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من اإعداد ا ألمانة
 .1أحيلت البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عن الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2015اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية (اللجنة) وفق ًا للامدة  8.11من النظام املايل ولحئته اليت تقتيض أأن تفحص جلنة الربانمج واملزيانية البياانت
املالية وتقارير مراجعة احلساابت الصادرة فهيا و أأن حتيلها اإىل امجلعية العامة مع التعليقات والتوصيات حسب الاقتضاء.
 .2وأعدت البياانت املالية لس نة  2015وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .فقد وافقت ادلول ا ألعضاء بشلك
مبديئ ،يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجمعيات املعقودة يف الفرتة من  24سبمترب إاىل  3أأكتوبر  ،2007عىل أأن تعمتد الويبو
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام حبلول س نة ( 2010الوثيقة  .)A/43/5وتعترب البياانت املالية لس نة  2015اجملموعة
السادسة من البياانت املالية اليت أعدت وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
 .3ويرد تقرير مراجع احلساابت اخلاريج عن مراجعة البياانت املالية لس نة  2015مصحو ًاب بتوصياته وردود ا ألمانة علهيا
يف الوثيقة .WO/PBC/25/4
.4

وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار.

 .5أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة
وامجلعيات ا ألخرى لدلول ا ألعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل
التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية
لس نة ( 2015الوثيقة .)WO/PBC/25/9
[تيل ذكل البياانت املالية لس نة ]2015

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية
للس نة املنهتية يف 31ديسمرب 2015

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
2

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
3

قامئة احملتوايت
التقرير املايل الس نوي
مقدمة
مناقشة البياانت املالية وحتليلها
البياانت املالية
البيان ا ألول – بيان الوضع املايل
البيان الثاين – بيان ا ألداء املايل
أ
البيان الثالث – بيان التغيريات يف صايف الصول
البيان الرابع – بيان التدفق النقدي
البيان اخلامس لس نة  – 2015بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية
البيان اخلامس للثنائية  – 15/2014بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية
مالحظات عىل البياانت املالية
املالحظة  :1أأهداف املنظمة ومزيانيهتا
املالحظة  :2الس ياسات احملاسبية املهمة
املالحظة  :3النقد وما يعادهل
ً
اس
املالحظة  :4احلساابت املدينة واملبالغ املدفوعة مقدّما واملبالغ املدفوعة قبل تحقاقها
املالحظة  :5قوامئ املوجودات
املالحظة  :6املعدات
املالحظة  :7املمتلاكت الاستامثرية
املالحظة  :8ا ألصول غري املادية
املالحظة  :9ا ألرايض واملباين
املالحظة  :10أأصول أأخرى غري متداوةل
املالحظة  :11احلساابت ادلائنة
املالحظة  :12اس تحقاقات املوظفني
املالحظة  :13التحويالت املس تحقة ادلفع
املالحظة  :14املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها
املالحظة  :15القروض
املالحظة  :16اخملصصات
املالحظة  :17خصوم أأخرى
املالحظة  :18ا ألصول واخلصوم احملمتةل
املالحظة  :19عقود الإجيار
أ
املالحظة  :20معامالت بني أطراف مرتابطة
املالحظة  :21صايف ا ألصول
أ
املالحظة  :22التوفيق بني بيان مقارن للمزيانية وبيان الداء املايل
املالحظة  :23الإيرادات
املالحظة  :24املرصوفات
املالحظة  :25ا ألدوات املالية
املالحظة  :26ماكسب وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت
املالحظة  :27أأحداث طر أأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل
املالحظة  :28اإعداد تقارير القطاعات
املرفقات
املرفق ا ألول :بيان الوضع املايل حسب مصدر المتويل (غري مرا َجع)
املرفق الثاين :بيان ا ألداء املايل حسب مصدر المتويل (غري مرا َجع)
املرفق الثالث :حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحنني
املرفق الرابع :الإكراميات

رمق الصفحة
4
4
4
29
29
30
31
32
33
36
38
38
39
48
50
52
52
53
55
56
60
61
61
68
70
71
71
72
72
73
74
75
77
79
80
81
87
87
88
90
91
92
93

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
4

التقرير املايل الس نوي
مقدمة
 .1ترفع البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عن الس نة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  2015اإىل
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو وفق ًا للامدة  6.7من النظام املايل ولحئته .وقد أعدت هذه البياانت املالية وفق ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،اليت وضعها وصدق علهيا جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
 .2ويرفع أأيض ًا تقرير مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن مراجعة البياانت املالية لس نة  ،2015مصحو ًاب بر أأيه يف البياانت
املالية ،اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو كام نصت عىل ذكل املادة  8.11واملرفق الثاين من النظام املايل ولحئته.
.3
املالية.

ويرد هذا التقرير املايل الس نوي ،مبا يف ذكل مناقشة البياانت املالية وحتليلها ،يف هذه الوثيقة اإىل جانب البياانت

مناقشة البياانت املالية وحتليلها
 .4تتضمن مناقشة البياانت املالية وحتلهيا الواردة فامي ييل حمل ًة عام ًة عن معليات املنظمة وبيئهتا ،و أأهدافها واسرتاتيجياهتا
املالية ،واسرتاتيجيهتا اخلاصة إابدارة اخملاطر ،و أأداهئا املايل ،ووضعها املايل خالل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  .2015وقد
أعدت وفق ًا للمبد أأ التوجهيي املوىص به رمق  ،2وهتدف اإىل تقدمي شح للبنود واملعامالت وا ألحداث املهمة الواردة يف
البياانت املالية ،والعوامل اليت أأثرت فهيا .وليست هذه املناقشة والتحليل جزء ًا من بياانت الويبو املالية ،ولكن ينبغ أأن تقر أأ
جنب ًا اإىل جنب مع بياانت الويبو املالية (الواردة يف الصفحات من  28اإىل .)82

نظرة عامة عىل معليات الويبو وبيئهتا
 .5الويبو يه املنتدى العامل للخدمات والس ياسات واملعلومات و أأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية .ويه اإحدى
الواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة ،وتضم  188دوةل عضو ًا .وتمتثل رساةل املنظمة يف الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام
دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر والإبداع حتقيق ًا للمنو الاقتصادي والاجامتع الثقايف يف مجيع
البدلان .وترد ولية املنظمة وهيئاهتا الرئاس ية وإاجراءاهتا التنظميية يف اتفاقية الويبو اليت أأنشئت مبوجهبا الويبو يف عام .1967
 .6وحتدد ادلول ا ألعضاء يف الويبو توجه املنظمة ومزيانيهتا و أأنشطهتا من خالل الهيئتني الرئيس يتني لوضع الس ياسات
واختاذ القرارات يف الويبو ،وهام امجلعية العامة وجلنة التنس يق .وتتأألف امجلعية العامة من ادلول ا ألطراف يف اتفاقية الويبو
ا ألعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو .أأما جلنة التنس يق فتتأألف من ا ألعضاء املنتخَبني يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة
التنفيذية لحتاد برن ،وربع عدد ادلول ا ألطراف يف اتفاقية الويبو غري ا ألعضاء يف أأي احتاد ،وسويرسا ،ابعتبارها ادلوةل اليت
يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا.
 .7و ّ
بناء عىل ترش يح جلنة التنس يق .ويعدّ املدير العام الرئيس التنفيذي للمنظمة.
تعني امجلعية العامة املدير العام للويبو ً
ويتلقى املدير العام مساعدة فريق الإدارة العليا (املؤلف من نواب املدير العام ومساعدي املدير العام ،اإضافة اإىل املستشار
القانوين ومدير اإدارة املوارد البرشية) يف توفري التوجه الاسرتاتيج لربامج الويبو ويف اإدارة خمتلف القطاعات والربامج لضامن
حتقيق النتاجئ مبا يامتىش مع الربانمج واملزيانية.
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 .8وتدّ ر الويبو معظم اإيراداهتا من رسوم يدفعها املنتفعون مبا تقدمه املنظمة من خدمات امللكية الفكرية اخلاصة برباءات
الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية .وتقدم هذه اخلدمات من خالل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
ونظام مدريد ،ونظام لهاي .واكنت الرسوم الناجتة عن هذه ا ألنشطة ،يف عام  ،2015متثل  %90.9من اإجاميل اإيرادات
املنظمة ،واكنت رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متثل وحدها .%72.1
 .9ويمكن دافع هذه الإيرادات اليت تدرها اخلدمات املدفوعة الرسوم يف الطلب ادلويل عىل س ندات امللكية الفكرية .وقد
تأأثر مس توى هذا الطلب بأأداء الاقتصاد العامل  ،وإان تواصل منو نشاط اإيداع طلبات احلصول عىل س ندات امللكية الفكرية
عىل الصعيد العامل منذ عام  2010رمغ تفاوت مس توايت الانتعاش الاقتصادي اإثر ا ألزمة املالية العاملية اليت بد أأت يف عام
 .2008وتشري أأحدث الإحصاءات املتوفرة حىت هناية عام  2014اإىل أأن طلبات الرباءات والعالمات التجارية عىل مس توى
العامل قد زادت لك عام منذ عام  .2010ومع ذكل ،اخنفضت طلبات التصاممي الصناعية يف مجيع أأحناء العامل يف عام 2014
بعد أأكرث من عرشين عام ًا من المنو.
 .10وقد تؤثر عوامل خارجية أأخرى يف اإيرادات املنظمة من هذه اخلدمات ،مهنا مس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث
والتطوير ،ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية ،وتقلبات أأسعار الرصف .وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات حتديد ًا ،تشمل بعض العوامل املهمة ا ألخرى مس توى رسوم هذا النظام مقا نر ًة مبسارات الإيداع ا ألخرى املتاحة،
مقار ًة مبسارات الإيداع ا ألخرى ،واسرتاتيجيات فرادى
ومدى الإقبال عىل خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقميهتا ن
الرشاكت يف جمال الرباءات.

نظرة عامة عىل ا ألهداف والاسرتاتيجيات املالية يف الويبو
 .11ختضع أأنشطة الويبو املالية لنظاهما املايل اذلي وافقت عليه امجلعية العامة .ويضع املدير العام الالحئة املالية وفق ًا ألحاكم
النظام املايل .وخت َطر جلنة الويبو للربانمج واملزيانية بأأي تعديل يف الالحئة املالية .وتنظم الالحئة املالية مجيع أأنشطة الإدارة
املالية يف املنظمة .ويفوض املدير العام اإىل املراقب املايل سلطة ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته.
 .12ويعرض املدير العام لك س نتني وثيقة الربانمج واملزيانية عىل ادلول ا ألعضاء  ي توافق علهيا .وتتضمن الوثيقة تفاصيل
ا ألهداف ومقاييس ا ألداء وخطة املزيانية مجليع ا ألنشطة املقرتحة .وقد وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل الربانمج
واملزيانية للثنائية  15/2014يف  12ديسمرب  .2013وتقدّ م وثيقة الربانمج واملزيانية خطة الثنائية يف اإطار الس ياق
الاسرتاتيج العام للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل.
 .13وتس تخدم املنظمة نظام اإدارة قامئة عىل النتاجئ لضامن مزينة املوارد واس تخداهما مبا يامتىش مع نتاجئ املنظمة و أأولوايهتا.
ويقمي ا ألداء املؤسيس وُيلّل ابنتظام من خالل مؤشات ا ألداء وا ألهداف و أأسس املقارنة .ويف اإطار هذا النظام ،يع ّد
الربانمج واملزيانية واخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل جزء ًا من اإطار التخطيط يف الويبو ،اإضافة اإىل خطط العمل
الس نوية و أأهداف العمل الفردية للموظفني.
 .14وتدير املنظمة مس توايت ا ألموال الاحتياطية وفق ًا لس ياس هتا اخلاصة ابلحتياطيات ،اليت نقّحت يف عام .2015
وحت َسب احتياطيات الويبو عىل أأهنا صايف أأصول املنظمة ،وهتدف اإىل التقليل اإىل أأد ى حد كمكن من وقع نقص الإيرادات
والزايدة اإىل أأقىص حد من اإماكنية وفاء املنظمة ابلازاماهتا عىل املدى القصري واحلفا عىل الاس تقرار املايل .ومن العنارص
اجلوهرية لهذه الس ياسة ألية حتديد مس توى الاحتياطيات املطلوب كنس بة مئوية من النفقات املقدرة لالحتادات اليت تديرها
املنظمة خالل الثنائية .وتريس الس ياسة أأيض ًا مبادئ اس تخدام الاحتياطيات يف مرشوعات غري متكررة من أأجل حتسينات
ر أأساملية وظروف اس تثنائية ،وحتدّ د ألي َة املوافقة عىل هذا الاس تخدام.
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 .15وتدير املنظمة استامثراهتا وفق ًا لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثر ،اليت نقّحت أأيض ًا خالل عام  .2015وتنص هذه الس ياسة
عىل أأن ا ألهداف الرئيس ية من اإدارة املنظمة لستامثراهتا مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا "1" :صون ر أأس املال؛ ""2
والس يوةل؛ " "3ومعدل العائد مع مراعاة التقييدات النامجة عن " "1و" ."2وهتدف املنظمة اإىل حتقيق معدل عائد سويق مىت
اكن ذكل مالمئ ًا وكمكن ًا ّ
للك من النقد التشغييل والنقد ا ألسايس.

نظرة عامة عىل اسرتاتيجية الويبو إلدارة اخملاطر
هنج املنظمة يف اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية عىل حنو متسق وموجه حنو
 .16توحض س ياسة الويبو إلدارة اخملاطر َ
ا ألعامل ،من أأجل املساعدة عىل حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية ونتائها املرتقبة .ويمكّلها دليل الويبو لإدارة اخملاطر والرقابة
ادلاخلية ،اذلي يشمل التفاصيل التشغيلية اليومية لإدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية .ومتثل الس ياسة وادلليل – اإىل جانب
الرتتيبات التنظميية ،وحتديد ا ألدوار واملسؤوليات ،والعمليات و أأنشطة اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية – اإطار الويبو إلدارة
اخملاطر.
 .17وتعترب اإدارة اخملاطر مسؤولي ًة عىل نطاق املنظمة ،وذكل مبقتىض املبادئ التوجهيية لس ياسة اإدارة اخملاطر .فميع
املوظفني مسؤولون عن اإدارة اخملاطر ،وتقع املساءةل الهنائية عن اإدارة اخملاطر عىل عاتق فريق الإدارة العليا .وجيري حتديد
اخملاطر القامئة عىل املس توى الاسرتاتيج أأو التنظمي ومراجعهتا من قبل فريق الويبو إلدارة اخملاطر ،اذلي ير أأسه املدير
العام .وتنفذ اإدارة اخملاطر ابعتبارها جزء ًا ل يتجز أأ من دورة الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة .وتسرتشد اسرتاتيجية اإدارة
اخملاطر مبدى قابلية حتمل اخملاطر اذلي حتدده ادلول ا ألعضاء يف بيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطر.

نظرة عامة عىل البياانت املالية
 .18تتأألف البياانت املالية املعدة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام كما ييل:


بيان الوضع املايل اذلي يعرض تفاصيل صايف أأصول املنظمة (الفرق بني مجموع أأصولها ومجموع خصوهما) .ويق ّدم هذا
البيان معلومات عن قوة املنظمة املالية ،واملوارد املتاحة دلمع أأهدافها املس تقبلية،



وبيان ا ألداء املايل اذلي يقيس صايف الفائض أأو العجز (الفرق بني مجموع الإيرادات ومجموع املرصوفات) يف لك
س نة .ويقدّ م هذا البيان معلومات عن مصادر اإيرادات املنظمة وتلكفة أأنشطهتا .ويعرض الفائض أأو العجز الس نوي
عىل أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل ،أأي أأن الإيرادات تقيّد يف الفرتة اليت تكتسب فهيا واملرصوفات تقيّد يف
الفرتة اليت تدفَع فهيا ،برصف النظر عن وقت تلق مبالغها النقدية أأو دفعها،



وبيان التغيريات يف صايف ا ألصول اذلي ُيدّ د التغري يف وضع صايف ا ألصول خالل العام .ويوحض هذا البيان مصادر
التغريات يف الوضع املايل العام للمنظمة ،مبا يف ذكل التغريات الراجعة اإىل الفائض أأو العجز املتحقق خالل الفرتة،



وبيان التدفق النقدي اذلي يعرض التحراكت النقدية اليت حدثت خالل العام وجنمت عن أأنشطة التشغيل
والاستامثر والمتويل .ويقدّ م هذا البيان معلومات عن كيفية توليد النقدية واس تخداهما أأثناء العام ،مبا يف ذكل
الاقرتاض والقروض املسرتدة وشاء أأصول اثبتة والتخلص مهنا .وعىل وجه النقيض مع بيان ا ألداء املايل ،يقيس
التدفق النقدي الصايف للمنظمة الفرق بني النقدية ادلاخةل اإىل املنظمة والنقدية اخلارجة مهنا،



وبيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية اذلي يعرض مقارنة بني املبالغ املدرجة يف وثيقة الربانمج
واملزيانية ،واملبالغ الفعلية للس نة .وجيري اإعداد هذا البيان بناء عىل ا ألساس املس تخدم يف املزيانية ،وهو أأساس
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الاس تحقاق املعدل .ويقدّ م هذا البيان معلومات عن مدى مطابقة املوارد من حيث احلصول علهيا واس تخداهما
للمزيانية املعمتدة،


ومالحظات عىل البياانت املالية تساعد عىل فهم البياانت املالية الرئيس ية .وتتضمن هذه املالحظات ملخص ًا ألمه
الس ياسات احملاسبية ومعلومات تفسريية أأخرى .وتكشف أأيض ًا عن معلومات تتطلهبا املعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام ول تظهر عىل صفحات البياانت املالية الرئيس ية.

أأبرز معامل البياانت املالية
 .19توحض بياانت الويبو املالية لس نة  2015اليت أعدت وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأن هناك فائض ًا قدره
 33.3مليون فرنك سويرسي حتقق ذكل العام ،و أأن هناك زايدة مناظرة يف صايف ا ألصول من  245.8مليون فرنك
سويرسي يف  2014اإىل  279.1مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .2015
 .20وميكن مقارنة فائض عام  2015البالغ  33.3مليون فرنك سويرسي بفائض عام  2014البالغ  37مليون ف نرك
سويرسي .فقد زاد اإجاميل الإيرادات يف عام  2015مبقدار  11.7مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  ،2014ويعزى ذكل يف
املقام ا ألول اإىل وجود زايدة قدرها  12.8مليون فرنك سويرسي يف اإيرادات رسوم نظام مدريد .وزاد اإجاميل املرصوفات
مبقدار  15.4مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام  .2014ورمغ أأن نفقات املوظفني ظلت مس تقر ًة نسبي ًا مقا نر ًة ابلس نة
السابقة ،زادت لك فئات املرصوفات ا ألخرى تقريب ًا ،و أأبرزها اخلدمات التعاقدية اليت اكنت يف عام  2015أأكرب كما اكنت
عليه يف عام  2014مبقدار  8.5مليون فرنك سويرسي.
 .21وزاد مجموع أأصول الويبو من  969.4مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  2014اإىل  977مليون فرنك سويرسي
يف  31ديسمرب  .2015وبلغ مجموع النقد وما يعادهل  489.5مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  %50.1( 2015من اإجاميل
ا ألصول) .وميثل ذكل زايدة قدرها  15مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة ابلعام السابق ،وقد حتققت تكل الزايدة رمغ أأن املنظمة
سددت مبلغ ًا اإجاملي ًا قدره  24مليون فرنك سويرسي يف نومفرب  2015من أأحد قروضها .وحتتفظ الويبو بقدر كبري من
الاستامثرات يف ا ألصول الثابتة ،مبا فهيا ا ألرايض واملباين واملمتلاكت الاستامثرية وا ألصول غري املادية واملعدات اليت بلغ مجموع
قميهتا ادلفرتية الصافية  417.8مليون فرنك سويرسي ( أأي  %42.8من مجموع ا ألصول) .وشهد عام  2015اس مترار الاستامثر
يف ا ألصول الثابتة ،مبا يف ذكل اإضافة  6.2مليون فرنك سويرسي اإىل املباين والإنشاءات .واس تمكل خالل عام  2015بعض
ا ألعامل املتبقية اليت اكنت قيد التنفيذ داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها ،رمغ أأن مبىن قاعة املؤمترات اجلديدة قد بد أأ
اس تخدامه يف سبمترب  .2014واس تمكل أأيض ًا خالل عام  2015مرشوع البناء ا ألمين ،مبا يف ذكل مركز النفاذ اجلديد ،ومركز
العمليات ا ألمنية ،واحمليط ا ألمين.
 .22وتمكن اخلصوم الرئيس ية للمنظمة بتارخي  31ديسمرب  2015يف املبالغ املس تحقة ادلفع واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها
اليت تبلغ قميهتا  359.8مليون فرنك سويرسي ( أأي  %51.5من مجموع اخلصوم) ،وخصوم اس تحقاقات املوظفني البالغة قميهتا
 171.5مليون فرنك سويرسي ( %24.6من مجموع اخلصوم) .وبلغ مجموع القروض  110مليون فرنك سويرسي يف هناية عام
 ،2015مقابل  139.2مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .2014وابلإضافة اإىل تسديدات القروض الس نوية العادية،
سددت املنظمة أأيض ًا يف عام  2015مبلغ ًا اإجاملي ًا قدره  24مليون فرنك سويرسي من أأحد قروضها ،كام ذكر أأعاله.
 .23وبلغ مجموع أأصول املنظمة الصافية ،اليت تتأألف من الاحتياطيات وصناديق ر أأس املال املتداول اخلاصة ها279.1 ،
مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .2015ونقّحت س ياسة الويبو بشأأن الاحتياطيات خالل عام  ،2015واش متلت
التغيريات عىل اإجياد احتياط منفصل اب مس احتياط املرشوعات اخلاصة .ويقدم هذا الاحتياط الن بشلك منفصل يف
البياانت املالية .وُيتوي احتياط املرشوعات اخلاصة عىل الاعامتدات اخملصصة ملرشوعات مموةل من الاحتياطيات ،بعد
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خصم النفقات املرتامكة .وبلغ رصيد الصندوق  23.7مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  ،2015وهو املبلغ املتاح لمتويل
املرشوعات اليت حصلت ابلفعل عىل املوافقة.

ا ألداء املايل
 .24أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام  2015حتقق فائض يف ذكل العام قدره  33.3مليون فرنك سويرسي ،حيث بلغ مجموع
الإيرادات  381.9مليون فرنك سويرسي ،ومجموع املرصوفات  348.6مليون فرنك سويرسي .وميكن مقارنة ذكل بفائض
قدره  37مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2014حيث بلغ مجموع الإيرادات  370.2مليون فرنك سويرسي ومجموع
املرصوفات  333.2مليون فرنك سويرسي.
 .25واكنت نتيجة الربانمج واملزيانية لعام  2015اليت أعدت عىل أأساس اس تحقاق معدل ( أأي قبل تسوايت املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام) فائض ًا قدره  63.2مليون فرنك سويرسي .وتشمل نتيجة املنظمة يف  2015وفق ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام حساابت خاصة ،ومرشوعات كموةل من ا ألموال الاحتياطية ،و أأثر التسوايت املتصةل بنظام
الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة مبا يتفق واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام:
ملخص ا ألداء املايل حسب مصدر المتويل

 .26ويلخص الر مس البياين الوارد أأدانه الفروق الرئيس ية بني فائض الربانمج واملزيانية البالغ  63.2مليون فرنك سويرسي،
وفائض املنظمة لكها الناجت عن تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام والبالغ  33.3مليون فرنك سويرسي:
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الانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإىل النتيجة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام لعام 2015

 .27وتشمل بياانت الويبو املالية املعدة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام َ
لك جمالت و أأنشطة املنظمة بأأمكلها.
وإادراج النتاجئ قبل تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي يتعلق ابحلساابت اخلاصة (جعز قدره  0.9مليون فرنك
سويرسي) واملرشوعات املموةل من ا ألموال الاحتياطية (جعز قدره  5.1مليون فرنك سويرسي) ميثل "فوارق حبسب اجلهة
املعنية" بني نتيجة املزيانية وفائض البياانت املالية املعدة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
 .28ويؤدي تطبيق أأساس الاس تحقاق الاكمل يف احملاس بة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإىل عدد من
"فوارق ا ألساس احملاس يب" اليت تؤثر يف نتيجة الس نة .وا ألثر الصايف لهذه التسوايت هو جعز قدره  23.9مليون فرنك
سويرسي:


وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،فاإن اإيرادات املساهامت الطوعية يف اإطار احلساابت اخلاصة تقيّد عند
الوفاء ابلرشوط احملددة يف اتفاقات املاحنني وعند حتمل املرصوفات مبا يامتىش مع برانمج العمل .وتؤدي التسوية
الناجتة اإىل حدوث زايدة يف نتيجة الس نة مبقدار  0.9مليون فرنك سويرسي.



وعند تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،تؤجل ا إليرادات املتحققة من الرسوم اإىل حني حتصيلها ،وذكل
يف حاةل الطلبات ادلولية عند النرش الهنايئ للطلب .كام يقيد مبلغ مس تحق يف حاةل طلبات نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات عندما يودع طلب دون تسمل املنظمة الر مس املناظر هل .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تقيّد الويبو أأيض ًا
الإيرادات املؤجةل املتعلقة بمتويل الإنشاءات ا ألمنية اليت تش يدها مؤسسة مباين املنظامت ادلولية (.)FIPOI
ومجموع التأأثري الصايف لهذه التسوايت هو اخنفاض يف الإيرادات مبقدار  26.1مليون فرنك سويرسي .ويرجع هذا يف
املقام ا ألول اإىل وجود زايدة يف رصيد الإيرادات املؤجةل من الرسوم (نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام
مدريد ،ونظام لهاي) ،اليت انتقلت من  203.7مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  2014اإىل  219.2مليون
فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2015وعىل مدى الفرتة نفسها ،اخنفضت املس تحقات الناجتة عن رسوم نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من  46.7مليون فرنك سويرسي اإىل  40.9مليون فرنك سويرسي.
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وتشمل نتيجة عام  2015بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرصوفات اهتالك املباين واملعدات
ومرصوف اس هتالك ا ألصول غري املادية ،نظر ًا اإىل أأن تلكفة هذه ا ألصول موزعة عىل معرها الإنتايج .وقد بلغ
مجموع تاكليف الاهتالك والاس هتالك للس نة  11.1مليون فرنك سويرسي.



وتس تلزم املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قيد اس تحقاقات املوظفني اليت كس هبا املوظفون ولكهنا مل تدفع بعد
ابعتبارها خصوم ًا عىل املنظمة .وحتقق تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف مجموع اخلصوم املقيدة يف
البياانت املالية اتساق ًا مع حساابت تكل اخلصوم وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،مبا يف ذكل تكل اليت
أأعدها أأكتواريون خارجيون .وازدادت خصوم اس تحقاقات املوظفني املقيدة مبوجب املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
العام (التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة ،ومنح العودة اإىل الوطن والسفر ،والإجازات الس نوية املرتامكة ،وإاجازات
زايرة الوطن ،والساعات الإضافية ،وصندوق الويبو املقفل للمعاشات التقاعدية) مببلغ  10.3مليون فرنك سويرسي
خالل عام  .2015ويف اإطار الربانمج واملزيانية ،فرض ر مس قدره  %6عىل تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات
املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة .ويف عام  ،2015أأدى هذا الر مس اإىل ختصيص  6.1مليون فرنك سويرسي ،بعد
خصم املس تحقات املسددة للموظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة خالل تكل الفرتة (مسامهة املنظمة أأساس ًا يف أأقساط
املتقاعدين املمتتعني ابلتأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة) .ويف هناية عام  ،2015فرض ر مس أخر نسبته  %2عىل
تلكفة الوظائف يف الثنائية  ،15/2014كما أأدى اإىل ختصيص مبلغ اإضايف قدره  7.1مليون فرنك سويرسي .ونتيجة
ذلكل ،بلغت التسوية وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام الالزمة ملواءمة خصوم اس تحقاقات املوظفني مع
احلساابت املتوافقة مع هذه املعايري  2.9مليون فرنك سويرسي ،كما أأدى اإىل اخنفاض كماثل يف النفقات.



