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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019یونیو  14ٕاىل  11جنیف، من 

 الرباءاتحتويل رسوم معاهدة التعاون بشأن 

 وثیقة من ٕا�داد املكتب ا�ويل

 ملخص

ٔأظهر اس�تعراض مبديئ ٔأجراه املكتب ا�ويل لنتاجئ املرشوع التجریيب اخلاص "مبقاصة" بعض رسوم معاهدة التعاون  .1
 ، بصفهتا ماكتب لتسّمل الطلبات1�شأٔن الرباءات ٔأن الرتتيبات التجریبية قد �ادت �لنفع �ىل املكتب ا�ويل وماكتب ٔأخرى

 ).PCT/WG/12/19وبصفهتا ٕادارات دولیة �ىل �د سواء (انظر الوثیقة 

وتعمتد التوسعات والتحسينات أ�خرى للرتتيبات �ىل ضامن ا�ساق العملیات وٕارسال املعلومات والتوقيتات بني مجیع  .2
الرباءات وتعدیالت وتعرض هذه الوثیقة مرشوع تعدیالت لالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن  املاكتب املشاركة.
�سللتعل�ت إالداریة  ق لتحویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل، فضًال عن السامح �س�مترار من ٔأ�ل توفري ٔأساس قانوين ُمت

                                         
هذه الوثیقة ٕاىل املاكتب الوطنیة وإالقلميیة بصفهتا ماكتب لتسمل الطلبات وبصفهتا ٕادارات دولیة، و�شري ٔأیضًا ٕاىل �شري لكمة "املاكتب" عند ورودها يف  1

 املكتب ا�ويل بصفته الرئيس�یة وبصفته مكتبًا لتسمل الطلبات.
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املبارش للرسوم وفقًا للعملیة املعتادة احلالیة ٕاذا اكنت املاكتب ال �س�تطیع، يف الوقت احلايل، ٔأن �شارك يف هذا  تسدیدال 
 د.الرتتيب اجلدی

ولز�دة اح�لیة املشاركة ٕاىل ٔأقىص �د، �سمح املقرت�ات للماكتب بأٔال �س�ت�دم العملیة ٕاال يف �دود ٕاجراء  .3
لها مكتب ما مقابل حتویالت رسوم  حتویالت الرسوم �رب املكتب ا�ويل، مع اعتبار مقاصة حتویالت الرسوم اليت حص�

� لصاحل ذ� املكتب خيارًا أٓخر.  ُمحص�

 اس�یةمعلومات أٔس

لالطالع �ىل مس�ت�دات املرشوع التجریيب اخلاص بتحویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل ومقاصة املدفو�ات، ا�ي  .4
 .PCT/WG/12/19، انظر الوثیقة 2018بدٔأ يف �ام 

واكن املكتب ا�ويل قد بدٔأ هذا املرشوع بوصفه "مرشوع املقاصة"، واكنت أ�هداف الرئيس�یة �متثل يف تقلیل  .5
بات ٔأسعار الرصف وحتسني التحمك يف مس�تو�ت أ�موال املُحتفظ هبا يف حسا�ت بعمالت ال �اكد تو�د نفقات تعرضه لتقل 

ٕاال ٔأن الفوائد الرئيس�یة اليت ٔأبلغت عهنا ماكتب �سمل الطلبات وٕادارات البحث ا�ويل �مكن يف ماكسب  للمكتب ا�ويل هبا.
 الكفاءة الناجتة عام یيل:

 ء مجیع ما یلزم من حتویالت الرسوم ٕاىل ماكتب ٔأخرى يف معام� وا�دة؛السامح للماكتب ٕ�جرا )أٔ (

 و�سمل� لك مكتب مجلیع الرسوم املس�تحقة من ماكتب ٔأخرى يف معام� وا�دة؛ )ب(

وقدرة لك مكتب من ماكتب �سمل الطلبات �ىل ٕابالغ ٕادارات البحث ا�ويل مبعلومات عن رسوم البحث  )ج(
 تصة ببحث الطلبات ا�ولیة املُود�ة �ى ذ� املكتب؛املس�تحقة بنفس الطریقة �لك ٕادارة خم 

� من لك مكتب من  )د( و�سمل� ٕادارات البحث ا�ويل قامئة متسقة وُمصدق �لهيا ُمس�بقًا تضم رسوم البحث املُحو�
 ماكتب �سمل الطلبات؛

�ويل من ٔأ�ل (ه) ٕاىل املكتب ا16.1وانتفاء �ا�ة ٕادارة البحث ا�ويل ٕاىل تقدمي مطالبات مبوجب القا�دة  )ه(
تعویض خسا�ر رصف العمالت أ�جنبیة ٔأو تقدمي املاكسب الناجتة عن رصف العمالت أ�جنبیة ٕاىل املكتب 

ا�ويل ٕاذا اكنت ماكتب �سمل الطلبات املشاركة يف مرشوع املقاصة التجریيب تقدم رسومًا بعمالت مقررة 
 ختتلف عن العم� احملددة. 

لتام �ىل ٕادارات البحث ا�ويل ٔأو ماكتب �سمل الطلبات اليت عی�نت ٔأكرث من ٕادارة وليك یعود هذا النظام �لنفع ا .6
وا�دة خمتصة، س�یكون من أ�مثل ٔأن �ُس�ت�دم نفس �رتيبات حتویل الرسوم مع مجیع رسوم املر�� ا�ولیة اليت یتوىل 

ل مجیع الرسوم �رب ا مكتب أٓخر. سابحتصیلها ٔأ�د املاكتب حل  ملكتب ا�ويل، ؤأن ختضع للمقاصة، بقدر ویعين ذ� ٔأن ُحتو�
وینبغي، من و�ة نظر املكتب ا�ويل، ٔأن �كون  ما �كون ذ� معلیًا، ٕاذا اكن املكتب ُحيّوِل ویتلقى الرسوم يف أٓن وا�د.

 ذ� هو الهدف �ىل املدى املتوسط ٕاذا ٔأمكن ٕاثبات ٔأن الفوائد تتناسب مع التاكلیف احملمتل ٔأن یتكبدها املكتب ا�ويل
 ولكن ال یبدو ذ� معلیًا يف احلال لٔ�س�باب التالیة: واملاكتب أ�خرى.
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بعض املاكتب �هيا عوائق قانونیة ٔأو ٕاجرائیة جيب معاجلهتا قبل ٔأن �متكن هذه املاكتب من تغیري �رتيباهتا اخلاصة  )أٔ (
 بتحویل الرسوم و�سلمها؛

�لعملیات اليت تقوم هبا �ش�ىت صفاهتا ٔأو وظائفها وبعض املاكتب ُملَزمة �لفصل التام بني معامالهتا املتعلقة  )ب(
(الفصل بني ما تقوم به بصفهتا مكتبًا لتسمل الطلبات وما تقوم به بصفهتا ٕادارة دولیة، والفصل بني املدفو�ات 

  واملقبوضات)؛

 ومعلیات التحقق اليت جيب ٔأن یقوم هبا املكتب ا�ويل ستتطلب موظفني ٕاضافيني للمتكن من توس�یع نطاق )ج(
الرتتيبات لتشمل مجمو�ة ٔأكرب كثريًا من املاكتب، مع اح�ل ٔأن �زداد التاكلیف مبا یت�اوز املنفعة املراد حتقيقها ما مل 

یمت التأٔكد من ٔأن البیا�ت اليت �رسلها املاكتب (ال س�� ماكتب �سمل الطلبات) س�تكون �ىل قدر �بري مبا فيه 
ت حبیث ميكن للمكتب ا�ويل ٕاجراء الغالبیة العظمى من املعامالت الكفایة من اجلودة و��ساق وحسن التوقي

 �ىل حنو ش�به مؤمتت ��اكمل.

ومن اجلد�ر ���ر ٔأن هناك �دة مجمو�ات متباینة من التاكلیف والفوائد املتعلقة خبیارات خمتلفة مضن التغیريات  .7
وال تتطلب بعض الفوائد سوى ٕاجراء املاكتب  قة.املقرتح ٕاد�الها �ىل مرشوع املقاصة التجریيب الواردة يف هذه الوثی

للتحویالت �رب املكتب ا�ويل، وتقدمي املعلومات املؤیدة للتحویالت ٕاىل املكتب ا�ويل وفقًا جلدول زمين �بت وبنسق 
� ٕا�هيا �بت. ، ٔأو ٕاجراء وهناك فوائد ٔأخرى تعمتد بصفة �اصة �ىل جتمیع املدفو�ات الواردة من ماكتب خمتلفة ٔأو املُحو�

 "مقاصة" لها، ٔأْي �سویة املدفو�ات مقابل املقبوضات.

تعمتد ٔأكرب الفوائد اليت تعود �ىل املكتب ا�ويل �ىل �سویة مدفو�ات املاكتب مقابل مقبوضاهتا يف �ا� انتقال و  .8
ٕاىل �حتفاظ به بأٔي  مقاد�ر �برية من الرسوم يف لك اجتاه، حبیث ميكن ختفيض الرصید النقدي ا�ي حيتاج املكتب ا�ويل

التغیري  ولكن رمغ ٔأن بعض املاكتب قد نف�ذت ذ� �سهو� يف املرشوع التجریيب، مفن املُسمل� به ٔأن ٕاجراء هذا مع� معینة.
ف �لنس�بة لبعض املاكتب، ٔ�نه قد یتطلب تغیريًا �بريًا يف ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات الوطنیة ٔأو  اً قد �كون صعبًا وُملكِّ

امرسات احملاسبية الوطنیة ٔأو لكتهيام معًا، ومن احملمتل ٔأن تتطلب هذه التغیريات موافقًة وتغیريًا ليس من ِقبل املكتب امل
 حفسب، بل ٔأیضًا من ِقبل جماالت حكومية ٔأخرى قد ال �كون لها نصيب يف الفوائد.

