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  2010البيانات املالية لسنة 

  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 يةحت ياانت املا لا نة لب بو )WO/PBC/18/3 ثالويقة (2010لسـ  نة الو ي ويه مطروحة عىل  جل
ية  ية ابلربانمج واملزيا نا نة(ملعن رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج رشة"ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل  ص
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

ية العامة، مدعوة إىل املوافقة عىل  .3 مجلعإن ا
شأن  ية  نة الربانمج واملزيا ية  بتو ن جل ثالويقة ص

WO/PBC/18/3 ثالويقة ، كام جاءت يف
A/49/16. 

 ]WO/PBC/18/3ثالويقة تيل ذكل [
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

  2010 لسنةالبيانات املالية 

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية يف  .1 نة ا ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  ياانت املا يلت ا نهتأ سـ مل للم ل ملب لل للملكل سمرب 31ح نة الرب2010ي د انمج جل إىل 
ية وفقا  ية وتقارير 11-8 للامدةنواملزيا ياانت املا ية ا نة الربانمج واملزيا نص عىل أن تفحص  ته اليت  نظام املايل وال ل من ا ب ن جل ت حئ لل

ساابت الصادرة  تضاءيلحت وأن فهياحلمراجعة ا سب الا يات  تو يقات وا ية العامة مع ا قها إىل ا ح ص ل تعل  .لمجلع

نة و .2 ية  ياانت املا سـأعدت ا ل لب ية ادلوية للقطاع العام وفقا للمعايري احمل2010ل لا ورة ادلوافقت ادلول األعضاء، يف و. سب
ثة واألربعني  ثا لا مترب إىل 24لجمعيات املعقودة من لل توبر 3سب  ية 2007ك أ بو املعايري احملا متد الو بديئ، عىل أن  شلك  ب،  سم ي تعب

نةلادلوية للقطاع العام حبلول نة تو ).A/43/5ثالويقة  (2010 سـ  ية  ياانت املا سـترب ا ل ب لع ياانت 2010ل لب اجملموعة األوىل من ا
ية ادلوية للقطاع العام ية اليت أعدت وفقا للمعايري احملا لاملا  .سبل

نة  .3 ية  ياانت املا ساابت عن مراجعة ا سـويرد تقرير املراجع اخلاريج  ل ب لللح ياته وردود األمانة 2010ل تو ص مصحواب  ب
 .WO/PBC/18/4ثعلهيا يف الويقة 

ية مدعوة إىل أن  .4 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
ياانت  بو ابملوافقة عىل ا ية العامة للو بتويص ا ي لمجلع

نة  ية  سـاملا  .ث يف هذه الويقةالواردة 2010لل

ية [ ياانت املا لتيل ذكل ا  ]2010 لسـنةلب

 



 



 

 

 

 

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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ية يفللسـنة  سمرب 31ملنهتا  2010ي د
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 مقدمة

ية يف .1 ية ا نة املا ية الفكرية  ية  نظمة العا ية  ياانت املا نهتترفع ا ل سـ مل للم ل ملب لل سمرب 31 للملكل يات ادلول 2010ي د مجع إىل 
بو وفقا للامدة  ته7-6ياألعضاء يف الو نظام املايل وال حئ من ا  .ل

نة  .2 ية  ياانت املا يق يف ا تد ساابت اخلاريج حول ا سـويرفع أيضا تقرير مراجع ا ل ب ل لحل ل  ابإلضافة إىل رأيه يف 2010ق
ية ياانت املا لا بو كام ،لب يات ادلول األعضاء يف الو ي إىل  نظام املايل 11-8نصت عىل ذكل املادة مجع ثاين من ا ل واملرفق ا ل

ته  .حئوال

نة و .3 ية  ياانت املا سـأعدت ا ل لب ية ادلوية للقطاع العام وفقا للمعايري احمل2010ل لا ورة ادلوافقت ادلول األعضاء، يف و. سب
ثة واألربعني  ثا لا مترب إىل 24لجمعيات املعقودة من لل توبر 3سب  بديئ2007ك أ شلك  م،  ية ب بو املعايري احملا متد الو سب، عىل أن  ي تع

نةلادلوية للقطاع العام حبلول ية العامة لألمم ). A/43/5ثالويقة  (2010 سـ  نهتا ا بادرة  مجلعوجاءت هذه املوافقة جزءا من  ب تم
نظومة برمهتا  توى ا تحدة عىل  ملا سـ نظومة األمم) A/RES/60/283(IV)1(ممل ية  تعاضة عن املعايري احملا مللال تحدة سبسـ مل ا

سارية  ية ادلوية لا لابملعايري احملا نة . ألهنا حتظى ابالعرتاف ادلويلللقطاع العام سب ية  ياانت املا ترب ا سـو ل ب لتع  اجملموعة 2010ل
ية ادلوية للقطاع العام ية اليت أعدت وفقا للمعايري احملا ياانت املا لاألوىل من ا ل سبب  .ل

ية العوقد أعدت .4 ياانت وقدمت إىل ا مجلع ا نة لب تني إىل حد  سـامة عىل أساس ا يان وقدم إلهيا كذكل، 2009لسـن ب 
نة الواقعة بني ادلورتني نة . لسـمرحيل خالل ا سابعة واألربعني  يات ادلول األعضاء يف دورهتا ا سـوأقرت  ل ثالويقة  (2009لمجع

A/47/6 (تقرير من فرت شموةل اب ته اليت تغري الفرتة ا نظام املايل وال تعديالت عىل ا لا مل حئ ل تني إىل فرتة ل لسـنة قامئة عىل أساس ا
نوي  .سـقامئة عىل أساس 

ية ية ألداء املزيا ناملعامل الر ئيسـ
 

نة  ية  سـرشح مزيا ية/2010ن يريات ا لفعلا لتغ
 

نفقات  نوية لإلرادات وا لاألرقام ا متدهتا ادلول األعضاء والواردةيه لسـ ثامن من ويقة الربانمج  إطار يف عاألرقام اليت ا ثاملرفق ا ل
ية واملزي بو رمق  (2011-2010نا يشور الو يان اخلامس مقارنة بني ). 360E/PB1011من نفقات البوترد يف ا لإليرادات وا

ية وبني ةاملرصود يان يف املزيا نفقات ا لفعلإليرادات وا تني . ةل نة األوىل من فرتة ا ية  ية اإلجام لسـنوبلغت اإليرادات ا سـ ل لللفعل
بلغ 292,5 يون فرنك سورسي مقارنة اب مل  بالغ يمل تني وا نة األوىل من فرتة ا ية  لاملقدر يف املزيا سـ لسـنن فرنك  مليون 305,5لل

تني . يسورسي نة األوىل من فرتة ا ية  ية اإلجام نفقات ا لسـنوبلغت ا سـ ل لفعل بلغ 289,4للل يون فرنك سورسي مقارنة اب مل  يمل
بالغ  تني وا نة األوىل من فرتة ا ية  لاملقدر يف املزيا سـ لسـنن يون فرنك 313,7لل بلغ الفائض الفعيل الصايف من . يسورسيمل  يو

ية   .يفرنك سورسي مليون 3,1ناملزيا

تالفات  يةخوفامي ييل رشح لال يةسـاألسا بالغ ا ية وا بالغ الواردة يف املزيا لفعل القامئة بني ا مل ن  .مل

 اإليرادات

نة  ية  سـاكنت اإليرادات ا بلغ قدره 2010للفعل ية  مب أقل مما اكن مقدرا يف املزيا بة قدرها مل 12,8ن بنسـيون فرنك سورسي أو  ي
ية. 4,3% تا باب ا لويعزى هذا الرتاجع ابألساس إىل األ ل  :سـ

يل ادلويل أقل مما اكن مقدرااحملصةلإيرادات الرسوم  .1 بو  سج من أنظمة الو  للتي
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 .إيرادات الفوائد أقل مما اكن مقدرا .2

يل ادلويل أقلاحملصةلفقد اكنت إيرادات الرسوم  بة قدرها 11,0بلغ قدره مب لتسج من أنظمة ا يون فرنك سورسي أو  سـ  بنمل ي
يجة . 4% تصاد العاملي أن نتوجاء هذا الرتاجع  تعاش الا قا يل متوقعا اكن اكن أبطأ ممان شطة ا بارشة يف جحم أ سج مما أثر  لتن م

بة إىل نظايم مدريد والهاي  :لنسـوال سـامي اب

يال59 482 "1" يبعددها مقارنة ا وجتديدتسج  بالغ ن يف املزيا ناء عىل نظام مدريد؛65 500لة وا يل وجتديد  ب   تسج

يال5 009 "2" بالغ بعددها مقارنة ات وجتديدتتسج  ية وا ل يف املزيا نة 5 700ن يل وجتديد يف  سـ  ناء 2010تسج ب 
 .عىل نظام الهاي

شأن الرباءات،  تعاون  تعلق بإيرادات الرسوم احملصةل من نظام معاهدة ا بوفامي  ل بات ابلغ ي  163 700لدلوية املودعة لطلعدد ا
نة  يةمقابل عددها ، 2010سـطلب يف  بالغ نيف املزيا واكنت إيرادات الرسوم احملصةل من نظام معاهدة .  طلب163 800ل وا

ية ويرجع ذكل ابألساس إىل  تواها يف املزيا شأن الرباءات دون  تعاون  نا سـ ب بو الرسوم " 1"مل تالم الو تأخري يف ا يزايدة ا سـ ل
تحقة عىل ا لا توقعا يف جحم و" 2"طلبات؛ ملسـ يا مما أدى إىل زايدة أعىل مما اكن  بات املودعة إلكرتو بة ا مترار زايدة  ما ن لطل نسـ سـ

ية؛  نوحة للمودعني عىل اإليداعات اإللكرتو يضات ا نا ملم بات و" 3"لتخف تفاوت أسعار و "4"لطلمعدل أعىل نوعا ما يف حسب ا
 .الرصف

ية احملصةل من ال ية ،%37، أي يفرنك سورسيماليني  3,1فوائد لفعلوبلغت اإليرادات ا بلغ املقدر يف املزيا بلغ دون ا ن وهو  مل م
بو بفضلويرجع ذكل إىل  ها الو ياخنفاض أسعار الفائدة اليت تر توقعاحب توى أقل مما اكن  ساابهتا املرصية إىل  م  سـف ّوعوض . مح

تحكمي وال شطة مركز ا لالارتفاع بعض اليشء يف اإليرادات احملصةل من أ سجل ن ملوساطة وغريها من اإليرادات، الاخنفاض ا
 .يف إيرادات الفائدة

نفقات  لا

نفقات ية يف ا تالفات الر لالا ئيسـ  خ

ندت– الرباءات  1الربانمج  شطة إضا إىل هذا الربانمجسـ أ ف أ تعلقين ياساتب تة  شورة يف جمايل القانون وا سـتقدمي ا شأن لمل ب 
نفعة سوية املوار. ملالرباءات ومناذج ا نصوص علهيا يف املادة تومتت  هذا الربانمج وفقا ذلكل مضن احلدود ا ملد اخملصصة   من 5-5ل

تعلقة  نظام املايل ا با مل سوية. تحويل الاعامتدات بني الربامجل ية تكل ا ية األ سجل مع املزيا تويوازي الفارق ا صل ن وخصصت . لمل
يةأيضا موارد  هذا الربانمج للفرتة فإضا يون ف0,2 بلغت 2011-2010ل  رشوعني من مل  مرنك سورسي تقربا لفائدة  يي

ية وهام لتمنرشوعات جدول أعامل ا سة"مرشوع : م نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " مللك ية الفكرية واملكل العام"مو  ".مللكا

ية  2الربانمج  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ندت– لل شطة إ إىل هذا الربانمجسـ أ ة يفضان أ
ياساتب تتعلق شورة يف جمايل القانون وا سـتقدمي ا تجاريةلمل شأن العالمات ا ل  هذا الربانمج وفقا . ب سوية املوارد اخملصصة  لومتت  ت

نصوص علهيا يف املادة  تعلقة 5-5ملذلكل مضن احلدود ا نظام املايل ا ب من ا مل ويوازي الفارق  .تحويل الاعامتدات بني الربامجل
سجل مع املزيا نا سويةمل ية تكل ا تية األ يةوخصصت أيضا موارد . لصل هذا الربانمج للفرتة فإضا  بلغت 2011-2010ل 

ية وهام 0,2 رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  منيون فرنك سورسي تقربا لفائدة  ي لتمل م م ية الفكرية "مرشوع : ي مللكا
سة نا ياسة ا فو مل رشوع " سـ ية الفكرية واملكل العام"مو  ".مللكا

ندت– ق املؤلف واحلقوق اجملاورةح  3الربانمج  شطة إضا إىل هذا الربانمجسـ أ ف أ تعلقين شورة يف جمايل ب تة  ملتقدمي ا
ياسات شطة حق املؤلفلسـالقانون وا شأن تطوير أ ن  هذا الربانمج وفقا ذلكل مضن احلدود . ب سوية املوارد اخملصصة  لومتت  ت
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نصوص علهيا يف املادة  تعلقة 5-5ملا نظام املايل ا مل من ا ية  .تحويل الاعامتدات بني الربامجبل سجل مع املزيا نواكن الفارق ا مل
ية ية يف حدود ما خصص من موارد إضا فاأل يةوخصصت أيضا موارد  .صل هذا الربانمج للفرتة فإضا  بلغت 2011-2010ل 

ية ويه 0,4 رشوعات من جدول أعامل ا منيون فرنك سورسي تقربا لفائدة ثالثة  ي لتمل م ية ا"مرشوع : ي ياسة مللكا سـلفكرية و
سة نا فا رشوع " مل ية الفكرية واملكل العام"مو رشوع " مللكا يا املعلومات والاتصاالت "مو نولو ية الفكرية و جا تك ية مللك هوة الر مقوا ل

نفاذ إىل املعرفة  ".لوا

ية  4الربانمج  يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل نفقات يف حدو – ل بةلاكنت ا بوةل لنسـد ا ملق ا
تني% 40-60( تني) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

شأن الرباءات   5الربانمج  تعاون  بنظام معاهدة ا توى اإلنفاق يف إطار هذا الربانمج عىل بذل هجود إلدارة –ل مسـ يدل 
تلك يث ا ية أكرب من  لاألعامل بفعا ية يه . فةحل تعلق ابخلدمات اإلئيسـوالعوامل الر ية فامي  توى املرصود يف املزيا ينفاق دون ا ن ملسـ

يا املعلومات  نولو تعاقدية يف جماالت الرتمجة و جا تك نظمةل باعة خارج ا ملوا ويدل اخنفاض اإلنفاق يف موارد املوظفني أيضا . لط
نظمة يف إطار  توقعا ويدل أيضا عىل ج إهناء اخلدمة الطوعيبرانمملعىل أن عدد املوظفني اذلين غادروا ا م اكن أعىل مما اكن 

رشية تخدام الفعال للموارد ا مترار الرتكزي عىل الا لبا سـ  .سـ

بونة   6الربانمج  هور اجتاهات مماثةل لالجتاهات املذكورة أعاله يف إطار أنظمة مدريد –لشـأنظمة مدريد والهاي و ظ يالحظ 
يل وذكل  بونة  بتوالهاي و سج تشـ يةنفقات املوظفني ونفقات خالف املوظفنيحقيق وفورات يف للل  .ن مقارنة ابملزيا

تحكمي والوساطة وأسامء احلقول  7الربانمج  بة – لا نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من الاعامتدات % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـناخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ية   8مج الربان منيق جدول أعامل ا لتسـ نة –تن تخدام موارد خالف املوظفني يف  سـ يرجع ضعف ا  يف إطار هذا 2010سـ
ية الفكريةب الربانمج ابألساس، إىل أنه تقرر عقد املؤمتر ادلويل املعين ياسات اخلاصة اب ية يف جمال وضع ا مللكإدماج ا سـ لمن  لت

يفهاذلي  لثل تاك بريا من مت سطا  ك  يف خالف ق هذا الربانمجاملوظفنيلتاك تني،ل  ية من فرتة ا ثا نة ا لسـن يف ا ن ل  .لسـ

ية والعرية و  9الربانمج  بدلان األفر با بدلان األقل منوا بيقل ية والاكرييب وا هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا لدلان آ حمل نسـ  يرجع –تيل
شورة  تقدمي ا تعلق  شطة  ناد أ ملالفارق ابألساس إىل إعادة إ ب ت ن نفعة لسـياساتيف جمايل القانون واسـ شأن الرباءات ومناذج ا مل  ب

شطة تطوير حق املؤلف إىل الربامج  تجارية وأ نوالعالمات ا باعا3 و2 و1ل هذه . ت  سوايتلوبعد حبث واف  توى لتا ترب  سـ،  ميع
بة بوةل لنسـاإلنفاق يف حدود ا تني% 60-40(ملق ا ية) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا تخدام املزيا نال وخصصت موارد . سـ

هذا الربانمج للفرتة إ ية  لضا ية ويه2011-2010ف رشوعات من جدول أعامل ا يون فرنك سورسي لفائدة ثالثة  من بلغت  لتمل م : ي
سة"مرشوع  نا ياسة ا ية الفكرية و فا مل سـ رشوع " مللك ية "مو نا بدلان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا ما لمللك ل ل ملن

بدلان األقل منوا رشوع " لوا ية حمددة تكوين"مو نولو ية املالمئة جملاالت  ية وا تعامل املعلومات ا ج الكفاءات يف ا تك لعلم ن حال لتقسـ
ية حمددة ئتحدايت إمنا  ".ل

يا 10الربانمج  بدلان يف أورواب وآ تعاون مع بعض ا سـ ا ل بة – ل نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من % 60-40(ملق ا
تني تخدام امل) لسـنالاعامتدات اخملصصة لفرتة ا تنيسـال نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا لسـنزيا سـ  .لن

بو   11الربانمج  ية الو يأاكد يجي يف إطار –مي تقومي الاسرتا تبرانمج ا رشية، تأثرت حتويالت ل نة لباملوارد ا معي يف جماالت 
ياجات العمل تجابة ال تا ية إىل خفض . حسـ تعراض ا ية الا نوأدت  سـ رشيةملعمعل بار وأخذا.  يف هذا الربانمجلباملوارد ا عت يف الا

توايت اإلنفاق يف حدود ترب  سـاملعلومات الواردة أعاله،  بوةل متع بة ا ملق ا من الاعامتدات اخملصصة لفرتة % 60-40(لنسـ
تني تني) لسـنا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ
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ية  12الربانمج  نا ية ا شأن ا بو  يفات ادلوية ومعايري الو عا لص ب ي ل مللكن بةاكن – لتص نفقات مضن ا سـت ا بوةل لنل % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ية الفكرية  14الربانمج  تعلقة اب ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل هذا الربانمج للفرتة  – مل ية  لخصصت موارد إضا -2010ف
ية وهامم 1,0 بلغت 2011 رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  منيون فرنك سورسي تقربا لفائدة  ي لتل م م ية "مرشوع : ي مللكا

رشوع " واملكل العامالفكرية  تعلقة ابلرباءات"مو نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملا لل يد توزيع ". سـ رشيةعوأ  لباملوارد ا
رشوعني سجل ابملقار. ملأيضا دلمع هذين ا ية اخملصصةملويظل الفارق ا ية يف حدود املوارد اإلضا ية األ فنة مع املزيا صل  .ن

ية الفكرية  15الربانمج  هذا الربانمج للفرتة  – مللكحتديث ماكتب ا ية  لخصصت موارد إضا يون 1,2 بلغت 2011-2010ف مل 
ية وهو رشوعات جدول أعامل ا رشوع من  منفرنك سورسي تقربا لفائدة  لتي م م ية الفكرية"مرشوع : ي يا و مللكا جنولو تك

نفاذ إىل املعرفةاملعلومات والاتصاالت  ية وا هوة الر لوا مق ية يف حدود املوارد  ".ل ية األ سجل ابملقارنة مع املزيا صلويظل الفارق ا ن مل
ية اخملصصة  .فاإلضا

يل  16الربانمج  تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل هذا الربانمج للفرتة  – ق ية  لخصصت موارد إضا  2011-2010ف
ية وهام0,5بلغت  رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  يون فرنك سورسي تقربا لفائدة  من  ي لتمل م م ية الفكرية "مرشوع : ي مللكا

تصادية ية والا ية الاجامت قوا ع رشوع " لتمن ية الفكرية"مو توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل ويظل الفارق  ".مل
سجل ابملقارنة مع املزيا نا ية اخملصصةمل ية يف حدود املوارد اإلضا فية األ  .صل

ية الفكرية  17الربانمج  بة – للملكإذاكء الاحرتام  نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من الاعامتدات اخملصصة % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـنلفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ية الفكرية   18 الربانمج يةمللكا تحدايت العا ملوا هذا الربانمج للفرتة  – ل ية  لخصصت موارد إضا  بلغت 2011-2010ف
ية وهام 1,0 رشوعات جدول أعامل ا رشوعني من  منيون فرنك سورسي تقربا لفائدة  ي لتمل م م ية الفكرية ونقل "مرشوع : ي مللكا

يا نولو جا شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل رشوع " ل تعاوية "مو رشوعات ا نا ل ية الفكريةمل توحة والامنذج القامئة عىل ا مللكا ". ملف
يجيوعالوة عىل ذكل، ويف إطار  تقومي الاسرتا تبرانمج ا تجابة ل تارة لال سـ، تأثرت حتويالت موارد املوظفني يف جماالت  خم

ية ياجات ا يللال لتشغت ية إىل زايدة اعامتدات . ح تعراض ا ية الا نوأدت  سـ رشيةملعمعل  .مج يف هذا الربانلباملوارد ا

تواصل19 الربانمج بة – ل ا نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل تني% 60-40(ملق ا ) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا
تني نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ية  20 الربانمج ية واملاكتب اخلار جالعالقات اخلار بوةل  – ج بة ا نفقات يف حدود ا ملقاكنت ا سـ من الاعامتدات % 60-40(لنل
تني تني) لسـناخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

يذية  21 الربانمج شؤون  – لتنفاإلدارة ا ية  بة ا ياجات ا ية ا هذا الربانمج هبدف  ية  بخصصت موارد إضا ن شع ت ملعب ل حتل ل ف
نة وا يات ا تب أخال ثا و شأة حد ها ا يات وواث ملا ه ي ن ملمجلع قمل مك تعلقة بئق ياانت ملبادرة ا بار . WIPO Lexلبقاعدة ا عتوأخذا يف الا

بوةل  بة ا نفقات يف حدود ا ملقاملعلومات الواردة أعاله، اكنت ا سـ تني % 60-40(لنل ) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا
تني نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ية   22 الربانمج شؤون املا لإدارة ا ية والربانمجل هذا الربانمج للفرتة  – نواملزيا ية  لخصصت موارد إضا  بلغت 2011-2010ف
رشوع 0,6 ية وهو  رشوعات جدول أعامل ا رشوع من  ميون فرنك سورسي تقربا لفائدة  م م مني ي بو : "لتمل يتعزيز إطار الو

ية  ية دمع  تاجئ  معللإلدارة القامئة عىل ا بغ هالن ية و شطة اإلمنا تقيميرصد األ ئ بار املعلومات الواردة أعاله، اكنت و ".ن عتأخذا يف الا
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بوةل  بة ا نفقات يف حدود ا ملقا سـ تني% 60-40(لنل نة ) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا سـال ن لسـ
تني  .لسـناألوىل من فرتة ا

رشية   23 الربانمج بد– وتطويرهالبإدارة املوارد ا ستك  نة األوىل  ق الربانمج يف ا ناسب من لسـ سط ا تطا أكرب من ا مللق
تني نظام جديد إلدارة األداء .لسـنمرصوفات فرتة ا بدء العمل  ثف املربط  تدريب ا ياجات املوارد إىل ا بنظرا إىل ا ب ت ل ملكت ح

تعراض نظام إلكرتوينتطبيق بو تصةل اب يف واألعامل ا تو سـ يف جمال ا مل ظ تهل بو وال حئنظام موظفي الو يمي ي تخدام مراكز ا لتق وا سـ
يالتعي ئات ا لعلني موظفني من ا  .لف

