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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
 2015 يوليو 17اإىل  13جنيف، من 

 
 

 لويبو اسياسة بشأن اقرتاح 
م
 األموال االحتياطيةب املتعلقةراةعة امل

عداد مانة من اإ  الأ

اس تعرضت ادلول الأعضاء يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(  .1
"، وعقب ذكل اس تعراض وضع الويبو املايل وس ياساهتا املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةاملعنونة " WO/PBC/22/28 الوثيقة

 ملزيانية مبا ييل:قامت جلنة ا

جراء اس تعراض للس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال  "1"" ىل اإ اعرتفت ابحلاجة اإ
 العامةل؛

والمتست من الأمانة تزويد جلنة الربانمج واملزيانية ابقرتاح س ياسة شامةل يتضمن حتديد املس توى املس هتدف  "2"
دارة الفائض املتاح فوق املس توى املس هتدف فامي خيص صايف الأصول، والاعتبار  ات اخلاصة ابلس يوةل، واإ

رشادات ادلول الأعضاء وتوصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا  واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة تعليقات واإ
 "الصدد.

الس ياسة املراجعة املقرتحة بشأأن الأموال  هذه الوثيقةل ووفقا لتوجيه جلنة املزيانية، تعرض الأمانة يف املرفق الأول  .2
 الاحتياطية.

ىل ما ييل: .3  وهتدف الس ياسة املراجعة اإ

دارة اخملاطر يف املنظمة؛ "1"  زايدة تعزيز الإدارة املالية واإ

مانة بشأأن الإدارة احلالية للأموال الاحتياطية مبا يف ذكل املس توايت املس هتدفة  "2" رشادات معززة للأ تقدمي اإ
 ؛والس يوةل
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احملاسبية ادلولية  املعايرياحملاسبية املعمول هبا ) للمعايريتوضيح وتعزيز الإبالغ عن الأموال الاحتياطية وفقا  "3"
 احتادات املنظمة والنظام املايل ولحئته الأحاكم املالية خملتلفللقطاع العام(، والإطار التنظميي للمنظمة )

 اقبة؛، وتوصيات التدقيق واملر ()النظام املايل(

تيسري تقيمي ادلول الأعضاء لقرتاحات اس تخدام  من أأجلاملعلومات واحضة فامي خيص متطلبات معايري و وضع  "4"
 بشأأهنا؛ الأموال الاحتياطية املتاحة لمتويل املرشوعات واختاذ قرار

 ضامن امتثال أأكرب لتوصيات التدقيق والرقابة املس تلمة خبصوص الأموال الاحتياطية. "5"

ن  .4 لربانمج واملزيانية، بعد جلنة ااإ
 املراجعة اليت شامةلال س ياسة اقرتاح ال  اس تعراض

والاعتبارات اخلاصة ، تضمن املس توى املس هتدفت 
ابلس يوةل، واإدارة الفائض املتاح فوق املس توى 

املس هتدف واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة 
تعليقات واإرشادات ادلول الأعضاء وتوصيات 

تويص  ،والرقابة يف هذا الصدد ت التدقيقهيئا
مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت 

، املوافقة عىل تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه
الس ياسة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية الواردة يف 

 .WO/PBC/23/8 املرفق الأول من الوثيقة

طار يف و .5 الثانية والعرشين للجنة ادلورة  ثناءأأ  لأموال الاحتياطيةاباملتعلقة  ةاس تعراض الوضع املايل والس ياساإ
ىل  حالياصل يي اذل صناديق رؤوس الأموال العامةل رصيدلوحظ أأن  ،املزيانية أأنشئت اليت و  ،مليون فرنك سويرسي 8.3اإ

رنك سويرسي من مليون ف 8.3 البالغاملبلغ احلايل  يتأألف. و 1990منذ عام  اظل اثبت، ادلول الأعضاءشرتااكت س تخدام ااب
فرنك  260,000و حتاد مدريد،لفرنك سويرسي مليوين ، و معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتفرنك سويرسي لحتاد  مليوين

 الاحتادات املموةل من الاشرتااكت.اإىل ماليني فرنك سويرسي  4ويعود املبلغ املتبقي وقدره حتاد لهاي، لسويرسي 

يف املئة  76مصدر حاليا وهو رور الوقت مب اكبري  منوا )معاهدة الرباءات( نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومنا .6
يرادات اإجاميل تقريبا من  فرنك  مليوينالبالغ عاهدة الرباءات ملصندوق رأأس املال العامل  رصيد ثلي و . املنظمةاإ
 لحتاد معاهدة )الاحتياطي( وصناديق رؤوس الأموال العامةليف املئة من اإجاميل الأموال الاحتياطية  1.4 سويرسي

ماكنيات ، ومل يعد يوفر امحلاية املادية أأو ملنظمةا احتياطياإجاميل يف املئة من  1.0الرباءات وحنو  اخملاطر  خيصالتخفيف فامي اإ
يرادات املنقص ب املالية املتعلقة  من خالل عنرص الأموال  ام الأوليف املق فس تعاجل، اخملاطر تكلويف حال حدوث عاهدة. اإ
الأموال  بشأأن رفع مس توىتضمن اقرتاحا ت  ابلأموال الاحتياطية اليتاملتعلقة  املراجعةوالس ياسة  الاحتياطي يف الاحتياطية

ىل  15من  الاحتياطية املس هتدف لحتاد معاهدة الرباءات صندوق  يعاد عنرصذلا تقرتح الأمانة أأن ويف املائة.  20يف املائة اإ
ىل ادلول  ،لويبولحتاد الايف ذكل  دلول الأعضاءا تعهدهواذلي احتاد معاهدة الرباءات،  يلكهرأأس املال العامل اذلي  اإ

