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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 8102 أأبريل 82التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثالثةالدورة 
ىل  01جنيف، من   8102 يوليو 01اإ

 
 

 : النتائج األولية4102الوضع املايل يف نهاية 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

بشلك رمسي عهنا بلغ ، اليت س تخضع للتدقيق وي  8102عام تورد هذه الوثيقة الأرقام الأولية عن الوضع املايل يف هناية  .0
 .8102عتبارها البياان  املالية املدقققة لاام اب 8102سبمترب  يفيف دورة جلنة الربانمج واملزيانية 

أأساس ية فامي خيص وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة والغرض من الوثيقة أأيضا هو تزويد ادلول الأعضاء مبالوما   .8
 .8102/01للثنائية 

)املاايري احملاسبية  وفقا للماايري احملاسبية ادلولية للقطاع الاام قد أأِعد  8102 اامبياان  املالية لوجيدر التذكري بأأن ال  .1
عداد مزيانية املنظمة عىل أأساس الاس تحقاق املادق  ل )"أأساس املزيانية"(، طبقا لنظام املنظمة املايل ادلولية(، بيامن تواصل اإ

ل، والتسواي  ذا  الصةل  1الك من الإيرادا  والنفقا وتبّيق اجلداول الواردة أأدانه . ولحئته عىل أأساس الاس تحقاق املادق
لهيابناء عىل املاايري احملاسبية ادلولية، حيامث   .ي شار اإ

. كام يارض اجلدول 8102ديسمرب  10ييسها املالية للس نة املنهتية يف عرضا لنتاجئ الويبو الأولية ومقا 0دول ويورد اجل .2
ارض م مدريد. ويأأرقاما عن مس تواي  أأنشطة التسجيل املنجزة بناء عىل نظام مااهدة التااون بشأأن الرباءا  ونظا

 لإيرادا  الويبو ونفقاهتا عىل التوايل، عىل أأساس املزيانية.تصنيفا  8و 0 الشالكن

عداد هذه الوثيقة، ودل .2 اجئ ست تاح، أأن تكل النتمتاحة باد. غري  8102من عام  القة ابلربع الأوللنتاجئ املتمل تكن ا ى اإ
 مرصد الويبو عىل الإنرتنت. يفاادة، كام جر  ال

  

                                                
1

 الأرقام تس تثين الصناديق الاستامئنية. 
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 .8102النتاجئ الأولية واملقاييس املالية يف هناية عام  0د اجلدول يور

 

  

الجدول 1. النتائج األولية والمقاييس المالية 

في نهاية 2014 )غير مدّققة(

في نهاية ديسمبر 2014)بماليين الفرنكات السويسرية(

ية المعتمدة  الميزان

15/2014

ية    الميزان

المعتمدة 

 15/2014

بعد 
التحويالت1

المبالغ الفعلية 

)غير مدّققة( 2014

ية 2014 2   المبالغ الفعلية مقابل الميزان

اإليرادات

%35.217.650االشتراكات

إيرادات الرسوم

%545.6295.154نظام البراءات

%114.655.648نظام مدريد

%8.63.237نظام الهاي
-0.00.0نظام لشبونة3

%668.8353.953مجموع إيرادات الرسوم

%9.37.277إيرادات أخرى

%713.3378.753مجموع اإليرادات )على أساس الميزانية(

%82(16.6)(20.3)تسويات اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

%362.152غير متاح693.0مجموع اإليرادات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

النفقات

%447.0446.3208.547نفقات الموظفين

%227.0227.7100.344نفقات خالف الموظفين

%674.0674.0308.846مجموع النفقات )على أساس الميزانية(

%17.010.360تسويات النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

%691.0319.146مجموع النفقات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح43.1غير متاح2.0نتيجة التشغيل

(35.2)النفقات من األموال االحتياطية

29.1تسويات النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح(6.1)غير متاحغير متاحالنفقات من األموال االحتياطية بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح37.0غير متاحغير متاحالنتيجة اإلجمالية

أنشطة التسجيل

%10051'500214'422عدد طلبات البراءات بناء على معاهدة البراءات

%15948'68غير متاح500'141عدد حاالت التسجيل والتجديد بناء على نظام مدريد

%40641'3025'13عدد حاالت التسجيل والتجديد بناء على نظام الهاي

1 تشير الميزانية 15/2014 بعد التحويالت إلى ميزانية النفقات فقط. وهي تبّين ميزانيات البرامج بعد تسويتها عقب التحويالت خالل الثنائية وفقا للقاعدة 5.5 من الئحة النظام المالي.