وقد رمسلت التاكليف املتعلقة بتشييد املباين وحتسيهنا ،مبقتىض املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،كما خفض
املرصوفات خالل عام  2015مببلغ قدره  6.2مليون فرنك سويرسي .وعىل النسق ذاته ،رمسل اقتناء بعض
املعدات والربجميات مبقتىض املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،كما خفض أأيض ًا مرصوفات العام مببلغ قدره 1.6
مليون فرنك سويرسي.



أأما التسوايت ا ألخرى وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فتخص زايد ًة يف القمية العادةل للممتلاكت
الاستامثرية (كما أأسفر عن اإيرادات قدرها  1.4مليون فرنك سويرسي) ،واخنفاض ًا يف املس تحقات عن الاشرتااكت
املقررة (كما أأسفر عن اإيرادات قدرها  0.4مليون فرنك سويرسي) واخنفاض ًا يف املوجودات (ما أأسفر عن نفقات
قدرها  0.1مليون فرنك سويرسي) .والتأأثري الصايف لهذه التسوايت هو زايدة يف نتيجة العام قدرها  1.7مليون
فرنك سويرسي.

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
11

حتليل الإيرادات
مكوانت الإيرادات يف  2015عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

(مباليني الفرناكت السويرسية)

اإجاميل اإيرادات :2015
 381.9مليون فرنك سويرسي

 .29بلغ مجموع اإيرادات املنظمة  381.9مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2015وميثل ذكل زايدة قدرها  %3.2مقا نر ًة
مبجموع اإيرادات عام  2014البالغ  370.2مليون فرنك سويرسي .واكن أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل  2015هو رسوم نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت بلغت  %72.1من مجموع الإيرادات ،وإان اكنت رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات قد اخنفضت بنس بة  %1.1مقا نر ًة بعام .2014
 .30واكنت رسوم نظام مدريد اثين أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل عام  ،2015حيث بلغت نسبهتا  %17.8من مجموع
الإيرادات .وزادت رسوم نظام مدريد زايد ًة كبري ًة بنس بة  %23.2مقا نر ًة بعام  .2014ومتثل رسوم نظام لهاي ،ورسوم نظام
لش بونة ،والاشرتااكت املقررة ،واملساهامت الطوعية ،والإيرادات ا ألخرى (الاستامثرات ،واملنشورات ،والتحكمي
والوساطة ،والإيرادات النرثية والرسوم ا ألخرى) النس بة املتبقية من مجموع اإيرادات املنظمة أأي  .%10.1ويق ّدم اجلدول
الوارد أأدانه ملخص ًا للتغريات من حيث نوع الإيرادات مقا نر ًة ابلعام السابق.
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التغري يف الإيرادات بني عايم  2014و2015
2015

التغيير الصافي

2014

التغيير الصافي

%

)بماليين الفرنكات السويسرية(
اإليرادات
االشتراكات المقررة
المساهمات الطوعية

17.8
10.3

17.9
8.9

-0.1
1.4

إيرادات المنشورات

0.5

0.4

0.1

-0.6
15.7
25.0

إيرادات االستثمار

1.5

1.6

-0.1

-6.3

رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

275.4

278.6

-3.2

رسوم نظام مدريد

67.9

55.1

12.8

-1.1
23.2
21.9
3.1

رسوم نظام الهاي
المجموع الفرعي للرسوم

3.9
347.2

3.2
336.9

0.7
10.3

التحكيم والوساطة

1.5

1.5

-

إيرادات أخرى /نثرية
مجموع اإليرادات

3.1
381.9

3.0
370.2

0.1
11.7

3.3
3.2

 .31وتتأألف اإيرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأساس ًا من رسوم الإيداع ادلويل (الر مس ا ألسايس ،ابلإضافة
اإىل رسوم الصفحات الإضافية ،وخفض تقليص الرسوم ل إاليداعات الإلكرتونية وللبدلان ا ألقل منو ًا) .كام يشمل مجموعة
الإيرادات املتحققة من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رسوم ًا أأخرى (مهنا رسوم املعاجلة والإحاةل) وماكسب أأو
خسائر أأسعار الرصف:
تفاصيل رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للفرتة 2015-2012
2015

2014

2013

2012

(بماليين الفرنكات السويسرية)
رسوم اإليداع الدولي
تسوية المدفوعات 2013-2004
رسوم أخرى
مكاسب (خسائر) الصرف عن الرسوم المحصلة
مكاسب (خسائر) صرف أخرى
مجموع رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

263.6
4.7
4.1
0.73.7

275.0
3.9
1.71.4

262.3
3.9
6.02.7-

240.6
3.9
7.5
-

275.4

278.6

257.5

252.0

 .32واخنفضت اإيرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام بنس بة %1.1
مقا نر ًة بعام  .2014فف البياانت املالية املعدة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،ل تقيد الإيرادات املتحققة من
رسوم ا إليداع ادلويل لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإل عند نرش الطلب .ورمغ أأن عدد طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات اس متر يف الزايدة يف عام ( 2015مبا يقدر بنحو  218 000طلب يف عام  2015مقابل  214 318طلب يف
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عام  ،)2014فقد اخنفض يف الواقع عدد الطلبات املنشورة .فف عام  2015اكن هناك  200 928طلب ًا منشور ًا
مقابل  210 609طلبات منشورة يف عام  .2014وهناك عامالن أأد َاي اإىل ارتفاع عدد الطلبات املنشورة يف عام  .2014أأوهلام
هو أأنه يف عام  2014اكن يوجد ثالثة ومخسون أأس بوع ًا من املنشورات ،بد ًل من اثنني ومخسني أأس بوع ًا اكملعتاد .واثنهيام هو
أأنه اكن هناك ارتفاع مفاجئ يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مارس  2014بسبب بدء نفاذ قانون لهيي مسيث
لالخرتاعات قبل موعده بعام واحد .و ألن الطلب ،يف معظم احلالت ،ينرش بعد مرور س تة أأشهر عىل اإيداع طلب دويل
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فقد أأدت هذه الزايدة املفاجئة يف عدد الطلبات يف النصف ا ألول من العام اإىل
الارتفاع النس يب يف عدد الطلبات املنشورة يف عام .2014
 .33وابلنظر يف الإيرادات الناجتة عن رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفق ًا للمعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام ،يوحض الر مس البياين الوارد أأدانه كيفية تغري الإيرادات الس نوية تبع ًا لعدد الطلبات املنشورة خالل العام.
وخالل عام  ،2015قيدت الويبو أأيض ًا تسوية دفع قدرها  4.7مليون فرنك سويرسي .و ألن هذا يتعلق بطلبات يعود اترخيها
اإىل عام  ،2004ول خيص الطلبات املنشورة خالل عام  ،2015فاإنه يظهر منفص ًال عن رسوم الإيداع ادلويل ،وجرى
استبعاده من التحليل البياين الوارد أأدانه  ي ل يشوه رمق اإيرادات عام :2015
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – رسوم الإيداع ادلويل واملنشورات للفرتة 2015-2012

 .34وتتعرض رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملاكسب أأو خسائر سعر الرصف عندما
حتصل هذه الرسوم بعمالت غري الفرنك السويرسي .وحتدد الويبو مبالغ معادةل لهذه الرسوم مبختلف العمالت لك س نة.
وحتدد املبالغ املعادةل املطبقة يف اترخي اإيداع الطلب املبلغ اذلي سيتعني عىل مقدم الطلب أأن يسدده بعملته احمللية .وُيدد
املبلغ الفعيل اذلي تطلبه الويبو ابلفرنك السويرسي استناد ًا اإىل أأسعار الرصف املعمول ها يف ا ألمم املتحدة يف اترخي السداد.
وعليه ،تنجم ماكسب أأو خسائر سعر الرصف عن الاختالف بني الر مس املعادل للفرنك السويرسي واملبلغ الفعيل ابلفرنك
السويرسي يف اترخي السداد .ويف عام  ،2015تكبدت املنظمة خسارة صافية بسبب سعر الرصف قدرها  0.7مليون فرنك
سويرسي فامي خيص الرسوم احملصةل يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (رسوم الإيداع ادلويل ورسوم املعاجلة).
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وتعلقت هذه اخلسارة أأساس ًا ابلرسوم احملصةل ابلني الياابين (خسارة قدرها  1.6مليون فرنك سويرسي) واليورو (خسارة
قدرها  1.4مليون فرنك سويرسي) ،وعوضها مكسب قدره  2.6مليون فرنك سويرسي يف الرسوم الواردة ابدلولر
ا ألمرييك .ويف عايم  2014و 2013لكهيام ،تكبدت الويبو أأيض ًا خسارة صافية نتيجة لسعر الرصف فامي خيص الرسوم احملصةل،
بيامن ّ
سل رحب صاف قدره  7.5مليون فرنك سويرسي يف عام :2012
تفاصيل ماكسب(/خسائر) سعر الرصف فامي خيص الرسوم احملصةل يف اإطار نظام التعاون
بشأأن الرباءات للفرتة 2015-2012
2015

2014
2013
)بماليين الفرنكات السويسرية(

2012

عملة تسديد الرسم:
الدوالر األمريكي
الين الياباني

2.6
-1.6

0.1
-1.3

-1.5
-4.9

4.2
1.8

اليورو
عمالت أخرى
مجموع مكاسب(/خسائر) الصرف عن
الرسوم المحصلة

-1.4
-0.3

-0.4
-0.1

0.7
-0.3

-0.1
1.6

-0.7

-1.7

-6.0

7.5

 .35وحتدد املبالغ املعادةل للرسوم ابلعمالت ا ألخرى غري الفرنك السويرسي لك س نة وفق ًا ألسعار الرصف السائدة يف يوم
الثنني ا ألول من شهر أأكتوبر من العام السابق .وميكن أأن حتدد املبالغ املعادةل جمدد ًا خالل العام اإذا تغري سعر الرصف بني
العمةل ا ألخرى والفرنك السويرسي بنس بة  %5أأو أأكرث لأكرث من أأربع مجعات متتالية.
 .36وعقب اإعالن البنك الوطين السويرسي يف  15يناير  2015عن توقفه عن العمل بس ياسة احلفا عىل حد أأد ى
لسعر الرصف قدره  1.20فرنك سويرسي لليورو الواحد ،ارتفعت قمية الفرنك السويرسي ارتفاع ًا حاد ًا ،وفقدت مجيع
العمالت ا ألخرى  %15يف املتوسط من قميهتا مقابل الفرنك السويرسي يف أأسواق العمالت .و أأدى ذكل اإىل حدوث
خسائر رصف أأولية يف الرسوم املس تلمة اخلاصة بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ولكن بعد حتديد مبالغ معادةل جديدة
لعدد من العمالت اعتبار ًا من  1أأبريل  ،2015وكذكل بعد الارتفاع التدرجي يف قمية ادلولر ا ألمرييك واليورو مقابل الفرنك
السويرسي يف النصف الثاين من العام ،اكنت اخلسارة الصافية النامجة عن أأسعار الرصف يف عام  2015فامي خيص الرسوم
املس تلمة اخلاصة بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حمصورة يف  0.7مليون فرنك سويرسي .و ّتبني اجلداول التالية الفرق
بني سعر الرصف املس تخدم لتحديد املبالغ املعادةل و أأسعار الرصف املعمول ها يف ا ألمم املتحدة خالل الفرتة 2015-2012
لدلولر ا ألمرييك والني الياابين واليورو:
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ادلولر ا ألمرييك – مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل و أأسعار الرصف يف ا ألمم املتحدة خالل الفرتة 2015-2012

الني الياابين – مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل و أأسعار الرصف يف ا ألمم املتحدة خالل الفرتة 2015-2012
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اليورو – مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل و أأسعار الرصف يف ا ألمم املتحدة خالل الفرتة 2015-2012

 .37وتتأألف رسوم نظام مدريد يف املقام ا ألول من الرسوم ا ألساس ية الواردة عن طلبات التسجيل أأو التجديد ورسوم
التعيينات الالحقة:
تفاصيل رسوم نظام مدريد للفرتة 2015-2012

 .38ووفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،تقيد اإيرادات رسوم مدريد للتسجيالت والتجديدات والتعيينات
الالحقة يف البياانت املالية فور نرشها .وازدادت اإيرادات التسجيالت والتجديدات (دون الرسوم ا ألخرى) وفق ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام مع ازدايد عدد التسجيالت والتجديدات لك س نة:
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مدريد – الرسوم ا ألساس ية والتسجيالت/التجديدات للفرتة 2015-2012

 .39وزادت ،كام ذكران ،الإيرادات املتحققة من رسوم نظام مدريد زايد ًة كبرية بنس بة  %23.2يف عام  2015مقا نر ًة بعام
 .2014وزادت تسجيالت نظام مدريد يف عام  2015بنس بة  ،%22.4فبلغ مجموعها  51 938مقابل  42 430يف عام
 .2014ورمغ أأن طلبات مدريد يف عام  2015زادت بنس بة  %2.9مقا نر ًة ابلعام املايض ،فاإن الارتفاع الكبري يف عدد
التسجيالت اكن يف جزء كبري منه انجت ًا عن إازاةل املتأأخرات .واكنت التجديدات أأيض ًا أأكرب يف عام  ،2015فقد بلغ مجموعها
 28 501مقابل  25 729يف العام السابق.
 .40وبلغ مجموع رسوم نظام لهاي  3.9مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015وعىل غرار رسوم نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،تقيد اإيرادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة الطلبات حيامن ينرش الطلب .وزادت رسوم نظام لهاي
بنس بة  %21.9مقا نر ًة بعام  .2014فقد زادت تسجيالت لهاي من  2 703يف عام  2014اإىل  3 581يف عام .2015
ويرتبط المنو اذلي شهده نشاط نظام لهاي ابنضامم مجهورية كوراي يف عام  2014وانضامم الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية
يف عام .2015
 .41وبلغ مجموع رسوم نظام لش بونة  17أألف فرنك سويرسي يف عام  ،2015مقابل  40أألف فرنك سويرسي يف عام
 .2014فقد اخنفض عدد الطلبات الواردة يف اإطار نظام لش بونة من  64يف عام  2014اإىل  34يف عام .2015
 .42والإيرادات املتحققة من الاشرتااكت املقررة يف عام  2015البالغة  17.8مليون فرنك سويرسي متثل  %4.7من
مجموع الإيرادات ،أأما اإيرادات املساهامت الطوعية الواردة يف اإطار احلساابت اخلاصة يف عام  2015البالغة  10.3مليون
فرنك سويرسي فمتثل  %2.7من مجموع الإيرادات .وتقيد اإيرادات املساهامت الطوعية عند تنفيذ العمل وتكبد النفقات مبا
يامتىش مع التفاق املعين.
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 .43وبلغ مجموع اإيرادات الاستامثر  1.5مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015ويتأألف هذا الرمق بشلك ياكد يكون اكم ًال
من زايدة قدرها  1.4مليون فرنك سويرسي يف تقيمي العقارات الاستامثرية للمنظمة ،مبىن احتاد مدريد .وتراجعت ا إليرادات
املتحققة من الفائدة من  1.6مليون فرنك سويرسي يف عام  2014اإىل  0.1مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015ول تزال
املنظمة حتتفظ مبعظم أأرصدهتا النقدية دلى الإدارة املالية الاحتادية السويرسية ( ،)AFFوبدء ًا من فرباير  2015فصاعد ًا،
طبقت الإدارة املالية الاحتادية السويرسية أأسعار فائدة بنس بة صفر يف املائة عىل حساابت الودائع هذه .أأما إايرادات التحكمي
والوساطة البالغة  1.5مليون فرنك سويرسي ،وإايرادات مبيعات املنشورات البالغة  0.5مليون فرنك سويرسي ،والإيرادات
ا ألخرى /املتنوعة البالغة  3.1مليون فرنك سويرسي لعام  2015فاكنت تامتىش بوجه عام مع العام السابق.

حتليل املرصوفات
تكوين مرصوفات عام  2015عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

(مباليني الفرناكت السويرسية)

مجموع مرصوفات :2015
 348.6مليون فرنك سويرسي

 .44بلغ مجموع مرصوفات املنظمة  348.6مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2015وهو ما ميثل زايد ًة نسبته  %4.6مقا نر ًة
مبجموع مرصوفات  2014اذلي بلغ  333.2مليون فرنك سويرسي .وتشلك نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة ،حيث
تبلغ  216.3مليون فرنك سويرسي ومتثل  %62من مجموع مرصوفاهتا .واكنت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب ابب يف
مرصوفات املنظمة حيث بلغت  72.1مليون فرنك سويرسي ،وتلهيا من حيث احلجم مرصوفات التشغيل البالغة 21.2
مليون فرنك سويرسي .ويعرض اجلدول الوارد أأدانه ملخص ًا للتغيريات من حيث نوع املرصوفات مقا نر ًة ابلعام السابق:
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التغري يف املرصوفات بني عايم  2014و2015
2015

2014

التغيير الصافي

)بماليين الفرنكات السويسرية(

التغيير الصافي

%

المصروفات
نفقات الموظفين
المتدربون ومنح الويبو
السفر والمنح
الخدمات التعاقدية
مصروفات التشغيل
اإلمدادات والمواد
األثاث والمعدات
االهتالك واالستهالك
تكاليف التمويل
مجموع المصروفات

216.3
3.1
17.4
72.1
21.2
3.5
0.8
11.1
3.1
348.6

216.4
2.6
15.4
63.6
20.8
1.8
0.2
9.1
3.3
333.2

-0.1
0.5
2.0
8.5
0.4
1.7
0.6
2.0
-0.2
15.4

19.2
13.0
13.4
1.9
94.4
300.0
22.0
-6.1
4.6

 .45وتتأألف نفقات املوظفني أأساس ًا من صايف املرتب ا ألسايس وتسوايت الوظائف الثابتة أأو املؤقتة .ومتثل هذه النفقات
اإجام ًل  144.3مليون فرنك سويرسي أأي  %66.7من مجموع نفقات املوظفني لعام  .2015ومتثل مساهامت املنظمة يف
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة اثين أأكرب ابب يف نفقات املوظفني اإذ يبلغ مجموعها  26.7مليون
فرنك سويرسي يف عام  .2015وتبلغ اشرتااكت الويبو املقررة يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة
حالي ًا  %15.8من حصة راتب املوظفني اخملصصة للمعاشات .ومتثل البدلت البالغة  16.6مليون فرنك سويرسي %7.7
من مجموع نفقات املوظفني .وتشمل هذه البدلت أأساس ًا منَح التعلمي البالغة  5.5ماليني فرنك سويرسي ،وعالوات الإعاةل
البالغة  4.9مليون فرنك سويرسي ،وإاجازات زايرة الوطن البالغة قميهتا  2.4مليون فرنك سويرسي .وبلغ مجموع تلكفة
مسامهة املنظمة يف أأقساط التأأمني الصح الشهرية للموظفني العاملني  9.5ماليني فرنك سويرسي يف عام  .2015أأما نفقات
املوظفني ا ألخرى البالغة  3.8ماليني فرنك سويرسي فتشمل يف املقام ا ألول اتفاقات هناية اخلدمة.
تكوين نفقات املوظفني لعام  2015عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

(مباليني الفرناكت السويرسية)

مجموع نفقات املوظفني يف :2015
 216.3مليون فرنك سويرسي
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 .46ومتثل اس تحقاقات املوظفني يف فرتة ما بعد اخلدمة البالغة  15.4مليون فرنك سويرسي ما تتحمهل املنظمة من تلكفة
التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة ،ومنح العودة اإىل الوطن والسفر ،والإجازات الس نوية املرتامكة .وتعادل مرصوفات عام
 2015التسديدات النقدية الفعلية لهذه املس تحقات ،اإضاف ًة اإىل حركة اخلصوم الإجاملية يف هذا العام.
 .47وظل مجموع نفقات املوظفني البالغ  216.3مليون فرنك سويرسي يف عام  2015مس تقر ًا مقا نر ًة مبجموع نفقات
املوظفني البالغ  216.4مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014ويرد يف اجلدول التايل توزيع تفصييل لنفقات املوظفني وتغريها
مقا نر ًة بعام :2014
تفاصيل نفقات املوظفني للفرتة 2015-2014

 .48ورمغ أأن مرصوفات الوظائف الثابتة ازدادت مبقدار  3.3مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام  ،2014فاإن مرصوفات
الوظائف املؤقتة قد اخنفضت مبقدار  3.7مليون فرنك سويرسي .ويعزى هذا الاخنفاض جزئي ًا اإىل تعيني املوظفني املؤقتني
الطويلني ا ألجل يف وظائف اثبتة .وتوجد أأيض ًا زايدة قدرها  1.7مليون فرنك سويرسي يف تلكفة اس تحقاقات املوظفني يف
فرتة ما بعد اخلدمة مقا نر ًة بعام  ،2014كما يدل يف املقام ا ألول عىل أأن ما أنفق عىل منَح الإعادة اإىل الوطن واس تحقاقات
السفر يف عام  2015أأكرب كما أنفق يف عام  .2014ومتثل تاكليف املوظفني ا ألخرى املبينة بصورة منفردة يف اجلدول أأعاله
التاكليف املشرتكة بني الوظائف الثابتة واملؤقتة (التأأمني ضد حوادث العمل ،وتاكليف صندوق املعاشات التقاعدية املغلق،
وتاكليف التقايض).
 .49وترد تلكفة املتدربني ومنح الويبو بصورة منفردة يف البياانت املالية .فتاكليف املتدربني ومنح الويبو ليست مدرجة
مضن نفقات املوظفني ألهنا غري مشموةل بنظام موظف الويبو ولحئته .وهتدف منح الويبو اإىل تزويد ا ألفراد ابخلربة لتعزيز
معارفهم وكفاءهتم املهنية .وقد زادت تلكفة املتدربني واملنح من  2.6مليون فرنك سويرسي يف  2014اإىل  3.1مليون فرنك
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سويرسي يف عام  .2015وتتعلق هذه الزايدة لك ّي ًا مبنح الويبو ،وميكن أأن تكون مرتبط ًة ابملزيانية اليت خصصهتا املنظمة لتعزيز
برامج التبادل مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وبرانمج املنح يف مركز التحكمي والوساطة.
 .50ويبلغ مجموع السفر واملنح (بعثات املوظفني ،وسفر الغري ،ومنح ادلورات)  17.4مليون فرنك سويرسي لعام ،2015
وميثل  %5من مجموع النفقات .وتاكليف منح ادلورات املدرجة يف ابب الإنفاق هذا يه املرصوفات اليت أنفقت عىل اإرسال
متدربني (من غري املوظفني) حلضور دورات تدريبية وحلقات دراس ية .وقد زادت نفقات السفر ومنح ادلورات بنس بة
 %13مقا نر ًة بعام  2014اذلي اكنت فيه  15.4مليون فرنك سويرسي .وتتأألف تاكليف السفر يف عام  2015من سفر الغري
(املشاركني يف املؤمتر واملحاضين) مببلغ  9.6مليون فرنك سويرسي ،وتاكليف بعثات املوظفني مببلغ  5.9مليون فرنك
سويرسي .ويف حني أأن تلكفة السفر لبعثات املوظفني مس تقرة نسبي ًا مقا نر ًة ابلعام السابق ( 5.7مليون فرنك سويرسي يف
عام  ،)2014فقد زادت تاكليف سفر الغري مبقدار مليوين فرنك سويرسي ( 7.6مليون فرنك سويرسي يف عام .)2014
ويبلغ مجموع تلكفة منح ادلورات  1.9مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2015مقابل  2.1مليون فرنك سويرسي يف العام
السابق.
 .51ويبلغ مجموع اخلدمات التعاقدية  72.1مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015وقد زادت هذه النفقات بنس بة %13.4
مقا نر ًة بقميهتا البالغة  63.6مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014واخلدمات التعاقدية يف عام  2015تتعلق يف املقام ا ألول
خبدمات الرتمجة التجارية ( 24.1مليون فرنك سويرسي) ،وخدمات تكنولوجيا املعلومات التجارية ( 12.6مليون فرنك
سويرسي) ،واخلدمات التعاقدية الفردية ( 11.7مليون فرنك سويرسي) ،وخدمات املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين
( 10.9ماليني فرنك سويرسي) .وزادت خدمات الرتمجة التجارية مبقدار  1.6مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام ،2014
ويعزى ذكل جزئي ًا اإىل زايدة متوسط طول تقارير ا ألهلية للرباءة اليت ترتمج خارج املنظمة .وزادت خدمات تكنولوجيا
املعلومات التجارية مبقدار  2.5مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام  ،2014وزادت أأيض ًا تلكفة اخلدمات التعاقدية الفردية
مبقدار  1.2مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة ابلعام السابق .ولكن اخنفضت تلكفة خدمات املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين
مبقدار  0.6مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام .2014
 .52وبلغ مجموع مرصوفات التشغيل  21.2مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2015وهو ما ميثل زايد ًة طفيف ًة نسبهتا
 %1.9مقا نر ًة مبجموع عام  2014البالغ  20.8مليون فرنك سويرسي .وتتأألف مرصوفات التشغيل يف عام  2015بشلك
رئييس من تاكليف املباين والصيانة ( 17.4مليون فرنك سويرسي) ،ومرصوفات التصالت ( 2.2مليون فرنك سويرسي)،
والرسوم الإدارية ( 0.5مليون فرنك سويرسي).
 .53وارتفعت مرصوفات الإمدادات واملواد البالغة  3.5ماليني فرنك سويرسي بنس بة  %94.4مقا نر ًة بعام .2014
وارتفعت كذكل مرصوفات ا ألاثث واملعدات ،اإذ بلغ مجموعها  0.8مليون فرنك سويرسي يف عام  2015مقا نر ًة مببلغ 0.2
مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014وختص مرصوفات ا ألاثث واملعدات تكل البنود اليت ل تس تويف احلد ا ألد ى للرمسةل
يف املنظمة البالغ  5000فرنك سويرسي ،وذلكل فاإهنا تقيد فور ًا يف ابب املرصوفات.
 .54وكام ذكر أنف ًا ،تشمل املرصوفات بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرصوفات اهتالك املباين واملعدات
ومرصوف اس هتالك ا ألصول غري املادية ،نظر ًا ألن تلكفة هذه ا ألصول موزعة عىل معرها الإنتايج .ويف عام  ،2015بلغ
مجموع مرصوفات الاهتالك والاس هتالك  11.1مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة مببلغ قدره  9.1مليون فرنك سويرسي يف عام
 .2014وترتبط هذه الزايدة بقاعة املؤمترات اجلديدة اليت ودلت مرصوف اهتالك لس نة اكمةل يبلغ  2.1مليون فرنك
سويرسي ،مقا نر ًة مببلغ  0.7مليون فرنك سويرسي ل ألشهر ا ألربعة ا ألخرية من عام  2014بعد أأن بد أأ اس تخداهما يف سبمترب
 .2014وإاضاف ًة اإىل ذكل ،بعد الانهتاء من مرشوع البناء ا ألمين خالل عام  ،2015جيري الن حساب الاهتالك عىل
العنارص اخملتلفة اليت بد أأ اس تخداهما (مركز النفاذ اجلديد ،ومركز العمليات ا ألمنية ،واحمليط ا ألمين).
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 .55وظلت تاكليف المتويل مس تقر ًة نسبي ًا مقا نر ًة ابلعام السابق ،وبلغ مجموعها  3.1مليون فرنك سويرسي يف عام 2015
و 3.3مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014وتمتثل تاكليف المتويل أأساس ًا يف تسديد فوائد قرض بنك اكنتون جنيف
( )BCGوبنك اكنتون فو ( )BCVاخلاص ابملبىن اجليد ،وبلغ مجموعها  2.9مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015وتنخفض
دفعات هذه الفوائد بسبب تناقص رصيد القرض .وتتعلق تاكليف المتويل املتبقية ابلرسوم املرصفية.