 مليوين البالغ معاهدة الرباءاتلحتاد صندوق رأأس املال العامل عنرص  لرصيدمفصال  توزيعااملرفق الثاين  يتضمنالأعضاء. و 
من  اتمو خصعرب تسديد تكل املدفوعات  قرتح، ي  الإدارية لالإجراءاتتسهيال و عضاء. ادلول الأ  حبسبفرنك سويرسي 

 دلول الأعضاء.ا اشرتااكتفواتري مبالغ 

ن جلنة ا .7 مجعيات تويص  لربانمج واملزيانيةاإ
ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها 
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 عنرصرصيد يعاد أأن ، بالويبو، لّك فامي يعنيه
 حتاد معاهدة الرباءاتلصندوق رأأس املال العامل 

ىل ادلول الأعضاء يف  البالغ ملوين فرنك سويرسي اإ
مبالغ من عرب خصومات احتاد معاهدة الرباءات 

 .2016/17يف الثنائية الاشرتااكت فواتري 

 [ملرفقانايل ذكل ي]

 



WO/PBC/23/8 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 س ياسة امل راجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةال 

 مقدمة وتعريفات أأول.

ماكنية ادف احتياطي هي .1 ىل أأقىص حد من اإ ىل أأدىن حد ممكن من وقع نقص الإيرادات والزايدة اإ ىل التقليل اإ لويبو اإ
صايف أأصول املنظمة، القصري واحلفاظ عىل الاس تقرار املايل. والأموال الاحتياطية يه  ىعىل املد للزتاماهتااحرتام املنظمة 

الأموال العامةل ويطلق  سورؤولويبو من أأموالها الاحتياطية احتياطي اتأألف ي و أأي الفرق بني مجموع الأصول ومجموع اخلصوم. 
 .الأموال العامةل )الاحتياطي( سورؤوعلهيام الأموال الاحتياطية 

 ويبنّي نظام الويبو املايل ولحئته العنرصين احملّددين لحتياطي املنظمة وهام: .2

تعين عبارة "الاحتياطيات" الصناديق اليت تنش هئا مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي خيصه، " "1"
يرادات الرسوم اليت تتجاوز املبالغ املطلوبة لمتويل اعامتد ات الربانمج واملزيانية. وينبغي أأن يودع فهيا فائض اإ

وينبغي الانتفاع ابلصناديق الاحتياطية ابلطريقة اليت تقررها مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي 
 )ن( من النظام املايل ولحئته(؛3.101)القاعدة  .خيصه

ف يف حاةل وجود جعز وتعين عبارة "صناديق رأأس املال العامل" الصناديق املنشأأة لمتويل اعامتدات بشلك سل "2"
مؤقت يف الس يوةل ولأغراض أأخرى تقررها مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي خيصه. 

 "من النظام املايل ولحئته(. 3.4( واملادة ف)3.101 )القاعدة

ونيس  احتادات ابريس وبرن ومدريد ولهاي والتصنيف ادلويل للرباءات وضععىل  وينص أأيضا النظام املايل للويبو .3
 عليه كام ييل:سلطة ال و  ملنظمةاحتياطي املكية  فامي خيصومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولش بونة ولواكرنو وفيينا 

قفال الفرتة املالية، فاإن ذكل الفائض يقيد يف ابب  "1" يرادات أأي احتاد، بعد اإ ذا تبني وجود فائض يف اإ اإ
 (7.4 املادة) مجعية الاحتاد املعين خالف ذكل.، ما مل تقرر امجلعية العامة أأو الاحتياطيات

يرادات احتاد مدريد بعد خصم النفقات 4)8ووفقا لقرار احتاد مدريد وللامدة  "2" ( من اتفاق مدريد، يوزع فائض اإ
( من اتفاق مدريد وبروتوكوهل فامي خيص توزيع 4)8عىل ادلول الأعضاء. وتنص الرشوط الواردة يف املادة 

يرادات يد عىل ما ييل ابلتحديد: "فائض احتاد مدر  عىل املكتب ادلويل أأن يوزع احلصيةل الس نوية خملتلف اإ
لهيا يف  ، ابلتساوي بني "3"و "2("2الفقرة )التسجيل ادلويل، عدا الإيرادات النامجة عن الرسوم املشار اإ

 "الأطراف املتعاقدة، وذكل بعد خصم املصاريف والنفقات الالزمة لتنفيذ هذا الربوتوكول.

ا كجزء من احتياطي املنظمة، ي دفع وعليه، ففي حني أأن فائض مجيع الاحتادات الأخرى حيتفظ به تلقائي  "3"
 فائض اختاد مدريد عىل ادلول الأعضاء ما مل تقرر خالف ذكل.

قفال الفرتة املالية ومل يكن من املمكن تغطية ذكل العجز من   "4" ذا تبني وجود جعز يف أأي احتاد بعد اإ اإ
سب احلال، البت يف التدابري الاحتياطيات، تولت امجلعية العامة للويبو أأو مجعيات الاحتادات املعنية، ح 

ىل تصحيح الوضع املايل.  (.8.4)املادة  الرامية اإ

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html#P122_23223
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html#P123_23385
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تنشأأ صناديق رؤوس الأموال العامةل للمنظمة ولحتادات ابريس وبرن ومدريد ولهاي والتصنيف ادلويل  "5"
ا مجعيات ادلول للرباءات ونيس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولش بونة ولواكرنو وفيينا ابملبالغ اليت حتدده

 (.2.4)املادة  الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي خيصه.

