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 التقرير املايل الس نوي

 املقدمة

تُرفع البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( عن 

اإىل مجعيات ادلول  2019ديسمرب  31الس نة املالية املنهتية يف 

نظام من  7.6الأعضاء يف الويبو )"مجعيات الويبو"( طبقًا للامدة 

ت هذه البياانت املالية وفقًا للمعايري  الويبو املايل ولحئته. وقد ُأِعدَّ

يبساس(، اليت وضعها  احملاسبية ادلولية للقطاع العام )معايري اإ

ق علهيا جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  وصدَّ

ت ويُرفع أأيضاً تقرير مراجع احلساابت اخلاريج بشآأن مراجعة البياان

، مصحوابً برأأيه يف البياانت املالية، اإىل مجعيات 2019املالية لس نة 

 واملرفق الثاين من النظام املايل ولحئته. 11.8الويبو طبقًا للامدة 

ويرد هذا التقرير املايل الس نوي، مبا يف ذكل مناقشة البياانت املالية 

 وحتليلها، يف هذه الوثيقة اإىل جانب البياانت املالية.

 شة البياانت املالية وحتليلهامناق 

تتضمن مناقشة البياانت املالية وحتليلها الواردة فامي ييل حملًة عامًة 

عن معليات املنظمة وبيئهتا، وأأهدافها واسرتاتيجياهتا املالية، 

دارة اخملاطر، وأأداهئا املايل، ووضعها املايل  واسرتاتيجيهتا اخلاصة ابإ

ت وفقاً للمبدأأ  .2019 ديسمرب 31خالل الس نة املنهتية يف  وقد ُأِعدَّ

ىل تقدمي رشحٍ للبنود 2التوجهيي  املُوىص به رمق  ، وهتدف اإ

واملعامالت والأحداث املهمة الواردة يف البياانت املالية، والعوامل 

اليت أأثرت فهيا. وليست هذه املناقشة والتحليل جزءًا من بياانت 

اإىل جنب مع بياانت الويبو الويبو املالية، ولكن ينبغ  أأن تُقرأأ جنبًا 

 املالية.

 معليات الويبو وبيئهتا حملة عامة عن

الويبو يه املنتدى العامل  للخدمات والس ياسات واملعلومات 

حدى الواكلت  وأأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية. ويه اإ

دوةل عضوًا. وهتدف املنظمة  193املتخصصة للأمم املتحدة وتضم 

دور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال اإىل الاضطالع ب

بداع حتقيقًا للمنو  للملكية الفكرية يُفِسح اجملال لالبتاكر والإ

الاقتصادي والاجامتع  والثقايف يف مجيع البدلان. وترد وليهتا 

نشاء املنظمة  جراءاهتا التنظميية يف اتفاقية اإ وهيئاهتا الرئاس ية واإ

 .1967العاملية للملكية الفكرية لعام 

ه املنظمة ومزيانيهتا وأأنشطهتا  وحتدد ادلول الأعضاء يف الويبو توجُّ

من خالل الهيئات الرئاس ية لختاذ القرارات. والهيئات الرئيس ية 

لوضع الس ياسات واختاذ القرارات يف الويبو يه امجلعية العامة 

واملؤمتر وجلنة التنس يق. وتتآألف امجلعية العامة من ادلول الأطراف 

تفاقية الويبو الأعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو. وأأما املؤمتر يف ا

فيتآألف من ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو الأعضاء وغري الأعضاء 

يف أأي احتاد، ومن اختصاصاته اعامتد التعديالت يف التفاقية. وأأما 

جلنة التنس يق فتتآألف من الأعضاء املُنتَخبني يف اللجنة التنفيذية 

ابريس أأو اللجنة التنفيذية لحتاد برن أأو لكهيام، وربع عدد  لحتاد

ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو غري الأعضاء يف أأي احتاد، 

 وسويرسا ابعتبارها ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا.

وتعنِيِ امجلعية العامة املدير العام للويبو بناء عىل ترش يح جلنة 

ير العام الرئيس التنفيذي للمنظمة. ويتلقى التنس يق. ويُعِد املد

دارة العليا )املؤلف من انئيب املدير  املدير العام مساعدة فريق الإ

دارة املوارد  ىل املستشار القانوين ومدير اإ ضافة اإ العام ومساعديه، اإ

دارة  البرشية( يف توفري التوجه الاسرتاتيج  لربامج الويبو ويف اإ

النتاجئ مبا يامتىش مع الأهداف  خمتلف القطاعات لضامن حتقيق

 الاسرتاتيجية والربانمج واملزيانية يف املنظمة.

يراداهتا من رسوٍم يدفعها املنتفعون مبا تقدمه  ر الويبو معظم اإ وتِدِ

املنظمة من خدمات امللكية الفكرية اخلاصة ابلرباءات والعالمات 

م هذه اخلدمات من خ الل نظام التجارية والتصاممي الصناعية. وتُقدَّ

معاهدة التعاون بشآأن الرباءات، ونظام مدريد، ونظام لهاي. 

، تشلك 2019واكنت الرسوم الناجتة عن تكل الأنشطة، يف عام 

يرادات املنظمة، واكنت رسوم نظام معاهدة  91.9 جاميل اإ ابملئة من اإ

يرادات  74.0الرباءات تشلك وحدها  ابملئة. ويمكن دافع هذه الإ

ىل الرسوم يف الطلب ادلويل عىل اليت تدرها اخلدم ات املستندة اإ

س ندات امللكية الفكرية. وقد تآأثر مس توى الطلب بآأداء الاقتصاد 

يداع طلبات احلصول عىل س ندات  ن تواصل منو نشاط اإ العامل ، واإ

عىل الرمغ من  2010امللكية الفكرية عىل الصعيد العامل  منذ عام 

ثر الأزمة املالية العاملية  تفاوت مس توايت الانتعاش الاقتصادي اإ

وتشري أأحدث الإحصاءات املنشورة  .2008اليت بدأأت يف عام 

ىل أأن طلبات الرباءات والعالمات التجارية  2018حىت هناية عام  اإ

وبلغ عدد  .2010عىل مس توى العامل قد زادت لك عام منذ عام 
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، مبا يساوي 2018مليون طلب يف عام  3.3عاملياً  طلبات الرباءات

ووفقًا للتقديرات، ُأودع  .2017ابملئة عىل عام  5.2زايدة نسبهتا 

، مبا 2018مليون طلب عالمة جتارية يف العامل خالل عام  10.9

وشهد نشاط  .2017ابملئة عىل عام  19.2يساوي زايدة نسبهتا 

يداع التصاممي الصناعية زايدة عاملياً  بعدد مليون  2018 يف عام اإ

مليون تصممي، مبا يساوي  1.3طلب تصممي صناع  حيتوي عىل 

ابملئة عىل العام السابق. وبوجه عام، جسَّل نشاط  5.7زايدة نسبهتا 

يداع امللكية الفكرية عامليًا أأرقامًا قياس ية جديدة يف عام   .2018اإ

يرادات املنظمة من ا خلدمات وقد تؤثر عوامل خارجية أأخرى يف اإ

ىل الرسوم، مهنا مس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث  املستندة اإ

والتطوير، ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية، وتقلبات 

أأسعار الرصف. وفامي خيص نظام معاهدة الرباءات حتديدًا، تشمل 

بعض العوامل املهمة الأخرى مس توى رسوم هذا النظام مقارنة 

يداع الأخر  قبال عىل خدمات معاهدة مبسارات الإ ى، ومدى الإ

يداع الأخرى، واسرتاتيجيات  الرباءات وقميهتا مقارنة مبسارات الإ

 فرادى الرشاكت يف جمال الرباءات.

 حملة عامة عن الأهداف والاسرتاتيجيات املالية يف الويبو

م الويبو أأنشطهتا املالية من خالل نظاهما املايل اذلي وافقت  تنِظِ

العامة. ويضع املدير العام الالحئة املالية وفقًا لأحاكم عليه امجلعية 

النظام املايل. وخُتَطر ادلول الأعضاء يف الويبو بآأي تعديل يف 

م الالحئة املالية مجيع أأنشطة الإدارة املالية يف  الالحئة املالية. وتنِظِ

ىل املراقب املايل سلطة ومسؤولية  املنظمة. ويفوض املدير العام اإ

 ظام املايل ولحئته.تطبيق الن

ويعرض املدير العام لك عامني وثيقة الربانمج واملزيانية عىل ادلول 

الأعضاء يك توافق علهيا. وتتضمن الوثيقة تفاصيل النتاجئ املرتقبة 

ومقاييس الأداء وخطة املزيانية مجليع الأنشطة املقرتحة. وقد وافقت 

املزيانية للثنائية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل الربانمج و 

م وثيقة الربانمج واملزيانية  .2017أأكتوبر  11يف  2018/19 وتُقِدِ

طار الس ياق الاسرتاتيج  العام للخطة  خطة الثنائية يف اإ

 الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل.

دارة قامئ عىل النتاجئ لضامن مزينة املوارد  وتعمتد املنظمة عىل نظام اإ

نظمة وأأولوايهتا. ويُقميَّ الأداء املؤسيس واس تخداهما وفقًا لنتاجئ امل 

وحُيلِل ابنتظام من خالل مؤرشات الأداء والأهداف وأأسس 

طار هذا النظام، يعِد الربانمج واملزيانية واخلطة  املقارنة. ويف اإ

طار التخطيط يف الويبو  الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل جزءًا من اإ

ضافة اإىل خطط العمل الس نوية وأأهداف العمل  الفردية للموظفني. اإ

وتدير املنظمة مس توايت الأموال الاحتياطية وفقًا لس ياس هتا 

اخلاصة ابلحتياطيات. وتُدَرج الأموال الاحتياطية للويبو يف صايف 

ىل أأدىن حد ممكن من أأثر  ىل التقليل اإ أأصول املنظمة، وهتدف اإ

ىل أأقىص حد ممكن من احامتل وفاء  يرادات والزايدة اإ نقص الإ

ابلزتاماهتا عىل املدى القريب واحلفاظ عىل الاس تقرار  املنظمة

املايل. ومن العنارص اجلوهرية لهذه الس ياسة أ ليُة حتديد مس توى 

الأموال الاحتياطية املطلوب كنس بة مئوية من النفقات املقدرة 

لالحتادات اليت تديرها املنظمة خالل الثنائية. وتُريس الس ياسة 

ل الاحتياطية يف مرشوعات غري أأيضًا مبادئ اس تخدام الأموا

متكررة من أأجل حتقيق حتسينات رأأساملية ومواهجة أأي ظروف 

د أ ليَة املوافقة عىل ذكل الاس تخدام.  اس تثنائية، وحُتِدِ

وتدير املنظمة استامثراهتا وفقاً لس ياس هتا بشآأن الاستامثرات. وتنص 

دارة استامثرات  هذه الس ياسة عىل أأن تكون الأهداف الرئيس ية لإ

" 2احلفاظ عىل رأأس املال؛ " "1املنظمة كام ييل برتتيب أأمهيهتا: "

". 2" و"1" ومعدل العائد حمكوماً بقيود ما ورد يف "3والس يوةل؛ "

وهتدف املنظمة اإىل حتقيق معدل عائد سويق مىت اكن ذكل مالمئًا 

وممكنًا للِكٍ من النقد التشغييل والنقد الأسايس. وجيب استامثر 

رتاتيجية عىل الأجل الطويل من أأجل زايدة رأأس الس يوةل الاس

 املال فالعائدات الإجاملية عىل مر الزمن.

 حملة عامة عن اسرتاتيجية الويبو لإدارة اخملاطر

دارة اخملاطر  دارة اخملاطر هنج املنظمة يف اإ توحض س ياسة الويبو لإ

ه حنو الأعامل، من أأجل  والضوابط ادلاخلية عىل حنٍو ُمتَّسٍق وُموجَّ

املسامهة يف حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية ونتاجئها املرتقبة. ويمُكِِلها 

دليل الويبو لإدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية، اذلي يشمل التفاصيل 

التشغيلية اليومية لإدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية. وتشلك 

اإىل جانب الرتتيبات التنظميية، وحتديد الأدوار  –الس ياسة وادلليل 

دارة اخملاطر، والضوابط و  املسؤوليات، والعمليات وأأنشطة اإ

طار الويبو لإدارة اخملاطر. –ادلاخلية   اإ

دارة اخملاطر مسؤوليًة عىل نطاق املنظمة مبقتىض املبادئ  وتُعِد اإ

ن مجيع املوظفني مسؤولون  ذ اإ دارة اخملاطر. اإ التوجهيية لس ياسة اإ

دارة اخملاطر، وتقع املساءةل الهنائية ع دارة اخملاطر عىل عاتق عن اإ ن اإ

دارة العليا. ويتوىل فريق الويبو لإدارة اخملاطر، اذلي يرأأسه  فريق الإ
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املدير العام، حتديد مس توى اخملاطر التنظميية واس تعراضه. وتُنفَّذ 

دارة القامئة عىل  دارة اخملاطر بوصفها جزءًا ل يتجزأأ من دورة الإ اإ

طار الو  يبو لإدارة اخملاطر مبدى قابلية النتاجئ يف املنظمة. ويسرتشد اإ

حتمل اخملاطر اذلي حتدده ادلول الأعضاء يف بيان الويبو بشآأن 

 قابلية حتمل اخملاطر.

 الأداء املايل

مليون فرنك  97.7فائضًا يبلغ  2019أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام 

يرادات  مليون فرنك  457.0سويرسي، حيث بلغ مجموع الإ

مليون فرنك سويرسي  401.4سويرسي ومجموع املرصوفات 

مليون فرنك سويرسي. وميكن  42.1ومجموع املاكسب الاستامثرية 

، 2018يرسي يف مليون فرنك سو  42.5مقارنة ذكل ابلفائض البالغ 

يرادات  مليون فرنك سويرسي ومجموع  433.6حيث بلغ مجموع الإ

مليون فرنك سويرسي ومجموع اخلسائر  375.8املرصوفات 

 مليون فرنك سويرسي. 15.3الاستامثرية 

واليت أأعدت عىل  2019واكنت نتيجة الربانمج واملزيانية لعام 

يبساس(  أأساس الاس تحقاق املعدل )أأي قبل تسوايت معايري اإ

يبساس،  122.3فائضاً قدره  مليون فرنك سويرسي. ووفقاً ملعايري اإ

حساابت خاصة، ومرشوعات  2019تشمل نتيجة املنظمة يف 

مموةل من الأموال الاحتياطية، وأأثر التسوايت املتصةل بنظام 

يبساس: الاس تحقاق احملاس يب الاكمل مبا يتفق ومعايري اإ

 ملخص الأداء املايل حبسب مصدر المتويل

 

ويلخص الرمس البياين التايل الفروق الرئيس ية بني فائض الربانمج 

مليون فرنك سويرسي، وفائض املنظمة لكها  122.3واملزيانية البالغ 

يبساس والبالغ  مليون فرنك  97.7الناجت عن تطبيق معايري اإ

 سويرسي:

 

 

201920192019201920192018

0.3457.0433.6-                         -447.110.2إجمالي اإليرادات

375.8-401.4-12.6-11.0-10.9-366.9-إجمالي المصروفات

15.3-42.1                         -                         -                        -42.1مكاسب/)خسائر( االستثمارات

12.997.742.5-11.0-0.7-122.3صافي الفائض/)العجز(

)بماليين الفرنكات السويسرية(

الحسابات الخاصةالبرنامج والميزانية
المشروعات الممولة 

من االحتياطيات

التسويات وفق

معايير إيبساس
المجموعالمجموع
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يبساس يف عام   2019الانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإىل النتيجة بناء عىل معايري اإ

 

 حتليل الإيرادات

يبساس 2019مكوانت الإيرادات يف عام   عىل أأساس معايري اإ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 

المشروعات الحسابات الخاصةنتائج الميزانية

الممولة من 

االحتياطيات

االهتالك 

واالستهالك

التغييرات في 

خصوم 

استحقاقات 

الموظفين

تغير قوائم 

الموجودات

رسملة األصول 

الثابتة

نتائج إيبساس تسويات أخرى

بحسب البيانات 

المالية

أساس االستحقاق 

المعّدل

أساس االستحقاق 

الكامل

ية
سر
وي
س
 ال
ت
كا
رن
لف
 ا
ن
يي
ال
بم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

122.3

الفوارق على أساس محاسبيالفوارق بحسب الجهة المعنية

+9.697.7 +0.7

-0.7

-11.0

-10.2

-11.8-1.2

 :2019اإجاميل الإيرادات يف عام 

 مليون فرنك سويرسي 457.0
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يرادات املنظمة  مليون فرنك سويرسي يف عام  457.0بلغ مجموع اإ

ابملئة مقارنًة مبجموع  5.4، ويساوي ذكل زايدة نسبهتا 2019

يرادات عام  مليون فرنك سويرسي. واكن  433.6البالغ  2018اإ

يرادات خالل عام  هو رسوم نظام معاهدة  2019أأكرب مصدر لالإ

يرادات. وقد زادت  74.0الرباءات اليت شلكت  ابملئة من مجموع الإ

يرادات رسوم نظام معاهدة الرباءات بنس بة  ابملئة مقارنًة بعام  5.2اإ

2018. 

يرادات خالل عام  واكنت رسوم نظام مدريد اثين أأكرب ابب لالإ

يرادات.  16.8، حيث شلكت 2019 ابملئة من مجموع الإ

يرادات رسوم نظام مدريد بنس بة  وقد ابملئة مقارنًة  3.4ارتفعت اإ

وتشلك رسوم نظام لهاي، ورسوم نظام لش بونة،  .2018بعام 

ية )تربعات اجلهات والاشرتأاكت املقررة، واملساهامت الطوع 

يرادات الأخرى )املنشورات،  املاحنة يف احلساابت اخلاصة( والإ

يرادات الأخرى/النرثية( النس بة املتبقية  والتحكمي والوساطة، والإ

يرادات املنظمة أأي  ابملئة. ويعرض اجلدول التايل  9.2من مجموع اإ

يرادات مقارنًة ابلعام الساب  ق.ملخصاً للتغريات من حيث مصدر الإ

 2019 - 2018التغري يف الإيرادات يف الفرتة 

 

يداع  يرادات نظام معاهدة الرباءات أأساسًا من رسوم الإ وتتآألف اإ

ادلويل )الرمس الأسايس ورسوم الصفحات الإضافية، وخفض 

يداعات الإلكرتونية  وللبدلان الأقل منوًا(. ويشمل تقليص الرسوم لالإ

أأيضًا مجموع رسوم نظام معاهدة الرباءات رسومًا أأخرى )مهنا رسوم 

 املعاجلة والإحاةل( وماكسب أأو خسائر أأسعار الرصف:

 

 

 2019-2012تفاصيل رسوم نظام معاهدة الرباءات للفرتة 

 

التغيير الصافيالتغيير الصافي20192018

%

اإليرادات

0.6-0.1-17.317.4-0.1االشتراكات المقّررة

6.0-0.7-10.911.6-0.7المساهمات الطوعية

40.0-0.2-0.30.5-0.2إيرادات المنشورات

 -         

         - الرسوم

16.7338.1321.416.75.2نظام معاهدة البراءات

2.576.874.32.53.4نظام مدريد

0.45.34.90.48.2نظام الهاي

19.6420.2400.619.64.9المجموع الفرعي، الرسوم

 -         

0.22.01.80.211.1التحكيم والوساطة

 -         

4.66.31.74.6270.6اإليرادات األخرى/النثرية

23.4457.0433.623.45.4مجموع اإليرادات

)بماليين الفرنكات السويسرية(

20192018201720162015201420132012

335.6315.4293.6281.8263.6275.0262.3240.6رسوم اإليداع الدولي

            -            -            -4.7            -            -           -           -تسوية المدفوعات 2013-2004

3.43.63.63.84.13.93.93.9الرسوم األخرى

6.07.5-1.7-0.7-2.61.70.45.2-مكاسب/)خسائر( سعر صرف الرسوم المحّصلة

            -2.7-0.13.71.4-1.2-1.70.7مكاسب/)خسائر( الصرف األخرى

338.1321.4296.4290.7275.4278.6257.5252.0المجموع، رسوم نظام معاهدة البراءات

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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يرادات املتآأتية من نظام معاهدة الرباءات وفقًا ملعايري  وزادت الإ

يبساس بنس بة  ويف البياانت املعِدة  .2018ابملئة مقارنًة بعام  5.2اإ

يرادات الناجتة عن رسوم الإيداع  يبساس، ل تقيد الإ وفقًا ملعايري اإ

ىل أأن  ادلويل للطلبات املقدمة بناء عىل نظام معاهدة الرباءات اإ

، بلغ عدد الطلبات املنشورة 2019الطلب. فف  عام  يُنرش

 .2018يف عام  237,378مقابل  246,636

يرادات الناجتة عن رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل  وابلنظر يف الإ

يبساس، يوحض الرمس البياين التايل  معاهدة الرباءات وفقًا ملعايري اإ

يرادات الس نوية تبعًا لعدد الطلبات املنشورة خالل  كيفية تغري الإ

العام. وقد أأدى عامالن اإىل زايدة عدد الطلبات املنشورة يف عام 

ل يف الس نوات السابقة واملبنيَّ يف مقار  2014 نة ابلتوجه املسجَّ

ثالثة ومخسون  2014الرمس البياين. أأوًل، اكن يوجد يف عام 

أأس بوعًا من املنشورات بدًل من اثنني ومخسني أأس بوعًا اكملعتاد. 

واثنيًا، شهد عدد طلبات معاهدة الرباءات زايدة كبرية يف مارس 

مسيث لالخرتاعات قبل موعده  عقب بدء نفاذ قانون لهيي  2014

 بعام واحد.

 2019-2012رسوم الإيداع ادلويل واملنشورات للفرتة  -معاهدة الرباءات 

 
وتشمل رسوم نظام مدريد أأساسًا الرسوم الأساس ية الواردة عن 

 التعيينات الالحقة:طلبات التسجيل أأو التجديد ورسوم 

 2019-2012تفاصيل رسوم نظام مدريد للفرتة 

 

20192018201720162015201420132012

64.262.458.549.756.746.045.942.7الرسوم األساسية )التسجيالت والتجديدات(

6.45.85.54.85.54.74.54.0التعيينات الالحقة

6.26.15.95.15.74.45.04.9الرسوم األخرى

76.874.369.959.667.955.155.451.6المجموع، رسوم نظام مدريد

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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يرادات رسوم مدريد للتسجيالت  يبساس، تقيَّد اإ ووفقًا ملعايري اإ

والتجديدات والتعيينات الالحقة يف البياانت املالية فور نرشها. 

