
 

A/48/4 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 2: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

 وعرض مايل وضع استخدام األموال االحتياطية
  2010مستوفى لعام 

  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة  .1 توىفتطبيق إجراء عىل معلومات عن حت ية وعرض مايل  يا تخدام األموال الا سـوضع ا ط ت مسـ  ح
تقدم الويقة). WO/PBC/15/16ثالويقة ( 2010لعام  ثو نعقدة ّسـ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي ملعجل

سة يف دورهتا  مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف وميكن الاطالع عىل .2 ية ا ث تو للج نة الربانمج "ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما و يعالاحتادات اليت تديرها الو نيه، ي

 WO/PBC/15/16ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة إىل 
ية، كام يه واردة يف الويقة  ثوبأية تو  .A/48/24ص

 ]ييل ذكل املرفق[

 

 

A 



A/48/4 

ANNEX 

رفقامل  

 

 

WO/PBC/15/16 

 ابالنلكزيية: األصل
تارخي  2010ن يويو 21: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

 وعرض مايل خدام األموال االحتياطيةوضع است
  2010مستوفى لعام 

 من إعداد األمانة

ثتوي هذه الويقة عىل حملة عامة عن  .1 ناديق رؤوس األموال العامةل عقب" 1"حت ية و يا صتوى األموال الا ط ت حسـ  م

تني  تام فرتة ا سـنا لخ ناديق رؤوس األموال " 2"؛ 20091-2009ت توى الاعامتدات اخملصصة  لصوحتدد  العامةل مسـ
يق اليت وافقت علهيا تعلقة بأثر  تقديرات ا بادلول األعضاء حىت اآلن، وتلخص أيضا آخر ا مل ية  تطل سباملعايري احملا

يط ها عىل نظام  ناديق رؤوس األموال العامةل، والاعامتدات اليت يقرتح توز ختطادلوية عىل  ص موارد  يعل
بو،  سات للو ياملؤ توي عىل عرض مايل " 3"س مكام أهنا  متل عىل 2010/2011سـتوىف للفرتة حت حمل وأثرها ا

تاحة ندوق رؤوس األموال العامةل ا ملتوى  ص   .مسـ

ناديق  .2 تخدام  صويرد عرض مقرتح ا يط( األموال العامةل رؤوسسـ بة إىل نظام  ختطاب سات  لنسـ سموارد املؤ
بو نظر فهيا ادلول األعضاء ثيف ويقة) يللو تنفصةل ليك   .م

نة الربانمج وامل .3 ية مدعوة إىل أن جلوإن  نزيا
يات ادلول األعضاء يف بو ابإلحاطة علام  مجعتويص  يالو

ثتوى هذه الويقة  .مبح

تخدام األموال تيل[ توى ا سـ ذكل معلومات عن  مسـ
توىف لعام  ية وعرض مايل  يا سـالا ط مت  ]2010ح

                                                           

1

ية للفرتة يرىج ال   لرجوع أيضا إىل تقرير اإلدارة املا  ).FMR/2008-2009ثالويقة  (2008-2009ً

A 
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ية يا تخدام األموال الا توى ا طمعلومات عن  ت سـ حسـ  م
توىف لعام   2010مسـوعرض مايل 

 مقدمة

تني حققت .1 يع الاحتادات فائضا خالل فرتة ا لسـن  ً بة إىل . 2009/2008مج سـهتدف اب توى ا سـوقد حتقق ا مل نسـ لمل
بني يف  تني كام هو  بة إىل فرتة ا ناديق رؤوس األموال العامةل، ومت جتاوزه اب ية و يا ماألموال الا سـن لح سـل ص ط نت

يات  يا نظمة يف جمال الا ياسة ا نظر إىل  طاجلدول أدانه، وذكل اب ت مل سـ تنيا(حل  A/35/15: ثيقنظر الو
 .)A/35/6و

 
  

سب الاحتاد يف هناية : 1اجلدول  حبناديق رؤوس األموال العامةل   2009-2008ص

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

      

 اجملموع احتاد  احتاد احتاد احتاد احتادات

      