 س ياسة الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية .اثنيا

 بشأأن واحضةس ياسة  الويبوتتبع املنظمة، لحتياطي  برصف النظر عن الفقرات السابقة اليت تتضمن تعريفًا واحضاً  .4
ىل الوثيق  2000 س نة ادلول الأعضاء يف االأموال الاحتياطية اعمتدهت  حتدد، و (A/35/6و A/35/15 تني)يرىج الرجوع اإ

ىل ملنظمة امس توى احتياطي  تكل الس ياسة ضافة اإ ظلت ولنئ عدد من الاعتبارات الس ياسة الأساس ية الأخرى. الرضورية اإ
 هتادوريف  جلنة املزيانيةاس تعرضت قد فلإدارة مالية فعاةل للمنظمة، ومناس با أأساسا متينا وتشلك هذه الس ياسة صاحلة 

والمتست من الأمانة  ضع الويبو املايل وس ياساهتا املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةو  2014املنعقدة يف سبمترب الثانية والعرشين 
ابقرتاح س ياسة شامةل يتضمن حتديد املس توى املس هتدف فامي خيص صايف الأصول، والاعتبارات اخلاصة ها تزويد
رشادات ادلول ابلس ي دارة الفائض املتاح فوق املس توى املس هتدف واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة تعليقات واإ وةل، واإ

عداد هذه الوثيقة مت الاعامتد عىل مناقشات ادلول الأعضاء الأعضاء وتوصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا الصدد . ويف اإ
ىل الوثيقةأأثناء ادلورة الثانية والعرشين للجنة امل  .WO/PBC/22/28 زيانية استنادا اإ

يف ما  ،أأدانه لها تحليلمزيد من ال اليت يرد املراجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية، س ياسة ل وتمتثل العنارص الأساس ية ل  .5
 ييل:

مع تقمي الويبو فصال واحضًا بني الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل من حيث احملاس بة،  "1"
 احلفاظ عىل مس توايت وترتيبات امللكية ابلنس بة اإىل صناديق رؤوس الأموال العامةل؛

الاحتادات، مبا يف ذكل صناديق رؤوس الأموال عىل صعيد  املنشود مس توى الأموال الاحتياطية حيدد "2"
قدم يف يللك احتاد، و )مؤرش النفقات املقدرة( للثنائية العامةل، عىل أأساس النس بة املئوية للنفقات املقدرة 

 ملنظمة؛اس ياق معلية وضع مزيانية 

ىل أأقىص حد ، العامةلرؤوس الأموال ملس توى املس هتدف من الأموال الاحتياطية، مبا يف ذكل اب س ي حتفظ "3" اإ
مامتش ية مع  تكونعدمة، و ناملدى القصري، بتلكفة منخفضة أأو م  عىلممكن نقدا أأو يف استامثرات يكن تسييلها 

 ؛الساريةستامثر س ياسة الا

يف  بسولن حت  .دير العام اقرتاح مشاريع ومول من الفوائض املتاحة بغرض املوافقةلدلول الأعضاء وامل حيق "4"
عادة تقيمي الاحتياطي )اذل عادة تقيمي الأرض اليت الفوائض املتاحة مبالغ فائض اإ املبىن  ش ّيد علهياي ينتج عن اإ

مجعيات ات من قرار بادلول الأعضاء  اشرتااكت ابس تخداميت أأنشئت )الموال العامةل س الأ ؤواجلديد( ور
 الويبو(. يف عهدةالاحتادات ويه أأموال 

 .املراجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطيةس ياسة ل يتناول القسم التايل ابلتفصيل مجيع العنارص الرئيس ية ل  .6

 الفصل بني صناديق رؤوس الأموال العامةل أألف(. )اثنيا

بقاء عىل الفصل بني الأموال الاحتياطية  الاحتياطيدخلت فكرة الإشارة اإىل ذكل أأعاله، فقد أ  كام وردت  .7 مع الإ
. وبناًء عىل ذكل، تبقى الرتتيبات الالزمة لرؤوس الأموال من حيث احملاس بة والإبالغ وصناديق رؤوس الأموال العامةل
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ىل ادلول الأعضاء يف العامةل عىل حالها، أأي أأن الاشرتااكت اليت ومول مبوجهبا ه ذه الصناديق تبقى يف عهدة الويبو ابلنس بة اإ
 ظلو دد مس توى صناديق رؤوس الأموال العامةل مبوجب التفاق اذلي حيمك لك الاحتادات املعنية. الاحتادات املعنية. وح  

يق من خالل تعديل صنادال  هذه وجيرى تبعًا ذلكل ضبط مس توى. 1990منذ  ااثبتمبلغ صناديق رؤوس الأموال العامةل 
دخال أأي تعديل عىل مس توى صناديق رؤوس الأموال العامةل.  ة ادلول موافقوعند مس توى الأموال الاحتياطية فقط دون اإ

توحيد صناديق رؤوس الأموال العامةل ابلنس بة  قررت أأيضا، 2000املتعلقة ابلأموال الاحتياطية يف عىل الس ياسة الأعضاء 
 تقرير الإدارة املالية.يف البياانت املالية و مبنّي ذكل و . الاشرتااكت مناإىل الاحتادات املموةل 

 الأموال الاحتياطية حتديد املس توى الرضوري )املس توى املس هتدف( من ابء() اثنيا

للتقليل من خماطر العجز أأو املشالك املرتبطة ابلس يوةل اليت تؤثر تأأثريا سلبيا عىل تنفيذ  الاحتياطيس تخدم ي  .8
ىل املنظمة للوفاء ابلزتاماهتا وتوفري اس تقرار مايل. معانو  الربامج، وحتقيق أأقىص ما يكن من الفرص ابلنس بة اإ  يكن التدقيق ابإ

يرادات واخملاطر املرتبطة ابملرصوفات. وتشمل اخملاطر  يف قضية اخملاطر املالية من خالل المتيزي بني اخملاطر املرتبطة ابلإ
املرتبطة ابلإيرادات عدم دفع الاشرتااكت، والإيرادات املتأأتية من رسوم يقل ارتفاعها عام اكن متوقعا وتقلبات أأسعار الرصف. 

