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 متهيد

 

 

 

لل يف الثنائية الساققة، وذكل عىل الر م من مبزايدة يف معظم تدفقات الإيرادات مقارنة  2014/15شهدت الثنائية  ُّج ا 
عىل مدى الثنائية. وابس تثناء نظام لهاي، فاقت تدفقات  ةالعاملي ةالاقتصادي الأوضاعاس مترار الاضطراب والغموض يف 

 الإيرادات املبالغ املرصودة يف املزيانية.

املبالغ اخملصصة خملتلف  مناملموةل الثنائية. وقلغت النفقات  خاللمليون فرنك سويرسي  133.1وحققت املنظمة فائضا قدره 
ووصلت التسوايت اليت أأجريت عىل أأساس املعايري  ،يرسيمليون فرنك سو  40.3املرشوعات من الأموال الاحتياطية 

مليون  22.5احملاسبية ادلولية من أأجل مواءمة نتاجئ الويبو عىل أأساس املزيانية مع نتاجئها وفقا لتكل املعايري اإىل 
 مليون فرنك سويرسي. 70.3قدره  فائضاجاملية الإ  النتيجة اكنت . وعليهسويرسي فرنك

. والنتاجئ احملققة فهيا زيانية الثنائية الساققةمبمقارنة  2014/15 الإدارة املالية نتاجئ املنظمة للثنائية ويعرض هذا التقرير عن
 2015و 2014 وعن حالهتا املالية يف هناية سنيت 2014/15 يقدم تفاصيل عن الأداء املايل للمنظمة أأثناء الثنائيةو 

 للمعايري احملاسبية ادلولية. وفقا  

 

 فرانسس غري
 املدير العام
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 تقرير الإدارة املالية

2014/15 

 

 

 

 مبالغ حمسوقة ابلفرنك السويرسي ويعرض النتاجئ املالية للويبو ولالحتادات اليت تديرها الويبو*. يشمل تقرير الإدارة املالية

 مليون فرنك سويرسي 133.1 قدرهوحتتوي الصفحات الأوىل من التقرير عىل ملخص للنتاجئ اليت تبّيل فائضا يف الإيرادات 
، ابلإضافة اإىل حاةل خمتلف الاحتادات وحاةل الأموال الاحتياطية (عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية)قبل التسوية 
ىل جانب أأصولها وخصوهما يف هناية  الرئيس ية. وترد قعد امللخص تفاصيل والاعامتدات الأداء املايل للمنظمة أأثناء الثنائية اإ

مجموعة من البياانت  تعد املنظمة أأصبحت، 2010. وقعد اعامتد الويبو للمعايري احملاسبية ادلولية يف عام 2015و 2014 سنيت
املالية اليت ختضع للتدقيق اخلاريج فامي خيص لك س نة من الثنائية. وتتيح املنظمة نسخا من البياانت املالية املدقلقة وما يرافقها 

 اخلاريج كواثئق منفردة.من تقارير مراجع احلساابت 

مليون  388.4 ويبّين يف فصل منفرد توزيع مبلغ. 2014/15 وترد قعد املعلومات املالية تفاصيل عن الاشرتااكت يف الثنائية
طار   ي.ولها دمدرياتفايق فرنك سويرسي عىل ادلول الأعضاء خالل الثنائية يف اإ

صها ادلول الأعضاء وعّجرضت كعنارص صناديق الاستامئنية اليت ختصل ، أأعدل فصل منفرد عوجلت فيه ال وحرصا عىل الشفافية
 قامئة قذاهتا ومس تقةل عن حساابت الويبو.

 

 فرانسس غري
 املدير العام

 

                                                
*
نيس  ( واحتاد90و 89( واحتاد لهاي )السنتان 124و 123( واحتاد مدريد )السنتان 128و 127( واحتاد برن )السنتان 131و 130* احتاد ابريس )السنتان  

( واحتاد التصنيف ادلويل للرباءات 45و 44( واحتاد لواكرنو )السنتان 46و 45( والويبو )السنتان 57و 56( واحتاد لش بونة )السنتان 58و 57)السنتان 
 29)السنتان  فيينا ( واحتاد36و 35( واحتاد التسجيل ادلويل للعالمات )السنتان 38و 37( واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )السنتان 41و 40)السنتان 

 (.30و
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 مقاييس مالية رئيس ية ومقاييس أأخرى

 
 الاختالف مقارنة ابجلداول الأخرى الواردة يف هذا التقرير.قد يؤدي تدوير املبالغ اإىل قعض * 

يل فع غ ال بل امل

2013-2012

ة بعد  ي زيان امل

ت ال وي تح ال

2015-2014

يل فع غ ال بل امل

2015-2014

غ بل %امل

ت رادا ي  الإ

ت %0.9-0.3-35.135.234.9الاشرتااك

الرسوم

ت %514.9545.6597.251.69.5معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

%108.0114.6121.56.96.0مدريد

%16.3-1.4-6.38.67.2لهاي

                     -0.10.1                     -                    -لش بونة

%629.2668.8726.057.28.6مجموع الرسوم

يرادات أ خرى %16.49.314.85.559.1اإ

ت رادا ي وع الإ %680.7713.3775.762.48.7مجم

ت ا نفق  ال

%3.5-15.5-413.4439.4423.9نفقات املوظفني

%6.8-15.9-198.4234.6218.7نفقات أ خرى

ت ا نفق وع ال %4.7-31.4-611.8674.0642.6مجم

) ز عج )ال / ض ائ ف %68.939.3133.193.8238.7 ال

ةل ام ع وال ال ق رؤوس ال م ادي صن ة و اطي تي وال الاح 243.1248.1341.9ال م

النفقات الصافية للمرشوعات اخلاصة

موةل من ال موال الاحتياطية[ ]امل
45.3n/a40.3

ات  رشوع ات امل فق ع  ن ا وق ا فهي ة مب اطي تي وال الاح  ال م

ة ص ا اخل
197.8n/a301.6

11.0n/a-22.5تسوايت الرصيد يف الثنائية بناء عىل املعايري ادلولية

ة ي ري ادلول اي ع ىل امل اء ع ة بن اطي تي وال الاح 208.8n/a279.1 ال م

تسجيل ة ال شط أ ن

%2.3             9,818        432,318        422,500       400,626عدد طلبات الرباءات 

%5.0             7,098        148,598        141,500       131,241عدد التسجيالت والتجديدات بناء عىل نظام مدريد

%8.4-            1,121-           12,181           13,302          11,153عدد التسجيالت والتجديدات بناء عىل نظام لهاي

ة  فعلي غ ال ال ب ني امل ارق ب ف  ال

ت ال وي تح ة بعد ال ي زيان وامل

2015-2014
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 ملخص النتاجئ حبسب لك احتاد

الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال لأموال ل والرصيد اخلتايمحبسب لك احتاد  للنتاجئ املاليةملخصا  1عرض اجلدول ي
 .العامةل )الاحتياطي(

. وقلغ مجموع 2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  70.2ية ادلولية وقلغ الفائض الإجاميل عىل أأساس املعايري احملاسب 
 مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية. 279.1الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل 

 2015 الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل يف هناية 1اجلدول 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 * قد يؤدي تدوير املبالغ اإىل قعض الاختالف مقارنة ابلبياانت املالية.

 الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل )الاحتياطي( **

نظمة لهاي ومدريد ادلولية للتسجيل وقد *** ماليّي فرنك  3رها توىل احتاد مدريد متويل مسامهة احتاد لهاي يف برانمج حتديث التكنولوجيا املعلوماتية لأ

 سويرسي. وسوف يسدد احتاد لهاي املبلغ اإىل احتاد مدريد مبجرد أأن يسمح مس توى صندوق الاحتياطي لحتاد لهاي قذكل.

ت ادا داحت ا داحت ا داحت ا داحت ا وعاحت م اجمل

ت شرتااك تالا رباءا دال دري يم ا ةله ون لش ب

      208,819(503)(7,327)        47,013     147,671                   21,965 الاحتياطي**، الرصيد بداية 2014 )بناء عىل املعايري ادلولية(

ساس املزيانية( يرادات 15/2014 عىل )أ  37,065602,575125,1689,0651,850775,723اإ

ساس املزيانية( 33,589479,082114,35513,2382,333642,597نفقات 15/2014 عىل )أ 

) ة ي زيان اس امل س ىل أ  )ع رق  ف 133,126(483)(4,173)3,476123,49310,813 ال

يرادات الاحتياطي 15/2014 7776633اإ

4,14126,9748,3308743840,357نفقات الاحتياطي 15/2014

(22,558)4(331)5,663(31,504)3,610تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية 15/2014

) ة ي ري ادلول اي ع ىل امل اء ع )بن ز  عج /ال ض ائ ف 70,244(511)(5,372)2,95265,0228,153 ال

* * * ) ة ي ري ادلول اي ع اس امل س ىل أ  )ع ة 2015  اي ي هن اط ي لالحتي فرع وع ال م 279,063(1,015)(12,699)24,918212,69255,167 اجمل

1,56717,5644,3841971723,730

124,746-17,75576,16228,6352,195 هدف الاحتياطي للثنائية 15/2014

 اعامتدات متت املوافقة علهيا ومل ترصف بعد
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يف لك احتاد. وحققت ثالثة احتادات من أأصل مخسة  2014/15واملزيانية املعمتدة  2014/15نتاجئ مزيانية  2ارن اجلدول ويق
ل احتادا  فائضا  ماليا  جتاوز املبالغ املتوقعة ويه احتاد معاهدة الرباءات واحتاد مدريد والاحتادات املموةل من اشرتااكت. ُو

لهاي ولش بونة جعزا  أأقل من املتوقع يف هناية الثنائية. وخصصت النفقات املبارشة وغري املبارشة لالحتادات وفقا  للمهنجية اليت 
 الثالث(. )املرفق 2014/15لويبو يف س ياق املوافقة عىل وثيقة الربانمج واملزيانية اعمتدهتا مجعيات ادلول الأعضاء يف ا

 *)عىل أأساس املزيانية( 2014/15 الثنائية -الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد  2اجلدول 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

             أأساس املزيانية

 اجملموع احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد احتاد الرباءات احتادات الاشرتااكت  

 املزيانية  
املبلغ 

 الفعيل
 املزيانية

املبلغ 

 الفعيل
 املزيانية

املبلغ 

 الفعيل
 املزيانية

املبلغ 

 الفعيل
 املزيانية

املبلغ 

 الفعيل
 املزيانية

املبلغ 

 الفعيل

يرادات   2014/15اإ
 )عىل أأساس املزيانية(

36,199 37,065 549,834 602,575 117,282 125,168 9,289 9,065 694 1,850 713,296 775,723 

 2014/15نفقات 
 )عىل أأساس املزيانية(

            

نفقات الاحتاد 

 املبارشة
23,437 20,717 224,692 212,225 63,542 62,220 9,044 8,123 912 1,641 321,628 304,926 

النفقات الإدارية 

 املبارشة
9,297 8,492 113,633 112,602 39,951 38,378 5,586 5,115 654 692 169,122 165,278 

اجملموع الفرعي، 

 املبارشة النفقات
32,734 29,209 338,325 324,827 103,493 100,598 14,630 13,238 1,567 2,333 490,750 470,204 

نفقات الاحتاد 

 املبارشة غري
1,917 2,968 117,031 104,433 7,630 9,327 - - - - 126,577 116,727 

النفقات الإدارية 

 املبارشة غري
858 1,413 52,392 49,823 3,416 4,430 - - - - 56,666 55,666 

اجملموع الفرعي، 

 ةرش املبا غري النفقات
2,775 4,381 169,423 154,255 11,045 13,757 - - - - 183,243 172,393 

 642,597 673,993 2,333 1,567 13,238 14,630 114,355 114,538 479,082 507,748 33,589 35,509 مجموع النفقات اخملصصة 

 الفرق
 )عىل أأساس املزيانية(

689 3,476 42,086 123,493 2,743 10,813 (5,342) (4,173) (873) (483) 39,303 133,126 

 ختالف مقارنة ابلبياانت املالية.قد يؤدي تدوير املبالغ اإىل قعض الا* 
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ةل من الأموال الاحتياطية واليت اكنت قيد التنفيذ يف ل  املخص 3ويعرض اجلدول  الثنائية لمرشوعات اخلاصة املمول
جاميل الأرصدة املتبقية للمرشوعات، يف هناية 2014/15 واس تجاقة  لتوصية  مليون فرنك سويرسي. 23.7، 2015. وقلغ اإ

عرض احتياطي منفرد للمرشوعات اخلاصة عىل  2015مراجع احلساابت اخلاريج، تش متل البياانت املالية الس نوية لس نة 
ةل من الأموال الاحتياطية  (.2015من البياانت املالية لس نة الأول )البيان  املمول

ةل من  3اجلدول   2015الأموال الاحتياطية يف هناية املرشوعات اخلاصة املمول

 الفرناكت السويرسية( قأ لف)

 
وس يحول الرصيد املتبقي من مزيانية املرشوع اإىل الأموال الاحتياطية كام ورد  .2015من يف مرافق الويبو يف س نة أأجنز مرشوع حتديث معايري السالمة والأ * 

 (.WO/PBC/24/12ة الوثيق) يف التقرير اخلتايم للمرشوع

كتوبر  ** ضافية قدرها  2015وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو اس تثناء  يف أأ مليون فرنك سويرسي كحد أأقىص للمزيانية  3.5عىل ختصيص اعامتدات اإ

ول ميكن حتويل (. A/55/13)الوثيقة  من أأجل تغطية التاكليف املتعلقة ابختتام واإقفال احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 2014/15العادية 
 .أأي رصيد متبق من هذا الاعامتد املايل اإىل الفرتة املالية التالية

لغاء الزتامات غري مرصوفة يف الفرتات الساققة اكنت خمصصة ملرشوعات البناء ومرصودة***   .قند الإيرادات النرثية حتت تأأخذ ابلتسوايت املتعلقة ابإ

النس بة املئويةترامكيمزيانية

رشوع لالس تخدام%املبلغالنفقاتامل

رشوعحىت هناية يف امل

***2015

ن*1 %99%1                    101                7,499     7,600 ال م

2  MAPS حتديث نظام 

ىل %100%0                     -                3,277     3,277املرحةل ال و

%93%7                    742                9,784   10,527املرحةل الثانية والثالثة )مدجمتان(

MAPS 95%5                    742              13,062   13,804اجملموع، حتديث نظام%

31,200     1,093                107                    9%91%

%64%36                  9,085              16,257   25,341مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية4

كنولوجيا املعلومات والتصالت5 سامل ت %89%11                    561                4,619     5,180مرشوع الاستامثر يف رأ 

ساملية الرئيس ية6 %5%95                10,581                   597   11,178مرشوعات اخلطة الرأ 

مول من الاحتياطي(7 %88%12                    880                6,302     7,182مرشوعات جدول أ عامل التمنية )احلزء امل

%100%0                    291             157,352  157,643البناء اجلديد8

9

موةل من ال موال الاحتياطية %98%2                  1,382              73,818   75,200أ . امل

ضافية للمزيانية العادية املوافق علهيا يف  موةل من اخملصصات الإ ب. امل

أ كتوبر 2015**

3,500     3,486                -                     0%100%

%98%2                 1,382              77,304   78,700اجملموع الفرعي، قاعة املؤمترات اجلديدة

وع م %92%8               23,730            284,084  307,828اجمل

الرصيد املتبقي يف هناية 2015

قبوةل للسلع واخلدمات شارات امل  قاعدة بياانت مدريد لالإ

قاعة املؤمترات اجلديدة )مبا فهيا ادلراسة املعامرية والتقنية(
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 املزيانية

 2014/15 مزيانية

، عىل 2013 ديسمرباملعقودة يف  الثانية وامخلسّي سلسةل اجامتعاهتاوافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، يف 
مليون فرنك  674.0(. واعتّجمدت املزيانية ققمية قدرها A/52/6 )الوثيقة 2014/15الربانمج واملزيانية للثنائية  وثيقة

مليون فرنك سويرسي خلالف موارد املوظفّي.  227.0املوظفّي ومليون فرنك سويرسي ملوارد  447.0 مهنا سويرسي
مليون فرنك سويرسي ملوارد  439.4مليون فرنك سويرسي مهنا  674.0وقلغت قمية املزيانية الهنائية قعد التحويالت 

 (.7مليون فرنك سويرسي خلالف موارد املوظفّي )اجلدول  234.6املوظفّي و

 التحويالت

التحويالت وفقا للامدة هذه وأأجريت  .2014/15تحويالت املوارد املالية قّي الربامج خالل الثنائية ل  املخص 4يعرض اجلدول 
ىل برانمج أ خر من من نظام الويبو املايل ولحئته واليت تنص عىل ما ييل: " 5.5 جيوز للمدير العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإ

د مخسة يف املائة من املبلغ املطاقق لعامتدات فرتة الس نتّي للربانمج املس تفيد الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدو 
جاميل املزيانية، أأهيام أأكرب، مىت اكن ذكل التحويل رضوراي  لضامن حسن سري  من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإ

 :2014/15الثنائية  خاللقّي الربامج  أأجريتوفامي ييل التحويالت الرئيس ية اليت . "الأعامل

  ل الربانمج  3.5حتويل )قاعة املؤمترات اجلديدة( قناء عىل موافقة اس تثنائية  20مليون فرنك سويرسي اإ
قفال من أأجل تغطية التاكليف املتعلقة  2015مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف أأكتوبر  ابختتام واإ

 (.A/55/13لوثيقة )ا احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

  ىل الربانمج  3.4حتويل ماليّي  3.0)تكنولوجيا املعلومات والتصالت( مهنا  25مليون فرنك سويرسي اإ
ىل قند موارد خالف املوظفّي. وهتدف هذه الزايدة يف قند موارد خالف املوظفّي اإىل  فرنك سويرسي اإ

قامة قنية حتتية متينة يف املاكتب اخلا "1تغطية ما ييل: " ورشاء تراخيص لإدارة احملتوايت  "2رجية للويبو؛ "اإ
دارة املواصفات؛ " ورشاء حواسيب محموةل لتجهزي مبىن الاكم قوصفه موقع  "3املؤسس ية وقاعدة قياانت اإ

دارة الهوية والنفاذ "4؛ "التصدي حلالت الطوارئ ادلاخلية ؛ والتاكليف املتعلقة قبحث نظام اإ
قغية تعزيز القدرة عىل حامية املعلومات ومعاجلة الأحداث؛  حلول لأمن املعلومات ورشاء "5"
 معدات معلوماتية خمتلفة مهنا هواتف محموةل وحواسيب محموةل وشاشات. واستبدال "6"

 ىل الربانمج  2.2 مبلغ صاٍف قدره حتويل زايدة يف  يساوي)نظاما مدريد ولش بونة(  6مليون فرنك سويرسي اإ
مليون  0.4اخنفاض يف موارد املوظفّي قدره و مليون فرنك سويرسي  2.6قند خالف موارد املوظفّي قدرها 

ىل ما ييل: " دمع مبادرة اإصالح مدريد  "1فرنك سويرسي. وهتدف الزايدة يف قند خالف موارد املوظفّي اإ
مايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن عقد مؤمتر دقلو و  "2س امي توس يع نطاق برانمج زمالت مدريد؛ " ول

ومتويل مشاركة  "4ودمع الأنشطة اخلاصة قتكنولوجيا املعلومات؛ " "3؛ "اجلغرافية واملؤرشاتتسميات املنشأأ 
ضافية يف مجعييت احتاَدي مدريد ولهاي نتيجة لزايدة عدد الأعضاء يف النظامّي.  وفود اإ

  ىل الربان 1.9حتويل )الإدارة التنفيذية( مهنا زايدة يف موارد املوظفّي قدرها  21مج مليون فرنك سويرسي اإ
مليون فرنك سويرسي.  0.9مليون فرنك سويرسي وزايدة يف قند خالف موارد املوظفّي قدرها  1.0

ىل ما ييل: "أأساسا   وتعزى ىل الربانمج قعد دمج الأنشطة املتعلقة  "1الزايدة يف موارد املوظفّي اإ نقل وظائف اإ
تعزيز مكتب و  "3" اس تحداث منصب منسق شؤون اس مترارية الأعامل؛و  "2" اث مع وظيفة املرامس؛ابلأحد

الزايدة يف قند خالف  وهدفت أأساسا   املستشار القانوين لستيعاب الطلب املزتايد عىل اخلدمات القانونية.
ىل  ضافية ختص دمع الالزتام الفعال مع ادلول اموارد املوظفّي اإ  لأعضاء.تغطية متطلبات اإ
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  ىل الربامج  0.5حتويل )نظام معاهدة الرباءات(  5)حق املؤلف واحلقوق اجملاورة( و 3مليون فرنك سويرسي اإ
( منوا البدلان وأأقل والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ واحمليط أ س يا وقدلان والعرقية الأفريقية البدلان) 9و
ىل النفاذ خدمات) 14و ( لتغطية تاكليف مرشوعات خمتلفة ختص جدول أأعامل التمنية واملعارف املعلومات اإ
وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقلغت املزيانية الإجاملية قعد التحويالت واخملصصة و 

طار املزيانية العادية   .2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  2.1ملرشوعات جدول أأعامل التمنية يف اإ

 .2014/15حتويالت املوارد حبسب لك برانمج يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  عنيرد املزيد من التفاصيل و 
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 2014/15الثنائية  –املزيانية املعمتدة والتحويالت حبسب لك برانمج  4اجلدول 

 
 .قد يؤدي تدوير الأرقام اإىل قعض الاختالف مقارنة ابلبياانت املالية* 

قق لعامتدات العام أأن حيول مبالغ من برانمج اإىل برانمج أ خر من الربانمج واملزيانية لأي فرتة مالية معينة حبدود مخسة يف املائة من املبلغ املطاجيوز للمدير  **
كرب، مىت اكن ذكل التحويل رض  وراي  لضامن حسن سري الأعامل فرتة الس نتّي للربانمج املس تفيد من ذكل، أأو حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانية، أأهيام أأ

 الويبو املايل ولحئته(. من نظام 5.5)القاعدة 

متدة  املزيانية املع

15/2014

التحويالت كنس بة التحويالت**

مئوية من املزيانية 

متدة املع

التحويالت كنس بة 

مئوية من مجموع 

متدة املزيانية املع

مزيانية 15/2014 

الهنائية بعد التحويالت

ت1              5,390%0.1%8.9        439             4,950قانون الرباءا

             5,530%0.1-%10.3-       (632)             6,162العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية2

ة3             16,764%0.0%2.0        334            16,430حق املؤلف واحلقوق اجملاور

وراثية4 شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال              6,372%0.2-%19.0-     (1,492)             7,864املعارف التقليدية وأ 

ت5           195,354%0.4-%1.3-     (2,619)          197,973نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

            57,428%0.3%4.0      2,183            55,245نظاما مدريد ولش بونة6

            10,947%0.0%2.0-       (228)            11,175مركز الويبو للتحكمي والوساطة7

             3,519%0.1-%18.9-       (822)             4,341تنس يق جدول أ عامل التمنية8

أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك 9

اكرييب والبدلان ال قل منواً الالتينية وال

32,325            (840)       -2.6%-0.1%31,485            

             8,338%0.0%1.2-       (105)             8,443التعاون مع بدلان معينة يف أ ورواب وأ س يا10

            11,714%0.0%1.4-       (169)            11,883أ اكدميية الويبو11

             7,298%0.0%0.3-         (19)             7,317التصنيفات واملعايري ادلولية12

             5,065%0.1%7.9        373             4,692قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعارف14              6,830%0.1-%9.4-       (709)             7,539خدمات النفاذ اإ

امل ماكتب امللكية الفكرية15             12,045%0.1%3.6        418            11,628حلول ل ع

             5,165%0.0%3.2-       (170)             5,336الاقتصاد والإحصاء16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17              4,160%0.0%4.3        171             3,989اإ

             7,056%0.0%1.7        117             6,938امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18

            16,506%0.1-%4.4-       (752)            17,257التصالت19

اكتب اخلارجية20             12,515%0.0%0.6          80            12,435العالقات اخلارجية والرشااكت وامل

            20,827%0.3%9.9      1,882            18,945الإدارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22             28,162%0.0%0.5        130            28,032اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23             25,189%0.2%6.9      1,628            23,561اإ

            47,883%0.1%1.0        484            47,400خدمات ادلمع العامة24

             48,676%0.5%7.5      3,407            45,269تكنولوجيا املعلومات والتصالت25

              4,972%0.0-%2.8       (144)             5,116الرقابة ادلاخلية26

لغات27              39,383-%0.3-%4.2     (1,734)            41,117خدمات املؤمترات وال

ن28             11,604%0.1%7.6        818           10,786السالمة وال م

             4,303%0.5%415.9      3,469               834قاعة املؤمترات اجلديدة29

             5,508%0.2-%17.7-     (1,188)            6,696الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر30

             7,303%0.0%3.7-       (285)            7,587نظام لهاي31

                n/a701%85.2-     (4,025)            4,727غري خمّصصة

وع م           673,993%0.0%0.0         -         673,993اجمل
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 2014/15الثنائية  –تقرير عن الوظائف حبسب لك برانمج  5اجلدول 

 

اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*

ت   1 1-1--16310-1539-قانون الرباءا

1--1---1618-1719-العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية   2

ة   3 -----13115201311520حق املؤلف واحلقوق اجملاور

وراثية   4 شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال 1326-2327-املعارف التقليدية وأ 
--1---1

ت   5 218222-1512822936317146231385نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

1236-154661113164864119نظاما مدريد ولش بونة   6

2-2--112619-110617-مركز الويبو للتحكمي والوساطة   7

تنس يق جدول أ عامل التمنية   8
-1337-1236---1--1

أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك    9

اكرييب والبدلان ال قل منواً 3221--1825154915271750الالتينية وال

1-1--111517-110516-التعاون مع بدلان معينة يف أ ورواب وأ س يا 10

2--2-49518-29516-أ اكدميية الويبو 11

186-التصنيفات واملعايري ادلولية 12

15-19616--1-1

1--1-18110-819--قواعد البياانت العاملية 13

ىل املعلومات واملعارف 14 -----117413117413خدمات النفاذ اإ

امل ماكتب امللكية الفكرية 15 2-2--113216-111214-حلول ل ع

2-2--19212-17210-الاقتصاد والإحصاء 16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17 -----1528-1528-اإ

الفارقاملزيانية الفعلية 15/2014: الوظائف*مزيانية 15/2014: الوظائف
الربامج
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اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*اجملموععامهمينمديرالإدارة العليا*

11---124310124411امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18

1-1--1191636-1181635-التصالت 19

اكتب اخلارجية 20 24-2-513422-313218-العالقات اخلارجية والرشااكت وامل

236-14151333241716391الإدارة التنفيذية 21

دارة الربامج واملوارد 22 41014--4293467-4252453-اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23 246--2182444-2162038-اإ

246--1215355312173959خدمات ادلمع العامة 24

كنولوجيا املعلومات والتصالت 25 24-2-4191740-2191536-ت

11---1618-7-16-الرقابة ادلاخلية 26

لغات 27 2-2----2324478-2324680-خدمات املؤمترات وال

ن 28 1-1--347--246--السالمة وال م

---------------قاعة املؤمترات اجلديدة 29

1---1--8210--18211-الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر 30

112--17816-16714-نظام لهاي 31

81-82-1--13435--116116غري خمّصصة

ف ائ وظ وع ال    -          (49)      43     5      1                   1,205      606     525     65     9                   1,205      655     482     60     8                  مجم

*يف هناية 2015

الفارقاملزيانية الفعلية 15/2014: الوظائف*مزيانية 15/2014: الوظائف
الربامج
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 النفقات

نس بة  ويساوي ذكلمليون فرنك سويرسي.  642.6ما قدره  2014/15 عىل أأساس املزيانية للثنائيةقلغت النفقات الإجاملية 
 مليون فرنك سويرسي. 674.0 البالغةابملئة من املزيانية املعمتدة  95.3 قدرهااس تخدام 

والنفقات ونس بة  2014/15 قعد التحويالت الهنائية واملزيانية 2014/15حملة عامة عن املزيانية املعمتدة  6ويقدم اجلدول 
ةل عن اس تخدام املوارد حبسب لك برانمج وحتقيق 2014/15يف  انية حبسب لك برانمجاس تخدام املزي  . وترد الرشوح املفصل

 .2014/15النتاجئ املرتقبة يف تقرير أأداء الربانمج 

 2014/15الثنائية  –تقرير عن املزيانية والنفقات حبسب لك برانمج  6اجلدول 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

نس بة اس تخدام

املزيانية الهنائية بعد 

التحويالت

ت1 %99.3             5,354                5,390              4,950قانون الرباءا

%93.9             5,192                5,530              6,162العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية2

ة3 %96.3            16,140              16,764             16,430حق املؤلف واحلقوق اجملاور

وراثية4 شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال %85.3             5,438                6,372              7,864املعارف التقليدية وأ 

ت5 %95.3          186,155            195,354           197,973نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

%97.0            55,709              57,428             55,245نظام مدريد ونظام لهاي6

%90.2             9,879              10,947             11,175مركز الويبو للتحكمي والوساطة7

%89.2             3,138                3,519              4,341تنس يق جدول أ عامل التمنية8

أ فريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك 9

اكرييب والبدلان ال قل منواً الالتينية وال

32,325             31,485              29,067            92.3%

%91.7             7,644                8,338              8,443التعاون مع بدلان معينة يف أ ورواب وأ س يا10

%101.1            11,845              11,714             11,883أ اكدميية الويبو11

%102.9             7,507                7,298              7,317التصنيفات واملعايري ادلولية12

%97.8             4,954                5,065              4,692قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعرفة14 %100.4             6,860                6,830              7,539خدمات النفاذ اإ

امل ماكتب امللكية الفكرية15 %99.1            11,940              12,045             11,628حلول ل ع

%94.9             4,903                5,165              5,336الاقتصاد والإحصاء16

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17 %91.6             3,811                4,160              3,989اإ

متدة  املزيانية املع

15/2014

املزيانية الهنائية بعد 

التحويالت 15/2014

مجموع النفقات 

15/2014
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 .تدوير الأرقام اإىل قعض الاختالف مقارنة ابلبياانت املاليةقد يؤدي * 

نس بة اس تخدام

املزيانية الهنائية بعد 

التحويالت

%95.1             6,707                7,056              6,938امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18

%96.7            15,961              16,506             17,257التصالت19

اكتب اخلارجية20 %88.2            11,036              12,515             12,435العالقات اخلارجية والرشااكت وامل

%89.5            18,642              20,827             18,945الإدارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22 %97.3            27,397              28,162             28,032اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23 %98.1            24,699              25,189             23,561اإ

%97.2             46,526               47,883             47,400خدمات ادلمع العامة24

%98.5             47,968               48,676             45,269تكنولوجيا املعلومات والتصالت25

%91.5              4,550                4,972              5,116الرقابة ادلاخلية26

لغات27 %90.9            35,782              39,383            41,117خدمات املؤمترات وال

ن28 %97.1            11,272              11,604            10,786السالمة وال م

%95.4             4,108                4,303                834قاعة املؤمترات اجلديدة29

%99.9             5,503                5,508             6,696الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر30

%94.6             6,909                7,303             7,587نظام لهاي31

%0.0                 -                  701             4,727غري خمّصصة

وع م %95.3          642,597            673,993          673,993اجمل

مجموع النفقات 

15/2014

املزيانية الهنائية بعد 

التحويالت 15/2014

متدة  املزيانية املع

15/2014
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والنفقات الفعلية  2014/15 قعد التحويالت الهنائية واملزيانية 2014/15املزيانية املعمتدة حملة عامة عن  7ويقدم اجلدول 
 حبسب فئات التاكليف.