CF برشلونة الهاي مدريد الرباءات   

630'203 111 (339) 509'41 029'138 321'24 2007ية صناديق رؤوس األموال العامةل، هنا

  

431'607 923'1 484'7 818'100 920'458 285'38 2009-2008اإليرادات 

  

نفقات  799'576 888'1 666'6 129'99 924'432 192'36 2009-2008لا

632'30 35 819 689'1 995'25 093'2 العجز/الفائض

  

رشوعاتنفقات  يملا ياتحت اخلاصة لال  009'6 6 6 992 255'4 751 2009-2008 طا

253'228 140 473 207'42 770'159 663'25 2009صناديق رؤوس األموال العامةل هناية 

 

ها  .2 بالغ مجمو نفقات ا عوتطابق ا ل ل ند  6ت بيون فرنك سورسي والواردة حتت  ي رشوعاتنفقات "مل يف "  اخلاصةملا
نفقات اليت حتققت بو  اسطة الاعامتدات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء من األمواللاجلدول أعاله مع ا

ية  يا طالا وترد هذه الاعامتدات، كام وافقت علهيا ادلول األعضاء، ). FMR/2008-2009ثانظر الويقة (حت
ييون فرنك سورسي 31.1تابلاكمل يف اجلدول أدانه وبلغ يف اجملموع   .مل

ناديق رؤوس األموال العامةل  صاعامتدات 

رشوعاتعالوة عىل  .3 ناديق رؤوس األموال العامةل، ترد يف اجلدول املوافق ملا ص علهيا للحصول عىل متويل من 
نارص األخرى ناديق رؤوس األموال العامةل لعأدانه ا توى  صاليت تؤثر عىل  توزيع " 1: "مسـ تعلق  باقرتاح  ي

متدة يف إطار الربان يات ا نفقة من املزيا نايئ لألرصدة غري ا ملعا ن مل نقحة للفرتة سـتث ية ا ملمج واملزيا  2009-2008ن
ية  منشاريع جدول أعامل ا يات رمق (لتمل تو صيذ ا ل ية يرىج الرجوع إىل – 10 و9 و8 و5 و2تنف  لتقرير اإلدارة املا

FMR/2008 2009( يط" 2"؛ رشوع  تعلق  ختطواقرتاح  مب سات  ي ث الويقة انظر(سموارد املؤ
WO/PBC/15/17يل الاك تفا تعلق اب ص يف ما  ل هذا الاقرتاحي ية "3"؛ )لمةل  يذ املعايري احملا ب وتقدير أثر  سنف ت

ساابت (للقطاع العام  لادلوية يات مراجع ا تعكس تو نة  ثاين من ا نصف ا يجري حتديهثا يف ا حلاليت  ص ل سـ ل ل لسـ
نة  اخلاريج بة إىل  تاجئ اب سـوا سـ نن نا وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن). 2009لل رشوع ا متويل  متدة  بالغ ا با م لمل ل ء ملع

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، أي  توايل،24 و20ماجلديد، و يون فرنك سورسي عىل ا ل  ي سـتظل جزءا من  مل
ناديق رؤوس األموال العامةل دون تخدام  تايل ترصحيا اب ترب اب نظمة، و يات ا يا صا سـ ل تع مل ط ميهتا حت يل من  قا  .لتقل
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متدة واملقرتحة: 2اجلدول  يات ا يا تخدام الا ملعمجموع ا ط ت  حسـ

سورسيةبآ( يالف الفرناكت ا  )ل

بلغ  يوةل ملا يقلسـا  لتعلا

     

 2009 و2007متت املوافقة يف  MAPS 3.6 3.6 املرحةل األوىل من حتديث نظام -

ية من حتديث نظام - ثا ن املرحةل ا  2009متت املوافقة يف  MAPS 1.9 1.9ل

ثة من حتديث نظام - ثا ل املرحةل ا  2009متت املوافقة يف  MAPS 8.3 8.3ل

سلع واخلدمات- بوةل  ياانت من املؤرشات ا لل قاعدة   2009متت املوافقة يف  1.2 1.2 ملقب
ية اجلديدة- نظام املايل اجلديد واملعايري احملا ية  سب الوحدات املعلوما لل  2008متت املوافقة يف  4.2 4.2 ت
تقين - رشوع املعامري وا ل ا  2008 يف متت املوافقة 4.2 4.2  قاعة مؤمترات جديدة–مل
 2008متت املوافقة يف  7.6 7.6  األمن-

