق رسوم البحث
ادلويل ،وابلتايل تقليص املاكسب الإجاملية؛
(ج) و أأسفرت مقاصة رسوم البحث املس تحقة للك اإدارة حبث دويل مقابل رسوم الإيداع ادلولية ورسوم املعاجلة
عن اإحداث أأثر اإجيايب عىل اإدارة النقد ،مما يكتيس أأمهية خاصة يف هذه الفرتة اليت تسود فهيا معدلت فائدة سلبية
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عىل الفرنك السويرسي واليورو .وبتجميع هذه الرسوم يف دفعة واحدة موحدة ،تتلقى اإدارات البحث ادلويل
املشاركة الرسوم من املكتب ادلويل أأو تدفعها هل مرة واحدة يف الشهر فقط .وترد تفاصيل عنارص هذه ادلفعة يف
بيان املقاصة املتاح يك نتقره اإدارة البحث ادلويل قبل اترخي التسوية؛
كبريا
(د) و أألغيت الرسوم املرصفية اليت اكنت ستُتكبد من جراء حتويالت متعددة .ومع ذكل مل يكن صايف الادخار ً
لو قُدنر ابلقمية املطلقة؛
(ه) و أأصبح دلى ماكتب تسمل الطلبات الآن خيار تقدمي دفعة واحدة جتمع بني رسوم البحث املس تحقة لإدارة
البحث ادلويل املشاركة ورسوم الإيداع ادلويل املس تحقة للمكتب ادلويل ،مما س يقلص املدفوعات ورسوم
التحويل املرصيف.