يرادات التسجيالت والتجديدات )دون الرسوم  ت اإ وتغريَّ

يبساس، تبعًا لزدايد عدد التسجيالت  الأخرى(، وفقًا ملعايري اإ

دد التسجيالت عىل مدى والتجديدات يف الس نة. وزاد ع

مقابل  2019يف عام  64,118الس نوات الثالث املاضية فبلغ 

 .2017يف عام  56,267و 2018يف عام  60,071

يرادات املتآأتية من رسوم نظام مدريد 2016 عام ويف ، اخنفضت الإ

ىل 2015ابملئة مقارنًة بعام  12.2بنس بة  ، ويرجع ذكل بشلك كبري اإ

زايدة ترامك التسجيالت املرتبطة جزئياً مبشالكت يف نظام معلومات 

، بذلت الويبو هجدًا كبريًا 2017جسالت مدريد ادلولية. ويف عام 

يرادات من رسوم نظام مدريد  للتخلص من ذكل الرتامك، وزادت الإ

 ابملئة مقارنًة ابلعام السابق. 17.3بنس بة 

 2019-2012الرسوم الأساس ية والتسجيالت/التجديدات للفرتة  -مدريد 

 
يرادات املتآأتية من رسوم نظام لهاي  مليون  5.3وبلغ مجموع الإ

ابملئة  8.2، مسجاًل زايدة نسبهتا 2019فرنك سويرسي يف عام 

مليون فرنك سويرسي. وبلغ  4.9البالغ  2018مقارنًة مبجموع عام 

 2019أألف فرنك سويرسي يف عام  14مجموع رسوم نظام لش بونة 

 .2018أألف فرنك سويرسي يف عام  31مقابل 

يرادات املتآأتية من الاشرتأاكت املقررة يف عام   2019وشلكت الإ

ابملئة من مجموع  3.8مليون فرنك سويرسي  17.3والبالغة 

يرادات املساهامت الطوعية يف عام  يرادات، يف حني شلكت اإ الإ

ابملئة من مجموع  2.4مليون فرنك سويرسي  10.9البالغة  2019

طار احلساابت  يرادات. واكنت املساهامت الطوعية تُتلقى يف اإ الإ

يراداهتا مع تنفيذ العمل وتكبد 2019اخلاصة يف عام  ، وتقيَّد اإ

ا يامتىش مع التفاق املعين.النفقات مب

يرادات التحكمي والوساطة البالغة مليويَن فرنك سويرسي  وزادت اإ

مليون فرنك سويرسي عىل العام السابق، يف حني  0.2مبقدار 

يرادات املنشورات البالغة  مليون فرنك سويرسي  0.3اخنفضت اإ

وبلغ مجموع  .2018مليون فرنك سويرسي عن عام  0.2مبقدار 

يراد مليون فرنك سويرسي يف عام  6.3ات الأخرى/النرثية الإ

وترجع  .2018مليون فرنك سويرسي يف عام  1.7مقابل  2019

ةل يف عام  ىل اسرتجاع اخملصصات غري  2019الزايدة املسجَّ أأساساً اإ

 املس تخدمة فامي خيص التاكليف القانونية.
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 حتليل املرصوفات

يبساس 2019مكوانت املرصوفات يف عام   عىل أأساس معايري اإ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

ل ملرصوفات عام   2019التوزيع املفصَّ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

مليون فرنك سويرسي يف  401.4بلغ مجموع مرصوفات املنظمة 

 2018ابملئة عىل عام  6.8، مبا يساوي زايدًة نسبهتا 2019عام 

مليون فرنك سويرسي. وشلكت نفقات  375.8حيث بلغ 

 242.5املوظفني أأكرب ابب يف مرصوفات املنظمة حيث بلغت 

ابملئة من مجموع املرصوفات.  60.4مليون فرنك سويرسي، أأي 

واكنت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب ابب يف مرصوفات املنظمة 

مليون فرنك سويرسي، وتلهتا مرصوفات  96.1حيث بلغت 

مليون فرنك سويرسي. ويعرض اجلدول  22.5التشغيل البالغة 

مقارنًة ابلعام  التايل ملخصًا للتغريات من حيث نوع املرصوفات

 السابق:

5.6بعثات الموظفين231.2الوظائف الثابتة

10.5أسفار الغير10.0الموظفون المؤقتون

1.4التدريب ومنح السفر له1.3تكاليف الموظفين األخرى

9.1اهتالك المباني4.4المؤتمرات

0.3اهتالك المعدات14.5الخدمات التعاقدية الفردية

0.8استهالك األصول غير المادية77.2الخدمات التعاقدية األخرى

5.2المتدربون وزماالت الويبو19.0المباني والصيانة

5.0اإلمدادات والمواد2.1االتصاالت

1.4األثاث والمعدات0.7التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

1.0تكاليف التمويل0.7خدمات األمم المتحدة المشتركة

نفقات الموظفين

242.5

األسفار والتدريب 

والمنح

17.5

الخدمات التعاقدية

96.1

مصروفات التشغيل

22.5

مصروفات أخرى

12.6

االهتالك واالستهالك

10.2

 :2019اإجاميل املرصوفات يف عام 

 مليون فرنك سويرسي 401.4
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 2019 - 2018التغري يف املرصوفات يف الفرتة 

 

وتتكون نفقات املوظفني أأساسًا من صايف املرتب الأسايس 

وتسوايت الوظائف الثابتة أأو املؤقتة. وبلغ مجموع تكل النفقات 

ابملئة من مجموع نفقات  61.0نك سويرسي أأي مليون فر  147.9

. وشلكت مساهامت املنظمة يف الصندوق 2019املوظفني يف عام 

( UNJSPFاملشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة )

ذ بلغ مجموعها  مليون فرنك  29.2اثين أأكرب ابب يف نفقات املوظفني اإ

مليون  242.5. وبلغ مجموع نفقات املوظفني 2019سويرسي يف عام 

ابملئة  9.9، مبا يساوي زايدة نسبهتا 2019فرنك سويرسي يف عام 

مليون فرنك سويرسي.  220.6حيث بلغ  2018عىل عام 

وسامهت عدة عوامل يف هذه الزايدة. وزادت اخلصوم املرتبطة 

ن فرنك مليو 7.1ابلإجازات املرتامكة ذلوي الوظائف الثابتة مبقدار 

ىل  سويرسي مقارنًة ابلعام السابق، ويرجع ذكل اإىل حد كبري اإ

حتديث الافرتاضات املطبَّقة عىل احلساب الأكتواري للخصوم. ويف 

، أأصدرت احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية حكامً 2019يوليو 

ل عىل موظف   بنقض قرار تطبيق مضاعف تسوية مقر العمل املعدَّ

ة الفنية وما فوقها. وتنفيذاً ذلكل احلمك، دفعت املنظمة الويبو من الفئ

للموظفني املعنيني تسوايت بآأثر  2019يف شهَري يوليو وأأغسطس 

ىل الفائدة  2018رجع  عن رواتهبم منذ شهر مارس  ضافًة اإ اإ

 2019يف املئة اليت قررهتا احملمكة. وشهد عام  5الس نوية البالغة 

هناء خدمة مليون فرنك  3.4املوظفني مبقدار  زايدة تلكفة اتفاقات اإ

 سويرسي مقارنًة ابلعام السابق.

وترد تلكفة املتدربني ومنح الويبو يف بند منفرد من البياانت املالية. 

فتاكليف املتدربني ومنح الويبو ل تُدرج يف نفقات املوظفني لأهنا 

غري مشموةل بنظام موظف  الويبو ولحئته. وبلغت تاكليف املتدربني 

 4.4مقابل  2019مليون فرنك سويرسي يف عام  5.2نح الويبو وم 

مليون فرنك سويرسي يف العام السابق.

مليون فرنك سويرسي  17.5وبلغ مجموع الأسفار والتدريب واملنح 

ابملئة من مجموع املرصوفات. ويساوي ذكل  4.4أأي  2019يف عام 

، 2018مليون فرنك سويرسي مقارنًة بعام  0.7زايدة طفيفة قدرها 

مع ارتفاع تاكليف أأسفار الغري )املشاركني يف املؤمترات واحملارضين( 

 مقارنًة ابلعام السابق.

مليون فرنك سويرسي يف عام  96.1وبلغ مجموع اخلدمات التعاقدية 

مليون فرنك  2.3وارتفعت تكل املرصوفات مبقدار  .2019

واكنت اخلدمات التعاقدية يف عام  .2018سويرسي مقارنًة بعام 

 31.4تتعلق يف املقام الأول خبدمات الرتمجة التجارية ) 2019

مليون فرنك سويرسي(، وخدمات تكنولوجيا املعلومات التجارية 

مليون فرنك سويرسي(، واخلدمات التعاقدية الفردية  20.3)

مليون فرنك سويرسي(، وخدمات املركز ادلويل للحوس بة  14.5)

 مليون فرنك سويرسي(. 11.8)

مليون فرنك سويرسي يف  22.5وبلغ مجموع مرصوفات التشغيل 

ابملئة مقارنًة مبجموع  15.7، مبا يساوي اخنفاضًا نسبته 2019عام 

مليون فرنك سويرسي. ويُعزى هذا  26.7البالغ  2018عام 

الاخنفاض اإىل حد كبري اإىل زايدة رمسةل النفقات املتصةل ابملباين، 

يف حني أأن مرصوفات الس نة السابقة اكنت تشمل أأيضًا تلكفة 

 معليات الهدم املتصةل مبرشوعات جتديد املباين.

وارتفعت مرصوفات املعدات والإمدادات من مليويَن فرنك 

ىل  2018سويرسي يف عام  مليون فرنك سويرسي يف عام  6.4اإ

، قررت املنظمة شطب قيد املوجودات 2019ويف عام  .2019

ىل تلكفة قدرها من  مليون  1.3املنشورات والورق، مما أأدى اإ

التغيير الصافيالتغيير الصافي20192018

%

المصروفات

21.9242.5220.621.99.9نفقات الموظفين

0.85.24.40.818.2المتدربون وزماالت الويبو

0.717.516.80.74.2األسفار والتدريب والمنح

2.396.193.82.32.5الخدمات التعاقدية

15.7-4.2-22.526.7-4.2المصروفات التشغيلية

4.46.42.04.4220.0المعدات واإلمدادات

9.7-1.1-10.211.3-1.1االهتالك واالستهالك

0.81.00.20.8400.0تكاليف التمويل

25.6401.4375.825.66.8مجموع المصروفات

)بماليين الفرنكات السويسرية(



 2019التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو لعام 

 

12 

نفاق عىل املعدات غري  فرنك سويرسي. ومن اجلدير ابذلكر أأن الإ

املرمسةل اكن أأعىل مبليون فرنك سويرسي مقارنًة ابلعام السابق.

يبساس  وكام ُذكر سابقًا، تشمل املرصوفات بناء عىل معايري اإ

ت ومرصوفات اس هتالك الأصول مرصوفات اهتالك املباين واملعدا

ىل أأن تلكفة تكل الأصول موزعة عىل معرها  غري املادية نظرًا اإ

نتايج. ويف عام  ، بلغ مجموع مرصوفات الاهتالك 2019الإ

مليون  11.3مليون فرنك سويرسي مقابل  10.2والاس هتالك 

 .2018فرنك سويرسي يف عام 

 الوضع املايل

مليون  364.2، بلغ صايف أأصول املنظمة 2019ديسمرب  31يف 

مليون فرنك  1,225.9فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع الأصول 

مليون فرنك سويرسي. وخالل  861.7سويرسي ومجموع اخلصوم 

مليون  161.5، زاد صايف أأصول املنظمة مبقدار 2018/19الثنائية 

 سويرسي.فرنك 

ىل الفائضني احملققني يف عاَم    2019و 2018ويرجع ذكل أأساسًا اإ

جامًل  مليون فرنك سويرسي. وفضاًل عن  140.2الذلين بلغا اإ

ذكل، ُأدرجت املاكسب الأكتوارية املتعلقة خبصوم الويبو عن 

عادة تقيمي الأرايض  التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة وماكسب اإ

مليون فرنك سويرسي يف صايف  21.3ة وقدرها اليت متلكها املنظم

 أأصول املنظمة.

 2019اإىل  2017معليات صايف الأصول من 

 

ويعرض الرمس البياين التايل ملخصًا لبيان الوضع املايل للويبو يف 

مليون  1,225.9وتبلغ القمية الإجاملية للأصول  .2019ديسمرب  31

فرنك سويرسي وتتكون أأساساً من النقد وما يعادهل والاستامثرات 

مليون فرنك  861.7والأصول الثابتة. وتبلغ القمية الإجاملية للخصوم 

سويرسي وتتكون أأساسًا من اذلمم ادلائنة واملبالغ املتسلمة قبل 

 اقات املوظفني:اس تحقاقها واس تحق

+5.1

202.7

صافي األصول

في 31 ديسمبر 

2017

+97.7
364.2

ية
سر
وي
س
 ال
ت
كا
رن
الف
ن 
يي
ال
بم

فائض 2019 وفق 

معايير إيبساس

المكاسب األكتوارية 

والتسوية وفقاً لفائض 

احتياطي إعادة التقييم

صافي األصول

في 31 ديسمبر 

2019

فائض 2018 وفق 

معايير إيبساس

+16.2

صافي األصول

في 31 ديسمبر 

2018

261.4

المكاسب األكتوارية 

من صافي األصول

+42.5
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 2019ديسمرب  31ملخص الأصول واخلصوم يف 

 
 الأصول

 754.1يبلغ رصيد املنظمة من النقد وما يعادهل والاستامثرات 

ابملئة من مجموع الأصول. ويشمل  61.5مليون فرنك سويرسي أأي 

مليون فرنك سويرسي ونقدًا  179.7ذكل أأمواًل مقيَّدة قدرها 

مليون فرنك سويرسي.  190.2اسرتاتيجيًا واستامثرات قدرها 

مليون فرنك سويرسي أأعىل مببلغ  754.1والرصيد الإجاميل البالغ 

صيد الإجاميل يف هناية عام مليون فرنك سويرسي من الر  138.1

 مليون فرنك سويرسي. 616.0البالغ  2018

ومتتكل املنظمة عدداً كبرياً من الأصول الثابتة )أأراٍض ومباٍن وأأصول 

 388.0غري مادية ومعدات( يقدر صايف قميهتا ادلفرتية مبا مجموعه 

، ُرمسلت التاكليف البالغة 2019مليون فرنك سويرسي. ويف عام 

فرنك سويرسي واملتعلقة ابلإضافات والتحسينات يف  مليون 8.2

مليون فرنك سويرسي  1.1املباين القامئة، وكذكل التاكليف البالغة 

واملتعلقة مبشرتايت املعدات. وبلغ مجموع تلكفة الاهتالك 

مليون فرنك سويرسي  10.2والاس هتالك للك الأصول الثابتة 

.2019لعام 

 83.8اليت بلغت قميهتا الإجاملية وتتضمن الأصول الأخرى للمنظمة 

مليون فرنك سويرسي احلساابت املدينة واملبالغ املدفوعة قبل 

اس تحقاقها. وأأبرز رصيد مضن ذكل هو احلساابت املدينة لنظام 

مليون فرنك سويرسي.  59.1معاهدة الرباءات اذلي بلغ مجموعه 

ذ يوجد يف مجيع الأوقات عدد كبري من طلبات معاهدة الرباءات  اإ

اليت ُأودعت دلى ماكتب تسِّل الطلبات، أأو رمبا دلى املكتب 

ادلويل للويبو، دون أأن تتلقى املنظمة الرسوم املس تحقة عهنا. وزاد 

رصيد احلساابت املدينة لنظام معاهدة الرباءات مقارنًة ابلعام 

ذ بلغ مجموعه ا مليون فرنك سويرسي. وتُعزى هذه  55.6لسابق اإ

الزايدة اإىل زايدة عدد الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات يف عام 

، مع بقاء النس بة املئوية للطلبات غري املدفوعة رسوهما يف 2019

يداعات  16أأو  15هناية العام اثبتة بني العامني عند  ابملئة من مجموع اإ

 العام.

 اخلصوم

1,225.9 

ية
ر
س
وي
س
 ال
ت
كا
رن
الف
ن 
يي
ال
بم

861.7

      ر       ر 

اس   ا ات المو فين 
     

ا  و  ال اب ة
     

ال م  ال ا نة والمبال  
 االم س مة  ب  اس   ا 
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وا س  مارات
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، بلغ مجموع اذلمم ادلائنة واملبالغ املتسلمة قبل 2019ديسمرب  31يف 

مليون فرنك سويرسي، ويه تشمل أأساسًا  436.0اس تحقاقها 

طار نظام معاهدة  يرادات مؤجةل ملعاجلة الطلبات ادلولية )يف اإ اإ

مليون فرنك  284.8الرباءات، ونظام مدريد، ونظام لهاي( قدرها 

يرادات املؤجةل هذا أأساساً برسوم نظام  سويرسي. ويتعلق رصيد الإ

سويرسي. وتُؤَجل مليون فرنك  281.8معاهدة الرباءات اليت تبلغ 

ىل أأن تُنرش  يرادات احملققة من رسوم معاجلة الطلبات ادلولية اإ الإ

ذ يوجد يف مجيع الأوقات عدد من طلبات معاهدة  تكل الطلبات. اإ

الرباءات اليت ُأودعت دلى ماكتب تسِّل الطلبات أأو دلى املكتب 

، بلغ العدد 2019ديسمرب  31ادلويل واليت مل تُنرش بعد. ويف 

ىل عام التقد يداع يرجع اإ أأو  2018يري للطلبات اليت حتمل اترخي اإ

طلبًا. ويف هناية العام السابق، أأي  202,932ومل تُنرش حنو  2019

طلبًا غري منشور ُمودع يف  191,286، اكن يوجد حنو 2018عام 

يرادات املؤجةل لرسوم نظام 2018 أأو 2017عام  ، واكن رصيد الإ

 فرنك سويرسي. مليون 264.9معاهدة الرباءات 

مليون فرنك  356.2وتتكون خصوم اس تحقاقات املوظفني البالغة 

سويرسي أأساسًا من خصوم التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة 

ابملئة من مجموع  88.1مليون فرنك سويرسي أأي  313.7البالغة 

وقد زادت  .2019ديسمرب  31خصوم اس تحقاقات املوظفني يف 

مليون فرنك  10.6خصوم التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة مببلغ 

وتستند خصوم التآأمني الصح   .2018سويرسي مقارنًة برصيد عام 

ىل احلساب اذلي جيريه خبري أأكتواري مس تقل  بعد انهتاء اخلدمة اإ

ويشمل عددًا من الافرتاضات الأكتوارية. وتضم هذه الافرتاضات 

معدلت توجه التاكليف الطبية، ومعدلت حالت معدل اخلصم، و 

وأأدت التغيريات الس نوية املدخةل عىل  ومعدلت الوفيات. التقاعد،

ىل أأن تقيَّد املاكسب واخلسائر الأكتوارية يف  تكل الافرتاضات اإ

ابب اخلصوم من بيان الوضع املايل. ويبنِيِ الرمس البياين التايل تطور 

، ويشمل 2009هتاء اخلدمة منذ عام خصوم التآأمني الصح  بعد ان

)مع تطبيق الافرتاضات  2023-2020التوقعات الأكتوارية للفرتة 

(. ويبنِيِ الرمس البياين أأيضًا 2019نفسها املطبَّقة عىل حساابت عام 

كيف تغريت معدلت اخلصم ومعدلت توجه التلكفة الطبية منذ 

د معدل اخلصم لتقيمي خصوم التآأمني الصح  بعد  .2009عام  وحُيدَّ

انهتاء اخلدمة عىل أأساس منحنيات عائد س ندات الرشاكت العالية 

اجلودة. وفامي خيص معليات تقيمي خصوم التآأمني الصح  بعد انهتاء 

اخلدمة خالل الس نوات السابقة، حددت الويبو معدل خصم 

ىل ال عمةل اليت تُدفع هبا أأقساط ابلفرنك السويرسي فقط استنادًا اإ

، فاإن معدل اخلصم 2019التآأمني الطيب. وأأما فامي خيص تقيمي عام 

هو معدل متوسط مرحج يقوم عىل العمالت الرئيس ية اليت تُتكبد 

هبا التاكليف الطبية )أأي الفرنك السويرسي واليورو وادلولر 

 الأمرييك(.

ت اجلارية وتتكون اخلصوم الأخرى للمنظمة أأساسًا من احلسااب

 67.7املمسوكة للمودعني والأطراف املتعاقدة، واليت يبلغ مجموعها 

مليون فرنك سويرسي. وقيَّدت املنظمة أأيضًا خمصصات قانونية 

؛ وتتعلق 2019مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  1.8قدرها 

 تكل اخملصصات أأساسًا بنفقات التقايض مع موظف  الويبو.
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 2023 - 2009معليات خصوم )الزتام اس تحقاقات( التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة يف 

 

 التدفق النقدي

ما فتئت أأرصدة املنظمة من النقد وما يعادهل والاستامثرات تزداد 

مليون  138.1. وقد ُحققت زايدة كبرية قدرها 2011منذ عام 

. ويشمل ذكل ماكسب غري حمققة 2019فرنك سويرسي يف عام 

مليون فرنك سويرسي يف احملفظة الاستامثرية للمنظمة  42.2بقمية 

وتتكون التدفقات النقدية الرئيس ية للمنظمة من  .2019يف عام 

رسوم نظام معاهدة الرباءات. وبلغ متوسط التدفقات النقدية 

مليون فرنك  29.3الشهرية من رسوم نظام معاهدة الرباءات 

مليون فرنك سويرسي  27.9مقابل  2019سويرسي خالل عام 

يف وحتتفظ املنظمة عامًة بودائعها النقدية  .2018خالل عام 

، اس مترت املنظمة يف 2019حساابت مرصفية فورية. وخالل عام 

شهرًا  12الاحتفاظ بآأرصدة يف حساابت ودائع لأجل )لفرتات تبلغ 

كحد أأقىص(. وقد مكَّن ذكل املنظمة من جتنب الرسوم عىل بعض 

احلساابت املرصفية الفورية عقب فرض أأسعار الفائدة السلبية 

 .2016خالل عام 

، بلغت القمية العادةل للمحفظة الاستامثرية 2019 ديسمرب 31ويف 

 354.5املتوسطة الأجل للويبو )الاستامثرات النقدية الأساس ية( 

مليون فرنك سويرسي، وبلغت القمية العادةل للمحفظة الاستامثرية 

مليون  175.2الطويةل الأجل )الاستامثرات النقدية الاسرتاتيجية( 

وترد الاستامثرات غري املتداوةل للويبو بقميهتا  فرنك سويرسي.

، أأسفرت تكل 2019العادةل يف بيان الوضع املايل. وخالل عام 

مليون فرنك  42.2الاستامثرات عن ماكسب غري حمققة قدرها 

سويرسي بسبب زايدة قمية أأصول حمفظة استامثر النقد 

عداد التقرير ا وترجع  ملايل.الاسرتاتيج  والأسايس للويبو يف اترخي اإ

ىل تقلب أأسعار السوق عىل الأجل  هذه التغريات يف التقيمي اإ

وتُستمثر أأرصدة النقد الأسايس هبدف حتقيق عائد عىل  القصري.