بة – خدمات ادلمع اإلداري  24 الربانمج نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من الاعامتدات اخملصصة لفرتة % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـنا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

يا املعلومات والاتصاالت  25 الربانمج جنولو نفقا – تك بةلاكنت ا بوةل لنسـت يف حدود ا من الاعامتدات % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـناخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  لسـ

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  26 الربانمج تد قا بة – ل نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من الاعامتدات % 60-40(ملق ا
تني تنيال) لسـناخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا لسـنتخدام املزيا سـ ن  لسـ

بة – خدمات املؤمترات واللغات  27 الربانمج نفقات يف حدود ا سـاكنت ا بوةل لنل من الاعامتدات اخملصصة % 60-40(ملق ا
تني تني) لسـنلفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ن – األمن  28 الربانمج بوةل فقات يف حدودلاكنت ا بة ا ملق ا تني% 60-40(لنسـ ) لسـنمن الاعامتدات اخملصصة لفرتة ا
تني نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ

ناء اجلديد  29 الربانمج بالغ  يعزى – لبا ية ابألساس إىل أن ا بالغ املرصودة يف املزيا ية وا بالغ ا تالف القامئ بني ا ملالا ن مل لفعل مل خ
س شلك عام ذكل أن ملا تواها  ناء اجلديد يه دون  رشوع ا بددة كفوائد عىل القرض اخملصص  سـ مب ل سابمل يد  حر  القروض ص

نة  سددة خالل  سـغري ا ية2010مل توقع يف إطار املزيا ن اكن أقل من ا  .مل

توسطة  30 الربانمج رشاكت الصغرية وا ملقطاع ا بوةل  – ل بة ا نفقات يف حدود ا ملقاكنت ا سـ عامتدات من الا% 60-40(لنل
تني تني) لسـناخملصصة لفرتة ا نة األوىل من فرتة ا ية خالل ا تخدام املزيا لسـنال سـ ن  .لسـ
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	� ا����ة ا��اه�4-13.6-   -                          -                  13.6

��ل � 31 د,+	*) 2010�� ا��21171.38.315.0                      194.6

(3	$,�> ا��);:�ت ا�+�,+),0)

ا�	1"	0 ا����	�0 �'	':�0 ا��:),0
3 ا�*��ن ا�	���

��ل�� ا�� ���3ن ا��<��)ات 
31 د,+	*) 2010 2010 إ�& (,�1, 1 �'��)ة �>
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2010ا������ت


��ا����� ا����ي �� أ��� ا��

	�) ا����ة) ���2 ��13.6-ا���ن ا��

�ك - ا���� ا������ ������ وا������ت�ا!ه��ك وا!��
65.2 و8 و9وا��#�ات

�   -                                     4ز*درة �� ,+$$ت ا��*&ن ا��'�&ك �� �%$��

2.1-12ز*دة �� ,+$$ت ,�%�3ت , 2#� ا�+�,1

(ا8+�ض) �� 6&ا�5 ا��&4&دات 0.2-5ز*دة

2ت ا���*19(ا8+�ض) �� ا�3% 1.4-4ز*دة

,��, 1
(ا8+�ض) �� ا����: ا����&    -                                     4ز*دة

(ا8+�ض) �� ا=?&ل ا=>�ى    -                                     10ز*دة

�6(ا8+�ض) �� ا����: ا��1���3 �6@ ا��%� 148.5ز*دة

2ت ا��ا�19(ا8+�ض) �� ا�3% 11.5-11ز*دة

Aت ا���3%�1 ا����(ا8+�ض) �� ا��%&* 130.3ز*دة

(ا8+�ض) �� ا��+$$ت ا=>�ى 160.7ز*دة

(ا8+�ض) �� ا�+$&م ا=>�ى 176.0ز*دة


������ ا����� ا����ي �� أ��� ا��-8.1

37.8-6 و9ا9�6ء ,��� و,����ت و,#�ات

���� ا����� ا����ي �� أ��� ا!�����ر-37.8

1564.0
��ات ا���وض

1.3-�3�15*� ا���وض 


62.7���� ا����� ا����ي �� أ��� ا���#"

16.8���� ا�*"�دة �� ا�)�#�� و�� "&�د�$� 

3366.7ا�)�#�� و�� "&�د�$� �� +�ا"� ا�)��

 

3383.5ا�)�#�� و�� "&�د�$� �� �$�"� ا�)��

(+��"�� ا�/-�.�ت ا�)#")-"�) 

ا������ ا�&����� �1�1.�� ا�/.-"�
4 ا�3��ن ا�����

+��ن ا����� ا����ي
31 د")�3- 2010 2010 إ�4 -"��" 1 �1/�-ة ��
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-17.417.417.4ا	���اآ�ت

ا���م
6.2-���219.8219.8213.6م ���ه�ة ا���ون ���ن ا��اءات

��4.3-���52.852.848.5م ��ر

0.4-���3.43.43.0م 	ه�ي

����م !"�#10.9-276.0276.0265.1ا%&%�ع ا

'(���1.31.31.80.5ا�,+*( وا

-0.50.50.5ا%-��رات

3.0-8.28.25.2ا#�ا.�

2.12.12.70.6ا#�.�ة

12.8-305.5305.5292.7ا�����ع

 �	
ا��	�ا
 �	�ا�

(ا������ 1)

ا��	�ا
	� ا�����	� 
(ا������ 2)

ا���رق
 (ا������ 2)

ا������ ا�����	� �����	� ا������
5 �ا��	�ن ا����

�	��ا#��ادات ا�� - *	�ن '&�ر
� ا��	�ا
	� وا�����$
31 د�+��� 2010 �, ���م ا���.���

(*���	0 ا���
��ت ا�+��+���)

 �	��ا#��ادات ا��
7�6 أ�4س �2*1 

�
���&�ر

 
متدة للفرتة – 1املالحظة  ية ا نة األوىل من املزيا ثل ا ملع  ن سـ  2011-2010لمت
ية – 2املالحظة  ية الهنا ثل الفارق بني املزيا ئ  ن  ية عىل أساس قابل للمقارنةلفعلواإليرادات ا) املعدةل(مت
يان إىل – 3املالحظة  ية يف هذا ا ب قربت اإليرادات ا يون فرنك سورسي بدال من 292.7للفعل ي  يون فرنك سورسي ليك 292.5مل ي  بالغ  تتساوىمل ملا

ندوق املفصةل يان الوضع املايل مع ) 24املالحظة (ص يف لك  بالغ املوحدة الواردة يف  با يان (مل يه األرقام إىل ا) 2املايل لبا فذلي قربت 
ساابت. املاليني تحدة عىل تقريب األرقام إىل املاليني وأوىص بذكل املراجع اخلاريج  تابعة لألمم ا للحوقد وافقت فرقة العمل ا مل  .ل
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ا�
�	ا��� ا����� 
 (1 ���
( ا�

 

ا�
�	ا��� ا������� 
(1 ���
( ا�

 

ا�
��و��ت ا������ 
 ����"�! أ��س 


$�ر����

 

ا���رق 
 (2 ���
( ا�

ا�+ ا�*���'&ا�*���'&

0.4-1.81.82.2ا���اءات1

2�	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا���ذج ا����	� وا��	���1.0-1.81.82.8ا�

0.5-6.56.57.0'& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة3


- ا��",	+ي وا���ارد ا��را)	�4رف ا��",	+�� وأ01ل ا����	� ا�."�ا��

3.63.62.90.7

ون 567ن ا���اءات5�ه+ة ا����9�92.692.682.010.6م 

29.829.827.42.4أ���9 �+ر�+ و:هي و�6����6

5.15.14.50.6ا��#0	> وا���;� وأ��ء ا�#"�ل7

2.82.82.20.6?�<	& =+ول أ��ل ا����	�8

9 0���دئ وأAوا� B	#وا�� 	�C و7,+ان �	7��
��"	� وا�Dا��,+ان ا
21.621.615.75.9ا��?	�	� وا�0ر��- وا��,+ان اEFD ���ا

10	�Cو 7�G ا��,+ان 
- أورو7 H�ون �0.1-3.13.13.2ا��

5.25.24.11.1أآد��	� ا�����11

12�	��	� ا����� 567ن ا��,0	� ا�����4.34.33.50.8ا����	$ ا�+و�- و

14���0Jا� �	0,��7 �",�ت ا�����,��,� �	���ت ا��+K0.8-4.04.04.8ا�

15���0Jا� �	ا��,0 L?0� M�+#?2.52.52.8-0.3

16E	,#ءات وا���'Nد�� وا��F:ت ا0.2-1.51.51.7ا�+را�

17���0Jا� �	ء ا:'��ام �,�,01.41.41.30.1إذآ

18�	���1.3-2.82.84.1ا��,0	� ا����0J وا��#+�ت ا�

19EP8.08.07.01.0ا���ا

ر=	�20Kت ا�F��5.85.85.10.7ا��0?L وا�

21��Q	Jدارة ا���N1.7-7.47.49.1ا

22R�0.2-8.28.28.4إدارة ا�6%ون ا���	� وا��	Sا�	� وا����

231.1-9.99.911.0إدارة ا���ارد ا�����6 و?���Tه

ت ا�+�> اNداري24�+U26.926.926.00.9

ت وا:?�:ت25��,� ا��	=21.721.721.40.3?����0

�7 اNدار��26Fوا�� -,Uا�+ا &	F+1.81.81.60.2ا��

ت ا��%?��ات وا�,�ت27�+U19.019.017.41.6

28V�D4.94.94.80.1ا

4.14.13.20.9ا���ء ا��+�+29

30�Tة وا������	�ت ا��2.42.42.20.2ا��6آ

����Kا�
	 ا�����ة �	W X���3.23.2                                       3.2


-ع.
313.7313.7289.424.3ا�

8.23.111.3-8.2-���0 ا����/ ( ا��.	) 

�4�*�� ا�3و��� ��$�2ع ا���م 
78-�5ت ا����/ ���ء "�! ا�
����5 ا�

5.2-ا:ه��ك

ء ا���+ات��F1.3ا

1.1ر��,� ���و
ت ا���ء

1.9ر��,� 
�ا]+ �Fض ا���ء

1.4?<+�+ ا�"�ض ا��]	<- 

 V	J\ت ا���Fت ا��#"��K� -
5.9-?�		�ات 

=5?-5.7	E ا��Nادات �V ا����م

A,	�#? -
ت ا�+��ن ا���06ك ��K� -
 �		�?                                             -   

]�� ا���=�دات F +	F0.1


-ع ا���"0 ��79-�5ت ���ء "�! ا�
����5 ا�
����74 ا�3و��� ��$�2ع ا���م.
11.0-ا�

 -;5.7-ا���6و�ت ا������ �V ا:'�	

 ����74
ا����/ ( ا��.	)  ا�
�3ل �74: ا�
����5 ا�
13.6-ا�3و��� ��$�2ع ا���م


��5= ا����>�ت ا��5�75-7)�)


�>�� ا��>��5�� ��

� ا������
ا�
5 0��
ا�*��ن ا�

ا�
��و��ت ا������ - @��*
���ن '$�ر�� ا�
�	ا��� وا�
2010 �*
31 د75 0� 0�9�
����م ا�

رن"��,	� �,^ أ�س Jت ا�
]	� وا��Nادات وا����وAا�� �	ا�S	ا��

2011-2010 E.�? - 1 ا�<�� اDو�^ �V ا��	Sا�	� ا�����+ة �,��Jة �9'�ا��
رن"��,	� �,^ أ�س Jت ا�
وا����و (��+�(ا�� �	[Aا�� �	ا�S	ا�� V	7 رقJا� E.�? - 2 �9'�ا��

 7	V ا��Nادات وا����و
ت �,^ أ�س ا��	Sا�	�"	
�? �	�ت ا���V�b�? - 3 ا���'�9 23 567ن ا��	 �9'�ا��
E�و�,^ أ�س ا:��#"ق ا�0

V	7 د��ت �,�Jارق ا��#	c�? �	�ت ا����> ا��]	<	� Dداء ا��	Sا�	� ا��- ?<�& ا��	�V�b�? - 4 ا�� �9'�ا��
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ية ياانت املا لمالحظات عىل ا  لب

يهتا: 1املالحظة  نظمة ومزيا نأهداف ا  مل

ية الفكري ية  نظمة العا ئت ا للملكأ ملش مل نة ن نة 1967سـة يف  شئ يف  ية الفكرية اذلي أ تب حامية ا سـ وحلت حمل  ن مللك  1893مك
ترص ية(BIRPI ،  الربيبمبخويعرف  سـترص ابللغة الفر ية الفكرية يعين نخم تحدة محلاية ا مللكاملاكتب ادلوية ا مل ية ) ل قإلدارة اتفا

ية  نا ية ا عابريس محلاية ا لص نفات ) 1883(مللك ية برن محلاية ا ملصواتفا ية ق ية وا ناألد نة .)1886(لفب ُ، اعرتف 1974سـ ويف 
تحدة نظومة األمم ا تخصصة يف  بو كواكةل  ملابلو مي  .م

بو و هامطائفة واسعة من بيتضطلع الو ية الفكريةملا تصةل حبامية ا مللك ا هام ما ييل .مل ملوشمل هذه ا مساعدة احلكومات  :ت
نظامت عىل  ية  الالزمةراتهاملتطوير اهيالك ولإقامة اسـياسات ولا وضعملوا ية الفكرية ألغراض ا سخري إماكانت ا من  لتت مللك ل

تصادية ية الفكرية ايالعمل مع ادلول األعضاء من أجل دمع تطو؛ وقالا  أنظمة؛ وإدارة إدارة املعاهدات؛ ودلويلمللكر قانون ا
ية للتسجيل ا تجارية والرسوم واملالعا شأ للعالمات ا يات ا ية و نا نلامنذج ا سم ع مللص ؛ وتوفري الرباءاتنظام إيداع فضال عن ت

نري وبادل اخلربات نازعات؛ والاضطالع بدور احملفل إلجراء احلوار ا سوية ا تخدمات  مل  .ملسـتت

هومل يف  تو بو املوقعة يف ا ية الو نظمة وفقا التفا كوتعمل ا سـق ي مترب 28 واملعدةل يف 1967ل يويو 14مل يا . 1979سب  بو حا لوتضم الو ي
نغافورة ويقع مقر ا.  بدلا عضوا184 يويورك وريو دي جانريو و ها يف  سورسا ودلهيا ماكتب  يف  بو الرييس يف  سـلو ن ب ن ثلي متئ يج

نظمة اب. كوطويو تع ا ملو تخصصة عىل  بناءحصاانت ومتيازات تمت يازات الواكالت ا ية ا ملاتفا مت تحدة ق وحصاانهتا، كام أقرهتا مللألمم ا
تحدة يف  ية العامة لألمم ا ملا سورسيالفدرايلقر املربم مع اجمللس املاتفاق  و،1947 سـنةمجلع ي ا نة .ل  وال سـامي فامي 1970سـيف 

بارشة بارشة وغري ا ملتعلق ابإلعفاء من دفع معظم أنواع الرضائب ا مل  .ي

تني عىل األقل  متع يف دورات عادية مرة لك  بو و ية الو ئت مبوجب اتفا ية اليت أ تا ية ا ئات الرئا بو  نوختضع الو ق سـش جتن ي ل ل سـ ي للهي
جتوها أن  ية ل نا ئمتع يف دورات ا نسـتث  :وات األخرىلسـيف ا

ية العامة من ادلول تتألف  ية يفاألطرافمجلعا بو وق اتفا سؤوةل عن. يف أي من الاحتاداتاألعضاء ي الو يني املدير مويه  تع 
نوات،العام  ية امل واعامتد سـلفرتة حمددة ال تقل عن ست  شرتكة بني  للمرصوفاتنزيا نظام املايل واعامتدالاحتادات مجيع ملا ل ا

يةللمنظمة نظمة وغريها من الوظائف اليت حددهتا الاتفا بح أعضاء يف ا ق، ودعوة ادلول إىل أن  مل  .تص

تألف بو من يو ته .سواء اكنت أعضاء يف أي من الاحتادات أو مل تكن األعضاءادلول مجيع ي مؤمتر الو متد املؤمتر مزيا نيو  يع
ية و تعديالت عىل الاتفا قا  .الوظائف املالمئةفضال عن سائر ل

بو  نة الو للوتألف  ي جل نيق من ادلول األعضاء يف ات للجسـ يذتنيتن ي ا نة أسامء مرحشني . يس وبرن ابري الحتادتنيلتنف تار ا للجو خت
ية العامة اجدصوغ تونصب املدير العام مل ية ومجلعول أعامل ا هامت اليت تلكف هبا مبوجب مؤمتر للنالربانمج واملزيا ّوتؤدي سائر ا مل
بوات ية الو يفا  .ق

ست  نا وبودا بونة ولواكرنو و يات احتادات برن والهاي ويس و متع  بو ي شـ يمجع فل ن يف ادلويل للرباءاتجت  وابريس حتت لتصنوا
بو املربطة ابإليرادات  ية الو متد أجزاء من مزيا بو و شأ مبوجهبا الاحتادات اليت تديرها الو ية اليت  تإرشاف املعاهدات ا ي ن ي ن تعن ت ملع

ند نفقات  سـوا بو لقاء اخلدمات املقدمة تل ها إىل الو توى الرسوم الواجب د يصا إىل لك واحد من الاحتادات وحتدد  ي  سـ فعخص م
 .مبوجب لك معاهدة

ها ادلول األعضاء  نظمة ومن الاشرتااكت اليت تد ها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت تقدهما ا بو عىل متو فعوحتصل الو مليل ي
ية من ا هامات الطو عومن اإل هات املاحنةس تني مبا . جلدلول األعضاء وسائر ا ية لفرتة  نظمة يف إطار برانمج ومزيا سـنوتعمل ا ن مل
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ثل ا ليضمن اعامتدات  ية العامة لابإلنفاقترصحيات مت ية اليت توافق علهيا ا مجلع من املزيا يةلك ن وبفضل املوافقة عىل .  مالفرتة ما
هد اب ية ا تعالاعامتدات خيول املدير العام صال لح ها يف حدود َّ ترصحي هبا وسديد املدفوعات لألغراض احملددة  لملرصوفات وا ت ل

 . الاعامتدات

همة: 2املالحظة  ية ا ياسات احملا ملا سب  لسـ

 أساس اإلعداد

تحقاق مترارية ومالزمة الا ية عىل أساس الا ياانت املا سـأعدت هذه ا ل سـب يةل الفرتةل تظام  ية اب بادئ احملا بقت ا ط و ن مل . سبط
تويف هذه ا لو ية ادلوية للقطاع العامسـت بات املعايري احملا لياانت  تطل سبب  .م

يان  ية ادلوية للقطاع العام ومل تقدم معلومات مقارنة  ياانت األوىل املعدة وفقا للمعايري احملا ية يه ا ياانت املا بوهذه ا ل ب ل لب ل سبل
ية الواردة يف الفقرة  يوةل وفقا لألحاكم الاتقا لاألداء املايل ويان تدفق ا ن سـ يار احملاسـيب ادلويل للقطاع العام 151لب ملع من ا

ية ياانت املا نواهنا عرض ا لاألول و ب  .لع

يف الاقرتاض  لتاك

ّي يف املقرتنة ابالقرتاض تق تاك لد لك ا نظمةل بدهتا ا مليف ابب املرصوفات يف الفرتة اليت  يف الاقرتاض . تك لوحولت تاك ِّ الفوائد (ُ
بىن اجلديد إ) والرسوم ناء ا ملاليت تربط  نة ببت بىن املقرر يف  تكامل ا تظار ا ها جزءا من العمل اجلاري اب سـىل أصول بو مل سـ ن صف
يف الاقرتاض . 2011 تعلق ) الفوائد والرسوم(لوأما تاك ية لألرصاد اجلوية فامي  نظمة العا ساحة من ا ناء حق ا ياملربطة اب مل مل مل ت قت

ها ج بىن الرباءات، فقد حولت إىل أصول بو يه  يد  صفابملوقع اذلي  ّم عل ية شـ يةل املدة ا مية األصول واسـهتلكت  ملتبقزءا من  ط ق
 .من رساين احلقوق عىل األرض

ية تامثرات وغريها من األصول املا يوةل والا لا سسـ  ل

نة  تأ نة رهن اإلشارة دلى املصارف واإليداعات ا تأ توفرة واإليداعات ا نقدية ا بالغ ا ها ا يوةل وما يعاد مشمل ا م سـل سـ مل ل مل سـ ملت مل ل
يل  يوم90ملدة تصل إىل  تحويل إىل نقد واملعرضة إىل خطر  هةل ا نقدية عىل األجل القصري  تامثرات ا قلا وغريها من الا ل سل س

مية لقتقلب يف ا  .لل

  املوظفنيمسـتحقات

تأمني الصحي ما بعد اخلدمة صات ّد خمصّحتد تعلقة اب لاخلصوم ا تحقاتمل سفر(  هناية اخلدمةمسـو لنحة العودة إىل الوطن وا ) م
يد األاملدفوعة وفقا ملا توقعة و يمي وحدة الاعامتدات ا ية  يق  نوي و تقل عىل أساس  تواري ا ّ حيدده األ تق ملتق مهنج ب سـ سـ تطك بمل رابح ّ

تخدام  سائرخلاو توارية اب سـاأل نوات خدم عىل مدىها كويمت اسـهتال مهنجية املمراتك سـتوسط  بلم . ملسـتقة املوظف يف ا
مية العط بة إىل  قوعالوة عىل ذكل، حتدد اخملصصات اب نوية املرتامكة وعطل زايرة الوطن املؤجةل وساعات العمل لنسـ لسـل ا

تقرير املايل واليت مل تدرج  تحقة يف اترخي ا تعلمي ا نح ا تقرير املايل و ية احملصةل وغري مدفوعة األجر إىل حد اترخي ا لاإلضا سـ ل ملل م ف
تداوةل نفقات ا ند ا مليف  ل نة . ب بكراذلي.برانمج إهناء اخلدمة الطوعي، وضع 2009سـويف  تقاعد ا مل يقدم احلوافز من أجل ا . ل

سطا من  بلغ يغطي  قوخصص  تحقاتم نة ملسـا سدد حبلول هناية  سـ اليت مل   لفائدة من يوافق عىل خطة إهناء اخلدمة 2009ت
نة . الطوعي ـي العمل هبذا الربانمج يف  سـو يع 2012سـينهت سدد  ندما  مج  ت تحقاتع يةملسـا  .ملتبق ا
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 قيد املرصوفات

عيد املرصوفات  ّ سلع وتقدمي اخلدماتتق تالم ا لند ا  .سـ

ية  لاخملاطر املا

يوةل ية والقروض ومعدل الفائدة وا نة انجتة عن رصف العمالت األ نظمة معرضة خملاطر  سـا ب ي لمل ن نظمة إيراداهتا . جمع ملوحتقق ا
بد مرصوفات بعمالت غري العمةل اليت تعمل هبا ويه ال نة و ية بعمالت  هامات الطو تكمن الرسوم واإل تس ي فرنك معع

ناجتة عن تقلب أسعار الرصف ية ا سورسي، ويه معرضة خملاطر رصف العمالت األ لا ب جنل نظمة األدوات . ي تعمل ا ملوال  تسـ
ناجتة عن رصف العمالت يعاب اخملاطر ا تقة من أجل ا ية ا لاملا شـ ستل  .مل

بالغ امل ناجتة عن الفوارق بني معالت ا سعر الرصف ا تعلق  نظمة معرضة أيضا خملاطر  ملوا ل ب ت بحث ادلويل مل لدفوعة إلدارات ا
شأن الرباءاتبناء  تعاون  يذية ملعاهدة ا بعىل الالحئة ا ل بحث ادلويل لتنف ية لرسوم ا ها ماكتب الرباءات الو بالغ اليت  ل وا ن طمل حتصل

