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 التقرير املايل الس نوي

 قدمةامل

عن  (تُرفع البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو
اإىل مجعيات ادلول  2017ديسمرب  31الس نة املالية املنهتية يف 

ايل من النظام امل 7.6ربقا  للامدة  )"امجلعيات"( الأعضاء يف الويبو
ت هذه البياانت املالية وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية  ولحئته. وقد ُأِعدَّ

ق علهيا جملُس املعايري  احملاسبية ادلولية للقطاع العام، اليت وضعها وصدَّ
 العام. للقطاع

ويُرفع أأيضا  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن مراجعة البياانت 
رأأيه يف البياانت املالية، اإىل مجعيات ، مصحواب  ب2017املالية لس نة 

واملرفق الثاين من النظام  11.8 ربقا  للامدةادلول الأعضاء يف الويبو 
 املايل ولحئته.

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

 ملالية وحتليلهاناقشة البياانت ام 

تتضمن مناقشة البياانت املالية وحتلهيا الواردة فامي ييل حملة  عامة  عن 
معليات املنظمة وبيئهتا، وأأهدافها واسرتاتيجياهتا املالية، واسرتاتيجيهتا 
دارة ااخمارر، وأأداهئا املايل، ووضعها املايل خالل الس نة  اخلاصة ابإ

ت وفقا  للمبدأأ التوجهيي  وقد ُأعِ  .2017ديسمرب  31املنهتية يف  دَّ
، وهتدف اإىل تقدمي رشحٍ للبنود واملعامالت 2املُوىص به رمق 

والأحداث املهمة الواردة يف البياانت املالية، والعوامل اليت أأثرت فهيا. 
وليست هذه املناقشة والتحليل جزءا  من بياانت الويبو املالية، ولكن 

املالية )الواردة يف  ت الويبوينبغ  أأن تُقرأأ جنبا  اإىل جنب مع بياان
 . الصفحات

 عرض معليات الويبو وبيئهتا

الويبو يه املنتدى العامل  للخدمات والس ياسات واملعلومات وأأشاكل 
ويه اإحدى الواكلت املتخصصة  التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية.

وهتدف املنظمة اإىل الاضطالع  دوةل عضوا . 191للأمم املتحدة وتضم 
رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية  بدور

بداع حتقيقا  للمنو الاقتصادي والاجامتع   يُفِسح اجملال لالبتاكر والإ
جراءاهتا  الثقايف يف مجيع البدلان.و  وترد وليهتا وهيئاهتا الرئاس ية واإ

 .1967عام  التنظميية يف اتفاقية الويبو اليت أأنشئت مبوجهبا الويبو يف

 

 

 

 

 

ه املنظمة ومزيانيهتا وأأنشطهتا من  وحتدد ادلول الأعضاء يف الويبو توجُّ
لوضع الس ياسات واختاذ القرارات يف الويبو،  الهيئات الرئاس يةخالل 
وجلنة التنس يق. وتتأألف امجلعية العامة من  واملؤمتر امجلعية العامة ويه

ديره الويبو. ادلول الأرراف يف اتفاقية الويبو الأعضاء يف أأي احتاد ت
وأأما املؤمتر فيتأألف من ادلول الأرراف يف اتفاقية الويبو ومن 

أأما جلنة التنس يق فتتأألف و اختصاصاته اعامتد التعديالت يف التفاقية. 
اللجنة  وأأ من الأعضاء املُنتَخبني يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس 

اف يف اتفاقية ، وربع عدد ادلول الأرر أأو لكهيام التنفيذية لحتاد برن
ابعتبارها ادلوةل اليت يقع  ري الأعضاء يف أأي احتاد، وسويرساالويبو غ

 مقر املنظمة يف أأراضهيا.

وتعنِيِ امجلعية العامة املدير العام للويبو بناء عىل ترش يح جلنة 
ويُعِد املدير العام الرئيس التنفيذي للمنظمة. ويتلقى املدير  التنس يق.

املدير العام  انئيبؤلف من دارة العليا )املالعام مساعدة فريق الإ 
دارة املوارد البرشيةومساعديه ضافة اإىل املستشار القانوين ومدير اإ  (، اإ

دارة خمتلف  يف توفري التوجه الاسرتاتيج  لربامج الويبو ويف اإ
القطاعات لضامن حتقيق النتاجئ مبا يامتىش مع الأهداف الاسرتاتيجية 

 ملنظمة.والربانمج واملزيانية يف ا

يراداهتا من رسوٍم يدفعها املنتفعون مبا تقدمه  ر الويبو معظم اإ وتِدِ
والعالمات  لرباءاتاملنظمة من خدمات امللكية الفكرية اخلاصة اب

م هذه اخلدمات من خالل نظام  التجارية والتصاممي الصناعية. وتُقدَّ
ت واكن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونظام مدريد، ونظام لهاي.

 ابملئة 89.9 تشلك، 2017الأنشطة، يف عام  تكلالرسوم الناجتة عن 
يرادات املنظمة، واكنت رسوم نظام   معاهدة الرباءاتمن اإجاميل اإ

يرادات اليت تدرها  .ابملئة 71.7وحدها  تشلك ويمكن دافع هذه الإ
ىل الرسوماخلدمات  يف الطلب ادلويل عىل س ندات امللكية  املستندة اإ
ن  وقد الفكرية. تأأثر مس توى الطلب بأأداء الاقتصاد العامل ، واإ

يداع رلبات احلصول عىل س ندات امللكية الفكرية  تواصل منو نشاط اإ
تفاوت مس توايت  عىل الرمغ من 2010عىل الصعيد العامل  منذ عام 

ثر الأزمة املالية العاملية اليت بدأأت يف عام  الانتعاش الاقتصادي اإ
اإىل  2016املتوفرة حىت هناية عام وتشري أأحدث الإحصاءات  .2008

أأن رلبات الرباءات والعالمات التجارية عىل مس توى العامل قد زادت 
 3.13وبلغ عدد رلبات الرباءات عامليا  .2010لك عام منذ عام 

ابملئة عىل عام  8.3أأي بزايدة نسبهتا  2016مليون رلب يف عام 
مة جتارية يف مليون رلب عال 7.0. ووفقا  للتقديرات، ُأودع 2015

 .2015ابملئة عىل عام  16.4أأي بزايدة نسبهتا  2016العامل خالل عام 
 2016يف عام  أأيضارلبات التصاممي الصناعية يف العامل  وزادت
ابملئة يف عدد  8.3ابملئة يف الطلبات و 10.4نسبهتا  س نوية )زايدة

فامي خيص بلغ اإجاميل الإيداعات العاملية و  التصاممي املدرجة يف الطلبات.
رتفاعات قياس ية يف  والتصامميرباءات والعالمات التجارية ال الصناعية اإ

2016 . 
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يرادات املنظمة من اخلدمات  وقد تؤثر عوامل خارجية أأخرى يف اإ
، مهنا مس توايت الاستامثر يف أأنشطة البحث لرسوماملستندة اإىل ا

عار والتطوير، ودرجات الثقة يف التطورات التكنولوجية، وتقلبات أأس
وفامي خيص نظام معاهدة الرباءات حتديدا ، تشمل بعض  الرصف.
الأخرى مس توى رسوم هذا النظام مقارنة مبسارات  املهمةالعوامل 

قبال عىل خدمات معاهدة الرباءات وقميهتا  الإيداع الأخرى، ومدى الإ
مقارنة مبسارات الإيداع الأخرى، واسرتاتيجيات فرادى الرشاكت يف 

 .جمال الرباءات

 عرض الأهداف والاسرتاتيجيات املالية يف الويبو

تنظم الويبو أأنشطهتا املالية من خالل نظاهما املايل اذلي وافقت عليه 
. امجلعية العامة. ويضع املدير العام الالحئة املالية وفقا  لأحاكم النظام املايل

ظم بأأي تعديل يف الالحئة املالية. وتن ادلول الأعضاء يف الويبووخُتَطر 
ويفوض املدير العام  الالحئة املالية مجيع أأنشطة الإدارة املالية يف املنظمة.

 اإىل املراقب املايل سلطة ومسؤولية تطبيق النظام املايل ولحئته.

ويعرض املدير العام لك س نتني وثيقة الربانمج واملزيانية عىل ادلول 
ومقاييس  وتتضمن الوثيقة تفاصيل الأهداف الأعضاء يك توافق علهيا.

الأداء وخطة املزيانية مجليع الأنشطة املقرتحة. وقد وافقت مجعيات 
يف  2016/17ادلول الأعضاء يف الويبو عىل الربانمج واملزيانية للثنائية 

م وثيقة الربانمج واملزيانية خطة الثنائية يف 2015أأكتوبر  14 . وتُقِدِ
رار الس ياق الاسرتاتيج  العام للخطة الاسرتاتيجية  اإ

 الأجل. املتوسطة

دارة قامئ عىل النتاجئ لضامن مزينة املوارد  وتعمتد املنظمة عىل نظام اإ
ويُقميَّ الأداء املؤسيس  واس تخداهما وفقا  لنتاجئ املنظمة وأأولوايهتا.

 وُُيلِل ابنتظام من خالل مؤرشات الأداء والأهداف وأأسس املقارنة.
رار هذا النظام، يعِد الربانمج واملزيان  ية واخلطة الاسرتاتيجية ويف اإ

ضافة اإىل خطط  رار التخطيط يف الويبو اإ املتوسطة الأجل جزءا  من اإ
 العمل الس نوية وأأهداف العمل الفردية للموظفني.

وتدير املنظمة مس توايت الأموال الاحتيارية وفقا  لس ياس هتا اخلاصة 
وحُتَسب احتياريات  .2015ابلحتياريات، اليت نُقِِحت يف عام 

ىل أأدىن  الويبو ىل التقليل اإ عىل أأهنا صايف أأصول املنظمة، وهتدف اإ
ماكنية  يرادات والزايدة اإىل أأقىص حد من اإ حد ممكن من وقع نقص الإ

واحلفاظ عىل الاس تقرار  القريبوفاء املنظمة ابلزتاماهتا عىل املدى 
ومن العنارص اجلوهرية لهذه الس ياسة أ ليُة حتديد مس توى  املايل.

طلوب كنس بة مئوية من النفقات املقدرة لالحتادات الاحتياريات امل
وتُريس الس ياسُة أأيضا  مبادئ  اليت تديرها املنظمة خالل الثنائية.

اس تخدام الاحتياريات يف مرشوعات غري متكررة من أأجل 
د أ ليَة املوافقة عىل  حتسينات رأأساملية وظروف اس تثنائية، وحُتِدِ

 الاس تخدام. ذكل

اهتا وفقا  لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثر، وتدير املنظمة استامثر 
دخلت بعض التنقيحات وقد أُ  .2015عام  يفنُقِِحت أأيضا   اليت

عىل أأن الأهداف  وتنص هذه الس ياسة. 2017الإضافية عام 
دارة املنظمة لستامثراهتا مرتبة فامي ييل حسب أأمهيهتا:  الرئيس ية من اإ

العائد مع مراعاة  " ومعدل3" والس يوةل؛ "2" صون رأأس املال؛ "1"
وهتدف املنظمة اإىل حتقيق معدل  ".2" و"1التقييدات النامجة عن "

عائد سويق مىت اكن ذكل مالمئا  وممكنا  للِكٍ من النقد التشغييل والنقد 
 الأسايس.

 اسرتاتيجية الويبو لإدارة ااخمارر عنعامة  حملة

دار  ة ااخمارر توحض س ياسُة الويبو لإدارة ااخمارر هنَج املنظمة يف اإ
ه حنو الأعامل، من أأجل  والضوابط ادلاخلية عىل حنٍو ُمتَّسٍق وُموجَّ

ويمُكِِلها دليُل  حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية ونتاجئها املرتقبة. املسامهة يف
الويبو لإدارة ااخمارر والرقابة ادلاخلية، اذلي يشمل التفاصيل 

الس ياسة  وتشلك خلية.التشغيلية اليومية لإدارة ااخمارر والرقابة ادلا
اإىل جانب الرتتيبات التنظميية، وحتديد الأدوار  –وادلليل 

دارة ااخمارر والضوابط ادلاخلية  واملسؤوليات، والعمليات وأأنشطة اإ
رار الويبو لإدارة ااخمارر. –  اإ

دارة ااخم وتُعدِ  مبقتىض املبادئ  ارر مسؤولية  عىل نطاق املنظمةاإ
دارة ااخم دارة  ارر.التوجهيية لس ياسة اإ جفميع املوظفني مسؤولون عن اإ

دارة ااخمارر عىل عاتق فريق  ااخمارر، وتقع املساءةل الهنائية عن اإ
فريق الويبو لإدارة ااخمارر، اذلي يرأأسه املدير ويتوىل  الإدارة العليا.

التنظمي   حتديد ااخمارر القامئة عىل املس توى الاسرتاتيج  أأو، العام
د ومراجعهتا. ارة ااخمارر ابعتبارها جزءا  ل يتجزأأ من دورة وتُنفَّذ اإ

دارة  الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة. وتسرتشد اسرتاتيجية اإ
ااخمارر مبدى قابلية حتمل ااخمارر اذلي حتدده ادلول الأعضاء يف بيان 

 الويبو بشأأن قابلية حتمل ااخمارر.

  



2017وي والبياانت املالية الس نوية لعام التقرير املايل الس ن -الويبو 

3 

عرض البياانت املالية

املعدة وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع تتأألف البياانت املالية 
يبساس )املعايري احملاسبية ادلولية العام  مما ييل: (أأو معايري اإ

اذلي يعرض تفاصيل صايف أأصول املنظمة )الفرق  بيان الوضع املايل
ويوفر هذا البيان معلومات عن  .(بني مجموع أأصولها ومجموع خصوهما

 وارد املتاحة دلمع أأهدافها يف املس تقبل؛القوة املالية للمنظمة، وامل

اذلي يقيس صايف الفائض أأو العجز )الفرق بني  وبيان الأداء املايل
يرادات ومجموع املرصوفات ويوفر هذا البيان  يف لك س نة. (مجموع الإ

يرادات املنظمة وتلكفة أأنشطهتا. ويُعرض  معلومات عن مصادر اإ
، الاكمل احملاس يب حقاقالفائض أأو العجز الس نوي عىل أأساس الاس ت

يرادات تقيِد يف الفرتة اليت تُكتسب فهيا وتقيِد املرصوفات  أأي أأن الإ
يف الفرتة اليت تُتحمل فهيا، برصف النظر عن وقت تلق  مبالغها 

 النقدية أأو دفعها؛

د التغري يف وضع صايف  وبيان التغيريات يف صايف الأصول اذلي ُُيِدِ
البيان مصادر التغريات يف الوضع  ويوحض هذا الأصول خالل العام.

املايل العام للمنظمة، مبا يف ذكل التغريات الراجعة اإىل الفائض 
 العجز املتحقق خالل الفرتة؛ أأو

النقدية اليت حدثت  العملياتاذلي يعرض  وبيان التدفق النقدي
خالل العام وجنمت عن أأنشطة التشغيل والاستامثر والمتويل. ويوفر 

مات عن كيفية توليد النقدية واس تخداهما أأثناء العام، هذا البيان معلو 
القروض ورشاء أأصول اثبتة والتخلص سداد مبا يف ذكل الاقرتاض و 

بيان الأداء املايل، يقيس التدفق النقدي الصايف ل  وخالفا   مهنا.
 للمنظمة الفرق بني النقدية ادلاخةل اإىل املنظمة والنقدية اخلارجة مهنا؛

رةالغ وبيان مقارنة املب اذلي يعرض مقارنة بني املبالغ  واملبالغ الفعلية املقدَّ
رة ويعِد هذا  يف وثيقة الربانمج واملزيانية، واملبالغ الفعلية للس نة. املقدَّ

البيان بناء عىل الأساس املس تخدم يف املزيانية، وهو أأساس 
وهو يوفر معلومات عن مدى مطابقة املوارد من  الاس تحقاق املعدل.

 صول علهيا واس تخداهما للمزيانية املعمتدة؛حيث احل

تساعد عىل فهم البياانت املالية  ومالحظات عىل البياانت املالية
وتتضمن ملخصا  لأمه الس ياسات احملاسبية ومعلومات  الرئيس ية.

وتكشف أأيضا  عن معلومات تتطلهبا املعايري احملاسبية  تفسريية أأخرى.
 ت املالية الرئيس ية.ادلولية ول تظهر عىل صفحات البياان

أأبرز معامل البياانت املالية

ت وفقا  للمعايري  2017توحض بياانت الويبو املالية لس نة  اليت ُأِعدَّ
 ُُسلمليون فرنك سويرسي  18.6أأن فائضا  قدره  ادلوليةاحملاسبية 
ما  2017ديسمرب 31. وبلغ صايف أأصول املنظمة حبلول ذكل العام
 سويرسي.مليون فرنك  202.7معدهل 

اس تحقاقا من اس تحقاقات  39نفِذت املنظمة  ،2017خالل عام و 
. ونتيجة لهذا التغيري يف ملعايري احملاسبية ادلوليةا مبوجب املوظفني
بأأثر  2016الفائض للس نة السابقة  حتديدُأعيد  احملاسبية،الس ياسة 
مليون فرنك سويرسي  32مليون فرنك سويرسي ) 37.3 رجع  يف

ديسمرب  31نظمة يف مه من ذكل هو أأن صايف أأصول امل سابق ا(. والأ 
 311.3ي )مليون فرنك سويرس  149.4 يف حتديده قد أأعيد 2016

هذا  وترد مزيد من التفاصيل بشأأن(. اسابقمليون فرنك سويرسي 
بتغيري  يرتبط أأساسا   غري أأنه، فاض الهام يف صايف الأصول لحقا  الاخن

 لتأأمني الصح اب خلاصةااملنظمة  صومخب املتعلقةيف املعاجلة احملاسبية 
كتوارية سائر الاخل ، مما يتطلب الاعرتاف ابيف الويبواخلدمة  انهتاء بعد
 .املايل الوضعسابقا  يف بيان  املقيِدةغري 

مليون فرنك سويرسي عىل  18.6البالغ  2017يش متل فائض عام و 
يرادات قدره   وبلغ اإجاميل سويرسي،مليون فرنك  413.5اإجاميل اإ

يرادات و مليون فرنك سويرسي.  394.9املرصوفات  ارتفع اإجاميل الإ
. 2016عام  عنمليون فرنك سويرسي  25.8مبقدار  2017يف عام 

يرادات من رسوم نظام مدريد زادت مبقدار  والأمه من ذكل أأن الإ
مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلس نة السابقة. وارتفعت رسوم  10.4

مليون  5.7، مبقدار 2016ضا مقارنة بعام ات أأينظام معاهدة الرباء
يراداتحققت املنظمة و فرنك سويرسي.   4.3استامثرية بلغت  اإ

ا رئيس يا رحبوهو ما ميثل  ،2017مليون فرنك سويرسي يف عام 
لالستامثرات بعد تنفيذ س ياس هتا املنقحة بشأأن الاستامثرات خالل 

رنك سويرسي مليون ف 44.5ارتفع اإجاميل املصاريف مبقدار و . الس نة
. والأمه من ذكل أأن 2016لعام  اليت ُأعيد حتديدهامقارنة  ابلقمية 

مبا يف  سويرسي،مليون فرنك  15.0اخلدمات التعاقدية زادت مبقدار 
مقديم خدمات تكنولوجيا املعلومات التجارية  ارتفاع عددذكل 

مليون فرنك سويرسي  5.7واخلدمات التعاقدية الفردية )بزايدة 
فرنك سويرسي عىل التوايل مقارنة ابلس نة السابقة(.  ونملي 3.6و

 مقارنةمليون فرنك سويرسي  9.7أأعىل مبقدار تاكليف المتويل واكنت
. واكن ذكل يف الأساس نتيجة لقرار 2016اكنت عليه يف عام مما 

اكنتون جنيف وبنك بنك  دلىاملنظمة بسداد اكمل قرضها املتبق  
مليون فرنك  11.6 يئ قدرهرمس جزا تتكبد حيث، اكنتون فو

سويرسي )حمسوبة ابلرجوع اإىل القمية احلالية مجليع الفوائد املس تحقة 
مليون فرنك  9.5زادت نفقات املوظفني مبقدار و عىل القرض(. 

ىل  ،2017سويرسي يف عام  يف  العملياتويرجع ذكل اإىل حد كبري اإ
اليت لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة و اب اخلاصةاملنظمة  خصوم

 .لس نةت اامرصوف أأدرجت يف ابب

مليون  1027.2من  عىل حنو رفيفاخنفض اإجاميل أأصول الويبو و 
مليون فرنك  1021.5اإىل  2016ديسمرب  31 فرنك سويرسي يف



2017وي والبياانت املالية الس نوية لعام التقرير املايل الس ن -الويبو 

4 

 وما يعادهل. وبلغ مجموع النقد 2017ديسمرب  31سويرسي يف 
 2017مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  543.8والاستامثرات 

 1.5مجموع الأصول(. وميثل ذكل زايدة رفيفة قدرها  املئة يف 53.2)
وهو ما حتقق عىل  السابقة،مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلس نة 

مليون  70.5الرمغ من سداد املنظمة ابلاكمل للرصيد املتبق  البالغ 
ُذكر . وكام دلى بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو هافرنك من قرض 

 11.6 قدره رمس جزايئ مبكراذا القرض ه كبد سدادفقد  سابقا،
 82.1مما نتج عنه تدفق نقدي اإجاميل قدره  سويرسي،مليون فرنك 

الويبو املنقحة يف أأعقاب تنفيذ س ياسة ومليون فرنك سويرسي. 
 الس يوةل الأساس ية يف املتحمك ، أأصبحبشأأن الاستامثرات

 ستامثرات غريالا هووالاسرتاتيجية للمنظمة ال ن بشلك رئييس 
واصلت الويبو احلفاظ عىل  ،2017تداوةل. ويف هناية عام امل 

مبا يف ذكل الأرايض واملباين  الثابتة،استامثرات كبرية يف الأصول 
اليت بلغ مجموع والاستامثرات العقارية والأصول غري املادية واملعدات 

ئة يف امل  39.5مليون فرنك سويرسي ) 403.2قميهتا ادلفرتية الصافية 
ضافة مبلغ من اإجاميل مليون فرنك  5.0 الأصول(. وعىل الرمغ من اإ

سويرسي اإىل املباين والأصول واملعدات غري امللموسة خالل عام 
القمية ادلفرتية الصافية للأصول الثابتة من خالل  ُخفِضتفقد  ،2017

مليون فرنك سويرسي  11.3مبقدار تلكفة الاهتالك والاس هتالك 
يناير  31يف  ،2017ب هناية عام خالل العام. كام لوحظ أأنه عق

مبىن أأي  ،لستامثراهتا العقاريةبيع  عقدوقعت املنظمة عىل  ،2018
 وس ُتدرج سويرسي،مليون فرنك  7.0احتاد مدريد. واكن سعر البيع 

 .2018الناجتة عن ذكل يف الفائض أأو العجز يف عام  رابحالأ 

اذلمم يف  2017ديسمرب  31وتمكن اخلصوم الرئيس ية للمنظمة بتارخي 
مليون  397.7واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقاقها اليت تبلغ قميهتا  ادلائنة

، وخصوم (من مجموع اخلصوم ابملئة 8.6فرنك سويرسي )أأي 
مليون فرنك سويرسي  337.7اس تحقاقات املوظفني البالغة قميهتا 

واكنت أأكرب اخلصوم من  .(من مجموع اخلصوم ابملئة 41.2)
ذ  التأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة خصوميه  فنياس تحقاقات املوظ اإ

. وخالل 2017مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  304.4بلغت 
م  احملاسبية ادلوليةجملُس املعايري ، أأصدر 2016عام  معيارا  جديدا  ينِظِ

يناير  1يدخل حزي النفاذ يف موعد أأقصاه و  اس تحقاقات املوظفني
ذكل املعيار  . وغري2017ملعيار أأثناء وقد نفذت الويبو هذا ا. 2018

 لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةاخلاصة اب خلصوهمارريقة تقدير الويبو 
ة مرتامكة يف بيان الوضع املايل خالفا ملا أأكتواريقيد خسائر  وتطلب

مليون فرنك سويرسي عند هناية  16.9 س بق. وبلغ مجموع القروض
ك سويرسي يف هناية عام مليون فرن 88.7 مقارنة مبقدار 2017
املنظمة املبلغ املتبق  من قرضها دلى  وكام ُذكر سابقا، سددت. 2016

ويف اعقاب هناية  .2017أأثناء بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو 
قررت املنظمة سداد املبلغ املتبق  من ، 2018الس نة، أأي يناير 

وع ، وهو ما جعل مجممؤسسة مباين املنظامت ادلولية قرضها دلى
 قروض الويبو تس تقر يف الصفر. 

وبلغ مجموع أأصول املنظمة الصافية، اليت تتأألف من الاحتياريات 
مليون فرنك  202.7اخلاصة هبا،  صناديق رؤوس الأموال العامةلو 

من  39ويف أأعقاب تنفيذ املعيار  .2017سويرسي يف هناية عام 
لويبو أأيضا رصيد الأصول الصافية ل، تشمل املعايري احملاسبية ادلولية

 مليون فرنك سويرسي. 138.7خسائر أأكتوارية مرتامكة تبلغ 

 الأداء املايل

مليون فرنك  18.6يبلغ  ا  فائض 2017أأظهرت نتاجئ املنظمة لعام 
يرادات  مليون فرنك سويرسي  413.5سويرسي، حيث بلغ مجموع الإ

وميكن مقارنة ذكل  مليون فرنك سويرسي. 394.9ومجموع املرصوفات 
مليون فرنك سويرسي يف  37.3اذلي أأعيد حتديده يف ابلفائض 
يرادات 2016 مليون فرنك سويرسي  387.7، يف حني بلغ مجموع الإ

 مليون فرنك سويرسي. 350.4 ُأعيد حتديدها يف ومجموع املرصوفات

واليت أأعدت عىل أأساس  2017واكنت نتيجة الربانمج واملزيانية لعام 
 احملاسبية ادلولية(تسوايت املعايري  الاس تحقاق املعدل )أأي قبل

احملاسبية ووفقا  للمعايري  مليون فرنك سويرسي. 56.3فائضا قدره 
حساابت خاصة،  2017تشمل نتيجة املنظمة يف ، ادلولية

ومرشوعات مموةل من الأموال الاحتيارية، وأأثر التسوايت املتصةل 
.احملاسبية ادلولية الاكمل مبا يتفق واملعايرياحملاس يب بنظام الاس تحقاق 
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الفروق الرئيس ية بني فائض الربانمج  التايلويلخص الرمس البياين 
مليون فرنك سويرسي، وفائض املنظمة لكها  56.3واملزيانية البالغ 

مليون فرنك  18.6 والبالغ احملاسبية ادلوليةالناجت عن تطبيق املعايري 
 سويرسي:

 

 2017لعام  احملاسبية ادلوليةالانتقال من النتيجة بناء عىل املزيانية اإىل النتيجة بناء عىل املعايري 
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 احملاسبية ادلوليةتشمل بياانت الويبو املالية املعدة وفقا  للمعايري و 
دراج النتاجئ قبل تسوايتوأأنشطهتا لكهاجمالت املنظمة  ن اإ  . واإ

 0.9 جعزفامي يتعلق ابحلساابت اخلاصة ) احملاسبية ادلوليةاملعايري 
واملرشوعات املموةل من الأموال  (مليون فرنك سويرسي

حبسب  فوارق' هو (مليون فرنك سويرسي 5.0الاحتيارية )جعز 
بني نتيجة مزيانية وفائض البياانت املالية املعدة وفقا  ‘اجلهة املعنية

 .دلوليةاحملاسبية اللمعايري 

وفقا  للمعايري  الاس تحقاق احملاس يب الاكملويؤدي تطبيق أأساس 
اليت ‘ احملاسبية الأساس يةالفوارق ’ اإىل عدد من احملاسبية ادلولية

اخنفاض يف والأثر الصايف لتكل التسوايت  نتيجة الس نة. يفتؤثر 
 مليون فرنك سويرسي: 31.8بقمية فائض ال

  يرادات دلوليةاحملاسبية اوعند تطبيق املعايري ، تؤجل اإ
ذكل يف حاةل الطلبات يكون حتصيلها، و  الرسوم اإىل حني

 حاةل يف املدينة اذلمم وتقيَّد للطلب. الهنايئ النرش عند ادلولية
الرباءات عندما يودع رلب دون تسمل معاهدة رلبات نظام 

 لتكله. واكن التأأثري الصايف املس تحق عناملنظمة الرمس 
مليون فرنك  20.2يرادات مببلغ التسوايت اخنفاض الإ 

يرادات  سويرسي. ويعزى ذكل أأساسا  اإىل زايدة رصيد اإ
الرسوم احملصةل )نظام معاهدة الرباءات ونظاما مدريد 

مليون فرنك سويرسي يف  230.7من  (ولهاي
مليون فرنك سويرسي يف  255.2اإىل  2016ديسمرب  31
غ الرسوم . ويف الفرتة ذاهتا، ارتفعت مبال2017ديسمرب  31

مليون  6.5املس تحقة بناء عىل نظام معاهدة الرباءات من 
 مليون فرنك سويرسي. 50.8فرنك سويرسي اإىل 

  احملاسبية ادلوليةبناء عىل املعايري  2017وتشمل نتاجئ عام 
اس هتالك الأصول غري و مرصوفات اهتالك املباين واملعدات 

ىل أأن تاكليف  عىل معرها الأصول موزعة  تكلاملادية، نظرا  اإ
نتايج. ك وقد بلغ مجموع تاكليف الاهتالك والاس هتال الإ
 مليون فرنك سويرسي. 11.43للس نة 

  اس تحقاقات املوظفنيقيد  احملاسبية ادلوليةوتس تلزم املعايري 
وحتقق  بعد ابعتبارها خصوما  عىل املنظمة.غري املسددة 

يدة يف مجموع اخلصوم املق  احملاسبية ادلوليةتسوايت املعايري 
يف البياانت املالية اتساقا  مع حساابت تكل اخلصوم وفقا  

ذكل تكل اليت أأعدها  يف ، مبااحملاسبية ادلوليةللمعايري 
 التسوايتالصايف لهذه  الأثرنتج عن و . ون خارجيونأأكتواري
)نفقات املوظفني( بقمية  املرصوفاتزايدة يف  2017يف عام 

قب تنفيذ املعيار مليون فرنك سويرسي. ويالحظ أأنه ع 5.0
الأرابح أأو اخلسائر  تُقيِد، من املعايري احملاسبية ادلولية 39

التأأمني الصح  بعد هناية  خصمالاكتوارية اليت تؤثر عىل 
 اخلدمة مبارشة يف صايف الأصول.

  ومبوجب املعايري احملاسبية ادلولية، ترمسل التاكليف املتعلقة
ام تؤثر اخلسارة ك. واحلصول عىل املعدات بتحسني املباين

عىل  تدمريهاالناجتة عن التخلص من الأصول الثابتة أأو 
يف زايدة  التسوايتلس نة. ويمتثل الأثر الصايف لهذه انتيجة 
 .2017مليون فرنك سويرسي يف فائض عام  3.5قدرها 
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 حتليل الإيرادات

يرادات عام   عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2017مكوانت اإ
 (الفرناكت السويرسية)مباليني 

 
 

 
يرادات املنظمة  مليون فرنك سويرسي يف عام  413.5بلغ مجموع اإ

ابملئة مقارنة مبجموع  6.7ذكل زايدة قدرها  ويساوي، 2017
يرادات عام  واكن  يرسي.و مليون فرنك س 387.7البالغ  2016اإ

يرادات خالل  معاهدة هو رسوم نظام  2017أأكرب مصدر لالإ
الإيرادات. وقد زادت  ابملئة من مجموع 71.7بلغت ، اليت الرباءات

يرادات رسوم نظام معاهدة الرباءات بنس بة  ابملئة مقارنة  2.0اإ
  .2016 بعام

يرادات خالل عام  واكنت رسوم نظام مدريد اثين أأكرب ابب لالإ
ابملئة من مجموع الإيرادات. وقد  16.9، حيث بلغت نسبهتا 2017

يرادات رسوم نظام مد ابملئة مقارنة بعام  17.4ريد بنس بة ارتفعت اإ
. وتكِون رسوم نظام لهاي، ورسوم نظام لش بونة، 2016

والاشرتااكت املقررة، واملساهامت الطوعية )ومهنا تربعات اجلهات 
مة اإىل احتاد لش بونة(  املاحنة يف احلساابت اخلاصة والإعاانت املقدَّ

تحكمي والإيرادات الأخرى )الاستامثرات، واملنشورات، وال 
والوسارة، والإيرادات النرثية والإيرادات الأخرى( النس بة املتبقية 

يرادات املنظمة أأي  ابملئة. ويقدم اجلدول التايل  11.4من مجموع اإ
 ملخصا  للتغريات من حيث مصدر الإيرادات مقارنة ابلعام السابق.

 

 

 

ال  اونم ا   ن ا رسو 

البرا اتب  ن

296.4
(71.7%)

م ري ن ا رسو 

70.0
(16.9%)

ر ا   راكات الم ر 

17.8
(4.3%)

ال و يةالمسا مات

12.1
(2.9%)

  ا ن ا رسو 

5.1
(1.3%)

ا  ر ا يرا ات

12.1
(2.9%)

 :2017 لعام اإجاميل الإيرادات

 مليون فرنك سويرسي 413.5
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 2017و 2016التغري يف الإيرادات بني عايم 

 
 

 
يرادات  الرباءات أأساسا  من رسوم الإيداع  معاهدةنظام تتأألف اإ

ادلويل )الرمس الأسايس ورسوم الصفحات الإضافية، وخفض 
يداعات الإلكرتونية وللبدلان الأقل منوا    .(تقليص الرسوم لالإ

الرباءات رسوما  أأخرى  معاهدةمجموع رسوم نظام  أأيضا   يشملو 
 :سعار الرصفأأو خسائر أأ  أأرابحو  ()مهنا رسوم املعاجلة والإحاةل

 

 

 

 2017-2012الرباءات للفرتة  معاهدةتفاصيل رسوم نظام 

 
 

 

التغييرات الصافيةالتغييرات الصافية20172016

%

اإليرادات

17.817.30.52.9االشتراكات المقّررة

12.110.21.918.6المساهمات الطوعية

60.0-0.3-0.20.5إيرادات المنشورات

غير م اح4.3                    -4.3إيرادات االستثمار

الرسوم

296.4290.75.72.0نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

70.059.610.417.4نظام مدريد

5.15.00.12.0نظام الهاي

371.5355.316.24.6المجموع الفرعي، الرسوم

1.71.60.16.3التحكيم والوساطة

5.92.83.1110.7اإليرادات النثرية/ األخرى

413.5387.725.86.7إجمالي اإليرادات

(بماليين الفرنكات السويسرية)

201720162015201420132012

293.6281.8263.6275.0262.3240.6رسوم اإليداع الدولي

             -             -             -4.7            -            -تسوية المدفوعات 2013-2004

3.63.84.13.93.93.9رسوم أخرى

مكاسب/)خسائر( سعر صرف الرسوم 

6.07.5-1.7-0.7-0.45.2المحّصلة

-                     2.7-0.13.71.4-1.2-مكاسب/)خسائر( صرف أخرى

296.4290.7275.4278.6257.5252.0إجمالي رسوم نظام معاهدة البراءات

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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يرادات املتأأتية من نظام معاهدة الرباءات يف عام   2015زادت الإ
. ويف البياانت املعدة وفقا  2016ابملئة مقارنة بعام  2.0بنس بة 
يرادات النامجة عن رسوم احملاسبية ادلوليةللمعايري  ، ل تقيد الإ

 معاهدة الرباءاتيداع ادلويل للطلبات املقدمة بناء عىل نظام الإ 
ىل أأن يُنرش الطلب. فف  عام  بلغ عدد الطلبات املنشورة  2017اإ

 .2016يف عام  210 454مقابل  223 571

يرادات الناجتة عن رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل  وابلنظر يف الإ
، يوحض الرمس دلوليةاحملاسبية اوفقا  للمعايري  معاهدة الرباءات

يرادات الس نوية تبعا  لعدد الطلبات  البياين التايل كيفية تغري الإ
ىل زايدة عدد الطلبات  املنشورة خالل العام. وقد أأدى عامالن اإ

مقارنة ابلتوجه املسجَّل يف الس نوات  2014املنشورة يف عام 
ن يوجد اك 2014يف عام  أأنالسابقة واملبنيَّ يف الرمس البياين. أأوهلام 

ثالثة ومخسون أأس بوعا  من املنشورات، بدل  من اثنني ومخسني 
زايدة  معاهدة الرباءاتأأس بوعا  اكملعتاد. واثنهيام زايدة عدد رلبات 

عقب بدء نفاذ قانون لهيي  مسيث  2014كبرية يف مارس 
 لالخرتاعات قبل موعده بعام واحد.

