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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 
 ستعراض منهجية ختصيص اإليرادات وامليزانية حبسب كل احتادا

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

س تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد احتتوي هذه الوثيقة عىل  .1
اإىل جلنة الويبو املعنية ابلربانمج واملزيانية املنعقدة يف دورهتا اخلامسة  ورفعت الوثيقة (.WO/PBC/25/16 )الوثيقة

ىل  أأغسطس 29من )والعرشين   .(2016سبمترب  2اإ

 (.A/56/12جنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية )الوثيقة ل ل ا يرد قرارو  .2

 [WO/PBC/25/16]تيل ذكل الوثيقة 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يوليو 4التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون امسةاخلالدورة 
ىل  أأغسطس 29جنيف، من   2016سبمترب  2اإ

 
 

 وامليزانية حبسب كل احتاداستعراض منهجية ختصيص اإليرادات 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية ومقدمة
يتفرد بأأن متويل  مالي  هيكل يه واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، ولمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ل  .1

اليت تديرها املنظمة مبقتىض للملكية الفكرية أأنظمة التسجيل ادلولية ةل من حص  من الرسوم املم يف املقام الأول يأأيت املنظمة 
يأأيت منظمة اإىل من الاشرتااكت  م متويلهامعظيأأيت من منظمة عىل مدى العقود الثالثة املاضية تطورت املنظمة . وقد وليهتا
يرادات الويبو من الرسوم أأن ومن املتوقع رسوم. المن متويلها معظم  يرادات ااإجامل % من 94.5تبلغ نس بة اإ يف  ملنظمةاإ
 .2016/17الثنائية 

ملعاهدات  املتوال ابراهماإ و اترخيها الطويل وتعقُّدها انجتل عن ، دة من الناحية ادلس توريةعق  الويبو منظمة مم تعترب و  .2
داري خاص لها  ا  مس تقةل قانوني  هذه املعاهدات احتادات دول  العديد منمبوجب  ، وقد ُأنشئتجديدة أأعضاء لك بهجاز اإ

، جعلتادلول. الويبو مكتب  يف وتوفري أأمانة مشرتكةاحتاد لختاذ القرارات  منظمة  الويبو  من وهذه املعاهدات، جممتعة 
 املنظمةم وتتأألف الاحتادات.  ش ىت تعزيز حامية امللكية الفكرية وضامن التعاون الإداري بنيالرامية اإىل نشطة لأ للقيام اب جامعة  

ةلس تة احتادات من  يف الوقت احلال مو  ، التصنيف ادلول للرباءات، واحتاد برن ، واحتادابريسيه احتاد الاشرتااكت )من  مم
ةلواتفاقية الويبو، وأأربعة احتادات  ،فيينا(احتاد و  ،لواكرنو ، واحتادنيس واحتاد مو  معاهدة التعاون يه احتاد الرسوم )من  مم

 لش بونة(. ، واحتادهايل ، واحتادمدريداحتاد و  ،بشأأن الرباءات

لإيرادات ونفقات الفرتة  تقديرات املقرتحة الربانمج واملزيانية وثيقةم  شملت الويبو املال أأن من نظام  3.2املادة وتقتيض  .3
 بشك موحد للمنظمة ولك احتاد عىل حدة. عد  تم أأن املالية اليت تتعلق هبا، و 
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يف برانجما   31الويبو دلى ربامج )يقوم عىل اللهيك  وفقا   ذها الأمانةم نف   الأعضاء وتم  ادلولم فتعمتدها الويبو أأما أأنشطة  .4
. املنظمة املرتقبةنتاجئ حتقيق أأنشطة للمسامهة يف ب ربامجم وتضطلع العمتدة. مم نفقات ك برانمج مزيانية ول(. 2016/17الثنائية 

ما:  بوجه عام اإىل صنفني،نشطة وميكن تصنيف الأ  دارية أأنشطة  "2" ، أأوموضوعية(متخصصة )أأو أأنشطة  "1"اإ متعلقة أأو اإ
 دمع مجيع الربامج.تابلإدارة 

يرادات املنظمة ونفقاهتا حبسب لك احتاد عرض و  .5  يراداتد العالقة بني مصادر الإ د   حتم أأن الأمانة  من يتطلباإ
يرادات توزيعذكل يتطلب أأن رخرى. عالوة عىل الأ هة اجل وأأنشطة الربامج من والاحتادات والاحتادات من هجة،  املنظمة  اإ

اقرتاحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة يف عىل حنو مهنجي ذكل حدث عىل مهنجية ختصيص. وقد  بناء  الاحتادات ونفقاهتا عىل 
ىل ادلول الأعضاء ووافقت علهيا مت اإ ، حبسب لك احتاد تنيالثنائيتني احلالية والسابقة املعروض  يتمزيانيس تعراض ابو. اليت قمد  

حتقيق  يفاحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الويبو تعمتد عىل أأن  يتضح، املعنيتني املزيانيةو الربانمج  يتقيوث  يف تنيلواردا
ة ، حبسب لك احتادنفقات الإيرادات وال  لتخصيصاملهنجية احلالية و املالية.  هتااس تداماجلانب الأكرب من  يف املرفق املموَّض 

 .2007عام منذ املمس تخدمة  يه املهنجية، 2016/17الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية 

رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مصدر ادلخل الرئييس أأن تكون نس بة  ،احلاليةالثنائية يف من املتوقع، و  .6
جاملمن % 76لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( أأكرث من  يرادات الويبو. و  اإ ص حنو اإ ص  ر أأن خيم من  %29من املمقد 

يرادات احتاد املعاهدة   حتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.اب ا  مباش ارتباطا  مع أأنشطة املنظمة اليت ل ترتب  دلاإ

