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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 يوليو  1التاري    خ: 

 االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات )اتحاد مدريد(

 الجمعية

 الدورة السادسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثانية والثالثون(
 2022يوليو  22إل  14جنيف، من 

ن فائض اتحاد مدريد للثنائي  2020/21و 2018/19تي 

 األمانة وثيقة من إعداد 

ن اتحاد مدريد عن فائض بالكامل  شفاف ومحدث ببيانالهدف من هذه الوثيقة هو تزويد الدول األعضاء  .1  2018/19 للثنائيتي 
ي أصول 2020/21و

ي  وصافن
 . 2021ديسمبر  31اتحاد مدريد فن

 و  .2
 
ق نظام مدريد فائضا

ّ
ي اإليرادات بمبلغ قدره حق

مليون فرنك  22.5و ،2018/19للثنائية  1مليون فرنك سويرسي 15.9 فن
ن  2020/21سويرسي للثنائية  ي تقرير  عىل النحو المبي 

 (. WO/PBC/34/7 )الوثيقة 2020/21ء الويبو دا أفن

( من بروتوكول نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات أن "عىل المكتب الدولي أن يوزع الحصيلة 4)8وتنص المادة  .3
ي الفقرة )

، عدا اإليرادات الناجمة عن الرسوم المشار إليها فن ن 3" و"2("2السنوية لمختلف إيرادات التسجيل الدولي "، بالتساوي بي 
وتوكول". وتنص القاعدة األطراف المتعاقدة، وذلك بعد خ من النظام المالي  7.4صم المصاريف والنفقات الالزمة لتنفيذ هذا البر

ة المالية، فإن ذلك  ي إيرادات أي اتحاد، بعد إقفال الفبر
ن وجود فائض فن والئحته للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عىل أنه "إذا تبي 

ي باب االحتياطيات، ما لم تقرر ال
ي خالف ذلك."الفائض يقيد فن

 جمعية العامة أو جمعية االتحاد المعنن

4.  
ا
 االحتفاظ بهذا الفائض 7.4بالقاعدة  وعمل

 
م إذا ن ، من المعبر من النظام المالي

 مدريد: ضمن احتياطيات اتحاد  2

اح  - ي انتظار أي اقبر
م إل الدول األعضاء كي تنظر فيه ألغراض تمويل يفن

ّ
وع منصة مدريد المرحلة الثانية من قد مرسر

ن المستمر  المعلوماتية تجدر اإلشارة إل أن و  المعلوماتية لنظام مدريد للتسجيل.  حلولللمن أجل دعم التطوير والتحسي 

                                                
 : 2018/19الويبو تقرير أداء انظر  1

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_31/wo_pbc_31_6.pdf 
 نظر  2

 
ي  ا

 ، لم قدر اإلمكان طىل نحو مبّس عويبو جمعيات ال قد عوالحاجة الالحقة إل  19-جائحة كوفيدلتفشر
 
ن )قدت الدورة م أي وثيقة إل الدورة الرابعة والخمسي 

( ل ن  . 2018/19 للثنائية جمعية اتحاد مدريد بشأن فائض اتحاد مدريد االستثنائية الحادية والثالثي 
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وع الخطة الرئيسية الرأسمالية المرحلة األول من م ي بم المعلوماتيةمنصة مدريد بشأن رسر
ي  ةوافقحظن

ن
الدول األعضاء ف

انية قدرها  2017عام  ن ن فرنك س 6بمب  ء الويبو دا أتقرير  )يرجر الرجوع إل ةاالحتياطياألموال من  ممولةويرسي ماليي 
وع(. رف، المWO/PBC/34/7)الوثيقة  2020/21 للثنائية ( لالطالع عىل آخر حالة لهذا المرسر  ق الحادي عرسر

 

ي األصول التحاد مدريد ض انخفوضمان عدم ا -
ن
ي أصول وقد بلغ من المستوى المستهدف. ألقل صاف

ن
ي صاف

ن
اتحاد مدريد ف

ي  35.7إل  2021نهاية عام 
ن
 ذلك الخسائر االكتوارية( انخفاض مليون فرنك سويرسي )بما ف

 
مليون فرنك  51.9من  ا

ي نهاية عام 
ن
ي ذلك الخسائر االكتوارية(.  2019سويرسي ف

ن
عزى االنخفاض بالكامل إل زيادة و )بما ف ن الصحي ي  خصوم التأمي 

ي  بعد انتهاء الخدمة
ن
وصناديق رؤوس األموال ألموال االحتياطية لستوى المستهدف الميبلغ و . 2020/21ة الثنائي ف

ي العاملة 
ن
انية مليون فرنك سويرسي )يرجر الرجوع إل  36.8قدره  ا م 2022/23 الثنائية التحاد مدريد ف ن برنامج عمل ومب 

 (. 2022/233الويبو للثنائية 

 
 

 [نهاية الوثيقة]
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