فرتات متتالية مدهتا مخس س نوات، يف حني تُستمثر أأرصدة النقد 

الاسرتاتيج  عىل الأجل الطويل. وبلغت عوائد استامثرات الويبو 

 .2019سويرسي يف عام  مليون فرنك 5.2

وترد أأيضًا يف البياانت املالية النقد وما يعادهل والاستامثرات موزعة 

عىل الأرصدة النقدية املقيَّدة وغري املقيَّدة والاسرتاتيجية. وتوجد 

عدة عنارص من النقد وما يعادهل تُصنَّف عىل أأهنا مقيَّدة. ويش متل 

مسوكة للغري )مودعو الطلبات النقد املُقيَّد عىل احلساابت اجلارية امل 

الرباءات، ونظام مدريد، ونظام لهاي، بناء عىل نظام معاهدة 

ةل نيابة عن  وكذكل بعض الأطراف املتعاقدة(، والرسوم املُحصَّ

طار الإجراءات اجلارية  الأطراف املتعاقدة، والودائع املتسلَّمة يف اإ

يت متسكها املتعلقة ابلعالمات التجارية، واحلساابت اخلاصة ال
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املنظمة ابمس ماحن  املساهامت الطوعية. والنقد الاسرتاتيج  يه 

الأموال اليت حتتفظ هبا املنظمة وخصصهتا للمتويل املس تقبيل خلصوم 

اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل التآأمني الصح  

مليون  190.2بعد انهتاء اخلدمة. وبلغ رصيد النقد الاسرتاتيج  

ويشمل ذكل حمفظة  .2019ديسمرب  31فرنك سويرسي يف 

الاستامثرات الطويةل الأجل )مبا فهيا املاكسب غري احملققة( البالغة 

مليون فرنك سويرسي، والأرصدة النقدية اليت مل  175.2قميهتا 

مليون فرنك سويرسي. وتشمل تكل  15.0تُستمثر بعد والبالغة 

من رسوم الربانمج  2019ملتآأتية يف عام الأرصدة املبالغ الإضافية ا

واملزيانية املطبَّقة عىل تاكليف الوظائف الثابتة لمتويل اخلصوم 

 املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة.

 2019-2010الأرصدة النقدية املقيَّدة وغري املقيَّدة والاسرتاتيجية يف الفرتة 
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 2019بيان الرقابة ادلاخلية لس نة 

 نطاق املسؤولية أأولً.

يِل من مسؤولية وخباصة مبوجب املادة  )د( من النظام 8.5أأتوىل، بصفيت مديرًا عامًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ووفقًا ملا أأس ند اإ

بقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:  املايل ولحئته، الإ

 الأخرى، وحفظها، والترصف فهيا؛نظامية معليات قبض مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية  "1"

واتفاق الالزتامات والنفقات مع الاعامتدات أأو اخملصصات املالية الأخرى اليت تقِرها امجلعية العامة أأو مع الأغراض والقواعد  "2"

 املتعلقة بصناديق استامئنية حمددة؛

 واس تخدام موارد املنظمة اس تخدامًا انجعًا وفعاًل واقتصاداًي. "3"

 من نظام الرقابة ادلاخليةالغرض  اثنيًا.

دارة تكل اخملاطر  م نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم حتقيق أأهداف املنظمة ونتاجئها وتنفيذ ما يتصل هبا من س ياسات، واإ وليس ُصِِ

ىل  ومن مث، يوفر هذا النظام ضامانً معقولً وليس مطلقاً لتحقيق الفعالية. القضاء علهيا. مة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وهو يستند اإ معليٍة جارية ُمصمَّ

دارهتا بكفاءة وفعالية وبطريقة اقتصادية.  وتقيمي طبيعهتا ومداها واإ

مة لتكو دارة العليا وموظفني أ خرين، ويه ُمصمَّ ن ضاماًن معقوًل وتُعِد الرقابة ادلاخلية معلية يضطلع هبا لك من الهيئات الرئاس ية واملدير العام والإ

 يق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:لتحق 

 فعالية العمليات وكفاءهتا وصون الأصول؛ 

 وموثوقية التقارير املالية؛ 

 .والامتثال للمواد والقواعد املُطبَّقة 

جراء يُتَّخذ يف مواعيد معيِنة،  ، عىل املس توى التشغييل، جمِرد س ياسة أأو اإ ن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل يعدُّ جراء مس متر وذلكل فاإ بل هو اإ

 يُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة عن طريق معليات الرقابة ادلاخلية لضامن حتقيق الأهداف املذكورة أ نفًا.

اِبن دورهتا التاسعة والعرشين ا ىل ادلول الأعضاء اإ طار الويبو بشآأن املساءةل اذلي قُِدم اإ مايو  ملعقودة يفوأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علامً ابإ

طار جلنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريد .2019 طار الويبو بشآأن املساءةل اذلي يش متل عىل عنارص اإ م وفقًا ملكوانت اإ واي وهذا البيان مقدَّ

(COSO.ومنوذج خطوط ادلفاع الثالثة ) 

وحىت اترخي اعامتد بياانت  2019ديسمرب  31لس نة املنهتية يف وينطبق بياين هذا عن معليات الويبو للرقابة ادلاخلية، كام يه ُمبيَّنة أ نفًا، عىل ا

 .2019املنظمة املالية لس نة 

 التخطيط القامئ عىل النتاجئ - 1املكون 

 املرتقبة.اليت حتدد طريقة ختصيص املوارد للربامج من أأجل حتقيق النتاجئ  2018/19وافقت ادلول الأعضاء عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

مة لضامن تنفيذ برامج الويبو وفقًا ملا توافق عليه ادلول الأعضاء. دت تقياميت اخملاطر وُعرضت بوضوح يف  والعمليات التنظميية مصمَّ وقد ُحِدِ

طار التخطيط الس نوي للعمل.  اجلزء اخلاص بلك برانمج من وثيقة الربانمج واملزيانية، مع تعميق التحليل يف اإ
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دارة اخملاطرالأ  - 2املكون   داء واإ

ويتوىل فريق  أأجري اس تعراضًا يف منتصف لك س نة وثنائية لتنفيذ خطط العمل بغية ضامن أأن العمل املضطلع هبا ميتثل للخطط املوافق علهيا.

دارة اخملاطر، اذلي أأترأأسه، الإرشاف عىل حمفظة اخملاطر العامة للمنظمة يف ضوء قابلية الويبو لتحمل اخملاطر، فضاًل عن حتليل  الويبو املعين ابإ

 وختضع اخملاطر احلرجة وأ ليات التعامل معها لس تعراض فصيل وتشمل أأنواع اخملاطر الرئيس ية التالية: بيئة اخملاطر العاملية.

 اخملاطر الس يربنية 

ىل الكشف غري  الويبو معرضة خلطر الهجامت الس يربنية وخطر الاخرتاق املتعمد أأو غري املتعمد للبياانت والذلين قد يؤداين اإ

ىل مسعة  ساءة اس تخداهما أأو تعطيل الأعامل. وميكن ملثل تكل احلوادث أأن تيسء اإ املرصح به عن املعلومات الرسية للويبو أأو اإ

 وزابئهنا.الويبو بصفهتا هجة موثوق هبا يف تقدمي املشورة واخلدمات لأعضاهئا 

تواصل الويبو التنفيذ املرحيل لعدد من اسرتاتيجيات تآأمني املعلومات املناس بة واملالمئة للغرض بغية  تدابري الضبط والتخفيف:

دارة تآأمني املعلومات، والأشخاص، والعمليات،  تعزيز أأمن معلوماهتا ومقاومهتا للأخطار الس يربنية املتطورة يف جمالت اإ

شمل ذكل بوجه خاص معليات التقيمي املس تقةل املنتظمة لضوابط أأمن املعلومات عن طريق اختبارات وي  والتكنولوجيات.

 .ISO/IEC 27001الاخرتاق ومعليات التدقيق الس نوية للحصول عىل شهادة أأمن املعلومات 

 خماطر البياانت واملعلومات 

ذ ميكن للكشف املتعمد أأو غري  دلهيا فضاًل عن معلوماهتا اخلاصة. الويبو مسؤوةل عن حامية أأصول املعلومات املس تودعة اإ

 املقصود عن معلومات رسية أأن ييسء بشدة لسمعة املنظمة وطريقة معلها.

نسخة منقَّحة من س ياسة ومعايري تصنيف أأمن املعلومات ومعاجلهتا  2019تدابري الضبط والتخفيف: نرشت الويبو يف عام 

وفضاًل عن ذكل،  وبتدريب املوظفني عىل تصنيف البياانت احلساسة ومعاجلهتا عىل حنو مالمئ. ودمعت ذكل بضوابط فنية

جراء معلية تقيمي مس مترة  تواصل الويبو الإرشاف عىل مقديم اخلدمات اخلارجيني، اذلين يعاجلون بياانت الويبو، عن طريق اإ

هناء اخلدمة. ىل مرحةل اإ  خملاطر املعلومات من مرحةل الرشاء اإ

 اطر الاستامثراتخم 

يوجد خطر أأن تنخفض قمية بعض أأو لك الاستامثرات املوظفة مبوجب اسرتاتيجيات الاستامثر اليت وافقت علهيا ادلول 

ىل اخنفاض  ما بصورة مؤقتة أأو دامئة، مما قد يؤدي اإ الأعضاء فامي خيص النقد التشغييل والنقد الأسايس والنقد الاسرتاتيج ، اإ

ولكام زاد اخملزون النقدي يف لك مجموعة من النقد مع الوقت، زاد احامتل تكبد خسارة  )الأموال الاحتياطية(.يف صايف الأصول 

 أأكرب.

مبالغ نقدية اإضافية متاش ياً مع اسرتاتيجيات الاستامثر احملددة عىل أأساس س ياسة  2019استمُثرت يف عام  تدابري الضبط والتخفيف:

واس تعرضت اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات هذا العمل وأأرشفت  .2017مجلعيات يف عام الاستامثرات اليت وافقت علهيا ا

وفضاًل عن ذكل، اضطلعت اللجنة بآأنشطة اإضافية يف  عليه خالل الس نة مبساعدة مستشارين مس تقلني يف جمال الاستامثرات.

 .2019ظل الوضع النقدي للويبو سلاميً طوال عام و  جمال الإرشاف عىل معلية الاستامثر عن طريق تقدمي تقارير شهرية.

 خماطر الأمن 

 خطر تعرض مقر الويبو أأو ماكتهبا اخلارجية لهجوم متعمد.
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وختضع لك  تعمل ماكتب الويبو يف بيئة مؤمنة متاش يًا مع س ياسات نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن. تدابري الضبط والتخفيف:

ىل احلد من تعرضها للمخاطر. ماكتب الويبو لتقيمي س نوي من حيث  خماطر الأمن وتدابري التخفيف الرامية اإ

وفضاًل عن ذكل، تضطلع الويبو بتحليل مس متر لتقارير منتظمة ودقيقة ويف الوقت املناسب عن الأمن التشغييل وخماطر 

حاطة مس مترة عن وتوفر خدمة الأمن يف الوي  املعلومات من حيث مواقع البدلان املس هتدفة أأو أأنواع الهتديدات. بو واثئق اإ

قلميية والوطنية واحمللية املتطورة اليت قد تؤثر سلبًا يف موظف   جراءات احلد من الهتديدات العاملية والإ الهتديدات الأمنية واإ

 الويبو واملندوبني والزائرين ومعليات املنظمة ومرافقها وبعثاهتا وأأصولها.

 اخملاطر الاسرتاتيجية 

لويبو العاملية للملكية الفكرية عن الاحتفاظ مباكنهتا بوصفها اخليار الأفضل قمية محلاية أأصول امللكية خطر أأن تعجز خدمات ا

 الفكرية يف ظل املشهد الاقتصادي والس يايس والتكنولويج العامل  املتغري برسعة.

ال اثر والفرص املرتبطة بتقنيات مثل وتمنية الكفاءات وحتليل  تدابري الضبط والتخفيف: الامتس أ راء الأطراف املعنية ابنتظام.

 اذلاكء الاصطناع ، وسلسةل الكتل، وأأختام التوقيت الرمقية، والوسائط الرمقية.

 أ ليات الرصد والرقابة والشاكوى والاس تجابة - 3املكون 

 يف املقام الأول: لقد اسرتشدُت يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية هبيئات الرصد والرقابة واملوظفني التاليني

  ،كبار املديرين، وخاصة نواب املدير العام ومساعدوه، اذلين يضطلعون بآأدوار هممة ويتولون املسؤولية عن النتاجئ املرتقبة

لهيم. وتعمتد قنوات املعلومات يف املقام الأول عىل الاجامتعات ادلورية اليت  والأداء، وأأنشطة جمالت معلهم، واملوارد املس ندة اإ

دارة العليا؛يعق  دها فريق الإ

 .داري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون )فريق الإدارة العليا( واليت أأحصل مهنا عىل الضامن وتقرُّ تكل  خطاابت المتثيل الإ

ىل  اخلطاابت مبسؤوليهتم يف أأن يمت، عىل مس توى الربامج، وضع وصون أأنظمة تعمل بشلك جيد وأ لية للرقابة ادلاخلية تريم اإ

 نع حالت الغش والأخطاء الكربى واكتشافها؛م 

 دارة مسؤوةل وفعاةل يف الويبو، واملوافقة عىل اسرتاتيجي دارة اخملاطر والشؤون املالية اإ حالل ثقافة اإ دارة اخملاطر امللكَّف ابإ ة فريق اإ

دارة اخملاطر، والإرشاف عىل تنفيذها. اطر الرئيس ية اليت تواجه ويس تعرض هذا الفريق ويراقب الوضع املايل للويبو واخمل اإ

 املنظمة يف تنفيذ نتاجئها املرتقبة؛

  ىل املنظمة وموظفهيا بشآأن الأخالقيات ومعايري رشادات ونصاحئ تبقى ط  الكامتن اإ م اإ رئيس مكتب الأخالقيات اذلي يُقِدِ

ب الأخالقيات مسؤول ورئيس مكت السلوك وتضارب املصاحل، ويتوىل التوعية العامة ابلأخالقيات والسلوكيات املسؤوةل.

عالن املصاحل، وامحلاية من الانتقام بسبب الإبالغ عن سوء السلوك وبسبب  أأيضًا عن تنفيذ س ياس يَت الإفصاح املايل واإ

 التعاون مع معليات مراجعة احلساابت أأو التحقيقات املآأذون هبا حبسب الأصول؛

 مه من ضامانت وخدمات استشارية عن طريق تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي  شعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعمتد عىل ما تقِدِ

ىل املسؤول عن لك برانمج واللجنة الاستشارية املس تقةل  م أأيضًا اإ دارة الناجتة عن التحقيقات واليت تُقدَّ والتقارير عن دور الإ

وعية عن كفاءة وفعالية نظام وتتضمن تكل التقارير توصيات ومالحظات مس تقةل وموض للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.

دارة اخملاطر يف املنظمة فضاًل عن برانمج الأداء وما يرتبط بذكل من أأنشطة الرقابة؛  الضوابط ادلاخلية ومعليات اإ
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  ،دارة، يف الوقت املناسب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اليت ترشف عىل أأداء معلية التدقيق عن طريق متابعة قيام الإ

صدار ر  وبناًء عىل نتاجئ أأنشطة الرقابة، توحِضِ اللجنة لدلول  دود فعاةل ومالمئة عىل توصيات التدقيق وبتنفيذ تكل التوصيات.ابإ

 الأعضاء ال اثر املرتتبة عىل توصيات مراجع احلساابت ومالحظاته عند الاقتضاء، وتشدد عىل مسائل معينة عند الرضورة.

ىل امجلعية العامة؛وأأخريًا، تُطِلع اللجنُة ادلول الأعضا م تقارير س نوية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية واإ  ء ابنتظام عىل معلها وتقِدِ

 وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ملنظومة الأمم املتحدة؛ 

 ىل جلنة الربانمج  مراجع احلساابت اخلاريج، اذلي يُرَسل التقرير اذلي يُعِده واذلي يتضمن أ راءه ومالحظاته وتعليقاته، اإ

ىل امجلعيات؛  واملزيانية واإ

 .مالحظات الهيئات الرئاس ية 

  أأمضن وجود أ ليات تعقيبات لفائدة ادلول الأعضاء، وخدمات ملعاجلة الشاكوى لفائدة الزابئن، وأ ليات لتسوية املنازعات غري

 الرمسية والرمسية لفائدة املوظفني.

 أأنشطة الضبط - 4املكون 

دارة اخملاطر مسؤولية  الاس تعراض املس متر لفعالية الضوابط املالية ادلاخلية وغريها من ضوابط املنظمة ادلاخلية، واس تعراض يتوىل فريق اإ

دارة اخملاطر واملوافقة عليه. ة للضوابط عىل مس توى  مضمون هذا البيان بشآأن الضوابط ادلاخلية واإ وُأجريت معلية تقيمي ذايت وحتقق داخيل ميرسَّ

ىل الرشوط الواردة يف لك من النظام املايل ولحئته ونظام املوظفني ولحئته.الكيان والضوابط عىل مس توى الع  دة استنادًا اإ وقد  مليات احملدَّ

وخالل عام  سامهت هذه الإجراءات يف تدعمي وتعزيز الضامانت اليت قدهما موظفو الويبو الرئيس يون عند توقيع خطاابت المتثيل الإداري.

جراء تقيمي مركَّز خملاطر ، ُأدخلت حتسينات عىل نظام 2019 الضامانت تشمل زايدة اس تخدام حتليالت البياانت لأغراض الضوابط ادلاخلية واإ

 الغش.

ن ويتوىل كبري موظف  الامتثال حتديدًا املسؤولية عن ضامن أأل تقوم أأي أأنشطة مساعدة تقنية أأو مرشوعات أأخرى تنفذها الويبو يف أأي بدل م

 مم املتحدة ابنهتاك أأي عقوابت تفرضها الأمم املتحدة.البدلان اخلاضعة لعقوابت الأ 

 املعلومات والتصالت - 5املكون 

دارة املعلومات والبياانت تعزيزًا كبريًا يف ضوء أأمهيهتا للويبو. دارة البياانت  شهدت اإ دارة البياانت الرئيس ية التعلاميت اخلاصة ابإ وحتدد س ياسة اإ

وتوفر س ياسة تصنيف املعلومات ومعاجلهتا ضوابط وقائية ترفع مس توى فهم  دجمها يف البنية املؤسس ية. احلرجة وتعِد نقطة مرجعية رمسية ميكن

 مس توايت رسية املعلومات وتطبيقها.

س امي عن طريق ضوابط النظام املوجودة عىل مس توى املعامالت  وتوفر مجموعة حلول ختطيط املوارد املؤسس ية مس توى عاليًا من التحمك ول

دارة اخملاطر املؤسس ية أأن ختضع الضوابط مهنجيًا للتحمك والتقيمي والربط ابخملاطر حبسب الاقتضاء. ت البياانت.وحتليال ويتضمن  ويضمن حل اإ

 ج.تقرير أأداء الويبو اذلي يُعرض عىل ادلول الأعضاء لك عام اس تعراضًا لتطور هذه اخملاطر وأأثرها عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة للك برانم

 املعايري الأخالقية والزناهة - 6 املكون

، وجيب عىل موظف  الويبو أأن ميتثلوا دامئًا لأعىل املعايري الأخالقية عىل النحو املبنيَّ يف مدونة الويبو 2010ُأنشئ مكتب للأخالقيات منذ عام 

م تدريب عىل مسائل الأخالقيات والتوعية ابلغش مجليع املوظفني. للأخالقيات.  ويُقدَّ

ىل تقياميتوتوجد   اخملاطر. دلى الويبو ضوابط ملاكحفة الاحتيال عىل نطاق املنظمة وفقًا للمامرسات اجليدة واملعايري ادلولية املعمول هبا واستناداً اإ
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جراءات ومعليات مناس بة ملنع الغش واكتشافه والتعامل معه ومجع بياانته، امتثالً لإطار الويبو الشامل لإدارة  ماكحفة الغش. وتوجد يف املنظمة اإ

ىل ما ييل: عالن املصاحل اإ فصاح املايل واإ وتعزيز ثقة امجلهور ادلاخيل  "2حتسني الشفافية واملساءةل؛ " "1" وهتدف س ياسة الويبو بشآأن الإ

دارة اخلطر الفعيل واملتصور لتضارب املصاحل عن طريق تدابري الإفصاح "3واخلاريج يف نزاهة املنظمة؛ " والتخفيف  ومساعدة املنظمة يف اإ

 والوقاية.

 بيئة الضبط - 7املكون 

ث متامًا ويليب احتياجات املنظمة عن تعديالت ُأد طار املنظمة التنظمي  ُمحدَّ خلت عىل أأسفر الاس تعراض املس متر واملتابعة املناس بة لضامن أأن اإ

جراءات 2017ويف عام  نظام املوظفني ولحئته، فضاًل عن النظام املايل ولحئته حبسب الاقتضاء. ، ُأجري اس تعراض شامل لس ياسات واإ

جياد حلول بديةل لع  ضافية فامي يتعلق ابإ ملية الويبو اخلاصة ابملشرتايت، مما أأسفر عن تعزيز منوذج تفويض سلطة الرشاء، وعن ضوابط وتقارير اإ

وفضاًل عن ذكل،  وتبس يط معلية الرشاء.وُعززت رسية معلية اختيار البائعني، ووضع س ياسة تتعلق جبزاءات البائعني،  الرشاء التنافس ية.

ضافية عىل عدم تضارب  2019نُفِِذت يف عام  جراءات الرشاء مع فرض ضوابط اإ نسخة معززة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املشاركني يف اإ

ىل التبس يط هبدف احلد  املصاحل يف الاس تعانة ابخلرباء الاستشاريني اخلارجيني. قدر الإماكن من الازدواجية والتداخل وخضعت التقارير املالية اإ

 وتعزيز الاتساق والشفافية والوضوح دون أأي خسارة أأو نقص يف املعلومات أأو الإفصاح.

يف تعزيز ثقافة  -ويه "تشكيل املس تقبل" و"الترصف مبسؤولية" و"حتقيق المتزي" و"العمل يدًا واحدة"  -وتسامه القمي الأساس ية للويبو 

 املساءةل.

 اخلامتة اثلثًا.

ن الرقابة ادلاخلية الفعاةل، أأاًي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها، تنطوي عىل نقائص  ماكنية التحايل علهيا  -اإ ل  -مهنا اإ ومن مثَّ ل ميكهنا أأن توفر اإ

 ضاماًن معقوًل.

 وفضاًل عن ذكل، قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت بسبب تغرِي الظروف.

ه الإدارة العليا رساةل واحضة ويه أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من الأمور البالغة الأمهية ابلنس بة للم وأأمضُن، ب نظمة صفيت مديرًا عامًا، أأن توِجِ

 وأأان ُملزم ابلتصدي لأي موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية قد ياُلحظ خالل العام، وبضامن الاس مترار يف حتسني نظام الضوابط ادلاخلية.

