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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2023يناير  12التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة سةداسالالدورة   عشر
اي 8إىل  6جنيف، من   2023 ر فير

 خدمة الويبو لتحويل الرسوم

 المكتب الدول   إعداد وثيقة من 

 ملخص

ن المكاتب .1   معظم عمليات تحويل الرسوم بي 
ستخدم خدمة الويبو لتحويل الرسوم )"الخدمة"( فن

ُ
  يتول تحصيلها أحد  1ت

الت 
ن المشاركة الكاملة، تقدم  وقد عادت هذه الخدمة بمنافع جّمة عىل المكاتب المشارِكة.  المكاتب لحساب مكتب آخر.  ومن أجل تمكي 

  تعوق االستفادة من تلك الخدمة. هذه 
احات إلزالة الحواجز القانونية المتبقية الت   الوثيقة اقت 

 معلومات أساسية

  يوليو  .2
اءات فن  ألغراض معاهدة التعاون بشأن التر

ً
بعد تجربة ناجحة مع عدد من المكاتب  2020بدأ تشغيل الخدمة رسميا

 للقاعدة  الوطنية واإلقليمية. 
ً
لها أحد G" والمرفق 2.96ووفقا   يحصِّ

" من التعليمات اإلدارية، تتيح الخدمة تحويل المدفوعات الت 
 .   هذا الشأن:  المكاتب لحساب مكتب آخر عن طريق المكتب الدول 

 وفيما يىل  الرسوم الرئيسية فن

؛ (أ) دفع لمكاتب تسلم الطلبات لحساب المكتب الدول 
ُ
  ت
 رسوم اإليداع الدول  الت 

دفع لم (ب)
ُ
  ت
؛رسوم البحث الت   كاتب تسلم الطلبات لحساب المكاتب األخرى بصفتها إدارات بحث دول 

.  (ج) دفع إلدارات الفحص التمهيدي الدول  لحساب المكتب الدول 
ُ
  ت
 رسوم المعالجة الت 

3.   
  حددت العديد من إدارات البحث الدول  بوصفها مختصة بالبحث فن

والخدمة مفيدة بوجه خاص لمكاتب تسلم الطلبات الت 
  الطلبات الدولية المودعة الطلبات الد

ولية المودعة لدى تلك المكاتب، ومفيدة كذلك إلدارات البحث الدول  المختصة بالبحث فن
تيبات لجميع األطراف، إذ يحتاج كل مكتب من مكاتب  لدى العديد من مكاتب تسلم الطلبات.  بّسط الت 

ُ
وعالوة عىل ذلك، فإنها ت

 من التسلم إل تسديد مدفوعات للمكتب الدول  
ً
، ويمكن ألي إدارة من إدارات البحث الدول  استالم مدفوعات من مصدر واحد بدال

                                                
  هذه الوثيقة، تشت  المكاتب إل المكاتب   1

ن
  المرحلة الدولية، ومن بينها مكاتب ف

ن
الوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية المسؤولة عن معالجة الطلبات ف

 . ، والمكتب الدول   تسلم الطلبات، وإدارات البحث الدول  والفحص التمهيدي الدول 
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حيل لها المكاتب األموال  عدة مكاتب تسلم مختلفة. 
ُ
  ست

  استخدام هذه الخدمة أن المكتب الدول  هو الجهة الوحيدة الت 
ويعتن

 وتستلمها منها. 

ا لمقاصة"، مما يتيح دمج جميع عمليات تحويل الرسوم المطلوبة ولمزيد من التبسيط، يمكن تجميع المدفوعات و"إخضاعه .4
 . ن   معاملة واحدة فيما يتعلق بمكتب معي 

ن
  شهر ما ف

ن
ن عىل المكتب الدول  تحويلها إل أحد  ف   يتعي 

خصم جميع األموال الت 
ُ
وست

  سددت مدفوعات للمكتب الدول  لحساب هذا 
ن المكاتب )بغض النظر عن عدد المكاتب األخرى الت    يتعي 

المكتب( من األموال الت 
، وينتج عن ذلك مبلغ صاٍف يتم تحويله إما من المكتب الدول  أو إليه.  غت  أن هذا ليس  عىل هذا المكتب تحويلها إل المكتب الدول 
؛ فيمكن إجراء التحويالت كمدفوعات منفصلة لكل طرف )المكتب اآلخر الذي يتم تحويل الرسوم إليه أو 

ً
 إلزاميا

ً
منه( ولكل غرض  أمرا

  المكتب أو 
ن
 بموجب الممارسات الُمتَبعة ف

ً
)فصل رسوم اإليداع الدول  عن رسوم البحث ورسوم المعالجة( عندما يكون ذلك مطلوبا

 اللوائح المالية الوطنية. 

