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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

استعراض منهجية ختصيص اإليرادات الواليات املتحدة األمريكية عن "وثيقة إعالمية من وفد 
 "وامليزانية حبسب كل احتاد

 وثيقة قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية

عالمية عن البند2016أأكتوبر  11يف تبليغ بتارخي  دراج "الوثيقة املرفقة كوثيقة اإ  10 ، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 أأعامل امجلعيات العامة".من جدول 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 من جدول الأعامل: تقرير جلنة الربانمج واملزيانية 10البند 
 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني
ىل  3جنيف،   2016أأكتوبر  11اإ

 (A/56/14) واملزيانية حبسب لك احتاداس تعراض مهنجية ختصيص الإيرادات 
 وثيقة قدمهتا الولايت املتحدة الأمريكية

ن عرض املزيانية بشفافية همم   ذ ميك ِّن احتادات املنظمة من اختاذ قرارات مس تنرية يف مزيانياهتا.  اإ عداد مزيانية الويبو اإ يف معلية اإ
ذا مل تدرك متام الإدراك مرصوفات احتادها ونفقاته  الأطراف املتعاقدة يف مالءمة الرسوم احملددة تبتومن العجز أأن  اإ

ىل أأنه حقق فائضاا وطلب توزيعه عىل عن النفقات املشرتكة للمنظمة.  فضالا  ولول شفافية املزيانية، خللص احتاد مدريد خطأأ اإ
ةل من الرسوم عرضاا عادلا وشفافاا أأكرث. وينبغي للك الاحتادات أأن وذلكل ينبغي عرض مزيانية الاحتادات املمو 1أأعضائه.

ن احتادات مدريد ولهاي ولش بونة ل تغطي املرصوفات  تسامه يف تغطية املرصوفات املشرتكة ومهنا نفقات التمنية. فاإ
ا اخلاصة املشرتكة للمنظمة تغطية اكفية لأهنا تتعمد حتديد رسوم دون املس توى الالزم لتغطية مرصوفاهت

 املبارشة(. وغري )املبارشة

 – 5ولش بونة 4ولهاي 3ومدريد 2أأي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات –متتع لك من أأنظمة تسجيل الويبو الأربعة القامئة ي و 
رشادية لتحديد الرسوم  6انفذةومبعاهدة انظمة   لعنارص امخلسة الرئيس ية التالية:ا تمكن يفتنص عىل مبادئ اإ

 ؛مزيانيةلالحتاد  (1)

يرادات الاحتاد ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة (2)  ؛تشمل مزيانية الاحتاد اإ

 ؛مع الفائدة اليت تعود عليه مهنا تكون حصة الاحتاد يف هذه املرصوفات املشرتكة متناس بة (3)

 ؛دلويلحيدد مقدار الرسوم حبيث تغطي يف احلالت العادية مرصوفات املكتب ا (4)

 توضع مزيانية الاحتاد مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى. (5)

لهيا.  وترد يف املرفق الأول الأجزاء املعنية من تكل املعاهدات لتيسري الرجوع اإ
                                                

1
مليون فرنك سويرسي  8.15فهيا أأن احتاد مدريد حقق فائضاا قدره  " اليت جاء2014/15فائض نظام مدريد للثنائية " MM/A/50/INF/1انظر الوثيقة  

 ، ولكنه مل يسامه بنس بة مساوية لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف تغطية املرصوفات املشرتكة للمنظمة.2014/2015يف الثنائية 
2

 ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات2)57املادة  
3

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات( من اتفاق مدريد 2)12املادة  
4

 (1999ادلويل للتصاممي الصناعية )وثيقة جنيف لس نة  التسجيلاتفاق لهاي بشأأن  
5

 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل بشأأن حامية تسميات املنشأأ  اتفاق لش بونة 
6

ىل امجلعية العامة يف عام   مت الولايت املتحدة اإ فهم الولايت املتحدة للنظام أأحادي الاشرتااكت وللمزيانية الأحادية يف " A/55/INF/10الوثيقة  2015قدَّ
 :". وتناولت تكل الوثيقة تعديالت مل تدخل حزي النفاذ بعد عىل بعض املعاهدات وجاء فهيا ما ييلعالقهتام مع اتفاق لش بونة

ىل 2003ويف عام " ، اتفقت مجعيات الويبو عىل تعديل اتفاقية الويبو ومجيع معاهدات الويبو حلذف حمك يشري اإىل "مزيانيتني منفصلتني" ابلنس بة اإ
يرادات الاحتاد ]الاحتادات[ ونفقاته ]ونفقاهت ا[ يف مزيانية املنظمة بطريقة "النفقات املشرتكة بني الاحتادات ومزيانية املؤمتر"، والاس تعاضة عنه بنص "تبنيَّ اإ

ىل الاحتادات املموةل ابلشرتااكت، واكن هل ابلتايل  أأثر عىل أأرض عادةل وشفافة." واكن الغرض من ذكل هو تنفيذ النظام أأحادي الاشرتااكت ابلنس بة اإ
نشاء مزيانية أأحادية لالحتادات املموةل ابلشرتااكت. ولكن، مل يرتت ب عىل هذه الت ىل مجيع الواقع وهو اإ نشاء مفهوم املزيانية الأحادية ابلنس بة اإ عديالت اإ

مع يف الوثيقة الواحدة مزيانيات  ىل مجيع الاحتادات، وُتج نشاء وثيقة مزيانية واحدة ابلنس بة اإ الاحتادات املموةل بغري الاحتادات والتفاقات، بل اقترصت عىل اإ
 "الاشرتااكت ومزيانيات الاحتادات املموةل ابلشرتااكت.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=352836
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ىل نظام الويبو الأحادي الاشرتااك2016وخالل مجعيات الويبو لعام  حياءا ابتصال ذكل  ت، اس متر احتاد لش بونة يف الإشارة اإ اإ
النظام مبزيانية احتاد لش بونة. ولكن تكل الصةل غري موجودة. وقد أأوحض املدير العام والأمانة مراراا أأن النظام الأحادي 

