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اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات: تدابري ممكنة من أجل احلد من 
ض 

ّ
 أسعار الصرفتغريات لالتعر

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

 يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ةلحمع أأحصاب املص C. PCT 1440تشاور املكتب ادلويل من خالل التعممي  .1
ر تغريات أأسعاتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات ل ض الإيرادات امل تعر   خطرحول التدابري املقرتحة للحد من  )معاهدة الرباءات(

عداد املزيانيةالرصف،  ماكنيات أأكرب للتنبؤ يف اإ ومن مثة تعزيز الاس تقرار املايل للمنظمة العاملية للملكية  من أأجل توفري اإ
 الفكرية )الويبو(.

، كام حتتوي عىل طريقة مقرتحة للميض قدما C. PCT 1440وتلخص هذه الوثيقة الردود املس تلمة عىل التعممي  .2
 الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءاتالواردة يف التعممي من أأجل احلد من خطر تعرض  مبختلف التدابري املمكنة

املعامالت اليت ط من اخلطر النامج عن التحو  قرتاح وتقرتح الوثيقة عىل وجه اخلصوص فامي يتعلق اب .تغريات أأسعار الرصفل 
اخلطر النامج عن  جملاهبة الإيدا  ادلويل رسوم صوصخبط تحو  ال لعمالت الأجنبية، أأن شعر  املكتب ادلويل يف تمت اب

رى املعامالت   ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك.اليت ُتج
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 معلومات أأساس ية

جراءات للحد من خطر تعر  عىل عىل املعلومات الأساس ية و  C. PCT 1440حيتوي التعممي  .3 ض أأس باب اختاذ اإ
عداد املزيانية، تغريات أأسعار الرصفل  اءاتالإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرب  ماكنيات أأكرب للتنبؤ يف اإ  من أأجل توفري اإ

؛ وترد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة نسخة من التعممي ليسهل الاطال  عليه. وقد ومن مثة تعزيز الاس تقرار املايل للمنظمة
مكتب املراقب املايل ، حساابت الويبو اخلارجيون ومراجعويه  شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةطت سل  

جراء تدقيق لأداء معاهدة الرباءات يف أأكتوبر ونومفرب ومراجع احلساابت العام للهند،  2012 الضوء عىل هذه احلاجة عقب اإ
أأثر تأأثريا  عقب ارتفا  قمية الفرنك السوشرسي جفأأة وبقوة مقابل العديد من العمالت الرئيس ية ما –وأأخريا وليس أ خرا  –

 ذكل الارتفا .الإيرادات العامة للويبو خالل الشهور اليت تلت  عىلكبريا 

من خطر تعرض الإيرادات أأربعة تدابري ميكن اختاذها للحد  C. PCT 1440واقرتح املكتب ادلويل يف التعممي  .4
ط ريان هام اقرتاح وضع أ ليومن بني تكل التدابري تدب. أأسعار الرصفتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات لتغريات امل  ة للتحو 

ىل  20 من عىل النحو املبني  يف الفقرات)دة، ةل لرسوم املعاهدة لفرتة حمد  وحتديد املبالغ املعاد من التعممي الوارد يف املرفق  36اإ
ىل  37من يف الفقرات عىل النحو املبني  ) ، واقرتاح وضع هيلك مقاصة لإحاةل الرسوم،الأول( ، وشستند (من التعممي 53اإ

ىل توصيات  يرلندا( اليت  FTI Treasuryالعركة الاستشارية ، ويه اخلزانةرشكة متخصصة يف تقدمي خدمات التدبريان اإ )اإ
لب مهنا مثال مراجعة اخملاطر الرئيس ية  بأأن من وأأوصت العركة  .تغريات أأسعار الرصف يف الويبوض ل لتعر  املرتبطة ابطج

ضافة هامش عند حتديدلتدبريان ال خران املقرتحانوا الاقرتاحني.الك الأمثل تنفيذ  عىل النحو ) ةلاملبالغ املعاد ، أأي اقرتاح اإ
رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي ورمس البحث  بتسديدلمودعني ل السامح ، واقرتاحمن التعممي( 55 يف الفقرةاملبني  

دارة البحث ادلويل املنطبقةبع ىل  56 من لفقراتعىل النحو املبني  يف ا) مةل اإ عن هام تدبريان مس تقالن ف ، من التعممي(61اإ
ط.دبري الأخري، لقرتاح العرو  يف ال وهام بديالن، فامي يتعلق ابلت التدبريين الأولني  تحو 

 C. PCT 1440الردود املس تلمة عىل التعممي 

بدلا )المنسا وكندا وش ييل  30ماكتب امللكية الفكرية يف من  C. PCT 1440ردا عىل التعممي  32ورد ما مجموعه  .5
يطاليا والياابن والصني وكولومبيا وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية وفنلندا وفرنسا وأأملانيا  رسائيل واإ واإ

ة العربية واكزاخس تان وقريغزيس تان ومالزياي واملكس يك والرنوجي وبولندا والربتغال ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس واململك
س بانيا وتركيا وأأوكرانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية ومن منظمتني حكوميتني دوليتني  (السعودية وسلوفاكيا واإ

 (.املنظمة ال س يوية الأوروبية للرباءات واملكتب الأورويب للرباءات)

ط وحتديد املبالغ املعادالعرو  يف ال اقرتاح   دةدة لفرتة حمد  ةل لرسوم املعاهتحو 

مكتبا عن تأأييده من حيث املبدأأ  27، أأعرب ردا 32وعددها  C. PCT 1440من الردود الواردة عىل التعممي  .6
ط من  الغ تحديد املبب  اخلاصالراهن الإجراء ابلعمالت الأجنبية وتعديل اليت تمت عن املعامالت  اخلطر النامجلقرتاح التحو 

خالل  تظل اثبتةة واحدة يف الس نة ل أأكرث، يك ةل اجلديدة مر  د املبالغ املعادد  حبيث حتج  لرسوم معاهدة الرباءات ةلاملعاد
ط  12 ىل لزوم ق مخسة ماكتب عىل الاقرتاح أأو أأهنا لفرتة. ومل تعل  طيةل تكل اشهرا، مع وضع اسرتاتيجية للتحو  أأشارت اإ

ا لالقرتاح معوما احلصول عىل املزيد من املعلومات أأعربت عن تأأييدهعدة ممن ماكتب . والمتست مزيد من املعلوماتتوفري 
يف الإيرادات املتأأتية من  سابقااملتكبدة واخلسائر  اجملنية الأرابحةل عن ، مثل احلصول عىل معلومات مفص  جوانبهتلف عن م 

ط املقرتح، ومعلومات مفصةل عن أأسعار الرصف تقل باترسوم معاهدة الرباءات نتيجة  ، واخملاطر ،يف)مثل التاكل  التحو 
طوالعمالت الالزم والاسرتاتيجيات،  ط ،أأن ششملها التحو  ىل  الاستامثريةس ياسة الويبو ل والامتثال  ،وفرتة التحو  وما اإ

 ذكل(.
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 اقرتاح وضع هيلك مقاصة لإحاةل الرسوم

بدأأ مكتبا عن تأأييده من حيث امل  25ردا، أأعرب  32وعددها  C. PCT 1440من الردود الواردة عىل التعممي  .7
دارات بني ماكواملنجزة معاهدة الرباءات اخلاصة برسوم  مجليع املعامالتلقرتاح وضع "هيلك مقاصة"  تب تسمل الطلبات واإ

البحث ادلويل واملكتب ادلويل. ورصح مكتب واحد بأأنه ل ميكن أأن يؤيد هذا الاقرتاح لأن من شأأنه أأن يفرض عبئا هائال 
ىل لزوم توفري اأأهنومل تعلق مخسة ماكتب عىل الاقرتاح أأو عليه بصفته مكتبا لتسمل الطلبات.  ، مزيد من املعلومات أأشارت اإ

اكتب تسمل الطلبات، قبل أأن تتخذ موقفا مل ابلنس بة احملمتةلتكنولوجيا املعلومات وتداعيات  املاليةوخاصة عن التداعيات 
حاةل رمسعىل  ه يتعني. وذكر مكتب واحد أأنخبصوصه ىل املكتب ادلويل مبارشة ورسوم  الإ مودعيه ابلفعل اإ يدا  ادلويل اإ

دارة البحث ادلويل عىل التوايل. والمتس دارة البحث ادلويل مبارشة، ابلعمالت اليت يقبلها املكتب ادلويل واإ ىل اإ ت البحث اإ
، مثل هوانبتلف جاحلصول عىل املزيد من املعلومات عن م  من حيث املبدأأ أأعربت عن تأأييدها لالقرتاح  عدة ممنماكتب 

جسخ  حاةللإجراء املتو ى اخلاص ابإ اب، وعالقهتا تسوية الرسومل  املتوخاةجراءات الإ ةل عن احلصول عىل معلومات مفص   ن
لكرتونياالبحث  دارات البمن ماك اإ ىل اإ لزامية لهيلك طبيعة ال ادلويل "عرب" املكتب ادلويل، و  حثتب تسمل الطلبات اإ الإ

ىل فرتة انتقالية مناس بة. ،بات الصغريةاكتب تسمل الطل ابلنس بة مل"املقاصة"   واحلاجة اإ

ضاف  ةلة هامش عند حتديد املبالغ املعاداقرتاح اإ

ضافة أأن يؤيد اقرتاح همكتبا أأنه ل ميكن 18ردا، ذكر  32وعددها  C. PCT 1440من الردود الواردة عىل التعممي  .8  اإ
ىل ا يل ورسوم البحث، لفائدة املكتب ادلويل، وكذكل لإدارة ةل لرمس الإيدا  ادلوملبالغ املعادهامش صغري بنس بة ضئيةل اإ

ن مل يوضع هيلك للمقاصة.   مكتبان أأفادا بأأهنام يؤيدانه طاملاأأربعة ماكتب عن تأأييدها لالقرتاح، مهنا  توعرب  البحث ادلويل اإ
ضافته متدنيا، و ظل اله نه يؤيده مكتب واحد امش الالزم اإ ط أأو هيلك قال اإ ن مل تعمتد أ لية حتو  ق تسعة مقاصة. ومل تعل  اإ

ىل لزوم توفري اأأهنماكتب عىل الاقرتاح أأو   .خبصوصهأأن تتخذ موقفا قبل مزيد من املعلومات  أأشارت اإ

دارة البحث  بتسديدلمودعني السامح لاقرتاح  رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي ورمس البحث بعمةل اإ
 ادلويل املنطبقة

السامح أأن يؤيد اقرتاح  همكتبا أأنه ل ميكن 20ذكر  ردا، 32وعددها  C. PCT 1440من الردود الواردة عىل التعممي  .9
دارة البحث ادلويل املنطبقةبتسديد لمودعني ل تب تسمل ملك  رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي ورمس البحث بعمةل اإ

ىل أأنه مل يجقرتح   الإيدا رمس  طلبات للسامح بتسديدتب تسمل ال مك عىل هذا الاقرتاح  فرضالطلبات )يرىج الالتفات اإ
دارة البحث ادلويل املنطبقة(. وذكرت مثانية  تسديده ابلفرنك السوشرسي وتسديدادلويل أأو اشرتاط  رمس البحث بعمةل اإ

لماكتب أأهنا  دارة البحث ادلويل( رمس الإيدا  ادلويل ورمس  حتص  ىل املكتب ادلويل أأو اإ ابلفعل )من املود ( و/أأو حتيل )اإ
دارة البحث ادلويل املنطبقة عىل التوايل. وذكر مكتب واحد البحث مودعيه  ه يتعني عىلأأن ابلفرنك السوشرسي أأو بعمةل اإ

دارة ىل اإ ىل املكتب ادلويل مبارشة ورمس البحث اإ حاةل رمس الإيدا  ادلويل اإ حدى  ابلفعل اإ البحث ادلويل مبارشة، ابإ
دارة البحث  أأشارت أأو أأهنا ق س بعة ماكتب عىل الاقرتاح ادلويل عىل التوايل. ومل تعل  العمالت اليت يقبلها املكتب ادلويل واإ

ىل لزوم توفري  .خبصوصهمزيد من املعلومات قبل أأن تتخذ موقفا  اإ

ل   .10 أأن تؤيد اقرتاح  ال ميكهن ماكتب(، مبا فهيا املاكتب اليت ذكرت أأنه 10ذه املسأأةل )قت عىل هاملاكتب اليت عل  وجج
دارة البحث ادلويل دا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي مل يرمس الإ  تسديدالسامح ب  كتب تسمل الطلبات ورمس البحث بعمةل اإ

يدا  ادلويل ابلفرنك  ةل تطوير حلول تسمح للمودعني بتسديدمعوما لقرتاح مواص طبقة، أأعرب عن تأأييدهاملن  رمس الإ
دارة البحث ادلويل املنطبقلمكتب ادلويل و السوشرسي ل  ة، يف وقت الإيدا  ابس تخدام نظام الإيدا  رمس البحث بعمةل اإ

أأود  دليه الطلب ادلويل،  اذليبناء عىل معاهدة الرباءات وبغض النظر عن مكتب تسمل الطلبات ( ePCT)الإلكرتوين 
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ما ابإ   ( دلى الويبوودائعحساب معامةل عىل الإنرتنت ابس تخدام بطاقة ائامتن أأو بتقدمي بياانت حساب جار )جراء وذكل مثال اإ
دارة البحث ادلويل، حسب الاقتضاء، أأو   عن طريق حتويل مرصيف.أأو دلى اإ

 الس بل املقرتحة للميض قدما

ىل .11 ط من  C. PCT 1440عىل التعممي  يف الردودادلمع القوي املقدم  ابلنظر اإ عن  اخلطر النامجبشأأن اقرتاح التحو 
، الرباءات لرسوم معاهدةن اخلاص بتحديد املبلغ املعادةل الإجراء الراهتعديل ابلتايل بعمالت أأجنبية واليت تمت املعامالت 

طيجقرتح العرو  يف ال  ابليورو والني الياابين  اليت تمت املعامالت عناخلطر النامج  منرسوم الإيدا  ادلويل  خبصوص تحو 
ىل  16وحتتوي الفقرات من وادلولر الأمرييك.  ضافية عن أأدانه عىل تفاصيل هذا الاقرتاح، مبا يف ذكل م 39اإ علومات اإ

أأجنبية، بناء عىل طلب من اليت تمت بعمالت عن املعامالت  اخلطر النامجط من لتحو  وانب الاقرتاح اخلاصة ابمتلف ج
 .C. PCT 1440املاكتب يف ردها عىل التعممي 

ىل  .12 ىل  40يف الفقرات من  عىل النحو املبني  عدد من الشواغل، وابلنظر اإ ه املرحةل العرو  ل يجقرتح يف هذأأدانه،  46اإ
ط أأيضا خبصوص يف ال  ط من اخملاطر النامجة عن بعبارة أأوحض، العرو  يف ال رسوم البحث )أأو تحو  دارات  الامتستحو  اإ

د لهاأأن البحث ادلويل  يراداهتا املتأأتية من رسوم البحثاملكتب ادلويل  شسد  مبوجب القاعدة  ،ما تتكبده من خسائر يف اإ
ىل  40يف الفقرات من  عىل النحو املبني  ن ذكل و ويجقرتح، بدل م )ه((.1.16 أأدانه، أأن جيري املكتب ادلويل حمااكة  46اإ

ىل الفريق العامل يف دورته املقبةل يف  تكل، وأأن يقدم، يف حال جناح 2015"توكيدية" اعتبارا من صيف عام  احملااكة، اإ
 رسوم البحث. خبصوصط اقرتاحا بشأأن التحو   2016 عام

من املقرتح أأن ، لماكتب اليت ردت عىل التعممي من تأأييد قوي من حيث املبدأأ الكربى لغالبية ال تهأأبدويف ضوء ما  .13
املنجزة هيلك مقاصة" مجليع املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءات يواصل املكتب ادلويل تطوير الاقرتاح يك ششمل "

دارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل ، مع مراعاة التساللت املطروحة يف الرد عىل التعممي، بني ماكتب تسمل الطلبات واإ
 .2016 ل عىل الفريق العامل ليناقشه يف دورته املقبةل يف عامهبدف عرض اقرتاح مفص  

ضافة هامش صغري بنس بة بشأأن اقرتاح  C. PCT 1440ويف ضوء الردود السلبية العارمة الواردة عىل التعممي  .14 اإ
ىل اضئيةل   مل يعد هذا الاقرتاح مطروحا.ث، رمس الإيدا  ادلويل ورسوم البحل ةلملبالغ املعاداإ

ملعاهدة  الإلكرتوين النظاملمكتب ادلويل مبارشة ابس تخدام اهامتم بعض املاكتب ابلسامح بتسديد الرسوم ل ويف ضوء  .15
 من تعماميتعممي ، من املقرتح أأن يواصل املكتب ادلويل تقيص ال ليات املناس بة ويقدم اقرتاحا يف ت(ePCTالرباءات )

ىل ترتيب اختياري ميكن مبوجبه  لمكتب املذكور ل  النظام الإلكرتوينالرسوم الأساس ية عرب  تسديدمعاهدة الرباءات للتوصل اإ
 ادلويل اذلي يترصف ابلنيابة عن ماكتب تسمل الطلبات املشاركة، عىل أأن يتناول الاقرتاح عىل وجه اخلصوص ما ييل:

 ميكن أأن يقبلها النظام؛اليت  التسديدمعالت  )أأ(

دلى  الودائعيقبلها النظام )بطاقات الئامتن واحلساابت اجلارية/حساابت  ميكن أأن اليت التسديدأأساليب و  )ب(
دارات البحث ادلويل  ؛ (املكتب ادلويل أأو اإ

ىل جانب  الإحاةللإماكنية تسديد رمس نظام ال  ومدى قبول )ج(   البحث؛رمس الإيدا  ادلويل ورمساإ

خطار مكتب تسمل و  )د( دارة البحث ادلويل بتسديدطريقة اإ  الرسوم؛ الطلبات واإ
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ىل أأن تسامه  )ه( دارة  كذكلماكتب تسمل الطلبات املشاركة ومدى احلاجة اإ  نقليف ترتيبات املقاصة للسامح ابإ
دارة التحويلرسوم   فعاةل. اإ

 بعض العمالتةل ب احملص  رسوم الإيدا  ادلويل خبصوص ط التحو  

ل لقرتاح التحو  للحصول عىل .16 رىج أأجنبية، يج الت معاليت تمت بط من اخملاطر النامجة عن املعامالت  رشح مفص 
ىل  20الاطال  عىل الفقرات من   ، الوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة.C. PCT 1440من التعممي  36اإ

ل للعرو  يف ال وحتتوي الفقرات التال  .17 جملاهبة اخلطر النامج يدا  ادلويل رسوم الإ خبصوص ط تحو  ية عىل اقرتاح مفص 
رى ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك  ةلتحديد املبلغ املعادب  الإجراء الراهن اخلاصوتعديل ، عن املعامالت اليت ُتج

شهرا، مع  12خالل  تظل اثبتةة واحدة يف الس نة ل أأكرث، يك ةل اجلديدة مر  د املبالغ املعادد  رباءات حبيث حتج لرسوم معاهدة ال
ط  .طيةل تكل الفرتة ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك(اليت تمت )للمعامالت  وضع اسرتاتيجية للتحو 

ط  العمالت املقرتح أأن ششملها التحو 

اء سائر اخل و اليت جناها املكتب ادلويل  الأرابح الشلك الوارد أأدانه يبني   .18 العمالت فامي  رصفاليت تكبدها من جر 
من  12. ويرد يف الفقرة 2014و 2006 عايم بنيرسوم الإيدا  ادلويل ورسوم املعاجلة يف الفرتة  خيص

ضايف ل  C. PCT 1440 التعممي  .من املرفق الأول( 4لعمالت )انظر الصفحة املرتبطة ابخسائر ل حتليل اإ

 

يف املعامالت اليت ُترى  أأسعار رصف العمالت اتبتقل ض ل تمكن ماطر التعر   ،وفامي خيص رسوم الإيدا  ادلويل .19
ابليورو والني الياابين وادلولر الامرييك. ويف حني تواجه الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات طائفة عريضة من 

ض لتقل  اس تأأثرت ، فاإن املعامالت ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك أأخرى أأيضامعالت ات أأسعار رصف بأأوجه التعر 
لطلبات ادلولية التنبؤات اخلاصة اب، وششري اس تعراض الرصفأأسعار  اتبعرض لتقل ماطر الت بأأكرب قدر من يضيف املا

يداعها  ىل اس مترار  2017و 2016يف عايم املتوقع اإ  الوضع. ذكلاإ
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ث العمالت الثال تية من رسوم معاهدة الرباءات بتكلأأن الإيرادات املتأأ  2015املنجزة يف يناير  التنبؤات وتبني   .20
يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات يف عايم اب 83 ستشلك   . وابلتايل من املقرتح، فامي 2017و 2016ملائة تقريبا من الإ

ط فقط من  ،خيص رسوم الإيدا  ادلويل  ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك اليت تمت عن املعامالت  اخلطر النامجالتحو 

م الإيدا  ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات و الإيرادات املتأأتية من رس حتصيلع ن املتوق  مف، التوفامي خيص سائر العم .21
ملائة تقريبا من اب 6 الإيرادات بتكل العمالت نس بة أأن تشلك   ويجتوق عمعةل أأخرى خالف الفرنك السوشرسي،  11 بزهاء

ط من عترب من الرضوري التحو  العامني. ول يج الك الرباءات يف م الإيدا  ادلويل بناء عىل معاهدة و الإيرادات املتأأتية من رس
العمالت اخلاضعة ن يف الس نوات املقبةل تعديل مزجي من املمك ،العمالت. ومع ذكل تكلبات الصغرية لأسعار رصف التقل 

ط ل يبلور، مبا للتحو   تدفقات الإيرادات مبختلف العمالت.مع الوقت ل  التحو 

ط ابس تخدام عقود   أ جةل ابلعمالت الأجنبيةالتحو 

ط  C. PCT 1440يف التعممي  موحض  من املقرتح، كام هو  .22 أأسعار  اتبتقل  منرسوم الإيدا  ادلويل خبصوص التحو 
ابس تخدام مجموعة من العقود ال جةل وذكل  مرييكوادلولر الأ  ابليورو والني الياابين ىر رصف العمالت يف املعامالت اليت ُتج 

هو و  من بني الصكوك املالية الأكرث وضوحا من حيث التنفيذ والإدارة. والعقد ال جللعقود ال جةل(. عمالت الأجنبية )اابل
د يف املس تقبل. ويطلق عىل سعر مبالغ من العمالت بسعر رصف متفق عليه يف اترخي حمد   رصفاتفاق تعاقدي بني طرفني ل

جطبقةبني أأسعار الفائدة عىل الفارق جل السعر ال   وينطوي". الرصف الوارد يف التفاق امس "السعر ال جل اليت يف البدلان  امل
 رصف يف املس تقبل.الأأسعار تس تخدم العمالت املعنية، وهو ليس قامئا عىل التوقعات اخلاصة ب

فيه وس يربم املكتب ادلويل عقدا من هذه العقود ال جةل للك معةل من العمالت الثالث املعنية )وللك شهر يتوقع  .23
 العمةل وحيصل عىل فرنك سوشرسي يف املقابل(. تكل، حبيث يبيع كل العمالتلت تدفق داخل

 تكل، رشيطة أأن تس تويف املؤسسات املرصفية املقابةل الرئيس يةوس يحصل املكتب ادلويل عىل العقود ال جةل من  .24
 ماطر املؤسسة املقابةلاسة الويبو محلاية اخلزانة من يس  الئامتين املنصوص عليه يف  التصنيفاحلد الأدىن من املؤسسات 

ىل املبالغ املعنية، س تج  39)انظر الفقرة  منصة  قسم العقود عىل ثالثة مصارف وسيمت احلصول علهيا من عىلأأدانه(. وابلنظر اإ
، FXall املنصة تكلتتيح معرفة الأسعار ال نية للعقود ال جةل دلى املصارف. وميكن أأن تكون  عىل الإنرتنت لتجارة العمالت

برام متك  فعل. ول مة اشرتك فهيا املكتب ادلويل ابلويه خد ائامتنية  تسهيالتعليه أأن يفتح تكل العقود، ن املكتب ادلويل من اإ
 دلى املصارف املعنية.

