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 التقرير املايل الس نوي

 مقدمة

ىل  2015ديسمرب  31لس نة املالية املنهتية يف عن ا )الويبو( املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية رفع البياانتتُ  .1 اإ
ت هذه البياانت املالية وفقًا للمعايري د  عِّ أ  قد من النظام املايل ولحئته. و  6.7مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وفقًا للامدة 

ق علهيا وضعها و يت ال احملاسبية ادلولية للقطاع العام،  .املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام جملُس صد 

برأأيه يف البياانت مصحواًب  ،2015البياانت املالية لس نة  مراجعة بشأأنرفع أأيضًا تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ويُ  .2
 واملرفق الثاين من النظام املايل ولحئته. 8.11املالية، اإىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو كام نصت عىل ذكل املادة 

ىل جانب البياانت مناقشة البياانت املالية وحتليلها مبا يف ذكل ،هذا التقرير املايل الس نويرد وي .3 ، يف هذه الوثيقة اإ
 .املالية

 مناقشة البياانت املالية وحتليلها

 ااسرتاتيجياهتو  هاوأأهداف  هتا،عن معليات املنظمة وبيئ عامةً  حملةً  الواردة فامي ييلوحتلهيا تتضمن مناقشة البياانت املالية  .4
. وقد 2015ديسمرب  31املايل خالل الس نة املنهتية يف  ووضعها ،املايل هئاأأداو  ،دارة اخملاطراخلاصة ابإ  هتااملالية، واسرتاتيجي

ُ للمبدأأ التوجهيي   وفقاً  تد  عِّ أ   ىل تقدمي هت، و 2 رمقبه  وىصامل الواردة يف همة امل لبنود واملعامالت والأحداث ل  ح  ش دف اإ
أأن تُقرأأ ولكن ينبغ   ،وليست هذه املناقشة والتحليل جزءًا من بياانت الويبو املالية. فهياوالعوامل اليت أأثرت  ،البياانت املالية
ىل  28الصفحات من الواردة يف )مع بياانت الويبو املالية  جنبًا اإىل جنب  .(82اإ

 معليات الويبو وبيئهتا نظرة عامة عىل

حدى  .5 الويبو يه املنتدى العامل  للخدمات والس ياسات واملعلومات وأأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية. ويه اإ
الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام يف املنظمة تمتثل رساةل دوةل عضوًا. و  188وتضم  ،الواكلت املتخصصة للأمم املتحدة

ح اجملال لالبتاكر والإبداع حتقيقًا للمنو الاقتصادي والاجامتع  الثقادويل متوازن وفعال  يف يف مجيع للملكية الفكرية يُفسِّ
جراءاهتا التنظميية يف اتفاقية الويبو اليت أأنشئت مبوجهبا الويبو يف عام  ة املنظمةالبدلان. وترد ولي  .1967وهيئاهتا الرئاس ية واإ

ه املنظمة ومزيانيهتا وأأنشطهتا من خالل الهيئتني الرئيس يتني لوضع الس ياسات ج  تو يف الويبو الأعضاء  وحتدد ادلولُ  .6
وهام امجلعية العامة وجلنة التنس يق. وتتأألف امجلعية العامة من ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو ، القرارات يف الويبو اختاذو 

يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة لأعضاء املُنتَخبني االأعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو. أأما جلنة التنس يق فتتأألف من 
التنفيذية لحتاد برن، وربع عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو غري الأعضاء يف أأي احتاد، وسويرسا، ابعتبارها ادلوةل اليت 

 يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا.

عد  املدير العام الرئيس التنفيذي للمنظمة. عىل ترش يح جلنة التنس يق. ويُ  وتعني ِّ امجلعية العامة املدير العام للويبو بناءً  .7
ىل املستشار  ،ملدير العاماومساعدي  املدير العام ويتلقى املدير العام مساعدة فريق الإدارة العليا )املؤلف من نواب ضافة اإ اإ

دارة خمتلف القطاعات والربامج لضامن  دارة املوارد البرشية( يف توفري التوجه الاسرتاتيج  لربامج الويبو ويف اإ القانوين ومدير اإ
 حتقيق النتاجئ مبا يامتىش مع الربانمج واملزيانية.

ر الويبو  .8 يراداهتا من  معظموتد ِّ رباءات اخلاصة بخدمات امللكية الفكرية نظمة من رسوم  يدفعها املنتفعون مبا تقدمه امل اإ
م . تصاممي الصناعيةالاخرتاع والعالمات التجارية وال  ، رباءاتالتعاون بشأأن المعاهدة نظام هذه اخلدمات من خالل وتُقد 
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جاميل اإ % 90.9، متثل 2015يف عام واكنت الرسوم الناجتة عن هذه الأنشطة، م لهاي. اونظ ،مدريد ونظام يرادات من اإ
 .%72.1متثل وحدها نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واكنت رسوم ملنظمة، ا

وقد ويمكن دافع هذه الإيرادات اليت تدرها اخلدمات املدفوعة الرسوم يف الطلب ادلويل عىل س ندات امللكية الفكرية.  .9
يداع اإ و  ،الطلب بأأداء الاقتصاد العامل هذا مس توى  تأأثر طلبات احلصول عىل س ندات امللكية الفكرية ن تواصل منو نشاط اإ

ثر الأزمة املالية العاملية اليت بدأأت يف عام  2010عىل الصعيد العامل  منذ عام  رمغ تفاوت مس توايت الانتعاش الاقتصادي اإ
ىل  2014وتشري أأحدث الإحصاءات املتوفرة حىت هناية عام  .2008 وى مس ت عىل الرباءات والعالمات التجاريةطلبات أأن اإ
 2014عام  يفيف مجيع أأحناء العامل  ةممي الصناعيابات التصل اخنفضت ط  ،. ومع ذكل2010لك عام منذ عام  قد زادتالعامل 

 من المنو. بعد أأكرث من عرشين عاماً 

يرادات املنظمة من هذه اخلدمات .10 مس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث  ، مهناوقد تؤثر عوامل خارجية أأخرى يف اإ
والتطوير، ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية، وتقلبات أأسعار الرصف. وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن 

، املتاحة مبسارات الإيداع الأخرى همة الأخرى مس توى رسوم هذا النظام مقارنةً الرباءات حتديدًا، تشمل بعض العوامل امل 
مبسارات الإيداع الأخرى، واسرتاتيجيات فرادى  قبال عىل خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقميهتا مقارنةً ومدى الإ 

 الرشاكت يف جمال الرباءات.

 لأهداف والاسرتاتيجيات املالية يف الويبوا نظرة عامة عىل

نظاهما املايل اذلي وافقت عليه امجلعية العامة. ويضع املدير العام الالحئة املالية وفقًا لأحاكم ل الويبو املالية أأنشطة  ختضع .11
. وتنظم الالحئة املالية مجيع أأنشطة الإدارة ةاملاليالالحئة يف  تعديللربانمج واملزيانية بأأي الويبو لالنظام املايل. وخُتَطر جلنة 

ىل املراقب املايل سلطة ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته.املالية يف املنظمة. ويفوض املدير العا  م اإ

ويعرض املدير العام لك س نتني وثيقة الربانمج واملزيانية عىل ادلول الأعضاء يك توافق علهيا. وتتضمن الوثيقة تفاصيل  .12
ول الأعضاء يف الويبو عىل الربانمج وافقت مجعيات ادلقد نشطة املقرتحة. و الأ  الأهداف ومقاييس الأداء وخطة املزيانية مجليع

م وثيقة . و 2013ديسمرب  12يف  2014/15 واملزيانية للثنائية طار الس ياق االربانمج واملزيانية خطة تُقد ِّ لثنائية يف اإ
 الاسرتاتيج  العام للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل.

دارة قامئ املنظمةُ س تخدم وت  .13 نتاجئ املنظمة وأأولوايهتا. مبا يامتىش مع املوارد واس تخداهما  عىل النتاجئ لضامن مزينة ةنظام اإ
طار هذا النظام، يعد   ويُقمي  الأداء املؤسيس وُُيل ل ابنتظام من خالل مؤشات الأداء والأهداف وأأسس املقارنة. ويف اإ

طار التخطيط يف الوي  ضافة اإىل خطط العمل  ،بوالربانمج واملزيانية واخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل جزءًا من اإ اإ
 الس نوية وأأهداف العمل الفردية للموظفني.

. 2015نُق ِّحت يف عام ، اليت وتدير املنظمة مس توايت الأموال الاحتياطية وفقًا لس ياس هتا اخلاصة ابلحتياطيات .14
ىل أأد ى حد كمكن من وقع نقص الإيرادات هتملنظمة، و اأأصول  صايف عىل أأهناالويبو احتياطيات  وحُتَسب ىل التقليل اإ دف اإ

ماكنية  ىل أأقىص حد من اإ ومن العنارص  لازاماهتا عىل املدى القصري واحلفا  عىل الاس تقرار املايل.اباملنظمة  وفاءوالزايدة اإ
الحتادات اليت تديرها لقدرة كنس بة مئوية من النفقات املاملطلوب حتديد مس توى الاحتياطيات  اجلوهرية لهذه الس ياسة أ ليةُ 

حتسينات من أأجل مرشوعات غري متكررة يف أأيضًا مبادئ اس تخدام الاحتياطيات  ريس الس ياسةُ . وتُ لثنائيةخالل ا املنظمة
 املوافقة عىل هذا الاس تخدام. د أ ليةَ د ِّ وحتُ  ،رأأساملية وظروف اس تثنائية

. وتنص هذه الس ياسة 2015، اليت نُق ِّحت أأيضًا خالل عام ابلستامثروتدير املنظمة استامثراهتا وفقًا لس ياس هتا اخلاصة  .15
دارة املنظمة لستامثراهتا مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا: " " 2" صون رأأس املال؛ "1عىل أأن الأهداف الرئيس ية من اإ
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 مىت سويق معدل عائدقيق هتدف املنظمة اإىل حت و  ".2" و"1" ومعدل العائد مع مراعاة التقييدات النامجة عن "3والس يوةل؛ "
 .لأسايسنقد اوال  التشغييلالنقد من  للك   كمكنًا و  مالمئاً اكن ذكل 

 دارة اخملاطرلإ نظرة عامة عىل اسرتاتيجية الويبو 

دارة اخملاطر يف املنظمة  هنجَ  دارة اخملاطرلإ الويبو  س ياسةُ توحض  .16 ه حنو و  سق  ت  مُ عىل حنو  ادلاخلية  والضوابطاإ ُموج 
 والرقابةاخملاطر الويبو لإدارة  دليلُ  الهمك ِّ . ويُ ها املرتقبةالاسرتاتيجية ونتائ  هاحتقيق أأهداف  املساعدة عىلالأعامل، من أأجل 
ىل جانب  –الس ياسة وادلليل متثل و لإدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية.  اليومية تفاصيل التشغيليةال  يشملادلاخلية، اذلي  اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية عمليات وأأنشطةال و  ،الأدوار واملسؤوليات وحتديدالرتتيبات التنظميية،  طار – اإ دارة لإ الويبو  اإ
 اخملاطر.

دارة اخملاطر وتُ  .17 دارة اخملاطرل املبادئ التوجهيية قتىض مب ، وذكل عىل نطاق املنظمة مسؤوليةً عترب اإ ميع ف . س ياسة اإ
دارة اخملاطر وناملوظفني مسؤول دارة اخملاطر عىل عاتق فريق الإدارة العليا.  عن الهنائيةاملساءةل تقع و  ،عن اإ حتديد وجيري اإ

ي يرأأسه املدير اطر، اذلاخملدارة الويبو لإ  فريقبل الاسرتاتيج  أأو التنظمي  ومراجعهتا من قِّ  ىاملس تو عىل  القامئةاخملاطر 
دارة اخملاطر ابعتبارهانف  تُ و العام.  دارة و ل يتجزأأ من دورة الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة.  جزءاً  ذ اإ تسرتشد اسرتاتيجية اإ
 خملاطر.ا الويبو بشأأن قابلية حتملادلول الأعضاء يف بيان اذلي حتدده اخملاطر مبدى قابلية حتمل اخملاطر 

 البياانت املاليةنظرة عامة عىل 

18.  ُ  وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام كما ييل:ة عد  تتأألف البياانت املالية امل

 مويُ  (.اومجموع خصوهم ها)الفرق بني مجموع أأصول  املنظمة يعرض تفاصيل صايف أأصولاذلي  بيان الوضع املايل هذا  قد ِّ
 ية،املالية، واملوارد املتاحة دلمع أأهدافها املس تقبل  املنظمة البيان معلومات عن قوة

  يقيس صايف الفائض أأو العجز )الفرق بني مجموع الإيرادات ومجموع املرصوفات( يف لك اذلي  ملايلبيان الأداء او
م س نة. ويُ  يرادات املنظمة وتلكفة أأنشطهتا. ويُعرض الفائض أأو العجز الس نوي قد ِّ هذا البيان معلومات عن مصادر اإ

يف  تقي دالاكمل، أأي أأن الإيرادات تقي د يف الفرتة اليت تُكتسب فهيا واملرصوفات  احملاس يب عىل أأساس الاس تحقاق
 ،فهيا، برصف النظر عن وقت تلق  مبالغها النقدية أأو دفعها تُدفَعالفرتة اليت 

  د التغري يف وضع صايف الأصول خالل العام. ويوحض هذا البيان مصادرد ِّ ُيُ اذلي  بيان التغيريات يف صايف الأصولو 
ىل الفائض أأو العجز املتحقق خالل الفرتة  ،التغريات يف الوضع املايل العام للمنظمة، مبا يف ذكل التغريات الراجعة اإ

  عن أأنشطة التشغيل  تجنمو يعرض التحراكت النقدية اليت حدثت خالل العام اذلي  بيان التدفق النقديو
موالاستامثر والمتويل. ويُ  هذا البيان معلومات عن كيفية توليد النقدية واس تخداهما أأثناء العام، مبا يف ذكل  قد ِّ

الاقرتاض والقروض املسرتدة وشاء أأصول اثبتة والتخلص مهنا. وعىل وجه النقيض مع بيان الأداء املايل، يقيس 
ىل املنظمة والنقدية ا  ،خلارجة مهناالتدفق النقدي الصايف للمنظمة الفرق بني النقدية ادلاخةل اإ

  يعرض مقارنة بني املبالغ املدرجة يف وثيقة الربانمج اذلي  بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعليةو
عدادواملزيانية، واملبالغ الفعلية للس نة. و  هذا البيان بناء عىل الأساس املس تخدم يف املزيانية، وهو أأساس  جيري اإ

م هذا البيانيُقالاس تحقاق املعدل. و  معلومات عن مدى مطابقة املوارد من حيث احلصول علهيا واس تخداهما  د ِّ
 ،للمزيانية املعمتدة
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  ملخصًا لأمه  هذه املالحظات فهم البياانت املالية الرئيس ية. وتتضمن عىلتساعد  مالحظات عىل البياانت املاليةو
ن معلومات تتطلهبا املعايري احملاسبية ادلولية الس ياسات احملاسبية ومعلومات تفسريية أأخرى. وتكشف أأيضًا ع
 للقطاع العام ول تظهر عىل صفحات البياانت املالية الرئيس ية.

 أأبرز معامل البياانت املالية

ت وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأن هناك فائضًا قدره د  عِّ اليت أ   2015توحض بياانت الويبو املالية لس نة  .19
مليون فرنك  245.8 منصول الأ صايف هناك زايدة مناظرة يف مليون فرنك سويرسي حتقق ذكل العام، وأأن  33.3

ىل  2014سويرسي يف   .2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  279.1اإ

مليون فرنك  37البالغ  2014مليون فرنك سويرسي بفائض عام  33.3البالغ  2015وميكن مقارنة فائض عام  .20
جاميل الإيرادات سويرسي. فق يف عزى ذكل ، ويُ 2014مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  11.7 قدارمب 2015عام يف د زاد اإ
ىل املقام الأول يرادات رسوم نظام  12.8زايدة قدرها  وجود اإ اإجاميل املرصوفات زاد و مدريد. مليون فرنك سويرسي يف اإ

لس نة اب مقارنةً  نسبياً  املوظفني ظلت مس تقرةً  نفقات أأنورمغ . 2014عام ب مليون فرنك سويرسي مقارنةً  15.4قدار مب
أأكرب كما اكنت  2015يف عام اخلدمات التعاقدية اليت اكنت وأأبرزها ، خرى تقريباً الأ  املرصوفات ئاتف لك زادت السابقة، 

 .مليون فرنك سويرسي 8.5مبقدار  2014عليه يف عام 

ىل  2014ديسمرب  31فرنك سويرسي يف  مليون 969.4وزاد مجموع أأصول الويبو من  .21 مليون فرنك سويرسي  977اإ
من اإجاميل  %50.1) 2015 هناية عاممليون فرنك سويرسي يف  489.5 النقد وما يعادهلبلغ مجموع و  .2015ديسمرب  31يف 

دة رمغ أأن املنظمة ، وقد حتققت تكل الزايابلعام السابق مليون فرنك سويرسي مقارنةً  15زايدة قدرها  . وميثل ذكلالأصول(
جامليًا قدره  اً مبلغ تدسد   بقدر كبري من  الويبووحتتفظ  .اأأحد قروضهمن  2015مليون فرنك سويرسي يف نومفرب  24اإ

والأصول غري املادية واملعدات اليت بلغ مجموع  املمتلاكت الاستامثريةالأرايض واملباين و مبا فهيا الاستامثرات يف الأصول الثابتة، 
اس مترار الاستامثر  2015وشهد عام  من مجموع الأصول(.% 42.8مليون فرنك سويرسي )أأي  417.8قميهتا ادلفرتية الصافية 
ضافة يف الأصول الثابتة ىل املباين والإنشاءاتفرنك سويرسي مليون  6.2، مبا يف ذكل اإ بعض  2015 عام خاللاس ُتمكل و  .اإ

قد بدأأ  رمغ أأن مبىن قاعة املؤمترات اجلديدةداخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها،  اليت اكنت قيد التنفيذ املتبقية الأعامل
، ومركز مركز النفاذ اجلديد، مبا يف ذكل بناء الأمينال مرشوع  2015خالل عام واس ُتمكل أأيضًا . 2014يف سبمترب اس تخدامه 

 .واحمليط الأمين العمليات الأمنية،

يف املبالغ املس تحقة ادلفع واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها  2015ديسمرب  31 بتارخيوتمكن اخلصوم الرئيس ية للمنظمة  .22
البالغة قميهتا  اس تحقاقات املوظفنيخصوم من مجموع اخلصوم(، و  %51.5مليون فرنك سويرسي )أأي  359.8قميهتا اليت تبلغ 
يف هناية عام  مليون فرنك سويرسي 110القروض بلغ مجموع و . (% من مجموع اخلصوم24.6فرنك سويرسي ) مليون 171.5
ىل تسديدابلإضافة . و2014فرنك سويرسي يف هناية عام مليون  139.2بل ، مقا2015 القروض الس نوية العادية،  اتاإ
جامليًا قدره  2015يف عام  نظمة أأيضاً امل  سددت  .كر أأعالهكام ذُ ك سويرسي من أأحد قروضها، مليون فرن 24مبلغًا اإ

 279.1، تداول اخلاصة هاحتياطيات وصناديق رأأس املال امل الاالصافية، اليت تتأألف من  ملنظمةاأأصول وبلغ مجموع  .23
لت متش  ا، و 2015الاحتياطيات خالل عام بشأأن الويبو ونُق ِّحت س ياسة . 2015 عامفرنك سويرسي يف هناية مليون 

جيادعىل التغيريات  م هذا الاحتياط  ال ن بشلك منفصل يف قد  . ويُ  مس احتياط  املرشوعات اخلاصةاحتياط  منفصل اب اإ
بعد  ةل من الاحتياطيات،مو  مُ  اتعوملرش اخملصصة  الاعامتداتعىل اخلاصة  اتعوُيتوي احتياط  املرش و البياانت املالية. 

وهو املبلغ املتاح لمتويل  ،2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  23.7وبلغ رصيد الصندوق النفقات املرتامكة.  خصم
 .اليت حصلت ابلفعل عىل املوافقةاملرشوعات 
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 الأداء املايل

مليون فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع  33.3 قدرهذكل العام يف ق فائض حتق   2015أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  .24
مليون فرنك سويرسي. وميكن مقارنة ذكل بفائض  348.6ومجموع املرصوفات  ،مليون فرنك سويرسي 381.9الإيرادات 

مليون فرنك سويرسي ومجموع  370.2بلغ مجموع الإيرادات حيث  ،2014 عام مليون فرنك سويرسي يف 37قدره 
 مليون فرنك سويرسي. 333.2املرصوفات 

ل )أأي قبل تسوايت املعايري عد  ساس اس تحقاق مُ ت عىل أأ د  عِّ اليت أ   2015واكنت نتيجة الربانمج واملزيانية لعام  .25
وفقًا للمعايري  2015مليون فرنك سويرسي. وتشمل نتيجة املنظمة يف  63.2قدره  احملاسبية ادلولية للقطاع العام( فائضاً 

احملاسبية ادلولية للقطاع العام حساابت خاصة، ومرشوعات كموةل من الأموال الاحتياطية، وأأثر التسوايت املتصةل بنظام 
 :الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة مبا يتفق واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

 ملخص الأداء املايل حسب مصدر المتويل

 

 

مليون فرنك سويرسي،  63.2أأدانه الفروق الرئيس ية بني فائض الربانمج واملزيانية البالغ الوارد البياين  ويلخص الر مس .26
 مليون فرنك سويرسي: 33.3وفائض املنظمة لكها الناجت عن تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام والبالغ 

ىل النتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لعام  الانتقال  5201من النتيجة بناء عىل املزيانية اإ

 
 



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
9 
 

27.  ُ جمالت وأأنشطة املنظمة بأأمكلها.  ة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لكَ عد  وتشمل بياانت الويبو املالية امل
مليون فرنك  0.9 جعز قدرهاملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي يتعلق ابحلساابت اخلاصة )دراج النتاجئ قبل تسوايت اإ و 

فوارق حبسب اجلهة "مليون فرنك سويرسي( ميثل  5.1قدره سويرسي( واملرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية )جعز 
ُ املبني نتيجة  "املعنية  ة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.عد  زيانية وفائض البياانت املالية امل

ىل عدد من  .28 ويؤدي تطبيق أأساس الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
رنك مليون ف 23.9قدره  جعزوالأثر الصايف لهذه التسوايت هو  نتيجة الس نة. يفاليت تؤثر  "فوارق الأساس احملاس يب"

 سويرسي:

  طار احلساابت اخلاصة تقي د عند يرادات املساهامت الطوعية يف اإ ن اإ وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فاإ
وتؤدي التسوية الوفاء ابلرشوط احملددة يف اتفاقات املاحنني وعند حتمل املرصوفات مبا يامتىش مع برانمج العمل. 

 مليون فرنك سويرسي. 0.9 مبقدار نتيجة الس نة الناجتة اإىل حدوث زايدة يف

  ُالرسوم اإىل حني حتصيلها، وذكل  املتحققة من يراداتالإ ؤجل وعند تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ت
ن معاهدة التعاو يف حاةل الطلبات ادلولية عند النرش الهنايئ للطلب. كام يقي د مبلغ مس تحق يف حاةل طلبات نظام 

اإىل ذكل، تُقي د الويبو أأيضًا  ضافةً اإ و . عندما يودع طلب دون تسمل املنظمة الر مس املناظر هل بشأأن الرباءات
(. FIPOIمؤسسة مباين املنظامت ادلولية )الإنشاءات الأمنية اليت تش يدها الإيرادات املؤجةل املتعلقة بمتويل 

يف هذا ويرجع مليون فرنك سويرسي.  26.1 مبقدار الإيراداتسوايت هو اخنفاض يف  الصايف لهذه الت ريأأثتال ومجموع 
 ، ونظامم معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاالإيرادات املؤجةل من الرسوم )نظ رصيدزايدة يف  املقام الأول اإىل وجود

ىل  2014ديسمرب  31فرنك سويرسي يف مليون  203.7لهاي(، اليت انتقلت من  ، ونظاممدريد مليون  219.2اإ
 املس تحقات الناجتة عن رسوم نظام. وعىل مدى الفرتة نفسها، اخنفضت 2015ديسمرب  31نك سويرسي يف فر 

ىل مليون فرنك سويرسي 46.7الرباءات من  التعاون بشأأن معاهدة  مليون فرنك سويرسي. 40.9 اإ

  املباين واملعدات  اهتالكبناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرصوفات  2015عام  ةجيوتشمل نت
ىل أأن تلكف نتايج. وقد بلغ  ةومرصوف اس هتالك الأصول غري املادية، نظرًا اإ هذه الأصول موزعة عىل معرها الإ

 مليون فرنك سويرسي. 11.1والاس هتالك للس نة  هتالكمجموع تاكليف الا

  بعد دفع املوظفون ولكهنا مل تُ  كس هبااليت  اس تحقاقات املوظفنيوتس تلزم املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قيد
ابعتبارها خصومًا عىل املنظمة. وحتقق تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف مجموع اخلصوم املقيدة يف 

كل اليت البياانت املالية اتساقًا مع حساابت تكل اخلصوم وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، مبا يف ذكل ت
مبوجب املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع قيدة امل  اس تحقاقات املوظفنييون خارجيون. وازدادت خصوم أأكتوار أأعدها 

جازات انهتاء العام )التأأمني الصح  بعد  ىل الوطن والسفر، والإجازات الس نوية املرتامكة، واإ اخلدمة، ومنح العودة اإ
مليون فرنك سويرسي  10.3وق الويبو املقفل للمعاشات التقاعدية( مببلغ زايرة الوطن، والساعات الإضافية، وصند

طار الربانمج واملزيانية، فرض ر مس قدره 2015خالل عام  اس تحقاقات عىل تاكليف الوظائف لمتويل  %6. ويف اإ
فرنك سويرسي، بعد  مليون 6.1، أأدى هذا الر مس اإىل ختصيص 2015يف فرتة ما بعد اخلدمة. ويف عام  املوظفني

خصم املس تحقات املسددة للموظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة خالل تكل الفرتة )مسامهة املنظمة أأساسًا يف أأقساط 
 عىل %2 تهنسب  أ خر ر مس ، فُرض2015ويف هناية عام  اخلدمة(. بعد انهتاءاملتقاعدين املمتتعني ابلتأأمني الصح  

ضايف قدره  كما أأدى اإىل ختصيص، 2014/15لثنائية يف اتلكفة الوظائف  ونتيجة  مليون فرنك سويرسي. 7.1مبلغ اإ
مع  اس تحقاقات املوظفنيملواءمة خصوم ذلكل، بلغت التسوية وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام الالزمة 

ىل اخنفاض كماثل يفمليون فرنك سويرسي 2.9ملعايري هذه ااحلساابت املتوافقة مع   . النفقات، كما أأدى اإ
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 ا خفض كمملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ا ، مبقتىضوقد ُرمسلت التاكليف املتعلقة بتشييد املباين وحتسيهنا
ُرمسل اقتناء بعض  ،وعىل النسق ذاته مليون فرنك سويرسي. 6.2مببلغ قدره  2015املرصوفات خالل عام 

 1.6مرصوفات العام مببلغ قدره أأيضًا ا خفض كماملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، والربجميات مبقتىض املعدات 
 فرنك سويرسي.مليون 

  للممتلاكتالقمية العادةل يف  زايدةً فتخص  للقطاع العام لمعايري احملاسبية ادلوليةوفقًا لالتسوايت الأخرى  أأما 
يرادات قدرها كمالاستامثرية ) املس تحقات عن الاشرتااكت يف  اً واخنفاض ،ون فرنك سويرسي(ملي 1.4ا أأسفر عن اإ
يرادات قدرها كماملقررة ) املوجودات )ما أأسفر عن نفقات يف  اً مليون فرنك سويرسي( واخنفاض 0.4ا أأسفر عن اإ
 مليون 1.7قدرها العام زايدة يف نتيجة هو الصايف لهذه التسوايت والتأأثري  مليون فرنك سويرسي(. 0.1قدرها 

 فرنك سويرسي.
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 حتليل الإيرادات

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 5201مكوانت الإيرادات يف 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