ىل الفقرة  من الوثيقة  16الاشرتااكت ل يطبَّق عىل الاحتادات املموةل من الرسوم ومهنا احتاد لش بونة. وحيال يف ذكل الصدد اإ
WO/PBC/24/16 Rev. "اليت ورد فهيا ما ييل:خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة " 

ىل أأحاكم اتفاق لش بونة لتقيمي الاشرتااكت وحتصيلها، مفن املهم  .16" ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل الاحتاكم اإ واإ
ىل المتيزي بني "اشرتااكت بدلان احتاد ]لش بونة[" وفقا للامدة  " من اتفاق لش بونة والنظام 5("3)11الإشارة اإ

أأحادي الاشرتااكت املعمول به حالياا. ومن اجلدير ابذلكر أأنه يف ظل النظام أأحادي الاشرتااكت، ل تدفع لك 
دوةل طرف يف أأكرث من معاهدة من املعاهدات اليت تديرها الويبو ويف اتفاقية الويبو سوى اشرتاك واحد، 

يت تكون طرفاا فهيا، بدلا من دفع اشرتااكت منفصةل فامي خيص لك معاهدة اكن عدد تكل املعاهدات ال همام
ةل من الاشرتااكت( تكون طرفاا فهيا. ولأن احتاد لش بونة ليس احتادا ممول من الاشرتااكت بل هو احتاد  موَّ )مج

ىل أأن تكون عىل دراية بأأن تقدير الاشرتااكت وحت  ن ادلول الأعضاء حتتاج اإ صيلها من ممول من الرسوم، فاإ
يه مسأأةل منفصةل ول عالقة لها ابلشرتااكت املقدرة طبقا للنظام أأحادي  11أأعضاء احتاد لش بونة طبقا للامدة 

 "الاشرتااكت.

م شؤوهنا  وما ةل، تطبَّق أأحاكم املعاهدة النفاذة اليت تنظ ِّ دامت معاهدات الويبو اخلاصة ابلحتادات املموةل من الرسوم غري معدَّ
يشمل اقرتاح الربانمج واملزيانية توقعات لإيرادات ونفقات الفرتة املالية اليت تتعلق عىل أأن نظام الويبو املايل  وينصاملالية. 

 7.هبا، وتعد بشلك موحد للمنظمة وللك احتاد عىل حدة

يرادات الاحتادات املموةل من الرسوم ونفقاهتا بصورة عادةل وشفافة سواء أأعدت مزيانياهتا بناء عىل املعاهدات  ويتعني عرض اإ
ةل املقرتحة يف عام النافذة والناظمة لها أأم  ىل الأحاكم املعدَّ  .2003استناداا اإ

 :2016/2017متدة واقرتحت الأمانة التوزيع التايل يف وثيقة الربانمج واملزيانية املع 

 

                                                
7

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( النظام املايل ولحئتهمن  3.2انظر املادة  

ةل ابالشرتااكت اجملموعاحتاد لش بونةاحتاد الهاياحتاد مدريداحتاد معاهدة الرباءاتالاحتادات املُموَّ

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

رادات 17/2016 ي       756,297            727         11,055     130,630    578,241     35,645ا 

يردات وفقاً للمعايري احملاسبية ادلولية رة لل          (8,080)             -             (147)           (419)       (7,514)            -التسوية املُقدَّ

ية سبية ادلول ا ايري احمل لمع ًا ل ق ة وف وي تس عد ال رادات ب ي اميل اال  ج       748,217            727         10,908     130,211    570,727     35,645ا 

ات 17/2016 نفق

      334,162         1,372           8,802       66,577    235,553     21,858نفقات الاحتادات املبارشة

      184,233            815           5,566       43,128    125,091        9,634النفقات اال دارية املبارشة

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

      126,724             -                -       11,070    113,412        2,242نفقات الاحتادات غري املبارشة

        61,918             -                -          5,409       55,414        1,095النفقات اال دارية غري املبارشة

      188,642             -                -       16,479    168,825        3,337 اجملموع الفرعي، للنفقات غري املبارشة

ات 17/2016 وع نفق       707,036         2,187         14,368     126,184    529,469     34,829مجم

رة للنفقات وفقاً للمعايري احملاسبية ادلولية         20,411              63               415          3,643       15,285        1,005التسوية املُقدَّ

ية سبية ادلول ا ايري احمل لمع ًا ل ق ة وف وي تس عد ال ات ب نفق وع ال       727,447         2,250         14,783     129,826    544,754     35,835مجم

تشغيلية نتيجة ال        20,770      (1,523)         (3,875)385     25,973        (190)ال

ةل موال الاحتياطية ورؤوس الأموال العام   n/a157,00922.2             -      2,15515.0  31,54625.0  105,89420.0   17,41550.0املس توى املس هتدف للأ

*RWCF targets are calculated as percent of the biennial budgetary expenditure for each union
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اها يرادات متنوعة لحتادي لش بونة ولهاي مل يدر   مع مبدأأ "القدرة عىل ادلفع". يس توي مبا ل وخيصص هذا التوزيع اإ

يرادات نوعية 2، اقرتحت الأمانة مهنجيات بديةل. فاقرتحت يف "السيناريو WO/PBC/25/16ويف الوثيقة  " ختصيص اإ
يراداتاحتاد للربامج املدر  حسب ادلمع النس يب اذلي يقدمه لك  شك يف أأن هذا الاقرتاح أأعدل من املهنجية احلالية  . ولة لالإ

ن ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة  اب  يرادات لحتاد مل يسامه يف الربانمج اذلي در ها. وأأعدت الأمانة أأيضاا، اإ اليت ختصص اإ
ىل تعزيز شفافية الربانمج واملزيانية. وترد تكل الواثئق يف املرفق الثاين. وأأوحض الربانمج واملزيانية، أأربع  واثئق هتدف اإ

( مصدر املرصوفات WO/PBC/25/16)الوثيقة  الربانمج والاحتادلتخصيص الإيرادات حسب  2و 1السيناريوهان 
طار الوثيقة   امطلهب الذلان 4و 3ن ا. وعزز السيناريوهWO/PBC/25/16الواردة يف السيناريوهني اجلديدين املقرتحني يف اإ
دماج ختصيص املرصوفات غري  2016سبمترب  1رئيس ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف  الشفافية ابإ

الية أأعدل من املهنجية احل 4و 3املبارشة ابلتناسب مع املرصوفات املبارشة. ونرى أأن ختصيص الاعامتدات وفقاا للسيناريوهني 
 حتادات.عىل الاالإيرادات  لتوزيع

عىل أأن يغطي احتاد معاهدة الرباءات لك املرصوفات غري املبارشة  2016/2017وينطوي توزيع الربانمج واملزيانية 
دو يب املشرتكة للمنظمة تقريباا يف حني يغطي احتاد مدريد جزءاا ضئيالا للغاية ول يسامه احتادا لهاي ولش بونة بيشء. ول أأو

 ذكل عدلا.

