
 

 

A 

A/54/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يوليو 42التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 الرابعة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  44من جنيف،   4102سبمترب  01اإ

 
 

 2102/01للثنائية تقرير اإلدارة املالية 

عدادمن  مانة اإ  الأ

(، وهو مطروح عىل WO/PBC/22/6 " )الوثيقة4104/00تقرير الإدارة املالية للثنائية حتتوي هذه الوثيقة عىل " .0
ىل  0جلنة الويبو للربامج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا الثانية والعرشين )  (.4102سبمترب  5اإ

الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل  .4
ىل  0والعرشين )  (.A/54/5 ( )الوثيقة4102سبمترب  5اإ

 [WO/PBC/22/6]تيل ذكل الوثيقة 



 



 

 

A 

WO/PBC/22/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يوليو 42التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  0جنيف، من   4102 سبمترب 5اإ

 
 

 2102/01تقرير اإلدارة املالية للثنائية 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية  4104/00 للثنائيةأأحيل تقرير الإدارة املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  .0 اإ
ىل مجيع ادلول املعنية. 6.7 وفقا للامدة)اللجنة(   من النظام املايل ولحئته اليت تنص عىل أأن حيال تقرير الإدارة املالية اإ

 واجلدير ابذلكر أأن تقرير الإدارة املالية ل خيضع لتدقيق خاريج. .2

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .5

مجعيات  جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت .7
ادلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل تقرير الإدارة 

 .4104/00 املالية للثنائية

 [4104/00]ييل ذكل تقرير الإدارة املالية للثنائية 

 





 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 4104/00 للثنائيةتقرير الإدارة املالية 
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 متهيد

 

 

 

ّل يف الثنائية السابقة، وذكل عىل الرمغ من  ابملقارنة مع الإيرادات تدفقاتزايدة يف معظم  4104/00 الثنائية شهدت ما ُسج
، فاقت تدفقات نظام لهاي وابس تثناء اس مترار الاضطراب والغموض يف الانتعاش الاقتصادي العاملي عىل مدى الثنائية.

ىل ذكل، واصلت املنظمة تنفيذ خمتلف تدابريها اخلاصة بتحقيق الفعالية من  الإيرادات املبالغ املرصودة يف املزيانية. وابلإضافة اإ
وهو تقليص النفقات  4100حيث التلكفة، ومتكّنت ابلتايل من جتاوز الرشط اذلي حّددته مجعيات ادلول الأعضاء يف أأكتوبر 

 مليون فرنك سويرسي. 0104مببلغ يساوي 

مليون فرنك سويرسي مقارنة مبزيانية الثنائية. وبلغت النفقات مقابل املبالغ اخملصصة  7,06وحققت املنظمة فائضا قدره 
مليون فرنك سويرسي ووصلت التسوايت اليت أأجريت عىل أأساس  2500خملتلف املرشوعات من الأموال الاحتياطية 

ىل املعايري احمل مليون فرنك  0001اسبية ادلولية من أأجل مواءمة نتاجئ الويبو عىل أأساس املزيانية مع نتاجئها وفقا لتكل املعايري اإ
 مليون فرنك سويرسي. 0207قدره  فائضاجاملية الإ  النتيجة اكنت . وبناء عليهسويرسي

قابل مزيانية الثنائية ابملقارنة مع املزيانية ومع النتاجئ م 4104/00 املالية نتاجئ املنظمة للثنائية ويعرض هذا التقرير عن الإدارة
 4100و 4104 وعن حالهتا املالية يف هناية سنيت 4104/00 ائيةيقدم تفاصيل عن الأداء املايل للمنظمة أأثناء الثنكام السابقة. 

 وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية.

  

 فرانسس غري 
 املدير العام 
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 الإدارة املالية تقرير
4104/00 

 

 مبالغ حمسوبة ابلفرنك السويرسي ويعرض النتاجئ املالية للويبو ولالحتادات اليت تديرها الويبو*. يشمل تقرير الإدارة املالية

 مليون فرنك سويرسي 7,06 قدرهوحتتوي الصفحات الأوىل من التقرير عىل ملخص للنتاجئ اليت تبّّي فائضا يف الإيرادات 
ىل حاةل خمتلف الاحتادات وحاةل الأموال الاحتياطية (عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلوليةالتسوية  )قبل ، ابلإضافة اإ

ىل جانب أأصولها وخصوهما يف هناية  الرئيس ية. وترد بعد امللخص تفاصيل والاعامتدات الأداء املايل للمنظمة أأثناء الثنائية اإ
، تعد املنظمة مجموعة من البياانت املالية اليت 4101للمعايري احملاسبية ادلولية يف عام . وبعد اعامتد الويبو 4100 4104 سنيت

ختضع للتدقيق اخلاريج فامي خيص لك س نة من الثنائية. وتتيح املنظمة نسخا من البياانت املالية املدقّقة وما يرافقها من تقارير 
 مراجع احلساابت اخلاريج كواثئق منفردة.

مليون  000 ويبّين يف فصل منفرد توزيع مبلغ. 4104/00 ومات املالية تفاصيل عن الاشرتااكت يف الثنائيةوترد بعد املعل
طار   ي.ولها دمدرياتفايق فرنك سويرسي عىل ادلول الأعضاء خالل الثنائية يف اإ

رضت ولضامن الشفافية يف هذا التقرير، أأعّد فصل منفرد عوجلت فيه الصناديق الاستامئنية اليت ختّص  صها ادلول الأعضاء وعج
 كعنارص قامئة بذاهتا ومس تقةل عن حساابت الويبو.

  

 فرانسس غري 
 املدير العام 

 

                                                
*

( واحتاد نيس ,,و 6, ( واحتاد لهاي )السنتان044و 040 ( واحتاد مدريد )السنتان047و 045 ( واحتاد برن )السنتان046و ,04 احتاد ابريس )السنتان 
( واحتاد التصنيف ادلويل للرباءات 20و 24 ( واحتاد لواكرنو )السنتان22و 20 ( والويبو )السنتان55و 52 ( واحتاد لش بونة )السنتان57و 55 )السنتان
 46 )السنتان فيينا( واحتاد 02و 00 اد التسجيل ادلويل للعالمات )السنتان( واحت07و 05 ( واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )السنتان06و ,0 )السنتان

 (.,4و
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 مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

 

الميزانية الفعلية

2010/11

ميزانية 

 13/2012

بعد التحويالت

الميزانية الفعلية 

2012/13

%المبلغ

اإليرادات

%34.834.935.10.20.6االشتراكات

الرسوم

%434.8480.6514.934.37.1نيس

%99.6104.4108.03.63.4مدريد

%43.8-4.9-5.911.26.3الهاي

%0.0                     -                     -                     -                    -لشبونة

%540.3596.2629.233.05.5مجموع الرسوم

%17.716.316.40.10.6إيرادات أخرى

%592.8647.4680.733.35.1مجموع اإليرادات

النفقات

%396.4413.3413.40.10.0نفقات الموظفين

%10.1-22.3-192.5220.7198.4نفقات أخرى

%100.0-14.4-                     -14.4                    -غير مخصَّصة

%5.6-36.6-588.9648.4611.8مجموع النفقات

1.068.969.9n/a-3.9 الفائض/)العجز(

212.1173.2243.1 نفقات المشروعات الخاصة ]ممولة من األموال االحتياطية[

41.9n/a45.3 نفقات المشروعات الخاصة ]ممولة من األموال االحتياطية[?

 التسويات بناء على المعايير الدولية في الثنائية
170.2n/a197.8

4.0n/a11.0تسويات الرصيد في بداية الثنائية بناء على المعايير الدولية

174.2n/a208.8 األموال االحتياطية بناء على المعايير الدولية

أنشطة التسجيل

%8.9           32,612        400,612        368,000       346,708عدد الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات 

%1.8             2,341        131,241        128,900       121,947عدد التسجيالت والتجديدات بناء على نظام مدريد

%37.3-            6,647-           11,153           17,800          10,193عدد التسجيالت والتجديدات بناء على نظام الهاي

 الفارق بين المبالغ الفعلية والميزانية 

بعد التحويالت 2012/13



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

7 
 

 ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد

حبسب لك احتاد وحاةل الأموال الاحتياطية  4104/00أأدانه ملخصا شامال للأداء املايل يف الثنائية  0عرض اجلدول ي
 مليون فرنك سويرسي. ,41,0، اليت بلغت قميهتا 4100 وصناديق رؤوس الأموال العامةل )الاحتياطي( يف هناية

 4100 وصناديق رؤوس الأموال العامةل يف هناية الأموال الاحتياطية  0اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

أأدانه الإيرادات والنفقات الفعلية وتكل املتوقعة يف املزيانية حبسب لك احتاد وحبسب فئة النفقات  4.0ارن اجلدول ويق
ىل نفقات مبارشة وغري مبارشة وفقا للمهنجية قد صج و  )مبارشة/غري مبارشة( عىل أأساس املزيانية. نفت مرصوفات الاحتادات اإ

املرفق الثالث من وثيقة ) 4104/00اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف س ياق املوافقة عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
 (.4104/00الربانمج واملزيانية 

 )عىل أأساس املزيانية( 4104/00 الثنائية -الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد   4.0اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

  

المجموعاتحاداتحاداتحاداتحاداتحادات

لشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

      200'174(615)(843)        136'50      983'103        539'21 االحتياطي*، الرصيد بداية 2012 )بناء على المعايير الدولية(

731'698680'0341'4998'225112'275521'37إيرادات 2012/13 )على أساس الميزانية(

811'540611'5091'63512'306106'821455'35نفقات 2012/13 )على أساس الميزانية(

920'15868(475'4)864'9195'45465'1الفرق )على أساس الميزانية(

803'693627443'4752إيرادات االحتياطي 2012/13

148'6884349'5841'16111'67231'4نفقات االحتياطي 2012/13

044'11(7)(325)970'2371'1696'3تسويات المعايير المحاسبية الدولية 2012/13

619'11234(484'6)(123'3)688'42643الفائض/العجز )بناء على المعايير الدولية(

819'208(503)(327'7)013'67147'965147'21 المجموع الفرعي لالحتياطي نهاية 2013 )على أساس المعايير الدولية(

-000'3(000'3)قرض من مدريد إلى الهاي

819'208(503)(327'4)013'67144'965147'21 مجموع االحتياطي نهاية 2013 )على أساس المعايير الدولية(

1'54517'4914'9319662724'960

591'120-875'3551'12827'23473'18 هدف االحتياطي للثنائية 2013-2012

 اعتمادات تمت الموافقة عليها ولم تصرف بعد

** ال تشمل مشروعي النباء الجديد/قاعة المؤتمرات الجديدة

* األموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة )االحتياطي(

أساس الميزانية

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءاتاتحادات االشتراكات

الفعليةالمقترحةالفعليةالمقترحةالفعليةالمقترحةالفعليةالمقترحةالفعليةالمقترحةالفعليةالمقترحة

   731'680   430'647          698'1             850         034'8        111'12     499'112    872'109     225'521     117'488       275'37     479'36إيرادات 2012/13 )على أساس الميزانية(

نفقات 2012/13 )على أساس الميزانية(

    767'289    126'298              957             891          102'8           963'7       153'58       542'61     649'199     219'204       906'22     512'23نفقات االتحاد المباشرة

    256'152    890'165              584             635          408'4           538'4       656'32       576'35     298'105     496'115         311'9       645'9النفقات اإلدارية المباشرة

    023'442    016'464           541'1          526'1       509'12         501'12       809'90       118'97     947'304     715'319       217'32     157'33مجموع فرعي، النفقات المباشرة

    701'115    058'126               -              -              -               -       782'10         455'8     460'102     328'115         458'2       275'2نفقات االتحاد غير المباشرة

      088'54      357'57               -              -              -               -          043'5         847'3       899'47       475'52         146'1       035'1النفقات اإلدارية غير المباشرة

    789'169    414'183               -              -              -               -       825'15       302'12     360'150     802'167         604'3       310'3مجموع فرعي، النفقات غير المباشرة

   811'611   430'647          540'1          526'1       509'12        501'12     635'106    420'109     306'455     517'487       821'35     467'36 مجموع النفقات المخصصة

      920'68               0-158(675)(475'4)(390)         864'5            453       919'65             600         454'1             12 الفرق )على أساس الميزانية(
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أأدانه ملخص املرشوعات اخلاصة املمّوةل من الأموال الاحتياطية واليت اكنت قيد التنفيذ يف  0.0ويعرض اجلدول 
جاميل الأرصدة املتبقية للمرشوعات، يف هناية 4100 هناية ىل مليون فرنك  4501، 4100. وبلغ اإ سويرسي. وينبغي الالتفات اإ

، يف البياانت املالية الس نوية، هو أأن اس تحداث وعرض احتياطي منفرد للمرشوعات اخلاصة املمّوةل من الأموال الاحتياطية
 اس تجابة لتوصية مراجع احلساابت اخلاريج.

 4100املرشوعات اخلاصة املمّوةل من الأموال الاحتياطية يف هناية   0.0اجلدول 

 ف الفرناكت السويرسية()بأ ل

 

 .4100ملخص مرشوعي بناء اكان قيد التنفيذ يف هناية أأدانه  2.0ويعرض اجلدول 

 

 4100مرشوعا البناء الرئيس يان يف هناية   2.0اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 املزيانية

 املزيانية

(، عىل A/49/18 )الوثيقة 4100والأربعّي املعقودة يف أأكتوبر وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، يف دورهتا التاسعة 
مليون فرنك  72602ا قدره واعتجمدت املزيانية بقمية(. A/49/18 )الوثيقة 4104/00وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

مليون فرنك  72602مليون فرنك سويرسي )من 0104"هجود الأمانة من أأجل خفض النفقات مببلغ سويرسي، مع مراعاة 
ىل  مليون فرنك سويرسي( ابختاذ تدابري لرفع الفعالية من حيث التلكفة فامي يتعلق مثال بس ياسة أأسفار  70604سويرسي اإ

استخدامالرصيد المتبقي في نهاية 2013النفقاتمشروع

المشروع%المبلغالتراكميةالميزانيات

بـ %حتى نهاية

2013

%68%32                  404'2                 196'5               600'7 األمن1

2  MAPS تحديث نظام 

%92%8                    292                 277'3               569'3المرحلة األولى

%64%36                  662'3                 573'6             235'10المرحلة الثانية والثالثة )مدمجتان(

MAPS 71%29                  954'3                850'9            804'13المجموع، تحديث نظام%

31'200               1'080                 120                    10%90%

%41%59                971'14               370'10             341'25مشروع تخطيط الموارد المؤسسية4

%56%44                  261'2                 919'2               180'5مشروع االستثمار في رأسمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت5

%83%17                  250'1                 932'5               182'7مشروعات جدول أعمال التنمية )الحزء الممول من االحتياطي(6

%59%41                960'24              347'35            307'60المجموع

 قاعدة بيانات اإلشارات المقبولة للسلع والخدمات ألغراض إجراءات 

نظام مدريد

استخدامالرصيد المتبقي في نهاية 2013النفقاتمشروع

المشروع%المعتمدةالتراكميةميزانيات*

بـ %حتى نهاية

**2013

%99%1                  778'1             465'155           243'157البناء الجديد1

272'700             51'226               21'474                30%70%

%90%10                251'23            691'206          943'229المجموع

قاعة المؤتمرات الجديدة )بما فيها الدراسة المعمارية والتقنية(

*تشمل تصريح الدول األعضاء بأن ُيستخدم ألغراض مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة مبلغ قدره 4,5 مليون فرنك سويسري  "المتبقي من الميزانية" المعتمدة لتمويل مشروع البناء الجديد.  وعليه، تم 

تخفيض مشروع ميزانية مشروع البناء الجديد وزيادة ميزانية مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة بمبلغ قدره 4,5 مليون فرنك سويسري.

**تأخذ بالتسويات المتعلقة بإلغاء التزامات 2011 غير المصروفة والمخصصة لمشروعات البناء والتي كانت مرصودة تحت بند اإليرادات النثرية.
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دارة املباين وس ياسة مدفوعات أأحصاب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وأأتعاب اخلرباء واحملارضين وبرامج  املوظفّي والغري واإ
ستئجار املباين والأهجزة واملعدات أأثناء املؤمترات وختفيض تاكليف املوظفّي من خالل املتدربّي وحفالت الاس تقبال وا

ىل التأأثري يف تنفيذ الربامج والنتاجئ والأهداف احملّددة يف اقرتاح  تصممي مؤسيس أأحسن. ولن تؤدي تدابري فعالية التلكفة هذه اإ
ىل ادلول الأعضاء بتق الربانمج واملزيانية. ". رير عن تنفيذ تدابري الفعالية يف التقارير الس نوية عن أأداء الربانمجوسرتجع الأمانة اإ

نشاء مخس وظائف مليون  72,02وبلغت املزيانية الهنائية بعد التحويالت   5مضن الربانمج فرنك سويرسي، مّما يعكس اإ
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن نظرا لبلوغ أأنشطة التسجيل بتطبيق معادةل املرونة )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 

ضايف من املوارد البرشية بقمية  الرباءات مس توايت تفوق املس توايت املتوقّعة يف املزيانية، مّما أأسفر عن ختصيص قدر اإ
 أألف فرنك سويرسي للثنائية. 6,0

 التحويالت

 .4104/00خالل الثنائية بّي الربامج الوارد يف الصفحة التالية حتويالت املوارد املالية  4يبّّي اجلدول 

جيوز للمدير العام  من نظام الويبو املايل ولحئته واليت تنص عىل ما ييل: " 5.5وأأجريت التحويالت بّي الربامج وفقا للامدة 
ىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة من املبلغ  أأن حيول مبالغ من برانمج اإ

جاميل املزيانية، أأهيام أأكرب، مىت  املطابق لعامتدات فرتة الس نتّي للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإ
  "كل التحويل رضوراًي لضامن حسن سري الأعامل.اكن ذ

 :4104/00وفامي ييل التحويالت الرئيس ية اليت متت بّي الربامج يف الثنائية 

  ىل الربانمج لأغراض عقد املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة بيجّي )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة(  0حتويل املوارد اإ
ىل املصنفات املنشورة لفائدة  ة بيجّي( وبشأأن الأداء السمعي البرصي )معاهد معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات عايق البرص(. )معاهدة مراكش مل الأشخاص املكفوفّي أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
قد املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة بيجّي ىل  41يف مدينة بيجّي ابلصّي يف الفرتة من  وعج قد 4104يونيو  47اإ ، وعج

ىل  06املؤمتر ادلبلومايس لإبرام معاهدة مراكش ملعايق البرص يف مدينة مراكش ابملغرب يف الفرتة من  يونيو  ,4اإ
ىل الربانمج 4100 ) )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  4من الربانمج  0. واس تجمدت التحويالت اليت متت اإ

ىل  2 والبياانت اجلغرافية( والربانمج )املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية( نظرا اإ
رجاء عقد مؤمتر دبلومايس حممتل لعامتد معاهدة دولية بشأأن قانون التصاممي الصناعية )الربانمج  ( ومؤمتر حممتل 4اإ

 (.2التقليدي )الربانمج  أ خر بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف

  عزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض ملرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص بتتوفري املوارد
(، اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة، فضال 0)الربانمج  البدلان الأفريقية

: مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجياضافية ملرشوعّي قامئّي هام: عن توفري موارد اإ 
(؛ ومرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية وجهرة 01)الربانمج  التحدايت املشرتكة وبناء احللول

 (.07الأدمغة )الربانمج 

 من  الفعالية رفعّي بعد التحويالت تسوايت ابلتخفيض لأغراض خلالف املوظف 4104/00خمصصات مزيانية  جتّسد
مليون  0104 يساوي فض النفقات مببلغقا للزتام املنظمة خبحيث التلكفة عىل صعيد معظم الربامج، وذكل طب

 كل من وفورات يف جمالت مثل بعثاتالتلكفة وما يرتبط بذ فعالية رفع. ومت 4104/00يف الثنائية  فرنك سويرسي
املوظفّي وأأسفار الغري، وتنظمي الاجامتعات والتظاهرات، ورشاء السلع واخلدمات، والتصالت السلكية 

دارة املباين. رسال الربيد، وخدمات الرتمجة، واإ  والالسلكية، وخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وخدمة اإ
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 ضافية لإعادة الاعامتدات اخلاصة مبس تحقات املوظم حتويل ىل حالهتا، علام بأأّن تكل وارد اإ فّي بعد هناية اخلدمة اإ
ابلثنائية السابقة. وأأثّرت تكل التحويالت، اليت تعلّقت املس تحقات اكنت مرصودة يف املزيانية مبس توى أأدىن مقارنة 

 اذلي مي يكن دليه أأية وظائف ممّوةل من املزيانية. 46مبوارد املوظفّي، يف مجيع الربامج ما عدا الربانمج 

 ضافية لأغراض خدمات الرتمجة يف حت قطاع الرباءات وخدمات املؤمترات واللغات بسبب ارتفاع عبء ويل موارد اإ
)خدمات املؤمترات  46)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( والربانمج  5العمل، كام هو مبّّي مضن الربانمج 

 ، عىل التوايل.اخلاصة ابللغات س ياسة الويبوواللغات(، وذكل نتيجة ارتفاع عدد الطلبات وتنفيذ 

 .4104/00ويرد املزيد من التفاصيل بشأأن حتويالت املوارد حبسب لك برانمج يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
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 4104/00الثنائية  –املزيانية املعمتدة والتحويالت حبسب لك برانمج   4اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

التحويالت كنسبة % التحويالت1
من الميزانية المعتمدة

التحويالت كنسبة % 
من مجموع الميزانية 

المعتمدة

ميزانية 13/2012 
النهائية بعد 

التحويالت

              427'5%0.1%12.1                584              843'4قانون البراءات1

              394'5%0.1-%10.9-               (660)              053'6العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

            699'19%0.2%5.9              106'1            593'18حق المؤلف والحقوق المجاورة3

              677'6%0.2-%16.3-             (303'1)              980'7المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور4

          215'179%0.1%0.3                615          600'178نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

            154'51%0.1-%1.8-               (939)            094'52نظام مدريد ونظام الهاي6

وساطة وأسماء الحقول7             164'10%0.1-%4.0-               (420)            585'10التحكيم وال

              934'3%0.1-%17.8-               (853)              788'4تنسيق جدول أعمال التنمية8

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل 9

نموا

35'102            (540)               -1.5%-0.1%34'562            

              532'6%0.0%1.5                  94              439'6التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

            912'11%0.2%15.3              580'1            332'10أكاديمية الويبو11

              291'7%0.1%5.2                359              932'6التصنيفات والمعايير الدولية12

              316'4%0.0%4.2-               (188)              503'4قواعد البيانات العالمية13

              855'7%0.1%11.6                817              038'7خدمات النفاذ إلى المعارف14

              269'8%0.1%5.8                457              813'7حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

              182'5%0.1%13.0                597              585'4الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

              833'2%0.0%5.3-               (159)              992'2إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

              138'7%0.1%5.5                370              768'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

            576'16%0.0%0.1-                 (23)            599'16االتصاالت19

            510'10%0.1-%3.7-               (402)            912'10العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

            838'18%0.0%0.6-               (111)            948'18اإلدارة التنفيذية21

            794'19%0.1%4.7                893            901'18إدارة البرامج والموارد22

            754'21%0.0%1.2                261            493'21إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

            688'40%0.9-%12.1-             (583'5)            271'46خدمات الدعم العامة24

            622'50%0.0%0.4                215            408'50تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

              792'4%0.0%5.1-               (257)              050'5الرقابة اإلدارية26

لغات27             706'37%0.1%1.3                466            240'37خدمات المؤتمرات وال

            385'11%0.1-%6.4-               (774)            159'12السالمة واألمن28

              237'7%0.1-%5.7-               (438)              675'7مشروعات البناء29

              342'9%0.3-%17.0-             (918'1)            261'11الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

              251'7%0.0%4.0                281              970'6نظام الهاي31

            n/a14'357%91.4              855'6              503'7غير مخصَّصة

          411'648%0.2%0.2                982          430'647المجموع

قد يؤدي تدوير األرقام إلى بعض االختالف مقارنة مع البيانات المالية.

يجوز للمدير العام أن يحول مبالغ من برنامج إلى برنامج آخر من البرنامج والميزانية ألي فترة مالية معينة بحدود خمسة في المائة من المبلغ المطابق العتمادات فترة السنتين للبرنامج المستفيد من ذلك، أو بحدود واحد في 
المائة من إجمالي الميزانية، أيهما أكبر، متى كان ذلك التحويل ضروريًا لضمان حسن سير األعمال )القاعدة 5.5 من نظام الويبو المالي والئحته(.

ميزانية 2012/13 النهائية بعد التحويالت تأخذ أيضا بإنشاء خمس وظائف "مرونة" للبرنامج 5 )نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات( بزيادة في الموارد قدرها 982 ألف فرنك سويسري )القاعدة 6.5 من نظام الويبو 
المالي والئحته(.
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 4104/00الثنائية  –حبسب لك برانمج  تقرير عن الوظائف  0اجلدول 

البرامج
المجموععاممهنيمديراإلدارة العلياالمجموععاممهنيمديراإلدارة العلياالمجموععاممهنيمديراإلدارة العليا

1-1--1539-1438-قانون البراءات   1

-----1719-1719-العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية   2

3--4-1-12155231311520حق المؤلف والحقوق المجاورة   3

11---2327-2316-المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور   4

11918---1412921134514128230363نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات   5

2114-144359107164460111نظام مدريد ونظام الهاي   6

11---110617-110516-التحكيم والوساطة وأسماء الحقول   7

1--1---1236-1337-تنسيق جدول أعمال التنمية   8

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي    9

321-2-1628144918251650والبلدان األقل نموا

224--18615-16411-التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا 10

3-21-28515-7512--أكاديمية الويبو 11

1-1--9615--8614--التصنيفات والمعايير الدولية 12

-11---628--718--قواعد البيانات العالمية 13

213--115411117514خدمات النفاذ إلى المعارف 14

3-3--110213-17210-حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية 15

112--17210-1618-الدراسات االقتصادية واإلحصاءات 16

2-2--1528-1326-إذكاء االحترام للملكية الفكرية 17

11-11-114511125412الملكية الفكرية والتحديات العالمية 18

121---1171634-1181433-االتصاالت 19

2-2--312217-310215-العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية 20

-22---1418123514161435اإلدارة التنفيذية 21

111-1-2182545-1192444-إدارة البرامج والموارد 22

145--1162441-1152036-إدارة الموارد البشرية وتطويرها 23

145--1214345112153856خدمات الدعم العامة 24

154---1311951-1321447-تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25

-----7-16-7-16-الرقابة اإلدارية 26

22---1324881-1324679-خدمات المؤتمرات واللغات 27

2-1-1---246--358--السالمة واألمن 28

---------------مشروعات البناء 29

4-1-2-1--17210-29314-الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار 30

-11---7714--8614--نظام الهاي 31

50-51-1011--1910--106060-10-غير مخصَّصة

لة(  5          (4)        11       (2)          -             109'1       568          480          53            8              104'1       572           469         55           8               مجموع الوظائف )المموَّ

الفارقميزانية 2012/13: الوظائف الميزانية الفعلية 2012/13: الوظائف*
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 النفقات
مليون فرنك سويرسي. وميثّل ذكل املبلغ نس بة  ,7000ما قدره  4104/00املزيانية للثنائية  بلغت النفقات الإجاملية من

 مليون فرنك سويرسي. 72602ابملائة من املزيانية املعمتدة اليت بلغت قميهتا  6205اس تخدام تساوي 

لتوجهيات الصادرة عن ادلول من حيث التلكفة اس تجابة ل  الفعالية رفعومضت املنظمة يف التعجيل بتنفيذ خمتلف تدابري 
ىل ادلول الأعضاء التقارير املرحلية املفّصةل التالية عن حاةل تنفيذ  الأعضاء دلى املوافقة عىل برانمج ومزيانية الثنائية. وقجدمت اإ

يث ؛ تقرير مرحيل عن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من ح 4104من حيث التلكفة: اس تعراض مايل لعام  الفعالية رفعتدابري 
 4100وتقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف، سبمترب  (WO/PBC/19/9 )الوثيقة 4104التلكفة، سبمترب 

جفذ خالل الثنائية WO/PBC/21/19 )الوثيقة من تدابري رفع فعالية التلكفة يف  4104/00(. ويرد التقرير الهنايئ عن ما ن
 .4104/00تقرير أأداء الربانمج للثنائية 

واملزيانية بعد التحويالت والنفقات ونس بة اس تخدام املزيانية  4104/00املزيانية املعمتدة حملة عامة عن  2ول اجلد ويقدم
حبسب لك برانمج. وترد الرشوح املفّصةل عن اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج وحتقيق النتاجئ املرتقبة يف تقرير أأداء 

 .4104/00الربانمج للثنائية 

 واملزيانية بعد التحويالت والنفقات الفعلية حبسب فئات التاكليف. 4104/00ّي املزيانية املعمتدة ب 5ويقارن اجلدول 

 4104/00الثنائية  –تقرير عن املزيانية والنفقات حبسب لك برانمج   2اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

نسبة استخدام

الميزانية النهائية بعد 

التحويالت

%88.8              819'4              427'5              843'4قانون البراءات1

%98.5              311'5              394'5              053'6العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

%93.1            341'18            699'19            593'18حق المؤلف والحقوق المجاورة3

%95.0              343'6              677'6              980'7المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور4

%97.2          154'174          215'179          600'178نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

%96.7            452'49            154'51            094'52نظام مدريد ونظام الهاي6

وساطة وأسماء الحقول7 %96.6              814'9            164'10            585'10التحكيم وال

%84.9              341'3              934'3              788'4تنسيق جدول أعمال التنمية8

%94.0            472'32            562'34            102'35البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا9

%94.6              181'6              532'6              439'6التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

%96.9            540'11            912'11            332'10أكاديمية الويبو11

%98.7              196'7              291'7              932'6التصنيفات والمعايير الدولية12

%96.9              183'4              316'4              503'4قواعد البيانات العالمية13

%98.7              755'7              855'7              038'7خدمات النفاذ إلى المعارف14

%97.2              042'8              269'8              813'7حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

%96.3              990'4              182'5              585'4الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

%99.0              804'2              833'2              992'2إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

%99.3              086'7              138'7              768'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

%97.2            108'16            576'16            599'16االتصاالت19

%91.9              657'9            510'10            912'10العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

%96.9            257'18            838'18            948'18اإلدارة التنفيذية21

%97.6            314'19            794'19            901'18إدارة البرامج والموارد22

%98.3            387'21            754'21            493'21إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

%95.0            665'38            688'40            271'46خدمات الدعم العامة24

%99.9            581'50            622'50            408'50تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

%97.8              687'4              792'4              050'5الرقابة اإلدارية26

لغات27 %98.3            079'37            706'37            240'37خدمات المؤتمرات وال

%96.8            026'11            385'11            159'12السالمة واألمن28

%97.9              084'7              237'7              675'7مشروعات البناء29

%77.0              191'7              342'9            261'11الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

%95.8              950'6              251'7              970'6نظام الهاي31

%0.0                 -            357'14              503'7غير مخصَّصة

%94.4          811'611          411'648          430'647المجموع

الميزانية المعتمدة 

13/2012

الميزانية النهائية 

2012/13 بعد 

التحويالت1

مجموع النفقات 

2012/13

قد يؤدي تدوير األرقام إلى بعض االختالف مقارنة مع البيانات المالية.

ميزانية 2012/13 النهائية بعد التحويالت تأخذ أيضا بإنشاء خمس وظائف "مرونة" للبرنامج 5 )نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات( بزيادة في الموارد قدرها 982 ألف فرنك سويسري )القاعدة 6.5 من 

نظام الويبو المالي والئحته(.
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نفاق   5اجلدول   4104/00الثنائية  –النفقات حبسب غرض الإ

 الفرناكت السويرسية()بأ لف 

 

 املوارد البرشية

ىل  4104/00تاكليف املوظفّي يف الثنائية  وصلت مليون فرنك سويرسي وفقا للك من املزيانية املعمتدة  20002اإ
نفقات املوظفّي يف  4104/00واملزيانية بعد التحويالت. وجتاوزت نفقات املوظفّي يف الثنائية  4104/00 للثنائية
ىل  06مليون فرنك سويرسي( مببلغ قدره  06702) 4101/00 الثنائية مليون فرنك سويرسي. وتعود تكل الزايدة أأساسا اإ

صالح  العقود وتسوية أأوضاع املوظفّي العاملّي ملدة طويةل بعقود مؤقتة نظام أأثر الزايدات القانونية وزايدة ادلرجات واإ
عادة تصنيف الوظائف.  وحالت اإ

دخالها عىل 4100أأكتوبر - دورهتا الثانية والأربعّي املعقودة يف سبمتربووافقت جلنة التنس يق، يف ، عىل التعديالت املقرتح اإ
دراج 4104نظام املوظفّي ودخولها حزّي النفاذ اعتبارا من يناير  أأنواع جديدين من  نوعّي. ومن مجةل التعديالت املقرتحة اإ

طار التعاقدي اذلي أأوصت به جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.التعيّي، وهام التعيّي املؤقت والتعيّي املس متر،  وورد يف  طبقا لالإ
طارها التعاقدي  WO/CC/65/1 الوثيقة أأّن "الغرض من التعديالت املقرتحة هو متكّي الويبو، أأّول، من حتسّي اإ

جراءاهتا اخلاصة ابلتوظيف. وس تكون الفوائد املرتقبة: شفافية يف أأنواع العقود؛ وحتسّي  املوظفّي املؤقتّي؛ مس تحقات واإ
وزايدة الكفاءة يف التوظيف؛ وتسوية أأوضاع املوظفّي العاملّي ملدة طويةل بعقود مؤقتة." ويف أأواخر الثنائية، اكن شطر كبري 

صالح نظام العقود قد أأجنز ابلفعل.  من معلية اإ

الفارق مقارنة بالميزانية بعد التحويالتالفارق مقارنة بالميزانية المعتمدة2012/132012/132012/13

النفقاتالميزانية النهائيةالميزانية

بعد التحويالت*المعتمدة

أ.  الموارد البشرية

%0.0                 -%2.7               766'9           151'366           151'366          385'356الوظائف

%0.0                 -%7.9-             (961'3)             447'46             447'46            409'50الموظفون المؤقتون

%0.0                 -%27.8-                (305)                 795                  795              100'1المتدربون

5'500              156                  -                 (5'500)             -100.0%(156)                -99.8%

%0.0                (156)%0.0                   (0)          393'413           549'413         393'413مجموع )أ(

ب. خالف موارد الموظفين

األسفار والمنح

%20.2-             (036'3)%23.9-             (752'3)             970'11             006'15            721'15بعثات الموظفين

%21.7-             (218'4)%28.5-             (077'6)             256'15             474'19            333'21أسفار الغير

%26.2-             (308'1)%19.0-                (867)               693'3               002'5              560'4منح

%21.7-            (562'8)%25.7-          (695'10)            919'30            481'39           614'41المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%0.3-                  (25)%8.0-                (693)               014'8               038'8              707'8مؤتمرات

%74.9-             (875'2)%84.7-             (319'5)                 964               838'3              283'6أتعاب الخبراء

%90.0-                (711)%95.1-             (539'1)                   79                  789              618'1النشر

%10.4-           (886'11)%5.8-             (318'6)           004'102           891'113          322'108اتفاقات الخدمات الخاصة والخدمات التجارية

%12.2-          (496'15)%11.1-          (869'13)          061'111          557'126         929'124المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%8.2-             (113'3)%24.8-           (427'11)             632'34             745'37            058'46المباني والصيانة

%2.6-               (149)%13.3-                (849)               537'5               686'5              386'6التواصل

%82.7-               (847)%85.2-             (022'1)                 178               025'1              200'1التمثيل

%1149.9              563'7%1518.2               712'7               220'8                  658                508تكاليف إدارية ومصرفية

%17.7-               (298)%3.8                   51               391'1               689'1              340'1خدمات األمم المتحدة المشتركة

%6.7              154'3%10.0-            (534'5)            958'49            804'46           492'55المجموع الفرعي

األجهزة واإلمدادات

%65.1-             (505'2)%71.3-             (331'3)               343'1               848'3              675'4األثاث واألجهزة

%28.7               140'1%4.0-                (212)               112'5               972'3              324'5اإلمدادات والمواد

%17.5-            (365'1)%35.4-             (543'3)               455'6               820'7              999'9المجموع الفرعي

n/a25                   n/a                   25                   25                  -                -البناء

%100.0-           (201'14)%100.0-             (003'2)                 -             201'14              003'2غير مخصَّصة

%15.5-           (444'36)%15.2-           (619'35)          418'198           862'234         037'234مجموع )ب(

%5.6-           (601'36)%5.5-           (619'35)          811'611           411'648         430'647المجموع

قد يؤدي تدوير األرقام إلى بعض االختالف مقارنة مع البيانات المالية.