فالس البائع قب ومام التسلمي، مثال.وتشمل اخملاطر املتعلقة ابملرصوفات اإ  ل اإ

يراداهتا من رسوم اخلدمات اليت  95لويبو منظمة تعمتد ابلأساس يف ومويلها عىل الرسوم حيث يتأأىت وا .9 ابملائة من اإ
أأمه خطر قد تواهجه الويبو هو ذكل اذلي يتصل ابلإيرادات. ويمتثل هذا اخلطر أأساسا يف أأن تكون تقدهما. وابلتايل فاإن 

املعنية واليت تلزم لمتويل النفقات املقرتحة لهذه الفرتة أأقل من التقديرات.  ئيةللثناالإيرادات اليت من املتوقع احلصول علهيا 
جتسد س ياسة الويبو املتعلقة ابلأموال مؤرشا مبارشا جيدا لتقيمي اخملاطر. وابلتايل،  للثنائيةوذلكل، تشلك النفقات املقرتحة 

)مؤرش النفقات  لثنائيةل لك نس بة مئوية للنفقات املقدرة يف ش لالحتياطيامحلاية اليت يوفرها املبلغ الإجاميل الاحتياطية 
املقدرة(: وبقدر ما يكون املؤرش مرتفعا بقدر ما تكون امحلاية مرتفعة. ويوفر هذا املؤرش دليال عىل املدة اليت يكن أأن 

يف  50ي تبلغ نسبته . وعىل سبيل املثال، يشري املؤرش اذلالاحتياطية الأموالتس تغرقها هذه العملية من خالل اس تخدام 
ىل ومويل ممكن ملدة  ىل ومويل ممكن ملدة س تة أأشهر. 25شهرا، ويشري املؤرش اذلي تبلغ نسبته  12املائة اإ  يف املائة اإ

يف شلك نس بة مئوية من النفقات املقدرة  لالحتياطيووفقا للهنج املذكور أأعاله، جرى حتديد املس توى املس هتدف  .10
رة( يف ما يتعلق ابلحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، )مؤرش النفقات املقد لثنائيةل 

دد املؤرش املناسب من النفقات املقدرة للك احتاد ملراعاة اخملاطر واخملاوف املرتبطة بنقص  واحتاد مدريد، واحتاد لهاي. وح 
ضارب  لثنائيةللك احتاد انطالقًا من النفقات املقدرة ل  اطيالاحتيالس يوةل للك احتاد معين. وحيسب تبعًا ذلكل مس توى 

 الاحتياطيويضمن اختيار مؤرش النفقات املقدرة كنقطة مرجعية ارتباط مس توى  مؤرش النفقات املقدرة لالحتاد املعين.
يري واخملاطر ذات مبس توى مرشوع الربانمج واملزيانية املقرتح. وهكذا، "تؤخذ يف الاعتبار عىل حنو اكمل ديناميات التغ 

 . الاحتياطييف مس توى  1"الصةل، والاحتياجات من الس يوةل

 مؤرش النفقاترفع لك احتاد، يقرتح لالفعيل للمنظمة و  حتياطيالانفقات وال و  يراداتالإ لتطور  اس تعراضبعد و  .11
ملنظمة عىل اوزايدة اعامتد  عاهدةاملأأخذ يف الاعتبار الزايدة الكبرية يف جحم معليات ي ليك لحتاد معاهدة الرباءات املقدرة

يرادات رسوهم مه أأكرب من الاس تقرار املايل لأ  ارباءات قدر الزايدة مس توى احتياطي احتاد معاهدة س تتيح . و 2000منذ ا اإ
ىل  15من  لحتاد معاهدة الرباءات املقدرة مؤرش النفقاترفع قرتح . وي  فكريةالملكية لل عاملي نظام  ئة. يف املا 20يف املائة اإ
يف  15حتاد مدريد، وليف املائة  15يف املائة، و 50الاشرتااكت  منلالحتادات املموةل  املعمتدمؤرش النفقات املقدرة ويبقى 

                                                
1
 )اقرتاح بشأأن الس ياسة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية(. 2000لعام  A/35/6الوثيقة  
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عن كثب تطور نظام لش بونة . وينبغي رصد حتاد لش بونةومل حيدد حاليا أأي احتياطي مس هتدف ل. حتاد لهايلاملائة 
 ه.امس تو  مس هتدف وحتديد اطياحتي لوضعلتحديد التوقيت املناسب 

وثيقة ، تعمل املنظمة عىل أأساس النفقات املقدرة اتمؤرشمغ أأن الاحتادات يه اليت حتدد، من الناحية العملية، ور .12
يف س ياق و(. 2012/13)منذ  حبسب النتاجئ املرتقبة( و التسعيناتمج )منذ أأواخر ارب ال واحدة حبسب برانمج ومزيانية

يف  22 تبلغ للمنظمة قدرةممؤرش نفقات ات الاحتاد حبسباملذكورة أأعاله  النفقات املقدرةات مؤرش تعكسملنظمة، امزيانية 
يف  18.5وى احلايل البالغ ملس تمقارنة ابوزايدة  يف الثنائية نفقات املتوقعةال أأشهر من  5ما يعادل أأكرث من  هو. و تقريبا املائة
س توى امل  وس يكون هدف رفعللمنظمة. ابلنس بة  املتوقعة يف الثنائية النفقاتما يعادل حوايل أأربعة أأشهر من ، أأي املائة