مسائل فرعية جيب معاجلهتا
 .27تطلنب تنفيذ املرشوع التجرييب وقتا اإضافيا ليك يقوم موظفو املكتب ادلويل بفحص مشألك يف معليات املقاصة
الشهرية وحلنها .واكن من الرضوري تدريب املوظفني والتأأكد من تنفيذ املرشوع التجرييب عىل حنو يسمح بتحديد مدى حصة
التقدير اذلي يفيد أأن الفوائد س تفوق التاكليف .ويوىل اهامتم خاص لعدد ا ألخطاء اليت حتدث ونوعها ،وحتديد الطرق اليت
ميكن هبا تقليل تكل ا ألخطاء أأو تفادهيا.
 .28ويفرتض التنفيذ الفعال للمرشوع التجرييب أأن مجيع ماكتب تسمل الطلبات املشاركة قادرة عىل تسلمي معلومات الطلب
ودفع الرسوم للمكتب ادلويل بدقة ويف الوقت املناسب يف نسق بياانت مدعوم ،مبا يف ذكل مجيع املعلومات اليت تتطلهبا
برجميات املقاصة ومعلياهتا ذات الصةل .وس يقتيض ذكل من ماكتب تسمل الطلبات أأن تتعاون عىل اإجراء التغيريات
التكنولوجية الالزمة (اليت عادة ما تكون تغيريات طفيفة نسبيا) وتدريب املوظفني .ويف الوقت احلايل ميكن ملاكتب تسمل
الطلبات مواصةل تقدمي مدفوعاهتا ومعلومات الطلب اإىل املكتب ادلويل ابلنسق نفسه املس تخدم لإرسالها اإىل لك اإدارات
البحث ادلويل املشاركة .غري أأن الهدف املنشود هو اإرسال املعلومات بنسق  XMLاذلي يضمن الاتساق .وتتواصل اجلهود
املبذوةل لتحقيق ذكل ابإدخال املزيد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات وابس تخدام نظام املعاهدة الالكرتوين ).(ePCT
 .29وسيتعني عىل املاكتب اليت دلهيا أأنظمة حماسبية وحساابت مرصفية منفصةل ألغراض خمتلفة (للرباءات وللعالمات
التجارية مثال) أأن تنظر يف اإماكنية تنقيح الإجراءات للسامح بسداد املدفوعات الصافية عرب النظامني من حساب واحد فقط
أأو اإليه .وحىت يومنا هذا ،مل تليب العديد من اإدارات البحث ادلويل اليت ُوهجت لها ادلعوة للمشاركة يف املرشوع التجرييب
بسبب قيود متعلقة بأأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا أأو قيود امليانية أأو قيود احملاسبية املتعلقة مبقاصة املعامالت ذات
الصةل بتدفقات الإيرادات املتلفة.
 .30وس تكون لتكل الإجراءات أآاثر لحقة عىل الإجراءات احملاسبية لنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي،
وهو ما جيري حتليهل الآن.
 .31وجرى حفص مجموعة متنوعة من املسائل عام  ،2018مبا يف ذكل وصول النظام اإىل الوضع ا ألمثل من أأجل حتقيق
النتيجة الرئيس ية املنشودة املمتثةل يف تقليل خماطر تقلبات أأسعار الرصف اإىل أأدىن حد ،وقد أأدى ذكل اإىل فتح حساابت
مرصفية جديدة لس تالم العمالت اليت تنفق هبا الويبو حاليا مبالغ حمدودة واختاذ الرتتيبات الالزمة لبيع تكل العمالت
للحصول عىل معالت ُجتري بشأأهنا مقاصة املعامالت .ويف السابق ،اس تمل املكتب ادلويل من ماكتب تسمل الطلبات رسوم
الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات بتكل العمالت يف حساب مفتوح ابلفرنك السويرسي مما أأدى اإىل عدم حتويلها
بأأسعار رصف تفضيلية .وابس تالم رسوم الإيداع ادلويل ورسوم البحث يف حساابت مفتوحة بلك معةل معينة ،مث حتويل
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الرصيد غري املس تخدم اإىل العمةل الالزمة للوفاء مبتطلبات الإنفاق ،حتسنت اإدارة النقد وحتققت أأفضل معدلت
أأسعار الرصف.
 .32وجتدر الإشارة اإىل أأن اإجراء املرشوع التجرييب ل يريم اإىل التخلص بشلك اتم من خماطر أأسعار الرصف املتعلقة
مبعاهدة الرباءات .بل اإن املقاصة تعاجل فروق أأسعار الرصف اليت تلزم مبوجب القاعدة ( 1.16هـ) املكتب ادلويل بسداد
فروق أأسعار الرصف لصاحل اإدارات البحث ادلويل املتعلقة ابس تالم الرسوم اليت حتولها ماكتب تسمل الطلبات ابلعمةل احملددة
ومبلغ الرسوم احملدندة لإدارة البحث ادلويل .كام تعاجل املقاصة مسائل اإدارة النقد املتعلقة بتدفق رسوم الإيداع بعمالت أأخرى
غري معةل املكتب ادلويل املتعامل هبا (الفرنك السويرسي) .ويف املايض ،اكنت قمية مطالب التعويض مبوجب
القاعدة (1.16هـ) كبرية .وقد تقلصت تكل املطالب اإىل مبالغ امسية لإدارات البحث ادلويل وماكتب تسمل الطلبات املشاركة
يف املرشوع التجرييب.
 .33ول يعاجل املرشوع التجرييب املسأأةل ا ألوسع نطاق ًا ويه خماطر أأسعار الرصف الناش ئة عن اس تخدام املبالغ املعادةل
لبعض الرسوم عىل النحو اذلي أأقرته مجعية معاهدة الرباءات (انظر الوثيقة  .)PCT/A/40/2وقد أأ ندت تكل الآلية ،اليت
ابتداء من  1يوليو  ،2010دورها ابلشلك املطط هل.
اعمتدهتا مجعية معاهدة الرباءات يف عام  2009ودخلت حي النفاذ ً
وقد مكننت مقديم الطلبات من دفع بعض رسوم معاهدة الرباءات اليت حددهتا مجعية معاهدة الرباءات ابلفرنك السويرسي،
وابلعمالت اليت حددهتا ماكتب تسمل الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات ،ابس تخدام املبالغ املعادةل للفرنك السويرسي اليت
حددها املكتب ادلويل .ول يعاجل املرشوع التجرييب خماطر أأسعار الرصف النامجة عن تغري قمية العمالت الرئيس ية صعودًا أأو
ً
هبوطا مقابل الفرنك السويرسي ،مما خيلق فروقًا كبرية بني املبلغ املعادل اذلي حدن ده املكتب ادلويل وقمية الفرنك السويرسي
لرسوم معاهدة الرباءات املس تخدمة يف التنبؤ ابلإيرادات .وتُعاجل تكل الفروق حال ًيا من خالل اإجراءات تقدير الإيرادات
املس تخدمة يف اإعداد ميانية الويبو.