ميزانية 2012/13 النهائية بعد التحويالت تأخذ أيضا بإنشاء خمس وظائف "مرونة" للبرنامج 5 )نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات( بزيادة في الموارد قدرها 982 ألف فرنك سويسري )القاعدة 6.5 من نظام 

الويبو المالي والئحته(.

**إعادة التصنيف والترسيم

%المبلغ%المبلغ

غير مخصصة )إعادى التصنيف والترسيم(**
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ملدة طويةل يف وظائف مس مترة. يعملون مؤقتا موظفا  71اعامتدات  لتسوية أأوضاع حنو  4104/00املزيانية املعمتدة وتضمنت 
لئت أأو قاربت املنافسات اخلاصة هبا مرحةل الهناية.ويف هناية الثنائية،   اكنت مجيع تكل الوظائف قد مج

اعامتدات ملس تحقات املوظفّي بعد هناية اخلدمة، مبا يف ذكل التأأمّي الصحي بعد هناية  4104/00كام تضمنت املزيانية املعمتدة 
لع بذكل "اخل ليك ميكن الاحتفاظ دمة مبقدار اثنّي ابملائة من تاكليف الوظائف، مقابل س تة ابملائة يف الثنائية السابقة. واضطج

". وجاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية بتاكليف الوظائف الإجاملية عند مس توى تس توعبه الإيرادات املتوقعة للمنظمة
ىل أأنه ميكن أأوًل وقبل لك يشء اقرتاح رفع مس توايت الإيرادات  املديرأأيضا أأّن " 4104/00 للثنائية العام يرغب يف الإشارة اإ

ىل حالته يف الوقت املالمئ. عادة هذا اخملصص اإ " وبناء عليه، تش متل نفقات املوظفّي املتوقعة لالس تفادة مهنا يف اإ
 ات املوظفّي بعد هناية اخلدمة.مليون فرنك سويرسي لأغراض مس تحق 0,06عىل اعامتد قدره  4104/00 الفعلية

جسّجل يف عام ويبّّي اجلدول أأدانه تطو  ىل  4100ر املوارد البرشية حبسب الس نوات. ويعود الارتفاع امل يف  غري متكّرر قيداإ
ىل مليون فرنك سويرسي  0405قدره ملبلغ  4100ديسمرب  لإعادة الاعامتد اخلاص مبس تحقات املوظفّي بعد هناية اخلدمة اإ

مليون فرنك سويرسي مضن الاعامتد الإجاميل البالغة قميته  0405ويدخل املبلغ املساويحالته، كام هو مرشوح أأعاله. 
 ه.يف املزيانية العادية املذكورة أأعالس تحقات املوظفّي واملرصود لأغراض م مليون فرنك سويرسي  0,06

 ر نفقات املوظفّي حبسب الس نواتتطو 

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

  

20062007200820092010201120122013

          191.8          174.4         170.0           171.7         171.8       165.3       159.6       153.6الوظائف

            22.0            24.5           27.6             26.2           28.5         26.3         28.2         29.3الموظفون المؤقتون

              0.5              0.3             0.7               0.4             0.2           0.3المتدربون

          214.2          199.2        198.2          198.2         200.5      191.9      187.8      182.9المجموع، نفقات الموظفين
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 الأسفار واملنح

ىل املتعلقة ابوصلت النفقات الإجاملية  ، مّما يجعد اخنفاضا 4104/00يف الثنائية  مليون فرنك سويرسي 0106لأسفار واملنح اإ
 ابملزيانية الهنائية بعد التحويالت. ابملائة، مقارنة 4006بنس بة مليون فرنك سويرسي، أأو  07,قدره 

 تطور نفقات املنح والأسفار حبسب الس نوات

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

 

جسّجةل يف نفقات أأسفار الغري  ىل عقد ادلورة الاس تثنائية 4104مقارنة بعام  4100يف عام تعود الزايدة امل ، ابدلرجة الأوىل، اإ
جامل يف الس نة الثانية من الثنائية. وفامي خيص الثنائية معوما،  4100مجلعيات ادلول الأعضاء يف ديسمرب  ىل زايدة الأنشطة اإ واإ

 نجفذتثري تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اليت نتيجة عوامل عدة أأمّهها تأأ  4101/00يجالحظ اخنفاض مقارنة ابلثنائية 
 خالل الثنائية.

جسّجةل يف مزيانية املنح  ع فهيا يف  4104/00وجاءت الزايدة امل صالح نظام العقود اليت رشج بعد التحويالت نتيجة معلية اإ
دارة القضااي يجوّظفون بعقود . ويجالحظ ذكل، حتديدا، يف مركز التحكمي والوساطة حيث اكن املسؤولون عن اإ 4100 يناير

دارة القضااي من أأجل تعزيز معل مؤقتة. ولالعرتاف ابلرتتيب اذلي تزّود الويبو من خالهل  املهنيّي الش باب خبربة يف جمال اإ
معارفهم وكفاءاهتم املهنية يف امليادين املندرجة مضن مسؤولية مركز التحكمي والوساطة، أأنشئ برانمج الويبو للمنح يف عام 

20062007200820092010201120122013

األسفار والمنح

               6.1              5.9               7.0               6.0                5.9                7.6               7.9              6.4بعثات الموظفين

%4%17-%16%2%22-%4-%22التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               8.3              6.9               9.2               8.4                9.2                9.4             11.6              5.8أسفار الغير

%20%25-%10%9-%1-%19-%101التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               2.4              1.3               1.4              1.3                1.0                1.0               2.1              1.2منح

%84%6-%10%31%7-%50-%77التغيير مقارنة بالسنة السابقة

             16.8            14.1             17.6            15.7              16.1              18.0             21.5            13.4مجموع )األسفار والمنح(

%19%20-%12%2-%10-%17-%61التغيير مقارنة بالسنة السابقة

مصروفات السفر وبدل اإلقامة اليومي للمسؤولين  مصروفات السفر وبدل اإلقامة اليومي للموظفين والمؤقتين العاملين في األمانة والمكّلفين بمهمات رسمية.  أسفار الغير:   *تندرج ضمن هذه الفئة أنواع اإلنفاق التالية:   مهمات الموظفين:  

مصروفات السفر وبدل اإلقامة اليومي ورسم التدريب وغيرها من الرسوم المرتبطة بحضور المتدربين في الدورات والندوات  الحكوميين والمشاركين والمحاضرين المشاركين في االجتماعات التي ترعاها الويبو.  المنح الدراسية:  

والبرامج المدعومة بالمنح الدراسية. 

 

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

20062007200820092010201120122013

 منح أسفار الغير بعثات الموظفين (األسفار والمنح)مجموع 



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

17 
 

ىل ذكل، مت 4100 ىل فئة املنح. وابلإضافة اإ جقلت اعامتدات املزيانية املرصودة سابقا مضن فئة املوظفّي املؤقتّي اإ . ونتيجة ذلكل ن
. والسبب يف 4104/00)أأاكدميية الويبو( يف الثنائية  00مضن الربانمج عىل منح ادلورات مما هو مرصود تكبّد نفقات أأكرب 

جسّجةل يف  برامج التدريب، مبا فهيا برامج املاجس تري املشرتكة، املتاحة لدلول الأعضاء. ذكل الزايدة امل

 اخلدمات التعاقدية

ىل  ، مّما يجعد 4104/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  00000وصلت النفقات الإجاملية املرتبطة ابخلدمات التعاقدية اإ
 بعد التحويالت. 4104/00ائة، مقارنة ابملزيانية الهنائية ابمل 0404مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  0505اخنفاضا قدره 

 تطور نفقات اخلدمات التعاقدية حبسب الس نوات

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

 

20062007200820092010201120122013

الخدمات التعاقدية

               4.3              3.7               4.2               3.1                2.9                2.2               2.4              2.2مؤتمرات

%18%12-%33%6%34%8-%9التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               0.5              0.4               0.8               0.7                0.9                0.8               1.0              0.6أتعاب الخبراء

%29%44-%12%21-%12%22-%53التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               0.1              0.0               0.1               0.0                0.1                0.2               0.3              0.2النشر

%159%69-%152%68-%54-%31-%25التغيير مقارنة بالسنة السابقة

اتفاقات الخدمات الخاصة والخدمات التجارية )خدمات 

تعاقدية أخرى(**

19.5            29.9             31.7              37.0              34.8             41.1             45.5            56.5             

%24%11%18%6-%17%6%53التغيير مقارنة بالسنة السابقة

             61.4            49.6             46.1            38.6              40.9              34.8             33.5            22.6المجموع )الخدمات التعاقدية(

%24%8%19%6-%17%4%49التغيير مقارنة بالسنة السابقة

األجور ومصروفات السفر وبدل اإلقامة اليومي للمترجمين الفوريين واستئجار مرافق المؤتمرات واألجهزة والمعدات الالزمة للترجمة الفورية والمرطبات وحفالت  *تندرج ضمن فئة الخدمات التعاقدية أنواع اإلنفاق التالية:  المؤتمرات:  

النشر والتجليد خارج المنظمة والمجالت  األجور ومصروفات السفر وبدل اإلقامة اليومي للخبراء واألتعاب المدفوعة للمحاضرين.  النشر:   االستقبال وتكاليف أية خدمات أخرى مرتبطة مباشرة بتنظيم المؤتمرات.  أتعاب الخبراء:  

إعادة طباعة المقاالت المنشورة في المجالت، والكتيبات والمعاهدات ومجموعات النصوص والدالئل اإلرشادية واستمارات العمل والمواد المطبوعة المتنوعة األخرى، وإصدار مواد على  والورق والطباعة وأعمال الطباعة األخرى: 

األجور المدفوعة للمتعاقدين باتفاقات الخدمات الخاصة ولموردي الخدمات التجارية.  اتفاقات الخدمات الخاصة وموردو الخدمات التجارية:   أقراص مدمجة وشرائط فيديو وشرائط ممغنطة وسائر أشكال النشر اإللكتروني.  

**أعيدت صياغة بند الخدمات التعاقدية األخرى للسنوات 2006-2009 إلضافة اتفاقات الخدمات الخاصة نتيجة التغيير المدخل في أبريل 2010 
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جسّجةل يف مزيانية  بعد التحويالت مضن اتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات التجارية، ابدلرجة  4104/00تعود الزايدة امل
صدت لأغراض " ضافية رج ىل اعامتدات اإ طار الربانمج 0الأوىل، اإ )نظام معاهدة التعاون بشأأن  5" الرتمجة اخلارجية يف اإ

طار الربانمج " واس تكامل مبادرة برانمج ا4الرباءات(، " " وزايدة جحم 0)الإدارة التنفيذية(، " 40لتقومي الاسرتاتيجي يف اإ
طار الربانمج اخلارجية نتيجة تنفيذ س ياسة الويبو اخلاصة ابللغات الرتمجة   )خدمات املؤمترات واللغات(. 46يف اإ

جسّجةل يف النفقات مضن اتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات التجارية يف مرّدها  4104مقارنة بعام  4100عام  والزايدة امل
دارة البنية التحتية  5أأساسا ارتفاع جحم الرتمجة يف الربانمج  س ناد خدمات اإ )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( وزايدة اإ

ىل مركز الأمم املتحدة )الش بكة واخلوادم(  طار الربانمج  ادلويل للحوس بةاإ  (.)تكنولوجيا املعلومات والتصالت 45يف اإ

 مرصوفات التشغيل

ىل  مليون فرنك سويرسي،  505مليون فرنك سويرسي، مّما يجعد اخنفاضا بقمية  5101وصلت مرصوفات التشغيل اإ
 بعد التحويالت. 4104/00ابملائة، مقارنة ابملزيانية الهنائية  01 بنس بة أأو

 تطور مرصوفات التشغيل حبسب الس نوات

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

20062007200820092010201120122013

مصروفات التشغيل

             18.4            16.2             24.3             25.6              24.7              25.3             25.8            26.1المباني والصيانة**

%14%33-%5-%4%2-%2-%1-التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               2.5              3.0التواصل

               0.1              0.1التمثيل

               4.2              4.0تكاليف إدارية ومصرفية

               0.7              0.7خدمات األمم المتحدة المشتركة

               7.5              7.8               8.3               7.1                6.4                5.1               6.0              5.2مجموع فرعي، االتصاالت وغيرها***

%5-%5-%17%10%25%14-%15التغيير مقارنة بالسنة السابقة

             25.9            24.1             32.6            32.7              31.2              30.4             31.8            31.2المجموع )مصروفات التشغيل(

%8%26-%0%5%3%4-%2التغيير مقارنة بالسنة السابقة

اقتناء أماكن العمل واستئجار أماكن عمل أخرى وتحسينها وصيانتها واستئجار األجهزة والمعدات واألثاث أو صيانتها وتغطية القرض للبناء الجديد وتكاليف الخبراء  *تندرج ضمن هذه الفئة أنواع اإلنفاق التالية:   المباني والصيانة:  

مصروفات االتصاالت مثل الهاتف واإلنترنت والفاكس والبريد ونقل الوثائق بالبريد والشحن. أما تكاليف االتصاالت بالجوال )الهاتف المحمول( والمكالمات الدولية  االستشاريين الخارجيين إلدارة أعمال البناء الجديد.  االتصاالت:  

يرجى التنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشأن التغيير في تكلفة هذه االتصاالت.  التمثيل:  مصروفات الضيافة  بالهاتف واإلنترنت والفاكس فتسكون موّحدة وسترد في إطار ميزانية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

التكاليف المصرفية وتسويات صرف العمالت والفوائد على القروض المصرفية ومصروفات مراجعة الحسابات والتدقيق.  خدمات األمم المتحدة  الرسمية، فيما عدا حفالت االستقبال للمؤتمرات والمناسبات.  التكاليف اإلدارية والمصرفية: 

المساعدة الطبية والمساهمة في األنشطة اإلدارية المشتركة في منظومة األمم المتحدة، والمحكمة اإلدارية المشتركة:  

مبّينة دون غرض اإلنفاق الخاص بالبناء والذي يدخل في فئة منصفة. **

ولذلك، أضيفت المقارنة في سطر المجموع الفرعي المقابل لها.  ُقسم غرض اإلنفاق الخاص باالتصاالت وغيرها إلى فئات تكلفة مفّصلة اعتبار من الثنائية 2012/13.  ***
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جسّجةل يف النفقات املرصودة مضن  ىل  فئةتعود الزايدة الكبرية امل التاكليف الإدارية واملرصفية، مقارنة ابملزيانية بعد التحويالت، اإ
صدت  فئةرصد مدفوعات الفوائد اخلاصة  مبرشوع البناء اجلديد مضن  التاكليف  مضنالفعلية  التاكليفاملباين والصيانة؛ بيامن رج

 فية.الإدارية واملرص 

جسّجل يف  ، مقارنة ابلثنائيات السابقة، مفرّده 4104/00النفقات املرتبطة ابملباين والصيانة يف الثنائية  فئةأأّما الاخنفاض امل
ّوض جزء من ذكل الاخنفاض أأساسا وقف استئجار أأاكن العمل خارج مجمع الويبو عقب اس تكامل املبىن اجلديد.  وقد عج

جسّجل   يف الأعباء وتاكليف الصيانة املرتبطة بتشغيل املبىن اجلديد.ابلرتفاع احملدود امل

 املعدات والإمدادات

ىل  ، مّما يجعد اخنفاضا قدره 4104/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  705وصلت النفقات املرتبطة ابملعدات والإمدادات اإ
ّل الاخنفاض لكه مضن الفئة ابملائة، مقارنة مبزيانية  05مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  005 الثنائية بعد التحويالت. وُسج

 الفرعية الأاثث واملعدات.

 تطور نفقات املعدات والإمدادات حبسب الس نوات

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 

20062007200820092010201120122013

األجهزة واإلمدادات

               0.9              0.5               2.2               1.6                2.4                3.3               1.9              1.0األثاث واألجهزة

%84%78-%39%36-%27-%74%96التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               2.5              2.7               2.2               2.0                3.1                2.5               2.3              1.9اإلمدادات والمواد

%8-%18%12%35-%25%6%20التغيير مقارنة بالسنة السابقة

               3.3              3.1               4.4              3.6                5.5                5.8               4.3              2.9المجموع )المعدات واإلمدادات(

%6%29-%24%36-%5-%37%46التغيير مقارنة بالسنة السابقة

الحواسيب الثابتة والحواسيب المحمولة وآالت الطباعة والخوادم وغير ذلك( والمعدات الالزمة لخدمات  شراء أثاث المكاتب وأجهزة المكاتب والمعدات الحاسوبية ) *تندرج ضمن هذه الفئة أنواع اإلنفاق التالية:  • األثاث والمعدات: 

والكتب واالشتراكات في المجالت والدوريات للمكتبة وزّي العمل واللوازم الحاسوبية  القرطاسية واللوازم المكتبية ولوازم النسخ داخل المنظمة )األوفست والميكروفيلم وغيرها(  المؤتمرات ومعدات النسخ والنقل.  اإلمدادات واللوازم:  

والبرامج الحاسوبية وتراخيص استخدامها. 

 



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

20 
 

 

جسّجل يف النفقات مضن الإمدادات واملواد مقارنة مبزيانية  ىل رشاء  بعد التحويالت، أأساسا، 4104/00يعود الارتفاع امل اإ
طار الربانمج  جسّجةل مقارنة ابلثنائية السابقة  45برجميات يف اإ )تكنولوجيا املعلومات والتصالت(. كام يعود جزء من الزايدة امل

ىل ارتفاع التاكليف اخلاصة بصيانة الربجميات والإمدادات الورقية وموارد املكتبة.  اإ

جسّجل  فيعود ابدلرجة الأوىل مقابل الثنائية السابقة  4104/00يف الثنائية املعدات يف النفقات مضن الأاثث و أأّما الاخنفاض امل
ىل اخنفاض رشاء املعدات املعلوماتية، ل س امي اخلوادم. فقد زاد، خالل الثنائية  س ناد اخلدمات املتعلقة ابخلوادم 4104/00اإ ، اإ

ىل   .وس بةللحادلويل مركز الأمم املتحدة اإ

 الإيرادات

يرادات  7اجلدول   4104/00الثنائية  اإ
 )مباليّي الفرناكت السويرسية(
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 اإلمدادات والمواد األثاث واألجهزة (المعدات واإلمدادات)المجموع 

الفارق2004/052006/072008/092010/112012/132012/13

%المعتمدةالفعليةالمقترحةالفعلية

%34.434.734.834.834.935.10.20.7االشتراكات

الرسوم

%443.6434.8480.6514.934.37.1     451.1     400.6نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

%94.899.6104.4108.03.63.4       90.3       60.8نظام مدريد

%43.6-(4.9)5.45.911.26.3         5.0         5.0نظام الهاي

%0.00.00.00.00.020.0         0.0         0.0نظام لشبونة

%5.5        33.0       629.2       596.2      540.3     543.8     546.5     466.5المجموع الفرعي للرسوم

%3.33.32.73.30.519.6         3.2         2.5التحكيم

%1.11.11.01.00.01.5         2.7         4.4منشورات

نثريات

%57.8-(4.6)17.89.48.13.4       15.8         8.9فوائد مصرفية

%6.53.94.68.74.190.6         6.4         6.0خالفه

%4.0-(0.5)         12.1         12.6        13.3       24.3       22.2       14.9المجموع الفرعي للنثريات

%607.4592.8647.4680.733.35.1     609.3     522.7المجموع

*تماشيا والبيانات المالية، يرد بند "إيرادات أخرى" دون مبلغ 3,8 مليون فرنك سويسري المخصص لعكس المبالغ المتراكمة المحجوزة تحت بند "إيرادات نثرية" فيما يتعلق 

بالمشروعات الممولة من االحتياطي.
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مليون  0000مّما يجعد زايدة قدرها مليون فرنك سويرسي،  7,106بلغت الإيرادات الفعلية عىل أأساس املزيانية 
 ابملائة، مقابل الإيرادات املقّدرة يف املزيانية. 500سويرسي، أأو بنس بة  فرنك

مليون فرنك سويرسي، مّما يتجاوز الهدف احملّدد للثنائية، وذكل انمج  0500الاشرتااكت املقّررة وبلغت الإيرادات املتأأتية من 
ىل الفئة الرابعة)اثنيا(.  اساسا عن تغيري فئة الاشرتاك اخلاصة جبمهورية كوراي من الفئة اخلامسة اإ

مليون فرنك سويرسي؛ مّما يجعد زايدة قدرها  50206وبلغت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
مليون فرنك  2,107ابملائة، مقابل املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ  600مليون فرنك سويرسي، أأو بنس بة  0200

 4104/00سويرسي. ووصل عدد التسجيالت ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الثنائية 
ىل ابملائة، ابملقارنة مع العدد املس هتدف يف املزيانية والبالغ  6طلبا، أأو بنس بة  04 704طلبا؛ مّما يجعد زايدة قدرها  211 704 اإ

 طلبا يف الثنائية. ,07 111

مليون  007ماليّي فرنك سويرسي؛ مّما يجعد زايدة قدرها  ,01وبلغت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام مدريد 
مليون فرنك سويرسي. ووصل  01202ابملائة، مقابل املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ  002بنس بة سويرسي، أأو  فرنك

ىل  ؛ مّما يجعد زايدة 000 420عدد التسجيالت والتجديدات املودعة خالل الثنائية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
. كام بلغت تسجيل وجتديد ,04 611عدد املس هتدف يف املزيانية والبالغ ابملائة، ابملقارنة مع ال ,00بنس بة  ، أأو4 020قدرها 

مليون فرنك سويرسي، أأو  206مليون فرنك سويرسي؛ مّما يجعد اخنفاضا قدره  700الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام لهاي 
الاخنفاض هو يرسي. وسبب ذكل مليون فرنك سو  0004ابملائة، مقابل املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ  2007بنس بة 

ابملقارنة مع العدد تسجيل وجتديد،  7 726ابملائة، أأو  مبقدار  0600تراجع يف عدد التسجيالت والتجديدات بنس بة 
 تسجيل وجتديد. 06 11,املس هتدف يف املزيانية والبالغ 

لتايل املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ مليون فرنك سويرسي وجتاوزت اب 0.0وبلغت الإيرادات املتأأتية من أأنشطة التحكمي 
طار  06مليون فرنك سويرسي بنس بة  406 ىل الإيرادات املتأأتية من معاجلة القضااي يف اإ ابملائة. وتجعزى تكل الزايدة أأساسا اإ

 ء احلقوللس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامس ياس تّي لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقوق هام: ا
 احلقوق القانونية، علام بأأّن تكل الإيرادات مل تجدرج أأصال يف تقديرات الإيرادات.الاعرتاضات القامئة عىل و

ابملائة من الإيرادات املقّدرة يف  ,560مليون فرنك سويرسي، ويه أأدىن بنس بة  002وبلغت الإيرادات املتأأتية من الفوائد 
ىل اخنفاض سعر الفائدة املكتس بة من حساابت ودائع الويبو دلى البنك  ويجعزى. 4104/00مزيانية الثنائية  ذكل، أأساسا، اإ

 .الوطين السويرسي

ية مبقدار مليون فرنك سويرسي وجتاوزت ابلتايل املبلغ املرصود يف املزيان  06,وبلغت الإيرادات املتأأتية من مصادر متنوعة 
ابملائة. ويشمل ذكل تسوايت حماسبية خمتلفة فامي خيص الأعوام السابقة،  61مليون فرنك سويرسي أأو بنس بة تفوق  200

يرادات الإجيار، والرسوم الإدارية اخلاصة بربانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، وغري ذكل.  وتسوايت سعر رصف العمالت، واإ
جسّجةل مقابل ما هو  ىل والزايدة امل املتعلقة خبدمات مركز الأمم املتحدة  ةشعارات ادلائنالإ مس هتدف يف املزيانية تعود أأساسا اإ

ادلويل للحوس بة.
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 4104/00الثنائية يف ستامثرات الا
 توّظف الويبو مجيع استامثراهتا طبقا لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثرات واليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف ادلورة التاسعة والأربعّي

 .4100( املعقودة يف عام A/49/14 للجمعيات )الوثيقة

ف الاستامثرات عىل النحو التايل:  وبناء عليه تجوظن

( رشيطة أأن BNSتودع مجيع الاستامثرات اليت توّظفها الويبو ابلفرنك السويرسي دلى البنك الوطين السويرسي ) )أأ(
 بدرجة الثقة املطلوبة. عالبنوك التجارية اليت تمتتيكون سعر الفائدة املقرتح أأعىل من ذكل اذلي تقرتحه 

وأأما الاستامثرات اليت توّظفها الويبو من غري تكل املودعة دلى البنك الوطين السويرسي فتقترص عىل صناديق  )ب(
( أأو Standard and Poor-s/Moody-s) AA-/Aa3السوق النقدية وودائع لأجل دلى بنوك تمتتع بدرجة ثقة تضايه 

 أأو أأعىل من ذكل. AA-/Aa3من ذكل، وعىل بنوك خاصة أأو حكومية تمتتع بدرجة ثقة عالية تضايه أأعىل 

ف الأموال املودعة يف شلك صناديق استامئنية )حساابت خاصة( يف صناديق السوق النقدية وودائع لأجل  )ج( وتجوظن
 دلى بنوك تمتتع بدرجة الثقة املطلوبة.

فة خالل الثنائية. واجلدير ابملالحظة أأّن املنظمة مل تعد قادرة، مضن رشوط تفاصيل الاستامثر  6ويورد اجلدول  جوظن ات امل
الس ياسة اخلاصة ابلستامثرات، عىل توظيف ودائع دلى لك من البنكّي الرئيس يّي املتعاملّي معها، وهام احتاد البنوك 

اللّتّي يمتتع هبام البناكن عىل املدى البعيد (، لأّن درجيت الثقة Crédit Suisse( والقرض السويرسي )UBSالسويرسية )
 أأقّل من أأدىن املس توى اذلي تشرتطه الس ياسة.

 اخملاطر املالية
دارة اخملاطر املالية وفقا لنظاهما املايل ولحئته. وتتعّرض املنظمة لبعض اخملاطر املالية، مبا يف ذكل  وضعت الويبو س ياسات اإ

الس يوةل ورصف العمالت الأجنبية. والهدف الرئييس لس ياسة املنظمة اخلاصة اخملاطر املرتبطة ابلقروض والفوائد و 
هو استبعاد تعّرض الأموال الأصلية للخطر والعمل، يف الوقت ذاته، عىل ضامن توافر الس يوةل الالزمة لتلبية  تابلستامثرا

دارة استامثر  طار هذا الهدف العام تراعي اإ ات املنظمة الاعتبارات الرئيس ية التالية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة. ويف اإ
جرتّبة حسب أأمهيهتا:  امل

 صون رأأس املال؛ (0)

 والس يوةل؛ (4)

 ومعدل العائد؛ (0)

 اخملاطر املرتبطة ابلقروض

أأو أأعىل من ذكل. وتتأأىت  AA-/Aa3تودع الاستامثرات دلى بنوك معّرضة خملاطر س يادية أأو تمتتع بدرجة ثقة تضايه 
حساابت املنظمة املدينة، بشلك حرصي تقريبا، من ادلول الأعضاء اليت متثّل حكومات ذات س يادة، وابلتايل تجعترب اخملاطر 

 املرتبطة ابلقروض خماطر ضئيةل.
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 اخملاطر املرتبطة ابلفوائد

ّن احامتل تعّرض املنظمة % من املزيانية التشغيلية من الإيرادات احملصةل من 0ل يجمّول سوى  عائدات الاستامثر، وعليه فاإ
 خملاطر اخنفاض سعر الفائدة حمدود. ول تس تخدم املنظمة أأدوات مالية للتحّوط من اخملاطر املتعلقة بسعر الفائدة.

 اخملاطر املرتبطة ابلس يوةل

قيّدة تسهم نتاجئ وغري م  نقدية خضمةارد لس يوةل حيث أأهنا متكل مو ، بشلك كبري، للمخاطر املرتبطة ابضةمعرّ  ليستاملنظمة 
ضعت . و معليات املنظمة يف تغذيهتا يف شلك ودائع ، أأساسا، الاستامثرات توظيفس ياسة املنظمة الاستامثرية لضامن وج

 .س يوةل قصرية الأجل

 اخملاطر املرتبطة برصف العمالت الأجنبية

وتدار عن تقلبات أأسعار رصف تكل العمالت.  ةالنامجتتعّرض املنظمة للمخاطر املرتبطة برصف العمالت الأجنبية و 
ابلتوفيق، قدر الإماكن، بّي العمالت املوجودة اليت تجوّظف عىل املدى القصري واملديّي املتوسط والبعيد  الاستامثرات

ول تس تعمل املنظمة الأدوات املالية املش تقة  عة حسب العمةل والفرتة الزمنية.عة واملرصوفات املتوقّ والتدفقات النقدية املتوقّ 
 رصف العمالت.رتبطة باخملاطر املمن  التحّوطمن أأجل 
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 4100و 4104الاستامثرات يف عايم   6اجلدول 

 

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسري1 - 26 يناير 624.012012 056 322

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسرييناير - 26 فبراير 2012 624.0127 056 332

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسريفبراير - 29 فبراير 2012 624.0127 056 342

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسريمارس - 1 مارس 2012 624.011 056 342

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسريمارس - 26 مارس 2012 624.012 056 347

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسريمارس - 31 مارس 2012 624.0127 556 354

                   0.625       0.625البنك الوطني السويسريأبريل - 9 أبريل 2012 624.011 556 354

                   0.625       0.625البنك الوطني السويسريأبريل - 30 أبريل 2012 624.0110 556 329

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسريمايو - 24 مايو 2012 624.011 556 329

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسريمايو - 31 مايو 2012 624.0125 566 324

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسرييوينو - 20 يونيو 2012 624.011 566 324

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسرييونيو - 27 يونيو 2012 624.0121 571 319

                   0.375       0.375البنك الوطني السويسرييونيو - 31 يوليو 2012 624.0128 571 329

                   0.250       0.250البنك الوطني السويسريأغسطس - 20 سبتمبر 2012 624.011 571 329

                   0.250       0.250البنك الوطني السويسريسبتمبر - 12 ديسمبر 2012 624.0121 571 339

                   0.250       0.250البنك الوطني السويسريديسمبر - 20 ديسمبر 2012 624.0113 571 344

                   0.250       0.250البنك الوطني السويسريديسمبر - 30 ديسمبر 2012 624.0121 321 349

                   0.250       0.250البنك الوطني السويسريديسمبر  2012 - 31 يناير 2013 767.2131 571 350

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسريفبراير - 9 فبراير 2013 767.211 571 350

                   0.500       0.500البنك الوطني السويسريفبراير - 28 فبراير 2013 767.2120 571 360

                   0.400       0.400البنك الوطني السويسريمارس - 1 أبريل 2013 767.211 571 360

                   0.400       0.400البنك الوطني السويسريأبريل - 30 أبريل 2013 767.212 571 320

                   0.300       0.300البنك الوطني السويسريمايو - 26 مايو 2013 767.211 571 320

                   0.300       0.300البنك الوطني السويسريمايو - 31 مايو 2013 767.2127 571 335

                   0.450       0.450البنك الوطني السويسرييونيو - 30 يونيو 2013 767.211 571 335

                   0.750       0.750البنك الوطني السويسرييوليو - 31 أغسطس 2013 767.211 571 335

                   0.800       0.800البنك الوطني السويسريسبتمبر - 30 سبتمبر 2013 767.211 571 335

                   0.750       0.750البنك الوطني السويسريأكتوبر - 31 أكتوبر 2013 767.211 571 335

                   0.700       0.700البنك الوطني السويسرينوفمبر - 30 نوفمبر 2013 767.211 571 335

                   0.650       0.650البنك الوطني السويسريديسمبر - 16 ديسمبر 2013 767.211 571 335

                   0.650       0.650البنك الوطني السويسريديسمبر - 30 ديسمبر 2013 757.2117 071 358

                   0.650       0.650البنك الوطني السويسريديسمبر - 31 ديسمبر 2013 258.6131 962 359

                   0.250       1.326بنك سوسيتي جينرالأغسطس - 2 سبتمبر 2012 000.001 000 10

                   0.250       1.356بنك سوسيتي جينرالسبتمبر - 1 أكتوبر 2012 000.003 000 10

                   0.250       1.463بنك سوسيتي جينرالأكتوبر - 2 ديسمبر 2012 000.002 000 10

                   0.250       1.401بنك سوسيتي جينرالديسمبر - 17 ديسمبر 2012 000.003 000 15

                   0.250       1.403بنك سوسيتي جينراليناير - 31 يناير 2013 000.001 000 15

                   0.250       1.014بنك سوسيتي جينرالفبراير - 28 فبراير 2013 000.001 000 15

                   0.400       1.095بنك سوسيتي جينرالمارس - 31 مارس 2013 000.001 000 15

                   0.400       1.052بنك سوسيتي جينرالأبريل - 30 أبريل 2013 000.001 000 15

                   0.300       1.178بنك سوسيتي جينرالمايو - 31 مايو 2013 000.001 000 15

                   0.450       1.118بنك سوسيتي جينراليونيو - 30 يونيو 2013 000.001 000 15

                   0.750       1.128بنك سوسيتي جينراليوليو - 31 يوليو 2013 000.001 000 15

                   0.750       0.629بنك سوسيتي جينرالأغسطس - 31 أغسطس 2013 000.001 500 22

                   0.800       0.915بنك سوسيتي جينرالسبتمبر - 30 سبتمبر 2013 000.001 500 22

                   0.750       0.915بنك سوسيتي جينرالأكتوبر - 31 أكتوبر 2013 000.001 500 22

                   0.700       0.901بنك سوسيتي جينرالنوفمبر - 30 نوفمبر 2013 000.001 500 22

                   0.650       0.901بنك سوسيتي جينرالديسمبر - 15 ديسمبر 2013 000.001 500 22

استثمارات الويبو في 2012 و2013

 المبلغ

بالفرنك

السويسري

 أساس المقارنة

%
% المعدل البنك الفترة



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

25 
 

 البياانت املالية
ادلولية للقطاع ، وفقا للمعايري احملاسبية 4104/00أأعدت بياانت الويبو املالية الس نوية، فامي خيص الك من سنيت الثنائية 

 العام.

ىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  التحّول اإ

، أأوصت اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى مجيع املنظامت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ابعامتد املعايري 4115نومفرب  01يف 
. وقد صدرت هذه التوصية بعد أأن تبيّنت، 4101عام احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف أأنشطهتا احملاسبية يف أأجل أأقصاه 

ىل معايري حماسبية حمس نة ومس تقةل ومقبوةل عىل الصعيد العاملي، بغرض  بوضوح مضن منظومة الأمم املتحدة، رضورة التحّول اإ
(، IPSASBع العام )حتسّي نوعية الإبالغ املايل ومصداقيته. وتوىل وضع تكل املعايري جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطا

 (.IFACالتابع لالحتاد ادلويل للمحاس بّي )

ىل  42ويف ادلورة الثالثة والأربعّي للجمعيات )من  (، وافقت ادلول الأعضاء، مبدئيا، عىل اعامتد 4116أأكتوبر  0سبمترب اإ
املعايري يف الويبو عىل عدد كبري . وانطوى مرشوع تطبيق تكل 4101الويبو للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبلول عام 

من معليات تطوير تكنولوجيا املعلومات وتغيريها، وحظي الاقرتاح اخلاص هبذا العمل مبوافقة ادلورة السادسة والأربعّي 
ىل متديد الأجل احملّدد أأصال لتنفيذ ,411للجمعيات يف ديسمرب  . وعىل الرمغ من نزوع كثري من منظامت الأمم املتحدة اإ

ّن الويبو أأبقت عليه يف عام املعا بداء معلية التدقيق أأي حتفظ حيال بياانت الويبو املالية 4101يري املذكورة، فاإ . ونظرا لعدم اإ
حدى منظامت الأمم املتحدة التسع اليت اعمتدت، دون سواها، املعايري احملاسبية ادلولية حبلول 4101لعام  ، أأصبحت الويبو اإ

 .4101يناير  0ها وهو التارخي احملّدد أأصال لعامتد

 ال اثر احملاسبية للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

دراج أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل. وينطوي ذكل الأساس  لقد اقتىض تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
لسجالت احملاسبية وتجدرج يف البياانت املالية اخلاصة عىل قيد املعامالت والأحداث عند وقوعها، مّما يعين أأهّنا تجقيّد يف ا

 ابلفرتات املالية املرتبطة هبا، وليس عند حتصيل أأو دفع املبالغ النقدية أأو ما يعادلها.

وقد ابتت الويبو مطالبة، مبوجب املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، بقيد قمية اس تحقاقات املوظفّي املس تقبلية )الإجازة 
ىل الوطن، والتأأمّي الصحي بعد انهتاء اخلدمة( اليت اكتس هبا موظفو الويبو ومل حيصلوا علهيا ا لس نوية املرتامكة، ومنحة الإعادة اإ

بّينة مكرصوفات يف البياانت  بعد. وتكل اخلصوم تجقيّد ال ن لبلورة اكمل تاكليف املوظفّي، بيامن مل تكن تكل الاس تحقاقات مج
لّ   عندما تجدفع. املالية السابقة اإ

 املاديةوتقتيض املعايري احملاسبية ادلولية رمسةل ممتلاكت املنظمة )الأرايض واملباين( ومعداهتا وبعض من أأصولها غري 
 الأرايض( يف البياانت املالية وخفض قميهتا مبوجب الاهتالك عىل مدى فرتات الانتفاع هبا. اس تغالل)الربجميات، وحقوق 

يرادات اليت جتنهيا من أأنشطهتا. ففي كثري من  ويؤثّر تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية أأيضا يف طريقة تسجيل املنظمة لالإ
جناز تكل اخلدمات، أأو قبل أأن تجكتسب الرسوم  احلالت حتّصل الويبو رسوما ومعولت مقابل خدمات قبل الانهتاء من اإ

رها املنظمة. ويف تكل احلالت تشرتط املعايري احملاسبية ادلولية طبقا للمعاهدات والتفاقات والربوتوكولت واللواحئ اليت تدي
كتس بة طبقا للواحئ اليت حتمك مصدر الإيرادات املعنية. ويسفر  أأن يمت تأأجيل الإيرادات املتأأتية من مجع الرسوم حىت تجعترب مج

ؤّجةل يف بياانت الويبو املالية.  ذكل عن قيد خصوم لإيرادات كبرية مج
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عداد وثيقة الويبو اخلاصة ابلربانمج واملزيانية، واليت ل تزال تجعرض عىل ول يؤثّر تط  بيق املعاير احملاسبية ادلولية، حاليا، يف اإ
جطّبق  عّدل. ونظرا لالختالف القامئ بّي ذكل الأساس وأأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل امل أأساس اس تحقاق حماس يب مج

ماكنية التوفيق بّي املزيانية والبياانت املالية.عىل البياانت املالية تجوفر، وفقا ملتط   لبات املعايري احملاسبية ادلولية، اإ

 عرض املعلومات املالية بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية

عداد بياانت مالية س نوية، تجعد بياانت الويبو املالية للك س نة تقوميية من الثن ائية عىل نظرا لشرتاط املعايري احملاسبية ادلولية اإ
حدة. وتجعرض تكل البياانت املالية الس نوية منفصةل عن تقرير الإدارة املالية، ولالطالع عىل املعلومات املالية الاكمةل اخلاصة 

ىل البياانت املالية الس نوية للويبو. جعدة طبقا ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية، ينبغي الرجوع اإ  ابملنظمة وامل

جعدة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية، العنارص التالية:الية املوتشمل البياانت   امل

 بيان الوضع املايل - البيان املايل الأول 
 بيان الأداء املايل - البيان املايل الثاين 
 بيان التغيريات يف صايف الأصول - البيان املايل الثالث 
 بيان التدفق النقدي - البيان املايل الرابع 
  بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية - املايل اخلامسالبيان 
 مالحظات عىل البياانت املالية 

ىل اخلامس خبصوص الثنائية  . ويورد معلومات للمتكّي من 4104/00ويورد تقرير الإدارة املالية البياانت املالية من الأول اإ
جعدة بناء عىل املعايري فهم الاختالفات بّي نتيجة املنظمة عىل أأس اس املزيانية ونتيجة املنظمة حبسب البياانت املالية امل

احملاسبية ادلولية. وهناك مقتطفات أأخرى من البياانت املالية الس نوية تورد أأيضا املزيد من التفاصيل بشأأن أأصول املنظمة 
 وخصوهما.

 التغيري يف الس ياسة احملاسبية

ياسة احملاسبية املتعلقة بقيد الإيرادات املتأأتية من طلبات الرباءات ادلولية. وعقب ، حدث تغيري يف الس  4100 عام يف
منوذج جديد حلساب الأرصدة املدينة والإيرادات املؤجةل املرتبطة هبذا  تغيريات حمّددة يف أأمناط ادلفع، اس تجحدثحدوث 

أأسعار رصف العمالت الأجنبية املعنية. كام يؤّجل النشاط. ويجدمج المنوذج اجلديد البياانت املتاحة حبسب لك طلب ويطّبق 
حات الإضافية حىت النرش فامي خيص مجيع أأشاكل الطلب، ويجدمج لك ختفيضات الرسوم، مبا الإيرادات املتأأتية من رسوم الصف

املدينة  يف ذكل التخفيضات اخلاصة ابلبدلان النامية. وابلتايل يتيح المنوذج اجلديد موثوقية أأكرب يف حساب الأرصدة
صيغة جديدة لأرقام  وضعالس ياسة احملاسبية بصورة اس تعادية، مّما اقتىض  يفوالإيرادات املؤجةل. ومت قيد أأثر هذا التغيري 

 اجلدول التايل.املعروضة يف  4104و 4100املقارنة لعايم 
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ىل  0506من  4104صيغة اجلديدة، زاد فائض عام وبعد وضع ال  مليون فرنك سويرسي.  0605مليون فرنك سويرسي اإ
مليون فرنك سويرسي، مقابل املبلغ  06204يساوي  4100ديسمرب  00وأأصبح صايف الأصول ابلصيغة اجلديدة يف 

 4104 ديسمرب 00مليون فرنك سويرسي. وأأصبح صايف الأصول ابلصيغة اجلديدة يف  07405املعروض سابقا والبالغ 
 :مليون فرنك سويرسي 06,04غ املعروض سابقا والبالغ مليون فرنك سويرسي، مقابل املبل 06006يساوي 

 

 

  

المجموع وقعكما سبق 

بالصيغة الجديدةإعادة الصياغةصياغتها

200'671174'52911'162صافي األصول في 31 ديسمبر 2011

487'77719'7103'15الفائض في عام 2012

687'448193'23915'178صافي األصول في 31 ديسمبر 2012

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 البيان املايل الأول

 بيان الوضع املايل
 4100ديسمرب  00يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

  

األصول

أصول متداولة

738'117379'916408'409السيولة وما يعادلها

826'4301'6771'2الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

429'71168'74974'79الحسابات المدينة )المعامالت التبادلية(

437'2982'1412'2قوائم الموجودات

494'483486'556452'430

 األصول غير المتداولة

730'5173'3242'2المعدات

316'7854'7854'4الملكية االستثمارية

330'39427'16127'29األصول غير المادية

765'347338'107338'360األراضي والمباني

359421481الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

000'50510'3159'9األصول األخرى غير المتداولة

406'051382'969384'622

052'525837'534869'900مجموع األصول

الخصوم

خصوم متداولة

234'08928'28521'31حسابات دائنة

259'67215'53817'17مستحقات الموظفين

200'43464'61783'78التحويالت المستحقة الدفع

068'100226'101221'229مبالغ متسلمة قبل استحقاقها

258'2585'2585'5قروض مستحقة خالل سنة واحدة

422'0322'0091'1المخصصات

071'57252'86255'54خصوم متداولة أخرى

417'670405'157393'512

الخصوم غير المتداولة

587'452119'927125'132مستحقات الموظفين

753'495149'237144'139قروض مستحقة بعد سنة واحدة

                                    -881734'1مبالغ متسلمة قبل استحقاقها

274'045270'681269'340

852'838662'715675'691مجموع الخصوم

812'299150'431170'185الفائض المجّمع

342'3428'3428'8صناديق رؤوس األموال العاملة

046'04615'04615'15فائض إعادة التقييم

200'687174'819193'208صافي األصول

31 ديسمبر 2011

)صيغة جديدة(
31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012

)صيغة جديدة(
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 البيان املايل الثاين

 بيان الأداء املايل
 4100ديسمرب  00للثنائية املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

  

20132012

)صيغة جديدة(
  مجموع

13/2012

اإليرادات

305'59135'71417'17االشتراكات المقّررة

287'73715'5507'7المساهمات الطوعية

035'4056301إيرادات المنشورات

884'8043'0801'2إيرادات االستثمار

416'954509'462251'257رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

999'598106'40151'55رسوم نظام مدريد

238'0366'2023'3رسوم نظام الهاي

8412رسوم أخرى

665'592622'073306'316المجموع الفرعي للرسوم

272'6433'6291'1التحكيم والوساطة

157'99711'1604'6إيرادات أخرى/متنوعة

605'994692'611340'351مجموع اإليرادات

المصروفات

281'824427'457212'214نفقات الموظفين

086'58638'50017'20األسفار والمنح

992'975119'01754'65الخدمات التعاقدية

277'78949'48824'24مصروفات التشغيل

917'6525'2652'3اإلمدادات والمواد

436'8595771أثاث ومعدات

997'10415'8938'7االهتالك واالستهالك واألضرار

986'507657'479321'336مجموع المصروفات

619'48734'13219'15فائض/)عجز( السنة
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 املايل الثالث البيان

 بيان التغيريات يف صايف الأصول
 4100ديسمرب  00للثنائية املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

مجموعإعادة تقييمرأس مالفائض

صافي األصولالفائضعاملمتراكم

200'046174'34215'8128'150صافي األصول في 31 ديسمبر 2011 )صيغة جديدة(

487'19                   -                   -487'19الفائض لعام 2012 )صيغة جديدة(

687'046193'34215'2998'170صافي األصول في 31 ديسمبر 2012 )صيغة جديدة( 

132'15                   -                   -132'15الفائض في عام 2013

819'046208'34215'4318'185صافي األصول في 31 ديسمبر 2013
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 البيان املايل الرابع

 بيان التدفق النقدي
 4100ديسمرب  00للثنائية املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 ابس تثناء الفوائد احملققة والفوائد املدفوعة عىل القروض. –( 0)

  

20132012

)صيغة جديدة(
مجموع

2013-2012

 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

867'46637'40121'16الفائض )العجز( في الفترة)1(

415'3353'0801'2الفوائد المحققة

663'6-314'3-349'3-الفوائد المدفوعة على القروض

997'10415'8938'7االهتالك واالستهالك واألضرار

619'27815'3418'7الزيادة )االنخفاض( في مستحقات الموظفين

157139296 )الزيادة( االنخفاض في قوائم الموجودات

049'12-826'5-223'6- )الزيادة( االنخفاض في الحسابات المدينة 

190495685 )الزيادة( االنخفاض في األصول األخرى

914'2344'4-148'9 الزيادة )االنخفاض( في المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

051'1453'7-196'10 الزيادة )االنخفاض( في الحسابات الدائنة

417'23414'81719'4-الزيادة )االنخفاض( في التحويالت المستحقة الدفع

413'1-390'1-23-الزيادة )االنخفاض( في المخصصات

791'5012'7103-الزيادة )االنخفاض( في الخصوم األخرى

927'64378'28440'38صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

873'34-988'5-885'28-اقتناء المكاتب والممتلكات والمعدات

1111                                -التصرف في المكاتب والممتلكات والمعدات

902'2-560-342'2-الزيادة في األصول غير المادية

469-469-                                -الزيادة في األمالك االستثمارية

233'38-006'7-227'31-صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

                                -                                -                                -عائدات القروض

516'10-258'5-258'5-تسديد القروض

516'10-258'5-258'5-صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل

178'37930'79928'1صافي الزيادة )االنخفاض( في السيولة وما يعادلها

738'738379'117379'408السيولة وما يعادلها في بداية الفترة

916'117409'916408'409 السيولة وما يعادلها في نهاية الفترة
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 البيان املايل اخلامس

 الإيرادات - بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية
 4100ديسمرب  00للثنائية املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .4104/00 املزيانية املعمتدة للثنائية -( 0)

 .4104/00 املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية -( 4)

 .4104/00 والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للثنائية 4104/00 الفارق بّي املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية -( 0)

  

)1()2()3('

100232'86835'86834'34االشتراكات

الرسوم

317'94734'630514'630480'480نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

556'9563'400107'400104'104نظام مدريد

859'4-298'1576'15711'11نظام الهاي

1010122رسوم أخرى

016'21333'197629'197596'596المجموع الفرعي للرسوم

272537'7353'7352'2التحكيم والوساطة

03535'0001'0001'1منشورات

649'4-401'0503'0508'8فوائد مصرفية

130'7104'5808'5804'4مبالغ أخرى/نثرية

301'73133'430680'430647'647المجموع

الميزانية األصلية 

13/2012

الميزانية النهائية

بعد التحويالت

13/2012

اإليرادات الفعلية

على أساس المقارنة

13/2012

فارق

13/2012
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 البيان املايل اخلامس

 املرصوفات - واملبالغ الفعليةبيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية 
 4100ديسمرب  00للثنائية املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

الميزانية األصلية 

13/2012

الميزانية النهائية 

بعد التحويالت 

13/2012

فارق 2012/13

(1)(2)(3)

عنوان البرنامجالبرنامج

820608'4284'8435'4قانون البراءات1

31282'3945'0535'6العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

359'3411'70018'59319'18حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور

7'9806'6776'342335

060'1555'215174'600179'178نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

702'4521'15449'09451'52نظام مدريد ونظام الهاي6

815349'1649'58510'10التحكيم والوساطة وأسماء الحقول7

341593'9343'7883'4تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

والكاريبي والبلدان األقل نموا
35'10234'56232'4722'090

180352'5326'4396'6التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

540372'91211'33211'10أكاديمية الويبو11

19695'2917'9327'6التصنيفات والمعايير الدولية12

182134'3164'5034'4قواعد البيانات العالمية13

75699'8557'0387'7خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

042227'2698'8138'7حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

990193'1834'5855'4الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

80330'8332'9922'2إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

08653'1397'7687'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

109467'57616'59916'16االتصاالت19

657853'5109'91210'10العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

258580'83818'94818'18اإلدارة التنفيذية21

314480'79419'90119'18إدارة البرامج والموارد22

387367'75421'49321'21إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

023'6652'68838'27140'46خدمات الدعم العامة24

58043'62350'40850'50تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

687105'7924'0504'5الرقابة اإلدارية26

079627'70637'24037'37خدمات المؤتمرات واللغات27

026359'38511'15911'12السالمة واألمن28

084153'2377'6757'7مشروعات البناء29

151'1912'3427'2619'11الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

949302'2516'9707'6نظام الهاي31

357'14                        -357'50314'7غير مخصَّصةغ/م

600'81136'411611'430648'647المجموع

901'92069'98168-                     -صافي الفائض/)العجز(

339'7الصغية الجديدة لتسويات الفائض على أساس المعايير المحاسبية الدولية

المشروعات الممولة من األموال االحتياطية  -45'345

705'3الحسابات الخاصة الممولة من تبرعات المانحين

619'34الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

المصروفات الفعلية 

على أساس المقارنة 

13/2012
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مليون فرنك سويرسي من قبل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف  72602 بقمية قدرهااعتجمدت مزيانية الثنائية  .4104/00 املزيانية املعمتدة للثنائية -( 0)

 مع مراعاة ما ييل:، 4100سبمترب  46

ىل  72602مليون فرنك سويرسي )من 0104"هجود الأمانة من أأجل خفض النفقات مببلغ  مليون فرنك سويرسي( ابختاذ تدابري  70604مليون فرنك سويرسي اإ

دارة املباين وس ياسة مدفوعات أأحص اب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وأأتعاب اخلرباء لرفع الفعالية من حيث التلكفة فامي يتعلق مثال بس ياسة أأسفار املوظفّي والغري واإ

ل تصممي مؤسيس واحملارضين وبرامج املتدربّي وحفالت الاس تقبال واستئجار املباين والأهجزة واملعدات أأثناء املؤمترات وختفيض تاكليف املوظفّي من خال

 "أأحسن.

)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(  5الربانمج لفائدة نية الهناية بعد التحويالت زايدة . تعكس املزيا4104/00 املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية -( 4)

، 4104يف عام  ،بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عدد الطلبات ادلوليةنظرا لبلوغ  وظائف نشاء مخسابإ  تتعلقأألف فرنك سويرسي  6,0قدرها 

 بتسوايت املرونة(. اخلاصةمن النظام املايل  7.5)املادة  زيانيةمس توايت تفوق املس توايت املتوقّعة يف امل

 .4100ديسمرب  00حىت الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة  رصوفاتوامل 4104/00الفارق بّي املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية  -( 0)
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 حتليل بيان الوضع املايل
 وصناديق رؤوس الأموال العامةل( الأموال الاحتياطيةحركة صايف الأصول )

الاحتياطي( يبلغ، بناء  -، اكن صايف أأصول املنظمة )أأو الأموال الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل4100ديسمرب  00يف 
، اكن صايف أأصول 4100ديسمرب  00فرنك سويرسي. ويف  مليون ,41,0عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، 

وقد اقتىض التغيري يف مليون فرنك سويرسي.  07402، يبلغ 4101/00ورد يف تقرير الإدارة املالية للثنائية  املنظمة، كام
عادة حساب أأرصدة عام  الس ياسة احملاسبية املتعلقة بقيد الإيرادات املتأأتية من طلبات الرباءات ادلولية ، مّما أأسفر عن 4100اإ

يف  الزايدةويلّخص اجلدول أأدانه مليون فرنك سويرسي.  06204بقمية  4100ديسمرب  00صيغة جديدة لصايف الأصول يف 
 :4104/00صايف الأصول خالل الثنائية 

 4104/00حركة صايف الأصول )الاحتياطي( يف الثنائية 

 

مليون فرنك سويرسي. ويشمل ذكل  0207أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فائضا قدره اكنت نتيجة الثنائية عىل 
مليون فرنك سويرسي. وأأعيد حساب النتيجة وصايف الأصول فامي خيص  0605بقمية  4104املبلغ صيغة جديدة لفائض عام 

 دات املتأأتية من طلبات الرباءات ادلولية.عقب التغيري يف الس ياسة احملاسبية املتعلقة بقيد الإيرا 4104عام 

مليون فرنك سويرسي  0207وميكن مقارنة الفائض احملسوب عىل اساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام والبالغة قميته 
تيجة املزيانية ويرد حتليل مفّصل للفارق بّي ن  مليون فرنك سويرسي. 7,06مع نتيجة مزيانية الثنائية، اليت اكنت فائضا قدره 

جعدة عىل أأساس املعايري احملاسبية وادلولية والبالغ  جعنون  الشلكمليون فرنك سويرسي يف  0200والبياانت املالية امل امل
ىل النتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام"  اجلزء)انظر  4104/00 الانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإ

جعنون . وخالصة القول يه أأّن النتيجة عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية تشمل أأيضا "حتليل بيان الأداء املايل( امل
جعّرفة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية  (، ‘لفوارق حبسب اجلهة املعنيةا’مبصطلح املرشوعات املمّوةل من الأموال الاحتياطية )امل

 .(‘الفوارق عىل أأساس حماس يب’ب قيدها بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية )ووقع حركة الأصول واخلصوم اليت جي

208,8م

193,7م

174,2م

صافي األصول

31 ديسمبر 2013

صيغة جديدة لصافي 

األصول

31 ديسمبر 2011

صيغة جديدة للفائض على 

أساس المعايير المحسابية 

الدولية 2012

صيغة جديدة لصافي 

األصول

31 ديسمبر 2012

الفائض على أساس 

المعايير المحاسبية الدولية 
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 ملخص الأصول واخلصوم

 .4100ديسمرب  00 يفاملايل للويبو  الوضعملخصًا لبيان  التايل شلكيعرض ال 

 4100ديسمرب  00 يفملخص الأصول واخلصوم 

 

ىل  جاميل الأصول، و  ابملائة 2505مليون فرنك سويرسي، وهو ما ميثل  21606متتكل املنظمة أأرصدة نقدية تصل اإ  لو أأنّ من اإ
مبالغ مصنفة مكبالغ مقيّدة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية. كام متتكل املنظمة عددًا هائاًل من الأصول الثابتة  هذه الأرصدة تشمل

مليون فرنك  06702ر صايف قميهتا ادلفرتية مبا مجموعه )أأرايض ومباين وملكيات استامثرية وأأصول غري مادية ومعدات( يقد
ىل  جاميل قميهتا اإ مليون  6204سويرسي. وتشمل الأصول الأخرى حساابت مدينة وموجودات ومدفوعات مس بقة يصل اإ

جاملية والرصيد الأمّه مضن هو احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تبلغ قميهتا الإ  فرنك سويرسي.
 مليون فرنك سويرسي. 7402

جاميل املبالغ مس تحقة ادلفع )ويه احلساابت ادلائنة وقمية التحويالت مس تحقة ادلفع( واملبالغ اليت اس تلمهتا املنظمة  ويصل اإ
ىل  يراداتمليون فرنك وتشمل ابلأساس  ,0210قبل اس تحقاقها اإ مليون فرنك سويرسي. أأما خصوم  ,4050بقمية  مؤجةل اإ

اخلدمة هناية مليون فرنك سويرسي فتتكون يف أأغلهبا من خصوم التأأمّي الصحي بعد  05105مس تحقات املوظفّي وقميهتا 
مليون  4400تتكون القروض من قرض املؤسسة العقارية للمنظامت ادلولية )بيامن  ،مليون فرنك سويرسي 00607وقدرها 

مليون فرنك سويرسي(. ويصل  BCV( )04404( وبنك كنتون فو )BCGبنك كنتون جنيف )فرنك سويرسي( وقرض 
ىل  جاميل اخلصوم الأخرى اإ مليون فرنك سويرسي يف صورة حساابت  5206مليون فرنك سويرسي ويه تتضمن  5506اإ

 جارية ملودعي الطلبات والأطراف املتعاقدة.

900,5م
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الموظفينمستحقات
م150,5

الثابتةاألصول
م396,4

والمبالغالدفعمستحقةالمبالغ
استحقاقهاقبلالمستلمة

م340,8

يعادلهاوماالسيولة

م409,9

األصولصافي
م208,8
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ىل للمنظمة )أأي الأصول اجل الأصول اجلاريةويصل صايف  مليون فرنك سويرسي  ,670ارية انقص اخلصوم اجلارية( اإ
 برصيد هناية الثنائية السابقة.مليون فرنك سويرسي مقارنة  0606 قدرها مّما يجعد زايدة كبرية، 4100ديسمرب  00 حىت

 

 الس يوةل وما يعادلها

 

جاميل أأرصدة الس يوةل وما يعادلها  زاد  4100 ديسمرب 00يف الفرتة بّي  مليون فرنك سويرسي 0104مببلغ قدره اإ
ىل س يوةل مقيّدة وس يوةل غري  تنقسمواحرتامًا لقواعد عرض املعايري احملاسبية ادلولية،  .4100ديسمرب  00و أأرصدة الس يوةل اإ

الصناعية أأو التصاممي مقيّدة. وتشمل الأموال املقيّدة الأموال احملتفظ هبا للغري لأغراض تسجيل العالمات التجارية 
شرتاك يف دورايت الويبو. وتشمل أأيضا الرسوم احملصةل اب م الأطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل واتفاق والا

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  دارات البحث ادلويل يف اإ املكتب ادلويل للويبو مككتب لتسمل  من ِقبللهاي، واب م اإ
ىل ذكلالطلبات. وتج  طار الإجراءات اجلارية بشأأن العالمات التجارية، خالف القسط اذلي الودائع املس ت ضاف اإ لمة يف اإ

 يقدر مكبالغ اس تلمهتا املنظمة قبل اس تحقاقها، ويه متثل أأمواًل حمصةل اب م الغري وتعترب أأموالا مقيّدة.

 الأصول الثابتة

 

صافي األصول الجارية

430'556452'483486'494أصول متداولة

512'157393'670405'417خصوم متداولة

918'39958'81381'76صافي األصول الجارية

31 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2012 

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2011 

)صيغة جديدة(

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013السيولة وما يعادلها

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2011

427'316225'380255'260 مجموع السيولة غير المقّيدة

933'006142'479139'133مجموع السيولة المقّيدة - أموال محتفظ بها لفائدة الغير

378'79511'05713'16مجموع السيولة المقّيدة - حسابات خاصة

738'117379'916408'409مجموع السيولة وما يعادلها

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013 األصول الثابتة

010'9053'7211'1المعدات

603612720 األثاث والمفروشات

730'5173'3242'2 مجموع المعدات

316'7854'7854'4 مبنى اتحاد مدريد

316'7854'7854'4مجموع الممتلكات االستثمارية

330'89027'45026'26حقوق استغالل األراضي

                             -518460برمجيات مشتراة لوحدها

                             -19344'2برمجيات قيد التطوير

330'39427'16127'29مجموع األصول غير المادية

600'60028'60028'28األراضي 

334'00826'66832'57األشغال الجارية

831'739283'839277'273المباني المشغولة

765'347338'107338'360مجموع األراضي والمباني

141'043374'377373'396مجموع األصول الثابتة

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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جاميل تلكفهتااملشرتايت من د املنظمة تقيّ  ذا جتاوز اإ  .فرنك سويرسي 5 111ة عتب املعدات كأصول اإ

جدرج يف صنف امللكية الاستامثرية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، لإعادة تقيمي خالل  وخضع مبىن احتاد مدريد، امل
 مليون فرنك سويرسي. 105أأسفرت عن زايدة قميته مببلغ قدره  4104عام 

ذ  102الأرايض تراجعها مبعدل س نوي يبلغ اس تغالل واصلت قمية حقوق و  عىل مدار  تجس هتكلمليون فرنك سويرسي اإ
لية املتعلق ابلأصول من املعايري احملاسبية ادلو  00املعيار  ، تطبيق4104يناير  0من بدأأت الويبو، اعتبارا و  عامًا. ,6
ىل رمسةل  قد أأّدىو . املادية غري جكتس بة الربجمياتذكل اإ جاملية  ورة داخليًا يف البياانت املاليةاملط من اخلارج وتكل امل بقمية اإ

 .4100ديسمرب  00يف  مليون فرنك سويرسي 406 بلغت

ىل و  . ويف 4100 ديسمرب 00مليون فرنك سويرسي يف  07100زادت قمية الأرايض واملباين خالل الثنائية لتصل اإ
لت املنظمة تاكليف خضمة نتيجة اس مترار الأشغال اخلاصة بقاعة املؤمترات اجلديدة والإنشاءات ُسّ ، 4100و 4104 عايم

جسّجةل يف قمية املباين املشغوةل. الأمنية، فضال عن التاكليف املرتبطة بتحسّي املباين  ّوض جزء من تكل الزايدات امل وعج
 مليون فرنك سويرسي. 0407ابهتالك عىل مدى الثنائية قدره 

 الأصول الأخرى

 

مليون فرنك  7402 برصيد يبلغ معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن حساابت مدينة لنظام الأصول الأخرى أأساسا تتأألف 
ورمبا تلقهتا تسمل الطلبات ماكتب ودعة دلى لرباءات املامعاهدة ذكل طلبات  وميثل .4100ديسمرب  00سويرسي يف 

 00املدفوعة مقّدما يف  الأخرى واملبالغ ةاملدين احلساابتأأساسا  . وتتأألفلها سوم مقابةلر  ةأأي املنظمة تلقت الويبو، ولكن مل 
الرضائب الأمريكية مس تحقة الاسرتداد و فرنك سويرسي،  ماليّي 206 قدما مببلغلنفقات املدفوعة ممن ا 4100 ديسمرب

 مببلغللموظفّي لأغراض منح التعلمي من سلف ساس وتتكون املبالغ املدفوعة مقدما ابلأ فرنك سويرسي.  ماليّي 006 مببلغ
 .فرنك سويرسي ماليّي 205

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013أصول أخرى

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2011 

)صيغة جديدة(

307'8512'0361'3الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

273'72956'39952'62حسابات مدينة لنظام البراءات

783'6525'01615'11حسابات مدينة أخرى ومبالغ مفدوعة مسبقا

373'3306'3346'6مبالغ مدفوعة مقدما

429'71168'74974'79الحسابات المدينة )المعامالت التبادلية(

000'50510'3159'9األصول األخرى غير المتداولة

736'06780'10086'92مجموع األصول األخرى

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 املبالغ مس تحقة ادلفع واملبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها 

 

املنظمة ابلنيابة عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل  هاحتّصل متثل التحويالت مس تحقة ادلفع رسومًا 
ىل ذكل، لتفاق لهاي.  كةاملشرت  والالحئة التنفيذية حيصل املكتب ادلويل للمنظمة بصفته مكتبا لتسمل الطلبات وابلإضافة اإ

دارات البحث ادلويل. ومتسك  املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأموالا من املودعّي لتغطية تلكفة مدفوعات اإ
ىل املس ت  ىل أأن يمت حتويلها اإ اليت تديرها  والتفاقات فيد الهنايئ وفقا لأحاكم خمتلف املعاهداتاملنظمة هذه الأموال مؤقتا اإ

ذ حتول من املنظمة. جاميل الرصيد أأثناء الثنائية، اإ ىل 4100مليون فرنك سويرسي يف هناية  7204 وقد ارتفع اإ مليون  6,07 اإ
عادة تصنيف جزء من ودائع احتاد مدريد من 4100فرنك سويرسي يف هناية  ىل اإ املبالغ . ويجعزى ذكل التغيري ابلأساس اإ

ىل غاية 4104ابتداء من  املس تلمة قبل اس تحقاقها املبالغ املس تلمة قبل ، اكنت مجيع ودائع احتاد مدريد تجدرج مضن 4100. واإ
جراء تقدير منفرد لرصيد املبالغ احملصةل اب م الغري واليت أأعيد تصنيفها مضن  4104 ، ولكن ابتداء مناس تحقاقها مّت اإ

 التحويالت املس تحقة ادلفع.