يرادات املنظمة  .29  مقارنةً % 3.2، وميثل ذكل زايدة قدرها 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  381.9بلغ مجموع اإ
يرادات عام  يرادات خالل  370.2البالغ  2014مبجموع اإ هو رسوم نظام  2015مليون فرنك سويرسي. واكن أأكرب مصدر لالإ

ن اكنت رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن من مجموع الإيرادات% 72.1معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت بلغت  ، واإ
 .2014% مقارنًة بعام 1.1بنس بة د اخنفضت الرباءات ق

يرادات لرسوم نظام مدريد اثين أأكرب مصدر اكنت و  .30 من مجموع % 17.8 نسبهتا ، حيث بلغت2015خالل عام الإ
، ورسوم نظام . ومتثل رسوم نظام لهاي2014% مقارنًة بعام 23.2. وزادت رسوم نظام مدريد زايدًة كبريًة بنس بة الإيرادات
والتحكمي  ،واملنشورات ،والإيرادات الأخرى )الاستامثرات ،واملساهامت الطوعية ،والاشرتااكت املقررةلش بونة، 

يرادات املنظمة أأي  م اجلدول قد ِّ . ويُ %10.1والوساطة، والإيرادات النرثية والرسوم الأخرى( النس بة املتبقية من مجموع اإ
 ابلعام السابق. مقارنةً الوارد أأدانه ملخصًا للتغريات من حيث نوع الإيرادات 

  

يرادات  جاميل اإ  :2015اإ

 مليون فرنك سويرسي 381.9
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 5201و 4201التغري يف الإيرادات بني عايم 

 

يرادات نظام  .31 ابلإضافة  ،التعاون بشأأن الرباءات أأساسًا من رسوم الإيداع ادلويل )الر مس الأسايسمعاهدة وتتأألف اإ
ىل  يداعات الإلكرتونية وللبدلان الأقل اإ مجموعة  منوًا(. كام يشملرسوم الصفحات الإضافية، وخفض تقليص الرسوم لالإ

التعاون بشأأن الرباءات رسومًا أأخرى )مهنا رسوم املعاجلة والإحاةل( وماكسب أأو معاهدة رسوم نظام الإيرادات املتحققة من 
 :خسائر أأسعار الرصف

 5201-2012التعاون بشأأن الرباءات للفرتة معاهدة تفاصيل رسوم نظام 

 

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأساس اخنفضت و  .32  %1.1بنس بة املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
ة وفقاً  ف  البياانت املاليةف. 2014عام ب مقارنةً  ل تُقي د الإيرادات املتحققة من ، للقطاع العام للمعايري احملاسبية ادلولية املُعد 
ل عندبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل ط ل يداع ادلويل الإ رسوم  رمغ أأن عدد طلبات معاهدة التعاون و ب. لنرش الط اإ

يف طلب  214 318بل مقا 2015يف عام  بلط 218 000ا يقدر بنحو مب) 2015بشأأن الرباءات اس متر يف الزايدة يف عام 
طلبًا منشورًا  200 928ن هناك اك 2015ف  عام ف. الطلبات املنشورةعدد فقد اخنفض يف الواقع (، 2014عام 

التغيير الصافيالتغيير الصافي20152014

%

اإليرادات

0.6-0.1-17.817.9االشتراكات المقررة

10.38.91.415.7المساهمات الطوعية

0.50.40.125.0إيرادات المنشورات

6.3-0.1-1.51.6إيرادات االستثمار

1.1-3.2-275.4278.6رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

67.955.112.823.2رسوم نظام مدريد

3.93.20.721.9رسوم نظام الهاي

347.2336.910.33.1المجموع الفرعي للرسوم

                    -                      -1.51.5التحكيم والوساطة

3.13.00.13.3إيرادات أخرى/ نثرية

381.9370.211.73.2مجموع اإليرادات

(بماليين الفرنكات السويسرية)

2015201420132012

263.6275.0262.3240.6رسوم اإليداع الدولي

                 -                 -                 -4.7تسوية المدفوعات 2013-2004

4.13.93.93.9رسوم أخرى

7.5-6.0-1.7-0.7مكاسب )خسائر( الصرف عن الرسوم المحصلة

                 --3.71.42.7مكاسب )خسائر( صرف أخرى

مجموع رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
275.4278.6257.5252.0

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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ىل ارتفاع عدد  أأد ايَ . وهناك عامالن 2014يف عام طلبات منشورة  210 609 مقابل  امأأوهل .2014يف عام الطلبات املنشورة اإ
هو  اماثنهيو. أأس بوعًا اكملعتاد ني ومخسنيمن اثن من املنشورات، بدلً  أأس بوعاً ن وثالثة ومخس يوجداكن  2014يف عام هو أأنه 
قانون لهيي  مسيث نفاذ بدء بسبب  2014مارس يف يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  مفاجئاكن هناك ارتفاع أأنه 

يداع طلب دويل يُنرش  ،معظم احلالتولأن الطلب، يف عام واحد. ب قبل موعده لالخرتاعات بعد مرور س تة أأشهر عىل اإ
اإىل يف النصف الأول من العام املفاجئة يف عدد الطلبات  أأدت هذه الزايدةفقد ، بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 .2014يف عام الطلبات املنشورة عدد الارتفاع النس يب يف 

لمعايري احملاسبية وفقًا لعن رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات جتة وابلنظر يف الإيرادات النا .33
العام. املنشورة خالل لعدد الطلبات تبعًا الإيرادات الس نوية تغري أأدانه كيفية الوارد الر مس البياين يوحض  ،العامادلولية للقطاع 

 يعود اترخيهابات ل ط ب لأن هذا يتعلق ومليون فرنك سويرسي.  4.7 قدرها دفع أأيضًا تسويةالويبو قيدت ، 2015خالل عام و 
ىل  نه ، 2015الل عام الطلبات املنشورة خخيص ، ول 2004عام اإ يداععن رسوم  يظهر منفصالً فاإ جرى ادلويل، و  الإ
يرادات عام شوهي ل  يكأأدانه الوارد من التحليل البياين  هدااستبع  :2015 رمق اإ

 5201-2012رسوم الإيداع ادلويل واملنشورات للفرتة  –معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 

 
 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملاكسب أأو خسائر سعر الرصف عندما وتتعرض رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل  .34
ل هذه الرسوم بعمالت غري الفرنك السويرسي. وحتدد الويبو مبالغ معادةل لهذه الرسوم مبختلف العمالت لك س نة. حتُ  ص 

يداع الطلب املبلغ اذلي سيتعني عىل مقدم الطلب أأ  د وحتدد املبالغ املعادةل املطبقة يف اترخي اإ ن يسدده بعملته احمللية. وُيد 
ىل أأسعار الرصف يف الأمم املتحدة يف اترخي السداد.  املعمول ها املبلغ الفعيل اذلي تطلبه الويبو ابلفرنك السويرسي استنادًا اإ

ك وعليه، تنجم ماكسب أأو خسائر سعر الرصف عن الاختالف بني الر مس املعادل للفرنك السويرسي واملبلغ الفعيل ابلفرن
مليون فرنك  0.7، تكبدت املنظمة خسارة صافية بسبب سعر الرصف قدرها 2015السويرسي يف اترخي السداد. ويف عام 

طار نظام  ةل يف اإ التعاون بشأأن الرباءات )رسوم الإيداع ادلويل ورسوم املعاجلة(. معاهدة سويرسي فامي خيص الرسوم احملص 
واليورو )خسارة  مليون فرنك سويرسي( 1.6ةل ابلني الياابين )خسارة قدرها وتعلقت هذه اخلسارة أأساسًا ابلرسوم احملص  
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دلولر ابالرسوم الواردة  يفمليون فرنك سويرسي  2.6مكسب قدره مليون فرنك سويرسي(، وعوضها  1.4قدرها 
ةلخسارة صافية نتيجة لسعر الرصف فاميالويبو أأيضًا ، تكبدت لكهيام 2013و 2014 . ويف عايمالأمرييك  ، خيص الرسوم احملص 
ل بيامن   :2012مليون فرنك سويرسي يف عام  7.5رحب صاف قدره ُس ِّ

طار نظام التعاون سعر الرصف فامي خيص الرسوم احملصةل (خسائر)تفاصيل ماكسب/  يف اإ
 5201-2012بشأأن الرباءات للفرتة  

 

دوحتُ  .35 يوم املبالغ املعادةل للرسوم ابلعمالت الأخرى غري الفرنك السويرسي لك س نة وفقًا لأسعار الرصف السائدة يف  د 
ذا تغري سعر الرصف بني حتُ  ميكن أأنالثنني الأول من شهر أأكتوبر من العام السابق. و  د املبالغ املعادةل جمددًا خالل العام اإ د 

 أأو أأكرث لأكرث من أأربع مجعات متتالية. %5بنس بة العمةل الأخرى والفرنك السويرسي 

عالن البنك الوطين السويرسي و  .36 حد أأد ى احلفا  عىل عن توقفه عن العمل بس ياسة  2015يناير  15يف عقب اإ
مجيع فقدت ، و اً حاد ارتفاعاً ، ارتفعت قمية الفرنك السويرسي الواحد ليورول فرنك سويرسي  1.20قدره رصف السعر ل 

حدوث قميهتا مقابل الفرنك السويرسي يف أأسواق العمالت. وأأدى ذكل اإىل % يف املتوسط من 15ى العمالت الأخر 
مبالغ معادةل جديدة حتديد  بعدلكن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  املس تلمة اخلاصة بنظام رسوماليف خسائر رصف أأولية 

دلولر الأمرييك واليورو مقابل الفرنك ا يف قمية الارتفاع التدرجي بعد ، وكذكل 2015أأبريل  1من  لعدد من العمالت اعتباراً 
فامي خيص الرسوم  2015اكنت اخلسارة الصافية النامجة عن أأسعار الرصف يف عام السويرسي يف النصف الثاين من العام، 

تبني ِّ اجلداول التالية الفرق مليون فرنك سويرسي. و  0.7 يف حمصورةاملس تلمة اخلاصة بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 2015-2012يف الأمم املتحدة خالل الفرتة املعمول ها بني سعر الرصف املس تخدم لتحديد املبالغ املعادةل وأأسعار الرصف 

 لدلولر الأمرييك والني الياابين واليورو:

 

 

  

2015201420132012

عملة تسديد الرسم:

1.54.2-2.60.1الدوالر األمريكي

4.91.8-1.3-1.6-الين الياباني

0.1-0.40.7-1.4-اليورو

0.31.6-0.1-0.3-عمالت أخرى

مجموع مكاسب/)خسائر( الصرف عن 

6.07.5-1.7-0.7-الرسوم المحصلة

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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 5201-2012الأمم املتحدة خالل الفرتة يف  مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل وأأسعار الرصف –ادلولر الأمرييك 

 

 

 5201-2012مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل وأأسعار الرصف يف الأمم املتحدة خالل الفرتة  –الني الياابين 
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 5201-2012مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل وأأسعار الرصف يف الأمم املتحدة خالل الفرتة  –اليورو 

 

 

الرسوم الأساس ية الواردة عن طلبات التسجيل أأو التجديد ورسوم يف املقام الأول من رسوم نظام مدريد  وتتأألف .37
 التعيينات الالحقة:

 5201-2012تفاصيل رسوم نظام مدريد للفرتة 

 

 

يرادات رسوم مدريد للتسجيالت والتجديدات والتعيينات ووفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، تُ  .38 قي د اإ
يرادات التسجيالت والتجديدات )دون الرسوم الأخرى( وفقًا للمعايري  الالحقة يف البياانت املالية فور نرشها. وازدادت اإ

 احملاسبية ادلولية للقطاع العام مع ازدايد عدد التسجيالت والتجديدات لك س نة:
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 5201-2012الأساس ية والتسجيالت/التجديدات للفرتة  ومالرس –مدريد 

 

 

عام ب مقارنةً  2015يف عام % 23.2بنس بة  ةكبري زايدًة من رسوم نظام مدريد املتحققة ، الإيرادات وزادت، كام ذكران .39
يف عام  42 430 مقابل 51 938بلغ مجموعها ف ، %22.4بنس بة  2015تسجيالت نظام مدريد يف عام زادت . و 2014
ن  لعام املايض،اب مقارنةً % 2.9بنس بة زادت  2015طلبات مدريد يف عام  أأن. ورمغ 2014 عدد الارتفاع الكبري يف فاإ

بلغ مجموعها فقد ، 2015يف عام كرب أأ  . واكنت التجديدات أأيضاً املتأأخراتزاةل اإ جتًا عن يف جزء كبري منه اناكن التسجيالت 
 سابق.يف العام ال  25 729بل مقا 28 501

. وعىل غرار رسوم نظام معاهدة التعاون 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  3.9بلغ مجموع رسوم نظام لهاي و  .40
يرادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة الطلبات بشأأن الرباءات ونظام مدريد، تُ  رسوم نظام لهاي زادت يُنرش الطلب. و حيامن قي د اإ

ىل  2014عام  يف 2 703تسجيالت لهاي من فقد زادت . 2014عام ب مقارنةً % 21.9بنس بة  . 2015يف عام  3 581اإ
الياابن والولايت املتحدة الأمريكية انضامم و  2014نضامم مجهورية كوراي يف عام ابنشاط نظام لهاي اذلي شهده المنو ويرتبط 
 .2015يف عام 

ف فرنك سويرسي يف عام أأل 40بل مقا ،2015أألف فرنك سويرسي يف عام  17رسوم نظام لش بونة مجموع وبلغ  .41
طار عدد الطلبات الواردة اخنفض  فقد. 2014 ىل  2014يف عام  64نظام لش بونة من يف اإ  .2015عام يف  34اإ

من  %4.7 متثل مليون فرنك سويرسي 17.8البالغة  2015يف عام من الاشرتااكت املقررة املتحققة والإيرادات  .42
يرادات امل أأما  ،مجموع الإيرادات طار احلساابت اخلاصة اإ مليون  10.3البالغة  2015يف عام ساهامت الطوعية الواردة يف اإ
يرادات املساهامت الطوعية قي  من مجموع الإيرادات. وتُ  %2.7متثل ف فرنك سويرسي  تنفيذ العمل وتكبد النفقات مبا  عندد اإ

 يامتىش مع التفاق املعين.
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يرادات الاستامثر مجموع وبلغ  .43  اكمالً ياكد يكون بشلك . ويتأألف هذا الرمق 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  1.5اإ
يرادات مليون فرنك سويرسي يف تقيمي العقارات الاستامثرية للمنظمة، مبىن احتاد مدريد. وتراجعت الإ  1.4زايدة قدرها من 

 ل تزال. و2015فرنك سويرسي يف عام مليون  0.1 اإىل 2014عام مليون فرنك سويرسي يف  1.6من الفائدة من املتحققة 
، فصاعداً  2015من فرباير بدءًا (، و AFF) السويرسية الاحتادية الإدارة املالية دلىعظم أأرصدهتا النقدية حتتفظ مباملنظمة 

التحكمي يرادات أأما اإ . هذه عىل حساابت الودائع صفر يف املائةأأسعار فائدة بنس بة السويرسية  الاحتاديةطبقت الإدارة املالية 
يرادات مبيعات امل مليون فرنك سويرسي، و  1.5 البالغةوالوساطة  والإيرادات  ،مليون فرنك سويرسي 0.5 البالغةنشورات اإ
 السابق. العاممع فاكنت تامتىش بوجه عام  2015مليون فرنك سويرسي لعام  3.1املتنوعة البالغة / الأخرى

 املرصوفات حتليل

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 5201تكوين مرصوفات عام 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 مقارنةً  %4.6نسبته  زايدةً ، وهو ما ميثل 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  348.6بلغ مجموع مرصوفات املنظمة  .44
مليون فرنك سويرسي. وتشلك نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة، حيث  333.2اذلي بلغ  2014مبجموع مرصوفات 

من مجموع مرصوفاهتا. واكنت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب ابب يف  %62مليون فرنك سويرسي ومتثل  216.3تبلغ 
 21.2ي، وتلهيا من حيث احلجم مرصوفات التشغيل البالغة مليون فرنك سويرس  72.1مرصوفات املنظمة حيث بلغت 

 :ابلعام السابق مليون فرنك سويرسي. ويعرض اجلدول الوارد أأدانه ملخصًا للتغيريات من حيث نوع املرصوفات مقارنةً 

 

 

 5201و 4201التغري يف املرصوفات بني عايم 

 :2015مجموع مرصوفات 

 مليون فرنك سويرسي 348.6
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وتتأألف نفقات املوظفني أأساسًا من صايف املرتب الأسايس وتسوايت الوظائف الثابتة أأو املؤقتة. ومتثل هذه النفقات  .45
جامًل  . ومتثل مساهامت املنظمة يف 2015من مجموع نفقات املوظفني لعام  %66.7مليون فرنك سويرسي أأي  144.3اإ

ذ يبلغ مجموعها يف ملتحدة اثين أأكرب ابب الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم ا مليون  26.7نفقات املوظفني اإ
. وتبلغ اشرتااكت الويبو املقررة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة 2015فرنك سويرسي يف عام 

 %7.7مليون فرنك سويرسي  16.6من حصة راتب املوظفني اخملصصة للمعاشات. ومتثل البدلت البالغة  %15.8حاليًا 
نَح التعلمي البالغة من مجموع نفقات املوظفني. وتشمل هذه البدلت أأساسًا  عالوات الإعاةل ماليني فرنك سويرسي، و  5.5مِّ

تلكفة  ن فرنك سويرسي. وبلغ مجموعيومل  2.4جازات زايرة الوطن البالغة قميهتا اإ و  ،مليون فرنك سويرسي 4.9البالغة 
نفقات  أأما. 2015ماليني فرنك سويرسي يف عام  9.5مسامهة املنظمة يف أأقساط التأأمني الصح  الشهرية للموظفني العاملني 

 اتفاقات هناية اخلدمة.فتشمل يف املقام الأول فرنك سويرسي يني مال 3.8املوظفني الأخرى البالغة 

 احملاسبية ادلولية للقطاع العام عىل أأساس املعايري 5201تكوين نفقات املوظفني لعام 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

التغيير الصافيالتغيير الصافي20152014

%

المصروفات

                    -0.1-216.3216.4نفقات الموظفين

3.12.60.519.2المتدربون ومنح الويبو

17.415.42.013.0السفر والمنح

72.163.68.513.4الخدمات التعاقدية

21.220.80.41.9مصروفات التشغيل

3.51.81.794.4اإلمدادات والمواد

0.80.20.6300.0األثاث والمعدات

11.19.12.022.0االهتالك واالستهالك

6.1-0.2-3.13.3تكاليف التمويل

348.6333.215.44.6مجموع المصروفات

(بماليين الفرنكات السويسرية)

 :2015مجموع نفقات املوظفني يف 

 مليون فرنك سويرسي 216.3
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مليون فرنك سويرسي ما تتحمهل املنظمة من تلكفة  15.4يف فرتة ما بعد اخلدمة البالغة  اس تحقاقات املوظفنيومتثل  .46
ىل الوطن والسفر، والإجازات الس نوية املرتامكة. وتعادل مرصوفات عام  انهتاء التأأمني الصح  بعد اخلدمة، ومنح العودة اإ

ضافةً  ،التسديدات النقدية الفعلية لهذه املس تحقات 2015  .العامهذا يف  اإىل حركة اخلصوم الإجاملية اإ

مبجموع نفقات  قارنةً م مس تقراً  2015يف عام  مليون فرنك سويرسي 216.3البالغ  مجموع نفقات املوظفني وظل .47
تفصييل لنفقات املوظفني وتغريها  توزيع التايل. ويرد يف اجلدول 2014مليون فرنك سويرسي يف عام  216.4املوظفني البالغ 

 :2014بعام  مقارنةً 

 5201-4201تفاصيل نفقات املوظفني للفرتة 

 
 

 

، فاإن مرصوفات 2014بعام  فرنك سويرسي مقارنةً  مليون 3.3 مبقدارورمغ أأن مرصوفات الوظائف الثابتة ازدادت  .48
ىل تعيني املوظفني املؤقتني جزئيًا مليون فرنك سويرسي. ويعزى هذا الاخنفاض  3.7 قدارالوظائف املؤقتة قد اخنفضت مب اإ

يف  نياس تحقاقات املوظفيف تلكفة مليون فرنك سويرسي  1.7توجد أأيضًا زايدة قدرها الطويلني الأجل يف وظائف اثبتة. و 
ىل الوطن واس تحقاقات ، كما يدل يف املقام الأول عىل أأن 2014مقارنًة بعام  فرتة ما بعد اخلدمة نَح الإعادة اإ ما أ نفق عىل مِّ
. ومتثل تاكليف املوظفني الأخرى املبي نة بصورة منفردة يف اجلدول أأعاله 2014أأكرب كما أ نفق يف عام  2015السفر يف عام 

 ،صندوق املعاشات التقاعدية املغلق ، وتاكليفني الوظائف الثابتة واملؤقتة )التأأمني ضد حوادث العملالتاكليف املشرتكة ب
 وتاكليف التقايض(.

ليست مدرجة الويبو  منحفتاكليف املتدربني و يف البياانت املالية. بصورة منفردة الويبو  منحتلكفة املتدربني و وترد  .49
ىل تزويد الأفراد  منحنظام موظف  الويبو ولحئته. وهتدف لأهنا غري مشموةل ب  نفقات املوظفني مضن خلربة لتعزيز ابالويبو اإ

ىل  2014مليون فرنك سويرسي يف  2.6من  نحتلكفة املتدربني وامل قد زادت و معارفهم وكفاءهتم املهنية.  فرنك مليون  3.1اإ
ملزيانية اليت خصصهتا املنظمة لتعزيز اب لويبو، وميكن أأن تكون مرتبطةً ا نحمب  اً هذه الزايدة لكي  علق . وتت2015سويرسي يف عام 

 .يف مركز التحكمي والوساطة نحبرامج التبادل مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وبرانمج امل 
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، 2015سويرسي لعام  مليون فرنك 17.4( ادلورات منحو  الغري،وسفر )بعثات املوظفني،  نحالسفر وامل يبلغ مجموع و  .50
نفاق هذااملدرجة يف ادلورات  منحتاكليف و من مجموع النفقات.  %5ثل مي و  رسال أ نفقت عىل اليت  املرصوفاتيه  ابب الإ اإ

بنس بة ادلورات  منحالسفر و نفقات زادت قد غري املوظفني( حلضور دورات تدريبية وحلقات دراس ية. و من متدربني )
الغري سفر من  2015تاكليف السفر يف عام  وتتأألفمليون فرنك سويرسي.  15.4 اذلي اكنت فيه 2014 عامب مقارنةً  13%

مليون فرنك  5.9 مببلغ مليون فرنك سويرسي، وتاكليف بعثات املوظفني 9.6مببلغ ين( حاضِّ )املشاركني يف املؤمتر واملُ 
مليون فرنك سويرسي يف  5.7السابق )ابلعام  ارنةً مق يف حني أأن تلكفة السفر لبعثات املوظفني مس تقرة نسبياً وسويرسي. 

(. 2014مليون فرنك سويرسي يف عام  7.6فرنك سويرسي )مليوين  الغري مبقدارزادت تاكليف سفر فقد (، 2014عام 
عام مليون فرنك سويرسي يف ال 2.1 بل، مقا2015يف عام  فرنك سويرسي مليون 1.9ادلورات  منحتلكفة ويبلغ مجموع 

 .السابق

 %13.4. وقد زادت هذه النفقات بنس بة 2015يف عام  فرنك سويرسي مليون 72.1اخلدمات التعاقدية ويبلغ مجموع  .51
تتعلق يف املقام الأول  2015اخلدمات التعاقدية يف عام و . 2014عام يف مليون فرنك سويرسي  63.6بقميهتا البالغة  مقارنةً 
مليون فرنك  12.6خدمات تكنولوجيا املعلومات التجارية )و فرنك سويرسي(،  مليون 24.1دمات الرتمجة التجارية )خب

 الإلكرتوين مليون فرنك سويرسي(، وخدمات املركز ادلويل للحساب 11.7)فردية التعاقدية الواخلدمات سويرسي(، 
، 2014ام بع ارنةً مليون فرنك سويرسي مق 1.6زادت خدمات الرتمجة التجارية مبقدار و فرنك سويرسي(. ماليني  10.9)

ىل زايدة متوسط طول تقارير الأهلية للرباءة اليت ترُتمج خارج املنظمة زادت خدمات تكنولوجيا و . ويعزى ذكل جزئيًا اإ
تلكفة اخلدمات التعاقدية الفردية زادت أأيضًا ، و 2014عام ب مليون فرنك سويرسي مقارنةً  2.5املعلومات التجارية مبقدار 

خدمات املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين تلكفة لكن اخنفضت . و ابلعام السابق ك سويرسي مقارنةً مليون فرن 1.2مبقدار 
 .2014 بعام مليون فرنك سويرسي مقارنةً  0.6 مبقدار

 انسبهت ةً طفيف، وهو ما ميثل زايدًة 2015يف عام مليون فرنك سويرسي  21.2وبلغ مجموع مرصوفات التشغيل  .52
بشلك  2015مرصوفات التشغيل يف عام تتأألف مليون فرنك سويرسي. و  20.8البالغ  2014 مبجموع عام مقارنةً  1.9%

 ،مليون فرنك سويرسي( 2.2مليون فرنك سويرسي(، ومرصوفات التصالت ) 17.4املباين والصيانة )من تاكليف رئييس 
 مليون فرنك سويرسي(. 0.5والرسوم الإدارية )

. 2014بعام  مقارنةً  %94.4فرنك سويرسي بنس بة  ينيمال 3.5البالغة  مرصوفات الإمدادات واملواد وارتفعت .53
ذ بلغ مجموعها  ،كذكل مرصوفات الأاثث واملعداترتفعت وا  0.2مببلغ  مقارنةً  2015مليون فرنك سويرسي يف عام  0.8اإ

د الأد ى للرمسةل البنود اليت ل تس تويف احلتكل . وختص مرصوفات الأاثث واملعدات 2014مليون فرنك سويرسي يف عام 
هنا فرنك سويرسي، و 5000يف املنظمة البالغ   تقيد فورًا يف ابب املرصوفات.ذلكل فاإ

املباين واملعدات  اهتالك، تشمل املرصوفات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرصوفات أ نفاً وكام ُذكر  .54
نتايج. ويف عام  ةتلكفن لأ ومرصوف اس هتالك الأصول غري املادية، نظرًا  ، بلغ 2015هذه الأصول موزعة عىل معرها الإ

مليون فرنك سويرسي يف عام  9.1قدره مببلغ  مليون فرنك سويرسي مقارنةً  11.1والاس هتالك  هتالكمرصوفات الامجموع 
مليون فرنك  2.1بلغ ي  لس نة اكمةل اهتالكمرصوف . وترتبط هذه الزايدة بقاعة املؤمترات اجلديدة اليت ودلت 2014

بعد أأن بدأأ اس تخداهما يف سبمترب  2014للأشهر الأربعة الأخرية من عام  مليون فرنك سويرسي 0.7، مقارنًة مببلغ سويرسي
ضافةً  .2014 عىل  هتالكحساب الاال ن جيري ، 2015خالل عام  بناء الأمينال من مرشوع اإىل ذكل، بعد الانهتاء  واإ

 (.يط الأميناحمل و  ية،عمليات الأمن ال ، ومركز فاذ اجلديدالن)مركز بدأأ اس تخداهما العنارص اخملتلفة اليت 

 2015فرنك سويرسي يف عام يون مل  3.1وبلغ مجموعها  ،ابلعام السابق نسبيًا مقارنةً  وظلت تاكليف المتويل مس تقرةً  .55
تسديد فوائد قرض بنك اكنتون جنيف يف ثل تاكليف المتويل أأساسًا مت . وت 2014فرنك سويرسي يف عام  يونمل  3.3و
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(BCG)  وبنك اكنتون فو(BCV)  وتنخفض. 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  2.9اخلاص ابملبىن اجليد، وبلغ مجموعها 
 وتتعلق تاكليف المتويل املتبقية ابلرسوم املرصفية. رصيد القرض.بسبب تناقص  هذه الفوائد دفعات

 الوضع املايل

مليون فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع الأصول  279.1صايف أأصول املنظمة  ت قميةبلغ ،2015ديسمرب  31يف  .56
زاد صايف ، 2015مليون فرنك سويرسي. ونتيجة لفائض عام  697.9مجموع اخلصوم بلغ مليون فرنك سويرسي و  977

كام سلت  .2014يف هناية عام فرنك سويرسي مليون  245.8بعدما اكن مليون فرنك سويرسي  33.3 مبقدارالأصول 
 ثنائيةعىل مدى ال زاد صايف الأصول،  ذلكل، مليون فرنك سويرسي. ونتيجةً  37قدره  فائضاً  2014عام  يف نظمةامل 

 :2013فرنك سويرسي يف هناية عام مليون  208.8بعدما اكن فرنك سويرسي مليون  70.3مبقدار  ،2014/15

ىل  3201صايف الأصول من  التغري يف  5201اإ

 

 977مجموع الأصول البالغ . و 2015ديسمرب  31 يفلبيان الوضع املايل للويبو  الر مس البياين ال يت ملخصاً ويعرض  .57
فرنك مليون  697.9اخلصوم البالغ مجموع و والأصول الثابتة.  النقد وما يعادهليف املقام الأول من يتأألف مليون فرنك سويرسي 

 :قروضو  ،، واس تحقاقات موظفنيمبالغ متسلمة قبل اس تحقاقهاو مس تحقة ادلفع يف الأساس مبالغ سويرسي يه 
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 5201ديسمرب  31ملخص الأصول واخلصوم يف 

 
 الأصول

من مجموع الأصول، رمغ أأهنا تشمل  %50.1مليون فرنك سويرسي، متثل  489.5املنظمة أأرصدة نقدية قدرها متتكل  .58
فرنك سويرسي مصنفة ابعتبارها مقيدة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  مليون 250.8مبالغ يصل مجموعها اإىل 

 31مليون فرنك سويرسي يف  474.5برصيد  مقارنةً  مليون فرنك سويرسي 15مبقدار  وقد زاد مجموع الأرصدة النقدية
النقد زاد رصيد و  .اتالاستامثر بشأأن الويبو ، وتُستمثر هذه الأرصدة عىل النحو املالمئ مبا يامتىش مع س ياسة 2014ديسمرب 
جامليًا قدرهاملنظمة  أأنرمغ  وما يعادهل قرض بنك اكنتون من  2015مليون فرنك سويرسي يف نومفرب  24 سددت مبلغًا اإ
 .اخلاص ابملبىن اجليد BCVوبنك اكنتون فو  BCGجنيف 

بلغ ي ومعدات( مادية، أأصول غري كمتلاكت استامثرية، و و  ،ومبان ،)أأراض عددًا كبريًا من الأصول الثابتة نظمةومتتكل امل  .59
، مبا يف ذكل بناء الأمينال مرشوع  2015خالل عام اس ُتمكل و فرنك سويرسي. مليون  417.8ادلفرتية الصافية  هتاقميمجموع 
ضافات وحتسينات وُرمسلت أأيضًا خالل العام . يط الأميناحمل و  يةعمليات الأمن ال ديد ومركز النفاذ اجلمركز  لمباين ل تاكليف اإ

جاملً . داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها اليت اكنت قيد التنفيذ املتبقية الأعاملبعض القامئة، مبا يف ذكل  ضافات  نُف ِّذت، واإ اإ
ىل املباين واملنشأ ت خالل عام  6.2بقمية  جراء . 2015مليون فرنك سويرسي اإ ملمتلاكت ث حد  تقيمي مُ وقام خبري مس تقبل ابإ

مليون فرنك  1.4 مبقدارالعادةل  هتازايدة يف قمي عنذكل سفر . وأأ 2015عام خالل  ،مبىن احتاد مدريد ،الاستامثريةاملنظمة 
 مليون فرنك سويرسي. 11.1لك الأصول الثابتة لالاس هتالك و هتالكتلكفة الا مجموع اكنو سويرسي. 

