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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و التاسعة االستثنائية)الدورة  اخلمسون الدورة

ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ
 
 

 2014/15فائض نظام مدريد للثنائية 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

كام هو مبّّي يف  ،2014/15مليون فرنك سويرسي للثنائية  8.15قدره مببلغ ريرادا  الإ  ا يففائضحقّق نظام مدريد  .1
 (.A/56/8)الوثيقة  لثنائيةتكل ال تقررير الإدارة املالية 

عىل املكتب ادلويل أأن يوزع أأن "( من بروتوكول نظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالما  4)8وتنص املادة  .2
لهيا يف الفقرة ) ريرادا  التسجيل ادلويل، عدا الإريرادا  النامجة عن الرسوم املشار اإ "، 3" و"2("2احلصيةل الس نوية خملتلف اإ

 7.4". وتنص القاعدة ابلتساوي بّي الأطراف املتعاقدة، وذكل بعد خصم املصاريف والنفقا  الالزمة لتنفيذ هذا الربوتوكول
قفال من النظام املايل ولحئته للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل أأنه " ريرادا  أأي احتاد، بعد اإ ذا تبّي وجود فائض يف اإ اإ

ن ذكل الفائض يقيد يف ابب الاحتياطيا ،   ".ما مل تقرر امجلعية العامة أأو مجعية الاحتاد املعين خالف ذكلالفرتة املالية، فاإ

ذًا الاحتفاظ هبذا الفائض مضن احتياطيا  7.4ومعال ابلقاعدة  .3 ي، يف احتاد لها من النظام املايل، من املعزتم اإ
ىل ادلول الأعضاء يك تنظر فهيا خالل امجلعيا  املقبةل لأغراض متويل مرشوع أأو  انتظار أأي اقرتاح أأو اقرتاحا  تقّدم اإ

نظمة املعلوماتية لنظام مدريد للتسجي وجه التحديد ويشار عىل ل. مرشوعا  من أأجل دمع التطورير والتحسّي املس متر للأ
ىل أأن  ىل تك اإ  يف تكل الأنظمة املعلوماتية يك تكون قادرة عىل دمع الطلب املزتايد عىل خدما  ذا ي الاقرتاحا  الرامية اإ
ملشرتكة لتفاق مدريد ااحمليط املعلومايت فضال عن التعديال  ادلورية لالحئة التنفيذية  التطّور املتواصل يفمواكبة جودة و 

ىل مجعية احتاد مدريد يف عام بشأأن التسجيل ادلويل للعالما  وبروتوكوهل،  م اإ ، وفقا لس ياسة الويبو 2017لكها سوف تقدَّ
تعّد س  وبيامن جيري حاليا التخطيط والإعداد لتكل املرشوعا ، . (WO/PBC/23/8ة )الوثيقالأموال الاحتياطية بشأأن 
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ىل معلوما  عن تاكليف اكمل دورا  حياة املرشوعا ، والفوائد املقّدرة )اليت قد قرتاحا  الا بطريقة شامةل وابلستناد اإ
طار تكون ذا  طبيعة مالية ونوعية عىل حد سوا ء(، والنفقا  املتكّررة اليت س تكون املنظمة ملزمة برصد موارد لها يف اإ

 .املزيانية العادية يف الثنائيا  الالحقة، والأثر عىل التدفقا  النقدية ومس تواي  س يوةل الأموال الاحتياطية

 [هناية الوثيقة]

 

 

 