متد إىل حد اآلن بلغ يف هناية 6مت إنفاق  31.1 31.1 ملعاجملموع الفرعي ا يون فرنك سورسي من هذا ا مل   2009يمل
    
ية - لتمنرشوعات جدول أعامل ا  FMR  2008-2009اقرتاح  Carryover »  7.2 7.2 » م
يات 25.0 25.0 سساتختطيط موارد املؤ اقرتاح - توبر  مجعاقرتاح أ  2010ك
ية ادلوية أثر - ليذ املعايري احملا ب سنف ساابت اخلاريج - 21.1 ت يات مراجع ا تعكس تو تقديرات  بط ا حلتعني  ص ل ل ض ي

 2009نوتاجئ 

ية ادلوية2010اجملموع الفرعي املقرتح ل وسوية املعايري احملا   32.2 53.3 سبت
 63.2 84.3 اجملموع اللكي

    
رشوعات ناديق رؤوس األموال العامةلملا توايت  متويل دون أي أثر عىل  ص املرخص هبا  مسـ  لل

ناء اجلديد- يص يف 20.020.0 لب ا  2008خمت الرت
يص يف  24.024.0  قاعة املؤمترات اجلديدة-  2008خمت الرت

 44.044.0 
    
    
    

نقدي  138.3  لاجملموع ا

 

ية وكام لوحظ اب .4 نة املا ضلفعل خالل ا تعديل اذلي )WO/PBC/14/8ث الويقة انظر(لسـ ناء يف حاةل ا ل، اب سـتث
يع 21.1بلغ  ية ادلوية، فإن  يون فرنك سورسي ذات الصةل ابملعايري احملا مج  ل ي رشوعاتسبمل  املموةل من ملا

نظمة، يوةل اخلاصة اب توايت ا ملناديق رؤوس األموال العامةل تفرتض اخنفاضا يف  سـ سـ لص م تجري رمسةل " 1" ً سـو
ناء  شاريع ا تعلق  نفقات يف ما  با مب ي رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة(لل ناء اجلديد ومقرتح  مرشوع ا ب " 2"، )لم

سموح به واملطلوب ند احلد ا شاريع  تعلق  يجري رمسةل نفقات أخرى  ملو ع مب ت ية املعمول  يف إطار املعايري سـ سباحملا
يطة يف تقدمي توقع. هبا نظمة، ترد حلولكن، من ابب ا ناديق رؤوس األموال العامةل  يوةل  للمات يف جمال ا لص لسـ

رشوعات ناءملا تعلق مبجال ا ب اليت ال  ناديق رؤوس األموال العامةل، أي  لت تفادة الاكمةل من  بني الا صعىل حنو  سـ ي
ساب يف حتا تاك ها  يف اخملصصة  تاك لا ك ل تعديل  أن، من املؤكد 5وكام وردت اإلشارة إىل ذكل أعاله يف الفقرة . لل

بلغ  ية ادلوية مبا  ياملعايري احملا ل يون فرنك سورسي خيضع ملراجعة21.1سب ي  ية، وميكن أن يزيد  مل ساابت اخلار جا حل
تلف تعلق  نظمة يف ما  تعديالت املدخةل عىل إجاميل الزتامات ا مبخأيضا بعد ا ي مل ل الانهتاء من (فوائد املوظفني  ً

ية بعد انهتاء اخلدمة ية، إذا  وحىت وإن ظلت هذه). ، وما إىل ذكللصحاخلدمة، اخلدمة ا تعديالت افرتا ضا ل
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تج عن ذكل زايدة جديدة ترتاوح بني  سوية 18 و15ينحتققت، فقد  يؤدي إىل  يون فرنك سورسي، مما  ت  سـ ي مل
ناديق رؤوس األموال العامةل توى  صبواسطة الاخنفاض يف   .مسـ

