
 

 

A 

A/54/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2102يوليو  22التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 الرابعة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  22من جنيف،   2102سبمترب  01اإ

 
 

 3102التقرير املايل السنوي والبيانات املالية السنوية لعام 

مانة عداد الأ  من اإ

، (WO/PBC/22/5)الوثيقة  2100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام حتتوي هذه الوثيقة عىل  .0
ىل  0وهو مطروح عىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا الثانية والعرشين )  (.2102سبمترب  5اإ

قرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية ال وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة .2
ىل  0والعرشين )  (.A/54/5( )الوثيقة 2102سبمترب  5اإ

 

 [WO/PBC/22/5]تيل ذكل الوثيقة 

 



 

 

 

A 

WO/PBC/22/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2102 يوليو 14التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  0جنيف، من   2102 سبمترب 5اإ

 
 

 3102املالية السنوية لعام التقرير املايل السنوي والبيانات 

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىل جلنة الربانمج  2100ديسمرب  00أأحيلت البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للس نة املنهتية يف  .0 اإ
من النظام املايل ولحئته اليت تنص عىل أأن تفحص جلنة الربانمج واملزيانية البياانت املالية وتقارير  00-8واملزيانية وفقا للامدة 

ىل امجلعية العامة مع التعليقات والتوصيات حسب الاقتضاء.  مراجعة احلساابت الصادرة فهيا وأأن حتيلها اإ

وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. ووافقت ادلول الأعضاء، يف ادلورة  2100الية لس نة وأأعدت البياانت امل .2
ىل  22من يف الفرتة الثالثة والأربعني للجمعيات املعقودة  ، بشلك مبديئ، عىل أأن تعمتد الويبو املعايري 2112أأكتوبر  0سبمترب اإ

من  الرابعةاجملموعة  2100(. وتعترب البياانت املالية لس نة A/43/5)الوثيقة  2101احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبلول س نة 
 البياانت املالية اليت أأعدت وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

مصحواب بتوصياته وردود الأمانة  2100ويرد تقرير املراجع اخلاريج للحساابت عن مراجعة البياانت املالية لس نة  .0
 .WO/PBC/22/3 يف الوثيقة علهيا

 وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار. .2

جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية أأوصت  .5
خرى العامة  ويبو ول الأعضاء يف اللدلوامجلعيات الأ

البياانت املالية التقرير الس نوي املايل و ابملوافقة عىل 
 .(WO/PBC/22/5 الوثيقة) 2100لس نة 

 [2100 لعام]تيل ذكل البياانت املالية 



 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف
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 قامئة احملتوايت

 الصفحة

 2 الس نوي املايل التقرير

 2 مقدمة

 2 وحتليلها املالية البياانت مناقشة

 البياانت املالية
 11 املايل الوضع بيان - الأول املايل البيان

 11 املايل الأداء بيان - الثاين املايل البيان

 11 الأصول صايف يف التغيريات بيان - الثالث املايل البيان

 11 النقدي التدفق بيان - الرابع املايل البيان

 11 الفعلية واملبالغ املزيانية يف املدرجة املبالغ مقارنة بيان  2013- اخلامس املايل البيان

 21 الفعلية واملبالغ املزيانية يف املدرجة املبالغ مقارنة بيان  2102/00- اخلامس املايل البيان

 21 املالية البياانت عىل مالحظات

 21 ومزيانيهتا املنظمة أأهداف: 0 املالحظة
 21 املهمة احملاسبية الس ياسات: 2 املالحظة
 51 يعادلها وما الس يوةل: 0 املالحظة
 51 اس تحقاقها قبل املدفوعة واملبالغ مقّدما املدفوعة واملبالغ املدينة احلساابت: 2 املالحظة
 51 املوجودات قوامئ: 5 املالحظة
 51 املعدات: 6 املالحظة
 53 مكؤجر الويبو: استامثرية ملكية: 2 املالحظة
 14 املادية غري الأصول: 8 املالحظة
 11 واملباين الأرايض: 9 املالحظة
 11 متداوةل غري أأخرى أأصول: 01 املالحظة
 11 ادلائنة احلساابت: 00 املالحظة
 11 املوظفني مس تحقات: 02 املالحظة
 11 ادلفع مس تحقة حتويالت: 00 املالحظة
 15 اس تحقاقها قبل املس تلمة املبالغ: 02 املالحظة
 11 القروض: 05 املالحظة
 11 اخملصصات: 06 املالحظة
 11 اجلارية احلساابت – أأخرى متداوةل خصوم:02 املالحظة
 11 احملمتةل واخلصوم الأصول: 08 املالحظة
 11 مكس تأأجر الويبو – الإجيار عقود: 09 املالحظة
 11 مرتابطة أأطراف بني معامالت: 21 املالحظة
 11 الأموال ورصيد الاحتياطية الأموال: 20 املالحظة
 13 (الثاين املايل البيان) املايل الأداء وبيان( اخلامس املايل البيان) للمزيانية مقارن بيان بني التوفيق: 22 املالحظة
 11 الإيرادات: 20 املالحظة
 12 املرصوفات: 22 املالحظة
 15 الأدوات املالية: 25 املالحظة
 11 ماكسب وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت: 26 املالحظة
 11 أأحداث طرأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل: 22 املالحظة

عداد تقارير القطاعات28املالحظة       11 : اإ

 11 [مراجع غري] نشاط لك حبسب املايل الوضع بيان - املرفق الأول

 12 [مراجع غري] نشاط لك حبسب املايل الأداء بيان - الثاين املرفق

 15 املاحنني مسامهة حبسب خاصة حساابت - الثالث املرفق

 11 الإكراميات املدفوعة من الويبو - الرابع املرفق
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 التقرير املايل الس نوي

 مقدمة

ىل مجعيات ادلول  2100ديسمرب  00ترفع البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية للس نة املالية املنهتية يف  .0 اإ
وأأعدت هذه البياانت املالية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع  من النظام املايل ولحئته. 2.6الأعضاء يف الويبو وفقا للامدة 

من البياانت املالية اليت تعد وفقا لتكل املعايري عقب تطبيقها يف الويبو ابتداء من الأول من  الرابعةعة العام، ويه اجملمو 
 .2101 يناير

ىل رأأيه يف  2100ويرفع أأيضا تقرير مراجع احلساابت اخلاريج حول التدقيق يف البياانت املالية لس نة  .2 ابلإضافة اإ
ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو كام نصت عىل ذكل املادة  ،البياانت املالية واملرفق الثاين من النظام  00.8اإ

 ولحئته. املايل

ىل جانب مناقشة البياانت املالية وحتليلها. .0  ويتضمن هذا التقرير املايل الس نوي البياانت املالية اإ

 مناقشة البياانت املالية وحتليلها

يعرض هذا القسم من تقرير الويبو املايل الس نوي مناقشة وحتليل أأداء املنظمة ووضعها املاليني خالل الس نة املنهتية  .2
. وليست هذه املناقشة والتحليل جزءا من بياانت الويبو املالية؛ ولكن ينبغي قراءهتا مع بياانت الويبو 2100ديسمرب  00يف 

 .65ىل اإ  00املالية الواردة يف الصفحات من 

ىل العمل اب  ملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامالانتقال اإ

بأأن تطبق لك املنظامت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة  اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى، أأوصت 2115نومفرب  01يف  .5
. واكن الباعث عىل 2101وعد هنايئ أأقصاه يف ماملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مكعيار حماس يب لإعداد بياانهتا املالية 

نة ومس تقةل ومقبوةل  ىل معايري حماسبية حمس َّ ىل أأن تتحول منظومة الأمم املتحدة اإ هذه التوصية هو احلاجة احملددة الواحضة اإ
م جملس املعايري ومصداقيهتا. وقد وضع املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العا قبول عاما، بغية زايدة جودة التقارير املالية

 احملاسبية للقطاع العام، وهو جزء من الاحتاد ادلويل للمحاس بني.

ىل  22واتفقت ادلول الأعضاء يف ادلورة الثالثة والأربعني للجمعيات )من  .6 ( من حيث املبدأأ 2112أأكتوبر  0سبمترب اإ
واكن مرشوع تنفيذ هذه املعايري يف الويبو  .2101عىل أأن تطبق الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبلول عام 

ينطوي عىل الكثري من التطوير والتعديل يف تكنولوجيا املعلومات، ومتت املوافقة عىل اقرتاح هذا العمل يف ادلورة السادسة 
لتنفيذ املعايري . ورمغ أأن الكثري من منظامت الأمم املتحدة أأخرت املوعد الهنايئ الأصيل 2118والأربعني للجمعيات يف ديسمرب 

ن الويبو حافظت عىل التارخي احملدد بعام  . ومع تلقي الويبو لآراء غري مشفوعة 2101احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فاإ
، أأصبحت واحدة من تسع منظامت فقط اتبعة للأمم املتحدة 2101بتحفظات من مراجعي احلساابت عن بياانهتا املالية لعام 

 .2101يناير  0بية ادلولية للقطاع العام يف التارخي الأصيل احملدد، وهو تطبق املعايري احملاس 

تطلب تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام تطبيق نظام الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة. وينطوي نظام وقد  .2
تدويهنا يف جسالت احملاس بة ويف الاس تحقاق يف احملاس بة عىل الاعرتاف ابلعمليات والأحداث عند وقوعها، أأي أأهنا يمت 

 البياانت املالية للفرتات املالية اليت تقع فهيا، وليس عند تلقي النقدية أأو ما يعادلها أأو عند دفعها.
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 عرض البياانت املالية

 تتأألف البياانت املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مما ييل: .8

  يعرض تفاصيل صايف الأصول )الفرق بني مجموع الأصول ومجموع اخلصوم( يف  وهو –بيان الوضع املايل
 املنظمة. ويوفر هذا البيان معلومات عن القوة املالية للمنظمة، واملوارد املتاحة دلمع أأهدافها يف املس تقبل؛

  املرصوفات( يف وهو يقيس صايف الفائض أأو العجز )الفرق بني مجموع الإيرادات ومجموع  – بيان الأداء املايلو
يرادات املنظمة وتلكفة أأنشطهتا. ويمت عرض الفائض  لك س نة. ويوفر هذا البيان معلومات عن مصادر اإ

العجز الس نوي عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة، أأي أأنه يمت الاعرتاف ابلإيراد يف الفرتة اليت  أأو
، برصف النظر عن وقت تلقي مبالغها النقدية يكتسب فهيا وابملرصوفات يف الفرتة اليت يمت فهيا حتملها

 دفعها؛ أأو

  وهو حيدد التغري يف وضع صايف الأصول خالل العام. ويوحض هذا البيان  – بيان التغيريات يف صايف الأصولو
ىل الفائض أأو العجز املتحقق  مصادر التغريات يف الوضع املايل العام للمنظمة، مبا يف ذكل التغريات الراجعة اإ

 لفرتة؛خالل ا

  وهو يعرض التحراكت النقدية اليت حدثت خالل العام والنامجة عن أأنشطة التشغيل  – بيان التدفق النقديو
والاستامثر والمتويل. ويوفر هذا البيان معلومات عن كيفية توليد النقدية واس تخداهما أأثناء العام، مبا يف ذكل 

مهنا. وعىل وجه النقيض مع بيان الأداء املايل،  الاقرتاض والقروض املسرتدة ورشاء أأصول اثبتة والتخلص
ىل املنظمة والنقدية اخلارجة مهنا؛  يقيس التدفق النقدي الصايف للمنظمة الفرق بني النقدية ادلاخةل اإ

  وهو يعرض مقارنة بني املبالغ املدرجة يف وثيقة  – بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعليةو
عداد هذا البيان بناء عىل الأساس املس تخدم يف املزيانية، وهو الربانمج  واملزيانية، واملبالغ الفعلية للس نة. ويمت اإ

أأساس الاس تحقاق املعدل. وهو يوفر معلومات عن مدى مطابقة املوارد من حيث احلصول علهيا 
 واس تخداهما للمزيانية املعمتدة؛

  يف فهم البياانت املالية الرئيس ية. وتتضمن ملخصا لأمه ويه تساعد  – مالحظات عىل البياانت املاليةو
الس ياسات احملاسبية ومعلومات تفسريية أأخرى. كام تكشف عن معلومات تتطلهبا املعايري احملاسبية ادلولية 

 للقطاع العام ول تظهر عىل صفحات البياانت املالية الرئيس ية.

 أأبرز معامل البياانت املالية

للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأن هناك فائضا قدره  واليت أأعدت وفقا   2100توحض بياانت الويبو املالية لعام  .9
 00مليون فرنك سويرسي يف  218,8 بلغتاملنظمة مليون فرنك سويرسي حتقق ذكل العام، وأأن صايف أأصول  05,0

 .2102ديسمرب 

عداد وقد أأدخلت عىل الس ياسة احملاسبية امل  .01 تعلقة بقيد الإيرادات من طلبات الرباءات ادلولية تغيريات من أأجل اإ
ىل ، 2100 مالبياانت املالية لعا لإعامل هذا التغيري املعلومات الواردة يف البياانت املالية موثوقية ووجاهة. ونظرا  وأأدى ذكل اإ

عادة بأأثر رجعي ارتفع فائض عام مع هذه البياانت املالية. ونتيجة  ذلكل،  املعروضة 2102أأرقام املقارنة لعام  حتديد، مما اقتىض اإ
ىل مليون فرنك سويرسي  05,2من  2102 عادة التحديد، تبني أأن صايف  مليون فرنك سويرسي. 09,5اإ يف الأصول  وبعد اإ

 .مليون فرنك سويرسي اليت عرضت من قبل 028,2مليون فرنك سويرسي، مقارنة  بقمية  090,2بلغ  2102ديسمرب  00
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عادة التحديد 2102الرمق املناظر لعام عن مليون فرنك سويرسي  01,6 مببلغ 2100وقد زادت الإيرادات يف  .00 ، بعد اإ
ىل زايدة  وزايدة نظام الرباءات ادلويل ادلخل من رسوم يف مليون فرنك سويرسي  5,5قدرها ويرجع ذكل بصورة رئيس ية اإ

مليون فرنك سويرسي  05,1. واخنفض مجموع املرصوفات مببلغ مليون فرنك سويرسي يف رسوم نظام مدريد 0,8قدرها 
مليون فرنك  01,1مبقدار  ارتفعتواكنت أأكرب زايدة يف ذكل ما تعلق ابخلدمات التعاقدية، اليت ، 2102مقارنة بعام 

 .سويرسي

ىل حد بعيد لبيان الوضع املايل لعام وظل تركيب الأصول واخلصوم دلى الويبو مماثال  .02 . عادة التحديدبعد اإ  2102اإ
ابملائة من مجموع  25,5، ويه متثل 2100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  219,9 يعادلها حيث بلغ مجموع النقدية وما

الأصول. وما زالت املنظمة حتتفظ بقدر كبري من الاستامثرات يف الأصول الثابتة، ول س امي الأرايض واملباين وامللكية 
ابملائة من  22,1مليون فرنك سويرسي، تعادل  096,2الاستامثرية والأصول غري املادية اليت بلغ مجموع قميهتا ادلفرتية الصافية 

 ول.مجموع الأص

يف املبالغ مس تحقة ادلفع واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها  2100ديسمرب  00وتمتثل اخلصوم الرئيس ية للمنظمة يف  .00
البالغة قميهتا ابملائة من مجموع اخلصوم(، واس تحقاقات املوظفني  29,0مليون فرنك سويرسي )ويه متثل  021,8والبالغة قميهتا 

 ابملائة(. 21,9)مليون فرنك سويرسي  022,5البالغة قميهتا ملائة( والقروض اب 20,8)مليون فرنك سويرسي  051,5

 الأداء املايل

مليون فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع  05,0حتقق فائض ذكل العام يبلغ  2100أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  .02
ابلفائض مليون فرنك سويرسي. وميكن مقارنة ذكل  006,5مليون فرنك سويرسي ومجموع املرصوفات  050,6الإيرادات 

عادة التحديد و  مليون  020,1حني بلغ مجموع الإيرادات يف ، 2102مليون فرنك سويرسي يف  09,5اذلي بلغ اذلي تبني بعد اإ
 مليون فرنك سويرسي. 020,5فرنك سويرسي ومجموع املرصوفات 

أأعدت عىل أأساس الاس تحقاق املعدل )أأي قبل تسوايت املعايري واليت  2100واكنت نتيجة الربانمج واملزيانية لعام  .05
وفقا للمعايري  2100مليون فرنك سويرسي. وتشمل نتيجة املنظمة يف  02,9احملاسبية ادلولية للقطاع العام( فائضا قدره 

ايت املتصةل بنظام احملاسبية ادلولية للقطاع العام حساابت خاصة، ومرشوعات مموةل من الأموال الاحتياطية، وأأثر التسو
 الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة مبا يتفق واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

 مصدر المتويلملخص الأداء املايل حسب 
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مليون فرنك سويرسي،  02,9ويلخص الرمس البياين أأدانه الفروق الرئيس ية بني فائض الربانمج واملزيانية البالغ  .06
 مليون فرنك سويرسي: 05,0ا الناجت عن تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام والبالغ وفائض املنظمة لكه

ىل النتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لعام   2100الانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإ

 

وتشمل بياانت الويبو املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لك جمالت وأأنشطة املنظمة بأأمكلها.  .02
دراج النتاجئ قبل تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي يتعلق ابحلساابت اخلاصة )فائض  مليون  0,0وميثل اإ

فوارق حبسب اجلهة ’مليون فرنك سويرسي(  02,0فرنك سويرسي( واملرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية )جعز 
 بني نتيجة مزيانية وفائض البياانت املالية. ‘املعنية

ىل عد .08 د من ويؤدي تطبيق أأساس الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
ن الأثر الصايف لهذه التسوايت  ‘الفوارق الأساس ية احملاسبية’ اليت تؤثر عىل نتيجة الس نة. وكام هو موحض يف اجلدول أأعاله، فاإ

 مليون فرنك سويرسي: 01,2قدره  فائضللفرتة الثنائية هو 

 ط يرادات املساهامت الطوعية يف اإ ن اإ ار احلساابت اخلاصة يمت وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فاإ
قيدها عند الوفاء ابلرشوط احملددة يف اتفاقات املاحنني وعند حتمل املرصوفات مبا يامتىش مع برانمج العمل. 

يرادات  ذا اكنت املساهامت املتلقاة تزيد عىل تلكفة العمل اذلي مت أأداؤه، تعاَمل املساهامت ابعتبارها اإ واإ
ىل  .مليون فرنك سويرسي 1,3قدره اخنفاض يف نتيجة الس نة  مؤجةل مضن اخلصوم، وقد أأدى ذكل اإ

+ 1.3
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  ىل حني حتصيلها، وذكل يف يرادات الرسوم اإ عند تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، يمت تأأجيل اإ
د مبلغ مس تحق يف حاةل طلبات نظام الرباءات ادلويل كام يقيَّ حاةل الطلبات ادلولية عند النرش الهنايئ للطلب. 

يرادات الرسوم املؤجةل )نظام تسمل املنظمة الرمس املناظر هلعندما يودع طلب دون  . وقد زاد رصيد اإ
ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  090,6الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية( من 

ىل  2102 مبالغ الرسوم ارتفعت  . ويف الفرتة ذاهتا،2100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  098,5اإ
ىل  52,2املس تحقة بناء عىل نظام الرباءات ادلويل من  مليون فرنك سويرسي.  62,2مليون فرنك سويرسي اإ

، مت 2100مليون فرنك سويرسي. وأأثناء  2,8الإيرادات مببلغ  زايدةواكن التأأثري الصايف لهذا الاخنفاض هو 
يرادات مؤجةل قدرها  مليون فرنك سويرسي تتعلق بمتويل مباين الأمن من قبل مؤسسة مباين  0,2أأيضا قيد اإ

 كام ييل:مليون فرنك سويرسي  0,6البالغة  تأأجيل الإيرادات تسويةبدو ت وبشلك ملخص،  املنظامت ادلولية.

 

 دات وتشمل نتاجئ العام بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرصوفات اهتالك املباين واملع
نتايج. وقد بلغ  ومرصوف اس هتالك الأصول غري املادية، نظرا لأن تاكليف هذه الأصول موزعة عىل معرها الإ

 مليون فرنك سويرسي. 2,9مجموع تاكليف الاهتالك والاس هتالك للس نة 

  ولكهنا وتس تلزم املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قيد مس تحقات املوظفني اليت حيصل علهيا املوظفون
مجموع يف وحتقق تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام تسدد بعد ابعتبارها خصوما عىل املنظمة.  مل

للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع حساابت تكل اخلصوم وفقا  اتساقا  مع اخلصوم املقيدة يف البياانت املالية 
خارجيون. وأأدت تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام  أأكتواريون، مبا يف ذكل تكل اليت أأعدها العام

ىل  2100هذه يف عام  ىل  سويرسي. مليون فرنك 2,6مبقدار  نفقات املوظفنيخفض اإ ويعزى هذا أأساسا  اإ
ىل  بعد اخلدمةملا خلفض اخلصم املناظر للتأأمني الصحي التسوية اليت أأجريت   مليون فرنك سويرسي 009,6اإ

 قد أأدي تاكليف الوظائفيف املزيانية مقابل  املدرجاملبلغ  )وفقا  حلساابت الأكتواري اخلاريج(، بعد ما اكن
ىل تكوين   .2100مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  022,2قدره خمصص اإ

 العام، ما خفض  وقد ُرمسلت التاكليف املتعلقة بتشييد املباين وحتسيهنا وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
ماليني فرنك سويرسي. وعىل النسق ذاته ُرمسل اقتناء بعض  28,0مببلغ قدره  2100املرصوفات خالل العام 

ماليني  0,0مببلغ قدره العام املعدات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، ما خفض مرصوفات 
 فرنك سويرسي.

9.7زيادة في الحسابات المدينة لمعاهدة البراءات

4.9-زيادة في اإليرادات المؤجلة المتأتية من الرسوم

FIPOI 1.2-زيادة في اإليرادات المؤجلة لمؤسسة

3.6

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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 حتليل الإيرادات

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2100مكوانت الإيرادات يف 

 

يرادات املنظمة  .09 ابملائة مقارنة  0,0، وميثل ذكل زايدة قدرها 2100مليون فرنك سويرسي يف عام  050,6بلغ مجموع اإ
يرادات عام  عادة التحديد 2102مبجموع اإ  مليون فرنك سويرسي. 020,1 واذلي بلغ بعد اإ

يرادات خالل  .21 ابملائة من مجموع  20,2هو رسوم نظام الرباءات ادلويل، اليت بلغت  2100واكن أأكرب مصدر لالإ
يرادات رسوم نظام الرباءات ادلويل بنس بة  الزايدة يف واس مترت . 2102ابملائة عام اكنت عليه يف  2,2الإيرادات. وقد زادت اإ

، مقارنة مبا مجموعه 2100عام يف  212 211املودعة عدد الطلبات قديري لالتموع يبلغ اجملو ويل الرباءات ادل أأنشطة نظام
. ويالحظ يف البياانت املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية 2100يف  ا  طلب 082 029و 2102طلب يف  092 211

ل عند نرش الطلب.  يرادات الطلبات ل يمت قيدها اإ ىل أأن تتسمل للقطاع العام أأن اإ ويقيد وقت الإيداع رصيد مس تحق اإ
ىل حٍد بعيد الزايدة يف الإيرادات الناجتة عن منو عدد الطلبات املنظمة  خبسائر انجتة عن رصف الرمس املقرر. وقد تعادلت اإ

. وميكن 2100يف عام  مليون فرنك سويرسي 6,9عىل مدفوعات الرسوم ادلولية، حيث بلغت هذه اخلسائر العمالت 
 مليون فرنك سويرسي. 2,5واليت بلغت  2102عن رصف العمالت اليت شهدها عام  ابملكسب الناجتارنة ذكل مق

ابملائة من مجموع الإيرادات. وقد  05,8ومتثل رسوم نظام مدريد اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة، حيث بلغت  .20
يرادات رسوم نظام مدريد بنس بة  يرادات الرسوم يف البياانت 2102ابملائة مقارنة بعام  2,2زادت اإ . وهنا أأيضا ل يمت قيد اإ

ل عند النرش. وقد شهد عام  التسجيالت زايدة يف عدد  2100املالية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
م لهاي . وبقيت رسوم نظا60 800اذلي اكن مجموعها فيه  2102، مقارنة بعام 62 228والتجديدات، اليت بلغ مجموعها 

 .مليون فرنك سويرسي 1,2ابلس نة السابقة، حيث شهدت زايدة قدرها مقارنة نسبيا  مس تقرة 

يرادات الاشرتااكت املقدرة والبالغة  .22 ابملائة من مجموع الإيرادات، يف  5,1مليون فرنك سويرسي متثل  02,2واكنت اإ
طار احلساابت اخلاصة والبالغة  يرادات املساهامت الطوعية املتسلمة يف اإ  2,0ماليني فرنك سويرسي متثل  2,5حني اكنت اإ
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يرادات الالزتامات الطوعيةابملائة من مجموع الإيرادات. أأما  مبا يامتىش  وحتمل التاكليففيمت قيدها أأثناء أأداء العمل  اإ
 املعين. لتفاقوا

يرادات الاستامثر  .20 منت . و 2102 ابملائة مقارنة بعام 06,2بنس بة زاد مليون فرنك سويرسي، أأي أأنه  2,0وبلغ مجموع اإ
يرادات الفوائد ىل أأن متوسط معدل اإ والاستامثرات دلى البنك الوطين  احلساابت ذات الفوائدعن  الفائدة املكتس بة، نظرا اإ

يرادات الاستامثر يف عام . 2102ابملائة يف  1,025مقارنة مبعدل  2100ملائة يف اب 1,558السويرسي اكن يبلغ  ويالحظ أأن اإ
 زايدة يف تقيمي ملكية الويبو الاستامثرية.مليون فرنك سويرسي نتيجة لل 1.5تضمنت أأيضا   2102

يرادات التحكمي والوساطةجاءو  .22 مع العام  ، متسقة2100 عاميف مليون فرنك سويرسي  0,6اليت بلغت  ،ت اإ
 .2102يف الإيرادات مقارنة  بعام مليون فرنك سويرسي  1,2قدره اخنفاضا مبيعات املنشورات هبوط بيامن نتج عن ، السابق

ىل  2102مليون فرنك سويرسي يف  5,1وزادت الإيرادات الأخرى/املتنوعة من  .25 مليون فرنك سويرسي يف  6,2اإ
شعارات الإضافةمليون فرنك سويرسي من  2,0ما قميته  2100وتلقت املنظمة يف عام . 2100 ، واكنت لكها تقريبا  من اإ

 .املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين

 2100و 2102 التغري يف الإيرادات بني عايم 

 

20132012

صافي التغييرصيغة جديدة

% صافي 

التغيير

اإليرادات

17.717.60.10.6االشتراكات المقدرة

2.6-0.2-7.57.7المساهمات الطوعية

33.3-0.2-0.40.6إيرادات المنشورات

2.11.80.316.7إيرادات االستثمار

257.5252.05.52.2رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

55.451.63.87.4رسوم نظام مدريد

3.23.00.26.7رسوم نظام الهاي

316.1306.69.53.1المجموع الفرعي للرسوم

وساطة 5.9-0.1-1.61.7التحكيم وال

6.25.01.224.0إيرادات أخرى/متنوعة

351.6341.010.63.1مجموع اإليرادات

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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 حتليل املرصوفات

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2100تكوين مرصوفات عام 

 

ابملائة  2,2بنس بة زايدة ، وهو ما ميثل 2100مليون فرنك سويرسي يف عام  006,5وبلغ مجموع مرصوفات املنظمة  .26
 مليون فرنك سويرسي. 020,5اذلي بلغ  2102مقارنة مبجموع مرصوفات 

ابملائة من  60,2متثل مليون فرنك سويرسي و  202,2تبلغ وتشلك نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة، حيث  .22
الزايدة يف تاكليف وبرزت بشلك خاص . 2102ابملائة مقارنة بعام  1,8ت نفقات املوظفني بنس بة مجموع مرصوفاهتا. وقد زاد

 .يالتعاقدالتنس يق ربانمج ل( نتيجة واملس تحقات املقرتنةوتسوية املقر  الأسايس )صايف الراتبالوظائف 

مليون فرنك  65,1، حيث بلغت 2100واكنت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب ابب يف مرصوفات املنظمة عام  .28
ابملائة مقارنة بعام  08,2ابملائة من مجموع املرصوفات. وقد زادت اخلدمات التعاقدية بنس بة  09,0سويرسي، وهو ما ميثل 