 التعدیالت املقرت�ة لالحئة التنفيذیة وللتعل�ت إالداریة

ت الواردة يف هذه الوثیقة ٕاىل وضع ٕاطار قانوين �ُريس ٔأساسًا واحضًا لتحویل الرسوم �رب املكتب هتدف املقرت�ا .9
وٕاضافة ٕاىل ذ�، تظل  ا�ويل، مما �سمح للماكتب �ملشاركة، و�شجعها �ىل ذ�، ٕاذا اكن ٕ�ماكهنا استيفاء املتطلبات.

ٍف من املرونة حبیث ميكن حتدیث التعل�ت إالداریة يف املس�تقبل أ�حاكم ا�متكينیة الواردة يف الالحئة التنفيذیة �ىل قدٍر اك
 الشرتاط اس�ت�دام النظام يف مجمو�ة ٔأوسع من احلاالت، ٕاذا ُو�دت رغبة يف ذ� واكن یبدو معلیًا.

ومن املهم ٔأن املقرت�ات �سعى ٕاىل فصل مسائل حتویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل عن مقاصة حتویالت ش�ىت  .10
ع املاكتب �شدة �ىل قبول املقاصة حي� اكن ذ� معلیًا، ولكن س�یكون لها مطلق احلریة يف ٔأن  رسوم.مجمو�ات ال و�ُشج�

وس�تقترص التغیريات، �لنس�بة لهذه املاكتب، �ىل  �شارك يف الرتتيبات العامة لتحویالت الرسوم دون اس�ت�دام املقاصة.
 الت والتأٔكد من توافق التوقيتات ؤأ�ساق البیا�ت مع الرتتيبات اجلدیدة.تغیري احلسا�ت املرصفية اليت �ُرَسل ٕا�هيا التحوی
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وللتشدید �ىل ٔأن املقاصة ليست جزءًا ٕالزاميًا من النظام، مل یعد �قرتاح �شري ٕاىل مجمل النظام �مس "نظام الویبو  .11
ٕاىل ت� املعامالت اليت ُجترى بني  بل �ُشار ٕاىل اخلدمة مؤقتًا �مس "�دمة الویبو لتحویل الرسوم"، و�ُشار للمقاصة".

لها ذ�  املكتب ا�ويل ؤأ�د املاكتب �مس "حتویالت الرسوم اخلاضعة للمقاصة"، وفهيا ُجترى �سویة الرسوم اليت ُحيّصِ
 ذ� املكتب. سابمكتب أٓخر مقابل الرسوم اليت حيصلها مكتب أٓخر حل  ساباملكتب حل 

 العملیة احلالیة

ن الرباءات �ىل ٔأن الرسوم اليت جيب أٔن یدفعها مودع الطلب ٕاما ٔأن تُدفع مبارشًة ٕاىل ٔأ�د تنص معاهدة التعاون �شأٔ  .12
 الرباءات ) نظري ما یقدمه ذ� املكتب من �دمات معاهدةالرباءات املاكتب (مبختلف صفاته اليت یعمل هبا بناء �ىل معاهدة

الطلبات)، وٕاما ٔأن تُدفع ٕاىل ٔأ�د املاكتب نظري (�ىل سبيل املثال: یدفع مودع الطلب رمس التحویل ٕاىل مكتب �سمل 
ل ذ�  �دمات یقد�ا مكتب أٓخر (�ىل سبيل املثال: یدفع مودع الطلب رمس البحث ٕاىل مكتب �سمل الطلبات ا�ي ُحيّصِ

ابه وكذ� تُدفع بعض الرسوم ٕاىل املكتب ا�ويل، ٕاما حلس ٕادارة البحث ا�ويل نظري ٕاجراء البحث ا�ويل). سابالرمس حل 
اخلاص (�ىل سبيل املثال: یدفع مودع الطلب ٕاىل املكتب ا�ويل رمس املعاجلة للبحث إالضايف) وٕاما حلساب ماكتب ٔأخرى 

دة ٔ�غراض للبحث  (�ىل سبيل املثال: یدفع مودع الطلب رمس البحث إالضايف ٕاىل املكتب ا�ويل حلساب إالدارة املُ�د�
 إالضايف).

لها .13 املاكتب، مبا فهيا املكتب ا�ويل، مبختلف صفاهتا اليت تعمل هبا بناًء �ىل معاهدة التعاون  وٕاذا اكنت الرسوم ُحتّصِ
�") حل  ماكتب ٔأخرى (�ُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "املاكتب ساب �شأٔن الرباءات (�ُشار ٕا�هيا ف� یيل �مس "املاكتب املُحّصِ

ل ٕاىل املكتب املس�تفيد خيضع ٔ�حاكم الالحئة التنفيذیة،املس�تفيدة")، فٕان التحویل الالحق للرسوم من املكتب املُ  ومهنا  حّصِ
 ما یيل �ىل و�ه اخلصوص:

ل مكتب �سمل الطلبات رمس إالیداع ا�ويل حلساب املكتب ا�ويل، وُحيّوِل ذ� املكتُب هذا الرمس  )أٔ ( ُحيّصِ
 ؛15.1"يف ٔأقرب فرصة" ٕاىل املكتب ا�ويل، وذ� مبوجب القا�دة 

ل مكتب  )ب( �سمل الطلبات رمس البحث حلساب ٕادارة البحث ا�ويل اليت ُجتري البحث ا�ويل، وُحيّوِل وُحيّصِ
 ؛ 16.1ذ� املكتُب هذا الرمس "يف ٔأقرب فرصة" ٕاىل ت� إالدارة، وذ� مبوجب القا�دة 

دة للبحث إالضايف، وُحيّوِل املك  )ج( ل املكتب ا�ويل رمس البحث إالضايف حلساب إالدارة املُ�د� تب ا�ويل وُحيّصِ
 ؛3(�نیًا)45ذ� الرمس "يف ٔأقرب فرصة" ٕاىل ت� إالدارة، وذ� مبوجب القا�دة 

ل ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل رمس املعاجلة حلساب املكتب ا�ويل، وُحتّوِل ت� إالدارة هذا الرمس  )د( وُحتّصِ
 ؛57.2و 57.1"يف ٔأقرب فرصة" ٕاىل املكتب ا�ويل، وذ� مبوجب القا�دتني 

(ه) املتعلقة �رسوم البحث اليت تلقهتا 16.1فروق (الناجتة عن تقلبات ٔأسعار الرصف) مبوجب القا�دة وال )ه(
لها املكتب ا�ويل ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويل (ٕاذا اكن الفرق یعود  ٕادارة البحث ا�ويل من ٔأ�د ماكتب �سمل الطلبات ُحيّوِ

لها ت� إالدارة ٕاىل املكتب ا�ويل (ٕاذا اكن الفرق یعود ٕاىل املكتب ا�ويل)، وذ� مبوجب  ٕاىل ت� إالدارة) ٔأو ُحتّوِ
 (ه).16.1القا�دة 
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ويف الواقع، �ادًة ما تُنف�ذ هذه املتطلبات عن طریق حتویالت شهریة للرسوم، ولكن حسب مجمو�ة متنو�ة من  .14
 اجلداول الزمنیة، فضًال عن اختالف ٔأ�ساق املعلومات املؤیدة ووسائل ٕارسالها.

 اجلدیدة املقرت�ةالعملیة 

تنطوي العملیة اجلدیدة املقرت�ة �ىل ٕاجراء مجیع حتویالت الرسوم بني ش�ىت املاكتب املشاركة �رب املكتب ا�ويل  .15
ٕاجاميل �دد ٕاىل ٔأدىن �د ويف الوضع أ�مثل، سوف تقلل الرتتيبات  حسب �دول زمين مو�د وٕ�جراءات مو�دة.

ومع ذ�، ميكن �لك مكتب ٔأن یتفق منفردًا مع املكتب ا�ويل �ىل خضوع  معني.املعامالت بني املكتب ا�ويل ؤأي مكتب 
املدفو�ات للمقاصة من �دمه (وذ� للماكتب اليت حتّوِل و�س�تقبل الرسوم يف أٓن وا�د)، و�ىل دمج املدفو�ات الواردة من، 

مة ٕاىل، ماكتب خمتلفة لسدادها دفعة وا�دة ٔأو سداد لك مهنا �ىل �دة  .ٔأو املُقد�

ويل مسؤو� عن ا�طلب نفس الوس�تظل املاكتب اليت تعمل بصفهتا مكتبًا لتسمل الطلبات وٕادارة للبحث ا�ويل ل  .16
 ٔأي حتویل قد �كون مطلوً� بني احلسا�ت اليت متثل ٔأدوارًا خمتلفة دا�ل املكتب، وفقًا ٔ�ي معلیات تُعترب مناس�بة.

 و�ه الت�دید:وس�تكون العملیات املطلوبة �ىل النحو التايل �ىل  .17

 رسوم فردیة �سدیدٕاخطارات �شأٔن 

ل) حل  )أٔ ( ل رسومًا (املكتب املُحّصِ مكتب أٓخر (املكتب املس�تفيد) ٕ�خطار املكتب  سابیقوم لك مكتب ُحيّصِ
 ا�ويل يف ٔأقرب فرصة، لتأٔ�ید أٔن رسامً فردً� معینًا قد ُدفع ��اكمل.

فيرشع ذ� املكتب يف إالجراءات اليت  بتسمل الرمس.ومن مث� یقوم املكتب ا�ويل ٕ�خطار املكتب املس�تفيد  )ب(
ُدفع نظريها الرمس بناًء �ىل إالخطار ا�ي تلقاه من املكتب ا�ويل (ؤأي و�ئق ٔأو معلومات مطلوبة ٔأخرى، مثل 

 �س�ة البحث يف �ا� رمس البحث).

