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ط 
ّ
حتديث بشـأن اقرتاح الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات املتعلق باسرتاتيجية التحو

 املعاهدةيرااات إل

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل  13يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية )اللجنة(، املعقودة يف الفرتة من  .1 ، طلبت 2015 يوليو 17اإ
لإيرادات اللجنة من الأمانة تزويد دورهتا الرابعة والعرشين بتحديث عن التقدم احملرز فامي خيص تنفيذ اسرتاتيجية التحّوط 

اسرتاتيجية التحّوط لإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(،  /WO/PBC/23/REFمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )
، عىل 2015 (، يف دورته املعقودة يف مايوالرباءات معاهدةعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الفريق العامل مل موافقةعقب 

دخالها عىل "ت ىل مجعية هيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوموجالتعديالت املقرتح اإ "، بغرض تقدميها اإ
وس متكّن (. PCT/A/47/5 )انظر الوثيقة 2015 يف أأكتوبر عقدهااملزمع  دورهتايك تنظر فهيا وتعمتدها يف الرباءات معاهدة 

ن اعُتمدت، املكتب ادلويل من  رسوم الإيداع ادلويل جملاهبة اخلطر النامج التحّوط خبصوص  الرشوع يفتكل التعديالت، اإ
 . ويأأيت هذا التحديث اس تجابة للطلب املقدم من اللجنة.عن املعامالت اليت ُُترى ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك

ىل تنفيذ اسرتاتيجية حتّوط لإيرادات   الرباءات معاهدةمعلومات أأساس ية عن الاقرتاح ادلاعي اإ

جراء تقي م مت تقل هيالويبو مرشوعا لس تعراض اخلزينة ، بدأأت 2013يف الفصل الرابع من عام  .2 ىل اإ د  ابلأسا  اإ
دارة اخلزينة، مبا يف ذكل اس تعراض ما تتعرض هل حاليا خزينة ا جراءاهتا احلالية يف اإ لويبو. وموضوعي ملهام الويبو وس ياساهتا واإ

يرادات ا مس امي  ل  العمالت الأجنبية يف الويبو، ب أأسعار ص س تعراض أأكلا  التعرض خلطر تقلّ مشل الاو  يتعلق ابإ
ىل الأخذ ابسرتاتيجية جديدة لإدارة اخلطر املرتبط بتقلّب أأسعار الرص   تدعوتوصية عن  ، ومتّخضالرباءات معاهدةرسوم  اإ

 .تكون قامئة عىل التحّوط

 من أأجلدابري ممكنة تية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: ت)الإيرادات املتأأ  C PCT 1440حيتوي التعم م و  .3
لتحّوط، فلال عن تفاصيل تختلف التدابري املقرتحة اخلاص ابالقرتاح ل( عىل رشح رص الأأسعار  لتغرياتمن التعّرض احلد 
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  العمالت. أأسعار ص  لتغرياتالرباءات معاهدة املتأأتية من رسوم الأخرى بوصفها أأساليب للحد من تعّرض الإيرادات 
ىل  2015 وأأرِسل هذا التعم م يف يناير عىل التعم م قُدمت  ملا اس ُتمل من ردوداملعاهدة. واس تجابة مجيع أأحصاب املصلحة يف اإ

، اليت تتناو  طريقة ممكنة للميض قدما مبختلف التدابري املمكنة الواردة يف التعم م من أأجل احلد PCT/WG/8/15 الوثيقة
ىل الفريق العامل للمعاهدة يف دورته الثامنة من خطر تعّرض  الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة لتغريات أأسعار الرص ، اإ

 .2015 املعقودة يف مايو

ىل الرشوع يف لقرتاح ابادلورة الرابعة للفريق العامل للمعاهدة، رّحبت لك الوفود اليت أأخذت اللكمة وخال   .4 ادلاعي اإ
اع ادلويل جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُُترى ابليورو والني الياابين وادلولر التحّوط خبصوص رسوم الإيد

ىل 21 . وتفاصيل تكل املناقشات مبّينة يف الفقرات منالأمرييك الوارد يف  ،الرئيس ملخصمن  36 اإ
ىل امجلعية يف  . وفامي ييل التوصيات الرئيت ية الصادرة عن الفريق العامل، واليتPCT/WG/8/25 الوثيقة  دورهتاس ُتقدم اإ
 يك تتخذ قرارا بشأأهنا: 2015 يف أأكتوبر عقدهااملزمع 

جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُُترى ابليورو الرشوع يف التحّوط خبصوص رسوم الإيداع ادلويل  )أأ(
 ؛2016يناير  1، مع بدء النفاذ اعتبارا من والني الياابين وادلولر الأمرييك

لغ املعادةل لرسوم معاهدة الرباءات حبيث حُتّدد املبالغ املعادةل اوتعديل الإجراء الراهن اخلاص بتحديد املب )ب(
، والقيام كهرا 12 ملدةمّرة واحدة يف الت نة ل أأكرث، يك تظل اثبتة لرسوم الإيداع ادلويل بناء عىل املعاهدة اجلديدة 

 ؛عاهدة فامي خيص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوماملمجعية بناء عىل ذكل بتعديل توجهيات 

جراء حمااكة "توكيدية"  )ج( ملناقشة اقرتاح مفّصل من الأمانة خال  فامي خيص التحّوط بشأأن رسوم البحث وذكل اإ
 .2016 ادلورة املقبةل للفريق العامل يف عام

 الإجراءات اليت اختذهتا الأمانة حىت الآن

، اس هتلت الأمانة مشاورات مع رشاكهئا 2015 ملعاهدة الرباءات يف مايو اختذه الفريق العاملعقب القرار اذلي  .5
املرصفيني الرئيت يني من أأجل وضع احلدود الئامتنية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية حتّوط من هذا النوع. وأأحرزت تكل 

ىل ذكل، ُعقدت مناقشات مع املشاورات تقدما وجيري وضع احلدود الئامتنية املذكورة يف عدة مصار  واكلت . وابلإضافة اإ
قامت ابلتحّوط من خطر تقلّب أأسعار الرص  وذكل بغرض اكتشا  الطريقة اليت نفذت هبا ممن أأخرى اتبعة للأمم املتحدة 

 تكل الواكلت براجمها التحّوطية واحلصو  عىل معلومات مقارنة مفيدة.

