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الملحق ٢ 
المؤشرات المالية ١٩٩٦ - ٢٠٠٥ 

 
يشتمل البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ وللمرة األولــى علـى عـرض للمؤشـرات الماليـة  -٤٧٧
ــد سـبق أن أشـير  يغطي فترة ١٠ سنوات ، من بينها سنتين بعد فترة السنتين الجديدة ومعلومات حديثة . وق
ــة والسياسـة  الى العمل بهذا العرض في الفقرة ٦٥ من الوثيقة WO/PBC/2/6 (تعديل عملية وضع الميزاني
الخاصة بصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة وسياسة المنظمة بشأن فــائض الميزانيـة) . 
ويهدف عرض المؤشرات المالية الى وضع الميزانية المقترحة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في سياقها :  عرض 
ــد وتخفيضـات  االتجاهات واقامة الدليل على امكانية تعزيز القرارات في المستقبل آااللتزامات طويلة األم
الرسـوم علـى سـبيل المثـال . وتسـاعد هـذه المعلومـات الـدول األعضـاء فـي دراسـة مشـــروع البرنــامج 
 WO/PBC/3/2 ــة والميزانية واتخاذ القرارات حوله . وقد تم تعديل العرض الوارد في الملحق ٢ من الوثيق
ــارج الميزانيـة وآمـا أقرتـها الـدورة الثالثـة للجنـة البرنـامج  ليعكس دمج الميزانية وأنشطة المشروعات خ

والميزانية . ويرد أدناه تفصيال للجداول الثالثة المعروضة .  
 

ويوضح الجدول ٢٥ االيرادات السنوية لكل اتحاد خالل الفترة ١٩٩٦ - ٢٠٠٥ .  -٤٧٨
 

الجدول ٢٥  االيرادات بحسب االتحادات للفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥ 
(بماليين الفرنكات السويسرية) 

  Actual  Estimate
  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
           

 Contrib.-fin. Unions      23.5      23.5      23.5      21.6      19.5      19.5      19.2      19.2      19.3      19.3
 PCT Union    127.3    162.0    152.1    162.5    202.1    204.2    201.9    197.5    210.4    226.3

 Madrid Union      26.9      28.0      26.7      28.5      31.0      32.1      32.8      33.7      37.8      41.6
 Hague Union        4.9        5.1        5.0        5.3        5.8        6.1        5.5        6.0        6.3        6.7

 Arbitration/Others        0.6        0.7        0.7        0.8        2.1        3.6        7.6        8.4      10.9      12.7
           

 TOTAL    183.2    219.3    208.0    218.7    260.5    265.5    267.0    264.8    284.7    306.6
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ويوضح الجدول ٢٥ انخفاضا في االتحادات الممولة من االشتراآات فـي الفـترة مـن ١٩٩٨ الـى  -٤٧٩
ــي اشـتراآات الـدول األعضـاء واسـتقرار االيـرادات المتوقـع فـي  ٢٠٠٠ يعكس ما يقابله من تخفيضات ف

السنوات المقبلة . 
 

