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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1031 يوليو 13التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  9جنيف، من   1031 سبمترب 31اإ

 
 

 وضع استخدام األموال االحتياطية

عدادمن  مانة اإ  الأ

قفال " وضع الأموال الاحتياطية و 3يرد يف هذه الوثيقة عرض ملا ييل: " .3 رؤوس الأموال العامةل )الاحتياطي( عقب اإ
عىل متويلها من احتياطي  ادلول الأعضاءللمرشوعات اليت وافقت " ووضع الاحتياطي اخملصص 1، "1031حساابت عام 

 ذلكل الغرض. تكل املقرتحةأأو املنظمة 

 ري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.وفقا للمعاي 1031ديسمرب  13وُأعدت البياانت املالية للمنظمة للس نة املنهتية يف  .1

 وحتتوي هذه الوثيقة عىل الأجزاء التالية: .1

قفال احلساابت الس نوية لعام اجلزء الأول اذلي يعرض وضع الاحتياطي  )أأ( ، مع مراعاة أأثر 1031عقب اإ
 التسوايت اليت أأجريت عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية؛

ح لتوافق ادلول الأعضاء  اذلي وافقت عليهالاحتياطي اخملصص وضع اذلي يعرض  الثاين واجلزء )ب( واذلي اقرتر
 ؛1عليه ادلول الأعضاء

ىل جانب اخملصص املقرتح حبسب  ت الاحتياطي ععد لمليات التصصيصمس تواي يعرضاذلي الثالث  واجلزء )ج( اإ
 .2لك احتاد للمرشوعات الس بعة املقرتح متويلها من احتياطي املنظمة

                                                
1

 .WO/PBC/21/18 يف الوثيقة الرئيس ية امليةرأأسالطة انظر اخل 
2

 املرجع نفسه. 
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 1031ديسمرب  13الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل يف  وضع الأموال

 1031الاحتياطي حبسب لك احتاد يف هناية عام النتاجئ الأولية و: 3اجلدول 
 (عآ لف الفرناكت السويرسية)

 

مليون فرنك سويرسي.  1,52عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية  1031علغت النتيجة التشغيلية للمنظمة لعام  .4
املعايري احملاسبية ادلولية، اكنت  اليت أأجريت عىل أأساس تسوايتال عاة النفقات من الأموال الاحتياطية وما يقاعلها من ومبرا

 3451مليون فرنك سويرسي. ووصلت النفقات من الأموال الاحتياطية  3,51ائضا علغ ف 1031 النتيجة الإجاملية يف عام
دخال تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية( عىل  959مليون فرنك سويرسي عىل أأساس املزيانية ) ماليني فرنك سويرسي ععد اإ
 املرشوعات اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء.

لرصيد ابمقارنة  مليون فرنك سويرسي 31151 ما قدره 1031عام و، يف هناية علغ احتياطي الويب ،ونتيجة ذلكل .,
املعايري احملاسبية  اليت أأجريت عىل أأساس تسوايتال  1اجلدول  ويعرض. مليون فرنك سويرسي ,3215الافتتايح البالغ 

 .السالفتنيمقارنة ابلتسوايت املامثةل يف الس نتني  1031عام يف ادلولية 

على أساس المعايير المحاسبية الدولية

االتحادات 

الممولة من 

االشتراكات

اتحاد 

البراءات

   اتحاد  

مدريد
اتحاد الهاي

اتحاد 

لشبونة
المجموع

21'539         92'312     50'136       (843)(615)162'529     

18'636267'26255'0793'494394344'865

(5)(14'079)(750)(52)(4)(14'890)

18'631253'18354'3293'442390329'975

17'056216'08750'4655'778692290'078

84210'6662'4912853414'318

17'898226'75352'9566'063726304'396

73326'4301'373(2'621)(336)25'579

1'1488'9113'9717751314'818

(632)(3'560)(768)16(5)(4'949)

5165'3513'20379189'869

21721'079(1'830)(3'412)(344)15'710

21'756113'39148'306(4'255)(959)178'239

1تشمل 3,8 ماليين فرنك سويسري تتعلق بإلغاء المستحقات وقيدها كإيرادات متنوعة فيما يخص المشروعات الممولة من األموال االحتياطية.

