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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010سبمترب  3: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

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

السياسة املتبعة يف جمال االحتياطيات واملبادئ 
  املطبقة يف استخدام األموال االحتياطية

 مانة األمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ياتحت يا تخدام الا بقة عىل ا بادئ ا ية وا يا شأن األموال الا طياسة  ت سـ ملط مل ط ت ب حسـ  ح
ثوتقدم الويقة). WO/PBC/15/7ثالويقة ( نعقدة يف دورهتا ّ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي ملعجل

سة  مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل 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
يه، الاحتادات اليت تديرها او بو مدعوة، لك يف ما  نلو يعي

شأن إىل  ية  نة الربانمج واملزيا ية  باملوافقة عىل تو ن جل ص
، كام يه واردة يف .WO/PBC/15/7 Revثالويقة 
 .A/48/24ثالويقة 

 ]ييل ذكل املرفق[
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WO/PBC/15/7 REV. 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 3: لا  2010سب 

  جلنة الربنامج وامليزانية

  خلامسة عشرةالدورة ا
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  السياسة املتبعة يف جمال االحتياطيات واملبادئ املطبقة يف استخدام األموال االحتياطية

 من إعداد األمانة

ثلو ادلول األعضاء يف اجامتعات .1 يقات اليت أدىل هبا  ممالزتمت األمانة بعد إحاطهتا علام ابلاكمل اب جلنة الربانمج  لتعل
توبر و مترب وأ بو اليت نظمت يف  يات ادلول األعضاء يف الو ية و كاملزيا ي مجع سبن تخدام2009ُ ياسة ا شأن  سـ  سـ  ب

يات بإعداد ويقة إلجراء يا ثالا ط ية حت نة الربانمج واملزيا بةل  نشاورات خالل ادلورة العادية ا للج  .ملقم

بعا ذلكل عىل  .2 توي هذه الويقة  ًو ت ث بو" 1"حت ياسة الو يحملة عامة عن  يات، مصحوبة سـ يا تعلق ابال ط يف ما  ت " 2"حي
تخدام  ية املوافقة املقرتحة ال بادئ وآ تعلق اب ية يف ما  نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  يات ليك  تو سـبعض ا ل مل ي ن جل ت ص ل ب

سـهتدفة املطلوبة توايت ا تجاوز ا يات اليت  يا ملالا سـ ت ط ملت  .ح

 

 

A 



A/48/9 Rev. 
Annex 

2  

[WO/PBC/15/7 Rev. 

2] 

ية مدعوة إىل أن تويص  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
ياسة مجعيات بو ابإلحاطة علام  سـ ادلول األعضاء يف الو بي

يات واملوافقة عىل  يا تعلق ابال بو يف ما  طالو ت ي حي
ية املوافقة  بادئ وآ تعلق اب يات املقرتحة اليت  تو لا مل ت ص ل
يات  يا تخدام الا تعلق اب ها يف  تعني  طاليت  ت سـ ي حي يقب تط

 .ث من الويقة30-20كام هو موحض يف الفقرات 

 

ياسة ا[ ملتيل ذكل ا ياتسـل يا طبعة يف جمال الا ت  ]حت
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يات يا تخدام الا بقة يف ا بادئ ا يات وا يا بعة يف جمال الا ياسة ا طا ت سـ ملط مل ط ت ت حسـ ح مل  ل

 مقدمة أوال

ية"ميكن أن يغطي مصطلح  .1 يا طاألموال الا نوعة" حت بة مفاهمي  ية واحملا تيف جمايل املا سـ ثال. مل يل ا ملوعىل   :سب

ية"ميكن أن تؤدي  • يا طاألموال الا ثال،-" حساب خاص"نشاء إىل إ" حت يل ا مل عىل  األموال اليت  سب
ساب مرصيف با يف  حتوضع جا تخداهما ًن سـتقل، والقواعد اخلاصة اليت توضع ال وقد ترد هذه . مسـ

سات؛ ية إحدى املؤ سائةل يف مزيا ساابت مضن األصول ا سا ن ل  حل

تخدم  • ية"تسـميكن أن  يا طاألموال الا تعلقة اباللزتامات" حت مليني األحاكم ا ية لتع ية يف مزيا ن ا ملسـتقبل
سات؛  سإحدى املؤ

نظر إىل  • ية"لميكن أيضا ا يا طاألموال الا با لغرض " حت نكجزء من األرابح غري املوزعة، واليت توضع جا
ًحمدد، وال ميكن رصها كأرابح؛ وأخريا  ف

ية"تعين  • يا طاألموال الا تعريف احملاسـيب " حت للوفقا  بة إىل إ-اذلي يوافق " صاىف األصول"ً حدى لنسـ اب
سات  نظمة  الفرق بني-ساملؤ ية يف . ملإجاميل األصول وإجاميل الزتامات ا يا طوتعرف هذه األموال الا حت ُ

رشكة مية ا سامه أو صايف  رشاكت حبقوق املاكل أو حقوق ا لحاةل ا مل  .قل

نظمة أي الفرق بني إجاميل األصول وإجاميل .2 ية صايف أصول ا يا بو، شلك األموال الا ملويف حاةل الو ط ت ت  حي
ناديق رؤوس األموال العامةل. الالزتامات ية و يا نرصي األموال الا بو املايل  صوحيدد نظام الو ط ت ع نحو  حي لعىل ا

تايل  :لا

ية" • يا ناديق الا طا ت يات ادلول األعضاء والاحتادات، لك فامي "حلص شـهئا  ناديق اذلي  مجع يه ا ن تلص
تجاوز ا يه فائض إيرادات الرسوم اليت  بغي أن يودع  تخيصه، و ف متويل اعامتدات الربانمج ين لبالغ املطلوبة  مل

ية يات ادلول األعضاء . نواملزيا ية ابلطريقة اليت تقررها  يا ناديق الا بغي الاتفاع اب مجعو ط ت لص حن ين
 ؛)ن (3-101القاعدة (والاحتادات، لك فامي خيصه 

متويل اعامتدات مقدمة يف حاةل"صنادبق رؤوس األموال العامةل" • شأة  ناديق ا ل يه ا ن  وجود جعز مللص
يات ادلول األعضاء والاحتادات، لك فامي خيصه يوةل وألغراض أخرى تقررها  مجعمؤقت يف ا . لسـ

 ).3-4والقاعدة ) ف (3-101القاعدة (

يف ادلويل  .3 بو املايل عىل أن احتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي وا نص نظام الو نوعالوة عىل ذكل،  ي لتصي
تعاون  بللرباءات ويس ومعاهدة ا ل بونةن نظمة  لشـشأن الرباءات و ية  يا نا متكل األموال الا للمولواكرنو و ط ت حي في

تايل نحو ا تعلق هبذه األموال عىل ا سلطة القرار يف ما  تع  ناديق رؤوس األموال العامةل و لو ل ي ب مت  :تص

ية، فإن ذكل الفائض  • تا ساابت ا بني وجود فائض يف إيرادات أي احتاد، بعد املوافقة عىل ا مإذا  خل حل ت
ية مضن يدرج يا طاألموال الا ية الاحتاد املعين خبالف ذكلحت ية العامة أو  مجع، ما مل تقرر ا املادة (. مجلع

4-7(. 

