
 

A/48/25 
 ابإلنلكزيية: األصل

تارخي سطس 20: لا  2010 غأ

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة

 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

 وفقا 2009-2008البيانات املالية للفرتة 
  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  األمانةمن إعداد

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
تقدم الويقة). WO/PBC/15/3ثالويقة ( ثو نعقدة يف دورهتا ّسـ 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 وميكن  .2 ية ا ثالاطالع 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
بو مدعوة، و يه، يالاحتادات اليت تديرها الو يعنلك يف ما 

 WO/PBC/15/3ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة إىل 
ية، كام يه واردة يف الويقة  ثوبأية تو  .A/48/24ص

 ]ييل ذكل املرفق[
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WO/PBC/15/3 
 ابإلنلكزيية: األصل

تارخي  2010ل يويو 23: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة اخلامسة عشرة

مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

 وفقا 2009-2008البيانات املالية للفرتة 
  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 من إعداد األمانة

بد .1 ئوافقت ادلول األعضاء  ثة واألربعنييام ثا يات ا ل يف دورة ا ل نعقدةمجلع مترب إىل 24 من مل ا توبر 3سب   2007ك أ
ية الفكرية  ية  نظمة العا متد ا للملكعىل أن  مل مل بو(تع ية ادلوية للقطاع العام )يالو ل املعايري احملا ية (بس سباملعايري احملا

نعقدة من ). A/43/5 (2010حبلول ) لادلوية يات ا سابعة واألربعني  ملويف ادلورة ا للجمع مترب إىل 22ل سب 
توبر  1 ية ادلوية 2009كأ يذ املعايري احملا شأن  يا  ل، قدمت األمانة تقريرا مر س ب بحل دير  مشل تقدمي تق(A/47/9)تنف

يذ هذه املعايري عىل  تأثري  تنفأويل  ياطيل ها املايلا حتا بو وو ضعلو ية .ي تاجئ املا متدت هذه املعلومات عىل ا ل وا لن ع
بو حىت هناية   .2008يللو

يات يف  .2 تمكلت املعلومات املقدمة إىل ا مجلعوقد ا ية للفرتة 2009ُسـ تاجئ املا تعكس ا ل  ن وإضافة إىل . 2009-2008لل
شات نا قذكل، أجريت  م سوايت ُ بو اذلي جيري مراجعة مفصةل  ساابت الو يضة مع املراجع اخلاريج  ت  ي لحل تفسـ م
ية ادلوية لاملعايري احملا ياته األوية . بس لوأدرجت تو ص تمكةلمضنُ يا أن تمت. ملسـ املعلومات ا  مراجعة لومن املزمع حا

بل هناية  ساابت  قا سوايت ا2010حل تاح لدلول األعضاء املعلومات عن ا يهنا  ت و لس ت  .ألخريةح

يات يف  .3 تقرير املقدم إىل ا مجلعويف ا تأثري الصايف ل2009ل تقديرات بأن ا ل، أفادت ا ية ادلويةل للمعايري احملا  عىل بس
بلغ  ية  يا بو يقلص األموال الا مبالوضع املايل للو ط ت يون فرنك سورسي21.1حي ي  بلغ بعني . مل ملومل يأخذ هذا ا

بار تأثري  تني  اذل اخلدمة الطوعيتركبرانمج عتالا يق يف دورهتا الواحدة وا نة ا يه  سـي وافقت  سـ جل لعل ادلورة (لتن
رشون ية وا ثا ية ا نا لعالا ن ل ئ ثت نعقدة يف ) سـ  بأموال  اخلدمة الطوعيُومول برانمج ترك. 2009ن يويو 16 و15ملا

يازات ما بعد اخلدمة، مبا يف ذكل  يازات ترك اخلدمة وا متويل ا تخصصت  مت م ل نويةُ نح اخملصصة للعطل ا سـا  لمل
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متويل برانمج . الضامن الصحي بعد هناية اخلدمة و والعودة إىل الوطناملرتامكة تخدام هذه األموال  لوقد زاد ا سـ
يع  توفري متويل اكمل  سوايت الالزمة  مجلترك اخلدمة الطوعي من ا ل بوالزتاماتلت تحقاقات ي الو تعلقة اب سـ ا مل

به املوظفني ية ادلويةتتطل عىل حنو ما  لاملعايري احملا  .بس

متويل برانمج ترك اخلدمة الطوعي  .4 تأثري اإلجاميل  لووصل ا نه 22.0ما قدره إىل ل يون فرنك سورسي مول  م  ُ ي مل
يون فرنك سورسي يف 6.0 ي  ية ادلويةتوتطلب . 2009مل لاملعايري احملا تايم بس يد ا بو الر سوي الو خل أن  ص ي ت

نة  يهتا  لسـملزيا يه ما 2009ن بلغ فوختصص  يون فرنك سو16.0م يعادل  بقي مل  ملترسي ا تحق ادلفع في مسـيكون 
 .2010يف 