. ومن اجلدير ابملالحظة أأن املنظمة شهدت زايدة يف املرصوفات اليت حتملهتا يف خدمات الرتمجة التجارية، ويف 2102
 يقدهما املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين. اخلدمات اليت

ابملائة من مجموع املرصوفات.  2,0، وهو ما ميثل 2100مليون فرنك سويرسي يف  22,5وبلغت مرصوفات التشغيل  .29
ل يسريا  مرصوفات التشغيل  مل تنخفضو يف امللحوظ الاخنفاض من جمالت ، واكن 2102ابملائة مقارنة بعام  1,8بنس بة اإ
 .قبل امدد الرسائل الربيدية املادية عقةل عنظرا  لمليون فرنك سويرسي  1,5اليت هبطت مبقدار تاكليف الربيد،  رصوفاتامل

ابملائة من مجموع املرصوفات.  6,0، أأي 2100مليون فرنك سويرسي عام  21,5وبلغ مجموع مرصوفات الأسفار واملنح  .01
 1.9يف املؤمترات مبقدار تاكليف املشاركني وزادت  .2102ابملائة مقارنة بعام  06,5هذه املرصوفات بنس بة  زادتوقد 

 .2102مليون فرنك سويرسي مقارنة  بعام  0,6مبقدار تاكليف املنح مليون فرنك سويرسي و 

. 2102مقارنة  بعام ابملائة  22,2مليون فرنك سويرسي، بزايدة بنس بة  0,0وبلغت مرصوفات الإمدادات واملواد  .00
أأما مرصوفات الأاثث واملعدات تعلق هذه الزايدة أأساسا  ابلإمدادات املشرتاة ملرشوعات مموةل من الأموال الاحتياطية. وت 
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ىل  51,1 بنس بةزادت فقد  ىل يعزى . و 2102مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  1,9ابملائة لتصل اإ ذكل بصورة رئيس ية اإ
 .2100عام يف معدات تكنولوجيا املعلومات مشرتايت كبرية احلجم من 

 2100و 2102التغري يف املرصوفات بني عايم 

 

 الوضع املايل

 911,5مليون فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع الأصول  218,8، بلغ صايف أأصول املنظمة 2100ديسمرب  00يف  .02
مليون  05,0اذلي بلغ  2100عام فائض لنتيجة و مليون فرنك سويرسي.  690,2مليون فرنك سويرسي ومجموع اخلصوم 

ىل فرنك سويرسي، زاد صايف الأصول  عادة  تبلغ يتال القميةمن  2100مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  218,8اإ بعد اإ
 .2102يف هناية عام  مليون فرنك سويرسي 090,2التحديد 

صول  حركة صايف الأ

ثر تغيري أأجري عىل الس ياسة احملاسبية فامي يتعلق بقيد الإيرادات من طلبات الرباءات ادلولية  .00 اكن لزاما  عىل الويبو اإ
. وبلغ صايف الأصول يف هناية 2102ديسمرب  00و 2100مرب ديس 00حسب الوضع يف لٍك من أأن تعيد حتديد صايف أأصولها 

عادة التحديد  2100عام  من قبل(، مليون فرنك سويرسي احملدد  062,5نك سويرسي )مقارنة  مببلغ مليون فر  022,2بعد اإ
عادة التحديد  2102وبلغ صايف الأصول يف هناية عام  مليون فرنك  028,2مليون فرنك سويرسي )مقارنة  مببلغ  090,2بعد اإ

املعدة وفقا للمعايري املالية فائضا  يف بياانهتا  2100و 2102ت املنظمة يف لٍك من عايم . وجسلسويرسي احملدد من قبل(
 احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

صافي التغيير20132012

%

صافي التغيير

المصروفات

214.4212.81.60.8نفقات الموظفين

20.517.62.916.5األسفار والمنح

65.055.010.018.2الخدمات التعاقدية

0.8-0.2-24.524.7مصروفات التشغيل

3.32.70.622.2اإلمدادات والمواد

0.90.60.350.0أثاث وأجهزة

2.5-0.2-7.98.1االهتالك واالستهالك واألضرار

336.5321.515.04.7مجموع المصروفات

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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ىل  2100حركة صايف الأصول من   2100اإ

 

صول واخلصوم  ملخص الأ

 .2100ديسمرب  00يعرض الرمس البياين الآيت ملخصا لبيان الوضع املايل للويبو حىت  .02

 2100ديسمرب  00ملخص الأصول واخلصوم يف 

 

208,8م

193,7م

174,2م

صافي األصول

31 ديسمبر 2013

صيغة جديدة لصافي 

األصول

 31 ديسمبر 2013

صيغة جديدة للفائض 

على أساس المعايير 

المحسابية الدولية

2012

صيغة جديدة لصافي 

األصول

31 ديسمبر 2012

الفائض على أساس 

المعايير المحاسبية 

الدولية 2013

ية
سر
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ابملائة من مجموع الأصول، رمغ  25,5مليون فرنك سويرسي، متثل  219,9أأرصدة نقدية قدرها ويوجد دلى املنظمة  .05
ىل  وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية  مقيدةمليون فرنك سويرسي مصنفة ابعتبارها  029,5أأهنا تشمل مبالغ يصل مجموعها اإ

 00ليون فرنك سويرسي اذلي اكن موجودا يف م  218,0للقطاع العام. وقد زاد مجموع الأرصدة النقدية مقارنة برصيد 
 ، ويمت استامثر هذه الأرصدة عىل النحو املالمئ مبا يامتىش وس ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثر.2102 ديسمرب

ومتتكل املنظمة عددا كبريا من الأصول الثابتة )أأرايض ومباين وملكية استامثرية وأأصول غري مادية ومعدات( يبلغ مجموع  .06
. خفالل 2102ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  020,1مليون فرنك سويرسي مقابل  096,2ادلفرتية الصافية قميهتا 

مليون فرنك  20,0)قاعة املؤمترات اجلديدة تاكليف معتربة حتت بند العمل اجلاري املتعلق ب، قامت املنظمة برمسةل 2100عام 
ضافات ، مليون فرنك سويرسي( 2,0) والإنشاءات الأمنيةسويرسي(  ىل املبايٍن القامئة املشغوةل )وبرمسةل اإ مليون  2,2اإ

جزئيا  هذه الزايدات يف مجموع الأصول الثابتة وقد عادل . كأصول اثبتةمشرتايت معدات وبرجميات  بقيدو فرنك سويرسي(، 
 ي.مليون فرنك سويرس  2,9واذلي بلغ مجموع الاهتالك والاس هتالك يف العام، 

احلساابت املدينة وقوامئ مليون فرنك سويرسي  92,2وتتضمن الأصول الأخرى للمنظمة اليت يبلغ مجموعها  .02
اذلي  حلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاهو املوجودات واملبالغ املدفوعة مقدما. وأأبرز رصيد مضن ذكل 

يداع عدد معترب من طلبات نظام معاهدة التعاون  . فقد شهدتمليون فرنك سويرسي 62,2بلغ مجموعه . مجيع الأوقات اإ
دون أأن تتلقى املنظمة سدادا  للرسوم املناظرة لها. يف الويبو، ا مهورمبا تسل أأو ، تسمّل الطلباتماكتب بشأأن الرباءات دلى 

يداع يبلغ العدد التقديري ل و  ىل لطلبات اليت حتمل اترخي اإ طلب  50 111ومل تتسمل املنظمة رسوهما  2100أأو  2102يرجع اإ
 .2100ديسمرب  00حسب الوضع يف 

ويبلغ مجموع املبالغ مس تحقة ادلفع )احلساابت ادلائنة والتحويالت املس تحقة ادلفع( واملبالغ املتسلمة قبل  .08
يرادات مؤجةل قدرها مليون  340,8 اس تحقاقها نك مليون فر  205,8فرنك سويرسي، ويه تشمل بصورة رئيس ية اإ

مليون  092,9 تبلغ بشأأن الرباءات نظام معاهدة التعاونيف يتعلق رصيد الإيرادات املؤجةل هذا أأساسا  برسوم سويرسي. و 
ىل أأن ينرش الطلب ذو الصةل يرادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة الطلبات ادلولية اإ وتشهد مجيع  .فرنك سويرسي، حيث تؤَجل اإ

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة عدد معترب من الطلبات وجود الأوقات  دلى ماكتب تسمّل الطلبات أأو يف اإ
ىل دون أأن تنرش بعد. الويبو  يداع يرجع اإ ومل  2100أأو  2102ويبلغ العدد التقديري للطلبات اليت حتمل اترخي اإ

 .2100ديسمرب  00طلب حسب الوضع يف  025,211تنرش

مليون فرنك سويرسي بصورة رئيس ية من خصوم التأأمني  051,5لغة وتتأألف خصوم مس تحقات املوظفني البا .09
ابملائة من مجموع خصوم مس تحقات املوظفني  29,5مليون فرنك سويرسي، واذلي ميثل  009,6الصحي ملا بعد اخلدمة البالغ 

مليون فرنك سويرسي مقارنة  8,6. وقد زادت خصوم التأأمني الصحي ملا بعد اخلدمة مببلغ 2100ديسمرب  00يف 
. ويضطلع أأكتواري مس تقل حبساب اخلصوم ويسجل اللكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط التأأمني الصحي 2102 بعام

 ملتقاعدي الويبو احلاليني واملتقاعدين املتوقعني يف املس تقبل. 
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 مكوانت خصوم مس تحقات املوظفني

 

مليون فرنك سويرسي( وقرض بنك اكنتون  22,0املنظامت ادلولية )تتأألف القروض من قرض مؤسسة مباين  .21
مليون فرنك سويرسي(. ويبلغ مجموع املبالغ  022,2لإنشاء املبىن الإداري اجلديد ) BCVوبنك اكنتون فو  BCGجنيف 

ىل  5,0املدفوعة س نواي لتسديد أأصول هذه القروض  مليون  55,9ماليني فرنك سويرسي. ويصل مجموع اخلصوم الأخرى اإ
مليون فرنك سويرسي يف صورة حساابت جارية ملودعي الطلبات  52,9بشلك رئييس فرنك سويرسي ويه تتضمن 

 .مليون فرنك سويرسي من اخملصصات للتاكليف القانونية 0,1، عالوة  عىل والأطراف املتعاقدة

31 ديسمبر 2013

)بماليين الفرنكات السويسرية(

119.679.5التأمين الصحي بعد الخدمة

12.28.1عطل متراكمة

12.58.3مستحقات العودة إلى الوطن ونهاية الخدمة

3.12.1صندوق المعاشات التقاعدية المقفل

1.81.2منحة التعليم

0.80.5ساعات إضافية متراكمة

0.50.3عطل زيارة الوطن المؤجلة

150.5100.0مجموع خصوم مستحقات الموظفين

النسبة المئوية للمسؤولية
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 البيان املايل الأول

 بيان الوضع املايل

 2100ديسمرب  00يف 
آلف)  الفرناكت السويرسية( بأ

   

األصول

األصول المتداولة

                        117'408                        916'3409السيولة وما يعادلها

                            430'1                            677'42الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

                          711'74                          749'479الحسابات المدينة )المعامالت التبادلية(

                            298'2                            141'52قوائم الموجودات

494'483                        486'556                        

األصول غير المتداولة

                            517'2                            324'62المعدات

                            785'4                            785'74الملكية االستثمارية

                          394'27                          161'829األصول غير المادية

                        347'338                        107'9360األراضي والمباني

                               421                               4359الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

                            505'9                            315'109األصول األخرى غير المتداولة

406'051                        382'969                        

                       525'869                       534'900مجموع األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

                          089'21                          285'1131الحسابات الدائنة

                          672'17                          538'1217مستحقات الموظفين

                          434'83                          617'1378التحويالت المستحقة الدفع

                        100'221                        101'14229المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

                            258'5                            258'155القروض المستحقة خالل سنة واحدة

                            032'1                            009'161المخصصات

                          572'55                          862'1754الخصوم األخرى المتداولة

417'670                        405'157                        

الخصوم غير المتداولة

                        452'125                        927'12132مستحقات الموظفين

                        495'144                        237'15139القروض المستحقة بعد سنة واحدة

                               734                            881'141المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

274'045                        270'681                        

                       838'675                       715'691مجموع الخصوم

                        299'170                        431'21185الفائض المجّمع

                            342'8                            342'218صناديق رؤوس األموال العاملة

                          046'15                          046'2115فائض إعادة التقييم

                       687'193                       819'208صافي األصول

     ش  جزء ال   جزأ    هذه      ن          .

وّقع على األصل

            

31 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2012

)صيغة جديدة(
مالحظة
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 البيان املايل الثاين

 بيان الأداء املايل

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 
آلف)  الفرناكت السويرسية( بأ

 

 

مالحظة

20132012

)صيغة جديدة(

23اإليرادات

591'71417'17االشتراكات المقدرة

737'5507'7المساهمات الطوعية

405630إيرادات المنشورات

804'0801'2إيرادات االستثمار

954'462251'257رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

598'40151'55رسوم نظام مدريد

036'2023'3رسوم نظام الهاي

84رسوم أخرى

592'073306'316المجموع الفرعي للرسوم

643'6291'1التحكيم والوساطة

997'1604'6إيرادات أخرى/متنوعة

994'611340'351مجموع اإليرادات

24المصروفات

824'457212'214نفقات الموظفين

586'50017'20األسفار والمنح

975'01754'65الخدمات التعاقدية

789'48824'24مصروفات التشغيل

652'2652'3اإلمدادات والمواد

859577أثاث وأجهزة

104'8938'7االهتالك واالستهالك واألضرار

507'479321'336مجموع المصروفات

487'13219'15فائض/)عجز( السنة
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 البيان املايل الثالث

 بيان التغيريات يف صايف الأصول

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 
آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

 

مجموعفائضرأس المالفائض

صافي األصولإعادة التقييمالعاملمتراكممالحظة

            200'174              046'15                342'8            812'150صافي األصول في 31 ديسمبر 2011 )صيغة جديدة(

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

            687'193              046'15                342'8            299'21170صافي األصول في 31 ديسمبر 2012 )صيغة جديدة(

                     -                     -                     -                     -العناصر المقّيدة مباشرة في صافي األصول

مجموع العناصر المقّيدة مباشرة في صافي األصول في 

2013
-                     -                     -                     -                     

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

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

 بيان التدفق النقدي

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 
آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

 

يرادات الاستامثر )انظر املالحظة 0) (. ولالطالع 20( ابس تثناء الفائدة املكتس بة والفائدة املدفوعة عىل القروض. والفائدة املكتس بة متضمنة يف اإ

 .05القروض، انظر املالحظة عىل تفاصيل الفائدة املدفوعة عىل 

مالحظة

20132012

)صيغة جديدة(

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

466'40121'16البيان المالي الثانيالفائض )العجز( في الفترة)1(

335'0801'2الفوائد المحققة

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

104'8938'67 و8 و9االهتالك واالستهالك واألضرار

278'3418'127الزيادة )االنخفاض( في مستحقات الموظفين

5157139)الزيادة( االنخفاض في قوائم الموجودات

826'5-223'6-4)الزيادة( االنخفاض في الحسابات المدينة 

10190495)الزيادة( االنخفاض في األصول األخرى

234'4-148'149الزيادة )االنخفاض( في المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

145'7-196'1110الزيادة )االنخفاض( في الحسابات الدائنة

234'81719'4-13الزيادة )االنخفاض( في التحويالت المستحقة الدفع

390'1-23-16الزيادة )االنخفاض( في المخصصات

501'7103-17الزيادة )االنخفاض( في الخصوم األخرى

643'28440'38صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

988'5-885'28-6 و9اقتناء المكاتب والممتلكات والمعدات

11                                -6التصرف في المكاتب والممتلكات والمعدات

560-342'2-8الزيادة في األصول غير المادية

469-                                -7الزيادة في األمالك االستثمارية

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

التدفق النقدي من أنشطة التمويل

                                -                                -15عائدات القروض

258'5-258'5-15تسديد القروض

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

379'79928'1صافي الزيادة )االنخفاض( في السيولة وما يعادلها

738'117379'3408السيولة وما يعادلها في بداية السنة

117'916408'3409السيولة وما يعادلها في نهاية السنة
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 البيان املايل اخلامس

 الإيرادات  – الفعليةبيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ 

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 
آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

 

 .2100-2102للمزيانية املعمتدة للفرتة  الثانية( ميثل معود املزيانية الأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة 0)

 .2100ديسمرب  00املنهتية يف لس نة ل والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة  2100( هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة 2)

فارق

2013

)1()1()2(

551117'43417'43417'17االشتراكات

الرسوم

814'9368'122252'122244'244نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

150'2002'05055'05053'53نظام مدريد

085'3-215'3003'3006'6نظام الهاي

5583رسوم أخرى

882'3597'477311'477303'303المجموع الفرعي للرسوم

وساطة 629259'3701'3701'1التحكيم وال

95-500500405المنشورات

950'1-075'0252'0254'4الفوائد

360'6504'2906'2902'2خالفه/نثريات

573'66910'096339'096329'329المجموع

ية األصلية الميزان

2013

ية "النهائية"  الميزان

2013

اإليرادات الفعلية على 

أساس المقارنة

ديسمبر 2013
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 البيان املايل اخلامس

 املرصوفات  – الفعليةبيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ 

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 
آلف)  الفرناكت السويرسية( بأ

 
أأرقام يف الويبو متتد س نتني فاإن زيانية املمبا أأن دورة و . 2100-2102للمزيانية املعمتدة للفرتة الثانية ( ميثل معود املزيانية الأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة 0)

 ولحئته مضن احلدود املوصوفة يف النظام املايل 2102/2100أأجريت خالل الفرتة حتويالت املزيانية عرب الربامج اليت تعكس  2102/2100مزيانية الثنائية للفرتة 

الميزانية

األصلية

2013

الميزانية 

"النهائية" 

2013

فارق

2013

)1()1()2(

عنوان البرنامجالبرنامج

247-669'4222'4222'2قانون البراءات1

622405'0272'0273'3العالمات التجارية والتصاميم النصاعية والبيانات الجغرافية2

499-796'2979'2979'9حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

3'9903'9903'409581

684-622'93890'30089'89نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

601446'04725'04726'26نظام مدريد ونظام لشبونة6

105187'2925'2925'5التحكيم والوساطة وأسماء الحقول7

584810'3941'3942'2تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

والكاريبي والبلدان األقل نموا
17'55117'55117'319232

146-365'2193'2193'3التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

623-789'1665'1665'5أكاديمية الويبو11

369-835'4663'4663'3التصنيفات والمعايير الدولية12

21339'2522'2522'2قواعد البيانات العالمية13

793-312'5194'5193'3خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

225-131'9064'9063'3حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

476-769'2932'2932'2الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

59-555'4961'4961'1إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

186-570'3843'3843'3الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

123-423'3008'3008'8االتصاالت19

41244'4565'4565'5العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

81-555'4749'4749'9اإلدارة التنفيذية21

876-327'45110'4519'9إدارة البرامج والموارد22

643-389'74611'74610'10إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

262'8732'13520'13523'23خدمات الدعم العامة24

243'2-447'20427'20425'25تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

381144'5252'5252'2الرقابة اإلدارية26

252-872'62018'62018'18خدمات المؤتمرات واللغات27

814266'0805'0806'6السالمة واألمن28

566271'8373'8373'3مشروعات البناء29

878'7521'6303'6305'5الشركات الصغيرة والمتوسطة واالتبكار30

171-656'4853'4853'3نظام الهاي31

751'3                          -751'7513'3غير مخصصةغ/م

620'7332'353321'715324'323المجموع

193'93613'74317'3814'5صافي الفائض/)العجز(

205'30تسويات الفائض بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )3(

330'34-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

321'1الحسابات الخاصة الممولة من تبرعات المانحين

132'15الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

المصروفات الفعلية

على أساس

المقارنة

ديسمبر 2013
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يف هذا الصدد للمقارنة بني  2102/2100للفرتة  ". رجاء مراجعة البيان املايل اخلامس2102/2100زيانية الهنائية بعد التحويالت "املحتت العنوان ( 5.5)املادة 
 .2102/2100للفرتة  املعمتدةاملزيانية الأصلية و  2102/2100املزيانية الهنائية بعد التحويالت 

ىل مزيانية الثنائية البالغة  ، 2100سبمترب  29الويبو يوم مليون فرنك سويرسي، اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف  622,2وتستند املزيانية الأصلية اإ
 مع مراعاة:

ىل  622,2ماليني فرنك سويرسي، لتنخفض من  01,2"اجلهود اليت تبذلها الأمانة خلفض النفقات من خالل تدابري كفاءة التاكليف مببلغ  مليون فرنك سويرسي اإ
دارة املباين، وس ياسات ادلفع لعقود اخلدمات اخلاصة مليون فرنك سويرسي، من خالل وسائل تشمل س ياسات أأسفار املوظفني وأأسفار الغري 602,2 ، واإ

جيار املباين واملعدات أأثناء املؤمترات وختفيض نفقات املوظفني من خالل حتسني التصممي  وأأتعاب اخلرباء واحملارضين، وبرامج التدريب، وحفالت الاس تقبال، واإ
 املؤسيس".

نشاء  608)نظام الرباءات ادلويل( مببلغ  5وتوحض املزيانية "الهنائية" الزايدة يف الربانمج  يداع طلبات دولية  5أألف فرنك سويرسي تتصل ابإ مناصب، بسبب اإ
طار نظام الرباءات ادلويل فاق عددها املزيانية يف   من النظام املايل املعنية بتسوايت املرونة(. 6.5)املادة  2102مبوجب اإ

 .2100واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة لس نة  2100( هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة 2)
 من هذه البياانت املالية. 22( ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة 0)
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 البيان املايل اخلامس

 الإيرادات  – بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية

 2100ديسمرب  00املنهتية يف  للثنائية
آلف الفرناكت السويرسية(  )بأ

 

 .2100-2102لمزيانية املعمتدة للفرتة ل( ميثل 0)

 بعد التحويالت. 2102/2100ميثل املزيانية الهنائية للفرتة ( 2)

 .2100ديسمرب  00حىت والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة  2102/2100بعد التحويالت للفرتة  الفارق بني املزيانية الهنائية( ميثل 0)

فارق

13/2012

)1()2()3(

100232'86835'86834'34االشتراكات

الرسوم

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

556'9563'400107'400104'104نظام مدريد

859'4-298'1576'15711'11نظام الهاي

1010122رسوم أخرى

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

وساطة 272537'7353'7352'2التحكيم وال

03535'0001'0001'1المنشورات

649'4-401'0503'0508'8الفوائد

130'7104'5808'5804'4خالفه/نثريات

301'73133'430680'430647'647المجموع

ية األصلية  الميزان

13/2012

ية النهائية بعد  الميزان

التحويالت 13/2012

اإليرادات الفعلية

على أساس المقارنة

31 ديسمبر 2013
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 البيان املايل اخلامس

 املرصوفات  – بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية

 2100ديسمرب  00املنهتية يف  للثنائية
آلف)  الفرناكت السويرسية( بأ

 

 

الميزانية األصلية 

13/2012

الميزانية النهائية 

بعد التحويالت 

13/2012

فارق

13/2012

)1()2()3(

عنوان البرنامجالبرنامج

820608'4284'8435'4قانون البراءات1

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

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

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

7'9806'6776'342335

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

702'4521'15449'09451'52نظام مدريد ونظام لشبونة6

815349'1649'58510'10التحكيم والوساطة وأسماء الحقول7

341593'9343'7883'4تنسيق جدول أعمال التنمية8

9
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

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

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

540372'91211'33211'10أكاديمية الويبو11

19695'2917'9327'6التصنيفات والمعايير الدولية12

182134'3164'5034'4قواعد البيانات العالمية13

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

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

990193'1834'5855'4الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

80330'8332'9922'2إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

08653'1397'7687'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

109467'57616'59916'16االتصاالت19

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

258580'83818'94818'18اإلدارة التنفيذية21

314480'79419'90119'18إدارة البرامج والموارد22

387367'75421'49321'21إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

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

58043'62350'40850'50تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

687105'7924'0504'5الرقابة اإلدارية26

079627'70637'24037'37خدمات المؤتمرات واللغات27

026359'38511'15911'12السالمة واألمن28

084153'2377'6757'7مشروعات البناء29

151'1912'3427'2619'11الشركات الصغيرة والمتوسطة واالتبكار30

949302'2516'9707'6نظام الهاي31

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

600'81136'411611'430648'647المجموع

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

339'7الصغية الجديدة لتسويات الفائض على أساس المعايير المحاسبية الدولية )4(

345'45-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

705'3الحسابات الخاصة الممولة من تبرعات المانحين

619'34الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

المصروفات الفعلية 

على أساس المقارنة 

13/2012
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 29يوم مليون فرنك سويرسي  622,2عىل مزيانية الثنائية البالغة وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وقد . 2100-2102( ميثل املزيانية املعمتدة للفرتة 0)
 ، مع مراعاة:2100سبمترب 

ىل  622,2يني فرنك سويرسي، لتنخفض من مال 01,2"اجلهود اليت تبذلها الأمانة خلفض النفقات من خالل تدابري كفاءة التاكليف مببلغ  مليون فرنك سويرسي اإ
دارة املباين، وس ياسات ادلفع لعقود اخلدمات اخلاصة  602,2 مليون فرنك سويرسي، من خالل وسائل تشمل س ياسات أأسفار املوظفني وأأسفار الغري، واإ

جيار امل  باين واملعدات أأثناء املؤمترات وختفيض نفقات املوظفني من خالل حتسني التصممي وأأتعاب اخلرباء واحملارضين، وبرامج التدريب، وحفالت الاس تقبال، واإ
 املؤسيس".