شار إلهيا أعاله ويوحض اجلدول أدانه حصة الاعامتدات اخملصصة للك احتا .5 بالغ ا تعلق اب ملد يف ما  مل ناء (ي سـتثاب
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ناء اجلديد و مرشوع ا ب بت). لم الاعامتدات املقرتحة للك احتاد وفقا  ُحسوقد 

توزيع اليت وافقت علهيا ادلول لية ا ية ملهنج   أدانه، عالوة عىل ذكل،3ويوحض اجلدول . ناألعضاء يف الربانمج واملزيا

ناديق رؤوس األموال  توايت  ية ادلوية للك احتاد، ويؤكد عىل أن مجمل  تعديل املعايري احملا توقع  صاألثر ا سـ ل ل ممل سب
تعديالت العامةل تص هذه ا لنظمة ميكن أن  مت ياطات احتاد مدريد واحتاد الهاي . للم حتوجتدر اإلشارة إىل أن ا

يات لك مهنام إذا يا سـهتدفة ال توايت ا طتقل عن ا ت مل سـ حسـ يعمل يذ  مج مت إنفاق و تعديالت يف  تنف لالاعامتدات وا
سه يؤثر "1"وجتدر اإلشارة مع ذكل إىل  .نفالوقت  نوات، وأنه  سـ أن إنفاق الاعامتدات جيري عىل عدة  سـ

تني  تاجئ فرتة ا متكن فهيا  ناديق رؤوس األموال العامةل خالل فرتة أطول من الزمن، واليت  تايل عىل  لسـناب ن ص سـل
توايت يري ا سـو تاحة؛ملتغ يات ا يا توايت الا تعادة  ياطي من ا شودة لال مل ا ط ت سـ سـ ت حن ح  وال يدل الاخنفاض "2 "ممل

سار،  يوةل أو اإل سـهتدف عىل انعدام ا توى ا ناديق رؤوس األموال العامةل عن ا توايت  عاملؤقت  سـ مل سـ ص لسـ مل مل
مية يات  يا توايت الا سليث ال تزال  ط ت حسـ م شلك عام ح ية  بوإجيا  .ب

 
تاحة للك احتادحملة عامة عن: 3اجلدول  ناديق رؤوس األموال ا مل   ص

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

نقحة  ية ا ية املزيا ناد إىل  ملابال ن مهنج  2009-2008ست

 اجملموع احتاد احتاد احتاد احتاد احتادات      

      CF PCT برشلونة الهاي مدريد   

                

 253'228 140 473 207'42 770'159 663'25 2009صناديق رؤوس األموال العامةل ، هناية 

          

 -  000'3  (000'3)  2009 إىل الهاي PCTقرض من

          

 253'228 140 473'3 207'42 770'156 663'25 2009صناديق رؤوس األموال املعدةل، هناية 

          

  
نفق بعد بقت املوافقة علهيا، ومل  تالاعامتدات اليت   050'25 3 011'3 684'13 099'7 253'1 سـ

          

ناير  ناديق رؤوس األموال  تاح  يد ا يالر لص مل  203'203 137 462 523'28 671'149 410'24  2010ص

   
ناديق رؤوس األموال العامةل   2010صالاعامتدات املقرتحة 

  

  
- DA 2, 5, 8, 9, 10 opening 2010 balances appropriated 487 6'672 12 - 11 7'182 

- ERP PROPOSAL 1'695 23'226 41 - 39 25'000 

          

يع الاعامتدات تاحة بعد  مجناديق رؤوس األموال ا مل  022'171 86 462 470'28 773'119 229'22 ص

          

ناديق األموال العامةل   836'116 - 442'1 381'28 524'68 490'18 2010/2011صهدف 
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ي هدفصر توى ا تاحة فوق  ناديق رؤوس األموال العامةل ا لد  سـ مل  186'54 86 (980) 90 250'51 739'3 مص

           

ية ادلوية    لتعديل املعايري احملا  (109'21) 25 299 (568'2) (546'17) (320'1) *سب

            

تعديل تاحة بعد ا لناديق رؤوس األموال ا مل  077'33 112 (681) (478'2) 704'33 420'2 ص