يرادات اإجامل من % 17حنو احتاد مدريد( لإيرادات رسوم نظام مدريد )املصدر الرئييس وتبلغ نس بة  .7  وثيقة يفالإ
ص حنو . و 2016/17الربانمج واملزيانية  ص  ر أأن خيم يرادات احتاد مدريد % 13من املمقد  عالقة ليس لها مع أأنشطة دلمن اإ

 هاي ولش بونة.ل ياحتاد يفتكنولوجيا املعلومات والرتمجة  لنفقاتجزء صغري ويشمل ذكل ختصيص حتاد مدريد. ابمباشة 

جامل من % 1.4بنحو ولش بونة  لهاينظايم رسوم نس بة ر قد  وتم  .8 يراداتاإ هاي  يمتوق ع أأن يدمع احتادا ل. ولاملنظمة اإ
 الاحتادين.هبذين  ا  مباش ارتباطا  ولش بونة أأي أأنشطة ل ترتب  

ةلاملصدر الرئييس لإيرادات الاحتادات املم و  .9 نسبهتا ر قد  ادلول الأعضاء اليت تم  هو اشرتااكت من الاشرتااكت مو 
يرادات الويبو يف اإجامل من% 4.6 بنحو ر ختصيص حنو و . 2016/17 الثنائية اإ يرادات الاحتادات  % من9.4من املمقد  اإ
م  ةلامل  تكل الاحتادات.ل ترتب  ارتباطا  مباشا  ب مع أأنشطة دلالاشرتااكت  نم مو 

مت اذلي  قرارم اش متل ال(، 2015عيات ادلول الأعضاء يف الويبو )أأكتوبر جل اخلامسة وامخلسني  الاجامتعات يف سلسةلو .10
ليه   ما ييل:عىل من جدول الأعامل، "تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية"،  11البند خبصوص التوصل اإ

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه:"  اإ

(، ابلصيغة املعدةل أأثناء اجلعيات .A/55/5/Revع )راج  وافقت عىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية املم   "1"  "
 (؛6العامة )الربانمج 

للقضاء عىل العجز املال  2016بل مجعيات ق  من بقرار مجعية احتاد لش بونة اعامتد تدابري  وأأحاطت علام   "2"  "
 2016/17للثنائية  يف برانمج ومزيانية الويبو املتوق ع يف احتاد لش بونة خالل الثنائية، كام هو مبني  

 مليون فرنك سويرسي(؛ 1.523)

رت أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من الأموال الاحتياطية لالحتادات املم  "3"  " ةلوقر  من  مو 
، يف حال مل تكن التدابري 2016/17يف الثنائية  نظام لش بونةالاشرتااكت من أأجل متويل معليات 
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د عندما تكون  توق ع خالل الثنائية.املذكورة اكفية لتغطية جعزه امل  ويممنح ذكل القرض دون فائدة ويمسد 
 الأموال الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده.

ن اجلعية العامة للويبو:  "اإ

ت بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تمعد موضوعا   "1"  "  ؛شامال   أأقر 

جراء املزيد من املناقشات بني ادلول الأعضاء؛بأأن بعض  وأأحاطت علام   "2"  "  الوفود ترى رضورة اإ

جراء دراسة بشأأن البدائل احملمتةل ملهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك  "3"  " وطلبت من الأمانة اإ
 "  "احتاد، يك يمنظر فهيا يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.

دة اليت ق ائطر لل نتاجئ ادلراسة اليت أأجرهتا الأمانة. وتشمل النتاجئ وصفا   الوثيقةم هذه عرض تو  .11 متلالبديةل املمحد  أأن  ُيم
ص هبا الإيرادات و  ص  املبادئ ترشح الوثيقةم هنجية التخصيص احلالية. و الطرائق مب  هذهل ارنة فضال  عن مقالنفقات، ختم
نظر فهيا ادلول الأعضاء يف ادلورة يك ت حتادات لعىل الالإيرادات والنفقات ا لتوزيعبديةل الطرائق ال  املس تخدمة يف وضع

 .الربانمج واملزيانيةاخلامسة والعرشين للجنة 

 الأمانة اتبعتهي اذل الهنج

م تأألف  .12 نفقات الإيرادات وال  تخصيصل قرتح لالس تعراض من حتليل املهنجية احلالية لتحديد البدائل احملمتةل النطاق امل
مبادئ )و  ملاليةا للمبادئ حتليل شامل "1"من مصدرين رئيس يني: طرائق التخصيص البديةل  فرصةوتنشأأ . احتادحبسب لك 

يف  الإطار التنظميي الأسايسوضع هبا الربامج، مع  قامتاليت لأنشطة ل لوحتليل مفص   "2، "الأساس ية ختصيص التاكليف(
رص، عند . الاعتبار املتاحة عىل حنو مهنجي دوى التقنية للتنفيذ واس تخدام البياانت وضع البدائل، عىل ضامن اجلوقد حم

دارة الأداء املؤسيس ل / يةموارد املؤسس  للتخطي  ال من نظام  موثوق بهو   لمنظمة.اإ

مف  ذ العمل و  .13 مكتب املستشار القانوين، و املراقب املال، مكتب بني  قطاعاتوشامل لعدة ف كث  مم من خالل تعاون ن
حتليل التاكليف من شكة حماس بة مرموقة خببري خاريج متخصص يف اس تمعني املعنية. و  املوضوعيةومجيع القطاعات 

ذت وثيقة الربانمج واملزيانية . البديةل اليت ميكن هبا ختصيص الإيرادات والنفقاتق ائدة للطر حد  لس تعراض الفرص املم  واختُّ
 .تللتحليال ا  أأساس 2016/17للثنائية 