وتوضح الزيادة الكبيرة في ايرادات اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل الســنوات ١٩٩٦- -٤٨٠
ــالل السـنوات المقبلـة إال أن جملـة االيـرادات سـترتفع  ٢٠٠٠ . وبينما يتوقع زيادة عدد الطلبات الدولية خ
بمعدل أقل . وقد نتج ذلك عن التخفيضات المتتابعة في الرسوم وآما هو موضح في الفصل هاء من وثيقــة 
ــي سـنة ١٩٩٧ وبنسـبة  الميزانية . وسيشهد متوسط الرسوم انخفاضا بالفعل من ٧٩٩ ٢ فرنك سويسري ف
٤٥ في المائة الى ٥٣٨ ١ فرنك سويسري في سنة ٢٠٠٣ . وتشهد االيرادات في اتحادات مدريد والهــاي 
ـــات  زيـادة تدريجيـة خـالل فـترة العشـر سـنوات تعكـس الزيـادات المقابلـة فـي عـدد التسـجيالت وااليداع
والتجديدات . وتوضح زيادة االيرادات اعتبارا من سنة ٢٠٠٠ في التحكيم/أخرى الزيــادة المتسـارعة فـي 
ــة مـع التوقعـات  الطلبات والرسوم المتحصلة مقابل توفير خدمات تسوية المنازعات على الخط . وبالمقارن
السـابقة للسـنوات ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ الـواردة فـي الملحـق ٢ مـن الوثيقـــة WO/PBC/3/2 ، فقــد تــم تعديــل 
ــار زيـادة الطلبـات علـى أنظمـة الحمايـة الدوليـة وخدماتـها . ومـن المرتقـب أن  التقديرات الحالية مع اعتب
تتواصل الزيادة في اجمالي االيرادات ولكن بمعدل أقل مقارنة مع السنة السابقة ويعود ذلك الى تخفيضات 
الرسوم المتتابعة . واجماال ، ورغم أن ايرادات الويبو السنوية قد شهدت زيـادات هامـة خـالل الفـترة مـن 

١٩٩٦ الى ٢٠٠٠ إال أنه يتوقع حدوث انخفاض آبير في معدل الزيادة خالل السنوات المقبلة . 
 

ـــالل الفــترة مــن ١٩٩٦ الــى ٢٠٠٥  ويوضـح الجـدول ٢٦ المنصرفـات السـنوية لكـل اتحـاد خ -٤٨١
والمنصرفات الموحدة بموجب الميزانية العادية وأنشطة المشروعات خارج الميزانية . 

 
الجدول ٢٦  المنصرفات/الميزانية العادية بحسب االتحادات للفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥ 

(بماليين الفرنكات السويسرية) 
 

  Actual  Estimate

  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
           

 Contrib.-fin. Unions      20.6      20.6      18.7      26.4      18.9      19.7      19.3      19.3      19.3      19.3
 PCT Union      90.2      92.6    128.7    202.3    183.4    258.2    280.4    250.4    233.4    214.0

 Madrid Union      27.8      29.0      23.8      34.6      29.7      38.4      39.0      39.9      38.6      39.2
 Hague Union        4.4        4.7        3.7        5.5        5.0        7.3        7.1        6.5        6.3        6.2

 Arbitration/Others        0.7        0.7        0.6        0.9        2.5        2.7        6.6        9.9      10.0      10.0
 TOTAL    143.7    147.6    175.5   269.7   239.5   326.3   352.4   326.0   307.6   288.7

ــدول ٢٦ اسـتقرار ميزانيـة االتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات خـالل فـترة العشـر  ويوضح الج -٤٨٢
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سنوات . وقد شهدت ميزانية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات زيادات آبيرة من ٢ر٩٠ مليـون فرنـك 
ــي سـنة ٢٠٠٢ بمـا يعكـس الزيـادات فـي  سويسري في سنة ١٩٩٦ الى ٤ر٢٨٠ مليون فرنك سويسري ف
ــات الدوليـة وتنفيـذ المشـروعات الرئيسـية فـي تكنولوجيـا المعلومـات  الميزانية المرتبطة بزيادة عدد الطلب
والمباني . ويتوقع أن تشهد المنصرفات ، بموجب اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ، انخفاضا بمجــرد 

استكمال تلك المشروعات . 
 

وبالنسبة التحادات مدريد والهـاي ، تتوافـق الزيـادات التدريجيـة فـي المنصرفـات مـع الزيـادات  -٤٨٣
التدريجية في االيرادات ومعدالت التسجيالت وااليداعات والتجديدات وآما هــو موضـح أعـاله . وينطبـق 
ذلك أيضا على التحكيم/أخــرى حيـث تعكـس الزيـادة فـي الميزانيـة خـالل الفـترة مـن ٢٠٠٠ الـى ٢٠٠٣ 
الزيادات في معدل االيداعات وايرادات خدمات تسوية المنازعات على الخط . وبصورة اجمالية ، شــهدت 
منصرفات الويبو زيادات هامة خالل النصف الثاني من التسعينات . وبينما يتوقع أن تتواصل الزيادات إال 

أنه يتوقع حدوث انخفاض آبير في معدل النمو .  
 