� �الل الشهر السابق  � يف �ا� �دم ٕاجراء مقاصةمن املاكتب ا مدفو�ات –القوامئ املو�دة للرسوم املُحص�  ملُحّصِ

ل ٕاىل املكتب ا�ويل قامئة وا�دة ٔأو ٔأكرث  )ج( م لك مكتب ُمحّصِ د يف لك شهر، یُقّدِ قبل �لول ٔأول مو�د ُم�د�
ماكتب ٔأخرى، ٕاىل �انب ٔأي معلومات  سابتضم معلومات عن مجیع الرسوم املس�تلمة يف الشهر التقوميي السابق حل 

م إالخطارات الفردیة  ت و�االت سهو من أ�شهر السابقة.مطلوبة للتعامل مع تصحی�ا وف� خيص املاكتب اليت تُقّدِ
ذات الص� من �الل نظام املعاهدة إاللكرتوين، س�یقوم املكتب ا�ويل ٕ��داد هذه القامئة تلقائیًا نیابة عن املكتب 

 ل وبتصحیحها ٕاذا لزم أ�مر).(جيري �الیًا ٕا�داد نظام لهذا الغرض، مما سيسمح للمكتب بتأٔ�ید التفاصی

ل مل �كن قد وافق �ىل مقاصة هذه املبالغ مقابل املدفو�ات املس�تحقة من ماكتب  )د( ٕاذا اكن املكتب املُحّصِ
ٔأخرى، س�یقوم املكتب بتحویل املبلغ إالجاميل املُبني� ٕاىل املكتب ا�ويل يف مو�د ال یت�اوز اجلدول الزمين املُوحض� يف 

ل املبلغ ُدفعة وا�دة (وهو املُحب�ذ �شدة، مىت اكن  ٔأد�ه. 18الفقرة  ل، قد ُحيو� و�ىل حسب اختیار املكتب املُحّصِ
ذ� ممكنًا) ٔأو �ىل �دة دفعات متثل لك مهنا ا�موع الفرعي �مو�ة ُمتفق �لهيا من الرسوم، مثل رسوم إالیداع 

 ا�ويل ٔأو رسوم البحث املس�تحقة ٕالدارات معینة.



PCT/WG/12/20 
6 
 

لها ٔأ�د ماكتب �سمل الطلبات بعم� مقررة ختتلف عن العم� احملددة،  ٕاذا اكنت رسوم )ه( البحث قد حص�
لها ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويل  فسوف یتلقى املكتب ا�ويل الرسوم يف أ�حوال العادیة �لعم� املقررة، ولكنه س�ُیحّوِ

(ه) ٔ�ي طلبات يف �ا� 16.1قا�دة وهذا من شأٔنه ٔأن یغين عن احلا�ة ٕاىل دفع الفرق مبوجب ال �لعم� احملددة.
 حتویل الرمس هبذه الطریقة.

� حل   للماكتب املس�تفيدة مدفو�ات –ٕادارات البحث ا�ويل  سابقوامئ مو�دة �لرسوم املُحص�

من ماكتب ٔأخرى  حلساهبايف �ين مو�د حمدد يف لك شهر، یقدم املكتب ا�ويل، للماكتب اليت تتلقى رسومًا  )و(
(ويه يف أ�ساس املاكتب اليت تعمل بصفهتا ٕادارة للبحث ا�ويل)، بیا�ٍت تلخص ٕاجاميل املبالغ اليت حصلهتا املاكتب 

� �الل الشهر السابق.  املُحّصِ

ٕاذا اكن قد ات�فق �ىل مقاصة الرسوم، فس�یقدم املكتب ا�ويل ٕاىل املكتب ا�ٓخر بیاً� �لفرق ا�ي یتعني ٔأن  )ز(
 یدفعه املكتب ا�ويل ٔأو املكتب ا�ٓخر، حسب مقتىض احلال.

س�ُیحّوِل املكتب ا�ويل (يف �ا� �دم ٕاجراء مقاصة، ٔأو ٕاذا اكن الفرق لصاحل املكتب ا�ٓخر) ٔأو املكتب  )ح(
د يف اجلدول الزمين امل و�د املُوحض� يف ا�ٓخر املبلغ املُبني ٔأو املبالغ املُبينة ٕاىل ا�ٓخر يف مو�د ال یت�اوز التارخي املُ�د�

 ٔأد�ه. 18الفقرة 

وجلعل النظام یعمل بفعالیة، فٕان املعلومات املتعلقة �لرسوم الواجب حتویلها بني ٔأي مكتبني (�رب املكتب ا�ويل) يف  .18
م ٔأي شهر جيب ٕا�دادها مجیعًا يف الوقت املناسب من ٔأ�ل ٕا�داد بیا�ت املقاصة، وال بد ٔأن ُجترى التحویالت الفعلیة للرسو 

د. ومن املتو� ٔأن یُوَضع هذا  و�� جيب ٔأن تعمل مجیع املاكتب وفقًا جلدول زمين مو�د. يف غضون ٕاطار زمين ُم�د�
 لس�نة التقوميیة التالیة بأٔمكلها.من ٔأ�ل ااجلدول الزمين س�نوً� يف أ�حوال العادیة، يف شهر سبمترب تقریبًا من لك �ام 

من ٔأ�ل ٕا��ة وقٍت اكٍف الس�تكامل لك مر��، مع مرا�اة ٔأ�م إال�ازات يف ش�ىت وس�ُتقرتح املواعید املقررة �لك شهر 
 ا�ول أ�عضاء، ليك �ُس�تمكل مجیع التحویالت وفقًا لل�دول الزمين املو�د.

ویعرض املرفق أ�ول التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، هبدف السامح  .19
لها ٔأ�د املاكتب حل بصد  مكتب أٓخر. سابور تعل�ت ٕاداریة، مع تقدمي ٕاجراءات مفص� لتحویل الرسوم اليت ُحيّصِ

 ویعرض املرفق الثاين املرشوع أ�ويل لتعدیالت التعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت تتناول ما یيل: .20

ل واملكتب املس�تفيد �ىل حتویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل، يف احلا� اليت یتفق فهيا لك� من املكتب املُحّصِ  )أٔ (
 الوضعني التالیني:

� بني ٔأ�د املاكتب واملكتب ا�ويل خيضع للمقاصة؛ "1"  ٕاذا اكن بعض ٔأو لك مجمو�ات الرسوم املُحو�

ل مكدفو�ات منفص�؛ "2"  وٕاذا اكن بعض ٔأو لك مجمو�ات الرسوم ُحيو�

ل الرسوم احلا� اليت ال یوافق فهيا ٔأ�د و  )ب( املكتبني �ىل حتویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل، ويف هذه احلا� ُحتو�
 مبارشًة بني املكتبني بنفس الطریقة احلالیة.
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وٕاذا ٔأوىص الفریق العامل بأٔن تُقرتح تعدیالت الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات الواردة يف املرفق  .21
لتعاون �شأٔن الرباءات، فسوف ُجيري املكتب ا�ويل مزیدًا من املشاورات �شأٔن التعل�ت أ�ول لتعمتدها مجعیة معاهدة ا

 إالداریة، وذ� �س�ت�دام تعم�ت معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، قبل دخول تعدیالت الالحئة التنفيذیة �زي النفاذ.

ٕان الفریق العامل مدعو ٕاىل النظر يف  .22
 الوثیقة. املقرت�ات الواردة يف مرفقي هذه

 [یيل ذ� املرفقان]
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طب النص املعين. وقد تُدرج بعض أ�حاكم اليت ال یُقرتح �ُشار ٕاىل معلیات إالضافة املقرت�ة بوضع خط حتت النص املعين، وٕاىل معلیات احلذف املقرت�ة �ش 2

 تعدیلها من ٔأ�ل �سهیل الرجوع ٕا�هيا.
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  15القا�دة 
 رمس إالیداع ا�ويل

 إالیداع ا�ويلرمس  [ال تغیري] 15.1

ل مكتب �سمل الطلبات حلساب املكتب ا�ويل رسامً عن لك طلب دويل ("رمس إالیداع ا�ويل").   حيّصِ

 ؛ التحویلمقدار الرمس 15.2

لتوضیح ٔأهنا ال تتناول حفسب مقدار الرمس ا�ي جيب ٔأن یدفعه مودع الطلب،  15.2[تعلیق: یُقرتح تعدیل عنوان القا�دة 
 حتویل ذ� الرمس ٕاىل املكتب ا�ويل.] بل تتناول ٔأیضاً 

د يف �دول الرسوم. [ال تغیري] (ٔأ)   �كون رمس إالیداع ا�ويل �ملقدار احملد�

د رمس إالیداع ا�ويل �لعم� ٔأو ٕا�دى العمالت املقررة يف مكتب �سمل الطلبات  [ال تغیري] (ب)  �ُسد�

 ("العم� املقررة").