وتجقّيد الإيرادات املرتبطة مبعاجلة الطلبات ادلولية )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والرباءات( عندما ينرش الطلب. 
. واملبالغ اليت املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها قبل النرش فتقيد مضن الإيرادات املؤجةل يف وأأما الرسوم والتاكليف احملصةل

اس تلمهتا املنظمة قبل اس تحقاقها، فيتعلق أأغلهبا ابلإيرادات املؤجةل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت وصل رصيدها 
ىل لتارخي يقدر عدد الطلبات املودعة اليت ينتظر نرشها . ويف ذكل ا4100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  06206 اإ

 طلب. 025 611ما يقارب 

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013المبالغ مستحقة الدفع والمبالغ المستلمة قبل استحقاقها

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2011 

)صيغة جديدة(

214'19816'85616'24الذمم التجارية الدائنة - الحسابات الدائنة

752'93511'3422'4 خصوم انتقالية متنوعة

956268'0871'2ذمم تجارية دائنة أخرى 

234'08928'28521'31مجموع الحسابات المدينة

120'20052'28654'53رسوم اتحاد مدريد

                             -548'93817'17 ودائع اتحاد مدريد

501'2439'4689'4توزيع رسوم اتحادي الهاي ومدريد

579'4432'9252'2تحويالت أخرى مستحقة الدفع

200'43464'61783'78 مجموع التحويالت مستحقة الدفع

287'799183'943189'194إيرادات مؤجلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

903'4719'14412'15إيرادات مؤجلة لتعامالت غير تبادلية

951'7082'6924'5إيرادات أخرى مؤجلة

662'53926'61310'12 ودائع اتحاد مدريد

265'3173'5904'2 مبالغ أخرى مستلمة قبل استحقاقها

068'834226'982221'230مجموع المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

502'357318'884326'340 مجموع المبالغ مستحقة الدفع والمبالغ المستلمة قبل استحقاقها

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 مس تحقات املوظفّي

 

كام هو موحض يف اجلدول أأعاله، حتتل املس تحقات الصحية ملا بعد اخلدمة )التأأمّي الصحي ملا بعد اخلدمة( نصيب الأسد يف 
جاميل اخلصوم 6602خصوم مس تحقات املوظفّي، فهيي متثل  ىل غاية % من اإ . وقد زادت اخلصوم 4100ديسمرب  00اإ

ويعرب اجلدول التايل  4104/00 ةمليون فرنك سويرسي خالل الثنائي 0704 املتعلقة ابلتأأمّي الصحي ملا بعد اخلدمة مببلغ
 ابلتفصيل عن هذا التغيري:

 

التأأمّي الصحي ملتقاعدي الويبو يضطلع أأكتوراي مس تقل حبساب اخلصوم ويسجل اللكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط 
احلاليّي واملتقاعدين املتوقعّي يف املس تقبل. وتلكفة اخلدمة احلالية يف اجلدول السابق يه الوقع الصايف  للفرتة املتأأيت من زايدة 

ى غري معر املوظفّي احلاليّي ومعالهيم وعدد الأشخاص املتقاعدين والتعيينات اجلديدة وحالت ترك اخلدمة لأس باب أأخر 
سن اس تحقاق التأأمّي التقاعد. ومتثل تلكفة الفائدة الوقع النامج عن أأن لك موظف عامل ابملنظمة تفصهل س نة واحدة عن 

 .الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة عند التقاعد

 القروض

 

مليون فرنك  020,مليون فرنك سويرسي و ,510) من مؤسسة مباين املنظامت ادلولية مبلغّي من املالاقرتضت املنظمة 
تشييد مقرها يف جنيف بسويرسا. واكنت تكل القروض يف الأصل  عىل التوايل( بغية 06,6و 0666سويرسي اعمتدا يف 

النسبة المئوية من31 ديسمبر 2013 مستحقات الموظفين

الخصوم)بآالف الفرنكات السويسرية(

%57079.4'119 مستحقات صحية لما بعد الخدمة

%2518.1'12منح العودة إلى الوطن والسفر

%1768.1'12عطل متراكمة

%0862.1'3الصندوق المقفل للمعاش التقاعدي

%7831.2'1منحة التعليم

%7550.5ساعات العمل اإلضافية المستحقة

%4790.3عطل زيارة الوطن المؤجلة

%2400.2مستحقات نهاية الخدمة - حسابات خاصة

%1250.1المكافآت على األداء

%465100.0'150مجموع خصوم مستحقات الموظفين

)بآالف الفرنكات السويسرية(حركة خصوم التأمين الصحي لما بعد الخدمة

365'103الخصوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011

169'14تكلفة الخدمة الحالية

953'5 تكلفة الفائدة

471'4-مستحقات مدفوعة من المخطط

554استهالك )األرباح(/الخسائر الصافية

205'16حركة 2012/2013

570'119الخصوم إلى غاية 31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013القروض

011'65325'29523'22قرض FIPOI   مستحق الدفع

BCG/BCV 000'100130'200126'122قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

011'753155'495149'144مجموع القروض

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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ضافية عىل التخيل عن حتصيل أأية مدفوعات 0667خاضعة لفوائد لكن وافقت الإدارة الفدرالية للعالقات اخلارجية يف س نة   اإ
 .أأصل ادلين فقطاليا سوى تسديد من الفوائد فمل تعد القروض تتطلب ح

مليون فرنك  00201 ، أأبرمت املنظمة عقدا مع بنك كنتون جنيف وبنك كنتون فو لقرتاض مبلغ,411ويف فرباير 
ضايف حممتلسويرسي زائد  مليون فرنك سويرسي لمتويل جزء من تلكفة تشييد املبىن الإداري اجلديد  0701قدره  مبلغ اإ

ىل غاية  وحدد .4100 يناير 46مليون فرنك سويرسي فأأنفق بتارخي  07وأأما املبلغ الإضايف وقميته  .4100اير فرب  ,4واملتاح اإ
 1001س نة زائد هامش يرتاوح بّي  05ملدة  (Swap LIBOR) سعر الفائدة ابلفرنك السويرسي وفقا ملؤرش سواب ليبور

ماليّي  004ما قدره  4100دفوعات الفوائد يف س نة وبلغت ماملنظمة.  هتا حدديتابملائة حسب مدة القرض ال 1061ابملائة و
ىل تسديد الفوائد، يقتىض العقد تسديد دفعات من فرنك سويرسي.  ابملائة من  001س نواي بنس بة  أأصل ادلينوابلإضافة اإ

ىل القرض الأصيل البالغ 4104فرباير  ,4املبلغ الإجاميل املقرتض ابتداء من  زائد  مليون فرنك سويرسي 00201 ابلنس بة اإ
 مليون فرنك سويرسي. 0701البالغ  الإضايفالقرض 

، أأقر لك من بنك كنتون جنيف وبنك كنتون فو والويبو التعديالت عىل اتفاق القرض لإضافة 4101ويف أأكتوبر 
اح لالس تعامل خالل متمليون فرنك سويرسي يس تخدم لمتويل جزء من تلكفة تشييد قاعة املؤمترات اجلديدة و  2101 مبلغ

ىل  4100مارس  00رتة املمتدة من الف ىل . 4102مارس  00اإ . 4105يف بداية  4105مارس  00ومت متديد تكل الفرتة اإ
س نة زائد هامش يرتاوح بّي  05ملدة ( Swap LIBOR) وحدد سعر الفائدة ابلفرنك السويرسي وفقا ملؤرش سواب ليبور

ابملائة  0بنس بة  أأصل ادليند يسدوينص العقد عىل ت نظمة. امل  هتاحدد اليتابملائة حسب مدة القرض  1061ابملائة و 1001
ىل القرض البالغ  4105 مارس  00من املبلغ الإجاميل املقرتض س نواي ابتداء من  ومل  مليون فرنك سويرسي. 2101ابلنس بة اإ

ىل غاية  2101تنفق املنظمة هذا القرض البالغ  . وجدير ابذلكر أأن املنظمة تدفع 4100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي اإ
 ابملائة عىل قمية القروض غري املس تخدمة خالل فرتة توفرها. 1005معوةل س نوية بنس بة 

 الوضع املايل حبسب لك قطاع

تعرض تقارير القطاعات يف الويبو عن أأصولها وخصوهما يف لك قطاع ابملنظمة. و  تقيض املعايري احملاسبية ادلولية أأن تكشف
سهامات الطوعية ويه ابعتبارها شلك ميثل خمتلف الاحتادات  القطاعات اليت تتأألف مهنا املنظمة. وخصص جزء منفصل لالإ

ومتكل املنظمة كلك الأصول واخلصوم، خالف  أأموال تديرها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة لتنفيذ برامج تتعلق بولية الويبو.
الأموال الاحتياطية اليت تكون صايف الأصول، ويه مسؤوةل عهنا، وليس لحتادات أأو قطاعات بعيهنا أأصول أأو خصوم. 

طار الاحتادات املتعددة. ويتعلق الاس تثناء الوحيد  اتاخلدمتقدمي وتدمع الأصول واخلصوم عامة عددا كبريا من أأنشطة  يف اإ
ن الأصول واخلصوم الفردية ل تذكر عند  ا ترجع ملكيهتيتمللكية الاستامثرية يف مريان الاب ىل احتاد مدريد. وبناء عىل ذكل، فاإ اإ

الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلقطاعات أأو الاحتادات الفردية ولكهنا تبّي بشلك منفصل بوصفها أأصول وخصوما غري 
ل صايف الأصول خمصصة. ول تبّي القطاعات الفردية والاحتياطي، كام هو  مبا يف ذكل صناديق رؤوس الأموال العامةل ،اإ

 موحض يف اجلدول أأدانه:

 

 صافي األصول بحسب كل قطاع

ممولة من 

لشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

 الحسابات

المجموعالخاصة

200'174                    -615-843-136'98350'539103'21صياغة جديدة لالحتياطي وصناديق األموال العاملة في 31 ديسمبر 2011

920'68                    -475158'4-864'9195'45465'1نتيجة الميزانية 13-2012

345'45-                    -39-684'1-957'10-468'28-197'4-مشروعات 2012/13 الممولة من نتيجة االحتياطي

705'7053'3                    -                    -                    -                   -                   -نتيجة الحساب الخاص في 2012/13

339'7057'3-7-325-970'2371'1696'3تسويات المعايير المحاسبية الدولية على النتائج في 2012/13 )صياغة جديدة(

819'208                    -503-327'7-013'67147'965147'21االحتياطي في 31 ديسمبر 2013

االتحادات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 حتليل بيان الأداء املايل
 4104/00التوفيق بّي النتيجة بناء عىل املزيانية والنتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 

مليون  0207، مقارنة بفائض قدره 4104/00 حبسب نتيجة مزيانية الثنائيةمليون فرنك سويرسي،  7,06حتقق فائض قدره 
فرنك سويرسي حبسب البياانت املالية املعدة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية. ويبّي الر م البياين الوارد أأدانه الفوارق 

 الرئيس ية بّي النتيجتّي: 

ىل   4104/00النتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية الانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإ

 

 الفوارق حبسب اجلهة املعنية

دراج النتاجئ  تشمل بياانت الويبو املالية املعّدة عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية مجيع جمالت املنظمة وأأنشطهتا. وميثل اإ
جراء تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية عىل احلسااب ماليّي فرنك سويرسي( واملرشوعات  006ت اخلاصة )فائض قدره قبل اإ

مليون فرنك سويرسي( "الفوارق حبسب اجلهة املعنية" بّي نتيجة املزيانية  2500املموةل من الأموال الاحتياطية )جعز قدره 
 والفائض حبسب البياانت املالية.

 الفوارق عىل أأساس حماس يب

ىل عدد من الفوارق يؤدي تطبيق احملاس بة عىل أأساس الا س تحقاق الاكمل وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
ىل  احملاسبية اليت تؤثر يف نتيجة الس نة. والأثر الصايف لتكل التسوايت يف الثنائية كام وردت يف اجلدول أأعاله ابلنس بة اإ

 مليون فرنك سويرسي. 600املزيانية هو تسجيل جعز قدره 

 المشروعات الممولة  الحسابات الخاصةنتائج الميزانية

من األموال 

االحتياطية

قيد اإليرادات

تحت باب 

الحسابات الخاصة

االهتالك تأجيل اإليرادات

واالستهالك

التغييرات في 

مخصصات 

مستحقات الموظفين

الرسملة - البناء 

واألجهزة 

والبرمجيات

نتائج المعايير فوارق أخرى

المحاسبية حسب 

البيانات المالية

أساس االستحقاق 

المحاسبي المعّدل

أساس االستحقاق 

المحاسبي الكامل

-45.3

+0.434.6

+37.7

-3.7

-8.4

 الفوارق على أساس محاسبيالفوارق بحسب الجهة المعنية

68.9
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 يرادات الإسهامات الطوعية حتت احلساابت اخلاصة  تقيّدلمعايري احملاسبية ادلولية، ل ووفقا رشوط  توفرعند اإ
الواردة تلكفة  وعندما تتجاوز الإسهامات الطوعيةصاريف متش يا مع برانمج العمل. وحتمل املالتفاقات مع املاحنّي 

يرادات امللكخصوم  الإسهامات الطوعيةالعمل املنجز، تعامل  ىل اخنفاض يف نت يؤدي ؤجةل، مما الإ يبلغ  الثنائية ةجياإ
 مليون فرنك سويرسي. 006

 ىل حّي حتصيلها، وذكل يف حاةل الطلبات ادلولية تؤجل  ،وعند تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية يرادات الرسوم اإ اإ
أأيضا  احلساابت املدينةيد وابلنس بة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات، تجق عند النرش الهنايئ للطلب. 

يرادات الرسوم املؤجةل )معاهدة الرباءات والعالمات عندما يودع طلب ومل حتصل املنظمة أأي ر م.  وزاد رصيد اإ
ىل 4100 ديسمرب 00مليون فرنك سويرسي يف  ,0,50الصناعية( من  تصامميالتجارية وال  مليون فرنك  06,05 اإ

ذاهتا زادت مبالغ الرسوم املس تحقة بناء عىل معاهدة الرباءات من  . ويف الفرتة4100ديسمرب  00سويرسي يف 
ىل  5700 مليون فرنك سويرسي. واكن التأأثري الصايف لهذه الزايدة هو اخنفاض  7402مليون فرنك سويرسي اإ

 ,00، قجيدت أأيضا الإيرادات املؤجةل مببلغ 4104/00وأأثناء الثنائية  مليون فرنك سويرسي. 707الإيرادات مببلغ 
لمتويل بناء احمليط الأمين. وابختصار، تتأألف  FIPOIمليون فرنك سويرسي فامي يتعلق بتسديد قرض مؤسسة 

 ماليّي فرنك سويرسي كام ييل: 02,تسوايت الإيرادات املؤجةل البالغ قدرها 

 

  واملعدات ومرصوفات اس هتالك وتشمل نتيجة الثنائية بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية مرصوفات اهتالك املباين
نتايج. وبلغ مجموع تاكليف الاهتالك  الأصول غري امللموسة نظرا لأن تاكليف هذه الأصول موزعة عىل معرها الإ

 مليون فرنك سويرسي. 0701والاس هتالك للثنائية 

 ا مل تسدد بعد ابعتبارها وتس تلزم املعايري احملاسبية ادلولية قيد مس تحقات املوظفّي اليت حيصل علهيا املوظفون ولكهن
 موامئةيف البياانت املالية  قيدةامل  اخلصومجاميل اإ املعايري احملاسبية ادلولية  خصوما عىل املنظمة. وجتعل تسوايت

ون. ن اخلارجيوكتواريالأ ها مبا فهيا تكل اليت أأعد احملاسبية ادلولية،ملعايري تكل اخلصوم مبا يتفق وا لطريقة حساب
نفقات املوظفّي من املعايري احملاسبية ادلولية تكل التسوايت اليت أأجريت بناء عىل ، زادت 4104/00الثنائية يف و

تاكليف احلد من  مبدأأ تطبيق ب  الثنائيةيف  الالزمة ت تكل التسوايتتأأثر و مليون فرنك سويرسي.  406مبا مجموعه 
ويؤدي هذا احلد من التاكليف . 4104/00 لثنائيةل  ةزيانياملربانمج و وثيقة المن  47وفقا للفقرة يف املزيانية  الوظائف

ىل توفري خمصصات تقلص  بعد  ّياملوظفلالزم قيدها يف خصوم مس تحقات املعايري احملاسبية ادلولية ا تسوايتمن اإ
 . البياانت املالية للويبويفدمة اخل

  ،لبناء وحتسّي املباين. وهذا يقلل من نفقات ابمت رمسةل التاكليف املتعلقة تومبوجب املعايري احملاسبية ادلولية
عدات بعض املمت رمسةل اقتناء ت، وعىل نفس املنوالمليون فرنك سويرسي.  0201مببلغ  4104/00 الثنائية

 .مليون فرنك سويرسي 006بنس بة  الثنائيةد من نفقات مما حياملعايري احملاسبية ادلولية، عىل  بناء ياتربجم الو 

  ي اذلو ي متلكه املنظمة، حتاد مدريد اذلللعقار الاستامثري ابعىل أأساس حماس يب  الأخرى فوارقالوتتعلق ابلأساس
 4104ديسمرب  00يف  ذكل العقارتقيمي  أأعيداملالية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية ابلقمية العادةل. و  البياانتيف قجيّد 

 الثنائية.فرنك سويرسي، مع تأأثري مقابل عىل فائض مليون  105 قدرهازايدة يف القمية العادةل وأأسفر ذكل عن 

6.1زيادة في الحسابات المدينة لمعاهدة البراءات

12.7-زيادة في اإليرادات المؤجلة المتأتية من الرسوم 

FIPOI 1.8-زيادة في اإليرادات المؤجلة لمؤسسة

-8.4

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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 الإيرادات

يرادات يف الثنائية   عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية:  4104/00حيتوي الر م البياين الوارد أأدانه عىل حتليل لالإ

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 4104/00مكوانت الإيرادات يف الثنائية 

 

التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية أأساسا يف رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظرا لزايدة وتؤثر 
يرادات الإسهامات الطوعية.  الإيرادات املؤجةل وتأأجيل اإ

مدريدنظامرسوم
م107,0

(15,4%)

م    رسوم نظام الهاي 
(   ) 

بشأنالتعاونمعاهدةنظامرسوم
البراءات

م509,4
(73,5%)

الطوعيةاالإلسهامات
 (2,2)م15,3

المقّررةاالشتراكات
 (5,1)م35,3

م   منشورات 

م   االستثمار 
التحكيم والوساطة 

م   

م    خالفه 

 (     )م     خالفه 
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 4104/00تفاصيل الإيرادات عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للثنائية 

 

 املرصوفات

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية. 4104/00ين الوارد أأدانه حتليال للمرصوفات يف الثنائية يتضمن الر م البيا

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 4104/00مكوانت املرصوفات يف الثنائية 

 

13/201213/201213/201213/201213/2012اإليرادات

305'20535                  -                 -100'35االشتراكات المقّررة

287'79615'3-                  -083'19                 -المساهمات الطوعية

035'1                      -                  -                 -035'1إيرادات المنشورات

884'4693                  -40114'3إيرادات االستثمار

رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن 

البراءات
514'947-                 -                  -5'531509'416

999'957106-                  -                 -956'107رسوم نظام مدريد

238'606-                  -                 -298'6رسوم نظام الهاي

12                      -                  -                 -12رسوم أخرى

665'548622'6-                  -                 -213'629المجموع الفرعي للرسوم

272'3                      -                  -                 -272'3التحكيم والوساطة

804'1-                      -                  -8073'1-أرباح )خسائر( صرف العمالت

                    -427'1-                  -                 -427'1تكاليف دعم البرنامج

961'8036812'3                 -090'9إيرادات أخرى/متنوعة

605'029692'11-803'1003'73119'680مجموع اإليرادات

)بآالف الفرنكات السويسرية(

البرنامج 

والميزانية

 الحسابات 

الخاصة
المجموع

التسويات بناء على 

المعايير الدولية

المشروعات 

الممولة من 

األموال 

االحتياطية

م      نفقات الموظفين 
(    ) 

المنح/األسفار
م38,1

(5,8%)

التعاقديةالخدمات
م120,0

(18,2%)

مصروفات التشغيل 
 (   )م     

والمواداإلمدادات
م5,9

م   األجهزة 

االهتالك واالستهالك واألضرار 
م    

 (   )م     خالفه 
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ىل أأن هذا والتسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية يه يف الأساس عبارة عن رمسةل مرصوفات البناء )ي رىج الالتفات اإ
الأمر يؤثر يف العديد من فئات املرصوفات ومهنا البناء ومرصوفات التشغيل ونفقات املوظفّي واخلدمات التعاقدية( وتاكليف 

 الاهتالك والاس هتالك والأرضار.

 4104/00تفاصيل املرصوفات عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للثنائية 

 

 حبسب لك قطاعالأداء املايل 

ىل الاحتادات  حيسب جل الإيرادات يف حساابت الويبو حبسب لك احتاد. وخصصت الإيرادات املتأأتية من أأرابح الفوائد اإ
ىل  ىل مجموع الاحتياطي النقدي والإيرادات اجلارية. وحتسب املرصوفات حبسب لك برانمج ويعاد ختصيصها اإ استنادا اإ

ىل مهن  جية وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو كجزء من وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية املعمتدة خمتلف الاحتادات ابلستناد اإ
 .4104/00للثنائية 

ىل مهنجية التخصيص املتفق علهيا. وتقيد  ىل الاحتادات مبا يشلك القطاعات ابلستناد اإ وختصص مجيع املرصوفات اإ
الطوعية يف املنظمة ابعتبارها تاكليف فعلية. ومتثل التاكليف  مرصوفات قطاع احلساابت اخلاصة املتعلقة ابلإسهامات

الوحيدة املشرتكة بّي القطاعات تاكليف دمع الربانمج اليت تتكبدها الاحتادات دلمع احلساابت اخلاصة. وحتسب تاكليف دمع 
تفاقات املربمة مع املاحنّي الربانمج مضن احلساابت اخلاصة عىل أأساس حساب نس بة مجموع النفقات املبارشة احملددة يف ال

 اذلين يقدمون الإسهامات الطوعية.

المصروفات

2012/132012/132012/132012/132012/13

281'167427'1781'5438'3934'413نفقات الموظفين

086'1038-240936'9206'30األسفار والمنح

992'882119'1-324'4898'0612'111الخدمات التعاقدية

277'89649'21-874'95834120'49مصروفات التشغيل

917'6045-332'111781'5اإلمدادات والمواد

436'9371-344144885'1أثاث ومعدات

-24البناء                  8'619-8'643-                     

-  -                 االهتالك واالستهالك واألضرار                  -                   15'99715'997

-560'1  -                 تكاليف دعم البرنامج                   -1'560-                     

986'368657'18-148'39549'81115'611مجموع المصروفات

(بآالف الفرنكات السويسرية)

المشروعات 

الممولة من 

األموال 

االحتياطية

البرنامج 

والميزانية

 الحسابات 

الخاصة

التسويات بناء على 

المعايير الدولية

              

المجموع
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األداء المالي بحسب كل قطاع للثنائية 2012/13

عنوان البرنامجالبرنامج

ممولة من 

المجموع الحسابات الخاصةلشبونةالهايمدريدنيساالشتراكات

اإليرادات 

183'08354'19 -                      -                      -                      -                     100'35االشتراكات

213'629 -                     29812'9566'947107'514 -                     الرسوم

415'143 -                     4383'7401'2201فوائد مصرفية

035'1                    - -                     10578213612منشورات

713'68038'6811'9881'6811'6801'1 مداخيل أخرى + دخل األوبوف

272'3 -                     075981406'1702التحكيم 

المجموعالفرعي لإليرادات على أساس الميزانية  37'275521'225112'4998'0341'69819'100699'831

803'3 -                     69362744'4752إيرادات نثرية لمشروعات ممولة من االحتياطي

029'11-221'5-4-65-120-777'5-158تسويات اإليرادات بناء المعايير الدولية

605'879692'69813'9731'0067'141113'908518'37مجموع اإليرادات

المصروفات

820'4                    -                    -                    -312167'3414قانون البراءات01

312'5                    -                    -197728'9824053العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية02

341'18                    -                    -                    -588377'3763'14حق المؤلف والحقوق المجاورة03

342'6                    -                    -                    -                    -                    -342'6المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والفولكلور04

155'174                    -                    -                    -                    -155'174                   -نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات05

452'49                    -47545932'48                    -                   -نظام مدريد ونظام الهاي06

815'9                    -94411820'2232'5106التحكيم والوساطة وأسماء الحقول07

341'3                    -                    -                    -959310'722تنسيق جدول أعمال التنمية08

09
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نموا
68828'7563'028-                    -                    -                    32'472

180'6                    -                    -                    -473576'1315التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

540'11                    -                    -                    -074'2191'24710أكاديمية الويبو11

196'7                    -                    -58318461'3686التصنيفات والمعايير الدولية12

182'4                    -                    -                    -764418'3                   -قواعد البيانات العالمية13

756'7                    -343976'1891'1216خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

042'8                    -                    -                    -122749'1717حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

990'4                    -                    -                    -419466'1054الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

803'2                    -                    -                    -482262'592إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

086'7                    -                    -                    -275660'1516الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

109'16                    -                    -                    -501'2651'34314االتصاالت19

657'9                    -                    -                    -552902'2038العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

258'18                    -33539052'5563'92513اإلدارة التنفيذية21

314'19                    -52941354'3393'97914إدارة البرامج والموارد22

387'21                    -90845760'8783'08415'1إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

665'38                    -065826109'7087'95728'1خدمات الدعم العامة24

580'50                    -147138'5571'26510'47336'2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

687'4                    -48085610013'2383الرقابة اإلدارية26

079'37                    -773791105'5276'88327'1خدمات المؤتمرات واللغات27

026'11                    -01523631'1852'5598السالمة واألمن28

084'7                    -29415120'2591'3605مشروعات البناء29

191'7                    -                    -                    -368670'1536الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

949'6                    -                    -949'6                    -                    -                   -نظام الهاي31

811'611                    -540'5091'63512'306106'821455'35المجموع الفرعي للمصروفات على أساس الميزانية

148'49                    -68843'5841'16111'67231'4ممولة من االحتياطي:

395'39515'15                    -                    -                    -                    -                   - الحسابات الخاصة

368'18-516'1-0902603'2-014'12-011'3-تسويات المعايير المحاسبية الدولية على المصروفات

986'879657'58613'4571'12914'453116'482474'37مجموع المصروفات

619'34                    -484112'6-123'3-688'42643الفائض/)العجز(

االتحادات

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 بيان الوضع املايل حبسب مصدر المتويل
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

األصول

أصول متداولة

738'916379'409                         -                         -                         -                         -378'05711'36016'859368'393السيولة وما يعادلها

826'6771'9282-411                         -                         -                         -                        -754'2662'2الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

429'74968'27479'70756'38213762'9922267'65811'9الحسابات المدينة )المعامالت التبادلية(

437'1412'4372'1412'2                         -                         -                         -                        -                        -                        -قوائم الموجودات

                         -                         -                         -                         -779'162-703'168-090'1-828'1-869'531163'170أصول متداولة أخرى

430'483452'783494'25957'64265'162-321'161-314'23110'97514'314546'576مجموع األصول المتداولة

 األصول غير المتداولة

730'3243'7302'3243'2                         -                         -                         -                        -                        -                        -المعدات

316'7854'7859214'4                         -                         -                         -                        -395'3                        - الملكية االستثمارية

330'16127'33029'16127'29                         -                         -                         -                        -                        -                        -األصول غير المادية

765'107338'932360'878175'418193'419137'137                         -                        -415'81025'28األراضي والمباني

320359481'6-159'6-                         -                         -                         -                        -801'5186'6الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

000'31510'9                         -308-                         -                         -                         -                        -000'62310'9األصول األخرى غير المتداولة

622'051384'593406'681201'418223'419137'137                         -                        -611'95145'44مجموع األصول غير المتداولة

052'534837'376900'940259'224288'25-902'23-314'23110'58614'265592'621مجموع األصول

الخصوم

خصوم متداولة

234'28528'951376031'48210'169885410'67817'20حسابات دائنة  

259'53815'58917'20534'37                         -54-482222152'19-835'19-مستحقات الموظفين

200'61764'78                         -938'17                         -                         -                         -                        -200'67964'60التحويالت المستحقة الدفع

068'101226'008229'118184'183                         -                         -776'60011'28412'38330'33مبالغ متسلمة قبل استحقاقها

258'2585'5                         -                         -                         -                         -                         -                        -258'2585'5قروض مستحقة خالل سنة واحدة

422'0092'1                         -                         -                         -                         -                         -                        -422'0092'1المخصصات

071'86252'54                         -                         -                         -                         -                         -                        -071'86252'54خصوم متداولة أخرى

512'670393'657417'298218'951238'42810'98210'91011'92212'034151'156مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

587'927119'102132'08955'55                         -                         -                         -                        -485'83864'77مستحقات الموظفين

753'237149'139                         -                         -                         -                         -                         -                        -753'237149'139قروض مستحقة بعد سنة واحدة

                         -881'1                         -881'1                         -                         -                         -                        -                        -                        -مبالغ متسلمة قبل استحقاقها

340'045269'102274'97055'56                         -                         -                         -                        -238'075214'217مجموع الخصوم غير المتداولة

852'715662'759691'268273'951295'42810'98210'91011'16012'109366'373مجموع الخصوم

812'431150'429185'29-374'21-175'36-330'34-668'1-321'0841'814218'239الفائض/)العجز( المتراكم )صيغة جديدة(

342'3428'8                         -                         -                         -                         -                         -                        -342'3428'8 صناديق رؤوس األموال العاملة

046'04615'04615'04615'15                         -                         -                         -                        -                        -                        -فائض إعادة التقييم

200'819174'383208'14-328'6-175'36-330'34-668'1-321'4261'156226'248صافي األصول

الويبو - البرنامج والميزانية )الميزانية العادية(
الصناديق االستئمانية - حسابات خاصة 

)اإلسهامات الطوعية(
موّحدةالتسويات بناء على المعايير الدوليةالمشروعات الممولة من األموال االحتياطية

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 ديسمبر 312013 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2011 

)صيغة جديدة(
31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2011 

)صيغة جديدة(
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 املايل حبسب مصدر المتويلبيان الأداء 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

اإليرادات

305'59135'71417'1634217                         -                         -                        -                        -549'55117'17االشتراكات المقّررة

287'73715'5507'4367'2-360'1-                         -                         -173'91010'8                        -                        -المساهمات الطوعية

035'4056301                         -                         -                         -                         -                        -                        -405630إيرادات المنشورات

884'8043'0801'4692                         -                         -                         -32659'0751'2إيرادات االستثمار

416'954509'462251'057257'10-526'4                         -                         -                        -                        -011'936262'252رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

999'598106'40151'15855'1-201                         -                         -                        -                        -756'20052'55رسوم نظام مدريد

238'0366'2023'473-13-                         -                         -                        -                        -083'2153'3رسوم نظام الهاي

8412                         -                         -                         -                         -                        -                        -84رسوم أخرى

665'592622'073306'262316'11-714'4                         -                         -                        -                        -854'359317'311المجموع الفرعي للرسوم

272'6433'6291'1                         -                         -                         -                         -                        -                        -643'6291'1التحكيم والوساطة

804'1-872-932-                         -                         -                         -                         -21-85124-956-أرباح صرف العمالت

                         -                         -                         -705-722-                         -                         -                        -                        -722705تكاليف دعم البرنامج

961'86912'0925'1407-803208'3                         -                        -                        -206'8842'6إيرادات أخرى/متنوعة

157'99711'1604'8456-514-803'3                         -21-06024'6502'6المجموع الفرعي للنثريات

605'994692'611340'032351'14-003'8033'3                         -161'93910'0628'669341'339مجموع اإليرادات

المصروفات

281'824427'457212'134214'9677'5-046'1324'4794'0642'1652'228199'214نفقات الموظفين

086'58638'50017'320-7-109555381'1313'0993'82114'16األسفار والمنح

992'975119'01754'165-881'1-320'0044'0364'4531'6201'44149'61الخدمات التعاقدية

277'78949'48824'48724-409'21-023'8511'05214020119'90624'25مصروفات التشغيل

917'6525'2652'5133-91-6564533856476'4552'2اإلمدادات والمواد

436'1508595771-787-8714736381712173أثاث ومعدات

                         -                         -                         -412'4-231'4-399'2204'4                        -                        -1113البناء

997'10415'8938'1047'8938'7                         -                         -                        -                        -                        -                        -االهتالك واالستهالك واألضرار

                         -                         -                         -838-722-                         -                         -722838                        -                        -تكاليف دعم البرنامج

986'507657'479321'834336'2028'27-818'33014'77734'6187'0787'733290'321مجموع المصروفات

619'48734'13219'86615'22-205'01530'11-330'34-384'3212'9841'93650'17فائض/)عجز( السنة

الويبو - البرنامج والميزانية )الميزانية العادية(
الصناديق االستئمانية - حسابات خاصة 

)اإلسهامات الطوعية(
التسويات بناء على المعايير الدوليةالمشروعات الممولة من األموال االحتياطية

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 312013 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013

)صيغة جديدة(

 مجموع 2012/13

موّحدة
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 الاشرتااكت وصناديق رؤوس الأموال العامةل

 الاشرتااكت وفقا للنظام أأحادي الاشرتااكت )اثنيا(,واجلدول  ,اجلدول 

 أأسس حتديد الاشرتااكت

لك من مؤمتر الويبو وامجلعيات اخملتصة لبعض  4110حتدد اشرتااكت لك دوةل عضو بناء عىل قرارات اختذها يف س نة 
 (.A/39/15من الوثيقة  076و 077الاحتادات اليت تديرها الويبو فامي يتعلق ابلنظام أأحادي الاشرتااكت )الفقراتن 

 حتديد الاشرتااكت

عىل مبالغ الاشرتااكت  4100أأكتوبر  5لويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو يف وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف ا
 (.A/49/18من الوثيقة  416)الفقرة  4104/00 للثنائية

 

 

هـ.مديرج.ب.)أ(

الوحداتالفئة

المبلغ المستحق من كل دولة؛ 

عدد الدول في كل فئةبالفرنك السويسري

)أ( × )ب(؛ الفرنك 

عدد الدول في كل فئةالسويسري?

)أ( × )د(؛ بالفرنك 

السويسري?

1251 139 475                5                       5 697 375          -                       -                              

220-                              -                        -                         -                       -                              

315 683 685                  6                       4 102 110          -                       -                              

410 455 790                  7                       3 190 530          -                       -                              

                              -                       -          052 051 2                       6                  842 341 47.5)ثانيا(

55 227 895                  -                        -                     -                       -                              

63 136 737                  6                        820 422            -                       -                              

                              -                       -            106 638                        7                    158 91 62)ثانيا(

71 45 579                    6                        273 474            -                       -                              

80.5 22 789                    6                        136 734            -                       -                              

90.25 11 395                    28                       319 060            1                       11 395                    

                              -                       -            031 131                       23                      697 5 0.125خاء

                      849 2                       1            960 113                       40                      849 2 0.0625خاء)ثانيا(

                      120 7                       5              112 54                       38                      424 1 0.03125خاء)ثالثا(

178                    17 527 966        7                       21 364                    

الدول األعضاء في واحد أو أكثر من االتحادات

الدول األعضاء في الويبو وغير األعضاء في أي من 

االتحادات

)"دول غير أعضاء في االتحادات"()"دول االتحادات"(

الدول  )في 1 يناير 2012(الفئة

دول االتحادات:1

أستراليا   بلجيكا   إيطاليا   هولندا   السويد   سويسرادول االتحادات:3

دول االتحادات:4

دول االتحادات:4)ثانيا(

دول االتحادات:6

دول االتحادات:6)ثانيا(

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

دول االتحادات:9

دولة غير عضو في االتحادات:

ألبانيا   الجزائر   أندورا   أرمينيا   أذربيجان   بيالروس   شيلي   كولومبيا   إستونيا   جورجيا   الكرسي الرسولي   كازاخستان  

 قيرغيزستان   التفيا   ليبيا   ليتوانيا   الجبل األسود   قطر   جمهورية مولدوفا   سان مارينو   سنغافورة   طاجيكستان   تايلند   

تركمانستان   أوكرانيا   اإلمارات العربية المتحدة   أوزبكستان   فنزويال )جمهورية - البوليفارية((

األرجنتين   البرازيل   بلغاريا   الهند   إسرائيل   رومانيا   تركيا

إندونيسيا   إيران )جمهورية - اإلسالمية((   لكسمبرغ   موناكو   المملكة العربية السعودية   سلوفينيا

الكويت

كندا   الدانمرك   فنلندا   أيرلندا   النرويج   االتحاد الروسي   إسبانيا

الجمهورية التشيكية   اليونان   هنغاريا   نيوزيلندا   بولندا   سلوفاكيا

فرنسا   ألمانيا   اليابان   المملكة المتحدة   الواليات المتحدة األمريكية

النمسا   الصين   المكسيك   البرتغال   جمهورية كوريا   جنوب أفريقيا

كرواتيا   آيسلندا   ليختنشتاين   ماليزيا   صربيا   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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الدول  )في 1 يناير 2012(الفئة

دول االتحادات:خاء

دول االتحادات:خاء)ثانيا(

ملديفدولة غير عضو في االتحادات:

دول االتحادات:خاء)ثالثا(

دول غير أعضاء في االتحادات:

هـ.مديرج.ب.)أ(

الوحداتالفئة

المبلغ المستحق من كل دولة؛ 

عدد الدول في كل فئةبالفرنك السويسري

)أ( × )ب(؛ الفرنك 

عدد الدول في كل فئةالسويسري?

)أ( × )د(؛ بالفرنك 

السويسري?

