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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 السابعةالدورة 

 2024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 
 

 تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعرض هذه  .2 الوثيقُة ادلراسَة اليت طلهبا الفريق العامل بشأأن مدى اس تجابة اإ

ر اس تجابة الرمس اليت تتسم بدرجة كبرية من عدم املرونة  ولكهنا ذات  –ملا حيدث من تغريات يف رمس الإيداع ادلويل. وتُقد ِّ
ع الطلب الإيداع من خالل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو ودِّ لقرار مُ ابس تخدام منوذج اختيار منفصل  –دلةل اإحصائية 

من خالل مسار ابريس. وعالوة عىل ذكل، تشري نتاجئ التقدير اإىل أأن رمس الإيداع ادلويل يكتيس أأكرب قدر من الأمهية 
ىل أأن اجلامعات ومنظامت حيامن يطلب املودعون احلصول عىل امحلاية مبوجب براءة يف ثالثة ماكتب أأجنبية ابلضبط، و  تشري اإ

 البحوث العامة أأكرث حساس يًة للأسعار اإىل حد ما.

هنا، من واقع التجربة، تلقي اإ و  .2 ىل تقدمي التقديرات أأدةل عىل اس تجابة الرسوم فاإ الضوء عىل عدد من أأيضًا ضافة اإ
ىل احملددات الأخرى لس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتشري عىل وجه اخلصوص  ىل أأن مودعي الطلبات مييلون اإ اإ

الاعامتد بدرجة أأكرب عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الأوقات الاقتصادية اجليدة، وأأن منظامت البحوث العامة، 
وخاصًة اجلامعات، ختتار عىل الأرحج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن املس تحرضات الصيدلنية وغريها من تكنولوجيات 

اإىل الاعامتد عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث من  –عند ثبات العوامل الأخرى  –تجات املنفردة متيل املن 
 تكنولوجيات املنتجات املعقدة.
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 مقدمة

يف ادلورة السادسة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، طلبت ادلول الأعضاء من شعبة الشؤون  .1
جراء دراسة لتقدير املرونة يف رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ل س امي من حيث الاقتصادية والإح صاءات اإ

 1صلهتا ابجلامعات ومعاهد البحوث، ورمبا أأيضًا، الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

نظام مدى اس تجابة متغري ما ملا حيدث من تغري يف متغري أ خر. ويف س ياق  ويف عمل الاقتصاد، تقيس املرونةُ  .4
الرباءات حتديدًا، تقيس مرونة الرمس مدى اس تجابة مودعي الطلبات ملا حيدث من تغريات يف رمس الطلب. وتتنبأأ عىل وجه 

 اخلصوص ابلنس بة املئوية لزايدة جحم الإيداعات يف حاةل ختفيض رمس الطلب مبقدار معني.

م ملُت خأأن م و ومن بني أأمور أأخرى، ميكن لتقدير مرونة الرس .5 ذي القرارات معلومات عن كيفية تأأثري تغريات رسوم يُقد ِّ
الطلبات يف مس توايت الإيداع يف املس تقبل، فضاًل عن العائدات الناجتة عن تكل الإيداعات. واخنفاض قمية مرونة الرمس 

ن اس تجابة الرمس "غري مر  يداعات؛ وحينئذ يُقال اإ نة". وارتفاع يعين أأن أأي تغيري يف الرمس سوف يكون هل تأأثري ضئيل يف الإ
قمية املرونة يعين أأن أأي تغيري يف الرمس يكون هل تأأثري قوي يف الإيداعات؛ وحينئذ تُعترب اس تجابة الرمس "مرنًة". ويف احلاةل 

ىل زايدة )أأو اخنفاض( الإيرادات. ويف احلاةل الثانية، س يكون لأي  الأوىل، سوف تؤدي أأي زايدة )أأو نقص( يف الرمس اإ
ن اخنفاض )أأو ارتفاع( جحم الإيداعات ميكن أأن يفوق  زايدة )أأو نقص( يف الرمس تأأثري غامض يف الإيرادات، حيث اإ

 الإيرادات الناجتة عن ارتفاع )أأو اخنفاض( مدفوعات الرسوم للك وحدة.

 ول يوجد حاليًا أأي تقدير ملرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتوجد بعض التقديرات ملرونة رسوم الطلبات .6
قلميية.املبدئية ومرونة رسوم احملافظة عىل الرباءات ملاك ىل  2تب الرباءات الوطنية والإ ولكن هناك أأس باب وجهية تدعو اإ

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه  الاعتقاد أأن مرونة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات س تكون خمتلفًة. فاإ
ن أأمهية رسوم معاهدة  مجموعة خمتارة من طلبات الرباءات اليت يطلب املودعون حاميهتا يف أأكرث من ولية قضائية. ومن مثَّ فاإ

التعاون بشأأن الرباءات يف التلكفة الإجاملية لتسجيل براءات الاخرتاع عىل الصعيد ادلويل سوف ختتلف عن أأمهية الرسوم 
قلميي   الرباءات. لس تصدارالوطنية يف س ياق وطين أأو اإ

 راسرتاتيجية التقدي

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تقديرًا جتريبيًا، جيب الاعامتد عىل ما يواهجه  .7 من أأجل تقدير مرونة رسوم اإ
، 2004مودعو الطلبات من تَّغرير اترخيي يف رمس الإيداع ادلويل. وهذا التَّغرير ل يكون واحضًا يف ابدئ الأمر. ويف عام 

يداع م حدَّ  ل هذا الرمس سوى مرة واحدة، يف عام  2400بديئ يبلغ دت ادلول الأعضاء رمس اإ فرنك سويرسي، ومل يُعدَّ
ىل ، حيامن 2002 د هذا  3فرنك سويرسي. 2110مت ختفيضه اإ ضافًة اإىل ذكل، يدفع مودعو الطلبات رمس حتويل، وحُيدَّ واإ

                                                
1
 (.PCT/WG/6/23انظر ملخص الرئيس ) 
2
(. "دور الرسوم يف أأنظمة الرباءات: 2022) B. van Pottelsbergheو .de Rassenfosse, Gلس تعراض املؤلفات اليت تتناول هذا املوضوع، انظر  