 980)نظام الرباءات ادلويل( مببلغ  5الزايدة يف الربانمج  وتعكس املزيانية الهنائية بعد التحويالت .2102/2100بعد التحويالت للفرتة  الهنائية( ميثل املزيانية 2)
نشاء أألف فرنك سويرسي ت  طار نظام الرباءات ادلويل فاق عددها املزيانية يف  5تصل ابإ يداع طلبات دولية مبوجب اإ من  6.5)املادة  2102مناصب، بسبب اإ

 النظام املايل املعنية بتسوايت املرونة(.
 .2100ديسمرب  00حىت واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة  2102/2100بعد التحويالت للفرتة  الهنائيةالفارق بني املزيانية ميثل ( 0)
 من هذه البياانت املالية. 22( ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة 2)

  



 2100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 
21 

 

 

 مالحظات عىل البياانت املالية

 أأهداف املنظمة ومزيانيهتا :0املالحظة 

 0890وحلت حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي أأنشئ يف س نة  0962املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف س نة أأنشئت 
( لإدارة اتفاقية املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية يعين خمترص ابللغة الفرنس ية(BIRPI ، الربيب ويعرف مبخترص

، اعرُتف 0922ويف س نة  .(0886( واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية )0880ابريس محلاية امللكية الصناعية )
 .ابلويبو كواكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة

مساعدة احلكومات  :وتشمل هذه املهام ما ييل .امللكية الفكريةحقوق املتصةل حبامية  املهامطائفة واسعة من بتضطلع الويبو و 
قامة ال س ياسات و ال  وضعواملنظامت عىل  ماكانت امللكية الفكرية لأغراض التمنية  الالزمة هاراتتطوير امل هيالك و اإ لتسخري اإ

دارة املعاهدات؛ و دلويلر قانون امللكية الفكرية ايتطو  عىلالعمل مع ادلول الأعضاء ؛ و الاقتصادية دارة اإ لتسجيل ا أأنظمة؛ واإ
يداع فضال عن لامنذج الصناعية وتسميات املنشأأ لعالمات التجارية والرسوم واالعاملية ل ؛ وتوفري خدمات الرباءاتنظام اإ

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

الويبو  . وتضم0929سبمترب  28واملعدةل يف  0962يوليو  02وتعمل املنظمة وفقا لتفاقية الويبو املوقعة يف اس توكهومل يف 
بدلا عضوا. ويقع مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويرسا ودلهيا ماكتب متثلها يف نيويورك وريو دي جانريو  085 حاليا

مم املتحدة اتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة عىل  بناءحصاانت و متيازات وس نغافورة وطوكيو. وتمتتع املنظمة اب للأ
يف  السويرسي الفدرايلقر املربم مع اجمللس املاتفاق ، و 0922 س نةعامة للأمم املتحدة يف وحصاانهتا، كام أأقرهتا امجلعية ال

 ول س امي فامي يتعلق ابلإعفاء من دفع معظم أأنواع الرضائب املبارشة وغري املبارشة. 0921 س نة

وختضع الويبو للهيئات الرئاس ية التالية اليت أأنشئت مبوجب اتفاقية الويبو وجتمتع يف دورات عادية مرة لك س نتني عىل الأقل 
 وات الأخرى:يف الس نولها أأن جتمتع يف دورات اس تثنائية 

تعيني  ويه مسؤوةل عن ،تيف أأي من الاحتاداالأعضاء الويبو و  اتفاقية يف الأطرافمن ادلول  ، واليت تتأألفامجلعية العامة
النظام  واعامتدالاحتادات مجيع املشرتكة بني  للمرصوفاتزيانية امل واعامتد لفرتة حمددة ل تقل عن ست س نوات،املدير العام 

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

ويعمتد املؤمتر  سواء اكنت أأعضاء يف أأي من الاحتادات أأو مل تكن. الأعضاء،ادلول مجيع من  يتأألفاذلي مؤمتر الويبو و 
 فضال عن وظائف أأخرى حسب الاقتضاء.التعديالت عىل التفاقية و  مزيانيته

نصب أأسامء مرحشني مل . وختتار اللجنة يس وبرنابر  يلحتاد تنيالتنفيذي  تنيمن أأعضاء اللجن تتأألف اليت تنس يق وجلنة الويبو لل 

وتؤدي واجبات أأخرى تلكّف هبا مبوجب مؤمتر للالربانمج واملزيانية و ول أأعامل امجلعية العامة اجدصوغ تو املدير العام 

 الويبو. اتفاقية

وابريس مبقتىض  والتصنيف ادلويل للرباءاتوجتمتع مجعيات احتادات برن ولهاي ونيس وليش بونة ولواكرنو وفيينا وبودابست 
ملعاهدات اليت أأنشئ مبوجهبا لٌك من الاحتادات اليت تديرها الويبو وتعمتد تكل الأجزاء من مزيانية الويبو املرتبطة ابلإيرادات ا

ىل الويبو لقاء اخلدمات املقدمة  ىل لك مهنا وحتدد مس توى الرسوم الواجب دفعها اإ مبوجب والنفقات املنسوبة حرصاي  اإ
 .معاهدة لك

متويلها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت تقدهما املنظمة ومن الاشرتااكت اليت تدفعها ادلول الأعضاء وحتصل الويبو عىل 
طار برانمج ومزيانية لفرتة س نتني  ومن الإسهامات الطوعية من ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املاحنة. وتعمل املنظمة يف اإ
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نفاقترصحيات يضمن اعامتدات متثل ال  مبا ما. وبفضل املوافقة  فرتة ماليةلك املزيانية اليت توافق علهيا امجلعية العامة لمن  ابلإ
ل املدير العام صالحية التعهد ابملرصوفات والترصحي هبا وتسديد املدفوعات للأغراض احملددة لها يف  عىل الاعامتدات خيوَّ

 حدود الاعامتدات. 

 الس ياسات احملاسبية املهمة :2املالحظة 

 دأأساس الإعدا

وطبقت املبادئ احملاسبية ابنتظام طيةل الفرتة.  أأعدت هذه البياانت املالية عىل أأساس الاس مترارية ومالزمة الاس تحقاق
 وتس تويف هذه البياانت متطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

 دوات املالية، طبقت الويبو هذهابلأ  ةاملتعلقللقطاع العام من املعايري احملاسبية ادلولية  30-28املعايري نفاذ  لتوارخيووفقا  
 . 2100تطبيقا  اكمال  لأول مرة يف بياانهتا املالية لس نة املعايري 

 تاكليف الاقرتاض

يف ابب املرصوفات يف الفرتة اليت تكبدهتا املنظمة. وقد رمسلت تاكليف الاقرتاض د لك التاكليف املقرتنة ابلقرتاض تقيّ 
وجاري رمسةل  (.9)الفوائد والرسوم( املرتبطة ببناء املبىن اجلديد بوصفها معال جاراي أأثناء مرحةل البناء )انظر املالحظة 

بوصفها معال جاراي أأثناء القروض غري املسحوبة( املرتبطة ببناء قاعة املؤمترات اجلديدة تاكليف الاقرتاض )معوةل عىل مبالغ 
وأأما تاكليف الاقرتاض )الفوائد والرسوم( املرتبطة ابقتناء حق املساحة من املنظمة العاملية  (.9ظة مرحةل البناء )انظر املالح

، فقد رمسلت بوصفها جزءا من قمية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتللأرصاد اجلوية فامي يتعلق ابملوقع اذلي ش يد عليه مبىن 
 (.8وق عىل الأرض )انظر املالحظة الأصول واس هتلكت طيةل املدة املتبقية من رساين احلق

 الس يوةل والاستامثرات وغريها من الأصول املالية

تشمل الس يوةل وما يعادلها املبالغ النقدية املتوفرة والإيداعات املس تأأمنة رهن الإشارة دلى املصارف والإيداعات املس تأأمنة ملدة 
ىل  ىل خطر قليل يوما وغريها من الاستامثرات النقدية عىل الأجل ا 91تصل اإ ىل نقد واملعرضة اإ لقصري سهةل التحويل اإ

 للتقلب يف القمية.

 مس تحقات املوظفني

ىل الوطن والسفر( املدفوعة د حتدّ  اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصحي ما بعد اخلدمة ومس تحقات هناية اخلدمة )منحة العودة اإ
رابح جية تقيمي وحدة الاعامتدات املتوقعة. وتقيّد الأ وفقا ملا حيدده الأكتواري املس تقل عىل أأساس س نوّي وبتطبيق مهن 

ة املوظف يف املس تقبل. متوسط س نوات خدم عىل مدىها ويمت اس هتالك  مهنجية املمراتالأكتوارية ابس تخدام  سائراخل و 
ىل قمية العطل الس نوية املرتامكة وعطل زايرة الوطن املؤجةل وساعات العمل  وعالوة عىل ذكل، حتدد اخلصوم ابلنس بة اإ

ىل حد اترخي التقرير املايل ومنح التعلمي املس تحقة يف اترخي التقرير املايل واليت مل تدرج يف  الإضافية املس تحقة غري املسددة اإ
 نفقات املتداوةل. بند ال 

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

)ب( من الالحئة التنفيذية للصندوق عىل فتح ابب العضوية يف الصندوق أأمام 0ِقبل أأرابب معل متعددين. وتنص املادة  من
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الواكلت املتخصصة ولأي منظمة حكومية دولية أأخرى تشارك يف النظام املشرتك للرواتب والبدلت وظروف اخلدمة 
 الأخرى للأمم املتحدة والواكلت املتخصصة.

خلطة املنظامت املشاركة خملاطر أأكتوارية مقرتنة ابملوظفني احلاليني والسابقني للمنظامت الأخرى املشاركة يف وتعرض ا
ىل غياب أأساس متسق وموثوق لتخصيص الالزتام وأأصول اخلطة والتاكليف للٍك من املنظامت  الصندوق، مما يؤدي اإ

شأأهنام يف ذكل شأأن سائر املنظامت املشاركة يف الصندوق، يف  املشاركة يف اخلطة. ويتعذر عىل الويبو والصندوق املشرتك،
الوضع احلايل تعيني حصة الويبو التناسبية من الزتام املنافع احملدد وأأصول اخلطة والتاكليف املقرتنة ابخلطة عىل حنو يتسم بقدر 

سهام موضوعة وفق اكٍف من املوثوقية للأغراض احملاسبية. وذلكل فقد تعاملت الويبو مع هذه اخلطة عىل  أأهنا خطة اإ
سهامات الويبو يف اخلطة خالل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات من املعايري احملاسبية ادلولية  25 املعيار للقطاع العام. وتُقيد اإ

 يف بيان الأداء املايل.

 قيد املرصوفات

 تقيّد املرصوفات عند اس تالم السلع وتقدمي اخلدمات.

 املالية الأدوات

 املاليةالأصول 

 :الأويلالقيد والقياس 

: القيد دوات املاليةابلأ املتعلق للقطاع العام من املعايري احملاسبية ادلولية من  29تصنَّف الأصول املالية مضن نطاق املعيار 
حمتفظ ، أأو استامثرات مبالغ مس تحقةو  ا  الفائض أأو العجز، أأو قروضخالل ابلقمية العادةل من  ابعتبارها أأصول  مالية والقياس

تصنيف أأصولها املالية عند القيد الأويل.  وحتدد املنظمة مالية متاحة للبيع، حسب الاقتضاء. هبا حىت الاس تحقاق، أأو أأصول  
 وتتضمن الأصول املالية للمنظمة النقد والإيداعات قصرية الأجل والقروض واملبالغ املس تحقة.

 القياس التايل:

 ملالية فامي ييل ذكل عىل تصنيفها.يعمتد قياس الأصول ا

مية العادةل من خالل الفائض أأو العجز صول املالية ابلق  الأ

والأصول املالية احملددة للتداول  الأصول املالية احملتفظ هبا الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجزتتضمن 
ذا اكن . وتصنَّف الأصول املالية أأو العجزمن خالل الفائض دلى القيد الأويل ابلقمية العادةل  عىل أأهنا حمتفظ هبا للتداول اإ

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

 القروض واملبالغ املس تحقة

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

الاقتناء والرسوم أأو دلى  مزية سعريةخصم أأو وحتسب التلكفة املس هتلكة عن طريق أأخذ أأي . منه خسائر الأرضار
فتقيد يف الفائض  الأرضارأأما اخلسائر النامجة عن التاكليف اليت تشلك جزءا  ل يتجزأأ من معدل الفائدة املعادل يف احلس بان. 

 أأو العجز.
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لغاء القيد:  اإ

عند ، عند الاقتضاءأأو جزء من مجموعة من أأصول مالية متشاهبة تلغي املنظمة قيد أأصل مايل، أأو جزء من أأصل مايل 
 انقضاء حقوق تلقي تدفقات نقدية من الأصل أأو التنازل عهنا.

 أأرضار الأصول املالية:

عداد التقرير لتبني وجود أأي أأدةل موضوعية ىل أأرضار حلقت بأأصل مايل أأو مجموعة  جتري املنظمة تقيامي  لكام حل اترخي اإ تشري اإ
حدوث ما مل تتوافر أأدةل موضوعية تثبت أأصل مايل أأو مجموعة من الأصول املالية رضر بول يعترب أأي  من الأصول املالية.

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

 املاليةاخلصوم 

 القيد والقياس الأويل:

: القيد دوات املاليةابلأ املتعلق للقطاع العام من املعايري احملاسبية ادلولية من  29تصنَّف اخلصوم املالية مضن نطاق املعيار 
، حسب الاقتضاء. وحتدد املنظمة ا  أأو قروض الفائض أأو العجزخالل مالية ابلقمية العادةل من خصوما  ابعتبارها  والقياس

لهيا يف حاةل القروضاملالية عند القيد الأويل. خصوهما تصنيف   وتقيد مجيع اخلصوم املالية أأول  ابلقمية العادةل، ويضاف اإ
لهيا تاكليف املعامالت  التداول وغري ذكل من املدفوعات املالية للمنظمة اخلصوم وتتضمن مبارشة. اليت ميكن عزوها اإ

 .والقروض

 القياس التايل:

 املالية فامي ييل ذكل عىل تصنيفها.اخلصوم يعمتد قياس 

مية العادةل من خالل الفائض أأو العجز اخلصوم  املالية ابلق

املالية احملددة واخلصوم للتداول  املالية احملتفظ هبااخلصوم  املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجزاخلصوم تتضمن 
ذا اكن اخلصوم . وتصنَّف من خالل الفائض أأو العجزدلى القيد الأويل ابلقمية العادةل  املالية عىل أأهنا حمتفظ هبا للتداول اإ
 يف الفائض أأو العجز.تقيد املاكسب أأو اخلسائر عىل اخلصوم احملتفظ هبا للتداول القريب. و اقتناؤها لغرض البيع يف الأجل 

 القروض واملبالغ املس تحقة

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

التلكفة املس هتلكة عن طريق أأخذ أأي خصم أأو مزية سعرية دلى الاقتناء والرسوم أأو التاكليف اليت تشلك جزءا  ل يتجزأأ من 
 الفائدة املعادل يف احلس بان.معدل 

لغاء القيد:  اإ

ل الوفاء ابللزتام اذلي يقتضيه اخلصمعند  مايلأأي خصم لغي قيد ي آخر من . غائه أأو انقضائهأأو اإ ذا حل خصم مايل حمل أ واإ
ىل رشوط خمتلفة  ن هذا نفس هجة الإقراض استنادا  اإ اختالفا  كبريا ، أأو خضعت رشوط خصم قامئ لتعديالت جوهرية، فاإ

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.
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 معامالت ابلعمالت الأجنبية

الفرنك السويرسي هو العمةل اليت تعمل هبا الويبو وبه تعرض هذه البياانت املالية. وحتول لك املعامالت اليت تمت بعمالت 
ىل مبالغ ابلفرنك السويرسي وفقا  جراء تكل املعامالت. أأخرى اإ لأسعار رصف الأمم املتحدة اليت متثل تكل السائدة يف اترخي اإ

وتقيد يف بيان الأداء املايل لك املاكسب واخلسائر احملققة وغري احملققة والناجتة عن تسوية تكل املعامالت وعن معلية التحويل 
 .وف العمةل اليت تعمل هبا الويبيف اترخي التقرير املايل عن الأصول واخلصوم اليت متت بعمالت خال

 الأصول الثابتة

ذا اكنت تلكفة  تقمّي املعدات حبسب تلكفهتا انقص اهتالكها الرتامكي والأرضار اليت تلحق هبا. وتقيد املعدات بوصفها أأصول اإ
بقميهتا العادةل كام حتددها فرنك سويرسي أأو أأكرث. وتقيد الأرايض واملمتلاكت الاستامثرية  5 111الوحدة الواحدة مهنا تساوي 

معلية تقيمي مس تقةل جترى وفقا ملعايري التقيمي ادلولية. وتقدر قمية املباين املشغوةل بتلكفة املبىن عندما اكن جديدا زائد تاكليف 
ىل القيد الأويل للمباين املشغوةل  يف الأول التحسينات الالحقة كام حيددها خبري مس تقل انقص الاهتالك الرتامكي. وابلنس بة اإ

ىل 2101من يناير  ىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فتحدد قميهتا يف حالهتا اجلديدة ابلرجوع اإ ، وهو اترخي الانتقال اإ
تلكفة تقديرية حيس هبا خبري استشاري خاريج ومتثل قمية لك عنرص يف مرحةل البناء زائد أأعامل التحسني القامئة يف اترخي 

نتايج املقدر املتبقي للك عنرص. وتوضع التاكليف الالحقة لأعامل  القيد الأويل ىل العمر الإ انقص الاهتالك الرتامكي املستند اإ
التجديد والتحسني الكبرية اليت جترى عىل الأصول الثابتة واليت تزيد أأو متدد املنافع الاقتصادية أأو قدرة اخلدمة بقميهتا. وتقدر 

العائدات مببلغ الأصول املرّحةل وتدرج يف بيان الأداء املايل. ول تقيّد قمية الأصول التارخيية، أأرابح وخسائر الترصف مبقارنة 
 فهيا املصنفات الفنية املتربع هبا، يف البياانت املالية.  مبا

رها ويسّجل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل للأصول الثابتة خبالف الأرايض واملباين اجلاري تشييدها أأثناء مع
نتايج املقدر بتطبيق مهنجية تأأثر القمية املبارش. ويف حاةل اس تخدام أأصول اثبتة جلزء من الس نة فقط )نتيجة لقتناهئا أأو  الإ
ل مقابل الشهور اليت اس تخدم خاللها الأصل. وتطبق  الترصف فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة(، ل يقيد الاهتالك اإ

 عىل خمتلف أأصناف الأصول الثابتة: قمي العمر الإنتايج التالية
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نتايج املقدر  الصنف العنرص العمر الإ

 س نوات 5
 

 معدات التصالت وتكنولوجيا املعلومات
 املركبات  س نوات 5
 الأاثث والتثبيتات  س نوات 01

 املباين الهيلك والأساسات س نة 011
  الواهجة س نة 51
  أأعامل حتسني الأرض س نة 51
  السطح س نة 61
  الطوابق واجلدران والسالمل س نة 51
  الأرضية وتغطية اجلدران س نة 21
  جتهزيات املطاخب س نة 21
  قاعات املؤمترات س نة 21
  التدفئة والهتوية س نة 01
  املرافق الصحية س نة 21
  التجهزيات الكهرابئية س نة 51
  املصاعد س نة 21
  معدات التنظيف اخلاريج س نة 25

ىل أأن القمية ادلفرتية ةل للأصول الثابتة للمراجعة املرحّ  القميوختضع  ذا ما بينت أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإ خلفضها اإ
ذا ما ثبت ذكل، يقّدر املبلغ القابل لالسرتداد من الأصول هبدف حتديد مدى خسارة الأرضار  للأصول قد ل تسرتّد. واإ

ن وجدت. وتقيد لك اخلسائر بسب  ب الأرضار يف بيان الأداء املايل.املتكبدة، اإ

 قوامئ املوجودات

تشمل قوامئ املوجودات قمية املنشورات املعّدة للبيع واملنشورات املوّزعة جّماان، وقمية الإمدادات واملعّدات املس تخدمة يف 
نتاج املنشورات وقمية الّسلع احملفوظة يف متجر الويبو. وحتّدد القمية الإجاملية للمنشورات يف صيغهتا الهنائية ابس تخدام تلكفة  اإ

الّصفحة املطبوعة يف املتوّسط )ابس تثناء تاكليف التّسويق والتّوزيع( مرضوبة يف عدد صفحات املنشورات الواردة يف قامئة 
سحب املنشورات وتسويهتا للأخذ ابلقمية الأدىن من بني التلكفة وصايف القمية املمكن حتقيقها. وتشطب قمية املنشورات اليت ت 

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

قامئة  وجترى معلية جرد مادي س نواّي مجليع الإمدادات اخملّزنة للمنشورات والسلع املعّدة للبيع يف متجر  الويبو. وتعدّ 
من أأرصدة قامئة ع ابس مترار وجترى بعض معليات الإحصاء املادي الاختبارية طوال الس نة للتحقق ة للبياملنشورات املعدّ 

ىل جانب املوجودات . ويف هناية لك س نة، تشطب السلع اليت حتذف من جمةل املنشورات املعدة للبيع أأو التوزيع اجملاين اإ
ماكنية مواصةل توزيعها ابجملان أأو بيعها ىل الّصفر. السلع اليت يتوقع عدم اإ  وختّفض قميهتا لتصل اإ

نتاج ابس تخدام طريقة  ل يف وّ خول هو الأ ل يف ادلّ وّ الأ وقّدرت تلكفة الأوراق والإمدادات الأخرى املس تخدمة يف معلية الإ
هتا القابةل . وتقّدر قمية الّسلع احملفوظة يف متجر الويبو بتلكفهتا اليت تكبّدهتا املنّظمة. وختفّض قميهتا لتعكس صايف قمياخلروج

ذا ما حلقهتا أأرضار أأو أأصبحت قدمية. ول ميكن رهن املوجودات بوصفها ضامان للخصوم.  للتحقيق اإ

 الأصول غري املادية

ترحل الأصول غري املادية بتلكفهتا خمصوما  مهنا الاس هتالك الرتامكي والتلفيات. ويطبق الاس هتالك عىل أأساس خط مس تقمي 
نتاجية. وقد عىل مجيع الأصول غري املادي ة ذات العمر احملدد مبعدلت تكفل شطب التلكفة أأو القمية عىل مدى أأعامرها الإ

نتاجية للأصناف الرئيس ية عىل النحو التايل:  قدرت الأعامر الإ
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نتايج املقدر الصنف  العمر الإ
 س نوات 5 برامج حاسوب اقتنيت خارجيا  

 س نوات 5 برامج مطورة داخليا  
 الرتخيص/احلقمدة  تراخيص وحقوق

وتقيد  وترمسل تراخيص برامج احلاسوب املقتناة عىل أأساس التاكليف املتكبدة لقتناء الربانمج املعين وجتهزيه لالس تخدام.
ذا بلغت تلكفة لك وحدة مهنا  فرنك سويرسي أأو  5111الربامج أأو تراخيص الربامج اليت تشرتى خارجيا  عىل أأهنا أأصل اإ

ملقرتنة بشلك مبارش بتطوير برامج لس تخداهما يف الويبو بوصفها أأصول  غري مادية. وتتضمن وترمسل التاكليف ا أأكرث.
ذا بلغت تلكفهتا  التاكليف املبارشة تاكليف املوظفني القامئني عىل تطوير الربامج. وتقيد الربامج املطورة داخليا  عىل أأهنا أأصل اإ

 فرنك سويرسي أأو أأكرث. 011 111

حقوق اس تخدام الأمالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا املنظمة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية ويمت اس هتالكها طيةل دت قيّ و 
الفرتة املتبقية من مّدة احلق املمنوح. ول تقيّد يف البياانت املالية قمية حقوق اس تخدام امللكيّة اليت منحها اكنتون جنيف بدون 

 هتا يف هناية فرتة املنح. تلكفة واليت يس تعيد ملكيّ 

 اخملّصصات

خراج موارد من أأجل تسوية صات د اخملّص تقيّ  س نادي انجت عن حدث سابق قد يقتيض اإ عندما يكون للويبو الزتام قانوين أأو اإ
ىل تقدير موثوق ملبلغ ذكل الالزتام.  الالزتام مىت ما أأمكن التوّصل اإ

 املبالغ املس تحقّة للمنظمة

املس تحقّة من املعامالت التبادليّة، واليت تشمل الّرسوم احملّصةل من الرباءات ادّلولية والتسجيل ادلويل للعالمات تقاس املبالغ 
التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وغريها من اخلدمات واملنشورات، عىل القمية العادةل للعوض احملصل أأو املمكن حتصيهل 

هدة التعاون بشأأن الرباءات مىت ما جسل الطلب ادلويل وعندما تس تمل أأموال حتت ابب مقابل رسوم العالمات التجارية ومعا
يرادات أأخرى.  اإ

ىل املبالغ املس تحقة اليت يتعذر  يرادات يف بداية الس نة املالية. ويدّون مبلغ بديل ابلنس بة اإ وتقيد الاشرتااكت املقّررة اكإ
عية العامة زائد الاشرتااكت املس تحقة من ادلول الأعضاء اليت فقدت اسرتدادها تساوي الاشرتااكت املقررة اليت مجدهتا امجل 

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية. 00حق التصويت بناء عىل املادة   من اتفاقية اإ

ىل اس تعراض املبالغ غري املس تلمة حىت اترخي ىل ابيق املبالغ املس تحقة حتدد بدائل عدم اسرتداد ابلستناد اإ عداد  وابلنس بة اإ اإ
 التقرير املايل.

 الإيراداتقيد 

وم تقيّد الإيرادات احملقّقة من املعامالت التبادليّة اليت تشمل الرسوم احملصةل عىل طلبات الرباءات ادلولية، مبا يف ذكل الرس
النرش. ويؤجل ، والتسجيل ادلويل للعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية يف اترخي احملصةل عىل الصفحات الإضافية

ىل حني اس تكامل  قيد الإيرادات احملصةل من الرسوم املس تلمة عىل الطلبات غري املنشورة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير اإ
النرش. ويؤجل أأيضا قيد اجلزء من رمس طلب الرباءة اذلي يغطي تاكليف ترمجة تقارير الأهلية للرباءة الواردة بغري اللغة 

ىل حني اس تكامل الرتمجة. وتقيد مجيع الرسوم الأخرى املرتبطة بطلبات الرباءات والعالمات  الإنلكزيية املس تلمة بعد النرش اإ
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التجارية والرسوم والامنذج الصناعية، مبا يف ذكل حالت التجديد، عندما تقدم اخلدمات اليت تغطهيا الرسوم. وتقيد الإيرادات 
 طة عند تسلمي السلع أأو أأداء اخلدمات ابلاكمل.املتأأتية من املنشورات وخدمات التحكمي والوسا

ىل اتفاقات  أأما الإيرادات احملققّة من املعامالت غري التبادلية مثل الإسهامات الطوعية املودعة يف حساابت خاصة تستند اإ
يرادات يف الوقت اذلي يصبح فيه التفاق ملزما ما مل يشمل التفاق رشوطا تتعلق ب نفاذ، فتقيد اكإ أأداء معني أأو رد قابةل لالإ

الأرصدة غري املنفقة. وتقتيض تكل التفاقات قيد خصوم يف البداية لتأأجيل قيد الإيرادات ومن مث تقيد الإيرادات حيث 
 تشطب اخلصوم من خالل أأداء الرشوط اخلاصة الواردة يف التفاق.

يرادات يف بداية لك س نة من فرتة املزيانية اليت   يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكت.وتقيّد الاشرتااكت املقررة اكإ

عداد تقارير القطاعات  اإ

عداد تقارير القطاعات.  يرادات تتوىل الاحتادات اليت تشلك املنظمة العاملية للملكية الفكرية اإ ونفقاهتا فامي بني املنظمة وتقسم اإ
للفرتة  دةل لوثيقة الربانمج واملزيانيةالصيغة املعالاحتادات وفقا لطريقة تقس مي أأقرهتا مجعية الويبو ]املرفق الثالث من 

ىل امجلع بني 2102/2100 [. وتقسم الطريقة املذكورة الإيرادات والنفقات عىل لك برانمج ومن مث عىل لك احتاد ابلستناد اإ
ة جتمع بني الإيرادات والنفقات املبارشة وعدد املوظفني وقدرة لك احتاد عىل السداد، وحتَدد تكل القدرة ذاهتا بناء عىل معلي

الإيرادات والأموال املتداوةل والاحتياطيات. ول ختصص أأصول الويبو وخصوهما عىل القطاعات الفردية لأن املنظمة كلك 
عادة التقيمي وصناديق  ل أأن حصة لك احتاد يف صايف أأصول املنظمة مبا فهيا أأرصدة الأموال املتجمعة وفائض اإ حتتفظ مبلكيهتا، اإ

 (.28، تقيّد حسب لك قطاع )انظر املالحظة رؤوس الأموال العامةل

 يف الس ياسات احملاسبية والتقديرات التغري

آاثر التغريات يف الس ياسة احملاسبية بأأثر رجعي. آاثر التغريات  تقيد املنظمة أ ن أ ن اكن التطبيق بأأثر رجعي غري معيل، فاإ أأما اإ
 يف الس ياسة احملاسبية تطبق بأأثر مس تقبيل.

 دوات املاليةابلأ  ةاملتعلقللقطاع العام من املعايري احملاسبية ادلولية  30-28املعايري تطبيق 

لأول مرة يف بياانهتا املالية  دوات املاليةابلأ  ةاملتعلقللقطاع العام من املعايري احملاسبية ادلولية  30-28طبقت املنظمة املعايري 
الرصيد الافتتايح تسوية . وتقتيض هذه املعايري التطبيق بأأثر رجعي، مما يتضمن ، وفقا  لتوارخي نفاذ هذه املعايري2100لعام 

 .عند الاقتضاءللفائض أأو العجز املرتامك لأول فرتة سابقة معروضة 

للمنظمة للفرتات يف الفائض املرتامك أأي تسوية للقطاع العام عن من املعايري احملاسبية ادلولية  30-28ومل يسفر تطبيق املعايري 
ات يف العرض يف البياانت ري بيق هذه املعايري بعض التغيونتج عن تط . 2100السابقة املعروضة يف البياانت املالية لعام 

 .2102للوضع املايل لعام  ةبيان املقارنعرُب عهنا يف املالية، وقد 

-28للمعايري  يعاَمل عىل أأنه قرض ميرس وفقا   ادلويلؤسسة مركز جنيف ملوتتعلق التغيريات يف العرض بقرض قدمته الويبو 
ىل  أأصول أأخرى غري متداوةللكي من للقطاع العام. وقد أأعيد تصنيف عنارص من الرصيد المن املعايري احملاسبية ادلولية  30 اإ

 .عىل البياانت املالية 01يف املالحظة  . ويرد توضيح مبزيٍد من التفصيلاجلزء املتداول من احلساابت املدينة
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 قيد الإيرادات من طلبات الرباءات ادلولية

اس تتبعت التغريات يف أأمناط السداد لطلبات الرباءات ادلولية تطوير منوذج جديد حلساب أأرصدة املدينني والإيرادات 
ىل موعد وتؤجل أأيضا  مبقتىض هذا المنوذج رسوم الصفحااملؤجةل املرتبطة هبذا النشاط.  ت الإضافية مجليع أأنساق الطلبات اإ

 وتتضمن تفاصيل التغيريات اليت أأجريت عىل المنوذج ما ييل: النرش.