 2014/15الثنائية  –تقرير عن املزيانية والنفقات حبسب لك برانمج  7اجلدول 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 .قد يؤدي تدوير الأرقام اإىل قعض الاختالف مقارنة ابلبياانت املالية* 
 تاكليف اخلدمات املالية.يف البياانت املالية، ل تّجرصد الرسوم املرصفية يف اإطار املرصوفات التشغيلية واإمنا ترد منفصةل يف ابب  **

متدةنفقاتاملزيانية الهنائيةاملزيانية فارق مقارنة ابملزيانية بعد التحويالتفارق مقارنة ابملزيانية املع

متدة  15/2014بعد التحويالتاملع

15/201415/2014

ني ف وظ وارد امل .   م ف أ ل

%1.9-   (7,439)%2.6-  (10,548)   388,708     396,148  399,256الوظائف

%19.2-   (7,801)%27.6-  (12,526)     32,868       40,669    45,394املوظفون املؤقتون

2,350      2,563         2,298      (52)         -2.2%(264)      -10.3%

ف وع، أ ل م (23,126)   423,874     439,379  447,000اجمل  -5.2%(15,504)  -3.5%

ني ف وظ وارد امل الف م .   خ ء اب

و ب وي الت ال ون وزم تدرب        امل

%9.0-      (106)%66.3        427       1,071         1,177         644املتدربون

%5.8-      (282)%14.7-       (787)       4,574         4,856      5,361زمالت الويبو

%6.4-      (388)%6.0-       (361)       5,645         6,033      6,005اجملموع الفرعي

ح ن ار وامل سف        ال 

%21.7-   (2,922)%14.0-    (1,716)     10,533       13,455    12,249بعثات املوظفني

سفار الغري %12.9-   (1,930)%20.1-    (3,281)     13,005       14,934    16,286أ 

ت %22.2-      (720)%23.9-       (793)       2,522         3,242      3,315منح ادلورا

%17.6-   (5,572)%18.2-   (5,791)    26,060      31,632   31,850اجملموع الفرعي

ة دي اق تع ات ال دم        اخل

%5.3-      (420)%14.0-    (1,215)       7,464         7,883      8,679مؤمترات

%64.9-        (98)%87.8-       (382)            53            151         435النرش

%12.8-   (3,084)%15.9-    (3,956)     20,993       24,078    24,950اخلدمات التعاقدية الفردية

%5.1-   (5,299)%0.2-       (163)     98,228     103,527    98,391خدمات تعاقدية أ خرى 

%6.6-   (8,901)%4.3-   (5,716)  126,739    135,639 132,455اجملموع الفرعي

تشغيل ات ال رصوف        م

%1.4        530%0.0       17   38,899     38,369  38,882املباين والصيانة

صل %8.5-      (416)-%31.0  (2,002)     4,459      4,875    6,461التوا

متثيل %33.0-      (249)-%34.9    (271)       506        755      777ال

ة ومرصفية** داري %689.0     6,641       7,605         7,322         964تاكليف اإ

283       3.9%

%8.4-       (145)       1,577         1,732      1,722خدمات ال مم املتحدة املشرتكة

(155)      -9.0%

%0.0          (8)%8.7     4,241    53,047      53,054   48,806اجملموع الفرعي

ت دادا عدات والإم        امل

%23.0-      (653)%33.1        543       2,185         2,838      1,641ال اثث وال هجزة

لوازم %6.8-      (369)%19.0-    (1,186)       5,049         5,418      6,235الإمدادات وال

%12.4-   (1,022)%8.2-       (643)       7,233         8,256      7,877اجملموع الفرعي

ء وع، اب م (15,891)%3.6-    (8,270)   218,723     234,614  226,993اجمل  -6.8%

وع م (31,396)%4.7-  (31,396)   642,597     673,993  673,993اجمل  -4.7%

تاكليف املوظفني ال خرى

%املبلغ%املبلغ
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 موارد املوظفّي

ىل  2014/15وصلت تاكليف املوظفّي يف الثنائية  واخنفضت تاكليف املوظفّي الإجاملية  مليون فرنك سويرسي. 423.9اإ
 .2014/15عن املزيانية الهنائية قعد التحويالت ابملئة  3.5و 2014/15ابملئة عن املزيانية املعمتدة  5.2قنس بة 

 2014/15ابملئة يف الثنائية  2.7سويرسي أأو نسبهتا  مليون فرنك 11.3وشهدت نفقات املوظفّي زايدة قدرها 
ىل  اسا  مليون فرنك سويرسي(. وتعزى هذه الزايدة أأس 412.6مليون فرنك سويرسي( مقارنة ابلثنائية الساققة ) 423.9) اإ

ضافية اعامتداتالوظائف املس مترة وختصيص ادلرجات وتسوية أأوضاع زايدة ومهنا أأثر الزايدات القانونية  حقات ملس ت اإ
 .املوظفّي قعد هناية اخلدمة، مبا يف ذكل التأأمّي الصحي قعد هناية اخلدمة

طار الانتفاع  96لس تخدام املناصب املتبقية البالغ عددها "اعامتدات  2014/15وتضمنت املزيانية املعمتدة  منصبا ، يف اإ
 2010املبدأأ يف مجعياهتا اليت عقدت عام  واليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء من حيث 156مبناصب التثبيت البالغ عددها 

منصب تثبيت مشغول   156منصبا  من أأصل  124أأصبح ، 2015يف هناية عام ". و(WO/CC/63/5)الوثيقة املرجعية 
 قيد اس تكامل املنافسة. أأو

ىل قيد غري  2015و 2013 سنيت. ويعود الارتفاع املّجسجلل يف 2008نفقات املوظفّي منذ عام تطور  التايلويبّيل اجلدول  اإ
ر ىل تعزيز تغطية الزتامات التأأمّي  املوظفّي قعد هناية اخلدمةس تحقات مل  يف الس نة الأخرية للثنائيتّي املعنيتّي متكرل الرامية اإ

 اخلدمة. الصحي قعد هناية

 تطور نفقات املوظفّي حبسب الس نوات

 تطور نفقات املوظفّي حبسب الس نوات

 السويرسية()مباليّي الفرناكت 

 
 .2014/15*ل تشمل نفقات املوظفّي املتدرقّي وفقا  لتصنيف نفقات املوظفّي يف الثنائية 

 التدريب وزمالت الويبو

ىل  أأي ابخنفاض قدره  2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  5.6وصلت النفقات الإجاملية للتدريب وزمالت الويبو اإ
 .2014/15ابملئة مقارنة ابملزيانية الهنائية قعد التحويالت  6.4نسبته مليون فرنك سويرسي أأو  0.4

20082009201020112012201320142015

190.1198.6          191.8          174.4         170.0          171.7        171.8  165.3الوظائف

17.315.6            22.0            24.5           27.6            26.2          28.5    26.3املوظفون املؤقتون

1.11.2تاكليف املوظفني ال خرى

        215.4        208.5          213.8          198.8        197.6         197.8        200.3 191.6اجملموع، نفقات املوظفني*

مالحظة:

0.60.5              0.5              0.3             0.7              0.4            0.2      0.3املتدربون



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

19 

 الأسفار واملنح

ىل   أأي ابخنفاض، 2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  26.1وصلت النفقات الإجاملية املتعلقة ابلأسفار واملنح اإ
 .2014/15 الهنائية قعد التحويالتاملزيانية عن  ابملئة 17.6 تهمليون فرنك سويرسي أأو نسب  5.6قدره 

ىل عدة عوامل مهنا ما ييل: " نتيجة اعامتد  2014/15اخنفاض أأسعار تذاكر الطريان يف الثنائية  "1ويعزى اخنفاض النفقات اإ
ة يف وتنظمي املزيد من الفعاليات والأنشطة املتتالي "2أأدوات تكنولوجية جديدة يف تنظمي الأسفار مهنا أأداة احلجز الش بكية؛ "

ىل اخنفاض تاكليف السفر؛ " لغاء قعض الفعاليات أأو الأنشطة املزمعة أأو تأأجيلها قناء عىل  "3البدلان نفسها ما يؤدي اإ واإ
طار الربانمج  طلب قعض ادلول الأعضاء ول  وأأمرياك الهادئ واحمليط أ س يا وقدلان والعرقية الأفريقية البدلان) 9س امي يف اإ

ىل عدم اتفاق  2015وعدم عقد أأي دورة للجنة احلكومية ادلولية يف عام  "4(؛ "منوا بدلانال  وأأقل والاكرييب الالتينية نظرا  اإ
الربامج  اكنت الربامج التالية من. و 2015 لعامللجنة احلكومية ادلولية اعىل برانمج معل  2014امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 

 واحمليط أ س يا وقدلان والعرقية الأفريقية البدلان) 9الربانمج  :واملنح لأسفاراب املتصةلاليت حققت أأكرب قدر من الوفورات 
( الرباءات بشأأن التعاون معاهدة ظام)ن 5( والربانمج منوا البدلان وأأقل والاكرييب الالتينية وأأمرياك الهادئ

 التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف) 4( والربانمج اجملاورة واحلقوق املؤلف حق) 3 والربانمج
 (.الوراثية واملوارد

 تطور نفقات املنح والأسفار حبسب الس نوات

 تطور نفقات املنح والأسفار حبسب الس نوات

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 
 :تندرج مضن هذه الفئة النفقات التالية* 

  امللكلفّي مبهامت رمسيةقعثات املوظفّي: مرصوفات السفر وقدل الإقامة اليويم مجليع املوظفّي. 

 ّي يف أأسفار الغري: مرصوفات السفر وقدل الإقامة اليويم للغري، مبا فهيا تاكليف السفر للمسؤولّي احلكوميّي واملشاركّي واحملارضين املشارك

 .الاجامتعات اليت ترعاها الويبو

  مرصوفات السفر وقدل الإقامة اليويم ورمس التدريب وغريها من الرسوم املرتبطة حبضور املتدرقّي دلورات  (:2014/15املنح )منح ادلورات يف
 وندوات وبرامج مدعومة ابملنح ادلراس ية.

20082009201020112012201320142015

* ح ن ار وامل سف ال 

               5.4               5.2               6.1              5.9               7.0               6.0               5.9               7.6بعثات املوظفني

%4%15-%4%17-%16%2%22-%4-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

سفار الغري                7.2               5.8               8.3              6.9               9.2               8.4               9.2               9.4أ 

%24%30-%20%25-%10%9-%1-%19-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

               1.2               1.3               2.4              1.3               1.4              1.3               1.0               1.0املنح )منح ادلورات يف 15/2014(

%7-%45-%84%6-%10%31%7-%50-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

) ح ن ار وامل سف )ال  وع               13.8             12.3             16.8            14.1             17.6            15.7             16.1             18.0مجم

%12%27-%19%20-%12%2-%10-%17-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة
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ابملئة  15.5أأو نسبته  مليون فرنك سويرسي 4.8اضا  قدره اخنف 2014/15شهدت النفقات الإجاملية للأسفار واملنح يف 
 مليون فرنك سويرسي(. 30.9) 2012/13عن نفقات رنك سويرسي( مليون ف 26.1)

 اخلدمات التعاقدية

ىل  أأي ، 2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  126.7وصلت النفقات الإجاملية املرتبطة ابخلدمات التعاقدية اإ
 .2014/15 املزيانية الهنائية قعد التحويالت عن ابملئة 6.6 تهمليون فرنك سويرسي أأو نسب  8.9قدره  ابخنفاض

 بشأأن التعاون معاهدة نظام) 5وحققت الربامج الثالثة التالية أأكرب قدر من الوفورات املتصةل ابخلدمات التعاقدية: الربانمج 
قق اجلزء الأكرب (. و واللغات املؤمترات خدمات) 27( والربانمج والتصالت املعلومات كنولوجيا)ت  25( والربانمج الرباءات حّج

أأساسا  عن  5من الوفورات يف اخلدمات التعاقدية الفردية واخلدمات التعاقدية الأخرى. ونتجت الوفورات يف الربانمج 
ىل الثنائية  اس تكاملوتأأجيل  "2اخنفاض تاكليف الرتمجة؛ " "1" قعض مرشوعات نظم املعلومات اخلاصة مبعاهدة الرباءات اإ

طار الربانمج . أأما الوفورات 2016/17 ىل اختاذ تداقري فعاةل من حيث التلكفة يف جمال  ،27احملققة يف اإ فتعزى أأساسا  اإ
ىل اس تخدام أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة  من خاللالرتمجة  عادة التفاوض عىل عقود املرتمجّي اخلارجيّي واإ اإ

طار الربانمج  عوض جزء كبري من. و احلاسوب زايدة يف قند املرافق والصيانة ب 25النفقات املتصةل ابخلدمات التعاقدية يف اإ
 )تأأجري معدات تكنولوجيا املعلومات والتصالت وصيانهتا(.
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 تطور نفقات اخلدمات التعاقدية حبسب الس نوات
 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 
نواع *  نفاق التالية:تندرج مضن فئة اخلدمات التعاقدية أأ  الإ

  رتمجة الفورية املؤمترات: الأجور ومرصوفات السفر وقدل الإقامة اليويم للمرتمجّي الفوريّي واستئجار مرافق املؤمترات والأهجزة واملعدات الالزمة لل
 .واملرطبات وحفالت الاس تقبال وتاكليف أأية خدمات أأخرى مرتبطة مبارشة قتنظمي املؤمترات

  :تعاب اخلرباء تعاب املدفوعة للمحارضينأأ  .الأجور ومرصوفات السفر وقدل الإقامة اليويم والأ

   ،عادة طباعة املقالت املنشورة يف اجملالت والكتيبات النرش: النرش والتجليد خارج املنظمة واجملالت والورق والطباعة وأأعامل الطباعة الأخرى: اإ
امترات العمل واملواد املطبوعة املتنوعة الأخرى، واإصدار مواد عىل أأقراص مدجمة ورشائط واملعاهدات ومجموعات النصوص وادللئل الإرشادية واس 
 .فيديو ورشائط ممغنطة وسائر أأشاكل النرش الإلكرتوين

   ات (: الأجور املدفوعة للمتعاقدين ابتفاقات اخلدمات اخلاصة وملوردي اخلدم2014اتفاقات اخلدمات اخلاصة وموردو اخلدمات التجارية )حىت
 .التجارية

  ( الأجور املدفوعة لقاء اخلدمات التعاقدية الفردية2014/15اخلدمات التعاقدية الفردية :). 

  ( تشمل مجيع اخلدمات التعاقدية الأخرى اليت حيصل علهيا من مقديم خدمات جتاريّي وغري جتاريّي2014/15خدمات تعاقدية أأخرى :). 
 .2010ملدخل يف أأبريل لإضافة اتفاقات اخلدمات التعاقدية نتيجة التغيري ا 2009-2006أأعيدت صياغة هذه الفئة للس نوات  **

20082009201020112012201320142015

* ة دي اق تع ات ال دم اخل

               4.0               3.5               4.3              3.7               4.2               3.1               2.9               2.2املؤمترات

%14%19-%18%12-%33%6%34%8-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

--               0.5              0.4               0.8               0.7               0.9               0.8أ تعاب اخلرباء

%29%44-%12%21-%12%22-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

             0.03             0.03               0.1            0.02           0.1          0.03          0.1          0.2النرش

%7%55-%159%69-%152-%68-%54-%31التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

اخلدمات التعاقدية الفردية واخلدمات التعاقدية ال خرى 

واتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات التجارية

اتفاقات اخلدمات اخلاصة واخلدمات التجارية

)حىت 2014(**

31.7             37.0             34.8             41.1             45.5            56.5             -              -              

%24%11%18%6-%17%6التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

             11.0             10.0              -             -              -             -              -              -اخلدمات التعاقدية الفردية )يف 15/2014(

%10التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

             52.4             45.8              -             -              -             -              -              -اخلدمات التعاقدية ال خرى )يف 15/2014(

%14التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

ة  فردي ة ال دي اق تع ات ال دم ي، اخل فرع وع ال م اجمل

ات  دم ات اخل اق ف رى وات ة ال خ دي اق تع ات ال دم واخل

ة اري تج ات ال دم ة واخل ص ا اخل

31.7             37.0             34.8            41.1             45.5            56.5             55.8             63.4             

%14%1-%24%11%18%6-%17%6التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

) ة دي اق تع ات ال دم )اخل وع  م              67.4             59.3             61.4            49.6             46.1            38.6             40.9             34.8اجمل

%14%3-%24%8%19%6-%17%4التغيري مقارنة ابلس نة السابقة
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أأو نسبهتا  مليون فرنك سويرسي 15.6زايدة قدرها  2014/15شهدت النفقات الإجاملية اخلاصة ابخلدمات التعاقدية يف 
وتعزى أأساسا  هذه  .مليون فرنك سويرسي( 111.1) 2012/13عىل نفقات مليون فرنك سويرسي(  126.7)ابملئة  14.0

ىل " طار الربانمج  "1الزايدة اإ وزايدة تلكفة  "2)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(؛ " 5زايدة جحم الواثئق املرتمجة يف اإ
ضافية دل "3اس تضافة البنية املعلوماتية للمركز ادلويل للحوس بة التاقع للأمم املتحدة؛ " مع مبادرة اإصالح مدريد؛ وتكبد نفقات اإ

ضافية لتطوير منصات الربجميات ودمعها يف منظامت الإدارة امجلاعية حلق "4"  املؤلف. وختصيص موارد اإ
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 مرصوفات التشغيل

ىل  ابملزيانية الهنائية  دون تغيري مقارنة 2014/15يف الثنائية  مليون فرنك سويرسي 53.1وصلت مرصوفات التشغيل اإ
 .2014/15 التحويالت قعد

 تطور مرصوفات التشغيل حبسب الس نوات

 تطور مرصوفات التشغيل حبسب الس نوات
 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 
نفاق التالية*  نواع الإ  :تندرج مضن هذه الفئة أأ

  ماكن العمل واستئجار أأماكن معل أأخرى وحتسيهنا وصيانهتا واستئجار الأهجزة واملعدات والأاثث أأو صيانهتا وتغطية القرض للبناء املباين والصيانة: اقتناء أأ

 .اجلديد وتاكليف اخلرباء الاستشاريّي اخلارجيّي لإدارة أأعامل البناء اجلديد

 التصالت: مرصوفات التصالت مثل الهاتف والإنرتنت والفاكس والربيد ونقل الواثئق ابلربيد والشحن. 

 متثيل: مرصوفات الضيافة الرمسية  .ال

  ل تّجرصد 2015يف الإدارية واملرصفية: التاكليف املرصفية وتسوايت رصف العمالت؛ واإسهام الويبو يف مجعية املوظفّي )يف البياانت املالية التاكل ،
 (.الرسوم املرصفية يف اإطار املرصوفات التشغيلية واإمنا ترد منفصةل يف ابب تاكليف اخلدمات املالية

  ساعدة الطبية واملسامهة يف الأنشطة الإدارية املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة، وأأنشطة الأمم املتحدة املشرتكة خدمات الأمم املتحدة املشرتكة: امل
 .التاكليف واحملمكة الإدارية

نفاق اخلاص ابلبناء **   منفصةل.اذلي يدخل يف فئة و دون الإ
ةل اعتبار  قندقّجسم * ** نفاق اخلاص ابلتصالت وغريها اإىل فئات تلكفة مفصل ع الفرعي . وذلكل، أأضيفت املقارنة يف سطر اجملمو 2012/13من الثنائية  ا  الإ

 .لها املقاقل

20082009201020112012201320142015

* تشغيل ات ال رصوف م

             21.7             17.2             18.4            16.2             24.3             25.6             24.7             25.3املباين والصيانة**

%27%7-%14%33-%5-%4%2-%2-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

التصالت وغريها

صل                2.2               2.3               2.5              3.0التوا

متثيل                0.3               0.2               0.1              0.1ال

ة ومرصفية داري                3.7               3.9               4.2              4.0تاكليف اإ

مم املتحدة املشرتكة                0.8               0.8               0.7              0.7خدمات ال 

* * * ا ريه الت وغ ص ي، الت فرع وع ال م                7.0               7.1               7.5              7.8               8.3               7.1               6.4               5.1اجمل

%2-%5-%5-%5-%17%10%25%14-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

) تشغيل ات ال رصوف )م وع  م              28.7             24.3             25.9            24.1             32.6            32.7             31.2             30.4اجمل

%18%6-%8%26-%0%5%3%4-التغيري مقارنة ابلس نة السابقة
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ابملئة  6.2مليون فرنك سويرسي أأو نسبهتا  3.1زايدة قدرها  2014/15شهدت مرصوفات التشغيل الإجاملية يف 
ىل  50.0) 2012/13عىل مرصوفات ك سويرسي( مليون فرن 53.1) مليون فرنك سويرسي(. وتعزى هذه الزايدة أأساسا  اإ

ضافية قدرها  مليون فرنك سويرسي للمزيانية العادية وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  3.5ختصيص اعامتدات اإ
قفال احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات  املتعلقةضافية الإ رصوفات امل لتغطية 2015اس تثناء  يف أأكتوبر  ابختتام واإ

 ( وقاقل ذكل اخنفاض يف تاكليف التصالت والربيد.A/55/13)الوثيقة  اجلديدة

 املعدات والإمدادات

ىل  قدره  أأي ابخنفاض، 2014/15مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  7.2وصلت النفقات املرتبطة ابملعدات والإمدادات اإ
 24وحقق الربانمج  .2014/15 قعد التحويالت الهنائية زيانيةعن امل ابملئة 12.6 تهمليون فرنك سويرسي أأو نسب  1.0
( أأكرب حصة من الوفورات يف قند املعدات والإمدادات من حيث الأاثث واللوازم املكتبية العامة ادلمع خدمات)

 املباين. وصيانة

 الس نوات حبسب والإمدادات املعدات نفقات تطور

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 
نفاق التالية*  نواع الإ  :تندرج مضن هذه الفئة أأ

  ادم وغري ذكل( الأاثث واملعدات: رشاء أأاثث املاكتب وأأهجزة املاكتب واملعدات احلاسوقية )احلواسيب الثاقتة واحلواسيب احملموةل وأ لت الطباعة واخلو
 .ومعدات النسخ والنقل الالزمة خلدمات املؤمترات واملعدات

 شرتااكت يف الإمدادات واللوازم: الإمدادات القرطاس ية واللوازم املكتبية ولوازم النسخ داخل املنظمة )الأوفست وامليكروفيمل وغريها( والكتب والا
 .اجملالت وادلورايت للمكتبة وزيل العمل واللوازم احلاسوقية والربامج احلاسوقية وتراخيص اس تخداهما

20082009201020112012201320142015

* ت دادا عدات والإم امل

               1.8               0.4               0.9              0.5               2.2               1.6               2.4               3.3ال اثث وال هجزة

%388%57-%84%78-%39%36-%27-%74التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

               3.5               1.5               2.5              2.7               2.2               2.0               3.1               2.5الإمدادات واملواد

%132%38-%8-%18%12%35-%25%6التغيري مقارنة ابلس نة السابقة

) ت دادا عدات والإم )امل وع  م                5.3               1.9               3.3              3.1               4.4              3.6               5.5               5.8اجمل

%182%43-%6%29-%24%36-%5-%37التغيري مقارنة ابلس نة السابقة
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مليون فرنك سويرسي أأو نسبهتا  0.7زايدة قدرها  2014/15شهدت النفقات الإجاملية املرتبطة ابملعدات والإمدادات يف 
مليون فرنك سويرسي(. وتعزى هذه الزايدة أأساسا   6.5) 2012/13عىل نفقات مليون فرنك سويرسي(  7.2)ابملئة  10.8

 مدادات واملواد.اإىل رشاء معدات معلوماتية وقاقلها اخنفاض يف الإ 
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 الإيرادات

يرادات الثنائية  8اجلدول   2014/15اإ

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 
 فرنك سويرسي. 8000مقارنة ابلإيرادات املقدرة البالغة  2014/15سويرسي يف فرنك  57 000قلغت الإيرادات الفعلية املتأأتية من رسوم نظام لش بونة 

مليون  62.4زايدة قدرها أأي بمليون فرنك سويرسي،  775.7عىل أأساس املزيانية  الإجامليةقلغت الإيرادات 
 .2014/15عىل املزيانية املعمتدة  ابملئة 8.8 هتاسويرسي أأو نسب فرنك

رة  مليون فرنك  0.2؛ أأي ابخنفاض قدره مليون فرنك سويرسي 34.9وقلغت الإيرادات املتأأتية من الاشرتااكت املقرل
اشرتاك فئة  اخنفاضاملزيانية املعمتدة. وجنم ذكل الاخنفاض عن الإيرادات املقدرة يف ابملئة عن  0.6سويرسي أأو نسبته 

ىل الفئة الراقعة  ىل الفئة خاء)اثنيا(.فئة  وارتفاعقلجياك من الفئة الثالثة اإ  اشرتاك ساموا من الفئة خاء)اثلثا( اإ

زايدة قدرها أأي بمليون فرنك سويرسي؛  597.2وقلغت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
مليون فرنك سويرسي.  545.6يف املزيانية والبالغ  املس هتدفاملبلغ  عىل ابملئة 9.5 هتامليون فرنك سويرسي أأو نسب 51.6

طلبا؛  432 318 اإىل 2014/15عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الثنائية ادلولية املودعة قناء  الطلباتووصل عدد 
ووفقا  لأحدث البياانت، شهد عدد الطلبات ادلولية  الثنائية. العدد املس هتدف يف مزيانية عىل ابملئة 2.3 نسبهتازايدة أأي ب

 .2015ابملئة يف  1.7مث  2014ابملئة يف  4.4املودعة قناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات زايدة نسبهتا 

مليون  6.8قدرها  أأي بزايدةفرنك سويرسي؛  مليون 121.5وقلغت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام مدريد 
مليون فرنك سويرسي. ووصل عدد  114.6املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ  عىل ابملئة 6.0 هتاأأو نسبسويرسي  فرنك

ىل  نظام مدريدقناء عىل  2014/15 التسجيالت والتجديدات املودعة خالل الثنائية  ابملئة 5نسبهتا زايدة ب أأي؛ 148 598اإ
ر يف املزيانية ويعزى ذكل أأساسا  اإىل جتاوز العدد الفعيل للتجديدات العدد املتوقع يف املزيانية قنس بة  .عىل العدد املقدن

ر يف مزيانية الثنائية. 2عدد التسجيالت خالل الثنائية زايدة نسبهتا  ابملئة. وشهد 11  ابملئة عىل العدد املقدن

الفرق عن مزيانية 15/2014املبلغ الفعيلمزيانية05/200407/200609/200811/201013/2012

%الوظائف15/201415/2014املبلغ الفعيل

ت %0.6-(0.2)34.434.734.834.835.135.234.9اشرتااك

الرسوم

ت %443.6434.8514.9545.6597.251.69.5     451.1   400.6نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

%94.899.6108.0114.6121.56.86.0       90.3     60.8نظام مدريد

%15.6-(1.3)5.45.96.38.67.2         5.0       5.0نظام لهاي

%0.00.00.00.00.10.0612.5         0.0       0.0نظام لش بونة

%8.5        57.2       726.0       668.8      629.2      540.3     543.8     546.5   466.5اجملموع الفرعي للرسوم

%3.33.33.32.83.00.26.9         3.2       2.5التحكمي

ت %30.2-(0.4)1.11.11.01.20.8         2.7       4.4منشورا

نرثايت

%17.89.43.41.51.70.210.6       15.8       8.9فوائد مرصفية

%6.53.98.73.89.35.5144.2         6.4       6.0أ خر

%5.6105.9         11.0           5.3        12.1        13.3       24.3       22.2    14.9اجملموع الفرعي للنرثايت

وع م %607.4592.8680.7713.3775.762.48.8     609.3   522.7اجمل
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مليون فرنك سويرسي أأو  1.3قدره  ي ابخنفاضأأ مليون فرنك سويرسي 7.2قلغت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام لهاي و 
ووصل عدد التسجيالت مليون فرنك سويرسي.  8.6املبلغ املس هتدف يف املزيانية والبالغ  عن ابملئة 15.6 تهنسب 

ىل والتجديدات قناء عىل نظام لهاي يف املزيانية. ويعزى  املس هتدفابملئة عن العدد  8طلبا  أأي ابخنفاض نسبته  12 181 اإ
ىل اخنفاض عدد التسجيالت )قنس بة ذكل  ابملئة يف عدد التجديدات مقارنة  6ابملئة( قاقهل زايدة نسبهتا  9الاخنفاض أأساسا  اإ

 ابلأعداد املس هتدفة يف مزيانية الثنائية.

ىل زايد الإيرادات املتأأتية من مصادر متنوعةوتعزى أأساسا  الزايدة يف  رة يف املزيانية اإ ة سعر الرصف لصاحل مقارنة ابملبالغ املقدن
عادة تقيمي أأصول الويبو املرصفية، والأثر الإجيايب  الويبو وأأثره الإجيايب يف معامالت الويبو املالية اخلاصة ابلنفقات، واإ

 للتسوايت احملاسبية حلساابت الس نوات الساققة )شطب قعض املس تحقات(.



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

28 

 2014/15الاستامثرات يف 

اكنت الويبو توظف استامثراهتا وفقا  لس ياسة الاستامثر الأصلية اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف دورهتا التاسعة 
( قبل اعامتد البنك الوطين السويرسي )البنك املركزي( معدلت الفائدة السلبية يف A/49/14)الوثيقة  2011والأرقعّي يف 

دلت الفائدة السلبية، فقد احتفظت املنظمة قغالبية استامثراهتا النقدية دلى الإدارة الاحتادية . أأما قعد اعامتد مع2015يناير 
يداعات قصرية الأجل )ل يتجاوز اترخي اس تحقاقها  الاستامثرهتا، وقدأأت وفقا  لس ياس  للشؤون املالية يوما ( دلى  35يف اإ

يداع أأموالها مبعدلت  عروضالاملصارف الرشيكة الرئيس ية. وهدف ذكل اإىل الاس تفادة من  املتاحة اليت مكننت املنظمة من اإ
جياقية بس يطة ومن مث تفادي معدلت الفائدة السلبية. ومل تس توف املؤسسات املشاركة التصنيف الئامتين  فائدة صفرية أأو اإ

ىل  ضافية دلى الإدارةأأن الأدىن املنصوص عليه يف الس ياسة ولكن جتدر الإشارة اإ يداع أأموال اإ الاحتادية للشؤون املالية  اإ
 مس تحيال . ابت

ةل، احتفظت املنظمة قغالبية أأموالها النقدية املتاحة لالستامثر دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية  وقعد اعامتد الس ياسة املعدن
ت فائدة صفرية اس تجاقة لطلب الإدارة. وأأودعت أأموال أأخرى يف أأوعية ذات معدل 2015اإىل حّي موعد حسهبا يف ديسمرب 

ل واحملدد يف الس ياسة اجلديدة بشأأن الاستامثرات.  جياقية دنيا توفرها مؤسسات تس تويف التصنيف الئامتين الأدىن املعدن أأو اإ
 .2017للشؤون املالية عىل طلب املنظمة متديد اترخي حسب الأموال املودعة دلهيا حىت ديسمرب الإدارة الاحتادية ووافقت 

 ةاخملاطر املالي

ض املنظمة لبعض اخملاطر املالية، مبا يف ذكل  دارة اخملاطر املالية وفقا لنظاهما املايل ولحئته. وتتعرل وضعت الويبو س ياسات اإ
م س ياسة الويبو املعدةل اخلاصة ابلستامثرات اخملاطر املرتبطة ابلقروض والفوائد والس يوةل ورصف العمالت الأجنبية.  وتقسلِّ

 املتاحة للمنظمة اإىل ثالث مجموعات ييل قياهنا:الأموال النقدية 

طار  – النقد التشغييل الأموال النقدية الالزمة لستيفاء الالزتامات التشغيلية اليومية وتوفري الس يوةل الاكفية يف اإ
 الأموال الاحتياطية املس هتدفة؛

 ل املتوسط؛اجلزء الأكرب من الأموال النقدية للويبو املوظفة عىل الأج – النقد الأسايس

الأموال النقدية املزمع توظيفها عىل الأجل الطويل لتغطية الزتامات التأأمّي الصحي  – النقد الاسرتاتيجي
 اخلدمة. هناية قعد

ففي حاةل النقد التشغييل، يكون الهدف الأسايس من الس ياسة  .ابختالف مجموعة النقدخيتلف مس توى اخملاطر املقبول و 
رات هو احلد من احامتل التعرض للمخاطر مع ضامن توافر الس يوةل الالزمة لتغطية متطلبات التدفق املعدةل اخلاصة ابلستامث

ل قعد استيفاء هذين الرشطّي. وأأما يف حاةل النقد  ماكنية توليد عائد من هذه الأموال اإ النقدي للمنظمة. ول يّجنظر يف اإ
وأأما النقد الاسرتاتيجي، فيجب  اخملاطر قغية حتقيق الأهداف الاستامثرية. التعرض لقدر منقرضورة  الأسايس، فيسملن 

جياقية عىل مر الزمن. قغية حتقيقعىل الأجل الطويل  استامثره ىل احلفاظ الاستامثرات وهتدف هذه  منو رأأس املال وعائدات اإ اإ
عدل ملمساٍو وحتقيق عائد متوسط  الأساس ية عىل رأأس املال عىل الأجل الطويل وتوفري الس يوةل الالزمة لتغطية الالزتامات

. ويسملن قأأن حتقيق هذه الأهداف ينطوي عىل قدر من اخملاطر أأو أأعىل منه اخلصم املس تخدم يف تقيمي الالزتامات الأساس ية
ىل املدير العام اس  وأأنه قد ل يتس ىن دامئا  حتقيق لك الأهداف. ويعود قرارها اإ تنادا  اإىل حتديد مس توايت سامحية اخملاطر واإ

 لالستامثرات. توصيات اللجنة الاستشارية
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 اخملاطر املرتبطة ابلقروض

)أأجل طويل( كحد أأدىن.  A/A3)أأجل قصري( أأو  A-2/P-2ابلتصنيف الئامتين تودع الاستامثرات دلى قنوك تمتتع 
طويل الأجل الأأو تصنيفها  A-3/P-3قصري الأجل اليكون تصنيفها  عىل أأن الإصدارات املؤسس يةأأيضا  الاستامثر يف  وجيوز

BBB/Baa3.   من ادلول الأعضاء اليت متثلل حكومات ذات س يادة، وتتأأىت حساابت املنظمة املدينة، بشلك حرصي تقريبا ،
 اخملاطر املرتبطة ابلقروض خماطر ضئيةل. من مث تعد  و 

 اخملاطر املرتبطة ابلفوائد

رأأساملها بسبب هذه املعدلت.  تأ لكالسويرسية، تواجه املنظمة خطر  يف ظل معدلت الفائدة السلبية عىل الفرناكت
ضافية )للحصول عىل عن كثب الأرصدة النقدية راقبت الأمانة  وعليه، ماكنياتوأأقامت عالقات مع مصارف اإ ضافية  اإ اإ

ط من اخملاطر املتعلقة  لتفادي معدلت الفائدة السلبية( قغية احلد من هذا اخلطر. ول تس تخدم املنظمة أأدوات مالية للتحول
 بسعر الفائدة.