 .206(، ص 5)2النظرية والأدةل". جمةل ادلراسات الاس تقصائية الاقتصادية، 
3
دة يف طلب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وابتداء من عام  2004اكن رمس الإيداع ادلويل قبل عام   د مجيُع 2004يتوقف عىل عدد البدلان املُحدَّ ، حُتد ِّ

د. ونظرا لهذا التحول الهيلكي، ل تس ت يداع دويل ُموحَّ خدم هذه ادلراسة سوى الطلبات لكَّ ادلول الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويُدفَع رمس اإ
 وما بعده. 2004بياانت يرجع اترخيها اإىل عام 
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م فيه الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  ولكن التَّغرير اذلي أأحدثه هذا الرمس الرمس حسب املاكن اذلي يُقدَّ
4.الإضايف ضئيل نسبياً 

،5 

ىل العمالت اليت يدفع هبا مودعو  .2 وينشأأ اختالف أأكرب عن حتويل رمس الإيداع ادلويل من الفرنك السويرسي اإ
 لملية التحويل. الطلبات يف لك أأحناء العامل رمَس الإيداع. ولفهم مصدر هذا الاختالف، من املهم أأوًل أأن نفهم كيفي ة سري

ِّق بني العمالت القابةل للتح فبالنس بة  6ويل دون قيود وغريها من العمالت.فقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تُفر 
د الويبو اعتبارًا من  ةل تعكس أأسعار الرصف السوقية  2للعمالت القابةل للتحويل دون قيود، حُتد ِّ يناير من لك عام مبالغ ُمعادِّ

ذا ارتفع أأو  ضافًة اإىل ذكل، اإ ثنني من شهر أأكتوبر من العام السابق. واإ مقابل سعر الفرنك السويرسي السائد يف أأول يوم اإ
يف املائة سعر رصف لمةل ما عن سعر الرصف السابق املُطبَّق مقابل الفرنك السويرسي لأكرث من  اخنفض بنس بة مخسة

ًل جديدًا لتكل العمةل ويصبح ساراًي بعد شهرين تقريبًا. د الويبو مبلغًا ُمعادِّ  أأربعة أأايم مجعة متتالية، عىل مدار العام، حُتد ِّ

د ماكتُب براءات الاخرتاع الوطنية  .9 يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"ماكتب وحُتد ِّ قلميية اليت تتسمل اإ والإ
تَسملر الطلبات"( العمةَل اليت تَقبل هبا رسوم تكل الإيداعات. وماكتب تَسملر الطلبات يف الولايت القضائية اليت تكون لملهتا 

. وتت بع ماكتب تَسملر الطلبات يف الولايت القضائية قابةل للتحويل دون قيود عادًة ما تشرتط أأن يكون ادلفع بعملهتا احمللية
حدى العمالت القابةل للتحويل دون قيود، ويه يف الواقع اليورو أأو  ما أأن تشرتط أأن يكون ادلفع ابإ الأخرى أأحد هنجني: اإ

لقمية الرمس ابلفرنك الفرنك السويرسي أأو ادلولر الأمرييك؛ أأو تشرتط أأن يكون ادلفع ابلعمةل احمللية مببلغ يكون معادًل 

السويرسي يف اترخي الإيداع. ويف لكتا احلالتني، يواجه مودعو الطلبات يف ذكل النوع الثاين من املاكتب دفع رمس، وفقًا لقمية 
حدى العمالت الأخرى القابةل للتحويل دون قيود. ومن  العمةل احمللية، يعمتد عىل سعر الرصف مقابل الفرنك السويرسي أأو اإ

 خيتلف رمس الطلب بقمية العمةل احمللية من يوم ل خر، حسب نظام سعر الرصف املُطبَّق. مثَّ قد

د من خالل مبالغ  –واختالف قمية العمةل احمللية لرمس الإيداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .20 سواء املُحدَّ
ةل أأو أأسعار الرصف السوقية  تطور رمس الإيداع ادلويل لعمالت ُمختارة منذ  2 يصور الشلكو ميكن أأن يكون كبريًا.  –ُمعادِّ

. ويوحض بصفة خاصة كيف أأدى الارتفاع احلاد يف قمية الفرنك السويرسي مقابل معظم العمالت يف أأثناء الأزمة 2004عام 
 وون الكوري.املالية وبعدها اإىل زايدات كبرية يف رمس الإيداع، وخاصًة ابلنس بة لدلولر الأمرييك واجلنيه الربيطاين وال

ُج  .22 ن السؤال التايل هو: ما المنوذج الاقتصادي اذلي جيب الأخذ به. أأحد الهنر ثبات تباين رمس الإيداع، فاإ وبعد اإ
ذا اكن اختالف الرمس ميكن أأن يُفرس ِّ اختالف جحم الطلبات الواردة  املُتَّبَعة يف املؤلفات الاقتصادية هو التحقق املبارش مما اإ

ىل فرضية معاكسة تُقاَرن هبا قرار أأم ل. ومن عيوب هذ ات ا الهنج أأن املرء ل يالحظ قرارات عدم الإيداع، وذلكل يفتقر اإ
ولكن ميكن الاس تفادة من مثل هذه الفرضية املعاكسة نظرًا لأن طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تستند، يف  7الإيداع.

ىل طلب وطين سابق. ومي ىل الغالبية العظمى من احلالت، اإ كن عىل وجه اخلصوص تقدير احامتلية حتويل طلب ذي أأولوية اإ
طار اختيار منفصل، حيث يكون رمس الإيداع ادلويل اذلي يدفعه مودعو الطلبات أأحد املتغريات  طلب معاهدة يف اإ

ن اختيار من بني ما التفسريية. بعبارة أأخرى، يُرك ِّز اإطار الاختيار املنفصل عىل ما يواهجه مودعو طلبات الرباءات ادلولية م

                                                
4
د البياانت التارخيية بشأأن رمس التحويل ليست، للأسف،   ِّ متاحة بسهوةل. وذلكل تتجاهل هذه ادلراسُة رمس التحويل. ولكن لأن ماكتب تَسملر الطلبات حُتد 

املُدَرجة يف احندار الوحدة  ة؛ وذلكل فاإن أ اثر املنشأأ الثابتوقت مع مرور الهذا الرمس ابلعمةل احمللية، فاإن تقلبات أأسعار الرصف ل حُتدث تغيريات يف الرمس
 تأأثريها. تتحمك يفأأن  الاحامتلية ينبغي

