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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

 2102 مايو 22اإىل  22جنيف، من 
 
 

 "تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات تكملة للدراسة بشأن "

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة
دراسة  )الفريق العامل( قدم املكتب ادلويل يف ادلورة السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .0

"، اليت قدمت أأول تقدير عىل الإطالق للمرونة الإجاملية تقدير املرونة يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتبعنوان "
اتفاقية ابريس مسار معاهدة الرباءات أأو مسار يتأأثر اختيار املودع اس تخدام  لرسوم طلبات معاهدة الرباءات، أأي كيف

أأن اجلامعات ومنظامت البحث  ادلراسة وكشفت. 1لإيداع طلبات الرباءات يف اخلارج ابلتغيريات يف رسوم الإيداع ادلويل
 رنةاملس تجابة غري الادرجة عالية من رونة تظرر رمغ أأن مجيع تقديرات امل -العامة أأكرث تأأثرا ابلأسعار مقارنة ابملودعني الآخرين 

آاثر  ع. ومتابعة ذلكل، طلب الفريق العامل من الأمانة العمل مللرسوم كبري الاقتصاديني لإعداد دراسة تمكيلية تس تكشف أ
 .2من مجموعات خمتلفة من البدلان للجامعاتالتخفيضات احملمتةل يف الرسوم 

 بياانت ُأرس الرباءاتية اليت طلهبا الفريق العامل يف دورته السابعة. وابس تخدام وهذه الوثيقة يه ادلراسة التمكيل  .2
رسوم ابلنس بة المنفصل بشلك ، تقدم ادلراسة عنرصين اثنني. أأول، تقدر ذاته الاقتصادي القيايسوالهنج  نفسرا الأساس ية

ذا اكنت هذه اجملموع يف البدلان املتقدمة أأو يف  مقميةة من املودعني للجامعات ومنظامت البحث العامة، ويتوقف ذكل عىل ما اإ
يداعات الطلبات هبالكيفية اليت س يؤثر حتايك ا. واثنيا، البدلان النامية بناء  ودخلرا خفض افرتايض ملس توى الرسوم عىل جحم اإ

 عىل معاهدة الرباءات.

                                                
1
 .PCT/WG/7/6انظر  
2
 (.PCT/WG/7/29انظر ملخص الرئيس ) 
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 التقديرات اجلديدة للمرونة
ىل  .3 لهيا فامي بعد "ادلراسة السابقة"،  - PCT/WG/7/6 الوثيقة يفنفسرا الواردة بياانت ال ابلستناد اإ املشار اإ
ملنشأأ ابلنس بة تخمتلف هياات ابميكن تقدير أأوجه مرونة الرسوم املتعقةل  -املتبع فهيا  لعدامد عىل الهنج الاقتصادي القيايسابو

املتغريات مع البحث العامة و املتغريات الصورية ابلنس بة للجامعات ومنظامت مع متغري الرسوم  تفاعل من خاللالإيداع 
ىل  الصورية اليت  تقديرين خمتلفني ابس تخدام هذا الهنج. 0ويعرض اجلدول  3املنشأأ )بدلان متقدمة أأو بدلان انمية(.تشري اإ

مجيع املتغريات املس تخدمة يف ادلراسة السابقة، ابس تثناء معدل البطاةل.  -( 0الوارد يف العمود ) -ويشمل التقدير الأول 
ىل واس   شمل عددا أأكرب من البدلان النامية. وتش به نتاجئ التقدير نتاجئ ادلراسة ت تقدير أأكرب  عينةتثناء معدل البطاةل يؤدي اإ

احصائية. ومتغريات الرسوم املتفاعةل تؤكد ليست لرا دلةل  احلجم الصورية اخلاصة مبتغريات عامالتاملأأن  ابس تثناءالسابقة، 
لعامة أأكرث تأأثرا ابلأسعار مقارنة ابملودعني الآخرين. وعالوة عىل ذكل، فري  تظرر أأن اجلامعات ومنظامت البحث اأأن 

البدلان املتقدمة، يف حني أأن تقديرات املعامل ابلنس بة يف أأكرث تأأثرا ابلأسعار مقارنة ابجلامعات  الناميةاجلامعات يف البدلان 
 احصائية.لرا دلةل الرسوم ملنظامت البحث العامة متشاهبة اإىل حد كبري. ومجيع معامالت 