 املبيّنة أأدانه: كام اس تعانت الأمانة مبتتشارين لبحث اجملالت .6

)حىت أأغتطس( لو اكنت اسرتاتيجية التحّوط  2015و 2014و 2013الأثر عىل صايف نتاجئ الويبو للأعوام  )أأ(
 انفذة خال  تكل الفرتات؛

 ؛2016 للتحّوط خبصوص الني الياابين وادلولر الأمرييك واليورو يف عام ةمتطلبات التدفق النقدي املتوقع )ب(

 فية املطروحة أأمام املنظمة واللامنة يف تنفيذ اسرتاتيجية التحّوط؛اخملاطر الإضا )ج(

للامن اس مترار امتثا  الويبو الت ياسات والإجراءات احملاسبية اليت سيتعنّي تنفيذها يف نظام الإدارة املتلامةل  )د(
 .بشلك اتم للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
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 القلااي املطروحة

التحليل اذلي أأجراه املتتشارون عن القلااي التالية فامي خيص تنفيذ التحّوط بوصفه حال ملشلكة تعّرض كشف  .7
 الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة الرباءات خلطر تقلّب أأسعار الرص .

 دقة التنبؤ

يرادات يُ  ستمتثّل اسرتاتيجية الويبو .8 حتصيلها يف لك من  قة،عىل أأسا  تنبؤات ابلغة ادل توقّع،يف التحّوط بشأأن اإ
ادلراسات الاقتصادية العمالت الثالث املعنية. وتُعد التنبؤات للك ثنائية من قبل قتم تطوير البياانت التابع لشعبة 

والإحصاءات وحُتّدث س نواي، مبا يف ذكل نطاق منخفض وعادي وعا  للطلبات املتوقعة بناء عىل معاهدة الرباءات. وحتّدد 
دارة ختطيط الرب  التكنولوجيا، أأي النطاقات ينبغي اس تخدامه لوضع امج والشؤون املالية، ابلتعاون مع قطاع الرباءات و اإ

عداد املزيانية. وظلّت التقديرات املت تخدمة تكتيس طابعا  ىل املعلومات املتاحة وقت اإ ، تقليدايتقديرات املزيانية استنادا اإ
 وابلتايل ُتاوزت الإيرادات الفعلية التنبؤات.

ع حتصيلها خال  فرتة اسرتاتيجية التحّوط، ستُت تخدم التقديرات نفتها للتنبؤ ابلإيرادات املتوقّ  د بدء تنفيذوعن .9
ذا اك التحّوط البالغة اثين عرش كهرا. والإيرادات املُحصةل أأقّل من املتوقّع يف  بشلك مفرطنت التنبؤات املت تخدمة عالية واإ

حدى العمالت الثالث، فاإن املنظمة قد ُت د نفتها أأمام مكية من ادلولر الأمرييك أأو الني الياابين أأو اليورو غري اكفية اإ
ىل  الشهري اخلاص بتكل العمةل.الآجل لتشكيل املبلغ املطلوب للوفاء ابتفاق عقد الرشاء  ويف هذه احلاةل، س تلطر الويبو اإ

ىل ختائر كبرية يف الأموا  يف حا  بيع الفرنك التويرسي لرشاء مبلغ اك  من العمةل املعنية من البنك. وقد يؤ  دي ذكل اإ
 اخنفاض قمية تكل العمةل مقابل الفرنك التويرسي.

ن  .10 ذا اكنت التنبؤات منخفلة بشلك مفرط فامي خيص معةل معّينة، فاإ الرسوم املتّددة الزائدة عىل مت توى أأما اإ
ضافية حممتةل، يف يرادات اإ ىل ضياع اإ حا  اخنفلت قمية العمةل املعنية مقابل  التنبؤات لن ختلع للتحّوط وس يؤدي ذكل اإ

يرادات املنظمة املدرجة يف املزيانية. ىل أأن تكل اخلتارة لن تؤثر يف اإ  الفرنك التويرسي. ولكن ُتدر الإكارة اإ

جرى مناقشات بني كعبة ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات وقطاع الرباءات والتكنولوجيا )اذلي يدير وس تُ  .11
د ارة ختطيط الربامج والشؤون املالية للامن أأكرب دقة ممكنة يف التنبؤات املت تخدمة لأغراض العقود معاهدة الرباءات( واإ

ىل  براهما وضامن احتواء تكل التنبؤات عىل لك املعلومات الالزمة لرصد فعالية اسرتاتيجية التحّوط. وابلإضافة اإ الآجةل املزمع اإ
عداد التنبؤات حاليا حبتب الفصل التقذكل، جيري  ذا اكن الهنج اإ وميي وحبتب البدل وس يكون من الرضوري حتديد ما اإ

آحاد العقود الآجةل الشهرية.  الراهن يوفر لك املعلومات الالزمة لتحديد مت توى التحّوط املناسب ورصد فعالية أ

 حبتب لك معةل املبلغ النقدي املتوافرالاقتصار يف التحّوط عىل صايف 

آجةل فامي خيص املبلغ الصايف للك معةل اذلي س يكون ، يف هذه احلاةل، يبول ميكن للو  .12 برام اتفاقات رشاء أ سوى اإ
ل مبلغا ضئيال من  متوافرا خال  لك من الأكهر الثين عرش اليت تشلّك فرتة التحّوط. ويف حني ل تتكبّد الويبو اإ

ن املرصوفات املتكبّدة ابدلولر الأمرييك تبلغ، يف امل  ماليني دولر يف الشهر  6.0توسط، املرصوفات ابلني الياابين، فاإ
ابملائة من مجموع الإيرادات الت نوية احملّصةل ابدلولر الأمرييك. وتشمل املرصوفات الإسهام يف صندوق الأمم املتحدة  45 أأو

ني، ، والرضائب اخلاصة ابملوظفني الأمريكياملركز ادلويل للحتاب الإلكرتوينرسوم وتتديد  لمعاكات التقاعدية،املشرتك ل
وتلاليف التفر، وغري ذكل من املرصوفات اليت جيب تتديدها ابدلولر الأمرييك. أأما املرصوفات اليت تمت ابليورو فتبلغ 

اليت  ابملائة من مجموع الإيرادات احملّصةل ابليورو، ويتعلق معظمها برسوم البحث 40مليون يورو يف الت نة أأو  20.0قميهتا 
)حُيّصل قتط كبري مهنا ابلفرنك التويرسي وحُيّصل بناء عىل املعاهدة مكتبا لتتمل الطلبات حيّصلها املكتب ادلويل بصفته 
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دارة للبحث  بعض مهنا ابدلولر الأمرييك والبعض الآخر ابليورو( واليت جيب دفعها للمكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ
 ادلويل مبوجب املعاهدة.