ملخص للأصول الثابتة اليت متتلكها املنظمة. وخيتلف تصنيف الأرايض واملمتلاكت، وفقًا  التايلويرد يف اجلدول  .60
للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، حبسب الغرض من اس تخداهما أأو طبيعة احلق أأو التفاق التعاقدي اليت تُمتكل 

ضافية يف مبوجبه. وخالفًا للأرايض واملمتلاكت املدرجة أأدانه يف بند الأصول  الثابتة، تؤجر املنظمة أأماكن وخمازن ومرافق اإ
حقوق اس تغالل قطعة أأرض تقع أأيضًا ُمنحت املنظمة و (. 19جنيف، وتؤجر أأيضًا بعض ماكتهبا اخلارجية )انظر املالحظة 

977.0

ة
ري
س
وي
س
ال
ت 
كا
رن
ف
ال
ن 
يي
ال
م
ب

697.9

         

      
     

         

          
        
     

             
     

                 
               
             
         
     

                

     

          
     

           



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
24 
 

صح عهنا )انظر علهيا بعض مباين املقر. ول تقي د هذه احلقوق، اليت اكتُسبت دون تلكفة، يف البياانت املالية ولكن يُف
 (.8املالحظة 

 5201ديسمرب  31الأصول الثابتة يف 

 

وقوامئ  ،مليون فرنك سويرسي احلساابت املدينة 69.7وتتضمن الأصول الأخرى للمنظمة اليت يبلغ مجموعها  .61
بشأأن الرباءات اذلي رصيد مضن ذكل هو احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون كرب . وأأ واملبالغ املدفوعة مقدماً  ،املوجودات
يداع عدد معترب من طلبات نظام معاهدة التعاون بشأأن  40.9بلغ مجموعه  مليون فرنك سويرسي. فقد شهدت مجيع الأوقات اإ

ا الويبو، دون أأن تتلقى املنظمة سدادًا للرسوم املناظرة لها. واخنفض هتالرباءات دلى ماكتب تسمل  الطلبات، أأو ورمبا تسلم
مليون فرنك  46.7بلغ مجموعه حيامن  ،لعام السابقمقارنًة ابملدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رصيد احلساابت ا

من الطلبات املودعة خالل الأشهر الثين عرش  %16رسوم حنو  ت بعدُ دد ِّ سُ تكن قد ، مل 2014سويرسي. ويف هناية عام 
 .%12.8ية اإىل حنو ، اخنفضت هذه النس بة املئو 2015السابقة. ويف هناية عام 

 اخلصوم

مليون فرنك  359.8بلغ مجموع املبالغ املس تحقة ادلفع واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها ، 2015ديسمرب  31يف  .62
يرادات مؤجةل ملعاجلة الطلبات ادلولية ) طار نظام معاهدة التعاون بشأأن سويرسي، ويه تشمل بصورة رئيس ية اإ يف اإ

يرادات املؤجةل هذا أأساسًا  219.2( قدرها لهاي الرباءات، ونظام مدريد، ونظام مليون فرنك سويرسي. ويتعلق رصيد الإ
الرسوم  املتحققة من يراداتالإ ؤَجل مليون فرنك سويرسي. وتُ  217.1برسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تبلغ 

ىل أأن يُ  يع الأوقات وجود عدد من الطلبات املودعة يف نرش الطلب ذو الصةل. وتشهد مج املتعلقة مبعاجلة الطلبات ادلولية اإ
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى ماكتب تسمل  الطلبات أأو الويبو دون أأن تنرش بعد. ويبلغ العدد التقديري  اإ

ىل  يداع يرجع اإ ديسمرب  31طلبًا حسب الوضع يف  155 534ومل تنرش  2015أأو  2014عام للطلبات اليت حتمل اترخي اإ

صافي المبلغ المرحل

في 31 ديسمبر 2014
التصنيف في البيانات المالية

(بماليين الفرنكات السويسرية)

األراضي )المالحظة 9(28.6موقع المبنى الجديد

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(8.9المحيط األمني

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(67.7قاعة المؤتمرات الجديدة

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(153.2المبنى الجديد

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(48.0مبنى أرباد بوكش

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(10.6مبنى ج  بودنهاوزن األول

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(3.8مبنى ج  بودنهاوزن الثاني

المباني والمنشآت المستخدمة )المالحظة 9(59.7مبنى معاهدة التعاون بشأن البراءات

الممتلكات االستثمارية )المالحظة 7(6.2مبنى اتحاد مدريد

األصول غير المادية )المالحظة 8(25.6حقوق استغالل قطعة أرض

األصول غير المادية )المالحظة 8(3.4البرمجيات )المشتراة والمطورة(

المعدات )المالحظة 6(1.7المعدات

األثاث والمفروشات )المالحظة 6(0.4األثاث والمفروشات

417.8مجموع األصول الثابتة
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واكن رصيد  ،2014عام أأو  2013يف عام  اً ودعمُ غري منشور  طلباً  145 157يوجد حنو ، اكن 2014يف هناية عام و .2015
 فرنك سويرسي.مليون  199.7الإيرادات املؤجةل لرسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

مليون فرنك سويرسي بصورة رئيس ية من خصم التأأمني الصح   171.5البالغة  اس تحقاقات املوظفنيوتتأألف خصوم  .63
 31يف  اس تحقاقات املوظفنيمن مجموع خصوم % 80مليون فرنك سويرسي، اذلي ميثل  137.2البالغ ملا بعد اخلدمة 

ضطلع . وي2014بعام  مليون فرنك سويرسي مقارنةً  9.3. وقد زاد خصم التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة مببلغ 2015ديسمرب 
امجلاع   طيبلكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط التأأمني التال اإجاميل ويسجل  ،ي مس تقل حبساب اخلصومأأكتوار 

 ملتقاعدي الويبو احلاليني واملتقاعدين املتوقعني يف املس تقبل.

 5201ديسمرب  31يف  اس تحقاقات املوظفنيمكوانت خصوم 

 

استنادًا من املتوقع املاضية، و  بعالتأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة زايدة منتظمة عىل مدار الس نوات الس   موشهدت خص .64
ىل التوقعات الأ   ،لك عام بسبب تلكفة اخلدمة اجلارية وتلكفة الفائدةا اخلصم زداد هذيية أأن تس متر هذه الزايدة. و كتوار اإ

 دمة املوظفنيخلملنظمة. ومتثل تلكفة اخلدمة اجلارية الأثر الصايف نخفض اخلصم لك عام بفضل املس تحقات اليت تسددها اي و 
من سن الأهلية لالشرتاك يف  واحد عاممبقدار اقرتاب لك موظف عامل نتيجة خالل العام. وأأما تلكفة الفائدة فهي   املؤداة

من الأقساط حاليًا(  %65الشهرية )املساهامت يه املس تحقات اليت تدفعها املنظمة لك عام و التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة. 
اليت تسددها املنظمة للمتقاعدين املشرتكني يف التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة. وعليه، فاإن السامت ادلميغرافية ملوظف  الويبو 

ىل املتقاعدين تؤثر تأأثريًا ملحوظًا يف حركة اخلصم.  ونس بة املوظفني اإ

  

النسبة المئوية للخصوم31 ديسمبر 2015

%(بماليين الفرنكات السويسرية)

137.280.0التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

15.49.0منح العودة إلى الوطن والسفر

12.67.3اإلجازات المتراكمة

2.71.6صندوق المعاشات المغلق

1.91.1منح التعليم

0.60.3الساعات اإلضافية التراكمية

0.30.2إجازة زيارة الوطن

0.50.3استحقاقات نهاية الخدمة

0.30.2مكافآت األداء

171.5100.0مجموع خصوم استحقاقات الموظفين
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ىل  2009 منخصم التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة  لتغري يفا  9201اإ

 

 

سعر اخلصم، مهنا ية، كتوار ي املس تقل عددًا من الافرتاضات الأ كتوار اخلبري الأ  قوم بهيضم أأيضًا احلساب اذلي ي وأأ  .65
عامًا بعد ومعدلت الوفيات. ويؤدي تغري هذه الافرتاضات  ،ومعدلت توجه التاكليف الطبية، ومعدلت دوران املوظفني

يف املعاجلة  هنج املمراتق الويبو طب ِّ ية. ووفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، تُ أأكتوار اإىل ماكسب وخسائر  عام
ىل أأن املعايري د فورًا يف قي  ية، ويعين ذكل أأهنا ل تُ كتوار احملاسبية لهذه املاكسب واخلسائر الأ  البياانت املالية. وجتدر الإشارة اإ

، أأصدر 2016يف يناير وكوس يةل لتأأجيل قيد هذه املاكسب واخلسائر.  هنج املمرات ت ال نادلولية لالإبالغ املايل قد أألغ
ايري احملاسبية ادلولية املعمن  25املعيار رمق تعديالت عىل معايري يقرتح  املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرشوع جملُس 

لغاء املوظفني، مبا فهياس تحقاقات ، للقطاع العام ق ذا واإ . هنج املمراتا اإ يؤدي اإىل فسوف ، يف الهنايةعىل هذا التعديل ُصد ِّ
اكنت الويبو ، 2015ديسمرب  31الوضع املايل. ويف  يف بيانقي د اخلدمة املُ مزيد من التقلبات يف خصم التأأمني الصح  ملا بعد 

مليون فرنك سويرسي فامي يتعلق ابلتأأمني الصح  ملا بعد  78.8مجموعها ية مرتامكة غري مقيدة أأكتوار سلت خسائر قد 
 اخلدمة.

مليون فرنك سويرسي( وقرض بنك اكنتون  19.6وتتأألف القروض من قرض مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) .66
املبالغ  اإجاميلمليون فرنك سويرسي(. ويبلغ  90.4لإنشاء املبىن اجلديد ) (BCV)وبنك اكنتون فو  (BCG)جنيف 

أأول  ،2015املنظمة، يف نومفرب دفعت . و 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  29.2ين القرضني املدفوعة لتسديد أأصل هذ
بلغ و للمبىن اجلديد. وي مليون فرنك سويرسي لتسديد قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون ف 24بقمية قسط اإجاميل مقرر 

مليون فرنك سويرسي يف صورة حساابت  55.8، ويه تتضمن مليون فرنك سويرسي 56.6الأخرى  املنظمة مجموع خصوم
 مليون فرنك سويرسي من اخملصصات للتاكليف القانونية. 0.8جارية ملودع  الطلبات والأطراف املتعاقدة، فضاًل عن 

 التدفق النقدي

مليون فرنك  474.5مببلغ  مقارنةً  2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  489.5النقدي للمنظمة يبلغ الرصيد  .67
مليون فرنك  15الزايدة البالغة قد حتققت . و 2011زداد مجموع الأرصدة النقدية منذ عام ي. و 2014ديسمرب  31سويرسي يف 

جاميل من الرمغ تسديد  2015و 2014سويرسي بني عايم   .2015مليون فرنك سويرسي يف نومفرب  24 بقمية قروضمبلغ اإ
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لت. و درة للفائدةمُ النقدية يف حساابت مرصفية فورية وحساابت  هاودائع ب نظمة معوماً وحتتفظ امل  .68 ، خالل لكن أ دخِّ
استامثرات قصرية الأجل من أأجل جتنب تكبد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية الفورية  يفودائع نقدية كبرية  ،2015عام 
 أأسعار الفائدة السلبية خالل العام.تطبيق بعد 

 املقيدة وغري املقيدة. الأرصدةبني  النقدية(، تقسم الأموال 3ويف البياانت املالية )انظر املالحظة  .69

ىل  2010 نمالأرصدة النقدية املقيدة وغري املقيدة   5201اإ

 

ُ النقد ل متف عىل أأهنا مقيدة. ويش  صن  تُ  النقد وما يعادهلعدة عنارص من وتوجد  .70 احلساابت اجلارية اململوكة  عىلد قي  امل
لهاي، وكذكل بعض  ونظام مدريدونظام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمودعو الطلبات بناء عىل نظام ) حلساب الغري

 ُ ةلالأطراف املتعاقدة(، والرسوم امل طار الإجراءات اجلارية و  نيابة عن الأطراف املتعاقدة، حص  املتعلقة الودائع املس تلمة يف اإ
 .احلساابت اخلاصة اليت حتتفظ ها املنظمة اب مس ماحن  الإسهامات الطوعيةو ، لعالمات التجاريةاب

اس تحقاقات خلصوم  لمتويل املس تقبيلل  مت ختصيصهاوا املنظمة اليت حتتفظ هالأموال د قي  مُ عىل أأنه  ف أأيضاً صن  وكما يُ  .71
هذه الأموال يف حساابت مرصفية منفصةل، فظ بعد اخلدمة. وحتُ ملا الصح  التأأمني املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل 

أأسفرت الرسوم  ،2015 عام خاللو . 2015ديسمرب  31فرنك سويرسي يف مليون  88.9واكن رصيد هذه احلساابت 
ضافية قدرها  مليون فرنك  13.2املطبقة عىل تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة عن أأموال اإ

ل هذه الأموال اإىل حساابت مرصفية منفصةل يف عام حتُ وف سويرسي. وس  .2016و 

تسديد أأقساط قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو لإنشاء يف ، ، بدأأت املنظمة، كام ُذكر أ نفاً 2015ويف عام  .72
جاميل مقرر أأول  ،2015املنظمة، يف نومفرب دفعت و  املبىن اجلديد. . قرضالمليون فرنك سويرسي لتسديد  24بقمية قسط اإ

 .2016مليون فرنك سويرسي يف يناير  16 البالغ الإجاميل الثاينُدفع القسط و 
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نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وبلغ متوسط التدفقات  رسوم يف النقدية الرئيس ية للمنظمةثل التدفقات مت وت  .73
مببلغ  مقارنةً  2015مليون فرنك سويرسي خالل عام  25.2التعاون بشأأن الرباءات معاهدة نظام من رسوم النقدية الشهرية 

تغيريات ملحوظة يف ميكن أأن توجد ، لتايلا وكام يتضح من اجلدول .2014مليون فرنك سويرسي خالل عام  24.6
ذ اكنت التدفقات من  شهري نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأعىل بكثري يف  رسومالتدفقات النقدية حبسب الأشهر. اإ

ىل زايدة مس توايت الإيداع يف مارس  ،2013تحصيل مس تحقات الطلبات املودعة يف عام ل نظرًا  2014أأبريل ومايو  ضافة اإ اإ
 ،ديسمربشهر يف  2015عام  خاللتدفق كرب من شهر ل خر. واكن أأ  أأكرث اتساقاً  2015تدفقات يف عام ال اكنت و  .2014
 مليون فرنك سويرسي. 4.7 قدرها دفعتسوية ي تضمن اذل

 2015-2014لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الثنائية  التدفقات النقدية الشهرية
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 بيان الوضع املايل – البيان الأول

 2015ديسمرب  31يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 بيان الأداء املايل –البيان الثاين 

 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

  

20152014المالحظة

23اإليرادات

17,80117,899االشتراكات المقررة

10,2558,896المساهمات الطوعية

487351إيرادات المنشورات

1,5001,619إيرادات االستثمار

275,392278,576رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

67,92555,113رسوم نظام مدريد

3,9313,186رسوم نظام الهاي

1740رسوم نظام لشبونة

347,265336,915المجموع الفرعي للرسوم

1,5081,487التحكيم والوساطة

3,1273,013إيرادات أخرى/نثرية

381,943370,180مجموع اإليرادات

24المصروفات

216,266216,394نفقات الموظفين

3,1512,653المتدربون ومنح الويبو

17,39415,360السفر والمنح

72,09063,586الخدمات التعاقدية

21,20020,851المصروفات التشغيلية

3,5831,803اإلمدادات والمواد

827247األثاث والمعدات

11,0559,054االهتالك واالستهالك

3,1073,258تكاليف التمويل

348,673333,206مجموع المصروفات

33,27036,974فائض/)عجز( السنة
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 بيان التغيريات يف صايف الأصول –البيان الثالث 

 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 الفرناكت السويرسية( )بأ لف

 

  

المالحظة

    208,819        8,342      15,046            -   185,431صافي األصول في 31 ديسمبر 2013

        36,974             -             -             -       36,974الفائض/)العجز( لعام 2014

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

            -            -            -      27,209    27,209-إنشاء احتياطي المشروعات الخاصة

    245,793        8,342      15,046      27,209   195,196صافي األصول في 1 يناير 2015

             -             -             -             -            -العناصر المقي ِّدة مباشرة في صافي األصول

مجموع العناصر المقيدة مباشرًة في 

صافي األصول في 2015
-           -            -            -            -            

        33,270             -             -        5,166-       38,436الفائض/)العجز( في عام 2015

             -             -             -         1,654       1,654-تسوية الحتياطي المشروعات الخاصة

             -             -             -              33            33-النقل إلى الفوائض المتراكمة

    279,063        8,342      15,046      23,730   21231,945صافي األصول في 31 ديسمبر 2015

احتياطي 

المشروعات 

الخاصة

فائض متراكم

فائض 

احتياطي 

إعادة التقييم

صناديق 

رأس المال 

العامل

مجموع 

صافي 

األصول
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 بيان التدفق النقدي –البيان الرابع 

 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

يرادات  . والفائدةالنقد وما يعادهلر الرصف عىل اسعات أأ الفائدة املكتس بة والفائدة املدفوعة عىل القروض وأأثر تغري  ابس تثناء – (1) املكتس بة متضمنة يف اإ

ر الرصف عىل اسعات أأ . ولالطالع عىل أأثر تغري 15(. ولالطالع عىل تفاصيل الفائدة املدفوعة عىل القروض، انظر املالحظة 23الاستامثر )انظر املالحظة 

 .26، انظر املالحظة النقد وما يعادهل

  

20152014المالحظة

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

37,48736,351البيان الثانيالفائض )العجز( في الفترة )1(

23751,619الفوائد المحققة

3,137-2,918-15الفوائد المدفوعة على القروض

911,0559,054 & 8 ,6االهتالك واالستهالك

1210,28910,703الزيادة )االنخفاض( في استحقاقات الموظفين

5150394)الزيادة( االنخفاض في قوائم الموجودات

45,12618,598)الزيادة( االنخفاض في الحسابات المدينة

10190191)الزيادة( االنخفاض في األصول األخرى

148,84813,752الزيادة )االنخفاض( في المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

970-8,213-11الزيادة )االنخفاض( في الحسابات الدائنة

136014,942الزيادة )االنخفاض( في التحويالت المستحقة الدفع

96-96-16الزيادة )االنخفاض( في المخصصات

7,7998,708-17الزيادة )االنخفاض( في الخصوم األخرى

54,795100,109صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

30,665-7,174-9 & 6إضافات إلى المباني والمعدات

9                        -6التصرف في المعدات

1,744-576-8الزيادة في األصول غير المادية

                        -1,425-7الزيادة في الممتلكات االستثمارية

32,400-9,175-صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

                        -                        -15عائدات القروض

5,258-29,258-15تسديد القروض

5,258-29,258-صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل

1,3742,141-26أثر تغير سعر الصرف على النقد وما يعادله

14,98864,592صافي الزيادة )االنخفاض( في النقد وما يعادله

3474,508409,916النقد وما يعادله في بداية السنة

3489,496474,508النقد وما يعادله في نهاية السنة
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 البيان اخلامس

 الإيرادات –ة واملبالغ الفعلية بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزياني

 2014ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .2015-2014معود املزيانية الأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة الثانية للمزيانية املعمتدة للفرتة  ميثل –( 1)

 .2015ديسمرب  31والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للس نة املنهتية يف  2015الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  هو –( 2)

  

)1()1()2(

-17,58417,58417,359225االشتراكات المقررة

الرسوم

276,820276,820302,09625,276نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

58,23958,23965,8737,634نظام مدريد

-4,6764,6764,043633نظام الهاي

441713نظام لشبونة

339,739339,739372,02932,290المجموع الفرعي للرسوم

1,4001,4001,508108التحكيم والوساطة

-600600487113المنشورات

-76576575690الفوائد

1,9001,9005,5843,684غير ذلك/نثريات

361,988361,988397,04235,054المجموع

فارق

2015

الميزانية األصلية 

2015

الميزانية "النهائية" 

2015

اإليرادات الفعلية 

على أساس 

المقارنة 2015
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 البيان اخلامس

 املرصوفات –بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية 

 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

الميزانية 

األصلية

2015

الميزانية

"النهائية"

2015

فارق

2015

)1()1()2(

اسم البرنامجالبرنامج

-2,4752,4752,754279قانون البراءات1

3,0813,0812,748333العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

-8,2158,2158,465250حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي 

والموارد الوراثية
3,9323,9322,2861,646

98,98798,98795,4663,521نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

-27,62227,62229,9762,354نظاما مدريد ولشبونة6

5,5885,5885,142446مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

2,1702,1701,688482تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نمواً
16,16316,16315,475688

4,2214,2213,840381التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

-5,9425,9426,161219أكاديمية الويبو11

-3,6593,6593,956297التصنيفات والمعايير الدولية12

-2,3462,3462,830484قواعد البيانات العالمية13

3,7693,7693,611158خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

-5,8145,8146,789975الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

2,6682,6682,564104االقتصاد واإلحصاء16

1,9951,9951,93956إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

-3,4693,4693,622153الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

8,6298,6297,947682التواصل19

6,2176,2176,062155العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

-9,4729,4729,54573اإلدارة التنفيذية21

14,01614,01613,716300إدارة البرامج والموارد22

-11,78011,78012,508728إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

23,70023,70023,417283خدمات الدعم العامة24

-22,63522,63525,0122,377تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

2,5582,5582,220338الرقابة الداخلية26

20,55820,55817,9002,658خدمات المؤتمرات واللغات27

-5,3945,3945,912518السالمة واألمن28

-4174173,7573,340قاعة المؤتمرات الجديدة29

3,3483,3482,945403الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

3,7933,7933,553240نظام الهاي31

2,364                            -2,3642,364غير مخصصاألمم المتحدة

336,997336,997333,8063,191المجموع

24,99124,99163,23638,245صافي الفائض/)العجز(

-23,954تسويات الفائض بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )3(

-5,115المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

-897الحسابات الخاصة الممولة من المساهمات الطوعية

33,270صافي الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

رادات الفعلية  اإلي

على أساس 

المقارنة 2015
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ومبا أأن دورة املزيانية يف الويبو متتد س نتني فاإن . 2015-2014للمزيانية املعمتدة للفرتة  ثانيةالأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة ال معود املزيانية  ميثل –( 1)
أأرقام مزيانية ، تنعكس يف (5.5مضن احلدود املوصوفة يف النظام املايل ولحئته )املادة  2014/15ثنائية اليت أأجريت خالل ال  ،حتويالت املزيانية عرب الربامج

للمقارنة  2014/15البيان اخلامس للفرتة يُرىج الرجوع يف هذا الشأأن اإىل ". 2014/15حتت العنوان "املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2014/15الثنائية للفرتة 
مليون فرنك  674وتستند املزيانية الأصلية اإىل مزيانية الثنائية البالغة . 2014/15واملزيانية الأصلية املعمتدة للفرتة  2014/15بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت 

 .2013سبمترب  12سويرسي، اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يوم 

 .2015ديسمرب  31يف للس نة املنهتية واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة  2015الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  هو –( 2)

  من هذه البياانت املالية. 22تفاصيل تسوايت الفائض وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة  ترد –( 3)
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 البيان اخلامس

 الإيرادات –بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية 

 2015ديسمرب  31املنهتية يف  للثنائية

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .2014/2015ثنائية ميثل املزيانية املعمتدة لل  –( 1)

 .2014/15ميثل املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية  –( 2)

ديسمرب  31املنهتية يف ثنائية الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة لل والإيرادات  2014/15بعد التحويالت للثنائية  هو الفارق بني املزيانية الهنائية –( 3)
2015. 