2 ُتقارن أرقام اإليرادات والتسجيل بالتقديرات الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية المعتمدة، في حين ُتقارن أرقام النفقات بالميزانية بعد التحويالت.

3 إيرادات نظام لشبونة: ميزانية 15/2014 )8 آالف فرنك سويسري(، المبالغ الفعلية 2014 )40 ألف سويسري(.

مالحظة: قد ال يعادل مجموع مختلف العناصر المجموع الوارد في الجدول بسبب التقريب.
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يرادا  الويبو يف عام  تصنيفمالوما  عن  0 الشلك ورديو  .2 يرادا  املزيانية غري املش متةل عىل الصناديق  8102اإ )اإ
 احملاسبية ادلولية(. الاستامئنية والتسواي  بناء عىل املاايري

يرادا  عام  :0الشلك   هاوع حبسب ن 8102اإ
 )مباليّي الفرناك  السويرسية(

 

موال عىل الأ )غري املش متةل  8102فاق يف عام سب نوع الإنحب تصنيف نفقا  الويبو عن مالوما   8الشلك يورد  .1
 احملاسبية ادلولية(. والتسواي  بناء عىل املاايريحتياطية والصناديق الاستامئنية الا

 هاوع حبسب ن 8102عام  نفقا  :0الشلك 
 )مباليّي الفرناك  السويرسية(

 

  

رسوم معاهدة 

التعاون بش ن 

       البرا ات، 
     

رسوم مدريد، 

          

رسوم الهاي،  

         

االشتراكات، 

رسوم أخر ،             

    ،    

       الوظائف، 
     

الموظفون الم قتون، 

         

تكاليف الموظفين 

        ا خر ، 

المتدربون ومن  

        الويبو، 

      ا سفار والمن ، 
    

الخدمات التعاقدية، 

          

      نفقات التش يل، 
ا جهزة واإلمدادات،     
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يف هناية الاحتياطية(  هاأأموال أأصولها )وصايف  خصوهماومجموع املنظمة أأصول مجموع عن مالوما   8الشلك يورد و  .2
 .8102 عام

 

  

    خصوم أخر ، 

     القرو ، 

مستحقات الموظفين،
      

المبالغ مستحقة الدف  والمبالغ 
المستلمة قبل استحقاقها، 

     

صافي ا صول،
      

    أصول أخر ، 

ا صول الثابتة،
      

السيولة وما يعادلها،
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 مليون فرنك سويسري       الخصوم  مليون فرنك سويسري       ا صول 
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 .8102يف عام  حبسب لك برانمجاس تخدام املزيانية س تو ى الأرقام اخلاصة مب  8اجلدول يارض  .9

 

  

الجدول 2. نفقات عام 2014 بحسب البرامج

في نهاية ديسمبر 2014(بآالف الفرنكات السويسرية)

يةالميزانية النسبة المئوية لنفقات عام 2014نفقاتالميزان

مقابل ميزانية عام 2014المعتمدة 15/2014المعتمدة

15/2014بعد15/2014

بعد التحويالتالتحويالت

%50                601'2 155'5                   950'4                  قانون البراءات1

%44                444'2 539'5                   162'6                  العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 2

%46                676'7 805'16                                430'16حق المؤلف والحقوق المجاورة3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي 4

التقليدي والموارد الوراثية

7'864                                   6'372 3'152                49%

%46              688'90 964'196                            973'197نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

%47              733'25 274'55                                245'55نظام مدريد ونظام لشبونة6

وساطة7 %42                737'4 221'11                                175'11مركز الويبو للتحكيم وال

%39                450'1 677'3                                   341'4تنسيق جدول أعمال التنمية8

البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا 9

والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي 

32'325                                32'383 13'592              42%

%46                803'3 349'8                                   443'8التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

%49                684'5 484'11                                883'11أكاديمية الويبو11

%49                552'3 197'7                                   317'7التصنيفات والمعايير الدولية12