 : نتاجئ تقدير الوحدة الاحداملية0اجلدول 

 (1) (2) 

 ***0.157-  )بدل متقدم( * (جامعة موِدعة) *       

(-7.86) 

-0.118*** 

(-5.66) 

 ***0.330-  )بدل انم( * (جامعة موِدعة) *       

(-14.12) 

-0.346*** 

(-13.27) 

 ***0.130-  )بدل متقدم( * (منظمة حبث عامة موِدعة) *       

(-6.55) 

-0.085*** 

(-4.12) 

 ***0.114-  )بدل انم( * (منظمة حبث عامة موِدعة) *       

(-3.58) 

0.066 

(1.09) 

 ***0.074-  )مودعون أآخرون( *       

(-3.79) 

-0.035* 

(-1.73) 

           -0.106*** 

(-12.86) 

 ***1.309 جامعة موِدعة

(50.86) 

1.306*** 

(49.78) 

 ***0.680 منظمة حبث عامة موِدعة

(29.99) 

0.619*** 

(26.74) 

 0.596- مكتبان

(-1.08) 

-0.700*** 

(-4.49) 

 0.244- ماكتب 3

(-0.44) 

-0.336** 

(-2.16) 

 0.066 ماكتب 4

(0.12) 

-0.022 

(-0.15) 

 0.289 ماكتب 2

(0.52) 

0.200 

(1.28) 

 ***0.505 0.595 ماكتب أأو أأكرث 2

                                                
3
 متقدمة. ؛ وتعترب البدلان املتبقية بدلاان2102فرباير  02 -( جريدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) املذكرات الرمسيةالنامية يه البدلان الواردة يف البدلان  
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 (1) (2) 

(1.07) (3.23) 

           0.767*** 

(14.72) 

0.768*** 

(14.40) 

 نعم نعم الثابتة للمجال التكنولويج الآاثر
 نعم نعم الثابتة للمنشأأ  الآاثر
 نعم نعم الثابتة للوقت الآاثر

 1,128,006 1,153,970 املالحظات

 586,451.81- 600,361.95- الاحداملية اللوغاريمتيةالقمية 

 ، عىل التوايل.املاةيف  01، و2، و0( مذكورة بني قوسني؛ وتشري العالمات ***، و**، و* اإىل ادللةل الإحصائية يف z-statisticمالحظة: النس بة الزائية )

تاجئ عند أأخذ معدل البطاةل بعني الاعتبار. وختتلف النتاجئ يف ثالثة جوانب. أأول، ( تقدير الن 2ويعرض العمود ) .4
اثنيا، وفقا للتوقعات وللنتاجئ احملصل علهيا يف ادلراسة السابقة.  -متغريات احلجم الصورية دلةل احصائية أأصبح الآن لعدد من 

عامالت الرسوم املقدرة يه أأصغر جحام. اثلثا،  م تعد مفالنامية، من البدلان  املوِدعةابس تثناء معامل الرسوم ابلنس بة للجامعات 
جيابية. بيد هناك دلةل احصائية ملعامل الرسوم ابلنس بة ملنظامت البحث العامة من البدلان النامية، بل أأصبح  شارة اإ حيمل اإ

ىل ت  يتالتقدير الأصغر جحام ال عينةأأن ذكل يرجع اإىل  لبحث العامة من البدلان النامية، من أأرس براءات منظامت ا 87ستند اإ
 .عاهدة الرباءاتمل معادةل رسوممهنا دلهيا ابملاة  21و

ىل الصةل القوية بني مس توى 2دير يف العمود )أأن تكون نتاجئ التق من املتوقعوبشلك عام،  .2 ( أأكرث موثوقية. ونظرا اإ
مفن املرم مراقبة معدل البطاةل يف التقدير.  - ة السابقةكام هو مرشوح يف ادلراس - سعر الرصفو الرسوم وادلورة الاقتصادية 

وعليه، س يعمتد التحليل اذلي س ييل عىل نتاجئ ذكل التقدير. ولكنه لن ينظر بشلك منفصل يف سلوك الإيداع اذلي تتبعه 
ىل أأن النتاجئ يف العمود ) للرسوم اس تجابة  ( تبنّي 0منظامت البحث العامة من البدلان النامية. ويرجع ذكل يف جزء منه اإ