جاميل الإيرادات املتوق  ولن تنسحب التغطية التحو   .25 لنقل بني د بنس بة معينة للك معةل )حد  عة، لكهنا س تج طية عىل اإ
 عة والإيرادات املس تلمة فعليا.ة التفاواتت بني الإيرادات املتوق  ملائة( لإاتحاب 90و 70

 ةللتحديد املبالغ املعاد ط متلطسعر حتو  اس تخدام 

ط متلط للك من العمالت الثالث املس تخدمة لتسديد من املقرتح .26 رسوم الإيدا  ادلويل )اليورو  حساب سعر حتو 
"السويق"( لتحديد املبالغ )بدل من سعر الرصف "الفوري" أأو السعر  ذكلوالني الياابين وادلولر الأمرييك( واس تخدام 

 العمالت الثالث )اليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك(. فامي خيصةل اجلديدة لرمس الإيدا  ادلويل املعاد

ط اخملتلط مكامرسة مالية لتحديد الأسعار.  .27  يف هو مبني   ، كامتلطاخمل  سعرال يراعي و وشش يع اس تخدام سعر التحو 
العمةل يف لك عقد، وابلتايل  ملبالغ لك عقد أ جل، مع ترجيحل السعر ال جل ،C. PCT 1440من التعممي  25و 24 الفقرتني

 (.اخملتلط السعر) ال جل للسعر حاملرج  توسط احلصول عىل امل 
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دة اجلديدة وس تجحسب  .28 جحد  ىل السعر اخملتلط، ومن مثةابلرجو   يف يناير من لك س نة النفاذ لتدخل حزي  املبالغ امل  اإ
اثنني يوم أأول يف املتاح الس نة بدل من سعر السوق  خاللس تخدم أأسعار التحويل اليت ستج  دعكس الرمس احملد  يضامن أأن 

وس يختلف السعر اخملتلط  ةل اجلديدة(.خدم حاليا لتحديد املبالغ املعادأأكتوبر من الس نة السابقة )وهو السعر املس ت من شهر
ىل حتديد مبالغ معاد عن سعر الرصف الفوري املس تخدم حاليا وقداملذكور  أأو أأدىن قليال قد تكون أأعىل جديدة ةل يؤدي اإ

ب ق سعر الرصف الفوري حلساهبا. د لوحد  ةل اليت اكنت س تج من املبالغ املعاد ىل أأن الأسعار ال جةل، كام ويج  طج  كرذج عزى ذكل اإ
جطبقةة أأعاله، تنطوي عىل الفارق بني أأسعار الفائد ية، ويه ليست قامئة عىل يف البدلان اليت تس تخدم العمالت املعن  امل

 رصف يف املس تقبل.الأأسعار توقعات 

الإيدا  لرسوم ابلنس بة ابدلولر الأمرييك  ويلادل الإيدا رسوم داخةل من  املكتب ادلويل ثالثة تدفقاتع يتوق  مثال:  .29
مليون دولر أأمرييك  20و، ونيويدولر أأمرييك يف  يونمل  15ومارس،  دولر أأمرييك يف ينيمال 10: 2015 عام يف ادلويل

/الفرنك ادلولر الأمرييك :الفوريسعر الرصف )شهر أأكتوبر(  من)أأول يوم اثنني  2014 أأكتوبر 6ويف يف سبمترب. 
عار العقود ال جةل سعىل أأ وحيصل ط بأ لية التحو   املبالغ تكلئة من املاب 80يغطي املكتب ادلويل  (،0.96901السوشرسي = 

 عىل النحو التايل:

 طاملبلغ املشمول بأ لية التحو   
 )ابملاليني(

س تمل ابلفرنك يج املبلغ اذلي س  السعر
 السوشرسي

 7,737,600 0.9672 8 مارس
 11,587,200 0.9656 12 يونيو

 15,416,000 0.9635 16 سبمترب
 34,740,800  36 املبالغ الإجاملية

34,740,000 :التايل النحو عىل ال جل للسعر حرج  املسب املتوسط حيج و 

36,000,000
= 0.96502 

ل يف يناير. وس يختلف هذا السعر عن السعر يف كأساس لتحديد املبلغ املعاد 0.96502وعليه سيس تخدم السعر  .30
ىل حتديد مبلغ معاد2014أأكتوبر  6 ل اذلي اكن بلغ املعادن مرتفعا قليال عن امل ل جديد ابدلولر الأمرييك يكو، ما س يؤدي اإ

فرناك سوشرساي  1 330ل اجلديد لرمس الإيدا  ادلويل وقدره سعر الفوري حلساب املبلغ املعادبق ال د لو طج حد  س يج 
أأسعار الفائدة تنطوي عىل الفارق بني ذكل لأن الأسعار ال جةل دولرا أأمريكيا(.  1 373دولرا أأمريكيا مقارنة مببلغ  1 378)

جطبقة رصف يف املس تقبل. اخلاصة بأأسعار التوقعات تخدم العمالت املعنية، ويه ليست قامئة عىل ال ان اليت تس  يف البدل امل
اكنت أأعىل يف الولايت املتحدة الأمريكية عن سوشرسا. ولو  2014 أأكتوبر 6 املثال الوارد أأعاله أأن أأسعار الفائدة يف ويبني  

ط اخملتلط حساب سعر التذكل يف  لظهرا عن الولايت املتحدة، اكن العكس حصيحا واكن سعر الفائدة أأعىل يف سوشرس  حو 
ج واكن املبلغ املعاد ط اخملتلحد  ل اجلديد امل ج ط أأدىن ابلتايل عن املبلغ املعادد ابدلولر الأمرييك عىل أأساس سعر التحو  د حد  ل امل

 دولرا أأمريكيا(. 1 373عىل أأساس السعر الفوري )

 ة للعمالتدقة التنبؤ ابلتدفقات النقدي

طية املقرتحة اعامتدا كبريا عىل دقة التنبؤ ابلتدفقات النقدية للعمالت املتأأتية من رسوم  .31 يعمتد جناح الاسرتاتيجية التحو 

يرادات نظام معاهدة الرباءات عىل جحم  الإيدا  ادلويل. وفامي خيص تكل الرسوم، يقوم الإجراء احلايل املتعلق ابلتنبؤ ابإ
ث لك ثالثة أأشهر، ولو أأنه الطلبات ادلولية امل  د  يداعها حسب املناطق. وتجعد تكل التنبؤات من قبل املكتب ادلويل وحتج توق ع اإ

عداد حتديثات شهرية يف حال طلهبا. وقد رصد املكتب ادلويل موثوقية تنبؤاته ابلأجحام عىل مدى عدة أأعوام وخلص  ميكن اإ
ذ تبني  أأن الأجحام ىل أأهنا تتسم مبس توى دقة عال، اإ الس نوية الفعلية مل تكن متلفة عن متوسط التنبؤات بأأكرث من  اإ

 .2014-2010ابملائة خالل الفرتة  6.93
                                                

1
 .2014أأكتوبر  6وليس السعر الفوري يف  2014نومفرب  24اض هذا املثال فقط، اس تخدم السعر الفوري يف لأغر  
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وس تجدمج بياانت معدلت الأجحام املتوقعة مع معلومات التسلسل التارخيي لأمناط ادلفع بغرض التنبؤ ابلتدفقات  .32
لعمالت يف لك شهر عىل مدى الثنائية. وستجس تخدم نتيجة النقدية حسب لك معةل، مبا يجظهر ابلتفصيل التدفقات املتوق عة ل

ذا اقتىض الأمر  طية. وسيمت، لك ثالثة أأشهر )أأو لك شهر، اإ التنبؤ ابلتدفقات النقدية كأساس لتنفيذ الاسرتاتيجية التحو 
لنقدية لبلورة أأي تغريات ذكل( وطبقا للنتاجئ املراجعة للتنبؤات اخلاصة بأأجحام الطلبات ادلولية، حتديث التنبؤات ابلتدفقات ا

ن  ىل حدوث أأي تغريات كبرية يف التنبؤات، فاإ ذا أأفىض ذكل اإ تطرأأ عىل أأجحام الطلبات املودعة بناء عىل معاهد الرباءات. واإ
طية  ىل الأسفل يف نس بة التغطية التحو  ىل الأعىل أأو اإ دراج تسوية اإ طية ابإ تكل التغريات ستجبلور يف الاسرتاتيجية التحو 

جطبقة   أأعاله(. 25عىل لك معةل أأجنبية )انظر الفقرة امل

ط  تاكليف التحو 

دراهجا مضن صايف الأصول عىل  .33 ل تنطوي العقود ال جةل عىل أأية تاكليف أأولية ابلنس بة للمكتب ادلويل. ولكن جيب اإ
املعامالت بيان الوضع املايل بقميهتا العادةل )احملسوبة عىل أأساس سعر الرصف الفوري(. ومع حدوث لك معامةل من 

ط وتجنقل  الأساس ية )مثل تسمل املكتب ادلويل لرسوم معاهدة الرباءات ابلعمةل الأجنبية(، يجعاد حساب القمية العادةل للك حتو 
ن من املمكن أأن  ىل بيان الأداء املايل. وعليه فاإ طية من صايف الأصول اإ القمية الاكمةل للرحب/اخلسارة املتأأتية من الأداة التحو 

اء رصف العمالت الأجنبية.تسفر العق  ود ال جةل عن اس تحداث أأرابح أأو خسائر ابلنس بة للمكتب ادلويل من جر 

عداد ورصد التدفقات النقدية للعمالت عىل أأساس أأعداد  .34 ىل جانب اإ دارة العقود ال جةل ورصدها، اإ والواحض أأن اإ
ضافيا من جانب املكتب ادلويل. فس يجب ا حلرص، لك شهر، عىل حفص املس توايت الطلبات املتوق عة، س يقتيض معال اإ

ذا اكن مبلغ معةل واحدة أأو  ط للتأأك د من قدرهتا عىل التقي د ابلزتامات العقود ال جةل. واإ املتاحة من العمالت اخلاضعة للتحو 
ذا اكن ذكل انجت عن فوارق يف التوقيت أأو تر  اجع يف أأكرث أأدىن من الزتامات العقد، سيتعني  عىل املكتب ادلويل حتديد ما اإ

ىل  ل اإ ح  ن العقد ال جل سريج ذا اكن الاختالف انجام عن فرق يف التوقيت، فاإ أأجحام رسوم الإيدا  ادلويل أأو رسوم البحث. واإ
ذا اكن الاختالف FX Swapاترخي لحق ابس تخدام أأداة مالية تجسمى " " )مزجي بني معامةل فورية وعقد أ جل جديد(. أأما اإ

يدا ن العجز املوجود بني رصيد العمةل املتاح والعقد ال جل املس تحق السداد انجام عن اخنفاض يف رسوم الإ   ادلويل، فاإ
ىل لزوم تكرشس  س يجغطى ابقتنائه من السوق الفورية. ومن الواحض أأن هذا العمل سيتطل ب الوقت واخلربة وتشري التقديرات اإ

عداد التدفقات النقدية وتتب ع  موظف من كبار املوظفني املهنيني يف املكتب ادلويل عدة ساعات من العمل أأس بوعيا. وميكن اإ
. وس يجغطى جزء من تاكليف املوظف املذكور بتقليص العمل املرتبط برصد Excelالعقود ال جةل ابس تخدام جداول بياانت 

ح أأن تنفيذ النظا ىل الاستشارة والأخذ بأأسعار رصف جديدة. غري أأنه من املرج  م أأسعار الرصف والسعي، عند اللزوم، اإ
جامل.  سينطوي عىل ارتفا  طفيف يف تاكليف املوظفني اإ

ط  ماطر التحو 

ط مزيدا من اليقني بشأأن دخل املكتب ادلويل املدرج يف املزيانية واملرتبط ابلإيرادات املتأأتية من رسوم  .35 س يكفل التحو 
يقينا، عىل مدى س نة تقوميية اكمةل، الإيدا  ادلويل. كام سيسه ل التحّك  يف املزيانية ابلنس بة للمودعني اذلين س يكتس بون 

خبصوص املبالغ املعاِدةل لرمس الإيدا  ادلويل املس تحق ادلفع بأأي معةل حملية يطبقها مكتب تسمل الطلبات. وتورد الفقرات من 
ىل 30 ط ومزاايه ابلنس بة مجليع أأحصاب املصلحة يف C. PCT 1440من التعممي  36 اإ  مزيدا من التفاصيل حول أ اثر التحو 

 معاهدة الرباءات.

طية: .36  وفامي ييل اخملاطر الرئيس ية املرتبطة هبذه الاسرتاتيجية التحو 

ط. وعىل النحو املعروح يف الفقرة )أأ(  34 حالت العجز بني تدفق العمةل ادلاخل ومبلغ العمةل اخلاضعة للتحو 
رى الك أأو رشاء العمةل الالزمة يف ال  FX Swapأأعاله، ميكن أأن ششمل ذكل اقتناء أأداة  سوق الفورية، وميكن أأن ُتج
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املعاملتني بسعر رصف يكون، حسب تقلبات أأسعار رصف العمالت، أأقل  فائدة ابلنس بة للمكتب ادلويل مقارنة 
بسعر الرصف ال جل اذلي يكفهل العقد. وابلتايل سيتكب د املكتب ادلويل خسارة ابشرتائه معةل أأقل  فائدة من أأجل 

تدابري التخفيف من هذا اخلطر رصد التدفقات النقدية للعمالت عن كثب واحلصول عىل  الوفاء ابلعقد ال جل. ومن
طية لنس بة معي نة من التدفقات ادلاخةل املتوق عة فقط )عىل النحو املعروح يف الفقرة   أأعاله(. 25تغطية حتو 

ذا )ب( خضعت املؤسسة املقابةل  ختل ف املؤسسة املرصفية املقابةل. هنا يعمتد قسط كبري عىل طبيعة التخل ف. اإ
ن  ذا أأوقفت املؤسسة املقابةل معامالهتا لكيا، فاإ ح جدا أأن يفي املصفي بلك العقود ال جةل. ولكن اإ للتصفية، مفن املرج 

طية س تضيع وس يجب استبدالها عن طريق مؤسسة مقابةل أأخرى. وس يحسب املكتب ادلويل عندها  التغطية التحو 
ذا تبني  وجود التلكفة ذات الصةل )مقارنة الق  مية العادةل للعقود ال جةل اجلديدة مع القمية العادةل للعقود الأصلية(، واإ

ىل الامتس تسوية، ابعتباره دائنا، من املؤسسة املقابةل املتخل فة. وللحد  من هذا اخلطر، ينبغي  خسارة، س يضطر اإ
 أأعاله. 24عروح يف الفقرة احلصول عىل عقود من أأكرث من مؤسسة مرصفية مقابةل واحدة، عىل النحو امل 

طية حتديد املبالغ  )ج( تغري  يف سلوك الإيدا  اذلي يتبعه مودعو الطلبات. ينبغي أأن يصحب الاسرتاتيجية التحو 
دة قواهما س نة، كام يرد رشحه ابلتفصيل يف الفقرتني  أأدانه. وعليه،  38و 37املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل لفرتة حمد 

يدا  طلباهتم دلى مكتب متلف من ماكتب تسمل الطلبات )لميكن أأن خيتار املو  س امي املكتب ادلويل بصفته  دعون اإ
مكتبا لتسمل الطلبات متاحا للك املودعني( بدل من مكتهبم احمليل لتسمل الطلبات يف حال اكن املبلغ املعادل لرمس 

ل هبا ذكل املكتب احمليل  د ابلعمةل اليت حيص  دا ملدة س نة وابلتايل غري متكي فا مع الإيدا  ادلويل احملد  الرمس املذكور حمد 
تعرح هذه النقطة ابلتفصيل(. وس يكون  C. PCT 1440من التعممي  33تغريات أأسعار رصف العمالت )الفقرة 

رو  ن، لهذا التغري  يف سلوك الإيدا  تأأثري عىل مبالغ التدفقات ادلاخةل املتوق عة من العمالت، لأن املودعني اذلين يقر 
يداعها دلى مكتهبم احمليل لتسمل  يدا  طلباهتم دلى املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات بدل من اإ مثال، اإ

دون رمس الإيدا  ادلويل بعمةل غري العمةل اليت يطبقها مكتهبم احمليل لتسمل الطلبات. ومن هجة  الطلبات سيسد 
ل يف حاةل تغري  كبري يف أأسعار الرصف بني العمةل اليت أأخرى، ميكن توق ع أأل حيدث هذا التغري  يف سلوك ا لإيدا  اإ

د هبا رسوم معاهدة الرباءات فامي خيص الطلبات  يطبقها مكتب تسمل الطلبات احمليل والعمالت اليت جيوز أأن تجسد 
 ادلولية املودعة دلى مكتب أ خر لتسمل الطلبات، مثل املكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات.

 يد املبالغ املعادةل ملدة س نةحتد

ىل  23كام هو معروح ابلتفصيل يف الفقرات من  .37 العملية  من قبيلعملية ، ل ميكن ل C. PCT 1440من التعممي  27اإ
رىرسوم املعاهدة أأن لاجلديدة  املبالغ املعادةل املمتث ةل يف حتديد احلالية لأن ط، تحو  لل تنفيذ اسرتاتيجية  مبوازاةبسهوةل  ُتج

مفن الرضوري، كام هو موحضح يف التعممي،  .املس تلمةحامت وقع عىل املبلغ الإجاميل للعمةل  اات يف املبالغ املعادةل س يكون لهالتغري 
تعديل توجهيات امجلعية بشأأن حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم مبا شسمح بتغيري العملية الراهنة اخلاصة ابملبالغ املعادةل 

ة واحدة يف الس نة، لتظل  كام حبيث يتس ىن حتديد ا ملبالغ املعادةل اجلديدة لرسوم الإيدا  ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات مر 
طية )فامي خيص العمالت املعنية، انظر الفقرات من  12يه ملدة  شهرا، مع العمل يف الوقت ذاته عىل انهتاج اسرتاتيجية حتو 

ىل  18  أأعاله( طيةل تكل الفرتة. 21اإ

دخالها ويرد يف  .38 املرفق الثاين لهذه الوثيقة اقرتاح بتعديل التوجهيات بناء عىل ذكل. وتتعلق التغيريات الرئيس ية املقرتح اإ
 عىل التوجهيات مبا ييل:

ط )اليورو والني  )أأ( د املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ابلعمالت الثالث املقرتح أأن ششملها التحو  س تجحد 
دها املدير العام؛ أأما املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل الياابين وادلولر الأ  ط متلطة حيد  مرييك( حسب أأسعار حتو 

ط( واملبالغ املعادةل للك الرسوم الأخرى )رسوم املعاجلة  بلك العمالت الأخرى )اليت ل يجقرتح أأن ششملها التحو 
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دها املدير العام )كام ورسوم البحث ورسوم البحث الإضايف( فسيتواصل حتديدها حسب أأسعا ر الرصف اليت حيد 
 هو احلال ال ن(.

