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 والعشرون الثانيةالدورة 
 9102 سبمترب 5اإىل  0جنيف، من 

 
 

 استعراض وضع الويبو املايل وسياساتها املتعلقة باألموال االحتياطية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة

 موال الويبو الاحتياطية والس ياسات ذات الصةل.ادلول الأعضاء لأ الغرض من هذه الوثيقة هو تيسري اس تعراض  .0

يراداهتا من الرسوم املفروضة مقابل  .9 اخلدمات اليت تقدهما لالقتصاد العاملي. وابلتايل وتس متد الويبو قسطا كبريا من اإ
ل تكل املس توايت املتوقعة للثنائية وهو ما ميثّل أأساس مزيانية الثنائية. وتُقل  فهيي تواجه خماطر عدم بلوغ الإيرادات الفعلية 

متني موثوق و " وضع واس تخدام منوذج تنبيئ 0اخملاطر من خالل عدد من الاسرتاتيجيات أأمّهها الاسرتاتيجيتان التاليتان: "
ماكنية التنبؤ بتدفقات الإيرادات املتأأتية من أأنظمة الرباءات ومد ابملائة من مجمل  21ريد ولهاي، اليت متثّل أأكرث من يتيح اإ

يرادات املنظمة، " دارة املالية مت9اإ جراءات لالإ دارته عىل حنو  كّن من رصد الوضع املايل للمنظمة" ووضع س ياسات واإ واإ
 .متواصل

 تكل ويف الإدارة املالية، يُس تخدم مصطلح "الأموال الاحتياطية" لتغطية جوانب متعّددة. وميكن أأن تشّك  .3
باع قواعد ُوضعت خصيصا لس تخداهما، أأو اعامتدات اجلوانب، مثال، الأموال املوضوعة جانبا لأغراض خاصة تقتيض اتّ 

وميكن، يف احملاس بة املالية، تعريف الأموال الاحتياطية مبصطلح "صايف أأصول" مس تقبلية.  الزتاماتاس ُتحدثت لتغطية 
" لصايف أأصولها. وُُيّدد ذكل املس توى سلميالإدارة املالية اإىل ضامن مس توى " تتسم حبسن املنظمة. وتسعى املنظمة اليت

العوامل مثل جحم املنظمة وهيلكها املايل وطبيعة معلياهتا وخصائص الطلب عىل منتجاهتا وخدماهتا. عادة من خالل عدد من 
ىل احلفاظ عىل الأموال الاحتياطية تزنع املنظامت، اليت ل تس تفي د من فرص النفاذ اإىل أأسواق رؤوس الأموال وابلإضافة اإ

نشاء صناديق لرؤوس أأموال عامةل من أأجل احلّد من تكل اخملاطر.  ىل اإ وميكهنا مواهجة خماطر الس يوةل دلى القيام بعملياهتا، اإ
دارهتا واس تخداهما أأمرا حامس الأمهية ابلنس بة لإدارة املنظام ت من الناحية ويُعد الهنج حيال ختطيط الأموال الاحتياطية واإ

 املالية.
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 س ياسات الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل

)الاحتياطي( عىل أأّّنا صايف أأصول  العامةليف حاةل الويبو ُُتسب الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال  .2
الويبو املايل ولحئته العنرصين احملّددين لحتياطي املنظمة  املنظمة، أأي الفرق بني مجموع الأصول ومجموع اخلصوم. ويبنّي نظام

 وهام:

  الصناديق اليت تنش هئا مجعيات ادلول الأعضاء والاُتادات، لك فامي  "صناديق الأموال الاحتياطية"تعين عبارة
يرادات الرسوم اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة لمتويل اعامتدات الربانمج واملزيانية.  خيصه، وينبغي أأن يودع فهيا فائض اإ

 لأعضاء والاُتادات، لك فامي خيصهوينبغي الانتفاع ابلصناديق الاحتياطية ابلطريقة اليت تقررها مجعيات ادلول ا
 ؛)ن( من النظام املايل ولحئته(3.010 )القاعدة

  الصناديق املنشأأة لمتويل اعامتدات بشك سلف يف حاةل وجود جعز  "العامةل الأموال رؤوس"صناديق وتعين عبارة
 لأعضاء والاُتادات، لك فامي خيصهمؤقت يف الس يوةل ولأغراض أأخرى تقررها مجعيات ادلول ا

 .من النظام املايل ولحئته( 3.2)ن( واملادة 3.010 )القاعدة

ىل املايض  .5 ذا نظران اإ ياطية ورؤوس الأموال العامةل قد أأنشئ لالُتادات نالحظ أأّن نظاما معقدا للأموال الاحت واإ
طار تنفيذ التفاقات واملعاهدات ادلولية. ومع تطّور اُتادات الويبو، مبعدلت  طيةل معر الويبو ومن س بقها من املنظامت، يف اإ