  يداع لك مهنا واترخي تسلمه يف الويبو دراج البياانت املتاحة حسب لك طلب عىل حدة، مبا يف ذكل اترخي اإ اإ
 واترخي النرش؛واترخي السداد 

  ىل معدل رصف العمةل شارة اإ  الأجنبية الطبقة؛اإ
 ىل النرش مجليع أأنساق الطلبات؛ الإيرادات من رسوم الصفحات الإضافية  املؤجةل اإ
  خصومات البدلان النامية.تضمني مجيع اخلصومات عىل الرسوم، مبا يف ذكل 

يف 1+.أأساس الاس تحقاق مبوجب التغيري يف منوذج حساب هذه التعديالت تغريا  يف معاجلة هذه الإيرادات وقياسها  وميثل
. ومن اجلدير ابملالحظة أأن المنوذج اجلديد يتيح معلومات ، وس ينتج عنه زايدة املوثوقية والوجاهة يف البياانت املاليةاحملاس بة

آحاد الطلبات، مبا يف ذكل  بشلك  لإيداع والاس تالم يف الويبو والسداد والنرشاارخي و تبيان لٍك من أأكرث وجاهة بشأأن وضع أ
عداد التقرير. ممزي ن  مس تقل، مما يسمح مبزيد من املوثوقية يف حساب أأرصدة املدينني والإيرادات املؤجةل يف اترخي اإ وابلتايل فاإ

 للقطاع العام.من املعايري احملاسبية ادلولية  0هذا التغيري يف المنوذج يشلك تغريا  يف الس ياسة احملاسبية مبا يتفق مع املعيار 

ىل تغيري مليون فرنك سويرسي 00,2( 2102ابلفرتات السابقة عىل تكل املعروضة )قبل لقة وتبلغ التسوية املتع ، مما يؤدي اإ
 عىل النحو التايل:املعروض سابقا ، وذكل  2100ديسمرب  00يف صايف الأصول املرحةل حسب الوضع يف 

 

ىل الفرتة احلالية )وابل  رصيدي املدين واملؤجل لنظام (، يبني اجلدول التايل 2102(، والفرتة السابقة املعروضة )2100نس بة اإ
 وفقا  للٍك من المنوذجني السابق واجلديد: معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

الس ياسة احملاسبية اجلديدة، أأصبح مليون فرنك سويرسي. وبتطبيق  05,2فائضا  قدره  2102ويبو يف عام وقد جسلت ال
عادة التحديد  2102الفائض لعام   مليون فرنك سويرسي. 09,5بعد اإ

 

صافي األصول

(بآالف الفرنكات السويسرية)

                                  529'162حسب تدقيق 2011/12/31

                                     671'11التسوية

                                  200'174صياغة جديدة 2011/12/31

أرصدة 2013 بناء على 

السياسة المحاسبية الجديدة

أرصدة 2013 بناء على 

السياسة المحاسبية السابقة

أرصدة 2012 بناء على 

السياسة المحاسبية الجديدة

أرصدة 2012 بناء على 

السياسة المحاسبية السابقة

                        937'13                    729'52                         286'17                        399'62الحسابات المدينة لمعاهدة البراءات

                    (455'166)                (799'189)                     (924'175)                     (943'194)إيرادات مؤجلة لمعاهدة البراءات

                    (518'152)                (070'137)                     (638'158)                    (544'132)صافي الرصيد
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 التغريات يف العرض

عادة أأعيد تصنيف بعض عوامل املقارنة ل لعام السابق بغية حتقيق التوافق مع أأسلوب العرض للعام احلايل. ومل يكن لعمليات اإ
عادة التصنيف هذه ما ييل:2102جسلته املنظمة لعام  التصنيف هذه أأي أأثر يف الفائض اذلي  . وتتضمن معليات اإ

  عادة تصنيف يداعات نس بة اإ ىل حتويالت  مبالغ مس تلمة قبل اس تحقاقهااحتاد مدريد من من اإ  مس تحقة ادلفع؛اإ
  عادة تصنيف الإيرادات املؤجةل املتعلقة مبرشوع البناء مباين الويبو  لرتقاء مبعايري السالمة والأمن يفاخلاص اباإ

ىل  مبالغ مس تلمة قبل اس تحقاقهامن  احلالية  ؛غري متداوةل مبالغ مس تلمة قبل اس تحقاقهامتداوةل اإ
  عادة تصنيف جزء من ىل مس تحقات املوظفني  العطل الس نوية املرتامكةاإ من مس تحقات املوظفني غري املتداوةل اإ

 ؛املتداوةل
  عادة تصنيف ىل مس تحقات املوظفني؛ منح التعلمي املس تحقةاإ  من خمصص اإ
 يرادات الإجيار الكشف بشلك مس تقل عن جاميل اإ  من مبىن احتاد مدريد. التشغيل مرصوفات و اإ

 2102ملخص التغيريات اليت أأجريت عىل بيان الوضع املايل لعام 

 من املعايري 01-28املعايري نتيجة لتطبيق  2102يلخص اجلدول التايل التغيريات اليت أأجريت عىل بيان الوضع املايل لعام 
م، والتغيري يف الس ياسة احملاسبية املتعلق بقيد الإيرادات من طلبات الرباءات ادلولية، والتغيريات احملاسبية ادلولية للقطاع العا

 لتحقيق التوافق مع أأسلوب العرض للعام احلايل.الأخرى يف العرض اليت أأجريت 

 

األصول

 31 ديسمبر 2012

)حسب الصيغة السابقة(

 التغيير في

السياسة المحاسبية

لطلبات البراءات الدولية

 إعادة التصنيف

عقب تنفيذ المعايير

المحاسبية الدولية 30-28

 تصنيفات

معادة أخرى امتثاال

للعرض السنوي الحالي

األصول المتداولة

                                   117'408                                            -                                            -                                           -                                  117'408السيولة وما يعادلها

                                        430'1                                            -                                            -                                           -                                       430'1(المعامالت غير التبادلية)الحسابات المدينة 

                                      711'74                                            -                                           306                                     792'38                                     613'35(المعامالت التبادلية)الحسابات المدينة 

                                        298'2                                            -                                            -                                           -                                       298'2قوائم الموجودات

447'458                                  38'792                                     306                                           -                                            486'556                                   

األصول غير المتداولة

                                        517'2                                            -                                            -                                           -                             517'2المعدات

                                        785'4                                            -                                            -                                           -                                       785'4الملكية االستثمارية

                                      394'27                                            -                                            -                                           -                                     394'27األصول غير المادية

                                   347'338                                            -                                            -                                           -                                  347'338األراضي والمباني

                                           421                                            -                                            -                                           -                                          421(المعامالت غير التبادلية)الحسابات المدينة 

                                        505'9                                            -                                          306-                                           -                                       811'9األصول األخرى غير المتداولة

383'275                                  -                                           -306                                          -                                            382'969                                   

                                   525'869                                            -                                            -                                    792'38                                  733'830مجموع األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

                                      089'21                                            -                                            -                                           -                                     089'21الحسابات الدائنة

                                      672'17                                        205'2                                            -                                           -                                     467'15مستحقات الموظفين

                                      434'83                                      548'17                                            -                                           -                                     886'65التحويالت المستحقة الدفع

                                   100'221                                    282'18-                                            -                                     344'23                                  038'216المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

                                        258'5                                            -                                            -                                           -                                       258'5القروض المستحقة خالل سنة واحدة

                                        032'1                                       761'1-                                            -                                           -                                       793'2المخصصات

                                      572'55                                            -                                            -                                           -                                     572'55الخصوم األخرى المتداولة

382'103                                  23'344                                     -                                            -290                                          405'157                                   

الخصوم غير المتداولة

                                   452'125                                          444-                                            -                                           -                                  896'125مستحقات الموظفين

                                   495'144                                            -                                            -                                           -                                  495'144القروض المستحقة بعد سنة واحدة

                                           734                                           734                                            -                                           -                                           -المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

270'391                                  -                                           -                                            290                                           270'681                                   

                                   838'675                                            -                                            -                                    344'23                                  494'652مجموع الخصوم

                                   299'170                                            -                                            -                                     448'15                                  851'154الفائض المجّمع

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

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

                                   687'193                                            -                                            -                                    448'15                                  239'178صافي األصول

 31 ديسمبر 2012

)صيغة جديدة(
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داء املايل لعام ملخص التغيريات اليت أأجريت عىل   2102بيان الأ

 من املعايري 01-28املعايري نتيجة لتطبيق  2102املايل لعام  الأداءيلخص اجلدول التايل التغيريات اليت أأجريت عىل بيان 
لتغيريات م، والتغيري يف الس ياسة احملاسبية املتعلق بقيد الإيرادات من طلبات الرباءات ادلولية، وااحملاسبية ادلولية للقطاع العا

 الأخرى يف العرض اليت أأجريت لتحقيق التوافق مع أأسلوب العرض للعام احلايل.

 

 لتقديراتالاس تعانة اب

ابلرضورة عىل عدد من املبالغ املالية القامئة عىل التقديرات والافرتاضات اليت تضعها الإدارة. وتشمل حتتوي البياانت املالية 
عىل سبيل املثال ل احلرص ما ييل: الزتامات تتعلق مبس تحقات التأأمني الصحي احملددة  التقديرات عددا من العنارص من بيهنا

وغريها من مس تحقات ما بعد اخلدمة )اليت حيسب قميهتا أأكتواري مس تقل( واملبالغ اخملصصة للتقايض وتقدير قمية قوامئ 
لتاكليف املرتامكة ودرجة تلف الأصول الثابتة. وتكون املوجودات من املنشورات واخملاطر املالية املتصةل ابحلساابت املدينة وا

 النتاجئ الفعلية أأحياان خمتلفة عن هذه التقديرات. وتقيد التغريات يف التقديرات خالل الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا.

آلف الفرناكت السويرسية.  وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظرا لعرض مجيع الأرصدة بأ

  

2012 

)حسب الصيغة السابقة(

 التغيير

في السياسة المحاسبية

لطلبات البراءات الدولية

 إعادة التصنيف

عقب تنفيذ المعايير

المحاسبية الدولية 30-28

 تصنيفات

معادة أخرى امتثاال

للعرض السنوي الحالي

اإليرادات

                                      591'17                                            -                                            -                                           -                                     591'17 االشتراكات المقدرة

                                        737'7                                            -                                            -                                           -                                       737'7 المساهمات الطوعية

                                           630                                            -                                            -                                           -                                          630 إيرادات المنشورات

-                                           -                                            -                                            

                                        804'1                                            -                                            -                                           -                                       804'1 إيرادات االستثمار

                                   954'251                                            -                                            -                                       777'3                                  177'248 رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

                                      598'51                                            -                                            -                                           -                                     598'51 رسوم نظام مدريد

                                        036'3                                            -                                            -                                           -                                       036'3 رسوم نظام الهاي

                                                4                                            -                                            -                                           -                                               4 رسوم أخرى

                                   592'306                                            -                                            -                                       777'3                                  815'302 المجموع الفرعي للرسوم

وساطة                                         643'1                                            -                                            -                                           -                                       643'1 التحكيم وال

                                        997'4                                           221                                            -                                           -                                       776'4 إيرادات أخرى/متنوعة

                                   994'340                                           221                                            -                                       777'3                                  996'336 مجموع اإليرادات

                                            -                                            -                                           - المصروفات

                                   824'212                                            -                                            -                                           -                                  824'212 نفقات الموظفين

                                      586'17                                            -                                            -                                           -                                     586'17 األسفار والمنح

                                      975'54                                            -                                            -                                           -                                     975'54 الخدمات التعاقدية

                                      789'24                                           221                                            -                                           -                                     568'24 مصروفات التشغيل

                                        652'2                                            -                                            -                                           -                                       652'2 اإلمدادات والمواد

                                           577                                            -                                            -                                           -                                          577 أثاث وأجهزة

                                        104'8                                            -                                            -                                           -                                       104'8 االهتالك واالستهالك واألضرار

                                   507'321                                           221                                            -                                           -                                  286'321 مجموع المصروفات

                                     487'19                                            -                                            -                                       777'3                                    710'15 فائض/)عجز( السنة

2012 

)صيغة جديدة(
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 الس يوةل وما يعادلها :0ة املالحظ

 

حتفظ الودائع النقدية معوما يف حساابت بنكية بنفاذ مبارش وحساابت ابلفائدة. وبلغت أأسعار الفائدة احملققة يف املتوسط من 
ابملائة يف  1,025] 2100ابملائة يف س نة  1,558احلساابت ابلفائدة والاستامثرات احملفوظة دلى البنك الوطين السويرسي 

 [.2102س نة 

والأموال املقيدة تشمل أأموال الغري ابلفرنك السويرسي املمسوكة لأغراض تسجيل العالمات التجارية أأو الرسوم والامنذج 
الصناعية والاشرتاك يف دورايت الويبو وغري ذكل. وتشمل أأيضا الرسوم احملصةل نيابة  عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل املكتب مدريد وبروتوكوهل واتفاق  دارات البحث ادلويل يف اإ لهاي ونيابة  عن اإ
طار الإجراءات اجلارية بشأأن  ادلويل للويبو العامل مككتب لتسمل الطلبات. وعالوة عىل ذكل، متثل الودائع املس تلمة يف اإ

ري هتا املنظمة قبل اس تحقاقها، أأموال  حمصةل نيابة  عن الغالعالمات التجارية، خالف القسط مهنا اذلي يقدر مكبالغ اس تلم
 وتعترب كأموال حمدودة النفاذ.

املتربعني ابلإسهامات الطوعية فتودع ابلعمةل اليت س تقيد هبا النفقات  نيابة  عنوأأما احلساابت اخلاصة اليت متسكها املنظمة 
ىل التفاقات مع املاحنني. وتربم ا ملنظمة اتفاقات حمدودة وغري رمسية مع البنوك اليت تودع فهيا أأموالها املعنية، ابلستناد اإ

 لأغراض السحب عىل املكشوف. وميكن للبنوك أأن تسحب هذه الرتتيبات يف أأي وقت.

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013

)صيغة جديدة(

1914السيولة المتوفرة

473'15728'22الودائع لدى األبناك - فرنك سويسري

422'89610'4الودائع لدى األبناك - عمالت أخرى

407'081216'233األموال المستثمرة لدى البنك الوطني السويسري - فرنك سويسري

                             -227استثمارات أخرى قصيرة األجل - فرنك سويسري

316'380255'260مجموع السيولة غير المقّيدة

731'26550'48حسابات جارية ممسوكة للغير - فرنك سويسري

841'5974'6حسابات جارية ممسوكة للغير - عمالت أخرى

434'61783'78رسوم محّصلة لحساب األطراف المتعاقدة - فرنك سويسري

006'479139'133مجموع السيولة المقّيدة - أموال محتفظ بها لفائدة الغير

359'84512'14الودائع لدى األبناك في حسابات خاصة مقّيدة - فرنك سويسري

436'2121'1الودائع لدى األبناك في حسابات خاصة مقّيدة - عمالت أخرى

795'05713'16مجموع السيولة المقّيدة - حسابات خاصة

117'916408'409مجموع السيولة وما يعادلها

)بآالف الفرنكات السويسرية(



 2100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 
51 

 

 

 اس تحقاقها قبل املدفوعة واملبالغ مقّدما املدفوعة واملبالغ املدينة احلساابت :2املالحظة 

 

يرادا ت غري حمّصةل تتصل بنظام الويبو أأحادي الاشرتااكت اذلي وافقت عليه مجعيات ادلول متثل الاشرتااكت املقررة اإ
عداد  الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو. وحتّدد امجلعيات قمية وحدة الاشرتاك ابلفرنك السويرسي عند اإ

ىل فئات  وعىل لك فئة أأن تسامه بعدد حمدد من وحدات املزيانية للفرتة املالية اليت تدوم س نتني. وتقسم الاشرتااكت اإ
ىل  الاشرتاك. وترتك لدلول الأعضاء حرية اختيار الفئة اليت حتدد أأساس اشرتاكها، فامي عدا البدلان النامية اليت تنمتي تلقائيا اإ

سهامات رؤوس الأموال العامةل مببالغ تضعها عدة احتادات.  واحدة من فئات ثالث خاصة. وتتعلق اإ

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

)صيغة جديدة(

المعامالت المدينة غير التبادلية - االشتراكات

298'3391'1اشتراكات النظام األحادي

338132'1المساهمات الطوعية

2'6771'430

المعامالت التبادلية المدينة

151147حسابات مدينة للمنشورات

729'39952'62حسابات مدينة لنظام البراءات

033720'1حسابات مدينة لنظام مدريد

21حسابات مدينة لنظام الهاي

872'2232'1مدينون آخرون

367'9029'4نفقات مدفوعة مقّدما

3825الضرائب السويسرية مستحقة االسترداد

520'6672'3الضرائب األمريكية مستحقة االسترداد

مبالغ مدفوعة مقدما

357'4884'4مدفوعات مسبقة للموظفين ألغراض منح التعليم

492955مبالغ أخرى مقدمة مسبقا للموظفين

542160مبالغ مقّدمة مسبقا لحساب األوبوف

504552مبالغ مقّدمة مسبقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

FCIG 119117مدفوعات مسبقة ألغراض القرض الميسر لمؤسسة

FCIG 189189استهالك قرض مؤسسة

79'74974'711

141'42676'82مجموع الحسابات الجارية المدينة

المعامالت المدينة غير التبادلية - االشتراكات

118145اتحاد باريس

227260اتحاد برن

1214اتحاد نيس

22اتحاد لوكارنو

359421مجموع الحسابات غير الجارية المدينة

562'78576'82مجموع الحسابات المدينة

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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وتشمل احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبلغ املقدر للرسوم املفروضة عىل طلبات الرباءات ادلولية 
ىل املكتب ادلويل لنظام املعاهدة  ماكتب تسمّل الطلبات الوطنيةاليت اس تلمهتا  قبل اترخي صدور التقرير املايل ومل حتويلها اإ

 املايل. حبلول اترخي صدور التقرير

سهامات صناديق رؤوس الأموال العامةل  وقد خصص بدل يقابل قمية الأموال املدينة املس تحقة من الاشرتااكت املقررة واإ
. ويغطي هذا البدل 0992يف س نة  لنظام أأحادي الاشرتااكتاملس تحقة من الاحتادات واملتعلقة بفرتات تس بق بدء العمل اب

من اتفاقية الويبو واشرتااكت  00من املادة  5يت فقدت حق التصويت مبوجب الفقرة مبالغ مس تحقة من ادلول الأعضاء ال
 البدلان الأقل منوا اليت مجدت بقرار من امجلعيات.

وحيق للموظفني املعينني دوليا، خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم، احلصول عىل منحة تغطي تاكليف تعلمي الأبناء 
ىل حني انهتاء الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن ابمل 25املعالني بنس بة  س نة. وحتدد مبالغ قصوى  25ائة اإ

للمنح للك بدل. وحيق للموظفني ادلوليني احلصول عىل مبلغ مدفوع مقدما يساوي املبلغ املقدر ملنحة التعلمي للك ابن يف بداية 
 .2102-2100املنح املدفوعة مقدما للس نة ادلراس ية مجموع لموظفني الس نة ادلراس ية. ومتثل املبالغ املدفوعة مقدما ل

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

ىل الاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )الأوبوف( مبالغ تدفعها املنظمة  البحث. ومتثل املبالغ املدفوعة مقدما اإ
 ابلنيابة عن الأوبوف ومل تسدد لها بعد.

ىل املوظفني لتعويضهم عن الرضائب ومتثل احلساابت املدينة من رضائب الولايت املتحدة ا لأمريكية مبالغ مدفوعة مقدما اإ
عىل ادلخل اليت يدفعوهنا للولايت املتحدة الأمريكية. وبناء عىل اتفاقات مربمة بني املنظمة والولايت املتحدة الأمريكية، ترّد 

ىل املنظمة. وتشمل الرضائب السويرسية املسرتّدة املدفوعات اخلا صة برضيبة القمية املضافة ورضيبة ادلمغة هذه املبالغ اإ
والرضيبة الفيدرالية السويرسية املقتطعة من املنبع اليت حيق للمنظمة اسرتدادها بناء عىل اتفاق املقر اذلي أأبرمته مع حكومة 

 سويرسا.

 قوامئ املوجودات :5املالحظة 

 

ىل القمية الصافية القابةل للتحقي مليون فرنك  1,2مليون فرنك سويرسي ) 1,2ق وقدرها خفضت قمية املنشورات الاكمةل اإ
 (. ومل يسجل أأي عكس لهذا اخلفض.2102سويرسي يف س نة 

  

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

089'9382'1منشورات تامة

128122اللوازم الورقية

7587المتجر

298'1412'2إجمالي الموجودات

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 املعدات :6املالحظة 
 

 

 

س هتكل الأاثث م الإهالك عىل أأساس القسط الثابت. يُ صاملعدات يف اخملزون عىل أأساس التلكفة بعد خ تُقدر مجيع
من العمر عرش س نوات. تس هتكل مجيع املعدات الأخرى عىل مدى مخس س نوات  ملدةبعد الاس تخدام النافع واملفروشات 

 املايل.. ل تُقَيّد الأصول الرتاثية مبا فهيا املصنفات الفنية املتربع هبا يف بيان املوقف التشغييل

المجموعالمعدات واللوازمالمعداتحركة 2013

1 يناير 2013

756'83617'9202'14مبلغ الترحيل اإلجمالي

239'15-224'2-015'13-اإلهالك المتراكم

517'9056122'1مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2013:

74379822إضافة

450-9-441-تصريف

4419450اهتالك التصريف

015'1-88-927-اهتالك

193-9-184-مجموع الحركة في 2013

31 ديسمبر 2013

128'90618'2222'15مبلغ الترحيل اإلجمالي

804'15-303'2-501'13-اإلهالك المتراكم

324'7216032'1مبلغ الترحيل الصافي

)بآالف الفرنكات السويسرية(

المجموعالمعدات واللوازمالمعداتحركة 2012

1 يناير 2012 

575'87718'6982'15مبلغ الترحيل اإلجمالي

845'14-157'2-688'12-اإلهالك المتراكم

730'0107203'3مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2012:

125                                       -125إضافة

944-41-903-تصريف

89340933اهتالك التصريف

327'1-107-220'1-اهتالك

213'1-108-105'1-مجموع الحركة في 2012

31 ديسمبر 2012

756'83617'9202'14مبلغ الترحيل اإلجمالي

239'15-224'2-015'13-اإلهالك المتراكم

517'9056122'1مبلغ الترحيل الصافي

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 : ملكية استامثرية: الويبو مكؤجر2املالحظة 

 

مت تشغيل و نتون جنيف بسويرسا.اك ،وهو مبىن استامثري يف مريان مبىن احتاد مدريد، 0922"املنظمة" يف عام اشرتت 
من قبل خبري  2102ديسمرب  00. يُقّدر العقار ابلقمية العادةل عىل أأساس التقيمي اذلي مت يف 0962املبىن لأول مرة يف عام 

مت حتديد القمية ونتون جنيف. يف اك مس تقل يمتتع مبؤهالت همنية معرتف هبا ومناس بة وهل جتربة حديثة يف جمال تقيمي العقارات
َل تدفق ادلخل املس تقبيل من العقار مبس توى ريع مناسب.  خُيتار مبلغ الريع و العادةل عىل أأساس تقيمي استامثري، حيث يَُرمسم

مية ابلإس ناد الرتافقي استنادا  عىل جودة الإيرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية، وتُقارن الق 
 1,5عن زايدة يف القمية العادةل للمبىن بقمية  2102ديسمرب  00أأسفر التقيمي يف و مع الأدةل املقدمة من مبيعات قابةل للمقارنة. 

يرادات استامثرية 2102الزايدة يف بيان الأداء املايل لعام  وقد قيدتمليون فرنك سويرسي.   .اكإ

دارة تأأجري الشقق و و  ول عن حتصيل ؤ احتاد مدريد وكيل تأأجري، وهو مس موقف الس يارات وسائر املرافق يف مبىنيتوىل اإ
يرادات الإجيار ودفع لك املرصوفات الالزمة لتشغيل املبىن.  ىل س نتني، وتستند عىل و مجيع اإ تصل مدة الإجيار يف العادة اإ

لغاء خالل فرتة الإجيار. جنيف. ومجيع عقود الإجيار غري قنتون منوذج عقد الإجيار املعمتد من اك خُيصص للوكيل نس بة و ابةل لالإ
يرادات الإجيار يف مقابل خدماته.  ابملائة 0.9تعادل  جاميل اإ عىل  2100ديسمرب  00بلغت قمية الإجيارات غري امللغاة يف و من اإ
 التايل:النحو 

 

يرادات بلغ مجموع  ،2100يف عام و جياراإ أألف فرنك  218مرصوفات تشغيل املبىن مجموع أألف فرنك سويرسي و  021املبىن  اإ
يراداتعىل حتقيق  حتد من القدرةوجد أأي قيود تل وسويرسي.  ىل حد اإ من امللكية الاستامثرية تكل الإيرادات  أأو حتويل اإ

 عمل "املنظمة". 

تطوير أأي استامثرات أأية الزتامات تعاقدية لرشاء أأو بناء أأو ول يوجد هناك الك املبىن. اس هتغيل مرصوفات التش تشمل ول 
ماكنيات العقارات احلالية صالحات أأو صيانة أأو رفع اإ  .يف اترخي التقرير املايل عقارية، أأو أأي الزتامات أأخرى لإجراء اإ

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013مبنى اتحاد مدريد، شارع برولي 40، ميران

القيمة العادلة

316'7854'4الرصيد االفتتاحي

469                                    -مكاسب/)خسائر( القيمة العادة عند التقييم

785'7854'4الرصيد االختتامي

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013مبنى اتحاد مدريد، شارع برولي 40، ميران

عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء

337312بأجل ال يتعدى سنة واحدة

302195بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

                                    -7بأجل يتعدى خمس سنوات

646507مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 : الأصول غري املادية8املالحظة 

 
 

 

 2118رمق ( حقوق اس تغالل قطعة الأرض WMO، اشرتت الويبو من املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية )0996ام يف ع
اجلوية نتون جبنيف للمنظمة العاملية للأرصاد ساكونيه يف مدينة جنيف، ويه حقوق منحهتا مجهورية واك -الواقعة يف بيت
تصل املدة املتبقية حلقوق اس تغالل الأرض الأصلية من و مليون فرنك سويرسي شامةل الفوائد والرسوم.  02,0بتلكفة قدرها 

حقوق قطع األراضيحركة 2013
البرمجيات المشتراة 

من جهات خارجية

البرمجيات 

المطورة في الداخل

األصول غير 

المادية قد التطوير
المجموع

1 يناير 2013

850'4434                         -290516'34مبلغ الترحيل اإلجمالي

456'7-                         -                         -56-400'7-االستهالك المتراكم

394'4427                         -890460'26مبلغ الترحيل الصافي

-                   

                   -الحركة في 2013:

342'1492'2                         -193                        -إضافة

                   -                         -                         -                        -                        -تصريف

                   -                         -                         -                        -                        -استهالك التصريف

575-                         -                         -135-440-االستهالك

767'1491'2                         -44058-مجموع الحركة في 2013

-                   

                   -31 ديسمبر 2013

192'19337'2                         -290709'34مبلغ الترحيل اإلجمالي

031'8-                         -                         -191-840'7-االستهالك المتراكم

161'19329'2                         -450518'26مبلغ الترحيل الصافي

)بآالف الفرنكات السويسرية(

حقوق قطع األراضيحركة 2012
البرمجيات المشتراة 

من جهات خارجية

البرمجيات 

المطورة في الداخل

األصول غير 

المادية قد التطوير
المجموع

1 يناير 2012 

290'34                         -                         -                        -290'34مبلغ الترحيل اإلجمالي

960'6-                         -                         -                        -960'6-االستهالك المتراكم

330'27                         -                         -                        -330'27مبلغ الترحيل الصافي

-                   

                   -الحركة في 2012:

44560                         -516                        -إضافة

                   -                         -                         -                        -                        -تصريف

                   -                         -                         -                        -                        -استهالك التصريف

496-                         -                         -56-440-االستهالك

4464                         -440460-مجموع الحركة في 2012

-                   

                   -31 ديسمبر 2012

850'4434                         -290516'34مبلغ الترحيل اإلجمالي

456'7-                         -                         -56-400'7-االستهالك المتراكم

394'4427                         -890460'26مبلغ الترحيل الصافي

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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ىل مبقتىض القانون  اترخي الرشاء جاري و نتون. اكالما مل جُتدد تكل املدة من قبل  2120تنهتيي يف عام و  عاما 28السويرسي اإ
نتايج  املتبقي. حاليا اس هتالك التلكفة التارخيية عىل مدار فرتة العمر الإ

قوق ، وقد ُمنحت الويبو حش وجورج بودهناوزنكباين أأرابد بوالأرايض املوجود علهيا م جنيف نتون مجهورية واكومتكل 
عاما  مع خيار متاح لها وحدها وميكهنا ممارس ته لمتديد فرتة الاس تغالل  61الاس تغالل مبا فهيا احلق يف تشييد املباين ملدة 

ضافية.  01 ملدة ، مبالغد أأي مت منح حقوق الاس تغالل املسايح لتكل الأرايض "للمنظمة" دون أأي تلكفة، ومل تُقيّ وعاما اإ
ىل مجهورية واك حيث ل يرتتب للمنظمة أأي حق نتون جنيف، ما مل يمت جتديد يف الترصف يف احلقوق اليت تعود اإ

 احلقوق. هذه

، يمت رمسةل التلكفة اخلاصة ابلربجميات اليت حصلت علهيا "املنظمة" من مصادر خارجية وتكل 2102يناير  0من واعتبارا  
عدادها وتطويرها داخليا.  حتت التطوير ابلربجميات اجلاري تطويرها داخليا واليت مل يمت  ترتبط الأصول غري املاديةو اليت تقوم ابإ

 بعد. البدء يف اس تخداهما

 الأرايض واملباين :9املالحظة 

سويرسا، ويتضمن الأرايض واملباين حتت الإنشاء يف  أأرايض الويبو ومبانهيا عىل مقرها الرئييس يف ساحة الأمم جبنيفتشمل 
، مت تقيمي املباين اليت اكنت مشغوةل يف 2101يناير  0املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام من واملباين املشغوةل. وبعد اعامتد 

ذكل التارخي بقمية حددها خرباء استشاريون مس تقلون ويه متثل القمية املقدرة للمبىن حبالته اجلديدة )تعترب تلكفة البناء( 
ت الرئيس ية اليت مت تنفيذها منذ شغل املبىن الأصىل مطروحا مهنا شامةل القمية املقدرة لأعامل التجديدات والإصالحا

، فقد قُدرت قميهتا مبدئيا بسعر 2101يناير  0يف اس تخداهما بعد  ئاض القمية. أأما املباين اليت بُداخنفالاس هتالك املرتامك و 
 مجيع املباين وفقا لطريقة القسط الثابت تُس هتكلو . 2100يوليه  0اس تخدام املبىن اجلديد اعتبارا  من  وبدأأ التلكفة احلقيقية. 