 االستخدام اإللزامي لخدمة الويبو لتحويل الرسوم

ام إل الخدمة ألن لوائحها المالية تحظر إجراء المدفوعات عن يواجه عدد قليل من المكاتب مشاكل قانونية تتعلق باالنضم .5
ط تحويل الرسوم إل المكتب الدول   طريق وسيط.  اءات لتشت  ومن المفهوم أن تعديل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر

  يستلمها أحد المكاتب لصالحه( سيسمح لهذه المكاتب باالنضمام إل 
 الخدمة. )بخالف الرسوم الت 

ح تعديل القاعدة  .6  لهذه الغاية، ُيقت 
ً
لها أحد المكاتب )بخالف 2.96وتحقيقا   ُيحصِّ

ط تحويل جميع الرسوم الت  )ج( بحيث تشت 
( لحساب مكتب آخر إل المكتب الدول      ،المكتب الدول 

ن
   ةظروف استثنائية موضحإال ف

ن
 أدناه.  10الفقرة  ف

حذف القاعدة  .7
ُ
. )ـه( ألنها لن 1.16وست

ً
ورية بعد أن يصبح استخدام الخدمة إلزاميا ويدفع المكتب الدول  رسوم  تكون ضن

م، فبمجرد دفع جميع رسوم البحث عن طريق الخدمة، لن  البحث عن طريق الخدمة إلدارات البحث الدول  بالعملة المحددة. 
َ
ومن ث
  تستلمها إدارة البحث الدول  بسبب ال

  المبالغ الت 
ن العملة المقررة والعملة المحددة. يكون هناك أي فروق فن   أسعار الرصف بي 

 فروق فن

. ثيقة الو هذه ويحتوي مرفق  .8 اءات إلجراء هذا التغيت  وع تعديالت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن التر  عىل مشر

اح  .9   االقت 
اءات فن   دورته الخامسة عشر ذاته ونظر الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن التر

المرفق األول للوثيقة  )ي(ة )انظرفن
PCT/WG/15/17 ن   الفقرتي 

اح فن :  PCT/WG/15/19من الوثيقة  30و 29(. ويرد موجز لمناقشات االقت   عىل النحو التال 

  مجال تحويل الرسوم، وأعربت عن تقديرها لفوائد  . 29"
  تقدمها الويبو فن

أعربت الوفود عن ارتياحها للخدمات الت 
  الك

  تقدمها. التحسينات فن
  المرفق األول، الرام  إل  فاءة اإلدارية الت 

اح األول الوارد فن وأيدت معظم الوفود تأييدا واسعا االقت 
  يحصلها مكتب ما لفائدة مكتب مختلف. 

   جعل استخدام الخدمة إجباريا لتحويل الرسوم الت 
  المضن

وأشار وفد إل الرغبة فن
احات لضمان أن تتمكن إدار    االقت 

  الشهر التال  قدما فن
  تحدث فن

ات البحث الدول  من االعتماد بشكل آمن عىل التحويالت الت 
ت  ومع ذلك، لم يتح لبعض الوفود الوقت إلجراء المشاورات والتحليالت.  لتسليم نسخة البحث.  وعالوة عىل ذلك، واعتتر

ك للمكاتب حرية اختيار    تت 
تيبات الحالية الت  حت أال يكون االستخدام  وفود أخرى أنها جزء مهم من الت  االستخدام، واقت 

  الوقت المناسب 
ن الوطنية، أو أنه قد يكون من الصعب عىل المكاتب تغيت  أنظمتها المالية فن اإللزام  للخدمة متفقا مع القواني 

 لتلبية المتطلبات الجديدة. 