تكل امللحوظة ابلنس بة ملنظامت البحث العامة من البدلان املتقدمة، ويرجع يف جزء منه أأيضا اإىل شكوك حول ل مشاهبة 
  4البياانت.حتديد منظامت البحث العمل بطريقة حصيحة يف مجموعة 

( من 2يف العمود ) احملصل علهيا ةالوحدة الاحدامليات معامل تقدير الآاثر اجلانبية املرتبطة ب  2ويعرض اجلدول  .2
وميكن تفسري تكل الآاثر اجلانبية اكحداملت مئوية لختيار مسار معاهدة الرباءات أأو بدل من ذكل كتغيريات يف  0.5 اجلدول

متغريات تغيريات يف املتغريات التوضيحية. وتقس مي تقديرات الأثر اجلانيب عىل ناجتة عن وال  ،عاهدة الرباءاتمل يةسوق ال صة احل
تقديرات املرونة فامي يسفر عن عاهدة الرباءات ابلنس بة جملموعات املودعني اتخمتلفة ملالفعلية السوقية الرسوم حبسب احلصص 

وتفيد النتاجئ أأن درجة مرونة الرسوم ابلنس بة  3.6كام هو مبنّي يف اجلدول  -خيص جحم الإيداع بناء عىل معاهدة الرباءات 
ويه  -من البدلان املتقدمة  املوِدعةمن البدلان النامية أأكرب خبمس مرات من درجهتا ابلنس بة للجامعات  املوِدعةللجامعات 

بدورها أأكرب مبرتني من درجة مرونة الرسوم ابلنس بة للمودعني الآخرين. واجلدير ابلهدامم أأن احلصة السوقية ملعاهدة الرباءات 
ىل  -املتقدمة امعات البدلان جل السوقية ابلنس بة صةاحلكثري من النامية أأقل ب امعات البدلان ابلنس بة جل الإماكانت مما يشري اإ

 الاكمنة يف اس تخدام جامعات البدلان النامية لنظام معاهدة الرباءات.
                                                

4
، واليت يُتوقع أأن مفتاحيةلكامت حبث قامئة عىل  لوغاريمتيةعىل  املوِدعةكام هو مرشوح يف ادلراسة السابقة، يعمتد حتديد اجلامعات ومنظامت البحث العامة  

 مقارنة مبنظامت البحث العامة. تكون أأكرث موثوقية للجامعات
5
 .STATA" يف برانمج margins, dydx(variable)أأمر "ت تكل الآاثر اجلانبية ابس تخدام بُحس  
6
ت يف عينة التقدير بدل من العينة الاكمةل غري املقيدة بتوافر بياانت عىل احلصص السوقية الفعلية ملعاهدة الرباءا 3تعمتد تقديرات املرونة املعروضة يف اجلدول  

من البدلان النامية، فعدد املالحظات يف عينة التقدير أأقل من امخلس مقارنة  املوِدعةالمنوذج الاقتصادي القيايس. ويف حاةل اجلامعات  يف عن متغريات أأخرى
يف العينتني. وعالوة عىل ذكل، تبنّي أأن معامل التقدير اخلاص مبتغري الرسوم ابلنس بة جلامعات البدلان النامية احلصص السوقية متشاهبة ابلعينة الاكمةل. ولكن، 

عىل الرسوم الامسية بدل من  ةعمتدات امل مواصفللأأيضا ولكن ، 0اجلدول  من( 0ليس فقط تكل املعروضة يف العمود ) -تخمتلف عينات التقدير ابلنس بة متني 
 .3اجلدول  اإىل العينة الاكمةل املعروضة يفتقرتب عينة التقدير وهو ما يعين أأن  ،الرسوم الفعلية
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 املرتبطة بتقديرات الوحدة الاحداملية: الآاثر اجلانبية 2اجلدول 

 ***0.035- تقدم( )بدل م  * )جامعة موِدعة( *       

 ***0.102- )بدل انم(  * )جامعة موِدعة( *       

 *0.010- )مودعون أآخرون(  *       

          
-0.312*** 

 ***0.384 جامعة موِدعة

 ***0.182 منظمة حبث عامة موِدعة

 *0.206- مكتبان

 **0.099- ماكتب 3

 0.007- ماكتب 4

 0.059 ماكتب 2

 ***0.148 ماكتب أأو أأكرث 2

 ت هنا الآاثر اجلانبية للمتغريات الأخرى.؛ وحذف0( من اجلدول 2يف العمود )للمتغريات املقابةل  لعامبتقديرات املُ  املبينة اجلانبية الآاثرمالحظة: تتعلق 