َّنة يف السيناريوهني  يرادات اكفية لتغطية حصته العادةل من 4و 3ووفقاا للمهنجية املبي ل احتاد معاهدة الرباءات اإ ، لن يدر  اإ
ريب يف أأنه ميكن لحتادي مدريد ولش بونة تغطية مرصوفاهتام )حصة عادةل من املرصوفات املبارشة  املرصوفات املشرتكة. ول

ذا رفعت وغري املبارش  رسوهما. ولكام اقرتب لك احتاد من الاكتفاء اذلايت ة( واملساةمة يف تغطية املرصوفات املشرتكة للمنظمة اإ
 ودمع املنظمة كلك، توافرت املزيد من املوارد للتمنية وللك أأنشطة الويبو.

ىل مواصةل مناقشة وينبغي بل يتعني توزيع الإيرادات توزيعاا أأعدل عىل الاحتادات لزايدة دمع أأنشطة  ننا نتطلع اإ املنظمة. واإ
 تكل املسأأةل مع أأعضاء الاحتادات املموةل من اشرتااكت وجلنة الربانمج واملزيانية ولك احتادات الويبو.
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 املرفق الأول

 مواد املعاهدات الناظمة للشؤون املالية

 (2001أأكتوبر  3معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )بصيغهتا املعدةل يف 

 )جزئياا( 57ة املاد

 الشؤون املالية

 لالحتاد مزيانية. )أأ( (1)

يرادات الاحتاد ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات  )ب( تشمل مزيانية الاحتاد اإ
 اليت تديرها املنظمة.

ل ختصص كذكل لحتاد تعد مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل ختصص لالحتاد وحده، ب )ج(
واحد أأو أأكرث من الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة. وتكون حصة الاحتاد يف هذه املرصوفات املشرتكة 

 متناس بة مع الفائدة اليت تعود عليه مهنا.

 .توضع مزيانية الاحتاد مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة (2)

ل مزيانية الاحتاد من املصادر التالية:5مع مراعاة أأحاكم الفقرة ) (3)  (، متوَّ

 الرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ادلويل ابمس الاحتاد؛ "1"

 حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد واحلقوق املرتبطة هبذه املنشورات؛ "2"

 والوصااي والإعاانت؛الهبات  "3"

 رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرى. "4"

حيدد مقدار الرسوم واملبالغ املس تحقة للمكتب ادلويل، وكذكل أأسعار بيع منشوراته، حبيث تغطي يف احلالت العادية  (4)
دارة هذه املعاهدة.  لك مرصوفات املكتب ادلويل املرتبطة ابإ

ذا أأقفلت )أأ( (5) حساابت أأية س نة مالية بعجز مايل، فعىل ادلول املتعاقدة أأن تدفع مساهامت لتغطية هذا العجز،  اإ
 مع مراعاة أأحاكم الفقرتني الفرعيتني )ب( و)ج(.

حتدد امجلعية مقدار مساةمة لك دوةل متعاقدة، مع أأخذ عدد الطلبات ادلولية اليت ترد من لك مهنا يف الس نة  )ب(
 ار متاماا.املعنية بعني الاعتب

نه جيوز للجمعية أأن تقرر  )ج( ذا اكن يف الإماكن ضامن وسائل أأخرى لتغطية أأي جعز مايل أأو جزء منه مؤقتاا، فاإ اإ
 ترحيل هذا العجز، وأأل تطـالب ادلول املتعاقـدة بدفع أأية مساةمة.
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ىل ا )د( دلول املتعاقدة اليت تكون جيوز للجمعية أأن تقرر رد املساهامت املدفوعة طبقاا للفقرة الفرعية )أأ( اإ
ذا اكن الوضع املايل لالحتاد يسمح بذكل. قد  دفعهتا، اإ

لك دوةل متعاقدة ل تدفع مساةمهتا طبقاا للفقرة الفرعية )ب( خالل س نتني من اترخي الاس تحقاق اذلي تقرره  (ه)
نه جيوز لأي هجاز من امجلعية، ل جيوز لها أأن متارس حقها يف التصويت يف أأي هجاز من أأهجزة الاحتاد. و  مع ذكل، فاإ

حقها يف التصويت فيه طاملا رأأى أأن التأأخري يف ادلفع انجت عن  ارسةأأهجزة الاحتاد أأن يسمح لهذه ادلوةل بأأن تواصل مم
 حالت اس تثنائية ل ميكن ُتنهبا.

ن مزيانية الس نة السابقة  (6) قرار املزيانية قبل بداية فرتة مالية جديدة، فاإ ذا مل يمت اإ جيري ُتديدها طبقاا لالشرتاطات اإ
 املنصوص علهيا يف النظام املايل.

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات اتفاق مدريد

 12املادة 

 الشؤون املالية

 لالحتاد اخلاص مزيانية. )أأ( (1)

يراداته ومرصوفاته ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني  )ب( الاحتادات، تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص اإ
 وتشمل كذكل عند الاقتضاء املبالغ املقدمة ملزيانية مؤمتر املنظمة.

تعد مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل ختصص لالحتاد اخلاص وحده، بل ختصص كذكل  )ج(
هذه املرصوفات لحتاد واحد أأو أأكرث من الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة. وتكون حصة الاحتاد اخلاص يف 

 املشرتكة متناس بة مع الفائدة اليت تعود عليه مهنا.