 2017-2012ات للفرتة رسوم الإيداع ادلويل واملنشور –معاهدة الرباءات 

 
 

 

أأو  رابحلأ  معاهدة الرباءاتتتعرض رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل 
ل بعمالت غري الفرنك  خسائر سعر الرصف عندما حتصَّ
د الويبو املبالغ املعادةل للرسوم مبختلف العمالت  السويرسي. وحتِدِ
لك س نة وفقا  لأسعار الرصف السائدة يف الثنني الأول من شهر 

د املبالغ املعادةل جمددا  خالل العام أأ  كتوبر من العام السابق. وقد حتدَّ
ذا تغري سعر الرصف بني العمةل الأخرى والفرنك السويرسي  اإ

ابملئة أأو أأكرث لأكرث من أأربع مجعات متتالية. وحتدد  5.0بنس بة 
يداع الطلب املبلغ اذلي سيتعني  املبالغ املعادةل املطبقة يف اترخي اإ

د املبلغ الفعيل  الطلب أأن يسدده بعملته احمللية. عىل مقدم وُيدَّ
اذلي تطلبه الويبو ابلفرنك السويرسي استنادا  اإىل أأسعار الرصف 

أأو خسائر  أأرابحيف الأمم املتحدة يف اترخي السداد. وعليه، تنجم 
سعر الرصف عن الاختالف بني الرمس املعادل 

سويرسي يف اترخي السويرسي واملبلغ الفعيل ابلفرنك ال  للفرنك
ا  صافيا  من سعر رحب، حققت املنظمة 2017السداد. ويف عام 

ةل يف  عنمليون فرنك سويرسي  0.4الرصف قدره  الرسوم احملصَّ
رار نظام معاهدة الرباءات )رسوم الإيداع ادلويل ورسوم  اإ

ةل  رابحالأ  ت. وتعلق(املعاجلة ابليورو وادلولر أأساسا  ابلرسوم احملصَّ
مليون فرنك  0.4ومليون فرنك سويرسي  1.1) الأمرييك

 يف حني تكبدت املنظمة خسارة يف سعر ،(سويرسي عىل التوايل
مليون فرنك سويرسي عن الرسوم احملصةل  1.2بلغت  الرصف
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قدره  رحبمن سعر الرصف  صايفال رحب. وتىل ذكل الابلني الياابين
م ، رمغ أأنه يف أأعوا2016يف عام  مليون فرنك سويرسي 5.2

تكبدت الويبو خسارة صافية نتيجة لسعر  2013و 2014و 2015
ةل  . الرصف فامي خيص الرسوم احملصَّ

 

 
 2017-2012الرباءات خالل الفرتة  معاهدة /خسائر سعر الرصف فامي خيص الرسوم احملصةل يف اإرار نظامأأرابحتفاصيل 

 
 

 2017-2012رار نظام معاهدة الرباءات وأأسعار الرصف يف الأمم املتحدة خالل الفرتة مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل يف اإ  –ادلولر الأمرييك 

 
 

201720162015201420132012

عملة دفع الرسوم:

1.54.2-0.40.72.60.1الدوالر األمريكي

4.91.8-1.3-1.6-1.24.4-الين الياباني

0.1-0.40.7-1.4-1.10.4اليورو

0.31.6-0.1-0.3-0.3-0.1عمالت أخرى

إجمالي مكاسب/)خسائر( صرف الرسوم 

المحّصلة
0.45.2-0.7-1.7-6.07.5

(بماليين الفرنكات السويسرية)

0.87

0.89

0.91
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1.01
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 س ار  ر  ال و ر ا مريك  الم مو  ب ا    ا م  الم     س ار  ر  ال و ر ا مريك  ال ر 
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 2017-2012مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل يف اإرار نظام معاهدة الرباءات وأأسعار الرصف يف الأمم املتحدة خالل الفرتة  –الني الياابين 

 
 

 2017-2012يف اإرار نظام معاهدة الرباءات وأأسعار الرصف يف الأمم املتحدة خالل الفرتة  مقارنة سعر الرصف للمبالغ املعادةل –اليورو 

 
 

 

الواردة عن  الأساس يةتشمل رسوم نظام مدريد أأساسا  الرسوم و 
 رلبات التسجيل أأو التجديد ورسوم التعيينات الالحقة:
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 2017-2012تفاصيل رسوم نظام مدريد للفرتة 

 
 

 

يرادات رسوم مدريد احملاسبية ادلولية ووفقا  للمعايري ، تقيَّد اإ
للتسجيالت والتجديدات والتعيينات الالحقة يف البياانت املالية 

يرادات التسجيالت والتجديدات )دون  وتغريت فور نرشها. اإ
زدايد عدد ل تبعا ،احملاسبية ادلوليةللمعايري  وفقا ،(الرسوم الأخرى

يف الس نة العام السابق . وس نةال  يفالتسجيالت والتجديدات 
اخنفضت الإيرادات احملققة من رسوم نظام مدريد بنس بة  ،2016
 زايدة ، ويرجع ذكل بشلك كبري اإىل2015مقارنة  بعام  ابملئة 12.2

ام معلومات شتالت يف نظمب جزئيا   املرتبطة ترامك التسجيالت
، بذلت الويبو هجدا  كبريا  2017ويف عام . ُسالت مدريد ادلولية

يرادات من رسوم نظام مدريد ذكل الرتامكلتخلص من ل  ، وزادت الإ
بلغ مجموع تسجيالت ابلس نة السابقة و  مقارنة املئة يف 17.4بنس بة 

يف عام  44 726مقابل  2017يف عام  56 267نظام مدريد 
2016.

 

 2017-2012والتسجيالت/التجديدات للفرتة  الأساس يةالرسوم  -مدريد 

 
 

201720162015201420132012

58.549.756.746.045.942.7الرسوم األساسية )التسجيالت والتجديدات(

5.54.85.54.74.54.0التعيينات الالحقة

6.05.15.74.45.04.9رسوم أخرى

70.059.667.955.155.451.6إجمالي رسوم نظام مدريد

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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فرنك سويرسي يف  ماليني 5.1نظام لهاي  بلغ مجموع رسوم
ونظام  معاهدة الرباءاتوعىل غرار رسوم نظام  .2017 عام

يرادات الرسوم املتعلقة مبعاجلة الطلبات عندما يُنرش  مدريد، تقيَّد اإ
مما  ،2016اكنت رسوم نظام لهاي مس تقرة مقارنة  بعام و الطلب. 

سويرسي )حوايل مليون فرنك  0.1يدل عىل زايدة رفيفة قدرها 
(. وميثل هذا تبارؤا يف نظام لهاي بعد الارتفاع املئةيف  2.0

 وهو ما رافق ،2016عام  املئةيف  28.2الكبري يف الرسوم بنس بة 
والياابن والولايت املتحدة  2014انضامم مجهورية كوراي يف عام 

تسجيالت لهاي بشلك  وقد ارتفعت .2015الأمريكية يف عام 
. وبلغ 2017يف عام  5 272اإىل  2016يف عام  5 233رفيف من 

أألف فرنك سويرسي يف عام  39مجموع رسوم نظام لش بونة 
 .2016أألف فرنك سويرسي يف عام  25مقابل  ،2017

يرادات احملققة من الاشرتااكت املقررة يف عام  البالغة  2017والإ
ابملئة من مجموع  4.3مليون فرنك سويرسي تشلك  17.8

يرادات،  يرادات املساهامت الطوعية يف عام الإ البالغة  2017أأما اإ
ابملئة من مجموع  2.9مليون فرنك سويرسي فتشلك  12.1

يرادات. ويف عام   0.9، مشلت املساهامت الطوعية 2017الإ
مليون فرنك سويرسي من الإعاانت الواردة مبوجب 

" من اتفاق لش بونة. وتشلك املساهامت الطوعية 3"(3)11 املادة
يرادات وردت يف  11.2بقية البالغة املت  مليون فرنك سويرسي اإ

يرادات مع تنفيذ العمل  رار احلساابت اخلاصة. وتقيَّد تكل الإ اإ
 وتكبد النفقات مبا يامتىش مع التفاق املعين.

يرادات الاستامثر  مليون فرنك سويرسي يف عام  4.3وبلغ مجموع اإ
. وخالل 2016أألف فرنك سويرسي يف عام  21مقابل  ،2017
 الاستامثرات،نفذت الويبو س ياس هتا املنقحة بشأأن  ،2017عام 

فامي خيص حيث دخلت يف استامثرات متوسطة ورويةل الأجل 
ديسمرب  31 وحبلولالنقدية الأساس ية والاسرتاتيجية.  أأرصدهتا
استامثرية غري حمققة بلغت  أأرابح، حققت هذه الاستامثرات 2017
يف  العملياتصايف  راجع اإىل وذكلمليون فرنك سويرسي  4.3

يرادات التحكمي والوسارة البالغة و قميها العادةل.  مليون  1.7اكنت اإ
، عىل الرمغ ش ية بشلك كبري مع الس نة السابقةفرنك سويرسي مامت

يرادات املنشورات بقمية  مليون فرنك سويرسي  0.2من أأن اإ
 .2016ام مليون فرنك سويرسي مقارنة بع 0.3اكنت أأقل مبقدار 

يرادات الأخرى/ مليون فرنك  5.9املتنوعة البالغة واكنت الإ
ون فرنك سويرسي ملي 3.1 مبا قدره مرتفعة 2017سويرسي لعام 
ااخمصصات  الرتاجع عنذكل أأساسا اإىل  ويعود، 2016مقارنة بعام 

 .2017عام  يفلتاكليف القانونية فامي خيص اغري املس تخدمة 

 

 حتليل املرصوفات

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2017ت عام مكوانت مرصوفا
 ()مباليني الفرناكت السويرسية

 

المو فيننف ات

228.6
(57.9%)

ال  ا  يةال  مات

89.4
(22.6%)

ال   ي يةالم رو ات

26.3
(6.7%)

والمن وال  ري ا سفار

18.2
(4.6%)

وا س  ال ا   ال 

11.3
(2.9%)

ال موي  كالي 

12.0
(3.0%)

  ر م رو ات

9.1
(2.3%)

 :2017اإجاميل املرصوفات لعام 

 مليون فرنك سويرسي 394.9
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ل ملرصوفات عام   2017توزيع مفصَّ
 ()مباليني الفرناكت السويرسية

 
 

 
مليون فرنك سويرسي يف  394.9بلغ مجموع مرصوفات املنظمة 

د املبلغ اذلي ُأعيعىل  ابملئة 2.7 ازايدة  نسبهتب أأي، 2017عام 
مليون فرنك سويرسي. وشلكت  350.4 أأي ،2016 عامحتديده 

نفقات املوظفني أأكرب ابب يف مرصوفات املنظمة حيث بلغت 
ابملئة من مجموع  57.9أأي  -مليون فرنك سويرسي  228.6

املرصوفات. واكنت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب ابب يف 
مليون فرنك سويرسي،  89.4مرصوفات املنظمة حيث بلغت 
مليون فرنك سويرسي.  26.3وتلهتا مرصوفات التشغيل البالغة 

املرصوفات  ملخصا  للتغيريات من حيث نوع التايلويعرض اجلدول 
 :مقارنة ابلعام السابق

5.9بعثات الموظفين###الوظائف

10.2أسفار الغير12.2الموظفون المؤقتون

2.1التدريب ومنح السفر له0.1-تكاليف الموظفين األخرى

9.4اهتالك المباني

0.5اهتالك المعدات

1.4استهالك األصول غير المادية4.0المؤتمرات

15.1الخدمات التعاقدية الفردية

11.8غرامة السداد المبكر للقروض70.3الخدمات التعاقدية األخرى

0.2التكاليف المصرفية

22.1المباني والصيانة

3.9المتدربون ومنح الويبو2.2التواصل

3.5اإلمدادات واللوازم1.1التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

1.7األثاث واألجهزة0.9خدمات األمم المتحدة المشتركة

األسفار والتدريب 

والمنح

18.2

الخدمات التعاقدية

89.4

االهتالك 

واالستهالك

11.3

مصروفات أخرى

9.1

تكاليف التمويل

12.0

نفقات الموظفين

228.6

المصروفات 

التشغيلية

26.3
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 2017و 2016التغري يف املرصوفات بني عايم 

 
 

 

تتأألف نفقات املوظفني أأساسا  من صايف املرتب الأسايس 
النفقات  تكل ويبلغ مجموع أأو املؤقتة. وتسوايت الوظائف الثابتة

نفقات  ابملئة من مجموع 61.8مليون فرنك سويرسي أأي  141.4
مساهامت املنظمة يف الصندوق  شلك. وت 2017املوظفني لعام 

املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة اثين أأكرب ابب 
ذ يبلغ مجموعها  سويرسي مليون فرنك  27.1يف نفقات املوظفني اإ

ذكل اشرتااكت الويبو املقررة يف حاليا  وتبلغ  .2017يف عام 
املوظفني ااخمصصة  مرتبمن حصة  ابملئة 15.8الصندوق 
بعد انهتاء اس تحقاقات املوظفني  وتتكون. التقاعدية للمعاشات
مليون فرنك سويرسي ما تتحمهل املنظمة من  24.2البالغة  اخلدمة
، ومنح العودة اإىل الورن اء اخلدمةالتأأمني الصح  بعد انهتتلكفة 

وتعادل مرصوفات عام  والسفر، والإجازات الس نوية املرتامكة.
ىل  تكلالتسديدات النقدية الفعلية ل  2017 ضافة  اإ املس تحقات، اإ

 رابحابس تثناء الأ  ،اخلصوم الإجاملية يف هذا العام معليات
كتوارية املتعلقة  مة واليت التأأمني الصح  بعد هناية اخلد خبصمالإ

 20.2البدلت البالغة  وتشلك يف صايف الأصول. تُقيِد مبارشة
 من مجموع نفقات املوظفني. ابملئة 8.8مليون فرنك سويرسي 
فرنك  ماليني 7.4عالوات الإعاةل البالغة وتشمل البدلت أأساسا  

 ماليني فرنك سويرسي 5.5ِمنَح التعلمي البالغة و  سويرسي،
جازات زايرة الورن ال   مليون فرنك سويرسي. 1.8بالغة قميهتا واإ

وبلغ مجموع تلكفة مسامهة املنظمة يف أأقساط التأأمني الصح  
ماليني فرنك سويرسي يف عام  10.2الشهرية للموظفني العاملني 

مليون فرنك  5.5وتشمل نفقات املوظفني الأخرى البالغة  .2017
لويبو يف التلكفة املتوقعة لربانمج ا العلميات أأساساسويرسي 
 مليون فرنك سويرسي(. 3.1والتقدير ) للماكفأ ت

 

2017
2016        

(بالصيغة الجديدة)
التغييرات الصافيةالتغييرات الصافية

%

المصروفات

228.6219.19.54.3نفقات الموظفين

3.93.30.618.2المتدربون ومنح الويبو

18.215.82.415.2األسفار والتدريب والمنح

89.474.415.020.2الخدمات التعاقدية

26.321.94.420.1المصروفات التشغيلية

3.52.01.575.0اإلمدادات واللوازم

1.70.21.5750.0األثاث واألجهزة

0.9-0.1-11.311.4االهتالك واالستهالك

12.02.39.7421.7تكاليف التمويل

394.9350.444.512.7إجمالي المصروفات

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2017مكوانت نفقات املوظفني يف عام 
 ()مباليني الفرناكت السويرسية

 
 

 

يف عام مليون فرنك سويرسي  228.6مجموع نفقات املوظفني  بلغ
 اذلي ُأعيد حتديدهاملبلغ  عىلابملئة  4.3 أأي بزايدة نسبهتا 2017
مليون فرنك سويرسي. ويرد يف  219.1 حيث بلغ 2016عام 

ني وتغريها مقارنة بعام ملخصا  تفصيليا  لنفقات املوظف التايلاجلدول 
2016: 

ا ساس المر   ا  

100.6
(44.0%)

ال م م ر سوية

40.8
(17.8%)

ل م ا اتالم  ر ال ن و 

ا م لمو ف ال  ا  ية

الم    

27.1
(11.9%)

ب  المو فيناس   ا ات

ال  مةان  ا 

24.2
(10.6%)

الب  ت

20.2
(8.8%)

ال ما  ال ب ال  مين

10.2
(4.5%)

  ر نف ات

5.5
 :2017لعام  نفقات املوظفنياإجاميل (2.4%)

 مليون فرنك سويرسي 228.6
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 2017و 2016التغري يف نفقات املوظفني بني عايم 

 
 

 

 17.1عىل الرمغ من أأن مرصوفات الوظائف الثابتة ازدادت مببلغ 
، فاإن مرصوفات 2016فرنك سويرسي مقارنة بعام  ماليني

مليون فرنك سويرسي.  0.7الوظائف املؤقتة قد اخنفضت مببلغ 
تُعزى الزايدة يف مرصوفات الوظائف أأساسا  اإىل تاكليف و 

. وقد زادت تكل التاكليف بعد انهتاء اخلدمة اس تحقاقات املوظفني
عىل الرمغ من  ،2016ون فرنك سويرسي مقارنة بعام ملي 7.9مببلغ 

 لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةاملتعلقة اب العامة اخلصوماخنفاض 
الإكتوارية اليت  رابحويعزى هذا اإىل الأ . 2017و 2016بني عايم 

 مبارشة يف صايف الأصول ومل تؤثر عىل نفقات املوظفني. قُيِدت
 املتفردة ببند يف اجلدول السابقتاكليف املوظفني الأخرى  وتشمل

تاكليف املشرتكة بني الوظائف الثابتة واملؤقتة )التأأمني ضد ال 
حوادث العمل، وتاكليف صندوق املعاشات التقاعدية املغلق، 

 6.9تاكليف املوظفني الأخرى مببلغ  وتراجعت. (وتاكليف التقايض
ا و  ،2016مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  تظهر فعلي ا رصيد 

ُ مليون فرنك سو  0.1سلبي ا بقمية  عزى ذكل اإىل أأثر يرسي. وي
، املقفلملعاشات التقاعدية ااملنظمة عىل الصندوق  خصومختفيض 

. 2017ويرسي يف عام مليون فرنك س 0.5اذلي اخنفض مبقدار 
، اكنت هناك أأيضا  نفقات كبرية يف تاكليف املوظفني 2016ويف عام 

 لويبو.ا ااخمصصات القانونية املتعلقة مبوظف  بتقييدالأخرى املتعلقة 

وترد تلكفة املتدربني ومنح الويبو بصورة منفردة يف البياانت املالية. 
فتاكليف التدريب ومنح الويبو ليست مدرجة مضن نفقات 
املوظفني لأهنا غري مشموةل بنظام موظف  الويبو ولحئته. وتريم 
منح الويبو اإىل تزويد الأفراد ابخلربة الالزمة لتعزيز معارفهم 

مليون  3.9هنية. وبلغت تاكليف التدريب ومنح الويبو وكفاءاهتم امل 
مقارنة ابلعام السابق حيث بلغت  2017فرنك سويرسي يف عام 

 مليون فرنك سويرسي. 3.3

مليون فرنك سويرسي  18.2ويبلغ مجموع الأسفار والتدريب واملنح 
ابملئة من مجموع املرصوفات. ويُعد ذكل  4.6أأي  2017يف عام 
. واكنت 2016مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  2.4بنس بة  ارتفاعا

 (مرصوفات أأسفار الغري )املشاركون واحملارضون يف املؤمترات
مليون  1.4 )مببلغ 2016ن عام م أأعىلوتاكليف بعثات املوظفني 

 .(مليون فرنك سويرسي عىل التوايل 0.7فرنك سويرسي و

رسي يف عام مليون فرنك سوي  89.4ويبلغ مجموع اخلدمات التعاقدية 
مقارنة  بقميهتا  ابملئة 20.2النفقات بنس بة  تكلوقد زادت  .2017
واخلدمات  .2016مليون فرنك سويرسي يف عام  74.4البالغة 

تتعلق يف املقام الأول خبدمات الرتمجة  2017التعاقدية يف عام 

2017
            2016

)بالصيغة الجديدة(
التغييرات الصافيةالتغييرات الصافية

%

94.594.00.50.5صافي المرتب األساسي

2.6-1.0-37.638.6تسوية مقر العمل

االشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 

25.424.60.83.3لموظفي األمم المتحدة

19.715.74.025.5البدالت

24.216.37.948.5استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة

9.58.80.78.0التأمين الطبي الجماعي

5.61.44.2300.0نفقات الموظفين الثابتين األخرى

216.5199.417.18.6نفقات الموظفين الثابتين
-                    

11.6-0.8-6.16.9صافي المرتب األساسي

3.23.00.26.7تسوية مقر العمل

االشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 

5.6-0.1-1.71.8لموظفي األمم المتحدة

0.0                    -0.50.5البدالت

0.0                    -0.70.7التأمين الطبي الجماعي

5.4-0.7-12.212.9نفقات موظفي الوظائف المؤقتة
-                    

101.5-6.9-0.16.8-تكاليف الموظفين األخرى

228.6219.19.54.3إجمالي نفقات الموظفين

(بماليين الفرنكات السويسرية)
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، وخدمات تكنولوجيا (مليون فرنك سويرسي 27.1التجارية )
، واخلدمات (مليون فرنك سويرسي 17.4املعلومات التجارية )
املركز ، وخدمات (مليون فرنك سويرسي 15.1التعاقدية الفردية )
 .(ن فرنك سويرسيوملي 11.8) ادلويل للحوس بة

مليون فرنك سويرسي يف عام  26.3وبلغ مجموع مرصوفات التشغيل 
البالغ  2016ابملئة مقارنة مبجموع عام  20.1أأي بزايدة نسبهتا  2017
مليون فرنك سويرسي. وتشمل مرصوفات التشغيل يف عام  21.9
مليون فرنك  22.1أأساسا  تاكليف املباين والصيانة ) 2017

 .(مليون فرنك سويرسي 2.2، ومرصوفات التصالت )(سويرسي

مليون فرنك  2.0من  الإمدادات واللوازممرصوفات  وارتفعت
 عام مليون فرنك سويرسي يف 3.5اإىل  2016سويرسي يف عام 

كذكل مرصوفات الأاثث واملعدات اإذ بلغ مجموعها  وارتفعت. 2017
مليون  0.2مقارنة مببلغ  2017مليون فرنك سويرسي يف عام  1.7

اإىل  بشلك كبري الارتفاع. ويُعزى ذكل 2016فرنك سويرسي يف عام 
. وختص 2017مشرتايت معدات تكنولوجيا املعلومات يف عام ارتفاع 

ملعدات البنود اليت ل تس تويف احلد الأدىن مرصوفات الأاثث وا
 فرنك سويرسي. 5000للرمسةل يف املنظمة البالغ 

احملاسبية ، تشمل املرصوفات بناء عىل املعايري سابقا  وكام ُذكر 
مرصوفات اهتالك املباين واملعدات ومرصوف اس هتالك  ادلولية

ىل الأصول غري املادية، نظرا   ة عىل الأصول موزع تكلأأن تلكفة اإ
نتايج. ، بلغ مجموع مرصوفات الاهتالك 2017ويف عام  معرها الإ
 11.4مليون فرنك سويرسي مقارنة  مببلغ قدره  11.3والاس هتالك 

 .2016مليون فرنك سويرسي يف عام 

مليون فرنك سويرسي يف  12.0وبلغ مجموع تاكليف المتويل 
م مليون فرنك سويرسي يف عا 2.3مقارنة مبا قدره  2017 عام

سداد فوائد  2016يف عام  . وختص تاكليف المتويل أأساسا  2016
 2.1قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو، وبلغ مجموعها 

 القرضاملنظمة قرارا  بسداد . واختذت مليون فرنك سويرسي
مليون فرنك  11.6 رمس جزايئ قدرهاكمال وهو ما كبدها 

مجليع الفوائد )حمسوبة ابلرجوع اإىل القمية احلالية سويرسي 
 .املس تحقة عىل القرض(

 

 الوضع املايل

مليون  202.7، بلغ صايف أأصول املنظمة 2017ديسمرب  31يف 
مليون فرنك  1021.5فرنك سويرسي، حيث بلغ مجموع الأصول 

 وعقبمليون فرنك سويرسي.  818.8سويرسي ومجموع اخلصوم 
 ُأعيد حتديدة، من املعايري احملاسبية ادلولي 39تنفيذ املعيار رمق 

يف البياانت املالية.  لعرضه 2016و 2015 عايمل صولالأ صايف 
جاميل صايف  ذلكل،ونتيجة  اذلي ُأعيد  2016عام  أأصولبلغ اإ

مليون  311.3مليون فرنك سويرسي ) 149.4 حتديده ما قدره
 أأصول الاخنفاض يف صايفوأأعقب هذا فرنك سويرسي سابق ا(. 

 

مبوجب  ،سابقا   املقيدةكتوارية غري سائر الاتقييد اخل  2016عام 
، املايل الوضعيف بيان  ،من املعايري احملاسبية ادلولية 39املعيار رمق 

الويبو عن التأأمني الصح  بعد انهتاء  وذكل فامي يتعلق خبصوم
 2017و 2016ترجع الزايدة يف صايف الأصول بني عايم و اخلدمة. 

، ون فرنك سويرسيملي 18.6والبالغ  2017اإىل الفائض يف عام 
 عقبمليون فرنك سويرسي  34.7الاكتواري البالغ  رحبالوأأيضا  
عام  الويبو يف جمال التأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة خصومتقيمي 
2017:  
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 2017اإىل  2015صايف الأصول من  معليات

 
 

 

ملخصا  لبيان الوضع املايل للويبو يف  التايلويعرض الرمس البياين 
مليون  1021.5. وتبلغ القمية الإجاملية للأصول 2017 ديسمرب 31

فرنك سويرسي وتتكون أأساسا  من النقد وما يعادهل والاستامثرات 
مليون  818.8والأصول الثابتة. وتبلغ القمية الإجاملية للخصوم 

واملبالغ املتسلمة  اذلمم ادلائنةفرنك سويرسي وتتكون أأساسا  من 
 :وظفنيقها واس تحقاقات املقبل اس تحقا

 

 

+2.2

الخسائر 

األكتوارية من 

خالل صافي 

األصول

صافي األصول 

بالصيغة 

الجديدة

31 ديسمبر 

2016

صافي األصول

31 ديسمبر 

2017

زيادة بعد 

إعادة تقييم 

األرض

عوائد 

صناديق 

رؤوس 

األموال العاملة

فائض 2017 

وفق معايير 

إيبساس

+18.6

+34.7

المكاسب 

األكتوارية من 

خالل صافي 

األصول

202.7 204.5

-92.6

صافي األصول 

بالصيغة 

الجديدة

31 ديسمبر 

2015

فائض 2016 

بالصيغة 

الجديدة وفق 

معايير إيبساس
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 2017ديسمرب  31ملخص الأصول واخلصوم يف 
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337.7
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 الأصول

 543.8يبلغ رصيد املنظمة من النقد وما يعادهل والاستامثرات 
ابملئة من مجموع الأصول. ويشمل  53.2مليون فرنك سويرسي أأي 
ونقد مليون فرنك سويرسي  174.1ذكل أأموال  مقيَّدة قدرها 

ون فرنك سويرسي. والرصيد الإجاميل ملي 124.4 اسرتاتيج  قدره
مليون فرنك  1.5مليون فرنك سويرسي أأعىل  543.8البالغ 

 542.3البالغ  2016سويرسي من الرصيد الإجاميل يف هناية عام 
الرمغ من مليون فرنك سويرسي. وزاد رصيد النقد وما يعادهل 

ن مليون فرنك م 70.5سداد املنظمة ابلاكمل للرصيد املتبق  البالغ 
 .قرضها دلى بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو

 ومبانٍ  ومتتكل املنظمة أأيضا  عددا  كبريا  من الأصول الثابتة )أأراٍض 
يقدر صايف قميهتا  (ملكيات استامثرية وأأصول غري مادية ومعداتو 

مليون فرنك سويرسي. ويف عام  403.2ادلفرتية مبا مجموعه 
فرنك سويرسي مليون  4.6، ُرمسلت التاكليف البالغة 2017

وينطوي جزء واملتعلقة ابلإضافات والتحسينات يف املباين القامئة. 
مع  القامئة،من هذه التحسينات عىل الهدم اجلزيئ ملكوانت املباين 

مليون فرنك  1.5 يبلغتقديري عىل القمية ادلفرتية الصافية  أأثر
 شامال اس تعراضاأأجرت املنظمة  ،2017خالل عام و سويرسي. 

مت التخلص من  ذلكل،عدات القدمية وغري املس تخدمة. ونتيجة للم
مليون فرنك سويرسي. وقد  6.2جاملية الإ  هتاتلكفتبلغ معدات 

ريبا  يف ُسالت الويبو س هتلكت هذه املعدات ابلاكمل تقاُ 
أألف فرنك  11، وبلغت قميهتا ادلفرتية الصافية حوايل احملاسبية

والاس هتالك للك الأصول  مجموع تلكفة الاهتالكوبلغ سويرسي. 
 .2017مليون فرنك سويرسي لعام  11.3 الثابتة

 للأصول الثابتة اليت متتلكها املنظمة. ا  ويرد يف اجلدول التايل ملخص
احملاسبية وخيتلف تصنيف الأرايض واملمتلاكت، وفقا  للمعايري 

، حبسب الغرض من اس تخداهما أأو ربيعة احلق أأو التفاق ادلولية
اليت تُمتكل مبوجبه. وخالفا  للأرايض واملمتلاكت املدرجة التعاقدي 

املنظمة أأماكن  تس تأأجر، من اجلدول التايل يف بند الأصول الثابتة
وخمازن يف جنيف، وتؤجر أأيضا  بعض ماكتهبا اخلارجية 

. كام ُمنحت املنظمة حقوق اس تغالل قطعة (21املالحظة  )انظر
 املكتس بة احلقوق تكلتقيَّد ول  أأرض تقع علهيا بعض مباين املقر.

دون تلكفة، يف البياانت املالية ولكن يُفصح عهنا 
 .(10 املالحظة )انظر

 2017ديسمرب  31الأصول الثابتة يف 

 
 

مليون  74.5وتتضمن الأصول الأخرى للمنظمة اليت يبلغ مجموعها 
فرنك سويرسي احلساابت املدينة وقوامئ املوجودات واملبالغ 

وأأبرز رصيد مضن ذكل هو احلساابت  .اس تحقاقهاقبل املدفوعة 
مليون فرنك  50.8اذلي بلغ مجموعه  معاهدة الرباءاتاملدينة لنظام 
يداع عدد  سويرسي. من رلبات  كبريفقد شهدت مجيع الأوقات اإ

دلى دلى ماكتب تسمِل الطلبات، أأو ورمبا  معاهدة الرباءاتنظام 
املس تحقة دا  للرسوم ، دون أأن تتلقى املنظمة سدااملكتب ادلويل

وزاد رصيد احلساابت املدينة لنظام معاهدة الرباءات مقارنة  عهنا. 
مليون فرنك سويرسي.  46.4ابلعام السابق، حيامن بلغ مجموعه 

وجاءت هذه الزايدة نتيجة لزتايد الطلبات بناء عىل معاهدة 
، مع بقاء النس بة املئوية للطلبات غري 2017الرباءات يف عام 

 .املئةيف  15.7وعة يف هناية العام اثبتة بني العامني عند املدف

31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية 

الصافية

التصنيف في البيانات المالية

 بماليين الفرنكات)

(السويسرية

ا راض  )المال  ة 11(30.8موقع المبنى الجديد

8.4المحيط األمني
المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

63.7قاعة المؤتمرات الجديدة
المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

147.8المبنى الجديد
المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

45.9مبنى أرباد بوكش
المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

مبنى جورج بودنهاوزن 

األول
10.3

المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

مبنى جورج بودنهاوزن 

الثاني
3.6

المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

مبنى معاهدة التعاون بشأن 

البراءات
58.7

المبان  والمن آت المس   مة 

)المال  ة 11(

6.2مبنى اتحاد مدريد
ا س  مارات ال  ارية 

)المال  ة 9(

24.7حقوق استغالل قطعة أرض
ا  و  غير الما ية 

)المال  ة 10(

البرمجيات )المقتناة 

والمطورة(
1.7

ا  و  غير الما ية 

)المال  ة 10(

الم  ات )المال  ة 8(1.1المعدات

0.3األثاث والمفروشات
ا  اث والمفرو ات 

)المال  ة 8(

403.2إجمالي األصول الثابتة
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 اخلصوم

واملبالغ املتسلمة قبل  مم ادلائنة، بلغ مجموع اذل2017ديسمرب  31يف 
مليون فرنك سويرسي، ويه تشمل بصورة  397.7اس تحقاقها 

رار نظام  يرادات مؤجةل ملعاجلة الطلبات ادلولية )يف اإ رئيس ية اإ
 255.2قدرها  (نظام مدريد، ونظام لهاي، و معاهدة الرباءات

يرادات املؤجةل هذا  مليون فرنك سويرسي. ويتعلق رصيد الإ
مليون فرنك  252.2تبلغ  اليت معاهدة الرباءاتأأساسا  برسوم نظام 

يرادات احملققة من رسوم معاجلة الطلبات  سويرسي. وتُؤَجل الإ
ىل أأن  وقات وجود وتشهد مجيع الأ  .تُنرش تكل الطلباتادلولية اإ

رار نظام غري املنشورة عدد من الطلبات  معاهدة املودعة يف اإ
. وبلغ العدد املكتب ادلويلدلى ماكتب تسمِل الطلبات أأو  الرباءات

يداع يرجع اإىل عام  أأو  2016التقديري للطلبات اليت حتمل اترخي اإ
رلبا . ويف هناية العام السابق، أأي  601 184ومل تنرش حنو  2017
رلبا  غري منشور ُمودعا  يف  719 171، اكن يوجد حنو 2016عام 
يرادات املؤجةل لرسوم نظام 2016أأو  2015عام  ، واكن رصيد الإ

 مليون فرنك سويرسي. 228.0معاهدة الرباءات 

مليون فرنك  337.7وتتأألف خصوم اس تحقاقات املوظفني البالغة 
التأأمني الصح  بعد انهتاء سويرسي بصورة رئيس ية من خصم 

ابملئة من  90.1 أأيمليون فرنك سويرسي  304.4البالغ  اخلدمة
. 2017ديسمرب  31مجموع خصوم اس تحقاقات املوظفني يف 

 16.5مببلغ  تأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةزادت خصوم ال  وقد
ابلرصيد اذلي ُأعيد حتديده يف عام مليون فرنك سويرسي مقارنة 

صوم ويسجل . ويضطلع أأكتوراي مس تقل حبساب اخل2016
اللكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط التأأمني الصح  امجلاع  

 ملتقاعدي الويبو احلاليني واملتقاعدين املتوقعني يف املس تقبل.

 2017ديسمرب  31يف  اس تحقاقات املوظفنيمكوانت خصوم 

 

احلساب عىل  التأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةخصوم  وتستند
عددا  من  ، حث يشملمس تقل واريكتااذلي جيريه خبري 

سعر اخلصم، ومعدلت توجه . ويضم هذا ةكتواريالافرتاضات الأ 
التاكليف الطبية ومعدلت دوران املوظفني ومعدلت الوفيات. 

ة. أأكتواريوخسائر  أأرابحرتاضات س نواي  اإىل ويؤدي تغري الاف
ب الويبو أأسلو  ربقت، السابقة ووفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية

ة، كتواريواخلسائر الأ  رابحاملمرات يف املعاجلة احملاسبية لتكل الأ 
د فورا  يف البياانت املالية. ويف يوليو قيِ تُ  مل تكنويعين ذكل أأهنا 

وهو  39املعيار  احملاسبية ادلولية، أأصدر جملس املعايري 2016
يف تنفيذه الويبو  بدأأتت املوظفني قاس تحقاامعيار جديد خيص 

واخلسائر  رابحوُألغ  أأسلوب املمرات يف قيد الأ . 2017منذ 
ة كتوارياخلسائر الأ  س تصبحوعليه  ؛39ة مبوجب املعيار كتواريالأ 

وخالل الس نوات . يف بيان الوضع املايلمقيِدة  سابقاغري املقيَّدة 
كتوارية كبرية تتعلق السابقة  خبصوهما، ترامكت دلى الويبو خسائر اإ
وترتبط أأساسا ابخلفض يف  اخلدمة، التأأمني الصح  بعد هنايةمن 
. ونتيجة معدل توجه التلكفة الطبيةاخلصم والزايدات يف  سعر

 خصوم، بلغت من املعايري احملاسبية ادلولية 39لتنفيذ املعيار رمق 
ما  2016عام اليت ُأعيد حتديدها التأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة 

 154.3 ميتهمبا ق ، مقارنة مليون فرنك سويرسي 320.9 قميته
سابقا  يف البياانت املالية لعام قيده مليون فرنك سويرسي مت 

التأأمني  خصميبني الرمس البياين أأدانه كيف أأن الك  من و . 2016
الاس تحقاق مبا يف  خصمالصح  بعد هناية اخلدمة )اذلي ميثل 

 ،2009ذكل اخلسائر الاكتوارية املرتامكة( قد تطور منذ عام 
)مع تطبيق نفس  2021-2018كتوارية للفرتة ويشمل التوقعات الا

(. ويبني الرمس البياين 2017الافرتاضات اخلاصة حبساب عام 
توجه التلكفة الطبية  تمعدلو اخلصم  أأسعارأأيضا  كيف تغريت 

الزايدة يف  . ويالحظ أأنه بعد س بع س نوات من2009منذ عام 
مليون فرنك  16.5مبقدار  2017، اخنفض يف عام اخلصم
ىل تأأثري سويرس  املنقحة  داولاجلي. ويعزى ذكل اإىل حد كبري اإ

تطبيق افرتاضات اكتوارية يُعىن ب ، بعد تنفيذ مرشوع لوفياتل
 اخلصم خفِضمتسقة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة. كام ُ

املوظفني يف  دوراناليت أأجريت عىل أأساس منط  بتسوايت اخلربة
 الويبو.