  

(1)(2)(3)

225-35,16835,16834,943االشتراكات المقررة

الرسوم

545,603545,603597,22451,621نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

114,615114,615121,4556,840نظام مدريد

1,334-8,5738,5737,239نظام الهاي

885749نظام لشبونة

668,799668,799725,97557,176المجموع الفرعي للرسوم

2,8002,8002,995195التحكيم والوساطة

362-1,2001,200838المنشورات

1,5301,5301,692162الفوائد

3,8003,8009,2805,480غير ذلك/نثريات

713,297713,297775,72362,426المجموع

اإليرادات الفعلية 

على أساس 

المقارنة

2014/15

فارق

2014/15

الميزانية األصلية 

2014/15

الميزانية النهائية 

بعد التحويالت 

2014/15
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 البيان اخلامس

 املرصوفات –بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية 

 2015ديسمرب  31املنهتية يف  للثنائية

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 12 يوممجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وافقت علهيا  يتمليون فرنك سويرسي، ال 674البالغة  2014/15 للثنائيةاملعمتدة املزيانية ميثل  –( 1)
 .2013ديسمرب 

 .2014/15الهنائية بعد التحويالت للثنائية املزيانية  ثلمي  –( 2)

 31املنهتية يف قابل للمقارنة للثنائية لية عىل أأساس واملرصوفات الفع  2014/15هنائية بعد التحويالت للثنائية الفرق بني املزيانية ال ميثل –( 3)
 .2015ديسمرب 

  .من هذه البياانت املالية 22تفاصيل تسوايت الفائض وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة  ترد –( 4)

الميزانية 

األصلية

2014/15

الميزانية 

بعد 

التحويالت

2014/15

فارق

2014/15

(1)(2)(3)

اسم البرنامجالبرنامج

4,9505,3905,35535قانون البراءات1

6,1625,5305,192338العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

16,43016,76416,141623حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي 

والموارد الوراثية
7,8646,3725,438934

197,973195,354186,1549,200نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

55,24557,42855,7091,719نظاما مدريد ولشبونة6

11,17510,9479,8791,068مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

4,3413,5193,138381تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نمواً
32,32531,48529,0672,418

8,4438,3387,643695التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

131-11,88311,71411,845أكاديمية الويبو11

210-7,3177,2987,508التصنيفات والمعايير الدولية12

4,6925,0654,954111قواعد البيانات العالمية13

31-7,5396,8306,861خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

11,62812,04511,941104الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

5,3365,1654,903262االقتصاد واإلحصاء16

3,9894,1603,811349إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

6,9387,0566,707349الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

17,25716,50615,960546التواصل19

12,43512,51511,0361,479العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

18,94520,82718,6422,185اإلدارة التنفيذية21

28,03228,16227,397765إدارة البرامج والموارد22

23,56125,18924,699490إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

47,40047,88346,5251,358خدمات الدعم العامة24

45,26948,67647,969707تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

5,1164,9724,549423الرقابة الداخلية26

41,11739,38335,7823,601خدمات المؤتمرات واللغات27

10,78711,60511,272333السالمة واألمن28

8344,3034,107196قاعة المؤتمرات الجديدة29

6,6965,5085,5035الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

7,5877,3036,910393نظام الهاي31

701                            -4,727701غير مخصصاألمم المتحدة

673,993673,993642,59731,396المجموع

39,30439,304133,12693,822صافي الفائض/)العجز(

22,478-تسويات الفائض بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )4(

40,324-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

80-الحسابات الخاصة الممولة من المساهمات الطوعية

70,244صافي الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

المصروفات 

الفعلية على 

أساس المقارنة  

2014/15
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 مالحظات عىل البياانت املالية

 أأهداف املنظمة ومزيانيهتا :1املالحظة 

اكن  لت حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذليحف ،1967يف س نة )الويبو( نشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية أ   1.1
لإدارة ( يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكريةاذلي  BIRPIالفرنيس ترص خمل ويعرف اب) 1893نشئ يف س نة أ   قد

، 1974(. ويف س نة 1886( واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية )1883اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )
 .لأمم املتحدةاتبعة لاعرُتف ابلويبو كواكةل متخصصة 

هام ما ييل: مساعدة وتشمل هذه امل  ،وتضطلع الويبو بطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية 2.1
ماكانت امللكية الفكرية لأغراض  قامة الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري اإ احلكومات واملنظامت عىل وضع الس ياسات واإ

دارة املعاهدات ،والعمل مع ادلول الأعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل ،التمنية الاقتصادية دارة أأنظمة  ،واإ واإ
يداع الرباءاتتصاممي لعاملية للعالمات التجارية وال التسجيل ا وتوفري خدمات  ،الصناعية وتسميات املنشأأ فضاًل عن نظام اإ

 والاضطالع بدور احملفل لإجراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات. ،تسوية املنازعات

. وتضم 1979سبمترب  28املعدةل يف و  1967يوليو  14وتعمل املنظمة وفقًا لتفاقية الويبو املوقعة يف اس توكهومل يف  3.1
ريو و يف بيجني وموسكو خارجية عضوًا. ويقع مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويرسا ودلهيا ماكتب دوةًل  188الويبو حاليًا 

اتفاقية الأمم مبوجب نيويورك. وتمتتع املنظمة ابمتيازات وحصاانت يف  ، ومكتب تنس يقدي جانريو وس نغافورة وطوكيو
، واتفاق املقر املربم مع اجمللس الفدرايل السويرسي يف 1947س نة ل  املتعلقة ابمتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا املتحدة
 ل س امي فامي يتعلق ابلإعفاء من دفع معظم أأنواع الرضائب املباشة وغري املباشة. ،1970س نة 

فاقية الويبو وجتمتع يف دورات عادية مرة لك س نتني التالية اليت أأنشئت مبوجب ات التأأسيس يةوختضع الويبو للهيئات  4.1
 ولها أأن جتمتع يف دورات اس تثنائية يف الس نوات الأخرى: ،عىل الأقل

  مسؤوةل  ويه –تتأألف من ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو الأعضاء يف أأي من الاحتادات  اليت –امجلعية العامة
عن ست س نوات، واعامتد املزيانية للمرصوفات املشرتكة بني مجيع عن تعيني املدير العام لفرتة حمددة ل تقل 

ىل أأن تصبح أأعضاء يف املنظمة وغريها من الوظائف اليت  الاحتادات واعامتد النظام املايل للمنظمة، ودعوة ادلول اإ
 حددهتا التفاقية.

 حتادات أأو مل تكن. ويعمتد ومؤمتر الويبو اذلي يتأألف من مجيع ادلول الأعضاء، سواء اكنت أأعضاء يف أأي من الا
 املؤمتر مزيانيته والتعديالت عىل التفاقية فضال عن وظائف أأخرى حسب الاقتضاء.

 وربع عدد ادلول الأطراف  ،وجلنة الويبو للتنس يق اليت تتأألف من أأعضاء اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
ا، ابعتبارها ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا. وختتار يف اتفاقية الويبو غري الأعضاء يف أأي احتاد، وسويرس 

أأسامء مرحشني ملنصب املدير العام وتصوغ جداول أأعامل امجلعية العامة والربانمج واملزيانية للمؤمتر  التنس يق جلنة
 وتؤدي واجبات أأخرى تلك ف ها مبوجب اتفاقية الويبو.

  ليش بونة ولواكرنو وفيينا وبودابست والتصنيف ادلويل للرباءات وجتمتع مجعيات احتادات برن ولهاي ونيس و
وتعمتد تكل الأجزاء من مزيانية  .وابريس مبقتىض املعاهدات اليت أأنشئ مبوجهبا لٌك من الاحتادات اليت تديرها الويبو

ىل الويبو  الويبو املرتبطة ابلإيرادات والنفقات املنسوبة حرصاًي اإىل لك مهنا وحتدد مس توى الرسوم الواجب دفعها اإ
 لقاء اخلدمات املقدمة مبوجب لك معاهدة.



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
39 
 

وحتصل الويبو عىل متويلها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت تقدهما املنظمة ومن الاشرتااكت اليت تدفعها ادلول  5.1
طار  برانمج ومزيانية لفرتة الأعضاء ومن املساهامت الطوعية من ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املاحنة. وتعمل املنظمة يف اإ

نفاق من املزيانية اليت توافق علهيا امجلعية العامة للك فرتة مالية ما. وبفضل  س نتني مبا يضمن اعامتدات متثل الترصُيات ابلإ
ل املدير العام صالحية التعهد ابملرصوفات والترصحي ها وتسديد املدفوعات للأغراض احملددة ل  ها املوافقة عىل الاعامتدات خيو 

 يف حدود الاعامتدات.

 الس ياسات احملاسبية املهمة :2املالحظة 

 أأساس الإعداد

ت  1.2 عرض البياانت املالية ابلفرنك وتُ ادلولية للقطاع العام. احملاسبية للمعايري  وامتثالً  وفقاً املالية بياانت هذه ال أ عِّد 
ِّبت ، و تقاريرها يف وتس تخدهمافهو العمةل اليت تعمل ها الويبو السويرسي،  ىل أأقرب أألف.قُر   الس ياساتقت ب ِّ وطُ  مجيع القمي اإ

 مجيع الس نوات املعروضة.عىل احملاسبية ابنتظام 

ت  2.2 بيان التدفق النقدي ابس تخدام أ عِّد  خالف ذكل. و ذكر البياانت املالية عىل أأساس التلكفة التارخيية، ما مل يُ وأ عِّد 
ت البياانت غري املباش.  الأسلوب  .عىل أأساس الاس مترارية ومالزمة الاس تحقاقاملالية وأ عِّد 

اترخي قبل أأْي ، 2015يف عام من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  38و 37و 36و 35و 34 رمق املعايريت قوُطب ِّ  3.2
 لهذه املعايري أأي تأأثري عىل البياانت املالية للمنظمة.مل يكن . وتنفيذها الإلزايم

، 25ار ي، تعديالت عىل املع 59 املعايري مرشوعللقطاع العام أأصدر جملس املعايري احملاسبية ادلولية  ،2016يناير  يفو 4.2
دخال. املوظفنياس تحقاقات  املُت بع يف قيد  اتمر املهنج حذف ، مبا يف ذكل 25ار يتعديالت عىل املع  ويقرتح مرشوع املعايري اإ
بعد انهتاء اخلدمة. خبصمها اخلاص ابلتأأمني الصح  فامي يتعلق  اتهنج املمر  لياً ق الويبو حاطب ِّ وتُ ية. كتوار واخلسائر الأ املاكسب 

لأنه سوف يلزم قيد املالية  الويبو بياانتأأن يؤثر حذف هنج املمرات عىل  ن احملمتلويف حاةل املوافقة عىل التعديالت، مف
 (.12)انظر املالحظة  حالياً قيدة ية غري امل كتوار اخلسائر الأ 

 يعادهلالنقد وما 

والإيداعات  ،والإيداعات املس تأأمنة رهن الإشارة دلى املصارف ،شمل املبالغ النقدية املتوفرةي  النقد وما يعادهل 5.2
ىل  ىل نقد واملعرضة  ،يوماً  90املس تأأمنة ملدة تصل اإ طر خلوغريها من الاستامثرات النقدية عىل الأجل القصري سهةل التحويل اإ
 قليل للتقلب يف القمية.

 الاقرتاض تاكليف

ن  6.2 نتاج أأصول مس توفية للرشوط العامة واخلاصة تاكليف الاقرتاضاإ ويه ، اليت تُعزى مباشة اإىل شاء أأو بناء أأو اإ
ىل تلكفة تُضاف مهنا،  املنشودابلرضورة فرتة زمنية طويةل لتصبح جاهزة لالس تخدام س تغرق الأصول اليت ت  الأصول تكل اإ

 بىنامل تشييد تاكليف الاقرتاض املتعلقة ب أأما مهنا. نشود لالس تخدام امل فعليًا جاهزة  الأصولتصبح فيه حىت ُيني الوقت اذلي 
بوصفها معاًل جاراًي فقد ُرمسلت  والرسوم( وقاعة املؤمترات اجلديدة )معوةل عىل مبالغ القروض غري املسحوبة(الفوائد ديد )اجل

وأأما تاكليف الاقرتاض )الفوائد والرسوم( املرتبطة ابقتناء حق املساحة من املنظمة . (9حل البناء )انظر املالحظة اأأثناء مر 
العاملية للأرصاد اجلوية فامي يتعلق ابملوقع اذلي ش يد عليه مبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فقد رمسلت بوصفها جزءًا من 

 (.8قمية الأصول )انظر املالحظة 
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 يف بيان الأداء املايل يف الفرتة اليت يمت تكبدها فهيا.يف ابب املرصوفات الأخرى  مجيع تاكليف الاقرتاض وتُقي د 7.2

 معامالت ابلعمالت الأجنبية

ىل مبالغ ابلفرنك و  الفرنك السويرسي هو العمةل اليت تعمل ها الويبو. وحتُ  8.2 ل لك املعامالت اليت جترى بعمالت أأخرى اإ
جراء تكل أأسعار الرصف الأمم املتحدة اليت متثل املعمول ها يف رصف الالسويرسي وفقًا لأسعار  السائدة يف اترخي اإ

املاكسب واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تسوية تكل املعامالت وعن من  د يف بيان الأداء املايل لكٌ قي  يُ املعامالت. و 
 اليت متت بعمالت خالف العمةل اليت تعمل ها الويبو.معلية التحويل يف اترخي التقرير املايل عن الأصول واخلصوم 

 قيد الإيرادات

مة بناًء  طلباتال الإيرادات احملق قة من املعامالت التبادلي ة اليت تشمل الرسوم احملصةل عىل يف اترخي النرش قي د تُ  9.2 املُقد 
ل قيد الإيرادات احملصةل من الرسوم املس تلمة ؤج  . ويُ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي عىل

عداد التقرير عىل الطلبات غري املنشورة  م  طلبال قيد اجلزء من ر مس ل أأيضاً ؤج  اإىل حني اس تكامل النرش. ويُ يف اترخي اإ املُقد 
ىل اذلي يغط  تاكليف ترمجة تقارير الأهلية للرباءة الواردة بغري اللغة الإنلكبناء عىل نظام املعاهدة  زيية املس تلمة بعد النرش اإ
طارد مجيع الرسوم الأخرى قي  حني اس تكامل الرتمجة. وتُ  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام  املُحصةل يف اإ

د تسلمي د الإيرادات املتأأتية من املنشورات وخدمات التحكمي والوساطة عنقي  لر مس. وتُ شموةل ابم اخلدمات امل قد   تُ لهاي حني
 السلع أأو أأداء اخلدمات ابلاكمل.

ىل  10.2 أأما الإيرادات احملقق ة من املعامالت غري التبادلية مثل املساهامت الطوعية املودعة يف حساابت خاصة تستند اإ
نفاذ، فتُ  يرادات يف الوقت اذلي يصبح فيه التفاق مُ قي  اتفاقات قابةل لالإ تتعلق بأأداء معني  ما مل يشمل التفاق شوطاً  ماً لزِّ د اكإ

 عندد الإيرادات قي  أأو رد الأرصدة غري املنفقة. وتقتيض تكل التفاقات قيد خصم يف البداية لتأأجيل قيد الإيرادات ومن مث تُ 
 شطب اخلصم من خالل أأداء الرشوط اخلاصة الواردة يف التفاق.

يرادات يف بداية لك س نة من فرتة املقي  وتُ  11.2  زيانية اليت يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكت.د الاشرتااكت املقررة اكإ

 قيد املرصوفات

 تقدمي اخلدمات.عند د املرصوفات عند اس تالم السلع و قي  تُ  12.2

 ةاملبالغ املس تحق

اليت تقدهما مس تخديم خدمات امللكية الفكرية املفروضة عىل الرسوم تشمل ة املبالغ املس تحقة من املعامالت التبادلي 13.2
ابلقمية العادةل للمقابل وتُقاس هذه املبالغ لهاي. نظام مدريد و نظام م معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و امن خالل نظالويبو 

يداع الطلب ادلويل. فورلهاي نظام مدريد و نظام املس تحق لرسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و   اإ

ابلقمية وتُقاس هذه املبالغ ةل. حص  املقررة غري املُ من املعامالت غري التبادلية تشمل الاشرتااكت واملبالغ املس تحقة  14.2
ُ . للمقابل املس تحقالعادةل  اليت مجدهتا  يساوي الاشرتااكت املقررة للتحصيلقابةل الغري  للمبالغ املس تحقة ل خمصٌص سج  وي

 اتفاقية الويبو.من  11لامدة وفقًا لامجلعية العامة زائد الاشرتااكت املس تحقة من ادلول الأعضاء اليت فقدت حق التصويت 
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 قوامئ املوجودات

عة جم اانً  15.2 ة للبيع واملنشورات املوز  املس تخدمة  واملواد، وقمية الإمدادات تشمل قوامئ املوجودات قمية املنشورات املعد 
لع احملفوظة يف متجر الويبو. نتاج املنشورات وقمية الس  هتا الهنائية ابس تخدام د القمية الإجاملية للمنشورات يف صيغد  وحتُ  يف اإ

ط )ابس تثناء تاكليف الت سويق والت وزيع( مرضوبة يف عدد صفحات املنشورات الواردة يف  فحة املطبوعة يف املتوس  تلكفة الص 
قمية املنشورات اليت  شطبوتُ  قامئة املنشورات وتسويهتا للأخذ ابلقمية الأد ى من بني التلكفة وصايف القمية املمكن حتقيقها.

 تسحب من البيع أأو التوزيع اجملاين خالل الس نة اليت تصبح فهيا قدمية.

ة للبيع يف متجر الويبو. وتعد  قامئة  16.2 نة للمنشورات والسلع املعد  وجترى معلية جرد مادي س نواي  مجليع الإمدادات اخملز 
ة للبيع ابس مترار وجترى بعض معليات الإحصاء املادي الاختبارية طوال الس نة للتحقق من أأرصدة قامئة  املنشورات املعد 

ىل ابلإضافة املوجودات. ويف هناية لك س نة، تشطب السلع اليت حتذف من جمةل املنشورات املعدة للبيع أأو التوزيع اجملاين  اإ
فر. ىل الص  ماكنية مواصةل توزيعها ابجملان أأو بيعها وختف ض قميهتا لتصل اإ  السلع اليت يتوقع عدم اإ

خول هو  17.2 ل يف ادل  نتاج ابس تخدام طريقة الأو  رت تلكفة الأوراق والإمدادات الأخرى املس تخدمة يف معلية الإ وقد 
مة. وختف ض قميهتا لتعكس صايف قميهتا لع احملفوظة يف متجر الويبو بتلكفهتا اليت تكب دهتا املنظ  ر قمية الس  ل يف اخلروج. وتقد   الأو 

ذا ما حلقهت  ا أأضار أأو أأصبحت قدمية. ول ميكن رهن املوجودات بوصفها ضامان للخصوم.القابةل للتحقيق اإ

 املعدات

ذا اكنت  د املعدات بوصفها أأصولً تقي   املعدات حبسب تلكفهتا انقص اهتالكها الرتامك  والأضار اليت تلحق ها. وُ قمي  تُ  18.2 اإ
د فرنك سويرسي أأو أأكرث. وحتُ  5 000تلكفة الوحدة الواحدة مهنا تساوي  أأرابح وخسائر الترصف مبقارنة العائدات مببلغ د 

ةل ، مبا فهيا املصنفات الفنية املتربع ها، يف البياانت الرتاثيةد قمية الأصول قي  وتدرج يف بيان الأداء املايل. ول تُ  ،الأصول املرح 
 املالية.

س تخدام طريقة القسط نتايج املقدر ابأأثناء معرها الإ معدات ل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل للسج  ويُ  19.2
جلزء من الس نة فقط )نتيجة لقتناهئا أأو الترصف فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة(، املعدات  . ويف حاةل اس تخدامالثابت

نتايج التالية عىل خم  ل مقابل الشهور اليت اس تخدم خاللها الأصل. وتطبق مجموعات قمي العمر الإ تلف ل يقيد الاهتالك اإ
 :املعداتأأصناف 

نتايج املقدر الصنف  العمر الإ

 س نوات 5 معدات التصالت وتكنولوجيا املعلومات

 س نوات 5 املركبات

 س نوات 10 الأاثث والتثبيتات

 

ىل أأن القمية ادلفرتية للأصل  ادلفرتيةوتُراَجع القمي  20.2 ذا ما أأشارت أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإ للمعدات خلفضها اإ
ن  ر املبلغ القابل لالسرتداد من الأصل هدف حتديد مدى خسارة الأضار املتكبدة، اإ ذا ما ثبت ذكل، يقد  . واإ قد ل تسرتد 

 خسائر بسبب الأضار يف بيان الأداء املايل. أأيوجدت. وتقيد 

 املمتلاكت الاستامثرية
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تغريات القمية وتُقيد ملعايري التقيمي ادلولية.  وفقاً  مس تقلٌ  تقيميٌ اليت ُيددها ابلقمية العادةل املمتلاكت الاستامثرية ترحل  21.2
 العادةل يف بيان الأداء املايل.

 الأصول غري املادية

القسط ترحل الأصول غري املادية بتلكفهتا خمصومًا مهنا الاس هتالك الرتامك  والتلفيات. ويطبق الاس هتالك عىل أأساس  22.2
نتاجية. الثابت  عىل مجيع الأصول غري املادية ذات العمر احملدد مبعدلت تكفل شطب التلكفة أأو القمية عىل مدى أأعامرها الإ
نتاجية للأصنافوقد قُ   عىل النحو التايل:الأصول غري املادية  من الرئيس ية درت الأعامر الإ

نتايج املقدر الصنف  العمر الإ

 س نوات 5 برامج حاسوب اقتنيت خارجياً 

 س نوات 5 برامج مطورة داخلياً 

 مدة الرتخيص/احلق تراخيص وحقوق

 

عىل أأساس التاكليف املتكبدة لقتناء الربانمج املعين وجتهزيه لالس تخدام.  رمسل تراخيص برامج احلاسوب املقتناةوتُ  23.2
ُ قي  وتُ  ذا بلغت تلكفة لك وحدة مهنا د الربامج أأو تراخيص الربامج اليت ت فرنك سويرسي  5000شرتى خارجيًا عىل أأهنا أأصل اإ

الويبو بوصفها أأصوًل غري مادية. وتتضمن  رمسل التاكليف املقرتنة بشلك مباش بتطوير برامج لس تخداهما يفأأو أأكرث. وتُ 
ذا بلغت تلكفهتا قي  التاكليف املباشة تاكليف املوظفني القامئني عىل تطوير الربامج. وتُ  د الربامج املطورة داخليًا عىل أأهنا أأصل اإ

 فرنك سويرسي أأو أأكرث. 100 000

مة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية وتُس هتكل ي دت حقوق اس تخدام الأمالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا املنظوقُ  24.2
ة احلق املمنوح. ول تقي د يف البياانت املالية قمية حقوق اس تخدام امللكي ة اليت منحها اكنتون جنيف  طيةل الفرتة املتبقية من مد 

 بدون تلكفة واليت يس تعيد ملكي هتا يف هناية فرتة املنح.

 الأرايض واملباين

مباشًة ابلقمية العادةل اليت ُيددها تقيمٌي مس تقٌل وفقًا ملعايري التقيمي ادلولية. وتُقيد تغريات القمية العادةل الأرايض  ترحل 25.2
عادة التقيمييف   .صايف الأصول من خالل فائض احتياط  اإ

مطروحًا مهنا الحقة، التحسينات ال ةتلكفاملبىن حيامن اكن جديدًا زائد تلكفة ب ر قمية املباين واملنشأ ت املس تخدمة قد  وتُ  26.2
ىل املعايري 2010يف الأول من يناير س تخدمة وابلنس بة اإىل القيد الأويل للمباين امل  .الرتامك الاهتالك  ، وهو اترخي الانتقال اإ

ىل تلكفة تقديرية ُيس هبا خبري استشاري خاريج  تدد ِّ احملاسبية ادلولية للقطاع العام، حُ  قميهتا يف حالهتا اجلديدة ابلرجوع اإ

ىل  ومتثل قمية لك عنرص يف مرحةل البناء زائد أأعامل التحسني القامئة يف اترخي القيد الأويل انقص الاهتالك الرتامك  املستند اإ
نتايج املقدر املتبق  للك عنرص. وتوضع التاكليف الال املباين حقة لأعامل التجديد والتحسني الكبرية اليت جترى عىل العمر الإ

 اليت تزيد أأو متدد املنافع الاقتصادية أأو قدرة اخلدمة بقميهتا. واملنشأ ت

نتاجيأأعامرها أأثناء  للمباين واملنشأ ت املس تخدمة ويسج ل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل 27.2  ةاملقدر  ةالإ
جلزء من الس نة فقط )نتيجة لقتناهئا أأو الترصف املباين أأو املنشأ ت . ويف حاةل اس تخدام س تخدام طريقة القسط الثابتاب

ل مقابل الشهور اليت اس تخدم خاللها الأصل. وتطبق مجموعات  فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة(، ل يقيد الاهتالك اإ
نتاجيعامقمي الأ   :مكوانت املباين واملنشأ ت ش ىتالتالية عىل  ةر الإ
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نتايج املقدر املكون  العمر الإ

 س نة 100 خرسان/معدين –هيلك ال 

 س نة 80 خرساين/خش يب –الهيلك 

 س نة 50 نفاذ متخصص –الهيلك 

 س نة 50 الواهجة

 س نة 80 يطاحمل جدران 

 س نة 20 أأمعدة احمليط

 س نة 50-40 الأرض اتحتسين

 س نة 60-50 السقف

 س نة 50 واجلدران والسالمل الطوابق

 س نة 40-20 الأرضية وتغطية اجلدران

 س نة 40 معدات اثبتة –جتهزيات متخصصة 

 س نة 40-20 معدات املطاخب –جتهزيات متخصصة 

 س نة 15 معدات مؤمترات اثبتة –جتهزيات متخصصة 

معدات مراقبة متعددة  –جتهزيات متخصصة 

 الوسائط

 س نوات 5

 س نة 20 أأبواب دوارة –جتهزيات متخصصة 

 س نة 30-25 التدفئة والهتوية

 س نة 40 املرافق الصحية

 س نة 50-25 التجهزيات الكهرابئية

 س نة 40 املصاعد

 

ىل أأن القمية ادلفرتية للمباين واملنشأ ت  وتُراَجع القمي ادلفرتية 28.2 ذا ما أأشارت أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإ خلفضها اإ
ذا . واإ ر املبلغ القابل لالسرتداد من الأصل هدف حتديد مدى خسارة الأضار  للأصل قد ل تسرتد  ما ثبت ذكل، يقد 

ن وجدت. وتقيد أأي خسائر بسبب الأضار يف بيان الأداء املايل.  املتكبدة، اإ

 الأدوات املالية

 الأصول املالية

 القيد والقياس الأويل:
من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق ابلأدوات املالية: القيد  29تصن ف الأصول املالية مضن نطاق املعيار  29.2

والقياس ابعتبارها أأصوًل مالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز، أأو قروضًا ومبالغ مس تحقة، أأو استامثرات حمتفظ 
صوًل مالية متاحة للبيع، حسب الاقتضاء. وحتدد املنظمة تصنيف أأصولها املالية عند القيد الأويل. ها حىت الاس تحقاق، أأو أأ 

 وتتضمن الأصول املالية للمنظمة النقد والإيداعات قصرية الأجل والقروض واملبالغ املس تحقة.
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 القياس التايل:

 يعمتد قياس الأصول املالية فامي ييل ذكل عىل تصنيفها. 30.2

 لية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجزالأصول املا

تتضمن الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز الأصول املالية احملتفظ ها للتداول والأصول املالية  31.2
ذا  احملددة دلى القيد الأويل ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز. وتصن ف الأصول املالية عىل أأهنا حمتفظ ها للتداول اإ

عادة الرشاء يف الأجل القريب. وتثبت الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز  اكن اقتناؤها لغرض البيع أأو اإ
 يف بيان الوضع املايل ابلقمية العادةل مع قيد التغريات يف القمية العادةل يف الفائض أأو العجز.

 س تحقةالقروض واملبالغ امل 

القروض واملبالغ املس تحقة أأصول مالية غري مش تقة مبدفوعات اثبتة أأو قابةل للتحديد غري مطروحة يف سوق نشطة.  32.2
وبعد القياس الأويل، تقاس هذه الأصول املالية فامي ييل ذكل ابلتلكفة املس هتلكة ابس تخدام أأسلوب معدل الفائدة املعادل 

أأي خصم أأو مزية سعرية دلى الاقتناء والرسوم مراعاة لكفة املس هتلكة عن طريق مطروحًا منه خسائر الأضار. وحتسب الت
أأو التاكليف اليت تشلك جزءًا ل يتجزأأ من معدل الفائدة املعادل. أأما اخلسائر النامجة عن الأضار فتقيد يف الفائض أأو 

 العجز.

لغاء القيد:  اإ

من مجموعة من أأصول مالية متشاهة عند الاقتضاء،  تلغ  املنظمة قيد أأصل مايل، أأو جزء من أأصل مايل أأو جزء 33.2
 عند انقضاء حقوق تلق  تدفقات نقدية من الأصل أأو التنازل عهنا.