 تخصيص الإيرادات والنفقاتاحملمتةل ل  الطرائق

 الإيرادات ختصيص

ن  .14 الحتادات لادلول الأعضاء اشرتااكت تخصيص ب  يمتزي يف الأساساملهنجية احلالية  مبوجبيرادات ختصيص الإ اإ
ةلاملم  يرادات الرسوم و الاشرتااكت من  مو  ىل و. ةلحتادات أأنظمة التسجيل ادلوليختصيص اإ  ،والرسوم الاشرتااكتابلإضافة اإ

يرادات  2016/17تقديرات مزيانية تش متل   وعائدات "3، "بيع املنشوراتو  "2" ،مركز التحكمي والوساطة "1"من: عىل اإ
يرادات متنوعة.و  "4" ،(2016/17الثنائية يف  صفربرة قد  املم الاستامثر )  اإ

يرادات الرسوم ادلول الأعضاء و اشرتااكت  ختصيصطريقة الإبقاء عىل وجرى  .15  ةأأنظمة التسجيل ادلولي من املتأأتيةاإ
ىل املهنجية احلاليةُأبقي أأيضا  عىل  لإيرادات املتأأتية من بيع املنشورات،اباحتاد. وفامي يتعلق حبسب لك  حمتوى  اليت تستند اإ
س توى امل الاستامثر عىل أأساس عائدات مبدأأ ختصيص  ثبتت ابلتقيمي كفايةعائدات الاستامثر، وفامي خيص املنشورات. 

 من الاحتادات.احتاد حتياطيات وأأرصدة اخلزينة لك لال النس يب



WO/PBC/25/16 
4 
 

طار املهنجية احلالية،تخصيص الإيرادات املتحققة من مركز التحكمي والوساطةب  يتعلقفامي و  .16 ع الإيرادات ، يف اإ  تموز 
دتلربانمج. مدير اعىل تقديرات بناء  عىل مجيع الاحتادات  د   مركز التحكمي عىل اعتبار أأن معل تحسني املهنجية ل  فرصةل  وحم

تعزيز امللكية ب عالقاهتا  اليت تتسم من خدمات تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكريةمتنوعة يضم مجموعة والوساطة 
ةلاملم لحتادات ابمن مث الصناعية مبوجب اتفاقية ابريس، و  م أأوثق من عالقهتا اببأأهنا ، من الاشرتااكت مو  ةللحتادات امل من  مو 

 الرسوم.

 

 

طارو .17 ع املهنجية احلالية،  يف اإ يرادات تأأجري مبىن مدريد( تموز  مجيع ابلتساوي عىل الإيرادات املتنوعة )ابس تثناء اإ
لك النس يب اذلي يقدمه  مععىل ادلبناء  الإيرادات املتنوعة  توزيعاذلي يمتثل يف تحسني ل ل دت فرصة أأرخرى د   الاحتادات. وحم 
يرادات تأأجري مبىن مدري)املدرة لتكل الإيرادات احتاد للربامج   (.دابس تثناء اإ

 

 

 ختصيص النفقات

ص  .18 ص   التالية:الفئات الأربع  حسب ،ملهنجية احلاليةا مبقتىض، النفقاتختم

معاهدة التعاون بشأأن  نظام – 5النفقات اليت يتكبدها الربانمج تمعترب  :لاثم املباشة" ) ات"نفقات الاحتاد "1"
 ؛حتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(" لةمباش نفقات " –الرباءات 

من  اذلي يتحمهل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات زءاجليمعترب  :غري املباشة" )مثال ات"نفقات الاحتادو "2"
قلميية والبدلان الأقل منوا   املاكتب – 9نفقات الربانمج   ؛(لالحتاد "ة"غري مباش  نفقات – الإ

دارة – 23نفقات الربانمج تمعترب  :"النفقات الإدارية املباشة" )مثالو "3"  تمنف ق اليت – وتطويرها املوارد البرشية اإ
ىل املوارد البرشية اب املتعلق مععىل ادل م اإ دارية " نفقات 5لربانمج املمقد  " لحتاد معاهدة التعاون بشأأن ةمباش اإ
 ؛الرباءات(

من نفقات احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  نفقهي اذلي  زءاجل :"النفقات الإدارية غري املباشة" )مثالو "4"
ىل الربانمج عىل ادلمع املتعلق  23الربانمج  م اإ دارية "نفقات  يمعترب 9ابملوارد البرشية املمقد   "(.ةغري مباش اإ

 تخصيص النفقات.وضع طرائق حممتةل بديةل ل لنفقات املذكور أأعاله كأساس لل  نطقيامل التصنيف جرى الإبقاء عىل و 

. واملتعلقة ابلإدارة الإداريةلنفقات اتخصيص تاكليف أأحد املبادئ املعيارية ل النسبية  العددية صصاحلاس تخدام يعترب و  .19
غري املباشة وما  اتنفقات الاحتادأأما . ةعىل ختصيص النفقات الإدارية املباش  ،املهنجية احلالية يف، هذا املبدأأ وذلكل يمطب ق 

دارية غري مباشة  هبا يتصل هنا من نفقات اإ  فعادلعىل حتاد الاقدرة  سبُي ي عىل مبدأأ القدرة عىل ادلفع، اذلبناء  ص ص  ختم فاإ
ىل  ذا اكن استنادا  اإ مس توى الاحتياطي أأعىل من الاحتاد مس توى الاحتياطي دلى هنج من رخطوتني. يف اخلطوة الأوىل، اإ
ماكنية تقدمي ب مدى س  ُيم يف اخلطوة الثانية، وعىل دمع أأنشطة غري مباشة.  ا  قادر الاحتاد عترب ، يم املس هتدف لهذا لك احتاد اإ

يرادات الاحتاد  جتاوز مدىمن خالل النظر يف ادلمع  صة احلمبدأأ  –وجرى الإبقاء عىل هذين املبدأأين نفقاته املباشة. ل اإ

ىل تغري اجتاه ختصيص الإيرادات من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد  سوف يؤدي التحسني اإ