شلك رئييس من احلساابت الأخرى للمنظمة ب  اخلصوموتتأألف 
والأرراف  املودعنينيابة عن  الاحتفاظ هبااليت يمت اجلارية 
متثل و مليون فرنك سويرسي.  64.5اليت يبلغ مجموعها و ، املتعاقدة

مليون فرنك سويرسي قروض  16.9القروض الإجاملية البالغة 
 ، بعد السداد املبكر لقرضفقطمؤسسة مباين املنظامت ادلولية 

اكنتون جنيف وبنك  بنكمن اجلديد املتحصل عليه البناء 
.فو اكنتون

31 ديسمبر 

2017
نسبة الخصم

 بماليين)

 الفرنكات

(السويسرية

%

304.490.1التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

16.44.9منح العودة إلى الوطن والسفر

8.72.6اإلجازات السنوية المتراكمة

2.10.6صندوق المعاشات التقاعدية المغلق

1.90.6منحة التعليم

0.40.1الساعات اإلضافية المستحقة

0.30.1إجازة زيارة الوطن

0.30.1استحقاقات إنهاء الخدمة

3.20.9مكافآت األداء

337.7100.0إجمالي خصوم استحقاقات الموظفين
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 2021-2009يف  التأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة)الزتام اس تحقاقات( خصوم  معليات

 
 

 
 التدفق النقدي

 543.8يبلغ رصيد املنظمة من النقد وما يعادهل والاستامثرات 
 542.3غ مقارنة مببل 2017ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف 

. ويشهد ذكل 2016ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف 
البالغة  الطفيفة . وقد ُحققت الزايدة2011الرصيد زايدة منذ عام 

عىل الرمغ  2017و 2016مليون فرنك سويرسي بني عايم  1.5
قرضها دلى بنك اكنتون جنيف وبنك ل املبكرمن سداد املنظمة 

 82.1تدفقا  نقداي  قدره  طلبوهو ما ت، 2017يف يناير  اكنتون فو
مليون فرنك  70.5 البالغ مليون فرنك سويرسي )رصيد القرض

مليون فرنك  11.6 رمس جزايئ قدرهسويرسي، ابلإضافة اإىل 
ابلرجوع اإىل القمية احلالية مجليع الفوائد املس تحقة  سويرسي حمسوب

، فقد اختذت املنظمة ض(. وكام س بقت الإشارة اإىل ذكلعىل القر 
 16.9املتبق  البالغ  اكمل رصيدهاسداد ب قرارا   2018يناير يف 

مؤسسة مباين املنظامت مليون فرنك سويرسي من قروض 
 .ادلولية

وقد اختذت قرارات سداد القروض هذه وفقا  لهدف احلفاظ عىل 

عىل النحو املنصوص عليه يف س ياسة الويبو املنقحة  املال،رأأس 

مبا  الفائدة،لظروف احلالية لسعر بشأأن الاستامثرات. وابلنظر اإىل ا

يف ذكل أأسعار الفائدة السلبية ابلنس بة للودائع ابلفرنك 

تفادي التلكفة يف سداد القرض من وراء  فائدةفهناك  السويرسي،

مقارنة ابستامثر الأموال يف أأصل مماثل وخاٍل من ااخمارر ابلفرنك 

، بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فوسداد قرض ب و  السويرسي.

مليون فرنك سويرسي  0.3قدره  ادخاراحققت املنظمة أأيضا  

املدة املتبقية )حمسواب  مبقارنة الفائدة اليت اكنت س تدفع عىل مدى 

 (.2017يف عام  سددالرمس اجلزايئ امل لقرض مقابل ا من

وحتتفظ املنظمة معوما  بودائعها النقدية يف حساابت مرصفية فورية. 
حتتفظ مببالغ كبرية يف حساابت الإيداع اكنت املنظمة يف السابق و 

، ولكن بعد تنفيذ الأحاكم ارة املالية الاحتادية السويرسيةدلى الإد
واحلفاظ اجلديدة من جانب قسم الشؤون املالية فامي يتعلق بفتح 

يداعاهتا دلى تكل  عىل بقاء اإ حساابت الودائع، لن تمتكن الويبو من اإ
، 2017وخالل عام . 2017 ديسمرب 15الإدارة اعتبارا  من 

ودائع لأجل الاس مترت املنظمة يف الاحتفاظ بأأرصدة يف حساابت 
 . وقد مكَّن ذكل املنظمة(شهرا  كحد أأقىص 12)لفرتات تبلغ قصري 
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من جتنب تكبد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية الفورية بعد 
 تطبيق أأسعار الفائدة السلبية خالل العام السابق.

امت املنظمة ابستامثرات كبرية كجزء من ق ،2017خالل عام و 
 ،2017ديسمرب  31يف وس ياس هتا املنقحة بشأأن الاستامثرات. 

)الاستامثرات للويبو  املتوسطة الأجل يةستامثر الا احملفظةبلغت 
وبلغت قمية  سويرسي،مليون فرنك  174.2النقدية الأساس ية( 

ة )الاستامثرات النقدي احملفظة الاستامثرية رويةل الأجل
وقد أأدرجت هذه  سويرسي.مليون فرنك  94.1الاسرتاتيجية( 

 وما يعادهل 2017الأرصدة يف رصيد املنظمة النقدي لعام 
مما يعين أأنه  سويرسي،مليون فرنك  543.8 ةوالاستامثرات البالغ

من الرصيد  املئةيف  49.3بنحو  ُاحتفظ ،2017ديسمرب  31يف 
 النقدتغريا كبريا يف صورة يف استامثرات غري متداوةل. وميثل ذكل 

 :مقارنة ابلس نة السابقة يف الويبووالاستامثرات  وما يعادهل

 2017-2016مقابل الاستامثرات للفرتة  النقد

 

يف البياانت املالية النقد وما يعادهل والاستامثرات موزعة  أأيضا وترد
د . وتوجةالاسرتاتيجيواملقيَّدة وغري املقيَّدة  النقدية عىل الأرصدة

عدة عنارص من النقد وما يعادهل تُصنَّف عىل أأهنا مقيدة. 
املُقيَّد عىل احلساابت اجلارية اململوكة حلساب الغري  النقد ويش متل

ونظام مدريد  معاهدة الرباءات)مودعو الطلبات بناء عىل نظام 
ةل (ونظام لهاي، وكذكل بعض الأرراف املتعاقدة ، والرسوم املُحصَّ

يف اإرار الإجراءات  املتسلمةاملتعاقدة، والودائع  نيابة عن الأرراف
اجلارية املتعلقة ابلعالمات التجارية، واحلساابت اخلاصة اليت حتتفظ 

 النقد الاسرتاتيج الطوعية. و  املساهامتهبا املنظمة ابمس ماحن  
يه الأموال اليت حتتفظ هبا املنظمة وخصصهتا للمتويل املس تقبيل 

التأأمني ، مبا يف ذكل بعد انهتاء اخلدمةني خلصوم اس تحقاقات املوظف
 124.4 النقد الاسرتاتيج . وبلغ رصيد الصح  بعد انهتاء اخلدمة

ويشمل ذكل  .2017ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف 
غري احملققة(  رابحالاستامثرات رويةل الأجل )مبا يف ذكل الأ  حمفظة
ية اليت مل والأرصدة النقد سويرسي،مليون فرنك  94.1البالغة 

مليون فرنك سويرسي. ويشمل هذا  30.3 البالغة تستمثر بعد
من  2017الرصيد النقدي املبالغ الإضافية اليت مت توليدها يف عام 

رسوم الربانمج واملزيانية املطبقة عىل تاكليف الوظائف لمتويل 
 املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة. اخلصوم
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 2017-2010يف الفرتة الاسرتاتيجية الس يوةل دة وغري املقيَّدة و املقيَّ  الس يوةل

 
 

 
معاهدة التدفقات النقدية الرئيس ية للمنظمة يف رسوم نظام  تتكون
وبلغ متوسط التدفقات النقدية الشهرية من رسوم نظام  .الرباءات

 2017مليون فرنك سويرسي أأثناء عام  26.4 معاهدة الرباءات
 .2016مليون فرنك سويرسي خالل عام  24.7مقارنة مببلغ 

يتضح من اجلدول التايل، ميكن أأن توجد تغيريات ملحوظة يف  وكام

اكنت التدفقات النقدية املتأأتية و التدفقات النقدية حبسب الأشهر. 
مقارنة  2017 أأبريلمن رسوم نظام معاهدة الرباءات أأعىل يف 

رلبات تسمِل  ابلأشهر الأخرى من الس نة بفضل سداد مكتيب
 املتأأخرة. امملس تحقاهت

 

226.8 225.4
255.3 260.4

224.7 238.7
271.9

245.3

156.7 154.3

152.8 149.5

164.6
161.9

161.8
174.1

85.2 
88.9 

108.6 124.4 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 السيولة ا س را ي ية السيولة الم ي   ا س  مارات غير الم ي   السيولة

ية
ر
س
وي
س
 ال
ت
كا
رن
لف
 ا
ن
يي
ال
م الم مو 

383.5

ال
م

الم مو 

379.7

الم مو 

408.1

الم مو 

409.9

الم مو 

474.5

الم مو 

489.5

الم مو 

542.3

(موار  اس   ا ات المو فين ب   ان  ا  ال  مة )

الم مو 

543.8



 2017وي والبياانت املالية الس نوية لعام التقرير املايل الس ن -الويبو 

 

26 
 

 2017-2014 الفرتةالتدفقات النقدية الشهرية لنظام معاهدة الرباءات يف 
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لية اانت املا لبي  ا

 البياانت املالية

 بيان الوضع املايل –ملايل الأول البيان ا

 2017ديسمرب  31يف 

 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

  

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

)بالصيغة الجديدة(

المالحظةاألصول

األصول المتداولة

                          817'529                          452'3265النقد وما يعادله

                            500'12                            000'410االستثمارات

                                 -                                5921األدوات المالية المشتقة

                              483'1                                6965االشتراكات المستحقة

                            064'59                            434'662الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

                              520'1                              349'71قوائم الموجودات

341'121                          604'384                          

األصول غير المتداولة

                                    -                          319'4268االستثمارات

                              609'1                              455'81المعدات

                              210'6                              210'96االستثمارات العقارية

                            813'27                            414'1026األصول غير المادية

                          489'375                          168'11369األراضي والمباني

                                225                                6225االشتراكات المستحقة

                              756'2                                 -6الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

                              743'8                              553'128األصول األخرى غير المتداولة

680'344                          422'845                          

                      229'027'1                      465'021'1إجمالي األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

                            763'10                            896'1317الذمم الدائنة والمستحقات

                                 -                                 -األدوات المالية المشتقة

                            321'28                            121'1428استحقاقات الموظفين

                            874'84                            075'1593التحويالت المستحقة الدفع

                          582'269                          825'16282المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

                              258'5                            862'1716القروض

                              989'6                              008'182المخصصات

                            519'62                            479'1964الخصوم األخرى المتداولة

505'266                          468'306                          

الخصوم غير المتداولة

                          980'321                          605'14309استحقاقات الموظفين

                            462'83                                 -17القروض

                              069'4                              937'163المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

313'542                          409'511                          

                         817'877                         808'818إجمالي الخصوم

                          328'282                          953'23305الفوائض المتراكمة

                            786'16                            790'2311احتياطي المشروعات الخاصة

                            266'17                            266'2317فائض احتياطي إعادة التقييم

                        310'173-                        694'138-23المكاسب/)الخسائر( األكتوارية من خالل صافي األصول

                              342'6                              342'236صناديق رؤوس األموال العاملة

                         412'149                         657'202صافي األصول

المال  ات المر  ة     من   ه البيانات المالية

الم ير ال ا 
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 داء املايلبيان الأ  – الثاين البيان املايل

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 

 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

  

2016 )بالصيغة الجديدة(2017المالحظة

25اإليرادات

337'82917'17االشتراكات المقّررة

176'09610'12المساهمات الطوعية

242426إيرادات المنشورات

33721'4إيرادات االستثمار

الرسوم

719'356290'296نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

580'95259'69نظام مدريد

956'0764'5نظام الهاي

3925نظام لشبونة

280'423355'371المجموع الفرعي، الرسوم

641'6891'1التحكيم والوساطة

832'8602'5اإليرادات النثرية/ األخرى

713'476387'413إجمالي اإليرادات

26المصروفات

093'594219'228نفقات الموظفين

261'8533'3المتدربون ومنح الويبو

810'19515'18األسفار والتدريب والمنح

398'42274'89الخدمات التعاقدية

946'30021'26المصروفات التشغيلية

039'4572'3اإلمدادات واللوازم

669172'1األثاث واألجهزة

424'35011'11االهتالك واالستهالك

310'0072'12تكاليف التمويل

453'847350'394إجمالي المصروفات

260'62937'18الفائض/)العجز( للفترة
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 بيان التغيريات يف صايف الأصول –البيان املايل الثالث 

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

  

المالحظة

          548'204          342'8      694'80-        046'15        730'23     124'23238صافي األصول في 1 يناير 2016 )بالصيغة الجديدة(

             260'37  -                                  -  -                              595'3-       855'40الفائض/)العجز( لعام 2016

                  -  -                                  -   -                              267'2-         267'2تسويات احتياطي المشروعات الخاصة

                  -  -                                  -  -                              082'1-         082'1التحويالت إلى الفوائض المتراكمة

           616'92-  -                            616'92-  -                                  -            -المكاسب/)الخسائر( األكتوارية

             000'2-         000'2-             -  -                                  -            -عوائد صناديق رؤوس األموال العاملة

               220'2             -             -          220'2             -            -إعادة تقييم األرض

          412'149          342'6    310'173-        266'17        786'16     328'23282صافي األصول في 31 ديسمبر 2016 )بالصيغة الجديدة(

             629'18             -             -             -         988'3-       617'22الفائض/)العجز( لعام 2017

                  -             -             -             -             -            -تسويات احتياطي المشروعات الخاصة

                  -             -             -             -         008'1-         008'1التحويالت إلى الفوائض المتراكمة

             616'34             -        616'34             -             -            -المكاسب/)الخسائر( األكتوارية

          657'202          342'6    694'138-        266'17        790'11     953'23305صافي األصول في 31 ديسمبر 2017

احتياطي 

المشروعات 

الخاصة

الفوائض 

المتراكمة

المكاسب/)الخسا

ئر( األكتوارية 

من خالل صافي 

األصول

فائض احتياطي 

إعادة التقييم

صناديق رؤوس 

األموال العاملة

إجمالي األصول 

الصافية
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 بيان التدفق النقدي – الرابع البيان املايل

 2017يسمرب د 31للس نة املنهتية يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

 

. والفائدة /اخلسائر بشأأن الاستامثراترابحوالأ  وما يعادهل النقدابس تثناء الفائدة املكتس بة والفائدة املدفوعة عىل القروض وأأثر تغري سعر الرصف عىل  (1)
يرادات الاستامثر )انظر املالحظة  . ولالرالع 17تفاصيل الفائدة املدفوعة عىل القروض، انظر املالحظة . ولالرالع عىل (25املكتس بة متضمنة يف اإ

 .28عىل أأثر تغري سعر الرصف عىل النقد وما يعادهل، انظر املالحظة 

  

المالحظة
2017

 2016

 )بالصيغة الجديدة(

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

988'41139'26البيان الثانيالفائض/)العجز( للفترة )1(

251221الفائدة المكتسبة

119'2-760'11-17الفائدة المدفوعة على القروض

424'35011'811 و10 و11االهتالك واالستهالك

268'575104'12-14زيادة )انخفاض( في استحقاقات الموظفين

717177)زيادة( انخفاض في قوائم الموجودات

406'4-96-6)زيادة( انخفاض في الذمم المدينة

12190191)زيادة( انخفاض في األصول األخرى

069'11120'1613زيادة )انخفاض( في المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

339'11-133'137زيادة )انخفاض( في الذمم الدائنة والمستحقات

201714'158زيادة )انخفاض( في التحويالت المستحقة الدفع

172'9816'4-18زيادة )انخفاض( في المخصصات

748'9606'191زيادة )انخفاض( في الخصوم األخرى

808'127171'39التدفقات النقدية الصافية المتأتية من األنشطة التشغلية

التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة االستثمارية

195'2-984'4-8 و11تعزيز المباني والمعدات

                               -533'81التصرف في المباني والمعدات

287-25-10زيادة في األصول غير المادية

500'12-819'265-4زيادة في االستثمارات

                               -326'44تغير في قيمة االستثمارات

                               -921-5زيادة في األدوات المالية المشتقة

982'14-890'265-التدفقات النقدية الصافية المتأتية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التمويلية

259'21-858'71-17سداد القروض

000'2-                               -23عوائد صناديق رؤوس األموال العاملة

259'23-858'71-التدفقات النقدية الصافية المتأتية من األنشطة التمويلية

الخسائر األكتوارية من خالل صافي األصول 616'92-616'1434أثر قيد المكاسب/

630-360-28أثر تغير سعر الصرف في النقد وما يعادله

321'36540'264-صافي الزيادة )االنخفاض( في النقد وما يعادله

ه في بداية السنة 496'817489'3529النقد وما يعادل

ه في نهاية السنة 817'452529'3265النقد وما يعادل
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   – البيان املايل اخلامس

رة واملبالغ الفعلية  بيان مقارنة املبالغ  يرادات –املقدَّ  2017 اإ

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 (الفرناكت السويرسية)بأ لف 

 

 .2016/17للمزيانية املعمتدة للثنائية  الثانيةمعود املزيانية الأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة  خيص (1)

 .2017ديسمرب  31والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة للس نة املنهتية يف  2017هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  (2)

  

(1)(1)(2)

37110'36117'36117'17االشتراكات المقّررة

932932           -          -المساهمات الطوعية

الرسوم

825'26624'441316'441291'291نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

864'2634'39970'39965'65نظام مدريد

432-062'4945'4945'5نظام الهاي

15153924نظام لشبونة

281'63029'349391'349362'362المجموع الفرعي، الرسوم

689439'2501'2501'1التحكيم والوساطة

15515524287المنشورات

337'3374'4           -          -إيرادات االستثمار

763'6634'9006'9001'1العناصر النثرية/األخرى

849'86439'015422'015383'383المجموع

الفرق

2017

الميزانية األصلية

2017

الميزانية "النهائية"

2017

اإليرادات الفعلية على 

أساس قابل للمقارنة 

2017
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 – البيان املايل اخلامس

رة واملبالغ الفعلية  بيان مقارنة املبالغ  2017 مرصوفات –املقدَّ

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

الميزانية 

األصلية

2017

الميزانية

"النهائية"

2017

الفرق

2017

(1)(1)(2)

عنوان البرنامجالبرنامج

438233'6712'6712'2قانون البراءات1

78-533'4552'4552'2العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية2

149'1-575'4269'4268'8حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 

الوراثية
3'0813'0813'293-212

955'9095'86498'864104'104نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

328-690'36229'36229'29نظام مدريد6

292426'7185'7185'5مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

534328'8621'8621'1تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
16'17616'17615'558618

0133'0164'0164'4البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

69-671'6026'6026'6أكاديمية الويبو11

93-676'5833'5833'3التصنيفات والمعايير الدولية12

089'1-016'9274'9272'2قواعد البيانات العالمية13

656-184'5284'5283'3خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

156-168'0127'0127'7الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

555-658'1033'1033'3االقتصاد واإلحصاء16

172-085'9132'9131'1إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

105-298'1933'1933'3الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

221-546'3258'3258'8التواصل19

23338'2716'2716'6العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

90-577'48710'48710'10اإلدارة التنفيذية21

341480'82116'82116'16إدارة البرامج والموارد22

173'3-554'38115'38112'12إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

831'9-554'72333'72323'23خدمات الدعم العامة24

230-330'10026'10026'26تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

15-732'7172'7172'2الرقابة الداخلية26

011'6992'71017'71019'19خدمات المؤتمرات واللغات27

733'1-633'90010'9008'8تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

106-190'0843'0843'3الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

042'3-866'8246'8243'3نظام الهاي31

4-671671675نظام لشبونة32

159'3                      -159'1593'3غير مخصَّصةاألمم المتحدة

856'9-521'665366'665356'356المجموع

993'34329'35056'35026'26صافي الفائض/)العجز(

809'31-تسويات الفائض وفقا لمعايير إيبساس )3(

996'4-المشروعات الممولة من االحتياطات

909-الحسابات الخاصة الممولة من المساهمات الطوعية

629'18الفائض الصافي بعد التسوية وفق معايير إيبساس

المصروفات الفعلية 

على أساس قابل 

للمقارنة 2017
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ومبا أأن دورة املزيانية يف الويبو متتد س نتني فاإن . 2016/17للمزيانية املعمتدة للثنائية  الثانيةمعود املزيانية الأصلية ومعود املزيانية "الهنائية" الس نة  خيص (1)
(، تنعكس يف أأرقام 5.5مضن احلدود املوصوفة يف النظام املايل ولحئته )املادة  2016/17حتويالت املزيانية عرب الربامج، اليت أأجريت خالل الثنائية 

يُرىج الرجوع يف هذا الشأأن اإىل البيان اخلامس للفرتة و  ."2016/17التحويالت حتت العنوان "املزيانية الهنائية بعد  2016/17مزيانية الثنائية للفرتة 
الأصلية اإىل مزيانية  تستند املزيانيةو . 2016/17واملزيانية الأصلية املعمتدة للفرتة  2016/17للمقارنة بني املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2016/17

 .2015أأكتوبر  14، اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يوم ماليني فرنك سويرسي 707.0الثنائية البالغة 
 .2017ديسمرب  31واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة يف  2017هو الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة  (2)
 من هذه البياانت املالية. 24يف املالحظة  احملاسبية ادلوليةترد تفاصيل تسوايت الفائض وفقا  للمعايري  (3)

  – البيان املايل اخلامس

رة واملبالغ الفعلية  بيان مقارنة املبالغ  يرادات –املقدَّ  2016/17 اإ

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

 .2016/17ملزيانية املعمتدة للثنائية ا ثلمي  (1) 
 .2016/17للثنائية  التحويالت املزيانية الهنائية بعدثل مي  (2)
بعد التحويالت والإيرادات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة لفرتة الس نتني املنهتية يف  2016/17ميثل الفرق بني املزيانية الهنائية لعام  (3)

 .2017 ديسمرب 31
  

(1)(2)(3)

7286'72234'72234'34االشتراكات المقّررة

324'3241'1           -          -المساهمات الطوعية

الرسوم

771'63536'864612'864575'575نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

621'3791'758130'758128'128نظام مدريد

179-134'31310'31310'10نظام الهاي

30306434نظام لشبونة

247'21238'965753'965714'714المجموع الفرعي، الرسوم

330830'5003'5002'2التحكيم والوساطة

310310668358المنشورات

358'3584'4           -          -إيرادات االستثمار

128'9286'8009'8003'3العناصر النثرية/األخرى

251'54851'297807'297756'756المجموع

الفرق

17/2016

الميزانية األصلية

17/2016

الميزانية النهائية بعد 

التحويالت 17/2016

اإليرادات الفعلية على 

أساس قابل للمقارنة 

17/2016
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  – البيان املايل اخلامس

رة واملبالغ الفعلية  بيان مقارنة املبالغ   2016/17وفات مرص  –املقدَّ
 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 

 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

 .2015أأكتوبر  14ماليني فرنك سويرسي، اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يوم  707.0مزيانية الثنائية البالغة  ثلمي  (1) 
 .2016/17للثنائية  املزيانية الهنائية بعد التحويالتثل مي  (2)
 .2017ديسمرب  31واملرصوفات الفعلية عىل أأساس قابل للمقارنة يف  2017الفارق بني املزيانية "الهنائية" لس نة ميثل  (3)
 .من هذه البياانت املالية 24الفائض يف املالحظة  عىلاملعايري احملاسبية ادلولية تسوايت  بشأأن ترد تفصيالت (4)

 

الميزانية 

األصلية

17/2016

الميزانية  

النهائية بعد 

التحويالت

17/2016

الفرق

17/2016

(1)(2)(3)

عنوان البرنامجالبرنامج

01925'0445'2915'5قانون البراءات1

82657'8834'8544'4العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية2

923317'24016'73317'16حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 

الوراثية
6'1156'7606'338422

327'77011'097192'209204'208نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

429673'10256'10657'58نظام مدريد6

369547'91610'35810'11مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

179241'4203'6713'3تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
31'90730'28229'718564

703370'0737'9198'7البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

436784'22012'08313'13أكاديمية الويبو11

794254'0486'0707'7التصنيفات والمعايير الدولية12

172828'0007'7588'5قواعد البيانات العالمية13

35396'4497'9907'6خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

926191'11713'80614'13الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

39954'4536'0726'6االقتصاد واإلحصاء16

80-990'9103'7523'3إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

110-169'0596'3236'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

233351'58416'48316'16التواصل19

410859'26911'39512'12العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

326-006'68020'67519'20اإلدارة التنفيذية21

535'8521'38730'27632'33إدارة البرامج والموارد22

573'4-427'85433'61728'24إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

172-138'96654'21653'47خدمات الدعم العامة24

056'1991'25548'03249'52تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

781382'1634'3585'5الرقابة الداخلية26

268'3081'57635'92536'38خدمات المؤتمرات واللغات27

600462'06218'73319'17تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

047159'2066'0836'6الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

872594'46610'57211'7نظام الهاي31

31120'3311'3351'1نظام لشبونة32

164                      -319164'6غير مخصَّصةاألمم المتحدة

339'69718'036688'036707'707المجموع

590'85169'261118'26149'49صافي الفائض/)العجز(

932'52-تسويات الفائض وفقا لمعايير إيبساس )4(

669'9-المشروعات الممولة من االحتياطات

361-الحسابات الخاصة الممولة من المساهمات الطوعية

889'55الفائض الصافي بعد التسوية وفق معايير إيبساس

المصروفات الفعلية 

على أساس قابل 

للمقارنة 17/2016
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 يةمالحظات عىل البياانت املال 

 : أأهداف املنظمة ومزيانيهتا1املالحظة 

وحلت حمل  1967أأنشئت املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف س نة 
 1893مكتب حامية امللكية الفكرية اذلي أأنشئ يف س نة 

وهو خمترص ابللغة الفرنس ية يعين املاكتب  BIRPIترص اخم اب )ويعرف
ة اتفاقية ابريس محلاية لإدار  (ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية

واتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية  (1883امللكية الصناعية )
، اعرُتف ابلويبو كواكةل متخصصة يف 1974ويف س نة  .(1886)

 منظومة الأمم املتحدة.

وهممة الويبو يه الهنوض ابلبتاكر والإبداع لأغراض التمنية 
ة يف مجيع البدلان، من خالل نظام الاقتصادية والاجامتعية والثقافي

دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية. وتنقسم أأنشطة الويبو الواسعة 
ىل أأربعة حماول معل رئيس ية يه توفري خدمات امللكية  النطاق اإ
الفكرية عن رريق الأنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ وتطوير وصيانة 

ويل للملكية الفكرية فضال  عن البنية التقنية اليت يقوم علهيا النظام ادل
تعزيز نواجتها وحتسني تدفق البياانت وتيسري التعاون العامل ؛ 

منتدى متعدد الأرراف ملناقشة التطور املعياري يف س ياسات  وتوفري
امللكية الفكرية؛ وتسخري امللكية الفكرية للتمنية الاجامتعية والثقافية 

منائية وتنفيذ أأنشطة والاقتصادية عن رريق تعممي الاعتبارات  الإ
منائية عىل مس توى لك برامج املنظمة.  تعاون اإ

يوليو  14وتعمل املنظمة وفقا  لتفاقية الويبو املوقعة يف اس توكهومل يف 
دوةل   191وتضم الويبو حاليا   .1979سبمترب  28واملعدةل يف  1967
ويقع مقر الويبو الرئييس يف جنيف بسويرسا ودلهيا ماكتب  عضوا .

خارجية يف بيجني وموسكو وريو دي جانريو وس نغافورة وروكيو، 
وتمتتع املنظمة ابمتيازات وحصاانت  ومكتب تنس يق يف نيويورك.

مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة ابمتيازات الواكلت املتخصصة 
، واتفاق املقر املربم مع اجمللس الفدرايل 1947وحصاانهتا لس نة 
، ل س امي فامي يتعلق ابلإعفاء من دفع معظم 1970السويرسي يف س نة 

 أأنواع الرضائب املبارشة وغري املبارشة.

 

وختضع الويبو للهيئات الرئاس ية التالية اليت أأنشئت مبوجب اتفاقية 
الويبو وجتمتع يف دورات عادية مرة لك س نتني عىل الأقل وجتمتع عادة 

 يف دورات اس تثنائية يف الس نوات الأخرى:

 اليت تتأألف من ادلول الأرراف يف اتفاقية  –العامة  امجلعية
ويه مسؤوةل عن  –الويبو الأعضاء يف أأي من الاحتادات 

تعيني املدير العام لفرتة حمددة ل تقل عن ست س نوات، واعامتد 
املزيانية للمرصوفات املشرتكة بني مجيع الاحتادات واعامتد النظام 

ىل أأن  تصبح أأعضاء يف املنظمة املايل للمنظمة، ودعوة ادلول اإ
 وغريها من الوظائف اليت حددهتا التفاقية.

  اذلي يتأألف من مجيع ادلول الأعضاء، سواء اكنت  – ؤمتراملو
ويعمتد املؤمتر مزيانيته  أأعضاء يف أأي من الاحتادات أأو مل تكن.

فضال  عن وظائف أأخرى  اتفاقية الويبووالتعديالت عىل 
 الاقتضاء. حسب

  اليت تتأألف من أأعضاء اللجنتني التنفيذيتني  – لتنس يقاوجلنة
لحتادي ابريس وبرن وربع عدد ادلول الأرراف يف اتفاقية 
الويبو غري الأعضاء يف أأي احتاد، وسويرسا ابعتبارها ادلوةل اليت 
يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا. وختتار جلنة التنس يق أأسامء مرحشني 

مجلعية العامة وتؤدي ملنصب املدير العام وتصوغ جدول أأعامل ا
 واجبات أأخرى تلِكف هبا مبوجب اتفاقية الويبو.

وحتصل الويبو عىل متويلها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت 
تقدهما املنظمة ومن الاشرتااكت اليت تدفعها ادلول الأعضاء 

املساهامت الطوعية من ادلول الأعضاء وسائر اجلهات املاحنة.  ومن
رار برانمج ومزيانية لفرتة س نتني وتعمل املنظمة  عامتدات الا حتدديف اإ

نفاق املزيانية  اليت توافق علهيا امجلعيات للك فرتة املالية، أأي أأبواب اإ
ل املدير العام صالحية  مالية. وبفضل املوافقة عىل الاعامتدات خيوَّ

د املدفوعات للأغراض احملددة اسدالتعهد ابملرصوفات والترصحي هبا و 
 دود الاعامتدات.لها يف ح
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 : الس ياسات احملاسبية املهمة2املالحظة 

 أأساس الإعداد

ت هذه البياانت املالية وفقا  وامتثال  للمعايري   .احملاسبية ادلوليةُأِعدَّ
وتُعرض البياانت املالية ابلفرنك السويرسي، فهو العمةل اليت تعمل هبا 

ىل أأقرب أأل  الويبو وتس تخدهما يف تقاريرها، وقُِرِبت مجيع ال  ف.قمي اإ
قت الس ياسات احملاسبية ابنتظام عىل مجيع الس نوات املعروضة.  وُرِبِ

ت البياانت املالية عىل أأساس التلكفة التارخيية، ما مل يُذكر  وُأِعدَّ
وُأِعدَّ بيان التدفق النقدي ابس تخدام الأسلوب غري  خالف ذكل.

ت البياانت املالية عىل أأساس الا املبارش. س مترارية وُأِعدَّ

 الاس تحقاق. ومالزمة

ابس تحقاقات واملتعلق  من املعايري احملاسبية ادلولية 39املعيار  وُرِبِق
يناير  1الإلزايم يف  التنفيذ، أأي قبل اترخي 2017يف عام  املوظفني
التغري الناجت يف الس ياسة احملاسبية، مما تأأثري  وقُيِد بأأثر رجع  .2018

عادة   .2016ملقارنة لعام الأرقام ا حتديديتطلب اإ

 النقد أأو ما يعادهل

املبالغ النقدية املتوفرة والإيداعات املس تأأمنة  النقد وما يعادهلشمل ي 
 90تصل اإىل رهن الإشارة دلى املصارف والإيداعات املس تأأمنة ملدة 

يوما  وغريها من الاستامثرات النقدية عىل الأجل القصري سهةل 
 ر قليل للتقلب يف القمية.التحويل اإىل نقد واملعرضة اإىل خط

 الاستامثرات

أأو غري متداوةل وفق ا للأفق  متداوةلالاستامثرات كأصول  تُصنِف
ذا اكن و الزمين لأهداف الاستامثر.  الأفق الزمين أأقل من أأو هذا اإ

ذا اكنعىل أأهنا أأصول متداوةل تُصنِف واحدة،يساوي س نة  أأكرث  ، واإ
  متداوةل.عىل أأهنا أأصول غري تُصنِف واحدة،من س نة 

 تاكليف الاقرتاض

ن تاكليف الاقرتاض العامة واخلاصة اليت تُعزى مبارشة اإىل رشاء  اإ
نتاج أأصول مس توفية للرشوط، ويه الأصول اليت  أأو بناء أأو اإ

تس تغرق ابلرضورة فرتة زمنية رويةل لتصبح جاهزة لالس تخدام 
ىل تلكفة تكل الأصول حىت ُيني الوقت اذل ي املنشود مهنا، تُضاف اإ

أأما تاكليف  تصبح فيه الأصول جاهزة فعليا  لالس تخدام املنشود مهنا.
وقاعة  (الاقرتاض املتعلقة بتشييد املبىن اجلديد )الفوائد والرسوم

 (املؤمترات اجلديدة )معوةل عىل مبالغ القروض غري املسحوبة
ُرمسلت بوصفها معال  جاراي  أأثناء مراحل البناء )انظر املالحظة  فقد
املرتبطة ابقتناء حق  (أأما تاكليف الاقرتاض )الفوائد والرسومو  .(11

املساحة من املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية فامي يتعلق ابملوقع اذلي 
، فقد رمسلت بوصفها جزءا  من قمية معاهدة الرباءاتش يد عليه مبىن 

 .(10الأصول )انظر املالحظة 

ب املرصوفات يف بيان وتُقيَّد مجيع تاكليف الاقرتاض الأخرى يف اب
 الأداء املايل يف الفرتة اليت يمت تكبدها فهيا.

 معامالت ابلعمالت الأجنبية

ل لك  الفرنك السويرسي هو العمةل اليت تعمل هبا الويبو. وحُتوَّ
املعامالت اليت جترى بعمالت أأخرى اإىل مبالغ ابلفرنك السويرسي 

جراء تكل وفقا  لأسعار الرصف املعمول هبا يف الأمم املتح دة يف اترخي اإ
واخلسائر احملققة  رابحاملعامالت. وتقيد يف بيان الأداء املايل لك الأ 

وغري احملققة والناجتة عن تسوية تكل املعامالت وعن معلية التحويل 
يف اترخي التقرير املايل عن الأصول واخلصوم اليت متت بعمالت 

 خالف العمةل اليت تعمل هبا الويبو.

 تقيد الإيرادا

يرادات ة اليت احملققة من املعامالت التبادلي تُقيِد يف اترخي النرش الإ
مة بناء  عىل نظام  معاهدة تشمل الرسوم احملصةل عىل الطلبات املُقدَّ

يرادات  ونظام مدريد ونظام لهاي. الرباءات املتأأتية ويُؤجَّل قيد الإ
ةل عنالرسوم  من ع احملصَّ داد التقرير الطلبات غري املنشورة يف اترخي اإ

ل أأيضا  قيد اجلزء من رمس الطلب  اإىل حني اس تكامل النرش. ويُؤجَّ
م بناء عىل نظام املعاهدة اذلي يغط  تاكليف ترمجة تقارير  املُقدَّ
نلكزيية بعد النرش اإىل حني  الأهلية للرباءة الواردة بغري اللغة الإ

رار نظام  وتُقيَّد مجيع الرسوم الأخرى املُحصةل يف اس تكامل الرتمجة. اإ
م اخلدمات  معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي حني تُقدَّ

ي  رادات املنشورات بعد تسلمي السلعاملشموةل ابلرمس. وتقيَّد اإ
يرادات خدمات التحكمي والوسارة بعد توفري  ابلاكمل. وتقيَّد اإ

لت رسومه.  اخلدمات املتعلقة بتقدمي رلب حِصِ

يرادات احملققِة من  املعامالت غري التبادلية مثل املساهامت أأما الإ
نفاذ،  الطوعية املودعة يف حساابت خاصة تستند اإىل اتفاقات قابةل لالإ
يرادات يف الوقت اذلي يصبح فيه التفاق ملزما ما مل يشمل  فتقيد اكإ

وتقتيض  التفاق رشورا تتعلق بأأداء معني أأو رد الأرصدة غري املنفقة.
يرادات ومن مث تكل التفاقات قيد خصوم يف  البداية لتأأجيل قيد الإ

تقيد الإيرادات حيث تشطب اخلصوم من خالل أأداء الرشوط 
 اخلاصة الواردة يف التفاق.

يرادات يف بداية لك س نة من فرتة  وتقيِد الاشرتااكت املقررة اكإ
 املزيانية اليت يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكت.

 قيد املرصوفات

 السلع وتقدمي اخلدمات. سملِ ت تقيِد املرصوفات عند 

 اذلمم املدينة

من املعامالت التبادلية تشمل الرسوم املفروضة عىل  اذلمم املدينة
مس تخديم خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما الويبو من خالل نظام 
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املبالغ ابلقمية  تكلوتُقاس  ونظام مدريد ونظام لهاي. معاهدة الرباءات
ونظام مدريد  معاهدة الرباءاتلرسوم نظام  العادةل للمقابل املس تحق

يداع الطلب ادلويل.  ونظام لهاي فور اإ

من املعامالت غري التبادلية تشمل الاشرتااكت املقررة  اذلمم املدينةو 
ةل. املبالغ ابلقمية العادةل للمقابل املس تحق.  تكلوتُقاس  غري املُحصَّ

تحصيل يساوي ويُسجَّل خمصٌص للمبالغ املس تحقة غري القابةل لل 
الاشرتااكت املقررة اليت مجدهتا امجلعية العامة زائد الاشرتااكت 
 5املس تحقة من ادلول الأعضاء اليت فقدت حق التصويت وفقا  للفقرة 

 من اتفاقية الويبو. 11من املادة 

 قوامئ املوجودات

املعِدة للبيع واملنشورات  تشمل قوامئ املوجودات قمية املنشورات
نتاج ، وقمية الإمدادات واملعدان  ااملوزعة جم ات املس تخدمة يف اإ

لع احملفوظة يف متجر الويبو. وتقميَّ املنشورات قمية الساملنشورات و 
القابةل للبيع ابلقمية الأدىن من بني التلكفة وصايف القمية املمكن حتقيقها 
د تلكفة  يف حني تقميَّ املنشورات املوزعة ابجملان بتلكفهتا. وحتدَّ

رات يف صيغهتا الهنائية ابس تخدام تلكفة الصفحة املطبوعة يف املنشو 
مرضوبة يف عدد  (املتوسط )ابس تثناء تاكليف التسويق والتوزيع

صفحات املنشورات الواردة يف قامئة املنشورات. وتشطب قمية 
املنشورات اليت تسحب من البيع أأو التوزيع اجملاين خالل الس نة 

 تصبح فهيا قدمية. اليت

نة للمنشورات مجليع الإمدادات ااخمز  اي  معلية جرد مادي س نووجترى 
وتعِد قامئة املنشورات املعِدة للبيع  والسلع املعِدة للبيع يف متجر الويبو.