االحتياطي، الرصيد االفتتاحي 2012 )على أساس المعايير المحاسبية الدولية(

إيرادات 2012 1

التسويات المدخلة على اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

إيرادات 2012 بعد التسويات المدخلة بناء على المعايير المحاسبية الدولية

نفقات 2012

التسويات المدخلة على النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

نفقات 2012 بعد التسويات المدخلة بناء على المعايير المحاسبية الدولية

النتيجة التشغيلية 2012

نفقات 2012 من األموال االحتياطية

نفقات المشروعات الخاصة )األموال االحتياطية(

التسويات المدخلة على النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية

    المجموع الفرعي، النفقات من األموال االحتياطية

النتيجة اإلجمالية لعام 2012 بعد النفقات من األموال االحتياطية

االحتياطي، الرصيد النهائي 2012 )على أساس المعايير المحاسبية الدولية(
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 التسوايت اليت أأجريت عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية: ملصص 1اجلدول 
 (الفرناكت السويرسية مباليني)

 

 املرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية

 النفقات عىل أأبرز املرشوعات اجلاري تنفيذها أأو املعروضة عىل ادلول الأعضاء للموافقة علهيا. 1يعرض اجلدول  .2

المبالغ الفعلية

201020112012

التسويات المدخلة على اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية:

        (15.0)        (14.7)           (5.7)  تأجيل اإليرادات  المحصّلة دون أن تُكتسب

            0.5  إعادة تقييم ملكية االستثمار

           (0.3)  تسويات أخرى )بما فيها إلغاء المستحقات(

        (14.9)        (14.7)           (5.7)    مجموع التسويات المدخلة على اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

التسويات المدخلة على النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية:

           (8.1)           (8.1)           (5.2)  االهتالك واالستهالك والتلف*

            0.1            1.3            1.3  اقتناء المعدات والتخلص منها

            5.5          26.8            1.1  رسملة نفقات البناء

            1.7            1.9  رسملة فوائد قرض البناء

            0.6  رسملة األصول غير المادية

            1.4            1.4  سداد القرض الرئيسي

           (7.3)           (5.1)           (5.9)  تغييرات في خصوم مستحقات الموظفين

           (0.1)           (0.1)            0.1  إقرار الجرد

           (9.4)          17.9           (5.3)    مجموع التسويات المدخلة على النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

*فيما يخص المباني والمعدات واألصول غير المادية
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 ات: عرض لأبرز املرشوع1اجلدول 
 (عآ لف الفرناكت السويرسية)

 

 أأرصدة الاحتياطي ععد لمليات التصصيص

 1259 اخملصصات اليت اعترمدت ومل ترنفق ععدر وتبلغ  .عرضا لأرصدة الاحتياطي حبسب لك احتاد 4اجلدول  يتضمن .1
ىل  . ووصل رصيد الاحتياطي ععد لمليات التصصيص املوافق علهيا1031يف هناية عام  مليون فرنك سويرسي  34354اإ

طار  ، س يظل رصيد الاحتياطي اخلطة الرأأساملية الرئيس يةمليون فرنك سويرسي. ومبراعاة املرشوعات اجلديدة املقرتحة يف اإ
 مليون. ماليني فرنك سويرسي 952يف مس توى يتجاوز الرصيد املنشود مببلغ قدره 

الرصيدالمبالغ الفعلية حتى نهاية 2012ميزانيات

المتبقيالمجموع2012حتىالمشروعات

نهاية 2011

1. المخصصات من األموال االحتياطية للمشروعات الخاصة

        017'5        583'2        441'1        142'1          600'7األمن1.

           -        021'4            35        986'3          021'4وحدات حاسوبية للنظام المالي والمعايير المحاسبية الدولية )مشروع مقفل(*2.

