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دال - ايرادات فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
 

التقييم العام 
 

ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فـي  ويرد بيان االيرادات المقدرة فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وف -٣٣٨
الجدول ١٦ حســب مصـدر االيـرادات وحسـب االتحـاد . ومـن المقـدر أن يبلـغ مجمـوع االيـرادات لفـترة 
ــدره ٠٠٠ ٧٨٢ ٥٣١ فرنـك سويسـري ، وهـي زيـادة قدرهـا ٠٠٠ ٧٣٧ ٥  السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ما ق
ـــترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وقدرهــا  فرنـك سويسـري أي ١ر١ بالمائـة مقارنـة بـااليرادات المعدلـة لف
ــك  ٠٠٠ ٠٤٥ ٥٢٦ فرنـك سويسـري . وتـدل االيـرادات المعدلـة علـى زيـادة قدرهـا ٠٠٠ ٤٦١ ٩٧ فرن
ـــت ٠٠٠ ٥٨٤ ٤٢٨ فرنــك  سويسـري أي ٧ر٢٢ بالمائـة مقارنـة االيـرادات األصليـة الموحـدة التـي بلغ
ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فـي الحسـبان التخفيـض المقـترح فـي  سويسري . وتأخذ االيرادات المقدرة ف
رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات بنسبة قدرها ٥ر١٦ بالمائة في المتوسط وفــي رسـوم الهـاي بنسـبة 
١٠ بالمائة في المتوسط والزيادة المقترحــة فـي الرسـم المقـرر لتسـوية المنازعـات علـى الخـط المسـتحقة 

للمكتب الدولي بهدف تغطية آل التكاليف .  
 

الجدول ١٦ - ايرادات فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
التغيرات بحسب مصدر االيرادات واالتحادات 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
2000-2001 Variation 2000-2001 Variation 2002-2003

Initial Integrated Revised
Initial

A B C C/B (%) D=B+C E E/D
(%)

F=D+E

A. By Source of Income
Contributions     35,053    35,053              -          - 35,053  (470)    (1.3)      34,583
Fees   355,112  355,112    88,756     25.0 443,868 11,535       2.6    455,403
Publications     11,221    11,221       (183)     (1.6) 11,038  (900)    (8.2)      10,138
Interest       3,606    22,306      6,394     28.7 28,700  (5,600)  (19.5)      23,100
Rental       1,356      1,356         279     20.6 1,635  (177)  (10.8)        1,458
UPOV
Reimbursement

      1,600      1,600              -          - 1,600 -          -        1,600

Other       1,936      1,936      2,215   114.4 4,151 1,349     32.5        5,500

Total, A  409,884  428,584   97,461     22.7 526,045 5,737       1.1    531,782

B. By Union
Contri-fin. Unions     38,718    38,718         268       0.7 38,986  (556)    (1.4)      38,430
PCT Union   307,879  323,458    82,809     25.6 406,267  (6,873)    (1.7)    399,394
Madrid Union     51,946    54,575      8,601     15.8 63,176 3,288       5.2      66,464
Hague Union       9,727    10,219      1,689     16.5 11,908  (422)    (3.5)      11,486
Arbitration/Others       1,614      1,614      4,094   253.7 5,708 10,300   180.4      16,008

Total, B  409,884  428,584   97,461     22.7 526,045 5,737       1.1    531,782

 
 

وال بـد من بيان االيـرادات األصلية لفتـرة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والبـــالغ قــدرها ٠٠٠ ٥٨٤  -٣٣٩
٤٢٨ فرنك سويسري في شكل موحد لطرح الميزانية آلها بما فيها الميزانية العاديـة التـي سـبق اعتمادهـا 
ــرادات األصليـة المسـجلة فـي الميزانيـة العاديـة  وميزانيات مختلف المشروعات . ويشمل ذلك المكتب االي
ــة WO/PBC/3/2 والفـائدة المحصلـة  بمبلغ قدره ٠٠٠ ٨٨٤ ٤٠٩ فرنك سويسري آما ورد بيانه في الوثيق
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على الفائض بمبلغ قدره ٠٠٠ ٧٠٠ ١٨ فرنك سويسري آما ورد شرح ذلك في القسم ألف من المحلق ١ . 
وبيان االيرادات األصلية في شكل موحد يستكمل بيان الميزانية األصليـة لفتــرة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
ــير فـي مجمـوع االيـرادات  في شكلها الموحد آما ورد بيان ذلك أعاله في الفصل جيم . وال يؤثر ذلك التغي
المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، على أن عدم اجراء ذلك التغيير من شأنه أن يضخم التغيرات فـي 
االيرادات ما بين قيمتها األصلية وقيمتها المعدلة . واستجابة التوصيات المرفوعة أثناء الدورة الثالثة للجنة 
البرنامج والميزانية ، فقد أعيد النظر في طريقة عرض االيرادات آما وردت في الفصـل دال مـن الوثيقـة 
WO/PBC/3/2 وتم تحسينها باضافة جدولين جديديــن . وقـد أآـدت تلـك العمليـة االيـرادات المقـدرة لفـترة 
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وزادت االيـرادات المقـدرة مؤقتـا المقـدرة لفـترة 

السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ آما هو مبين في الملحق ٢ . 
 

ومـن المقـدر أن تبـلغ االيرادات المعدلـــة لفتــرة السنتيــن ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مـا قـدره ٠٠٠ ٠٤٥  -٣٤٠
ــن فـي الجـدول ١٦ . ومـن المرتقـب أن تتـأتى أغلبيـة الزيـادات بحسـب  ٥٢٦ فرنك سويسري آما هو مبي
مصـدر االيـرادات مـن الرسـوم لتبلـغ ٠٠٠ ٧٥٦ ٨٨ فرنـك سويسـري أو ٠ر٢٥ بالمائـة باالضافـة الــى 
ــائدة التـي تبلـغ ٠٠٠ ٣٩٤ ٦ فرنـك سويسـري أو ٧ر٢٨ بالمائـة . وبحسـب االتحـادات ، تبلـغ  حصيلة الف
الزيادة بالنسبة الى اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ٠٠٠ ٨٠٩ ٨٢ فرنك سويسري أو ٦ر٢٥ بالمائة 

وستسجل خدمات التحكيم زيادة بنسبة ٧ر٢٥ بالمائة وقدرها ٠٠٠ ٠٩٤ ٤ فرنك سويسري . 
 

ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مـا قـدره ٠٠٠ ٧٨٢ ٥٣١ فرنـك  ومن المرتقب أن تبلغ ايرادات ف -٣٤١
سويسري . وبحسب مصدر االيرادات ، من المرتقب أن تسجل ايرادات الرسـوم زيـادة قـدرها ٠٠٠ ٥٣٥ 
١١ فرنك سويسري ونسبتها ٦ر٢ بالمائة . وتعزى تلك الزيادة الطفيفة أساسا الــى تخفيـض الرسـوم الـذي 
بدأ تطبيقه سنة ٢٠٠١ فضال عن تطبيقات من المقترح تطبيقها فــي فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ومـن 
المرتقب أن تنخفض االيرادات المتأتية من الفوائد لتبلغ ٠٠٠ ٦٠٠ ٥ فرنـك سويسـري أو ٥ر١٩ بالمائـة 
ـــات  نتيجـة النخفـاض األمـوال االحتياطيـة بسـبب التنفيـذ التدريجـي ألهـم مشـروعات تكنولوجيـا المعلوم
والمباني . ويتضح من بيان االيرادات بحســب االتحـادات وجـود انخفـاض التحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن 
البراءات قدره ٠٠٠ ٨٧٣ ٦ فرنك سويسري أي ٧ر١ بالمائة بسـبب التخفيضـات فـي الرسـوم المذآـورة 
أعاله . ومن  المرتقب أن تزيد ايرادات أنشطة التحكيم بمبلغ قدره ٠٠٠ ٣٠٠ ١٠ فرنك سويسري ونسبته 
ــدره ٠٠٠ ٢٨٨ ٣ فرنـك سويسـري  ٤ر١٨٠ بالمائة آما من المرتقب أن تزيد ايرادات اتحاد مدريد مبلغ ق
ــل فـي  ونسبته ٢ر٥ بالمائة . ويرد بيان االيرادات المقدرة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بمزيد من التفصي
الجدول ١٧ بحسب آل اتحاد ومصدر االيرادات . ويرد في الجدول التالي بيان تفاصيل االيرادات المقدرة 

بحسب آل اتحاد ، بما في ذلك التسويات المقترحة في الرسوم لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  
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الجدول ١٧ - ايرادات فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ : ملخص بحسب االتحادات ومصادر االيرادات 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

Contri.-fin. Unions PCT Union Madrid Union Hague Union Arbitration/Others Total
Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of

A total B total C total D total E total A+…E total

Contributions       34,583     90.0               -        -               -         -               -        -               -         -       34,583       6.5
Fees               -         -     378,690    94.8       55,142     83.0       10,180     88.6       11,391     71.2     455,403     85.6
Publications         3,060       8.0         3,620      0.9         3,202       4.8            256       2.2               -         -       10,138       1.9
Interest            450       1.2       14,394      3.6         7,394     11.1            662       5.8            200       1.2       23,100       4.3
Rental            135       0.4         1,088      0.3            192       0.3              36       0.3                7       0.0         1,458       0.3
UPOV Reimbursement               -         -               -        -               -         -               -        -         1,600     10.0         1,600       0.3
Other            202       0.5         1,602      0.4            534       0.8            352       3.1         2,810     17.6         5,500       1.0

 TOTAL, 2002-2003       38,430   100.0     399,394  100.0       66,464   100.0       11,486   100.0       16,008   100.0     531,782   100.0

 2003-2003, Share of
Total

7.2 75.1 12.5 2.2 3.0 100

 2000-2001, Share of
Total

9.4 75.1 12.7 2.4 0.4 100
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االتحادات الممولة من االشتراآات :  اشتراآات الدول األعضاء 
 

مـن المرتقـب أن تبلـغ اشـتراآات الـدول األعضـــاء فــي فــترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مبلــغ  -٣٤٢
٠٠٠ ٥٨٣ ٣٤ فرنك سويسري (أنظر الملحق ٤) . ويقترب هذا الرقم من االشــتراآات المعتمـدة والبالغـة 
 . (A/34/2 أنظـر الملحـق٤ مـن الوثيقـة) ٠٠٠ ٠٥٣ ٣٥ فرنك سويســري لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١
ــر  وستظل قيمة وحدة االشتراآات في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ هي ٥٧٩ ٤٥ فرنكا سويسريا وذلك إث
 . (A/34/2 ـــن الوثيقــة التخفيضـات األخـيرة فـي األعـوام ١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠٠ (أنظـر المرفـق ١١ م
وتجدر مالحظة أن بوسع الدول األعضاء ، في اطار بعض المجموعات ، اختيار فئة اشــتراآاتها وبالتـالي 
ــو . ويعـود االنخفـاض الضئيـل الـذي يمكـن مالحظتـه فـي مبلـغ  مبلغ االشتراآات التي تنوي سدادها للويب
االشتراآات لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ الى بعض التغيــيرات فـي مجموعـات االشـتراآات . وتـتراوح 
ــى) و٠٣١٢٥ر٠ وحـدة (الفئـة خـاء (ثالثـا)) . وآـانت القيمـة  فئات االشتراآات بين ٢٥ وحدة (الفئة األول

السنوية لوحدة االشتراآات منذ سنة ١٩٩٦ على النحو التالي  : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
 Value  56,311  56,321  56,270  50,643  45,579  45,579  45,579  45,579

 
 

نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات :  الطلبات الدولية والرسوم وعائدات الرسوم  
 

من المرتقب أن يبلغ مجموع ايرادات معاهدة التعاون بشأن البراءات المتأتية مــن الرسـوم ٠٠٠  -٣٤٣
ــن ٠٠٠ ٢٣٦ طلـب دولـي متوقـع خـالل  ٦٩١ ٣٧٨ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ع
فترة السنتين المقبلة ومعدل للرسوم يبلغ ٦٠٥ ١ فرنكات سويسرية (٦٧٦ ١ في سنة ٢٠٠٢ و٥٣٨ ١ في 
سنة ٢٠٠٣) . ويقترب هذا المبلغ مــن االيـرادات المتوقعـة فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ التـي تبلـغ 
٠٠٠ ٨٠٨ ٣٧٨ فرنك سويسري . ويأخذ هذا التقدير بعين االعتبار الحد األقصى الجديد الــذي يبلـغ ٠٠٠ 
١٩٧ طلب دولي (الحــد األقصـى المبدئـي ٠٠٠ ١٧٢) ومتوسـطا للرسـوم يبلـغ ٩٢٣ ١ فرنكـا سويسـريا 

(الرسوم المسجلة في الميزانية ٧٣٦ ١ فرنك سويسري ، أنظر الفقرة ٣٤٥ أدناه) . 
 

