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 وامليزانية الربنامج جلنة
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 2019يونيو  30تأخرة حىت وضع الاشرتااكت امل 

 الاشرتااكت الس نوية املتأخرة

 )ما عدا الاشرتااكت املتأخرة للبدلان األقل منوا واملدرجة

 (1990يف حساب خاص )مجمّد( بشأن الس نوات السابقة لعام 

ااكت املطبق ، بناء عىل النظام أحادي الاشرت 2019يونيو  30يبّّي اجلدول الوارد أدانه الاشرتااكت املتأخرة حىت  .1

، وبناء عىل أنظمة الاشرتااكت اليت اكنت مطبقة عىل الاحتادات الس تة املموةل من الاشرتااكت 1994منذ األول من يناير 

)أي ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا( وعىل الويبو )ابلنس بة إىل ادلول األعضاء يف املنظمة 

واملدرجة يف  1990اد( ما عدا الاشرتااكت املتأخرة للبدلان األقل منوا بشأن الس نوات السابقة لعام وغري األعضاء يف أي احت

 أدانه بدال من ورودها يف هذا اجلدول. 4حساب خاص )مجمّد( والوارد بياهنا يف جدول الفقرة 

 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

اكات متأخرة   أفغانستان         دون اشتر

اكا   ألبانيا         ت متأخرةدون اشتر

اكات متأخرة   الجزائر         دون اشتر

اكات متأخرة   أندورا         دون اشتر

اكات متأخرة   أنغوال         دون اشتر

اكات متأخرة   أنتيغوا  وبربودا         دون اشتر

 1.60 91,158   19  أحادي األرجنتي   

اكات متأخرة   أرمينيا         دون اشتر

اليا اكات متأخرة   أستر         دون اشتر

اكات متأخرة   النمسا         دون اشتر

اكات متأخرة   أذربيجان         دون اشتر

اكات متأخرة   جزر  البهاما         دون اشتر

اكات متأخرةد   البحرين         ون اشتر

 0.08 4,272   19+18+17  أحادي بنغالديش

اكات متأخرة   بربادوس         دون اشتر

اكات متأخرة   بيالروس         دون اشتر

 0.23 13,178   *19  أحادي بلجيكا

 0.05 2,849   19  أحادي بلت   

 0.02 1,196   *19  ديأحا بي   

اكات متأخرة   بوتان         دون اشتر

 19+18+17 +16+15+14+13  أحادي بوليفيا  )دولة - المتعددة القوميات(
  

19,943 0.35 

اكات متأخرة   البوسنة والهرسك         دون اشتر

اكات متأخرة   بوتسوانا         دون اشتر

ازيل  1.60 91,158   19  أحادي التر

   دار  السالم
 برون 

 
اكات متأخرة       دون اشتر

  
  

اكات متأخرة   بلغاريا         دون اشتر
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 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

اكات متأخرة   بوركينا  فاسو         دون اشتر

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي بوروندي
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 

  

  

 0.92 52,151 13,276 93+92+91+90  باريس  

دي  0.09 5,364   19+*18  أحادي كابو  فت 

اكات متأخرة   كمبوديا         دون اشتر

ون اكات متأخرة   الكامت          دون اشتر

ا    كندا         كات متأخرةدون اشتر

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي جمهورية أفريقيا  الوسىط
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 
  

  

     13,276 93+92+91+90 باريس  

 1.05 59,611 7,460 93+92+91+90 برن  

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي تشاد
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 
   

  

     13,276 93+92+91+90 باريس  

 1.05 59,611 7,460 93+92+91+90 برن  

 0.20 11,395   19  أحادي شيل  

اكات متأخرة   الصي            دون اشتر

اكات مت   كولومبيا         أخرةدون اشتر

 +09+08+07+06  أحادي جزر  القمر
10+11+12+13 

+14+15+16+17+18+19 

  19,936 0.35 

اكات متأخرة   الكونغو         دون اشتر

اكات متأخرة   جزر   كوك         دون اشتر

اكات متأخرة   كوستاريكا         دون اشتر

اكات متأخرة   كوت ديفوار         دون اشتر

اكات متأخرة   كرواتيا         دون اشتر

اكات متأخرة   كوبا         دون اشتر

ص اكات متأخرة   قتر         دون اشتر

اكات متأخرة   تشيكيا         دون اشتر

اكات متأخرة   جمهورية  كوريا  الشعبية الديمقراطية         دون اشتر

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي جمهورية الكونغو  الديمقراطية
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 