5
لكرتونيًا. وهذه  100و 200ميكن ملودعي الطلبات أأن يس تفيدوا من خصم يرتاوح بني   عون طلب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ فرنك سويرسي عندما يُودِّ

عون بتقدمي طلبات من أأجلها بناًء  ادلراسة تتجاهل هذا اخلصم، لأن العينة اليت يقوم علهيا البحث الاقتصادي القيايس تشمل طلبات الرباءات اليت ل يقوم املودِّ
لكرتونيًا أأم ل. يداع تكل الطلبات اإ  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ول يالحظ املرء هل مت اإ

6
 ال يسلندية، والني الياابين، وادلولر من العمالت القابةل للتحويل دون قيود: ادلولر الأسرتايل، وادلولر الكندي، والكروان ادلامنركية، واليورو، والكروان 

 .النيوزيلندي، والكروان الرنوجيية، وراند جنوب أأفريقيا، والكروان السويدية، والفرنك السويرسي، واجلنيه الربيطاين، وادلولر الأمرييك
7
 بتًا عىل مر الزمن، مما يثري تساللت اقتصادية قياس ية صعبة.اإضافة اإىل ذكل، من املُستبعد أأن يكون جحم الإيداع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اث 
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ماكنية تأأثري رمس الإيداع ادلويل بناء عىل املعاهدة يف  يسمى مسار ابريس ومسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويتجاهل اإ
م فيه الطلب ذو الأولوية  وهو الأمر اذلي  –قرار مودعي الطلبات بشأأن طلب امحلاية مبوجب براءة خارج املكتب اذلي قُد ِّ

 8ه يف لمل مس تقبيل.نأأمل أأن ندرس

وحدة التحليل، نفرتض عىل وجه اخلصوص أأن اختيار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عىل أأهنارس الرباءات وابعامتد أ   .22
د عىل النحو ال يت:  مقابل مسار ابريس حُيدَّ

       {
           

   

           
   

 

ذا اكنت 2يساوي        حيث  تتضمن طلب ُموَدع بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن  jمن املنشأأ  iأأرسة الرباءات ، اإ
ذا اختارت أأرسة الرباءات الإيداع عن طريق مسار ابريس، حيث  0، ويساوي tالرباءات خالل الشهر التقوميي  يوافق  tاإ

       شهر الإيداع الأول يف مسار ابريس. واملتغري
د يف حد ذاته من خالل:غري قابل للمالحظة،     وحُيدَّ

      
                                                           

اإىل رمس الإيداع ابلعمةل احمللية اذلي يواهجه مودع طلب براءة الأرسة، وهو خيتلف حسب املنشأأ والشهر؛  fjt حيث يشري
 2هو متغري ومهي يساوي  memjt، كام يتضح من معدل البطاةل؛ وtوالشهر  jحاةل الاقتصاد يف املنشأأ  unempjtوميثل 

ذا اكن قاطنو املنشأأ  يداع بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الشهر التقوميي  jاإ ، ويساوي صفر يف tمؤهلني لالإ
ة، مهنا جحم الأرسة، ومتغريات ومهية للمجالت التكنولوجية، عبارة عن مجموعة من الضوابط اخلاصة ابلأرس  Ωiخالف ذكل؛ و

-mktj(tهام التأأثريان الثابتان للمنشأأ والشهر التقوميي عىل التوايل؛ و θtو μjومتغريات ومهية لش ىت أأنواع مودعي الطلبات؛ و

؛ jعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلاصة ابملنشأأ مل يةسوق ال حصة لشهرًا للمتوسط املتحرك ل 22هو الفرتة الفاصةل اليت تبلغ  (12
هات( ملعامالت جيب تقديرها. ϕ، وδ، وγ، وβ، وαهو حد خطأأ مس تقل متطابق التوزيع، و εijtو  9يه )ُمتَّجِّ

بداء ثالثة تعليقات توضيحية: أأوًل، يبدو أأن من املهم  .21 ادلورة الاقتصادية يف  التحمك يفوجيدر بنا يف هذا املقام اإ
جيااًب يف قرار مودع الطلب بشأأن اختيار مسار تقديرال  ذا اكنت حاةل الاقتصاد تؤثر سلبًا أأو اإ ، ولكن ل يتضح يف البداية ما اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. فالقتصاد اذلي يكون أأداله أأقل مما جيب قد يتسبب، من انحية، يف انرصاف الرشاكت عن 
تيار اسرتاتيجية مسار ابريس للأرسة الأصغر. ومن الناحية الأخرى، قد يدفع أأيضًا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واخ 

ىل تفضيل مسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتباره وس يةل لتأأجيل نفقات الإيداع الوطين والإقلميي.  مودعي الطلبات اإ

ن أ رس .24 الرباءات من بدلان املنشأأ اليت ليست من  اثنيًا، حنن نُدرِّج املتغري الومهي اخلاص بعضوية املعاهدة، حيث اإ
أأعضاء النظام قد تس تخدمه بشلٍك جي د. فنحصل، بصفة خاصة، عىل منشأأ أأرسة الرباءات عن طريق منشأأ املودع اذلي يرد 
ع من أأكرث من منشأأ، وليك تكون أأرسة الرباءات مؤهةلً  يداع أأرسة الرباءات أأكرث من ُمودِّ  امسه أأوًل. ولكن قد يشرتك يف اإ

يداع مبقتىض معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يكفي أأن يكون منشأأ مودع واحد عضوًا يف النظام.  لالإ

ىل اس تخدام نظام معاهدة  mktj(t-12) اثلثًا، نُدرج املتغري .25 بوصفه ضابطًا ملا حيدث من تغيريات مس تقةل يف امليل اإ
معظم بدلان املنشأأ زايدًة يف احلصة السوقية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع مرور الوقت. وعىل وجه اخلصوص، شهدت 

التعاون بشأأن الرباءات بسبب تغيري اسرتاتيجيات الرشاكت، وزايدة الوعي، وزايدة جاذبية النظام نظرًا لزايدة عدد أأعضائه، 
دراج تأأثريات ورمبا بسبب عوامل أأخرى. وما دامت هذه العوامل املؤثرة ختص املنشأأ، فال ميكن التحمك فهيا حتكامً  اتمًا ابإ

                                                
8
يداع طلب ذي أأولوية يف  بداية الأمر من  هذا الهنج يتجاهل أأيضًا اإماكنية تأأثري رمس الإيداع ادلويل بناء عىل املعاهدة يف قرارات مودعي الطلبات بشأأن اإ

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اختيارية وعادًة ما يكون رمس الإيداع ادلويل بناء عىل عدمه. ومع ذكل يبدو أأن هذا الهنج يُمكن تربيُره؛ نظراً لأ  ن اإ
 املعاهدة قلياًل ابلنس بة لإجاميل تاكليف اس تصدار الرباءة.