 .34اإن الاجامتع مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]
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ملخص ادلراسة الاس تقصائية
 .1أأرسل اس تبيان اإىل املاكتب قصد احلصول عىل ر ند بشأأن مشاركهتا من عدمه يف املرشوع التجرييب مع تعليل أأس باب
عدم مشاركهتا .ور ند  21مكت ًبا عىل الاس تبيان ،مبا يف ذكل  18ردًا ورد من املاكتب املشاركة بصفهتا ماكتب لتسمل الطلبات،
وثالثة من املاكتب املشاركة بصفهتا اإدارات للبحث ادلويل وثالثة من املاكتب غري املشاركة حال ًيا .ويلخص هذا امللحق الردود
الواردة ،كام يتضمن مالحظات وردت من املكتب ادلويل بشأأن الإجراءات املتخذة ملعاجلة بعض القضااي الناش ئة.
 .2و أأشارت مجيع الردود الواردة من املاكتب املشاركة يف لكتا الصفتني (بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات وإادارة للبحث ادلويل)
اإىل أأن املاكتب راضية أأو راضية للغاية عن مشاركهتا يف املرشوع التجرييب .و أأعربت عدة ماكتب عن أأملها يف اإماكنية توس يع
املرشوع التجرييب ليشمل مجموعة واسعة من املاكتب يف املس تقبل القريب.
 .3و أأشارت معظم املاكتب اإىل أأن اجلهود املبذوةل والتاكليف املتكبندة يه اإما مماثةل أأو أأقل بقليل من الرتتيبات السابقة.
أأما ابلنس بة للماكتب اليت تتفاعل مع العديد من املاكتب ا ألخرى  -لس امي املكتب ا ألورويب للرباءات اذلي يعمل بصفته اإدارة
للبحث ادلويل لأكرث من مائة مكتب تسمل الطلبات – فاإن اجلهود املبذوةل أأق نل بشلك واحض .و أأفاد أأحد املاكتب أأن حتويل
الرسوم قد جتاوز الرسوم املدفوعة سابقًا ولكن مببلغ ضئيل للغاية حبيث ل يشلك مصدر قلق.
 .4و أأشار أأحد املاكتب اإىل أأن بعض اجلهود ا ألولية املبذوةل تُعد لزمة للتكيف مع الرتتيبات اجلديدة ،ولكن الفرصة اغ ُتمنت
لتحسني العمليات ادلاخلية مما أأدى اإىل تبس يط الإجراءات بشلك كبري.
 .5و أأشار مكتبان أأن املواعيد الهنائية لدلفع اكنت أأحياانً قصرية ،اإل أأن املكتب ادلويل أأابن عن مزيد من املرونة يف احلالت
اليت اكنت تشلك مشلكة حقيقية .وستسعى معلية اجلدوةل الزمنية اإىل زايدة الوقت املتاح للماكتب لوضع الضوابط وإاجراء
الرتتيبات املطلوبة للمدفوعات.
 .6وتمتثل رغبات التحسني الرئيس ية اليت أأعربت عهنا املاكتب فامي ييل:
( أأ) توفري املزيد من التدريب عىل الرتتيبات اجلديدة ،مبا يف ذكل نظام اخلدمات الالكرتونية ملعاهدة الرباءات
( ،)ePCTوبرجمية ( )Coprocessوجوانب اجلدول الزمين وتفهمه (سيس تعرض املكتب ادلويل الواثئق
واخليارات لتقدمي أأي تدريب مطلوب ملس تخديم النظام املكتيب )Office؛
(ب) والسامح بزتويد املعلومات املطلوبة بنسق ( Excelكام هو موحض يف النص الرئييس لهذه الوثيقة اإذ جرى
تغيري الإجراءات للسامح بتقدميها بنسق )Excel؛
(ج) ووضع أأساس قانوين واحض ومشرتك لرتتيبات التحويل (تناولت الوثيقة  PCT/WG/12/20هذه املسأأةل)؛
(د) اس تالم القوامئ يف وقت مبكر مما يتيح مزيدً ا من الوقت لرتتيب معليات التحويل ،والنظر يف توقيت تسلمي
البياانت مع مراعاة فرق التوقيت املوجود مع بعض املاكتب (سرياعى اجلدول الزمين لعام  2020تكل املتطلبات)؛
(ه) والسامح ابدلفع من خالل حساب الويبو اجلاري (هذا اخليار متاح للمشاركني ويشجعه املكتب ادلويل حيامث
اكن ذكل معل ًيا؛ وسينظر فيه عىل أأساس لك حاةل عىل حدة ،ألنه يتعلق ابلتفاق بني املاكتب واملكتب ادلويل
بشأأن معدلت أأسعار الرصف).
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