بات الرباءات ادلوية لمن مودعي   .طل

تقاعدي تلكفة املعاش ا تعلق  نظمة معرضة أيضا خملاطر سعر رصف العمالت فامي  لوا ب ي  للموظفني اذلين اكنوا قد دخلوا يف مل
تقاعدية ملوظفي األمم  شرتك للمعاشات ا ندوق ا بحوا اآلن أعضاء يف ا تقاعدي وأ بو املقفل للمعاش ا لندوق الو مل لص ص ل ي ص

تحدة  .ملا

ية اليت دلهي تحدة األمر نغافورة والوالايت ا ياابن و ها يف الربازيل وا بو اليت  يكويضاف إىل ذكل ماكتب الو ملثل سـ ل ا أصول متي
ية  .حمللحمدودة ابلعمةل ا

يوةل اليت ميكن تغذيهتا  يث أهنا متكل موارد هامة وغري حمدودة من ا يوةل  تعلق اب سـمي  نظمة غري معرضة خلطر  سـوا سـ ي ج لمل حل
ياهتا تاجئ  معلمن  يوةل قصرية . ن تامثرات ابألساس يف شلك ودائع  تامثرية لضامن إدارة الا نظمة الا ياسة ا سـوطورت  مل سسـ س

 .األجل

نظمة معرضة إىل حد ما خلطر اخنفاض سعر الفائدة مبا أن  ية مموةل من إيرادات حمصةل % 3ملوا يهتا ا يلسب من مزيا لتشغحف ن
تامثرات سعر الفائدة. سمن عائدات الا تعلقة  نب اخملاطر ا ية  نظمة أدوات ما تخدم ا بوال  مل تج ل مل لسـ  .ت

شلك حرصي تقربا من ادلول نة  نظمة املد ساابت ا يوتأىت  ب ي مل ح تايل فإن ت يادة واب ثل حكومات ذات  ل األعضاء اليت  سـ مت
ترب خماطر صغرية تعلقة ابلقروض  تعاخملاطر ا نوك. مل ها يف  يوةل وما يعاد تفظ اب بو سـ لحي ثقة ل يادية ومعدالت ا ل ذات اخملاطر ا لسـ

بالغة أاملرتفعة تحقة.  أو أعىل+ل ا نة إلبراز األموال ا ساابت املد مية أصول ا سـوخصصت أموال  ي ملحل سدد بق توقع أن  ت اليت ال  ي
 .يف األجل القصري

ية  جنبمعامالت ابلعمالت األ

ية ياانت املا سك هذه ا بو وبه  سورسي هو العمةل اليت تعمل هبا الو لالفرنك ا ب مت ي لل ولك املعامالت اليت تمت بعمالت أخرى . ي
ي تارخي اذلي متت  بق يف ا سعر الرصف ا سورسي وفقا  بالغ ابلفرنك ا فحتول إىل  لم ملط ل يان األداء . ه تكل املعامالتيل يد يف  بو تق

تقرير  تحويل يف اترخي ا ية ا سوية تكل املعامالت وعن  ناجتة عن  سائر احملققة وغري احملققة وا لاملايل لك املاكسب وا ل معل ت ل خل
باملايل عن األصول واخلصوم اليت متت بعمالت خالف العمةل اليت تعمل هبا   .ويالو
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تة ثا باألصول ا  ل

ميهتا الرتامكي واألرضار اليت تلحق هباّتقمي املعدات سب تلكفهتا انقص اخنفاض  ق  تامثرية . حب تلاكت الا يد األرايض وا سو ملمتق
يمي ادلوية تقةل أجريت وفقا ملعايري ا يمي  ية  لميهتا العادةل كام حددهتا  سـ تقمعل لتق م ندما . بق بىن  تلكفة ا شغوةل  باين ا مية ا عوتقدر  مل ب مل مل ق

يف ا تقل يف لاكن جديدا زائد تاك بري  مسـنات الالحقة كام حددها  خ سمرب 31لتحسي مية الرتامكي2010ي د . لق انقص اخنفاض ا
نرص يف  مية لك  ثل  شاري خاريج و بري ا سـهبا  ندما تكون جديدة ابلرجوع إىل تلكفة مفرتضة  مية األصول  عوحتدد  مت ت حي قع سق خ

يد األويل يف سني القامئة يف اترخي ا ناء زائد أعامل ا لقمرحةل ا تح لب ناير 1 ل ند إىل 2010ي  مية الرتامكي ا ملست انقص اخنفاض ا لق
نرص بقي للك  تايج املقدر ا عالعمر اإل ت توقعة أو . ملن برية األخرى ا سني ا تجديد وا يف الالحقة ألعامل ا تاك ملوتقدر ا تح ل ل لكل ل

رشاء تلكفة ا لمتديدها  بلغ األصول امل. ب سائر احملصةل مبقارنة العائدات  مبوتقدر األرابح وا يان األداء املايلخل برحةل وتدرج يف  وال . ّ
ية ياانت املا تربع هبا يف ا ية ا نفات ا ية مبا فهيا ا تار مية األصول ا ليد  ب مل ن ملص خي لل لف ق ّ  . تق

ناء معرها  يدها أ باين اجلاري  تة خبالف األرايض وا ثا تلكفة الاكمةل لألصول ا شطب ا يث  مية  ثوسجل اخنفاض ا مل ب ل ل ت حب تشيي لق ّ
تايج املقدر  بتاإل تايلن بارش عىل األساس ا مية ا ية تأثر ا ليق  مل مهنج لقب  :ط
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تة للمراجعة ّمية املرحلقوختضع ا ثا بةل لألصول ا مية ادلفرتية ل يريات ما يف الظروف إىل أن ا نت أحداث أو  لقها إذا ما  تغ ي بخلفض
سرتد ّلألصول قد ال  بدة، إن . ت سارة ا بلغ القابل لالسرتداد من األصول هبدف حتديد مدى ا بت ذكل، يقدر ا تكوإذا ما  ملث خل مل ّ

لوتدرج لك األموال اخملصصة . وجدت يان األداء املايلّ مية، يف  بية اخنفاض ا  .لقتغط

 املوجوداتقوامئ 

تخدمة يف قوامئ تشمل  مية اإلمدادات واملعدات ا شورات املوزعة ّجماان، و يع وا شورات املعدة  مية ا سـاملوجودات  ن ب ملن ّلل قّ ّق مل مل
بو سلع احملفوظة يف حمل الو مية ا شورات و تاج ا يإ ل ن ّن ق ية . مل مية اإلجام للوحتدد ا ل لق تخدام تلكفة ّ ية اب يغهتا الهنا سـشورات يف  ئ ص من

توسط  بوعة يف ا ّالصفحة ا مل ملط توزيع(ّ سويق وا يف ا ناء تاك ّاب ل ت ّل ل شورات الواردة يف قامئة ) سـتث ملنومضاعفهتا بعدد صفحات ا
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نة مية ا شورات وسويهتا لألخذ بأدىن تلكفة أو صايف ا ملمكا لق ت يع. ملن سحب من ا شورات اليت  مية ا بوشطب  ت ن لت مل توزيع ق ل أو ا
بح فهيا قدمية نة اليت  تصاجملاين خالل ا  .لسـ

بو يع يف حمل  الو سلع املعدة  شورات وا يع اإلمدادات اخملزنة  نواي  ية جرد مادي  يوجترى  ب ل ن مجل سـ للمعل ّ للم ّ  قامئة ّوتعد. ّ
شورات املعد ّا يملن نة للبة  نات طوال ا ساب بعض ا ية  مترار وجترى  سـع اب ي حل لمعل ّلع ويف . قامئة املوجوداتللتأكد من أرصدة سـ

توقع عدم  سلع اليت  توزيع اجملاين إىل جانب ا يع أو ا شورات املعدة  سلع اليت حتذف من جمةل ا شطب ا نة،  يهناية لك  ل ل ب ن ل ت للسـ مل
تصل إىل الصفر ميهتا  ها وختفض  ها ابجملان أو  ّإماكية مواصةل توز ل قن ّ يع  .بيع

تخدمة  ملسـوقدرت تلكفة األوراق واإلمدادات األخرى ا تخدام طريقة ّ تاج اب ية اإل سـيف  ن ل يف ّوخول هو األّل يف ادلّواألمعل
نظمة. اخلروج بدهتا ا تلكفهتا اليت  بو  سلع احملفوظة يف حمل الو مية ا ّوتقدر  مل ب ي ّل تك ّ ق تعادل. ّ مية قامئة املوجودات  لوختفض  ق صايف  ّ

بحت قدمية صميهتا إذا ما حلقهتا أرضار أو أ  .ها ضامان للخصومصفوال ميكن رهن املوجودات بو. ق

 األصول غري املادية

ّي ية من دت ق يةل الفرتة ا ها  ية ويمت اسـهتال تار تلكفهتا ا نظمة  نهتا ا يف اليت ا تون  تخدام األمالك يف  بقحقوق ا تك ق ملج ط خي ل ب مل ت ن ن كسـ
نوح ملممدة احلق ا يف بدون تلكفة. ّ تون  ها  ية اليت  تخدام ا مية حقوق ا ساابت  يد يف ا نوال  ن سـ جحل ك نح مللك متق ّ يد قّ يسـتع واليت 

نح مليهتا يف هناية فرتة ا ّ بدها. ملك ند  ند املرصوفات  يانهتا يف  تطوير برامج احلاسوب و يف املقرتنة  تاك يد ا ّو تك عتق ب ص ب ل ّل ّ. 

 ّاخملصصات

ّي بو إىل صات ّد اخملصتق تاج الو متل أن  يث من ا نادي انجت عن حدث سابق  بو الزتام قانوين أو إ يندما يكون للو حت سـ ي حملع ح
ب بلغ ذكل الالزتاممرصف  توصل إىل تقدير موثوق  سوية الالزتام رشيطة أن تكون قادرة عىل ا مللغ مايل من أجل  ل  .ّت

تحقة بالغ ا ّا سـ نظمةململ  للم 

يل ادلويل للعالمات  شمل الرسوم احملصةل من الرباءات ادلوية وا ية اليت  باد تحقة من املعامالت ا بالغ ا سجسب ا ل ت ل ت سـ مل تحت ل لمل ّ ّ ّ ّ ّ
تجارية وال مية العادةل للعوض املقدم أو املمكن تقدميه مقابل لا شورات، اب ية وغريها من اخلدمات وا نا لقرسوم والامنذج ا ن ع مللص

تمل أموال حتت ابب  ندما  شأن الرباءات مىت ما جسل الطلب ادلويل و تعاون  تجارية ومعاهدة ا سـرسوم العالمات ا ع ب ل تل
 .إيرادات أخرى

يد الاشرتااكت املقررة كإيرادا ّو يةتق نة املا لت يف بداية ا تعذر . لسـ تحقة اليت  بالغ ا بة إىل ا بلغ بديل اب يويدون  سـ مل ملسـ لن م ّ
تحقة من ادلول األعضاء اليت فقدت  ية العامة زائد الاشرتااكت ا سـاسرتدادها توازي الاشرتااكت املقررة اليت مجدهتا ا ملمجلع

ناء عىل املادة  تصويت  بحق ا ية 11ل شاء ق من اتفا نظمة العانإ ية الفكريةملا للملكية   .مل

تلمة حىت  بالغ غري ا تعراض ا ناد إىل ا تالهما ابال تحقة حتدد بدائل يف حال عدم ا بالغ ا بة إىل ابيق ا سـواب مل سـ سـ سـ مل ملسـ مل ستن ل
تقرير املايل  .لاترخي إعداد ا

 اإليراداتقيد 

شمل الرسوم احملصةل لقاء  ية اليت  باد تيد اإليرادات احملققة من املعامالت ا ل ّت ل ّ ّ لالرباءات ادلوية مبا يف ذكل الرسوم احملصةل عىل تق
بات املودعة عىل الورق أو  بة إىل ا ية اب لطلالصفحات اإلضا لنسـ يل ادلويل للعالمات PCT-EASYبنسق نظام ف لتسج، وا

رش ية يف اترخي ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا لنا ع لص تلمة عىل ا. ل يد اإليرادات احملصةل من الرسوم ا لطلويؤجل  ملسـ بات غري ق
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رش تكامل ا تقرير إىل حني ا شموةل اب شورة خالل الفرتة ا لنا سـ ل مل يد جزء من رمس طلب الرباءة يغطي . ملن قويؤجل أيضا 
تكامل الرتمجة رش إىل حني ا تمل بعد ا ية للرباءة الوارد ابللغة اإلنلكزيية ا يف ترمجة تقرير األ سـتاك سـ هل لنل يع الرسوم . مل يد  مجو تق

بات بطلاألخرى املربطة  ندما تقدم ت تجديد،  ية مبا يف ذكل حاالت ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ع الرباءات والعالمات ا ل ع لص ل
سلع واخلدمات . اخلدمات اليت غطهتا الرسوم ند إاتحة ا تحكمي والوساطة  شورات وخدمات ا ية من ا تأ يد اإلرادات ا لو ع ل ن ت ململ تق

 .ابلاكمل

لأما اإليرادات احملققة من املعامالت غري ا ند إىل اتفاقات ّ ساابت خاصة  ية املودعة يف  هامات الطو ثل اإل ية  تباد س تسم ح ع ل ت
تعلق بأداء معني أو رد  شمل الاتفاق رشوطا  يه الاتفاق ملزما ما مل  بح  يد كإيرادات يف الوقت اذلي  تقابةل لإلنفاذ،  ي فيص فتق

نفقة يل . ملاألرصدة غري ا تأ بداية  يد خصوم يف ا تيض تكل الاتفاقات  قو ج ق لتق يث ل يد اإليرادات  حيد اإليرادات ومن مث  تق
رشوط اخلاصة الواردة يف الاتفاق لشطب اخلصوم من خالل أداء ا  .ت

رسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكت ية اليت  نة من فرتة املزيا يد الاشرتااكت املقررة كإيرادات يف بداية لك  يو ن سـ ّ  .تق

 إعداد تقارير القطاعات

ملتوىل الاحتادات اليت شلك ا ت ية الفكرية إعداد تقارير القطاعاتت ية  للملكنظمة العا نفقات فامي بني . مل سم اإليرادات وا لو تق
بو  ية الو سـمي أقرهتا  يالاحتادات وفقا لطريقة  مجع يةاملرفق الرابع من [تق يغة املعدةل لويقة الربانمج واملزيا نا ث -2008 للفرتة لص

نفقات ]. 2009 سم الطريقة املذكورة اإليرادات وا لو ناد إىل امجلع بني اإليرادات تق ستعىل لك برانمج ومن مث عىل لك احتاد ابال
سديد بارشة وعدد املوظفني وقدرة لك احتاد عىل ا نفقات ا توا مل ية جتمع بني اإليرادات .لل ناء عىل  سأةل حتدد  معلويه  ب م

يات يا تداوةل والا طواألموال ا ت بو وخصوهما عىل القطاعات الفرد. حمل سم أصول الو يوال  يهتا تق تفظ  نظمة كلك  مبلكية مبا أن ا حت مل
ناديق رؤوس األموال  يمي و تجمعة وفائض إعادة ا نظمة مبا فهيا أرصدة األموال ا صإال أن حصة لك احتاد يف صايف أصول ا مل لتقمل

سب لك قطاع  يد  حبالعامةل،  ّ  ).28انظر املالحظة (فتق

تعانة اب  لتقديراتسـالا

ية  ياانت املا لتوي ا ب ها اإلدارةابلرضورة عىللحت تقديرات والافرتاضات اليت  ية القامئة عىل ا بالغ املا تضع عدد من ا ل ل توشمل . مل
يهنا ما ييل نارص من  تقديرات عددا من ا با لع تحقات ما : ل تأمني الصحي احملددة وغريها من  تحقات ا تعلق  سـالزتامات  ل سـ مت مب

تقل(بعد اخلدمة  تواري  ميهتا أ سـاليت يقدر  مك بالغ اخملصصة ) ق لوا شورات مل مية قوامئ املوجودات من ا ننازعات وتقدير  مللم ق
تة ثا مية األصول ا يف املرتامكة ودرجة اخنفاض  تاك نة وا ساابت املد تصةل اب ية ا بواخملاطر املا ل ل ل ي حل مل ياان . قل ية أ تاجئ ا حوتكون ا لفعل لن

تقديرات لتلفة عن هذه ا بح معروف. خم تقديرات خالل الفرتة اليت  تغريات يف ا يد ا تصو ل ل  .ة فهياتق
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ها: 3املالحظة  يوةل وما يعاد لا  لسـ
2010 31 د����� 312009 د�����


ت ا��������)����

ت ا��������)(�����
�)

���
 091.90 8                       145.11 8                        أ��ال �

��� ا������ي �
 516.77 457 13              939.94 856 25               ودا�� ��ى ا����ك - �

 082.28 590 10              539.29 550 10               ودا�� ��ى ا����ك - �#"!ت أ��ى

��� ا������ي �
 949.99 160 194            866.71 361 190             أ��ال ��*'"�ة ��ى ا���� ا��%�$ ا������ي  - �


� ا���
	ة  � ���
 640.94 216 218            491.05 777 226             ����ع ا��

��� ا������ي �

ت 0
ر�� �"��آ� ��,+� - ��
�1               49 278 446.54              42 886 646.56 


ت 0
ر�� �"��آ� ��,+�ة - �#"!ت أ��ى�
�1                 4 439 692.95                4 844 432.66 

�+,�� � 577.76 183 21               457.57 606 24               ودا�� ا�#!�
ت ا�*5
ر�� - ��
�4 ��3رة وا��0 ا��2

��� ا������ي�
� - 
�� 89 أ%�اف �*#
�6ة+��
 655.54 758 63              887.54 102 64               ر��م �;:�� �

����ع ا��
��� ا���
	ة   - ا���ال ا�����آ� ���
� -ا�������ة �	ى 
� ا������ي � 312.52 673 132            484.60 427 142             ا���! ا���

��� ا������ي �

ت �
=� �3+�ة ���دا�� ��ى ا����ك - ��
�1                 9 246 007.17                   201 360.22 


ت �
=� �3+�ة ���دا�� ��ى ا����ك - �#"!ت أ��ى�
�1                    954 988.19                   257 551.57 

��� ا������ي �

رات �9@ ا?0< ا�3:+� - �"'*�!� �=

ت ��
�1                                  -                10 300 000.00 


رات �9@ ا?0< ا�3:+� - �#"!ت أ��ى"'*�!� �=

ت ��
�1                 4 079 154.35                5 046 836.52 

 748.31 805 15              149.71 280 14               ����ع ا��
��� ا���
	ة   - ا�'�#&#ت ا�$#"�

 701.77 695 366            125.36 485 383             ����ع ا��
��� و�# �(#د�)#   
  

 

تامثرات عىل األجل القصري  ساابت ابلفائدة وا بارش و نفاذ  ية  ساابت  نقدية معوما يف  سحتفظ الودائع ا م حنك ب ح  90(بل
س). يوما نك الوطين ا تامثرات احملفوظة دلى ا ساابت ابلفائدة والا توسط من ا لوبلغت أسعار الفائدة احملققة يف ا ب حل لمل يورسي س

نةيف% 1,75  ].2009-2008  الفرتةيف% 2,656 [2010 سـ 

تجارية  يل العالمات ا سورسي احملجوزة ألغراض  شمل أموال الغري ابلفرنك ا نفاذ حمدود  لواألموال احملفوظة  سج ل ت تب ي
بو وغري ذكل ية والاشرتاك يف دورايت الو نا يوالرسوم والامنذج ا ع تعاقدة توشمل أيضا الرسوم احملصةل ابمس األط. لص ملراف ا

تب ادلويل  بل ا شأن الرباءات من  تعاون  ية ا بحث ادلويل يف إطار اتفا ملكمبوجب اتفايق مدريد والهاي وابمس إدارات ا ق بق ل ل
بات سمل ا تب  بو العامل  لطلللو ت لي شأن العالمات . مكك تلمة يف إطار اإلجراءات اجلارية  بوتضاف إىل ذكل، الودائع ا ملسـ

سط مهن تجارية، خالف ا لقا ثل األموال احملصةل ابمس الغري ل ها، واليت  تحقا بل ا نظمة  تلمهتا ا بالغ ا متا اذلي يقدر  سـ مل سـ قمك ق
نفاذ ترب كأموال حمدودة ا لو سورسي. تع يع هذه األموال حمفوظة ابلفرنك ا يو ل  .مج

تع بد نوك  ها يف  يع أموا تامئية حبفظ  تصةل ابألموال الا يص اخملاطر ا نظمة عىل  متوتعمل ا ب مج ن مل تقل تمل ل نحو س ية عىل ا لرجة ثقة عا ل
تايل  :لا

    أأأ -أأ +أ أ ��ون ����� ا�����ع

36. 125 485 383 11. 145 8 25. 435 25 79. 553 164 49 36. 193 555  85. 797 731 333 

� و�� ��ا�&

�د�"� @ 

100,0% 0,0% 0,0% 12,8% 0,1% 87,0%  ��Aا��ا��&�@� 

ية مؤكدة  نظمة أية حدود ائامت ست  نو للم شوف لي سحب عىل ا ية ألغراض ا بات حمدودة وغري ر ملكولكن دلهيا تر ل مس تي
ها نظمة أموا لدلى املصارف اليت تودع فهيا ا بات يف أي وقت. مل سحب هذه الرت تيوميكن للمصارف أن  نظمة يف . ت ملومل تكن ا

نة  شوف يف  بلغ عىل ا سـحاجة إىل حسب أي  ملك  .2009-2008 أو يف الفرتة 2010م
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يد هبا وأما األموال الا تودع ابلعمةل اليت  ية  هامات الطو تربعني ابإل نظمة ابمس ا تفظ هبا ا تقتامئية اليت  ف س سـس ع مل مل حت ن
ناد إىل الاتفاقات مع املاحنني ية، ابال نفقات ا ستا ن ية كودائع لألجل القصري . ملعل ياجات احلا مثر األموال الزائدة عىل الا لمث  حت تست

سااب) يوما 90( يد فوائدها يف ابب ا حلو  .ت اخلاصةتق
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ساابت: 4املالحظة  حلا
نة  ياملد

بالغ  ّمقدما املدفوعة ملوا
بالغ  ها قبل املدفوعة ملوا تحقا قا  سـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 د�����  312009 د�����  2010


	ت ����
	ت ����ع ا��������ع ا


	 ا������ي ) ����
	 ا������ي ) ( ���� )

 �����ا���ل ا���او�   - ا��	�	ت ا


� ا#"�!م   - ا���اآ	ت �
�رة ���� �$�'	�!ت &$� %�	د

 126.00 269 1             038.00 204 2              ا���اآ�ت ا����م ا���دي 

 ()�* 126.00 269 1             038.00 204 2              ا����ع ا


� ا#"�!م   ���� �$�'	�!ت %�	د

� ������رات �����ت ���                 093.70 152                 409.60 161 

� ��%�ه�ة ا��%�ون �#ن ا�!�اءات �����ت ���           625.13 509 11           814.60 960 11 

 ��ر��� ������ت ���              393.26 302 1             647.89 525 1 

� �*ه�ي �����ت ���                      076.00 1                     490.00 1 

� أ,�ى�����ت ���              250.82 050 2             512.55 075 2 

�.!�� �/�0��
�.�ت                    451.06 150                 622.44 48 

� ا��12داد ��3 � 996.90 116                 460.27 122                 �6ا�����1 45

� ا��12داد��3 �78��� 213.71 463 2             059.76 901 2              �6ا45 أ

 ���.� �/�0�� 9��!�

�� ����=�7> ���; ا��7�%:�.� �/�0�� 9��!�              3 740 419.09             3 705 059.23 

 <7�=���� ���.� �/�0�� 459.27 813                 667.64 680                 أ��ال أ,�ى 

�� �@و�ف �.� �/�0�� 049.05 195                 340.03 793                 أ��ال 

A5��
Bة ا�Cا��� :��D ا��
�!� ���.� �/�0�� 375.43 428 1             817.44 502                 أ��ال 

