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اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ةالرابعة الدورة   عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

 مرحل  خدمة الويبو لتحويل الرسوم: تقرير 

 المكتب الدول   وثيقة من إعداد 

 موجز

  تعرض .1
 
  خدمة بشأن  هذه الوثيقة تحديثا

  الويبو لمشاركة المكاتب ف 
 مكتب 60اآلن أكثر من  تشملتحويل الرسوم، الت 

 
من  ا

 أكثر سيحقق ما وهو لملكية الفكرية. وقد دعا المكتب الدول  مكاتب أخرى للمشاركة، مكاتب ا
 
  من الفوائد قدرا

تحويل الويبو لخدمة ف 
شجع المكاتب المشاركة عل تبادل اإلخطارات و و الرسوم. 
ُ
مث   الموسعة )الرسوم بالمتعلقة معلومات الت

بما  (XMLبنسق لغة الث 
مدفوعات العن آنية شبه توفث  معلومات  من أجلمستقبلية تطويرات سيمكن القيام بما وهو المنشور، معّرف نوع الوثيقة يتوافق مع 

 . الرسوم تحويلعمليات و 

 معلومات أساسية

  أبريل  .2
وع ، بدأ 2018ف  اءات بي   المكاتب من أجل تجريتر  المقاصة" ال"هيكل  مشر المكتب عن طريق تحويل رسوم معاهدة الثر
 . وع التجريتر  الهدف من  وتمثلالدول 

  المشر
  تقلبات الوالمخاطر الناجمة عن  ةالمرصفي تتقليل رسوم التحويل ف 

أسعار رصف ف 
 الدول  للمكتب يتيح المكتب الدول  عن طريق تحويل الرسوم و تبسيط معالجة المعاملت. إضافة إل ، ةاألجنبيالعملت 

 
إمكانية  أيضا

  مراجعة الطلبات الدولية حيث يرسل نسخة البحث إل إدارة البحث الدول  من خلل خدمة
ُ
ونيةن  سخ البحث اإللكث 

(eSearchCopy) قد دفع جميع الرسوم قبل اإلرسال. الطلب تأكد من أن مودع لمن أجل ا 

، و  .3 وع التجريتر 
 بعد نجاح المشر

 
تعديلت عل اللئحة التنفيذية لمعاهدة دخلت حث   النفاذ ، 2020يوليو  1من واعتبارا

ات عل التعليمات اإلدارية  اءات وتغيث    إطار إل  تهدفالثر
  تمت ف 

وع إضفاء الطابع الرسم  عل عمليات تحويل الرسوم الت  المشر
عن المكاتب  إخطار بشأن تفاصيل ال" Gالمرفق " ويوضح "(. تحويل الرسومتحويل الرسوم )"خدمة الويبو لإنشاء خدمة و ، التجريتر  
  إطار الرسوم مبالغ تحويل و  الرسومبالمتعلقة معلومات الو  لمدفوعاتلاستلمها 

 خدمة تحويل الرسوم. المدفوعة ف 

 مكاتب تسلم الطلبات واإلدارات الدولية المشاركة

4.  
 
  عمليات للتعليمات اإلدارية، نشر المكتب الدول  قائمة ب "Gالمرفق "من  7للفقرة  وفقا

تحويل الرسوم للمكاتب المشاركة الت 
 
 
اءات  تشكل جزءا   جريدة معاهدة الثر

ثلثة مكاتب وأخطرت المكتب الدول  . 2020نوفمثر  20تاري    خ بمن خدمة تحويل الرسوم ف 
  خدمة تحويل الرسوم بي   عن مشاركتها أخرى 

نشر المكتب الدول  قائمة بالرسوم و ؛ 2021مارس  31و 2020نوفمثر  21ف 
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اءات ف   جريدة معاهدة الثر

 
لدول  رسوم بحث من علوة عل ذلك، تلق  المكتب او . 2021أبريل  8المفروضة عل هذه المكاتب ف

تغال،  مكتتر     كازاخستان والثر
 
   مكتب وأرسل تسلم الطلبات ف

 
 كذلك كرواتيا  تسلم الطلبات ف

 
  المستقبل. باإخطارا

 
م و لمشاركة ف يعث  

اءات عل أساس رب  ع سنوي    جريدة معاهدة الثر
 
تحويل عمليات المكاتب المشاركة الجديدة و بشأن المكتب الدول  نشر المعلومات ف

 
 