 : احلصص السوقية وتقديرات املرونة3اجلدول 

 رعينة التقدي عينة اكمةل 

 حصة املعاهدة عدد املالحظات حصة املعاهدة عدد املالحظات  املرونة الضمنية

 0.040- 0.861 20,730 0.865 24,754 جامعة )بدل متقدم(

 0.164- 0.620 453 0.675 3,609 جامعة )بدل انم(

 0.021- 0.489 1,092,352 0.492 1,342,593 مودعون أآخرون

 .السوقية الفعلية ملعاهدة الرباءات يف عينة التقديراإىل احلصص  مالحظة: تستند تقديرات املرونة

 وادلخلاحلجم عىل اثر الآ حمااكة 
لرسوم ة لفرتاضيالاالتخفيضات ا هبؤثر تحملااكة الكيفية اليت س   3رونة الواردة يف اجلدول املميكن اس تخدام تقديرات  .8

النامية والبدلان املتقدمة، امعات البدلان جلابلنس بة  تاحملااك تكل 2 اجلدولو  4اجلدول ويقدم . ودخلرايداعات الإ  عىل جحم
 متوسط نب ا، اإىل ج2104-2117 للفرتة وادلخل يداعالأرقام الفعلية لالإ اجلزء الأول من لك جدول ويعرض عىل التوايل. 

 - ادلخلعىل  الأثرو  ،الرسوم من اتاملدفوع  متوسطو  ضافية،الإ  الإيداعات ددوحتسب الأجزاء الأخرى ع. ضمينال رمسلا
 01 بنسب لرسومة لفرتاضيالاللتخفيضات  -معاهدة الرباءاتاإجاميل دخل مقابل والقمية النسبية  املطلقة القمية حيث من
 .املاةيف  21و 22و

الرباءات. وبعبارة أأخرى،  أأثر رسوم معاهدة بشأأن اوظيفي الوغاريمتي اخطي قيايس شالكال قتصادي منوذج الاال ض ر ويف .7
 يري، ونصف أأثر تغ املاةيف  01رسوم بنس بة اليف  يريتغ  أأثرضعف هل س يكون  املاةيف  21 بنس بة رسومال ا يفري ييفرتض أأن تغ 

يف الرسوم ابلنس بة للتغيريات الكبرية  ،بشلك خاصتساؤل، موضع يكون هذا الافرتاض وقد . املاةيف  41 بنس بة رسوماليف 
لرسوم يف افرتاضية الاريات يللتغ نتاجئ احملااكة  2 اجلدولو  4اجلدول ل يعرض لرذا السبب، و . )املاضية ربااليت تتجاوز التج

حاليا لتخفيض املمنوح ا وهو - املاةيف  21بنس بة  عىل وجه اخلصوص، ختفيض الرسومدرج، و م يُ (. املاةيف  21تتجاوز  اليت
 من بعض البدلان الأخرى. منوا والأشخاص الطبيعيني الأقل لبدلانامن  للمودعني
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 الناميةدلان امعات الب: التخفيضات الافرتاضية جل4اجلدول 

 الأداء الفعيل
يداعات املعاهدة   من تكل الإيداعاتادلخل  عدد اإ

 الفرناكت السويرسية( مباليني)
  الرمس الضمينط متوس

 )ابلفرنك السويرسي(
 

2008 552 0.771 1,396.74  
2009 674 0.918 1,362.02  
2010 1,024 1.296 1,265.63  
2011 1,336 1.609 1,204.34  
2012 1,282 1.693 1,320.59  
2013 1,460 1.806 1,236.99  
2014 1,694 2.305 1,360.68  

     
 %01خفض الرسوم بنس بة 

 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

  الأثر عىل ادلخل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 9 1,257.07 -0.066 -0.03 
2009 11 1,225.82 -0.078 -0.04 
2010 17 1,139.06 -0.110 -0.05 
2011 22 1,083.91 -0.137 -0.06 
2012 21 1,118.53 -0.144 -0.06 
2013 24 1,113.29 -0.154 -0.06 
2014 28 1,224.62 -0.196 -0.07 