()�* 043.56 888 23           261.31 514 24           ا����ع ا

 169.56 157 25           299.31 718 26           ����ع ا��	�	ت ا����� ا�	ر��    

   �����ا���ل &$� ا���او�   - ا��	�	ت ا


� ا#"�!م   - ا���اآ	ت �
�رة ���� �$�'	�!ت &$� %�	د

 Eر�� 638.00 175                 028.00 168                 اCF�د 

 429.00 355                 984.00 294                 اCF�د �ن 

   -                                    -                                  اCF�د ا��G7�H ا��و�A ��!�اءات 

E7
 393.00 24                   079.00 16                   اCF�د 

�
 247.00 2                     247.00 2                      اCF�د ��آ�ر

73� ا���!� ��Fا                                  -                                    -   

                 481 338.00                 557 707.00 

     �+�	'��	د�/ رؤوس ا���ال ا

 Eر�� 247.00 38                     -                                  اCF�د 

 622.00 6                       -                                  اCF�د �ن 

   -                                    -                                  اCF�د �%�ه�ة ا��%�ون �#ن ا�!�اءات

 ()�* 869.00 44                     -                                  ا����ع ا

 576.00 602                 338.00 481                 ����ع ا��	�	ت ا����� &$� ا�	ر��   

   ����� 745.56 759 25           637.31 199 27           ����ع ا��	�	ت ا
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يات ادلول  يه  بو أحادي الاشرتااكت اذلي وافقت  نظام الو تصل  مجعالاشرتااكت املقررة يه إيرادات غري حمصةل  عل ي ب ت ّ
بو والاحتادات اليت بوياألعضاء يف الو ند إعداد . ي تديرها الو سورسي  مية وحدة الاشرتاك ابلفرنك ا يات  عوحتدد ا ل يمجلع ق ّ

تني ية اليت تدوم  ية للفرتة املا سـناملزيا ل سامه بعدد حمدد من وحدات . ن ئة أن  ئات وعىل لك  سم الاشرتااكت إىل  تو فتق ف
ه. الاشرتاك ئة اليت حتدد أساس اشرتا يار ا كوترتك لدلول األعضاء حرية ا لف يا إىل خت متي تلقا ية اليت  نا بدلان ا ئا، فامي عدا ا ل تنل م

ثالث اخلاصة ئات ا لواحدة من ا ها عدة احتادات. لف بالغ اليت  ـي ا هامات يف رؤوس األموال العامةل  تضعأما اإل ه ملس  .ف

بات ال بلغ املقدر للرسوم املفروضة عىل  شأن الرباءات ا تعاون  نظام معاهدة ا نة  ساابت املد طلوشمل ا مل ب ل ل ي حل لرباءات ادلوية ت
تلمهتا  يةسـاليت ا بات الو نماكتب سمل ا لطل طت بل اترخيّ نظام املعاهدة  صدورق  تب ادلويل  تقرير املايل ومل حتوها إىل ا ل ا ملكل ل
تقرير املايل صدورحبلول اترخي  .ل ا

ناديق رؤوس ا هامات  تحقة من الاشرتااكت املقررة وإ نة ا مية األموال املد صوخصصت أموال تقابل  سـ سي مل ألموال العامةل ق
بق بدء العمل اب تعلقة بفرتات  تحقة من الاحتادات وا سـا مل تسـ نة لنظام أحادي الاشرتااكتمل وتغطي هذه . 1994سـ يف 

ب تصويت مبوجب الفقرة اماخملصصات  تحقة من ادلول األعضاء اليت فقدت حق ا للغ  بو 11 من املادة 5مسـ ية الو ي من اتفا ق
بدلان األقل منوا اليتواشرتااكت ياتل ا  .مجلع مجدت بقرار من ا

تجارية  شورات ومن رسوم العالمات ا يعات ا نة من  بالغ املد بو أيضا خمصصات تقابل ا لووضعت الو ن ب ي مل ملي والرسوم ) مدريد(م
ية  نا عوالامنذج ا يل بعد ) الهاي(لص يةل ا بالغ  ترب بعض ا نظمة أن  ناد إىل ما حدث مؤخرا إذ اضطرت ا تحصابال تح مل تع لمل مسـ ست

نةأن مر علهي بت تكل اخملصصات عىل أساس ما حدث مؤخرا إزاء إماكية ). 15انظر املالحظة ( سـا أكرث من  نوقد  حس
نة نذ فرتات تزيد عىل ا تحقة  بالغ ا سـيل ا سـ مل لحتص  .ممل

يف تعلمي األطفال  نحة تغطي تاك شون يف بدلمه، احلصول عىل  نني دويا، خالف املوظفني اذلين  لوحيق للموظفني ا ي ل مي يع ملع
بة املعالني بلغ فهيا الطفل سن % 75بنسـ  ية اليت  نة ادلرا يإىل حني انهتاء ا سـ نة25لسـ نح للك . سـ  بالغ القصوى  للموحتدد ا مل

نة . بدل تعلمي للك طفل يف بداية ا نحة ا بلغ املقدر  ساوي ا بلغ مدفوع مقدما  سـوحيق للموظفني ادلويني احلصول عىل  ل مل مل ي لل م
ية بالغ املدفوعة مقدما. سـادلرا ثل ا ملو ية مت نة ادلرا نح املقدمة مقدما  سط ا سـ للموظفني  سـ مل ية 2011-2010للق ئ ويه غري هنا

سمرب 31إىل اترخي   .2010ي د

تعمل األموال املدفوعة مقدما إىل  نظمةبرانمجتسـو يابة عن ا تحدة اإلمنايئ لدلفع اب مل األمم ا ن بني . لمل بلغ املدين اإلجاميل ا ملوا مل
بات ادلفع  بالغ اخلاصة  بطلشمل ا مل يد ي تمل املوافقة علهيا بعد أو اليت ال تزال املوافقة علهيا  ندوق اليت مل  قاملقدمة إىل ا سـ تلص

بحث ية اجلديدة . لا با ناف ا بالغ املدفوعة مقدما إىل الاحتاد ادلويل محلاية األ توا ن ص نظمة ) األوبوف(لمل ها ا بالغ اليت تد مليه ا فعمل
ها بعد سدد  يابة عن األوبوف واليت مل  لاب ت  .لن

هم عىل الرضائب وا تعو بالغ املدفوعة مقدما إىل املوظفني  ية يه ا تحدة األمر نة من رضائب الوالايت ا يضساابت املد ليك مل مل ي حل
ية تحدة األمر يكعىل ادلخل اليت يدفعوهنا للوالايت ا ية، ترد . مل تحدة األمر نظمة والوالايت ا ّوناء عىل اتفاقات مربمة بني ا يك مل مل ب

نظم بالغ إىل ا ملهذه ا مية املضافة ورضبة ادلمغة . ةمل سرتدة املدفوعات اخلاصة برضبة ا سورسية ا يوشمل الرضائب ا ي مل ل لقت ّ ي
سورسية ته مع احلكومة ا ناء عىل اتفاق املقر اذلي أبر نظمة اسرتدادها  بع اليت حيق  تطعة من ا يوالرضبة ا ل ب للم ن مي  .ململق
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 قوامئ املوجودات: 5املالحظة 

 

   2010 د@&��� 31
��O��4���ت ا@�&@�&�  

   2009 د@&��� 31
�  �O��4���ت ا�&�@&�@

   

�ا����Pرات ا�	��� 794.86 043 2   361.96'371'2   

�  711.36 244     779.24'132             ا��Qادات ا��ر<

�2�� �C<2���4 R  188.39 100     944.02'75              ا��

   

  694.61 388 2    085.22 580 2   ا�����ع

نة ا يمي األويل للموجودات يف هناية  سـتمكل ا يدها كجزء من 2009لتقسـ ة يسبعايري احملابناء عىل امل  بداية الفرتةتسوايتلق 
يد يف الفرتة .  للقطاع العاملادلوية تايل مل  تقواب سجل 2009-2008ل ها مرصوفات ومل  ية بو ياانت املا مية املوجودات يف ا ي  ل صفب ل ق

 .أي خصم أو عكس للخصم

 املعدات: 6ملالحظة ا

ند إىل  مية ا تلكفهتا انقص اخنفاض ا مية لك املعدات يف قامئة املوجودات  ملستتقدر  لق بارشبق مية ا ملية تأثر ا مية . لقمهنج قوختفض 
تخداهمااألاثث واملفروشات  نواتملدة  سـبعد ا سـرش  يع املعدات األخرى . ع مية  مجوختفض  تخداهما ملدةق  مخس سـبعد ا

ية. سـنوات ياانت املا تربع هبا يف ا ية ا نفات ا ية مبا فهيا ا تار مية األصول ا يد  لوال  ب مل ن ملص خي لل لف ق  .تق

 

 

 

 

 

 

 

 

نة  يدت فهيا املعدات اكنت يف  سـوجتدر اإلشارة إىل أن املرة األوىل اليت  ميهتا . 2010ق مية املعدات اليت خفضت  بحت  قوأ ق ص
سمرب 31ابلاكمل يف  ساوي صفرا واليت مل2009ي د شأهنا أية معلومات،  تح  ت  ب يل. ت بلغ املعين  ئوا بلغ املرحل . ضمل ّوشمل ا مل ي

يار  تيض ا تارخيي كام  مية ا ملعاخنفاض ا يقل ية ادلوية للقطاع العام17لق ل من املعايري احملا  .سب
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تامثرية: 7املالحظة  سية ا بو مكؤجر: ملك  يالو

نة  نظمة يف  سـاشرتت ا تامثرايعقارا 1974مل يف يف سورسا يف مريس ا تون  يان  ن جن ته العادةل يف . بك بقميوقدر سعر العقار 
سمرب  31 يمي 2009يد ثة يف جمال  بة وجتربة حد نا ية معرتف هبا و تع مبؤهالت  تقل  بري  يمي  نادا إىل  تق ا م خ تق يت سـ ن مت همسـ يم س

يف تون  نالعقارات يف  جن ي. ك تامثر  ناد إىل تقدير قامئ عىل الا مية العادةل ابال حوحتدد ا س ست ث يرمسل مصدر اإليرادات لق
ناسب توى ريع  ية  بل من ا ماحملصةل يف ا مللك مبسـتق ناد إىل جودة اإليرادات ومدهتا املفرتضة . ملسـ بلغ الريع ابال تار  تو سم خي

يعات مماثةل من أدةلاإلجيارنوإماكية ارتفاع  يحه  مية مبا  مب وتقارن ا تت  .لق

��� ا��$#�"!��  ا��

ا��&�� %� 

(� ا�)��ة*�  

31 �� د(,�
2009 

 �% ���
ا��/
2010 

 ا��&���,�(� 
%� ��ا(� 

  ا�)��ة
1 �)
�) 2010 

  ا��&��

 S��� 1964 3 394 561 0 921 440 4 316 000 ا�'�د ��ر@�

يل  سؤول عن  بىن مريان ويل تأجري وهو ا يارات وسائر املرافق يف  شقق وموقف ا توىل إدارة عقود تأجري ا حتصو مل ك سـ ل مي ل
بىناإلجيار ودفع لك املرصوفا يل ا ملت الالزمة  تأجري . لتشغ تان ويه قامئة عىل منوذج عقد ا تأجري معوما  لوتدوم عقود ا سنل
يف تون  ناذلي يقره  جن يع العقود غري قابةل لإللغاء خالل فرتة اإلجيار. ك من دخل اإلجيار % 3,9كوحيصل الويل عىل . مجو

مية عق.  ما يقدمه من خدماتلقاءاإلجامل  تايل  بني اجلدول ا قو ل سمرب 31ود اإلجيار غري القابةل لإللغاء يف ي  :2009ي د

 

���  !��ات5<  !��ات5-451   !��1>  ا��

 

�ان� S���  
�ان�U40رع �4و�� ر<- � ،  

 

 

317 838 

 

 

489 828 

 

0 

بلغ  تأجري  مبواإليرادات من ا بلغ 0,4ل بىن  يل ا يون فرنك سورسي، ومرصوفات  مب  مل شغ تمل ي فرنك سورسي 96,461.35ي
بوليست  ساابت الو ييدة يف  ح تمل من الويل واذلي بلغ . مق بلغ ادلخل الصايف ا يد سوى  كوال  ملسـ م يون فرنك 0,3يق مل 

يان األداء املايل بسورسي كإيرادات إجيار يف   .ي

بىن مية ا شمل اخنفاض  بل الويل ال  ملواملرصوفات اخملصومة من صايف اإليرادات من  ت قك تقرير ال توجد أ. ق ية لويف اترخي إعداد ا
يدها أو تطويرها أو أي الزتامات إلجراء إصالحات عىل العقار احلايل أو  تامثرية أو  ية ا رشاء  يالزتامات تعاقدية  س تشملك ل

نه ته أو  حتسييا ن  .ص

 األصول غري املادية: 8املالحظة 

نة  نظمة يف  سـاشرتت ا ية لألرصاد اجلوية حقوق قطعة األرض رمق 1996مل نظمة العا مل من ا  هنة يف بيت ساكوي الواقع4008مل
تلكفة بلغت  نظمة  يف  تون  هورية و نحهتا  يف ويه حقوق  نة  بيف مد للم ن ن ن جي كج مج يون فرنك سورسي مبا يف 34,3م ي  مل

ية . ذكل الفوائد والرسوم بقى من مدة رساين احلقوق األ رشاء  صلويف اترخي ا ت يث 78ل سورسي  ناء عىل القانون ا نة  ح  ي ل ب سـ
نةتنقيض احلقوق يف تون ما مل 2073 سـ  تايج املقدر . لكنجيددها ا بقى من العمر اإل يةل ما  ية  تار تلكفة ا نوقد اسـهتلكت ا ت ط خي ل ل

 :كام ييل

  أ&�ل ��8 5
د(�
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���
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�� �\ر]�د ا��2@���
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ية  ياانت املا لا  2010 لسـنةلب

26 

 

 

يا أرابد بوكش و ية األرض اليت يقع فهيا  مبنوتعود  ساحة مبا نزجورج بودهناوملك نظمة حق ا نح ا يف اذلي  تون  مل إىل  مل ن من ج ك
بان ملدة  يد  ميف ذكل حق  نظم60تشي تاح  يار  نة ابإلضافة إىل  للم  مسـ متديد ذكل احلق ملدة خ لة وحدها ميكن أن متارسه 

ية 30 فنة إضا تالك احلقوق . سـ نظمة ا يث أنه ال حيق  مية  يد أية  ساحة بدون تلكفة ومل  نظمة حق ا بت ا موقد ا ح تق للمس مل قمل كت
يف ما مل جتدد تون  هورية و يهتا إىل  ناليت تعود  جن ك مج  .ملك

باين: 9املالحظة   ملاألرايض وا

بو  يشمل أرايض الو يف يف سورسات بانهيا مقرها الرييس يف ساحة األمم  يو جبن ئ  .م

يد ما ييل يد ا باين  يوتضم ا لتشق  :مل

 

 

 

  

بو ما ييل ها الو شغوةل واألرايض اليت  باين ا يوشمل ا مل مل  :متتلكت
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ش تقةل أجراها خرباء ا يمي  ية  بلغ حددهتا  نظمة  يا يف أعامل ا تخدمة حا باين ا مية ا توقدرت  سـ معل مب مل ل سـ سمل م تقمل يون ق جاريون خار
ندما اكنت جديدة  باين املقدرة  مية ا عويه  مل ناء املفرتضة(ق تجديد وأمه اإلصالحات ) لبتلكفة ا يات ا مية املقدرة  لوشمل ا لعمل لقت

نجزة  باينملا شغل ا تارخي األصيل  تداء من ا ملا ل ل تجمعب مية ا مل انقص اخنفاض ا مية . لق ية تأثر ا باين وفقا  يع ا مية  لقوختفض  ملهنجق مل مج
 ).2انظر املالحظة (ملبارش ا
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تلكفة بلغت  نظمة  نهتا ا بىن اجلديد فقد ا يد علهيا ا بأما قطعة األرض اليت  مل ت مل قشـ نة 13,6ي يون فرنك سورسي يف  سـ  يمل
تارخي 1998 تقل  يمي كام حددها مقمي  نادا إىل املعايري ادلوية  تلكفة عادةل ا ها  يد  ب وأ سـ ل ب مع تق ت للمي س سمرب 31تقي بلغ 2009ي د مب 
ييون فرنك سورسي 28,6 بلغ . مل يمي واملقدرة  ية من إعادة ا تأ ية ا يجة الصا مبوأدرجت ا ت تقمل ف لت يون فرنك سورسي 15,0لن ي  مل

ية بو الصا شلك جزءا من أصول الو يمي اذلي  فيف ابب فائض إعادة ا يتق ي سوق برمسةل . ل مية قطعة األرض يف ا لوقدرت  ق
ية يف ا ية من ا تأ متةل ا تاإليرادات ا ملسـمللك ت مل ناسبحمل تامثري  توى عائد ا مبل  س متةل إىل اإلجيارات . مبسـق ند اإليرادات ا حملو تست

ها ساحات إىل جانب مو بار مواصفات ا سوق وتأخذ بعني الا قعاملامثةل يف ا مل ت نادا. عل تقي العائد ا ستوقد ا  اإليرادات جودةإىل .ن
ي ها  بومدهتا احامتل منو اإلجيار ومتت مقارته بواسطة األدةل اليت  من  .عات مماثةلتتيح

مترب  يف1998سبويف  بىن املقر الرييس احلايل يف  بىن إداري جديد جماور  يد  ية العامة عىل  ن، وافقت ا مل جمجلع ئ م ومن . تشي
نة  رشوع يف بداية  سـاملرتقب إمتام ا تلكفة قدرها 2011مل يون فرنك سورسي184,8ب  ي  بلغ األموال اليت . مل ملوشمل هذا ا ي

يدأنفقت عىل األشغال اجلارية  ناء مرحةل ا تارخي زائد الفوائد أ لتشيحىت هذا ا ث  .ل

تداوةل: 10املالحظة  مأصول أخرى غري 
 

نة  نظمة يف  سـأبرمت ا يف 1991مل بىن يف شارع موريون يف  يد  تعلق  يف ادلويل فامي  سة مركز  ن اتفاقا مع مؤ ي ن جس مج بتشي
ية قدرها  تلكفة إجام لسورسا  ب يون فرنك سورسي20,4يب ي  بلغا مقدما قدره واكن الاتفاق . مل نظمة أن تدفع  متيض من ا مليق

يف 11,0 تون  نك  يد بقرض عقاري دلى  بقي من تلكفة ا يد ا يون فرنك سورسي عىل أن ميول الر ن  ن ب ت ص جمل ك لتشيمل ي
نواي وهو سعر % 3,9875وسعر الفائدة احلايل هو . سـابإلضافة إىل سعر الفائدة وواحد يف املائة من إجاميل رأس املال يرد 

 .2011ن يويو 30ىل غاية اثبت إ

بىن وأن توجه إشعارا بذكل إىل  نظمة أن ترتك ا يف ادلويل، حيق  سة مركز  نظمة ومؤ ملوناء عىل عقد اإلجيار بني ا للم ن س مل جب
نة بل أن ترتكه  سة  سـاملؤ بس بلغ . ق بىن يرد إلهيا  موبعد أن ترتك ا ّ يون فرنك سورسي من أصل القرض10,0مل ي  تفظ . مل حتو

سة املركز اب يةسمؤ ته األ بىن إلرجاعه إىل حا متويل األشغال الالزم إجراؤها عىل ا بقي  صليون فرنك سورسي ا ل مل ت لملل مل  .ي

نة: 11املالحظة  ساابت ادلا ئا حل
 

2010 31 د����� 312009 د�����


ت ا��������)����

ت ا��������)(�����
�)
ا����م ا����او�� - ا���	
	ت 

ا��ا���


ت ��
ر�� دا����
��

ت دا��� �
��           17 215 639.62           24 002 399.50 

��م ����� �������              1 760 968.66                 520 077.22 


ت ��
ر�� دا��� أ��ى �
��                 536 900.28                 199 133.30 

  610.02 721 24           508.56 513 19           ����ع ا���	
	ت ا��ا���

ها  يمي الفواتري الواجب د سدد بعد مبا يف ذكل إعادة  تلمة من املوردين واليت مل  نة الفواتري ا ساابت ادلا فعشمل ا تق ت سـ ئ حل ملت
سورسيبعمالت غري الف يرنك ا بلغ . ل نة  ساابت ادلا شمل ا موعالوة عىل ذكل  ئ حل تفظت به  مليون 6,0ت حفرنك سورسي ا ي

تفقد األخرية ية ا يلك و تكامل ا بىن اجلديد إىل حني ا بة إىل ا ناء اب تصل بعقود ا بو فامي  لالو معل ه سـ مل سـ ب ي لي ن  .لل



ية  ياانت املا لا  2010 لسـنةلب

28 

 

 

  املوظفنيمسـتحقات: 12املالحظة 

بو تشارك  � شرتك للمعيالو ندوق ا مليف ا ية العامة لألمم لص شأته ا تحدة اذلي أ تقاعدية ملوظفي األمم ا مجلعاشات ا ن مل ل
تعويضات يف حال الوفاة أو اإلعاقة وما يربط  تقاعدي وا تحدة من أجل توفري خدمات املعاش ا تا ل ل من بذكل مل

ندوق قامئ عىل خطة . مسـتحقات تقاعدية هو  ندوق املعاشات ا صو ل تحقاتص نظامملسـا متويل من  م احملددة  ت ب
 . متعددة

توارية  بو تقديرات أ كوتعد الو يات واإلحصاءات والاحامتالت(ي تحدة ) ضقامئة عىل علوم الراي ندوق األمم ا تني  ملمرة لك  لص سـن
ية توحة اإلجام تعامل طريقة اجملموعات ا لاب يني . ملفسـ توارية مربطة ابملوظفني احلا شاركة خملاطر أ نظامت ا لوتعرض اخلطة ا ت ك مل مل ّ

نظ سابقني  ملوا يص الالزتامات وأصول ل يه  تخصامت أخرى مما يؤدي إىل انعدام أي أساس اثبت موثوق ميكن الاعامتد  لعل
شاركة يف اخلطة نظمة  يف للك  تاك ماخلطط وا ل شاركة، غري قادرة عىل حتديد حصهتا من . مل نظامت ا سائر ا نظمة،  ملوا مل ك مل

يار  يد واألداء املايل األسايس للخطة عىل أساس ا ملعالر ية ادلوية للقطاع العام ابدلقة الالزمة  من25ص ل املعايري احملا سب
هامات حمددة بة، وذلكل فقد دونت هذه اخلطة كام لو اكنت خطة إ سألغراض احملا  .سـ

تقاعدية ملوظفي األمم  شرتك للمعاشات ا ندوق ا ها اإللزايم إىل ا سط اشرتا نظمة بدفع  ية، تلزتم ا ية املا نا لومن ا مل لص ق مل ل كل ح
تحدة وفقا  ية أي ملا سديده  تعني  بلغ اذلي  تحدة، ابإلضافة إىل حصهتا من ا ية العامة لألمم ا تغطسعر اذلي حتدده ا ت ي مل مل مجلع للل

يق أحاكم املادة  تحدة  ية العامة لألمم ا تواري، يف حال قررت ا بجعز أ مل مجلع تأكد 26تطك ندوق بعد ا نظام األسايس  ل من ا للص ل
ية العجز بلغ  سديد ذكل ا تغطمن رضورة  مل تقدير.لت بارا من اترخي إجراء ا تواري ا ل ويكون ذكل القرار قامئا عىل تقدير أ ت ومل . عك

يل بتخذ أي قرار من ذكل ا  .لقي

تارخي  تحدة  ندوق األمم ا تواري  بو آخر تقدير أ بوأعدت الو مل لص ك سمرب 31ي وتقدم الاشرتااكت من املوظفني . 2009ي د
بة  يا  يث يدفع املوظف حا بو  سـوالو ل ني بة وتدفع % 7,9ح بو  سـالو ساب املعاش % 15,8ني حمن أجر املوظف ادلاخل يف 