9
 ا قد يُتوقع أأن يُغري ِّ النتيجة.املتغري اذلي يشري اإىل غياب أأو وجود تأأثري فئوي م هو –يُعَرف أأيضًا ابملتغري املُؤرش ِّ  اذلي –املتغري الومهي  
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ن  22الشهر التقوميي الثابتة. ونؤخر املتغري اخلاص ابحلصة السوقية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملدة  شهرًا، حيث اإ
 مس توى الرسوم ومعدل البطاةل قد يؤثران يف احلصة السوقية املزتامنة.

 البياانت

ننا نس متد بياانت أ رس الرباءات من قاعدة بياانت امل  .26 (. ونُرك ِّز بصفة خاصة PATSTATكتب الأور ي للرباءات )اإ
يداع بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن  ىل اإ عىل مجيع الأرس اليت لها ماكفئات يف مكتبني أأو أأكرث، أأو ماكئف واحد ابلإضافة اإ

ن  الرباءات. وبعبارة أأخرى، نتجاهل الأرس "احمللية فقط" وكذكل أأرس "معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فقط"، حيث اإ
مودعي الطلبات يف هذين احلالتني ل يواهجون الاختيار من بني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومسار ابريس وهو ما يقوم 

يداعها  عليه منوذج الاختيار املنفصل. ونس تخلص مجيع أأرس الرباءات اليت ينطبق علهيا هذا التعريف واليت يكون اترخي اإ
أأو بعده. ونس تخلص أأيضًا معلومات عن جحم أأرسة الرباءات وكذكل ما يشمهل الطلب من جمال  2001يناير  2الأول هو 

وأأخريًا، نس تخدم خوارزمية حبث معمتدة عىل اللكامت املفتاحية لتحديد الطلبات اليت  10تكنولويج )أأو جمالت تكنولوجية(.
ول ميكن، للأسف، حتديد مودعي الطلبات  11مة.ة عن جامعة أأو منظمة حبوث عايكون مودُعها اذلي يرد امسه أأوًل عبار 

اذلين ميثلون الرشاكت الصغرية واملتوسطة من خالل تقنيات مماثةل، ول حتتوي واثئق الرباءات لمومًا عىل أأي معلومات 
عة. ضافية ميكن من خاللها حتديد جحم الرشاكت املُودِّ  اإ

الرباءات من أأجل اس تخالص الرسوم الشهرية ابلعمةل ونعمتد عىل جدول الرسوم التارخيية ملعاهدة التعاون بشأأن  .27
ىل  2004احمللية حسب املنشأأ، من  . ويقدم جدول الرسوم معلومات عن قمية رمس الإيداع ادلويل ابلفرنك 2022اإ

ةل للعمالت القابةل للتحويل دون قيود. وميكن تطبيق هذه الرسوم مبارشًة عىل الولاي ت السويرسي وكذكل املبالغ املُعادِّ
يف دليل مودع الطلب بناء ما يوجد  القضائية بعمةل قابةل للتحويل دون قيود. وابلنس بة للولايت القضائية الأخرى، نس تخدم

معلومات عن س ياسة الرسوم اخلاصة مباكتب تَسملر الطلبات، فضاًل عن أأسعار من  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ةل  املالية ادلوليةالإحصاءات الرصف السوقية الشهرية من  اخلاصة بصندوق النقد ادلويل من أأجل حساب الرسوم املُعادِّ

 12ابلعمةل احمللية.

عون دلى ماكتب تَسملر الطلبات املوجودة يف بالدمه. وهذا  .22 وهذا الهنج يفرتض مضنًا أأن مودعي أأي منشأأ يُودِّ
الافرتاض ل يصح دامئًا يف الواقع، وذكل لس ببني. أأوهلام أأن ملودعي بدلان أأوروبية معينة حرية الاختيار بني تقدمي طلب بناًء 

تهبم الوطين أأو يف املكتب الأورو ي للرباءات. وما دام مودع الطلب يقمي يف بدل عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مك 
ل أأن املودعني املقميني خارج منطقة اليورو   –عضو يف منطقة اليورو، فال ميثل ذكل مشلكة، ويُدفَع الرمس نفسه ابليورو. اإ

ما بعملهتم احمللية يف فيدفعون –يف سويرسا أأو اململكة املتحدة مثاًل  املكتب احمليل أأو ابليورو يف املكتب الأورو ي للرباءات.  اإ
ةل تلغي  ىل أأن التسوية العادية للمبالغ املُعادِّ ويف هاتني احلالتني نس تخدم رمس العمةل احمللية يف املكتب احمليل، مع الإشارة اإ

 مةل احمللية.مس بقًا الاختالفات الكبرية بني الرمس ابلعمةل احمللية والرمس ابليورو مبا يعادل الع

ع الطلب اذلي يرد امسه أأوًل. ودِّ عىل منشأأ أأرسة الرباءات عن طريق منشأأ مُ  –س بق أأن أأوحضنا  كام –اثنيًا، حنصل  .29
يداع الطلب دلى مكتب  يداع أأرسة الرباءات، حفينئذ جيوز اإ ع من أأكرث من منشأأ يف اإ ولكن يف حاةل اشرتاك أأكرث من ُمودِّ

                                                
10
جمال تكنولويج أأعدته الويبو )انظر  15نعمتد يف تعيني اجملالت التكنولوجية عىل التوافق بني رموز التصنيف ادلويل للرباءات و 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html كنولوجية متعددة، (. وعندما يتعلق طلب براءة مبجالت ت
د اجملال  "، عن طريق حساب احلصص املتساوية، ومتثل لك حصة جماًل تكنولوجيًا.ت التكنولوجية عىل أأسا  "ُجزيئ  حُند ِّ

