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، )WO/PBC/24/8(الوثيقة  2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية الس�نوية لعام حتتوي هذه الوثيقة �ىل  .1
 ).2015سبمترب  18ٕاىل  14والعرش�ن (وهو مطروح �ىل جلنة الويبو للرب�مج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا الرابعة 

 ).A/55/4قرارات اليت اختذهتا جلنة الرب�مج (الوثيقة الوسرتد ٔأية قرارات للجنة �شأٔن ت� الوثيقة يف قامئة  .2

 ]WO/PBC/24/8[تيل ذ� الوثيقة 

 

 

 

 

 

 





 

 

A 

WO/PBC/24/8 

 �ٕالنلكزييةأ�صل: 
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 68 إال�رادات: 23 املالحظة
 69 املرصوفات: 24 املالحظة
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 التقر�ر املايل الس�نوي

 مقدمة

ٕاىل مجعيات ا�ول  2014د�سمرب  31�رفع البيا�ت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للس�نة املالية املنهتية يف  .1
للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع وفقًا ؤأ�دت هذه البيا�ت املالية  من النظام املايل والحئته. 7.6للامدة وفقًا أ�عضاء يف الويبو 

لت� املعايري عقب تطبيقها يف الويبو ابتداء من أ�ول من وفقًا من البيا�ت املالية اليت تعد  اخلامسةمو�ة العام، ويه ا�
 .2010 ينا�ر

�ٕالضافة ٕاىل رٔأيه يف  2014تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� حول التدقيق يف البيا�ت املالية لس�نة  و�رفع ٔأيضاً  .2
واملرفق الثاين من النظام  11.8ٕاىل مجعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو كام نصت �ىل ذ� املادة  ،البيا�ت املالية

 والحئته. املايل

 ويتضمن هذا التقر�ر املايل الس�نوي البيا�ت املالية ٕاىل �انب مناقشة البيا�ت املالية وحتليلها. .3

 مناقشة البيا�ت املالية وحتليلها

معليات املنظمة وبيئهتا، ؤأهدافها واسرتاتيجياهتا لويبو املايل الس�نوي مناقشة وحتليل يعرض هذا القسم من تقر�ر ا .4
من بيا�ت  . وليست هذه املناقشة والت�ليل جزءاً 2014د�سمرب  31�الل الس�نة املنهتية يف ، ؤأداهئا ووضعها املاليني املالية

 .78ٕاىل  27ة الواردة يف الصف�ات من الويبو املالية؛ ولكن ينبغي قراءهتا مع بيا�ت الويبو املالي

 معليات الويبو وبيئهتا عرض

ل�دمات والس�ياسات واملعلومات ؤأشاكل التعاون املرتبطة �مللكية الفكرية. ويه ٕا�دى الويبو يه املنتدى العاملي ل .5
 دو� عضوًا. 188الواكالت املتخصصة لٔ�مم املت�دة وتضم 

�ضطالع بدور ر�دي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يُفِسح ا�ال لالبتاكر  وهتدف املنظمة ٕاىل .6
ا التنظميية يف ا الرئاس�ية وٕاجراءاهتوهيئاهت حتقيقًا للمنو �قتصادي و�ج�عي الثقايف يف مجيع الب�ان. و�رد وال�هتاوإالبداع 

 .1967 �ام اتفاقية الويبو اليت ٔأ�شئت مبوجهبا الويبو يف

وحتدد ا�ول أ�عضاء تو�ه املنظمة ومزيانيهتا ؤأ�شطهتا من �الل الهيئتني الرئيس�يتني لوضع الس�ياسات وصنع  .7
اتفاقية الويبو أ�عضاء يف القرارات يف الويبو وهام امجلعية العامة وجلنة التنس�يق. وتتأٔلف امجلعية العامة من ا�ول أ�طراف يف 

وربع ، يف اللجنة التنفيذية الحتاد �ر�س واللجنة التنفيذية الحتاد �رنؤأما جلنة التنس�يق فتتأٔلف من  .ٔأي احتاد تد�ره الويبو
 .وسو�رسا، �عتبارها ا�و� اليت يقع مقر املنظمة يف ٔأراضهياد، ة الويبو �ري أ�عضاء يف ٔأي احتا�دد ا�ول أ�طراف يف اتفاقي

يبو بناء �ىل �رش�يح جلنة التنس�يق. ويعّد املد�ر العام الرئيس التنفيذي للمنظمة.  امجلعية العامة املد�ر العام للو وتعّنيِ  .8
ٕاضافة ٕاىل املستشار  ٔأربعة نواب ؤأربعة مسا�د�ن للمد�ر العامويتلقى املد�ر العام مسا�دة فريق إالدارة العليا (املؤلف من 

جي لربامج الويبو ويف ٕادارة خمتلف القطا�ات والربامج لضامن القانوين ومد�ر ٕادارة املوارد البرشية) يف توفري التو�ه �سرتاتي
 حتقيق النتاجئ مبا ي�ىش مع الرب�مج واملزيانية.

ر الويبو �البية ٕا�راداهتا من �دمات مدفو�ة الرسوم توفرها ملس�ت�ديم نظام التسجيل ا�ويل بناء �ىل معاهدة  .9 وتّدِ
�ملئة من ٕاجاميل  91.0، و�ت رسوم هذه أ��شطة 2014ويف �ام  التعاون �شأٔن الرباءات ٔأو نظايم مدريد والهاي.

 �ملئة من رسوم نظام التسجيل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. 75.2ٕا�رادات املنظمة مهنا 
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س�ندات امللكية الفكرية. و�مكن دافع هذه إال�رادات اليت تدرها اخلدمات املدفو�ة الرسوم يف الطلب ا�ويل �ىل  .10
يتأٔ�ر مس�توى الطلب بأٔداء �قتصاد العاملي وٕان تواصل منو �شاط ٕايداع طلبات احلصول �ىل س�ندات امللكية الفكرية و 

أ�زمة املالية العاملية اليت بدٔأت يف �ام  ٕا�ر�نتعاش �قتصادي رمغ تفاوت مس�تو�ت  2010�ىل الصعيد العاملي منذ �ام 
مس�تو�ت �ست�ر يف ٔأ�شطة �رادات املنظمة من هذه اخلدمات �شمل وقد تؤ�ر عوامل �ارجية ٔأخرى يف إ . 2008

. وف� خيص نظام معاهدة التعاون وتقلبات ٔأسعار الرصف ،ت الثقة يف التطورات التكنولوجيةودر�ا ،البحث والتطو�ر
 ،مبسارات إاليداع أ�خرىمقارنة �شأٔن الرباءات حتديدًا، �شمل بعض العوامل الهامة أ�خرى مس�توى رسوم هذا النظام 

واسرتاتيجيات فرادى  ،ومدى إالقبال �ىل �دمات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وقميهتا مقارنة مبسارات إاليداع أ�خرى
 .الرشاكت يف جمال الرباءات

 عرض أ�هداف و�سرتاتيجيات املالية يف الويبو

ضع املد�ر العام الالحئة املالية وي ا�ي وافقت �ليه امجلعية العامة.تنظم الويبو ٔأ�شطهتا املالية من �الل نظا�ا املايل  .11
 النظام املايل. وتنظم الالحئة املالية مجيع ٔأ�شطة إالدارة رب�مج واملزيانية بأٔي تغيري يفجلنة ال . وُختَطرٔ�حاكم النظام املايلوفقًا 

 .النظام املايل والحئتهطة ومسؤولية تطبيق املالية يف املنظمة. ويفوض املد�ر العام ٕاىل املراقب املايل سل

وتتضمن الوثيقة التفاصيل  يعرض املد�ر العام لك س�نتني وثيقة الرب�مج واملزيانية �ىل ا�ول أ�عضاء يك توافق �لهيا.و  .12
الويبو �ىل ووافقت مجعيات ا�ول أ�عضاء يف  عن أ�هداف ومقاييس أ�داء وخطة املزيانية مجليع ٔأ�شطة الرب�مج املقرت�ة.

. ويوفر الرب�مج واملزيانية اخلطة املعمتدة للثنائية يف ٕاطار الس�ياق 2013د�سمرب  12يف  15/2014الرب�مج واملزيانية للثنائية 
 �سرتاتيجي العام للخطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل.

لنتاجئ املنظمة ؤأولو�هتا. ويُقمي� وفقًا �دا�ا مزينة املوارد واس�توتعمتد املنظمة �ىل نظام ٕادارة قامئ �ىل النتاجئ لضامن  .13
ويف ٕاطار هذا النظام، يعّد الرب�مج أ�داء املؤسيس وُحيلّل �نتظام من �الل مؤرشات أ�داء وأ�هداف ؤأسس املقارنة. 

العمل الس�نوية واملزيانية واخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل جزءًا من ٕاطار التخطيط يف الويبو ٕاضافة ٕاىل خطط 
 العمل الفردية للموظفني. ؤأهداف

لس�ياس�هتا اخلاصة �الحتياطيات. ومن العنارص اجلوهرية لهذه وفقًا وتد�ر املنظمة مس�تو�ت أ�موال �حتياطية  .14
ة. الس�ياسة أٓلية حتديد مس�توى �حتياطيات كنس�بة مئوية من النفقات املقدرة للثنائية عن �حتادات اليت تد�رها املنظم

و�ريس الس�ياسة أٔيضًا مبادئ اس�ت�دام �حتياطيات للنفقات من حيث رٔأس املال واملبادرات �سرتاتيجية وحتدد أٓلية 
 املوافقة �ىل هذا �س�ت�دام.

الرئيس�ية من ٕادارة  لس�ياس�هتا اخلاصة �الست�ر. وتنص هذه الس�ياسة �ىل ٔأن أ�هدافوفقًا وتد�ر املنظمة است�راهتا  .15
" ومعدل العائد مع مرا�اة 3" والس�يو�؛ "2" صون رأٔس املال؛ "1رتبة ف� ييل حسب ٔأمهيهتا: "م ست�راهتااملنظمة ال

 ."2" و"1التقييدات النامجة عن "

 عرض البيا�ت املالية

 للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام مما ييل:وفقًا تتأٔلف البيا�ت املالية املعدة  .16

وهو يعرض تفاصيل صايف أ�صول (الفرق بني مجموع أ�صول ومجموع اخلصوم) يف  – بيان الوضع املايل •
 املنظمة. ويوفر هذا البيان معلومات عن القوة املالية للمنظمة، واملوارد املتا�ة �مع ٔأهدافها يف املس�تقبل؛
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وع املرصوفات) يف وهو يقيس صايف الفائض ٔأو العجز (الفرق بني مجموع إال�رادات ومجم – بيان أ�داء املايلو  •
العجز  عرض الفائض ٔأويُ لك س�نة. ويوفر هذا البيان معلومات عن مصادر ٕا�رادات املنظمة و�لكفة ٔأ�شطهتا. و 

كتسب فهيا �ُ يف الفرتة اليت  إال�رادات تقيّد تحقاق الاكمل يف احملاس�بة، ٔأي ٔأن�س� ٔأساس الس�نوي �ىل 
 دفعها؛ برصف النظر عن وقت تلقي مبالغها النقدية ٔأو، تُتحمل فهيااملرصوفات يف الفرتة اليت تقيّد و 

وهو حيدد التغري يف وضع صايف أ�صول �الل العام. ويوحض هذا البيان  – بيان التغيريات يف صايف أ�صولو  •
مصادر التغريات يف الوضع املايل العام للمنظمة، مبا يف ذ� التغريات الراجعة ٕاىل الفائض ٔأو العجز املتحقق 

 رتة؛�الل الف

وهو يعرض التحراكت النقدية اليت �دثت �الل العام والنامجة عن ٔأ�شطة التشغيل  – بيان التدفق النقديو  •
و�ست�ر وا�متويل. ويوفر هذا البيان معلومات عن �يفية توليد النقدية واس�ت�دا�ا ٔأثناء العام، مبا يف ذ� 

هنا. و�ىل و�ه النقيض مع بيان أ�داء املايل، �قرتاض والقروض املسرتدة ورشاء ٔأصول �بتة والت�لص م
 يقيس التدفق النقدي الصايف للمنظمة الفرق بني النقدية ا�ا�� ٕاىل املنظمة والنقدية اخلار�ة مهنا؛

وهو يعرض مقارنة بني املبالغ املدر�ة يف وثيقة  – بيان مقارنة املبالغ املدر�ة يف املزيانية واملبالغ الفعليةو  •
املس�ت�دم يف املزيانية، وهو ساس هذا البيان بناء �ىل ا�ٔ  يعدّ ملزيانية، واملبالغ الفعلية للس�نة. و الرب�مج وا

�س�تحقاق املعدل. وهو يوفر معلومات عن مدى مطابقة املوارد من حيث احلصول �لهيا ٔأساس 
 واس�ت�دا�ا للمزيانية املعمتدة؛

ٔ�مه  البيا�ت املالية الرئيس�ية. وتتضمن ملخصاً ويه �سا�د يف فهم  – مالحظات �ىل البيا�ت املاليةو  •
عن معلومات تتطلهبا املعايري احملاسبية ا�ولية ٔأيضًا �كشف و الس�ياسات احملاسبية ومعلومات تفسريية ٔأخرى. 

 للقطاع العام وال تظهر �ىل صف�ات البيا�ت املالية الرئيس�ية.

 أٔ�رز معامل البيا�ت املالية

قدره  للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام ٔأن هناك فائضاً وفقًا واليت ٔأ�دت  2014 س�نةاملالية ل توحض بيا�ت الويبو  .17
د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  245.8 بلغتاملنظمة مليون فرنك سو�رسي حتقق ذ� العام، ؤأن صايف ٔأصول  37

2014. 

مليون فرنك  15.1البالغ  2013مليون فرنك سو�رسي بفائض �ام  37البالغ  2014وميكن مقارنة فائض �ام  .18
، ويعزى ذ� 2013مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام  18.6مببلغ قدره  2014إال�رادات لعام سو�رسي. فقد ازداد ٕاجاميل 

رسوم نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اخنفضت جزئيًا  مليون فرنك سو�رسي يف ٕا�رادات 21.1ٔأساسًا ٕاىل ز�دة قدرها 
مليون فرنك سو�رسي. وشهد ٕاجاميل املرصوفات  3.2نظرًا ٕاىل ما شهدته إال�رادات النرثية/أ�خرى من اخنفاض قدره 

 2.4بلغ قدره ٔأن نفقات املوظفني قد ارتفعت مب  من رمغ�ىل ال. و 2013مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام  3.3اخنفاضًا قدره 
واملرصوفات التشغيلية ٔأقل  ،ي، اكنت �اكليف السفر واملنح، وإالمدادات واملواد، واخلدمات التعاقديةمليون فرنك سو�رس 

 من العام السابق.

مليون فرنك  969.4ٕاىل  2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  900.6وازداد مجموع ٔأصول الويبو من  .19
مليون فرنك سو�رسي  474.5وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن الس�يو� وما يعادلها بلغوا ما مجمو�ه  .2014د�سمرب  31سو�رسي يف 

مليون فرنك سو�رسي مقارنة �لعام  64.6�ملئة من ٕاجاميل أ�صول) ٔأي ز�دة قدرها  48.9( 2013د�سمرب  31يف 
 أ�رايض واملباين وامللكية �ست�رية املنظمة بقدر �بري من �ست�رات يف أ�صول الثابتة، وال س�� السابق. وحتتفظ
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من مجموع  �ملئة 43.3(ٔأي  مليون فرنك سو�رسي 419.7 اليت بلغ مجموع قميهتا ا�فرتية الصافية واملعدات وأ�صول �ري املادية
مليون  23.3بلغ قدره اس�مترار �ست�ر يف أ�صول الثابتة ما زاد مجموع قميهتا ا�فرتية الصافية مب  2014وشهد �ام  .)أ�صول

. مبىن ٔأر�د بوكشوجتديد بناء قا�ة املؤمترات اجلديدة اس�ُتمكل عام هذا ال. و�الل 2013فرنك سو�رسي مقارنة �هناية �ام 
. و�ُزمع اس�تكامل مرشوع البناء أ�مين خفض قميهتا مع مرور معرها إالنتا�نت وبدٔأ اس�ت�دام قا�ة املؤمترات اجلديدة اليت 

 .2015اجلديد يف النصف أ�ول من �ام  احمليط أ�مينمركز النفاذ اجلديد و ا�ي �شمل 

س�تحقة ا�فع واملبالغ املتسلمة قبل اس�تحقاقها امل يف املبالغ  2014د�سمرب  31اخلصوم الرئيس�ية للمنظمة يف  �مكنو  .20
 البالغة قميهتااملوظفني  تمس�تحقائة من مجموع اخلصوم)، و �مل  49.6ٔأي مليون فرنك سو�رسي ( 358.7والبالغة قميهتا 

 ).�ملئة 19.2(مليون فرنك سو�رسي  139.2 البالغة قميهتا) والقروض �ملئة 22.3(مليون فرنك سو�رسي  161.2

 أ�داء املايل

مليون فرنك سو�رسي، حيث بلغ مجموع  37.0حتقق فائض ذ� العام يبلغ  2014ٔأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  .21
�لفائض مليون فرنك سو�رسي. وميكن مقارنة ذ�  333.2مليون فرنك سو�رسي ومجموع املرصوفات  370.2إال�رادات 

مليون فرنك سو�رسي ومجموع  351.3�ني بلغ مجموع إال�رادات يف ، 2013مليون فرنك سو�رسي يف  15.1البالغ 
 مليون فرنك سو�رسي. 336.5املرصوفات 

املعدل (ٔأي قبل �سو�ت املعايري  �س�تحقاقٔأساس واليت ٔأ�دت �ىل  2014واكنت نتي�ة الرب�مج واملزيانية لعام  .22
للمعايري وفقًا  2014مليون فرنك سو�رسي. و�شمل نتي�ة املنظمة يف  69.9احملاسبية ا�ولية للقطاع العام) فائضا قدره 

ؤأ�ر التسو�ت املتص� بنظام  احملاسبية ا�ولية للقطاع العام حسا�ت �اصة، ومرشو�ات ممو� من أ�موال �حتياطية،
 �س�تحقاق الاكمل يف احملاس�بة مبا يتفق واملعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.

 مصدر ا�متويلملخص أ�داء املايل حسب 

 

201420142014201420142013

18,2370,2351,6-                       -378,79,7مجموع اإليرادات
19,7333,2336,5-308,88,935,2مجموع المصروفات

35,21,537,015,1-69,90,8صافي الفائض/(العجز)

(بماليين الفرنكات السويسرية)

التسويات بناء على الحسابات الخاصةالبرنامج والميزانية
المعايير الدولية

المشروعات الممولة 
المجموعالمجموعمن األموال االحتياطية
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مليون فرنك سو�رسي،  69.9ويلخص الرمس البياين ٔأد�ه الفروق الرئيس�ية بني فائض الرب�مج واملزيانية البالغ  .23
 مليون فرنك سو�رسي: 37.0وفائض املنظمة لكها الناجت عن تطبيق املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام والبالغ 

 2014�نتقال من النتي�ة بناء �ىل املزيانية ٕاىل النتي�ة بناء �ىل املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام لعام 

 

 ٕانللمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام لك جماالت ؤأ�شطة املنظمة بأٔمكلها. و وفقًا و�شمل بيا�ت الويبو املالية املعدة  .24
مليون فرنك  0.8ٕادراج النتاجئ قبل �سو�ت املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام ف� يتعلق �حلسا�ت اخلاصة (فائض 

حبسب اجلهة  فوارق’ميثل مليون فرنك سو�رسي)  35.2و� من أ�موال �حتياطية (جعز سو�رسي) واملرشو�ات املم
 .للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العاموفقًا املعدة  بني نتي�ة مزيانية وفائض البيا�ت املالية ‘املعنية

ولية للقطاع العام ٕاىل �دد من للمعايري احملاسبية ا�وفقًا �س�تحقاق الاكمل يف احملاس�بة ٔأساس ويؤدي تطبيق  .25
اليت تؤ�ر �ىل نتي�ة الس�نة. وكام هو موحض يف اجلدول ٔأ�اله، فٕان أ��ر الصايف لهذه التسو�ت  ‘الفوارق أ�ساس�ية احملاسبية’

 مليون فرنك سو�رسي: 1.5قدره  فائضللفرتة الثنائية هو 

 تقيّداملساهامت الطوعية يف ٕاطار احلسا�ت اخلاصة  للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، فٕان ٕا�راداتوفقًا  •
عند الوفاء �لرشوط احملددة يف اتفاقات املاحنني وعند حتمل املرصوفات مبا ي�ىش مع �ر�مج العمل. وٕاذا 

، تعاَمل املساهامت �عتبارها ٕا�رادات مؤ�� مضن املنَجزاكنت املساهامت املتلقاة �زيد �ىل �لكفة العمل 
 .مليون فرنك سو�رسي 0.8قدره اخنفاض يف نتي�ة الس�نة وقد ٔأدى ذ� ٕاىل اخلصوم، 

ٕا�رادات الرسوم ٕاىل �ني حتصيلها، وذ� يف �ا� احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، تؤ�ل عند تطبيق املعايري و  •
د مبلغ مس�تحق يف �ا� طلبات نظام الرباءات ا�ويل كام يقي� الطلبات ا�ولية عند النرش ا�هنايئ للطلب. 

 .�سمل املنظمة الرمس املناظر �عندما يودع طلب دون 

وقد زاد رصيد ٕا�رادات الرسوم املؤ�� (نظام الرباءات ا�ويل والعالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية) من 
د�سمرب  31ن فرنك سو�رسي يف مليو 203.7ٕاىل  2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  198.5
مليون  62.4مبالغ الرسوم املس�تحقة بناء �ىل نظام الرباءات ا�ويل من  خنفضتا. ويف الفرتة ذاهتا، 2014

0 26

1 1

المشروعات الممولة الحسابات الخاصةنتيجة الميزانية
من األموال 
االحتياطية

اإليرادات المقيدة 
في إطار الحسابات 

الخاصة

االستهالك تأجيل اإليرادات
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مليون فرنك سو�رسي. ويُعزى جزء من هذا �خنفاض يف املس�تحقات ٕاىل تغطية  46.7فرنك سو�رسي ٕاىل 
 31مليون فرنك سو�رسي يف  3.9الرباءات ملبلغ قدره  جزء من احلسا�ت اجلارية لنظام التعاون �شأٔن

واكن التأٔثري الصايف هو ، ٕاذ ُ�دد ٔأن جزءًا من رصيد احلساب اجلاري يتصل بطلبات مود�ة. 2014د�سمرب 
 مليون فرنك سو�رسي. 17.0 إال�رادات مببلغاخنفاض 

اليت ي تتعلق �متويل مباين أ�من مليون فرنك سو�رس  1.1ٕا�رادات مؤ�� قدرها بأٔن  ٔأقر ٔأيضاً ، 2014ؤأثناء 
 18.1البالغة  تأٔجيل إال�رادات �سوية �رد ف� ييل تفاصيلو  مؤسسة مباين املنظامت ا�ولية. تتوىل بناءها

 :مليون فرنك سو�رسي

 2014يف �ام  احملاسبية ا�ولية للقطاع العامللمعايري وفقًا ملخص �سوية تأٔجيل إال�رادات 

 

بناء �ىل املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام مرصوفات اهتالك املباين واملعدات  2014�ام و�شمل نتاجئ  •
ٔأن �اكليف هذه أ�صول موز�ة �ىل معرها إالنتا�. وقد ٕاىل  ومرصوف اس�هتالك أ�صول �ري املادية، نظراً 

 مليون فرنك سو�رسي. 9.1بلغ مجموع �اكليف �هتالك و�س�هتالك للس�نة 

املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام قيد مس�تحقات املوظفني اليت حيصل �لهيا املوظفون ولكهنا و�س�تلزم  •
مجموع يف وحتقق �سو�ت املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام �ىل املنظمة.  �سدد بعد �عتبارها خصوماً  مل

للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع وفقًا حسا�ت ت� اخلصوم ا�ساقًا مع اخلصوم املقيدة يف البيا�ت املالية 
املوظفني املعرتف هبا  مس�تحقاتوازدادت خصوم ٔأكتواريون �ارجيون. ، مبا يف ذ� ت� اليت ٔأ�دها العام

مبوجب املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام (التأٔمني الصحي ما بعد اخلدمة، ومنح العودة ٕاىل الوطن 
صندوق الويبو املقفل ، وإال�ازات الس�نوية املرتامكة، وإال�ازات لز�رة الوطن، والسا�ات إالضافية، و والسفر

. ويف ٕاطار الرب�مج واملزيانية، 2014مليون فرنك سو�رسي �الل �ام  10.2) مببلغ للمعاشات التقا�دية
فرتة ما بعد اخلدمة. ويف �ام  املوظفني يف مس�تحقات�ملئة �ىل �اكليف الوظائف �متويل  6فرض رمس قدره 

مليون فرنك سو�رسي، بعد خصم املس�تحقات املسددة للموظفني  7.4، ٔأدى هذا الرمس ٕاىل ختصيص 2014
يف فرتة ما بعد اخلدمة �الل ت� الفرتة (مسامهة املنظمة ٔأساسًا يف ٔأقساط املتقا�د�ن املمتتعني �لتأٔمني 

للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام الالزمة وفقًا التسوية  بلغتالصحي ما بعد اخلدمة). ونتي�ة ��، 
مليون  2.8 املوظفني مس�تحقاتمليون فرنك سو�رسي واملتعلقة خبصوم  10.2لتغطية الز�دة املتبقية البالغة 

 فرنك سو�رسي.

ت (ما ٔأدى ٕاىل ٕانفاق وختص التسو�ت أ�خرى مبوجب املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام اخنفاض ا�زو� •
 0.3مليون فرنك سو�رسي) واخنفاض املس�تحقات عن �شرتااكت املقررة (ما ٔأدى ٕاىل ٕا�رادات قدرها  0.4

 مليون فرنك سو�رسي).

2014
(بماليين الفرنكات السويسرية)

15,7-الحسابات المدينة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
3,9تغطية من الحساب الجاري لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

5,2-زيادة في اإليرادات المؤجلة المتأتية من الرسوم
FIPOI 1,1-زيادة في اإليرادات المؤجلة لمؤسسة

18,1-مجموع اإليرادات المؤجلة بعد التسوية
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ع العام، ما خفض للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاوفقًا وقد ُرمسلت التاكليف املتعلقة بتشييد املباين وحتسيهنا  •
فرنك سو�رسي. و�ىل النسق ذاته ُرمسل اقتناء بعض مليون  30.4مببلغ قدره  2014ام �املرصوفات �الل 

فرنك مببلغ قدره مليوين العام املعدات بناء �ىل املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، ما خفض مرصوفات 
 سو�رسي.

 حتليل إال�رادات

 ا�ولية للقطاع العاماملعايري احملاسبية ٔأساس �ىل  2014مكو�ت إال�رادات يف 

 (مباليني الفرناكت السو�رسية)

 

مقارنة  �ملئة 5.3، وميثل ذ� ز�دة قدرها 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  370.2بلغ مجموع ٕا�رادات املنظمة  .26
ام هو رسوم نظ 2014واكن ٔأكرب مصدر لٕال�رادات �الل  مليون فرنك سو�رسي. 351.6البالغ  2013مبجموع ٕا�رادات �ام 

التعاون �شأٔن من مجموع إال�رادات. وقد زادت ٕا�رادات رسوم نظام  �ملئة 75.2، اليت بلغت معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
 .2013عام اكنت �ليه يف  �ملئة 8.2بنس�بة  الرباءات

وٕان  من مجموع إال�رادات �ملئة 14.9ومتثل رسوم نظام مدريد �ين ٔأكرب مصدر ٕال�رادات املنظمة، حيث بلغت  .27
ومتثل رسوم نظام الهاي و�شرتااكت املقررة  .2013مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام  0.3اخنفضت هذه الرسوم مببلغ 

واملساهامت الطوعية وإال�رادات أ�خرى (�ست�رات واملنشورات والتحكمي والوساطة، وإال�رادات النرثية والرسوم 
ًا للتغريات من حيث نوع ص�ملئة. ويقدم اجلدول الوارد ٔأد�ه ملخ 9.9بقية من مجموع ٕا�رادات املنظمة ٔأي أ�خرى) النس�بة املت 

 إال�رادات مقارنة �لعام السابق.
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 4201و 0132 التغري يف إال�رادات بني �ايم

 

لطلبات املود�ة يف ٕاذ بلغ ٕاجاميل �دد ا 2014واس�متر �شاط نظام التعاون �شأٔن الرباءات يف �زد�د �الل �ام  .28
). وتعد مس�تو�ت الطلبات مبوجب نظام التعاون �شأٔن 2015طلب (استنادًا ٕاىل تقد�رات فربا�ر  214 900ذ� العام 

الرباءات مؤرشًا مبارشًا ملس�تو�ت إال�رادات النامجة عن رسوم نظام التعاون �شأٔن الرباءات، وشهد هذا املس�توى ازد�دًا 
، يُتوقع ٔأن يتواصل ازد�د �دد الطلبات �ىل مدار الس�نوات 2015ينا�ر  قد�راتواستنادًا ٕاىل ت. 2010مس�مترًا منذ �ام 
 الثالث التالية:

 2017-2010�دد الطلبات بناء �ىل نظام التعاون �شأٔن الرباءات للفرتة 

 

ٕا�رادات نظام التعاون �شأٔن الرباءات ٔأساسًا من رسوم إاليداع ا�ويل (الرمس أ�سايس ورسوم الصف�ات  تتأٔلفو  .29
إالضافية، وخفض تقليص الرسوم لٕاليدا�ات إاللكرتونية وللب�ان أ�قل منواً). كام �شمل مجموع رسوم نظام التعاون �شأٔن 

 ٔأسعار الرصف. خسا�روماكسب ٔأو  الرباءات رسومًا ٔأخرى (مهنا رسوم املعاجلة وإال�ا�)

التغيير الصافيالتغيير الصافي20142013

%
اإليرادات

17,917,70,21,1االشتراكات المقررة
8,97,51,418,7المساهمات الطوعية
                   -                    -0,40,4إيرادات المنشورات

23,8-0,5-1,62,1إيرادات االستثمار

278,6257,521,18,2رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
0,5-0,3-55,155,4رسوم نظام مدريد
                   -                    -3,23,2رسوم نظام الهاي

336,9316,120,86,6المجموع الفرعي للرسوم

6,3-0,1-1,51,6التحكيم والوساطة

51,6-3,2-3,06,2إيرادات أخرى/نثرية
370,2351,618,65,3مجموع اإليرادات

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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 2014-2012تفاصيل رسوم نظام التعاون �شأٔن الرباءات للفرتة 

 

للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، ال تقيد إال�رادات النامجة عن رسوم إاليداع ا�ويل وفقًا يف البيا�ت املعدة و .30
يُنرش الطلب بعد للطلبات املقدمة بناء �ىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاىل ٔأن يُنرش الطلب. ويف �البية احلاالت، 

تعاون �شأٔن الرباءات. ويف �رخي إاليداع، يقيد رصيد مس�تحق مرور س�تة ٔأشهر �ىل ٕايداع طلب دويل بناء �ىل معاهدة ال 
حىت حتصل املنظمة �ىل الرمس. ويقيد خصم ٕا�رادات مؤ�ل للك ٕايداع حىت النرش. وخيتلف أ�مر ف� خيص نتي�ة املزيانية 

ت النامجة عن رسوم إاليداع يف ٕاطار الرب�مج واملزيانية حيث تقيد إال�رادات �ى حتصيل الرسوم نقدًا. و�لنظر يف إال�رادا
ا�ويل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مبا ي�ىش مع املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، يالحظ ٔأن هذه 

 إال�رادات قد ازدادت مع ازد�د املنشورات الس�نوية:

 2014-2012 رسوم إاليداع ا�ويل واملنشورات للفرتة –معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 

سعر الرصف عندما  خسا�روتتعرض رسوم إاليداع ا�ويل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ملاكسب ٔأو  .31
ل هذه الرسوم بعمالت �ري الفرنك السو�رسي. وحتدد الويبو مبالغ معاد� لهذه الرسوم مبختلف العمالت لك س�نة. حتص� 

د ٕايداع الطلب املبلغ ا�ي سيتعني �ىل مقدم الطلب ٔأن �سدده بعملته احمللية. وحيد�  وحتدد املبالغ املعاد� املطبقة يف �رخي
يف �رخي السداد. و�ليه، تنجم  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةاملبلغ الفعيل ا�ي تطلبه الويبو �لفرنك السو�رسي استنادًا ٕاىل 

سعر الرصف عن �ختالف بني الرمس املعادل للفرنك السو�رسي واملبلغ الفعيل �لفرنك السو�رسي يف  خسا�رماكسب ٔأو 
مليون فرنك سو�رسي ف�  1.7، �كبدت املنظمة خسارة صافية �سبب سعر الرصف قدرها 2014�رخي السداد. ويف �ام 

201420132012

275,0262,3240,6رسوم اإليداع الدولي
3,93,93,9رسوم أخرى

6,07,5-1,7-مكاسب (خسائر) الصرف عن الرسوم المحصلة
                    -2,7-1,4مكاسب (خسائر) صرف أخرى

278,6257,5252,0مجموع رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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إاليداع ا�ويل ورسوم املعاجلة). وتعلقت هذه اخلسارة � يف ٕاطار نظام التعاون �شأٔن الرباءات (رسوم خيص الرسوم احملص� 
، �كبدت املنظمة خسارة 2013مليون فرنك سو�رسي). ويف �ام  1.3� �لني اليا�ين (خسارة قدرها ٔأساسًا �لرسوم احملص� 

ون �شأٔن الرباءات � يف ٕاطار نظام التعاالرسوم احملص� ماليني فرنك سو�رسي ف� خيص  6صافية نتي�ة لسعر الرصف قدرها 
 :2012مليون فرنك سو�رسي يف �ام  7.5قدره  اً صافي اً بي� حققت املنظمة رحب

 ر الرصف ف� خيص الرسوم احملص�سع خسا�رتفاصيل ماكسب/
 2014-2012يف ٕاطار نظام التعاون �شأٔن الرباءات للفرتة 

 

ٔ�سعار الرصف السائدة يف وفقًا لك س�نة  لسو�رسيخرى �ري الفرنك اا�ٔ عمالت لد املبالغ املعاد� للرسوم �وحتد�  .32
د من العام السابق.  االثنني أ�ول من شهر ٔأكتو�ر عم� السعر الرصف بني  تغري�الل العام ٕاذا  جمدداً  املبالغ املعاد�وقد حتد�

 اجلداول متتالية. وتبّنيِ  �ملئة 5�ٔكرث من ٔأربع مجعات متتالية بنس�بة ٔأو ٔأكرث  �ملئة 5.0خرى والفرنك السو�رسي بنس�بة ا�ٔ 
 2014-2012ل الفرتة �ال ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةالتالية الفرق بني سعر الرصف املس�ت�دم لت�ديد املبالغ املعاد� و 

 والني اليا�ين واليورو: أ�مر�يك�والر ل

 2014-2012�الل الفرتة  ٔ�مم املت�دةٔأسعار الرصف يف امقارنة سعر الرصف للمبالغ املعاد� و  – أ�مر�يكا�والر 

 

201420132012

عملة تسديد الرسم:
1,54,2-0,1الدوالر األمريكي

4,91,8-1,3-الين الياباني
0,1-0,40,7-اليورو

0,31,6-0,1-عملة أخرى
الصرف عن الرسوم المحصلة 6,07,5-1,7-مكاسب (خسائر) 