 اخملاطر املرتبطة ابلس يوةل

ذلس يوةل ، بشلك كبري، للمخاطر املرتبطة ابضةمعرل  ليستاملنظمة  قيلدة تسهم نتاجئ معليات وغري م  نقدية خضمةمتكل موارد  اإ
 .املنظمة يف تغذيهتا

 العمالت الأجنبيةاخملاطر املرتبطة قرصف 

ض املنظمة للمخاطر املرتبطة قرصف العمالت الأجنبية والنامج وتدار عن تقلبات أأسعار رصف تكل العمالت.  ةتتعرل
ف عىل املدى  الاستامثرات ابلتوفيق، قدر الإماكن، قّي العمالت املوجودة واملديّي املتوسط والبعيد  القريباليت تّجوظل

طمش تقات مالية ل املنظمة  تس تخدمول  عة حسب العمةل والفرتة الزمنية.واملرصوفات املتوقل  عةوالتدفقات النقدية املتوقل   لتحول
 رصف العمالت.رتبطة قاخملاطر املمن 
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 2015و 2014الاستامثرات يف عايم  9اجلدول 

 

ويرسي س ك ال فرن غ ابل بل فرتةامل رصفال لامل عد عامل رج امل

0.850.85البنك الوطين السويرسي1 يناير - 31 يناير 359,962,258.612014

0.550.55البنك الوطين السويرسي1 فرباير - 28 فرباير 359,962,258.612014

0.550.55البنك الوطين السويرسي1 مارس - 31 مارس 359,962,258.612014

0.550.55البنك الوطين السويرسي1 أ بريل - 3 أ بريل 359,962,258.612014

0.550.55البنك الوطين السويرسي4 أ بريل - 30 أ بريل 349,977,258.612014

0.500.50البنك الوطين السويرسي1 مايو - 30 مايو 349,977,258.612014

0.400.40البنك الوطين السويرسي2 يونيو - 30 يونيو 349,977,258.612014

0.350.35البنك الوطين السويرسي1 يوليو - 31 يوليو 349,977,258.612014

سطس 349,977,258.612014 سطس - 18 أ غ 0.300.30البنك الوطين السويرسي1 أ غ

سطس 354,967,258.612014 سطس - 29 أ غ 0.300.30البنك الوطين السويرسي19 أ غ

0.250.25البنك الوطين السويرسي1 سبمترب - 30 سبمترب 354,965,433.562014

0.300.30البنك الوطين السويرسي1 أ كتوبر - 31 أ كتوبر 354,965,433.562014

0.300.30البنك الوطين السويرسي3 نومفرب - 28 نومفرب 354,965,433.562014

0.150.15البنك الوطين السويرسي1 ديسمرب - 15 ديسمرب 354,965,433.562014

0.150.15البنك الوطين السويرسي16 ديسمرب - 31 ديسمرب 379,965,433.562014

0.150.15البنك الوطين السويرسي1 يناير - 30 يناير 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي2 فرباير - 27 فرباير 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي2 مارس - 31 مارس 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 أ بريل - 30 أ بريل 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 مايو - 29 مايو 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 يونيو - 30 يونيو 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 يوليو - 21 يوليو 381,462,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي22 يوليو - 31 يوليو 388,962,995.312015

سطس 388,962,995.312015 سطس - 31 أ غ 0.000.00البنك الوطين السويرسي3 أ غ

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 سبمترب - 30 سبمترب 388,962,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 أ كتوبر - 30 أ كتوبر 388,962,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي2 نومفرب - 3 نومفرب 364,962,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي4 نومفرب - 30 نومفرب 374,962,995.312015

0.000.00البنك الوطين السويرسي1 ديسمرب - 31 ديسمرب 374,962,995.312015

و2015 و يف 2014  ب وي امثرات ال ست ا
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ويرسي س ك ال فرن غ ابل بل فرتةامل رصفال لامل عد عامل رج امل

0.050.15بنك كريدي سويس22 يناير - 30 يناير 12,500,000.002015

0.050.00بنك كريدي سويس2 فرباير - 25 فرباير 12,500,000.002015

0.050.00بنك كريدي سويس26 فرباير - 27 فرباير 22,500,000.002015

0.050.00بنك كريدي سويس2 مارس - 31 مارس 22,500,000.002015

0.050.00بنك كريدي سويس1 أ بريل - 30 أ بريل 22,500,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس1 مايو - 29 مايو 32,500,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس1 يونيو - 17 يونيو 32,500,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس18 يونيو - 30 يونيو 41,500,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس1 يوليو - 9 يوليو 41,500,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس10 يوليو - 31 يوليو 47,000,000.002015

سطس 47,000,000.002015 سطس - 31 أ غ 0.000.00بنك كريدي سويس3 أ غ

0.000.00بنك كريدي سويس1 سبمترب - 30 سبمترب 47,000,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس1 أ كتوبر - 30 أ كتوبر 47,000,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس2 نومفرب - 30 نومفرب 47,000,000.002015

0.000.00بنك كريدي سويس1 ديسمرب - 31 ديسمرب 47,000,000.002015

0.860.50بنك سوسييت جيرنال16 مايو - 30 مايو 25,000,000.002014

0.860.40بنك سوسييت جيرنال2 يونيو - 30 يونيو 25,000,000.002014

0.860.35بنك سوسييت جيرنال1 يوليو - 15 يوليو 25,000,000.002014

0.790.35بنك سوسييت جيرنال16 يوليو - 31 يوليو 25,000,000.002014

سطس 25,000,000.002014 سطس - 29 أ غ 0.790.30بنك سوسييت جيرنال1 أ غ

0.550.25بنك سوسييت جيرنال1 سبمترب - 30 سبمترب 32,500,000.002014

0.550.30بنك سوسييت جيرنال1 أ كتوبر - 31 أ كتوبر 32,500,000.002014

0.590.30بنك سوسييت جيرنال3 نومفرب - 28 نومفرب 32,500,000.002014

0.590.15بنك سوسييت جيرنال1 ديسمرب - 15 ديسمرب 32,500,000.002014

0.820.15بنك سوسييت جيرنال15 يناير - 30 يناير 20,000,000.002015

0.820.00بنك سوسييت جيرنال2 فرباير - 27 فرباير 20,000,000.002015

0.820.00بنك سوسييت جيرنال2 مارس - 16 مارس 20,000,000.002015

و2015 و يف 2014  ب وي امثرات ال ست ا
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 البياانت املالية

، وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية 2014/15أأعدت قياانت الويبو املالية الس نوية، فامي خيص الك من سنيت الثنائية 
 العام. للقطاع

 عرض املعلومات املالية قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية

ىل نظرا  عداد قياانت مالية س نوية، تّجعد قياانت الويبو املالية للك س نة تقوميية من الثنائية اشرتاط اإ املعايري احملاسبية ادلولية اإ
البياانت املالية الس نوية منفصةل عن تقرير الإدارة املالية، ولالطالع عىل املعلومات املالية الاكمةل  عىل حدة. وتّجعرض تكل

ىل البياانت املالية الس نوية للويبو.  اخلاصة ابملنظمة واملّجعدة طبقا ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية، ينبغي الرجوع اإ

 ملعايري احملاسبية ادلولية، العنارص التالية:وتشمل البياانت املالية املّجعدة قناء عىل ا

 قيان الوضع املايل البيان املايل الأول 

 قيان الأداء املايل البيان املايل الثاين 

 قيان التغيريات يف صايف الأصول البيان املايل الثالث 

 قيان التدفق النقدي البيان املايل الراقع 

 املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعليةقيان مقارنة املبالغ  البيان املايل اخلامس 

 مالحظات عىل البياانت املالية 

ىل اخلامس  ويشمل م املعلومات املالية. 2014/15لثنائية ل تقرير الإدارة املالية البياانت املالية من الأول اإ فهم  لتيسري وتقدن
الاختالفات قّي نتيجة املنظمة عىل أأساس املزيانية ونتيجة املنظمة حبسب البياانت املالية املّجعدة قناء عىل املعايري احملاسبية 

 أأصول املنظمة وخصوهما. عنمقتطفات أأخرى من البياانت املالية الس نوية أأيضا املزيد من التفاصيل  تعرضو ادلولية. 

ىل التغيري  قغية مواءمهتا مع تصنيف البنود يف البياانت  2013ديسمرب  31ات يف عرض الأرقام املقارنة حىت وجتدر الإشارة اإ
 .2015و 2014املالية لسنيت 
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 البيان املايل الأول
 قيان الوضع املايل

 2015ديسمرب  31 حىت
 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

ول ص ال 

ةل تداو ول امل ص ال 

                       474,508409,916                       489,496الس يوةل وما يعادلها

                            2,0052,677                            1,226احلساابت املدينة )معامالت غري تبادلية(

                          58,55676,718                          52,568احلساابت املدينة )معامالت تبادلية(

                            1,7472,141                            1,597قوامئ املوجودات

544,887                       536,816                       491,452                       

ةل تداو ري امل ول غ ص ال 

2,1341,7462,324املعدات

6,2104,7854,785 امللكية الاستامثرية

صول غري املادية 28,98129,74929,161ال 

380,518383,443360,107ال رايض واملباين

298298359احلساابت املدينة )معامالت غري تبادلية(

5,0303,3893,092احلساابت املدينة )معامالت تبادلية(

ةل صول ال خرى غري املتداو 8,9349,1249,315ال 

432,105432,534409,143

ول ص وع ال  976,992969,350900,595مجم

وم ص اخل

ةل تداو وم امل ص اخل

22,10230,31531,285احلساابت ادلائنة

23,03119,36317,599 مس تحقات املوظفني

84,16083,55978,617التحويالت املس تحقة ادلفع

249,381241,756229,101مبالغ متسلمة قبل اس تحقاقها

21,25829,2585,258القروض املس تحقة خالل س نة واحدة

8179131,009اخملصصات

55,77163,57054,862اخلصوم املتداوةل ال خرى

456,520468,734417,731

ةل تداو ري امل وم غ ص اخل

148,487141,866132,927 مس تحقات املوظفني

88,721109,979139,237القروض املس تحقة بعد س نة واحدة

4,2012,9781,881مبالغ متسلمة قبل اس تحقاقها

241,409254,823274,045

وم ص وع اخل 697,929723,557691,776مجم

231,945195,196185,431الفائض املرتامك

رشوعات اخلاصة                                     -23,73027,209احتياطي امل

عادة التقيمي الاحتياطي 15,04615,04615,046فائض اإ

8,3428,3428,342صناديق رؤوس ال موال العامةل

ول ص ايف ال  279,063245,793208,819ص

سمرب 2015 سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي
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 البيان املايل الثاين
 قيان الأداء املايل

 2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

وع 2015201415/2014 م   اجمل

ت رادا ي الإ

قررة 17,80117,89935,700الاشرتااكت امل

سهامات الطوعية 10,2558,89619,151الإ

ت يرادات املنشورا 487351838اإ

يرادات الاستامثر 1,5001,6193,119اإ

ت 275,392278,576553,968رسوم نظام الرباءا

67,92555,113123,038رسوم نظام مدريد

3,9313,1867,117رسوم نظام لهاي

174057رسوم نظام لش بونة

347,265336,915684,180اجملموع الفرعي للرسوم

1,5081,4872,995التحكمي والوساطة

يرادات أ خرى/نرثية 3,1273,0136,140اإ

ت رادا ي وع الإ 381,943370,180752,123مجم

ت ا رصوف امل

216,266216,394432,660نفقات املوظفني

3,1512,6535,804املتدربون ومنح الويبو

سفار واملنح 17,39415,36032,754ال 

72,09063,586135,676اخلدمات التعاقدية

21,20020,85142,051مرصوفات التشغيل

3,5831,8035,386الإمدادات واملواد

8272471,074ال اثث واملعدات

11,0559,05420,109الاهتالك والاس هتالك

3,1073,2586,365تاكليف اخلدمات املالية

ت ا رصوف وع امل 348,673333,206681,879مجم

ة ن ( الس  ز )جع / ض ائ 33,27036,97470,244ف
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 البيان املايل الثالث
 قيان التغيريات يف صايف الأصول

 2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

سمرب 2013 ول يف 31 دي ص ايف ال           208,819             8,342           15,046                  -        185,431ص

           36,974                  -                  -                  -          36,974الفائض/)العجز( لس نة 2014

سمرب 2014 ول يف 31 دي ص ايف ال           245,793             8,342           15,046                  -        222,405ص

نشاء احتياطي للمرشوعات اخلاصة                   -                  -                  -           27,209         27,209-اإ

ر 2015 اي ن ول يف 1 ي ص ايف ال           245,793             8,342           15,046           27,209        195,196ص

صول قيّدة مبارشة يف صايف ال                    -                  -                  -                  -                 -العنارص امل

ايف  ص ارشة يف  قيّدة مب ارص امل عن وع ال مجم

ول يف 2015 ص ال 
-                 -                  -                  -                  -                  

           33,270                  -                  -            5,166-          38,436الفائض/)العجز( لس نة 2015

رشوعات اخلاصة                   -                  -                  -             1,654           1,654-تسوية احتياطي امل

ىل الفائض املرتامك                   -                  -                  -                   33                 33-التحويل اإ

سمرب 2015 ول يف 31 دي ص ايف ال           279,063             8,342           15,046           23,730        231,945ص

مك رتا ض امل ائ ف ال

ي  اط تي اح

ات  رشوع امل

ة ص ا اخل

ادة  ع ض اإ ائ ف

تقيمي  ال

ي اط تي الاح

ق  ادي صن

رؤوس 

ةل ام ع وال ال ال م

ول  ص وع ال  مجم

ة افي ص ال
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 البيان املايل الراقع

 قيان التدفق النقدي
 2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .وأأثر تغري سعر الرصف عىل الس يوةل وما يعادلها ابس تثناء الفوائد احملققة والفوائد املدفوعة عىل القروض –( 1)

وع 2015201415/2014 م   اجمل

تشغيل ة ال شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف  ال

) 1( 37,48736,35173,838الفائض )العجز( يف الفرتة 

751,6191,694الفوائد احملققة

ض 6,055-3,137-2,918-الفوائد املدفوعة عىل القرو

11,0559,05420,109الاهتالك والاس هتالك

10,28910,70320,992الزايدة )الاخنفاض( يف مس تحقات املوظفني

5,12618,59823,724 )الزايدة( الاخنفاض يف احلساابت املدينة 

صول ال خرى 190191381 )الزايدة( الاخنفاض يف ال 

تسلمة قبل اس تحقاقها 8,84813,75222,600 الزايدة )الاخنفاض( يف املبالغ امل

9,183-970-8,213- الزايدة )الاخنفاض( يف احلساابت ادلائنة

6014,9425,543الزايدة )الاخنفاض( يف التحويالت املس تحقة ادلفع

192-96-96-الزايدة )الاخنفاض( يف اخملصصات

7,7998,708909-الزايدة )الاخنفاض( يف اخلصوم ال خرى

تشغيل ة ال شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف ايف ال 54,795100,109154,904ص

ر امث ست ة الا شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف ال

ىل املباين واملعدات ضافات اإ 37,839-30,665-7,174-الإ

99                                -الترصف يف املعدات

صول غري املادية 2,320-1,744-576-الزايدة يف ال 

1,425-                                -1,425-الزايدة يف ال مالك الاستامثرية

ر امث ست ة الا شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف ايف ال 41,575-32,400-9,175-ص

ل وي مت ة ال شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف ال

ض                                 -                                -                                -عائدات القرو

ض 34,516-5,258-29,258-تسديد القرو

ل وي مت ة ال شط ن أ ن نقدي م ق ال تدف ايف ال 34,516-5,258-29,258-ص

ا ه ادل ع ا ي وةل وم ي ىل الس  رصف ع ر ال سع ري تغري  أ ث 1,3742,141767-ت

ا ه ادل ع ا ي وةل وم ي ( يف الس  ض ا ف )الاخن زايدة  ايف ال 14,98864,59279,580ص

فرتة ة ال داي ا يف ب ه ادل ع ا ي وةل وم ي 474,508409,916409,916الس 

فرتة ة ال اي ا يف هن ه ادل ع ا ي وةل وم ي 489,496474,508489,496 الس 
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 البيان املايل اخلامس

 الإيرادات -قيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية 

 2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 .2014/15 املزيانية املعمتدة للثنائية -( 1)

 .2014/15املزيانية الهنائية قعد التحويالت  -( 2)

 .2014/15 للثنائيةوالإيرادات الفعلية عىل أأساس قاقل للمقارنة  2014/15الفارق قّي املزيانية الهنائية قعد التحويالت  -( 3)

) 1() 2() 3(

قررة 225-35,16835,16834,943الاشرتااكت امل

الرسوم

ت 545,603545,603597,22451,621نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

114,615114,615121,4556,840 نظام مدريد

1,334-8,5738,5737,239 نظام لهاي

885749نظام لش بونة

668,799668,799725,97557,176اجملموع الفرعي للرسوم

2,8002,8002,995195التحكمي والوساطة

ت 362-1,2001,200838املنشورا

1,5301,5301,692162فوائد مرصفية

3,8003,8009,2805,480مبالغ أ خرى/نرثية

وع م 713,297713,297775,72362,426اجمل

ة  صلي ة ال  ي زيان امل

15/2014

ة بعد  ائي هن ة ال ي زيان امل

الت 15/2014 وي تح ال

ىل  ة ع فعلي رادات ال ي الإ

ة  ارن ق اس امل س أ 

15/2014

ارق 15/2014 ف ال
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 البيان املايل اخلامس
 املرصوفات -قيان مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية 

 2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف 
 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 .2013سبمترب  12 يفاليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو و مليون فرنك سويرسي  674.0 البالغة 2014/15 املزيانية املعمتدة للثنائية -( 1)
 .2014/15املزيانية الهنائية قعد التحويالت  -( 2)
 .2014/15للثنائية الفعلية عىل أأساس قاقل للمقارنة  رصوفاتوامل 2014/15الفارق قّي املزيانية الهنائية قعد التحويالت  -( 3)

ة  ي زيان امل

ة  صلي ال 

15/2014

ة  ي مزيان

 15/2014

بعد 

ت ال وي تح ال

ارق  ف

15/2014

(1)(2)(3)

ج ربانم جال ربانم وان ال ن ع

ت1 4,9505,3905,35535قانون الرباءا

ؤرشات اجلغرافية2 6,1625,5305,192338العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وامل

ة3 16,43016,76416,141623حق املؤلف واحلقوق اجملاور

وراثية4 شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال 7,8646,3725,438934املعارف التقليدية وأ 

ت5 197,973195,354186,1549,200نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

55,24557,42855,7091,719نظاما مدريد ولش بونة6

11,17510,9479,8791,068مركز الويبو للتحكمي والوساطة7

4,3413,5193,138381تنس يق جدول أ عامل التمنية8

9
البدلان ال فريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك 

اكرييب والبدلان ال قل منوا الالتينية وال
32,32531,48529,0672,418

8,4438,3387,643695التعاون مع بدلان معينة يف أ ورواب وأ س يا10

131-11,88311,71411,845أ اكدميية الويبو11

210-7,3177,2987,508التصنيفات واملعايري ادلولية12

4,6925,0654,954111قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعارف14 31-7,5396,8306,861خدمات النفاذ اإ

امل ماكتب امللكية الفكرية15 11,62812,04511,941104حلول ل ع

ت16 5,3365,1654,903262ادلراسات الاقتصادية والإحصاءا

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17 3,9894,1603,811349اإ

6,9387,0566,707349امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18

صل19 17,25716,50615,960546التوا

اكتب اخلارجية20 12,43512,51511,0361,479العالقات اخلارجية والرشااكت وامل

18,94520,82718,6422,185الإدارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22 28,03228,16227,397765اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23 23,56125,18924,699490اإ

47,40047,88346,5251,358خدمات ادلمع العامة24

45,26948,67647,969707تكنولوجيا املعلومات والتصالت25

5,1164,9724,549423الرقابة الإدارية26

لغات27 41,11739,38335,7823,601خدمات املؤمترات وال

ن28 10,78711,60511,272333السالمة وال م

8344,3034,107196قاعة املؤمترات اجلديدة29

6,6965,5085,5035الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر 30

7,5877,3036,910393نظام لهاي31

صةغ/م 701                            -4,727701غري خمصَّ

وع م 673,993673,993642,59731,396اجمل

) ز عج )ال / ض ائ ف ايف ال 39,30439,304133,12693,822ص

22,478-تسوايت الفائض بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية

موةل من ال موال الاحتياطية رشوعات امل 40,324-امل

سهامات الطوعية موةل من الإ 80-احلساابت اخلاصة امل

ة ي ة ادلول سبي ا ري احمل اي ع ىل امل اء ع عدل بن ض امل ائ ف 70,244ال

ة  فعلي ات ال رصوف امل

ة  ارن ق اس امل س ىل أ  ع

15/2014
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 حتليل قيان الوضع املايل

 وصناديق رؤوس الأموال العامةل( الأموال الاحتياطيةحركة صايف الأصول )

الاحتياطي( يبلغ، قناء  -، اكن صايف أأصول املنظمة )أأو الأموال الاحتياطية ورؤوس الأموال العامةل2015ديسمرب  31يف 
، 2015و 2014ونتيجة للفائض احملقق يف سنيت فرنك سويرسي.  مليون 279.1عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، 

مليون فرنك سويرسي  208.8عىل الرصيد البالغ مليون فرنك سويرسي  70.3ازدادت قمية صايف الأصول مبا مقداره 
 :2014/15يف صايف الأصول خالل الثنائية  الزايدة التايل الشلكويلخلص  .2013هناية  يف

 2014/15حركة صايف الأصول )الاحتياطي( يف الثنائية 

 

لت س ياسة الويبو بشأأن الأموال الاحتياطية خالل س نة  نشاء احتياطي منفصل ابمس  2015وعدلِّ ومشلت التعديالت اإ
"الصندوق الاحتياطي للمشاريع اخلاصة". وترد قياانت هذا الصندوق منفصةل يف البياانت املالية. ويضم الصندوق 

مليون  23.7وقلغ رصيد الصندوق  اعامتدات للمشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية قعد خصم النفقات املرتامكة.حتياطي الا
 وهو املبلغ املتاح لمتويل املرشوعات املوافق علهيا. 2015ديسمرب  31فرنك سويرسي يف 

+33.3

279.1

ول ص ايف ال  ص

سمرب 2015 31 دي

ول ص ايف ال  ص

سمرب 2013 31 دي

ساس املعايري  الفائض عىل أ 

احملاسبية ادلولية 2014

ول ص ايف ال  ص

سمرب 2014 31 دي

ساس املعايري  الفائض عىل أ 

احملاسبية ادلولية 2015
ة)

رسي
ي سو

ل  ا
ت

اك
فرن

 ال
ني

الي
(مب

+37.0

245.8

208.8
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 ملخص الأصول واخلصوم

مليون  977.0وتبلغ القمية الإجاملية للأصول  .2015ديسمرب  31لويبو يف يعرض الشلك التايل ملخصا  لبيان الوضع املايل ل
 697.9فرنك سويرسي وتتكون أأساسا  من الس يوةل وما يعادلها فضال  عن الأصول الثاقتة. وتبلغ القمية الإجاملية للخصوم 

 واس تحقاقات املوظفّي والقروض.قها مليون فرنك سويرسي وتتكون أأساسا  من املدفوعات واملبالغ املتسلمة قبل اس تحقا

 2015ديسمرب  31ملخص الأصول واخلصوم يف 

 

ىل  متتكل املنظمةواكنت  ابملئة  50.1 ما يساوي، 2015ديسمرب  31يف  مليون فرنك سويرسي 489.5أأرصدة نقدية تصل اإ
جاميل الأصول، ولو أأنل هذه الأرصدة تشمل مبالغ مصنفة مكبالغ مقيلدة وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية.   متتكل املنظمةو من اإ

من الأصول الثاقتة )أأرايض ومباين وملكيات استامثرية وأأصول غري مادية ومعدات( يقدر صايف قميهتا ادلفرتية كبريا  عددا   أأيضا  
مليون فرنك سويرسي. وتشمل الأصول الأخرى حساابت مدينة وموجودات ومدفوعات مس بقة يصل  417.8مبا مجموعه 

ىل  ىل الأكربمليون فرنك سويرسي. والرصيد  69.7اإجاميل قميهتا اإ احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن  يرجع اإ
 مليون فرنك سويرسي. 40.9الرباءات اليت تبلغ قميهتا الإجاملية 

املنظمة تسلمهتا س تحقة ادلفع( واملبالغ اليت امل س تحقة ادلفع )ويه احلساابت ادلائنة وقمية التحويالت امل يصل اإجاميل املبالغ و 
ىل  يرادات مؤجةل ققمية  359.8قبل اس تحقاقها اإ مليون فرنك سويرسي. أأما خصوم  217.1مليون فرنك وتشمل ابلأساس اإ

ن فرنك سويرسي فتتكون يف أأغلهبا من خصوم التأأمّي الصحي قعد هناية اخلدمة مليو 171.5مس تحقات املوظفّي وقميهتا 
تتكون القروض من قرض املؤسسة العقارية للمنظامت ادلولية يف حّي مليون فرنك سويرسي،  137.2وقدرها 

مليون فرنك  BCV( )90.4( وقنك كنتون فو )BCGمليون فرنك سويرسي( وقرض قنك كنتون جنيف ) 19.6)
مليون فرنك سويرسي  55.8مليون فرنك سويرسي ويه تتضمن  56.6ي(. ويصل اإجاميل اخلصوم الأخرى اإىل سويرس 

 صورة حساابت جارية ملودعي الطلبات والأطراف املتعاقدة. يف

977.0

ة)
رسي

ي سو
ل  ا

ت
اك

فرن
 ال

ني
الي

(مب

697.9

  .  أ خر 

القروض

   .  
  .  أ خر 

مس تحقات املوظفّي

   .  

صول الثاقتة الأ

   .  

املبالغ املس تحقة ادلفع 

واملبالغ املتسلمة قبل 

اس تحقاقها

   .  

الس يوةل وما يعادلها

   .  

الصافية الأصول 

   .   

 اخلصوم الأصول
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ىل  ووصلت قمية مليون فرنك سويرسي  88.4صايف الأصول اجلارية للمنظمة )أأي الأصول اجلارية انقص اخلصوم اجلارية( اإ
 مليون فرنك سويرسي مقارنة برصيد هناية الثنائية الساققة. 14.6زايدة كبرية قدرها أأي ب، 2015ديسمرب  31 يف

 

ة اري ول اجل ص ايف ال  ص

صول اجلارية 544,887536,816491,452ال 

456,520468,734417,731اخلصوم اجلارية

ة اري ول اجل ص ايف ال  88,36768,08273,721ص

سمرب 2015 سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 الس يوةل وما يعادلها

 

 2013 ديسمرب 31مليون فرنك سويرسي يف الفرتة قّي  79.6مببلغ قدره اإجاميل أأرصدة الس يوةل وما يعادلها  زاد
يداعات دلى الإدارة الاحتادية للشؤون املالية.  .2015ديسمرب  31و وقعد تنفيذ الأحاكم اجلديدة ول تزال املنظمة متتكل اإ

يداع واحلفاظ علهيا،  دارة املالية الاحتادية السويرسية اخلاصة قفتح حساابت اإ ققاء قأأهنا لن تمتكن الويبو  ُأقلغتلالإ من اإ
يداعاهتا دلى هذه الإدارة اعتبارا  من هناية عا الإدارة لطلب الويبو متديد هذه املهةل حىت  تولكن اس تجاق .2015م اإ

يداعاهتا يف هناية سبمترب . 2017ديسمرب  15 . 2015وتنص رشوط هذا المتديد عىل أأل جيوز للويبو امتالك رصيد يتجاوز اإ
ابملئة يف  0.150ا املعدل هذ. وقلغ 2014ابملئة يف عام  0.421واكن معدل الفائدة املتوسط عىل الإيداعات دلى الإدارة 

 ابملئة( ابيق الس نة. 0.000قبل أأن يصبح صفراي  )أأي  2015 يناير

ىل س يوةل مقيلدة وس يوةل غري مقيلدة. وتشمل الأموال  تنقسملقواعد عرض املعايري احملاسبية ادلولية،  ووفقا   أأرصدة الس يوةل اإ
يداع  وتتيح. للغري املمسوكةاملقيلدة الأموال  طار نظام معاهدة الرباءات ونظايم مدريد ولهاي اإ املنظمة ملودعي الطلبات يف اإ

 وتشملابمس املنظمة.  اأأموال تّجس تخدم للطلبات والتجديدات املقبةل، وجتزي لبعض الأطراف املتعاقدة أأن حتول أأموال  حصلهت
ابمس الأطراف املتعاقدة يف اتفاق  تب لتسملل الطلباتاليت حصلها املكتب ادلويل للويبو مكك أأيضا الرسوم  الأموال املقيدة

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  دارات البحث ادلويل يف اإ ضافة اإىل ذكل، مدريد وبروتوكوهل واتفاق لهاي، وابمس اإ اإ
ن طار الإجراءات اجلارية بشأأن العالمات التجارية، خالف القسط اذلي يقدر مكبسالودائع املت  فاإ لمته املنظمة س لغ ت لمة يف اإ

طار الأموالأأموال  حمصةل ابمس الغري  تعد  قبل اس تحقاقه،   قيلدة.امل  وعليه تندرج يف اإ

ومتتكل املنظمة أأموال  خمصصة لتغطية الالزتامات املرتبطة ابس تحقاقات املوظفّي قعد هناية اخلدمة ومهنا التأأمّي الصحي قعد 
تفظ هب ،2014هناية اخلدمة. ومنذ س نة  رصيد  ذه الأموال يف حساابت مرصفية منفصةل وتدرج يف فئة الأموال املقيدة. وقلغحيّج

الرسوم املطبقة عىل  أأسفرت. و 2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  88.9هذه احلساابت املرصفية املنفصةل 
ضافية قدرها تاكليف الوظائف لمتويل اس تحقاقات املوظفّي قعد هناية اخلدمة مليون فرنك سويرسي  13.2 عن أأموال اإ

ل هذه الأموال اإىل حساابت مرصفية منفصةل يف2015 يف  .2016 عام . وس تحون

تودع ابلعمةل اليت فتصننف كأموال مقيدة و الإسهامات الطوعية  ماحني ابمساملنظمة  حتتفظ هباأأما احلساابت اخلاصة اليت 
ىل التفاقات مع  املاحنّي. س تقيد هبا النفقات املعنية ابلستناد اإ

ا ه ادل ع ا ي وةل وم ي سمرب 2015 الس  سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

ة قيّد ري امل وةل غ ي وع الس  238,719224,747260,380 مجم

139,931147,129133,479ال موال املمسوكة للغري

                             -88,91785,248ال موال املمسوكة ملس تحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة

21,92917,38416,057احلساابت اخلاصة

ة قيَد وةل امل ي وع الس  250,777249,761149,536مجم

ا ه ادل ع ا ي وةل وم ي وع الس  489,496474,508409,916مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

43 

 الأصول الثاقتة

 

ذا جتاوز اإجاميل تلكفهتامشرتايت د املنظمة تقيل   .فرنك سويرسي 5 000 املعدات كأصول اإ

مليون  6.2 بىن احتاد مدريد، املّجدرج يف صنف امللكية الاستامثرية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية،مل  وقلغت القمية العادةل
أأسفرت عن زايدة قميته مببلغ قدره  2015لإعادة تقيمي خالل عام  وخضع املبىن .2015ديسمرب  31سويرسي يف  فرنك
 مليون فرنك سويرسي. 1.4

. وواصلت 2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  25.6الأرايض اس تغالل قوق وقلغت القمية ادلفرتية الصافية حل
ذ  0,4تراجعها مبعدل س نوي يبلغ   املّجكتس بة الربجميات ورمسلت الويبو عاما . 78مدار  عىل تّجس هتكلمليون فرنك سويرسي اإ

جاملية قلغت دفرتية صافية ققمية  من اخلارج وتكل املطورة داخليا  يف البياانت املالية مليون فرنك سويرسي يف  3.4اإ
 .2015ديسمرب  31

ىل  . 2015 ديسمرب 31مليون فرنك سويرسي يف  380.5وزادت قمية الأرايض واملباين خالل الثنائية لتصل اإ
لأشغال اخلاصة ققاعة املؤمترات اجلديدة والإنشاءات الأمنية، رمسلت املنظمة تاكليف تتعلق اب، 2015و 2014 سنيت ويف

واس تّجمكلت  2014وقدأأ اس تخدام قاعة املؤمترات اجلديدة يف فضال عن التاكليف املرتبطة قتحسّي املباين املشغوةل. 
جزء من تكل الزايدات  وغطى. 2015اجلديد ومركز العمليات الأمنية واحمليط الأمين( يف  الإنشاءات الأمنية )مركز النفاذ
ةل يف قمية املباين اهتالاك    مليون فرنك سويرسي. 16.1عىل مدى الثنائية قدره  املّجسجل

ة ابت ث ول ال ص سمرب 2015 ال  سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

1,6711,2141,721املعدات

فروشات 463532603 ال اثث وامل

ت عدا وع امل 2,1341,7462,324 مجم

6,2104,7854,785مبىن احتاد مدريد

ة امثري ست اكت الا متل وع امل 6,2104,7854,785مجم

يض 25,57126,01126,450حقوق اس تغالل ال را

602456518الربجميات املشرتاة من اخلارج

                             -2,6202,697الربجميات املطورة دخاليًا

1885852,193برجميات قيد التطوير

ة ادي ري امل ول غ ص وع ال  28,98129,74929,161مجم

28,60028,60028,600ال رايض 

شغال اجلارية 12,51057,668                             -ال 

نشأ ت املس تخدمة 351,918342,333273,839املباين وامل

ين ا ب وع ال رايض وامل 380,518383,443360,107مجم

ة ابت ث ول ال ص وع ال  417,843419,723396,377مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 الأصول الأخرى

 

مليون فرنك  40.9 برصيد يبلغ معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن حساابت مدينة لنظام الأصول الأخرى أأساسا تتأألف 
ورمبا تلقهتا تسمل الطلبات ماكتب ودعة دلى لرباءات املامعاهدة ذكل طلبات  ويشمل .2015ديسمرب  31سويرسي يف 
ما يف  الأخرى واملبالغ ةاملدين احلساابتأأساسا  . وتتأألفلها رسوم مقاقةل ةأأيقعد  تلقت الويبو ولكن مل  املدفوعة مقدل

وتتكون املبالغ املدفوعة فرنك سويرسي.  مليون 6.3 مببلغس تحقة الاسرتداد امل الرضائب الأمريكية  من 2015 ديسمرب 31
 .فرنك سويرسي نوملي 4.9 مببلغللموظفّي لأغراض منح التعلمي من سلف  أأساسامقدما 

جاملية قلغ مدادات الورق ققمية اإ ي يف مليون فرنك سويرس  1.5 توتشمل املوجودات أأساسا  املنشورات واإ
من  2015ديسمرب  31رنك سويرسي يف مليون ف 8.9لأصول غري اجلارية الأخرى البالغة قميهتا . وتتأألف ا2015 ديسمرب 31

. وأأبرمت الويبو يون يف جنيف بسويرساي تشييد مبىن يف شارع مورمن أأجل  ملؤسسة مركز جنيف ادلويلالويبو  مدفوعات
طار البياانت املالية املذكورة، ويرصد جزء من هذه املدفوعات كدفعة مقدمة لالإجياراتفاقا  لتأأجري املبىن من املؤسسة  . يف اإ

سب قتلكف  املتبقي فيساويوأأما اجلزء  مليون فرنك سويرسي  8.3هتالكية )الا تهالقرض اذلي منحته الويبو للمؤسسة وحيّج
 (.2015ديسمرب  31 يف

رى ول ال خ ص سمرب 2015ال  سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

) ية ادل ري تب امالت غ )مع نة  دي اابت امل س وع احل 1,5242,3033,036مجم

ت 40,94946,65362,398احلساابت املدينة لنظام الرباءا

9,5457,93611,017احلساابت املدينة ال خرى واملبالغ املدفوعة مقدما

7,1047,3566,395املبالغ املدفوعة مقدما

) ية ادل امالت تب )مع نة  دي اابت امل س وع احل 57,59861,94579,810مجم

ت ودا وج وع امل 1,5971,7472,141مجم

ةل تداو ري امل رى غ ول ال خ ص وع ال  8,9349,1249,315مجم

رى ول ال خ ص وع ال  69,65375,11994,302مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 اس تحقاقهالمة قبل سس تحقة ادلفع واملبالغ املت امل املبالغ  

 

ل  من رسومس تحقة ادلفع امل التحويالت  تتأألف املنظمة ابلنياقة عن الأطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل  هاحتصل
ضافة اإىل ذكل، لتفاق لهاي.  املشرتكة والالحئة التنفيذية ِّ واإ ل املكتب ادلويل للمنظمة قصفته مكتبا لتسمل الطلبات حيصل
دارات البحث ادلويل.  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأموالااملودعة قناء عىل  من املودعّي لتغطية تلكفة مدفوعات اإ

ِّ  عن وفضال   ىل الوسطاء واحملمكّي ذكل، حتصل طار املعاجلةاحلالت  عنل املنظمة الرسوم املدفوعة مبارشة اإ التحكمي  زمرك يف اإ
ىل أأن  والوساطة. ىل املس تفيد الهنايئ وفقا لأحاكم خمتلف املعاهداتحتون ومتسك املنظمة هذه الأموال مؤقتا اإ  والتفاقات ل اإ

 اليت تديرها املنظمة.