11
ر،" )الويبو، (، "تقرير امللكية الفكرية العاملي: الوجه املتغري لالبتاك2022، املرفق املهنجي، يف الويبو )4لالطالع عىل وصف للمهنجية، انظر الفصل  

 جنيف(.
12
دليل مودع الطلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متوفر عىل املوقع الإلكرتوين التايل:  

http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp اس تخدمنا أأسعار التحويل الرمسية 2004. ابلنس بة للبدلان اليت انضمت اإىل اليورو بعد عام ،
 يف وقت الانضامم لتشمل سلسةل العمالت احمللية. لليورو احملددة
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الوارد امسه أأوًل. ويف الواقع، سوف يكون هذا هو احلال دامئًا عندما ل يكون مودع الطلب غري املكتب احمليل ملودع الطلب 
 –الوارد امسه أأوًل أأحد مواطين أأو قاطين بدل عضو يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف هذه احلالت، نس تخدم 

ان غري الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، رمس العمةل احمللية يف املكتب احمليل، ابلنس بة للبدل –للأس باب نفسها 
يداعها أأكرث من مودع  ن عدد الطلبات اليت يشرتك يف اإ ورمس الفرنك السويرسي املعادل للعمةل احمللية. وعىل أأية حال، فاإ

 قليٌل نسبيًا.

الإحصاءات املالية من ونُقل ِّل الرسوم الامسية ابس تخدام البياانت الشهرية ملؤرش أأسعار املس هتلكني حسب املنشأأ  .20
ث اختالفًا )طفيفًا( يف الرسوم الفعلية اليت يواهجها مودعو  ادلولية اخلاصة بصندوق النقد ادلويل. ولحظ أأن هذا حُيدِّ

الطلبات يف البدلان الأعضاء يف منطقة اليورو. وللأسف، ل توجد بياانت مؤرش أأسعار املس هتلكني اخلاصة بعدد كبري من 
نظرًا لوجود بياانت مؤرش أأسعار املس هتلكني اخلاصة بأأكرب  ؛مغ أأن التخفيض املفهوم مضنًا يف جحم العينة صغريٌ بدلان املنشأأ، ر

يداعًا للرباءات.  البدلان اإ

اخلاصة مبنظمة العمل ادلولية.  LABORSTAوأأخريًا، نس تخلص بياانت معدلت البطاةل الشهرية من قاعدة بياانت  .22
اصة بكثري من بدلان املنشأأ، كام هو حال بياانت مؤرش أأسعار املس هتلكني، رمغ أأن التخفيض ول توجد بياانت البطاةل اخل

 أأيضًا. املفهوم مضنًا يف جحم العينة صغريٌ 

 النتاجئ

ننا نقدر منوذج الاختيار املنفصل املوصوف يف القسم  .22 . ويعرض لوحدة الاحامتل ابس تخدام هنج احامتلية قصوى 2اإ
( عىل مجيع متغريات المنوذج ابس تثناء معدل البطاةل 2وحيتوي العمود ) 13فق نتاجئ التقدير الرئيس ية.املر الوارد يف  2اجلدول 

ل  2 175 922وجحم أأرسة الرباءات. ويبلغ اإجاميل عدد أ رس الرباءات اليت يقوم علهيا التقدير  أأرسة. وتُظهر النتاجئ وجود ُمعامِّ
حصائية للمتغري الومهي اخلاص بعضوية معاهدة التعاون  جيا ي وذي دلةل اإ ل اإ حصائية ملتغري الرمس وُمعامِّ سليب وذي دلةل اإ

ضافًة اإىل ذكل، يُظهِّر املتغريان الومهيان اخلاصان ابجلامعات ومنظامت البحوث العامة املُ  ل عة ودِّ بشأأن الرباءات. واإ وجود ُمعامِّ
عة. جيا ي وذي دلةل اإحصائية، مع زايدة كبرية لقمية معامل اجلامعات املُودِّ  14اإ

دراج معدل البطاةل يف العمود ) .21 . وبسبب البياانت املفقودة لهذا املتغري، يقل جحم 2( من اجلدول رمق 2ونواصل ابإ
 ُ ل ابلنس بة ملعظم االعينة اإىل حد ما، ولكن ل تتغري تقديرات امل ل الرمس،  15ملتغريات.عامِّ وهناك اس تثناء همم ذلكل هو ُمعامِّ

ىل  0.222-اذلي ينخفض من  ل اإىل الارتباط القوي 0.077-اإ حصائية. ويرجع اخنفاض قمية املُعامِّ ، رمغ أأنه ل يزال ذا دلةل اإ
 املزتامن لتحراكت سعر رينسبيًا بني معدل البطاةل ورمس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلعمةل احمللية، مما يعكس التأأث

ىل أأن الاقتصاد الضعيف الأداء يُقل ِّل احامتل  16الرصف. ل معدل البطاةل نفسه سليب وذو دلةل اإحصائية، مما يشري اإ وُمعامِّ
 تفضيل مودع الطلب ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

أأرسة  222 167منا أأن نستبعد  جحم أأرسة الرباءات يف التقدير. وهذا يتطلب 2( من اجلدول 1ونقدم يف العمود ) .24
اختارت مسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولكن مل تشهد دخول أأي مرحةل وطنية بعد ذكل، حيث ل نالحظ جحم 

                                                
13
ران أأيضًا مجيع املواصفات املُبيَّنة يف اجلدول   ل  2قدَّ ابس تخدام هنج لوغاريمت احامتلية قصوى وحصلنا عىل نتاجئ تاكد تكون متطابقة فامي يتعلق بعالمات املُعامِّ

 ومس توايت ادللةل الإحصائية.
14
ر اخلاص ابحلصة السوقية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجود معامل اإجيا ي وذي دلةل اإحصائية يف مجيع تقديرات الوحدة الا   –حامتلية، يُثبت املتغري املَُؤخَّ

 كام هو متوقع.
15
ل اخلاص مبتغري عضوية املعاهدة الومهي ليس أأكرث دلةًل اإحصائية، مما يعكس استبعاد املالحظات من بدلان املنشأأ اليت  ليست من أأعضاء معاهدة  املُعامِّ

 التعاون بشأأن الرباءات.
16
ل الارتباط الثنايئ بني ُمتغريي الرمس والبطاةل اثبٌت عند    .0.69-ُمعامِّ
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دراج متغريات ومهية لأجحام خمتلفة، بدءًا ابلأرس اليت لها  17رسة "املتوقع" يف هذه احلالت.الأ  م جحم الأرس عن طريق اإ ونُقد ِّ
ا، وانهتاًء مبتغري ومهي للأرس اليت لها ماكفئات يف  1 مكتبني وماكفئات يف ماكتب أأو أأكرث. ويُراعي هنج  6ماكتب وهمُلَّ جر 

 املتغري الومهي وجود تأأثري وظيفي مرن حلجم الأرسة. ولحظ أأن عدد املاكتب يشمل مكتب الإيداع الأول.