سؤوةل عن دفع حصهتا من الالزتام املايل غري املمول إن وجد نظمة  تقاعدي وتكون ا ُا م مل هامات يف خطة املعاش . ل سوبلغت اإل
نة  تقاعدي للموظفني يف  سـا يون فرنك سورسي23,9 يف اجملموع 2010ل ي   .مل

تحقاتتوشمل   :موظفني ما ييل األخرى للملسـا

تعلمي لألطفال املعالني مسـتحقاتتشمل  � يني األول وا ند ا نح  بدالت وا تني األجور وا ل املوظفني املؤ تع ع مل لل ق
ياة؛ تأمني عىل ا تأمني من احلوادث وا ية بأجر وا نوية بأجر واألجازات املر حلواألجازات ا ل ل ض  لسـ

شملمسـتحقات ما بعد اخلدمة مسـتحقاتتوشمل  � نح املدفوعة للعودة إىل الوطن ت ترك اخلدمة اليت  مل ا
تأمني الصحي ما بعد اخلدمة ية وا سفر إىل الوطن وحشن األغراض ا لوا شخص  .لل

ـي عقودمه بقرار مسـتحقاتتوشمل  � تة اليت  ثا تنهت هناية اخلدمة تعويضا يدفع للموظفني ذوي العقود ادلامئة أو ا ب ل
نظمة  .ملمن ا

تعاقدي � بو املقفل للمعاش ا لندوق الو ي  :ص

سلف قبل  نظمة ا تحدة، اكنت ا تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا شاركة يف ا نظمة  بو  بح الو لأن  مل مل ل مل لص م ي متص
نة  شئ  تقاعدي اذلي أ ها اخلاص ابملعاش ا ندو بو متكل  سـللو ن ل ص بول األعضاء اجلدد يف . 1955قي ندوق عن  قوتوقف ا لص ّ

نه ال يزال خيدم من اكنوا أعضا1975سبمترب  30 سةلك  ند اترخي إقفاهل حتت إدارة جملس املؤ يه  سء  ع ويف إطار اتفاق بني . ف
نظمة العمل ادلوية،  تابعة  يذا للحمك الصادر مؤخرا عن احملمكة اإلدارية ا نظمة و تقاعدية وا ندوق املقفل للمعاشات ا لا مل ل مل ل تنفلص
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ندوق املقفل فامي  بدها ا يف اليت  تاك ية متويل ا سؤو بو  يتحمل الو لص ل ل ل م ي تقاعد يتكت لتعلق بفوارق رصف العمالت وفوارق سن ا
تحدة ندوق األمم ا ندوق املقفل و ملبني ا ص  .لص

شمل ما ييل تقاعدية، ويه  بو املقفل للمعاشات ا ندوق الو شاركني يف  تعلق اب بو أيضا الزتامات عديدة  توللو ل ي ص مل ت  :ي

سابقني � تقاعدية املدفوعة للموظفني ا يف املعاشات ا ية تاك لالالزتام  ل ل هم بتغط بل بلو ندوق املقفل  شاركني يف ا غ ا ق لص مل
سمرب . 65سن  تواري أجري يف د يمي أ ناد إىل  يوابال ك تق بلغ 2010ست يون فرنك 0,6مب، يقدر هذا الالزتام  مل 

يون فرنك سورسي يف0,4(يسورسي  ي  نةمل  ).2009 سـ 

نظمة العمل ادلوية لعام  � تابعة  لوالالزتام القامئ عىل حمك احملمكة اإلدارية ا مل ية بعض الفوارق بني املعاش 2006ل بتغط، 
ندوق  تالمه يف إطار ا تقاعدي الواجب ا ندوق املقفل واملعاش ا تالمه يف إطار ا تقاعدي الواجب ا لصا سـ ل لص سـ ل

سمرب  تواري اذلي أجري يف د يمي األ سب ا تحدة، و شرتك لألمم ا يا ك ح مل بلغ 2010لتقمل يون فرنك 3,3مب، فإنه يقدر  مل 
يون فرنك2,6(يسورسي  نةي سورسي يفمل   ).2009 سـ 

توفري :  ترك اخلدمةمسـتحقات � بنظمة الزتام تعاقدي  ئات مسـتحقاتللم سفر  نحة العودة إىل الوطن وا ثل  لف  م لم
ند هناية خدمهتم سمرب . عحمددة من املوظفني  تقل يف د تب خرباء  تواري أجراه  يمي أ يوعىل أساس  سـ مك مك تق

ت2010  :قرير املايلل، اكن الالزتام مقدرا كام ييل يف اترخي ا

 

31 د����� 312009 د����� 2010


	 ا������ي����
	 ا������ي����

 241.00 176 471.0010 791 8 ا����ام ���� ا���دة إ�� ا�
	� وا����

تأمني الصحي ما بعد اخلدمة � توفري : لا بو أيضا الزتام تعاقدي  بللو ية ملوظفهيا بعد هناية مسـتحقاتي لصح الرعاية ا
تأمني ضد احلوادث تأمني الصحي وا ساط تأمني يف إطار خطة ا لخدمهتم يف شلك أ ل مية . ق  مسـتحقاتقوتقدر 

تخدام تأمني الصحي املقررة ما بعد اخلدمة اب سـا توقعة مبا يف ذكل خصم ل يمي وحدة الاعامتدات ا ية  مل  تقمهنج
نقدية اخلارجة تدفقات ا لا ندات رشاكت ادلرجة األوىل  ل ند إىل  يق معدل خصم  بل  سـاملقدرة يف ا تب يستق بتط ملسـ

سورسية ندات احلكومة ا سورسي و يالصادرة ابلفرنك ا لي سـ تب خرباء . ل تواري أجراه  يمي أ ناد إىل  مكوابال تق كت س
سمرب مسـتقل يف تقرير املايل2010ي د بلغ اخلصم كام ييل يف اترخي ا ل، قدر   :م

ياة(حيق للموظفني  يد ا باقني عىل  حلوأزواهجم وأطفاهلم املعالني وا تأمني ) قل ية ا تقاعدين عن اخلدمة احلصول عىل  لا تغط مل
تأمني الصحي ما بعد اخلدمة ته لقا ووف. لالصحي ما بعد اخلدمة إذا ما واصلوا الاشرتاك يف خطة ا حئنظام املوظفني وال

بو،ااملعمول هبام يف  نظمة حصة يلو بة مل تدفع ا سـبلغ  تأمني الصحي% 65نت هري  سط ا للمن ا هري . لشلق سط ا بلغ ا لشو لق ي
تأمني الصحي  نة ]. 2010-12-31يف [ي فرناك سورساي 552للاحلايل  تواري أجري يف  يمي أ سـوحدد  ُك بلغ اخلصوم 2010تق م 

نظمة وامل تحقاتتربطة للماملقدرة  تقرير املايلملسـاب ية ما بعد اخلدمة إىل حد اترخي ا ل ا  .لصح

تواري  مليون 7,9ودونت مرصوفات بلغت  به األ بلغ اذلي  ية ا يان األداء املايل  كفرنك سورسي يف  سـ مل تغط حب ل ي
ش تة اذلين حيق هلم ا تعلقة ابملوظفني ذوي العقود املؤ ية ا بة إىل اخلصوم اإلضا تقل اب ملا مل سـ قسـ ف ن تحدة لمل ندوق األمم ا ملاركة يف  ص

تأمني الصحي ما بعد اخلدمة عىل إثر تقاعدمه ناء عىل ذكل احلصول عىل ا تقاعدية وحيق هلم  لللمعاشات ا ب  .ل
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31 د�����  312009 د�����  2010

ت ا�������� ����

ت ا�������� �����
�


ت �� ��ا�� ا��
م������
   -                          476 603 82ا����ام �

�� ا��اه����� ا����4 539 194                          -   


"�ة� ا����2 654 845                          -   

   -                          (559 751 1)ا������
ت ا�����'� �& ا��%� / ا�$�آ� 

���

ت ا������ ا����7 886 163                          -   

10 671 151                          -   


ت �� �)
�� ا��
م������
476 603 27082 603 106ا����ام �


ت *(� ا�������476 603 82 270 603 106         ا��(�� ا��
�(� �+���ا


"� )  ا-آ��ار�� *(� ا���(�ة��(151 671 10)ا���
12  ( ا�

476 603 82 119 932 95         ا���3م 

�� ا��اه����� ا����4 539 194                          -   


"�ة� ا����2 654 845                          -   


ت ا��
��� ( ا���7�ن ا����56ن ) ���� ا����                  7 886 163                          -   

��
� ا���
ش ا���
'�ي ا���(� �� �(
ن ا-داء ا����=��ع ��
15 080 202                          -   

	�� ا����ات

������
-ا��<(� *(� ا���(� �� ��ا�� ا���ة ا��$���� �

������
(151 671 10)ا����آ
ت �� ا���ة ا��$���� �

������

�� ا���ة ا��$���� �(� ��  ( �"
��(151 671 10)ا���
12  ( ا�

?)�3.00%3.25%���ل ا��

3.70%4.50%���ل ز�
دة ا�����?

�(& ا���3Bط ا��
2.50%2.10%���ل ز�
دة أ�5

?)�3.00%���ل ا������� �)*
2.70%���ل ز�
دة ا�����?����� �)*

�(& ا���3Bط ا��
2.50%���ل ز�
دة أ�5����� �)*

2011 ���� Eب ا���
ا���
ه�� ا������5 �& أ<�

ا������ ا�����ة � ���ن ا�	�� ا����� 


	ي ��
���� ����� ا����ش ا�
��

�G ا���(�ة �� �(
ن ا-داء ا��Hا��

&)
ت ا���7�� 

رهH�'
�

1 831 857

�ار�� ا�������  ا#"�ا!�ت ا�آ
�� ������ ا����ا��ت ���������ت    ��ا��ت ا���� ا��	��

�"�I أو ��� K����E آ' E3�� ا��� L%��K اNO+ق وا�' E���� K�' E3�� � ا��� L%�ا�

� ا��$#"!   �% ������ ����ا��ت ا���� ا��	��


	ي    ���$�� �����ش ا�
���� ا��&�و"�ت ا��


"�   ( ا���
12  )  ا-آ��ار�� ��
�2 ��2)+ك ا�)2

�ار�� ا����+* (ا�'���� ) ا�آ


"� ا-آ��ار�� ��ا���
12  / ا�

ا�����1 ا����	ة ", /��ن ا��!- ا����,  

ا����5 ", ا#�4ام /����2��ت   

 

 

نة  تحقات احملددة  سـالالزتام اب لسـ  2010مل


ت ا����دة������م ا��

��)  ا�آ��ار�� ��� � ( ا���
�ا��


ت ا����دةا�����ة�����
ا"��!ام �

2010 95 932 119-10 671 151-106 603 270 

ية للخ مية احلا تحديد ا بق  يدة أثر خفض معدل اخلصم ا توارية غري ا سائر األ لوبني ا ل ملط ك خل لقت تعلقة ملق  حمددة مبسـتحقاتملصوم ا
تأمني عىل املرض ساط ا توقع أل منو ا لوالزايدة يف معدل ا ق مل ية . ل يةل فرتة العمل ا توارية  سائر األ يمت اسـهتالك ا بقو ملتس ط ك خل
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تأمني الصحي ما بعد اخلدمة شموةل اب لاملقدرة للموظفني ا يان األداء املايل يف الفرتات املا. مل يدة يف  سط اخلصوم ا بو لية ملقق
تعلقة  ية للخصوم ا مية احلا رشة يف املائة من ا سـهتلكة اليت تفوق  توارية ا سائر أو األرابح األ بلغ ا بةل هو  ملا ل مل ك لقخل ع م ملق

ية املمراتمبسـتحقات يد تعرف ابمس  ية  تقرير املايل وفقا  مهنج حمددة يف اترخي ا ملهنج متدة من . قل سوايت ا ملسـويس لوقع ا لت ل
يان سابقة عىل  تجارب ا با ل مية تذكرل  .ق األداء املايل 

31 د����� 312009 د����� 2010


	 ا������ي����
	 ا������ي����
                     

��� �� ��	
 ���م ������ت ا����� ا�

 476.00 603 82     119.00 932 95ا�����

	 ا������     � �ا�������ت ا�����ة 

31 د����� 312009 د����� 2010ا�����


	 ا������ي����
	 ا������ي����

1 �� ا��
�� ز�
دة �� ���ل ز�
دة أ��
ط ا������ 
ا���� 

�م��- ا���#�" �� �!��ع ا�

 8 036 920.008 897 292.00 

1 �� ا��
�� ز�
دة �� ���ل ز�
دة أ��
ط ا������ 
ا���� 

�م��- ا���#�" �� �!��ع ا�

(6 465 472.00)(7 695 634.00) 

 

تني وأايم العطل املرتامكةمسـتحقات �  :ق املوظفني املؤ

تعلقة اب نظمة أيضا ابلزتاماهتا ا ملواعرتفت ا مل بلغ سـتحقاتمل نادا إىل ا ميهتا ا تني واليت تقدر  ها للموظفني املؤ ية اليت تد تا مل ا ل تل ق سفع ق
تقرير املايل  .لاملدفوع إىل لك موظف يف اترخي ا

بلغ – العطل املرتامكة أايم � نوية  تع بعطةل  ت حيق للموظفني ا سـ  يوما عطةل 90 إىل حد جيمعوا يوما وهلم أن 30لمت
تقرير املايل . عند انهتاء اخلدمةمهنا   يوما60قمية يدفع  سددة إىل حد اترخي ا بلغ إجاميل اخلصوم غري ا لو مل  12,2ي

ييون فرنك سورسي  يون فرنك سورسي يف 12,1[مل ي   ].2009سمرب ي د31مل

نوا  – عطةل زايرة الوطن � بدل اذلي  نني دويا وملعالهيم قضاء عطةل زايرة الوطن يف ا يحيق للموظفني ا ل ل تعي ّملع
تني ننه، مرة لك  بة وغري احملصةل يف . سـم ية املربطة بعطةل زايرة الوطن ا بلغ إجاميل اخلصوم غري الهنا ّو سـ ت ئ ملكتي
تقرير املايل  يون فرنك سو0,2لاترخي ا يون فرنك سورسي يف 0,2[يرسي مل  ي  سمرب 31مل  ].2009ي د

ية  � ساعات اإلضا فا تحقة بعد انقضاء فرتة –ل ية ا ساعات اإلضا سدد هلم نقدا مقابل ا سـ حيق للموظفني أن  ل ملي ف
بو األسايس للموظفني والنظاحمددة يف  حئم الو تحق يف ويصل . تهي بلغ اإلجاميل ا سـا سمرب 31ململ إىل  2010ي د

يون فرن0,4 يون فرنك سورسي يف 0,6[يك سورسي مل  ي  سمرب 31مل  ].2009ي د
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نة  تداء من  سـوا تعلقة 2010ب نظمة اكمل اخلصوم ا يدت ا مب،  مل مل ية كام ييلسـتحقاتق ياانهتا املا ل املوظفني يف   :ب

31 د����� 312009 د����� 2010

 (�����	�
ت ا����
�) (�����	�
ت ا����
� )

����
ت ا����� - �
ا
��	م ا
���او

 796.66 320 1             957.76 102 1              �����ت ����� ا����اآ� - ا����
�ن ا������ن

�����ت ����� ا����اآ� - ا����
�ن ا������ن وا����اء 

 807.14 098 1             937.34 882                 ا"!���ر��ن

 407.08 124                 642.99 170                 �����ت ��%�,+�ت إ()�ء ا��'� - &%���ت $�#

 142.00 415                 787.00 517                 �����ت ���2'وق ا��+
� �����ش ا��+�/'ي 

�
 600.00 097 1             074.00 079 1              �����ت ��92 ا8/�دة إ�5 ا��34 وا�%

:$� 417.30 197                 828.00 157                 �����ت ���� ز��رة ا��34 ا��= �> ;

 749.31 076 16           797.24 132 1              �����ت ���(��? إ()�ء ا��'� ا���/=

 ا��%�,+@A�B8857.56 546                 905.74 447                 �����ت �%�/�ت ا���� ا 

 ا��,@ �� ��' ا��'�� 039.00 194 7             373.00 118 12           �����ت ���/�

 816.04 071 28           303.07 610 17           ا��E��ع ����م �%�,+�ت ا��'�

�
ا
��	م ��� ا
���او

 324.00 575 2             058.00 315 3              �����ت ���2'وق ا��+
� �����ش ا��+�/'ي

 294.81 654 9             784.10 207 10           �����ت ����� ا����اآ�

�
 641.00 078 9             397.00 712 7              �����ت ��92 ا8/�دة إ�5 ا��34 وا�%

 ا��,@ �� ��' ا��'�� 437.00 409 75           746.00 813 83           �����ت ���/�

 696.81 717 96           985.10 048 105         ا��E��ع ا�
�/= ����م �%�,+�ت ا��'�

����
�� ا�   512.85 789 124         288.16 659 122         ���	ع �����ت �

نة  يح 2009سـويف  يق برانمج إهناء اخلدمة الطوعي اذلي  نة ا يت، أقرت  سـ ية لفائدة املوظفني مسـتحقاتلتنجل اذلين ف إضا
بكرا تقاعد  ميوافقون عىل ا ية للربانمج . ل تلكفة اإلجام لوبلغ ا ل يون فرنك سورسي أدرج 22,0ت ي  يفرنك سورسي  مليون 5,9مل
بالغ 2009-2008مهنا يف مرصوفات الفرتة  بقي ا بلغ ا بة  ل وخصصت أموال اب ت للم ملسـ يون فرنك سورسي كجزء من 16,1لن ي  مل

ية  تا يغة اجلديدة لألرصدة ا سـا خل للص بلغ . 2009نة م تخدم  موا نة 14,9سـ يون فرنك سورسي من اخملصصات يف  سـ  يمل
بالغ 2010 بقي وا يد ا تخدم الر ل و ت ص ملسـ تأمني 1,1سي يف ا مترة للمعاشات وتاك يف ا تاك ية ا يون فرنك سورسي  ل  ل ل ل تغط ملسـمل ل ي

نة  شمولني ابلربانمج يف  سـالصحي ما بعد اخلدمة لفائدة املوظفني ا  .2012مل



ية  ياانت املا لا  2010 لسـنةلب

33 

 

 

تحقة ادلفعحت: 13املالحظة   مسـويالت 
2010 31 د����� 312009 د�����


)	�������ت����(	�������ت ا��

�	
ا����م ا���
او� - �����ت ����� ا�

 094.00 655 37           800.00 817 38           ا���م ا�����
 ����د ��ر�� 


 ����د ��ر�������� 258.00 053 3             900.00 034 3              ا���م ا�

 142.00 752 9             469.00 299 10           ا���م ا���د�
 ����د ��ر�� 

��ار ا!��ر ����د ��ر���   -                                                 82.00                            ر�م ا�

697.00 177                 923.00 239                 �ز�$ ر�م ا���د �ه�ي 

349.79 495 10           722.20 521 9              �ز�$ ر�م ا���دي ��ر�� و�ه�ي 


'�� 606.06 817                 286.39 987                 ودا-$ ��آ+ ا�����* وا�

إدارة ا�8�9 ا��و�7 	�6ء 4�3 ��1ه�ة ا���1ون 	0/ن 
ا��9اءات

              1 201 704.95             1 807 508.69 

�	
  655.54 758 63           887.54 102 64           ����ع ا������ت ا������ ا�

يذية التفاق الهاي تعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة ا يابة عن األطراف ا نظمة الرسوم اب لتنفحتصل ا مل ن لمل ّ .
شأن الرباءات األموال  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  سمل ا با  ته  نظمة العامل  تب ادلويل  بوحيصل ا ل ب لطل ت ت لللم مك بصف ملك

بحث ادلويلمن امل ية تلكفة مدفوعات إدارات ا لودعني  ها . لتغط تا إىل أن يمت حتو تامئية مؤ نظمة هذه األموال الا سك ا يلو ق نس مل مت
نظمة تلف املعاهدات اليت تديرها ا يد الهنايئ وفقا ألحاكم  ملإىل ا خم نظمة . ملسـتف ملويرد فامي ييل إجاميل الرسوم اليت حصلهتا ا

تني مع رشح للك وا  :حد مهنالسـنلفرتة ا

ية الحتاد مدريد ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا وبروتوكول مريد )] ب وج)(2(8املادة [بناء عىل اتفاق مدريد : ف
بلغ ّ، حتص])"2"و" 1)("2(8 املادة[ ية  ية والرسوم ا نظمة الرسوم اإلضا مبل ا يل لتمكمل ي فرناك سورساي للك طلب أو جتديد 73ف

تعاقدة يابة عن األطراف ا ملاب سب اخلدمات اليت يقدهما الطرف .لن تلف  تعاقد  بلغ الواجب رده للك طرف  ح وا خي الفحص (ممل
تقرير املايل). اذلي جيريه نة بعد اترخي ا نواي يف بداية ا لوحتول األموال  س ّسـ ل ّ. 