املنظمة قبل اس تحقاقها، فينبع أأغلهبا من الإيرادات املؤجةل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ووصل  تسلمهتاوأأما املبالغ اليت 
ىل  املودعة حىت ذكل التارخييبلغ العدد التقديري للطلبات و . 2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  217.1 رصيدها اإ
قناء عىل نظام معاهدة الرباءات الطلبات ادلولية ) معاجلةمن رسوم  تقيند الإيرادات املتأأتيةو  طلبا . 155 534 قعد ومل تنرش

يرادات رسوم تلكفة الصفحات الإضافيةدلى نرش الطلب. ( ونظايم مدريد ولهاي املتعلقة قطلبات الرباءات  ويؤجل قيد اإ
ضافة اإىل ذكل،  نرش الطلب املعين.قناء عىل معاهدة الرباءات حىت يّج  ادلولية املودعة يؤجل قيد جزء من رسوم طلبات واإ

 الرتمجة. ابللغة الإنلكزيية حىت الانهتاء من غري املودعة لرباءةالأهلية لرباءات ادلولية اليت تغطي تاكليف ترمجة تقارير ال

ا اقه تحق س  ة قبل ا تسلم غ امل ال ب ع وامل ة ادلف تحق غ املس  ال ب سمرب 2015امل سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

وردون ادلائنون - احلساابت املدينة 18,19722,08424,856 امل

3,7778,1874,342 خصوم انتقالية متنوعة

وردون ادلائنون ال خرون  128442,087 امل

ة ن دي اابت امل س وع احل 22,10230,31531,285 مجم

59,01354,26853,287رسوم احتاد مدريد

17,95922,39617,938 ودائع احتاد مدريد

ع رسوم احتادي لهاي ومدريد 4,3224,0474,468توزي

2,8662,8482,924حتويالت أ خرى مس تحقة ادلفع

ع ة ادلف تحق الت املس  وي تح وع ال 84,16083,55978,617مجم

ت يرادات املؤجةل لنظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا 217,071199,682194,943الإ

يرادات املؤجةل غري التبادلية 14,09716,13415,144الإ

يرادات أ خرى مؤجةل 6,4407,2735,692اإ

12,92016,58712,614 ودائع احتاد مدريد

3,0545,0582,589 مبالغ أ خرى متسلمة قبل اس تحقاقها

ا اقه تحق س  ة قبل ا تسلم غ امل ال ب وع امل 253,582244,734230,982مجم

ا اقه تحق س  ة قبل ا تسلم غ امل ال ب ع وامل ة ادلف تحق غ املس  ال ب وع امل 359,844358,608340,884 مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 قات املوظفّيمس تح

 

ذ يس تأأثرنصيب الأسد يف خصوم مس تحقات املوظفّي،  اخلدمة هناية لتأأمّي الصحي قعديتضح من هذا اجلدول أأن ل  قنس بة  اإ
اخلدمة  هناية . وقد زادت اخلصوم املتعلقة ابلتأأمّي الصحي قعد2015ديسمرب  31 يفمن اإجاميل اخلصوم  ابملئة 80.0
 :تفاصيل هذه الزايدةاجلدول التايل  يبّيو ، 2014/15 ةمليون فرنك سويرسي خالل الثنائي 17.7 مببلغ

 

 امجلاعي يضطلع أأكتوراي مس تقل حبساب اخلصوم ويسجل اللكفة املس تقبلية حلصة الويبو يف أأقساط التأأمّي الصحي
لنامج عن خدمة االأثر الصايف تساوي تلكفة اخلدمة اجلارية و ملتقاعدي الويبو احلاليّي واملتقاعدين املتوقعّي يف املس تقبل. 

وأأما تلكفة الفائدة فهيي نتيجة اقرتاب لك موظف عامل ابملنظمة من سن اس تحقاق التأأمّي الصحي  .ثنائيةاملوظفّي خالل ال 
ابملئة من الأقساط حاليا (  65.0املس تحقات اليت تدفعها املنظمة لك عام املساهامت الشهرية ) قعد هناية اخلدمة. وتساوي

 .اخلدمة هناية اليت تسددها املنظمة للمتقاعدين املشرتكّي يف التأأمّي الصحي قعد

فني وظ ات امل سمرب 2015 مس تحق سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

137,229127,858119,570التأ مني الصحي بعد هناية اخلدمة

ىل الوطن والسفر 15,41213,91712,251منح العودة اإ

12,55512,92212,176العطل املرتامكة

2,7422,8313,086صندوق املعاشات التقاعدية املقفل

1,9291,9251,783منحة التعلمي

ضافية املرتامكة 608528755ساعات العمل الإ

جازات زايرة الوطن 303529479اإ

463506240مس تحقات هناية اخلدمة

ء 277213125املاكفأ ت عىل ال دا

فني وظ ات امل وع مس تحق 171,518161,229150,465مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

ة دم ة اخل اي صحي بعد هن ني ال أ م ت وم ال ص ة خ رك  )بأ لف الفرناكت السويرسية(ح

سمرب 2013 ىت 31 دي وم ح ص 119,570اخل

16,274تلكفة اخلدمة احلالية

5,247 تلكفة الفائدة

5,155-مس تحقات مدفوعة من اخملطط

ح(/اخلسائر الصافية 1,293اس هتالك )ال راب

17,659حركة 2015/2014

سمرب 2015 ىت 31 دي وم ح ص 137,229اخل
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 القروض

 

مليون فرنك  8.41رسي ومليون فرنك سوي  50.8) من مؤسسة مباين املنظامت ادلولية مبلغّي من املالاقرتضت املنظمة 
تشييد مقرها يف جنيف بسويرسا. واكنت تكل القروض يف  عىل التوايل( قغية 1987و 1977 عايم مدا يفسويرسي اعتّج 

 عىل التخيل عن حتصيل أأية مدفوعات 1996الأصل خاضعة لفوائد لكن وافقت الإدارة الفدرالية للعالقات اخلارجية يف س نة 
ضافية  .أأصل ادلينفمل تعد القروض تتطلب حاليا سوى تسديد  ،من الفوائد اإ

مليون فرنك  114.0 ، أأبرمت املنظمة عقدا مع قنك كنتون جنيف وقنك كنتون فو لقرتاض مبلغ2008ويف فرباير 
ضايف حممتلسويرسي زائد   حىتمليون فرنك سويرسي لمتويل جزء من تلكفة تشييد املبىن الإداري اجلديد  16.0قدره  مبلغ اإ

وحدد سعر الفائدة  .2011يناير 27مليون فرنك سويرسي فأأنفق قتارخي  16.0وأأما املبلغ الإضايف وقميته  .2011فرباير  28
 0.70ابملئة و 0.30س نة زائد هامش يرتاوح قّي  15ملدة  (Swap LIBOR) ابلفرنك السويرسي وفقا ملؤرش سواب ليبور

فرنك  مليون 6.1مجموعه ما  2014/15الثنائية قلغت مدفوعات الفوائد يف و املنظمة.  هتا حدديتابملئة حسب مدة القرض ال
ىل تسديد الفوائد، يقتىض العقد تسديد دفعات من سويرسي.  ضافة اإ ابملئة من املبلغ  3.0س نواي قنس بة  أأصل ادلينواإ

 الإضايفمليون فرنك سويرسي زائد القرض  114.0 القرض الأصيل البالغ أأي 2012فرباير  28الإجاميل املقرتض اقتداء من 
مليون فرنك  24.0الإجاميل البالغ الأول القسط  ت املنظمة، دفع2015يف نومفرب و مليون فرنك سويرسي. 16.0البالغ 

 .2016 مليون فرنك سويرسي يف يناير 16القسط الثاين الإجاميل البالغ ودفعت سويرسي لتسديد القرض. 

ض قرو سمرب 2015ال سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

19,57920,93722,295قرض FIPOI   املس تحق ادلفع

BCG/BCV 90,400118,300122,200قرض البناء اجلديد املس تحق ادلفع للمرصفني

ض قرو وع ال 109,979139,237144,495مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 الأخرى اخلصوم

 

خمصصات لتغطية التاكليف  وضعت املنظمة ،وعليهتتعرض املنظمة لالإجراءات القضائية كجزء من أأنشطة معلها العادي.  
رت هذه اخملصصات قأأكرب قدر ممكن  القانونية النامجة عن قعض الالزتامات القانونية اليت قد تقتيض تسوية يف املس تقبل. وقدلِّ

مليون فرنك سويرسي يف  0.8وقلغت اخملصصات لتغطية التاكليف القانونية  من ادلقة عىل أأساس املعلومات املتاحة.
 .2015 ديسمرب 31

يداع أأموال حتت ابب  قناء عىل نظام معاهدة الرباءات ونظايم مدريد ولهايطلبات ال تيح املنظمة ملودعي وت  ماكنية اإ اإ
ىل أأن  ة الرسوم الواجب دفعها فامي يتعلق ابلطلبات لتغطي تّجس تخدم"حساابت جارية" وتعمل املنظمة معل الأمّي علهيا اإ

يداع الطلبات املعنية. وفور  الطلب املعين والترصحي، خيفض  تسملل والتجديدات الفردية. ومتسك املنظمة تكل املبالغ اإىل حّي اإ
 تسجيل الطلب. حىترصيد احلساب اجلاري وتّجعامل الأموال عىل أأهنا ودائع 

ضافة اإىل ذكل، حتتفظ املنظمة حبساابت مرصفية ابمسها من أأجل توفري أ لية لبعض الأطراف املتعاقدة يك  ِّلواإ الأموال  حتول
لها ابلنياقة عن املنظمة. ول  ع الطرف املتعاقد املعين ابب الإيرادات حىت يّجطلِّ  يفاملنظمة رصيد تكل احلساابت  تقيداليت حتصل

يرادات املنظمة قأأن الأموال املقيد  لمنظمة.ل ة يف تكل احلساابت اإ

رى وم ال خ ص سمرب 2015اخل سمرب 312014 دي سمرب 312013 دي 31 دي

ت ا ص وع اخملّص 8179131,009مجم

يطاليا والياابن 4567,5886,597احلساابت اجلارية لنظام الرباءات - اإ

55,31555,98248,265حساابت جارية أ خرى

ع تحقة ادلف الت املس  وي تح وع ال 55,77163,57054,862مجم

رى وم ال خ ص وع اخل 56,58864,48355,871مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 الوضع املايل حبسب لك قطاع

القطاعات اليت تتأألف مهنا املنظمة. وخصص جزء منفصل ابعتبارها عرض تقارير القطاعات يف شلك ميثل خمتلف الاحتادات تّج 
 تديرها الويبو نياقة عن اجلهات املاحنة لتنفيذ برامج تتعلق قولية الويبو. اليتلإسهامات الطوعية للحساابت اخلاصة اليت متثل ا

ومتكل املنظمة كلك الأصول  تقيض املعايري احملاسبية ادلولية أأن تكشف الويبو عن أأصولها وخصوهما يف لك قطاع ابملنظمة.و 
لأصول، ويه مسؤوةل عهنا، اليت تكون صايف ا ورؤوس الأموال العامةل واخلصوم، خالف الأموال الاحتياطية

يف  اتاخلدمتقدمي من أأنشطة  كبريا   لحتادات أأو قطاعات قعيهنا أأصول أأو خصوم. وتدمع الأصول واخلصوم عامة عددا   وليس
طار الاحتادات املتعددة. ويتعلق الاس تثناء الوحيد ابمللكية الاستامثرية يف مريان ال ىل احتاد مدريد.  ا ترجع ملكيهتيتاإ اإ

 . ذكل، فاإن الأصول واخلصوم الفردية ل تذكر عند الكشف عن املعلومات املتعلقة ابلقطاعات أأو الاحتادات الفرديةعىل وقناء
ل صايف الأصول ، كام هو موحض يف رؤوس الأموال العامةلو  الأموال الاحتياطيةمبا يف ذكل  ،ول تبّي القطاعات الفردية اإ

 :التايل اجلدول

 

ع ا ب لك قط ول حبس ص ايف ال  ص  

ن  وةل م م امل

ت شرتااك تالا رباءا دة ال اه دمع دري ي م ا ة له ون لش ب

اابت  س احل

صة ا وعاخل م اجمل

سمرب 2013 ي يف 31 دي اط تي 208,819                    -503-7,327-21,965147,67147,013الاح

133,126                    -484-4,173-3,477123,49210,814نتيجة مزيانية 15/2014

40,324-                    -32-868-8,323-26,967-4,134-مرشوعات 15/2014 املموةل من نتيجة الاحتياطي

80-80-                    -                    -                    -                        -                   -نتيجة احلساب اخلاص يف 15/2014

22,478-331480-31,5045,663-3,610تسوايت نتاجئ 15/2014 بناء عىل املعايري ادلولية

سمرب 2015 ي يف 31 دي اط تي 279,063                    -1,015-12,699-24,918212,69255,167الاح

ت ادا الاحت

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 املايلحتليل قيان الأداء 

 2014/15التوفيق قّي النتيجة قناء عىل املزيانية والنتيجة قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 

قق ، مقارنة قفائض قدره 2014/15 مليون فرنك سويرسي، حبسب نتيجة مزيانية الثنائية 133.1فائض قدره  حّج
الفوارق  التايللبياانت املالية املعدة قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية. ويبّي الرمس البياين ل  وفقا  مليون فرنك سويرسي  70.3

 الرئيس ية قّي النتيجتّي: 

 2014/15 –للثنائية  الانتقال من النتيجة قناء عىل املزيانية اإىل النتيجة قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية

 

 الفوارق حبسب اجلهة املعنية

دراج النتاجئ  ة عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية مجيع جمالت املنظمة وأأنشطهتا. وميثل اإ تشمل قياانت الويبو املالية املعدل
جراء تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية عىل احلساابت اخلاصة ) ماليّي فرنك سويرسي( واملرشوعات  0.1قدره  جعزقبل اإ

مليون فرنك سويرسي( "الفوارق حبسب اجلهة املعنية" قّي نتيجة املزيانية  40.3طية )جعز قدره املموةل من الأموال الاحتيا
 املالية. والفائض حبسب البياانت

133.1-0.1

+0.1

+1.6

ة ي زيان اجئ امل ت املرشوعات املموةل احلساابت اخلاصةن

من ال موال 

تياطية الاح

رادات  ي قيد الإ

ت احلساابت  حت

اخلاصة

رادات ي الاهتالك تأ جيل الإ

والاس هتالك

ريات يف  التغي

خمصصات 

مس تحقات 

املوظفني

الرمسةل - البناء 

وال هجزة والربجميات

تسوايت أ خرى 

بناء عىل املعايري 

احملاسبية ادلولية

ري  اي ع اجئ امل ت ن

ب  س ة ح سبي ا احمل

ة ي ال اانت امل بي ال

اق  تحق س  اس الا س أ 

ل ّد ع س يب امل ا احمل

اق  تحق س  اس الا س أ 

ل اكم س يب ال ا احمل
 الفوارق عىل أ ساس حماس يبالفوارق حبسب اجلهة املعنية

+0.1 -20.1

ة)
رسي

ي و
س

ل  ا
ت

اك
فرن

 ال
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الي
(مب

-40.3

+40.170.3

-44.2
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 الفوارق عىل أأساس حماس يب

ىل عدد من الفوارق  يؤدي تطبيق احملاس بة عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ
 :مليون فرنك سويرسي 22.4. والأثر الصايف لتكل التسوايت يف الثنائية هو جعز قدره لثنائيةاحملاسبية اليت تؤثر يف نتيجة ا

 يرادات امل  تقيلدلمعايري احملاسبية ادلولية، ل وفقا طارهامت الطوعية اساإ رشوط  توفرعند احلساابت اخلاصة  يف اإ
ىل زايدة يف نتيجة الثنائية ش يا مع برانمج العمل. امتصاريف وحتمل املالتفاقات مع املاحنّي  وتؤدي التسوية اإ

 مليون فرنك سويرسي. 0.1قدرها 

 يرادات الرسوم اإىل حّي حتصيلها، ويف حاةل الطلبات ادلولية  تؤجل ،وعند تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية اإ
ىل وابلنس بةعند النرش الهنايئ للطلب.  املودعة قناء عىل معاهدة الرباءات، تّجقيد احلساابت املدينة  لطلباتا اإ

ةل املتعلقة بمتويل جاملؤ  الإيرادات أأيضا   الويبو وتقيدأأيضا عندما يودع طلب ومل حتصل املنظمة أأي رمس. 
الإيرادات لهذه التسوايت هو اخنفاض   الصايفريواكن التأأث. FIPOIمؤسسة الإنشاءات الأمنية اليت تش يدها 

ىل زايدة سمليون فرنك سويرسي. ويعزى ذكل أأ  44.2 مببلغ يرادات الرسوم احملاسا  اإ  صةلرصيد اإ
 2013 ديسمرب 31فرنك سويرسي يف  مليون 198.5( من معاهدة الرباءات ونظاما مدريد ولهاي نظام)
مبالغ الرسوم املس تحقة  اخنفضت. ويف الفرتة ذاهتا 2015ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  219.2 اإىل

ىل  62.4قناء عىل معاهدة الرباءات من   مليون فرنك سويرسي. 40.9مليون فرنك سويرسي اإ

  وتشمل نتيجة الثنائية قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية مرصوفات اهتالك املباين واملعدات ومرصوفات
ىل اس هتالك الأصول غري امللموسة نظرا  نتايج. وقلغ مجموع  أأن تاكليف هذه الأصولاإ موزعة عىل معرها الإ

 مليون فرنك سويرسي. 20.1تاكليف الاهتالك والاس هتالك للثنائية 

  وتس تلزم املعايري احملاسبية ادلولية قيد مس تحقات املوظفّي اليت حيصل علهيا املوظفون ولكهنا مل تسدد قعد
يف البياانت املالية  قيدةامل  اخلصومجاميل اإ املعايري احملاسبية ادلولية  تسوايت وجتعللمنظمة. ل ابعتبارها خصوما  

ن وكتواريالأ  هامبا فهيا تكل اليت أأعد ادلولية، احملاسبيةملعايري امع  يتفق مبا اخلصوم تكل حساب لطريقة موامئة
ية )التأأمّي الصحي مبوجب املعايري احملاسبية ادلول  املرصودة. وازدادت خصوم مس تحقات املوظفّي وناخلارجي
ىل الوطن والسفر، والإجازات الس نوية املرتامكة، والإجازات لزايرة الوطن،  قعد هناية اخلدمة، ومنح العودة اإ

. الثنائيةمليون فرنك سويرسي خالل  20.5( مببلغ املقفل ملعاشات التقاعديةاوالساعات الإضافية، وصندوق 
طار الربانمج واملزيانية، فّج  ويف ابملئة عىل تاكليف الوظائف لمتويل مس تحقات املوظفّي  6.0 سبتهن رض رمس اإ
مليون فرنك سويرسي، قعد خصم  13.5، أأدى هذا الرمس اإىل ختصيص الثنائية وخاللاخلدمة.  هناية قعد

اخلدمة خالل تكل الفرتة )مسامهة املنظمة أأساسا  يف أأقساط  قعد هنايةاملس تحقات املسددة للموظفّي 
ضايف رمس وفّجرضاخلدمة(.  قعد هنايةاملتقاعدين املمتتعّي ابلتأأمّي الصحي  يف هناية س نة  ابملئة 2.0 نسبته اإ

ضافية قدرها  2015 مليون فرنك سويرسي.  7.1عىل تاكليف الوظائف يف الثنائية، ما أأسفر عن خمصصات اإ
 مع املوظفّي مس تحقات خصوم ملواءمةكل، قلغت التسوية وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية الالزمة ونتيجة ذل
 .النفقاتيف  ا  اخنفاض يساوي مليون فرنك سويرسي 0.1وفقا  للمعايري احملاسبية ادلولية  احلساابت

  ،من نفقات ذكل لبناء وحتسّي املباين. وقلل ابالتاكليف املتعلقة  ترمسلومبوجب املعايري احملاسبية ادلولية
عدات قعض املاقتناء  يرمسنل، هنفس وعىل املنوالمليون فرنك سويرسي.  36.5مببلغ  2014/15 الثنائية

 .مليون فرنك سويرسي 3.6مببلغ  الثنائيةمن نفقات  قللمما املعايري احملاسبية ادلولية، عىل  قناء ياتربجم الو 
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   أأسفر )ما  زايدة القمية العادةل للملكية الاستامثريةاحملاسبية ادلولية  الأخرى مبوجب املعايريوختص التسوايت
يرادات عن أأسفر مليون فرنك سويرسي( واخنفاض املس تحقات عن الاشرتااكت املقررة )ما  1.4 قدرها اإ
يرادات قدرها  عن  0.5درها نفقات ق أأسفر عنواخنفاض املوجودات )ما  مليون فرنك سويرسي( 0.7اإ

مليون  1.6 اقدره لتسوايت زايدة يف نتيجة الثنائيةواكن الـتأأثري الصايف لهذه ا .مليون فرنك سويرسي(
 سويرسي. فرنك

 الإيرادات

يرادات يف الثنائية  التايلحيتوي الرمس البياين   عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية:  2014/15عىل حتليل لالإ

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2014/15مكوانت الإيرادات يف الثنائية 

 

ىل  يف رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظرا   وتؤثر التسوايت قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية أأساسا   حركة اإ
 .واحلساابت املدينة املؤجةلالإيرادات املؤجةل 
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 2014/15تفاصيل الإيرادات عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للثنائية 

 

ت رادا ي الإ

15/201415/201415/201415/201415/2014

قررة 75735,700                      -                      -34,943الاشرتااكت امل

سهامات الطوعية 4319,151                      -19,108                     -الإ

ت يرادات املنشورا 838                      -                      -                      -838اإ

يرادات الاستامثر 1,4253,119                      -1,6922اإ

ت 43,256553,968-                      -                      -597,224رسوم نظام الرباءا

1,583123,038                      -                      -121,455رسوم نظام مدريد

1227,117-                      -                      -7,239رسوم نظام لهاي

57                      -                      -                      -57رسوم نظام لش بونة

وم لرس ي ل فرع وع ال م 41,795684,180-                      -                      -725,975اجمل

2,995                      -                      -                      -2,995التحكمي والوساطة

2,093                      -4033-2,100أ رابح )خسائر( رصف العمالت

                      -1,831-                      -                      -1,831تاكليف دمع الربانمج

يرادات أ خرى/نرثية 1,3024,047-                      -                      -5,349اإ

ت رادا ي وع الإ 42,703752,123-775,72319,07033مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

ج  ربانم ال

ة ي زيان وامل

اابت  س احل

ة ص ا اخل

ات  رشوع امل

ن  وةل م م امل

ي اط تي الاح

اء  وايت بن تس ال

ري  اي ع ىل امل ع

ة ي ة ادلول سبي ا احمل

وع م اجمل
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 املرصوفات

 :عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2014/15حتليال للمرصوفات يف الثنائية  التايليتضمن الرمس البياين 

 عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية 2014/15مكوانت املرصوفات يف الثنائية 

 

ىل أأن  الانتباهوالتسوايت قناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية يه يف الأساس عبارة عن رمسةل مرصوفات البناء )يرىج  اإ
الأمر يؤثر يف العديد من فئات املرصوفات ومهنا البناء ومرصوفات التشغيل ونفقات املوظفّي واخلدمات التعاقدية(  هذا

 وتاكليف الاهتالك والاس هتالك.



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

55 

 2014/15تفاصيل املرصوفات عىل أأساس املعايري احملاسبية ادلولية للثنائية 

 

ت ا رصوف امل

15/201415/201415/201415/201415/2014

803432,660-423,8744,7534,836نفقات املوظفني

5,804  -                      159  -                      5,645املتدربون ومنح الويبو

سفار واملنح 2532,754-26,0596,604116ال 

1,208135,676-126,7395,5644,581اخلدمات التعاقدية

34,78742,051-46,64128429,913مرصوفات التشغيل

675,386-5,049107297الإمدادات واملواد

1,5651,074-455  -                      2,184ال اثث واملعدات

20,10920,109  -                        -                        -                      الاهتالك والاس هتالك

486,365-  -                      6,4067تاكليف اخلدمات املالية

-1,831-  -                      1,831  -                      تاكليف دمع الربانمج                       

ت ا رصوف وع امل 20,225681,879-642,59719,15040,357مجم

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

ج  ربانم ال

ة ي زيان وامل

اابت  س احل

ة ص ا اخل

ات  رشوع امل

ن  وةل م م امل

ي اط تي الاح

اء  وايت بن تس ال

ري  اي ع ىل امل ع

ة ي ة ادلول سبي ا احمل

              

وع م اجمل
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 الأداء املايل حبسب لك قطاع

يراداهتاتقيض املعايري احملاسبية ادلولية أأن تكشف الويبو عن  حيسب جل الإيرادات يف . و يف لك قطاع ابملنظمة ونفقاهتا اإ
اإىل مجموع  املتأأتية من أأرابح الفوائد اإىل الاحتادات استنادا  حساابت الويبو حبسب لك احتاد. وخصصت الإيرادات 

. وحتسب املرصوفات حبسب لك برانمج ويعاد ختصيصها اإىل خمتلف يف الثنائية الاحتياطي النقدي والإيرادات اجلارية
ىل مهنجية وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو كجزء من وثيقة الويبو للربانم ج واملزيانية املعمتدة للثنائية الاحتادات ابلستناد اإ

 .اصة( بشلك منفصل يف نظام احملاس بة املاليةابحلساابت اخلوحتسب الإيرادات واملرصوفات املتصةل  .2014/15

ومتول  .وتعترب تاكليف برانمج ادلمع اليت تكبدهتا الاحتادات دلمع احلساابت اخلاصة التاكليف الوحيدة املشرتكة قّي القطاعات
جاميل النفقات املبارشة احملددة يف التفاق املربم مع اجلهة  اخلاصة تاكليف برانمج ادلمع استنادا  احلساابت  ىل نس بة مئوية من اإ اإ

 .اليت تقدم الإسهامات الطوعية املاحنة

 

ة 15/2014 ائي لثن اع ل ب لك قط ايل حبس ال داء امل

ج ربانم جال ربانم وان ال ن ع

ن  وةل م م امل

ت شرتااك تالا رباءا دة ال اه د مع دري يم ا ة له ون ةلش ب ص ا اابت اخل س وعاحل م اجمل

رادات  ي الإ

ت 19,10854,051                         -                          -                          -                          - 34,943اشرتااك

725,975                         - 597,224121,4557,23957                         - رسوم

21,694                         -                          - 99947646فوائد مرصفية

ت 838                         -                          - 81719353منشورا

وف 409,240-1,7861,7862,1341,7871,787 مداخيل أ خرى + دخل ال وب

2,995                         - 1561,899898366حتكمي 

ة ي زيان اس امل س ىل أ  رادات ع ي ي لالإ فرع وع ال م 37,065602,575125,1689,0651,85019,070794,793 اجمل

يرادات نرثية ملرشوعات مموةل من الاحتياطي 77766اإ
 -                         

33

يرادات بناء املعايري ادلولية 42,703-1,788-11010-44,4833,120-548تسوايت الإ

ت رادا ي وع الإ 37,620558,099128,2958,9611,86617,282752,123مجم

ت ا رصوف امل

ت01 5,355                         -                          -                          - 4044,809142قانون الرباءا

ؤرشات اجلغرافية02 5,192                         -                          - 3,375778                         - 1,039العالمات التجارية والتصاممي الصناعية وامل

ة03 16,141                         -                          -                          - 12,8403,028273حق املؤلف واحلقوق اجملاور

وراثية04 شاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد ال                          -                          -                          -                          -                          - 5,438املعارف التقليدية وأ 
5,438

ت05 186,154                         -                          -                          -                          - 186,154                         - نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

55,709                         - 53,9351581,616                         -                          - نظاما مدريد ولش بونة06

سامء احلقول07 9,879                         - 5136,2632,96411920التحكمي والوساطة وأ 

3,138                         -                          -                          - 802,807251تنس يق جدول أ عامل التمنية08

09
البدلان ال فريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأ مرياك الالتينية 

اكرييب والبدلان ال قل منوا                          -                          -                          - 74026,0032,324وال

29,067

7,643                         -                          -                          - 1946,845604التعاون مع بدلان معينة يف أ ورواب وأ س يا10

11,845                         -                          -                          - 30110,601943أ اكدميية الويبو11

7,508                         -                          - 5266,60730075التصنيفات واملعايري ادلولية12

4,954                         -                          -                          - 4,458496                         - قواعد البياانت العاملية13

ىل املعلومات واملعارف14 6,861                         - 915,5301,151845خدمات النفاذ اإ

امل ماكتب امللكية الفكرية15 11,941                         -                          -                          - 30510,670966حلول ل ع

ت16 4,903                         -                          -                          - 1254,387391ادلراسات الاقتصادية والإحصاءا

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية17 3,811                         -                          -                          - 963,413302اإ

6,707                         -                          -                          - 1715,998538امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18

صل19 15,960                         -                          -                          - 40314,2951,262التوا

اكتب اخلارجية20 11,036                         -                          -                          - 2829,867887العالقات اخلارجية والرشااكت وامل

18,642                         - 87313,8663,43840560الإدارة التنفيذية21

دارة الربامج واملوارد22 27,397                         - 1,14118,7346,61383079اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها23 24,699                         - 1,15718,3734,55253780اإ

46,525                         - 2,17934,6118,5741,009152خدمات ادلمع العامة24

47,969                         - 1,94935,4169,3431,124137تكنولوجيا املعلومات والتصالت25

4,549                         - 2123,3858389915الرقابة ادلاخلية26

لغات27 35,782                         - 1,67726,6206,592776117خدمات املؤمترات وال

ن28 11,272                         - 5278,3832,08024438السالمة وال م

4,107                         - 1863,0377799015مرشوعات البناء29

5,503                         -                          -                          - 1394,923441الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر30

6,910                         -                          - 6,910                         -                          -                          - نظام لهاي31

ة ي زيان اس امل س ىل أ  ات ع رصوف لم ي ل فرع وع ال م 642,597                         - 33,588479,083114,35413,2382,334اجمل

موةل من الاحتياطي: 40,357                         - 4,14126,9748,33087438امل

19,15019,150                         -                          -                          -                          -                          - احلساابت اخلاصة

20,225-1,868-2,5432216-12,979-3,062-تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للمرصوفات

ت ا رصوف وع امل 34,667493,078120,14114,3332,37817,282681,879مجم

) ز عج )ال / ض ائ ف 70,244                        -512-5,372-2,95365,0218,154 ال

ت ادا الاحت

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 المتويل مصدرالوضع املايل حبسب  قيان
 2015ديسمرب  31يف 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

ول ص ال 

ةل ول متداو ص أ 

489,496409,916                         - 56-                         -                          - 467,623393,85921,92916,057الس يوةل وما يعادلها

6664111,2262,677-                         -                          -                          -                          - 1,8922,266احلساابت املدينة )معامالت غري تبادلية(

16,1769,7191362267,38236,23059,61552,56876,718احلساابت املدينة )معامالت تبادلية(

1,5972,1411,5972,141                         -                          -                          -                          -                          -                          - قوامئ املوجودات

صول متداوةل أ خرى                          -                          -                          -                          - 168,703-181,928-1,828-7,718-189,646170,531أ 

ةل تداو ول امل ص وع ال  161,32137,10562,167544,887491,452-181,902-675,337576,37514,34714,231مجم

ةل ري متداو ول غ ص أ 

2,1342,3242,1342,324                         -                          -                          -                          -                          -                          - املعدات

2,8151,3906,2104,785                         -                          -                          -                          - 3,3953,395 امللكية الاستامثرية

صول غري املادية 28,98129,16128,98129,161                         -                          -                          -                          -                          -                          - ال 

137,419137,419217,684197,273380,518360,107                         -                          - 25,41525,415ال رايض واملباين

6,159298359-5,435-                         -                          -                          -                          - 5,7336,518احلساابت املدينة )معامالت غري تبادلية(

5,0303,0925,0303,092                         -                          -                          -                          -                          -                          - احلساابت املدينة )معامالت تبادلية(

ةل صول ال خرى غري املتداو 3088,9349,315-311-                         -                          -                          -                          - 9,2459,623ال 

ةل تداو ري امل ول غ ص وع ال  137,419137,419250,898226,773432,105409,143                         -                          - 43,78844,951مجم

ول ص وع ال  23,902288,003288,940976,992900,595-44,483-719,125621,32614,34714,231مجم

وم ص اخل

ةل وم متداو ص خ

563722,10231,285-4,10510,482-26,19020,6787388احلساابت ادلائنة  

5444,82037,20523,03117,599-55-19,774328222-22,062- مس تحقات املوظفني

17,95917,93884,16078,617                         -                          -                          -                          - 66,20160,679التحويالت املس تحقة ادلفع

200,605183,118249,381229,101                         -                          - 33,93333,38314,84312,600مبالغ متسلمة قبل اس تحقاقها

21,2585,258                         -                          -                          -                          -                          -                          - 21,2585,258القروض املس تحقة خالل س نة واحدة

8171,009                         -                          -                          -                          -                          -                          - 8171,009اخملصصات

55,77154,862                         - 322-                         -                          -                          -                          - 56,09354,862اخلصوم املتداوةل ال خرى

ةل تداو وم امل ص وع اخل 4,16010,428263,006238,298456,520417,731-182,430156,09515,24412,910مجم

ةل تداو ري امل وم غ ص اخل

47,46455,089148,487132,927                         -                          -                          -                          - 101,02377,838 مس تحقات املوظفني

88,721139,237                         -                          -                          -                          -                          -                          - 88,721139,237القروض املس تحقة بعد س نة واحدة

4,2011,8814,2011,881                         -                          -                          -                          -                          -                          - مبالغ متسلمة قبل اس تحقاقها

ةل تداو ري امل وم غ ص وع اخل 51,66556,970241,409274,045                         -                          -                          -                          - 189,744217,075مجم

وم ص وع اخل 4,16010,428314,671295,268697,929691,776-372,174373,17015,24412,910مجم

21,374231,945185,431-41,714-34,330-64,053-8971,321-338,609239,814الفائض املرتامك

رشوعات اخلاصة                          -23,730                         -                          -                          - 23,730                         -                          -                          -                          - احتياطي امل

عادة التقيمي الاحتياطي 15,04615,04615,04615,046                         -                          -                          -                          -                          -                          - فائض اإ

8,3428,342                         -                          -                          -                          -                          -                          - 8,3428,342صناديق رؤوس ال موال العامةل

ول ص ايف ال  6,328279,063208,819-26,668-34,330-40,323-8971,321-346,951248,156ص

31 ديسمرب 2013

ة ي زيان ج وامل ربانم ال

) ة ادي ع ة ال ي زيان )امل
سمرب 2015 سمرب 312014 دي ة31 دي ي ري ادلول اي ع ىل امل اء ع وايت بن تس ةال د وّح م

31 ديسمرب 312015 ديسمرب 312013 ديسمرب 312015 ديسمرب 312013 ديسمرب 312015 ديسمرب 312013 ديسمرب 312015 ديسمرب 312013 ديسمرب 2015
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 المتويل مصدر حبسب املايل الأداء قيان
 2015ديسمرب  31يف 

 )قأ لف الفرناكت السويرسية(

 

ت رادا ي الإ

قررة 44231517,80117,89935,700                         -                          -                          -                          - 17,35917,584الاشرتااكت امل

سهامات الطوعية 78510,2558,89619,151-828                         -                          - 9,4279,681                         -                          - الإ

ت يرادات املنشورا 487351838                         -                          -                          -                          -                          -                          - 487351اإ

يرادات الاستامثر 1,5001,6193,119                         - 1,425                         -                          - 2                         - 751,617اإ

ت 16,552275,392278,576553,968-26,704-                         -                          -                          -                          - 302,096295,128رسوم نظام معاهدة الرباءا