يف صناديق رؤوس األموال العامةلتنشأ  • نظمة والحتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي وا ن  لتصللم
بونة ولواكرنو و شأن الرباءات و تعاون  يادلويل للرباءات ويس ومعاهدة ا فل شـ ب ل بالغ اليت حتددها ن ملنا اب ي

يات الاحتادات، لك فامي خيصه  مجعيات ادلول األعضاء و  ).2-4املادة (مجع
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يا يات ناث يا بو يف جمال الا طياسة الو ت ي  حسـ

بع  .4 نظمة،  ناديق رؤوس األموال العامةل  تضمن تعريفا واحضا  سابقة اليت  نظر عن الفقرات ا تتبرصف ا للم لص ت ل ًل ً
ياسة واحضة يف جم بو  سـالو نة ي متدهتا ادلول األعضاء  يات ا يا سـال الا ط عت تني  (2000ح  A/35/15ثيقأنظر الو

بادئ العامة )A/35/6و نظمة وعددا من ا ناديق رؤوس األموال العامةل الرضورية  توى  مل، واليت حتدد  للم ص مسـ
ية ية فعاةل . سـاألسا يق إدارة ما بة  نا نة و ياسة صاحلة وشلك قاعدة  لوال تزال هذه ا سـ ي ت تحقسـ لم ت  .للمنظمةمل

ها أدانه يف ما ييل .5 يات اليت يرد  يا بو يف جمال الا ياسة الو ية  نارص األسا ثل ا حتليلو طح ت ي سـ سـ لع لمت  :ت

بو فصال واحضا • ًتقمي الو بة،  ي يث احملا ناديق رؤوس األموال العامةل من  ية و يا سـبني األموال الا ص ط حت ح
ناديق ر مع احلفاظ عىل بة إىل  ية اب بات ا صتوايت وتر سـ نسـ لم مللك  ؤوس األموال العامةل؛تي

ناديق رؤوس األموال العامةل، عىل  • ية، مبا يف ذكل  يا توى األموال الا صتولت الاحتادات تعريف  ط ت حسـ م
تني  نفقات املقدرة لفرتة ا ئوية  بة ا لسـنأساس ا للل مل نفقات املقدرة(نسـ للك احتاد، وجرى تقدميه ) لمؤرش ا

نظمة؛ ية  ية وضع املزيا ياق  للميف  ن معل  سـ

متر • نصوص علهياسـجيب الا رشوط ا ملار يف مراعاة ا من اتفاق وبروتوكول مدريد يف ما ) 4 (8يف املادة  ل
توزيع فوائض بتعلق   احتاد مدريد عىل حنو اكمل؛ ي

تاحة بغرض املوافقة • شاريع متول من الفوائض ا ملحيق للمدير العام اقرتاح   .م

يات ال  .6 يا بو يف جمال الا ياسة الو طوجتدر اإلشارة إىل أن  ت ي تعلق مبوضوع حسـ يحتدد رصاحة أي رشط يف ما 
يوةل تامثرات . لسـا ياسة املقرتحة يف جمال الا سومع ذكل، توفر ا حملة عامة عن ) WO/PBC/15/8ثالويقة (لسـ

ياجات الفورية الهنج ية الا تعلق بإدارة األموال غري الالزمة  بع يف ما  تا ب ي حت تل تامثر هذه األموال، . لمل تعني ا سو ي
توافر  بطريقة من شأهنا أن تقلل من اخملاطر إىل أدىن حد ممكن، مع ضامن"، )ب (10-104وفقا للقاعدة 

نظمة ياجات ا ية ا نقدي  تدفق ا يوةل الالزمة من ا ملا ت ب ل ل حسـ تل مية". لل تعلقة  بقوترد املعلومات ا يوةل الصكوك  مل سـو
ية ا ية وفقا للمعايري احملا ياانت املا نظمة يف ا تفظ هبا ا ية اليت  سباملا ً ل ب مل حت   .IPSAS (15 1(لدلوية للقطاع العام لل

يات .7 يا بعة يف جمال الا ياسة ا ية  نارص الر يع ا يل  تايل اب سم ا طناول ا ت ت سـ سـ لع مج تفص ل حلق مل لل ي ئل  .يت

يا ناديق رؤوس األموال العامةل) ألف ناث  صالفصل بني 

ناديق رؤوس .8 ية و يا صكام وردت اإلشارة إىل ذكل أعاله، فقد أدخلت فكرة األموال الا ط  األموال العامةل مع حت
ناديق رؤوس األموال العامةل اإلبقاء عىل ية و يا صالفصل بني األموال الا ط بات. حت بقى الرت تيوناء عىل ذكل،  ت  ًب

بقى يف  ناديق  ها، أي أن الاشرتااكت املقررة اليت متول مبوجهبا هذه ا تالالزمة لرؤوس األموال العامةل عىل حا لص ل
بة إىل ادلول بو اب سـهدة الو لني يةع ناديق رؤوس . ملعن األعضاء يف الاحتادات ا توى  صوقد جرى حتديد  مسـ

ية ناديق . ملعناألموال العامةل مبوجب الاتفاق اذلي حيمك لك الاحتادات ا توى  بط  بعا ذلكل  صوجيرى  سـ ض مت ً
ية فقط دون إدخال أي تعديل عىل  يا توى األموال الا طرؤوس األموال العامةل من خالل تعديل  ت حسـ م

ناد صتوى  ياسة . يق رؤوس األموال العامةلمسـ لسـوقد قررت أيضا ادلول األعضاء، من خالل موافقهتا عىل ا
                                                           

 
ية  1 ية- 15لادلوية  سباملعايري احملا يار : اإلفصاح والعرض: ل الصكوك املا يار(ملعيفرتض هذا ا بة ادلويل  معمع  ية ال- 39سـاحملا : لصكوك املا

ياس الاعرتاف ية) لقوا ياانت املا ية يف ا لمعايري لالعرتاف ابلصكوك املا ب مية ادلفرتية  لل ياس ا لقو بة ادلويل رمق (ق سـيار احملا وعالوة ). 39مع
يار معلومات شمل ا ملععىل ذكل،  نقدية ي تدفقات ا يقن من ا يت وا تو ية وا لعن العوامل اليت تؤثر يف ا ل ت ل للمك ية ا ق ملا تعلقة ابلصكوك ملسـتقبل