ط  )ب( د املبالغ املعادةل ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك لرمس الإيدا  ادلويل حسب أأسعار التحو  س تجحد 
جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر من لك عام وتدخل ح زي  النفاذ اخملتلطة أأو أأسعار الرصف، حسب احلال، امل

يناير من العام التايل وتظل انفذة حىت هناية الس نة التقوميية. وبعبارة أأخرى، س تكون تكل املبالغ "مجم دة"  1يف 
ةل بناء عىل معاهدة  12 ملدة ط خبصوص رسوم الإيدا  ادلويل احملص  شهرا. ويف حني يجقرتح أأن ل ششمل التحو 

ل بعض العمالت فقط )اليورو وال نه يجقرتح أأيضا "ُتميد" حتديد مبالغ الرباءات اإ ني الياابين وادلولر الأمرييك(، فاإ
ضافة تعقيدات  12معادةل جديدة لرسوم الإيدا  ادلويل فامي خيص لك العمالت الأخرى ملدة  شهرا، مبا حيول دون اإ

ىل النظام.  أأخرى اإ

ىل النظام ومعامةل لك الرسوم )ج( ضافة تعقيدات أأخرى اإ دة يف جدول الرسوم ملعاهدة  وابملثل، ولتاليف اإ احملد 
ط خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاجلة بناء عىل املعاهدة،  الرباءات عىل قدم املساواة، ولو أأنه ل يجقرتح التحو 

 شهرا. 12يجقرتح أأيضا "ُتميد" حتديد مبالغ معادةل جديدة لرسوم املعاجلة فامي خيص لك العمالت ملدة 

د أأيضا حتديد املبالغ املعادةل اجلديدة لرسوم البحث ورسوم البحث الإضايف ومن هجة أأخر  )د( مح ى، ل يجقرتح أأن جيج
طيةل املدة ذاهتا. ففامي خيص تكل الرسوم، سيتواصل تطبيق الإجراء الراهن اذلي جيوز مبوجبه حتديد مبالغ معادةل 

د هبا رمس ال  د ِ ذا تغري  سعر الرصف بني العمةل اليت حج د هبا ذكل الرمس بأأكرث من جديدة اإ بحث والعمةل اليت شجسد 
 ابملائة عىل مدى أأكرث من أأربعة أأايم مجعة متتالية. 5

وس يجلغى الإجراء املنصوص عليه يف التوجهيات احلالية واملمتث ل يف التشاور مع املاكتب والإدارات اليت يعنهيا  )ه(
املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك،  حتديد املبالغ املعادةل. وفامي يتعلق بتحديد املبالغ

دها املدير العام يف اترخي توقيع املكتب  ط متلطة حيد  ن ذكل الإجراء سيمت بتحديد تكل املبالغ حسب أأسعار حتو  فاإ
يت سيتعني  "تثبيهتا" يف ذكل ادلويل عىل العقود ال جةل اخلاصة بتكل العمالت )أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر( وال

لغاء الإجراء التشاوري أأيضا فامي  اليوم، مما ل يرتك أأي جمال لأي تشاور لحق مع املاكتب املعنية. ومن املقرتح اإ
يتعلق بتحديد املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل بعمالت أأخرى وخبصوص لك الرسوم الأخرى، بغرض تقليص 

ول املبالغ املعادةل حزي  النفاذ ونظرا لأن الإجراء التشاوري مل شسفر، يف املايض، عن تغريات الفرتة اليت شس تغرقها دخ
 يف املبالغ املعادةل مقابل ما اقرتحه املدير العام سوى يف حالت اس تثنائية للغاية.

 الأثر عىل س ياسة الويبو الاستامثرية

طية، عىل النحو املقرتح أأع .39 اله، أأي أأثر عىل س ياسة الويبو الاستامثرية، اليت ُتري لن يكون لالسرتاتيجية التحو 
ىل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر يك توافق علهيا. ولكن قد تؤث ر الاسرتاتيجية يف تطبيق  2015 مراجعهتا ومن املزمع تقدميها اإ

ذا قضت الس ياسة بتوظيف قدر كبري من الاستامثرات بعمالت غري الفرنك السوشرسي،  س امي ابليورو والني  لالس ياسة اإ
ط س يقل ل من مبلغ تكل العمالت اذلي س يكون متاحا لالستامثر ابلعمةل  الياابين وادلولر الأمرييك. مفن الواحض أأن التحو 

 الأصلية.

ط خبصوص رسوم البحث  التحو 

ط خبصوص رسوم البحث، وبعب .40 ليه سابقا، يجقرتح يف هذه املرحةل العرو  أأيضا يف التحو  ارة أأوحض، كام أأشري اإ
د لها املكتب ادلويل مبوجب  دارات البحث ادلويل اليت تلمتس أأن شسد  ط من اخملاطر النامجة عن اإ العرو  يف التحو 
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)ه( ما تتكبده من خسائر يف الإيرادات املتأأتية من رسوم البحث ادلويل. وهناك عدد من املسائل اليت متنع 1.16 القاعدة
 الاقرتاح يف هذه املرحةل، عىل النحو املبني  يف الفقرات التالية. املكتب ادلويل من امليض قدما هبذا

ضه لتكل  .41 اء رسوم البحث عن خطر تعر  ض املكتب ادلويل لتقلبات أأسعار رصف العمالت من جر  وخيتلف خطر تعر 
ه الإجراء املنصوص عليه يف القاعدة اء رسوم الإيدا  ادلويل. وذكل مرد   بأأنه عىل املكتب )ه( والقايض1.16 التقلبات من جر 

اء التقلبات اليت حتدث يف أأسعار الرصف بني التارخي  د لإدارة البحث ادلويل أأية خسائر تتكبدها من جر  ادلويل أأن شسد 
ال فيه من قبل  د فيه تكل الرسوم ملكتب تسمل الطلبات وحتج د فيه املبالغ املعادةل لرسوم البحث والتارخي اذلي تجسد  د  اذلي حتج

دارة البحث ادلويل، مما شسفر ابلنس بة لتكل الإدارة يف عن أأرابح أأو عن خسائر جيب، مبوجب ذكل املكتب  ىل اإ اإ
دها لها املكتب ادلويل.1.16 القاعدة  )ه(، أأن شسد 

اء رسوم البحث بثالثة أأزواج من العمالت  .42 ض املكتب ادلويل لتقلبات أأسعار الرصف من جر  ويتعلق خطر تعر 
د ابدلولر الأمرييك ملكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات أأساسا يه: ادلولر الأمرييك جسد  /اليورو )رمس البحث امل

دارة  والعالمات التجارية بصفته مكتبا لتسمل الطلبات يف حال أأجرى البحث ادلويل املكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ
د جسد  ابجلنيه الإسرتليين ملكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية  للبحث ادلويل(؛ واجلنيه الإسرتليين/اليورو )رمس البحث امل

دارة للبحث ادلويل(؛  بصفته مكتبا لتسمل الطلبات يف حال أأجرى البحث ادلويل املكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ
د ابدلولر الأمرييك ملكتب الولايت املتحدة الأم وادلولر جسد  ريكية للرباءات الأمرييك/الون الكوري )رمس البحث امل

دارة  والعالمات التجارية بصفته مكتبا لتسمل الطلبات يف حال أأجرى البحث ادلويل املكتب الكوري للملكية الفكرية بصفته اإ
 للبحث ادلويل(.

ابملائة من مجمو   20ويف الأعوام الأخرية، مث لت أأجحام معليات البحث ادلويل املرتبطة بأأزواج العمالت املذكورة حنو  .43
ىل أأن تكل النس بة لن تنخفض سوى بقدر ضئيل للغاية عىل مدى الفرتة املرتاوحة معلي ات البحث ادلويل، والتنبؤات تشري اإ

نه ل يقوم حاليا برصد 2017و 2015بني عايم  . واملؤسف أأنه يف حني جيري املكتب ادلويل تنبؤات بأأجحام رسوم البحث، فاإ
ط خبصوص رسوم البحث يف هذه املرحةل. ومن املتوق ع بدء ذكل تكل التنبؤات مقابل الأجحام الفعلية، مما يص ع ب التحو 

لهيا للتنبؤ بتدفقات العمالت. 2015 الرصد خالل صيف عام  بغرض المتك ن من تقيمي دقة التنبؤات والاستناد اإ

دارات البحث ادلويل وتطلب .44 فهبا أأن  وهناك عامل أ خر شسهم يف تعقيد الأمور وهو أأن الالامتسات اليت تقدهما اإ
د لها املكتب ادلويل، مبوجب القاعدة ىل املكتب ادلويل بشلك منتظم، مما 1.16 شسد  )ه(، اخلسائر اليت تكبدهتا ل ترد اإ

دارات  حدى اإ خاطرة كبرية. فعىل سبيل املثال، يف حني تقدم اإ ط من اخملاطر النامجة عن تكل الالامتسات مج جيعل التحو 
ة الأوىل مؤخرا، ولكنه البحث ادلويل تكل الالامتسات بش دارة أأخرى الامتسا من هذا النو  للمر  مت اإ لك منتظم لك شهر، قد 

 مشل اخلسائر اليت تكبدهتا تكل الإدارة عىل مدى عدة أأعوام.

دارات البحث ادلويل وليس  .45 دها لك من اإ وهناك، أأخريا، عامل أ خر يعق د الأمور أأيضا وهو أأن رسوم البحث حيد 
دارات ادلول املتعاقدة مبوج ب معاهدة الرباءات. وابلتايل ل ميكن لدلول املتعاقدة )أأو املكتب ادلويل( التأأثري عىل قرارات اإ

البحث ادلويل القاضية بتغيري مبلغ رسوم البحث ول عىل اترخي دخول ذكل التغيري حزي  النفاذ. غري أأن التغيريات اليت تدخلها 
دارات البحث ادلويل عىل مبالغ رسوم البحث،  وتدخل حزي  النفاذ خالل الس نة )عىل حنو املامرسة اليت يتبعها العديد من اإ

جس تمل من قبل تكل  1تكل الإدارات( بدل من  يناير من الس نة التالية، س يكون لها حامت أأثر عىل مبلغ العمالت الإجاميل امل
)ه(، مما قد 1.16 املكتب ادلويل مبوجب القاعدةالإدارات وابلتايل عىل املبلغ الإجاميل للخسائر احملمتةل اليت جيب أأن يغطهيا 

ط أأيضا خبصوص رسوم البحث. ر التحو   يكون موضو  عقود أ جةل يربهما املكتب ادلويل يف حال قر 

ط احملمتل من اخملاطر النامجة عن الامتس "حمااكة ومن مث  يجقرتح أأن جيري املكتب ادلويل  .46 توكيدية" فامي خيص التحو 
دارات البحث ادلويل د لها املكتب ادلويل، مبوجب القاعدة اإ )ه(، اخلسائر اليت تتكبدها وذكل من أأجل 1.16 أأن شسد 
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ل ليناقشه الفريق العامل يف دورته القادمة يف عام . وخالل تكل احملااكة، سيعر  املكتب ادلويل 2016 عرض اقرتاح مفص 
لهيا للتنبؤ يف رصد التنبؤات بأأجحام رسوم البحث مقابل الأجحام الفعلية بغرض ا لمتك ن من تقيمي دقة التنبؤات والاستناد اإ

دارات البحث ادلويل املعنية لتحديد أأفضل الس بل لتبس يط وتنظمي  جراء مناقشات مع اإ ىل اإ بتدفقات العمالت، وسيسعى اإ
 )ه(.1.16 تقدمي الامتسات التسديد مبوجب القاعدة

ىل القيام مبا ييل: .47 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

عىل املسائل املطروحة يف  التعليق "1"
س امي بشأأن الس بل  هذه الوثيقة، ل

املقرتحة للميض قدما والواردة يف الفقرات 
ىل  11من   ؛15اإ

والنظر يف التعديالت املقرتح  "2"
دخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص  اإ

حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم 
 والواردة يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.

ذكل املرفقان[ ]ييل
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 C. PCT 1440 2015 يناير 19

 

 

 حتية طيبة وبعد،

يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات : تدابري ممكنة للتقليل من التعرض خلطر تقل ب أأسعار الإ
 رصف العمالت

ىل مكتبّك بصفته مكتبا لتسمل الطلبات و .1 دارة للبحث ادلويل /أأو هذا التعممي موجه اإ و/أأو  الفحص المتهيدي ادلويلو اإ
ىل البعثات يف جنيف  بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتا تار ا/م معي ن امكتب )معاهدة الرباءات(. وُأرسل أأيضا اإ

ىل اجامت ىل بعض املنظامت املدعوة بصفة مراقب اإ عات الفريق العامل ووزارات خارجية ادلول املتعاقدة يف معاهدة الرباءات واإ
 املعين مبعاهدة الرباءات.

يرادات رسوم معاهدةوالهدف من هذا التعممي هو الاستشارة بشأأن تدابري مقرتحة للتقليل من خطر تعرض   .2  اإ
يراداتالرباءات ) عداد املزيانية، عاهدةرسوم امل اإ ماكنيات أأكرب للتنبؤ يف اإ ( لتقل ب أأسعار رصف العمالت من أأجل توفري اإ

 ة تعزيز الاس تقرار املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(.ومن مث

 معلومات أأساس ية

دفع الرسوم ابلعمةل احمللية
2

 

يدا  طلب دويل بناء عىل معاهدة الرباءات دفع املود  لرسوم متلفة لفائدة هجات متلقية متلفة. ومن بني  .3 يتطلب اإ
اذلي يكون لفائدة املكتب  رمس الإيدا  ادلويلأأمهية خاصة يف هذا الس ياق،  تكل الرسوم اليت ينبغي دفعها، واليت تكتيس

دارة البحث ادلويل ورمس البحث ادلويل . ويدفع املود  الرمسني املذكورين ملكتب تسمل الطلبات، أأي اذلي يكون لفائدة اإ
ي ىل املكتب ادلويل ورمس املكتب اذلي أأود  دليه الطلب ادلويل. وحييل مكتب تسمل الطلبات فامي بعد رمس الإ دا  ادلويل اإ

دارة البحث ادلويل. ىل اإ  البحث اإ

                                                
2

)اذلي يكون لفائدة  الإضايف ادلويلتجثار أأيضا بعض املسائل الواردة يف هذا التعممي يف س ياق رمس املعاجلة )اذلي يكون لفائدة املكتب ادلويل( ورمس البحث  
دارة البحث ادلويل ن تلقت الاقرتاحاإ ات  الإضايف(. بيد أأن هذا التعممي ل يغطي تكل الرسوم وذكل تفاداي لزايدة تعقيد املسائل املطروحة يف هذا التعممي. واإ

تعممي أ خر أأو أأي املعروضة ادلمع الاكيف بشلك عام، فاإن املكتب ادلويل س يدرج اقرتاحات اإضافية مفصةل تغطي رمس املعاجلة ورمس البحث الإضايف ادلويل يف 
 أأي وثيقة تجعرض عىل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات. 
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ورمغ أأن رمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث حيددان بعمةل واحدة )حيدد رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي  .4
دارة البحث ادلويل(، ل يدفع املود ، يف العادة، الرمس ني "ابلعمالت احملددة" ورمس البحث بعمةل البدل اذلي يوجد فيه مقر اإ

 ولكن ابلعمةل احمللية اليت يقبلها مكتب تسمل الطلبات اذلي أأود  دليه الطلب ادلويل.

 3قابةل للتحويل دون قيد أأو رشطاحلاةل اليت تكون فهيا العمةل احمللية غري 

ةل "غري قابةل للتحويل دون يف حال اكنت العمةل احمللية اليت جيب عىل املود  أأن يدفع هبا رسوم معاهدة الرباءات مع .5
حاةل املبلغ الاكمل لرسوم الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي أأو ادلولر  قيد أأو رشط"، ينبغي عىل مكتب تسمل الطلبات اإ

دارة  ىل املكتب ادلويل واإ دارة البحث ادلويل اإ الأمرييك أأو اليورو واملبلغ الاكمل لرمس البحث بعمةل البدل اذلي يوجد به مقر اإ
 بحث ادلويل، عىل التوايل.ال 

 

ل رسوم معاهدة الرباءات بعمةل حملية غري قابةل للتحويل دون قيد أأو رشط حتدد يف  .6 وماكتب تسمل الطلبات اليت حتص 
ىل سعر الرصف احمليل، املنطبق يوم الإيدا  ، بني تكل العمةل  العادة مبلغ تكل الرسوم اليت تدفع ابلعمةل احمللية استنادا اإ

دارة البحث احمللية  والفرنك السوشرسي أأو ادلولر الأمرييك أأو اليورو )يف حاةل رمس الإيدا  ادلويل( أأو العمةل اليت حددهتا اإ
ىل الفرنك السوشرسي أأو ادلولر  ما اإ ل مكتب تسمل الطلبات فامي بعد املبلغ حمليا اإ ادلويل )يف حاةل رمس البحث(. وحيو 

دارة البحث ادلويل )يف حاةل رمس البحث( الأمرييك أأو اليورو )يف حاةل رمس الإي ىل العمةل اليت حددهتا اإ دا  ادلويل( أأو اإ
دارة البحث ادلويل،  ىل املكتب ادلويل واإ وحييل املبلغ املس تحق من تكل الرسوم ابلاكمل )وليس املبلغ الناجت عن التحويل( اإ

التحويل ولكنه حيصل عىل أأي رحب ينتج عن تكل عىل التوايل. وعىل مكتب تسمل الطلبات حتمل أأية خسائر تنتج عن معلية 
يدا  ادلويل، املبلغ ابلفرنك السوشرسي ولكن حييهل ابدلولر  العملية. وعندما ل حييل مكتب تسمل الطلبات، يف حاةل رمس الإ

ن الاعتبارات نفسها الواردة يف الفقرات من ىل املكتب ادلويل، فاإ ىل  7 الأمرييك أأو اليورو اإ بق فامي خيص أأعاله تنط  12اإ
اخلسائر احملمتةل اليت عىل املكتب ادلويل أأن يتحملها أأو الأرابح اليت قد حيصل علهيا نتيجة تقلبات أأسعار الرصف بني تكل 

 العمالت والفرنك السوشرسي.

                                                
3

 الرباءات. ية ملعاهدةلالحئة التنفيذ" من ا2)د("16.1" والقاعدة 2)د("15.2انظر القاعدة  
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 4قابةل للتحويل دون قيد أأو رشطاحلاةل اليت تكون فهيا العمةل احمللية 

الطلبات، اليت جيب عىل املود  أأن يدفع هبا رسوم معاهدة الرباءات، معةل  يف حال اكنت العمةل احمللية ملكتب تسمل .7
لك من رمس الإيدا  ادلويل ورمس للرمسية ااملدير العام للويبو "املبالغ املعاِدةل " "قابةل للتحويل دون قيد أأو رشط"، حيدد 

ىل مكتب تسمل ل ةل ملبالغ املعادِ ا املود ويدفع كتب تسمل الطلبات. احمللية مل عمةل ابلالبحث  تكل الرسوم ابلعمةل احمللية اإ
دارة البحث ادلويل، اب املود اليت دفعها تكل املبالغ املعاِدةل وحييل هذا الأخري الطلبات،  ىل املكتب ادلويل واإ لعمةل احمللية اإ

 عىل التوايل.

 

كتب تسمل الطلبات وفقا للمبالغ مل  لعمةل احملليةابن رمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث واملودعيدفع  هذه احلاةل، ويف .8
دارة البحث ادلويل  ولكن قد ختتلف مبالغيف اترخي الايدا .  املنطبقةاملعاِدةل  تكل الرسوم الناُتة عن حتويل املكتب ادلويل واإ

ىل  دارة البحث ادلويل، عىل التوايل( عناحملددة"العمالت لعمةل مكتب تسمل الطلبات اإ مبالغ  " )الفرنك السوشرسي ومعةل اإ
دارة رسوم دول كام يه واردة يف جتكل الرسوم  معاهدة الرباءات الرسوم )يف حاةل رمس الإيدا  ادلويل( أأو كام حتددها اإ

ىل تقلبات أأسعار الرصف بني اترخي  الرسوم  لتكلبالغ املعاِدةل حتديد امل البحث ادلويل )يف حاةل رمس البحث(. ويرجع ذكل اإ
حاةل تكل الرسوم واترخي  ىلاإ دارة البحث ادلويل، مما  اإ ىل يؤدي املكتب ادلويل واإ للمكتب ادلويل ابلنس بة أأو خسائر  أأرابحاإ

ىل ( يف البداية)وابلنس بة  دارة البحث ادلويل. اإ ذا تكبدت اإ دارة البحث ادلويلواإ ن املكتب ادلويل يتحملها اإ ، أأية خسائر، فاإ
ذا  ن الفرق يعود ةداحملدابلعمةل م و املتسمل مقدار الرس املبلغُتاوز ولكن اإ ىل ا، فاإ ( من ه)16.1)انظر القاعدة  ملكتب ادلويلاإ

 الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات(.