1251 139 475                  5                      5 697 375          -                       -                              

220-                              -                        -                         -                       -                              

315 683 685                    6                      4 102 110          -                       -                              

410 455 790                    7                      3 190 530          -                       -                              

                              -                       -          052 051 2                      6                    842 341 47.5)ثانيا(

55 227 895                  -                        -                         -                       -                              

63 136 737                    6                       820 422            -                       -                              

                              -                       -            106 638                       7                      158 91 62)ثانيا(

71 45 579                      6                       273 474            -                       -                              

80.5 22 789                      6                       136 734            -                       -                              

90.25 11 395                      28                     319 060              1                     11 395                    

                              -                       -            031 131                     23                        697 5 0.125خاء

                      849 2                       1            960 113                     40                        849 2 0.0625خاء)ثانيا(

                      120 7                     5                536 55                     39                        424 1 0.03125خاء)ثالثا(

  179                  17 529 390          7                     21 364                    

الدول  )في 1 يناير 2013(الفئة

دول االتحادات:1

دول االتحادات:3

دول االتحادات:4

دول االتحادات:4)ثانيا(

دول االتحادات:6

دول االتحادات:6)ثانيا(

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

الدول األعضاء في الويبو وغير األعضاء في أي من 

االتحادات

الجدول 8)ثانيا(:  توزيع مبلغ االشتراكات اإلجمالي لسنة 2013 على مختلف الفئات

البحرين   بروني دار السالم   كوستاريكا   كوبا   قبرص   الجمهورية الدومينيكية   إكوادور   مصر   غواتيماال   العراق   

لبنان   المغرب   نيجيريا   عمان   باكستان   بنما   بيرو   الفلبين   الجمهورية العربية السورية   ترينيداد وتوباغو   تونس   

أوروغواي   فييت نام

أفغانستان   إريتريا   إثيوبيا   ميانمار   الصومال

النمسا   الصين   المكسيك   البرتغال   جمهورية كوريا   جنوب أفريقيا

كرواتيا   آيسلندا   ليختنشتاين   ماليزيا   صربيا   جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

أنتيغوا وبربودا   جزر البهاما   بربادوس   بليز   بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات((   البوسنة والهرسك   بوتسوانا   كابو 

فيردي   الكاميرون   الكونغو   كوت ديفوار   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   دومينيكا   السلفادور   فيجي   غابون   

غانا   غرينادا   غيانا   هندوراس   جامايكا   األردن   كينيا   مالطة   موريشيوس   ميكرونيزيا )واليات - الموحدة((   

منغوليا   ناميبيا   نيكاراغوا   بابوا غينيا الجديدة   باراغواي   سانت كيتس ونيفس   سانت لوسيا   سانت فنسنت وجزر 

غرينادين   سيشيل   سري النكا   سورينام   سوازيلند   تونغا   زمبابوي

أنغوال   بنغالديش   بنن   بوتان   بوركينا فاسو   بوروندي   كمبوديا   جمهورية أفريقيا الوسطى   تشاد   جزر القمر   

جمهورية الكونغو الديمقراطية   جيبوتي   غينيا االستوائية   غامبيا   غينيا   غينيا - بيساو   هايتي   جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية   ليسوتو   ليبريا   مدغشقر   مالوي   مالي   موريتانيا   موزامبيق   نيبال   النيجر   رواندا   ساموا   سان تومي 

وبرينسيبي   السنغال   سيراليون   السودان   توغو   أوغندا   جمهورية تنزانيا المتحدة   اليمن   زامبيا

الجمهورية التشيكية   اليونان   هنغاريا   نيوزيلندا   بولندا   سلوفاكيا

إندونيسيا   إيران )جمهورية - اإلسالمية((   لكسمبرغ   موناكو   المملكة العربية السعودية   سلوفينيا

أستراليا   بلجيكا   إيطاليا   هولندا   السويد   سويسرا

كندا   الدانمرك   فنلندا   أيرلندا   النرويج   االتحاد الروسي   إسبانيا

فرنسا   ألمانيا   اليابان   المملكة المتحدة   الواليات المتحدة األمريكية

)"دول غير أعضاء في االتحادات"()"دول االتحادات"(

األرجنتين   البرازيل   بلغاريا   الهند   إسرائيل   رومانيا   تركيا

الدول األعضاء في واحد أو أكثر من االتحادات
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الدول  )في 1 يناير 2013(الفئة

دول االتحادات:9

دولة غير عضو في االتحادات:

دول االتحادات:خاء

دول االتحادات:خاء)ثانيا(

دولة غير عضو في االتحادات:

دول االتحادات:خاء)ثالثا(

أفغانستان   إريتريا   إثيوبيا   ميانمار   الصومالدول غير أعضاء في االتحادات:

أنغوال   بنغالديش   بنن   بوتان   بوركينا فاسو   بوروندي   كمبوديا   جمهورية أفريقيا الوسطى   تشاد    جزر القمر   

جمهورية الكونغو الديمقراطية   جيبوتي   غينيا االستوائية   غامبيا   غينيا   غينيا - بيساو   هايتي   جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية   ليسوتو   ليبريا   مدغشقر   مالوي   مالي   موريتانيا   موزامبيق   نيبال   النيجر   رواندا   ساموا   سان تومي 

وبرينسيبي   السنغال   سيراليون   السودان   توغو   أوغندا   جمهورية تنزانيا المتحدة   فانواتو   اليمن   زامبيا

أنتيغوا وبربودا   جزر البهاما   بربادوس   بليز   بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات((   البوسنة والهرسك   بوتسوانا   كابو 

فيردي   الكاميرون   الكونغو   كوت ديفوار   جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   دومينيكا   السلفادور   فيجي   غابون   

غانا   غرينادا   غيانا   هندوراس   جامايكا   األردن   كينيا   مالطة   موريشيوس   ميكرونيزيا )واليات - الموحدة((   

منغوليا   ناميبيا   نيكاراغوا   بابوا غينيا الجديدة   باراغواي   سانت كيتس ونيفس   سانت لوسيا   سانت فنسنت وجزر 

غرينادين   سيشيل   سري النكا   سورينام   سوازيلند   تونغا   زمبابوي

ألبانيا   الجزائر   أندورا   أرمينيا   أذربيجان   بيالروس   شيلي   كولومبيا   إستونيا   جورجيا   الكرسي الرسولي   كازاخستان  

 قيرغيزستان   التفيا   ليبيا   ليتوانيا   الجبل األسود   قطر   جمهورية مولدوفا   سان مارينو   سنغافورة   طاجيكستان   تايلند   

تركمانستان   أوكرانيا   اإلمارات العربية المتحدة   أوزبكستان   فنزويال )جمهورية - البوليفارية((

الكويت

البحرين   بروني دار السالم   كوستاريكا   كوبا   قبرص   الجمهورية الدومينيكية   إكوادور   مصر   غواتيماال   العراق   

لبنان   المغرب   نيجيريا   عمان   باكستان   بنما   بيرو   الفلبين   الجمهورية العربية السورية   ترينيداد وتوباغو   تونس   

أوروغواي   فييت نام

ملديف
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والاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا اليت دلهيا حساب  4100ديسمرب  00الاشرتااكت غري املسددة يف   6اجلدول 

 خاص )مجمّد(

 

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

دون اشتراكات متأخرةأفغانستان

دون اشتراكات متأخرةألبانيا

دون اشتراكات متأخرةالجزائر

دون اشتراكات متأخرةأندورا

دون اشتراكات متأخرةأنغوال

دون اشتراكات متأخرةأنتيغوا وبربودا

دون اشتراكات متأخرةاألرجنتين

دون اشتراكات متأخرةأرمينيا

دون اشتراكات متأخرةأستراليا

دون اشتراكات متأخرةالنمسا

دون اشتراكات متأخرةأذربيجان

دون اشتراكات متأخرةجزر البهاما

دون اشتراكات متأخرةالبحرين

دون اشتراكات متأخرةبنغالديش

دون اشتراكات متأخرةبربادوس

دون اشتراكات متأخرةبيالروس

دون اشتراكات متأخرةبلجيكا

دون اشتراكات متأخرةبليز

دون اشتراكات متأخرةبنن

دون اشتراكات متأخرةبوتان

       641 25 13+12+11+10+09+08+07+06+05أحاديبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

دون اشتراكات متأخرةالبوسنة والهرسك

دون اشتراكات متأخرةبوتسوانا

       633 19 13*أحاديالبرازيل

دون اشتراكات متأخرةبروني دار السالم

دون اشتراكات متأخرةبلغاريا

738 214 87+86+85+84+83+82+81+80+79+78باريس مجّمدبوركينا فاسو  

88+89+

129 136 77*+86+85+84+83+82+81+80+79+78برن مجّمد  

87+88+89+ 350 867     

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديبوروندي

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78 باريس مجّمد

89+

 214 738  

 258 345     

دون اشتراكات متأخرةكابو فيردي

ا دون اشتراكات متأخرةكمبودي

دون اشتراكات متأخرةالكاميرون

دون اشتراكات متأخرةكندا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديجمهورية أفريقيا الوسطى

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

76*+86+85+84+83+82+81+80+79+78+77 باريس مجّمد

88+89 +87+

 273 509  

     460 7 93+92+91+90برن

858 114 80*+89+88+87+86+85+84+83+82+81برن مجّمد   439 434     

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديتشاد

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

81+80+79+78+77+76+75+74+73+72+71 باريس مجّمد

82+83+84+85+86+87+88+89+

 250 957  

     460 7 93+92+91+90برن

82+81+80+79+78+77+76+75+74+73+72 برن مجّمد

83+84+85+86+87+88+89+

 156 387  

 458 411     

دون اشتراكات متأخرةشيلي

دون اشتراكات متأخرةالصين

دون اشتراكات متأخرةكولومبيا

       392 11 13+12+11+10+09+08+07+06أحاديجزر القمر

دون اشتراكات متأخرةالكونغو

دون اشتراكات متأخرةكوستاريكا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديكوت ديفوار

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 64 223   

   800 20 92*+93باريس

     457 100    434 15 93+92برن

       578 45 13+12أحاديكرواتيا

ا دون اشتراكات متأخرةكوب

دون اشتراكات متأخرةقبرص

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية التشيكية

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديجمهورية الكونغو الديمقراطية

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

959 159 93+92+91+90باريس  

200 500 81*+89+88+87+86+85+84+83+82باريس مجّمد  

   326 90 93+92+91+90برن

015 301 81*+89+88+87+86+85+84+83+82برن مجّمد  1 081 831   

دون اشتراكات متأخرةالدانمرك

         848 2 13+12أحاديجيبوتي

       396 11 13+12+11+10أحاديدومينيكا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديالجمهورية الدومينيكية

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 98 399   

70*+76+75+74+73+72+71 باريس

 77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+

87+88+89+90+91+92+93+

 937 794  

1 036 193   

دون اشتراكات متأخرةإكوادور

دون اشتراكات متأخرةمصر

دون اشتراكات متأخرةالسلفادور

         848 2 13+12أحاديغينيا االستوائية

ا دون اشتراكات متأخرةإريتري

دون اشتراكات متأخرةإستونيا

دون اشتراكات متأخرةإثيوبيا

دون اشتراكات متأخرةفيجي

دون اشتراكات متأخرةفنلندا

دون اشتراكات متأخرةفرنسا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديغابون

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 64 223   

687 147 93+92+91+90+89+88+87باريس  

     757 301    847 89 86*+93+92+91+90+89+88+87برن

       250 55 89+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدغامبيا

دون اشتراكات متأخرةجورجيا

دون اشتراكات متأخرةألمانيا

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

ا دون اشتراكات متأخرةغان

دون اشتراكات متأخرةاليونان

       396 11 13+12+11+10أحاديغرينادا

دون اشتراكات متأخرةغواتيماال

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديغينيا

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

779 148 89+88+87+86+85+84+83باريس مجّمد  

     460 7 93+92+91+90برن

     139 281    293 81 83*+89+88+87+86+85+84برن مجّمد

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديغينيا - بيساو

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

   213 23 89باريس مجّمد

       678 70      858 3 93+92برن

ا دون اشتراكات متأخرةغيان

     424 1 13أحاديهايتي

037 347 79*+89+88+87+86+85+84+83+82+81+80باريس مجّمد   348 461     

دون اشتراكات متأخرةالكرسي الرسولي

         547 8 13+12+11أحاديهندوراس

دون اشتراكات متأخرةهنغاريا

دون اشتراكات متأخرةآيسلندا

دون اشتراكات متأخرةالهند

دون اشتراكات متأخرةإندونيسيا

دون اشتراكات متأخرةإيران )جمهورية - اإلسالمية(

         697 5 13أحاديالعراق

دون اشتراكات متأخرةأيرلندا

دون اشتراكات متأخرة إسرائيل 

دون اشتراكات متأخرةإيطاليا

دون اشتراكات متأخرةجامايكا

دون اشتراكات متأخرةاليابان

دون اشتراكات متأخرةاألردن

دون اشتراكات متأخرةكازاخستان

دون اشتراكات متأخرةكينيا

دون اشتراكات متأخرةالكويت

دون اشتراكات متأخرةقيرغيزستان

دون اشتراكات متأخرةجمهورية الو الديمقراطية الشعبية

دون اشتراكات متأخرةالتفيا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديلبنان 1

05+06+13+

 52 127   

   569 39 93+92+91باريس

   425 90 90*+93+92+91برن

     553 187      432 5 93+92+91+90نيس

دون اشتراكات متأخرةليسوتو

دون اشتراكات متأخرةليبريا

         000 7 13*أحاديليبيا

دون اشتراكات متأخرةليختنشتاين

دون اشتراكات متأخرةليتوانيا

دون اشتراكات متأخرةلكسمبرغ

دون اشتراكات متأخرةمدغشقر

دون اشتراكات متأخرةمالوي

دون اشتراكات متأخرةماليزيا

1 في يوليو 2006 وضع جدول زمني لتسديد االشتراكات المتأخرة لفائدة اتحادات باريس وبرن ونيس وفي إطار النظام أحادي االشتراكات في 10 دفعات سنوية.

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

دون اشتراكات متأخرةملديف

     018 3 11*+13+12أحاديمالي

377 132 89+88+87+86+85+84باريس مجّمد  

76*+86+85+84+83+82+81+80+79+78+77 برن مجّمد

87+88+89+

 163 926  

 299 321     

دون اشتراكات متأخرةمالطة

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديموريتانيا

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   276 13 93+92+91+90باريس

120 219 77*+86+85+84+83+82+81+80+79+78+باريس مجّمد  

87+88+89

     460 7 93+92+91+90برن

84+83+82+81+80+79+78+77+76+75+74 برن مجّمد

88+89 +85+86+87+

 150 618  

 420 805     

دون اشتراكات متأخرةموريشيوس

دون اشتراكات متأخرةالمكسيك

       045 23 05*+13+12+11+10+09+08+07+06أحاديميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

دون اشتراكات متأخرةموناكو

دون اشتراكات متأخرةمنغوليا

دون اشتراكات متأخرةالجبل األسود

دون اشتراكات متأخرةالمغرب

دون اشتراكات متأخرةموزامبيق

دون اشتراكات متأخرةميانمار

دون اشتراكات متأخرةناميبيا

         424 1 13أحادينيبال

         647 4 13*أحاديهولندا

دون اشتراكات متأخرةنيوزيلندا

         082 3 12*+13أحادينيكاراغوا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديالنيجر

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

   972 10 90*+93+92+91باريس

097 179 89+88+87+86+85+84+83+82+81باريس مجّمد  

     460 7 93+92+91+90برن

915 109 80*+89+88+87+86+85+84+83+82+81برن مجّمد   337 775     

ا 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادينيجيري

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 318 886  

629 160 92*+93باريس   479 515     

دون اشتراكات متأخرةالنرويج

دون اشتراكات متأخرةعمان

دون اشتراكات متأخرةباكستان

دون اشتراكات متأخرةبنما

دون اشتراكات متأخرةبابوا غينيا الجديدة

             13133*أحاديباراغواي

دون اشتراكات متأخرةبيرو

دون اشتراكات متأخرةالفلبين

دون اشتراكات متأخرةبولندا

دون اشتراكات متأخرةالبرتغال

       395 11 13أحاديقطر

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا

دون اشتراكات متأخرةجمهورية مولدوفا

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

دون اشتراكات متأخرةرومانيا

دون اشتراكات متأخرةاالتحاد الروسي

         424 1 13أحاديرواندا

دون اشتراكات متأخرةسانت كيتس ونيفس

دون اشتراكات متأخرةسانت لوسيا

دون اشتراكات متأخرةسانت فنسنت وجزر غرينادين

دون اشتراكات متأخرةساموا

دون اشتراكات متأخرةسان مارينو

دون اشتراكات متأخرةسان تومي وبرينسيبي

دون اشتراكات متأخرةالمملكة العربية السعودية

دون اشتراكات متأخرةالسنغال

   996 79 93*باريسصربيا

984 135 93+92+91برن  

     447 6 93نيس

     674 224      247 2 93لوكارنو

دون اشتراكات متأخرةسيشيل

دون اشتراكات متأخرةسيراليون

دون اشتراكات متأخرةسنغافورة

دون اشتراكات متأخرةسلوفاكيا

دون اشتراكات متأخرةسلوفينيا

04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحاديالصومال

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 30 331   

     452 4 93+92+91+90الويبو  

       033 90    250 55 89+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمد

دون اشتراكات متأخرةجنوب أفريقيا

دون اشتراكات متأخرةإسبانيا

دون اشتراكات متأخرةسري النكا

دون اشتراكات متأخرةالسودان

دون اشتراكات متأخرةسورينام

         849 2 13أحاديسوازيلند

دون اشتراكات متأخرةالسويد

دون اشتراكات متأخرةسويسرا

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية العربية السورية

دون اشتراكات متأخرةطاجيكستان

دون اشتراكات متأخرةتايلند

يا اليوغوسالفية السابقة دون اشتراكات متأخرةجمهورية مقدون

02*+04+03 أحاديتوغو

05+06+07+08+09+10+11+12+13+

 16 504   

377 132 89+88+87+86+85+84باريس مجّمد  

     666 236    785 87 83*+89+88+87+86+85+84برن مجّمد

دون اشتراكات متأخرةتونغا

دون اشتراكات متأخرةترينيداد وتوباغو

دون اشتراكات متأخرةتونس

دون اشتراكات متأخرةتركيا

دون اشتراكات متأخرةتركمانستان

     424 1 13أحاديأوغندا

885 168 81*+84+83+82 +89+88+87+86+85باريس مجّمد   170 309     

دون اشتراكات متأخرةأوكرانيا

دون اشتراكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة

دون اشتراكات متأخرةالمملكة المتحدة

     223 119 84*+89+88+87+86+85باريس مجّمدجمهورية تنزانيا المتحدة

   475 139 131أحاديالواليات المتحدة األمريكية

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(
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دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرةأحادي/اتحاد/الويبو**الدولة

دون اشتراكات متأخرةأوروغواي

دون اشتراكات متأخرةأوزبكستان

دون اشتراكات متأخرةفانواتو

       921 32 11*+13+12أحاديفنزويال )جمهورية - البوليفارية(

دون اشتراكات متأخرةفييت نام

       142 19 87*+89+88الويبو مجّمداليمن

دون اشتراكات متأخرةزامبيا

           368  13*أحاديزمبابوي

   760 384 4  االشتراكات غير المسّددة

   818 355 4  االشتراكات غير المسددة االشتراكات المتأخرة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(

   578 740 8المجموع

     * تسديد جزئي

   كانت مبالغ االشتراكات واجبة السداد حتى سنة 1993 وفقا التحادات باريس وبرن والتصنيف الدولي للبراءات ونيس ولوكارنو وفيينا، وواجبة السداد اعتبارا من سنة 1994 

وبناء على القرارات التي اتخذتها جمعيتا اتحاد باريس واتحاد برن ومؤتمر الويبو خالل دوراتها في سنة 1991، يقّيد مبلغ االشتراكات المتأخرة  وفقا للنظام أحادي االشتراكات.  

لكل بلد من البلدان األقل نموا، فيما يتعلق بالسنوات السابقة لسنة 1990، في حساب خاص تم تجميد رصيده في 31 ديسمبر 1989.  ويشار إلى تلك المبالغ بعبارة "باريس 

مجّمد"وبعبارة "برن مجّمد" وبعابرة "الويبو مجّمد" على التوالي.

المجموع يشمل:

المبلغ اإلجمالي لالشتراكات 

المتأخرة )بالفرنكات 

السويسرية(

اتحاد باريس 

اتحاد برن 

اتحاد نيس 

اتحاد لوكارنو

اتفاقية الويبو

اشتراكات النظام األحادي 

المجموع

اتحاد باريس 

اتحاد برن 

اتفاقية الويبو 

المجموع

باستثناء االشتراكات المتأخرة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(( ( 

مبلغ االشتراكات المتأخرة 

)بالفرنكات السويسرية(

1 637 062                     

 4 452                           

 2 247                           

 463 174                       

 11 879                         

2 265 946                     

4 384 760                     

 129 642                       

4 355 818                     

إجمالي االشتراكات غير المسّددة من قبل البلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(

مبلغ االشتراكات المتأخرة 

)بالفرنكات السويسرية(

2 924 250                     

1 301 926                     

إجمالي االشتراكات غير المسّددة
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 الاشرتااكت املس تلمة قبل اس تحقاقها  01اجلدول 

 

  

)بالفرنكات السويسرية(

                                            424 1 أنغوال

                                        685 683 أستراليا

                                            063 7 النمسا

                                            454 9 بيالروس

                                              121  بنن

                                            424 1 بوتان

                                          158 91 بلغاريا

                                            849 2 كابو فيردي

                                            849 2 الكاميرون

                                            849 2 الكونغو

                                            429 3 كوستاريكا

                                        737 136 الجمهورية التشيكية

                                            697 5 إكوادور

                                            849 2 فيجي

                                          395 11 كازاخستان

                                            292 1 كيريباس

                                            801 1 بنما

                                                37  سيشيل

                                            849 2 سورينام

                                        685 683 سويسرا

                                      647 652 1المجموع

االشتراكات المستلمة عن عام 2015 وبعده

                                          360 44 أنغوال

                                              562  كابو فيردي

                                          119 29 الكاميرون

                                          025 32 الكونغو

                                            462 1 إكوادور

                                        083 173 سورينام

                                        611 280 المجموع الفرعي

                                      258 933 1المجموع

اشتراكات 2014 المستلمة قبل 31 ديسمبر 2013



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

60 
 

 4100ديسمرب  00صناديق رؤوس الأموال العامةل يف   00اجلدول 

 

االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                  533 22 باريسالجزائر

                    412 1 نيس

                  400 25 مدريد

                  895 66 باريساألرجنتين

                  148 29 برن

                661 112 باريسأستراليا

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                  000 91 نيس

                  110 75 باريسالنمسا

                    744 8 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                  250 19 نيس

                  800 84 مدريد

                    508 7 باريسجزر البهاما

                    915 2 برن

                    882 1 باريسبربادوس

                661 112 باريسبلجيكا

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                    800 9 نيس

                200 127 مدريد

                  261 28 الهاي

                    508 7 باريسبنن

                    915 2 برن

                      470  نيس

                  593 93 باريسالبرازيل

                  722 43 برن

                  283 15 التصنيف الدولي للبراءات

                    200 4 نيس

                  533 22 باريسبلغاريا

                    744 8 برن

                      200  نيس

                    508 7 باريسبوركينا فاسو

                    915 2 برن

                         508 7                     508 7 باريسبوروندي

                    508 7 باريسالكاميرون

                    744 8 برن

                661 112 باريسكندا

                  722 43 برن

                           943                      508 7 باريسجمهورية أفريقيا الوسطى

                    915 2 برن

                         377 6                     508 7 باريستشاد

                         980 1                     915 2 برن

                    744 8 برنشيلي

                  250 28 باريسالصين

                    508 7 باريسالكونغو

                    915 2 برن
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االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                    915 2 برنكوستاريكا

                    508 7 باريسكوت ديفوار

                    744 8 برن

ا                   533 22 باريسكوب

                  831 16 باريسقبرص

                    744 8 برن

                  073 50 باريسالجمهورية التشيكية

                  432 19 برن

                  318 19 التصنيف الدولي للبراءات

                    138 3 نيس

                      910  لوكارنو

                  533 56 مدريد

                    508 7 باريسجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                       057 14                   533 22 باريسجمهورية الكونغو الديمقراطية

                         727 1                     744 8 برن

                  110 75 باريسالدانمرك

                  148 29 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  000 41 نيس

                  533 22 باريسالجمهورية الدومينيكية

                  533 22 باريسمصر

                    915 2 برن

                    701 6 التصنيف الدولي للبراءات

                  400 25 مدريد

                    652 5 الهاي

                    915 2 برنفيجي

                  110 75 باريسفنلندا

                  148 29 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  200 34 نيس

                765 187 باريسفرنسا

                  871 72 برن

                  435 72 التصنيف الدولي للبراءات

                  764 11 نيس

                    409 3 لوكارنو

                700 110 نيس

                800 211 مدريد

                  102 47 الهاي

                    508 7 باريسغابون

                    915 2 برن

                426 300 باريسألمانيا

                019 102 برن

                871 105 التصنيف الدولي للبراءات

                  822 18 نيس

                    045 2 لوكارنو

                900 222 نيس

                000 339 مدريد

                  363 75 الهاي

ا                     508 7 باريسغان
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االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                  556 37 باريساليونان

                    744 8 برن

                         508 7                     508 7 باريسغينيا

                         915 2                     915 2 برن

                  903 14 باريسهايتي

                    508 7 باريسالكرسي الرسولي

                    915 2 برن

                    884 1 الهاي

                  556 37 باريسهنغاريا

                    744 8 برن

                    354 2 نيس

                      681  لوكارنو

                  150 22 نيس

                  200 42 مدريد

                  831 16 باريسآيسلندا

                    744 8 برن

                  148 29 برنالهند

                  533 22 باريسإندونيسيا

                    652 5 الهاي

                  533 22 باريسإيران )جمهورية - اإلسالمية(

                  533 22 باريسالعراق

                  110 75 باريسأيرلندا

                  148 29 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  533 22 باريسإسرائيل

                    744 8 برن

                    691 8 التصنيف الدولي للبراءات

                    412 1 نيس

                661 112 باريسإيطاليا

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                    409 3 لوكارنو

                  500 16 نيس

                200 127 مدريد

                765 187 باريساليابان

                  296 58 برن

                  435 72 التصنيف الدولي للبراءات

                600 194 نيس

                    508 7 باريساألردن

                  533 22 باريسكينيا

                  646 20 باريسلبنان

                    744 8 برن

                    412 1 نيس

                  533 22 باريسليبيا

                    744 8 برن

                    508 7 باريسليختنشتاين

                    915 2 برن

                      470  نيس

                    500 1 نيس

                    400 8 مدريد

                    884 1 الهاي
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االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                    508 7 باريسلكسمبرغ

                    915 2 برن

                    895 2 التصنيف الدولي للبراءات

                      470  نيس

                      650  نيس

                    400 8 مدريد

                    884 1 الهاي

                    508 7 باريسمدغشقر

                    744 8 برن

                    508 7 باريسمالوي

                    812 3 باريسمالي

                    915 2 برن

                    508 7 باريسمالطة

                    915 2 برن

                           384                      508 7 باريسموريتانيا

                    915 2 برن

                        50  نيس

                    508 7 باريسموريشيوس

                  110 75 باريسالمكسيك

                  148 29 برن

                    508 7 باريسموناكو

                    915 2 برن

                    895 2 التصنيف الدولي للبراءات

                      470  نيس

                      200  نيس

                    400 8 مدريد

                    884 1 الهاي

                    882 1 باريسمنغوليا

                  533 22 باريسالمغرب

                    744 8 برن

                    412 1 نيس

                  400 25 مدريد

                    652 5 الهاي

                661 112 باريسهولندا

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                    903 2 لوكارنو

                  350 20 نيس

                200 127 مدريد

                  261 28 الهاي

                  556 37 باريسنيوزيلندا

                  574 14 برن

                    508 7 باريسالنيجر

                    915 2 برن

ا                   533 22 باريسنيجيري

                  110 75 باريسالنرويج

                  148 29 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  750 21 نيس

                    744 8 برنباكستان
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االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                  533 22 باريسالفلبين

                    744 8 برن

                  556 37 باريسبولندا

                    744 8 برن

                  110 75 باريسالبرتغال

                  574 14 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                  800 84 مدريد

                    707 4 نيس

                  533 22 باريسجمهورية كوريا

                    700 3 نيس

                  788 33 باريسرومانيا

                    744 8 برن

                      550  نيس

                  800 84 مدريد

                765 187 باريساالتحاد الروسي

                  435 72 التصنيف الدولي للبراءات

                  764 11 نيس

                    409 3 لوكارنو

                  750 24 نيس

                800 211 مدريد

                    849 2 باريسرواندا

                  533 22 باريسسان مارينو

                  400 25 مدريد

                    508 7 باريسالسنغال

                    744 8 برن

                  927 29 باريسصربيا and  الجبل األسود

                  574 14 برن

                    354 2 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  800 84 مدريد

                  037 25 باريسسلوفاكيا

                    716 9 برن

                    659 9 التصنيف الدولي للبراءات

                    569 1 نيس

                      454  لوكارنو

                  267 28 مدريد

                  110 75 باريسجنوب أفريقيا

                  148 29 برن

                  110 75 باريسإسبانيا

                  296 58 برن

                  977 28 التصنيف الدولي للبراءات

                    707 4 نيس

                    364 1 لوكارنو

                  800 84 مدريد

                  840 18 الهاي

                    508 7 باريسسري النكا

                    915 2 برن

                      300  نيس

                    849 2 باريسالسودان

                    508 7 باريسسورينام

                    915 2 برن

                    895 2 التصنيف الدولي للبراءات

                      470  نيس

                    884 1 الهاي
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االتحادالدولة

مجموع المبلغ المقّيد في 

الحسابات )بالفرنكات 

السويسرية(

المبلغ المستحق، إن وجد 

)بالفرنكات السويسرية(

                661 112 باريسالسويد

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                    045 2 لوكارنو

                800 162 نيس

                661 112 باريسسويسرا

                  722 43 برن

                  463 43 التصنيف الدولي للبراءات

                    058 7 نيس

                    045 2 لوكارنو

                  000 74 نيس

                200 127 مدريد

                  261 28 الهاي

                  533 22 باريسالجمهورية العربية السورية

                    915 2 برنتايلند

                    508 7 باريستوغو

                    915 2 برن

                  533 22 باريسترينيداد وتوباغو

                  533 22 باريستونس

                    744 8 برن

                    412 1 نيس

                  400 25 مدريد

                    652 5 الهاي

                  533 22 باريستركيا

                    744 8 برن

                    508 7 باريسأوغندا

                765 187 باريسالمملكة المتحدة

                  871 72 برن

                  435 72 التصنيف الدولي للبراءات

                  764 11 نيس

                000 168 نيس

                  903 14 باريسجمهورية تنزانيا المتحدة

                765 187 باريسالواليات المتحدة األمريكية

                  435 72 التصنيف الدولي للبراءات

                  764 11 نيس

                900 754 نيس

                    508 7 باريسأوروغواي

                    915 2 برن

                  574 14 برن

                    508 7 باريسفييت نام

                  400 25 مدريد

                    884 1 الهاي

                    508 7 باريسزامبيا

                    508 7 باريسزمبابوي

                    915 2 برن

                       399 43             494 749 10المجموع

فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
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جاميل صناديق رؤوس الأموال العامةل  اإ

 

  

المبلغ )بالفرنكات السويسرية(االتحاد
المقّيدة في الخصوم حتى 

31 ديسمبر 2013

           000.00 000 2                               -باريس1

1 592 894.11            2 000 000.00           

           000.00 300 1            000.00 300 1برن

           000.00 000 1            000.00 000 1التصنيف الدولي للبراءات

             000.00 160               000.00 160 نيس

               000.00 30                 494.00 29 لوكارنو2

           000.00 000 2            000.00 000 2نيس

           000.00 000 2            000.00 000 2مدريد

             000.00 260               000.00 260 الهاي

            388.11 342 8المجموع

* مبلغ تاريخي

مجموع رؤوس األموال العاملية المتبقية

المبلغ )بالفرنكات السويسرية(االتحاد

                       777 36 اتحاد باريس

                         622 6 اتحاد برن

                       399 43 المجموع

1 أنشئ صندوق رأس المال العامل التحاد باريس في عام 1978 برصيد قدره 000 000 2 فرنك )الوثيقة AB/VII/23، الفقرتان 301 و302( وحيث أن جمعية هذا االتحاد كانت قد قررت استخدام ذلك 

الصندوق لتغطية النفقات االستثنائية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بمراجعة اتفاقية باريس )دورات سنوات 1980 و1981 و1982 و1984 واالجتماعات التحضيرية والتشاورية للسنوات من 1984 إلى 1987(فإن 

جمعية هذا االتحاد قررت أيضا، خالل اجتماعها لسنة 1983، تشكيل هذا الصندوق من جديد كصندوق رأس مال عامل بمبلغ قدره 000 000 2 فرنك )الفقرة 11"1" من الوثيقة P/A/VIII/3(وتنيجة لذلك كان 

رصيد صندوق رأس المال العامل التحاد باريس يبلغ 894,11 592 1 فرنكا في 31 ديسمبر 2011.

2   أنشئ صندوق رأس المال العامل التحاد لوكارنو في سنة 1973 برصيد قدره 000 30 فرنك )الفقرة 152 من الوثيقة AB/IV/35(وعقب انضمام هولندا وانسحاب الواليات المتحدة األمريكية، كان رصيد 

رأس المال العامل التحاد لوكارنو يبلغ 494 29 فرنكا في 31 ديسمبر 2013.

المرجع

الوثيقة AB/VII/23، الفقرتان 301 و302

الوثيقة P/A/VIII/3، الفقرة 11"1"

الوثيقة AB/VII/23، الفقرتان 301 و302

الوثيقة AB/XVI/23، الفقرة 178

الوثيقة AB/VII/23، الفقرتان 301 و302

الوثيقة AB/VII/23، الفقرتان 301 و302

الوثيقة AB/IV/35، الفقرة 152

الوثيقة PCT/A/X/3، الفقرة 13"1"

الوثيقة AB/X/32، الفقرة 39"21"
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 توزيع رسوم مدريد ولهاي 

 4104س نة  -الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل
ضافية بلغ مجموعها  4104حصلت الويبو يف س نة  لقاء التسجيالت والتجديدات  سويرسي فرنك 0 421 611عىل رسوم اإ

ىل اجلدول الساري اعتبارا من  " من بروتوكول 4("4),()ب( من اتفاق مدريد واملادة 4),]املادة  ,411 سبمترب 0ابلستناد اإ
 اتفاق مدريد[.