46967,92555,113123,038-2,052                         -                          -                          -                          - 65,87355,582رسوم نظام مدريد

103,9313,1867,117-112-                         -                          -                          -                          - 4,0433,196رسوم نظام لهاي

174057                         -                          -                          -                          -                          -                          - 1740رسوم نظام لش بونة

17,031347,265336,915684,180-24,764-                         -                          -                          -                          - 372,029353,946اجملموع الفرعي للرسوم

1,5081,4872,995                         -                          -                          -                          -                          -                          - 1,5081,487التحكمي والوساطة

8161,2772,093                         -                          - 4991815-8471,253أ رابح رصف العمالت

                         -                          -                          - 838-993-                         -                          -                          -                          - 993838تاكليف دمع الربانمج

يرادات أ خرى/نرثية 1,4331312,3111,7364,047-                         -                          -                          -                          - 3,7441,605اإ

7073,1273,0136,140-2,426-4991815-5,5843,696اجملموع الفرعي للنرثايت

ت رادا ي وع الإ 18,208381,943370,180752,123-24,495-397,042378,6819,3789,6921815مجم

ت ا رصوف امل

2,8532,050216,266216,394432,660-215,400208,4742,5662,1871,1533,683نفقات املوظفني

3,1512,6535,804                         -                          - 159                         -                          -                          - 3,1512,494املتدربون ومنح الويبو

سفار واملنح 2517,39415,36032,754-                         - 13,77512,2843,5413,0637838ال 

1,10972,09063,586135,676-99-67,39959,3402,9772,5871,8132,768اخلدمات التعاقدية

28,50021,20020,85142,051-6,287-25,63921,0021521321,69628,217مرصوفات التشغيل

203,5831,8035,386-47-3,5271,522426561236الإمدادات واملواد

2488272471,074-1,317-332123                         -                          - 1,812372ال اثث واملعدات

                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          - البناء

11,0559,05411,0559,05420,109                         -                          -                          -                          -                          -                          - الاهتالك والاس هتالك

483,1073,2586,365-                         -                          -                          - 3,1033,30343تاكليف اخلدمات املالية

                         -                          -                          - 838-993-                         -                          - 993838                         -                          - تاكليف دمع الربانمج

ت ا رصوف وع امل 19,684348,673333,206681,879-541-333,806308,79110,2758,8755,13335,224مجم

ة ن ( الس  ز )جع / ض ائ 23,9541,47633,27036,97470,244-35,209-5,115-897817-63,23669,890ف

20152014201520142015

ة ي زيان ج وامل ربانم ال

) ة ادي ع ة ال ي زيان )امل

ة ص ا اابت اخل س احل

) ة ي وع ط ات ال ام سه )الإ
ي اط تي ن الاح وةل م م ات امل رشوع ةامل ي ري ادلول اي ع ىل امل اء ع وايت بن تس ةال د وّح م

مجموع 15/2014 20142015201420152014
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 العامةل الأموال رؤوس وصناديق الاشرتااكت

 )اثنيا( الاشرتااكت وفقا للنظام أأحادي الاشرتااكت10واجلدول  10اجلدول 

 أأسس حتديد الاشرتااكت

لك من مؤمتر الويبو وامجلعيات اخملتصة لبعض  2003حتدد اشرتااكت لك دوةل عضو قناء عىل قرارات اختذها يف س نة 
 (.A/39/15من الوثيقة  167و 166الاحتادات اليت تديرها الويبو فامي يتعلق ابلنظام أأحادي الاشرتااكت )الفقراتن 

 حتديد الاشرتااكت

عىل مبالغ الاشرتااكت  2013 ديسمرب 12وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو يف 
 (.A/52/6من الوثيقة  21)الفقرة  2014/15 للثنائية

 عىل خمتلف الفئات 2014توزيع مبلغ الاشرتااكت الإجاميل لس نة  10اجلدول 

 

)هـ()د()ج()ب()أ (

الوحداتالفئة

املبلغ املس تحق من لك 

دوةل؛ ابلفرنك السويرسي

عدد ادلول يف لك 

فئة

)أ ( × )ب(؛ 

ابلفرنك السويرسي

عدد ادلول يف لك 

فئة

)أ ( × )د(؛

ك السويرسي ابلفرن

1251,139,475                5                        5,697,375          -                       -                              

220-                          -                         -                     -                       -                              

315683,685                   6                        4,102,110          -                       -                              

410455,790                   7                        3,190,530          -                       -                              

                              -                       -          2,051,052                        6                   47.5341,842)اثنيا(

55227,895                   -                         -                     -                       -                              

63136,737                   6                        820,422             -                       -                              

                              -                       -             638,106                        7                     6291,158)اثنيا(

7145,579                     6                        273,474             -                       -                              

80.522,789                     6                        136,734             -                       -                              

90.2511,395                     32                      364,640             1                      11,395                     

                          -                       -             125,334                      22                       0.1255,697خاء

                       2,849                      1             105,413                      37                       0.06252,849خاء)اثنيا(

                       8,544                      6               55,536                      39                       0.031251,424خاء)اثلثا(

179                    17,560,726        8                      22,788                     

رث من  ضاء يف واحد أ و أ ك ادلول ال ع

الاحتادات

ضاء يف  ضاء يف الويبو وغري ال ع ادلول ال ع

أ ي من الاحتادات

ضاء يف الاحتادات"()"دول الاحتادات"( )"دول غري أ ع
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ة فئ (ال ر 2014 اي ن )يف 1 ي ادلول  

دول الاحتادات:1

يطاليا، هولندا، السويد، سويرسادول الاحتادات:3 سرتاليا، بلجياك، اإ أ 

دول الاحتادات:4

دول الاحتادات:4)اثنيا(

دول الاحتادات:6

دول الاحتادات:6)اثنيا(

دول الاحتادات:7

دول الاحتادات:8

دول الاحتادات:9

دوةل غري عضو يف الاحتادات:

ملكة املتحدة، الولايت املتحدة ال مريكية فرنسا، أ ملانيا، الياابن، امل

س بانيا كندا، ادلامنرك، فنلندا، أ يرلندا، الرنوجي، الاحتاد الرويس، اإ

كس يك، الربتغال، مجهورية كوراي، جنوب أ فريقيا منسا، الصني، امل ال

امجلهورية التش يكية، اليوانن، هنغاراي، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا

رسائيل، رومانيا، تركيا نتني، الربازيل، بلغاراي، الهند، اإ ال رج

ملكة العربية السعودية، سلوفينيا سالمية(، لكسمربغ، موانكو، امل يران )مجهورية - الإ ندونيس يا، اإ اإ

كرواتيا، أ يسلندا، ليختنش تاين، مالزياي، رصبيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

كريس الرسويل،  س تونيا، جورجيا، ال ر، أ ندورا، أ رمينيا، أ ذربيجان، بيالروس، ش ييل، كولومبيا، مرص، اإ أ لبانيا، اجلزائ

سود، عامن، بريو، الفلبني، قطر، مجهورية مودلوفا، اكزاخس تان، قريغزيس تان، لتفيا، ليبيا، ليتوانيا، اجلبل ال 

كس تان، سان مارينو، س نغافورة، طاجيكس تان، اتيلند، تركامنس تان، أ وكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، أ وزب

فزنويال )مجهورية - البوليفارية(

كويت ال

دول الاحتادات:خاء

دول الاحتادات:خاء)اثنيا(

مدليفدوةل غري عضو يف الاحتادات:

دول الاحتادات:خاء)اثلثا(

ضاء يف الاحتادات:  ثيوبيا، كرييباس، ميامنار، الصومالدول غري أ ع رتاي، اإ ري أ فغانس تان، اإ

أ نغول، بنغالديش، بنن، بواتن، بوركينا فاسو، بوروندي، مكبوداي، مجهورية أ فريقيا الوسطى، تشاد،

كونغو ادلميقراطية، جيبويت، غينيا الاس توائية، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، هاييت، جزر القمر، مجهورية ال

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، ليسوتو، ليرباي، مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، 

دا، ساموا، سان تويم وبرينسييب، الس نغال، سرياليون، السودان، توغو، أ وغندا، مجهورية تزنانيا املتحدة،  روان

مين، زامبيا فانواتو، ال

كوادور، غابون، غواتاميل، العراق،  البحرين، بروين دار السالم، كوس تارياك، كواب، قربص، امجلهورية ادلومينيكية، اإ

و، تونس،  ال ردن، لبنان، املغرب، نيجرياي، ابكس تان، بامن، رسي لناك، امجلهورية العربية السورية، ترينيداد وتوابغ

واي، فييت انم أ وروغ

، تيغوا وبربودا، جزر الهباما، برابدوس، بلزي، بوليفيا )دوةل - املتعددة القوميات(، البوس نة والهرسك، بوتسواان أ ن

كونغو، كوت ديفوار، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، دومينياك، السلفادور، فيجي،  اكبو فريدي، الاكمريون، ال

زياي )ولايت - املوحدة(، منغوليا،  غاان، غرينادا، غياان، هندوراس، جاماياك، كينيا، مالطة، موريش يوس، ميكرون

واي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوس يا، وا، اببوا غينيا اجلديدة، ابراغ انميبيا، نياكراغ

لند، تونغا، زمبابوي سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيش يل، سورينام، سوازي
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 عىل خمتلف الفئات 2015توزيع مبلغ الاشرتااكت الإجاميل لس نة  )اثنيا(10اجلدول 

 

 

)هـ()د()ج()ب()أ (

الوحداتالفئة

املبلغ املس تحق من لك 

دوةل؛ ابلفرنك السويرسي

عدد ادلول يف لك 

فئة

)أ ( × )ب(؛ 

ك السويرسي ابلفرن

عدد ادلول يف لك 

فئة

)أ ( × )د(؛

ابلفرنك السويرسي

1251,139,475                  5                      5,697,375          -                       -                              

220-                          -                         -                     -                       -                              

315683,685                     5                      3,418,425          -                       -                              

410455,790                     8                      3,646,320          -                       -                              

                              -                       -          2,051,052                      6                     47.5341,842)اثنيا(

55227,895                   -                         -                     -                       -                              

63136,737                     6                      820,422             -                       -                              

                              -                       -             638,106                      7                       6291,158)اثنيا(

7145,579                       6                      273,474             -                       -                              

80.522,789                       6                      136,734             -                       -                              

90.2511,395                       33                    376,035             -                       -                              

                              -                       -             125,334                    22                         0.1255,697خاء

                       2,849                      1             108,262                    38                         0.06252,849خاء)اثنيا(

                       9,968                    7                 54,112                    38                         0.031251,424خاء)اثلثا(

  180                  17,345,651          8                    12,817                     

رث من  ضاء يف واحد أ و أ ك ضاء يف ادلول ال ع ضاء يف الويبو وغري ال ع ادلول ال ع

ضاء يف الاحتادات"()"دول الاحتادات"( )"دول غري أ ع

ة فئ (ال ر 2015 اي ن )يف 1 ي ادلول  

دول الاحتادات:1

دول الاحتادات:3

دول الاحتادات:4

دول الاحتادات:4)اثنيا(

دول الاحتادات:6

دول الاحتادات:6)اثنيا(

دول الاحتادات:7

دول الاحتادات:8

دول الاحتادات:9

ملكة العربية السعودية، سلوفينيا سالمية(، لكسمربغ، موانكو، امل يران )مجهورية - الإ ندونيس يا، اإ اإ

كرواتيا، أ يسلندا، ليختنش تاين، مالزياي، رصبيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

س تونيا، جورجيا، ر، أ ندورا، أ رمينيا، أ ذربيجان، بيالروس، ش ييل، كولومبيا، مرص، اإ أ لبانيا، اجلزائ

سود، عامن، بريو، الفلبني،  كويت، قريغزيس تان، لتفيا، ليبيا، ليتوانيا، اجلبل ال  كريس الرسويل، اكزاخس تان، ال ال

قطر، مجهورية مودلوفا، سان مارينو، س نغافورة، طاجيكس تان، اتيلند، تركامنس تان، أ وكرانيا،

كس تان، فزنويال )مجهورية - البوليفارية( الإمارات العربية املتحدة، أ وزب

رسائيل، رومانيا، تركيا نتني، الربازيل، بلغاراي، الهند، اإ ال رج

ملكة املتحدة، الولايت املتحدة ال مريكية فرنسا، أ ملانيا، الياابن، امل

يطاليا، هولندا، السويد، سويرسا سرتاليا، اإ أ 

س بانيا بلجياك، كندا، ادلامنرك، فنلندا، أ يرلندا، الرنوجي، الاحتاد الرويس، اإ

كس يك، الربتغال، مجهورية كوراي، جنوب أ فريقيا منسا، الصني، امل ال

امجلهورية التش يكية، اليوانن، هنغاراي، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا
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دول الاحتادات:خاء

دول الاحتادات:خاء)اثنيا(

دوةل غري عضو يف الاحتادات:

دول الاحتادات:خاء)اثلثا(

ضاء يف الاحتادات: دول غري أ ع

أ نغول، بنغالديش، بنن، بواتن، بوركينا فاسو، بوروندي، مكبوداي، مجهورية أ فريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، 

كونغو ادلميقراطية، جيبويت، غينيا الاس توائية، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، هاييت، مجهورية ال

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، ليسوتو، ليرباي، مدغشقر، مالوي، مايل، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، 

دا، سان تويم وبرينسييب، الس نغال، سرياليون، السودان، توغو، أ وغندا، مجهورية تزنانيا املتحدة، فانواتو،  روان

مين، زامبيا ال

ثيوبيا، كرييباس، ميامنار، الصومال، توفالو رتاي، اإ ري أ فغانس تان، اإ

كوادور، غابون، غواتاميل، العراق،  هورية ادلومينيكية، اإ البحرين، بروين دار السالم، كوس تارياك، كواب، قربص، امجل

و، تونس،  هورية العربية السورية، ترينيداد وتوابغ ال ردن، لبنان، املغرب، نيجرياي، ابكس تان، بامن، رسي لناك، امجل

واي، فييت انم أ وروغ

، هرسك، بوتسواان تيغوا وبربودا، جزر الهباما، برابدوس، بلزي، بوليفيا )دوةل - املتعددة القوميات(، البوس نة وال أ ن

كونغو، كوت ديفوار، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، دومينياك، السلفادور، فيجي،  اكبو فريدي، الاكمريون، ال

زياي )ولايت - املوحدة(، منغوليا،  غاان، غرينادا، غياان، هندوراس، جاماياك، كينيا، مالطة، موريش يوس، ميكرون

واي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوس يا، سانت فنسنت وجزر  وا، اببوا غينيا اجلديدة، ابراغ انميبيا، نياكراغ

لند، تونغا، زمبابوي غرينادين، ساموا، سيش يل، سورينام، سوازي

مدليف
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 والاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا اليت دلهيا حساب خاص )مجملد( 2015ديسمرب  31الاشرتااكت غري املسددة يف 

 

ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

             152,848+14أ حاديأ فغانس تان

دون اشرتااكت متأ خرةأ لبانيا

ر دون اشرتااكت متأ خرةاجلزائ

ا دون اشرتااكت متأ خرةأ ندور

دون اشرتااكت متأ خرة أ نغول

تيغوا وبربودا دون اشرتااكت متأ خرةأ ن

نتني            32,559*15أ حاديال رج

دون اشرتااكت متأ خرةأ رمينيا

سرتاليا دون اشرتااكت متأ خرةأ 

دون اشرتااكت متأ خرةالمنسا

دون اشرتااكت متأ خرةأ ذربيجان

دون اشرتااكت متأ خرةجزر الهباما

دون اشرتااكت متأ خرةالبحرين

دون اشرتااكت متأ خرةبنغالديش

دون اشرتااكت متأ خرةبرابدوس

س دون اشرتااكت متأ خرةبيالرو

دون اشرتااكت متأ خرةبلجياك

دون اشرتااكت متأ خرةبلزي

دون اشرتااكت متأ خرةبنن

دون اشرتااكت متأ خرةبواتن

           1522,792+14+13+12+11+10+09+08أ حاديبوليفيا )دوةل - املتعددة القوميات(

دون اشرتااكت متأ خرةالبوس نة والهرسك

ان دون اشرتااكت متأ خرةبوتسوا

           91,158*15أ حاديالربازيل

دون اشرتااكت متأ خرةبروين دار السالم

اي دون اشرتااكت متأ خرةبلغار

87+86+85+84+83+82+81+80+79+78ابريس مجمّدبوركينا فاسو
214,738  

+88+89

86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77برن مجمّد
133,328  

+87+88+89
348,066         

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديبوروندي

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

33,179    

93+92+91+90ابريس
13,276    

  89214,738+ 88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78ابريس مجمّد

261,193         

             2,287*15أ حادياكبو فريدي

دون اشرتااكت متأ خرةمكبوداي

دون اشرتااكت متأ خرةالاكمريون

دون اشرتااكت متأ خرةكندا

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديمجهورية أ فريقيا الوسطى

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

33,179    

93+92+91+90ابريس
13,276    

 +87+ 86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76ابريس مجمّد

88+89

273,509  

93+92+91+90برن
7,460      

89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80برن مجمّد

114,858  442,282         

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ حاديتشاد

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15 

    33,179 

 13,276    93+92+91+90ابريس

 81+80+79+78+77+76+75+74+73+72+71ابريس مجمّد

+82+83+84+85+86+87+88+89

  250,957 

 7,460      93+92+91+90برن

 82+81+80+79+78+77+76+75+74+73+72برن مجمّد

+83+84+85+86+87+88+89

  156,387 

         461,259 

دون اشرتااكت متأ خرةش ييل

دون اشرتااكت متأ خرةالصني

دون اشرتااكت متأ خرةكولومبيا

15+14+13+12+11+10+09+08+07+06أ حاديجزر القمر

           14,240 

كونغو دون اشرتااكت متأ خرةال

دون اشرتااكت متأ خرةكوس تارياك

ر دون اشرتااكت متأ خرةكوت ديفوا

دون اشرتااكت متأ خرةكرواتيا

دون اشرتااكت متأ خرةكواب

دون اشرتااكت متأ خرةقربص

دون اشرتااكت متأ خرةامجلهورية التش يكية

دون اشرتااكت متأ خرةمجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

كونغو ادلميقراطية  04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديمجهورية ال

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

    33,179 

 159,959  93+92+91+90ابريس

 500,200  89+88+87+86+85+84+83+82+*81ابريس مجمّد

 90,326    93+92+91+90برن

 1,084,679       301,015  89+88+87+86+85+84+83+82+*81برن مجمّد

دون اشرتااكت متأ خرةادلامنرك

15+14+13+12أ حاديجيبويت
             5,696 

 17,094           15+14+13+12+11+10أ حاديدومينياك

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديامجلهورية ادلومينيكية

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

  109,793 

 76+75+74+73+72+*71ابريسابريس

+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86 

+87+88+89+90+91+92+93

  926,252 

      1,036,045 

ر كوادو دون اشرتااكت متأ خرةاإ

دون اشرتااكت متأ خرةمرص

دون اشرتااكت متأ خرةالسلفادور

 5,696             15+14+13+12أ حاديغينيا الاس توائية

رتاي ري دون اشرتااكت متأ خرةاإ

س تونيا دون اشرتااكت متأ خرةاإ

ثيوبيا دون اشرتااكت متأ خرةاإ

دون اشرتااكت متأ خرةفيجي

دون اشرتااكت متأ خرةفنلندا

دون اشرتااكت متأ خرةفرنسا

دون اشرتااكت متأ خرةغابون

 2,848      15+14أ حاديغامبيا

 58,098            55,250    89+88+87+86+85+84+83الويبو مجمّد

دون اشرتااكت متأ خرةجورجيا

دون اشرتااكت متأ خرةأ ملانيا

دون اشرتااكت متأ خرةغاان

دون اشرتااكت متأ خرةاليوانن

 17,094           15+14+13+12+11+10أ حاديغرينادا

 2,030             *15أ حاديغواتاميل

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديغينيا

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

    33,179 

 13,276    93+92+91+90ابريس

 148,779  89+88+87+86+85+84+83ابريس مجمّد

 7,460      93+92+91+90برن

 283,987          81,293    89+88+87+86+85+84+*83برن مجمّد

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديغينيا - بيساو

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

    33,179 

 13,276    93+92+91+90ابريس

 23,213    89ابريس مجمّد

 73,526            3,858      93+92برن

دون اشرتااكت متأ خرةغياان

دون اشرتااكت متأ خرةهاييت

كريس الرسويل دون اشرتااكت متأ خرةال

س  331                *15أ حاديهندورا

اي دون اشرتااكت متأ خرةهنغار

دون اشرتااكت متأ خرةأ يسلندا

دون اشرتااكت متأ خرةالهند

ندونيس يا دون اشرتااكت متأ خرةاإ

سالمية( يران )مجهورية - الإ دون اشرتااكت متأ خرةاإ

 5,697             15أ حاديالعراق

دون اشرتااكت متأ خرةأ يرلندا

رسائيل دون اشرتااكت متأ خرةاإ

يطاليا دون اشرتااكت متأ خرةاإ

دون اشرتااكت متأ خرةجاماياك

دون اشرتااكت متأ خرةالياابن

دون اشرتااكت متأ خرةال ردن

دون اشرتااكت متأ خرةاكزاخس تان

دون اشرتااكت متأ خرةكينيا

دون اشرتااكت متأ خرةكرييباس

كويت دون اشرتااكت متأ خرةال

دون اشرتااكت متأ خرةقريغزيس تان

دون اشرتااكت متأ خرةمجهورية لو ادلميقراطية الشعبية

دون اشرتااكت متأ خرةلتفيا

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

1
 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديلبنان 

+05+06+13+14+15

    57,824 

 20,499    93+92+*91ابريس

 51,102    93+92+91برن

 132,631          3,206      93+92+91نيس

دون اشرتااكت متأ خرةليسوتو

دون اشرتااكت متأ خرةليرباي

 29,790           15+14+*13أ حاديليبيا

دون اشرتااكت متأ خرةليختنش تاين

دون اشرتااكت متأ خرةليتوانيا

دون اشرتااكت متأ خرةلكسمربغ

دون اشرتااكت متأ خرةمدغشقر

 1,424             15أ حاديمالوي

دون اشرتااكت متأ خرةمالزياي

دون اشرتااكت متأ خرةمدليف

         880*15أ حاديمايل

  89132,377+88+87+86+85+84ابريس مجمّد

 86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76برن مجمّد

+87+88+89

163,926  

297,183         

دون اشرتااكت متأ خرةمالطة

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديموريتانيا

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

33,179    

    9313,276+92+91+90ابريس

  219,120+86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77ابريس مجمّد

87+88+89

      937,460+92+91+90برن

 84+83+82+81+80+79+78+77+76+75+74برن مجمّد

+85+86+87+ 88+89

150,618  

423,653         

دون اشرتااكت متأ خرةموريش يوس

كس يك دون اشرتااكت متأ خرةامل

زياي )ولايت - املوحدة( 15+14+13+12+11+10+09+08+07+06+*05أ حاديميكرون

28,743           

دون اشرتااكت متأ خرةموانكو

دون اشرتااكت متأ خرةمنغوليا

سود دون اشرتااكت متأ خرةاجلبل ال 

دون اشرتااكت متأ خرةاملغرب

طار النظام أ حادي الاشرتااكت يف 10 دفعات س نوية. 1 جدول زمين وضع يف يوليو 2006 لتسديد الاشرتااكت املتأ خرة لفائدة احتادات ابريس وبرن ونيس ويف اإ

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

دون اشرتااكت متأ خرةموزامبيق

دون اشرتااكت متأ خرةميامنار

دون اشرتااكت متأ خرةانميبيا

دون اشرتااكت متأ خرةنيبال

دون اشرتااكت متأ خرةهولندا

دون اشرتااكت متأ خرةنيوزيلندا

وا دون اشرتااكت متأ خرةنياكراغ

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديالنيجر

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

33,179    

93+92+91ابريس

10,120    

89+88+87+86+85+84+83+82+81ابريس مجمّد

179,097  

93+92+91+*90برن

7,165      

89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80برن مجمّد

109,915  339,476         

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حادينيجرياي

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

330,280  

93+*92ابريس

160,629  490,909         

دون اشرتااكت متأ خرةالرنوجي

دون اشرتااكت متأ خرةعامن

دون اشرتااكت متأ خرةابكس تان

*15أ حاديبامن

464                

دون اشرتااكت متأ خرةاببوا غينيا اجلديدة

واي دون اشرتااكت متأ خرةابراغ

دون اشرتااكت متأ خرةبريو

دون اشرتااكت متأ خرةالفلبني

دون اشرتااكت متأ خرةبولندا

دون اشرتااكت متأ خرةالربتغال

دون اشرتااكت متأ خرةقطر

اي دون اشرتااكت متأ خرةمجهورية كور

دون اشرتااكت متأ خرةمجهورية مودلوفا

دون اشرتااكت متأ خرةرومانيا

*15أ حاديالاحتاد الرويس
16,095           

دا دون اشرتااكت متأ خرةروان

دون اشرتااكت متأ خرةسانت كيتس ونيفس

دون اشرتااكت متأ خرةسانت لوس يا

15أ حاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

2,849             

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

دون اشرتااكت متأ خرةساموا

دون اشرتااكت متأ خرةسان مارينو

دون اشرتااكت متأ خرةسان تويم وبرينسييب

ملكة العربية السعودية دون اشرتااكت متأ خرةامل

دون اشرتااكت متأ خرةالس نغال

*93ابريسرصبيا

79,996    

93+92+91برن

135,984  

93نيس

6,447      

و 93لواكرن

2,247      224,674         

دون اشرتااكت متأ خرةسيش يل

دون اشرتااكت متأ خرةسرياليون

دون اشرتااكت متأ خرةس نغافورة

دون اشرتااكت متأ خرةسلوفاكيا

دون اشرتااكت متأ خرةسلوفينيا

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ حاديالصومال

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

33,179    

93+92+91+90الويبو

4,452      

89+88+87+86+85+84+83الويبو مجمّد

55,250    92,881           

دون اشرتااكت متأ خرةجنوب أ فريقيا

س بانيا دون اشرتااكت متأ خرةاإ

دون اشرتااكت متأ خرةرسي لناك

دون اشرتااكت متأ خرةالسودان

دون اشرتااكت متأ خرةسورينام

لند دون اشرتااكت متأ خرةسوازي

دون اشرتااكت متأ خرةالسويد

دون اشرتااكت متأ خرةسويرسا

دون اشرتااكت متأ خرةامجلهورية العربية السورية

دون اشرتااكت متأ خرةطاجيكس تان

دون اشرتااكت متأ خرةاتيلند

دون اشرتااكت متأ خرةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 04+03+*02أ حاديتوغو

+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

19,352    

89+88+87+86+85+84ابريس مجمّد

132,377  

89+88+87+86+85+84+*83برن مجمّد

87,785    239,514         

دون اشرتااكت متأ خرةتونغا

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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 تسديد جزيئ* 
وفقا لحتادات ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا، وواجبة السداد  1993اكنت مبالغ الاشرتااكت واجبة السداد حىت س نة ** 

وفقا للنظام أأحادي الاشرتااكت. وقناء عىل القرارات اليت اختذهتا مجعيتا احتاد ابريس واحتاد برن ومؤمتر الويبو خالل دوراهتا يف  1994اعتبارا من س نة 
لد مبلغ الاشرتا1991 س نة د، يف حساب خاص 1990اكت املتأأخرة للك قدل من البدلان الأقل منوا، فامي يتعلق ابلس نوات الساققة لس نة ، يقي رصيده يف  مجلِّ
 .. ويشار اإىل تكل املبالغ قعبارة ""ابريس مجملد"" وقعبارة ""برن مجملد"" وقعابرة ""الويبو مجملد"" عىل التوايل1989ديسمرب  31

ةل *ادلو * و ب وي /ال د ا /احت ي اد رةأ ح أ خ ت شرتااكت امل وات الا س ن / رة أ خ شرتااكت مت دون ا

و دون اشرتااكت متأ خرةترينيداد وتوابغ

دون اشرتااكت متأ خرةتونس

دون اشرتااكت متأ خرةتركيا

دون اشرتااكت متأ خرةتركامنس تان

15أ حاديتوفالو

1,424             

15أ حاديأ وغندا

1,424      

89+88+87+86+85+ 84+*83ابريس مجمّد

140,372  141,796         

دون اشرتااكت متأ خرةأ وكرانيا

دون اشرتااكت متأ خرةالإمارات العربية املتحدة

ملكة املتحدة دون اشرتااكت متأ خرةامل

89+88+*87ابريس مجمّدمجهورية تزنانيا املتحدة

59,941           

*15أ حاديالولايت املتحدة ال مريكية

740,658         

واي دون اشرتااكت متأ خرةأ وروغ

كس تان دون اشرتااكت متأ خرةأ وزب

دون اشرتااكت متأ خرةفانواتو

15+14+*13أ حاديفزنويال )مجهورية - البوليفارية(

24,145           

دون اشرتااكت متأ خرةفييت انم

مين 15+14أ حاديال

2,848      

89+88+*87الويبو مجمّد

19,142    21,990           

دون اشرتااكت متأ خرةزامبيا

15+*14أ حاديزمبابوي
3,353             

      3,664,065الاشرتااكت غري املسّددة

      3,918,185الاشرتااكت غري املسددة الاشرتااكت املتأ خرة للبدلان ال قل منوا اليت دلهيا حساب خاص )مجمّد(

      7,582,250اجملموع

اجملموع يشمل:

شرتااكت  اميل لال غ الإج بل امل

رة أ خ ت امل

) ة رسي وي س اكت ال فرن )ابل
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دةاإجاميل الاشرتااكت غري   املسدل

 ()ابس تثناء الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا اليت دلهيا حساب خاص )مجملد(

 

دة من قبل البدلان الأقل منوا  اليت دلهيا حساب خاص )مجملد( الاشرتااكت غري املسدل

 

احتاد ابريس

احتاد برن

احتاد نيس

و احتاد لواكرن

اتفاقية الويبو

ادي اشرتااكت النظام ال ح

اجملموع

1,892,327                         

3,664,065                         

رة أ خ ت شرتااكت امل غ الا مبل

1,437,111                         

4,452                                

2,247                                

318,275                            

9,653                                

احتاد ابريس )مجمّد(

احتاد برن )مجمّد(

اتفاقية الويبو )مجمّد(

اجملموع

129,642                            

3,918,185                         

رة أ خ ت شرتااكت امل غ الا مبل

2,489,418                         

1,299,125                         
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 الاشرتااكت املس تلمة قبل اس تحقاقها 11اجلدول 

 

ة)  سويرسي اكت ال رن ف (ابل

                                             1,424 أ نغول

رتاليا                                          592,685أ س

                                           10,768بيالروس

                                             1,424بواتن

                                           91,158بلغاراي

                                             2,849الاكمريون

                                             2,849الكونغو

                                                164كوت ديفوار

                                         136,737امجلهورية التش يكية

رك                                            20,000ادلامن

كوادور                                              4,268اإ

                                             2,849السلفادور

                                             1,640غابون

                                                195غياان

يطاليا                                            39,309اإ

                                             2,410ال ردن

                                             4,647هولندا

                                                  42الفلبني

                                                903بولندا

ت كيتس ونيفس                                              2,849سان

                                             2,849سورينام

                                             2,849سوازيلند

                                         609,685سويرسا

                                           11,395اتيلند

                                             5,697أ وروغواي

                                           11,395أ وزبكس تان

موع                                       1,563,040اجمل

رتااكت املس تلمة عن عام 2017 وبعده الاش

                                           41,512 أ نغول

                                           23,421الاكمريون

                                           26,327الكونغو

                                         167,385سورينام

                                             2,849سوازيلند

                                           74,000سويرسا

ي رع ف موع ال                                          335,494اجمل

موع                                       1,898,534اجمل

رتااكت 2016 املس تلمة قبل 31 ديسمرب 2015 اش
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 2015ديسمرب  31صناديق رؤوس الأموال العامةل يف  12اجلدول 

 

ةل دادلو ا الاحت

قيّد يف  غ امل بل وع امل مجم

ت ااب س احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

ر                     22,533ابريساجلزائ

                      1,412نيس

                    25,400مدريد

نتني                     66,895ابريسال رج

                    29,148برن

سرتاليا                   112,661ابريسأ 

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

ت                     91,000معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

منسا                     75,110ابريسال

                      8,744برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

ت                     19,250معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    84,800مدريد

                      7,508ابريسجزر الهباما

                      2,915برن

                      1,882ابريسبرابدوس

                  112,661ابريسبلجياك

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

ت                       9,800معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  127,200مدريد

                    28,261لهاي

                      7,508ابريسبنن

                      2,915برن

                         470نيس
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    93,593ابريسالربازيل

                    43,722برن

ت                     15,283التصنيف ادلويل للرباءا

ت                       4,200معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

اي                     22,533ابريسبلغار

                      8,744برن

ت                          200معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      7,508ابريسبوركينا فاسو

                      2,915برن

                           7,508                      7,508ابريسبوروندي

                      7,508ابريسالاكمريون

                      8,744برن

                  112,661ابريسكندا

                    43,722برن

                              943                      7,508ابريسمجهورية أ فريقيا الوسطى

                      2,915برن

                           6,377                      7,508ابريستشاد

                           1,980                      2,915برن

                      8,744برنش ييل

                    28,250ابريسالصني

كونغو                       7,508ابريسال

                      2,915برن

                      2,915برنكوس تارياك

ر                       7,508ابريسكوت ديفوا

                      8,744برن

                    22,533ابريسكواب

                    16,831ابريسقربص

                      8,744برن
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    50,073ابريسامجلهورية التش يكية

                    19,432برن

ت                     19,318التصنيف ادلويل للرباءا

                      3,138نيس

و                          910لواكرن

                    56,533مدريد

                      7,508ابريسمجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

كونغو ادلميقراطية                          14,057                    22,533ابريسمجهورية ال

                           1,727                      8,744برن

                    75,110ابريسادلامنرك

                    29,148برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

و                       1,364لواكرن

ت                     41,000معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    22,533ابريسامجلهورية ادلومينيكية

                    22,533ابريسمرص

                      2,915برن

ت                       6,701التصنيف ادلويل للرباءا

                    25,400مدريد

                      5,652لهاي

                      2,915برنفيجي

                    75,110ابريسفنلندا

                    29,148برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

و                       1,364لواكرن

ت                     34,200معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                  187,765ابريسفرنسا

                    72,871برن

ت                     72,435التصنيف ادلويل للرباءا

                    11,764نيس

و                       3,409لواكرن

ت                   110,700معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  211,800مدريد

                    47,102لهاي

                      7,508ابريسغابون

                      2,915برن

                  300,426ابريسأ ملانيا

                  102,019برن

ت                   105,871التصنيف ادلويل للرباءا

                    18,822نيس

و                       2,045لواكرن

ت                   222,900معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  339,000مدريد