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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 2014-2012�الل الفرتة  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةمقارنة سعر الرصف للمبالغ املعاد� و  –الني اليا�ين 

 

 2014-2012�الل الفرتة  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةمقارنة سعر الرصف للمبالغ املعاد� و  –اليورو 

 
ٔأ�لن البنك الوطين السو�رسي (البنك املركزي السو�رسي) س�ياسة للحفاظ �ىل سعر رصف ، 2011ويف سبمترب  .33

الرسوم �ىل تعرض املنظمة خلسا�ر الرصف  ٕاىل تقليصهذه الس�ياسة ؤأدت  ليورو.ل فرنك سو�رسي  1.20 قدره ٔأدىن
 و�ليهوقف هذه الس�ياسة.  ،2015ينا�ر  15يف ، . ومع ذ�، ٔأ�لن البنك املركزي السو�رسيفعا�بصورة  ليورو�الواردة 

من قميهتا  يف املئة 15.0مجيع العمالت أ�خرى يف املتوسط وفقدت �شلك �اد، بعدئذ ارتفعت قمية الفرنك السو�رسي 
الفرق بني سعر الرصف املس�ت�دم لت�ديد املبالغ  واق العمالت. ويلخص اجلدول التايلمقابل الفرنك السو�رسي يف ٔأس

ٔأسعار بني والني اليا�ين واليورو، و  أ�مر�يكا�والر  ف� خيص 2015وبداية �ام  2014يف هناية �ام لٕاليدا�ات املعاد� 
 ب ٕا�الن البنك املركزي السو�رسي:عق الرصف يف أ�مم املت�دة
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د ق اليت  2014�ام  ٕايدا�ات الويبو خسا�ر رصف سواء �ىل ويُتوقع ٔأن تتكبد .34 ل ٕا�الن البنك املركزي بمل �سد�
اليت قدمت �الل أ�شهر الثالثة أ�وىل من العام قبل تنفيذ املبالغ املعاد� اجلديدة  2015 ، ٔأو ٕايدا�ات �امالسو�رسي

فٕان  و�ليه، 2015أ�شهر امخلسة أ�وىل من �ام  ويتوقع ٔأن �رد رسوم هذه إاليدا�ات �الل. 2015ا�ريل  1من  اعتباراً 
ية ؤأسعار الرصف يف املس�تقبل. وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن املبالغ املعاد� اجلديدة اليت منط التدفقات النقد�  �رهتنجحم اخلسا�ر 

الرشوط  ال��ن مل �س�توفياوالني اليا�ين  أ�مر�يكمشلت اليورو ولكن ليس ا�والر  2015ٔأ�ريل  1من  �لنت اعتباراً أ� 
. و�شري التقد�رات ٕاىل ٔأنه الفرنك السو�رسي ٔأمام امهتمن قمي اً �بري  اً جزء اس�تعادهتام�سبب  �ديد مبلغ معادلالالزمة لت�ديد 

فرنك  ومخسة ماليني مليوينبني  رصف ترتاوح طين السو�رسي، ستتكبد الويبو خسارةيف ٔأعقاب ٕا�الن البنك الو 
 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت وردت �الل أ�شهر امخلسة أ�وىلرسوم إاليدا�ات ا�ولية بناء �ىل سو�رسي �ىل 

 .2015 �ام من

التعيينات ن طلبات التسجيل ٔأو الت�ديد ورسوم عالرسوم أ�ساس�ية الواردة  رسوم نظام مدريد ٔأساساً و�شمل  .35
 :الالحقة

 2014-2012تفاصيل رسوم نظام مدريد للفرتة 

 

والت�ديدات والتعيينات  تٕا�رادات رسوم مدريد للتسجيال تقي�د، للقطاع العام للمعايري احملاسبية ا�وليةوفقًا و  .36
للمعايري وفقًا  )دون الرسوم أ�خرىٕا�رادات التسجيالت والت�ديدات (وازدادت . االالحقة يف البيا�ت املالية فور �رشه

 لك س�نة:الت�ديدات و �دد التسجيالت مع ازد�د  للقطاع العام احملاسبية ا�ولية

معدل المبلغ المعادل

UNORE
 المنشورة في 29

يناير 2015
الفارق المئوي مع

EAR

UNORE
 المنشورة في 26
فبراير 2015

الفارق المئوي مع
EAR

UNORE
 المنشورة في 11
مارس 2015

الفارق المئوي مع
EAR

(بالمئة)(بالمئة)(بالمئة)

إيداعات عام 2014 (1)
0,90390,92001,80,95405,51,004011,1الدوالر األمريكي/الفرنك السويسري

3,5-7,00,0083-9,30,0080-0,00860,0078الين الياباني/الفرنك السويسري
13,2-12,71,0647-15,01,0707-1,22711,0431اليورو/الفرنك السويسري

إيداعات عام 2015 (2)
0,71,00404,5-4,20,9540-0,96080,9200الدوالر األمريكي/الفرنك السويسري

5,7-9,10,0083-11,40,0080-0,00880,0078الين الياباني/الفرنك السويسري
1,20,00832,5-0,0080غير متاحةغير متاحة0,0081الين الياباني/الفرنك السويسري

12,2-11,71,0647-14,01,0707-1,21271,0431اليورو/الفرنك السويسري

(1) تشتند معدالت المبالغ المعادلة إليداعات عام 2014 على المعدالت النفاذة في نهاية عام 2014

المتحدة (UNORE) لعام 2015 المعادل (EAR) وأسعار الصرف في األمم  مقارنة: معدل المبلغ 

بالين الياباني تغير من 0,0088 إلى 0,0081 في 1 مارس 2015 إليداعات عام 2015 على المعدالت النافذة في بداية عام 2015. تجدر المالحظة أن معدل اإليداعات  تستند معدالت المبالغ المعادلة   (2)

201420132012

46,045,942,7الرسوم األساسية (التسجيالت والتجديدات)
4,74,54,0التعيينات الالحقة
4,45,04,9الرسوم األخرى

55,155,451,6مجموع رسوم نظام مدريد

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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 2014-2012رتة /الت�ديدات للفأ�ساس�ية والتسجيالت الرسوم -د مدري

 

. و�ىل غرار رسوم نظام معاهدة التعاون 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  3.2بلغ مجموع رسوم نظام الهاي  .37
وتظل رسوم نظام الهاي ، تقي�د ٕا�رادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة الطلبات عندما يُنرش الطلب. �شأٔن الرباءات ونظام مدريد

 �لعام السابق. �بتة وال تتغري جوهرً� مقارنة

�ملئة من مجموع إال�رادات بي� متثل  4.8مليون فرنك سو�رسي  17.9ومتثل إال�رادات من �شرتااكت املقررة البالغة  .38
�ملئة من مجموع  2.4مليون فرنك سو�رسي  8.9ٕا�رادات املساهامت الطوعية الواردة يف ٕاطار احلسا�ت اخلاصة والبالغة 

 رادات املساهامت الطوعية مع تنفيذ العمل و�كبد النفقات مبا ي�ىش مع االتفاق املعين.إال�رادات. وتقيِّد ٕا�

مقارنة  يف املئة 23.8�خنفاض قدره ، ٔأي 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  1.6�ست�ر  ٕا�رادات مجموعوبلغ  .39
 �ى و�ست�رات فائدةلل املدرة �تاحلسا �ىل الفائدة سعر متوسط مع اخنفاضالفائدة  ٕا�رادات ت. واخنفض2013عام ب

. واكنت 2013�ملئة يف �ام  0.558مقارنة بنس�بة  2014�ملئة يف �ام  0.421ة ٕاىل السو�رسي ة�حتادي املالية إالدارة
مليون فرنك سو�رسي  0.4مليون فرنك سو�رسي ومبيعات املنشورات البالغة قميهتا  1.5ٕا�رادات التحكمي والوساطة البالغة 

مليون فرنك  6.2ٕاىل �د بعيد مع العام السابق. واخنفضت إال�رادات أ�خرى/املتنو�ة من  ٔأي مبا ي�ىش 2014لعام 
ٔأ�ىل نظرًا ٕاىل اس�تالم  2013. واكنت ٕا�رادات �ام 2014ماليني فرنك سو�رسي يف �ام  3ٕاىل  2013سو�رسي يف �ام 

 ركز احلوس�بة ا�ويل.مليون فرنك سو�رسي �س�ندات دائنة من م 4.3العام  ذ�
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 حتليل املرصوفات

 املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العامٔأساس �ىل  2014�كو�ن مرصوفات �ام 

 (مباليني الفرناكت السو�رسية)

 

 �ملئة 1اخنفاضًا �سبته ، وهو ما ميثل 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  333.2بلغ مجموع مرصوفات املنظمة  .40
و�شلك نفقات املوظفني ٔأكرب مرصوفات املنظمة،  مليون فرنك سو�رسي. 336.5ا�ي بلغ  2013مقارنة مبجموع مرصوفات 

واكنت اخلدمات التعاقدية �ين ٔأكرب �ب من مجموع مرصوفاهتا.  �ملئة 64.9متثل مليون فرنك سو�رسي و  216.4تبلغ حيث 
 20.8، وتلهيا من حيث احلجم مرصوفات التشغيل البالغة مليون فرنك سو�رسي 63.6يف مرصوفات املنظمة حيث بلغت 

 مليون فرنك سو�رسي. ويعرض اجلدول الوارد ٔأد�ه ملخصًا للتغيريات من حيث نوع املرصوفات مقارنة �لعام السابق.

 2014و 2013التغري يف املرصوفات بني �ايم 

 

التغيير الصافيالتغيير الصافي20142013

%
المصروفات

216,4214,02,41,1نفقات الموظفين
2,61,70,952,9المتدربون ومنح الويبو

19,8-3,8-15,419,2السفر والمنح
2,2-1,4-63,665,0الخدمات التعاقدية

1,4-0,3-20,821,1مصروفات التشغيل
45,5-1,5-1,83,3اإلمدادات والمواد
77,8-0,7-0,20,9األثاث والمعدات

9,17,91,215,2االستهالك واالهتالك
2,9-0,1-3,33,4تكاليف التمويل

1,0-3,3-333,2336,5مجموع المصروفات

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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ومتثل هذه النفقات  .املؤقتةٔأو  الوظائف الثابتةرتب أ�سايس و�سو�ت وتتأٔلف نفقات املوظفني ٔأساسًا من صايف امل .41
. ومتثل مساهامت املنظمة يف 2014�ملئة من مجموع نفقات املوظفني لعام  67.2مليون فرنك سو�رسي ٔأي  145.3ٕاجامًال 

مليون فرنك  26 ٕاذ يبلغ مجموعها �ين ٔأكرب �ب نفقات املوظفني الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة
الويبو املقررة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة �اليًا  . وتبلغ اشرتااكت2014و�رسي يف �ام س

�ملئة  7.5مليون فرنك سو�رسي  16.3البالغة  البدالت�ملئة من حصة راتب املوظفني ا�صصة للمعاشات. ومتثل  15.8
مليون فرنك سو�رسي ومنح التعلمي  4.8ٔأساسًا �الوات إال�ا� البالغة  البدالتن مجموع نفقات املوظفني. و�شمل هذه م

ماليني فرنك سو�رسي. وبلغ مجموع �لكفة مسامهة  3مليون فرنك سو�رسي وإال�ازات لز�رة الوطن البالغة قميهتا  5.4البالغة 
. وتضم نفقات 2014ماليني فرنك سو�رسي يف �ام  10رية للموظفني العاملني املنظمة يف ٔأقساط التأٔمني الصحي الشه

 .هناية اخلدمةمليون فرنك سو�رسي مساهامت تأٔمني املوظفني أ�خرى واتفاقات  5.1املوظفني أ�خرى البالغة 

 املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العامٔأساس �ىل  2014عام �كو�ن نفقات املوظفني ل

 الفرناكت السو�رسية)(مباليني 

 

مليون فرنك سو�رسي ما تتحم� املنظمة من �لكفة  13.7املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة البالغة  مس�تحقاتومتثل  .42
 2014. وتعادل مرصوفات �ام التأٔمني الصحي ما بعد اخلدمة، ومنح العودة ٕاىل الوطن والسفر، وإال�ازات الس�نوية املرتامكة

 .2013د�سمرب  31ٕاضافة ٕاىل حركة اخلصوم إالجاملية مقارنة بتارخي  س�تحقاتلفعلية لهذه امل التسديدات النقدية ا
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 2014املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة يف �ام  مس�تحقاتمرصوفات 

 

�ملئة مقارنة مبجموع نفقات املوظفني  1.1مليون فرنك سو�رسي بنس�بة  216.4وازداد مجموع نفقات املوظفني البالغ  .43
. و�رد يف اجلدول ٔأد�ه ملخصًا تفصيليًا لنفقات املوظفني وتغريها مقارنة بعام 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  214 البالغ

2013. 

 2014-2013تفاصيل نفقات املوظفني للفرتة 

 

، فٕان 2013مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام  6.9مرصوفات الوظائف الثابتة ازدادت مببلغ �ىل الرمغ من ٔأن و  .44
مليون فرنك سو�رسي. ويعزى جزء �بري من هذا �خنفاض ٕاىل تعيني  4.5مرصوفات الوظائف املؤقتة قد اخنفضت مببلغ 

املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة مببلغ  تحقاتمس� املوظفني املؤقتني الطويلني أ��ل يف وظائف �بتة. و�رجع ز�دة مرصوفات 
يف �ايم  وقعاً  املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة ا�ي اكن ٔأشد مس�تحقاتمليون فرنك سو�رسي ٕاىل التغري العام خلصوم  2.1

�نة بصورة منفردة يف اجلدول ٔأ�ال2013و 2012مقارنة بعايم  2014و 2013 ه . ومتثل �اكليف املوظفني أ�خرى املبي
و�اكليف  وصندوق املعاشات التقا�دية املغلق لتأٔمني ضد حوادث العملالتاكليف املشرتكة بني الوظائف الثابتة واملؤقتة (ا

 ).التقايض

لما  التأمين الصحي 
الخدمة بعد 

منح العودة إلى الوطن 
والسفر

اإلجازات السنوية 
المتراكمة

المجموع

               144,1                  12,2                  12,3              119,6الرصيد في 31 ديسمبر 2013
ناقص:

                   3,1-                   0,4-                   0,2-                  2,5-المستحقات المدفوعة خالل الفترة
               154,7                  12,9                  13,9              127,9الرصيد في 31 ديسمبر 2014

للمنظمة                   13,7                    1,1                    1,8                 10,8مجموع المصروفات 

بماليين الفرنكات السويسرية) )

التغيير الصافيالتغيير الصافي20142013

%

89,888,21,61,8صافي الراتب األساسي
40,138,71,43,6تسوية الوظائف

23,423,10,31,3المساهمة في صندوق المعاشات
0,0                    -16,316,3البدالت

13,711,62,118,1استحقاقات الموظفين لما بعد الخدمة
8,98,70,22,3االشتراكات في التأمين الصحي

3,21,91,368,4نفقات أخرى للوظائف الثابتة
195,4188,56,93,7نفقات الموظفين الثابتين

27,6-4,0-10,514,5صافي الراتب األساسي
4,94,70,24,3تسوية الوظائف

13,3-0,4-2,63,0المساهمة في صندوق المعاشات
15,4-0,2-1,11,3االشتراكات في التأمين الصحي

8,3-0,1-1,11,2نفقات الموظفين المؤقتين األخرى
18,2-4,5-20,224,7نفقات الموظفين ذوي الوظائف المؤتقة

0,0                    -0,80,8تكاليف الموظفين األخرى

216,4214,02,41,1مجموع نفقات الموظفين

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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، مل تعد �اكليف املتدربني مدر�ة يف نفقات املوظفني. ويربز ذ� طبيعة �القة هؤالء 2014ويف البيا�ت املالية لعام  .45
ٕاىل ٔأهنم �ري مشمولني بنظام والحئة املوظفني. وُجتمع مرصوفات املتدربني مع منح الويبو اليت اكنت أ�فراد �ملنظمة نظرًا 

مدر�ة يف �ب مرصوفات املنح وأ�سفار. و�ريم منح الويبو ٕاىل �زويد أ�فراد �خلربة الالزمة لتعز�ز معارفهم وكفاءاهتم 
يه مرصوفات ٕايفاد متدربني (�ري موظفني) حلضور دورات وندوات املهنية. و�رد هذه التاكليف منفص� عن منح ا�ورات و

ما  2013مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام  0.8تُدرج يف �ب مرصوفات املنح وأ�سفار. وازدادت �لكفة منح الويبو مببلغ 
فكرية و�ر�مج املنح يف مركز �شري ٕاىل املزيانية اليت خصصهتا املنظمة لتعز�ز �رامج التبادل مع املاكتب الوطنية للملكية ال

 التحكمي والوساطة.

�ملئة من مجموع املرصوفات.  4.6ٔأي  2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  15.4ويبلغ مجموع املنح وأ�سفار  .46
مليون فرنك سو�رسي. و�شمل  19.2حيث بلغت  2013�ملئة مقارنة بعام  19.8واخنفضت هذه املرصوفات بنس�بة 

مليون فرنك سو�رسي، و�اكليف بعثات  7.6لغري (املشاركني واحملارض�ن يف املؤمترات) البالغة قميهتا �اكليف السفر سفر ا
مليون فرنك سو�رسي  3.5اخنفضت �اكليف السفر مببلغ مليون فرنك سو�رسي. و  5.7املوظفني و�ستشاريني البالغة 

، ُعقد مؤمتر هام 2013بند هذه التلكفة. و�الل �ام  ، ما ي�ىش ٕاىل �د بعيد �لتخفيضات املالية يف2013مقارنة بعام 
املؤمتر ا�بلومايس املعين ٕ��رام معاهدة لتيسري نفاذ أ�ش�اص معايق البرص وأ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل (

تقليص  ، ٔأطلقت ٔأداة جحز ش�بكية �ديدة للسفر ما سا�د ٔأيضًا �ىل2014. ويف �ام ) يف مراكشاملصنفات املنشورة
 2.4مليون فرنك سو�رسي مقارنة مببلغ  2.1، بلغ مجموع �اكليف منح ا�ورات 2014�اكليف السفر يف املنظمة. ويف �ام 

 مليون فرنك سو�رسي يف العام السابق.

 2.2وقد اخنفضت هذه النفقات بنس�بة  مليون فرنك سو�رسي. 63.6، بلغ مجموع اخلدمات التعاقدية 2014ويف �ام  .47
 2014اخلدمات التعاقدية يف �ام ي. وختص رس مليون فرنك سو�  65.0حيث بلغت النفقات  2013بعام مقارنة  يف املئة
مليون فرنك  11.5( مركز احلوس�بة ا�ويلمليون فرنك سو�رسي)، و�دمات  22.5�دمات الرتمجة الت�ارية (ٔأساسًا 

 واخلدمات التعاقدية الفرديةمليون فرنك سو�رسي)  10.1واخلدمات الت�ارية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات (سو�رسي)، 
 بعام مليون فرنك سو�رسي مقارنة 2.1). وازدادت قمية �دمات الرتمجة الت�ارية مبقدار فرنك سو�رسيمليون  10.5(

�ام  يف لكمة 612 من( أ�هلية للرباءة اليت تُرتمج �ارج املنظمة ر�راتق طول متوسطٕاىل ز�دة  ويعزى ذ� جزئياً ، 2013
مليون فرنك  2.1 قد اخنفضت مببلغة الفردية التعاقدي اخلدمات �لكفة فٕان ذ�، ومع). 2014 �ام يف لكمة 687ٕاىل  2013

 لس�نة السابقة.�مليون فرنك سو�رسي مقارنة  0.9 مببلغ �لكفة املؤمتراتاخنفضت ٔأيضًا ، و 2013 بعامسو�رسي مقارنة 

 يف املئة 1.4 ٔأي �خنفاض طفيف �سبته فرنك سو�رسيمليون  20.8 2014مرصوفات التشغيل يف �ام وبلغ مجموع  .48
�شلك رئييس  2014التشغيل يف �ام مرصوفات مليون فرنك سو�رسي. و�شمل  21.1 البالغ 2013 �ام مقارنة مبجموع

سوم مليون فرنك سو�رسي) والر  2.3االتصاالت (مرصوفات فرنك سو�رسي)، و مليون  16.8(املباين و�اكليف الصيانة 
 مقارنة بعاممليون فرنك سو�رسي يف نفقات االتصاالت  0.3اخنفاض قدره ويعزى مليون فرنك سو�رسي).  0.8إالدارية (

 املادية. الربيدية الرسائل ٕاىل اخنفاض 2013

. 2013�ملئة مقارنة بعام  45.5مليون فرنك سو�رسي بنس�بة  1.8واخنفضت مرصوفات إالمدادات واملواد البالغة  .49
 0.9 مببلغمقارنة  2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  0.2بلغ مجموعها ٕاذ أ��ث واملعدات اخنفضت كذ� مرصوفات و 

البنود اليت ال �س�تويف احلد أ�دىن للرمس� يف  أ��ث واملعداتختص مرصوفات . و 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام 
ب املرصوفات. وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن النفقات املتص� مبعدات فرنك سو�رسي، وتقيد فورًا يف � 5000املنظمة البالغ 

مليون فرنك  0.1ٕاىل  2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  0.6�كنولوجيا املعلومات من هذه الفئة قد اخنفضت من 
 .2014سو�رسي يف �ام 
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ام مرصوفات اهتالك املباين بناء �ىل املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع الع املرصوفاتو�شمل �ر ٔأ�اله، وكام ذُ  .50
. ويف �ام ٔأن �اكليف هذه أ�صول موز�ة �ىل معرها إالنتا�ٕاىل  واملعدات ومرصوف اس�هتالك أ�صول �ري املادية، نظراً 

. 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  7.9مليون فرنك سو�رسي مقارنة مببلغ  9.1، بلغ مجموع هذه املرصوفات 2014
مليون فرنك سو�رسي بعد  0.7س�تكامل قا�ة املؤمترات اجلديدة اليت و�ت مرصوفات اهتالك تبلغ و�رتبط هذه الز�دة �

، ما و� اهتالك ٕاضايف 2014يف ٔأوائل �ام دا�ليًا ، واس�تكامل مرشوع تطو�ر �رجمية 2014ٔأن بدٔأ اس�ت�دا�ا يف سبمترب 
 مليون فرنك سو�رسي �الل ذ� العام. 0.6يبلغ 

�ىل و�ه بيان أ�داء املايل. ٕاذ اكنت  ، �رد �اكليف ا�متويل بصورة مس�تق�2014ت املالية لعام ؤ�ول مرة يف البيا� .51
هذه التاكليف تُدرج سابقًا يف مرصوفات التشغيل. وظلت �اكليف ا�متويل مس�تقرة �سبيًا مقارنة �لعام السابق وبلغ مجموعها 

. ومتثل �اكليف ا�متويل ٔأساسًا �سديد 2013�رسي يف �ام مليون فرنك سو  3.4و 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  3.3
مليون فرنك  3.1اخلاص �ملبىن اجليد، وبلغ مجموعها  BCVوبنك اكنتون فو  BCGقرض بنك اكنتون جنيف فوائد 

 . وتتعلق �اكليف ا�متويل املتبقية �لرسوم املرصفية.2014سو�رسي يف �ام 

 الوضع املايل

 969.4مليون فرنك سو�رسي، حيث بلغ مجموع أ�صول  245.8، بلغ صايف ٔأصول املنظمة 2014د�سمرب  31يف  .52
مليون  37.0ا�ي بلغ  2014�ام فائض لنتي�ة و مليون فرنك سو�رسي.  723.6مليون فرنك سو�رسي ومجموع اخلصوم 

مليون  208.8صيد البالغ من الر  2014مليون فرنك سو�رسي يف هناية �ام  245.8ٕاىل فرنك سو�رسي، زاد صايف أ�صول 
 .2013يف هناية �ام  فرنك سو�رسي

اكن لزامًا �ىل الويبو ٕا�ر تغيري ٔأجري �ىل الس�ياسة احملاسبية ف� يتعلق بقيد إال�رادات من طلبات الرباءات ا�ولية  .53
عد ٕا�ادة ب 2012. وبلغ صايف أ�صول يف هناية �ام 2012د�سمرب  31يد صايف ٔأصولها حسب الوضع يف ٔأن تعيد حتد

وجسلت املنظمة يف  .ليون فرنك سو�رسي احملدد من قبل)م  178.2مليون فرنك سو�رسي (مقارنًة مببلغ  193.7الت�ديد 
 .مليون فرنك سو�رسي 15.1قدره فائضًا  2013�ام 
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 2014ٕاىل  2012من  حركة صايف أ�صول

 

 .2014د�سمرب  31ويعرض الرمس البياين ا�ٓيت ملخصا لبيان الوضع املايل للويبو حىت  .54

 2014د�سمرب  31يف  ملخص أ�صول واخلصوم

 
 أ�صول

من مجموع أ�صول، رمغ ٔأهنا  �ملئة 48.9مليون فرنك سو�رسي، متثل  474.5يو�د �ى املنظمة ٔأرصدة نقدية قدرها  .55
للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع وفقًا  مقيدةمليون فرنك سو�رسي مصنفة �عتبارها  249.8�شمل مبالغ يصل مجموعها ٕاىل 

208.8
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 31مليون فرنك سو�رسي ا�ي اكن موجودا يف  409.9العام. وقد زاد مجموع أ�رصدة النقدية مقارنة �رصيد 
 س�ياسة الويبو اخلاصة �الست�ر.مع ستمثر هذه أ�رصدة �ىل النحو املالمئ مبا ي�ىش ، و�ُ 2013 د�سمرب

وملكية است�رية ؤأصول �ري مادية ومعدات) يبلغ مجموع  راض ومبانمن أ�صول الثابتة (أٔ  �برياً  ومتت� املنظمة �دداً  .56
. خفالل 2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  396.4مليون فرنك سو�رسي مقابل  419.7قميهتا ا�فرتية الصافية 

(ا�ي �شمل  اجلديدة وإال�شاءات أ�منية قا�ة املؤمتراتبناء �اكليف معتربة حتت بند ، قامت املنظمة �رمس� 2014�ام 
ٕاىل املباٍين القامئة املشغو�، وال س�� مبىن ٔأر�د بوكش. وبدٔأ اس�ت�دام قا�ة و�رمس� ٕاضافات ، )احمليط أ�مينمركز النفاذ و 

. وُرمسلت 2015ويتوقع اس�تكامل مرشوع إال�شاءات أ�منية يف النصف أ�ول من �ام  2014املؤمترات اجلديدة يف سبمترب 
. وغُطت ت� التاكليف 2014مليون فرنك سو�رسي ؤأضيفت ٕاىل �اكليف مباين املنظمة �الل �ام  30.4التاكليف البالغة 

 مليون فرنك سو�رسي تتعلق �ملباين يف ذ� العام. 7.1جزئيًا من �الل رسوم اس�هتالك قدرها 

وفقًا  ،أ�رايض واملمتلاكتوخيتلف تصنيف  املنظمة. و�رد يف اجلدول ٔأد�ه ملخصًا لٔ�صول الثابتة اليت متتلكها .57
حبسب الغرض من اس�ت�دا�ا ٔأو طبيعة احلق ٔأو االتفاق التعاقدي اليت تُمت�  ،للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام

زن ومرافق ٕاضافية يف مبوجهبا. و�الفًا لٔ�رايض واملمتلاكت املدر�ة ٔأد�ه يف بند أ�صول الثابتة، تؤجر املنظمة ٔأما�ن وخما
ٔأرض تقع حقوق اس�تغالل قطعة )}. كام ُمنحت املنظمة 19جنيف، وتؤجر ٔأيضًا بعض ماك�هبا اخلارجية (انظر املالحظة 

�لهيا بعض مباين املقر. وال تقي�د هذه احلقوق، اليت اكتُسبت دون �لكفة، يف البيا�ت املالية ولكن يُفصح عهنا (انظر 
 ).8املالحظة 

 2014د�سمرب  31الثابتة يف أ�صول 

 

مليون  2.3مليون فرنك سو�رسي ٔأي من  0.6واخنفضت القمية ا�فرتية الصافية للمعدات اليت متتلكها املنظمة مببلغ  .58
. ويعزى هذا �خنفاض ٕاىل 2014مليون فرنك سو�رسي يف هناية �ام  1.7ٕاىل  2013فرنك سو�رسي يف هناية �ام 

�رسي اخنفض جزئيًا �سبب معدات ٕاضافية. و�الل العام، ترصفت املنظمة يف معدات �لية مليون فرنك سو  0.8اس�هتالك 
مليون فرنك سو�رسي، فٕان  5.3وصل ٕاىل  من �كنولوجيا املعلومات. و�ىل الرمغ من ٔأن املبلغ إالجاميل املر�ل للترصف

ذه املعدات اس�ُهتلكت اكمل �اكليفها تقريبًا. وازدادت فرناكً سو�رسً� نظرًا ٕاىل ٔأن ه 8771القمية ا�فرتية الصافية مل تبلغ سوى 

في 31 ديسمبر 2014
التصنيف في البيانات الماليةصافي المبلغ المرحل

الفرنكات السويسرية) (بماليين 

األراضي (المالحظة 9)28.6موقع المبنى الجديد
األمنية عمل جارٍ (المالحظة 9)12.5المنشآت 

المؤتمرات الجديدة مشغول (المالحظة 9)67.3قاعة  مبنى 
مشغول (المالحظة 9)155.5المبنى الجديد مبنى 

مشغول (المالحظة 9)45.7مبنى أرباد بوكش مبنى 
مشغول (المالحظة 9)9.2 مبنى ج. بودنهاوسن 1 مبنى 
مشغول (المالحظة 9)3.9 مبنى ج. بودنهاوسن 2 مبنى 

البراءات  معاهدة التعاون بشأن  مشغول (المالحظة 9)60.7مبنى  مبنى 

الممتلكات االستثمارية (المالحظة 7)4.8مبنى اتحاد مدريد

قطعة أرض استغالل  غير المادية (المالحظة 8)26.0حقوق  األصول 
والمطورة) المشتراة  غير المادية (المالحظة 8)3.8البمرجيات ( األصول 

المعدات (المالحظة 6)1.2المعدات
والمفروشات والمفروشات (المالحظة 6)0.5األثاث  األثاث 

419.7مجموع األصول الثابتة
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نظرًا ٕاىل ٕاضافات  2014مليون فرنك سو�رسي �الل �ام  0.6القمية ا�فرتية الصافية لٔ�صول �ري املادية للمنظمة مببلغ 
 �رجميات ُرمسلت.