 توزيع الرسوم
الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أأن  من 06تنص القاعدة 

ليه يف املادتّي  ( من التفاق وبروتوكوهل، واذلي تس تفيد منه ادلول الأطراف يف التفاق أأو يف 7),( و5),املعامل املشار اإ
 ة والرسوم التمكيلية، هو اكل يت:الربوتوكول، حسب احلاةل، لأغراض توزيع الرسوم الإضافي

ىل الأطراف املتعاقدة اليت ل جتري أأايا من الفحوص املذكورة أأدانه؛ واحد  ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت تفحص أأس باب الرفض املطلقة فقط؛ اثنان  ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري حفصا عىل الأس بقية أأيضا ثالثة  عىل اعرتاض الغري؛ بناء ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري أأيضا ذكل الفحص تلقائيا ودون أأي طلب أأربعة النس بة أأيضا اإىل ، وابلنس بة اإ

 الأطراف املتعاقدة اليت جتري حبواث عن الأس بقية تلقائيا ودون أأي طلب، مع بيان أأمه الأس بقيات.
ضايف قدره أأما عدد التعيينات الواردة يف التسجيالت أأو التجدي فرنك  011دات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م اإ

 :للك صنف من السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث، فقد اكن اكل يت ابملعامل املبّّي أأدانهسويرسي 

، بونري، سانت أأوس تاتيوس وساابأأنتيغوا وبربودا 602 واحد
0 

4خلتنش تاين، 
 

المنسا ,4 006 اثنان
0

يطاليا،  ، خلتنش تايناإ
2

 موانكو، سانت مارتن )مملكة هولندا( ،
المنسا 015 ,15 ثالثة

5 
، سلوفينيا، ، سان مارينوبنلوكس، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانيا

 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
ة والهرسك، بوتسواان، بلغاراي، أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذربيجان، بيالروس، بواتن، البوس ن 440 214 أأربعة

كوراساوالصّي، كواب، 
0

قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ، 
يران )مجهورية  الإسالمية((، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، ليرباي،  -مرص، هنغاراي، اإ

لندا، الربتغال، مجهورية مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، بو 
مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، سان تويم وبرينسييب، رصبيا، سرياليون، سلوفاكيا، 

س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم،  اإ
 زامبيا

 +57 ,70( 4 ×,4 006+ ) 602] 0 ,45 052 عىل سويرسي فرنك 0 421 611 الرسوم احملصةل وقدرها ميتقس جيب و 
عالمة [. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 5,, ,71( 2×  440 214+ ) 005 062( 0×  015 ,15)

[، أأي اكل يت 0 ,45 052:  0 421 611للك نقطة من املعامل ]سويرسي فرنك  4056551606 هو مطلوب حاميهتا
 ابملعامل املبّّي أأدانه:

 سويرسي فرنك 4056551606 واحد
 سويرسية فرناكت  5,15101474 اثنان
 سويرسية فرناكت  7,72652211 ثالثة
 سويرسية. فرناكت  10,30202948 أأربعة

0
ىل غاية     4101ديسمرب  46اإ

4
ىل غاية     4116ديسمرب  00اإ

0
ىل غاية     4101يونيو  01اإ

2
  4101يناير  0اعتبارا من  

5
  4101يوليو  0اعتبارا من  
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توّزع الرسوم اإلضافية لعام 2012 كاآلتي:

المجموع بالفرنكات السويسريةالمبلغ المستحق عن كل تعيينعدد التعيينات

                        397.77 35 43610.30202948 3ألبانيا

                        336.42 49 78910.30202948 4الجزائر

                          377.19 2 9232.57550737 أنتيغوا وبربودا

                        264.55 34 32610.30202948 3أرمينيا

                              97.87  195.15101474 النمسا3

                        814.49 98 7897.72652211 12النمسا5

                        555.57 45 42210.30202948 4أذربيجان

                        187.73 70 81310.30202948 6بيالروس

                        855.23 95 4067.72652211 12بنيلوكس

                          622.80 8 83710.30202948 بوتان

ا1                                 7.73  32.57550737 بونير وسانت أوستاتيوس وساب

                        956.40 61 01410.30202948 6البوسنة والهرسك

                          799.34 6 66010.30202948 بوتسوانا

                        189.38 53 16310.30202948 5بلغاريا

                      462.09 134 05210.30202948 13الصين

                        460.49 74 6377.72652211 9كرواتيا

ا                         066.95 22 14210.30202948 2كوب

                              30.91  310.30202948 كوراساو1

                        991.56 11 16410.30202948 1قبرص

                        383.22 85 28810.30202948 8الجمهورية التشيكية

                        092.23 30 92110.30202948 2جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                        171.80 78 58810.30202948 7مصر

                      441.51 101 1297.72652211 13فرنسا

                      380.87 103 3807.72652211 13ألمانيا

                        830.18 94 20510.30202948 9هنغاريا

                        268.07 29 84110.30202948 2إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                        737.25 65 7625.15101474 12إيطاليا

                        340.15 73 11910.30202948 7كازاخستان

                        264.09 20 96710.30202948 1كينيا

                        688.34 32 17310.30202948 3قيرغيزستان

                        258.23 32 1757.72652211 4التفيا

                          232.02 7 9367.72652211 ليسوتو

ا                         033.47 11 07110.30202948 1ليبري

                              20.60  82.57550737 لختنشتاين2

                        183.07 40 8015.15101474 7لختنشتاين4

                        635.66 30 9657.72652211 3ليتوانيا

                          530.78 7 73110.30202948 مدغشقر

                        762.79 36 1375.15101474 7موناكو

                        001.62 27 62110.30202948 2منغوليا

                        375.98 66 44310.30202948 6الجبل األسود

                        530.26 81 91410.30202948 7المغرب

                        845.93 13 34410.30202948 1موزامبيق

                          396.15 8 81510.30202948 ناميبيا

                        503.33 90 78510.30202948 8بولندا

                        532.13 93 07910.30202948 9البرتغال

                        311.14 41 01010.30202948 4جمهورية مولدوفا

                        944.45 78 66310.30202948 7رومانيا

                      994.92 226 03410.30202948 22االتحاد الروسي

                          090.61 3 6005.15101474 سانت مارتين

                        850.83 28 7347.72652211 3سان مارينو

                          584.40 4 44510.30202948 سان تومي وبرينسيبي

                      056.58 110 68310.30202948 10صربيا

                        508.07 10 02010.30202948 1سيراليون

                        443.17 73 12910.30202948 7سلوفاكيا

                        407.83 50 5247.72652211 6سلوفينيا

                      566.76 117 41210.30202948 11إسبانيا

                        954.33 20 03410.30202948 2السودان

                        487.47 10 01810.30202948 1سوازيلند

                      337.99 142 4227.72652211 18سويسرا

                        908.44 12 25310.30202948 1الجمهورية العربية السورية

                        040.72 30 91610.30202948 2طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                         057.80 46 9617.72652211 5جمهورية مقدون

                      073.21 101 81110.30202948 9أوكرانيا

                        622.06 53 20510.30202948 5فييت نام

                        745.02 10 04310.30202948 1زامبيا

                    900.00 240 7133 355المجموع
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 4104س نة  - التمكيليةالرسوم  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل
تعيينا )جرت  0,1 06,لقاء  سويرسي فرنك ,0 1,0 611بلغ مجموعها  تمكيليةعىل رسوم  4104حصلت الويبو يف س نة 

ىل اجلدول الساري اعتبارا من  أأثناء التسجيل أأو بعد التسجيل أأو أأثناء التجديد( ]املادة  ,411 سبمترب 0ابلستناد اإ
 " من بروتوكول اتفاق مدريد[.0("4),( من اتفاق مدريد واملادة ج()4),

 توزيع الرسوم
ىل عدد التعيينات ]املادة  ع الرسوم ابلستناد اإ ىل 7),توزن ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[ واإ

 نفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[.من الالحئة الت  06املعامل املنطبق ]القاعدة 

فرنك سويرسي فقد اكن اكل يت ابملعامل املبّّي  011أأما عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م تمكييل قدره 
 أأدانه:

، بونري، سانت أأوس تاتيوس وساابأأنتيغوا وبربودا 0 171 واحد
0

4خلتنش تاين، 
 

المنسا 46 477 اثنان
0

يطاليا،  2خلتنش تاين، اإ
 ، موانكو، سانت مارتن )مملكة هولندا(

المنسا 016 1,1 ثالثة
5 

، سلوفينيا، ، سان مارينوبنلوكس، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانيا، 
 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

الهرسك، بوتسواان، بلغاراي، و  نيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذربيجان، بيالروس، بواتن، البوس نةأألبا 420 200 أأربعة
كوراساوالصّي، كواب، 

0
ادلميقراطية،  قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية، 

يران )مجهورية  الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، ليرباي،  -مرص، هنغاراي، اإ
مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، بولندا، الربتغال، مجهورية 

تويم وبرينسييب، رصبيا، سرياليون، سلوفاكيا،  مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، سان
س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم،  اإ

 ازامبي

( 4 × 46 477+ ) 0 171] 0 054 557عىل  سويرسي فرنك ,0 1,0 611ةل وقدرها  الرسوم احملّص ميتقس جيب و 
[. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 675 642( 2×  420 200+ ) 046 421( 0×  016 1,1) + ,5 504

[، أأي 0 054 557:  ,0 1,0 611للك نقطة من املعامل ]سويرسي فرنك  4,0057,06,6 هو مطلوب حاميته تعيّي
 اكل يت ابملعامل املبّّي أأدانه:

 سويرساي فرناك  28,15683787 واحد
 سويرساي فرناك  56,31367574 اثنان
 سويرساي فرناك  84,47051361 ثالثة
 سويرساي فرناك 112,62735148 أأربعة

 

 
0

ىل غاية     4101ديسمرب  46اإ
4

ىل غاية     4116ديسمرب  00اإ
0

ىل     4101يونيو  01غاية اإ
2

  4101يناير  0اعتبارا من  
5

  4101يوليو  0اعتبارا من  
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توّزع الرسوم التكميلية لعام 2012 كاآلتي:

المجموع بالفرنكات السويسريةالمبلغ المستحق عن كل تعيينعدد التعيينات

             058.90 450 996112.62735148 3ألبانيا

             324.35 585 197112.62735148 5الجزائر

               536.52 29 04928.15683787 1أنتيغوا وبربودا

             396.96 417 706112.62735148 3أرمينيا

                 069.96 1 1956.31367574 النمسا3

           917.85 101 04584.470513611 13النمسا5

             297.05 583 179112.62735148 5أذربيجان

             159.10 837 433112.62735148 7بيالروس

           737.18 063 59384.470513611 12بنيلوكس

             446.49 107 954112.62735148 بوتان

ا1                      84.47  328.15683787 بونير وسانت أوستاتيوس وساب

             108.35 759 740112.62735148 6البوسنة والهرسك

               494.35 94 839112.62735148 بوتسوانا

             313.97 609 410112.62735148 5بلغاريا

           168.10 663 767112.627351481 14الصين

             689.58 880 42684.47051361 10كرواتيا

ا              435.38 263 339112.62735148 2كوب

                   337.88  3112.62735148 كوراساو1

             214.14 156 387112.62735148 1قبرص

             004.79 966 577112.62735148 8الجمهورية التشيكية

             103.85 346 073112.62735148 3جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

             632.89 946 405112.62735148 8مصر

           749.59 132 41084.470513611 13فرنسا

           161.57 157 69984.470513611 13ألمانيا

           707.29 067 480112.627351481 9هنغاريا

             827.10 399 550112.62735148 3إيران )جمهورية - اإلسالمية(

             712.61 729 95856.31367574 12إيطاليا

             813.93 918 158112.62735148 8كازاخستان

             251.06 266 364112.62735148 2كينيا

             349.30 397 528112.62735148 3قيرغيزستان

             218.02 375 44284.47051361 4التفيا

               778.51 88 05184.47051361 1ليسوتو

ا              193.76 138 227112.62735148 1ليبري

                   225.25  828.15683787 لختنشتاين2

             366.03 456 10456.31367574 8لختنشتاين4

             563.68 357 23384.47051361 4ليتوانيا

             937.94 110 985112.62735148 مدغشقر

             030.06 419 44156.31367574 7موناكو

             120.96 339 011112.62735148 3منغوليا

             869.26 790 022112.62735148 7الجبل األسود

             284.63 970 615112.62735148 8المغرب

             063.84 178 581112.62735148 1موزامبيق

             176.84 112 996112.62735148 ناميبيا

           639.25 029 142112.627351481 9بولندا

           096.49 047 297112.627351481 9البرتغال

             672.97 495 401112.62735148 4جمهورية مولدوفا

             725.33 895 953112.62735148 7رومانيا

           148.69 685 841112.627351482 23االتحاد الروسي

               897.37 41 74456.31367574 سانت مارتين

             830.06 327 88184.47051361 3سان مارينو

               972.34 63 568112.62735148 سان تومي وبرينسيبي

           385.21 291 466112.627351481 11صربيا

             971.96 129 154112.62735148 1سيراليون

             514.09 830 374112.62735148 7سلوفاكيا

             358.55 571 76484.47051361 6سلوفينيا

           429.42 319 715112.627351481 11إسبانيا

             930.28 258 299112.62735148 2السودان

             296.20 129 148112.62735148 1سوازيلند

           220.46 607 02784.470513611 19سويسرا

             838.59 177 579112.62735148 1الجمهورية العربية السورية

             475.76 365 245112.62735148 3طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة              818.57 549 50984.47051361 6جمهورية مقدون

           819.18 199 653112.627351481 10أوكرانيا

             617.46 656 830112.62735148 5فييت نام

             108.43 140 244112.62735148 1زامبيا

         700.00 083 83738 380المجموع
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الرسوم المحّصلة

حّصلت الويبو المبالغ التالية في 2012:
فرنك سويسري                  900'240'3 - الرسوم اإلضافية
فرنك سويسري                 700'083'38 - الرسوم التكميلية

فرنك سويسري                600'324'41المجموع

التوزيع

المجموع بالفرنكات السويسريةالرسوم التكميليةالرسوم اإلضافية

               456.67 485                         397.77 35                      058.90 450 ألبانيا

               660.77 634                         336.42 49                      324.35 585 الجزائر

                 913.71 31                           377.19 2                        536.52 29 أنتيغوا وبربودا

               661.51 451                         264.55 34                      396.96 417 أرمينيا

                   167.83 1                               97.87                           069.96 1 النمسا3

             732.34 200 1                        814.49 98                    917.85 101 1النمسا5

               852.62 628                         555.57 45                      297.05 583 أذربيجان

               346.83 907                         187.73 70                      159.10 837 بيالروس

             592.41 159 1                        855.23 95                    737.18 063 1بنيلوكس

               069.29 116                           622.80 8                      446.49 107 بوتان

ا1                        92.20                                  7.73                               84.47  بونير وسانت أوستاتيوس وساب

               064.75 821                         956.40 61                      108.35 759 البوسنة والهرسك

               293.69 101                           799.34 6                        494.35 94 بوتسوانا

               503.35 662                         189.38 53                      313.97 609 بلغاريا

             630.19 797 1                      462.09 134                    168.10 663 1الصين

               150.07 955                         460.49 74                      689.58 880 كرواتيا

ا                502.33 285                         066.95 22                      435.38 263 كوب

                     368.79                                30.91                             337.88  كوراساو1

               205.70 168                         991.56 11                      214.14 156 قبرص

             388.01 051 1                        383.22 85                      004.79 966 الجمهورية التشيكية

               196.08 376                         092.23 30                      103.85 346 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

             804.69 024 1                        171.80 78                      632.89 946 مصر

             191.10 234 1                      441.51 101                    749.59 132 1فرنسا

             542.44 260 1                      380.87 103                    161.57 157 1ألمانيا

             537.47 162 1                        830.18 94                    707.29 067 1هنغاريا

               095.17 429                         268.07 29                      827.10 399 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

               449.86 795                         737.25 65                      712.61 729 إيطاليا

               154.08 992                         340.15 73                      813.93 918 كازاخستان

               515.15 286                         264.09 20                      251.06 266 كينيا

               037.64 430                         688.34 32                      349.30 397 قيرغيزستان

               476.25 407                         258.23 32                      218.02 375 التفيا

                 010.53 96                           232.02 7                        778.51 88 ليسوتو

ا                227.23 149                         033.47 11                      193.76 138 ليبري

                     245.85                                20.60                             225.25  لختنشتاين2

               549.10 496                         183.07 40                      366.03 456 لختنشتاين4

               199.34 388                         635.66 30                      563.68 357 ليتوانيا

               468.72 118                           530.78 7                      937.94 110 مدغشقر

               792.85 455                         762.79 36                      030.06 419 موناكو

               122.58 366                         001.62 27                      120.96 339 منغوليا

               245.24 857                         375.98 66                      869.26 790 الجبل األسود

             814.89 051 1                        530.26 81                      284.63 970 المغرب

               909.77 191                         845.93 13                      063.84 178 موزامبيق

               572.99 120                           396.15 8                      176.84 112 ناميبيا

             142.58 120 1                        503.33 90                    639.25 029 1بولندا

             628.62 140 1                        532.13 93                    096.49 047 1البرتغال

               984.11 536                         311.14 41                      672.97 495 جمهورية مولدوفا

               669.78 974                         944.45 78                      725.33 895 رومانيا

             143.61 912 2                      994.92 226                    148.69 685 2االتحاد الروسي

                 987.98 44                           090.61 3                        897.37 41 سانت مارتين

               680.89 356                         850.83 28                      830.06 327 سان مارينو

                 556.74 68                           584.40 4                        972.34 63 سان تومي وبرينسيبي

             441.79 401 1                      056.58 110                    385.21 291 1صربيا

               480.03 140                         508.07 10                      971.96 129 سيراليون

               957.26 903                         443.17 73                      514.09 830 سلوفاكيا

               766.38 621                         407.83 50                      358.55 571 سلوفينيا

             996.18 436 1                      566.76 117                    429.42 319 1إسبانيا

               884.61 279                         954.33 20                      930.28 258 السودان

               783.67 139                         487.47 10                      296.20 129 سوازيلند

             558.45 749 1                      337.99 142                    220.46 607 1سويسرا

               747.03 190                         908.44 12                      838.59 177 الجمهورية العربية السورية

               516.48 395                         040.72 30                      475.76 365 طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                876.37 595                         057.80 46                      818.57 549 جمهورية مقدون

             892.39 300 1                      073.21 101                    819.18 199 1أوكرانيا

               239.52 710                         622.06 53                      617.46 656 فييت نام

               853.45 150                         745.02 10                      108.43 140 زامبيا

           600.00 324 41                    900.00 240 3                 700.00 083 38المجموع

 اتحاد مدريد – إجمالي الرسوم لسنة 2012

يوّزع إجمالي الرسوم اإلضافية والرسوم التكميلية المحّصلة كاآلتي:
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 4100س نة  -الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

ضافية بلغ مجموعها  4100حصلت الويبو يف س نة  لقاء التسجيالت والتجديدات  سويرسي فرنك 4 666 411عىل رسوم اإ
ىل اجلدول الساري اعتبارا من  " من بروتوكول 4("4),()ب( من اتفاق مدريد واملادة 4),]املادة  ,411 سبمترب 0ابلستناد اإ

 اتفاق مدريد[.

 توزيع الرسوم
وبروتوكوهل عىل أأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  06تنص القاعدة 

ليه يف املادتّي  ( من التفاق وبروتوكوهل، واذلي تس تفيد منه ادلول الأطراف يف التفاق أأو يف 7),( و5),املعامل املشار اإ
 الربوتوكول، حسب احلاةل، لأغراض توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية، هو اكل يت:

ىل الأطراف املتعاقدة اليت ل واحد   جتري أأايا من الفحوص املذكورة أأدانه؛ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت تفحص أأس باب الرفض املطلقة فقط؛ اثنان  ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري حفصا عىل الأس بقية أأيضا ثالثة  بناء عىل اعرتاض الغري؛ ابلنس بة اإ
ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري أأيضا ذكل أأربعة ابلنس بة أأيضا اإىل ، والفحص تلقائيا ودون أأي طلب ابلنس بة اإ

 الأطراف املتعاقدة اليت جتري حبواث عن الأس بقية تلقائيا ودون أأي طلب، مع بيان أأمه الأس بقيات.
ضايف قدره  فرنك  011أأما عدد التعيينات الواردة يف التسجيالت أأو التجديدات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م اإ

 :من السلع واخلدمات بعد الصنف الثالث، فقد اكن اكل يت ابملعامل املبّّي أأدانهللك صنف سويرسي 

 أأنتيغوا وبربودا 0 100 واحد
يطاليا،  46 26, اثنان  خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتّي )مملكة هولندا(اإ
، سلوفينيا، ارينو، سان مبنلوكس، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانياالمنسا،  015 ,41 ثالثة

 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذربيجان، بيالروس، بواتن، البوس نة والهرسك، بوتسواان، بلغاراي،  400 606 أأربعة

ادلميقراطية، مرص، هنغاراي،  امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية، الصّي، كواب، قربص
يران )مجهورية  الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، ليرباي، مدغشقر، منغوليا،  -اإ

بولندا، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد  اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا،
روانداالرويس، 

7
س بانيا،  سان،  السودان، تويم وبرينسييب، رصبيا، سرياليون، سلوفاكيا، اإ

 العربية السورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم، زامبيا سوازيلند، امجلهورية

( 4 × 46 26,+ ) 0 100] 0 466 410عىل  سويرسي فرنك 4 666 411 الرسوم احملصةل وقدرها ميتقس جيب و 
املس تحق للك  [. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ647 ,7,( 2×  400 606+ ) 005 742( 0×  015 ,41) + 55 ,76

[، أأي 0 466 410:  4 666 411للك نقطة من املعامل ]سويرسي فرنك   40017654,1هو عالمة مطلوب حاميهتا 
 اكل يت ابملعامل املبّّي أأدانه:

 سويرسي فرنك  2,30695280 واحد
 سويرسية فرناكت  4,61390560 اثنان
 سويرسية فرناكت  6,92085840 ثالثة
 سويرسية. فرناكت  9,22781120 أأربعة

 

 

 
7

  4100أأغسطس  06ابتداء من  
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توّزع الرسوم اإلضافية لعام 2013 كاآلتي:

المجموع بالفرنكات السويسريةالمبلغ المستحق عن كل تعيينعدد التعييناتالدولة

                        872.86 31 9.22781120                         454 3 ألبانيا

                        795.19 43 9.22781120                         746 4 الجزائر

                          336.94 2 2.30695280                         013 1 أنتيغوا وبربودا

                        756.29 30 9.22781120                         333 3 أرمينيا

                        791.22 89 6.92085840                       974 12 النمسا

                        487.28 44 9.22781120                         821 4 أذربيجان

                        381.48 67 9.22781120                         302 7 بيالروس

                        981.22 84 6.92085840                       279 12 بنيلوكس

                          305.03 8 9.22781120                           900  بوتان

                        837.49 55 9.22781120                         051 6 البوسنة والهرسك

                          450.24 6 9.22781120                           699  بوتسوانا

                        436.78 48 9.22781120                         249 5 بلغاريا

                      790.13 126 9.22781120                       740 13 الصين

                        398.59 64 6.92085840                         305 9 كرواتيا

ا                         734.89 20 9.22781120                         247 2 كوب

                        824.22 10 9.22781120                         173 1 قبرص

                        222.23 84 9.22781120                         127 9 الجمهورية التشيكية

                        791.73 25 9.22781120                         795 2 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                        167.32 73 9.22781120                         929 7 مصر

                        196.15 91 6.92085840                       177 13 فرنسا

                        016.21 91 6.92085840                       151 13 ألمانيا

                        603.01 86 9.22781120                         385 9 هنغاريا

                        513.94 28 9.22781120                         090 3 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                        222.87 58 4.61390560                       619 12 إيطاليا

                        178.98 75 9.22781120                         147 8 كازاخستان

                        098.17 20 9.22781120                         178 2 كينيا

                        676.64 29 9.22781120                         216 3 قيرغيزستان

                        126.50 30 6.92085840                         353 4 التفيا

                          692.47 6 6.92085840                           967  ليسوتو

ا                         233.64 10 9.22781120                         109 1 ليبري

                        069.08 34 4.61390560                         384 7 ليختنشتاين

                        212.94 29 6.92085840                         221 4 ليتوانيا

                          243.83 7 9.22781120                           785  مدغشقر

                        684.91 32 4.61390560                         084 7 موناكو

                        871.39 26 9.22781120                         912 2 منغوليا

                        255.17 58 9.22781120                         313 6 الجبل األسود

                        197.43 75 9.22781120                         149 8 المغرب

                        205.00 13 9.22781120                         431 1 موزامبيق

                          797.50 7 9.22781120                           845  ناميبيا

                        557.83 83 9.22781120                         055 9 بولندا

                        671.00 85 9.22781120                         284 9 البرتغال

                        809.74 36 9.22781120                         989 3 جمهورية مولدوفا

                        296.50 73 9.22781120                         943 7 رومانيا

                      468.94 226 9.22781120                       542 24 االتحاد الروسي

                            442.93  9.22781120                             48  رواندا6

                          515.80 3 4.61390560                           762  سانت مارتين

                        582.89 24 6.92085840                         552 3 سان مارينو

                          309.39 4 9.22781120                           467  سان تومي وبرينسيبي

                        391.28 94 9.22781120                       229 10 صربيا

                          726.11 9 9.22781120                         054 1 سيراليون

                        093.49 73 9.22781120                         921 7 سلوفاكيا

                        494.45 48 6.92085840                         007 7 سلوفينيا

                      359.75 106 9.22781120                       526 11 إسبانيا

                        172.00 20 9.22781120                         186 2 السودان

                          504.65 9 9.22781120                         030 1 سوازيلند

                      468.24 125 6.92085840                       129 18 سويسرا

                          935.92 7 9.22781120                           860  الجمهورية العربية السورية

                        889.84 26 9.22781120                         914 2 طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                         168.79 42 6.92085840                         093 6 جمهورية مقدون

                        761.87 99 9.22781120                       811 10 أوكرانيا

                        232.81 51 9.22781120                         552 5 فييت نام

                        888.82 10 9.22781120                         180 1 زامبيا

                    200.00 997 2                     787 365 المجموع
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 4100س نة  - التمكيليةالرسوم  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

تعيينا )جرت  ,,0 206لقاء  سويرسي فرنك ,0 20, 611بلغ مجموعها  تمكيليةعىل رسوم  4100حصلت الويبو يف س نة 
ىل اجلدول الساري اعتبارا من  أأثناء التسجيل أأو بعد التسجيل أأو أأثناء التجديد(  ,411 سبمترب 0ابلستناد اإ

 " من بروتوكول اتفاق مدريد[.0("4),( من اتفاق مدريد واملادة ج()4), ]املادة

 توزيع الرسوم
ىل عدد التعيينات ]املادة  ع الرسوم ابلستناد اإ ىل 7),توزن ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[ واإ

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[. 06املعامل املنطبق ]القاعدة 

فرنك سويرسي فقد اكن اكل يت ابملعامل املبّّي  011أأما عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م تمكييل قدره 
 أأدانه:

 وبربوداأأنتيغوا  0 021 واحد
يطاليا،  ,4 646 اثنان  خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتّي )مملكة هولندا(اإ
، سلوفينيا، ، سان مارينوبنلوكس، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانياالمنسا،  ,01 ,61 ثالثة

 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
أأرمينيا، أأذربيجان، بيالروس، بواتن، البوس نة والهرسك، بوتسواان، بلغاراي، أألبانيا، اجلزائر،  426 24, أأربعة

ادلميقراطية، مرص، هنغاراي،  امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية، الصّي، كواب، قربص
يران )مجهورية  الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، ليرباي، مدغشقر، منغوليا،  -اإ

بولندا، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد  املغرب، موزامبيق، انميبيا، اجلبل الأسود،
روانداالرويس، 

7
س بانيا، السودان،  سان،  تويم وبرينسييب، رصبيا، سرياليون، سلوفاكيا، اإ

 العربية السورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم، زامبيا سوازيلند، امجلهورية

( 4 × ,4 646+ ) 0 021] 0 0,2 1,7عىل  سويرسي فرنك ,0 20, 611حملصةل وقدرها  الرسوم اميتقس جيب و 
[. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 666 ,07( 2×  426 24,+ ) 047 042( 0×  ,01 ,61) + 56 252

[، أأي 0 0,2 1,7:  ,0 20, 611للك نقطة من املعامل ]سويرساي  فرناك 4,017017,02هو  مطلوب حاميته تعيّي
 اكل يت ابملعامل املبّّي أأدانه:

 سويرساي فرناك 28,06306834 واحد
 سويرساي فرناك  56,12613668 اثنان
 سويرساي فرناك  84,18920502 ثالثة
 سويرساي. فرناك  112,25227336 أأربعة

 

 

 

  

7
  4100أأغسطس  06ابتداء من   
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توّزع الرسوم التكميلية لعام 2013 كاآلتي:

المجموع بالفرنكات السويسريةالمبلغ المستحق عن كل تعيينعدد التعييناتالدولة

             488.19 441 112.25227336                     933 3 ألبانيا

             313.44 577 112.25227336                     143 5 الجزائر

               991.90 31 28.06306834                     140 1 أنتيغوا وبربودا

             516.83 411 112.25227336                     666 3 أرمينيا

           539.80 110 84.189205021                   191 13 النمسا

             693.45 614 112.25227336                     476 5 أذربيجان

             955.84 880 112.25227336                     848 7 بيالروس

           839.39 049 84.189205021                   470 12 بنيلوكس

             956.60 115 112.25227336                     033 1 بوتان

             875.27 741 112.25227336                     609 6 البوسنة والهرسك

               680.02 99 112.25227336                       888  بوتسوانا

             111.65 612 112.25227336                     453 5 بلغاريا

           580.86 696 112.252273361                   114 15 الصين

             536.78 831 84.18920502                     877 9 كرواتيا

ا              905.82 274 112.25227336                     449 2 كوب

             897.87 153 112.25227336                     371 1 قبرص

           722.36 054 112.252273361                     396 9 الجمهورية التشيكية

             358.44 330 112.25227336                     943 2 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

             135.50 975 112.25227336                     687 8 مصر

           966.97 127 84.189205021                   398 13 فرنسا

           987.51 129 84.189205021                   422 13 ألمانيا

           183.08 078 112.252273361                     605 9 هنغاريا

             302.60 412 112.25227336                     673 3 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

             516.53 717 56.12613668                   784 12 إيطاليا

           934.43 020 112.252273361                     095 9 كازاخستان

             263.84 288 112.25227336                     568 2 كينيا

             321.69 392 112.25227336                     495 3 قيرغيزستان

             344.26 386 84.18920502                     589 4 التفيا

               934.61 91 84.18920502                     092 1 ليسوتو

ا              019.67 144 112.25227336                     283 1 ليبري

             217.11 431 56.12613668                     683 7 ليختنشتاين

             241.56 376 84.18920502                     469 4 ليتوانيا

             996.96 108 112.25227336                       971  مدغشقر

             491.52 414 56.12613668                     385 7 موناكو

             513.94 367 112.25227336                     274 3 منغوليا

             152.58 769 112.25227336                     852 6 الجبل األسود

             258.74 987 112.25227336                     795 8 المغرب

             288.14 192 112.25227336                     713 1 موزامبيق

             936.06 113 112.25227336                     015 1 ناميبيا

           069.39 056 112.252273361                     408 9 بولندا

           855.88 067 112.252273361                     513 9 البرتغال

             808.02 494 112.25227336                     408 4 جمهورية مولدوفا

             642.52 926 112.25227336                     255 8 رومانيا

           397.67 946 112.252273362                   248 26 االتحاد الروسي
               225.23 11 112.25227336                       100  رواندا6?

               110.37 49 56.12613668                       875  سانت مارتين

             142.76 309 84.18920502                     672 3 سان مارينو

               973.52 62 112.25227336                       561  سان تومي وبرينسيبي

           876.27 222 112.252273361                   894 10 صربيا

             141.47 134 112.25227336                     195 1 سيراليون

             427.56 916 112.25227336                     164 8 سلوفاكيا

             193.09 609 84.18920502                     236 7 سلوفينيا

           025.83 325 112.252273361                   804 11 إسبانيا

             569.06 274 112.25227336                     446 2 السودان

             008.67 132 112.25227336                     176 1 سوازيلند

           317.59 572 84.189205021                   676 18 سويسرا

             170.83 115 112.25227336                     026 1 الجمهورية العربية السورية

             166.19 355 112.25227336                     164 3 طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة              995.78 556 84.18920502                     616 6 جمهورية مقدون

           473.40 303 112.252273361                   612 11 أوكرانيا

             024.99 691 112.25227336                     156 6 فييت نام

             112.10 153 112.25227336                     364 1 زامبيا

         700.00 841 38                417 388 المجموع
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جاميل الرسوم لس نة  –احتاد مدريد   4100اإ

 

 اتحاد مدريد – إجمالي الرسوم لسنة 2013

الرسوم المحّصلة

حّصلت الويبو المبالغ التالية في 2013: 
فرنك سويسري                    200 997 2 - الرسوم اإلضافية
فرنك سويسري                  700 841 38 - الرسوم التكميلية

فرنك سويسري                  900 838 41المجموع

التوزيع

يوّزع إجمالي الرسوم اإلضافية والرسوم التكميلية 

المجموع بالفرنكات السويسريةالرسوم التكميليةالرسوم اإلضافيةالدولة

                         361.05 473                          488.19 441                                                              872.86 31 ألبانيا

                         108.63 621                          313.44 577                                                              795.19 43 الجزائر

                           328.84 34                            991.90 31                                                                336.94 2 أنتيغوا وبربودا

                         273.12 442                          516.83 411                                                              756.29 30 أرمينيا

                       331.02 200 1                       539.80 110 1                                                             791.22 89 النمسا

                         180.73 659                          693.45 614                                                              487.28 44 أذربيجان

                         337.32 948                          955.84 880                                                              381.48 67 بيالروس

                       820.61 134 1                       839.39 049 1                                                             981.22 84 بنيلوكس

                         261.63 124                          956.60 115                                                                305.03 8 بوتان

                         712.76 797                          875.27 741                                                              837.49 55 البوسنة والهرسك

                         130.26 106                            680.02 99                                                                450.24 6 بوتسوانا

                         548.43 660                          111.65 612                                                              436.78 48 بلغاريا

                       370.99 823 1                       580.86 696 1                                                           790.13 126 الصين

                         935.37 895                          536.78 831                                                              398.59 64 كرواتيا

ا                          640.71 295                          905.82 274                                                              734.89 20 كوب

                         722.09 164                          897.87 153                                                              824.22 10 قبرص

                       944.59 138 1                       722.36 054 1                                                             222.23 84 الجمهورية التشيكية

                         150.17 356                          358.44 330                                                              791.73 25 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                       302.82 048 1                         135.50 975                                                              167.32 73 مصر

                       163.12 219 1                       966.97 127 1                                                             196.15 91 فرنسا

                       003.72 221 1                       987.51 129 1                                                             016.21 91 ألمانيا

                       786.09 164 1                       183.08 078 1                                                             603.01 86 هنغاريا

                         816.54 440                          302.60 412                                                              513.94 28 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                         739.40 775                          516.53 717                                                              222.87 58 إيطاليا

                       113.41 096 1                       934.43 020 1                                                             178.98 75 كازاخستان

                         362.01 308                          263.84 288                                                              098.17 20 كينيا

                         998.33 421                          321.69 392                                                              676.64 29 قيرغيزستان

                         470.76 416                          344.26 386                                                              126.50 30 التفيا

                           627.08 98                            934.61 91                                                                692.47 6 ليسوتو

ا                          253.31 154                          019.67 144                                                              233.64 10 ليبري

                         286.19 465                          217.11 431                                                              069.08 34 ليختنشتاين

                         454.50 405                          241.56 376                                                              212.94 29 ليتوانيا

                         240.79 116                          996.96 108                                                                243.83 7 مدغشقر

                         176.43 447                          491.52 414                                                              684.91 32 موناكو

                         385.33 394                          513.94 367                                                              871.39 26 منغوليا

                         407.75 827                          152.58 769                                                              255.17 58 الجبل األسود

                       456.17 062 1                         258.74 987                                                              197.43 75 المغرب

                         493.14 205                          288.14 192                                                              205.00 13 موزامبيق

                         733.56 121                          936.06 113                                                                797.50 7 ناميبيا

                       627.22 139 1                       069.39 056 1                                                             557.83 83 بولندا

                       526.88 153 1                       855.88 067 1                                                             671.00 85 البرتغال

                         617.76 531                          808.02 494                                                              809.74 36 جمهورية مولدوفا

                         939.02 999                          642.52 926                                                              296.50 73 رومانيا

                       866.61 172 3                       397.67 946 2                                                           468.94 226 االتحاد الروسي

                           668.16 11                            225.23 11                                                                 442.93  رواندا6

                           626.17 52                            110.37 49                                                                515.80 3 سانت مارتين

                         725.65 333                          142.76 309                                                              582.89 24 سان مارينو

                           282.91 67                            973.52 62                                                                309.39 4 سان تومي وبرينسيبي

                       267.55 317 1                       876.27 222 1                                                             391.28 94 صربيا

                         867.58 143                          141.47 134                                                                726.11 9 سيراليون

                         521.05 989                          427.56 916                                                              093.49 73 سلوفاكيا

                         687.54 657                          193.09 609                                                              494.45 48 سلوفينيا

                       385.58 431 1                       025.83 325 1                                                           359.75 106 إسبانيا

                         741.06 294                          569.06 274                                                              172.00 20 السودان

                         513.32 141                          008.67 132                                                                504.65 9 سوازيلند

                       785.83 697 1                       317.59 572 1                                                           468.24 125 سويسرا

                         106.75 123                          170.83 115                                                                935.92 7 الجمهورية العربية السورية

                         056.03 382                          166.19 355                                                              889.84 26 طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                          164.57 599                          995.78 556                                                              168.79 42 جمهورية مقدون

                       235.27 403 1                       473.40 303 1                                                             761.87 99 أوكرانيا

                         257.80 742                          024.99 691                                                              232.81 51 فييت نام

                         000.92 164                          112.10 153                                                              888.82 10 زامبيا

                     900.00 838 41                     700.00 841 38                                                         200.00 997 2المجموع
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 4104س نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

 الرسوم احملصةل
( من 6),فرناك سويرساي بناء عىل املادة  002 755 740عىل رسوم فردية بلغ مجموعها  4104حصلت الويبو يف س نة 

مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول من الر م الفردي  017 607 ,14بروتوكول اتفاق مدريد، واكن مبلغ 
 ()أأ(.0)02مهنا يف شلك دفعات اثنية لأغراض التعيينات وفقا للقاعدة  6 606 565 ومبلغ

 اكن عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م فردي يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول مهنا اكل يت: )أأ(

 

  