الوضع املايل
 .56يف  31ديسمرب  ،2015بلغت قمية صايف أأصول املنظمة  279.1مليون فرنك سويرسي ،حيث بلغ مجموع ا ألصول
 977مليون فرنك سويرسي وبلغ مجموع اخلصوم  697.9مليون فرنك سويرسي .ونتيجة لفائض عام  ،2015زاد صايف
ا ألصول مبقدار  33.3مليون فرنك سويرسي بعدما اكن  245.8مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .2014كام سلت
املنظمة يف عام  2014فائض ًا قدره  37مليون فرنك سويرسي .ونتيج ًة ذلكل ،زاد صايف ا ألصول ،عىل مدى الثنائية
 ،15/2014مبقدار  70.3مليون فرنك سويرسي بعدما اكن  208.8مليون فرنك سويرسي يف هناية عام :2013
التغري يف صايف ا ألصول من  2013اإىل 2015

 .57ويعرض الر مس البياين اليت ملخص ًا لبيان الوضع املايل للويبو يف  31ديسمرب  .2015ومجموع ا ألصول البالغ 977
مليون فرنك سويرسي يتأألف يف املقام ا ألول من النقد وما يعادهل وا ألصول الثابتة .ومجموع اخلصوم البالغ  697.9مليون فرنك
سويرسي يه يف ا ألساس مبالغ مس تحقة ادلفع ومبالغ متسلمة قبل اس تحقاقها ،واس تحقاقات موظفني ،وقروض:
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ملخص ا ألصول واخلصوم يف  31ديسمرب 2015
977.0

697.9

بماليين الفرنكات السويسرية

ا ألصول
 .58متتكل املنظمة أأرصدة نقدية قدرها  489.5مليون فرنك سويرسي ،متثل  %50.1من مجموع ا ألصول ،رمغ أأهنا تشمل
مبالغ يصل مجموعها اإىل  250.8مليون فرنك سويرسي مصنفة ابعتبارها مقيدة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
وقد زاد مجموع ا ألرصدة النقدية مبقدار  15مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة برصيد  474.5مليون فرنك سويرسي يف 31
ديسمرب  ،2014وتستمثر هذه ا ألرصدة عىل النحو املالمئ مبا يامتىش مع س ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات .وزاد رصيد النقد
وما يعادهل رمغ أأن املنظمة سددت مبلغ ًا اإجاملي ًا قدره  24مليون فرنك سويرسي يف نومفرب  2015من قرض بنك اكنتون
جنيف  BCGوبنك اكنتون فو  BCVاخلاص ابملبىن اجليد.
 .59ومتتكل املنظمة عدد ًا كبري ًا من ا ألصول الثابتة ( أأراض ،ومبان ،وكمتلاكت استامثرية ،و أأصول غري مادية ،ومعدات) يبلغ
مجموع قميهتا ادلفرتية الصافية  417.8مليون فرنك سويرسي .واس تمكل خالل عام  2015مرشوع البناء ا ألمين ،مبا يف ذكل
مركز النفاذ اجلديد ومركز العمليات ا ألمنية واحمليط ا ألمين .ورمسلت أأيض ًا خالل العام تاكليف اإضافات وحتسينات للمباين
القامئة ،مبا يف ذكل بعض ا ألعامل املتبقية اليت اكنت قيد التنفيذ داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها .وإاجام ًل ،نفّذت اإضافات
بقمية  6.2مليون فرنك سويرسي اإىل املباين واملنشأت خالل عام  .2015وقام خبري مس تقبل ابإجراء تقيمي محدث ملمتلاكت
املنظمة الاستامثرية ،مبىن احتاد مدريد ،خالل عام  .2015و أأسفر ذكل عن زايدة يف قميهتا العادةل مبقدار  1.4مليون فرنك
سويرسي .واكن مجموع تلكفة الاهتالك والاس هتالك للك ا ألصول الثابتة  11.1مليون فرنك سويرسي.
 .60ويرد يف اجلدول التايل ملخص ل ألصول الثابتة اليت متتلكها املنظمة .وخيتلف تصنيف ا ألرايض واملمتلاكت ،وفق ًا
للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،حبسب الغرض من اس تخداهما أأو طبيعة احلق أأو التفاق التعاقدي اليت تمتكل
مبوجبه .وخالف ًا ل ألرايض واملمتلاكت املدرجة أأدانه يف بند ا ألصول الثابتة ،تؤجر املنظمة أأماكن وخمازن ومرافق اإضافية يف
جنيف ،وتؤجر أأيض ًا بعض ماكتهبا اخلارجية (انظر املالحظة  .)19ومنحت املنظمة أأيض ًا حقوق اس تغالل قطعة أأرض تقع
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علهيا بعض مباين املقر .ول تقيد هذه احلقوق ،اليت اكتسبت دون تلكفة ،يف البياانت املالية ولكن يفصح عهنا (انظر
املالحظة .)8
صافي المبلغ المرحل
في  31ديسمبر 2014

التصنيف في البيانات المالية

)بماليين الفرنكات السويسرية(
موقع المبنى الجديد
المحيط األمني
قاعة المؤتمرات الجديدة
المبنى الجديد
مبنى أرباد بوكش
مبنى ج بودنهاوزن األول
مبنى ج بودنهاوزن الثاني
مبنى معاهدة التعاون بشأن البراءات

28.6
8.9
67.7
153.2
48.0
10.6
3.8
59.7

األراضي (المالحظة )9
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة
المباني والمنشآت المستخدمة

مبنى اتحاد مدريد

6.2

الممتلكات االستثمارية (المالحظة )7

حقوق استغالل قطعة أرض
البرمجيات (المشتراة والمطورة)

25.6
3.4

األصول غير المادية (المالحظة )8
األصول غير المادية (المالحظة )8

المعدات
األثاث والمفروشات

1.7
0.4

المعدات (المالحظة )6
األثاث والمفروشات (المالحظة )6

مجموع األصول الثابتة

417.8

(المالحظة
(المالحظة
(المالحظة
(المالحظة
(المالحظة
(المالحظة
(المالحظة

)9
)9
)9
)9
)9
)9
)9

ا ألصول الثابتة يف  31ديسمرب 2015
 .61وتتضمن ا ألصول ا ألخرى للمنظمة اليت يبلغ مجموعها  69.7مليون ف نرك سويرسي احلساابت املدينة ،وقوامئ
املوجودات ،واملبالغ املدفوعة مقدم ًا .و أأكرب رصيد مضن ذكل هو احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي
بلغ مجموعه  40.9مليون فرنك سويرسي .فقد شهدت مجيع ا ألوقات اإيداع عدد معترب من طلبات نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات دلى ماكتب ّ
تسمل الطلبات ،أأو ورمبا تسلمهتا الويبو ،دون أأن تتلقى املنظمة سداد ًا للرسوم املناظرة لها .واخنفض
رصيد احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقا نر ًة ابلعام السابق ،حيامن بلغ مجموعه  46.7مليون فرنك
سويرسي .ويف هناية عام  ،2014مل تكن قد سدّ دت بعد رسوم حنو  %16من الطلبات املودعة خالل ا ألشهر الثين عرش
السابقة .ويف هناية عام  ،2015اخنفضت هذه النس بة املئوية اإىل حنو .%12.8

اخلصوم
 .62يف  31ديسمرب  ،2015بلغ مجموع املبالغ املس تحقة ادلفع واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها  359.8مليون فرنك
سويرسي ،ويه تشمل بصورة رئيس ية اإيرادات مؤجةل ملعاجلة الطلبات ادلولية (يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،ونظام مدريد ،ونظام لهاي) قدرها  219.2مليون فرنك سويرسي .ويتعلق رصيد الإيرادات املؤجةل هذا أأساس ًا
برسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تبلغ  217.1مليون فرنك سويرسي .وتؤ َجل ا إليرادات املتحققة من الرسوم
املتعلقة مبعاجلة الطلبات ادلولية اإىل أأن ينرش الطلب ذو الصةل .وتشهد مجيع ا ألوقات وجود عدد من الطلبات املودعة يف
اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى ماكتب ّ
تسمل الطلبات أأو الويبو دون أأن تنرش بعد .ويبلغ العدد التقديري
للطلبات اليت حتمل اترخي اإيداع يرجع اإىل عام  2014أأو  2015ومل تنرش  155 534طلب ًا حسب الوضع يف  31ديسمرب
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 .2015ويف هناية عام  ،2014اكن يوجد حنو  145 157طلب ًا غري منشور مودع ًا يف عام  2013أأو عام  ،2014واكن رصيد
الإيرادات املؤجةل لرسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  199.7مليون فرنك سويرسي.
 .63وتتأألف خصوم اس تحقاقات املوظفني البالغة  171.5مليون فرنك سويرسي بصورة رئيس ية من خصم التأأمني الصح
ملا بعد اخلدمة البالغ  137.2مليون فرنك سويرسي ،اذلي ميثل  %80من مجموع خصوم اس تحقاقات املوظفني يف 31
ديسمرب  .2015وقد زاد خصم التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة مببلغ  9.3مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بعام  .2014ويضطلع
أأكتواري مس تقل حبساب اخلصوم ،ويسجل اإجاميل التلكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط التأأمني الطيب امجلاع
ملتقاعدي الويبو احلاليني واملتقاعدين املتوقعني يف املس تقبل.
مكوانت خصوم اس تحقاقات املوظفني يف  31ديسمرب 2015
)بماليين الفرنكات السويسرية(

النسبة المئوية للخصوم
%

 31ديسمبر 2015

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

137.2

80.0

منح العودة إلى الوطن والسفر

15.4

9.0

اإلجازات المتراكمة

12.6

7.3

صندوق المعاشات المغلق

2.7

1.6

منح التعليم

1.9

1.1

الساعات اإلضافية التراكمية

0.6

0.3

إجازة زيارة الوطن

0.3

0.2

استحقاقات نهاية الخدمة

0.5

0.3

مكافآت األداء

0.3

0.2

مجموع خصوم استحقاقات الموظفين

171.5

100.0

 .64وشهدت خصم التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة زايدة منتظمة عىل مدار الس نوات الس بع املاضية ،ومن املتوقع استناد ًا
اإىل التوقعات الأكتوارية أأن تس متر هذه الزايدة .ويزداد هذا اخلصم لك عام بسبب تلكفة اخلدمة اجلارية وتلكفة الفائدة،
وينخفض اخلصم لك عام بفضل املس تحقات اليت تسددها املنظمة .ومتثل تلكفة اخلدمة اجلارية ا ألثر الصايف خلدمة املوظفني
املؤداة خالل العام .و أأما تلكفة الفائدة فهي نتيجة اقرتاب لك موظف عامل مبقدار عام واحد من سن ا ألهلية لالشرتاك يف
التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة .واملس تحقات اليت تدفعها املنظمة لك عام يه املساهامت الشهرية ( %65من ا ألقساط حالي ًا)
اليت تسددها املنظمة للمتقاعدين املشرتكني يف التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة .وعليه ،فاإن السامت ادلميغرافية ملوظف الويبو
ونس بة املوظفني اإىل املتقاعدين تؤثر تأأثري ًا ملحوظ ًا يف حركة اخلصم.
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التغري يف خصم التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة من  2009اإىل 2019

 .65أأو يضم أأيض ًا احلساب اذلي يقوم به اخلبري الأكتواري املس تقل عدد ًا من الافرتاضات الأكتوارية ،مهنا سعر اخلصم،
ومعدلت توجه التاكليف الطبية ،ومعدلت دوران املوظفني ،ومعدلت الوفيات .ويؤدي تغري هذه الافرتاضات عام ًا بعد
عام اإىل ماكسب وخسائر أأكتوارية .ووفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،تط ّبق الويبو هنج املمرات يف املعاجلة
احملاسبية لهذه املاكسب واخلسائر الأكتوارية ،ويعين ذكل أأهنا ل تقيد فور ًا يف البياانت املالية .وجتدر الإشارة اإىل أأن املعايري
ادلولية ل إالبالغ املايل قد أألغت الن هنج املمرات كوس يةل لتأأجيل قيد هذه املاكسب واخلسائر .ويف يناير  ،2016أأصدر
جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرشوع معايري يقرتح تعديالت عىل املعيار رمق  25من املعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام ،اس تحقاقات املوظفني ،مبا فهيا اإلغاء هنج املمرات .وإاذا صدّ ق عىل هذا التعديل يف الهناية ،فسوف يؤدي اإىل
مزيد من التقلبات يف خصم التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة املقيد يف بيان الوضع املايل .ويف  31ديسمرب  ،2015اكنت الويبو
قد سلت خسائر أأكتوارية مرتامكة غري مقيدة مجموعها  78.8مليون فرنك سويرسي فامي يتعلق ابلتأأمني الصح ملا بعد
اخلدمة.
 .66وتتأألف القروض من قرض مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ( 19.6مليون فرنك سويرسي) وقرض بنك اكنتون
جنيف ( )BCGوبنك اكنتون فو ( )BCVلإنشاء املبىن اجلديد ( 90.4مليون فرنك سويرسي) .ويبلغ اإجاميل املبالغ
املدفوعة لتسديد أأصل هذين القرضني  29.2مليون فرنك سويرسي يف عام  .2015ودفعت املنظمة ،يف نومفرب  ،2015أأول
قسط اإجاميل مقرر بقمية  24مليون فرنك سويرسي لتسديد قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو للمبىن اجلديد .ويبلغ
مجموع خصوم املنظمة ا ألخرى  56.6مليون فرنك سويرسي ،ويه تتضمن  55.8مليون فرنك سويرسي يف صورة حساابت
جارية ملودع الطلبات وا ألطراف املتعاقدة ،فض ًال عن  0.8مليون فرنك سويرسي من اخملصصات للتاكليف القانونية.
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التدفق النقدي
 .67يبلغ الرصيد النقدي للمنظمة  489.5مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  2015مقا نر ًة مببلغ  474.5مليون فرنك
سويرسي يف  31ديسمرب  .2014ويزداد مجموع ا ألرصدة النقدية منذ عام  .2011وقد حتققت الزايدة البالغة  15مليون فرنك
سويرسي بني عايم  2014و 2015رمغ تسديد مبلغ اإجاميل من القروض بقمية  24مليون فرنك سويرسي يف نومفرب .2015
 .68وحتتفظ املنظمة معوم ًا بودائعها النقدية يف حساابت مرصفية فورية وحساابت مدرة للفائدة .ولكن أدخلت ،خالل
عام  ،2015ودائع نقدية كبرية يف استامثرات قصرية ا ألجل من أأجل جتنب تكبد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية الفورية
بعد تطبيق أأسعار الفائدة السلبية خالل العام.
 .69ويف البياانت املالية (انظر املالحظة  ،)3تقسم ا ألموال النقدية بني ا ألرصدة املقيدة وغري املقيدة.
ا ألرصدة النقدية املقيدة وغري املقيدة من  2010اإىل 2015

 .70وتوجد عدة عنارص من النقد وما يعادهل تصنف عىل أأهنا مقيدة .ويش متل النقد املقيد عىل احلساابت اجلارية اململوكة
حلساب الغري (مودعو الطلبات بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،وكذكل بعض
ا ألطراف املتعاقدة) ،والرسوم املحصةل نيابة عن ا ألطراف املتعاقدة ،والودائع املس تلمة يف اإطار الإجراءات اجلارية املتعلقة
ابلعالمات التجارية ،واحلساابت اخلاصة اليت حتتفظ ها املنظمة اب مس ماحن الإسهامات الطوعية.
 .71وكما يصنف أأيض ًا عىل أأنه مقيد ا ألموال اليت حتتفظ ها املنظمة ومت ختصيصها للمتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات
املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة .وحتفظ هذه ا ألموال يف حساابت مرصفية منفصةل،
واكن رصيد هذه احلساابت  88.9مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2015وخالل عام  ،2015أأسفرت الرسوم
املطبقة عىل تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة عن أأموال اإضافية قدرها  13.2مليون ف نرك
سويرسي .وسوف حتول هذه ا ألموال اإىل حساابت مرصفية منفصةل يف عام .2016
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 .72ويف عام  ،2015بد أأت املنظمة ،كام ذكر أنف ًا ،يف تسديد أأقساط قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو لإنشاء
املبىن اجلديد .ودفعت املنظمة ،يف نومفرب  ،2015أأول قسط اإجاميل مقرر بقمية  24مليون فرنك سويرسي لتسديد القرض.
ودفع القسط الثاين الإجاميل البالغ  16مليون فرنك سويرسي يف يناير .2016
 .73وتمتثل التدفقات النقدية الرئيس ية للمنظمة يف رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبلغ متوسط التدفقات
النقدية الشهرية من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  25.2مليون فرنك سويرسي خالل عام  2015مقا نر ًة مببلغ
 24.6مليون فرنك سويرسي خالل عام  .2014وكام يتضح من اجلدول التايل ،ميكن أأن توجد تغيريات ملحوظة يف
التدفقات النقدية حبسب ا ألشهر .اإذ اكنت التدفقات من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأعىل بكثري يف شهري
أأبريل ومايو  2014نظر ًا لتحصيل مس تحقات الطلبات املودعة يف عام  ،2013اإضافة اإىل زايدة مس توايت الإيداع يف مارس
 .2014واكنت التدفقات يف عام  2015أأكرث اتساق ًا من شهر لخر .واكن أأكرب تدفق خالل عام  2015يف شهر ديسمرب،
اذلي تضمن تسوية دفع قدرها  4.7مليون فرنك سويرسي.
التدفقات النقدية الشهرية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الثنائية 2015-2014
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البيان ا ألول – بيان الوضع املايل
يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)
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البيان الثاين – بيان ا ألداء املايل
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)
المالحظة 2015
اإليرادات

2014

23

االشتراكات المقررة
المساهمات الطوعية
إيرادات المنشورات

17,801
10,255
487

17,899
8,896
351

إيرادات االستثمار

1,500

1,619

رسوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
رسوم نظام مدريد
رسوم نظام الهاي
رسوم نظام لشبونة
المجموع الفرعي للرسوم

275,392
67,925
3,931
17
347,265

278,576
55,113
3,186
40
336,915

التحكيم والوساطة

1,508

1,487

إيرادات أخرى/نثرية
مجموع اإليرادات

3,127
381,943

3,013
370,180

المصروفات

24

نفقات الموظفين
المتدربون ومنح الويبو
السفر والمنح
الخدمات التعاقدية
المصروفات التشغيلية
اإلمدادات والمواد
األثاث والمعدات
االهتالك واالستهالك
تكاليف التمويل
مجموع المصروفات

216,266
3,151
17,394
72,090
21,200
3,583
827
11,055
3,107
348,673

216,394
2,653
15,360
63,586
20,851
1,803
247
9,054
3,258
333,206

فائض(/عجز) السنة

33,270

36,974
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البيان الثالث – بيان التغيريات يف صايف ا ألصول
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)

احتياطي
فائض متراكم المشروعات
الخاصة
المالحظة
صافي األصول في  31ديسمبر 2013

185,431

-

الفائض(/العجز) لعام 2014

36,974

-

صافي األصول في  31ديسمبر 21 2014

222,405

-

إنشاء احتياطي المشروعات الخاصة

-27,209

27,209

صافي األصول في  1يناير 2015

195,196

27,209

صناديق
فائض
رأس المال
احتياطي
إعادة التقييم العامل
15,046
15,046
15,046

8,342
8,342
8,342

مجموع
صافي
األصول
208,819
36,974
245,793
245,793

العناصر المقيِّ دة مباشرة في صافي األصول

-

-

-

-

-

مجموع العناصر المقيدة مباشر ًة في
صافي األصول في 2015

-

-

-

-

-

الفائض(/العجز) في عام 2015

38,436

-5,166

-

-

33,270

تسوية الحتياطي المشروعات الخاصة

-1,654

1,654

-

-

-

النقل إلى الفوائض المتراكمة

-33

33

-

-

-

صافي األصول في  31ديسمبر 21 2015

231,945

23,730

15,046

8,342

279,063
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البيان الرابع – بيان التدفق النقدي
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)

المالحظة

2015

2014

البيان الثاني
23
15
6, 8 & 9
12
5
4
10
14
11
13
16
17

37,487
75
-2,918
11,055
10,289
150
5,126
190
8,848
-8,213
601
-96
-7,799

36,351
1,619
-3,137
9,054
10,703
394
18,598
191
13,752
-970
4,942
-96
8,708

54,795

100,109

-7,174
-576
-1,425
-9,175

-30,665
9
-1,744
-32,400

التدفق النقدي من أنشطة التمويل
عائدات القروض
تسديد القروض
صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل

15
15

-29,258
-29,258

-5,258
-5,258

أثر تغير سعر الصرف على النقد وما يعادله

26

-1,374

2,141

14,988

64,592

النقد وما يعادله في بداية السنة

3

474,508

409,916

النقد وما يعادله في نهاية السنة

3

489,496

474,508

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
الفائض (العجز) في الفترة ()1
الفوائد المحققة
الفوائد المدفوعة على القروض
االهتالك واالستهالك
الزيادة (االنخفاض) في استحقاقات الموظفين
(الزيادة) االنخفاض في قوائم الموجودات
(الزيادة) االنخفاض في الحسابات المدينة
(الزيادة) االنخفاض في األصول األخرى
الزيادة (االنخفاض) في المبالغ المستلمة قبل استحقاقها
الزيادة (االنخفاض) في الحسابات الدائنة
الزيادة (االنخفاض) في التحويالت المستحقة الدفع
الزيادة (االنخفاض) في المخصصات
الزيادة (االنخفاض) في الخصوم األخرى
صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
التدفق النقدي من أنشطة االستثمار
إضافات إلى المباني والمعدات
التصرف في المعدات
الزيادة في األصول غير المادية
الزيادة في الممتلكات االستثمارية
صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

6&9
6
8
7

صافي الزيادة (االنخفاض) في النقد وما يعادله

( – )1ابس تثناء الفائدة املكتس بة والفائدة املدفوعة عىل القروض و أأثر تغريات أأسعار الرصف عىل النقد وما يعادهل .والفائدة املكتس بة متضمنة يف اإيرادات
الاستامثر (انظر املالحظة  .)23ولالطالع عىل تفاصيل الفائدة املدفوعة عىل القروض ،انظر املالحظة  .15ولالطالع عىل أأثر تغريات أأسعار الرصف عىل
النقد وما يعادهل ،انظر املالحظة .26
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البيان اخلامس
بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية – الإيرادات
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2014

(بألف الفرناكت السويرسية)

الميزانية األصلية
2015

الميزانية "النهائية"
2015

()1

()1

اإليرادات الفعلية
على أساس
المقارنة 2015

فارق
2015
()2

االشتراكات المقررة

17,584

17,584

17,359

225-

الرسوم
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
نظام مدريد
نظام الهاي
نظام لشبونة
المجموع الفرعي للرسوم

276,820
58,239
4,676
4
339,739

276,820
58,239
4,676
4
339,739

302,096
65,873
4,043
17
372,029

25,276
7,634
63313
32,290

التحكيم والوساطة
المنشورات
الفوائد
غير ذلك/نثريات

1,400
600
765
1,900

1,400
600
765
1,900

1,508
487
75
5,584

108
1136903,684

المجموع

361,988

361,988

397,042

35,054

( – )1ميثل معود املزيانية ا ألصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة الثانية للمزيانية املعمتدة للفرتة .2015-2014
( – )2هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  2015والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2015
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البيان اخلامس
بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية – املرصوفات
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)

البرنامج
1

الميزانية
األصلية
2015

الميزانية
"النهائية"
2015

()1

()1

اإلي رادات الفعلية
على أساس
المقارنة 2015

فارق
2015
()2

اسم البرنامج
قانون البراءات

2,475

2,475

2,754

279-

2

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية

3,081

3,081

2,748

333

3

حق المؤلف والحقوق المجاورة

8,215

8,215

8,465

250-

4

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي
والموارد الوراثية

3,932

3,932

2,286

1,646

5

نظام م عاهدة التعاون بشأن البراءات

98,987

98,987

95,466

3,521

6

نظاما مدريد ولشبونة

27,622

27,622

29,976

2,354-

7

مركز الويبو للتحكيم والوساطة

5,588

5,588

5,142

446

8

تنسيق جدول أع مال التنمية

2,170

2,170

1,688

482

9

أف ريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأم ريكا
16,163
الالتينية والكاريبي والبلدان األق ل نموا ً

16,163

15,475

688

10

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا

4,221

4,221

3,840

381

11

أكاديمية الويبو

5,942

5,942

6,161

219-

12

التصنيفات والمعايير الدولية

3,659

3,659

3,956

297-

13

قواعد البيانات العالمية

2,346

2,346

2,830

484-

14

خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة

3,769

3,769

3,611

158

15

الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية

5,814

5,814

6,789

975-

16

االق تصاد واإلح صاء

2,668

2,668

2,564

104

17

إذكاء االحترام للملكية الفكرية

1,995

1,995

1,939

56

18

الملكية الفكرية والتحديات العالمية

3,469

3,469

3,622

153-

19

التوا صل

8,629

8,629

7,947

682

20

العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية

6,217

6,217

6,062

155

21

اإلدارة التنفيذية

9,472

9,472

9,545

73-

22

إدارة البرام ج والموارد

14,016

14,016

13,716

300

23

إدارة الموارد البشرية وتطويرها

11,780

11,780

12,508

728-

24

خدمات الدع م العامة

23,700

23,700

23,417

283

25

تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت

22,635

22,635

25,012

2,377-

26

الرقابة الداخلية

2,558

2,558

2,220

338

27

خدمات المؤتمرات واللغات

20,558

20,558

17,900

2,658

28

السالمة واألم ن

5,394

5,394

5,912

518-

29

قاعة المؤتمرات الجديدة

417

417

3,757

3,340-

30

الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار

3,348

3,348

2,945

403

31

نظام الهاي

3,793

3,793

3,553

240

األم م المتحدة غير مخصص

2,364

2,364

المجموع
صافي الفائض(/العجز)

-

2,364

336,997

336,997

333,806

3,191

24,991

24,991

63,236

38,245

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

23,954-

المشروعات الممولة من األم وال االحتياطية

5,115-

الحسابات الخاصة الممولة من المساه مات الطوعية

897-

صافي الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

33,270
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( – )1ميثل معود املزيانية ا ألصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة الثانية للمزيانية املعمتدة للفرتة  .2015-2014ومبا أأن دورة املزيانية يف الويبو متتد س نتني فاإن
حتويالت املزيانية عرب الربامج ،اليت أأجريت خالل الثنائية  15/2014مضن احلدود املوصوفة يف النظام املايل ولحئته (املادة  ،)5.5تنعكس يف أأرقام مزيانية
الثنائية للفرتة  15/2014حتت العنوان "املزيانية الهنائية بعد التحويالت  ."15/2014يرىج الرجوع يف هذا الشأأن اإىل البيان اخلامس للفرتة  15/2014للمقارنة
بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014واملزيانية ا ألصلية املعمتدة للفرتة  .15/2014وتستند املزيانية ا ألصلية اإىل مزيانية الثنائية البالغة  674مليون فرنك
سويرسي ،اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يوم  12سبمترب .2013
( – )2هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  2015واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2015
( – )3ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة  22من هذه البياانت املالية.
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البيان اخلامس
بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية – الإيرادات
للثنائية املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)
الميزانية األصلية
2014/15