     
 %22خفض الرسوم بنس بة 

 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

  الأثر عىل ادلخل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 23 1,047.55 -0.169 -0.07 
2009 28 1,021.51 -0.201 -0.10 
2010 42 949.22 -0.284 -0.14 
2011 55 903.26 -0.353 -0.16 
2012 53 990.44 -0.371 -0.14 
2013 60 927.74 -0.396 -0.16 
2014 69 1,020.51 -0.505 -0.17 

     
 %21خفض الرسوم بنس بة 

 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

   ادلخلالأثر عىل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 45 698.37 -0.354 -0.16 
2009 55 681.01 -0.421 -0.20 
2010 84 632.81 -0.595 -0.29 
2011 110 602.17 -0.739 -0.34 
2012 105 660.30 -0.777 -0.30 
2013 120 618.49 -0.829 -0.33 
2014 139 680.34 -1.058 -0.36 

التخفيض الافرتايض  سيناريو احملااكةمتوسط الرمس يف طبق وي ؛ 3املعروضة يف اجلدول  الرسوم مرونةقديرات تداعات الاضافية اإىل د الإيعد ستندي مالحظة: 

 اجلدول.متوسط الرمس الفعيل الوارد يف اجلزء الأول من عىل للرسوم 
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 املتقدمةامعات البدلان : التخفيضات الافرتاضية جل2اجلدول 

 الأداء الفعيل
يداعات املعاهدة   من تكل الإيداعاتادلخل  عدد اإ

 الفرناكت السويرسية( مباليني)
  الرمس الضمينط متوس

 )ابلفرنك السويرسي(
 

2008 8,740 12.209 1,396.91  
2009 8,965 12.204 1,361.29  
2010 9,186 11.630 1,266.06  
2011 9,786 11.789 1,204.68  
2012 10,517 13.887 1,320.43  
2013 10,437 12.910 1,236.95  
2014 10,638 14.474 1,360.59  

     
 %01خفض الرسوم بنس بة 

 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

  الأثر عىل ادلخل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 35 1,257.22 -1.177 -0.52 
2009 36 1,225.16 -1.176 -0.56 
2010 37 1,139.45 -1.121 -0.54 
2011 39 1,084.21 -1.136 -0.52 
2012 42 1,188.39 -1.339 -0.52 
2013 42 1,113.25 -1.245 -0.49 
2014 43 1,224.53 -1.395 -0.48 
2008 35 1,257.22 -1.177 -0.52 

 %22خفض الرسوم بنس بة 
 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 

 )ابلفرنك السويرسي(
 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

  الأثر عىل ادلخل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 87 1,047.68 -2.961 -1.30 
2009 90 1,020.97 -2.959 -1.40 
2010 92 949.54 -2.820 -1.36 
2011 98 903.51 -2.859 -1.30 
2012 105 990.33 -3.368 -1.31 
2013 104 927.71 -3.131 -1.23 
2014 106 1,020.45 -3.510 -1.20 

     
 %21خفض الرسوم بنس بة 

 متوسط الرمس عدد الإيداعات الإضافية 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الأثر عىل ادلخل
)مباليني الفرناكت 

 السويرسية(

  الأثر عىل ادلخل
)كنس بة مئوية من اإجاميل دخل 

 املعاهدة(
2008 175 698.46 -5.982 -2.62 
2009 179 680.65 -5.980 -2.83 
2010 184 633.03 -5.699 -2.74 
2011 196 602.34 -5.777 -2.63 
2012 210 660.22 -6.805 -2.64 
2013 209 618.47 -6.326 -2.49 
2014 213 680.30 -7.092 -2.43 

التخفيض الافرتايض  سيناريو احملااكةمتوسط الرمس يف طبق وي ؛ 3املعروضة يف اجلدول  الرسوم مرونةقديرات تداعات الاضافية اإىل د الإيعد ستندي مالحظة: 

 اجلدول.متوسط الرمس الفعيل الوارد يف اجلزء الأول من عىل للرسوم 
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يداعات ن أأ حني يف  .2  ري ف من تقديرات املرونة  أأكرب درجةجتسد النامية بناء عىل معاهدة الرباءات جامعات البدلان اإ
نظرا اإىل جحم أأكرب بكثري من الإيداعات الفعلية، لكن و  .النسبية ةالقميمن حيث ت الرسوم لتخفيضا أأكرب اس تجابة تس تجيب