الرسوم الفردية المحّصلة؛ بالفرنكات السويسريةعدد التعييناتالدولة

524 213 867  أرمينيا

584 241 1189 13 أستراليا

591 399 4551 2 البحرين

350 014 5871 1 بيالروس

997 334 143 1 بنيلوكس

442 154 680  بونير وسانت أوستاتيوس وسابا

568 189 615  بلغاريا

043 821 8514 10 الصين

852 303 472  كولومبيا7

644 110 393  كوبا

078 220 752  كوراساو

713 081 4582 4 الدانمرك

921 841 613 3 إستونيا

750 189 26121 17 الجماعة األوروبية

211 415 9191 3 فنلندا

781 030 7192 4 جورجيا

791 332 201 1 غانا

642 834 004 4 اليونان

908 856 697 3 آيسلندا

918 350 7901 2 أيرلندا

286 229 5403 4 إسرائيل

124 184 333 1 إيطاليا

432 882 0695 15 اليابان

340 351 719  قيرغيزستان

530 2 16  نيوزيلندا8

783 860 9604 11 النرويج

613 370 2592 2 عمان

641 81 440  الفلبين9

647 373 7205 10 جمهورية كوريا

107 390 998  جمهورية مولدوفا

782 79 366  سان مارينو

572 305 4475 9 سنغافورة

546 509 3311 4 السويد

300 234 9072 5 سويسرا

323 398 656  الجمهورية العربية السورية

658 129 519  طاجيكستان

984 082 8304 12 تركيا

376 162 5931 3 تركمانستان

161 416 0491 3 أوكرانيا

837 728 5462 7 المملكة المتحدة

390 523 03711 17 الواليات المتحدة األمريكية

635 226 3644 4 أوزبكستان

653 453 377 2 فييت نام

 028 916 106                                             671 198                              مجموع فرعي )أ(
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 واكن عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ادلفعة الثانية اكل يت: )ب(

 

 توزيع الرسوم
لأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل ت اخلاصة ابساابيف احل قيِّدت الرسوم الفردية 

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة[. ,0دي ]القاعدة ادلويل أأو التعيّي الالحق أأو التجديد اذلي سّدد عنه الر م الفر 

 

  

220 45 340  كوبا

144 92 400  غانا

231 602 7947 8 اليابان

 595 739 7                                                  534 9                                   مجموع فرعي)ب(

 623 655 114                                             205 208                              مجموع )أ( +)ب(

6
  .4104 أأغسطس 46اعتبارا من  

,
  4104 ديسمرب 01اعتبارا من  

6
  4104 يوليو 45اعتبارا من  
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 4100س نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

 الرسوم احملصةل
( من 6),فرناك سويرساي بناء عىل املادة  001 520 ,02عىل رسوم فردية بلغ مجموعها  4100حصلت الويبو يف س نة 

مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول من الر م الفردي  044 104 267بروتوكول اتفاق مدريد، واكن مبلغ 
 ()أأ(.0)02مهنا يف شلك دفعات اثنية لأغراض التعيينات وفقا للقاعدة  , 501 54, ومبلغ

  حصلت لقاءها الويبو عىل ر م فردي يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول مهنا اكل يت:اكن عدد التعيينات اليت )أأ(

  

الرسوم الفردية المحّصلة؛ بالفرنكات السويسريةعدد التعييناتالدولة

330 255 054 1 أرمينيا

778 163 46411 14 أستراليا

623 490 6351 2 البحرين

550 287 0131 2 بيالروس

887 345 173 1 بنيلوكس

917 203 801  بونير وسانت أوستاتيوس وسابا

236 237 793  بلغاريا

568 108 6745 11 الصين

241 062 3072 3 كولومبيا

012 169 568  كوبا

302 255 880  كوراساو

060 124 5592 4 الدانمرك

992 879 783 3 إستونيا

866 974 04921 18 الجماعية األوروبية

453 411 9251 3 فنلندا

873 165 8362 4 جورجيا

492 441 416 1 غانا

247 657 019 4 اليونان

821 916 848 3 آيسلندا

281 211 909 1 الهند10

509 532 1291 3 أيرلندا

214 525 8303 4 إسرائيل

923 208 475 1 إيطاليا

760 427 9856 15 اليابان

560 472 956  قيرغيزستان

264 838 1071 5 المكسيك  11

882 022 4971 4 نيوزيلندا

989 119 7055 12 النرويج

405 685 4682 2 عمان

973 688 282 3 الفلبين

235 367 6016 12 جمهورية كوريا

488 487 269 1 جمهورية مولدوفا

881 84 409  سان مارينو

122 856 9335 10 سنغافورة

527 900 3651 4 السويد

400 377 3802 6 سويسرا

545 539 957  الجمهورية العربية السورية

470 297 714  طاجيكستان

050 24 138  تونس12

344 013 4614 13 تركيا

092 218 6321 3 تركمانستان

512 726 7091 3 أوكرانيا

904 736 7152 7 المملكة المتحدة

456 595 35312 18 الواليات المتحدة األمريكية

640 344 6034 4 أوزبكستان

822 557 881 2 فييت نام

496 012 260122 232 مجموع فرعي )أ(
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 واكن عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ادلفعة الثانية اكل يت: )ب(

 

 توزيع الرسوم
خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل قيِّدت الرسوم الفردية يف احلساابت اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل 

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة[. ,0ادلويل أأو التعيّي الالحق أأو التجديد اذلي سّدد عنه الر م الفردي ]القاعدة 

 

  

023 29 265  كوبا

720 96 334  غانا

109 405 8848 9 اليابان

852 530 4838 10 مجموع فرعي)ب(

348 543 743130 242 مجموع )أ( + )ب(

01
  .4100 يوليو ,اعتبارا من  

00
  4100 فرباير 06اعتبارا من  

04
  4100 أأكتوبر 07اعتبارا من  
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 4100س نة  –املعاجلة الوطنية رسوم  -مدريد احتاد 

 الرسوم احملصةل
، وفقا ملا حددته املاكتب فرنك سويرسي 2 611بلغ مجموعها  معاجلة وطنيةعىل رسوم  4100حصلت الويبو يف س نة 

جراء اذلي يعد  دمج معليات التسجيل ادلويل املعنية، ابلنس بة لطلبات التسجيل ادلويل املرسةل عىل مدى الس نة عرب اإ
اتفاق مدريد واملكتب ادلويل،  لاجلديدة للتواصل الإلكرتوين بّي الأطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد و/أأو برتوكو  الوس يةل

 .4100واذلي بدأأ العمل به اعتبارا من ديسمرب 

 واكن عدد طلبات التسجيل ادلويل اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ر م للمعاجلة الوطنية اكل يت:

 
 الدوليعدد طلبات التسجيل 

رسوم المعالجة الوطنية المحّصلة، بالفرنك 
 السويسري

 700 4  47 * بنلوكس

 

طلب  لس تالمالشهر التايل  يفيف احلساابت اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل  املعاجلة الوطنيةقيِّدت رسوم 

 .التسجيل ادلويل

 *
 4100 ديسمرب 2اعتبارا من 
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 من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد وبروتوكوهل 06املبالغ املسددة وفقا للقاعدة  –احتاد مدريد 

من الالحئة التنفيذية املشرتكة بّي اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )اليت  06جتزي القاعدة 
( اس مترار أ اثر التسجيالت ادلولية يف بعض ادلول )يشار 0667ل أأبري 0اعمتدهتا مجعية احتاد مدريد ودخلت حزي النفاذ يف 

لهيا فامي ييل "ادلول اخللف"( اليت حصلت عىل اس تقاللها واكنت أأراضهيا قبل الاس تقالل جزءا من أأرايض بدل طرف يف  اإ
ىل املكتب ادلويل لس مترار أ اثر لك تسجيل من ر م قدره  ناك سويرساي حيوهل فر  20اتفاق مدريد. ويتأألف لك مبلغ يسدد اإ

ىل املكتب الوطين لدلوةل اخللف، ور م قدره  ىل املكتب ادلويل. 40املكتب ادلويل اإ  فرناك سويرساي يسدد اإ

حاةل، اس تمل املكتب ادلويل مقابلها مبلغا قدره  44بلغ عدد حالت اس مترار ال اثر املدونة  4104ويف س نة  )أأ(
فرنك حول  614=(  20 × 44وطين لدلوةل اخللف التايل امسها مبلغا قدره )فرناكت واس تمل املكتب ال 517=(  40 × 44)

ليه عىل النحو التايل:  اإ

 

 ، مل يس تمل املكتب ادلويل أأية حاةل اس مترار ال اثر.4100ويف س نة  )ب(

902  22  الجبل األسود

الرسوم الفردية المحّصلة؛ بالفرنكات السويسريةعدد التعيينات
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 4104س نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي  -احتاد لهاي 

 الرسوم احملصةل
بناء عىل عادية التعيّي المن رسوم  سويرساي فرناك 4 062 600عىل مبلغ قدره  4104حصلت الويبو يف س نة 

لكيا أأو جزئيا لأحاكم )ب( أأو من رسوم التعيّي الفردية لقاء التسجيالت ادلولية اخلاضعة 0.04" و4)أأ("0.04 القاعدتّي
عيّي العادية لقاء جتديدها بناء عىل " أأو من رسوم الت 0)أأ("0.04ة بناء عىل القاعد 0666 أأو وثيقة س نة 0671وثيقة س نة 

" من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق 0)أأ("0.42" أأو من رسوم التعيّي الفردية بناء عىل القاعدة 4)أأ("0.42القاعدة 
ىل جدول الرسوم الساري منذ   .4101يناير  0لهاي، ابلستناد اإ

 
00 

 02 4104 مارس 40اعتبارا من 
 4104 يونيو 00اعتبارا من 

عدد التعييناتالدولة
الرسوم الفردية المحّصلة؛ بالفرنكات 

السويسرية

                                    436 10                                         95  المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

                                    497 11                                       384  ألبانيا

                                      791 9                                       267  أرمينيا

                                      040 8                                       169  أذربيجان

                                      554 8                                       339  بليز

                                    588 62                                     776 3 بنيلوكس

                                      850 2                                       153  بنن

                                    632 12                                       265  البوسنة والهرسك

                                      035 2                                         51  بوتسوانا

                                    574 13                                       709  بلغاريا

                                      784 2                                       152  كوت ديفوار

                                    859 77                                     161 1 كرواتيا

                                    487 25                                       711  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                                      100 7                                         43  الدانمرك

                                    069 18                                       576  مصر

                                      206 4                                         90  إستونيا

                                 032 603                                     820 1 االتحاد األوروبي

                                      690 4                                         21  فنلندا

                                    183 64                                     742 3 فرنسا

                                        561                                          26  غابون

                                    624 63                                       543  جورجيا

                                    844 80                                     458 3 ألمانيا

ا                                       540 8                                         31  غان

                                    550 26                                     572 1 اليونان

                                    047 40                                     389 1 هنغاريا

                                    555 22                                       119  آيسلندا

                                    700 60                                     651 3 إيطاليا

                                    133 52                                       396  قيرغيزستان

                                      389 8                                       231  التفيا

                                    757 35                                     559 1 ليختنشتاين

                                    190 27                                         66  ليتوانيا

                                        406                                          19  مالي

                                    365 37                                     645 1 موناكو

                                    250 14                                       559  منغوليا

                                    945 28                                     324 1 الجبل األسود

                                    072 63                                     096 1 المغرب

                                      684 1                                         44  ناميبيا

                                        457                                          21  النيجر

                                    735 73                                       649  النرويج

                                      868 8                                       185  عمان

                                      000 2                                         27  بولندا

                                    776 55                                       851  جمهورية مولدوفا

                                    412 26                                       851  رومانيا

                                        748                                          16  رواندا

                                        984                                          21  سان تومي وبرينسيبي

                                      182 3                                       169  السنغال

                                 228 105                                     458 1 صربيا

                                    536 34                                       965  سنغافورة

                                    348 21                                     162 1 سلوفينيا

                                    096 30                                       361  إسبانيا

                                      581 3                                       168  سورينام

                                 172 308                                     725 5 سويسرا

                                      470 9                                         48  الجمهورية العربية السورية

                                      330 3                                         69  طاجيكستان13

يا اليوغوسالفية السابقة                                     436 30                                     208 1 جمهورية مقدون

                                      310 5                                       111  تونس14

                                    115 60                                     495 1 تركيا

                                    128 89                                     176 1 أوكرانيا

 931 394 2                                 988 48                                   المجموع
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 2013س نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي  -احتاد لهاي 

 الرسوم احملصةل
بناء عىل  عاديةال التعيّي من رسوم فرناك سويرساي 4 576 776عىل مبلغ قدره  2013يف س نة الويبو حصلت 
لكيا أأو جزئيا لأحاكم وثيقة )ب( ومن رسوم التعيّي الفردية لقاء التسجيالت ادلولية اخلاضعة 0.04" و4)أأ("0.04 القاعدتّي

" أأو من رسوم التعيّي العادية لقاء جتديدها بناء عىل 0)أأ("0.04بناء عىل القاعدة  0666أأو وثيقة س نة  0671س نة 
" من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق 0)أأ("0.42" أأو من رسوم التعيّي الفردية بناء عىل القاعدة 4)أأ("0.42 القاعدة

ىل جدول الرسوم الساري منذ لهاي، ابلستن  .4101يناير  0اد اإ

 
05 

 4100 ديسمرب 42اعتبارا من 

عدد التعييناتالدولة
الرسوم الفردية المحّصلة؛ بالفرنكات 

السويسرية

                                       752 9                                          141  المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

                                     151 17                                          704  ألبانيا

                                     943 15                                          650  أرمينيا

                                     848 12                                          431  أذربيجان

                                     716 12                                          561  بليز

                                     380 39                                        389 2 بنيلوكس

                                       084 2                                          114  بنن

                                     826 16                                          564  البوسنة والهرسك

                                       400 2                                            91  بوتسوانا

                                            --بروني دار السالم15

                                     665 12                                          527  بلغاريا

                                       448 2                                          119  كوت ديفوار

                                     758 61                                        182 1 كرواتيا

                                     083 20                                          626  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                                       960 7                                            81  الدانمرك

                                     878 17                                          782  مصر

                                       013 4                                            75  إستونيا

                                   420 784                                        738 2 االتحاد األوروبي

                                       560 8                                            37  فنلندا

                                     545 42                                        542 2 فرنسا

                                       509 1                                            83  غابون

                                     982 67                                          792  جورجيا

                                     444 55                                        404 2 ألمانيا

ا                                        222 6                                            54  غان

                                     573 17                                        040 1 اليونان

                                     745 19                                          869  هنغاريا

                                     731 18                                          181  آيسلندا

                                     257 38                                        349 2 إيطاليا

                                     973 83                                          731  قيرغيزستان

                                       404 4                                            81  التفيا

                                     875 36                                        757 1 ليختنشتاين

                                     135 22                                          116  ليتوانيا

                                         238                                             14  مالي

                                     335 38                                        811 1 موناكو

                                     567 17                                          793  منغوليا

                                     337 34                                        577 1 الجبل األسود

                                     088 67                                        470 1 المغرب

                                       586 2                                            97  ناميبيا

                                         364                                             17  النيجر

                                     220 95                                        249 1 النرويج

                                     358 16                                          518  عمان

                                       260 2                                            31  بولندا

                                     018 63                                        060 1 جمهورية مولدوفا

                                     481 19                                          784  رومانيا

                                       146 1                                            33  رواندا

                                       058 1                                            29  سان تومي وبرينسيبي

                                       762 2                                          139  السنغال

                                     119 87                                        365 1 صربيا

                                     066 42                                        640 1 سنغافورة

                                     628 15                                          864  سلوفينيا

                                     990 22                                          240  إسبانيا

                                       774 2                                          143  سورينام

                                   256 317                                        739 6 سويسرا

                                       845 8                                            92  الجمهورية العربية السورية

                                     552 10                                          358  طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                                      751 32                                        525 1 جمهورية مقدون

                                     612 28                                          541  تونس

                                     397 75                                        888 2 تركيا

                                     579 99                                        996 1 أوكرانيا

 667 569 2                                   988 48                                      المجموع
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 4104توزيع رسوم س نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 
 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(

 ورسوم اس مترار ال اثر خدمة التسجيل ادلويل للعالمات )مدريد(: الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية -
 التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )لهاي(: رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي خدمة -

 

الرسوم الفردية  استمرار اآلثار*الرسوم اإلضافية والرسوم التكميلية

                                        436.00 10                                  436.00 10 المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

                                     953.67 496                                   497.00 11                                       456.67 485 ألبانيا

                                     660.77 634                                       660.77 634 الجزائر

                                          913.71 31                                            913.71 31 أنتيغوا وبربودا

                                      976.51 674                                    791.00 9                                   524.00 213                                          661.51 451 أرمينيا

                                   584.00 241 9                                584.00 241 9أستراليا

                                     900.17 201 1                                      900.17 201 1النمسا

                                     892.62 636                                   040.00 8                                       852.62 628 أذربيجان

                                    591.00 399 1                                 591.00 399 1البحرين

                                    696.83 921 1                                 350.00 014 1                                      346.83 907 بيالروس

                                          554.00 8                                   554.00 8 بليز

                                     177.41 557 1                                588.00 62                                  997.00 334                                       592.41 159 1بنيلوكس

                                          850.00 2                                   850.00 2 بنن

                                       069.29 116                                         069.29 116 بوتان

                                      534.20 154                                   442.00 154                                                 92.20  بونير وسانت أوستاتيوس وسابا

                                     696.75 833                                  632.00 12                                        064.75 821 البوسنة والهرسك

                                      328.69 103                                   035.00 2                                         293.69 101 بوتسوانا

                                     645.35 865                                  574.00 13                                   568.00 189                                       503.35 662 بلغاريا

                                    673.19 618 6                                043.00 821 4                                     630.19 797 1الصين

                                     852.00 303                                  852.00 303 كولومبيا

                                          784.00 2                                   784.00 2 كوت ديفوار

                                   009.07 033 1                                859.00 77                                        150.07 955 كرواتيا

                                      366.33 441                                   864.00 155                                       502.33 285 كوبا

                                     446.79 220                                  078.00 220                                              368.79  كوراساو

                                      205.70 168                                        205.70 168 قبرص

                                     388.01 051 1                                      388.01 051 1الجمهورية التشيكية

                                      683.08 401                                 487.00 25                                        196.08 376 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                                   813.00 088 2                                   100.00 7                                  713.00 081 2الدانمرك

                                   873.69 042 1                                 069.00 18                                     804.69 024 1مصر

                                      127.00 846                                   206.00 4                                    921.00 841 إستونيا

                                 782.00 792 21                             032.00 603                               750.00 189 21الجماعة األوروبية

                                     901.00 419 1                                  690.00 4                                    211.00 415 1فنلندا

                                    374.10 298 1                                 183.00 64                                        191.10 234 1فرنسا

                                             561.00                                        561.00  غابون

                                  405.00 094 2                                624.00 63                                 781.00 030 2جورجيا

                                    386.44 341 1                                844.00 80                                     542.44 260 1ألمانيا

                                     475.00 433                                   540.00 8                                  935.00 424 غانا

                                       192.00 861                                 550.00 26                                  642.00 834 اليونان

                                   584.47 202 1                                047.00 40                                      537.47 162 1هنغاريا

                                     463.00 879                                 555.00 22                                  908.00 856 آيسلندا

                                      095.17 429                                        095.17 429 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                                    918.00 350 1                                 918.00 350 1أيرلندا

                                  286.00 229 3                               286.00 229 3إسرائيل

                                   273.86 040 1                                700.00 60                                    124.00 184                                       449.86 795 إيطاليا

                                 663.00 484 13                             663.00 484 13اليابان

                                      154.08 992                                        154.08 992 كازاخستان

                                       515.15 286                                         515.15 286 كينيا

                                      510.64 833                                  133.00 52                                   340.00 351                                       037.64 430 قيرغيزستان

                                      865.25 415                                   389.00 8                                       476.25 407 التفيا

                                        010.53 96                                          010.53 96 ليسوتو

                                      227.23 149                                        227.23 149 ليبريا

                                      551.95 532                                 757.00 35                                       794.95 496 ليختنشتاين

                                      389.34 415                                  190.00 27                                        199.34 388 ليتوانيا

                                       468.72 118                                         468.72 118 مدغشقر

                                            406.00                                       406.00  مالي

                                      157.85 493                                 365.00 37                                       792.85 455 موناكو

                                     372.58 380                                  250.00 14                                        122.58 366 منغوليا

                                     092.24 887                                 945.00 28                                          902.00                                        245.24 857 الجبل األسود

                                     886.89 114 1                                072.00 63                                       814.89 051 1المغرب

                                       909.77 191                                         909.77 191 موزامبيق

                                      256.99 122                                    684.00 1                                        572.99 120 ناميبيا

                                          530.00 2                                       530.00 2 نيوزيلندا

                                            457.00                                       457.00  النيجر

                                   518.00 934 4                                735.00 73                                783.00 860 4النرويج

                                   481.00 379 2                                  868.00 8                                 613.00 370 2عمان

                                         641.00 81                                       641.00 81 الفلبين

                                     142.58 122 1                                  000.00 2                                       142.58 120 1بولندا

                                    628.62 140 1                                     628.62 140 1البرتغال

                                  647.00 373 5                               647.00 373 5جمهورية كوريا

                                       867.11 982                                 776.00 55                                   107.00 390                                         984.11 536 جمهورية مولدوفا

                                     081.78 001 1                                 412.00 26                                       669.78 974 رومانيا

                                     143.61 912 2                                      143.61 912 2االتحاد الروسي

                                            748.00                                       748.00                                                           -رواندا

                                       987.98 44                                         987.98 44 سانت مارتين

                                     462.89 436                                     782.00 79                                       680.89 356 سان مارينو

                                       540.74 69                                      984.00                                          556.74 68 سان تومي وبرينسيبي

                                           182.00 3                                    182.00 3 السنغال

                                   669.79 506 1                              228.00 105                                       441.79 401 1صربيا

                                      480.03 140                                        480.03 140 سيراليون

                                   108.00 340 5                                536.00 34                                572.00 305 5سنغافورة

                                     957.26 903                                       957.26 903 سلوفاكيا

                                       114.38 643                                  348.00 21                                        766.38 621 سلوفينيا

                                    092.18 467 1                                096.00 30                                      996.18 436 1إسبانيا

                                      884.61 279                                        884.61 279 السودان

                                           581.00 3                                    581.00 3 سورينام

                                      783.67 139                                        783.67 139 سوازيلند

                                   546.00 509 1                                546.00 509 1السويد

                                  030.45 292 4                              172.00 308                                300.00 234 2                                    558.45 749 1سويسرا

                                     540.03 598                                   470.00 9                                  323.00 398                                        747.03 190 الجمهورية العربية السورية

                                     504.48 528                                   330.00 3                                   658.00 129                                        516.48 395 طاجيكستان

                                      312.37 626                                 436.00 30                                       876.37 595 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

                                           310.00 5                                    310.00 5 تونس

                                   099.00 143 4                                  115.00 60                                984.00 082 4تركيا

                                    376.00 162 1                                 376.00 162 1تركمانستان

                                    181.39 806 2                                 128.00 89                                    161.00 416 1                                    892.39 300 1أوكرانيا

                                  837.00 728 2                               837.00 728 2المملكة المتحدة

                                  390.00 523 11                              390.00 523 11الواليات المتحدة األمريكية

                                  635.00 226 4                               635.00 226 4أوزبكستان

                                    892.52 163 1                                 653.00 453                                        239.52 710 فييت نام

                                      853.45 150                                        853.45 150 زامبيا

                            056.00 376 158                          931.00 394 2                          525.00 656 114                             600.00 324 41المجموع

الهاي المجموعمدريد الدولة
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 4100توزيع رسوم س نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 
 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(

 املعاجلةورسوم  خدمة التسجيل ادلويل للعالمات )مدريد(: الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية -
 دلويل للتصاممي الصناعية )لهاي(: رسوم ادلوةل ورسوم التعيّيخدمة التسجيل ا -

 

الرسوم الفردية  رسوم المعالجة*الرسوم اإلضافية والرسوم التكميلية

                                                 752.00 9                                         752.00 9 المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

                                             512.05 490                                         151.00 17                           361.05 473 ألبانيا

                                              108.63 621                            108.63 621 الجزائر

                                               328.84 34                             328.84 34 أنتيغوا وبربودا

                                              546.12 713                                       943.00 15                            330.00 255                           273.12 442 أرمينيا

                                          778.00 163 11                         778.00 163 11أستراليا

                                            331.02 200 1                         331.02 200 1النمسا

                                            028.73 672                                       848.00 12                           180.73 659 أذربيجان

                                           623.00 490 1                          623.00 490 1البحرين

                                          887.32 235 2                          550.00 287 1                         337.32 948 بيالروس

                                                 716.00 12                                          716.00 12 بليز

                                            787.61 524 1                                       380.00 39                            587.00 350                           820.61 134 1بنيلوكس

                                                 084.00 2                                           084.00 2 بنن

                                              261.63 124                            261.63 124 بوتان

                                             917.00 203                             917.00 203                                             -بونير وسانت أوستاتيوس وسابا

                                             538.76 814                                       826.00 16                           712.76 797 البوسنة والهرسك

                                             530.26 108                                           400.00 2                            130.26 106 بوتسوانا

                                                                 -                                                        -بروني دار السالم

                                             449.43 910                                         665.00 12                            236.00 237                          548.43 660 بلغاريا

                                           938.99 931 6                          568.00 108 5                        370.99 823 1الصين

                                           241.00 062 2                          241.00 062 2كولومبيا

                                                 448.00 2                                           448.00 2 كوت ديفوار

                                            693.37 957                                         758.00 61                          935.37 895 كرواتيا

                                             675.71 493                             035.00 198                           640.71 295 كوبا

                                            302.00 255                            302.00 255                                             -كوراساو

                                             722.09 164                           722.09 164 قبرص

                                            944.59 138 1                         944.59 138 1الجمهورية التشيكية

                                             233.17 376                                        083.00 20                            150.17 356 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                                           020.00 132 2                                        960.00 7                           060.00 124 2الدانمرك

                                            180.82 066 1                                        878.00 17                         302.82 048 1مصر

                                            005.00 884                                            013.00 4                            992.00 879 إستونيا

                                       286.00 759 22                                   420.00 784                        866.00 974 21الجماعة األوروبية

                                            013.00 420 1                                        560.00 8                             453.00 411 1فنلندا

                                             708.12 261 1                                       545.00 42                            163.12 219 1فرنسا

                                                  509.00 1                                            509.00 1 غابون

                                          855.00 233 2                                       982.00 67                           873.00 165 2جورجيا

                                           447.72 276 1                                       444.00 55                          003.72 221 1ألمانيا

                                            434.00 544                                           222.00 6                             212.00 538 غانا

                                            820.00 674                                         573.00 17                            247.00 657 اليونان

                                             531.09 184 1                                        745.00 19                          786.09 164 1هنغاريا

                                            552.00 935                                          731.00 18                              821.00 916 آيسلندا

                                               281.00 211                               281.00 211 الهند

                                             816.54 440                           816.54 440 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                                           509.00 532 1                          509.00 532 1أيرلندا

                                           214.00 525 3                          214.00 525 3إسرائيل

                                            919.40 022 1                                       257.00 38                            923.00 208                          739.40 775 إيطاليا

                                        869.00 832 14                       869.00 832 14اليابان

                                              113.41 096 1                           113.41 096 1كازاخستان

                                             362.01 308                           362.01 308 كينيا

                                             531.33 978                                        973.00 83                            560.00 472                           998.33 421 قيرغيزستان

                                            874.76 420                                           404.00 4                           470.76 416 التفيا

                                               627.08 98                             627.08 98 ليسوتو

                                              253.31 154                            253.31 154 ليبريا

                                               161.19 502                                        875.00 36                           286.19 465 ليختنشتاين

                                            589.50 427                                       135.00 22                          454.50 405 ليتوانيا

                                              240.79 116                            240.79 116 مدغشقر

                                                    238.00                                              238.00  مالي

                                           264.00 838 1                          264.00 838 1المكسيك

                                              511.43 485                                        335.00 38                           176.43 447 موناكو

                                              952.33 411                                         567.00 17                          385.33 394 منغوليا

                                             744.75 861                                      337.00 34                          407.75 827 الجبل األسود

                                             544.17 129 1                                       088.00 67                          456.17 062 1المغرب

                                             493.14 205                           493.14 205 موزامبيق

                                              319.56 124                                           586.00 2                            733.56 121 ناميبيا

                                           882.00 022 1                          882.00 022 1نيوزيلندا

                                                    364.00                                              364.00  النيجر

                                           209.00 215 5                                     220.00 95                            989.00 119 5النرويج

                                           763.00 701 2                                      358.00 16                          405.00 685 2عمان

                                            973.00 688                            973.00 688 الفلبين

                                             887.22 141 1                                        260.00 2                          627.22 139 1بولندا

                                            526.88 153 1                         526.88 153 1البرتغال

                                          235.00 367 6                         235.00 367 6جمهورية كوريا

                                            123.76 082 1                                      018.00 63                            488.00 487                            617.76 531 جمهورية مولدوفا

                                            420.02 019 1                                         481.00 19                          939.02 999 رومانيا

                                            866.61 172 3                         866.61 172 3االتحاد الروسي

                                                  814.16 12                                           146.00 1                                668.16 11 رواندا

                                                626.17 52                              626.17 52 سانت مارتين

                                             606.65 418                                881.00 84                          725.65 333 سان مارينو

                                                340.91 68                                          058.00 1                              282.91 67 سان تومي وبرينسيبي

                                                 762.00 2                                           762.00 2 السنغال

                                           386.55 404 1                                         119.00 87                          267.55 317 1صربيا

                                             867.58 143                           867.58 143 سيراليون

                                           188.00 898 5                                       066.00 42                           122.00 856 5سنغافورة

                                             521.05 989                           521.05 989 سلوفاكيا

                                             315.54 673                                         628.00 15                          687.54 657 سلوفينيا

                                           375.58 454 1                                       990.00 22                          385.58 431 1إسبانيا

                                             741.06 294                           741.06 294 السودان

                                                 774.00 2                                           774.00 2 سورينام

                                               513.32 141                             513.32 141 سوازيلند

                                           527.00 900 1                          527.00 900 1السويد

                                           441.83 392 4                                      256.00 317                          400.00 377 2                        785.83 697 1سويسرا

                                             496.75 671                                         845.00 8                            545.00 539                            106.75 123 الجمهورية العربية السورية

                                            078.03 690                                       552.00 10                            470.00 297                          056.03 382 طاجيكستان

                                              915.57 631                                         751.00 32                           164.57 599 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

                                               662.00 52                                       612.00 28                               050.00 24 تونس

                                           741.00 088 4                                       397.00 75                           344.00 013 4تركيا

                                            092.00 218 1                           092.00 218 1تركمانستان

                                          326.27 229 3                                       579.00 99                            512.00 726 1                        235.27 403 1أوكرانيا

                                          904.00 736 2                         904.00 736 2المملكة المتحدة

                                        456.00 595 12                       456.00 595 12الواليات المتحدة األمريكية

                                          640.00 344 4                         640.00 344 4أوزبكستان

                                           079.80 300 1                           822.00 557                          257.80 742 فييت نام

                                             000.92 164                         000.92 164 زامبيا

                                       615.00 956 174                                667.00 569 2                   048.00 548 130                   900.00 838 41المجموع

المجموعالهايمدريد الدولة



 4104/00تقرير الإدارة املالية 
 

87 
 

جاميل للثنائية  –احتاد مدريد واحتاد لهاي   4104/00حساب اإ
 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(
المجموع20122013الدولة

                        188.00 20                             752.00 9                              436.00 10 المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

                      465.72 987                         512.05 490                            953.67 496 ألبانيا

                    769.40 255 1                        108.63 621                            660.77 634 الجزائر

                        242.55 66                           328.84 34                              913.71 31 أنتيغوا وبربودا

                    522.63 388 1                        546.12 713                            976.51 674 أرمينيا

                  362.00 405 20                    778.00 163 11                         584.00 241 9أستراليا

                    231.19 402 2                      331.02 200 1                         900.17 201 1النمسا

                    921.35 308 1                        028.73 672                            892.62 636 أذربيجان

                    214.00 890 2                      623.00 490 1                         591.00 399 1البحرين

                    584.15 157 4                      887.32 235 2                         696.83 921 1بيالروس

                        270.00 21                           716.00 12                                554.00 8 بليز

                    965.02 081 3                      787.61 524 1                         177.41 557 1بنيلوكس

                          934.00 4                             084.00 2                                850.00 2 بنن

                      330.92 240                         261.63 124                            069.29 116 بوتان

ا                       451.20 358                         917.00 203                            534.20 154 بونير وسانت أوستاتيوس وساب

                    235.51 648 1                        538.76 814                            696.75 833 البوسنة والهرسك

                      858.95 211                         530.26 108                            328.69 103 بوتسوانا

                                      -                                        -                                          -بروني دار السالم

                    094.78 776 1                        449.43 910                            645.35 865 بلغاريا

                  612.18 550 13                      938.99 931 6                         673.19 618 6الصين

                    093.00 366 2                      241.00 062 2                           852.00 303 كولومبيا

                          232.00 5                             448.00 2                                784.00 2 كوت ديفوار

                    702.44 990 1                        693.37 957                          009.07 033 1كرواتيا

ا                       042.04 935                         675.71 493                            366.33 441 كوب

                      748.79 475                         302.00 255                            446.79 220 كوراساو

                      927.79 332                         722.09 164                            205.70 168 قبرص

                    332.60 190 2                      944.59 138 1                         388.01 051 1الجمهورية التشيكية

                      916.25 777                         233.17 376                            683.08 401 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                    833.00 220 4                      020.00 132 2                         813.00 088 2الدانمرك

                    054.51 109 2                      180.82 066 1                         873.69 042 1مصر

                    132.00 730 1                        005.00 884                            127.00 846 إستونيا

                  068.00 552 44                    286.00 759 22                       782.00 792 21الجماعة األوروبية

                    914.00 839 2                      013.00 420 1                         901.00 419 1فنلندا

                    082.22 560 2                      708.12 261 1                         374.10 298 1فرنسا

                          070.00 2                             509.00 1                                  561.00  غابون

                    260.00 328 4                      855.00 233 2                         405.00 094 2جورجيا

                    834.16 617 2                      447.72 276 1                         386.44 341 1ألمانيا

ا                       909.00 977                         434.00 544                            475.00 433 غان

                    012.00 536 1                        820.00 674                            192.00 861 اليونان

                    115.56 387 2                      531.09 184 1                         584.47 202 1هنغاريا

                    015.00 815 1                        552.00 935                            463.00 879 آيسلندا

                      281.00 211                         281.00 211                                           -الهند

                      911.71 869                         816.54 440                            095.17 429 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

                    427.00 883 2                      509.00 532 1                         918.00 350 1أيرلندا

                    500.00 754 6                      214.00 525 3                         286.00 229 3إسرائيل

                    193.26 063 2                      919.40 022 1                         273.86 040 1إيطاليا

                  532.00 317 28                    869.00 832 14                       663.00 484 13اليابان

                    267.49 088 2                      113.41 096 1                           154.08 992 كازاخستان

                      877.16 594                         362.01 308                            515.15 286 كينيا

                    041.97 812 1                        531.33 978                            510.64 833 قيرغيزستان

                      740.01 836                         874.76 420                            865.25 415 التفيا

                      637.61 194                           627.08 98                              010.53 96 ليسوتو

ا                       480.54 303                         253.31 154                            227.23 149 ليبري

                    713.14 034 1                        161.19 502                            551.95 532 ليختنشتاين

                      978.84 842                         589.50 427                            389.34 415 ليتوانيا

                      709.51 234                         240.79 116                            468.72 118 مدغشقر

                            644.00                                238.00                                   406.00  مالي