الميزانية النهائية
بعد التحويالت
2014/15

)(1

)(2

اإليرادات الفعلية
على أساس
المقارنة
2014/15

فارق
2014/15
)(3

االشتراكات المقررة

35,168

35,168

34,943

-225

الرسوم
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
نظام مدريد
نظام الهاي
نظام لشبونة
المجموع الفرعي للرسوم

545,603
114,615
8,573
8
668,799

545,603
114,615
8,573
8
668,799

597,224
121,455
7,239
57
725,975

51,621
6,840
-1,334
49
57,176

التحكيم والوساطة
المنشورات
الفوائد
غير ذلك/نثريات

2,800
1,200
1,530
3,800

2,800
1,200
1,530
3,800

2,995
838
1,692
9,280

195
-362
162
5,480

المجموع

713,297

713,297

775,723

62,426

( – )1ميثل املزيانية املعمتدة للثنائية .2015/2014
( – )2ميثل املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية .15/2014
( – )3هو الفارق بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية  15/2014والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للثنائية املنهتية يف  31ديسمرب
.2015
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البيان اخلامس
بيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية – املرصوفات
للثنائية املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)

البرنامج
1

الميزانية
األصلية
2014/15

الميزانية
بعد
التحويالت
2014/15

)(1

)(2

المصروفات
الفعلية على
أساس المقارنة
2014/15

فارق
2014/15

)(3

اسم البرنامج
قانون البراءات

4,950

5,390

5,355

35

2

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية

6,162

5,530

5,192

338

3

حق المؤلف والحقوق المجاورة

16,430

16,764

16,141

623

4

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي
والموارد الوراثية

7,864

6,372

5,438

934

5

نظام م عاهدة التعاون بشأن البراءات

197,973

195,354

186,154

9,200

6

نظاما مدريد ولشبونة

55,245

57,428

55,709

1,719

7

مركز الويبو للتحكيم والوساطة

11,175

10,947

9,879

1,068

8

تنسيق جدول أع مال التنمية

4,341

3,519

3,138

381

9

أف ريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأم ريكا
32,325
الالتينية والكاريبي والبلدان األق ل نموا ً

31,485

29,067

2,418

8,443

8,338

7,643

695

11,714

11,845

-131

7,298

7,508

-210

4,954

111
-31

10

التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا

11

أكاديمية الويبو

11,883

12

التصنيفات والمعايير الدولية

7,317

13

قواعد البيانات العالمية

4,692

5,065

14

خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة

7,539

6,830

6,861

15

الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية

11,628

12,045

11,941

104

16

االق تصاد واإلح صاء

5,336

5,165

4,903

262

17

إذكاء االحترام للملكية الفكرية

3,989

4,160

3,811

349

18

الملكية الفكرية والتحديات العالمية

6,938

7,056

6,707

349

19

التوا صل

17,257

16,506

15,960

546

20

العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية

12,435

12,515

11,036

1,479

21

اإلدارة التنفيذية

18,945

20,827

18,642

2,185

22

إدارة البرام ج والموارد

28,032

28,162

27,397

765

23

إدارة الموارد البشرية وتطويرها

23,561

25,189

24,699

490

24

خدمات الدع م العامة

47,400

47,883

46,525

1,358

25

تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت

45,269

48,676

47,969

707

26

الرقابة الداخلية

5,116

4,972

4,549

423

27

خدمات المؤتمرات واللغات

41,117

39,383

35,782

3,601

28

السالمة واألم ن

10,787

11,605

11,272

333

29

قاعة المؤتمرات الجديدة

834

4,303

4,107

196

30

الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار

6,696

5,508

5,503

5

31

نظام الهاي

7,587

7,303

6,910

393

األم م المتحدة غير مخصص

4,727

701

المجموع
صافي الفائض(/العجز)

-

701

673,993

673,993

642,597

31,396

39,304

39,304

133,126

93,822

تسويات الفائض بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ()4

-22,478

المشروعات الممولة من األم وال االحتياطية

-40,324

الحسابات الخاصة الممولة من المساه مات الطوعية

-80

صافي الفائض المعدل بناء على المعايير المحاسبية الدولية

70,244

( – )1ميثل املزيانية املعمتدة للثنائية  15/2014البالغة  674مليون فرنك سويرسي ،اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يوم 12
ديسمرب .2013
( – )2ميثل املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية .15/2014
( – )3ميثل الفرق بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت للثنائية  15/2014واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للثنائية املنهتية يف 31
ديسمرب .2015
( – )4ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف املالحظة  22من هذه البياانت املالية.
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مالحظات عىل البياانت املالية
املالحظة  :1أأهداف املنظمة ومزيانيهتا
 1.1أنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف س نة  ،1967حفلت حمل مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي اكن
قد أنشئ يف س نة ( 1893ويعرف ابخملترص الفرنيس  BIRPIاذلي يعين املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية) لإدارة
اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ( )1883واتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية ( .)1886ويف س نة ،1974
اعرتف ابلويبو كواكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة.
 2.1وتضطلع الويبو بطائفة واسعة من املهام املتصةل حبامية حقوق امللكية الفكرية ،وتشمل هذه املهام ما ييل :مساعدة
احلكومات واملنظامت عىل وضع الس ياسات وإاقامة الهيالك وتطوير املهارات الالزمة لتسخري اإماكانت امللكية الفكرية ألغراض
التمنية الاقتصادية ،والعمل مع ادلول ا ألعضاء عىل تطوير قانون امللكية الفكرية ادلويل ،وإادارة املعاهدات ،وإادارة أأنظمة
التسجيل العاملية للعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وتسميات املنشأأ فض ًال عن نظام اإيداع الرباءات ،وتوفري خدمات
تسوية املنازعات ،والاضطالع بدور احملفل لإجراء احلوار املس تنري وتبادل اخلربات.
 3.1وتعمل املنظمة وفق ًا لتفاقية الويبو املوقعة يف اس توكهومل يف  14يوليو  1967واملعدةل يف  28سبمترب  .1979وتضم
الويبو حالي ًا  188دو ًةل عضو ًا .ويقع مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويرسا ودلهيا ماكتب خارجية يف بيجني وموسكو وريو
دي جانريو وس نغافورة وطوكيو ،ومكتب تنس يق يف نيويورك .وتمتتع املنظمة ابمتيازات وحصاانت مبوجب اتفاقية ا ألمم
املتحدة املتعلقة ابمتيازات الواكلت املتخصصة وحصاانهتا لس نة  ،1947واتفاق املقر املربم مع اجمللس الفدرايل السويرسي يف
س نة  ،1970ل س امي فامي يتعلق ابلإعفاء من دفع معظم أأنواع الرضائب املباشة وغري املباشة.
 4.1وختضع الويبو للهيئات التأأسيس ية التالية اليت أأنشئت مبوجب اتفاقية الويبو وجتمتع يف دورات عادية مرة لك س نتني
عىل ا ألقل ،ولها أأن جتمتع يف دورات اس تثنائية يف الس نوات ا ألخرى:


امجلعية العامة – اليت تتأألف من ادلول ا ألطراف يف اتفاقية الويبو ا ألعضاء يف أأي من الاحتادات – ويه مسؤوةل
عن تعيني املدير العام لفرتة حمددة ل تقل عن ست س نوات ،واعامتد املزيانية للمرصوفات املشرتكة بني مجيع
الاحتادات واعامتد النظام املايل للمنظمة ،ودعوة ادلول اإىل أأن تصبح أأعضاء يف املنظمة وغريها من الوظائف اليت
حددهتا التفاقية.



ومؤمتر الويبو اذلي يتأألف من مجيع ادلول ا ألعضاء ،سواء اكنت أأعضاء يف أأي من الاحتادات أأو مل تكن .ويعمتد
املؤمتر مزيانيته والتعديالت عىل التفاقية فضال عن وظائف أأخرى حسب الاقتضاء.



وجلنة الويبو للتنس يق اليت تتأألف من أأعضاء اللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن ،وربع عدد ادلول ا ألطراف
يف اتفاقية الويبو غري ا ألعضاء يف أأي احتاد ،وسويرسا ،ابعتبارها ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا .وختتار
جلنة التنس يق أأسامء مرحشني ملنصب املدير العام وتصوغ جداول أأعامل امجلعية العامة والربانمج واملزيانية للمؤمتر
وتؤدي واجبات أأخرى تلكّف ها مبوجب اتفاقية الويبو.



وجتمتع مجعيات احتادات برن ولهاي ونيس وليش بونة ولواكرنو وفيينا وبودابست والتصنيف ادلويل للرباءات
وابريس مبقتىض املعاهدات اليت أأنشئ مبوجهبا ٌ
لك من الاحتادات اليت تديرها الويبو .وتعمتد تكل ا ألجزاء من مزيانية

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
39

الويبو املرتبطة ابلإيرادات والنفقات املنسوبة حرص ًاي اإىل لك مهنا وحتدد مس توى الرسوم الواجب دفعها اإىل الويبو
لقاء اخلدمات املقدمة مبوجب لك معاهدة.
 5.1وحتصل الويبو عىل متويلها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت تقدهما املنظمة ومن الاشرتااكت اليت تدفعها ادلول
ا ألعضاء ومن املساهامت الطوعية من ادلول ا ألعضاء وسائر اجلهات املاحنة .وتعمل املنظمة يف اإطار برانمج ومزيانية لفرتة
س نتني مبا يضمن اعامتدات متثل الترصُيات ابلإنفاق من املزيانية اليت توافق علهيا امجلعية العامة للك فرتة مالية ما .وبفضل
املوافقة عىل الاعامتدات خيول املدير العام صالحية التعهد ابملرصوفات والترصحي ها وتسديد املدفوعات ل ألغراض احملددة لها
يف حدود الاعامتدات.

املالحظة  :2الس ياسات احملاسبية املهمة
أأساس الإعداد
 1.2أعدت هذه البياانت املالية وفق ًا وامتثا ًل للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وتعرض البياانت املالية ابلفرنك
السويرسي ،فهو العمةل اليت تعمل ها الويبو وتس تخدهما يف تقاريرها ،وق ّربت مجيع القمي اإىل أأقرب أألف .وط ّبقت الس ياسات
احملاسبية ابنتظام عىل مجيع الس نوات املعروضة.
 2.2وأعدت البياانت املالية عىل أأساس التلكفة التارخيية ،ما مل يذكر خالف ذكل .وأعد بيان التدفق النقدي ابس تخدام
ا ألسلوب غري املباش .وأعدت البياانت املالية عىل أأساس الاس مترارية ومالزمة الاس تحقاق.
 3.2وط ّبقت املعايري رمق  34و 35و 36و 37و 38من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف عام  ،2015أأ ْي قبل اترخي
تنفيذها الإلزايم .ومل يكن لهذه املعايري أأي تأأثري عىل البياانت املالية للمنظمة.
 4.2ويف يناير  ،2016أأصدر جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مرشوع املعايري  ،59تعديالت عىل املعيار ،25
اس تحقاقات املوظفني .ويقرتح مرشوع املعايري اإدخال تعديالت عىل املعيار  ،25مبا يف ذكل حذف هنج املمرات املتّبع يف قيد
املاكسب واخلسائر الأكتوارية .وتط ّبق الويبو حالي ًا هنج املمرات فامي يتعلق خبصمها اخلاص ابلتأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة.
ويف حاةل املوافقة عىل التعديالت ،مفن احملمتل أأن يؤثر حذف هنج املمرات عىل بياانت الويبو املالية ألنه سوف يلزم قيد
اخلسائر الأكتوارية غري املقيدة حالي ًا (انظر املالحظة .)12

النقد وما يعادهل
 5.2النقد وما يعادهل يشمل املبالغ النقدية املتوفرة ،والإيداعات املس تأأمنة رهن الإشارة دلى املصارف ،والإيداعات
املس تأأمنة ملدة تصل اإىل  90يوم ًا ،وغريها من الاستامثرات النقدية عىل ا ألجل القصري سهةل التحويل اإىل نقد واملعرضة خلطر
قليل للتقلب يف القمية.

تاكليف الاقرتاض
 6.2اإن تاكليف الاقرتاض العامة واخلاصة اليت تعزى مباشة اإىل شاء أأو بناء أأو اإنتاج أأصول مس توفية للرشوط ،ويه
ا ألصول اليت تس تغرق ابلرضورة فرتة زمنية طويةل لتصبح جاهزة لالس تخدام املنشود مهنا ،تضاف اإىل تلكفة تكل ا ألصول
حىت ُيني الوقت اذلي تصبح فيه ا ألصول جاهزة فعلي ًا لالس تخدام املنشود مهنا .أأما تاكليف الاقرتاض املتعلقة بتشييد املبىن
اجلديد (الفوائد والرسوم) وقاعة املؤمترات اجلديدة (معوةل عىل مبالغ القروض غري املسحوبة) فقد رمسلت بوصفها مع ًال جار ًاي
أأثناء مراحل البناء (انظر املالحظة  .)9و أأما تاكليف الاقرتاض (الفوائد والرسوم) املرتبطة ابقتناء حق املساحة من املنظمة
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العاملية ل ألرصاد اجلوية فامي يتعلق ابملوقع اذلي ش يد عليه مبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فقد رمسلت بوصفها جزء ًا من
قمية ا ألصول (انظر املالحظة .)8
 7.2وتقيد مجيع تاكليف الاقرتاض ا ألخرى يف ابب املرصوفات يف بيان ا ألداء املايل يف الفرتة اليت يمت تكبدها فهيا.

معامالت ابلعمالت ا ألجنبية
 8.2الفرنك السويرسي هو العمةل اليت تعمل ها الويبو .وحتول لك املعامالت اليت جترى بعمالت أأخرى اإىل مبالغ ابلفرنك
السويرسي وفق ًا ألسعار الرصف املعمول ها يف ا ألمم املتحدة اليت متثل أأسعار الرصف السائدة يف اترخي اإجراء تكل
املعامالت .ويقيد يف بيان ا ألداء املايل ٌ
لك من املاكسب واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تسوية تكل املعامالت وعن
معلية التحويل يف اترخي التقرير املايل عن ا ألصول واخلصوم اليت متت بعمالت خالف العمةل اليت تعمل ها الويبو.

قيد الإيرادات
بناء
 9.2تقيّد يف اترخي النرش الإيرادات احملقّقة من املعامالت التبادل ّية اليت تشمل الرسوم احملصةل عىل الطلبات املقدمة ً
عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .ويؤجل قيد الإيرادات احملصةل من الرسوم املس تلمة
عىل الطلبات غري املنشورة يف اترخي اإعداد التقرير اإىل حني اس تكامل النرش .ويؤجل أأيض ًا قيد اجلزء من ر مس الطلب املقدم
بناء عىل نظام املعاهدة اذلي يغط تاكليف ترمجة تقارير ا ألهلية للرباءة الواردة بغري اللغة الإنلكزيية املس تلمة بعد النرش اإىل
حني اس تكامل الرتمجة .وتقيد مجيع الرسوم ا ألخرى املحصةل يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام
لهاي حني تقدم اخلدمات املشموةل ابلر مس .وتقيد الإيرادات املتأأتية من املنشورات وخدمات التحكمي والوساطة عند تسلمي
السلع أأو أأداء اخلدمات ابلاكمل.
 10.2أأما الإيرادات احملققّة من املعامالت غري التبادلية مثل املساهامت الطوعية املودعة يف حساابت خاصة تستند اإىل
اتفاقات قابةل ل إالنفاذ ،فتقيد اكإيرادات يف الوقت اذلي يصبح فيه التفاق ملزم ًا ما مل يشمل التفاق شوط ًا تتعلق بأأداء معني
أأو رد ا ألرصدة غري املنفقة .وتقتيض تكل التفاقات قيد خصم يف البداية لتأأجيل قيد الإيرادات ومن مث تقيد الإيرادات عند
شطب اخلصم من خالل أأداء الرشوط اخلاصة الواردة يف التفاق.
 11.2وتقيد الاشرتااكت املقررة اكإيرادات يف بداية لك س نة من فرتة املزيانية اليت يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكت.

قيد املرصوفات
 12.2تقيد املرصوفات عند اس تالم السلع وعند تقدمي اخلدمات.

املبالغ املس تحقة
 13.2املبالغ املس تحقة من املعامالت التبادلية تشمل الرسوم املفروضة عىل مس تخديم خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما
الويبو من خالل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .وتقاس هذه املبالغ ابلقمية العادةل للمقابل
املس تحق لرسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي فور اإيداع الطلب ادلويل.
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 14.2واملبالغ املس تحقة من املعامالت غري التبادلية تشمل الاشرتااكت املقررة غري املحصةل .وتقاس هذه املبالغ ابلقمية
خمصص للمبالغ املس تحقة غري القابةل للتحصيل يساوي الاشرتااكت املقررة اليت مجدهتا
العادةل للمقابل املس تحق .ويسجل ٌ
امجلعية العامة زائد الاشرتااكت املس تحقة من ادلول ا ألعضاء اليت فقدت حق التصويت وفق ًا للامدة  11من اتفاقية الويبو.

قوامئ املوجودات
املوزعة جمّا ًان ،وقمية الإمدادات واملواد املس تخدمة
 15.2تشمل قوامئ املوجودات قمية املنشورات املعدّة للبيع واملنشورات ّ
السلع احملفوظة يف متجر الويبو .وحتدد القمية الإجاملية للمنشورات يف صيغهتا الهنائية ابس تخدام
يف اإنتاج املنشورات وقمية ّ
الصفحة املطبوعة يف املتو ّسط (ابس تثناء تاكليف التّسويق والتّوزيع) مرضوبة يف عدد صفحات املنشورات الواردة يف
تلكفة ّ
قامئة املنشورات وتسويهتا ل ألخذ ابلقمية ا ألد ى من بني التلكفة وصايف القمية املمكن حتقيقها .وتشطب قمية املنشورات اليت
تسحب من البيع أأو التوزيع اجملاين خالل الس نة اليت تصبح فهيا قدمية.
اخملزنة للمنشورات والسلع املعدّة للبيع يف متجر الويبو .وتع ّد قامئة
نواي مجليع الإمدادات ّ
 16.2وجترى معلية جرد مادي س ّ
املنشورات املعدّة للبيع ابس مترار وجترى بعض معليات الإحصاء املادي الاختبارية طوال الس نة للتحقق من أأرصدة قامئة
املوجودات .ويف هناية لك س نة ،تشطب السلع اليت حتذف من جمةل املنشورات املعدة للبيع أأو التوزيع اجملاين ابلإضافة اإىل
الصفر.
السلع اليت يتوقع عدم اإماكنية مواصةل توزيعها ابجملان أأو بيعها وخت ّفض قميهتا لتصل اإىل ّ
 17.2وقدّرت تلكفة ا ألوراق والإمدادات ا ألخرى املس تخدمة يف معلية الإنتاج ابس تخدام طريقة ا أل ّول يف ادلّ خول هو
السلع احملفوظة يف متجر الويبو بتلكفهتا اليت تكبّدهتا ّ
املنظمة .وختفّض قميهتا لتعكس صايف قميهتا
ا أل ّول يف اخلروج .وتقدّر قمية ّ
القابةل للتحقيق اإذا ما حلقهتا أأضار أأو أأصبحت قدمية .ول ميكن رهن املوجودات بوصفها ضامان للخصوم.

املعدات
 18.2تقمي املعدات حبسب تلكفهتا انقص اهتالكها الرتامك وا ألضار اليت تلحق ها .وتقيد املعدات بوصفها أأصو ًل اإذا اكنت
تلكفة الوحدة الواحدة مهنا تساوي  5 000فرنك سويرسي أأو أأكرث .وحتدد أأرابح وخسائر الترصف مبقارنة العائدات مببلغ
ا ألصول املر ّحةل ،وتدرج يف بيان ا ألداء املايل .ول تقيد قمية ا ألصول الرتاثية ،مبا فهيا املصنفات الفنية املتربع ها ،يف البياانت
املالية.
 19.2ويسجل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل للمعدات أأثناء معرها ا إلنتايج املقدر ابس تخدام طريقة القسط
الثابت .ويف حاةل اس تخدام املعدات جلزء من الس نة فقط (نتيجة لقتناهئا أأو الترصف فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة)،
ل يقيد الاهتالك اإل مقابل الشهور اليت اس تخدم خاللها ا ألصل .وتطبق مجموعات قمي العمر الإنتايج التالية عىل خمتلف
أأصناف املعدات:
الصنف
معدات التصالت وتكنولوجيا املعلومات
املركبات
ا ألاثث والتثبيتات

العمر الإنتايج املقدر
 5س نوات
 5س نوات
 10س نوات
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 20.2وترا َجع القمي ادلفرتية للمعدات خلفضها اإذا ما أأشارت أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإىل أأن القمية ادلفرتية ل ألصل
قد ل تسرتدّ .وإاذا ما ثبت ذكل ،يقدّر املبلغ القابل لالسرتداد من ا ألصل هدف حتديد مدى خسارة ا ألضار املتكبدة ،اإن
وجدت .وتقيد أأي خسائر بسبب ا ألضار يف بيان ا ألداء املايل.

املمتلاكت الاستامثرية
 21.2ترحل املمتلاكت الاستامثرية ابلقمية العادةل اليت ُيددها تقي ٌمي مس تق ٌل وفق ًا ملعايري التقيمي ادلولية .وتقيد تغريات القمية
العادةل يف بيان ا ألداء املايل.

ا ألصول غري املادية
 22.2ترحل ا ألصول غري املادية بتلكفهتا خمصوم ًا مهنا الاس هتالك الرتامك والتلفيات .ويطبق الاس هتالك عىل أأساس القسط
الثابت عىل مجيع ا ألصول غري املادية ذات العمر احملدد مبعدلت تكفل شطب التلكفة أأو القمية عىل مدى أأعامرها الإنتاجية.
وقد قدرت ا ألعامر الإنتاجية ل ألصناف الرئيس ية من ا ألصول غري املادية عىل النحو التايل:
الصنف
برامج حاسوب اقتنيت خارجي ًا
برامج مطورة داخلي ًا
تراخيص وحقوق

العمر الإنتايج املقدر
 5س نوات
 5س نوات
مدة الرتخيص/احلق

 23.2وترمسل تراخيص برامج احلاسوب املقتناة عىل أأساس التاكليف املتكبدة لقتناء الربانمج املعين وجتهزيه لالس تخدام.
وتقيد الربامج أأو تراخيص الربامج اليت تشرتى خارجي ًا عىل أأهنا أأصل اإذا بلغت تلكفة لك وحدة مهنا  5000فرنك سويرسي
أأو أأكرث .وترمسل التاكليف املقرتنة بشلك مباش بتطوير برامج لس تخداهما يف الويبو بوصفها أأصو ًل غري مادية .وتتضمن
التاكليف املباشة تاكليف املوظفني القامئني عىل تطوير الربامج .وتقيد الربامج املطورة داخلي ًا عىل أأهنا أأصل اإذا بلغت تلكفهتا
 100 000فرنك سويرسي أأو أأكرث.
 24.2وقيّدت حقوق اس تخدام ا ألمالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا املنظمة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية وتس هتكل
طيةل الفرتة املتبقية من مدّة احلق املمنوح .ول تقيّد يف البياانت املالية قمية حقوق اس تخدام امللكيّة اليت منحها اكنتون جنيف
بدون تلكفة واليت يس تعيد ملكيّهتا يف هناية فرتة املنح.

ا ألرايض واملباين
 25.2ترحل ا ألرايض ابلقمية العادةل اليت ُيددها تقي ٌمي مس تق ٌل وفق ًا ملعايري التقيمي ادلولية .وتقيد تغريات القمية العادةل مباش ًة
يف صايف ا ألصول من خالل فائض احتياط اإعادة التقيمي.
 26.2وتقدر قمية املباين واملنشأت املس تخدمة بتلكفة املبىن حيامن اكن جديد ًا زائد تلكفة التحسينات الالحقة ،مطروح ًا مهنا
الاهتالك الرتامك  .وابلنس بة اإىل القيد ا ألويل للمباين املس تخدمة يف ا ألول من يناير  ،2010وهو اترخي الانتقال اإىل املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،حدّ دت قميهتا يف حالهتا اجلديدة ابلرجوع اإىل تلكفة تقديرية ُيس هبا خبري استشاري خاريج
ومتثل قمية لك عنرص يف مرحةل البناء زائد أأعامل التحسني القامئة يف اترخي القيد ا ألويل انقص الاهتالك الرتامك املستند اإىل
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العمر الإنتايج املقدر املتبق للك عنرص .وتوضع التاكليف الالحقة ألعامل التجديد والتحسني الكبرية اليت جترى عىل املباين
واملنشأت اليت تزيد أأو متدد املنافع الاقتصادية أأو قدرة اخلدمة بقميهتا.
 27.2ويس ّجل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل للمباين واملنشأت املس تخدمة أأثناء أأعامرها الإنتاجية املقدرة
ابس تخدام طريقة القسط الثابت .ويف حاةل اس تخدام املباين أأو املنشأت جلزء من الس نة فقط (نتيجة لقتناهئا أأو الترصف
فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة) ،ل يقيد الاهتالك اإل مقابل الشهور اليت اس تخدم خاللها ا ألصل .وتطبق مجموعات
قمي ا ألعامر الإنتاجية التالية عىل ش ىت مكوانت املباين واملنشأت:
املكون
الهيلك – خرسان/معدين
الهيلك – خرساين/خش يب
الهيلك – نفاذ متخصص
الواهجة
جدران احمليط
أأمعدة احمليط
حتسينات ا ألرض
السقف
الطوابق واجلدران والسالمل
ا ألرضية وتغطية اجلدران
جتهزيات متخصصة – معدات اثبتة
جتهزيات متخصصة – معدات املطاخب
جتهزيات متخصصة – معدات مؤمترات اثبتة
جتهزيات متخصصة – معدات مراقبة متعددة
الوسائط
جتهزيات متخصصة – أأبواب دوارة
التدفئة والهتوية
املرافق الصحية
التجهزيات الكهرابئية
املصاعد

العمر الإنتايج املقدر
 100س نة
 80س نة
 50س نة
 50س نة
 80س نة
 20س نة
 50-40س نة
 60-50س نة
 50س نة
 40-20س نة
 40س نة
 40-20س نة
 15س نة
 5س نوات
 20س نة
 30-25س نة
 40س نة
 50-25س نة
 40س نة

 28.2وترا َجع القمي ادلفرتية للمباين واملنشأت خلفضها اإذا ما أأشارت أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإىل أأن القمية ادلفرتية
ل ألصل قد ل تسرتدّ .وإاذا ما ثبت ذكل ،يقدّر املبلغ القابل لالسرتداد من ا ألصل هدف حتديد مدى خسارة ا ألضار
املتكبدة ،اإن وجدت .وتقيد أأي خسائر بسبب ا ألضار يف بيان ا ألداء املايل.
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ا ألدوات املالية

ا ألصول املالية
القيد والقياس ا ألويل:
 29.2تصنف ا ألصول املالية مضن نطاق املعيار  29من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق اب ألدوات املالية :القيد
والقياس ابعتبارها أأصو ًل مالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز ،أأو قروض ًا ومبالغ مس تحقة ،أأو استامثرات حمتفظ
ها حىت الاس تحقاق ،أأو أأصو ًل مالية متاحة للبيع ،حسب الاقتضاء .وحتدد املنظمة تصنيف أأصولها املالية عند القيد ا ألويل.
وتتضمن ا ألصول املالية للمنظمة النقد والإيداعات قصرية ا ألجل والقروض واملبالغ املس تحقة.
القياس التايل:
 30.2يعمتد قياس ا ألصول املالية فامي ييل ذكل عىل تصنيفها.