حاةل تكلالتأأخري يف وقد شسامه  .9 دارة البحث ادلويل  اإ ىل املكتب ادلويل واإ يد از يف تالرسوم من مكتب تسمل الطلبات اإ
 :مهنا ما ييل لأس باب متلفةتقع حالت التأأخري ف. و ن تقلبات أأسعار الرص النامجة عخلسائر تكل الأرابح أأو ا

دفع رمس الإيدا  ، عاهدة الرباءاتمل الالحئة التنفيذيةمبوجب ، طلب من املود يج : يف دفع الرسوماملود  تأأخر  )أأ(
ذا . و  5شهر واحد من اترخي اس تالم الطلبيف عضون البحث رمس ادلويل و  الرسوم مضن هذه  تكلاملود  مل يدفع اإ

                                                
4

 الرباءات. ية ملعاهدةلالحئة التنفيذ" من ا1)د("16.1" والقاعدة 1)د("15.2انظر القاعدة  
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ن مكتب تسمل الطلبات امل  ىل هةل، فاإ شهر واحد من اترخي ادلعوة، عالوة عىل رمس ادلفع ها يف غضون دفع يدعوه اإ
 ؛6لصاحل مكتب تسمل الطلبات(يكون املتأأخر )اذلي 

حاةل يف ريتأأخ )ب( ىل املكتب ادلويل و لمكتب تسمل الطلبات  اإ دارة البحث اإ رمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث اإ
 لتوايل.ادلويل، عىل ا

هذه العملية وتجطلق بطيئة نسبيا.  اليت تكون ديدةاملعاِدةل اجلبالغ امل معلية حتديد  عنالأرابح أأو اخلسائر وتنتج أأيضا  .10
يف املئة خالل  5بأأكرث من  تغريكتب تسمل الطلبات قد مل  احمللية عمةلالو  احملددةفقط عندما يكون سعر الرصف بني العمةل 

بعض الرسوم، بتحديد املبالغ املعاِدةل ل من توجهيات مجعية معاهدة الرباءات املتعلقة  5)انظر الفقرة متتالية  اِت عمجج  أأربع
دخول سعر الرصف اجلديد حزي النفاذ  س تغرقش ذه العملية، ميكن أأن وبعد اطالق هالواردة يف املرفق الأول لهذا التعممي(. و 

ىل ما بني ثالثة   .رمخسة أأشهاإ

قابةل للتحويل دون اليت تكون مس الإيدا  ادلويل ورمس البحث بعمةل مكتب تسمل الطلبات دفع رفعندما يج ، وعليه .11
ن املكتب ادلويل يتحمل لوحده احلال ابلنس بة للغالبية العظمى من الطلبات ادلولية املودعة(،  ذا هوقيد أأو رشط )وه مجيع فاإ

حاةلاخملاطر املالية املرتبطة  ىل " فامي بعدتكل الرسوم وحتويلها لية، ل بعملته احمل  ،مكتب تسمل الطلبات ابإ  ".احملددةعمالت الاإ
ىل معةل أأخرى(  فامي بعد هاالإجراء احلايل )اس تالم الرسوم بعمةل واحدة وحتويل ورمغ أأن  ىل أأرابح، بطبيعة احلال، قد يؤدياإ  اإ

نه وخسائر،  يراداتيعر  فاإ ىل  الرباءاتمن رسوم معاهدة املكتب ادلويل  ض اإ  رصف.لتقلب أأسعار ال كبريال طر اخلاإ

يرادات رسوم املعاهدة  ومبا أأن .12 يرادات رسوم املعاهدةبلغت )يه املصدر الأكرب لعائدات الويبو اإ ما  2013يف عام  اإ
جاميل  73.2أأي فرنك سوشرسي، مليون  257.5قدره  هل وقع كبري عىل  ذلكل اخلطر (، والتعرضالعائداتيف املئة من اإ

ىل 2006هذا الوقع، انظر الرمس البياين أأدانه: من  ولفهمللويبو. الإيرادات الإجاملية  ، تكبد املكتب ادلويل خسارة يف 2011 اإ
يرادات رسوم املعاهدة )رسوم الايدا  ادلويل و   مليون فرنك سوشرسي 33فاقت (( الثاينلفصل مبوجب ا) رسوم املعاجلةاإ

ب الارتفا  احلاد يف قمية الفرنك السوشرسي مليون فرنك سوشرسي بسب 14وحده  2011سارة يف عام وُتاوزت تكل اخل 
ىل تسجيل املكتب  2012التغريات يف أأسعار الرصف يف عام أأدت عىل النقيض من ذكل، و مقابل مجيع العمالت الرئيس ية.  اإ

يرادات رسوم املعاهدةيف ادلويل لأرابح  فرنك  ماليني 7.6حوايل بلغت ( املعاجلة)رسوم الايدا  ادلويل ورسوم  اإ
ىل خسارة يف  2013 عاميف التغريات يف أأسعار الرصف  يف حني أأن، سوشرسي يرادات رسوم املعاهدةأأدت مرة أأخرى اإ  اإ

خسارة يف  2013و 2006بني  ةالامثني الأعواميف تكبد املكتب ادلويل ، وبشلك عامفرنك سوشرسي.  ماليني 6حوايل  بلغت
يرادات رسوم املعاهدة  مليون فرنك سوشرسي. 31فاقت  اإ

                                                
5

 الرباءات. ية ملعاهدةلالحئة التنفيذ)و( من ا16.1والقاعدة  15.3القاعدة  
6

16القاعدة  
)اثنيا(

 الرباءات. ية ملعاهدةلالحئة التنفيذمن ا 1

./.  ./.  
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جراءات للحد من احل ىل اختاذ اإ يرادات رسوم االاكمن يف تعرض  اخلطراجة اإ أأسعار رصف  لتقل بملعاهدة اإ
 العمالت

جراءات للحدأأنه لبد من  يرى املكتب ادلويل .13 يرادات رسوم املعاهدة لتقل ب اختاذ اإ أأسعار رصف  من خطر تعرض اإ
عداد املزيا العمالت ماكنيات أأكرب للتنبؤ يف اإ  .نية، ومن مثة تعزيز الاس تقرار املايل للمنظمةمن أأجل توفري اإ

 و حساابت الويبوومراجع ،شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةأأجرهتا اجة أأيضا يف تقارير احل اتضحت تكلو  .14
 .2012 أأداء معاهدة الرباءات يف أأكتوبر ونومفرب تدقيقومكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند، بعد ، نواخلارجي

ىل دف هيو اخلزينة  لس تعراض امعروعبدأأت الويبو ، 2013 مالرابع من عا الفصليف و .15 جراء تقيمي ابلأساس اإ اإ
جراءاهت اياساهتملهام الويبو وس  مس تقل وموضوعي  دارة اخلزينةا احلالية يف واإ ما تتعرض هل حاليا مبا يف ذكل اس تعراض  ،اإ

يف  ةلأجنبيالتعرض خلطر تقل ب أأسعار رصف العمالت اأأمه أأشاكل عراض اس تلأخري ا أأهداف هذاومن بني خزينة الويبو. 
احلاجة  احامتل يرادات رسوم املعاهدة، وذكل للحصول عىل مشورة مس تقةل وموضوعية بشأأنابإ  س امي فامي يتعلق الويبو، ول

ىل  دارة ماطر  بشأأن اعامتد اسرتاتيجية جديدةاإ لإدارة ما يرتبط ابكل ذومن ، ةالأجنبيالعمالت رصف تقل ب أأسعار اإ
ط مقرتحة.  واحملاس بة لأية أأدوات حتو 

رشكة مس تقةل  ، ويهيرلندا(أ  ) FTI Treasuryالعركة الاستشارية الويبو  توبعد مناقصة تنافس ية، اختار  .16
. 2014 ومارس 2013بني دشسمرب  ، وقامت بذكل يف الفرتةخزينةلللإجراء اس تعراض ، اخلزينةات دميف تقدمي خ ةمتخصص

ىل الويبو.  العركة، قدمت 2014مارس  ويف بطلهبا من  التقريرذلكل النسخة الاكمةل وميكن احلصول عىل تقريرها الهنايئ اإ
يرادات رسوم املعاهدة ب . وفامي يتعلق الويبو ىل أأن، تقل ب أأسعار رصف العمالت الأجنبيةخلطر تعرض اإ  خلصت ادلراسة اإ

 :عىل الويبو القيام مبا ييل

ط عىل أأساس صايف التدفقات النقدية ابلعمالنظر يف تن ال  )أأ( ابس تخدام عقود ت الأجنبية فيذ اسرتاتيجية حتو 
 ؛أ جةل
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رسوم معاهدة الرباءات مرة واحدة فقط يف الس نة، وابلتايل ترك املبالغ املعاِدةل لالنظر يف حتديد املبالغ املعاِدةل  )ب(
وتفادي قدر  ت الأجنبيةلتدفقات النقدية ابلعمالوص قمية اخبصتوفري مزيد من اليقني بغية  شهرا 12دون تغيري ملدة 

طاباخملاطر املرتبطة  كبري من  ،سرتاتيجيات التحو 

دارة  ماكتب تسمل الطلباتمجليع معامالت رسوم معاهدة الرباءات بني  هيلك مقاصة"" وضعالنظر يف  )ج( واإ
 البحث ادلويل واملكتب ادلويل.

الواردة يف التقرير بشأأن الإجراءات اليت ميكن اختاذها ، و FTI Treasuryتشارية للعركة الاس فصةل املتوصيات وال  .17
 يف املرفق الثاين لهذا التعممي.، معروضة تقل ب أأسعار رصف العمالت الأجنبيةرسوم املعاهدة خلطر تعرض  بشأأن

يرامن هذا التعممي هو الاستشارة بشأأن التدابري املمكنة للتقليل من خطر تعرض والغرض  .18  عاهدةاملدات رسوم اإ
ط وحتديد املبالغ املعاِدةلل  وضع أ ليةاقرتاح  تدبريان هام التدابريومن بني تكل . لتقل ب أأسعار رصف العمالت لرسوم  لتحو 

 كام هو وارد يف ،رسومال لإحاةل هيلك مقاصة وضعأأدانه، واقرتاح  36-20 يف الفقرات عاهدة لفرتة حمددة، عىل النحو املبني  امل
ىل توصيات التدبريان  ستندوش أأدانه،  53-37 الفقرات  أأعاله 16لهيا يف الفقرة املشار اإ  FTI Treasuryالعركة الاستشارية اإ

ضافة هامش عند حتديد املبالغ املعاِدةل، عىل و . لهذا التعممي يف املرفق الثاين اردةو وال التدابري الأخرى املقرتحة، أأي اقرتاح اإ
ليهالنحو  عمةل برمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي ورمس البحث لاملودعني دفع أأدانه، واقرتاح  55يف الفقرة  املشار اإ

دارة البحث ادلويل امل  الذلين الأولني بريين مس تقةل عن التدتدابري أأدانه،  61-56 يف الفقرات عىل النحو املبني   ،طبقةن اإ
ىل  أأو بشلك مس تقل.معا  ذهاوميكن تنفي FTI Treasuryالعركة الاستشارية توصيات  شستندان اإ

حات لتعديل الإطار القانوين اقرت اأأي  وضع عندأأي تعليقات ترد ردا عىل هذا التعممي يف وسينظر املكتب ادلويل  .19
 املعين لينظر فهيا الفريق العامل، ويقدم تكل الاقرتاحات عاهدةاملودفع رسوم  ملبالغ املعاِدةلبتحديد اوالإجرايئ احلايل املتعلق 

 .2015عام لالرباءات يف دورته عاهدة مب

 التدابري املمكنة

ط و أ لية  .أأول  لفرتة حمددة عاهدةاملرسوم ل املعاِدةل بالغحتديد امل التحو 

طأ لية   التحو 

 مكنة للحد من ماطر تعرضمن بني الطرق امل ،  FTI Treasuryالعركة الاستشارية ورد يف تقرير  مابناء عىل  .20
يرادات رسوم ا ط من ال أأسعار رصف العمالت  لتقل ب ملعاهدةاإ ششري و املعامالت ابلعمالت الأجنبية.  عناطر الناُتة اخملتحو 

ىل  ط اإ . ر الرصفاسعتقل ب أأ  يف الويبو، الهو احلأأو، كام املالمئ الفائدة غري سعر للحد من وقع يضية تعو اختاذ تدابري التحو 
 الية.امل يف الغالب الصكوكاملنتجات يجطلق عىل تكل تجارية. و ال  املصارفعراء املنتجات املالية من ذكل ب وكثريا ما يتحقق 

أ جل لسعر رصف ويبو هو عقد مه الس تخدأأن ت  FTI Treasuryالعركة الاستشارية  تالصك املايل اذلي اقرتحو  .21
هو  والعقد ال جلدارة. الإ لتنفيذ و ا وضوحا من حيثاملالية الأكرث هو من بني الصكوك و  ة )عقد أ جل(،الأجنبيالعمالت 

سعر يطلق عىل بسعر رصف متفق عليه يف اترخي حمدد يف املس تقبل. و  تالعمالمبالغ من اتفاق تعاقدي بني طرفني لتبادل 
 "السعر ال جل". امسالرصف الوارد يف التفاق 

 عقد أ جل: اس تخدام لمكتب ادلويلل  املثال التايل كيف ميكن يبني  ، تدفق مايل بعمةل أأجنبية واحدةابس تخدام و .22

./.  ./.  
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يرادات رسوم  ()أأ  الإيرادات بدرجة عالية من هذه وميكن توقع تدفقات  هرايش  دلولر الأمرييكاباملعاهدة ترد اإ
ىل و  حتج و ادلقة.  ل يتحّك يف السوق يوم التحويل. و الساريسعر الرصف ب سوشرسي عند وصولها ال فرنك الل املبالغ اإ

ماكنه خدم و املس تسعر الرصف يف املكتب ادلويل   سيس تلمه.اذلي سوشرسي ال فرنك مببلغ البؤ التن ليس ابإ

 اطراخملقرر تغطية و  2015يف يونيو  أأمرييك ماليني دولر 8 اس تالم، توقع املكتب ادلويل 2014يف أأكتوبر و )ب(
عقد أ جل. بدولر أأمرييك يني مال 8حلصول عىل عرب ا/الفرنك السوشرسي الأمرييك دلولرالنامجة عن تغري سعر رصف ا

 لتفاصيل: وفامي ييل ا

)اترخي احلصول عىل  2014أأكتوبر  28/الفرنك السوشرسي يف لدلولر الأمرييك املرجعيسعر الرصف  "1"
  0.9457العقد ال جل(: 

: 2015يونيو  15يف /الفرنك السوشرسي عىل أأساس العقد ال جل لدلولر الأمرييكسعر الرصف  "2"
0.9428  

ولر ادلل حو  يوس   العقد ال جلس يجفع ل يني دولر أأمرييك، مال 8اس تالم  ، عند2015يونيو  15ويف  )ج(
ىل الأ  يف الرصف الساري كون سعر يقد و وفقا لعروط العقد ال جل.  0.9428 بسعر قدرهسوشرسي ال فرنك المرييك اإ

لزتم يلأنه جيب أأن  ذكلالاس تفادة من  مناملكتب ادلويل لن يمتكن مثال(، ويف هذه احلاةل  0.9435السوق أأعىل )
 0.9421 أأقل ) ميكن أأن يكون سعر السوقولكن  ال جل. العقد سعرب ماليني دولر أأمرييك  8وبيع عروط العقد ب 

يف لكتا و(. 0.9428 وقدره سعر العقد ال جلعىل )سعرا أأ نفسه ل كفل قد ادلويل  يكون املكتب(، ويف هذه احلاةل مثال
 النقدية. هتدفقات منيقني عىل س يكون املكتب ادلويل فاحلالتني )سعر سوق أأعىل أأو أأدىن(، 

 ةل لفرتة حمددة حتديد املبالغ املعادِ 

مبلغ لل  عادلم( أأمرييك ماليني دولر 8يف العقد ) املنصوص عليهالعمةل يكون مبلغ ضامن أأن أأمهية ملثال أأعاله يوحض ا .23
ذا و فعليا املكتب ادلويل. اذلي شس تلمه  ن ، املس تملالعمةل  مبلغ اختلفاإ قد جيد أأنه حتوط بشلك غري اكف  املكتب ادلويلفاإ

 . أأو بشلك مفرط

ىل حتديد العملية احلالية من قبيلعملية ف لهذا السبب، و  .24 رسوم املعاهدة ل ميكن أأن لاجلديدة  املبالغ املعاِدةل الرامية اإ
رى قع عىل املبلغ الإجاميل للعمةل حامت و  االتغريات يف املبالغ املعاِدةل س يكون لهلأن تحوط، لل تنفيذ اسرتاتيجية  مبوازاةبسهوةل  ُتج

ذاو . املس تلمة حتديد مبلغ دلرجة  2015 يونيويف املثال أأعاله، ادلولر الأمرييك مقابل الفرنك السوشرسي قبل كام ، ارتفع اإ
ن معاِدل  ولر ادلأأقل من س يتسمل املكتب ادلويل مبلغا كون أأقل. ونتيجة ذلكل، س تمرييك الأ ولر دلرسوم ابالجديد، فاإ

عروط العقد. ل  احرتاماالعقد  املنصوص عليه يفماليني دولر  8 ومبلغ املس تملالفرق بني املبلغ وعليه أأن ششرتي  رييكمالأ 
، ومن مثة ال جلالعقد سعر مقارنة ب للمكتب ادلويل  مالءمةأأقل  بسعر مرجعي قد يكونالسوق يف الفرق وينبغي رشاء 

 مرييك.الأ ولر هذه لدلالعراء يف علمية  يةخسارة يف العمةل الأجنب املكتب ادلويل سيتكبد 

املبالغ  لتحديدتعديل العملية احلالية بشأأن  FTI Treasuryجاءت توصية العركة الاستشارية  ومن هذا املنطلق، .25
دد املبالغ  املعاِدةل ية اسرتاتيج وضع مع  شهرا 12دون تغيري ملدة ها ترك و مرة واحدة فقط يف الس نة اجلديدة  املعاِدةلليك حتج

ىل  الفرتةتغطي  ا أ جةلاملكتب ادلويل عقود شس تخدميف أأكتوبر من لك عام، و .نفسهاشهرا  الثين ععرفرتة لط حتو   من يناير اإ
كنس بة مئوية  وس تحدد لتدفقات النقدية املتوقعة للعمالتل العمةل يف لك عقد وفقا مبالغ  العام املوايل. وس تختلفدشسمرب من 

التدفقات النقدية أأن تكون من غري احملمتل  هأأن مراعاة مسأأةلمن أأجل  املتوقعة دفقات النقدية( من التمثال يف املئة 80)
ىل أأنه لمبالغ املتوقعة. ل ابلضبط مساوية الفعلية  ماكنية التنبؤ رمغويرجع ذكل اإ ىل حد  اإ عدد طلبات الرباءات املودعة يف كبري باإ
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نه من الأ  بتكل الطلبات لأن ماكتب تسمل الطلبات ات النقدية املرتبطة التدفقوصول صعب تقدير توقيت س نة معينة، فاإ
ىل املكتب ادلويل.  احتويالهتتنفيذ توقيت ختتلف يف  عىل تدفقات املكتب ادلويل من  التحوط أ ليةسيمت تطبيق و املالية اإ

ىل العمالت اليت تنطوي عىل ع( و م الايدا  ادلويلو رسابلنس بة لالرئيس ية )ادلولر الأمرييك والني الياابين واليورو العمالت 
ت ليبلغ "التحوط العمالادلاخةل واخلارجة من تدفقات ال  وينبغي أأول املقاصة بني خطر أأكرب فامي خيص رسوم البحث.