ويوضح الجدول ٢٧ االيرادات والمنصرفات واالحتياطي خالل الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥ .  -٤٨٤
 

الجدول ٢٧  االيرادات/المنصرفات/الميزانية العادية والمنصرفات/الفائض واالحتياطي للفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥ 
(بماليين الفرنكات السويسرية) 

  Actual  Estimate
  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
           

 Income    183.2    219.3    208.0    218.7    260.5    265.5    267.0    264.8    284.7    306.6
 Expenditure    143.7    147.6    175.5    269.7    239.5    326.3    352.4    326.0    307.6    288.7

 Reserves
 (Yearend)

   248.8    320.5    353.0    302.0    323.0    262.2    176.8    115.6      92.7    110.6

ــترة ١٩٩٦  ويوضح الجدول ٢٧ أن مستوى االيرادات قد فاق آثيرا مستوى المنصرفات خالل الف -٤٨٥
- ١٩٩٨ . وقد أسفر عن زيادات في االحتياطي من ٨ر٢٤٨ مليون في ســنة ١٩٩٦ الـى ٠ر٣٥٣ مليـون 
ــرادات ، وتغطـي المنصرفـات  في سنة ١٩٩٨ . واعتبارا من سنة ٢٠٠١ ستتجاوز المنصرفات جملة االي
الميزانية العادية وأنشـطة المشـروعات خـارج الميزانيـة . ويتوقـع أن ترتفـع المنصرفـات لتبلـغ ٤ر٣٥٢ 
ــك الـى ٧ر٢٨٨ مليـون فـي سـنة ٢٠٠٢ . وتعكـس هـذه الزيـادة  مليون في سنة ٢٠٠٢ وتنخفض عقب ذل
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العامة في المنصرفات التخفيضات الهامة التي ستترتب على االستكمال التدريجي لمشــروعات تكنولوجيـا 
المعلومات والمباني والزيادات الطفيفة في المنصرفات المرتبطة بأنشطة أخرى .  

 
ـــر ســنوات  وقـد تصـاعد حجـم الطلبـات والتسـجيالت وااليداعـات والتجديـدات خـالل فـترة العش -٤٨٦
ــع أن  وبمتوسط معدل سنوي يبلغ ١٢ في المائة . وينطبق ذلك أيضا على الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥ والتي يتوق
يحـدث خاللـها رآـودا فـي مسـتويات االيـرادات والميزانيـة . وسـيصبح باالمكـان اسـتيعاب حجـم العمـــل 
االضافي خالل هذه الفترة بفضل مكاسب الفعالية الهامة التي يتوقع أن يسفر عنها تنفيذ مشــروعات أتمتتـه 

معاهدة التعاون بشأن البراءات وخفض نفقات االستئجار بعد توفر مبان اضافية مملوآة للويبو .  
 

ومع انخفاض المنصرفات والزيادة التدريجية في االيرادات ، يتوقع أن تسد الفجوة بين االيــرادات  -٤٨٧
والمنصرفـات تدريجيـا بحلـول سـنة ٢٠٠٣ . وباالضافـة الـى ذلـك ســيتضمن االنخفــاض فــي معــدالت 
ــها  االحتياطي خالل سنة ٢٠٠٤ وسنة ٢٠٠٥ وما يترتب على ذلك من موازنة ، ووفق األهداف التي أقرت

الجمعيات في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، ارساء نظام مالي متوازن وسليم في المستقبل . 
 
 

[يلي ذلك الملحق ٣] 
 