الاحتياطية  يف مس توى الأموال عىل حنو نشطغري جمّسدة منو خمتلفة، ظلّت اخملاطر اليت تواهجها خمتلف الاُتادات 
لالُتادات. وابملثل بقيت صناديق رؤوس الأموال العامةل لالُتادات، ويه صناديق أأنشئت دلى دخول الاُتادات طور 

 دون بلورة مقتضيات الس يوةل املتغرّية. اثبتةالتشغيل، يف حاةل 

ىل  ول الأعضاء اليت نظرت يف اقرتا ، عوجلت تكل العيوب من قبل ادل9111ويف عام  .6 الاحتفاظ مبس توى يدعو اإ
ّسد بشك أأفضل اخملاطر ووواغل ي مناسب )مس هتدف( من الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل 

كام وافقت ادلول الأعضاء عىل وضع أ لية لتسوية املس توى املوّحد ووافقت عىل ذكل الاقرتا .  لس يوةل اخلاصة بك اُتاد،ا
الأموال العاملية لك اُتاد مع مواصةل الفصل بني الأموال الاحتياطية وصناديق للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس 

 حمفوظرؤوس الأموال العامةل. ول يزال صندوق رأأس املال العامل، املُمّول من الاورتااكت املقّررة، قامئا حىت ال ن، وهو 
 دلى املنظمة لفائدة  ادلول الأعضاء يف الاُتادات املعنية.

وى املناسب من الاحتياطي هو مبثابة تقليل من أأكرث اخملاطر جسامة، وهو عدم ُتقّق الإيرادات وُتديد املس ت .7
املقّدرة للثنائية. ويف هذا الس ياق اكنت النفقات املقرتحة للثنائية تُعترب أأكرث املؤرشات منطقية لأغراض تقدير مس توى امحلاية 

مجموع الاحتياطي كنس بة مئوية من نفقات الثنائية )عامل النس بة املئوية املطلوب ضّد اخملاطر. وبناء عليه تقّرر التعبري عن 
 ثنائية( توفر ابلتايل معلومات عن طول الفرتة الزمنية اليت ميكن فهيا متويل معلية ابلستناد اإىل الاحتياطي.من نفقات ال 

لتنبؤ يف مس توى النضج يف االطلب والاخنفاض النس يب  تقلّبويف وقت اختاذ ذكل القرار بشأأن الاحتياطي، أأّدى  .8
ىل فائض غري متوقّع اكن درج يف رصيد ، يُ طلع التسعينات()يف ملدلول الأعضاء ، مبوجب قرار سابق ابلإيرادات وختطيطها اإ

الصندوق الاحتياطي اخلاص ابملباين الإضافية واحلوس بة. ويف حني اكنت ادلول الأعضاء قد وافقت عىل متويل املرشوعات 
احتياجات املنظمة من والأنشطة ذات الأولوية من ذكل الصندوق، ظهرت وواغل كبرية مفادها أأّن يف مرحةل تشهد منو 

ىل جانب من و أأنظمة التسجيل(، ابتت املامرسة املمتثةّل يف الاحتفاظ بأأموال لأغراض مرشوعات طويةل الاستامثر الرأأساميل )اإ
الأجل من خالل الصندوق الاحتياطي اخلاص تتطلّب الإبقاء عىل مس توايت س يوةل عالية وأأصبحت غري فعاةل. وبناء عليه 

ىل جانب الاقرتا  املتعلق بوضع س ياسة بشأأن الأموال الاحتياطية وصنادي ق رؤوس الأموال العامةل، نظرت ادلول واإ
لغاء الصندوق الاحتياطي اخلاص ىل اإ ائض حساب الف، ومن مّث ذكل الاقرتا  ووافقت عىل الأعضاء أأيضا يف اقرتا  يدعو اإ
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مةل لك ىل رفع أأو ختفيض الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاالعجز اخلاص بك اُتاد مبا يؤدي مبارشة اإ أأو 
ضافهتا اإ اُتا ماكنية ىل رصيد الصندوق الاحتياطي اخلاص. وعالوة عىل ذكل قّررت ادلول الأعضاء د، بدل من اإ الاحتفاظ ابإ

)فوق املس توى املس هتدف فامي خيص لك اُتاد(. واعُترب ذكل كهنج  عىل متويل مرشوعات وأأنشطة من الفائض املتا املوافقة 
دارة  متويل املرشوعات ا ، تقرير ادلورة اخلامسة والثالثني A/35/15لرأأساملية عىل املدى البعيد. )املرجع: أأكرث كفاءة حيال اإ

 للجمعيات(.