ذاو تغطيه العقود ال جةل.  اذلي ينبغي أأنقبل حتديد املبلغ ادلاخيل" أأكرب قدر ممكن  اكن املكتب ادلويل  عىل سبيل املثال، اإ
دولر أأمرييك(، ولكن يتوقع أأيضا دفع يني مال 10يف املئة من  80ماليني دولر أأمرييك ) 8 اس تالم 2015 ونيوييف  يتوقع

ن العقد ال جل  1.5  53-37دولر أأمرييك )انظر الفقرات  ينيمال 6.5 البالغ غطي املبلغ الصايفس يمليون دولر أأمرييك، فاإ
ماكنية   . (املقاصةحل  اس تخدامأأدانه، فامي يتعلق اإ

 يةتعويض ابملدفوعات ال يراداته وابإ التنبؤ عىل املكتب ادلويل هذه أأن ترفع من قدرة ومن شأأن اسرتاتيجية التحوط  .26
حسن الاس تقرار املايل للمنظمة س ي ا مم، من الالحئة التنفيذية للمعاهدة )ه(16.1القاعدة  بناء عىلرمس البحث املتعلقة ب

يراداتوس تكون  بأأمكلها. ن أأسعار الرصف ة لأ الأجنبي العمالت سوق رصفامتدا عىل الاختالفات يف املعاهدة أأقل اع اإ
ماكن أ لية العقود ال جةل. س تحدد يف الرئيس ية  تلعمالاب اعىل معامالهت ةاملطبق قلل من ماطر رصف أأن تالتحوط وابإ

يرادات اليت  ةالأجنبيالعمالت   .هاوبراجم املنظمة وتنفيذ  انيةاية مزي ، وس تكون بذكل وس يةل محلاملعاهدةتعمتد علهيا حاليا اإ

اليت تطرأأ يف س نة معينة عىل  رياتتغيرسي عىل ال ت  أأعاله 26-23اعتبارات مماثةل لتكل الواردة يف الفقرات ويبدو أأن  .27
دارة البحث ادلويل بعملاليت حتددها رسوم البحث  لغامب لها يكون املبالغ س  التغريات يف تكل واجلدير ابلإشارة أأن تكل  هتا.اإ

ليه أ لية الاس تقرار اذلي عنرص  مما قد يضعف، توقع عىل مجمو  املبالغ املس تلمة من العماليضا يه أأ  وعليه، التحوط. تريم اإ
دخال أأي رغب تقد  ىل اإ دارات البحث ادلويل الانتقال اإ رة واحدة فقط يف الس نة، وذكل مرمس البحث مبالغ  ات عىلتغيري اإ

رمس ومبا أأن لكن، و . فعال جلعل التحوطالرضورية  تالعمالجحم تدفقات لأمهية  يناير من الس نة التالية نظرا 1اعتبارا من 
دارة البحث ادلويل املعنية حتدده البحث  جراءاإ ل ذكل البحث ادلويل وغري ابإ ن هذا  ،هيامن املهام املولكة اإ قرتح يالتعممي ل فاإ
دارات البحث ادلويل اقتصار   .يف الس نة البحث مرة واحدة فقط رمسعىل تغيري مبلغ اإ

لط لتحديد املبالغ تحتوط م  سعربشأأن اس تخدام توصية أأخرى  FTI Treasuryالعركة الاستشارية وقدمت  .28
احلصول العمةل يف لك عقد، وابلتايل  ملبالغ لك عقد أ جل، مع ترجيحل السعر ال جلأأن يراعي  هشأأنمن  متلط سعراملعاِدةل. و 

يف يناير من لك  التنفيذ حزي لتدخل س تحدد اليت وس تجحسب الرسوم،(. تلطاخمل  السعر) ال جل للسعر املرحجتوسط عىل امل 
ىل ابلرجو  س نة،  بدل الس نة يف اليت ستس تخدم التحويل احملددة أأسعار تعكس الرسوم أأن ضامن ومن مثة اخملتلط، السعر اإ

 ديدة(.اجل ةلعادِ املبالغ امل املس تخدم حاليا لتحديد وهو السعر أأكتوبر من الس نة السابقة ) 1السوق يف  سعر من

 اتلرسوم الطلبابلنس بة ولية ابدلولر الأمرييك ادل اترسوم الطلبداخةل من  املكتب ادلويل ثالثة تدفقاتيتوقع مثال:  .29
مليون دولر أأمرييك يف سبمترب.  20و، ونيويدولر أأمرييك يف  يونمل  15ودولر أأمرييك يف مارس،  ينيمال 10: 2015يف 

 80يغطي املكتب ادلويل  (،0.9690/الفرنك السوشرسي = ادلولر الأمرييك املرجعي:سعر الرصف ) 2014 نومفرب 24ويف 
 عار العقود ال جةل عىل النحو التايل:عىل أأسوحيصل بأ لية التحوط  يف املئة من هذه املبالغ

 املبلغ املشمول بأ لية التحوط 
 )ابملاليني(

س تمل ابلفرنك يج املبلغ اذلي س  السعر
 شرسيالسو 

 7,737,600 0.9672  8 مارس
 11,587,200 0.9656  12 يونيو

 15,416,000 0.9635  16 سبمترب
 34,740,800   36 املبالغ الإجاملية

34,740,000 :التايل النحو عىل ال جل للسعر املرحجتسب املتوسط حي 

36,000,000
= 0.96502 
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 يناير.املعاِدل يف بلغ امل لتحديد  اأأساس 0.96502 وعليه، سيجس تخدم سعر الرصف

 الرباءات معاهدةيف عىل أأحصاب املصلحة  الوقع

دخال  .30 ن اإ ىل س  تغيري يف الإجراءات اليت اإ مرة واحدة فقط يف الس نة، مما  عاهدةاملسوم لر  عاِدةلاملبالغ حتديد امل تؤدي اإ
ىل يناير 1شهرا، من  12ملدة دون تغيري تبقى س املعاِدةل يعين أأن تكل املبالغ  ، من شأأنه معينةدشسمرب من س نة تقوميية  31 اإ

  يف الفقرات التالية.عىل النحو املبني   عاهدةيف املأأحصاب املصلحة عىل ؤثر أأن ي

 املودعون

رمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث ل املبالغ املعاِدةلفامي خيص  يقني ،ملدة س نة تقوميية اكمةل ني،املودع س يكون دلى .31
سعر الرصف بني الفرنك السوشرسي و/أأو معةل  خلطر تقلب ولن يتعرضوا، كتب تسمل الطلباتمل  حملية بأأي معةل املس تحقة

دارة البحث ادلويل من هجة  تكل الرسوم من هجة أأخرى.اليت تجدفع هبا كتب تسمل الطلبات احمللية مل  عمةلالو  ،اإ

ذاومن هذا املنطلق .32 لفرنك السوشرسي اب مقارنة التقوميية الس نةيف كتب تسمل الطلبات احمللية مل عمةل قمية ال اخنفضت ، اإ
دارة البحث ادلويل،  يدا  دويل و/أأو رسو دفع رسفعال من  وناملودعسيس تفيد و/أأو معةل اإ املبلغ اذلي من أأقل م حبث و م اإ

لفرنك مقارنة ابكتب تسمل الطلبات مل  العمةل احملليةقمية اخنفاض لو بلغ مس توى الإجراءات احلالية ل وفقا وهدفعلي اكنوا
دارة البحث ادلويلال  ىل حتديد -احلالية  جراءاتوفقا لالإ  -درجة تكون قد دفعت  سوشرسي و/أأو معةل اإ  جديدة مبالغ معاِدةل اإ

 كتب تسمل الطلبات.مل أأعىل من تكل الرسوم ابلعمةل احمللية 

ذا ،من انحية أأخرىو  .33 لفرنك السوشرسي اب ةمقارن الس نة التقومييةيف  كتب تسمل الطلباتاحمللية مل عمةل ارتفعت قمية ال اإ
دارة البحث ادلويل،  ل   الارتفا من هذا  وناملودعلن شس تفيد و/أأو معةل اإ التالية عندما  التقومييةيناير من الس نة  1يف اإ

. هذه الأخريةارتفا  قمية  مراعاةكتب تسمل الطلبات، مع احمللية مل  عمةلابل رسوم الإيدا  ادلويللاملبالغ املعاِدةل اجلديدة ترسي 
لو بلغ  سابقوقت كتب تسمل الطلبات يف احمللية مل عمةل ليس تفيدوا من ارتفا  قمية ال وناملودعاكن الإجراءات احلالية، ل وفقاو 

دارة البحث ادلويلمقارنة ابكتب تسمل الطلبات مل  العمةل احملليةمس توى ارتفا  قمية  درجة  لفرنك السوشرسي و/أأو معةل اإ
ىل حتديد  يف الس نة التقوميية. كتب تسمل الطلباتمل من تكل الرسوم ابلعمةل احمللية  قلأأ  جديدة عاِدةلمبالغ م تكون قد دفعت اإ

 تب تسمل الطلباتماك

 لمبالغ املعاِدةلمن تغيريات أأقل تواترا ل  ادهتاس تفا ابس تثناءذا التغيري يف الإجراءات، هبتب تسمل الطلبات لن تتأأثر ماك .34
 .أأدانه 36 يف الفقرة ، عىل النحو املبني  مل الطلباتتس ن ملاكتبوودعاليت يدفعها املرسوم لل

 ادلولية الإدارات

لن  أأدانه، 36 يف الفقرة عىل النحو املبني  البحث رسوم ل لمبالغ املعاِدةلمن تغيريات أأقل تواترا ل الاس تفادة ابس تثناء  .35
ىل س تفيض اليت الإجراءات يه أأيضا بتغيري ادلولية تتأأثر الإدارات دد مرة املعاهدة لرسوم معاِدةل مبالغ اإ  يف فقط واحدة حتج

دارة البحث ا،ر، احل الوقت هو احلال يف وكام. الس نة يتحمل املكتب ادلويل أأية خسائر يف رسوم البحث اليت تتكبدها اإ
حاةل تكل الرسوم واترخي  البحث بالغ املعاِدةل لرسومحتديد امل تقلبات أأسعار الرصف بني اترخي ادلويل بسبب  دارة اإ ىل اإ اإ

ذا البحث ادلويل،  ن الفرق يعود ةاحملددابلعمةل م و املتسمل مقدار الرس املبلغُتاوز ولكن اإ ىل ا، فاإ )انظر  ملكتب ادلويلاإ
ماكنية وضع " هيلك مقاصة" كام  ( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات(.ه)16.1القاعدة  ىل اقرتاح اإ ولكن ُتدر الإشارة اإ

دارات البحث ادلويل مما يعين أأن ه، أأدان 53-37يف الفقرات هو وارد  ىل الاعامتد عىل الإجراءلن تعود حباإ املنصوص  اجة اإ
 نتيجة تتكبدها تكل الإداراتية خسائر يتحمل املكتب ادلويل أأ أأن والقايض ب عاهدةمن امل)ه( 16.1القاعدة يف  عليه
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ىل  ة من تكلمتأأتي ة أأرابحأأي لإحاةلالأجنبية أأو، عند الاقتضاء،  تمعامالت ابلعماللل دارة لأ ، املكتب ادلويلاملعامالت اإ ن اإ
دارة البحث ادلويل و رسوم البحثل الاكمل املبلغعىل البحث ادلويل س تحصل دامئا من املكتب ادلويل  اليت ملبلغ اببعمةل اإ

 .حددته

 مجيع أأحصاب املصلحة

 ن عىل حد سواءوب ادلويل واملودعاملكتو  والإدارات ادلولية وماكتب تسمل الطلبات مجيع أأحصاب املصلحةسيس تفيد  .36
تغيريات أأقل يعين ن، مما واملودع هادفع اليت يم البحث و م الإيدا  ادلويل ورسو رسل لمبالغ املعاِدةلتغيريات أأقل تواترا ل من 

ىل غري ذ، ودعنيللماملوهجة واملواد الإعالمية  ،وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات والاس امترات، ،رسومالبياانت ل تواترا   كل.اإ

 الرسوملإحاةل " هيلك مقاصة " وضع اثنيا.

ىل جانب  .37 شهرا  12دون تغيري ملدة ها ترك و  مرة واحدة فقط يف الس نة عاهدةاملرسوم ل املبالغ املعاِدةلحتديد اقرتاح اإ
 أأوصترسوم الإيدا  ادلويل ورسوم البحث، من ماطر سعر الرصف املتعلقة ب"التحوط"  من ملكتب ادلويلا ليمتكن
 بني ماكتب تسمل الطلبات عاهدةاملمقاصة " مجليع معامالت رسوم  هيلك"بوضع  FTI Treasuryة الاستشارية العرك

دارة البحث ادلويل واملكتب ادلويل.  واإ

مرة واحدة فقط يف  عاهدةاملرسوم لاملبالغ املعاِدةل  حتديدح اقرت اهذا الهيلك بشلك مس تقل عن ولنئ أأمكن وضع  .38
ذا أأن الفائدة س تكون شك فال شهرا،  12ملدة  دون تغيريها ترك و  الس نة جف ذأأكرب اإ  يف نفس الوقت.ان الاقرتاح ن

دارات البحث  بني ماكتب تسمل الطلبات عاهدةامللتدفق احلايل ملعامالت رسوم ا ابلتفصيلفقرات التالية وتعرح ال .39 واإ
 ملعامالت.مقاصة " عىل تكل ا هيلك"وضع احملمتل ل الوقعس تكشف ت و  ادلويل واملكتب ادلويل

 عاهدةامللتدفق احلايل ملعامالت رسوم ا

( بني ماكتب تسمل دون قيد أأو رشطعاهدة )بعمالت قابةل للتحويل املتدفق احلايل ملعامالت رسوم ال ميكن وصف  .40
دارات البحث ادلويل واملكتب ادلويل عىل النحو التايل: الطلبات  واإ
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 ادلويل ( رسوم الإيدا تتسمل الطلبال  امكتببصفته  ويلاملكتب ادلماكتب تسمل الطلبات )يف ذكل حتيل  )أأ(
( دون قيد أأو رشطقابةل للتحويل ال الأخرى عمالتالختلف املبالغ املعاِدةل مب أأو  يالسوشرس  بعمالت متلفة )ابلفرنك

ىل   أأعاله(. الشلك( يف 1)انظر ) شهريف ال مرة واحدة ويمت ذكل يف العادة ، للمكتب ادلويلحساابت مرصفية اإ

ذا اكنت معةل و (. هاتب تسمل الطلبات )وليس لك ختلف معالت ماكمب مكتب ادلويل حساابت مرصفية لل  )ب( اإ
من معالت حساب مرصيف من  رسوم الايدا  ادلويل معةلة اس تمل هبا املكتب ادلويل مكتب تسمل الطلبات اليت 

ل مث حيو   د مدفوعاته حسب احلاجةلتسديالعمةل قسط من ادلويل اس تخدام  للمكتبجيوز  ،املكتب ادلويلحساابت 
ىل تكل الرصيد املتبقي من  ن مل يكن شهريف ال مرة واحدة ويمت ذكل يف العادة سوشرسي، ال فرنك الالرسوم اإ . واإ

ال تسمل الطلبات، ما ل  بعمةل مكتب مرصيف لمكتب ادلويل حسابل  ىل  رسوم الايدا  ادلويلحتج حساب الواردة اإ
لها املرصف ي و لفرنك السوشرس اباملكتب ادلويل  ىل  اتلقائيا عند اس تالهمحيو  (، يف 2سوشرسي )انظر )ال فرنك الاإ

رصف ال التفاق عىل سعرلملكتب ادلويل ابأأول يتصل املرصف ، كبريةاملبالغ املس تلمة  ويف حال اكنت(. أأعاله الشلك
 يف معلية التحويل. اذلي يطبق

بعمالت  البحثرسوم  ت(تسمل الطلبال  امكتببصفته  ويلاملكتب ادلماكتب تسمل الطلبات )مبا يف ذكل حتيل  )ج(
دارة البحث ادلويل أأو املبالغ املعاِدةل مب متلفة ) ىل ( دون قيد أأو رشطقابةل للتحويل ال الأخرى عمالتالختلف معةل اإ اإ

مت ذكل يف وي، لإداراهتا اخملتصة للبحث ادلويل )يكون دلهيا أأكرث من واحدة يف غالب الأحيان(رصفية املساابت احل 
 أأعاله(. الشلك( يف 3)انظر ) شهريف ال مرة واحدة العادة 

دارة يف العادة ل يكون )د( من  ردترسوم حبث وتس تمل أأية  هتا فقطعملبلبحث ادلويل حساب مرصيف ل لك اإ
ىل ل و  هتا وحيتلف عن معلخت معةل  ةأأيب تب تسمل الطلباتماك )انظر ا دارة عند اس تالهمتكل الإ معةل ها املرصف تلقائيا اإ

 ( يف الشلك أأعاله(.4)

يرادات رسوم ال خسائر يف  ةلتحقيق التوازن بني أأي )ه( الإجراء املنصوص تقلبات أأسعار الرصف ) بسبببحث اإ
دارة ختصم (، من الالحئة التنفيذية للمعاهدة )ه(16.1القاعدة عليه يف   مرة واحدة يف الشهرادلويل يف العادة لبحث ااإ
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 ملكتبحييلها ذكل امن مبلغ رسوم الايدا  ادلويل اليت املذكورة  القاعدة بناء عىلكتب ادلويل مل ا عىل س تحقامل بلغ امل 
ىل املكتب ادلويل. ل  ا، بصفته مكتبنفسه ذا اكنت أأخرى، ومن هجة تسمل الطلبات، اإ دارة البحث ادلويلاإ وفقا  ،اإ

ن ، مببلغ مايل لمكتب ادلويلة ل ، مديناملذكورة قاعدةلنفس ال دارة البفاإ ىل مبلغ رسوم تضيف ذكل حث ادلويل اإ املبلغ اإ
ىلالايدا  ادلويل اليت   ( يف الشلك أأعاله(.5تسمل الطلبات )انظر )ل  امكتب املكتب ادلويل بصفته حتيلها اإ

ما  أأبرزها اجلوانب السلبيةعدد من  أأعاله، هل 40 يف الفقرة مبني   ، كام هولتدفق احلايل ملعامالت رسوم املعاهدةوا .41
 :ييل

حاةل  ماكتب تسمل الطلباتىل ع )أأ( ىل اإ ىل املكتب ادلويل )رمس  ةمس تلمهجات رسوم املعاهدة اإ متلفة، أأي اإ
دارة البحث ادلويل أأو، عند ىل اإ دارات ما تكون الإيدا  ادلويل( واإ الطلبات متصة ملعاجلة  لبحث ادلويلل عدة اإ

دارات ل مكتب  دلىادلولية املودعة  ىل عدة اإ وهذا يعين التعامل مع )رمس البحث(،  ويللبحث ادلل تسمل الطلبات، اإ
جراءاتتطبيق و عدة مصارف  ىل ذكل، مما ال متنوعة لتسوية وأ ليات متلفة اإ عبء معل كبري يتنج عنه رسوم، وما اإ

 اكتب تسمل الطلبات.ملاملالية  عىل ادلوائر

دارة دارات البحث ادلويل تعمل مجيع اإ  )ب( تسمل ل  امكتب 60أأكرث من  )حدد تسمل الطلباتل متصة لعدة ماكتب اكإ
دارة الطلبات  دارة كون تواحدة ل اإ  تسمل الطلباتمتعددة ومتلفة ل  الرسوم من ماكتبتس تمل هيي ف متصة!(، وابلتايل اإ

جراءاتتطبيق و ، وهذا يعين التعامل مع عدة مصارف )املصارف املرِسةل واملس تِلمة( ختلف العمالتمب   متلفة اإ
ىل ذكل، مما  رسوم،ال متنوعة لتسوية وأ ليات لإدارات البحث املالية  عىل ادلوائرعبء معل كبري يتنج عنه وما اإ
 .ادلويل

لهيا الأطراف الفاعةلعدد الهائل ملعامالت رسوم املعاهدة من متلف يؤدي ال )ج( مكتب تسمل و  )املكتب ادلويل واإ
دارة البحث ادلويل( و  الطلبات ىل اإ  ية(.ارتفا  تاكليف املعامالت )الرسوم املرصف اإ

اخملاطر املالية املرتبطة من الالحئة التنفيذية للمعاهدة، يتحمل املكتب ادلويل لوحده  )ه(16.1لقاعدة ل وفقا )د(
ملعامالت بأأي شلك من الأشاكل، ومن مثة فهو ل ميارس أأي تأأثري يف ا ولكنه ل ششارك. هارسوم البحث وحتويل  حاةلابإ 
دارة ع والأطراف الفاعةل اليت ميكهنا أأن تؤدي دورا يف هذا اجملال، أأي الرصف. احملمتل لتقلبات أأسعار  الوقعىل اإ

دار ماك دارة هذا  تالبحث ادلويل، ليسات تب تسمل الطلبات واإ . الوقع احملمتل بشلك أأفضللها مصلحة مبارشة يف اإ
دارة البحث ادلويل ليس دلهيا أأ  ىل اتبا  ي حافز واجلدير ابذلكر أأن اإ دارة أأفضل يدفعها اإ  ويل رسوم البحثحتيف اإ

ىل معلب املس تلمة ىل ال عن طريق تأأخري مثال )هتا عمةل مكتب تسمل الطلبات اإ سعر  فيه لحق يكون اترخيتحويل اإ
دارة البحث ادلويل  أأنتضمن  من الالحئة التنفيذية للمعاهدة )ه(16.1 أأن أ لية القاعدةس امي  ول (،أأحسنرصف  اإ
رسوم البحث فالعملية، ومن الناحية . حددتهملبلغ اذلي اطابق يبحث ال  رمسمبلغا ل( املطاف هنايةيف دامئا )تس تمل 

الاليت  دارة البحث ادلويل  حتج ىل اإ ل ، ماكتب تسمل الطلباتختلف معالت مب اإ و   ، عندمايف كثري من الأحيانحتج
دارة البحث ادلويل دون أأي، دارة البحث ادلويلمرصف اإ  هاس تلم ش  ىل معةل اإ مع هذه  تحويللية ال مع  حماوةل لإدارة ةاإ

 التحويل.املنطبقتني يف اترخي مراعاة سعر الرصف بني العملتني 

 املمكن حل املقاصة

جيابيةقمية للسامح ل " يه أ لية تسوية تس تخدم املقاصة" .42 بأأن يعوض بعضهام  (املقبوضات) لبية( وقمية س املدفوعات) اإ
عىل  مسب التسوية بيهنحت مجيع املعامالت بني املشاركني و توحد معلية املقاصة و  جزئيا أأو لكيا.البعض أأو يلغي بعضهام البعض 

شس تخدم نظام برجميات غالبا ما . و دفعة واحدة فع أأو الاس تالمادلعن طريق  ويمت ذكل يف العادة"الصايف"، الرصيد  أأساس
 املقاصة.أ لية دارة لإ  للمقاصة
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دارا ويف س ياق تدفق معامالت رسوم املعاهدة بني ماكتب تسمل الطلبات .43 ت البحث ادلويل واملكتب ادلويل، ميكن واإ
 لمقاصة عىل النحو التايل:ل ممكن وصف حل

 

ولكن . املودعني من البحث ورمس ادلويل الإيدا  رمس حتصيلبشلك عام،  ،مكتب تسمل الطلباتيواصل  )أأ(
حاةل رمس أأن من بدل ىل ادلويل الإيدا  اإ دارة رمس املكتب ادلويل و  اإ ىل اإ حييل ادلويل،  لبحثاالبحث مبارشة اإ

ىل ( دون قيد أأو رشط للتحويل القابةل)الرمسني بعمةل مكتب تسمل الطلبات  الكمكتب تسمل الطلبات  املكتب اإ
 ادلويل.