 توضع مزيانية الاحتاد اخلاص مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة. (2)

 متول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر الآتية: (3)

الرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات الأخرى اليت يؤدهيا املكتب رسوم التسجيل ادلويل وغري ذكل من  "1"
 ادلويل ابمس الاحتاد اخلاص؛

 حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص واحلقوق املتعلقة هبذه املنشورات؛ "2"

 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "3"

 املتنوعة الأخرى.رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات  "4"

( والرسوم الأخرى 2)8حتدد امجلعية، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار الرسوم املنصوص علهيا يف املادة  )أأ( (4)
 املتعلقة ابلتسجيل ادلويل.
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يرادات الاحتاد اخلاص من الرسوم، خالف الرسوم الإضافية  )ب( حيدد مقدار هذه الرسوم حبيث تسمح اإ
يرادات، بتغطية 2)8نصوص علهيا يف املادة والتمكيلية امل  ()ب( و)ج(، وكذكل من الرسوم واملصادر الأخرى لالإ

 مرصوفات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص عىل الأقل.

ن مزيانية الفرتة السابقة ُتدد طبقاا للرشوط  )ج( قرار املزيانية قبل بداية أأي فرتة مالية جديدة، فاإ ذا مل يمت اإ اإ
 علهيا يف النظام املايل. املنصوص

()أأ(، حيدد املدير العام مقدار الرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات الأخرى اليت يؤدهيا 4مع مراعاة أأحاكم الفقرة ) (5)
ىل امجلعية.  املكتب ادلويل ابمس الاحتاد اخلاص، ويرفع تقريراا عن ذكل اإ

 بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات بروتوكول اتفاق مدريد

 12املادة 

 الشؤون املالية

من اتفاق مدريد  12ختضع الشؤون املالية لالحتاد، فامي خيص الأطراف املتعاقدة، للأحاكم ذاهتا الواردة يف املادة 
ىل املادة  شارة اإ ىل املادة  8)اس توكهومل(، مع العمل بأأن لك اإ شارة اإ عن  من هذا الربوتوكول. وفضالا  8من التفاق املذكور تعترب اإ

ىل فئة الاشرتااكت الأوىل بناء 6)12، ولأرراض املادة ذكل ()ب( من التفاق املذكور، تعترب املنظامت املتعاقدة أأهنا منمتية اإ
قرار جامعي للجمعية يكون خمالفاا ذلكل.  عىل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، مع مراعاة أأي اإ

 (1999)وثيقة جنيف لس نة  عيةادلويل للتصاممي الصنا التسجيل اتفاق لهاي بشأأن

 )جزئياا( 23املادة 

 الشؤون املالية

  انية[]املزي  (1)

 تكون لالحتاد مزيانية. )أأ(

يراداته ومرصوفاته ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات اليت )ب( تديرها  تشمل مزيانية الاحتاد اإ
 املنظمة.

تديرها  لالحتاد وحده بل ختصص لحتاد واحد أأو أأكرث من الاحتادات الأخرى اليتتعد املرصوفات اليت ل ختصص  )ج(
املنظمة من ابب املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات. وتكون حصة الاحتاد يف تكل املرصوفات املشرتكة متناس بة مع الفائدة 

 اليت تعود عليه مهنا.

انية الاحتاد مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات ]التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى[ تعد مزي  (2)
 الأخرى اليت تديرها املنظمة.
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 ]مصادر متويل املزيانية[ متول مزيانية الاحتاد من املصادر التالية: (3)

 الرسوم املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية؛ "1"

طار الاحتاد؛واملبالغ املسددة مقابل اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب  "2"  ادلويل يف اإ

اتوات تكل املنشورات؛ "3"  ومبيعات منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد واإ

 والهبات والوصااي والإعاانت؛ "4"

 والإجيارات والفوائد وغري ذكل من الإيرادات املنثورة. "5"

 ]حتديد الرسوم واملبالغ الأخرى واملزيانية[  (4)

لهيا يف الفقرة ))أأ( تتوىل امجلعية حتدي عىل اقرتاح املدير العام. ويتوىل املدير العام حتديد  " بناء1("3د مقدار الرسوم املشار اإ
لهيا يف الفقرة )  " وتطبق مؤقتا برشط موافقة امجلعية علهيا يف دورهتا الالحقة.2("3املبالغ الأخرى املشار اإ

لهيا يف الفقرة ) )ب( يرادات الاحتاد املتأأتية من الرسوم " مب1("3حيدد مقدار الرسوم املشار اإ ا يكفل حدا أأد ى من اإ
 واملصادر الأخرى يكون اكفيا لتغطية لك مرصوفات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد.

ذا مل تعمتد املزيانية قبل بداية الفرتة املالية اجلديدة، تظل عىل املس توى ذاته اذلي اكنت عليه مزيانية الس نة السابقة،  )ج( اإ
 ينص عىل ذكل النظام املايل. كام

 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل بشأأن حامية تسميات املنشأأ  اتفاق لش بونة

 )جزئياا( 11املادة 

 الشؤون املالية

 لالحتاد اخلاص مزيانية. )أأ( (1)

يرادات الاحتاد ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة  )ب( بني تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص اإ
ذا اقتىض الأمر، املبلغ املوضوع حتت ترصف مزيانية مؤمتر املنظمة.  الاحتادات، وكذكل اإ

تعد مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات واملرصوفات اليت ل ختصص لالحتاد اخلاص وحده، بل ختصص كذكل لحتاد  )ج(
املرصوفات املشرتكة  هذه اد اخلاص يفواحد أأو أأكرث من الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة. ويكون نصيب الاحت

 متناس با مع املصلحة اليت تعود عليه مهنا.