ساابت اخلاريج وتاجئ  ينبغي * يات مراجع ا تعكس تو تقديرات  نبط هذه ا حل ص ل ل  2009ض

ية عنّوتقدم .6 تقارير املر حل ا رشوعات ل ناديق رؤوس ملا يات سابقا للحصول عىل متويل من  متدهتا ا ص اليت ا ًمجلع ع
يا ية أو  نة الربانمج واملزيا نفصل إىل  شلك  مجعاألموال العامةل  ن جل ية مب والهاي يف ما  مدريد(ملعنت الاحتاد ا

ناديق رؤوس األموال العامةلملرشوعاتيتعلق اب نفقات) ص املموةل بواسطة حصهتا من  ية يف  لبواسطة ا لفعلا
ية نة يف تقاريرها املر حلمقابل هذه ا توي الفقراتن . اخلاصة هبا ملبي تقدم 8 و7حتو ل أدانه عىل ملخص موجز عن ا

تعلق اب يات احتادي مدريدملرشوعاتياحملرز يف ما  يا ط املموةل بواسطة ا  .والهاي حت

تقدم احملرز يف .7 يا املعلومات، كام وردت اإلشارة إىل  لواكن ا نولو ية حتديث  جيذ املرحةل األوىل من اسرتا تك تيجنف ت
نة  ييت احتادي مدريد والهاي  سـذكل يف  تان  (2009مجع مما اكن  أبطأ) H/A/28/2 وMM/A/42/2ثيقالو

نظاممتوق يذ العديد من الوظائف اجلديدة ألحصاب املصلحة يف ا يث جرى  لعا، ولكن أحرز مع ذكل تقدم  نف . تح
يع  تكامل  مجومن املقرر ا رشوعاتسـ ية للمرحةل األوىل ملا يع املوارد(ع الفر تخدام  تايل ا مجواب سـ اخملصصة خالل  ل

نقص احلاد يف توافر). 2010سـنة  للومت نظرا  نظم القدمية، موارد الربجمة من ذوي  ً ية املطلوبة دلمع ا هارات ا لا لفن مل
يا املعلومات عرض أيضا هنج نولو ية حتديث  ثة من اسرتا ثا ية وا ثا تني ا جنقح للمر تك يجم ل ل ن ل ية احتادي  تحل مجععىل 

نة  ية اليت . 2009سـمدريد والهاي  هارات إىل تضخمي اخملاطر ا نقص املذكور أعاله يف جمال ا يلوأدى ا لتشغل مل
نظم القدميةترجع إىل الا ية  للعامتد عىل املعامرية ا نقح امجلع. لتقن ثة يف  ملومشل الهنج ا ثا ية وا ثا تني ا لبني املر ل ن ل حل

بري عن ممارسة . مرشوع واحد يه بعد ا يار  يجي جتاري يقع الا رشيك اسرتا تعانة  تعواقرتح الهنج الا عل ت ت ب لسـ خ
تحديد توحة  ناقصة دوية  لالفائدة وعىل إثر  مفل ية م تجارية يف إطار تقنمعامرية  ل جديدة وإعادة تطوير املعامالت ا

تا احتادي مدريد والهاي. DMAPS وMAPSنظايم  نقح مبا يف ذكل عىل خطة  مجعيووافقت  ملعىل الهنج ا
نة  تد إىل  سـرشوع  مت ية متويال اكمال ومت الاتفاق أيضا عىل متويل.2012م يا نقح من األموال الا طالهنج ا ت وقد . حمل

تعلق ابملرحةل ادأحرز تقدم يف إعد رشاء يف ما  ية ا رشوع يف  يمت ا يث  يالواثئق الالزمة  ل معل ل س ثة  ح ثا ية وا ثا لا ل ن ل
رشوع .2010نمعا يف يويو  ييل  يجري إعداد ملخص  للمو تفص ييت احتادي مدريد  سـ بل  يه  من  مجعنظر  قلل ف