 مركز املقاصة لفائدة شهرلك يف مبلغا يف دفعة واحدة ويف اترخي حمدد مرة  ماكتب تسمل الطلباتتسدد  )ب(
دارات البحث ُتاه اورسوم البحث  الإيدا  ادلويلم رسو الزتاماهتا من مجيع وششمل ذكل املبلغ  ملكتب ادلويل واإ

ل هبا هذا الأخري تكل كتب تسمل الطلباتمل ( دون قيد أأو رشطقابةل للتحويل ال) ابلعمةل احمللية ادلويل  اليت حص 
ذا اكن ابلطبع، و( يف الشلك أأعاله(. 1انظر ))الرسوم  دارة   هو مكتب تسمل الطلباتاإ ن ادلويل، لبحث ل  أأيضا اإ فاإ

رسوم الايدا  ادلويل عبارة عن الفرق بني مبلغ فقط يكون مركز املقاصة  املبلغ اذلي شسدد يف دفعة واحدة لفائدة
 "ااملكتب ادلويل "مدينيكون  يترسوم البحث المبلغ لمكتب ادلويل و به ل  "مدينامكتب تسمل الطلبات "اليت يكون 

دارة به ل   .لبحث ادلويلل نفس املكتب بصفته اإ

تب ماكبعمالت بحث ال )رسوم الإيدا  ادلويل ورسوم  ادلاخةل الأجنبيةت تدفقات العمال تمت املقاصة بني )ج(
دار باخلارجة )رسوم البحث التدفقات تسمل الطلبات( و  صاف ابلعمةل للحصول عىل مبلغ لبحث ادلويل( ا اتعمالت اإ
 ( يف الشلك أأعاله(.2الأجنبية )انظر )

ويرسل مركز املقاصة لفائدة  ادلفع مكتب تسمل الطلبات جيرى فيهم معل من اليوم اذلي مخسة أأاييف غضون  )د(
ورسوم  الإيدا  ادلويلرسوم الزتاماته من يع ششمل مج ي ذلا -عن املبلغ املدفو  علومات الالزمة امللمكتب ادلويل ل 

دارات البحث ادلويلُتاه االبحث  جراء ما يلزم من تسوية، املبلغ د بعحييل املكتب ادلويل،  - ملكتب ادلويل واإ اإ
دارة البحث ادلويل،  هالاكمل لرسوم البحث املس تحقة، اذلي حتدد ىل اإ ال . وابلتايل، فهتا احملليةعملب هذه الأخريةاإ
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ىل الإ  ىل اللجوء اإ ( يف 3)انظر )من الالحئة التنفيذية للمعاهدة  )ه(16.1القاعدة املنصوص عليه يف  جراءحاجة اإ
 الشلك أأعاله(.

ذا وضعت أ لية لل  )ه( ستس تحق أأعاله(،  22 - 20 يف الفقرات )عىل النحو املبني   العمالت الأجنبيةمن  تحوطاإ
يف اترخي املقاصة لتحويل السداد  ورسوم البحث( الإيدا  ادلويلرسوم ل ةتوقعاملبالغ امل العقود ال جةل )عىل أأساس 

 يف الفقرة )ج( العمالت عىل النحو املبني   الإيرادات من اتقصايف املدفوعات ابلعمالت الأجنبية اليت ل تغطهيا تدف
 ( يف الشلك أأعاله(.4)انظر ) ،أأعاله

 هذه العملية:املثال التايل يوحض و  .44

ملا رسوم الايدا  ادلويل ورسوم البحث  "أألف" مكتب تسمل الطلباتشس تمل يف شهر مايو،  )أأ(
دارة البحث ادلويل، علام أأن علمة ر الأمرييك"عمةل مكتب تسمل الطلبات "ادلولبطلب دويل  100 عدده اخملتصة  اإ

ملا " رسوم الايدا  ادلويل ورسوم البحث ت "جميمكتب تسمل الطلباشس تمل " يه "اليورو". ويف الشهر نفسه، ابء"
دارة البحث ادلويل ، علام أأن عمةل مكتب تسمل الطلبات "اليورو"بطلب دويل  200 عدده  " يه "ادلولردال"معةل اإ

 الأمرييك".

اليت حصلها لك رسوم البحث و " مجيع رسوم الايدا  ادلويل جمي" و"أألفتسمل الطلبات " اماكتبوحييل  )ب(
ىل مركز املقاصة اذل ادلولر الأمرييك)ته عمل واحد مهنام ب  حييل املكتب ادلويل. و  شس تضيفهي واليورو، عىل التوايل( اإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة "ابء"،  ددهبحث، اذلي حتاملبلغ الاكمل لرسوم ال  بدوره املكتب ادلويل ىل اإ هذه الأخرية اإ
املكتب ادلويل حييل ". و جمي"اليورو الوارد من مكتب تسمل الطلباتمبلغ وذكل ابس تخدام  ،"اليورو"هتا احمللية عملب

دارة البحث ادلويل اخملتصة "دال"،  ددهاملبلغ الاكمل لرسوم البحث، اذلي حت ىل اإ هتا احمللية عملرية بهذه الأخاإ
 ".أألف"الوارد من مكتب تسمل الطلبات مبلغ ادلولر الأمرييكوذكل ابس تخدام  ،"ادلولر الأمرييك"

ذا وضعت أ لية لل  )ج( ستس تحق أأعاله(،  22 - 20 يف الفقرات )عىل النحو املبني   العمالت الأجنبيةمن  تحوطاإ
يف اترخي املقاصة لتحويل السداد  ورسوم البحث( لإيدا  ادلويلارسوم ل ةتوقعاملبالغ امل العقود ال جةل )عىل أأساس 

 43  يف الفقرةالعمالت عىل النحو املبني   الإيرادات من اتصايف املدفوعات ابلعمالت الأجنبية اليت ل تغطهيا تدفق
 )ج( أأعاله.

 فوائد املقاصة 

 لحة.املقاصة حال يعود بعدد من الفوائد احملمتةل عىل لك أأحصاب املص متث ل .45

 ماكتب تسمل الطلبات

، س تكتفي ماكتب تسمل الطلبات ابلتعامل مع طرف فاعل املعامالت اخلاصة برسوم معاهدة الرباءاتفامي يتعلق بلك  .46
دارات  واحد أ خر، أأي املكتب ادلويل، بدل من تعاملها، كام هو احلال ال ن، مع طرفني فاعلني أأو أأكرث )املكتب ادلويل ولك اإ

ؤهةل لإجراء معليات البحث ادلويل خبصوص طلبات دولية مودعة دلى مكتب تسمل الطلبات(. وس يؤدي البحث ادلويل امل
ىل خفض تاكليف املعامالت، علام بأأن املقاصة تقل ل من مجمل املبلغ املايل  التخفيض الكبري يف جحم املعامالت اخلاصة ابلرسوم اإ

جراء التسوية يف دف حالته وقد حترص مجمل اإ عة واحدة. وميكن التخفيف بشلك كبري من عبء العمل الإجاميل اذلي ينبغي اإ
دارات الشؤون املالية التابعة للماكتب املشاركة نتيجة تقليص الوقت واجلهد الالزمني لإجناز الإجراءات؛  هل اإ اذلي تتحم 

جراءات التسوية فامي خيص رسوم الإ  ماكنية أأمتتة الإجراءات اليت ما زالت تمت يدواي؛ وتبس يط اإ يدا  ادلويل ورسوم البحث واإ
 عىل حد سواء.
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دارات البحث ادلويل  اإ

دارات البحث ادلويل ابلتعامل معاهدة الرباءاتالبحث بناء عىل املعامالت اخلاصة برسوم فامي يتعلق بلك  .47 ، س تكتفي اإ
 مؤهةل للتعامل مع طرف فاعل واحد أ خر، أأي املكتب ادلويل، بدل من تعاملها مع لك ماكتب تسمل الطلبات اليت تكون يه

معها. وكام يف حاةل ماكتب تسمل الطلبات، س يكون للمقاصة الفوائد العامة نفسها ابلنس بة لإدارات البحث ادلويل، ذكل أأن 
ىل  ىل خفض تاكليف املعامالت بشلك ملحوظ. وس يفيض ذكل اإ ختفيضا كبريا يف جحم املعامالت اخلاصة ابلرسوم س يؤدي اإ

دارات الشؤون املالية نتيجة تقليص الوقت واجلهد الالزمني التخفيف بقدر كبري من عبء ا هل اإ لعمل الإجاميل اذلي تتحم 
جراءات التسوية اخلاصة برسوم البحث. ماكنية أأمتتة الإجراءات اليت ما زالت تمت يدواي؛ وتبس يط اإ  لإجناز الإجراءات؛ واإ

دارة البحث ادلويل من خالهل لك رسوم .48 البحث من املكتب ادلويل ابلعمةل اليت  وحل "املقاصة "، اذلي ستس تمل اإ
يراداهتا  ىل رصف العمالت الأجنبية فامي خيص اإ دته، سزييل أأيضا عن تكل الإدارة احلاجة اإ تس تخدهما وابملبلغ الاكمل اذلي حد 

ىل الاعامتد عىل الإجراء املنصوص عليه يف القاعدة ه( من )1.16 املتأأتية من رسوم البحث. كام سزييل ذكل احلل احلاجة اإ
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات يك يعوضها املكتب ادلويل عن أأية خسائر تتكبدها نتيجة معامالت رصف العمالت 

دارة البحث  ىل املكتب ادلويل، لأن اإ حاةل أأية ماكسب تتأأىت من تكل املعامالت اإ الأجنبية أأو تقوم يه، حسب الاقتضاء، ابإ
دهتا.ستس تمل دوما من املكتب ادلويل املبل  غ الاكمل لرسوم البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما وابلقمية اليت حد 

 املكتب ادلويل

سهام ذكل الهيلك يف تسهيل  .49 من الفوائد الرئيس ية اليت س يجنهيا املكتب ادلويل نتيجة وضع هيلك مقاصة هو اإ
ط من تقل بات أأسعار رصف العمالت الأجنبية، كام هو معروح يف الف ىل  20قرات من تشغيل برانمج للتحو   أأعاله. 22اإ

ذاكء وعي املكتب ادلويل خبطر  .50 نشاء هيلك املقاصة عن اإ وفامي يتعلق بتسديد رسوم البحث حتديدا، سيسفر اإ
اء تطبيق القاعدة  ض لتقل بات أأسعار رصف العمالت الأجنبية من جر  )ه( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، 1.16التعر 

 طر.وسيسه ل التصدي ذلكل اخل

وميكن للمكتب ادلويل حتقيق وفورات هائةل عىل معليات حتويل العمالت الأجنبية. وتشري ادلراسة اليت أأجرهتا  .51
ىل أأن الوفورات الس نوية عىل معليات حتويل العمالت  16واملذكورة يف الفقرة  FTI Treasuryالعركة الاستشارية  أأعاله اإ

% من ذكل التدفق، 3% من التدفق النقدي الإجاميل وميكن أأن تبلغ 1 الأجنبية ميكن أأن تجقدر، مع لك حتف ظ، بنس بة
ىل أأن القمية الإجاملية الراهنة  دارات البحث ادلويل حاليا. وُتدر الإشارة اإ جراءات حتويل العمالت اليت تس تخدهما اإ حسب اإ

ض املكتب ا دارات البحث ادلويل، واللتني يتعر  دلويل بوجه خاص فهيام لتقل بات للعملتني الرئيس يتني اللتني تس تخدهمام اإ
)ه( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات )معةل "اليورو" 1.16أأسعار الرصف يف ظل  الإجراء املنصوص عليه يف القاعدة 

دارات البحث ادلويل مقابل معليت "ادلولر الأمرييك" و"اجلنيه الإسرتليين" اللتني تس تخدهمام ماكتب تسمل  اليت تس تخدهما اإ
دارات البحث ادلويل مقابل معةل "ادلولر الأمرييك" اليت تس تخدهمام  الطلبات؛ ومعةل "الون الكوري" اليت تس تخدهما اإ

ن توفري  70ماكتب تسمل الطلبات( تتجاوز  % من ذكل املبلغ يعين 1مليون فرنك سوشرسي، وابلتايل فاإ
 فرنك سوشرسي س نواي. 700 000 توفري

جراءات القيد يف احلساابت والتسوية، وزايدة الكفاءة وس متك ن املقاصة كذكل من أأ  .52 متتة الإجراءات، وتسهيل اإ
دارة الس يوةل من قبل  دخال بياانت الإيرادات، ومن شأأهنا تعزيز التحصيل النقدي وتيسري اإ ماكنية الرقابة فامي خيص اإ واإ

 املكتب ادلويل.
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فرنك سوشرسي  12 000، حنو FTI Treasuryوس يلك ف تنفيذ حل "املقاصة "، حسب العركة الاستشارية  .53
داري س نوي يناهز  ذا اس تجعني جبهة خارجية، س يجطبق رمس اإ )سواء عن طريق الاس تعانة جبهة خارجية أأو داخليا(. واإ

رت العركة الاستشارية املذكورة الويبو من أأن تنفيذ احلل داخليا لن ميك ن، عىل الأرحج،  50 000 فرنك سوشرسي. وقد حذ 
مس الس نوي لأن جزءا كبريا منه يتعلق ابلتكنولوجيا الالزمة لتنفيذه. ذكل أأن اجلهات اخلارجية املس تعان من خفض ذكل الر

هبا تس تفيد من ختفيضات كبرية لقتناء تكل التكنولوجيا. كام سيتطلب تنفيذ حل "املقاصة " داخليا ختصيص بعض العاملني 
 وقتا ذلكل، ولكن بدرجة حمدودة.

جسخ البحث الإلكرتونية"، يقوم املكتب وأأخريا، جيدر التذكري .54  بأأن املكتب ادلويل يضطلع حاليا مبعرو  رائد شجسمى "ن
دارة البحث ادلويل ابمس مكتب تسمل الطلبات يف حال موافقة  ىل اإ لكرتونيا اإ رسالها اإ جسخ البحث واإ عداد ن ادلويل يف ظهل  ابإ

دارة البحث ادلويل عىل ذكل، مما يزيد  دارات مكتب تسمل الطلبات واإ ىل اإ جسخ البحث اإ رسال ن من الرسعة والكفاءة يف اإ
ن الهنج  جسخ البحث الإلكرتونية، فاإ ماكنية الأخذ حبل "املقاصة " مبعزل عن تنفيذ معرو  ن البحث ادلويل. وعىل الرمغ من اإ

اركة من الاعامتد الأمثل هو احلرص عىل تويخ املعروعني معا وتنفيذهام يف أ ن واحد، مبا ميك ن ماكتب تسمل الطلبات املش
جسخ  رسال ن دارات البحث ادلويل )اإ عىل طرف فاعل واحد فقط، أأل وهو املكتب ادلويل، فامي خيص معامالهتا الرئيس ية مع اإ

دارات  حاةل رسوم البحث( بدل من اعامتدها، كام هو احلال ال ن، عىل طرفني فاعلني أأو أأكرث )املكتب ادلويل ولك اإ البحث واإ
 هةل لإجراء معليات البحث ادلويل خبصوص طلبات دولية مودعة دلى مكتب تسمل الطلبات(.البحث ادلويل املؤ 

 اقرتاحات أأخرى اثلثا

ضافة هامش عند حتديد املبالغ املعادةل  اإ

يرادات املكتب ادلويل )وابلتايل املنظمة( املتأأتية من رسوم  .55 من الأساليب الأخرى املمكنة للحد من اخلطر احملدق ابإ
اء تقل بات أأسعار الرصف بني ما تس تخدمه ماكتب تسمل الطلبات من معالت قابةل للتحويل دون معاهدة الربا ءات من جر 

ضافة هامش  دارات البحث ادلويل من هجة أأخرى، اإ قيد أأو رشط والفرنك السوشرسي من هجة، والعمالت اليت تس تخدهما اإ
ىل املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس ا دارات البحث بنس بة ضئيةل اإ لبحث ادلويل، لفائدة املكتب ادلويل أأو لفائدة اإ

ادلويل يف حال عدم الأخذ بأأي هيلك للمقاصة . فلنفرتض، مثال، أأن املبلغ املعادل الراهن لرمس الإيدا  ادلويل ابلعمةل 
ضافة هامش بنس بة XYZ" 1000" هو XYZالافرتاضية" ن اإ ىل ذكل املبلغ املعاد 2أأو  1"؛ فاإ ل سريفع من قميته ابملائة اإ

يدا  دويل من XYZ" 20أأو  10". وس ميك ن هذا الهامش الإضايف البالغ XYZ" 1020أأو  1010ليبلغ  " للك رمس اإ
ذا مل يجدرج أأي  يرادات املكتب ادلويل املتأأتية من الرسوم. وابملثل، اإ التخفيف من الأثر احملمتل لتقل بات أأسعار الرصف عىل اإ

ن هذا ال  يرادات هيلك للمقاصة ، فاإ هامش الإضايف للك رمس حبث س يخف ف من الأثر احملمتل لتقل بات أأسعار الرصف عىل اإ
دارات البحث ادلويل املتأأتية من الرسوم، مما يقل ل من احلالت اليت تطلب فهيا تكل الإدارات من املكتب ادلويل تعويض  اإ

 )ه(.1.16 اخلسائر املتك بدة مبوجب القاعدة

دارة البحث ادلويلتسديد رمس الإيدا  ادل  ويل ابلفرنك السوشرسي وتسديد رمس البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما اإ

ض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات  .56 ىل احلد من خطر تعر  يف حني هتدف الاقرتاحات املبي نة أأعاله اإ
بل املمكنة لإزاةل ذكل اخلطر لكيا متكني، أأ  ن من الس ج و مطالبة، املودعني من تسديد رمس الإيدا  لتقل بات أأسعار الرصف، فاإ

ما ملكتب تسمل الطلبات أأو  دارة البحث ادلويل، اإ ادلويل ابلفرنك السوشرسي وتسديد رمس البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما اإ
دارة البحث ادلويل، عىل التوايل.  مبارشة للمكتب ادلويل واإ
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 التسديد ملكتب تسمل الطلبات

ماكتب تسمل الطلبات تسمح، بل تطالب أأحياان، بتسديد رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك هناك، فعال، عدة ماكتب من  .57
دارة البحث ادلويل. ويف تكل احلاةل، يكتفي مكتب تسمل الطلبات  السوشرسي وتسديد رمس البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما اإ

دارة البح ىل املكتب ادلويل واإ دت هبا اإ د  حاةل تكل الرسوم ابلعمالت اليت سج ث ادلويل، عىل التوايل، وابلتايل لن يواجه ابإ
 املكتب ادلويل مشلكة تقل بات أأسعار الرصف وما ينجم عهنا من خسائر يف الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات.