الطلبات الدولية 
 

وتفوق تقديــرات الطلبـات الدوليـة لسـنة ٢٠٠٣ (٠٠٠ ١٢٢) الطلبـات الفعليـة فـي سـنة ٢٠٠٠  -٣٤٤
بنسبة ٣٤ في المائة . وتأخذ التقديرات حتى ســنة ٢٠٠٣ بعيـن االعتبـار النمـو الـذي شـهده نظـام معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات في المكتب الدولي واالتجاه نحو تسجيل البراءات في ثالثة مكاتب (مكتب الواليات 
ــذا باالضافـة الـى  المتحدة للبراءات والعالمات والمكتب الياباني للبراءات والمكتب األوروبي للبراءات) ه
االنحسار المرتقب في االقتصاد العالمي عقب النمو الهائل الذي شهدته الســنوات األخـيرة . ويوضـح أدنـاه 
ـــنة ٢٠٠١ مــن  الزيـادة فـي الطلبـات الدوليـة منـذ سـنة ١٩٩٦ . وقـد عدلـت التقديـرات لسـنة ٢٠٠٠ وس
التقديرات األولية البالغة ٠٠٠ ٨٢ و٠٠٠ ٩٠ على التوالي . واألرقام الخاصة بسنة ٢٠٠٢ وســنة ٢٠٠٣ 

عبارة عن تقديرات . 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
 Int. Appl.  47,291  54,422  67,007  74,023  90,948 106,000 114,000 122,000

 % Change  n/a  15%  23%  10%  23%  17%  8%  7%
 

الرسوم 
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بلغت الرسوم الواجب سدادها للمكتب الدولي والمدرجة فــي الميزانيـة ٧٣٦ ١ فرنـك سويسـري  -٣٤٥
في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وقد ُحسب هذا الرقــم علـى أسـاس تخفيـض الحـد األقصـى مـن رسـوم 
ــة  التعيين الواجب سدادها من ١٠ الى ٨ رسوم (أنظر المرفق ٤ من الوثيقة A/34/2) . ولكن الرسوم الفعلي
ــة :   أصبحت ٠٨٤ ٢ فرنك سويسري في سنة ٢٠٠٠ . وتعود األسباب الرئيسية لالختالفات لألسباب التالي
ــي تعـود الرتفـاع سـعر الـدوالر األمريكـي مقـابل الفرنـك  "١" الزيادة غير المتوقعة في سعر الصرف الت
ــي طـرأت علـى  السويسري (وآما حدث مؤخرا في سنة ١٩٩٧ بالنسبة الى سنة ١٩٩٦) و"٢" الزيادة الت
ــن يسـتخدمون العـدد األقصـى مـن رسـوم التعييـن الواجـب سـدادها علـى نسـبة  نسبة مودعي الطلبات الذي

مودعي الطلبات الذين يعينون ٨ دول أو أآثر .  
 

ومن المرتقب أن يبلغ متوســط الرسـوم ٧٨٥ ١ فرنكـا سويسـريا فـي سـنة ٢٠٠١ . ويعـود هـذا  -٣٤٦
ــة جزئيـا الـى االقـتراح الـذي قدمـه المكتـب الدولـي وأجازتـه  التخفيض في الرسوم الذي يبلغ ١٤ في المائ
الجعيات سنة ٢٠٠٠ بتخفيض عدد رسوم التعييـن الواجـب سـدادها مـن ٨ الـى ٦ رسـوم ( أنظـر الوثيقـة 
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وفـق معـدل  PCT/A/29/4) ويعود في جانب منه الى اعادة تحديد رسوم مع

أعلى لسعر صرف الدوالر األمريكي . 
 

ومن المقترح اجراء تخفيض اضافي في متوسط رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات في فـترة  -٣٤٧
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بنسبة ١٠ في المائة من رسوم سنة ٢٠٠١ . ويمكن انجـاز ذلـك بتخفيـض العـدد 
األقصى من رسوم التعيين الواجب سدادها من ٥ رسوم تعيين اعتبارا مــن ١ ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٢ 
ــذه التخفيضـات المرآبـة  الى ٤ رسوم تعيين اعتبارا من ١ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٣ . ويتوقع أن تؤدي ه
الى تخفيض متوسط الرسوم في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بحوالي ١٧ في المائة مــن متوسـط الرسـوم 
المقدر لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويوضح أدناه تطور رسوم معاهدة التعاون بشأن البراءات الواجب 

سدادها للمكتب الدولي منذ سنة ١٩٩٦ على أساس متوسط رسوم الطلبات : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Average 2,613 2,799 2,194 2,149 2,084 1,785 1,676 1,538
         

 % Change n/a 7% -22% -2% -3% -14% -6% -8%
 

ومن المرتقب أن تصل الرسوم في سنة ٢٠٠٣ الى ٥٩ في المائة من متوســط الرسـوم فـي سـنة  -٣٤٨
١٩٩٦ . ولو استقرت رسوم معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات علـى المسـتوى الـذي آـانت عليـه فـي فـترة 
السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ لزادت رسوم معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣ بمبلغ ٢٧٩ مليون فرنك سويسري . وباالمكان اعتبار هذا المبلغ بمثابة وفورات للمنتفعين بنظــام 