 أأضار الأصول املالية:

ىل أأضار حلقت بأأصل مايل أأو  جتري 34.2 عداد التقرير لتبني وجود أأي أأدةل موضوعية تشري اإ املنظمة تقياميً لكام حل اترخي اإ
مجموعة من الأصول املالية. ول يعترب أأي ضر بأأصل مايل أأو مجموعة من الأصول املالية ما مل تتوافر أأدةل موضوعية تثبت 

أأحداث بعد القيد الأويل للأصل )تكبد "حدث خسارة"( واكن حلدث حدوث الرضر نتيجة لوقوع حدث واحد أأو عدة 
 اخلسارة هذا أأثر يف التدفقات النقدية املس تقبلية التقديرية للأصل املايل أأو مجموعة الأصول املالية ميكن تقديره بشلك موثوق.

 اخلصوم املالية

 القيد والقياس الأويل: 35.2
من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق ابلأدوات املالية: القيد والقياس  29اخلصوم املالية مضن نطاق املعيار  تصن ف

ابعتبارها خصومًا مالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز أأو قروضًا، حسب الاقتضاء. وحتدد املنظمة تصنيف 
لهيا يف حاةل القروض تاكليف خصوهما املالية عند القيد الأو يل. وتقيد مجيع اخلصوم املالية أأوًل ابلقمية العادةل، ويضاف اإ

لهيا مباشة. وتتضمن اخلصوم املالية للمنظمة التداول وغري ذكل من املدفوعات والقروض.  املعامالت اليت ميكن عزوها اإ

 القياس التايل: 36.2

 نيفها.يعمتد قياس اخلصوم املالية فامي ييل ذكل عىل تص 

 اخلصوم املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز

تتضمن اخلصوم املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز اخلصوم املالية احملتفظ ها للتداول واخلصوم املالية  37.2
ذا احملددة دلى القيد الأويل ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز. وتصن ف اخلصوم ا ملالية عىل أأهنا حمتفظ ها للتداول اإ
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اكن اقتناؤها لغرض البيع يف الأجل القريب. وتقيد املاكسب أأو اخلسائر عىل اخلصوم احملتفظ ها للتداول يف الفائض أأو 
 العجز.

 القروض واملبالغ املس تحقة

ب معدل الفائدة املعادل. وتقيد بعد القياس الأويل، تقاس القروض فامي ييل ذكل ابلتلكفة املس هتلكة ابس تخدام أأسلو  38.2
لغاء قيد اخلصوم وكذكل من خالل معلية اس هتالك أأسلوب الفائدة املعادةل.  املاكسب واخلسائر يف الفائض أأو العجز عند اإ

أأي خصم أأو مزية سعرية دلى الاقتناء والرسوم أأو التاكليف اليت تشلك جزءًا مراعاة  وحتسب التلكفة املس هتلكة عن طريق
 من معدل الفائدة املعادل. ل يتجزأأ 

لغاء القيد: 39.2  اإ

ذا حل خصم مايل حمل أ خر من  يلغ  قيد أأي خصم مايل عند الوفاء ابللازام اذلي يقتضيه لغائه أأو انقضائه. واإ اخلصم أأو اإ
نفس هجة الإقراض استنادًا اإىل شوط خمتلفة اختالفًا كبريًا، أأو خضعت شوط خصم قامئ لتعديالت جوهرية، فاإن هذا 

لغاء قيد للخصم الأصيل وقيد خلصم جديد، بيامن يقيد الفرق بني  املبالغ املرحةل املناظرة يف الإحالل أأو التعديل يعاَمل عىل أأنه اإ
 الفائض أأو العجز.

 اس تحقاقات املوظفني

ىل الوطن والسفر املدفوعة وفقًا ملا ُيدده خبري  40.2 د اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصح  ما بعد اخلدمة ومنحة العودة اإ حتد 
ية كتوار د الأرابح واخلسائر الأ ي مس تقل عىل أأساس س نوي  وبتطبيق مهنجية تقيمي وحدة الاعامتدات املتوقعة. وتقي  أأكتوار 

للتأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة ابس تخدام مهنجية املمرات وتُس هتكل عىل مدى متوسط س نوات خدمة املوظف يف املس تقبل. 
ىل قمية العطل الس نوية املرتامكة وعطل زايرة الوطن غري املأأخوذة وساعات العمل  ضافة اإىل ذكل، حتدد اخلصوم ابلنس بة اإ واإ

ة املس تحقة غري املسددة ومس تحقات هناية اخلدمة وماكفأ ت الأداء ومنح التعلمي املس تحقة يف اترخي التقرير املايل الإضافي
 واليت مل تدرج يف بند النفقات املتداوةل.

والويبو منظمة عضو تشارك يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة اذلي أأنشأأته امجلعية  41.2
للأمم املتحدة لتوفري منافع تتعلق ابلتقاعد والوفاة والإعاقة للموظفني. وصندوق املعاشات التقاعدية عبارة عن خطة منافع العامة 

بل أأرابب معل متعددين. وتنص املادة  )ب( من الالحئة التنفيذية للصندوق عىل فتح ابب العضوية يف 3كموةل حمددة من قِّ
ي منظمة حكومية دولية أأخرى تشارك يف النظام املشرتك للرواتب والبدلت الصندوق أأمام الواكلت املتخصصة ولأ 

 وظروف اخلدمة الأخرى للأمم املتحدة والواكلت املتخصصة.

مقرتنة ابملوظفني احلاليني والسابقني للمنظامت الأخرى املشاركة يف  يةأأكتوار وتعرض اخلطة املنظامت املشاركة خملاطر  42.2
ىل غياب أأساس متسق وموثوق لتخصيص الالازام وأأصول اخلطة والتاكليف للك  من املنظامت  الصندوق، كما يؤدي اإ

ركة يف الصندوق، يف املشاركة يف اخلطة. ويتعذر عىل الويبو والصندوق املشرتك، شأأهنام يف ذكل شأأن سائر املنظامت املشا
الوضع احلايل تعيني حصة الويبو التناسبية من الازام املنافع احملدد وأأصول اخلطة والتاكليف املقرتنة ابخلطة عىل حنو يتسم بقدر 
سهام موضوعة وفق املعيار  اكف  من املوثوقية للأغراض احملاسبية. وذلكل فقد تعاملت الويبو مع هذه اخلطة عىل أأهنا خطة اإ

سهامات الويبو يف اخلطة خالل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات يف بيان م 25 ن املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وتُقيد اإ
 الأداء املايل.



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
46 
 

صات  اخملص 

خراج موارد من أأجل تُ  43.2 س نادي انجت عن حدث سابق قد يقتيض اإ صات عندما يكون للويبو الازام قانوين أأو اإ قي د اخملص 
ىل تقدير موثوق ملبلغ ذكل الالازام.تسوية الال ل اإ  ازام مىت ما أأمكن التوص 

عداد تقارير القطاعات  اإ

عداد تقارير القطاعات. وتُ  الويبوتتوىل الاحتادات اليت تشلك  44.2 يرادات املنظمة ونفقاهتا فامي بني الاحتادات وفقًا قس  اإ م اإ
م الطريقة املذكورة قس ِّ . وتُ (2014/2015الربانمج واملزيانية للفرتة املرفق الثالث من وثيقة )لطريقة تقس مي أأقرهتا مجعية الويبو 

ىل امجلع بني الإيرادات والنفقات املباشة وعدد املوظفني  الإيرادات والنفقات عىل لك برانمج ومن مث عىل لك احتاد ابلستناد اإ
عني الإيرادات املتداوةل والاحتياطيات. ول وقدرة لك احتاد عىل السداد، وحتَدد تكل القدرة ذاهتا بناء عىل معلية جتمع ب  تُوز 

ل أأن حصة لك احتاد يف صايف أأصول  أأصول الويبو وخصوهما عىل القطاعات الفردية لأن املنظمة كلك حتتفظ مبلكيهتا، اإ
 (.28، تقي د حسب لك قطاع )انظر املالحظة الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل مبا فهيا ،املنظمة

 تغريات يف العرض

نقيح واعامتد ت ب  ،2015عام  يف، سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبوقامت  45.2
نشاء احتياط  منفصل  . احتياط  املرشوعات اخلاصة اب مسس ياسة املنظمة بشأأن الاحتياطيات. وتضمنت الس ياسة املنقحة اإ

بيان املايل،  الوضعبشلك منفصل يف البياانت املالية )يف بيان الكشف عن احتياط  املرشوعات اخلاصة  ال نوجيري 
بشلك ليكشف  2014عام لتغيري العرض املقارن أأيضًا  وجرىصايف الأصول(.  21ات يف صايف الأصول، واملالحظة ري التغي

 احتياط  املرشوعات اخلاصة.عن منفصل 

 الاس تعانة ابلتقديرات

حتتوي البياانت املالية ابلرضورة عىل عدد من املبالغ املالية القامئة عىل التقديرات والافرتاضات اليت تضعها الإدارة.  46.2
بعد انهتاء اخلدمة التأأمني الصح  خصوم من العنارص من بيهنا عىل سبيل املثال ل احلرص ما ييل:  وتشمل التقديرات عدداً 

ىل الوطن والسفر  نَح العودة اإ وغريها من خصوم اس تحقاقات املوظفني،  ،ي مس تقل(أأكتوار )اليت ُيسب قميهتا ومِّ
واخملاطر املالية املتصةل ابحلساابت املدينة والتاكليف  ،وتقدير قمية قوامئ املوجودات من املنشورات ،لتقايضوخمصصات ا

رات. وتقيد التغريات يف التقديرات خالل النتاجئ الفعلية عن هذه التقديقد ختتلف املرتامكة ودرجة تلف الأصول الثابتة. و 
 الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا.

 وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظرًا اإىل عرض مجيع الأرصدة بأ لف الفرناكت السويرسية. 47.2
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 النقد وما يعادهل :3املالحظة 

 
 

عام ، خالل وأأدخلت املنظمةُ لفائدة. ل مدرةوحساابت  مرصفية فوريةفظ الودائع النقدية معومًا يف حساابت حتُ  1.3
أ جري هذا التغيري . وقد يوماً  35أأو  31 تبلغ فرتة الإشعار اخلاصة ها استامثرات قصرية الأجل يفودائع نقدية كبرية  ،2015

  .أأسعار الفائدة السلبية خالل العامتطبيق من أأجل جتنب تكبد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية الفورية بعد 

دارة حساابت ودائع ول تزال املنظمة متتكل  2.3 دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية. وبعد تنفيذ الأحاكم اجلديدة لالإ
بقاء ودائع والاحتفا  هااملالية الاحتادية السويرسية اخلاصة بفتح حساابت  دلى  ودائعها، أ بلغت الويبو بأأهنا لن تمتكن من اإ

. 2017ديسمرب  15. ولكن اس تجابت الإدارة لطلب الويبو متديد هذه املهةل حىت 2015هذه الإدارة اعتبارًا من هناية عام 
يداعاهتا يف هناية سبمترب لها ال جيوز ن الويبو وتنص شوط هذا المتديد عىل أأ  . واكن معدل 2015متالك رصيد يتجاوز اإ
لفرتة املتبقية % طوال ا0.00بعدل ذكل  وبلغ هذا املعدل ،2015% خالل يناير 0.15ة الفائدة عىل الإيداعات دلى الإدار 

 من العام.

طار نظام معاهدة  احلساابت اجلاريةوتشمل الأموال املقي دة  3.3 املمسوكة للغري. وتتيح املنظمة ملودع  الطلبات يف اإ
يداع أأموال تُس تخدم للطلبات والتجدي دات املقبةل، وجتزي لبعض الأطراف املتعاقدة أأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي اإ

الرسوم اليت حصلها املكتب ادلويل للويبو مككتب لتسمل   حتول أأمواًل حصلهتا اب مس املنظمة. وتشمل الأموال املقيدة أأيضاً 
دارات البحث ادلويل  طار معاهدة الطلبات اب مس الأطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل واتفاق لهاي، واب مس اإ يف اإ

طار الإجراءات اجلارية بشأأن العالمات التجارية، خالف  ن الودائع املتسلمة يف اإ ضافة اإىل ذكل، فاإ التعاون بشأأن الرباءات. واإ
طار الأموال املقي دة.  القسط اذلي يقدر مكبلغ تسلمته املنظمة قبل اس تحقاقه، تعد  أأمواًل حمصةل اب مس الغري وعليه تندرج يف اإ

للمتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل التأأمني  املنظمة أأمواًل خمصصةً  ومتتكل 4.3

الصح  ملا بعد اخلدمة. وُُيتفظ هذه الأموال يف حساابت مرصفية منفصةل وتدرج يف فئة الأموال املقيدة. وبلغ رصيد هذه 
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 ،2015وخالل عام  .2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  88.9حساابت مرصفية منفصةل الأموال احملفوظة يف 
ضافية قدرها   13.2أأسفرت الرسوم املطبقة عىل تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة عن أأموال اإ

ل هذه الأموال اإىل حساابت مرصفية منفصةل يف  .2016عام  مليون فرنك سويرسي. وس تحو 

ع ابلعمةل ودَ أأما احلساابت اخلاصة اليت حتتفظ ها املنظمة اب مس ماحن  الإسهامات الطوعية فتصن ف كأموال مقيدة وتُ  5.3
ىل التفاقات   مع املاحنني.املربمة اليت س تقيد ها النفقات املعنية ابلستناد اإ
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ماً  :4املالحظة   واملبالغ املدفوعة قبل اس تحقاقها احلساابت املدينة واملبالغ املدفوعة مقد 

ةل تتصل بنظام الويبو أأحادي الاشرتااكت اذلي وافقت عليه مجعيات  1.4 يرادات غري حمص  متثل الاشرتااكت املقررة اإ
د امجلعيات قمية وحدة الاشرتاك ابلفرنك السويرسي عند  ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو. وحتد 

عداد املزي  ىل فئات وعىل لك فئة أأن تسامه بعدد حمدد من وحدات اإ انية للفرتة املالية اليت تدوم س نتني. وتقسم الاشرتااكت اإ

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

المعامالت المدينة غير التبادلية - االشتراكات

999482اشتراكات النظام األحادي

2271,523المساهمات الطوعية

1,2262,005

المعامالت التبادلية المدينة

120                           -حسابات مدينة للمنشورات

40,94946,653حسابات مدينة لنظام المعاهدة

676388حسابات مدينة لنظام مدريد

11حسابات مدينة لنظام الهاي

1,7071,793حسابات مدينة أخرى

2924الضرائب السويسرية المستحقة االسترداد

6891,303الضرائب األمريكية المستحقة االسترداد

545329المدفوعات المقدمة الميسرة ألغراض الضرائب األمريكية

4,8824,902مدفوعات مسبقة للموظفين ألغراض منح التعليم

341704مبالغ أخرى مقدمة مسبقاً للموظفين

1,213931نفقات األوبوف المستحقة االسترداد

356509مبالغ مقدمة مسبقاً لحساب األوبوف مبالغ مقدمة مسبقاً ألغراض القرض الميسر لمؤسسة مركز جنيف

123121الدولي

868589النفقات المسددة مسبقاً

189189استهالك قرض مؤسسة مركز جنيف الدولي

52,56858,556

53,79460,561مجموع الحسابات الجارية المدينة

المعامالت المدينة غير التبادلية - االشتراكات

9999اتحاد باريس

187187اتحاد برن

1010اتحاد نيس

22اتحاد لوكارنو

298298

معامالت الصرف المدينة

5,0303,389الضرائب األمريكية المستحقة االسترداد

5,0303,389

5,3283,687مجموع الحسابات غير الجارية المدينة

59,12264,248مجموع الحسابات المدينة

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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ىل  الاشرتاك. وترتك لدلول الأعضاء حرية اختيار الفئة اليت حتدد أأساس اشرتاكها، فامي عدا البدلان النامية اليت تنمت  تلقائيًا اإ
 واحدة من فئات ثالث خاصة.

سهامات صناديق رؤوس الأموال وقد خص 2.4 ص بدل يقابل قمية الأموال املدينة املس تحقة من الاشرتااكت املقررة واإ
. ويغط  هذا 1994العامةل املس تحقة من الاحتادات واملتعلقة بفرتات تس بق بدء العمل ابلنظام أأحادي الاشرتااكت يف س نة 

من اتفاقية الويبو  11من املادة  5ويت مبوجب الفقرة البدل مبالغ مس تحقة من ادلول الأعضاء اليت فقدت حق التص
مليون فرنك  6.3اإجاميل البدل  ، بلغ2015ديسمرب  31واشرتااكت البدلان الأقل منوًا اليت مجدت بقرار من امجلعيات. ويف 

 .(2014ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  6.8)سويرسي 

يمتثل احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون ب و  3.4  املعاهدة داع ادلويل غري املسددة عن طلباتشأأن الرباءات رسوم الإ
طلبات الرباءات ادلولية اليت اس تلمهتا ماكتب  املقدر للرسوم املفروضة عىل وتشمل املبلغَ  ،املودعة قبل اترخي صدور التقرير

ىل املكتب  ادلويل لنظام املعاهدة حبلول اترخي صدور التقرير تسمل  الطلبات الوطنية قبل اترخي صدور التقرير املايل ومل حتيلها اإ
 املايل.

، خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم، احلصول عىل منحة تغط  تاكليف تعلمي الأبناء ادلولينيوُيق للموظفني  4.4
الس نة ادلراس ية اليت  بعد املرحةل الثانوية عىل أأل يتجاوز ذكل انهتاءما الس نة الرابعة من دراسات  حىت %75املعالني بنس بة 

س نة. وحتدد مبالغ قصوى للمنح للك بدل. وُيق للموظفني ادلوليني احلصول عىل مبلغ  25يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن 
مدفوع مقدمًا يساوي املبلغ املقدر ملنحة التعلمي للك ابن يف بداية الس نة ادلراس ية. ومتثل املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني 

 .2016-2015نح املدفوعة مقدمًا للس نة ادلراس ية مجموع امل 

ىل برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ لدلفع ابلنيابة عن املنظمة. ويشمل املبلغ املدين  5.4 وتس تعمل الأموال املدفوعة مقدمًا اإ
ىل الربانمج اليت مل تس تمل املوافقة علهيا بعد أأو اليت ل تزال املوافقة علهيا  الإجاميل املبني املبالغ اخلاصة بطلبات ادلفع املقدمة اإ

قيد البحث. ومتثل النفقات القابةل لالسرتداد لالحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )الأوبوف( مبالغ تدفعها املنظمة 
 ابلنيابة عن الأوبوف ومل تسدد لها بعد.

ىل املسرتدة الرضائب الأمريكية  ومتثل 6.4 العاملني الأمريكيني  املوظفنيالسلطات الأمريكية نيابًة عن مبالغ مدفوعة مقدمًا اإ
ىل املنظمةللولايت املتحدة الأمريكية. و املس تحقة ضائب ادلخل دلى الويبو، دلفع  بناء عىل اتفاقات مربمة  ،ترد  هذه املبالغ اإ

تلكفهتا الاس هتالكية اليت حُتسب بناء بني املنظمة والولايت املتحدة الأمريكية. وتقاس الرضائب الأمريكية املسرتدة حبسب 
ة املدفوعات اخلاصة برضيبة القمية املضافة وضيبة ادلمغة  عىل أأمناط ادلفع السابقة. وتشمل الرضائب السويرسية املسرتد 

مع حكومة  والرضيبة الفيدرالية السويرسية املقتطعة من املنبع اليت ُيق للمنظمة اسرتدادها بناء عىل اتفاق املقر اذلي أأبرمته
 سويرسا.

 

  



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
51 
 

 قوامئ املوجودات :5املالحظة 

 

ىل القمية الصافية القابةل للتحقيق وقدرها  1.5 فرنك  أألف 59فرنك سويرسي )أألف  27خفضت قمية املنشورات الاكمةل اإ
 (. ومل يسجل أأي عكس لهذا اخلفض.2014سويرسي يف س نة 

  املعدات :6املالحظة 

 

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

1,4291,575المنشورات التامة

5654اللوازم الورقية

112118المتجر

1,5971,747إجمالي الموجودات

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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يُس هتكل الأاثث و عىل أأساس القسط الثابت.  هتالكر مجيع املعدات يف اخملزون عىل أأساس التلكفة بعد خصم الاتُقد   1.6
تس هتكل مجيع املعدات الأخرى عىل مدى مخس س نوات من العمر و واملفروشات بعد الاس تخدام النافع ملدة عرش س نوات. 

نتايج  هتااإجاميل قميويبلغ ابلاكمل ل تزال قيد الاس تعامل  س هتلكةً مُ معدات  متتكلالويبو اكنت ، 2015ديسمرب  31يف و. الإ
 مليون فرنك سويرسي. ول تُقَي د الأصول الرتاثية مبا فهيا املصنفات الفنية املتربع ها يف بيان املوقف املايل. 10.3ادلفرتية 

 املمتلاكت الاستامثرية :7املالحظة 

ل  1974اشرتت املنظمة يف عام  1.7 مبىن احتاد مدريد، وهو مبىن استامثري يف مريان، اكنتون جنيف بسويرسا. وُشغ ِّ
ر العقار ابلقمية العادةل عىل أأساس التقيمي اذلي أأجري يف و . 1964املبىن لأول مرة يف عام  من قبل خبري  2015 أأكتوبر 1يُقد 

ِّ العقارات يف اكنتون جنيف. وحُ  اس بة وهل جتربة حديثة يف جمال تقيميمس تقل يمتتع مبؤهالت همنية معرتف ها ومن ت القمية دد 
ر العادةل عىل أأساس تقيمي استامثري، حيث يَُرمْسَل تدفق ادلخل املس تقبيل  من العقار مبس توى ريع مناسب. وخُيتار مبلغ املُقد 

لمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية، وتُقارن القمية ابلإس ناد الريع استنادًا عىل جودة الإيرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة وا

المجموعاألثاث والمفروشاتالمعداتحركة 2015

1 يناير 2015

10,4092,64913,058مبلغ الترحيل اإلجمالي

-11,312-2,117-9,195اإلهالك المتراكم

1,2145321,746مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2015:

1,02191,030إضافة

-14                               --14تصريف

14                               -14اهتالك التصريف

-642-78-564اهتالك

388-45769مجموع الحركة في 2015

31 ديسمبر 2015

11,4162,65814,074مبلغ الترحيل اإلجمالي

-11,940-2,195-9,745اإلهالك المتراكم

1,6714632,134مبلغ الترحيل الصافي

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

4,7854,785الرصيد االفتتاحي

                           -1,425مكاسب/)خسائر( القيمة العادلة عند التقييم

6,2104,785الرصيد الختامي

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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عن زايدة يف القمية  2015 أأكتوبر 1يف  اذلي أ جري قابةل للمقارنة. وأأسفر التقيمي معامالتالرتافق  مع الأدةل املقدمة من 
يرادات استامثرية. 2015اء املايل لعام دت الزايدة يف بيان الأدي ِّ مليون فرنك سويرسي. وقد قُ  1.4العادةل للمبىن بقمية   اكإ

دارة تأأجري الشقق وموقف الس يارات وسائر املرافق يف مبىن احتاد مدريد وكيل تأأجري، وهو مسؤول عن  2.7 ويتوىل اإ
ىل  يرادات الإجيار ودفع لك املرصوفات الالزمة لتشغيل املبىن. وتصل مدة الإجيار يف العادة اإ ، مخس س نواتحتصيل مجيع اإ

لغاء خالل فرتة الإجيار. وخُيصص  وتستند عىل منوذج عقد الإجيار املعمتد من اكنتون جنيف. ومجيع عقود الإجيار غري قابةل لالإ
يرادات الإجيار يف مقابل خدماته. وبلغت قمية الإجيارات غري امللغاة يف  %3.9للوكيل نس بة تعادل  جاميل اإ ديسمرب  31من اإ

 :ما ييل 2015

جيار املبىن  ،2015ويف عام  3.7 يرادات اإ  177أألف فرنك سويرسي ومجموع مرصوفات تشغيل املبىن  358بلغ مجموع اإ
يرادات أأو حتويل تكل الإيرادات من تعمل املنظمة أأي  أألف فرنك سويرسي. ول املمتلاكت قيود حتد من القدرة عىل حتقيق اإ

 .الاستامثرية

أأي الازامات تعاقدية لرشاء أأو بناء أأو تطوير أأي  وجدتول تشمل مرصوفات التشغيل اس هتالك املبىن. ول  4.7
ماكنيات العقارات احلالية يف اترخي التقرير  استامثرات عقارية، أأو أأي الازامات أأخرى لإجراء اإصالحات أأو صيانة أأو رفع اإ

لتاكليف ل  ج تقديرٌ درِّ لرتممي واهجات العقارات القامئة. وقد أ  تُنف ذ أأعامل أأنظمة البناء السويرسية أأن لكن تقتيض و  املايل.
 .2015أأكتوبر  1يف أ جري مليون فرنك سويرسي يف أأحدث تقيمي  0.8ه الأعامل بقمية املس تقبلية لهذ

  

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء

310337بأجل ال يتعدى سنة واحدة

612866بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

313بأجل يتعدى خمس سنوات

9251,216مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 : الأصول غري املادية8املالحظة 

 

 
 

( حقوق اس تغالل قطعة الأرض WMO، اشرتت الويبو من املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية )1996يف عام  1.8
منحهتا مجهورية واكنتون جبنيف للمنظمة العاملية اكنت قد ساكونيه يف مدينة جنيف، ويه حقوق  -الواقعة يف بيت 4008 رمق



2015التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام   
55 
 

مليون فرنك سويرسي شامةل الفوائد والرسوم. وتصل املدة املتبقية حلقوق اس تغالل  34.3للأرصاد اجلوية بتلكفة قدرها 
ىل الأرض الأصلية من اترخي الرشاء مبقتىض القا ما مل جُتدد تكل املدة من قبل  2073عامًا وتنهتي  يف عام  78نون السويرسي اإ

نتايج املتبق . الاكنتون. وجاري حالياً  ومتكل مجهورية واكنتون جنيف  اس هتالك التلكفة التارخيية عىل مدار فرتة العمر الإ
ويبو حقوق الاس تغالل مبا فهيا احلق يف تشييد الأرايض املوجود علهيا مباين أأرابد بوكش وجورج بودهناوزن، وقد ُمنحت ال

ضافية. وُمنحت حقوق  30عامًا مع خيار متاح لها وحدها وميكهنا كمارس ته لمتديد فرتة الاس تغالل ملدة  60املباين ملدة  عامًا اإ
ث ل يرتتب للمنظمة ، حييف البياانت املالية الاس تغالل املسايح لتكل الأرايض للمنظمة دون أأي تلكفة، ومل تُقي د أأي مبالغ

د هذه احلقوق.  أأي حق يف الترصف يف احلقوق اليت تعود اإىل مجهورية واكنتون جنيف، ما مل جتد 

التلكفة اخلاصة ابلربجميات اليت حصلت علهيا املنظمة من مصادر خارجية تُرمسل املنظمة ، 2012يناير  1واعتبارًا من  2.8
عدادها وتطويرها داخلياً  التطوير ابلربجميات اجلاري تطويرها داخليًا اليت قيد وترتبط الأصول غري املادية . وتكل اليت تقوم ابإ

 واليت مل يرُشع يف اس تخداهما بعد.