ةللهاي واحتاد لش بونة اإىل الاحتادات املم   من الاشرتااكت. مو 

 

ىل تغري اجتاه ختصيص الإيرادات من احتاد لش بونة واحتاد لهاي اإىل الاحتادات املم  ةلسوف يؤدي التحسني اإ من  مو 

 .الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد
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طرائق  لوضع –الإدارية  هغري املباش ونفقاتنفقات الاحتاد القدرة عىل دفع مبدأأ و  ةاملباش  ةالإداريلنفقات النسبية ل  يةعددال
 لنفقات.بديةل حممتةل لتخصيص ا

 املوارد بك نتيجةرب  عىل النتاجئ للتخطي  واملزيانية، مع  ا  قامئ ا  نظام ،2012/13الثنائية منذ ، الويبوعت ضوو  .20
م منوذج . مرتقبة من نتاجئ املنظمة حتقيق النتاجئ يف عن مسامهة لك وحدة تنظميية  الإدارة القامئة عىل النتاجئ معلومات  ويمقد  

ىل النتاجئ علوماتوذلكل فاإن امليف السابق.  ا  متاحكن التفاصيل مل ي قدرا  منوفر من مث  ية، و بق ت ر امل  الآنترب   املستندة اإ
دخال الإدارة القامئة عىل املهنجية احلالية، اليت وم و . ربطا  مهنجيا   العمل اذلي تقوم به املنظمة جبوهرالنفقات  ضعت قبل اإ
 عىل مس توى الوحدات التنظميية.عمتد اإىل حد كبري عىل تقديرات مديري الربامج، ت النتاجئ، 

نفقات وزيع ال بدائل لتوضع أأفضل ل وفر أأساسا  يمنوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ ميكن أأن  أأن   من الواحضوذلكل أأصبح  .21
دتطبيق منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ، وعند . الاحتاداتعىل  د   رخرى لتحسينات الأ فرص البعض عىل النحو التال  تحم
 تخصيص النفقات:احلالية ل هنجية ابمل  ربانمج مقارنة  ال من قبلةل فص  مم 

"وضع أأطر معيارية دولية متوازنة يف  1.1ھاملرتقبة النتيجة حتقيق لأنشطة اليت تسهم يف اباملتعلقة نفقات ال  "1"
عتنفذها الربامج التالية و جمال امللكية الفكرية"  ةلاملم  حتاداتالاعىل " ةمباش احتادات نفقات بوصفها " تموز   مو 

 :من الاشرتااكت

 رباءات(ال)قانون  1الربانمج   

 الصناعية والبياانت اجلغرافية(تصاممي )العالمات التجارية وال  2الربانمج   

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج   

 لوراثية(واملوارد ا ،أأشاكل التعبري الثقايف التقليديو ، املعارف التقليدية) 4ربانمج ال  

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج   

 

 

 

مكي فة  ومعياريةأأطر ترشيعية وتنظميية " 2.1ھحتقيق النتيجة املرتقبة  لأنشطة اليت تسهم يفاباملتعلقة نفقات ال  "2"
ص  التالية الربامج اتنفذهو " ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية ص   :"غري مباشة اتاحتادنفقات بوصفها "ختم

 رباءات(ال)قانون  1الربانمج   

 اجلغرافية( الصناعية والبياانتتصاممي )العالمات التجارية وال  2الربانمج 

 )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( 3الربانمج 

زة للموارد البرشية"  2.3ھحتقيق النتيجة املرتقبة  لأنشطة اليت تسهم يفاباملتعلقة  النفقات "3" "كفاءات معز 
صالربامج التالية  اتنفذهو  ص   :"باشةم غري  اتنفقات احتادبوصفها " ختم

 1الربانمج 

 2الربانمج 

 3الربانمج 

 4الربانمج 

 18الربانمج 

 

 1.1ھ
 "ةباش امل  اتحتادنفقات الا"

 الاشرتااكتمن  مو ةلالاحتادات املم 
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 جملاورة()حق املؤلف واحلقوق ا 3الربانمج   

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية(و  املعارف التقليدية) 4ربانمج ال  

ليه اساس والأ  طار، لتخصيصاذلي يستند اإ مسامهة الوحدة يف وليس هو الوحدة التنظميية  ،املهنجية احلالية يف اإ
ىل يؤ مما  رتقبة،حتقيق النتاجئ امل  ،"ةمباش  اتاحتادنفقات بوصفها " 4و 2الربانجمني مجيع نفقات ختصيص دى اإ

 من نفقاهتام جزءختصيص و  غري مباشة" اتنفقات احتادبوصفه " 3و 1 نيجماننفقات الربختصيص جزء من و 
 ".ةغري مباش  اتنفقات احتاداكمةل  بوصفها " 18ص نفقات الربانمج ص  وختم ". ةمباش  اتنفقات احتاد" بوصفه

 

 

النتاجئ املرتقبة من لأنشطة اليت تسهم يف تعزيز تقدمي خدمات ملكية فكرية عاملية رائدة )اباملتعلقة  النفقات "4"
ىل  1.2ھ ص ابالربامج التالية  هانفذت و ( 11.2وھ 10.2ھ، والنتيجتان املرتقبتان 7.2ھاإ ص  بوصفها لاكمل ختم
واحتاد  ،واحتاد لهاي ،" لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واحتاد مدريدةمباش احتادات نفقات "

 لش بونة، عىل التوال:

 )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( 5الربانمج   

 )نظام مدريد( 6الربانمج   

 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة()البدلان  10الربانمج   

 )العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية( 20الربانمج   

 )نظام لهاي( 31ربانمج ال  

 )نظام لش بونة( 32ربانمج ال  

لهاي  اخلاصة بنظايم)نظام مدريد( تطورات تكنولوجيا املعلومات ومتطلبات الرتمجة  6الربانمج يدمع و 
للمهنجية  املتطلبات، وفقا   فاإن تكلت ذات الصةل، صعوابت يف املايض يف تقدير النفقا وجود بسببو ولش بونة. 
ص احلالية،  ص  رب  املوارد  عىللت دخ  " لحتاد مدريد. وبعد التحسينات اليت أُ ةمباش احتادات نفقات بوصفها "ختم

دارة الأداء  /يةموارد املؤسس  للتخطي  ال نظام التيسري اذلي يقدمه  بفضل – ، ميكنىؤد  لعمل اذلي يم اب ونظام اإ
دمع يف ن وتكنولوجيا املعلومات واملرتمج ورالوقت اذلي يقضيه مطو  بناء  عىل النفقات هذه  تقدير –املؤسيس 
 لهاي ولش بونة. توزيع هذه النفقات وفقا  ذلكل عىل نظايمميكن و النظامني. 