ن الزايدة املقرتحة لاملس هتدف  دارة اخملاطر املالية. وعالوة عىل ذكل، فاإ ادلول تامتىش مع ما تفضيل لأموال الاحتياطية تعزيز اإ
يضا زايدة مس توى الأموال الاحتياطية أأ تامتىش لأموال الاحتياطية تدرجييا. و املس توى املس هتدف ل ذ زايدةيتنف ل الأعضاء 
الأموال كون مس توى يبأأن أأوىص ي اذل 2006اخلاريج السويرسي لعام احلساابت توصية مراجع  معيف املائة  22 بنس بة

 .الثنائيةأأي ما يعادل س تة أأشهر من نفقات  ،للثنائيةيف املائة من النفقات املتوقعة  25س هتدف الاحتياطية امل 

معلياهتا. ومع بفضل غري مقيدة تتجدد  كبرية س يوةل يف الوقت احلارض لأن دلهيا موارد نقديةال الويبو خماطر ول تواجه  .13
عىل املنظمة بقدرهتا عىل الوفاء ابلزتاماهتا حتتفظ أأن  ضامنهو املس هتدف  الاحتياطيأأهداف احلفاظ عىل مفن بني ذكل، 
ىل أأقىص حد ممكن نقدا أأو يف استامثرات يكن تسييلها الحتياطي لملس توى املس هتدف اب س يحتفظالقصري. وعليه،  املدى اإ
ىل أأي . وسيمت حتديد الساريةس ياسة الاستامثر مامتش ية مع  تكونعدمة، و ناملدى القصري، بتلكفة منخفضة أأو م  عىل  مدىاإ
عار الفائدة السلبية، أأصول سائةل أأخرى عن طريق أأسيف أأو  الأموال الاحتياطية نقدل الاحتفاظ ابملس توى املس هتدف يكن
ىل هارصفية منح املمؤسسات يكن لللعتبات اليت او  ( سلبيةعدلت نا مودائع اليت حتول دون أأن جتذب حد العتبات  للويبو )اإ

 وس ياسة الاستامثر.

 الإبالغ عن الأموال الاحتياطية اثنيا )جمي(

جزء ل يتجزأأ من برانمج الإبالغ عنه الويبو و يف  املالية دارةالإ يف التخطيط املايل و مركزاي الاحتياطي دورا يؤدي  .14
 .تقرير الإدارة املاليةاملالية و بياانت وال الثنائية  ومزيانية

 احتاد.حبسب لك  سيناريو الإيرادات والنفقات والنتاجئ الويبو للثنائية برانمج ومزيانيةويقدم  .15

يف و املايل الوضعبشأأن ت املالية البياانالأول من البيان لويبو )صايف الأصول( يف ل ويرد تقرير عن الأموال الاحتياطية .16
عادة  أأموالها الاحتياطيةاملالية  لبياانتل  وفقاصايف أأصول الويبو ويشمل . به املالحظات املرفقة )الفوائض املرتامكة وفائض اإ
ب اتفاقات معاهدات مبوج اليت أأنشئت وصناديق رؤوس الأموال العامةل. ( وصناديق رؤوس الأموال العامةلتقيمي الاحتياطي

بقرار من مجعيات لأغراض التخصيص متاحة . وتظل الويبو يف عهدةوضعهتا ادلول الأعضاء للك احتاد  صناديقيه لك احتاد 
 الس يوةل.يف مؤقت نقص يف حال وجود  الاحتادات

نشاء  احلساابت اخلاريج بناء عىل توصيات مراجعو  .17 قرتح تعزيز منفصل لمتويل املشاريع، ي   صندوق احتياطيبشأأن اإ
املايل واملالحظات نفسها،  البيان املايل بشأأن الوضعلك من  يفس تظهر التحسينات و لويبو. ل الأموال الاحتياطية الإبالغ عن

نشاء صندوق احتياطيقرتح ومن امل. احلالية 21املالحظة يف  سرتد ابلتحديدو   حتت امس "الصندوق الاحتياطيمنفصل  اإ
وس يعكس . ةالنفقات املرتامكبعد خصم لمشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية ل اذلي سيتضمن اعامتدات  "لمشاريع اخلاصةل 

رمسةل فامي يتعلق املبالغ املقيد وس ت . املعمتدةشاريع لمتويل امل اس تخداهما املبالغ اليت يكن الاحتياطي الصندوق رصيد 
 .امكاملرت  يف الفائض/)العجز(رشوعات ابمل 
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الصندوق  ستتخذه لو أأنيشء 2014املالية لعام  البياانتيف  21الحظة الشلك اذلي اكنت املأأدانه  1ويبني اجلدول  .18
 .2014يف اخلاصة  مشاريعالاحتياطي لل 

 1اجلدول 

 الأموال الاحتياطية ورصيد الأموال: 21املالحظة 

 

مليون فرنك  35.2ق )وما أأنف   2013يبنّي هذا اجلدول بوضوح رصيد املبالغ اخملصصة للمرشوعات يف هناية ديسمرب  .19
مس ل جزء من تكل النفقات وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع 2014 سويرسي( عىل تكل املرشوعات خالل عام . ور 

مليون فرنك سويرسي يف  27.2الفائض املرتامك. ويثّل الرصيد البالغ مليون فرنك سويرسي( وق يّ د ذكل املبلغ يف  29.1العام )
 املبالغ اليت مل ت س تخدم بعد لأغراض مرشوعات معمتدة فعال. 2014هناية عام 

، اذلي ي ظهر 2 جلدوليف ااحتياطي املرشوعات اخلاصة يف بيان الوضع املايل، كام هو مبنّي وس ي كشف كذكل عن  .20
 .2014 الاحتياطي يف البياانت املالية لعام الكشف عنكيفية 

 2اجلدول 

 املايلمن البيان املايل الأول: بيان الوضع  قتطفم 

 