لزام مكتب تسمل الطلبات بأأن شسمح أأو يطالب بتسديد رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي  .58 ويف حني ل يجقرتح اإ
دارة البحث ادلويل، مع مراعاة متلف الظروف املالية اليت تعمل يف ظل ها وت  سديد رمس البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما اإ

ع بقوة لك ماكتب تسمل الطلبات اليت تطالب حاليا بتسديد رمس  ن املكتب ادلويل يود  أأن ششج  ماكتب تسمل الطلبات، فاإ
أأن تس تعرض الهنج اذلي تت بعه حاليا وتنظر يف   للتحويل دون قيد أأو رشطقابةلالإيدا  ادلويل ورمس البحث بعمةل حملية 

دارة البحث ادلويل، عىل التوايل. ويري  ماكنية حتصيل الرمسني املذكورين ابلفرنك السوشرسي وابلعمةل اليت تس تخدهما اإ اإ
كل الهنج اجلديد بدرجة أأكرب مما اكن املكتب ادلويل أأن أأنظمة التسديد الإلكرتوين املتاحة حاليا من شأأهنا تيسري تطبيق ذ

م نظام تسديد رسوم معاهدة الرباءات.  ممكنا عندما ُصج 

ع بقوة ماكتب تسمل الطلبات اليت تطالب حاليا بتسديد رمس الإيدا  ادلويل ورمس  .59 وابملثل، يود  املكتب أأن ششج 
تحويل دون قيد أأو رشط( بل بعمةل قابةل للتحويل البحث ليس ابلعمةل احمللية اليت تس تخدهما )ويه غالبا معةل غري قابةل لل 

دارة البحث ادلويل )ل س امي ادلولر الأمرييك( بأأن  دون قيد أأو رشط غري الفرنك السوشرسي وغري العمةل اليت تس تخدهما اإ
ماكنية حتصيل الرمسني املذكورين ابلفرنك السوشرسي وابلعم ةل اليت تس تعرض كذكل الهنج اذلي تت بعه حاليا وتنظر يف اإ

دارة البحث ادلويل، عىل التوايل.  تس تخدهما اإ

ع بقوة ماكتب تسمل الطلبات اليت تطالب حاليا بتسديد رمس الإيدا   .60 وعالوة عىل ذكل، يود  املكتب ادلويل أأن ششج 
ىل معةل غري قابةل للتحويل دون قيد أأو رشطادلويل ورمس البحث بعمةل حملية  قابةل  وتقوم لحقا بتحويل هذين الرمسني اإ

دارة البحث ادلويل )ل س امي ادلولر  للتحويل دون قيد أأو رشط غري الفرنك السوشرسي وغري العمةل اليت تس تخدهما اإ
ىل الفرنك السوشرسي  ماكنية حتويل الرمسني املذكورين اإ الأمرييك أأو اليورو( بأأن تس تعرض الهنج اذلي تت بعه حاليا وتنظر يف اإ

دارة  البحث ادلويل، عىل التوايل. والعمةل اليت تس تخدهما اإ

 مبارشة للمكتب ادلويل ولإدارة البحث ادلويل ePCTنظام الإيدا  الإلكرتوين التسديد عن طريق 

(، اس تكشاف حلول من شأأهنا أأن متك ن ePCTجيري، يف س ياق نظام الإيدا  الإلكرتوين ملعاهدة الرباءات ) .61
يدا  طلباهتم من خالل ذكل النظام  وأأاي اكن مكتب تسمل الطلبات اذلي أأود  الطلب ادلويل دليه، من املودعني، دلى اإ

تسديد رمس الإيدا  ادلويل للمكتب ادلويل ابلفرنك السوشرسي وتسديد رمس البحث لإدارة البحث ادلويل ابلعمةل اليت 
لكرتونيا بواسطة بطاقة ائامتن أأو بتقدمي  ما اإ تفاصيل حساب جار )ودائع( تس تخدهما تكل الإدارة، وميكن القيام بذكل، مثال، اإ

دارة البحث ادلويل، حسب احلال، أأو عن طريق حتويل مرصيف.  دلى الويبو أأو اإ

 الردود عىل هذا التعممي

حيتوي املرفق الثالث عىل اس تبيان ششمل القضااي املتناوةل يف هذا التعممي. ويجرىج تقدمي ردود عىل هذا التعممي  .62
ىل امل  رساهل اإ ىل عناية الس يد لكوس ماتيس، مدير شعبة تطوير أأعامل معاهدة الرباءات ابستيفاء الاس تبيان واإ كتب ادلويل اإ

. وميكن الرد 2015مارس  13( يف أأجل أأقصاه 41+-22-7150 338؛ الفاكس: pctbdd@wipo.int)الربيد الإلكرتوين: 
 الرمسية الست )العربية والصينية والإنلكزيية والفرنس ية والروس ية والإس بانية(.عىل الاس تبيان بأأي من لغات الأمم املتحدة 

./.  

mailto:pctbdd@wipo.int
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عداد أأية اقرتاحات لتعديل الإطار القانوين  .63 د دلى اإ وسرياعي املكتب ادلويل أأية تعليقات ترد قبل انقضاء الأجل احملد 
 .2015ينظر فهيا الفريق العامل للمعاهدة يف عام احلايل اذلي حيّك تسديد رسوم معاهدة الرباءات وحتديد املبالغ املعادةل، يك 

ذن  .64 وس تجقدم لك الردود عىل الاس تبيان دون الكشف عن مصدرها؛ ولن تجذكر أأسامء مقديم الردود الفردية دون اإ
 مس بق ورصحي من قبل املكتب املعين أأو املنظمة املعنية.

 وتقب لوا فائق التقدير،

 فرانسس غري
 املدير العام

 توجهيات مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم رفق الأولامل املرفقات:

ض FTI Treasuryمقتطف من تقرير العركة الاستشارية  املرفق الثاين : توصيات خبصوص تعر 
 عمالت الأجنبية.الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خلطر تقل ب أأسعار رصف ال

 اس تبيان املرفق الثالث



PCT/WG/8/15 
Annex I 
19 

 

 C. PCT 1440املرفق الأول للتعممي 

 توجهيات مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم
 (PCT/A/40/7)مقتطفة من املرفق الرابع للوثيقة 

ديد املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة ورمس تضع امجلعية يف البنود التالية التوجهيات املتعلقة بتح
45" و1)د("1.16" و1)د("2.15البحث ورمس البحث الإضايف )انظر القواعد 

)اثنيا(
"(، عىل أأن يجفهم 1)د("2.57)ب( و3

جكتس بة، أأنه جيوز للجمعية تغيري هذه التوجهيات يف أأي وقت.  من ذكل، يف ضوء التجربة امل

 الغ املعادةلحتديد املب

د املدير العام املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة بأأية معةل غري الفرنك السوشرسي، واملبالغ  (1) حيد 
دة، وفق ما ييل:  املعادةل لرمس البحث ورمس البحث الإضايف بأأية معةل غري العمةل احملد 

ب من ماكتب تسمل الطلبات يقر  تسديد ذكل الرمس بتكل رمس الإيدا  ادلويل، بعد التشاور مع لك مكت "1"
 العمةل؛

 رمس البحث، بعد التشاور مع لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات يقر  تسديد ذكل الرمس بتكل العمةل؛ "2"

دارات الفحص المتهيدي ادلويل تقر  تسديد ذكل الرمس بتكل  "3" دارة من اإ رمس املعاجلة، بعد التشاور مع لك اإ
 ةل.العم

جطبق يف اليوم اذلي  د املبالغ املقابةل وفق سعر الرصف امل د  يف حاةل رمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث ورمس املعاجلة، حتج
جطبق  د املبالغ املقابةل وفق سعر الرصف امل د  شس بق يوم رشو  املدير العام يف املشاورات. ويف حاةل رمس البحث الإضايف، حتج

جطبق قبل شهرين من دخول رمس يف اليوم اذلي شس تمل فيه  خطارا مببلغ رمس البحث الإضايف أأو سعر الرصف امل املدير العام اإ
 البحث الإضايف حزي  النفاذ، عىل أأن يجؤخذ بأ خر التارخيني.

دة معادةل، ابلأرقام التقريبية، (2) جحد   وتكون تكل املبالغ امل

 امي خيص رمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة، عىل التوايل؛للمبلغ املبني  ابلفرنك السوشرسي يف جدول الرسوم ف "1"

دة. "2" دارة البحث ادلويل ابلعمةل احملد  د من قبل اإ  وملبلغ رمس البحث ورمس البحث الإضايف )حسب احلال( احملد 

دارات الفحص ال  دارات البحث ادلويل واإ متهيدي ادلويل، ويجبل غ املكتب ادلويل تكل املبالغ للك من ماكتب تسمل الطلبات واإ
د الرسوم ابلعمةل املعنية، وتجنعر تكل املبالغ يف اجلريدة.  حسب احلال، ممن تقر  تسديد الرسوم أأو حتد 

 حتديد مبالغ معادةل جديدة نتيجة تغري  مبلغ الرمس املعين

رمس املعاجلة ( مع ما يلزم من تعديل يف حال تغري  مبلغ رمس الإيدا  ادلويل أأو 2( و)1تجطبق الفقراتن ) (3)
رة اعتبارا من اترخي تغري  مبلغ رمس  أأو رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف. وتجطبق املبالغ املعادةل اجلديدة ابلعمالت املقر 

ل، أأو اعتبارا من اترخي تغري  مبلغ رمس البحث أأو رمس البحث  الإيدا  ادلويل أأو رمس املعاجلة املبني  يف جدول الرسوم املعد 
دة.الإضايف اب  لعمةل احملد 
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 حتديد مبالغ معادةل جديدة نتيجة تغري  أأسعار الرصف

يف شهر أأكتوبر من لك عام، يقوم املدير العام، حسب الاقتضاء وبعد التشاور مع املاكتب أأو الإدارات  (4)
لهيا يف الفقرة ) البحث ورمس البحث  (، بتحديد مبالغ معادةل جديدة لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة ورمس1املشار اإ

ر املدير العام خالف ذكل، يدخل أأي  جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر. وما مل يقر  الإضايف حسب أأسعار الرصف امل
 تعديل يمت بناء عىل هذه الفقرة حزي  النفاذ يف اليوم الأول من الس نة التقوميية التالية.

ي )يف حاةل رمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة( أأو العمةل يف حال ظل  سعر الرصف بني الفرنك السوشرس  (5)
طبقة، لأكرث من أأربعة أأايم مجعة متتالية )يف  رة مج دة )يف حاةل رمس البحث ورمس البحث الإضايف( وأأية معةل مقر  احملد 

ف % عىل الأقل، من أ خر سعر رص 5% عىل الأقل، أأو أأدىن بنس بة 5منتصف اليوم بتوقيت جنيف(، أأعىل بنس بة 
لهيا يف الفقرة ) طبق، يقوم املدير العام، حسب الاقتضاء وبعد التشاور مع املاكتب أأو الإدارات املشار اإ (، بتحديد مبالغ 1مج

معادةل جديدة لرمس الإيدا  ادلويل أأو رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف أأو رمس املعاجلة، حسب احلال، حسب أأسعار 
جطبقة يف أأول يوم اثنني  دة اجلديدة الرصف امل جحد  لهيا يف امجلةل الأول من هذه الفقرة. وتدخل املبالغ امل ييل انقضاء الفرتة املشار اإ

دارات الفحص المتهيدي ادلويل  ذا اتفقت ماكتب تسمل الطلبات أأو اإ ل اإ حزي  النفاذ بعد شهرين من اترخي نعرها يف اجلريدة، اإ
دة اجلديدة املعنية، حسب احلال، واملدير العام عىل اترخي يقع  مضن فرتة الشهرين املذكورة، ويف تكل احلاةل تدخل املبالغ احملد 

 حزي  النفاذ اعتبارا من ذكل التارخي.

للتعممي ]]ييل ذكل املرفق الثاين 
C. PCT 1440]]
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 C. PCT 1440للتعممي  الثايناملرفق 

ض الإ FTI Treasuryمقتطف من تقرير العركة الاستشارية  من املتأأتية يرادات : توصيات خبصوص تعر 
 ب أأسعار رصف العمالت الأجنبيةرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خلطر تقل  

ض خلطر تقل ب أأسعار رصف العمالت الأجنبية والتصدي ذلكل اخلطر  "التعر 

أأو  2012 % يف عام73.7"ميث ل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )معاهدة الرباءات( أأكرب مصدر لإيرادات الويبو )
ض لتقل بات أأسعار  248.2 مليون فرنك سوشرسي(، وابلتايل فهو ينطوي عىل أأكرب خطر تواهجه املنظمة فامي يتعلق ابلتعر 

رصف العمالت الأجنبية. ول يطرح نظاما مدريد ولهاي أأية مشالك هممة عىل اخلزينة. وتجعترب تدفقات ادلولر الأمرييك 
وساطة ضئيةل يف س ياق الويبو الإجاميل، وابلتايل ل تطرح، يه أأيضا، أأية مشالك هممة عىل املتأأتية من أأنشطة التحكمي وال

ض خلطر تقل ب أأسعار الرصف والتصدي ذلكل  لهيا ادلراسة فامي خيص التعر  اخلزينة. وفامي ييل أأمه  الاس تنتاجات اليت خلصت اإ
 اخلطر:

 ض الويبو، بشلك كبري، خلطر تقل ب أأسعار رصف العمال ت الأجنبية. وميك ن الإجراء اجلديد اخلاص بتحديد "تتعر 
ضة  املبالغ املعادةل من حامية الويبو من تقل بات أأسعار الرصف الهيلكية الطويةل الأجل، ولكن الويبو تظل  معر 

ذ بلغت قمية اخلسائر النامجة عن تكل  للتقل بات القصرية الأجل. وميكن أأن يؤث ر ذكل بشلك كبري عىل الإيرادات، اإ
ىل أأرقام املزيانية احلالية، يكفي أأن ترتاجع أأسعار 2011مليون فرنك سوشرسي يف عام  13التقل بات  . واستنادا اإ

 % لإزاةل فائض التشغيل املدرج يف املزيانية.0.5رصف العمالت الأجنبية بنس بة 

 ىل جح يدا  طلبات معاهدة الرباءات، استنادا اإ ضة للخطر من رسوم اإ م الطلبات املتوقعة للثنائية "تبلغ القمية املعر 
ضة للخطر من الرسوم  38 232 712%، 95ومس توى ثقة بنس بة  2014/15 فرناك سوشرساي. وتبلغ القمية املعر 

جسجل يف عام  ىل احلجم امل  2012املسددة لإدارات البحث ادلويل بعمالت غري العمةل الأساس ية، استنادا اإ
 وشرساي.فرناك س 8 915 917%، 95ومس توى ثقة بنس بة 

  يدا  طلبات معاهدة الرباءات يه ض فهيا الإيرادات بأأكرب قدر للخطر فامي خيص رسوم اإ "العمالت اليت تتعر 
ض فهيا الإيرادات بأأكرب قدر للخطر فامي خيص  ادلولر الأمرييك واليورو والني الياابين. أأما أأزواج العمالت اليت تتعر 

جسددة لإدارات البحث ادلويل بعم الت غري العمةل الأساس ية، فهيي اليورو/ادلولر الأمرييك، الرسوم امل
 واليورو/اجلنيه الإسرتليين، وادلولر الأمرييك/الون الكوري.

  طي، عىل أأساس القمية الصافية، لن يزيل الأرابح جس تخدم حاليا أأن تطبيق برانمج حتو  "ويعين الإجراء احملاس يب امل
جسجةل يف حساب الأرابح واخلسائر. واخلسائر النامجة عن تقل بات أأسعار الرصف ماكنية  7وامل وعىل الرمغ من أأن اإ

يرادات نظام معاهدة  ن أأي تعويض للأرابح أأو اخلسائر املقي دة يف اإ استيفاء مزيانية الثنائية ل تزال متاحة، فاإ
نفاق املبي نة ابلفرنك السوشرسي.  الرباءات سينعكس يف زايدة أأو اخنفاض يف مس توايت الإ

 طية املتاحة للويبو. غري أأن الإجراء اجلديد اخلاص بتحديد املبالغ "وهناك ط ائفة واسعة من الاسرتاتيجيات التحو 
ن اعامتد بعض  ض خلطر تقل ب أأسعار الرصف، بل اإ جراء حتديد دقيق لأشاكل التعر  املقابةل حيد  من القدرة عىل اإ

ض الويبو ذلكل اخلطر طية قد يزيد من تعر  يف ظل  بعض الظروف املعي نة السائدة يف السوق  الاسرتاتيجيات التحو 
ىل  طية ل تستند سوى اإ ماكنية تنفيذ اسرتاتيجية حتو  وعدم اس تقرار أأسعار الرصف. وميكن أأن تنظر الويبو يف اإ

                                                
7

جحققة خالل فرتة معينة. والبيان املعادل ذلكل يف الو   الأداء  يبو هو "بيان"حساب الأرابح واخلسائر هو بيان للنتاجئ املالية )الإيرادات انقص النفقات( امل
 املايل".
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طية بتعديل بعض من الإجراءات ادلاخلية  ماكنية بلوغ املس توى الأمثل يف تنفيذ اسرتاتيجية حتو  مش تقات مالية أأو اإ
 جية اخلاصة بتحديد الأسعار.واخلار 

 " د، س نواي وملدة زاةل الإجراء اجلديد اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل وأأن حتد  شهرا،  12ونويص بأأن تنظر الويبو يف اإ
يدا  طلبات معاهدة الرباءات والرسوم املجسددة لإدارات البحث ادلويل بعمالت غري  املبالغ املعادةل للك من رسوم اإ

ساس ي . وس يوفر ذكل مزيدا من اليقني فامي خيص قمية التدفقات النقدية من العمالت الأجنبية ويزيل ةالعمةل الأ
طية.  اخملاطر املرتبطة ابلسرتاتيجيات التحو 

  ىل صايف التدفقات النقدية من العمالت الأجنبية طية استنادا اإ "ونويص بأأن تنظر الويبو يف تنفيذ اسرتاتيجية حتو 
هن اعامتد التوصية السابقة(. ونرى أأن هذه الاسرتاتيجية يه الأنسب للويبو وذكل ابس تخدام عقود أ جةل )ر 

 للأس باب التالية:

  س ميك ن اس تخدام العقود ال جةل الويبو من ضامن أأسعار رصف قريبة من السعر املطبق فامي خيص املبالغ املعادةل"
ل نفقات اخليارات العرائية. ىل حتم   دون الاضطرار اإ

  العقود ال جةل يه أأقل  الاسرتاتيجيات تعقيدا من حيث التنفيذ. ونتاجئها واحضة وشفافة وسهةل للفهم."اسرتاتيجيات 

 .دة يف مزيانية الثنائية ط لصايف تدفقات العمالت سيساعد الويبو عىل بلوغ الأهداف املالية احملد   "والتحو 

 "ذا اس تخدمت الويبو املتوسط املعادةل ونويص بأأن تس تخدم الويبو السعر التحو طي اخملتلط لتحديد املبالغ . فاإ
درجة يف املبالغ  املرحج للسعر ال جل اخملتلط لتحديد املبالغ املعادةل، س تكون القمية الزائدة أأو القمية اخملصومة مج

 املعادةل. وعليه، ينبغي النظر يف اس تخدام متوسط السعر ال جل اخملتلط لتحديد املبالغ املعادةل.

 "متس دارات البحث ادلويل من  ونويص بأأن تل هل اإ الويبو رأأي مدققني بشأأن تطبيق احملاس بة التحو طية عىل ما حتص 
ساس ية ض الرسوم اليت تدفقات مالية بعمالت غري العمةل الأ ط من اخلطر املرتبط بتعر  ذا اختارت الويبو التحو  . واإ

دارات البحث ادلويل بعمالت غري العمةل الأساس ية لتقل بات أأس لها اإ عار الرصف، نويص بأأن تلمتس الويبو رأأاي حتص 
طية ممكنة يف ظل املعايري احملاسبية ادلولية  تدقيقيا واحضا من مدققي الويبو اخلارجيني يؤك د أأن احملاس بة التحو 

طية.  للقطا  العام. ومن الرضوري احلصول عىل ذكل الرأأي قبل اخلوض يف تنفيذ أأية اسرتاتيجية حتو 

 ىل أأن دقة التنبؤ حبجم ما يود  من طلبات معاهدة الرباءات والقدرة عىل التنبؤ بذكل احلجم  "وُتدر الإشارة اإ
ط من تقل بات  حسب املناطق )وابلتايل العمالت( من العوامل احلامسة لتنفيذ أأية اسرتاتيجيات مقرتحة للتحو 

ن خلفية ادلقة اليت تتسم هبا تكل التنبؤات توفر عامل ثقة  طية أأسعار الرصف. وعليه، فاإ قواي لأية اسرتاتيجيات حتو 
 حممتةل.

 املقاصة  –"اخلدمات ذات القمية املضافة 

. ولبلوغ ذكل تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول"يمتث ل هدف الويبو الاسرتاتيجي الثاين يف 
ىل جلب قمي ة مضافة لالإجراءات من خالل الأخذ بأأساليب الهدف، تلزتم املنظمة بدمع الإدارة الفعاةل لأنظمهتا وتسعى اإ

( EPOلتحسيهنا. ومن الأمثةل عىل ذكل القيام، يف ال ونة الأخرية، بنفيذ مذكرة التفامه املوقعة بني املكتب الأورويب للرباءات )
دارة مع USPTOومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية ) حاةل ( والويبو بشأأن حتسني اإ ليات اإ

جسددة بناء عىل معاهدة الرباءات. ويتخذ هذا املعرو  الرائد شلك حل من حلول "املقاصة ". ولكن ينبغي  رسوم البحث امل
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الاعرتاف بأأن ذكل احلل أأحادي الاُتاه وليس تبادليا فامي خيص التدفق النقدي، مما حيد  من الفوائد احملمتةل اليت ميكن أأن 
 ُتنهيا الويبو.

 بوضع هيلك مقاصة فامي خيص التدفقات النقدية لنظام معاهدة الرباءات ششمل لك املعامالت اليت تمت بني الويبو ونويص"
. وعىل الرمغ من أأن التلكفة الس نوية للتكنولوجيات وماكتب تسمل الطلبات واإدارات البحث ادلويل مبا يفيد لك املشاركني

دارة ذكل جراءات اإ ن وفورات التاكليف املتوقع حتقيقها  50 000احلل تناهز  املرتبطة حبل "املقاصة أأو اإ فرنك سوشرسي، فاإ
ىل جانب الفوائد املالية، فوائد كبرية أأخرى تمتث ل  730 000س نواي )يف الويبو( بفضهل ل تقل عن  فرنك سوشرسي. وهناك، اإ

 يف وفورات الكفاءة والوظائف اجلديدة املتاحة والتحسينات الإدارية والتشغيلية.