يه الفرنك السو�رسي، حيیل مكتب �سمل الطلبات الرمس املذ�ور �لفرنك السو�رسي ٕاذا اكنت العم� املقررة  (ج) 

 .96.2وفقًا للقا�دة  يف ٔأقرب فرصةٕاىل املكتب ا�ويل 

ل رسومًا  96.2یُقرتح ٕاضافة القا�دة  [تعلیق: اجلدیدة (انظر ٔأد�ه) لتقدمي تفاصیل �شأٔن حتویل الرسوم للماكتب اليت ُحتّصِ
ل رمس إالیداع ا�ويل حلساب املكتب ا�ويل مثًال) ومن ٔأ�ل حلساب مكتب أٓخر  (مككتب �سمل الطلبات ا�ي ُحيّصِ

ل" �شارك يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم.]  توضیح إالجراء اخلاص بتحویل الرسوم ٕاذا اكن املكتب "املُحّصِ
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 ]15.2[�بع القا�دة 

 �رسي واكنت ت� العم�:ٕاذا اكنت العم� املقررة مع� �الف الفرنك السو  (د) 

قاب� للتحویل ٕاىل الفرنك السو�رسي دون قيد ٔأو رشط، حيدد املد�ر العام، �لنس�بة ٕاىل لك مكتب  "1" 

من ماكتب �سمل الطلبات یقر بعم� من ذ� القبیل لتسدید رمس إالیداع ا�ويل، مبلغًا معادًال �� الرمس �لعم� املقررة 

وفقًا للقا�دة  يف ٔأقرب فرصةوحيیل مكتب �سمل الطلبات املبلغ بت� العم� ٕاىل املكتب ا�ويل وفقًا لتوجهيات امجلعیة، 

 ؛96.2

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 

�ري قاب� للتحویل ٕاىل الفرنك السو�رسي دون قيد ٔأو رشط، �كون مكتب �سمل الطلبات مسؤوًال  "2" 

ويل من العم� املقررة ٕاىل الفرنك السو�رسي وحيیل ذ� الرمس �لفرنك السو�رسي ٕاىل املكتب عن حتویل رمس إالیداع ا�

. وملكتب �سمل الطلبات ٔأن �س�تعیض عن 96.2، وفقًا للقا�دة ، مبقدار املبلغ احملدد يف �دول الرسوميف ٔأقرب فرصة ا�ويل

ٔأو ا�والر أ�مر�يك، ٕان رغب يف ذ�، �ىل ٔأن حيیل املبلغ  ذ� بتحویل رمس إالیداع ا�ويل من العم� املقررة ٕاىل الیورو

، كام حيدده املد�ر 96.2وفقًا للقا�دة  يف ٔأقرب فرصة املعادل �� الرمس �لیورو ٔأو ا�والر أ�مر�يك ٕاىل املكتب ا�ويل

 ".1العام وفقًا لتوجهيات امجلعیة املشار ٕا�هيا يف البند "

 (ج) ٔأ�اله.]15.2�دة [تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا

 [ال تغیري] 15.4و 15.3
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  16القا�دة 
 رمس البحث

 احلق يف املطالبة �لرسوم  16.1

جيوز �لك ٕادارة من ٕادارات البحث ا�ويل ٔأن تطالب مودع الطلب بتسدید رمس لها وحلساهبا  [ال تغیري] (ٔأ) 

ٕادارات البحث ا�ويل بناء �ىل املعاهدة وهذه الالحئة مقابل ٕاجراء البحث ا�ويل ؤأداء لك املهامت أ�خرى املعهودة ٕاىل 

 التنفيذیة ("رمس البحث").

 حيّصل مكتب �سمل الطلبات رمس البحث ا�ي �سدد �لعم� اليت یقررها ذ� املكتب ("العم� املقررة"). (ب) 

ذ�ور ("العم� احملددة")، ٕاذا اكنت العم� املقررة يه العم� اليت �ددت هبا ٕادارة البحث ا�ويل الرمس امل (ج) 

 بت� العم�.يف ٔأقرب فرصة و حيیل مكتب �سمل الطلبات الرمس املذ�ور ٕاىل ت� إالدارة 

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 

 ٕاذا اكنت العم� املقررة مع� �الف العم� احملددة واكنت ت� العم�: (د) 

احملددة دون قيد ٔأو رشط، حيدد املد�ر العام، �لنس�بة ٕاىل لك مكتب من ماكتب  قاب� للتحویل ٕاىل العم� "1" 

�سمل الطلبات یقر بعم� من ذ� القبیل لتسدید رمس البحث، مبلغاً معادالً �� الرمس �لعم� املقررة وفقاً لتوجهيات امجلعیة، 

 ؛96.2فقًا للقا�دة و  يف ٔأقرب فرصة ويلوحيیل مكتب �سمل الطلبات املبلغ بت� العم� ٕاىل ٕادارة البحث ا�

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 
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 (د)]16.1[�بع القا�دة 

�ري قاب� للتحویل ٕاىل العم� احملددة دون قيد ٔأو رشط، �كون مكتب �سمل الطلبات مسؤوًال عن  "2" 

يف ٔأقرب  وحيیل ذ� الرمس �لعم� احملددة ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويلحتویل رمس البحث من العم� املقررة ٕاىل العم� احملددة 

 .96.2، وفقًا للقا�دة ، مبقدار املبلغ ا�ي حتدده ٕادارة البحث ا�ويلفرصة

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 

احملددة، ٕاذا اكن مقدار ف� یتعلق بتسدید رمس البحث بعم� مقررة �كون �الف العم�  [ال تغیري] )ه( 

" من هذه القا�دة �لعم� املقررة، عند حتوی� ٕاىل العم� 1الرمس ا�ي �سلمته ٕادارة البحث ا�ويل فعًال بناء �ىل الفقرة (د)"

احملددة، ٔأقل من مقدار الرمس ا�ي اكنت قد �ددته، �سدد املكتب ا�ويل الفرق لٕالدارة املذ�ورة. ٔأما ٕاذا جتاوز مقدار 

 رمس املتسمل مقدار الرمس احملدد، فٕان الفرق یعود للمكتب ا�ويل.ال

[تعلیق: تقتيض الرتتيبات اجلدیدة لتحویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل ٔأن یقوم املكتب ا�ويل دامئًا بتحویل رمس البحث ٕاىل 
غ �لعم� املقررة عند حتوی� ٕاىل العم� احملددة ٕادارة البحث ا�ويل �لعم� احملددة. ؤأما الفروق بني الرمس �لعم� احملددة واملبل

ل مبارشًة  فسوف یتعامل معها املكتب ا�ويل مبارشًة. و�� لن ینطبق هذا احلمك ٕاال ف� یتعلق بت� الرسوم اليت تظل ُحتو�
 من مكتب �سمل الطلبات ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويل.]

علقة �رمس إالیداع ا�ويل �ىل �� �سدید رمس البحث واملبلغ املت 15.3تنطبق ٔأحاكم القا�دة  [ال تغیري] (و) 

 املس�تحق مع ما یلزم من تبدیل.

 [ال تغیري] 16.3و 16.2
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 )(�نیاً 45القا�دة 
 البحوث إالضافية ا�ولیة

 [ال تغیري] 2(�نیا)45و 1(�نیا)45

 رمس البحث إالضايف 3(�نیا)45

 [ال تغیري] (ٔأ) 

ل  [ال تغیري] (ب)  ) مع ما یلزم ه(ب) ٕاىل (16.1املكتب ا�ويل رمس البحث إالضايف. وتطب�ق القا�دة ُحيّصِ

 من تبدیل.

 [ال تغیري] من (ج) ٕاىل (ه) 

 [ال تغیري] 9(�نیا)45ٕاىل  4(�نیا)45من 
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  57القا�دة 
 رمس املعاجلة

 �لزتام ��فع [ال تغیري] 57.1

ل ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل اليت یُ   م ٕا�هيا طلب الفحص ا�متهیدي ا�ويل رسامً عن لك طلب حفص ("رمس ُحتّصِ قد�

 املعاجلة") ملصل�ة املكتب ا�ويل.

 ؛ التحویلمقدار الرمس 57.2

لتوضیح ٔأهنا ال تتناول حفسب مقدار الرمس ا�ي جيب ٔأن یدفعه مودع الطلب،  57.2[تعلیق: یُقرتح تعدیل عنوان القا�دة 
 ذ� الرمس ٕاىل املكتب ا�ويل.]بل تتناول ٔأیضًا حتویل 

 [ال تغیري] (ٔأ) و(ب) 

يف ٔأقرب فرصة ٕاذا اكنت العم� املقررة يه الفرنك السو�رسي، حتیل إالدارة الرمس املذ�ور ٕاىل املكتب ا�ويل  (ج) 

 .96.2وفقًا للقا�دة  �لفرنك السو�رسيو

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 

 نت العم� املقررة مع� �الف الفرنك السو�رسي واكنت ت� العم�:ٕاذا اك (د) 



PCT/WG/12/20 
Annex I 
8 
 

 (د)]57.2[�بع القا�دة 

قاب� للتحویل ٕاىل الفرنك السو�رسي دون قيد ٔأو رشط، حيدد املد�ر العام، �لنس�بة ٕاىل لك ٕادارة تقر  "1" 

�لعم� املقررة وفقًا لتوجهيات امجلعیة، وحتیل إالدارة بعم� من ذ� القبیل لتسدید رمس املعاجلة، مبلغًا معادًال �� الرمس 

 ؛96.2فقًا للقا�دة و  يف ٔأقرب فرصة املبلغ بت� العم� ٕاىل املكتب ا�ويل

 (ج) ٔأ�اله.]15.2[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�دة 

حتویل رمس �ري قاب� للتحویل ٕاىل الفرنك السو�رسي دون قيد ٔأو رشط، �كون إالدارة مسؤو� عن  "2" 

، يف ٔأقرب فرصة املعاجلة من العم� املقررة ٕاىل الفرنك السو�رسي وحتیل ذ� الرمس �لفرنك السو�رسي ٕاىل املكتب ا�ويل

. ولٕالدارة ٔأن �س�تعیض عن ذ� بتحویل رمس املعاجلة من العم� 96.2، وفقًا للقا�دة مبقدار املبلغ احملدد يف �دول الرسوم

ا�والر أ�مر�يك، ٕان رغبت يف ذ�، �ىل ٔأن حتیل املبلغ املعادل �� الرمس �لیورو ٔأو ا�والر  املقررة ٕاىل الیورو ٔأو

، وفقًا "1، كام حيدده املد�ر العام وفقًا لتوجهيات امجلعیة املشار ٕا�هيا يف البند "يف ٔأقرب فرصة أ�مر�يك ٕاىل املكتب ا�ويل

 .96.2للقا�دة 

 ٔأد�ه.] 96.2دة [تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل القا�

 [ال تغیري] 57.4و 57.3

  



PCT/WG/12/20 
Annex I 
9 
 

  96القا�دة 
 ؛ حتصیل الرسوم وحتویلها�دول الرسوم

 اجلدیدة املقرت�ة.] 96.2، تبعًا القرتاح ٕاضافة القا�دة 96[تعلیق: یُقرتح تعدیل عنوان القا�دة 

 �دول الرسوم املرفق �لالحئة التنفيذیة [ال تغیري] 96.1

ل الرسوم املشار   �لعم� السو�رسیة. ويه موحضة يف �دول الرسوم املرفق  57و 2(�نیا)45و 15ٕا�هيا يف القوا�د ُحتص�

 هبذه الالحئة التنفيذیة. ویعد هذا اجلدول جزءًا ال یتجزٔأ مهنا.