 

 

 

 

ىل التحسني سوف يؤدي  ىل ةباش امل  اتالاحتاد نفقات"ل من حتو  حدوث اإ غري  اتالاحتادنفقات "" اإ

 ."ةباش امل 

ص نفقات الربامج  ص  ما  نفسمباشة" )وهو  احتاداتنفقات " بوصفهاابلاكمل  32و 31و 6و 5سوف ختم
 .مبوجب املهنجية احلالية( ُيدث

ىل  ىل احتادي لهاي 6ختصيص نفقات الربانمج  اجتاه تغريسوف يؤدي التحسني اإ  من احتاد مدريد اإ
 .ولش بونة

ص ج ص  ةللالحتادات املم  20و 10ء من نفقات الربانجمني ز سوف خيم طار املهنجية  من مو  الرسوم. ويف اإ
ص نفقات الربانجمني  ص   غري مباشة". احتاداتنفقات " بوصفهاابلاكمل  20و 10احلالية، ختم
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احتادات نفقات بوصفها "ص ص  ( ختم حكمي والوساطةمركز الت) 7الربانمج اليت ينفذها لأنشطة اباملتعلقة  نفقاتال  "5"
دتللمهنجية احلالية. و  الربانمج وفقا  مدير " عىل أأساس تقديرات مباشة د   تحسني ل فرصةل ل  ،كر أأعالهكام ذم ، حم

عىل اعتبار أأن معل مركز التحكمي والوساطة يضم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية املنازعات املتعلقة 
ةلاليت تتسم عالقاهتا بتعزيز امللكية الصناعية مبوجب اتفاقية ابريس، ومن مث ابلحتادات املم  ابمللكية الفكرية  مو 

ةلمن الاشرتااكت، بأأهنا أأوثق من عالقهتا ابلحتادات املم   من الرسوم. مو 

 

 

 لأنشطة اليت تسهم يف:اباملرصوفات املتعلقة  "6"

)الهدف  "مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية ومعياريةأأطر ترشيعية وتنظميية " 2.1ھالنتيجة املرتقبة  -
 ؛الاسرتاتيجي الأول(

منية )الهدف الاسرتاتيجي الت يف سبيل تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية النتاجئ املرتقبة اليت تسهم يف  مجيعو  -
 ؛الثالث(

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما" 2.4ھالنتيجة املرتقبة و  - ن اإ " والنتيجة املرتقبة نفاذ حمس 
زةبنية " 4.4ھ  ؛)الهدف الاسرتاتيجي الرابع(" حتتية تقنية ومعرفية معز 

 "اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع" 1.5ھالنتيجة املرتقبة و  -
الهدف الاسرتاتيجي " )اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع" 2.5ھوالنتيجة املرتقبة 

 ؛(اخلامس

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية" 1.6ھالنتيجة املرتقبة و  - " والنتيجة املرتقبة احلوار الس يايس ادلول حول اإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية التعاون املهنجي عىل" 2.6ھ  ؛)الهدف الاسرتاتيجي السادس( "اإ

 ؛(سرتاتيجي السابعالهدف الاامللكية الفكرية" ) املنصات القامئة عىل" 2.7ھوالنتيجة املرتقبة  -

 ؛)الهدف الاسرتاتيجي الثامن( "تفاعل مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني"ال  4.8ھوالنتيجة املرتقبة  -

)الهدف  "املنظامت احلكومية ادلوليةغريها من تفاعل مع مسارات الأمم املتحدة و ال " 5.8ھوالنتيجة املرتقبة  -
 .الاسرتاتيجي الثامن(

ص التال  ذها الربامجم نف   تم و  ص   غري مباشة":احتادات نفقات بوصفها "ية ختم

 (تنس يق جدول أأعامل التمنية) 8الربانمج 

قلميية والبدلان الأقل منوا   9الربانمج   ()املاكتب الإ

 (البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة) 10الربانمج 

 اكدميية(الأ ) 11الربانمج 

ىل هذا سوف يؤدي  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من احتاد نفقاتتغري اجتاه ختصيص ال التحسني اإ
ةلواحتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد لش بونة اإىل الاحتادات املم   .الاشرتااكتمن  مو 
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ىل املعلومات واملعرفة( النفاذ) 14الربانمج   اإ

 (احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية) 15الربانمج 

 )الاقتصاد والإحصاء( 16برانمج 

ذاكء الا) 17الربانمج   لملكية الفكرية(ل حرتام اإ

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 18الربانمج 

 رجية()العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلا 20الربانمج 

 )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

 (الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل) 30الربانمج 

 

 

 

 

 

 

طار املهنجية احلالية، و "7" تقدير  دات اإىلحتاعىل الا)التصنيفات واملعايري(  12نفقات الربانمج يستند توزيع يف اإ
دت الربانمج. مدير  د    12العمل الفعيل للربانمج  عبء بناء  عىلالنفقات  توزيع يكونلتحسني يك فرصة ل وحم
 ،ولواكرنو ،نيسو  ،لتصنيف ادلول للرباءاتاخلاصة ابعايري ملاملتعلقة اب الأعاملمن  نصيب لك احتاد )أأي  

 والويبو(.