يد ومن جانب آخر .5 سوية ر ص، جيب أيضا  ياطيت يا حتالا يريا يف بإجيا تعكس  تغ  ية ادلويةل لاملعايري احملا  اليت بس
لتلزم رمسةل الفوائد وتاكيف  بو خدمة ادلينتسـ بالغ اليت اقرتضهتا الو تعلقة اب ل ا ي مل بىن اجلديدمل مليد ا يش ومن شأن . ت

يةذكل أن  يا ها الا بو وأموا طيزيد من أصول الو ت حي  .ل

ية يقدر  .6 يا يريات إىل اخنفاض إجاميل لألموال الا هذه ا تأثري الصايف  مبويؤدي ا ط ت تغ حل ل يون فرنك 34.9 بلغل مل 
سوايت يف اجلدول أدانه. يسورسي يل هذه ا توترد تفا نود . لص شة  نا بلغ جمرد تقدير أويل ألن  بويظل هذا ا ق ممل
ية  ساابت اخلاريججاال تزال فإضا ية ادلويةُونوقش أيضا تأثري . حلرية مع مراجع ا لاملعايري احملا  عىل األموال بس

نونة  ية يف الويقة ا يا ملعالا ث ط توىف لعام "حت تعراض مايل  ية وا يا تخدام األموال الا سـوضع ا سـ ط ت مسـ " 2010ح
تجاوز هذه) WO/PBC/15/16ث من الويقة 4انظر الفقرة ( يا أال  توقع حا تومن ا ل ية ّمل سوايت اإلضا ف ا لت

توى احملدد يف تكل الويقة، أي ما بني  ثا يون فرنك سورسي18 و15ملسـ ي  ساابت و. مل حلتعرض مراجع ا يسـ
بو تقاعدية  ابياخلاريج عالقة الو شرتك للمعاشات ا لندوق ا مل تحدةملوظفيلص  من أجل حتديد ما إذا اكن مل األمم ا

بلغمن املطلوب  ميص   . إضايفختص

بو للفرتة  .7 ية للو ياانت املا يوترد أدانه مقارنة مفصةل بني ا ل تحدة  وفقا ل2009-2008لب ية لألمم ا مللمعايري احملا بس
)UNSAS(ية وفقا ل ل وياانهتا املا ية ادلويةب للمعايري احملا هذه األخريةبس سوايت األوية  ل وا ل  .لت
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  )رنكات السويسريةبماليين الف (2009الصيغة الجديدة لبيان ميزانية الويبو لسنة 

 
بيان ميزانية الويبو وفقا 

للمعايير المحاسبية لألمم 

 ديسمبر 31المتحدة في 

  )بيان ُمراجع (2009

رصيد الصناديق 

االستئمانية للويبو في 

 2009 ديسمبر 31

 )رصيد ُمراجع(

التسويات 

وفقا المؤقتة 

للمعايير 

المحاسبية 

 الدولية 

بيان ميزانية الويبو 

 وفقا للمعايير

المحاسبية الدولية 

 ديسمبر 31في 

2009  

  ∗اتمالحظ

      األصول
       متداولةأصول 
  366.7 - 15.8 350.9   وما يعادلهاسيولة

 مدينةحسابات 

  )معامالت غير تبادلية(

2.2 - 0.1 2.3 1 

  مدينةحسابات 

 )معامالت تبادلية(

12.3 0.1 12.0 24.3 2  

 3 1.8 1.8 - - قوائم الموجودات
  - - (1.6) 1.6   متداولةصول أخرىأ
 367.0 14.2 13.9 395.1  
      المتداولةصول غير األ

 4 4.0 4.0 - - معدات
 5 4.3 0.9 - 3.4  يةاستثمارملكية 

 6 262.0 136.2 - 125.7  أراض ومبان
 مدينةحسابات 

 )معامالت غير تبادلية(

7.0 - (6.4) 0.6 7 

  10.0 - - 10.0  غير متداولةأصول أخرى
 146.2 - 134.7 280.9  

  676.0 148.6 14.2 513.2 مجموع األصول
      

      الخصوم
      متداولةخصوم 

  24.0 - 0.5 23.6  دائنةحسابات 
 8 26.9 17.8 0.1 9.0  استحقاقات الموظفين

  63.8 - - 63.8  تحويالت مستحقة الدفع
 9 158.9 121.6 13.6 23.7   قبل استحقاقهامستلمة مبالغ

 10 1.4 (1.4) - 2.7   من القروضقسط متداول
  2.5 - - 2.5 مخصصات

  47.7 - - 47.7  متداولةخصوم أخرى
 173.0 14.2 138.0 325.2  
      المتداولةخصوم غير ال