 ؛ حتویل الرسوم�سمل الرسومٕاخطار  96.2

(مبا يف ذ� املكتب ا�ويل ٔ�غراض تطبیق هذه القا�دة، یُقصد �لكمة "املكتب" مكتب �سمل الطلبات  (ٔأ) 

دة للبحث ا�ويل إالضايف، ٔأو ٕادارة الفحص ا�متهیدي  بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات)، ٔأو ٕادارة البحث ا�ويل، ٔأو ٕادارة ُم�د�

 ا�ويل، ٔأو املكتب ا�ويل.

(ب) يف �ا� قيام ٔأ�د املاكتب، وفقًا لهذه الالحئة التنفيذیة ٔأو التعل�ت إالداریة، بتحصیل رمس ("املكتب  

ل ٔأن خيطر املكتب املس�تفيد يف ٔأقرب  ل") حلساب مكتب أٓخر ("املكتب املس�تفيد")، جيب �ىل املكتب املُحّصِ املُحّصِ

إالخطار، ٔأن مييض يف �سمل ٕالداریة. وجيب �ىل املكتب املس�تفيد، فور فرصة بتسمل لك رمس من هذا القبیل وفقًا للتعل�ت ا

ل ذ� الرمس.   إالجراءات كام لو اكن قد �سمل الرمس يف التارخي ا�ي �سمل فيه املكتب املُحّصِ

ل ٔأ�د املاكتب رسامً حلساب 96.2: یُقرتح ٕاضافة القا�دة اجلدیدة 1[التعلیق  مكتب أٓخر (ٔأ) و(ب) لتوضیح ٔأنه حي� ُحيّصِ
ل مكتب �سمل الطلبات رمس البحث حلساب ٕادارة البحث ا�ويل)، ینبغي ٔأال ینتظر "املكتب  (�ىل سبيل املثال: حي� ُحيّصِ

ل یفيد بأٔنه قد  �سملاملس�تفيد" التحویل الفعيل للرمس، بل جيب ٔأن یبدٔأ يف معاجلة الطلب فور  ٕاخطار من املكتب املُحّصِ
ٕاخطار یفيد بأٔن مكتب �سمل الطلبات قد تلقى  �سملذ�ور، جيب البدء يف البحث ا�ويل عند �سمل الرمس (ففي املثال امل

 رمس البحث، �رشط ٔأن �كون مجیع املتطلبات أ�خرى قد اس�ُتوفيت، مثل ٕارسال �س�ة البحث).]
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لها املكتب حلسابه هو، سواء بنفس الصفة أٔ 2[التعلیق  س�ُترتك و بصفة ٔأخرى. و : ال تنطبق القا�دة �ىل الرسوم اليت ُحيّصِ
سبيل املثال ٔ�ن رسوم البحث  �ىل، ٔأي �ا� حيتاج فهيا املكتب ٕاىل حتویل الرسوم "لنفسه"��اكمل لرتتيبات املكتب احمللیة 

لها مكتب �سمل الطلبات یلزم نقلها ٕاىل حساب منفصل   .]ميلكه املكتب نفسه ٕ�دارة البحث ا�ويل�اص اليت حص�

قع، ینبغي ٔ�ي نظام �دید أ�ِ�د� من ٔأ�ل ٕارسال هذه إالخطارات ٔأن خيطر ٔأیضًا املكتب ا�ويل �لرسوم : يف الوا3[التعلیق 
اليت یتلقاها مكتب ما حلسابه اخلاص (�ىل أ�قل رسوم البحث ورمبا رسوم ٔأخرى مثل رسوم التحویل، والتأٔخر يف السداد، 

قرتح املكتب ا�ويل ذ� كرشط مس�تقبيل يف الالحئة التنفيذیة و��رتاض، والبحث والفحص إالضافيني). ومن املرحج ٔأن ی
 ٔأو التعل�ت إالداریة �املا �كون من املُفيد معلّیًا ٔأن متتثل املاكتب �� دون ٔأن تتكبد �لكفة ال داعي لها.]

لها حلساب ٔأ�د املاكتب املس�تفيدة ٕاىل ذ�  (ج)  ل حتویل ٔأي رسوم ُحيّصِ املكتب وفقًا جيب �ىل املكتب املُحّصِ

 للتعل�ت إالداریة.

 [یيل ذ� املرفق الثاين]
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 10 ................................................................................... تصحیح أ�خطاء و�االت السهو 5�نیًا.

 11 ........................................ ن ٔأو ٕاىل ماكتب �ري مشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسومحتویل رسوم م .�لثاً 

  



PCT/WG/12/20 
Annex II 
2 
 

  114البند 

 [ُ�ذف]حتویل الرسوم 

 (ج) وفقًا للمرفق زاي.96.2ُجيرى حتویل الرسوم مبوجب القا�دة  

 انظر ٔأد�ه املرفق زاي اجلدید املقرتح ٕاضافته ٕاىل التعل�ت إالداریة.][تعلیق: 
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 املرفق زاي 
 حتویل الرسوم

[تعلیق: یُقرتح ٕاضافة مرفق �دید (املرفق زاي) ٕاىل التعل�ت إالداریة من ٔأ�ل تقدمي تعل�ت مفص� ف� یتعلق بتحویل 
� ٕاىل املاكتب املس�تفيدة، مبا يف ذ� أ�حاكم املتعلقة بتوقيت رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من املاكتب  املُحّصِ

� واملس�تحقة، لتقلیل  التحویالت وأ�حاكم اخلاصة يف �ا� اتفاق مكتب ما مع املكتب ا�ويل �ىل مقاصة الرسوم املُحص�
 �دد املعامالت وما �رتبط هبا من رسوم و�اكلیف ٕاداریة ٕاىل ٔأدىن �د.]

 ةأٔوًال. مقدم
من التعل�ت إالداریة للمعاهدة، جيب ٔأن  114(ج) من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والبند 96.2معًال �لقا�دة  .1

لها ٔأ�د املاكتب حلساب مكتب أٓخر وفقًا لٔ�حاكم الواردة يف هذا املرفق. ل الرسوم اليت ُحيّصِ  ُحتو�

ف يف القا�دة ؤ�غراض تطبیق هذا املرفق، �كون �لكمة "مكتب" نفس املعىن  .2 (ٔأ) من معاهدة التعاون 96.2املُعر�
�شأٔن الرباءات، ٔأْي یُقصد �لكمة "املكتب" مكتب �سمل الطلبات (مبا يف ذ� املكتب ا�ويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات)، 

دة للبحث إالضايف، ٔأو ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل، ٔأو املكت  ب ا�ويل.ٔأو ٕادارة البحث ا�ويل، ٔأو ٕادارة ُم�د�

 حتویل الرسوم �رب املكتب ا�ويل �نیًا.

 االتفاق �ىل املشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم 1�نیًا.
جيوز للمكتب ("املكتب املشارك") ٔأن یتفق مع املكتب ا�ويل، عن طریق تبادل الرسائل، �ىل املشاركة يف معلیة  .3

("معلیة الویبو لتحویل الرسوم") ٔ�غراض معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من الویبو لتبادل الرسوم �رب املكتب ا�ويل 
 �الل:

لها حلساب مكتب مشارك أٓخر ٕاىل ذ� املكتب  )أٔ ( حتویل رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت ُحيّصِ
 املشارك ا�ٓخر �رب املكتب ا�ويل وفقًا لٔ�حاكم الواردة يف هذا املرفق؛

لها ماكتب مشاركة ٔأخرى حلسابه ٕالیه �رب املكتب وحتویل رسوم معاهدة ا )ب( لتعاون �شأٔن الرباءات اليت ُحتّصِ
 ا�ويل وفقًا لٔ�حاكم الواردة يف هذا املرفق.

 وجيوز ٔأیضًا للمكتب املشارك ٔأن یتفق �ىل ما یيل:

بعض رسوم  املشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم ٔ�غراض مجیع رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ٔأو )ج(
 للرسوم مبوجب الفقرة (أٔ)؛املعاهدة دون �ريها، ٔأو اقتصار مشاركته �ىل حتوی� 

ل ٕالیه مبوجب الفقرة (ب) الرسوم اليت ُحيولها مبوجب الفقرة (ٔأ) خضوع بعض ٔأو مجیع  )د( والرسوم اليت ُحتو�
ة")، ويف هذه احلا�، جيوز � ٔأن للمقاصة وفقًا لٔ�حاكم الواردة يف هذا املرفق ("حتویل الرسوم مع اخلضوع للمقاص

 .�ىل مقاصة مجمو�ات خمتلفة من رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات كعملیات مقاصة منفص�یتفق ٔأیضًا 
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 وینرش املكتب ا�ويل يف جریدة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاخطارًا �شري فيه ٕاىل املاكتب ورسوم املعاهدة ذات الص�.