للتعممي ]ييل ذكل املرفق الثالث ]
C. PCT 1440]]
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 C. PCT 1440للتعممي  الثالثاملرفق 

 اس تبيان

ض خلطر تقل ب  يرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: تدابري ممكنة للتقليل من التعر  الإ
 أأسعار رصف العمالت

 رد من:

امس املوظف 
 ......................................................................................................املسؤول:.........................

ابلنيابة عن 
 ............]املكتب[:....................................................................................................................

دة .أأول  حتديد املبالغ املعادةل لرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفرتة حمد 

ض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خلطر  الرجاء تقدمي تعليقاتّك بشأأن خيار التقليل من تعر 
ىل حتديد املبالغ املعادةل تقل ب أأسعار رصف العمالت بتغيري الإجراءات املتعلقة بتحديد املبالغ املعاد ةل للرسوم مبا يفيض اإ

ة واحدة يف الس نة فقط وابلتايل بقاء تكل املبالغ اثبتة ملدة  شهرا، أأي من  12لرسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مر 
ىل  1 ليه يف الفقرات من  31يناير اإ ىل  20دشسمرب من أأي س نة تقوميية، عىل النحو املشار اإ  مي.من هذا التعم 36اإ
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 وضع هيلك "مقاصة " لإحاةل الرسوم اثنيا.

ض الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خلطر  الرجاء تقدمي تعليقاتّك بشأأن خيار التقليل من تعر 
لك املعامالت اليت تمت بني ماكتب تسمل الطلبات تقل ب أأسعار رصف العمالت بوضع "هيلك مقاصة " فامي خيص 

د ليه يف الفقرات من ارات البحث ادلويل واإ ىل  37واملكتب ادلويل، عىل النحو املشار اإ  من هذا التعممي. 53اإ
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ضافة هامش عند حتديد املبالغ املعادةل اثلثا.  لرمس الإيدا  ادلويل ورمس البحث اإ

ضافة هامش بنس بة ضئيةل عند حتديد ا ىل اإ ملبالغ املعادةل لرمس الإيدا  الرجاء تقدمي تعليقاتّك بشأأن الاقرتاح ادلاعي اإ
ليه يف الفقرة   من هذا التعممي. 55ادلويل ورمس البحث ادلويل، عىل النحو املشار اإ
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دارة  رابعا. تسديد رمس الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي وتسديد رمس البحث ابلعمةل اليت تس تخدهما اإ
 البحث ادلويل

 الإيدا  ادلويل ابلفرنك السوشرسي وتسديد رمس البحث ابلعمةل اليت تسديد رمسالرجاء تقدمي تعليقاتّك بشأأن خيار 
دارة البحث ادلويل دارة البحث ادلويل، عىل التوايل، تس تخدهما اإ ما ملكتب تسمل الطلبات أأو مبارشة للمكتب ادلويل واإ ، اإ

ليه يف الفقرات من  ىل  56عىل النحو املشار اإ  من هذا التعممي. 61اإ

 اص، يف املسأألتني التاليتني:الرجاء النظر، بوجه خ

ليه يف الفقرات من  - ىل  57التسديد ملكتب تسمل الطلبات، عىل النحو املشار اإ  من هذا التعممي. 60اإ

، عىل مبارشة للمكتب ادلويل ولإدارة البحث ادلويل ePCTالتسديد عن طريق نظام الإيدا  الإلكرتوين  -
ليه يف الفقرة   من هذا التعممي. 61النحو املشار اإ
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 مسائل أأخرى خامسا.

جراءات أأخرى  ون الإدلء هبا بشأأن التدابري املمكنة املبي نة يف هذا التعممي، أأو أأية اإ الرجاء تقدمي أأية تعليقات أأخرى تود 
ض املكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلبات، يف الاضطال  بوظائفها اخملتلفة بناء عىل  ميكن اختاذها للتقليل من تعر 

 بشأأن الرباءات، لتقل بات أأسعار رصف العمالت.معاهدة التعاون 

للتعممي ]]هناية املرفق الثالث 
C. PCT 1440 ]]والتعممي 

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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دخالها عىل   8حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم خبصوصعية امجل توجهيات التعديالت املقرتح اإ

بتحديد املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة ورمس البحث  تضع امجلعية يف البنود التالية التوجهيات املتعلقة
45" و1)د("1.16" و1)د("2.15ورمس البحث الإضايف )انظر القواعد 

)اثنيا(
"(، عىل أأن يجفهم من 1)د("2.57)ب( و3

جكتس بة، أأنه جيوز للجمعية تغيري هذه التوجهيات يف أأي وقت.  ذكل، يف ضوء التجربة امل

 املبالغ املعادةلحتديد 

د املدير العام املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة بأأية معةل 1) رة(  حيد  غري الفرنك السوشرسي، واملبالغ  مقر 
رةاملعادةل لرمس البحث ورمس البحث الإضايف بأأية معةل  دة، وفق ما ييل: مقر   غري العمةل احملد 

التشاور مع لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات يقر  تسديد ذكل الرمس بتكل  رمس الإيدا  ادلويل، بعد "1"
 العمةل؛

 رمس البحث، بعد التشاور مع لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات يقر  تسديد ذكل الرمس بتكل العمةل؛ "2"

دارات الفحص المتهيدي ادلويل تقر  تسديد ذ "3" دارة من اإ كل الرمس رمس املعاجلة، بعد التشاور مع لك اإ
 بتكل العمةل.

د املدير العام ما ييل:2)  (  ويف شهر أأكتوبر من لك عام، حيد 

ط اخملتلطة  "1" املبالغ املعادةل ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك لرمس الإيدا  ادلويل حسب أأسعار التحو 
جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر؛ دها املدير العام وامل  اليت حيد 

املبالغ املعادةل بلك العمالت الأخرى لرمس الإيدا  ادلويل، واملبالغ املعادةل لرمس املعاجلة ورمس البحث  "2"
جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر. دها املدير العام وامل  ورمس البحث الإضايف حسب أأسعار الرصف اليت حيد 

دة معادةل، ابلأ   (3)(2)  جحد   :،رقام التقريبيةوتكون تكل املبالغ امل

للمبلغ املبني  ابلفرنك السوشرسي يف جدول الرسوم فامي خيص رمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة، عىل  "1"
 التوايل؛

دارة البحث ادلويل ابلعمةل  "2" د من قبل اإ وملبلغ رمس البحث ورمس البحث الإضايف )حسب احلال( احملد 
دة.  احملد 

دةتكل املبالغ ويجبل غ املكتب ادلويل (  4) جحد  دارات الفحص  امل دارات البحث ادلويل واإ للك من ماكتب تسمل الطلبات واإ
د الرسوم ابلعمةل املعنية، وتجنعر تكل املبالغ يف اجلريدة.  المتهيدي ادلويل، حسب احلال، ممن تقر  تسديد الرسوم أأو حتد 

ر املدير العام خالف ذكل، تدخل أأي مبالغ معاد5) دة مبوجب الفقرة )(  وما مل يقر  حد  ( حزي  النفاذ يف اليوم الأول 2ةل مج
ىل )6من الس نة التقوميية التالية. ورشط مراعاة الفقرات من ) دة انفذا حىت أ خر 10( اإ جحد  (، يظل  أأاي من تكل املبالغ امل

 يوم من الس نة التقوميية التالية.

                                                
8

ىل حالت الإضافة أأو احلذف املقرتحة، عىل التوايل، بتسطري النص املعين أأو شطبه. وترد يف املرفق الثالث نسخة "هنائية" للأحاك  ةل شجشار اإ م املعدح
 املقرتحة )دون تسطري أأو شطب(.
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 نتيجة تغري  مبلغ الرمس املعين حتديد مبالغ معادةل جديدة

يف حال تغري  مبلغ رمس الإيدا  ادلويل أأو رمس املعاجلة ( مع ما يلزم من تعديل 2( و)1(  تجطبق الفقراتن )3)(  6)
د املدير العام املبالغ املعادةل اجلديدة:.رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف أأو  ، حيد 

الأمرييك لرمس الإيدا  ادلويل، حسب يف حاةل املبالغ املعادةل اجلديدة ابليورو والني الياابين وادلولر  "1"
جطبقة قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ املغريح لرمس الإيدا   دها املدير العام وامل ط اخملتلطة اليت حيد  أأسعار التحو 

ل؛  ادلويل عىل النحو املبني  يف جدول الرسوم املعد 

رة لرمس يف حاةل املبالغ املعادةل اجلديدة بلك العمالت الأخرى لرمس الإ  "2" يدا  ادلويل أأو بأأية معةل مقر 
جطبقة قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ املغريح لرمس  دها املدير العام وامل املعاجلة، حسب أأسعار الرصف اليت حيد 

ل؛  الإيدا  ادلويل أأو رمس املعاجلة، حسب احلال، عىل النحو املبني  يف جدول الرسوم املعدح

دها يف حاةل املبالغ املعادةل "3"  اجلديدة لرمس البحث ورمس البحث الإضايف، حسب أأسعار الرصف اليت حيد 
َطر فيه املدير العام ابملبلغ اجلديد، أأو قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ  جطبقة يف اليوم اذلي خيج املدير العام وامل

 اجلديد، عىل أأن يجؤخذ بأ خر التارخيني.

رةوتدخل املبالغ املعادةل اجلدي وتجطبق(  7) دة طبقا للفقرة )دة ابلعمالت املقر  جحد  اترخي  يف اعتبارا من (، حزي  النفاذ6، امل
ل، أأو  يف اترخي تغري  مبلغ رمس  اعتبارا منتغري  مبلغ رمس الإيدا  ادلويل أأو رمس املعاجلة املبني  يف جدول الرسوم املعد 

دة. البحث أأو  رمس البحث الإضايف ابلعمةل احملد 

ط حتديد مبلغ معادل لأي من الرسوم املشار 3"6" و2"6فقراتن (  وتجطبق ال8) " مع ما يلزم من تعديل يف حال اشرتج
د مبلغ معادل لها من قبل، رشط أأن يدخل ذكل املبلغ املعادل اجلديد  د  رة جديدة مل حيج لهيا يف هاتني الفقرتني بعمةل مقر  اإ

رة اجلديد  ة.حزي  النفاذ يف اترخي بدء نفاذ العمةل املقر 

د مبوجب الفقرة )4( و)3(  وتجطبق الفقراتن )9) د  (. 8( أأو )6( مع ما يلزم من تعديل عىل أأي مبلغ معادل جديد حيج
د اجلديد انفذا حىت أ خر يوم من الس نة التقوميية التالية.(10( و)6) ورشط مراعاة الفقرتني جحد   ، يظل  ذكل املبلغ امل

 سعار الرصفحتديد مبالغ معادةل جديدة نتيجة تغري  أأ 

يف شهر أأكتوبر من لك عام، يقوم املدير العام، حسب الاقتضاء وبعد التشاور مع املاكتب أأو الإدارات  (4)
لهيا يف الفقرة ) (، بتحديد مبالغ معادةل جديدة لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة ورمس البحث ورمس البحث 1املشار اإ

جطبقة يف أأ  ر املدير العام خالف ذكل، يدخل الإضايف حسب أأسعار الرصف امل ول يوم اثنني من شهر أأكتوبر. وما مل يقر 
 أأي تعديل يمت بناء عىل هذه الفقرة حزي  النفاذ يف اليوم الأول من الس نة التقوميية التالية.

د املدير العام املبالغ املعادةل اجلديدة لرمس البحث ورمس البحث الإضايفو   (5)(10) الرصف بني يف حال ظل  سعر  حيد 
دة الفرنك السوشرسي )يف حاةل رمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة( أأو  )يف حاةل رمس البحث ورمس البحث العمةل احملد 

طبقة، لأكرث من أأربعة أأايم مجعة متتالية )يف منتصف اليوم بتوقيت جنيف(، أأعىل  الإضايف( رة مج وأأية معةل مقر 
طبق %5 % عىل الأقل، أأو أأدىن بنس بة5 بنس بة ، يقوم املدير العام، حسب عىل الأقل، من أ خر سعر رصف مج

لهيا يف الفقرة ) (، بتحديد مبالغ معادةل جديدة لرمس الإيدا  1الاقتضاء وبعد التشاور مع املاكتب أأو الإدارات املشار اإ
د املدير العادلويل أأو رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف أأو رمس املعاجلة، حسب احلال، ام تكل املبالغ املعادةل . وحيد 

لهيا يف امجلةل الأول من هذه الفقرة.  اجلديدة جطبقة يف أأول يوم اثنني ييل انقضاء الفرتة املشار اإ حسب أأسعار الرصف امل
دة اجلديدة.4وتجطبق الفقرة ) جحد  دة اجلديدة حزي  النفاذ بعد ( مع ما يلزم من تعديل عىل تكل املبالغ امل جحد   وتدخل املبالغ امل
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ذا اتفقت ماكتب تسمل الطلبات  ل اإ دارات الفحص المتهيدي ادلويلشهرين من اترخي نعرها يف اجلريدة، اإ ، املعنية أأو اإ
دة اجلديدة حزي   حسب احلال، واملدير العام عىل اترخي يقع مضن فرتة الشهرين املذكورة، ويف تكل احلاةل تدخل املبالغ احملد 

 النفاذ اعتبارا من ذكل التارخي.

ييل ذكل املرفق الثالث[]
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دخالها عىل   حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم خبصوصعية امجل توجهيات التعديالت املقرتح اإ

 )النص الهنايئ(

دخالها عىل التوجهيات يف املرفق الثاين، حيث تظهر  حالت الإضافة أأو احلذف، عىل التوايل، بتسطري النص املعين ترد التعديالت املقرتح اإ

 . وحيتوي هذا املرفق عىل نص "هنايئ" للأحاكم املعنية ابلصيغة اليت ترد هبا بعد التعديل، وذكل لتيسري الاطال  عليه.طبهأأو ش 

تضع امجلعية يف البنود التالية التوجهيات املتعلقة بتحديد املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة ورمس البحث 
45" و1)د("1.16" و1)د("2.15القواعد  ورمس البحث الإضايف )انظر

)اثنيا(
"(، عىل أأن يجفهم من 1)د("2.57)ب( و3

جكتس بة، أأنه جيوز للجمعية تغيري هذه التوجهيات يف أأي وقت.  ذكل، يف ضوء التجربة امل

 حتديد املبالغ املعادةل

د املدير العام املبالغ املعادةل لرمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة بأأ 1) رة غري الفرنك السوشرسي، واملبالغ (  حيد  ية معةل مقر 
دة، وفق ما ييل: رة غري العمةل احملد   املعادةل لرمس البحث ورمس البحث الإضايف بأأية معةل مقر 

د املدير العام ما ييل:2)  (  ويف شهر أأكتوبر من لك عام، حيد 

ط اخملتلطة املبالغ املعادةل ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك ل "1" رمس الإيدا  ادلويل حسب أأسعار التحو 
جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر؛ دها املدير العام وامل  اليت حيد 

املبالغ املعادةل بلك العمالت الأخرى لرمس الإيدا  ادلويل، واملبالغ املعادةل لرمس املعاجلة ورمس البحث ورمس  "2"
جطبقة يف أأول يوم اثنني من شهر أأكتوبر.البحث الإضايف حسب أأسعار الرصف اليت دها املدير العام وامل   حيد 

دة معادةل، ابلأرقام التقريبية:3) جحد   (  وتكون تكل املبالغ امل

 للمبلغ املبني  ابلفرنك السوشرسي يف جدول الرسوم فامي خيص رمس الإيدا  ادلويل ورمس املعاجلة، عىل التوايل؛ "1"

دة.وملبلغ رمس البحث ور "2" دارة البحث ادلويل ابلعمةل احملد  د من قبل اإ  مس البحث الإضايف )حسب احلال( احملد 

دارات الفحص 4) دارات البحث ادلويل واإ دة للك من ماكتب تسمل الطلبات واإ جحد  (  ويجبل غ املكتب ادلويل تكل املبالغ امل
د الرسوم  ابلعمةل املعنية، وتجنعر تكل املبالغ يف اجلريدة. المتهيدي ادلويل، حسب احلال، ممن تقر  تسديد الرسوم أأو حتد 

دة مبوجب الفقرة )5) حد  ر املدير العام خالف ذكل، تدخل أأي مبالغ معادةل مج ( حزي  النفاذ يف اليوم الأول من 2(  وما مل يقر 
ىل )6الس نة التقوميية التالية. ورشط مراعاة الفقرات من ) ج 10( اإ دة انفذا حىت أ خر يوم من (، يظل  أأاي من تكل املبالغ امل حد 

 الس نة التقوميية التالية.

 حتديد مبالغ معادةل جديدة

يدا  ادلويل أأو رمس املعاجلة أأو6) د املدير العام  (  يف حال تغري  مبلغ رمس الإ رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف.، حيد 
 املبالغ املعادةل اجلديدة:
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يورو والني الياابين وادلولر الأمرييك لرمس الإيدا  ادلويل، حسب أأسعار يف حاةل املبالغ املعادةل اجلديدة ابل  "1"
جطبقة قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ املغريح لرمس الإيدا  ادلويل عىل  دها املدير العام وامل ط اخملتلطة اليت حيد  التحو 

ل؛  النحو املبني  يف جدول الرسوم املعد 

رة لرمس املعاجلة، يف حاةل املبالغ املعادةل اجلدي "2" دة بلك العمالت الأخرى لرمس الإيدا  ادلويل أأو بأأية معةل مقر 
جطبقة قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ املغريح لرمس الإيدا  ادلويل أأو  دها املدير العام وامل حسب أأسعار الرصف اليت حيد 

ل  ؛رمس املعاجلة، حسب احلال، عىل النحو املبني  يف جدول الرسوم املعدح

دها  "3" يف حاةل املبالغ املعادةل اجلديدة لرمس البحث ورمس البحث الإضايف، حسب أأسعار الرصف اليت حيد 
َطر فيه املدير العام ابملبلغ اجلديد، أأو قبل شهرين من بدء نفاذ املبلغ اجلديد،  جطبقة يف اليوم اذلي خيج املدير العام وامل

 عىل أأن يجؤخذ بأ خر التارخيني.

دة طبقا للفقرة )(  وتدخل 7) جحد  رة، امل (، حزي  النفاذ يف اترخي تغري  مبلغ رمس الإيدا  6املبالغ املعادةل اجلديدة ابلعمالت املقر 
ل، أأو يف اترخي تغري  مبلغ رمس البحث أأو رمس البحث الإضايف ابلعمةل  ادلويل أأو رمس املعاجلة املبني  يف جدول الرسوم املعد 

دة.  احملد 

لهيا 3"6" و2"6فقراتن (  وتجطبق ال8) ط حتديد مبلغ معادل لأي من الرسوم املشار اإ " مع ما يلزم من تعديل يف حال اشرتج
د مبلغ معادل لها من قبل، رشط أأن يدخل ذكل املبلغ املعادل اجلديد حزي  النفاذ  د  رة جديدة مل حيج يف هاتني الفقرتني بعمةل مقر 

رة اجلديد  ة.يف اترخي بدء نفاذ العمةل املقر 

د مبوجب الفقرة )4( و)3(  وتجطبق الفقراتن )9) د  ورشط (. 8( أأو )6( مع ما يلزم من تعديل عىل أأي مبلغ معادل جديد حيج
د اجلديد انفذا حىت أ خر يوم من الس نة التقوميية التالية.(10( و)6) مراعاة الفقرتني جحد   ، يظل  ذكل املبلغ امل

د املدير العام املبالغ املعا10) دةل اجلديدة لرمس البحث ورمس البحث الإضايف يف حال ظل  سعر الرصف بني العمةل (  حيد 
طبقة، لأكرث من أأربعة أأايم مجعة متتالية )يف منتصف اليوم بتوقيت جنيف(، أأعىل بنس بة رة مج دة وأأية معةل مقر  % عىل 5 احملد 

د امل5 الأقل، أأو أأدىن بنس بة طبق. وحيد  دير العام تكل املبالغ املعادةل اجلديدة حسب % عىل الأقل، من أ خر سعر رصف مج
لهيا يف امجلةل الأول من هذه الفقرة. وتجطبق الفقرة ) جطبقة يف أأول يوم اثنني ييل انقضاء الفرتة املشار اإ ( مع 4أأسعار الرصف امل

دة اجلديدة حزي  الن جحد  دة اجلديدة. وتدخل املبالغ امل جحد  فاذ بعد شهرين من اترخي نعرها ما يلزم من تعديل عىل تكل املبالغ امل
ذا اتفقت ماكتب تسمل الطلبات املعنية واملدير العام عىل اترخي يقع مضن فرتة الشهرين املذكورة، ويف تكل  ل اإ يف اجلريدة، اإ

دة اجلديدة حزي  النفاذ اعتبارا من ذكل التارخي.  احلاةل تدخل املبالغ احملد 

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