  يحصلها مكتب واحد ل . 30"
اح يتعلق فقط بالرسوم الت  فائدة مكتب مختلف وأنه لن يؤدي إل وأوضحت األمانة أن االقت 

  خدمة نقل الرسوم. 
  كل المكاتب المشاركة بالفعل فن

ات فن   النظام  أي تغيت 
  ال تشارك حاليا فن

وكان من المفهوم أن المكاتب الت 
شكل عام، ال تعارض مبدأ المشاركة، ولكن هناك ما يمنعها من أن القواعد تنص عىل أن الرسوم ستحال إل المكتب المستفيد )ب

( ولم تعتتر القاعدة . 2.96 إدارة البحث الدول  وكان من المفهوم أن  )ج( من النظام المال  أساسا كافيا للدفع إل المكتب الدول 
  أن يتغلب عىل هذه الصعوبة. 

  بتحويل الرسوم إل المكتب الدول  ينبغن
  الالئحة التنفيذية يقضن

ط ضي    ح فن  "إدراج شر

ح المكتب الدول   .10   حاالت استثنائية. ولذلك باينتالإمكانية ن طريق إدراج النص عشأن لقة باالتغلب عىل الشواغل العيقت 
ات فن

وع القاعدة ن 2.96 يسمح مشر يمكن و عن العمليات العادية. لتحول ل والمكتب الدول  لحّص ممكتب الال)ج( بإمكانية عقد اتفاقات بي 
ا استثنائية، 

ً
 بالنسحينل امثىل سبيل العأن تغط  مثل هذه االتفاقات ظروف

ً
بة للمكتب ولكن ما يصبح استخدام الخدمة مستحيًل

 البديل يكون عملي
ً
. ىل أساس تجريتر  ع مكتب تسلم الطلبات من قبل دارة البحث الدول  ، أو مواقف غت  عادية مثل التحديد المؤقت إل ا

  أي اتفاق من هذا القبيل بالتشاور مع المكتب المستفيد جري سيو 
  تغطيها القاعدةاع  ت  سو المعتن

)ـه( 1.16 قضايا مثل تلك الت 
ا للعملة الثابتة(.  دارة البحث الدول  إتلق  تالحالية )ضمان أن 

ً
 القيمة الكاملة للرسم وفق



PCT/WG/16/4 
3 
 
 

 مركزيال دفعال

  PCT/WG/15/17تضمنت الوثيقة  .11
ً
اءات توضح كيفأيضا  يةتعديالت إرشادية إلدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التر

 و تنفيذ نظام الدفع المركزي. 
ً
حات أكتر تفصيال ة. و تخضع هذه المسألة لمزيد من الدراسة بهدف إعداد مقت   مشاري    ع تجريبية صغت 

  جلسة الحقة. 
ن
حات محددة عىل الفريق العامل ف  وستعرض النتائج وأي مقت 

12.   
إن الفريق العامل مدعو إل النظر فن

  هذه الوث
  مرفق 

احات الواردة فن  يقة. االقت 

]يىل  ذلك المرفق[
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اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير  التعديالت المقير
 2بخصوص االستخدام اإللزامي لخدمة الويبو لتحويل الرسوم

 جدول المحتويات
 

 2 ....................................................................................................................................... البحث رسم  16 القاعدة

   الحق   1.16
ن
 2 ......................................................................................................................... برسوم المطالبة ف

 2 .................................................................................................................................. [ال تغيت  ]   3.16و 2.16

 )45 القاعدة
ً
 3 .................................................................................................................. الدولية اإلضافية البحوث (ثانيا

45( 
ً
 3 ................................................................................................................................. [ال تغيت  ]   2و 1(ثانيا

45( 
ً
   البحث رسم   3(ثانيا

ن
 3 ........................................................................................................................ اإلضاف

45( 
ً
 3 .............................................................................................................................. [ال تغيت  ]   9 إل 4(ثانيا

 4 ................................................................................................... وتحويلها الرسوم تسلم الرسوم؛ جدول  - 96 القاعدة

 4 ..................................................................................................... التنفيذية بالالئحة المرفق الرسوم جدول   1.96

 4 .......................................................................................................... الرسوم تحويل الرسوم؛ تسلم إخطار     2.96

 
  

                                                
، وإل عمليات الحذف ا  2  

حة بوضع خط تحت النص المعتن   وُيشار إل عمليات اإلضافة المقت 
حة بشطب النص المعتن  . لمقت 
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  16القاعدة 
 البحث رسم