معاهدة التعاون بشأن البراءات في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

ايرادات الرسوم 
 

وقد بلغت ايرادات الرسوم المدرجة في الميزانية ٠٠٠ ٥١٠ ٢٩٨ فرنك سويسري لفترة السنتين  -٣٤٩
ــي سـنة ٢٠٠٠ وقـد فـاقت  ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وبلغت االيرادات الفعلية ٠٠٠ ٥٥٦ ١٨٩ فرنك سويسري ف
ـــاق  بكثـير التوقعـات المبدئيـة لسـنة ٢٠٠٠ ويعـود ذلـك لألسـباب التاليـة :  "١"  عـدد الطلبـات الدوليـة ف
ــاله) . وعـالوة علـى اعـادة  التوقعات "٢"  ومتوسط الرسوم فاق المتوسط المرتقب (أنظر الفقرة ٣٤٤ أع
ــي تـم اقرارهـا ، يتوقـع أن  النظر في عدد الطلبات الدولية المرتقبة والتخفيضات االضافية في الرسوم والت

تبلغ ايرادات الرسوم ٠٠٠ ٢٥٢ ١٨٩ فرنك سويسري في سنة ٢٠٠١ .  
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ــأ التخفيضـات الالحقـة فـي الرسـوم مـع النمـو  وفي فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ يتوقع أن تتكاف -٣٥٠
ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مـع المتوسـط  المرتقب في عدد الطلبات وذلك بتساوي ايرادات الرسوم في ف
المعدل لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويوضح أدناه تطــور ايـرادات الرسـوم (األرقـام بـآالف الفرنكـات 

السويسرية) : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Fee Income 123,578 152,302 147,015 159,056 189,556 189,252 191,116 187,575
         

 % Change  n/a  23%  -3%  8%  19%  0%  1%  -2%
 

ويوضح الرسم البياني أدناه تطور الطلبات الدوليـة لمعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات والرسـوم  -٣٥١
وجملة االيرادات (آمؤشر ١٩٩٦=١٠٠) . 

 
الجدول ١٨ - نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات : مقارنة مؤشرات عدد الطلبات الدولية وااليرادات والرسوم 

 

 
 

نظام مدريد :  التسجيالت والتجديدات والرسوم وايرادات الرسوم  
 

من المرتقــب أن تبلـغ ايـرادات رسـوم نظـام مدريـد ٠٠٠ ١٤٣ ٥٥ فرنـك سويسـري فـي فـترة  -٣٥٢
ــجيالت  السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ عن ٠٠٠ ٦٨ طلب متوقع للتسجيالت والتجديدات . ويالحظ أن عدد التس
والتجديدات المدرجة فعليا قـد يبلـغ ٠٠٠ ٦٦ لذلـك العـدد مـن الطلبـات . ومـن المرتقـب أن يبلـغ متوسـط 
الرسوم (تحسب على أساس الطلبــات المسـجلة فعليـا) ٨٣٦ فرنكـا سويسـريا . وتقـترب هـذه األرقـام مـن 
االيرادات المرتقبة في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والتي تبلغ ٠٠٠ ٣٠٧ ٥١ فرنك سويسـري . وتـأخذ 
هذه االيرادات باعتبارها تقديرات جديدة للتسجيالت والتجديدات التي سجلت في فترة الســنتين وتبلـغ ٤٠٠ 
ـــا يبلــغ ٨٣٦ فرنكــا  ٦١ (٨٠٠ ٦٣ طلـب للتسـجيل والتجديـد) ومتوسـط الرسـوم للطلبـات المسـجلة فعلي

سويسريا (الهدف المبدئي ٨٨٣ فرنكا) . 
 

التسجيالت والتجديدات 
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من المرتقب أن يزيد عدد طلبات التسجيالت والتجديدات المرتقبة سنة ٢٠٠٣ (٥٠٠ ٣٤) بنسبة  -٣٥٣
١٠ في المائة عن عدد طلبات التسجيالت والتجديدات في سنة ٢٠٠٠ وأن يزيد بأآثر مـن ١٥ فـي المائـة 
عن عدد التسجيالت والتجديدات المسجلة في ســنة ٢٠٠٠ . وتعـادل هـذه التقديـرات ١٥٠ فـي المائـة مـن 
التسجيالت والتجديدات المسجلة فعليا في سنة ١٩٩٦ . وقد أخذت التقديرات الخاصة بفترة السنتين المقبلة 
ــيرة رغـم عـدم توقـع تـأثير حـاالت االنضمـام المسـتقبلية  بعين االعتبار نمو نظام مدريد في السنوات األخ

المحتملة على النظام . ويوضح أدناه عدد طلبات التسجيالت والتجديدات للفترة ١٩٩٦-٢٠٠٣ : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Reg. and Ren. 23,179  23,934  26,195  26,202  31,314  32,500  33,500  34,500
         

 % Change  n/a  3%  9%  0%  20%  4%  3%  3%
 

الرسوم 
 

ليست هنالك تغييرات مقترحة في جدول رسوم نظام مدريد خالل فــترة السـنتين المقبلـة . وآـان  -٣٥٤
متوسط الرسوم الواجب سدادها للمكتب الدولي خــالل فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ قـد قـدر بمبلـغ ٨٨٣ 
فرنك سويسري تعادل متوسط الرسوم الفعلية في سنة ١٩٩٨ . ولكن الرســوم الفعليـة فـي سـنة ٢٠٠٠ قـد 
بلغت ٨٤٣ فرنك سويسري ويعود السبب األساسي لهذا التضارب الى تدنــي عـدد التحويـالت والتمديـدات 
ــغ متوسـط الرسـوم واجبـة السـداد  المطلوبة في المتوسط لكل واحد من التسجيالت المنجزة . ويتوقع أن يبل
للمكتب الدولي مقابل التسجيالت والتجديدات المسجلة ٨٣٦ فرنكــا سويسـريا فـي فـترتي السـنتين ٢٠٠١-
٢٠٠٢ و٢٠٠٢-٢٠٠٣ . ويتعين مالحظة أن جمعية اتحاد مدريد اقرت في سنة ١٩٩٦ (أنظر الفقرة ٦٥ 
ــى تخفيـض  والمرفق ٢ من الوثيقة MM/A/XXVII/4) تعديال رئيسيا في جدول رسوم نظام مدريد بناء عل
مدة التسجيل من ٢٠ سنة الى ١٠ سنوات مع تخفيض الرسوم األساسية بنسـبة ٧٥ فـي المائـة مـن قيمتـها 
السابقة والغاء الرسوم االضافية الخاصة بالعالمات الرمزية باللونين األبيض واألســود وتخفيـض الرسـوم 
االضافية الخاصة بالعالمات الملونة الى معدل يبلغ ٥٧ في المائة من قيمتها السابقة . ويوضح أدناه تطور 