مس تدمية بقدر ، تبنّي من اس تعراض الس ياسات واملامرسات القامئة أأّّنا 9101وبعد ذكل بعرش س نوات، أأي يف عام  .2
دارة املالية الفعاةل. ولكن عىل خلفية الأزمة الاق  تصادية واملالية، أأبرزت أأمهية احلفاظ عىل مس توايت يوفر أأساسا صلبا لالإ

العجز احلاجة اإىل ضامن خضوع اس تخدام الأموال الاحتياطية ملعايري ومبادئ واحضة الأموال الاحتياطية وتاليف سلمية من 
حتياطات س ياسة الاوموثّقة عىل حنو جيد ول لية موافقة ُمحّددة بطريقة ُمحمكة. وبناء عليه نظرت ادلول الأعضاء يف 

، تقرير ادلورة الثامنة والأربعني A/48/15، ووافقت علهيا )املرجع: واملبادئ املطبقة فامي خيص اس تخدام الأموال الاحتياطية
 للجمعيات(.

وختضع معليات ختطيط الاحتياطي واس تخدامه والإبالغ عنه، حاليا، ملعاهدات الويبو وس ياسات الويبو اخلاصة  .01
( واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )معايري الويبو احملاسبية(. وجتّسد املامرسات 9101و 9111)ابلأموال الاحتياطية 

 الراهنة املتعلقة ابلحتياطي، بأأمانة، س ياسات املنظمة.

 9103عام يف  وضع الويبو املايل )صايف الأصول( 

ىل  9103وصل صايف الأصول يف ّناية الس نة املالية  .00 فرنك سويرسي. ومن مجموع ذكل املبلغ ميثّل مليون  91808اإ
عادة ا 0500مبلغ  عادة مليون فرنك سويرسي احتياطي اإ ىل القمية العادةل( تقيمي )من لتقيمي املتأأيت من معلية اإ القمية التارخيية اإ

 الأموال العامةل؛ وميثّلرؤوس ديق مليون فرنك سويرسي صنا 803ل مبلغ الأرض اليت متلكها املنظمة؛ وميثّ 
اتحة مليون فرنك سويرسي الفائض املرتامك 08502 بلغم  . وطبقا لس ياسة املنظمة يوز، مبوجب قرار تتخذه امجلعيات، اإ

 الأموال الفائضة املرتامكة اليت تفوق املس توى املس هتدف لأغراض متويل املرشوعات.

صيصها ملرشوعات خاصة طبقا يشمل الأموال اليت اتُفق عىل خت  ، اكن رصيد الفائض املرتامك9103ويف ديسمرب  .09
، 9103ديسمرب  30مليون فرنك سويرسي لأغراض املرشوعات اجلاري تنفيذها يف  9208للس ياسة. ويشمل ذكل الرصيد 

طار اخلطة الرأأساملية  9102مليون فرنك سويرسي لأغراض املرشوعات اجلديدة اليت سيبدأأ تنفيذها يف عام  0009و يف اإ
مليون فرنك سويرسي خُيّصص ملرشوعات البناء. ومن غري املتوقّع أأن تؤثّر  9303متبق قدره الرئيس ية. وهناك أأيضا رصيد 

 بوصفها معال جاراي.مرشوعات البناء املذكورة يف مس توى صايف الأصول لأّن النفقات املُتكبّدة خالل مرحةل البناء سرُتمَسل 

، أأي منظور 9103ديسمرب  30ل )الاحتياطي( يف ويوفر الرمس البياين التايل ثالثة مناظري خمتلفة لصايف الأصو  .03
العنرص املتداول من صايف الأصول، ومنظور الطويل الأجل مقابل  العنرصالبياانت املالية، واملنظور التحلييل اذلي يربز 

 س ياسة الأموال الاحتياطية.
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  الأصولأأثر الانتقال عىل صايف –الانتقال اإىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

، اعمتدت املنظمة املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )املعايري احملاسبية ادلولية(. وتمتثّل الفوائد 9101يف عام  .02
الأساس ية للمعايري احملاسبية ادلولية ابلنس بة لأحصاب املصاحل ومس تخديم البياانت املالية يف كوّنا تعّزز املساءةل والشفافية 

أأكرث موثوقية. وتمكن الفائدة الرئيس ية من اعامتد تكل املعايري مضن منظومة الأمم املتحدة، من زاوية احلكومة، وتوفر معلومات 
وابلإضافة اإىل ذكل أأسهمت املعايري يف  يف قيد الأصول واخلصوم والإيرادات والنفقات بشك أأكرث واقعية وأأكرث استيفاء.