31 ديسمبر 2013

فائض البرنامج 

والميزانية للسنة 

)قبل تسويات 

المعايير المحاسبية 

الدولية(

فائض الحسابات 

الخاصة للسنة )قبل 

تسويات المعايير 

المحاسبية الدولية(

المشروعات 

الممولة من األموال 

االحتياطية )قبل 

تسويات المعايير 

المحاسبية الدولية(

تخصيص األموال 

االحتياطية للمشاريع 

الخاصة أو تسويتها

تسويات المعايير 

المحاسبية الدولية 

للسنة

التحويل إلى 

الفائض المتراكم 

وفقا للمعايير 

المحاسبية الدولية

31 ديسمبر 2014

 -                       43.1-26.8- -                        -                        -                       69.9 -                       الفائض/)العجز( في البرنامج والميزانية للسنة

 -                        -                       0.8- -                        -                       0.8 -                        -                       الفائض/)العجز( في الحسابات الخاصة للسنة

72.2195.2 -                       0.1- -                        -                        -                       123.1الفائض/)العجز( المجّمع

29.127.2-35.20.129.1- -                        -                       62.3الصندوق االحتياطي للمشاريع

8.3 -                        -                        -                        -                        -                        -                       8.3صناديق رؤوس األموال العاملة

15.1 -                        -                        -                        -                        -                        -                       15.1فائض إعادة التقييم

1.50.0245.8 -                       35.2-208.869.90.8صافي األصول

(بماليين الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

140'195123'195الفائض المجّمع

291'21062'27الصندوق االحتياطي للمشاريع

342'3428'8صناديق رؤوس األموال العاملة

046'04615'15فائض إعادة التقييم

245'793208'819

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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للقرارات اليت تتخذها ةل من الأموال الاحتياطية طبقا املرشوعات امل موّ سيمت الإبالغ عن التقدم احملرز فامي خيص و  .21
املوافقة عىل تكل املرشوعات. وفامي خيص الإبالغ املايل، يمتثّل الاقرتاح يف أأن تعكس البياانت مجعيات ادلول الأعضاء دلى 

حاليا(،  21)ويه املالحظة  الأموال الاحتياطية ورصيد الأموال املعنونةاملالية، مضن بيان الوضع املايل ويف املالحظة 
الاحتياطي خالل العام، كام هو مبنّي أأعاله، وذكل اعتبارا التحراكت مقابل الرصيد اخلاص ابحتياطي املرشوعات اخلاصة و 

 . ونوقش هذا الاقرتاح ابلتفصيل مع مراجعي احلساابت اخلارجيني.2015ديسمرب  31من 

الإيرادات واملرصوفات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع، والقطاعات يف وتتيح البياانت املالية أأيضا تقريرا عن  .22
اداهتا. وأأصول الويبو وخصوهما يه مكل للمنظمة كلك وليست ملاك لآحاد الاحتادات ابس تثناء امللكية حاةل الويبو يه احت

الاستامثرية لحتاد مدريد. وابلتايل فاإن صايف الأصول الشامل لرؤوس الأموال العامةل والأموال الاحتياطية هو وحده امل بنّي 
دارة املالية ملخصا شامال بشأأن الأداء املايل للك ثنائية وحبسب لك . ويتيح تقرير الويبو عن الإ حبسب لك قطاع أأو احتاد

ويش متل ذكل امللخص عىل الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس . "ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد"امل عنون اجلزء احتاد يف 
 الأموال العامةل )الاحتياطي( يف هناية الثنائية.

آلية املوافقة –طية اس تخدام الأموال الاحتيا اثنيا. )دال(  املبادئ وأ

)النظام  خيضع اس تخدام الأموال الاحتياطية، يف املقام الأول، للمبادئ املنصوص علهيا يف نظام الويبو املايل ولحئته .23
 .والالحئة(

طية. وطبقا لإطار الويبو التنظميي، ترد أأدانه مجموعة املبادئ املراجعة اليت س ت طّبق لأغراض اس تخدام الأموال الاحتيا .24
جراء دارة اخملاطر املالية و الاس تدام تكل املراجعات وما دفع عىل اإ آ اإ قوية من عدة دول أأعضاء بشأأن  ة املالية ونداءاتمبدأ

وحتّدد املراجعات احلاجة اإىل حرص اس تخدام الأموال الاحتياطية، بشلك صارم، يف النفقات غري املتكّررة وغري العادية. 
 املقرتحة ما ييل: 

 أأدق للأموال الاحتياطية املتاحة؛ تعريف "1"

 تعريف أأدق وأأوحض لأنواع فئات املرشوعات اليت يكن اقرتاح ومويلها من الأموال الاحتياطية؛ "2"

رشادات أأوحض بشأأن املعايري الأساس ية  "3" دراهجا يف اإ اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية مبا يف اليت ينبغي اإ
كذكل ، بل وع سحسبحياة املرش  دورةعىل تاكليف اكمل  تنطويوعات ل ذكل مراعاة أأمشل لتاكليف املرش 

جناز املرشوع. وهذا يتفق أأيضا مع  عىل عرض واحض للنفقات املتكّررة اليت س تكون املنظمة ملزمة هبا نتيجة اإ
 مالحظات وتوصيات مراجعي احلساابت اخلارجيني.