  المطالبة برسوم   1.16
ن
 الحق ف

[)أ( إل )د(     ]ال تغيت 

فيما يتعلق بتسديد رسم البحث بعملة مقررة تكون خالف العملة المحددة، إذا كان مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة  )ه( 

 بناًء عىل الفقرة )د("
ً
إل العملة المحددة، أقل من مقدار الرسم  " من هذه القاعدة بالعملة المقررة، عند تحويله1البحث الدول  فعال

الذي كانت قد حددته، يسدد المكتب الدول  الفرق لإلدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم مقدار الرسم المحدد، فإن 

 .  الفرق يعود للمكتب الدول 

[  )و(   ]ال تغيت 

[   3.16و 2.16  ]ال تغيت 
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(45القاعدة 
ً
 )ثانيا

 اإلضافية الدوليةالبحوث 

45)
ً
[   2و 1)ثانيا  ]ال تغيت 

45)
ً
     3)ثانيا

ن
 رسم البحث اإلضاف

[ ) أ (   تجري البحوث اإلض                  افي  ة ال  دولي  ة أن تط  ال  ب مودع  ]ال تغيت 
يجوز لك  ل إدارة من إدارات البح  ث ال  دول  الت 

"( مقابل إجراء ذلك البحث.   
ن
 الطلب بتسديد رسم لفائدتها )"رسم البحث اإلضاف

ق القاعدة  )ب( . وتطبَّ  
ن
 ( مع ما يلزم من تبديل. ده))ب( إل 16.1يحّصل المكتب الدول  رسم البحث اإلضاف

[   إل )ـه( )ج(  ]ال تغيت 

45)
ً
[   9إل  4)ثانيا  ]ال تغيت 
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  - 96القاعدة 
 الرسوم وتحويلها تسلمجدول الرسوم؛ 

 جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفيذية   1.96

 ]   القواعد  ]ال تغيت 
ن
ل الرسوم المشار إليها ف حصَّ

ُ
(45و 15ت

ً
  جدول الرسوم  57و 2)ثانيا

ن
بالعملة السويشية. وه  موضحة ف

 ال يتجزأ منها. 
ً
 المرفق بهذه الالئحة التنفيذية. وُيعد هذا الجدول جزءا

 إخطار تسلم الرسوم؛ تحويل الرسوم    2.96

[)أ(     ذلك المكتب الدول  بصفته ألغراض تطبيق هذه القاعدة، يُ  ]ال تغيت 
ن
قصد بكلمة "المكتب" مكتب تسلم الطلبات )بما ف

، أو المك ، أو إدارة الفحص التمهيدي الدول    الدول 
ن
دة للبحث اإلضاف

َّ
، أو إدارة ُمحد  لتسلم الطلبات(، أو إدارة البحث الدول 

ً
تب مكتبا

 .  الدول 

 له 
ً
  حالة قيام أحد المكاتب، وفقا

ن
[ ف ذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإلدارية، بتحصيل رسم )"المكتب )ب( ]ال تغيت 

 بتسلم كل رسم 
ً
  أقرب فرصة إخطارا

ل أن يرسل فن ل"( لحساب مكتب آخر )"المكتب المستفيد"(، يجب عىل المكتب الُمحصِّ الُمحصِّ

 للتعليمات اإلدارية. ويجب عىل المكتب المستفيد، فور تسلم اإل 
ً
  اإلجراءات كما لو كان قد تسلم من هذا القبيل وفقا

  فن
خطار، أن يمضن

ل ذلك الرسم.    التاري    خ الذي تسلم فيه المكتب الُمحصِّ
 الرسم فن

ل  )ج(  ،يجب عىل المكتب الُمحصِّ لة لحساب ، إذا لم يكن هو المكتب الدول   أي مكتب آخر بصفته أن يحيل أي رسوم ُمحصَّ

 للتعليمات اإلدارية دول  المكتب ال ذلك المكتبالمكتب المستفيد إل 
ً
ل والمكتب الدول  عىل تحويل الما لم يتفق ، وفقا مكتب الُمحصِّ

 . أي من هذه الرسوم إل المكتب المستفيد بطريقة أخرى

  تسلمها لحساب أي مكتب آخر، بصفته المكتب المستفيد، إل ذلك  
)د(  يجب عىل المكتب الدول  تحويل الرسوم الت 

 المحددة وفقالمكتب بالعملة 
ً
 للتعليمات اإلدارية.  ا

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