ىل العمر املس تفاد منه للك مكون رئييس من مكوانت املبىن )انظر   (.2الحظة املاستنادا  اإ

ِيّد علهيا املبىن اجلديد بتلكفة قدرها وحصلت  وأأعيد ، 0998مليون فرنك سويرسي يف عام  00,6الويبو عىل الأرض اليت ش ُ
رها ممثن مس تقل يف  تقيميها ابلقمية العادةل مليون  28,6بقمية  2119ديسمرب  00عىل أأساس "معايري التقيمي ادلولية" كام قَدَّ

عادة التقيمي وقميته و فرنك سويرسي.  عادة التقيمي اذلي يشلك  05يُدرج صايف نتيجة اإ مليون فرنك سويرسي يف بند فائض اإ
. ومل يتبني من هذا التقيمي أأي  2100ديسمرب  00يف داث  للأرض تقيامي  حمممثن مس تقل وأأجرى جزءا من صايف أأصول الويبو. 

القمية السوقية عن طريق الرمسةل  وقُدرت مليون فرنك سويرسي املقدر سابقا . 28,6مبلغ تغري يف القمية العادةل للأرض عن 
جيارات قابةل و حبساب تدفق دخل مس تقبيل حممتل كعائد استامثري مناسب من املمتلاكت العقارية.  يستند الإيراد احملمتل عىل اإ

ىل جودة الإيرادات و للمقارنة يف السوق مع الأخذ يف الاعتبار جودة املساحات فضال عن املوقع.  خُيتار مبلغ الريع ابلستناد اإ
ي مع الأدةل املقدمة من مبيعات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية، وتُقارن القمية ابلإس ناد الرتافق

 قابةل للمقارنة. 

من و . أأرابد بوكش ، وافقت امجلعية العامة عىل بناء قاعة مؤمترات جديدة، عىل أأن تكون متصةل فعليا مببىن2119ويف أأكتوبر 
ات أأعامل حتت ، وقد مت رمسةل الأموال املنرصفة عىل العمل حىت اترخيه كنفق2102ع الانهتاء من املرشوع يف عام املتوق

دارة الأمن يف و التنفيذ.  جاري أأيضا تنفيذ مرشوع لالرتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية، تنفيذا  لتوصيات "اإ
ىل مم املتحدة ملقار الأمم املتحدة ) الأمم املتحدة". ويتضمن هذا العمل الارتقاء اإ -Hمتطلبات معايري الأمن التشغييل ادلنيا للأ

MOSSرمسةل التاكليف املتعلقة مبرشوع الإنشاء اليت  تمتو  املرشوع بناء حميط أأمين وتدابري أأمنية داخلية. (. ويشمل
ل مرشوع الإنشاء جزئيا من قبل مؤسسة مباين املنظامت و . 2100التنفيذ خالل عام  حتتتتكبدها "املنظمة" كأعامل  يَُموَّ

يراداتاملموةل تكل يف  رمسةل أأعامل الإنشاء ت(. ومتFIPOIادلولية )  مؤجةل بند أأعامل حتت التنفيذ، وقُيّدت قمية مقابةل اكإ
 .(02)انظر املالحظة 
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 :2100التحراكت اخلاصة ابلأرايض واملباين يف س نة 

 

مجموع األراضي والمبانياألراضيحركة 2013

مبنى نظام البراءاتمبنى بودنهاوزن 2مبنى بودنهاوزن 1مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديدقاعة المؤتمرات الجديدةالمحيط األمنيموقع البناء الجديد

20111978196019872003غير متاحةغير متاحة1998سنة التشغيل

1 يناير 2013

388'337354'30267'5534'81010'77847'739163'26929'6002'28التكلفة/التقييم

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

-16'041

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

الحركة في 2013

063'1586972562217128'5691'09121'4                          -إضافة

                                  -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                          -                          -التحويالت

                                  -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                          -                          -األضرار

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

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

31 ديسمبر 2013

451'408382'52367'8094'50710'93648'308164'36051'6006'28التكلفة/التقييم

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

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

المباني المشغولةاألشغال الجارية

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 :2102الأرايض واملباين يف الس نة السابقة  التحراكت يف

 

 

 

مجموع األراضي والمبانياألراضيحركة 2012

مبنى نظام البراءاتمبنى بودنهاوزن 2مبنى بودنهاوزن 1مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديدقاعة المؤتمرات الجديدةالمحيط األمنيموقع البناء الجديد

20111978196019872003غير متاحةغير متاحة1998سنة التشغيل

1 يناير 2012

525'337348'30267'4314'74310'77847'062163'60027226'28التكلفة/التقييم

االهتالك المتراكم وتكلفة األضرار
-                          -                          -                          -1'522-4'679-646-229-2'684

-9'760

765'653338'07364'7854'0649'25643'062162'60027226'28مبلغ الترحيل الصافي

الحركة في 2012

863'5                           -                           -67122                           -677'9973'1                          -إضافة

                                  -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                          -                          -التحويالت

                                  -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                          -                          -األضرار

281'6-342'1-114-327-447'1-051'3-                          -                          -                          -اهتالك

418-342'1-114-205-380'1-051'3-677'9973'1                          -مجموع الحركة في 2012

31 ديسمبر 2012

388'337354'30267'5534'81010'77847'739163'26929'6002'28التكلفة/التقييم

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

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

المباني المشغولة

(بآالف الفرنكات السويسرية)

األشغال الجارية
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 أأخرى غري متداوةلأأصول  :01املالحظة 

 

تشييد مبىن يف شارع موريون يف ( بشأأن FCIGاتفاقية مع مؤسسة مركز جنيف ادلويل ) 0990يف عام أأبرمت املنظمة 
جاملية قدرها  نصت التفاقية عىل قيام "املنظمة" بسداد دفعة و مليون فرنك سويرسي.  21,2جنيف بسويرسا بتلكفة اإ

رهن عقاري بني مؤسسة مركز جنيف بضامن مليون فرنك سويرسي، مع تغطية رصيد تلكفة البناء بقرض  00مقدمة مببلغ 
قد مت جتديد عونتون جنيف. ويف ذكل التارخي، أأبرمت "املنظمة" أأيضا اتفاقا  لستئجار املبىن من املؤسسة. ادلويل وبنك اك

 .2102يناير  0الإجيار ملدة س بع س نوات اعتبارا من 

هناء عقد الإجيار ومبوجب  اتفاقية التأأجري احلالية بني "املنظمة" ومؤسسة مركز جنيف ادلويل، يكون لالك الطرفني احلق يف اإ
 . برامه كتابة  من قبل الويبو مع  يتساوى مبلغ الإجيار الس نوي املس تحق ادلفعو يف أأي وقت من خالل اتفاق متبادل يمت اإ

ىل دفعات سداد أأصل  دفعات السداد الس نوية لتسوية الرهن العقاري بني املؤسسة وبنك اكنتون جنيف )الفائدة ابلإضافة اإ
 206 222) فرناك  سويرساي   205 709 مبلغ 2013القرض(. وعىل هذا الأساس، بلغ الإجيار املدفوع من الويبو خالل عام 

، واعتبارا  2108ديسمرب  00، ويه نس بة اثبتة حىت ابملائة 0.28نس بة الفائدة احلالية و . (2102م  خالل عاسويرساي   فرناك  
 01فرنك سويرسي مقابل مبلغ  088 629بقمية  للقرض ، تتحمل الويبو أأيضا رمس اس هتالك س نوي2102يناير  0من 

خالء املباين، و جنيف ادلويل.  مليون فرنك سويرسي قمية القرض ملؤسسة مركز 00مليون فرنك سويرسي من أأصل  عند اإ
مليون فرنك  0مببلغ  تسرتد الويبو البايق من القرض بعد خصم القمية املس هتلكة. كام حتتفظ مؤسسة مركز جنيف ادلويل

ىل حالته الأصلية 00سويرسي من أأصل قمية القرض وقدرها   .مليون فرنك سويرسي لس تعادة املبىن اإ

جيار ولأغراض العرض يف البياانت ا ىل مدفوع مقدما  ملالية، تعاَمل القمية الإجاملية اس هتالك القرض عىل أأهنا اإ ، وتقسم اإ
آخر هو اجلزء غري املتداول. 2قسمني أأحدهام اجلزء املتداول مهنا )انظر املالحظة  جاميل قمية هذا املقدم ( وال  1.9وبلغ اإ

لمعايري احملاسبية ادلولية القرض عىل أأنه قرض ميرس وفقا  ل. ويعاَمل ابيق رصيد 2100ديسمرب  00يف مليون فرنك سويرسي 
ىل قسمني أأحدهام  ويقيد العنرص املعفي من الفوائد من القرض عىل أأنه مقدمويقاس ابلتلكفة املس هتلكة.  للقطاع العام ويقسم اإ

آخر هو اجلزء غري املتداول. وخيفض املقدم عىل م2اجلزء املتداول منه )انظر املالحظة  وبلغ  دى فرتة اتفاق التأأجري.( وال
جاميل قمية هذا املقدم   .2100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  1.6اإ

 احلساابت ادلائنة :00املالحظة 

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

FCIG 947'0657'8القرض لحساب مؤسسة

FCIG 495615مدفوعات مسبقة ألغراض القرض الميّسر لمؤسسة

FCIG 755943استهالك قرض مؤسسة

505'3159'9مجموع األصول األخرى غير المتداولة

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

198'85616'24موردون دائنون - حسابات مدينة

935'3422'4خصوم انتقالية متنوعة

956'0871'2موردون دائنون آخرون

089'28521'31مجموع الحسابات المدينة

)بآالف الفرنكات السويسرية(



 2100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 
11 

 

 

عادة تقيمي الفواتري الواجب دفعها  تشمل احلساابت ادلائنة الفواتري املس تلمة من املوردين واليت مل تسدد بعد مبا يف ذكل اإ
 السويرسي. بعمالت غري الفرنك

 مس تحقات املوظفني :02املالحظة 

 تشمل مس تحقات املوظفني ما ييل:

اليت تشمل الأجور والبدلت واملنح عند التعيني الأول والتعلمي للأطفال املعالني والإجازات  مس تحقات املوظفني املؤقتني
 الس نوية بأأجر والإجازات املرضية بأأجر والتأأمني من احلوادث والتأأمني عىل احلياة؛

ىل الو  ومس تحقات ما بعد اخلدمة ىل اليت تشمل مس تحقات ترك اخلدمة اليت تشمل املنح املدفوعة للعودة اإ طن والسفر اإ
 الوطن وحشن الأغراض الشخصية والتأأمني الصحي ما بعد اخلدمة.

اليت تشمل تعويضا يدفع للموظفني ذوي العقود ادلامئة أأو الثابتة اليت تنهتيي عقودمه قبل موعدها  ومس تحقات هناية اخلدمة
 بقرار من املنظمة.

 

 مس تحقات املوظفني املؤقتني

ىل املبلغ املدفوع قيدت املنظمة اخلصوم  املتعلقة ابملس تحقات التالية اليت تدفعها للموظفني املؤقتني واليت تقدر قميهتا استنادا اإ
ىل لك موظف يف اترخي التقرير املايل.  اإ

  جازة حيق للموظفني  –الإجازات املرتامكة يوما. مبقتىض نظام موظفي الويبو  01س نوية تبلغ احلصول عىل اإ
يوما  91، اكن ابس تطاعة املوظفني جتميع حىت 2102ديسمرب  00اكن يُعمل به حىت ( واذلي SRRولحئته )

31 ديسمبر

2013

31 ديسمبر

2012

)صيغة جديدة(

651'4091'1العطل المتراكمة - الثابتون

600928العطل المتراكمة - المؤقتون

240235مستحقات نهاية الخدمة - حسابات خاصة

328334صندوق المعاشات التقاعدية المقفل

158'3741'1منحة العودة إلى الوطن والسفر

479489عطل زيارة الوطن المؤجلة

755695ساعات إضافية متراكمة

761'7831'1منحة التعليم

                                    -125المكافآت على األداء

421'44510'10التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة

672'53817'17مجموع الخصوم الجارية لمستحقات الموظفين

917'7582'2صندوق المعاشات التقاعدية المقفل

962'16710'10عطل متراكمة

057'87711'10منحة العودة إلى الوطن والسفر

516'125100'109التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة

452'927125'132مجموع الخصوم غير الجارية لمستحقات الموظفين

124'465143'150مجموع خصوم مستحقات الموظفين

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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جازة يناير  0ومبقتىض النظام احلايل والساري اعتبارا من  يوما مهنا عند انهتاء اخلدمة. 61حيصل عىل أأجر  اإ
جاميل رصيد مرتامكاإ يوما  05جيوز للموظف جتميع حىت  ،2100  61 ملدة جازة س نوية يف أأي س نة واحدة، ابإ

مليون  00,5مليون فرنك سويرسي ] 02,2يوما. تبلغ قمية مجموع اخلصوم املس تحقة يف اترخي التقرير املايل 
 [.2102ديسمرب  00فرنك سويرسي يف 

  جازات زايرة الوطن جازة لزايرة الوطن لأنفسهم وعائالهتم للبدل اليت اإ تحق املوظفني ادلوليني املعينني يس   –اإ
جازات زايرة الوطن املكتس بة ولكن مل يمت اإ غ قمية الالزتامات القامئة نظري تبلو مت تعييهنم مهنا مرة لك س نتني. 

 00مليون فرنك سويرسي يف  1,5مليون فرنك سويرسي ] 1,5اس تغاللها يف اترخي التقرير املايل 
 .[2102 ديسمرب

  حيق للموظفني أأن يسدد هلم نقدا مقابل الساعات الإضافية املس تحقة بعد انقضاء فرتة  –الساعات الإضافية
جاميل املبلغ املس تحق يف اترخي التقرير املايل ويصل ته. م الويبو الأسايس للموظفني ولحئ نظاحمددة يف   1,8اإ

 [.2102ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  1,2مليون فرنك سويرسي ]

  حيق للموظفني املعينني دوليا، خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم، احلصول عىل  –املنحة التعلميية
ىل حني انهتاء الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الابن  25منحة تغطي تاكليف تعلمي الأبناء املعالني بنس بة  ابملائة اإ

ىل عدد الشهور املنقضية  التعلميية املس تحقة للسدادملنح اوحيسب خمصص س نة.  25أأو الابنة سن  نس بة  اإ
املس تحق عهنا رسوم بناء  عىل ذكل. وبلغ  2102ديسمرب  00بني بء العام ادلرايس/العام اجلامعي واترخي 

جاميل اخملصص يف اترخي   00مليون فرنك سويرسي يف  0,8مليون فرنك سويرسي ] 0,8 التقرير املايلاإ
 [.2102ديسمرب 

 آت الأداء ماك آت والتقدير يتيح النظر يف  2100أأطلقت الويبو يف عام  –فأ  ة نقديةرصف ماكفأأ برانجما  للماكفأ
ممتاز. ينالون تقدير أأداء اذلين فرنك سويرسي للموظفني  5 111فرنك سويرسي أأو  2 511دفعة واحدة تبلغ 

آت  ىل القرارات املتخذة خالل العام، بلغ مجموع ماكفأ  025 111 الأداء املس تحقة للسداد ملوظفنيواستنادا  اإ
 .2100ديسمرب  00فرنك سويرسي يف 

 مس تحقات ما بعد اخلدمة

قبل أأن تصبح "املنظمة" عضوا  مشاراك  يف الصندوق املشرتك للمعاشات : (CROMPIصندوق املعاشات التقاعدية املغلق )
(، اكن للمنظمة اليت تتبعها الويبو يف السابق صندوقها اخلاص للمعاشات التقاعدية UNJSPEالتقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )

واس متر يف تقدمي خدماته  0925سبمترب  01أُغلق هذا الصندوق أأمام العضوية اجلديدة يف و . 0955عام واذلي تأأسس يف 
دارة جملس امجلعية. ومبقتىض اتفاق بني  صندوق املعاشات التقاعدية املغلق للأعضاء املسجلني يف وقت الإغالق حتت اإ

وةل عن متويل التاكليف ؤ ، أأصبحت الويبو مس(ILOوالويبو ومبوجب القرار الأخري للمحمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية )
اليت يتكبدها صندوق املعاشات التقاعدية املغلق واملتصةل بفروق أأسعار الرصف اخلارجية والاختالفات يف سن التقاعد كام 

و منصوص عليه يف هذا الصندوق ويف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة. للمنظمة عدة الزتامات ه
 مرتبطة ابملشاركني يف صندوق املعاشات التقاعدية املغلق، وتشمل:

  ق املعاشات الالزتام بتغطية تلكفة املعاشات التقاعدية املس تحقة للموظفني السابقني املشاركني يف صندو
ىل تقيمي و التقاعدية املغلق قبل بلوغهم سن اخلامسة والس تني.  ، تبلغ قمية 2100كتواري يف ديسمرب أأ استنادا  اإ

فرنك سويرسي يف عام أألف  021] 2100ديسمرب  00يف فرنك سويرسي أألف  22الالزتامات املقدرة 
2102.] 
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  ىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية يف عام ، لتغطية 2116تبلغ قمية الالزتامات املقدرة، استنادا  اإ
بعض الفروق بني املعاش التقاعدي املس تحق لأعضاء صندوق املعاشات التقاعدية املغلق وبني املس تحق من 

كتوارية اليت أأجريت يف وعىل أأساس التقياميت الأ  املتحدة،الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم 
مليون فرنك سويرسي يف  0,0) 2100ديسمرب  00يف مليون فرنك سويرسي  0,1مبلغ  2100ديسمرب  00

 (.2102عام 

ىل الوطن والسفر ىل الوطن منحة العودة اإ : تلزتم "املنظمة" الزتاما تعاقداي بسداد مس تحقات ملوظفهيا مثل منحة العودة اإ
، 2100ديسمرب  00 كتواري مس تقل يفأأ تأأسيسا  عىل تقيمي خبري و م. والسفر لبعض املوظفني املعينني دوليا حال انهتاء خدمهت

عداد التقرير املايل:قُدرت الالزتامات عىل النحو التايل   يف اترخي اإ

 

بتوفري الاس تحقاقات الطبية ملوظفهيا بعد انهتاء (: تلزتم "املنظمة" أأيضا الزتاما  تعاقداي  ASHI)التأأمني الصحي ما بعد اخلدمة 
اخلدمة عىل شلك أأقساط تأأمينية لبوليصة التأأمني الطيب ضد احلوادث. حيق للموظفني احملالني للتقاعد )وأأزواهجم وأأبناهئم 

رتااكت املقررة. مبقتىض نظام املعالني واملُتََوّّف عهنم( المتتع ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف حاةل اس مترارمه يف سداد الاش
من أأقساط التأأمني الطيب الشهري. ويبلغ قسط التأأمني  ابملائة 65موظفي الويبو ولحئته، تتحمل "املنظمة" حصة بنس بة 

تتحدد القمية احلالية للزتامات الاس تحقاقات الطبية و (. 2013ديسمرب  00فرنك سويرسي )يف  552الطيب الشهري احلايل 
س تخدام أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة مبا يف ذكل خصم التدفقات النقدية املس تقبلية املقدرة بعد اخلدمة اب

ىل ارتفاع معدل س ندات رشاكت ادلرجة الأوىل الصادرة ابلفرنك السويرسي وس ندات  ابس تخدام معدل خصم استنادا  اإ
مت احتجاز أأي أأصول للربانمج يف صندوق مس تحقات ل يمت متويل برانمج الرعاية الصحية ول يواحلكومة السويرسية. 

، قُدرت هذه اخلصوم يف وقت 2100كتواري مس تقل يف ديسمرب أأ تأأسيسا عىل تقيمي خبري و املوظفني طويةل الأجل. 
 :كام ييل املايل التقرير

 
  

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

215'25112'12خصوم بدل العودة إلى الوطن والسفر

)بآالف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

937'570110'119التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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بعد اخلدمة يف  ويوحض اجلدول التايل الافرتاضات واحلساابت الأكتوارية املطبقة عىل خصوم التأأمني الصحي ما

 :2100 ديسمرب 00

 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

439'320113'131التزامات المستحقات في بداية السنة

613'5566'7تكلفة الخدمة الحالية

089'8643'2تكلفة الفائدة

130'2-341'2-مستحقات مدفوعة من مخطط/شركة

                                   -                                -تكلفة الخدمة السابقة

-1'72910'309

320'670131'137التزامات المستحقات في نهاية السنة

320'670131'137القيمة الحالية لاللتزامات غير الممولة

383'20-100'18-األرباح/)الخسائر( االكتوارية غير المقيدة

119'570110'937

937'570110'119الخصوم

613'5566'7تكلفة الخدمة الحالية

089'8643'2تكلفة الفائدة

                                   -                                -                  تكلفة الخدمة السابقة )المؤقتون(

5541اهتالك )األرباح(/الخسائر الصافية

702'9749'10مجموع تكلفة المعاش التقاعدي المقّيدة في بيان األداء المالي

074'10-383'20-رصيد غير مقّيد في بداية فترة التقرير

309'10-283'2الحركة في فترة التقرير

383'20-100'18-أرباح )خسائر( غير مقيدة في نهاية فترة التقرير

704'6-606'1)أرباح( خسائر التجربة على خصوم المخططات

013'88917'3-)أرباح( خسائر على خصوم المخططات بسبب تغيير االفتراضات

-2'28310'309

%2.20%2.50نسبة التخفيض

%3.44%3.36نسبة الزيادة في التعويض

%3,00 في 2012%3,00 في 2013معدل زيادة أقساط التأمين الصحي

%2,50 في 2017%2,50 في 2018

%2,00 في 2027%2,50 في 2028

%2.75%2.20معدل التخفيض

%3.80%3.44معدل زيادة التعويض

%3,00 في 2012%2,50 في 2013معدل زيادة أقساط التأمين الصحي

%2,50 في 2017%2,00 في 2018

%2,00 في 2027%2,00 في 2028

543'2خطة االشتراكات المتوقعة لعام 2013

منهجية الممرات

                   ض        

عناصر تكلفة المعاش التقاعدي

المبالغ المقّيدة كنفقات للموظفين في 

بيان األداء المالي

    ط  ال    ض        جح                ك   

مكونات المصروفات المتوقعة للمعاش التقاعدي

سياسة استهالك )األرباح( الخسائر االكتوارية

أرباح )خسائر( اكتوارية

تاريخ )أرباح( خسائر التجربة

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

      ط     جح       ض             ز              

المخططات غير الممولة كليا والمخططات الممولة كليا أو جزئيا

)أرباح(/خسائر اكتوارية

المبالغ المقّيدة في بيان الوضع المالي

تغيير في التزامات المستحقات

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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بقمية  كتواريأأ مكسب ومثل هذا الرمق صايف أأثر مليون فرنك سويرسي.  0,2كتوارية غري املقيدة للس نة الأ  املاكسبتبلغ و 

مليون فرنك  0,6بقمية خسارة يف سعر اخلصم وحتديث اجلداول ادلميغرافية، و زايدة عن انجتة مليون فرنك سويرسي  0,8
. مليون فرنك سويرسي 1,6واس هتالك اخلسائر الاكتوارية الصافية مببلغ  س نوات سابقةسويرسي انجت عن تسوايت من 

كتوارية الرتامكية خالل الفرتة املتبقية املقدرة من خدمة املوظفني املشموةل ابلتأأمني الطيب بعد انهتاء تُس هتكل اخلسائر الأ و 
 ابملائة 01كتوارية املس هتلكة أأو الرحب املتجاوز نس بة ن الأداء املايل مبلغ اخلسارة الأ امات املقيد يف بيااخلدمة. ميثل جزء الالزت 

 يف القيد.  (corridorملمرات )يعرف ابمن القمية احلالية من خصوم الاس تحقاقات احملددة يف التقرير املايل ووفقا لأسلوب 

تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة تأأثريا  جوهراي عىل املبالغ احملسوبة كخصوم متعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء  توهجاتتؤثر و 

تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة مبقدار نقطة  توهجاتيوحض اجلدول التايل التأأثريات اليت حيدهثا التغري يف و اخلدمة. 