ماكنية املقارنة   والاتساق بني املنظامت.ضامن املزيد من املواءمة واإ

ريات دلةل من زاوية احملاس بة املالية يه اورتاط املعايري احملاسبية ادلولية من املنظامت الانتقال اإىل حماس بة يوأأكرث التغ  .05
عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل. ويعين ذكل أأّن املعامالت والأحداث تُقيّد عند وقوعها ويف البياانت املالية للفرتات املرتبطة 

 .ويمت ُتصيل الإيرادات وقيدها عند توفري اخلدمات تسلمهاع واخلدمات يف البياانت عند هبا. وابلتايل يمت قيد مرصوفات السل

ىل املعايري احملاسبية ادلولية يف قيد يريات دلةل من مضن التغ يويف الويبو يمكن أأكرث التغ  .06 ريات النامجة عن الانتقال اإ
ىل زايدة الأصول يف بيان قيد الالزتام الاكمل اخلاص مبس تحقات يف الوضع املايل، و أأكرث استيفاء للأرايض واملباين مّما أأدى اإ

قيد الإيرادات يف مبس تحقات املوظفني يف البياانت املالية، و خصوم كبرية تتعلق قيدسفر عن املوظفني بعد ّناية اخلدمة مّما أأ 
يرادات تُكتسب عند توفري  ىل اخلاملتأأتية من الرسوم بوصفها اإ ادات كبرية ُمؤّجةل يف البياانت قيد خصوم لإير دمات مّما أأدى اإ

ىل  ىل تغيري يف مس توى وحمتوي صايف أأصول )احتياطي( املنظمة عند الانتقال اإ املالية. وقد أأّدت تكل التغيريات وغريها اإ
. ويرد ملخص التغيريات الطارئة عىل صايف الأصول )الاحتياطي( وتطور صايف 9101يناير  0املعايري احملاسبية ادلولية يف 

 أأدانه. 3و 9و 0يف اجلداول  9103ديسمرب  30ول حىت الأص
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 البياانت املالية من منظورعرض  –تطور صايف الأصول  – 0اجلدول 

 

 البعيدو  القريب عىل املدينيُتليل  –تطور صايف الأصول  – - 9اجلدول 
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 ُتليل الس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية –تطور صايف الأصول  – - 3اجلدول 

 

ىل أأرقام أأعيد حساهبا عقب التغيري اذلي  9109ديسمرب  30و 9100ديسمرب  30اخلاصة بتارخيي  الأرقاممالحظة: تستند  اإ
يرادات نظام الرباءات.  أأدخل عىل الس ياسة احملاسبية لقيد اإ

اسبية مليون فرنك سويرسي نتيجة الانتقال اإىل املعايري احمل 91ووهد صايف الأصول )الاحتياطي( اخنفاضا قدره  .07
. غري أأّن املس توى املنخفض لصايف الأصول ظّل فوق مس توى الاحتياطي املس هتدف. وبقي 9101يناير  0ادلولية يف 

مس توى صايف الأصول، ابّطراد، فوق املس توايت املس هتدفة منذ بدء العمل بتكل املعايري. ويوفر مرفق هذه الوثيقة تطور 
 ايف الأصول )الاحتياطي(.اترخييا لوضع الويبو املايل مبا يف ذكل ص
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 ُتليل أأثر الانتقال عىل الس يوةل –الانتقال اإىل املعايري احملاسبية ادلولية 

من بني املؤرشات املالية املعيارية لتقيمي وضع الس يوةل ملنظمة ما وقدرهتا عىل الوفاء ابللزتامات القصرية الأجل النسب  .08
 املوصوفة ابختصار أأدانه:

 اخلصوم املتداوةل÷ صول املتداوةل    الأ النس بة املتداوةل "0"

من الأساليب البس يطة اليت تدّل عىل قدرة منظمة ما عىل الوفاء ابلزتاماهتا القصرية الأجل الربط بني الأصول 
واخلصوم املتداوةل مبا يُسمى عادة النس بة املتداوةل. ويتيح تطبيق هذه النس بة دليال عىل قدرة منظمة ما عىل الوفاء 

ىل اماهتا املالية يف ّناية الس نة، ومؤرشا عىل القدرة ابلزت  عىل تلبية حساابت ادلائنني القصرية الأجل دون اللجوء اإ
 الاقرتاض اخلاص.