يِل من معلومات، أأنه ل توجد مواطن ضعف جوهرية يف البياانت املالية للمنظمة، ول وبن م أأس تنتج، عىل حد علم  وما ورد اإ اًء عىل ما تقدَّ

 .2019ديسمرب  31مسائل ابرزة يلزم ذكرها يف هذه الوثيقة فامي خيص الس نة املنهتية يف 

ىل  2019يناير  1ويف اخلتام، أأؤمن بآأن نظام الضوابط ادلاخلية للمنظمة ظل فعاًل عىل مدى الفرتة املشموةل هبذا التقرير املايل واملمتدة من  اإ

 وأأنه اكن كذكل يف اترخي توقيع  هذا البيان. 2019ديسمرب  31

 فرانسس غري

 املدير العام
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 البياانت املالية

 بيان الوضع املايل –البيان املايل الأول 

 2019ديسمرب  31يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

 

المالحظة
31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

األصول

األصول المتداولة

                                     222,920                                     3206,031النقد وما يعادله

                                       11,686                                       418,304االستثمارات

                                         1,720                                         52,369االشتراكات والمساهمات المستحقة

                                       70,136                                       573,258الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

                                         1,298                                             -األصول المتداولة األخرى

299,962                                     307,760                                     

األصول غير المتداولة

                                     381,418                                     4529,725االستثمارات

                                       24,994                                       624,461األصول غير المادية

                                     362,388                                     7363,539الممتلكات والمنشآت والمعدات

                                         8,367                                         88,185األصول األخرى غير المتداولة

925,910                                     777,167                                     

                                  1,084,927                                  1,225,872مجموع األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

                                       16,536                                       924,036الذمم الدائنة والمستحقات

                                       24,987                                       1035,529استحقاقات الموظفين

                                       96,646                                       1194,492التحويالت المستحقة الدفع

                                     296,238                                     12313,787المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

                                         5,588                                         131,811المخصصات

                                       70,578                                       67,623الحسابات الجارية

537,278                                     510,573                                     

الخصوم غير المتداولة

                                     309,138                                     10320,695استحقاقات الموظفين

                                         3,804                                         123,672المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

324,367                                     312,942                                     

                                     823,515                                     861,645مجموع الخصوم

                                     328,732                                     17418,413الفوائض المتراكمة

                                       31,497                                       1739,490احتياطي المشروعات الخاصة

                                       17,266                                       1718,532فائض احتياطي إعادة التقييم

                                    122,425-                                    118,550-17المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في صافي األصول

                                         6,342                                         176,342صناديق رؤوس األموال العاملة

                                     261,412                                     364,227صافي األصول

المال  ات المرف ة جزء من ه ه البيانات المالية

الم ير ال ا 
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 بيان الأداء املايل -البيان املايل الثاين 

 2019ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

 

 

20192018المالحظة

اإليرادات

17,31317,361االشتراكات والمساهمات المقّررة

10,86311,605المساهمات الطوعية

353542إيرادات المنشورات

الرسوم

338,108321,348نظام معاهدة البراءات

76,84074,297نظام مدريد

5,2884,919نظام الهاي

1431نظام لشبونة

420,250400,595المجموع الفرعي، الرسوم

1,9631,810التحكيم والوساطة

6,2911,696اإليرادات األخرى/النثرية

457,033433,609مجموع اإليرادات

19المصروفات

242,511220,597نفقات الموظفين

5,1834,440المتدربون وزماالت الويبو

17,50916,764األسفار والتدريب والمنح

96,12393,838الخدمات التعاقدية

22,51826,643مصروفات التشغيل

6,3922,045المعدات واإلمدادات

10,20511,302االهتالك واالستهالك

1,020209تكاليف التمويل

401,461375,838مجموع المصروفات

15,285-2042,102مكاسب/)خسائر( االستثمارات

97,67442,486الفائض/)العجز( للفترة



 2019التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو لعام 

 

24 

 بيان التغيريات يف صايف الأصول -البيان املايل الثالث 

 2019ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

المالحظة

            202,657                6,342           138,694-              17,266              11,790           305,953صافي األصول في 31 ديسمبر 2017

              42,486                    -                    -                    -               4,596-             47,082الفائض/)العجز( لعام 2018

                    -                    -                    -                    -              27,549            27,549-تسويات احتياطي المشروعات الخاصة

                    -                    -                    -                    -               3,246-               3,246التحويالت إلى الفوائض المتراكمة

              16,269                    -              16,269                    -                    -                   -المكاسب/)الخسائر( األكتوارية

            261,412                6,342           122,425-              17,266              31,497           17328,732صافي األصول في 31 ديسمبر 2018

              97,674                    -                    -                    -               5,327-           103,001الفائض/)العجز( لعام 2019

                    -                    -                    -                    -              18,973            18,973-تسويات احتياطي المشروعات الخاصة

                    -                    -                    -                    -               5,653-               5,653التحويالت إلى الفوائض المتراكمة

                1,266                    -                    -                1,266                    -                   -تسويات فائض احتياطي إعادة التقييم

                3,875                    -                3,875                    -                    -                   -المكاسب/)الخسائر( األكتوارية

            364,227                6,342           118,550-              18,532              39,490           17418,413صافي األصول في 31 ديسمبر 2019

مجموع

األصول الصافية

احتياطي

المشروعات الخاصة
الفوائض المتراكمة

المكاسب/)الخسائر( 

األكتوارية في صافي 

األصول

فائض احتياطي

إعادة التقييم

صناديق رؤوس 

األموال العاملة
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 بيان التدفق النقدي –البيان املايل الرابع 

 2019ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

 يشمل هذا البند أأثر قيد املاكسب/اخلسائر الأكتوارية يف صايف الأصول؛ (1)

 النقد وما يعادهل واملاكسب/اخلسائر الاستامثرية.الفائدة املكتس بة والأرابح احملصةل والفائدة املدفوعة عىل القروض وأأثر تغري أأسعار الرصف عىل  (2)

المالحظة
20192018

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

97,67442,486البيان الثانيالفائض )العجز( للفترة

610,20511,302 و7االهتالك واالستهالك

1,29851)الزيادة( االنخفاض في قوائم الموجودات

8,232-3,771-5)الزيادة( االنخفاض في الذمم المدينة 

8182186)الزيادة( االنخفاض في األصول األخرى

1217,41714,106الزيادة )االنخفاض( في المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

1,360-97,500الزيادة )االنخفاض( في الذمم الدائنة والمستحقات

2,1542,745-11الزيادة )االنخفاض( في التحويالت المستحقة الدفع

3,7773,580-13الزيادة )االنخفاض( في المخصصات

2,9556,099-الزيادة )االنخفاض( في الحسابات الجارية

25,97512,668عمليات استحقاقات الموظفين )1(

خسائر الفوائد واألرباح واالستثمارات وصرف العمالت )2( 47,54312,803-مكاسب/

100,05196,434صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

5,384-9,297-7اإلضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات

3,737                                         -7المشطوبات من الممتلكات والمنشآت والمعدات

                                         -261-6)الزيادة( االنخفاض في األصول غير المادية

6,210                                         -المشطوبات من الممتلكات العقارية

113,864-154,925-4)الزيادة( االنخفاض في االستثمارات

16,994-442,191)الزيادة( االنخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات

205,2224,204أرباح وفوائد االستثمارات

122,091-117,070-صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

16,862-                                         -سداد القروض

16,862-                                         -صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

13-130أثر تغير سعر الصرف في النقد وما يعادله

42,532-16,889-صافي الزيادة )االنخفاض( في النقد وما يعادله

ه في بداية السنة 3222,920265,452النقد وما يعادل

ه في نهاية السنة 3206,031222,920النقد وما يعادل
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 -البيان املايل اخلامس 

رة واملبالغ الفعلية   2019الإيرادات  -بيان مقارنة املبالغ املقدَّ

 2019ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .2018/19خيص معود "املزيانية الأصلية" الس نة الثانية من الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  (1)

ثة لنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي وفقًا لتوقعات شهر (2) رة احملدَّ يرادات املقدَّ ثة" الإ الصادرة  2020يناير  يشمل معود "املزيانية احملدَّ

 للشؤون الاقتصادية والإحصاءات. عن شعبة الويبو

ثة  (3)  .2019ديسمرب  31" و"الإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة" للس نة املنهتية يف 2019يشري هذا العمود اإىل الفارق بني "املزيانية احملدَّ

)1()2()3(

7-17,37617,37617,369االشتراكات المقّررة

الرسوم

321,907333,470338,1084,638نظام معاهدة البراءات

670-71,79677,51076,840نظام مدريد

5,9225,0505,288238نظام الهاي

6-202014نظام لشبونة

399,645416,050420,2504,200المجموع الفرعي، الرسوم

1,5501,5501,963413التحكيم والوساطة

205205353148المنشورات

232342,10242,079إيرادات االستثمارات

2,5362,5367,2134,677العناصر األخرى/النثرية

421,335437,740489,25051,510المجموع

الفرق

2019

الميزانية األصلية

2019

الميزانية المحدَّثة

2019

اإليرادات الفعلية على أساس قابل 

للمقارنة 2019
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 -البيان املايل اخلامس 

رة واملبالغ الفعلية   2019املرصوفات  –بيان مقارنة املبالغ املقدَّ

 2019ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

مليون فرنك سويرسي  725.9وتبلغ مزيانية الثنائية  .2018/19خيص معود "املزيانية الأصلية" الس نة الثانية من الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  (1)

 .2017أأكتوبر  11وقد وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف 

" و"املرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة" للس نة املنهتية يف 2019يشري هذا العمود اإىل الفارق بني "املزيانية الهنائية بعد التحويالت  (2)

 .2019 ديسمرب 31

يبساس يف املالحظة  (3) من هذه البياانت املالية. 18ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفقًا ملعايري اإ

الميزانية األصلية

2019

الميزانية النهائية 

بعد التحويالت 

2019

الفرق

2019

)1()2(

عنوان البرنامجالبرنامج

2,5222,9362,729207قانون البراءات1

2,5002,7112,517194العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية2

8,41910,0009,175825حق المؤلف والحقوق المجاورة3

3,5523,5153,251264المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

107,517108,553103,4175,136نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

29,73030,47228,8691,603نظام مدريد6

5,7346,0385,672366مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

1,7492,1531,664489تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نموا
15,60615,02514,640385

4,3864,6664,362304البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

6-6,8966,9686,974أكاديمية الويبو11

3,6624,3664,30561التصنيفات والمعايير الدولية12

4,4806,5116,367144قواعد البيانات العالمية13

63-3,9384,8534,916خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

31-7,4387,5327,563حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية15

3,5673,9813,864117االقتصاد واإلحصاء16

2,0742,3672,3607إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

2,8572,6422,495147الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

8,3058,3957,960435االتصاالت19

6,7028,0146,8761,138العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

10,14912,97812,848130اإلدارة التنفيذية21

19,29220,80519,5031,302إدارة البرامج والموارد22

12,36314,14213,793349إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

19,43521,01820,550468خدمات الدعم العامة24

26,13927,30825,9061,402تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

36-2,8332,6912,727الرقابة الداخلية26

19,75418,44818,334114خدمات المؤتمرات واللغات27

11,57813,24212,665577تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

3,2133,1862,860326الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

22-5,6567,0317,053نظام الهاي31

20-684704724نظام لشبونة32

3,170                             -3,6783,170غير مخصَّصةغير مخصَّصة

366,408386,421366,93919,482المجموع

54,92751,319122,31170,992صافي الفائض/)العجز(

13,008-تسويات الفائض وفق معايير إيبساس )3(

10,978-المشروعات الممولة من االحتياطات

لة من المساهمات الطوعية 651-الحسابات الخاصة المموَّ

97,674الفائض الصافي بعد التسوية وفق معايير إيبساس

المصروفات الفعلية على 

أساس قابل للمقارنة 

2019
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 -البيان املايل اخلامس 

رة واملبالغ الفعلية  يرادات  -بيان مقارنة املبالغ املقدَّ  2018/19اإ

 2019ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 الفرناكت السويرسية()بآ لف 

 

 .2018/19خيص معود "املزيانية الأصلية" الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  (1)

ثة لنظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي وفقًا لتوقعات شهر (2) رة احملدَّ يرادات املقدَّ ثة" الإ الصادرة  2020يناير  يشمل معود "املزيانية احملدَّ

 شعبة الويبو للشؤون الاقتصادية والإحصاءات.عن 

ثة  (3) يرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة" للثنائية املنهتية يف 2018/19يشري هذا العمود اإىل الفارق بني "املزيانية احملدَّ  .2019ديسمرب  31" و"الإ

)1()2()3(

5-34,75134,75134,746االشتراكات المقّررة

الرسوم

634,063654,680659,4564,776نظام معاهدة البراءات

3,193-140,822154,330151,137نظام مدريد

11,3409,76010,207447نظام الهاي

4040455نظام لشبونة

786,265818,810820,8452,035المجموع الفرعي، الرسوم

3,1003,1003,773673التحكيم والوساطة

410410895485المنشورات

464633,02732,981إيرادات االستثمارات

5,0735,0739,9744,901العناصر األخرى/النثرية

829,645862,190903,26041,070المجموع

الميزانية المحدُّثة

19/2018

اإليرادات الفعلية على أساس قابل 

للمقارنة 19/2018

الفرق

19/2018

الميزانية المعتمدة

19/2018
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 -البيان املايل اخلامس 

رة واملبالغ الفعلية   2018/19مرصوفات  -بيان مقارنة املبالغ املقدَّ

 2019ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 )بآ لف الفرناكت السويرسية(

 

مليون فرنك سويرسي واليت وافقت علهيا مجعيات ادلول  725.9والبالغة  2018/19خيص معود "املزيانية الأصلية" الربانمج واملزيانية للثنائية  (1)

 .2017أأكتوبر  11الأعضاء يف الويبو يف 

" و"املرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة" للس نة املنهتية يف 2018/19يشري هذا العمود اإىل الفارق بني "املزيانية الهنائية بعد التحويالت  (2)

 .2019ديسمرب  31

يبساس يف املالحظة  (3)  من هذه البياانت املالية. 18ترد تفاصيل تسوايت الفائض وفقًا ملعايري اإ

الميزانية المعتمدة

19/2018

الميزانية النهائية 

بعد التحويالت

19/2018

الفرق

19/2018

)1()2(

عنوان البرنامجالبرنامج

4,9655,4815,332149قانون البراءات1

4,9254,9864,785201العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية2

16,68017,74316,6841,059حق المؤلف والحقوق المجاورة3

7,0576,9276,557370المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

213,107207,985200,9327,053نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

58,83958,33956,4431,896نظام مدريد6

11,32211,53510,941594مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

3,4553,6873,161526تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

والبلدان األقل نموا
30,78528,78628,475311

8,6798,4177,860557البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

13,61413,25013,21634أكاديمية الويبو11

7,2157,5447,396148التصنيفات والمعايير الدولية12

8,84011,13310,752381قواعد البيانات العالمية13

47-7,8508,9018,948خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

31-14,57413,91413,945حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية15

113-6,9187,0817,194االقتصاد واإلحصاء16

4,1024,5654,55114إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

5,6484,9974,601396الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

16,41215,91315,445468االتصاالت19

13,25514,34313,3061,037العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

20,04724,36124,128233اإلدارة التنفيذية21

38,20338,01236,5541,458إدارة البرامج والموارد22

3,304-24,63026,53129,835إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

38,63439,70339,224479خدمات الدعم العامة24

52,08851,21449,7851,429تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

12-5,5505,0565,068الرقابة الداخلية26

39,13635,74035,387353خدمات المؤتمرات واللغات27

23,10423,25322,808445تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

6,3266,1195,721398الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

145-11,19315,81315,958نظام الهاي31

25-1,3471,3581,383نظام لشبونة32

3,170                             -7,3573,170غير مخصَّصةغير مخصَّصة

725,857725,857706,37519,482المجموع

103,788136,333196,88560,552صافي الفائض/)العجز(

35,334-تسويات الفائض وفق معايير إيبساس )3(

18,815-المشروعات الممولة من االحتياطات

لة من المساهمات الطوعية 2,576-الحسابات الخاصة المموَّ

140,160الفائض الصافي بعد التسوية وفق معايير إيبساس

المصروفات الفعلية على 

أساس قابل للمقارنة 

19/2018
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 مالحظات عىل البياانت املالية

 أأهداف املنظمة ومزيانيهتا :1املالحظة 

يوليو  14تعمل الويبو وفقًا لتفاقية الويبو املوقعة يف اس توكهومل يف 

ةل يف  1967 وقد ُمنحت املنظمة صفة  .1979سبمترب  28واملعدَّ

ويقع مقرها  .1974واكةل متخصصة يف منظومة الأمم املتحدة يف عام 

الرئييس يف جنيف بسويرسا ويه تمتتع ابمتيازات وحصاانت 

مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة ابمتيازات الواكلت املتخصصة 

ق املقر املربم مع اجمللس الفدرايل ، واتفا1947وحصاانهتا لس نة 

س امي فامي يتعلق ابلإعفاء من سداد  ، ول1970السويرسي يف س نة 

معظم أأنواع الرضائب املبارشة وغري املبارشة. ودلى الويبو أأيضًا 

ماكتب خارجية يف اجلزائر العاصة وبيجني وموسكو 

جانريو وس نغافورة وطوكيو فضالً عن مكتب تنس يق يف  دي وريو

 .2020يويورك. وُأنشئ مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي يف يناير ن 

بداع لأغراض التمنية  وهممة الويبو يه الهنوض ابلبتاكر والإ

الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان من خالل نظام 

دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. وتشمل أأنشطة الويبو 

مل الرئيس ية التالية: توفري خدمات امللكية الواسعة النطاق حماور الع

الفكرية عن طريق الأنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ وتطوير وصيانة 

البنية التقنية اليت يقوم علهيا النظام ادلويل للملكية الفكرية فضاًل 

عن تعزيز نواجتها وحتسني تدفق البياانت وتيسري التعاون العامل ؛ 

طراف ملناقشة التطور املعياري يف وتوفري منتدى متعدد الأ 

س ياسات امللكية الفكرية؛ وتسخري امللكية الفكرية للتمنية 

الاجامتعية والثقافية والاقتصادية عن طريق تعممي الاعتبارات 

منائية عىل مس توى لك برامج  منائية وتنفيذ أأنشطة تعاون اإ الإ

 املنظمة.

لقاء اخلدمات اليت وحتصل الويبو عىل متويلها من الرسوم احملصةل 

هما املنظمة ومن الاشرتأاكت اليت تسددها ادلول الأعضاء ومن  تقِدِ

املساهامت الطوعية من ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املاحنة. 

طار وثيقة برانمج ومزيانية لفرتة س نتني حتدد  وتعمل املنظمة يف اإ

نفاق املزيانية اليت توافق علهي ا الاعامتدات املالية أأي أأبواب اإ

ل  امجلعيات للك فرتة مالية. عقب املوافقة عىل تكل الاعامتدات، خيوَّ

املدير العام صالحية التعهد ابملرصوفات والترصحي هبا وسداد 

 املدفوعات للأغراض احملددة لها يف حدود الاعامتدات.

 الس ياسات احملاسبية املهمة :2املالحظة 

 أأساس الإعداد

ت هذه البياانت املالية  وفقًا وامتثاًل للمعايري احملاسبية ادلولية ُأِعدَّ

يبساس(. وتُعرض البياانت املالية ابلفرنك  للقطاع العام )اإ

السويرسي بوصفه العمةل اليت تعمل هبا الويبو وتس تخدهما يف 

قت الس ياسات  ىل أأقرب أألْف. وُطبِِ تقاريرها، وقُِرِبت مجيع القمي اإ

 روضة.احملاسبية ابنتظام عىل مجيع الس نوات املع

ت البياانت املالية عىل أأساس التلكفة التارخيية، ما مل يُذكر  وُأِعدَّ

خالف ذكل. وُأِعدَّ بيان التدفق النقدي ابس تخدام الأسلوب غري 

ت البياانت املالية عىل أأساس الاس مترارية ومالزمة  املبارش. وُأِعدَّ

 الاس تحقاق.

يبساس  ق معيار اإ ، أأي 2019"الأدوات املالية" يف عام  41وُطبِِ

لزايم يف   .2022يناير  1قبل اترخي التنفيذ الإ

يبساس   2019"الفوائد الاجامتعية" يف يناير  42ونرُش معيار اإ

ول يُتوقع أأن يكون لهذا املعيار تآأثري  .2022يناير  1واترخي تطبيقه 

 عىل البياانت املالية للمنظمة.

 النقد وما يعادهل

يشمل النقد وما يعادهل املبالغ النقدية املتوفرة والإيداعات املس تآأمنة 

ىل  يداعات املس تآأمنة ملدة تصل اإ رهن الإشارة دلى املصارف والإ

يومًا وغريها من الاستامثرات النقدية عىل الأجل القصري سهةل  90

ىل نقد واملعرضة اإىل خطر قليل للتقلب يف القمية.  التحويل اإ

 الاستامثرات

صنِف الاستامثرات كأصول متداوةل أأو غري متداوةل وفقًا للأفق تُ 

ذا اكن هذا الأفق الزمين س نة واحدة  الزمين لأهداف الاستامثر. واإ

ذا اكن أأكرث من س نة  أأو أأقل، تُصنِف عىل أأهنا أأصول متداوةل، واإ

 واحدة، تُصنِف عىل أأهنا أأصول غري متداوةل.
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 املعامالت ابلعمالت الأجنبية

ل لك الفرنك  السويرسي هو العمةل اليت تعمل هبا الويبو. وحُتوَّ

ىل مبالغ ابلفرنك السويرسي  املعامالت اليت جترى بعمالت أأخرى اإ

جراء  وفقًا لأسعار الرصف املعمول هبا يف الأمم املتحدة يف اترخي اإ

تكل املعامالت. وتقيد يف بيان الأداء املايل لك املاكسب واخلسائر 

قة والناجتة عن تسوية تكل املعامالت وعن معلية احملققة وغري احملق

التحويل يف اترخي التقرير املايل عن الأصول واخلصوم اليت متت 

 بعمالت خالف العمةل اليت تعمل هبا الويبو.

 قيد الإيرادات

يرادات احملققة من املعامالت التبادلية اليت  تُقيِد يف اترخي النرش الإ

مة بناًء عىل نظام معاهدة تشمل الرسوم احملصةل عن الطلبا ت املُقدَّ

يرادات املتآأتية  الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي. ويُؤجَّل قيد الإ

عداد  ةل عن الطلبات غري املنشورة يف اترخي اإ من الرسوم احملصَّ

ل أأيضاً قيد اجلزء من رسوم  التقرير اإىل حني اس تكامل النرش. ويُؤجَّ

م بناًء عىل نظام م عاهدة الرباءات اذلي يغط  تاكليف الطلب املُقدَّ

ترمجة تقارير الأهلية للرباءة الواردة بغري اللغة الإنلكزيية بعد النرش 

اإىل حني اس تكامل الرتمجة. وتُقيَّد مجيع الرسوم الأخرى املُحصةل يف 

م  طار نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي حني تُقدَّ اإ

يرادات املنشورات بعد تسلمي اخلدمات املشموةل ابلرمس. وتق  يَّد اإ

يرادات خدمات التحكمي والوساطة بعد  السلع ابلاكمل. وتقيَّد اإ

لت رسومه.  توفري اخلدمات املتعلقة بتقدمي طلب حِصِ

يرادات احملققة من املعامالت غري التبادلية مثل املساهامت  أأما الإ

ىل اتفاقات قابةل  الطوعية املودعة يف حساابت خاصة تستند اإ

يرادات يف الوقت اذلي يصبح فيه التفاق  نفاذ، فتقيَّد يف ابب الإ لالإ

ملزمًا ما مل يشمل التفاق رشوطاً تتعلق بآأداء معنيَّ أأو رد الأرصدة 

غري املنفقة. وتقتيض تكل التفاقات قيد خصوم يف البداية لتآأجيل 

يرادات وتشطب اخلصوم من خالل أأداء  يرادات مث تقيد الإ قيد الإ

 ط اخلاصة الواردة يف التفاق.الرشو

يرادات يف بداية لك س نة من  وتقيِد الاشرتأاكت املقررة يف ابب الإ

 فرتة املزيانية اليت يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتأاكت.