    

     159,959 93+92+91+90 باريس  

 5.09 289,160 90,326 93+92+91+90 برن  

اكات متأخرةد   الدانمرك         ون اشتر

  
1+18+17+16+15+14+13+12  أحادي جيبونر

9   11,392 0.20 

 0.05 2,849   19  أحادي دومينيكا
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 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي الجمهورية الدومينيكية
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

132,581 

    

+79+78+77+76+75+74+*73 باريس  
80+81 

+82+83+84+85+86+87+88+
89+90+91 

+92+93 

 
 

904,038 

 
 

1,036,619 

 
 

18.24 

اكات متأخرة   إكوادور         دون اشتر

اكات متأخرة   مرص         دون اشتر

اكات متأخرة   السلفادور         دون اشتر

 +15+14+13+12  أحادي غينيا  االستوائية
16+17+18+19 

  14,242 0.25 

يا  0.03 1,424   19  أحادي إريتر

اكات متأخرة   إستونيا         دون اشتر

  
اكات متأخرة   إسواتين          دون اشتر

اكات متأخرة   إثيوبيا         دون اشتر

 0.05 2,849   19  أحادي فيجر  

اكات متأخرة   فنلندا         دون اشتر

 5.27 299,538   *19  أحادي فرنسا

 0.02 881   *19  أحادي غابون

اكات متأخرة   غامبيا         دون اشتر

اكات متأخرة   جورجيا         دون اشتر

اكا   ألمانيا         ت متأخرةدون اشتر

اكات متأخرة   غانا         دون اشتر

 0.03 1,446   *19  أحادي اليونان

اكات متأخرة   غرينادا         دون اشتر

 0.00 123   *19  أحادي غواتيماال

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي غينيا
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 

  

  
     13,276 93+92+91+90 باريس  
 1.05 59,611 7,460 93+92+91+90 برن  

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي غينيا  - بيساو
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 

  

  
     13,276 93+92+91+90 باريس  
 0.99 56,009 3,858 93+92 برن  

اكات متأخرة   غيانا         دون اشتر

  
اكات متأخرة   هاينر         دون اشتر

اكات متأخرة   الكرس   الرسول           دون اشتر

 0.05 2,849   19  أحادي هندوراس

اكات متأخرة   هنغاريا         دون اشتر

 0.40 22,789   19  أحادي آيسلندا
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 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

 1.57 88,975   *19  أحادي الهند

 0.80 45,579   19  أحادي إندونيسيا

 1.63 92,390   19+18+*17  أحادي إيران )جمهورية - اإلسالمية(

 0.21 11,982   19+*18  أحادي العراق

اكات متأخرةدو    آيرلندا         ن اشتر

اكات متأخرة   إرسائيل          دون اشتر

اكات متأخرة   إيطاليا         دون اشتر

اكات متأخرة   جامايكا         دون اشتر

اكات متأخرة   اليابان         دون اشتر

اكات متأخرة   األردن         دون اشتر

اكات متأخرة   كازاخستان         دون اشتر

اكات متأخرة   كينيا         دون اشتر

يباس  0.03 1,424   19  أحادي كت 

اكات متأخرة   الكويت         دون اشتر

ستان غت   اكات متأخرة   قت          دون اشتر

 0.05 2,848   19+18  أحادي جمهورية الو  الديمقر اطية الشعبية

اكات متأخرة   التفيا         دون اشتر

 0.10 5,697   19  أحادي لبنان

اكات متأخرة   ليسوتو         دون اشتر

يا اكات متأخرة   ليبت          دون اشتر

 1.03 58,277   19+18+17+16+15+*14  أحادي ليبيا

اكات متأخرة   ليختنشتاين         دون اشتر

اكات متأخرة   ليتوانيا         دون اشتر

غ اكات متأخرة   لكسمتر         دون اشتر

اكات متأخرة   مدغشقر         دون اشتر

 0.05 2,848   19+18  أحادي مالوي

يا اكات متأخرة   مالت           دون اشتر

اكات متأخرة   ملديف         دون اشتر

 0.04 2,441   19+*18  أحادي مال  

اكات متأخرة   مالطة         دون اشتر

 0.10 5,698   19+18  أحادي جزر  مارشال

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي موريتانيا
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 
  