 توضع مزيانية الاحتاد اخلاص مع مراعاة مقتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى اليت تديرها املنظمة. (2)

 متول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: (3)

(، والرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات الأخرى اليت يؤدهيا 2)7اليت تس توىف طبقا للامدة  رسوم التسجيل ادلويل "1"
 املكتب ادلويل نيابة عن الاحتاد اخلاص؛
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 حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص واحلقوق املرتبطة هبذه املنشورات؛ "2"

 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "3"

 م الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرى؛رسو  "4"

لهيا يف  "5" ذا ما جعزت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإ مساهامت البدلان الأعضاء يف الاحتاد اخلاص، وذكل اإ
ىل "1الفقرات الفرعية من "  " عن تغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص.4" اإ

ليه يف املادة تقوم امجلعية، بناء عىل اقرتاح  )أأ((4)  (.2)7املدير العام، بتحديد مقدار الرمس املشار اإ

يرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت  )ب( حيدد مقدار هذا الرمس حبيث تكون اإ
ىل تسديد املساه لهيا يف يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإ امت املشار اإ

 " أأعاله.5("3الفقرة )

ىل 5("3من أأجل حتديد مساةمة لك بدل من البدلان الأعضاء يف الاحتاد اخلاص وفقا للفقرة ) )أأ((5) "، ينسب لك بدل اإ
حدات نفس الفئة اليت أأدرج فهيا يف احتاد ابريس بشأأن حامية امللكية الصناعية، ويدفع مساهامته الس نوية عىل أأساس عدد الو 

 احملدد لهذه الفئة يف الاحتاد املذكور.

ىل املبلغ الإجاميل للمساهامت  )ب( تتكون املساةمة الس نوية للك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص من مبلغ تتعادل نسبته اإ
لعدد الإجاميل البدل وا الس نوية مجليع البدلان يف مزيانية الاحتاد اخلاص مع النس بة بني عدد وحدات الفئة اليت أأدرج فهيا هذا

 لوحدات مجيع البدلان.

 حتدد امجلعية موعد اس تحقاق املساهامت. )ج(

ذا  )د( ل جيوز للبدل اذلي يتأأخر يف دفع مساةمته أأن ميارس حقه يف التصويت يف أأي هجاز من أأهجزة الاحتاد اخلاص اإ
الاكملتني السابقتني أأو يزيد عليه. ومع  اكن مقدار املساةمة املتأأخرة يعادل مقدار املساهامت املس تحقة عليه عن الس نتني

ذكل، جيوز لهذا البدل أأن يواصل ممارسة حقه يف التصويت يف اجلهاز املذكور طاملا ارتأأى اجلهاز أأن التأأخري يف ادلفع انجت عن 
 حالت اس تثنائية ل ميكن ُتنهبا.

ن مزي  (ه) قرار املزيانية قبل بداية أأية س نة مالية جديدة، فاإ ذا مل يمت اإ انية الس نة السابقة جيرى ُتديدها طبقا لالإجراءات اإ
 املنصوص علهيا يف النظام املايل.

()أأ(، حيدد املدير العام مقدار الرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات الأخرى اليت يؤدهيا 4مع مراعاة أأحاكم الفقرة ) (6)
ىل امجل   عية.املكتب ادلويل نيابة عن الاحتاد اخلاص، ويرفع تقريرا عهنا اإ
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 عىل سبيل املقارنة، معاهدة ل تديرها الويبو لأن أأعضاء املنظمة مل يوافقوا عىل حتمل مسؤولياهتا

 وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

 )جزئياا( 24املادة 

 الشؤون املالية

يرادات الاحتاد اخلاص ونفقاته يف مزي  (1)  انية املنظمة بطريقة عادةل وشفافة.]املزيانية[ تبنيَّ اإ

يرادات الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: (2)  ]مصادر متويل املزيانية[ تتأأىت اإ

 (؛2( و)1)7الرسوم احملصةل مبوجب املادة  "1"

 حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل والإاتوات املرتبطة بتكل املنشورات؛ "2"

 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "3"

يرادات أأخرى، مبا فهيا الإيرادات املتنوعة؛ "4"  الإجيار وعائد الاستامثر واإ

اشرتااكت خاصة من الأطراف املتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل متأأيت من الأطراف املتعاقدة أأو املس تفيدين، أأو من  "5"
ىل "1البنود من "لكهيام، وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادات الواردة من املصادر املبي نة يف  " غري اكفية لتغطية 5" اإ

ره امجلعية.  املرصوفات، كام تقر 

 ]حتديد الرسوم؛ مس توى املزيانية[  (3)

لهيا يف الفقرة ىل 2) )أأ( حتدد امجلعية، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار الرسوم املشار اإ د مقدار هذه الرسوم، اإ ( وحيدَّ
يرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية 2أأخرى وفقا للفقرة  جانب الإيرادات املتأأتية من مصادر ، حبيث تكون اإ

 ادلويل. لتغطية مرصوفات املكتب ادلويل من أأجل احملافظة عىل خدمات التسجيل

ن الترصحي للمدير العا )ب( ذا مل يمت اعامتد الربانمج واملزيانية للمنظمة قبل بداية أأية فرتة مالية جديدة، فاإ ل اإ م بتحم 
 الالزتامات املالية وتسديد املدفوعات يكون عىل املس توى ذاته اذلي اكنت عليه يف الفرتة املالية السابقة.

لهيا يف الفقرة ) (4) "[ يكون لك طرف متعاقد، لأرراض حتديد اشرتاكه، منمتيا 5("2]حتديد الاشرتااكت اخلاصة املشار اإ
لهيا يف س ي ىل الفئة ذاهتا اليت ينمتي اإ ذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس، كام لو اكن اإ اق اتفاقية ابريس أأو يجعترب، اإ

ىل فئة  ىل تكل الفئة لو اكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس. وتجعترب املنظامت احلكومية ادلولية كام لو اكنت منمتية اإ منمتيا اإ

ر امجلعية خال حا جزئيا حبسب عدد الاشرتااكت الأوىل )واحد(، ما مل تقر  ف ذكل ابلإجامع. ويكون الاشرتاك مرجَّ
ره امجلعية.  التسجيالت الناش ئة يف الطرف املتعاقد، كام تقر 
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 املرفق الثاين

 

)WO/PBC/25/16 وثيقة )ال اد  ج والاحت ربانم ب ال و 1 حبس اري سين : ال ية زيان ج وامل ربانم لجنة ال عرشون ل سة وال ام ادلورة اخل