تخدام الصكوك يعة ومدى ا ية، و سـاملا ب تحمك يف  طل ياسة ا تكل الصكوك، و ية اليت ختدهما، واخملاطر املربطة  ية، واألغراض املا لاملا سـ ب ت ل ل
ية ادلوية (اخملاطر  هذه لاملعايري احملا  ).15بس
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ناديق رؤوس يد  يات، تو يا بعة يف جمال الا صا ط ت حت ح بة إىل الاحتادات املموةل بواسطة  مل لنسـاألموال العامةل اب
ية الاشرتااكت يف تقرير اإلدارة  .لاملا

يا توى الرضوري ) ابء ناث سـهتدفملا(ملسـحتديد ا ملتوى ا يات) سـ يا طمن الا  حت

ناديق رؤوس .9 ية و يا صتخدم األموال الا ط ت حسـ شالك املربطة  ت يل من خماطر العجز أو ا تاألموال العامةل  مل للتقل
نظمة للوفاء  بة إىل ا يق أقىص ما ميكن من الفرص اب يذ الربامج، و يا عىل  يوةل اليت تؤثر تأثريا  ملاب سـ ب نسـ سل لل حتق تنف

تقرار مايلابلزتاماهتا وتوفري  .سـ ا

بني يف الويقة  .10 نحو ا يق بإمعان، عىل ا تد ثميكن ا مل ل نة A/35/6قل ياسة يف جمال  (2000لسـ  تعلق اب سـمقرتح  لي
يات يا طالا يزي بني اخملاطر"، )حت ية من خالل ا ية اخملاطر املا متيف  ل تاملربطة ابإليرادات واخملاطر املربطة  لقض ت
توشمل اخملاطر املربطة. ابملرصوفات ية من رسوم يقل  ت تأ تابإليرادات عدم دفع الاشرتااكت، واإليرادات ا مل

بات أسعار الرصف توقعا و ها عام اكن  تقلارتفا م بل إمتام  توشمل. ع بائع  تعلقة ابملرصوفات إفالس ا قاخملاطر ا ل مل
ثال سلمي،  ما نظر. لت ند ا بني ذكل الحقا  لوكام  ع ياجات لك احتاد، فإن أمه خطر قد تواهجه  سـيت بو هو حتيف ا يالو

تصل ابإليرادات توقع احلصول علهيا . يذكل اذلي  ثل هذا اخلطر أساسا يف أن تكون اإليرادات اليت من ا ملو يمت
تقديرات هذه الفرتة أقل من ا نفقات املقرتحة  متويل ا ية واليت تلزم  تني ا للفرتة ا ل لن لن ملع نفقات . لسـ لوذلكل، شلك ا ت

يدا املقرتحة لفرتة بارشا  تني مؤرشا  جا م يمي اخملاطرلسـن بري عن امحلاية اليت يوفرها . لتق  تايل، من املقرتح ا تعواب لل
نفقات ئوية  بة  ناديق رؤوس األموال العامةل يف شلك  بلغ اإلجاميل  للا سـ لص ممل تني  ن مؤرش (لسـناملقدرة لفرتة ا

نفقات املقدرة يال عىل ويوفر هذا امل. وبقدر ما يكون املؤرش مرتفعا بقدر ما تكون امحلاية مرتفعة): لا لؤرش أيضا د
ناديق رؤوس األموال العامةل تخدام  ية من خالل ا ها هذه ا تغر صاملدة اليت ميكن أن  سـ لعمل قسـ يل . ت سبوعىل 

ته  بلغ  شري املؤرش اذلي  ثال،  نسبا ت ي بلغ 12 يف املائة إىل متويل ممكن ملدة 50مل هرا، وشري املؤرش اذلي  ت  ي ش
هرسـت  يف املائة إىل متويل ممكن ملدة25نسبته   ". شة أ

بة  .11 ناديق رؤوس األموال العامةل يف شلك  سـهتدف  توى ا سـووفقا للهنج املذكور أعاله، جرى حتديد ا لص مل نسـ مل
نفقات املقدرة لفرتة لئوية من ا تني  م نفقات املقدرة(لسـنا تعلق ابالحتادات املموةل من الاشرتااكت ) لمؤرش ا ييف ما 

تعاون نفقات املقدرة . اد مدريد، واحتاد الهايبشأن الرباءات، واحت لواحتاد معاهدة ا ناسب من ا لوحدد املؤرش ا مل ُ
نقص بللك احتاد ملراعاة اخملاطر واخملاوف املربطة  يوةل للك احتاد معين ت توى . لسـا بعا ذلكل  سب  سـو ت محي ً

نفق تني ضارب مؤرش ا نفقات املقدرة لفرتة ا لناديق رؤوس األموال العامةل للك احتاد انطالقا من ا ل لسـنص ات ً
 .املقدرة لالحتاد املعين

نقطة .12 نفقات املقدرة  يار مؤرش ا كويضمن ا ل توى  خت ناديق رؤوس األموال العامةل  توى  ية ارباط  سـمر ص سـ ت مبجع م
ية املقرتح نرشوع الربانمج واملزيا يري واخملاطر ذات "هكذا، و. م يات ا نا بار عىل حنو اكمل د تغتؤخذ يف الا ي لت مع

يوةل  ياجات من ا سـالصةل، والا لت ناديق رؤوس األموال العامةل2ح توى  ص يف  نفقات ". مسـ بة مؤرش ا بلغ  لو سـ ني
متد لالحتادات املموةل بواسطة الاشرتااكت  بة إىل15 يف املائة، و50عاملقدرة اذلي ا  احتاد معاهدة لنسـ يف املائة اب

تعاون بة إىل احتاد مدريد، و25بشأن الرباءات، و لا بة إىل احتاد الهاي15لنسـ يف املائة اب وميكن . لنسـ يف املائة اب
نفقات املقدرة بقرار من ادلول األعضاء  .لتعديل مؤرش ا

                                                           

2

نة A/35/6ثالويقة     يات (2000لسـ  يا ياسة يف جمال الا تعلق اب طمقرتح  ت سـ حي   )ل
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يا  فوائض احتاد مدريد) جمي ناث

يةيوزع الفائض من اإليرادات عىل نفقات احتاد مدريد، وفق .13 مجعا للقرار اذلي اختذته  احتاد مدريد، ومبوجب املادة  ً
نصوص علهيا يف املادة . من اتفاق مدريد، عىل ادلول األعضاء) 4 (8 رشوط ا ملونص ا ل من اتفاق ) 4 (8ت

شأن توزيع فوائض احتاد مدريد عىل ما ييل تلف إيرادات : "بوبروتوكول مدريد  نوي  تج ا خملبغي توزيع ا سـ لن مل ين
يل ادل نصوص علهيا يف الفقرة لتسجا ناء تكل ا ملويل، اب بدلان األطراف يف ) ج(و) ب) (2(سـتث ساوي بني ا لاب لت