  تشكل جزءا

 من خدمة تحويل الرسوم.  الرسوم من هذه المكاتب الت 

 و  .5
 
  62شارك ي، 2021أبريل  30من  اعتبارا

 
  خدمة تحويل الرسوم بصفته مكتبا
 
بتحويل رسوم وتقوم ، لطلباتاتسلم لمكاتب  ا ف

. لديها إدارات البحث الدول  المختصة بعض ، إل عل األقل ،البحث   خدمة يو عن طريق المكتب الدول 
 
 ف
 
شارك ثلثة عشر مكتبا

، التمهيدي الفحص الدول  و البحث لل اتإدار  ا تحويل الرسوم بصفته من بعض بحث الرسوم ، عل األقل، هذه المكاتبوتتلق  دول 
مكتب ال: ةالمكاتب التاليه  إدارات للبحث الدول  المكاتب المشاركة بصفتها و . عن طريق المكتب الدول   تسلم الطلباتمكاتب 

اءاتلالنمساوي  اليا للملكية الفكرية، لثر ازيل  للملكية الفكريةوا، ومكتب أسث    الثر
اءات، و ، لمعهد الوطت  المكتب و المكتب األوروبر  للثر

  
اءات والعلمات التجارية، لاإلسباب  اءات، ومكتب كوريا للملكية الفكريةو لثر ، ومكتب اليابان للثر اءات اإلرسائيل  المكتب و ، مكتب الثر

  االتحاد  للملكية الفكريةاالتحادي 
 
، ومكتب لملكية الفكريةل، والمكتب السويدي للملكية الفكرية، ومكتب سنغافورة الروس  ف

اءات والعلمات التجارية، ومعهد  اءات.  يةالشمالبلدان أوروبا الواليات المتحدة للثر ربعة األإدارات البحث الدول  اختصاص ويقترص للثر
  فنلندا والفلبي   وتركيا وأوكرانيا( وه  ) من أصل اإلدارات العشر  المتبقية

 
  والمقيمي    مواطني   ال علمكاتب الملكية الفكرية ف

 
بلد كل ف

اإلدارة أو سيدعو  ،اتاإلدار يناقش المكتب الدول  المشاركة مع ، األخرى غث  المشاركة الدول  إدارات البحث إل بالنسبة و . منها  مكتب
بعض المسائل المرصفية بشأن بعض هذه اإلدارات من  بانتظار الحصول عل توضيحاتالنضمام إل خدمة تحويل الرسوم إل ا
 العملت. المتعلقة بو 

 تحويل رسوم البحث

 إدارة البحث الدول  عتثر ت عندما  2018المكتب الدول  منذ عام  عن طريق لةعدد رسوم البحث المحوّ  1يوضح الجدول  .6
 
 مكتبا

 
 
المكتب  عن طريقلة عل مدى السنوات الثلث الماضية، ارتفعت نسبة رسوم البحث المحوّ و . تسلم الطلباتعن مكتب  مختلفا

  المائة.  97.7الدول  إل 
 ف 

 2018 2019 2020 

إجراء البحث الدول  من قبل مكتب 
 غث  مكتب تسلم الطلبات

رسوم البحث لمكتب تسلم الطلبات ل يحو ت
 المكتب الدول  عن طريق 

38,231 43,688 58,186 

 رسوم البحثلمكتب تسلم الطلبات تحويل 
 مبارسر إل إدارة البحث الدول  بشكل 

24,966 19,135 1,374 

 59,560 62,823 63,197 المجموع الفرع  

مكتب  =)إدارة البحث الدول   إجراء البحث الدول  من قبل مكتب تسلم الطلبات نفسه

 تسلم الطلبات(

189,562 202,550 205,767 

 265,327 265,373 252,759 إجمال  عدد تحويلت رسوم البحث

  النسبة المئوية لرسوم البحث المحوّ 
، باستثناء الحالة الت  لة عن طريق المكتب الدول 

 مكتب تسلم الطلبات =تكون فيه إدارة البحث الدول  
60.5% 69.5% 97.7% 

 2018عام منذ وبشكل مبارسر إل إدارة البحث الدول  المكتب الدول   طريق عن: عدد عمليات تحويل رسوم البحث 1الجدول 

ي إطار خدمة تحويل الرسوم عمالت
ز
 رسوم البحث ف

  جمعتها  تقبل أن يمكن .7
تم تحديد مبلغ معادل لها قد بأي عملة مكاتب تسلم الطلبات خدمة تحويل الرسوم رسوم البحث الت 

عملة واحدة لتحويل الرسوم إل المكتب الدول  مكاتب تسلم الطلبات . ومع ذلك، يجب أن تختار "2")د(1.16بموجب القاعدة 
  ، وعند اإلمكان. إدارة بحث دول  كل بالنسبة إل  