ا ألصول املالية ابلق مية العادةل من خالل الفائض أأو العجز

 31.2تتضمن ا ألصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز ا ألصول املالية احملتفظ ها للتداول وا ألصول املالية
احملددة دلى القيد ا ألويل ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز .وتصنف ا ألصول املالية عىل أأهنا حمتفظ ها للتداول اإذا
اكن اقتناؤها لغرض البيع أأو اإعادة الرشاء يف ا ألجل القريب .وتثبت ا ألصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز
يف بيان الوضع املايل ابلقمية العادةل مع قيد التغريات يف القمية العادةل يف الفائض أأو العجز.

القروض واملبالغ املس تحقة
 32.2القروض واملبالغ املس تحقة أأصول مالية غري مش تقة مبدفوعات اثبتة أأو قابةل للتحديد غري مطروحة يف سوق نشطة.
وبعد القياس ا ألويل ،تقاس هذه ا ألصول املالية فامي ييل ذكل ابلتلكفة املس هتلكة ابس تخدام أأسلوب معدل الفائدة املعادل
مطروح ًا منه خسائر ا ألضار .وحتسب التلكفة املس هتلكة عن طريق مراعاة أأي خصم أأو مزية سعرية دلى الاقتناء والرسوم
أأو التاكليف اليت تشلك جزء ًا ل يتجز أأ من معدل الفائدة املعادل .أأما اخلسائر النامجة عن ا ألضار فتقيد يف الفائض أأو
العجز.
اإلغاء القيد:
 33.2تلغ املنظمة قيد أأصل مايل ،أأو جزء من أأصل مايل أأو جزء من مجموعة من أأصول مالية متشاهة عند الاقتضاء،
عند انقضاء حقوق تلق تدفقات نقدية من ا ألصل أأو التنازل عهنا.
أأضار ا ألصول املالية:
 34.2جتري املنظمة تقياميً لكام حل اترخي اإعداد التقرير لتبني وجود أأي أأدةل موضوعية تشري اإىل أأضار حلقت بأأصل مايل أأو
مجموعة من ا ألصول املالية .ول يعترب أأي ضر بأأصل مايل أأو مجموعة من ا ألصول املالية ما مل تتوافر أأدةل موضوعية تثبت
حدوث الرضر نتيجة لوقوع حدث واحد أأو عدة أأحداث بعد القيد ا ألويل ل ألصل (تكبد "حدث خسارة") واكن حلدث
اخلسارة هذا أأثر يف التدفقات النقدية املس تقبلية التقديرية ل ألصل املايل أأو مجموعة ا ألصول املالية ميكن تقديره بشلك موثوق.
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اخلصوم املالية
 35.2القيد والقياس ا ألويل:
تصنف اخلصوم املالية مضن نطاق املعيار  29من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق اب ألدوات املالية :القيد والقياس
ابعتبارها خصوم ًا مالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز أأو قروض ًا ،حسب الاقتضاء .وحتدد املنظمة تصنيف
خصوهما املالية عند القيد ا ألويل .وتقيد مجيع اخلصوم املالية أأو ًل ابلقمية العادةل ،ويضاف اإلهيا يف حاةل القروض تاكليف
املعامالت اليت ميكن عزوها اإلهيا مباشة .وتتضمن اخلصوم املالية للمنظمة التداول وغري ذكل من املدفوعات والقروض.
 36.2القياس التايل:
يعمتد قياس اخلصوم املالية فامي ييل ذكل عىل تصنيفها.

اخلصوم املالية ابلق مية العادةل من خالل الفائض أأو العجز

 37.2تتضمن اخلصوم املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز اخلصوم املالية احملتفظ ها للتداول واخلصوم املالية
احملددة دلى القيد ا ألويل ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز .وتصنف اخلصوم املالية عىل أأهنا حمتفظ ها للتداول اإذا
اكن اقتناؤها لغرض البيع يف ا ألجل القريب .وتقيد املاكسب أأو اخلسائر عىل اخلصوم احملتفظ ها للتداول يف الفائض أأو
العجز.

القروض واملبالغ املس تحقة
 38.2بعد القياس ا ألويل ،تقاس القروض فامي ييل ذكل ابلتلكفة املس هتلكة ابس تخدام أأسلوب معدل الفائدة املعادل .وتقيد
املاكسب واخلسائر يف الفائض أأو العجز عند اإلغاء قيد اخلصوم وكذكل من خالل معلية اس هتالك أأسلوب الفائدة املعادةل.
وحتسب التلكفة املس هتلكة عن طريق مراعاة أأي خصم أأو مزية سعرية دلى الاقتناء والرسوم أأو التاكليف اليت تشلك جزء ًا
ل يتجز أأ من معدل الفائدة املعادل.
 39.2اإلغاء القيد:
يلغ قيد أأي خصم مايل عند الوفاء ابللازام اذلي يقتضيه اخلصم أأو اإلغائه أأو انقضائه .وإاذا حل خصم مايل حمل أخر من
نفس هجة الإقراض استناد ًا اإىل شوط خمتلفة اختالف ًا كبري ًا ،أأو خضعت شوط خصم قامئ لتعديالت جوهرية ،فاإن هذا
الإحالل أأو التعديل يعا َمل عىل أأنه اإلغاء قيد للخصم ا ألصيل وقيد خلصم جديد ،بيامن يقيد الفرق بني املبالغ املرحةل املناظرة يف
الفائض أأو العجز.

اس تحقاقات املوظفني
 40.2حتدّد اخلصوم املتعلقة ابلتأأمني الصح ما بعد اخلدمة ومنحة العودة اإىل الوطن والسفر املدفوعة وفق ًا ملا ُيدده خبري
نوي وبتطبيق مهنجية تقيمي وحدة الاعامتدات املتوقعة .وتقيّد ا ألرابح واخلسائر الأكتوارية
أأكتواري مس تقل عىل أأساس س ّ
للتأأمني الصح ملا بعد اخلدمة ابس تخدام مهنجية املمرات وتس هتكل عىل مدى متوسط س نوات خدمة املوظف يف املس تقبل.
وإاضافة اإىل ذكل ،حتدد اخلصوم ابلنس بة اإىل قمية العطل الس نوية املرتامكة وعطل زايرة الوطن غري املأأخوذة وساعات العمل
الإضافية املس تحقة غري املسددة ومس تحقات هناية اخلدمة وماكفأت ا ألداء ومنح التعلمي املس تحقة يف اترخي التقرير املايل
واليت مل تدرج يف بند النفقات املتداوةل.
 41.2والويبو منظمة عضو تشارك يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة اذلي أأنشأأته امجلعية
العامة ل ألمم املتحدة لتوفري منافع تتعلق ابلتقاعد والوفاة والإعاقة للموظفني .وصندوق املعاشات التقاعدية عبارة عن خطة منافع
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كموةل حمددة من قبل أأرابب معل متعددين .وتنص املادة (3ب) من الالحئة التنفيذية للصندوق عىل فتح ابب العضوية يف
الصندوق أأمام الواكلت املتخصصة و ألي منظمة حكومية دولية أأخرى تشارك يف النظام املشرتك للرواتب والبدلت
وظروف اخلدمة ا ألخرى ل ألمم املتحدة والواكلت املتخصصة.
 42.2وتعرض اخلطة املنظامت املشاركة خملاطر أأكتوارية مقرتنة ابملوظفني احلاليني والسابقني للمنظامت ا ألخرى املشاركة يف
الصندوق ،كما يؤدي اإىل غياب أأساس متسق وموثوق لتخصيص الالازام و أأصول اخلطة والتاكليف للك من املنظامت
املشاركة يف اخلطة .ويتعذر عىل الويبو والصندوق املشرتك ،شأأهنام يف ذكل شأأن سائر املنظامت املشاركة يف الصندوق ،يف
الوضع احلايل تعيني حصة الويبو التناسبية من الازام املنافع احملدد و أأصول اخلطة والتاكليف املقرتنة ابخلطة عىل حنو يتسم بقدر
اكف من املوثوقية ل ألغراض احملاسبية .وذلكل فقد تعاملت الويبو مع هذه اخلطة عىل أأهنا خطة اإسهام موضوعة وفق املعيار
 25من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وتقيد اإسهامات الويبو يف اخلطة خالل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات يف بيان
ا ألداء املايل.

اخملصصات
ّ
اخملصصات عندما يكون للويبو الازام قانوين أأو اإس نادي انجت عن حدث سابق قد يقتيض اإخراج موارد من أأجل
 43.2تقيّد ّ
التوصل اإىل تقدير موثوق ملبلغ ذكل الالازام.
تسوية الالازام مىت ما أأمكن ّ

اإعداد تقارير القطاعات
 44.2تتوىل الاحتادات اليت تشلك الويبو اإعداد تقارير القطاعات .وتقسم اإيرادات املنظمة ونفقاهتا فامي بني الاحتادات وفق ًا
لطريقة تقس مي أأقرهتا مجعية الويبو (املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  .)2015/2014وت ّقسم الطريقة املذكورة
الإيرادات والنفقات عىل لك برانمج ومن مث عىل لك احتاد ابلستناد اإىل امجلع بني الإيرادات والنفقات املباشة وعدد املوظفني
وقدرة لك احتاد عىل السداد ،وحتدَ د تكل القدرة ذاهتا بناء عىل معلية جتمع بني الإيرادات املتداوةل والاحتياطيات .ول توزع
أأصول الويبو وخصوهما عىل القطاعات الفردية ألن املنظمة كلك حتتفظ مبلكيهتا ،اإل أأن حصة لك احتاد يف صايف أأصول
املنظمة ،مبا فهيا ا ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل ،تقيّد حسب لك قطاع (انظر املالحظة .)28

تغريات يف العرض
 45.2قامت سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،يف عام  ،2015بتنقيح واعامتد
س ياسة املنظمة بشأأن الاحتياطيات .وتضمنت الس ياسة املنقحة اإنشاء احتياط منفصل اب مس احتياط املرشوعات اخلاصة.
وجيري الن الكشف عن احتياط املرشوعات اخلاصة بشلك منفصل يف البياانت املالية (يف بيان الوضع املايل ،بيان
التغيريات يف صايف ا ألصول ،واملالحظة  21صايف ا ألصول) .وجرى أأيض ًا تغيري العرض املقارن لعام  2014ليكشف بشلك
منفصل عن احتياط املرشوعات اخلاصة.

الاس تعانة ابلتقديرات
 46.2حتتوي البياانت املالية ابلرضورة عىل عدد من املبالغ املالية القامئة عىل التقديرات والافرتاضات اليت تضعها الإدارة.
وتشمل التقديرات عدد ًا من العنارص من بيهنا عىل سبيل املثال ل احلرص ما ييل :خصوم التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة
ومنَح العودة اإىل الوطن والسفر (اليت ُيسب قميهتا أأكتواري مس تقل) ،وغريها من خصوم اس تحقاقات املوظفني،
وخمصصات التقايض ،وتقدير قمية قوامئ املوجودات من املنشورات ،واخملاطر املالية املتصةل ابحلساابت املدينة والتاكليف
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املرتامكة ودرجة تلف ا ألصول الثابتة .وقد ختتلف النتاجئ الفعلية عن هذه التقديرات .وتقيد التغريات يف التقديرات خالل
الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا.
 47.2وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظر ًا اإىل عرض مجيع ا ألرصدة بألف الفرناكت السويرسية.
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املالحظة  :3النقد وما يعادهل

 1.3حتفظ الودائع النقدية معوم ًا يف حساابت مرصفية فورية وحساابت مدرة للفائدة .و أأدخلت املنظمة ،خالل عام
 ،2015ودائع نقدية كبرية يف استامثرات قصرية ا ألجل تبلغ فرتة الإشعار اخلاصة ها  31أأو  35يوم ًا .وقد أجري هذا التغيري
من أأجل جتنب تكبد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية الفورية بعد تطبيق أأسعار الفائدة السلبية خالل العام.
 2.3ول تزال املنظمة متتكل حساابت ودائع دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية .وبعد تنفيذ ا ألحاكم اجلديدة ل إالدارة
املالية الاحتادية السويرسية اخلاصة بفتح حساابت ودائع والاحتفا ها ،أبلغت الويبو بأأهنا لن تمتكن من اإبقاء ودائعها دلى
هذه الإدارة اعتبار ًا من هناية عام  .2015ولكن اس تجابت الإدارة لطلب الويبو متديد هذه املهةل حىت  15ديسمرب .2017
وتنص شوط هذا المتديد عىل أأن الويبو ل جيوز لها امتالك رصيد يتجاوز اإيداعاهتا يف هناية سبمترب  .2015واكن معدل
الفائدة عىل الإيداعات دلى الإدارة  %0.15خالل يناير  ،2015وبلغ هذا املعدل بعدل ذكل  %0.00طوال الفرتة املتبقية
من العام.
 3.3وتشمل ا ألموال املقيّدة احلساابت اجلارية املمسوكة للغري .وتتيح املنظمة ملودع الطلبات يف اإطار نظام معاهدة
الرباءات ونظايم مدريد ولهاي اإيداع أأموال تس تخدم للطلبات والتجديدات املقبةل ،وجتزي لبعض ا ألطراف املتعاقدة أأن
حتول أأموا ًل حصلهتا اب مس املنظمة .وتشمل ا ألموال املقيدة أأيض ًا الرسوم اليت حصلها املكتب ادلويل للويبو مككتب ّ
لتسمل
الطلبات اب مس ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد وبروتوكوهل واتفاق لهاي ،واب مس اإدارات البحث ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .وإاضافة اإىل ذكل ،فاإن الودائع املتسلمة يف اإطار الإجراءات اجلارية بشأأن العالمات التجارية ،خالف
القسط اذلي يقدر مكبلغ تسلمته املنظمة قبل اس تحقاقه ،تعد أأموا ًل حمصةل اب مس الغري وعليه تندرج يف اإطار ا ألموال املقيّدة.
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 4.3ومتتكل املنظمة أأموا ًل خمصص ًة للمتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني
الصح ملا بعد اخلدمة .وُيتفظ هذه ا ألموال يف حساابت مرصفية منفصةل وتدرج يف فئة ا ألموال املقيدة .وبلغ رصيد هذه
ا ألموال احملفوظة يف حساابت مرصفية منفصةل  88.9مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2015وخالل عام ،2015
أأسفرت الرسوم املطبقة عىل تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات املوظفني بعد هناية اخلدمة عن أأموال اإضافية قدرها 13.2
مليون فرنك سويرسي .وس تحول هذه ا ألموال اإىل حساابت مرصفية منفصةل يف عام .2016
 5.3أأما احلساابت اخلاصة اليت حتتفظ ها املنظمة اب مس ماحن الإسهامات الطوعية فتصنف أكموال مقيدة وتو َدع ابلعمةل
اليت س تقيد ها النفقات املعنية ابلستناد اإىل التفاقات املربمة مع املاحنني.
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املالحظة  :4احلساابت املدينة واملبالغ املدفوعة مقدّم ًا واملبالغ املدفوعة قبل اس تحقاقها
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
المعامالت المدينة غير التبادلية  -االشتراكات
اشتراكات النظام األحادي

999

482

المساهمات الطوعية

227
1,226

1,523
2,005

المعامالت التبادلية المدينة
حسابات مدينة للمنشورات
حسابات مدينة لنظام المعاهدة

40,949

120
46,653

حسابات مدينة لنظام مدريد

676

388

حسابات مدينة لنظام الهاي
حسابات مدينة أخرى

1

1

1,707
29

1,793
24

الضرائب األمريكية المستحقة االسترداد

689

1,303

المدفوعات المقدمة الميسرة ألغراض الضرائب األمريكية
مدفوعات مسبقة للموظفين ألغراض منح التعليم
مبالغ أخرى مقدمة مسبق اً للموظفين

545
4,882

329
4,902

341

704

الضرائب السويسرية المستحقة االسترداد

نفقات األوبوف المستحقة االسترداد
1,213
مسبق اً
األوبوف
لحساب
مقدمة
مبالغ
القرض الميسر لمؤسسة مركز جنيف 356
مسبق اً
ألغراض
مقدمة
مبالغ
الدولي
123
النفقات المسددة مسبق اً
868
استهالك قرض مؤسسة مركز جنيف الدولي
189

931
509
121
589
189

52,568

58,556

مجموع الحسابات الجارية المدينة

53,794

60,561

المعامالت المدينة غير التبادلية  -االشتراكات
اتحاد باريس

99

99

اتحاد برن

187

187

اتحاد نيس

10

10

اتحاد لوكارنو

2
298

2
298

5,030

3,389

5,030

3,389

مجموع الحسابات غير الجارية المدينة

5,328

3,687

مجموع الحسابات المدينة

59,122

64,248

معامالت الصرف المدينة
الضرائب األمريكية المستحقة االسترداد

حمصةل تتصل بنظام الويبو أأحادي الاشرتااكت اذلي وافقت عليه مجعيات
 1.4متثل الاشرتااكت املقررة اإيرادات غري ّ
ق
ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو .وحتدّد امجلعيات مية وحدة الاشرتاك ابلفرنك السويرسي عند
اإعداد املزيانية للفرتة املالية اليت تدوم س نتني .وتقسم الاشرتااكت اإىل فئات وعىل لك فئة أأن تسامه بعدد حمدد من وحدات
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الاشرتاك .وترتك لدلول ا ألعضاء حرية اختيار الفئة اليت حتدد أأساس اشرتاكها ،فامي عدا البدلان النامية اليت تنمت تلقائي ًا اإىل
واحدة من فئات ثالث خاصة.
 2.4وقد خصص بدل يقابل قمية ا ألموال املدينة املس تحقة من الاشرتااكت املقررة وإاسهامات صناديق رؤوس ا ألموال
العامةل املس تحقة من الاحتادات واملتعلقة بفرتات تس بق بدء العمل ابلنظام أأحادي الاشرتااكت يف س نة  .1994ويغط هذا
البدل مبالغ مس تحقة من ادلول ا ألعضاء اليت فقدت حق التصويت مبوجب الفقرة  5من املادة  11من اتفاقية الويبو
واشرتااكت البدلان ا ألقل منو ًا اليت مجدت بقرار من امجلعيات .ويف  31ديسمرب  ،2015بلغ اإجاميل البدل  6.3مليون فرنك
سويرسي ( 6.8مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .)2014
 3.4ومتثل احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رسوم الإيداع ادلويل غري املسددة عن طلبات املعاهدة
املودعة قبل اترخي صدور التقرير ،وتشمل املبل َغ املقدر للرسوم املفروضة عىل طلبات الرباءات ادلولية اليت اس تلمهتا ماكتب
ّ
تسمل الطلبات الوطنية قبل اترخي صدور التقرير املايل ومل حتيلها اإىل املكتب ادلويل لنظام املعاهدة حبلول اترخي صدور التقرير
املايل.
 4.4وُيق للموظفني ادلوليني ،خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم ،احلصول عىل منحة تغط تاكليف تعلمي ا ألبناء
املعالني بنس بة  %75حىت الس نة الرابعة من دراسات ما بعد املرحةل الثانوية عىل أأل يتجاوز ذكل انهتاء الس نة ادلراس ية اليت
يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن  25س نة .وحتدد مبالغ قصوى للمنح للك بدل .وُيق للموظفني ادلوليني احلصول عىل مبلغ
مدفوع مقدم ًا يساوي املبلغ املقدر ملنحة التعلمي للك ابن يف بداية الس نة ادلراس ية .ومتثل املبالغ املدفوعة مقدم ًا للموظفني
مجموع املنح املدفوعة مقدم ًا للس نة ادلراس ية .2016-2015
 5.4وتس تعمل ا ألموال املدفوعة مقدم ًا اإىل برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ لدلفع ابلنيابة عن املنظمة .ويشمل املبلغ املدين
الإجاميل املبني املبالغ اخلاصة بطلبات ادلفع املقدمة اإىل الربانمج اليت مل تس تمل املوافقة علهيا بعد أأو اليت ل تزال املوافقة علهيا
قيد البحث .ومتثل النفقات القابةل لالسرتداد لالحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة (ا ألوبوف) مبالغ تدفعها املنظمة
ابلنيابة عن ا ألوبوف ومل تسدد لها بعد.
 6.4ومتثل الرضائب ا ألمريكية املسرتدة مبالغ مدفوعة مقدم ًا اإىل السلطات ا ألمريكية نياب ًة عن املوظفني ا ألمريكيني العاملني
دلى الويبو ،دلفع ضائب ادلخل املس تحقة للولايت املتحدة ا ألمريكية .وتر ّد هذه املبالغ اإىل املنظمة ،بناء عىل اتفاقات مربمة
بني املنظمة والولايت املتحدة ا ألمريكية .وتقاس الرضائب ا ألمريكية املسرتدة حبسب تلكفهتا الاس هتالكية اليت حتسب بناء
عىل أأمناط ادلفع السابقة .وتشمل الرضائب السويرسية املسرتدّة املدفوعات اخلاصة برضيبة القمية املضافة وضيبة ادلمغة
والرضيبة الفيدرالية السويرسية املقتطعة من املنبع اليت ُيق للمنظمة اسرتدادها بناء عىل اتفاق املقر اذلي أأبرمته مع حكومة
سويرسا.
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املالحظة  :5قوامئ املوجودات
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
المنشورات التامة
اللوازم الورقية

1,429
56

1,575
54

المتجر

112

118

إجمالي الموجودات

1,597

1,747

 1.5خفضت قمية املنشورات الاكمةل اإىل القمية الصافية القابةل للتحقيق وقدرها  27أألف فرنك سويرسي ( 59أألف فرنك
سويرسي يف س نة  .)2014ومل يسجل أأي عكس لهذا اخلفض.

املالحظة  :6املعدات
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حركة 2015

المعدات

األثاث والمفروشات

المجموع

(بآالف الفرنكات السويسرية)
 1يناير 2015
مبلغ الترحيل اإلجمالي

10,409

2,649

13,058

اإلهالك المتراكم
مبلغ الترحيل الصافي

9,1951,214

2,117532

11,3121,746

الحركة في :2015
إضافة

1,021

9

1,030

تصريف
اهتالك التصريف

1414

-

اهتالك
مجموع الحركة في 2015

564457

7869-

1414
642388

 31ديسمبر 2015

14,074

مبلغ الترحيل اإلجمالي
اإلهالك المتراكم

11,416
9,745-

2,658
2,195-

11,940-

مبلغ الترحيل الصافي

1,671

463

2,134

 1.6تقدر مجيع املعدات يف اخملزون عىل أأساس التلكفة بعد خصم الاهتالك عىل أأساس القسط الثابت .ويس هتكل ا ألاثث
واملفروشات بعد الاس تخدام النافع ملدة عرش س نوات .وتس هتكل مجيع املعدات ا ألخرى عىل مدى مخس س نوات من العمر
الإنتايج .ويف  31ديسمرب  ،2015اكنت الويبو متتكل معدات مس هتلك ًة ابلاكمل ل تزال قيد الاس تعامل ويبلغ اإجاميل قميهتا
ادلفرتية  10.3مليون فرنك سويرسي .ول تقَيّد ا ألصول الرتاثية مبا فهيا املصنفات الفنية املتربع ها يف بيان املوقف املايل.

املالحظة  :7املمتلاكت الاستامثرية
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
الرصيد االفتتاحي

4,785

مكاسب(/خسائر) القيمة العادلة عند التقييم

1,425

الرصيد الختامي

6,210

4,785
4,785

 1.7اشرتت املنظمة يف عام  1974مبىن احتاد مدريد ،وهو مبىن استامثري يف مريان ،اكنتون جنيف بسويرسا .وشغّل
املبىن ألول مرة يف عام  .1964ويقدّر العقار ابلقمية العادةل عىل أأساس التقيمي اذلي أأجري يف  1أأكتوبر  2015من قبل خبري
مس تقل يمتتع مبؤهالت همنية معرتف ها ومناس بة وهل جتربة حديثة يف جمال تقيمي العقارات يف اكنتون جنيف .وح ّددت القمية
العادةل عىل أأساس تقيمي استامثري ،حيث ي َر ْ َمسل تدفق ادلخل املس تقبيل املقدر من العقار مبس توى ريع مناسب .وخيتار مبلغ
الريع استناد ًا عىل جودة الإيرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية ،وتقارن القمية ابلإس ناد

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
54
الرتافق مع ا ألدةل املقدمة من معامالت قابةل للمقارنة .و أأسفر التقيمي اذلي أجري يف  1أأكتوبر  2015عن زايدة يف القمية
العادةل للمبىن بقمية  1.4مليون فرنك سويرسي .وقد قيّدت الزايدة يف بيان ا ألداء املايل لعام  2015اكإيرادات استامثرية.
 2.7ويتوىل اإدارة تأأجري الشقق وموقف الس يارات وسائر املرافق يف مبىن احتاد مدريد وكيل تأأجري ،وهو مسؤول عن
حتصيل مجيع اإيرادات الإجيار ودفع لك املرصوفات الالزمة لتشغيل املبىن .وتصل مدة الإجيار يف العادة اإىل مخس س نوات،
وتستند عىل منوذج عقد الإجيار املعمتد من اكنتون جنيف .ومجيع عقود الإجيار غري قابةل ل إاللغاء خالل فرتة الإجيار .وخيصص
للوكيل نس بة تعادل  %3.9من اإجاميل اإيرادات الإجيار يف مقابل خدماته .وبلغت قمية الإجيارات غري امللغاة يف  31ديسمرب
 2015ما ييل:
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)

عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء
بأجل ال يتعدى سنة واحدة
بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات
بأجل يتعدى خمس سنوات

310
612
3

337
866
13

مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

925

1,216

 3.7ويف عام  ،2015بلغ مجموع اإيرادات اإجيار املبىن  358أألف فرنك سويرسي ومجموع مرصوفات تشغيل املبىن 177
أألف فرنك سويرسي .ول تعمل املنظمة أأي قيود حتد من القدرة عىل حتقيق اإيرادات أأو حتويل تكل الإيرادات من املمتلاكت
الاستامثرية.
 4.7ول تشمل مرصوفات التشغيل اس هتالك املبىن .ول توجد أأي الازامات تعاقدية لرشاء أأو بناء أأو تطوير أأي
استامثرات عقارية ،أأو أأي الازامات أأخرى لإجراء اإصالحات أأو صيانة أأو رفع اإماكنيات العقارات احلالية يف اترخي التقرير
تقدير للتاكليف
املايل .ولكن تقتيض أأنظمة البناء السويرسية أأن تنفذ أأعامل لرتممي واهجات العقارات القامئة .وقد أدرج ٌ
املس تقبلية لهذه ا ألعامل بقمية  0.8مليون فرنك سويرسي يف أأحدث تقيمي أجري يف  1أأكتوبر .2015
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املالحظة  :8ا ألصول غري املادية

 1.8يف عام  ،1996اشرتت الويبو من املنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية ( )WMOحقوق اس تغالل قطعة ا ألرض
رمق  4008الواقعة يف بيت -ساكونيه يف مدينة جنيف ،ويه حقوق اكنت قد منحهتا مجهورية واكنتون جبنيف للمنظمة العاملية
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ل ألرصاد اجلوية بتلكفة قدرها  34.3مليون فرنك سويرسي شامةل الفوائد والرسوم .وتصل املدة املتبقية حلقوق اس تغالل
ا ألرض ا ألصلية من اترخي الرشاء مبقتىض القانون السويرسي اإىل  78عام ًا وتنهتي يف عام  2073ما مل جتدد تكل املدة من قبل
الاكنتون .وجاري حالي ًا اس هتالك التلكفة التارخيية عىل مدار فرتة العمر الإنتايج املتبق  .ومتكل مجهورية واكنتون جنيف
ا ألرايض املوجود علهيا مباين أأرابد بوكش وجورج بودهناوزن ،وقد منحت الويبو حقوق الاس تغالل مبا فهيا احلق يف تشييد
املباين ملدة  60عام ًا مع خيار متاح لها وحدها وميكهنا كمارس ته لمتديد فرتة الاس تغالل ملدة  30عام ًا اإضافية .ومنحت حقوق
الاس تغالل املسايح لتكل ا ألرايض للمنظمة دون أأي تلكفة ،ومل تقيّد أأي مبالغ يف البياانت املالية ،حيث ل يرتتب للمنظمة
أأي حق يف الترصف يف احلقوق اليت تعود اإىل مجهورية واكنتون جنيف ،ما مل جتدد هذه احلقوق.
 2.8واعتبار ًا من  1يناير  ،2012ترمسل املنظمة التلكفة اخلاصة ابلربجميات اليت حصلت علهيا املنظمة من مصادر خارجية
وتكل اليت تقوم ابإعدادها وتطويرها داخلي ًا .وترتبط ا ألصول غري املادية اليت قيد التطوير ابلربجميات اجلاري تطويرها داخلي ًا
واليت مل يرشع يف اس تخداهما بعد.

