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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017مايو  24التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون السادسةالدورة 
ىل  10جنيف، من   2017 يوليو 14اإ

 
 

 : النتائج األولية2016الوضع املايل يف نهاية 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

بشلك رمسي عهنا بلغ ، اليت س تخضع للتدقيق وي  2016عام تورد هذه الوثيقة الأرقام الأولية عن الوضع املايل يف هناية  .1
 .2016عتبارها البياان  املالية املدقققة لاام اب 2017سبمترب  يفيف دورة جلنة الربانمج واملزيانية 

ا  أأساس ية فامي خيص وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة والغرض من الوثيقة أأيضا هو تزويد ادلول الأعضاء مبالوم .2
 .2018/19للثنائية 

)املاايري احملاسبية  وفقا للماايري احملاسبية ادلولية للقطاع الااماملالية  ابياانهتبأأن الويبو أأخذ  تادق وجيدر التذكري  .3
عداد مزيانية املنظمة عىل أأساس الا، 2010منذ عام ادلولية(  ل )سأأساس املزيانيةس(، قبقا لنظام بيامن تواصل اإ س تاقاا املادق

ل، والتسواي   1الك من الإيرادا  والنفقا وتبّيق اجلداول الواردة أأدانه . املنظمة املايل ولحئته عىل أأساس الاس تاقاا املادق
لهياذا  الصةل بناء عىل املاايري احملاسبية ادلولية، حيامث   .ي شار اإ

. كام يارض اجلدول 2016ديسمرب  31جئ الويبو الأولية ومقاييسها املالية للس نة املنهتية يف عرضا لنتا 1دول ويورد اجل .4
م مدريد. ويارض أأرقاما عن مس تواي  أأنشطة التسجيل املنجزة بناء عىل نظام مااهدة التااون بشأأن الرباءا  ونظا

 .املاايري احملاسبية ادلوليةلإيرادا  الويبو ونفقاهتا عىل التوايل، عىل أأساس تصنيفا  2و 1 الشالكن

                                                
1

 الأرقام تس تثين الصناديق الاستامئنية. 
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 .2016النتاجئ الأولية واملقاييس املالية يف هناية عام  1يورد اجلدول و  .5

 

الجدول 1. النتائج األولية والمقاييس المالية 

في نهاية 2014 )غير مدقّقة(

في نهاية ديسمبر 2016)بماليين الفرنكات السويسرية(

الميزانية 

المعتمدة 

17/2016

  الميزانية 

المعتمدة 

17/2017
بعد التحويالت1

المبالغ 

الفعلية 2016

)غير مدقّقة(

  المبالغ الفعلية

مقابل الميزانية 

2016

اإليرادات

50%34.717.3االشتراكات )األحادية(

غير متاح0.4-المساهمات الطوعية )اتحاد لشبونة(

51%34.717.7مجموع االشتراكات والمساهمات

إيرادات الرسوم

51%575.9296.4نظام البراءات

47%128.860.1نظام مدريد

49%10.35.1نظام الهاي
83%0.00.0نظام لشبونة3

51%715.0361.6مجموع إيرادات الرسوم

81%6.65.4إيرادات أخرى

51%756.3384.7مجموع اإليرادات )على أساس الميزانية(

72%(5.8)(8.1)تسويات اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

51%378.9غير متاح748.2مجموع اإليرادات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

النفقات

46%456.6443.9211.0نفقات الموظفين

44%250.5263.2111.2نفقات خالف الموظفين

46%707.0707.0322.2مجموع النفقات )على أساس الميزانية(

103%20.421.1تسويات النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

47%727.4343.3مجموع النفقات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح35.6غير متاح20.8نتيجة التشغيل

0.0إيرادات متنوعة من مشاريع ممولة من األموال االحتياطية3

النفقات من األموال االحتياطية

4.7النفقات من األموال االحتياطية

(1.1)تسويات النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح3.6غير متاحغير متاحالنفقات من األموال االحتياطية بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