(بآ الف الفرناكت السويرسي)

ةل ابالشرتااكت اجملموعاحتاد لش بونةاحتاد الهاياحتاد مدريداحتاد معاهدة الرباءاتالاحتادات امُلموَّ

%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ

من الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمج

             0.7          5,291100.0             -               --             -               --             0.2               3025.7            0.4            2,25642.6            6.1            2,73351.7قانون الرباءات1

ؤرشات اجلغرافية2              0.7          4,854100.0             -               --             -               --             0.1               1302.7            0.2            97020.0            8.4            3,75477.3العلمات التجارية والتصاممي الصناعية وامل

ؤلف واحلقوق اجملاورة3              2.4          16,733100.0             0.0               0.0             0.0               0.0             1.3               1,5829.5            2.3            11,81070.6            7.5            3,34120.0حق امل

             0.9 100.0          6,115             -               --             -               --             0.2               2363.9            0.3 28.8             1,763            9.3 67.3             4,116املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية4

           29.4          208,209100.0             -               --             -               --             -               --          40.0         208,209100.0            -              --نظام معاهدة التعاون بشآأن الرباءات5

             8.2          58,106100.0             2.8               710.1             7.2               1,2002.1           46.2             56,83597.8            -              --            -              --نظام مدريد6

             1.6          11,358100.0             -               --             -               --             -               --            -              --          25.5         11,358100.0مركز الويبو للتحكمي والوساطة7

             0.5 100.0          3,671             -               --             -               --             0.4 11.8             433            0.6 88.2             3,238            -   -                 -تنس يق جدول أأعامل التمنية8

9
البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك اللتينية 

والاكرييب والبدلان الأقل منوا
--              -            28,14288.2            5.4            3,76711.8             3.1             --               -             --               -             31,909100.0          4.5             

ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة10              1.1          7,919100.0             4.4               1111.4             3.3               5506.9             1.0             1,18314.9            1.2            6,07576.7            -              --البدلان املنتقةل ا 

             1.9          13,083100.0             -               --             -               --             1.3             1,54411.8            2.2            11,53888.2            -              --أأاكدميية الويبو11

ية12              1.0          7,070100.0             -               --             0.4               711.0             1.2             1,41420.0            1.0            4,94970.0            1.4              6369.0التصنيفات واملعايري ادلول

             0.8          5,758100.0             -               --             0.1               130.2             0.4               4628.0            0.7            3,43159.6            4.2            1,85332.2قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعارف14              1.0          6,990100.0             -               --             -               --             0.7             82511.8            1.2            6,16588.2            -              --خدمات النفاذ ا 

لكية الفكرية15              2.0 100.0          13,806             -               --             -               --             1.3 11.8             1,630            2.3 88.2             12,176            -   -                 -حلول لأعامل ماكتب امل

سات الاقتصادية واال حصاءات16              0.9          6,072100.0             -               --             -               --             0.6             71711.8            1.0            5,35588.2            -              --ادلرا

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17              0.5          3,752100.0             0.0               10.0             0.0               80.2             0.4             46412.4            0.6            3,25986.9            0.0              200.5ا 

لكية الفكرية والتحدايت العاملية18              0.9          6,323100.0             -               --             -               --             0.6             70111.1            1.0            5,23682.8            0.9              3876.1امل

             2.3          16,483100.0             2.5               620.4             2.4               4062.5             2.5             3,02518.4            2.3            12,00572.8            2.2              9856.0التواصل19

             1.8          12,395100.0             0.3               70.1             4.7               7726.2             1.6             2,00416.2            1.7            8,82471.2            1.8              7886.4العلقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية20

             2.9 100.0          20,675             2.7 0.3               67             2.6 2.1               435             2.9 17.4             3,599            3.0 75.0             15,515            2.4 5.1               1,058اال دارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22              4.7          33,276100.0             5.0               1250.4             4.9               8192.5             5.0             6,10618.4            4.7            24,23672.8            4.5              1,9906.0ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها23              3.5          24,617100.0             3.7               930.4             3.7               6062.5             3.7             4,51718.4            3.4            17,92972.8            3.3              1,4726.0ا 

             6.7          47,216100.0             6.9               1720.4             6.8               1,1252.4             7.0             8,56818.1            6.6            34,61673.3            6.1              2,7355.8خدمات ادلمع العامة24

             7.4          52,032100.0             7.8               1960.4             7.7               1,2802.5             7.8             9,54818.4            7.3            37,89672.8            7.0              3,1116.0تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت25

             0.8          5,358100.0             0.8               200.4             0.8               1322.5             0.8             98318.4            0.7            3,90272.8            0.7              3206.0الرقابة اال دارية26

ؤمترات واللغات27              5.5          38,925100.0             5.9               1470.4             5.8               9582.5             5.8             7,14318.4            5.4            28,35072.8            5.2              2,3276.0خدمات امل

             2.5          17,733100.0             2.7               670.4             2.6               4362.5             2.6             3,25418.4            2.5            12,91572.8            2.4              1,0606.0تآأمني املعلومات والسلمة والأمن28

             0.9          6,083100.0             -               --             -               --             0.6             71811.8            1.0            5,36588.2            -              -- الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل30

             1.1          7,572100.0             -               --           45.7          7,572100.0             -               --            -              --            -              --نظام الهاي31

             0.2          1,335100.0           53.4          1,335100.0             -               --             -               --            -              --            -              --نظام لش بونة32

صة              0.9          6,319100.0             1.1               280.4             1.1               1812.9             1.0             1,22619.4            0.9            4,44670.4            1.0              4396.9غري خمصَّ

موع         100.0          707,036100.0        100.0               2,5010.4        100.0               16,5632.3        100.0             122,91817.4       100.0            520,57273.6       100.0              44,4826.3اجمل
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)WO/PBC/25/16 وثيقة )ال اد  ج والاحت ربانم ب ال و 2 حبس اري سين : ال ية زيان ج وامل ربانم لجنة ال عرشون ل سة وال ام ادلورة اخل

(بآ الف الفرناكت السويرسي)