معدل الرسوم في نظام مدريد : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Average  1,065  900  883  877  843  830  836  836
         

 % Change  n/a  -15%  -2%  -1%  -4%  -1%  1%  0%
 

ايرادات الرسوم 
 

بلغت ايرادات الرسوم المدرجة في ميزانية السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مبلغ ٠٠٠ ٨٦٢ ٤٦ فرنــك  -٣٥٥
سويسري . وبلغت ايرادات الرسوم الفعلية ٠٠٠ ١٤١ ٢٥ فرنك سويسري فـي سـنة ٢٠٠٠ وقـد تكافـأت 
ــع انخفـاض ايـرادات الوحـدات . ومـن المرتقـب  الزيادة غير المتوقعة في التسجيالت ، في جانب منها ، م
اآلن أن تبلغ ايــرادات الرسـوم ٠٠٠ ١٦٦ ٢٦ فرنـك سويسـري فـي سـنة ٢٠٠١ نظـرا لمسـتوى طلبـات 

التسجيالت والتجديدات المعدل بنحو ٥٠٠ ٣٢ طلب . 
 

ومن المرتقب أن يظل متوسط الرسوم الواجبة السداد للمكتــب الدولـي فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢  -٣٥٦
و٢٠٠٣ علـى المسـتوى الـذي آـان عليـه فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمـا يعكـس اســـهام التســجيالت 
االضافية في نمو االيرادات . ويمكن تسوية ايرادات الرسوم لما بعد فترة السنتين المقبلة نتيجة للتطــورات 
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الجديدة في نظام مدريد بصفة خاصة انضمام دول أعضاء جديدة للمعـاهدة ونمـو التجديـدات بعـد انقضـاء 
ــاه  فترة العشر سنوات ومراجعة الرسوم المرتقبة وفقا النعكاسات العوامل المشار اليها أعاله . ويوضح أدن

تطور ايرادات الرسوم (األرقام بآالف الفرنكات السويسرية) :  
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Fee Income 24,491  21,596  22,805  22,622  25,141  26,166  27,166  27,977
         

 % Change  n/a  -12%  6%  -1%  11%  4%  4%  3%
 

ويوضح الرسم البياني أدناه تطور التسجيالت والتجديدات والرسوم المدرجــة وجملـة االيـرادات  -٣٥٧
(وآمؤشر ١٩٩٦=١٠٠) . 

 
الجدول ١٩ - نظام مدريد : مقارنة مؤشرات عدد التسجيالت والتجديدات وااليرادات والرسوم 

 
 

نظام الهاي :  االيداعات والتجديدات والرسوم وايرادات الرسوم 
 

ــنتين  من المرتقب أن تبلغ ايرادات رسوم نظام الهاي  ٠٠٠ ١٧٩ ١٠ فرنك سويسري لفترة الس -٣٥٨
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ عن ١٠٠ ١٦ طلب مرتقب لاليداع والتجديد وبمتوسط الرسوم يبلغ ٦٣٢ فرنكا سويسريا 
. وتقترب هذه األرقام من ايرادات فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ المرتقـب أن تبلـغ ٠٠٠ ٤٦٧ ١٠ فرنـك 
سويسري . وتأخذ هذه االيرادات بعين االعتبار العدد األقصى من االيداعات والتجديدات المدرجة في فترة 
السنة (الحد المبدئي ٠٠٠ ١٤) ومتوسط رسوم يبلغ ٧٠٢ فرنك سويسري (الحد المبدئي يبلغ ٦٦٠ فرنــك 

سويسري) لاليداع الواحد . 
 

االيداعات والتجديدات 
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ــة  يزيد عدد طلبات االيداعات والتجديدات المرتقبة في سنة ٢٠٠٣ (٢٠٠ ٨) بنسبة ١٢ في المائ -٣٥٩
ــي المائـة عـدد آـل  عن عدد طلبات االيداعات والتجديدات في سنة ٢٠٠٠ . وتعادل هذه التقديرات ١٤١ ف
االيداعات والتجديدات المقيدة سنة ١٩٩٦ . وقد أخذت التقديرات لفترة السنتين المقبلة بعين االعتبــار نمـو 
نظام مدريد في السنوات األخيرة رغم عدم التنبؤ بحــاالت االنضمـام المسـتقبلية التفـاق الهـاي . ويوضـح 

أدناه تطور االيداعات والتجديدات خالل الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٣ : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Dep. and Ren.  5,828  6,223  6,466  6,752  7,300  7,600  7,900  8,200
         