املدينة وقوامئ احلسا�ت مليون فرنك سو�رسي  75.2وتتضمن أ�صول أ�خرى للمنظمة اليت يبلغ مجموعها  .59
ا�ي  حلسا�ت املدينة لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتاهو املوجودات واملبالغ املدفو�ة مقدما. ؤأ�رز رصيد مضن ذ� 

. فقد شهدت مجيع أ�وقات ٕايداع �دد معترب من طلبات نظام معاهدة التعاون �شأٔن مليون فرنك سو�رسي 46.7 بلغ مجمو�ه
ظمة سدادًا للرسوم املناظرة لها. واخنفض دون ٔأن تتلقى املنيف الويبو، ا مهورمبا �سل ٔأو ، سّمل الطلبات� ماكتب الرباءات �ى 

 62.4رصيد احلسا�ت املدينة لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اخنفاضًا ملحوظًا يف العام السابق حيث بلغ مجمو�ه 
�ملئة من الطلبات املود�ة �الل أ�شهر االثين  23.8، مل �ُسدد رسوم حنو 2013مليون فرنك سو�رسي. ويف هناية �ام 

يف حصة �ملئة. وٕاضافة ٕاىل هذا �خنفاض  16.0، اخنفضت هذه النس�بة املئوية ٕاىل حنو 2014عرش السابقة. ويف هناية �ام 
. 2013حتصيل املدفو�ات املس�تحقة عن طلبات �ام ٔأيضًا  2014الطلبات �ري املسددة رسو�ا يف هناية العام، شهد �ام 

 سا�ت املدينة لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.ويفرس هذان العامالن �خنفاض يف رصيد احل 

 2014-2013احلسا�ت املدينة لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف 

 

 اخلصوم

فرنك سو�رسي، ويه �شمل بصورة مليون  358.7 واملبالغ املتسلمة قبل اس�تحقاقها املس�تحقة ا�فعيبلغ مجموع املبالغ  .60
مليون  203.7قدرها  جلة الطلبات ا�ولية (العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية والرباءات)ملعا رئيس�ية ٕا�رادات مؤ��

 199.7 تبلغ �شأٔن الرباءات نظام معاهدة التعاونيف يتعلق رصيد إال�رادات املؤ�� هذا ٔأساسًا �رسوم فرنك سو�رسي. و 
و�شهد مجيع  .الطلبات ا�ولية ٕاىل ٔأن ينرش الطلب ذو الص�تؤَ�ل ٕا�رادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة و  .مليون فرنك سو�رسي

�ى ماكتب �سّمل الطلبات ٔأو يف ٕاطار نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات املود�ة �دد معترب من الطلبات وجود أ�وقات 
 تنرشومل  2014و أٔ  2013ويبلغ العدد التقد�ري للطلبات اليت حتمل �رخي ٕايداع �رجع ٕاىل دون ٔأن تنرش بعد. الويبو 
، ازداد 2013و�ىل الرمغ من هذا العدد ٔأقل مما اكن �ليه يف �ام .2014د�سمرب  31حسب الوضع يف  اً طلب 145 157

 2014مقابل الفرنك السو�رسي يف النصف الثاين من �ام  أ�مر�يكمجموع مبلغ إال�رادات املؤ�� نظرًا ٕاىل ارتفاع ا�والر 
 ة �رمجة تقار�ر أ�هلية للرباءة.فضًال عن ز�دة متوسط �لكف

20142013

270 900205 214مجموع اإليداعات في العام
800 30048 34عدد الطلبات غير المسددة المقدر في نهاية العام

%23,8%16,0الطلبات غي رالمسددة كنسبة مئوية من مجموع اإليداعات

46,762,4مجموع الحسابات المدينة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

الحسابات المدينة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

عدد الطلبات

بماليين الفرنكات السويسرية
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 2014-2013إال�رادات املؤ�� لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف �ايم 

 

مليون فرنك سو�رسي بصورة رئيس�ية من خصوم التأٔمني  161.2وتتأٔلف خصوم مس�تحقات املوظفني البالغة  .61
من مجموع خصوم مس�تحقات املوظفني  �ملئة 79.4ثل مليون فرنك سو�رسي، وا�ي مي  127.9الصحي ملا بعد اخلدمة البالغ 

 مليون فرنك سو�رسي مقارنة بعام 8.3. وقد زادت خصوم التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة مببلغ 2014د�سمرب  31يف 
. ويضطلع ٔأكتواري مس�تقل حبساب اخلصوم و�س�ل اللكفة املس�تقبلية حلصة الويبو يف ٔأقساط التأٔمني الصحي 2013

 تقا�د�ن املتوقعني يف املس�تقبل.الويبو احلاليني وامل ملتقا�دي 

 2014د�سمرب  31يف  مكو�ت خصوم مس�تحقات املوظفني

 

وشهدت خصوص التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة ز�دة منتظمة �ىل مدار الس�نوات الست املاضية، ويتوقع استنادًا  .62
�ام �سبب �لكفة اخلدمة اجلارية و�لكفة الفائدة هذه اخلصوم لك و�زداد أٔن �س�متر هذه الز�دة.  ا�ٔكتواريةٕاىل التوقعات 

أ��ر الصايف لنامج عن �دمة  وتنخفض اخلصوم لك �ام بفضل املس�تحقات اليت �سددها املنظمة. ومتثل �لكفة اخلدمة اجلارية
من سن أ�هلية لالشرتاك  املوظفني �الل العام. ؤأما �لكفة الفائدة فهيي أ��ر النامج عن اقرتاب لك موظف �امل لك �ام

�ملئة من  65.0يف التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة. ومتثل املس�تحقات اليت تدفعها املنظمة لك �ام املساهامت الشهرية (
أ�قساط �اليًا) اليت �سددها املنظمة للمتقا�د�ن املشرتكني يف التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة. و�ليه، فٕان السامت ا�ميغرافية 

تؤ�ر تأٔثريًا ملحوظًا يف حركة اخلصوم. ويف هذا الس�ياق، جتدر مرا�اة تغري سن وظفي الويبو و�س�بة املوظفني ٕاىل املتقا�د�ن مل
�امًا  65. فبالنس�بة ٕاىل هؤالء املوظفني، ارتفع سن التقا�د ٕاىل 2014ينا�ر  1التقا�د مؤخرًا للموظفني ا��ن عينوا اعتبارًا من 

 �امًا. 62، ويبلغ ذ� السن 2014ينا�ر  1ولكن قبل  1990نومفرب  1وظفني ا�ي عينوا اعتبارًا من مقارنة �سن تقا�د امل

20142013

604 170400 420مجموع اإليداعات في السنة الجارية والسابقة
702 157145 145عدد الطلبات غير المنشورة المقدر في نهاية العام

%36,4%34,5عدد الطلبات غير المنشورة كنسبة مئوية من مجموع اإليداعات

188,0184,8مجموع اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة البراءات - الطلبات غير المنشورة
11,710,1مجموع اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة البراءات - تكاليف الترجمة
199,7194,9مجموع اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

عدد الطلبات

بماليين الفرنكات السويسرية

النسبة المئوية للخصوم31 ديسمبر 2014
%(بماليين الفرنكات السويسرية)

127,979,4التأمين الصحي لما بعد الخدمة
13,98,6منح العودة إلى الوطن والسفر

12,98,0اإلجازات المتراكمة
2,91,8صندوق المعاشات المغلق

1,91,2منح التعليم
0,50,3الساعات اإلضافية التراكمية

0,50,3اإلجازات إلى الوطن غير المستخدمة
0,50,3استحقاقات إنهاء الخدمة

0,20,1مكافآت األداء

161,2100,0مجموع خصوم استحقاقات الموظفين
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 2018-2009حركة خصوم التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة يف 

 

، مبا يف ذ� سعر كتوارية�من �فرتاضات  �دداً  س�تقل ٔأيضاً امل  كتواري�اخلبري  ا�ي جيريه سابويضم احل  .63
هذه �فرتاضات ويؤدي تغري  دوران املوظفني ومعدالت الوفيات.التاكليف الطبية، ومعدالت  تو�هاخلصم، ومعدالت 

تطبق الويبو ٔأسلوب املمرات يف املعاجلة ، للقطاع العام معايري احملاسبية ا�وليةللوفقًا و  اكتوارية.خسا�ر ماكسب و ٕاىل س�نوً� 
املعايري ، ويعين ذ� ٔأهنا ال تقيد فورًا يف البيا�ت املالية. وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن كتوارية�ملاكسب واخلسا�ر احملاسبية لهذه ا

قد ٔألغت ٔأسلوب املمرات �وس�ي� لتأٔجيل قيد هذه املاكسب واخلسا�ر. وٕاذا اعمتدت املعايري احملاسبية  ا�ولية لٕالبالغ املايل
ا�ي طرٔأ يف ٕاطار املعايري ا�ولية لٕالبالغ املايل، فق يؤدي ذ� ٕاىل املزيد من التقلبات يف  ا�ولية للقطاع العام هذا التغيري

ٕاجاميل خسا�ر ، جسلت الويبو 2014د�سمرب  31خصوم التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة املقيدة يف بيان الوضع املايل. ويف 
  يتعلق �لتأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة.مليون فرنك سو�رسي ف� 26.6اكتوارية مرتامكة �ري مقيدة قدره 

مليون فرنك سو�رسي) وقرض بنك اكنتون  20.9تتأٔلف القروض من قرض مؤسسة مباين املنظامت ا�ولية (و  .64
ويبلغ مجموع املبالغ املدفو�ة  مليون فرنك سو�رسي). 118.3ٕال�شاء املبىن اجلديد ( BCVوبنك اكنتون فو  BCGجنيف 
بدفع  2015. وٕان املنظمة ملزمة، يف نومفرب 2014يف �ام  فرنك سو�رسي مليون 5.3ه القروض لتسديد ٔأصول هذ س�نو�ً 

مليون فرنك سو�رسي لتسديد قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو للمبىن اجلديد.  24.0القسط إالجاميل املقرر البالغ 
مليون فرنك سو�رسي  63.6مليون فرنك سو�رسي ويه تتضمن �شلك رئييس  64.5ويصل مجموع اخلصوم أ�خرى ٕاىل 

مليون فرنك سو�رسي من ا�صصات  0.9فضًال عن يف صورة حسا�ت �ارية ملودعي الطلبات وأ�طراف املتعاقدة، 
 للتاكليف القانونية.

 التدفق النقدي

مليون فرنك  409.9مقارنة مببلغ  2014مرب د�س 31مليون فرنك سو�رسي يف  474.5يبلغ الرصيد النقدي للمنظمة  .65
مليون فرنك  64.6وتعزى الز�دة البالغة  .2011. و�زداد مجموع أ�رصدة النقدية منذ �ام 2013د�سمرب  31سو�رسي يف 

ٔأساسًا ٕاىل مس�توى �سمل مبالغ نقدية عن رسوم نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  2014و 2013سو�رسي بني �ايم 
مليون فنك سو�رسي، وجسلت  8.7عام. وشهد رصيد احلسا�ت اجلارية اململوكة حلساب الغري ز�دة قدرها �الل ال

 مليون فرنك سو�رسي (تصن�ف ٕاما كتحويالت مس�تحقة ا�فع ٔأو مدفو�ات مقدمة). 8.4ٕايدا�ات احتاد مدريد ز�دة قدرها 
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قيدة بني أ�موال املقيدة و�ري املقيدة. و�شمل أ�موال تقسم أ�موال امل )، 3ويف البيا�ت املالية (انظر املالحظة  .66
الرسوم احملص� �مس أ�طراف و الصناعية  والتصامميأ�موال احملتفظ هبا للغري ٔ�غراض �سجيل العالمات الت�ارية املقيدة 

. التعاون �شأٔن الرباءات املتعاقدة يف اتفاق مدريد و�روتو�و� واتفاق الهاي، و�مس ٕادارات البحث ا�ويل يف ٕاطار معاهدة
وتضاف ٕاىل ذ� الودائع املس�تلمة يف ٕاطار إالجراءات اجلارية �شأٔن العالمات الت�ارية، �الف القسط ا�ي يقدر مكبالغ 

 وتعترب ٔأمو� مقيّدة. �ات ماحنة ملساهامت طوعيةاس�تلمهتا املنظمة قبل اس�تحقاقها، ويه متثل ٔأمواًال حمص� �مس 

مليون فرنك سو�رسي ٕاىل حساب مرصيف مس�تقل  85.2ٔأجرت املنظمة حتويًال ماليًا قدره  ،2014و�الل �ام  .67
ة ما بعد اخلدمة يف املس�تقبل. ويصن�ف رصيد هذا احلساب املوظفني يف فرت  مس�تحقاتٔأ�شئ حلفظ أ�موال ا�صصة �متويل 

 ٔ�موال مقيدة. 2014د�سمرب  31يف 

 2014-2010يف أ�رصدة النقدية املقيدة و�ري املقيدة 

 

ٔأقساط قرض بنك تسديد ب  2015�ام  ٔأن تبدٔأ املنظمة يف كام ذ�ر ٔأ�اله يف حتليل القروض، من املقرر منظمةو  .68
مليون فرنك سو�رسي  24.0وال شك يف ٔأن ا�فعة أ�وىل البالغة اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو ٕال�شاء املبىن اجلديد. 

 .2015تأٔثريًا ملحوظًا يف رصيد املنظمة النقدي يف هناية س�تؤ�ر  2015املقرر �سديدها يف نومفرب 

ومتثل التدفقات النقدية الرئيس�ية للمنظمة املدفو�ات املتعلقة بأٔ�شطة نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وبلغ  .69
 2014 مليون فرنك سو�رسي �الل �ام 24.6متوسط التدفقات النقدية الشهرية ٔ��شطة نظام التعاون �شأٔن الرباءات 

، بي� بلغ متوسط التدفقات النقدية الشهرية من املصار أ�خرى 2013مليون فرنك سو�رسي �الل �ام  21.1مقارنة مببلغ 
. وكام يتضح من 2013مليون فرنك سو�رسي �الل �ام  7.3مقارنة مببلغ  2014ماليني فرنك سو�رسي �الل �ام  7.0

ت تغيريات ملحوظة يف التدفقات النقدية حبسب أ�شهر. ٕاذ اكنت التدفقات من اجلدولني الوارد�ن يف الصف�ة التالية، ُجسل
نظرًا ٕاىل حتصيل مس�تحقات الطلبات املود�ة  2014ٔأ�شطة نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأ�ىل �كثري يف ٔأ�ريل ومايو 
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دون املتوسط نظراً  2014يوليو  واكنت التدفقات يف .2014ٕاضافة ٕاىل ز�دة مس�تو�ت إاليداع يف مارس  2013يف �ام 
 ٕاىل �دم حتصيل مدفو�ات �الل ذ� الشهر من مكتيب �سمل الطلبات.

 2014التدفقات النقدية الشهرية يف �ام 

 

 2013التدفقات النقدية الشهرية يف �ام 
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 البيان املايل أ�ول

 بيان الوضع املايل

 2014د�سمرب  31يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
المالحظةاألصول

األصول المتداولة
                             916 409                             508 3474السيولة وما يعادلها

                                 677 2                                 005 42الحسابات المدينة (المعامالت غير التبادلية)
                               718 76                               556 458الحسابات المدينة (المعامالت التبادلية)

                                 141 2                                 747 51قوائم الموجودات
536 816                             491 452                             

األصول غير المتداولة
                                 324 2                                 746 61المعدات

                                 785 4                                 785 74الملكية االستثمارية
                               161 29                               749 829األصول غير المادية

                             107 360                             443 9383األراضي والمباني
                                    359                                    4298الحسابات المدينة (المعامالت غير التبادلية

                                 092 3                                 389 43الحسابات المدينة (المعامالت التبادلية)
                                 315 9                                 124 109األصول األخرى غير المتداولة

432 534                             409 143                             
                             595 900                             350 969مجموع األصول

الخصوم
الخصوم المتداولة

                               285 31                               315 1130الحسابات الدائنة
                               599 17                               363 1219مستحقات الموظفين

                               617 78                               559 1383التحويالت المستحقة الدفع
                             101 229                             756 14241المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

                                 258 5                               258 1529القروض المستحقة خالل سنة واحدة
                                 009 1                                    16913المخصصات

                               862 54                               570 1763الخصوم األخرى المتداولة
468 734                             417 731                             

الخصوم غير المتداولة
                             927 132                             866 12141مستحقات الموظفين

                             237 139                             979 15109القروض المستحقة بعد سنة واحدة
                                 881 1                                 978 142المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

254 823                             274 045                             
                             776 691                             557 723مجموع الخصوم

                             431 185                             405 21222الفائض المجمع
                                 342 8                                 342 218صناديق رؤوس األموال العاملة

                               046 15                               046 2115فائض إعادة التقييم
                             819 208                             793 245صافي األصول

الحواشي جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

وقَّع على األصل
المدير العام
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 البيان املايل الثاين

 بيان أ�داء املايل

 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 

20142013المالحظة

23اإليرادات

714 89917 17االشتراكات المقررة
550 8967 8المساهمات الطوعية
351405إيرادات المنشورات

080 6192 1إيرادات االستثمار

462 576257 278رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
401 11355 55رسوم نظام مدريد
202 1863 3رسوم نظام الهاي

408رسوم أخرى
073 915316 336المجموع الفرعي للرسوم

629 4871 1التحكيم والوساطة

160 0136 3إيرادات أخرى/نثرية
611 180351 370مجموع اإليرادات

24المصروفات

995 394213 216نفقات الموظفين
747 6531 2المتدربون ومنح الويبو

215 36019 15السفر والمنح
017 58665 63الخدمات التعاقدية

121 85121 20مصروفات التشغيل
265 8033 1اإلمدادات والمواد
247859األثاث والمعدات

893 0547 9االستهالك واالهتالك واألضرار
367 2583 3تكاليف التمويل

479 206336 333مجموع المصروفات

132 97415 36فائض/(عجز) السنة
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 البيان املايل الثالث

 بيان التغيريات يف صايف أ�صول

 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 

مجموعفائضرأس المالفائض
صافي األصولإعادة التقييمالعاملمتراكمالمالحظة

             687 193               046 15                 342 8             299 170صافي األصول في 31 ديسمبر 2012 (صيغة جديدة)

               132 15                     -                     -               132 15الفائض/(العجز) لعام 2012 (صيغة جديدة)

             819 208               046 15                 342 8             431 21185صافي األصول في 31 ديسمبر 2013

                     -                     -                     -                     -العناصر المقيِّدة مباشرة في صافي األصول

                     -                     -                     -                     -مجموع العناصر المقيدة مباشرة في صافي األصول في 2014

               974 36                     -                     -               974 36الفائض في عام 2014

             793 245               046 15                 342 8             405 21222صافي األصول في 31 ديسمبر 2014



2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية الس�نوية لعام   
30 

 

 البيان املايل الرابع

 بيان التدفق النقدي

 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 

الفائدة املكتس�بة متضمنة يف ة والفائدة املدفو�ة �ىل القروض ؤأ�ر تغري سعر الرصف �ىل الس�يو� وما يعادلها. و ) �س�تثناء الفائدة املكتس�ب1(
ولالطالع �ىل ٔأ�ر تغري سعر  .15الفائدة املدفو�ة �ىل القروض، انظر املالحظة ). ولالطالع �ىل تفاصيل 23ٕا�رادات �ست�ر (انظر املالحظة 

 .26الرصف �ىل الس�يو� وما يعادلها، انظر املالحظة 

20142013المالحظة

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
860 35116 36البيان الثانيالفائض (العجز) في الفترة (1)

080 6192 1الفوائد المحققة
349 3-137 3-الفوائد المدفوعة على القروض

893 0547 99 & 8 ,6االهتالك واالستهالك واألضرار
402 7037 1210الزيادة (االنخفاض) في مستحقات الموظفين

5394157(الزيادة) االنخفاض في قوائم الموجودات
284 6-598 418(الزيادة) االنخفاض في الحسابات المدينة
10191190(الزيادة) االنخفاض في األصول األخرى

148 7529 1413الزيادة (االنخفاض) في المبالغ المستلمة قبل استحقاقها
196 97010-11الزيادة (االنخفاض) في الحسابات الدائنة

817 4-942 134الزيادة (االنخفاض) في التحويالت المستحقة الدفع
23-96-16الزيادة (االنخفاض) في المخصصات

710-708 178الزيادة (االنخفاض) في الخصوم األخرى

743 10938 100صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار
885 28-665 30-9 & 6اقتناء المكاتب والممتلكات والمعدات

                               -69التصرف في المكاتب والممتلكات والمعدات
342 2-744 1-8الزيادة في األصول غير المادية
                               -                               -7الزيادة في األمالك االستثمارية

227 31-400 32-صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل
                               -                               -15عائدات القروض
258 5-258 5-15تسديد القروض

258 5-258 5-صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل

459-141 262أثر تغير سعر الصرف على السيولة ومعادالت السيولة

في السيولة وما يعادلها 799 5921 64صافي الزيادة (االنخفاض) 

117 916408 3409السيولة وما يعادلها في بداية السنة

916 508409 3474السيولة وما يعادلها في نهاية السنة
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 البيان املايل اخلامس

 إال�رادات – الفعليةبيان مقارنة املبالغ املدر�ة يف املزيانية واملبالغ 

 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 الفرناكت السو�رسية)(بأٓالف 

 

 .2015-2014 للمزيانية املعمتدة للفرتة الثانية) ميثل معود املزيانية أ�صلية ومعود املزيانية "ا�هنائية" الس�نة 1(
 .2014د�سمرب  31املنهتية يف لس�نة ل قابل للمقارنة ٔأساس وإال�رادات الفعلية �ىل  2014) هو الفارق بني املزيانية "ا�هنائية" لس�نة 2(

(1)(1)(2)

             -584 58417 58417 17االشتراكات

الرسوم
345 12826 783295 783268 268نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

794-582 37655 37656 56نظام مدريد
701-196 8973 8973 3نظام الهاي

444036رسوم أخرى
886 94624 060353 060329 329المجموع الفرعي للرسوم

48787 4001 4001 1التحكيم والوساطة
249-600600351المنشورات

617852 7657651الفوائد
796 6961 9003 9001 1آخر/نثريات

372 68127 309378 309351 351المجموع

فارق
2014

الميزانية األصلية
2014

الميزانية "النهائية"
2014

اإليرادات الفعلية على أساس 
المقارنة
2014
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 البيان املايل اخلامس

 املرصوفات – الفعليةبيان مقارنة املبالغ املدر�ة يف املزيانية واملبالغ 

 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 
و�ستند املزيانية أ�صلية ٕاىل مزيانية الثنائية البالغة . 2015-2014 للمزيانية املعمتدة للفرتةأ�وىل ) ميثل معود املزيانية أ�صلية ومعود املزيانية "ا�هنائية" الس�نة 1(

 .2013سبمترب  12مليون فرنك سو�رسي، اليت وافقت �لهيا مجعيات ا�ول ا�ٔعضاء يف الويبو يوم  674.0
 .2014د�سمرب  31للمقارنة يف قابل ٔأساس واملرصوفات الفعلية �ىل  2014) هو الفارق بني املزيانية "ا�هنائية" لس�نة 2(
 من هذه البيا�ت املالية. 22للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام يف املالحظة وفقًا ) �رد تفاصيل �سو�ت الفائض 3(

الميزانية األصلية
2014

الميزانية النهائية
2014

فارق
2014

(1)(1)(2)

اسم البرنامجالبرنامج
126-601 4752 4752 2قانون البراءات1

444637 0812 0813 3العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

676539 2157 2158 8حق المؤلف والحقوق المجاورة3

152780 9323 9323 3المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

298 6888 98690 98698 98نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5
890 7331 62325 62327 27نظاما مدريد ولشبونة6
737850 5874 5875 5مركز التحكيم والوساطة7
450721 1711 1712 2تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

570 5922 16213 16216 16والبلدان األقل نمواً

803419 2223 2224 4البلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر والمتقدمة10
684257 9415 9415 5أكاديمية الويبو11
552106 6583 6583 3التصنيفات والمعايير الدولية12
124222 3462 3462 2قواعد البيانات العالمية13
250520 7703 7703 3خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14
152662 8145 8145 5الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15
339329 6682 6682 2االقتصاد واإلحصاء16
872122 9941 9941 1إذكاء االحترام للملكية الفكرية17
085384 4693 4693 3الملكية الفكرية والتحديات العالمية18
013615 6288 6288 8التواصل19
244 9741 2184 2186 6العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20
097376 4739 4739 9اإلدارة التنفيذية21
681335 01613 01614 14إدارة البرامج والموارد22
410-191 78112 78111 11إدارة الموارد البشرية وتطويرها23
108592 70023 70023 23خدمات الدعم العامة24
323-957 63422 63422 22تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25
329229 5582 5582 2الرقابة الداخلية26
677 8822 55917 55920 20خدمات المؤتمرات واللغات27
36033 3935 3935 5تأمين المعلومات والسالمة واألمن28
41741735067قاعة المؤتمرات الجديدة29

558790 3482 3483 3الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

357437 7943 7943 3نظام الهاي31
363 2                            -363 3632 2األمم المتحدة

205 79128 996308 996336 336المجموع
577 89055 31369 31314 14صافي الفائض/(العجز)

476 1تسويات الفائض بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (3)

209 35-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

817الحسابات الخاصة الممولة من تبرعات المانحين

974 36الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

اإليرادات الفعلية على 
أساس المقارنة

2014
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 مالحظات �ىل البيا�ت املالية

 ٔأهداف املنظمة ومزيانيهتا :1املالحظة 

 1893و�لت حمل مكتب حامية امللكية الفكرية ا�ي ٔأ�شئ يف س�نة  1967ٔأ�شئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف س�نة 
) ٕالدارة اتفاقية املاكتب ا�ولية املت�دة محلاية امللكية الفكرية يعين خمترص �للغة الفر�س�ية) BIRPI( الربيب ويعرف مبخترص(

، ا�ُرتف 1974ويف س�نة  .)1886) واتفاقية �رن محلاية املصنفات أ�دبية والفنية (1883ة (�ر�س محلاية امللكية الصناعي
 .�لويبو �واك� متخصصة يف منظومة أ�مم املت�دة

مسا�دة احلكومات  :و�شمل هذه املهام ما ييل .امللكية الفكريةحقوق املتص� حبامية  املهامطائفة واسعة من بتضطلع الويبو و 
لتس�ري ٕاماك�ت امللكية الفكرية ٔ�غراض التمنية  الالزمة هاراتتطو�ر امل هيالك و ٕاقامة ال س�ياسات و ال  وضعواملنظامت �ىل 

لتسجيل ا ٔأنظمة؛ وٕادارة ٕادارة املعاهدات؛ و �ويلر قانون امللكية الفكرية ا�تطو  �ىلالعمل مع ا�ول أ�عضاء ؛ و �قتصادية
؛ وتوفري �دمات الرباءاتنظام ٕايداع عن  فضالً ل�ذج الصناعية و�سميات املنشأٔ مات الت�ارية والرسوم والعالالعاملية ل

 �سوية املناز�ات؛ و�ضطالع بدور احملفل ٕالجراء احلوار املس�تنري وتبادل اخلربات.

. وتضم الويبو 1979سبمترب  28واملعد� يف  1967يوليو  14التفاقية الويبو املوقعة يف اس�توكهومل يف وفقًا وتعمل املنظمة 
بي�ني وموسكو (أ��ش�ئا يف �ام  . ويقع مقر الويبو الرئييس يف جنيف �سو�رسا و�هيا ماكتب متثلها يفعضواً  ب�اً  188 �الياً 

اتفاقية امتيازات �ىل  بناءحصا�ت و متيازات نيويورك وريو دي �انريو وس�نغافورة وطو�يو. و�متتع املنظمة �و  )2014
قر املربم مع املاتفاق ، و 1947 س�نةوحصا�هتا، كام ٔأقرهتا امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة يف لٔ�مم املت�دة الواكالت املتخصصة 

 وال س�� ف� يتعلق �ٕالعفاء من دفع معظم ٔأنواع الرضائب املبارشة و�ري املبارشة. 1970 يف س�نة السو�رسي الفدرايلا�لس 

ع الويبو للهيئات الرئاس�ية التالية اليت ٔأ�شئت مبوجب اتفاقية الويبو وجتمتع يف دورات �ادية مرة لك س�نتني �ىل أ�قل وختض
 وات أ�خرى:يف الس�نولها ٔأن جتمتع يف دورات اس�تثنائية 

ويه مسؤو�  ،يف ٔأي من �حتاداتأ�عضاء الويبو و  اتفاقية يف أ�طرافمن ا�ول  ، واليت تتأٔلفامجلعية العامة •
مجيع املشرتكة بني  للمرصوفاتزيانية امل واع�د لفرتة حمددة ال تقل عن ست س�نوات،تعيني املد�ر العام  عن

، ودعوة ا�ول ٕاىل ٔأن تصبح ٔأعضاء يف املنظمة و�ريها من الوظائف اليت النظام املايل للمنظمة واع�د�حتادات 
 �ددهتا االتفاقية.

ويعمتد  سواء اكنت ٔأعضاء يف ٔأي من �حتادات ٔأو مل �كن. أ�عضاء،ا�ول مجيع من  لفا�ي يتأٔ مؤمتر الويبو و  •
 فضال عن وظائف ٔأخرى حسب �قتضاء.التعديالت �ىل االتفاقية و  املؤمتر مزيانيته

ف وربع �دد ا�ول أ�طرا �ر�س و�رن يالحتاد تنيالتنفيذي  تنيتتأٔلف من ٔأعضاء اللجن اليت وجلنة الويبو للتنس�يق  •

. وختتار اليت يقع مقر املنظمة يف ٔأراضهيايف اتفاقية الويبو �ري أ�عضاء يف ٔأي احتاد، وسو�رسا، �عتبارها ا�و� 

وتؤدي مؤمتر للالرب�مج واملزيانية و ول ٔأعامل امجلعية العامة ا�دصوغ تو نصب املد�ر العام اللجنة ٔأسامء مرحشني مل 

 الويبو. واجبات ٔأخرى �لكّف هبا مبوجب اتفاقية

 والتصنيف ا�ويل للرباءاتوجتمتع مجعيات احتادات �رن والهاي ونيس وليش�بونة ولواكرنو وفيينا وبودا�ست  •
و�ر�س مبقتىض املعاهدات اليت ٔأ�شئ مبوجهبا ٌلك من �حتادات اليت تد�رها الويبو وتعمتد ت� أ�جزاء من مزيانية 

ة حرصً� ٕاىل لك مهنا وحتدد مس�توى الرسوم الواجب دفعها ٕاىل الويبو الويبو املرتبطة �ٕال�رادات والنفقات املنسوب
 معاهدة. لقاء اخلدمات املقدمة مبوجب لك
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وحتصل الويبو �ىل متويلها من الرسوم احملص� لقاء اخلدمات اليت تقد�ا املنظمة ومن �شرتااكت اليت تدفعها ا�ول أ�عضاء 
ء وسا�ر اجلهات املاحنة. وتعمل املنظمة يف ٕاطار �ر�مج ومزيانية لفرتة س�نتني الطوعية من ا�ول أ�عضا املساهامتومن 

ما. وبفضل املوافقة  فرتة ماليةلك من املزيانية اليت توافق �لهيا امجلعية العامة ل �ٕالنفاقترصحيات يضمن اع�دات متثل ال  مبا
ل املد�ر العام صالحية التعهد �ملرصوفات و  الترصحي هبا و�سديد املدفو�ات لٔ�غراض احملددة لها يف �ىل �ع�دات خيو�

 �دود �ع�دات.

 الس�ياسات احملاسبية املهمة :2املالحظة 

 إال�دادأٔساس 

وطبقت املبادئ احملاسبية �نتظام طي� الفرتة.  �س�مترارية ومالزمة �س�تحقاقٔأساس ٔأ�دت هذه البيا�ت املالية �ىل 
 و�س�تويف هذه البيا�ت متطلبات املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.

 �اكليف �قرتاض

يف �ب املرصوفات يف الفرتة اليت �كبدهتا املنظمة. وقد رمسلت �اكليف �قرتاض د لك التاكليف املقرتنة �القرتاض تقيّ 
�اكليف مسلت رُ و  ).9رسوم) املرتبطة ببناء املبىن اجلديد بوصفها معال �ار� ٔأثناء مر�� البناء (انظر املالحظة (الفوائد وال

ٔأثناء مر��  �ار�ً  بوصفها معالً القروض �ري املسحوبة) املرتبطة ببناء قا�ة املؤمترات اجلديدة �قرتاض (معو� �ىل مبالغ 
ؤأما �اكليف �قرتاض (الفوائد والرسوم) املرتبطة �قتناء حق املسا�ة من املنظمة العاملية  ).9البناء (انظر املالحظة 

من قمية  ، فقد رمسلت بوصفها جزءاً معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتلٔ�رصاد اجلوية ف� يتعلق �ملوقع ا�ي ش�يد �ليه مبىن 
 ).8 أ�رض (انظر املالحظة أ�صول واس�هتلكت طي� املدة املتبقية من رس�ن احلقوق �ىل

 الس�يو� و�ست�رات و�ريها من أ�صول املالية

�شمل الس�يو� وما يعادلها املبالغ النقدية املتوفرة وإاليدا�ات املس�تأٔمنة رهن إالشارة �ى املصارف وإاليدا�ات املس�تأٔمنة ملدة 
 سه� التحويل ٕاىل نقد واملعرضة ٕاىل خطر قليل و�ريها من �ست�رات النقدية �ىل أ��ل القصري يوماً  90تصل ٕاىل 

 للتقلب يف القمية.

 مس�تحقات املوظفني

اخلبري ملا حيدده وفقًا من�ة العودة ٕاىل الوطن والسفر املدفو�ة و  اخلصوم املتعلقة �لتأٔمني الصحي ما بعد اخلدمةد حتدّ 
 ا�ٔكتوارية سا�راخل و ر�ح �ع�دات املتوقعة. وتقيّد ا�ٔ س�نوّي وبتطبيق مهنجية تقيمي و�دة ٔأساس املس�تقل �ىل  ا�ٔكتواري

ة املوظف يف املس�تقبل. متوسط س�نوات �دم �ىل مدى �ُس�هت�و  مهنجية املمرات�س�ت�دام  للتأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة
وسا�ات العمل  �ري املأٔخوذة ، حتدد اخلصوم �لنس�بة ٕاىل قمية العطل الس�نوية املرتامكة وعطل ز�رة الوطنوٕاضافة ٕاىل ذ�

ومنح التعلمي املس�تحقة يف �رخي التقر�ر املايل  وماكفأٓت أ�داء هناية اخلدمة مس�تحقاتو إالضافية املس�تحقة �ري املسددة 
 واليت مل تدرج يف بند النفقات املتداو�.

ا�ي ٔأ�شأٔته امجلعية العامة لٔ�مم  ملت�دةالصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم اوالويبو منظمة عضو �شارك يف 
املت�دة لتوفري منافع تتعلق �لتقا�د والوفاة وإال�اقة للموظفني. وصندوق املعاشات التقا�دية عبارة عن خطة منافع ممو� حمددة 

الصندوق ٔأمام (ب) من الالحئة التنفيذية للصندوق �ىل فتح �ب العضوية يف 3من ِقبل ٔأر�ب معل متعدد�ن. وتنص املادة 
الواكالت املتخصصة ؤ�ي منظمة حكومية دولية ٔأخرى �شارك يف النظام املشرتك للرواتب والبدالت وظروف اخلدمة 

 أ�خرى لٔ�مم املت�دة والواكالت املتخصصة.
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وتعرض اخلطة املنظامت املشاركة �اطر ٔأكتوارية مقرتنة �ملوظفني احلاليني والسابقني للمنظامت أ�خرى املشاركة يف 
متسق وموثوق لتخصيص �لزتام ؤأصول اخلطة والتاكليف لٍلك من املنظامت ٔأساس الصندوق، مما يؤدي ٕاىل غياب 

ملشرتك، شأٔهنام يف ذ� شأٔن سا�ر املنظامت املشاركة يف الصندوق، يف املشاركة يف اخلطة. ويتعذر �ىل الويبو والصندوق ا
الوضع احلايل تعيني حصة الويبو التناسبية من الزتام املنافع احملدد ؤأصول اخلطة والتاكليف املقرتنة �خلطة �ىل حنو يتسم بقدر 

طة �ىل ٔأهنا خطة ٕاسهام موضو�ة وفق اكٍف من املوثوقية لٔ�غراض احملاسبية. و�� فقد تعاملت الويبو مع هذه اخل
للقطاع العام. وتُقيد ٕاسهامات الويبو يف اخلطة �الل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات من املعايري احملاسبية ا�ولية  25 املعيار

 يف بيان أ�داء املايل.

 قيد املرصوفات

 تقيّد املرصوفات عند اس�تالم السلع وتقدمي اخلدمات.

 املالية أ�دوات

 أ�صول املالية

 :أ�ويلالقيد والقياس 
: القيد دوات املالية��ٔ املتعلق للقطاع العام من املعايري احملاسبية ا�ولية من  29تصن�ف أ�صول املالية مضن نطاق املعيار 

حمتفظ ، ٔأو است�رات مبالغ مس�تحقةو  اً الفائض ٔأو العجز، ٔأو قروض�الل �لقمية العاد� من  �عتبارها ٔأصوًال مالية والقياس
تصنيف ٔأصولها املالية عند القيد أ�ويل.  وحتدد املنظمة مالية متا�ة للبيع، حسب �قتضاء. هبا حىت �س�تحقاق، ٔأو ٔأصوالً 

 وتتضمن أ�صول املالية للمنظمة النقد وإاليدا�ات قصرية أ��ل والقروض واملبالغ املس�تحقة.

 القياس التايل:
 ملالية ف� ييل ذ� �ىل تصنيفها.يعمتد قياس أ�صول ا

 أ�صول املالية �لقمية العاد� من �الل الفائض ٔأو العجز
وأ�صول املالية احملددة للتداول  أ�صول املالية احملتفظ هبا أ�صول املالية �لقمية العاد� من �الل الفائض ٔأو العجزتتضمن 

�ىل ٔأهنا حمتفظ هبا للتداول ٕاذا اكن . وتصن�ف أ�صول املالية ٔأو العجزمن �الل الفائض �ى القيد أ�ويل �لقمية العاد� 
يف  أ�صول املالية �لقمية العاد� من �الل الفائض ٔأو العجزوتثبت اقتناؤها لغرض البيع ٔأو ٕا�ادة الرشاء يف أ��ل القريب. 

 الفائض ٔأو العجز.بيان الوضع املايل �لقمية العاد� مع قيد التغريات يف القمية العاد� يف 

 القروض واملبالغ املس�تحقة
�ري مطرو�ة يف سوق �شطة. وبعد مبدفو�ات �بتة ٔأو قاب� للت�ديد  القروض واملبالغ املس�تحقة ٔأصول مالية �ري مش�تقة

مطرو�ًا  لكفة املس�هتلكة �س�ت�دام ٔأسلوب معدل الفائدة املعادل�لتالقياس أ�ويل، تقاس هذه أ�صول املالية ف� ييل ذ� 
�قتناء والرسوم ٔأو �ى  مزية سعريةخصم ٔأو وحتسب التلكفة املس�هتلكة عن طريق ٔأ�ذ ٔأي . منه خسا�ر أ�رضار

فتقيد يف الفائض  أ�رضارٔأما اخلسا�ر النامجة عن التاكليف اليت �شلك جزءًا ال يتجزٔأ من معدل الفائدة املعادل يف احلس�بان. 
 ٔأو العجز.