 اخلصوم املتداوةل÷ نس بة الس يوةل   الأصول السائةل  " 9"

ىل ما يُسمى الأصول  هناك ّنج أأكرث رصامة حلساب النس بة املتداوةل يمتثّل يف استبعاد جرد ّناية العام للوصول اإ
ىل النقديةوو به  النقديةأأي الأصول  –السائةل  . ويُعترب هذا الس يوةل. ويُستبعد اجلرد لحامتل صعوبة التحّول برسعة اإ

 الوفاء ابلزتاماهتا القصرية الأجل.الهنج ّنجا حذرا لتقيمي قدرة منظمة ما عىل 

 الأصول املتداوةل÷  الأصول السائةل   السائةلالنس بة املئوية للموجودات   "3"

ميكن اس تخدام نسب خمتلفة للحصول عىل بعض املؤرشات عىل مدى مالءمة الوضع النقدي ملنظمة ما. ومن املفيد 
نسب البس يطة النس بة استامثرات قصرية الأجل. ومن ال اكتساب فكرة عن نس بة الأصول املتداوةل يف وك نقدي و 

مقابل مجموع الأصول املتداوةل، ولكام زادت س يوةل منظمة ما زادت نس بة أأصولها املتداوةل يف  املئوية للأصول النقدية
 وك نقدي أأو و به نقدي.

ىل املعايري احملاسبية ا .02 وهو توفري  –دلولية أأثر هام أ خر وقد اكن للتغيريات يف قيد الأصول واخلصوم عقب الانتقال اإ
حاةل الويبو، زادت اخلصوم الوفاء ابلزتاماهتا القصرية الأجل. ويف منظور أأكرث حذرا عن وضع س يوةل املنظمة وقدرهتا عىل 

مليون فرنك سويرسي ُُسّلت يف  0301مليون فرنك سويرسي، عىل الرمغ من زايدة قدرها  05003املتداوةل مببلغ قدره 
ىل املعايري احملاسبية ادلولية. وكام ُذكر سابقا، اكنت أأكرب التسوايت تكل املتعلقة بقيد الأصول امل  تداوةل نتيجة الانتقال اإ

الإيرادات املُؤّجةل لنظام الرباءات يف اخلصوم املتداوةل. وترد يف اجلدول أأدانه التغيريات احلاصةل يف تكل النسب لأغراض 
ىل املعايري احملاسبية   ادلولية وتطورها منذ بدء العمل بتكل املعايري.الانتقال اإ
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ىل  .91 ىل اخنفاض كبري يف  9101يناير  0املعايري احملاسبية ادلولية يف وقد أأّدى الانتقال اإ املتداوةل ونس بة نس بة ال اإ
نظام  الس يوةل وذكل لأس باب عدة مهنا أأساسا قيد أأكرث استيفاء للخصوم النامجة عن تأأجيل الإيرادات املتأأتية من رسوم

ىل عام  9101الرباءات. وخالل الفرتة املمتدة من عام  ، مل ياُلحظ تغيري كبري يف قدرة املنظمة عىل الوفاء ابلزتاماهتا 9103اإ
ابملائة نتيجة عوامل عدة مهنا ابدلرجة الأوىل  01اخنفاضا بنس بة  السائةلالقصرية الأجل. ووهدت النس بة املئوية للمجودات 

 ملدينة نظرا لتغرّي أأمناط دفع الرسوم املتعلقة بنظام الرباءات.زايدة يف احلساابت ا

 اس تخدام الأموال الاحتياطية املتاحة لمتويل املرشوعات

. وابلإضافة اإىل ذكل، تواصل ، دلى الويبو عدد من املرشوعات املُمّوةل من الأموال الاحتياطية09كام ُذكر يف الفقرة  .90
عداد اقرتاحات املرشوعات واختاذ قرارات املوافقة  علهيا ابلمتثال الاكمل ادلول الأعضاء البّت يف تكل املرشوعات. ويمت اإ

 اخلاصة ابلحتياطي. لس ياسات املنظمة

فوق املس توايت املس هتدفة  واملعيار الأمّه اذلي يُراعى دلى اقرتا  تكل املرشوعات هو توافر الأموال الاحتياطية .99
املرشوعات املُمّوةل من الأموال الاحتياطية أأو تكل اليت صدرت موافقة بمتويلها من تكل الأموال أأن تكون ب ياحملّددة. و 

ىل اخنفاض يف الأصول س  مرشوعات رأأساملية أأو مرشوعات لها عنرص رأأساميل كبري. و  يؤدي الاضطالع بتكل املرشوعات اإ
، ولكّن ذكل الاخنفاض س ُيعّوض جزئيا أأو لكيا بزايدة يف الأصول الثابتة. ونتيجة يةالنقدالأصول ن املتداوةل بقدر متويلها م