 قيد املرصوفات

 تقيِد املرصوفات عند تسِّل السلع وتقدمي اخلدمات.

 اذلمم املدينة

التبادلية تشمل الرسوم املفروضة املبالغ املس تحقة من املعامالت 

عىل مس تخديم خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما الويبو عن 

طريق نظام معاهدة التعاون بشآأن الرباءات ونظام مدريد ونظام 

لهاي. وتُقاس تكل املبالغ ابلقمية العادةل للمقابل املس تحق لرسوم 

يداع  نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي فور اإ

 الطلب ادلويل.

واذلمم املدينة من املعامالت غري التبادلية تشمل الاشرتأاكت 

ةل. وتُقاس تكل املبالغ ابلقمية العادةل للمقابل  املقررة غري املُحصَّ

ل خمصٌص للمبالغ املس تحقة غري القابةل للتحصيل  املس تحق. ويُسجَّ

يساوي الاشرتأاكت املقررة اليت مجدهتا امجلعية العامة يف عاَم  

زائد الاشرتأاكت املس تحقة من ادلول الأعضاء  1991و 1989

من اتفاقية  11من املادة  5اليت فقدت حق التصويت وفقًا للفقرة 

 الويبو.

 املمتلاكت واملنشآ ت واملعدات

تقميَّ املعدات بتلكفهتا انقص اهتالكها الرتامك  وخسائر اخنفاض 

ذا اكنت تلكفة ال وحدة الواحدة القمية. وتقيَّد املعدات بوصفها أأصولً اإ

ر ماكسب  5,000مهنا تساوي  فرنك سويرسي أأو أأكرث. وتقدَّ

وخسائر الترصف مبقارنة العائدات بقمية الأصول ادلفرتية وتُدَرج يف 

بيان الأداء املايل. ول تقيَّد قمية الأصول التارخيية، مبا فهيا املصنفات 

 الفنية املتربع هبا، يف البياانت املالية.

وتقيَّد الأرايض ابلقمية العادةل اليت حيددها تقيمٌي مس تقٌل وفقًا ملعايري 

التقيمي ادلولية. وتقيَّد تغريات القمية العادةل مبارشًة يف صايف الأصول 

عادة التقيمي. وتقيَّد قمية املباين واملنشآ ت  من خالل فائض احتياط  اإ

فة التحسينات املس تخدمة بتلكفة املبىن حيامن اكن جديدًا زائد تلك

ىل القيد الأويل  الالحقة انقص الاهتالك الرتامك . وابلنس بة اإ

ىل 2010يناير  1للمباين املس تخدمة يف  ، وهو اترخي الانتقال اإ

ىل تلكفة  دت قميهتا يف حالهتا اجلديدة ابلرجوع اإ يبساس، ُحِدِ معايري اإ

تقديرية حيس هبا خبري استشاري خاريج وتساوي قمية لك عنرص 

ةل البناء زائد أأعامل التحسني القامئة يف اترخي القيد الأويل يف مرح

نتايج املقدر املتبق   ىل العمر الإ انقص الاهتالك الرتامك  املستند اإ

للك عنرص. وتقيَّد التاكليف الالحقة لأعامل التجديد والتحسني 

الكبرية اليت جترى عىل املباين واملنشآ ت اليت تزيد أأو متدد املنافع 

 ية أأو قدرة اخلدمة بقميهتا.الاقتصاد



 2019التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو لعام 

 

32 

ويقيَّد الاهتالك حبيث تُشطب التلكفة الاكمةل للممتلاكت 

ر ابس تخدام طريقة  نتايج املقدَّ واملنشآ ت واملعدات أأثناء معرها الإ

القسط الثابت. ويف حاةل اس تخدام املمتلاكت واملنشآ ت واملعدات 

الاس تغناء جلزء من الس نة فقط )نتيجة لقتناهئا أأو الترصف فهيا أأو 

ل مقابل الشهور اليت  عهنا خالل الس نة(، ل يقيَّد الاهتالك اإ

نتايج التالية  اس تخدم خاللها الأصل. وتطبَّق مجموعات قمي العمر الإ

 عىل خمتلف أأصناف ومكوانت املباين واملنشآ ت واملعدات:

 

ذا  وتُراَجع القمي ادلفرتية للممتلاكت واملنشآ ت واملعدات خلفضها اإ

ىل أأن القمية ادلفرتية أأشارت  أأحداث أأو تغريات ما يف الظروف اإ

ر املبلغ القابل لالسرتداد  ذا ثبت ذكل، يقدَّ للأصل قد ل تسرتِد. واإ

ن وجدت.  من الأصل هبدف حتديد مدى خسارة اخنفاض القمية، اإ

 وتقيَّد أأي خسائر بسبب اخنفاض القمية يف بيان الأداء املايل.

 الأصول غري املادية

الأصول غري املادية بتلكفهتا انقص اس هتالكها الرتامك  وخسائر تقيَّد 

اخنفاض القمية. ويطبَّق الاس هتالك التدرجي  الثابت عىل مجيع 

الأصول غري املادية ذات العمر احملدد مبعدلت تكفل شطب 

رت الأعامر  نتاجية. وقد قِدِ التلكفة أأو القمية عىل مدى أأعامرها الإ

نتاجية للأصناف الرئ  يس ية من الأصول غري املادية عىل النحو الإ

 التايل:

 

تراخيص برجميات احلاسوب املشرتاة عىل أأساس التاكليف  وتُرمَسل

املتكبدة لقتناء الربجمية املعنية وجتهزيها لالس تخدام. وتقيَّد 

الربجميات أأو تراخيص الربجميات اليت تُشرتى خارجياً عىل أأهنا أأصل 

ذا بلغت تلكفة لك وحدة مهنا  فرنك سويرسي أأو أأكرث.  20,000اإ

نة مبارشًة بتطوير برجميات داخليًا وتُرمَسل التاكليف املقرت 

لس تخداهما يف الويبو بوصفها أأصوًل غري مادية رشيطة استيفاء 

يبساس  وتتضمن التاكليف املبارشة  .31معايري القيد مبوجب معيار اإ

 تاكليف املوظفني القامئني عىل تطوير الربجميات.

 وقيِِدت حقوق اس تخدام الأمالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا

املنظمة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية وتُس هتكل طيةل الفرتة 

ول تقيَّد يف البياانت املالية قمية  املتبقية من مدة احلق املمنوح.

حقوق اس تخدام الأمالك اليت منحها اكنتون جنيف بدون تلكفة 

 واليت يس تعيد ملكيهتا يف هناية فرتة املنح.

 الأصول املالية

املالية يف البداية ابلقمية العادةل ويه عادةً سعر املعامةل. تقيَّد الأصول 

ويعمتد القياس التايل للأصول املالية عىل تصنيفها. وتصنِِف الويبو 

ما ابلقمية  ما ابلتلكفة املس هتلكة واإ أأصولها املالية عىل أأهنا تقاس اإ

العادةل من خالل الفائض أأو العجز. ويعمتد التصنيف عىل منوذج 

داري للأصول املالية وخصائص التدفقات النقدية الويبو الإ 

التعاقدية للأصول املالية. وتقمِيِ الويبو عىل أأساس تطلع  اخلسائر 

الئامتنية املتوقعة املرتبطة بآأصولها املالية املصنفة عىل أأهنا حمسوبة 

 ابلتلكفة املس هتلكة.

 اخلصوم املالية

مية العادةل. وبعد القيد تقيِِد الويبو خصوهما املالية يف البداية ابلق 

 الأويل، يكون القياس التايل للخصوم املالية ابلتلكفة املس هتلكة.

العمر اإلنتاجي المقدَّرالصنف/العنصر

المعدات

5 - 10 سنواتمعدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

15 سنةالمركبات

10 سنةاألثاث والمفروشات

المباني

50 - 100 سنةالهيكل

50 سنةالواجهة

20 - 80 سنةأعمدة/جدران المحيط

40 - 50 سنةتحسينات األرض

50 - 60 سنةالسقف

50 سنةالطوابق والجدران والساللم

20 - 40 سنةاألرضية وتغطية الجدران

15 - 40 سنةالتجهيزات المتخصصة

25 - 30 سنةالتدفئة والتهوية

40 سنةالمرافق الصحية

25 - 50 سنةالتجهيزات الكهربائية

40 سنةالمصاعد

العمر اإلنتاجي المقدَّرالصنف

5 سنواتالبرمجيات المقتناة من الخارج

ً 5 سنواتالبرمجيات المطورة داخليا

مدة الترخيص/الحقالتراخيص والحقوق
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 الأدوات املالية املش تقة

تس تخدم الويبو أأدوات مالية مش تقة مثل العقود ال جةل للعمالت 

هبدف التحوط من خماطر العمالت الأجنبية. وتقيَّد هذه الأدوات 

ةل يف التارخي اذلي يرُبم فيه عقد املش تقات املالية مبدئيًا ابلقمية العاد

 ويُعاد قياسها لحقًا ابلقمية العادةل.

 اس تحقاقات املوظفني

د اخلصوم املتعلقة ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة، ومنح  حتدَّ

ىل الوطن والسفر، والإجازات الس نوية املرتامكة الطويةل  العودة اإ

الأكتواري املس تقل عىل أأساس س نوي الأجل وفقاً ملا حيدده اخلبري 

وبتطبيق مهنجية تقيمي وحدة الاعامتدات املتوقعة. وتقيَّد املاكسب 

واخلسائر الأكتوارية للتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة يف صايف 

ىل قمية  د اخلصوم ابلنس بة اإ ضافة اإىل ذكل، حتدَّ الأصول. واإ

جاز  ات زايرة الوطن الإجازات الس نوية املرتامكة القصرية الأجل واإ

غري املآأخوذة وساعات العمل الإضافية املس تحقة غري املسددة 

ومس تحقات انهتاء اخلدمة وماكفآ ت الأداء ومنح التعلمي املس تحقة 

 يف اترخي التقرير املايل واليت مل تُدَرج يف بند النفقات املتداوةل.

والويبو منظمة عضو تشارك يف الصندوق املشرتك للمعاشات 

ية ملوظف  الأمم املتحدة )الصندوق( اذلي أأنشآأته امجلعية التقاعد

س امي تكل  العامة للأمم املتحدة لتوفري اس تحقاقات املوظفني ول

عاقة. والصندوق عبارة عن خطة منافع  املتعلقة ابلتقاعد والوفاة والإ

)ب( من الالحئة 3حمددة ميولها أأرابب معل متعددون. وتنص املادة 

عىل فتح ابب العضوية يف الصندوق للواكلت التنفيذية للصندوق 

املتخصصة ولأي منظمة دولية أأو حكومية دولية أأخرى تشارك يف 

النظام املشرتك للرواتب والبدلت وظروف اخلدمة الأخرى للأمم 

 املتحدة والواكلت املتخصصة.

ويعِرِض الصندوق املنظامت املشاِركة خملاطر أأكتوارية ترتبط 

 والسابقني للمنظامت الأخرى املشاِركة يف ابملوظفني احلاليني

ىل غياب أأساس متسق وموثوق به  الصندوق، فيؤدي ذكل اإ

لتخصيص الالزتامات وأأصول اخلطة والتاكليف للٍك من املنظامت 

املشاِركة يف الصندوق. ويتعذر عىل الويبو والصندوق، شآأهنام يف 

حتديد  ذكل شآأن سائر املنظامت املشاِركة يف الصندوق، حالياً 

حصة الويبو التناسبية من الزتام الاس تحقاقات احملدد وأأصول 

اخلطة والتاكليف املقرتنة ابخلطة عىل حنو يتسم بقدر اكٍف من 

املوثوقية للأغراض احملاسبية. وذلكل فقد تعاملت الويبو مع هذه 

يبساس  سهام موضوعة وفق معيار اإ  39اخلطة عىل أأهنا خطة اإ

تقيَّد مساهامت الويبو يف الصندوق "اس تحقاقات املوظفني". و 

 خالل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات يف بيان الأداء املايل.

 اخملصصات

س نادي انجت  تقيَّد اخملصصات عندما يكون للويبو الزتام قانوين أأو اإ

خراج موارد من أأجل تسوية الالزتام  عن حدث سابق قد يقتيض اإ

ىل تقدير موثوق ملبلغ   ذكل الالزتام.مىت أأمكن التوصل اإ

 صايف الأصول

يساوي مجموع صايف أأصول املنظمة رصيد أأموالها الاحتياطية اذلي 

يشمل أأموالها الاحتياطية )الفوائض املرتامكة، واحتياط  

عادة التقيمي( وصناديق  املرشوعات اخلاصة، وفائض احتياط  اإ

رؤوس الأموال العامةل. وتقيِِد املنظمة أأيضًا املاكسب واخلسائر 

الأكتوارية مبارشة يف بند صايف الأصول. وتدير املنظمة مس توى 

 أأموالها الاحتياطية وفقًا لس ياس هتا اخلاصة ابلحتياطيات.

وتساوي فوائض املنظمة املرتامكة النتيجة الصافية املرتامكة للعمليات 

يف العام املشمول ابلتقرير املايل والفرتات السابقة بعد تطبيق معايري 

يبساس.  اإ

ريس س ياسة الويبو اخلاصة ابلحتياطيات مبادئ اس تخدام وتُ 

الأموال الاحتياطية يف مرشوعات غري متكررة من أأجل حتقيق 

د أ ليَة  حتسينات رأأساملية ومواهجة أأي ظروف اس تثنائية، وحُتِدِ

املوافقة عىل ذكل الاس تخدام. ويش متل احتياط  املرشوعات 

ةل من الأموال اخلاصة عىل الاعامتدات اخملصصة للمرشوعا ت املموَّ

 الاحتياطية، مطروحًا مهنا النفقات املرتامكة.

عادة التقيمي النتاجئ الرتامكية لإعادة تقيمي  ويتضمن فائض احتياط  اإ

ِيد علهيا املبىن اجلديد.  الأرض اليت متتلكها املنظمة واليت ش ُ

وتُنشآأ صناديق رؤوس الأموال العامةل لغرض تقدمي متويل ُمس بق 

لالعامتدات يف حاةل وجود جعز مؤقت يف الس يوةل، وللأغراض 

ل  الأخرى اليت تقررها مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات. وتُموَّ

صناديق رؤوس الأموال العامةل من املساهامت، وحُتَفظ يف عهدة 

 الويبو لصاحل ادلول الأعضاء يف الاحتادات.
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عداد تقارير القطاعات  اإ

م  تتوىل الاحتادات اليت عداد تقارير القطاعات. وتُقسَّ تشلك الويبو اإ

يرادات املنظمة ونفقاهتا فامي بني الاحتادات وفقاً ملهنجية التخصيص  اإ

اليت أأقرهتا مجعية الويبو )املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية 

يرادات والنفقات عىل 2018/19للثنائية  م هذه املهنجية الإ (. وتُقِسِ

يرادات والنفقات  لك برانمج مث ىل الإ عىل لك احتاد استنادًا اإ

د القدرة  املبارشة وعدد املوظفني وقدرة لك احتاد عىل السداد، وحتدَّ

ىل النفقات  يرادات املتداوةل نس بًة اإ عىل السداد عىل أأساس الإ

املبارشة والأموال الاحتياطية. وتُعِد تاكليف دمع الربانمج اليت 

ساابت اخلاصة التاكليف الوحيدة تتكبدها الاحتادات دلمع احل 

ل احلساابت اخلاصة تاكليف دمع  املشرتكة بني القطاعات. ومتِوِ

جاميل النفقات املبارشة  ىل نس بة مئوية من اإ الربانمج استنادًا اإ

ع أأصول الويبو  احملددة يف التفاق املربم مع اجلهة املاحنة. ول تُوزَّ

ة كلك حتتفظ مبلكيهتا، وخصوهما عىل القطاعات الفردية لأن املنظم

ل أأن حصة لك احتاد يف صايف أأصول املنظمة، مبا فهيا الأموال  اإ

الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل، تقيَّد حبسب لك 

 قطاع.

 تآأثري املعايري احملاسبية ادلولية اجلديدة للقطاع العام

يبساس   2018"الأدوات املالية" يف أأغسطس  41نرُش معيار اإ

. واعمتدت "القيد والقياس "الأدوات املالية: 29ل املعيار ليحل حم

وما يتصل به من تعديالت يف املعايري الأخرى  41الويبو املعيار 

وترد  .2019يناير  1اعتبارًا من فرتة الإبالغ املايل اليت تبدأأ يف 

أأعاله الس ياسات احملاسبية املنقحة للمنظمة فامي يتعلق ابلأدوات 

املالية. ومل يكن للمعيار اجلديد أأي تآأثري يف صايف أأصول املنظمة 

 .2019يناير  1يف 

هنجاً موحداً لتصنيف الأصول املالية وقياسها وفقًا  41ويوفر املعيار 

دارة الأصول وخصائص التدفقات النقدية  التعاقدية. وفامي لمنوذج اإ

يتعلق ابخلصوم املالية، حُيتفظ اإىل حد كبري مبتطلبات التصنيف 

ويوحِضِ اجلدول التايل تصنيف الأصول  .29والقياس احلالية للمعيار 

يناير  1يف اترخي التطبيق الأويل يف  29و 41املالية طبقاً للمعيارين 

ة واخلصوم ومل توجد فروق يف القمي ادلفرتية للأصول املالي .2019

 املالية.

 التغريات يف العرض

وقد ُأدخل عدد من التغيريات عىل طريقة عرض البياانت املالية 

جيازًا مع احملافظة عىل الامتثال ملتطلبات معايري  حىت تكون أأكرث اإ

يبساس.  اإ

ويف بيان الأداء املايل، نُقلت املاكسب واخلسائر املرتبطة بآأنشطة 

ىل بند  الاستامثر والتحوط والنامجة عن تقلب أأسعار الرصف اإ

ماكسب/)خسائر( الاستامثرات بعد أأن اكنت مدرجة يف بند 

ق هذا التغيري يف العرض عىل  يرادات الأخرى/النرثية. وُطبِِ الإ

عادة ختصيص مبلغ م 2018الأرقام املقارنة لعام  ماليني فرنك  3.0ع اإ

 سويرسي.

ويف بيان الوضع املايل، ُدجمت املعدات والأرايض واملباين يف بند 

واحد امسه املمتلاكت واملنشآ ت واملعدات. وابتت الأدوات املالية 

قت هذه التغيريات عىل  املش تقة مدجمة مع الاستامثرات. وُطبِِ

 .2018الأرقام املقارنة لعام 

 ام التقديراتاس تخد

حتتوي البياانت املالية ابلرضورة عىل عدد من املبالغ املالية القامئة 

دارة. وتشمل  عىل التقديرات والافرتاضات اليت تضعها الإ

التقديرات ما ييل عىل سبيل املثال ل احلرص: خصوم التآأمني 

ىل الوطن والسفر،  الصح  بعد انهتاء اخلدمة، وِمنَح العودة اإ

الس نوية املرتامكة الطويةل الأجل )اليت حيسب قميهتا والإجازات 

خبري أأكتواري مس تقل(، وغريها من خصوم اس تحقاقات 

املوظفني، وخمصصات التقايض، واخملاطر املالية املتصةل ابحلساابت 

املدينة، والتاكليف املرتامكة، ودرجة اخنفاض قمية الأصول الثابتة. 

يرات. وتقيَّد التغريات يف وقد ختتلف النتاجئ الفعلية عن التقد

 التقديرات خالل الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا.

ىل تقريب لك  وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظرًا اإ

ىل أأقرب أألْف فرنك سويرسي.  الأرصدة اإ
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 النقد وما يعادهل :3املالحظة 

 

 الاستامثرات :4املالحظة 

 

الأسايس الأدوات املالية املش تقة يه عقود أ جةل لرصف العمالت الأجنبية. واكنت التغيريات اليت شهدهتا قمية استامثرات النقد التشغييل والنقد 

 كام ييل: 2019ديسمرب  31والنقد الاسرتاتيج  خالل الس نة املنهتية يف 

الفئة وفق معيار إيبساس 41الفئة وفق معيار إيبساس 29األصول المالية

التكلفة المستهلكةاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزالنقد وما يعادله

التكلفة المستهلكةالقروض والذمم المدينة )بالتكلفة المستهلكة(الذمم المدينة

التكلفة المستهلكةالقروض والذمم المدينة )بالتكلفة المستهلكة(القروض

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزالمشتقات

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاالستثمارات القصيرة األجل للنقد التشغيلي

االستثمارات القصيرة األجل للنقد التشغيلي المحتفظ بها 

حتى تاريخ استحقاقها

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها بتكلفتها 

)المستهلكة(
التكلفة المستهلكة

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاستثمارات النقد األساسي والنقد االستراتيجي

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

2522السيولة النقدية

8,29324,043الودائع لدى المصارف

3,0008,000الودائع ذات أجل أقل من 3 أشهر

192,509الحسابات بإخطار سابق

11,33734,574المجموع، النقد غير المقيَّد

67,62370,578الحسابات الجارية الممسوكة للغير

94,49196,646الرسوم المحصَّلة نيابة عن األطراف المتعاقدة

17,58315,661الحسابات بإخطار مسبق للحسابات الخاصة

179,697182,885المجموع، النقد المقيَّد

14,9975,461الودائع لدى المصارف

14,9975,461المجموع، النقد االستراتيجي

206,031222,920المجموع، النقد وما يعادله

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

17,00012,000الودائع ذات أجل أكثر من 3 أشهر

314-1,304األدوات المالية المشتقة

18,30411,686االستثمارات المتداولة

354,493261,107محفظة االستثمارات المتوسطة األجل )النقد األساسي(

175,232120,311محفظة االستثمارات الطويلة األجل )النقد االستراتيجي(

529,725381,418االستثمارات غير المتداولة

548,029393,104المجموع، االستثمارات

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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 اذلمم املدينة :5املالحظة 

 

 تشمل اذلمم املدينة الأخرى الرضائب الأمريكية املسرتدة، والرضائب السويرسية املسرتدة، ونفقات الأوبوف املسرتدة، واحلساابت املدينة

قدمًا للموظفني ة مللبطاقات الئامتنية، واحلساابت املدينة الأخرى. وتشمل املبالغ املدفوعة مقدمًا واملبالغ املدفوعة قبل اس تحقاقها املبالَغ املدفوع

 واخملصصة ملنحة التعلمي، والأموال املدفوعة مقدمًا لربانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، وغري ذكل من النفقات املدفوعة قبل اس تحقاقها.