مترب   .2010سبوالهاي يف 

ية .8 تب ادلويل، وقد وافقت عىل ذكل  مجعوقد رشع ا نة احتا ملك ث من الويقة 28الفقرة  (2009سـد مدريد 
MM/A/42/4 ( توبر توي 2009كيف أ ياانت يف إطار نظام مدريد  ناء قاعدة  يل  رشوع  يذ  حت يف  ب تعج بم بنف لل ت

سلع واخلدمات  بوةل من ا ياانت ا لعىل ا ملقب سلع واخلدمات(ل ياانت ا تعلق بقاعدة ا لرشوع مدريد يف ما  ب ي ، )لم
يون 1.2وخصص هل ما قدره  ياطي الحتاد مدريد يفرنك سورسيمل  ندوق الا تمن ا توبر  ومت. حلص  2009كبني أ

تعني إضافهتا إىل2010وأبريل  ياانت اجلديدة اليت  يد يف معاجلة ا ي إحراز تقدم  لب ياانت ج توت . لبقاعدة ا حوا
ياانت يف هناية أبريل  ياانت ابللغة اإلنلكزيية25200 ابلفعل عىل أكرث من 2010لبقاعدة ا  ابللغة 15800 ولب من ا

ية و ية17100نسـالفر با ن ابللغة الا ياانت، كام اكن مقررا يف األصل، عىل الانرتنت . سـ توايت قاعدة ا تاح  بو لحم ست
توبر  بو اإللكرتوين يف موعد أقصاه أ كعىل موقع الو تعاقدة. 2010ي بق ملاكتب أربعة أطراف  موقد  معنية  سـ
تعاون من أجل تطوير قاعد يهلالاتفاق ابلفعل عىل ا رشوط الواردة  بوها  تحري يف  ياانت من خالل ا فة ا ل للق ل . لب

يح سري عىل الطريق ا رشوع  يذ ا ية، فإن  توى املزيا لصحوعىل  ي مل ن تنفسـ  ٪ من مجموع اعامتدات 75إنفاق حوايل : م
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ية اخملصصة أو الالزتام بذكل يف أبريل  يقدم تقرير مرحيل مفصل. 2010ناملزيا رشوع إىل  سـو يذ ا ملشأن  تنفب
مترب مجعي  .2010سبة احتاد مدريد يف 

 2011-2010العرض املايل للفرتة 

يا مع الزتاهما .9 تظام، متا ًوتعمل األمانة اب شـ ية  ن ثب واإلدارة الوا بة عن  مية، واملرا ية  تويخ إدارة ما متر  عا ك ل قب حك ملسـ
تقديرات إلي ألثر ية، عىل مراجعة آخر ا تصادية العا ية والا لالاضطراب يف األسواق املا مل توايت قل مسـرادات و

تني بو لفرتة ا لسـنإنفاق الو توقعات ال. ي برية خالل فرتة  لويف حني أن ا ية ابملقارنة مع حتقق اخنفاضات  كتزال اجيا ب
تجديدات يف إطار نظايم مدريد يالت وا توقعة يف عدد ا سابقة، فقد تكون الزايدات ا تني ا لا سج مل لتل  سـنل

بات ادلوية وفقا توايت ا ًوالهاي، وكذكل  ل لطل شأن الرباءات،  ملعاهدةمسـ تعاون  با يف ضوء  متفائةل بعض اليشء ل
تصاد العاملي مترار الصعوابت اليت لوحظت يف الا قا ناك ما. سـ ياانت  هويف حني ال يوجد  لبيكفي من األدةل أو ا

يح رمسي حنو الاخنفاض لدلخل يف ية وتقديرات عبء العمل، فإن األمانة تراقب تنقيف هذا الوقت دلمع   ناملزيا
نقحة . الصةل والاجتاهات مع زايدة الاهامتم تطور اإلحصاءات ذات تقديرات ا ملوال يزال جيري تقدمي ا ل

هر عرب املرصد املايل شتوايت عبء العمل إىل ادلول األعضاء لك ثالث أ  .ملسـ

توقعات األخرية .10 لوشري معظم ا بة قد ترتاوح ب ت توايت اإليرادات  سـإىل احامتل حدوث اخنفاض يف  نسـ  18ني بم
يجة 19و يون فرنك سورسي تقربا  نت  ي ي شأن" 1"مل تعاون  باء العمل يف إطار معاهدة ا بتوقع اخنفاض أ ل الرباءات  ع