ىل أأدىن احلدود. غري أأّن متويل املرشوعات من الأموال الاحتياطية يؤثّر  يف ذلكل س يكون الأثر عىل صايف الأصول ضئيال اإ
 .08املذكورة يف الفقرة  السائةلالنس بة املتداوةل ونس بة الس يوةل ونس بة املوجودات 

للمخاطر املرتبطة ابلس يوةل حيث أأّنا متكل موارد نقدية خضمة وغري مقيّدة تسهم نتاجئ واملنظمة ليست ُمعّرضة حاليا  .93
ُوضعت س ياسة املنظمة الاستامثرية لضامن توظيف الاستامثرات، أأساسا، يف عالوة عىل ذكل معليات املنظمة يف تغذيهتا. و 

دارة اخملاطر املالية، من ُتليل يشمل   قصرية الأجل.وك ودائع س يوةل ولكّن املنظمة ستس تفيد، يف س ياق مواصةل تعزيز اإ
جراء مقارنة قياس ية  لنسب الس يوةل اليت تتسم هبا منظامت مماثةل، وذكل بغرض ُتديد النطاق املس هتدف اذلي ينبغي لها اإ

 .السائةلاملوجودات  بلوغه فامي خيص النس بة املتداوةل ونس بة الس يوةل ونس بة

2009/12/312010/1/12010/12/312011/12/312012/12/312013/31/12

          409.9          408.1          379.7          383.5          366.7         366.7السيولة وما يعادلها

           82.5           76.2           70.3           26.7           25.2          14.5الحسابات المدينة

             2.1             2.3             2.4             2.5             2.4            -قوائم الموجودات

          494.5          486.6          452.4          412.7          394.3         381.2مجموع األصول المتداولة

          417.7          405.2          393.5          336.8          337.2         187.2مجموع الخصوم المتداولة

2.0361.1691.2251.1501.2011.184النسبة المتداولة

2.0361.1621.2181.1441.1951.179نسبة السيولة

%82.89%83.87%83.93%92.92%93.00%96.20النسبة المئوية للموجودات السائلة

مالحظات:

)2(

)3(

)4(
تستند األرقام الخاصة بتاريخي 31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012 إلى أرقام أعيد حسابها عقب التغيير الذي أدخل على السياسة 

المحاسبية لقيد إيرادات نظام البراءات.

تطور نسب السيولة

)  ال  ن                  ة(

األرقام في 2009/12/31 معروضة على أساس المعايير المحاسبية لألمم المتحدة وتشمل الصناديق االستئمانية.)1(

األرقام من 2010/1/1 إلى 2013/12/31 معروضة على أساس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

تشمل جميع أرصدة السيولة وما يعادلها مبالغ ُتعتبر مقّيدة.
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 والإجراءات القادمة اتالثغرة املوجودة يف جمال الس ياس

ل ُتّدد س ياسات الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل، بشك رصحي، أأية متطلبات  .92
املراجعون اخلارجيون حلساابت الويبو فامي خيص الس يوةل. وميكن اعتبار ذكل نقصا أأو ثغرة يف الس ياسة الراهنة. وقد أأوىص 

اليت تُنفق من الأموال الاحتياطية بعد التأأكّد من أأثرها عىل س يوةل املنظمة.  املبالغ ُتّملأأن تنظر الويبو يف ماكنية ابإ 
ة وسيتطلّب تنفيذ هذه التوصية ُتديث الس ياسة اخلاصة ابس تخدام الأموال الاحتياطية من أأجل بلورة الاعتبارات املتعلق
خضاع أأية اقرتاحات بمتويل مرشوعات من الأموال الاحتياطية لتحليل من حيث أأثرها عىل  ابلس يوةل. وابلتايل سيتعنّي اإ

ىل الهدف اخلاص مبس توى الأموال الاحتياطية.  الأهداف املتعلقة ابلس يوةل ابلإضافة اإ

 الأموال العامةل(صايف الأصول )الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس من  املس هتدفس توى امل 

للس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية وصناديق  ممتثالل يزال الهدف الإجاميل فامي خيص صايف أأصول املنظمة  .95
)عامل النس بة ية من نفقات الثنائية املتوقّعة رؤوس الأموال العاملية. وُحّدد املس توى املس هتدف من الاحتياطي كنس بة مئو 

( ابلنس بة لالُتادات املُمّوةل من الاورتااكت واُتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واُتاد مدريد املئوية من نفقات الثنائية
بغرض بلورة اخملاطر  مس توى الاُتادات، عىلواُتاد لهاي. وُحّدد عامل النس بة املئوية املناسب من نفقات الثنائية 