ىل أأن الأرس الأكرب ختتار عىل الأ  .25 رحج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتزداد، عىل وجه وتشري نتاجئ التقدير اإ
ىل  0,654-اخلصوص، تقديرات املُعامل اخلاصة ابملتغري الومهي من   6للأرس اليت لها  0,552للأرس اليت لها مكتبان فقط اإ

 ماكتب أأو أأكرث.

ىل أأي مدى يعمتد تأأثري متغري الرمس عىل2ويف العمودين الأخريين يف اجلدول  .26 جحم الأرسة وعىل نوع  ، نس تعرض اإ
( بصفة خاصة، جنعل متغري الرمس يتجاوب مع متغريات احلجم الومهية امخلسة، مما يسمح 4ع الطلب. ويف العمود )ودِّ مُ 

ل متغري الرمس وفقًا حلجم الأرسة الأساس ية. وتُظهر النتاجئ أأوًل تأأثريًا أ خذًا يف الارتفاع للرمس، ويظهر التأأثري  ابختالف ُمعامِّ
حصائية للعائالت  4 دلى الأرس اليت تضم الأكرب ماكتب. وحينئذ ينخفض تأأثري الرمس ول يكون املعامل بعد ال ن ذا دلةل اإ

ماكتب أأو أأكرث. وأأحد أأساليب تفسري هذه النتيجة هو أأن مسار ابريس ومسار املعاهدة يكوانن  6اليت لها ماكفئات يف 
لبات امحلاية مبوجب براءة يف ثالثة ماكتب أأجانبية ابلضبط، ويف هذه احلاةل بديلني متقاربني للغاية حيامن يطلب مودعو الط 

 يكتيس رمس الإيداع أأكرب قدر من الأمهية يف قرار الإيداع اذلي يتخذه مودعو الطلبات.

، جنعل متغري الرمس يتجاوب مع املتغري الومهي اخلاص ابجلامعات ومنظامت 2( من اجلدول 5وأأخريًا، يف العمود ) .27
عة وكذكل املتغري الومهي اخلاص ببايق املودعني. وتُظهِّر النتاجئ وجود تأأثري أأكرب بكثري للرمس ابلنس بة الب حوث العامة املُودِّ

عة عىل وجه اخلصوص. ويمتثل أأحد الأس باب احملمتةل لهذه النتيجة يف أأن هذه  عة واجلامعات املُودِّ ملنظامت البحوث العامة املُودِّ
دارة حمافظ الرباءات، ذلكل يكون ملس توى رمس الإيداع ادلويل بناءً  عنيودِّ الأنواع من املُ   تواجه قيود موازنة أأكرث رصامة عند اإ

 أأقوى يف قرارات الإيداع. عىل املعاهدة تأأثريٌ 

رة؟ يعرض اجلدول  .22 املرتبطة بتقديرات معامل الوحدة  لهامشيةا اتلتأثيرالوارد يف املرفق ا 2ما جحم التأأثريات املُقَدَّ
وميكن تفسري هذه التأأثريات الهامش ية اكحامتلت مئوية  2.18( من اجلدول 1هيا يف العمود )حامتلية اليت مت احلصول علالا

ىل أأن الزايدة اليت تبلغ نسبهتا اءاتلختيار معاهدة التعاون بشأأن الرب  % يف 20. ومن مثَّ يشري التأأثري الهاميش ملتغري الرمس اإ
% يف احامتلية اختيار أأرسة الرباءات الأجنبية التوجه 0,212مضنًا حدوث اخنفاض بنس بة  رمس الإيداع ادلويل سوف تقتيض

% تقريبًا 50ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات تقف عند  ةملسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومل ا اكنت احلصة السوقي
ن القمية الضمنية ملرون . وبعبارة 0,0272-ة رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يه ابلنس بة للعينة اليت يقوم علهيا التقدير، فاإ

ىل اخنفاض بنس بة 20أأخرى، سوف تؤدي زايدة رمس الإيداع ادلويل بنس بة  بناء عىل  يداع% يف جحم الإ 0,272% اإ
يشري اإىل وجود اس تجابة غري مرنة اإىل حد بعيد. والتأأثريات الهامش ية للرسوم ابلنس بة  مما –معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 تتخذ – 2ول تظهر يف اجلدول  2( من اجلدول 5من التقدير يف العمود ) املس متدة –للجامعات ومنظامت البحوث العامة 
ث العامة أأكرث اس تجابة لتغريات الرسوم، عىل التوايل؛ وتؤكد أأن اجلامعات ومنظامت البحو  0,0242-و 0,0112-القميتني 

 ولكن حىت هذه القمي الأعىل تشري اإىل وجود اس تجابة غري مرنة للرسوم بشلك عام.