ابس مترار وجترى بعض معليات الإحصاء املادي الاختبارية روال 
ويف هناية لك س نة،  الس نة للتحقق من أأرصدة قامئة املوجودات.

ة للبيع أأو التوزيع يت حتذف من جمةل املنشورات املعدِ تشطب السلع ال
ماكنية مواصةل توزيعها ابجملان  ىل جانب السلع اليت يتوقع عدم اإ اجملاين اإ

 أأو بيعها وختفِض قميهتا لتصل اإىل الِصفر.

وقِدرت تلكفة الأوراق والإمدادات الأخرى املس تخدمة يف معلية 
نتاج ابس تخدام رريقة  لع وتقِدر قمية الس .صادر أأول  الوارد أأول  الالإ

ض قميهتا الويبو بتلكفهتا اليت تكبدهتا املنظمة وختف احملفوظة يف متجر
ذا ما حلقهتا أأرضار أأو أأصبحت  لتبنِيِ  صايف قميهتا القابةل للتحقيق اإ
 ول ميكن رهن املوجودات بوصفها ضامان للخصوم. قدمية.

 املعدات

الكها الرتامك  والأرضار اليت تقمِي املعدات حبسب تلكفهتا انقص اهت
ذا اكنت تلكفة الوحدة  تلحق هبا. وتقيد املعدات بوصفها أأصول اإ

فرنك سويرسي أأو أأكرث. وتقدر أأرابح  5000الواحدة مهنا تساوي 
وتدرج يف  ادلفرتيةالأصول  بقميةوخسائر الترصف مبقارنة العائدات 

ية، مبا فهيا املصنفات ول تقيِد قمية الأصول التارخي  بيان الأداء املايل.
 الفنية املتربع هبا، يف البياانت املالية.

ويُسجَّل الاهتالك حبيث تشطب التلكفة الاكمةل للمعدات أأثناء 
نتايج املقدر ابس تخدام رريقة القسط الثابت. ويف حاةل  معرها الإ

اس تخدام املعدات جلزء من الس نة فقط )نتيجة لقتناهئا أأو الترصف 
ل مقابل (ناء عهنا خالل الس نةفهيا أأو الاس تغ  ، ل يقيد الاهتالك اإ

وتطبق مجموعات قمي العمر  الشهور اليت اس تخدم خاللها الأصل.
نتايج ا  :لتالية عىل خمتلف أأصناف املعداتالإ

 

ذا أأشارت أأحداث أأو تغريات  وتُراَجع القمي ادلفرتية للمعدات خلفضها اإ
ىل أأن القمية ادلفرتية للأصل ذا ثبت  ما يف الظروف اإ قد ل تسرتِد. واإ

ذكل، يقِدر املبلغ القابل لالسرتداد من الأصل هبدف حتديد مدى 
بسبب اخنفاض وتقيد أأي خسائر  ، اإن وجدت.اخنفاض القميةخسارة 
 يف بيان الأداء املايل. القمية

 الاستامثرات العقارية

تقٌل وفقا  ابلقمية العادةل اليت ُيددها تقيمٌي مس   الاستامثرات العقارية تقيَّد
 وتُقيد تغريات القمية العادةل يف بيان الأداء املايل. ملعايري التقيمي ادلولية.

 الأصول غري املادية

الأصول غري املادية بتلكفهتا خمصوما  مهنا الاس هتالك الرتامك   تقيَّد
عىل مجيع  التدرجي  الثابتويطبق الاس هتالك  .اخنفاض القميةو 

عمر احملدد مبعدلت تكفل شطب التلكفة الأصول غري املادية ذات ال
نتاجية. نتاجية  أأو القمية عىل مدى أأعامرها الإ وقد قدرت الأعامر الإ
 للأصناف الرئيس ية عىل النحو التايل:

 

وترمسل تراخيص برامج احلاسوب املقتناة عىل أأساس التاكليف 
ج وتقيد الربام املتكبدة لقتناء الربانمج املعين وجتهزيه لالس تخدام.

ذا بلغت  أأو تراخيص الربامج اليت تشرتى خارجيا  عىل أأهنا أأصل اإ
فرنك سويرسي أأو أأكرث. وترمسل  5000تلكفة لك وحدة مهنا 

التاكليف املقرتنة مبارشة بتطوير برجميات لس تخداهما يف الويبو 
بوصفها أأصول  غري مادية رشيطة استيفاء معايري القيد مبوجب املعيار 

يف املبارشة تاكليف املوظفني القامئني عىل تطوير . وتتضمن التاكل 31
ذا بلغت تلكفهتا وتقيَّ  الربامج. د الربامج املطورة داخليا  عىل أأهنا أأصل اإ
 فرنك سويرسي أأو أأكرث. 100 000

العمر اإلنتاجي المقدرالصنف

معدات االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات
5 سنوات

5 سنواتالمركبات

10 سنواتاألثاث والمفروشات

العمر اإلنتاجي المقدرالصنف

5 سنواتالبرامج المقتناة من الخارج

5 سنواتالبرامج المطورة في الداخل

مدة الترخيص/الحقالتراخيص والحقوق
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وقيِدت حقوق اس تخدام الأمالك يف اكنتون جنيف اليت اقتنهتا 
الفرتة املتبقية  املنظمة بطريق الرشاء بتلكفهتا التارخيية وتُس هتكل ريةل

ول تقيِد يف البياانت املالية قمية حقوق  من مِدة احلق املمنوح.
اس تخدام امللكيِة اليت منحها اكنتون جنيف بدون تلكفة واليت 

 يس تعيد ملكيهِتا يف هناية فرتة املنح.

 الأرايض واملباين

ايري الأرايض ابلقمية العادةل اليت ُيددها تقيمٌي مس تقٌل وفقا  ملع تقيَّد
وتُقيد تغريات القمية العادةل مبارشة  يف صايف الأصول  التقيمي ادلولية.
عادة التقيميمن خالل  ر قمية املباين واملنشأ ت  .فائض احتيار  اإ وتُقدَّ

املس تخدمة بتلكفة املبىن حيامن اكن جديدا  زائد تلكفة التحسينات 
القيد الأويل  وابلنس بة اإىل الالحقة، مطروحا  مهنا الاهتالك الرتامك .

، وهو اترخي الانتقال اإىل املعايري 2010يناير  1للمباين املس تخدمة يف 
دت قميهتا يف حالهتا اجلديدة ابلرجوع اإىل تلكفة احملاسبية ادلولية ، ُحِدِ

قمية لك عنرص يف  وتساويتقديرية ُيس هبا خبري استشاري خاريج 

القيد الأويل انقص  مرحةل البناء زائد أأعامل التحسني القامئة يف اترخي
نتايج املقدر املتبق  للك  الاهتالك الرتامك  املستند اإىل العمر الإ

وتوضع التاكليف الالحقة لأعامل التجديد والتحسني الكبرية  عنرص.
اليت جترى عىل املباين واملنشأ ت اليت تزيد أأو متدد املنافع الاقتصادية 

 أأو قدرة اخلدمة بقميهتا.

تشطب التلكفة الاكمةل للمباين واملنشأ ت  ويسِجل الاهتالك حبيث
نتاجية املقدرة ابس تخدام رريقة القسط  املس تخدمة أأثناء أأعامرها الإ

ويف حاةل اس تخدام املباين أأو املنشأ ت جلزء من الس نة فقط  الثابت.
، ()نتيجة لقتناهئا أأو الترصف فهيا أأو الاس تغناء عهنا خالل الس نة

ل مقابل ال  ل  شهور اليت اس تخدم خاللها الأصل.يقيد الاهتالك اإ
نتاجية التالية عىل ش ىت مكوانت  وتطبق مجموعات قمي الأعامر الإ

 املباين واملنشأ ت:

 

ذا أأشارت أأحداث أأو  وتُراَجع القمي ادلفرتية للمباين واملنشأ ت خلفضها اإ
ىل أأن القمية ادلفرتية للأصل قد ل تسرتِد.  تغريات ما يف الظروف اإ

ذا ثبت ذكل، يق ِدر املبلغ القابل لالسرتداد من الأصل هبدف حتديد واإ
ن وجدت. وتقيد أأي خسائر بسبب  مدى خسارة اخنفاض القمية، اإ

 اخنفاض القمية يف بيان الأداء املايل.

  

العمر اإلنتاجي المقدرالمكون

100 سنةالهيكل – خرساني/معدني

80 سنةالهيكل – خرساني/خشبي

50 سنةالهيكل – نفاذ متخصص

50 سنةالواجهة

80 سنةجدران المحيط

20 سنةأعمدة المحيط

40-50 سنةتحسينات األرض

50-60 سنةالسقف

50 سنةالطوابق والجدران والساللم

20-40 سنةاألرضية وتغطية الجدران

تجهيزات متخصصة – معدات 

ثابتة
40 سنة

تجهيزات متخصصة – معدات 

المطابخ
20-40 سنة

تجهيزات متخصصة – معدات 

مؤتمرات ثابتة
15 سنة

تجهيزات متخصصة – أبواب 

دوارة
20 سنة

25-30 سنةالتدفئة والتهوية

40 سنةالمرافق الصحية

25-50 سنةالتجهيزات الكهربائية

40 سنةالمصاعد
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 الأدوات املالية

 الأصول املالية

 القيد والقياس الأويل

 احملاسبيةمن املعايري  29تصنَّف الأصول املالية مضن نطاق املعيار 
املتعلق ابلأدوات املالية: القيد والقياس ابعتبارها أأصول  مالية  ادلولية

، مدينة ا  ذممو  ا  ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز، أأو قروض
استامثرات حمتفظ هبا حىت الاس تحقاق، أأو أأصول  مالية متاحة  أأو

 وحتدد املنظمة تصنيف أأصولها املالية عند للبيع، حسب الاقتضاء.
القيد الأويل. وتتضمن الأصول املالية للمنظمة النقد والإيداعات 

الأدوات املالية و  واذلمم املدينةالقصرية الأجل والاستامثرات والقروض 
 .املش تقة

 القياس التايل

 لأصول املالية عىل تصنيفها.ل التايل قياسال يعمتد 

 الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز

تضمن الأصول املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز ت 
الأصول املالية احملتفظ هبا للتداول والأصول املالية احملددة دلى القيد 

وتصنَّف الأصول  الأويل ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز.
ذا اكن اقتناؤها لغرض البيع  املالية عىل أأهنا حمتفظ هبا للتداول اإ

عادة الرشاء يف الأجل القريب. وأأ  الأصول املالية ابلقمية العادةل  وتقيَّد اإ
من خالل الفائض أأو العجز يف بيان الوضع املايل ابلقمية العادةل مع قيد 

 التغريات يف القمية العادةل يف الفائض أأو العجز.

 واذلمم املدينةالقروض 

عات اثبتة أأصول مالية غري مش تقة مبدفو  اذلمم املدينةالقروض و 
وبعد القياس الأويل،  قابةل للتحديد غري مطروحة يف سوق نشطة. أأو

ابلتلكفة املس هتلكة ابس تخدام  لأصول املاليةل يكون القياس التايل
 .اخنفاض القميةمطروحا  منه خسائر  الفعيلأأسلوب معدل الفائدة 

دلى قسط وحتسب التلكفة املس هتلكة عن رريق أأخذ أأي خصم أأو 
معدل الفائدة  ل ميكن فصلها عنالرسوم أأو التاكليف اليت الاقتناء و 

فتقيد يف  اخنفاض القميةأأما اخلسائر النامجة عن  يف احلس بان. الفعيل
 الفائض أأو العجز.

لغاء القيد  اإ

أأو جزء من  ، أأو جزء من أأصل مايلتلغ  املنظمة قيد أأصل مايل
ء حقوق مجموعة من أأصول مالية متشاهبة عند الاقتضاء، عند انقضا

 تلق  تدفقات نقدية من الأصل أأو التنازل عهنا.

 الأصول املالية اخنفاض قمية

عداد التقرير لتبني وجود أأي أأدةل  جتري املنظمة تقيامي  لكام حل اترخي اإ
أأو مجموعة من الأصول  أأصل مايلاخنفاض قمية موضوعية تشري اإىل 

ة من الأصول يسجَّل اخنفاض قمية يف أأصل مايل أأو مجموعول  املالية.
نتيجة وقوع  اخنفاض القميةما مل تتوافر أأدةل موضوعية تثبت  املالية

 (بعد القيد الأويل للأصل )تكبد "حدث خسارة" أأكرثحدث أأو 
واكن حلدث اخلسارة هذا أأثر يف التدفقات النقدية املس تقبلية 
التقديرية للأصل املايل أأو مجموعة الأصول املالية ميكن تقديره 

 ق.موثو  بشلك

 اخلصوم املالية

 القيد والقياس الأويل

احملاسبية من املعايري  29تصنَّف اخلصوم املالية مضن نطاق املعيار 
املتعلق ابلأدوات املالية: القيد والقياس ابعتبارها خصوما  مالية  ادلولية

ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز أأو قروضا ، حسب 
 يف خصوهما املالية عند القيد الأويل.وحتدد املنظمة تصن  الاقتضاء.

لهيا يف حاةل  وتقيد مجيع اخلصوم املالية أأول  ابلقمية العادةل، ويضاف اإ
لهيا مبارشة. وتتضمن  القروض تاكليف املعامالت اليت ميكن عزوها اإ

 والقروض اذلمم ادلائنةاخلصوم املالية للمنظمة التداول وغري ذكل من 
 .الأدوات املالية املش تقةو 

 القياس التايل

 لخصوم املالية عىل تصنيفها.ل القياس التايليعمتد 

 اخلصوم املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز

تتضمن اخلصوم املالية ابلقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز 
اخلصوم املالية احملتفظ هبا للتداول واخلصوم املالية احملددة دلى القيد 

وتصنَّف اخلصوم  لقمية العادةل من خالل الفائض أأو العجز.الأويل اب
ذا اكن اقتناؤها لغرض البيع يف  املالية عىل أأهنا حمتفظ هبا للتداول اإ

أأو اخلسائر عىل اخلصوم احملتفظ هبا  رابحوتقيد الأ  الأجل القريب.
 للتداول يف الفائض أأو العجز.

 والقروضاذلمم ادلائنة 

القروض ابلتلكفة املس هتلكة اذلمم ادلائنة و  بعد القيد الأويل، تقاس 
واخلسائر يف  رابحابس تخدام أأسلوب معدل الفائدة الفعيل. وتقيد الأ 

لغاء قيد اخلصوم وكذكل من خالل معلية  الفائض أأو العجز عند اإ
وحتسب التلكفة املس هتلكة عن  اس هتالك أأسلوب الفائدة املعادةل.

والرسوم أأو التاكليف دلى الاقتناء  قسطرريق أأخذ أأي خصم أأو 
 يف احلس بان. الفعيلمعدل الفائدة  ل ميكن فصلها عناليت 
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لغاء القيد  اإ

يلغ  قيد أأي خصم مايل عند الوفاء ابللزتام اذلي يقتضيه اخلصم 
لغائه أأو انقضائه. أأو ذا حل خصم مايل حمل أ خر من نفس هجة  اإ واإ

خضعت  الإقراض استنادا  اإىل رشوط خمتلفة اختالفا  كبريا ، أأو
الإحالل  يعاَمل ذكلرشوط خصم قامئ لتعديالت جوهرية، 

لغاء قيد للخصم الأصيل وقيد خلصم جديد،  التعديل أأو عىل أأنه اإ
 يف الفائض أأو العجز. القمية ادلفرتية للخصمنييقيد الفرق بني و 

 الأدوات املالية املش تقة

عمالت للال جةل عقود المثل  الأدوات املالية املش تقةتس تخدم الويبو 
هذه الأدوات  وتُقيِدلتحوط من خمارر العمالت الأجنبية. بغرض ا

عقد املش تقات  يرُبم فيهاملالية مبدئي ا ابلقمية العادةل يف التارخي اذلي 
مالية  كأصولدرج املش تقات تُ و لحق ا ابلقمية العادةل.  ويُعاد قياسها

ون القمية مالية عندما تك وكخصوم موَجبةعندما تكون القمية العادةل 
 العادةل سالبة.

 املوظفني اس تحقاقات

ومنح العودة  لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةحتِدد اخلصوم املتعلقة اب 
 الس نوية املرتامكة رويةل الأجل الإجازاتو  والسفر املدفوعةاإىل الورن 

وبتطبيق  املس تقل عىل أأساس س نوي كتواريالأ وفقا  ملا ُيدده اخلبري 
دة الاعامتدات املتوقعة. وتقيِد الأرابح واخلسائر مهنجية تقيمي وح

ضافة  .الأصول صايف يف تأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةة لل كتواريالأ  واإ
 الس نوية املرتامكة الإجازاتاإىل ذكل، حتدد اخلصوم ابلنس بة اإىل قمية 

جازات قصرية الأجل زايرة الورن غري املأأخوذة وساعات العمل  واإ
اخلدمة وماكفأ ت  انهتاءري املسددة ومس تحقات الإضافية املس تحقة غ

الأداء ومنح التعلمي املس تحقة يف اترخي التقرير املايل واليت مل تدرج يف 
 بند النفقات املتداوةل.

والويبو منظمة عضو تشارك يف الصندوق املشرتك للمعاشات 
دة التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة اذلي أأنشأأته امجلعية العامة للأمم املتح

س امي تكل املتعلقة ابلتقاعد والوفاة  املوظفني ول اس تحقاقاتلتوفري 
عاقة. وصندوق املعاشات التقاعدية عبارة عن خطة منافع  حمددة والإ

من الالحئة  ()ب3ن. وتنص املادة و أأرابب معل متعدد ميولها
التنفيذية للصندوق عىل فتح ابب العضوية يف الصندوق لأي منظمة 

ة دولية أأخرى تشارك يف النظام املشرتك للرواتب حكوميدولية أأو 
والبدلت وظروف اخلدمة الأخرى للأمم املتحدة 

 املتخصصة. والواكلت

ة مقرتنة ابملوظفني أأكتواريويعرض الصندوق املنظامت املشاركة اخمارر 
احلاليني والسابقني للمنظامت الأخرى املشاركة يف الصندوق، 

وموثوق لتخصيص الالزتام  يؤدي اإىل غياب أأساس متسق مما
وأأصول اخلطة والتاكليف للٍك من املنظامت املشاركة يف اخلطة. 
ويتعذر عىل الويبو والصندوق املشرتك، شأأهنام يف ذكل شأأن سائر 
املنظامت املشاركة يف الصندوق، يف الوضع احلايل تعيني حصة الويبو 

ليف املقرتنة التناسبية من الزتام املنافع احملدد وأأصول اخلطة والتاك
ابخلطة عىل حنو يتسم بقدر اكٍف من املوثوقية للأغراض احملاسبية. 
سهام  وذلكل فقد تعاملت الويبو مع هذه اخلطة عىل أأهنا خطة اإ

سبية ادلولية. وتقيَّد من املعايري احملا 39موضوعة وفق املعيار 
مساهامت الويبو يف الصندوق خالل الفرتة املالية بوصفها مرصوفات 

 يف بيان الأداء املايل.

 صاتصااخم

س نادي انجت عن تقيِد ااخمص صات عندما يكون للويبو الزتام قانوين أأو اإ
مىت  حدث سابق قد يقتيض اإخراج موارد من أأجل تسوية الالزتام

 ر موثوق ملبلغ ذكل الالزتام.ل اإىل تقديأأمكن التوص

عداد تقارير القطاعات  اإ

م  عداد تقارير القطاعات. وتُقسَّ تتوىل الاحتادات اليت تشلك الويبو اإ
يرادات املنظمة ونفقاهتا فامي بني الاحتادات وفقا  لطريقة تقس مي أأقرهتا  اإ
مجعية الويبو )املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

يرادات والنفقات عىل لك (2016/17 م الطريقة املذكورة الإ . وتُقِسِ
يرادات والنفقات  ىل امجلع بني الإ برانمج مث عىل لك احتاد ابلستناد اإ

القدرة لك احتاد عىل السداد، وحتَدد املبارشة وعدد املوظفني وقدرة 
يرادات املتداوةل عىل السداد  بناء عىل معلية جتمع بني الإ
ع أأصول الويبو وخصوهما عىل القطاعات  والاحتياريات. ول تُوزَّ

ل أأن حصة لك احتاد يف  الفردية لأن املنظمة كلك حتتفظ مبلكيهتا، اإ
صايف أأصول املنظمة، مبا فهيا الأموال الاحتيارية وصناديق رؤوس 

 .(30الأموال العامةل، تقيِد حسب لك قطاع )انظر املالحظة 

 الاس تعانة ابلتقديرات

ت املالية ابلرضورة عىل عدد من املبالغ املالية القامئة عىل حتتوي البياان
وتشمل التقديرات عددا   التقديرات والافرتاضات اليت تضعها الإدارة.

من العنارص من بيهنا عىل سبيل املثال ل احلرص ما ييل: خصوم 
وِمنَح العودة اإىل الورن والسفر  التأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة

 أأكتواري)اليت ُيسب قميهتا س نوية املرتامكة رويةل الأجل ال  الإجازاتو 
، وغريها من خصوم اس تحقاقات املوظفني، وخمصصات (مس تقل

التقايض، وتقدير قمية قوامئ املوجودات من املنشورات، وااخمارر 
اخنفاض املالية املتصةل ابحلساابت املدينة والتاكليف املرتامكة ودرجة 

وتقيد  التقديرات. ختتلف النتاجئ الفعلية عن وقد الأصول الثابتة. قمية
 التغريات يف التقديرات خالل الفرتة اليت تصبح معروفة فهيا.

وقد تقع بعض الفروق التقريبية الصغرية نظرا  اإىل عرض مجيع الأرصدة 
 بأ لف الفرناكت السويرسية.
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 التغيري يف الس ياسة احملاسبية

 لقيدمة س ياس هتا احملاسبية غريت املنظ ،2017يناير  1اعتبارا من 
ملعايري احملاسبية ادلولية. ا من 39للمعيار  املوظفني وفقا اس تحقاقات
ة اخلاصة يكتوار واخلسائر الا رابحمت حساب الأ  ذلكل،ونتيجة 

، يف السابق مقيِدة واليت مل تكن اخلدمة،ابلتأأمني الصح  بعد انهتاء 
الس نوية  زاتالإجاصايف الأصول. وقد أأعيد تصنيف  يفمبارشة 

املرتامكة للوظائف الثابتة واملتواصةل وادلامئة من اس تحقاقات املوظفني 
ىل اس تحقاقات املوظفني الأخرى الطويةل  مما  الأجل،القصرية الأجل اإ

عادة تقيمي هذا  من جانب خبري اكتواري مس تقل  اخلصميتطلب اإ
.تقيمي وحدة الاعامتدات املتوقعةة يس تخدم مهنجي

 

مما يتطلب  ،هذا التغيري يف الس ياسة احملاسبية رجع  تأأثري بأأثروقُيِد 
عادة  تسوية الأرقام املقارنة لعام  حتديدأأرصدة الس نوات السابقة واإ
ابلفرتات السابقة قبل تكل  ةاملتعلق وينتج عن التسوايت. 2016

 78.9 مببلغ( اخنفاض يف صايف الأصول 2016املقدمة )قبل عام 
. 2016أأدانه بيان الأرقام املقارنة لعام  يردو مليون فرنك سويرسي. 

املعايري ادلولية  من 39الناجت عن تنفيذ املعيار تأأثري ال ل تقدم تفاصيل و
يتطلب حساب  من شأأن ذكل أأن، لأن 2017يف الس نة احلالية 

املطبق سابقا  واذلي مل  25مبوجب املعيار  2017اكتواري اإضايف لعام 
 :معيلمكعيار  يُعترب

 

 
 

2016

(بالصيغة السابقة)

إعادة الصياغة 

لالعتماد وفق معيار 

إيبساس 39

2016

(بالصيغة الجديدة)

بيان الوضع المالي

            229'027'1                       -            229'027'1إجمالي األصول

                301'350                871'161                430'188استحقاقات الموظفين

               817'877               871'161               946'715إجمالي الخصوم

                328'282                  439'11                889'270الفوائض المتراكمة

                  786'16                       -                  786'16احتياطي المشروعات الخاصة

                  266'17                       -                  266'17فائض احتياطي إعادة التقييم

              (310'173)              (310'173)                       -المكاسب/)الخسائر( األكتوارية من خالل صافي األصول

                    342'6                       -                    342'6صناديق رؤوس األموال العاملة

               412'149              (871'161)               283'311صافي األصول

بيان األداء المالي

               713'387                       -               713'387إجمالي اإليرادات

                093'219                  (260'5)                353'224نفقات الموظفين

               453'350                  (260'5)               713'355إجمالي المصروفات

                 260'37                   260'5                 000'32الفائض للسنة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 يعادهلالنقد وما : 3الحظة امل

 

 

حُتفظ الودائع النقدية معوما  يف حساابت مرصفية فورية. وخالل عام 
ودائع ال، اس مترت املنظمة يف الاحتفاظ بأأرصدة يف حساابت 2017
د مكَّن ذكل . وق(شهرا  كحد أأقىص 12)لفرتات تبلغ  قصري لأجل

لفورية بعد رسوم عىل بعض احلساابت املرصفية ا املنظمة من جتنب
 تطبيق أأسعار الفائدة السلبية خالل العام السابق.

يداعات دلى الإدارة حساابت هممة لالإ متتكل  سابقا املنظمة واكنت
دارة املالية  الاحتادية للشؤون املالية. وبعد تنفيذ الأحاكم اجلديدة لالإ
يداع واحلفاظ علهيا،   ملالاحتادية السويرسية اخلاصة بفتح حساابت اإ

يداعاهتا دلى تمتكن  بقاء اإ  15الإدارة اعتبارا  من  تكلالويبو من اإ
 0.00واكن معدل الفائدة عىل الإيداعات دلى الإدارة  .2017ديسمرب 

 .2017ابملئة يف عام 

 عادهل عىل أأهنا أأموال  مقيَّدة:وتصنَّف الفئات التالية من النقد وما ي

 ودع  الطلبات احلساابت اجلارية املمسوكة للغري. وتتيح الويبو مل
يداع  رار نظام معاهدة الرباءات ونظايم مدريد ولهاي اإ يف اإ

أأموال تُس تخدم للطلبات والتجديدات املقبةل، وجتزي لبعض 
 الأرراف املتعاقدة أأن حتول أأموال  حصلهتا ابمس املنظمة؛

  والرسوم احملصةل نيابة  عن الأرراف املتعاقدة مبوجب اتفاق
دارات البحث مدريد وبروتوكوهل واتفاق  لهاي ونيابة  عن اإ

رار  من قبل املكتب ادلويل للويبو  معاهدة الرباءاتادلويل يف اإ
 العامل مككتب لتسمل الطلبات؛

  جراءات جارية تتعلق ابلعالمات التجارية والودائع الواردة لقاء اإ
رة للمبالغ اليت تتسلمها املنظمة قبل اس تحقاقها؛  غري احلصة املقدَّ

 ملساهامت الطوعية.ا ماحن صة املمسوكة ابمس واحلساابت اخلا 

ومتتكل املنظمة أأموال  خمصصة  للمتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات 
التأأمني الصح  بعد انهتاء ، مبا يف ذكل بعد انهتاء اخلدمةاملوظفني 
، تصنَّف تكل س ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثر. ومبوجب اخلدمة

مجموع  ، بلغ2017ديسمرب  31. ويف جيا  نقدا  اسرتاتي الأموال بوصفها 

31 ديسمير

2017

31 ديسمبر

2016

3012السيولة النقدية

617'646113'32ودائع لدى المصارف - بالفرنك السويسري

788'9376'13ودائع لدى المصارف - بعمالت أخرى

418'139                             -أموال مستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية السويسرية - بالفرنك السويسري

000361'10ودائع ذات أجل يقل عن 3 أشهر - بالفرنك السويسري

170'7                             -حسابات بإخطار مسبق - بالفرنك السويسري

574'4664'4حسابات بإخطار مسبق - بعمالت أخرى

940'079271'61إجمالي النقد غير المقيد

802'33661'64الحسابات الجارية الممسوكة للغير - بالفرنك السويسري

143717الحسابات الجارية الممسوكة للغير - بعمالت أخرى

874'07584'93الرسوم المحصلة نيابة عن األطراف المتعاقدة - بالفرنك السويسري

428'49514'16حسابات بإخطار مسبق للحسابات الخاصة - بالفرنك السويسري

821'049161'174إجمالي النقد المقيد

                             -324'30ودائع لدى المصارف - بالفرنك السويسري

917'88                             -أموال مستثمرة لدى اإلدارة المالية االتحادية السويسرية - بالفرنك السويسري

139'7                             -ودائع ذات أجل يقل عن 3 أشهر - بالفرنك السويسري

056'32496'30إجمالي النقد االستراتيجي

817'452529'265إجمالي النقد وما يعادله

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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ام   124.4تكل الأموال  بني النقد وما  مليون فرنك سويرسي مقسَّ
مليون  94.1واستامثرات ) (فرنك سويرسي ماليني 30.3يعادهل )

 .(4فرنك سويرسي، انظر املالحظة 
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 : الاستامثرات4املالحظة 

 

 ل ما ييل:تشم ، اكنت استامثرات الويبو2017ديسمرب  31يف 

  يداعات حمددة الأجل يتبقى عىل فرتة اس تحقاقها أأكرث اإ

شهرا . وختص تكل  12أأشهر ولكن أأقل من  3من 

 تُستمثرالأرصدة النقدية التشغيلية للمنظمة اليت الودائع 

قصري )فرتات ل تتجاوز اثين عرش شهرا  حىت  لأجل

 الاس تحقاق(؛اترخي 

 يةاستامثر  أأموال -استامثرات متوسطة الأجل  حمفظة 

 منستمثر عىل مدى فرتة بدون اترخي اس تحقاق اثبت، تُ 

صنف اكستامثرات نقدية أأساس ية ث ت  واليت مخس س نوات،

 وفقا  لس ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات؛

  أأموال استامثرية بدون  -الأجل  رويةلحمفظة استامثرات

لأجل رويل بغرض اترخي اس تحقاق اثبت، تُستمثر 

خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء  املس تقبيلالمتويل 

وفقا   ةاسرتاتيجي يةنقدستامثرات اخلدمة اليت تصنَّف اك

 .اتالاستامثر  بشأأنلس ياسة الويبو 

قمية الاستامثرات خالل الس نة املنهتية  اليت شهدهتا العملياتوفامي ييل 

 :2017ديسمرب  31يف 

 

 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

ودائع ذات أجل يزيد على 3 أشهر - بالفرنك 

السويسري
10'000-                

مجموع استثمارات السيولة التشغيلية
10'000-                

ودائع ذات أجل يزيد على 3 أشهر - بالفرنك 

السويسري
-                12'500

500'12                -مجموع استثمارات السيولة االستراتيجية

500'00012'10االستثمارات المتداولة

محظفة االستثمارات المتوسطة األجل - بالفرنك 

السويسري
109'895-                

محظفة االستثمارات المتوسطة األجل - بعمالت 

أخرى
64'314-                

                -209'174مجموع استثمارات السيولة األساسية

محفظة االستثمارات الطويلة األجل - بالفرنك 

السويسري
56'022-                

محفظة االستثمارات الطويلة األجل - بعمالت أخرى
38'088-                

                -110'94مجموع استثمارات السيولة االستراتيجية

                -319'268االستثمارات غير المتداولة

500'31912'278إجمالي االستثمارات

(بآ   الفرنكات السويسرية)

استثمارات 

السيولة التشغيلية

استثمارات 

السيولة األساسية

استثمارات 

السيولة 

االستراتيجية

المجموع

ة لالستثمارات في 1 يناير 2016                      -                     -                     -                    -القيمة العادل

500'50012'12                     -                    -االستثمارات اإلضافية الموّظفة

                     -                     -                     -                    -التصرف في االستثمارات

                     -                     -                     -                    -زيادة/)انخفاض( القيمة العادلة

ة لالستثمارات في 31 ديسمبر 2016 500'50012'12                     -                    -القيمة العادل

944'186314'758102'202           000'10االستثمارات اإلضافية الموّظفة

500'12-500'12-                     -                    -التصرف في االستثمارات المتداولة

000'40-400'9-600'30-                    -التصرف في االستثمارات غير المتداولة

951-346-605-                    -المكاسب/)الخسائر( على االستثمارات نتيجة صرف العمالت 

326'6704'6561'2                    -زيادة/)انخفاض( القيمة العادلة

ة لالستثمارات في 31 ديسمبر 2017          319'110278'20994'174           000'10القيمة العادل

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 الأدوات املالية املش تقة: 5املالحظة 

 

لتقليل ااخمارر الناش ئة  جنيبالأ رصف لل مت املنظمة عقود أ جةلأأبر 

 الأساس ية الاستامثرات النقدية يفعن تقلبات أأسعار الرصف 

 بقميهتاهذه العقود وتُقيِد دلولر الأمرييك. ابالنقدية الاسرتاتيجية و 

كأصول عندما تكون القمية  وتُدرج 2017ديسمرب  31العادةل يف 

عندما تكون القمية العادةل سالبة. وموكخص موَجبةالعادةل 

 

األصول

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

العقود اآلجلة لصرف العمالت - 

                 -                 -استثمارات السيولة التشغيلية

العقود اآلجلة لصرف العمالت - 

                 -            578استثمارات السيولة األساسية

العقود اآلجلة لصرف العمالت - 

                 -            343استثمارات السيولة االستراتيجية

                 -            921مجموع أصول األدوات المالية المشتقة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : اذلمم املدينة6املالحظة 

 

 

يرادات غري حمِصةل تتصل بنظام من الاشرتااكت املقررة  تتكون اإ
الويبو أأحادي الاشرتااكت اذلي وافقت عليه مجعيات ادلول الأعضاء 
يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو. وحتِدد امجلعيات قمية وحدة 

عداد مزيانية الا . وتقسم الثنائيةشرتاك ابلفرنك السويرسي عند اإ
الاشرتااكت اإىل فئات وعىل لك فئة أأن تسامه بعدد حمدد من 

وترتك لدلول الأعضاء حرية اختيار الفئة اليت  وحدات الاشرتاك.

حتدد أأساس اشرتاكها، فامي عدا البدلان النامية اليت تنمت  تلقائيا  اإىل 
 خاصة.ت فئاثالث واحدة من 

وقد خصص بدل يقابل قمية الأموال املدينة املس تحقة من 
سهامات صناديق رؤوس الأموال العامةل  الاشرتااكت املقررة واإ

مل ابلنظام املس تحقة من الاحتادات واملتعلقة بفرتات تس بق بدء الع

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

256'8861اشتراكات النظام األحادي

79227المساهمات الطوعية

483'9651االشتراكات والمساهمات المستحقة - المتداولة

368'79646'50الحسابات المدينة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

372341الحسابات المدينة لنظام مدريد

22الحسابات المدينة لنظام الهاي

638'3011'2حسابات مدينة أخرى

1512الضرائب السويسرية المستردة

367'2741'2الضرائب األمريكية المستردة

252                             -المبالغ االمتيازية المدفوعة مقدماً ألغراض ضرائب الواليات المتحدة األمريكية

962'9244'4المبالغ المدفوعة مقدماً للموظفين والمخصصة لمنحة التعليم

127319مبالغ أخرى مدفوعة مقدماً للموظفين

562'7261نفقات األوبوف المستردة

259459المبالغ المدفوعة مقدماً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

127125مقدم لقرض مؤسسة مركز جنيف الدولي االمتيازي

ً 468'3221النفقات المدفوعة مقدما

189189استهالك قرض مؤسسة مركز جنيف الدولي االمتيازي

064'43459'62الذمم المدينة من المعامالت التبادلية - المتداولة

547'39960'63مجموع الذمم المدينة من الحسابات المتداولة

8080اتحاد باريس

136136اتحاد برن

77اتحاد نيس

22اتحاد لوكارنو

225225االشتراكات المستحقة - غير المتداولة

756'2                             -الضرائب األمريكية المستردة

756'2                             -الذمم المدينة من المعامالت التبادلية - غير المتداولة

981'2252مجموع الذمم المدينة من الحسابات غير المتداولة

528'62463'63إجمالي الذمم المدينة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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ويغط  البدل مبالغ مس تحقة من  .1994 عامأأحادي الاشرتااكت يف 
من املادة  5دت حق التصويت مبوجب الفقرة ادلول الأعضاء اليت فق

من اتفاقية الويبو واشرتااكت البدلان الأقل منوا  اليت مجدت بقرار  11
ن اإجاميل البدلت يف  من امجلعيات.  5.9قد بلغ  2017ديسمرب  31واإ

ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  6.3)مليون فرنك سويرسي 
2016). 

رسوم الإيداع من  معاهدة الرباءاتم احلساابت املدينة لنظا وتتكون
ادلويل غري املسددة عن رلبات املعاهدة املودعة قبل اترخي صدور 
التقرير، وتشمل املبلَغ املقدر للرسوم املفروضة عىل رلبات الرباءات 

ماكتب تسمِل الطلبات الورنية قبل اترخي صدور  حصلهتا ادلولية اليت
تب ادلويل لنظام املعاهدة حبلول اترخي التقرير املايل ومل حتيلها اإىل املك 

 صدور التقرير املايل.