برضب نفقات الثنائية ُُيسب مس توى الاحتياطي لك اُتاد  والشواغل املرتبطة ابلس يوةل واخلاصة بك اُتاد. وبناء عليه
ُتادات املُمّوةل من الا املقّدرة يف عامل النس بة املئوية من نفقات الثنائية اخلاص ابلُتاد املعين. ويبلغ العامل املعمتد فامي خيص

ابملائة فامي خيص اُتاد مدريد،  95رباءات، وابملائة فامي خيص اُتاد معاهدة التعاون بشأأن ال 05ابملائة، ويبلغ  51الاورتااكت 
 ابملائة فامي خيص اُتاد لهاي. 05و

ىل املس توى املس هتدف .96 ابملائة  0805لك اُتاد،  وتبلغ النس بة الإجاملية ملس توى الاحتياطي املس هتدف، استنادا اإ
، 9116الثنائية املتوقّعة. ويف عام  . ويعادل ذكل حنو أأربعة أأوهر من نفقات9102/05تقريبا، عىل أأساس مزيانية الثنائية 

ىل  ابملائة، أأي ما  95أأوىص مراجع احلساابت اخلاريج السويرسي بأأن ترفع الويبو مس تواها املس هتدف من الاحتياطي اإ
ذا اكن املس توى املس هتدف  يعادل س تة أأوهر من نفقات الثنائية املتوقّعة. وعالوة عىل ذكل، تساءلت ادلول الأعضاء عام اإ

 ، ظلّت مس توايت الاحتياطي الفعلية، ابس مترار، فوق املس توى املس هتدف.3اكفيا. وكام هو مبنّي يف اجلدول  احلايل

 والإجراءات القادمة اتالثغرة املوجودة يف جمال الس ياس

مل ختضع املس توايت املس هتدفة من الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل، اليت ُحّددت يف  .97
وقد جنحت املنظمة يف جتاوز الأزمة الاقتصادية واملالية الأخرية اس تعراض منذ أأكرث من أأربعة عرش عاما.  لأي، 9111 عام

ىل نس بة اعامتدها العالية عىل اُتاد واحد  دون تعّرض وضعها املايل لأية أ اثر سلبية تُذكر. غري أأّن من وأأن الويبو، ابلنظر اإ
ماكنية رفع مس توى )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( ويف س يا دارهتا للمخاطر والأموال، الاس تفادة من حبث اإ ق تعزيز اإ

ىل ثالث ثنائيات.  الاحتياطي املس هتدف تدرييا عىل مدى ثنائيتني اإ

ىل أأّن مس توى الاحتياطي الإجاميل يشمل  .98 صناديق رؤوس الأموال العامةل وفقا اخلاص ب عنرص ال وينبغي الالتفات اإ
، تظّل صناديق رؤوس الأموال العامةل أأموالا حمفوظة . وكام رُش  سابقا9111ل الأعضاء يف عام للس ياسة اليت وضعهتا ادلو 

. ول يضمن املبلغ احلايل 0221دلى الويبو لفائدة ادلول الأعضاء. وبقي مس توى صندوق رأأس املال العامل اثبتا منذ عام 
حممتةل من العجز يف الس يوةل، عىل النحو املنشود دلى مليون فرنك سويرسي امحلاية املادية الالزم ضّد حالت  803 وهو

نشاء ذكل الصندوق. جراؤها  اإ ىل التسوايت اليت س ُيقرت  اإ وعند اس تعراض مس توايت الاحتياطي املس هتدفة، وابلنظر اإ
 عىل مس توى الاحتياطي املوّحد، سرُتاعى رضورة ووجاهة الإبقاء عىل العنرص املنفصل اخلاص بصناديق رؤوس الأموال

 العامةل. وستنطوي مراعاة ذكل عىل اس تعراض الالزتامات املرتتبة عىل املعاهدات فامي خيص صناديق رؤوس الأموال العامةل.
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دارة الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل والإبالغ عهنا  اإ

حئته. ويُعد الإبالغ عن الاحتياطي حاليا خيضع الإبالغ املايل يف الويبو للمعايري احملاسبية ادلولية والنظام املايل ول .92
، 9103 من البياانت املالية لعام 90يف املالحظة  رش  مفّصلرد الية وتقرير الإدارة املالية. ويجزءا ل يتجّزأأ من البياانت امل

ىل ادلول وابلإضافة اإىل ذكل اك .9109/03من تقرير الإدارة املالية للثنائية  0وتوزيع حبسب الاُتادات يف اجلدول  ن يُقدم اإ
، تقرير منفصل عن اس تخدام الأموال الاحتياطية. ويف ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية، 9103الأعضاء، حىت عام 

 (.3.0، اجلدول 8يرد التقرير اخلاص ابس تخدام الأموال الاحتياطية مدرجا يف تقرير الإدارة املالية )الصفحة 

هذه ادلورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية، اقرتاحا بتعزيز وُتسني الإبالغ عن كام أأعدت الأمانة، لأغراض  .31
جراءات املتابعة اخلاصة هبذا الاقرتا ، وفقا للتلكيف احملّدد من قبل ادلول الأعضاء،  الشؤون املالية والأداء. وستشمل اإ

 اس تعراض الإبالغ عن الأموال الاحتياطية وُتسينه.