ياسة اإليداع املوحدة   واخنفاض الرسوم"2"ونظام مدريد ونظام الهاي لكهيام،  يار  سـاملقرتحة يف إطار  مركز (خ
تحكمي والوساطة ساعد عىل تقدمي شاكوى أ) لا كثب وتدير  توتابع األمانة عن. قرص مقابل رسوم أقلياذلي قد 

توايت ادلخل  توايت اإلنفاق العام من أجل ضامن بقاء هذه األخرية مضن  سـشاط توزيع سلطة اإلنفاق و سـ من م ب
تني تودل خالل فرتة ا لسـنا توايت ادلخل من أسوأ . مل متل، أن تقرتب  ناريو غري ا مسـومع ذكل، يف ا حمل لسي

ناريوهات اليت قد تجاوز ادلخل من أجل ضامن مت يفلسيا نفقات  سامح  ية، قد يكون من األفضل ا باملزيا لل ل  ن

نظمة بة إىل إجاميل ا ييل اب تقرار ا ملالا سـ شغ نسـ لت ية  ويعرض اجلدول أدانه حملة .ل تقديرات احلا لعامة عن أفضل ا ل
توايت ادلخل واإلنفاق  ية("مسـللك من  نب مع األرقام املد")سـاحلاةل األسا با إىل  ج،  ية وكذكل جن نرجة يف املزيا

ناريوهات  نخفضة"و" األعىل"لسيحتديث ا بة إىل اإليرادات" ملا  .لنسـاب

 
 2011-2010عرض مايل للفرتة : 4اجلدول 

سورسية مباليني الفرناكت( يا  )ل

  

  

ية   بالغ ا لفعلا  2010/11 مل

 2010/2011املدى 
ناد إىل آخر تقديرات اإليرادات يويو ( نابال  )2010ست

  

  

  

ية املقرتحة 2008-2009 نخفضة ناملزيا ية ملاحلاةل ا يا سـاحلاةل األسا  لعلاحلاةل ا

ناديق رؤوس األموال العامةل  تايح  يد الا لصالر ت   228.3         228.3  228.3       203.6203.6  فص

  622.1           600.0         572.4         618.6        607.4          اإليرادات 

نفقات    610.0           600.0         588.3         618.6        576.8         لا

  12.1             0.0            (15.9)         0.0            30.6            العجز/الفائض 

         

تاجئ  نناديق األموال العامةل بعد ا   240.4          228.3         212.3        203.6        234.3         لص

ية  يا نفقات الا طا ت   25.0            25.0           25.0            -              6.0             حل

تني  لسـنناديق األموال العامةل بعد هناية فرتة ا   215.4          203.3         187.3        203.6        228.3          ص

تني  ئوية من نفقات فرتة ا بة  يات  يا نالا سـم لح سـك ط %35.3%33.9%31.8%32.9%39.6  نت
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نفق بعد  تالاعامتدات اليت متت املوافقة علهيا ومل 

 

 

          25.0  

         25.0  

 

            -    

              -                  -    

  32.2             32.2           32.2             -              7.2              2010قرتحة الاعامتدات امل 

يع الاعامتدات  تاحة بعد  ناديق ا مجا مل   183.2           171.1         155.1         178.6        196.0          لص

هدف   ياطات ا لالا بني  (2010/2011حت نحو ا ملعىل ا يةل   116.8           116.8         116.8         116.8        116.8         )نيف املزيا

يات  يا يد الا طر ت   66.3             54.2           38.3           61.7          79.2            حص

          

ية ادلوية   لبط املعايري احملا   21.1            21.1           21.1          21.1          21.1            ***سبض

تعديل  تاحة بعد ا لناديق رؤوس األموال العامة ا مل   45.2            33.1           17.2          40.6          58.1            ص