                                                
17
ن يرمغنا أأيضًا عىل اإسقاط املتغري الومهي اخلاص بعضوية املعاهدة، حيث ل يوجد يف العينة مزيد من بدلا 222 167استبعاد هذه املالحظات البالغ عددها  

 املنشأأ اليت ليست من أأعضاء معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
18
 .STATA" يف برانمج margins, dydx(variable)اس تخدمنا يف حساب هذه التأأثريات الهامش ية أأمر " 



PCT/WG/7/6 
8 
 

ويشري التأأثري الهاميش يف معدل البطاةل اإىل وجود تأأثري أأكرب حلاةل الاقتصاد. وذلكل فاإن تضاعف معدل البطاةل  .29
ىل اخنفاض احامتلية اختيار معاهد %، مما يعين مضنًا حدوث اخنفاض بنس بة 1ة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة سوف يؤدي اإ

 19% تقريبًا يف جحم الإيداعات.6

ع الطلب، جند أأن احامتلية اختيار مسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تزداد بنس بة  .10 ىل تأأثري نوع ُمودِّ ذا انتقلنا اإ واإ
حدى اجلامعات. وارت25 ذا اكن املودع هو اإ فاع هذه الاحامتلية قد يعكس الفوائد اخلاصة اليت تعود عىل اجلامعات % تقريبًا اإ

شهرًا توفر  22، عىل وجه اخلصوص، اليت تبلغ مدهتا عادًة 20بشأأن الرباءات؛ فاملرحةل ادلوليةمن مسار معاهدة التعاون 
ذاللجامعات وقتًا مثينًا تفكر فيه  أأم ل بناًء عىل املعلومات اليت حتصل علهيا اكنت ترغب يف الاس مترار يف املرحةل الوطنية  فامي اإ

من تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب، وتبحث عن رشيك جتاري عىل اس تعداد ملواصةل الاستامثر يف لملية اس تصدار 
" وذلكل قد متتكل معلو  ىل أأن اجلامعات غالبًا ما تنشغل ابلبتاكر "الأويل  ضافًة اإ مات أأقل الرباءة ويف تطوير التكنولوجيا. اإ

نسبيًا عن الإماكنيات التجارية لخرتاعاهتا؛ وهذا أأيضًا يُرحج كفة اسرتاتيجية "انتظر لرتى ما س يكون" اليت تقدهما املعاهدة. 
 ُ حدى منظامت البحوث العامة، رمغ أأن ودِّ وتزداد كذكل احامتلية اختيار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حيامن يكون امل ع اإ

 مهيًة من الناحية المكية.التأأثري يكون أأقل أأ 

رس اليت لها ماكفئات يف مكتبني فقط يكون احامتل اختيارها ملعاهدة التعاون بشأأن وتأأثري جحم الأرسة كبرٌي أأيضًا. وال   .12
ماكتب أأو أأكرث يكون احامتل اختيارها للمعاهدة أأكرب  6%، يف حني أأن الأرس اليت لها ماكفئات يف 29الرباءات أأقل بنس بة 

 %، وذكل عند ثبات العوامل الأخرى.26بنس بة 

التأأثريات الهامش ية املرتبطة ابلتأأثريات الثابتة للمجالت التكنولوجية، مع ترتيب هذه  2وأأخريًا، يرسد اجلدول  .12
ن أ   رس براءات املس تحرضات الصيدلنية ختتار يف أأغلب الأحوال معاهدة التعاون بشأأن التأأثريات ترتيبًا تنازليًا. ومن مثَّ فاإ

لرباءات، عند ثبات العوامل الأخرى. ومن املثري لالهامتم أأن اجملالت التكنولوجية الامثنية "الأكرث مياًل ملعاهدة التعاون بشأأن ا
الرباءات" ترتبط مجيعها بتكنولوجيات املنتجات املنفردة. والنتيجة الثانية املثرية لالهامتم يه أأن تكل اجملالت التكنولوجية 

س امي التصالت الرمقية، والتكنولوجيا الطبية، وال لت والأهجزة  ل –بات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلاصة مبعظم طل 
من اجملالت "الأكرث مياًل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات". ولحظ أأن  ليست –والطاقة الكهرابئية، وتكنولوجيا احلاسوب 
يداعات الرباءات يف ش ىت اجملالت، حيث ترتيب اجملالت التكنولوجية ينبغي أأل يرجع اإ  ىل جحم الأرسة الأكرب املرتبطة )رمبا( ابإ

َّنة تتحمك يف جحم الأرسة كام يتبني من املتغريات الومهية الس تة اخلاصة ابحلجم. والعوامل اليت قد  ن التأأثريات الهامش ية املُبي اإ
حليل الاقتصادي القيايس تشمل عدم اليقني وطول دورة البحث تؤثر يف ترتيب اجملالت التكنولوجية واليت ل يتحمك فهيا الت

 والتطوير.

 اخلامتة

يداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملا حيدث من تغريات يف رمس  .11 م هذه ادلراسة أأول تقدير ملدى اس تجابة اإ تُقد ِّ
ر اس تجابة الرمس اليت تتسم بدرجة كبرية من عدم املرونة  حصائية  ولكهنا –الإيداع ادلويل. وتُقد ِّ ابس تخدام  –ذات دلةل اإ

منوذج اختيار منفصل لقرار مودع الطلب الإيداع من خالل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو من خالل مسار ابريس. 
ىل أأن رمس الإيداع ادلويل يكتيس أأكرب قدر من الأمهية حيامن يطلب املودعون  وعالوة عىل ذكل، تشري نتاجئ التقدير اإ

ىل أأن اجلامعات ومنظامت البحوث العامة أأكرث احلصول ع ىل امحلاية مبوجب براءة يف ثالثة ماكتب أأجنبية ابلضبط، وتشري اإ
 حساس يًة للأسعار اإىل حد ما.

                                                
19
جه. وهذا افرتاض قوي، ل س امي عند من املهم أأن نشري اإىل أأن هذه املرونة تفرتض عدم حدوث أأي تغيري يف اجملمتع الإحصايئ لأرس الرباءات الأجنبية التو  

 وضع تأأثري ادلورة الاقتصادية يف الاعتبار.
20
 شهرًا من اترخي الأولوية دلى معظم الطلبات ادلولية اليت تطالب ابلأولوية من طلب وطين سابق. 10تس متر املرحةل ادلولية حىت  
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هنا، من واقع التجربة، تلقي الضوء عىل عدد من احملددات  .14 ىل تقدمي التقديرات أأدةل عىل اس تجابة الرسوم فاإ ضافة اإ واإ
ىل أأن مودعي الطلبات مييلون اإىل الاعامتد الأخرى لس تخدام معاهد ة التعاون بشأأن الرباءات. وتشري عىل وجه اخلصوص اإ

بدرجة أأكرب عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الأوقات الاقتصادية اجليدة، وأأن منظامت البحوث العامة، وخاصًة 
ملس تحرضات الصيدلنية وغريها من تكنولوجيات اجلامعات، ختتار عىل الأرحج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن ا

الاعامتد عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأكرث من  اإىل –ثبات العوامل الأخرى  عند –املنتجات املنفردة متيل 
 تكنولوجيات املنتجات املعقدة.