يذ هذا الربوتوكول تضاها  يف والرسوم اليت ا تاك تب ادلويل، بعد خصم ا بل ا نفالربوتوكول احلايل من  ق ملك تق ل  ."ل

يع الفوائض اليت حققهتا الاحتادات األخرى إ .14 يا  مجوهكذا، تدفع تلقا نظمة ئ ناديق رؤوس األموال العامةل  للمىل  ص
 .يف حني تدفع فوائض احتاد مدريد إىل ادلول األعضاء ما مل تقرر خالف ذكل

يا ية) دال ناث يا تخدام األموال الا طا ت  حسـ

نة ل .15 ياهتا  سـقد نظرت ادلول األعضاء خالل  بعة يف جمال 2000لمجع ياسة ا تعلق اب ت، ويف إطار املقرتح ا سـ ململ ل
يا طالا  :يات، يف ما ييلحت

ية  • ية وضع املزيا نمراجعة  متدهتا ادلول األعضاء –معل ية ا ية بآ بدال هذه ا نذ ذكل احلني ا ع جرى  ل لعمل ت سم
ية ية وضع املزيا شاركة يف  ها مبزيد ا نسمح  معل مل  ،3لت

شود إلحدى  • سـهتدف ا توى ا ناديق رؤوس األموال العامةل عىل ا تخدام فوائض  سمح اب ية  نآ مل سـ ص سـ ت ملل مل
ية فرتات ا تا تني ا ية فرتة ا متويل جزء من مزيا لتني  ل نن سـن لسـ شكو من (لل ية  تأي إماكية اقرتاح مزيا ن ن

ثل أي نقص حاجة للحصول عىل املوارد)العجز ياق . مي، وميكن أن  ية يف  تعني عرض هذه اآل سـو ل ي
ية نوات مرفقة بويقة املزيا ية ملدة أربع  ية املقرتحة مع خطة ما ناملزيا ث سـ ل يح الفرصة وهذا من شأنه أن. ن يت 

بات أن القرارات املقرتحة لفرتة ها خالل فرتة أطول أجال ثإل ية ميكن  تطبيقاملزيا  .ن

نظر • ياق ا لوافقت ادلول األعضاء يف  يات  سـ يا بعة يف جمال الا ياسة ا تعلق اب طيف الاقرتاح ا ت ت سـ حمل مل ل
نقص يف املوارد اب"عىل أن  تني للفائض أو ا ية فرتة ا لمراعاة لك احتاد يف  توى اذلي لسـنمعل ملسـملقارنة مع ا

تعلق ابحتاد مدريد، ألحاكم املادة  ناء، يف ما  ناديق رؤوس األموال العامةل، اب يحددته  من ) 4 (8سـتثص
شلك اكمل يف  ويف حني ال تزال مراعاة هذا القرار". اتفاق وبروتوكول مدريد بدأ واملامرسة  يث ا بمن  مل ح

ناديق رؤوس نظمة  سب هبا ا صالطريقة اليت  مل تخيل عن املامرسة اليت حتت ل األموال العامةل قامئا، فقد مت ا
نوات ية ملدة أربع  تقدمي اخلطط املا سـتقيض  ل شكو من  ب يات اليت  نظر يف املزيا ية وا تمرفقة بويقة املزيا ن ل ن ث

نة   .2004سـالعجز، وذكل بعد 

يا من خالل املوافقة • ياسات ا"عىل ما ورد أعاله أن  مسوالحظت ادلول األعضاء ر ملا تعلقة بفائض لسـ
يات املدير العام يف الاقرتاح  ية ال حتد من صال حاملزيا بو – من أجل املوافقة -ن ية العامة للو ي عىل ا مجلع

رشوع تضاء،  ند الا ية الاحتاد املعين،  مأو عىل  ع تاح قمجع شطة تمول من الفائض ا ملأ  ".ُن
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ية،WO/PBC/10/5ثالرابع من الويقة  احمللق    يط املزيا ية دلورة  ن اذلي حيدد األطر الز ختط شاور،  من ية ا تودور ادلول األعضاء يف  لمعل
ية خالل بارزة يف ا تلف املراحل ا لعملو ل ية خم  .لالفرتة املا
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ثا ي لاث يا تخدام األموال الا ية املوافقة املقرتحة ال بادئ وآ طا ت سـ ل  ةحمل

يا جرى خالل إعداد هذه .16 ياسات واملامرسات القامئة حا يق  تعراض شامل ود لالويقة اجناز ا سـ سـ للث ورمغ مرور . ق
تعلقة  نارص ا تعلق اب يات، ويف ما  يا بعة يف جمال الا نظمة ا ياسة ا نوات من املوافقة عىل  ملرش  لع ي ط ت ت مل سـ سـ حع مل

ناديق رؤوس األموال العامةل،  شود  توى ا لصتحديد ا ن سـ ملب نةمل ية ال تزال صاحلة و ياسة احلا يفإن ا ل تسـ ومتكل . مل
نفقات عىل الاحتادات، وقد  نقحة من أجل توزيع اإليرادات وا يص  ية  يا جديدا، و نظمة نظاما ما لا ختص مهنج ل ممل ً

نة  نذ  بو  سـالزتمت الو ية ادلوية، وجيري مراجعة2010مي ثال للمعايري احملا ل ابال سبت هذه املعايري م لساابهتا وفقا  ً . ح
ية فعاةلو نة إلدارة ما يات دعامة  يا تعلق ابال نظمة يف ما  ياسة ا ية  نارص األسا لمع ذكل، تظل ا ي ط ت ي مل سـ سـ تلع مل  .ح

يقني .17 ية وعدم ا ية العا تصادي احلايل واألزمات املا ناخ الا لومع ذكل، من الرضوري يف ظل ا مل ل اذلي يؤثر عىل  قمل
يات يات أكرث فعا يات مبا يف ذكل  لالعديد من ا معل ية، لعمل ية، تويخ احلذر يف جمال اإلدارة املا سوق الر ل ا سـ ئيل

نة  يات  يا يوكذكل من الرضوري احلفاظ عىل ا ط متت نب4ح توقع جت، و   ملالعجز ا

ناديق رؤوس األموال العامةل  .18 نرصين من  تخدام  تعلق اب نقاط يف ما  بو املايل ما ييل من ا صوحيدد نظام الو ع سـ ي ل ي
بو توي امللحق عىل جدول .يللو تخدام رؤوس األموال حيو ياسات ا توايت و سـ مقارنة لإلعالم، مبا يوحض  سـ مسـ

بة من ية  يا نخالعامةل واألموال الا ط لت تحدة ح نظومة األمم ا سات  ملمؤ  .مس

ية اليت مل صناديق رؤوس األموالتسـتخدم  • متويل اعامتدات املزيا بقات  يث أمكن،  ن العامةل،  لسـ مك ح
يوةل تاحة ولألغرا لسـتغطهيا حىت اآلن ا يات ادلول األعضاء والاحتادات، لكملا  مجعض أخرى تقررها 