ىل املشلكة احملمتل و  2014وأأاثرت ادلراسة اليت أأعدت يف مار   .13 دارة الويبو للخزينة هذه القلية وأأكارت اإ تناولت اإ
يرادات املتأأتية من رسوم أأن تُطرح من جّراء عدم  اك امت  التحّوط، فامي خيص ادلولر الأمرييك واليورو، سوى جلزء من الإ

ىل أأن الرسوم املت تحقة ادلفع ابلعمالت الثالث س ُتحّدد بتعر ال  ن حنو املعاهدة. وابلنظر اإ ابملائة من  55تحّوط اخملتلط، فاإ
 وفق نياملودعمن قبل  تّددتُ س ابملائة من الرسوم املت تحقة ادلفع ابليورو  40الرسوم املت تحقة ادلفع ابدلولر الأمرييك وحنو 

ىل سعر التحّوط اخملتلط، يتتند مت توى ملانية اب اإ مية ري يف ق بتغييف سعر الرص   تعديالتأأي  تعويضلر م من عدم اإ
 عقود الرشاء الآجةل.

ذا تغرّي مت توى الإيرادات نتيجة اخنفاض يف سعر الرص  مقابل  .14 الفرنك التويرسي بنت بة ويف الوقت الراهن، اإ
ملان املدير العام حاليا  5تتجاوز  نه ابإ ابملائة ملدة أأربعة أأايم مجعة متتالية كام هو منصوص عليه يف توجهيات مجعية املعاهدة، فاإ

جراء مشاورة. غري أأنه عند بدء تنفيذ الاسرتاتيجية، س ُيحّدد سعر  كل الوضع بتحديد سعر ص  مراجعالاس تجابة ذل بعد اإ
ملانية التغيري، الرص  يف مت توى سعر التحّوط طيةل اثين عرش لر م من أأن العقود الآجةل لن حتمي سوى اب كهرا دون اإ

يرادات املعاهدة. وابلتخيل عن الإجراء الراهجزءا  ن اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل اجلديدة لرسوم املعاهدة والرشوع يف من اإ
 للأرابح تعّرضال  تعويضتمتكّن الويبو من حتديد لك الرسوم املت تحقة ادلفع بلك من العمالت بتعر التحّوط اخملتلط، لن 

 اجلزء غري املشمو  ابلتحّوط.تائر يف الإيرادات نتيجة سعر الرص  فامي خيص أأو اخل 

ىل حد ما، سيو  .15 وادلولر الأمرييك وغري املشموةل ابلتحّوط  الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة ابليورو تعويضمت، اإ
ذا تت ّببت أأسعار الرص  يف خفض القمية املقدّ  نه اإ ىل املبدأأ القائل اإ ةل رة ابلفرنك التويرسي لإيرادات املعاهدة احملّص استنادا اإ

ن القمية املقدّ   ذكلابلفرنك التويرسي للمرصوفات اليت تمت بتكل العمالت ستنخفض أأيلا. غري أأن  رةبتكل العمالت، فاإ
اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل اجلديدة والويبو تت تفيد أأو تترّضر فعال مضن الإجراء احلايل  التعويض" ابملرصوفات موجود"

 سرتاتيجية التحّوط أأم ل.رة ابلفرنك التويرسي سواء نُفّذت امن جّراء تغرّي قمية املرصوفات املقدّ 

لهيا ملانية النفاذ اإ  جودة البياانت واإ

ذا نفّذت الويبو اسرتاتيجية حتّوط، س يكون من الرضوري ضامن أأكرب مت توى من ادلقة للبياانت املت تخدمة يف  .16 اإ
( BibAdminللمعاهدة )التنبؤ ابملتطلبات ويف رصد فعالية التحّوط. ول يوجد حاليا أأية عالقة مؤمتتة بني النظام املعلومايت 

ىل مراقبة النفاذ AIMSوبني النظام املعلومايت لإدارة الشؤون املالية ) (. وذكل انمج أأساسا عن الشواغل الأمنية، اليت تتعى اإ
ىل البياانت املتعلقة ابلطلبات ادلولية. غري أأنه عند بدء تنفيذ اسرتاتيجية التحّوط، سزتداد أأمهية الربط بأأوثق درجة ممكنة ب ني اإ

يرادات، وأأمهية اتتام املعلومات الإحصائية اخلاصة ابلطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة واملعلومات املتصةل  بتحصيل الإ
البياانت الواردة يف النظامني بأأكرب مت توى ممكن من ادلقة، حىت يتت ىن تتبّع التوهجات املتعلقة ابختالفات أأسعار الرص  

ىل البياانت وضامن جودهتا. عة. وماوتتوية املشالكت عىل جناح الرس   زا  يتعنّي وضع خطة لتأأمني النفاذ اإ

ىل ذكل، يقوم نظام الويبو احملاس يب عىل أأسا  الاس تحقاق للامن الامتثا  ل .17 احملاسبية ادلولية  معايريلوابلإضافة اإ
ىل املعلومات اللرصد وتقي م التدفق النقدي  الالزمجيب تعزيز الإبالغ كام . للقطاع العام رضورية يف مبا يلمن نفاذ املوظفني اإ

 الوقت املناسب. وس تعمل الإدارات املعنية عىل التنت يق فامي بيهنا بشأأن متطلبات الإبالغ الأساس ية.