ةل ابالشرتااكت اجملموعاحتاد لش بونةاحتاد الهاياحتاد مدريداحتاد معاهدة الرباءاتالاحتادات امُلموَّ

%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ%%املبلغ

من الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمجمن الاحتادمن الربانمج

            0.7        5,291100.0            -             --           -             --            0.2             3005.7           0.4          2,25842.7           6.1          2,73351.7قانون الرباءات1

ؤرشات اجلغرافية2             0.7        4,854100.0            -             --           -             --            0.1             1292.7           0.2          97120.0           8.4          3,75477.3العلمات التجارية والتصاممي الصناعية وامل

ؤلف واحلقوق اجملاورة3             2.4        16,733100.0            0.0             0.0            0.0             0.0            1.3             1,5709.4           2.3          11,82270.7           7.5          3,34120.0حق امل

            0.9 100.0        6,115            -             --           -             --            0.2             2343.8           0.3 28.9           1,765           9.3 67.3           4,116املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية4

         29.4        208,209100.0            -             --           -             --           -             --         40.0       208,209100.0          -            --نظام معاهدة التعاون بشآأن الرباءات5

            8.2        58,106100.0            2.8             710.1            7.2             1,2002.1         46.3           56,83597.8           -            --          -            --نظام مدريد6

            1.6        11,358100.0            -             --           -             --           -             --           -            --        25.5        11,358100.0مركز الويبو للتحكمي والوساطة7

            0.5 100.0        3,671            -             --           -             --            0.4 11.7           430           0.6 88.3           3,241          -   -               -تنس يق جدول أأعامل التمنية8

9
البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك اللتينية 

والاكرييب والبدلان الأقل منوا
--            -          28,17288.3          5.4           3,73711.7           3.0            --             -           --             -            31,909100.0        4.5            

ىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة10             1.1        7,919100.0            4.4             1111.4            3.3             5506.9            1.0           1,17714.9           1.2          6,08176.8          -            --البدلان املنتقةل ا 

            1.9        13,083100.0            -             --           -             --            1.2           1,53211.7           2.2          11,55188.3          -            --أأاكدميية الويبو11

ية12             1.0        7,070100.0            -             --            0.4             711.0            1.2           1,41420.0           1.0          4,94970.0           1.4            6369.0التصنيفات واملعايري ادلول

            0.8        5,758100.0            -             --            0.1             130.2            0.4             4588.0           0.7          3,43459.6           4.2          1,85332.2قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعارف14             1.0        6,990100.0            -             --           -             --            0.7           81911.7           1.2          6,17188.3          -            --خدمات النفاذ ا 

لكية الفكرية15             2.0 100.0        13,806            -             --           -             --            1.3 11.7           1,617           2.3 88.3           12,189          -   -               -حلول لأعامل ماكتب امل

سات الاقتصادية واال حصاءات16             0.9        6,072100.0            -             --           -             --            0.6           71111.7           1.0          5,36088.3          -            --ادلرا

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17             0.5        3,752100.0            0.0             10.0            0.0             80.2            0.4           46112.3           0.6          3,26286.9           0.0            200.5ا 

لكية الفكرية والتحدايت العاملية18             0.9        6,323100.0            -             --           -             --            0.6           69511.0           1.0          5,24182.9           0.9            3876.1امل

            2.3        16,483100.0            2.5             620.4            2.4             4062.5            2.5           3,02018.3           2.3          12,00972.9           2.2            9856.0التواصل19

            1.8        12,395100.0            0.3             70.1            4.7             7726.2            1.6           1,99616.1           1.7          8,83271.3           1.8            7886.4العلقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية20

            2.9 100.0        20,675            2.7 0.3             67            2.6 2.1             435            2.9 17.4           3,591           3.0 75.1           15,523           2.4 5.1             1,058اال دارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22             4.7        33,276100.0            5.0             1250.4            4.9             8192.5            5.0           6,09718.3           4.7          24,24572.9           4.5            1,9906.0ا 

دارة املوارد البرشية وتطويرها23             3.5        24,617100.0            3.7             930.4            3.7             6062.5            3.7           4,51018.3           3.4          17,93672.9           3.3            1,4726.0ا 

            6.7        47,216100.0            6.9             1720.4            6.8             1,1252.4            7.0           8,55318.1           6.6          34,63173.3           6.1            2,7355.8خدمات ادلمع العامة24

            7.4        52,032100.0            7.8             1960.4            7.7             1,2802.5            7.8           9,53318.3           7.3          37,91172.9           7.0            3,1116.0تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت25

            0.8        5,358100.0            0.8             200.4            0.8             1322.5            0.8           98218.3           0.7          3,90472.9           0.7            3206.0الرقابة اال دارية26

ؤمترات واللغات27             5.5        38,925100.0            5.9             1470.4            5.8             9582.5            5.8           7,13218.3           5.4          28,36272.9           5.2            2,3276.0خدمات امل

            2.5        17,733100.0            2.7             670.4            2.6             4362.5            2.6           3,24918.3           2.5          12,92072.9           2.4            1,0606.0تآأمني املعلومات والسلمة والأمن28

            0.9        6,083100.0            -             --           -             --            0.6           71211.7           1.0          5,37188.3          -            -- الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل30

            1.1        7,572100.0            -             --         45.7        7,572100.0           -             --           -            --          -            --نظام الهاي31

            0.2        1,335100.0          53.4        1,335100.0           -             --           -             --           -            --          -            --نظام لش بونة32

صة             0.9        6,319100.0            1.1             280.4            1.1             1812.9            1.0           1,22519.4           0.9          4,44770.4           1.0            4396.9غري خمصَّ

موع        100.0        707,036100.0       100.0             2,5010.4       100.0             16,5632.3       100.0           122,72017.4      100.0          520,77073.7      100.0            44,4826.3اجمل
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17/2016 ة  ي زيان ام امل ىل أأرق ق ع طبَّ م

رسي) (بآ الف الفرناكت السوي

:3 و  سيناري رضيتا ال ةف ي زيان ج وامل ربانم ة ال يق ن وث 2 م و  لسيناري قًا ل بارشة وف نفقات امل رادات وال ي 1. اال 