 .)3-4املادة (فامي خيصه 

يةتسـتخدم  • يا طاألموال الا يات ادلول األعضاء والاحتادات، لك فامي خيصه حت مجع ابلطريقة اليت تقررها 
ية العجز إىل قرار من.)3-101القاعدة ( ية ألغراض أخرى غري  يا تخدام األموال الا تغط وخيضع ا ط ت  حسـ

ية الاحتاد املعين وفقا للحاةل  بو أو من  ية العامة للو ًا مجع ي ية ). 6-4املادة (مجلع بني، بعد إغالق ا لعملوإذا  ت
بغي  ية،  يا ته بواسطة األموال الا شكو من جعز وال ميكن  ية، أن أحد الاحتادات  ناملا ط ت ي ي يل فتغط ح

يات بو أو  مجلعية العامة للو ي ية، وفقا للحا للجمع ًالاحتادات ا يح ملعن تدابري الالزمة  تخذ ا تصحةل، أن  ل لت
 .)8-4املادة (املايل  الوضع

ية  .19 بادئ وآ يات، وصف ا يا تعلقة ابال ياسات ا بو املايل وا لويرد أدانه، وفقا لإلطار اذلي حيدده نظام الو مل ط ت مل سـ حي ل
ها  تطا تعلق ابالعامتدات اليت يقرتح ا بل يف ما  ها يف ا با بغي إ عاملوافقة اليت  ق تق ع ين ملسـت يةي يا طمن األموال الا  .حت
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ناديق رؤوس األموال ال لإلطالع عىل املزيد من    تخدام  توى ا شأن  صاملعلومات  سـ سـ ، 2010/2011عامةل وآخر عرض مايل للفرتة مب
  .WO/PBC/15/16ثيرىج الرجوع إىل الويقة 
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ثا بادئ اليت) أ لاث ية ملا يا تخدام األموال الا طتقوم علهيا مقرتحات ا ت  حسـ

يل من خماطر العجز  .20 ناديق رؤوس األموال العامةل  توى املطلوب  بني أعاله، جرى حتديد ا تقلكام هو  لص للسـ مل م
يوةل شالك املربطة اب سـأو ا ت يذ  لمل يا يف  تنفاليت تؤثر تأثريا  ً ية سلب نظمة بأقىص قدر  بالربامج، وتعزيز فرص ا لتلمل

تقرار املايل تخدام األموال . سـالزتاماهتا وتوفري الا تعلقة اب يه الاقرتاحات ا بدأ األول اذلي تقوم  سـويرد أدانه ا مل عل مل
ية يا طالا  .حت

بدأ  ت: 1ملا بالغ ا ناديق رؤوس األموال العامةل إال اب تخدام  تعلق مقرتحات ا ملبغي أال  مل ص سـ ت ناديق رؤوس ين صاحة يف 
يات يا بو يف جمال الا ياسات الو ته  سـهتدف اذلي ا توى ا تجاوز ا طاألموال العامةل اليت  ت ي سـ تض مل سـ حت ق بق ذكل عىل .مل ينط و

نظمة كلك  .مللك احتاد وعىل ا

تني إذا  .21 ية جعز يف إحدى فرتات ا نظمة، حىت وإن اكنت رضورية  يات ا يا تخدم ا بغي أال  نو سـن لح تغط مل ط ت لسـ ت ي
تكررة جتاوز ية وا نفقات ا ية ا تاحة  تضخمي املوارد ا ية،  ية اإليرادات ا نفقات ا ملت ا يل ل تغط مل ل لفعل لفعل شغل ومن . 5لتل
هد ُالعجز املربمج أن يودل شأن  توافر املوارد عىل املدى الطويل، وميكن أن يؤدي إىل ا باعا زائفا  لتعا ب ًنط ً 

رشية(ابلزتامات طويةل األجل  لبثل املوارد ا شلك خطرا. صري األجلمبوارد ق) م كبريا عىل  يوهذا من شأنه أن 
نظمة، خاصة وأن يف املوظفني ملا تاك ها تربط  لأكرث من ثليث تاك ب ت يه . ليف ثاين اذلي تقوم  بدأ ا علويرد أدانه نص ا ل مل

ية يا تخدام األموال الا تعلقة اب طاملقرتحات ا ت سـ   حمل

بدأ  يات اب: 2ملا يا تخدام الا تعلق مقرتحات ا طبغي أن  ت سـ حت هزيات ين ثل نفقات ا تكررة،  تجنفقات غري العادية وغري ا لم مل ل
ية بادرات اإلسرتا يجوا تفق علهياتمل ية ا مل يف إطار األهداف الاسرتا ن، ويس ابألشطةتيج ل

نظمة  ملادلورية اليت تربط بأداء ا  .ت

ت وخالفا .22 تاح إال لفرتة ا ية العادية، واليت ال  لسـنلالعامتدات اخملصصة يف إطار املزيا ت اليت مت املوافقة علهيا، توفر  نين
شطة اليت تخداهما ملدة األ ية وميكن ا تعلق بعدة فرتات ما متويل ميكن أن  نظمة مصادر  يات ا يا نا سـ ل ت مل ط للت  ح

تخدام األموال . وافقت علهيا ادلول األعضاء تعلقة اب يه الاقرتاحات ا ثالث اذلي تقوم  بدأ ا سـويرد أدانه ا مل عل ل مل
ية يا طالا  .حت

بدأ  نظمة، مي: 3ملا ية  تجاوز إطار الفرتة املا شاريع واألشطة اليت  يات اب يا تخدام الا تعلق مقرتحات ا للمكن أن  ل ت ن مل ط ت سـ حت
ية متر ألكرث من فرتة ما ية أو  تعلق بعدة فرتات ما لوميكن أن  ل  .تسـت

                                                           

 
توى   5 شأن  يل  تفا سـلالطالع عىل املزيد من ا ب ص توىف للفرتة صناديق رؤوس األموال العامةلمل  يرىج، 2010/2011ملسـ والعرض املايل ا

 .WO/PBC/15/16ة ثالرجوع إىل الويق
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ثا ية) ابء لاث يا تخدام األموال الا تعلق اب ية املوافقة عىل املقرتحات اليت  طآ ت سـ ت  حل

يات، تقدمي عضاء أو ادلول األر العامميكن للمدي .23 يا نظمة يف جمال الا ياسات ا بو املايل و نظام الو ط، وفقا  ت مل سـ ي حل
يات نظمة إىل  تاحة  يات ا يا تعلق ابال مجعمقرتحات  للم مل ط ت  .ادلول األعضاء والاحتادات، لك يف ما خيصه األمر حت

 