WO/PBC/24/INF.3 
5 
 

 عدم اليقني خبصوص التدفقات النقدية

ىل املكتب ادلويل  .18 يف الفرتة املمتدة بني تبنّي من اس تعراض لبياانت تتعلق بتحويل أأموا  من ملاتب تتمل الطلبات اإ
)أأغتطس( أأنه يف حني جرى حتويل رسوم املعاهدة املت تحقة للمكتب ادلويل بشلك منتظم معوما من  2015و 2012عايم 

ن من املالحظ يف لك عام تقريبا أأن  ىل املكتب ادلويل، فاإ الرسوم املت تحقة لشهر واحد أأو أأكرث مل ملاتب تتمل الطلبات اإ
وجهيية اخلاصة مبلاتب تتمل الطلبات بناء عىل املعاهدة. وحيث أأن تكن ُمتّددة يف الشهر التايل، كام تنص عليه املبادئ الت

د مع املرص  املتعاقد )املصار  املتعاقدة( يف اترخي حمّدد من لك كهر يُنفّذ  عقود الرشاء الآجةل للك من العمالت س ُتحدَّ
نه جيب عىل الويبو التأأكّد من أأن دلهيا ما يكفي من الأموا  املتاحة بلك من العمالت الثالث يف التارخي احملّدد  فيه العقد، فاإ

 يف العقد.

ليه يف الفقرة  .19 ذا مل يكن دلى الويبو مكية اكفية من الني الياابين أأو ادلولر الأمرييك أأو اليورو يف  9وكام أأكري اإ أأعاله، اإ
ىل بيع الفرنك التويرسي، خبتارة عىل الأرحج، لتغطية املبلغ احملّدد يف العقد. وللتقليل  هنا س تلطر اإ اليوم احملّدد يف العقد، فاإ

بأأموا  اكفية تعاد  عىل الأقل املبالغ املقّدر حتصيلها بلك معةل طيةل لويبو اأأن حتتفظ من الرضوري  من هذا اخلطر، يبدو
آخر وهو أأن  يُعاد تقيميها يف هناية لك كهر لبلورة  الودائعكهر واحد. ويطرح الاحتفاظ مببلغ كبري كهذا بتكل العمالت خطر أ

أأو ختائر انمجة عن سعر الرص  يف أأداء الويبو  نعكس أأي أأرابحي. وست اختالفات سعر الرص  مقابل الفرنك التويرس 
 املايل عىل البياانت املالية.

ىل ذكل، ياُلحظ غالبا اختال  كبري يف اليوم اذلي يتتمل فيه املكتب ادلويل الأموا  يف الشهر اذلي ييل  .20 وابلإضافة اإ
د توارخي عقود الرشاء الآجةل الشهرية أأنه محتصيلها من قبل مكتب تتمل الطلبات. ويبدو من التحليل  ن الرضوري أأن حُتدَّ

يف وقت لحق من الشهر بدل من حتديدها مت بقا، وميكن حتديدها مثال يف اليوم اخلامس والعرشين من الشهر أأو بعد 
يف  )اذلي حُيّددذكل. ولكام اكن التارخي أأقرب من هناية الشهر، زاد الهامش بني سعر الرص  املعمو  به يف الأمم املتحدة 

ذا ما تغرّي سعر الرص  بأأكرث من  عّد اليوم الأو  من الشهر ويُ  ابملائة( وسعر التحّوط املتفق  3يف اليوم اخلامس عرش اإ
. ومبا أأن سعر الرص  املعمو  به يف الأمم املتحدة ُمت تخدم يف البياانت املالية عليه مع املرص  املتعاقد )املصار  املتعاقدة(

اسرتاتيجية  تعّرضة العقود الآجةل وقت تنفيذها، فلكام اكن اترخي تنفيذ العقود أأقرب من هناية الشهر تعاظم احامت  لتحديد قمي
 الرص . أأسعارالتحّوط لتقلّب 

ن املبلغ املُحّصل لك كهر  هيه أأنأأخرى ووهناك مشلكة  .21 يف حني تقوم تقديرات الإيرادات عىل أأسس تقليدية ،فاإ
ل كهراي وابلتايل حتديد املت توى املناسب للعقود الآجةل الشهرية. مما يُ  خيتلف كثريا من عام لآخر، صّعب التنبؤ مبا حُيصَّ

، يتعنّي وضع العقود الآجةل الشهرية مببالغ كهرية كلات النقدية. ونتيجة ذلعويظهر من التحليل أأنه يتعّذر تبنّي أأمناط املدفو 
آجةل أأصغر  حمّددة ليس لها عالقة مبارشة مع التدفقات برام عقود أ يف بداية النقدية. وملزيد من اللامن، يبدو من الرضوري اإ

ىل  ضافة اإ املبالغ فرتة التحّوط من أأجل متكني املنظمة من ُتميع مبالغ ابلعمالت الثالث املعنية خال  اجلزء الأو  من العام، اإ
لالحامتء من التأأخريات الشهرية يف حتصيل الأموا  كام هو مذكور أأعاله، وذكل  املقّدر حتصيلها بلك معةل طيةل كهر واحد

 املُحّوةل من ملاتب تتمل الطلبات.

 فرتة التحّوط

اعتبارا من  نفاذهاينص الاقرتاح اذلي وافق عليه الفريق العامل ملعاهدة الرباءات عىل اسرتاتيجية حتّوط يبدأأ  .22
ون اثين عرش كهرا اعتبارا من كهر يناير من لك عام. ويفرتض أأن الفرتة اليت تشملها العقود الآجةل س تك، 2016 يناير 1

ىل املهنجية املتفق علهيا مع مراجع احلتاابت اخلاريج فامي خيص ولكن  يبدو أأن ذكل يتطلب مزيدا من الاس تعراض، ابلنظر اإ
يرادات معاهدة الرباءات يف البياانت املالية.  قيد اإ
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ادلولية للقطاع العام، عندما يودع طلب بناء عىل معاهدة الرباءات دلى  في البياانت املالية املمتثةل للمعايري احملاسبيةف .23
مكتب لتتمل الطلبات، يُقيّد مبلغ مت تحق يف حتاابت الويبو ابلعمةل اليت ُسّددت هبا رسوم املعاهدة ملكتب تتمل الطلبات 