 ٕالغاء القيد:
عند ، عند �قتضاءٔأو جزء من مجمو�ة من ٔأصول مالية متشاهبة تلغي املنظمة قيد ٔأصل مايل، ٔأو جزء من ٔأصل مايل 

 انقضاء حقوق تلقي تدفقات نقدية من أ�صل ٔأو التنازل عهنا.
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 ٔأرضار أ�صول املالية:
�شري ٕاىل ٔأرضار حلقت بأٔصل مايل ٔأو مجمو�ة جتري املنظمة تقي�ً لكام �ل �رخي ٕا�داد التقر�ر لتبني وجود ٔأي ٔأد� موضوعية 

�دوث ما مل تتوافر ٔأد� موضوعية تثبت أٔصل مايل ٔأو مجمو�ة من أ�صول املالية رضر بوال يعترب ٔأي  من أ�صول املالية.
واكن حلدث اخلسارة هذا  �دة ٔأ�داث بعد القيد أ�ويل لٔ�صل (�كبد "�دث خسارة")نتي�ة لوقوع �دث وا�د ٔأو الرضر 

 ميكن تقد�ره �شلك موثوق. ٔأ�ر يف التدفقات النقدية املس�تقبلية التقد�رية لٔ�صل املايل ٔأو مجمو�ة أ�صول املالية

 املاليةاخلصوم 

 القيد والقياس أ�ويل:
: القيد دوات املالية��ٔ املتعلق للقطاع العام من املعايري احملاسبية ا�ولية من  29تصن�ف اخلصوم املالية مضن نطاق املعيار 

، حسب �قتضاء. وحتدد املنظمة اً ٔأو قروض الفائض ٔأو العجز�الل مالية �لقمية العاد� من خصومًا �عتبارها  والقياس
وتقيد مجيع اخلصوم املالية ٔأوًال �لقمية العاد�، ويضاف ٕا�هيا يف �ا� القروض املالية عند القيد أ�ويل. خصو�ا تصنيف 

التداول و�ري ذ� من املدفو�ات املالية للمنظمة اخلصوم وتتضمن مبارشة. اليت ميكن عزوها ٕا�هيا �اكليف املعامالت 
 .والقروض

 القياس التايل:
 ية ف� ييل ذ� �ىل تصنيفها.املال اخلصوم يعمتد قياس 

 املالية �لقمية العاد� من �الل الفائض ٔأو العجز اخلصوم
املالية احملددة واخلصوم للتداول  املالية احملتفظ هبااخلصوم  املالية �لقمية العاد� من �الل الفائض ٔأو العجزاخلصوم تتضمن 

املالية �ىل ٔأهنا حمتفظ هبا للتداول ٕاذا اكن اخلصوم . وتصن�ف العجزمن �الل الفائض ٔأو �ى القيد أ�ويل �لقمية العاد� 
 يف الفائض ٔأو العجز.تقيد املاكسب ٔأو اخلسا�ر �ىل اخلصوم احملتفظ هبا للتداول اقتناؤها لغرض البيع يف أ��ل القريب. و 

 القروض واملبالغ املس�تحقة
وتقيد املاكسب ف� ييل ذ� �لتلكفة املس�هتلكة �س�ت�دام ٔأسلوب معدل الفائدة املعادل. القروض بعد القياس أ�ويل، تقاس 

وحتسب . عند ٕالغاء قيد اخلصوم وكذ� من �الل معلية اس�هتالك أٔسلوب الفائدة املعاد� واخلسا�ر يف الفائض ٔأو العجز
التلكفة املس�هتلكة عن طريق ٔأ�ذ ٔأي خصم ٔأو مزية سعرية �ى �قتناء والرسوم ٔأو التاكليف اليت �شلك جزءًا ال يتجزٔأ من 

 الفائدة املعادل يف احلس�بان.معدل 

 ٕالغاء القيد:
م مايل حمل أٓخر من وٕاذا �ل خص. غائه ٔأو انقضائهٔأو ٕال الوفاء �اللزتام ا�ي يقتضيه اخلصمعند  مايلٔأي خصم لغي قيد ي

اختالفًا �بريًا، ٔأو خضعت رشوط خصم قامئ لتعديالت جوهرية، فٕان هذا نفس �ة إالقراض استنادًا ٕاىل رشوط خمتلفة 
خلصم �ديد، بي� يقيد الفرق بني املبالغ املر�� املناظرة يف  إال�الل ٔأو التعديل يعاَمل �ىل ٔأنه ٕالغاء قيد للخصم أ�صيل وقيد

 لعجز.الفائض ٔأو ا

 معامالت �لعمالت أ�جنبية

بعمالت جترى الفرنك السو�رسي هو العم� اليت تعمل هبا الويبو وبه تعرض هذه البيا�ت املالية. وحتول لك املعامالت اليت 
املعامالت. ٔ�سعار رصف أ�مم املت�دة اليت متثل ت� السائدة يف �رخي ٕاجراء ت� وفقًا ٔأخرى ٕاىل مبالغ �لفرنك السو�رسي 

وتقيد يف بيان أ�داء املايل لك املاكسب واخلسا�ر احملققة و�ري احملققة والناجتة عن �سوية ت� املعامالت وعن معلية التحويل 
 .ويف �رخي التقر�ر املايل عن أ�صول واخلصوم اليت متت بعمالت �الف العم� اليت تعمل هبا الويب
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 أ�صول الثابتة

�لكفهتا �قص اهتالكها الرتامكي وأ�رضار اليت تلحق هبا. وتقيد املعدات بوصفها ٔأصوال ٕاذا اكنت �لكفة تقّمي املعدات حبسب 
فرنك سو�رسي ٔأو ٔأكرث. وتقيد أ�رايض واملمتلاكت �ست�رية بقميهتا العاد� كام حتددها  5 000الو�دة الوا�دة مهنا �ساوي 

يمي ا�ولية. وتقدر قمية املباين املشغو� بتلكفة املبىن عندما اكن �ديدا زائد �اكليف ملعايري التق وفقًا معلية تقيمي مس�تق� جترى 
التحسينات الالحقة كام حيددها خبري مس�تقل �قص �هتالك الرتامكي. و�لنس�بة ٕاىل القيد أ�ويل للمباين املشغو� يف أ�ول 

ا�ولية للقطاع العام، فت�دد قميهتا يف �ا�هتا اجلديدة �لرجوع ٕاىل ، وهو �رخي �نتقال ٕاىل املعايري احملاسبية 2010من ينا�ر 
�لكفة تقد�رية حيس�هبا خبري استشاري �ار� ومتثل قمية لك عنرص يف مر�� البناء زائد ٔأعامل التحسني القامئة يف �رخي 

 عنرص. وتوضع التاكليف الالحقة ٔ�عامل القيد أ�ويل �قص �هتالك الرتامكي املستند ٕاىل العمر إالنتا� املقدر املتبقي للك
الت�ديد والتحسني الكبرية اليت جترى �ىل أ�صول الثابتة واليت �زيد ٔأو متدد املنافع �قتصادية ٔأو قدرة اخلدمة بقميهتا. وتقدر 

د قمية أ�صول التارخيية، ٔأر�ح وخسا�ر الترصف مبقارنة العائدات مببلغ أ�صول املرّ�� وتدرج يف بيان أ�داء املايل. وال تقيّ 
 فهيا املصنفات الفنية املتربع هبا، يف البيا�ت املالية. مبا

و�سّ�ل �هتالك حبيث �شطب التلكفة الاكم� لٔ�صول الثابتة خبالف أ�رايض واملباين اجلاري �شييدها ٔأثناء معرها 
ام ٔأصول �بتة جلزء من الس�نة فقط (نتي�ة القتناهئا ٔأو إالنتا� املقدر بتطبيق مهنجية تأٔ�ر القمية املبارش. ويف �ا� اس�ت�د

الترصف فهيا ٔأو �س�تغناء عهنا �الل الس�نة)، ال يقيد �هتالك ٕاال مقابل الشهور اليت اس�ت�دم �اللها أ�صل. وتطبق 
 قمي العمر إالنتا� التالية �ىل خمتلف ٔأصناف أ�صول الثابتة:مجمو�ات 

 الصنف العنرص العمر إالنتا� املقدر

 س�نوات 5
 

 معدات االتصاالت و�كنولوجيا املعلومات
 املر�بات  س�نوات 5
 أ��ث والتثبيتات  س�نوات 10

 املباين الهيلك وأ�ساسات س�نة 100 - 80
  الوا�ة س�نة 50

  ٔأعامل حتسني أ�رض س�نة 50 - 40
  السطح س�نة 60 - 50

  الطوابق واجلدران والسالمل س�نة 50
  أ�رضية وتغطية اجلدران س�نة 40 - 30
  جتهزيات املطاخب س�نة 40 - 20

  املؤمترات جتهزيات س�نة 40 -س�نوات  5
  التدفئة وا�هتوية س�نة 30
  املرافق الصحية س�نة 40

  التجهزيات الكهر�ئية س�نة 50 - 30
  املصا�د س�نة 40
  معدات التنظيف اخلار� س�نة 45

خلفضها ٕاذا ما بينت ٔأ�داث ٔأو تغريات ما يف الظروف ٕاىل ٔأن القمية ا�فرتية � لٔ�صول الثابتة للمراجعة املر�ّ  وختضع القمي
لٔ�صول قد ال �سرتّد. وٕاذا ما ثبت ذ�، يقّدر املبلغ القابل لالسرتداد من أ�صول هبدف حتديد مدى خسارة أ�رضار 

 بيان أ�داء املايل. املتكبدة، ٕان و�دت. وتقيد لك اخلسا�ر �سبب أ�رضار يف
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 قوامئ املوجودات

�شمل قوامئ املوجودات قمية املنشورات املعّدة للبيع واملنشورات املوّز�ة ّجما�، وقمية إالمدادات واملعّدات املس�ت�دمة يف 
ائية �س�ت�دام �لكفة ٕانتاج املنشورات وقمية الّسلع احملفوظة يف متجر الويبو. وحتّدد القمية إالجاملية للمنشورات يف صيغهتا ا�هن

الّصف�ة املطبو�ة يف املتوّسط (�س�تثناء �اكليف التّسويق والتّوزيع) مرضوبة يف �دد صف�ات املنشورات الواردة يف قامئة 
املنشورات و�سو�هتا لٔ��ذ �لقمية أ�دىن من بني التلكفة وصايف القمية املمكن حتقيقها. و�شطب قمية املنشورات اليت �سحب 

 ٔأو التوزيع ا�اين �الل الس�نة اليت تصبح فهيا قدمية. من البيع

قامئة  الويبو. وتعدّ  وجترى معلية جرد مادي س�نوّ� مجليع إالمدادات ا�ّزنة للمنشورات والسلع املعّدة للبيع يف متجر
من ٔأرصدة قامئة ع �س�مترار وجترى بعض معليات إالحصاء املادي �ختبارية طوال الس�نة للتحقق ة للبياملنشورات املعدّ 

. ويف هناية لك س�نة، �شطب السلع اليت حتذف من جم� املنشورات املعدة للبيع ٔأو التوزيع ا�اين ٕاىل �انب املوجودات
 وختّفض قميهتا لتصل ٕاىل الّصفر. السلع اليت يتوقع �دم ٕاماكنية مواص� توزيعها ��ان ٔأو بيعها

ل يف وّ خول هو ا�ٔ ل يف ا�ّ وّ ا�ٔ وقّدرت �لكفة أ�وراق وإالمدادات أ�خرى املس�ت�دمة يف معلية إالنتاج �س�ت�دام طريقة 
هتا القاب� . وتقّدر قمية الّسلع احملفوظة يف متجر الويبو بتلكفهتا اليت �كبّدهتا املنّظمة. وختفّض قميهتا لتعكس صايف قمياخلروج

 للتحقيق ٕاذا ما حلقهتا ٔأرضار ٔأو ٔأصبحت قدمية. وال ميكن رهن املوجودات بوصفها ضام� للخصوم.

 أ�صول �ري املادية

خط مس�تقمي ٔأساس �ر�ل أ�صول �ري املادية بتلكفهتا خمصومًا مهنا �س�هتالك الرتامكي والتلفيات. ويطبق �س�هتالك �ىل 
ة ذات العمر احملدد مبعدالت �كفل شطب التلكفة ٔأو القمية �ىل مدى ٔأعامرها إالنتاجية. وقد �ىل مجيع أ�صول �ري املادي

 قدرت أ�عامر إالنتاجية لٔ�صناف الرئيس�ية �ىل النحو التايل:

 العمر إالنتا� املقدر الصنف
 س�نوات 5 �رامج �اسوب اقتنيت �ارجياً 

 س�نوات 5 �رامج مطورة دا�لياً 
 الرتخيص/احلقمدة  �راخيص وحقوق

وتقيد  التاكليف املتكبدة القتناء الرب�مج املعين وجتهزيه لالس�ت�دام.ٔأساس و�رمسل �راخيص �رامج احلاسوب املقتناة �ىل 
فرنك سو�رسي ٔأو  5000الربامج ٔأو �راخيص الربامج اليت �شرتى �ارجيًا �ىل ٔأهنا ٔأصل ٕاذا بلغت �لكفة لك و�دة مهنا 

و�رمسل التاكليف املقرتنة �شلك مبارش بتطو�ر �رامج الس�ت�دا�ا يف الويبو بوصفها ٔأصوًال �ري مادية. وتتضمن  ٔأكرث.
�ىل ٔأهنا ٔأصل ٕاذا بلغت �لكفهتا دا�ليًا وتقيد الربامج املطورة  التاكليف املبارشة �اكليف املوظفني القامئني �ىل تطو�ر الربامج.

 فرنك سو�رسي ٔأو ٔأكرث. 100 000

طي� الفرتة  و�ُس�هت�حقوق اس�ت�دام أ�مالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا املنظمة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية دت يّ ق و 
املتبقية من مّدة احلق املمنوح. وال تقيّد يف البيا�ت املالية قمية حقوق اس�ت�دام امللكيّة اليت منحها اكنتون جنيف بدون �لكفة 

 ا يف هناية فرتة املنح.واليت �س�تعيد ملكيّهت

 ا�ّصصات

عندما �كون للويبو الزتام قانوين ٔأو ٕاس�نادي �جت عن �دث سابق قد يقتيض ٕاخراج موارد من ٔأ�ل �سوية صات د ا�ّص تقيّ 
 �لزتام مىت ما ٔأمكن التوّصل ٕاىل تقد�ر موثوق ملبلغ ذ� �لزتام.
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 املبالغ املس�تحقّة للمنظمة

تقاس املبالغ املس�تحقّة من املعامالت التبادليّة، واليت �شمل الّرسوم احملّص� من الرباءات اّ�ولية والتسجيل ا�ويل للعالمات 
الصناعية و�ريها من اخلدمات واملنشورات، �ىل القمية العاد� للعوض احملصل ٔأو املمكن حتصي� مقابل  والتصامميالت�ارية 

ومعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مىت ما جسل الطلب ا�ويل وعندما �س�تمل  والتصاممي الصناعية ةرسوم العالمات الت�اري
 ٔأموال حتت �ب ٕا�رادات ٔأخرى.

وتقيد �شرتااكت املقّررة ٕاك�رادات يف بداية الس�نة املالية. ويدّون مبلغ بديل �لنس�بة ٕاىل املبالغ املس�تحقة اليت يتعذر 
ت املقررة اليت مجدهتا امجلعية العامة زائد �شرتااكت املس�تحقة من ا�ول أ�عضاء اليت فقدت اسرتدادها �ساوي �شرتااك

 من اتفاقية ٕا�شاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية. 11حق التصويت بناء �ىل املادة 

لغ �ري املس�تلمة حىت �رخي ٕا�داد و�لنس�بة ٕاىل �يق املبالغ املس�تحقة حتدد بدائل �دم اسرتداد �الستناد ٕاىل اس�تعراض املبا
 التقر�ر املايل.

 إال�راداتقيد 

وم تقيّد إال�رادات احملقّقة من املعامالت التبادليّة اليت �شمل الرسوم احملص� �ىل طلبات الرباءات ا�ولية، مبا يف ذ� الرس
ل�ذج الصناعية يف �رخي النرش. ويؤ�ل ، والتسجيل ا�ويل للعالمات الت�ارية والرسوم وااحملص� �ىل الصف�ات إالضافية

قيد إال�رادات احملص� من الرسوم املس�تلمة �ىل الطلبات �ري املنشورة �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر ٕاىل �ني اس�تكامل 
اللغة النرش. ويؤ�ل ٔأيضا قيد اجلزء من رمس طلب الرباءة ا�ي يغطي �اكليف �رمجة تقار�ر أ�هلية للرباءة الواردة بغري 

إالنلكزيية املس�تلمة بعد النرش ٕاىل �ني اس�تكامل الرتمجة. وتقيد مجيع الرسوم أ�خرى املرتبطة بطلبات الرباءات والعالمات 
الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية، مبا يف ذ� �االت الت�ديد، عندما تقدم اخلدمات اليت تغطهيا الرسوم. وتقيد إال�رادات 

 رات و�دمات التحكمي والوساطة عند �سلمي السلع ٔأو ٔأداء اخلدمات �لاكمل.املتأٔتية من املنشو 

الطوعية املود�ة يف حسا�ت �اصة �ستند ٕاىل اتفاقات  املساهامتٔأما إال�رادات احملققّة من املعامالت �ري التبادلية مثل 
شمل االتفاق رشوطا تتعلق بأٔداء معني ٔأو رد قاب� لٕالنفاذ، فتقيد ٕاك�رادات يف الوقت ا�ي يصبح فيه االتفاق ملزما ما مل � 

أ�رصدة �ري املنفقة. وتقتيض ت� االتفاقات قيد خصوم يف البداية لتأٔجيل قيد إال�رادات ومن مث تقيد إال�رادات حيث 
 �شطب اخلصوم من �الل ٔأداء الرشوط اخلاصة الواردة يف االتفاق.

 س�نة من فرتة املزيانية اليت �رسي �لهيا تقر�ر ت� �شرتااكت.وتقيّد �شرتااكت املقررة ٕاك�رادات يف بداية لك 

 ٕا�داد تقار�ر القطا�ات

ونفقاهتا ف� بني املنظمة وتقسم ٕا�رادات تتوىل �حتادات اليت �شلك املنظمة العاملية للملكية الفكرية ٕا�داد تقار�ر القطا�ات. 
]. وتقسم 2014/2015للفرتة  وثيقة الرب�مج واملزيانيةرفق الثالث من لطريقة تقس�مي ٔأقرهتا مجعية الويبو [املوفقًا �حتادات 

الطريقة املذ�ورة إال�رادات والنفقات �ىل لك �ر�مج ومن مث �ىل لك احتاد �الستناد ٕاىل امجلع بني إال�رادات والنفقات 
ء �ىل معلية جتمع بني إال�رادات وأ�موال املبارشة و�دد املوظفني وقدرة لك احتاد �ىل السداد، وحتَدد ت� القدرة ذاهتا بنا

املتداو� و�حتياطيات. وال ختصص ٔأصول الويبو وخصو�ا �ىل القطا�ات الفردية ٔ�ن املنظمة كلك حتتفظ مبلكيهتا، ٕاال ٔأن 
وال حصة لك احتاد يف صايف ٔأصول املنظمة مبا فهيا ٔأرصدة أ�موال املتجمعة وفائض ٕا�ادة التقيمي وصناديق رؤوس أ�م

 ).28العام�، تقيّد حسب لك قطاع (انظر املالحظة 
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 التغريات يف العرض

 :2014ٔأجريت التغيريات التالية �ىل عرض املبالغ املقارنة بغية مواءمهتا مع تصنيف البنود يف البيا�ت املالية لعام 

ا�ي ٔأصبح �رد مليون فرنك سو�رسي من مرصوفات التشغيل ٕاىل بند �اكليف ا�متويل  3.4ٔأعيد تصنيف  •
 منفصًال يف بيان أ�داء املايل؛

مليون فرنك سو�رسي من نفقات املوظفني ٕاىل بند املتدربني ومنح الويبو ا�ي ٔأصبح �رد  0.5ٔأعيد تصنيف  •
منفصًال يف بيان أ�داء املايل. وخيص ذ� �اكليف املتدربني اليت مل تعد مدر�ة يف نفقات املوظفني بغية ٕا�راز طبيعة 

 العالقة بني هؤالء أ�فراد واملنظمة بصورة مالمئة؛
ا�ي ٔأصبح �رد مليون فرنك سو�رسي من أ�سفار واملنح ٕاىل بند املتدربني ومنح الويبو  1.3ٔأعيد تصنيف  •

. ؤأما البيا�ت السابقة فاكنت تضم فئة وا�دة من املنح تندرج يف ٕاطار بند أ�سفار منفصًال يف بيان أ�داء املايل
نح، ولكن ٔأسفر تنفيذ ٕاصالح املنظمة لل�دمات التعاقدية عن فئتني من املنح تتطلب ا�متيزي بيهنا وهام منح وامل 

 الويبو ومنح ا�ورات. وتظل منح ا�ورات جزءًا من بند أ�سفار واملنح؛
سرتداد من ة القاب� لالأ�مر�كيمليون فرنك سو�رسي يتعلق �لرضائب  3.1يف بيان الوضع املايل، ٔأعيد تصنيف  •

 احلسا�ت اجلارية ٕاىل احلسا�ت �ري اجلارية (معامالت الرصف)؛
من حسا�ت  هناية اخلدمة س�تحقاتمليون فرنك سو�رسي يتعلق مب  0.1يف بيان الوضع املايل، ٔأعيد تصنيف  •

 املوظفني). مس�تحقاتاملدفو�ات (معامالت الرصف) ٕاىل 

 لتقد�رات�س�تعانة �

�لرضورة �ىل �دد من املبالغ املالية القامئة �ىل التقد�رات و�فرتاضات اليت تضعها إالدارة. و�شمل حتتوي البيا�ت املالية 
التقد�رات �ددا من العنارص من بيهنا �ىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل: الزتامات تتعلق مبس�تحقات التأٔمني الصحي احملددة 

هتا ٔأكتواري مس�تقل) واملبالغ ا�صصة للتقايض وتقد�ر قمية قوامئ و�ريها من مس�تحقات ما بعد اخلدمة (اليت حيسب قمي
املوجودات من املنشورات وا�اطر املالية املتص� �حلسا�ت املدينة والتاكليف املرتامكة ودر�ة تلف أ�صول الثابتة. و�كون 

 �الل الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا. خمتلفة عن هذه التقد�رات. وتقيد التغريات يف التقد�رات النتاجئ الفعلية ٔأحيا�ً 

 عرض مجيع أ�رصدة بأٓالف الفرناكت السو�رسية.ٕاىل  وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظراً 
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 الس�يو� وما يعادلها :3املالحظة 

 

يف حسا�ت بنكية بنفاذ مبارش وحسا�ت �لفائدة. وبلغت ٔأسعار الفائدة احملققة يف املتوسط من  حتفظ الودائع النقدية معوماً 
�ملئة  0.558[ 2014�ملئة يف �ام  0.421إالدارة املالية �حتادية السو�رسية احلسا�ت �لفائدة و�ست�رات احملفوظة �ى 

املالية �حتادية السو�رسية اخلاصة بفتح حسا�ت ٕايداع واحلفاظ �لهيا،  ]. وبعد تنفيذ أ�حاكم اجلديدة لٕالدارة2013يف �ام 
 .2015لن �متكن الويبو من ٕابقاء ٕايدا�اهتا �ى هذه إالدارة اعتبارًا من هناية �ام 

ج وأ�موال املقيدة �شمل ٔأموال الغري �لفرنك السو�رسي املمسوكة ٔ�غراض �سجيل العالمات الت�ارية ٔأو الرسوم وال�ذ
الصناعية و�شرتاك يف دور�ت الويبو و�ري ذ�. و�شمل ٔأيضا الرسوم احملص� نيابًة عن أ�طراف املتعاقدة مبوجب اتفاق 
مدريد و�روتو�و� واتفاق الهاي ونيابًة عن ٕادارات البحث ا�ويل يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من قبل املكتب 

، متثل الودائع املس�تلمة يف ٕاطار إالجراءات اجلارية �شأٔن وٕاضافة ٕاىل ذ�مل الطلبات. ا�ويل للويبو العامل مككتب لتس
ري العالمات الت�ارية، �الف القسط مهنا ا�ي يقدر مكبالغ اس�تلمهتا املنظمة قبل اس�تحقاقها، ٔأمواًال حمص� نيابًة عن الغ

 وتعترب ٔ�موال حمدودة النفاذ.

مليون فرنك سو�رسي ٕاىل حساب مرصيف مس�تقل ٔأ�شئ حلفظ  85.2يًال ماليًا قدره ، ٔأجرت املنظمة حتو 2014و�الل �ام 
 31املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة يف املس�تقبل. ويصن�ف رصيد هذا احلساب يف  مس�تحقاتأ�موال ا�صصة �متويل 

 ٔ�موال مقيدة. 2014د�سمرب 

الطوعية فتودع �لعم� اليت س�تقيد هبا النفقات  ملساهامتاملترب�ني � نيابًة عنؤأما احلسا�ت اخلاصة اليت متسكها املنظمة 
 املعنية، �الستناد ٕاىل االتفاقات مع املاحنني.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

المتوافرة 1219السيولة 
سويسري فرنك  42,49222,157الودائع لدى البنوك - 
عمالت أخرى 25,4594,896الودائع لدى البنوك - 

سويسري فرنك  المستثمرة لدى اإلدارة االتحادية المالية -  156,674233,081األموال 
سويسري فرنك  قصيرة األجل -  110227استثمارات أخرى 

224,747260,380مجموع السيولة غير المقيدة

سويسري فرنك  للغير -  55,98248,265حسابات جارية ممسوكة 
7,5886,597حسابات جارية ممسوكة للغير - عمالت أخرى

سويسري فرنك  المعاقدة -  األطراف  83,55978,617رسوم محصلة لحساب 
الموظفين ما بعد الخدمة الستحقاقات                               -85,248األموال الممسوكة 

حسابات خاصة مقيدة - فرنك سويسري 16,73014,845الودائع لدى البنوك في 
حسابات خاصة مقيدة - عمالت أخرى 6541,212الودائع لدى البنوك في 

249,761149,536مجموع السيولة المقيدة

474,508409,916مجموع السيولة وما يعادلها

الفرنكات السويسرية) (بآالف 
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 اس�تحقاقها قبل املدفو�ة واملبالغ مقّدما املدفو�ة واملبالغ املدينة احلسا�ت :4املالحظة 

 

متثل �شرتااكت املقررة ٕا�رادات �ري حمّص� تتصل بنظام الويبو ٔأ�ادي �شرتااكت ا�ي وافقت �ليه مجعيات ا�ول 
أ�عضاء يف الويبو و�حتادات اليت تد�رها الويبو. وحتّدد امجلعيات قمية و�دة �شرتاك �لفرنك السو�رسي عند ٕا�داد 

ني. وتقسم �شرتااكت ٕاىل فئات و�ىل لك فئة ٔأن �سامه بعدد حمدد من و�دات املزيانية للفرتة املالية اليت تدوم س�نت
ٕاىل  ياً اشرتاكها، ف� �دا الب�ان النامية اليت تنمتي تلقائ ٔأساس �شرتاك. وترتك ل�ول أ�عضاء حرية اختيار الفئة اليت حتدد 

 وا�دة من فئات ثالث �اصة.

املس�تحقة من �شرتااكت املقررة وٕاسهامات صناديق رؤوس أ�موال العام� وقد خصص بدل يقابل قمية أ�موال املدينة 
. ويغطي هذا البدل 1994يف س�نة  لنظام ٔأ�ادي �شرتااكتاملس�تحقة من �حتادات واملتعلقة بفرتات �س�بق بدء العمل �

ن اتفاقية الويبو واشرتااكت م 11من املادة  5مبالغ مس�تحقة من ا�ول أ�عضاء اليت فقدت حق التصويت مبوجب الفقرة 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

االشتراكات المعامالت المدينة غير التبادلية - 
4821,339اشتراكات النظام األحادي

1,5231,338المساهمات الطوعية
2,0052,677

المعامالت التبادلية الدينة
للمنشورات 120151حسابات مدينة 

البراءات 46,65362,398حسابات مدينة لنظام 
3881,033حسابات مدينة لنظام مدريد
الهاي 12حسابات مدينة لنظام 

1,7931,223مدينون آخرون
االسترداد 2438الضرائب السويسرية المستحقة 
االسترداد األمريكية المستحقة  1,303281الضرائب 

األمريكية الضرائب  ألغراض  الميسرة  المقدمة  329295المدفوعات 
التعليم ألغراض منح  4,9024,488مدفوعات مسبقة للموظفين 

مسبقاً للموظفين 704553مبالغ أخرى مقدمة 
األوبوف مسبقاً لحساب  931542مبالغ مقدمة 

األمم المتحدة اإلنمائي لبرنامج  مسبقاً  509504مبالغ مقدمة 
FCIG الميسر لمؤسسة القرض  ألغراض  121119مدفوعات مسبقة 

مسبقاً 5894,902النفقات المسددة 
FCIG قرض مؤسسة 189189استهالك 

58,55676,718

الحسابات الجارية المدينة 60,56179,395مجموع 

االشتراكات المعامالت المدينة غير التبادلية - 
99118اتحاد باريس
187227اتحاد برن
1012اتحاد نيس
22اتحاد لوكارنو

298359

الصرف المدينة معامالت 
االسترداد األمريكية المستحقة  3,3893,092الضرائب 

3,3893,092

الحسابات غير الجارية المدينة 3,6873,451مجموع 

الحسابات المدينة 64,24882,846مجموع 

الفرنكات السويسرية) (بآالف 
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مليون فرنك  6.8قد بلغ  2014د�سمرب  31وٕان ٕاجاميل البدالت يف  اليت مجدت بقرار من امجلعيات. الب�ان أ�قل منواً 
 ].2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  7.1سو�رسي [

�ويل �ري املسددة عن طلبات الرباءات املود�ة حلسا�ت املدينة لنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات رسوم إاليداع امتثل ا
و�شمل املبلغ املقدر للرسوم املفروضة �ىل طلبات الرباءات ا�ولية اليت اس�تلمهتا ماكتب �سّمل التقر�ر.  صدورقبل �رخي 

خي صدور التقر�ر الطلبات الوطنية قبل �رخي صدور التقر�ر املايل ومل حتيلها ٕاىل املكتب ا�ويل لنظام املعاهدة حبلول �ر
 املايل.

وحيق للموظفني املعينني دوليا، �الف املوظفني ا��ن يعيشون يف ٔأوطاهنم، احلصول �ىل من�ة تغطي �اكليف تعلمي أ�بناء 
انهتاء الس�نة الس�نة الرابعة من ا�راسات بعد املر�� الثانوية �ىل ٔأال يت�اوز ذ� ٕاىل �ني  �ملئة 75.0املعالني بنس�بة 

س�نة. وحتدد مبالغ قصوى للمنح للك ب�. وحيق للموظفني ا�وليني احلصول  25ا�راس�ية اليت يبلغ فهيا ��ن ٔأو �بنة سن 
 �ساوي املبلغ املقدر ملن�ة التعلمي للك ا�ن يف بداية الس�نة ا�راس�ية. ومتثل املبالغ املدفو�ة مقدماً  �ىل مبلغ مدفوع مقدماً 

 .2015-2014 للس�نة ا�راس�ية دفو�ة مقدماً املنح املمجموع للموظفني 

ٕاىل �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ ل�فع �لنيابة عن املنظمة. و�شمل املبلغ املد�ن إالجاميل  و�س�تعمل أ�موال املدفو�ة مقدماً 
 ال �زال املوافقة �لهيا قيد املبني املبالغ اخلاصة بطلبات ا�فع املقدمة ٕاىل الرب�مج اليت مل �س�تمل املوافقة �لهيا بعد ٔأو اليت

الحتاد ا�ويل محلاية أ�صناف النباتية اجلديدة (أ�وبوف) مبالغ تدفعها املنظمة ل النفقات القاب� لالسرتدادالبحث. ومتثل 
 �لنيابة عن أ�وبوف ومل �سدد لها بعد.

ٕاىل املوظفني لتعويضهم عن الرضائب  مقدماً ة مبالغ مدفو�ة أ�مر�كيومتثل احلسا�ت املدينة من رضائب الوال�ت املت�دة 
ة، �رّد أ�مر�كية. وبناء �ىل اتفاقات مربمة بني املنظمة والوال�ت املت�دة أ�مر�كي�ىل ا��ل اليت يدفعوهنا للوال�ت املت�دة 

بناء �ىل ٔأمناط ا�فع ة املسرتدة حبسب �لكفهتا �س�هتال�ية اليت ُحتسب أ�مر�كيوتقاس الرضائب هذه املبالغ ٕاىل املنظمة. 
و�شمل الرضائب السو�رسية املسرتّدة املدفو�ات اخلاصة برضيبة القمية املضافة ورضيبة ا�مغة والرضيبة الفيدرالية السابقة. 

 السو�رسية املقتطعة من املنبع اليت حيق للمنظمة اسرتدادها بناء �ىل اتفاق املقر ا�ي ٔأ�رمته مع حكومة سو�رسا.

 وامئ املوجوداتق :5املالحظة 

 

مليون فرنك  0.2مليون فرنك سو�رسي ( 0.1خفضت قمية املنشورات الاكم� ٕاىل القمية الصافية القاب� للتحقيق وقدرها 
 ). ومل �س�ل ٔأي عكس لهذا اخلفض.2013سو�رسي يف س�نة 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

938 5751 1المنشورات التامة
54128اللوازم الورقية

11875المتجر
141 7472 1إجمالي الموجودات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 املعدات :6املالحظة 

 
 

 

س�هت� أ��ث القسط الثابت. �ُ ٔأساس م إالهالك �ىل صالتلكفة بعد خٔأساس املعدات يف ا�زون �ىل  تُقدر مجيع
من العمر عرش س�نوات. �س�هت� مجيع املعدات أ�خرى �ىل مدى مخس س�نوات  بعد �س�ت�دام النافع ملدةواملفروشات 

املبلغ إالجاميل املر�ل  وصلمعدات �لية اكنت �البية املعدات اليت ترصفت املنظمة فهيا ، 2014�ام  و�الل. التشغييل
بعد �هتالك  فرناكً سو�رس�ً  8771سوى  ومل تبلغ قميهتا ا�فرتية الصافية مليون فرنك سو�رسي، 5.3ٕاىل  هبا للترصف

 0.8 ٕاىل هبا املبلغ إالجاميل املر�ل للترصف املرتامك. و�شمل هذا املبلغ شطب املعدات اليت مل يتسن العثور �لهيا واليت وصل
ال تُقَيّد أ�صول الرتاثية مبا فهيا املصنفات فرناكً سو�رسً�. و 5657و�رسي، واملبلغ الصايف املر�ل للترصف هبا ٕاىل فرنك س

 املايل.الفنية املتربع هبا يف بيان املوقف 

المجموعاألثاث والمفروشاتالمعداتحركة 2014

1 يناير 2014
128 90618 2222 15مبلغ الترحيل اإلجمالي

804 15-303 2-501 13-اإلهالك المتراكم
324 7216032 1مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2014
24214256إضافة

326 5-271-055 5-تصريف
317 0522655 5اهتالك التصريف

825-79-746-اهتالك
578-71-507-مجموع الحركة في 2014

31 ديسمبر 2014
058 64913 4092 10مبلغ الترحيل اإلجمالي

312 11-117 2-195 9-اإلهالك المتراكم
746 2145321 1مبلغ الترحيل الصافي

(بآالف الفرنكات السويسرية)

المجموعاألثاث والمفروشاتالمعداتحركة 2013

1 يناير 2013
756 83617 9202 14مبلغ الترحيل اإلجمالي

239 15-224 2-015 13-اإلهالك المتراكم
517 9056122 1مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2013
74379822إضافة

450-9-441-تصريف
4419450اهتالك التصريف

015 1-88-927-اهتالك
193-9-184-مجموع الحركة في 2013

31 ديسمبر 2013
128 90618 2222 15مبلغ الترحيل اإلجمالي

804 15-303 2-501 13-اإلهالك المتراكم
324 7216032 1مبلغ الترحيل الصافي

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 : ملكية است�رية7املالحظة 

 

ل و  نتون جنيف �سو�رسا.اك ،مبىن احتاد مدريد، وهو مبىن است�ري يف مريان 1974"املنظمة" يف �ام اشرتت  املبىن ُشغِّ
من قبل خبري  2012د�سمرب  31يف  ٔأجريالتقيمي ا�ي ٔأساس . يُقّدر العقار �لقمية العاد� �ىل 1964ٔ�ول مرة يف �ام 

قمية ال  و�دد�تنتون جنيف. مس�تقل �متتع مبؤهالت �نية معرتف هبا ومناس�بة و� جتربة �ديثة يف جمال تقيمي العقارات يف اك
ُخيتار مبلغ الريع و تقيمي است�ري، حيث �َُرْمسَل تدفق ا��ل املس�تقبيل من العقار مبس�توى ريع مناسب. ٔأساس العاد� �ىل 

فقي استنادًا �ىل جودة إال�رادات ومدهتا املفرتضة املنظورة وا�منو املتوقع حتقيقه يف القمية إالجيارية، وتُقارن القمية �ٕالس�ناد الرتا
 0.5عن ز�دة يف القمية العاد� للمبىن بقمية  2012د�سمرب  31ٔأسفر التقيمي يف و � املقدمة من مبيعات قاب� للمقارنة. مع أ�د

 .ٕاك�رادات است�رية 2012الز�دة يف بيان أ�داء املايل لعام  وقد قيدتمليون فرنك سو�رسي. 