ية املوافقة بو أو ادلول األعضاء أن : لآ يات من يجيوز للمدير العام للو يا تخدام الا تعلق اب طيقدم املقرتحات اليت  ت سـ حت
يه األمر يات ادلول األعضاء والاحتادات، لك بقدر ما  ية إىل  نة الربانمج واملزيا نخالل  مجع ن بغي أن تكون هذه . يعجل ينو

بارا من اترخي اعامتد ه ناديق رؤوس األموال العامةل ا ًاملقرتحات مصحوبة مبعلومات عن الوضع العام  ت . ذا الاقرتاحعلص
نفصةل موميكن تقدمي هذه املعلومات يف شلك ويقة   .ث

تني للامدة  تخدام لفوائض فرتة ا يث خيضع لك ا نتوىل املدير العام، يف حاةل احتاد مدريد  لسـح سـ من اتفاق ) 4 (8ي
تخدام الفائض و تعلق اب سـوبروتوكول مدريد، تقدمي املقرتح ا ناديق رؤوس األموال العامةل اليت /مل تأو  توى ص ملسـتجاوز ا

ية احتاد مدريد يات إىل  يا تعلقة ابال ياسة ا به ا سـهتدف اذلي  مجعا ط ت مل سـ تطل حمل ل تعلقة . ت بغي إدراج املعلومات ا ملو ين
ناديق رؤوس األموال العامةل يف ويقة املعلومات  تخدام إجاميل  يات، وأثرها يف ا يا هذه الا تخدام املقرتح  ثابال ص سـ ط ت حسـ ل

ناديق ر تخدام  توى ا صشأن  سـ سـ يات ادلول مب ية و نة الربانمج واملزيا مجعؤوس األموال العامةل اليت قدمت إىل  ن جل
 .األعضاء
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 [املرفق

SRA = 38300 


 ا	����دات� Capex  = 4700

2007-2006 ��ا����ح 

2007-2006  ��ا��
  = 0 �� ا����ة 

�� ا����ء ا�����  =  �� ا����ن ا��
150000؛

ا�'&ل ا��أ#���"�  = 27100؛
ا���* وإ���ء ا����� =  18300؛

.���ت ا��,��+�ت = 2000

ا�
	ض �� ا���ال
���ا���

���� ���د��
رؤوس ا���ال 

ا�#��"� إ�� 
ا�%$ا�� ا�#�د��

ا�
	ض ��  ���د�� رؤوس ا���ال ا�#��"�
� ا�'	ى��ا���ال ا���

000 ‘ دو�ر أ�	�()


� ا�
	 ا�����ة          ��

����ت  ���� ��
ا�
ال ا#"���!�� و���د�� رؤوس ا�
ال ا���

��,%� ��,��� ا��+ 
ا�%�/.ة

����ى ���د��
رؤوس ا���ال 

ا�#��"�
دو�ر أ�	�() ‘ 000

ا�%$ا�� ا�%#�%.ة
000 ‘ دو�ر أ�	�()

��,��� ا��+ ا�%�/.ة 
 (2009-2008 )

�ت ا����"� ا���<"�، و.�&'� ;�ارك �78 ا����56 �� ا�4* ا��3"�     . 224,000 (2006) 1503.08%' 4000' 865' 080&�;&<"? ا��
ـ ;�&+* ا����دات ا��"7ا�"�،  

(FREG * 4،2-4،4)        ��ـ ;�&+* ا��3�6ت ا��Fر�D وا	#�D�6E"� أو ا��Cاض ا�.�ى ا����ح 

  	 ;�OI ا�"&�"M"N رؤوس أ�&ال ����I ر#�"�، وإ��� #"�#� ;��د ا����ظ �HI #"&�� آ��"� .

.�I��� &ال�ع رؤوس أ&Fأ#�س ا�� HI� ��56 ;�&ل� Q�'&  	 +�OI '�6وق ا��R ا�����ة 

310 '594702 '305.17%


 ;�3I ا	��Uاآ�ت أو اT+�ادات ا�.�ى؛       "�(أ) ;�&+* ���3ت ا��"7ا�"� �

�Dر�Fت ا�	��;R+�3، �� ا��5وف ا	#�D�6E"� و,�ط ا��&ا��3 ا��MI# ،�3VN ��&ا4�� ا� (ب)
(FREG 19-21) ا�F&ارئ

3.32%

   *"��; R�+ ��E+أ4*       (أ) ;�&+* ���3ت ا��"7ا�"� ر 
  د�\ أ�&ال ��3VN إ�H ا���6وق ا���م �
ا	��Uاآ�ت �� ا��"7ا�"�،    (ب) ;�&+* ���3ت ا�F&ارئ ا��� �R ;�'� ��� ا����دات �� ا��"7ا�"�     

        ?�N+ أن ]I8�I� 
ا����"�، (ج) و4�* ا��3وض وا�V4 ا��Nاد ��ab ا��Cاض ا��� `"_ +�^
((FREG 6.2(a)   دة��O�b �� `�	ت �

     ،�I"d,ا�� �e�"�`	ا Hإ� ���>T� 
ه�6ك ا`�"�f� �e+&اء ا��"�ا��    

  �e�"�`ة 5000 (2006)، وا�D���

 ���ة إ�H أ.�ى   � MI��+ �6�أ
(   ����(��رج �� ا��hاح ا��"7ا�"� ا�

+�OI '�6وق ا��R ا�����ة ا`�"��I� �"I"d,; �"e&ارد ا���د+�  . وا��dض �
 ا	`�"��e ا��,�I"d ه& <��ن     
         �ID�# أ'&ل *^U �� Q"I� �3ءTوا *��^�� �e�"�`	ا *+&�; �dV6+�6وق   . و�I� �"ا���� ��iN#��3ار وا�	ا

     �� 78�
 ا#���ام ا	`�"��e �� `�	ت ا���VI3ت ا�76و�"� وا�"��d�f� �Iء و���`� �HI ا��&ر  . و+��h �"C
ا��&ارد؛ و��م ا���5م ا�����3ت ا��36+�، وا�7+�دات �� ا��^��"M ا���I"� ��3ر�� ����3+�ات ا����FF، أو ا���VI3ت   
 .           ���8��V�� ا��b"�6، وC"�ه� �
 ا	`���	ت ا�.�ى ا��� ;kدي إ��N. Hرة �� ا��&ارد ا��� ;��� ا���6وق 


 إ����4 اT+�ادات ا���د+� ��bا ا���م    .� ٪ �6   20� �e�"�`	ب ا�N�`ا R�+و

 (2006) 875 
          m,6; �h ا��3�6ت ا��� *+&��� ��h&�� �"C ا��"7ا�"� ��3�6ت �� *�� 
	 ;&�4 ا`�"�e"�ت �� `� ذا;��، و�^

�� �o *oوف ���دة  .