ىل املكتب ادلويل املبلغ املت تحق. ويُقيّد الفرق بني  لغى، يُ يف اترخي الإيداع. وعندما حُتّو  الرسوم من مكتب تتمل الطلبات اإ
يداع وبني القمية يف اترخي  القمية املقّدرة ابلفرنك التويرسي للمبلغ املت تحق ابلتعر املعمو  به يف الأمم املتحدة يف اترخي الإ

دراج قدر كبري  . وقد أأسفرت تكل املعامالت عنالرص  من جّراءأأو ختارة  رحباحتصيل املكتب ادلويل للأموا  ابعتباره  اإ
 من الفروق النامجة عن الرص  يف احلتاابت خال  الت نوات العدة املاضية عىل النحو التايل:

 

ىل ثالثة أأكهر بني اترخي الإيداع واترخي حتصيل املكتب ادلويل للرسوم. وهناك معوما فارق زمين  .24 قوامه كهر واحد اإ
جراءات احملاس بة أأنه يف حا  تنفيذ اسرتاتيجية بشأأن لمشورة م ل قدِ املوقد تبنّي من املناقشات اليت أأجريت مع املتتشار  اإ

هنا لن تعّوض يف البياانت املالية أأية أأرابح أأو ختائر تنجم  ىل كهر ديتمرب من لك عام، فاإ التحّوط يف الفرتة من كهر يناير اإ
ذكورين، س يكون الر م املدفوع من عن سعر الرص  خبصوص الطلبات املودعة يف يناير أأو فرباير. ففامي يتعلق ابلشهرين امل

ىل  سعر التحّوط اخملتلط للعام التابق ويكون العقد الآجل بتعر العام اجلاري. وابلتايل سيتواصل، قبل املودع متتندا اإ
 خال  تكل الفرتة، قيد الأرابح أأو اخلتائر الناُتة عن ذكل.

يرادات تُقيّد يف بيان الأداء املايل يف مرحةل تختلفة عن مما يزيد أأثر التحّوط عىل البياانت املالية تعقيدا هو أأن الإ  .25
موا   –املزيانية فامي خيص دورة الطلب ادلويل. فالإيرادات تُقيّد يف املزيانية عىل أأسا  نقدي  عند حتصيل املكتب ادلويل للأ

ات )أأو دلى املكتب ادلويل فعندما يودع طلب دلى مكتب لتتمل الطلبيف البياانت املالية، أأما من ملاتب تتمل الطلبات. 
نه يُقيّد مكبلغ مت تمل قبل اس تحقاقه ويُدرج كخصوم يف حتاابت الويبو حىت يُت تمكل لك  بصفته مكتبا لتتمل الطلبات( فاإ

معل املكتب ادلويل بشأأن الطلب. وُحّدد ذكل بأأنه اترخي نرش الطلب يف اجلريدة. ويمت ذكل معوما بعد س تة أأكهر من اترخي 
 ، تُقيّد الإيرادات ابلقمية املقّدرة ابلفرنك التويرسي للر م املُتّدد يف اترخي الإيداع. ذكل التارخيويفالإيداع. 

ىل  2016فعىل سبيل املثا : عندما تصبح اسرتاتيجية التحّوط انفذة، س تكون الرسوم املُتّددة يف عام  .26 متتندة اإ
س ُتقيّد يف البياانت ، 2016 يف الأكهر الت تة الأوىل من عام أأنه. غري 2015سعر التحّوط اخملتلط احملّدد يف هناية أأكتوبر 

اخلاص بتحديد بناء عىل الإجراء  2015املالية الإيرادات املتأأتية من الرسوم املُتّددة خال  الأكهر التت الأخرية من عام 
بتعر التحّوط اخملتلط  2016لرسوم معاهدة الرباءات، وخال  الأكهر الت تة الأخرية من عام ة اجلديداملبالغ املعادةل 

وتُقيّد  2016 فت ُتقيّد الإيرادات يف الأكهر الت تة الأوىل بتعر التحّوط لعام، 2017يف عام أأما املت تخدم يف العقود الآجةل. 
 .2017يف الأكهر التت الأخرية بتعر التحّوط لعام 

م الرسوم من مكتب تتمل الطلبات، تالالفرق الأو  النامج عن سعر الرص  بني اترخي الإيداع واترخي اس  ولتعويض  .27
عادة جدوةل توارخي التحّوط الفعلية جلعلها تبدأأ يف كهر مار  من لك عام وتنهتيي يف كهر فرباير من العام التايل.  يتعنّي اإ

عادة جدوةل التحّوط وابلتايل  ، س يكون من املناسبولالحامتء من الفرق الثاين )قيد الإيرادات( النامج عن سعر الرص  اإ
ىل كهر يونيو من العام التايل عوضا عن الت نة التقوميية.  زا  جيب حتديد فرتة التحّوط  وماحتديد الرسوم من كهر يوليو اإ

اإليرادات المتأتية من رسوم معاهدة البراءات 

األرباح )الخسائر( المقّيدة والناجمة عن الصرف )مالحظة 1(

20132014العملة

2015

)6 أشهر(

 922'057'2- 941'459-168'698يورو

 232'156'2- 830'285'1- 137'854'4-ين ياباني

058'627'6811'89 127'507'1-دوالر أمريكي

 065'410- 706'75- 959'345-عمالت أخرى

 161'997'2- 796'731'1- 054'009'6-المجموع

الفرق بين قيمة رسوم الطلب في تاريخ اإليداع وبين قيمتها قي تاريخ تحصيلها من قبل المكتب الدولي مالحظة 1 - 
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آاثر هذه التغيريات احملمتةل مزيدا من ادلراسة واملناقشة مع مر  اجع اليت تكفل أأكرب قدر من امحلاية لإيرادات الويبو. وتقتيض أ
 احلتاابت اخلاريج للتأأكّد من تناسب الهنج املت تخدم لكيا مع قيد الإيرادات.