استخدام عملة واحدة لتحويل رسوم البحث ورسوم تسلم الطلبات لمكاتب  ينبغ 
  كل من  التكاليف تقليلمن أجل  ، وذلكإل المكتب الدول  المعالجة اإليداع الدول  ورسوم 

المرصفية وتبسيط اإلجراءات المرصفية ف 
تسلم ض مكاتب إرسال تحويل واحد يغط  جميع الرسوم. ومع ذلك، تواصل بععن طريق والمكتب الدول  تسلم الطلبات مكتب 

بموجب خدمة و متطلبات الخزانة الداخلية. من أجل االمتثال لإرسال رسوم البحث ورسوم اإليداع/المعالجة بعملت مختلفة الطلبات 
 
 
ة عملة ويحّولبالمشاركة الطلبات مكاتب تسلم من  تحويل الرسوم، يقبل المكتب الدول  رسوما إدارات رسوم البحث إل  أرب  ع عشر

  عملت. ل  البحث الدو
بالمبلغ المطبق و الثابتة  ا بعملتهإدارة بحث دول  المكتب الدول  رسوم البحث إل كل ل ويحوّ المشاركة بثماب 

  تاري    خ اإليداع الدول  للطلب، باستثناء مكتب 
اءات اإلرسائيل  الذي طلب الف    ثر

.  تلق   رسوم البحث بالدوالر األمريك 
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 )ـه(1.16المطالبات بموجب القاعدة عدد انخفاض 

  تقليل مخاطر رصف من هداف األيتمثل أحد  .8
 
بالنسبة )ـه( 1.16بموجب القاعدة  ةاألجنبيالعملت خدمة تحويل الرسوم ف

 .   تكبدتها عن الخسائر إدارات البحث الدول  تعويض المكتب الدول  طلب من يُ بموجب هذا الحكم، و إل المكتب الدول 
نتيجة  الت 

طلب من إدارات البحث الدول  ويُ العملة المحددة عند تحويلها إل العملة الثابتة. بالبحث بالعملة الثابتة و  بي   مبالغ رسوملختلفات ل
 
 
من إدارات البحث الول  تتطلب عملية سداد هذه المدفوعات و هذه االختلفات. لنتيجة المحققة  حا باألر أن تدفع للمكتب الدول  أيضا

، إل اتقديم مطالبات    قدمت و مراجعة المطالبات. من أجل عمل كبث  نطوي عل ي وهو أمر لمكتب الدول 
جميع المكاتب الخمسة الت 

  خدمة تحويل الرسوم بصفتها اآلن تشارك  2017مطالبات منذ عام 
 
إدارات بحث أن هذه المكاتب ه  رغم و . إدارات للبحث الدول  ف

  خدمة تحويل الرسوم، تسلم الطلبات بعض مكاتب بالنسبة إل مختصة دول  
 
  ال تشارك ف

المعوضة يجب أن تكون المبالغ فالت 
  تجاوزت ضئيلةبموجب هذا الحكم 

ةفرنك سويشي  500,000، عل عكس المبالغ الت    بعض السنوات األخث 
 
 . ف

 المشاركة المستقبلية لمكاتب تسلم الطلبات

  ذلك مكاتب تسلم الطلباتو ول  إدارات البحث الداآلن معظم تغط  خدمة تحويل الرسوم رغم أن  .9
 
إدارات البحث ، بما ف

  الدول  
جميع  اركتشحت   تتحققلن  الفوائد الكاملةفإن ، مكاتب تسلم الطلبات األخرىرسوم البحث من قدر من أكثر تستلم الت 

  مكاتب تسلم الطلبات . ومع ذلك، بدون مشاركة جميع إدارات البحث الدول  ومكاتب تسلم الطلبات
إدارة البحث الدول  أن  تحدد  الت 

  رسوم البحث إدارة البحث الدول  ه  المختصة ببحث الطلبات الدولية، ستستمر 
  تلق 

 
غث  مكاتب تسلم الطلبات من  بشكل مبارسر ف

  التكاليف وأوجه القصور وستبق  . مكتب تسلم الطلباتبناًء عل يتطلب عمليات مختلفة  وهو ما المشاركة، 
 
وإدارات لمكتب الدول  اف

عن العملة المحددة  تختلفعلوة عل ذلك، عندما و دارة رسوم البحث. إل  لحفاظ عل عمليتي   بافيما يتعلق  موجودة البحث الدول  
   العملة الثابتة
 