 % Change  n/a  7%  4%  4%  8%  4%  4%  4%
 

الرسوم 
 

من المقترح تعديل رسوم النشر في نظام الهاي مما سـيؤدي الـى تخفيـض يقـدر بنسـبة ١٠ فـي  -٣٦٠
ــى دورة جمعيـة الهـاي المقبلـة التـي سـتعقد فـي سـبتمبر/أيلـول  المائة في متوسط الرسوم . وسيعرض عل
٢٠٠١ اقتراح تفصيلي حول الطريقة الجديدة لحساب رسوم النشر (والذي سيسفر عن انخفاض آبــير فـي 
الرسوم) . ويقدر متوسط الرسوم واجبة السداد بمبلغ ٦٦٠ فرنكا سويسريا لفترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
ــا سويسـريا) مطروحـا منـها نسـبة ١٠ فـي  يحسب على أساس الرسوم الفعلية في سنة ١٩٩٨ (٧٣٢ فرنك
المائة باعتبار التخفيضات المقررة في رسوم النشر والنافذة اعتبارا من ١ يناير/آانون الثاني ١٩٩٩ . وقد 
ــي للرسـوم فـي سـنة ٢٠٠٠ مبلـغ ٧٠٥ فرنكـات سويسـرية ويعـود التضـارب بصـورة  بلغ المتوسط الفعل
ــب  أساسية الستخدام النشر باأللوان في الطلبات . ويتوقع اآلن أن يبلغ متوسط الرسوم الواجبة السداد للمكت
الدولي ٧٠٢ فرنك سويســري فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ومبلـغ ٦٣٢ فرنكـا سويسـريا فـي فـترة 
ــة السـداد للمكتـب الدولـي فـي نظـام  السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويوضح أدناه تطور متوسط الرسوم الواجب

الهاي : 
 

Year  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
         

 Average  744  747  732  690  705  700  632  632
         

 % Change  n/a  0%  -2%  -6%  2%  -1%  -10%  0%
 

ايرادات الرسوم 
 

بلغت ايرادات الرسوم المدرجة في ميزانية الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مبلـغ ٠٠٠ ٢٤٠ ٩ فرنـك  -٣٦١
سويسري . وآانت ايرادات الرسوم الفعلية لسنة ٢٠٠٠ قد بلغت ٠٠٠ ١٤٧ ٥ فرنك سويسري نتيجة لعدد 
الطلبات ومعدل ايرادات الوحدات التي فاقت التوقعات . وتقـدر اآلن ايـرادات الرسـوم سـنة ٢٠٠١ بمبلـغ 

٠٠٠ ٣٢٠ ٥ فرنك سويسري عن مستوى المعدل الذي يبلغ ٦٠٠ ٧ طلب لاليداعات والتجديدات . 
ويتوقع أن تنخفض نسبة الرسوم الواجبة السداد للمكتب الدولي في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  -٣٦٢
بنسبة ١٠ في المائة وقد تعادل تخفيض الرسوم مع عدد االيداعات . ويمكــن تكييـف ايـرادات الرسـوم لمـا 
ــة خاصـة ، انضمـام دول أعضـاء  بعد فترة السنتين المقبلة نتيجة للتطورات الجديدة في نظام الهاي وبصف

جدد لالتفاق . (ويوضح أدناه تطور ايرادات الرسوم بآالف الفرنكات السويسرية) : 
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Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee Income 4,334 4,647 4,733 4,661 5,147 5,320 4,995 5,184

% Change N/a 7% 2% -2% 10% 3% -6% 4%
 

ويوضـح الرسـوم البيـاني أدنـاه تطـور التسـجيالت والتجديـدات المسـجلة والرسـوم وااليــرادات  -٣٦٣
(آمؤشر ، ١٩٩٦=١٠٠) . 

 
الجدول ٢٠ - نظام الهاي : مقارنة مؤشرات عدد االيداعات والتجديدات والرسوم وايرادات والرسوم 

 
 

نظام التحكيم والوساطة : االيداعات والرسوم وايرادات الرسوم 
 

ــترة  من المرتقب أن يبلغ مجموع قضايا التحكيم والوساطة ٠٠٠ ٣٩٠ ١١ فرنك سويسري في ف -٣٦٤
ــماء الحقـول  السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لقاء ٧٠٠ ٦ من االيداعات على الخط الخاصة بالمنازعات بشأن أس
والمتوقعة خالل فترة السنتين المقبلة بمتوسط رسوم يبلغ ٧٠٠ ١ فرنك سويسري . وتقـترب هـذه األرقـام 
ــك سويسـري . وتـأخذ  من االيرادات المتوقعة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والتي تبلغ ٠٠٠ ٢٨٦ ٣ فرن
هذه األرقام بعين االعتبار العدد األقصى لاليداعات المحددة في الميزانية المعدلة والذي يبلغ ٥٠٠ ٤ ايداع 
خالل فترة السنتين الحالية (العدد األقصى المبدئي يبلغ ٢٠٠ ١ ايداع) وبمتوسط للرسوم يبلغ ٧٣٧ فرنـك 

سويسري (الحد األقصى المبدئي ٤١٧ فرنك سويسري) لاليداع الواحد . 
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االيداعات 
 

يزيد عدد الحاالت المتوقعة اليداعات تسوية المنازعات على الخط سنة ٢٠٠٣ (٦٠٠ ٣) بنسبة  -٣٦٥
٩٤ في المائة عن عدد االيداعات في سنة ٢٠٠٠ . وال تتوفر خبرة سابقة في مجــال االيداعـات إذ أن هـذا 
ــد أعـدت التوقعـات الخاصـة بفـترة السـنتين المقبلـة علـى أسـاس النمـو  النظام الجديد قد وضع مؤخرا . وق
الشهري ولكنها تعتبر متقلبة الى حد آبير ذلك أن النظام يعمل به منذ فترة ليست بالبعيدة . ويوضح الجدول 

أدناه تطور االيداعات خالل الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٣ . 
 

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Filings  n/a  n/a  n/a  1  1,857  2,600  3,100  3,600

% Change  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  40%  19%  16%
 

الرسوم 
 

ــداد للمكتـب الدولـي عـن االيداعـات خـالل فـترة السـنتين  من المقترح تحديد الرسوم الواجبة الس -٣٦٦
ــا) . وقـد بلغـت الرسـوم المسـجلة فـي  المقبلة بمبلغ ٠٠٠ ١ دوالر أمريكي (٧٠٠ ١ فرنك سويسري تقريب
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مبلـغ ٢٥٠ دوالرا أمريكيـا  الميزانية والواجبة السداد للمكتب الدولي خالل ف
(حوالي ٤١٧ فرنكا سويسريا) . وقد بلغت الرسوم الفعلية ٥٧٩ فرنكا سويسريا ســنة ٢٠٠٠ وذلـك نتيجـة 
للزيادة من مبلغ ٢٥٠ دوالرا أمريكيا الى مبلغ ٥٠٠ دوالر أمريكي في أغســطس/آب سـنة ٢٠٠٠ . ومـن 
المرتقب أن يبلغ متوسط الرسوم الواجبة السداد للمكتب الدولي ٨٥٠ فرنكا سويسـريا لاليـداع الواحـد فـي 
سنة ٢٠٠١ أي بمتوسط يبلغ ٧٣٧ فرنكا سويسـريا لفـترة السـنتين و٧٠٠ ١ فرنـك سويسـري فـي الفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ . وتعتبر تلك التعديالت في الرسوم ضرورية لمواءمة العائدات مع تكاليف التشــغيل وذلـك 
حتى يغطي نظام تسوية المنازعات على الخط تكاليف تشغيله بعــد فـترة التشـغيل األوليـة . ويوضـح أدنـاه 