ىل أأن تغيري  .28 ىل فرتة تبدأأ يف كهر مار  وتنهتيي يف كهر فرباير من وُتدر الإكارة اإ فرتة التحّوط من الت نة التقوميية اإ
ىل  ايلالعام التايل أأو فرتة تبدأأ يف كهر يوليو وتنهتيي يف كهر يونيو من العام الت كهرا  15التحّوط من أأجل  متديدس يؤدي اإ

ىل  نُفذتاعتبارا من التارخي اذلي  كهرا )فامي  17فيه العقود الآجةل )يف أأو  يوم اثنني من كهر أأكتوبر من العام التابق( اإ
ىل فرباير(  ىل يونيو(. ومي 21أأو خيص الفرتة املمتدة من مار  اإ كن أأن يؤدي التغيري كهرا )فامي خيص الفرتة املمتدة من يوليو اإ

ذ سيتعنّي عىل املرص  املتعاقد )املصار  املتعاقدة(  ىل زايدة تلكفة العقود الآجةل وكذكل مت توى سعر الرص  اخملتلط، اإ اإ
 .العطاءمراعاة اخلطر الإضايف عند تقدمي 

 التحّوط خبصوص رسوم البحث

ية للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب مشرتك بني مكتب الولايت املتحدة الأمريك  ُترييبيف ظّل برانمج  .29
للرباءات واملكتب ادلويل، تت تمل الويبو حاليا رسوم البحث ابدلولر الأمرييك فامي خيص طلبات معاهدة الرباءات املودعة 

دارة دلى مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية واليت يكون املكتب الأورويب للربا ءات فامي خيصها اإ
ىل  حتّصل رسوهما ابليورو. تختصة للبحث ادلويل وتت تعمل الويبو ودائعها من اليورو لتحويل رسوم البحث املذكورة ابليورو اإ

ىل  2014املكتب الأورويب للرباءات. ومبلغ اليورو املعين مبلغ كبري وصل مجموعه يف عام  مليون دولر أأمرييك. وليس  51.8اإ
راء حاليا أأي أأثر عىل الأرابح أأو اخلتائر النامجة عن سعر الرص ، لأن املعامةل ابللامل تمت يف غلون كهر تقوميي لهذا الإج

 واحد دون التعّرض لتقلّب أأسعار الرص .

يراداهتا من الأرابح أأو اخلتائر النامجة عن أأعاله،  12غري أأنه ل ميكن للويبو، كام نوقش يف الفقرة  .30 التحّوط محلاية اإ
ذا اس متر الإجراء الراهن اخلاص سع ل يف حدود ما يكون دلهيا فعال من تكل العمةل لك كهر. واإ ر الرص  فامي خيص معةل ما اإ

نه س يكون دلى الويبو لك كهر مكية أأكرب من ادلولر ومكية أأقل من  ىل املكتب الأورويب للرباءات، فاإ بتحويل الأموا  اإ
ىل تغيري كبري يف نت   أأعاله. 12بيت صايف الأموا  املتاحة هباتني العملتني، كام ورد توضيحه يف الفقرة اليورو، مما س يؤدي اإ

وهناك اسرتاتيجيات بديةل لمتكني الويبو من دراسة ُتريبية ختلع لس تعراض س نوي. وميثّل الربانمج املذكور حاليا  .31
 مواصةل هذا الرتتيب عىل النحو التايل:

ىل املكتب الأورويب للرباءات والاحتفاظ  اس تعام  ما دلهيا من اليورومواصةل  )أأ( لتحويل رسوم البحث ابليورو اإ
لهيا من قبل مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية.  وس يغرّي ذكل ابدلولر الأمرييك املرسل اإ

ىل 12النت بتني املذكورتني يف الفقرة  معاهدة الرباءات املت تحقة  ابملائة من رسوم 90التحّوط خبصوص ، مبا يؤدي اإ
ابملائة مهنا. ولكن لن يتوافر مبلغ اك  من اليورو للتحّوط  55ادلفع ابدلولر الأمرييك بدل من التحّوط بشأأن 

اك  من اليورو لتحويهل خبصوص رسوم معاهدة الرباءات املت تحقة ادلفع ابليورو، لأنه لن يكون دلى الويبو مبلغ 
ىل فرنلات سويرسية من  خال  العقود الآجةل. اإ

ىل فروق يف سعر الرص   )ب( بيع مبالغ ادلولر الأمرييك املت تلمة لرشاء اليورو. ولكن ميكن أأن يؤدي ذكل اإ
ذا بيع ادلولر فورا، لأن البيع سيمت وفق التعر اذلي يعرضه املرص  وأأي فرق بني سعر املرص  والتعر  حىت اإ

 البيع س ُيقيّد ابعتباره رحبا أأو ختارة من جّراء سعر الرص .املعمو  به يف الأمم املتحدة يف اترخي 
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آجل للتحّوط خبصوص هذه املعامةل مبعز  عن  )ج( يرادات معاهدة التعاون رشاء عقد أ عقود التحّوط اخلاصة ابإ
كل مماثةل لتكواغل بشأأن التدفق النقدي بشأأن الرباءات. وهذا احلل يبدو الأنتب من الناحية العملية؛ ولكنه يطرح 

ىل  18اليت وردت مناقش هتا يف الفقرات من   أأعاله. 21اإ

ىل أأي اتفاق بشأأن توس يع الرتتيب الراهن. وس تدخل تكل ادلراسة مضن  .32 جراء دراسة أأخرى قبل التوّصل اإ وحيب اإ
جراؤهارسوم البحث،  بشأأنتحّوط فامي خيص ال احملااكة "التوكيدية"  دة بناء عىل طلب الفريق العامل ملعاه اليت ينبغي اإ

ىل ذكل، ل بّد من مناقشة الآلية احملاسبية املزمع اس تخداهما خبصوص أأي هنج أأعاله(.  4 الرباءات )انظر الفقرة والإضافة اإ
بداء حتفظ بشأأن بياانت  ىل اإ يُعترب الأنتب من مضن الهُنج املعروضة مع مراجع احلتاابت اخلاريج للامن أأل يؤدي ذكل اإ

 الويبو املالية.