.3 :) MAPS( تحديث نظام اتفاق مدريد وبروتوكوله

          292        277'3           -        277'3          569'3المرحلة األولى

        019'7        216'3        887'2           329        235'10المرحلة الثانية والثالثة )مدمجتان(

) MAPS( 311'7        493'6       887'2        606'3        804'13المجموع، تحديث نظام اتفاق مدريد وبروتوكوله       

.41'200          1'028        35            1'063        137          

      995'18        346'6        191'3        155'3        341'25مشروع التخطيط للموارد المؤسسية5.

        867'3        313'1        313'1           -          180'5مشروع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت6.

        563'1        618'5        338'1        280'4          181'7جدول أعمال التنمية )الجزء الممول من األموال االحتياطية(7.

      891'36      437'27      241'10      196'17        327'64المجموع

2. اقتراحات مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية

.1700            700          

.22'068          2'068        

.36'000          6'000        

.4750            750          

.5960            960          

.6300            300          

.7400            400          

      178'11        178'11المجموع

البناء الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة***

        129'1     114'156          756     358'155      243'157البناء الجديد**1.

.272'700        25'922       3'821        29'743      42'957      

      085'44    857'185       578'4     280'181      943'229المجموع

مالحظة:

*** ال يؤثر مشروعا البناء في األموال االحتياطية ألنهما يمثالن مجرد انتقال من األصول السائلة إلى األصول الثابثة ويظالن بذلك جزءا من أصول المنظمة.

قاعدة بيانات نظام مدريد للسلع والخدمات المقبولة

قاعة المؤتمرات الجديدة )بما في ذلك المشروع المعماري والتقني(

رح استخدامها في مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة. ** ُعدلت ميزانية مشروع البناء الجديد لتأخذ في الحسبان وفورات بقيمة 4,5 ماليين فرنك سويسري التي اقتُ

التحسينات األمنية: تشفير البيانات وإدارة حسابات المستخدمين

)ECM( تنفيذ نظام إدارة المضمون المؤسسي

ترميم الواجهات وأنظمة التبريد/التدفئة في مبنى نظام البراءات

تركيب نظام التبريد المعتمد على مياه بحيرة جنيف )"GLN"( في مبنى 

بوكش ومبنى نظام البراءات

مبنى بوكش - المرحلة األولى لترميم الطابق األرضي )إعادة هيكلة مركز 

البيانات وترميم المطبعة(

مبنى بوكش - تبديل بعض النوافذ

إجراءات أمنية وإجراءات الوقاية من الحرائق

* استُكمل مشروع وضع وحدات حاسوبية للنظام المالي والمعايير المحاسبية الدولية.  وُعدلت ميزانية المشروع الواردة في الجدول لتجسد الوفورات التي تحققت مقارنة بالميزانية األصلية 

للمشروع.
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 : عرض لالحتياطي حبسب لك احتاد4اجلدول 
 (عآ لف الفرناكت السويرسية)

 

ىل أأن  .1 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
ابلإحاطة  الأعضاء يف الويبو مجعيات ادلول تويص

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

المجموعاتحاد اتحاداتحاداتحاداالتحادات

الممولة 

من 

لشبونةالهايمدريدالبراءاتاالشتراكات

239'178(959)(255'4)306'39148'756113'21االحتياطي، الرصيد النهائي 2012

-000'3(000'3)القرض المقدم من اتحاد مدريد إلى اتحاد الهاي

239'178(959)(255'1)306'39145'756113'21االحتياطي، يناير 2013

1'90222'70410'0952'1593036'891

348'141(989)(414'3)211'68735'85490'19االحتياطي بعد المخصصات المعتمدة، يناير 2013

591'120-875'3551'12827'23473'18االحتياطي المنشود للفترة 13/2012

757'20(989)(289'5)856'5597'62017'1رصيد االحتياطي المتاح فوق المستوى المنشود

        178'11             -              -          248'3          260'7              670المشروعات المقترحة في إطار الخطة الرأسمالية الرئيسية

          579'9(989)(289'5)          608'4        299'10             950رصيد االحتياطي

المخصصات المعتمدة وغير الُمنفقة بعُد