استثمارات النقد األساسياستثمارات النقد التشغيلي
استثمارات

النقد االستراتيجي

ة لالستثمارات في 1 يناير 2019 12,000261,107120,311القيمة العادل

5,00065,08739,978االستثمارات اإلضافية الموظفة

                    1,011                    2,469                            -األرباح على االستثمارات غير المتداولة الموظفة

                         29                         49                            -الخصوم من االستثمارات غير المتداولة الموظفة

                      987-                   1,520-                            -مكاسب/)خسائر( الصرف في االستثمارات

                  14,890                  27,301                            -الزيادة/)االنخفاض( في القيمة العادلة

ة لالستثمارات في 31 ديسمبر 2019 17,000354,493175,232القيمة العادل

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

2,2661,580االشتراكات المقّررة

63100المساهمات الطوعية

4040االشتراكات المتأخرة في صناديق رؤوس األموال العاملة

2,3691,720االشتراكات والمساهمات المستحقة

59,12155,629الحسابات المدينة لنظام معاهدة البراءات

654636الحسابات المدينة لنظام مدريد

7,2417,144الذمم المدينة األخرى

6,2426,727المبالغ المدفوعة مقدماً والمبالغ المدفوعة قبل استحقاقها

73,25870,136الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

75,62771,856المجموع، الحسابات المدينة

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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 الأصول غري املادية :6املالحظة 

 

 
مبدنية جنيف من املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية  يف منطقة بييت ساكونيه 4008حصلت الويبو عىل حقوق اس تغالل قطعة الأرض رمق 

(WMO يف عام )واكنت تكل املنظمة قد حصلت علهيا من مجهورية واكنتون جنيف. ويف اترخي الرشاء، اكنت املدة املتبقية حلقوق  .1996

ت مجهورية واكنتون جنيف للويبو حقوق ما مل جيدد الاكنتون تكل املدة. وقد منح 2073عامًا س تنهتي  يف عام  78اس تغالل الأرض الأصلية 

ذ ُمنحت حقوق الاس تغالل للمنظمة دون أأي تلكفة  د علهيا مبىن أأرابد بوكش ومبىن جورج بودهناوزن. واإ يِِ اس تغالل قطعة الأرض اليت ش ُ

 فّل تُقيَّد أأي مبالغ يف البياانت املالية لأن املنظمة ل متتكل حق الترصف يف تكل احلقوق.

عمليات عام 2019
حقوق استغالل

قطعة أرض

البرمجيات

المقتناة من الخارج

البرمجيات المطورة 

ً داخليا

األصول غير المادية

قيد التطوير
المجموع

1 يناير 2019

39,824                           -34,2901,1154,419إجمالي القيمة الدفترية

14,830-                           -3,802-990-10,038-االستهالك المتراكم

24,994                           -24,252125617القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2019

261261                           -                           -                          -اإلضافات

                           -                           -                           -                           -                          -التحويالت

355-                           -                           -355-                          -المشطوبات

355                           -                           -355                          -استهالك المشطوبات

794-                           -287-68-439-االستهالك

533-287261-68-439-المجموع، عمليات عام 2019

31 ديسمبر 2019

34,2907604,41926139,730إجمالي القيمة الدفترية

15,269-                           -4,089-703-10,477-االستهالك المتراكم

23,8135733026124,461القيمة الدفترية الصافية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

عمليات عام 2018
حقوق استغالل

قطعة أرض

البرمجيات

المقتناة من الخارج

البرمجيات المطورة 

ً داخليا

األصول غير المادية

قيد التطوير
المجموع

1 يناير 2018

39,824                           -34,2901,1154,419إجمالي القيمة الدفترية

13,410-                           -2,909-903-9,598-االستهالك المتراكم

26,414                           -24,6922121,510القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2018

                           -                           -                           -                           -                          -اإلضافات

                           -                           -                           -                           -                          -التحويالت

                           -                           -                           -                           -                          -المشطوبات

                           -                           -                           -                           -                          -استهالك المشطوبات

1,420-                           -893-87-440-االستهالك

1,420-                           -893-87-440-المجموع، عمليات عام 2018

31 ديسمبر 2018

39,824                           -34,2901,1154,419إجمالي القيمة الدفترية

14,830-                           -3,802-990-10,038-االستهالك المتراكم

24,994                           -24,252125617القيمة الدفترية الصافية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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 ملمتلاكت واملنشآ ت واملعداتا :7املالحظة 

 

 
جاميل قميهتا ادلفرتية  مليون فرنك سويرسي. وحصلت املنظمة أأوًل  4.2متتكل الويبو معدات ُمس هتلكًة ابلاكمل ل تزال قيد الاس تعامل ويبلغ اإ

ِيِد علهيا املبىن اجلديد بتلكفة قدرها  ، غري أأن خبريًا مس تقاًل يعيد تقيميها بقميهتا 1998مليون فرنك سويرسي يف عام  13.6عىل الأرض اليت ش ُ

وأأسفر ذكل التقيمي عن زايدة جديدة  .2019ديسمرب  31العادةل عىل أأساس معايري التقيمي ادلولية. وأأجرى خبري مس تقل تقياميً حمداًث للأرض يف 

عادة  .2016ُأجري يف عام  مليون فرنك سويرسي مقارنًة ابلتقيمي السابق اذلي 1.3يف القمية العادةل للأرض قدرها  ويُدَرج صايف نتيجة معليات اإ

رت  18.5التقيمي ادلورية وقميته  عادة التقيمي اذلي يشلك جزءًا من صايف أأصول الويبو. وقُِدِ مليون فرنك سويرسي يف بند فائض احتياط  اإ

يرادات املس تقبيل احملمتل من العقار عىل أأساس عائد ىل الإجيارات  القمية السوقية برمسةل تدفق الإ يرادات احملمتةل اإ استامثري مناسب. وتستند الإ

المجموعالمعداتاألرضالمبانيعمليات عام 2019

1 يناير 2019

393,19230,8207,412431,424إجمالي القيمة الدفترية

69,036-6,358-                                  -62,678-االهتالك المتراكم

330,51430,8201,054362,388القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2019

1,1399,297                                  -8,158اإلضافات

1,266                                  -1,266                                 -إعادة التقييم

844-775-                                  -69-المشطوبات

775844                                  -69اهتالك المشطوبات

9,412-306-                                  -9,106-االهتالك

9481,2668331,151-إجمالي عمليات عام 2019

31 ديسمبر 2019

401,28132,0867,776441,143إجمالي القيمة الدفترية

77,604-5,889-                                  -71,715-االهتالك المتراكم

329,56632,0861,887363,539القيمة الدفترية الصافية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

المجموعالمعداتاألرضالمبانيعمليات عام 2018

1 يناير 2018

393,02230,8208,144431,986إجمالي القيمة الدفترية

61,363-6,689-                                  -54,674-االهتالك المتراكم

338,34830,8201,455370,623القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2018

2125,384                                  -5,172اإلضافات

5,946-944-                                  -5,002-المشطوبات

9142,209                                  -1,295اهتالك المشطوبات

9,882-583-                                  -9,299-االهتالك

8,235-401-                                  -7,834-إجمالي عمليات عام 2018

31 ديسمبر 2018

393,19230,8207,412431,424إجمالي القيمة الدفترية

69,036-6,358-                                  -62,678-االهتالك المتراكم

330,51430,8201,054362,388القيمة الدفترية الصافية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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يرادات ومدهتا املفرتضة املتصورة والز ايدة املتوقعة يف القابةل للمقارنة يف السوق وتراع  جودة الأماكن واملوقع. وُحدد العائد استنادًا اإىل جودة الإ

 القابةل للمقارنة.القمية الإجيارية، ويُقارن مع الأدةل القامئة عىل املبيعات 

ويه عبارة عن قطع فنية قام ممثلون أأو مسؤولون من دول أأعضاء أأو هيئات عامة أأو خاصة  -ومتتكل الويبو أأصولً تراثية تُعرف ابلأعامل الفنية 

عارهتا لها. وتشمل الأعامل الفنية اليت حتتفظ هبا الويبو لوحات ومنحواتت وقطعاً   زخرفية وواثئق اترخيية وقطعًا أأو أأفراد ابلتربع هبا للويبو أأو اإ

قطعة مصنَّفة كعمل فين. وقد اختارت الويبو عدم قيد الأعامل الفنية عىل  567، اكنت املنظمة حتتفظ مبا مجموعه 2019ديسمرب  31أأخرى. ويف 

يبساس   ييل:قطعة كام  567وتُصنَّف القطع البالغ عددها  .17أأهنا أأصول يف بيان الوضع املايل وفقًا ملعيار اإ

 

جراءات لإدارة الأعامل الفنية دارة املمتلاكت املتصل هبا، وضعت املنظمة معليات واإ دارة املمتلاكت ودليل اإ تشمل  طبقًا لس ياسة الويبو بشآأن اإ

ذ قرار يف أأ  ذا اكنت أأي قطعة تُعِد معاًل فنيًا. وحُتفظ الأعامل الفنية يف خمزن خاضع للرقابة حىت يُتخَّ ماكن عرضها. وحُتفظ أأغلب البت الهنايئ فامي اإ

وجيري حاليًا حتسني اخملازن لزايدة امحلاية من الغبار والأرضار احملمتةل للمياه. وفضاًل عن ذكل،  الأعامل الفنية الصغرية والهشة يف خزاانت مغلقة.

ابري الأمنية القامئة. وتُسجَّل لك الأعامل تس تفيد الأعامل الفنية املوضوعة يف الردهات واملاكتب ويف طوابق املاكتب يف مباين الويبو من التد

دارة الأصول من نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية وتُدَرج يف معلية اجلرد الس نوي للقوامئ املادية للمنظمة. وتُ  ىل الفنية يف وحدة اإ م اإ قدَّ

 اجلهات املاحنة، بناء عىل طلهبا، تآأكيدات رمسية بآأن الويبو حتتفظ بآأعامل فنية.

 الأصول الأخرى غري املتداوةل :8الحظة امل

 
( بشآأن تشييد مبىن يف شارع موريون يف جنيف بسويرسا. FCIGاتفاقًا مع مؤسسة مركز جنيف ادلويل ) 1991أأبرمت املنظمة يف عام 

ماليني فرنك سويرسي زائد مليون فرنك سويرسي مقابل الفائدة عىل  10.0التفاق عىل قيام املنظمة بسداد دفعة أأولية مقدمة قدرها  ونص

، ُأدجمت مؤسسة مركز جنيف ادلويل 2016مليون فرنك سويرسي. ويف عام  11.0ادلفعة الأوىل، فتكون ادلفعة املقدمة الإجاملية قدرها 

(FCIG( مبوجب القانون يف مؤسسة مباين املنظامت ادلولية )FIPOI.) 

ل وأأبرمت الويبو أأيضًا اتفاقًا لستئجار املبىن من مؤسسة مركز جنيف ادلويل )اليت أأصبحت بعد ذكل مؤسسة مباين املنظامت ادلولية(. ويشم

ث ووقعته الويبو يف عام  فرناكً سويرساًي مقابل ادلفعة  188,679، رمس اس هتالك س نوي قدره 2019اتفاق الاستئجار احلايل، اذلي ُحِدِ

164األعمال الفنية المؤطرة

75المنحوتات

71القطع الزخرفية

38األثاث

33المفروشات/السجاد

26القطع التذكارية األخرى

21األعمال الفنية البدائية

20السيراميك/الخزف

18الفضيات

101األعمال الفنية األخرى

567المجموع

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

7,8788,367قرض لمؤسسة مباني المنظمات الدولية

                                       -118مقدم لقرض مؤسسة مباني المنظمات الدولية االمتيازي

                                       -189استهالك قرض مؤسسة مباني المنظمات الدولية االمتيازي

8,1858,367المجموع، األصول األخرى غير المتداولة

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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خالء املباين، البايق من ادلفعة املقدمة البالغة املقدَّ  مليون فرنك  11.0مة اإىل مؤسسة مباين املنظامت ادلولية. وتسرتد الويبو، بعد انهتاء العقد واإ

ىل سويرسي بعد خصم القمية املس هتلكة. وس تحتفظ مؤسسة مباين املنظامت ادلولية مببلغ مليون فرنك سويرسي من املبلغ املقدم لرتممي املب ىن اإ

 حالته الأصلية.

 اذلمم ادلائنة واملس تحقات :9املالحظة 

 

عادة تقيمي الفواتري املس تحقة بعمال د بعد مبا يف ذكل اإ ت غري الفرنك تشمل اذلمم ادلائنة واملس تحقات الفواتري الواردة من املوردين واليت مل تُسدَّ

 السويرسي.

 اس تحقاقات املوظفني :10املالحظة 

 

ىل الوطن والسفر، والإجازات املرتامكة  تشمل اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة، ومنح العودة اإ

 الثابتة(: )الوظائف

حيق للموظفني احملالني للتقاعد )وأأزواهجم وأأبناهئم املعالني واملُتََوِّف عهنم( المتتع ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة  التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة:

 65ة يف حاةل اس مترارمه يف الاشرتاك يف خطة التآأمني الطيب امجلاع  بعد انهتاء اخلدمة. ومبقتىض نظام موظف  الويبو ولحئته، تتحمل املنظم

 265و فرناكً سويرساًي للبالغ 596، يبلغ قسط التآأمني الصح  الشهري 2020يناير  1أأقساط التآأمني الطيب الشهري. واعتبارًا من  ابملئة من

 فرناكً سويرساًي للطفل.

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

22,80514,964الدائنون التجاريون - الحسابات الدائنة

837953الخصوم المؤقتة النثرية

394619الدائنون التجاريون اآلخرون

24,03616,536المجموع، الذمم الدائنة والمستحقات

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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1,030618اإلجازات المتراكمة )الوظائف الثابتة(

398261اإلجازات المتراكمة )الموظفون المؤقتون(

564291استحقاقات إنهاء الخدمة

292294صندوق المعاشات التقاعدية المغلق

1,9861,944منح العودة إلى الوطن والسفر

373487إجازات زيارة الوطن

199157الساعات اإلضافية ومستحقاتها

1,9011,970منحة التعليم

667794مكافآت األداء

28,11918,171التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

35,52924,987المجموع، خصوم استحقاقات الموظفين المتداولة

2,0991,704صندوق المعاشات التقاعدية المغلق

14,0367,350اإلجازات المتراكمة )الوظائف الثابتة(

18,98515,127منح العودة إلى الوطن والسفر

285,575284,957التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

320,695309,138المجموع، خصوم استحقاقات الموظفين غير المتداولة

356,224334,125المجموع، خصوم استحقاقات الموظفين

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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ىل الوطن والسفر: ىل الوطن والسفر والإعادة لبعض  منح العودة اإ املوظفني املعينني املنظمة ملزتمة تعاقداًي بسداد مس تحقات مثل منحة العودة اإ

 دوليًا حال انهتاء خدمهتم.

تصنَّف الإجازات الس نوية املرتامكة عىل أأهنا من اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل ابلنس بة للموظفني  الإجازات املرتامكة )الوظائف الثابتة(:

جاميل رصيد  15حىت  ذوي العقود ادلامئة أأو املس مترة أأو احملددة املدة. وجيوز للموظفني الثابتني جتميع جازة س نوية يف أأي س نة واحدة، واإ يوم اإ

جازات س نوية أأن يتقاضوا أأجرًا يعادل راتهبم عن فرتة الإجازة  60مرتامك مدته  يومًا. وعند انهتاء اخلدمة، ميكن للموظفني الثابتني اذلين رامكوا اإ

 الس نوية املرتامكة.

ىل الوطن ويتوىل خبري أأكتواري مس تقل حساب خصوم اس تحقاقات  املوظفني املتعلقة ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة، ومنح العودة اإ

دت والسفر، والإجازات املرتامكة )الوظائف الثابتة(. وترد فامي ييل تفاصيل الافرتاضات الأكتوارية الرئيس ية املطبَّقة يف حتديد هذه اخل صوم. وُحِدِ

 :AAرشاكت من التصنيف معدلت اخلصم ابس تخدام منحنيات عائد س ندات ال 

 

وارية لعام وتؤثر الافرتاضات الأكتوارية تآأثريًا جوهراًي يف املبالغ احملسوبة للخصوم املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني. وفامي خيص احلساابت الأكت

لت الويبو بعض الافرتاضات واملهنجيات الأكتوارية لتامتىش أأكرث مع اخملصصات املتعلقة بلك اس تحقاق من اس تحقاقات املوظفني. 2019 ، عدَّ

دت معدلت اخلصم لعام  لت مهنجية حساب  2019وُحِدِ ىل العمةل اليت تُسدد هبا اس تحقاقات املوظفني املعنية. وفضاًل عن ذكل، عُِدِ استنادًا اإ

يف الاس تحقاقات لتكون عىل أأساس فرتة اخلدمة الفعلية ابلس تحقاق والاس تحقاقات املرتامكة يف اترخي التقيمي عوضًا عن مهنجية احلساب تاكل 

ىل 2019اخلط  عىل مدى فرتة اخلدمة اللكية. وأأدت هذه التعديالت، اإىل جانب التغيريات الأخرى يف الافرتاضات الأكتوارية خالل عام  ، اإ

ىل الوطن  22.8و ابملئة يف اخلصوم املتعلقة ابلإجازات املرتامكة )الوظائف الثابتة( 89.1بهتا زايدة نس  يف املئة يف اخلصوم املتعلقة مبنح العودة اإ

 ابملئة. ويرد وصف للعوامل اليت تؤثر 3.5والسفر مقابل العام السابق. وزادت خصوم التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة بنس بة ضئيةل قدرها 

 لية.يف جحم اخلصوم املتعلقة ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة يف قسم "مناقشة البياانت املالية وحتليلها" اذلي يس بق هذه البياانت املا

د القمية احلالية للزتامات اس تحقاقات التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة ابس تخدام أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة اذلي  وحُتدَّ

يبساس، تُعِد خصوم املنظمة املتعلقة ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة غري ةل  يشمل خصم التدفقات النقدية املس تقبلية. ووفقًا ملعايري اإ ُمموَّ

ع املايل. لعدم الاحتفاظ بآأصول اخلطة يف كيان أأو صندوق منفصل قانونيًا؛ وذلكل ل خُتَصم أأي أأصول خطة من اخلصوم املُقيَّدة يف بيان الوض

ىل أأن املنظمة قد أأنشآأت صناديق مس تقةل )النقد الاسرتاتيج ( من أأجل المتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات املوظفني  ولكن جتدر الإشارة اإ

 بعد انهتاء اخلدمة. ويعرض اجلدول التايل تفاصيل مرصوفات التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة املقيَّدة يف بيان الأداء املايل:

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

  تأم ن    حي بعد  نته ء    دم 

0.90%%0.50معدل الخصم 

عملة معدل الخصم

الفرنك السويسري، واليورو،

ح( الفرنك السويسريوالدوالر األمريكي )مرجَّ

3.50%3.00%معدل توجه التكاليف الطبية

منح   ع دة إ ى    طن    سفر

0.45%3.00%معدل الخصم 

الفرنك السويسريالدوالر األمريكيعملة معدل الخصم

2.53%2.54%معدل زيادة المرتبات

 إلج ز ت   متر كم  )   ظ ئف   ث بت (

0.45%0.10%معدل الخصم 

الفرنك السويسريالفرنك السويسريعملة معدل الخصم

معدالت الصندوق المشترك للمعاشات معدل زيادة المرتبات

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

معدالت الصندوق المشترك للمعاشات 

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
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 ة:ويعرض اجلدول التايل تفاصيل التغيريات يف اس تحقاقات التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل أأثر املاكسب/)اخلسائر( الأكتواري

 

مليون فرنك  3.5) 2019مليون فرنك سويرسي يف عام  3.7وبلغ مجموع املساهامت اليت سددهتا املنظمة للتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة 

واكنت  .2020مليون فرنك سويرسي يف عام  3.8(. وتبلغ املساهامت املتوقعة يف التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة 2018يرسي يف عام سو 

ويعرض اجلدول التايل تفاصيل القمية احلالية للمس تحقات احملددة  .2019ديسمرب  31س نة يف  22املدة املتوسطة املرحجة للمس تحقات احملددة 

 وما يس بقها من أأعوام أأربعة: 2019خلربة النامجة عن خصوم التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة لعام وتسوايت ا

 

عوامل اليت تؤثر وتؤثر الافرتاضات الأكتوارية تآأثرياً جوهراًي يف املبالغ احملسوبة للخصوم املتعلقة ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة. ويرد وصف لل

ابلتآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة يف قسم "مناقشة البياانت املالية وحتليلها" اذلي يس بق هذه البياانت املالية. ويبنِيِ  يف جحم اخلصوم املتعلقة

 حتليل التآأثر التايل كيف اكنت الاس تحقاقات احملددة ستتآأثر ابلتغريات يف الافرتاضات الأكتوارية اجلوهرية، ومعدل اخلصم، ومعدل زايدة

 الصح . وتُعِد التغيريات يف النس بة املئوية املس تخدمة يف التحليل معقوةل بناًء عىل العمليات التارخيية:أأقساط التآأمني 
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2,7112,118تكلفة الفائدة

15,46116,441تكلفة الخدمة الجارية

18,17218,559المصروفات الُمقيَّدة في بيان األداء المالي

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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303,128304,376التزام االستحقاقات المحدد في بداية السنة

2,7112,118تكلفة الفائدة

15,46116,441تكلفة الخدمات الجارية

3,538-3,731-االشتراكات المسددة

)المكاسب(/الخسائر األكتوارية في االلتزام:

3,092-37,983-المكاسب/)الخسائر( مقارنةً بالتقديرات األكتوارية

14,204-2,432-)المكاسب(/الخسائر بسبب التغييرات في االفتراضات األكتوارية

الخسائر بسبب التغييرات في االفتراضات الديموغرافية 36,5401,027)المكاسب(/

313,694303,128التزام االستحقاقات المحدد المقيَّد في نهاية السنة

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

20192018201720162015

313,694303,128304,376320,888216,075التزام االستحقاقات المحدد

17,1223,377190-3,092-37,983-تسويات المكاسب/)الخسائر( في خصوم الخطة مقارنةً بالتقديرات األكتوارية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

انخفاض بنسبة 0.25 بالمئة

في معدل الخصم

زيادة بنسبة 0.25 بالمئةمعدل الخصم المطبَّق

في معدل الخصم

%0.25%0.50%0.75

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

331,526313,694297,132التزام االستحقاقات المحدد في 31 ديسمبر 2019

-5.3%5.7%فرق النسبة المئوية

انخفاض بنسبة 1 بالمئة

في معدل توجه التكاليف الطبية

زيادة بنسبة 1 بالمئةمعدل توجه التكاليف الطبية المطبَّق

في معدل توجه التكاليف الطبية

%2.0%3.0%4.0

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

256,066313,694388,888التزام االستحقاقات المحدد في 31 ديسمبر 2019

24.0%-18.4%فرق النسبة المئوية
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 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة

دارة صندوق املعاشات التقاعدية تقياميً أأكتواراًي مرة واحدة عىل الأقل لك ثالث س نوات بواسطة  تنص لواحئ الصندوق عىل أأن جُيري جملس اإ

جراء تقيمي أأكتواري لك س نتني ابس تخدام "أأسلوب  دارة صندوق املعاشات التقاعدية عىل اإ خبري أأكتواري. وقد جرت العادة يف جملس اإ

رة لصندوق املعاشات التقاعدية اجملموعات اللك  ية املفتوحة". والغرض الرئييس من التقيمي الأكتواري هو التحقق من أأن الأصول احلالية واملقدَّ

 اكفية لتغطية خصوم الصندوق.