املالحظة  :9ا ألرايض واملباين
 1.9تتأألف أأرايض املنظمة ومبانهيا من مقرها الرئييس يف ساحة ا ألمم جبنيف يف سويرسا ،وتتضمن ا ألرايض واملباين
والإنشاءات ا ألمنية .وبعد اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام بدء ًا من  1يناير  ،2010قيّمت املباين اليت اكنت
مشغوةل يف ذكل التارخي بقمية حددها خرباء استشاريون خارجيون مس تقلون ويه متثل القمية املقدرة للمبىن حبالته اجلديدة
(تعترب تلكفة البناء) شامةل القمية املقدرة ألعامل التجديدات والإصالحات الرئيس ية اليت نفّذت منذ شغل املبىن ا ألصيل
مطروح ًا مهنا الاس هتالك املرتامك واخنفاض القمية .أأما املباين اليت بدئ يف اس تخداهما بعد  1يناير  ،2010فقد قدرت قميهتا
مبدئيا بسعر التلكفة احلقيقية .وتس هتكل مجيع املباين وفق ًا لطريقة القسط الثابت استناد ًا اإىل العمر املس تفاد منه للك مكون
رئييس من مكوانت املبىن.
 2.9وحصلت املنظمة عىل ا ألرض اليت ش ّيد علهيا املبىن اجلديد بتلكفة قدرها  13.6مليون فرنك سويرسي يف
عام  ،1998و أأعيد تقيميها ابلقمية العادةل عىل أأساس معايري التقيمي ادلولية كام قَدرها ممثن مس تقل يف  31ديسمرب 2009
بقمية  28.6مليون فرنك سويرسي .ويدرج صايف نتيجة اإعادة التقيمي وقميته  15مليون فرنك سويرسي يف بند فائض
احتياط اإعادة التقيمي اذلي يشلك جزء ًا من صايف أأصول الويبو .و أأجرى ممثن مس تقل تقياميً حمد ًاث ل ألرض
يف  31ديسمرب  .2013ومل يتبني من هذا التقيمي أأي تغري يف القمية العادةل ل ألرض عن مبلغ  28.6مليون فرنك سويرسي
املقدر سابق ًا .وقدرت القمية السوقية عن طريق الرمسةل حبساب تدفق دخل مس تقبيل حممتل كعائد استامثري مناسب من
املمتلاكت العقارية .ويستند الإيراد احملمتل عىل اإجيارات قابةل للمقارنة يف السوق مع ا ألخذ يف الاعتبار جودة املساحات فضال
عن املوقع .وخيتار مبلغ الريع ابلستناد اإىل جودة الإيرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية،
وتقارن القمية ابلإس ناد الرتافق مع ا ألدةل املقدمة من مبيعات قابةل للمقارنة.
 3.9ودخل مبىن قاعة املؤمترات اجلديدة حزي الاس تخدام يف سبمترب  .2014واس تمكل خالل عام  2015بعض ا ألعامل
املتبقية اليت اكنت قيد التنفيذ داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وحولها .ونتيجة ذلكل ،رمسلت خالل عام  2015اإضافات اإىل
املبىن مجموعها  2.5مليون فرنك سويرسي.
 4.9ونفذت الويبو مرشوع ًا كبري ًا لالرتقاء مبعايري السالمة وا ألمن يف مبانهيا احلالية ،تنفيذ ًا لتوصيات نظام ا ألمم املتحدة
إلدارة ا ألمن .ومتت رمسةل التاكليف املتعلقة مبرشوع الإنشاء اليت تكبدهتا املنظمة حىت حلول عام  2015وخالهل أكعامل حتت
التنفيذ .وي َمول مرشوع الإنشاء جزئي ًا من قبل مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ( .)FIPOIومتت أأيض ًا رمسةل أأعامل الإنشاء
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املموةل تكل يف بند أأعامل حتت التنفيذ ،وقيّدت قمية مقابةل اكإيرادات مؤجةل (انظر املالحظة  .)14ومت الانهتاء من مرشوع
الإنشاء يف عام  ،2015وتأألف من مركز النفاذ اجلديد ( 3.6مليون فرنك سويرسي أدرج مضن مبىن أأرابد بوكش) ،ومركز
العمليات ا ألمنية (مليوان فرنك سويرسي أدرج مضن مبىن جورج بودهناوزن ا ألول) ،واحمليط ا ألمين ( 9ماليني فرنك
سويرسي احتفظ ها كبناء مس تقل).
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التحراكت اخلاصة اب ألرايض واملباين يف س نة :2015
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التحراكت اخلاصة اب ألرايض واملباين يف س نة :2014
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املالحظة  :10أأصول أأخرى غري متداوةل

 1.10أأبرمت املنظمة يف عام  1991اتفاق ًا مع مؤسسة مركز جنيف ادلويل ( )FCIGبشأأن تشييد مبىن يف شارع موريون
يف جنيف بسويرسا بتلكفة اإجاملية قدرها  20.4مليون فرنك سويرسي .ونص التفاق عىل قيام املنظمة بسداد دفعة أأولية
مقدمة مببلغ  10ماليني فرنك سويرسي اإضافة اإىل دفعة أأخرى قدرها مليون فرنك سويرسي ختص الفائدة عىل ادلفعة ا ألوىل
كما يؤدي اإىل دفعة مقدمة اإجاملية قدرها  11مليون فرنك سويرسي .وغط رصيد تلكفة البناء بقرض بضامن رهن عقاري بني
مؤسسة مركز جنيف ادلويل وبنك اكنتون جنيف .ويف ذكل التارخي ،أأبرمت املنظمة أأيضا اتفاق ًا لستئجار املبىن من
املؤسسة .وجدّ د عقد الإجيار ملدة س بع س نوات اعتبار ًا من  1يناير .2012
 2.10ومبوجب اتفاق التأأجري احلايل بني املنظمة ومؤسسة مركز جنيف ادلويل ،يكون لالك الطرفني احلق يف اإهناء التفاق
يف أأي وقت من خالل اتفاق متبادل يربم كتاب ًة .ويتساوى مبلغ الإجيار الس نوي املس تحق ادلفع من قبل الويبو مع دفعات
السداد الس نوية لتسوية الرهن العقاري بني املؤسسة وبنك اكنتون جنيف (الفائدة ابلإضافة اإىل دفعات سداد أأصل
القرض) .وعىل هذا ا ألساس ،بلغ مجموع الإجيار املدفوع من الويبو خالل عام  2015مبلغ  232 596فرناكً سويرس ًاي (124
 234فرناكً سويرس ًاي خالل  .)2014ونس بة الفائدة احلالية  ،%1.48ويه نس بة اثبتة حىت  31ديسمرب  ،2018ومنذ 1
يناير  ،2012حتملت الويبو أأيض ًا ر مس اس هتالك س نوي للقرض بقمية  188 679فرناكً سويرس ًاي مقابل ادلفعة املقدمة اإىل
مؤسسة مركز جنيف ادلويل .وفض ًال عن ذكل ،تؤجر املنظمة أأيض ًا أأماكن توقيف الس يارات ادلاخلية بتلكفة س نوية قدرها
 140 112فرناكً سويرس ًاي .ويف حال عدم اإهناء اتفاق التأأجري ابلرتايض بني الطرفني ،س تكون مدفوعات الويبو املس تقبلية
(مبا فهيا تسديد الإجيار ،واس هتالك ادلفعة املقدمة وتأأجري أأماكن توقيف الس يارات) حىت هناية العقد يف  2018عىل النحو
التايل:

 3.10وعند اإخالء املباين ،تسرتد الويبو البايق من ادلفعة املقدمة البالغة  11مليون فرنك سويرسي بعد خصم القمية
املس هتلكة .كام حتتفظ مؤسسة مركز جنيف ادلويل مببلغ مليون فرنك سويرسي من املبلغ املقدم لس تعادة املبىن اإىل حالته
ا ألصلية.
 4.10و ألغراض العرض يف البياانت املالية ،تعا َمل قمية الاس هتالك الإجاملية عىل أأهنا دفعة مقدمة ل إالجيار ،وتقسم اإىل
قسمني أأحدهام اجلزء املتداول مهنا (انظر املالحظة  )4والخر هو اجلزء غري املتداول .وبلغ اإجاميل قمية هذه ادلفعة
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املقدمة  0.6مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2015ويعا َمل ابيق رصيد دفعة الويبو املقدمة اإىل مؤسسة مركز جنيف
ادلويل عىل أأنه قرض ميرس وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ويقاس ابلتلكفة املس هتلكة .ويقيد العنرص املعفى من
الفوائد من القرض امليرس أأيض ًا عىل أأنه دفعة مقدمة ويقسم اإىل قسمني أأحدهام اجلزء املتداول منه (انظر املالحظة )4
والخر هو اجلزء غري املتداول .وختفض ادلفعة املقدمة عىل مدى فرتة اتفاق التأأجري .وبلغ اإجاميل قمية هذا املقدم  0.4مليون
فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .2015

املالحظة  :11احلساابت ادلائنة

 1.11تشمل احلساابت ادلائنة الفواتري املس تلمة من املوردين واليت مل تسدد بعد مبا يف ذكل اإعادة تقيمي الفواتري الواجب
دفعها بعمالت غري الفرنك السويرسي.

املالحظة  :12اس تحقاقات املوظفني

1.12

تشمل اس تحقاقات املوظفني ما ييل:
اس تحقاقات املوظفني القصرية ا ألجل اليت تشمل ا ألجور ،والبدلت ،واملنح عند التعيني ا ألول ،ومنح التعلمي
ل ألطفال املعالني ،والإجازات الس نوية بأأجر ،والإجازات املرضية بأأجر ،والتأأمني من احلوادث ،والتأأمني عىل احلياة؛
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واس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل ( أأو اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة) اليت تشمل اس تحقاقات ما بعد
انهتاء اخلدمة مثل التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة وغريه من اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل مثل اس تحقاقات
هناية اخلدمة اليت تتكون من منح بشأأن العودة اإىل الوطن وسفر العودة اإىل الوطن وحشن ا ألمتعة الشخصية؛
واس تحقاقات هناية اخلدمة اليت تشمل تعويض ًا يدفع للموظفني ذوي العقود ادلامئة أأو الثابتة اليت تنهتي عقودمه قبل
موعدها بقرار من املنظمة.

اس تحقاقات املوظفني القصرية ا ألجل
 2.12قيدت املنظمة اخلصوم املتعلقة ابلس تحقاقات التالية القصرية ا ألجل اليت تقدر قميهتا استناد ًا اإىل املبلغ املدفوع اإىل
لك موظف يف اترخي التقرير املايل.
 3.12الإجازات املرتامكةُ :يق للموظفني احلصول عىل اإجازة س نوية تبلغ  30يوم ًا .وجيوز للموظف ،مبوجب نظام
موظف الويبو ولحئته ( ،)SRRجتميع ما يصل اإىل  15يوم ًا اإجازة س نوية يف أأي س نة واحدة ،ابإجاميل رصيد مرتامك ملدة 60
يوم ًا .ومع ذكل ،جيوز للموظفني اذلين رامكوا أأكرث من  60يوم ًا قبل  1يناير  2013أأن ُيتفظوا ها حىت  1يناير  .2018ورمغ
أأن الإجازة الس نوية أأحد اس تحقاقات املوظفني القصرية ا ألجل نظر ًا اإىل أأنه جيوز لهؤلء املوظفني عدم اس تخدام أأايم الإجازة
الس نوية وتلق راتب بدلها عند هناية اخلدمة ،فقد صنف جزء من الإجازة املرتامكة كخصم غري متداول .وجيوز يف ظروف
اس تثنائية أأن ُيصل املوظف عىل اإجازة س نوية تمنَح سلف ًا حبد أأقىص ل يتجاوز عرشة أأايم معل .وي َدرج هؤلء املوظفني يف
حساب الرصيد الإجاميل ل إالجازات املرتامكة .وتبلغ قمية مجموع اخلصوم املس تحقة يف اترخي التقرير املايل  12.6مليون فرنك
سويرسي ( 12.9مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .)2014
 4.12اإجازات زايرة الوطنُ :يق لبعض املوظفني املعينني دولي ًا احلصول عىل اإجازة لزايرة الوطن ألنفسهم ومل َ ْن يعولوهنم
اإىل البدل اذلي يوجد فيه حمل اإقامهتم مرة لك س نتني .ويبلغ اإجاميل الالازامات القامئة نظري اإجازات زايرة الوطن املكتس بة
ولكن مل تس تغل يف اترخي التقرير املايل  0.3مليون فرنك سويرسي ( 0.5مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .)2014
 5.12الساعات الإضافيةُ :يق للموظفني أأن يسدد هلم نقد ًا مقابل الساعات الإضافية املس تحقة بعد انقضاء فرتة محددة
يف نظام املوظفني ولحئته .ويصل اإجاميل املبلغ املس تحق يف اترخي التقرير املايل  0.6مليون فرنك سويرسي ( 0.5مليون
فرنك سويرسي يف  31ديسمرب .)2014
 6.12املنحة التعل مييةُ :يق لبعض املوظفني املعينني دولي ًا ،خالف املوظفني اذلين يعيشون يف أأوطاهنم ،احلصول عىل
منحة تغط تاكليف تعلمي ا ألبناء املعالني بنس بة  %75حىت الس نة الرابعة من دراسات ما بعد املرحةل الثانوية عىل أأل يتجاوز
ذكل انهتاء الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن  25س نة .وُيسب خصم املنح التعلميية املس تحقة للسداد
بناء
نس ب ًة اإىل عدد الشهور املنقضية بني بدء العام ادلرايس/العام اجلامع واترخي  31ديسمرب  2015املس تحق عهنا رسوم ً
عىل ذكل .وبلغ اإجاميل اخلصم يف اترخي التقرير املايل  1.9مليون فرنك سويرسي ( 1.9مليون فرنك سويرسي يف 31
ديسمرب .)2014
 7.12ماكفأت ا ألداء :يتيح برانمج الويبو للماكفأت والتقدير النظر يف رصف ماكفأأة نقدية دفعة واحدة تبلغ 2 500
داء كمتاز ًا .واستناد ًا اإىل القرارات املتخذة خالل العام،
فرنك سويرسي أأو  5 000فرنك سويرسي للموظفني اذلين أأظهروا أأ ً
بلغ مجموع ماكفأت ا ألداء املس تحقة السداد للموظفني  0.3مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  0.2( 2015مليون فرنك
سويرسي يف  31ديسمرب .)2014

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
63

اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل
 8.12صندوق املعاشات التقاعدية املغلق ( :)CROMPIقبل أأن تصبح الويبو عضو ًا مشاراكً يف الصندوق املشرتك
للمعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة ( ،)UNJSPEاكن للمنظمة اليت تتبعها الويبو يف السابق صندوقها اخلاص
للمعاشات التقاعدية اذلي تأأسس يف عام  .1955وأغلق هذا الصندوق أأمام العضوية اجلديدة يف  30سبمترب  1975واس متر
يف تقدمي خدماته ل ألعضاء املسجلني يف وقت الإغالق حتت اإدارة جملس امجلعية .ومبقتىض اتفاق بني صندوق املعاشات
التقاعدية املغلق والويبو ومبوجب قرار للمحمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية ،تلازم الويبو بمتويل بعض التاكليف املتعلقة
بصندوق املعاشات التقاعدية املغلق:


الالازام بتغطية تلكفة املعاشات التقاعدية املس تحقة للموظفني السابقني املشاركني يف صندوق املعاشات التقاعدية
املغلق قبل بلوغهم سن اخلامسة والس تني .واستناد ًا اإىل أأحدث تقيمي أأكتواري أجري لعام  ،2015تبلغ قمية
الالازامات املقدرة أألف فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  13( 2015أألف فرنك سويرسي يف  .)2014وجتدر
الإشارة اإىل أأن عام  2016س يكون العام ا ألخري اذلي س يجري فيه تكبد هذه التلكفة،



والالازام ،استناد ًا اإىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية يف عام  ،2006بتغطية بعض الفروق بني املعاش
التقاعدي املس تحق ألعضاء صندوق املعاشات التقاعدية املغلق وبني املس تحق من الصندوق املشرتك للمعاشات
التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة اذلي يقدر ،بناء عىل أأحدث التقياميت الأكتوارية اليت أأجريت لعام  ،2015مببلغ 2.7
مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  2.8( 2015مليون فرنك سويرسي يف عام .)2014

تعاقداي بسداد مس تحقات ملوظفهيا مثل منحة العودة اإىل
 9.12منحة العودة اإىل الوطن والسفر :تلازم املنظمة الازام ًا ً
الوطن والسفر والإعادة لبعض املوظفني املعينني دولي ًا حال انهتاء خدمهتم .وابلنس بة اإىل املوظفني املهنيني اذلين يشغلون
وظائف مؤقتة ،تقدّ ر الويبو تاكليف العودة اإىل الوطن والإعادة بعد انهتاء اخلدمة وتعاملها كخصم متداول .و أأما ابلنس بة اإىل
املوظفني املهنيني املعينني دولي ًا يف الوظائف الثابتة ،فاإن خبري أأكتواري مس تقل يقدّ ر خصوم منح العودة اإىل الوطن والسفر
والإعادة .وق ّدر مجموع اخلصوم يف اترخي صدور هذا التقرير عىل النحو التايل:

 10.12وفامي خيص التقيمي الأكتواري ملنح العودة اإىل الوطن والسفر ،يبني اجلدول الوارد أأدانه تفاصيل مرصوفات منح
العودة اإىل الوطن والسفر املقيدة يف بيان ا ألداء املايل:
 31ديسمبر
2015

(بآالف الفرنكات السويسرية)

منح العودة إلى الوطن والسفر
تكلفة الفائدة

 31ديسمبر
2014

100

228

تكلفة الخدمة الجارية

1,134

998

(المكسب)/الخسارة االكتوارية

1,499

176

المصروفات المقيدة في بيان األداء المالي

2,733

1,402
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 11.12وتقيد املاكسب واخلسائر الأكتوارية ملنح العودة اإىل الوطن والسفر فور ًا يف بيان ا ألداء املايل .و ّيبني اجلدول أأدانه
تفاصيل التغري احلادث يف منح العودة اإىل الوطن ومس تحقات السفر احملددة:

 12.12وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة ملنح العودة اإىل الوطن والسفر  1.3مليون فرنك سويرسي يف عام
 0.2( 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  .)2014وتقدر املساهامت املتوقعة ملنح العودة اإىل الوطن والسفر يف عام 2016
مببلغ  1.3مليون فرنك سويرسي .و ّيبني اجلدول التايل تفاصيل القمية احلالية للمس تحقات احملددة وتسوايت اخلربة النامجة عن
خصوم منح العودة اإىل الوطن والسفر لعام  2015وما يس بقها من أأعوام أأربعة:

 13.12واكنت الافرتاضات ا ألساس ية املس تخدمة يف حتديد منح العودة اإىل الوطن وخصوم السفر واملس تحقات احملددة
كام ييل:

 14.12الت أأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة ( :)ASHIتلازم املنظمة أأيض ًا الازام ًا تعاقد ًاي بتوفري املس تحقات الطبية ملوظفهيا
بعد انهتاء اخلدمة عىل شلك أأقساط تأأمينية خلطة التأأمني الطيب امجلاع  .وُيق للموظفني احملالني للتقاعد (و أأزواهجم و أأبناهئم
املعالني واملتَ َو ّّف عهنم) المتتع ابلتأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة يف حاةل اس مترارمه يف الاشرتاك يف خطة التأأمني الطيب
امجلاع بعد انهتاء اخلدمة .ومبقتىض نظام موظف الويبو ولحئته ،تتحمل املنظمة حصة بنس بة  %65من أأقساط التأأمني
الطيب الشهري .واعتبار ًا من  1يناير  ،2016يبلغ قسط التأأمني الطيب الشهري  552فرناكً سويرس ًاي للبالغ و 246فرناكً
سويرس ًاي للطفل ( 538فرناكً سويرس ًاي للبالغ و 240فرناكً سويرس ًاي للطفل سابق ًا) .وتتحدد القمية احلالية للازامات
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املس تحقات الطبية بعد اخلدمة ابس تخدام أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة مبا يف ذكل خصم التدفقات النقدية
املس تقبلية املقدرة ابس تخدام معدل خصم استناد ًا اإىل ارتفاع معدل س ندات شاكت ادلرجة ا ألوىل الصادرة ابلفرنك
السويرسي وس ندات احلكومة السويرسية .ووفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،يعترب الازام املنظمة اخلاص ابلتأأمني
الصح بعد انهتاء اخلدمة غري ممول بسبب عدم الاحتفا بأأصول اخلطة يف كيان أأو صندوق منفصل قانوني ًا ،وذلكل ل
خت َصم أأي أأصول خطة من الالازام املقيد يف بيان الوضع املايل .ولكن جتدر الإشارة اإىل أأن املنظمة قد أأنشأأت حسا ًاب مرصفي ًا
مس تق ًال حتتفظ فيه بأأموال بغرض المتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني
بناء عىل تقيمي أأكتواري أأجراه مكتب مس تقبل يف ديسمرب  ،2015ق ّدر
الصح بعد انهتاء اخلدمة (انظر املالحظة  .)3و ً
خصم املنظمة اخلاص ابلتأأمني الصح بعد الهتاء اخلدمة عىل النحو التايل يف وقت التقرير املايل:

 15.12ويوحض اجلدول التايل تفاصيل مرصوفات التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة املقيدة يف بيان ا ألداء املايل:

 16.12وتطبق الويبو أأسلوب املمرات يف قيد املاكسب واخلسائر الأكتوارية للتأأمني الصح ملا بعد اخلدمة .ويف اإطار
هذه الس ياسة احملاسبية ،يقيد جزء من صايف املاكسب واخلسائر الأكتوارية اإذا اكن صايف املاكسب واخلسائر الرتامكية غري
املقيدة يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق تتجاوز  %10من القمية احلالية للمس تحقات احملددة يف ذكل التارخي .ويوحض
اجلدول أأدانه التغيريات يف مس تحقات التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة ،ويوفق بني هذه املس تحقات واخلصوم املقيدة يف بيان
الوضع املايل:
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 17.12وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة للتأأمني الصح ملا بعد اخلدمة  2.6مليون فرنك سويرسي لعام 2015
( 2.5مليون فرنك سويرسي يف عام  .)2014ويتوقع أأن تبلغ املساهامت يف التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة  2.9مليون فرنك
سويرسي يف عام .2016
 18.12ويوحض اجلدول التايل القمية احلالية للمس تحقات احملددة وتسوايت اخلربة النامجة عن خصوم التأأمني الصح ملا بعد
اخلدمة يف عام  2015وما يس بقه من أأعوام أأربعة:

 19.12واكنت الافرتاضات ا ألساس ية اليت اس تخدمت لتحديد خصوم التأأمني الصح ملا بعد اخلدمة واملس تحقات
احملددة عىل النحو التايل:
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 20.12وتؤثر توهجات تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة تأأثري ًا جوهر ًاي عىل املبالغ احملسوبة كخصوم متعلقة ابلتأأمني الصح
بعد انهتاء اخلدمة .ويوحض اجلدول التايل التأأثريات اليت ُيدهثا التغري يف توهجات تلكفة الرعاية الصحية املفرتضة مبقدار نقطة
واحدة مئوية:

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة
 21.12تنص لواحئ صندوق املعاشات عىل أأن جملس الصندوق جيب أأن جيري تقياميً أأكتوار ًاي مرة واحدة عىل ا ألقل لك
ثالث س نوات بواسطة خبري أأكتواري .وقد جرت العادة يف اجمللس املشرتك للمعاشات التقاعدية ابلضطالع بتقيمي أأكتواري
لك س نتني ابس تخدام أأسلوب اجملموعات اللكية املفتوحة .ويمكن الغرض الرئييس من التقيمي الأكتواري يف حتديد ما اإذا اكنت
أأصول الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية احلالية واملقدرة مس تقب ًال اكفية للوفاء ابلازاماته.
 22.12وتتأألف الازامات الويبو املالية جتاه صندوق املعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة من مسامههتا املقررة ،ابملعدل
اذلي قررته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة (وهو حاليا بنس بة  %7.9للمشاركني ،ونس بة  %15.8للمنظامت ا ألعضاء) اإىل
جانب أأي حصة من أأي مدفوعات لتغطية العجز الأكتواري مبقتىض املادة  26من لحئة صندوق املعاشات .ول تكون
مدفوعات العجز هذه واجبة ا ألداء اإل عندما تلجأأ امجلعية العامة ل ألمم املتحدة اإىل تطبيق نص املادة  26وبعد أأن يتقرر أأن
هناك حاجة لسداد مدفوعات العجز بناء عىل تقيمي العجز الأكتواري لصندوق املعاشات اعتبار ًا من اترخي التقيمي .وتسامه لك
منظمة عضو يف هذا العجز بقمية تتناسب مع اإجاميل الاشرتااكت اليت سددهتا لك مهنا خالل فرتة الس نوات الثالث السابقة
لتارخي التقيمي.
 23.12وقد كشف التقيمي الأكتواري اذلي أجري يف  31ديسمرب  2013عن جعز أأكتواري يف حساب املعاش التقاعدي
بنس بة  %1.87( %0.72يف تقيمي عام  ،)2011كما يعين أأن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق وضع متوازن كام يف 31
ديسمرب  2013اكن  %24.42من حساب املعاش التقاعدي ،مقا نر ًة مبعدل الاشرتاك الفعيل البالغ  .%23.70والتقيمي
الأكتواري التايل سوف جيرى حسب الوضع يف  31ديسمرب  ،2015وهو غري متاح يف وقت اإعداد هذه البياانت املالية.
 24.12ويف  31ديسمرب  ،2013اكنت النس بة املموةل من ا ألصول الأكتوارية اإىل اخلصوم الأكتوارية  ،%127.5مع
افرتاض عدم اإجراء أأي تسوايت يف املعاشات التقاعدية يف املس تقبل( ،علام بأأهنا بلغت  %130طبق ًا لتقديرات عام .)2011
واكنت النس بة املموةل  %86.2( %91.2يف تقيمي  )2011حيامن أخذ ابلنظام احلايل لتسوايت املعاشات التقاعدية.
 25.12وبعد تقيمي الكفاية الأكتوارية للصندوق ،خلص املستشار الأكتواري اإىل عدم وجود أأي متطلبات لسداد أأي
دفعات لتغطية العجز الأكتواري يف  31ديسمرب  2013مبقتىض املادة  26من لحئة الصندوق ،حيث جتاوزت القمية
الأكتوارية ل ألصول القمية الأكتوارية مجليع الالازامات املس تحقة يف اإطار الصندوق .وابﻹضافة اإىل ذكل ،جتاوزت القمية
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السوقية ل ألصول أأيض ًا القمية الأكتوارية مجليع الالازامات املس تحقة يف اترخي التقيمي .ويف وقت اإعداد هذا التقرير ،مل تقرر
امجلعية العامة تطبيق نص املادة .26
 26.12ويف ديسمرب  2012و أأبريل  ،2013اعمتدت امجلعية العامة زايدة سن التقاعد العادي مث السن الإلزامية لهناية
اخلدمة للمشرتكني اجلدد يف الصندوق اإىل  65عام ًا عىل الرتتيب ،مع تنفيذ هذا القرار يف موعد غايته  1يناير  .2014وقد
وافقت امجلعية العامة عىل التغيري ذي الصةل يف لواحئ صندوق املعاشات يف ديسمرب  .2013ويعكس التقيمي الأكتواري
للصندوق حسب الوضع يف  31ديسمرب  2013الزايدة يف سن التقاعد العادي.
 27.12وخالل عام  ،2015بلغت اشرتااكت الويبو املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة 26.7
مليون فرنك سويرسي ( 26مليون فرنك سويرسي يف عام  .)2014ومن املتوقع أأن تصل الاشرتااكت املس تحقة اإىل 26.4
مليون فرنك سويرسي يف  .2016ويضطلع جملس مراجع حساابت ا ألمم املتحدة مبراجعة س نوية لصندوق املعاشات
التقاعدية ملوظف ا ألمم املتحدة ،ويرفع تقارير املراجعة اإىل جملس اإدارة الصندوق س نو ًاي .وينرش صندوق املعاشات التقاعدية
تقارير فصلية (ربع س نوية) عن استامثراته ،وميكن الاطالع عىل تكل التقارير من خالل زايرة موقع الصندوق الإلكرتوين عىل
الرابط.www.unjspf.org :

املالحظة  :13التحويالت املس تحقة ادلفع

 1.13تتوىل املنظمة حتصيل رسوم نيابة عن ا ألطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة
لتفاق لهاي .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يتوىل مكتب املنظمة ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات حتصيل ا ألموال من مودع
الطلبات لتغطية تلكفة مدفوعات اإدارات البحث ادلويل .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،حتصل املنظمة الرسوم املدفوعة مباشة اإىل
الوسطاء واحملمكني يف احلالت اليت تعاجل بواسطة مركز التحكمي والوساطة .وحتتفظ املنظمة هذه ا ألموال بصفة مؤقتة ريامث
تنقل اإىل املس تفيد الهنايئ وفق ًا خملتلف املعاهدات والتفاقات اليت تديرها املنظمة.