  رسوم البحث، من أجل  مكتب تسلم الطلبات غث  المشاركف

المدفوعات بموجب د يتسدعملية سيستمر إجراء تلق 
  )ـه( بس1.16القاعدة 

  118من بي   و العملت. عمليات تحويل بب االختلفات ف 
 
، هناك أكثر من اتب تسلم للطلباتتعمل كمك مكتبا

50  
 
  خدمة تحويل الرسوم.  مكتبا

 دعا المكتب الدول  وقد لم تشارك بعد ف 
 
  تلقت طلبتسلم الطلبات جميع مكاتب تقريبا

 ةدولي اتالت 
 إلدارة بحث دول   2016منذ عام 

 
  خدمة تحويل الرسوم، يرد فيها تحديدا

متشارك ف  إيجاد إل متابعة هذه الدعوات والسغ   ويعث  
دع و من المشاركة. تسلم الطلبات تب اقد تمنع مكمشاكل حلول ألي 

ُ
  خدمة تحويل تسلم الطلبات  مكاتبت

  لم تشارك بعد ف 
الت 

ونيي   التاليي   ا بالمكتب الدول  علتصال اال إل الرسوم 
يدين اإللكث  من  fee.pct@wipo.intو  payment.pct@wipo.int: لثر

  تمكنهأجل 
تيبات الت   من االنضمام إل خدمة تحويل الرسوم.  ا مناقشة الث 

  إدارات البحث الدول  أشارت العديد من و  .10
  مكاتب تسلم الطلبات جميع بالنسبة إل  ،أن يكون من اإللزام  إل أنها ترغب ف 

الت 
. ويمكن تحقيق ذلك فقط خدمة تحويل الرسوم عن طريق ل الرسوم يتحو ، كإدارة بحث دول  تقع ضمن اختصاصها   وليس بشكل مبارسر

ط من أجل ()ب( 3)16المكتب الدول  بموجب المادة من اتفاقاتها مع " A"المرفق من خلل تعديل  إضافة استخدام الخدمة كشر
 الجهة الارها باعتبإدارة الفحص الدول  لتحديد 

 
 مختصة، دون الحاجة إل تعديل التعليمات اإلدارية. وبما أن هذا سيكون تخفيضا

سيظهر الصلة. ومع ذلك،  ياالتفاق ذ من( 2)11المحتمل، فسيلزم االتفاق عل التعديل مع المدير العام بموجب المادة  ا الختصاصه
 بشأن الالمدير العام 

 
يطةديلت موافقة عل مثل هذه التعانفتاحا باتخاذ تسلم الطلبات للسماح لمكاتب توجيه إخطار كاٍف  رسر
تيبات المناسبة  . ةمختصد إدارة فحص دول  يدحإمكانية ت دونطلبات التسلم لأي مكتب ترك  وعدم، الث 

 الرسومب المتعلقة تبادل المعلومات

11.  
 
   "G" المرفق من 9من خدمة تحويل الرسوم، تحدد الفقرة  عندما يكون تحويل الرسوم جزءا

اإلجراء المنصوص عليه ف 
 هماستل  خطر المكتب الدول  عند ك  ي"(  لالمحص  مكتب البتحصيل الرسوم )" يضطلعلمكتب الذي بالنسبة إل ا)ب( 2.96القاعدة 

   وعل النحو المبي   رسوم. لل
لمكتب ال، ُيطلب من "Gالمرفق "من  13الفقرة ف    المحص 

 
إرسال المعلومات إل المكتب الدول   أيضا

ةبشأن الرسوم المحصلة خلل الشهر السابق أو أي   شكل جزءتو  ا متفق عليه أخرى ةزمني فث 
 
من خدمة تحويل الرسوم، إل جانب أي  ا

  تحويلها تتعلق با غفالحاالت إتصحيحات أو 
  كان ينبغ 

 األشهر السابقة. خلل لرسوم المحولة أو الت 

لة مكاتب الذي تتبعه النسق ال بشأن مرونة" G" ويظهر المرفق .12 استلم الرسوم بموجب بإخطارات  إرسالمن أجل المحص 
بشأن  14إلخطار والفقرة بشأن ا 10. وبموجب الفقرة 13إرسال المعلومات المتعلقة بالرسوم المحصلة بموجب الفقرة و ، 9الفقرة 
ل مكتب ال الشكل بي   الرسوم، يجب االتفاق علالمتعلقة بمعلومات الإرسال  . المحص  تشث  هاتان الفقرتان إل و والمكتب الدول 
لة مكاتب التفضيل  موقع ف نوع الوثيقة عل معرّ  وُينشر ذي الصلة. معّرف نوع الوثيقة ، بما يتوافق مع XMLالستخدام نسق المحص 
   الويبو 