تطور متوسط رسوم خدمات تسوية المنازعات على الخط : 
 

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Average n/a  N/a  n/a  398  579  850  1,700  1,700

% Change  n/a  N/a  n/a  n/a  46%  47%  100%  0%
 

ايرادات الرسوم 
 

بلغت تقديرات ايرادات الرسوم ٠٠٠ ٥٠٠ فرنك سويسري في فــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ .  -٣٦٧
ــنة ٢٠٠٠ بسـبب ارتفـاع عـدد االيداعـات  وقد بلغت ايرادات الرسوم ٠٠٠ ٠٧٦ ١ فرنك سويسري في س
ــوم اآلن فـي سـنة ٢٠٠١ مبلـغ ٠٠٠  ومستوى ايرادات الوحدات الذي فاق التوقعات . وتبلغ ايرادات الرس
٢١٠ ٢ فرنك سويسري بعد تعديل عدد االيداعات الــى ٦٠٠ ٢ ايـداع يتعلـق بحـاالت تسـوية المنازعـات 

على الخط . 
 

وفي فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، يتوقع أن تزيد ايرادات الرسوم لتبلغ ٠٠٠ ٣٩٠ ١١ فرنــك  -٣٦٨
سويسري تبعا للزيادة المقترحة في الرسوم والزيادة المتوقعة في عدد االيداعات . ويتعين مراجعة ايرادات 
الرسوم لما بعد فترة السنتين المقبلة على ضوء تجربة فترة السنتين الحالية وتجربـة فـترة السـنتين المقبلـة 
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والتطورات بشأن أسماء الحقول العليا . ويوضح أدناه تطور ايـرادات الرسـوم (األرقـام بـآالف الفرنكـات 
السويسرية) : 

 
Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee income  n/a  N/a  n/a  0  1,076  2,210  5,270  6,120

% Change  n/a  N/a  n/a  n/a  n/a  105%  138%  16%
 

ويوضــح الرســم البيــاني أدنــاه تطــور االيداعــات والرســوم وايــرادات الرســوم (آمؤشــــر  -٣٦٩
 . (١٩٩٦=١٠٠

 
الجدول  ٢١ - نظام تسوية المنازعات على الخط : مقارنة مؤشرات عدد االيداعات وااليرادات والرسوم 

 

 
 

ايرادات المطبوعات 
 

ــات ٠٠٠ ١٣٨ ١٠ فرنـك سويسـري فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢  يتوقع أن تبلغ ايرادات المطبوع -٣٧٠
و٢٠٠٣ . ويقل ذلــك المبلـغ عـن الحـد المعـدل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ (٠٠٠ ٠٣٨ ١١ فرنـك سويسـري) 
باالضافة الى االيرادات الفعلية للمطبوعات التي بلغــت ٠٠٠ ٦٠٥ ٤ فرنـك سويسـري فـي سـنة ٢٠٠٠ . 
ـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والتـي تبلـغ ٠٠٠ ٢٢١  وتقترب هذه األرقـام من االيـرادات المدرجـة في ميزانيـة الف

١١ فرنك سويسري . 
 

ــرادات الفعليـة فـي فـترة السـنتين الحاليـة عـن االيـرادات المدرجـة فـي  ومن المتوقع أن تقل االي -٣٧١
الميزانية ويعود ذلك بصورة أساسية الــى انخفـاض مبيعـات مطبوعـات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ــع اسـتمرار االنخفـاض فـي الفـترة  (دالئل ومجلة معاهدة التعاون بشأن البراءات) . وعالوة على ذلك يتوق
٢٠٠٢-٢٠٠٣ نظرا لتوسع موقع الويبو على الشبكة وانخفاض االستخدام التقليدي للمطبوعات الورقية .  
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وفيما يتعلق بأسعار المطبوعات ، فهي مستقرة الى حد آبير ألن منتجات مطبوعات الويبو يحدد  -٣٧٢
ـــع  أسـعارها علـى أسـاس تغطيـة عـائدات المبيعـات لنفقـات انتـاج المطبوعـات بينمـا يتحقـق النشـر الواس

لمنشورات الويبو لالسهام في ازالة الغموض عن الملكية الفكرية . 
 

ايرادات الفوائد 
 

من المتوقع أن تبلغ ايرادات الفوائد المصرفية ٠٠٠ ١٠٠ ٢٣ فرنك سويسري في فترة الســنتين  -٣٧٣
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويقترب هذا الرقم من الحد األقصى المعدل الذي يبلغ ٠٠٠ ٧٠٠ ٢٨ فرنــك سويسـري 

في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ وقد بلغت االيرادات الفعلية ٠٥٨ ٥٣٦ ١٣ فرنكا سويسريا في سنة ٢٠٠٠ .  
 