ملخص تنفيذي لـتحليل ا ألثر املايل
فامي ييل امللخص التنفيذي لتحليل ا ألثر املايل للمرشوع التجرييب اذلي أأعدته شعبة الرقابة ادلاخلية ابملنظمة العاملية للملكية
الفكرية .التقرير الاكمل متاح عىل املوقع ./https://www.wipo.int/about-wipo/ar/oversight/iaod/audit

امللخص التنفيذي
" .1املقاصة" يه أآلية تسوية ت ُس تخدم للسامح لقمية اإجيابية (املدفوعات) وقمية سلبية (املقبوضات) بأأن يعوض بعضهام
البعض أأو يلغي بعضهام البعض جزئ ًيا أأو لك ًيا .وتوحد 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.
 .2ويف عام  ،2018أأطلق املكتب ادلويل مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )PCTعقب
اس تجابة دعوات ُوهجت ملاكتب تسمل الطلبات ( )ROsوإادارات البحث ادلويل ( )ISAللمشاركة يف املرشوع التجرييب،
واس تجابة املكتب ا ألورويب للرباءات ( ،)EPOواملكتب الياابين للرباءات ( )JPOواملكتب المنساوي للرباءات ()ATPO
لدلعوة.
 .3ويوحض اجلدول أأدانه حاةل ماكتب تسمل الطلبات /اإدارات البحث ادلويل اليت وهجت لها ادلعوة للمشاركة يف مرشوع
املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات ابتداء من فرباير .2019
ماكتب تسمل
الطلبات
املشاركة يف
املقاصة