 مئوية: واحدة

 
  

المعلومات المؤثرة في مستحقات الرعاية الصحية بعد التوضيف 

)ASHI(

إنخفاض بنسبة 1%  في 

معدل توجهات الرعاية 

الصحية المفترضة

معدل توجهات الرعاية 

الصحية المطبق

زيادة بنسبة 1%  في معدل 

توجهات الرعاية الصحية 

المفترضة

)بآالف الفرنكات السويسرية(

التزامات المستحقات المحّددة في 31 ديسمبر 2013
114'351137'670167'727

%21.8%16.9-نسبة التقلّب المئوية

تكلفة الخدمة والفوائد للسنة حتى 31 ديسمبر 2013
8'32010'42013'201

%26.7%20.2-نسبة التقلّب المئوية
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 التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة الصندوق املشرتك للمعاشات

لأقل لك ثالث س نوات بواسطة كتواراي مرة واحدة عىل اأأ ت أأن جُيري جملس الصندوق تقيامي تنص لواحئ صندوق املعاشا
كتواري لك س نتني ابس تخدام أأ شات التقاعدية ابلضطالع بتقيمي كتواري. وقد جرت العادة يف اجمللس املشرتك للمعاأأ خبري 

ذا اكنت أأصول "الصندوق يمي الأ يمكن الغرض الرئييس من التق و "أأسلوب اجملموعات اللكية املفتوحة".  كتواري يف حتديد ما اإ
 ابلزتاماته.  املشرتك للمعاشات التقاعدية" احلالية واملقدرة مس تقبال اكفية للوفاء

املعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة من مسامههتا املقررة، وابملعدل اذلي  تتأألف الزتامات الويبو املالية جتاه صندوقو 
للمنظامت الأعضاء( جنبا  ابملائة 05,8للمشاركني، ونس بة  ابملائة 2,9قررته امجلعية العامة للأمم املتحدة )وهو حاليا بنس بة 

ىل جنب مع أأي حص تكون ل ومن لحئة صندوق املعاشات.  26ملادة كتواري مبقتىض اة من أأي مدفوعات لتغطية العجز الأ اإ
ىل تطبيق نص املادة  ذا وعندما تلجأأ امجلعية العامة للأمم املتحدة اإ ل اإ وبعد أأن يتقرر  26مدفوعات العجز هذه واجبة الأداء اإ

تسامه و  التقيمي. كتواري لصندوق املعاشات اعتبارا  من اترخيت العجز بناء عىل تقيمي العجز الأ أأن هناك حاجة لسداد مدفوعا
جاميل الاشرتااكت اليت سددهتا لك مهنا خالل فرتة الثالث س نوات  لك منظمة عضو يف هذا العجز بقمية تتناسب مع اإ

 التقيمي. السابقة لتارخي

كتواري يف حساب املعاش التقاعدي أأ جعز عن  2100ديسمرب  00يف اذلي أأجري كتواري الأ تقيمي قد كشف ال و 
 00، مما يعين أأن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق التوازن كام يف (2119يف تقيمي عام  ابملائة 1,08) ابملائة 0,82 بنس بة

يرجع و . ابملائة 20,2من حساب املعاش التقاعدي، مقارنة مبعدل الاشرتاك الفعيل البالغ  ابملائة 25,52اكن  2100ديسمرب 
ىل اخنفاضالسبب يف العجز الأ   كتواريالأ تقيمي وس يجرى ال  الاستامثرات املتوقعة يف الس نوات الأخرية. كتواري يف الأساس اإ

 .2100ديسمرب  00الوضع يف  حسبالتايل 

ىل اخلصوم الأ ول الأ النس بة املغطاة أأو املموةل من الأص، اكنت 2100ديسمرب  00يف و ، مع ابملائة 001كتوارية كتوارية اإ
جراء أأي تسوايت يف املعاشات  طبقا لتقديرات  ابملائة 021التقاعدية يف املس تقبل، )علام بأأهنا بلغت افرتاض عدم اإ

يف  ابملائة 90عندما مت الأخذ ابلنظام احلايل لتسوايت املعاشات التقاعدية ) ابملائة 86اكنت النس بة املموةل و (. 2119 عام
 (. 2119تقيمي 

ىل عدم وجود أأي متطلبات كتواريللصندوق، خلص املستشار الأ  ةكتواريالأ  الكفايةبعد تقيمي و  لسداد أأي دفعات لتغطية  اإ
كتوارية للأصول ة الصندوق، حيث جتاوزت القمية الأ من لحئ 26مبقتىض املادة  2100ديسمرب  00كتواري يف العجز الأ 

طار الصندوق. وابالقمية الأ  ىل ذكل، جتاوزت القميإلكتوارية مجليع الالزتامات املس تحقة يف اإ صول أأيضا ة السوقية للأ ضافة اإ
عداد هذا التقرير، مل تقرر امجلعية العامة تطبيق نص القمية الأ  كتوارية مجليع الالزتامات املس تحقة يف اترخي التقيمي. ويف وقت اإ

 . 26املادة 

ىل 2102يف يوليو و ، أأشار جملس صندوق املعاشات التقاعدية يف تقريره اخلاص ابدلورة التاسعة وامخلسني للجمعية العامة اإ
ىل  أأنه من املتوقع خفض العجز خفضا جوهراي بسبب زايدة السن القانونية للتقاعد ابلنس بة للمشرتكني اجلدد يف الصندوق اإ

اعمتدت ، 2100وأأبريل  2102يف ديسمرب و. ابملائة 0,82تغطية نصف العجز احلايل بنس بة  جدا  عاما ، ومن احملمتل  65
لزامية لإهناءمث امجلعية العامة زايدة سن التقاعد العادي  ىل  للمشرتكني اجلدد يف الصندوق اخلدمة السن الإ عىل عاما   65اإ

عىل التغيري ذي الصةل يف لواحئ امجلعية العامة . وقد وافقت 2102يناير  0غايته  موعد، مع تنفيذ هذا القرار يف الرتتيب
الزايدة  2100ديسمرب  00الوضع يف سب وس يعكس التقيمي الأكتواري للصندوق ح  .2100يف ديسمرب صندوق املعاشات 

 يف سن التقاعد العادي.
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مليون فرنك  26,2الويبو املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة بلغت اشرتااكت ، 2100عام  وخالل
ىل 2102مليون فرنك سويرسي يف عام  22,9سويرسي ] مليون  26,1[. ومن املتوقع أأن تصل الاشرتااكت املس تحقة اإ

يضطلع جملس مراجعي حساابت الأمم املتحدة مبراجعة س نوية لصندوق املعاشات التقاعدية و  .2102فرنك سويرسي يف 
دارة الصندوق س نواي.  ىل جملس اإ ينرش صندوق املعاشات التقاعدية تقارير و ملوظفي الأمم املتحدة، ويرفع تقارير املراجعة اإ

لكرتوين عىل ر من خالل زايرة موقع الصندوق الإ كن الاطالع عىل تكل التقاريفصلية )ربع س نوية( عن استامثراته، ومي
 . www.unjspf.orgالرابط: 

 حتويالت مس تحقة ادلفع :00املالحظة 

 

"املنظمة" حتصيل رسوم نيابة عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة تتوىل 
ىل ذكل، يتوىل مكتب "املنظمة" ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حتصيل الأموال من إللتفاق لهاي. واب ضافة اإ

داراتمودعي الطلبات لتغطية تلكفة مدفوعات  حتتفظ "املنظمة" هبذه الأموال بصفة مؤقتة ريامث يمت نقلها و بحث ادلويل. ال  اإ
جاميل الرسوم احملصةل  آيت بعد اإ ىل املس تفيد الهنايئ وفقا خملتلف املعاهدات والتفاقات اليت ترشف "املنظمة" عىل تنفيذها. وال اإ

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

 ب وج([ وبروتوكول مدريد ]املادة 2) 8: وفقا لتفاق مدريد ]املادة التمكيلية والإضافية رسوم احتاد مدريد( )
فرنك سويرسي للك  011، تتوىل "املنظمة" حتصيل الرسوم التمكيلية والإضافية بواقع ("2"و "0"( )2) 8

عىل أأساس  طلب أأو جتديد نيابة عن الأطراف املتعاقدة. وخيتلف املبلغ املس تحق للك طرف متعاقد
يمت حتويل الأموال س نواي  يف النصف الأول من و اخلدمات اليت يقدهما هذا الطرف )الفحص املضطلع به(. 

 .املايل الس نة التالية لتارخي التقرير

  مترار الآاثررسوم احتاد مدريد املقررة عىل أأساس فردي ( من بروتوكول مدريد والقاعدة 2) 8: وفقا للامدة واس 
طراف املتعاقدة فرض رسوم يمت حتصيلها بواسطة "املنظمة" وتس تحق ادلفع من الالحئة  08 العامة، جيوز للأ

ىل الأطراف املتعاقدة خالل الشهر التايل لقيد التسجيل أأو ملن مت تعيينه يف التجديد املس تويف الرسوم  اإ
صول عىل الرسوم احل -اليت اختارت فرض رسوم عىل أأساس فردي  -ل حيق للأطراف املتعاقدة واملطلوبة. 

متثل املبالغ املقيدة مس تحقة السداد الرسوم املطلوب حتويلها يف هناية و التمكيلية أأو الإضافية املذكورة أأعاله. 
 .ر املايلالفرتة املشموةل ابلتقري

31 ديسمبر 

2013

31 ديسمبر

2012

)صيغة جديدة(

084'84238'38اتحاد مدريد - الرسوم اإلضافية - سنة

241'9973'2اتحاد مدريد - الرسوم التكميلية - سنة

875'44312'11الرسوم الفردية التحاد مدريد

                                    -5رسوم المعالجة التحاد مدريد

548'93817'17ودائع اتحاد مدريد

194212توزيع رسوم اتحاد الهاي

243'4689'4توزيع رسوم اتحادي الهاي ومدريد

وساطة 088660'1ودائع مركز التحكيم وال

571'6421'1إدارات البحث الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

434'61783'78مجموع التحويالت مستحقة الدفع

)بآالف الفرنكات السويسرية(

http://www.unjspf.org/
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 يداعات احتاد مدريد يداعات تتصل اإ طار نظام مدريد اليت متثل اإ : تتلقى املنظمة املدفوعات من مودعي الطلبات يف اإ
اجلزء من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل الأموال اليت  درجويُ ابلإجراءات املعلقة ذات الصةل ابلعالمات التجارية. 

ل لحقا  وفقا  للمعاهدة مضن  آخرين عىل أأن حتوَّ يف البياانت املالية.  حتويالت مس تحقة ادلفعحتصلها الويبو نيابة  عن أ
ملس تلمة قبل املبالغ ادرج مضن فيُ  وأأما اجلزء من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل رسوم املنظمة املتسلمة مقدما  

 (.02يف البياانت املالية )انظر املالحظة  اس تحقاقها

 يرادات احتاد لهاي من الالحئة العامة لتفاق  2.22)ه( و 2.00(، "0")أأ()2.00: وفقا للقواعد توزيع اإ
ة نيابة لهاي، تتويل "املنظمة" حتصيل الرسوم الوطنية العادية ورسوم التجديد الوطين ورسوم حفص اجلِ  ِدّ

ىل الأطراف و عن الأطراف املتعاقدة للتسجيالت ادلولية أأو للتجديدات املتعلقة هبا.  تُسدد هذه الأموال اإ
يف هناية الفرتة  املطلوب حتويلهامتثل القمية املبينة مس تحقة السداد املبالغ و املتعاقدة عىل أأساس شهري. 

 املايل. املشموةل ابلتقرير

  يرادات احتتوزيع رسوم : حتتجز "املنظمة" الأموال املس تحقة ادلفع للأطراف املتعاقدة اد لهاي ومدريداإ
عندما ل يتوفر أأي تعلاميت واحضة لدلفع أأو بناء عىل طلب الطرف املتعاقد ابلحتفاظ ابملبالغ ريامث يمت التأأكيد. 

مجلهورية يوغوسالفيا  مليون فرنك سويرسي مس تحق مجليع البدلان املكونة 2,0وتشمل القمية املوحضة مبلغ 
الاحتادية سابقا، أأي، البوس نة والهرسك، وكرواتيا واجلبل الأسود ورصبيا وسلوفينيا ومجهورية مقدونيا 

هناك مفاوضات جارية لتسوية املبالغ املس تحقة للك بدل، وسوف يمت السداد حاملا يمت و اليوغوسالفية السابقة. 
ىل اتفاق متبادل بني ادلول الأعض  ادلويل. اء املعنية وبني املكتبالتوصل اإ

  هبا من خالل مركز  ة: تتوىل "املنظمة" حتصيل رسوم لعمليات التحكمي املضطلعمركز التحكمي والوساطةودائع
التحكمي والوساطة التابع لها لتغطية أأسامء النطاقات وغريها من املسائل الأخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية. 

 . يداع مبلغ مساو للرسوم املقدرة للُمَحِِكّ ىل "املنظمة"، يقوم املشاركون ابإ ىل الرسوم املدفوعة اإ يف ووابلإضافة اإ
تُدفع و القمية املقدرة لها، تطلب "املنظمة" من املشاركني سداد قمية هذه الزايدة. حاةل جتاوز رسوم املَُحِِكّ 

، ول تُقَّيد كدخل يف جسالت "املنظمة". وميثل املبلغ املبني يف اجلدول السابق  ىل املَُحِِكّ الأموال مبارشة اإ
 املايل.لتقرير صايف املبلغ املدفوع بواسطة املشاركني ومل يمت سداده للُمَحِِكّ حىت اترخي ا

 دارات البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات : يتوىل املكتب ادلويل حتصيل الرسوم من اإ
مودعي طلبات براءات الاخرتاع ادلولية لتغطية تاكليف معليات البحث ادلولية اليت تَُعِيّهنا "املنظمة" معال 

دارات البحث ادلولية يف ميثل املبلغ و مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ىل اإ املوحض أأعاله القمية املزمع حتويلها اإ
 املايل. اترخي التقرير

  



 2100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 
15 

 

 

 املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها :02املالحظة 

 

يف كثري من احلالت، تقوم "املنظمة" بتحصيل الرسوم واملصاريف مقابل تأأدية خدمات قبل أأن يمت تنفيذ تكل اخلدمات 
يُقَيّد و بشلك اكمل أأو قبل اس تحقاق الرمس وفقا للمعاهدات والتفاقات والربوتوكولت والأنظمة اليت تديرها "املنظمة". 

جراءات الطلبات ادلولية )العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية وبراءات الاخرتاع(  الإيراد الناجت من رسوم متعلقة ابإ
يرادات رسوم تلكفة الصفحات الإضافية املتعلقة بطلبات الرباءات و يف جسالت "املنظمة" حال نرش الطلب.  يؤجل قيد اإ

ىل ذكل، يؤجل قيد جزء من ىل أأن يمت نرش الطلب املعين. وابلإضافة اإ رسوم طلبات براءات الاخرتاع ادلولية اليت  ادلولية اإ
يداعها ابللغة الإ تغطي تاكليف ترمجة تقارير الرباءة من املسمل به قيد مجيع و نلكزيية، حىت الانهتاء من الرتمجة. ، اليت ل يمت اإ

ت عند والترصف والتحويالت والتأأكيدات والتسواي الإيرادات من الرسوم مثل التجديدات واملس تخرجات والتعديالت
 املطلوبة. الانهتاء من أأداء اخلدمة

تُعامل املساهامت الطوعية املقدمة من املاحنني حلساابت خاصة، واليت تتضمن رشوطا  تتطلب من "املنظمة" تقدمي خدمات و 
يرادات مؤجةل حىت يمت تنفيذ اخلدمات اليت تغطهيا تكل املساهامت ىل احلكومات املتلقية أأو أأطراف اثلثة أأخرى، اكإ  اإ

 الإيرادات.الطوعية، وعندها يمت قيد 

لقد و   رتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية. الامرشوع جزئيا   (FIPOIمؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) تَموَّ
يرادات مقابلمبلغ  وقُيّدالتنفيذ  حتتعامل مضن الأ  ت أأعامل البناء اليت مولهتا هذه املؤسسةرمسلو  وبلغ رصيد  مؤجةل. اكإ

(. 2102ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  1,2) 2100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي يف  0,9الإيرادات املؤجةل 
نتايج.الك أأعامل البناء توس تقيد هذه الإيرادات تدرجييا  ابلتوازي مع اه   عىل مدى معرها الإ

  

31 ديسمبر 

2013

31 ديسمبر 

 2012

)صيغة جديدة(

539'61410'12ودائع اتحاد مدريد

167211ودائع التصاميم الصناعية

489504ودائع معاهدة التعاون بشأن البراءات / المكتب الدولي كمكتب لتسلم الطلبات

602'9333'1اشتراكات مدفوعة قبل استحقاقها

799'943189'194إيرادات مؤجلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

545'3443'3إيرادات مؤجلة للعالمات التجارية

224212إيرادات مؤجلة للتصاميم الصناعية

471'14412'15إيرادات مؤجلة دون مقابل مباشر

243217إيرادات أخرى مؤجلة

100'101221'229مجموع المبالغ الجارية المدفوعة مقّدما

FIPOI 881734'1اإليرادات المؤجلة لمؤسسة

881734'1مجموع المبالغ غير الجارية المدفوعة مقّدما

834'982221'230مجموع المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 القروض :05املالحظة 

 

مليون فرنك سويرسي  8,20مليون فرنك سويرسي و 51,8مؤسسة مباين املنظامت ادلولية )اقرتضت املنظمة أأموال  من 
ختضع هذه و عىل التوايل( لغرض تشييد املباين الرئيس ية يف جنيف، سويرسا.  0982و 0922متت املوافقة علهيام يف عايم 

ىل سداد فوائد. ومع ذكل، ويف عام  يدرالية السويرسية للعالقات اخلارجية وافقت الإدارة الف  0996القروض يف الأساس اإ
 عىل التنازل عن أأي مدفوعات أأخرى للفائدة، واملطلوب حاليا هو سداد أأصل القرض فقط. 

مليون  002نتوانل فودواز بغرض اقرتاض نتوانل دي جنيف وبنك اك، أأبرمت "املنظمة" عقدا  مع بنك اك2118يف فرباير و
ضافة مبلغ  ماكنية اإ مليون فرنك سويرسي، بغرض متويل جزء من تلكفة تشييد املبىن  06تمكييل بقمية فرنك سويرسي، مع اإ

اتحته لالس تخدام يف  يناير  22مليون فرنك سويرسي يف  06مت حسب املبلغ التمكييل البالغ و. 2100فرباير  28اجلديد واإ
ىل هامش  05حىت مت تثبيت سعر الفائدة عىل سعر الليبور لتبادل الفرنك السويرسي ملدة تصل و. 2100 س نة، ابلإضافة اإ

ىل  ابملائة 1,01بني  جاميل مدفوعات و اعامتدا  عىل طول أأجل القرض وكام يمت حتديده من قبل "املنظمة".  ابملائة 1,21اإ بلغ اإ
ىل سداد الفائدة.  0,2مبلغ  2100الفائدة يف عام  ينص العقد عىل سداد قسط س نوي و مليون فرنك سويرسي. ابلإضافة اإ

جاميل املبلغ املقرتض بدءا  من  ابملائة 0,1أأصل القرض بقمية لتسوية  مليون  002للقرض الأصيل وقميته  2102فرباير  28من اإ
 سويرسي.مليون فرنك  06فرنك سويرسي، والقرض الإضايف وقدره 

ية القرض، حبيث نتوانل فودواز والويبو عىل تعديل اتفاق نتوانل دي جنيف وبنك اك، اتفق لك من بنك اك2101يف أأكتوبر و
ضايف قدرة  اتحهتا  21يمت توفري مبلغ اإ مليون فرنك سويرسي بغرض متويل جزء من تلكفة بناء قاعة املؤمترات اجلديدة واإ

ىل  2100مارس  00لالس تخدام خالل الفرتة من  مت تثبيت سعر الفائدة أأيضا عىل سعر رصف الليبور و. 2102مارس  00اإ
ىل  ىل هامش بني  05للفرنك السويرسي ملدة تصل اإ ىل  ابملائة 1,01عاما ، ابلإضافة اإ اعامتدا  عىل طول فرتة أأجل  ابملائة 1,21اإ

جاميل  ابملائة 0ينص العقد مرة أأخرى عىل سداد قسط س نوي من أأصل مبلغ القرض يعادل و القرض وكام حتدده الويبو.  من اإ
، مل تسحب 2100ديسمرب  00ك سويرسي. وحىت مليون فرن 21للقرض البالغ  2105مارس  00املبلغ املقرتض بدءا  من 

ىل  21"املنظمة" القمية الإضافية البالغة  "املنظمة" بسداد معوةل س نوية بواقع  الزتاممليون فرنك سويرسي. وجتدر الإشارة اإ
 القرض.عىل مبالغ القرض اليت مل يمت حسهبا أأثناء فرتة صالحية  ابملائة 1,05

  

31 ديسمبر 

2013

31 ديسمبر 

2012

358'3581'1قرض FIPOI مستحق الدفع

BCG/BCV 900'9003'3قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

258'2585'5مجموع القروض الجارية

295'93722'20قرض FIPOI مستحق الدفع

BCG/BCV 200'300122'118قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

495'237144'139مجموع القروض غير الجارية

753'495149'144مجموع القروض

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 اخملصصات :06املالحظة 

 

 00الأحداث اليت وقعت قبل عىل  وقد ترتبلالإجراءات القضائية كجزء من أأنشطة معلها العادي.  تتعرض املنظمة
اترخي التقرير املايل. ومبا أأنه حيمتل أأن تقتيض هذه الالزتامات تسوية يف حىت بعض الالزتامات القانونية  2100 ديسمرب

لقة بعمليات التسوية بشلك موثوق، فقد وضعت املنظمة خمصصات لتغطية املس تقبل ومبا أأنه ابلإماكن تقدير املبالغ املتع
 التاكليف القانونية. وقدرت اخملصصات بأأكرب قدر ممكن من ادلقة عىل أأساس املعلومات املتاحة.

 

 خصوم أأخرى :02املالحظة 

 
 

31 ديسمبر 

2013

31 ديسمبر

 2012 

)صيغة جديدة(

032'0091'1األتعاب القانونية

032'0091'1مجموع المخّصصات

)بآالف الفرنكات السويسرية(

األتعاب القانونية

)بآالف الفرنكات السويسرية(

831الرصيد في 31 ديسمبر 2011 )صيغة جديدة(

الحركة في 2012:

776المخصصات اإلضافية المرصودة

146-المبالغ المستخدمة

429-المبالغ غير المستخدمة المعادة

201مجموع الحركة في 2012

032'1الرصيد في 31 ديسمبر 2012 )صيغة جديدة(

الحركة في 2013:

702المخصصات اإلضافية المرصودة

23-المبالغ المستخدمة

702-المبالغ غير المستخدمة المعادة

23-مجموع الحركة في 2013

009'1الرصيد في 31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر

2013

31 ديسمبر

 2012

)صيغة جديدة(

841'5974'6الحسابات الجارية لنظام البراءات - إيطاليا واليابان

731'26550'48حسابات جارية أخرى 

572'86255'54مجموع الخصوم الجارية األخرى

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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ماكنية  يداع أأموال حتت ابب "حساابت جارية" تتيح املنظمة ملودعي طلبات العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية اإ اإ
ىل أأن حيني أأوان اس تعاملها لتغطية الرسوم الواجب دفعها فامي يتعلق ابلطلبات والتجديدات  وتعمل املنظمة معل الأمني علهيا اإ

يداع الطلبات املعنية. وفور اس تالم الطلب املعين والترصحي، يمت  ىل حني اإ خفض رصيد الفردية. ومتسك املنظمة تكل املبالغ اإ
ىل حني تسجيل الطلب.  احلساب اجلاري وتُعامل الأموال عىل أأهنا ودائع اإ

ىل ذكل،  ساابت مرصفية ابمسها من أأجل توفري الآلية لبعض الأطراف املتعاقدة  ي تس تطيع حب املنظمة  حتتفظوابلإضافة اإ
نظمة رصيد تكل احلساابت من ابب الإيرادات تكل الأطراف حتويل الأموال اليت حتّصلها ابلنيابة عن املنظمة. ول تعترب امل 

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

 الأصول واخلصوم احملمتةل  :08املالحظة 

جملس الويبو  ادلعاوى املرفوعة أأمام بشأأن. وقد وردت الأحاكم اليت صدرت نظمةوامل موظفي الويبو  من بني عددنزاع يوجد 
. ومل تصدر أأحاكم بشأأن 06يف املالحظة رمق  (ILOAT) دارية التابعة ملنظمة العمل ادلوليةواحملمكة الإ  (WAB)للتظلامت 

أأ الزتامات قضااي أأخرى معينة منظورة أأمام اجمللس واحملمكة الإدارية حيث أأفادت املشورة القانونية بأأن من غري احملمتل أأن تنش
اليت من املمكن أأن تسددها املنظمة لدلعاوى الناش ئة عن هذه القضااي عن هذه القضااي. وتُقدر اخلصوم احملمتةل 

مل  لُتمس ُمراجعهتام الويبو  موظفو أأقاهما دعاوىكام توجد أأيضا اترخي التقرير املايل.  فرنك سويرسي حىت 0 025 511 بنحو
تُقيد لها أأي خمصصات. وتُقدر اخلصوم احملمتةل اليت قد تسددها املنظمة  املرتتبة عىل أأي مهنا؛ ومن مثَّ مل لغابتتأأكد بعد امل 

عداد التقرير املايل. 61 111 للتسوايت الناش ئة عن تكل القضااي بنحو  فرنك سويرسي يف اترخي اإ

بلغت قمية العقود غري املسددة املتصةل ببناء  2100ديسمرب  00غري ُمقيدة. ويف  كبريةالزتامات تعاقدية أأية لمنظمة وليس ل 
مليون فرنك  2,2، وقمية العقود غري املسددة املتصةل مبباين الأمن مليون فرنك سويرسي 08,1قاعة املؤمترات اجلديدة 

 . سويرسي

بتنفيذ فامي يتعلق قاعة املؤمترات اجلديدة عن تشييد املبىن اجلديد و  مسؤول  اذلي اكن وجتري املنظمة مفاوضات مع املقاول 
التعويض وهذا الس ياق هو حمل اجلهود املبوةل حاليا  لتحديد جحم . لعقدينل 2102الوديني الذلين أأبرما يف يوليه  الفسخاتفايق 

 للمنظمة.املس تحق 

ت لتقدمي خدمات تكنولوجيا والويبو منظمة رشيكة يف املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين وهو مرفق مشرتك بني املنظام
وللويبو  املعلومات. ومبوجب ولية املركز تتحمل املنظامت حصة من بعض الالزتامات النامجة عن تس يري معليات املركز.

لغاء. وتتناول املالحظة   ابلتفصيل. تتكل الالزتاما 09الزتامات تعاقدية تتعلق برتتيبات عقود الإجيار غري القابةل لالإ

 عقود الإجيار :09املالحظة 

ىل ذكل،  ضافة اإ ضافية ومرافق متخصصة يف جنيف، اإ للويبو عدد من عقود الإجيار تتيح لها أأماكن ومساحات ختزين اإ
تس تأأجر املنظمة أأيضا أأماكن ملاكتهبا التنس يقية يف نيويورك وريو دي جانريو وس نغافورة وطوكيو. ومعظم هذه العقود قابةل 

هناء من قبل املنظمة وفقا مل دد الإخطار احملددة يف العقود. وتس تأأجر املنظمة ماكن ملكتهبا التنس يقي يف نيويورك بعقد لالإ
لغاء مبدفوعات مس تحقة يف هناية فرتة الإجيار عىل النحو التايل: غري  قابل لالإ
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جيارات متويلية حىت اترخي التقرير املايل. وتب جيارات غري مسددة تقيد عىل أأهنا اإ جاميل املبالغ وليس دلى الويبو أأي اإ لغ قمية اإ
مليون فرنك  2,0مليون فرنك سويرسي ] 2,1واملقيدة يف ابب املرصوفات يف فرتة التقرير املايل مبلغ املدفوعة مقابل التأأجري 

 [.2102سويرسي يف س نة 

 معامالت بني أأطراف مرتابطة :21املالحظة 

تس يري املنظمة. ول حتصل هذه البدلان عىل ماكفأأة من املنظمة. تتوىل مجعية الويبو املؤلفة من ممثيل مجيع البدلان الأعضاء 
دارة املنظمة وحيصلون عىل ماكفأأة من  ويسهر املدير العام وانئباه ومساعداه واملسؤولون )موظفو الإدارة الرئيس يون( عىل اإ

ىل املوظفني الإداريني الرئيس يني ال رواتب والبدلت والأسفار الرمسية املنظمة. ويشمل املبلغ الإجاميل للماكفأأة املدفوعة اإ
ذكل من املس تحقات املدفوعة بناء عىل النظام ادلاخيل للويبو ولواحئه واملطبقة عىل مجيع املوظفني. وحيصل املدير العام  وغري

وانئباه ومساعداه أأيضا عىل منحة المتثيل. واملوظفون الإداريون الرئيس يون أأعضاء يف صندوق الأمم املتحدة املشرتك 
للمعاشات التقاعدية اذلي يسامه فيه املوظفون واملنظمة وحيق هلم الاشرتاك يف خطة التأأمني عىل الصحة مبا يف ذكل خطة 

ذا ما اس توفوا رشوط الأهلية.  مرشوعاتمجعيات أأو  حقوق ملكية يف ول متكل املنظمة التأأمني الصحي ما بعد اخلدمة اإ
بو عضو يف صندوق الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية وبعض أأعضاء . والوي أأية كياانت تس يطر علهيال مشرتكة و

املنظمة السابقني مه أأعضاء يف صندوق الويبو املغلق للمعاشات التقاعدية. وعالقة املنظمة مع هذين الصندوقني مبينة 
  .02ابلتفصيل يف املالحظة 

)الأوبوف( حيث يشغل املدير العام للمنظمة منصب  تية اجلديدةحتاد ادلويل محلاية املصنفات النباالا وللمنظمة عالقة مع
دارة الشؤون املالية وخدمات املشرتايت  دارة شؤون املوظفني واإ وبوف. ويه مسؤوةل عن توفري الأماكن واإ الأمني العام للأ

. 0982نومفرب  26وبوف بتارخي وغري ذكل من خدمات ادلمع الإداري املتاحة للأوبوف بناء عىل بنود اتفاق مربم بني املنظمة والأ 
ىل املنظمة تاكليف تكل اخلدمات وفقا لبنود التفاق املذكور.  وهو الهيئة الرئاس ية  ويتأألف جملس الأوبوفوترد الأوبوف اإ

كام  0960ديسمرب  2بتارخي  التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدةللأوبوف من ممثيل الأطراف املتعاقدة يف 
عدلت. وبناء عىل النظام ادلاخيل للأوبوف ولحئته ميارس مكتب الاحتاد املؤلف من الأمني العام للأوبوف واملوظفني، همامه 

 يف اس تقاللية اتمة عن املنظمة.