ايرادات الفوائد في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
 

بلغت ايرادات الفوائد المصرفية المدرجة في الميزانية ٠٠٠ ٦٠٦ ٣ فرنك سويسري في الفـترة  -٣٧٤
٢٠٠٠-٢٠٠١ . وقد أعدت هذه الميزانية على افتراض أن سعر الفائدة سيكون ٥ر٢ في المائة خالل تلــك 
الفترة وأن الفائدة المصرفية على صناديق األموال االحتياطية سيضاف الى صندوق االحتياطي الخــاص . 
ـــوال االحتياطيــة والعاملــة  وآـانت مصـادر ايـرادات الفـائدة المصرفيـة المرتقبـة تتمثـل فـي رؤوس األم
لالتحادات بعد التعديل للتحويالت من االتحادات الى الصندوق االحتياطي الخاص . ومــع الغـاء الصنـدوق 
االحتياطي الخاص ستحال ايرادات فوائده التي تبلغ ٠٠٠ ٧٠٠ ١٨ فرنك سويسري الى الميزانية األصلية 

لتبلغ في شكلها المدمج ٠٠٠ ٦٠٣ ٢٢ فرنك سويسري (أنظر الجدول ١٦ أعاله) . 
 

وقد أدت هذه التغيرات في السياسات الى زيادة األساس الذي تحسب عليه الفــائدة المصرفيـة فـي  -٣٧٥
ــد أآـثر مـن عـائدات الفـائدة .  الميزانية العادية . ومن شأن زيادة الفائض نتيجة الرتفاع التسجيالت أن يزي
ــي حـدود ٧٥ر٣ فـي المائـة  وعالوة على ذلك ، تراوحت أسعار الفائدة المصرفية الفعلية في سنة ٢٠٠٠ ف
وآانت أعلى من األسعار المتوقعة مبدئيا والتي بلغت ٥ر٢ في المائة . وفي االجمال ، من المتوقع أن تبلغ 
ــادة بمبلـغ ٠٠٠  ايرادات الفائدة ٠٠٠ ٧٠٠ ٢٨ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وهي زي
ــها . وبلغـت ايـرادات الفـائدة المصرفيـة  ٤٩٣ ٣ فرنك سويسري على اجمال االيرادات األصلية للفترة ذات
الفعلية ٠٥٨ ٥٣٦ ١٣ فرنكا سويسريا في سنة ٢٠٠٠ . وستسدد نسبة تلك االيــرادات الخاصـة للصنـدوق 
ــل صنـدوق االحتيـاطي الخـاص  االحتياطي الخاص الى احتياطي آل من االتحادات وفقا لنصيبها في تموي
ــن ٦٧ و٧١ مـن الوثيقـة A/35/6) . وسـتوزع بقيـة ايـرادات الفـائدة علـى االتحـادات بنسبـة  (أنظر الفقرتي
ــة والحسـابات النقديـة األخـرى لكـل منـها (موجبـة أو  متوسط مستوى االحتياطي وصناديق األموال العامل

سالبة) خالل تلك الفترة .  
 

ايرادات الفائدة المصرفية خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣  
 

ــك  تقدر ايرادات الفائدة المصرفية خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ بمبلغ ٠٠٠ ١٠٠ ٢٣ فرن -٣٧٦
سويسري محســوبة علـى أسـاس سـعر فـائدة يبلـغ ٧٥ر٣ فـي المائـة . ويعـود االنخفـاض الـى السـحوبات 
االضافية للمشروعات الممولة من فائض صندوق االحتياطي الخاص والتي فاقت توقعـات الفـائض لفـترة 
السنتين المقبلة . وستوزع ايرادات الفائدة المصرفية على االتحادات وفق الشرح الوارد في الفقرة السابقة . 

 
ايرادات التأجير 

 
يتوقع أن تبلغ ايرادات التأجير ٠٠٠ ٤٥٨ ١ فرنــك سويسـري لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  -٣٧٧
ويقترب ذلــك مـن الحـد المعـدل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والـذي يبلـغ ٠٠٠ ٦٤٣ ١ فرنـك سويسـري نسـبة 
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اليرادات التأجير الفعلية في سنة ٢٠٠٠ والتي بلغــت ٠٠٠ ٠٩٥ ١ فرنـك سويسـري . ويقـترب ذلـك مـن 
االيرادات المدرجة في الميزانية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والتي تبلغ ٠٠٠ ٣٥٦ ١ فرنك سويسري . 

 
ــي الميزانيـة  ومن المرتقب أن تفوق االيرادات الفعلية خالل فترة السنتين الحالية المبلغ المدرج ف -٣٧٨
ويعود ذلك أساسا الى تسوية ايرادات التأجير الخاصة في فترات سابقة وزيادة العائدات مــن تـأجير أمـاآن 
وقوف الســيارات للموظفيـن . ويتوقـع أن تنخفـض ايـرادات التـأجير لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ عـن 
تقديرات فترة السنتين الحالية نسبة لعدم وجود ايرادات اضافية متوقعة وتضميـن نفقـات التـأجير الخاصـة 

باألوبوف في اشتراآات األوبوف المسددة للويبو . 
 

اشتراآات األوبوف 
 

ومن المرتقب أن تبلغ اشتراآات األوبوف المســددة للويبـو ٠٠٠ ٦٠٠ ١ فرنـك سويسـري . وال  -٣٧٩
يتوقع حدوث تغييرات على المبلغ المدرج في ميزانية فترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ .  

 
ايرادات أخرى 

 
يتوقع أن تبلغ االيرادات األخرى ٠٠٠ ٥٠٠ ٥ فرنك سويسري لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  -٣٨٠
ويقترب هذا الرقم من الهدف المعدل للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والذي يبلغ ٠٠٠ ١٥١ ٤ فرنك سويسري نسبة 
ألن االيرادات الفعلية قد بلغت ٠٠٠ ١١١ ٢ فرنك سويســري فـي سـنة ٢٠٠٠ . ويقـترب ذلـك الرقـم مـن 

االيرادات المدرجة في الميزانية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والذي يبلغ ٠٠٠ ٩٣٦ ١ فرنك سويسري .  
 

ومن المتوقع أن تزيد تقديرات االيرادات للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ عن توقعات الميزانية ويعود ذلك  -٣٨١
بصورة أساسية الى االيرادات العالية من الندوات التي نظمها مرآز التحكيم والوساطة وااليرادات الناجمة 
عن تقلبات أسعار الصرف والتعويضـات العاليـة مـن خطـوط الطـيران . ومـن المرتقـب حـدوث زيـادات 

اضافية خالل الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وبصفة خاصة من رسوم الندوات .  
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	1996
	1996
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	1996