ول عن حتصيل ؤ احتاد مدريد و�يل تأٔ�ري، وهو مس  مبىنيتوىل ٕادارة تأٔ�ري الشقق وموقف الس�يارات وسا�ر املرافق يفو 
تصل مدة إالجيار يف العادة ٕاىل س�نتني، و�ستند �ىل و مجيع ٕا�رادات إالجيار ودفع لك املرصوفات الالزمة لتشغيل املبىن. 

ُخيصص للو�يل �س�بة و ر. جنيف. ومجيع عقود إالجيار �ري قاب� لٕاللغاء �الل فرتة إالجيانتون منوذج عقد إالجيار املعمتد من اك
�ىل  2014د�سمرب  31بلغت قمية إالجيارات �ري امللغاة يف و من ٕاجاميل ٕا�رادات إالجيار يف مقابل �دماته.  �ملئة 3.9تعادل 
 التايل:النحو 

 

ٔألف فرنك  211مرصوفات �شغيل املبىن مجموع ٔألف فرنك سو�رسي و  377املبىن  ٕاجيارٕا�رادات بلغ مجموع  ،2014يف �ام و
ىل �د إ من امللكية �ست�رية ت� إال�رادات  ٔأو حتويل ٕا�رادات�ىل حتقيق  حتد من القدرةو�د ٔأي قيود تال وسو�رسي. 

 �مل "املنظمة".

ٔأية الزتامات تعاقدية لرشاء ٔأو بناء ٔأو تطو�ر ٔأي است�رات وال يو�د هناك الك املبىن. اس�هتغيل مرصوفات التش �شمل وال 
 .يف �رخي التقر�ر املايل ٔأو ٔأي الزتامات ٔأخرى ٕالجراء ٕاصال�ات ٔأو صيانة ٔأو رفع ٕاماكنيات العقارات احلاليةعقارية، 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

785 7854 4الرصيد االفتتاحي

                                   -                                   -مكاسب/(خسائر) القيمة العادلة عند التقييم

785 7854 4الرصيد االختتماي

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014
عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء

337337بأجل ال يتعدى سنة واحدة
866302بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

137بأجل يتعدى خمس سنوات
216646 1مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 : أ�صول �ري املادية8املالحظة 

 
 

 

 4008) حقوق اس�تغالل قطعة أ�رض رمق WMO، اشرتت الويبو من املنظمة العاملية لٔ�رصاد اجلوية (1996ام يف �
اجلوية نتون جبنيف للمنظمة العاملية لٔ�رصاد سا�ونيه يف مدينة جنيف، ويه حقوق منحهتا مجهورية واك -الواقعة يف بيت
تصل املدة املتبقية حلقوق اس�تغالل أ�رض أ�صلية من و مليون فرنك سو�رسي شام� الفوائد والرسوم.  34.3بتلكفة قدرها 
�اري و نتون. اكالما مل ُجتدد ت� املدة من قبل  2073هتيي يف �ام تن و  �اماً  78مبقتىض القانون السو�رسي ٕاىل  �رخي الرشاء

 املتبقي. �اليا اس�هتالك التلكفة التارخيية �ىل مدار فرتة العمر إالنتا�

البرمجيات المشتراة حقوق قطع األراضيحركة 2014
من جهات خارجية

البرمجيات المطورة 
في الداخل

األصول غير المادية 
المجموعقيد التطوير

1 يناير 2014
192 19337 2                        -290709 34مبلغ الترحيل اإلجمالي

031 8-                        -                        -191-840 7-االستهالك المتراكم
161 19329 2                        -450518 26مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2014:
744 6501 1                        -94                       -إضافة

                        -258 3-258 3                       -                       -التحويالت
                        -                        -                        -                       -                       -تصريف

                        -                        -                        -                       -                       -استهالك التصريف
156 1-                        -561-156-439-االستهالك

608588 1-697 622-439-مجموع الحركة في 2014

31 ديسمبر 2014
936 25858538 2908033 34مبلغ الترحيل اإلجمالي

187 9-                        -561-347-279 8-االستهالك المتراكم
749 69758529 0114562 26مبلغ الترحيل الصافي

(بآالف الفرنكات السويسرية)

البرمجيات المشتراة حقوق قطع األراضيحركة 2013
من جهات خارجية

البرمجيات المطورة 
في الداخل

األصول غير المادية 
المجموعقيد التطوير

1 يناير 2013
850 4434                        -290516 34مبلغ الترحيل اإلجمالي

456 7-                        -                        -56-400 7-االستهالك المتراكم
394 4427                        -890460 26مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2013:
342 1492 2                        -193                       -إضافة

                        -                        -                        -                       -                       -تصريف
                        -                        -                        -                       -                       -استهالك التصريف

575-                        -                        -135-440-االستهالك
767 1491 2                        -44058-مجموع الحركة في 2013

31 ديسمبر 2013
192 19337 2                        -290709 34مبلغ الترحيل اإلجمالي

031 8-                        -                        -191-840 7-االستهالك المتراكم
161 19329 2                        -450518 26مبلغ الترحيل الصافي

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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، وقد ُمنحت الويبو حقوق ش وجورج بودهناوزنكباين ٔأر�د بوأ�رايض املوجود �لهيا م جنيف نتون مجهورية واكومت� 
�امًا مع خيار متاح لها و�دها وميكهنا ممارس�ته �متديد فرتة �س�تغالل  60حلق يف �شييد املباين ملدة �س�تغالل مبا فهيا ا

، مبالغد ٔأي حقوق �س�تغالل املسا� لت� أ�رايض "للمنظمة" دون ٔأي �لكفة، ومل تُقيّ  تنحمُ و ٕاضافية.  �اماً  30 ملدة
دنتون جنيف، ما مل  تعود ٕاىل مجهورية واكحيث ال يرتتب للمنظمة ٔأي حق يف الترصف يف احلقوق اليت  احلقوق. هذه جتد�

التلكفة اخلاصة �لربجميات اليت حصلت �لهيا "املنظمة" من مصادر �ارجية وت� اليت  ُرمسلت، 2012ينا�ر  1من واعتبارًا 
 �ُرشعواليت مل دا�ليًا �رتبط أ�صول �ري املادية حتت التطو�ر �لربجميات اجلاري تطو�رها و تقوم ٕ��دادها وتطو�رها دا�ليا. 

 بعد. يف اس�ت�دا�ا

 أ�رايض واملباين :9املالحظة 

سو�رسا، ويتضمن أ�رايض واملباين حتت إال�شاء يف  ٔأرايض الويبو ومبانهيا �ىل مقرها الرئييس يف سا�ة أ�مم جبنيف�شمل 
املباين اليت اكنت مشغو� يف  قيِّمت، 2010ينا�ر  1للقطاع العام من شغو�. وبعد اع�د املعايري احملاسبية ا�ولية واملباين امل 

ذ� التارخي بقمية �ددها �رباء استشاريون مس�تقلون ويه متثل القمية املقدرة للمبىن حبالته اجلديدة (تعترب �لكفة البناء) 
مهنا �س�هتالك  مطرو�اً  يلمنذ شغل املبىن أ�ص نفِّذتلت�ديدات وإالصال�ات الرئيس�ية اليت شام� القمية املقدرة ٔ�عامل ا

، فقد قُدرت قميهتا مبدئيا �سعر التلكفة احلقيقية. 2010ينا�ر  1يف اس�ت�دا�ا بعد  ئاض القمية. ٔأما املباين اليت بُداخنفاملرتامك و 
 الثابت استنادًا ٕاىل العمر املس�تفاد منه للك مكون رئييس من مكو�ت.لطريقة القسط وفقًا �ُس�هت� مجيع املباين و 

ِيّد �لهيا املبىن اجلديد بتلكفة قدرها وحصلت  ؤأعيد ، 1998مليون فرنك سو�رسي يف �ام  13.6الويبو �ىل أ�رض اليت ش�ُ
رها ممثن مس�تقلٔأساس تقيميها �لقمية العاد� �ىل  مليون  28.6بقمية  2009د�سمرب  31يف  "معايري التقيمي ا�ولية" كام قَد�

مليون فرنك سو�رسي يف بند فائض ٕا�ادة التقيمي ا�ي �شلك  15يُدرج صايف نتي�ة ٕا�ادة التقيمي وقميته و فرنك سو�رسي. 
 . ومل يتبني من هذا التقيمي ٔأي 2013د�سمرب  31يف تقي�ً حمدً� لٔ�رض ممثن مس�تقل ؤأجرى جزءا من صايف ٔأصول الويبو. 

القمية السوقية عن طريق الرمس�  وقُدرت مليون فرنك سو�رسي املقدر سابقًا. 28.6مبلغ تغري يف القمية العاد� لٔ�رض عن 
�ستند إال�راد احملمتل �ىل ٕاجيارات قاب� و حبساب تدفق د�ل مس�تقبيل حممتل كعائد است�ري مناسب من املمتلاكت العقارية. 

ُخيتار مبلغ الريع �الستناد ٕاىل جودة إال�رادات و  �عتبار جودة املسا�ات فضال عن املوقع. للمقارنة يف السوق مع أ��ذ يف
عات ومدهتا املفرتضة املنظورة وا�منو املتوقع حتقيقه يف القمية إالجيارية، وتُقارن القمية �ٕالس�ناد الرتافقي مع أ�د� املقدمة من مبي

 قاب� للمقارنة.

. ٔأر�د بوكش امجلعية العامة �ىل بناء قا�ة مؤمترات �ديدة، �ىل ٔأن �كون متص� فعليا مببىن ، وافقت2009ويف ٔأكتو�ر 
. ومشل هذا املرشوع ٔأيضًا هدم وٕا�ادة بناء 2014وبدٔأ اس�ت�دام املبىن اجلديد يف سبمترب ، 2014املرشوع يف �ام  واس�ُتمكل

ُهدمت كعوائق �الل مر�� البناء. وُشطبت ا�ٓن هذه وحتسني بعض مسا�ات مبىن ٔأر�د بوكش. وُجسلت املسا�ات اليت 
تنفيذ مرشوع ب ٔأيضا  وتضطلع الويبو. املناطق املعيقة من البيا�ت املالية نظرًا ٕاىل ٔأهنا استُبدلت �ٔ�ما�ن والتحسينات اجلديدة

مم املت�دة". ويتضمن هذا العمل احلالية، تنفيذًا لتوصيات "ٕادارة أ�من يف ا�ٔ  الالرتقاء مبعايري السالمة وأ�من يف مبانهي
املرشوع بناء  ). و�شملH-MOSSمتطلبات معايري أ�من التشغييل ا�نيا لٔ�مم املت�دة ملقار أ�مم املت�دة ( �رتقاء ٕاىل
" رمس� التاكليف املتعلقة مبرشوع إال�شاء اليت تتكبدها "املنظمة تمتو  وتدابري ٔأمنية دا�لية. ومركز نفاذ �ديد حميط ٔأمين

ل مرشوع إال�شاء و  .2015، ويُتوقع ٕاجناز هذا املرشوع يف النصف أ�ول من �ام 2014التنفيذ �الل �ام  حتتٔ�عامل  يَُمو�
بند ٔأعامل حتت رمس� ٔأعامل إال�شاء املمو� ت� يف  ت). ومتFIPOIجزئيا من قبل مؤسسة مباين املنظامت ا�ولية (

 .)14(انظر املالحظة  مؤ�� التنفيذ، وقُيّدت قمية مقاب� ٕاك�رادات
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 :2014التحراكت اخلاصة �ٔ�رايض واملباين يف س�نة 

 

مجموع األراضي األراضيحركة 2014
والمباني

مبنى نظام البراءاتمبنى بونهاوزن 2مبنى بونهاوزن 1مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديدقاعة المؤتمرات الجديدةقاعة المؤتمرات الجديدةالمنشآت األمنيةموقع البناء الجديد

201420111978196019872003غير متاحةغير متاحة1998سنة التشغيل

1 يناير 2014
451 408382 52367 8094 50710 93648 164                        -308 36051 6006 28التكلفة التقييم

344 22-369 5-462-307 1-579 7-627 7-                        -                        -                        -                        -االهتالك المتراكم وتكلفة األضرار

107 039360 06162 5024 9289 30940 157                        -308 36051 6006 28مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2014
409 3830                         -33317 3131 1                        -258 45024 3                        -إضافة

                         -                         -                         -                         -940 4                         -926 56667 75-700 2                        -التحويالت
810 1-                         -                         -                         -810 1-                         -                        -                        -                        -                        -تكلفة األضرار غير المقيدة

810 1                         -                         -                         -810 1                         -                        -                        -                        -                        -األضرار واالهتالك المتراكمين وغير المقيدين

                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        -األضرار
073 7-344 1-121-338-521 1-077 3-672-                        -                        -                        -اهتالك

336 30623 1-121-321-752 7644 1-254 30867 51-150 6                        -مجموع الحركة في 2014

31 ديسمبر 2014
050 446411 52367 8264 97010 24952 926166 67                        -510 60012 28التكلفة التقييم

607 27-713 6-583-645 1-290 7-704 10-672-                        -                        -                        -االهتالك المتراكم وتكلفة األضرار

443 733383 94060 1813 6809 54545 254155 67                        -510 60012 28مبلغ الترحيل الصافي

المباني المشغولةاألشغال الجارية

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 :2013أ�رايض واملباين يف الس�نة السابقة  التحراكت يف

 

 

مجموع األراضي والمبانياألراضيحركة 2013

مبنى نظام البراءاتمبنى بونهاوزن 2مبنى بونهاوزن 1مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديدقاعة المؤتمرات الجديدةالمنشآت األمنيةموقع البناء الجديد

20111978196019872003غير متاحةغير متاحة1998سنة التشغيل

1 يناير 2013
388 337354 30267 5534 81010 77847 739163 26929 6002 28التكلفة التقييم

041 16-026 4-343-973-126 6-573 4-                         -                         -                         -االهتالك المتراكم وتكلفة األضرار

347 311338 95963 5803 6849 20541 739159 26929 6002 28مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2013
063 1586972562217128 5691 09121 4                         -إضافة

                                 -                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -التحويالت
                                 -                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -األضرار

303 6-343 1-119-334-453 1-054 3-                         -                         -                         -اهتالك

760 27221 1-78102-756-896 1-569 09121 4                         -مجموع الحركة في 2013

31 ديسمبر 2013
451 408382 52367 8094 50710 93648 308164 36051 6006 28التكلفة التقييم

344 22-369 5-462-307 1-579 7-627 7-                         -                         -                         -االهتالك المتراكم وتكلفة األضرار

107 039360 06162 5024 9289 30940 308157 36051 6006 28مبلغ الترحيل الصافي

المباني المشغولة

(بآالف الفرنكات السويسرية)

األشغال الجارية
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 ٔأصول أٔخرى �ري متداو� :10املالحظة 

 

�شييد مبىن يف شارع موريون يف ) �شأٔن FCIGاتفاقية مع مؤسسة مركز جنيف ا�ويل ( 1991يف �ام ٔأ�رمت املنظمة 
ٔأولية "املنظمة" �سداد دفعة  قيامنصت االتفاقية �ىل و مليون فرنك سو�رسي.  20.4جنيف �سو�رسا بتلكفة ٕاجاملية قدرها 

ٕاضافة ٕاىل دفعة ٔأخرى قدرها مليون فرنك سو�رسي ختص الفائدة �ىل ا�فعة  فرنك سو�رسي ينيمال 10.0مقدمة مببلغ 
رهن بضامن رصيد �لكفة البناء بقرض  مليون فرنك سو�رسي. وغطى 11أ�وىل ما يؤدي ٕاىل دفعة مقدمة ٕاجاملية قدرها 

ٔأيضا اتفاقًا الستئ�ار نتون جنيف. ويف ذ� التارخي، ٔأ�رمت "املنظمة" عقاري بني مؤسسة مركز جنيف ا�ويل وبنك اك
دو املبىن من املؤسسة.   .2012ينا�ر  1عقد إالجيار ملدة س�بع س�نوات اعتبارا من  ُ�ّدِ

اتفاقية التأٔ�ري احلالية بني "املنظمة" ومؤسسة مركز جنيف ا�ويل، �كون ل� الطرفني احلق يف ٕاهناء عقد إالجيار ومبوجب 
يتساوى مبلغ إالجيار الس�نوي املس�تحق ا�فع من قبل الويبو مع دفعات و ًة. كتاب يُربميف ٔأي وقت من �الل اتفاق متبادل 

السداد الس�نوية لتسوية الرهن العقاري بني املؤسسة وبنك اكنتون جنيف (الفائدة �ٕالضافة ٕاىل دفعات سداد ٔأصل 
 235 709اكً سو�رسً� (فرن 234 124 مبلغ 2014القرض). و�ىل هذا أ�ساس، بلغ إالجيار املدفوع من الويبو �الل �ام 

 1، واعتبارًا من 2018د�سمرب  31، ويه �س�بة �بتة حىت �ملئة 1.48�س�بة الفائدة احلالية و . )2013ت سو�رسية يف فرناك
ا�فعة املقدمة ٕاىل  فرنك سو�رسي مقابل 188 679بقمية  للقرض ، تتحمل الويبو ٔأيضا رمس اس�هتالك س�نوي2012ينا�ر 

ا�ا�لية بتلكفة س�نوية قدرها  توقيف الس�ياراتٔأما�ن  يل. وفضًال عن ذ�، تؤجر املنظمةمؤسسة مركز جنيف ا�و
فرناكً سو�رسً�. ويف �ال �دم ٕاهناء اتفاق التأٔ�ري �لرتايض بني الطرفني، س�تكون مدفو�ات الويبو املس�تقبلية  148 452

�ىل النحو  2018(مبا فهيا �سديد إالجيار، واس�هتالك ا�فعة املقدمة وتأٔ�ري ٔأما�ن توقيف الس�يارات) حىت هناية العقد يف 
 يل:التا

 

بعد خصم القمية املس�هتلكة.  مليون فرنك سو�رسي 11.0ا�فعة املقدمة البالغة عند ٕا�الء املباين، �سرتد الويبو البايق من و 
 .الس�تعادة املبىن ٕاىل �الته أ�صلية من املبلغ املقدم مليون فرنك سو�رسي 1مببلغ  كام حتتفظ مؤسسة مركز جنيف ا�ويل

، وتقسم ٕاىل قسمني دفعة مقدمة لٕالجيارس�هتالك �ىل ٔأهنا �ؤ�غراض العرض يف البيا�ت املالية، تعاَمل القمية إالجاملية 
 0.8 هذه ا�فعة املقدمةوبلغ ٕاجاميل قمية ) وا�ٓخر هو اجلزء �ري املتداول. 4ٔأ�دهام اجلزء املتداول مهنا (انظر املالحظة 

�ىل  دفعة الويبو املقدمة ٕاىل مؤسسة مركز جنيف ا�ويل . ويعاَمل �يق رصيد2014مرب د�س 31يف مليون فرنك سو�رسي 
ويقيد العنرص املعفي من الفوائد من ويقاس �لتلكفة املس�هتلكة.  لمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العاملوفقًا قرض ميرس  أأهن

) وا�ٓخر هو اجلزء 4ويقسم ٕاىل قسمني ٔأ�دهام اجلزء املتداول منه (انظر املالحظة  دفعة مقدمة�ىل ٔأنه امليرس ٔأيضًا القرض 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

FCIG 065 1848 8القرض لحساب مؤسسة
FCIG 374495مدفوعات مسبقة ألغراض القرض الميسر لمؤسسة

FCIG 566755استهالك قرض مؤسسة
315 1249 9مجموع األصول األخرى غير المتداولة

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

570423بأجل ال يتعدى سنة واحدة
269 6992 1بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

                                   -                                   -بأجل يتعدى خمس سنوات
692 2692 2مجموع المدفوعات المستقبلية لإليجارات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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مليون فرنك سو�رسي  0.5وبلغ ٕاجاميل قمية هذا املقدم  �ىل مدى فرتة اتفاق التأٔ�ري. ا�فعة املقدمةفض خت�ري املتداول. و 
 .2014د�سمرب  31يف 

 احلسا�ت ا�ائنة :11املالحظة 

 

ائنة الفواتري املس�تلمة من املورد�ن واليت مل �سدد بعد مبا يف ذ� ٕا�ادة تقيمي الفواتري الواجب دفعها �شمل احلسا�ت ا�
 بعمالت �ري الفرنك السو�رسي.

 مس�تحقات املوظفني :12املالحظة 

 

 �شمل مس�تحقات املوظفني ما ييل:

اليت �شمل أ�جور والبدالت واملنح عند التعيني أ�ول والتعلمي لٔ�طفال املعالني وإال�ازات  مس�تحقات املوظفني املؤقتني
 الس�نوية بأٔجر وإال�ازات املرضية بأٔجر والتأٔمني من احلوادث والتأٔمني �ىل احلياة؛

طن والسفر ٕاىل اليت �شمل مس�تحقات �رك اخلدمة اليت �شمل املنح املدفو�ة للعودة ٕاىل الو  ومس�تحقات ما بعد اخلدمة
 الوطن وحشن أ�غراض الشخصية والتأٔمني الصحي ما بعد اخلدمة.

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

856 08424 22موردون دائنون - حسابات مدينة
342 1874 8خصوم انتقالية متنوعة
087 442موردون دائنون آخرون

285 31531 30مجموع الحسابات المدينة

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

009 4262 2اإلجازات المتراكمة
506301مستحقات نهاية الخدمة

289328صندوق المعاشات التقاعدية المغلق
374 8721 1منح العودة إلى الوطن والسفر
529479إجازات زيارة الوطن المؤجلة
528755الساعات اإلضافية المتراكمة

783 9251 1منحة التعليم
213125المكافآت في األداء

445 07510 11التأمين الصحي لما بعد الخدمة
599 36317 19مجموع الخصوم الجارية لمستحقات الموظفين

758 5422 2صندوق المعاشات التقاعدية المغلق
167 49610 10اإلجازات المتراكمة

877 04510 12منح العودة إلى الوطن والسفر
125 783109 116التأمين الصحي لما بعد الخدمة

927 866132 141مجموع الخصوم غير الجارية لمستحقات الموظفين

526 229150 161مجموع خصوم مستحقات الموظفين

(بآالف الفرنكات السويسرية)



 2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية لس�نة 
52 

 

اليت �شمل تعويضا يدفع للموظفني ذوي العقود ا�امئة ٔأو الثابتة اليت تنهتيي عقودمه قبل مو�دها  ومس�تحقات هناية اخلدمة
 بقرار من املنظمة.

 مس�تحقات املوظفني املؤقتني

�ملس�تحقات التالية اليت تدفعها للموظفني املؤقتني واليت تقدر قميهتا استنادا ٕاىل املبلغ املدفوع قيدت املنظمة اخلصوم املتعلقة 
 ٕاىل لك موظف يف �رخي التقر�ر املايل.

) SRRيوما. مبقتىض نظام موظفي الويبو والحئته ( 30س�نوية تبلغ احلصول �ىل ٕا�ازة حيق للموظفني  :إال�ازات املرتامكة
ومع ذ�، جيوز يوما.  60�ازة س�نوية يف ٔأي س�نة وا�دة، ٕ�جاميل رصيد مرتامك ملدة إ يوما  15يع حىت جيوز للموظف جتم و 

. ورمغ ٔأن إال�ازة الس�نوية 2018ينا�ر  1أٔن حيتفظوا هبا حىت  2013ينا�ر  1يومًا قبل  60للموظفني ا��ن رامكوا ٔأكرث من 
ٔأ�د مس�تحقات املوظفني القصريي أ��ل نظرًا ٕاىل ٔأنه جيوز لهؤالء املوظفني �دم اس�ت�دام ٔأ�م إال�ازة الس�نوية وتلقي راتب 

تبلغ قمية مجموع اخلصوم املس�تحقة يف �رخي و ، فقد صنف جزء من إال�ازة املرتامكة كخصم �ري متداول. اخلدمة هنايةبدلها عند 
 ].2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  12.2مليون فرنك سو�رسي [ 12.9التقر�ر املايل 

مهنا مرة لك  عيونوا�ازة لز�رة الوطن ٔ�نفسهم و�ائالهتم للب� اليت إ تحق املوظفني ا�وليني املعينني �س�  :ٕا�ازات ز�رة الوطن
مليون  0.5يف �رخي التقر�ر املايل  �ُس�تغل�ازات ز�رة الوطن املكتس�بة ولكن مل إ غ قمية �لزتامات القامئة نظري تبلو س�نتني. 

 .]2013 د�سمرب 31مليون فرنك سو�رسي يف  0.5فرنك سو�رسي [

نظام حيق للموظفني ٔأن �سدد هلم نقدا مقابل السا�ات إالضافية املس�تحقة بعد انقضاء فرتة حمددة يف : السا�ات إالضافية
 0.8مليون فرنك سو�رسي [ 0.5ٕاجاميل املبلغ املس�تحق يف �رخي التقر�ر املايل ويصل ته. الويبو أ�سايس للموظفني والحئ 

 ].2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف 

حيق للموظفني املعينني دوليا، �الف املوظفني ا��ن يعيشون يف ٔأوطاهنم، احلصول �ىل من�ة تغطي �اكليف  :التعلمييةاملن�ة 
انهتاء الس�نة  الس�نة الرابعة من ا�راسات بعد املر�� الثانوية �ىل أٔال يت�اوز ذ�ٕاىل  �ملئة 75.0تعلمي أ�بناء املعالني بنس�بة 

�س�بًة ٕاىل �دد  ملنح التعلميية املس�تحقة للسدادا خصموحيسب س�نة.  25ا�راس�ية اليت يبلغ فهيا ��ن ٔأو �بنة سن 
املس�تحق عهنا رسوم بناًء �ىل ذ�. وبلغ  2014د�سمرب  31الشهور املنقضية بني بء العام ا�رايس/العام اجلامعي و�رخي 

 ].2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  1.8مليون فرنك سو�رسي [ 1.9 تقر�ر املايلال ٕاجاميل ا�صص يف �رخي 

دفعة وا�دة تبلغ  ة نقديةرصف ماكفأٔ �ر�جمًا للماكفأٓت والتقد�ر يتيح النظر يف  2013ٔأطلقت الويبو يف �ام  :ماكفأٓت أ�داء
واستنادًا ٕاىل القرارات املت�ذة ممتاز. ينالون تقد�ر ٔأداء ا��ن فرنك سو�رسي للموظفني  5 000فرنك سو�رسي ٔأو  2 500

 0.1[ 2014د�سمرب  31فرنك سو�رسي يف مليون  0.2 �الل العام، بلغ مجموع ماكفأٓت أ�داء املس�تحقة للسداد ملوظفني
 ].2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف 

 مس�تحقات ما بعد اخلدمة

قبل ٔأن تصبح "املنظمة" عضوًا مشاراكً يف الصندوق املشرتك للمعاشات : )CROMPIصندوق املعاشات التقا�دية املغلق (
)، اكن للمنظمة اليت تتبعها الويبو يف السابق صندوقها اخلاص للمعاشات التقا�دية UNJSPEالتقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة (

واس�متر يف تقدمي �دماته  1975سبمترب  30أ��لق هذا الصندوق ٔأمام العضوية اجلديدة يف و . 1955�ام وا�ي تأٔسس يف 
لٔ�عضاء املس�لني يف وقت إال�الق حتت ٕادارة جملس امجلعية. ومبقتىض اتفاق بني صندوق املعاشات التقا�دية املغلق 

و� عن متويل التاكليف اليت ؤ ، ٔأصبحت الويبو مس)ILOوالويبو ومبوجب قرار للمحمكة إالدارية ملنظمة العمل ا�ولية (
دها صندوق املعاشات التقا�دية املغلق واملتص� بفروق ٔأسعار الرصف اخلارجية و�ختالفات يف سن التقا�د كام هو يتكب
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منصوص �ليه يف هذا الصندوق ويف الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة. للمنظمة �دة الزتامات 
 ية املغلق، و�شمل:مرتبطة �ملشاركني يف صندوق املعاشات التقا�د

  لزتام بتغطية �لكفة املعاشات التقا�دية املس�تحقة للموظفني السابقني املشاركني يف صندوق املعاشات�
، تبلغ قمية 2014لعام كتواري أٔ تقيمي ٔأ�دث استنادًا ٕاىل و التقا�دية املغلق قبل بلوغهم سن اخلامسة والس�تني. 

 .]2013 يففرنك سو�رسي ٔألف  47[ 2014د�سمرب  31 ٔألف فرنك سو�رسي يف 13�لزتامات املقدرة 

  لتغطية  2006نظمة العمل ا�ولية يف �ام تبلغ قمية �لزتامات املقدرة، استنادًا ٕاىل قرار احملمكة إالدارية مل
بعض الفروق بني املعاش التقا�دي املس�تحق ٔ�عضاء صندوق املعاشات التقا�دية املغلق وبني املس�تحق من 

اليت  ا�ٔكتواريةالتقي�ت ٔأ�دث ٔأساس املت�دة و�ىل شرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم الصندوق امل 
فرنك سو�رسي يف ماليني  3( 2014د�سمرب  31يف مليون فرنك سو�رسي  2.8مبلغ ، 2014لعام ٔأجريت 

 ).2013�ام 

تلزتم "املنظمة" الزتاما تعاقد� �سداد مس�تحقات ملوظفهيا مثل من�ة العودة ٕاىل الوطن  :من�ة العودة ٕاىل الوطن والسفر
و�لنس�بة ٕاىل املوظفني املهنيني ا��ن �شغلون وظائف  م.لبعض املوظفني املعينني دوليا �ال انهتاء �دمهت وإال�ادة والسفر

ر الويبو �اكليف العودة ٕاىل الوطن وإال�ادة بعد انهتاء اخلدمة وتعاملها كخصوم متداو�. ؤأما �لنس�بة ٕاىل املوظفني  مؤقتة، تقّدِ
ر خصوم منح العودة ٕاىل الوطن والسفر وإال�ادة.  املهنيني املعينني دوليًا يف الوظائف الثابتة، فٕان خبري اكتواري مس�تقل يقّدِ

ر مجموع اخلصوم يف �رخي صدور هذا التقر�ر �ىل النحو التايل:  وقّدِ

 

ملنح العودة ٕاىل الوطن والسفر، يبني اجلدول ٔأد�ه تفاصيل مرصوفات منح العودة ٕاىل الوطن  ا�ٔكتواري وف� خيص التقيمي
 والسفر املقيدة يف بيان أ�داء املايل:

 

ملنح العودة ٕاىل الوطن والسفر فورًا يف بيان أ�داء املايل. ويبّنيِ اجلدول ٔأد�ه تفاصيل  ا�ٔكتواريةوتقي�د املاكسب واخلسا�ر 
 السفر احملددة: مس�تحقاتالتغيريات يف منح العودة ٕاىل الوطن و 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

المجموعالمجموعتقدير الويبوالتقييم االكتواري

374 8721 2346381 1الخصوم الجارية
877 04510 12 -                       045 12الخصوم غير الجارية

251 91712 27963813 13مجموع الخصوم لمنح العودة إلى الوطن والسفر

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

228188تكلفة الفائدة

998971تكلفة الخدمة الجارية

498-176(الزيادة)/الخسارة االكتوارية

402661 1المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 0.8( 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  0.2وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة ملنح العودة ٕاىل الوطن والسفر 
ر املساهامت املتوقعة ملنح العودة ٕاىل الوطن والسفر �ام 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  مليون  1.5مببلغ  2015). وتقد�

 فرنك سو�رسي.