وُيق للموظفني ادلوليني املعنيني، خالف املوظفني اذلين يعيشون 
تعلمي ب  املقبوةل املتعلقة تاكليفال يف أأوراهنم، احلصول عىل منحة تغط  

الس نة الرابعة من ادلراسات بعد املرحةل الثانوية  حىتالأبناء املعالني 
أأل يتجاوز ذكل انهتاء الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الابن أأو  عىل

، 2018-2017لنس بة للس نة ادلراس ية وابس نة.  25الابنة سن 
 السداد،مع اخنفاض معدلت  ،دول تنازيل عامجيستند السداد اإىل 

وُيق للموظفني ادلوليني  .مبلغ السداد الثابت من واحلد الأقىص
قدما  يساوي املبلغ املقدر ملنحة التعلمي للك احلصول عىل مبلغ مدفوع م

املبالغ املدفوعة مقدما   وتساويابن يف بداية الس نة ادلراس ية. 
 .2018-2017للموظفني مجموع املنح املدفوعة مقدما  للس نة ادلراس ية 

وتشمل الرضائب السويرسية املسرتِدة املدفوعات اخلاصة برضيبة 
الرضيبة الفيدرالية السويرسية املقتطعة القمية املضافة ورضيبة ادلمغة و 

من املنبع اليت ُيق للمنظمة اسرتدادها بناء عىل اتفاق املقر اذلي 
 أأبرمته مع حكومة سويرسا.

مبالغ مدفوعة مقدما  اإىل من الرضائب الأمريكية املسرتدة  وتتكون
السلطات الأمريكية نيابة  عن املوظفني الأمريكيني العاملني دلى 

 فع رضائب ادلخل املس تحقة للولايت املتحدة الأمريكية.الويبو، دل
وترِد هذه املبالغ اإىل املنظمة، بناء عىل اتفاقات مربمة بني املنظمة 

وتقاس الرضائب الأمريكية املسرتدة  والولايت املتحدة الأمريكية.
 حبسب تلكفهتا الاس هتالكية اليت حُتسب بناء عىل أأمناط ادلفع السابقة.

نفقات القابةل لالسرتداد لالحتاد ادلويل محلاية الأصناف ال  وتساوي
مبالغ تدفعها املنظمة ابلنيابة عن الأوبوف  (النباتية اجلديدة )الأوبوف

 تسدد لها بعد. ومل

وتس تعمل الأموال املدفوعة مقدما  اإىل برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ 
جاميل املبني املبالغ ويشمل املبلغ املدين الإ  لدلفع ابلنيابة عن املنظمة.

املوافقة علهيا  رداخلاصة بطلبات ادلفع املقدمة اإىل الربانمج اليت مل ت
 .قيد املوافقةبعد أأو اليت ل تزال 

 : قوامئ املوجودات7املالحظة 

 

خفضت قمية املنشورات الاكمةل اإىل القمية الصافية القابةل للتحقيق 
ويرسي يف أألف فرنك س 35أألف فرنك سويرسي ) 15وقدرها 

 اخلفض. ذلكلومل يسجل أأي عكس  .(2016 عام

 

 

  

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

339'2221'1المنشورات المنتهية

5680إمدادات الورق

71101متجر الويبو

520'3491'1إجمالي قوائم الموجودات

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : املعدات8املالحظة 

 

 
 

 
تُقدر مجيع املعدات يف ااخمزون عىل أأساس التلكفة بعد خصم الإهالك 

معر يُس هتكل الأاثث واملفروشات بعد و  عىل أأساس القسط الثابت.
دى متس هتكل مجيع املعدات الأخرى عىل و  عرش س نوات. مدته نفع 
  التشغييل. العمر من س نوات مخس

، اكنت الويبو متتكل معدات ُمس هتلكة  2017ديسمرب  31ويف 
جاميل قميهتا ادلفرتية  مليون  4.9ابلاكمل ل تزال قيد الاس تعامل ويبلغ اإ

ول تَُقيِد الأصول الرتاثية مبا فهيا املصنفات الفنية  فرنك سويرسي.
 .املايل الوضعاملتربع هبا يف بيان 

المجموعاألثاث والمفروشاتالمعداتعمليات عام 2017

1 يناير 2017

946'53513'4112'11   إجمالي القيمة الدفترية

337'12-148'2-189'10-   االهتالك المتراكم

609'2223871'1القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2017:

400                                 -400   اإلضافات

202'6-542'1-660'4-   المشطوبات

191'5316'6601'4   اهتالك المشطوبات

543-76-467-   االهتالك

154-87-67-إجمالي عمليات عام 2017

31 ديسمبر 2017

144'1519938'7إجمالي القيمة الدفترية

689'6-693-996'5-االهتالك المتراكم

455'1553001'1القيمة الدفترية الصافية

(بآ   الفرنكات السويسرية)

المجموعاألثاث والمفروشاتالمعداتعمليات عام 2016

1 يناير 2016

074'65914'4152'11إجمالي القيمة الدفترية

940'11-195'2-745'9-االهتالك المتراكم

134'6704642'1القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2016:

89                                 -89اإلضافات

217-124-93-المشطوبات

93124217اهتالك المشطوبات

614-77-537-االهتالك

525-77-448-إجمالي عمليات عام 2016

ديسمبر 2016 31

946'53513'4112'11إجمالي القيمة الدفترية

337'12-148'2-189'10-االهتالك المتراكم

609'2223871'1القيمة الدفترية الصافية

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 الاستامثرات العقارية: 9املالحظة 

 

 
مبىن احتاد مدريد، وهو مبىن استامثري  1974اشرتت املنظمة يف عام 

ل املبىن لأول مرة يف عام  سويرسا.يف اكنتون جنيف بيف مريان  وُشغِِ
. ويُقِدر العقار ابلقمية العادةل عىل أأساس التقيمي اذلي أأجري يف 1964

ري مس تقل يمتتع مبؤهالت همنية معرتف من قبل خب 2015أأكتوبر  1
هبا ومناس بة وهل جتربة حديثة يف جمال تقيمي العقارات يف اكنتون 

دت القمية العادةل عىل أأساس تقيمي استامثري، حيث  جنيف. وُحِدِ
ر من العقار مبس توى ريع  َل تدفق ادلخل املس تقبيل املُقدَّ يَُرمس 

يرادات ومدهتا وخُيتار مبلغ الريع استنادا  عىل  مناسب. جودة الإ
املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع حتقيقه يف القمية الإجيارية، وتُقارن القمية 

وأأسفر  ابلإس ناد الرتافق  مع الأدةل املقدمة من معامالت قابةل للمقارنة.
عن زايدة يف القمية العادةل  2015أأكتوبر  1التقيمي اذلي ُأجري يف 

وقد قُيِِدت الزايدة يف بيان  ك سويرسي.مليون فرن 1.4للمبىن بقمية 
يرادات استامثرية. 2015الأداء املايل لعام   اكإ

دارة تأأجري الشقق وموقف الس يارات وسائر املرافق يف مبىن  ويتوىل اإ
يرادات الإجيار  احتاد مدريد وكيل تأأجري مسؤول عن حتصيل مجيع اإ

جيار عادة وتصل مدة الإ  ودفع لك املرصوفات الالزمة لتشغيل املبىن.
ىلاإىل مخس س نوات، وت  منوذج عقد الإجيار املعمتد من اكنتون  ستند اإ

لغاء خالل فرتة الإجيار. جنيف.  ومجيع عقود الإجيار غري قابةل لالإ
يرادات الإجيار  ابملئة 3.90وخُيصص للوكيل نس بة تعادل  من اإجاميل اإ

يف  القابةل للفسخوبلغت قمية الإجيارات غري  يف مقابل خدماته.
 ما ييل: 2016و 2017ديسمرب  31

 

جيار املبىن 2017ويف عام  يرادات اإ أألف فرنك  371، بلغ مجموع اإ

أألف فرنك  235سويرسي ومجموع مرصوفات تشغيل املبىن 

 .سويرسي

وجد أأي تول  ول تشمل مرصوفات التشغيل اس هتالك املبىن.
ة، الزتامات تعاقدية لرشاء أأو بناء أأو تطوير أأي استامثرات عقاري

ماكنيات  أأو أأي الزتامات أأخرى لإجراء اإصالحات أأو صيانة أأو رفع اإ
 العقارات احلالية يف اترخي التقرير املايل. 

بىن احتاد م يع ب ل وقعت املنظمة عىل قانون  2018 يناير 31يف و
 قيدوسيمت  سويرسي،مليون فرنك  7.0مدريد. واكن سعر البيع 

 )انظر 2018عجز يف عام فائض أأو الالناجتة عن ذكل يف ال رابحالأ 
(.أأحداث ررأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايلبشأأن  29املالحظة 

  

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

210'2106'6الرصيد االفتتاحي

                             -                             -مكاسب/)خسائر( التقييم بالقيمة العادلة

210'2106'6الرصيد الختامي

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

31353ال تتجاوز سنة

أكثر من سنة وال تتجاوز خمس 

سنوات
-                626

                -                -أكثر من خمس سنوات

إجمالي عقود اإليجار السارية وغير 

القابلة للفسخ
31979

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : الأصول غري املادية10املالحظة 

 

 

 

عمليات عام 2017
حقوق استغالل 

قطعة أرض

البرامج المقتناة 

من الخارج

البرامج المطورة 

في الداخل

األصول غير 

المادية قيد التطوير
المجموع

1 يناير 2017

799'91947539'1153'2901'34إجمالي القيمة الدفترية

986'11-                    -091'2-736-159'9-االستهالك المتراكم

813'82847527'1313791'25القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2017:

2525                    -                    -                   -اإلضافات

                    -500-500                    -                   -التحويالت

                    -                    -                    -                    -                   -المشطوبات

                    -                    -                    -                    -                   -استهالك المشطوبات

424'1-                    -818-167-439-االستهالك

399'1-475-318-167-439-إجمالي عمليات عام 2017

31 ديسمبر 2017

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

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

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

(بآ   الفرنكات السويسرية)

عمليات عام 2016
حقوق استغالل 

قطعة أرض

البرامج المقتناة 

من الخارج

البرامج المطورة 

في الداخل

األصول غير 

المادية قيد التطوير
المجموع

1 يناير 2016

512'91918839'1153'2901'34إجمالي القيمة الدفترية

531'10-                    -299'1-513-719'8-االستهالك المتراكم

981'62018828'5716022'25القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2016:

287287                    -                    -                   -اإلضافات

                    -                    -                    -                    -                   -التحويالت

                    -                    -                    -                    -                   -المشطوبات

                    -                    -                    -                    -                   -استهالك المشطوبات

455'1-                    -792-223-440-االستهالك

168'1-792287-223-440-إجمالي عمليات عام 2016

31 ديسمبر 2016

799'91947539'1153'2901'34إجمالي القيمة الدفترية

986'11-                    -091'2-736-159'9-االستهالك المتراكم

813'82847527'1313791'25القيمة الدفترية الصافية

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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، اشرتت الويبو من املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية 1996يف عام 
(WMO حقوق اس تغالل قطعة الأرض رمق )الواقعة يف بيت 4008- 

جنيف، ويه حقوق منحهتا مجهورية واكنتون  ساكونيه يف مدينة
مليون  34.3جبنيف للمنظمة العاملية للأرصاد اجلوية بتلكفة قدرها 

فرنك سويرسي شامةل الفوائد والرسوم. وتصل املدة املتبقية حلقوق 
اس تغالل الأرض الأصلية من اترخي الرشاء مبقتىض القانون 

ما مل جُتدد تكل املدة  2073عاما  وتنهتي  يف عام  78السويرسي اإىل 
 ىهتالك التلكفة التارخيية عىل مدمن قبل الاكنتون. وجاري حاليا اس 

نتايج املتبق . ومتكل مجهورية واكنتون جنيف الأرايض  فرتة العمر الإ
املوجود علهيا مباين أأرابد بوكش وجورج بودهناوزن، وقد ُمنحت 

عاما   60اين ملدة الويبو حقوق الاس تغالل مبا فهيا احلق يف تشييد املب
مع خيار متاح لها وحدها وميكهنا ممارس ته لمتديد فرتة الاس تغالل ملدة 

ضافية. وُمنحت حقوق الاس تغالل املسايح لتكل الأرايض  30 عاما  اإ
للمنظمة دون أأي تلكفة، ومل تُقيِد أأي مبالغ يف البياانت املالية، حيث 

ىل ل يرتتب للمنظمة أأي حق يف الترصف يف احلقوق ال يت تعود اإ
د   احلقوق. تكلمجهورية واكنتون جنيف، ما مل جتدَّ

، ُرمسلت التلكفة اخلاصة ابلربجميات اليت 2012يناير  1واعتبارا  من 
عدادها  حصلت علهيا املنظمة من مصادر خارجية وتكل اليت تقوم ابإ

عايري من امل 31املعيار س تويف ي  لكام اكن ذكل وتطويرها داخليا
التطوير ابلربجميات  قيدوترتبط الأصول غري املادية  لية.احملاسبية ادلو 

 اجلاري تطويرها داخليا  واليت مل يرُشع يف اس تخداهما بعد.

 

 : الأرايض واملباين11املالحظة 

تتأألف أأرايض املنظمة ومبانهيا من مقرها الرئييس يف ساحة الأمم جبنيف 
. وبعد اعامتد يناحمليط الأميف سويرسا، وتتضمن الأرايض واملباين و 

، قُيِِمت املباين اليت 2010يناير  1بدءا  من  احملاسبية ادلوليةاملعايري 
اكنت مشغوةل يف ذكل التارخي بقمية حددها خرباء استشاريون 

القمية املقدرة للمبىن حبالته اجلديدة  تساويخارجيون مس تقلون ويه 
تجديدات شامةل القمية املقدرة لأعامل ال  ()تعترب تلكفة البناء

والإصالحات الرئيس ية اليت نُفِِذت منذ شغل املبىن الأصيل مطروحا  
اس تخداهما  أأما املباين اليت بدأأ  مهنا الاس هتالك املرتامك واخنفاض القمية.

 ، فقد قُدرت قميهتا مبدئيا بسعر التلكفة احلقيقية.2010يناير  1بعد 
ستنادا  اإىل العمر وتُس هتكل مجيع املباين وفقا  لطريقة القسط الثابت ا

 للك مكون رئييس من مكوانت املبىن. النفع 

ِيِد علهيا املبىن اجلديد بتلكفة  وحصلت املنظمة عىل الأرض اليت ش ُ
، وأأعيد تقيميها 1998مليون فرنك سويرسي يف عام  13.6قدرها 

رها ممثن مس تقل  ابلقمية العادةل عىل أأساس معايري التقيمي ادلولية كام قَدَّ
ويُدرج  مليون فرنك سويرسي. 28.6بقمية  2009يسمرب د 31يف 

عادة التقيمي وقميته  مليون فرنك سويرسي يف بند  15.0صايف نتيجة اإ
عادة التقيمي اذلي يشلك جزءا  من صايف أأصول  فائض احتيار  اإ

ديسمرب  31وأأجرى ممثن مس تقل تقيامي  حمداث  للأرض يف  الويبو.
ة يف القمية العادةل للأرض بقمية . وأأسفر ذكل التقيمي عن زايد2016
مليون فرنك سويرسي. وقُدرت القمية السوقية عن رريق  2.2

الرمسةل حبساب تدفق دخل مس تقبيل حممتل كعائد استامثري مناسب 
يرادات احملمتةل اإىل الإجيارات القابةل  من املمتلاكت العقارية. وتستند الإ

وقع. وخُيتار مبلغ الريع وتراع  جودة الأماكن وامل للمقارنة يف السوق
يرادات ومدهتا املفرتضة املنظورة والمنو املتوقع  ابلستناد اإىل جودة الإ
حتقيقه يف القمية الإجيارية، وتُقارن القمية مع الأدةل املقدمة من مبيعات 

 .ابلإس ناد الرتافق  قابةل للمقارنة

بناء رئيس ية منذ تطبيق املعايري  مرشوعاتواس ُتمكلت ثالثة 
. وبدأأ اس تخدام املبىن اجلديد يف عام 2010اسبية ادلولية يف عام احمل

، 2015. ويف عام 2014وقاعة املؤمترات اجلديدة يف عام  2011
نفَّذت الويبو مرشوعا  كبريا  لالرتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مبانهيا 
احلالية، تنفيذا  لتوصيات نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن. ومشل 

ومركز  (رشوع مركز النفاذ اجلديد )ُأدرج مضن مبىن أأرابد بوكشامل 
احمليط و  (العمليات الأمنية )ُأدرج مضن مبىن جورج بودهناوزن الأول

 .(به كبناء مس تقل )احتُفظ الأمين

 حتسنيأأعامل  ُأضيفت، 2017ديسمرب 31املنهتية يف خالل الس نةو 
ىل تلكفة املباين  4.6بقمية  للويبو.  القامئةمليون فرنك سويرسي اإ

 القامئة،وتضمنت هذه الأعامل أأيضا  الهدم اجلزيئ ملكوانت املباين 
مليون فرنك  1.5تقديري عىل القمية ادلفرتية الصافية ال  الأثر حيث بلغ
سويرسي.
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 2017 عامة ابلأرايض واملباين يف اخلاص العمليات

 

 

األرضعمليات عام 2017
إجمالي األراضي 

والمباني

المحيط األمنيموقع المبنى الجديد
قاعة المؤتمرات 

الجديدة
مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديد

مبنى جورج 

بودنهاوزن األول

مبنى جورج 

بودنهاوزن الثاني

مبنى معاهدة 

التعاون بشأن 

البراءات

19982015201420111978196019872003سنوات الخدمة

1 يناير 2017

520'147421'52768'0534'64913'81557'513167'99670'8208'30التكلفة / التقييم

031'46-417'9-827-920'2-745'10-933'16-827'4-362-                 -االهتالك المتراكم

489'730375'70058'1333'90410'88246'686150'63465'8208'30القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2017

584'3104'1                  -464'6991'92191                 -                 -اإلضافات

262'2-                  -                  -870-392'1-                  -                 -                 -                 -إلغاء القيد

740                  -                  -481259                  -                 -                 -                 -االهتالك المتراكم بسبب إلغاء القيد

383'9-358'1-121-655-737'1-142'3-098'2-272-                 -االهتالك

321'6-48-121-949198-123'3-006'2-272-                 -صافي عمليات عام 2017

31 ديسمبر 2017

842'457423'52769'6474'95613'83457'605167'99670'8208'30التكلفة / التقييم

674'54-775'10-948-316'3-001'12-075'20-925'6-634-                 -االهتالك المتراكم

168'682369'57958'3313'95510'75945'680147'36263'8208'30القيمة الدفترية الصافية

4134131313131313416فحص

المباني والمنشآت المستخدمة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 )العام السابق( 2016 عامواملباين يف  الأرايض معليات

 

 

األرضعمليات عام 2016
إجمالي األراضي 

والمباني

المحيط األمنيموقع المبنى الجديد
قاعة المؤتمرات 

الجديدة
مبنى أرباد بوكشالمبنى الجديد

مبنى جورج 

بودنهاوزن األول

مبنى جورج 

بودنهاوزن الثاني

مبنى معاهدة 

التعاون بشأن 

البراءات

19982015201420111978196019872003سنوات الخدمة

1 يناير 2016

194'771417'52367'8384'97912'03156'456167'99670'6008'28التكلفة / التقييم

676'36-061'8-705-269'2-009'9-809'13-732'2-91-                 -االهتالك المتراكم

518'710380'81859'5693'97010'22247'724153'90567'6008'28القيمة الدفترية الصافية

عمليات عام 2016

106'5778467021543762                 -                 -اإلضافات

220'2                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -220'2إعادة تقييم

355'9-356'1-122-651-736'1-124'3-095'2-271-                 -االهتالك

029'5-980-118-436-066'1-340'2-038'2-271-220'2صافي عمليات عام 2016

31 ديسمبر 2016

520'147421'52768'0534'64913'81557'513167'99670'8208'30التكلفة / التقييم

031'46-417'9-827-920'2-745'10-933'16-827'4-362-                 -االهتالك المتراكم

489'730375'70058'1333'90410'88246'686150'63465'8208'30القيمة الدفترية الصافية

4134131313131313416فحص

المباني والمنشآت المستخدمة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : أأصول أأخرى غري متداوةل12املالحظة 

 
 

اتفاقية مع مؤسسة مركز جنيف ادلويل  1991أأبرمت املنظمة يف عام 
(FCIG بشأأن تشييد مبىن يف شارع موريون يف جنيف بسويرسا )

جاملية قدرها  التفاقية  مليون فرنك سويرسي. ونصت 20.4بتلكفة اإ
ماليني فرنك  10.0بلغ بسداد دفعة أأولية مقدمة مب  املنظمةعىل قيام 

ضافة اإىل دفعة أأخرى قدرها مليون فرنك سويرسي ختص  سويرسي اإ
جاملية قدرها  ىل دفعة مقدمة اإ الفائدة عىل ادلفعة الأوىل ما يؤدي اإ

مليون فرنك سويرسي. وغُط  رصيد تلكفة البناء بقرض  11.0
بضامن رهن عقاري بني مؤسسة مركز جنيف ادلويل وبنك اكنتون 

برمت املنظمة أأيضا اتفاقا  لستئجار املبىن من مؤسسة وأأ . جنيف
د عقد الإجيار ملدة س بع س نوات (FCIGمركز جنيف ادلويل ) . وُجِدِ

 .2012يناير  1اعتبارا  من 

ومؤسسة مركز جنيف  املنظمةومبوجب اتفاقية التأأجري احلالية بني 
هناء عقد الإجيار يف أأي و  قت ادلويل، يكون لتال الطرفني احلق يف اإ

. ويتساوى مبلغ الإجيار الس نوي  من خالل اتفاق متبادل يرُبم كتابة 
املس تحق ادلفع من قبل الويبو مع دفعات السداد الس نوية لتسوية 

 زائدالرهن العقاري بني املؤسسة وبنك اكنتون جنيف )الفائدة 
. وعىل هذا الأساس، بلغ الإجيار املدفوع (دفعات سداد أأصل القرض

فرناك   231 020) 229 457 مبلغ 2017عام  من الويبو خالل
 1.48. ونس بة الفائدة احلالية (2016سويرساي  فرناك  سويرساي  يف عام 
 1. واعتبارا  من 2018ديسمرب  31ابملئة، ويه نس بة اثبتة حىت 

، قيَّدت الويبو أأيضا  رمس اس هتالك س نوي للقرض بقمية 2012يناير 
فعة املقدمة اإىل مؤسسة مركز فرناك  سويرساي  مقابل ادل 188 679

جنيف ادلويل. وفضال  عن ذكل، تؤجر املنظمة أأيضا  أأماكن توقيف 
 .2017 عام فرناك  سويرساي  يف 90 072س يارات بتلكفة قدرها 

هناء اتفاق التأأجري ابلرتايض بني الطرفني، س تكون  ويف حال عدم اإ
س هتالك ادلفعة د الإجيار، واامدفوعات الويبو املس تقبلية )مبا فهيا سد
 2018حىت هناية العقد يف  (املقدمة وتأأجري أأماكن توقيف الس يارات

 التايل: عىل النحو

 
وعند اإخالء املباين، تسرتد الويبو البايق من ادلفعة املقدمة البالغة 

فظ حتتو  مليون فرنك سويرسي بعد خصم القمية املس هتلكة. 11.0
سويرسي من املبلغ  مليون فرنك مؤسسة مركز جنيف ادلويل مببلغ

 املبىن اإىل حالته الأصلية. لرتممياملقدم 

ولأغراض العرض يف البياانت املالية، تعاَمل القمية الإجاملية 
جيار، وتقسم اإىل قسمني أأحدهام  الاس هتالك عىل أأهنا دفعة مقدمة لالإ

وال خر هو اجلزء غري  (6اجلزء املتداول مهنا )انظر املالحظة 
يف  2017ديسمرب  31زء غري املتداول يف اجلواس تقر  املتداول.

الإجيار فقط عىل عقد ه تبقت س نة واحدة أأن الصفر عىل اعتبار
مليون فرنك سويرسي يف  0.2وبلغ اإجاميل قمية ادلفعة املقدمة  .احلايل
ويعاَمل ابيق رصيد دفعة الويبو املقدمة اإىل  .2017ديسمرب  31

 وفقا  للمعايري مؤسسة مركز جنيف ادلويل عىل أأهنا قرض ميرس
ويقيد العنرص املعف  من  ويقاس ابلتلكفة املس هتلكة. احملاسبية ادلولية

الفوائد من القرض امليرس أأيضا  عىل أأنه دفعة مقدمة ويقسم اإىل 
وال خر هو  (6قسمني أأحدهام اجلزء املتداول منه )انظر املالحظة 

 31ل يف اس تقر اجلزء غري املتداو مرة أأخرى و  اجلزء غري املتداول.
قدمة عىل مدى فرتة وختفض ادلفعة امل .يف الصفر 2017ديسمرب 

مليون فرنك  0.1وبلغ اإجاميل قمية هذا املقدم  ؛اتفاق التأأجري
 .2017ديسمرب  31سويرسي يف 

 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

428'5538'8قرض لمؤسسة مركز جنيف الدولي

126                             -مقدم لقرض مؤسسة مركز جنيف الدولي االمتيازي

189                             -استهالك قرض مؤسسة مركز جنيف الدولي االمتيازي

743'5538'8إجمالي األصول األخرى غير المتداولة

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

507508ال تتجاوز سنة

أكثر من سنة وال تتجاوز خمس 

سنوات
-                507

                -                -أكثر من خمس سنوات

إجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية
5071'015

(بآ   الفرنكات السويسرية)



 2017وي والبياانت املالية الس نوية لعام التقرير املايل الس ن -الويبو 

 

55 
 

 : اذلمم ادلائنة واملس تحقات13املالحظة 

 
 

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

 املوظفني اس تحقاقات: 14املالحظة 

 
 

 املوظفني ما ييل: اس تحقاقاتتشمل 
 

اليت تشمل الأجور والبدلت  اس تحقاقات املوظفني القصرية الأجل
املعالني والإجازات واملنح عند التعيني الأول والتعلمي للأرفال 

، ومن املتوقع احلياةاحلوادث والتأأمني عىل  ضدالس نوية والتأأمني 
 ؛عرش شهرا اثينتسوية هذه الاس تحقاقات يف غضون 

بعد )أأو اس تحقاقات املوظفني  واس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل
مثل  بعد انهتاء اخلدمةاليت تشمل اس تحقاقات ما  (انهتاء اخلدمة
وغريه من اس تحقاقات املوظفني  صح  بعد انهتاء اخلدمةالتأأمني ال

هناءالطويةل الأجل مثل اس تحقاقات  اخلدمة اليت تتكون من منح  اإ
 العودة اإىل الورن وسفر العودة اإىل الورن وحشن الأمتعة الشخصية

 ؛رويةل الأجل ةوالإجازات الس نوية املرتامك

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

215'53010'16الدائنون التجاريون - الحسابات الدائنة

952293خصوم مؤقتة نثرية

414255دائنون تجاريون آخرون

763'89610'17إجمالي الذمم الدائنة والمستحقات

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

                     2016

)بالصيغة الجديدة(

704614اإلجازات المتراكمة )الوظائف(

250482اإلجازات المتراكمة )الموظفون المؤقتون(

284329استحقاقات إنهاء الخدمة

321327صندوق المعاشات التقاعدية المغلق

036'1362'2منح العودة إلى الوطن والسفر

329409إجازة زيارة الوطن

382524الساعات اإلضافية ومستحقاتها

943'9321'1منحة التعليم

224240'3مكافآت األداء

417'55921'18التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

321'12128'28إجمالي خصوم استحقاقات الموظفين المتداولة

277'7512'1صندوق المعاشات التقاعدية المغلق

849'7356'7اإلجازات المتراكمة )الوظائف(

383'30213'14منح العودة إلى الوطن والسفر

471'817299'285التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

980'605321'309إجمالي خصوم استحقاقات الموظفين غير المتداولة

301'726350'337إجمالي خصوم استحقاقات الموظفين

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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هناء اس تحقاقاتو  ع للموظفني ذوي يدف اليت تشمل تعويضا   اخلدمة اإ
هناء أأو الثابتة اليتأأو املس مترة العقود ادلامئة  مه قبل عقود تقرر املنظمة اإ

 موعدها.

 اس تحقاقات املوظفني القصرية الأجل

 التاليةالقصرية الأجل  ابلس تحقاقاتقيدت املنظمة اخلصوم املتعلقة 
اليت تقدر قميهتا استنادا اإىل املبلغ املدفوع اإىل لك موظف يف 

عداد  اترخي  التقرير املايل.اإ

تصنف الإجازة الس نوية املرتامكة  :)املوظفني املؤقتني( الإجازات املرتامكة
للموظفني اذلين  ابلنس بة عىل أأهنا اس تحقاقات املوظفني القصرية الأجل

يوما اإجازة  15جيوز للموظف جتميع حىت و ُيملون عقودا  مؤقتة. 
ا كحد أأقىص من  15س نوية يف أأي س نة واحدة، وقد يمت دفع  يوم 

بلغ مجموع اخلصوم املس تحقة يف اترخي و الإجازة املرتامكة يف هناية املوعد. 
مليون فرنك سويرسي يف  0.5مليون فرنك سويرسي ) 0.3التقرير 

 (.2016ديسمرب  31

مبقتىض نظام و  .يوما   30ُيق للموظفني احلصول عىل اإجازة س نوية تبلغ 
يوما اإجازة  15وظف جتميع حىت جيوز للم ،موظف  الويبو ولحئته

جاميل رصيد مرتامك ملدة  ومع . يوما   60س نوية يف أأي س نة واحدة، ابإ
يناير  1يوما  قبل  60ذكل، جيوز للموظفني اذلين رامكوا أأكرث من 

أأن من رمغ ال عىل. و 2017ديسمرب  31أأن ُيتفظوا هبا حىت  2013
لأجل نظرا  اإىل أأنه الإجازة الس نوية أأحد اس تحقاقات املوظفني القصرية ا

 مرتبجيوز لهؤلء املوظفني عدم اس تخدام أأايم الإجازة الس نوية وتلق  
اخلدمة، فقد صنف جزء من الإجازة املرتامكة كخصم  انهتاءبدلها عند 

وجيوز يف ظروف اس تثنائية أأن ُيصل املوظف عىل  غري متداول.
جازة س نوية تُمنَح سلفا  حبد أأقىص ل يتجاوز عرشة أأايم  ويُدَرج  معل.اإ

وتبلغ  ن يف حساب الرصيد الإجاميل لالإجازات املرتامكة.وهؤلء املوظف
مليون فرنك  12.6قمية مجموع اخلصوم املس تحقة يف اترخي التقرير املايل 

 .(2016ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  12.6سويرسي )

جازات زايرة الورن:  ُيق لبعض املوظفني املعينني دوليا  احلصول اإ
جازة لزايرة الورن لأنفسهم وملَن  يعولوهنم اإىل البدل اذلي يوجد  عىل اإ

قامهتم مرة لك س نتني. نظري مجموع اخلصوم املس تحقة ويبلغ  فيه حمل اإ
جازات زايرة الورن املكتس بة ولكن مل تُس تغل يف اترخي التقرير املايل  اإ

مليون فرنك سويرسي يف  0.4مليون فرنك سويرسي ) 0.3
 .(2016ديسمرب  31

ُيق للموظفني أأن يسدد هلم نقدا   :ومس تحقاهتاالساعات الإضافية 
دة يف نظام  مقابل الساعات الإضافية املس تحقة بعد انقضاء فرتة ُمحدَّ
املوظفني ولحئته. وُيق للموظفني املس تفيدين من نظام ساعات 
جازات عن ساعات العمل اليت  العمل املرنة أأن يرامكوا ساعات اإ

ساعة يف الأس بوع. وُيق للموظفني املس تفيدين مبا يكف   40تتجاوز 
جازة من  (ساعة كحد أأقىص 16من ساعات الإجازات ) أأن يطلبوا اإ

جاميل اخلصم يف اترخي التقرير املايل عن ساعات العمل  رصيدمه. وبلغ اإ
مليون فرنك سويرسي  0.4الإضافية وساعات الإجازة عهنا 

 .(2016رب ديسم 31مليون فرنك سويرسي يف  0.5)

ُيق لبعض املوظفني املعينني دوليا ، خالف املوظفني  :منح التعلمي
 تاكليفال اذلين يعيشون يف أأوراهنم، احلصول عىل منحة تغط  

تعلمي الأبناء املعالني حىت الس نة الرابعة من دراسات ب  املقبوةل املتعلقة
راس ية اليت ما بعد املرحةل الثانوية عىل أأل يتجاوز ذكل انهتاء الس نة ادل

وفامي خيص الس نة ادلراس ية  .س نة 25يبلغ فهيا الابن أأو الابنة سن 
يستند السداد اإىل جدول تنازيل عام، مع اخنفاض ، 2017-2018

املس تحقة نس بة  اإىل  وُُيسب خصم منح التعلمي .معدلت السداد
 31عدد الشهور املنقضية بني بدء العام ادلرايس/العام اجلامع  واترخي 

جاميل  2017 ديسمرب املس تحقة فهيا رسوم بناء  عىل ذكل. وبلغ اإ
 1.9مليون فرنك سويرسي ) 1.9اخلصم يف اترخي التقرير املايل 

 .(2016 ديسمرب 31مليون فرنك سويرسي يف 

داء:  بغرضبرانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير  قد يُنظر يف ماكفأ ت الأ
تنادا  اإىل القرارات واس  .نظري أأداهئم خالل الس نة رصف ماكفأأة نقدية

املتخذة خالل العام، بلغ مجموع ماكفأ ت الأداء املس تحقة السداد 
 0.3) 2017ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  3.2للموظفني 

 .(2016 ديسمرب 31مليون فرنك سويرسي يف 

 اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل

بح قبل أأن تص  :(CROMPIصندوق املعاشات التقاعدية املغلق )
الويبو عضوا  مشاراك  يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

، اكن للمنظمة اليت تتبعها الويبو (UNJSPFملوظف  الأمم املتحدة )
يف السابق صندوقها اخلاص للمعاشات التقاعدية اذلي تأأسس يف عام 

ليهوُأغلق هذا الصندوق  .1955 سبمترب  30يف  ابب الانضامم اإ

قدمي خدماته للأعضاء املسجلني يف وقت الإغالق واس متر يف ت 1975
دارة جملس امجلعية. ومبقتىض اتفاق بني صندوق املعاشات  حتت اإ

التقاعدية املغلق والويبو ومبوجب قرار للمحمكة الإدارية ملنظمة العمل 
ادلولية، تلزتم الويبو بمتويل بعض التاكليف املتعلقة بصندوق املعاشات 

 التقاعدية املغلق:

 لزتام بتغطية تلكفة املعاشات التقاعدية املس تحقة للموظفني الا
كني يف صندوق املعاشات التقاعدية املغلق قبل رت السابقني املش

ىل أأحدث تقيمي  بلوغهم سن اخلامسة والس تني. واستنادا  اإ
بعدما  متبقية هناك أأي خصوم، ل توجد 2017لعام  أأكتواري

 بلغ لك املشرتكني سن اخلامسة والس تني؛

  والالزتام، استنادا  اإىل قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية
، بتغطية بعض الفروق بني املعاش التقاعدي 2006يف عام 

املس تحق لأعضاء صندوق املعاشات التقاعدية املغلق وبني 
املس تحق من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  

ر، بناء  ة كتواريعىل أأحدث التقياميت الأ الأمم املتحدة اذلي يُقدَّ
مليون فرنك سويرسي يف  2.1، مببلغ 2017اليت أأجريت لعام 

مليون فرنك سويرسي يف  2.6) 2017ديسمرب  31
 .(2016 عام
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صنف الإجازة الس نوية املرتامكة تُ  :(الثابتة الإجازات املرتامكة )الوظائف
 ُيملونين وظفني رويةل الأجل للموظفني اذلاملعىل أأهنا اس تحقاقات 

من قبل  اخلصم، وُيسب هذا اثبتةدامئة أأو مس مترة أأو  اعقودُيملون 
جازة س نوية  جتميع الثابتنيخبري اكتواري خاريج. وجيوز للموظفني  اإ

ا يف  15 حىت جاميل رصيد مرتامك ملدة واحدة أأي س نةيوم  ا.  60، واإ يوم 
ا  60فاإن هؤلء املوظفني اذلين ترامكت دلهيم أأكرث من  ذكل،ومع  يوم 
ديسمرب  31حىت  االاحتفاظ هب فقد ُحق هلم ،2013يناير  1قبل 
اذلين رامكوا  الثابتني، ميكن للموظفني عند انهتاء اخلدمةو . 2017
جازات فرتة الإجازة عن يعادل راتهبم  أأن يتقاضوا أأجراس نوية  اإ

احلصول  لموظفل جيوز س تثنائية،الاظروف اليف والس نوية املرتامكة. 
جازة عىل أأايم معل كحد أأقىص.  10س نوية مس بقة تصل اإىل  اإ

جازة املرتامكة.  ويندرج هؤلء املوظفون يف حساب الرصيد اللك  لالإ
مليون فرنك  8.4يف اترخي التقرير  اخلصوم املس تحقة مجموعبلغ و 

 31مليون فرنك سويرسي يف  7.5 أأعيد حتديد ما قميتهسويرسي )
 (.2016ديسمرب 

تلزتم املنظمة الزتاما تعاقداي بسداد  والسفر:منحة العودة اإىل الورن 
عادة  مس تحقات ملوظفهيا مثل منحة العودة اإىل الورن والسفر والإ

وابلنس بة اإىل  لبعض املوظفني املعينني دوليا حال انهتاء خدمهتم.
ر الويبو تاكليف  املوظفني املهنيني اذلين يشغلون وظائف مؤقتة، تقِدِ

عادة   وتعاملها كخصوم متداوةل. عد انهتاء اخلدمةبالعودة اإىل الورن والإ
وأأما ابلنس بة اإىل املوظفني املهنيني املعينني دوليا  يف الوظائف الثابتة، 

ر خصوم منح العودة اإىل الورن  أأكتواريفاإن خبري  مس تقل يقِدِ
عادة. ر مجموع اخلصوم يف اترخي صدور هذا التقرير  والسفر والإ وقِدِ
 عىل النحو التايل:

 

 

 

ملنح العودة اإىل الورن والسفر، يبني  كتواريفامي خيص التقيمي الأ و 
تفاصيل مرصوفات منح العودة اإىل الورن والسفر  التايلاجلدول 

 املقيدة يف بيان الأداء املايل:

 

ة ملنح العودة اإىل الورن والسفر كتواريواخلسائر الأ  رابحوتقيَّد الأ 
تفاصيل التغيريات يف  التايلدول ويبنِيِ اجل فورا  يف بيان الأداء املايل.