                    75,363لهاي

                      7,508ابريسغاان

                    37,556ابريساليوانن

                      8,744برن

                           7,508                      7,508ابريسغينيا

                           2,915                      2,915برن

                    14,903ابريسهاييت

كريس الرسويل                       7,508ابريسال

                      2,915برن

                      1,884لهاي

اي                     37,556ابريسهنغار

                      8,744برن

                      2,354نيس

و                          681لواكرن

ت                     22,150معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    42,200مدريد
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    16,831ابريسأ يسلندا

                      8,744برن

                    29,148برنالهند

ندونيس يا                     22,533ابريساإ

                      5,652لهاي

سالمية( يران )مجهورية - الإ                     22,533ابريساإ

                    22,533ابريسالعراق

                    75,110ابريسأ يرلندا

                    29,148برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

و                       1,364لواكرن

رسائيل                     22,533ابريساإ

                      8,744برن

ت                       8,691التصنيف ادلويل للرباءا

                      1,412نيس

يطاليا                   112,661ابريساإ

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

و                       3,409لواكرن

ت                     16,500معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  127,200مدريد

                  187,765ابريسالياابن

                    58,296برن

ت                     72,435التصنيف ادلويل للرباءا

ت                   194,600معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      7,508ابريسال ردن

                    22,533ابريسكينيا
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    20,646ابريسلبنان

                      8,744برن

                      1,412نيس

                    22,533ابريسليبيا

                      8,744برن

                      7,508ابريسليختنش تاين

                      2,915برن

                         470نيس

ت                       1,500معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      8,400مدريد

                      1,884لهاي

                      7,508ابريسلكسمربغ

                      2,915برن

ت                       2,895التصنيف ادلويل للرباءا

                         470نيس

ت                          650معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      8,400مدريد

                      1,884لهاي

                      7,508ابريسمدغشقر

                      8,744برن

                      7,508ابريسمالوي

                      3,812ابريسمايل

                      2,915برن

                      7,508ابريسمالطة

                      2,915برن

                              384                      7,508ابريسموريتانيا

                      2,915برن

ت                            50معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                      7,508ابريسموريش يوس

كس يك                     75,110ابريسامل

                    29,148برن

                      7,508ابريسموانكو

                      2,915برن

ت                       2,895التصنيف ادلويل للرباءا

                         470نيس

ت                          200معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      8,400مدريد

                      1,884لهاي

                      1,882ابريسمنغوليا

                    22,533ابريساملغرب

                      8,744برن

                      1,412نيس

                    25,400مدريد

                      5,652لهاي

                  112,661ابريسهولندا

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

و                       2,903لواكرن

ت                     20,350معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  127,200مدريد

                    28,261لهاي

                    37,556ابريسنيوزيلندا

                    14,574برن

                      7,508ابريسالنيجر

                      2,915برن

                    22,533ابريسنيجرياي
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    75,110ابريسالرنوجي

                    29,148برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

و                       1,364لواكرن

ت                     21,750معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      8,744برنابكس تان

                    22,533ابريسالفلبني

                      8,744برن

                    37,556ابريسبولندا

                      8,744برن

                    75,110ابريسالربتغال

                    14,574برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                    84,800مدريد

                      4,707نيس

اي                     22,533ابريسمجهورية كور

ت                       3,700معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    33,788ابريسرومانيا

                      8,744برن

ت                          550معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    84,800مدريد

                  187,765ابريسالاحتاد الرويس

ت                     72,435التصنيف ادلويل للرباءا

                    11,764نيس

و                       3,409لواكرن

ت                     24,750معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  211,800مدريد
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

دا                       2,849ابريسروان

                    22,533ابريسسان مارينو

                    25,400مدريد

                      7,508ابريسالس نغال

                      8,744برن

سود                     29,927ابريسرصبيا واجلبل ال 

                    14,574برن

                      2,354نيس

و                       1,364لواكرن

                    84,800مدريد

                    25,037ابريسسلوفاكيا

                      9,716برن

ت                       9,659التصنيف ادلويل للرباءا

                      1,569نيس

و                          454لواكرن

                    28,267مدريد

                    75,110ابريسجنوب أ فريقيا

                    29,148برن

س بانيا                     75,110ابريساإ

                    58,296برن

ت                     28,977التصنيف ادلويل للرباءا

                      4,707نيس

و                       1,364لواكرن

                    84,800مدريد

                    18,840لهاي

                      7,508ابريسرسي لناك

                      2,915برن

ت                          300معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                      2,849ابريسالسودان
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                      7,508ابريسسورينام

                      2,915برن

ت                       2,895التصنيف ادلويل للرباءا

                         470نيس

                      1,884لهاي

                  112,661ابريسالسويد

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

و                       2,045لواكرن

ت                   162,800معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  112,661ابريسسويرسا

                    43,722برن

ت                     43,463التصنيف ادلويل للرباءا

                      7,058نيس

و                       2,045لواكرن

ت                     74,000معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                  127,200مدريد

                    28,261لهاي

                    22,533ابريسامجلهورية العربية السورية

                      2,915برناتيلند

                      7,508ابريستوغو

                      2,915برن

و                     22,533ابريسترينيداد وتوابغ

                    22,533ابريستونس

                      8,744برن

                      1,412نيس

                    25,400مدريد

                      5,652لهاي
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ةل دادلو ا الاحت

قيّد  غ امل بل وع امل  مجم

ت ااب س يف احل

ك  فرن )ابل

) ويرسي س ال

، ق تح غ املس  بل  امل

د ن وج اإ

) ويرسي س ك ال فرن )ابل

                    22,533ابريستركيا

                      8,744برن

                      7,508ابريسأ وغندا

ملكة املتحدة                   187,765ابريسامل

                    72,871برن

ت                     72,435التصنيف ادلويل للرباءا

                    11,764نيس

ت                   168,000معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

                    14,903ابريسمجهورية تزنانيا املتحدة

                  187,765ابريسالولايت املتحدة ال مريكية

ت                     72,435التصنيف ادلويل للرباءا

                    11,764نيس

ت                   754,900معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

واي                       7,508ابريسأ وروغ

                      2,915برن

                    14,574برن

                      7,508ابريسفييت انم

                    25,400مدريد

                      1,884لهاي

                      7,508ابريسزامبيا

                      7,508ابريسزمبابوي

                      2,915برن

                         43,399             10,749,494اجملموع

فزنويال )فزنويال )مجهورية - البوليفارية(
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جاميل صناديق رؤوس الأموال العامةل  اإ

 

 مجموع رؤوس الأموال العاملية املتبقية

 

_______________ 

، الفقراتن AB/VII/23ة )الوثيق سويرسي فرنك 2 000 000برصيد قدره  1978أأنشئ صندوق رأأس املال العامل لحتاد ابريس يف عام  1

(. وحيث أأن مجعية هذا الاحتاد اكنت قد قررت اس تخدام ذكل الصندوق لتغطية النفقات الاس تثنائية للمؤمتر ادلقلومايس املعين مبراجعة 302و 301

(، فاإن مجعية 1987اإىل  1984والاجامتعات التحضريية والتشاورية للس نوات من  1984و 1982و 1981و 1980اتفاقية ابريس )دورات س نوات 

فرنك  2 000 000كصندوق رأأس مال عامل مببلغ قدره  جمددا، تشكيل هذا الصندوق 1983هذا الاحتاد قررت أأيضا، خالل اجامتعها لس نة 

رسي سوي فرنك  1 592 894.11وتنيجة ذلكل اكن رصيد صندوق رأأس املال العامل لحتاد ابريس يبلغ (.  P/A/VIII/3" من الوثيقة1"11 )الفقرة

 .2015ديسمرب  31 يف

، وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل أأن ترد رصيد صندوق رأأس املال العامل لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل 2015ويف عام 

 .2016/17 الثنائية عىل هيئة خصم من الاشرتااكت املس تحقة خالل هذا الاحتادادلول الأعضاء يف 

(.أأنشئ صندوق AB/IV/35من الوثيقة  152فرنك )الفقرة  30 000برصيد قدره  1973أأنشئ صندوق رأأس املال العامل لحتاد لواكرنو يف س نة  2

(. وعقب انضامم هولندا وانسحاب AB/IV/35من الوثيقة  152فرنك )الفقرة  30 000برصيد قدره  1973رأأس املال العامل لحتاد لواكرنو يف س نة 

 .2015ديسمرب  31فرناك يف  29 494ت املتحدة الأمريكية، قلغ رصيد صندوق رأأس املال العامل الولاي

د ا الاحت

غ بل امل

اكت  فرن )ابل

) ة رسي وي س ال

* وم ص قيّدة يف اخل امل

سمرب 2015 ىت 31 دي ح

1
                    2,000,000.00                           -ابريس

1,592,894.11            2,000,000.00                    

                    1,300,000.00            1,300,000.00برن

ت                     1,000,000.00            1,000,000.00التصنيف ادلويل للرباءا

الوثيقة AB/VII/23، الفقراتن 301 و302                       160,000.00               160,000.00نيس

2
و الوثيقة AB/IV/35، الفقرة 152                         30,000.00                 29,494.00لواكرن

ت الوثيقة PCT/A/X/3، الفقرة 13"1"                    2,000,000.00            2,000,000.00معاهدة التعاون بشأ ن الرباءا

الوثيقة AB/X/32، الفقرة 39"21"                    2,000,000.00            2,000,000.00مدريد

الوثيقة AB/VII/23، الفقراتن 301 و302                       260,000.00               260,000.00لهاي

            8,342,388.11اجملموع

* املبلغ التارخيي

ع رج امل

الوثيقة AB/VII/23، الفقراتن 301 و302

الوثيقة P/A/VIII/3، الفقرة 11"1"

الوثيقة AB/VII/23، الفقراتن 301 و302

الوثيقة AB/XVI/23، الفقرة 178

د ا الاحت
غ بل امل

) ة ويرسي س اكت ال فرن )ابل

                         36,777احتاد ابريس

                           6,622احتاد برن

                         43,399اجملموع
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 توزيع رسوم مدريد ولهاي

 2014س نة  -الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

ضافية قلغ مجموعها  2014حصلت الويبو يف س نة  لقاء التسجيالت والتجديدات  سويرسي فرنك 3 135 800عىل رسوم اإ
ىل اجلدول الساري اعتبارا من  " من بروتوكول 2("2)8()ب( من اتفاق مدريد واملادة 2)8]املادة  2008 سبمترب 1ابلستناد اإ

 اتفاق مدريد[.

 توزيع الرسوم

وبروتوكوهل عىل أأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة قّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  37تنص القاعدة 
ليه يف املادتّي  ( من التفاق وبروتوكوهل، واذلي تس تفيد منه ادلول الأطراف يف التفاق أأو 6)8( و5)8املعامل املشار اإ

 الربوتوكول، حسب احلاةل، لأغراض توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية، هو: يف

ىل الأطراف  واحد  اليت ل جتري أأايا من الفحوص املذكورة أأدانه؛ املتعاقدةابلنس بة اإ

ىل الأطراف  اثنان  اليت تفحص أأس باب الرفض املطلقة فقط؛ املتعاقدةابلنس بة اإ

ىل الأطراف  ثالثة  قناء عىل اعرتاض الغري؛ اليت جتري حفصا عىل الأس بقية أأيضا املتعاقدةابلنس بة اإ

ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري أأ  أأرقعة النس بة أأيضا اإىل ، ويضا ذكل الفحص تلقائيا ودون أأي طلبابلنس بة اإ
 الأطراف املتعاقدة اليت جتري حبواث عن الأس بقية تلقائيا ودون أأي طلب، مع قيان أأمه الأس بقيات.

ضايف قدره  فرنك  100وفامي ييل عدد التعيينات الواردة يف التسجيالت أأو التجديدات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس اإ
 ي للك صنف من السلع واخلدمات قعد الصنف الثالث حبسب املعامل احملدد لها:سويرس 

 أأنتيغوا وبرقودا 1018 واحد

يطاليا 26 658 اثنان  ، خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتن )مملكة هولندا(اإ

سلوفينيا،  ،، سان مارينو، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانياقنيلوكسالمنسا،  98 435 ثالثة
 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساققة

قوتسواان، أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذرقيجان، قيالروس، قواتن، البوس نة والهرسك،  224 149 أأرقعة
قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية،  قلغاراي، الصّي، كواب،
يران  الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان، ليرباي،  -)مجهورية مرص، هنغاراي، اإ

مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، قولندا، الربتغال، مجهورية 
رواندا الرويس، مودلوفا، رومانيا، الاحتاد

1
سان تويم وبرينسييب، رصقيا، سرياليون،  ،

س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهورية العرقية السورية، طاجيكس تان،  سلوفاكيا، اإ
 انم، زامبيا أأوكرانيا، فييت

_______________ 
1
 2013 أأغسطس 17اعتبارا من  
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 53 316( 2 ×26 658+ ) 1018] 1 246 235عىل  سويرسي فرنك 3 135 800 الرسوم احملصةل وقدرها ميتقس جيب و 
عالمة [. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 896 596( 4×  224 149+ ) 295 305( 3×  98 435) +

 :كام ييل [1 246 235:  3 135 800للك نقطة من املعامل ]سويرسي فرنك  2.516218850 هو مطلوب حاميهتا

 سويرسي فرنك 2.51621885 واحد
 سويرسي فرنك 5.03243770 اثنان
 سويرسي فرنك 7.54865655 ثالثة
 سويرسي فرنك 10.06487540 أأرقعة

 توزيع الرسوم الإضافية: وفامي ييل

 

ةل املبلغ املس تحق عن لك تعينيعدد التعييناتادلو
اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية
3,55010.0648754035,730أ لبانيا

ر 4,66910.0648754046,993اجلزائ

تيغوا وبربودا 1,0182.516218852,562أ ن

3,29810.0648754033,194أ رمينيا

منسا 12,3737.5486565593,400ال

4,61010.0648754046,399أ ذربيجان

س 7,43710.0648754074,852بيالرو

11,5627.5486565587,278بنيلوكس

92710.064875409,330بواتن

6,06010.0648754060,993البوس نة والهرسك

ان 68910.064875406,935بوتسوا

اي 5,04110.0648754050,737بلغار

14,16810.06487540142,599الصني

7,0107.5486565552,916كرواتيا

2,07510.0648754020,885كواب

1,64110.0648754016,516قربص

8,00010.0648754080,519امجلهورية التش يكية

2,76010.0648754027,779مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

7,64210.0648754076,916مرص

12,6107.5486565595,189فرنسا

12,8397.5486565596,917أ ملانيا

اي 8,29510.0648754083,488هنغار

سالمية( يران )مجهورية - الإ 3,61110.0648754036,344اإ

يطاليا 11,7925.0324377059,343اإ

7,79710.0648754078,476اكزاخس تان

1,97810.0648754019,908كينيا

3,23810.0648754032,590قريغزيس تان

3,8227.5486565528,851لتفيا

9777.548656557,375ليسوتو

1,09010.0648754010,971ليرباي
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ةل املبلغ املس تحق عن لك تعينيعدد التعييناتادلو
اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية
7,1205.0324377035,831ليختنش تاين

3,7347.5486565528,187ليتوانيا

74710.064875407,518مدغشقر

6,7985.0324377034,211موانكو

2,82710.0648754028,453منغوليا

سود 5,97810.0648754060,168اجلبل ال 

8,16010.0648754082,129املغرب

1,53010.0648754015,399موزامبيق

96210.064875409,682انميبيا

8,14210.0648754081,948بولندا

8,64910.0648754087,051الربتغال

4,14910.0648754041,759مجهورية مودلوفا

7,55510.0648754076,040رومانيا

23,59410.06487540237,471الاحتاد الرويس

دا 43310.064875404,358روان

9485.032437704,771سانت مارتن

3,2527.5486565524,548سان مارينو

40010.064875404,026سان تويم وبرينسييب

9,81510.0648754098,787رصبيا

1,08610.0648754010,930سرياليون

7,03510.0648754070,806سلوفاكيا

6,3007.5486565547,557سلوفينيا

س بانيا 11,34210.06487540114,156اإ

2,07110.0648754020,844السودان

لند 1,05110.0648754010,578سوازي

17,7947.54865655134,321سويرسا

2310.06487540231امجلهورية العربية السورية

2,98610.0648754030,054طاجيكس تان

6,1627.5486565546,515مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10,26310.06487540103,296أ وكرانيا

5,52210.0648754055,578فييت انم

1,25310.0648754012,611زامبيا

وع م 2603,135,800 350اجمل
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 2014س نة  - التمكيليةالرسوم  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

تعيينا  374 364لقاء  سويرسي فرنك 37 436 400قلغ مجموعها  تمكيليةعىل رسوم  2014حصلت الويبو يف س نة 
ىل اجلدول الساري اعتبارا من  أأثناء التسجيل أأو قعد التسجيل أأو أأثناء التجديد( )جرت  2008 سبمترب 1ابلستناد اإ
 " من بروتوكول اتفاق مدريد[.3("2)8( من اتفاق مدريد واملادة ج()2)8 ]املادة

 توزيع الرسوم

ىل عدد التعيينات ]املادة  ع الرسوم ابلستناد اإ ىل  ( من6)8توزن اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[ واإ
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة قّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[. 37املعامل املنطبق ]القاعدة 

 :احملدد لهاملعامل حبسب اي فرنك سويرس  100عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس تمكييل قدره  وفامي ييل

 أأنتيغوا وبرقودا 1 136 واحد

 خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتن )مملكة هولندا(يطاليا، اإ  27 633 اثنان

، سلوفينيا، ، سان مارينو، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانياقنيلوكسالمنسا،  101 887 ثالثة
 اليوغوسالفية الساققةسويرسا، مجهورية مقدونيا 

الهرسك، قوتسواان، و  أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذرقيجان، قيالروس، قواتن، البوس نة 243 708 أأرقعة
ادلميقراطية،  قلغاراي، الصّي، كواب، قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية

يران )مجهورية  ا، قريغزيس تان، ليرباي، الإسالمية(، اكزاخس تان، كيني -مرص، هنغاراي، اإ
مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، قولندا، الربتغال، مجهورية 

تويم وبرينسييب، رصقيا، سرياليون،  سان رواندا، مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس،
س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهورية س تان، العرقية السورية، طاجيك  سلوفاكيا، اإ

 أأوكرانيا، فييت انم، زامبيا

( 2 × 27 633+ ) 1 136] 1 336 895عىل  سويرسي فرنك 37 436 400ةل وقدرها  الرسوم احملصل ميتقس جيب و 
[. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 974 832( 4×  243 708+ ) 305 661( 3×  101 887) + 55 266
 كام ييل: [1 336 895:  37 436 400للك نقطة من املعامل ]سويرسي فرنك  28.00249833 هو مطلوب حاميته تعيّي

 سويرسي فرنك 28.00249833 واحد
 سويرسي فرنك 56.00499666 اثنان
 سويرسي فرنك 84.00749499 ثالثة
 سويرسي فرنك 112.00999332 أأرقعة
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 وفامي ييل توزيع الرسوم التمكيلية:

 

ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن لك 

تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

4,087112.00999332457,785أ لبانيا

ر 5,155112.00999332577,412اجلزائ

تيغوا وبربودا 1,13628.0024983331,811أ ن

3,677112.00999332411,861أ رمينيا

منسا 12,64184.007494991,061,939ال

5,400112.00999332604,854أ ذربيجان

س 8,016112.00999332897,872بيالرو

11,77684.00749499989,272بنيلوكس

1,012112.00999332113,354بواتن

6,691112.00999332749,459البوس نة والهرسك

ان 886112.0099933299,241بوتسوا

اي 5,229112.00999332585,700بلغار

15,654112.009993321,753,404الصني

7,28784.00749499612,163كرواتيا

2,297112.00999332257,287كواب

1,844112.00999332206,546قربص

8,259112.00999332925,091امجلهورية التش يكية

2,905112.00999332325,389مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

8,437112.00999332945,028مرص

12,89784.007494991,083,445فرنسا

13,14184.007494991,103,942أ ملانيا

اي 8,530112.00999332955,445هنغار

سالمية( يران )مجهورية - الإ 4,311112.00999332482,875اإ

يطاليا 12,01256.00499666672,732اإ

8,812112.00999332987,032اكزاخس تان

2,346112.00999332262,775كينيا

3,513112.00999332393,491قريغزيس تان

4,07084.00749499341,911لتفيا

1,10784.0074949992,996ليسوتو

1,265112.00999332141,693ليرباي
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ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن لك 

تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

7,42756.00499666415,949ليختنش تاين

4,00884.00749499336,702ليتوانيا

964112.00999332107,978مدغشقر

7,10556.00499666397,916موانكو

3,253112.00999332364,369منغوليا

سود 6,606112.00999332739,938اجلبل ال 

8,971112.009993321,004,842املغرب

1,789112.00999332200,386موزامبيق

1,184112.00999332132,620انميبيا

8,498112.00999332951,861بولندا

8,898112.00999332996,665الربتغال

4,651112.00999332520,958مجهورية مودلوفا

7,844112.00999332878,606رومانيا

25,469112.009993322,852,783الاحتاد الرويس

دا 615112.0099933268,886روان

1,08956.0049966660,989سانت مارتن

3,37484.00749499283,441سان مارينو

517112.0099933257,909سان تويم وبرينسييب

10,511112.009993321,177,337رصبيا

1,247112.00999332139,676سرياليون

7,249112.00999332811,960سلوفاكيا

6,51484.00749499547,225سلوفينيا

س بانيا 11,640112.009993321,303,796اإ

2,317112.00999332259,527السودان

لند 1,193112.00999332133,628سوازي

18,33784.007494991,540,445سويرسا

26112.009993322,912امجلهورية العربية السورية

3,232112.00999332362,016طاجيكس تان

6,73584.00749499565,790مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

11,034112.009993321,235,918أ وكرانيا

6,208112.00999332695,358فييت انم

1,466112.00999332164,207زامبيا

وع م 374,36437,436,400اجمل
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جاميل الرسوم لس نة  –احتاد مدريد   2014اإ

ةل     الرسوم احملصل

لت الويبو املبالغ التالية يف      :2014حصل

 فرنك سويرسي 3,135,800  ضافيةالإ  الرسوم

 فرنك سويرسي 37,436,400  الرسوم التمكيلية

 
 فرنك سويرسي 40,572,200 اجملموع

 التوزيع

جاميل الرسوم الإضافية  ع اإ ةل كام ييل:يوزل  والرسوم التمكيلية احملصل

 

ةل ضافيةالرسوم التمكيليةادلو الرسوم الإ
اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

457,78535,730493,515أ لبانيا

ر 577,41246,993624,404اجلزائ

تيغوا وبربودا 31,8112,56234,372أ ن

411,86133,194445,055أ رمينيا

منسا 1,061,93993,4001,155,338ال

604,85446,399651,253أ ذربيجان

س 897,87274,852972,725بيالرو

989,27287,2781,076,550بنيلوكس

113,3549,330122,684بواتن

هرسك 749,45960,993810,452البوس نة وال

ان 99,2416,935106,176بوتسوا

اي 585,70050,737636,437بلغار

1,753,404142,5991,896,004الصني

612,16352,916665,079كرواتيا

257,28720,885278,172كواب

206,54616,516223,063قربص

925,09180,5191,005,610امجلهورية التش يكية

325,38927,779353,168مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

945,02876,9161,021,944مرص

1,083,44595,1891,178,633فرنسا

1,103,94296,9171,200,860أ ملانيا

اي 955,44583,4881,038,933هنغار
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ةل ضافيةالرسوم التمكيليةادلو الرسوم الإ
اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

سالمية( يران )مجهورية - الإ 482,87536,344519,219اإ

يطاليا 672,73259,343732,075اإ

987,03278,4761,065,508اكزاخس تان

262,77519,908282,684كينيا

393,49132,590426,081قريغزيس تان

341,91128,851370,761لتفيا

92,9967,375100,371ليسوتو

141,69310,971152,663ليرباي

415,94935,831451,780ليختنش تاين

336,70228,187364,889ليتوانيا

107,9787,518115,496مدغشقر

397,91634,211432,126موانكو

364,36928,453392,822منغوليا

سود 739,93860,168800,106اجلبل ال 

1,004,84282,1291,086,971املغرب

200,38615,399215,785موزامبيق

132,6209,682142,302انميبيا

951,86181,9481,033,809بولندا

996,66587,0511,083,716الربتغال

520,95841,759562,718مجهورية مودلوفا

878,60676,040954,647رومانيا

2,852,783237,4713,090,253الاحتاد الرويس

دا 68,8864,35873,244روان

60,9894,77165,760سانت مارتن

283,44124,548307,990سان مارينو

57,9094,02661,935سان تويم وبرينسييب

1,177,33798,7871,276,124رصبيا

139,67610,930150,607سرياليون

811,96070,806882,767سلوفاكيا

547,22547,557594,781سلوفينيا

س بانيا 1,303,796114,1561,417,952اإ

259,52720,844280,372السودان
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ضافيةالرسوم التمكيليةادلوةل الرسوم الإ
اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

لند 133,62810,578144,206سوازي

1,540,445134,3211,674,766سويرسا

هورية العربية السورية 2,9122313,144امجل

362,01630,054392,070طاجيكس تان

565,79046,515612,305مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

1,235,918103,2961,339,214أ وكرانيا

695,35855,578750,936فييت انم

164,20712,611176,818زامبيا

وع م 37,436,4003,135,80040,572,200اجمل
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 2015س نة  -الرسوم الإضافية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

ضافية قلغ مجموعها  2015حصلت الويبو يف س نة  فرنك سويرسي لقاء التسجيالت والتجديدات  3 491 100عىل رسوم اإ
ىل اجلدول الساري اعتبارا من  " من بروتوكول 2("2)8()ب( من اتفاق مدريد واملادة 2)8]املادة  2008سبمترب  1ابلستناد اإ

 اتفاق مدريد[.

 توزيع الرسوم

يل للعالمات وبروتوكوهل عىل أأن من الالحئة التنفيذية املشرتكة قّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلو 37تنص القاعدة 
ليه يف املادتّي  ( من التفاق وبروتوكوهل، واذلي تس تفيد منه ادلول الأطراف يف التفاق أأو 6)8( و5)8املعامل املشار اإ

 الربوتوكول، حسب احلاةل، لأغراض توزيع الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية، هو: يف

ىل الأطراف املتعاقدة  واحد  اليت ل جتري أأايا من الفحوص املذكورة أأدانه؛ابلنس بة اإ

ىل الأطراف املتعاقدة اليت تفحص أأس باب الرفض املطلقة فقط؛ اثنان  ابلنس بة اإ

ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري حفصا عىل الأس بقية أأيضا قناء عىل اعرتاض الغري؛ ثالثة  ابلنس بة اإ

ىل الأطراف املتعاقدة اليت جتري أأي أأرقعة ابلنس بة أأيضا اإىل ضا ذكل الفحص تلقائيا ودون أأي طلب، وابلنس بة اإ
الأطراف املتعاقدة اليت جتري حبواث عن الأس بقية تلقائيا ودون أأي طلب، مع قيان أأمه 

 الأس بقيات.

ضايف قدره  فرنك  100وفامي ييل عدد التعيينات الواردة يف التسجيالت أأو التجديدات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس اإ
 سويرسي للك صنف من السلع واخلدمات قعد الصنف الثالث حبسب املعامل احملدد لها:

 أأنتيغوا وبرقودا 1 269 واحد

يطاليا، خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتّي )مملكة هولندا( 26 674 اثنان  اإ

مارينو، سلوفينيا، ، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيا، ليسوتو، ليتوانيا، سان قنيلوكسالمنسا،  100 072 ثالثة
 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساققة

أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذرقيجان، قيالروس، قواتن، البوس نة والهرسك، قوتسواان،  236 610 أأرقعة
مكبوداي قلغاراي،

1
 الصّي، كواب، قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ،
غامبيا ادلميقراطية، مرص،

2
يران )مجهورية  ، الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا،  -هنغاراي، اإ

قريغزيس تان، ليرباي، مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، 
تويم  قولندا، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، سان

س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهوريةوبرينسييب، رصقيا، سرياليون، سلوفاكي العرقية  ا، اإ
، زميباقويالسورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم، زامبيا

3 

_______________ 
1
 2015يونيو  5اعتبارا من  
2
 2015ديسمرب  18اعتبارا من  
3
 2015مارس  11اعتبارا من  
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( 2×  26 674+ ) 1 269] 1 301 273فرنك سويرسي عىل  3 491 100وجيب تقس مي الرسوم احملصةل وقدرها 
[. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق للك 946 440( 4×  236 610+ ) 300 216( 3×  100 072+ ) 53 348

 :كام ييل[ 1 301 273:  3 491 800فرنك سويرسي للك نقطة من املعامل ] 2.68283442عالمة مطلوب حاميهتا هو 

 فرنك سويرسي 2.68283442 واحد
 فرنك سويرسي 5.36566884 اثنان
 سويرسي فرنك 8.04850326 ثالثة
 فرنك سويرسي 10.73133768 أأرقعة

 وفامي ييل توزيع الرسوم الإضافية:

 

ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن لك 

تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

3,9381142,260أ لبانيا

ر 4,6791150,212اجلزائ

تيغوا وبربودا 1,26933,405أ ن

3,8341141,144أ رمينيا

منسا 12,424899,995ال

5,0051153,710أ ذربيجان

س 7,5121180,614بيالرو

11,827895,190بنيلوكس

1,1311112,137بواتن

6,7651172,598البوس نة والهرسك

ان 9441110,130بوتسوا

اي 4,9571153,195بلغار

381114,089مكبوداي

15,13211162,387الصني

7,099857,136كرواتيا

2,2211123,834كواب

1,5511116,644قربص

7,6171181,741امجلهورية التش يكية

2,8831130,938مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

8,4371190,540مرص

12,7798102,852فرنسا

0110غامبيا

13,1038105,460أ ملانيا

اي 7,8701184,456هنغار

سالمية( يران )مجهورية - الإ 4,6421149,815اإ
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ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن لك 

تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

يطاليا 11,810563,369اإ

7,9371185,175اكزاخس تان

1,5381116,505كينيا

3,6531139,202قريغزيس تان

3,734830,053لتفيا

1,22989,892ليسوتو

1,2461113,371ليرباي

7,679541,203ليختنش تاين

3,065824,669ليتوانيا

9,831110,549مدغشقر

6,971537,404موانكو

3,3441135,886منغوليا

سود 6,3241167,865اجلبل ال 

9,0961197,612املغرب

1,7791119,091موزامبيق

1,4901115,990انميبيا

7,7231182,878بولندا

8,4401190,572الربتغال

4,4001147,218مجهورية مودلوفا

7,9181184,971رومانيا

25,76711276,514الاحتاد الرويس

دا 732117,855روان

21451,148سانت مارتن

3,252826,174سان مارينو

633116,793سان تويم وبرينسييب

10,20111109,470رصبيا

1,3541114,530سرياليون

6,5251170,022سلوفاكيا

5,802846,697سلوفينيا

س بانيا 11,23011120,513اإ

2,4421126,206السودان
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عدد التعييناتادلوةل
املبلغ املس تحق عن لك 

تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

لند 1,2971113,919سوازي

19,1328153,984سويرسا

11111امجلهورية العربية السورية

3,3711136,175طاجيكس تان

6,626853,329مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10,06611108,022أ وكرانيا

5,7801162,027فييت انم

1,5511116,644زامبيا

290113,112زمبابوي

وع م 364,6253,491,100اجمل
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 2015س نة  -الرسوم التمكيلية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل

 تعيينات 386 303فرنك سويرسي لقاء  38 630 300عىل رسوم تمكيلية قلغ مجموعها  2015حصلت الويبو يف س نة 
ىل اجلدول الساري اعتبارا من   2008سبمترب  1)جرت أأثناء التسجيل أأو قعد التسجيل أأو أأثناء التجديد( ابلستناد اإ

 " من بروتوكول اتفاق مدريد[.3("2)8()ج( من اتفاق مدريد واملادة 2)8 ]املادة

 ع الرسومتوزي

ىل عدد التعيينات ]املادة  ع الرسوم ابلستناد اإ ىل 6)8توزن ( من اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[ واإ
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة قّي اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل[. 37املعامل املنطبق ]القاعدة 

 :احملدد لهااملعامل  حبسبفرنك سويرسي  100عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس تمكييل قدره  وفامي ييل

 أأنتيغوا وبرقودا 1 365 واحد

يطاليا، خلتنش تاين، موانكو، سانت مارتّي )مملكة هولندا( 27 412 اثنان  اإ

ا، ليسوتو، ليتوانيا، سان مارينو، سلوفينيا، ، كرواتيا، فرنسا، أأملانيا، لتفيقنيلوكسالمنسا،  103 055 ثالثة
 سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساققة

أألبانيا، اجلزائر، أأرمينيا، أأذرقيجان، قيالروس، قواتن، البوس نة والهرسك، قوتسواان،  254 471 أأرقعة
مكبوداي قلغاراي،

1
 الصّي، كواب، قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية ،
غامبيا ادلميقراطية، مرص،

2
يران )مجهورية  ، الإسالمية(، اكزاخس تان، كينيا،  -هنغاراي، اإ

قريغزيس تان، ليرباي، مدغشقر، منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، انميبيا، 
تويم  سان ا،رومانيا، الاحتاد الرويس، رواند ،قولندا، الربتغال، مجهورية مودلوفا

س بانيا، السودان، سوازيلند، امجلهورية العرقية  وبرينسييب، رصقيا، سرياليون، سلوفاكيا، اإ
، زميباقويالسورية، طاجيكس تان، أأوكرانيا، فييت انم، زامبيا

3
 

( 2×  27 412+ ) 1 365] 1 383 238فرنك سويرسي عىل  38 630 300وجيب تقس مي الرسوم احملصةل وقدرها 
[. ويس تخلص من ذكل أأن املبلغ املس تحق 1 017 884( 4×  254 471+ ) 309 165( 3×  103 055+ ) 54 824

 [1 383 238:  38 630 300فرناك سويرساي للك نقطة من املعامل ] 27.92744271للك تعيّي مطلوب حاميته هو 
 :ييل كام

 فرنك سويرسي 27.92744271 واحد
 فرنك سويرسي 55.85488542 اثنان
 فرنك سويرسي 83.78232813 ثالثة
 فرنك سويرسي 111.70977084 أأرقعة

_______________ 
1
 2015يونيو  5اعتبارا من  
2
 2015ديسمرب  18اعتبارا من  
3
 2015مارس  11 اعتبارا من 
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 وفامي ييل توزيع الرسوم التمكيلية:

 

ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن 

لك تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

4,362112487,278أ لبانيا

ر 5,249112586,365اجلزائ

تيغوا وبربودا 1,3652838,121أ ن

4,166112465,383أ رمينيا

منسا 12,674841,061,857ال

5,665112632,836أ ذربيجان

س 7,974112890,774بيالرو

12,027841,007,650بنيلوكس

1,221112136,398بواتن

7,276112812,800البوس نة والهرسك

ان 1,139112127,237بوتسوا

اي 5,119112571,842بلغار

57511264,233مكبوداي

16,5821121,852,371الصني

7,31484612,784كرواتيا

2,528112282,402كواب

1,714112191,471قربص

7,884112880,720امجلهورية التش يكية

3,013112336,582مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

9,2431121,032,533مرص

13,023841,091,097فرنسا

191122,122غامبيا

13,444841,126,370أ ملانيا

اي 8,107112905,631هنغار

سالمية( يران )مجهورية - الإ 5,717112638,645اإ

يطاليا 12,00256670,370اإ

8,821112985,392اكزاخس تان

1,816112202,865كينيا

3,960112442,371قريغزيس تان

3,94284330,270لتفيا

1,34784112,855ليسوتو

1,376112153,713ليرباي
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ةل عدد التعييناتادلو
املبلغ املس تحق عن 

لك تعيني

اجملموع ابلفرناكت 

السويرسية

7,94156443,544ليختنش تاين

3,28684275,309ليتوانيا

1,175112131,259مدغشقر

7,24856404,836موانكو

3,666112409,528منغوليا

سود 6,723112751,025اجلبل ال 

9,8171121,096,655املغرب

2,056112229,675موزامبيق

1,655112184,880انميبيا

8,038112897,923بولندا

8,630112964,055الربتغال

4,784112534,420مجهورية مودلوفا

8,188112914,680رومانيا

27,2071123,039,288الاحتاد الرويس

دا 943112105,342روان

2215612,344سانت مارتن

3,34184279,917سان مارينو

71811280,208سان تويم وبرينسييب

10,8121121,207,806رصبيا

1,464112163,543سرياليون

6,743112753,259سلوفاكيا

5,97684500,683سلوفينيا

س بانيا 11,5221121,287,120اإ

2,669112298,153السودان

لند 1,410112157,511سوازي

19,640841,645,485سويرسا

2112223امجلهورية العربية السورية

3,595112401,597طاجيكس تان

7,04184589,911مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

10,5941121,183,453أ وكرانيا

6,345112708,799فييت انم

1,755112196,051زامبيا

43411248,482زمبابوي

وع م 386,30338,630,300اجمل
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جاميل الرسوم لس نة  –احتاد مدريد   2015اإ

ةل     الرسوم احملصل

لت الويبو املبالغ التالية يف      : 2015حصل

 فرنك سويرسي 3,491,100.00  ضافيةالإ رسوم ال

 فرنك سويرسي 38,630,300.00  الرسوم التمكيلية

 
 فرنك سويرسي 42,121,400.00 اجملموع

 التوزيع

ةل كام  جاميل الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية احملصل ع اإ  ييل:يوزل

 

ةل ضافيةالرسوم التمكيليةادلو اجملموع ابلفرناكت السويرسيةالرسوم الإ

                     529,538.03             42,260.01           487,278.02أ لبانيا

ر                      636,576.52             50,211.93           586,364.59اجلزائ

تيغوا وبربودا                        41,525.48               3,404.52             38,120.96أ ن

                     506,526.86             41,143.95           465,382.91أ رمينيا

منسا                   1,161,851.83             99,994.60        1,061,857.23ال

                     686,546.20             53,710.35           632,835.85أ ذربيجان

س                      971,387.52             80,613.81           890,773.71بيالرو

                  1,102,839.71             95,189.65        1,007,650.06بنيلوكس

                     148,534.77             12,137.14           136,397.63بواتن

                     885,397.79             72,597.50           812,800.29البوس نة والهرسك

ان                      137,367.81             10,130.38           127,237.43بوتسوا

اي                      625,037.56             53,195.24           571,842.32بلغار

                       68,321.76               4,088.64             64,233.12مكبوداي

                  2,014,758.02           162,386.60        1,852,371.42الصني

                     669,920.27             57,136.32           612,783.95كرواتيا

                     306,236.60             23,834.30           282,402.30كواب

                     208,114.85             16,644.30           191,470.55قربص

هورية التش يكية                      962,460.43             81,740.60           880,719.83امجل

                     367,519.99             30,938.45           336,581.54مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

                  1,123,073.71             90,540.30        1,032,533.41مرص

                  1,193,949.08           102,851.82        1,091,097.26فرنسا

                         2,122.49                        -               2,122.49غامبيا

                  1,231,829.16           105,459.54        1,126,369.62أ ملانيا

اي                      990,086.74             84,455.63           905,631.11هنغار

سالمية( يران )مجهورية - الإ                      688,459.63             49,814.87           638,644.76اإ
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ةل ضافيةالرسوم التمكيليةادلو اجملموع ابلفرناكت السويرسيةالرسوم الإ

يطاليا                      733,738.88             63,368.55           670,370.33اإ

                  1,070,566.52             85,174.63           985,391.89اكزاخس تان

                     219,369.74             16,504.80           202,864.94كينيا

                     481,572.27             39,201.58           442,370.69قريغزيس تان

                     360,323.05             30,053.11           330,269.94لتفيا

                     122,746.41               9,891.61           112,854.80ليسوتو

                     167,083.89             13,371.25           153,712.64ليرباي

                     484,746.62             41,202.97           443,543.65ليختنش تاين

                     299,977.39             24,668.66           275,308.73ليتوانيا

                     141,807.88             10,548.90           131,258.98مدغشقر

                     442,240.29             37,404.08           404,836.21موانكو

                     445,413.61             35,885.59           409,528.02منغوليا

سود                      818,889.77             67,864.98           751,024.79اجلبل ال 

                  1,194,267.07             97,612.25        1,096,654.82املغرب

                     248,766.34             19,091.05           229,675.29موزامبيق

                     200,869.36             15,989.69           184,879.67انميبيا

                     980,801.26             82,878.12           897,923.14بولندا

                  1,054,627.81             90,572.49           964,055.32الربتغال

                     581,637.43             47,217.89           534,419.54مجهورية مودلوفا

                     999,650.33             84,970.73           914,679.60رومانيا

                  3,315,802.12           276,514.38        3,039,287.74الاحتاد الرويس

دا                      113,197.65               7,855.34           105,342.31روان

                       13,492.18               1,148.25             12,343.93سانت مارتن

                     306,090.49             26,173.73           279,916.76سان مارينو

                       87,000.56               6,792.94             80,207.62سان تويم وبرينسييب

                  1,317,276.42           109,470.38        1,207,806.04رصبيا

                     178,073.33             14,530.23           163,543.10سرياليون

                     823,280.96             70,021.98           753,258.98سلوفاكيا

                     547,380.61             46,697.42           500,683.19سلوفينيا

س بانيا                   1,407,632.90           120,512.92        1,287,119.98اإ

                     324,359.31             26,205.93           298,153.38السودان
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ضافيةالرسوم التمكيليةادلوةل اجملموع ابلفرناكت السويرسيةالرسوم الإ

لند                      171,429.32             13,918.54           157,510.78سوازي

                  1,799,468.88           153,983.96        1,645,484.92سويرسا

                            234.15                    10.73                 223.42امجلهورية العربية السورية

                     437,771.97             36,175.34           401,596.63طاجيكس تان

                     643,240.75             53,329.38           589,911.37مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

                  1,291,474.96           108,021.65        1,183,453.31أ وكرانيا

                     770,825.63             62,027.13           708,798.50فييت انم

                     212,694.95             16,644.30           196,050.65زامبيا

                       51,594.13               3,112.09             48,482.04زمبابوي

وع م                 42,121,400.00        3,491,100.00      38,630,300.00اجمل
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 2014س نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

 الرسوم احملصةل أأول.

( من 7)8قناء عىل املادة  ةسويرسي تفرناك 136 235 409عىل رسوم فردية قلغ مجموعها  2014حصلت الويبو يف س نة 
مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول من الرمس الفردي  128 858 241بروتوكول اتفاق مدريد، واكن مبلغ 

 ()أأ(.3)34مهنا يف شلك دفعات اثنية لأغراض التعيينات وفقا للقاعدة  7 377 168 ومبلغ

 :فوعات اكمةل أأو اجلزء الأول مهناعدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس فردي يف شلك مد فامي ييل )أأ(

 

1,119274,811أ رمينيا

سرتاليا 15,21710,903,642أ 

2,8141,579,789البحرين

س 1,9451,248,100بيالرو

1,262386,284بنيلوكس

1,016292,540بونري وسانت أ وس تاتيوس وسااب

اي 813221,035بلغار

12,6295,796,979الصني

4,1362,330,493كولومبيا

602201,236كواب

ساو 1,154337,166كورا

3,9421,802,657ادلامنرك

س تونيا 3,237743,688اإ

ية 18,25922,616,860امجلاعة ال وروب

3,4111,348,573فنلندا

4,8832,195,816جورجيا

1,460478,549غاان

3,714528,041اليوانن

4,016927,889أ يسلندا

8,138984,929الهند

2,7301,301,057أ يرلندا

رسائيل 4,8113,670,347اإ

يطاليا 1,513202,549اإ

16,5806,106,968الياابن

عدد التعيينات
الرسوم الفردية احملّصةل

)ابلفرناكت السويرسية(
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 عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ادلفعة الثانية: وفامي ييل )ب(

 
_______________ 

1
 2014يونيو  12 اعتبارا من 
2
 2014ديسمرب  1اعتبارا من  

1
333145,787كينيا

953461,140قريغزيس تان

كس يك 8,6203,357,854امل

نيوزيلندا
5,9811,473,772

12,7455,191,367الرنوجي

2,5832,666,991عامن

3,958853,230الفلبني

اي 13,2956,680,290مجهورية كور

1,314502,678مجهورية مودلوفا

2
92,806سانت مارتن

39882,171سان مارينو

11,5136,153,054س نغافورة

3,8291,740,885السويد

6,9063,187,050سويرسا

1,852528,273امجلهورية العربية السورية

726315,310طاجيكس تان

2,279408,381تونس

13,6223,814,554تركيا

3,5741,204,014تركامنس تان

3,6751,693,659أ وكرانيا

ملكة املتحدة 7,2442,576,357امل

20,37214,480,281الولايت املتحدة ال مريكية

كس تان 4,8144,278,367أ وزب

2,874579,972فييت انم

) )أ  ي  فرع وع ال م 241 858 870128 252 اجمل

عدد التعيينات
الرسوم الفردية احملّصةل

)ابلفرناكت السويرسية(

35529,212كواب

10,1757,347,956الياابن

10,5307,377,168مجموع فرعي)ب(

263,400136,235,409اجملموع )أ ( +)ب(
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 توزيع الرسوم اثنيا.

لتدوين التسجيل قيلِّدت الرسوم الفردية يف احلساابت اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل 
د عنه الرمس الفردي ]القاعدة   من الالحئة التنفيذية املشرتكة[. 38ادلويل أأو التعيّي الالحق أأو التجديد اذلي سدل

 2014س نة  –رسوم املعاجلة الوطنية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل أأول.

فرنك سويرسي، وفقا ملا حددته املاكتب  172 300عىل رسوم معاجلة وطنية قلغ مجموعها  2014حصلت الويبو يف س نة 
جراء دمج معليات التسجيل ادلويل اذلي يعد  املعنية ابلنس بة لطلبات التسجيل ادلويل املرسةل عىل مدى الس نة عرب اإ

الوس يةل اجلديدة للتواصل الإلكرتوين قّي الأطراف املتعاقدة يف اتفاق مدريد و/أأو برتوكول اتفاق مدريد واملكتب ادلويل، 
 .2013اذلي قدأأ العمل قه اعتبارا من ديسمرب و 

 عدد طلبات التسجيل ادلويل اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس للمعاجلة الوطنية: وييل قيان

 
 عدد طلبات التسجيل ادلويل

ةل  رسوم املعاجلة الوطنية احملصل

 (ابلفرنك السويرسي)

 172,300 1,723 قنيلوكس

طلب  لتسملقيلِّدت رسوم املعاجلة الوطنية يف احلساابت اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل يف الشهر التايل و 
 التسجيل ادلويل.
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 2015س نة  –الرسوم الفردية  -بروتوكول اتفاق مدريد 

.  الرسوم احملصةل أأول 

( من 7)8فرناك سويرساي قناء عىل املادة  164 302 792عىل رسوم فردية قلغ مجموعها  2015حصلت الويبو يف س نة 
مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول من الرمس الفردي  156 675 562بروتوكول اتفاق مدريد، واكن مبلغ 

 ()أأ(.3)34مهنا يف شلك دفعات اثنية لأغراض التعيينات وفقا للقاعدة  7 627 230 ومبلغ

 حصلت لقاءها الويبو عىل رمس فردي يف شلك مدفوعات اكمةل أأو اجلزء الأول مهنا:عدد التعيينات اليت  فامي ييل )أأ(

 
_______________ 

1
 2015مارس 5 اعتبارا من 

عدد التعيينات
الرسوم الفردية احملّصةل 

)ابلفرناكت السويرسية(

1
129859,280 1 املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية

300323,292 1 أ رمينيا

سرتاليا 59412,792,198 18 أ 

2551,736,960 3 البحرين

س 1761,425,600 2 بيالرو

353362,512 1 بنيلوكس

208326,380 1 بونري وسانت أ وس تاتيوس وسااب

اي 041274,616 1 بلغار

3067,838,835 17 الصني

8892,633,676 4 كولومبيا

235390,309 1 كواب

ساو 321382,188 1 كورا

5671,538,695 3 ادلامنرك

س تونيا 683581,364 2 اإ

ية 04032,069,624 26 امجلاعة ال وروب

9721,209,378 2 فنلندا

1622,324,250 5 جورجيا

751639,779 1 غاان

331459,705 3 اليوانن

3701,212,266 4 أ يسلندا

3961,499,695 11 الهند

4951,100,003 2 أ يرلندا

رسائيل 8274,553,484 5 اإ

يطاليا 674211,247 1 اإ
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عدد التعيينات
الرسوم الفردية احملّصةل 

)ابلفرناكت السويرسية(

0886,529,511 20 الياابن

209 1 كينيا
632,234

150591,000 1 قريغزيس تان

كس يك 7194,262,439 10 امل

8001,995,483 7 نيوزيلندا

8755,406,619 13 الرنوجي

9833,084,073 2 عامن

2411,025,074 5 الفلبني

اي 3328,311,279 16 مجهورية كور

414525,857 1 مجهورية مودلوفا

088 1 سانت مارتن
343,599

580120,833  سان مارينو

4867,282,287 13 س نغافورة

3661,448,719 3 السويد

2944,014,250 8 سويرسا

545616,093 2 امجلهورية العربية السورية

757325,885  طاجيكس تان

158574,008 3 تونس

9693,663,506 14 تركيا

8991,304,937 3 تركامنس تان

8411,773,357 3 أ وكرانيا

ملكة املتحدة 4302,607,751 7 امل

59618,196,297 25 الولايت املتحدة ال مريكية

كس تان 0324,559,922 5 أ وزب

752735,213 3 فييت انم

) )أ  ي  فرع وع ال م 304,679156,675,562اجمل
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 عدد التعيينات اليت حصلت لقاءها الويبو عىل ادلفعة الثانية: وفامي ييل )ب(

 

 توزيع الرسوم اثنيا.

ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل لتدوين التسجيل قيلِّدت الرسوم الفردية يف احلساابت اخلاصة 
د عنه الرمس الفردي ]القاعدة   من الالحئة التنفيذية املشرتكة[. 38ادلويل أأو التعيّي الالحق أأو التجديد اذلي سدل

 2015س نة  –رسوم املعاجلة الوطنية  -احتاد مدريد 

 الرسوم احملصةل أأول.

، وفقا ملا حددته املاكتب سويرساي فرناك 236 484عىل رسوم معاجلة وطنية قلغ مجموعها  2015حصلت الويبو يف س نة 
جراء دمج معليات التسجيل ادلويل اذلي يعد  املعنية، ابلنس بة لطلبات التسجيل ادلويل املرسةل عىل مدى الس نة عرب اإ

املتعاقدة يف اتفاق مدريد و/أأو برتوكول اتفاق مدريد واملكتب ادلويل،  الوس يةل اجلديدة للتواصل الإلكرتوين قّي الأطراف
 .2013واذلي قدأأ العمل قه اعتبارا من ديسمرب 

 عدد طلبات التسجيل ادلويل اليت حصلت لقاءها الويبو عىل رمس للمعاجلة الوطنية: وييل قيان

 
 عدد طلبات التسجيل ادلويل

ةل  رسوم املعاجلة الوطنية احملصل

 (فرنك السويرسيابل)

أأسرتاليا
2

 547 884 37 

 198 600 1 986 قنيلوكس

 236 484 2 533 اجملموع

طلب  لتسملل قيلِّدت رسوم املعاجلة الوطنية يف احلساابت اخلاصة ابلأطراف املتعاقدة دلى املكتب ادلويل يف الشهر التايل و 
 التسجيل ادلويل.

_______________ 
2
 2015أأغسطس  6وحىت  2015مارس  13منذ  

32126,373كواب

11,3527,600,857الياابن

11,6737,627,230اجملموع الفرعي )ب(

316,352164,302,792اجملموع )أ ( + )ب(
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 2014س نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي  -احتاد لهاي 

 الرسوم احملصةل

فرناك سويرساي من رسوم التعيّي العادية قناء عىل  2 614 837عىل مبلغ قدره  2014حصلت الويبو يف س نة 
اخلاضعة جزئيا لأحاكم وثيقة س نة )ب( أأو من رسوم التعيّي الفردية لقاء التسجيالت ادلولية 1.12" و2)أأ("1.12 القاعدتّي
" أأو من رسوم التعيّي العادية لقاء جتديدها قناء عىل القاعدة 3)أأ("1.12قناء عىل القاعدة  1999 أأو وثيقة س نة 1960
" من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي، ابلستناد 3"1.24" أأو من رسوم التعيّي الفردية قناء عىل القاعدة 2)أأ("1.24

 .2010يناير  1اإىل جدول الرسوم الساري منذ 

 

20,347                               179املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية

12,960                               527أ لبانيا

11,834                               484أ رمينيا

11,022                               378أ ذربيجان

11,414                               513بلزي

34,920                            2,095بنيلوكس

2,229                               118بنن 

14,901                               550البوس نة والهرسك

ان 1,478                                 64بوتسوا

4,694                                 28بروين دار السالم

اي 8,017                               446بلغار

ر 2,399                               128كوت ديفوا

25,974                               734كرواتيا

18,674                               426مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

6,664                                 73ادلامنرك

14,832                               633مرص

س تونيا 1,292                                 55اإ

ية 855,303                            2,869امجلاعة ال وروب

2,850                                 26فنلندا

38,829                            2,226فرنسا

1,566                                 88غابون

57,194                               714جورجيا

55,699                            2,166أ ملانيا

6,997                                 62غاان

15,100                               887اليوانن

اي 16,502                               705هنغار

12,556                               152أ يسلندا

يطاليا 33,189                            1,999اإ

عدد التعيينات
تسلمة الرسوم امل

)ابلفرناكت السويرسية(
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_______________ 

1
 2014يوليو  1منذ  

68,559                               587قريغزيس تان

3,724                                 76لتفيا

30,532                            1,439ليختنش تاين

18,997                               136ليتوانيا

456                                 19مايل

32,961                            1,543موانكو

14,026                               641منغوليا

سود 26,427                            1,276اجلبل ال 

59,862                            1,302املغرب

1,907                                 80انميبيا

677                                 28النيجر

81,040                            1,119الرنوجي

13,085                               506عامن

1,992                                 40بولندا

1
اي 174,010                               239مجهورية كور

53,898                               830مجهورية مودلوفا

21,494                               634رومانيا

دا 940                                 31روان

1,056                                 42سان تويم وبرينسييب

2,658                               139الس نغال

70,756                            1,108رصبيا

40,416                            1,600س نغافورة

12,695                               696سلوفينيا

س بانيا 24,203                               336اإ

2,901                               152سورينام

317,381                            6,263سويرسا

8,472                               104امجلهورية العربية السورية

8,318                               227طاجيكس تان

25,208                            1,176مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

36,856                               508تونس

73,746                            2,911تركيا

86,148                            1,743أ وكرانيا

وع م 46,8562,614,837اجمل

 عدد التعيينات
تسلمة الرسوم امل

)ابلفرناكت السويرسية(
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 2015س نة  -رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي  -احتاد لهاي 

 الرسوم احملصةل

فرناك سويرساي من رسوم التعيّي العادية قناء عىل  4 137 147عىل مبلغ قدره  2015يف س نة الويبو حصلت 
)ب( ومن رسوم التعيّي الفردية لقاء التسجيالت ادلولية اخلاضعة جزئيا لأحاكم وثيقة 1.12" و2)أأ("1.12 القاعدتّي

 " أأو من رسوم التعيّي العادية لقاء جتديدها قناء عىل3)أأ("1.12قناء عىل القاعدة  1999أأو وثيقة س نة  1960 س نة
" من الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لهاي، 3"1.24" أأو من رسوم التعيّي الفردية قناء عىل القاعدة 2)أأ("1.24 القاعدة

 .2010يناير  1ابلستناد اإىل جدول الرسوم الساري منذ 

 

27456,471املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية

66316,419أ لبانيا

60314,723أ رمينيا

49514,772أ ذربيجان

65614,482بلزي

2,22036,903بنيلوكس

1282,367بنن 

78019,047البوس نة والهرسك

ان 641,565بوتسوا

636,190بروين دار السالم

اي 56010,138بلغار

ر 1542,756كوت ديفوا

1,06628,219كرواتيا

54515,317مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

994,762ادلامنرك

93119,950مرص

س تونيا 1383,321اإ

ية 3,787982,060امجلاعة ال وروب

626,620فنلندا

2,34639,884فرنسا

47898غابون

1,01170,430جورجيا

2,28852,192أ ملانيا

817,073غاان

1,11018,909اليوانن

اي 91530,297هنغار

22316,484أ يسلندا

يطاليا 2,21636,573اإ

تسلمة )ابلفرناكت السويرسية(عدد التعيينات الرسوم امل
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_______________ 

1
 2015مايو  13 اعتبارا  من 
2
 2015مايو  13 اعتبارا  من 

1
413523,800الياابن

76886,309قريغزيس تان

1103,000لتفيا

1,60932,660ليختنش تاين

16119,375ليتوانيا

21533مايل

1,80537,305موانكو

82317,469منغوليا

سود 1,55731,995اجلبل ال 

1,79173,668املغرب

852,007انميبيا

28591النيجر

1,536100,463الرنوجي

74018,646عامن

552,659بولندا

اي 787447,640مجهورية كور

1,11572,381مجهورية مودلوفا

65917,380رومانيا

دا 351,168روان

451,187سان تويم وبرينسييب

1492,796الس نغال

1,31070,513رصبيا

1,93246,497س نغافورة

86415,011سلوفينيا

س بانيا 43625,011اإ

1573,128سورينام

6,764304,736سويرسا

945,882امجلهورية العربية السورية

838,600طاجيكس تان

1,48431,054مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

63644,400تونس

3,46382,155تركيا

2,02294,292أ وكرانيا

2
660384,014الولايت املتحدة ال مريكية

وع م 57,7224,137,147اجمل

تسلمة )ابلفرناكت السويرسية(عدد التعيينات الرسوم امل



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

114 

 2014توزيع رسوم س نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 

 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(

 ورسوم املعاجلةخدمة التسجيل ادلويل للعالمات )مدريد(: الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية  -

 خدمة التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )لهاي(: رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي -

 

اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

20,34720,347املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية

493,51512,960506,475أ لبانيا

ر 624,404624,404اجلزائ

تيغوا وبربودا 34,37234,372أ ن

445,055274,81111,834731,700أ رمينيا

سرتاليا** 10,903,64210,903,642أ 

1,155,3381,155,338المنسا

651,25311,022662,275أ ذربيجان

1,579,7891,579,789البحرين

س 972,7251,248,1002,220,825بيالرو

11,41411,414بلزي

1,076,550558,58434,9201,670,054بنيلوكس**

2,2292,229بنن

122,684122,684بواتن

292,540292,540بونري وسانت أ وس تاتيوس وسااب

810,45214,901825,353البوس نة والهرسك

ان 106,1761,478107,654بوتسوا

4,6944,694بروين دار السالم

اي 636,437221,0358,017865,489بلغار

1,896,0045,796,9797,692,983الصني

2,330,4932,330,493كولومبيا

ر 2,3992,399كوت ديفوا

665,07925,974691,053كرواتيا

278,172230,448508,620كواب

ساو 337,166337,166كورا

223,063223,063قربص

1,005,6101,005,610امجلهورية التش يكية

353,16818,674371,842مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

1,802,6576,6641,809,321ادلامنرك

1,021,94414,8321,036,776مرص

س تونيا 743,6881,292744,980اإ

ية 22,616,860855,30323,472,163امجلاعة ال وروب

مدريد
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اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

1,348,5732,8501,351,423فنلندا

1,178,63338,8291,217,462فرنسا

1,5661,566غابون

2,195,81657,1942,253,010جورجيا

1,200,86055,6991,256,559أ ملانيا

478,5496,997485,546غاان

528,04115,100543,141اليوانن

اي 1,038,93316,5021,055,435هنغار

927,88912,556940,445أ يسلندا

984,929984,929الهند

سالمية( يران )مجهورية - الإ 519,219519,219اإ

1,301,0571,301,057أ يرلندا

رسائيل 3,670,3473,670,347اإ

يطاليا 732,075202,54933,189967,813اإ

13,454,92413,454,924الياابن

1,065,5081,065,508اكزاخس تان

282,684145,787428,471كينيا

426,081461,14068,559955,780قريغزيس تان

370,7613,724374,485لتفيا

100,371100,371ليسوتو

152,663152,663ليرباي

451,78030,532482,312ليختنش تاين

364,88918,997383,886ليتوانيا

115,496115,496مدغشقر

456456مايل

كس يك 3,357,8543,357,854امل

432,12632,961465,087موانكو

392,82214,026406,848منغوليا

سود 800,10626,427826,533اجلبل ال 

1,086,97159,8621,146,833املغرب

215,785215,785موزامبيق

142,3021,907144,209انميبيا

1,473,7721,473,772نيوزيلندا

677677النيجر

مدريد
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اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* سوم اس مترار ال اث ور

سوم املعاجلة** ور

5,191,36781,0405,272,407الرنوجي

2,666,99113,0852,680,076عامن

853,230853,230الفلبني

1,033,8091,9921,035,801بولندا

1,083,7161,083,716الربتغال

اي 6,680,290174,0106,854,300مجهورية كور

562,718502,67853,8981,119,294مجهورية مودلوفا

1,276,12470,7561,346,880مجهورية رصبيا

954,64721,494976,141رومانيا

3,090,2533,090,253الاحتاد الرويس

دا 73,24494074,184روان

65,760سانت مارتن
2,806

68,566

307,99082,171390,161سان مارينو

61,9351,05662,991سان تويم وبرينسييب

2,6582,658الس نغال

150,607150,607سرياليون

6,153,05440,4166,193,470س نغافورة

882,767882,767سلوفاكيا

594,78112,695607,476سلوفينيا

س بانيا 1,417,95224,2031,442,155اإ

280,372280,372السودان

2,9012,901سورينام

لند 144,206144,206سوازي

1,740,8851,740,885السويد

1,674,7663,187,050317,3815,179,197سويرسا

3,144528,2738,472539,889امجلهورية العربية السورية

392,070315,3108,318715,698طاجيكس تان

612,30525,208637,513مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

408,38136,856445,237تونس

3,814,55473,7463,888,300تركيا

1,204,0141,204,014تركامنس تان

1,339,2141,693,65986,1483,119,021أ وكرانيا

ملكة املتحدة 2,576,3572,576,357امل

14,480,28114,480,281الولايت املتحدة ال مريكية

كس تان 4,278,3674,278,367أ وزب

750,936579,9721,330,908فييت انم

176,818176,818زامبيا

40,572,200136,407,7092,614,837179,594,746اجملموع

مدريد



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

117 

 2015توزيع رسوم س نة  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 

 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(

 خدمة التسجيل ادلويل للعالمات )مدريد(: الرسوم الإضافية والرسوم التمكيلية ورسوم املعاجلة -

 خدمة التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )لهاي(: رسوم ادلوةل ورسوم التعيّي -

 

اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

859,280املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية
56,471915,751

529,53816,419545,957أ لبانيا

ر 636,577636,577اجلزائ

تيغوا وبربودا 41,52541,525أ ن

506,527323,29214,723844,542أ رمينيا

سرتاليا** 12,830,08212,830,082أ 

منسا 1,161,8521,161,852ال

686,54614,772701,318أ ذربيجان

1,736,9601,736,960البحرين

س 971,3881,425,6002,396,988بيالرو

14,48214,482بلزي

1,102,840561,11236,9031,700,855بنيلوكس**

2,3672,367بنن

148,535148,535بواتن

326,380326,380بونري وسانت أ وس تاتيوس وسااب

885,39819,047904,445البوس نة والهرسك

ان 137,3681,565138,933بوتسوا

6,1906,190بروين دار السالم

اي 625,038274,61610,138909,792بلغار

68,32268,322مكبوداي

2,014,7587,838,8359,853,593الصني

2,633,6762,633,676كولومبيا

ر 2,7562,756كوت ديفوا

669,92028,219698,139كرواتيا

306,237416,682722,919كواب

ساو 382,188382,188كورا

208,115208,115قربص

مدريد
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اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

962,460962,460امجلهورية التش يكية

367,52015,317382,837مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

1,538,6954,7621,543,457ادلامنرك

1,123,07419,9501,143,024مرص

س تونيا 581,3643,321584,685اإ

ية 32,069,624982,06033,051,684امجلاعة ال وروب

1,209,3786,6201,215,998فنلندا

1,193,94939,8841,233,833فرنسا

898898غابون

2,324,25070,4302,394,680جورجيا

1,231,82952,1921,284,021أ ملانيا

639,7797,073646,852غاان

459,70518,909478,614اليوانن

اي 990,08730,2971,020,384هنغار

1,212,26616,4841,228,750أ يسلندا

1,499,6951,499,695الهند

سالمية( يران )مجهورية - الإ 688,460688,460اإ

1,100,0031,100,003أ يرلندا

رسائيل 4,553,4844,553,484اإ

يطاليا 733,739211,24736,573981,559اإ

14,130,368523,80014,654,168الياابن

1,070,5671,070,567اكزاخس تان

219,370632,234851,604كينيا

481,572591,00086,3091,158,881قريغزيس تان

360,3233,000363,323لتفيا

122,746122,746ليسوتو

167,084167,084ليرباي

484,74732,660517,407ليختنش تاين

مدريد
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اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

299,97719,375319,352ليتوانيا

141,808141,808مدغشقر

533533مايل

كس يك 4,262,4394,262,439امل

442,24037,305479,545موانكو

445,41417,469462,883منغوليا

سود 818,89031,995850,885اجلبل ال 

1,194,26773,6681,267,935املغرب

248,766248,766موزامبيق

200,8692,007202,876انميبيا

1,995,4831,995,483نيوزيلندا

591591النيجر

5,406,619100,4635,507,082الرنوجي

3,084,07318,6463,102,719عامن

1,025,0741,025,074الفلبني

980,8012,659983,460بولندا

1,054,6281,054,628الربتغال

اي 8,311,279447,6408,758,919مجهورية كور

581,637525,85772,3811,179,875مجهورية مودلوفا

1,317,27670,5131,387,789مجهورية رصبيا

999,65017,3801,017,030رومانيا

3,315,8023,315,802الاحتاد الرويس

دا 113,1981,168114,366روان

13,492343,599357,091سانت مارتن

306,090120,833426,923سان مارينو

87,0011,18788,188سان تويم وبرينسييب

2,7962,796الس نغال

178,073178,073سرياليون

مدريد
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اجملموعلهاي

ضافية الرسوم الإ

والرسوم التمكيلية

الرسوم الفردية

ر* مترار ال اث سوم اس  ور

سوم املعاجلة** ور

7,282,28746,4977,328,784س نغافورة

823,281823,281سلوفاكيا

547,38115,011562,392سلوفينيا

س بانيا 1,407,63325,0111,432,644اإ

324,359324,359السودان

3,1283,128سورينام

لند 171,429171,429سوازي

1,448,7191,448,719السويد

1,799,4694,014,250304,7366,118,455سويرسا

234616,0935,882622,209امجلهورية العربية السورية

437,772325,8858,600772,257طاجيكس تان

643,24131,054674,295مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2,1222,122غامبيا

574,00844,400618,408تونس

3,663,50682,1553,745,661تركيا

1,304,9371,304,937تركامنس تان

1,291,4751,773,35794,2923,159,124أ وكرانيا

ملكة املتحدة 2,607,7512,607,751امل

18,196,297384,01418,580,311الولايت املتحدة ال مريكية

كس تان 4,559,9224,559,922أ وزب

770,826735,2131,506,039فييت انم

212,695212,695زامبيا

51,59451,594زمبابوي

42,121,400164,539,2764,137,147210,797,823اجملموع

مدريد
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 2014/15حساب اإجاميل للثنائية  –احتاد مدريد واحتاد لهاي 
 )املبالغ مبينة ابلفرنك السويرسي(

 

اجملموع20142015

20,347915,751936,098املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية

506,475545,9571,052,432أ لبانيا

ر 624,404636,5771,260,981اجلزائ

تيغوا وبربودا 34,37241,52575,898أ ن

731,700844,5421,576,242أ رمينيا

سرتاليا 10,903,64212,830,08223,733,724أ 

1,155,3381,161,8522,317,190المنسا

662,275701,3181,363,593أ ذربيجان

1,579,7891,736,9603,316,749البحرين

س 2,220,8252,396,9884,617,812بيالرو

11,41414,48225,896بلزي

1,670,0541,700,8553,370,909بنيلوكس

2,2292,3674,596بنن

122,684148,535271,219بواتن

292,540326,380618,920بونري وسانت أ وس تاتيوس وسااب

825,353904,4451,729,798البوس نة والهرسك

ان 107,654138,933246,586بوتسوا

4,6946,19010,884بروين دار السالم

اي 865,489909,7921,775,281بلغار

68,32268,322مكبوداي

7,692,9839,853,59317,546,576الصني

2,330,4932,633,6764,964,169كولومبيا

ر 2,3992,7565,155كوت ديفوا

691,053698,1391,389,192كرواتيا

508,620722,9191,231,538كواب

ساو 337,166382,188719,354كورا

223,063208,115431,178قربص

1,005,610962,4601,968,070امجلهورية التش يكية

371,842382,837754,679مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية

1,809,3211,543,4573,352,778ادلامنرك
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اجملموع20142015