غير متاح32.0غير متاحغير متاحالنتيجة اإلجمالية

أنشطة التسجيل

52%000 600233 451عدد الطلبات بناء على معاهدة البراءات

47%726 44غير متاح039 96عدد التسجيالت بناء على نظام مدريد

48%058 60029 60عدد التجديدات بناء على نظام مدريد

47%784 63973 156المجموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات بناء على نظام مدريد

51%233 2105 10عدد التسجيالت بناء على نظام الهاي

55%150 7703 5عدد التجديدات بناء على نظام الهاي

52%383 9808 15المجموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات بناء على نظام الهاي

3 إيرادات متنوعة من مشاريع ممولة من األموال االحتياطية: المبالغ الفعلية 2016 )4 آالف فرنك سويسري(

مالحظة: تُعزى أي فروق في المجموع إلى تقريب المبالغ.

2 إيرادات نظام لشبونة: ميزانية 17/2016 )30 ألف فرنك سويسري(، المبالغ الفعلية 2016 )25 ألف سويسري(

1 تبيّن الميزانية 17/2016 بعد التحويالت إميزانيات البرامج بعد تسويتها في 8 مارس 2017 عقب التحويالت خالل الثنائية

وفقا للقاعدة 5.5 من الئحة النظام المالي.
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يرادا  الويبو يف عام  توزيعمالوما  عن  1 الشلك يوردو  .6  .عىل املاايري احملاسبية ادلولية بناء 2016اإ

يرادا  عام 1الشلك   حبسب نوعها 2016: اإ
 ة()مباليّي الفرناك  السويرسي

 

 .عىل املاايري احملاسبية ادلولية بناء 2016يف عام نفقا  الويبو  توزيععن مالوما   2يورد الشلك و  .7

 حبسب نوعها 2016: نفقا  عام 2الشلك 
 )مباليّي الفرناك  السويرسية(
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مالوما  عن مجموع أأصول املنظمة ومجموع خصوهما وصايف أأصولها )أأموالها الاحتياقية( يف هناية  3يورد الشلك و  .8
 .2016 عام

 

1027.2 

 السيولة وما يعادلها
 واالستثمارات

542.3 

 األصول الثابتة

411.1 

 73.8أصول أخرى 

 األصول الصافية

311.3 

 69.5أخرى  خصوم

 القروض
88.7 

المبالغ المستحقة 
والمبالغ الواردة 
 قبل استحقاقها

369.3 

 مستحقات الموظفين

188.4 

715.9 
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 .2016س تددام املزيانية حبسب  ل ررانمج يف عام ابالأرقام اخلاصة  2اجلدول  ويورد .9

 

الجدول 2. نفقات عام 2016 بحسب البرامج

في نهاية ديسمبر 2016)بآالف الفرنكات السويسرية(

النسبة المئوية نفقاتميزانيةالميزانية

لنفقات عام 2016عام 17/20162016المعتمدة

مقابل ميزانية 17/2016بعد التحويالت17/2016

بعد التحويالت

49%581 2192 2915 5قانون البراءات1

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية2

والمؤشرات الجغرافية

4 8545 0472 293%45

42%348 4217 73317 16حق المؤلف والحقوق المجاورة3

المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي 4

والموارد الوراثية

6 1156 6863 045%46

46%861 40493 209203 208نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

46%739 06226 10658 58نظام مدريد6

45%077 3385 35811 11مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

46%645 5871 6713 3تنسيق أجندة التنمية8

أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ 9

وأمريكا الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا

31 90730 96214 160%46

44%690 3133 9198 7البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

43%765 3335 08313 13أكاديمية الويبو11

43%118 2503 0707 7التصنيفات والمعايير الدولية12

41%156 7743 7587 5قواعد البيانات العالمية13

44%169 2353 9907 6خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

47%758 3716 80614 13الحلول التجارية لمكاتب الملكية الفكرية15

43%741 3222 0726 6االقتصاد واإلحصاء16

49%905 8741 7523 3إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

48%871 0232 3236 6الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

45%687 9897 48316 16التواصل19

43%177 1785 39512 12العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

49%429 4399 67519 20اإلدارة التنفيذية21

44%511 04014 27633 33إدارة البرامج والموارد22

70%873 65917 61725 24إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

39%584 57220 21652 47خدمات الدعم العامة24

45%869 81221 03248 52تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

38%049 4502 3585 5الرقابة الداخلية26

46%609 66117 92538 38خدمات المؤتمرات واللغات27

41%967 3777 73319 17تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

46%857 2622 0836 6الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

43%006 3714 5729 7نظام الهاي31

40%636 584 3351 1نظام لشبونة32

0%-420 3191 6غير مخصَّصة

46%177 036322 036707 707المجموع
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واحتاد الرباءا   الاحتادا  املموةل من الاشرتااك حبسب الاحتادا  ) 2016النتاجئ الأولية لاام  3يورد اجلدول و  .10
 واحتاد لهاي واحتاد لش بونة(.

 

الجدول 3. نتائج عام 2016 بحسب االتحادات )غير مدقّقة(

في نهاية ديسمبر 2016)بآالف الفرنكات السويسرية(

االتحادات 

الممولة من 

االشتراكات

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد البراءات

684 073384 7451 3295 41361 124298 18اإليرادات )على أساس الميزانية(

(816 5)-(111)(143)(552 5)(10)تسويات اإليرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية 

868 073378 6341 1865 86161 114292 18اإليرادات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

176 159322 6951 2169 77356 333238 16النفقات )على أساس الميزانية(

097 7421 623 011 3404 04915 1تسويات النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

273 233343 3181 22710 11360 382254 17النفقات بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

595 35(160)(684 4)748959 73238نتيجة التشغيل

4-1111إيرادات متنوعة من مشاريع ممولة من األموال االحتياطية

النفقات من األموال االحتياطية

677 25119534 9521 2762النفقات من األموال االحتياطية

(078 1)-(4)(274)(716)(84)تسويات النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية

599 23697719133 1922النفقات من األموال االحتياطية بعد التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية

000 32(163)(874 4)(17)513 54136النتيجة اإلجمالية

ترد تفاصيل المنهجية المستخدمة في تخصيص اإليرادات والنفقات لالتحادات في المرفق الثالث من وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 17/2016. ملحوظة: 
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 .2016ديسمرب  31مبراعاة النتاجئ املالية للس نة املنهتية يف  2016/17ثنائية توقاا  ال  4يورد اجلدول و  .11

 

 

 ]هناية الوثيقة[

التوقعات المالية الراهنة للثنائية 17/2016 الجدول 4. 

في نهاية ديسمبر 2016(بماليين الفرنكات السويسرية)

التوقعاتالميزانية

المبالغ المعتمدة

الفعلية

كنسبة مئويةالمجموعالتنبؤات

من الميزانيةلعام 2017 17/20162016

105% 791.9 407.2 384.7 756.3اإليرادات )على أساس الميزانية(1.

96% 676.1 353.9 322.2 707.0النفقات )على أساس الميزانية(2.

235% 115.8 53.3 62.5 49.3النتيجة )على اساس الميزانية(3.

(49.9)(23.0)(26.9)(28.5)تعديالت الميزانية العادية بناء على المعايير المحاسبية الدولية4.

 65.9 30.3 35.6 20.8نتيجة التشغيل5.

إيرادات متنوعة من مشاريع ممولة6.
من األموال االحتياطية2

            0.0              -   0.0 

 12.5 7.8 4.7النفقات من األموال االحتياطية7.

(2.9)(1.8)(1.1)تسويات النفقات من األموال االحتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية8.

 56.3 24.3 32.0النتيجة اإلجمالية9.

1  تشمل تنبؤات اإليرادات لعام 2017 التسويات بناء على المعايير المحاسبية الدولية.

توقعات 17/2016

2  إيرادات متنوعة من مشاريع ممولة من األموال االحتياطية: المبالغ الفعلية 2016 )4 آالف فرنك سويسري(