 منح العودة اإىل الورن ومس تحقات السفر احملددة:

 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

المجموعالمجموعتقديرات الويبوتقييم أكتواري

036'1362'3687682'1خصم متداول

383'30213'14                      -302'14خصم غير متداول

419'43815'67076816'15إجمالي الخصوم - منحة العودة إلى الوطن والسفر

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016 

4371تكلفة الفائدة

281'2761'1تكلفة الخدمة الجارية

632-57-مكاسب /)خسائر( أكتوارية

دة في بيان األداء  قيَّ مصروفات ُم

المالي
1'262720

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016 

التزام االستحقاقات المحدد في بداية 

739'70214'14السنة

4371تكلفة الفائدة

281'2761'1تكلفة الخدمة الجارية

757-294-اشتراك مدفوع

مكاسب/)خسائر( أكتوارية على 

632-57-االلتزام

التزام االستحقاقات المحدد في نهاية 

السنة
15'67014'702

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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ىل الورن  وبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة ملنح العودة اإ
مليون فرنك  0.8) 2017يف  مليون فرنك سويرسي 0.3 والسفر

ر املساهامت املتوقعة ملنح العودة  .(2016سويرسي يف عام  اإىل وتقدَّ
 مليون فرنك سويرسي. 1.2مببلغ  2018الورن والسفر عام 

ويبنِيِ اجلدول التايل تفاصيل القمية احلالية للمس تحقات احملددة 
وتسوايت اخلربة النامجة عن خصوم منح العودة اإىل الورن والسفر 

 وما يس بقها من أأعوام أأربعة: 2017لعام 

 

نح العودة اإىل الورن املس تخدمة يف حتديد م  الأساس يةالافرتاضات و
 كام ييل: يه وخصوم السفر واملس تحقات احملددة

 

201720162015201420132012

09712215.00'27912'70213'70214'67014'15التزام االستحقاقات المحدد

تسويات )المكاسب(/الخسائر 

المرتبطة بالخبرة في خصوم الخطة
-7932241'135-1'295-412'122

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016 

م وس  ا   راضات المر  ة ل   ي  

ال  ا  ا س   ا ات

%0.30%0.30معدل الخصم

%2.43%2.50معدل زيادة المرتب

م وس  ا   راضات المر  ة ل   ي 

ال ك فة ال ا ية

%0.50%0.30معدل الخصم

%3.38%2.43معدل زيادة المرتب
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تلزتم املنظمة أأيضا  الزتاما  تعاقداي   :التأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة
عىل شلك  بعد انهتاء اخلدمةبتوفري املس تحقات الطبية ملوظفهيا 

الني وُيق للموظفني احمل أأقساط تأأمينية خلطة التأأمني الطيب امجلاع .
لتأأمني المتتع اب (للتقاعد )وأأزواهجم وأأبناهئم املعالني واملَُتَوِّف عهنم

يف حاةل اس مترارمه يف الاشرتاك يف خطة  الصح  بعد انهتاء اخلدمة
ومبقتىض نظام موظف  الويبو  .بعد انهتاء اخلدمةالتأأمني الطيب امجلاع  

طيب الشهري. من أأقساط التأأمني ال ابملئة 65ولحئته، تتحمل املنظمة 
 596، يبلغ قسط التأأمني الصح  الشهري 2018يناير  1واعتبارا  من 

فرناك  سويرساي  للطفل. وتتحدد القمية  265فرناك  سويرساي  للبالغ و
اخلدمة ابس تخدام  انهتاء احلالية للزتامات املس تحقات الطبية بعد

أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة مبا يف ذكل خصم 
قات النقدية املس تقبلية املقدرة ابس تخدام معدل خصم استنادا  التدف

اإىل ارتفاع معدل س ندات رشاكت ادلرجة الأوىل الصادرة ابلفرنك 
املنظمة  خصم، يُعترب احملاسبية ادلوليةووفقا  للمعايري  السويرسي.
ل بسبب عدم  لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةاخلاص اب غري ُمموَّ

خلطة يف كيان أأو صندوق منفصل قانونيا ، وذلكل الاحتفاظ بأأصول ا
ل خُتَصم أأي أأصول خطة من الالزتام املُقيَّد يف بيان الوضع املايل. 
ىل أأن املنظمة قد أأنشأأت صناديق مس تقةل من  ولكن جتدر الإشارة اإ

بعد انهتاء أأجل المتويل املس تقبيل خلصوم اس تحقاقات املوظفني 
)انظر  صح  بعد انهتاء اخلدمةالتأأمني ال، مبا يف ذكل اخلدمة

أأجراه مكتب مس تقل  أأكتواري. وبناء  عىل تقيمي (4و 3املالحظتني 
ر خصم املنظمة اخلاص ابلتأأمني الصح  بعد 2017يف ديسمرب  ، قُِدِ

عدادهتاء اخلدمة عىل النحو التايل يف نا  التقرير املايل: اترخي اإ

 

 

 
 صح  بعد انهتاء اخلدمةتأأمني الويوحض اجلدول التايل مرصوفات ال 

 املقيدة يف بيان الأداء املايل:

 

تطبق الويبو من املعايري احملاسبية ادلولية،  39وقبل تنفيذ املعيار 
ة للتأأمني الصح  كتواريواخلسائر الأ  رابحأأسلوب املمرات يف قيد الأ 

جزء من  قُيِد. ويف اإرار هذه الس ياسة احملاسبية، بعد انهتاء اخلدمة
ذا اكن صايف الأ كتواريواخلسائر الأ  ابحرصايف الأ  واخلسائر  رابحة اإ

 قد جتاوزالرتامكية غري املقيدة يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق 
ابملئة من القمية احلالية للمس تحقات احملددة يف ذكل التارخي.  10

 ،2017من املعايري احملاسبية ادلولية يف عام  39وعقب تنفيذ املعيار 

 واخلسائر الأكتوارية للتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمة رابحالأ دت قُي
 مبارشة يف صايف الأصول.

التأأمني الصح  بعد ويوحض اجلدول التايل التغيريات يف مس تحقات 
 :واخلسائر الأكتوارية رابحالأ  أأثرمبا يف ذكل ، انهتاء اخلدمة

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

                      2016

)بالصيغة الجديدة(

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

417'55921'18خصم متداول

471'817299'285خصم غير متداول

888'376320'304إجمالي خصوم التأمين الصحي  بعد انتهاء الخدمة

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

 2016

)بالصيغة 

الجديدة(

146'3932'2تكلفة الفائدة

920'02312'19تكلفة الخدمة الجارية

دة في بيان األداء  قيَّ مصروفات ُم

المالي
21'41615'066

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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لصح  بعد انهتاء تأأمني اوبلغ مجموع املساهامت اليت دفعهتا املنظمة لل 
مليون فرنك  2.9) 2017مليون فرنك سويرسي يف  3.3 اخلدمة

تأأمني ويتوقع أأن تبلغ املساهامت يف ال  .(2016سويرسي يف عام 
. 2018 عام مليون فرنك سويرسي يف 3.6 الصح  بعد انهتاء اخلدمة

ديسمرب  31للمس تحقات احملددة يف  ةاملرحج ةدة املتوسطاملواكنت 
  س نوات. 22.8يه  2017

ويوحض اجلدول التايل القمية احلالية للمس تحقات احملددة وتسوايت 
عام ل تأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةاخلربة النامجة عن خصوم ال 

 وما يس بقها من أأعوام أأربعة: 2017

 

 

 

 
 تاليت اس تخدم الأساس يةويرد يف اجلدول التايل الافرتاضات 

واملس تحقات  انهتاء اخلدمة تأأمني الصح  بعدلتحديد خصوم ال 
 احملددة:

 

 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

 2016

)بالصيغة 

الجديدة(

التزام االستحقاقات المحدد في بداية 

السنة
320'888216'075

146'3932'2تكلفة الفائدة

920'02312'19تكلفة الخدمة الجارية

869'2-312'3-اشتراك مدفوع

مكاسب/)خسائر( أكتوارية على 

االلتزام:

)مكاسب(/خسائر مرتبطبة 

بالخبرة
-17'1223'377

)مكاسب(/خسائر مرتبطة 

بتغيير االفتراضات المالية
3'96084'640

)مكاسب(/خسائر مرتبطة 

بتغيير االفتراضات 

الديموغرافية

-21'4544'599

التزام االستحقاقات المحدد في نهاية 

السنة
304'376320'888

(بآ   الفرنكات السويسرية)

201720162015201420132012

320'670131'449137'075154'888216'376320'304التزام االستحقاقات المحدد

704'6-606'3011'15-377190'1223'17-تسويات )المكاسب(/الخسائر المرتبطة بالخبرة في خصوم الخطة

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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املبالغ احملسوبة كخصوم  يفتأأثريا  جوهراي  الافرتاضات الأكتواريةوتؤثر 
. ويرد وصف للعوامل اليت  .لتأأمني الصح  بعد انهتاء اخلدمةمتعلقة اب

لتأأمني الصح  بعد هناية اخلدمة يف اب اخلصوم املتعلقةتؤثر عىل جحم 
لبياانت املالية اليت تس بق هذه البياانت املالية. ويبني مناقشة وحتليل ا

 تأأثر تت س  احملددة  املس تحقات اكنتحتليل احلساس ية التايل كيف 

كتوارية   ،، ومعدل اخلصماجلوهريةابلتغريات يف الافرتاضات الإ
لنس بة ابتغيريات ال عترب تُ و . التأأمني الصح ومعدل زايدة أأقساط 

 التارخيية: العملياتل معقوةل بناء  عىل املئوية املس تخدمة يف التحلي

 

 

 

 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة

تنص لواحئ صندوق املعاشات التقاعدية عىل أأن جُيري جملس 
 مرة واحدة عىل الأقل لك ثالث س نوات أأكتواراي  الصندوق تقيامي  
جمللس املشرتك . وقد جرت العادة يف اأأكتواريبواسطة خبري 

لك س نتني ابس تخدام  أأكتواريللمعاشات التقاعدية ابلضطالع بتقيمي 
ويمكن الغرض الرئييس من  "أأسلوب اجملموعات اللكية املفتوحة".

أأصول "الصندوق املشرتك  كفايةيف حتديد  كتواريالتقيمي الأ 
 للمعاشات التقاعدية" احلالية واملقدرة للوفاء ابلزتاماته.

امات الويبو املالية جتاه صندوق املعاشات التقاعدية وتتأألف الزت 
ملوظف  الأمم املتحدة من مسامههتا املقررة، وابملعدل اذلي قررته 

ابملئة للمشاركني،  7.9امجلعية العامة للأمم املتحدة )وهو حاليا بنس بة 
جنبا  اإىل جنب مع أأي حصة  (ابملئة للمنظامت الأعضاء 15.8ونس بة 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

م وس  ا   راضات المر  ة ل   ي  ال  ا  ا س   ا ات

%0.75%0.70معدل الخصم

%3.50%3.50معدل توجه التكلفة الطبية

م وس  ا   راضات المر  ة ل   ي  ال ك فة ال ا ية

%1.00%0.75معدل الخصم

%2.75%3.50معدل توجه التكلفة الطبية

انخفاض بنسبة 0.25 

بالمائة في معدل الخصم

زيادة بنسبة 0.25 بالمائة معدل الخصم المطّبق

في معدل الخصم

0.45%0.70%0.95%

(بآ   الفرنكات السويسرية)

التزام االستحقاقات المحدد في 31 ديسمبر 

2017
322'966304'376287'201

%5.6-%6.1فرق النسبة المئوية

انخفاض بنسبة 1 بالمائة 

في معدل توجه التكلفة 

الطبية

زيادة بنسبة 1 بالمائة في معدل التكلفة الطبية المطّبق

معدل توجه التكلفة الطبية

2.5%3.5%4.5%

(بآ   الفرنكات السويسرية)

التزام االستحقاقات المحدد في 31 ديسمبر 

2017
244'979304'376383'440

%26.0%19.5-فرق النسبة المئوية
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من  26مبقتىض املادة  كتواريغطية العجز الأ من أأي مدفوعات لت 
لحئة صندوق املعاشات. ول تكون مدفوعات العجز هذه واجبة 
ذا وعندما تلجأأ امجلعية العامة للأمم املتحدة اإىل تطبيق نص  ل اإ الأداء اإ

حاجة لسداد مدفوعات العجز بناء  وجودوبعد أأن تقرر  26املادة 
اعتبارا  من  التقاعدية املعاشاتلصندوق  كتواريعىل تقيمي العجز الأ 

العجز بقمية تتناسب  ذكلاترخي التقيمي. وتسامه لك منظمة عضو يف 
مع اإجاميل الاشرتااكت اليت سددهتا لك مهنا خالل فرتة الثالث 

 س نوات السابقة لتارخي التقيمي.

حدد الصندوق وجود حالت شاذة يف بياانت  ،2017خالل عام و 
ديسمرب  31يف  ُأجريلتقيمي الاكتواري اذلي التعداد املس تخدمة يف ا

، اء لدلورة العادية لفرتة الس نتنياكس تثن النحو،. وعىل هذا 2015
ديسمرب  31 للفرتة املمتدة من بياانت املشاركة ُاس تخدم ترحيل

 هبياانتلأغراض الصندوق من قبل  2016ديسمرب  31اإىل  2013
ديسمرب  31ابتداء من اري جيري حالي ا تقيمي اكتو و . 2016املالية لعام 

2017. 

ديسمرب  31 للفرتة املمتدة من بياانت املشاركة ونتج عن ترحيل
ىل كتواريمن الأصول الأ  املموةل 2016ديسمرب  31اإىل  2013 ة اإ

مع  (2013يف تقيمي  ابملئة 127.5) يف املئة 150.1 ةكتوارياخلصوم الأ 
جراء أأي تسوايت يف املعاشات التقاعد  ية يف املس تقبل.افرتاض عدم اإ

عندما يؤخذ ابلنظام احلايل  يف املئة 101.4 واكنت النس بة املموةل
 .(2013يف املئة يف  91.2) التقاعديةلتسوايت املعاشات 

 كتوارية للصندوق، خلص املستشار الأ كتواريوبعد تقيمي الكفاية الأ 
اإىل عدم وجود أأي متطلبات لسداد أأي دفعات لتغطية العجز 

من لحئة  26مبقتىض املادة  2016ديسمرب  31 يف كتواريالأ 
ة كتوارية للأصول القمية الأ كتواريالصندوق، حيث جتاوزت القمية الأ 

رار الصندوق. ضافة اإىل ذكل، اإ و  مجليع الالزتامات املس تحقة يف اإ
ة مجليع الالزتامات كتواريجتاوزت القمية السوقية للأصول أأيضا القمية الأ 

عداد هذا التقرير، مل تقرر  مي.املس تحقة يف اترخي التقي ويف وقت اإ
 .26امجلعية العامة تطبيق نص املادة 

 ذا مت الرجوع ما العجز الأكتواريبسبب  26املادة اإىل  اإ ، اإ
هناء خطة املعاشات  أأثناء العملية اجلارية أأو بسبب اإ

لصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  ل التقاعدية 
املطلوبة  مدفوعات العجز تندتس ن أأ  فينبغ ، الأمم املتحدة

ىل نس بة مساهامت تكل املنظمة  من لك منظمة عضو اإ
ىل الصندوق خالل  العضو يف مجموع املساهامت املدفوعة اإ
الس نوات الثالث السابقة لتارخي التقيمي. وبلغ مجموع 
املساهامت املدفوعة اإىل الصندوق املشرتك للمعاشات 

الس نوات الثالث  التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة خالل
مليون  6 751.0( 2016و  2015و  2014السابقة )

 املئةيف  1.9، سامهت فهيا الويبو بنس بة دولر أأمرييك

)مبا يف ذكل املساهامت املقدمة من املشاركني ومن 
 املنظمة(.

، بلغت اشرتااكت الويبو املدفوعة لصندوق 2017وخالل عام 
مليون فرنك  26.4) 27.1 حدةاملعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املت
. ومن املتوقع أأن تصل (2016مليون فرنك سويرسي يف عام 

 .2018مليون فرنك سويرسي يف  26.5الاشرتااكت املس تحقة اإىل 

  هناء عضوية الصندوق بقرار من امجلعية العامة للأمم جيوز اإ
بناء عىل التوصية الإجيابية الصادرة عن جملس  املتحدة،

من  تناسبيةتدفع حصة و لتقاعدية. صندوق املعاشات ا
اإجاميل أأصول الصندوق يف اترخي الإهناء اإىل املنظمة العضو 

اركني يف اذلين اكنوا مشو السابقة ملصلحة موظفهيا حرصاي  
، وفقا  لرتتيب متفق عليه بني الصندوق يف ذكل التارخي

التقاعدية. وُيدد هذا املبلغ  وجملس املعاشاتاملنظمة 
 كتواري لأصولأأ لتقاعدية بناء عىل تقيمي اجملس املعاشات 

ل يمت تضمني أأي و .وخصوم الصندوق يف اترخي الإهناء
 جزء من الأصول اليت تزيد عىل اخلصوم يف املبلغ.

ويضطلع جملس مراجع  حساابت الأمم املتحدة مبراجعة س نوية 
لصندوق املعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة، ويرفع تقارير 

دارة الصندوق س نواي  املراجع وينرش صندوق املعاشات  .ة اإىل جملس اإ
عن استامثراته، وميكن الارالع  (التقاعدية تقارير فصلية )ربع س نوية

 عربعىل تكل التقارير من خالل زايرة موقع الصندوق الإلكرتوين 
 .www.unjspf.org: التايل الرابط
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 : التحويالت املس تحقة ادلفع15املالحظة 

 

 
تتوىل املنظمة حتصيل رسوم نيابة عن الأرراف املتعاقدة مبوجب 
 اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي.

 عاهدة الرباءاتضافة اإىل ذكل، يتوىل مكتب املنظمة ادلويل ملاإ و 
دارات حتصيل الأموال من مودع  الطلبا ت لتغطية تلكفة مدفوعات اإ

ذكل، حتصل املنظمة الرسوم املدفوعة  فضال  عنو  البحث ادلويل.
 زمبارشة اإىل الوسطاء واحملمكني يف احلالت اليت تعاجل بواسطة مرك

الأموال بصفة مؤقتة ريامث  تكلب  املنظمةوحتتفظ  التحكمي والوسارة.
عاهدات والتفاقات تُنقل اإىل املس تفيد الهنايئ وفقا  اخمتلف امل

 تديرها املنظمة. اليت

املادة )وفقا  لتفاق مدريد  رسوم احتاد مدريد التمكيلية والإضافية:
، تتوىل ("2و" "1"(2)8املادة )وبروتوكول مدريد  (( و)ج()ب(2)8

فرنك  100حتصيل الرسوم التمكيلية والإضافية بواقع  املنظمة
وخيتلف  رراف املتعاقدة.سويرسي للك رلب أأو جتديد نيابة عن الأ 

املبلغ املس تحق للك ررف متعاقد عىل أأساس اخلدمات اليت يقدهما 
ل الأموال س نواي  يف النصف  .(الطرف )الفحص املضطلع به ذكل وحتوَّ

عداد الأول من الس نة التالية لتارخي   التقرير املايل.اإ

د من بروتوكول مدري (7)8وفقا  للامدة  :الفرديةرسوم احتاد مدريد 
للأرراف املتعاقدة ، جيوز التنفيذية املشرتكةمن الالحئة  38والقاعدة 

املنظمة وتس تحق ادلفع اإىل الأرراف املتعاقدة  هال فرض رسوم حتص 
خالل الشهر التايل لقيد التسجيل أأو ملن عنِيِ يف التجديد املس تويف 

اليت اختارت فرض  -ول ُيق للأرراف املتعاقدة  الرسوم املطلوبة.
يف احلصول عىل الرسوم التمكيلية أأو الإضافية املذكورة  - ةفردي رسوم

الرسوم من س تحقة السداد امل املبالغ املقيدة  وتتكون .الفقرة السابقة
 املطلوب حتويلها يف هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل.

يداعات احتاد مدريد: تتلقى املنظمة مدفوعات من مودع  الطلبات  اإ
رار نظام يداعات تتصل ابلإجراءات  ويهمدريد  يف اإ  اجلارية املتعلقةاإ

الأموال اليت  بوصفهالإيداعات املقدر ويُدرج جزء  ابلعالمات التجارية.
ليهعن حتصلها الويبو نيابة   وفقا  للمعاهدة مضن  الغري وحىت حتويلها اإ

وأأما جزء الإيداعات  س تحقة ادلفع يف البياانت املالية.امل تحويالت ال 
فُيدرج مضن  قبل اس تحقاقهارسوم املنظمة املتسلمة  بوصفهر املقد

قبل اس تحقاقها يف البياانت املالية  املتسلمةاملبالغ 
 .(16 املالحظة )انظر

يرادات احتاد لهاي:  ()ه2.13و "3"()أأ 2.13وفقا  للقواعد  توزيع اإ
لتفاق لهاي، تتويل املنظمة  التنفيذية املشرتكةمن الالحئة  2.24و

الرسوم الورنية العادية ورسوم التجديد الورين ورسوم  حتصيل
ة نيابة عن الأرراف املتعاقدة للتسجيالت ادلولية  حفص اجِلِدِ

الأموال اإىل الأرراف  تكلوتُسدد  لتجديدات املتعلقة هبا.ا أأو
س تحقة السداد امل القمية املبينة  وتساوي املتعاقدة عىل أأساس شهري.

 هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير املايل. املبالغ املطلوب حتويلها يف

يرادات احتادَ  حتتجز املنظمة الأموال  لهاي ومدريد: يتوزيع رسوم اإ
املس تحقة ادلفع للأرراف املتعاقدة عندما ل تتوفر أأي تعلاميت واحضة 
لدلفع أأو بناء عىل رلب الطرف املتعاقد ابلحتفاظ ابملبالغ ريامث يرد 

مليون فرنك سويرسي  1.8املوحضة مبلغ وتشمل القمية  التأأكيد.
مس تحق مجليع البدلان املكونة مجلهورية يوغوسالفيا الاحتادية سابقا، 
أأي البوس نة والهرسك وكرواتيا واجلبل الأسود ورصبيا وسلوفينيا 

وسوف يمت السداد حاملا  ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
عضاء املعنية وبني املكتب يُتوصل اإىل اتفاق متبادل بني ادلول الأ 

 لك بدل.لادلويل عىل املبالغ املس تحقة 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

613'31535'37الرسوم التكميلية التحاد مدريد

099'7093'3الرسوم اإلضافية التحاد مدريد

451'41014'15الرسوم الفردية التحاد مدريد

1517رسوم المعالجة التحاد مدريد

841'82523'27ودائع اتحاد مدريد

458489توزيع رسوم اتحاد الهاي

107'7815'5توزيع رسوم اتحادي الهاي ومدريد

079914'1ودائع مركز التحكيم والوساطة

339'3021'1إدارات البحث الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات

رسوم البحث المستحقة على مكتب الواليات المتحدة األمريكية للبراءات والعالمات 

1814التجارية للمكتب األوروبي للبراءات

874'07584'93إجمالي التحويالت المستحقة الدفع

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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تتوىل املنظمة حتصيل رسوم معليات  ودائع مركز التحكمي والوسارة:
مركز التحكمي والوسارة التابع لها عن رريق التحكمي املضطلع هبا 

 ابمللكية الفكرية. املتصةلوغريها من املسائل  احلقوللتغطية أأسامء 
ضافة  يداع مبلغ واإ اإىل الرسوم املدفوعة اإىل املنظمة، يقوم املشاركون ابإ

. ويف حاةل جتاوز رسوم املَُحمِكِ القمية  مساو للرسوم املقدرة للُمَحمِكِ
 الزايدة. تكلمن املشاركني سداد قمية  املنظمةاملقدرة لها، تطلب 

، ول تُقَّيد كدخل يف ُسالت  وتُدفع الأموال مبارشة اإىل املَُحمِكِ
اذلي املبلغ املبني يف اجلدول السابق صايف املبلغ  يساويو  املنظمة.

د للُمَحمِكِ حىت اترخي  دفعه املشاركون عداد ومل يُسدَّ  التقرير املايل.اإ

دارات البحث ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءا يتوىل املكتب  ت:اإ
ادلويل حتصيل الرسوم من مودع  رلبات الرباءات ادلولية دلى 

تنفذها كتب ادلويل لتغطية تاكليف معليات البحث ادلولية اليت امل 
دارات البحث ادلويل اليت  . عاهدة الرباءاتتَُعِيِهنا املنظمة معال  مباإ

ىل  يساويو  املبلغ املوحض يف اجلدول السابق القمية املزمع حتويلها اإ
دارات البحث ادلولية يف اترخي  عداد اإ  التقرير املايل.اإ

مريكية رسوم البحث امل  س تحقة عىل مكتب الولايت املتحدة الأ
وفقا  ملذكرة  للرباءات والعالمات التجارية للمكتب الأورويب للرباءات:

التفامه بني املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة 
الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية والويبو، فاإن رسوم البحث 

لايت املتحدة الأمريكية للرباءات الواجب نقلها من مكتب الو
معاهدة والعالمات التجارية )بصفته مكتب تسمِل الطلبات بناء عىل 

دارة للبحث  (الرباءات ىل املكتب الأورويب للرباءات )بصفته اإ اإ
لها الويبو من مكتب الولايت املتحدة الأمريكية مث حتولها  (ادلويل حتِصِ

دارة  اإىل املكتب الأورويب للرباءات. وتريم مذكرة التفامه اإىل حتسني اإ
معليات نقل رسوم البحث وتقليص اخلسائر اليت يتكبدها املكتب 

بسبب تقلبات  معاهدة الرباءاتمن  ()ه16.1ادلويل مبوجب املادة 
املبلغ الوارد يف اجلدول السابق رصيد  ساويسعر الرصف. وي 

الأورويب التحويالت اليت تلقهتا الويبو ومل حتولها بعد اإىل املكتب 
عداد التقرير املايلللرباءات يف اترخي   .اإ
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 قبل اس تحقاقها املتسلمة: املبالغ 16املالحظة 

 
 

يف كثري من احلالت، تقوم املنظمة بتحصيل الرسوم واملصاريف 
مقابل تأأدية خدمات قبل أأن تنفَّذ تكل اخلدمات بشلك اكمل أأو قبل 

 اللواحئقات والربوتوكولت و اس تحقاق الرمس وفقا  للمعاهدات والتفا
يراداتو  .ةاليت تديرها املنظم جراءات الطلبات ادلولية  تقيَّد اإ رسوم اإ
رار نظام  يف  (ونظام مدريد ونظام لهاي معاهدة الرباءات)يف اإ

يرادات رسوم تلكفة  ُسالت املنظمة حال نرش الطلب. ويؤجل قيد اإ
ىل أأن يُنرش  تمعاهدة الرباءاالصفحات الإضافية املتعلقة بطلبات  اإ

ضافة اإىل ذكل، يؤجل قيد جزء من رسوم رلبات  الطلب املعين. واإ
املعاهدة اليت تغط  تاكليف ترمجة تقارير الرباءة، اليت ل تودع ابللغة 

ومن املسمل به قيد مجيع  الإنلكزيية، حىت الانهتاء من الرتمجة.
يرادات من الرسوم مثل التجديدات واملس تخرجات والتعديالت  الإ

والتحويالت والتأأكيدات والتسوايت عند الانهتاء من أأداء  والرتك
 اخلدمة املطلوبة.

حلساابت  اجلهات املاحنةوتُعامل املساهامت الطوعية املقدمة من 
ىل ب  عىل املنظمةخاصة، واليت تتضمن رشورا   تقدمي خدمات اإ

يرادات مؤجةل  حىت ل تقيَّد احلكومات املتلقية أأو أأرراف أأخرى، اكإ
 فذ اخلدمات اليت تغطهيا تكل املساهامت الطوعية.تن

لت مؤسسة مباين املنظامت ادلولية ) جزئيا  مرشوع  (FIPOIوقد َموَّ
الارتقاء مبعايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية. وُرمسلت 
أأعامل البناء اليت مولهتا املؤسسة مضن تلكفة احمليط الأمين وقُيِد مبلغ 

يرادات يرادات املؤجةل  مقابل اكإ مليون  4.1مؤجةل. وبلغ رصيد الإ
مليون فرنك سويرسي  4.2) 2017ديسمرب  31فرنك سويرسي يف 

يرادات تدرجييا  ابلتوازي مع  تكل. وتقيد (2016ديسمرب  31يف  الإ
نتايج. احمليط الأميناهتالك   عىل مدى معره الإ

 

  

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016 

551'10719'10ودائع اتحاد مدريد

832944ودائع التصاميم الصناعية

724451ودائع نظام معاهدة البراءات/ المكتب الدولي كمكتب لتسلم الطلبات

188'2253'2الدفع المقدم لالشتراكات

975'193227'252اإليرادات المؤجلة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

297'6092'2اإليرادات المؤجلة لنظام مدريد

448463اإليرادات المؤجلة لنظام الهاي

581'55514'13اإليرادات غير التبادلية المؤجلة

)FIPOI( 132132اإليرادات المؤجلة لمؤسسة مباني المنظمات الدولية

582'825269'282إجمالي المبالغ المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

)FIPOI( 069'9374'3اإليرادات المؤجلة لمؤسسة مباني المنظمات الدولية

069'9374'3إجمالي المبالغ غير المتداولة المتسلمة قبل استحقاقها

651'762273'286إجمالي المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : القروض17املالحظة 

 
 

ن مؤسسة مباين املنظامت ادلولية اقرتضت املنظمة أأموال  م
مليون فرنك سويرسي متت  8.4مليون فرنك سويرسي و 50.8)

لغرض تشييد  (عىل التوايل 1987و 1977املوافقة علهيام يف عايم 
املباين الرئيس ية يف جنيف بسويرسا. واكنت تكل القروض يف الأصل 

ارجية يف لكن وافقت الإدارة الفدرالية للعالقات اخلو  .خاضعة لفوائد
ضافية من  1996س نة  عىل التخيل عن حتصيل أأية مدفوعات اإ

ويف  ادلين.أأصل  سدادالفوائد، فمل تعد القروض تتطلب حاليا سوى 
 16.9الرصيد املتبق  البالغ  لابلاكم، سددت املنظمة 2018يناير 

مليون فرنك سويرسي من قروضها دلى مؤسسة مباين املنظامت 
 (.29ادلولية )انظر املالحظة 

، أأبرمت املنظمة عقدا  مع بنك اكنتون جنيف وبنك 2008ويف فرباير 
ضافة  114.0قرتاض لاكنتون فو  ماكنية اإ مليون فرنك سويرسي، مع اإ

متويل جزء من ل مليون فرنك سويرسي،  16.0مبلغ تمكييل بقمية 
اتحته لالس تخدام يف   .2011فرباير  28تلكفة تشييد املبىن اجلديد واإ

 27مليون فرنك سويرسي يف  16.0غ التمكييل البالغ وُُسب املبل
ِِت سعر الفائدة عىل سعر الليبور لتبادل الفرنك  .2011يناير  وثُب

 0.30س نة، ابلإضافة اإىل هامش بني  15السويرسي ملدة تصل حىت 
ابملئة اعامتدا  عىل رول أأجل القرض كام حددته  0.70ابملئة اإىل 

املنظمة القسط الأول الإجاميل  ، دفعت2015املنظمة. ويف نومفرب 
ودفعت القسط  د القرض.امليون فرنك سويرسي لسد 24.0البالغ 

. 2017مليون فرنك سويرسي يف يناير  16.0الثاين الإجاميل البالغ 
، اختذت املنظمة قرارا  بسداد ما تبقى علهيا من 2017يناير  ويف

ط مع سداد أ خر قس -مليون فرنك سويرسي  70.5أأي  -القرض 
حتملت الويبو  املبكر،ابلنس بة لهذا السداد و .2017يناير  26 يف

ىل  11.6قدره  رسام جزائيا مليون فرنك سويرسي )حمسوبة ابلرجوع اإ
القمية احلالية مجليع الفوائد املس تحقة عىل القرض(. كام دفعت الويبو 

 أألف فرنك سويرسي( عىل القرض حىت اترخي السداد. 153فائدة )

 ااخمصصات :18املالحظة 

 

 :2017و 2016ااخمصصات خالل عايم  معلياتوفامي ييل تفاصيل 

 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر

2016

)FIPOI( 358'8621'16قرض مؤسسة مباني المنظمات الدولية

900'3                             -قرض بنك كانتون جنيف )BCG( وبنك كانتون فو )BCV( إلنشاء المبنى الجديد

258'8625'16إجمالي القروض المتداولة

)FIPOI( 862'16                             -قرض مؤسسة مباني المنظمات الدولية

600'66                             -قرض بنك كانتون جنيف )BCG( وبنك كانتون فو )BCV( إلنشاء المبنى الجديد

462'83                             -إجمالي القروض غير المتداولة

720'86288'16إجمالي القروض

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

989'0086'2تكاليف قانونية

989'0086'2إجمالي المخصصات

(بآ   الفرنكات السويسرية)

تكاليف قانونية

(بآ   الفرنكات السويسرية)

817الرصيد في 31 ديسمبر 2015

عمليات عام 2016:

645'6اعتمادات إضافية مخصصة

27-مبالغ منفقة

446-مردود المبالغ غير المنفقة

989'6الرصيد في 31 ديسمبر 2016

عمليات عام 2017:

498اعتمادات إضافية مخصصة

521-مبالغ منفقة

958'4-مردود المبالغ غير المنفقة

008'2الرصيد في 31 ديسمبر 2017
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جراءات القضائية كجزء من أأنشطة معلها العادي.و   تتعرض املنظمة لالإ
بعض  2017ديسمرب  31وقد ترتب عىل الأحداث اليت وقعت قبل 
أأن  ملا اكن من احملمتلو  الالزتامات القانونية حىت اترخي التقرير املايل.

ابلإماكن تقدير املبالغ  أأنالالزتامات تسوية يف املس تقبل و قتيض ت 
املتعلقة بعمليات التسوية بشلك موثوق، فقد وضعت املنظمة 
د توقيت أأي تسوايت  خمصصات لتغطية التاكليف القانونية. ومل ُُيدَّ

رت ااخمصصات بأأكرب قدر ممكن من  مس تقبلية يف اترخي التقرير. وقُِدِ
 ملعلومات املتاحة.ادلقة عىل أأساس ا

 : اخلصوم املتداوةل الأخرى19املالحظة 

 

رار نظام ت  ونظام  معاهدة الرباءاتتيح املنظمة ملودع  الطلبات يف اإ

يداع أأموال حتت ابب "حساابت  ماكنية اإ مدريد ونظام لهاي اإ

جارية" وتعمل املنظمة معل الأمني علهيا اإىل أأن ُيني أأوان اس تعاملها 

اجب دفعها فامي يتعلق ابلطلبات والتجديدات لتغطية الرسوم الو 

يداع الطلبات املعنية. ىل حني اإ  الفردية. ومتسك املنظمة تكل املبالغ اإ

الطلب والترصحي، خيفض رصيد احلساب اجلاري وتُعامل  تسملِ وفور 

 الأموال عىل أأهنا ودائع اإىل حني تسجيل الطلب.

ضافة اإىل ذكل، حتتفظ املنظمة حبساابت مرصفية اب مسها من أأجل واإ
ل الأموال اليت حتِصلها  توفري أ لية لبعض الأرراف املتعاقدة يك حتِوِ

تقيد املنظمة رصيد تكل احلساابت يف ابب  ول ابلنيابة عن املنظمة.
يرادات حىت يُطِلع الطرف املتعاقد املعين املنظمة بأأن الأموال  الإ

يرادات للمنظمة.  املقيدة يف تكل احلساابت اإ

 : الأصول واخلصوم احملمتةل20املالحظة 

يوجد نزاع بني عدد من موظف  الويبو واملنظمة. وقد وردت الأحاكم 
 للطعوناليت صدرت بشأأن ادلعاوى املرفوعة أأمام جملس الويبو 

(WAB) ( واحملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلوليةILOAT) 
منظورة  . ومل تصدر أأحاكم بشأأن قضااي أأخرى معينة18يف املالحظة 

أأمام اجمللس واحملمكة الإدارية حيث أأفادت املشورة القانونية بأأن من 
القضااي. وتُقدر اخلصوم احملمتةل  خصوم عن تكلغري احملمتل أأن تنشأأ 

 تكلاليت من املمكن أأن تسددها املنظمة لدلعاوى الناش ئة عن 
عداد فرنك سويرسي حىت اترخي  80 000القضااي بنحو  التقرير اإ

عادة  املايل. ودلى املوظفني قضااي مل تصل اإىل مرحةل الطعن )رلب اإ
. ومل تؤكد قمية أأي دعاوى (النظر والزناعات يف حمل العمل والتظلامت

وعليه مل تقيَّد أأي خمصصات لها. ول توجد خصوم حممتةل قد تسددها 

عداد التقرير  املنظمة للتسوايت الناش ئة عن تكل القضااي يف اترخي اإ
 املايل.