  

     12,217 93+92+91+*90 باريس  

 1.03 58,552 7,460 93+92+91+90 برن  

اكات متأخرة   موريشيوس         دون اشتر

اكات متأخرة   المكسيك         دون اشتر

يا  )واليات - الموحدة( +11+10+09+08+07+06+*05  أحادي ميكرونت  
12+ 13+14+15+16+ 

17+18+19 

  40,139 0.71 

اكات متأخرة   موناكو         دون اشتر

اكات متأخرة   منغوليا         دون اشتر

اكات متأخرة   الجبل األسود         دون اشتر
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 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

اكات م   المغرب         تأخرةدون اشتر

اكات متأخرة   موزامبيق         دون اشتر

اكات متأخرة   ميانمار         دون اشتر

اكات متأخرة   ناميبيا         دون اشتر

اكات متأخرة   نيبال         دون اشتر

اكات متأخرة   هولندا         دون اشتر

اكات متأخرة   نيوزيلندا         دون اشتر

اكات متأخرة   نيكاراغوا         دون اشتر

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي النيجر
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 
  

  

     8,901 93+92+*91 باريس  
 0.94 53,441 5,665 93+92+91 برن  

يا  0.69 39,091   19+18+17+*16  أحادي نيجت 

اكات متأخرة   نيوي         دون اشتر

اكات متأخرة   مقدونيا  الشمالية         دون اشتر

وي    ج اكات متأخرة   الت          دون اشتر

اكات متأخرة   عمان         دون اشتر

اكات متأخرة   باكستان         دون اشتر

 0.00 209   *19  أحادي بنما

 0.05 3,027   19+*18  أحادي بابوا  غينيا  الجديدة

اكات متأخرة   باراغواي         دون اشتر

و اكات متأخرة   بت          دون اشتر

اكات متأخر    الفلبي            ةدون اشتر

اكات متأخرة   بولندا         دون اشتر

تغال اكات متأخرة   التر         دون اشتر

اكات متأخرة   قطر         دون اشتر

 6.02 341,842   19  أحادي جمهورية  كوريا

اكات متأخرة   جمهورية مولدوفا         دون اشتر

اكات متأخرة   رومانيا         دون اشتر

 0.23 12,790   *19  أحادي االتحاد  الروس  

اكات متأخرة   رواندا         دون اشتر

 0.05 2,849   19  أحادي سانت  كيتس ونيفس

اكات متأخرة   سانت لوسيا         دون اشتر

 0.10 5,698   19+18  أحادي سانت فنسنت وجزر غرينادين

اكات متأخرة   ساموا         دون اشتر

اكات متأخرة   سان مارينو         دون اشتر

اكات متأخرة   سان توم   وبرينسينر           دون اشتر

اكات متأخرة   المملكة العربية السعودية         دون اشتر

 0.02 1,175   *19  أحادي السنغال

اكات متأخرة   رصبيا         دون اشتر

 0.05 2,849   19  أحادي سيشيل

اليون اكات متأخرة   ست          دون اشتر
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 الدولة
اكات النظام  اشتر

األحادي/ 
 االتحاد/ الويبو

اكات متأخرة/سنوا ت دون اشتر
اكات المتأخرة  االشتر

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات  االشتر
 المتأخرة

)تشتر العالمة )*( إىل التسديدات 
 الجزئية(

  
 المجموع

اكات متأخرة   سنغافورة         دون اشتر

اكات متأخرة   سلوفاكيا         دون اشتر

اكات متأخرة   سلوفينيا         دون اشتر

0+00+99+98+97+96+95+94  أحادي الصومال
1+02+03+04+05+06+07+08
+09+10+11+12+13+14+15+