 

 

طار املهنجية احلالية، و "8"  ت اإىلحتاداعىل الا)قواعد البياانت العاملية(  13نفقات الربانمج  توزيع يستنديف اإ
ضافة ابإ التجارية  اتلعالملتقديرات سابقة عىل توس يع قاعدة البياانت العاملية وال الربانمج.  مديرتقديرات 

طالق  دت ممي. اتصقاعدة البياانت العاملية لل مجموعات وطنية واإ د   علقة النفقات املت لتخصيصلتحسني فرصة ل وحم
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية " 3.4ھحتقيق النتيجة املرتقبة  لأنشطة اليت تسهم يفاب

تنشأأ عن صة النسبية للبياانت اليت مراعاة احلمع مباشة" احتادات نفقات بوصفها "" بشأأن امللكية الفكرية
ةلاملم الحتادات اخملصصة لاجملموعات الوطنية ) معاهدة تنشأأ عن نظام ( مقابل البياانت اليت من الاشرتااكت مو 

)اخملصصة عىل التوال من قاعديت البياانت العامليتني  مدريد ونظام لهاي يف لك   نظام التعاون بشأأن الرباءات و 
سامهة مب قة نفقات الأنشطة املتعلو هاي(. ل احتاد، و مدريد واحتادمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لحتاد 

ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما" 2.4ھيف حتقيق النتيجة املرتقبة  ربانمجال ن اإ " نفاذ حمس 

ص نفقات الربامج  سوف ص  " ةمباش  غري احتادات نفقات" بوصفهاابلاكمل  16و 15و 14و 11و 9و 8ختم
 نفقات" بوصفها ص حاليا  ص  ختم  اليت 14)وهو ما ُيدث مبوجب املهنجية احلالية ابس تثناء نفقات الربانمج 

 .(النسبية الإيرادات حصصعىل  بناء  " مباشة احتادات

ص جزء من نفقات الربامج  وفس ص   وسوف". ةغري مباش  احتادات نفقات" بوصفه 21و 20و 18و 10خيم
 نفقات بوصفهمهنا  وجزءغري مباشة"،  احتادات نفقات" بوصفه 17من نفقات الربانمج  جزءص ص  خيم 

دارية ) "التواصل بفعالية أأكرب  1.8التخصيص الثاين اإىل مسامهة الربانمج يف النتيجة املرتقبة ھ ويمعزىاإ
صبشأأن امللكية الفكرية" ) ص   احتادات نفقات" بوصفها ابلاكمل 20و 18و 17و 10نفقات الربامج  حاليا   ختم

صغري مباشة". و  ص  دارية(. بوصفها ابلاكمل 21نفقات الربانمج  حاليا   ختم  نفقات اإ

ىل تغري اجتاه ختصيص  ىل من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  النفقاتسوف يؤدي التحسني اإ احتاد اإ

 .الاشرتااكتمن  مو ةلالاحتادات املم ومدريد 
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طار املهنجية احلاليةأأما ". ةغري مباش احتادات نفقات بوصفها "ص ص  ختم وف س ة الأخري  تمخصص النفقاتف ، يف اإ
 ".ةباش احتادات م نفقات بوصفها "

 

 

)العالقات اخلارجية والرشااكت  20( والربانمج التواصل) 19الربانمج اليت ينفذها ابلأنشطة والنفقات املتعلقة  "9"
ص لالحتادات واملاكتب اخلارجية(  ص  طار املهنجية احلالية. غري مباشةاحتادات نفقات بوصفها "ختم ل أأن " يف اإ اإ
يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الثامن، تمسهم  طابع متكيينذات  انجمانربالان هذذها نف   يم غالبية الأنشطة اليت 

ذات ميكن اعتبار النفقات وذلكل رار الربامج الإدارية اليت تسهم يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع. عىل غ
ص دارة"، ابلإ "الصةل نفقات متعلقة  ص  ص و  النسبية يةعددال املعدلتعىل بناء  ا لالحتادات جزء مهنوخيم ص  ختم

 عىل مبدأأ القدرة عىل ادلفع.بناء  احلصة املتبقية 

 

 

داري ومال فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها )الهدف  تقدمي لأنشطة اليت تسهم يفالنفقات املتعلقة ابو  "10" دمع اإ
دارية مباشةنفقات "بوصفها  صص  تنفذها الربامج التالية، ختم و الاسرتاتيجي التاسع(،  عىل الاحتادات " جليع اإ

ادلول اخلادوم يف املركز حصة تلكفة اس تضافة  مثل –الإدارية  لتاكليفل املباش  التوزيع: )أأ( يتالنحو الآ 
دارة الشؤون املاليةوحصة تلكفة  للحوس بة التابع للأمم املتحدة )ب( ،الاحتادات عىل – قسم الإيرادات يف اإ

 لإدارةاملتعلقة ابالنفقات و . النسبيةالعددية احلصص عىل  عىل الاحتادات بناء  التاكليف الإدارية املتبقية توزيع و 
دار غري املمخصصة كنفقات  ص ة مباشة" ي"اإ ص  دار نفقات بوصفها ختم عىل مبدأأ القدرة عىل بناء  ة غري مباشة" ي"اإ

 ادلفع:

 )الإدارة التنفيذية( 21الربانمج 

دارة  22الربانمج   املوارد(و ربامج ال)اإ

دارة املوارد البرشية 23الربانمج   (وتطويرها )اإ

 (ة)خدمات ادلمع العام 24الربانمج 

 (لتصالتتكنولوجيا املعلومات وا) 25الربانمج 

 )الرقابة ادلاخلية( 26ربانمج ال

 )خدمات املؤمترات واللغات( 27الربانمج 

 املعلومات والسالمة والأمن( تأأمني) 28الربانمج 

 