نشاء 9103ساابت اخلاريج، يف تقريره بشأأن البياانت املالية لعام وقد أأوىص مراجع احل  .30 ماكنية اإ ، بأأن تنظر الويبو يف اإ
احتياطي منفصل لمتويل املرشوعات من أأجل الإبقاء عىل متيزي واحض بني املس توى املس هتدف من الفائض املرتامك احملتفظ به 

يف البياانت املالية من أأجل ُتسني فهم املعامالت  المتيزي ذكلورة وبلية اخملّصصة لمتويل مرشوعات خاصة والأموال الاحتياط 
 املتعلقة ابس تخدام الأموال الفائضة/الأموال الاحتياطية املرتامكة.
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 والإجراءات القادمة اتالس ياسعىل  ال اثر املرتتبة

ليه يف الفقرة  .39 لأغراض املباين الإضافية ، قّررت ادلول الأعضاء وقف الاحتفاظ ابحتياطي منفصل 8كام أأوري اإ
جراء ُتليل  نشاء وصون احتياطي منفصل لمتويل املرشوعات. ول بّد من اإ واحلوس بة. ول تنص س ياسة الويبو الراهنة عىل اإ

وأ اثرها عىل الس يوةل والإدارة  9103اكمل للتوصية الصادرة عن مراجع احلساابت اخلاريج نتيجة تدقيق البياانت املالية لعام 
دراج املبادئ التوجهيية املالمئة يف س ياسات املنظمة املعنية، رشط موافقة ادلول الأعضاء املالية،  .عىل ذكل واإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .33

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد  .32 اإ
اس تعراض وضع املنظمة املايل )صايف 

 الأصول( وتطوره:

جراء  "0" ىل اإ اعرتفت ابحلاجة اإ
اخلاصة اس تعراض للس ياسات 

ابلأموال الاحتياطية وصناديق 
 رؤوس الأموال العامةل؛

مانة و  "9" المتست من الأ
تزويد جلنة الربانمج واملزيانية ابقرتا  

يتضمن ُتديد  س ياسة وامةل
املس توى املس هتدف فامي خيص صايف 

رات اخلاصة الأصول، والاعتبا
فوق  ابلس يوةل، واإدارة الفائض املتا 

تخدامه املس توى املس هتدف واس  
تعليقات  والإبالغ عنه، مع مراعاة

توصيات  واإروادات ادلول الأعضاء و
هيئات التدقيق والرقابة يف هذا 

 الصدد.

]ييل ذكل املرفق[



WO/PBC/22/82 
ANNEX 

 املرفق

 

 ]ّناية املرفق والوثيقة[

                                                                                                               تطور وضع الويبو المالي 2013-1998

تطور إيرادات الميزانية ونفقات الميزانية واألموال االحتياطية بحسب السنوات

)بماليين الفرنكات السويسرية(

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

    339.7    341.1    300.3    292.5    293.5    313.9    312.0    297.3    272.2    250.5   231.7   238.6   260.1   260.6   225.1   1214.3. اإليرادات )الميزانية(

    321.7    290.1    299.5    289.4    295.1    281.7    279.8    252.9    261.6    249.6   288.5   330.8   316.2   242.1   269.7   2175.5. النفقات )الميزانية(

3. األموال االحتياطية وصناديق رؤوس 

    208.8    193.7    174.2    194.7    208.3    235.8    203.6    171.4    126.9    116.3   115.4   172.2   264.4   320.6   302.0   353.0األموال العاملة )نهاية السنة(*

4. المستوى المستهدف من األموال 

االحتياطية وصناديق رؤوس األموال 

    120.6    120.6    116.8    116.8    117.9    117.9      95.9      95.9    100.8    108.1   121.7   119.1     99.3     91.1     79.2     57.1العاملة )نهاية السنة(

*                ة  ن     2009             ة                           ة       ة      ع      ؛  ُ ّ      ذج ق    إل         خ  ة   ظ        ء                         ة       ة      ع              2013  ن  ج           غ            ة               ع.     ّ   ن       ذ ك  أث   ج   

ه   ّث   غ            ة        ة.  ّ  )2012  2011(
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