ح العودة ٕاىل الوطن احملددة و�سو�ت اخلربة النامجة عن خصوم من مس�تحقاتويبّنيِ اجلدول التايل تفاصيل القمية احلالية لل 
 وما �س�بقها من ٔأعوام ٔأربعة: 2014والسفر لعام 

 

 احملددة كام ييل: س�تحقاتواكنت �فرتاضات أ�ساس�ية املس�ت�دمة يف حتديد منح العودة ٕاىل الوطن وخصوم السفر وامل 

 

الطبية ملوظفهيا بعد انهتاء  س�تحقاتتلزتم "املنظمة" أٔيضا الزتامًا تعاقدً� بتوفري امل  ):ASHI(التأٔمني الصحي ما بعد اخلدمة 
اخلدمة �ىل شلك ٔأقساط تأٔمينية لبوليصة التأٔمني الطيب ضد احلوادث. حيق للموظفني احملالني للتقا�د (ؤأزوا�م ؤأبناهئم 

اخلدمة يف �ا� اس�مترارمه يف سداد �شرتااكت املقررة. مبقتىض نظام  املعالني واملُتََوّىف عهنم) ا�متتع �لتأٔمني الصحي بعد انهتاء
ينا�ر  1اعتبارًا من من ٔأقساط التأٔمني الطيب الشهري. و  �ملئة 65موظفي الويبو والحئته، تتحمل "املنظمة" حصة بنس�بة 

فرناكً سو�رسً�  552ً� للطفل (فرناكً سو�رس 240للبالغ و سو�رس�ً  فرناكً  538الشهري  الصحييبلغ قسط التأٔمني ، 2015
الطبية بعد اخلدمة �س�ت�دام ٔأسلوب  س�تحقاتتت�دد القمية احلالية اللزتامات امل و . فرناكً سو�رسً� للطفل سابقًا) 245للبالغ و

حساب و�دات �س�تحقاق املتوقعة مبا يف ذ� خصم التدفقات النقدية املس�تقبلية املقدرة �س�ت�دام معدل خصم استنادًا 
لال وٕاىل ارتفاع معدل س�ندات رشاكت ا�ر�ة أ�وىل الصادرة �لفرنك السو�رسي وس�ندات احلكومة السو�رسية.   ميو�

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

215 09712 12التزامات مستحقات الموظفين المحددة في بداية العام

228188تكلفة الفائدة

998971تكلفة الخدمة الجارية

779-220-االشتراك المسدد

498-176(المكاسب)/الخسائر االكتوارية لاللتزامات

097 27912 13التزامات مستحقات الموظفين المحددة في نهاية العام

(بآالف الفرنكات السويسرية)

20142013201220112010

13,27912,09712,2158,9098,791التزامات المستحقات المحددة

1,768-412,1223-1,295-تسويات (مكاسب)/خسائر الخبرة في خصوم الخطة

الفرنكات السويسرية) (بآالف 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%1,90%0,80معدل الخصم
%3,36%3,52زيادة معدل الرواتب

االفتراضات المتوسطة المرجحة لتحديد التكلفة الصافية
%1,60%1,90معدل الخصم

%3,44%3,36زيادة معدل الرواتب

االفتراضات المتوسطة المرجحة لتحديد التزامات المستحقات
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تأٔسيسا �ىل تقيمي و ٔأي ٔأصول للرب�مج يف صندوق مس�تحقات املوظفني طوي� أ��ل.  ُحيتجز�اية الصحية وال �ر�مج الر 
 :كام ييل املايل ، قُدرت هذه اخلصوم يف وقت التقر�ر2014كتواري مس�تقل يف د�سمرب أٔ خبري 

 

 ٔ�داء املايل:ويوحض اجلدول التايل مرصوفات التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة املقيدة يف بيان ا

 

اخلدمة. يف ٕاطار هذه الس�ياسة  للتأٔمني الصحي ملا بعد ا�ٔكتواريةواخلسا�ر  ات يف قيد املاكسباملمر  وتطبق الويبو ٔأسلوب
يف هناية  املقيدةالرتامكية �ري  املاكسب واخلسا�رٕاذا اكن صايف  ا�ٔكتواريةواخلسا�ر  املاكسبجزء من صايف  يقيداحملاسبية، 

يوحض اجلدول و يف ذ� التارخي. احملددة  مس�تحقاتلل من القمية احلالية  يف املئة 10الفرتة املشمو� �لتقر�ر السابق تت�اوز 
واخلصوم املقيدة يف بيان الوضع  س�تحقاتهذه امل وفق بني ي، و ملا بعد اخلدمةالتأٔمني الصحي  مس�تحقات ٔأد�ه التغيريات يف

 :املايل

 

 2.3( 2014مليون فرنك سو�رسي يف �ام  2.5مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة للتأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة وبلغ 
مليون فرنك سو�رسي  2.7). ويتوقع ٔأن تبلغ املساهامت يف التامني الصحي ملا بعد اخلدمة 2013مليون فرنك سو�رسي يف 

 .2015يف �ام 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

445 07510 11الخصوم الجارية
125 783109 116الخصوم غير الجارية

570 858119 127مجموع الخصوم للتأمين الصحي ما بعد الخدمة

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

864 4102 3تكلفة الفائدة

556 0367 7تكلفة الخدمة الجارية

354554استهالك (المكاسب)/الخسائر االكتوارية الصافية

974 80010 10المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

320 670131 137التزامات مستحقات الموظفين المحددة في بداية العام

864 4102 3تكلفة الفائدة

556 0367 7تكلفة الخدمة الجارية

341 2-512 2-االشتراك المسدد

729 1-845 8(المكاسب)/الخسائر االكتوارية لاللتزامات

670 449137 154التزامات مستحقات الموظفين المحددة في نهاية العام
100 18-591 26-المكاسب/(الخسائر) االكتوارية الصافية غير المقيدة

570 858119 127الخصوم المقيدة في بيان الوضع المالي

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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التأٔمني الصحي ملا بعد اخلدمة يف  خصوماحملددة و�سو�ت اخلربة النامجة عن  مس�تحقاتية لل ويوحض اجلدول التايل القمية احلال 
 وما �س�بقها من ٔأعوام ٔأربعة: 2014�ام 

 
 

 س�تحقاتو�رد يف اجلدول التايل �فرتاضات �ساس�ية اليت اس�ت�دم لت�ديد خصوم التامني الصحي ملا بعد اخلدمة وامل 
 احملددة:

 
لتأٔمني الصحي بعد انهتاء �لكفة الر�اية الصحية املفرتضة تأٔثريًا جوهر� �ىل املبالغ احملسوبة كخصوم متعلقة �تؤ�ر تو�ات و 

ويوحض اجلدول التايل التأٔثريات اليت حيد�ا التغري يف تو�ات �لكفة الر�اية الصحية املفرتضة مبقدار نقطة  اخلدمة.
 مئوية: وا�دة

 

20142013201220112010

154,449137,670131,320113,439106,603التزامات المستحقات المحددة

487-5,707-6,704-15,3011,606-تسويات (مكاسب)/خسائر الخبرة في خصوم الخطة

الفرنكات السويسرية) (بآالف 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

%2,50%1,20معدل الخصم

%3,36%3,52زيادة معدل الرواتب

%3,00 منذ 2012%3,00 منذ 2012معدل زيادة األقساط المرضية
فانخفاض خطي حتىفانخفاض خطي حتى

%2,50 في عام 2017%2,50 في عام 2017
فاالستقرارفاالستقرار

االفتراضات المتوسطة المرجحة لتحديد التكلفة الصافية

%2,20%2,50معدل الخصم

%3,44%3,36زيادة معدل الرواتب

%3,00 منذ 2012%3,00 منذ 2012معدل زيادة األقساط المرضية
فانخفاض خطي حتىفانخفاض خطي حتى

%2,50 في عام 2017%2,50 في عام 2017
فانخفاض خطي حتىفاالستقرار

%2,50 في عام 2027
فاالستقرار

االفتراضات المتوسطة المرجحة لتحديد التزامات المستحقات

انخفاض قدره واحد بالمئة 
في معدل توجه الرعاية 

الصحية المفترضة

معدل توجه الرعاية 
الصحية المفترضة المطبقة

زيادة قدرها واحد بالمئة 
في معدل توجه الرعاية 

الصحية المفترضة
(بآالف الفرنكات السويسرية)

التزامات المستحقات المحددة في 31 ديسمبر 2014
127 692154 449189 034

%22,4%17,3-التغير المئوي

تكلفة الخدمات والفوائد للعام حتى 31 ديسمبر 2014
8 40110 44613 137

%25,8%19,6-التغير المئوي
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 تقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دةالصندوق املشرتك للمعاشات ال 

ٔ�قل لك ثالث س�نوات بواسطة كتوار� مرة وا�دة �ىل اأٔ ت ٔأن ُجيري جملس الصندوق تقي� تنص لواحئ صندوق املعاشا
كتواري لك س�نتني �س�ت�دام أٔ شات التقا�دية �الضطالع بتقيمي كتواري. وقد جرت العادة يف ا�لس املشرتك للمعاأٔ خبري 

يف حتديد ما ٕاذا اكنت ٔأصول "الصندوق  ا�ٔكتوارييمي �مكن الغرض الرئييس من التق و ات اللكية املفتو�ة". "ٔأسلوب ا�مو�
 �لزتاماته. املشرتك للمعاشات التقا�دية" احلالية واملقدرة مس�تقبال اكفية للوفاء

من مسامههتا املقررة، و�ملعدل ا�ي  تتأٔلف الزتامات الويبو املالية جتاه صندوق املعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دةو 
للمنظامت أ�عضاء) جنبا ٕاىل  �ملئة 15.8للمشاركني، و�س�بة  �ملئة 7.9قررته امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة (وهو �اليا بنس�بة 

 �كونال ومن الحئة صندوق املعاشات.  26مبقتىض املادة  ا�ٔكتوارية من ٔأي مدفو�ات لتغطية العجز جنب مع ٔأي حص
وبعد ٔأن يتقرر  26مدفو�ات العجز هذه واجبة أ�داء ٕاال ٕاذا وعندما تل�أٔ امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ٕاىل تطبيق نص املادة 

�سامه و لصندوق املعاشات اعتبارًا من �رخي التقيمي.  ا�ٔكتواريت العجز بناء �ىل تقيمي العجز ٔأن هناك �ا�ة لسداد مدفو�ا
ز بقمية تتناسب مع ٕاجاميل �شرتااكت اليت سددهتا لك مهنا �الل فرتة الثالث س�نوات لك منظمة عضو يف هذا العج

 التقيمي. السابقة لتارخي

كتواري يف حساب املعاش التقا�دي أٔ جعز عن  2013د�سمرب  31يف ا�ي ٔأجري  ا�ٔكتواريتقيمي قد كشف ال و 
 31، مما يعين ٔأن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق التوازن كام يف )2011يف تقيمي �ام  �ملئة 1.87( �ملئة 0.72 بنس�بة

. �ملئة 23.70من حساب املعاش التقا�دي، مقارنة مبعدل �شرتاك الفعيل البالغ  �ملئة 24.42اكن  2013د�سمرب 
 .2015د�سمرب  31الوضع يف  حسبالتايل  ا�ٔكتواريتقيمي وس�يجرى ال 

، مع �ملئة 127.5 ا�ٔكتواريةٕاىل اخلصوم  ا�ٔكتواريةول النس�بة املغطاة ٔأو املمو� من أ�ص، اكنت 2013د�سمرب  31يف و
طبقا لتقد�رات  �ملئة 130.0افرتاض �دم ٕاجراء ٔأي �سو�ت يف املعاشات التقا�دية يف املس�تقبل، (�لام بأٔهنا بلغت 

يف  �ملئة 86.2�لنظام احلايل لتسو�ت املعاشات التقا�دية ( يؤ�ذعندما  �ملئة 91.2اكنت النس�بة املمو� و ). 2011 �ام
 ).2011تقيمي 

لسداد ٔأي دفعات لتغطية  ٕاىل �دم وجود ٔأي متطلبات ا�ٔكتواريللصندوق، �لص املستشار  ا�ٔكتوارية الكفايةبعد تقيمي و 
لٔ�صول  ا�ٔكتواريةة الصندوق، حيث جتاوزت القمية من الحئ 26مبقتىض املادة  2013د�سمرب  31يف  ا�ٔكتواريالعجز 
ة السوقية لٔ�صول ٔأيضا ضافة ٕاىل ذ�، جتاوزت القميإلمجليع �لزتامات املس�تحقة يف ٕاطار الصندوق. و� ا�ٔكتواريةالقمية 
امجلعية العامة تطبيق نص  مجليع �لزتامات املس�تحقة يف �رخي التقيمي. ويف وقت ٕا�داد هذا التقر�ر، مل تقرر ا�ٔكتواريةالقمية 
 .26املادة 

 هناية اخلدمةالسن إاللزامية �مث امجلعية العامة ز�دة سن التقا�د العادي اعمتدت ، 2013ؤأ�ريل  2012يف د�سمرب و
. وقد وافقت 2014ينا�ر  1�ايته  مو�د، مع تنفيذ هذا القرار يف �ىل الرتتيب�امًا  65ٕاىل  للمشرتكني اجلدد يف الصندوق

للصندوق  ا�ٔكتوارييعكس التقيمي و  .2013يف د�سمرب �ىل التغيري ذي الص� يف لواحئ صندوق املعاشات امجلعية العامة 
 الز�دة يف سن التقا�د العادي. 2013د�سمرب  31سب الوضع يف ح 

مليون فرنك  26.0الويبو املدفو�ة لصندوق املعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم املت�دة بلغت اشرتااكت ، 2014�ام  و�الل
مليون  26.6]. ومن املتوقع ٔأن تصل �شرتااكت املس�تحقة ٕاىل 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  26.1سو�رسي [

يضطلع جملس مراجعي حسا�ت أ�مم املت�دة مبراجعة س�نوية لصندوق املعاشات التقا�دية و  .2015فرنك سو�رسي يف 
ينرش صندوق املعاشات التقا�دية تقار�ر و ملوظفي أ�مم املت�دة، و�رفع تقار�ر املراجعة ٕاىل جملس ٕادارة الصندوق س�نو�. 
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لكرتوين �ىل ن �الل ز�رة موقع الصندوق االٕ ر مفصلية (ربع س�نوية) عن است�راته، وميكن �طالع �ىل ت� التقار�
 .www.unjspf.orgالرابط: 

 س�تحقة ا�فعامل تحويالت ال  :13املالحظة 

 
"املنظمة" حتصيل رسوم نيابة عن أ�طراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد و�روتو�و� والالحئة التنفيذية املشرتكة تتوىل 

ضافة ٕاىل ذ�، يتوىل مكتب "املنظمة" ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات حتصيل أ�موال من إلالتفاق الهاي. و�
وٕاضافة ٕاىل ذ�، حتصل املنظمة الرسوم املدفو�ة مبارشة بحث ا�ويل. ال  ٕاداراتمودعي الطلبات لتغطية �لكفة مدفو�ات 

حتتفظ "املنظمة" هبذه أ�موال بصفة مؤقتة و ٕاىل الوسطاء واحملمكني يف احلاالت اليت تعاجل بواسطة مر�و التحكمي والوساطة. 
�تلف املعاهدات واالتفاقات اليت �رشف "املنظمة" �ىل تنفيذها. وا�ٓيت بعد ٕاجاميل وفقًا ٕاىل املس�تفيد ا�هنايئ  تُنقلري� 

 :مهنا رشح للكمع الرسوم احملص� من قبل "املنظمة" عن فرتة الس�نتني، 

 (ب وج)] و�روتو�ول مدريد [املادة 2( 8التفاق مدريد [املادة وفقًا : رسوم احتاد مدريد التمكيلية وإالضافية (
فرنك سو�رسي للك  100، تتوىل "املنظمة" حتصيل الرسوم التمكيلية وإالضافية بواقع )"2"و "1") (2( 8

ٔأساس طلب ٔأو جتديد نيابة عن أ�طراف املتعاقدة. وخيتلف املبلغ املس�تحق للك طرف متعاقد �ىل 
لو اخلدمات اليت يقد�ا هذا الطرف (الفحص املضطلع به).  ول من الس�نة أ�موال س�نوً� يف النصف ا�ٔ  حتو�

 .املايل التالية لتارخي التقر�ر

  من الالحئة  38) من �روتو�ول مدريد والقا�دة 7( 8للامدة وفقًا : فردئأساس رسوم احتاد مدريد املقررة �ىل
لالعامة، جيوز لٔ�طراف املتعاقدة فرض رسوم  بواسطة "املنظمة" و�س�تحق ا�فع ٕاىل أ�طراف املتعاقدة  حتص�

ال حيق لٔ�طراف ويف الت�ديد املس�تويف الرسوم املطلوبة.  �ّنيِ �الل الشهر التايل لقيد التسجيل ٔأو ملن 
احلصول �ىل الرسوم التمكيلية ٔأو إالضافية املذ�ورة  -فردي ٔأساس اليت اختارت فرض رسوم �ىل  -املتعاقدة 

 .ر املايلمتثل املبالغ املقيدة مس�تحقة السداد الرسوم املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشمو� �لتقر�و ٔأ�اله. 

 تتلقى املنظمة املدفو�ات من مودعي الطلبات يف ٕاطار نظام مدريد اليت متثل ٕايدا�ات تتصل ٕايدا�ات احتاد مدريد :
اجلزء من هذه إاليدا�ات املقدر ٔأن ميثل أ�موال اليت  درجويُ �ٕالجراءات املعلقة ذات الص� �لعالمات الت�ارية. 
ل الحقًا  يف البيا�ت املالية.  حتويالت مس�تحقة ا�فعللمعاهدة مضن وفقًا حتصلها الويبو نيابًة عن أٓخر�ن �ىل ٔأن حتو�

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

الرسوم التكميلية 37,43638,842اتحاد مدريد - 
اإلضافية الرسوم  3,1362,997اتحاد مدريد - 
الرسوم الفردية 13,68111,443اتحاد مدريد - 
155اتحاد مدريد - رسوم المعالجة

22,39617,938اتحاد مدريد - الودائع
الهاي 243194توزيع رسوم اتحاد 

والهاي 4,0474,468توزيع رسوم اتحادي مدريد 
6811,088ودائع مركز التحكيم والوساطة

البراءات لمعاهدة التعاون بشأن  1,6821,642إدارات البحث الدولي 

والعالمات للبراءات  األمريكية  رسوم البحث لدى مكتب الواليات المتحدة 
للبراءات األوروبي  التجارية المستحقة للمكتب 

242-                                    

83,55978,617مجموع التحويالت المستحقة الدفع

الفرنكات السويسرية) (بآالف 

http://www.unjspf.org/


 2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية الس�نوية لعام 
59 

 

لغ املس�تلمة قبل املبادرج مضن فيُ  ؤأما اجلزء من هذه إاليدا�ات املقدر ٔأن ميثل رسوم املنظمة املتسلمة مقدماً 
 ).14يف البيا�ت املالية (انظر املالحظة  اس�تحقاقها

 من الالحئة العامة التفاق  2.24(ه) و 2.13)، "3"(ٔأ)(2.13للقوا�د وفقًا : توزيع ٕا�رادات احتاد الهاي
ة نيابة الهاي، تتويل "املنظمة" حتصيل الرسوم الوطنية العادية ورسوم الت�ديد الوطين ورسوم حفص اجلِ  ِدّ

�ُسدد هذه أ�موال ٕاىل أ�طراف و عن أ�طراف املتعاقدة للتسجيالت ا�ولية ٔأو للت�ديدات املتعلقة هبا. 
يف هناية الفرتة  املطلوب حتويلهامتثل القمية املبينة مس�تحقة السداد املبالغ و شهري. ٔأساس املتعاقدة �ىل 

 املايل. املشمو� �لتقر�ر

  حتتجز "املنظمة" أ�موال املس�تحقة ا�فع لٔ�طراف املتعاقدة اد الهاي ومدريدٕا�رادات احتتوزيع رسوم :
التأٔ�يد.  �ردتوفر ٔأي تعل�ت واحضة ل�فع ٔأو بناء �ىل طلب الطرف املتعاقد �الحتفاظ �ملبالغ ري� ت عندما ال 

مليون فرنك سو�رسي مس�تحق مجليع الب�ان املكونة مجلهورية يوغوسالفيا  1.8و�شمل القمية املوحضة مبلغ 
�حتادية سابقا، ٔأي، البوس�نة والهرسك، و�رواتيا واجلبل أ�سود ورصبيا وسلوفينيا ومجهورية مقدونيا 

وبني توصل ٕاىل اتفاق متبادل بني ا�ول أ�عضاء املعنية يُ اليوغوسالفية السابقة. وسوف يمت السداد �املا 
 .�ىل املبالغ املس�تحقة �ىل لك ب� ا�ويل املكتب

  هبا من �الل مركز  ة: تتوىل "املنظمة" حتصيل رسوم لعمليات التحكمي املضطلعمركز التحكمي والوساطةودائع
التحكمي والوساطة التابع لها لتغطية ٔأسامء النطاقات و�ريها من املسائل أ�خرى ذات الص� �مللكية الفكرية. 

 . يف وو�ٕالضافة ٕاىل الرسوم املدفو�ة ٕاىل "املنظمة"، يقوم املشار�ون ٕ�يداع مبلغ مساو للرسوم املقدرة للُمَحِمكّ
تُدفع و القمية املقدرة لها، تطلب "املنظمة" من املشاركني سداد قمية هذه الز�دة. �ا� جتاوز رسوم املَُحِمكّ 

، وال تُق�يد كد�ل يف جسالت "املنظمة". وميثل املبلغ املبني يف اجلدول السابق  أ�موال مبارشة ٕاىل املَُحِمكّ
دصايف املبلغ املدفوع بواسطة املشاركني ومل   املايل.قر�ر للُمَحِمكّ حىت �رخي الت �ُسد�

 يتوىل املكتب ا�ويل حتصيل الرسوم من ٕادارات البحث ا�ويل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات :
لتغطية �اكليف معليات البحث ا�ولية اليت  �ى املكتب ا�ويل مودعي طلبات �راءات ��رتاع ا�ولية

القمية املزمع  يف اجلدول السابقميثل املبلغ املوحض و ت. تَُعِيّهنا "املنظمة" معال مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءا
 املايل. حتويلها ٕاىل ٕادارات البحث ا�ولية يف �رخي التقر�ر

  لمكتب أ�ورويب ل  ة للرباءات والعالمات الت�اريةأ�مر�كيمكتب الوال�ت املت�دة رسوم البحث املس�تحقة �ىل
ة للرباءات والعالمات أ�مر�كيمكتب الوال�ت املت�دة أ�ورويب للرباءات و ملذ�رة التفامه بني املكتب وفقًا : للرباءات
ة للرباءات والعالمات أ�مر�كيوالويبو، فٕان رسوم البحث الواجب نقلها من مكتب الوال�ت املت�دة  الت�ارية

أ�ورويب للرباءات الت�ارية (بصفته مكتب اس�تالم الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات) ٕاىل املكتب 
لها الويبو من مكتب الوال�ت املت�دة  ة مث تنقلها ٕاىل املكتب أ�ورويب أ�مر�كي(بصفته ٕادارة للبحث ا�ويل) حتّصِ

للرباءات. و�ريم مذ�رة التفامه هذه ٕاىل حتسني ٕادارة معليات نقل رسوم البحث وتقليص اخلسا�ر اليت يتكبدها 
(هاء) من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �سبب تقلبات سعر الرصف. وميثل 16.1املكتب ا�ويل مبوجب املادة 

املبلغ الوارد يف اجلدول السابق رصيد التحويالت اليت تلقهتا الويبو ومل حتولها بعد ٕاىل املكتب أ�ورويب للرباءات يف 
 �رخي صدور هذا التقر�ر.
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 املبالغ املس�تلمة قبل اس�تحقاقها :14املالحظة 

 

ت� اخلدمات �شلك  تنف�ذ من احلاالت، تقوم "املنظمة" بتحصيل الرسوم واملصاريف مقابل تأٔدية �دمات قبل ٔأن يف كثري
يُقَيّد إال�راد الناجت و للمعاهدات واالتفاقات والربوتو�والت وأ�نظمة اليت تد�رها "املنظمة". وفقًا اكمل ٔأو قبل اس�تحقاق الرمس 

من رسوم متعلقة ٕ�جراءات الطلبات ا�ولية (العالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية و�راءات ��رتاع) يف جسالت 
يؤ�ل قيد ٕا�رادات رسوم �لكفة الصف�ات إالضافية املتعلقة بطلبات الرباءات ا�ولية ٕاىل ٔأن و "املنظمة" �ال �رش الطلب. 

ب املعين. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، يؤ�ل قيد جزء من رسوم طلبات �راءات ��رتاع ا�ولية اليت تغطي �اكليف الطل نرشيُ 
من املسمل به قيد مجيع إال�رادات من الرسوم و نلكزيية، حىت �نهتاء من الرتمجة. �للغة االٕ  تودع، اليت ال �رمجة تقار�ر الرباءة

والترصف والتحويالت والتأٔ�يدات والتسو�ت عند �نهتاء من ٔأداء  مثل الت�ديدات واملس�تخر�ات والتعديالت
 املطلوبة. اخلدمة

تُعامل املساهامت الطوعية املقدمة من املاحنني حلسا�ت �اصة، واليت تتضمن رشوطًا تتطلب من "املنظمة" تقدمي �دمات و 
خلدمات اليت تغطهيا ت� املساهامت الطوعية، ا تنفذٕاىل احلكومات املتلقية ٔأو ٔأطراف �لثة ٔأخرى، ٕاك�رادات مؤ�� حىت 

 إال�رادات. تقيّدوعندها 

لقد و   رتقاء مبعايري السالمة وأ�من يف مباين الويبو احلالية.�مرشوع جزئيًا  )FIPOIمؤسسة مباين املنظامت ا�ولية ( تَمو�
وبلغ رصيد  مؤ��. ٕاك�رادات مقابلمبلغ  وقُيّدالتنفيذ  حتتعامل مضن ا�ٔ  ت ٔأعامل البناء اليت مو�هتا هذه املؤسسةرمسلو 

). 2013د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  1.9( 2014د�سمرب  31فرنك سو�رسي يف  ماليني 3إال�رادات املؤ�� 
 �ىل مدى معرها إالنتا�.الك ٔأعامل البناء تتقيد هذه إال�رادات تدرجييًا �لتوازي مع اه و 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

614 58712 16ودائع اتحاد مدريد
259167ودائع التصاميم الصناعية

533489ودائع معاهدة التعاون بشأن البراءات/المكتب الدولي كمكتب لتسلم الطلبات
933 2661 4اشتراكات مدفوعة قبل استحقاقها

943 682194 199إيرادات مؤجلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
344 8133 3إيرادات مؤجلة للعالمات التجارية

235224إيرادات مؤجلة للتصاميم الصناعية
144 13415 16إيرادات مؤجلة غير معامالت الصرف

247243إيرادات أخرى مؤجلة
101 756229 241مجموع المبالغ الجارية المدفوعة مقدماً

FIPOI 881 9781 2اإليرادات المؤجلة لمؤسسة
881 9781 2مجموع المبالغ غير الجارية المدفوعة مقدماً

982 734230 244مجموع المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 القروض :15املالحظة 

 

مليون فرنك سو�رسي  8.41مليون فرنك سو�رسي و 50.8اقرتضت املنظمة ٔأمواًال من مؤسسة مباين املنظامت ا�ولية (
ختضع هذه و �ىل التوايل) لغرض �شييد املباين الرئيس�ية يف جنيف، سو�رسا.  1987و 1977متت املوافقة �لهيام يف �ايم 

وافقت إالدارة الفيدرالية السو�رسية للعالقات اخلارجية  1996�ام ٕاىل سداد فوائد. ومع ذ�، ويف ساس القروض يف ا�ٔ 
 �ىل التنازل عن ٔأي مدفو�ات ٔأخرى للفائدة، واملطلوب �اليا هو سداد ٔأصل القرض فقط.

مليون فرنك  114بغرض اقرتاض  اكنتون فووبنك  اكنتون جنيف، ٔأ�رمت "املنظمة" عقدًا مع بنك 2008يف فربا�ر و
مليون فرنك سو�رسي، بغرض متويل جزء من �لكفة �شييد املبىن اجلديد  16سو�رسي، مع ٕاماكنية ٕاضافة مبلغ �مكييل بقمية 

 وثُبِّت. 2011ينا�ر  27مليون فرنك سو�رسي يف  16املبلغ التمكييل البالغ  وُحسب. 2011فربا�ر  28وٕا�حته لالس�ت�دام يف 
ٕاىل  �ملئة 0.30س�نة، �ٕالضافة ٕاىل هامش بني  15فائدة �ىل سعر الليبور لتبادل الفرنك السو�رسي ملدة تصل حىت سعر ال
 3.1مبلغ  2014بلغ ٕاجاميل مدفو�ات الفائدة يف �ام و "املنظمة".  �ددتهاع�دًا �ىل طول ٔأ�ل القرض وكام  �ملئة 0.70

ينص العقد ، �ٕالضافة ٕاىل سداد الفائدةو. �الل هذا العام �ملئة 2.6ه مع متوسط فائدة مرحج �سبت مليون فرنك سو�رسي
للقرض  2012فربا�ر  28من ٕاجاميل املبلغ املقرتض بدءًا من  �ملئة 3.0�ىل سداد قسط س�نوي لتسوية ٔأصل القرض بقمية 

ن املنظمة ملزمة، يف وإ  سو�رسي.مليون فرنك  16مليون فرنك سو�رسي، والقرض إالضايف وقدره  114أ�صيل وقميته 
القرض. كام تلزتم املنظمة بدفع القسط  مليون فرنك سو�رسي لتسديد 24.0بدفع القسط إالجاميل املقرر البالغ ، 2015نومفرب 

 .2016مليون فرنك سو�رسي يف ينا�ر  16الثاين إالجاميل البالغ 

مبلغ  يوف�روالويبو �ىل تعديل اتفاقية القرض، حبيث  اكنتون فووبنك  اكنتون جنيف، اتفق لك من بنك 2010يف ٔأكتو�ر و
مليون فرنك سو�رسي بغرض متويل جزء من �لكفة بناء قا�ة املؤمترات اجلديدة وٕا�حهتا لالس�ت�دام �الل  40ٕاضايف قدرة 

 40ة مل �سحب "املنظمة" القمية إالضافية البالغ ،2014و�الل �ام . 2014مارس  31ٕاىل  2011مارس  31الفرتة من 
�ىل مبالغ القرض اليت  �ملئة 0.15معو� س�نوية بواقع  قد سددت"املنظمة" ٔأن مليون فرنك سو�رسي. وجتدر إالشارة ٕاىل 

 القرض.ٔأثناء فرتة صالحية  �ُسحبمل 

 ا�صصات :16املالحظة 

 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

358 3581 1قرض FIPOI المستحق الدفع
BCG/BCV 900 9003 27قرض البناء الجديد المستحق الدفع للمصفين

258 2585 29مجموع القروض الجارية

937 57920 19قرض FIPOI المستحق الدفع
BCG/BCV 300 400118 90قرض البناء الجديد المستحق الدفع للمصفين

237 979139 109مجموع القروض غير الجارية

495 237144 139مجموع القروض

(بآالف الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

009 9131األتعاب القانونية
009 9131مجموع المخصصات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 31اليت وقعت قبل أ��داث �ىل  وقد �رتبلٕالجراءات القضائية كجزء من ٔأ�شطة معلها العادي.  تتعرض املنظمة
�رخي التقر�ر املايل. ومبا ٔأنه حيمتل ٔأن تقتيض هذه �لزتامات �سوية يف حىت بعض �لزتامات القانونية  2014 د�سمرب

املس�تقبل ومبا ٔأنه �ٕالماكن تقد�ر املبالغ املتعلقة بعمليات التسوية �شلك موثوق، فقد وضعت املنظمة خمصصات لتغطية 
 املعلومات املتا�ة.ٔأساس وقدرت ا�صصات بأٔكرب قدر ممكن من ا�قة �ىل  التاكليف القانونية.

 

 خصوم أٔخرى :17املالحظة 

 

العالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية ٕاماكنية ٕايداع ٔأموال حتت �ب الرباءات و  تتيح املنظمة ملودعي طلبات
"حسا�ت �ارية" وتعمل املنظمة معل أ�مني �لهيا ٕاىل ٔأن حيني ٔأوان اس�تعاملها لتغطية الرسوم الواجب دفعها ف� يتعلق 

بات املعنية. وفور اس�تالم الطلب املعين �لطلبات والت�ديدات الفردية. ومتسك املنظمة ت� املبالغ ٕاىل �ني ٕايداع الطل 
 رصيد احلساب اجلاري وتُعامل أ�موال �ىل ٔأهنا ودائع ٕاىل �ني �سجيل الطلب. خيفضوالترصحي، 

سا�ت مرصفية �مسها من ٔأ�ل توفري ا�ٓلية لبعض أ�طراف املتعاقدة يك �س�تطيع حب املنظمة  حتتفظو�ٕالضافة ٕاىل ذ�، 
ل اليت حتّصلها �لنيابة عن املنظمة. وال تعترب املنظمة رصيد ت� احلسا�ت من �ب إال�رادات ت� أ�طراف حتويل أ�موا

 حىت يُطلع الطرف املتعاقد املعين املنظمة بأٔن ت� أ�موال املقيدة يف ت� احلسا�ت تعد من ٕا�رادات املنظمة.

 أ�صول واخلصوم احملمت� :18املالحظة 

جملس الويبو  ا��اوى املرفو�ة ٔأمام . وقد وردت أ�حاكم اليت صدرت �شأٔننظمةوامل موظفي الويبو  من بني �ددنزاع يو�د 
. ومل تصدر ٔأحاكم �شأٔن 16يف املالحظة رمق  (ILOAT) دارية التابعة ملنظمة العمل ا�وليةواحملمكة االٕ  (WAB)للتظلامت 

ٔأفادت املشورة القانونية بأٔن من �ري احملمتل ٔأن تنشأٔ الزتامات  قضا� ٔأخرى معينة منظورة ٔأمام ا�لس واحملمكة إالدارية حيث

األتعاب القانونية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

032 1الرصيد في 31 ديسمبر 2012

الحركة في 2013:
702المخصصات اإلضافية المرصودة

23-المبالغ المستخدمة
702-المبالغ غير المستخدمة المعادة

23-مجموع الحركة في 2013

009 1الرصيد في 31 ديسمبر 2013

الحركة في 2014:
678المخصصات اإلضافية المرصودة

267-المبالغ المستخدمة
507-المبالغ غير المستخدمة المعادة

96-مجموع الحركة في 2014

913الرصيد في 31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

597 5886 7الحسابات الجارية لنظام البراءات - إيطاليا واليابان
265 98248 55حسابات جارية أخرى

862 57054 63مجموع الخصوم الجارية األخرى

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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اليت من املمكن ٔأن �سددها املنظمة ل��اوى الناش�ئة عن هذه القضا� عن هذه القضا�. وتُقدر اخلصوم احملمت� 
مل  لُتمس ُمراجعهتام الويبو  موظفو ٔأقا�ا د�اوىكام تو�د ٔأيضا �رخي التقر�ر املايل.  فرنك سو�رسي حىت 605 500 بنحو

تُقيد لها ٔأي خمصصات. وتُقدر اخلصوم احملمت� اليت قد �سددها املنظمة  املرتتبة �ىل ٔأي مهنا؛ ومن مث� مل لغابتتأٔكد بعد امل 
 فرنك سو�رسي يف �رخي ٕا�داد التقر�ر املايل. 1000 للتسو�ت الناش�ئة عن ت� القضا� بنحو

، مليون فرنك سو�رسي 0.2ود �ري املسددة املتص� ببناء قا�ة املؤمترات اجلديدة بلغت قمية العق 2014د�سمرب  31ويف 
 .مليون فرنك سو�رسي 0.6وقمية العقود �ري املسددة املتص� مبباين أ�من 

 مليون فرنك سو�رسي. 1.5ؤأ�رمت املنظمة ٔأيضًا عقود �ري قاب� للفسخ عن �دمات تبلغ قميهتا إالجاملية 

بتنفيذ ف� يتعلق قا�ة املؤمترات اجلديدة عن �شييد املبىن اجلديد و  مسؤوالً ا�ي اكن وجتري املنظمة مفاوضات مع املقاول 
التعويض وهذا الس�ياق هو حمل اجلهود املبو� �اليًا لت�ديد جحم . لعقد�نل 2012الوديني ال��ن ٔأ�رما يف يوليه  الفسخاتفايق 

 للمنظمة.املس�تحق 

منظمة رش�كة يف املركز ا�ويل للحساب إاللكرتوين وهو مرفق مشرتك بني املنظامت لتقدمي �دمات �كنولوجيا  والويبو
 املعلومات. ومبوجب والية املركز تتحمل املنظامت حصة من بعض �لزتامات النامجة عن �س�يري معليات املركز.