التفاق ا�ي یُربم بني ٔأ�د املاكتب املشاركة واملكتب ا�ويل اتفاق ثنايئ، فٕان نطاق مشاركة ٕادارة البحث [تعلیق: رمغ ٔأن ا
ا�ويل س�یؤ�ر يف إالجراءات اليت جيب ٔأن تت�ذها ماكتب �سمل الطلبات اليت تعترب هذه إالدارة خمتصًة والعكس حصیح. 

یع املاكتب املشاركة ليك یتس�ىن لها تنظمي معلیات ا�فع والقبض و��، من الرضوري ٔأن �كون نطاق املشاركة واحضًا مجل 
وفقًا �. وس�یضع املكتب ا�ويل يف احلس�بان تأٔثري ٔأي تغیريات �ىل العملیات ف� یتعلق �ملاكتب أ�خرى عند االتفاق �ىل 

 املواعید اليت سيبدٔأ فهيا رس�ن أٔي تغیري.]

 الرسوم ٕاىل املكتب ا�ويل ٕارسال املاكتب املشاركة ملعلومات 2�نیًا.
یضع ٔأي مكتب مشارك قامئًة مبعلومات رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات التالیة، حسب �قتضاء، وذ� لك  .4

 ):XMLشهر وبنسق مو�د ُمتفق �لیه، ویُفضل ٔأن �كون بنسق لغة الرتمزي املوسعة (

[تعلیق: �متثل الغرض من مصطلح "�سق مو�د ُمتفق �لیه" يف توفري قدر �بري من املرونة للرتتيبات املؤقتة. فالهدف يف 
آلیة �الیة لتلقي  XMLهنایة أ�مر هو تبادل مجیع معلومات الرسوم بنسق  وا�د ومتسق. ولكن ٕاذا اكن ٔأ�د املاكتب یوفر أ

ل الرسوم من مكتب ٕاىل أٓخر، فسوف �سعى املكتب ا�ويل ٕاىل السامح �س�ت�دا�ا البیا�ت وفقًا ملعایري متسقة �مع حتوی
م رصا�ًة ٕاذا اكن من املمكن اس�تنتا�ا  بأٔقل قدر ممكن من التغیريات، مبا يف ذ� اس�تنتاج عنارص البیا�ت اليت مل تُقد�

 �سهو� من س�یاق ٕارسال البیا�ت.]

� امل  )أٔ ( كتب �الل الشهر السابق بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات مبوجب ف� یتعلق �لك رمس ٕایداع دويل حص�
 حلساب املكتب ا�ويل: 15.1القا�دة 

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

 �رخي �سمل الطلب ا�ويل؛"2"

 �رخي ا�فع؛"3"

 ؛3رمز الرمس"4"

 رمز مكتب �سمل الطلبات (املكتب املسؤول عن حتصیل الرمس)؛"5"

ل الرمس حلسابهIBالرمز ""6"  )." (املكتب ا�ي ُحّصِ

                                         
 جيب ٔأن �شري رمز الرمس ٕاىل نوع الرمس ؤأي متغريات ذات ص�، مثل ختفيضات الرسوم.  3
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" يف القوامئ، رمغ ٔأهنام س�یكو�ن كام هام يف لك صف، من ٔأ�ل ٕارساء هنج متسق 5" و"4[تعلیق: ُحيب�ذ ٕادراج العنرص�ن "
�رب ٔأنواع الرسوم ا�تلفة (انظر البند (ج) ٔأد�ه)، ولتفادي احلا�ة ٕاىل تغیري ٔأ�ساق البیا�ت يف �ا� توس�یع النظام يف 

مركزیة"، حيث یقبل ٔأ�د املاكتب (�ادًة ما �كون املكتب ا�ويل) مدفو�ات نیابة عن املس�تقبل للتعامل مع "مدفو�ات 
 مكتب أٓخر.]

 (ج) ٔأو (د)؛15.2مع� ا�فع وفقًا للقا�دة "7"

ن من مكو�ت رمس إالیداع ا�ويل؛ "8"  مبلغ لك ُمكّوِ

 املبلغ إالجاميل لرمس إالیداع ا�ويل؛"9"

لها �الل الشهر السابق؛واملبلغ إالجاميل لرسوم إالیداع ا�ويل اليت   حص�

� املكتب �الل الشهر السابق بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات مبوجب القا�دة  )ب( وف� یتعلق �لك رمس حبث حص�
 (ب) حلساب مكتب مشارك أٓخر بوصفه ٕادارة للبحث ا�ويل:16.1

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

 �رخي �سمل الطلب ا�ويل؛"2"

 �رخي ا�فع؛"3"

 ؛4رمز الرمس"4"

 �سمل الطلبات (املكتب املسؤول عن حتصیل الرمس)؛رمز مكتب "5"

ل الرمس لصاحله)؛"6"  رمز ٕادارة البحث ا�ويل (املكتب ا�ي ُحّصِ

 " ٔأ�اله]5" و"4[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل الفقرة (ٔأ) والبند�ن "

 (ج) ٔأو (د)؛16.1مع� ا�فع وفقًا للقا�دة "7"

 مبلغ رمس البحث؛"8"

لها �الل الشهر السابق؛واملبلغ إالجاميل لرسوم البحث اليت   حص�

� املكتب �الل الشهر السابق بصفته ٕادارة للفحص ا�متهیدي ا�ويل مبوجب  )ج( ف� یتعلق �لك رمس معاجلة حص�
 حلساب املكتب ا�ويل: 57.1القا�دة 

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

                                         
 . 3انظر احلاش�یة السفلیة رمق   4
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 �رخي �سمل طلب الفحص؛"2"

 �رخي ا�فع؛ "3"

 ؛5رمز الرمس"4"

 (املكتب املسؤول عن حتصیل الرمس)؛ رمز ٕادارة الفحص ا�متهیدي ا�ويل"5"

ل الرمس لصاحله)؛IBالرمز ""6"  " (املكتب ا�ي ُحّصِ

 " ٔأ�اله]5" و"4[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل الفقرة (ٔأ) والبند�ن "

 (ج) ٔأو (د)؛57.2مع� ا�فع وفقًا للقا�دة "7"

 مبلغ رمس املعاجلة؛"8"

لها �الل الشهر  السابق؛ واملبلغ إالجاميل لرسوم املعاجلة اليت حص�

ٔأي معلومات مطلوبة ٕالضافة ٔأو تصحیح تفاصیل الرسوم اليت أ�غِفلت ٔأو أ�شري ٕا�هيا �ىل حنو �ري حصیح يف  )د(
ح قبل وضع ٔأي بیان مقاصة ذي ص�؛  قوامئ أ�شهر السابقة ومل تُصح�

 املقاصة.ٔأي معلومات مطلوبة ف� یتعلق مبدفو�ات ٔأخرى جيب ٔأن یقد�ا املكتب املشارك �س�ت�دام نظام  )ه(

و�ىل ٔأي ٕادارة حبث دويل مشاركة تتلقى رسوم حبث من ماكتب �ري مشاركة بعم� مقررة ختتلف عن العم� احملددة  .5
)، هبا معلومات رسوم XML( ٔأن تضع قامئة ذات �سق مو�د متفق �لیه، ویُفضل ٔأن �كون بنسق لغة الرتمزي املوسعة

 علق �رسوم البحث املذ�ورة:معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات التالیة، ف� یت

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

 �رخي �سمل الطلب ا�ويل؛"2"

 �رخي ا�فع؛"3"

 ؛6رمز الرمس"4"

 (ه) یعود ٕاىل ٕادارة البحث ا�ويل)؛16.1رمز ٕادارة البحث ا�ويل (ٕاذا اكن الفرق املُشار ٕالیه يف القا�دة "5"

 ٕاىل املكتب ا�ويل)؛ (ه) یعود16.1" (ٕاذا اكن الفرق املُشار ٕالیه يف القا�دة IBالرمز ""6"

                                         
 . 3انظر احلاش�یة السفلیة رمق   5
 . 3انظر احلاش�یة السفلیة رمق   6
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 " ٔأ�اله]5" و"4[تعلیق: انظر تعلیقنا �ىل الفقرة (ٔأ) والبند�ن "

 العم� املقررة؛"7"

 مبلغ رمس البحث املُس�تمل �لعم� املقررة؛"8"

 مبلغ رمس البحث عند حتوی� ٕاىل العم� احملددة يف ذ� التارخي؛"9"

لقاها �الل الشهر السابق ٔأو الفصل التقوميي السابق ٔأو واملبلغ إالجاميل لهذه الفروق املتعلقة �رسوم البحث اليت ت
م إالدارة الو�ئق املُتفق  العام السابق ٔأو ٔأي فرتة ٔأخرى �ىل النحو املُتفق �لیه مع املكتب ا�ويل. وجيب ٔأیضًا ٔأن تُقّدِ

� �لعم� املقررة، والتارخي، وسعر ا لرصف املُطب�ق، واملبلغ املس�تمل �لهيا مع املكتب ا�ويل اليت تُبّنيِ املبالغ املُحو�
 �لعم� احملددة.

 [تعلیق: الو�ئق ذات الص� س�تكون �ادة بیا�ت مرصفية.]