 سبية للتحّوط يف ظّل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العاماملعاجلة احملا

ليه سابقا، جيب تعيني متتشار لتوفري معلومات عن املعامالت احملاسبية الالزمة ملواصةل الامتثا  ابللامل  .33 كام أأكري اإ
 بشأأن 29املعيار ملعايري يتيح للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام بعد بدء تنفيذ اسرتاتيجية التحّوط. ومن مضن تكل ا

يرادات يُتوقّع خياريةهُنجا  الأدوات املالية: القيد والقيا  عىل حتصيلها  ميكن اس تخداهما يف احملاس بة عند التحّوط خبصوص اإ
عاجلة من خال  مجموعة من العقود الآجةل الشهرية. وللك خيار مزااي ومتاوئ يتعنّي حبهثا لتبنّي امل قةأأسا  تنبؤات ابلغة ادل

احملاسبية اليت تت تجيب بأأكرب قدر من الفعالية لتوصية الفريق العامل ملعاهدة الرباءات. وس يوفر املتتشار معلومات مفصةل 
 عن أأثر اخليارات املتاحة فلال عن توصيات يف هذا اخلصوص.

 الأثر عىل البياانت املالية

ىل من الرضوري،  .34 حبث أأثر اسرتاتيجية التحّوط عىل نتاجئ املزيانية، حبث الأثر اذلي س يخلّفه تنفيذ ابلإضافة اإ
ة الاسرتاتيجية عىل الأداء املايل وعىل صايف الأصو /اخلصوم كام ترد يف البياانت املالية املُعدة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولي

 الويبو احملّددة عىل أأسا س تخلّفه اسرتاتيجية التحّوط عىل نتاجئ  للقطاع العام. وجيري الاضطالع بتحليل لبيان الأثر اذلي
. وسيتاعد ذكل عىل حتديد الهنج 2015والشطر الأو  من عام  2014و 2013املزيانية وعىل نتاجئ البياانت املالية لعايم 

ىل املعايري احملاسبية احملاس يب اذلي س يلمن أأفلل حامية لنتاجئ الويبو احملّددة عىل أأسا  املزيانية وأأصولها/خصو  هما املتتندة اإ
ادلولية للقطاع العام من أأثر تقلّبات أأسعار الرص . وأأاي اكنت الاسرتاتيجية اليت تبدو مالمئة، سيتعنّي مناقش هتا ابلتفصيل مع 

 قّقة.مراجع احلتاابت اخلاريج للتأأكّد من وجود اتفاق بشأأن الأثر اذلي س يخلّفه الهنج عىل البياانت املالية املُد

التارخيية الاختال  الكبري املالحظ يف أأمناط عالقة لك من تكل ومن الصعوابت املطروحة دلى النظر يف املعلومات  .35
العمالت ابلفرنك التويرسي. وترد يف املرفق الأو  معلومات عن تأأثري التغيريات املدخةل مؤخرا عىل عالقة العمالت الثالث 

 ابلفرنك التويرسي.

 العمل املقبل

الالزتام رُشح أأعاله، ُحّددت عدة كواغل وتخاطر تتطلب، حتب الأمانة، مزيدا من البحث وحتليال كامال قبل ام ك .36
الواحض أأن ذكل ومن اجلهات املقابةل اليت توفر خدمات التحّوط. عالقات تعاقدية مع    يفابسرتاتيجية حتّوط معّينة وادلخو 

ىل  برياك العمل س يقتيض ختصيص وقت وموارد وميكن أأن يكون الوقت الالزم ختصيصه  الطابع املعقّد للقلااي ابلنظر اإ
ذا املشموةل.  ن واإ تلكفة املنظمة من احملمتل أأن تتكبّد مت تنفيذ الاسرتاتيجية دون احلد من اخملاطر املرتبطة ابلقلااي املُحّددة، فاإ

 خضمة.مالية 
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ركادات اللجنة خبصوص أأفلل طريقة معل لمتس تُ وعليه  .37 ىل أأن مجعية اتباعها يف هذه ا ينبغياإ ملرحةل، مع الإكارة اإ
ىل أأن تعمتد، يف دورهتا القادمة املزمع عقدها يف أأكتوبر (PCT/A/47/5 )انظر الوثيقةمعاهدة الرباءات مدعوة  ، 2015 اإ

دخالها عىل الإطار القانوين للمعاهدة بغرض متكني املكتب ادلويل  الرشوع يف التحّوط خبصوص رسوم من تغيريات اقرُتح اإ
 .جملاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُُترى ابليورو والني الياابين وادلولر الأمرييكالإيداع ادلويل 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 يوليو 31)حىت  2015و 2014و 2013 عالقة اليورو والني الياابين وادلولر الأمرييك ابلفرنك التويرسي يف
2015) 

ة بني العمالت الثالث املزمع التحّوط بشأأهنا مقابل الفرنك التويرسي التالية العالقة القامئالبيانية الأكلا   تُظهر .1
اخلط املتقّطع التعر املت تخدم يف حتديد ر م  يبنّي . و 2015والأكهر الت بعة الأوىل من عام  2014و 2013خال  عايم 

ّدر املقالرص  سعر املتحدة، ويبنّي اخلط املتواصل املعمو  به يف الأمم الرص  سعر املنقّط اخلط  الرباءات، ويبنّي معاهدة 
 يف حا  مت رشاء العقود الآجةل يف كهر أأكتوبر من لك عام.يُت تخدم كتعر حتّوط تختلط اذلي يُفرتض أأن 

ىل ي  2013خال  الفرتة املمتدة من يناير و  .2 التامح عدم ، مع روابليو  "مربوطا"، اكن الفرنك التويرسي 2015ناير اإ
الفرتة رسوم املعاهدة خال  تكل  عىلأأية تغيريات  تُدخلمضن نطاق ضّيق للغاية. ومل سوى بتقلّب العالقة بني العملتني 

جراء عن املرص  الوطين التويرسي  ختىلرسوم املعاهدة سعر التحّوط. ولكن عندما ولزمت  الربط بني العملتني، اإ
اخلاص بتحديد احلايل جراء وليو. ومع الإ ييف بداية  الانتعاشكهد بعض ائة، ولو أأنه ابمل 17اخنفض سعر الرص  بنت بة 