رسوم احتاد مدريد التمكيلية والإضافية :وفق ًا لتفاق مدريد (املادة ( )2(8ب وج)) وبروتوكول مدريد (املادة )2(8
(" "2و" ،))"3تتوىل املنظمة حتصيل الرسوم التمكيلية والإضافية بواقع  100فرنك سويرسي للك طلب أأو جتديد
نيابة عن ا ألطراف املتعاقدة .وخيتلف املبلغ املس تحق للك طرف متعاقد عىل أأساس اخلدمات اليت يقدهما هذا
الطرف (الفحص املضطلع به) .وحتول ا ألموال س نو ًاي يف النصف ا ألول من الس نة التالية لتارخي التقرير املايل.
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رسوم احتاد مدريد املقررة عىل أأساس فردي :وفق ًا للامدة  )7(8من بروتوكول مدريد والقاعدة  38من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،جيوز ل ألطراف املتعاقدة فرض رسوم حت ّصلها املنظمة وتس تحق ادلفع اإىل ا ألطراف املتعاقدة
خالل الشهر التايل لقيد التسجيل أأو ملن ّعني يف التجديد املس تويف الرسوم املطلوبة .ول ُيق ل ألطراف املتعاقدة
– اليت اختارت فرض رسوم عىل أأساس فردي – احلصول عىل الرسوم التمكيلية أأو الإضافية املذكورة أأعاله .ومتثل
املبالغ املقيدة مس تحقة السداد الرسوم املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل.



اإيداعات احتاد مدريد :تتلقى املنظمة املدفوعات من مودع الطلبات يف اإطار نظام مدريد اليت متثل اإيداعات تتصل
ابلإجراءات املعلقة ذات الصةل ابلعالمات التجارية .ويدرج اجلزء من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل ا ألموال اليت
حتصلها الويبو نياب ًة عن أخرين عىل أأن حتول لحق ًا وفق ًا للمعاهدة مضن حتويالت مس تحقة ادلفع يف البياانت املالية.
و أأما اجلزء من هذه الإيداعات املقدر أأن ميثل رسوم املنظمة املتسلمة مقدم ًا فيدرج مضن املبالغ املس تلمة قبل
اس تحقاقها يف البياانت املالية (انظر املالحظة .)14



توزيع اإيرادات احتاد لهاي :وفق ًا للقواعد  (2.13أأ)(" ،)"3و(2.13ه) ،و 2.24من الالحئة التنفيذية املشرتكة
لتفاق لهاي ،تتويل املنظمة حتصيل الرسوم الوطنية العادية ورسوم التجديد الوطين ورسوم حفص اجلدّة نيابة عن
ا ألطراف املتعاقدة للتسجيالت ادلولية أأو للتجديدات املتعلقة ها .وتسدد هذه ا ألموال اإىل ا ألطراف املتعاقدة عىل
أأساس شهري .ومتثل القمية املبينة مس تحقة السداد املبالغ املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل.



توزيع رسوم اإيرادات احتاد لهاي ومدريد :حتتجز املنظمة ا ألموال املس تحقة ادلفع ل ألطراف املتعاقدة عندما ل
تتوفر أأي تعلاميت واحضة لدلفع أأو بناء عىل طلب الطرف املتعاقد ابلحتفا ابملبالغ ريامث يرد التأأكيد .وتشمل القمية
املوحضة مبلغ  1.8مليون فرنك سويرسي مس تحق مجليع البدلان املكونة مجلهورية يوغوسالفيا الاحتادية سابق ًا ،أأي،
البوس نة والهرسك ،وكرواتيا واجلبل ا ألسود ورصبيا وسلوفينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .وسوف يمت
السداد حاملا يتسمل املكتب ادلويل اتفاق ًا متباد ًل بني ادلول ا ألعضاء املعنية بشأأن املبالغ املس تحقة عىل لك بدل.



ودائع مركز التحكمي والوساطة :تتوىل املنظمة حتصيل رسوم لعمليات التحكمي املضطلعة ها من خالل مركز التحكمي
والوساطة التابع لها لتغطية أأسامء النطاقات وغريها من املسائل ا ألخرى ذات الصةل ابمللكية الفكرية .وابلإضافة اإىل
الرسوم املدفوعة اإىل املنظمة ،يقوم املشاركون ابإيداع مبلغ مساو للرسوم املقدرة للم َحَّ .ويف حاةل جتاوز رسوم
امل َحَّ القمية املقدرة لها ،تطلب املنظمة من املشاركني سداد قمية هذه الزايدة .وتدفع ا ألموال مباشة اإىل امل َحَّ ،ول
تقيد كدخل يف سالت املنظمة .وميثل املبلغ املبني يف اجلدول السابق صايف املبلغ املدفوع بواسطة املشاركني ومل
يسدد للم َحَّ حىت اترخي التقرير املايل.



اإدارات البحث ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات :يتوىل املكتب ادلويل حتصيل الرسوم من مودع
طلبات براءات الاخرتاع ادلولية دلى املكتب ادلويل لتغطية تاكليف معليات البحث ادلولية اليت ت َع ّيهنا املنظمة
معال مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وميثل املبلغ املوحض يف اجلدول السابق القمية املزمع حتويلها اإىل اإدارات البحث
ادلولية يف اترخي التقرير املايل.



رسوم البحث املس تحقة عىل مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية للمكتب ا ألورويب
للرباءات :وفق ًا ملذكرة التفامه بني املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية والويبو ،فاإن رسوم البحث الواجب نقلها من مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
التجارية (بصفته مكتب اس تالم الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات
حتصلها الويبو من مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية مث تنقلها اإىل املكتب ا ألورويب
(بصفته اإدارة للبحث ادلويل) ّ
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للرباءات .وتريم مذكرة التفامه هذه اإىل حتسني اإدارة معليات نقل رسوم البحث وتقليص اخلسائر اليت يتكبدها
املكتب ادلويل مبوجب املادة (16.1هاء) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بسبب تقلبات سعر الرصف .وميثل
املبلغ الوارد يف اجلدول السابق رصيد التحويالت اليت تلقهتا الويبو ومل حتولها بعد اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات يف
اترخي صدور هذا التقرير.

املالحظة  :14املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها

 1.14يف كثري من احلالت ،تقوم املنظمة بتحصيل الرسوم واملصاريف مقابل تأأدية خدمات قبل أأن تنفذ تكل اخلدمات
بشلك اكمل أأو قبل اس تحقاق الر مس وفق ًا للمعاهدات والتفاقات والربوتوكولت وا ألنظمة اليت تديرها املنظم" .ويقَيّد الإيراد
الناجت من رسوم متعلقة ابإجراءات الطلبات ادلولية (يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام
لهاي) يف سالت املنظمة حال نرش الطلب .ويؤجل قيد اإيرادات رسوم تلكفة الصفحات الإضافية املتعلقة بطلبات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات اإىل أأن ينرش الطلب املعين .وابلإضافة اإىل ذكل ،يؤجل قيد جزء من رسوم طلبات املعاهدة اليت
تغط تاكليف ترمجة تقارير الرباءة ،اليت ل تودع ابللغة الإنلكزيية ،حىت الانهتاء من الرتمجة .ومن املسمل به قيد مجيع
الإيرادات من الرسوم مثل التجديدات واملس تخرجات والتعديالت والترصف والتحويالت والتأأكيدات والتسوايت عند
الانهتاء من أأداء اخلدمة املطلوبة.
 2.14وتعامل املساهامت الطوعية املقدمة من املاحنني حلساابت خاصة ،واليت تتضمن شوط ًا تتطلب من املنظمة تقدمي
خدمات اإىل احلكومات املتلقية أأو أأطراف اثلثة أأخرى ،اكإيرادات مؤجةل حىت تنفذ اخلدمات اليت تغطهيا تكل املساهامت
الطوعية ،وعندها تقيّد الإيرادات.
 3.14وقد َمولت مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ( )FIPOIجزئي ًا مرشوع الارتقاء مبعايري السالمة وا ألمن يف مباين الويبو
احلالية .ورمسلت أأعامل البناء اليت مولهتا هذه املؤسسة مضن تلكفة احمليط ا ألمين وقيّد مبلغ مقابل اكإيرادات مؤجةل .وبلغ
رصيد الإيرادات املؤجةل  4.3مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  3( 2015ماليني فرنك سويرسي يف  31ديسمرب
 .)2014وتقيد هذه الإيرادات تدرجيي ًا ابلتوازي مع اهتالك الإنشاءات ا ألمنية عىل مدى معرها الإنتايج.
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املالحظة  :15القروض

 1.15اقرتضت املنظمة أأموا ًل من مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ( 50.8مليون فرنك سويرسي و 8.4مليون فرنك
سويرسي متت املوافقة علهيام يف عايم  1977و 1987عىل التوايل) بغرض تشييد املباين الرئيس ية يف جنيف ،سويرسا.
وختضع هذه القروض يف ا ألساس اإىل سداد فوائد .ومع ذكل ،ويف عام  1996وافقت الإدارة الفيدرالية السويرسية للعالقات
اخلارجية عىل التنازل عن أأي مدفوعات أأخرى للفائدة ،واملطلوب حالي ًا هو سداد أأصل القرض فقط.
 2.15ويف فرباير  ،2008أأبرمت املنظمة عقد ًا مع بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فودواز بغرض اقرتاض  114مليون
فرنك سويرسي ،مع اإماكنية اإضافة مبلغ تمكييل بقمية  16مليون فرنك سويرسي ،بغرض متويل جزء من تلكفة تشييد املبىن
اجلديد وإااتحته لالس تخدام يف  28فرباير  .2011وُسب املبلغ التمكييل البالغ  16مليون فرنك سويرسي يف  27يناير
 .2011وثبّت سعر الفائدة عىل سعر الليبور لتبادل الفرنك السويرسي ملدة تصل حىت  15س نة ،ابلإضافة اإىل هامش بني
 %0.30اإىل  %0.70اعامتد ًا عىل طول أأجل القرض وكام حددته املنظمة .وبلغ اإجاميل مدفوعات الفائدة يف عام  2015مبلغ
 2.9مليون فرنك سويرسي مع متوسط فائدة مرحج نسبته  %2.6خالل هذا العام .وابلإضافة اإىل سداد الفائدة ،ينص
العقد عىل سداد قسط س نوي لتسوية أأصل القرض بقمية  %3من اإجاميل املبلغ املقرتض بدء ًا من  28فرباير  2012للقرض
ا ألصيل وقميته  114مليون فرنك سويرسي ،والقرض الإضايف وقدره  16مليون فرنك سويرسي .ودفعت املنظمة ،يف نومفرب
 ،2015أأول قسط اإجاميل مقرر بقمية  24مليون فرنك سويرسي لتسديد القرض .ودفع القسط الثاين الإجاميل البالغ 16
مليون فرنك سويرسي يف يناير .2016

املالحظة  :16اخملصصات

 1.16تتعرض املنظمة ل إالجراءات القضائية كجزء من أأنشطة معلها العادي .وقد ترتب عىل ا ألحداث اليت وقعت قبل 31
ديسمرب  2015بعض الالازامات القانونية حىت اترخي التقرير املايل .ومبا أأنه ُيمتل أأن تقتيض هذه الالازامات تسوية يف
املس تقبل ومبا أأنه ابلإماكن تقدير املبالغ املتعلقة بعمليات التسوية بشلك موثوق ،فقد وضعت خمصصات لتغطية التاكليف
القانونية .ومل ُيدد توقيت أأي تسوايت مس تقبلية يف اترخي التقرير .وقدّ رت اخملصصات بأأكرب قدر كمكن من ادلقة عىل أأساس
املعلومات املتاحة.
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المخصصات اإلضافية المرصودة
المبالغ المستخدمة
المبالغ غير المستخدمة المعادة
مجموع الحركة في in 2014

678
26750796-

الرصيد في  31ديسمبر 2014

913

الحركة في :2015
المخصصات اإلضافية المرصودة
المبالغ المستخدمة
المبالغ غير المستخدمة المعادة
مجموع الحركة في 2015

642
25048896-

الرصيد في  31ديسمبر 2015

817

املالحظة  :17خصوم أأخرى
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
الحسابات الجارية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات  -إيطاليا واليابان
حسابات جارية أخرى
مجموع الخصوم الجارية األخرى

456
55,315
55,771

7,588
55,982
63,570

 1.17تتيح املنظمة ملودع الطلبات يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي اإماكنية اإيداع
أأموال حتت ابب "حساابت جارية" وتعمل املنظمة معل ا ألمني علهيا اإىل أأن ُيني أأوان اس تعاملها لتغطية الرسوم الواجب
دفعها فامي يتعلق ابلطلبات والتجديدات الفردية .ومتسك املنظمة تكل املبالغ اإىل حني اإيداع الطلبات املعنية .وفور اس تالم
الطلب املعين والترصحي ،خيفض رصيد احلساب اجلاري وتعامل ا ألموال عىل أأهنا ودائع اإىل حني تسجيل الطلب.
 2.17وابلإضافة اإىل ذكل ،حتتفظ املنظمة حبساابت مرصفية ابمسها من أأجل توفري اللية لبعض ا ألطراف املتعاقدة  ي
حتصلها ابلنيابة عن املنظمة .ول تعترب املنظمة رصيد تكل احلساابت من ابب
تس تطيع تكل ا ألطراف حتويل ا ألموال اليت ّ
الإيرادات حىت يطلع الطرف املتعاقد املعين املنظمة بأأن تكل ا ألموال املقيدة يف تكل احلساابت تعد من اإيرادات املنظمة.

املالحظة  :18ا ألصول واخلصوم احملمتةل
 1.18يوجد نزاع بني العديد من موظف الويبو واملنظمة .وقد وردت ا ألحاكم اليت صدرت بشأأن ادلعاوى املرفوعة أأمام
جملس الويبو للتظلامت ( )WABواحملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية ( )ILOATيف املالحظة  .16ومل تصدر
أأحاكم بشأأن قضااي أأخرى معينة منظورة أأمام اجمللس واحملمكة الإدارية حيث أأفادت املشورة القانونية بأأن من غري احملمتل أأن
تنشأأ الازامات عن هذه القضااي .وتقدر اخلصوم احملمتةل اليت من املمكن أأن تسددها املنظمة لدلعاوى الناش ئة عن هذه القضااي
بنحو  85 500فرنك سويرسي حىت اترخي التقرير املايل .كام توجد أأيضا دعاوى أأقاهما موظفو الويبو ملتمس مراجعهتا مل تتأأكد
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بعد املبالغ املرتتبة عىل أأي مهنا؛ ومن مث مل تقيد لها أأي خمصصات .ول توجد خصوم حممتةل قد تسددها املنظمة للتسوايت
الناش ئة عن تكل القضااي يف اترخي اإعداد التقرير املايل.
 2.18ويف  31ديسمرب  ،2015أأبرمت املنظمة عقود ًا غري قابةل للفسخ لتقدمي سلع وخدمات تبلغ قميهتا الإجاملية  1.7مليون
فرنك سويرسي.
 3.18والويبو منظمة شيكة يف املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين وهو مرفق مشرتك بني املنظامت لتقدمي خدمات
تكنولوجيا املعلومات .ومبوجب ولية املركز تتحمل املنظامت الرشيكة حصة من بعض الالازامات النامجة عن تس يري معليات
املركز.
 4.18وللويبو الازامات تعاقدية تتعلق برتتيبات عقود الإجيار غري القابةل ل إاللغاء .وتتناول املالحظة  19تكل الالازامات
ابلتفصيل.

املالحظة  :19عقود الإجيار
الويبو مكس تأأجر
 1.19أأبرمت املنظمة عدد ًا من عقود الإجيار اليت تتيح لها أأماكن ومساحات ختزين اإضافية ومرافق متخصصة يف جنيف.
وإاضافة اإىل ذكل ،تس تأأجر املنظمة أأيض ًا أأماكن ملاكتهبا اخلارجية يف ريو دي جانريو وطوكيو ،ومكتب التنس يق التابع لها يف
نيويورك .ويوحض اجلدول التايل قمية مدفوعات الإجيار املس تقبلية ادلنيا مبوجب عقود الإجيار السارية غري القابةل للفسخ:
 31ديسمبر
2015

 31ديسمبر
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
بأجل ال يتعدى سنة واحدة
بأجل يتعدى سنة واحدة وال يتعدى خمس سنوات
بأجل يتعدى خمس سنوات
مجموع اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء

391
232
623

400
453
853

 2.19و أأبرمت املنظمة أأيض ًا اتفاق ًا لتأأجري مبىن من مؤسسة مركز جنيف ادلويل .وترد تفاصيل هذا التفاق ،مبا فهيا
مدفوعات الإجيار املس تقبلية ،بصورة منفصةل يف املالحظة .10
 3.19وليس دلى املنظمة أأي اإجيارات غري مسددة تقيد عىل أأهنا اإجيارات متويلية حىت اترخي التقرير املايل .وتبلغ قمية اإجاميل
املبالغ املدفوعة مقابل التأأجري واملقيدة يف ابب املرصوفات يف فرتة التقرير املايل مبلغ  1.9مليون فرنك سويرسي ( 1.9مليون
فرنك سويرسي يف س نة .)2014

الويبو مكؤ ّجر
 4.19أأبرمت املنظمة عدد ًا من التفاقات تؤجر مبوجهبا للغري أأماكن داخل مقرها أأو حول مباين املقر .وجيوز فسخ مجيع
عقود الإجيار هذه شيطة استيفاء همةل الإخطار احملددة يف لك اتفاق .ويبلغ اإجاميل الإيرادات من التأأجري مبوجب هذه
التفاقات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير  0.6مليون فرنك سويرسي ( 0.6مليون فرنك سويرسي يف عام  .)2014وتؤجر
املنظمة أأيض ًا شقق ًا و أأماكن لتوقيف الس يارات ومرافق أأخرى يف مبىن احتاد مدريد .وترد يف املالحظة  7قمية عقود الإجيار غري
القابةل للفسخ وإايرادات التأأجري يف مبىن احتاد مدريد.
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املالحظة  :20معامالت بني أأطراف مرتابطة
 1.20تتوىل امجلعية العامة للويبو املؤلفة من كمثيل ادلول ا ألعضاء ا ألطراف يف اتفاقية الويبو ا ألعضاء يف أأي احتاد تديره
الويبو تس يري املنظمة .ول ُيصل هؤلء املمثلون عىل ماكفأأة من املنظمة .ويسهر املدير العام وانئباه ومساعداه واملسؤولون
(موظفو الإدارة الرئيس يون) عىل اإدارة املنظمة وُيصلون عىل ماكفأأة من املنظمة .ويشمل املبلغ الإجاميل للماكفأأة املدفوعة اإىل
املوظفني الإداريني الرئيس يني الرواتب والبدلت وا ألسفار الرمسية وغري ذكل من املس تحقات املدفوعة بناء عىل نظام
املوظفني ولحئته واملطبقة عىل مجيع املوظفني .وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،يصل املدير العام وانئباه ومساعداه عىل منحة المتثيل.
واملوظفون الإداريون الرئيس يون أأعضاء يف صندوق ا ألمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية اذلي يسامه فيه املوظفون
واملنظمة وُيق هلم أأيض ًا الاشرتاك يف خطة التأأمني الطيب امجلاع  .ويبني اجلدول التايل عدد املوظفني يف املناصب الإدارية
الرئيس ية و أأجرمه اجملمع .ومل تتاح للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية ول ألفراد أأرسمه املقربني قروض مل تكن متاحة
للفئات ا ألخرى من املوظفني .ومل يدفع أأي أأجر أأو تعويض أخر للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية أأو ألفراد أأرسمه
املقربني.

 2.20ول متكل املنظمة حقوق ملكية يف مجعيات أأو مرشوعات مشرتكة ول أأية كياانت تس يطر علهيا .والويبو عضو يف
صندوق ا ألمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية وبعض أأعضاء املنظمة السابقني مه أأعضاء يف صندوق الويبو املغلق
للمعاشات التقاعدية .وعالقة املنظمة مع هذين الصندوقني مبينة ابلتفصيل يف املالحظة .12
 3.20وللمنظمة عالقة مع الاحتاد ادلويل محلاية املصنفات النباتية اجلديدة (ا ألوبوف) حيث يشغل املدير العام للمنظمة
منصب ا ألمني العام ل ألوبوف .ويتأألف جملس ا ألوبوف وهو الهيئة الرئاس ية ل ألوبوف من كمثيل ا ألطراف املتعاقدة يف
التفاقية ادلولية محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة املؤرخة  2ديسمرب  1961بصيغهتا املعدةل .ووفق ًا للنظام ادلاخيل ل ألوبوف
ولحئته ميارس مكتب الاحتاد ،املؤلف من ا ألمني العام ل ألوبوف واملوظفني ،همامه يف اس تقاللية اتمة عن املنظمة .واملنظمة
مسؤوةل عن توفري ا ألماكن وإادارة شؤون املوظفني وإادارة الشؤون املالية وخدمات املشرتايت وغري ذكل من خدمات ادلمع
الإداري املتاحة ل ألوبوف بناء عىل بنود اتفاق مربم بني املنظمة وا ألوبوف بتارخي  26نومفرب  .1982وترد ا ألوبوف اإىل املنظمة
تاكليف تكل اخلدمات وفق ًا لبنود التفاق املذكور .ويف عام  ،2015تلقت املنظمة  618أألف فرنك سويرسي من ا ألوبوف
لتغطية تلكفة هذه اخلدمات .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تسرتد الويبو مجيع ا ألموال املن َفقة نيابة عن ا ألوبوف ابلاكمل.
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املالحظة  :21صايف ا ألصول
المشروعات
فائض
فائض البرنامج
الممولة من
الحسابات
والميزانية
األموال
الخاصة للسنة
للسنة (قبل
 1يناير 2015
(قبل تسويات االحتياطية (قبل
تسويات
تسويات المعايير
المعايير
المعايير
المحاسبية
المحاسبية
المحاسبية
الدولية)
الدولية)
الدولية)

تسويات
الحتياطي
المشروعات
الخاصة

تسويات
التحويل إلى
المعايير
الفائض
المحاسبية
المتراكم
الدولية للسنة

 31ديسمبر
2015

(بآالف الفرنكات السويسرية)

الفائض(/العجز) في
البرنامج والميزانية للفترة

-

63,236

-

-

-

24,800-

38,436-

-

الفائض(/العجز) في
الحسابات الخاصة للفترة

-

-

897-

-

-

897

-

-

195,196

-

-

-

1,654-

-

38,403

231,945

27,209

-

-

5,115-

1,654

51-

33

23,730

15,046

-

-

-

-

-

-

15,046

-

-

-

-

5,115-

-

23,954-

-

الفائض المتراكم
احتياطي المشروعات
الخاصة
فائض احتياطي إعادة
التقييم
صناديق رؤوس األموال
العاملة
صافي األصول

8,342
245,793

63,236

897-

8,342
279,063

 1.21وميثل مجموع صايف أأصول املنظمة رصيد أأموالها الاحتياطية ،اليت تشمل أأموالها الاحتياطية (ا ألموال الفائضة
املرتامكة ،واحتياط املرشوعات اخلاصة ،وفائض احتياط اإعادة التقيمي) وصناديق ر أأس املال املتداول .وتدير املنظمة
مس توى أأموالها الاحتياطية وفق ًا لس ياس هتا اخلاصة ابلحتياطيات .ويف عام  ،2015نقّحت هذه الس ياسة واعمتدهتا سلسةل
الاجامتعات اخلامسة وامخلسون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وحتدد املس توايت املنشودة لحتياطيات املنظمة ،مبا يف
ذكل صناديق ر أأس املال املتداول ،عىل صعيد الاحتادات ،عىل أأساس النسب املئوية للنفقات املقدرة للك احتاد خالل
الثنائية.
 2.21وتشرتط س ياسة الاحتياطيات وجود فصل واحض بني صناديق ر أأس املال املتداول وغريها من عنارص ا ألموال
الاحتياطية من حيث احملاس بة والإبالغ .فصناديق ر أأس املال املتداول تنشأأ بغرض تقدمي متويل مس بق لالعامتدات يف حاةل
وجود جعز مؤقت يف الس يوةل ،ول ألغراض أأخرى اليت تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات .وتمول صناديق ر أأس
املال املتداول من املساهامت ،وحت َفظ يف عهدة الويبو لصاحل ادلول ا ألعضاء يف الاحتادات .وبعد موافقة سلسةل الاجامتعات
اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،سوف ي َر ّد عنرص صناديق ر أأس املال املتداول البالغ مليوين فرنك
سويرسي اخلاص ابحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل ادلول ا ألعضاء يف ذكل الاحتاد ،من خالل اس تقطاعات من
فواتري املساهامت يف الثنائية .17/2016
 3.21وتمتثل فوائض املنظمة املرتامكة يف النتيجة الصافية املرتامكة للعمليات يف عام  2015والفرتات السابقة بعد تطبيق
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .ويتضمن فائض احتياط اإعادة التقيمي نتاجئ اإعادة تقيمي (من التلكفة التارخيية اإىل القمية
العادةل) ل ألرض اليت متتلكها املنظمة اليت ش ّيد علهيا املبىن اجلديد (انظر املالحظة  .)9وحدّ دت القمية العادةل عن طريق تقيمي
مس تقل.
مبادئ اس تخدام الاحتياطيات يف مرشوعات غري متكررة
 4.21وحتدّ د أأيض ًا س ياسة الويبو اخلاصة ابلحتياطيات َ
لتحسينات ر أأساملية وظروف اس تثنائية ،وألي َة املوافقة عىل هذا الاس تخدام .ويش متل احتياط املرشوعات اخلاصة عىل
الاعامتدات اخملصصة لهذه املرشوعات املموةل من الاحتياطيات ،مطروح ًا مهنا النفقات املرتامكة .وقد أنشئ احتياط
املرشوعات اخلاصة بعد تنقيح س ياسة الويبو اخلاصة ابلحتياطيات يف عام  .2015ورصيده يف اترخي التقرير يعكس املبالغ
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اليت ستس تخدم يف املرشوعات اليت حصلت ابلفعل عىل املوافقة .وترد يف اجلدول التايل تفاصيل املرشوعات اليت تمول من
الاحتياطيات ،والنفقات خالل الس نة ،والرصيد املتبق يف  31ديسمرب :2015