وب   . اإللكث 

  XML نسقبالرسوم المتعلقة بمعلومات النقل و  .13
 
عمليات تحويل الرسوم بشكل أن تجري مكاتب للسيسمح القابل للقراءة آليا

ومن التحويل. عمليات أكثر كفاءة، وسيتيح لمودع  الطلبات والمكاتب الوصول إل معلومات عالية الجودة عن حالة سداد الرسوم و 
وري وجود   القابلة للقراءة المعلومات  الرص 

 
  يقوم بها المكتب الدول  بموجب الفقرة أتمتة عمليات التحقق من أجل  آليا

من  17الت 
  ضوء البيانات الببليوغرافية بغية " G" المرفق

  الملف.  ةموجودالضمان االتساق مع المبالغ المتوقعة ف 
النسق كذلك سيسمح  و ف 
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  من  التثبتللمكتب الدول  توفث   القابل للقراءة آليا

لة لمكاتب بالنسبة إل اصحة معلومات الرسوم اآلب  لذلك، و والمستفيدة. المحص 
 
 
  ال تقدم حاليا

 عل استخدام هذا النسق.  XMLنسق بمعلومات دفع رسوم البحث  يشجع المكتب الدول  المكاتب الت 

اءات لمكاتب تسلم الطلبات أتيحت  ،2020منذ أبريل و  .14   لمعاهدة الثر
وب    النظام اإللكث 

 
بنسق معلومات التوليد من أجل أداة ف

XML  قد يكون هذا و . إل المكتب الدول   تطبيقات دولية مختارةلبشأن الرسوم المحصلة  هذه المعلومات إرسالبهدف الموىص به
 
 
ة تسلم الطلبات مكاتب بالنسبة إل بشكل خاص  مفيدا المطلوب. بالنسق الرسوم المتعلقة ب الوجيهةمعلومات التوليد من أجل الصغث 

  الطلبات اختيار و 
 
م المكتب الدول  تحسي   هذه و هو عملية يدوية. مكتب تسلم الطلبات الدولية من قبل المستخدم ف  السمةيعث  

  اإلصدارات المستقبلية ل نطاقها  وتوسيع
 
  لنظام لف

وب  اءاتاإللكث    تتلقاها إدارات الفحص المعالجة لتشمل رسوم  معاهدة الثر
الت 

 .  التمهيدي الدول 

 التوجه المستقبلي 

  هذا المجال هو تقديم معلومات إن  .15
 
  من العمل ف

عمليات التحويل المتعلقة مدفوعات و العن حالة آنية شبه الهدف النهاب 
الدول  والفحص وإدارات البحث  وجميع المكاتب المعنية )مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدول   الطلبات إل مودع  بالرسوم 

،)   ضوء البيانات المحوّ / المتلقاةإبراز أي تباينات بي   المبالغ و  يالفور ت التثبعمليات  إضافة إل التمهيدي الدول 
 
لة والمبالغ المتوقعة ف

  لذلكالببليوغرافية المتاحة. 
ما يقلل من مخاطر األخطاء المتبقية بحلول الوقت وهو أن يسمح بتصحيح أي أخطاء عل الفور،  وينبغ 

لة مكاتب الشكل كبث  من أعباء المحاسبة عل يقلل بو الشهرية، عمليات التحويل فيه  تجريالذي  سواء. العل والمستفيدة المحص 
وأن تغط  آخر، مكتب نيابة عن بالمن المأمول أن تدعم هذه الخدمة إمكانية تحصيل الرسوم من قبل مكتب فإنه إضافة إل ذلك، و 

 : عل وجه الخصوص ما يل  

  مكتب  (أ)
من خلل نظام إيداع يستضيفه طلبات التسلم لالدفع الفوري للرسوم المتعلقة بالطلبات الجديدة المودعة ف 

اءاتمكتب آخر، وال سيما نظام    لمعاهدة الثر
وب   ؛اإليداع اإللكث 

  تحويلالطلبات  من قبل مودع  التمهيدي ضافية للبحث أو الفحص اإل رسوم الدفع و  (ب)
األموال  الذين يجدون صعوبة ف 

ة إل اإلدارة الدولية ذات الصلة؛  مبارسر

  لمعاهدة الذين يستخدمون الطلبات  مودع  الدفع الفوري لرسوم الفحص التمهيدي الدول  من قبل و  (ج)
وب  النظام اإللكث 

اءات   . التماس من أجل تقديمالثر

إن الفريق العامل مدعو إل اإلحاطة علما  .16
من  المستقبل  بالتقدم المحرز والتعليق عل العمل 

 تطوير خدمة الويبو لتحويل الرسوم. أجل 
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