 الأرايض واملباين :9املالحظة 

 تضمن الأرايض واملباينت مقرها الرئييس يف ساحة الأمم جبنيف يف سويرسا، و  منومبانهيا  املنظمةأأرايض تأألف ت  1.9
ي ِّمت املباين اليت اكنت ، قُ 2010يناير  1من بدءًا . وبعد اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام الأمنية تاءاالإنشو 

مس تقلون ويه متثل القمية املقدرة للمبىن حبالته اجلديدة  خارجيون مشغوةل يف ذكل التارخي بقمية حددها خرباء استشاريون
ُ  )تعترب تلكفة البناء( شامةل القمية ف ِّذت منذ شغل املبىن الأصيل املقدرة لأعامل التجديدات والإصالحات الرئيس ية اليت ن

، فقد قُدرت قميهتا 2010يناير  1مطروحًا مهنا الاس هتالك املرتامك واخنفاض القمية. أأما املباين اليت بُدئ يف اس تخداهما بعد 
ىل العمر املس تفاد منه للك مكون  مبدئيا بسعر التلكفة احلقيقية. وتُس هتكل مجيع املباين وفقاً  لطريقة القسط الثابت استنادًا اإ

 .املبىن رئييس من مكوانت

يِّ د علهيا املبىن اجلديد بتلكفة قدرها نظمة وحصلت امل  2.9 مليون فرنك سويرسي يف  13.6عىل الأرض اليت ش ُ
رها ممثن مس تقل يف  ، وأأعيد تقيميها ابلقمية العادةل عىل أأساس معايري التقيمي ادلولية كام1998 عام  2009ديسمرب  31قَد 
عادة التقيمي وقميته  28.6 بقمية فائض مليون فرنك سويرسي يف بند  15مليون فرنك سويرسي. ويُدرج صايف نتيجة اإ

عادة التقيمي من صايف أأصول الويبو. وأأجرى ممثن مس تقل تقياميً حمداًث للأرض  اذلي يشلك جزءاً  احتياط  اإ
مليون فرنك سويرسي  28.6. ومل يتبني من هذا التقيمي أأي تغري يف القمية العادةل للأرض عن مبلغ 2013 ديسمرب 31 يف

املقدر سابقًا. وقُدرت القمية السوقية عن طريق الرمسةل حبساب تدفق دخل مس تقبيل حممتل كعائد استامثري مناسب من 
جيارات ق ابةل للمقارنة يف السوق مع الأخذ يف الاعتبار جودة املساحات فضال املمتلاكت العقارية. ويستند الإيراد احملمتل عىل اإ

، عن املوقع. وخُيتار مبلغ الريع ابلستناد اإىل جودة الإيرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية
 للمقارنة. وتُقارن القمية ابلإس ناد الرتافق  مع الأدةل املقدمة من مبيعات قابةل

 الأعاملبعض  2015 عام خاللواس ُتمكل . 2014مبىن قاعة املؤمترات اجلديدة حزي الاس تخدام يف سبمترب دخل و  3.9
ىل  2015ت خالل عام مسل. ونتيجة ذلكل، رُ داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها اليت اكنت قيد التنفيذ املتبقية ضافات اإ اإ

 ي.مليون فرنك سويرس  2.5املبىن مجموعها 

نظام الأمم املتحدة لالرتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مبانهيا احلالية، تنفيذًا لتوصيات ًا كبريًا الويبو مرشوع نف ذتو  4.9
كأعامل حتت  وخالهل 2015حىت حلول عام  املنظمةهتا دارة الأمن. ومتت رمسةل التاكليف املتعلقة مبرشوع الإنشاء اليت تكبدلإ 

ل مرشوع الإنشاء جزئياً  .التنفيذ رمسةل أأعامل الإنشاء أأيضًا (. ومتت FIPOIمن قبل مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) ويَُمو 
يرادات مؤجةل )انظر املالحظة تكل يف بند أأعامل حت املموةل مت الانهتاء من مرشوع و (.14ت التنفيذ، وقُي دت قمية مقابةل اكإ
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(، ومركز بوكشمبىن أأرابد  مضنأ درج مليون فرنك سويرسي  3.6ديد )النفاذ اجل، وتأألف من مركز 2015يف عام  الإنشاء
فرنك يني مال 9) يط الأميناحمل (، و الأولبودهناوزن جورج مضن مبىن أ درج فرنك سويرسي  )مليوان يةعمليات الأمن ال 

مس تقل(.ها كبناء احُتفظ سويرسي 
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 :2015التحراكت اخلاصة ابلأرايض واملباين يف س نة 
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 :2014التحراكت اخلاصة ابلأرايض واملباين يف س نة 
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 : أأصول أأخرى غري متداوةل10املالحظة 

 
( بشأأن تشييد مبىن يف شارع موريون FCIGمع مؤسسة مركز جنيف ادلويل ) اً اتفاق 1991يف عام  أأبرمت املنظمة 1.10

جاملية قدرها  التفاق عىل قيام املنظمة بسداد دفعة أأولية  مليون فرنك سويرسي. ونص   20.4يف جنيف بسويرسا بتلكفة اإ
ىل دفعة أأخرى قدرها مل  10مقدمة مببلغ  ضافة اإ  يون فرنك سويرسي ختص الفائدة عىل ادلفعة الأوىلماليني فرنك سويرسي اإ

جاملية قدرها كم ىل دفعة مقدمة اإ رصيد تلكفة البناء بقرض بضامن رهن عقاري بني   طمليون فرنك سويرسي. وغُ  11ا يؤدي اإ
من مؤسسة مركز جنيف ادلويل وبنك اكنتون جنيف. ويف ذكل التارخي، أأبرمت املنظمة أأيضا اتفاقًا لستئجار املبىن 

د عقد الإجيار ملدة س بع س نوات اعتباراً   .2012يناير  1من  املؤسسة. وُجد ِّ

هناء  2.10  التفاقومبوجب اتفاق التأأجري احلايل بني املنظمة ومؤسسة مركز جنيف ادلويل، يكون لالك الطرفني احلق يف اإ
يف أأي وقت من خالل اتفاق متبادل يرُبم كتابًة. ويتساوى مبلغ الإجيار الس نوي املس تحق ادلفع من قبل الويبو مع دفعات 

ىل دفعات سداد أأصل  السداد الس نوية لتسوية الرهن العقاري بني املؤسسة وبنك اكنتون جنيف )الفائدة ابلإضافة اإ
 124فرناكً سويرساًي ) 232 596مبلغ  2015املدفوع من الويبو خالل عام الإجيار مجموع القرض(. وعىل هذا الأساس، بلغ 

 1 منذ، و 2018ديسمرب  31، ويه نس بة اثبتة حىت %1.48(. ونس بة الفائدة احلالية 2014خالل  سويرسايً  فرناكً  234
ىل مقا سويرسايً  فرناكً  188 679ر مس اس هتالك س نوي للقرض بقمية  الويبو أأيضاً  ت، حتمل2012يناير  بل ادلفعة املقدمة اإ

أأماكن توقيف الس يارات ادلاخلية بتلكفة س نوية قدرها أأيضًا مؤسسة مركز جنيف ادلويل. وفضاًل عن ذكل، تؤجر املنظمة 
هناء اتفاق التأأجري ابلرتايض بني الطرفني، س تكون مدفوعات الويبو املس تقبلية  140 112 فرناكً سويرساًي. ويف حال عدم اإ

عىل النحو  2018الإجيار، واس هتالك ادلفعة املقدمة وتأأجري أأماكن توقيف الس يارات( حىت هناية العقد يف )مبا فهيا تسديد 
 التايل:

 
خالء املباين، تسرتد الويبو البايق من ادلفعة املقدمة البالغة  3.10 مليون فرنك سويرسي بعد خصم القمية  11وعند اإ

ىل حالته املس هتلكة. كام حتتفظ مؤسسة مركز جنيف ادلويل مببل غ مليون فرنك سويرسي من املبلغ املقدم لس تعادة املبىن اإ
 الأصلية.

ىل ولأغراض العرض يف البياانت املالية، تُ  4.10 جيار، وتقسم اإ عاَمل قمية الاس هتالك الإجاملية عىل أأهنا دفعة مقدمة لالإ
( وال خر هو اجلزء غري املتداول. وبلغ اإجاميل قمية هذه ادلفعة 4قسمني أأحدهام اجلزء املتداول مهنا )انظر املالحظة 

و املقدمة اإىل مؤسسة مركز جنيف . ويعاَمل ابيق رصيد دفعة الويب2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  0.6 املقدمة
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من  املعفىادلويل عىل أأنه قرض ميرس وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ويقاس ابلتلكفة املس هتلكة. ويقيد العنرص 
ىل قسمني أأحدهام اجلزء املتداول منه )انظر املالحظة  ( 4الفوائد من القرض امليرس أأيضًا عىل أأنه دفعة مقدمة ويقسم اإ
جاميل قمية هذا املقدم  مليون  0.4وال خر هو اجلزء غري املتداول. وختفض ادلفعة املقدمة عىل مدى فرتة اتفاق التأأجري. وبلغ اإ

 .2015ديسمرب  31فرنك سويرسي يف 

 احلساابت ادلائنة :11املالحظة 

 
عادة تقيمي الفواتري الواجب  تشمل 1.11 احلساابت ادلائنة الفواتري املس تلمة من املوردين واليت مل تسدد بعد مبا يف ذكل اإ

 دفعها بعمالت غري الفرنك السويرسي.

 اس تحقاقات املوظفني :12املالحظة 

 
 ما ييل: اس تحقاقات املوظفنيتشمل  1.12

التعلمي منح و  ،واملنح عند التعيني الأول ،والبدلت ،اليت تشمل الأجورالقصرية الأجل  اس تحقاقات املوظفني
 والتأأمني عىل احلياة؛ ،والتأأمني من احلوادث ،والإجازات املرضية بأأجر ،والإجازات الس نوية بأأجر ،للأطفال املعالني
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ما بعد  بعد انهتاء اخلدمة( اليت تشمل اس تحقاقاتأأو اس تحقاقات املوظفني ) طويةل الأجلالاس تحقاقات املوظفني و
طويةل الأجل مثل اس تحقاقات العد انهتاء اخلدمة وغريه من اس تحقاقات املوظفني التأأمني الصح  بمثل انهتاء اخلدمة 
ىل الوطن وحشن الأمتعة الشخصيةبشأأن اليت تتكون من منح  هناية اخلدمة ىل الوطن وسفر العودة اإ  ؛العودة اإ

ع للموظفني ذوي العقود ادلامئة أأو الثابتة اليت تنهتي  عقودمه قبل يدف اليت تشمل تعويضاً هناية اخلدمة  اس تحقاقاتو
 موعدها بقرار من املنظمة.

 اس تحقاقات املوظفني القصرية الأجل

ىل  اليت تقدر قميهتا استناداً  القصرية الأجلالتالية  ابلس تحقاقاتقيدت املنظمة اخلصوم املتعلقة  2.12 ىل املبلغ املدفوع اإ اإ
 لك موظف يف اترخي التقرير املايل.

جازة س نوية تبلغ الإجازات املرتامكة 3.12 نظام وجيوز للموظف، مبوجب . يوماً  30: ُيق للموظفني احلصول عىل اإ
جاميل رصيد مرتامك  يوماً  15 ما يصل اإىلجتميع  ،(SRRموظف  الويبو ولحئته ) جازة س نوية يف أأي س نة واحدة، ابإ  60ملدة اإ

. ورمغ 2018يناير  1أأن ُيتفظوا ها حىت  2013يناير  1يومًا قبل  60. ومع ذكل، جيوز للموظفني اذلين رامكوا أأكرث من يوماً 
ىل أأنه جيوز لهؤلء املوظفني عدم اس تخدام أأايم الإجازة  ةاملوظفني القصري  اس تحقاقاتأأن الإجازة الس نوية أأحد  الأجل نظرًا اإ

جيوز يف ظروف و الس نوية وتلق  راتب بدلها عند هناية اخلدمة، فقد صنف جزء من الإجازة املرتامكة كخصم غري متداول. 
جازة س نوية تُمنَح سلفًا حبد أأقىص ل يتجاوز عرشة أأايم ج هؤلء املوظفني يف درَ . ويُ معل اس تثنائية أأن ُيصل املوظف عىل اإ

مليون فرنك  12.6وتبلغ قمية مجموع اخلصوم املس تحقة يف اترخي التقرير املايل  الإجازات املرتامكة.لحساب الرصيد الإجاميل 
 .(2014ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  12.9)سويرسي 

جازات زايرة الوطن 4.12 جازة لزايرة الوطن لأنفسهم و ل عىل احلصو  اً دولي املعينني ملوظفنيلبعض ا ُيق: اإ ملَْن يعولوهنم اإ
ىل البدل اذلي قامهتم  اإ جاميل بلغ ي و  مرة لك س نتني.يوجد فيه حمل اإ جازات زايرة الوطن املكتس بة اإ الالازامات القامئة نظري اإ

 .(2014ديسمرب  31فرنك سويرسي يف  مليون 0.5)مليون فرنك سويرسي  0.3ولكن مل تُس تغل يف اترخي التقرير املايل 

دة حد  مقابل الساعات الإضافية املس تحقة بعد انقضاء فرتة مُ  : ُيق للموظفني أأن يسدد هلم نقداً الساعات الإضافية 5.12
مليون  0.5)مليون فرنك سويرسي  0.6ملوظفني ولحئته. ويصل اإجاميل املبلغ املس تحق يف اترخي التقرير املايل ايف نظام 
 .(2014ديسمرب  31يرسي يف فرنك سو 

، خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم، احلصول عىل ملوظفني املعينني دولياً بعض ا: ُيق ل املنحة التعلميية 6.12
بعد املرحةل الثانوية عىل أأل يتجاوز ما الس نة الرابعة من دراسات  حىت %75منحة تغط  تاكليف تعلمي الأبناء املعالني بنس بة 

س نة. وُيسب خصم املنح التعلميية املس تحقة للسداد  25ذكل انهتاء الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن 
ىل عدد الشهور املنقضية بني ب  املس تحق عهنا رسوم بناءً  2015ديسمرب  31ء العام ادلرايس/العام اجلامع  واترخي دنس بًة اإ

جاميل   31مليون فرنك سويرسي يف  1.9)مليون فرنك سويرسي  1.9يف اترخي التقرير املايل  اخلصمعىل ذكل. وبلغ اإ
 .(2014ديسمرب 

 2 500الويبو للماكفأ ت والتقدير النظر يف رصف ماكفأأة نقدية دفعة واحدة تبلغ يتيح برانمج : ماكفأ ت الأداء 7.12
ىل القرارات املتخذة خالل العام، أأظهروا أأداًء كمتازاً  فني اذلينفرنك سويرسي للموظ 5 000فرنك سويرسي أأو  . واستنادًا اإ

مليون فرنك  0.2) 2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  0.3لموظفني للسداد ابلغ مجموع ماكفأ ت الأداء املس تحقة 
 .(2014ديسمرب  31سويرسي يف 
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 اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل

عضوًا مشاراكً يف الصندوق املشرتك  الويبو: قبل أأن تصبح (CROMPIالتقاعدية املغلق )صندوق املعاشات  8.12
(، اكن للمنظمة اليت تتبعها الويبو يف السابق صندوقها اخلاص UNJSPEللمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة )
واس متر  1975سبمترب  30هذا الصندوق أأمام العضوية اجلديدة يف  . وأ غلق1955للمعاشات التقاعدية اذلي تأأسس يف عام 

دارة جملس امجلعية. ومبقتىض اتفاق بني صندوق املعاشات  يف تقدمي خدماته للأعضاء املسجلني يف وقت الإغالق حتت اإ
ويل بعض التاكليف املتعلقة متب الويبو  تلازمالتقاعدية املغلق والويبو ومبوجب قرار للمحمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية، 

 :صندوق املعاشات التقاعدية املغلقب 

  الالازام بتغطية تلكفة املعاشات التقاعدية املس تحقة للموظفني السابقني املشاركني يف صندوق املعاشات التقاعدية
ىل أأحدث تقيمي  لغ قمية ، تب2015لعام أ جري ي أأكتوار املغلق قبل بلوغهم سن اخلامسة والس تني. واستنادًا اإ

وجتدر  .(2014أألف فرنك سويرسي يف  13) 2015ديسمرب  31فرنك سويرسي يف   الالازامات املقدرة أألف
ىل أأن   ،تكبد هذه التلكفةعام الأخري اذلي س يجري فيه كون اليس   2016عام الإشارة اإ

 ىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية يف عام  الالازام،و تغطية بعض الفروق بني املعاش ، ب 2006استنادًا اإ
التقاعدي املس تحق لأعضاء صندوق املعاشات التقاعدية املغلق وبني املس تحق من الصندوق املشرتك للمعاشات 

ر، بناء عىل التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة   2.7بلغ مب ، 2015ية اليت أأجريت لعام كتوار أأحدث التقياميت الأ اذلي يُقد 
 (.2014فرنك سويرسي يف عام يون مل  2.8) 2015ديسمرب  31 مليون فرنك سويرسي يف

ىل الوطن والسفر 9.12 ىل تعاقدايً  : تلازم املنظمة الازاماً منحة العودة اإ  بسداد مس تحقات ملوظفهيا مثل منحة العودة اإ
ىل املوظفني املهنيني اذلين يشغلون  الوطن والسفر والإعادة لبعض املوظفني املعينني دولياً  حال انهتاء خدمهتم. وابلنس بة اإ

ىل  ىل الوطن والإعادة بعد انهتاء اخلدمة وتعاملها كخصم متداول. وأأما ابلنس بة اإ ر الويبو تاكليف العودة اإ وظائف مؤقتة، تقد ِّ
ىل الوطن والسفر ي مس تقأأكتوار املوظفني املهنيني املعينني دوليًا يف الوظائف الثابتة، فاإن خبري  ر خصوم منح العودة اإ ل يقد ِّ

ر مجموع اخلصوم يف اترخي صدور هذا التقرير عىل النحو التايل:والإعادة. وقُ   د ِّ

 
ىل الوطن والسفر، يبني اجلدول كتوار وفامي خيص التقيمي الأ  10.12 أأدانه تفاصيل مرصوفات منح الوارد ي ملنح العودة اإ

ىل الوطن والسفر املقيدة يف  بيان الأداء املايل: العودة اإ

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

منح العودة إلى الوطن والسفر

100228تكلفة الفائدة

1,134998تكلفة الخدمة الجارية

1,499176)المكسب(/الخسارة االكتوارية

2,7331,402المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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ىل الوطن والسفر فورًا يف بيان الأداء املايل. ويبني ِّ اجلدول أأدانه كتوار قي د املاكسب واخلسائر الأ وتُ  11.12 ية ملنح العودة اإ
ىل الوطن ومس تحقات السفر احملددة:احلادث تفاصيل التغري   يف منح العودة اإ

 
ىل الوطن والسفر  وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة ملنح 12.12 مليون فرنك سويرسي يف عام  1.3العودة اإ
ىل الوطن والسفر 2014مليون فرنك سويرسي يف عام  0.2) 2015 ر املساهامت املتوقعة ملنح العودة اإ  2016عام يف (. وتقد 
تسوايت اخلربة النامجة عن مليون فرنك سويرسي. ويبني ِّ اجلدول التايل تفاصيل القمية احلالية للمس تحقات احملددة و  1.3مببلغ 

ىل الوطن والسفر لعام   وما يس بقها من أأعوام أأربعة: 2015خصوم منح العودة اإ

 
ىل الوطن وخصوم السفر واملس تحقات احملددة  13.12 واكنت الافرتاضات الأساس ية املس تخدمة يف حتديد منح العودة اإ
 كام ييل:

 
الازامًا تعاقداًي بتوفري املس تحقات الطبية ملوظفهيا  املنظمة أأيضاً : تلازم (ASHIاخلدمة ) انهتاء التأأمني الصح  بعد 14.12

ُيق للموظفني احملالني للتقاعد )وأأزواهجم وأأبناهئم و . امجلاع  تأأمني الطيبخلطة ال بعد انهتاء اخلدمة عىل شلك أأقساط تأأمينية 
الاشرتاك يف خطة التأأمني الطيب ةل اس مترارمه يف املعالني واملُتََوّف  عهنم( المتتع ابلتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة يف حا

من أأقساط التأأمني % 65حصة بنس بة  مبقتىض نظام موظف  الويبو ولحئته، تتحمل املنظمةو . امجلاع  بعد انهتاء اخلدمة
فرناكً  246فرناكً سويرساًي للبالغ و 552الشهري طيب ، يبلغ قسط التأأمني ال2016يناير  1الطيب الشهري. واعتبارًا من 

فرناكً سويرساًي للطفل سابقًا(. وتتحدد القمية احلالية للازامات  240فرناكً سويرساًي للبالغ و 538سويرساًي للطفل )
املس تحقات الطبية بعد اخلدمة ابس تخدام أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة مبا يف ذكل خصم التدفقات النقدية 
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ىل ارتفاع معدل س ندات شاكت ادلرجة الأوىل الصادرة ابلفرنك  املس تقبلية املقدرة ابس تخدام معدل خصم استنادًا اإ
الازام املنظمة اخلاص ابلتأأمني  عتربيُ  للقطاع العام، للمعايري احملاسبية ادلولية وفقاً و السويرسي وس ندات احلكومة السويرسية. 

ذلكل ل ، ومنفصل قانونياً أأو صندوق ة يف كيان طاخلأأصول بسبب عدم الاحتفا  بل مو  مُ الصح  بعد انهتاء اخلدمة غري 
ىل أأن لكن ملايل. و وضع ايف بيان الالالازام املُقي د  صول خطة منخُتَصم أأي أأ   اً مرصفي أأنشأأت حساابً قد نظمة امل جتدر الإشارة اإ
التأأمني اخلدمة، مبا يف ذكل انهتاء بعد اس تحقاقات املوظفني لمتويل املس تقبيل خلصوم بغرض اأأموال حتتفظ فيه ب مس تقالً 

ر ، قُد ِّ 2015ديسمرب أأجراه مكتب مس تقبل يف ي أأكتوار تقيمي بناًء عىل و  (.3الصح  بعد انهتاء اخلدمة )انظر املالحظة 
 يف وقت التقرير املايل:خصم املنظمة اخلاص ابلتأأمني الصح  بعد الهتاء اخلدمة عىل النحو التايل 

 
 

 مرصوفات التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة املقيدة يف بيان الأداء املايل:تفاصيل ويوحض اجلدول التايل  15.12

 
طار و ية للتأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة.كتوار وتطبق الويبو أأسلوب املمرات يف قيد املاكسب واخلسائر الأ  16.12 يف اإ

ذا اكن صاكتوار هذه الس ياسة احملاسبية، يقيد جزء من صايف املاكسب واخلسائر الأ  يف املاكسب واخلسائر الرتامكية غري ية اإ
من القمية احلالية للمس تحقات احملددة يف ذكل التارخي. ويوحض  %10املقيدة يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق تتجاوز 

يف بيان اجلدول أأدانه التغيريات يف مس تحقات التأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة، ويوفق بني هذه املس تحقات واخلصوم املقيدة 
 الوضع املايل:
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 2015عام لمليون فرنك سويرسي  2.6وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة للتأأمني الصح  ملا بعد اخلدمة  17.12

مليون فرنك  2.9مني الصح  ملا بعد اخلدمة أأ (. ويتوقع أأن تبلغ املساهامت يف الت2014 عام مليون فرنك سويرسي يف 2.5)
 .2016سويرسي يف عام 

ويوحض اجلدول التايل القمية احلالية للمس تحقات احملددة وتسوايت اخلربة النامجة عن خصوم التأأمني الصح  ملا بعد  18.12
 وما يس بقه من أأعوام أأربعة: 2015اخلدمة يف عام 

 
مني الصح  ملا بعد اخلدمة واملس تحقات أأ لتحديد خصوم الت تخدمساس ية اليت اس تُ الافرتاضات الأ  اكنتو  19.12
 :النحو التايل عىل احملددة
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عىل املبالغ احملسوبة كخصوم متعلقة ابلتأأمني الصح   وتؤثر توهجات تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة تأأثريًا جوهرايً  20.12
يف توهجات تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة مبقدار نقطة  بعد انهتاء اخلدمة. ويوحض اجلدول التايل التأأثريات اليت ُيدهثا التغري

 واحدة مئوية:

 
 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة

مرة واحدة عىل الأقل لك  ايً أأكتوار جُيري تقياميً جيب أأن أأن جملس الصندوق عىل تنص لواحئ صندوق املعاشات  21.12
ي أأكتوار . وقد جرت العادة يف اجمللس املشرتك للمعاشات التقاعدية ابلضطالع بتقيمي يأأكتوار ثالث س نوات بواسطة خبري 

ذا اكنت كتوار لك س نتني ابس تخدام أأسلوب اجملموعات اللكية املفتوحة. ويمكن الغرض الرئييس من التقيمي الأ  ي يف حتديد ما اإ
 اكفية للوفاء ابلازاماته. أأصول الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية احلالية واملقدرة مس تقبالً 

وتتأألف الازامات الويبو املالية جتاه صندوق املعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة من مسامههتا املقررة، ابملعدل  22.12
للمنظامت الأعضاء( اإىل  %15.8للمشاركني، ونس بة  %7.9اذلي قررته امجلعية العامة للأمم املتحدة )وهو حاليا بنس بة 

من لحئة صندوق املعاشات. ول تكون  26ي مبقتىض املادة كتوار من أأي مدفوعات لتغطية العجز الأ  نب أأي حصةاج
ىل تطبيق نص املادة  ل عندما تلجأأ امجلعية العامة للأمم املتحدة اإ وبعد أأن يتقرر أأن  26مدفوعات العجز هذه واجبة الأداء اإ

ي لصندوق املعاشات اعتبارًا من اترخي التقيمي. وتسامه لك كتوار لأ هناك حاجة لسداد مدفوعات العجز بناء عىل تقيمي العجز ا
الثالث السابقة  الس نوات منظمة عضو يف هذا العجز بقمية تتناسب مع اإجاميل الاشرتااكت اليت سددهتا لك مهنا خالل فرتة

 لتارخي التقيمي.

ي يف حساب املعاش التقاعدي أأكتوار عن جعز  2013ديسمرب  31جري يف ي اذلي أ  كتوار وقد كشف التقيمي الأ  23.12
 31كام يف وضع متوازن (، كما يعين أأن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق 2011يف تقيمي عام  %1.87) %0.72بنس بة 
التقيمي و . %23.70مبعدل الاشرتاك الفعيل البالغ  من حساب املعاش التقاعدي، مقارنةً  %24.42اكن  2013ديسمرب 

عداد هذه البياانت املالية2015ديسمرب  31حسب الوضع يف رى جيُ وف سي التايل كتوار الأ   .، وهو غري متاح يف وقت اإ

ىل اخلصوم الأ كتوار ، اكنت النس بة املموةل من الأصول الأ 2013ديسمرب  31ويف  24.12 ، مع %127.5ية كتوار ية اإ
جراء أأي تسوايت يف املعاشات التقاعدية يف املس تقبل، )علام بأأهنا بلغت  (. 2011لتقديرات عام  طبقاً  %130افرتاض عدم اإ

ذحيامن  (2011يف تقيمي  %86.2) %91.2واكنت النس بة املموةل   .لنظام احلايل لتسوايت املعاشات التقاعديةاب أ خِّ

ىل عدم وجود أأي متطلبات لسداد أأي كتوار ية للصندوق، خلص املستشار الأ كتوار وبعد تقيمي الكفاية الأ  25.12 ي اإ
من لحئة الصندوق، حيث جتاوزت القمية  26مبقتىض املادة  2013ديسمرب  31ي يف ر كتوادفعات لتغطية العجز الأ 

طار الصندوق. وابكتوار ية للأصول القمية الأ كتوار الأ  اإىل ذكل، جتاوزت القمية  ضافةإلية مجليع الالازامات املس تحقة يف اإ
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عداد هذا التقرير، مل تقرر  يةكتوار القمية الأ  السوقية للأصول أأيضاً  مجليع الالازامات املس تحقة يف اترخي التقيمي. ويف وقت اإ
 .26امجلعية العامة تطبيق نص املادة 

لزامية لهناية 2013وأأبريل  2012ويف ديسمرب  26.12 ، اعمتدت امجلعية العامة زايدة سن التقاعد العادي مث السن الإ
ىل  . وقد 2014يناير  1عامًا عىل الرتتيب، مع تنفيذ هذا القرار يف موعد غايته  65اخلدمة للمشرتكني اجلدد يف الصندوق اإ

ي كتوار . ويعكس التقيمي الأ 2013وافقت امجلعية العامة عىل التغيري ذي الصةل يف لواحئ صندوق املعاشات يف ديسمرب 
 الزايدة يف سن التقاعد العادي. 2013ديسمرب  31للصندوق حسب الوضع يف 

 26.7، بلغت اشرتااكت الويبو املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة 2015وخالل عام  27.12
ىل (2014مليون فرنك سويرسي يف عام  26)مليون فرنك سويرسي   26.4. ومن املتوقع أأن تصل الاشرتااكت املس تحقة اإ

راجعة س نوية لصندوق املعاشات . ويضطلع جملس مراجع  حساابت الأمم املتحدة مب2016مليون فرنك سويرسي يف 
دارة الصندوق س نوايً  . وينرش صندوق املعاشات التقاعدية التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة، ويرفع تقارير املراجعة اإىل جملس اإ

 تقارير فصلية )ربع س نوية( عن استامثراته، وميكن الاطالع عىل تكل التقارير من خالل زايرة موقع الصندوق الإلكرتوين عىل
 .www.unjspf.orgالرابط: 

 : التحويالت املس تحقة ادلفع13املالحظة 

 
تتوىل املنظمة حتصيل رسوم نيابة عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة  1.13

اإىل ذكل، يتوىل مكتب املنظمة ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حتصيل الأموال من مودع   ضافةً اإ لتفاق لهاي. و 
دا ىل  ضافةً اإ البحث ادلويل. و  راتالطلبات لتغطية تلكفة مدفوعات اإ اإىل ذكل، حتصل املنظمة الرسوم املدفوعة مباشة اإ

التحكمي والوساطة. وحتتفظ املنظمة هذه الأموال بصفة مؤقتة ريامث  زالوسطاء واحملمكني يف احلالت اليت تعاجل بواسطة مرك
ىل املس تفيد الهنايئ وفقًا خملتلف املعاهدات والتفاقات اليت ت  ملنظمة.ديرها اتُنقل اإ

 ( 2)8املادة )وبروتوكول مدريد  (( )ب وج(2)8املادة ): وفقًا لتفاق مدريد رسوم احتاد مدريد التمكيلية والإضافية
فرنك سويرسي للك طلب أأو جتديد  100، تتوىل املنظمة حتصيل الرسوم التمكيلية والإضافية بواقع ("(3" و"2)"

نيابة عن الأطراف املتعاقدة. وخيتلف املبلغ املس تحق للك طرف متعاقد عىل أأساس اخلدمات اليت يقدهما هذا 
ل الأموال س نواًي يف النصف الأو   ل من الس نة التالية لتارخي التقرير املايل.الطرف )الفحص املضطلع به(. وحتو 

http://www.unjspf.org/
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 من الالحئة 38( من بروتوكول مدريد والقاعدة 7)8: وفقًا للامدة رسوم احتاد مدريد املقررة عىل أأساس فردي 
ِّ ، جيوز للأطراف املتعاقدة فرض رسوم حتُ املشرتكة التنفيذية ىل الأطراف املتعاقدة ها ل ص  املنظمة وتس تحق ادلفع اإ

خالل الشهر التايل لقيد التسجيل أأو ملن عني ِّ يف التجديد املس تويف الرسوم املطلوبة. ول ُيق للأطراف املتعاقدة 
عىل الرسوم التمكيلية أأو الإضافية املذكورة أأعاله. ومتثل  احلصول –اليت اختارت فرض رسوم عىل أأساس فردي  –
 لغ املقيدة مس تحقة السداد الرسوم املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل.املبا

 يداعات احتاد مدريد يداعات تتصل اإ طار نظام مدريد اليت متثل اإ : تتلقى املنظمة املدفوعات من مودع  الطلبات يف اإ
من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل الأموال اليت ابلإجراءات املعلقة ذات الصةل ابلعالمات التجارية. ويُدرج اجلزء 

ل لحقًا وفقًا للمعاهدة مضن حتويالت مس تحقة ادلفع يف البياانت املالية.  حتصلها الويبو نيابًة عن أ خرين عىل أأن حتو 
قبل  وأأما اجلزء من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل رسوم املنظمة املتسلمة مقدمًا فُيدرج مضن املبالغ املس تلمة

 (.14اس تحقاقها يف البياانت املالية )انظر املالحظة 

 يرادات احتاد لهاي  التنفيذية املشرتكةمن الالحئة  2.24و ،)ه(2.13و"(، 3)أأ()"2.13: وفقًا للقواعد توزيع اإ
ة نيابة عن  دِّ  لتفاق لهاي، تتويل املنظمة حتصيل الرسوم الوطنية العادية ورسوم التجديد الوطين ورسوم حفص اجلِّ
ىل الأطراف املتعاقدة عىل  الأطراف املتعاقدة للتسجيالت ادلولية أأو للتجديدات املتعلقة ها. وتُسدد هذه الأموال اإ

 سداد املبالغ املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل.أأساس شهري. ومتثل القمية املبينة مس تحقة ال 

 يرادات احتاد لهاي ومدريد : حتتجز املنظمة الأموال املس تحقة ادلفع للأطراف املتعاقدة عندما ل توزيع رسوم اإ
 يرد التأأكيد. وتشمل القمية تتوفر أأي تعلاميت واحضة لدلفع أأو بناء عىل طلب الطرف املتعاقد ابلحتفا  ابملبالغ ريامث

، أأي، مليون فرنك سويرسي مس تحق مجليع البدلان املكونة مجلهورية يوغوسالفيا الاحتادية سابقاً  1.8املوحضة مبلغ 
البوس نة والهرسك، وكرواتيا واجلبل الأسود ورصبيا وسلوفينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. وسوف يمت 

 املبالغ املس تحقة عىل لك بدل. بشأأنبني ادلول الأعضاء املعنية  متبادلً  اً اتفاق املكتب ادلويل يتسملالسداد حاملا 

 تتوىل املنظمة حتصيل رسوم لعمليات التحكمي املضطلعة ها من خالل مركز التحكمي ودائع مركز التحكمي والوساطة :
ىل  والوساطة التابع لها لتغطية أأسامء النطاقات وغريها من املسائل الأخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية. وابلإضافة اإ

يداع مب ىل املنظمة، يقوم املشاركون ابإ . ويف حاةل جتاوز رسوم لغ مساو للرسوم املقدرة للُمَحّك  الرسوم املدفوعة اإ
ىل املَُحّك  دفع الأموال  القمية املقدرة لها، تطلب املنظمة من املشاركني سداد قمية هذه الزايدة. وتُ املَُحّك   ، ول مباشة اإ

املشاركني ومل  تُق يد كدخل يف سالت املنظمة. وميثل املبلغ املبني يف اجلدول السابق صايف املبلغ املدفوع بواسطة
د للُمَحّك     حىت اترخي التقرير املايل.يُسد 

 دارات البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويل حتصيل الرسوم من مودع  : يتوىل املكتب ادلاإ
طلبات براءات الاخرتاع ادلولية دلى املكتب ادلويل لتغطية تاكليف معليات البحث ادلولية اليت تَُعيِّ هنا املنظمة 

دارات البحث  ىل اإ معال مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وميثل املبلغ املوحض يف اجلدول السابق القمية املزمع حتويلها اإ
 اترخي التقرير املايل.ادلولية يف 

  رسوم البحث املس تحقة عىل مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية للمكتب الأورويب
: وفقًا ملذكرة التفامه بني املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات للرباءات

رسوم البحث الواجب نقلها من مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية والويبو، فاإن 
ىل املكتب الأورويب للرباءات  التجارية )بصفته مكتب اس تالم الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( اإ

لها الويبو من مكتب الولايت املتحدة الأمري  ِّ دارة للبحث ادلويل( حتص  ىل املكتب الأورويب )بصفته اإ كية مث تنقلها اإ
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دارة معليات نقل رسوم البحث وتقليص اخلسائر اليت يتكبدها  للرباءات. وتريم مذكرة التفامه هذه اإىل حتسني اإ
)هاء( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بسبب تقلبات سعر الرصف. وميثل 16.1املكتب ادلويل مبوجب املادة 

ىل املكتب الأورويب للرباءات يف املبلغ الوارد يف اجلدول  السابق رصيد التحويالت اليت تلقهتا الويبو ومل حتولها بعد اإ
 اترخي صدور هذا التقرير.

 : املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها14املالحظة 

 
كثري من احلالت، تقوم املنظمة بتحصيل الرسوم واملصاريف مقابل تأأدية خدمات قبل أأن تنف ذ تكل اخلدمات  يف 1.14

بشلك اكمل أأو قبل اس تحقاق الر مس وفقًا للمعاهدات والتفاقات والربوتوكولت والأنظمة اليت تديرها املنظم". ويُقَي د الإيراد 
جراءات الطلبات طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام ادلولية ) الناجت من رسوم متعلقة ابإ يف اإ

يرادات رسوم تلكفة الصفحات الإضافية املتعلقة بطلبات لهاي معاهدة ( يف سالت املنظمة حال نرش الطلب. ويؤجل قيد اإ
ىل أأن يُنرش الطلب املعين. وابلإضافة اإىل ذكل، يؤجل قيد ج التعاون بشأأن الرباءات اليت  املعاهدةزء من رسوم طلبات اإ

تغط  تاكليف ترمجة تقارير الرباءة، اليت ل تودع ابللغة الإنلكزيية، حىت الانهتاء من الرتمجة. ومن املسمل به قيد مجيع 
الإيرادات من الرسوم مثل التجديدات واملس تخرجات والتعديالت والترصف والتحويالت والتأأكيدات والتسوايت عند 

 ن أأداء اخلدمة املطلوبة.الانهتاء م

وتُعامل املساهامت الطوعية املقدمة من املاحنني حلساابت خاصة، واليت تتضمن شوطًا تتطلب من املنظمة تقدمي  2.14
يرادات مؤجةل حىت تنفذ اخلدمات اليت تغطهيا تكل املساهامت  ىل احلكومات املتلقية أأو أأطراف اثلثة أأخرى، اكإ خدمات اإ

 لإيرادات.الطوعية، وعندها تقي د ا

لت مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) 3.14 ( جزئيًا مرشوع الارتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مباين الويبو FIPOIوقد َمو 
يرادات مؤجةل. وبلغ  تلكفة احمليط الأمين مسلت أأعامل البناء اليت مولهتا هذه املؤسسة مضناحلالية. ورُ  وقُي د مبلغ مقابل اكإ

ديسمرب  31فرنك سويرسي يف ماليني  3) 2015ديسمرب  31فرنك سويرسي يف مليون  4.3رصيد الإيرادات املؤجةل 
نتايج. الإنشاءات الأمنية(. وتقيد هذه الإيرادات تدرجييًا ابلتوازي مع اهتالك 2014  عىل مدى معرها الإ
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 : القروض15املالحظة 

 
مليون فرنك  8.4مليون فرنك سويرسي و 50.8اقرتضت املنظمة أأمواًل من مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) 1.15

غرض تشييد املباين الرئيس ية يف جنيف، سويرسا. بعىل التوايل(  1987و 1977سويرسي متت املوافقة علهيام يف عايم 
وافقت الإدارة الفيدرالية السويرسية للعالقات  1996عام وختضع هذه القروض يف الأساس اإىل سداد فوائد. ومع ذكل، ويف 

 هو سداد أأصل القرض فقط. اخلارجية عىل التنازل عن أأي مدفوعات أأخرى للفائدة، واملطلوب حالياً 

مليون  114بغرض اقرتاض  فودواز، أأبرمت املنظمة عقدًا مع بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون 2008ويف فرباير  2.15
ضافة مبلغ تمكييل بقمية  ماكنية اإ مليون فرنك سويرسي، بغرض متويل جزء من تلكفة تشييد املبىن  16فرنك سويرسي، مع اإ

اتحته لالس تخدام يفاجلديد  يناير  27مليون فرنك سويرسي يف  16. وُُسب املبلغ التمكييل البالغ 2011فرباير  28 واإ
ىل هامش بني  15فائدة عىل سعر الليبور لتبادل الفرنك السويرسي ملدة تصل حىت . وثُب ِّت سعر ال2011 س نة، ابلإضافة اإ
جاميل مدفوعات الفائدة يف عام  %0.70اإىل  0.30% مبلغ  2015اعامتدًا عىل طول أأجل القرض وكام حددته املنظمة. وبلغ اإ
ا العام. وابلإضافة اإىل سداد الفائدة، ينص خالل هذ %2.6مليون فرنك سويرسي مع متوسط فائدة مرحج نسبته  2.9

للقرض  2012فرباير  28من اإجاميل املبلغ املقرتض بدءًا من % 3العقد عىل سداد قسط س نوي لتسوية أأصل القرض بقمية 
املنظمة، يف نومفرب  دفعتمليون فرنك سويرسي. و  16مليون فرنك سويرسي، والقرض الإضايف وقدره  114الأصيل وقميته 

 16القسط الثاين الإجاميل البالغ وُدفع مليون فرنك سويرسي لتسديد القرض.  24بقمية قسط اإجاميل مقرر أأول  ،2015
 .2016مليون فرنك سويرسي يف يناير 

 : اخملصصات16املالحظة 

 
 31ترتب عىل الأحداث اليت وقعت قبل  تتعرض املنظمة لالإجراءات القضائية كجزء من أأنشطة معلها العادي. وقد 1.16

بعض الالازامات القانونية حىت اترخي التقرير املايل. ومبا أأنه ُيمتل أأن تقتيض هذه الالازامات تسوية يف  2015ديسمرب 
 ضعت خمصصات لتغطية التاكليفاملس تقبل ومبا أأنه ابلإماكن تقدير املبالغ املتعلقة بعمليات التسوية بشلك موثوق، فقد وُ 

د توقيت أأي تسوايت مس تقبلية يف اترخي التقرير.القانونية.  رت اخملصصات بأأكرب قدر كمكن من ادلقة عىل أأساس د ِّ وقُ  ومل ُُيد 
 املعلومات املتاحة.
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 : خصوم أأخرى17املالحظة 

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي طلبات ال تتيح املنظمة ملودع   1.17 يداع يف اإ ماكنية اإ اإ
ىل أأن ُيني أأوان اس تعاملها لتغطية الرسوم الواجب  أأموال حتت ابب "حساابت جارية" وتعمل املنظمة معل الأمني علهيا اإ
يداع الطلبات املعنية. وفور اس تالم  دفعها فامي يتعلق ابلطلبات والتجديدات الفردية. ومتسك املنظمة تكل املبالغ اإىل حني اإ

 حي، خيفض رصيد احلساب اجلاري وتُعامل الأموال عىل أأهنا ودائع اإىل حني تسجيل الطلب.الطلب املعين والترص

وابلإضافة اإىل ذكل، حتتفظ املنظمة حبساابت مرصفية ابمسها من أأجل توفري ال لية لبعض الأطراف املتعاقدة يك  2.17
لها ابلنيابة عن املنظمة. ول تعترب  املنظمة رصيد تكل احلساابت من ابب تس تطيع تكل الأطراف حتويل الأموال اليت حتص 

يرادات املنظمة.  الإيرادات حىت يُطلع الطرف املتعاقد املعين املنظمة بأأن تكل الأموال املقيدة يف تكل احلساابت تعد من اإ

 : الأصول واخلصوم احملمتةل18املالحظة 

صدرت بشأأن ادلعاوى املرفوعة أأمام من موظف  الويبو واملنظمة. وقد وردت الأحاكم اليت العديد يوجد نزاع بني  1.18
. ومل تصدر 16( يف املالحظة ILOAT( واحملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية )WABجملس الويبو للتظلامت )

أأحاكم بشأأن قضااي أأخرى معينة منظورة أأمام اجمللس واحملمكة الإدارية حيث أأفادت املشورة القانونية بأأن من غري احملمتل أأن 
شأأ الازامات عن هذه القضااي. وتُقدر اخلصوم احملمتةل اليت من املمكن أأن تسددها املنظمة لدلعاوى الناش ئة عن هذه القضااي تن 

فرنك سويرسي حىت اترخي التقرير املايل. كام توجد أأيضا دعاوى أأقاهما موظفو الويبو ملُتمس ُمراجعهتا مل تتأأكد  85 500بنحو 

التكاليف القانونية

)بآالف الفرنكات السويسرية(

1,009الرصيد في 31 ديسمبر 2013

الحركة في 2014:

678المخصصات اإلضافية المرصودة

-267المبالغ المستخدمة

-507المبالغ غير المستخدمة المعادة

in 2014 96مجموع الحركة في-

913الرصيد في 31 ديسمبر 2014

الحركة في 2015:

642المخصصات اإلضافية المرصودة

-250المبالغ المستخدمة

-488المبالغ غير المستخدمة المعادة

-96مجموع الحركة في 2015

817الرصيد في 31 ديسمبر 2015

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

4567,588الحسابات الجارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات - إيطاليا واليابان

55,31555,982حسابات جارية أخرى

55,77163,570مجموع الخصوم الجارية األخرى

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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خصوم حممتةل قد تسددها املنظمة للتسوايت ل توجد أأي مهنا؛ ومن مث  مل تُقيد لها أأي خمصصات. وبعد املبالغ املرتتبة عىل 
عداد التقرير املايل.  الناش ئة عن تكل القضااي يف اترخي اإ

مليون  1.7خدمات تبلغ قميهتا الإجاملية لتقدمي سلع و غري قابةل للفسخ  اً أأبرمت املنظمة عقود ،2015ديسمرب  31ويف  2.18
 سويرسي.فرنك 

والويبو منظمة شيكة يف املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين وهو مرفق مشرتك بني املنظامت لتقدمي خدمات  3.18
حصة من بعض الالازامات النامجة عن تس يري معليات  الرشيكة تكنولوجيا املعلومات. ومبوجب ولية املركز تتحمل املنظامت

 املركز.

لغاء. وتتناول املالحظة وللويبو الازامات تعاقدية تتعلق برت  4.18 تكل الالازامات  19تيبات عقود الإجيار غري القابةل لالإ
 ابلتفصيل.

 : عقود الإجيار19املالحظة 

 مكس تأأجرالويبو 

ضافية ومرافق متخصصة يف جنيفاليت من عقود الإجيار  اً عددنظمة مل أأبرمت ا 1.19  .تتيح لها أأماكن ومساحات ختزين اإ
ضافة اإىل ذكل، تس تأأجر و  ، ومكتب التنس يق التابع لها يف أأماكن ملاكتهبا اخلارجية يف ريو دي جانريو وطوكيو املنظمة أأيضاً اإ

 قمية مدفوعات الإجيار املس تقبلية ادلنيا مبوجب عقود الإجيار السارية غري القابةل للفسخ:التايل نيويورك. ويوحض اجلدول 

 مبا فهيامبىن من مؤسسة مركز جنيف ادلويل. وترد تفاصيل هذا التفاق، أأيضًا اتفاقًا لتأأجري أأبرمت املنظمة و  2.19
 .10مدفوعات الإجيار املس تقبلية، بصورة منفصةل يف املالحظة 

جيارات متويلية حىت اترخي التقرير املايل. وتبلغ قمية اإجاميل نظمة وليس دلى امل  3.19 جيارات غري مسددة تقيد عىل أأهنا اإ أأي اإ
مليون  1.9)مليون فرنك سويرسي  1.9ل التأأجري واملقيدة يف ابب املرصوفات يف فرتة التقرير املايل مبلغ املبالغ املدفوعة مقاب

 .(2014فرنك سويرسي يف س نة 

رالويبو مك  ؤج ِّ

مجيع  أأماكن داخل مقرها أأو حول مباين املقر. وجيوز فسخللغري أأبرمت املنظمة عددًا من التفاقات تؤجر مبوجهبا  4.19
عقود الإجيار هذه شيطة استيفاء همةل الإخطار احملددة يف لك اتفاق. ويبلغ اإجاميل الإيرادات من التأأجري مبوجب هذه 

. وتؤجر (2014مليون فرنك سويرسي يف عام  0.6)مليون فرنك سويرسي  0.6التفاقات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير 
قمية عقود الإجيار غري  7يف املالحظة س يارات ومرافق أأخرى يف مبىن احتاد مدريد. وترد املنظمة أأيضًا شققًا وأأماكن لتوقيف ال 

يرادات التأأجري يف مبىن احتاد مدريد.  القابةل للفسخ واإ

31 ديسمبر

2015

31 ديسمبر

2014

391400بأجل ال يتعدى سنة واحدة

232453بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

                           -                           -بأجل يتعدى خمس سنوات

623853مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 : معامالت بني أأطراف مرتابطة20املالحظة 

الأطراف يف اتفاقية الويبو الأعضاء يف أأي احتاد تديره الأعضاء ادلول لويبو املؤلفة من كمثيل ل العامةعية امجل تتوىل  1.20
عىل ماكفأأة من املنظمة. ويسهر املدير العام وانئباه ومساعداه واملسؤولون  هؤلء املمثلون صلُيتس يري املنظمة. ول الويبو 

دارة املنظمة وُيصلون عىل ماكفأأة من املنظمة. ويشمل املبلغ  ىل )موظفو الإدارة الرئيس يون( عىل اإ الإجاميل للماكفأأة املدفوعة اإ
املوظفني الإداريني الرئيس يني الرواتب والبدلت والأسفار الرمسية وغري ذكل من املس تحقات املدفوعة بناء عىل نظام 

ضافًة اإىل ذكل، واملطبقة عىل مجيع املوظفني. و املوظفني ولحئته  ُيصل املدير العام وانئباه ومساعداه عىل منحة المتثيل. اإ
ملوظفون الإداريون الرئيس يون أأعضاء يف صندوق الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية اذلي يسامه فيه املوظفون وا

ويبني اجلدول التايل عدد املوظفني يف املناصب الإدارية . الطيب امجلاع الاشرتاك يف خطة التأأمني أأيضًا واملنظمة وُيق هلم 
 مل تكن متاحةقروض  للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية ول لأفراد أأرسمه املقربني تتاح الرئيس ية وأأجرمه اجملمع. ومل

أأجر أأو تعويض أ خر للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية أأو لأفراد أأرسمه أأي دفع يُ ومل للفئات الأخرى من املوظفني. 
 .املقربني

 
ول متكل املنظمة حقوق ملكية يف مجعيات أأو مرشوعات مشرتكة ول أأية كياانت تس يطر علهيا. والويبو عضو يف  2.20

صندوق الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية وبعض أأعضاء املنظمة السابقني مه أأعضاء يف صندوق الويبو املغلق 
 .12نة ابلتفصيل يف املالحظة بي  ني مُ للمعاشات التقاعدية. وعالقة املنظمة مع هذين الصندوق

وللمنظمة عالقة مع الاحتاد ادلويل محلاية املصنفات النباتية اجلديدة )الأوبوف( حيث يشغل املدير العام للمنظمة  3.20
منصب الأمني العام للأوبوف. ويتأألف جملس الأوبوف وهو الهيئة الرئاس ية للأوبوف من كمثيل الأطراف املتعاقدة يف 

ةل 1961ديسمرب  2 املؤرخةة ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة التفاقي لنظام ادلاخيل للأوبوف وفقًا ل . و بصيغهتا املُعد 
 املنظمةاملؤلف من الأمني العام للأوبوف واملوظفني، همامه يف اس تقاللية اتمة عن املنظمة. و  ،ولحئته ميارس مكتب الاحتاد
د دارة الشؤون املالية وخدمات املشرتايت وغري ذكل من خدمات ادلمع مسؤوةل عن توفري الأماكن واإ ارة شؤون املوظفني واإ

ىل املنظمة 1982نومفرب  26الإداري املتاحة للأوبوف بناء عىل بنود اتفاق مربم بني املنظمة والأوبوف بتارخي  . وترد الأوبوف اإ
الأوبوف فرنك سويرسي من  أألف 618تلقت املنظمة  ،2015يف عام وتاكليف تكل اخلدمات وفقًا لبنود التفاق املذكور. 

ضافةً  ةفلتغطية تلك  .الأوبوف ابلاكملنيابة عن  املُنَفقةالويبو مجيع الأموال تسرتد اإىل ذكل،  هذه اخلدمات. واإ
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 صايف الأصول: 21املالحظة 

الأموال الفائضة )أأموالها الاحتياطية ، اليت تشمل ةالاحتياطي هاأأموال رصيد صايف أأصول املنظمة  ثل مجموعمي و  1.21
عادة التقيميو واحتياط  املرشوعات اخلاصة، ، املرتامكة نظمة وتدير امل ( وصناديق رأأس املال املتداول. فائض احتياط  اإ
سلسةل هذه الس ياسة واعمتدهتا  نُق ِّحت ،2015يف عام ولحتياطيات. اخلاصة ابلس ياس هتا  وفقاً أأموالها الاحتياطية مس توى 

د عيات ادلول الأعضاء يف الويبو. مجل اخلامسة وامخلسون الاجامتعات  لحتياطيات املنظمة، مبا يف  املنشودةس توايت امل وحُتد 
خالل  ، عىل أأساس النسب املئوية للنفقات املقدرة للك احتادصعيد الاحتادات، عىل تداولذكل صناديق رأأس املال امل 

 .الثنائية

الأموال غريها من عنارص تداول و رأأس املال امل صناديق فصل واحض بني وجود س ياسة الاحتياطيات  وتشرتط 2.21
يف حاةل العامتدات لس بق متويل مُ  قدميتبغرض تداول تُنشأأ صناديق رأأس املال امل ف . من حيث احملاس بة والإبالغ يةالاحتياط 
رأأس صناديق ل مو  حتادات. وتُ مجعيات ادلول الأعضاء والااليت تقررها  غراض أأخرىللأ الس يوةل، و مؤقت يف  وجود جعز
الاجامتعات بعد موافقة سلسةل و دلول الأعضاء يف الاحتادات. لصاحل االويبو حُتَفظ يف عهدة و  ،من املساهامتتداول املال امل 

فرنك  ينوملي تداول البالغرأأس املال امل صناديق عنرص سوف يَُرد  عيات ادلول الأعضاء يف الويبو، مجل  نياخلامسة وامخلس
حتاد، من خالل اس تقطاعات من ذكل الاادلول الأعضاء يف  اإىلحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اخلاص ابسويرسي 

 .2016/17 ثنائيةيف ال  املساهامت فواتري

 تطبيقوالفرتات السابقة بعد  2015عمليات يف عام لل النتيجة الصافية املرتامكة يف ملنظمة املرتامكة افوائض وتمتثل  3.21
عادة التقيمي يتضمن فائض احتياط  و . للقطاع العام املعايري احملاسبية ادلولية عادة تقيمي )من التلكفة التارخيية اإ ىل انتاجئ اإ لقمية اإ

ي د علهيا  لأرض اليت متتلكها املنظمة اليتلالعادةل(  تقيمي عن طريق القمية العادةل  تدد ِّ وحُ (. 9املبىن اجلديد )انظر املالحظة ش ُ
 .مس تقل

غري متكررة يف مرشوعات اس تخدام الاحتياطيات  لحتياطيات مبادئَ اخلاصة ابالويبو  س ياسةُ أأيضًا د د ِّ وحتُ  4.21
عىل اخلاصة  اتعواحتياط  املرش ويش متل . وأ ليَة املوافقة عىل هذا الاس تخدام، لتحسينات رأأساملية وظروف اس تثنائية

احتياط  وقد أ نشئ لنفقات املرتامكة. مطروحًا مهنا ا الاحتياطيات،موةل من امل اتعولهذه املرش  اخملصصة الاعامتدات
يف اترخي التقرير يعكس املبالغ ورصيده . 2015لحتياطيات يف عام اخلاصة ابس ياسة الويبو تنقيح بعد  ةاخلاصاملرشوعات 

1 يناير 2015

فائض البرنامج 

والميزانية 

للسنة )قبل 

تسويات 

المعايير 

المحاسبية 

الدولية(

فائض 

الحسابات 

الخاصة للسنة 

)قبل تسويات 

المعايير 

المحاسبية 

الدولية(

المشروعات 

الممولة من 

األموال 

االحتياطية )قبل 

تسويات المعايير 

المحاسبية 

الدولية(

تسويات 

الحتياطي 

المشروعات 

الخاصة

تسويات 

المعايير 

المحاسبية 

الدولية للسنة

التحويل إلى 

الفائض 

المتراكم

31 ديسمبر 

2015

الفائض/)العجز( في 

البرنامج والميزانية للفترة
 -                   63,236 -                       -                            -                     24,800-38,436- -                      

الفائض/)العجز( في 

الحسابات الخاصة للفترة
 -                    -                         897- -                            -                     897 -                      -                      

38,403231,945                     - -1,654                           -                       -                          - 195,196الفائض المتراكم

احتياطي المشروعات 

الخاصة
27,209 -                          -                      5,115-1,65451-3323,730

فائض احتياطي إعادة 

التقييم
15,046 -                          -                       -                            -                      -                      -                     15,046

صناديق رؤوس األموال 

العاملة

8,342
 -                          -                            -                      -                      -                     

8,342

279,063                     - -23,954                     - -5,115-245,79363,236897صافي األصول

)بآالف الفرنكات السويسرية(



2015الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  التقرير املايل  
75 
 

ل اليت  اتعوصيل املرش تفاوترد يف اجلدول التايل . اليت حصلت ابلفعل عىل املوافقة اتعوملرش ستُس تخدم يف االيت  من تُمو 
 :2015ديسمرب  31، والنفقات خالل الس نة، والرصيد املتبق  يف اتالاحتياطي

 
ِّ ( مُ 1)  .15 املالحظةقروض، انظر من خالل ل مرشوع البناء اجلديد و 

مليون فرنك سويرسي كحد  3.5عىل ختصيص اعامتد اإضايف قدره  2015يف أأكتوبر  يئاس تثنابشلك وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ( 2)
غالق من أأجل تغطية التاكليف املتعلقة  2014/15 للثنائية ملزيانية العاديةيف اأأقىص  مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة )الوثيقة ابس تكامل واإ

A/55/13) . املقبةل.املالية الفرتة  اإىلل خيضع للرتحيل ا الاعامتد من هذ غري ُمنَفقأأي رصيد و 
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 : التوفيق بني بيان مقارن للمزيانية وبيان الأداء املايل22املالحظة 

ل وفقًا للنظام املايل ولحئته، ووافقت علهيام مجعيات ادلول  1.22 أ عد برانمج ومزيانية الويبو عىل أأساس الاس تحقاق املعد 
مليون فرنك  674قدرها  15/ 2014الثنائية  لنفقات الأعضاء. وقد حددت وثيقة الربانمج واملزيانية مزيانية تقديرية

 سويرسي.

ىل س نة  2.22 من الثنائية، فقد بلغت الإيرادات يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية ثانية الس نة ال ، ويه 2015وابلنس بة اإ
مليون فرنك سويرسي. أأما الإيرادات الفعلية عىل أأساس  337مليون فرنك سويرسي، كام بلغت املرصوفات  362

ل الاس تحقاق  ي. وبلغت املرصوفات الفعلية عىل أأساس مليون فرنك سويرس  397من الثنائية فقد بلغت ثانية للس نة ال املعد 
ل الاس تحقاق   مليون فرنك سويرسي. 333.8من الثنائية لثانية للس نة ااملعد 

ىل الثنائية  3.22  713.3 بعد التحويالت فقد بلغت الإيرادات يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية، 2014/15وابلنس بة اإ
مليون فرنك سويرسي. أأما الإيرادات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق  674مليون فرنك سويرسي، كام بلغت املرصوفات 

ل  ل مليون فرنك سويرسي. وبلغت املرصوفات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق  775.7فقد بلغت ثنائية لل املعد  ثنائية لل املعد 
 مليون فرنك سويرسي. 642.6

التغيريات اليت حدثت يف املزيانية الأصلية واملزيانية  للك من شحاً  2014/15ثنائية ويُقدم تقرير أأداء الربانمج لل  4.22
الهنائية بعد التحويالت، والاختالفات املهمة بني املزيانية واملبالغ الفعلية. وتُعد مزيانية الويبو وحساابهتا املالية ابس تخدام 

ات يف او  ،وبيان الأداء املايل ،بيان الوضع املايلأأما  .أأساسني خمتلفني عد تُ ف  التدفق النقديوبيان  ،لأصول الصافيةبيان التغري 
عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل، بيامن يُعد بيان مقارن للمزيانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( عىل أأساس الاس تحقاق 

 املعدل.

ق بني املبالغ الفعلية الواردة عىل أأساس  24وكام يقتيض املعيار  5.22 من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فقد وف ِّ
أأية اختالفات يف الأساس والتوقيت بشلك منفص مقارن يف البيان اخلامس واملبالغ الفعلية يف احلساابت املالية اليت حتدد 

م ذكل بشلك منفصل بشأأن الفرتات الس نوية للثنائية، وأأيضًا بشأأن فرتة الس نتني و والاختالف حبسب اجلهة املعنية.  يُقد 
هنا تُعد تقديرات منفصةل للك س نة من الس نتني ،ومع أأن امجلعيات تعمتد مزيانية الويبو عىل أأساس فرتة س نتنياكمةًل.  وبناء  .فاإ

املزيانية املعمتدة عىل أأساس حيامن تُعد فات يف الأساس اختال وحتدثعىل ذكل، ل يوجد اختالفات يف توقيت الإبالغ عهنا. 
غري أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل. وتشمل الاختالفات يف الأساس اهتالك الأصول وتسجيل اخملصصات ابلاكمل 

ةل. وتُعد الاختالفات حبسب اجلهة املعنية مؤشاً  دراج املرشوعات املموةل وتأأجيل الإيرادات غري احملص  من الأموال  عىل اإ
الاحتياطية يف احلساابت املالية للويبو، ويه مرشوعات مل ترد يف الوثيقة املنشورة لربانمج ومزيانية الويبو. كام تُعزى 

ىل معامةل  ىل املباين واملعدات والأصول غري املادية و الاختالفات يف العرض اإ املاكسب املتعلقة ابملمتلاكت الإضافات اإ
 شطة استامثرية يف البيان الرابع.الاستامثرية بوصفها أأن 
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 :2015 التوفيق يف س نة

 
 :2014/15التوفيق يف الثنائية 
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يرادات23املالحظة   : الإ

 
1.23  ُ نة يف ابب الربانمج واملزيانية يه الإيرادات الفعلية احملصةل املتعلقة مبزيانية املنظمة كام اعمتدهتا امجلعيات. أأما بي  املبالغ امل

الطوعية فهي  الإيرادات احملصةل من تربعات من هجات ماحنة لفائدة مرشوعات فردية حتت حساابت فردية غري املساهامت 
 مدرجة يف الربانمج واملزيانية.

ةل.  يف الأساسوتتعلق التسوايت املنجزة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  2.23 بتأأجيل الإيرادات غري احملص 
تأأتية من املساهامت الطوعية اإىل حني حتصيلها من خالل تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت نصت علهيا خطة وتؤجل الإيرادات امل 

 العمل املتفق علهيا مع اجلهة املاحنة.

لهاي اإىل حني حتصيلها نظام مدريد و نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام ؤجل الإيرادات املتأأتية من رسوم وتُ  3.23
الإيرادات املتأأتية يف  الويبو أأيضاً قي دت  ،2015يف عام و ادلويل وفقًا للقواعد املطبقة يف لك احتاد.من خالل نرش الطلب 

س نوات خبصوص مليون فرنك سويرسي  4.7قدرها  دفع تسويةَ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من رسوم 
 .2013-2004 الإيداع
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 : املرصوفات24املالحظة 

 
املرصوفات يف الربانمج واملزيانية عن  أ بلِّغ، وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامقبل تطبيق التسوايت  1.24

حيامن د املرصوفات قي  واحلساابت اخلاصة واملشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية عىل أأساس الاس تحقاق املعدل، حيث تُ 
 قدم اخلدمات.س تمل السلع وتُ تُ 
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 هتالكالا احملاسبية ادلولية للقطاع العام ختص يف املقام الأول تقييد املعايريعىل  والتسوايت اليت جُترى بناء 2.24
ضافات اإ  وأأ  ،املعدات برشاءوتُقي د التسوايت أأيضًا لرمسةل املرصوفات اخلاصة تلكفة الأصول الثابتة. مقابل س هتالك الاو

رتتبة امل لازاماتجلعل الا نفقات املوظفني نتيجةً تسوايت ل وجُترى . هاوتطوير ادية الأصول غري املالإنشاءات، أأو شاء و  املباين
مع احلساابت املتوافقة مع املعايري احملاسبية  الصح  بعد انهتاء اخلدمة، مامتش يةً ا التأأمني ، مبا فهيعىل اس تحقاقات املوظفني

 .للقطاع العام ادلولية

 : الأدوات املالية25املالحظة 

تنشأأ يف الس ياق و خملاطر معينة انجتة عن رصف العمالت الأجنبية والئامتن وسعر الفائدة والس يوةل  ضةٌ عر  املنظمة مُ  1.25
الطبيع  لأعاملها. وترد يف هذه املالحظة معلومات حول تعرض املنظمة للك  من اخملاطر سالفة اذلكر والس ياسات والعمليات 

دارهتا. ىل قياس اخملاطر واإ  املوهجة اإ

اخلامسة  الاجامتعات سلسةلقامت  ،2015يف عام و استامثراهتا وفقًا لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثر.وتدير املنظمة  2.25
س ياس تني  نق حة عىلحتتوي الس ياسة املُ و . بتنقيح هذه الس ياسة واعامتدها عيات ادلول الأعضاء يف الويبومجل وامخلسون 
حداهام ، تنيدحد  مُ  تنياستامثري   النقدأأما النقد الاسرتاتيج . تشمل الأخرى و ، لأسايسنقد اوال  التشغييلالنقد تشمل اإ
ليه املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل لالحتياط  و النقد اذلي فه التشغييل حتتاج اإ

 .الاسرتاتيج والنقد النقد التشغييل املتبق  بعد خصم و النقد الأسايس فهنقد املس هتدف عىل هيئة أأصول سائةل. وأأما ال 
ِّ النقد الاسرتاتيج  هو النقد اذلي خُ و  اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف الالازامات املرتتبة عىل ص لمتويل ص 

 الصح  بعد انهتاء اخلدمة.التأأمني ذكل 

 القمي العادةل

 :الفئة للمبالغ املرحةل والقمية العادةل للأدوات املالية دلى املنظمة فامي ييل مقارنة حسب 3.25
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درج القمية العادةل للأصول واخلصوم املالية ابملبلغ اذلي ميكن مبادةل الأداة به يف معامةل متداوةل بني طرفني راغبني، وتُ  4.25
 التالية لتقدير القمي العادةل:خدمت الأساليب والافرتاضات خبالف ما اكن يف بيع مفروض أأو تصفية. وقد اس تُ 

  قصرية الأجل، واملبالغ املس تحقة من معامالت تبادلية، واحلساابت ادلائنة، وغري ذكل من الالنقد والإيداعات
 ،املرحةل اإىل حد بعيد نظرًا لقرص أأجل اس تحقاق هذه الأدواتمبالغها  اخلصوم املتداوةل تداين

  ُىل معلامت معينة مثل معدلت الفائدة وخصائص ال املنظمة القروض واملبالغ املس تحقة قمي ِّ ت طويةل الأجل استنادًا اإ
اخملاطر. وقد رصدت مبالغ مقابل املبالغ املس تحقة من معامالت غري تبادلية تغط  املبالغ املس تحقة من ادلول 

من اتفاقية الويبو وللمساهامت املس تحقة من  11ادة من امل 5الأعضاء اليت سقط حقها يف التصويت مبوجب الفقرة 
أأقل البدلان منوًا اجملمدة بقرار من امجلعيات. وأأما القرض امليرس ملؤسسة مركز جنيف ادلويل فيقيد ابلتلكفة 

ىل التدفقات النقدية  القابةل . وتقيد الرضائب الأمريكية %1.48فضة مبعدل خصم اخملاملس هتلكة بقمي تستند اإ
ىل التدفقات النقدية اخملصومة ابس تخدام معدل اخلصم البالغ  ادلالسرتد بتلكفهتا الاس هتالكية وتستند قميهتا اإ
2.09%. 

 خماطر الئامتن

خماطر الئامتن يه خماطر تكبد املنظمة خسائر مالية يف حاةل ختلف الأطراف املناظرة يف الأدوات املالية عن الوفاء  5.25
. وميثل املبلغ املرحل للأصول ما يعادهلأأساسًا كما للمنظمة من قروض ومبالغ مس تحقة ونقد و  ابلازاماهتم التعاقدية، ويه تنشأأ 

 كام ييل: 2015ديسمرب  31املالية أأقىص مس توى من خماطر الئامتن. واكن أأقىص مس توى للتعرض خملاطر الئامتن يف 

 
املبالغ املس تحقة للمنظمة من معامالت غري تبادلية بشلك حرصي تقريبا من ادلول الأعضاء اليت متثل  وتتأأىت 6.25

حكومات ذات س يادة وابلتايل فاإن خماطر الئامتن تعترب خماطر صغرية. وقد خصصت أأموال مقابل قمية أأصول احلساابت 
 جل القصري.املدينة لإبراز الأموال املس تحقة اليت ل يتوقع أأن تسدد يف الأ 

ل دلى لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات،  فقاً وو  7.25 مؤسسات ذات تصنيف ل جيوز الاحتفا  ابلنقد وما يعادهل اإ
ن . A-/A3 ل يقل عن طويل الأجلذات تصنيف ائامتين أأو  A-2/P-2قصري الأجل ل يقل عن ائامتين  ووفقًا ذلكل، فاإ

 كام ييل: 2015ديسمرب  31يف ما يعادهل تصنيفات الئامتن امللحقة ابلنقد و 

 



2015الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  التقرير املايل  
82 
 

الس ندات أأو الس ندات الإذنية  وأأ  يةاملال السوق ستامثرات اب أأن يُعهدل جيوز  لستامثرات،وطبقًا للس ياسة اخلاصة اب 8.25
 الأجل ل يقل عن مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري اإىلوغريها من املنتجات ذات ادلخل الثابت أأو الالازامات الأخرى 

A-2/P-2  ذات تصنيف ائامتين طويل الأجل ل يقل عن أأوA-/A3 . ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل ابلإصدارات
أأو  A-3/P-3قصري الأجل الجيوز أأن يكون تصنيفها اليت املؤسس ية )س ندات وأأوراق جتارية صادرة عن مؤسسات( 

 .BBB-/Baa3طويل الأجل التصنيفها 

 خماطر الس يوةل

 الس يوةل يه خماطر جعز املنظمة عن الوفاء ابلازاماهتا عندما ُيل أأجلها. خماطر 9.25

ى من نتاجئ غذ  غري مقيدة تُ  كبريةهنا متكل موارد نقدية اإ واملنظمة غري معرضة خلطر جس مي يتعلق ابلس يوةل حيث  10.25
ضمن الس يوةل تطريقة بسايس الأ أأن يُستمثَر النقد التشغييل والنقد س ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات شرتط ت و معلياهتا. 

ل تتجاوز  لفرتاتالقصري )الأجل الأرصدة النقدية التشغيلية عىل تُستمثَر الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة. و 
ىل نقد سائل  نخفضة اخملاطر اليتامل حىت اترخي الاس تحقاق( يف فئات الأصول  اثين عرش شهراً  بسهوةل يسهل حتويلها اإ

 طريقةب(، فرتات تزيد عىل اثين عرش شهراً لاملتوسط )الأجل الأسايس عىل وسوف يُستمثَر النقد وبتلكفة قليةل أأو معدومة. 
النقد الاسرتاتيج  أأما مدفوعات كبرية.  جدوةل لسه ِّأأمرًا كمكنًا كما يُ جزء من النقد جتعل احلصول من حني ل خر عىل 

 أأي متطلبات س يوةل قصرية أأو متوسطة الأجل.ول توجد هل حاليًا عىل املدى الطويل، فسيُستمثر 

 ويرد يف اجلدول التايل حتليل ل جال قروض الويبو. ويشمل حتليل أأجل قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو 11.25
ة من مجموع قمي %3مليون فرنك سويرسي )أأي  3.9س نوية قدرها  ة، دفع2015ديسمرب  31يف  ،لإنشاء املبىن اجلديد

جاملية   :2016مليون فرنك سويرسي يف يناير  16قدرها مقررة القرض( ودفعة اإ

 
 خماطر العمالت

يراداهتا من الرسوم واملساهامت الطوعية بعمالت معينة وتتكبد مرصوفات بعمالت غري العمةل اليت  12.25 تتلقى املنظمة اإ
الأجنبية الناجتة عن تقلب أأسعار الرصف. واملنظمة تعمل ها ويه الفرنك السويرسي، ويه معرضة خملاطر رصف العمالت 

معرضة أأيضا خملاطر تتعلق بسعر الرصف انجتة عن الفوارق بني معالت املبالغ املدفوعة لإدارات البحث ادلويل بناء عىل 
بحث ادلويل من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبالغ اليت حتصلها ماكتب الرباءات الوطنية لرسوم ال 

 مودع  طلبات الرباءات ادلولية.
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واملنظمة معرضة كذكل خملاطر سعر رصف العمالت فامي يتعلق بتلكفة املعاش التقاعدي للموظفني اذلين اكنوا قد  13.25
دخلوا يف صندوق الويبو املقفل للمعاش التقاعدي وأأصبحوا ال ن أأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  

للويبو يف الربازيل والصني والياابن وروس يا وس نغافورة والولايت  ةمم املتحدة. ويضاف اإىل ذكل وجود ماكتب خارجيالأ 
عداد التقرير املايل أأي عقود وقاية.  املتحدة الأمريكية دلهيا أأصول حمدودة ابلعمةل احمللية. ول توجد يف اترخي اإ
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 حتليل احلساس ية لأسعار رصف العمالت

لت معقوةل يف أأسعار العمالت يستند حتليل احلساس ية لأسعار رصف معالت 14.25 ق معدل . وقد ُطب ِّ الرصف اإىل حتو 
ىل تراجع  %10قدره  قمية العمالت الأخرى أأمام الفرنك السويرسي يف الأشهر التالية لإعالن البنك املركزي يف استنادًا اإ

فرنك سويرسي  1.20احلفا  عىل حد أأد ى لسعر الرصف قدره أأنه أأوقف العمل بس ياسة  2015يناير  15السويرسي يف 
ق ذكل عىل الأصول املالية واخلصوم املالية احملتفظ ها بعمالت خالف الفرنك السويرسي لتلخيص الأثر طب  يُ . و لليورو الواحد

 يف الفائض يف اجلدول التايل:

 
 خماطر السوق

يرادات املنظمة أأو قمية ما  15.25 خماطر السوق يه خماطر التغريات يف أأسعار السوق، مثل أأسعار الفائدة، كما يؤثر يف اإ
ن  حفسب من  %0.21حتتفظ به من أأدوات مالية. واملنظمة معرضة اإىل حد يسري خلطر اخنفاض سعر الفائدة، حيث اإ

يرادات حمصةل من عائدات الا نشاء املبىن اجلديد املطبقة ستامثرات. وأأسعار الفائدة مزيانيهتا التشغيلية كموةل من اإ عىل قرض اإ
أأدوات  يف الوقت احلايل ُسب القرض. ول تس تخدم املنظمة اتطوال فرت  من بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو اثبتةٌ 

 2015ديسمرب  31ات املالية يف أأسعار الفائدة وأ جال الأدو بمالية للوقاية من اخملاطر املتعلقة بسعر الفائدة. وفامي ييل بيان 
 :2014ديسمرب  31و
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 حتليل احلساس ية لأسعار الفائدة

يراد الفائدة أأو مرصوف  ،نقطة أأساس 50لو اكن متوسط سعر الفائدة خالل العام أأعىل أأو أأد ى مبقدار  16.25 لتأأثر اإ
 الفائدة عىل النحو التايل:
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 وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت : ماكسب26املالحظة 

وتتكبد خسائر تتعلق بسعر رصف العمالت عىل معامالت حساابت دائنة وحساابت مدينة  ق املنظمة أأرابحاً ق ِّ حتُ  1.26
ىل معدل سعر الرصف املطبق يف اترخي املعامالت. وتتحقق أأرابح وخسائر  بعمالت أأخرى غري الفرنك السويرسي استناداً  اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما  تتعلق بسعر رصف العمالت أأيضاً  من رسوم الإيداع ادلويل ور مس املعاجلة يف اإ
دارات  ىل اإ البحث ادلويل بناء عىل معاهدة حتصلها املنظمة بعمالت أأخرى غري الفرنك السويرسي، ومن املبالغ املدفوعة اإ

التعاون بشأأن الرباءات واليت تقدر قميهتا بعمةل هذه الإدارات ولكن الويبو حتصلها ابلفرنك السويرسي أأو ُيصلها مكتب تسمل 
ضافة اإىل ذكل، تقيد يف البياانت املالية الأرابح واخلسائر غري احملققة املتعلقة ابإ  عادة تقيمي الطلبات الوطين ابلعمةل احمللية. واإ

حساابت البنوك وغري ذكل من الأصول النقدية واخلصوم ابلفرنك السويرسي بسعر الرصف املطبق يف اترخي تقدمي التقرير. 
 0.9) 2015يف عام  مليون فرنك سويرسي 3.8البالغة  املتعلقة بسعر الرصفويقيد الأثر الصايف مجليع الأرابح واخلسائر 

مضن الإيرادات يف بيان الأداء املايل، بصورة رئيس ية يف سطر رسوم معاهدة التعاون  (2014مليون فرنك سويرسي يف عام 
 بشأأن الرباءات.

 : أأحداث طرأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل27املالحظة 

صدار بياانهتا املالية يف اترخي 2015ديسمرب  31حتدد اترخي  1.27  أأبريل 28 ليك تقدم الويبو تقريرها املايل، كام أ ذن ابإ
صدار البياانت املالية أأية أأحداث هممة  .2016 ىل التارخي اذلي أأذن فيه ابإ ومل حتدث يف الفرتة املمتدة من اترخي تقدمي التقرير اإ

جيابية أأو سلبية قد تؤثر يف البياانت  .املالية اإ

الخسائرالمكاسب

الوقع الصافي 

2015

الوقع الصافي 

2014

مكاسب/)خسائر( رسوم نظام البراءات

314-310279الحسابات المدينة

-1,732-686-2,7403,426الرسوم المستلمة لنظام البراءات

-4,427685-4,709282إدارة البحث الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

-3,7722,413-7,7593,987مجموع المكاسب/)الخسائر( المحققة في رسوم نظام البراءات

1,385-1,765-1,6333,398الحسابات المصرفية لنظام البراءات

989635-1,214225الحسابات الجارية والمدينة لنظام البراءات

2,020-776-2,8473,623مجموع المكاسب/)الخسائر( غير المحققة في رسوم نظام البراءات

-2,996393-10,6067,610مجموع المكاسب/)الخسائر( لرسوم نظام البراءات

مكاسب/ مخاسر التحكيم والوساطة

99-24-251275الحسابات المصرفية للتحكيم والوساطة

-2362-142119األصول والخصوم األخرى للتحكيم والوساطة

مجموع المكاسب/)الخسائر( غير المحققة للتحكيم 

والوساطة
393394-1-37

المكاسب/)الخسائر( األخرى

-495157-2,9672,472الحسابات المدينة

-495157-2,9672,472مجموع المكاسب/)الخسائر( األخرى المحققة

457669-1,8101,353الحسابات المصرفية

-12-42-59101الحسابات المصرفية الخاصة

777-94-6,5746,668األصول والخصوم األخرى

3211,434-8,4438,122مجموع المكاسب/)الخسائر( األخرى غير المحققة

8161,277-11,41010,594مجموع المكاسب/)الخسائر( األخرى

3,811921-22,40918,598مجموع مكاسب/)خسائر( الصرف

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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عداد تقارير القطاعات28املالحظة   : اإ

نشئت . وقد أ  الويبوالقطاعات اليت تتأألف مهنا بوصفها ت ض تقارير القطاعات يف شلك ميثل خمتلف الاحتاداتُعرَ  1.28
 املعاهدات اليت تديرها الويبو. ش ىتالاحتادات مبوجب 

دت تقارير احتادات الويبو املموةل من الاشرتااكت لأغراض تتعلق ابلتقدمي. وتشمل هذه الاحتادات احتادات  2.28 ووح ِّ
ىل جانب املهام اليت تغطهيا اتفاقية الويبو. وخيضع لك من احتاد  ابريس وبرن ولواكرنو ونيس وفيينا والتصنيف ادلويل للرباءات اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد لش بونة مجلعية عامة جتمتع س نواي لعامتد املزيانية واختاذ 
جراءات أأخرى حس امب يكون مناس با بناء عىل   املعاهدات املعنية.اإ

ومتكل املنظمة كلك الأصول واخلصوم، خالف الأموال الاحتياطية اليت تكون صايف الأصول، ويه مسؤوةل عهنا،  3.28
من الأنشطة اليت تقدم  كبرياً  وليس لحتادات أأو قطاعات بعيهنا أأصول أأو خصوم. وتدمع الأصول واخلصوم عامة عدداً 

طار الاحتادات املتعد  ترجع ليتالاستامثرية يف مريان ا ابملمتلاكتدة )القطاعات(. ويتعلق الاس تثناء الوحيد اخلدمات يف اإ
ىل احتاد مدريد. وبناء عىل ذكل، ل املكيهت ذكر الأصول واخلصوم الفردية عند الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلقطاعات تُ  ناإ

ل صايف الأص الأموال الاحتياطية مبا يف ذكل  أأو الأموال الاحتياطية، ولأأو الاحتادات الفردية. ول تبني القطاعات الفردية اإ
 صناديق رؤوس الأموال العامةل.و 

عت الإيرادات احملصةل من الفوائد عىل ز ِّ وُ قد وتس ند معظم الإيرادات يف حساابت الويبو حبسب لك احتاد. و  4.28
. وتقسم املرصوفات حبسب 2015داوةل يف س نة والإيرادات املت نقداإىل مجموع املبالغ الاحتياطية من ال  الاحتادات استناداً 

ن  لك برانمج مث يعاد ختصيصها اثنية لفائدة الاحتادات اخملتلفة استناداً  ىل مهنجية حتظى بقبول امجلعية العامة للويبو حيث اإ اإ
 .2014/15هذه العملية جزء من اعامتد برانمج الويبو ومزيانيهتا للفرتة 

ِّ وخُ  5.28 سهامات طوعية تديرها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة وهو للحساابت اخلاصة، ص جزء منفصل ص  لتنفيذ الفردية اإ
بشلك منفصل يف نظام احملاس بة حلساابت اخلاصة برامج تتعلق بولية الويبو. وحتسب الإيرادات واملرصوفات املتصةل اب

 .املالية

 احلساابت اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة بني القطاعات. ربامج اليت تكبدهتا الاحتادات دلمعدمع الوتعترب تاكليف  6.28
ىل نس بة مئوية من اإجاميل النفقات املباشة احملددة يف التفاق املربم مع  ربامج استناداً دمع الومتول احلساابت اخلاصة تاكليف  اإ

 اجلهة املاحنة.
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يرادات واملرصوفات والاحتياط  حبسب لك قطاع  الإ

 
احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية لأنظمة لهاي ومدريد ملحوظة: توىل 

ىل احتاد مدريد مبجرد أأن يسمح  3ادلولية للتسجيل وقدرها  ماليني فرنك سويرسي. وسوف يسدد احتاد لهاي املبلغ اإ
 مس توى صندوق الاحتياط  لحتاد لهاي بذكل.
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 (غري ُمراَجع)املرفق الأول: بيان الوضع املايل حسب مصدر المتويل 

 2015ديسمرب  31يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 (غري ُمراَجع)الثاين: بيان الأداء املايل حسب مصدر المتويل  املرفق

 2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
  



2015الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  التقرير املايل  
91 
 

 حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحنني: املرفق الثالث

 )ابلفرنك السويرسي(

 
ىل اجلهات املاحنة تقدمي قرارات هذا اجلدول مبا يتفق مع متطلبات  د  عِّ أ   يف )شمل مس تحقات النفقات. ول يشمل هذا اجلدول تسوايت الأرصدة اخلتامية ي ي ل اذل عىل أأساس الاس تحقاق املعدلاإ

(."الإيرادات غري التبادلية املؤجةل")انظر سطر  14لغ املس تلمة قبل اس تحقاقها املبينة يف املالحظة ( بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، لكهنا أ درجت مضن املبا2015ديسمرب  31
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 املرفق الرابع: الإكراميات

دراج بيان موجز مبدفوعات الإكراميات للس نة التقوميية يف بياانت املنظمة  10.5تنص املادة  من النظام املايل عىل أأنه جيب اإ
 .الس نوية املالية

ع ودُ  ىل مدير عام سابق للمنظمة كتسديد لشهرين من تاكليف التأأجري  12 500مبلغ قدره  2015يف يناير فِّ فرنك سويرسي اإ
ُ  اليت تكبدها بعد انهتاء وليته. ابلفعل خالل الس نة املنهتية يف قُي دت قد  املدفوع ذا املبلغلهرة ناظِّ واملرصوفات امل

 .2014 ديسمرب 31

 ]هناية الوثيقة[

 