معال  بقرار امجلعية  1971ئ املركز ادلويل للحوس بة يف يناير وأأنش
. ويوفر املركز خدمات معلوماتية (25-)د 2741العامة للأمم املتحدة 

للرشاكء واملس تخدمني يف منظومة الأمم املتحدة. ووفقا  لولية املركز، 
تتحمل الويبو بوصفها رشياك  ملزما  بولية املركز جزءا  من املسؤولية 

ن خدمات املركز أأو يرتبط ينجم ع خصمن أأي دعوى يرفعها الغري و ع
، مل تُرفع أأي دعاوى تؤثر يف الويبو. 2017ديسمرب  31يف هبا. و

وللمركز ملكية الأصول حىت ُُيَل. وبعد حل املركز، تتفق جلنة الإدارة 
 عىل أأساس لتقس مي لك الأصول واخلصوم بني املنظامت الرشيكة.

، أأبرمت املنظمة عقودا  غري قابةل للفسخ 2017ديسمرب  31ويف 
مليون فرنك سويرسي.  0.4لتقدمي سلع وخدمات تبلغ قميهتا الإجاملية 

وللويبو الزتامات تعاقدية تتعلق برتتيبات عقود الإجيار غري القابةل 
 تكل الالزتامات ابلتفصيل. 21وتتناول املالحظة  .للفسخ

 : عقود الإجيار21املالحظة 

 تأأجرمكس  الويبو 

ضافية يف جنيف ومرافق ملاكتهبا  تس تأأجر املنظمة أأماكن وخمازن اإ
اخلارجية يف ريو دي جانريو وروكيو )تُدفع من املساهامت الطوعية 

ومكتب التنس يق يف نيويورك. وفضال  عن ذكل،  (حلساب خاص
قمية  التايلرباعة وتصوير. ويوحض اجلدول تس تأأجر املنظمة معدات 

س تقبلية ادلنيا مبوجب عقود الإجيار السارية وغري مدفوعات الإجيار امل 
 القابةل للفسخ:

 

جيار مبىن من مؤسسة مركز جنيف أأيضا   أأبرمت املنظمةو  عقد اإ
مدفوعات الإجيار  مبا يف ذكلوترد تفاصيل التفاق،  ادلويل.

 .12املس تقبلية، بصورة منفصةل يف املالحظة 

جيارات غري مسددة تقي جيارات وليس دلى الويبو أأي اإ د عىل أأهنا اإ
عداد متويلية حىت اترخي  التقرير املايل. وتبلغ قمية اإجاميل املبالغ املدفوعة اإ

مقابل تأأجري ااخمازن واملرافق واملاكتب واملقيدة يف ابب املرصوفات 
مليون فرنك  1.7) 2017يف عام  مليون فرنك سويرسي 1.7

 .(2016 عامسويرسي يف 

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

519'47962'64الحسابات الجارية

519'47962'64إجمالي الخصوم المتداولة األخرى

(بآ   الفرنكات السويسرية)

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

333356ال تتجاوز سنة

أكثر من سنة وال تتجاوز خمس 

سنوات
49454

                -                -أكثر من خمس سنوات

إجمالي عقود اإليجار السارية وغير 

القابلة للفسخ
827410

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 مكؤجرالويبو  

عددا  من التفاقات تؤجر مبوجهبا أأماكن داخل مقرها  أأبرمت املنظمة
وجيوز فسخ مجيع عقود الإجيار هذه رشيطة  أأو حول مباين املقر للغري.

يرادات  استيفاء همةل الإخطار احملددة يف لك اتفاق. ويبلغ اإجاميل الإ

 0.7من التأأجري مبوجب هذه التفاقات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير 
 .(2016مليون فرنك سويرسي يف عام  0.6)ويرسي مليون فرنك س

وتؤجر املنظمة أأيضا  شققا  وأأماكن لتوقيف الس يارات ومرافق أأخرى 
وترد قمية عقود الإجيار غري القابةل للفسخ  يف مبىن احتاد مدريد.

رار املالحظة  يرادات التأأجري يف مبىن احتاد مدريد يف اإ  .9واإ

 

 ملعنيةالأرراف ا: معامالت 22املالحظة 

تتوىل امجلعية العامة للويبو املؤلفة من ممثيل ادلول الأعضاء الأرراف 
 يف اتفاقية الويبو الأعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو تس يري املنظمة.

ويسهر املدير العام  ول ُيصل هؤلء املمثلون عىل ماكفأأة من املنظمة.
يشمل و . (ونه واملسؤولون )موظفو الإدارة الرئيس يو ه ومساعدو وانئب

ىل املوظفني الإداريني الرئيس يني  املبلغ الإجاميل للماكفأأة املدفوعة اإ
الرواتب والبدلت والأسفار الرمسية وغري ذكل من املس تحقات 

 .حئته واملطبقة عىل مجيع املوظفنياملدفوعة بناء عىل نظام املوظفني ول
ضافة  اإىل ذكل، ُيصل املدير العام وان  منحة ه عىلدو ه ومساعو ئبواإ

واملوظفون الإداريون الرئيس يون أأعضاء يف صندوق الأمم  المتثيل.
املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية اذلي يسامه فيه املوظفون 
 واملنظمة وُيق هلم أأيضا  الاشرتاك يف خطة التأأمني الطيب امجلاع .

عدد املوظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية  أأسفهلويبني اجلدول 
ومل تتاح للموظفني يف املناصب الإدارية الرئيس ية  اجملمع. وأأجرمه

لأفراد أأرسمه املقربني قروض مل تكن متاحة للفئات الأخرى من  ول
ومل يُدفع أأي أأجر أأو تعويض أ خر للموظفني يف املناصب  املوظفني.

 الإدارية الرئيس ية أأو لأفراد أأرسمه املقربني.

ول مصاحل يف كياانت أأخرى ول متكل الويبو كياانت تس يطر علهيا 
من املعايري احملاسبية  38اإىل  34تتطلب الإفصاح عهنا مبوجب املعايري 

ادلولية. والويبو عضو يف صندوق الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات 
التقاعدية وبعض أأعضاء املنظمة السابقني مه أأعضاء يف صندوق الويبو 

هبذين الصندوقني مبينة  املغلق للمعاشات التقاعدية. وعالقة املنظمة
 .14ابلتفصيل يف املالحظة 

وللمنظمة عالقة مع الاحتاد ادلويل محلاية املصنفات النباتية اجلديدة 
حيث يشغل املدير العام للمنظمة منصب الأمني العام  ()الأوبوف

 -وهو الهيئة الرئاس ية للأوبوف  -للأوبوف. ويتأألف جملس الأوبوف 
قدة يف التفاقية ادلولية محلاية الأصناف من ممثيل الأرراف املتعا
ةل. 1961ديسمرب  2النباتية اجلديدة املؤرخة  وبناء عىل  بصيغهتا املُعدَّ

النظام ادلاخيل للأوبوف ولحئته، ميارس مكتب الاحتاد املؤلف من 
الأمني العام للأوبوف واملوظفني، همامه يف اس تقاللية اتمة عن 

دارة شؤون املوظفني املنظمة. ويه مسؤوةل عن توفري  الأماكن واإ
دارة الشؤون املالية وخدمات املشرتايت وغري ذكل من خدمات  واإ
ادلمع الإداري املتاحة للأوبوف بناء عىل بنود اتفاق مربم بني املنظمة 

الأوبوف اإىل املنظمة تاكليف  وتردِ  .1982نومفرب  26والأوبوف بتارخي 
، تلقت 2017كور. ويف عام تكل اخلدمات وفقا  لبنود التفاق املذ

 تكلأألف فرنك سويرسي من الأوبوف لتغطية تلكفة  618املنظمة 
ضافة اخلدمات. اإىل ذكل، تسرتد الويبو مجيع الأموال املُنَفقة نيابة  واإ

 عن الأوبوف ابلاكمل.

 

 
 

  

مجموع المرتباتعدد األفرادمجموع المرتباتعدد األفراد

(كم وس )
 بآ   الفرنكات)

(السويسرية
(كم وس )

 بآ   الفرنكات)

(السويسرية

ائبوه ومساعدوه 921'1718.292'9.003المدير العام ون

739'76912.213'13.003كبار الموظفين

20172016
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 : صايف الأصول23املالحظة 

 
 

رية، اليت مجموع صايف أأصول املنظمة رصيد أأموالها الاحتيا ويساوي
تشمل أأموالها الاحتيارية )الأموال الفائضة املرتامكة، واحتيار  

عادة التقيمي صناديق رؤوس و  (املرشوعات اخلاصة، وفائض احتيار  اإ
املعايري احملاسبية ادلولية يف  من 39املعيار  وبعد تنفيذ .الأموال العامةل

كتوارية لأ الأرابح واخلسائر اتقييد املنظمة أأيضا ب  ، قامت2017عام 
وتدير املنظمة مس توى أأموالها  مبارشة من خالل صايف الأصول.
، 2015ت. ويف عام ياابلحتيار  الاحتيارية وفقا  لس ياس هتا اخلاصة

نُقِِحت الس ياسة واعمتدهتا سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسون 
د املس توايت املنشودة  مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. وحُتدَّ

، صناديق رؤوس الأموال العامةلات املنظمة، مبا يف ذكل لحتياري
عىل صعيد الاحتادات، عىل أأساس النسب املئوية للنفقات املقدرة 

 املايلمن نظام الويبو  7.4ومبوجب املادة  .لك احتاد خالل الثنائية
غالق الفرتة املالية ُيققاحتاد  ابلنس بة لأي ،ولحئته ، فائضا عند اإ

ما مل تقرر امجلعية العامة أأو مجعية  احتياراتهُيتفظ ابلفائض يف 
. وحس امب تقرر مجعية احتاد مدريد، الاحتاد املعنية خالف ذكل

فائض احتاد مدريد عىل  عيُوزِ ، ( من اتفاق مدريد4)8ومبوجب املادة 
 خالف ذكل. تقررما مل  الأعضاء،ادلول 

صناديق وتشرتط س ياسة الاحتياريات وجود فصل واحض بني 
وغريها من عنارص الأموال الاحتيارية من  الأموال العامةلرؤوس 

تُنشأأ  صناديق رؤوس الأموال العامةلف  حيث احملاس بة والإبالغ.
تقدمي متويل ُمس بق لالعامتدات يف حاةل وجود جعز مؤقت يف لغرض 

خرى اليت تقررها مجعيات ادلول الأعضاء الأ الس يوةل، وللأغراض 
ل  والاحتادات. من املساهامت،  رؤوس الأموال العامةل صناديقوتُموَّ

وحُتَفظ يف عهدة الويبو لصاحل ادلول الأعضاء يف الاحتادات. وبعد 

موافقة سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء 
البالغ مليوين  صناديق رؤوس الأموال العامةليف الويبو، ُرِد عنرص 

ىل ادلول الأعضاء  الرباءات معاهدةاخلاص ابحتاد و فرنك سويرسي  اإ
يف ذكل الاحتاد، من خالل اس تقطاعات من فواتري املساهامت يف 

 .2016عام 

فوائض املنظمة املرتامكة النتيجة الصافية املرتامكة للعمليات  ساويوت 
. احملاسبية ادلوليةوالفرتات السابقة بعد تطبيق املعايري  2017يف عام 

عادة ال  عادة تقيمي ويتضمن فائض احتيار  اإ تقيمي النتاجئ الرتامكية لإ
ِيد علهيا املبىن اجلديد  الأرض اليت متتلكها املنظمة واليت ش ُ

. وقد حددت القمية العادةل بواسطة معلية تقيمي (11املالحظة  )انظر
، 2016حيث جرت يف عام  واكنت هذه أأحدث معلية تقيميمس تقةل. 

 مليون فرنك سويرسي. 2.2 مببلغ القمية العادةل للأرض عقب ارتفاع

د أأيضا  س ياسُة الويبو اخلاصة ابلحتياريات مبادَئ اس تخدام  وحُتِدِ
الاحتياريات يف مرشوعات غري متكررة لتحسينات رأأساملية 

ويش متل  الاس تخدام. ذكلوظروف اس تثنائية، وأ ليَة املوافقة عىل 
احتيار  املرشوعات اخلاصة عىل الاعامتدات ااخمصصة للمرشوعات 

وقد ُأنشئ  موةل من الاحتياريات، مطروحا  مهنا النفقات املرتامكة.امل
احتيار  املرشوعات اخلاصة بعد تنقيح س ياسة الويبو اخلاصة 

رصيده يف اترخي التقرير املبالغ يساوي و  .2015ابلحتياريات يف عام 
وترد يف  اليت ستُس تخدم يف املرشوعات اليت حصلت عىل املوافقة.

ل من الاحتياريات، اجلدول التايل ت فاصيل املرشوعات اليت تُموَّ
 :2017ديسمرب  31والنفقات خالل الس نة، والرصيد املتبق  يف 

 

عمليات عام 2017

31 ديسمبر 

 2016

)بالصيغة 

الجديدة(

 العناصر 

المقّيدة 

مباشرة في 

صافي األصول

البرنامج 

والميزانية

الحسابات 

الخاصة

المشروعات 

الممولة من 

االحتياطات

تسويات 

احتياطي 

المشروعات 

الخاصة

تسوية السنة 

وفق معايير 

إيبساس

التحويالت إلى 

الفوائض 

المتراكمة

31 ديسمبر 

2017

 -                617'22-726'33- -                 -                 -                343'56 -                 -                البرنامج والميزانية 2017

 -                 -                909 -                 -                909- -                 -                 -                الحسابات الخاصة 2017

953'625305'23 -                 -                 -                 -                 -                 -                328'282الفوائض المتراكمة

694'138- -                 -                 -                 -                 -                 -                616'31034'173-المكاسب/الخسائر األكتوارية

احتياطي المشروعات 

الخاصة
16'786                -                 -                 - -4'996                - 1'008-1'00811'790

266'17 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                266'17فائض احتياطي إعادة التقييم

صناديق رؤوس األموال 

العاملة
6'342                -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

6'342

657'202 -                809'31- -                996'4-909-343'61656'41234'149صافي األصول

(بآ   الفرنكات السويسرية)

الفائض / العجز قبل تطبيق معايير إيبساس
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رة لتوفيق بني : ا24املالحظة  بيان مقارنة املبالغ املقدَّ
 الأداء املايل وبيان واملبالغ الفعلية

قا  ُأعد برانمج ومزيانية الويبو عىل أأساس الاس تحقاق املعِدل وف
للنظام املايل ولحئته، ووافقت علهيام مجعيات ادلول الأعضاء. 

مزيانية  2016/17حددت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  وقد
 ماليني فرنك سويرسي. 707.0تقديرية لنفقات الثنائية قدرها 

من الثنائية، بلغت  الثانية، ويه الس نة 2017وابلنس بة اإىل س نة 
يرادات املقدرة  مليون  383.0يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية الإ

مليون فرنك  356.7فرنك سويرسي، وبلغت النفقات املقدرة 
يرادات الفعلية عىل أأساس الاس تحقاق املتغري  سويرسي. وأأما الإ
 مليون فرنك سويرسي 422.9من الثنائية، فقد بلغت  الثانيةللس نة 

مليون فرنك  366.6ساس نفس الأ وبلغت النفقات الفعلية عىل 
 مليون فرنك سويرسي. 322.2للس نة الأوىل من الثنائية سويرسي. 

بلغت املزيانية الأصلية والهنائية بعد  ،2016/17وابلنس بة للثنائية 
يرادات  وابلنس بة  سويرسي،مليون فرنك  756.3التحويالت لالإ

يرادات الفعلية  707.0للنفقات  مليون فرنك سويرسي. وبلغت الإ
مليون فرنك  807.5 أأساس الاس تحقاق املعدل لفرتة الس نتني عىل

مليون  688.7وبلغت النفقات الفعلية عىل نفس الأساس  سويرسي،
 فرنك سويرسي.

رشحا للك من التغيريات  2016/17للثنائية  الويبوويُقدم تقرير أأداء 
اليت حدثت يف املزيانية الأصلية واملزيانية الهنائية بعد التحويالت، 

وتُعد مزيانية الويبو  بني املزيانية واملبالغ الفعلية. اجلوهريةالاختالفات و
بيان الوضع املايل  فيعدِ  .وحساابهتا املالية ابس تخدام أأساسني خمتلفني

التدفق ات يف الأصول الصافية وبيان بيان التغري و  وبيان الأداء املايل
ة املبالغ مقارنيُعد بيان و عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل،  النقدي

رة واملبالغ الفعلية عىل أأساس  ()البيان املايل اخلامس املقدَّ
 املعدل. الاس تحقاق

ق بني املبالغ الفعلية احملاسبية ادلوليةمن املعايري  24ومعال  ابملعيار  ، وفِِ
الواردة عىل أأساس مقارن يف البيان اخلامس واملبالغ الفعلية يف 

نفصل أأية اختالفات يف الأساس احلساابت املالية اليت حتدد بشلك م 
م تكل املعلومات للك فوارق حبسب اجلهة املعنيةوالوالتوقيت  . وتقدَّ

س نة من الثنائية وكذكل عن الثنائية لكها يف البياانت املالية للس نة 
الثانية من الثنائية. ومع أأن امجلعيات تعمتد مزيانية الويبو عىل أأساس 

هنا تُعد تقديرات من وبناء  .فصةل للك س نة من الس نتنيفرتة س نتني فاإ
وتُعزى  عىل ذكل، ل يوجد اختالفات يف توقيت الإبالغ عهنا.

عداد املزيانية املعمتدة عىل أأساس غري  ىل اإ الاختالفات يف الأساس اإ
يف الأسس  الفوارقوتشمل  أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل.

يرادا قيداهتالك الأصول و  ت غري ااخمصصات ابلاكمل وتأأجيل الإ
دراج املرشوعات  مؤرشا   يف الوحدات الفوارقوتُعد  احملِصةل. عىل اإ

املموةل من الأموال الاحتيارية يف احلساابت املالية للويبو، ويه 
ترد يف الوثيقة املنشورة لربانمج ومزيانية الويبو. وتُعزى  مرشوعات مل

إجمالي ميزانية 

المشروع

النفقات التراكمية 

حتى 31 ديسمبر 

2016

التسويات 

التراكمية حتى 

31 ديسمبر 

2016

الرصيد المتبقي 

في 31 ديسمبر 

2016

نفقات السنة 

المنتهية في 31 

ديسمبر 2017

تسويات السنة 

المنتهية في 31 

ديسمبر 2017

الرصيد المتبقي 

في 31 ديسمبر 

2017

المشروعات الخاصة

76 -                   7-83 -                   117'1-200'1قاعدة بيانات نظام مدريد

مشروع التخطيط للموارد 

المؤسسية
25'341-18'108                   - 7'233-2'768                   - 4'465

استثمار رأس المال في 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت

5'180-5'005                   - 175                   -                    - 175

480 -                   91-571 -                   129-700تعزيز األمن

730 -                   814-544'1 -                   524-068'2تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية

936'4 -                   627-563'5 -                   437-000'6تجديد مبنى معاهدة البراءات

487 -                    -                   487 -                   263-750نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

تجديد الطابق السفلي لمبنى 

أرباد بوكش
960-245                   - 715-547                   - 168

206 -                    -                   206 -                   94-300تغيير نوافذ مبنى أرباد بوكش

67 -                   142-209 -                   191-400السالمة والحماية من الحريق

إجمالي المشروعات الممولة 

من االحتياطات
42'899-26'113                   - 16'786-4'996                   - 11'790

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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ت الاختالفات يف العرض اإىل معامةل الإضافات اإىل املباين واملعدا
بوصفها  لستامثرات العقاريةاملتعلقة اب رابحوالأصول غري املادية والأ 

.(الرابعاملايل أأنشطة استامثرية يف بيان التدفق النقدي )البيان 

 2017التوفيق لعام 

 

 

المجموعالنمويلاالستثمارالتشغيل

343'56                    -                    -343'56المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(

350'11-                    -                    -350'11-االهتالك واالستهالك

389                    -389                    -اقتناء المعدات والتخلص منها

584'4                    -584'4                    -رسملة نفقات البناء

522'1-                    -522'1-                    -تدمير مكونات المباني

25                    -25                    -رسملة األصول غير المادية

976'4-                    -                    -976'4-التغييرات في خصوم استحقاقات الموظفين

207'20-                    -                    -207'20-اإليرادات المؤجلة للرسوم

288                    -                    -288اإليرادات األخرى

457                    -                    -457التغييرات في مخصصات القروض المشكوك فيها

171-                    -                    -171-قيد قوائم الموجودات

909                    -                    -909قيد إيرادات الحسابات الخاصة

235-                    -235-المصروفات األخرى

809'31-                    -476'2853'35-إجمالي الفرق في األسس

996'4-                    -                    -996'4-المشروعات الممولة من االحتياطات

909-                    -                    -909-الحسابات الخاصة

905'5-                    -                    -905'5-إجمالي الفرق في الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان الثاني(
15'1533'476-                    18'629

2017

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 2016/17للثنائية التوفيق 

 

مجموعالنمويلاالستثمارالتشغيل

851'118                    -                    -851'118المبلغ الفعلي على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(

774'22-                    -                    -774'22-االهتالك واالستهالك

478                    -478                   -اقتناء المعدات والتخلص منها

690'6                    -690'6                   -رسملة نفقات البناء

522'1-                    -522'1-                   -تدمير مكونات المباني

312                    -312                   -رسملة األصول غير المادية

345'10-                    -                    -345'10-التغييرات في خصوم استحقاقات الموظفين

510'26-                    -                    -510'26-اإليرادات المؤجلة للرسوم

424                    -                    -424اإليرادات األخرى

437                    -                    -437التغييرات في مخصصات القروض المشكوك فيها

248-                    -                    -248-قيد قوائم الموجودات

361                    -                    -361قيد إيرادات الحسابات الخاصة

235-                    -235-المصروفات األخرى

932'52-                    -958'8905'58-إجمالي الفرق في األسس

669'9-                    -                    -669'9-المشروعات الممولة من االحتياطات

361-                    -                    -361-الحسابات الخاصة

030'10-                    -                    -030'10-إجمالي الفرق في الوحدات

المبلغ الفعلي في بيان األداء المالي )البيان الثاني(
49'9315'958-                    55'889

17/2016

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : الإيرادات25املالحظة 

 

 

يرادات الفعلية احملصةل املبالغ املبينة يف ابب الربانمج واملزيانية يه الإ 
 املتعلقة مبزيانية املنظمة كام اعمتدهتا امجلعيات.

يرادات احملصةل من تربعات من  وأأما املساهامت الطوعية فتشمل الإ
هجات ماحنة لفائدة مرشوعات فردية حتت حساابت فردية غري 

، 2017مدرجة يف الربانمج واملزيانية. وتلقت املنظمة، خالل عام 
عاانت مبوج " من اتفاق لش بونة. وتصنَّف تكل 3"(3)11ب املادة اإ

الإعاانت يف اجلدول السابق بوصفها مساهامت روعية 
 واملزيانية. الربانمج يف

أأساسا   احملاسبية ادلوليةوتتعلق التسوايت املنجزة وفقا  للمعايري 
يرادات غري احملِصةل. يرادات املتأأتية من  بتأأجيل الإ وتؤجل الإ

عية اإىل حني حتصيلها من خالل تقدمي اخلدمات املساهامت الطو 
 اخلاصة اليت نصت علهيا خطة العمل املتفق علهيا مع اجلهة املاحنة.

يرادات املتأأتية من رسوم نظام  ونظام  معاهدة الرباءاتوتُؤجل الإ
حني حتصيلها من خالل نرش الطلب ادلويل مدريد ونظام لهاي اإىل 

، ارتفعت رسوم 2017يف عام و اد.وفقا  للقواعد املطبقة يف لك احت
. 2016مليون فرنك سويرسي مقارنة بعام  10.4نظام مدريد مبقدار 

بذلت الويبو هجدا  كبريا  للتخلص من ترامك  ،2017ويف عام 
اذلي يرتبط جزئيا  بقضااي النظام يف نظام معلومات  التسجيالت،

لتصفية  جنزأُ العمل اذلي  ُيقق أأن ويتوقعالتسجيل ادلويل يف مدريد. 

201720172017201720172016

337'82917'45817              -             -371'17االشتراكات المقّررة

-                

                -المساهمات الطوعية

784'1649'83711              -327'10             -المساهمات في الحسابات الخاصة

932392                -              -             -932اإلعانات المقدمة إلى اتحاد لشبونة

176'09610'83712              -327'93210المجموع الفرعي، المساهمات الطوعية

242426                -              -             -242إيرادات المنشورات

33721'4                -              -             -337'4إيرادات االستثمار

الرسوم

719'356290'910296'19-              -             -266'316نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

580'95259'31169-              -             -263'70نظام مدريد

956'0764'145              -             -062'5نظام الهاي

3925                -              -             -39نظام لشبونة

280'423355'207371'20-              -             -630'391المجموع الفرعي، الرسوم

641'6891'1                -              -             -689'1التحكيم والوساطة

125532-                -              -1-124-مكاسب )خسائر( متعلقة بسعر الصرف

                -                -090'1-              -             -090'1تكاليف دعم البرنامج

300'9852'2885              -             -697'5اإليرادات النثرية/ األخرى

713'476387'714413'19-              -326'86410'422إجمالي اإليرادات

(بآ   الفرنكات السويسرية)

البرنامج 

والميزانية

الحسابات 

الخاصة
              المجموع

التسويات بناء 

على معايير 

إيبساس

المشروعات 

الممولة من 

االحتياطات
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ضافية بقمية  هذا الرتامك يرادات اإ مليون فرنك سويرسي يف  9.4اإ
 .2017 عام

 

 

 : املرصوفات26املالحظة 

 

20172017201720172017

2016

 بالصيغة) 

(الجديدة

398'451199'721216'0422795'4092'208الوظائف

894'20412'35412-671355532'11الموظفون المؤقتون

801'616-532- -                -               471تكاليف الموظفين األخرى

093'594219'835228'3978114'5512'220إجمالي نفقات الموظفين

470497 -                  -                -               470المتدربون

764'3832'3 -                  -               3776'3منح الويبو

261'8533'3 -                  -               8476'3إجمالي المتدربين ومنح الويبو

207'9025'5 -                  -               377525'5بعثات الموظفين

761'1658'10 -                  -               568'5972'7أسفار الغير

842'1281'2 -                  -               385743'1التدريب ومنح السفر له

810'19515'18 -                  -               836'3593'14إجمالي األسفار والتدريب والمنح

029'9684'3 -                  -               652316'3المؤتمرات

4674 -                  -               2323النشر

515'07711'1515-219'3884851'13الخدمات التعاقدية الفردية

780'33158'1170-518'5361'2882'66الخدمات التعاقدية األخرى

398'42274'2689-737'3602'3513'83إجمالي الخدمات التعاقدية

278'10118'69422'2-448'0353121'23المباني والصيانة

094'2242'2 -                  -               21410'2التواصل

071872'421 -               99435التمثيل والنفقات التشغيلية األخرى

904702 -                  -               755149خدمات األمم المتحدة المشتركة

946'30021'65226'2-448'9985061'26إجمالي المصروفات التشغيلية

039'4572'673 -               36723'3اإلمدادات واللوازم

669172'3891- -               04117'2األثاث واألجهزة

424'35011'35011'11 -                -                -               االهتالك واالستهالك

 -                  -                  -                  -                -                -               خسائر االستثمار

310'0072'12 -                  -                -               007'12تكاليف التمويل

 -                  -                 090'1- -               090'1 -               تكاليف دعم البرنامج

453'847350'095394'99612'2354'52111'366إجمالي المصروفات

(بآ   الفرنكات السويسرية)

المشروعات 

الممولة من 

االحتياطات

البرنامج 

والميزانية

الحسابات 

الخاصة

التسويات بناء 

على معايير 

إيبساس

              المجموع
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، ُأبِلغ عن احملاسبية ادلوليةقبل تطبيق التسوايت وفقا  للمعايري 
 واملرشوعاتاملرصوفات يف الربانمج واملزيانية واحلساابت اخلاصة 

تيارية عىل أأساس الاس تحقاق املعدل، املموةل من الأموال الاح 
 حيث تُقيَّد املرصوفات حيامن تُس تمل السلع وتُقدم اخلدمات.

ختص يف  احملاسبية ادلوليةوالتسوايت اليت جُترى بناء عىل املعايري 
املقام الأول تقييد الاهتالك والاس هتالك مقابل تلكفة الأصول الثابتة.

رصوفات اخلاصة برشاء املعدات، وتُقيَّد التسوايت أأيضا  لرمسةل امل
ضافات املباين والإنشاءات، أأو رشاء الأصول غري املادية  أأو اإ

وجُترى تسوايت لنفقات املوظفني نتيجة  جلعل الالزتامات  وتطويرها.
التأأمني الصح  بعد انهتاء املرتتبة عىل اس تحقاقات املوظفني، مبا فهيا 

 .احملاسبية ادلوليةع املعايري ، مامتش ية  مع احلساابت املتوافقة ماخلدمة



 2017وي والبياانت املالية الس نوية لعام التقرير املايل الس ن -الويبو 

 

76 
 

 : الأدوات املالية27املالحظة 

 حملة عن الأدوات املالية

 تُصنف الأدوات املالية عىل احنو التايل:

 

املنظمة معرضة اخمارر معينة انجتة عن رصف العمالت الأجنبية و 
الس يوةل تنشأأ يف الس ياق الطبيع  السعر و والئامتن وسعر الفائدة و 

ترد يف هذه املالحظة معلومات حول تعرض املنظمة للٍك و  لأعاملها.
والس ياسات والعمليات املوهجة اإىل قياس  املذكورة أ نفامن ااخمارر 

دارهتا.  ااخمارر واإ

وتدير املنظمة استامثراهتا وفقا  لس ياس هتا اخلاصة ابلستامثر. ويف عام 
واعمتدهتا سلسةل عىل حنو شامل ، نُقِِحت هذه الس ياسة 2015
جامتعات اخلامسة وامخلسون مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. الا
عمتدت بعض التعديالت الأخرى عىل س ياسة الاستامثر يف سلسةل واُ 

وحتتوي الس ياسة املُنقَّحة عىل  .الاجامتعات اخلامسة وامخلسني
دتني، تشمل اإحداهام النقد التشغييل  س ياس تني استامثريتني ُمحدَّ

النقد  ل الأخرى النقد الاسرتاتيج . أأماوالنقد الأسايس، وتشم
ليه املنظمة للوفاء مبتطلبات  التشغييل فهو النقد اذلي حتتاج اإ
املدفوعات اليومية ولضامن توافر مبلغ معادل لالحتيار  املس هتدف 

وأأما النقد الأسايس فهو النقد املتبق  بعد  عىل هيئة أأصول سائةل.
والنقد الاسرتاتيج  هو   .خصم النقد التشغييل والنقد الاسرتاتيج

ص لمتويل الالزتامات املرتتبة عىل اس تحقاقات  النقد اذلي ُخِصِ
التأأمني الصح  ، مبا يف ذكل بعد انهتاء اخلدمةاملوظفني 

 .اخلدمة انهتاء بعد

 القمي العادةل

تدرج القمية العادةل للأصول واخلصوم املالية ابملبلغ اذلي ميكن مبادةل 
 متداوةل بني ررفني راغبني، خبالف ما اكن يف بيع الأداة به يف معامةل
وقد اس تخدمت الأساليب والافرتاضات التالية  مفروض أأو تصفية.
 لتقدير القمي العادةل:

  من معامالت  املدينة ذلممقصرية الأجل، واالالنقد والإيداعات
تبادلية، واحلساابت ادلائنة، وغري ذكل من اخلصوم املتداوةل 

ب ىل حد بعيد نظرا  لقرص أأجل  بقميهتا ادلفرتية قيَّدةامل  مبالغها تقرَّ اإ
 ؛الأدوات تكلاس تحقاق 

  يف صناديق الاستامثر اليت يمت  املتداوةلتستند الاستامثرات(
 تداولها علنا ( اإىل عروض الأسعار يف اترخي التقرير.

  وتعدل وفقا  متداوةل،عىل أأسعار  الأدوات املالية املش تقةتعمتد
 ؛التقريرتقدمي يف اترخي  يف الأمم املتحدة سعار الرصفلأ 

  تقمي املنظمة تكل الأجل واذلمم املدينة الطويةلالقروض ،
معينة مثل معدلت الفائدة  معايرياستنادا  اإىل العنارص 

وقد رصدت مبالغ مقابل املبالغ املس تحقة  وخصائص ااخمارر.
 من معامالت غري تبادلية تغط  املبالغ املس تحقة من ادلول

من  5حقها يف التصويت مبوجب الفقرة  فقدتالأعضاء اليت 
 من اتفاقية الويبو وللمساهامت املس تحقة من البدلان 11املادة 
وأأما القرض امليرس  منوا  اجملمدة بقرار من امجلعيات. الأقل

ملؤسسة مركز جنيف ادلويل فيقيد ابلتلكفة املس هتلكة بقمي 
 .ابملئة 1.48مبعدل خصم دية خمفضة تستند اإىل التدفقات النق

ابلقمية  املقيَّدةمقارنة حسب الفئة للمبالغ  التاليان اجلدولنعرض وي
 :دةل للأدوات املالية دلى املنظمةوالقمية العاادلفرتية 

 

الفئةاألصول والخصوم المالية

النقد وما يعادله
األصول المالية بالقيمة العادلة من 

خالل الفائض والعجز

الذمم المدينة
القروض والذمم المدينة )بالتكلفة 

االستهالكية(

القروض
القروض والذمم المدينة )بالتكلفة 

االستهالكية(

الخصوم المالية بالتكلفة االستهاللكيةالقروض

الخصوم المالية بالتكلفة االستهاللكيةالذمم الدائنة والمستحقات

الخصوم المالية بالتكلفة االستهاللكيةالتحويالت المستحقة الدفع

الخصوم المالية بالتكلفة االستهاللكيةالحسابات الجارية

األصول والخصوم المشتقة
األصول والخصوم المالية بالقيمة 

العادلة من خالل الفائض والعجز

االستثمارات المحتفظ بها حتى 

االستحقاق والناشئة عن السيولة  

التشغيلية

االستثمارات المحتفظ بها حتى 

االستحقاق بالتكلفة )االستهالكية(

االستثمارات الناشئة عن السيولة  

األساسية والسيولة االستراتيجية

األصول المالية بالقيمة العادلة من 

خالل الفائض والعجز

ةالقيمة الدفترية القيمة العادل

األصول المالية

2017

676'67657'57الذمم المدينة

553'5538'8القروض

452'452265'265النقد وما يعادله

319'319278'278االستثمارات

921921األدوات المالية المشتقة

610'921610'921

2016

754'75455'55الذمم المدينة

428'4288'8القروض

817'817529'529النقد وما يعادله

500'50012'12االستثمارات

606'499606'499

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 تسلسل القمية العادةل

عادةل من خالل الفائض أأو قمية ك ابلنس بة لتكل الأدوات املصنفة 
 :فق ا للتسلسل الهريم التايلالقمي العادةل و  تُصنف العجز،

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

 واليت  1الأسعار مضن املس توى عروض  خالفا عندخالت امل
، سواء بشلك اخلصومأأو  فامي خيص الأصولميكن مالحظهتا 

 (؛2مبارش أأو غري مبارش )املس توى 

 اإىل بياانت الذلين ل يستندان  صل أأو اخلصمللأ دخالت امل
 (.3السوق اليت ميكن مالحظهتا )املس توى 

 

 

 خمارر الئامتن

خمارر الئامتن يه خمارر تكبد املنظمة خسائر مالية يف حاةل ختلف 
الأرراف املناظرة يف الأدوات املالية عن الوفاء ابلزتاماهتم التعاقدية، 

وما نقد ال و  ذمم مدينةمن قروض و  ويه تنشأأ أأساسا  مما للمنظمة
للأصول  املقيد ابلقمية ادلفرتيةاملبلغ  ويعادل .والاستامثرات يعادهل

املالية أأقىص مس توى من خمارر الئامتن. واكن أأقىص مس توى 
 كام ييل: 2017و 2016ديسمرب  31للتعرض اخمارر الئامتن يف 

 

تبادلية بشلك وتتأأىت املبالغ املس تحقة للمنظمة من معامالت غري 
من ادلول الأعضاء اليت متثل حكومات ذات س يادة  حرصي تقريبا  

وقد خصصت أأموال  .ضئيةلوابلتايل فاإن خمارر الئامتن تعترب خمارر 
براز الأموال املس تحقة اليت  مقابل قمية أأصول احلساابت املدينة لإ

 يتوقع أأن تسدد يف الأجل القصري. ل

، ل جيوز الاحتفاظ ابلودائع اإل ابلستامثرس ياسة الويبو اخلاصة ووفقا  ل 
دلى مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري الأجل ل يقل عن 

A-2/P-2  أأو ذات تصنيف ائامتين رويل الأجل ل يقل عنA/A2. 