4.54%

;�3م ا�MIN (أ) ��6�Iوق ا���م ���&+* ا��78 ا��36ي ا��m�I� �8"�� phk.� �� ا#�iم اT+�ادات،     
        q4&� ���Vت ا���h��;	ر ا�eا��,�ر+\ �� إ *"d,�� �6�(ب) إ�H '�6وق ا���&+* ا��,��ك ا��

�� أa��h    100،000 دو	ر؛  (ج) �� ا���	ت ا��� +^&ن �"��    ،�"h��;	ا 
ا���* ا����[ �,� �
ا���h ]I8 وا�HI� s ا	����دات �&q4   (ب) FREG 5.2 إ�H ا���6وق ا���ص ا	#��D�6E ا�bي    

(FREG 7.3)  Q"� د���� ا����أ�,t �� إ�eر   FREG 8.4 ره�6 


 إ����4 �"7ا�"� ���ة  � ٪ 5    �` Hإ� Q u.�� ص�. �e�"�`ب ا�N` (أ)  وا�7را�� �+bC��56 ا�� OI�;
 

 ا�i`�3،   )ب�N` (ب ا���Tق ا��أ#����   (ا��3�6ت ا��أ#���"�) و )ج�N` (ب ا��"�6Nا�

000 '631000 '294.60%

�ت ا`�"�e"� ��&ا4�� ا�F&ارئ �
 ا��3�6ت C"� ا���ر�4 �� ا��"7ا�"� أو `�	ت      �N` &^N�&"ا� *d,; 	
        ]I8ا�� �� vIV+ أن q8+ O�bآ ��وإذا آ�ن ا� ،�����ت �
 Vh* اTدارة ا��N�ا�F&ارئ. و+�^
 إ�,�ء هab ا�

�� ا��� ;�&ل ا�7+�دات ��          h&ا��� M"��^ا�7+�دات �� ا�� HI� �+د��
 ا��"7ا�"� ا�� \ا��b"�6ي. و+u6 ا�78ء ا��ا
.       
"�6Nل ���ة ا�i. m,6; أن \h&ا��� 
ا��^��"M ا���4�6 �
 ا����R وا��&ا�* ا���3&�"� ا��� �

800 '773678 '25

	 �Uء 

000 '366000 '359.56%

Qوه�� .2006  35�I"&ن ���م vIV+ ت�"e�"�`i� �hة ا��,��ك '�6و������w ا��R ا��� OI�+ 
        R�ا� w����V� 
"�6Nة ����ة ا�����ا�#�#� ه& ا��mآ� �
 ;&ا�� ا��36 ���&+* ا��"7ا�"� ا��
 OI; �8&ع ا�ر'�ة ا����`�   (��ا� 
^; R� ت . وإذا���V�3 ا��I; ة ا��,��ك �� ا���5ر��ا���

  �� ��
، واT+�ادات ا�.�ى    ("�ا��&4&دة �� ا���6وق ا	`�"��e ا��,�I"d    )، و��Nه��ت ا����
    HI� ل&��I� ة ا��,��ك������w ا��R ا��� 
ذ�O ا��&ا�D ا����HI� �I ا��.*   )، آ��"� ���^"

*o �� MI# R+�3; �I"d,ا�� �e�"�`	�6وق ا�I� 
ا��&ال دا.* �"7ا�"�Q ا������ة، �"�^

   �I"d,ا�� �e�"�`	ت أ.�ى وراء '�6وق ا�"e�"�`أ+� ا

331 '132(2006) 6,004

111 '259      *���  	 +�OI ا	;��د ا��و�� �i;��	ت '�6و�h ��أس ا���ل ا�
   HI� ]I8ا�� aي `�دbا� vIVا�� 
��Nب � ����أ#�س ا���N&ى ا�

  ��h&`�"��4ت ا���	وا �e�"�`	ا

� ا`�"�e"� ��&�"� رأس ا���ل ا����* ��Fd"� ا��3�6ت ا�#�#"� وا����ظ      �N` ت	��;i� د ا��و����+�OI ا	;
�HI ا`�"�e"�ت ��3+� آ��"� ����دي ا�8I&ء إ�H ا��3وض   . و�\ ذ�O، +8&ز �3ار �
 ا��I8[ +8&ز ا�3"�م 


 آ�"� و`�ة ا	��Uاآ�ت ا��� ;����� ا��ول          � *"I3�I� ،&ر�أ �I�4 
�> ،�e�"�`	ب ا�N` 
� q�N��
.     �e�"�`	ب ا�N�ا����ء، ���s"3 ا��&ازن �� �"7ا�"� ا	;��د أو �&<\ `� �

2���ا�
 (2007-2006 )

+��I� �dV6اqh ا�����، ;�3"�3 ����ن ا��D��� ��&"Nة ا�"&�"M"N، ا	`���ظ mر'�ة ��3+�، �� `�ود ا��&ارد       
ا��36+� ���Nب ا����56، �
 ا��&ارد ا����� وا��&ال ا��^�"I"� ��6 ا���N&+�ت ا��� وا� ��"I� s�I8[ اTدارة     


 ا��&ازن �� ���+� ا���م ��I&ارد ا���د+�       � Hأد� �� M"N"�&"I� ��&"Nو;&'� #"�#� ا� (FRULE 110.1)
�� ��6NI ا����"�   . و�iوة �HI ذ�O، ه�6ك    h&د+� ا�����
 إ+�ادات ا��&ارد ا�� ٪ 10  vIV; *+&��I� �Iا��36+� ا��3


 أ4*  :� pz,&ال أ��أ
�� ا����ء ا�����؛  ��ـ  ا����ن ا��

ـ ا�'&ل ا��أ#���"�؛ 
ـ ا���* وإ���ء ا�����، 

ـ .���ت ا��,��+�ت

��,%� ا�4	ان ا�%.�) 
ا�.و�) ( 2006-2007)  
:$ء �� �$ا�� 78ث 

>��ات ( 2005-2007) 

���,%� ا�#%= ا�.و�
 (2007-2006 )

��.وق ا��+ ا�%�/.ة
 (2007-2006 ) 

��,%� ا�A@�� وا�$را?� 
 (2007-2006 )

ـ ;�&+* ا����دات ا��"7ا�"�،  
( FREG 6.2 – 6.5) م��ـ أ�Cاض أ.�ى +��ده� ا��k;�� ا�

 �)���ا�
 (2009-2008 )

C	���B ا��+ ا�%�/.ة
ا�%�E	ك ( 2006-2007) 

ا�F/�د ا�.و�) 
���GF7ت  

 (2007-2009 )
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2] 

���� ا����� ا��
	�� ا��و���:
� ا�����رات، وا������، ا�� )��) 
*�ب &�%$# �"!��� ا����ر��� - .��و,ً� ���ر�� -

.��وق رأس ا���ل ا��1	 ا�	�3*2 - �����# ا��%�1ت ا�	أ/����� -
�;� ا!��9ء ا��7&�، ا��     2
.��وق إ!�9ء ا�%�ا� -�3���B	 اA&�ال ا�@ز&� �<!�9ء، ا�=��ن ا�$ -