يداعات الإضافية الناجتة  ن العدد املطلق لالإ للسبب و  املتقدمة.امعات البدلان عن أأي ختفيض للرسوم أأكرب ابلنس بة جلفاإ
ن   التقدمة.امعات البدلان أأكرب بكثري ابلنس بة جلهو  عىل ادلخلللرسوم  ضأأي ختفيأأثر نفسه، فاإ

ذ  .01 يداعات، فري  أأكرث  الناميةامعات البدلان لنس بة جلابوم جتسد ختفيضات الرسواإ تقديرات املرونة واحلجم ا لفعيل لالإ
ضافية. "فعالية من حيث التلكفة" يداعات اإ  ملاةاب 22بنس بة  2104خفض للرسوم يف  اكنسبيل املثال، عىل ف يف توليد اإ

ىل س يؤدي لنامية امعات البدلان ابلنس بة جل ضافي 22اإ يداعا اإ مليون فرنك سويرسي،  1.2قدرها  "خسارة يف ادلخل"مع  ااإ
ىل  الناميةامعات البدلان ابلنس بة جل ملاةاب 01يف حني أأن خفض الرسوم بنس بة  ضافيا فقط مع  43اكن ليؤدي اإ يداعا اإ اإ

 مليون فرنك سويرسي. 0.4قدرها  "ارة يف ادلخلخس"

 خامتة
من البدلان  البحث العامة ؤسساتومجامعات للرسوم يف المنفصةل مرونة جه أأو هذه ادلراسة التمكيلية  عرضت .00

 حبسب جمدِ خيتلف بشلك وحده لللجامعات ابلنس بة  الرسوم تقدير مرونةأأن تبنّي يف الهناية، واملتقدمة. البدلان النامية و 
ة فرتاضيالاالتخفيضات ا هبؤثر تالكيفية اليت س  راسة ادل تحاكرسوم املقدرة، المرونة أأوجه عىل أأساس و . املودعنيمنشأأ 

 .الرباءاتمعاهدة بناء عىل  ودخلرايداعات الإ  لرسوم عىل جحمل

ىل اس تجابة غري مرنالتقديرات مرونة مجيع تزال ل و .02 وفقا و رسوم. اليف  رياتيلتغ ل  املودعنيللغاية من  ةرسوم تشري اإ
ن ن  ضايال سومر للة فرتاضيالاالتخفيضات يداع الإضايف النامج عن الإ  جحميظل ذلكل،  ض الرسوم خفسبيا. ومع ذكل، فاإ

 طبيقيف حال ت يعكس اخلسائر اليت سيمت تكبدها مما  -ملحوظ عىل ادلخل  أأثر يكون هلس  البدلان املتقدمة جلامعات 
 الكياانت. من تكل احالياملتأأتية  اتيداعالإ المكية الرائةل من عىل الرسوم ختفيضات 

ذ .03 قيايس، ال قتصادي منوذج الاال مواصفات تلف تخم  ابلنس بة ومتينة ،اإحصائية دلةلذات رونة املتقديرات  اكنت اواإ
المنوذج الاقتصادي القيايس  يربزعىل الأقل. أأول،  اثنني لس ببني التعامل معرا حبذررمغ ذكل يجب ف مع احلدس،  ومدامش ية
ادلويل  من أأجل الإيداعالرباءات معاهدة مسار و ابريس اتباع مسار اتفاقية بني  املودعني هواهجياذلي الاختيار الأسايس 

يداع بشأأن املودعنيؤثر عىل قرار يالرباءات قد أأن مس توى رسوم معاهدة غفل يو  رباءاتلل دوليا رباءات الحامية  طلب اإ
ذا و . مكرحةل أأوىل قلل من اس تجابة تس  رونة املقدمة هنا املتقديرات القرار، فاإن اكن مس توى الرسوم عنرصا همام يف ذكل اإ

تساؤل  موضعتصبح  ،أأعاله 7رد يف الفقرة او ىل حنو ما هو ع ،الافرتاضات املس تخدمة يف المنوذجن اإ حملمتةل. اثنيا، يداع الإ ا
 ربارسوم اليت تتجاوز التجيف الكبرية ال تغيريات لل  ابلنس بةر ذكل عىل الإيرادات، أأثو  ضافيةالإ تقدير عدد الإيداعات عند 

 .املاضية

ن  .04 ىل الإحاطة علام اإ الفريق العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.