ملنظمة الاحتياطية ومويل العجز اذلي قد حيدث يف ويظّل الاس تخدام الأسايس للمس توى املس هتدف من أأموال ا .25
الإيرادات بدرجة تؤدي اإىل جتاوز النفقات الفعلية الإيرادات الفعلية. وبقيت أأموال الويبو ثنائية ما يف حال اخنفضت 

ور وضع الاحتياطية وصناديق رؤوس أأموالها العامةل، ابس مترار، فوق املس توى املس هتدف )انظر أأدانه الشلك املعنون "تط
 "(.2014-1998الويبو املايل يف الفرتة 

ل من الفائض املتاح أأنه جيوز للمدير العام أأو ادلول الأعضاء اقرتاح أأنشطة مرشوعات ت مو  ، 2000ر، يف عام وتقر   .26
، وافقت ادلول الأعضاء عىل مجموعة 2010أأو مجعية الاحتاد املعين، حسب احلال. ويف عام  لتوافق علهيا امجلعية العامة للويبو

وتورد الفقرات التالية (. WO/PBC/15/7/REV من املبادئ اخلاصة ابس تخدام الأموال الاحتياطية )انظر الوثيقة
 املبادئ املراجعة اليت س توّجه اس تخدام الأموال الاحتياطية.
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دلى تقدمي اقرتاحات لس تخدام الأموال الاحتياطية، ضامن أأل يسفر ذكل الاس تخدام عن  ظمة،وجيب عىل املن .27
 اخنفاض مس توى الاحتياطي اإىل دون املس توى املس هتدف. وبناء عليه، يرد املبدأأ الأول أأدانه.

ينبغي أأل تتعلق اقرتاحات اس تخدام الاحتياطي سوى ابملبالغ املتاحة يف الاحتياطي اليت تتجاوز املس توى   :1املبدأأ 
بق عىل مس توى أآحاد الاحتادات املس هتدف اذلي تقتضيه س ياسة الويبو بشأأن الأموال الاحتياطية. وذكل ينط 

 كلك عىل السواء.مس توى املنظمة و 

، يرد أأدانه وبناء عليهة اليت تتجاوز املس توى املس هتدف واحضا وشفافا وحذرا. وجيب أأن يكون حساب املبالغ املتاح .28
املبدأأ الثاين اخلاص ابس تخدام الأموال الاحتياطية واذلي يتيح هنجا واحضا وأأكرث حذرا جتاه حساب الأموال الاحتياطية 

 املتاحة.

ىل املعلومات 2املبدأأ  اخلاصة مبس توايت الاحتياطي والواردة يف :  سيستند حساب الأموال الاحتياطية املتاحة اإ
من الية وجيب أأن يراعي حق املراعاة النفقات الفعلية والنفقات امل تعهّد هبا والنفقات امل خّططة املبياانت ال أأحدث 

عادة تقيمي  الأموال الاحتياطية للفرتة )الفرتات( املالية اليت سي نفذ خاللها املرشوع املقرتح. وسيمت اس تثناء فائض اإ
عادة تقيمي الأرض اليت ب ين علهيا املبىن اجلديد( وصناديق رؤوس الأموال العامةل )اليت  الاحتياطي )الناشئ عن اإ

 مس توى الاحتياطي املس هتدف.الزائدة عىل  ادلول الأعضاء( من حساب املبالغ املتاحة اشرتااكت بواسطةأأنشئت 

جعز قد حيدث يف ثنائية ما يف حال جتاوزت النفقات الفعلية  وقد يتعنّي اس تخدام أأموال املنظمة الاحتياطية لمتويل .29
املتكّررة. ويعطي العجز النفقات الإيرادات الفعلية، وابلتايل ل ينبغي اس تخداهما لتضخمي المتويل املتاح للنفقات التشغيلية و 

ىل املدى البعيداخملّطط شعورا خاطئا بتوافر املوارد عىل  التعهّد ابلزتامات عىل أأجل أأطول )مثل موارد ، وقد يفيض اإ
كّز بوجه خاص عىل تاكليف املوظفني  ذا ما ر  ثليث تاكليف الويبو اليت ومثّل املوظفني( بمتويل قصري الأجل أأو غري عادي. واإ

اس تخدام الأموال  وبناء عليه، يرد أأدانه املبدأأ الثالث اخلاص ابقرتاحاتكبريا عىل املنظمة. خطرا ، فاإن ذكل قد يشلّك تقريبا
 الاحتياطية.

ونفقات غري متكّررة وغري رأأساملية :  ينبغي أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية مبرشوعات 3املبدأأ 
د   عادية، ويف ظروف اس تثنائية، د املرشوعات الرأأساملية مببادرات اسرتاتيجية كام تقّرره مجعيات احتادات الويبو. وحت 

ّدد مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات عادة يف اخلط ة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأجل وقد حت 
جنازها  جراء مرافق املنظمة وأأنظمهتا لضامن اس مترار والتصالت ويلزم اإ يف الوفاء ابلغرض املنشود مهنا وذكل ابإ
ضافات هممة.  توس يعات أأو اإ

ىل من الأموال الاحتياطية سلبا يف مس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية.  وقد تؤثّر املرشوعات امل مّوةل .30 وابلإضافة اإ
ذكل ستسفر تكل املرشوعات، بعدما ت نجز، عن مس توى معنّي ومتواصل من الاحتياجات املتكّررة من املوارد. ول بّد أأن 

ىل معلومات شامةل وفهم اتم لأثر قراراهتا عىل تتخذ ادلول الأعضاء قرارات بشأأن اس تخدام الأموال الاحتياطية ابلستناد اإ 
 الأموال الاحتياطية:الإدارة املالية للمنظمة. وبناء عليه، يرد أأدانه املبدأأ الرابع اخلاص ابقرتاحات اس تخدام 

عداد اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية بطريقة شامةل وابلستناد اإىل معلومات عن تاكليف :  4املبدأأ  ينبغي اإ
مل دورات حياة املرشوعات، والفوائد املقّدرة )اليت قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء(، والنفقات اك