 8 97.7 60.8 - 37.0 استحقاقات الموظفين
 10 59.8 (15.2) - 75.0 قروض

  - - - - مخصصات
  - - - -  متداولةغيرخصوم أخرى 

 112.0 - 45.6 157.6  
  482.7 183.6 14.2 284.9 مجموع الخصوم

 11 169.9 (50.0) - 219.9 متجمَّعفائض 
  8.3 - - 8.3  صناديق رؤوس األموال العاملة

 12 15.0 15.0 - -  فائض إعادة التقييم
  193.3 (34.9) - 228.3  صافي األصول

 

                                                            
نة عنمالحظات "انظر  ∗ بو  ية الو يان مزيا يغة اجلديدة  سـ ا ي ن ب للص  .أدانه" 2009ل
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يغة امالحظات عىل  نة لصا بو  ية الو يان مزيا سـجلديدة  ي ن لب  2009ل

تامئين  قيد 1املالحظة  ندوق ا ية يف  سسامهة طو ص ع يون فرنك سورسي يقابهل 1.0 بقميةم ي  خمصص يعادل قيد مل
يون فرنك سورسي، 0.9 ي  مية اوهومل حل  بضملاساابت ق لقتحقة ا  من ادلول األعضاء اليت فقدت حق سـ

يات تصويت يف ا مجلعا  .ل

شأن الرباءاتقيد  2املالحظة  تعاون  بات معاهدة ا برسوم  ل بل طل ها إىل ما  ق، اليت يعود اتر سمرب 31خي ، 2009ي د
بات دلىبقيت و سمل ا ية  لطلاملاكتب الو ت لن  .ط

شوراتقمية  قيد 3املالحظة  شورات واملواد اليت توزع ملنموجودات ا تاج ا تعمةل يف إ ن والورق واإلمدادات ا ن ملسـ مل
 .لبيعلابجملان واملواد املعروضة 

ية للمعدات لقمية ا قيد 4املالحظة   . الاسـهتالك املرتامكخصمبعد صلاأل

تامثرية قيد 5املالحظة  ية الا سمية ا مللك ية حسب مريانيف  ق سوق احلا ل ا يةلويسل مية األ صل ا  .لق

بىن اجلديد قمية قيد 6املالحظة  سوق، حسبمل ا يد ل ا ية ادلقو  لويسلوية سبالاسـهتالك املرتامك وفقا للمعايري احملا
تحدةا ية لألمم ا ململعايري احملا يون فرنك سورسي1.5( ورمسةل الفوائد بس ي  تحقة عىل قروض ) مل ناءملسـا  لبا

 .2009يف 

ساابت مبلغ قيد 7املالحظة  مية ا حل يعادل  نةق ياتعىل ياملد  .مجلع ادلول األعضاء واجملمدة بقرار من ا

تحيالوبو  خصوم قيد 8املالحظة  ية ا سـاخملصصة  نح  والضامن الصحي بعد هناية اخلدمة مبا فهيا قاقات املوظفنيلتغط ملا
نوية املرتامكةجازاتإل واواألسفارلعودة إىل الوطن لاخملصصة  ية لسـ ا  اتوإجاز فوساعات العمل اإلضا

 .برانمج ترك اخلدمة الطوعي وزايرة الوطن

شأن الرباءاتمعاهدة انظمة أل ل ادلويةطلباتل رسوم ا مؤجةل منإيرادات 9املالحظة  بتعاون  يف ، مدريد والهايو ل
هامسـتلمةمبالغ  تحقا بل ا ق  رشسـق ناء ا ية برمهتا أ تكامل ا لن إىل حني ا ث لعمل  .سـ

يد القروض يف تسوية  10املالحظة  توقعة إىل غاية لا لبيانصر ية ا ملمية احلا ل سداد الهنايئق  .لا

تأثري 11املالحظة  تة الولهو ا سوايت املؤ توقع  ق الصايف ا ت يد للمل بوصاردة أعاله عىل ر ياطي الو يا سمرب 31 يف حت ي د
بىن اجلديد وعقار . 2009 يمي ا تأثري اإلجيايب إلعادة  بلغ ا شمل هذا ا ملوال  ل مل سوق مريانتقي مية ا سب  ل  قح

 ).12انظر املالحظة (

يمي ادلويةهو 12املالحظة  تقل قامئ عىل معايري ا يمي  نادا إىل  سوب ا ل الفرق الصايف ا سـ س تقحمل تق لت ية م مية األ صل بني ا لق
ية ادلوية مية العادةل وفقا للمعايري احملا لوا بس بىن اجلديد . لق يون فرنك 14.1ارتفاع بلغ (ملفامي خيص ا مل 

بىن ) يسورسي يون فرنك سورسي0.9ارتفاع بلغ  (مريانمو ي   ).مل

ية  .8 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
بو ابإلح ييات ادلول األعضاء يف الو اطة علام مبضمون مجع

 .ثهذه الويقة
 ]ثهناية الويقة[

 