                    264.00 838 1                      264.00 838 1                                          -المكسيك

                      669.28 978                         511.43 485                            157.85 493 موناكو

                      324.91 792                         952.33 411                            372.58 380 منغوليا

                    836.99 748 1                        744.75 861                            092.24 887 الجبل األسود

                    431.06 244 2                      544.17 129 1                         886.89 114 1المغرب

                      402.91 397                         493.14 205                            909.77 191 موزامبيق

                      576.55 246                         319.56 124                            256.99 122 ناميبيا

                    412.00 025 1                      882.00 022 1                               530.00 2 نيوزيلندا

                            821.00                                364.00                                   457.00  النيجر

                  727.00 149 10                      209.00 215 5                         518.00 934 4النرويج

                    244.00 081 5                      763.00 701 2                         481.00 379 2عمان

                      614.00 770                         973.00 688                              641.00 81 الفلبين

                    029.80 264 2                      887.22 141 1                         142.58 122 1بولندا

                    155.50 294 2                      526.88 153 1                         628.62 140 1البرتغال

                  882.00 740 11                      235.00 367 6                         647.00 373 5جمهورية كوريا

                    990.87 064 2                      123.76 082 1                           867.11 982 جمهورية مولدوفا

                    501.80 020 2                      420.02 019 1                         081.78 001 1رومانيا

                    010.22 085 6                      866.61 172 3                         143.61 912 2االتحاد الروسي

                        562.16 13                           814.16 12                                  748.00  رواندا

                        614.15 97                           626.17 52                              987.98 44 سانت مارتين

                      069.54 855                         606.65 418                            462.89 436 سان مارينو

                      881.65 137                           340.91 68                              540.74 69 سان تومي وبرينسيبي

                          944.00 5                             762.00 2                                182.00 3 السنغال

                    056.34 911 2                      386.55 404 1                         669.79 506 1صربيا

                      347.61 284                         867.58 143                            480.03 140 سيراليون

                  296.00 238 11                      188.00 898 5                         108.00 340 5سنغافورة

                    478.31 893 1                        521.05 989                            957.26 903 سلوفاكيا

                    429.92 316 1                        315.54 673                            114.38 643 سلوفينيا

                    467.76 921 2                      375.58 454 1                         092.18 467 1إسبانيا

                      625.67 574                         741.06 294                            884.61 279 السودان

                          355.00 6                             774.00 2                                581.00 3 سورينام

                      296.99 281                         513.32 141                            783.67 139 سوازيلند

                    073.00 410 3                      527.00 900 1                         546.00 509 1السويد

                    472.28 684 8                      441.83 392 4                         030.45 292 4سويسرا

                    036.78 270 1                        496.75 671                            540.03 598 الجمهورية العربية السورية

                    582.51 218 1                        078.03 690                            504.48 528 طاجيكستان

يا اليوغوسالفية السابقة                     227.94 258 1                        915.57 631                            312.37 626 جمهورية مقدون

                        972.00 57                           662.00 52                                310.00 5 تونس

                    840.00 231 8                      741.00 088 4                         099.00 143 4تركيا

                    468.00 380 2                      092.00 218 1                         376.00 162 1تركمانستان

                    507.66 035 6                      326.27 229 3                         181.39 806 2أوكرانيا

                    741.00 465 5                      904.00 736 2                         837.00 728 2المملكة المتحدة

                  846.00 118 24                    456.00 595 12                       390.00 523 11الواليات المتحدة األمريكية

                    275.00 571 8                      640.00 344 4                         635.00 226 4أوزبكستان

                    972.32 463 2                      079.80 300 1                         892.52 163 1فييت نام

                      854.37 314                         000.92 164                            853.45 150 زامبيا

                671.00 332 333                 615.00 956 174                  056.00 376 158المجموع
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 الاستامئنيةالصناديق 
 2013 ديسمرب 00الصناديق الاستامئنية يف 
 

خسائر صرف العمالت

األجنبية المستوعبةمجموعتكاليف الدعمنفقاتنفقاتمجموعفارقفوائد مصرفيةأموال مستلمة

من قبل الويبوالنفقاتاإلداريةمباشرة أخرىالموظفيناإليراداتسعر الصرف

W_IGC94'240.2218'912.1850.55-                        18'962.73-                        108'619.90-                         108'619.90-                              -                              4'583.05

WAUS-                        1'846'782.22998.4071.371'847'851.99-                        632'346.0982'195.75714'541.84-                              -                              1'133'310.15

WBRAZ-17'879.89-2'197.34-2'197.34-                        -                         -                              20'077.23-                         

WBRES359'491.51663'448.08439.45470.12664'357.65-                        504'255.1125'189.25529'444.363'675.29-                              490'729.51

WBRST-                        181'605.2533.45-246.27181'392.43-                        94'081.6212'262.60106'344.22-                              -                              75'048.21

WCORI33'276.75-                        81.82-2'065.39-1'983.57-                        164.51-                         164.51-                              -                              31'128.67

WELSA53'125.43-                        129.59-3'437.06-3'307.47-                        164.51-                         164.51-                              -                              49'653.45

WBGLD344'672.98-                        -                        -                        -                        -                        -                         -                         -                         366'798.4422'125.46-                         

WPAKI354'583.90891'445.411'237.915'883.26898'566.58-                        605'249.8442'367.50647'617.34-                              -                              605'533.14

WFICR15'434.68-                        35.3233.0968.41-                        163.3821.15184.53-                              -                              15'318.56

WFINL11'837.32-                        24.78-25.16-0.38-                        3'166.08-                         3'166.08-                              -                              8'670.86

WFIMO167'092.6878'979.24482.42302.9679'764.62-                        67'894.118'825.1476'719.25-                              -                              170'138.05

WFRCR403.16-                        -                        79.997.8087.79315.37-                              -                         

WFRIP287'845.61600'797.37452.80564.97601'815.14-                        121'469.2415'717.55137'186.79-                              -                              752'473.96

WDEJP398'822.48897'536.00451.35-                        897'987.35781'990.7323'218.0096'625.05901'833.7814'572.21-                              380'403.84

WIBER-                        108'908.8027.50-                        108'936.30-                        100.208.00108.20-                              -                              108'828.10

WITIP141'817.46600'384.00621.256.06601'011.31-                        104'557.2413'591.65118'148.89-                              -                              624'679.88

WITJP32'643.61127'164.9943.85-                        127'208.8463'753.70160.007'669.6071'583.30-                              -                              88'269.15

WJPAF1'518'458.742'200'000.001'350.65-2'249.262'199'101.39506'541.041'553'551.28265'685.052'325'777.37-                              -                              1'391'782.76

WJPCR504'045.89937'292.00476.45744.43938'512.88434'962.34598'726.41131'468.041'165'156.79-                              -                              277'401.98

WJPIP1'916'603.056'160'300.002'304.55342.606'162'947.151'064'255.572'293'878.79433'944.443'792'078.80-                              -                              4'287'471.40

WJPJP94'386.8538'719.0066.0576.9538'862.00104'087.601'276.0012'634.45117'998.05-                              -                              15'250.80

WLIBY-20.15-                        -                        -                        -                        -                        -                         -                         -                         -                              20.15-                         

WMEX125'330.98137'931.0378.15-0.01138'009.17-                        93'594.726'551.65100'146.37-                              -                              163'193.78

WPORT168'520.95-                        325.96-71.86254.10-                        84'779.8911'017.7095'797.59-                              -                              72'977.46

WKRCR453'452.58680'218.28479.25251.77680'949.30111'952.65456'625.18-                         568'577.83-                              -                              565'824.05

WKRPO100'305.78329'178.00155.85-                        329'333.85198'945.49160.2023'892.70222'998.39-                              -                              206'641.24

WKIPO1'241'673.421'319'967.621'238.10-60.771'321'144.95300'985.57855'805.41133'273.031'290'064.01-                              -                              1'272'754.36

WKRJP739'480.48861'801.00716.15-                        862'517.15969'941.25160.20116'412.151'086'513.60-                              -                              515'484.03

WKRED160'858.95329'951.07221.909'896.11340'069.08-                        241'841.3011'598.20253'439.50-                              -                              247'488.53

WESPA29'318.26-                        90.62-2'047.58-1'956.96-                        40.5941.6582.2491'763.0864'484.02-                         

WESCH-                        472'398.44120.3583.73472'602.52-                        271'700.1635'310.15307'010.31-                              -                              165'592.21

WTIGA4'568.22-                        5.10-                        5.10-                        160.0020.80180.80-                              -                              4'392.52

W_USA427'414.36-                        566.38-4'367.87-3'801.49-                        372'210.7948'693.54420'904.33-                              -                              2'708.54

WUSEN46'932.9689'667.59161.253'711.7093'540.54-                        114'807.2914'928.41129'735.7013'417.62-                              -2'679.82

WUSSM180'732.38-                        298.80-3'509.41-3'210.615'820.8069'214.489'755.6784'790.95-                              -                              92'730.82

WUGAY118'043.36-                        63.741'003.441'067.18-                        2'952.28-                         2'952.28116'915.36757.10-0.00

WUYCH-                        116'915.3668.4012.00116'995.76-                        14'660.22-                         14'660.22-                              -                              102'335.54

-11.66-                        -                        264.65264.65-                        -                         -                         -                         -                              348.23601.22

10'107'503.3019'690'302.9313'898.143'441.2319'707'642.304'543'236.749'291'835.011'559'708.6715'394'780.42607'457.37107'812.1913'920'720.00

الرصيد في 

31 ديسمبر 2013

رمز 

الرصيد فيالصندوق

 31 ديسمبر 2011

نفقات 2013/2012إيرادات 2013/2012

أموال مستردة للمانحين
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 2013 ديسمرب 00الصناديق الاستامئنية يف 
 )مبّينة ابلفرنك السويرسي(

 

صندوق استامئين يف شلك صندوق تربعات )من حكومات أأسرتاليا وفرنسا والرنوجي وجنوب أأفريقيا والسويد وسويرسا  مالحظة:

ىل تيسري مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف أأعامل اللجنة احلكومية ونيوزيلندا ومن صندوق كريس تنسن ( يريم اإ

 ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية وا

 

أأجل امليض يف تطوير أأنظمة امللكية  من يبووالو أأسرتاليا صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة  :مالحظة

 الفكرية يف البدلان الأقل منوا والبدلان النامية.

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة الربازيل والويبو من أأجل توفري التدريب وتكوين  :مالحظة
 الكفاءات للموظفّي التقنيّي يف املعهد الوطين للملكية الصناعية وتعممي ثقافة امللكية الفكرية يف الربازيل.

ونتيجة ذلكل مت تكبّد تاكليف يف فوارق  املالية ابدلولر الأمرييك.ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره 
 رصف العمةل الأجنبية واس توعبهتا الويبو.

صندوق استئماني/الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة

 240.22 94               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 912.18 18               أموال مستلمة

 962.73 18                50.55                      فوائد مصرفية

النفقات

 459.90 108             أسفار الغير

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 619.90 108             مجموع النفقات المباشرة

(619.90 108)              -                           تكاليف دعم البرنامج

 583.05 4                 األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/أستراليا

   -                           رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 782.22 846 1          أموال مستلمة

 998.40                    فوائد مصرفية

 851.99 847 1           71.37                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 945.06 97               بعثات الموظفين

 058.79 208             أسفار الغير

 987.56 114             منح

 925.00 31               مؤتمرات

 988.64 14               أتعاب الخبراء

 825.00 114             اتفاقات الخدمات الخاصة

 476.04 49               خدمات تعاقدية أخرى

 140.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 346.09 632             مجموع النفقات المباشرة

(541.84 714)            195.75 82               تكاليف دعم البرنامج

 310.15 133 1          األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/البرازيل )دوالر أمريكي(

(879.89 17)             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

   -                           فوائد مصرفية

(197.34 2)               (197.34 2)               تسوية سعر الصرف

 077.23 20               خسائر صرف العمالت األجنبية المستوعبة من قبل الويبو

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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مالحظة: صندوق استامئين يف شلك اتفاق تعاون تقين بّي حكومة الربازيل والويبو لتعممي ثقافة امللكية الفكرية واعامتد أأفضل 
 املامرسات.

 

من أأجل تنفيذ مبادرات التعاون  يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة الربازيل والويبو صندوق استامئين :مالحظة
 التقين بّي بدلان اجلنوب وتعزيز كفاءات البدلان النامية يف اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية.

 

ن أأجل حتديث نظايم الرباءات صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة كوس تا رياك والويبو م :مالحظة
ابدلولر  والعالمات يف املكتب الوطين للملكية الفكرية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية

 الأمرييك.

صندوق استئماني/البرازيل )بالفرنك السويسري(

 491.51 359             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 448.08 663             أموال مستلمة

 439.45                    فوائد مصرفية

 357.65 664              470.12                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 087.42 30               بعثات الموظفين

 159.29 467             أسفار الغير

 823.40 6                 أتعاب الخبراء

 185.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 255.11 504             مجموع النفقات المباشرة

(444.36 529)            189.25 25               تكاليف دعم البرنامج

(675.29 3)               أموال مستردة للمانحين

 729.51 490             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/البرازيل - جنوب 

   -                           رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 605.25 181             أموال مستلمة

 33.45                      فوائد مصرفية

 392.43 181             (246.27)                  تسوية سعر الصرف

النفقات

 001.30 52               أسفار الغير

 560.32 28               مؤتمرات

 440.00 13               اتفاقات الخدمات الخاصة

 80.00                      تكاليف إدارية ومصرفية

 081.62 94               مجموع النفقات المباشرة

(344.22 106)            262.60 12               تكاليف دعم البرنامج

 048.21 75               األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/كوستا ريكا

 276.75 33               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 81.82                      فوائد مصرفية

(983.57 1)               (065.39 2)               تسوية سعر الصرف

النفقات

 164.51                    تكاليف إدارية ومصرفية

 164.51                    مجموع النفقات المباشرة

(164.51)                     -                           تكاليف دعم البرنامج

 128.67 31               األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة السلفادور والويبو من أأجل حتديث النظام الوطين  :مالحظة
 للملكية الصناعية وتعزيزه. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق بّي امجلاعة الأوروبية والويبو من أأجل حتديث نظام امللكية الفكرية يف  :مالحظة
 بنغالديش.

ونتيجة ذلكل مت تكبّد تاكليف يف فوارق رصف  عّد تقاريره املالية ابليورو.ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وت
 العمةل الأجنبية واس توعبهتا الويبو.

 

مالحظة: صندوق استامئين يف شلك اتفاق بّي امجلاعة الأوروبية والويبو من أأجل حتديث نظام امللكية الفكرية يف ابكس تان. 
 .تعّد تقاريره املالية ابليوروومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين و 

صندوق استئماني/السلفادور

 125.43 53               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 129.59                    فوائد مصرفية

(307.47 3)               (437.06 3)               تسوية سعر الصرف

النفقات

 164.51                    تكاليف إدارية ومصرفية

 164.51                    مجموع النفقات المباشرة

(164.51)                     -                           تكاليف دعم البرنامج

 653.45 49               األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/االتحاد األوروبي/بنغالديش

 672.98 344             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

   -                           فوائد مصرفية

   -                              -                           تسوية سعر الصرف

(798.44 366)           أموال مستردة للمانحين

 125.46 22               خسائر صرف العمالت األجنبية المستوعبة من قبل الويبو

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/االتحاد األوروبي/باكستان

 583.90 354             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 445.41 891             أموال مستلمة

 237.91 1                 فوائد مصرفية

 566.58 898              883.26 5                 تسوية سعر الصرف

النفقات

 426.73 11               بعثات الموظفين

 602.30 171             أسفار الغير

 568.15 1                 منح

 789.84 22               مؤتمرات

 091.06 2                 أتعاب الخبراء

 815.72 246             اتفاقات الخدمات الخاصة

 384.21 20               خدمات تعاقدية أخرى

 949.25 35               المباني والصيانة

 163.38                    تكاليف إدارية ومصرفية

 219.16 62               أثاث ومعدات

 240.04 30               اإلمدادات والمواد

 249.84 605             مجموع النفقات المباشرة

(617.34 647)            367.50 42               تكاليف دعم البرنامج

 533.14 605             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي مجعية فنلندا حلق املؤلف والويبو يف جمال أأنشطة شعبة : مالحظة
 لويبو.لالصناعات الإبداعية التابعة 

 ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابليورو.

 

استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي وزارة فنلندا للتعلمي والثقافة والويبو يف جمال أأنشطة شعبة صندوق : مالحظة
 الصناعات الإبداعية التابعة. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابليورو.

 

فنلندا للتعلمي والثقافة والويبو يف جمال أأنشطة قطاع صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي وزارة  :مالحظة
 الويبو حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابليورو.

صندوق استئماني/فنلندا/حق المؤلف 1

 434.68 15               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 35.32                      فوائد مصرفية

 68.41                       33.09                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 163.38                    تكاليف إدارية ومصرفية

 163.38                    مجموع النفقات المباشرة

(184.53)                   21.15                      تكاليف دعم البرنامج

 318.56 15               األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/فنلندا/حق المؤلف 2

 837.32 11               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 24.78                      فوائد مصرفية

(0.38)                      (25.16)                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 003.00 3                 بعثات الموظفين

 163.08                    تكاليف إدارية ومصرفية

 166.08 3                 مجموع النفقات المباشرة

(166.08 3)                  -                           تكاليف دعم البرنامج

 670.86 8                 األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/فنلندا/حق المؤلف 3

 092.68 167             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 979.24 78               أموال مستلمة

 482.42                    فوائد مصرفية

 764.62 79                302.96                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 940.65 5                 بعثات الموظفين

 790.08 61               اتفاقات الخدمات الخاصة

 163.38                    تكاليف إدارية ومصرفية

 894.11 67               مجموع النفقات المباشرة

(719.25 76)              825.14 8                 تكاليف دعم البرنامج

 138.05 170             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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ة يف جمال صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة فرنسا لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمني :مالحظة
 التدريب عىل حق املؤلف.

 

صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة فرنسا لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف جمال  :مالحظة
 امللكية الصناعية )احتاد ابريس(.

 

 بو مبوظفّي همنيّي مبتدئّي.صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة أأملانيا من أأجل تزويد الوي  :مالحظة

صندوق استئماني/فرنسا/حق المؤلف

 403.16                    رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

   -                              -                           فوائد مصرفية

النفقات

 79.99                      تكاليف إدارية ومصرفية

 79.99                      مجموع النفقات المباشرة

(87.79)                     7.80                        تكاليف دعم البرنامج

(315.37)                  أموال مستردة للمانحين

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/فرنسا/الملكية الصناعية

 845.61 287             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 797.37 600             أموال مستلمة

 452.80                    فوائد مصرفية

 815.14 601              564.97                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 930.95                    بعثات الموظفين

 626.69 81               أسفار الغير

 742.86 34               مؤتمرات

 008.74 4                 أتعاب الخبراء

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 469.24 121             مجموع النفقات المباشرة

(186.79 137)            717.55 15               تكاليف دعم البرنامج

 473.96 752             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/ألمانيا/موظفون مهنيون مبتدئون

 822.48 398             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 536.00 897             أموال مستلمة

 987.35 897              451.35                    فوائد مصرفية

النفقات

 990.73 781             موارد الموظفين

 033.00 23               بعثات الموظفين

 185.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 208.73 805             مجموع النفقات المباشرة

(833.78 901)            625.05 96               تكاليف دعم البرنامج

(572.21 14)             أموال مستردة للمانحين

 403.84 380             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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 الأمرييك للملكية الصناعية-يبرييلربانمج الإ الأمانة التقنية لصندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي  :مالحظة
 الأمريكية.-يف بدلان خمتلفة يف املنطقة الإيبريية من أأجل حتديث النظام الوطين للملكية الصناعية وتعزيزهوتعزيز التمنية والويبو 

 

يطاليا والويبو يف جمال الهنوض ابمللكية الفكرية وماكحفة  :مالحظة صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون بّي حكومة اإ
 التقليد وقرصنة منتجات الوسائل املتعددة.

 

يطاليا من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين مبتدئ. :مالحظة  صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة اإ

  

صندوق استئماني/البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية الصناعية

   -                           رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 908.80 108             أموال مستلمة

 936.30 108              27.50                      فوائد مصرفية

النفقات

 100.20                    تكاليف إدارية ومصرفية

 100.20                    مجموع النفقات المباشرة

(108.20)                   8.00                        تكاليف دعم البرنامج

 828.10 108             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/إيطاليا/الملكية الفكرية

 817.46 141             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 384.00 600             أموال مستلمة

 621.25                    فوائد مصرفية

 011.31 601              6.06                        تسوية سعر الصرف

النفقات

 288.58 2                 اتفاقات الخدمات الخاصة

 557.23 99               خدمات تعاقدية أخرى

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 551.43 2                 اإلمدادات والمواد

 557.24 104             مجموع النفقات المباشرة

(148.89 118)            591.65 13               تكاليف دعم البرنامج

 679.88 624             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/إيطاليا/موظف مهني مبتدئ

 643.61 32               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 164.99 127             أموال مستلمة

 208.84 127              43.85                      فوائد مصرفية

النفقات

 753.70 63               موارد الموظفين

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 913.70 63               مجموع النفقات المباشرة

(583.30 71)              669.60 7                 تكاليف دعم البرنامج

 269.15 88               األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 جمال امللكية الصناعية يف أأفريقيا والبدلان الأقل منوا.

 

صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

صندوق استئماني/اليابان/أفريقيا - البلدان األقل نموا

 458.74 518 1          رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 000.00 200 2          أموال مستلمة

 350.65 1                 فوائد مصرفية

 24.77                      إشعار دائن من الثنائية السابقة

 101.39 199 2          (274.03 2)               تسوية سعر الصرف

النفقات

 541.04 506             موارد الموظفين

 547.81 75               بعثات الموظفين

 609.76 794             أسفار الغير

 495.95 403             منح

 826.45 117             مؤتمرات

 304.43 12               أتعاب الخبراء

 559.76 111             خدمات تعاقدية أخرى

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 561.37 37               أثاث ومعدات

 485.75                    اإلمدادات والمواد

 092.32 060 2          مجموع النفقات المباشرة

(777.37 325 2)         685.05 265             تكاليف دعم البرنامج

 782.76 391 1          األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/اليابان/حق المؤلف

            045.89 504 رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 292.00 937             أموال مستلمة

 476.45                    فوائد مصرفية

 512.88 938              744.43                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 962.34 434             موارد الموظفين

 484.75 119             بعثات الموظفين

 085.36 416             أسفار الغير

 541.06 1                 منح

 983.00 34               مؤتمرات

 107.78 10               أتعاب الخبراء

 364.46 16               خدمات تعاقدية أخرى

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 688.75 033 1          مجموع النفقات المباشرة

(156.79 165 1)         468.04 131             تكاليف دعم البرنامج

 401.98 277             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 .امللكية الصناعيةجمال 

 

 من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين مبتدئ. الياابنصندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة  :مالحظة

صندوق استئماني/اليابان/الملكية الصناعية

 603.05 916 1          رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 300.00 160 6          أموال مستلمة

 304.55 2                 فوائد مصرفية

 947.15 162 6           342.60                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 255.57 064 1          موارد الموظفين

 961.06 165             بعثات الموظفين

 419.67 597             أسفار الغير

 528.47 723             منح

 518.53 35               مؤتمرات

 411.24 15               أتعاب الخبراء

 071.55 10               النشر

 851.80 99               اتفاقات الخدمات الخاصة

 798.95 311             خدمات تعاقدية أخرى

 925.65 267             المباني والصيانة

 857.45                    التواصل

 335.45                    تكاليف إدارية ومصرفية

 042.62 27               أثاث ومعدات

 156.35 38               اإلمدادات والمواد

 134.36 358 3          مجموع النفقات المباشرة

(078.80 792 3)         944.44 433             تكاليف دعم البرنامج

          471.40 287 4األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/اليابان/موظف مهني مبتدئ

 386.85 94               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 719.00 38               أموال مستلمة

 66.05                      فوائد مصرفية

 862.00 38                76.95                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 087.60 104             نفقات الموظفين

 116.00 1                 خدمات تعاقدية أخرى

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 363.60 105             مجموع النفقات المباشرة

(998.05 117)            634.45 12               تكاليف دعم البرنامج

 250.80 15               األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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والويبو من أأجل حتديث النظام الوطين للملكية  ليبياصندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون بّي حكومة  :مالحظة

 الصناعية وتعزيزه.

 

النظام الوطين للملكية  تطويروالويبو من أأجل  املكس يكصندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون بّي حكومة  :مالحظة

 الصناعية وتعزيزه.

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق بّي املعهد الوطين الربتغايل للملكية الصناعية والويبو من أأجل تطوير أأنشطة : مالحظة

 الناطقة ابلربتغالية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابليورو.تعاونية مشرتكة لفائدة البدلان 

  

صندوق استئماني/ليبيا

(20.15)                    رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

   -                           فوائد مصرفية

   -                              -                           تسوية سعر الصرف

 20.15                      خسائر صرف العمالت األجنبية المستوعبة من قبل الويبو

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/المكسيك

 330.98 125             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 931.03 137             أموال مستلمة

 78.15                      فوائد مصرفية

 009.17 138             (0.01)                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 330.90 36               أسفار الغير

 173.87 47               مؤتمرات

 089.95 10               تكاليف إدارية ومصرفية

 594.72 93               مجموع النفقات المباشرة

(146.37 100)            551.65 6                 تكاليف دعم البرنامج

 193.78 163             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/البرتغال

 520.95 168             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 325.96                    فوائد مصرفية

 254.10                    (71.86)                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 324.83 6                 بعثات الموظفين

 310.08 45               أسفار الغير

 332.40 6                 منح

 805.59 3                 مؤتمرات

 091.95 6                 خدمات تعاقدية أخرى

 163.38                    تكاليف إدارية ومصرفية

 751.66 16               أثاث ومعدات

 779.89 84               مجموع النفقات المباشرة

(797.59 95)              017.70 11               تكاليف دعم البرنامج

              977.46 72 األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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لأغراض التمنية لفائدة برانمج الويبو للتعاون صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي  :مالحظة
 يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

تامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين يعىن صندوق اس  :مالحظة
دارة الصندوق الاستامئين/مجهورية كوراي/حق املؤلف.  ابإ

صندوق استئماني/جمهورية كوريا/حق المؤلف

 452.58 453             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 218.28 680             أموال مستلمة

 479.25                    فوائد مصرفية

 949.30 680              251.77                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 952.65 111             موارد الموظفين

 348.49 104             بعثات الموظفين

 763.18 266             أسفار الغير

 972.26 26               مؤتمرات

 950.43 17               أتعاب الخبراء

 760.33 9                 النشر

 582.73 30               اتفاقات الخدمات الخاصة

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 87.76                      أثاث ومعدات

 577.83 568             مجموع النفقات المباشرة

(577.83 568)              -                           تكاليف دعم البرنامج

 824.05 565             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/جمهورية كوريا/حق المؤلف/موظف مهني

 305.78 100             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 178.00 329             أموال مستلمة

 333.85 329              155.85                    فوائد مصرفية

النفقات

 945.49 198             موارد الموظفين

 160.20                    تكاليف إدارية ومصرفية

 105.69 199             مجموع النفقات المباشرة

(998.39 222)            892.70 23               تكاليف دعم البرنامج

 641.24 206             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق بّي مكتب كوراي للملكية الفكرية والويبو لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض  :مالحظة
 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. الصناعيةة يف جمال امللكية التمني

 

 ّي.همني ّيصندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي من أأجل تزويد الويبو مبوظف :مالحظة

 

 لأغراض تعلمي امللكية الفكرية. صندوق استامئين يف شلك اتفاق بّي مكتب كوراي للملكية الفكرية والويبو :مالحظة

  

صندوق استئماني/جمهورية كوريا/الملكية الفكرية

 673.42 241 1          رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 967.62 319 1          أموال مستلمة

 238.10 1                 فوائد مصرفية

 144.95 321 1          (60.77)                    تسوية سعر الصرف

النفقات

 985.57 300             موارد الموظفين

 924.17 137             بعثات الموظفين

 777.05 99               أسفار الغير

 457.90 225             منح

 438.93 50               مؤتمرات

 749.73 25               أتعاب الخبراء

 987.63 71               اتفاقات الخدمات الخاصة

 310.00 244             خدمات تعاقدية أخرى

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 790.98 156 1          مجموع النفقات المباشرة

(064.01 290 1)         273.03 133             تكاليف دعم البرنامج

          754.36 272 1األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/جمهورية كوريا/موظفون مهنيون

 480.48 739             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 801.00 861             أموال مستلمة

 517.15 862              716.15                    فوائد مصرفية

النفقات

 941.25 969             موارد الموظفين

 160.20                    تكاليف إدارية ومصرفية

 101.45 970             مجموع النفقات المباشرة

(513.60 086 1)         412.15 116             تكاليف دعم البرنامج

 484.03 515             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/جمهورية كوريا/التعليم

 858.95 160             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 951.07 329             أموال مستلمة

 221.90                    فوائد مصرفية

 069.08 340              896.11 9                 تسوية سعر الصرف

النفقات

 681.30 241             منح

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 841.30 241             مجموع النفقات المباشرة

(439.50 253)            598.20 11               تكاليف دعم البرنامج

 488.53 247             األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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س بانياصندوق استامئين يف شلك  :مالحظة لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  مسامهة طوعية من حكومة اإ
 .ابليوروومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية . بدلان أأمرياك الالتينية يف الصناعيةجمال امللكية 

 ونتيجة ذلكل مت تكبّد تاكليف يف فوارق رصف العمةل الأجنبية واس توعبهتا الويبو.

 

س بانياصندوق استامئين يف شلك  :مالحظة لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  مسامهة طوعية من حكومة اإ

 .بدلان أأمرياك الالتينية يف الصناعيةجمال امللكية 

 

ىل حتقيق املصلحة العامة من مالحظة: صندوق استامئ ين يف شلك مسامهة طوعية من القطاع اخلاص واملنظامت اليت تسعإ اإ
ىل املصنفات احملمية حبق  أأجل تيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص وغريمه من الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

 املؤلف.

صندوق استئماني/إسبانيا )يورو(

 318.26 29               رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 90.62                      فوائد مصرفية

(956.96 1)               (047.58 2)               تسوية سعر الصرف

النفقات

 40.59                      تكاليف إدارية ومصرفية

 40.59                      مجموع النفقات المباشرة

(82.24)                     41.65                      تكاليف دعم البرنامج

(763.08 91)             أموال مستردة للمانحين

 484.02 64               خسائر صرف العمالت األجنبية المستوعبة من قبل الويبو

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/إسبانيا )فرنك سويسري(

   -                           رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 398.44 472             أموال مستلمة

 120.35                    فوائد مصرفية

 602.52 472              83.73                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 309.10 6                 بعثات الموظفين

 267.79 244             أسفار الغير

 855.90                    مؤتمرات

 239.80 6                 أتعاب الخبراء

 512.37 12               اتفاقات الخدمات الخاصة

 375.00 1                 التمثيل

 140.20                    تكاليف إدارية ومصرفية

 700.16 271             مجموع النفقات المباشرة

(010.31 307)            310.15 35               تكاليف دعم البرنامج

 592.21 165             األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/المشروع الرائد للموارد العالمية المتاحة للوسطاء الموثوق بهم

 568.22 4                 رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 5.10                         5.10                        فوائد مصرفية

النفقات

 160.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 160.00                    مجموع النفقات المباشرة

(180.80)                   20.80                      تكاليف دعم البرنامج

 392.52 4                 األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون بّي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية : مالحظة
 والويبو يف جمال حق املؤلف يف البدلان النامية. 

 وتعّد تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين

 

اتفاق للتعاون بّي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية صندوق استامئين يف شلك : مالحظة
نفاذ حقوق امللكية الفكرية.  والويبو يف جمال اإ

 ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.

صندوق استئماني/الواليات المتحدة األمريكية/حق المؤلف

 414.36 427             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة 

 566.38                    فوائد مصرفية

(801.49 3)               (367.87 4)               تسوية سعر الصرف

النفقات

 548.11 6                 بعثات الموظفين

 190.36 30               أسفار الغير

 289.25 4                 مؤتمرات

 956.11 2                 أتعاب الخبراء

 648.92 200             اتفاقات الخدمات الخاصة

 387.28 107             خدمات تعاقدية أخرى

 190.76 20               تكاليف إدارية ومصرفية

 210.79 372             مجموع النفقات المباشرة

(904.33 420)            693.54 48               تكاليف دعم البرنامج

 708.54 2                 األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/الواليات المتحدة األمريكية/إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

              932.96 46 رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

              667.59 89 أموال مستلمة 

                  161.25  فوائد مصرفية

              540.54 93                 711.70 3 تسوية سعر الصرف

النفقات

              391.54 96 أسفار الغير

              126.00 18 مؤتمرات

                  289.75  تكاليف إدارية ومصرفية

            807.29 114 مجموع النفقات المباشرة

           (735.70 129)              928.41 14 تكاليف دعم البرنامج

(417.62 13)             أموال مستردة للمانحين

               (679.82 2)األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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ولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون بّي مكتب ال :مالحظة
نفاذ امللكية الفكرية.  والويبو من أأجل خدمات تتعلق ابحتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جمال اإ

 ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.

 

اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة أأوروغواي والويبو من أأجل تطوير النظام الوطين صندوق استامئين يف شلك  :مالحظة
 للملكية الفكرية.

ونتيجة ذلكل مت تكبّد تاكليف يف فوارق  ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعّد تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.
 رصف العمةل الأجنبية واس توعبهتا الويبو.

صندوق استئماني/الواليات المتحدة األمريكية/الشركات الصغيرة والمتوسطة

            732.38 180 رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

                         -أموال مستلمة

                  298.80  فوائد مصرفية

               (210.61 3)               (509.41 3)تسوية سعر الصرف

النفقات

                820.80 5 موارد الموظفين 

              000.00 66 اتفاقات الخدمات الخاصة

                000.00 3 خدمات تعاقدية أخرى

                  214.48  تكاليف إدارية ومصرفية

              035.28 75 مجموع النفقات المباشرة

             (790.95 84)                755.67 9 تكاليف دعم البرنامج

              730.82 92 األموال المتوفرة في نهاية الفترة

صندوق استئماني/أوروغواي )دوالر أمريكي(

 043.36 118             رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

   -                           أموال مستلمة

 63.74                      فوائد مصرفية

 067.18 1                  003.44 1                 تسوية سعر الصرف

النفقات

 66.04                      تكاليف إدارية ومصرفية

 886.24 2                 اإلمدادات والمواد

 952.28 2                 مجموع النفقات المباشرة

(952.28 2)                  -                           تكاليف دعم البرنامج

(915.36 116)           أموال مستردة للمانحين

 757.10                    خسائر صرف العمالت األجنبية المستوعبة من قبل الويبو

   -                           األموال المتوفرة في نهاية الفترة
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ندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين بّي حكومة أأوروغواي والويبو من أأجل تطوير النظام الوطين ص  :مالحظة
 للملكية الفكرية.

 ]هناية الوثيقة[

 

صندوق استئماني/أوروغواي )فرنك سويسري(

   -                           رصيد الصندوق في بداية الفترة

اإليرادات

 915.36 116             أموال مستلمة

 68.40                      فوائد مصرفية

 995.76 116              12.00                      تسوية سعر الصرف

النفقات

 771.28 8                 أسفار الغير

 582.35 1                 منح

 715.50                    خدمات تعاقدية أخرى

 140.00                    تكاليف إدارية ومصرفية

 451.09 3                 اإلمدادات والمواد

 660.22 14               مجموع النفقات المباشرة

(660.22 14)                -                           تكاليف دعم البرنامج

 335.54 102             األموال المتوفرة في نهاية الفترة