ٔأ�اله ٕاىل املكتب ا�ويل  5و 4جيب �ىل ٔأي مكتب مشارك ٔأن �رسل القامئة ٔأو القوامئ املُشار ٕا�هيا يف الفقرتني  .6
ى ُمتفق �لهيا) وفقًا جلدول زمين س�نوي مو�د یضعه املكتب ا�ويل بعد ٕالكرتونیًا (�رب الربید إاللكرتوين ٔأو بأٔي وس�ی� ٔأخر 

التشاور مع املاكتب املشاركة، مع حتدید أٓخر مو�د من لك شهر جيب ٔأن �رسل املاكتب حبلو� معلومات الرسوم ٕاىل 
ويل ٕالدارة مدفو�ات رسوم املكتب ا�ويل. وٕاذا اكن املكتب املشارك �س�ت�دم اخلدمات إاللكرتونیة اليت یقد�ا املكتب ا�

 ، [جيب] [جيوز] ٔأن �ُس�ت�دم ت� اخلدمات ٕالجراء هذا إالرسال.7معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وٕارسال �سخ البحث

التفاصیل املتعلقة مبعلومات الرسوم اليت س�یقد�ا املكتب املشارك ٕاىل املكتب ا�ويل،  6ٕاىل  4[تعلیق: تعرض الفقرات من 
ٕارسال هذه املعلومات. وف� خيص ماكتب �سمل الطلبات اليت �س�ت�دم نظام املعاهدة إاللكرتوين ٕالرسال فضًال عن وسائل 

إالخطارات الفردیة اليت تفيد بتسمل رسوم إالیداع والبحث، فسوف یقوم النظام ٕ��داد القوامئ ذات الص� تلقائیًا يف التارخي 
 مجمو�ات ٔأخرى من الرسوم اليت تُدار من �الل نظام املعاهدة إاللكرتوين ذي الص�. وقد تُطب�ق ٔأیضًا �رتيبات مشاهبة �ىل

 ٔأو عن طریق إالخطارات املُرس� حسب معیار مناسب.]

جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن ُجيري مراجعة شام� ملعلومات الرسوم املس�تلمة يف ضوء املعلومات اليت حيتفظ هبا يف  .7
ا�ولیة املعنیة، ؤأن یؤكد �� املكتب ٔأن املعلومات اليت تلقاها دقيقة. ويف �ا� وجود قوا�د بیا�ته ف� یتعلق �لطلبات 

 اختالفات تتطلب �سویة، جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یتواصل مع املكتب املشارك �شأٔن ذ�.

                                         
) القامئة �ىل �ر�مج التصفح لٕالشارة ٕاىل �سدید الرسوم ePCTاخلدمات املعنیة يه �دمات النظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (  7

 ).eSearchCopyوٕارسال �ُسخ البحث إاللكرتونیة (
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اكتب املُختارة و�دد [تعلیق: سيتحقق املكتب ا�ويل من حصة الرسوم املدفو�ة، بناًء �ىل البیا�ت الببلیوغرافية وامل
الصف�ات يف جسالته. وسوف جيري التحقيق يف ٔأي اختالفات لت�دید ما ٕاذا اكنت الرسوم ٔأو البیا�ت املُحتفظ هبا �ري 

(ب)، ٕاذا اكن ذ� ممكنًا، بدًال من 96.2إالخطارات الفردیة مبوجب القا�دة  �سملحصی�ة. وس�ُتجرى هذه املراجعة فور 
القامئة الشهریة، ٔ�نه يف �ا� �نتظار، س�یكون �ادًة قد فات ٔأوان االتفاق �ىل التصحی�ات وسوف �نتظار ٕاىل ٔأن تُوضع 

 یلزم ٕادرا�ا يف بیا�ت الشهر التايل.]

 ٕارسال املكتب ا�ويل ملعلومات الرسوم ٕاىل املاكتب املشاركة 3�نیًا.
مو�د ُمتفق �لیه، ویفضل ٔأن �كون بنسق  بنسق جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یضع لك شهر قامئة وا�دة ٔأو ٔأكرث، .8

لها املكتب ا�ويل ٔأو اليت ُخيَطر هبا يف قامئة وفقًا للفقرة XMLلغة الرتمزي املوسعة ( �ىل ٔأهنا قد  5)، تضم الرسوم اليت ُحيّصِ
لت لصاحل ذ� املكتب املشارك، مع حتدید معلومات الرسوم التالیة، حسب �قتضاء:  ُحّصِ

لها املكتب ا�ويل بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات �الل الشهر السابق لصاحل  )أٔ ( ف� یتعلق �رسوم البحث اليت حص�
لها ٔأي مكتب مشارك أٓخر بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات  املكتب املشارك بصفته ٕادارة للبحث ا�ويل، ٔأو اليت حص�

 4بحث ا�ويل وأ�خطر هبا املكتب ا�ويل وفقًا للفقرة �الل الشهر السابق لصاحل املكتب املشارك بصفته ٕادارة لل 
 ٔأ�اله:

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

 �رخي �سمل الطلب ا�ويل؛"2"

 �رخي ا�فع؛"3"

 ؛8رمز الرمس"4"

 (املكتب املسؤول عن حتصیل الرمس)؛رمز مكتب �سمل الطلبات "5"

ل الرمس لصاحله)؛"6"  رمز ٕادارة البحث ا�ويل (املكتب ا�ي ُحّصِ

 العم� احملددة؛"7"

 ومبلغ الرمس املس�تحق ٕالدارة البحث ا�ويل؛"8"

لها املكتب ا�ويل �الل الشهر السابق لصاحل املكتب املشارك  )ب( ف� یتعلق �رسوم البحث إالضايف اليت حص�
دة للبحث ا�ويل إالضايف: بصفته ٕادارة  ُم�د�

 رمق الطلب ا�ويل؛"1"

 �رخي �سمل الطلب ا�ويل؛"2"

                                         
 . 3ة السفلیة رمق انظر احلاش�ی  8
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 ؛9رمز الرمس"3"

 " (املكتب املسؤول عن حتصیل الرمس)؛IBالرمز ""4"

ل الرمس لصاحله)؛"5" دة للبحث ا�ويل إالضايف (املكتب ا�ي ُحّصِ  رمز إالدارة املُ�د�

 العم� احملددة؛"6"

دة للبحث ا�ويل إالضايف؛مبلغ الرمس املس�تحق لٕالدارة "7"  املُ�د�

ٔأي معلومات مطلوبة ٕالضافة ٔأو تصحیح تفاصیل الرسوم اليت أ�غِفلت ٔأو أ�شري ٕا�هيا �ىل حنو �ري حصیح يف  )ج(
ح قبل وضع ٔأي بیان مقاصة ذي ص�؛  قوامئ أ�شهر السابقة ومل تُصح�

تب املشارك املس�تفيد �س�ت�دام ٔأي معلومات مطلوبة ف� یتعلق مبدفو�ات ٔأخرى جيب ٔأن �ُسدد ٕاىل املك  )د(
 نظام الویبو للمقاصة.

 التفاصیل املتعلقة مبعلومات الرسوم اليت جيب ٔأن یقد�ا املكتب ا�ويل ٕاىل املكتب املشارك.] 8[تعلیق: تعرض الفقرة 

�ىل معلومات  بناءً –يف �ا� وجود ٔأي مجمو�ات رسوم ُمحو�� �اضعة للمقاصة، جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن یضع  .9
 8ٔأ�اله، ومعلومات الرسوم اليت وضعها املكتب ا�ويل مبوجب الفقرة  4الرسوم اليت وضعها املكتب املشارك مبوجب الفقرة 

بیان مقاصة للشهر السابق، مع إالشارة ٕاىل املبلغ الصايف املس�تحق للمكتب املشارك ٔأو املكتب ا�ويل، حسب  –ٔأ�اله
 مقتىض احلال.

ه املكتب ا�ويل، مع حتدید املبلغ الصايف املس�تحق تفاصیل تتعلق ببيان املقاصة  9[تعلیق: تعرض الفقرة  ا�ي جيب ٔأن یُعد�
 للمكتب املشارك ٔأو للمكتب ا�ويل، حسب مقتىض احلال.]

ٕاذا اكن املكتب املشارك قد اتفق �ىل حتویل بعض رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف شلك مجمو�ات منفص�،  .10
ٔأ�اله)، وجب �ىل املكتب  (د)3 ن الرسوم مقابل مجمو�ات ٔأخرى (انظر الفقرةٔأو اتفق �ىل مقاصة مجمو�ات معینة فقط م

ٔأ�اله، �ىل حنو  9اصة املُشار ٕالیه يف الفقرة ٔأ�اله، وبیان املق 8ا�ويل ٔأن یضع قامئة معلومات الرسوم املُشار ٕا�هيا يف الفقرة 
 منفصل �لك مجمو�ة خمتلفة من مجمو�ات رسوم املعاهدة.

ٔأ�اله، وبیان ٔأو  8م املنصوص �لهيا يف الفقرة جيب �ىل املكتب ا�ويل ٔأن �رسل قامئة ٔأو قوامئ معلومات الرسو  .11
ٔأ�اله ٕاىل املكتب املشارك ٕالكرتونیًا (�رب الربید إاللكرتوين ٔأو بأٔي وس�ی� ٔأخرى  9بیا�ت املقاصة املنصوص �لهيا يف الفقرة 

ُمتفق �لهيا) وفقًا جلدول زمين س�نوي مو�د یضعه املكتب ا�ويل بعد التشاور مع املاكتب املشاركة، مع حتدید أٓخر �رخي 
 شهر جيب ٔأن تُوضع حبلو� القامئة (ٔأو القوامئ) وبیان (أٔو بیا�ت) املقاصة. من لك

                                         
 . 3انظر احلاش�یة السفلیة رمق   9
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 حتویل الرسوم 4�نیًا.