اعتبارا من  لتدخل حزّي النفاذ، ُحّددت مبالغ معادةل جديدة لرسوم املعاهدة عاهدةامللرسوم اجلديدة غ املعادةل املبال
 تثبيت اخلتائر املُتّجةل يف الإيرادات املتأأتية من رسوم املعاهدة.ا ميكّن الويبو من ، مم2015 أأبريل 1

ولو اكن الإجراء املعّد  املقرتح اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل قيد التنفيذ فعال، للانت رسوم املعاهدة املت تحقة ادلفع  .3
جراء ال، أأي قبل التخيل عن 2014ابليورو ُحّددت بتعر التحّوط اخملتلط احملّدد يف أأكتوبر  ، اكن ويف تكل احلاةل .ربطاإ

ىل ختارة يف الإيرادات املتأأتية أأدىن ابليورورسوم دفع املودعون س يواصلون  ىل ، واكن ذكل س يؤدي اإ من رسوم املعاهدة واإ
يرادات املنظمة. غري أأن تكل اخلتارة اكنت س ُتعّوض اب الآجةل )املبلغ لر ح املُحقّق دلى تنفيذ العقود تراجع كبري يف مجمل اإ

التويرسي دلفع ابلفرنك املُحّصل ابلفرنك التويرسي من العقود الآجةل املُحّددة بتعر التحّوط اخملتلط مقابل املبلغ املت تحق ا
 بتعر الرص  املعمو  به يف الأمم املتحدة(.

 فرنك التويرسيال مقابليورو ال 

 

ىل  2013ص  ادلولر مقابل الفرنك التويرسي تقلّبات خال  الفرتة املمتدة من يناير أأسعار  لقد كهدت .4 اإ
عتبة امخلتة ابملائة عىل مدى أأربعة أأايم مجعة كام هو منصوص عليه يف الإجراء الراهن مضن ولكهنا بقيت  2015 يوليو
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أأية تغيريات  كهرا، 31 ، خال  اكمل الفرتة البالغةلتايل مل تُدخلواباهدة. اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل اجلديدة لرسوم املع
التحّوط قد ُطّبق سعر  اكنلو ديدة لرسوم املعاهدة، و جلالإجراء اخلاص بتحديد املبالغ املعادةل ارسوم املعاهدة ابس تخدام عىل 
ارتفاعا واخنفاضا سعر الرص  املعمو  به يف الأمم املتحدة  وكهدابدلولر الأمرييك.  سعر الرسوم املعاد فعال  س يالزم للان

ىل ختارة كبرية يف عام  (، كام هو مبنّي )حىت الآن 2015ور ح كبري يف عام  2013بشلك كبري خال  تكل الفرتة، مما أأدى اإ
ىل أأن تشري و  ه.أأعال 23يف اجلدو  التايل للفقرة   عىل الرسوم املُتّددة ضئيالاكنت س تخلّف أأثرا اتيجية التحّوط اسرت دراسة اإ

 .ابدلولر الأمرييك

 فرنك التويرسيال مقابل الأمرييكادلولر 

 

الفرنك مقابل تكل العمةل لقمية مطبوعة ابخنفاض مّطرد عالقة بني الفرنك التويرسي والني الياابين اثبتة، الوظلّت  .5
ىل يوليو 2013 يف الفرتة من ينايرالتويرسي  ت ينا ايابنيا، وارتفع 82، اكن الفرنك التويرسي = 2013يناير ي فف. 2015 اإ

 ينا يف يوليو من هذا العام. 128 فأأصبح يتاويابملائة  55بعد ذكل بأأكرث من  قميته

كهرا، عُّدلت املبالغ املعادةل لرسوم املعاهدة املت تحقة ادلفع ابلني الياابين ست مّرات،  31الفرتة البالغة   وخال .6
دخا  ختفيض خلاص بتحديد املبالغ املعادةل اجلديدة لرسوم املعاهدة، كامابس تخدام الإجراء الراهن ا  هو مبنّي أأدانه؛ ويُزمع اإ

آخر   .2015 سبمترب 1يف  ابملائة 8.4بنت بة أ
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تعر التحّوط لك عام ب كهرا، للانت الرسوم ُحّددت  31الغة اكنت اسرتاتيجية التحّوط انفذة خال  الفرتة البولو  .7
ىل واكن يف اجلدو  أأعاله(. يناير املبيّنة  1عىل غرار أأسعار اخملتلط احملّدد يف كهر أأكتوبر التابق ) اخنفاض ذكل س يؤدي اإ

آن(.  2015عام و  2014 وبقدر أأقل نتبيا يف عام 2013عام ابملائة يف  20، أأي بأأكرث من يرادات املُحّصةليف الإ  ابلغ )حىت ال
ية ختائر صافية أأ ، مما يزيل الآجةل العقودقمية  ارتفاعنتيجة املُحقّق أأن اخلتارة يف الإيرادات اكنت س ُتعّوض ابلر ح  غري

 الويبو. تتكبّدها

 ني الياابينال مقابل فرنك التويرسيال

 

حّوط انفذة بشأأن الني الياابين يف لك الت نوات الثالث وبشأأن اليورو الت اسرتاتيجيةاكنت ، لو أأعاله هو مبنّي وكام  .8
آن( 2015يف عام  ىل ختارة يف رسومال لتتديدمبالغ أأدىن بكثري  وندفعس ي، للان املودعون )حىت ال ، واكن ذكل س يؤدي اإ

يرادات  ولكن . الآجةلدلى تنفيذ العقود من جّراء سعر الرص  لر ح املُحقّق غري أأن تكل اخلتارة اكنت س ُتعّوض اب الويبو.اإ
أأن أأي  –للان العكس س يحدث ابل الفرنك التويرسي، يورو مقُُسّل ارتفاع يف قمية الني الياابين وال و  تخالفالو اكن الوضع 

ىل ارتفاع مت توى الإيرادات املودعني اك نوا س يدفعون مبالغ أأكرث مما هو متو ى مضن النظام احلايل، واكن ذلكل س يؤدي اإ
ُ املتأأتية من الرس  الآجةل.تكبّدة يف العقود وم، مما اكن س ُيعّوض ابخلتائر امل

 ]هناية املرفق والوثيقة[

80

90

100

110

120

130

140

                                                                  

             