 �لتفصيل. تت� �لزتاما 19القاب� لٕاللغاء. وتتناول املالحظة وللويبو الزتامات تعاقدية تتعلق برتتيبات عقود إالجيار �ري 

 عقود إالجيار :19املالحظة 

 ٔ��ريالويبو 

للويبو �دد من عقود إالجيار تتيح لها ٔأما�ن ومسا�ات ختز�ن ٕاضافية ومرافق متخصصة يف جنيف، ٕاضافة ٕاىل ذ�، 
ويوحض اجلدول ٔأد�ه قمية مدفو�ات يف نيويورك وريو دي �انريو وطو�يو.  اخلارجية�س�تأٔجر املنظمة ٔأيضا ٔأما�ن ملاك�هبا 

 إالجيار املس�تقبلية ا�نيا مبوجب عقود إالجيار السارية و�ري القاب� للفسخ:

 

ا�ويل. و�رد تفاصيل هذا االتفاق، اليت �شمل مدفو�ات كام ٔأ�رمت املنظمة عقد ٕاجيار مبىن من مؤسسة مركز جنيف 
 .10املس�تقبلية، بصورة منفص� يف املالحظة إالجيار 

وليس �ى الويبو ٔأي ٕاجيارات �ري مسددة تقيد �ىل ٔأهنا ٕاجيارات متويلية حىت �رخي التقر�ر املايل. وتبلغ قمية ٕاجاميل املبالغ 
مليون فرنك  2.0ي [مليون فرنك سو�رس  1.9واملقيدة يف �ب املرصوفات يف فرتة التقر�ر املايل مبلغ املدفو�ة مقابل التأٔ�ري 

 ].2013سو�رسي يف س�نة 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

400426بأجل ال يتعدى سنة واحدة
453723بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

                                   -                                   -بأجل يتعدى خمس سنوات
149 8531مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 الويبو مكس�تأٔجر

ٔأ�رمت املنظمة �ددًا من االتفاقات تؤجر مبوجهبا ٔأما�ن دا�ل مقرها ٔأو حول مباين املقر للغري. وجيوز فسخ مجيع عقود إالجيار 
 مبوجب هذه االتفاقات �الل  إال�رادات من التأٔ�ريددة يف لك اتفاق. ويبلغ ٕاجاميلهذه رشيطة استيفاء �� إالخطار احمل

]. وتؤجر املنظمة ٔأيضًا شققًا 2013مليون فرنك سو�رسي يف �ام  0.6مليون فرنك سو�رسي [ 0.6الفرتة املشمو� �لتقر�ر 
ؤأما�ن لتوقيف الس�يارات ومرافق ٔأخرى يف مبىن احتاد مدريد. و�رد قمية عقود إالجيار �ري القاب� للفسخ وٕا�رادات التأٔ�ري يف 

 .7ىن احتاد مدريد يف ٕاطار املالحظة مب

 معامالت بني أٔطراف مرتابطة :20املالحظة 

تتوىل مجعية الويبو املؤلفة من ممثيل مجيع الب�ان أ�عضاء �س�يري املنظمة. وال حتصل هذه الب�ان �ىل ماكفأٔة من املنظمة. 
العام و�ئباه ومسا�داه واملسؤولون (موظفو إالدارة الرئيس�يون) �ىل ٕادارة املنظمة وحيصلون �ىل ماكفأٔة من  و�سهر املد�ر

املنظمة. و�شمل املبلغ إالجاميل للماكفأٔة املدفو�ة ٕاىل املوظفني إالداريني الرئيس�يني الرواتب والبدالت وأ�سفار الرمسية 
النظام ا�ا�يل للويبو ولواحئه واملطبقة �ىل مجيع املوظفني. وحيصل املد�ر العام  ذ� من املس�تحقات املدفو�ة بناء �ىل و�ري

و�ئباه ومسا�داه ٔأيضا �ىل من�ة ا�متثيل. واملوظفون إالداريون الرئيس�يون ٔأعضاء يف صندوق أ�مم املت�دة املشرتك 
 خطة التأٔمني �ىل الص�ة مبا يف ذ� خطة للمعاشات التقا�دية ا�ي �سامه فيه املوظفون واملنظمة وحيق هلم �شرتاك يف

 مرشو�اتمجعيات ٔأو  حقوق ملكية يف وال مت� املنظمة التأٔمني الصحي ما بعد اخلدمة ٕاذا ما اس�توفوا رشوط أ�هلية.
. والويبو عضو يف صندوق أ�مم املت�دة املشرتك للمعاشات التقا�دية وبعض ٔأعضاء ٔأية �يا�ت �س�يطر �لهياال مشرتكة و

نظمة السابقني مه ٔأعضاء يف صندوق الويبو املغلق للمعاشات التقا�دية. و�القة املنظمة مع هذ�ن الصندوقني مبينة امل 
 .12�لتفصيل يف املالحظة 

(أ�وبوف) حيث �شغل املد�ر العام للمنظمة منصب  حتاد ا�ويل محلاية املصنفات النباتية اجلديدة� وللمنظمة �القة مع
أ�مني العام لٔ�وبوف. ويه مسؤو� عن توفري أ�ما�ن وٕادارة شؤون املوظفني وٕادارة الشؤون املالية و�دمات املشرت�ت 

. 1982نومفرب  26 و�ري ذ� من �دمات ا�مع إالداري املتا�ة لٔ�وبوف بناء �ىل بنود اتفاق مربم بني املنظمة وأ�وبوف بتارخي
وهو الهيئة الرئاس�ية  ويتأٔلف جملس أ�وبوفلبنود االتفاق املذ�ور. وفقًا و�رد أ�وبوف ٕاىل املنظمة �اكليف ت� اخلدمات 

كام  1961د�سمرب  2بتارخي  االتفاقية ا�ولية محلاية أ�صناف النباتية اجلديدةلٔ�وبوف من ممثيل أ�طراف املتعاقدة يف 
ىل النظام ا�ا�يل لٔ�وبوف والحئته ميارس مكتب �حتاد املؤلف من أ�مني العام لٔ�وبوف واملوظفني، �امه �دلت. وبناء �

 يف اس�تقاللية �مة عن املنظمة.

ٔألف فرنك سو�رسي  618أ�موال اليت �كبدهتا املنظمة نيابة عن أ�وبوف، حتصل املنظمة �ىل مبلغ  و�الوة �ىل ٕار�اع مجيع
وف لتغطية �اكليف اخلدمات املتا�ة بناء �ىل االتفاق املربم بني املنظمتني. وال تو�د ٔأية معامالت ٔأخرى س�نو� من أ�وب

 .2014ذات شأٔن مع ٔأطراف معنية �الل س�نة 
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. وال تتاح القروض للموظفني يف املناصب ويبني اجلدول التايل �دد املوظفني يف املناصب إالدارية الرئيس�ية ؤأجرمه ا�مع
إالدارية الرئيس�ية وال ٔ�فراد ٔأرسمه املقربني، بي� تُتاح للفئات أ�خرى من املوظفني. كام ال يدفع ٔأجر ٔأو تعويض أٓخر 

 للموظفني يف املناصب إالدارية الرئيس�ية ٔأو ٔ�فراد ٔأرسمه املقربني.

 

 أ�موال �حتياطية ورصيد أ�موال :21املالحظة 

 

 ويف الفرتات السابقة. 2014للعمليات يف س�نة  النتي�ة الصافية املرتامكة ملنظمةا ٔأموال رصيد ميثل

ٕا�ادة تقيمي الفائض �حتياطي نتاجئ ٕا�ادة تقيمي (من التلكفة التارخيية ٕاىل القمي العاد�) أ�رض اليت متلكها  و�شمل معلية
داملنظمة واليت   ة معلية تقيمي مس�تق�.املبىن اجلديد �لهيا. وقد �ددت القمية العاد� بواسط ش�ّيِ

�متويل اع�دات  اليت ٔأ�شأٔهتا مجعيات ا�ول أ�عضاء للك احتاد صناديق رؤوس أ�موال العام��حتياطية  و�شمل أ�موال
 .مقدمة يف �ا� وجود جعز مؤقت يف الس�يو�

من صايف ٔأصولها. ويدار رٔأس املال مال الويبو الفائض املرتامك وصناديق رؤوس أ�موال العام� اليت �ُشلك جزءا  ويضم رٔأس
اليت اعمتدهتا مجعيات  ة�حتياطيأ�موال �ىل اس�ت�دام  ٔ�موال �حتياطية واملبادئ املطبقة� اخلاصةس�ياسة بناء �ىل ال 

الس�ياسة  ّددحتو  .]A/48/9[الوثيقة  2010س�نة يف سلس� اج��اهتا الثامنة وأ�ربعني يف  أ�عضاء يف الويبوا�ول 
وٕاضافة للك احتاد ينمتي ٕاىل املنظمة.  كنس�بة مئوية من النفقات املقدرة لفرتة الس�نتني من الفائض املرتامك املس�هتدف ىاملس�تو 

، يت�دد حسب االتفاقات التعاهدية للك احتاد مس�توى صناديق رؤوس أ�موال العام�. وتُدخر أ�موال اليت تبلغ ٕاىل ذ�
املس�توى املس�هتدف �لنس�بة ٕاىل الفائض املرتامك وصناديق رؤوس أ�موال العام� للحفاظ �ىل مس�توى اكف من الس�يو� 

�ة أ�موال الفائضة املرتامكة اليت تت�اوز املس�توى املس�هتدف ولتغطية ٔأي جعز �شغييل، ٕان �دث. وجيوز للجمعيات ٕا�
 اليت وضعهتا مجعيات الويبو. ة�حتياطي أ�مواللس�ياسة وفقًا �متويل معلية ٕاد�ال حتسينات رٔأساملية ٔأو ٔأية ٔأولو�ت ٔأخرى 

األجور المجموعةعدد األفراداألجور المجموعةعدد األفراد
(بالفرنك السويسري)(في المتوسط)(بالفرنك السويسري)(في المتوسط)

395 054 8,003              850 992 8,082المدير العام ونوابه ومساعدوه

569 905 13,253              228 912 13,083كباء المسؤولين

20142013

31 ديسمبر 2013

فائض البرنامج 
والميزانية للسنة قبل 

تسويات المعايير 
المحاسبية الدولية)

فائض الحسابات 
الخاصة للسنة قبل 
تسويات المعايير 
المحاسبية الدولية

المشروعات الممولة 
من االحتياطي (قبل 
تسويات المعايير 
المحاسبية الدولية

تسويات المعايير 
المحاسبية الدولية 

للسنة

التحويل إلى الفائض 
31 ديسمبر 2014المتراكم

في البرنامج والميزانية  الفائض/(العجز) 
للسنة

                      - 69 890                      -                       - -26 844-43 046                      - 

في الحسابات الخاصة  الفائض/(العجز) 
 -                       -                      817- -                      817 -                       -                      والميزانية للسنة

405 046222 13743 20929 35- -                       -                      431 185الفائض/(العجز) المجمع

342 8 -                       -                       -                       -                       -                      342 8صناديق رؤوس األموال العاملة

046 15 -                       -                       -                       -                      046 15فائض إعادة التقييم

793 245 -                      476 2091 35-890817 81969 208صافي األصول

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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وبلغ . لهذه الس�ياسةوفقًا ت ٔأمواًال ووفق �ىل اس�ت�دا�ا ملرشو�ا 2014د�سمرب  31ات املرتامكة يف وتضمن رصيد الفائض
. ويبلغ الرصيد املتبقي مليون فرنك سو�رسي 25.6يف �رخي صدور هذا التقر�ر  اخلاصة املعمتدةالرصيد املتبقي للمرشو�ات 

ومن اجلد�ر �ملالحظة  من اجلزء املمول من �حتياطيات خلطة التمنية يف �رخي صدور هذا التقر�ر مليون فرنك سو�رسي.
. وال تؤ�ر 2014د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي مازال �قيًا �ىل مرشو�ات بناء يف  0.6رصيدًا قدره  ٔأن كذ�

�ىل ٔأهنا معل  ُرمسلتاملرصوفات املتكبدة  ٔأنالبناء، حيث  ا�لالبناء هذه يف مس�توى صايف أ�صول �الل مر مرشو�ات 
 تياطيات وصايف النفقات �الل العام:ويوحض اجلدول التايل تفاصيل املرشو�ات املمو� من �ح  �اٍر.

 

 وبيان أ�داء املايل بيان مقارن للمزيانيةالتوفيق بني  :22املالحظة 

للنظام املايل والحئته، ووافقت �لهيام مجعيات ا�ول أ�عضاء. وفقًا �س�تحقاق املعّدل ٔأساس أ��د �ر�مج ومزيانية الويبو �ىل 
مليون فرنك سو�رسي.  647.4قدرها  13/ 2012مزيانية تقد�رية لفرتة الس�نتني  وقد �ددت وثيقة الرب�مج واملزيانية

، فقد بلغت إال�رادات املقدرة يف املزيانية أ�صلية واملزيانية ا�هنائية أ�وىل من الثنائية، ويه الس�نة 2014و�لنس�بة ٕاىل س�نة 
ؤأما إال�رادات الفعلية �ىل  نك سو�رسي.مليون فر  337مليون فرنك سو�رسي، كام بلغت املرصوفات املقدرة  351.3
مليون فرنك سو�رسي. وبلغت املرصوفات  378.7�س�تحقاق املقارن املتغري للس�نة أ�وىل من الثنائية فقد بلغت ٔأساس 

 مليون فرنك سو�رسي. 308.8�س�تحقاق املقارن املتغري للس�نة أ�وىل من الثنائية ٔأساس الفعلية �ىل 

رش�ا للك من التغيريات اليت �دثت يف املزيانية أ�صلية واملزيانية ا�هنائية بعد  2012/2014 للفرتةلرب�مج ٔأداء ا تقر�ر ويُقدم
وحسا�هتا املالية �س�ت�دام ٔأساسني خمتلفني  مزيانية الويبو التحويالت، و�ختالفات املهمة بني املزيانية واملبالغ الفعلية. وتُعد

ٔأساس وبيان حركة أ�موال فُيعدان �ىل  الصافية التغّريات يف أ�صول ٔ�داء املايل. ٔأما بيانهام بيان الوضع املايل وبيان ا
 �س�تحقاق املعدل.ٔأساس �س�تحقاق الاكمل، بي� يُعد بيان مقارن للمزيانية واملبالغ الفعلية (البيان املايل اخلامس) �ىل 

مجموع ميزانية 
المشروع

النفقات 
المتراكمة حتى 

31 ديسمبر 2013

التسويات 
المتراكمة حتى 

31 ديسمبر 2013

الرصيد المتبقي 
حتى 31 ديسمبر 

2013

النفقات في نهاية 
العام حتى 31 
ديسمبر 2014

التسويات في 
نهاية العام حتى 
31 ديسمبر 2014

الرصيد المتبقي 
حتى 31 ديسمبر 

2014

المشروعات الخاصة
592                           -1,813-5,3361412,405-7,600األمن

MAPS 1,149                           -2,805-3,954 -                            9,850-13,804تحديث نظام
108                           -12-120 -                            1,080-1,200قاعدة بيانات نظام مدريد

المؤسسية 11,441                           -3,530-14,971 -                            10,370-25,341مشروع تخطيط الموارد 
األموال في  استثمار رؤوس 

واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا 
5,180-2,919                            - 2,261

-889-                           1,372
700                           -                           -700 -                             -                            700تعزيز األمن

المؤسسية المعلومات  2,033                           -35-2,068 -                             -                            2,068تنفيذ إدارة 
البراءات 6,000                           -                           -6,000 -                             -                            6,000تجديد مبنى نظام 

661                           -89-750 -                             -                            750نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف
960                           -                           -960 -                             -                            960تجديد قبو مبنى أرباد بوكش
300                           -                           -300 -                             -                            300تغيير نوافذ مبنى أرباد بوكش
303                           -97-400 -                             -                            400السالمة والحماية من الحرائق

64,303-29,55514134,889-9,270                            - 25,619

1,034 -                            216-1,250 -                            5,932-7,182خطة التنمية

المؤتمرات  البناء الجديد وقاعة 
الجديدة

307                           -1,871-156,6891,2242,178-157,643المبنى الجديد (1)
المؤتمرات الجديدة (بما في  قاعة 

والتقني) المعماري  المشروع  ذلك 
75,200-51,42620023,974-23,867143250

232,843-208,1151,42426,152-25,738143557

المشروعات الممولة  مجموع 
االحتياطي 35,22414327,210-243,6021,56562,291-304,328من 

15إيرادات عام 2014
35,209-صافي العجز في عام 2014

الفرنكات السويسرية) (بآالف 

قروض، انظر المالحظة 15. مشروع البناء الجديد من خالل  (1) موِّل 
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قمن املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، فقد  24وكام يقتيض املعيار  مقارن يف ٔأساس بني املبالغ الفعلية الواردة �ىل  وفِّ
حبسب  و�ختالفوالتوقيت ساس يف ا�ٔ  اليت حتدد ٔأية اختالفاتالبيان املايل اخلامس واملبالغ الفعلية يف احلسا�ت املالية 

من  س�نةتُعد تقد�رات منفص� للك  فٕاهنافرتة س�نتني ٔأساس تعمتد مزيانية الويبو �ىل  امجلعيات ٔأنمع اجلهة املعنية. و 
ٕاىل ٕا�داد املزيانية ساس وبناء �ىل ذ�، ال يو�د اختالفات يف توقيت إالبالغ عهنا. وتُعزى �ختالفات يف ا�ٔ  ؛الس�نتني

اهتالك أ�صول و�سجيل ساس و�شمل �ختالفات يف ا�ٔ �س�تحقاق احملاس�يب الاكمل. ٔأساس �ري ٔأساس املعمتدة �ىل 
ا�صصات �لاكمل وتأٔجيل إال�رادات �ري احملّص�. وتُعد �ختالفات حبسب اجلهة املعنية مؤرشا �ىل ٕادراج املرشو�ات 

رب�مج ومزيانية مرشو�ات مل �رد يف الوثيقة املنشورة ل ، ويهاطية يف احلسا�ت املالية للويبواملمو� من أ�موال �حتي
الويبو. كام تُعزى �ختالفات يف العرض ٕاىل معام� املاكسب املتعلقة �ملمتلاكت �ست�رية بوصفها ٔأ�شطة است�رية يف 

 البيان املايل الرابع.

 

المجموعالتمويلاالستثمارالتشغيل

البيان المالي الخامس) 890 69                      -                      -890 69المبلغ الفعلي على أساس المقارنة (

054 9-                      -                      -054 9-االستهالك واالهتالك واألضرار
247                      -                      -247شراء المعدات وتصريفها
409 30                      -                      -409 30رسملة مصروفات البناء

744 1                      -                      -744 1رسملة األصول غير المادية
846 2-                      -                      -846 2-التغيرات في خصوم استحقاقات الموظفين

031 17-                      -                      -031 17-تأجيل اإليرادات من الرسوم
097 1-                      -                      -097 1-اإليرادات المؤجلة األخرى

315                      -                      -315تغيير مخصصات الديون المشبوهة
394-                      -                      -394-قيد قائمة الموجودات

817-                      -                      -817-تقييد إيرادات الحسابات الخاصة
476 1                      -                      -476 1مجموع اختالفات األسس

209 35-                      -                      -209 35-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية
817                      -                      -817الحسابات الخاصة

392 34-                      -                      -392 34-مجموع اختالف الوحدات

البيان المالي الثاني) 974 36                      -                      -974 36المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي (

2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 إال�رادات :23املالحظة 

 

 املبالغ املبينة يف �ب الرب�مج واملزيانية يه إال�رادات الفعلية احملص� املتعلقة مبزيانية املنظمة كام اعمتدهتا امجلعيات. ؤأما
حتت حسا�ت فردية �ري  الطوعية فهيي إال�رادات احملص� من ترب�ات من �ات ماحنة لفائدة مرشو�ات فردية املساهامت

 انية.مدر�ة يف الرب�مج واملزي 

بتأٔجيل إال�رادات �ري احملّص�. وتؤ�ل إال�رادات ٔأساسًا للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام وفقًا وتتعلق التسو�ت املنجزة 
الطوعية ٕاىل �ني حتصيلها من �الل تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت نصت �لهيا خطة العمل املتفق �لهيا  املساهامتاملتأٔتية من 
 حنة.مع اجلهة املا

ٕاىل �ني حتصيلها من �الل �رش الطلب  والهاي وتؤ�ل إال�رادات املتأٔتية من رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومدريد
 للقوا�د املطبقة يف لك احتاد.وفقًا ا�ويل 

201420142014201420142013

714 89917 31517                 -                -584 17االشتراكات المقررة
550 8967 7858-                 -681 9                -المساهمات الطوعية
351405                      -                 -                -351إيرادات المنشورات
080 6192 1                      -                 -6172 1إيرادات االستثمار

462 576257 552278 16-                 -                -128 295رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن 
401 11355 46955-                 -                -582 55رسوم نظام مدريد
202 1863 103-                 -                -196 3رسوم نظام الهاي

408                      -                 -                -40رسوم أخرى
073 915316 031336 17-                 -                -946 353المجموع الفرعي للرسوم

629 4871 1                      -                 -                -487 1التحكيم والوساطة

932-277 1                      -253915 1مكاسب (خسائر) الصرف
                    -                    -838-                 -                -838تكاليف دعم البرنامج
092 7367 1311                 -                -605 1إيرادات أخرى/نثرية

611 180351 208370 18-69215 6819 378مجموع اإليرادات

(بآالف الفرنكات السويسرية)

البرنامج 
والميزانية

الحسابات 
المجموعالخاصة التسويات بناء على 

المعايير الدولية

المشروعات 
الممولة من 

األموال 
االحتياطية
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 املرصوفات :24املالحظة 

 

�س�تحقاق ٔأساس تُقيد املرصوفات يف الرب�مج واملزيانية واحلسا�ت اخلاصة واملشاريع املمو� من أ�موال �حتياطية �ىل 
عايري مللوفقًا املعدل، حيث تقيد املرصوفات عندما �س�تمل السلع وتقدم اخلدمات. ومع ذ� تدون، قبل تطبيق التسو�ت 

�اكليف اقتناء املعدات واملرصوفات املتعلقة ٕ��داد قوامئ املوجودات واملرصوفات املتعلقة  ،ة ا�ولية للقطاع العامياحملاسب 
. و�الل �ام مّوِلخلدمة ٕاال يف �دود ما �لبناء مكرصوفات عندما �سدد، وال تقيد خمصصات مس�تحقات املوظفني ما بعد ا

خيص �اكليف  �ملئة 6، قيد رمس ٕاضايف قدره 15/2014من وثيقة الرب�مج واملزيانية للثنائية  39للفقرة وفقًا و  2014
 ما بعد اخلدمة. س�تحقاتاملوظفني لز�دة ا�صصات مل 

201420142014201420142013

523 365188 590195 2652 4141 0961 190نفقات الموظفين
635 17224 31920-418 3007732 17نفقات الموظفين المؤقتين
221857837- -                   -                  078 1تكاليف الموظفين األخرى
995 394213 050216 6832 1873 4742 208مجموع نفقات الموظفين

569462 -                      -                   -                  569المتدربون
285 0841 2 -                     159 -                  925 1منح الويبو

747 6531 2 -                     159 -                  494 2مجموع المتدربون ومنح الويبو

549 6886 15-1635206 5بعثات الموظفين
239 55510 237-73332 8131 5سفر الغير

427 1172 12- -                  308810 1منح الدورات
215 36019 2515-06338 2843 12مجموع السفر والمنح

609 6704 23-48716718 3المؤتمرات
2989                    -                 -263المنشورات

619 47412 7110-012402131 10الخدمات التعاقدية الفردية
700 41347 03649 1-619 0152 8152 45الخدمات التعاقدية األخرى
017 58665 10963 1-768 5872 3402 59مجموع الخدمات التعاقدية

219 83417 67316 28-211 17012628 17المباني والصاينة
541 2712 2 -                      -                  2683 2االتصال
17391 -                      -                  1703التمثيل

6173810603 -                  631التكاليف اإلدارية
763667 -                      -                   -                  763الخدمات المشتركة لألمم المتحدة
121 85121 50020 28-217 00213228 21مجموع المصروفات التشغيلية

265 8033 201-52265236 1اإلمدادات والمواد

248247859-123                -372األثاث والمعدات

893 0547 0549 9                 -                - -                  االستهالك واالهتالك

367 2583 483- -                  3033 3تكاليف التمويل

                 -                 -838-                 -838 -                  تكاليف دعم البرنامج

479 206336 684333 19-224 87535 7918 308مجموع المصروفات

(بآالف الفرنكات السويسرية)

المشروعات 
الممولة من 

األموال 
االحتياطية

البرنامج 
والميزانية

الحسابات 
الخاصة

التسويات بناء 
على المعايير 

الدولية
المجموع
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املباين وٕا��ة املعدات ، ال تقيد التغيريات يف خمصصات القروض املشكوك فهيا واهتالك املعدات و وٕاضافة ٕاىل ذ�
مليون فرنك سو�رسي) وأ�صول  7.1اهتالك املباين (�اكليف �س�تحقاق املقارن املتغري. ٕاذ ٕان ٔأساس مكرصوفات �ىل 

حتت �ب التسو�ت بناء �ىل توضع مليون فرنك سو�رسي)  0.8مليون فرنك سو�رسي) واملعدات ( 1.2�ري امللموسة (
مليون فرنك  30.4فٕان حتويل �اكليف البناء وإالضافات ٕاىل املباين ( وٕاضافة ٕاىل ذ�املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. 

 سو�رسي) ٕاىل ٔأصول �بتة مدرج ٔأيضا يف التسو�ت بناء �ىل املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.

 أ�دوات املالية :25املالحظة 

تنشأٔ يف الس�ياق الطبيعي  الفائدة والس�يو�سعر و  واالئ�ناملنظمة معرضة �اطر معينة �جتة عن رصف العمالت أ�جنبية 
هذه املالحظة معلومات حول تعرض املنظمة لٍلك من ا�اطر سالفة ا��ر والس�ياسات والعمليات املو�ة  رد يفو� .ٔ�عاملها

 ٕاىل قياس ا�اطر وٕادارهتا.

 القمي العاد�

 ف� ييل مقارنة حسب الفئة للمبالغ املر�� والقمية العاد� لٔ�دوات املالية �ى املنظمة.

 

 

أ�داة به يف معام� متداو� بني طرفني راغبني، خبالف  مباد�وتدرج القمية العاد� لٔ�صول واخلصوم املالية �ملبلغ ا�ي ميكن 
 مفروض ٔأو تصفية. وقد اس�ت�دمت أ�ساليب و�فرتاضات التالية لتقد�ر القمي العاد�:ما اكن يف بيع 

القيمة العادلةالمبلغ المرحل
األصول المالية

2014
905 90556 56المدفوعات

184 1848 8القروض
508 508474 474السيولة وما يعادلها

539 597539 597
2013

698 69876 76المدفوعات
065 0658 8القروض

916 916409 409السيولة وما يعادلها
494 679494 679

(بآالف الفرنكات السويسرية)

القيمة العادلةالمبلغ المرحل
الخصوم المالية

2014
237 237139 139القروض

315 31530 30الحسابات المدينة
559 55983 83التحويالت المدينة
570 57063 63الحسابات الجارية

316 681316 681
2013

495 495144 144القروض
285 28531 31الحسابات المدينة

617 61778 78التحويالت المدينة
862 86254 54الحسابات الجارية

309 259309 259

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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، واحلسا�ت ا�ائنة، و�ري ذ� من تبادلية من معامالتاملبالغ املس�تحقة النقد وإاليدا�ات قصرية أ��ل، و  •
  ٔأ�ل اس�تحقاق هذه أ�دوات.رصاملر�� ٕاىل �د بعيد نظرًا لق مبالغهااخلصوم املتداو� تداين 

تقمي املنظمة القروض واملبالغ املس�تحقة طوي� أ��ل استنادًا ٕاىل معلامت معينة مثل معدالت الفائدة وخصائص  •
تغطي املبالغ املس�تحقة من ا�ول �ري التبادلية من معامالت  بالغ املس�تحقةمقابل امل رصدت مبالغ وقد ا�اطر. 

من اتفاقية الويبو وللمساهامت املس�تحقة من  11املادة من  5سقط حقها يف التصويت مبوجب الفقرة أ�عضاء اليت 
فيقيد �لتلكفة  ؤسسة مركز جنيف ا�ويلؤأما القرض امليرس ملٔأقل الب�ان منوًا ا�مدة بقرار من امجلعيات. 

 ة املدفو�ةأ�مر�كي�ملئة. وتقيد الرضائب  1.48التدفقات النقدية خمفضة مبعدل خصم ند ٕاىل بقمي �ست  املس�هتلكة
 �ملئة. 1.81بتلكفهتا �س�هتال�ية و�ستند قميهتا ٕاىل التدفقات النقدية ا�صومة �س�ت�دام معدل اخلصم البالغ 

 خماطر االئ�ن

خماطر االئ�ن يه خماطر �كبد املنظمة خسا�ر مالية يف �ا� ختلف أ�طراف املناظرة يف أ�دوات املالية عن الوفاء �لزتاماهتم 
. وميثل املبلغ املر�ل لٔ�صول املالية تنشأٔ ٔأساسًا مما للمنظمة من قروض ومبالغ مس�تحقة ونقد ونقد معادل، ويه التعاقدية

 كام ييل: 2014د�سمرب  31مس�توى من خماطر االئ�ن. واكن ٔأقىص مس�توى للتعرض �اطر االئ�ن يف ٔأقىص 

 

�شلك حرصي تقريبا من ا�ول أ�عضاء اليت متثل حكومات ذات من معامالت �ري تبادلية لمنظمة املبالغ املس�تحقة ل وتتأٔىت 
وقد خصصت ٔأموال مقابل قمية ٔأصول احلسا�ت املدينة ٕال�راز تعترب خماطر صغرية. االئ�ن س�يادة و�لتايل فٕان خماطر 

 القصري. أ�موال املس�تحقة اليت ال يتوقع ٔأن �سدد يف أ��ل

وتقلل املنظمة من خماطر ال تقل عن ٔألف ٔألف. اطر س�يادية ومعدالت ثقة ذات خم وحيتفظ بأٔموال �ست�ر يف بنوك
تصنيفات أ��لبية العظمى من ٔأموالها يف بنوك  حفظعن طريق  ٕاىل احلد أ�دىن نقد معادلو نقد ما �هيا من االئ�ن �ىل 

معينة يف بنوك ذات تصنيف من ا�ر�ة ائ�نية من ا�ر�ة العالية ٔأو املتوسطة العليا. ومع ذ�، حيتفظ بأٔموال يف �االت 
 كام ييل:�لنقد والنقد املعادل ، فٕان تصنيفات االئ�ن امللحقة ��وفقًا املتوسطة ا�نيا ٔ�غراض �شغيلية حمددة. و 

 

 خماطر الس�يو�

خلطر جس�مي يتعلق ة واملنظمة �ري معرض لزتاماهتا عندما حيل ٔأ�لها.خماطر الس�يو� يه خماطر جعز املنظمة عن الوفاء �
�ري مقيدة تغذى من نتاجئ معلياهتا. وقد طورت س�ياسة املنظمة �ست�رية ملحوظة هنا مت� موارد نقدية �لس�يو� حيث أٔ 

�رد يف اجلدول التايل حتليل �ٓ�ال قروض الويبو. و  يف شلك ودائع س�يو� قصرية أ��ل.ساس لضامن ٕادارة �ست�رات ��ٔ 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

698 90576 56المدفوعات
065 1848 8القروض

916 508409 474السيولة وما يعادلها
679 597494 539الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان

(بآالف الفرنكات السويسرية)

AAAAA+A+AA-BBBغير مصنفة
المجموع(سيولة متوفرة)

31 ديسمبر 2014

508 39571331012474 12128 46349463 381السيولة وما يعادلها

%100,0%0,0%0,1%0,2%5,9%13,3%0,1%80,4النسبة المئوية

(بآالف الفرنكات السويسرية)



 2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية لس�نة 
72 

 

مليون  3.9س�نوية قدرها  دفعة، 2014د�سمرب  31ض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو يف و�شمل حتليل ٔأ�ل قر 
ودفعة  2015مليون فرنك سو�رسي يف نومفرب  24قدرها ٕاجاملية  دفعةمن مجموع قمية القرض) و  �ملئة 3فرنك سو�رسي (ٔأي 

 :2016مليون فرنك سو�رسي يف ينا�ر  16قدرها 

 

 

 العمالتخماطر 

الطوعية بعمالت معينة وتتكبد مرصوفات بعمالت �ري العم� اليت تعمل هبا  املساهامتاملنظمة ٕا�راداهتا من الرسوم و تتلقى 
واملنظمة معرضة  ويه الفرنك السو�رسي، ويه معرضة �اطر رصف العمالت أ�جنبية الناجتة عن تقلب ٔأسعار الرصف.

�ىل الالحئة ق بني معالت املبالغ املدفو�ة ٕالدارات البحث ا�ويل بناء ٔأيضا �اطر تتعلق �سعر الرصف الناجتة عن الفوار 
واملبالغ اليت حتصلها ماكتب الرباءات الوطنية لرسوم البحث ا�ويل من مودعي  التنفيذية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 طلبات الرباءات ا�ولية.

بتلكفة املعاش التقا�دي للموظفني ا��ن اكنوا قد د�لوا يف  واملنظمة معرضة كذ� �اطر سعر رصف العمالت ف� يتعلق
صندوق الويبو املقفل للمعاش التقا�دي ؤأصبحوا ا�ٓن ٔأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقا�دية ملوظفي أ�مم 

الوال�ت املت�دة وس�نغافورة و  وروس�يا واليا�نوالصني للويبو يف الربازيل  �ار�املت�دة. ويضاف ٕاىل ذ� وجود ماكتب 
ا�اطر الناجتة عن رصف  للوقاية منوال �س�تعمل املنظمة ٔأدوات مالية  ة �هيا ٔأصول حمدودة �لعم� احمللية.أ�مر�كي

العمالت ٕاال يف �دود ضيقة، وذ� �ىل و�ه الت�ديد لالست�رات قصرية أ��ل واليت حتول يف ٕاطارها الفرناكت 
 .وقاية من هذا النوع وال تو�د يف �رخي ٕا�داد التقر�ر املايل ٔأي عقود .�نٕاىل شهر  السو�رسية ٕاىل يورو لفرتة تصل

المجموعبأجل يتعدى 5 سنواتسنة إلى 5 سنواتسنة أو أقل
31 ديسمبر 2014

FIPOI 937 14620 43314 3585 1قرض
BCG/BCV 300 800118 60058 90031 27قرض البناء الجديد من المصرفين

237 946139 03372 25837 29مجموع القروض

(بآالف الفرنكات السويسرية)

المجموعبأجل يتعدى 5 سنواتسنة إلى 5 سنواتسنة أو أقل
31 ديسمبر 2013

FIPOI 295 50422 43315 3585 1قرض
BCG/BCV 200 700122 600102 90015 3قرض البناء الجديد من المصرفين

495 204144 033118 25821 5مجموع القروض

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 حتليل احلساس�ية ٔ�سعار رصف العمالت

�ملئة استنادًا  10.0وقد ُطبق معدل قدره . �ستند حتليل احلساس�ية ٔ�سعار رصف العمالت ٕاىل حتراكت معقو� يف ٔأسعار
ينا�ر  15ٕاىل �راجع قمية العمالت أ�خرى ٔأمام الفرنك السو�رسي يف أ�شهر التالية ٕال�الن البنك املركزي السو�رسي يف 

املالية �ىل أ�صول املالية واخلصوم  ٔأ�داث طرٔأت بعد �رخي تقدمي التقر�ر املايل). وطبق ذ� – 27(انظر املالحظة  2015
 يف اجلدول التايل: احملتفظ هبا بعمالت �الف الفرنك السو�رسي لتلخيص أ��ر يف الفائض

 

 خماطر السوق

التغريات يف ٔأسعار السوق، مثل ٔأسعار الفائدة، مما يؤ�ر يف ٕا�رادات املنظمة ٔأو قمية ما حتتفظ به خماطر السوق يه خماطر 
حفسب من مزيانيهتا  �ملئة 0.22املنظمة معرضة ٕاىل �د �سري خلطر اخنفاض سعر الفائدة، حيث ٕان من ٔأدوات مالية. و 

وٕان ٔأسعار الفائدة �ىل قرض ٕا�شاء املبىن اجلديد من بنك  التشغيلية ممو� من ٕا�رادات حمص� من �ائدات �ست�رات.
ا�اطر املتعلقة للوقاية من س�ت�دم املنظمة ٔأدوات مالية وال �  اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو �بتة طوال فرتة حسب القرض.