.��وق ا���ر�F وا�����	-  �����# �G���H ��ر�F ا���D�%E و����	 &�9را��9   -
   ��&�H��2�1 ا��;�ون ا��ا� I&ا	�ال ا�@ز&� ��&Aا 	�B��� -  2�%;�ون ا��وق ا���. -

(2008) 4880 =   2��K��ط ا����MNا 

= اM���F�1� 2P /;	 ا�$	ف
13080 (2007)

= .��وق ��2��K وزاري :2006

738
�� ا����رة ا�;��������

328 =    D&Aا S�S;�� 2��K�� ا��زاري .��وق 	��T�# ا�����2 وزاري  - ���K�� وق��. -
 = .��وق ���U�9� 2��K ا/N���Uف

738
- .��وق ��� 2��K�S�S; اS�S;� ��X #���� -    D&A اW�� D&A &�ى ��ة /��ات    

- .��وق ���U�9� 2��K ا/N���Uف   - �����# !%�1ت �*��� ا����ز��ت ا����K	ة  

ا����ر:

ا���ض 
� ا�
	ال
ا��������

�� ���د����
رؤوس ا�
	ال 

ا�&�
%� إ�# 
ا�&�د�� ���ا���'ا

�%
ا���ض 
�  ���د�� رؤوس ا�
	ال ا�&�
ا�
	ال ا�������� ا�(�ى

*+��
000 ‘ دو�ر أ
 -

� ا�	.�
 ��.�


ا����0ة
ا���'ا��� ا��&���ة
*+��
000 ‘ دو�ر أ

��	ى ���د��

رؤوس ا�
	ال 

�%
ا�&�
*+��
أ دو�ر ‘ 000

028 '87014 '44.61%
) . �
�H ا���م ا����2 أ�=� ا3N���!�ت   FREG 5.1اآ�ت       (	�]Nا #�$
����# ا�N���دات ر�^�� ��� �

(FRUL 106.1)   ��3��^�/N,;� وا��ا�� 	ا��%�1ت `� ���K�� #&�;وق رأس ا���ل ا���. D& �M���ا�

��F�1 /;	 ا�$	ف  a�;�� ��P���Mوا ����K�� ��P���Mا���!��و ا ���& ����

      aد���. ����� 2���bcا d���ا� #$� 
�Mا�2  20000 (2006)

449 '71.84%

      #����� G�*���1 ا��� ،DH�& �M W$,أ W�7ام .��وق رأس ا���ل ا�;�&#، إ��ا/ D�;��  
�;� &D ا�*���� ا�����M وA`	اض أX	ى &^# ��� ا��2        �9���K� ��� �� 2�ا!�� ا�S��دات ا����ا�

(FREG 4.3)  ت��;��
�ده� ا��
339 '174

        ،#Xا�� D& �=3�B ،��3�9ت ا�����*
�;� ا���اW�� �1B ا� ،a1M �, دات�
�Nا D& دا�
FREG 4.7 "إذا ���D أن ا�


�د ا��;�2 �7@ف           �Nا ��;�b ا�;�&� أو ��;��� هjا ا�i3�% إ�W .��د�a اMN�����Pت، إN إذا ,	رت ا�B2 دK���B
ذ�� " . FREG 4.6 و�7=� ا/��7ام اA&�ال اMN�����P، إ���K� ���M 2B N ا�;�S، �1	ار &D ا���;�� ا�;�&�    


�د ا��;�2 ��� اN,�=�ء    ".�Nا ��;�b أو ������

954 '91

،k1ء �*� ا���=�Aه��ت ا�*& Wدًا إ����ا�;�د�� ا/ lارد�& D& 2ا!��ت ا�$��وق ا��و�S�& ل���
     D� #$%�& د�
و����� &�ارد ا�1	وض، وإ�	ادات ا�%�ا�3 . و�b�� N .��وق رأس &�ل ��&# &

����� ا���ارد ا�;�د�� . و���� ا�$��وق ا��و�2 .��و,ً�   "����ارئ" ���d &�1ارl  100000 دوNر  &
أ&	�S���� 2Hا!�� اcدار��

   n&�7ا�ا/ ���
���� ا�$��وق ا��و�2 ������� ا�Sرا��� اM�����P ��&�، [�9 �	اآ�� ��W &	 ا�*��D، و��	ي �
��o اcدارة &X D@ل ا����o ا���%�jي    .& #�, D&

� إ�W ا����دات         b	� در�$& D& ،ال�&Aر رؤوس ا��^�/N ��*�3ر�� .��و,ً� رjا��آ��� ا��و��� ����,� ا� ����
ا���Sا!�� ا�;�د�� 

038 '193711 '105.55%

619 '273000 '186.58%
  �*��7م 2B ا�*�G ا���1&� إ�W ا���Sا!�� ا�;�د�� �����# ا�N���دات ا��T,�� و��A أ`	اض       

  o��أX	ى �qذن ��9 ا���T�	 ا�;�م ���ء ��D& ��.�� W ا��

 ����#  (أ) ا����دات ا���Sا!��،  (ب) وا��%�1ت `�	 ا����,;� واN/�^����3، &� ��ا ا��%�1ت ا��2 ��$1    
(FREG 5.4) .    ف	2 أ/;�ر ا�$B ت���1�ا� D� ����9 ا��;��D� i أي X*�رة ��

680 '293751 '72.64%
����# ا����دات ا���Sا!�� ر�^�� ��� ا/�@م ا���	��ت، وا�;�# E #E 2B	وف ا/�^����3 وره��       

��	*& k�X�D& a ا����o ا�;�م ��W ����# ا�N�Sا&�ت ا���;��1 ����%�1ت `�	 ا�;�د��     

*FREG - ا���م ا����2 
        2H�	&Aر اNا��و W%� إ���ت &7@�;� ��P���MNال ا�&Aا d���& D& ه�	ال ا�;�&�� و`��&Aرؤوس ا #��
�� �9�** �*��7م اA&� ا���
�ة أ/;�ر ا�$	ف ا��;��ل 

343 '405

2009 !��I3 ا/�1$�ء /�� – 2 &���ت &��&� اA&� ا���
�ةB �!S��ر/�ت ا���& CEB/2009/HLCM/FB/14

اMc$�ءات ا������   CEB 2006؛ 2008

ا��	���و
** (2008-2009 )

ا�	آ��� ا��و���
�%�6�7 ا�5ر�� ( 2006) 


�.�� ا���8رة ا�&�����
** (2009-2008 )

ا����وق ا��و�* 
�%����� ا�'را;�� ( 2007) 

 ���0�ا���.�� ا�
ا��و��� ( 2006-2007) 

	�ا�	�
 (2007-2006 )

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 