رجاع مجيع أألف فرنك سويرسي  608مبلغ الأموال اليت تكبدهتا املنظمة نيابة عن الأوبوف، حتصل املنظمة عىل  وعالوة عىل اإ
س نواي من الأوبوف لتغطية تاكليف اخلدمات املتاحة بناء عىل التفاق املربم بني املنظمتني. ول توجد أأية معامالت أأخرى 

 .2100ذات شأأن مع أأطراف معنية خالل س نة 

31 ديسمبر

2013

31 ديسمبر

2012

184191بأجل ال يتعدى سنة واحدة

168318بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات

                                    -                                    -بأجل يتعدى خمس سنوات

352509مجموع عقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 ويبني اجلدول التايل عدد املوظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية وأأجرمه اجملمع:

 

 تتاح القروض للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية ول لأفراد أأرسمه املقربني، بيامن تُتاح للفئات الأخرى من املوظفني. لو
آخر للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية أأو لأفراد أأرسمه املقربني.  كام ل يدفع أأجر أأو تعويض أ

 الأموال الاحتياطية ورصيد الأموال :20املالحظة 

 

 ويف الفرتات السابقة.  2100للعمليات يف س نة  النتيجة الصافية املرتامكة ملنظمةا أأموال رصيد ميثل

ىل القمي العادةل( الأرض اليت متلكها  وتشمل معلية عادة تقيمي )من التلكفة التارخيية اإ عادة تقيمي الفائض الاحتياطي نتاجئ اإ اإ
 املنظمة واليت جيري تشييد املبىن اجلديد علهيا. وقد حددت القمية العادةل بواسطة معلية تقيمي مس تقةل.

لمتويل اعامتدات اليت أأنشأأهتا مجعيات ادلول الأعضاء للك احتاد  صناديق رؤوس الأموال العامةلالاحتياطية  وتشمل الأموال

 .مقدمة يف حاةل وجود جعز مؤقت يف الس يوةل

مال الويبو الفائض املرتامك وصناديق رؤوس الأموال العامةل اليت تُشلك جزءا من صايف أأصولها. ويدار رأأس املال  ويضم رأأس
اليت اعمتدهتا مجعيات  ةالاحتياطيالأموال عىل اس تخدام  ة واملبادئ املطبقةلأموال الاحتياطياب اخلاصةس ياسة بناء عىل ال 

الس ياسة  ّددحتو  .[A/48/9]الوثيقة  2101س نة يف سلسةل اجامتعاهتا الثامنة والأربعني يف  الأعضاء يف الويبوادلول 
ىل املنظمة. وعالوة  الس نتنيكنس بة مئوية من النفقات املقدرة لفرتة  من الفائض املرتامك املس هتدف ىاملس تو  للك احتاد ينمتي اإ

عىل ذكل، يتحدد حسب التفاقات التعاهدية للك احتاد مس توى صناديق رؤوس الأموال العامةل. وتُدخر الأموال اليت تبلغ 
ىل الفائض املرتامك وصناديق رؤوس الأموال العامةل للحفاظ عىل مس توى اكف من الس يو ةل املس توى املس هتدف ابلنس بة اإ

األجور المجموعةعدد األفراداألجور المجموعةعدد األفراد

)بالفرنك السويسري()في المتوسط()بالفرنك السويسري()في المتوسط(

182'904'3958.002'054'8.003المدير العام ونوابه ومساعدوه

229'954'56913.333'905'13.253كبار المسؤولين

20132012

31 ديسمبر 

2012 )صيغة 

جديدة(

فائض البرنامج 

والميزانية للسنة 

)قبل تسويات 

المعايير المحاسبية 

الدولية(

فائض الحسابات 

الخاصة للسنة 

)قبل تسويات 

المعايير المحاسبية 

الدولية(

المشروعات 

الممولة من 

االحتياطي )قبل 

تسويات المعايير 

المحاسبية الدولية(

تسويات المعايير 

المحاسبية الدولية 

للسنة

التحويل إلى 

الفائض المتراكم

31 ديسمبر 

2013

الفائض/)العجز( في البرنامج 

والميزانية للسنة
                      - 17'936                      -                       - 4'846-22'782                      - 

الفائض/)العجز( في الحسابات 

الخاصة للسنة
                      -                       - 1'321                      - -1'321                      -                       - 

431'782185'68022'33026'34- -                       -                      299'170الفائض/)العجز( المجّمع

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

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

819'208 -                      205'33030'34-321'9361'68717'193صافي األصول

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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اتحة الأموال الفائضة املرتامكة اليت تتجاوز املس توى املس هتدف  ن حدث. وجيوز للجمعيات اإ ولتغطية أأي جعز تشغييل، اإ
دخال حتسينات رأأساملية أأو أأية أأولوايت أأخرى وفقا لس ياسة   اليت وضعهتا مجعيات الويبو.  ةالاحتياطي الأموال لمتويل معلية اإ

. أأموال  ووفق عىل اس تخداهما ملرشوعات خاصة وفقا  لهذه الس ياسة 2100ديسمرب  00يف ات املرتامكة وتضمن رصيد الفائض
وبلغ الرصيد تفاصيل هذه املرشوعات الأموال اليت أأتيحت لها.  2102/2100ويتضمن تقرير الويبو عن الإدارة املالية للفرتة 

ظي ابملوافقة رصد مبلغ ، بيامن ح2100ديسمرب  00يف  مليون فرنك سويرسي 20,0املتبقي للمرشوعات اجلاري تنفيذها 
كذكل رصيدا  قدره . ومن اجلدير ابملالحظة 2102ات اجلديدة البادئة يف عام مليون فرنك سويرسي للمرشوع 00,2قدره 
اء البن. ول يتوقع أأن تؤثر مرشوعات 2100ديسمرب  00مليون فرنك سويرسي مازال ابقيا  عىل مرشوعات بناء يف  24,8

ن املرصوفات املتكبدة سرتمسل عىل أأهنا معل   جاٍر.هذه يف مس توى صايف الأصول خالل مرحةل البناء، حيث اإ

 وبيان الأداء املايل بيان مقارن للمزيانيةالتوفيق بني  :22املالحظة 

علهيام مجعيات ادلول الأعضاء. ُأعد برانمج ومزيانية الويبو عىل أأساس الاس تحقاق املعّدل وفقا للنظام املايل ولحئته، ووافقت 
 مليون فرنك سويرسي.  622,2قدرها  00/ 2102وقد حددت وثيقة الربانمج واملزيانية مزيانية تقديرية لفرتة الس نتني 

ىل س نة  من فرتة الس نتني، فقد بلغت الإيرادات املقدرة يف املزيانية الأصلية واملزيانية  الثانية، ويه الس نة 2100وابلنس بة اإ
من فرتة الس نتني الثانية مليون فرنك سويرسي، كام بلغت املرصوفات املقدرة يف املزيانية الأصلية للس نة  029,0ائية الهن

ىل مزيانية فرتة الس نتني. أأما نفقات الس نة  020,2 يف املزيانية الهنائية فقد الثانية مليون فرنك سويرسي، وذكل استنادا اإ
ني بلغت الإيرادات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق املقارن يف الس نة ذاهتا يف ح ،مليون فرنك سويرسي 022,2بلغت 

مليون   020,2عىل أأساس الاس تحقاق املقارن يف الس نة ذاهتا ، وبلغت املرصوفات الفعلية مليون فرنك سويرسي 009,2
 فرنك سويرسي.

حدثت يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية بعد رشحا للك من التغيريات اليت  2102/2100 للفرتةأأداء الربانمج  تقرير ويُقدم
وحساابهتا املالية ابس تخدام أأساسني خمتلفني  مزيانية الويبو التحويالت، والاختالفات املهمة بني املزيانية واملبالغ الفعلية. وتُعد

وبيان حركة الأموال فُيعدان عىل أأساس  الصافية التغرّيات يف الأصول هام بيان الوضع املايل وبيان الأداء املايل. أأما بيان
 الاس تحقاق الاكمل، بيامن يُعد بيان مقارن للمزيانية واملبالغ الفعلية )البيان املايل اخلامس( عىل أأساس الاس تحقاق املعدل.

لواردة عىل أأساس مقارن من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، فقد مت التوفيق بني املبالغ الفعلية ا 22وكام يقتيض املعيار 
 والاختالفيف الأساس والتوقيت  اليت حتدد أأية اختالفاتيف البيان املايل اخلامس واملبالغ الفعلية يف احلساابت املالية 

هناتعمتد مزيانية الويبو عىل أأساس فرتة س نتني  امجلعيات مع أأنحبسب اجلهة املعنية. و  من  س نةتُعد تقديرات منفصةل للك  فاإ
عداد املزيانية  ؛الس نتني ىل اإ وبناء عىل ذكل، ل يوجد اختالفات يف توقيت الإبالغ عهنا. وتُعزى الاختالفات يف الأساس اإ

املعمتدة عىل أأساس غري أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل. وتشمل الاختالفات يف الأساس اهتالك الأصول وتسجيل 
دراج املرشوعات اخملصصات ابلاكمل وتأأجيل الإيرادات غري احملّصةل. و  تُعد الاختالفات حبسب اجلهة املعنية مؤرشا عىل اإ

مرشوعات مل ترد يف الوثيقة املنشورة لربانمج ومزيانية  ، ويهاطية يف احلساابت املالية للويبواملموةل من الأموال الاحتي
ىل معامةل املاكسب املتعلقة ابملمتلاكت الاس  تامثرية بوصفها أأنشطة استامثرية يف الويبو. كام تُعزى الاختالفات يف العرض اإ

 البيان املايل الرابع.
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 :2100التوفيق يف س نة 

 

 :2102/2100التوفيق يف فرتة الس نتني 

 

المجموعالتمويلاالستثمارالتشغيل

936'17                      -                      -936'17المبلغ الفعلي على أساس المقارنة )البيان المالي الخامس(

891'7-                      -                      -891'7-االهتالك واالستهالك واألضرار

820                      -                      -820اقتناء المعدات والتصرف فيها

064'28                      -                      -064'28رسملة مصروفات التشييد

342'2                      -                      -342'2رسملة األصول غير المادية

619'4                      -                      -619'4التغييرات في مخصصات مستحقات الموظفين

714'4                      -                      -714'4تأجيل اإليرادات من الرسوم

147'1-                      -                      -147'1-إيرادات أخرى مؤجلة

163                      -                      -163التغيير في مخصصات الديون المشبوهة

157-                      -                      -157-قيد قائمة الموجودات

322'1-                      -                      -322'1-تقييد إيرادات الحسابات الخاصة

205'30                      -                      -205'30مجموع اختالفات األسس

330'34-                      -                      -330'34-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

321'1                      -                      -321'1الحسابات الخاصة

009'33-                      -                      -009'33-مجموع اختالفات الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان المالي الثاني(
15'132-                      -                      15'132

2013

)بآالف الفرنكات السويسرية(

المجموعالتمويلاالستثمارالتشغيل

920'68                      -                      -920'68المبلغ الفعلي على أساس المقارنة )البيان المالي الخامس(

992'15-                      -                      -992'15-االهتالك واالستهالك واألضرار

934                      -                      -934اقتناء المعدات والتصرف فيها

927'33                      -                      -927'33رسملة مصروفات التشييد

902'2                      -                      -902'2رسملة األصول غير المادية

469                      -469                      -إعادة تقييم األمالك االستثمارية

674'2-                      -                      -674'2-التغييرات في مخصصات مستحقات الموظفين

549'6-                      -                      -549'6-تأجيل اإليرادات من الرسوم

881'1-                      -                      -881'1-إيرادات أخرى مؤجلة

205                      -                      -205التغيير في مخصصات الديون المشبوهة

296-                      -                      -296-قيد قائمة الموجودات

706'3-                      -                      -706'3-تقييد إيرادات الحسابات الخاصة

339'7                      -870469'6مجموع اختالفات األسس

345'45-                      -                      -345'45-المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

705'3                      -                      -705'3الحسابات الخاصة

640'41-                      -                      -640'41-مجموع اختالفات الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان المالي الثاني(
34'150469-                      34'619

2012/13

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 الإيرادات :20املالحظة 

 

امجلعيات. وأأما املبالغ املبينة يف ابب الربانمج واملزيانية يه الإيرادات الفعلية احملصةل املتعلقة مبزيانية املنظمة كام اعمتدهتا 
الطوعية فهيي الإيرادات احملصةل من تربعات من هجات ماحنة لفائدة مرشوعات فردية  حتت حساابت فردية غري  الإسهامات

 مدرجة يف الربانمج واملزيانية.

ل الإيرادات املتأأتية وتتعلق التسوايت املنجزة وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام بتأأجيل الإيرادات غري احملّصةل. وتؤج
ىل حني حتصيلها من خالل تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت نصت علهيا خطة العمل املتفق علهيا مع  من الإسهامات الطوعية اإ

 اجلهة املاحنة. 

ىل حني حتصيلها من خالل نرش الطلب ادلويل  وتؤجل الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد اإ
 قا للقواعد املطبقة يف لك احتاد.وف

  

201320132013201320132012

صيغة جديدة

591'71417'16317                  -                 -551'17االشتراكات المقدرة

737'5507'3607'1-                  -910'8                 -المساهمات الطوعية

405630                      -                  -                 -405إيرادات المنشورات

804'0801'2                      -                  -0755'2إيرادات االستثمار

954'462251'526257'4                  -                 -936'252رسوم نظام معاهدة البراءات

598'40151'20155                  -                 -200'55رسوم نظام مدريد

036'2023'133-                  -                 -215'3رسوم نظام الهاي

84                      -                  -                 -8رسوم أخرى

فرعي للرسوم 592'073306'714316'4                  -                 -359'311المجموع ال

643'6291'1                      -                  -                 -629'1التحكيم والوساطة

-                    -                    

872-932-                      -                  -95624-مكاسب )خسائر( صرف 

                    -                    -722-                  -                 -722تكاليف دعم البرنامج

869'0925'2087                  -                 -884'6إيرادات أخرى/متنوعة

994'611340'003351'3                  -939'6698'339مجموع اإليرادات

)بآالف الفرنكات السويسرية(

البرنامج 

ية والميزان

الحسابات 

الخاصة
              المجموع

التسويات بناء 

على المعايير 

الدولية

المشروعات 

الممولة من 

األموال 

االحتياطية
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 املرصوفات :22املالحظة 

 

تُقيد املرصوفات يف الربانمج واملزيانية واحلساابت اخلاصة واملشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية عىل أأساس الاس تحقاق 
عايري مللاملعدل، حيث تقيد املرصوفات عندما تس تمل السلع وتقدم اخلدمات. ومع ذكل تدون، قبل تطبيق التسوايت وفقا 

عداد قوامئ املوجودات واملرصوفات املتعلقة تاك ،ة ادلولية للقطاع العامياحملاسب  ليف اقتناء املعدات واملرصوفات املتعلقة ابإ
ل يف حدود ما مت متويهل. وعالوة  ابلبناء مكرصوفات عندما تسدد، ول تقيد خمصصات مس تحقات املوظفني ما بعد اخلدمة اإ

اتحة املعدات مكرصوفات. عىل ذكل، ل تقيد التغيريات يف خمصصات القروض املشكوك فهيا واهتالك  املعدات واملباين واإ

مس تحقات املوظفني املؤقتني مثل الراتب الأسايس وتسوية املقر وبدل الإعاةل واملسامهة يف صندوق  وتشمل نفقات املوظفني
وقيد يني. املعاشات التقاعدية وعطةل زايرة الوطن وغري ذكل من مس تحقات املوظفني ادلامئني واملؤقتني واخلرباء الاستشار 

ضايف  رمس ، 2102/2100الربانمج واملزيانية للويبو لفرتة الس نتني من  26، وفقا  للفقرة 2100خالل عام  تاكليف مقابل اإ
الإضايف متايش مرصوفات الرمس صص ملس تحقات املوظفني بعد اخلدمة. وقد حقق هذا من أأجل زايدة اخملالوظائف 
مع املبلغ املدرج يف املزيانية لفرتة الس نتني، لكنه قرص  ة ادلولية للقطاع العاميعايري احملاسب املبناء  عىل تسوايت ال قبل املوظفني 

ويشمل ابملائة من تاكليف الوظائف عىل مدى فرتة الس نتني ابلاكمل.  6يف حاةل تطبيق رمس بنس بة  حتقيقهعن ما اكن ميكن 
اسبية ادلولية للقطاع العام التغيريات الرئيس ية يف خمصصات املبلغ املبني حتت عنوان التسوايت بناء عىل املعايري احمل

طار  2,6الالزتامات املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني ) مليون فرنك سويرسي(، كام يشمل حتويالت الأعامل اجلارية يف اإ
لتاكليف املرتبطة بقامئة واوتاكليف املوظفني املتعلقة بتطوير الربامج خدمات اخلرباء الاستشاريني املتعلقة مبرشوعات البناء 

 موجودات املنشورات.

قامة اليويم و  وغري ذكل من  مرصوفات حمطات السفر والوصولوتشمل مصاريف السفر تاكليف تذكرة السفر جوا، وبدل الإ
لفائدة موظف يسافر يف هممة رمسية وتاكليف سفر املشاركني واحملارضين واملنتفعني ابملنح ادلراس ية فامي يتعلق  تاكليف السفر

ابلأنشطة التدريبية. وتشمل اخلدمات التعاقدية اتفاقات مربمة مع املرتمجني واملرتمجني الفوريني وغريمه من املوظفني أأو اخلرباء 
جيار املباين والصيانة واملرافق وأأتعاب املصارف وتاكليفالاستشاريني. وتشمل املرصوفات ال   التصالت. تشغيلية بنودا مثل اإ

201320132013201320132012

824'457212'967214'5-132'0644'2282'214نفقات الموظفين

586'50017'720-131555'8213'16األسفار والمنح

975'01754'88165'1-004'4534'4411'61الخدمات التعاقدية

789'48824'40924'21-851'90614019'25مصروفات التشغيل

652'2652'913-45545856'2اإلمدادات والمواد

787859577-87163712أثاث وأجهزة

                    -                    -231'4-220'4                 -11البناء

االهتالك واالستهالك واألضرار
                  - -                 -                  7'8937'8938'104

                    -                    -722-                  -722 -                  تكاليف دعم البرنامج

507'479321'202336'27-330'61834'7337'321مجموع المصروفات

)بآالف الفرنكات السويسرية(

المشروعات 

الممولة من 

األموال 

االحتياطية

البرنامج 

ية والميزان

الحسابات 

الخاصة

التسويات بناء 

على المعايير 

الدولية

              المجموع
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مليون فرنك سويرسي( واملعدات  1,6مليون فرنك سويرسي( والأصول غري امللموسة ) 6,0وتوضع تاكليف اهتالك املباين )
ن  وعالوة عىل ذكلية ادلولية للقطاع العام. مليون فرنك سويرسي( حتت ابب التسوايت بناء عىل املعايري احملاسب  0,1) فاإ

ىل املباين ) ىل أأصول اثبتة مدرج أأيضا يف التسوايت بناء  28,0حتويل تاكليف البناء والإضافات اإ مليون فرنك سويرسي( اإ
 عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

 الأدوات املالية :25املالحظة 

تنشأأ يف الس ياق الطبيعي  الفائدة والس يوةلسعر و  والئامتناملنظمة معرضة خملاطر معينة انجتة عن رصف العمالت الأجنبية 
هذه املالحظة معلومات حول تعرض املنظمة للٍك من اخملاطر سالفة اذلكر والس ياسات والعمليات املوهجة  رد يفوت .لأعاملها

دارهتا. ىل قياس اخملاطر واإ  اإ

 العادةل القمي

 فامي ييل مقارنة حسب الفئة للمبالغ املرحةل والقمية العادةل للأدوات املالية دلى املنظمة.

 

الأداة به يف معامةل متداوةل بني طرفني راغبني، خبالف  مبادةلوتدرج القمية العادةل للأصول واخلصوم املالية ابملبلغ اذلي ميكن 
 اس تخدمت الأساليب والافرتاضات التالية لتقدير القمي العادةل:مفروض أأو تصفية. وقد ما اكن يف بيع 

القيمة العادلةمبلغ التحويل

األصول المالية

2013

451'45176'76حسابات مدينة

065'0658'8قروض

916'916409'409السيولة وما يعادلها

494'432494'432

2012 صيغة جديدة

232'23270'70حسابات مدينة

947'9477'7قروض

117'117408'408السيولة وما يعادلها

486'296486'296

القيمة العادلةمبلغ التحويل

المسؤوليات المالية

2013

495'495144'144القروض

285'28531'31الحسابات الدائنة

617'61778'78التحويالت المستحقة الدفع

862'86254'54الحسابات الجارية

309'259309'259

2012 صيغة جديدة

753'753149'149القروض

089'08921'21الحسابات الدائنة

434'43483'83التحويالت المستحقة الدفع

572'57255'55الحسابات الجارية

309'848309'848

)بآالف الفرنكات السويسرية(

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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  واحلساابت ادلائنة، وغري ذكل من تبادلية من معامالتاملبالغ املس تحقة النقد والإيداعات قصرية الأجل، و ،
ىل حد بعيد نظرا  لق مبالغهااخلصوم املتداوةل تداين    أأجل اس تحقاق هذه الأدوات.رصاملرحةل اإ

  ىل معلامت معينة مثل معدلت الفائدة وخصائص تقمي املنظمة القروض واملبالغ املس تحقة طويةل الأجل استنادا  اإ
تغطي املبالغ املس تحقة من ادلول غري التبادلية من معامالت  بالغ املس تحقةمقابل امل رصدت مبالغ وقد اخملاطر. 

من اتفاقية الويبو وللمساهامت املس تحقة من  00املادة من  5سقط حقها يف التصويت مبوجب الفقرة الأعضاء اليت 
فيقيد ابلتلكفة  ؤسسة مركز جنيف ادلويلوأأما القرض امليرس ملأأقل البدلان منوا  اجملمدة بقرار من امجلعيات. 

ىل بقمي تست  املس هتلكة  %.0,28التدفقات النقدية خمفضة مبعدل خصم ند اإ

 خماطر الئامتن

تكبد املنظمة خسائر مالية يف حاةل ختلف الأطراف املناظرة يف الأدوات املالية عن الوفاء ابلزتاماهتم  خماطر الئامتن يه خماطر
. وميثل املبلغ املرحل للأصول املالية ، ويه تنشأأ أأساسا  مما للمنظمة من قروض ومبالغ مس تحقة ونقد ونقد معادلالتعاقدية

 كام ييل: 2100ديسمرب  00للتعرض خملاطر الئامتن يف مس توى من خماطر الئامتن. واكن أأقىص مس توى أأقىص 

 

بشلك حرصي تقريبا من ادلول الأعضاء اليت متثل حكومات ذات من معامالت غري تبادلية لمنظمة املبالغ املس تحقة ل وتتأأىت 
ن خماطر  املدينة لإبراز وقد خصصت أأموال مقابل قمية أأصول احلساابت تعترب خماطر صغرية. الئامتن س يادة وابلتايل فاإ

 القصري.  الأموال املس تحقة اليت ل يتوقع أأن تسدد يف الأجل

وتقلل املنظمة من خماطر ل تقل عن أألف أألف. ذات خماطر س يادية ومعدلت ثقة  وحيتفظ بأأموال الاستامثر يف بنوك
ىل احلد الأدىن نقد معادلو نقد ما دلهيا من الئامتن عىل  تصنيفات مى من أأموالها يف بنوك الأغلبية العظ حفظعن طريق  اإ

ائامتنية من ادلرجة العالية أأو املتوسطة العليا. ومع ذكل، حيتفظ بأأموال يف حالت معينة يف بنوك ذات تصنيف من ادلرجة 
ن تصنيفات الئامتن امللحقة املتوسطة ادلنيا لأغراض تشغيلية حمددة. ووفقا  ذلكل  كام ييل:ابلنقد والنقد املعادل ، فاإ

 

31 ديسمبر

2013

31 ديسمبر

2012

صيغة جديدة

232'45170'76حسابات مدينة

947'0657'8قروض

117'916408'409السيولة وما يعادلها

296'432486'494التعّرض األقصى لخطر الديون

)بآالف الفرنكات السويسرية(

AAAAA+A+ABBB
غير مصنفة

)سيولة متوفرة(
المجموع

31 ديسمبر 2013

916'21844119409'56044'9637154'359السيولة وما يعادلها

%100.0%0.0%0.1%10.8%1.1%0.2%87.8بالمائة

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 خماطر الس يوةل

واملنظمة غري معرضة خلطر جس مي يتعلق لزتاماهتا عندما حيل أأجلها. خماطر الس يوةل يه خماطر جعز املنظمة عن الوفاء اب
هنا متكل موارد نقدية معتربة غري مقيدة تغذى من نتاجئ معلياهتا. وقد طورت س ياسة املنظمة الاستامثرية  ابلس يوةل حيث اإ

دارة الاستامثرا  وفامي ييل حتليل لآجال قروض الويبو: ت ابلأساس يف شلك ودائع س يوةل قصرية الأجل.لضامن اإ

 

 العمالتخماطر 

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

واملنظمة معرضة أأيضا خملاطر تتعلق بسعر الرصف الناجتة عن الفوارق بني معالت املبالغ املدفوعة لإدارات البحث ادلويل 
البحث ادلويل واملبالغ اليت حتصلها ماكتب الرباءات الوطنية لرسوم  عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتبناء 

 من مودعي طلبات الرباءات ادلولية.

واملنظمة معرضة كذكل خملاطر سعر رصف العمالت فامي يتعلق بتلكفة املعاش التقاعدي للموظفني اذلين اكنوا قد دخلوا يف 
الأمم صندوق الويبو املقفل للمعاش التقاعدي وأأصبحوا الآن أأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

ىل ذكل وجود ماكتب متثيل للويبو يف الربازيل والياابن وس نغافورة والولايت املتحدة الأمريكية دلهيا أأصول  املتحدة. ويضاف اإ
 حمدودة ابلعمةل احمللية.