يات  * تو صا تاح األرصدة 10، 9، 8، 5، 2ل  )معمتدة (2010فت ا

يا تشمل ** تو صا تاح األرصدة 10، 9، 8، 5، 2ت ل يط موارد) معمتدة (2010فت، ا سات ختطواقرتاح   ساملؤ

ساابت اخلاريج وتاجئ  *** يات مراجع ا تعكس تو تقديرات  بط ا نتعني  حل ص ل ل ض  2009ي

 

توى .11 ناديق رؤوس األموال العامةل ا بلغ اإلجاميل  تجاوز ا توقع انطالقا من اجلدول الوارد أعاله أن  سـو لص مل ي ملي ً 
متويل  توزيع املقرتح لالعامتدات  يا  شا اك ية، وأن يوفر ها يا سـهتدف لألموال الا لا لل م ط ت فمل ً رشوعاتح  ملا

تعديالت املطلوبة يف جمال املعايري ية ادلوية لوا لاحملا  .سب

ناريوها ويعرض الرمس .12 متل حلاليت الارتفاع والاخنفاض يف  تأثري ا ياين الوارد أدانه حملة عامة عن ا سيا حمل ل ت لب
نة يف اجلدول  تجاوز 4ملبياإليرادات ا تاحة اليت  ناديق رؤوس األموال العامةل ا توى  تعلق  ت أعاله يف ما  مل ص سـ مبي

سـهتدف توى ا ملا  .ملسـ
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ياين  ناريوهات ادلخل امل: 1لبالرمس ا سب  تاحة  ية ا يا سياألموال الا حب مل ط  2010/2011قدمة خالل الفرتة حت
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

 

 

 

 

ياين  .13 بني يف الرمس ا نحو ا بو، عىل ا يوةل الو توى  ترب  بو مل ل ي سـ سـ ليع يا، 2م ً أدانه،  يف إطار نظام ( ٪ 85حص
ية يا بات الا طالرت حت ية ادلوية( ٪ 81و) تي ليف إطار املعايري احملا ناديق رؤوس األموال العامةل املوجودة ) سب صمن 

توى ا. يف شلك نقدي أو يف شلك أصول سائةل تطابق  لو سـم نقدية انقص الالزتامات ي ليوةل مع مجموع املوارد ا سـ
تعاون . اجلارية ية ادلوية إرجاء إيرادات معاهدة ا ساب وفقا ملعايري احملا بار يف هذا ا لومل تؤخذ يف الا ل حل سبت ً ع

ثل سوى تأخري من  يل اإليرادات ال  يث أن تأ رش الهنايئ  تجارية إىل حني ا ميشأن الرباءات والعالمات ا ن ل جب ح ل
يث اإليراداتحيث ا يضا من  ثل  يت، وال  حتو ختف ميق تلفة . ل تلقي إيراداهتا بفضل رسوم  سة  بو يه مؤ خموالو ت س ي

نقدية ساعد عىل ضامن جتديد مواردها ا تظم من شأنه أن  نوعة عىل أساس  لومصادر  ي ن مت وعالوة عىل ذكل، . م
يةل جدا ميكن ف شأن الرباءات حاالت  تعاون  قلتوفر معاهدة مدريد ومعاهدة ا ب بالغ مما من شأنه أن ل ملهيا اسرتداد ا

ية يف عالقة ابلرسوم نقدية ا يل اإليرادات ا تلقحيد من إماكية تأثري تأ ملج ل  .ن
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ياين  الرمس ناديق رؤوس األموال العامةل: 2لبا صيوةل   سـ

سورسية مباليني( يالفرناكت ا  )ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]ثهناية الويقة[

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 

 

 

 

 

ASSETS LIABILITIES 

IPSAS 

Current Assets, 

399.21 

Non-Current 

Assets,  277.31 

Current 

Liabilities,  232.06 

Non-Current 

Liabilities,  237.31 

RWCF Current,  167.15 

RWCF Non-Current, 

39.99 

ASSETS LIABILITIES 

UNSAS 

Current Assets, 

381.22 

Non-Current 

Assets,  146.18 

Current 

Liabilities, 

187.18 

Non-Current 

Liabilities,  

111.96 

RWCF Current, 

194.04 

RWCF Non-

Current,  34.21 