%44                124'2 810'4                                   692'4قواعد البيانات العالمية13

%46                250'3 049'7                                   539'7خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعارف14

%43                152'5 995'11                                628'11حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

%48                339'2 893'4                                   336'5الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

%44                872'1 207'4                                   989'3إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

%47                085'3 576'6                                   938'6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

%48                013'8 539'16                                257'17االتصاالت19

%38                974'4 144'13                                435'12العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب 20

%45                097'9 306'20                                945'18اإلدارة التنفيذية21

%49              681'13 181'28                                032'28إدارة البرامج والموارد22

%49              191'12 633'24                                561'23إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

%49              108'23 436'47                                400'47خدمات الدعم العامة24

%50              957'22 345'46                                269'45تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

%46                329'2 062'5                                   116'5الرقابة الداخلية26

لغات27 %45              882'17 151'40                                117'41خدمات المؤتمرات وال

%50                360'5 792'10                                786'10السالمة واألمن28

%43                  350 823                                        834قاعة المؤتمرات الجديدة29

%46                558'2 508'5                                   696'6الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

%44                357'3 704'7                                   587'7نظام الهاي31

صة %0                   - 422'7                                   727'4غير مخصَّ

%46            791'308              993'673              993'673المجموع
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واحتاد الرباءا   الاحتادا  املموةل من الاشرتااك حبسب الاحتادا  ) 8102النتاجئ الأولية لاام  1اجلدول يورد  .01
 واحتاد لهاي واحتاد لش بونة(.

 

  

الجدول 3. نتائج عام 2014 بحسب االتحادات )غير مدّققة(

في نهاية ديسمبر 2014(بآالف الفرنكات السويسرية)

االتحادات الممولة 

من االشتراكات

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءات

696'925752378'5543'95857'507297'18اإليرادات

(585'16)212(269)(640'16)310تسويات اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية 

111'927764362'2853'31857'817281'18اإليرادات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

791'377762308'7506'10852'794232'16النفقات

259'9282072510'5531'5467تسويات النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

050'584787319'6786'66154'340239'17النفقات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

061'43(23)(657'2)607'6572'47741'1نتيجة التشغيل

النفقات من األموال االحتياطية

(224'35)(33)(766)(245'7)(412'23)(768'3)النفقات من األموال االحتياطية

137'593282829'9404'54820'3 تسويات النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية

(087'6)(5)(738)(652'2)(472'2)(220)النفقات من األموال االحتياطية بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

974'36(28)(395'3)(45)185'25739'1النتيجة اإلجمالية

مالحظة: يتماشى هذا الجدول م  منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب االتحادات على النحو الوارد في المرفق الثالث من وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 15/2014
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 .8102ديسمرب  10مبراعاة النتاجئ املالية للس نة املنهتية يف  8102/02ثنائية توقاا  ال  2اجلدول يورد  .00

 

 

 ]هناية الوثيقة[

الجدول 4. التوقعات المالية الراهنة للثنائية 15/2014

في نهاية ديسمبر 2014(بماليين الفرنكات السويسرية)

التوقعاتتوقعات 15/2014الميزانية

كنسبة مئويةالمجموعالتنبؤات لعامالمبالغ الفعليةالمعتمدة

من الميزانية15/201420142015

%102 724.0 345.3 378.7 713.3اإليرادات  على أساس الميزانية .1

%98 659.9 351.1 308.8 674.0النفقات  على أساس الميزانية .2

%163 64.1(5.8) 69.9 39.3النتيجة )على اساس الميزانية(.3

(46.7)(19.9)(26.8)(37.3)تعديالت الميزانية العادية بناء على المعايير المحاسبية الدولية4

 17.4(25.7) 43.1 2.0نتيجة التشغيل.5

(45.5)(10.3)(35.2)النفقات من األموال االحتياطية.6

 37.3            8.1           29.1 تعديالت النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية.7

 9.2(27.8) 37.0النتيجة اإلجمالية.8

713.3 724.0 
674.0 659.9 

2.0 17.4 

(10.0)

90.0

190.0

290.0

390.0

490.0

590.0

690.0

        توقعات         الميزانية المعتمدة 

 نتيجة التش يل  على اسا  الميزانية النفقات   على أسا  الميزانية اإليرادات 