مترار اآلاثر الحتاد مدريد ناء عىل املادة :سـالرسوم الفردية ورسوم ا يذية  من ا38من اتفاق مدريد والقاعدة ) 7(8ب  لتنفلالحئة ا
هر من  تعاقدة يف غضون  نظمة وتدفع إىل األطراف ا ها ا تعاقدة أن تضع الرسوم اليت  شرتكة، جيوز لألطراف ا شا ملحتصل مل مل ُمل ّ

تجديد اذلي يدفع الرمس لقاءه يني ا يل أو  لتدوين ا تع ها أن . لتسج تار وضع رسوم فردية ال حيق  تعاقدة اليت  لواألطراف ا خت مل
نة أعالهحتصل عىل الرسو ية ا ية والرسوم ا يم اإلضا ملبف بلغ الواجب حتويهل يف هناية الفرتة . لتمكيل بني أعاله هو ا بلغ ا ملوا مل مل

تقرير املايل شموةل اب لا  .مل

ناء عىل القواعد :توزيع رسوم احتاد الهاي شرتكة التفاق الهاي، 2-24و) ه(2-13و" 3)"أ(2-13ب  يذية ا مل من الالحئة ا لتنف
بو ا يحتصل الو تعاقدة لقاء ّ يابة عن األطراف ا تجديد لدلوةل ورسوم حفص اجلدة اب مللرسوم العادية لدلوةل ورمس ا ن لل

يالت ادلوية أو جتديدها لا هري. لتسج تعاقدة عىل أساس  شوتدفع تكل األموال إىل األطراف ا بلغ . مل بني أعاله هو ا بلغ ا ملوا مل مل
تقرير  شموةل اب لالواجب حتويهل يف هناية الفرتة ا  .املايلمل

نظمة األموال : توزيع احتادي مدريد والهاي ملسك ا تالم أية تعلاميت مت تعاقدة يف حال عدم ا ها لألطراف ا سـالواجب د مل فع
يده يق ادلفع إىل أن يمت تأ تعاقد  شأن ادلفع أو يف حال طلب الطرف ا كواحضة  تعل مل بني . ب بلغ ا ملوشمل ا مل يون فرنك 1,8ي مل 

بدلان يع ا تحقا  لسورسي  مجل مسـ يا ي سابقة ويه كروا يا ا سال يو ية  هورية الفدرا ت اليت تؤلف ا ل غ ل فل هورية مقدويا مجل نو مج
سابقة ية ا يوغوسال لا بلغ فل بل األسود و هرسك ورصيا وا نة وا بو يا وا م وسلو جلل ب سـ ل تحقة  مليون 5,5فين مسـفرنك سورسي  ي
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بل األسود جللفائدة رصيا وا تحقة للك بدل. ب بالغ ا سوية ا سـوجتري مفاوضات  مل ملت تب ل تالم ا بالغ عقب ا سدد ا ملك و سـ مل ست
ية  .ملعنادلويل لالتفاق املربم بني ادلول األعضاء ا

تحكمي والوساطة تحكمي والوساطة : لودائع مركز ا بو  تحكمي اليت جتري من خالل مركز الو نظمة الرسوم لقضااي ا للحتصل ا ي ل مل
ية الفك تصةل اب شمل أسامء احلقول وغريها من القضااي ا مللكاليت  مل تعني . ريةت نظمة،  ّوابإلضافة إىل الرمس الواجب دفعه إىل ا ي مل

بلغ املقدر ألتعاب احملمك بلغ يعادل ا شاركني إيداع  ّعىل ا ّ مل نظمة من . ممل بلغ املقدر، اشرتطت ا ملوإذا زادت أتعاب احملمك عن ا ّمل ّ
بلغ اإلضايف الالزم شاركني دفع ا ملا بارشة وال. مل بلغ احملصل للمحمك  مويدفع ا ّ ّ نظمة من ابب اإليراداتمل تربه ا مل  بني . تع بلغ ا ملوا مل

تقرير املايل شاركون ومل يدفع بعد إىل احملمك حىت اترخي ا بلغ الصايف اذلي دفعه ا لأعاله هو ا مل  .ّمل

شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ادلويل  بإدارات ا ل ب بات الرباءات :ل تب ادلويل الرسوم من مودعي  طل حيصل ا ملك
شأن ادلو تعاون  نظمة وفقا ملعاهدة ا يهنا ا بحث ادلويل اليت  بحث ادلويل اذلي جتريه إدارات ا يف ا ية تاك بية  ل مل تع ل ل ل تغط ّل ل

تقرير املايل. الرباءات بحث ادلويل يف اترخي ا بلغ الواجب حتويهل إىل إدارات ا بني أعاله هو ا بلغ ا لوا ل مل مل  .مل
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ه: 14املالحظة  تحقا بل ا تلمة  بالغ ا قا سـق سـ  اململ

 

 

 

 

 

 

 

بل  تمكلت أو  بل أن تكون تكل اخلدمات قد ا يف لقاء خدمات  تاك نظمة الرسوم وا قيف العديد من احلاالت، حتصل ا سـق ل ل مل
نظمة يذية اليت تديرها ا ملأن يكون الرمس قد سب وفقا ألحاكم املعاهدات والاتفاقات والربوتوكوالت واللواحئ ا بة . لتنفك لنسـواب

ب شأن الرباءات واحتاد الهاي لطلللرسوم احملصةل عىل ا تعاون  تعلقة مبعاهدة ا بات ادلوية ا ل مل ية(ل نا عالرسوم والامنذج ا واحتاد ) لص
تجارية(مدريد  يذية اليت تغطي لك )لالعالمات ا رش الهنايئ وفقا للواحئ ا سب عىل إثر ا بالغ احملصةل إىل أن  لتنف، تؤجل ا لن تك مل

يف وعالوة عىل ذكل، أ. مصدر من مصادر اإليرادات تاك تصةل  شأن الرباءات ا تعاون  لجلت أيضا إيرادات معاهدة ا ب مل ب ل
تلمة عىل الورق أو  بات والواثئق املؤيدة ا بة إىل ا ية اب سـالصفحات اإلضا لطل ملسـ لن  والرسوم PCT-EASYبنسق نظام ف

رش نجز بعد ا ية للرباءة اليت  لناملربطة برتمجة تقارير األ ت هل مي. ت نة ا بالغ ا يع ا ثل  لقو ملبي مل مج  .ة العادةلمت

ها تقديرات قامئة عىل أحدث املعلومات املوثوقة ساب إيرادات الرسوم املراد تأ يات  تخدم  جيلو ح معل تاحة إىل حد اترخي  تسـ ملا
تقرير املايل تجارية . لا ساب إرجاء إيرادات العالمات ا تخدم  بلغ املقدر ا ية مراجعة ا نت  لو حل سـ مل ملمعل ناير 1 حىتبي ، 2010ي 

يري أم بةتغأن إجراء  ية ا ساب مدة اإلرجاء املطلوبة بدقة أكرب بفضل اخلربة اإلضا ناسب من أجل  سـر  ملكتح ف ونفذ هذا . م
تجارية  يل إيرادات العالمات ا ساب تأ بيل يف  تقدير بأثر  تغري يف ا لا ح ل جل سمرب 31 حىتمسـتق  . 2010ي د

ساابت اخلاصة مقابل رش ية املقدمة من املاحنني إىل ا هامات الطو ترب اإل حلو ع نظمة إاتحة سلع أو ستع تيض من ا ملوط  تق
ية  هامات الطو شموةل ابإل يدة أو أطراف غري، إيرادات مؤجةل إىل حني أداء اخلدمات ا عخدمات لفائدة احلكومات ا سمل ملسـتف

يد اإليرادات تقوناء عىل ذكل   .ب

 القروض: 15املالحظة 

نظامت ادلوية ألغراض  باين ا سة  نظمة أموالا من مؤ ياقرتضت ا تشم ل مل س سورسامل يف  ييد مقرها يف  ب واكنت تكل القروض . جن
نة  ية وافقت يف  ية للعالقات اخلار سـيف األصل خاضعة لفوائد لكن اإلدارة الفدرا يل أية 1996جل تخيل عن  حتص عىل ا ل

سديد رأس املال يا سوى  تطلب حا تمدفوعات من الفوائد فمل تعد القروض  ل نة . ت تخىل عهنا يف  مية الفوائد ا سـوبلغت  مل ق
نة 0,6مبلغ  2010 يا يف  سديد القروض هنا تخيل عهنا إىل اترخي  يون فرنك سورسي وتقدر الفوائد املعزتم ا سـ  ئ ت ل  2039يمل


	� ا����ة  �� ا����� �

 31 د	���� 2010�

ا����� � ��ا	� ا����ة  

2010 �	
�	 1 �


ت ا��������)����

ت ا��������)(�����
�)

��
� ا������ ������ ��
��%$#م ���او��  - 

                            577.76 183 21                           457.57 606 24ودا�� ا��
د ��ر�� ا������� �����

���
                                215.04 133                                867.97 222 ودا�� ا��%�م وا���
ذج ا�!�

                                311.44 684                                348.73 734 ودا�� ا����, ا��و�. آ���, ����+ *�'
ت ا�'�اءات

  
/0
                              208.00 433 1                             166.00 026 2ا��3اآ
ت ���2�� 0'1 ا%���

                          276.21 154 128                         259.05 110 136إ��ادات �;:�� ��7
ه�ة ا��7
ون �56ن ا�'�اءات

                              965.42 902 3                             065.00 166 2إ��ادات �;:�� ��7<�
ت ا��=
ر��

���
                                531.12 220                                150.35 206 إ��ادات �;:�� ���%�م وا���
ذج ا�!�

                            579.81 552 13                           807.46 620 11إ��ادات ?�� �'
د��� �;:��

                                128.00 295                                565.00 343 إ��ادات أ�Aى �;:��


/0
                          792.81 559 169                         687.13 036 �178=��ع ا��'
�C ا������� 0'1 ا%���
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تخىل عهناوبعد . يفرنك سورسي مليون 6,7مببلغ  مية الفوائد ا ملأخذ  بار ق ميهتا عتبعني الا ية للقروض  مية احلا يد ا بق،  للق تق
ية تخىل عمسالا مية الفوائد ا مل مبا أن  بلق مية اخنفاض القرض يف ا ساوي  ملسـتقهنا  ق  .ت

ية سددة . صلوابإلضافة إىل ذكل، مت متديد فرتات القروض األ بالغ غري ا ية وا تايل مجموع القروض األ بني اجلدول ا ّو مل مل صل ل ّي ّ ّ
تقرير املايل تداوةل حىت اترخي ا تداوةل وغري  نة كخصوم  لا م م ّي  :ملب

2010 31 د����� 312009 د�����


ت ا��������)����

ت ا��������)(�����
�)

ا����م ا����او� - ا�
�وض

 200.00 358 1             200.00 358 1              ��ض FIPOI ا������ ا����

�� ����وض� 200.00 358 1             200.00 358 1              ا�����ع ا�

ا����م ��� ا����او� - ا�
�وض
FIPOI ا������ ا����  775.00 369 26           575.00 011 25          ��ض

BCG/BCV �!�"#�� ا������ ا���� ���� 000.00 000 50           000.00 000 114         ��ض ا�#"
ء ا�

�� ����وض� 775.00 369 76           575.00 011 139         ا�����ع ا�

 975.00 727 77           775.00 369 140        ����ع ا�
�وض

 

نظمة عقدا2008ويف فرباير  بلغ مل، أبرمت ا تون فو القرتاض  يف ونك  تون  نك  م مع  ن ب ن ن كب يون فرنك 114,0جك مل 
ييل ممكن قدره  تمكسورسي زائد قرض  بىن اإلداري 16,0ي يد ا متويل جزء من تلكفة  تعمل  يون فرنك سورسي  مل  سـ تشيمل ل ي ي

تاح  بو. 2011 فرباير 28 حىتملاجلديد وا سورسي وفقا ملؤرش سواب  يوحدد سعر الفائدة ابلفرنك ا لل نة زائد 15ر ملدة ي سـ 
نظمة% 0,70و% 0,30هامش يرتاوح بني  ملسب مدة القرض اذلي حتدده ا بة . ح بلغ األسايس من القرض  سـوسدد ا مل بني

نواي% 3 بلغ  سـمن ا بة . مل نواي  سديد دفعات من رأس املال  تىض العقد  سديد الفوائد،  سـوابإلضافة إىل  سـ ت بنت من % 3يق
تداء من  بلغ اإلجاميل املقرتض ا با بالغ 2012 فرباير 28مل بة إىل القرض األصيل ا ل اب يون فرنك سورسي زائد 114,0لنسـ ي  مل

بالغ  ييل ا لالقرض ا تخدم16,0لتمك يون فرنك سورسي، إن ا سـ   .يمل

توبر  بو 2010كويف أ تون فو والو يف ونك  تون  نك  ي، أقر لك من  ن ب ن ن كب تعديالت عىل اتفاق القرض إلضافةجك بلغلا  40,0 م 
ييون فرنك سورس يدي مل متويل جزء من تلكفة  تشيتخدم  ل تدة قاعة املؤمترات اجلديدة يسـ تعامل خالل الفرتة ا تاح لال ملم و سـ ي

بور ملدة . 2014 مارس 31 إىل 2011 مارس 31من  سورسي وفقا ملؤرش سواب  يوحدد سعر الفائدة ابلفرنك ا لل نة 15ي سـ 
بلغ األسايس من القرض . ملنظمةحسب مدة القرض اذلي حتدده ا% 0,70و% 0,30زائد هامش يرتاوح بني  ملوسدد ا ي

تداء من % 3بنسـبة  نواي ا بلغ اإلجاميل املقرتض  بمن ا سـ بالغ 2015 مارس 31مل بة إىل القرض ا ل اب يون فرنك 40,0لنسـ مل 
 .يسورسي

بلغ  باين  تكامل ا ند ا تعني رمسلهتا  ناء اليت  مبوتقدر الفوائد عىل قروض ا مل سـ ع ي يون فرنك سورسي1,9لب ي   .مل

 اخملصصات: 16ظة املالح

سددة تعلق اباللزتامات غري ا ية فامي  تا نظمة اخملصصات ا ملوضعت ا ي ل ل  :مل
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2010 31 د����� 312009 د�����


ت ا��������)����

ت ا��������)(�����
�)


	ت
ا��
�م ا����او�� - ا���

��� ا������ ا������� ا����              550.53 468 1             002.62 488 1 

�����
� ا����
 000.00 429                 500.00 124 1              ا���


	ت
  550.53 897 1             502.62 612 2              ����ع ا���

ية نة ادلرا هر اليت مضت بني بداية ا ها بعدد األ تعلمي الواجب د نحة ا سـوتعلق خمصصات  سـ ل لت ش فع ية و/م سمرب 31معاجلا ي د
تحقة ادلفع2010 بحت الرسوم اخلاصة هبا  سـ واليت أ  . مص

نظمة معرضة ل ها العاديملوا شطة  ية كجزء من أ معلإلجراءات القضا ن بل . ئ شأت األحداث اليت وقعت  قوأ سمرب 31ن ي د
تقرير املايل2010 ل بعض الالزتامات القانوية إىل حد اترخي ا بل . ن سوية يف ا تيض هذه الالزتامات  متل أن  تقومبا أنه  ملسـتق ت حي

سوي يات ا تعلقة  بالغ ا تومبا أنه ابإلماكن تقدير ا بعمل مل يف لمل تاك ية ا نظمة خمصصات  شلك موثوق، فقد وضعت ا لة  ل تغط مل لب
تاحة. نالقانوية  .ملوقدرت اخملصصات بأكرب قدر ممكن من ادلقة عىل أساس املعلومات ا

ا�����ع 

  �	
 ��

2010

 ا������

ا�������� ��	�  

2010

ا��	� ا�������� 

2010  �	��

ا������� 

�����ة 

2009-2008

ا��	� ا�������� 

�����ة

2009-2008

ا������ ا�������� 

�����ة 

2009-2008

�ا�� ا����ة  � �� �351.00 304 -                          351.00 304 550.53 468 000.001 429 550.53 897 1ا����

000.00 376 550.53 468 550.531 844 002.621 488 000.001 910 002.62 398 2ا�����ت 

-                               -                          ----ا��
	و��ت 

351.00 251 -                          351.00 251 550.53 468 500.001 214 050.53 683 1ا�����ام  

�� ا����ة  �!� �� � 000.00 429 550.53 468 550.531 897 002.621 488 500.001 124 502.621 612 2ا����

تداوةل : 17املالحظة  ساابت اجلارية–ملاخلصوم ا  حل ا
2010 31 د����� 312009 د�����

 (�����	�
ت ا����
� ) (�����	�
ت ا����
� )

ر�� �
ت ا���
ا
��	م ا
���او
� - ا

 432.66 844 4             692.95 439 4              �����ت ��ر
� ����ه�ة ا���اءات - إ
	���� وا�����ن

 646.56 886 42           446.54 278 49           �����ت ��ر
� أ��ى 

ر���
ت ا���
���	ع ا           079.22 731 47           139.49 718 53  

ية إ نا تجارية والرسوم والامنذج ا بات العالمات ا نظمة ملودعي  عيح ا لص ل طل مل " حساابت جارية"نماكية إيداع أموال حتت ابب تت
تجديدات  بات وا تعلق اب ها فامي  ية الرسوم الواجب د ها  تعام نظمة معل األمني علهيا إىل أن حيني أوان ا لوتعمل ا لطل ي تغط سـ فعمل لل

ية. الفردية بات ا بالغ إىل حني إيداع ا نظمة تكل ا سك ا نو لطل مل مل تالم الطلب املعين، يمت خف. ملعمت ساب سـوفور ا يد ا حلض ر ص
يل الطلب ترب األموال عىل أهنا ودائع إىل حني  سجاجلاري و  .تتع

يع تكل  تعاقدة يك  بعض األطراف ا ية  ها من أجل توفري اآل ساابت مرصية اب نظمة  سك ا تطوابإلضافة إىل ذكل،  مل ل ل ح مل تسـمت مس ف
نظمة يابة عن ا ها اب ملاألطراف حتويل أألموال اليت  لن نظمة . ّحتصل ترب ا ملوال  ساابت من ابب اإليرادات حىت تع يد تكل ا حلر ص

نظمة ساابت تعد من إيرادات ا يدة يف تكل ا نظمة بأن تكل األموال ا تعاقد املعين ا مليطلع الطرف ا حل مل ملقمل ُ. 
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متةل: 18املالحظة   حملاألصول واخلصوم ا

بو يف نزاع مع  العديد منإن  نة الادعاوى أمام همبعضقد رفع و نظمةملايموظفي الو تابعة ستشارية للج ا لا تظلامت ل لئة ا هي
شرتكة متامبوال تزال . ملا يد، وال ميكن حباجة  لحملغ أي الزتام  مبا يلزم من متل للموارد حملاارج اخلتدفق لا قياسكحىت اآلن إىل تأ

ترب خصوما ية حىت  تعاملوثو متةل ما بني . ق تكل اخلصوم ا مية املقدرة  حملوترتاوح ا  فرنك 708 000ي فرناك سورساي و136 550للق
تقرير املايل لسورسي إىل حد اترخي ا  .ي

يس دلهيو نظمة  لا بىن اجلديد إىل اترخي . مقيدة غري كبرية الزتامات تعاقدية امل ناء ا تصةل  ية ا مية العقود غري الهنا ملوبلغت  مل ببئ  31ق
سمرب  بلغ 2010يد يد قاعدة املؤمتر2,1م  بة إىل  ميهتا اب يون فرنك سورسي وبلغت  تشي  سـ لنمل ق بلغ ي  مليون 5,0مات اجلديدة 

 .يفرنك سورسي يف اجملموع

ناء تكامل أجزاء من ا تأخر ا تعلق  بىن اجلديد فامي  يد ا نظمة مفاوضات مع املقاول الرييس املعين  بوجتري ا سـ ب ي مل لمل ي نه . بتشئ لكو
نظمة يدفعه  تعويض اذلي  بكر حتديد مقدار ا للممن ا سـ ل  .مل

تأجري : 19املالحظة  بو –لعقود ا سـ الو  تأجرمكي

نظمة  تأجر ا يف و ية ومرافق خمصصة يف  ساحات ختزين إضا تأجري للحصول عىل أماكن و بو عدد من عقود ا ملللو سـ ن م ل تي ج ف
نغافورة وطويو يويورك وريو دي جانريو و ية يف  كأيضا أماكن ملاكتهبا ا سـ ن بل . لتنسـيق قومعظم هذه العقود قابةل لإلهناء من 

نظمة رشط تقدمي إشعار بذكل يف همةل  يف ويف . حمددة مبوجب العقدملا نظمة أماكن جماورة ملقرها الريس يف  تأجر ا نو مل جسـ ئ ت
ية إىل هناية فرتة العقد كام ييل متبقيويورك بعقود غري قابةل لإلهناء مبدفوعات   :ن

  ���ات5<  ���ات1-5   ���1> 


	� �����ء�� � 0 0 887.00 126 2 ���د �

نظمة جتاه مؤجري املاكت بلغ أقصاه ملوالزتامات ا ية  شموةل بضامنة  مبب  يون فرنك سورسي1,8بنكم ي  رسي عىل . مل يوأكربها 
بىن اإلداري  بل"ملا ساحة اليت تعزتم 1,7مببلغ " مبروكرت وغا شمل ا يون فرنك سورسي عىل مدة عقد اإلجيار اذلي  مل  ي يمل

بو إخالءها يف  سطس 31يالو يد عىل. 2011غ أ بو أي إجيارات جارية  تقويس دلى الو  اترخي حىت أهنا إجيارات ابلزتام مايل يل
تقرير املايل بلغ . لا تقرير املايل  يدة يف ابب املرصوفات يف فرتة ا تأجري وا بالغ املدفوعة مقابل ا ية  مية اإلجام موبلغ ا لملق ل للم ل  9,7لقت

يون فرنك سورسي يف الفرتة 19,3[يفرنك سورسي  مليون ي   ]. 2009-2008مل

 طراف مرتابطةمعامالت بني أ: 20املالحظة 

نظمة يري ا بدلان األعضاء  يع ا ثيل  بو املؤلفة من  ية الو ملتوىل  سـ ل مج مم ي مجع بدلان عىل . تت نظمةماكفأة لوال حتصل هذه ا . ملمن ا
ساعداه  باه و هر املدير العام وان مو ئ سؤولون يس يوناإلدارة موظفو (ملوا نظمة وحيصلون عىل ماكفأة من ) ئيسـالر ملعىل إدارة ا

نظمة ية وغري يوشمل. ملا بدالت واألسفار الر يني الرواتب وا بلغ اإلجاميل للماكفأة املدفوعة إىل املوظفني اإلداريني الر مس ا ل سـ ئيمل
يع املوظفني بقة عىل  بو ولواحئه وا نظام ادلاخيل للو ناء عىل ا تحقات املدفوعة  مجذكل من ا ملط ي ل ب وحيصل املدير العام . ملسـ

باه  ساعدئوان ياهمو نحة ا لمتث أيضا عىل  شرتك . لم تحدة ا ندوق األمم ا يون أعضاء يف  ملواملوظفون اإلداريون الر مل ص ئيسـ
تأمني عىل الصحة مبا يف ذكل خطة  نظمة وحيق هلم الاشرتاك يف خطة ا يه املوظفون وا سامه  تقاعدية اذلي  لللمعاشات ا مل ي فل

ية توفوا رشوط األ تأمني الصحي ما بعد اخلدمة إذا ما ا هلا سـ  .ل
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نظمة حق ية يفملوال متكل ا شرتكة وملكوق  شاريع  يات أو  م  م يطر علهياال مجع ياانت  سـأية  ندوق األمم . تك بو عضو يف  صوالو ي
بو املغلق للمعاشات  ندوق الو سابقني مه أعضاء يف  يني وا نظمة احلا تقاعدية وبعض أعضاء ا شرتك للمعاشات ا تحدة ا يا ص ل ل مل ل مل مل

تقاعدية نة اب. لا ندوقني  نظمة مع هذين ا يوعالقة ا لص  .12لتفصيل يف املالحظة مبمل

نظمة عالقة مع الا ية اجلديدةللمو با نفات ا تحتاد ادلويل محلاية ا ن نصب يشغلحيث ) األوبوف (لملص نظمة  م املدير العام  للم
سؤوةل عن توفري . األمني العام لألوبوف شرتايت املمويه  ية وخدمات ا شؤون املا ملاكتب وإدارة شؤون املوظفني وإدارة ا ل ل

تارخي وغري ذكل من نظمة واألوبوف  نود اتفاق مربم بني ا ناء عىل  تاحة لألوبوف  ب خدمات ادلمع اإلداري ا مل ب ب  نومفرب 26مل
نود الاتفاق املذكور. 1982 يف تكل اخلدمات وفقا  نظمة تاك بوترد األوبوف إىل ا ل  . لمل

تعاقدة يف ثيل األطراف ا ية لألوبوف من  ئة الرئا تألف جملس األوبوف وهو ا ملو مم سـ ي ناف  لهي ية ادلوية محلاية األ صالاتفا ل ق
ية اجلديدة با تا تارخي لن سمرب 2ب  تب الاحتاد .  كام عدلت1961ي د ته ميارس  نظام ادلاخيل لألوبوف وال مكوناء عىل ا حئ ل ب

نظمة ية اتمة عن ا تقال ملاملؤلف من األمني العام لألوبوف واملوظفني، همامه يف ا ل  .سـ

يع األموال اليت  توعالوة عىل إرجاع  بلغ مج نظمة عىل  نظمة ابمس األوبوف، حتصل ا مبدهتا ا ملك يون فرنك سورسي 0,6مل ي  مل
تني ناء عىل الاتفاق املربم بني ا تاحة  يف اخلدمات ا ية تاك نظمنواي من األوبوف  ب مل ل تغط ملسـ وال توجد أية معامالت أخرى . ل

نة  ية خالل  سـذات شأن مع أطراف   .2010معن

بني اجلدول  تايل يو ية وأجرمه اجملمععدد املوظفني لا ناصب اإلدارية الر سـيف ا  :ئيمل

ا��� ا��ّ�	��د ا���ادا��� ا��ّ�	��د ا���اد

(آ����� )(آ����� )

ا���� ا�
	م وا���اب 

946 871 2826.752 072 8.003وا���	�ون

621 588 23816.585 852 12.423آ�	ر ا�������

20102009

  

ست ية وأفراد أرسهتم املقربني ال ليو ناصب اإلدارية الر تاحة للموظفني يف ا سـقروض  ئيمل . خرى من املوظفنياأللفئات ا دونم
ية أو أ ناصب اإلدارية الر سـوال أجر أو تعويض آخر يدفع لفائدة املوظفني يف ا  .راد أرسمه املقربنيفئيمل
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يد األموال: 21ملالحظة ا ية ور يا صاألموال الا ط  حت

يد إن ية املرتامكة هوملنظمةا أموالص ر يجة الصا ف ا نة لنت يات يف  سـ  يد األموال .  ويف فرتات سابقة2010للعمل صوشمل ر ي
متويل  بلغ املدخر  لا سوية مسـتحقاتمل تة يف املائة عىل صايف الراتب زائد  بة  ت ما بعد اخلدمة بواسطة رضبة  سـ سـ  .املقربني