طار املزيانية العادية يف الثنائيات الالحقة، والأثر عىل  املتكّررة اليت س تكون املنظمة ملزمة برصد موارد لها يف اإ
 تياطية.التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاح 
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ّصص لها موارد سوى طيةل الثنائية اليت و  .31 عىل عكس املرشوعات والأنشطة املدرجة مضن املزيانية العادية واليت ل خت 
فرتة تتجاوز أأعاله، عىل  4اعت مدت لها، قد ومتد املرشوعات امل مّوةل من أأموال املنظمة الاحتياطية، كام ورد رشحه يف املبدأأ 

جناز لك من وجيب الزتام احلذر لضامن اس مترار توافر ثنائية واحدة  المتويل للمرشوعات املعمتدة طيةل فرتة اإ
جنازها الفعيلاملرشوعات/املبادرات اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء، مّما يكفل  . وبناء عليه، يرد أأدانه املبدأأ اخلامس اخلاص اإ

 ابقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية.

لية جيوز أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة املا:  5املبدأأ 
كرث من ثنائية واحدة. الثنائية الس نتني للمنظمة وتشمل، أأو تدوم، جنازها أأ  فرتة اإ

آلية املوافقة عىل اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية اثلثا. )ابء(   أ

ىل أأن ت قدم جيوز  .32 اقرتاحات اس تخدام أأموال املنظمة الاحتياطية املتاحة من قبل املدير العام أأو ادلول الأعضاء اإ
 مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي يعنيه.

 أآلية املوافقة:  

أأو ادلول الأعضاء عن طريق جلنة  أأن ت قدم اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية من قبل املدير العام للويبوجيوز 
عداد الاقرتاحات وفقا  الربانمج واملزيانية اإىل مجعيات ادلول الأعضاء ومجعيات الاحتادات، لك فامي يعنيه. وجيب اإ

 .الاحتياطية صوص علهيا خبصوص اس تخدام الأموالللمبادئ املن

ذا اكن أأي اس تخدام لفائض الثنائية خاضعا لأحاكم املادة  ( من اتفاق مدريد وبروتوكوهل، ي قدم 4)8ويف حاةل احتاد مدريد، اإ
ياسة اخلاصة ابلأموال اقرتاح اس تخدام الفائض و/أأو الاحتياطي الزائد عىل املس توى املس هتدف اذلي تقتضيه الس  

ىل مجعية احتاد مدريد.  الاحتياطية من قبل املدير العام اإ
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 2014-1998ور وضع الويبو املايل يف الفرتة تط

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املرفق الثاين

 الرباءات حبسب ادلول الأعضاءتوزيع صناديق رؤوس الأموال العامةل ملعاهدة 

 ادلول الأعضاء
صناديق رؤوس الأموال العامةل ملعاهدة 

 الرباءات

  

 - اجلزائر 

 - الأرجنتني

 91,000.00 أأسرتاليا

 19,250.00 المنسا

 - جزر الهباما

 - برابدوس

 9,800.00 بلجياك

 - بنن

 4,200.00 الربازيل

 200.00 بلغاراي

 - بوركينا فاسو

 - بوروندي

 - الاكمريون

 - كندا

 - أأفريقيا الوسطىمجهورية 

 - تشاد

 - ش ييل

 - الصني

 - الكونغو

 - كوس تارياك

 - كوت ديفوار

 - كواب

 - قربص

 - امجلهورية التش يكية

 - مجهورية كوراي الشعبية ادليقراطية

 - مجهورية الكونغو ادليقراطية

 41,000.00 ادلامنرك

 - امجلهورية ادلومينيكية

 - مرص

 - فيجي

 34,200.00 فنلندا

 110,700.00 فرنسا

 - غابون

 222,900.00 أأملانيا

 - غاان

 - اليوانن

 - غينيا

 - هاييت

 - الكريس الرسويل

 22,150.00 هنغاراي

آيسلندا  - أ

 - الهند

ندونيس يا  - اإ
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 ادلول الأعضاء
صناديق رؤوس الأموال العامةل ملعاهدة 

 الرباءات

    

يران )مجهورية   - (الإسالمية -اإ

 - العراق

آيرلندا  - أ

 - اإرسائيل

يطاليا  16,500.00 اإ

 194,600.00 الياابن

 - الأردن

 - كينيا

 - لبنان

 - ليبيا

 1,500.00 ليختنش تاين

 650.00 لكسمربغ

 - مدغشقر

 - مالوي

 - مايل

 - مالطة

 50.00 موريتانيا

 - موريش يوس

 - املكس يك

 200.00 موانكو

 - منغوليا

 - املغرب

 20,350.00 هولندا

 - نيوزيلندا

 - النيجر

 - نيجرياي

 21,750.00 الرنوجي

 - ابكس تان

 - الفلبني

 - بولندا

 - الربتغال

 3,700.00 مجهورية كوراي

 550.00 رومانيا

 24,750.00 الاحتاد الرويس

 - رواندا

 - سان مارينو

 - الس نغال

 - سلوفاكيا

 - أأفريقياجنوب 

س بانيا  - اإ

 300.00 رسي لناك

 - السودان

 - سورينام

 162,800.00 السويد

 74,000.00 سويرسا

 - امجلهورية العربية السورية
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 ادلول الأعضاء
صناديق رؤوس الأموال العامةل 

 ملعاهدة الرباءات

  

 - اتيلند

 - توغو

 - ترينيداد وتوابغو

 - تونس

 - تركيا

 - أأوغندا

 168,000.00 اململكة املتحدة

 - مجهورية تزنانيا املتحدة

 754,900.00 الولايت املتحدة الأمريكية

 - أأوروغواي

 - (البوليفارية -فزنويال )مجهورية 

 - فييت انم

 - زامبيا

 - زمبابوي

    

  2,000,000.00 اجملموع

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