 
  

ىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد سوف  يؤدي التحسني اإ

ةلمدريد اإىل الاحتادات املم   .الاشرتااكت واحتاد لهايمن  مو 

ىل تغري اجتاه ختصيص النفقات من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ىل سوف يؤدي التحسني اإ احتاد اإ

 .واحتاد لش بونة مدريد واحتاد لهاي

طار املهنجية احلالية ابس تثناء كام هو يف تخصيص ال  صص جزء منال 24و 21 نيجمانربالاإ نفقاهتام  ذلين خيم
صص و  "غري مباشةاحتادات  نفقاتبوصفه " دارية من نفقاهتام بوصفه نفقاتء جز خيم  .اإ
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طار .22 غري املباشة" والنفقات  اتالاحتادنفقات "اإىل ختصيص القدرة عىل ادلفع يؤدي مبدأأ املهنجية احلالية،  ويف اإ
الاحتادات النفقات، بعد النظر يف احتياطيات هذه دمع ك احتاد عىل ة غري املباشة" عىل أأساس القدرة املالية ليدار الإ "

ذكل أأن يسهم الاحتاد يف يس تلزم و . املباشة ةالإداريالنفقات الاحتادات املباشة و  ونفقات املس هتدفة مبوجب وليهتا
، مناس بة   ربتاعتم قد أأن القدرة عىل ادلفع، من حيث املبدأأ،  رمغو حصة من النفقات غري املباشة. حتمل احتياطياته قبل 

د    أأن يسهم احتاد حصة من النفقات غري املباشة قبل لك وسوف يس تلزم هذا التحسني أأن يتحمل . لتحسنيفرصة ل دت حم
ل سب حتم لن  القدرة عىل ادلفع يف هذه احلاةلو احتياطياته. يف  يرادات الاحتادات و  أأساس عىلاإ  املباشة. انفقاهتاإ

 

قا عىل وثيقة الربانمج ب   نة يف هذه الوثيقة، وطم بي  الإيرادات والنفقات املم مراعاة طرائق ، مع نبديالسيناريوان ع ض  وم قد و  .23
يرادات  ختصيصيف امللحق الثاين لهذه الوثيقة  يردو  .يف امللحق الأوليرد هذان السيناريوان . و 2016/17واملزيانية  اإ
وثيقة الربانمج للمهنجية احلالية )عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث وفقا  ل  احتادحسب لك  اونفقاهت 2016/17 الثنائية
ليه.يسه ت (، ل 2016/17 واملزيانية  ل الرجوع اإ

ىل ا ةل جلنة الربانمج واملزيانية مدعو و  .24 لنظر اإ
الإيرادات  لتخصيصمتةل احمل ديةل بال ق ائطر اليف 

 الوثيقة.هذه احتاد الواردة يف حسب لك والنفقات 

 ]ييل ذكل املرفقان[

 .2016/17وثيقة الربانمج واملزيانية ق عىل طب  املم تأأثري عىل ختصيص النفقات التحسني أأي هذا لن يكون ل 
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 املرفق الأول
 

 الأولالسيناريو 

 ،من رسوم أأنظمة التسجيل ادلولية، وبيع املنشورات يةتأأت الإيرادات املم ادلول الأعضاء و  اشرتااكت ختصيص -
مركز من  يةتأأت صيص الإيرادات املم ، وخت 15يف الفقرة عىل النحو املموحض  لمهنجية احلالية ل  وعائدات الاستامثر وفقا  

 .16يف الفقرة عىل النحو املموحض   التحكمي والوساطة

يف ربانمج الوحدات مراعاة مسامهة مئة عىل النتاجئ مع النفقات عىل أأساس تطبيق منوذج الإدارة القاصيص خت  -
م  يةالتحسينات التفصيل مزيد من مع  ةبق رت امل املنظمةحتقيق نتاجئ   .21 يف الفقرة بني  عىل النحو امل

2016/17مطب ق عىل أأرقام مزيانية   

موال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل *  سب املس توايت املس هتدفة للأ  كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد.حتم
رى اليت التسوايتبعد  الإيرادات اإجاملالقدرة عىل ادلفع حساابتم  تراعي**   .للقطاع العام ملعايري احملاسبية ادلوليةا عىل بناء جتم

 (.WO/PBC/23/8املمراجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )دة يف س ياسة الويبو *** تستند احتياطيات الاحتادات املمس هتدفة اإىل الأهداف املمحد  

 الثاينالسيناريو 

 ،من رسوم أأنظمة التسجيل ادلولية، وبيع املنشورات يةتأأت الإيرادات املم ادلول الأعضاء و  اشرتااكت ختصيص -
من  يةتأأت الإيرادات املم صيص ، وخت 15يف الفقرة عىل النحو املموحض  لمهنجية احلالية ل  وعائدات الاستامثر وفقا  
 يف وحض  عىل النحو املم وختصيص الإيرادات املتنوعة ، 16يف الفقرة عىل النحو املموحض   مركز التحكمي والوساطة

 .17الفقرة 

يف ربانمج الوحدات مراعاة مسامهة النفقات عىل أأساس تطبيق منوذج الإدارة القامئة عىل النتاجئ مع صيص خت  -
م  يةالتحسينات التفصيل مزيد من مع  ةبق رت امل املنظمةحتقيق نتاجئ   .21 يف الفقرة بني  عىل النحو امل

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد المعاهدةاالتحادات المُموَّلة باالشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

  279,063(1,015)(12,699)   212,69255,167           24,918األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة، في نهاية 2015

    756,297     673   10,976  129,831 576,607             38,211إيرادات 2016/17

رة لإليردات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (8,080)      -(147)(419)(7,514)                  -التسوية الُمقدَّ