 الس ندات ول جيوز أأن يُعهد ابستامثرات السوق املالية أأو الس ندات أأو
واليت ادلخل الثابت  أأو الالزتامات الأخرى وغريها من املنتجات ذات

اإىل مؤسسات ذات تصنيف ائامتين قصري اشرتهتا الويبو بشلك مبارش 
يف ائامتين رويل الأجل ذات تصن  أأو  A-3/P-3يقل عن  الأجل ل

كأسهم  هذه الئامتانت حصل عيلتيُ  ومبا أأنه. BBB-/Baa3 ل يقل عن
عن  أأن يكون ما ل يقل فالبد يف صناديق مجمعة متداوةل يف السوق،

اإىل  AAA/Aaaمن يف درجة الاستامثر ) احليازاتمن  املئةيف  65
BBB-/Baa3) يف  35يصل اإىل  برصيد ميكن الاحتفاظ، يف حني

(. C/Caاإىل  BB+/Ba1من ) رتفعاملعائد الذات س ندات ال يف  املئة
والاستامثرات  وما يعادهلوفامي ييل التصنيفات الئامتنية املربورة ابلنقد 

 :2017 ديسمرب 31يف 

 

  

ةالقيمة الدفترية القيمة العادل

الخصوم المالية

2017

862'86216'16القروض

896'89617'17الذمم الدائنة والمستحقات

075'07593'93التحويالت المستحقة الدفع

479'47964'64الحسابات الجارية

192'312192'312

2016

720'72088'88القروض

763'76310'10الذمم الدائنة والمستحقات

874'87484'84التحويالت المستحقة الدفع

519'51962'62الحسابات الجارية

246'876246'876

(بآ   الفرنكات السويسرية)

ةاألصول والخصوم المالية تسلسل القيمة العادل

المستوى 1النقد وما يعادله

المستوى 2األصول والخصوم المشتقة

االستثمارات الناشئة عن السيولة األساسية 

والسيولة االستراتيجية
المستوى 3

31 ديسمبر

2017

31 ديسمبر 

2016

754'67655'57الذمم المدينة

428'5538'8القروض

817'452529'265النقد وما يعادله

500'31912'278االستثمارات

                -921األدوات المالية المشتقة

أقصى مستوى للتعرض لمخاطر 

االئتمان
610'921606'499

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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والاستامثرات غري املتداوةل. أأما الاستامثرات غري املتداوةل اليت حتتفظ هبا الويبو فهي  يف صناديق  املتوفرة املبالغ النقدية املصنفيتضمن الرصيد غري  ( 1)

 بشأأن الاستامثرات. ولكن يمت فهيا الاستامثر مبا يتفق مع س ياسة الويبو الئامتين،استامثرية ل تصنفها واكلت التصنيف 

 
 خمارر الس يوةل

خمارر الس يوةل يه خمارر جعز املنظمة عن الوفاء ابلزتاماهتا عندما 
 ُيل أأجلها.

هنا متكل  واملنظمة غري معرضة خلطر جس مي يتعلق ابلس يوةل حيث اإ
ى من نتاجئ معلياهتا. وتشرتط س ياسة  موارد نقدية كبرية غري مقيدة تُغذَّ

أأن يُستمثَر النقد التشغييل والنقد الأسايس  امثراخلاصة ابلستاملنظمة 
بطريقة تضمن الس يوةل الالزمة لتلبية متطلبات التدفق النقدي 

وتُستمثَر الأرصدة النقدية التشغيلية عىل الأجل القصري  للمنظمة.
يف فئات  (شهرا  حىت اترخي الاس تحقاق 12)لفرتات ل تتجاوز 

 س يوةل بسهوةلحتويلها اإىل الأصول املنخفضة ااخمارر اليت يسهل 
 بغرض لنقد الأسايس ا أأرصدة ويُستمثَر يف وتلكفة قليةل أأو معدومة.

 

، مخس س نوات فرتات متتالية مدهتاحتقيق عائد اإجيايب عىل 
نه من املمكن احلصول  وابلستامثر يف النقد الأسايس هبذه الطريقة فاإ

سرتاتيج  د الاالنق يف ويُستمثر من حني ل خر عىل جزء من النقد.
ت س يوةل قصرية أأو عىل املدى الطويل، ول توجد هل حاليا  أأي متطلبا

 متوسطة الأجل.

ديسمرب  31ويرد يف اجلدول التايل حتليل ل جال قروض الويبو يف 
 الرصيداملنظمة ابلاكمل  سددت، 2017. ويف يناير 2016و 2017

ير يف ينا. ون قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فواملتبق  م
مؤسسة ، سددت املنظمة اكمل الرصيد املتبق  من قروض 2018

: أأحداث ررأأت بعد اترخي 29)انظر املالحظة مباين املنظامت ادلولية 
 :(تقدمي التقرير املايل

 

 

 

  

A-1+A-1A-2
غير مصّنف

)1( 
المجموع

31 ديسمبر 2017

452'00130265'42123'242                     -النقد وما يعادله

319'319278'000268'10                     -                     -االستثمارات

-                     242'42133'001268'349543'771

%100.0%49.3%6.1%44.6%0.0النسبة الم وية

(بآ   الفرنكات السويسرية)

التصنيف المؤقت لشركة ستاندرز آند بورز

التصنيف االئتماني

المجموعأكثر من 5 سنواتسنوات 1-5سنة أو أقل

31 ديسمبر 2017

)FIPOI( 862'16                        -                        -862'16 قروض مؤسسة مباني المنظمات الدولية

قرض بنك كانتون جنيف )BCG( وبنك كانتون فو 

)BCV( إلنشاء المبنى الجديد

-                       -                        -                        -                        

862'16                        -                        -862'16إجمالي القروض

المجموعأكثر من 5 سنواتسنوات 1-5سنة أو أقل

31 ديسمبر 2016

)FIPOI( 220'42918'43311'3585'1قروض مؤسسة مباني المنظمات الدولية

قرض بنك كانتون جنيف )BCG( وبنك كانتون فو 

BCV(3'90015'60051'00070'500( إلنشاء المبنى الجديد

720'42988'03362'25821'5إجمالي القروض

(بآ   الفرنكات السويسرية)

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 خمارر العمالت

يراداهتا من الرسوم بعمالت معينة وتتكبد مرصوفات  تتلقى املنظمة اإ
ا ويه الفرنك السويرسي، ويه بعمالت غري العمةل اليت تعمل هب

معرضة اخمارر رصف العمالت الأجنبية الناجتة عن تقلب أأسعار 
دارة خمارر الرصف الأجنيب املتعلقة  الرصف. وترد تفاصيل أ لية اإ

برسوم الإيداع ادلويل ملعاهدة الرباءات يف جزء مناقشة وحتليل البيان 
معرضة أأيضا اخمارر  املايل اذلي يس بق تكل البياانت املالية. واملنظمة

 املس تحقةتتعلق بسعر الرصف الناجتة عن الفوارق بني معالت املبالغ 
 عاهدة الرباءاتلإدارات البحث ادلويل بناء عىل الالحئة التنفيذية مل

واملبالغ اليت حتصلها ماكتب الرباءات الورنية لرسوم البحث ادلويل 
 من مودع  رلبات الرباءات ادلولية.

 السويرسي،ستامثرات بعمالت أأخرى غري الفرنك الا جتريعندما 
لتقليل ااخمارر  الأدوات املالية املش تقةجيوز للمنظمة اس تخدام 

ول الناش ئة عن تقلب معةل الاستامثر مقابل الفرنك السويرسي. 
 لستامثر يف املش تقات لأغراض املضاربة.يُسمح اب

دية ملوظف  الأمم وتسدد املنظمة اشرتااكهتا يف صندوق املعاشات التقاع
املتحدة ومدفوعاهتا اإىل املركز ادلويل للحوس بة ابدلولر الأمرييك. 

واملنظمة معرضة كذكل اخمارر سعر رصف العمالت فامي يتعلق بتلكفة 
املعاشات التقاعدية للموظفني اذلين اكنوا مشرتكني يف صندوق الويبو 

وق املشرتك املقفل للمعاش التقاعدي وأأصبحوا ال ن أأعضاء يف الصند
للمعاشات التقاعدية ملوظف  الأمم املتحدة. ويضاف اإىل ذكل وجود 
ماكتب خارجية للويبو يف الربازيل والصني والياابن وروس يا 
وس نغافورة ومكتب تنس يق يف الولايت املتحدة الأمريكية دلهيا 

 أأصول حمدودة ابلعمةل احمللية. 

 أأسعار رصف العمالتب التأأثرحتليل 

معقوةل يف  تغرياتأأسعار رصف العمالت اإىل ب تأأثرل ال يستند حتلي
ابملئة عىل الأصول املالية  10.0. وربق معدل الرصف أأسعار

لتلخيص السويرسي الفرنك  غريواخلصوم املالية احملتفظ هبا بعمالت 
يف سعر  الإجيايب التغريعكس يو الفائض يف بيان الأداء املايل.  الأثر يف

 السويرسي، الأجنبية مقابل الفرنك الرصف ارتفاع قمية العمةل
ا يف قمية العمةل  التغريويعكس  السليب يف سعر الرصف اخنفاض 

 تغرياتبشلك منفصل أأثر  ويردالأجنبية مقابل الفرنك السويرسي. 
للمنظمة )عقود  الأدوات املالية املش تقةأأسعار الرصف الناجتة عن 

 رصف العمالت الأجنبية ال جةل(:

 
 

31 ديسمبر 2017

اليوروالين اليابانيالدوالر األمريكيالعملة األصلية:

اإلجمالي المقّيد في البيانات المالية

األصول المالية

721'0547'5985'4النقد وما يعادله

                         -                         -403'102االستثمارات

872'4487'2895'26الحسابات المدينة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

                         -                         -274'2الضرائب األمريكية المستردة

%10.0%10.0%10.0نسبة التغير المعقولة

559'0501'5561'13إجمالي أثر العمليات اإليجابية في الفائض

559'1-050'1-556'13-إجمالي أثر العمليات السلبية في الفائض

الخصوم المالية

143                         -                         -الحسابات الجارية لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

32025854'1الحسابات الدائنة

341                         -280'1التحويالت المستحقة الدفع

%10.0%10.0%10.0نسبة التغير المعقولة

134-3-260-إجمالي أثر العمليات اإليجابية في الفائض

2603134إجمالي أثر العمليات السلبية في الفائض

األدوات المالية المشتقة

العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية

%10.0%10.0%10.0نسبة التغير المعقولة

غير متاحغير متاح203'9-إجمالي أثر العمليات اإليجابية في الفائض

غير متاحغير متاح203'9إجمالي أثر العمليات السلبية في الفائض

إجمالي األثر الصافي

425'0471'0931'4إجمالي أثر العمليات اإليجابية في الفائض

425'1-047'1-093'4-إجمالي أثر العمليات السلبية في الفائض

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 قخمارر السو 

 مبا يف ذكلخمارر السوق يه خمارر التغريات يف أأسعار السوق، 
يرادات املنظمة أأو قمية ما حتتفظ به من  أأسعار الفائدة، مما يؤثر يف اإ

نظرا  اإىل معدلت الفائدة السائدة يف ذكل الوقت، مل و أأدوات مالية. 
تقيِِد املنظمة أأي عوائد استامثر يف وثيقة الربانمج واملزيانية 

 .2016/17 يةللثنائ 

تبقى علهيا من  لك ما 2017املنظمة يف يناير  سددتوكام ُذكر سابقا ، 
قرض بنك اكنتون جنيف وبنك اكنتون فو. ول تس تخدم املنظمة يف 

 من ااخمارر املتعلقة بسعر الفائدة. للتحوطالوقت احلايل أأدوات مالية 
دل الفائدة املدرة الفائدة وأ جالوفامي ييل بيان بأأسعار  وات املالية يف لأ

 :2016ديسمرب  31و 2017ديسمرب  31

 

 

 
 أأسعار الفائدةب التأأثرحتليل 

 50لو اكن متوسط سعر الفائدة خالل العام أأعىل أأو أأدىن مبقدار 
يراد الفائدة أأو مرصوف الفائدة عىل النحو التايل:  نقطة أأساس لتأأثر اإ

 

 

نسبة الفائدة في 

تاريخ تقديم التقرير 

المالي

سنوات 1-5سنة أو أقل
أكثر من 5 

سنوات
المجموع

%31 ديسمبر 2017

األصول المالية

ودائع ذات أجل لدى مصرف رايفايسن )بما في ذلك السيولة 

االستراتيجية(
0.01820'000-              -              20'000

نسبة الفائدة في 

تاريخ تقديم التقرير 

المالي

سنوات 1-5سنة أو أقل
أكثر من 5 

سنوات
المجموع

%31 ديسمبر 2016

األصول المالية

000'20              -              -000'0.01020ودائع ذات أجل لدى مصرف رايفايسن

574'4              -              -574'0.6004حسابات ذات إخطار مسبق لدى مصرف سوسيتيه جنرال

الخصوم المالية

 )BCV( وبنك كانتون فو )BCG( قرض بنك كانتون جنيف

إلنشاء المبنى الجديد
2.9433'90015'60051'00070'500

(بآ   الفرنكات السويسرية)

(بآ   الفرنكات السويسرية)

زيادة )+(/ انخفاض )-( في نقاط 

األساس
األثر في الفائض

(بآ   الفرنكات السويسرية)

2017

األصول المالية

50100+ودائع ذات أجل لدى مصرف رايفايسن

-50-100
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 السوقأأسعار ب التأأثرحتليل 

( الس يوةل الأساس يةالويبو املتوسطة الأجل ) استامثرات حمفظةختضع 
طر الاسرتاتيجية( خل الس يوةلالاستامثرات الطويةل الأجل ) وحمفظة
صناديق الاستامثرية فامي خيص ال يف أأسعار السوق  تغرياتحدوث 

ىل اخلربة التارخيية لسرتات  يجيات الاستامثر الأساس ية. واستنادا اإ
ن اتني احملفظتنياملطبقة عىل ه الس يوةل التقلب املتوقع يف ، فاإ
. املئة يف 3.70و املئةيف  4.80الاسرتاتيجية يبلغ  س يوةلالأساس ية وال 

سعر  تغرياتالناجت عن عىل فائض املنظمة  الأثر يبني اجلدول أأدانهو 
السوق الإجيابية والسلبية بناء عىل هذه املس توايت املتوقعة من 

 التقلب:

 

 

 

 

 

 

 

  

األثر في الفائضالنسبة المئوية لتغير سعر السوق

(بآ   الفرنكات السويسرية)

2017

االستثمارات غير المتداولة

362'8%4.80+محفظة  االستثمارات المتوسطة األجل )السيولة األساسية(

-4.80%-8'362

482'3%3.70+محفظة االستثمارات الطويلة األجل )السيولة االستراتيجية(

-3.70%-3'482
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 الرصفسائر متعلقة بسعر وخ  أأرابح: 28املالحظة 

 

 

حتقق املنظمة أأرابحا وتتكبد خسائر تتعلق بسعر رصف العمالت 
عىل معامالت حساابت دائنة وحساابت مدينة بعمالت أأخرى غري 
الفرنك السويرسي استنادا اإىل معدل سعر الرصف املطبق يف اترخي 
ا  املعامالت. وحُتقَّق أأرابح وخسائر تتعلق بسعر رصف العمالت أأيض

رار   معاهدة الرباءاتمن رسوم الإيداع ادلويل ورمس املعاجلة يف اإ
عندما حتصلها املنظمة بعمالت غري الفرنك السويرسي، ومن املبالغ 

دارات البحث ادلويل بناء عىل  ىل اإ واليت  معاهدة الرباءاتاملدفوعة اإ
تقدر قميهتا بعمةل تكل الإدارات ولكن الويبو حتصلها ابلفرنك 

  الطلبات الورين ابلعمةل احمللية.أأو ُيصلها مكتب تسملِ السويرسي 
رصف العمالت لال جةل   العقودواخلسائر يف رابحكام تتحقق الأ 

 الأجنبية ومعامالت النقد الأجنيب الفورية.

ضافة اإىل ذكل، تقيد يف البياانت املالية  غري  أأرابح وخسائر الرصفواإ
عادة تقيمي  من الأصول  هاوغري  ملرصفيةاحلساابت ااحملققة املتعلقة ابإ

النقدية واخلصوم ابلفرنك السويرسي بسعر الرصف املطبق يف اترخي 
أأرابح وخسائر العمالت الأجنبية غري  وتُقيِد أأيضاتقدمي التقرير. 

تقيمي عقود رصف العمالت الأجنبية املفتوحة يف  خالل احملققة من
واخلسائر املتعلقة بسعر  ويقيَّد الأثر الصايف مجليع الأرابح اترخي التقرير.

مليون  5.6) 2017مليون فرنك سويرسي يف  1.3البالغ الرصف 
يرادات يف بيان الأداء املايلمضن  (2016فرنك سويرسي يف عام   .الإ

الخسائرالمكاسب

األثر الصافي 

2017

األثر الصافي 

2016

المكاسب/)الخسائر( في رسوم نظام معاهدة البراءات

16147120-208الحسابات المدينة

164'1954405'1-635'1رسوم معاهدة البراءات المستلمة

50-002'2-771'2-769إدارة للبحث الدولي في إطار معاهدة البراءات

234'5155'1-127'4-612'2إجمالي المكاسب/)الخسائر( المحققة في رسوم نظام معاهدة البراءات

543-59423-617حسابات مصرفية خاصة بمعاهدة البراءات

165735421-900حسابات متداولة وحسابات دائنة لمعاهدة البراءات

122-759758-517'1إجمالي المكاسب/)الخسائر( غير المحققة في رسوم نظام معاهدة البراءات

112'7575-886'4-129'4إجمالي المكاسب/)الخسائر( في رسوم نظام معاهدة البراءات

المكاسب/)الخسائر في األنشطة االستثمارية

                -463-114'1-651أدوات التحوط

                -463-114'1-651إجمالي المكاسب/)الخسائر( المحققة في األنشطة االستثمارية

                -921                -921أدوات التحوط

                -951-951-                -االستثمارات

                -30-951-921إجمالي المكاسب/)الخسائر( غير المحققة في األنشطة االستثمارية

                -493-065'2-572'1إجمالي المكاسب/)الخسائر( في األنشطة  االستثمارية

المكاسب/)الخسائر(  في التحكيم والوساطة

117-38-37حسابات مصرفية خاصة بالتحكيم والوساطة

23-8828-116أصول وخصوم أخرى خاصة بالتحكيم والوساطة

6-12627-153إجمالي المكاسب/)الخسائر( غير المحققة في التحكيم والوساطة

مكاسب/)خسائر( أخرى

                -60                -60المعامالت الفورية

838588168-426'1الحسابات الدائنة

838648168-486'1إجمالي المكاسب/)الخسائر( المحققة األخرى

103-382-106'1-724حسابات مصرفية

1-                -                -                -حسابات مصرفية متعلقة بالحسابات الخاصة

331469-694'4-363'4أصول وخصوم أخرى

713365-800'5-087'5إجمالي المكاسب/)الخسائر( غير المحققة األخرى

65533-638'6-573'6إجمالي المكاسب/)الخسائر( األخرى

639'2885'1-715'13-427'12إجمالي المكاسب /الخسائر في سعر صرف العمالت

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 : أأحداث ررأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل29املالحظة 

ُأذن و ليك تقدم الويبو تقريرها املايل،  2017ديسمرب  31اترخي  ُحدد
صدار بياانهتا املالية يف اترخي   .2018مايو  4ابإ

سددت املنظمة ابلاكمل الرصيد املتبق  البالغ  ،2018يناير  15يف و
مؤسسة مباين  دلىمليون فرنك سويرسي من قروضها  16.9

املنظامت ادلولية. واكن من املقرر الانهتاء من السداد الس نوي 
صون د القرض وفقا  لهدف واخُتذ قرار سدا .2039للقروض يف عام 

. ونظرا  س ياسة الويبو اخلاصة ابلستامثررأأس املال املنصوص عليه يف 
س امي معدلت الفائدة  اإىل ظروف معدلت الفائدة السائدة، ول

 فرنك السويرسي، جتلت فائدة تفاديالسلبية عىل الإيداعات ابل
اثل وخاٍل التلكفة يف سداد القرض مقارنة ابستامثر الأموال يف أأصل مم

واكنت قروض مؤسسة مباين  من ااخمارر ابلفرنك السويرسي.
ة السويرسي دارة الفدرايلالإ املنظامت ادلولية بدون فوائد بعد تنازل 

جزايئ  . ومل تتكبد الويبو أأي رمس1996للعالقات اخلارجية يف عام 
  للتسديد املبكر. ةنتيج

أأي ، امثراهتا العقاريةاستقانون بيع  2018يناير  31املنظمة يف  وقعتو 
ببناية احتاد مدريد  قُيِدت، 2017ديسمرب  31يف ومبىن احتاد مدريد. 

مليون فرنك  6.2 هتا العادةل اليت بلغتت املالية بقمييف البياان
 7.0سعر البيع  وبلغ، بناء  عىل تقيمي أأجراه خبري مس تقل. سويرسي

يف الفائض أأو عن ذكل  الناجت الرحب وس ُيقيِد، مليون فرنك سويرسي
 .2018العجز يف عام 

، مبا يف ذكل ماكفأأة الويبو يف والتقديرتعزيز برانمج املاكفأ ت  وعقب
جاميل ااخمصص ةديداجلتنظميية ال داء الأ  برانمج  املُقيد لصاحل، بلغ اإ

 3.2 ما قميته 2017يف البياانت املالية يف هناية عام والتقدير املاكفأ ت 
مليون  2.9هناك حوايل  املبلغ،ا من هذو مليون فرنك سويرسي. 
 2018يف مايو ويونيو و. اكفأأة الأداء التنظمييةمبفرنك سويرسي تتعلق 

جاميل قدره  ُسددت مليون فرنك  2.2ماكفأأة الأداء التنظمي  مببلغ اإ
 سويرسي.

عداد تقارير القطاعات30املالحظة   : اإ

صفها خمتلف الاحتادات بو  يبنِيِ تُعَرض تقارير القطاعات يف شلك 
القطاعات اليت تتأألف مهنا الويبو. وقد ُأنشئت الاحتادات مبوجب 

 ش ىت املعاهدات اليت تديرها الويبو.

دت تقارير احتادات الويبو املموةل من الاشرتااكت لأغراض  ووِحِ
حتادات احتادات ابريس وبرن ولواكرنو الاوتشمل  تتعلق ابلتقدمي.

ىل جانب املهام اليت تغطهيا ونيس وفيينا والتصنيف ادلويل للرباءات اإ 
واحتاد مدريد واحتاد  معاهدة الرباءاتاتفاقية الويبو. وخيضع احتاد 

ما يلزم  لهاي واحتاد لش بونة مجلعية جتمتع س نواي لعامتد املزيانية واختاذ
جراءات أأخرى   املعنية. عىل املعاهدات بناءمن اإ

حتيارية ومتكل املنظمة كلك الأصول واخلصوم، خالف الأموال الا
اليت تكون صايف الأصول، ويه مسؤوةل عهنا، وليس لحتادات 

وتدمع الأصول واخلصوم عامة  قطاعات بعيهنا أأصول أأو خصوم. أأو
رار الاحتادات  كبريا   عددا   من الأنشطة اليت تقدم اخلدمات يف اإ

 لستامثرات العقاريةويتعلق الاس تثناء الوحيد اب .(املتعددة )القطاعات
 هأأن هذيُشار اإىل ذلي ترجع ملكيته اإىل احتاد مدريد )ايف مريان 

: 29، انظر املالحظة 2018يف يناير  بيعت الاستامثرات العقارية
ن  (.أأحداث ررأأت بعد اترخي تقدمي التقرير املايل وبناء عىل ذكل، فاإ

عن املعلومات املتعلقة فصاح الأصول واخلصوم الفردية ل تذكر عند الإ 
ل صايف ابلقطاعات أأو الاحت ادات الفردية. ول تبني القطاعات الفردية اإ

الأصول أأو الأموال الاحتيارية، مبا يف ذكل الأموال الاحتيارية 
 وصناديق رؤوس الأموال العامةل.

يرادات )الاشرتااكت واملساهامت والرسوم  وُيسب جل الإ
يرادات بو حبسب لك احتاد. ووزعت يف حساابت الوي  (واملنشورات اإ
رصيد الاحتيار  وصناديق رأأس املال ال استنادا اإىلات الاستامثر 

يرادات أأخرى/ ووزعتالعامل خالل الس نة.  متنوعة بشلك متساو اإ
ابس تثناء عنارص حمددة ميكن عزوها مبارشة اإىل  الاحتادات،بني 

قسم املرصوفات حبسب لك برانمج مث يعاد وتُ  .املعنيةالاحتادات 
تلفة استنادا اإىل مهنجية حتظى ختصيصها اثنية لفائدة الاحتادات ااخم 

ن هذه العملية جزء من اعامتد  بقبول امجلعية العامة للويبو حيث اإ
 .2016/17للثنائية يبو ومزيانيهتا برانمج الو 

ص جزء منفصل للحساابت اخلاصة، وهو  هامت روعية اسم وُخِصِ
تديرها الويبو نيابة عن اجلهات املاحنة الفردية لتنفيذ برامج تتعلق 

يرادات واملرصوفات املتصةل ابحلساابت  ية الويبو.بول وحتسب الإ
 اخلاصة بشلك منفصل يف نظام احملاس بة املالية.

وتعترب تاكليف برانمج ادلمع اليت تكبدهتا الاحتادات دلمع احلساابت 
ومتول احلساابت  اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة بني القطاعات.

اإىل نس بة مئوية من اإجاميل  تنادا  اخلاصة تاكليف برانمج ادلمع اس 
 النفقات املبارشة احملددة يف التفاق املربم مع اجلهة املاحنة.
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 الإيرادات واملرصوفات والاحتيار  حبسب لك قطاع

 

 

ماليني فرنك  3ولية للتسجيل وقدرها ملحوظة: توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية لأنظمة لهاي ومدريد ادل
فقا  لقرار مجعيات ادلول وو  وسوف يسدد احتاد لهاي املبلغ اإىل احتاد مدريد مبجرد أأن يسمح مس توى صندوق الاحتيار  لحتاد لهاي بذكل. سويرسي.

متويل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية  الاشرتااكتوةل من تولت الاحتادات املم ،2015يف عام  اخلامسة وامخلسنيالأعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا 
 بذكل. احتياراتهمبجرد أأن يسمح مس توى  الاشرتااكتاحتاد لش بونة هذا املبلغ اإىل الاحتادات املموةل من  وسيسددفرناك سويرساي.  75 550البالغ  2016/17

  

عنوان البرنامجالبرنامج

اتحادات 

ممولة من 

االشتراكات

معاهدة 

التعاون بشأن 

لشبونةالهايمدريدالبراءات

الحسابات 

المجموعالخاصة

اإليرادات

630'32728'93210              -              -              -371'17االشتراكات

630'391              -06239'2635'26670'316             -الرسوم

337'4              -              -              -345653'3393إيرادات االستثمار

242              -              -              -220931المنشورات

662'16-852438311'5711'4913العناصر النثرية/األخرى

689'1              -071507203'881التحكيم والوساطة

190'326433'28510'5201'3065'46273'291324'18المحموع الفرعي، اإليرادات على أساس الميزانية

              -              -              -              -              -              -             -مشروعات اإليرادات النثرية الممولة من االحتياطات

 714'19- 253-              -17 65- 875'19-462تسويات اإليرادات وفق معايير إيبساس

476'073413'28510'5371'2415'58773'753304'18إجمالي اإليرادات

المصروفات

438'2              --                    -                    18260'1962قانون البراءات1

2
العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات 

الجغرافية
507                    -1'646380                    --              2'533

575'9              --                    -                    541201'8331'7حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 

الوراثية
3'293                    -                    -                    -                    --              3'293

909'98              --                    -                    -                    909'98-                    نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

690'29              -84081733'28-                    -                    نظام مدريد6

292'5              -5886311'3551'2753مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

534'1              --                    -                    346176'121تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
12613'6521'780                    -                    --              15'558

013'4              --                    -                    522459'323البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

671'6              --                    -                    854763'545أكاديمية الويبو11

676'3              --                    23514737'2573التصنيفات والمعايير الدولية12

016'4              --                    03693248'3-                    قواعد البيانات العالمية13

184'4              -307747565'693خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

168'7              --                    -                    290820'586الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

658'3              --                    -                    210419'293االقتصاد واإلحصاء16

085'2              --                    -                    829239'171إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

298'3              --                    -                    894377'272الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

546'8              --                    -                    499978'697التواصل19

233'6              --                    -                    469713'515العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

577'10              -07535435'6572'4567اإلدارة التنفيذية21

341'16              -06766048'9354'63110إدارة البرامج والموارد22

554'15              -05252152'2593'67011إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

554'33              -124111'5831'2896'44724'1خدمات الدعم العامة24

330'26              -44977'0321'7635'00918'1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

732'2              -978536919'1181الرقابة الداخلية26

699'17              -47359358'8123'76312خدمات المؤتمرات واللغات27

633'10              -08635635'6972'4597تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

              -              -مشاريع البناء29

190'3              --                    -                    799365'262الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

866'6              --                    866'6-                    -                    -                    نظام الهاي31

675              -675-                    -                    -                    -                    نظام لشبونة32

521'366              -149'4151'15413'31968'484265'18المجموع الفرعي، المصروفات على أساس الميزانية

996'4              -4              -013658'3214المصروفات الخاصة بالمشروعات الممولة من االحتياطات

المجموع الفرعي، المصروفات على أساس الميزانية، بما 

في ذلك المصروفات من االحتياطات
18'805269'33268'81213'4151'153-              371'517

235'23511'11              -              -              -              -             -الحسابات الخاصة

تسويات مصروفات الميزانية والحسابات الخاصة وفق 

معايير إيبساس
70810'1562'84451344-1'16213'103

تسويات المشروعات الممولة من االحتياطات وفق معايير 

008'1-              -              -              -292-656-60-إيبساس

847'073394'19710'9281'36413'83271'453278'19إجمالي المصروفات

629'18              -39188'8-877'7551'70025-الفائض/)العجز( للسنة

الصيغة الجديدة لصافي األصول في 31 ديسمبر 2016 - 

باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
26'157257'33257'541-17'179-1'129-              322'722

310'173-              -652-369'4-776'30-519'128-994'8-المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في 31 ديسمبر 2016

412'149              -781'1-548'21-765'81326'163128'17الصيغة الجديدة لصافي األصول في 31 ديسمبر 2016

629'18              -39188'8-877'7551'70025-الفائض/)العجز( لعام 2017

صافي األصول في 31 ديسمبر 2017 - باستثناء 

المكاسب/)الخسائر( األكتوارية
25'457283'08759'418-25'570-1'041-              341'351

694'138-              -544-102'3-339'24-461'103-248'7-المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في 31 ديسمبر 2017

657'202              -585'1-672'28-079'62635'209179'18صافي األصول في 31 ديسمبر 2017

(بآ   الفرنكات السويسرية)
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 املرفقات

 ]غري مراجع[ المتويل مصدربيان الوضع املايل حبسب  -املرفق الأول 

 2017ديسمرب  31يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

 

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016 )ص ج(

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016 )ص ج(

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016 )ص ج(

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016 )ص ج(

31 ديسمبر 

2017

31 ديسمبر 

2016 )ص ج(

األصول

األصول المتداولة

817'452529'500265'12-000'10-                  -                  -598'21                 -719'452520'275النقد وما يعادله

500'00012'50010'00012'10                  -                  -                  -                 -                 -                 -االستثمارات

                  -921                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -921األدوات المالية المشتقة

483'7579651-661-                  -                  -                  -                 -240'6262'1االشتراكات المستحقة

064'43459'92962'03543'123251-88815015'25014'11الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

520'3491'5201'3491'1                  -                  -                  -                 -                 -                 -قوائم الموجودات

                  -                  -                  -                  -840'187-654'147-866'6-841'70613'813194'133األصول غير المتداولة

423'062732'55313'99114'747-147'655-187'60851'72344'692341'121604'384

األصول غير المتداولة

                  -319'268                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -319'268االستثمارات

609'4551'6091'4551'1                  -                  -                  -                 -                 -                 -المعدات

210'2106'8156'8152'2                  -                  -                  -                 -395'3953'3االستثمارات العقارية

813'41427'81326'41427'26                  -                  -                  -                 -                 -                 -األصول غير المادية

489'168375'656369'335212'419206'419137'137                  -                 -414'41425'25األراضي والمباني

364225225'5-191'5-                  -                  -                  -                 -589'4165'5االشتراكات المستحقة

756'2                  -756'2                  -                  -                  -                  -                 -                 -                 -الذمم المدينة من المعامالت التبادلية

743'5538'3148-315-                  -                  -                  -                 -057'8689'8األصول األخرى غير المتداولة

311'41243'455-                 -                  137'419137'419231'513241'971680'344422'845

229'027'4651'021'6631'236286'189283'50-236'10-747'99114'00813'474776'734إجمالي األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

763'89610'17                  -                  -138'5-185'5-88013321'94815'22الذمم الدائنة والمستحقات

321'12128'69628'24551'5549-55-616337296'23-406'21-استحقاقات الموظفين

874'07584'84093'82623'27                  -                  -                  -                 -034'24961'65التحويالت المستحقة الدفع

582'825269'725282'682207'226                  -                  -882'43013'97514'71347'41المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

258'8625'16                  -                  -                  -                  -                  -                 -258'8625'16القروض

989'0086'2                  -                  -                  -                  -                  -                 -989'0086'2المخصصات

519'47962'15764-37-                  -                  -                  -                 -676'51662'64الخصوم األخرى المتداولة

191'890176'19614'90014'199-5'240-5'193303'716283'104505'266468'306

الخصوم غير المتداولة

980'605321'089309'827213'185                  -                  -                  -                 -891'778108'123استحقاقات الموظفين

462'83                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -462'83                 -القروض المستحقة بعد عام واحد

069'9374'0693'9374'3                  -                  -                  -                 -                 -                 -المبالغ المتسلمة قبل استحقاقها

123'778192'353-                 -                  -                  -                  189'764217'158313'542409'511

817'808877'262818'480500'193493'5-240'5-199'90014'54914'668368'315إجمالي الخصوم

328'953282'555305'57-816'88-782'61-786'16-909548-117'464401'412الفوائض المتراكمة

310'173-694'138-310'173-694'138-                  -                  -                  -                 -                 -                 -المكاسب/الخسائر األكتوارية من خالل صافي األصول

786'79016'11                  -                  -786'79016'11                  -                 -                 -                 -احتياطي المشروعات الخاصة

266'26617'26617'26617'17                  -                  -                  -                 -                 -                 -فائض احتياطي إعادة التقييم

342'3426'6                  -                  -                  -                  -                  -                 -342'3426'6صناديق رؤوس األموال العاملة

412'657149'599202'213-244'210-996'44-996'4-909548-459'806407'418صافي األصول

البرنامج والميزانية

)الميزانية العادية(

الحسابات الخاصة

)المساهمات الطوعية(
موحدالتسويات بناء على معايير إيبساسالمشروعات الممولة من االحتياطات
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 ]غري مراجع[ مصدر المتويلحبسب ايل بيان الأداء امل -املرفق الثاين 

 2017ديسمرب  31للس نة املنهتية يف 
 ()بأ لف الفرناكت السويرسية

 

 

اإليرادات

337'82917'2017-458                  -                  -                  -                 -357'37117'17االشتراكات المقّررة

المساهمات الطوعية

176'16410'54811-837                  -                  -332'32710'39210                 -المساهمات في الحسابات الخاصة

                  -932                  -                  -                  -                  -                  -                 -                 -932اإلعانات المقدمة إلى اتحاد لشبونة

176'09610'54812-837                  -                  -332'32710'93239210المجموع الفرعي، المساهمات الطوعية

242426                  -                  -                  -                  -                  -                 -242426إيرادات المنشورات

33721'4                  -                  -                  -                  -                  -                 -33721'4إيرادات االستثمار

                  -                  -                  -                 -الرسوم

719'356290'650296'5-910'19-                  -                  -                  -                 -369'266296'316رسوم نظام معاهدة البراءات

580'95259'53669-311-                  -                  -                  -                 -116'26360'70رسوم نظام مدريد

956'0764'1165-14                  -                  -                  -                 -072'0625'5رسوم نظام الهاي

3925                  -                  -                  -                  -                  -                 -3925رسوم نظام لشبونة

280'423355'302371'6-207'20-                  -                  -                  -                 -582'630361'391المجموع الفرعي، الرسوم

641'6891'1                  -                  -                  -                  -                  -                 -641'6891'1التحكيم والوساطة

125532-                  -                  -4                  -1-1-124529-المكاسب المتعلقة بسعر صرف العمالت

                  -                  -951-090'1-                  -                  -                  -                 -090951'1تكاليف دعم البرنامج

300'9852'2885065                  -                  -9                 -785'6971'5اإليرادات النثرية/ األخرى

713'476387'315413'7-714'19-4                  -340'32610'68410'864384'422إجمالي اإليرادات

المصروفات

093'594219'096228'8355'3518116244'3972'0222'551211'220نفقات الموظفين

261'8533'3                  -                  -                  -                  -                  -2616'8473'3المتدربون ومنح الويبو

810'19515'118                  -1                  -395'8363'4133'35912'14األسفار والتدريب والمنح

398'42274'16289-26-340'7372'9252'3602'2953'35169'83الخدمات التعاقدية

946'30021'51426'1-652'2-710'4481'5965061541'99821'26المصروفات التشغيلية

039'4572'26733                  -0202314'3672'3اإلمدادات واللوازم

669172'891-389-                  -                  -                  -04126117'2األثاث واألجهزة

424'35011'42411'35011'11                  -                  -                  -                 -                 -                 -االهتالك واالستهالك

310'0072'12                  -                  -                  -                  -2                 -308'0072'12تكاليف التمويل

                  -                  -951-090'1-                  -                  -090951'1                 -                 -تكاليف دعم البرنامج

453'847350'808394'09513'67712'9964'7924'2359'17611'521322'366إجمالي المصروفات

260'62937'12318'21-809'31-673'4-996'4-909548-508'34362'56الفائض/)العجز( للسنة

20162017 )ص ج(2017

موحد التسويات بناء على معايير إيبساسالمشروعات الممولة من االحتياطاتالحسابات الخاصةالبرنامج والميزانية

2016 )ص ج(20162017 )ص ج(201620172017 )ص ج( 2016 )ص ج(
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كراميات الويبو - الثالثاملرفق   اإ

كراميات للس نة التقوميية يف بياانت املنظمة املالية. من النظام 10.5تنص املادة  دراج بيان موجز مبدفوعات الإ مل تكن هناك أأي و  املايل عىل أأنه جيب اإ
 بيان موجز. ل يُطلب تقدمي أأيوابلتايل  ،2017مدفوعات من هذا القبيل خالل عام 



 



المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

+41 22 338 91 11 الهاتف: 
+41 22 733 54 28 الفاكس: 

 لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو 
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