( )1م ّول مرشوع البناء اجلديد من خالل قروض ،انظر املالحظة .15
( )2وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشلك اس تثنايئ يف أأكتوبر  2015عىل ختصيص اعامتد اإضايف قدره  3.5مليون فرنك سويرسي كحد
أأقىص يف املزيانية العادية للثنائية  15/2014من أأجل تغطية التاكليف املتعلقة ابس تكامل وإاغالق مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة (الوثيقة
 .)A/55/13و أأي رصيد غري من َفق من هذا الاعامتد ل خيضع للرتحيل اإىل الفرتة املالية املقبةل.
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املالحظة  :22التوفيق بني بيان مقارن للمزيانية وبيان ا ألداء املايل
 1.22أعد برانمج ومزيانية الويبو عىل أأساس الاس تحقاق املعدّل وفق ًا للنظام املايل ولحئته ،ووافقت علهيام مجعيات ادلول
ا ألعضاء .وقد حددت وثيقة الربانمج واملزيانية مزيانية تقديرية لنفقات الثنائية  15/ 2014قدرها  674مليون فرنك
سويرسي.
 2.22وابلنس بة اإىل س نة  ،2015ويه الس نة الثانية من الثنائية ،فقد بلغت الإيرادات يف املزيانية ا ألصلية واملزيانية الهنائية
 362مليون فرنك سويرسي ،كام بلغت املرصوفات  337مليون فرنك سويرسي .أأما الإيرادات الفعلية عىل أأساس
الاس تحقاق املعدّل للس نة الثانية من الثنائية فقد بلغت  397مليون فرنك سويرسي .وبلغت املرصوفات الفعلية عىل أأساس
الاس تحقاق املعدّل للس نة الثانية من الثنائية  333.8مليون فرنك سويرسي.
 3.22وابلنس بة اإىل الثنائية  ،15/2014فقد بلغت الإيرادات يف املزيانية ا ألصلية واملزيانية الهنائية بعد التحويالت 713.3
مليون فرنك سويرسي ،كام بلغت املرصوفات  674مليون فرنك سويرسي .أأما الإيرادات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق
املعدّل للثنائية فقد بلغت  775.7مليون فرنك سويرسي .وبلغت املرصوفات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق املعدّل للثنائية
 642.6مليون فرنك سويرسي.
 4.22ويقدم تقرير أأداء الربانمج للثنائية  15/2014شح ًا للك من التغيريات اليت حدثت يف املزيانية ا ألصلية واملزيانية
الهنائية بعد التحويالت ،والاختالفات املهمة بني املزيانية واملبالغ الفعلية .وتعد مزيانية الويبو وحساابهتا املالية ابس تخدام
أأساسني خمتلفني .أأما بيان الوضع املايل ،وبيان ا ألداء املايل ،وبيان ّ
التغريات يف ا ألصول الصافية ،وبيان التدفق النقدي فتعد
عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل ،بيامن يعد بيان مقارن للمزيانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) عىل أأساس الاس تحقاق
املعدل.
 5.22وكام يقتيض املعيار  24من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،فقد وفّق بني املبالغ الفعلية الواردة عىل أأساس
مقارن يف البيان اخلامس واملبالغ الفعلية يف احلساابت املالية اليت حتدد بشلك منفص أأية اختالفات يف ا ألساس والتوقيت
والاختالف حبسب اجلهة املعنية .ويقدم ذكل بشلك منفصل بشأأن الفرتات الس نوية للثنائية ،و أأيض ًا بشأأن فرتة الس نتني
اكم ًةل .ومع أأن امجلعيات تعمتد مزيانية الويبو عىل أأساس فرتة س نتني ،فاإهنا تعد تقديرات منفصةل للك س نة من الس نتني .وبناء
عىل ذكل ،ل يوجد اختالفات يف توقيت الإبالغ عهنا .وحتدث اختالفات يف ا ألساس حيامن تعد املزيانية املعمتدة عىل أأساس
غري أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل .وتشمل الاختالفات يف ا ألساس اهتالك ا ألصول وتسجيل اخملصصات ابلاكمل
احملصةل .وتعد الاختالفات حبسب اجلهة املعنية مؤش ًا عىل اإدراج املرشوعات املموةل من ا ألموال
وتأأجيل الإيرادات غري ّ
الاحتياطية يف احلساابت املالية للويبو ،ويه مرشوعات مل ترد يف الوثيقة املنشورة لربانمج ومزيانية الويبو .كام تعزى
الاختالفات يف العرض اإىل معامةل الإضافات اإىل املباين واملعدات وا ألصول غري املادية واملاكسب املتعلقة ابملمتلاكت
الاستامثرية بوصفها أأنشطة استامثرية يف البيان الرابع.
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التوفيق يف س نة :2015

التوفيق يف الثنائية :15/2014
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املالحظة  :23الإيرادات

 1.23املبالغ املبينة يف ابب الربانمج واملزيانية يه الإيرادات الفعلية احملصةل املتعلقة مبزيانية املنظمة كام اعمتدهتا امجلعيات .أأما
املساهامت الطوعية فهي الإيرادات احملصةل من تربعات من هجات ماحنة لفائدة مرشوعات فردية حتت حساابت فردية غري
مدرجة يف الربانمج واملزيانية.
احملصةل.
 2.23وتتعلق التسوايت املنجزة وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف ا ألساس بتأأجيل الإيرادات غري ّ
وتؤجل الإيرادات املتأأتية من املساهامت الطوعية اإىل حني حتصيلها من خالل تقدمي اخلدمات اخلاصة اليت نصت علهيا خطة
العمل املتفق علهيا مع اجلهة املاحنة.
 3.23وتؤجل الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي اإىل حني حتصيلها
من خالل نرش الطلب ادلويل وفق ًا للقواعد املطبقة يف لك احتاد .ويف عام  ،2015قيّدت الويبو أأيض ًا يف الإيرادات املتأأتية
من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تسوي َة دفع قدرها  4.7مليون فرنك سويرسي خبصوص س نوات
الإيداع .2013-2004
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املالحظة  :24املرصوفات

 1.24قبل تطبيق التسوايت وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،أبلغ عن املرصوفات يف الربانمج واملزيانية
واحلساابت اخلاصة واملشاريع املموةل من ا ألموال الاحتياطية عىل أأساس الاس تحقاق املعدل ،حيث تقيد املرصوفات حيامن
تس تمل السلع وتقدم اخلدمات.
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 2.24والتسوايت اليت جترى بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ختص يف املقام ا ألول تقييد الاهتالك
والاس هتالك مقابل تلكفة ا ألصول الثابتة .وتقيد التسوايت أأيض ًا لرمسةل املرصوفات اخلاصة برشاء املعدات ،أأو إاضافات
املباين والإنشاءات ،أأو شاء ا ألصول غري املادية وتطويرها .وجترى تسوايت لنفقات املوظفني نتيج ًة جلعل الالازامات املرتتبة
عىل اس تحقاقات املوظفني ،مبا فهيا التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة ،مامتش ي ًة مع احلساابت املتوافقة مع املعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام.

املالحظة  :25ا ألدوات املالية
 1.25املنظمة معرض ٌة خملاطر معينة انجتة عن رصف العمالت ا ألجنبية والئامتن وسعر الفائدة والس يوةل وتنشأأ يف الس ياق
الطبيع ألعاملها .وترد يف هذه املالحظة معلومات حول تعرض املنظمة للك من اخملاطر سالفة اذلكر والس ياسات والعمليات
املوهجة اإىل قياس اخملاطر وإادارهتا.
 2.25وتدير املنظمة استامثراهتا وفق ًا لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثر .ويف عام  ،2015قامت سلسةل الاجامتعات اخلامسة
وامخلسون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو بتنقيح هذه الس ياسة واعامتدها .وحتتوي الس ياسة املنقحة عىل س ياس تني
استامثريتني محددتني ،تشمل اإحداهام النقد التشغييل والنقد ا ألسايس ،وتشمل ا ألخرى النقد الاسرتاتيج  .أأما النقد
التشغييل فهو النقد اذلي حتتاج اإليه املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل لالحتياط
املس هتدف عىل هيئة أأصول سائةل .و أأما النقد ا ألسايس فهو النقد املتبق بعد خصم النقد التشغييل والنقد الاسرتاتيج .
والنقد الاسرتاتيج هو النقد اذلي خ ّصص لمتويل الالازامات املرتتبة عىل اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف
ذكل التأأمني الصح بعد انهتاء اخلدمة.

القمي العادةل
 3.25فامي ييل مقارنة حسب الفئة للمبالغ املرحةل والقمية العادةل ل ألدوات املالية دلى املنظمة:
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 4.25وتدرج القمية العادةل ل ألصول واخلصوم املالية ابملبلغ اذلي ميكن مبادةل ا ألداة به يف معامةل متداوةل بني طرفني راغبني،
خبالف ما اكن يف بيع مفروض أأو تصفية .وقد اس تخدمت ا ألساليب والافرتاضات التالية لتقدير القمي العادةل:



النقد والإيداعات القصرية ا ألجل ،واملبالغ املس تحقة من معامالت تبادلية ،واحلساابت ادلائنة ،وغري ذكل من
اخلصوم املتداوةل تداين مبالغها املرحةل اإىل حد بعيد نظر ًا لقرص أأجل اس تحقاق هذه ا ألدوات،
ت ّقمي املنظمة القروض واملبالغ املس تحقة الطويةل ا ألجل استناد ًا اإىل معلامت معينة مثل معدلت الفائدة وخصائص
اخملاطر .وقد رصدت مبالغ مقابل املبالغ املس تحقة من معامالت غري تبادلية تغط املبالغ املس تحقة من ادلول
ا ألعضاء اليت سقط حقها يف التصويت مبوجب الفقرة  5من املادة  11من اتفاقية الويبو وللمساهامت املس تحقة من
أأقل البدلان منو ًا اجملمدة بقرار من امجلعيات .و أأما القرض امليرس ملؤسسة مركز جنيف ادلويل فيقيد ابلتلكفة
املس هتلكة بقمي تستند اإىل التدفقات النقدية اخملفضة مبعدل خصم  .%1.48وتقيد الرضائب ا ألمريكية القابةل
لالسرتداد بتلكفهتا الاس هتالكية وتستند قميهتا اإىل التدفقات النقدية اخملصومة ابس تخدام معدل اخلصم البالغ
.%2.09

خماطر الئامتن
 5.25خماطر الئامتن يه خماطر تكبد املنظمة خسائر مالية يف حاةل ختلف ا ألطراف املناظرة يف ا ألدوات املالية عن الوفاء
ابلازاماهتم التعاقدية ،ويه تنشأأ أأساس ًا كما للمنظمة من قروض ومبالغ مس تحقة ونقد وما يعادهل .وميثل املبلغ املرحل ل ألصول
املالية أأقىص مس توى من خماطر الئامتن .واكن أأقىص مس توى للتعرض خملاطر الئامتن يف  31ديسمرب  2015كام ييل:

 6.25وتتأأىت املبالغ املس تحقة للمنظمة من معامالت غري تبادلية بشلك حرصي تقريبا من ادلول ا ألعضاء اليت متثل
حكومات ذات س يادة وابلتايل فاإن خماطر الئامتن تعترب خماطر صغرية .وقد خصصت أأموال مقابل قمية أأصول احلساابت
املدينة لإبراز ا ألموال املس تحقة اليت ل يتوقع أأن تسدد يف ا ألجل القصري.
 7.25ووفق ًا لس ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات ،ل جيوز الاحتفا ابلنقد وما يعادهل اإل دلى مؤسسات ذات تصنيف
ائامتين قصري ا ألجل ل يقل عن  A-2/P-2أأو ذات تصنيف ائامتين طويل ا ألجل ل يقل عن  .A-/A3ووفق ًا ذلكل ،فاإن
تصنيفات الئامتن امللحقة ابلنقد وما يعادهل يف  31ديسمرب  2015كام ييل:
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 8.25وطبق ًا للس ياسة اخلاصة ابلستامثرات ،ل جيوز أأن يعهد ابستامثرات السوق املالية أأو الس ندات أأو الس ندات ا إلذنية
أأو الالازامات ا ألخرى وغريها من املنتجات ذات ادلخل الثابت اإىل مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري ا ألجل ل يقل عن
 A-2/P-2أأو ذات تصنيف ائامتين طويل ا ألجل ل يقل عن  .A-/A3ويتعلق الاس تثناء الوحيد من ذكل ابلإصدارات
املؤسس ية (س ندات و أأوراق جتارية صادرة عن مؤسسات) اليت جيوز أأن يكون تصنيفها القصري ا ألجل  A-3/P-3أأو
تصنيفها الطويل ا ألجل .BBB-/Baa3

خماطر الس يوةل
 9.25خماطر الس يوةل يه خماطر جعز املنظمة عن الوفاء ابلازاماهتا عندما ُيل أأجلها.
 10.25واملنظمة غري معرضة خلطر جس مي يتعلق ابلس يوةل حيث إاهنا متكل موارد نقدية كبرية غري مقيدة تغذى من نتاجئ
معلياهتا .وتشرتط س ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات أأن يستمثَر النقد التشغييل والنقد ا ألسايس بطريقة تضمن الس يوةل
الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة .وتستمثَر ا ألرصدة النقدية التشغيلية عىل ا ألجل القصري (لفرتات ل تتجاوز
اثين عرش شهر ًا حىت اترخي الاس تحقاق) يف فئات ا ألصول املنخفضة اخملاطر اليت يسهل حتويلها اإىل نقد سائل بسهوةل
وبتلكفة قليةل أأو معدومة .وسوف يستمثَر النقد ا ألسايس عىل ا ألجل املتوسط (لفرتات تزيد عىل اثين عرش شهر ًا) ،بطريقة
جتعل احلصول من حني لخر عىل جزء من النقد أأمر ًا كمكن ًا كما يسهّل جدوةل مدفوعات كبرية .أأما النقد الاسرتاتيج
فسيستمثر عىل املدى الطويل ،ول توجد هل حالي ًا أأي متطلبات س يوةل قصرية أأو متوسطة ا ألجل.
 11.25ويرد يف اجلدول التايل حتليل لجال قروض الويبو .ويشمل حتليل أأجل قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو
لإنشاء املبىن اجلديد ،يف  31ديسمرب  ،2015دفعة س نوية قدرها  3.9مليون فرنك سويرسي ( أأي  %3من مجموع قمية
القرض) ودفعة اإجاملية مقررة قدرها  16مليون فرنك سويرسي يف يناير :2016

خماطر العمالت
 12.25تتلقى املنظمة اإيراداهتا من الرسوم واملساهامت الطوعية بعمالت معينة وتتكبد مرصوفات بعمالت غري العمةل اليت
تعمل ها ويه الفرنك السويرسي ،ويه معرضة خملاطر رصف العمالت ا ألجنبية الناجتة عن تقلب أأسعار الرصف .واملنظمة
معرضة أأيضا خملاطر تتعلق بسعر الرصف انجتة عن الفوارق بني معالت املبالغ املدفوعة لإدارات البحث ادلويل بناء عىل
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبالغ اليت حتصلها ماكتب الرباءات الوطنية لرسوم البحث ادلويل من
مودع طلبات الرباءات ادلولية.
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 13.25واملنظمة معرضة كذكل خملاطر سعر رصف العمالت فامي يتعلق بتلكفة املعاش التقاعدي للموظفني اذلين اكنوا قد
دخلوا يف صندوق الويبو املقفل للمعاش التقاعدي و أأصبحوا الن أأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف
ا ألمم املتحدة .ويضاف اإىل ذكل وجود ماكتب خارجية للويبو يف الربازيل والصني والياابن وروس يا وس نغافورة والولايت
املتحدة ا ألمريكية دلهيا أأصول حمدودة ابلعمةل احمللية .ول توجد يف اترخي اإعداد التقرير املايل أأي عقود وقاية.
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حتليل احلساس ية ألسعار رصف العمالت
حتولت معقوةل يف أأسعار الرصف .وقد ط ّبق معدل
 14.25يستند حتليل احلساس ية ألسعار رصف معالت العمالت اإىل ّ
قدره  %10استناد ًا اإىل تراجع يف قمية العمالت ا ألخرى أأمام الفرنك السويرسي يف ا ألشهر التالية لإعالن البنك املركزي
السويرسي يف  15يناير  2015أأنه أأوقف العمل بس ياسة احلفا عىل حد أأد ى لسعر الرصف قدره  1.20فرنك سويرسي
لليورو الواحد .ويطبق ذكل عىل ا ألصول املالية واخلصوم املالية احملتفظ ها بعمالت خالف الفرنك السويرسي لتلخيص ا ألثر
يف الفائض يف اجلدول التايل:

خماطر السوق
 15.25خماطر السوق يه خماطر التغريات يف أأسعار السوق ،مثل أأسعار الفائدة ،كما يؤثر يف اإيرادات املنظمة أأو قمية ما
حتتفظ به من أأدوات مالية .واملنظمة معرضة اإىل حد يسري خلطر اخنفاض سعر الفائدة ،حيث اإن  %0.21حفسب من
مزيانيهتا التشغيلية كموةل من اإيرادات حمصةل من عائدات الاستامثرات .و أأسعار الفائدة املطبقة عىل قرض اإنشاء املبىن اجلديد
من بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو اثبت ٌة طوال فرتات ُسب القرض .ول تس تخدم املنظمة يف الوقت احلايل أأدوات
مالية للوقاية من اخملاطر املتعلقة بسعر الفائدة .وفامي ييل بيان بأأسعار الفائدة وأجال ا ألدوات املالية يف  31ديسمرب 2015
و 31ديسمرب :2014
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حتليل احلساس ية ألسعار الفائدة
 16.25لو اكن متوسط سعر الفائدة خالل العام أأعىل أأو أأد ى مبقدار  50نقطة أأساس ،لتأأثر اإيراد الفائدة أأو مرصوف
الفائدة عىل النحو التايل:
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املالحظة  :26ماكسب وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت
المكاسب

الخسائر

الوقع الصافي
2015

الوقع الصافي
2014

(بآالف الفرنكات السويسرية)
مكاسب(/خسائر) رسوم نظام البراءات
الحسابات المدينة
الرسوم المستلمة لنظام البراءات
إدارة البحث الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
مجموع المكاسب(/الخسائر) المحققة في رسوم نظام البراءات
الحسابات المصرفية لنظام البراءات
الحسابات الجارية والمدينة لنظام البراءات
مجموع المكاسب(/الخسائر) غير المحققة في رسوم نظام البراءات
مجموع المكاسب(/الخسائر) لرسوم نظام البراءات

310
2,740
4,709
7,759
1,633
1,214
2,847
10,606

2793,4262823,9873,3982253,6237,610-

31
6864,427
3,772
1,765989
7762,996

4
1,7326852,4131,385
635
2,020
393-

251
142
393

275119394-

2423
1-

99
6237

المكاسب(/الخسائر) األخرى
الحسابات المدينة
مجموع المكاسب(/الخسائر) األخرى المحققة
الحسابات المصرفية
الحسابات المصرفية الخاصة
األصول والخصوم األخرى
مجموع المكاسب(/الخسائر) األخرى غير المحققة
مجموع المكاسب(/الخسائر) األخرى

2,967
2,967
1,810
59
6,574
8,443
11,410

2,4722,4721,3531016,6688,12210,594-

495
495
457
4294321
816

157157669
12777
1,434
1,277

مجموع مكاسب(/خسائر) الصرف

22,409

18,598-

3,811

921

مكاسب /مخاسر التحكيم والوساطة
الحسابات المصرفية للتحكيم والوساطة
األصول والخصوم األخرى للتحكيم والوساطة
مجموع المكاسب(/الخسائر) غير المحققة للتحكيم
والوساطة

 1.26حتقّق املنظمة أأرابح ًا وتتكبد خسائر تتعلق بسعر رصف العمالت عىل معامالت حساابت دائنة وحساابت مدينة
بعمالت أأخرى غري الفرنك السويرسي استناد ًا اإىل معدل سعر الرصف املطبق يف اترخي املعامالت .وتتحقق أأرابح وخسائر
تتعلق بسعر رصف العمالت أأيض ًا من رسوم الإيداع ادلويل ور مس املعاجلة يف إاطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما
حتصلها املنظمة بعمالت أأخرى غري الفرنك السويرسي ،ومن املبالغ املدفوعة اإىل اإدارات البحث ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات واليت تقدر قميهتا بعمةل هذه الإدارات ولكن الويبو حتصلها ابلفرنك السويرسي أأو ُيصلها مكتب تسمل
الطلبات الوطين ابلعمةل احمللية .وإاضافة اإىل ذكل ،تقيد يف البياانت املالية ا ألرابح واخلسائر غري احملققة املتعلقة ابإعادة تقيمي
حساابت البنوك وغري ذكل من ا ألصول النقدية واخلصوم ابلفرنك السويرسي بسعر الرصف املطبق يف اترخي تقدمي التقرير.
ويقيد ا ألثر الصايف مجليع ا ألرابح واخلسائر املتعلقة بسعر الرصف البالغة  3.8مليون فرنك سويرسي يف عام 0.9( 2015
مليون فرنك سويرسي يف عام  )2014مضن الإيرادات يف بيان ا ألداء املايل ،بصورة رئيس ية يف سطر رسوم معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات.

املالحظة  :27أأحداث طرأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل
 1.27حتدد اترخي  31ديسمرب  2015ليك تقدم الويبو تقريرها املايل ،كام أذن ابإصدار بياانهتا املالية يف اترخي  28أأبريل
 .2016ومل حتدث يف الفرتة املمتدة من اترخي تقدمي التقرير اإىل التارخي اذلي أأذن فيه ابإصدار البياانت املالية أأية أأحداث هممة
اإجيابية أأو سلبية قد تؤثر يف البياانت املالية.
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املالحظة  :28اإعداد تقارير القطاعات
 1.28ت َعرض تقارير القطاعات يف شلك ميثل خمتلف الاحتادات بوصفها القطاعات اليت تتأألف مهنا الويبو .وقد أنشئت
الاحتادات مبوجب ش ىت املعاهدات اليت تديرها الويبو.
 2.28وو ّحدت تقارير احتادات الويبو املموةل من الاشرتااكت ألغراض تتعلق ابلتقدمي .وتشمل هذه الاحتادات احتادات
ابريس وبرن ولواكرنو ونيس وفيينا والتصنيف ادلويل للرباءات اإىل جانب املهام اليت تغطهيا اتفاقية الويبو .وخيضع لك من احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد لش بونة مجلعية عامة جتمتع س نواي لعامتد املزيانية واختاذ
اإجراءات أأخرى حس امب يكون مناس با بناء عىل املعاهدات املعنية.
 3.28ومتكل املنظمة كلك ا ألصول واخلصوم ،خالف ا ألموال الاحتياطية اليت تكون صايف ا ألصول ،ويه مسؤوةل عهنا،
وليس لحتادات أأو قطاعات بعيهنا أأصول أأو خصوم .وتدمع ا ألصول واخلصوم عامة عدد ًا كبري ًا من ا ألنشطة اليت تقدم
اخلدمات يف اإطار الاحتادات املتعددة (القطاعات) .ويتعلق الاس تثناء الوحيد ابملمتلاكت الاستامثرية يف مريان اليت ترجع
ملكيهتا اإىل احتاد مدريد .وبناء عىل ذكل ،لن تذكر ا ألصول واخلصوم الفردية عند الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلقطاعات
أأو الاحتادات الفردية .ول تبني القطاعات الفردية اإل صايف ا ألصول أأو ا ألموال الاحتياطية ،مبا يف ذكل ا ألموال الاحتياطية
وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل.
 4.28وتس ند معظم الإيرادات يف حساابت الويبو حبسب لك احتاد .وقد و ّزعت الإيرادات احملصةل من الفوائد عىل
الاحتادات استناد ًا اإىل مجموع املبالغ الاحتياطية من النقد والإيرادات املتداوةل يف س نة  .2015وتقسم املرصوفات حبسب
لك برانمج مث يعاد ختصيصها اثنية لفائدة الاحتادات اخملتلفة استناد ًا اإىل مهنجية حتظى بقبول امجلعية العامة للويبو حيث اإن
هذه العملية جزء من اعامتد برانمج الويبو ومزيانيهتا للفرتة .15/2014
 5.28وخ ّصص جزء منفصل للحساابت اخلاصة ،وهو اإسهامات طوعية تديرها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة الفردية لتنفيذ
برامج تتعلق بولية الويبو .وحتسب الإيرادات واملرصوفات املتصةل ابحلساابت اخلاصة بشلك منفصل يف نظام احملاس بة
املالية.
 6.28وتعترب تاكليف دمع الربامج اليت تكبدهتا الاحتادات دلمع احلساابت اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة بني القطاعات.
ومتول احلساابت اخلاصة تاكليف دمع الربامج استناد ًا اإىل نس بة مئوية من اإجاميل النفقات املباشة احملددة يف التفاق املربم مع
اجلهة املاحنة.
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الإيرادات واملرصوفات والاحتياط حبسب لك قطاع

ملحوظة :توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية ألنظمة لهاي ومدريد
ادلولية للتسجيل وقدرها  3ماليني فرنك سويرسي .وسوف يسدد احتاد لهاي املبلغ اإىل احتاد مدريد مبجرد أأن يسمح
مس توى صندوق الاحتياط لحتاد لهاي بذكل.
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املرفق ا ألول :بيان الوضع املايل حسب مصدر المتويل (غري مرا َجع)
يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)
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املرفق الثاين :بيان ا ألداء املايل حسب مصدر المتويل (غري مرا َجع)
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2015

(بألف الفرناكت السويرسية)
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املرفق الثالث :حساابت خاصة حبسب مسامهة املاحنني
(ابلفرنك السويرسي)

أعد هذا اجلدول مبا يتفق مع متطلبات تقدمي قرارات اإىل اجلهات املاحنة عىل أأساس الاس تحقاق املعدل اذلي ل يشمل مس تحقات النفقات .ول يشمل هذا اجلدول تسوايت ا ألرصدة اخلتامية (يف
 31ديسمرب  )2015بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،لكهنا أدرجت مضن املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها املبينة يف املالحظة ( 14انظر سطر "الإيرادات غري التبادلية املؤجةل").

التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2015
93

املرفق الرابع :الإكراميات
تنص املادة  10.5من النظام املايل عىل أأنه جيب اإدراج بيان موجز مبدفوعات الإكراميات للس نة التقوميية يف بياانت املنظمة
املالية الس نوية.
ودفع يف يناير  2015مبلغ قدره  12 500فرنك سويرسي اإىل مدير عام سابق للمنظمة كتسديد لشهرين من تاكليف التأأجري
اليت تكبدها بعد انهتاء وليته .واملرصوفات املناظرة لهذا املبلغ املدفوع قد قيّدت ابلفعل خالل الس نة املنهتية يف
 31ديسمرب .2014
[هناية الوثيقة]