ىل الإحاطة علاًم  .15 والفريق العامل مدعٌو اإ
 مبحتوايت هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[ 
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ث اختالفًا كبريًا يف رمس الإيداع بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات2الشلك   : حتراكت سعر الرصف حُتدِّ

 (200=2004رمس الإيداع ادلويل بعمالت خمتارة )املؤرش، 
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 : نتاجئ تقدير الوحدة الاحامتلية2اجلدول 

 (2) (2) (1) (4) (5) 

       -0.222*** 

(-7.20) 

-0.077*** 

(-4.25) 

-0.047** 

(-2.10) 

  

      0.404* 

(2.67) 

0.022 

(0.22) 

   

           -0.249*** 

(-20.29) 

-0.204*** 

(-22.57) 

-0.204*** 

(-22.62) 

-0.206*** 

(-22.21) 

يداع من جامعة  ***0.222 اإ

(74.92) 

0.226*** 

(71.24) 

0.242*** 

(61.71) 

0.245*** 

(61.52) 

2.262*** 

(49.02) 

يداع من منظمة حبوث عامة  ***0.249 اإ

(21.10) 

0.225*** 

(29.67) 

0.157*** 

(29.22) 

0.144*** 

(27.92) 

0.624*** 

(26.97) 

 ***0.654-   مكتبان

(-4.20) 

-0.652*** 

(-4.27) 

-0.705*** 

(-4.52) 

 *0.222-   ماكتب 1

(-2.25) 

-0.240 

(-2.54) 

-0.142** 

(-2.29) 

 0.026   ماكتب 4

(0.26) 

0.256 

(2.00) 

-0.029 

(-0.22) 

 0.242   ماكتب 5

(2.59) 

0.102* 

(2.91) 

0.294 

(2.24) 

 ***0.552   ماكتب أأو أأكرث 6

(1.54) 

0.460** 

(2.95) 

0.499*** 

(1.20) 

 **0.042-    )مكتبان( *       

(-2.16) 

 

 ***0.059-    ماكتب( 1) *       

(-2.27) 

 

 ***0.076-    ماكتب( 4) *       

(-1.69) 
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 ***0.060-    ماكتب( 5) *       

(-2.90) 

 

 0.022-    ماكتب أأو أأكرث( 6) *       

(-2.02) 

 

يداع من جامعة) *         ***0.225-     (اإ

(-5.51) 

يداع من منظمة ) *        اإ

 (حبوث عامة

    -0.024*** 

(-4.02) 

ع من نوع أ خر( *         *0.014-     )ُمودِّ

(-2.66) 

           2.142*** 

(29.12) 

2.155*** 

(22.92) 

0.746*** 

(21.92) 

0.742*** 

(21.27) 

0.772*** 

(24.47) 

التأأثريات الثابتة للمجال 

 التكنولويج

 نعم نعم نعم نعم نعم

 نعم نعم نعم نعم نعم التأأثريات الثابتة للمنشأأ 

 نعم نعم نعم نعم نعم التأأثريات الثابتة للوقت

 2 222 006 2 222 006 2 222 006 2 119 171 2 175 922 املالحظات

 526 564.1- 526 429.4- 526 257.2- 719 526.0- 752 294.2- القمية اللوغاريمتية الاحامتلية

ىل ادللةل الإحصائية يف و ( مذكورة بني قوسني؛ z-statisticالزائية )مالحظة: النس بة  ، 2تشري العالمات ***، و**، و* اإ
 يف املائة، عىل التوايل. 20، و5و
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 : التأأثريات الهامش ية املرتبطة بتقديرات الوحدة الاحامتلية2اجلدول 

  املتغريات الرئيس ية

       -0.0212  

          -0.0105  

يداع من جامعة  0.2491 اإ

يداع من منظمة حبوث عامة  0.2049 اإ

0.2924- مكتبان  

0.0242- ماكتب 1  

 0.0075 ماكتب 4

 0.0710 ماكتب 5

 0.2620 ماكتب أأو أأكرث 6

  اجملالت التكنولوجية

 املس تحرضات الصيدلنية

 التكنولوجيا البيولوجية

 حتليل املواد البيولوجية

 اجلزيئات الضخمة، البولميراتكميياء 

 كميياء املواد الأساس ية

 الكميياء العضوية ادلقيقة

 املواد، عمل املعادن

 الكميياء الغذائية

 التصال الرمقي

 التكنولوجيا الطبية

دارة  أأساليب تكنولوجيا املعلومات لالإ

 تكنولوجيا الأسطح، التغليف والطيل

 الهندسة الكمييائية

 التكنولوجيا البيئية

 سلع اس هتالكية أأخرى

 العمليات والأهجزة احلرارية

 التعبئة

0.2609 

0.2007 

-0.0411  

-0.0452  

-0.0226  

-0.0265  

-0.2202  

-0.2127  

-0.2474  

-0.2591  

-0.2619  

-0.2222  

-0.2211  

-0.2249  

-0.2160  

-0.2752  

-0.2219  
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 التصالت

 الأاثث، الألعاب

 القيا 

 أ لت خاصة أأخرى

 الأدوات ال لية

 ال لت والأهجزة والطاقة الكهرابئية

 املراقبة

 العنارص املياكنيكية

 التكنولوجيا الهيلكية ادلقيقة وتكنولوجيا النانو

 الهندسة املدنية

 احلاسوبيةالتكنولوجيا 

 النقل

 التكنولوجيا السمعية البرصية

 احملراكت واملضخات والرتبينات

 أأش باه املوصالت

 لمليات التصال الأساس ية

 أ لت النس يج والورق

 البرصايت

-0.2250  

-0.1026  

-0.1024  

-0.1072  

-0.1201  

-0.1210  

-0.1227  

-0.1229  

-0.1252  

-0.1257  

-0.1422  

-0.1527  

-0.1609  

-0.1690  

-0.1242  

-0.1292  

-0.4274  

-0.4266  

ل الواردة يف العمود ) ة تتعلق بتقديرات املُعامِّ  .2اجلدول ( من 1مالحظة: التأأثريات الهامش ية املُوحضَّ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

 