بارشة لنفقات امل ة ل نسبي ص ال لحص قًا ل بارشة وف ري امل نفقات غ 2. ال

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

2015 ة  اي ةل، هن عام وال ال ة ورؤوس الأم ي تياط وال الاح       279,063       (1,015)   (12,699)       55,167    212,692     24,918الأم

17/2016 رادات  ي       756,297              46     10,434     129,765    578,236     37,817ا 

يردات وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية رة لل          (8,080)             -        (147)           (419)       (7,514)            -التسوية املُقدَّ

ة ي ة ادلول سبي ا ري احمل لمعاي قًا ل ة وف تسوي د ال ع رادات ب ي اميل اال  ج       748,217              46     10,287     129,346    570,722     37,817ا 

17/2016 فقات  ن

      315,351         1,517     10,134       59,577    215,262     28,861نفقات الاحتادات املبارشة

ة املبارشة       181,626            984       6,429       38,544    120,047     15,622النفقات اال داري

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

      130,404            656       4,346       25,746       87,983     11,672نفقات الاحتادات غري املبارشة

ة غري املبارشة         79,655            401       2,655       15,727       53,743        7,130النفقات اال داري

      210,059         1,057       7,001       41,473    141,727     18,802 اجملموع الفرعي، للنفقات غري املبارشة

17/2016 فقات  وع ن       707,036         3,558     23,564     139,594    477,036     63,284مجم

رة للنفقات وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية         20,411            103          680          4,030       13,771        1,827التسوية املُقدَّ

ة ي ة ادلول سبي ا ري احمل لمعاي قًا ل ة وف تسوي د ال ع نفقات ب وع ال       727,447         3,661     24,244     143,624    490,807     65,111مجم

ة تشغيلي ة ال نتيج        20,770      (3,615)  (13,957)     (14,278)      79,915   (27,294)ال

2017 ة  اي ةل، هن عام وال ال ة ورؤوس الأم ي تياط وال الاح       299,833       (4,630)   (26,656)292,60740,889      (2,376)الأم

موال الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل   n/a165,48223.4             -      3,53515.0  34,89825.0  95,40720.0 31,64250.0املس توى املس هتدف للأ

ية للك احتاد ية الثنائ *حيسب الاحتياطي املنشود كنس بة مئوية من نفقات مزيان

ةل  الاحتادات امُلموَّ

اجملموعاحتاد لش بونةاحتاد الهاياحتاد مدريداحتاد معاهدة الرباءاتابالشرتااكت

ة ي زيان ج وامل ربانم ة ال لجن ن ل عرشي ة وال س ام س ادلورة اخل ي ه رئ لب ام ط 3 ك و  سيناري ال

2016 سبمترب   1
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 والوثيقة[]هناية املرفق 

17/2016 ة  ي زيان ام امل ىل أأرق ق ع طبَّ م

رسي) (بآ الف الفرناكت السوي

:4 و  سيناري رضيتا ال ف

بارشة لنفقات امل ة ل نسبي ص ال لحص قًا ل بارشة وف ري امل نفقات غ 2. ال

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

2015 ة  اي ةل، هن عام وال ال ة ورؤوس الأم ي تياط وال الاح       279,063       (1,015)         (12,699)          55,167    212,692              24,918الأم

17/2016 رادات  ي       756,297              30           10,333        129,188    575,964              40,783ا 

يردات وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية رة لل          (8,080)             -              (147)              (419)       (7,514)                     -التسوية املُقدَّ

ة ي ة ادلول سبي ا ري احمل لمعاي قًا ل ة وف تسوي د ال ع رادات ب ي اميل اال  ج       748,217              30           10,186        128,769    568,450              40,783ا 

17/2016 فقات  ن

      315,351         1,517           10,134          59,577    215,262              28,861نفقات الاحتادات املبارشة

ة املبارشة       181,626            984             6,429          38,544    120,047              15,622النفقات اال داري

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

      130,404            656             4,346          25,746       87,983              11,672نفقات الاحتادات غري املبارشة

ة غري املبارشة         79,655            401             2,655          15,727       53,743                 7,130النفقات اال داري

      210,059         1,057             7,001          41,473    141,727              18,802  اجملموع الفرعي، للنفقات غري املبارشة

17/2016 فقات  وع ن       707,036         3,558           23,564        139,594    477,036              63,284مجم

رة للنفقات وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية         20,411            103                680             4,030       13,771                 1,827التسوية املُقدَّ

ة ي ة ادلول سبي ا ري احمل لمعاي قًا ل ة وف تسوي د ال ع نفقات ب وع ال       727,447         3,661           24,244        143,624    490,807              65,111مجم

ة تشغيلي ة ال نتيج        20,770      (3,631)        (14,058)        (14,855)      77,643            (24,328)ال

2017 ة  اي ةل، هن عام وال ال ة ورؤوس الأم ي تياط وال الاح       299,833       (4,646)         (26,757)590290,33540,312الأم

موال الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل   n/a165,48223.4             -      3,53515.0  34,89825.0  95,40720.0 31,64250.0املس توى املس هتدف للأ

ية للك احتاد ية الثنائ *حيسب الاحتياطي املنشود كنس بة مئوية من نفقات مزيان

ة ي زيان ج وامل ربانم ة ال لجن ن ل عرشي ة وال س ام س ادلورة اخل ي ه رئ لب ام ط 4 ك و  سيناري ال

2016 سبمترب   1

ادات  لحت صصت ل يت خ ة ال تنوع رادات امل ي تثناء اال  ة ابس  ي زيان ج وامل ربانم ة ال ن ة جل يق ن وث 2 م و  لسيناري قًا ل بارشة وف نفقات امل رادات وال ي 1. اال 

) ه ة ب ص ا ري اخل آأج ت رادات ال ي د اب  دري اد م ظ احت تف ة: حي ظ لح )م شرتااكت  موةل ابال امل

ةل ابالشرتااكت اجملموعاحتاد لش بونةاحتاد الهاياحتاد مدريداحتاد معاهدة الرباءاتالاحتادات امُلموَّ