ل يف حدود ضيقة، وذكل عىل وجه  للوقاية منول تس تعمل املنظمة أأدوات مالية  اخملاطر الناجتة عن رصف العمالت اإ
ىل شهر التحد ىل يورو لفرتة تصل اإ طارها الفرناكت السويرسية اإ ول توجد  .ينيد لالستامثرات قصرية الأجل واليت حتول يف اإ

عداد التقرير املايل أأي عقود  .وقاية من هذا النوع يف اترخي اإ

5-1 سنوات12-1 شهرا
بأجل يتعدى

5 سنوات
المجموع

31 ديسمبر 2013

295'50422'43315'3585'1قرض FIPOI مستحق الدفع

BCG/BCV 200'700122'600102'90015'3قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

495'204144'033118'25821'5مجموع القروض

5-1 سنوات12-3 شهرا
بأجل يتعدى

5 سنوات
المجموع

31 ديسمبر 2012

653'86223'43316'3585'1قرض FIPOI مستحق الدفع

BCG/BCV 100'600126'600106'90015'3قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

753'462149'033123'25821'5مجموع القروض

)بآالف الفرنكات السويسرية(

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 حتليل احلساس ية لأسعار رصف العمالت

ىل حتراكت معقوةل  ط يف أأسعار الرصف حمسوبة عن طريق تطبيق أأمنايستند حتليل احلساس ية لأسعار رصف العمالت اإ
هذه عىل الأصول املالية واخلصوم املالية احملتفظ هبا بعمالت خالف الفرنك السويرسي  تطبققد تقلب الأسعار السابقة. و 
 يف اجلدول التايل: لتلخيص الأثر يف الفائض

 

 خماطر السوق

يرادات املنظمة أأو قمية ما حتتفظ به  التغريات يف أأسعار السوق، مثلخماطر السوق يه خماطر  أأسعار الفائدة، مما يؤثر يف اإ
ن من أأدوات مالية. و  ىل حد يسري خلطر اخنفاض سعر الفائدة، حيث اإ ابملائة حفسب من مزيانيهتا  0,22املنظمة معرضة اإ

يرادات حمصةل من عائدات الاستامثرات. ول تس تخدم املنظمة أأدوات مالية اخملاطر املتعلقة للوقاية من  التشغيلية مموةل من اإ
آجال الأدوات املالية:لأسعار الفائدة و املرحجة  اتلمتوسطل وفامي ييل بيان  بسعر الفائدة.  أ

31 ديسمبر 2013

اليوروالين اليابانيالدوالر األمريكيالعملة األصلية:

المجموع في البيانات المالية:

األصول المالية

359'5053'6054'3السيولة وما يعادلها

102'96010'00712'33حسابات مدينة لنظام البراءات

                           -                           -667'3ضرائب أمريكية مستحقة االسترداد

%1.4%25.2%7.8تحول معقول

401188'1424'3الوقع اإلجمالي على فائض الحركة اإليجابية

188-401'4-142'3-الوقع اإلجمالي على فائض الحركة السلبية

المسؤوليات المالية

155441'6                           -الحسابات الجارية لنظام البراءات

%1.4%25.2%7.8تحول معقول

5516'1                           -الوقع اإلجمالي على فائض الحركة اإليجابية

6-551'1-                           -الوقع اإلجمالي على فائض الحركة السلبية

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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 حتليل احلساس ية لأسعار الفائدة

يراد الفائدة أأو  نقطة أأساس 51أأعىل أأو أأدىن مبقدار  2100ديسمرب  00لو اكن املتوسط املرحج لسعر الفائدة يف  لتأأثر اإ
 مرصوف الفائدة عىل النحو التايل:

 

المتوسط 

المرجح لسعر 

الفائدة

لسنة واحدة

أو أقل
5-1 سنوات

بأجل يتعدى

5 سنوات
المجموع

%31 ديسمبر 2013

األصول المالية

081'233                     -                     -081'0.558233األموال المستثمرة لدى البنك الوطني السويسري

المسؤوليات المالية

BCG/BCV 200'700122'600102'90015'2.6023قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

المتوسط 

المرجح لسعر 

الفائدة

لسنة واحدة

أو أقل
5-1 سنوات

بأجل يتعدى

5 سنوات
المجموع

%31 ديسمبر 2012

األصول المالية

407'216                     -                     -407'0.375216األموال المستثمرة لدى البنك الوطني السويسري

المسؤوليات المالية

BCG/BCV 100'600126'600106'90015'2.6283قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

)بآالف الفرنكات السويسرية(

)بآالف الفرنكات السويسرية(

الزيادة )+( / 

االنخفاض )-( في 

نقاط األسس

الوقع على الفائض

)بآالف الفرنكات السويسرية(2013

األصول المالية

165'501+األموال المستثمرة لدى البنك الوطني السويسري

-50-1'165

المسؤوليات المالية

BCG/BCV 50611+قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

-50-611

2012

األصول المالية

082'501+األموال المستثمرة لدى البنك الوطني السويسري

-50-812

المسؤوليات المالية

BCG/BCV 50631+قرض البناء الجديد مستحق الدفع للمصرفين

-50-631
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 ماكسب وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت :26املالحظة 

حتقق املنظمة أأرابحا وتتكبد خسائر تتعلق بسعر رصف العمالت عىل معامالت حساابت دائنة وحساابت مدينة بعمالت 
ىل معدل سعر الرصف املطبق يف اترخي املعامالت. وتتحقق أأرابح وخسائر تتعلق  أأخرى غري الفرنك السويرسي استنادا اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما حتصلها املنظمة بسعر رصف العمالت أأيضا من الرسوم ادلولية ورمس املن اوةل يف اإ
ىل  دارات البحث ادلويل بناء عىل معاهدةبعمالت أأخرى غري الفرنك السويرسي، ومن املبالغ املدفوعة اإ التعاون بشأأن  اإ

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

ثر البنوك وغري ذكل من الأصول النقدية واخلصوم ابلفرنك السويرسي بسعر الرصف املطبق يف اترخي تقدمي التقرير. ويقيد الأ 
داء الإيرادات يف بيان الأ مضن مليون فرنك سويرسي واملتعلقة بسعر الرصف  9,5الصايف مجليع الأرابح واخلسائر البالغة 

 ر رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.املايل، بصورة رئيس ية يف سط

 

 أأحداث طرأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل :22املالحظة 

صدار بياانهتا املالية يف اترخي  2100ديسمرب  00حتدد اترخي  . 2102مايو  2ليك تقدم الويبو تقريرها املايل، كام ُأذن ابإ
جيابية  ومل صدار البياانت املالية أأية أأحداث هممة اإ ىل التارخي اذلي أأذن فيه ابإ حتدث يف الفرتة املمتدة من اترخي تقدمي التقرير اإ

 أأو سلبية قد تؤثر يف البياانت.

عداد تقارير القطاعات :28املالحظة   اإ

القطاعات يف شلك ميثل خمتلف الاحتادات والقطاعات اليت تتأألف مهنا املنظمة العاملية للملكية الفكرية. وقد  تُعرض تقارير
 أأنشئت الاحتادات مبوجب خمتلف املعاهدات اليت تديرها الويبو.

الويبو املموةل من الاشرتااكت لأغراض تتعلق ابلتقدمي. وتشمل هذه الاحتادات احتادات ابريس  ومت توحيد تقارير احتادات
ىل جانب املهام اليت تغطهيا اتفاقية الويبو. وخيضع لك من احتاد معاهدة  والتصنيف ادلويل للرباءاتوبرن ولواكرنو ونيس  اإ

احتاد لهاي )الامنذج والرسوم الصناعية( واحتاد لش بونة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد )العالمات التجارية( و 

الوقع الصافي 2013خسائرأرباح

14-835'1-821'1الحسابات الدائنة

58-151-93حسابات مدينة 

899'6-673'7-774الرسوم المستلمة لنظام البراءات

688'1-768'1-80إدارة البحث الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

659'8-427'11-768'2مجموع األرباح/)الخسائر( المحققة

390-135'1-745حسابات بنكية

7314-87حسابات خاصة حسابات بنكية

68-443-375حسابات بنكية لنظام البراءات

وساطة 15-110-95حسابات بنكية للتحكيم وال

1372-139الحسابات الجارية لنظام البراءات

وساطة 13628-164أصول وخصوم أخرى للتحكيم وال

408-631'2-223'2أصول وخصوم أخرى

837-665'4-828'3مجموع األرباح/)الخسائر( غير المحققة

496'9-092'16-596'6مجموع األرباح/)الخسائر( من الصرف

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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جراءات أأخرى حس امب يكون مناس با بناء عىل  )تسميات املنشأأ( مجلعية عامة جتمتع س نواي لعامتد املزيانية واختاذ اإ
 املعنية. املعاهدات

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

ىل احتاد  طار الاحتادات املتعددة )القطاعات(. ويتعلق الاس تثناء الوحيد ابمللكية الاستامثرية يف مريان اذلي ترجع ملكيته اإ اإ
ن الأصول واخلصوم الفردية ل تذكر عند الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلقطاعات أأو الاحتادات  مدريد. وبناء عىل ذكل، فاإ

ل صايف الأصول/املمتلاكت مبا يف ذكل صناديق رؤوس الأموال العامةل.  الفردية. ول تبني القطاعات الفردية اإ

اد. ووزعت الإيرادات احملصةل من الفوائد عىل الاحتادات استنادا وتس ند معظم الإيرادات يف حساابت الويبو حبسب لك احت
ىل مجموع املبالغ الاحتياطية من الس يوةل والإيرادات املتداوةل يف س نة  . وتقسم املرصوفات حبسب لك برانمج مث يعاد 2100اإ

ىل مهنجية حتظى بقبول امجلعية العا ن هذه العملية جزء من ختصيصها اثنية لفائدة الاحتادات اخملتلفة استنادا اإ مة للويبو حيث اإ
 .2102/00اعامتد برانمج الويبو ومزيانيهتا للفرتة 

سهامات الطوعية ويه أأموال تديرها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة لتنفيذ برامج تتعلق بولية  وخصص جزء منفصل لالإ
اابت خاصة( بشلك منفصل يف نظام الويبو. وحتسب الإيرادات واملرصوفات املتصةل ابلإسهامات الطوعية )حس

 املالية  احملاس بة

ىل مهنجية التوزيع املعمتدة. وتدون مرصوفات  وتقسم مجيع املرصوفات عىل الاحتادات اليت تتشلك مهنا القطاعات استنادا اإ
اكليف برانمج ادلمع قطاع احلساابت اخلاصة املتعلقة ابلإسهامات الطوعية املقدمة للمنظمة، بوصفها تاكليف متداوةل. وتعترب ت

اليت تكبدهتا الاحتادات دلمع احلساابت اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة بني القطاعات. ومتول احلساابت اخلاصة تاكليف 
جاميل النفقات املبارشة احملددة يف التفاق املربم مع اجلهة املاحنة. ىل نس بة مئوية من اإ  برانمج ادلمع استنادا اإ
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 وفات والاحتياطي حبسب لك قطاعالإيرادات واملرص 

 

ماليني فرنك  0وقدرها  ملحوظة: توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية لأنظمة لهاي ومدريد ادلولية للتسجيل
ىل احتاد مدريد   حتاد لهاي بذكل.ليسمح مس توى صندوق الاحتياطي  مبجرد أأنسويرسي. وسوف يسدد احتاد لهاي املبلغ  اإ

عنوان البرنامجالبرنامج

االتحادات الممولة 

المجموعالحسابات الخاصةلشبونةالهايمدريدنيسمن االشتراكات

اإليرادات 

461'91026'8 -                      -                      -                      -                     551'17االشتراكات

359'311                    -2158'2003'93655'252 -                     الرسوم

080'52 -                      -                     091853'1311الفوائد

405                    - -                     502984611المنشورات

674'297246'2981'4601'2981'2971'1مداخيل أخرى + دخل األوبوف

629'1                    -033488203'851التحكيم 

608'939348'3088'5441'0474'65658'114256'19المجموع الفرعي لإليرادات على أساس الميزانية

003'0813'2- -                     13-525409'1634تسويات اإليرادات بناء المعايير الدولية

611'858351'3086'5311'4564'18158'277261'19مجموع اإليرادات

المصروفات

669'2                    -                    -                    -388101'1802قانون البراءات01

622'2 -                                         -705393'1                    -524العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية02

796'9                    -                    -                    -753189'8541'7حق المؤلف والحقوق المجاورة03

409'3 -                                         -                    -                    -                    -409'3المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية04

622'90                    -                    -                    -                    -622'90                   -نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات05

601'25                    -03445522'25                    -                   -نظام مدريد ونظام لشبونة06

105'5                    -5316111'2371'2653التحكيم والوساطة وأسماء الحقول07

584'1                    -                    -                    -405151'281تنسيق جدول أعمال التنمية08

09
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

والكاريبي والبلدان األقل نموا
30715'3581'654-                    -                                         - 17'319

365'3                    -                    -                    -984321'602التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

789'5                    -                    -                    -134553'1025أكاديمية الويبو11

835'3                    -                    -5468729'1733التصنيفات والمعايير الدولية12

213'2                    -                    -                    -992221'1                   -قواعد البيانات العالمية13

312'4067706054'713خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

131'4                    -                    -                    -664394'733حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

769'2                    -                    -455265'492الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

555'1                    -                    -                    -378149'281إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

570'3                    -                    -                    -166341'633الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

423'8                    -                    -                    -470804'1497االتصاالت19

412'5                    -                    -                    -799517'964العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

555'9                    -75120927'1071'4617اإلدارة التنفيذية21

327'10                    -89322629'6801'4997إدارة البرامج والموارد22

389'11                    -08824932'4702'5508إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

873'20                    -82645659'5243'00815'1خدمات الدعم العامة24

447'27                    -85267875'5715'27119'1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

381'2                    -771436527'1151الرقابة اإلدارية26

872'18                    -45941254'0363'91114خدمات المؤتمرات واللغات27

814'5                    -06612717'3231'2814السالمة واألمن28

566'3                    -6526547810'1722مشروعات البناء29

752'3                    -                    -                    -328358'663الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

656'3                    -                    -656'3                    -                    -                   -نظام الهاي31

733'321                    -731848'1706'21956'765239'18المجموع الفرعي للمصروفات على أساس الميزانية

ممولة من االحتياطي:

258'22                    -6732222'7593'78215'2المبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

102'22-                    -22-22-647'3-648'15-763'2-تسويات المعايير المحاسبية الدولية للبناء الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

072'12                    -9408918'4913'7426مشروعات أخرى

579'4-                    -4-20-600-495'3-460-تسويات المعايير المحاسبية الدولية على المشروعات األخرى

618'6187'7                    -                    -                    -                    -                   -الحسابات الخاصة

521-760-                    -2232131تسويات المعايير المحاسبية الدولية على المصروفات

479'858336'6038526'7497'34959'068242'19مجموع المصروفات

صياغة جديدة لالحتياطي وصناديق األموال العاملة في 31 ديسمبر 

2012
21'756128'83948'306-4'255-959-                    193'687

073'15-321'1004301'3-736'5-813'4-175'3-نتيجة 2013 قبل تسويات المعايير المحاسبية الدولية

205'32130'1-4432826'6454'38423'3تسويات المعايير المحاسبية الدولية على النتائج

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

االتحادات

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 املرفق الأول 
 ]غري مراجع[  مصدر المتويلبيان الوضع املايل حسب  

  2100ديسمرب  00يف 
آلف ا  ة(السويرسي تلفرناك)بأ

 

األصول

األصول المتداولة

117'916408'409                         -                         -                         -                         -794'05713'32316'859394'393السيولة وما يعادلها

430'6771'8302-411                         -                         -                         -                        -260'2662'2الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

711'74974'03679'70753'28262'3829'3822117'65812'9الحسابات المدينة )المعامالت التبادلية(

298'1412'2982'1412'2                         -                         -                         -                        -                        -                        -قوائم الموجودات

                         -                         -                         -                         -669'150-703'168-987-828'1-656'531151'170أصول أخرى متداولة

556'483486'504494'25954'38765'141-321'161-818'23112'62114'314560'576مجموع األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

517'3242'5172'3242'2                         -                         -                         -                        -                        -                        -المعدات

785'7854'3904'7851'4                         -                         -                         -                        -395'3                        -الملكية االستثمارية

394'16127'39429'16127'29                         -                         -                         -                        -                        -                        -األصول غير المادية

347'107338'514360'878175'418193'419137'137                         -                        -415'81025'28األراضي والمباني

287359421'6-159'6-                         -                         -                         -                        -708'5186'6الحسابات المدينة )المعامالت غير التبادلية(

505'3159'3069-308-                         -                         -                         -                        -811'6239'9األصول األخرى غير المتداولة

969'051382'222406'681200'418223'419137'137                         -                        -329'95145'44مجموع األصول غير المتداولة

525'534869'726900'940254'969288'3-902'23-818'23112'95014'265605'621مجموع األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

089'28521'072373731'4827'888889210'67813'20الحسابات الدائنة  

672'53817'08017'20536'2637-54-617222235'18-835'19-مستحقات الموظفين

434'61783'54878'93817'17                         -                         -                         -                        -886'67965'60التحويالت المستحقة الدفع

100'101221'371229'118178'183                         -                         -107'60010'62212'38332'33المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

258'2585'5                         -                         -                         -                         -                         -                        -258'2585'5القروض المستحقة خالل سنة واحدة

032'0091'1                         -                         -                         -                         -                         -                        -032'0091'1المخصصات

572'86255'54                         -                         -                         -                         -                         -                        -572'86255'54الخصوم األخرى المتداولة

157'670405'036417'298232'046238'4287'43410'91010'64112'034155'156مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

452'927125'873132'08960'55                         -                         -                         -                        -579'83864'77مستحقات الموظفين

495'237144'139                         -                         -                         -                         -                         -                        -495'237144'139القروض المستحقة بعد سنة واحدة

881734'8817341'1                         -                         -                         -                        -                        -                        -المبالغ المستلمة قبل استحقاقها

681'045270'607274'97061'56                         -                         -                         -                        -074'075209'217مجموع الخصوم غير المتداولة

838'715675'643691'268293'046295'4287'43410'91010'71512'109364'373مجموع الخصوم

812'299150'097170'31-579'51-                         -                         -                         -                        -909'878181'221الفائض/)العجز( المتراكم )صيغة جديدة(

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

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

487'13219'86615'22-205'01530'11-330'34-384'3212'9841'93650'17الفائض/)العجز( للفترة الراهنة

687'819193'917208'38-328'6-015'11-330'34-384'3212'2351'156241'248صافي األصول

التسويات بناء على المعايير الدولية الميزانية الموحدةالمشروعات الممولة من األموال االحتياطية

31 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2012 

)صيغة جديدة(
31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012 

)صيغة جديدة(
31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

الويبو - البرنامج والميزانية )الميزانية العادية(

31 ديسمبر 2013
31 ديسمبر 2012 

)صيغة جديدة(

الصناديق االستئمانية - حسابات خاصة 

)اإلسهامات الطوعية(

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013
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 الثايناملرفق 
 ]غري مراجع[ مصدر المتويلبيان الأداء املايل حسب 

 2100ديسمرب  00للس نة املنهتية يف 

آلف ال  (ةالسويرسي تفرناك)بأ

 

اإليرادات

591'71417'1634217                         -                         -                         -                        -549'55117'17االشتراكات المقدرة

737'5507'4367'2-360'1-                         -                         -173'91010'8                        -                        -المساهمات الطوعية

405630                         -                         -                         -                         -                         -                        -405630إيرادات المنشورات

804'0801'4692                         -                         -                         -32659'0751'2إيرادات االستثمار

954'462251'057257'10-526'4                         -                         -                         -                        -011'936262'252رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

598'40151'15855'1-201                         -                         -                         -                        -756'20052'55رسوم نظام مدريد

036'2023'473-13-                         -                         -                         -                        -083'2153'3رسوم نظام الهاي

84                         -                         -                         -                         -                         -                        -84رسوم أخرى

592'073306'262316'11-714'4                         -                         -                         -                        -854'359317'311المجموع الفرعي للرسوم

وساطة 643'6291'1                         -                         -                         -                         -                         -                        -643'6291'1التحكيم وال

872-932-                         -                         -                         -                         -21-85124-956-مكاسب صرف العمالت

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

869'0925'1407-803208'3                         -                         -                        -206'8842'6إيرادات أخرى/متنوعة

997'1604'8456-514-803'3                         -21-06024'6502'6المجموع الفرعي للنثريات

994'611340'032351'14-003'8033'3                         -161'93910'0628'669341'339مجموع اإليرادات

المصروفات

824'457212'134214'9677'5-046'1324'4794'0642'1652'228199'214نفقات الموظفين

586'50017'320-7-109555381'1313'0993'82114'16األسفار والمنح

975'01754'165-881'1-320'0044'0364'4531'6201'44149'61الخدمات التعاقدية

789'48824'48724-409'21-023'8511'05214020119'90624'25مصروفات التشغيل

652'2652'5133-91-6564533856476'4552'2اإلمدادات والمواد

150859577-787-8714736381712173أثاث وأجهزة

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

104'8938'1047'8938'7                         -                         -                         -                        -                        -                        -االهتالك واالستهالك واألضرار

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

507'479321'834336'2028'27-818'33014'77734'6187'0787'733290'321مجموع المصروفات

487'13219'86615'22-205'01530'11-330'34-384'3212'9841'93650'17فائض/)عجز( السنة

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

)صيغة جديدة(

31 ديسمبر 2013

الويبو - البرنامج والميزانية )الميزانية 

العادية(

الصناديق االستئمانية - حسابات خاصة 

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

31 ديسمبر 2012 

)صيغة جديدة(

الميزانية الموحدة
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 املرفق الثالث 
 حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحنني

 )ابلفرنك السويرسي( 

 
طار املعايري احملاسبية ملنظومة الأمم املتحدة اليت ل تشمل م  ىل اجلهات املاحنة يف اإ ( بناء عىل املعايري 2100ديسمرب  00س تحقات النفقات. ول يشمل هذا اجلدول تسوايت الأرصدة اخلتامية يف )أأعد هذا اجلدول مبا يتفق مع متطلبات الإبالغ اإ

 املؤجةل(. غري التبادلية تسطر. الإيرادا)انظر  02لكهنا ُأدرجت مضن املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها املبينة يف املالحظة احملاسبية ادلولية للقطاع العام ، 

مقّيدة على حساب الويبومجموعتكاليف الدعمنفقاتنفقاتمجموعفارقالفوائدأموال مستلمة

النفقاتاإلداريةمباشرة أخرىالموظفيناإليراداتسعر الصرف

W_IGC21'350.2218'912.185.05-                        18'917.23-                         35'684.40-                         35'684.40-                              -                              4'583.05الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة

WAUS1'841'406.96-14'217.78523.3071.37-13'623.11-                         614'428.1080'045.60694'473.70-                              -                              1'133'310.15أستراليا

WBRES466'247.09292'906.18213.75428.17293'548.10-                         256'273.3812'792.30269'065.68-                              -                              490'729.51البرازيل بالفرنك السويسري

WBRST-                        181'605.2533.45-246.27181'392.43-                         94'081.6212'262.60106'344.22-                              -                              75'048.21البرازيل جنوب

WCORI32'044.96-                        40.77-874.54-833.77-                         82.52-                         82.52-                              -                              31'128.67كوستا ريكا

WELSA51'094.59-                        64.56-1'423.18-1'358.62-                         82.52-                         82.52-                              -                              49'653.45السلفادور

                         -WBGLD344'672.98-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         366'798.4422'125.46االتحاد األوروبي )مشروع بنغالديش(

WPAKI619'665.37275'062.92346.129'189.26284'598.30-                         279'187.4319'543.10298'730.53-                              -                              605'533.14االتحاد األوروبي )مشروع باكستان(

WFICR15'201.50-                        9.01200.36209.37-                         82.3110.0092.31-                              -                              15'318.56فنلندا/حق المؤلف 1

WFINL8'626.99-                        4.49121.39125.88-                         82.01-                         82.01-                              -                              8'670.86فنلندا/حق المؤلف 2

WFIMO182'634.9036'246.68112.752'910.4039'269.83-                         45'813.045'953.6451'766.68-                              -                              170'138.05فنلندا/حق المؤلف 3

WFRIP547'287.78300'462.00178.75564.97301'205.72-                         85'038.0410'981.5096'019.54-                              -                              752'473.96فرنسا/الملكية الصناعية

WDEJP258'216.27446'172.00128.75-                        446'300.75283'793.585'593.2034'726.40324'113.18-                              -                              380'403.84ألمانيا/موظفون مهنيون مبتدئون

WIBER44'600.2064'287.5026.20-                        64'313.70-                         80.205.6085.80-                              -                              108'828.10البرنامج األيبيري- األمريكي للملكية الصناعية

WITIP737'039.61-                        230.35-                        230.35-                         99'637.2312'952.85112'590.08-                              -                              624'679.88إيطاليا/الملكية الصناعية

WITJP22'281.01127'164.9914.15-                        127'179.1454'554.8580.006'556.1561'191.00-                              -                              88'269.15إيطاليا/موظفون مهنيون مبتدئون

WJPAF1'507'801.221'100'000.00429.15226.401'100'655.55268'166.90810'162.31138'344.801'216'674.01-                              -                              1'391'782.76اليابان/أفريقيا - البلدان األقل نموا

WJPCR282'946.49468'646.0098.65535.86469'280.51186'217.42235'067.0553'540.55474'825.02-                              -                              277'401.98اليابان/حق المؤلف

WJPIP1'914'176.304'330'000.00956.201'175.004'332'131.20524'011.941'210'735.66224'088.501'958'836.10-                              -                              4'287'471.40اليابان/الملكية الصناعية

WJPJP8'649.18-                        6.608.1014.70-5'960.3280.00-706.60-6'586.92-                              -                              15'250.80اليابان/موظفون مهنيون مبتدئون

                         -WLIBY-20.15-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                              20.15ليبيا

WMEX25'335.60137'931.0312.75-                        137'943.78-                         80.005.6085.60-                              -                              163'193.78المكسيك

WPORT97'677.40-                        48.921'957.272'006.19-                         23'633.683'072.4526'706.13-                              -                              72'977.46البرتغال

WKRCR532'904.97339'026.15183.9035.26339'245.3155'140.25251'185.98-                         306'326.23-                              -                              565'824.05جمهورية كوريا/حق المؤلف

WKRPO355'704.85-                        95.60-                        95.60133'097.8680.0015'981.35149'159.21-                              -                              206'641.24جمهورية كوريا/حق المؤلف/موظفون مهنيون

WKIPO1'165'387.15656'237.80381.0027.62656'646.42155'307.60393'971.61-                         549'279.21-                              -                              1'272'754.36جمهورية كوريا/الملكية الفكرية

WKRJP787'471.31186'756.00233.80-                        186'989.80409'720.9880.0049'176.10458'977.08-                              -                              515'484.03جمهورية كوريا/موظفون مهنيون

WKRED229'820.08164'039.1586.008'496.44172'621.59-                         143'354.9411'598.20154'953.14-                              -                              247'488.53جمهورية كوريا/التعليم

                         -WESPA-64'474.49-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         9.5364'484.02إسبانيا

WESCH121'399.93179'190.1359.1535.80179'285.08-                         119'555.2515'537.55135'092.80-                              -                              165'592.21إسبانيا

WTIGA4'481.52-                        1.40-                        1.40-                         80.0010.4090.40-                              -                              4'392.52المشروع الرائد للموارد العالمية المتاحة للوسطاء الموثوق بهم

W_USA112'007.11-                        92.131'356.601'448.73-                         97'888.6612'858.64110'747.30-                              -                              2'708.54الواليات المتحدة األمريكية/حق المؤلف

WUSEN29'995.11-30.1726.501'378.201'374.53-                         18'257.832'374.0120'631.8413'417.62-                              -2'679.82الواليات المتحدة األمريكية/إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

WUSSM94'845.79-                        105.31-2'099.13-1'993.82-                         106.9314.22121.15-                              -                              92'730.82الواليات المتحدة األمريكية/الشركات الصغيرة والمتوسطة

                         -WUGAY-757.10-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                              757.10أوروغواي

WUYCH113'738.33-                        35.1512.0047.15-                         11'449.94-                         11'449.94-                              -                              102'335.54أوروغواي

425.46601.22'20                              -                         -                         -                         -                         -253.71253.71                        -                        -077.95'20-صناديق استئمانية متنوعة مقفلة

720.00'920'812.1913'225.59107'772.41380'617'725.517'995.84721'831'051.064'064'522.732'319'341.069'783.6624'398.014'290'383.089'491'12المجموع

نفقات 2013

الرصيد في 31 استردادات

ديسمبر 2013 صناديق االستئمانية مانحو ال

رمز 

الرصيد في 31 الصندوق

ديسمبر 2012

إيرادات 2013
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  الرابعاملرفق 
  الإكراميات املدفوعة من الويبو 

 

دراج بيان موجز من النظام املايل عىل أأنه جيب  01.5تنص املادة   يف بياانت املنظمة املالية.الإكراميات للس نة التقوميية دفوعات مباإ

كرامية واحدة. واكنت قمية هذه الإكرامية  2100ديسمرب  00هتية يف ن دفعت املنظمة خالل الس نة امل وقد  وقدمت  06 822,19اإ
ىل  حدى ادلول الأعضاء مرض خالل مشاركته يف مندوب تكبدها مستشفى جنيف اجلامعي سدادا  لتاكليف طبية بشلك مبارش اإ اإ

عىل حتمل هذا املبلغ، اذلي مثل رصيد التاكليف  املنظمة. ووافقت 2102اجامتع جلنة حكومية دولية عقد يف مقر الويبو يف عام 
لهيا هذا من ابلفعل املسددة الطبية املتبقي بعد املبالغ   املندوب ومن التأأمني الطيب للويبو.ادلوةل العضو اليت ينمتي اإ

 ]هناية الوثيقة[