املاكتب اليت
رفضت املشاركة
يف املقاصة

املاكتب اليت مل
تر ند عىل دعوة
املشاركة يف
املقاصة

ماكتب غري
نشطة1

دعوة جارية

14

26

43

22

43
املصدر :شعبة الشؤون املالية

مجموع ماكتب تسمل
الطلبات اليت
عينت اإدارات
البحث ادلويل
املشاركة
148

 1ماكتب تسمل الطلبات اليت مل تقدم أأي طلبات دولية اإىل أأي من اإدارات البحث ادلويل الثالثة املشاركة قصد البحث يف عام  2017أأو .2018
[تتواصل الهوامش يف الصفحتني التاليتني]
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 .4يوحض اجلدول أأدانه مجموع املبالغ املتضمنة يف معلية املقاصة بني فرباير  2018ويناير  ،2019للك اإدارة حبث مشاركة
وابلعمالت اليت ُحصلت هبا.
الوضع الصايف
املبالغ املس تحقة ادلفع عىل املبالغ املس تحقة ادلفع عىل
اإدارة البحث ادلويل
املكتب ادلويل لفائدة
اإدارات البحث ادلويل
اإدارات البحث ادلويل
لفائدة املكتب ادلويل
-17 293 595
-62 142 042
44 848 447
املكتب ا ألورويب للرباءات
(اليورو)
447 892
-48 744
496 636
املكتب المنساوي للرباءات
(اليورو)
5 331 353 697
-23 845 752
5 355 199 449
ملكتب الياابين للرباءات
(الني الياابين)
املصدر :شعبة الشؤون املالية
 .5خالل تكل الفرتة ،دفع املكتب ادلويل مبلغا صافيا قدره  17.3مليون يورو ( أأي حوايل  19.5مليون فرنك
سويرسي) للمكتب ا ألورويب للرباءات ،بيامن اس تمل املكتب ادلويل مبلغا صافي ًا قدره  5.3مليار ين ايابين ( أأي حوايل
 47مليون فرنك سويرسي) من املكتب الياابين للرباءات.
 .6وتشري اإحصائيات املقاصة اإىل أأنه خالل عام  ،2018أأحالت ماكتب تسمل الطلبات  262 917طل ًبا دول ًيا اإىل اإدارات
البحث ادلويل قصد البحث .وعاجلت اإدارات البحث ادلويل الثالثة (املكتب ا ألورويب للرباءات ،واملكتب الياابين للرباءات
واملكتب المنساوي للرباءات) املشاركة حال ًيا يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات  44 882طلبا ( أأي  71.34يف
املائة) من هذه الطلبات ،يف حني عاجلت ماكتب تسمل الطلبات /اإدارات البحث ادلويل غري املشاركة يف املرشوع التجرييب
الطلبات ا ألخرى البالغ عددها  18 035طلبا ( أأي  28.66يف املائة).
 .7وفامي يتعلق ابلطلبات البالغ عددها  44 882طل ًبا ،عاجلت اإدارات البحث ادلويل الثالثة جممتعة رسوم البحث ذات
الصةل ملا عدده  43 398طل ًبا ( 68.98يف املائة من الطلبات البالغ عددها  )62 917الواردة من ماكتب تسمل الطلبات اليت
شاركت يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات .وجرى حتويل رسوم البحث للطلبات املتبقية البالغ عددها 1 484
( أأي  2.36يف املائة) مبارشة من ماكتب تسمل الطلبات اليت مل تشارك يف املرشوع التجرييب اإىل اإدارات البحث ادلويل.
 .8وهيدف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات اإىل احلد من تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات
لتغريات أأسعار رصف العمالت الناجتة عن تدفقات رسوم البحث ،مبا مي نكن من تقليل املطالب املرفوعة مبوجب
القاعدة (1.16هـ) ،وحتسني اإدارة النقد ابلنس بة للمكتب ادلويل ،وماكتب تسمل الطلبات ،وإادارات البحث ادلويل وتقليص
الرسوم املرصفية وحتسني كفاءة وفعالية اإجراء معاهدة الرباءات من خالل تبس يط الإجراءات.
 .9ومع ذكل ،فاإن أأثر مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات عىل احلد من تعرض الإيرادات املتأأتية من رسوم
معاهدة الرباءات لتغريات أأسعار رصف العمالت ل يعاجل سوى الفروق بني معدل سعر الرصف املعمول به يف ا ألمم املتحدة
 2ميثل هذا الرمق الطلبات ادلولية حيث ل تعمل اإدارة البحث ادلويل بصفهتا مكتبا لتسمل الطلبات .مبعىن أآخر ،ل يشمل الرمق طلبات البحث ادلولية املودعة
دلى اإدارة البحث ادلويل عرب مكتهبا الوطين اخلاص بتسمل الطلبات.
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اذلي يس تخدمه املكتب ادلويل لإقرار الإيرادات يف حساابته وسعر الرصف الفوري للعمالت ا ألجنبية يف اترخي اس تالم
أأو دفع ا ألموال أأو لكهيام .ول يعاجل أأثر سعر رصف العمالت ا ألجنبية لآلية املبلغ 3املعادل اليت أأنشأأهتا مجعية معاهدة الرباءات.