1,036,7761,143,0242,179,800مرص

س تونيا 744,980584,6851,329,665اإ

ية 23,472,16333,051,68456,523,847امجلاعة ال وروب

1,351,4231,215,9982,567,421فنلندا

1,217,4621,233,8332,451,295فرنسا

1,5668982,464غابون

2,253,0102,394,6804,647,690جورجيا

1,256,5591,284,0212,540,580أ ملانيا

485,546646,8521,132,398غاان

543,141478,6141,021,755اليوانن

اي 1,055,4351,020,3842,075,819هنغار

940,4451,228,7502,169,195أ يسلندا

984,9291,499,6952,484,624الهند

سالمية( يران )مجهورية - الإ 519,219688,4601,207,679اإ

1,301,0571,100,0032,401,060أ يرلندا

رسائيل 3,670,3474,553,4848,223,831اإ

13,454,92414,654,16828,109,092الياابن

1,065,5081,070,5672,136,074اكزاخس تان

428,471851,6041,280,075كينيا

955,7801,158,8812,114,661قريغزيس تان

374,485363,323737,809لتفيا

100,371122,746223,118ليسوتو

152,663167,084319,747ليرباي

482,312517,407999,719ليختنش تاين

383,886319,352703,238ليتوانيا

115,496141,808257,304مدغشقر

456533989مايل

كس يك 3,357,8544,262,4397,620,293امل

465,087479,545944,632موانكو

406,848462,883869,731منغوليا

سود 826,533850,8851,677,418اجلبل ال 
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اجملموع20142015

1,146,8331,267,9352,414,768املغرب

215,785248,766464,551موزامبيق

144,209202,876347,086انميبيا

1,473,7721,995,4833,469,255نيوزيلندا

677591النيجر
1,268

5,272,4075,507,08210,779,489الرنوجي

2,680,0763,102,7195,782,795عامن

853,2301,025,0741,878,304الفلبني

1,035,801983,4602,019,261بولندا

1,083,7161,054,6282,138,344الربتغال

اي 6,854,3008,758,91915,613,219مجهورية كور

1,119,2941,179,8752,299,169مجهورية مودلوفا

1,346,8801,387,7892,734,669مجهورية رصبيا

976,1411,017,0301,993,171رومانيا

3,090,2533,315,8026,406,055الاحتاد الرويس

دا 74,184114,366188,550روان

68,566357,091425,657سانت مارتن

390,161426,923817,084سان مارينو

62,99188,188151,179سان تويم وبرينسييب

2,6582,7965,454الس نغال

150,607178,073328,680سرياليون

6,193,4707,328,78413,522,254س نغافورة

882,767823,2811,706,048سلوفاكيا

607,476562,3921,169,868سلوفينيا

س بانيا 1,442,1551,432,6442,874,799اإ

280,372324,359604,731السودان

2,9013,1286,029سورينام

لند 144,206171,429315,635سوازي

1,740,8851,448,7193,189,604السويد

5,179,1976,118,45511,297,652سويرسا

539,889622,2091,162,098امجلهورية العربية السورية

715,698772,2571,487,955طاجيكس تان
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اجملموع20142015

637,513674,2951,311,808مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

2,1222,122غامبيا

445,237618,4081,063,645تونس

3,888,3003,745,6617,633,961تركيا

1,204,0141,304,9372,508,951تركامنس تان

3,119,0213,159,1246,278,145أ وكرانيا

ملكة املتحدة 2,576,3572,607,7515,184,108امل

14,480,28118,580,31133,060,592الولايت املتحدة ال مريكية

كس تان 4,278,3674,559,9228,838,289أ وزب

1,330,9081,506,0392,836,947فييت انم

176,818212,695389,513زامبيا

051,59451,594زمبابوي

178,626,933209,822,309388,443,198اجملموع
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 الصناديق الاستامئنية

 2015 ديسمرب 31الصناديق الاستامئنية يف 

 

ر ائ /خس ) ب س اك )م

تسلمة مجموعتاكليف ادلمعنفقاتنفقاتمجموعفارقالفوائد املرصفيةال موال امل
عمالت  رصف ال

ة نبي ال ج

تسعر الرصف يرادا والنفقاتالإداريمبارشة أ خرىاملوظفنيالإ ب وي ا ال بهت وع ت س  يت ا ال

صلية واحمللية املعمتدة W_IGCامجلاعات ال 
4,583.05-                        -                        -                        -                         -                         3,919.85-                         3,919.85-                              -                              663.20

سرتاليا WAUSأ 
1,133,310.15-                        144.45393.08537.53-                         905,911.59117,717.451,023,629.04-                              -                              110,218.64

سرتاليا - املعارف التقليدية WAU15أ 
-                        74,129.75-                        -                        74,129.75-                         63,514.028,256.8071,770.822,358.93-                              -                         

WBRES490,729.51-                        67.90-691.51-623.61-                         247,369.3212,403.05259,772.37-                              -                              230,333.53الربازيل ابلفرنك السويرسي

WBRST75,048.21372,768.2717.70-16.80372,769.17-                         185,398.7324,104.00209,502.73-                              -                              238,314.65الربازيل - اجلنوب

                         -                              -                              -WBR15-                        39,488.78-                        -                        39,488.78-                         39,336.00152.7839,488.78الربازيل - برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ

WCORI31,128.67-                        34.233,628.543,662.77-                         4,923.20-                         4,923.20-                              -                              29,868.24كوس تارياك

WELSA49,653.45-                        54.605,802.925,857.52-                         162.10-                         162.10-                              -                              55,348.87السلفادور

WPAKI605,533.14-                        123.97-50,245.18-50,121.21-                         376,704.3726,369.30403,073.6799,868.42-                              52,469.84الاحتاد ال ورويب )مرشوع ابكس تان(

                         -WFICR15,318.56-                        2.19-87.15-84.96-                         61.287.9569.2315,164.420.05فنلندا/حق املؤلف 1

                         -                              -WFINL8,670.86-                        1.10-51.48-50.38-                         61.28-                         61.288,559.20فنلندا/حق املؤلف 2

                         -WFIMO170,138.05-                        27.83-761.83-734.00-                         109,940.7914,295.10124,235.8945,169.421.26فنلندا/حق املؤلف 3

WFINCH-                        105,109.586.55-                        105,116.13-                         80,315.0410,441.0090,756.04-                              -                              14,360.09فنلندا )ابلفرنك السويرسي(

WFRIP752,473.96595,968.00117.40-144.93595,940.47-                         343,272.6844,644.35387,917.03-                              -                              960,497.40فرنسا/امللكية الصناعية

WDEJP380,403.84424,582.0049.40-                        424,631.40336,802.1612,164.4941,876.05390,842.706,321.17-                              407,871.37أ ملانيا/موظفون همنيون مبتدئون

بريي- ال مرييك للملكية الصناعية WIBER108,828.10180,460.4124.80-170.00180,315.21-                         45,960.523,228.1549,188.67-                              -                              239,954.64الربانمج ال ي

يطاليا/امللكية الصناعية WITIP624,679.88609,090.00128.15-                        609,218.15-                         386,990.9650,308.85437,299.81-                              -                              796,598.22اإ

يطاليا/موظفون همنيون مبتدئون WITJP88,269.15135,793.0014.35-                        135,807.35186,201.895,884.2023,050.25215,136.34-                              -                              8,940.16اإ

WJPAF1,391,782.762,700,000.00182.152,978.502,703,160.65484,412.201,680,484.83278,406.802,443,303.83-                              -                              1,651,639.58الياابن/أ فريقيا - البدلان ال قل منوا

WJPCR277,401.98937,292.0035.90825.42938,153.32443,677.94329,193.9297,748.50870,620.36-                              -                              344,934.94الياابن/حق املؤلف

WJPIP4,287,471.408,160,000.00698.40-1,149.108,159,549.301,577,172.665,049,161.18850,687.607,477,021.44-                              -                              4,969,999.26الياابن/امللكية الصناعية

                         -                              -WJPJP15,250.80-                        -                        -                        -                         4,614.8040.00558.605,213.4010,037.40الياابن/موظفون همنيون مبتدئون 1

WJPOJ-                        432,969.48-                        -                        432,969.48139,795.0580.0016,784.95156,660.00-                              -                              276,309.48الياابن/موظفون همنيون مبتدئون 2

كس يك WMEX163,193.78-                        22.5053.4075.90-                         17,614.771,229.3018,844.07-                              -                              144,425.61امل

ني لامحن ردودة ل وال م أ م

رصيد ال

سمرب  يف 31 دي

2015

ة ي امئن ست ق الا ادي صن و ال احن م
ز  رم

ق صندو ال

رصيد ال

سمرب  يف 31 دي

2013

رادات 2015-2014 ي ات 2014-2015اإ فق ن
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ر ائ /خس ) ب س اك )م

تسلمة مجموعتاكليف ادلمعنفقاتنفقاتمجموعفارقالفوائد املرصفيةال موال امل
عمالت  رصف ال

ة نبي ال ج

والنفقاتالإداريمبارشة أ خرىاملوظفنيالنفقاتسعر الرصف ب وي ا ال بهت وع ت س  يت ا ال

WPORT72,977.46-                        15.42-8,226.01-8,210.59-                         163.1021.15184.25-                              -                              64,582.62الربتغال

اي/حق املؤلف WKRCR565,824.05660,844.4680.4511.50660,936.41128,396.55568,712.15-                         697,108.70-                              -                              529,651.76مجهورية كور

اي/حق املؤلف/موظفون همنيون WKRPO206,641.24449,400.6023.90-                        449,424.50304,186.53210.9036,527.75340,925.18-                              -                              315,140.56مجهورية كور

اي/امللكية الفكرية WKIPO1,272,754.361,355,711.70177.80158.141,356,047.64368,485.721,206,924.82-                         1,575,410.54-                              -                              1,053,391.46مجهورية كور

اي/موظفون همنيون WKRJP515,484.031,088,593.4068.95-                        1,088,662.35779,703.62264.2093,596.05873,563.87-                              -                              730,582.51مجهورية كور

اي/التعلمي WKRED247,488.53338,885.9941.850.02338,927.86-                         256,283.6812,814.25269,097.93-                              -                              317,318.46مجهورية كور

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اي/اإ WKRBRIP-                        254,274.776.35-53.91254,227.21-                         194,047.119,705.05203,752.16-                              -                              50,475.05مجهورية كور

س بانيا )ابلفرنك السويرسي( WESCH165,592.21327,669.8024.10-29.11327,664.79-                         341,621.7244,414.65386,036.37-                              -                              107,220.63اإ

                         -                              -WCH15-                        60,000.00-                        -                        60,000.00-                         44,543.055,790.6050,333.659,666.35سويرسا

رشوع الرائد للموارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم WTIGA4,392.52-                        0.60-                        0.60-                         1,385.65180.101,565.75-                              -                              2,827.37امل

                         -W_USA2,708.54-                        18.605,022.825,041.42-                         24,054.523,046.7027,101.221,583.3320,934.59الولايت املتحدة ال مريكية/حق املؤلف

فاذ حقوق امللكية الفكرية ن                          -WUSEN-2,679.82-                        -                        -                        -                         -                         -                         -                         -                         -                              2,679.82الولايت املتحدة ال مريكية/اإ

                         -WUSSM92,730.82-                        70.705,493.445,564.14-                         16,978.412,207.2519,185.6664,853.67-14,255.63الولايت املتحدة ال مريكية/الرشاكت الصغرية واملتوسطة

واي )ابلفرنك السويرسي( WUYCH102,335.5468,459.0217.5562.3368,538.90-                         22,250.62-                         22,250.62-                              -                              148,623.82أ وروغ

WFITZZصناديق استامئنية متنوعة مقفةل
601.22-                        -                        -3,074.32-3,074.32-                         -                         -                         -                         -                              2,473.10-                         

13,920,720.0019,371,491.012,299.84-40,271.2219,333,519.634,753,449.1212,565,905.051,830,574.3819,149,928.55263,582.3111,833.1913,852,561.96

ني لامحن ردودة ل وال م أ م

رصيد ال

سمرب  يف 31 دي

2015

ة ي امئن ست ق الا ادي صن و ال احن م
ز  رم

ق صندو ال

رصيد ال

سمرب  يف 31 دي

2013

رادات 2015-2014 ي ات 2014-2015اإ فق ن
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 2015 ديسمرب 31الصناديق الاستامئنية يف 
 مبيلنة ابلفرنك السويرسي(املبالغ )

 

صندوق استامئين يف شلك صندوق تربعات )من حكومات أأسرتاليا وفرنسا والرنوجي وجنوب أأفريقيا والسويد وسويرسا  مالحظة:
تيسري مشاركة ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة يف أأعامل اللجنة احلكومية ( يريم اإىل ونيوزيلندا ومن صندوق كريس تنسن

 ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

 

أأجل امليض يف تطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف  من يبووالو أأسرتاليا صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون قّي حكومة  :مالحظة
 البدلان الأقل منوا والبدلان النامية.

صلية واحمللية املعمتدة صندوق استامئين/امجلاعات ال 

4,583رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

00الفوائد املرصفية

النفقات

سفار الغري 3,760أ 

160التاكليف املرصفية

3,920مجموع النفقات املبارشة

3,920-0تاكليف دمع الربانمج

663ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

سرتاليا صندوق استامئين/أ 

1,133,310رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

144الفوائد املرصفية

393538تسوية سعر الرصف

النفقات

138,645بعثات املوظفني

سفار الغري 338,212أ 

45,014الزمالت

45,575املؤمترات

160,821خدمات تعاقدية فردية

177,313اخلدمات التعاقدية ال خرى

متثيل  172ال

160التاكليف املرصفية

905,912مجموع النفقات املبارشة

1,023,629-117,717تاكليف دمع الربانمج

110,219ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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ىل الويبو لتنظمي ندوتّي عن امللكية  مالحظة: صندوق استامئين يف شلك مسامهة مالية خاصة تقدهما حكومة أأسرتاليا اإ
 .2015 التقليدي. وأأغلق هذا الصندوق يف ديسمرب الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف

 

مالحظة: صندوق استامئين يف شلك اتفاق تعاون تقين قّي حكومة الربازيل والويبو لتعممي ثقافة امللكية الفكرية واعامتد أأفضل 
 املامرسات.

سرتاليا - املعارف التقليدية صندوق استامئين/أ 

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

74,13074,130ال موال املتسلمة

النفقات

سفار الغري 63,514أ 

63,514مجموع النفقات املبارشة

71,771-8,257تاكليف دمع الربانمج

2,359-أ موال مردودة للامحنني

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الربازيل )ابلفرنك السويرسي(

490,730رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

68الفوائد املرصفية

624-692-تسوية سعر الرصف

النفقات

4,056بعثات املوظفني

سفار الغري 232,108أ 

1,772الزمالت

9,273خدمات تعاقدية فردية

160التاكليف املرصفية

247,369مجموع النفقات املبارشة

259,772-12,403تاكليف دمع الربانمج

230,334ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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من أأجل تنفيذ مبادرات التعاون  صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين قّي حكومة الربازيل والويبو :مالحظة
 تعزيز كفاءات البدلان النامية يف اس تخدام أأدوات امللكية الفكرية.ل التقين قّي قدلان اجلنوب 

 

مالحظة: صندوق استامئين يف شلك اتفاق مسامهة قّي واكلتّي للأمم املتحدة من أأجل تنظمي برانمج تدريب للمتفاوضّي عىل 
 .2015ر اإىل ديسمرب تطوير التكنولوجيا من أأكتوب

صندوق استامئين/الربازيل - اجلنوب 

75,048رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 372,768ال موال امل

18الفوائد املرصفية

17372,769-تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 182,316أ 

561املؤمترات

2,362خدمات تعاقدية فردية

160التاكليف املرصفية

185,399مجموع النفقات املبارشة

209,503-24,104تاكليف دمع الربانمج

238,315ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الربازيل - برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ 

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

39,48939,489ال موال املتسلمة

النفقات

39,336خدمات تعاقدية فردية

39,336مجموع النفقات املبارشة

39,489-153تاكليف دمع الربانمج

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة



 2014/15تقرير الإدارة املالية 

130 

 

رياك والويبو من أأجل حتديث نظايم الرباءات للتعاون التقين قّي حكومة كوس تا صندوق استامئين يف شلك اتفاق :مالحظة
 والعالمات يف املكتب الوطين للملكية الفكرية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية

 الأمرييك. ابدلولر

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين قّي حكومة السلفادور والويبو من أأجل حتديث النظام الوطين  :مالحظة
 للملكية الصناعية وتعزيزه. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.

صندوق استامئين/كوس تارياك

31,129رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

34الفوائد املرصفية

3,6293,663تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 4,761أ 

162التاكليف املرصفية

4,923مجموع النفقات املبارشة

4,923-0تاكليف دمع الربانمج

29,868ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/السلفادور

49,653رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

55الفوائد املرصفية

5,8035,858تسوية سعر الرصف

النفقات

162التاكليف املرصفية

162مجموع النفقات املبارشة

162-0تاكليف دمع الربانمج

55,349ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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عة الأوروقية والويبو من أأجل حتديث نظام امللكية الفكرية يف ابكس تان. مالحظة: صندوق استامئين يف شلك اتفاق قّي امجلا
 .ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابليورو

يب/ابكس تان صندوق استامئين/الاحتاد ال ورو

605,533رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

124الفوائد املرصفية

50,121-50,245-تسوية سعر الرصف

النفقات

9,247بعثات املوظفني

سفار الغري 28,363أ 

5,733املؤمترات

77,274خدمات تعاقدية فردية

188,664اخلدمات التعاقدية ال خرى

39,526املباين والصيانة

189التاكليف املرصفية

48أ اثث ومعدات

27,659الإمدادات واملواد

376,704مجموع النفقات املبارشة

403,074-26,369تاكليف دمع الربانمج

99,868-أ موال مردودة للامحنني

52,470ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين قّي مجعية فنلندا حلق املؤلف والويبو يف جمال أأنشطة شعبة : مالحظة
وأأغلق الصندوق  ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابليورو. لويبو.لالصناعات الإقداعية التاقعة 

 .2014يف أأغسطس 

 

شلك اتفاق للتعاون التقين قّي وزارة فنلندا للتعلمي والثقافة والويبو يف جمال أأنشطة شعبة  صندوق استامئين يف: مالحظة
وأأغلق الصندوق  . ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابليورو.للويبو الصناعات الإقداعية التاقعة

 .2014يف أأغسطس 

صندوق استامئين/فنلندا/حق املؤلف 1

15,319رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

2الفوائد املرصفية

85-87-تسوية سعر الرصف

النفقات

61التاكليف املرصفية

61مجموع النفقات املبارشة

69-8تاكليف دمع الربانمج

15,164-أ موال مردودة للامحنني

0)ماكسب(/خسائر رصف العمالت ال جنبية اليت اس توعبهتا الويبو

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/فنلندا/حق املؤلف 2

8,671رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

1الفوائد املرصفية

50-51-تسوية سعر الرصف

النفقات

61التاكليف املرصفية

61مجموع النفقات املبارشة

61-0تاكليف دمع الربانمج

8,559-أ موال مردودة للامحنني

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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للتعاون التقين قّي وزارة فنلندا للتعلمي والثقافة والويبو يف جمال أأنشطة قطاع صندوق استامئين يف شلك اتفاق  :مالحظة
وأأغلق  الويبو حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابليورو.

 .2014الصندوق يف مايو 

صندوق استامئين/فنلندا/حق املؤلف 3

170,138رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

28الفوائد املرصفية

734-762-تسوية سعر الرصف

النفقات

4,126بعثات املوظفني

سفار الغري 83,331أ 

22,444خدمات تعاقدية فردية

41التاكليف املرصفية

109,941مجموع النفقات املبارشة

124,236-14,295تاكليف دمع الربانمج

45,169-أ موال مردودة للامحنني

1)ماكسب(/خسائر رصف العمالت ال جنبية اليت اس توعبهتا الويبو

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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قين قّي وزارة فنلندا للتعلمي والثقافة والويبو يف جمال أأنشطة قطاع صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون الت :مالحظة
 عىل الصعيد الوطين. الويبو حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 

صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة فرنسا لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف جمال  :مالحظة
 امللكية الصناعية )احتاد ابريس(.

صندوق استامئين/فندلان )ابلفرنك السويرسي(

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

105,110ال موال املتسلمة

7105,116الفوائد املرصفية

النفقات

45,858خدمات تعاقدية فردية

34,165اخلدمات التعاقدية ال خرى

132المتثيل

160التاكليف املرصفية

80,315مجموع النفقات املبارشة

90,756-10,441تاكليف دمع الربانمج

14,360ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/فرنسا/امللكية الصناعية

752,474رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 595,968ال موال امل

117الفوائد املرصفية

145595,940-تسوية سعر الرصف

النفقات

6,380بعثات املوظفني

سفار الغري 226,311أ 

106,512املؤمترات

3,910خدمات تعاقدية فردية

160التاكليف املرصفية

343,273مجموع النفقات املبارشة

387,917-44,644تاكليف دمع الربانمج

960,497ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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 صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة أأملانيا من أأجل تزويد الويبو مبوظفّي همنيّي مبتدئّي. :مالحظة

 

 الأمرييك للملكية الصناعية-يبرييلربانمج الأ الأمانة التقنية لاستامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين قّي  صندوق :مالحظة
 الأمريكية.-يبرييةيف قدلان خمتلفة يف املنطقة الأ  من أأجل حتديث النظام الوطين للملكية الصناعية وتعزيزهوتعزيز التمنية والويبو 

صندوق استامئين/أ ملانيا/موظفون همنيون مبتدئون

380,404رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 424,582ال موال امل

49الفوائد املرصفية
424,631

النفقات

336,802نفقات املوظفني

5,651بعثات املوظفني

6,292اخلدمات التعاقدية ال خرى

221التاكليف املرصفية

348,967مجموع النفقات املبارشة

41,876تاكليف دمع الربانمج
-390,843

6,321-أ موال مردودة للامحنني

407,871ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

بريي- ال مرييك للملكية الصناعية صندوق استامئين/الربانمج ال ي

108,828رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

180,460ال موال املتسلمة

25الفوائد املرصفية

170180,315-تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 24,675أ 

21,126خدمات تعاقدية فردية

160التاكليف املرصفية

45,961مجموع النفقات املبارشة

3,228تاكليف دمع الربانمج
-49,189

239,955ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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يطاليا والويبو يف جمال الهنوض ابمللكية الفكرية وماكحفة  صندوق استامئين يف شلك :مالحظة اتفاق للتعاون قّي حكومة اإ
 التقليد وقرصنة منتجات الوسائل املتعددة.

 

يطاليا من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين مبتدئ. :مالحظة  صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة اإ

يطاليا/امللكية الفكرية صندوق استامئين/اإ

624,680رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

609,090ال موال املتسلمة

128609,218الفوائد املرصفية

النفقات

سفار الغري 240أ 

386,591اخلدمات التعاقدية ال خرى

160التاكليف املرصفية

386,991مجموع النفقات املبارشة

437,300-50,309تاكليف دمع الربانمج

796,598ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

يطاليا/موظف همين مبتدئ صندوق استامئين/اإ

88,269رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

135,793ال موال املتسلمة

14135,807الفوائد املرصفية

النفقات

186,202نفقات املوظفني

5,724بعثات املوظفني

160التاكليف املرصفية

192,086مجموع النفقات املبارشة

215,136-23,050تاكليف دمع الربانمج

8,940ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 جمال امللكية الصناعية يف أأفريقيا والبدلان الأقل منوا.

صندوق استامئين/الياابن/أ فريقيا - البدلان ال قل منوا

1,391,783رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 2,700,000ال موال امل

182الفوائد املرصفية

2,9792,703,161تسوية سعر الرصف

النفقات

484,412نفقات املوظفني

197,546بعثات املوظفني

سفار الغري 767,231أ 

386,905الزمالت

99,289املؤمترات

92,086خدمات تعاقدية فردية

90,544اخلدمات التعاقدية ال خرى

260التاكليف املرصفية

مم املتحدة 19,500اخلدمات املشرتكة لل 

50أ اثث ومعدات

27,075الإمدادات واملواد

2,164,897مجموع النفقات املبارشة

2,443,304-278,407تاكليف دمع الربانمج

1,651,640ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

صندوق استامئين/الياابن/حق املؤلف

277,402رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 937,292ال موال امل

36الفوائد املرصفية

825938,153تسوية سعر الرصف

النفقات

443,678نفقات املوظفني

58,246بعثات املوظفني

سفار الغري 239,723أ 

21,616املؤمترات

8,992خدمات تعاقدية فردية

متثيل 410ال

208التاكليف املرصفية

772,872مجموع النفقات املبارشة

870,620-97,749تاكليف دمع الربانمج

344,935ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة الياابن لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  :مالحظة
 .لصناعيةجمال امللكية ا

صندوق استامئين/الياابن/امللكية الصناعية

4,287,471رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 8,160,000ال موال امل

698الفوائد املرصفية

1,1498,159,549-تسوية سعر الرصف

النفقات

1,577,173نفقات املوظفني

308,007بعثات املوظفني

سفار الغري 739,639أ 

603,938الزمالت

55,674املؤمترات

169,165خدمات تعاقدية فردية

17,212النرش

2,900,365اخلدمات التعاقدية ال خرى

204,835املباين والصيانة

6,354بالغ

متثيل 1,130ال

1,197التاكليف املرصفية

مم املتحدة 581اخلدمات املشرتكة لل 

539أ اثث ومعدات

40,525الإمدادات واملواد

6,626,334مجموع النفقات املبارشة

7,477,021-850,688تاكليف دمع الربانمج

4,969,999ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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حىت  من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين مبتدئ الياابنصندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة  :مالحظة
 .2014يوليو 

 

اعتبارا   من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين مبتدئ الياابنصندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة  :مالحظة
 .2015من مارس 

صندوق استامئين/الياابن/موظف همين مبتدئ 1

15,251رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

00ال موال املتسلمة

النفقات

4,615نفقات املوظفني

40التاكليف املرصفية

4,655مجموع النفقات املبارشة

5,213-559تاكليف دمع الربانمج

10,037-أ موال مردودة للامحنني

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الياابن/موظف همين مبتدئ 2

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

432,969432,969ال موال املتسلمة

النفقات

139,795نفقات املوظفني

80التاكليف املرصفية

139,875مجموع النفقات املبارشة

156,660-16,785تاكليف دمع الربانمج

276,309ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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النظام الوطين للملكية  تطويروالويبو من أأجل  املكس يكصندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون قّي حكومة  :مالحظة
 الصناعية وتعزيزه.

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق قّي املعهد الوطين الربتغايل للملكية الصناعية والويبو من أأجل تطوير أأنشطة : مالحظة
 الناطقة ابلربتغالية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابليورو.تعاونية مشرتكة لفائدة البدلان 

كس يك صندوق استامئين/امل

163,194رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

23الفوائد املرصفية

5376تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 6,875أ 

8,813املؤمترات

متثيل 1,767ال

160التاكليف املرصفية

17,615مجموع النفقات املبارشة

18,844-1,229تاكليف دمع الربانمج

144,426ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الربتغال

72,977رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

15الفوائد املرصفية

8,211-8,226-تسوية سعر الرصف

النفقات

163التاكليف املرصفية

163مجموع النفقات املبارشة

184-21تاكليف دمع الربانمج

64,583ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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لأغراض التمنية لفائدة برانمج الويبو للتعاون صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي  :مالحظة
 يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 

ين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي من أأجل تزويد الويبو مبوظف همين يعىن صندوق استامئ :مالحظة
دارة الصندوق الاستامئين/مجهورية كوراي/حق املؤلف.  ابإ

اي/حق املؤلف صندوق استامئين/مجهورية كور

565,824رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 660,844ال موال امل

80الفوائد املرصفية

12660,936تسوية سعر الرصف

النفقات

128,397نفقات املوظفني

89,247بعثات املوظفني

سفار الغري 325,192أ 

63,842املؤمترات

45,687خدمات تعاقدية فردية

44,559اخلدمات التعاقدية ال خرى

186التاكليف املرصفية

697,109مجموع النفقات املبارشة

697,109-0تاكليف دمع الربانمج

529,652ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/مجهورية كوراي/حق املؤلف/موظف همين

206,641رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

449,401ال موال املتسلمة

24449,425الفوائد املرصفية

النفقات

304,187نفقات املوظفني

211التاكليف املرصفية

304,397مجموع النفقات املبارشة

340,925-36,528تاكليف دمع الربانمج

315,141ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق قّي مكتب كوراي للملكية الفكرية والويبو لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض  :مالحظة
 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. الصناعيةالتمنية يف جمال امللكية 

 

 ّي.همني ّيد الويبو مبوظفصندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي من أأجل تزوي :مالحظة

اي/امللكية الفكرية صندوق استامئين/مجهورية كور

1,272,754رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 1,355,712ال موال امل

178الفوائد املرصفية

1581,356,048تسوية سعر الرصف

النفقات

368,486نفقات املوظفني

148,301بعثات املوظفني

سفار الغري 325,849أ 

241,230الزمالت

62,805املؤمترات

29,914خدمات تعاقدية فردية

397,819اخلدمات التعاقدية ال خرى

متثيل 820ال

187التاكليف املرصفية

1,575,411مجموع النفقات املبارشة

1,575,411-0تاكليف دمع الربانمج

1,053,391ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/مجهورية كوراي/موظفون همنيون

515,484رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

1,088,593ال موال املتسلمة

691,088,662الفوائد املرصفية

النفقات

779,704نفقات املوظفني

264التاكليف املرصفية

779,968مجموع النفقات املبارشة

873,564-93,596تاكليف دمع الربانمج

730,583ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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 لأغراض تعلمي امللكية الفكرية. صندوق استامئين يف شلك اتفاق قّي مكتب كوراي للملكية الفكرية والويبو :مالحظة

 

ىل الويبو لأغراضمالحظة: صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من حكومة مجهورية كوراي  ذاكء الاحرتام  اإ اإ
 اجملاورةاملؤلف واحلقوق  حلق

صندوق استامئين/مجهورية كوراي/التعلمي

247,489رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

338,886ال موال املتسلمة

42الفوائد املرصفية

0338,928تسوية سعر الرصف

النفقات

254,221الزمالت

1,896املؤمترات

167التاكليف املرصفية

256,284مجموع النفقات املبارشة

269,098-12,814تاكليف دمع الربانمج

317,318ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اي/اإ صندوق استامئين/مجهورية كور

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 254,275ال موال امل

6الفوائد املرصفية

54254,227-تسوية سعر الرصف

النفقات

28,304بعثات املوظفني

سفار الغري 129,946أ 

6,127املؤمترات

28,014خدمات تعاقدية فردية

متثيل 1,504ال

151التاكليف املرصفية

194,047مجموع النفقات املبارشة

203,752-9,705تاكليف دمع الربانمج

50,475ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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س بانياصندوق استامئين يف شلك  :مالحظة لفائدة برانمج الويبو للتعاون لأغراض التمنية يف  مسامهة طوعية من حكومة اإ

 .قدلان أأمرياك الالتينية يف الصناعيةجمال امللكية 

 

ىل الويبو لأغراض متويلمسامهة صندوق استامئين يف شلك  :مالحظة مشاركة ممثيل  مالية خاصة من حكومة سويرسا اإ
امجلاعات الأصلية واحمللية يف ندوة الويبو بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

 .2015التقليد. وأأغلق الصندوق يف ديسمرب 

س بانيا )ابلفرنك السويرسي( صندوق استامئين/اإ

165,592رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 327,670ال موال امل

24الفوائد املرصفية

29327,665-تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 290,496أ 

6,095املؤمترات

37,862خدمات تعاقدية فردية

177التاكليف املرصفية

6,992التاكليف الإدارية

341,622مجموع النفقات املبارشة

386,036-44,415تاكليف دمع الربانمج

107,221ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/سويرسا

0رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

60,00060,000ال موال املتسلمة

النفقات

سفار الغري 44,543أ 

44,543مجموع النفقات املبارشة

50,334-5,791تاكليف دمع الربانمج

9,666-أ موال مردودة للامحنني

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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اإىل حتقيق املصلحة العامة من مالحظة: صندوق استامئين يف شلك مسامهة طوعية من القطاع اخلاص واملنظامت اليت تسعى 
ىل املصنفات احملمية  أأجل تيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص وغريمه من الأشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات اإ

 املؤلف. حبق

 

صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون قّي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية : مالحظة
وتعدل تقاريره املالية  يبو يف جمال حق املؤلف يف البدلان النامية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئينوالو 

 .2014وأأغلق الصندوق يف أأكتوبر  الأمرييك. ابدلولر

املرشوع الرائد للموارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم صندوق استامئين/

4,393رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

0ال موال املتسلمة

11الفوائد املرصفية

النفقات

1,226خدمات تعاقدية فردية

160التاكليف املرصفية

1,386مجموع النفقات املبارشة

1,566-180تاكليف دمع الربانمج

2,827ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الولايت املتحدة ال مريكية/حق املؤلف

2,709رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة  0ال موال امل

19الفوائد املرصفية

5,0235,041تسوية سعر الرصف

النفقات

23,913اخلدمات التعاقدية ال خرى

142التاكليف املرصفية

24,055مجموع النفقات املبارشة

27,101-3,047تاكليف دمع الربانمج

1,583-أ موال مردودة للامحنني

20,935)ماكسب(/خسائر رصف العمالت ال جنبية اليت اس توعبهتا الويبو

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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ية صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون قّي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجار : مالحظة
نفاذ حقوق امللكية الفكرية. ومتسك حساابت هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية  والويبو يف جمال اإ

 .2015وأأغلق الصندوق يف يناير  الأمرييك. ابدلولر

 

تجارية صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون قّي مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات ال  :مالحظة
نفاذ امللكية الفكرية. ومتسك حساابت  والويبو من أأجل خدمات تتعلق ابحتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جمال اإ

 .2015وأأغلق الصندوق يف مايو  هذا الصندوق الاستامئين وتعدل تقاريره املالية ابدلولر الأمرييك.

فاذ حقوق امللكية الفكرية ن صندوق استامئين/الولايت املتحدة ال مريكية/اإ

2,680-رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا 00الإ

00النفقات

2,680)ماكسب(/خسائر رصف العمالت ال جنبية اليت اس توعبهتا الويبو

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة

صندوق استامئين/الولايت املتحدة ال مريكية/الرشاكت الصغرية واملتوسطة

92,731رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 0ال موال امل

71الفوائد املرصفية

5,4935,564تسوية سعر الرصف

النفقات

16,800خدمات تعاقدية فردية

178التاكليف املرصفية

16,978مجموع النفقات املبارشة

19,186-2,207تاكليف دمع الربانمج

64,854-أ موال مردودة للامحنني

14,256-)ماكسب(/خسائر رصف العمالت ال جنبية اليت اس توعبهتا الويبو

0ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة
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صندوق استامئين يف شلك اتفاق للتعاون التقين قّي حكومة أأوروغواي والويبو من أأجل تطوير النظام الوطين  :مالحظة
 للملكية الفكرية.

 ]هناية الوثيقة[

واي )ابلفرنك السويرسي( صندوق استامئين/أ وروغ

102,336رصيد الصندوق يف بداية الفرتة

ت يرادا الإ

تسلمة 68,459ال موال امل

18الفوائد املرصفية

6268,539تسوية سعر الرصف

النفقات

سفار الغري 7,035أ 

2,469الزمالت

160التاكليف املرصفية

12,587الإمدادات واملواد

22,251مجموع النفقات املبارشة

22,251-0تاكليف دمع الربانمج

148,624ال موال املتوفرة يف هناية الفرتة