 حتویالت الرسوم ٕاىل املاكتب املس�تفيدة؛ حتویالت الرسوم اخلاضعة للمقاصة 4.1�نیًا.
ٕاذا اكن املبلغ الصايف  تتعلق بتحویالت رسوم �ري �اضعة للمقاصة، ٔأو 8ٕاذا اكنت هناك قامئة رسوم مبوجب الفقرة  .12

للمكتب املشارك، وجب �ىل املكتب ا�ويل حتویل املبلغ الصايف ٕاىل  اً مس�تحق 9املذ�ور يف بیان املقاصة مبوجب الفقرة 
د يف اجلدول الزمين املو�د. ویتحمل املكتب  املكتب املشارك ا�ي ُوضع فيه بیان املقاصة يف مو�د ال یت�اوز التارخي املُ�د�

 مجیع الرسوم املرصفية اخلاصة هبذا التحویل، ٕان و�دت.ا�ويل 

للمكتب ا�ويل، وجب �ىل املكتب املشارك  اً مس�تحق 9وٕاذا اكن املبلغ الصايف املذ�ور يف بیان املقاصة مبوجب الفقرة  .13
د يف اجلدول الزمين حتویل املبلغ الصايف ٕاىل املكتب ا�ويل ا�ي ُوضع فيه بیان املقاصة، يف مو�د ال یت�اوز التارخي املُ� د�
 الس�نوي املو�د. ویتحمل املكتب املشارك مجیع الرسوم املرصفية اخلاصة هبذا التحویل، ٕان ُو�دت.

ع  13و 12[تعلیق: توحض الفقر�ن  تفاصیل تتعلق �لتحویل الفعيل للمبالغ املس�تحقة ا�فع يف احلاالت اليت یلزم فهيا ٔأن ُجيّمِ
تفيدة، ٔ�هنا سوف حتتاج ٕاىل النظر يف املكتب ا�ويل قوامئ من مصادر خمتلفة. و�شمل ذ� مجیع �االت املاكتب املس� 

مة من مكتب وطين وا�د �ىل أ�قل �ٕالضافة ٕاىل املكتب ا�ويل، سواء ٔأ�دثت مقاصة ٔأم ال. و�سمح ذ� ٔأیضًا  رسوم ُمقد�
 ٕ�ماكنیة قيام مكتب ليس من املاكتب املس�تفيدة ٔ�غراض معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مبقاصة رسوم حصلها بصفته مكتباً 

ًال لرسوم معاهدة الرباءات مقابل رسوم ال ختص معاهدة الرباءات.]  ُمحّصِ

 حتویالت الرسوم �ري اخلاضعة للمقاصة 4.2�نیًا.
ل مل یوافق �ىل خضوع حتویالت الرسوم للمقاصة، ٔأو ٕاذا اكنت مجمو�ات معینة فقط من  .14 ٕاذا اكن املكتب املُحّصِ

ذ� املكتب لرسوم �ري �اضعة للمقاصة جيب ٔأن �كون �ملبلغ املذ�ور  فٕان حتویالتالرسوم يه اليت س�تخضع للمقاصة، 
د يف اجلدول الزمين املو�د.  اكمًال، يف مو�د ال یت�اوز التارخي املُ�د�

 حتویل رسوم �ري ُمدر�ة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم 4.3�نیًا.
لتحویل الرسوم ٔ�غراض بعض رسوم معاهدة التعاون املشارك قد وافق �ىل املشاركة يف معلیة الویبو ٕاذا اكن املكتب  .15

�شأٔن الرباءات دون �ريها، فٕان حتویل املكتب املشارك لرسوم ال �شملها معلیة الویبو لتحویل الرسوم جيب ٔأن حيدث وفقًا 
 الواردة ٔأد�ه. 17للفقرة 

 تصحیح أ�خطاء و�االت السهو 5�نیًا.
جيب ٕاخطار املكتب ا�ويل يف ٔأقرب فرصة بأٔي خطأٔ ٔأو سهو �ُكتشف يف املعلومات املُرَس� �شأٔن الرسوم اليت  .16

لها ٔأ�د املاكتب حلساب مكتب أٓخر. و�ىل املكتب ا�ويل ٔأن یبلغ يف ٔأقرب فرصة ٔأي مكتب أٓخر  أ�رِسلت ٕالیه حص�
املعلومات اخلاطئة. ويف �ا� اكتشاف اخلطأٔ بعد فوات ٔأوان تصحیح القوامئ اليت �ستند ٕا�هيا حتویالت الرسوم �الل الشهر 

 نفسه، جيب ٕادراج التصحیح يف قوامئ وحتویالت الشهر التايل.
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 حتویل رسوم من أٔو ٕاىل ماكتب �ري مشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم .�لثاً 

يف �ا� �دم موافقة املكتب �ىل املشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم ("مكتب �ري مشارك")، جيب حتویل ما  .17
 یيل، حسب �قتضاء، يف ٔأقرب فرصة:

لها املكتب بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات 15.2رسوم إالیداع ا�ويل مبوجب القا�دة  )أٔ ( (ج) ٔأو (د)، اليت حص�
 حلساب املكتب ا�ويل؛

لها املكتب بصفته مكتبًا لتسمل الطلبات حلساب 16.1سوم البحث مبوجب القا�دة ور )ب( (ج) ٔأو (د)، اليت حص�
 مكتب �ري مشارك بصفته ٕادارة للبحث ا�ويل؛

لها املكتب ا�ويل حلساب مكتب �ري 3(�نیا)45ورسوم البحث إالضايف مبوجب القا�دة  )ج( (ب)، اليت حص�
دة للبح  ث إالضايف؛ مشارك بصفته ٕادارة ُم�د�

لها املكتب بصفته ٕادارة للفحص ا�متهیدي ا�ويل 57.2ورسوم املعاجلة مبوجب القا�دة  )د( (ج) ٔأو (د)، اليت حص�
 حلساب املكتب ا�ويل؛

 (ه)، املتعلقة �رسوم البحث اليت تلقاها املكتب بصفته ٕادارة للبحث ا�ويل؛16.1والفروق مبوجب القا�دة  )ه(

(ج) ٔأو 57.2(ب)، أٔو القا�دة 3(�نیًا)45(ج) ٔأو (د)، ٔأو القا�دة 16.1ٔأو (د)، ٔأو القا�دة (ج) 15.2وذ� وفقًا للقا�دة 
ل ٔأن ُجترى التحویالت حسب �دول زمين شهري ُمتفق �لیه بني 16.1(د)، ٔأو القا�دة  (ه)، حسب �قتضاء، ویُفض�

الرسوم املرصفية، ٕان و�دت، لتحویل الرسوم املاكتب املعنیة و/ٔأو املكتب ا�ويل. ویتحمل املكتب القامئ �لتحویل مجیع 
املُشار ٕا�هيا يف الفقرات (ٔأ) و(ب) و(د)، ويف الفقرة (ه) ٕاذا اكن الفرق یعود ٕاىل املكتب ا�ويل، يف �ني ٔأن املكتب ا�ويل 

اكن الفرق یعود یتحمل مجیع الرسوم املرصفية، ٕان و�دت، لتحویل الرسوم املُشار ٕا�هيا يف الفقرة (ج)، ويف الفقرة (ه) ٕاذا 
 ٕاىل املكتب بصفته ٕادارة للبحث ا�ويل.

[تعلیق: س�تظل املاكتب اليت قررت �دم املشاركة يف معلیة الویبو لتحویل الرسوم ُملَزمًة ٕ�رسال معلومات الرسوم وبتحویل 
� حلساب ماكتب ٔأخرى (مبختلف وظائفها يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات) ٔأو حلساب املكتب  الرسوم املُحص�

 ا�ويل "يف ٔأقرب فرصة" ٕاىل املكتب املس�تفيد ٔأو ٕاىل املكتب ا�ويل، حسب مقتىض احلال.]

 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]


	معاهدة التعاون بشأن البراءات
	الفريق العامل
	ملخص
	معلومات أساسية
	التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية وللتعليمات الإدارية
	العملية الحالية
	العملية الجديدة المقترحة

	القاعدة 15  رسم الإيداع الدولي

	15.1 [لا تغيير] رسم الإيداع الدولي
	15.2 مقدار الرسم؛ التحويل
	15.3 و15.4 [لا تغيير]
	القاعدة 16  رسم البحث

	16.1  الحق في المطالبة بالرسوم
	16.2 و16.3 [لا تغيير]
	القاعدة 45(ثانياً) البحوث الإضافية الدولية

	45(ثانيا)1 و45(ثانيا)2 [لا تغيير]
	45(ثانيا)3 رسم البحث الإضافي
	من 45(ثانيا)4 إلى 45(ثانيا)9 [لا تغيير]
	القاعدة 57  رسم المعالجة

	57.1 [لا تغيير] الالتزام بالدفع
	57.2 مقدار الرسم؛ التحويل
	57.3 و57.4 [لا تغيير]
	القاعدة 96  جدول الرسوم؛ تحصيل الرسوم وتحويلها

	96.1 [لا تغيير] جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية
	96.2 إخطار تسلم الرسوم؛ تحويل الرسوم
	البند 114  تحويل الرسوم [حُذف]

	المرفق زاي  تحويل الرسوم
	أولاً. مقدمة

	ثانياً. تحويل الرسوم عبر المكتب الدولي
	ثانياً.1 الاتفاق على المشاركة في عملية الويبو لتحويل الرسوم
	ثانياً.2 إرسال المكاتب المشاركة لمعلومات الرسوم إلى المكتب الدولي
	ثانياً.3 إرسال المكتب الدولي لمعلومات الرسوم إلى المكاتب المشاركة
	ثانياً.4 تحويل الرسوم
	ثانياً.4.1 تحويلات الرسوم إلى المكاتب المستفيدة؛ تحويلات الرسوم الخاضعة للمقاصة
	ثانياً.4.2 تحويلات الرسوم غير الخاضعة للمقاصة
	ثانياً.4.3 تحويل رسوم غير مُدرجة في عملية الويبو لتحويل الرسوم

	ثانياً.5 تصحيح الأخطاء وحالات السهو

	ثالثاً. تحويل رسوم من أو إلى مكاتب غير مشاركة في عملية الويبو لتحويل الرسوم