 7.9بنس بة  وتتآألف الزتامات الويبو املالية جتاه الصندوق من مسامههتا املقررة، وابملعدل اذلي قررته امجلعية العامة للأمم املتحدة )وهو حالياً 

 26ادة ابملئة للمنظامت الأعضاء( جنبًا اإىل جنب مع أأي حصة من أأي مدفوعات لتغطية العجز الأكتواري مبقتىض امل 15.8و ابملئة للمشاركني،

ذا قررت امجلعية العامة للأمم املتحدة تطبيق نص املادة  ل اإ بعد حتديد  26من لحئة الصندوق. ول تكون مدفوعات العجز هذه واجبة الأداء اإ

كل وجود حاجة لسداد مدفوعات العجز بناء عىل تقيمي العجز الأكتواري للصندوق اعتبارًا من اترخي التقيمي. وتسامه لك منظمة عضو يف ذ

 العجز بقمية تتناسب مع اإجاميل الاشرتأاكت اليت سددهتا لك مهنا خالل فرتة الس نوات الثالث السابقة لتارخي التقيمي.

جراء التقيمي للس نة املنهتية يف 2017ديسمرب  31وُأجري أأحدث تقيمي أأكتواري للصندوق يف  واس تخدم  .2019ديسمرب  31، ويمت حاليًا اإ

عداد بياانته املالية لعام  ىل  2017ديسمرب  31ترحيل بياانت املشاركة للفرتة املمتدة من  2018الصندوق يف اإ  .2018ديسمرب  31اإ

ىل اخلصوم الأكتوارية تبلغ  2017ديسمرب  31ونتجت عن التقيمي الأكتواري اذلي ُأجري يف  ةل من الأصول الأكتوارية اإ  ابملئة 139.2نس بة مموَّ

ةل  جراء أأي تسوايت يف املعاشات التقاعدية يف املس تقبل. واكنت النس بة املموَّ ابملئة عندما يؤخذ ابلنظام احلايل  102.7مع افرتاض عدم اإ

 لتسوايت املعاشات التقاعدية.

ىل عدم وجود أأي متطلبات لسداد أأي دفعات لتغطية العجز الأكتواري  وبعد تقيمي الكفاية الأكتوارية للصندوق، خلص املستشار الأكتواري اإ

من لحئة الصندوق، حيث جتاوزت القمية الأكتوارية للأصول القمية الأكتوارية للك اخلصوم املرتامكة  26مبقتىض املادة  2017ديسمرب  31يف 

ضافًة اإىل ذكل، جتاوزت القمية السوقية للأصول أأيضًا القمية الأكتوارية للك اخلصوم املرتامكة يف طار خطة املعاشات التقاعدية. واإ اترخي  يف اإ

عداد هذا ال   .26تقرير، مل تقرر امجلعية العامة تطبيق نص املادة التقيمي. ويف اترخي اإ

هناء معهل، ينبغ  أأن تستند مدفوعات العجز املطلوبة من  26ويف حال تطبيق املادة  ما أأثناء معل الصندوق أأو بسبب اإ بسبب جعز أأكتواري، اإ

ىل ا ىل نس بة مساهامت تكل املنظمة العضو يف مجموع املساهامت املدفوعة اإ لصندوق خالل الس نوات الثالث السابقة لتارخي لك منظمة عضو اإ

ىل الصندوق خالل الس نوات الثالث السابقة ) مليون دولر  7,131.6( 2018و 2017و 2016التقيمي. وبلغ مجموع املساهامت املدفوعة اإ

مة من املشاركني ومن امل  1.75أأمرييك، سامهت فهيا الويبو بنس بة   نظمة(.ابملئة )مبا يف ذكل املساهامت املقدَّ

ىل الصندوق )مبا فهيا مساهامت املنظمة فقط( 2019وخالل عام  مليون فرنك سويرسي  29.2، بلغت مساهامت الويبو املدفوعة اإ

 مليون فرنك سويرسي. 29.2حنو  2020(. وتبلغ املساهامت املتوقعة يف عام 2018فرنك سويرسي يف عام  مليون 27.2)

هناء عضوية الصندوق بقرار من  امجلعية العامة للأمم املتحدة، بناًء عىل التوصية الإجيابية الصادرة عن جملس صندوق املعاشات التقاعدية. وجيوز اإ

ىل املنظمة العضو السابقة ملصلحة موظفهيا حرصًا ممن اكنوا مشاركني جاميل أأصول الصندوق يف اترخي الإهناء اإ د حصة تناسبية من اإ يف  وتُسدَّ

دارة صندوق املعاشات التقاعدية هذا الصندوق يف ذكل التارخي، وفق د جملس اإ دارة الصندوق. وحيِدِ ًا لرتتيب متفق عليه بني املنظمة وجملس اإ

 املبلغ بناء عىل تقيمي أأكتواري لأصول الصندوق وخصومه يف اترخي الإهناء؛ ول يتضمن املبلغ أأي جزء من الأصول اليت تزيد عىل اخلصوم.

دارة صندوق ويضطلع جملس مراجع  حساابت الأمم  املتحدة مبراجعة س نوية حلساابت الصندوق ويرفع تقريره الس نوي يف هذا الشآأن اإىل جملس اإ

ل كرتوين التايل: املعاشات التقاعدية وامجلعية العامة للأمم املتحدة. وينرش الصندوق تقارير فصلية عن استامثراته ميكن الاطالع علهيا عرب املوقع الإ

www.unjspf.org. 

http://www.unjspf.org/
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 التحويالت املس تحقة ادلفع :11املالحظة 

 

ىل تتوىل املنظمة حتصيل رسوم نيابة عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي. واإ  ضافة اإ

دارات البحث ادلويل. ذكل، يتوىل مكتب املنظمة ادلويل ملعاهدة الرباءات  حتصيل الأموال من مودع  الطلبات لتغطية تلكفة مدفوعات اإ

ىل الوسطاء واحملمكني يف احلالت اليت تعالَج بواسطة مركز التحكمي والوسا ل املنظمة الرسوم املدفوعة مبارشًة اإ طة. وفضاًل عن ذكل، حتِصِ

ل اإ   ىل املس تفيد الهنايئ وفقًا خملتلف املعاهدات والتفاقات اليت تديرها املنظمة.وحتتفظ املنظمة بتكل الأموال بصفة مؤقتة ريامث حُتوَّ

 املبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها :12املالحظة 

 

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

59,49860,061رسوم اتحاد مدريد

26,15626,487ودائع اتحاد مدريد

9671توزيع رسوم اتحاد الهاي

5,0997,592توزيع رسوم اتحاَدي مدريد والهاي

1,4671,136ودائع مركز التحكيم والوساطة

1,1631,274إدارات البحث الدولي في إطار معاهدة البراءات

14295رسوم البحث المستحقة على مكاتب تسلّم الطلبات لحساب إدارات البحث الدولي

94,49296,646المجموع، التحويالت المستحقة الدفع

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

8,1458,661ودائع اتحاد مدريد

4,7572,535ودائع التصاميم الصناعية

755635ودائع نظام معاهدة البراءات/المكتب الدولي كمكتب لتسلم الطلبات

4,2074,305السداد المقدم لالشتراكات

281,820264,891اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة البراءات

2,7523,047اإليرادات المؤجلة لنظام مدريد

215341اإليرادات المؤجلة لنظام الهاي

11,00411,691اإليرادات غير التبادلية المؤجلة

)FIPOI( 132132اإليرادات المؤجلة لمؤسسة مباني المنظمات الدولية

313,787296,238المجموع، المبالغ المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

)FIPOI( 3,6723,804اإليرادات المؤجلة لمؤسسة مباني المنظمات الدولية

3,6723,804المجموع، المبالغ غير المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

317,459300,042المجموع، المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

)بآ ف الفرنكات السويسرية(



 2019التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو لعام 

 

45 

 اخملصصات :13املالحظة 

 

 
دلولية. تشمل اخملصصات القضااي اليت يكون فهيا موظفو الويبو يف نزاع مع املنظمة أأمام جملس الويبو للطعون واحملمكة الإدارية ملنظمة العمل ا

 .2018وتشمل مبالغ تتعلق ابلإعالانت الرضيبية اجلارية املتعلقة ببيع املمتلاكت الاستامثرية للويبو يف عام 

 الأصول واخلصوم احملمتةل :14املالحظة 

عداد التقرير املايل، اكنت اخلصوم احملمتةل اليت قد يتعني عىل املنظمة سدادها نظري املطالبات الناش ئة عن ادلعاوى املرفو  عة أأمام جملس يف اترخي اإ

ر مببلغ   فرنك سويرسي. 61,000الويبو للطعون واحملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية تُقدَّ

(. ويوفر املركز خدمات 25)ادلورة  2741معاًل بقرار امجلعية العامة للأمم املتحدة  1971( يف يناير ICCوُأنشئ املركز ادلويل للحوس بة )

جزءًا من معلوماتية للرشاكء واملس تخدمني يف منظومة الأمم املتحدة. ووفقًا لولية املركز، تتحمل الويبو بوصفها رشياكً ملزمًا بولية املركز 

، مل تُرفع أأي دعاوى تؤثر يف 2019ديسمرب  31ا الغري وأأي خصوم تنجم عن خدمات املركز أأو ترتبط هبا. ويف املسؤولية عن أأي دعوى يرفعه

دارة عىل أأساس لتقس مي لك الأصول واخلصوم بني املنظامت الرش   يكة.الويبو. وللمركز ملكية الأصول حىت حُيَل. وبعد حل املركز، تتفق جلنة الإ

مليون فرنك سويرسي. وللويبو  0.1، أأبرمت املنظمة عقودًا غري قابةل للفسخ لتقدمي سلع وخدمات تبلغ قميهتا الإجاملية 2019ديسمرب  31ويف 

 الزتامات تعاقدية تتعلق برتتيبات عقود الإجيار غري القابةل للفسخ.

 عقود الإجيار :15املالحظة 

 الويبو مكس تآأجر

 

تس تآأجر املنظمة مس تودعات ومرافق ختزين، وأأماكن ماكتب، ومعدات للطباعة والتصوير. ويبنِيِ اجلدول السابق قمية مدفوعات الاستئجار 

جيار  عداد التقرير املايل، مل يكن عىل الويبو أأي اإ ات غري املس تقبلية ادلنيا مبوجب عقود الاستئجار السارية وغري القابةل للفسخ. ويف اترخي اإ

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

2,008الرصيد في 31 ديسمبر 2017

عمليات عام 2018

4,381االعتمادات اإلضافية المخصصة

386-المبالغ المنفقة

415-مردود المبالغ غير المنفقة

5,588الرصيد في 31 ديسمبر 2018

عمليات عام 2019

1,621االعتمادات اإلضافية المخصصة

115-المبالغ المنفقة

5,283-مردود المبالغ غير المنفقة

1,811الرصيد في 31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

531775ال تتجاوز سنة

150225أكثر من سنة وال تتجاوز خمس سنوات

                                       -                                       -أكثر من خمس سنوات

6811,000المجموع، عقود اإليجار السارية وغير القابلة للفسخ

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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جاميل املبالغ املدفوعة مقابل استئجار اخملازن واملرافق واملاكتب واملقيَّدة يفمس جيارات متويلية. وتبلغ قمية اإ ابب املرصوفات  ددة تقيَّد عىل أأهنا اإ

 (.2018مليون فرنك سويرسي يف عام  1.7) 2019مليون فرنك سويرسي يف عام  1.6

ر  الويبو مكؤِجِ

يفاء أأبرمت املنظمة عددًا من العقود تؤجر مبوجهبا أأماكن داخل مقرها أأو حول مباين املقر للغري. وجيوز فسخ لك عقود الإجيار هذه رشيطة است 

يرادات املتآأتية من عقود التآأجري هذه  جاميل الإ ون ملي 0.6) 2019مليون فرنك سويرسي يف عام  0.6همةل الإخطار احملددة يف لك مهنا. وبلغ اإ

 (.2018فرنك سويرسي يف عام 

 معامالت الأطراف املعنية :16املالحظة 

 

د تديره تتوىل امجلعية العامة للويبو تس يري شؤون املنظمة، ويه تتآألف من ممثيل ادلول الأعضاء الأطراف يف اتفاقية الويبو الأعضاء يف أأي احتا

ون( عىل الويبو. ول حيصل هؤلء املمثلون عىل ماكفآأة من الويبو. ويسهر املدير العام وانئبوه ومساعدوه واملسؤولون )موظفو الإدارة الرئيس ي

ىل املوظفني الإداريني الرئيس يني الروات دارة شؤون الويبو، وحيصلون عىل ماكفآأة عن ذكل. ويشمل املبلغ الإجاميل للماكفآأة املدفوعة اإ ب اإ

ض افًة اإىل ذكل، والبدلت والأسفار الرمسية وغري ذكل من املس تحقات املدفوعة بناء عىل نظام املوظفني ولحئته واملطبَّقة عىل مجيع املوظفني. واإ

داريون الرئيس يون أأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدي ة حيصل املدير العام وانئبوه ومساعدوه عىل منحة المتثيل. واملوظفون الإ

ويعرض اجلدول  ( اذلي يسامه فيه املوظفون والويبو وحيق هلم أأيضًا الاشرتاك يف خطة التآأمني الطيب امجلاع .UNJSPFملوظف  الأمم املتحدة )

دارية الرئيس ية ول لأف دارية الرئيس ية وأأجرمه اجملمع. ومل تتاح للموظفني يف املناصب الإ راد أأرسمه السابق تفاصيل عدد املوظفني يف املناصب الإ

دارية الرئيس ية أأو املقربني قروض مل تكن متاحة للفئات الأخرى من املوظفني. ومل يُدفع أأي أأجر أأو تعويض أ خر للموظفني يف املناصب الإ 

 لأفراد أأرسمه املقربني.

يبساس  ىل  34ول متكل الويبو كياانت تس يطر علهيا ول مصاحل يف كياانت أأخرى تتطلب الإفصاح عهنا مبوجب معايري اإ والويبو عضو يف  .38اإ

ني أأعضاء يف صندوق الويبو املغلق ( وبعض موظف  املنظمة السابقUNJSPFالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة )

(. وللويبو عالقة مع الاحتاد ادلويل محلاية الأصناف النباتية اجلديدة )الأوبوف( حيث يشغل املدير العام CROMPIللمعاشات التقاعدية )

دارة للويبو منصب الأمني العام للأوبوف. وميارس مكتب الأوبوف همامه ابس تقاللية اتمة عن الويبو. والويبو مسؤو ةل عن توفري الأماكن واإ

دارة الشؤون املالية وخدمات املشرتايت وغري ذكل من خدمات ادلمع الإداري املتاحة للأوبوف بناء عىل بنود اتفاق مربم  شؤون املوظفني واإ

ىل الويبو تاكليف تكل اخلدمات وفقًا لبنود الت .1982نومفرب  26بني الويبو والأوبوف بتارخي  ، 2019فاق املذكور. ويف عام وترِد الأوبوف اإ

ضافًة اإىل ذكل، تسرتد الويبو مجيع الأموال املُنَفقة نيابة  618تلقت الويبو  أألف فرنك سويرسي من الأوبوف لتغطية تلكفة تكل اخلدمات. واإ

 عن الأوبوف ابلاكمل.

مجموع المرتباتعدد األفرادمجموع المرتباتعدد األفراد

)مكافئ ال ام ين

ب وا  كام (
)بآ ف الفرنكات السويسرية(

)مكافئ ال ام ين

ب وا  كام (
)بآ ف الفرنكات السويسرية(

ائبوه ومساعدوه 9.003,3299.003,059المدير العام ون

13.584,28513.383,728كبار الموظفين

20192018
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 صايف الأصول :17املالحظة 

 

رة واملبالغ الفعلية وبيان الأداء املايلالتوفيق بني  :18املالحظة   بيان مقارنة املبالغ املقدَّ

د امجلعيات ُأعِد برانمج ومزيانية الويبو عىل أأساس الاس تحقاق املعِدل وفقًا للنظام املايل ولحئته، ووافقت علهيام مجعيات ادلول الأعضاء. وتعمت

دت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية مزيانية الويبو لك س نتني، ولكن تُعِد تقديرات منفصةل ل مزيانية  2018/19لك س نة من الس نتني. وقد حدَّ

م تقرير أأداء الويبو للثنائية  725.9تقديرية لنفقات الثنائية قدرها  رشحًا للك من التغيريات اليت حدثت  2018/19مليون فرنك سويرسي. ويُقِدِ

لويبو وحساابهتا املالية يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية بعد التحويالت، والاختالفات اجلوهرية بني املزيانية واملبالغ الفعلية. وتُعِد مزيانية ا

ن التغريات يف الأصول الصافية وبيان التدفق النقدي عىل أأساس ابس تخدام أأساسني خمتلفني. فُيعِد بيان الوضع املايل وبيان الأداء املايل وبيا

ل. و  رة واملبالغ الفعلية )البيان املايل اخلامس( عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ يبساس الاس تحقاق الاكمل، ويُعِد بيان مقارنة املبالغ املقدَّ معالً مبعيار اإ

ق بني املبالغ الفعلية الواردة عىل أأساس قابل ل24 د بشلك منفصل ، وفِِ لمقارنة يف البيان اخلامس واملبالغ الفعلية يف احلساابت املالية اليت حتِدِ

 أأي اختالفات يف الأساس والتوقيت والفوارق حبسب اجلهة املعنية.

 

عمليات عام 2019
31 ديسمبر 2018

 العناصر المقيّدة 

مباشرة في صافي 

األصول

الحسابات الخاصةالبرنامج والميزانية

المشروعات 

الممولة من 

االحتياطيات

تسويات احتياطي 

المشروعات 

الخاصة

تسوية السنة وفق 

معايير إيبساس

التحويالت إلى 

الفوائض المتراكمة

31 ديسمبر 2019

18,6595,653418,413-18,973- -                     651-122,311 -                     328,732الفوائض المتراكمة

المكاسب/الخسائر األكتوارية في 

صافي األصول
-122,4253,875                     -                      -                      -                      -                      -                      - -118,550

5,65339,490-10,97818,9735,651- -                      -                      -                     31,497احتياطي المشروعات الخاصة

18,532 -                      -                      -                      -                      -                      -                     17,2661,266فائض احتياطي إعادة التقييم

6,342 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                     6,342صناديق رؤوس األموال العاملة

364,227 -                     13,008- -                     10,978-651-261,4125,141122,311صافي األصول

الفائض/)العجز( قبل تطبيق معايير إيبساس

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

التوفيق لعام 2019

المجموعالتمويلاالستثمارالتشغيل

122,311                           -                           -122,311المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(

10,205-                           -                           -10,205-االهتالك واالستهالك

9,558                           -9,558                           -رسملة/شطب الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

11,802-                           -                           -11,802-التغييرات في خصوم استحقاقات الموظفين

739                           -                           -739تسويات اإليرادات

1,298-                           -                           -1,298-تغير قوائم الموجودات

13,008-                           -22,5669,558-المجموع، الفرق في األسس

10,978-                           -                           -10,978-المشروعات الممولة من االحتياطات

651-                           -                           -651-الحسابات الخاصة

11,629-                           -                           -11,629-المجموع، الفرق في الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان الثاني(
88,1169,558-                           97,674

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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لثنائية 19/2018 التوفيق ل

المجموعالتمويلاالستثمارالتشغيل

196,885                           -                           -196,885المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(

21,507-                           -                           -21,507-االهتالك واالستهالك

11,205                           -11,205                           -رسملة/شطب الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

6,210-                           -6,210-                           -مكاسب الممتلكات العقارية

20,259-                           -                           -20,259-التغييرات في خصوم استحقاقات الموظفين

2,752                           -                           -2,752تسويات اإليرادات

1,278-                           -                           -1,278-تغير قوائم الموجودات

37-                           -37-المصروفات األخرى

35,334-                           -40,3294,995-المجموع، الفرق في األسس

18,815-                           -                           -18,815-المشروعات الممولة من االحتياطات

2,576-                           -                           -2,576-الحسابات الخاصة

21,391-                           -                           -21,391-المجموع، الفرق في الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان الثاني(
135,1654,995-                           140,160

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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 املرصوفات :19املالحظة 

 

20192018

231,258206,783الوظائف الثابتة

9,9699,113الموظفون المؤقتون

1,2844,701تكاليف الموظفين األخرى

242,511220,597المجموع، نفقات الموظفين

564540المتدربون

4,6193,900زماالت الويبو

5,1834,440المجموع، المتدربون وزماالت الويبو

5,6525,664بعثات الموظفين

10,4859,070أسفار الغير

1,3722,030التدريب ومنح السفر له

17,50916,764المجموع، األسفار والتدريب والمنح

4,4144,835المؤتمرات

2020النشر

14,53215,237الخدمات التعاقدية الفردية

77,15773,746الخدمات التعاقدية األخرى

96,12393,838المجموع، الخدمات التعاقدية

18,99623,198المباني والصيانة

2,1232,213االتصاالت

688462التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

711770خدمات األمم المتحدة المشتركة

22,51826,643المجموع، مصروفات التشغيل

5,0171,663اإلمدادات والمواد

1,375382األثاث والمعدات

6,3922,045المعدات واإلمدادات

10,20511,302االهتالك واالستهالك

1,020209تكاليف التمويل

401,461375,838المجموع، المصروفات

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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 ماكسب/)خسائر( الاستامثرات :20املالحظة 

 

مليون فرنك سويرسي معليات تقيمي حمفظة استامثر النقد الأسايس والاسرتاتيج  للويبو  42.2تشلك زايدة القمية العادةل لالستامثرات البالغة 

عداد التقرير املايل.  يف اترخي اإ

 الأدوات املالية :21املالحظة 

 حملة عامة عن الأدوات املالية

 تُصنَّف الأدوات املالية عىل النحو التايل:

 

 واملبالغ ادلفرتية لفئات الأصول واخلصوم املالية كام ييل:

 

20192018

16,994-42,192الزيادة/)االنخفاض( في القيمة العادلة لالستثمارات

5,2204,183األرباح

789                                       -المشطوبات من الممتلكات العقارية

                                       -2الفوائد على الحسابات الجارية والودائع

221الفوائد على االستثمارات

239-396-تكلفة إدارة وتسيير االستثمارات

2,5091,888-مكاسب/)خسائر( الصرف في االستثمارات

4,933-2,409-مكاسب/)خسائر( الصرف في األدوات المالية المشتقة

15,285-42,102المجموع، مكاسب/)خسائر( االستثمارات

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

الفئةاألصول والخصوم المالية

التكلفة المستهلكةالنقد وما يعادله 

التكلفة المستهلكةالذمم المدينة 

التكلفة المستهلكةالقروض

التكلفة المستهلكةالذمم الدائنة والمستحقات 

التكلفة المستهلكةالتحويالت المستحقة الدفع

التكلفة المستهلكةالحسابات الجارية

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاألصول والخصوم المشتقة

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاالستثمارات القصيرة األجل للنقد التشغيلي

التكلفة المستهلكةاالحتفاظ باالستثمارات القصيرة األجل للنقد التشغيلي حتى تاريخ استحقاقها

القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجزاستثمارات النقد األساسي والنقد االستراتيجي

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

األصول المالية

300,294308,416التكلفة المستهلكة

531,029381,104القيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

831,323689,520المجموع، القيم الدفترية

الخصوم المالية

186,151183,760التكلفة المستهلكة

186,151183,760المجموع، القيم الدفترية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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تنشآأ يف الس ياق الطبيع  لأعاملها.  واملنظمة معرضة خملاطر معينة انجتة عن رصف العمالت الأجنبية والئامتن وسعر الفائدة والسعر والس يوةل

دارهتا  .وترد يف هذه املالحظة معلومات عن تعرض املنظمة للٍك من اخملاطر املذكورة أ نفًا والس ياسات والعمليات اخلاصة بقياس اخملاطر واإ

حداهام النقد وتدير املنظمة استامثراهتا وفقًا لس ياس هتا بشآأن الاستامثرات. وحتتوي الس ياسة عىل س ياس تني استامثريت دتني تشمل اإ ني ُمحدَّ

ليه املنظمة للوفاء مبتطلبات املدفوعات  التشغييل والنقد الأسايس، وتشمل الأخرى النقد الاسرتاتيج . أأما النقد التشغييل فهو النقد اذلي حتتاج اإ

يس فهو الرصيد املتبق  بعد خصم النقد اليومية ولضامن توفر مبلغ معادل لالحتياط  املس هتدف عىل هيئة أأصول سائةل. وأأما النقد الأسا

ص لمتويل اخلصوم املرتتبة عىل اس تحقاقات املوظفني بعد ا نهتاء التشغييل والنقد الاسرتاتيج . وأأما النقد الاسرتاتيج  فهو النقد اذلي ُخِصِ

 اخلدمة، مبا يف ذكل التآأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة.