نة  يمي 2010سـويف بداية  تاجئ إعادة  ياطي  يمي الفائض الا ية إعادة  شمل  تق،  نتق ت معل ية إىل القمي العادةل(حت تار تلكفة ا خيمن ا ل ) ل
بىن اجلديد علهيا يد ا نظمة واليت جيري  ها ا ملاألرض اليت  يمل تقةل. تشمتلك يمي  ية  مية العادةل بواسطة  سـوقد حددت ا ممعل تق  .لق

 

 

 

 

 

 

ية توشمل األ يا طموال الا يات ادلول األعضاء للك احتاد صناديق رؤوس األموال العامةلحت شأهتا  مجع اليت أ لمتويل اعامتدات ن
يوةل  .لسـمقدمة يف حاةل وجود جعز مؤقت يف ا

ناديق رؤوس األموال العامةل اليت تكون جزءا من صايف : إدارة رؤوس األموال بو، الفائض املرتامك و صويضم رأس مال الو ي
ناء عىل . لوهاأص بقةاب اخلاصةسـياسة بويدار رأس املال  بادئ ا ية وا يا ملطألموال الا مل ط حت

يات  يا تخدام الا طعىل ا ت اليت  حسـ
نة واألربعني يف  ثا سةل اجامتعاهتا ا بو يف  يات ادلول األعضاء يف الو متدهتا  ما ل سل ي مجع ّوحددت] A/48/9ثالويقة  [2010سـنة ع ُ 

سـهتدفة توايت ا ملا ملسـ
ئوية  مبة  تنيكنسـ نفقات املقدرة لفرتة ا لسـن من ا نظمة.ل متي إىل ا ملللك احتاد  وعالوة عىل ذكل، حتدد . ين

ناديق رؤوس األموال العامةل توى  ئة للك احتاد  صاملعاهدات ا سـ مشـ سـهتدف وت. ملن توى ا بلغ ا ملدخر األموال اليت  سـ ملت
ناديق رؤوس األموال العامةل للحفاظ عىل  بة إىل الفائض املرتامك و صاب ية أي جعز لنسـ يوةل و تغطتوى اكف من ا سـ لسـ ل م

ية إدخال . تشغييل، إن حدث متويل  سـهتدف  توى ا تجاوز ا يات إاتحة األموال الفائضة املرتامكة اليت  معلوجيوز  مل سـ ت لللجمع مل
بو يات الو يات اليت وضعهتا  يا تخدام الا ياسة ا ينات هامة أو أية أولوايت أخرى وفقا  مجع ط ت سـ حسـ ل  .حتسي

ي: 22املالحظة  نة لصا يد األموال  سـغة اجلديدة لألصول واخلصوم ور   2009لص

يةاألرصدة املراجعةتعد  شف املزيا تايل  ن يف اجلدول ا ك يان . (ل ية املراجع للفرتة 2لبا ) 2009-2008ل من تقرير اإلدارة املا
ياسات  يريات اليت طرأت عىل ا سوايت أجنزت بفضل ا يغهتا اجلديدة  ية يف  سـوشمل أرصدة املزيا تغ ت ص ن لت ية وسوايت ل تاحملا سب

ية ادلوية للقطاع العام ألول مرة يف  نظمة للمعايري احملا لأخرى مربطة ابعامتد ا مل ناير 1سبت ية من . 2010ي  تأ ية ا يجة الصا توا مل ف لنت
بلغ  يد األموال املرتامكة املقدرة  سوايت يه اخنفاض يف ر مبيع هذه ا ص ت نحو اآليت20,0لمج يون فرنك سورسي عىل ا ل   :يمل
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يق بني : 23املالحظة  تو فا يةل نيان مقارن للمزيا يان  (ب يان  (بويان حبركة األموال) 5املايل لبا لبا
 )4 املايل

تني تخدام قاعدتني  ية اب ساابهتا املا بو و ية الو خمتلفتعد مزيا سـ ل ح ي يان. ن يان عن األداء املايل وا يان عن الوضع املايل وا بويعد ا ب لب ل ل
 

تغريات يف األ ّعن ا يةصولل ية ف الصا يان مقارن للمزيا يامن أعد  تحقاق الاكمل  يان عن حركة األموال عىل أساس الا ن وا ب سـ بب ل
ية  بالغ ا لفعلوا يان(مل ته) 5  املايللبا بو وال نظام املايل للو تحقاق املعدل وفقا  حئعىل أساس الا ي لل  .سـ

يار وكام تيض ا ملع  ية ادلوية للقطاع العام، 24يق ل من املعايري احملا ية املعروضة عىل أساس مماثل سب بالغ ا يق بني ا تو لفعلفقد مت ا مل فل
يان عن حركة  ية املعروضة يف ا بالغ الفائض ا ية عىل أساس مماثل، وبني  ية واملزيا ياانت املا ندما ال تعد ا ية  بللمزيا لفعل ن ل ب ع لن مل

يان(األموال  سب ا) 4  املايللبا يت والفوارق  تو حبمع حتديد الفوارق يف األساس وا يةقل ملعنهة ا يات اعامتد . جل مجلعوتوىل ا ت
نوية نفصةل تعد للك فرتة  تني إال أن تقديرات  بو عىل أساس  ية الو سـمزيا ي من يت ال بوناء عىل ذكل، . سـن تو قفوارق يف ا ل

 .لإلبالغ عهنا
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 (2 ��
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تحقاق احملاسـيب  تلف غري أساس الا متدة عىل أساس  ية ا ندما تعد املزيا سـوحتدث الفوارق يف األساس  خم ن توشمل . الاكململعع
يل اإليرادات غري احملصةل يد اخملصصات ابلاكمل وتأ مية األصول و ّالفوارق يف األساس اخنفاض  ج ق  .ق

يةّوتدل هة ا سب ا ن الفوارق  ملعحب بو  عنجل ية للو ساابت املا ية يف ا هامات الطو ي إدراج اإل ل حل ع ساابت اخلاصة(س  الاليت ) حلا
بو شورة لربانمج الو يتدرج يف الويقة ا ن يهتاملث  .ن ومزيا

يان تامثرية يف ا شطة ا ها أ بىن اجلديد بو ية رشاء املعدات واألعامل اجلارية يف ا ناول  بوالفوارق يف العرض يه  ن مل معل لت س   املايلصف
يان 4 ناوها مكرصوفات يف ا ب بدال من  لت  .5املايل ل

بلغ الرييس من القروض اجلارية سديد ا متويل  ئوتعلق الفوارق يف ا مل ت بت  .ل

 اإليرادات: 24املالحظة 

ية  نة يف ابب الربانمج واملزيا بالغ ا نا ياتيه ملبيمل متدهتا ا نظمة كام ا ية ا تعلقة مبزيا ية احملصةل ا مجلعاإليرادات ا مل ن مل  وأما. علفعل
ية هامات الطو عاإل ـيس رشوعات فردية غري مدرجة يف الربانمج فه  م اإليرادات احملصةل من تربعات من هجات ماحنة لفائدة 

ي  .ةنواملزيا

يل اإليرادات غري احملصةل تأ ية ادلوية للقطاع العام  نجزة وفقا للمعايري احملا سوايت ا ّوتربط ا ج بب ل مل ت ست ية . ل تأ توتؤجل اإليرادات ا مل
تفق  ها من خالل تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت نصت علهيا خطة العمل ا ية إىل حني  هامات الطو ملمن اإل يلع مع علهيا حتصس

هة املاحنة ها من خالل رش وتؤجل . جلا شأن الرباءات ومدريد إىل حني  تعاون  ية من رسوم معاهدة ا تأ ناإليرادات ا حتصيل ب ل ت مل
بقة يف لك احتاد  .ملطالطلب ادلويل وفقا للقواعد ا
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 املرصوفات: 25املالحظة 

ا���	��ت ���ء ��ا������ت
��و�ت 
�	��ا����ا��� 

ا����و��ت
���
����ا�%�$�
# ا"!�����ا�

 ���ا��'���� ا����&

ا�,و��� ��+*�ع ا�'�م
ا����	ع ( ا��/!.� 1) 

���ت ا�������
20.0   -                                       15.70.63.7أ���ر و���

0.139.4-37.11.21.2ا�����ت ا��������

����3.631.9-�34.21.10.2"!و��ت ا��

2.00.40.10.12.6إ��ادات و��اد

1.30.7-1.60.20.4أ&�ث و���ات

0.50.2-   -                       -                                           0.7ا�)��ء

5.25.2   -                       -                                              -                                        ا,ه�*ك

-��   -                                            0.7-0.7   -                                              -                                        12���0 د/. ا�)!

��	ع ا����و��ت
289.45.78.94.5308.5

2010 ��&

208.5 5.6 2.6 2.2 198.1

(�5*��� ا��!1�ت ا�4��4!��)

 

يد يث  تحقاق املعدل  ية عىل أساس الا هامات الطو ية واإل تقيعد تقرير مرصوفات الربانمج واملزيا ح سـس ع ندما ن ع املرصوفات 
سلع وتقدم اخلدمات لتمل ا تعلقة بإعداد قوامئ . تسـ ناء املعدات واملرصوفات ا يف ا ملومع ذكل تدون تاك ت املوجودات قل

يد خمصصات  سدد وال  ندما  ناء مكرصوفات  تعلقة اب تقواملرصوفات ا ت ع ب  املوظفني ما بعد اخلدمة إال يف حدود ما مسـتحقاتلمل
باين وإاتحة وعالوة عىل ذكل. مت متويهل مية املعدات وا شكوك فهيا واخنفاض  يريات يف خمصصات القروض ا يد ا مل، ال  مل قتغ ل تق

 .املعدات، مكرصوفات

ندوق مسـتحقاتتوشمل نفقات املوظفني  سامهة يف  ثل الراتب األسايس وسوية املقر وبدل اإلعاةل وا تني  ص املوظفني املؤ مل ت م ق
تقاعدية وعطةل زايرة الوطن و شارينيلاملعاشات ا تني واخلرباء الا تحقات املوظفني ادلامئني واملؤ تغري ذكل من  سسـ ق يوشمل . م

يريات يف خمصصات  ية ادلوية للقطاع العام  نجزة وفقا للمعايري احملا سوايت ا نوان ا بني حتت  بلغ ا تغا ل مل ت ع مل سبمل  مسـتحقاتل
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ها  تحويالت لألعامل اجلا) يفرنك سورسي مليون 5,8(فعاملوظفني الواجب د شاريني لوا سترية يف إطار خدمات اخلرباء الا
ناء  رشوعات ا تعلقة  با لمل يون فرنك سورسي0,2(مب ي  يف لاو) مل شورات امللتاك نربطة بقامئة موجودات ا يون فرنك 0,2(ملت مل 

 ).يسورسي

يويم و سفر جوا، وبدل اإلقامة ا يف تذكرة ا سفر تاك لوشمل مصاريف ا ل ل ل سفر والوصولت  من  وغري ذكللمرصوفات حمطات ا
تعلق  ية فامي  نح ادلرا تفعني اب شاركني واحملارضين وا يف سفر ا ية وتاك سافر يف هممة ر سفر لفائدة موظف  يف ا يتاك سـ مل ن مل ل مس ي ل ملل

ية تدر شطة ا يبابأل ل تعاقدية اتفاقات مربمة مع املرتمجني واملرتمجني الفوريني وغريمه من املوظفني أو اخلرباء . ن لوشمل اخلدمات ا ت
شاريني  .ستالا

يف الاتصاالتتو يانة واملرافق وأتعاب املصارف وتاك باين وا ثل إجيار ا نودا  ية  لشمل املرصوفات ا لص مل ب ميل توشمل . لتشغ
شورات  يف تربط قامئة ا ية ادلوية للقطاع العام تاك نسوايت املعايري احملا ت ل ل ملت يون فرنك سورسي0,1(سب ي  ورمسةل الفوائد ) مل

ناء تعلقة اب يف ا تاك بوغريها من ا مل ل  ).يفرنك سورسي مليون 3,7ما مجموعه ( اجلديد لل

باين واألصول غري املادية  مية ا يف اخنفاض  ملوتوضع تاك يون فرنك 1,5(واملعدات ) يفرنك سورسي مليون 3,8(قل مل 
ية ادلوية للقطاع العام) يسورسي سوايت املعايري احملا لحتت ابب  يف املعدات . سبت لوعالوة عىل ذكل فإن حتويل تاك

ناء ) ييون فرنك سورسيمل 1,3( يون فرنك سورسي0,5(لبوا ي  تة ) مل ية إىل أصول اث باليت رصفت يف إطار الربانمج واملزيا ن
يف املعدات اليت مل تعد مدرجة  بة إىل تاك ثلام هو األمر اب ية ادلوية للقطاع العام  سوايت املعايري احملا لمدرج أيضا يف  سـ ل لنت م سب

تة  ثا بيف األصول ا يون فرنك 0,1(ل  )يسورسيمل 

سعر رصف العمالت: 26املالحظة  تعلقة  سائر  بأرابح و  مخ

نة بعمالت  ساابت مد نة و ساابت دا سعر رصف العمالت عىل معامالت  تعلق  سائر  بد  نظمة أرابحا و يحتقق ا ح ئ ح ب ت خ تتكمل
بق يف اترخي املعامالت نادا إىل معدل سعر الرصف ا سورسي ا ملطأخرى غري الفرنك ا ستل سائر وأراب. ي خونجم  تعلق ت تح 

بالغ املدفوعة إىل  ملسعر رصف العمالت أيضا من ا ناء عىل معاهدةب بحث ادلويل  بإدارات ا شأن الرباءات واليت ل تعاون  ب ا ل
ميهتا  ها بقتقدر  سورسي أو  ها ابلفرنك ا بو  حيصلعمةل هذه اإلدارات ولكن الو يحتصل ل بات الوطيني لطلتب سمل ا ت  ابلعمةل مك

ية نوك وغري وابإلضافة إىل ذكل، . حمللا ساابت ا يمي  تعلق بإعادة  سائر غري احملققة فامي  ية األرابح وا ياانت املا بيد يف ا ح ي خل ل لب تقل تق
سعر  سورسي  نقدية واخلصوم ابلفرنك ا بذكل من األصول ا ل تقريرملارصف اليل لبق يف اترخي تقدمي ا يع . ط ناجت الصايف  يد ا مجلو ل يق

سعر الرصف بوصفه ج تعلقة  سائر ا باألرابح وا مل يان األداء املايلخل  .بزءا من اإليرادات يف 



ية  ياانت املا لا  2010 لسـنةلب

45 

 

 

ا������ا��������� ا���
	�ا�ه��ك


�	�ت دا���� 100.71 450-                    133.59 032.88466 16

���
�	�ت ��-190.37 461-                    549.66 640.71233 227

�� ���هة ا����ون 	��ن ا���اءات�252.33 66-                 623.80 778 371.471 712 1إدارة ا��!� ا�و�� 	��ء 

ا������ (ا������)  ������� ���543.41 977-                 307.05 478 2                                    763.64 500 1ا��!��ع ا�


�	�ت 	�%$��-002.48 900-                    419.67 582.81714 185


�ب '�ص - �
�	�ت 	�%$��-720.32 199 1-                    761.38 958.94806 392


�	�ت ���هة ا����ون 	��ن ا���اءات �ى ا���*ك�-100.17 161 2-                    634.98 465.19892 268 1


�	�ت ا�*/�.� وا��!%$, �ى ا���*ك�-417.03 293-                    271.44 145.59276 17

650.51 150-                    257.16 606.65207 56 ا�!
�	�ت ا��1ر�� ���0هة ا����ون 	��ن ا���اءات

757.30 245-                    776.05 018.75320 75 أ6*ل و'4*م أ'�ى ��*/�.� وا��!%$,

730.38 118 3-                 477.61 901 252.772 217-أ6*ل و'4*م أ'�ى 

"	� ا������ (ا������)  ������� ���378.19 069 8-                 598.29 119 779.906 949 1-ا��!��ع ا�

��ف ا�$��ت  921.60 046 9-            905.34 597 016.268 449-'!��ع '���� ( &����) 

تقرير املايل: 27ملالحظة ا  لأحداث طرأت بعد اترخي تقدمي ا

تقرير يف  سمرب 31لحدد اترخي تقدمي ا تارخي 2010ي د ية  ياانت املا ب وأذن بإصدار ا ل ومل حتدث أية أحداث . 2011ن يويو 30لب
ياانت يف ال ية قد تؤثر يف ا ية أو  بهممة إجيا ب لب ياانت سل يه بإصدار ا تارخي اذلي أذن  تقرير إىل ا تدة من اترخي تقدمي ا بفرتة ا ل ل لملم ف

ية  .لاملا

 إعداد تقارير القطاعات: 28املالحظة 

ية الفكرية ية  نظمة العا تألف مهنا ا تلف الاحتادات والقطاعات اليت  ثل  للملكتعرض تقارير القطاعات يف شلك  مل مل ت خم وقد . مي
ئت الاحتادات مبوجب  بونشأ يتلف املعاهدات اليت تديرها الو  .خم

تقدمي تعلق اب بو املموةل من الاشرتااكت ألغراض  يد تقارير احتادات الو لومت تو ت ي توشمل هذه الاحتادات احتادات ابريس . ح
يف ادلويل للرباءاتنوبرن ولواكرنو ويس  بولتصنوا ية الو هام اليت تغطهيا اتفا ي إىل جانب ا ق هدة وخيضع لك من احتاد معا. مل

شأن الرباءات واحتاد مدريد  تعاون  با تجارية(ل ية(واحتاد الهاي ) لالعالمات ا نا عالامنذج والرسوم ا بونة ) لص لشـواحتاد 
شأ( نيات ا ملسم نواي العامتد ) ت متع  سـية عامة  ناء عىل املعاهدات املجتمجلع با  نا سـامب يكون  ية واختاذ إجراءات أخرى  بزيا سـ ح من

ية  .ملعنا

نظمة ية اليت اخلصوم،صول وألا  كلكملومتكل ا يا ط خالف األموال الا سؤوةل عهنا ، صايف األصولتكونحت  ل ويس،مويه 
يهنا أصول أو خصوم شطة اليت تقدم اخلدمات يف . بعالحتادات أو قطاعات  بريا من األ نوتدمع األصول واخلصوم عامة عددا  ك

تعددة  يد اب). القطاعات(ملإطار الاحتادات ا ناء الو تعلق الا ملو ح سـتث ته إىل احتاد ي تامثرية يف مريان اذلي ترجع  ملكيية الا س لك
تعلق. مدريد شف عن املعلومات ا ند ا ملوناء عىل ذكل، فإن األصول واخلصوم الفردية ال تذكر  لك ع  ابلقطاعات أو الاحتادات ةب

ها أصوال وخصوما غري خمصصة نفصل بو شلك  بني  صفالفردية ولكهنا  م ب بني القطاعات الفردية إال. ت  صايف توال 
ناديق رؤوس األموال العامةل/األصول تلاكت مبا يف ذكل  صا  .ملم
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سب لك احتاد بو  ساابت الو ند معظم اإليرادات يف  حبو ي ح نادا . تسـ ستووزعت اإليرادات احملصةل من الفوائد عىل الاحتادات ا
نة  تداوةل يف  يوةل واإليرادات ا ية من ا يا بالغ الا سـإىل مجموع ا مل سـ ط ت لمل سم امل. 2010ح سب لك برانمج مث يعاد تقو حبرصوفات 

ية جزء من  يث أن هذه ا بو  ية العامة للو بول ا ية حتظى  نادا إىل  تلفة ا ية لفائدة الاحتادات ا لعملها اث ي مجلع مهنج خمل حن بق ت سيص ختص
يهتا للفرتة  بو ومزيا ناعامتد برانمج الو  .2009-2008ي

بو  ية ويه أموال تديرها الو هامات الطو نفصل لإل يوخصص جزء  ع س تعلق بوالية م يذ برامج  هات املاحنة  تيابة عن ا نفن لتجل
بو ية . يالو هامات الطو تصةل ابإل سب اإليرادات واملرصوفات ا عو مل بة ) حساابت خاصة(سحت نفصل يف نظام احملا سـشلك  مب
ية   لاملا

يع املرصوفات عىل الاحتادات اليت  سم  مجو متتتشلك مهناتق توزيع ا ية ا نادا إىل  ملع القطاعات ا ل مهنج وتدون مرصوفات . دةست
تداوةل يف  ها تاك نظمة، بو ية املقدمة  هامات الطو تعلقة ابإل ساابت اخلاصة ا مقطاع ا صف لس للم ع مل يف برانمج ادلمع . حل ترب تاك لو تع

شرتكة بني القطاعات يدة ا يف الو تاك ساابت اخلاصة ا بدهتا الاحتادات دلمع ا ملاليت  ل ل ححل يف . تك ساابت اخلاصة تاك لومتول ا حل
هة املاحنةبرانمج ادل بارشة احملددة يف الاتفاق املربم مع ا نفقات ا بة من إجاميل ا نادا إىل  جلمع ا ملت ل نسـ  .س
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	� آ� ���ع� �ا���ادات وا����و��ت وا�����
��� ا�!����ا#" ا�!���

 ��ا�!�ا
 $�ا���&�% 
ا�'��اآ�ت

�+�ه(ة 
ا��+�ون �.-ن 

�.!&�%�ه�ي�(ر�(ا�!�اءات
ا�
	���ت 

ا���4& عا�%2�3
ا���ادات 
 559.8 24                  148.6 7             -                       -                      -                          -                          411.2 17            ا	���اآ�ت

 037.0 265               -                 3.8                   977.2 2           444.8 48              611.2 213               -                       ا���م 

 161.3 5                                 26.1 4.8                   74.6                952.6'1                737.9'2                  365.1                 ا��ا�� 

 476.3                      -                 0.2                   24.8                196.8                   192.2                    62.3                   ا����رات

د�� ا�و��ف +  296.7 2                              385.0- 482.2               482.2              752.9                   482.2                    482.2                 ��ا��� أ��ى

!�"#� 774.6 1                   -                 3.5                   21.3                532.4                   125.1 1                 92.3                   ا

 305.6 299                789.7 6           494.5               580.1 3           879.5 51              148.7 218             413.1 18            ا���4&ع ا�>�:� �;��ادات :89 أ#�س ا���5ا��%

 482.4 4-                   271.7 1             -                     14.4                736.9 1                504.8 7-                0.7-                    @	&��ت ا���ادات �?�ء :89 ا��+���� ا��
�#!�% ا�(و��% �9<��ع ا�+�م

               823.2 294         061.5 8            494.5          594.5 3            616.4 53           643.9 210           412.4 18ا���4&ع 

ا����و��ت

 803.7 3                   -                 -                     -                                       143.0 372.9 3                                   287.8ا%�اءات01

02&���*�ت ا()�ا'%�& وا,��- 808.4 2                   -                   -                                297.2              346.4'1 723.6                                    441.2ا12��ت ا�(�ر0& وا���م وا���ذج ا

76 وا#5�ق ا�(�ورة03� 010.7 7                   -                -                        -                                      92.1 140.5 1                               778.1'895 ا

04&���ي وا��ارد ا�را:<5�%2�� ا<�5'= ا���0& وأ�"�ل ا<5� 883.6 2                   -                    -                    -                    -                           -                           883.6 2               ا��2رف ا

 �C*                       -                 82 001.5                        -                      -                       -                   -                 82 001.5م ��2ه�ة ا��2ون ��Aن ا%�اءات05

06&*�%� 359.0 27                 -                             454.9 745.8 1           158.4 25                -                            -                       أ*�C& ��ر�0 و	ه�ي و

�! وا���D& وأ���ء ا#5�ل07"#� 537.0 4                   -                                 9.1              54.4 361.1 1                876.5 2                                 235.9ا

08&������E 8ول أ,��ل اF�G117.0                                 1 886.6                   152.3                    -                    -                -                   2 155.9 

09

�& وا"�ر%0=��G1�J ا�Iدئ وأ��0"� ا#��� وا�K و�>�ان &���2ا%>�ان ا�'�50�& وا
 654.1 15                 -                 -                    -                     105.7 1                 698.7 13                                 849.6وا%>�ان ا��L *��ا