 .10ووجدت شعبة الرقابة ادلاخلية أأن معلية املقاصة قد غريت جذر ًاي سري العمل يف املكتب ادلويل وماكتب تسمل
الطلبات/اإدارة البحث ادلويل املشاركة يف املرشوع التجرييب فامي يتعلق برسوم البحث ملعاهدة الرباءات .وجرى تبس يط سري
العمل يف معاجلة رسوم حبث معاهدة الرباءات ،حيث عرف املكتب ادلويل تراجعا واحضًا يف عبء العمل املرتبط مبطالب
خسائر و أأرابح رصف العمالت ا ألجنبية الناش ئة وفقًا للقاعدة (1.16هـ) 4من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات .وللميض
قدم ًا ،س تبسط العملية أأكرث فأأكرث وس تصبح أأكرث كفاءة من خالل أأمتتة عدد من املهام اليدوية اليت جتري يف اإطار
معليات املقاصة.
 .11و أأدى تنفيذ معلية املقاصة اإىل اخنفاض املتوسط الوطين من املبلغ النقدي يف املرصف (ابليورو) لرسوم البحث
ملعاهدة الرباءات بنس بة  69يف املائة .وقد مكن هذا الاخنفاض املكتب ادلويل من تفادي رسوم المتويل املتعلقة مبعدلت
الفائدة السلبية السائدة.
نقداي يف الرسوم املرصفية املتعلقة برسوم حتويل ا ألموال
 .12وابلإضافة اإىل ذكل ،لحظت شعبة الرقابة ادلاخلية اخنفاضً ا ً
اإلكرتونيا ( ،)EFTواليت اكنت مرتبطة بتخفيض جحم معامالت حتويل ا ألموال اإلكرتونيا  -املدفوعات والإيرادات ،مع اخنفاض
عدد مطالب التعويض من قبل اإدارات البحث ادلويل املشاركة.
 .13واخنفض جحم معامالت حتويل ا ألموال اإلكرتونيا من  90يف عام  2017اإىل  39يف عام ( 2018فرتة املقاصة) ،وهو ما
ميثل اخنفاضً ا ملا عدده  51معامةل (اخنفاض بنس بة  57يف املائة) ،يف حني اخنفض عدد مطالب التعويض املرفوعة من 160
(فرتة ما قبل املقاصة) اإىل ( 87فرتة املقاصة) ،أأي ابخنفاض ملا عدده  73مطلبا (اخنفاض بنس بة  46يف املائة) .وقد ساعد
ذكل يف التخفيف من املاطر التشغيلية ا ألخرى مثل ا ألخطاء احملمتةل بسبب تقلص معاجلة جحم كبري من املعامالت.
 .14وسزتيد الاس تفادة من نظام الإعداد املتاح يف برانمج ( Coprocessبرجمية املقاصة) وتشجيع مشاركة ماكتب تسمل
الطلبات/اإدارات البحث ادلويل املوجودة عىل قامئة املاكتب غري املشاركة حاليا يف املرشوع التجرييب ،من اتساع نطاق
التعرض للعمةل وتقليل عدد مطالب التعويض املرفوعة مبوجب املادة (1.16ه) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتعزيز
القدرة عىل التنبؤ بعملية امليانية ودمع الاس تقرار املايل للمكتب ادلويل.
 .15وعالوة عىل ذكل ،ينبغي للمكتب ادلويل مراجعة املوارد الالزمة لعملية املقاصة ،مع مراعاة املوارد احلالية والهيلك
وا ألمتتة املس تقبلية والزايدة احملمتةل يف عدد املشاركني يف املقاصة.
 .16و أأخري ًا ،سيس تفيد املكتب ادلويل من اقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتعلاميت
الإدارية ذات الصةل بغية جتس يد ،مضن مجةل أأمور ،اإجراءات املقاصة احلالية وممارسات العمل فهيا ومواءمهتا معها.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]
 3وفقًا لقواعد معاهدة الرباءات ،يدد املكتب ادلويل مبلغًا معاد ًل للك رمس وللك معةل قابةل للتحويل يف السوق احلرة وفقًا لتوجهيات مجعية معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .وعندما يتقلب فرق معدل سعر الرصف بني معةل واحدة أأو أأكرث مقابل الفرنك السويرسي تزيد أأو تقل عن خسة يف املائة ملدة أأربعة أأسابيع
متتالية؛ جيب أأن يضع املدير العام مبلغًا معاد ًل جديدً ا لهذه العمالت وتبليغ ماكتب تسمل الطلبات وإادارات البحث ادلويل بذكل.
املقررة") غري العمةل احملددة من قبل اإدارة البحث ادلويل ("العمةل
 4عندما يتعلق ا ألمر بدفع رسوم البحث بعمةل نيقررها مكتب تسمل الطلبات ("العمةل ن
املقررة ،عندما يمت حتويهل اإىل العمةل احملدندة ،أأقل
احملدن دة") ،فاإن املبلغ اذلي تس تلمه فعل ًيا ،مبوجب الفقرة (د) " "1من هذه القاعدة ،اإدارة البحث ادلويل ابلعمةل ن
من املبلغ اذلي حددته ،وس يدفع املكتب ادلويل الفرق اإىل اإدارة البحث ادلويل .بيامن ،اإذا اكن املبلغ املس تمل فعل ًيا هو أأكرث من ذكل احمل ندد ،فس يحتفظ املكتب
ادلويل ابلفرق.