 :2013د�سمرب  31و 2014د�سمرب  31يف  أٓ�ال أ�دوات املاليةوف� ييل بيان ٔ�سعار الفائدة و  �سعر الفائدة.

 

31 ديسمبر 2014
اليوروالين اليابانيالدوالر األمريكيالعملة االصلية

المجموع في البيانات المالية:

األصول المالية
128 9637 9154 19السيولة وما يعادلها

658 0287 2209 23الحسابات المدينة لنظام البراءات
                           -                           -692 4الضرائب األمريكية المستحقة االستراداد

%10,0%10,0%10,0التحول المعقول
479 3991 7831 4الوقع اإلجمالي على فائض الحركة اإليجابية
479 1-399 1-783 4-الوقع اإلجمالي على فائض الحركة السلبية

الخصوم المالية
395193 7                           -الحسابات الجارية لنظام البراءات

%10,0%10,0%10,0التحول المعقول
74019                           -الوقع اإلجمالي على فائض الحركة اإليجابية
19-740-                           -الوقع اإلجمالي على فائض الحركة السلبية

(بآالف الفرنكات السويسرية)

سعر الفائدة في 
تاريخ صدور هذا 

التقرير
بأجل يتعدى 5 سنة إلى 5 سنواتسنة أو أقل

المجموعسنوات

%31 ديسمبر 2014

األصول المالية
األموال المستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية 

السويسرية (بما في ذلك األرصدة المقيدة)
0,150381 463-                    -                    381 463

الخصوم المالية
BCG/BCV 300 800118 60058 90031 2,59527قرض البناء الجديد من المصرفين

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 حتليل احلساس�ية ٔ�سعار الفائدة

لتأٔ�ر ٕا�راد الفائدة ٔأو مرصوف الفائدة �ىل ٔأساس نقطة  50ٔأ�ىل ٔأو ٔأدىن مبقدار  �الل العامسعر الفائدة متوسط لو اكن 
 النحو التايل:

 

سعر الفائدة في 
تاريخ صدور هذا 

التقرير
بأجل يتعدى 5 سنة إلى 5 سنواتسنة أو أقل

المجموعسنوات

%31 ديسمبر 2013

األصول المالية
األموال المستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية 

السويسرية (بما في ذلك األرصدة المقيدة)
0,850359 963-                    -                    359 963

الخصوم المالية
BCG/BCV 200 700122 600102 90015 2,6113قرض البناء الجديد من المصرفين

(بآالف الفرنكات السويسرية)

الزيادة (+) /
االنخفاض (-) في نقاط 

األساس
الوقع على الفائض

(بآالف الفرنكات السويسرية)
2014

األصول المالية
777 501+األموال المستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية السويسرية

-50-1 777
2013

األصول المالية
694 501+األموال المستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية السويسرية

-50-1 694
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 ماكسب وخسا�ر متعلقة �سعر رصف العمالت :26املالحظة 

 

حتقق املنظمة ٔأر��ا وتتكبد خسا�ر تتعلق �سعر رصف العمالت �ىل معامالت حسا�ت دائنة وحسا�ت مدينة بعمالت 
ٔأخرى �ري الفرنك السو�رسي استنادا ٕاىل معدل سعر الرصف املطبق يف �رخي املعامالت. وتتحقق ٔأر�ح وخسا�ر تتعلق 

يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات عندما حتصلها  املعاجلة رمسو  رسوم إاليداع ا�ويل�سعر رصف العمالت ٔأيضا من 
التعاون  ٕادارات البحث ا�ويل بناء �ىل معاهدةاملنظمة بعمالت ٔأخرى �ري الفرنك السو�رسي، ومن املبالغ املدفو�ة ٕاىل 

مكتب �سمل ٔأو حيصلها  �شأٔن الرباءات واليت تقدر قميهتا بعم� هذه إالدارات ولكن الويبو حتصلها �لفرنك السو�رسي
�لعم� احمللية. وٕاضافة ٕاىل ذ�، تقيد يف البيا�ت املالية أ�ر�ح واخلسا�ر �ري احملققة املتعلقة ٕ��ادة تقيمي  الطلبات الوطين

حسا�ت البنوك و�ري ذ� من أ�صول النقدية واخلصوم �لفرنك السو�رسي �سعر الرصف املطبق يف �رخي تقدمي التقر�ر. 
إال�رادات يف مضن مليون فرنك سو�رسي واملتعلقة �سعر الرصف  0.9ا�ر البالغة ويقيد أ��ر الصايف مجليع أ�ر�ح واخلس

 ر رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.داء املايل، بصورة رئيس�ية يف سطبيان ا�ٔ 

 أٔ�داث طرأٔت بعد �رخي تقدمي التقر�ر املايل :27املالحظة 

 .2015مايو  1يل، كام أ�ذن ٕ�صدار بيا�هتا املالية يف �رخي ليك تقدم الويبو تقر�رها املا 2014د�سمرب  31حتدد �رخي 

الرصف احلفاظ �ىل سعر  س�ياسة، أٔ�لن البنك الوطين السو�رسي (البنك املركزي السو�رسي) ٔأنه 2015ينا�ر  15يف 
. وبعد إال�الن، شهد 2011سبمترب  6واكنت هذه الس�ياسة مطبقة منذ . فرنك سو�رسي لليورو الوا�د 1.20أ�دىن البالغ 

ٔأمام الفرنك السو�رسي  �ملئة 15.0الفرنك السو�رسي ارتفا�ًا ملحوظًا بي� �راجعت مجيع العمالت أ�خرى بنس�بة متوسطها 

الخسائرالمكاسب
الوقع الصافي 

2014
الوقع الصافي 

2013

رسوم نظام البراءات مكاسب/(خسائر) 
58-1494-153الحسابات المدينة

009 6-732 1-019 2-287الرسوم المستلمة لنظام البراءات

578 2-685-930 1-245 1إدارة البحث الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

المحققة في رسوم نظام البراءات 645 8-413 2-098 4-685 1مجموع المكاسب/(الخسائر) 

68-385 1                      -385 1الحسابات المصرفية لنظام البراءات
1546352-789الحسابات الجارية والمدينة لنظام البراءات

غير المحققة في رسوم نظام البراءات 66-020 1542-174 2مجموع المكاسب/(الخسائر) 

لرسوم نظام البراءات 711 8-393-252 4-859 3مجموع المكاسب/(الخسائر) 

مخاسر التحكيم والوساطة مكاسب/
15-1899-117الحسابات المصرفية للتحكيم والوساطة

6228-95-33األصول والخصوم األخرى للتحكيم والوساطة

غير المحققة للتحكيم والوساطة 1133713-150مجموع المكاسب/(الخسائر) 

المكاسب/(الخسائر) األخرى
14-157-694 1-537 1الحسابات المدينة

14-157-694 1-537 1مجموع المكاسب/(الخسائر) األخرى المحققة

390-171669-840الحسابات المصرفية

120-12-41-29الحسابات المصرفية الخاصة

408-639777 3-416 4األصول والخصوم األخرى

918-434 8511 3-285 5مجموع المكاسب/(الخسائر) األخرى غير المحققة

932-277 5451 5-822 6مجموع المكاسب/(الخسائر) األخرى

630 9-910921 9-831 10مجموع مكاسب/(خسائر) الصرف

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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قد �ُرشت قبل ذ�  2015 ينا�ر 15والسارية اعتبارًا من  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةيف ٔأسواق العمالت. واكنت 
 11فربا�ر و 26ينا�ر و 29إال�الن بيومني و�ليه مل تدمج ٔأ�ر إال�الن. ولكن �ُرشت ٔأسعار الرصف اجلديدة لٔ�مم املت�دة يف 

. وف� خيص العمالت الثالث اليت تتلقى هبا املنظمة جزءًا ملحوظًا من رسو�ا، خبالف الفرنك السو�رسي، 2015مارس 
التايل النس�بة املئوية لالخنفاض يف �راجع قمية هذه العمالت ٔأمام الفرنك السو�رسي استنادًا ٕاىل ٔأسعار يوحض اجلدول 

 الرصف يف أ�مم املت�دة املنشورة قبل إال�الن وبعده:

 

عها تعافت العمالت الثالث مجي  ،�ملئة 15وكام يتبني من اجلدول ٔأ�اله، ففي ٔأعقاب اخلسارة املتوسطة أ�ولية البالغة 
مقارنة بقميهتا قبل ٕا�الن البنك  �ملئة 11.4بدر�ات خمتلفة �ىل مدار الشهر�ن التاليني رمغ ٔأن اليورو ظل منخفضًا بنس�بة 

�ىل  2015املركزي السو�رسي. ورمغ ٔأنه يصعب حساب تقد�ر اكمل لٔ��ر املايل الرتفاع قمية الفرنك السو�رسي يف �ام 
ًا �ىل رسوم الويبو الواردة عن طلبات الرباءات املدفو�ة بعمالت �ري الفرنك السو�رسي الويبو، مفن الواحض أٔنه س�يؤ�ر سلب

�الل الربع أ�ول من العام �ىل أ�قل. ونتي�ة الرتفاع قمية الفرنك السو�رسي، ٔأ�لنت مبالغ معاد� �ديدة بعدد من العمالت 
، �ىل ٔأن تد�ل هذه املبالغ رسوم املعاجلةأٔن الرباءات و ف� خيص رسوم إاليداع ا�ويل بناء �ىل نظام معاهدة التعاون �ش

والني اليا�ين ال��ن مل �س�توفيا رشوط حتديد مبلغ  أ�مر�يك. ومشل ذ� اليورو وليس ا�والر 2015ٔأ�ريل  1�زي النفاذ يف 
ىل حتليل للمبالغ املعاد� ٕاليدا�ات معادل �ديد نظرًا ٕاىل اس�تعادهتام جزءًا �بريًا من قميهتام ٔأمام الفرنك السو�رسي. واستنادًا إ 

ٕا�ر ٕا�الن البنك املركزي السو�رسي، �راوحت خسا�ر الرصف  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةو  2015و 2014�ايم 
مناقشة وحتليل البيان  – 12ماليني فرنك سو�رسي (انظر الصف�ة  حتصيل رسوم إاليداع بني مليوين ومخسة املقدرة �ى

املايل). و�رهتن هذا التقد�ر �منط التدفقات النقدية املس�تقبلية لرسوم إاليداع ا�ويل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
 .2015مارس  11يف  ٔأسعار الرصف يف أ�مم املت�دةفضًال عن حراكت ٔأسعار الرصف بعدما �ُرشت 

 طا�اتٕا�داد تقار�ر الق :28املالحظة 

القطا�ات يف شلك ميثل خمتلف �حتادات والقطا�ات اليت تتأٔلف مهنا املنظمة العاملية للملكية الفكرية. وقد  تُعرض تقار�ر
 ٔأ�شئت �حتادات مبوجب خمتلف املعاهدات اليت تد�رها الويبو.

دتو  الويبو املمو� من �شرتااكت ٔ�غراض تتعلق �لتقدمي. و�شمل هذه �حتادات احتادات �ر�س  تقار�ر احتادات وّ�ِ
ٕاىل �انب املهام اليت تغطهيا اتفاقية الويبو. وخيضع لك من احتاد  والتصنيف ا�ويل للرباءاتوفيينا و�رن ولواكرنو ونيس 

ارية) واحتاد الهاي (ال�ذج والرسوم الصناعية) واحتاد لش�بونة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات واحتاد مدريد (العالمات الت�
(�سميات املنشأٔ) مجلعية �امة جتمتع س�نو� الع�د املزيانية واختاذ ٕاجراءات ٔأخرى حس�� �كون مناس�با بناء �ىل 

 املعنية. املعاهدات

أ�صول، ويه مسؤو� عهنا، وليس  ومت� املنظمة كلك أ�صول واخلصوم، �الف أ�موال �حتياطية اليت �كون صايف
الحتادات ٔأو قطا�ات بعيهنا ٔأصول ٔأو خصوم. وتدمع أ�صول واخلصوم �امة �ددا �بريا من أ��شطة اليت تقدم اخلدمات يف 
 ٕاطار �حتادات املتعددة (القطا�ات). ويتعلق �س�تثناء الوحيد �مللكية �ست�رية يف مريان ا�ي �رجع ملكيته ٕاىل احتاد

مدريد. وبناء �ىل ذ�، فٕان أ�صول واخلصوم الفردية ال تذ�ر عند الكشف عن املعلومات املتعلقة �لقطا�ات ٔأو �حتادات 
 الفردية. وال تبني القطا�ات الفردية ٕاال صايف أ�صول/املمتلاكت مبا يف ذ� صناديق رؤوس أ�موال العام�.

المعدل المنشور في 
13 يناير 2015

المعدل المنشور في 
29 يناير 2015

التغير المئوي عن 
المعدل المنشور في 

13 يناير 2015
المعدل المنشور في 
26 فبراير 2015

التغير المئوي عن 
المعدل المنشور في 

13 يناير 2015
المعدل المنشور في 

11 مارس 2015

التغير المئوي عن 
المعدل المنشور في 

13 يناير 2015
(بالمئة)(بالمئة)(بالمئة)

1,7-6,61,0040-9,90,9540-1,02100,9200الدوالر األمريكي/الفرنك السويسري
3,5-7,00,0083-9,30,0080-0,00860,0078الين الياباني/الفرنك السويسري

11,4-10,91,0647-13,21,0707-1,20121,0431اليورو/الفرنك السويسري

أسعار الصرف في األمم المتحدة
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و�س�ند معظم إال�رادات يف حسا�ت الويبو حبسب لك احتاد. ووزعت إال�رادات احملص� من الفوائد �ىل �حتادات استنادا 
. وتقسم املرصوفات حبسب لك �ر�مج مث يعاد 2014ٕاىل مجموع املبالغ �حتياطية من الس�يو� وإال�رادات املتداو� يف س�نة 

تلفة استنادا ٕاىل مهنجية حتظى بقبول امجلعية العامة للويبو حيث ٕان هذه العملية جزء من ختصيصها �نية لفائدة �حتادات ا� 
 .15/2014اع�د �ر�مج الويبو ومزيانيهتا للفرتة 

وخصص جزء منفصل لٕالسهامات الطوعية ويه ٔأموال تد�رها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة لتنفيذ �رامج تتعلق بوالية 
الطوعية (حسا�ت �اصة) �شلك منفصل يف نظام  ملساهامت�رادات واملرصوفات املتص� �الويبو. وحتسب االٕ 

 املالية احملاس�بة

وتقسم مجيع املرصوفات �ىل �حتادات اليت تتشلك مهنا القطا�ات استنادا ٕاىل مهنجية التوزيع املعمتدة. وتدون مرصوفات 
املقدمة للمنظمة، بوصفها �اكليف متداو�. وتعترب �اكليف �ر�مج ا�مع الطوعية  ملساهامتقطاع احلسا�ت اخلاصة املتعلقة �

اليت �كبدهتا �حتادات �مع احلسا�ت اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة بني القطا�ات. ومتول احلسا�ت اخلاصة �اكليف 
 تفاق املربم مع اجلهة املاحنة.�ر�مج ا�مع استنادا ٕاىل �س�بة مئوية من ٕاجاميل النفقات املبارشة احملددة يف اال
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 إال�رادات واملرصوفات و�حتياطي حبسب لك قطاع

 

ماليني فرنك  3وقدرها  ملحوظة: توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد الهاي يف �ر�مج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية ٔ�نظمة الهاي ومدريد ا�ولية للتسجيل
 حتاد الهاي بذ�.ال�سمح مس�توى صندوق �حتياطي  مبجرد ٔأنٕاىل احتاد مدريد  املبلغسو�رسي. وسوف �سدد احتاد الهاي 

المجموعالحسابات الخاصةلشبونةالهايمدريدمعاهدة التعاون بشأن البراءاتالمساهمة الممولةاسم البرنامجالبرنامج

اإليرادات
265 68127 9 -                     -                     -                     -                              584 17االشتراكات

946 353                    -19640 5823 12855 295 -                    الرسوم

619 21 -                     -                    95903619الفوائد

351                    - -                    42275322المنشورات

720 70970987570970993المداخيل األخرى + األوبوف

487 779434461831التحكيم

388 692388 9257529 5543 95857 507297 18المجموع الفرعي لإليرادات على أساس الميزانية

208 18-623 1-269212-640 16-310تسوية اإليرادات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

180 069370 9277648 2853 31857 817281 18مجموع اإليرادات

المصروفات
601 2                    -                    -                    -34955 1972قانون البراءات1

444 2                    -                    -589366 1                              -489العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

676 7                    -                    -                    -391102 1831 6حق المؤلف والحقوق المجاورة3

152 3                    -                    -                    -                    -                              -152 3المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

688 90                    -                    -                    -                    -688 90                   -نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5
733 25                    -20467462 25                              -                   -نظاما مدريد ولشبونة6
737 4                    -4215710 0031 2463مركز التحكيم والوساطة7
450 1                    -                    -                    -32096 341تنسيق جدول أعمال التنمية8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 9
592 13                    -                    -                    -368902 32212والبلدان األقل نمواً

803 3                    -                    -                    -461252 903البلدان المنتقلة إلى نظام االقتصاد الحر والمتقدمة10
684 5                    -                    -                    -172377 1355أكاديمية الويبو11
552 3                    -                    -12614235 2493التصنيفات والمعايير الدولية12
124 2                    -                    -                    -911213 1                   -قواعد البيانات العالمية13
250 6545133523 462خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14
152 5                    -                    -                    -688342 1224الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15
339 2                    -                    -128155 562االقتصاد واإلحصاء16
872 1                    -                    -                    -704124 441إذكاء االحترام للملكية الفكرية17
085 3                    -                    -                    -807205 732الملكية الفكرية والتحديات العالمية18
013 8                    -                    -                    -292532 1897التواصل19
974 4                    -                    -                    -526330 1184العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20
097 9                    -61719625 8151 4446اإلدارة التنفيذية21
681 13                    -21941234 4223 5949إدارة البرامج والموارد22
191 12                    -16626334 1332 5959إدارة الموارد البشرية وتطويرها23
108 23                    -10649865 3114 12817 1خدمات الدعم العامة24
957 22                    -31353356 0924 96317تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25
329 2                    -745414507 1131الرقابة الداخلية26
882 17                    -17738551 3963 87313خدمات المؤتمرات واللغات27
360 5                    -01695211515 2624تأمين المعلومات والسالمة واألمن28
350                    -172626281قاعة المؤتمرات الجديدة29

558 2                    -                    -                    -328170 602الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

357 3                    -                    -357 3                    -                              -                   -نظام الهاي31

791 308                    -377762 7506 10852 794232 16المجموع الفرعي للمصروفات على أساس الميزانية

ممولة من االحتياطي:

738 25                    -2472626 2224 21718 3المبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

164 25-                    -25-25-152 4-816 17-146 3-تسويات المعايير المحاسبية الدولية للبناء الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

486 9                    -9987407 1902 5515المشروعات األخرى

973 3-                    -3-3-441-124 3-402-تسويات المعايير المحاسبية الدولية لمشروعات األخرى

875 8758 8                    -                    -                    -                              -                   -الحسابات الخاصة

453 8069-92820725 5531 5467تسويات المعايير المحاسبية الدولية للمصروفات

206 069333 3227928 3307 13357 560242 17مجموع المصروفات

819 208                    -503-327 7-013 67147 965147 21صيغة جديدة لالحتياطي وصناديق األموال العاملة في 31 ديسمبر 2013

498 4381735-218 3-441 2-438 05542 2-نتيجة 2014 قبل تسويات المعايير المحاسبية الدولية

476 8171-17715-396 2532 3-312 3تسويات المعايير المحاسبية الدولية للنتائج

793 245 -                    531-722 10-968 85646 222186 23االحتياطي ورؤوس األموال العاملة في 31 ديسمبر 2014

بآالف الفرنكات السويسرية) )
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 املرفق أ�ول
 [�ري مراجع] مصدر ا�متويلبيان الوضع املايل حسب 

 2014د�سمرب  31يف 
 الفرناكت السو�رسية)(بأٓالف 

 

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

األصول

األصول المتداولة
916 508409 474                         -                         -                         -                         -057 38416 85917 124393 457السيولة وما يعادلها

677 0052 6134112                         -                         -                         -                        -266 3922 1الحسابات المدينة (المعامالت غير التبادلية)
718 55676 61558 57459 38243 7192524187 5399 14الحسابات المدينة (المعامالت التبادلية)

141 7472 1411 7472 1                         -                         -                         -                        -                        -                        -قوائم الموجودات
                         -                         -                         -                         -703 168-826 161-828 1-273 2-531 099170 164اصول أخرى متداولة

452 816491 167536 93462 32145 161-408 161-231 13614 37515 154576 637مجموع األصول المتداولة

األصول غير المتداولة
324 7462 3241 7462 1                         -                         -                         -                        -                        -                        -المعدات

785 7854 3904 3901 1                         -                         -                         -                        -395 3953 3الملكية االستثمارية
161 74929 16129 74929 29                         -                         -                         -                        -                        -                        -األصول غير المادية

107 443360 273383 609197 419220 419137 137                         -                        -415 41525 25األراضي والمباني
159298359 6-862 5-                         -                         -                         -                        -518 1606 6الحسابات المدينة (المعامالت غير التبادلية)

092 3893 0923 3893 3                         -                         -                         -                        -                        -                        -الحسابات المدينة (المعامالت التبادلية)
315 1249 3089-310-                         -                         -                         -                        -623 4349 9االصول األخرى غير المتداولة

143 534409 773432 711226 419250 419137 137                         -                        -951 40444 44مجموع االصول غير المتداولة

595 350900 940969 645288 902296 23-989 23-231 13614 32615 558621 681مجموع األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة
285 31531 3730                         -482 27510 678968811 94420 18الحسابات الدائنة

599 36317 20519 24137 5439-55-774282222 19-105 20-مستحقات الموظفين
617 55978 93883 39617 22                         -                         -                         -                        -679 16360 61التحويالت المستحقة الدفع

101 756229 118241 526183 183                         -                         -600 94112 38313 28933 44المبالغ المستلمة قبل استحقاقها
258 2585 29                         -                         -                         -                         -                         -                        -258 2585 29القرو ض المستحقة خالل سنة واحدة

009 9131                         -                         -                         -                         -                         -                        -009 9131المخصصات
862 57054 63                         -933 3-                         -                         -                         -                        -862 50354 67الخصوم األخرى المتداولة

731 734417 298468 230238 428241 22010 91011 31912 09514 965156 201مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتادولة
927 866132 089141 96855 55                         -                         -                         -                        -838 89877 85مستحقات الموظفين

237 979139 109                         -                         -                         -                         -                         -                        -237 979139 109القرو ض المستحقة خالل سنة واحدة
881 9781 8812 9781 2                         -                         -                         -                        -                        -                        -المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

045 823274 970254 94656 58                         -                         -                         -                        -075 877217 195مجموع الخصوم غير المتداولة

776 557691 268723 176295 428300 22010 91011 31912 17014 842373 397مجموع الخصوم

299 431170 579185 51-053 20-                         -                         -                         -                        -878 484221 205الفائض/(العجز) المتراكم المبين
342 3428 8                         -                         -                         -                         -                         -                        -342 3428 8صناديق رؤوس األموال العاملة

046 04615 04615 04615 15                         -                         -                         -                        -                        -                        -فائض إعادة التقييم
132 97415 20536 47630 3301 34-209 35-321 9368171 89017 69الفائض/(العجز) للفترة الراهنة

819 793208 328245 6-531 3-330 34-209 35-321 1568171 716248 283صافي األصول

التسويات بناء على المعايير الدولية وحدة المشروعات الخاصة - المشروعات الممولة 
الميزانية الموحدةمن األموال االحتياطية الميزانية العادية) البرنامج والميزانية ( الصناديق االستئمانية - حسابات خاصة (المساهمات الويبو - 

الطوعية)
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 املرفق الثاين
 [�ري مراجع] مصدر ا�متويلبيان أ�داء املايل حسب 
 2014د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 

اإليرادات
714 89917 31516317                         -                         -                         -                        -551 58417 17االشتراكات المقررة

550 8967 3608 1-785-                         -                         -910 6818 9                        -                        -المساهمات الطوعية

351405                         -                         -                         -                         -                         -                        -351405إيرادات المنشورات

080 6192 1                         -                         -                         -                         -07525 6172 1إيرادات االستثمار

462 576257 526278 5524 16-                         -                         -                         -                        -936 128252 295رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

401 11355 46920155-                         -                         -                         -                        -200 58255 55رسوم نظام مدريد

202 1863 133-10-                         -                         -                         -                        -215 1963 3رسوم نظام الهاي

408                         -                         -                         -                         -                         -                        -408رسوم أخرى

073 915316 714336 0314 17-                         -                         -                         -                        -359 946311 353المجموع الفرعي للرسوم

629 4871 1                         -                         -                         -                         -                         -                        -629 4871 1التحكيم والوساطة

932-277 1                         -                         -                         -95692415-253 1مكاسب العمليات التبادلية

                         -                         -722-838-                         -                         -                         -                        -838722تكاليف دعم البرنامج

092 7367 1312081                         -                         -                         -                        -884 6056 1اإليرادات األخرى/النثرية

160 0136 5143-707-                         -65092415 6966 3المجموع الفرعي لإليرادات النثرية

611 180351 003370 2083 18-                         -93915 6928 6699 681339 378مجموع اإليرادات

المصروفات
995 394213 967216 5-050 1322 6834 0643 1872 7662 474213 208نفقات الموظفين

747 6531 2                         -                         -159434                         -                        -313 4941 2المتدربون ومنح الويبو

215 36019 715-25-13138121 0633 9703 28415 12السفر والمنح

017 58665 88163 1-109 1-004 7684 4532 5871 4412 34061 59الخدمات التعاقدية

121 85121 28920 21-500 28-851 21719 42213213728 00222 21مصروفات التشغيل

265 8033 911-20-4556545236856 5222 1اإلمدادات والمواد

787247859-248-63123712                        -372871األثاث والمعدات

                         -                         -231 4-                         -220 4                         -                         -                        -11                        -البناء

893 0547 8939 0547 9                         -                         -                         -                        -                        -                        -االستهالك واالهتالك واألضرار
367 2583 1203-48-                         -                         -48433 3033 3تكاليف التمويل

                         -                         -722-838-                         -                         -838722                        -                        -تكاليف دعم البرنامج

479 206336 202333 27-684 19-330 22434 61835 8757 7338 791321 308مجموع المصروفات

132 97415 20536 47630 3301 34-209 35-321 9368171 89017 69الفائض/(العجز) للعام

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

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

31 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 312014 ديسمبر 312013 ديسمبر 2014

وحدة المشروعات الخاصة - المشروعات الممولة 
الميزانية الموحدةالتسويات بناء على المعايير الدوليةمن األموال االحتياطية

31 ديسمبر 2013
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 املرفق الثالث
 حسا�ت �اصة حبسب مسامهة املاحنني

 (�لفرنك السو�رسي)

 
 ) بناء �ىل املعايري2014د�سمرب  31س�تحقات النفقات. وال �شمل هذا اجلدول �سو�ت أ�رصدة اخلتامية يف (ٔأ�د هذا اجلدول مبا يتفق مع متطلبات إالبالغ ٕاىل اجلهات املاحنة يف ٕاطار املعايري احملاسبية ملنظومة أ�مم املت�دة اليت ال �شمل م 

 املؤ��). �ري التبادلية تسطر. إال�رادا(انظر  14كهنا أ�درجت مضن املبالغ املس�تلمة قبل اس�تحقاقها املبينة يف املالحظة ، لاحملاسبية ا�ولية للقطاع العام

خسائر صرف العمالت
التي استوعبتهامجموعتكاليفالنفقاتنفقاتمجموعفارقالفوائداألموال المستلمة

الويبوالنفقاتدعم البرنامجالمباشرة األخرىالموظفيناإليراداتسعر الصرف
W_IGC4 583,05-                         -                    -                   -                        -                         3 839,85-                         3 839,85-                                   -                                     743,20الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة
WAUS1 133 310,15-                         144,45-333,57-189,12-                         566 109,2073 637,55639 746,75-                                   -                                     493 374,28أستراليا

WBRES490 729,51-                         67,90-664,29-596,39-                         149 417,897 504,05156 921,94-                                   -                                     333 211,18البرازيل (بالفرنك السويسري)
WBRST75 048,21372 768,2717,70-                   372 785,97-                         55 774,047 250,6563 024,69-                                   -                                     384 809,49البرازيل جنوب

WCORI31 128,67-                         22,493 489,813 512,30-                         80,36-                         80,36-                                   -                                     34 560,61كوستاريكا

WELSA49 653,45-                         35,815 580,295 616,10-                         80,36-                         80,36-                                   -                                     55 189,19السلفادور
WPAKI605 533,14-                         123,97-8 724,83-8 600,86-                         199 829,3513 988,05213 817,40-                                   -                                     383 114,88االتحاد األوروبي (مشروع باكستان)

حق المؤلف 1                                    -WFICR15 318,56-                         2,19-87,15-84,96-                         61,287,9569,2315 164,420,05فنلندا/
WFINCH-                                105 109,586,55-                   105 116,13-                         34 598,604 497,8539 096,45-                                   -                                     66 019,68فنلندا (بالفرنك السويسري)

حق المؤلف 2                                    -                                     -WFINL8 670,86-                         1,10-51,48-50,38-                         61,28-                         61,288 559,20فنلندا/
حق المؤلف 3                                    -WFIMO170 138,05-                         27,83-761,83-734,00-                         109 940,7914 295,10124 235,8945 169,421,26فنلندا/

الملكية الصناعية WFRIP752 473,96303 163,00117,40-1,48303 278,92-                         24 878,293 234,3528 112,64-                                   -                                     1 027 640,24فرنسا/
WDEJP380 403,84137 652,0049,40-                   137 701,40137 356,285 898,3317 190,55160 445,166 271,77-                                     351 388,31ألمانيا/موظفون مهنيون مبتدئون

األمريكي للملكية الصناعية WIBER108 828,10167 187,1724,80-                   167 211,97-                         40 261,512 817,3043 078,81-                                   -                                     232 961,26البرنامج األيبيري - 
الملكية الصناعية WITIP624 679,88609 090,00128,15-                   609 218,15-                         320,2441,65361,89-                                   -                                     1 233 536,14إيطاليا/

WITJP88 269,15135 793,0014,35-                   135 807,3594 622,2980,2011 364,25106 066,74-                                   -                                     118 009,76إيطاليا/موظفون مهنيون مبتدئون
البلدان األقل نمواً WJPAF1 391 782,761 100 000,00182,15361,711 100 543,86251 294,85685 612,79120 328,901 057 236,54-                                   -                                     1 435 090,08اليابان/أفريقيا - 

حق المؤلف WJPCR277 401,98468 646,0035,909,55468 691,45229 229,44131 812,8045 540,50406 582,74-                                   -                                     339 510,69اليابان/
الملكية الصناعية WJPIP4 287 471,404 330 000,00698,40381,544 331 079,94757 230,092 526 691,46422 295,253 706 216,80-                                   -                                     4 912 334,54اليابان/

                                   -                                     -WJPJP15 250,80-                         -                    -                   -                        4 614,8040,00558,605 213,4010 037,40اليابان/موظفون مهنيون مبتدئون
WMEX163 193,78-                         22,50-                   22,50-                         80,005,6085,60-                                   -                                     163 130,68المكسيك
WPORT72 977,46-                         15,42-1 180,49-1 165,07-                         81,7510,6592,40-                                   -                                     71 719,99البرتغال

حق المؤلف WKRCR565 824,05350 035,8780,4552,21350 168,5365 394,65270 817,68-                         336 212,33-                                   -                                     579 780,25جمهورية كوريا/
موظفون مهنيون حق المؤلف/ WKRPO206 641,2486 255,6023,90-                   86 279,50135 557,5680,0016 276,50151 914,06-                                   -                                     141 006,68جمهورية كوريا/

WKIPO1 272 754,36696 689,72177,8031,70696 899,22189 254,47599 624,98-                         788 879,45-                                   -                                     1 180 774,13جمهورية كوريا/الملكية الفكرية
موظفون مهنيون WKRJP515 484,03373 008,4068,95-                   373 077,35323 137,4580,0038 786,05362 003,50-                                   -                                     526 557,88جمهورية كوريا/

WKRED247 488,53174 150,8841,850,02174 192,75-                         138 052,436 902,65144 955,08-                                   -                                     276 726,20جمهورية كوريا/التعليم
WKRBRIP-                                131 263,456,35-2,40131 267,40-                         84 720,844 236,1588 956,99-                                   -                                     42 310,41جمهورية كوريا/إزكاء االحترام للملكية الفكرية

WESCH165 592,21158 526,5724,10-31,92158 518,75-                         180 490,1423 467,90203 958,04-                                   -                                     120 152,92إسبانيا (بالفرنك السويسري)
WTIGA4 392,52-                         0,60-                   0,60-                         80,0010,4090,40-                                   -                                     4 302,72المشروع الرائد للموارد العالمية المتاحة للوسطاء الموثوق بهم

حق المؤلف                                    -W_USA2 708,54-                         18,605 022,825 041,42-                         24 054,523 046,7027 101,221 583,3320 934,59الواليات المتحدة األمريكية/
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية WUSEN-2 679,82-                         -                    -                   -                        -                         -                         -                         -                         -                                   -                                     -2 679,82الواليات المتحدة األمريكية/

الشركات الصغيرة والمتوطسة WUSSM92 730,82-                         55,748 532,778 588,51-                         3 110,81404,453 515,26-                                   -                                     97 804,07الواليات المتحدة األمريكية/

WUYCH102 335,5468 459,0217,55206,2368 682,80-                         13 086,73-                         13 086,73-                                   -                                     157 931,61أوروغواي (بالفرنك السويسري)
WFITZZ601,22-                         -                    -3 043,51-3 043,51-                         -                         -                         -                         -                                   -                                     -2 442,29صناديق استئمانية متنوعة مقفلة

568,96 758 935,9014 785,5420 139,9886 875 699,608 748,50837 849 691,885 187 838,582 778 785,709 254,358 798,532 767 720,009 920 13المجموع

الرصيد في 31 ديسمبر 2014 الرصيد في 31 ديسمبر 2013رمز الصندوقمانحو الصناديق االستئمانية
نفقات 2014إيرادات 2014

إعادة إلى المانحين



 2014التقر�ر املايل الس�نوي والبيا�ت املالية الس�نوية لعام 
82 

 

 الرابعاملرفق 

 املدفو�ة من الويبوإال�راميات 

 يف بيا�ت املنظمة املالية.إال�راميات للس�نة التقوميية دفو�ات مبٕادراج بيان موجز من النظام املايل �ىل ٔأنه جيب  10.5تنص املادة 

 فرنك سو�رسي 12 500ٕا�رامية وا�دة. واكنت قمية هذه إال�رامية  2014د�سمرب  31هتية يف ن املنظمة �الل الس�نة امل  قيدتوقد 
 ٕاىل مد�ر �ام سابق للمنظمة كتسديد لشهر�ن من �اكليف التأٔ�ري اليت �كبدها بعد انهتاء واليته. 2015يف ٔأوائل �ام  وقدمت

 [هناية الوثيقة]
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