569,093129,412           38,211إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  10,829  673     748,217  

نفقات 2016/17

    315,351   1,517   10,134    59,577 215,262             28,861نفقات االتحادات المباشرة

    181,626     984     6,429    38,544 120,047             15,622النفقات اإلدارية المباشرة

    496,977   2,501   16,563    98,121 335,309             44,482المجموع الفرعي، للنفقات المباشرة

    130,404      -         -    15,394 115,010                  -نفقات االتحادات غير المباشرة

      79,655      -         -      9,403   70,252                  -النفقات اإلدارية غير المباشرة

    210,059      -         -    24,797 185,263                  -المجموع الفرعي، للنفقات غير المباشرة

520,572122,918           44,482مجموع نفقات 2016/17  16,563  2,501  707,036  

رة للنفقات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية       20,411       72        478      3,548   15,028              1,284التسوية الُمقدَّ

535,600126,466           45,767مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  17,041  2,573  727,447  

   20,770(1,900)(6,212)2,946 33,493(7,556)النتيجة التشغيلية

  299,833(2,915)(18,911)17,362246,18558,113األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة، في نهاية 2017

       n/a159,56922.6      -       2,48415.0       30,72925.0       104,11420.0  22,24150.0المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة
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 2016/17مزيانية ق عىل أأرقام طب  مم 

 
موال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد. سب املس توايت املس هتدفة للأ   * حتم

رى بناء عىل ابعد  اإجامل الإيراداتالقدرة عىل ادلفع تراعي حساابتم **    .للقطاع العام ملعايري احملاسبية ادلوليةالتسوايت اليت جتم
 (.WO/PBC/23/8دة يف س ياسة الويبو املمراجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )حد  احتياطيات الاحتادات املمس هتدفة اإىل الأهداف املم  *** تستند

 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد المعاهدةاالتحادات المُموَّلة باالشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

  279,063(1,015)(12,699)   212,69255,167           24,918األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة، في نهاية 2015

    756,297       46   10,434  129,765 578,236             37,817إيرادات 2016/17

رة لإليردات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (8,080)      -(147)(419)(7,514)                  -التسوية الُمقدَّ

570,722129,346           37,817إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  10,287  46       748,217  

نفقات 2016/17

    315,351   1,517   10,134    59,577 215,262             28,861نفقات االتحادات المباشرة

    181,626     984     6,429    38,544 120,047             15,622النفقات اإلدارية المباشرة

    496,977   2,501   16,563    98,121 335,309             44,482المجموع الفرعي، للنفقات المباشرة

    130,404      -         -    15,271 115,133                  -نفقات االتحادات غير المباشرة

      79,655      -         -      9,328   70,327                  -النفقات اإلدارية غير المباشرة

    210,059      -         -    24,599 185,460                  -المجموع الفرعي، للنفقات غير المباشرة

520,770122,720           44,482مجموع نفقات 2016/17  16,563  2,501  707,036  

رة للنفقات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية       20,411       72        478      3,543   15,034              1,284التسوية الُمقدَّ

535,803126,263           45,767مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  17,041  2,573  727,447  

    20,770(2,527)(6,754)3,083 34,919(7,950)النتيجة التشغيلية

  299,833(3,542)(19,453)16,968247,61158,250األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة، في نهاية 2017

       n/a159,56022.6      -       2,48415.0       30,68025.0       104,15420.0  22,24150.0المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة
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الثايناملرفق   
 

يرادات  ختصيص  لمهنجية احلاليةوفقا  ل  لك احتاد حبسبونفقاهتا  2016/17الثنائية اإ

 (2016/17وثيقة الربانمج واملزيانية ل)عىل النحو الوارد يف املرفق الثالث 

 2016/17املعمتدة للثنائية  الربانمج واملزيانية

 

موال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل كنس بة مئوية من نفقات مزيانية الثنائية لك احتاد. سب املس توايت املس هتدفة للأ  * حتم

رى بناء عىل بعد  اإجامل الإيراداتالقدرة عىل ادلفع تراعي حساابتم **   .للقطاع العام ملعايري احملاسبية ادلوليةاالتسوايت اليت جتم

 (.WO/PBC/23/8دة يف س ياسة الويبو املمراجعة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )حد  احتياطيات الاحتادات املمس هتدفة اإىل الأهداف املم  *** تستند

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد المعاهدةاالتحادات المُموَّلة باالشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

   756,297        727    11,055   130,630   578,241    35,645إيرادات 2016/17

رة لإليردات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (8,080)         -(147)(419)(7,514)          -التسوية الُمقدَّ

130,211 570,727   35,645إجمالي اإليرادات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  10,908   727        748,217  

نفقات 2016/17

   334,162      1,372      8,802    66,577   235,553    21,858نفقات االتحادات المباشرة

   184,233        815      5,566    43,128   125,091      9,634النفقات اإلدارية المباشرة

   518,394      2,187    14,368   109,704   360,643    31,492المجموع الفرعي، للنفقات المباشرة

   126,724         -         -    11,070   113,412      2,242نفقات االتحادات غير المباشرة

    61,918         -         -      5,409    55,414      1,095النفقات اإلدارية غير المباشرة

   188,642         -         -    16,479   168,825      3,337المجموع الفرعي، للنفقات غير المباشرة

126,184 529,469   34,829مجموع نفقات 2016/17  14,368   2,187     707,036  

رة للنفقات وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية     20,411          63        415      3,643    15,285      1,005التسوية الُمقدَّ

129,826 544,754   35,835مجموع النفقات بعد التسوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية  14,783   2,250     727,447  

   20,770(1,523)(3,875)385   25,973(190)النتيجة التشغيلية

  n/a157,00922.2         -  2,15515.0   31,54625.0  105,89420.0         17,41550.0المستوى المستهدف لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة


