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الملحق ٥ 
تعريف عناوين الميزانية 

 
 

مصادر االيرادات 
 

االشتراآات (االتحادات والويبو) 
هي االشتراآات التي تدفعها الدول الى المنظمة بناء على النظام أحادي االشتراآات . 

 
ايرادات الرسوم  

وهي الرسوم المدفوعة الى المكتب الدولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظامي مدريد والهاي ورسوم خدمــات 
الدعم االداري التي يوفرها مرآز الويبو للتحكيم والوساطة بما فيها رسوم التحكيم بشأن أسماء الحقول ورسوم التســجيل فـي 

الدورات التدريبية وفي الندوات . 
 

االيرادات المحصلة من بيع المنشورات  
وهي الدخل المحصل من بيع المنشورات ودفع االشتراآات في الدوريات التي تنشرها األمانة على الورق أو علـى أقـراص 

مدمجة للقراءة أو في شكل آخر . 
 

االيرادات المحصلة من الفوائد 
وهي الدخل المحصل من الفوائد عن األموال المودعة . 

 
االيرادات المحصلة من االيجار 

وهي االيرادات المستلمة من ايجار مباني الويبو . 
 

اشتراآات االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة (األوبوف) 
وهي مدفوعات األوبوف مقابل خدمات الدعم االداري التي توفرها الويبو . 

 
ايرادات أخرى  

ــطة غـير  وتشمل جميع االيرادات غير المذآورة أعاله بما فيها االيرادات المخصصة لتغطية "تكاليف الدعم" المتعلقة باألنش
المقيدة في الميزانية والتي تنفذها الويبو بتمويل من برنامج األمم المتحدة االنمائي وصناديق االستئمان باالضافة الـى رسـوم 
التسجيل في بعض المؤتمرات والبرامج التدريبية وتسويات الحسابات (القروض) المتعلقة بالسنوات الماضية وتسويات سعر 

الصرف (القروض) . 
 

أغراض االنفاق 
 

نفقات الموظفين  
ــوية مقـر العمـل وعـالوات االعالـة  مرتبات الموظفين :  وهي األجور التي يقبضها الموظفون ومنها المرتبات وعالوات تس

وعالوات اللغات وساعات العمل االضافية وبدل االغتراب وبدل االنتقال وبدل التمثيل. 
 

نفقات الموظفين المؤقتين :  وتضم األجور والعالوات المدفوعة الى الموظفين المعينين بصفة مؤقتة . 
التكاليف االجتماعية :  وتشمل جميع العالوات التي يتسلمها الموظفون خالف مرتباتهم ومنها مساهمات صــاحب العمـل فـي 
ـــة  صنـدوق المعاشـات التقاعديـة والمشـارآة فـي عقـود التـأمين ضـد المـرض واالسـهام فـي االحتياطـات المسـتعملة لتغطي
ــن المسـجلين فـي  المدفوعات المترتبة على نهاية الخدمة والمنح الدراسية ونفقات نقل الموظفين ونفقات سفر األطفال المعولي
ــح المخصصـة لتغطيـة تكـاليف االسـتقرار فـي الخدمـة وأقسـاط التـأمين  مؤسسات تربوية واجازات العودة الى الوطن والمن
ــة علـى المرتبـات وغيرهـا مـن العـالوات أو التعويضـات أو  المهني ضد الحوادث وسداد ضرائب الدخل الوطنية المفروض

المنح التي تسددها األمانة . 
 
 

األسفار الرسمية والمنح الدراسية  
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مهمات الموظفين 

وتشمل بدل السفر واالقامة لفائدة الموظفين والخــبراء االستشـاريين التـابعين لألمانـة والعـاملين فـي المقـر عنـد ايفـادهم فـي 
مهمات رسمية . 

 
اشتراك الموظفين الحكوميين والمحاضرين في االجتماعات 

وتضم بدل السفر واالقامة لفائدة الموظفين الحكوميين والمحاضرين والمشترآين في اجتماعات ترعاها الويبو . 
 

المنح الدراسية  
ــتفيدون مـن  وتضم بدل السفر واالقامة ونفقات التدريب ورسوم أخرى لفائدة المتدربين الذين يحضرون دورات وندوات ويس

منح دراسية على األجل الطويل وتدريب داخلي . 
 
 

الخدمات التعاقدية 
 

خدمات المؤتمرات 
وتشمل األجور وبدل السفر واالقامة للمترجمين الفورييــن ، واسـتئجار مرافـق المؤتمـرات والتجـهيزات الخاصـة بالترجمـة 

الفورية والمشروبات وحفالت االستقبال وتكاليف آل الخدمات األخرى التي تتعلق مباشرة بتنظيم المؤتمرات .  
 

الخبراء االستشاريون والعاديون 
وتضم هذه الخدمات جميع المصروفات المرتبطة بتوظيف الخبراء االستشاريين وبوجه خاص األجور وبدل السفر واالقامــة 

باستثناء تكاليف مهمات الخبراء االستشاريين العاملين في المقر وأتعاب المحاضرين . 
 

أعمال النشر 
ــل المجـالت ومـا تسـتلزم مـن ورق وطباعـة ؛ باالضافـة الـى أعمـال الطباعـة  وتشمل أعمال الطباعة والتجليد الخارجية مث
ــتمارات  األخرى مثل اعادة طباعة المقاالت المنشورة في مجالت والكتيبات والمعاهدات ومجموعات النصوص واألدلة واس
العمل ومطبوعات أخرى متنوعة وانتاج األقراص المدمجة للقراءة وأشــرطة الفيديـو واألشـرطة المغناطيسـية وغيرهـا مـن 

أشكال الطباعة االلكترونية . 
خدمات تعاقدية أخرى  

ــيما أتعـاب مـترجمي الوثـائق واسـتئجار خدمـات حاسـوبية وتكـاليف تدريـب  -وتشمل جميع الخدمات التعاقدية األخرى ال س
الموظفين وتكاليف التوظيف وغيرها من الخدمات التعاقدية الخارجية . 

 
 

نفقات التشغيل وغيرها 
 

المباني وأعمال الصيانة 
وهي جميع النفقات المترتبة على شراء أماآن العمل واستئجارها وتحسينها وصيانتها واستئجار المعدات واألثاث وصيانتـها 

 .
 

نفقات االتصاالت وغيرها  
وهي جميع النفقات التي تضم تكاليف المكالمات الهاتفية والبرقيات والتلكس والفاآس والخدمات البريدية من تغليـف وشـحن 
وآل نفقات التشغيل العامة غير المذآورة أعاله مثل النفقات المتعلقة بالمساعدات الطبية وتكاليف السكن والمحكمــة االداريـة 
ــى القـروض المصرفيـة وغيرهـا (مـا عـدا القـروض  وجمعية الموظفين والضيافة والرسوم المصرفية والفوائد المستحقة عل
ــات مراجعـة الحسـابات والمصروفـات غـير المتوقعـة وتسـويات  العقارية) وتسويات سعر الصرف (مبالغ مدينة) ومصروف
الحسابات (مبالغ مدينة) المتعلقة بالسنوات الماضية واالسهام في األنشطة االدارية المشترآة داخل األمم المتحدة ورد المبالغ 
المقترضة من اتحاد واحد أو أآثر بشأن انشاء اتحاد جديـد أو تغطيـة العجـز النـاتج عـن المصروفـات التنظيميـة التحـاد مـا 

ومصروفات لم تخصص لها أموال على وجه التحديد . 
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المعدات واللوازم  
 

األثاث والمعدات 
شراء األثاث والمعدات ال سيما أثاث المكاتب واآلالت الخاصة بها وأجهزة معالجة النصوص والبيانات ومعدات المؤتمرات 

وأجهزة االستنساخ ومعدات النقل . 
 

اللوازم واالمدادات 
وهـي جميـع اللـوازم واالمـدادات ال سـيما القرطاسـية واللـوازم المكتبيـة ومعـدات االستنسـاخ الداخليـة (األوفسـت واألفــالم 
الصغيرة وغيرها) وآتب المكتبة واالشتراآات في مجالت ودوريات وشراء بــذل العمـل ولـوازم معالجـة البيانـات وبرامـج 

الحاسوب وتراخيصها . 
 
 

[يلي ذلك الملحق ٦] 
 
 