10���Kان '= أورو�� و�<% 193.1 3                   -                -                    -                    225.5                   794.3 2                                 173.3ا��2ون �M2� N ا

11�%0� 067.5 4                   -                -                    -                    287.3                   559.4 3                                 220.8أآ�د�0�& ا

12&�,��-�& ا"<��& و�0�2�� ا�%0� ��Aن ا���ت ا�و�-� 317.2                      -                -                               31.7 95.2                       -                                          190.3ا

>%�اءات13 =�6 ا�و�-� 194.9 3                   -                 -                    -                    -                         194.9 3                    -                        ا

 841.2 4                                    2.1              62.3 902.9                   796.7 3                                   77.2رآO ا%�اءات14

15&0�"��& ا"<�  Q0�#G152.9                                 2 465.5                   199.0                    -                       -                   -                   2 817.5�PG�" ا

16��<#� 664.0 1                      -                       -                    117.5                   456.1 1                                   90.3ا�را��ت ا	�L-�د0& وا9R-�ءات وا

17&0�"��& ا"<�< 304.5 1                   -                   -                       -                    92.1                     141.5 1                                   70.8إذآ�ء ا	��9ام 

18&���2�& ا�"�0& وا�#��0ت ا"<� 523.8 2                   -                  -                       -                    178.3                   208.6 2                                 137.0ا

19�Tا�� 008.3 7                   -                   -                       -                    495.0                   132.9 6                                 380.4ا

20&�Eر�U 113.7 5                   -                -                    -                    361.2                   475.0 4                                 277.5ا�"�PG وا�L12ت ا

21&0V���� 065.5 9                   -                               26.4            162.1 638.1 1                731.7 6                                 507.2اRدارة ا

22W��*�%�Xا*�& وا��& وا�� 385.7 8                   -                               24.4            149.9 515.3 1                226.9 6                                 469.2إدارة ا�7ون ا

 989.9 10                 -                               32.0            196.5 985.8 1                160.8 8                                 614.9إدارة ا��ارد ا%��0& وYG��0ه�23

 018.0 26                 -                               75.7            465.1 701.4 4                320.1 19               455.7 1              ����ت ا�,! اRداري24

�� ا�2>���ت وا	G-�	ت25E���"G              1 160.8               15 405.7                4 412.4 370.9            60.3                               -                 21 410.1 

�8 ا�ا�>= وا���L& اRدار0&26L�� 599.0 1                   -                                 4.6              28.6 288.9                   187.4 1                                   89.5ا

 427.8 17                 -                               50.7            311.5 149.2 3                941.3 12                               ��975.1��ت ا�7��ات وا>)�ت27

28O�831.4 4                   -                               14.0              86.4 873.0                   587.7 3                                 270.3ا� 

29�0�) 177.8 3                   -                                 9.2              56.8 574.2                   359.7 2                                 177.8ا%��ء ا

30&Y������ة وا(- 230.5 2                   -                -                    -                    157.6                   951.9 1                                 121.1ا��آ�ت ا

 395.3 289               -                             763.3 019.2 4           609.0 51              798.5 214             205.3 18            ا���4&ع ا�>�:� ����9و��ت :89 أ#�س ا���5ا��%

=D��& �O ا	�9��� 780.7 5                   -                                 5.8                5.8 953.8                   092.8 4                                 722.6ا%�ا�W ا

&T�U 643.0 8                    643.0 8           -                    -                    -                           -                             -                        ا#���Fت ا

 544.3 4                              581.5-               13.5              71.2                 914.1 804.6 3                                 322.5@	&��ت ا����و��ت �?�ء :89 ا��+���� ا��
	���% ا�(و��% �9<��ع ا�+�م

               363.4 308         061.5 8            782.6          096.2 4            477.0 53           695.8 222           250.4 19ا���4&ع

�	
� 2009 31 د�	�!� �� %9��&ال ا�+�Bرؤوس ا Dو2?�د� �ا�����
               252.9 228-                                 140.5              473.2               207.0 42             770.2 159             662.1 25@<��� ا�دارة ا�����%

W�ا�%(ا ��C��& ا��! ا��#�ة &���F#�0�2�� ا�2010 ,>\ أ��س ا &�� M��'
(=D��& �O ا	�9����Xا*�& وا%�ا�W ا�& �O ا��� 513.5 4-                            853.3 1-             274.6-             444.8-                 683.4- 742.6 -                                   514.8-ا

&��& ا�و��F#�0�2�� ا�2008-2009 ���ء ,>\ ا FG��0ت ا�T�ل واU-�م >���ة
>�Y5ع ا�2م-974.6 19-                -                                    69.5 906.7 1            896.1 11               435.6 31-                            411.3 2 

>�Y5ع ا�2م &��& ا�و��F#�0�2�� ا� FG-323.1                               -11 309.4                    822.8 -56.8               -13.5               1'853.3                              -9 026.8��0ت ا�T�ل واU-�م �F& 2010 ���ء ,>\ ا

2010 31 د�	�!� �� %9��&ال ا�+�Bرؤوس ا Dو2?�د� �               738.0 194-                                  78.1-         878.2 1            242.4 54           282.6 116           412.8 22ا�����

ا�@
�دات
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ا������تا���ل���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���
31 د���31 د

2010200920102009201020092010200920102009

أ��ل ��
او��

 و�� ���د������ 701.77 695 366       125.36 485 383     -                                                 -                            -                           748.31 805 15     149.71 280 14               953.46 889 350             975.65 204 369      3ا�

(
126.00 269 1           038.00 204 2       427.00'878-                                (487.00 38 )    -                            -                             -                           -                                   553.00 147 2                 952.00 120 3          �4���ت ����
 (�����ت ��� ���د�� 

(
043.56 888 23         261.31 514 24     625.13 509 11                            189.47 451           483.67 8               822.72 40              342.96 56            837.01 58                      591.80 313 12               786.98 453 12        �4���ت ����
 (�����ت ���د�� 

��ا�� ا�����دات                           -                                     -                                     -                           -                             -                            -             694.61 388 2           085.22 580 2       694.61 388 2                              390.61 191 


 0.00                         0.02                       -                                               (335.07 624 103)  (341.45 834 136)   (377.44 633 1)    (398.63 328 2)               712.51 257 105             740.10 162 139      أ$�ل أ!�ى ���او�

 565.94 241 394       509.91 783 412   892.74 019 13                            093.08 604           851.40'615'103-    518.73'793'136-     713.83 228 14     588.09 010 12               810.77 608 470             454.73 942 523      ����ع ا���ل ا���
او��

أ��ل ��� ��
او��
(
576.00 602              338.00 481          (942.00 439 6)  826.00 37               -                            -                             -                           -                                   518.00 042 7                 454.00 883 6          �4���ت ����
 (�����ت ��� ���د�� 

 668.13 274 277       785.75 740 316   556.65 536 151                          257.28 012 1        457.84 606 97      518.18 418 137       -                           -                                   653.64 131 28               453.64 773 26        9أراض و���ن

 994.67 820 3           381.22 660 3       993.67 820 3                              613.45'160-            -                            -                             -                           -                                   1.00                               1.00                        ���6ات


 775.79 208 28         158.51 769 27     775.79 208 28                            (617.29 439 )    -                            -                             -                           -                                     -                                     -                           8أ$�ل ��د�



 ا+�*��ر��,-000.00 316 4           000.00 316 4                                      439.50'921                       -   -                            -                             -                           -                                               560.50'394'3      560.50'394'�73 


 000.00 000 10         000.00 000 10       -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   000.00 000 10               000.00 000 10        10أ$�ل أ!�ى ��� ���او�

 014.59 223 324       663.48 967 362   823.61 047 178                          852.54 449           457.84 606 97      518.18 418 137       -                         733.14 568 48               469.14 051 47        ����ع ا���ل ��� ا���
او��


	��ع ا���ل     580.53 464 718       173.39 751 775   716.35 067 191                         945.63 053 1        (393.56 009 6)     999.45 624          - 713.83 228 14    588.09 010 12              543.91 177 519             923.87 993 570 

ا����م

���م ��
او��
(
610.02 721 24         508.56 513 19     797.39 84                                   714.82'54-              -                          727.01 405 6         994.25 474          911.69 63                      818.38 161 24               787.29 013 13        �11���ت ����
 (�����ت ���د�� 

��12ت ا���0/�.�12         -9'912'646.30                 8 957 455.00                    170 642.99          124 407.08                           -                            -          8 362 352.41                            18 989 953.96     17 610 303.07         28 071 816.04 

12
 ا��34� 655.54 758 63         887.54 102 64       -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   655.54 758 63               887.54 102 64        2�13���ت �

����12���5 ا+ 
�-�� 6����14        27 933 405.27               23 729 440.24               13 629 312.50     13 629 312.50                           -                            -          4 272 929.30                          132 201 040.07   178 036 687.13       169 559 792.81 

7 ���اول �. ا��1وض�15          1'358'200.00                 1 358 200.00                                   -                           -                             -                            -                            -                                                 -         1 358 200.00           1 358 200.00 

 550.53 897 1           502.62 612 2         -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   550.53 897 1                 502.62 612 2          �889�16ت


 079.22 731 47         139.49 718 53       -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   079.22 731 47               139.49 718 53        17!8�م أ!�ى ���او�
 و����

 704.16 098 337       228.41 952 336   791.42 275 151                          566.89 580 12        -                          727.01 405 6         713.83 228 14     867.18 863 13               198.91 594 171             275.91 826 152      ����ع ا����م ا���
او��

���م ��� ��
او��
12
 ا��34�   -                              -                           -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                     -                                     -                           �2���ت �

��12ت ا���0/�.�12        47 782 209.08               36 951 076.95                                   -                           -                             -                            -          -2'499'843.84                            59 766 619.86   105 048 985.10         96 717 696.81 

775.00 369 76         575.00 011 139     -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   775.00 369 76               575.00'011'139      15��وض 

   -                              -                           -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                     -                                     -                           �889�16ت


   -                              -                           -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                     -                                     -                           !8�م أ!�ى ��� ���او�

 471.81 087 173       560.10 060 244   619.86 766 59                            843.84'499'2-          -                            -                             -                         851.95 320 113             784.08 793 186      ����ع ا����م ��� ا���
او��

 175.96 186 510       788.51 012 581   411.27 042 211                         723.05 080 10        -                         727.01 405 6        713.83 228 14    867.18 863 13              050.86 915 284             059.99 620 339     ����ع ا����م

 312.79 267 160       140.08 890 184   (571.32 020 35)    -                            -                            -                             -                           -                                   884.11 287 195             711.40'910'219      ا�/��</(ا��;>) ا��;�3


 388.11 342 8           388.11 342 8         -                                                 -                            -                            -                             -                           -                                   388.11 342 8                 388.11 342 8          $��د�B رؤوس ا?��ال ا����-

���1�876.40 045 15         876.40 045 15     876.40 045 15                              -                            -                            -                             -                           -                                     -                                     -                           �4�< إ�Dدة ا� 

 .��F���12ت ا���) ا?آ��ار�
 �89�م ��ا��,�+H (ا�9

���ء ا���9Jا ��� K28ا�

                           -                                     -                                     -                           -                             -                            -                            -                                                 -                           -                              -   


 827.29 622 24         019.71'540'13-      -                                              777.43'026'9- (393.56 009 6)      (727.56 780 5)         -                         279.09'853'1-                 220.85 632 30               764.37'120'3          ا�/��< (ا��;>) �-/��ة ا��اه�

 404.59 278 208       384.88 738 194   694.92'974'19-                           777.43'026'9-        393.56'009'6-        727.56'780'5-           -                         279.09'853'1-                 493.07 262 234             863.88 373 231      ���� ا���ل


 ا�������� ا��و����ا����ا��� ا�����ة����ت ا����

(�����ت ا��������� )


�	� ا�������
� �	���ا������ ا�
ا����� ا�ول


ا��] ��] ���ن ا��"� ا����! ���� آ� ���ط
2010 31 د���$ ة ا��+*'�� &!*�-�

�������ا��#
و"�ت ا������ !� ا �%�����ا��
��!$ وا����ا�����ا�)'�د& ا
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ا������ت
ا���ادات

 607.00 826 34         507.00 410 17          -                             661.00-                     -                              -                              -                              -                             607.00 826 34        168.00 411 17       24ا����اآ�ت ا���رة

 133.80 111 15         381.17 080 9            -                             772.35 931 1            -                              -                            133.80 111 15        608.82 148 7             -                              -                           24ا������ت ا������

 879.90 123 1           286.97 476               -                               -                              -                              -                              -                              -                             879.90 123 1          286.97 476            24إ��ادات ا�����رات

                           -                               -   

 464.67 235 18         250.62 161 5            -                               -                              -                              -                            589.83 390             146.04 26                874.84 844 17        104.58 135 5         24ا�#�"!ة

ر��م +��م �)�ه!ة ا��)�ون &�%ن 
ا�-�اءات

24      213 611 175.64       443 588 751.46                             -                               -                               -                               -          (7 504 793.37)                             -         206 106 382.27       443 588 751.46 

!� 145.35 846 94         669.42 181 50          -                             900.42 736 1            -                              -                              -                              -                             145.35 846 94        769.00 444 48       24ر��م +��م �!ر

 475.00 359 5           625.74 991 2            -                             380.77 14                 -                              -                              -                              -                             475.00 359 5          244.97 977 2         24ر��م  +��م �ه�ي

 400.00 5                  770.00 3                   -                               -                              -                              -                              -                              -                             400.00 5                 770.00 3                24ر��م أ0�ى

 771.81 799 543       447.43 283 259        -                             512.18'753'5-           -                              -                              -                              -                             771.81 799 543      959.61 036 265     ا����5ع ا�#��3 �2���م

 598.20 318 3           627.98 774 1            -                               -                              -                              -                              -                              -                             598.20 318 3          627.98 774 1         24ر��م ا��7�89 وا�����6

                           -                               -   

 733.30 160              (615.22 538 )           -                               -                              -                              -                            (423.69 413 )         (021.61 385 )          156.99 574             (593.61 153 )        ��8�24? (0=�"�) ;�ف ا�)��ت

 A���8B24            752 468.57          1 308 922.14                             -                              -                              -                              -           ( 660 032.57)                             -                 92 436.00           1 308 922.14 د�7 ا�-�+��@

���C+/ادات أ0�ى�� 042.99 634 4           830.42 082 2            -                               -                              -                              -                              -                              -                             042.99 634 4          830.42 082 2         24إ

��ت�C� 698.43 103 6           651.20 636 1            -                             (032.57 660 )           -                              -                            (423.69 413 )         (021.61 385 )          122.12 517 6          705.38 681 2         ا����5ع ا�#��2� 3


	ع ا���ادات��     153.81 519 622       152.37 823 294        -                             (433.40 482 4)         -                              -                            299.94 088 15        733.25 789 6           853.87 430 607      852.52 515 292 

ا�
��و�ت
E�#Fت ا����#+25     198 197 614.48      396 779 380.21           2 526 101.32          3 955 140.12          2 210 081.41             620 143.86          5 455 143.59                             -        208 388 940.80       401 354 664.19 

G� 797.43 285 41         411.20 975 19          -                             (308.58 36 )           069.18 4                 403.35 595             921.62 233 7          131.55 706 3           806.63 047 34        184.88 710 15       25أ�#�ر و�

��!H�(ت ا����!I175.43 855 74         338.24 370 39          -                             615.82'79-              238.78 656 1          148.51 173 1          405.40 747 1          846.99 194 1           531.25 451 71        958.56 081 37       25ا� 

��2�J�B ت�#+25       34 199 634.10        58 853 086.54              179 350.81             236 451.32          1 186 931.40               36 171.51       (3 697 066.88)                             -          31 868 849.43         59 125 709.37 

 457.24 912 5           505.37 568 2            -                             295.73 99               726.79 265             402.89 445             591.86 61               798.88 12                138.59 585 5          007.87 011 2         25إ�!ادات و��اد

 417.10 054 6           681.20 745               -                             (189.25 342 1)       940.00 50               760.00 169             026.40 220             750.22 363              450.70 783 5          360.23 554 1         25أ�Nث وأK�Lة

 942.54 957 4           000.85 154               -                             (327.18 486 )         103.44 376 3            -                              -                              -                             839.10 581 1          328.03 640            25ا�-��ء

   -                             444.99 291 5            -                             444.99 291 5            -                              -                              -                              -                               -                              -                           25ا�ه��ك

 A���8B25                           -                              -                660 032.57          1 633 763.22                            -                              -           ( 660 032.57)                             -                              -             1 633 763.22 د�7 ا�-�+��@

 400.00 716 2             -                              -                               -                              -                              -                              -                            400.00 716 2            -                           �25!اد ا��وض


�ع ا�
��و�ت��     326.52 896 597       172.08 363 308        -                             344.03 544 4          393.56 009 6          727.56 780 5          299.94 088 15        012.34 643 8           633.02 798 576      088.15 395 289 

827.29 622 24         (019.71 540 13)        -                             (777.43 026 9)        (393.56 009 6)        (727.56 780 5)          -                             279.09'853'1-          220.85 632 30         764.37 120 3          ���/��	 ا����ة 

2009 �-�=�31 د 2010 �-�=�31 د�=�-� 312010 د�=�-� 312010 د 2009 �-�=�31 د�=�-� 312009 د�=�-� 312009 د 2010 �-�=�31 د�=�-� 312010 د�=�-� 312009 د

ا���Kا+�� ا����!ة

ت ا��������)������)

��ت ا��)���� ا����9-�� ا�!و����=B ا����و��ت ا������ �E ا��Rال ا�������6 ��+��Sا��� T���دUا� ا�-�+��@ وا���Kا+��

ا��
	� ا�����
�
ا������ ا������� ������� ا���

[�["!� ��ا� ط$��*�' آ%  +�
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ثالث  سامهة املاحنني–لاملرفق ا سب  ساابت خاصة  م  حب  ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هات املاحنة مبوجب امل بات ا جلأعد هذا اجلدول وفقا  شمل ملتطل تحدة اليت ال  نظومة األمم ا ية  تعايري احملا مل مل نفقاتمسـتحقاتبس يد يف بداية الفرتة .ل ا سوايت الر شمل هذا اجلدول  ص وال  ت سمرب 31(ي يد يف هناية الفرتة ) 2009ي د  31(صوالر
سمرب  سوايت ترد يف أرقام ) 2010يد ية ادلوية للقطاع العام، لكن هذه ا تناء عىل املعايري احملا ل س لب نة يف املالحظة ب ية ا هامات الطو يإيرادات اإل بس ها: 14ملع تحقا بل ا تلمة  بالغ ا قا سـق سـ  .ململ

ت ا�
��� وا������ �ا���
W_IGC 169 710.85-  261.35--  261.35- 89 656.48- 89 656.48 80 315.72ا������ة

WBRAZ1 608 964.13- 3 320.97- 102 582.29-- 99 261.32 27 001.42 573 136.96- 600 138.38 909 564.43ا���از��

ر�����WCORI 36 232.15-  46.19- 2 664.27-- 2 618.08-  84.71-  84.71 33 529.36آ

WELSA 57 866.28-  87.25- 4 409.97-- 4 322.72-  84.71-  84.71 53 458.85ا�!��دور
ا%$�د ا�ورو#"

WBGLD 320 489.88 482 278.27 1 303.16- 72 071.43- 411 510.00 135 312.00 76 697.51 11 155.95 223 165.46 508 834.42(-,�وع #*('د�&)

4WFICR 21 227.81-  49.53- 3 411.72-- 3 362.19-  82.69-  13.35  69.34 17 796.28*�*�ا/12 ا���0/ 1

4WFINL 14 666.53-  35.89- 2 438.25-- 2 402.36-  83.00-  83.00 12 181.17*�*�ا/12 ا���0/ 2

4WFIMO 129 252.16 59 451.66  518.27- 29 865.49- 30 104.44- 7 178.44-  28.52 7 149.92 152 206.68*�*�ا/12 ا���0/ 3

/12 ا���0/!5�4WFRCR  583.96--  0.00---  80.00  7.80  87.80496.16

���/ا������ ا�6*!5�4WFRIP 596 056.72 300 000.00  992.30  0.02- 300 992.32- 76 860.36 6 801.65 83 662.01 813 387.03

�ن ا��8*��ن �9��5/ا��أ��
WDEJP 642 554.05 594 916.45  890.00-(102 282.10) 493 524.35 529 341.30 4 634.55 43 731.80 577 707.65 558 370.75ا�����;�ن

/ا������ ا��������WITIP 342 617.90-  665.30 1 151.19- 1 816.49  0.00 16 807.83 1 118.49 17 926.32 326 508.07إ�>
�ن ا��8*��ن �9�/ا����إ�>

WITJP 23 723.06 143 609.00  169.55  0.00- 143 778.55 117 594.28 4 322.09 10 374.67 132 291.04 35 210.57ا�����;�ن
ن/أ��4@� - ا����ان ا�<�#ا��

�5�اWJPAF1 606 873.841 100 000.00 2 232.30- 1 134.68-1 101 097.62 101 699.00 966 512.20 85 104.751 153 315.951 554 655.51

ن/12 ا���0/#WJPCR 638 085.15 585 807.00 1 122.35  509.35- 587 438.70 153 234.46 497 932.99 43 556.20 694 723.65 530 800.20ا��

���ن/ا������ ا�6*#WJPIP2 353 765.821 830 300.00 3 991.05 24 326.59-1 858 617.64 470 902.721 565 704.05 180 490.552 217 097.321 995 286.14ا��
�ن ا��8*��ن �9�ن/ا��#ا��

WJPJP- 135 096.00  84.15  410.25- 135 590.40 55 518.61  40.00 3 512.70 59 071.31 76 519.09ا�����;�ن

WLIBY 130 513.66-  186.15  0.00-  186.15-  80.00-  80.00 130 619.81ا���ه���� ا���#�� ا������

WPORT 227 469.22-  713.45- 36 168.44-- 35 454.99- 2 889.60  360.37 3 249.97 188 764.26ا���$(ل

WKRCR 468 086.80 210 748.15  692.05  17.00- 211 457.20 103 311.70 200 560.24- 303 871.94 375 672.06ا���8�ر�� ا���ر��/12 ا���0/
ا���8�ر�� ا���ر��/12 

�ن �9�WKRPO 227 521.88 282 996.00  369.55-- 283 365.55 243 763.99  80.00 17 302.35 261 146.34 249 741.09ا���0//ا��

8�ر�� آ�ر�/ا������ ا�������CWKIPO1 285 517.98 694 939.41 2 205.15  11.39- 697 155.95 8 723.30 388 686.86 147 564.00 544 974.161 437 699.77
�ن�9�ا���8�ر�� ا���ر��/ا��

WKRJP 554 593.14 461 612.00  822.30-- 462 434.30 386 321.26  80.40 30 122.40 416 524.06 600 503.38ا��8*��ن

�5WESPA 467 380.57 260 736.98 1 585.44- 58 633.26- 203 689.16 193 304.72 349 773.43 37 176.95 580 255.10 90 814.63إ��
ت ا�����ة ا�-�����/12�%�ا�

W_USA 719 298.67 542 000.00 2 312.85- 90 383.56- 453 929.29- 474 506.38 35 466.00 509 972.38 663 255.58ا���0/

ت ا�����ة ا�-�����/إ5�ذ �%�ا�
�ق ا������ ا������@2WUSEN 570 251.83- 433 600.00  440.57 14 637.54-- 418 521.89- 113 321.92 2 640.90 115 962.82 35 767.12

ا��%�F ا�����ة 
ا�-�����/ا�,�آت ا�6(��ة 

�<��WUSSM 357 415.92-  915.15- 17 954.62-- 17 039.47- 40 486.12 3 586.91 44 073.03 296 303.42وا���

�ايHأوروWUGAY 58 592.54-  133.77- 4 366.96-- 4 233.19- 2 787.71- 2 787.71 51 571.64

833.19 779 212.5611 639 032.578 660 151.23 453 028.765 526 733.252 789 282.106 102 -021.61 385 -146.04 26 890.92 250 312.507 629 13ا�����ع
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