 القمي العادةل

لأصول واخلصوم املالية ابملبلغ اذلي ميكن مبادةل الأداة به يف معامةل متداوةل بني طرفني راغبني، خبالف ما اكن يف بيع تُدَرج القمية العادةل ل

 مفروض أأو تصفية. وقد اس ُتخدمت الأساليب والافرتاضات التالية لتقدير القمي العادةل:

 ب مبالغها  -، واحلساابت ادلائنة، وغري ذكل من اخلصوم املتداوةل النقد والودائع القصرية الأجل، واذلمم املدينة من معامالت تبادلية تقرَّ

 املقيَّدة بقميهتا ادلفرتية اإىل حد بعيد نظرًا لقرص أأجل اس تحقاق تكل الأدوات؛

  )عداد التقرير -الاستامثرات املتداوةل )يف صناديق الاستامثر اليت يمت تداولها علنًا  املايل؛ تستند اإىل عروض الأسعار يف اترخي اإ

  عداد التقرير املايل؛ -الأدوات املالية املش تقة ل وفقًا لأسعار الرصف يف الأمم املتحدة يف اترخي اإ  تعمتد عىل أأسعار متداوةل وتعدَّ

  ىل معايري معيَّنة مثل أأسعار الفائدة وخصائص اخملاطر. -القروض واذلمم املدينة مها املنظمة استنادًا اإ  تقيِِ

عداد التقرير املايل، يكون املبلغ املقيَّد ابلقمية ادلفرتية معادًل للقمية العادةل.وابلنس بة لأصول   الويبو املالية وخصوهما يف اترخي اإ

 تسلسل القمية العادةل

 ابلنس بة للأدوات املصنفة كقمية عادةل من خالل الفائض أأو العجز، تُصنف القمي العادةل وفقًا للتسلسل الهريم التايل:

  (؛1الأسعار املتداوةل )غري املعدةل( يف الأسواق النشطة للأصول واخلصوم املتطابقة )املس توى 

  واليت ميكن مالحظهتا فامي خيص الأصول أأو اخلصوم، سواء بشلك مبارش أأو  1املدخالت غري الأسعار املتداوةل املدرجة يف املس توى

 (؛2غري مبارش )املس توى 

 ىل بياانت السوق اليت ميكن مالحظهتا )املس توى املدخالت للأصل أأو اخلصم الذل  (.3ين ل يستندان اإ

 

ةاألصول والخصوم المالية تسلسل القيمة العادل

المستوى 1النقد وما يعادله 

المستوى 2األصول والخصوم المشتقة

المستوى 1استثمارات النقد األساسي والنقد االستراتيجي
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 خماطر الئامتن

قدية، ويه خماطر الئامتن يه خماطر تكبد املنظمة خسائر مالية يف حاةل ختلف الأطراف املناظرة يف الأدوات املالية عن الوفاء ابلزتاماهتم التعا

مدينة ونقد وما يعادهل واستامثرات. ويعادل املبلغ املقيَّد ابلقمية ادلفرتية للأصول املالية أأقىص مس توى تنشآأ أأساسًا مما للمنظمة من قروض وذمم 

عداد التقارير املالية، تقوم الويبو حبساب بدلت للخسائر الئامتنية املتوقعة املرتبطة بآأصولها املال   ية.من خماطر الئامتن. ولأغراض اإ

نظمة من معامالت غري تبادلية بشلك حرصي تقريبًا من ادلول الأعضاء اليت متثل حكومات ذات س يادة ومن مث وتتآأىت املبالغ املس تحقة للم 

براز الأموال املس تحقة اليت ل يتوقع  أأن تسدد فاإن خماطر الئامتن تُعِد خماطر ضئيةل. وقد ُخصصت أأموال مقابل قمية أأصول احلساابت املدينة لإ

من اتفاقية الويبو  11من املادة  5دل مبالغ مس تحقة من ادلول الأعضاء اليت فقدت حق التصويت مبوجب الفقرة يف الأجل القصري. ويغط  الب

دت بقرار من امجلعيات يف عاَم    .1991و 1989واشرتأاكت البدلان الأقل منوًا اليت مُجِِ

ل دلى مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري الأجل ل يقل عن  ووفقًا لس ياسة الويبو بشآأن الاستامثرات، ل جيوز الاحتفاظ ابلودائع اإ

A-2/P-2  أأو ذات تصنيف ائامتين طويل الأجل ل يقل عنA/A2.  ول جيوز أأن يُعهد ابستامثرات السوق املالية والس ندات وغريها من

أأو ذات  A-3/P-3الثابت اليت اشرتهتا الويبو مبارشًة اإىل مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري الأجل ل يقل عن املنتجات ذات ادلخل 

هذه الئامتانت كأسهم يف صناديق مجمعة متداوةل يف السوق،  عىلويف حال التحصل  .BBB-/Baa3تصنيف ائامتين طويل الأجل ل يقل عن 

ىل  AAA/Aaaة من احليازات يف درجة الاستامثر )من ابملئ 65بد أأن يكون ما ل يقل عن  فال يف حني ميكن الاحتفاظ ، (BBB-/Baa3اإ

ىل  BB+/Ba1ابملئة يف الس ندات ذات العائد املرتفع )من  35برصيد يصل اإىل  (. وفامي ييل التصنيفات الئامتنية املربوطة ابلنقد وما C/Caاإ

 :2019ديسمرب  31يعادهل والاستامثرات يف 

 
يبو، فهي  يف صناديق استامثرية يتضمن الرصيد غري املصنف املبالغ النقدية املتوفرة والاستامثرات غري املتداوةل. أأما الاستامثرات غري املتداوةل اليت حتتفظ هبا الو  (1)

 فق مع س ياسة الويبو بشآأن الاستامثرات.ل تصنفها واكلت التصنيف الئامتين، ولكن يمت فهيا الاستامثر مبا يت

 خماطر الس يوةل

 خماطر الس يوةل يه خماطر جعز املنظمة عن الوفاء ابلزتاماهتا عندما حيل أأجلها.

د من نتاجئ  ذ متكل موارد نقدية كبرية غري مقيَّدة جُتدَّ معلياهتا. وتشرتط س ياسة املنظمة بشآأن واملنظمة غري معرضة خلطر جس مي يتعلق ابلس يوةل اإ

مثَر الاستامثرات أأن يُستمثَر النقد التشغييل والنقد الأسايس بطريقة تضمن الس يوةل الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي للمنظمة. وتُست 

تحقاق( يف فئات الأصول املنخفضة اخملاطر الأرصدة النقدية التشغيلية عىل الأجل القصري )لفرتات ل تتجاوز اثين عرش شهرًا حىت اترخي الاس  

اليت يسهل حتويلها اإىل س يوةل بتلكفة قليةل أأو معدومة. وتُستمثر أأرصدة النقد الأسايس هبدف حتقيق عائد عىل فرتات متتالية مدهتا مخس 

جزء من النقد. وتُستمثر أأرصدة النقد س نوات. ومن الناحية املثالية، تُستمثر أأرصدة النقد الأسايس بطريقة تتيح احلصول من حني ل خر عىل 

 الاسرتاتيج  عىل الأجل الطويل ول توجد لها حاليًا أأي متطلبات س يوةل قصرية أأو متوسطة الأجل.

A-1+A-1A-2
غير مصنَّف

)1(
المجموع

31 ديسمبر 2019

2,555171,57631,87525206,031النقد وما يعادله

529,725546,725                             -17,000                            -االستثمارات

2,555188,57631,875529,750752,756

100.0%70.4%4.2%25.1%0.3%النسبة الم وية

)بآ ف الفرنكات السويسرية(

التصنيف المؤقت لشركة ستاندرز آند بورز

التصنيف االئتماني



 2019التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو لعام 

 

53 

 خماطر العمالت

يراداهتا من الرسوم بعمالت معيَّنة وتتكبد مرصوفات بعمالت غري العمةل اليت تعمل هبا ويه الفرنك السويرسي، و يه معرضة تتلقى املنظمة اإ

د الوي  بو خملاطر رصف العمالت الأجنبية الناجتة عن تقلب أأسعار الرصف. وفامي خيص رسوم الإيداع ادلويل بناًء عىل معاهدة الرباءات، حتِدِ

ذا تغريَّ سعر الرصف بني العمةل الأخرى والفرنك السويرس  ي بنس بة مبالغ معادةل ابلعمالت غري الفرنك السويرسي ميكن تغيريها خالل الس نة اإ

ابملئة أأو أأكرث لأكرث من أأربع مجعات متتالية. واملنظمة معرضة أأيضًا خملاطر تتعلق بسعر الرصف تنتج عن الفوارق بني معالت املبالغ  5.0

لها ماكتب الرباءات الوطنية لرسوم البحث  املس تحقة لإدارات البحث ادلويل بناء عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات واملبالغ اليت حتِصِ

وتتيح هذه  .2019دلويل من مودع  طلبات الرباءات ادلولية. وعقب مرشوع جترييب، أأنشآأت املنظمة خدمة الويبو لتحويل الرسوم يف عام ا

يرادات رسوم املعاهدة لتقلب أأسعار الرصف فامي خيص رسوم البحث.  اخلدمة للمنظمة تشغيل نظام مقاصة بغية احلد من احامتل تعرض اإ

امثرات بعمالت غري الفرنك السويرسي، جاز للمنظمة اس تخدام أأدوات مالية مش تقة لتقليل اخملاطر الناش ئة عن تقلب ومىت ُأجريت الاست

، اكنت املنظمة متكل 2019ديسمرب  31معةل الاستامثر مقابل الفرنك السويرسي. ول يُسمح ابلستامثر يف املش تقات لأغراض املضاربة. ويف 

مليون فرنك سويرسي. ويُراقَب تآأثر هذه الاستامثرات بتقلب أأسعار الرصف،  174.3 بلغت قميهتا الإجاملية استامثرات ابدلولر الأمرييك

 وتُس تخدم الأدوات املالية املش تقة للحد من هذه اخملاطر.

ىل املركز ادلويل للحوس بة ابدلولر  وتسدد املنظمة مساهامهتا يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة ومدفوعاهتا اإ

دوق الأمرييك. واملنظمة معرضة أأيضًا خملاطر سعر رصف العمالت فامي يتعلق بتلكفة املعاشات التقاعدية للموظفني اذلين اكنوا مشرتكني يف صن

املتحدة. وفضاًل عن ذكل، اكن  الويبو املغلق للمعاشات التقاعدية وأأصبحوا ال ن أأعضاء يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم

ماكتب خارجية يف اجلزائر والربازيل والصني والياابن وروس يا وس نغافورة ومكتب تنس يق يف الولايت املتحدة الأمريكية  2019للمنظمة يف عام 

 دلهيا أأصول حمدودة ابلعمةل احمللية.

 خماطر السوق

يرادات املنظمة أأو قمية ما حتتفظ به من أأدوات خماطر السوق يه خماطر ا لتغريات يف أأسعار السوق، مبا يف ذكل أأسعار الفائدة، اليت تؤثر يف اإ

ىل أأسعار الفائدة السائدة يف ذكل الوقت، قيَّدت املنظمة عوائد استامثرية حمدودة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثن  .2018/19ائية مالية. ونظرًا اإ

وتتعرض حمفظة استامثرات الويبو املتوسطة الأجل  ول تس تخدم املنظمة حاليًا أأدوات مالية للتحوط من اخملاطر املتعلقة بآأسعار الفائدة.

الأسايس( وحمفظة الاستامثرات الطويةل الأجل )النقد الاسرتاتيج ( خلطر حدوث تغريات يف أأسعار السوق فامي خيص الصناديق  )النقد

ن التقلب املتوقع يبلغ الاستامثري ىل اخلربة التارخيية لسرتاتيجيات الاستامثر املطبَّقة عىل هاتني احملفظتني، فاإ ابملئة  3.80ة الأساس ية. واستنادًا اإ

 ابملئة يف النقد الاسرتاتيج . 4.90و يف النقد الأسايس

 تقدمي التقرير املايلالأحداث اليت تطرأأ بعد اترخي  :22املالحظة 

د اترخي  صدار بياانهتا املالية يف التارخي نفسه لصدور رأأي مراجع احلساابت  2019ديسمرب  31ُحِدِ ليك تقدم الويبو تقريرها املايل، وُأذن ابإ

 اخلاريج.

( طارئة حصية معومية تسبب قلقًا دوليًا. 19-، أأعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية أأن تفيش فريوس كوروان )كوفيد2020يناير  30ويف 

ىل ال اثر العاملية لهذا الوابء، فستتعرض معليات املنظمة ل اثر ابلغة يف عام 2019وهو حدث ل يؤثر يف البياانت املالية لعام  ؛ ولكن نظرًا اإ

ل اثر عىل خدماهتا العاملية للملكية الفكرية عن ل ميكن تقدير مداها بشلك موثوق يف هذه املرحةل. وتس متر الويبو يف مراقبة مؤرشات ا 2020

يرادات املتآأتية من خدماهتا القامئة عىل الرسوم ل اثر سلبية، فال ميكن قياس تكل  ال اثر كثب. وعىل الرمغ من أأن املنظمة تتوقع أأن تتعرض الإ

يف تقيمي حمفظة الويبو  19-ملالية نتيجة تفيش وابء كوفيدمكيًا يف الوقت الراهن. وفضاًل عن ذكل، س تؤثر التقلبات اليت ستتعرض لها الأسواق ا
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أأسس  الاستامثرية. ومع ذكل، فاإن اسرتاتيجية الويبو بشآأن الاستامثرات املتعلقة مبحفظة النقد الأسايس وحمفظة النقد الاسرتاتيج  تستند اإىل

 طويةل الأجل، ويه مصممة ملقاومة فرتات الاضطراب املايل.

جيابية أأو سلبية قد تؤثر  ومل حتدث يف الفرتة صدار البياانت املالية أأي أأحداث هممة اإ ىل التارخي اذلي ُأذن فيه ابإ املمتدة من اترخي تقدمي التقرير اإ

 يف البياانت املالية.

عداد تقارير القطاعات :23املالحظة   اإ

مهنا الويبو. وقد ُأنشئت الاحتادات مبوجب خمتلف  تُعَرض تقارير القطاعات يف شلك يبنِيِ خمتلف الاحتادات بوصفها القطاعات اليت تتكون

 املعاهدات اليت تديرها الويبو.
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 الإيرادات واملرصوفات والاحتياطات حبسب لك قطاع

 
ماليني  3ل وقدرها توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات والتصالت لنظاَم  لهاي ومدريد ادلوليني للتسجي :1املالحظة 

د احتاد لهاي هذا املبلغ اإىل احتاد مدريد فور أأن يسمح مس توى الأموال الاحتياطية لحتاد لهاي بذ  كل.فرنك سويرسي. وسرَيُ

، تولت الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت متويل جعز احتاد 2015وفقًا لقرار مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا اخلامسة وامخلسني يف عام  :2املالحظة 

د احتاد لش بونة هذا املبلغ اإىل  56,157البالغ  2016/17لش بونة يف الثنائية  ةل من الاشرتأاكت فور أأن يسمح مس توى الأموال الاحتياطية فرناكً سويرساًي. وسرَيُ الاحتادات املموَّ

 لحتاد لش بونة بذكل.

ةل من الاشرتأاكت متويل جعز احتاد  : )أأ(2017وفقًا لقرار مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة وامخلسني يف عام  :3املالحظة  تولت الاحتادات املموَّ

د لك  18,135,044وتوىل احتاد معاهدة الرباءات متويل جعز احتاد لهاي البالغ  فرناكً سويرساًي؛ )ب( 1,662,315البالغ  2018/19لش بونة يف الثنائية  فرناكً سويرساًي. وسرَيُ

 غ اذلي يعنيه فور أأن يسمح مس توى الأموال الاحتياطية دليه بذكل.من احتاد لش بونة واحتاد لهاي املبل

عادة تصنيف ماكسب وخسائر الرصف املرتبطة ابلستامثرات والأدوات  2018ديسمرب  31ُأعيد ختصيص صايف الأصول واملاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية يف  :4املالحظة  بعد اإ

يرادات   الأخرى/النرثية اإىل بند ماكسب/)خسائر( الاستامثرات.املالية املش تقة من بند الإ

 .2019عىل أأساس احلصة النسبية للعاملني بلك احتاد يف عام  2019ديسمرب  31ُوزعت املاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية يف  :5املالحظة 

عنوان البرنامجالبرنامج

االتحادات الممولة 

المجموعالحسابات الخاصةلشبونةالهايمدريدمعاهدة البراءاتمن االشتراكات

اإليرادات 

10,21227,581                    -                    -                    -                    -17,369االشتراكات

420,250                    -338,10876,8405,28814                   -الرسوم

353                    -                    -                    -                    -2351المنشورات

6013,8161,85454140177,220العناصر األخرى/النثرية

1,963                    -1021,244589244التحكيم والوساطة

18,074343,51979,2835,85341910,219457,367المجموع الفرعي، اإليرادات على أساس الميزانية

2                    -                    -                    -11                   -مشروعات اإليرادات النثرية الممولة من االحتياطيات

336- 426-1171633 49-تسويات اإليرادات وفق معايير إيبساس

18,025343,63779,3005,8564229,793457,033المجموع، اإليرادات

المصروفات

2,729                    -                    -                    -2052,42896قانون البراءات1

2,517                    -                    -1,636378                    -503العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية2

9,175                    -                    -                    -7,4601,513202حق المؤلف والحقوق المجاورة3

3,251                    -                    -                    -                    -                    -3,251المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

103,417                    -                    -                    -                    -103,417                   -نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

28,869                    -28,57223958                    -                   -نظام مدريد6

5,672                    -2953,5961,7026811مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

1,664                    -                    -                    -291,442193تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

والكاريبي والبلدان األقل نموا
25412,6911,695-                    -                    -                    14,640

4,362                    -                    -                    -763,781505البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

6,974                    -                    -                    -1216,045808أكاديمية الويبو11

4,305                    -                    -3013,78917243التصنيفات والمعايير الدولية12

6,367                    -                    -4,8131,47777                   -قواعد البيانات العالمية13

4,916                    -673,904883611خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

7,563                    -                    -                    -1316,556876حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية15

3,864                    -                    -                    -673,349448االقتصاد واإلحصاء16

2,360                    -                    -                    -412,046273إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

2,495                    -                    -                    -432,163289الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

7,960                    -                    -                    -1386,900922االتصاالت19

6,876                    -                    -                    -1205,960796العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

12,848                    -5798,9282,80848647اإلدارة التنفيذية21

19,503                    -79812,6965,08685865إدارة البرامج والموارد22

13,793                    -6219,5853,01552151إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

20,550                    -92614,2804,49177776خدمات الدعم العامة24

25,906                    -1,03718,0345,5141,23685تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

2,727                    -1231,89559610310الرقابة الداخلية26

18,334                    -82612,7404,00769368خدمات المؤتمرات واللغات27

12,665                    -5708,8012,76847947تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

2,860                    -                    -                    -492,480331الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

7,053                    -                    -7,053                    -                    -                   -نظام الهاي31

724                    -724                    -                    -                    -                   -نظام لشبونة32

366,939                    -18,631263,83270,16113,0721,243المجموع الفرعي، المصروفات على أساس الميزانية

10,980                    -                    -12510,05374161مصروفات المشروعات الممولة من االحتياطيات

المجموع الفرعي، المصروفات على أساس الميزانية،

بما في ذلك مصروفات األموال االحتياطية
18,756273,88570,90213,1331,243-                    377,919

10,87010,870                    -                    -                    -                    -                   -الحسابات الخاصة

1,07718,323-98013,9883,68668165تسويات المصروفات المقدَّرة والحسابات الخاصة وفق معايير إيبساس

5,651-                    -                    -                    -245-5,329-77-تسويات المشروعات الممولة من االحتياطيات وفق معايير إيبساس

19,659282,54474,34313,8141,3089,793401,461المجموع، المصروفات

42,102                    -                    -                    -2,86933,2665,967مكاسب/)خسائر( االستثمارات

97,674                    -886-7,958-1,23594,35910,924الفائض/)العجز( للسنة

صافي األصول في 31 ديسمبر 2018 -

باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
25,071331,96464,365-35,746-1,817-                    383,837

122,425-                    -411-3,261-21,473-92,832-4,448-المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في 31 ديسمبر 2018

261,412                    -2,228-39,007-20,623239,13242,892صافي األصول في 31 ديسمبر 2018

97,674                    -886-7,958-1,23594,35910,924الفائض/)العجز( 2019

1,266                    -64910242455تسوية فائض احتياطي إعادة التقييم

صافي األصول في 31 ديسمبر 2019 -

باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
26,370427,23375,531-43,659-2,698-                    482,777

118,550-                    -355-3,646-23,634-86,189-4,726-المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في 31 ديسمبر 2019

364,227                    -3,053-47,305-21,644341,04451,897صافي األصول في 31 ديسمبر 2019

االتحاد

)بآ ف الفرنكات السويسرية(
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كراميات الويبو -املرفق   اإ

كراميات للس نة التقوميية يف البياانت املالية الس نوية للمنظمة.  من النظام املايل 10.5تنص املادة  دراج بيان موجز مبدفوعات الإ عىل أأنه جيب اإ

ذ و   تقدمي أأي بيان موجز. يلزمال ف، 2019مل جُتَر أأي مدفوعات من هذا القبيل خالل عام اإ