16+17+18+19 

 
 

38,875 
  

  

 0.76 43,327 4,452 93+92+91+90   الويبو  

اكات متأخرة   جنوب أفريقيا         دون اشتر

اكات متأخرة   إسبانيا         دون اشتر

اكات متأخرة   رسي النكا         دون اشتر

اكات متأخرة   السودان         دون اشتر

 0.05 2,849   19  أحادي سورينام

اكات متأخرة   السويد         دون اشتر

اكات    سويرسا         متأخرةدون اشتر

اكات متأخرة   الجمهورية العربية السورية         دون اشتر

اكات متأخرة   طاجيكستان         دون اشتر

اكات متأخرة   تايلند         دون اشتر

  
 0.03 1,424   19  أحادي تيمور-ليشنر

+14+13+12+11+10+09+*08  أحادي توغو
15+16+17+18+19 

  16,504 0.29 

اكات متأخرة   تونغا         دون اشتر

اكات متأخرة   ترينيداد  وتوباغو         دون اشتر

 0.28 15,666   19+18+*17  أحادي تونس

اكات متأخرة   تركيا         دون اشتر

اكات م   تركمانستان         تأخرةدون اشتر

اكات متأخرة   توفالو         دون اشتر

 0.13 7,120   19 +18+17+16+15  أحادي أوغندا

اكات متأخرة   أوكرانيا         دون اشتر

اكات متأخرة   اإلمارات العربية المتحدة         دون اشتر

        اكات متأخرةدون اشتر    المملكة المتحدة

انيا  المتحدة  0.03 1,424   19  أحادي جمهورية تت  

 42.11 2,392,906   19+18+*17  أحادي الواليات المتحدة األمريكية

 0.10 5,697   19  أحادي أوروغواي

اكات متأخرة   أوزبكستان         دون اشتر

 0.08 4,272   19+18+17  أحادي فانواتو

ويال  )جمهورية - البوليفارية(    19+18+17+16+15+14+*13  أحادي فت  

69,725 1.23 

اكات متأخرة   فييت نام         دون اشتر

 0.15 8,544   19+18 +17+16+15+14  أحادي اليمن

اكات متأخرة   زامبيا         دون اشتر

اكات متأخرة   زمبابوي         دون اشتر

 100 5,682,882      المجموع الكل  
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بشأن ( يف حساب خاص )مجمّد )ما عدا الاشرتااكت املتأخرة للبدلان األقل منوا واملدرجة مجموع الاشرتااكت املتأخرة
 (1990الس نوات السابقة لعام 

اكات النظام األحادي   4,397,246     اشتر

اكات والويبو   1,285,636     االتحادات الممولة من االشتر

 5,682,882     المجموع الكل  

 مالحظات

مليون فرنك سويرسي، مهنا حوايل  5.68حنو  2019 نيويو  30بلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت مس تحقة حىت  .2
ص الاشرتااكت السابقة ختمليون فرنك سويرسي  1.28و أحادي الاشرتااكت ص النظامختمليون فرنك سويرسي  4.40

مليون فرنك  5.68مجموع الاشرتااكت املتأخرة البالغ ميثّل بشأن الاحتادات املموةل من الاشرتااكت والويبو. و  1994لعام 
 2019قة عن عام يف املائة من املبلغ اإلجاميل لالشرتااكت املس تح 33سويرسي )كام هو موحض يف اجلدول أعاله(، ما يعادل 

 مليون فرنك سويرسي. 17.4أي 

َّغ امجلعيات يف وثيقة  .3 د للمكتب ادلويل بّي  منفصةلوستبل  .2019أغسطس  31يو ول يو  1بأّي مبلغ يسدَّ

 1990 لعامبشأن الس نوات السابقة  للبدلان األقل منوا واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( الاشرتااكت الس نوية املتأخرة

قد وضعت يف  1990 لعامالسابقة  األعوامأن مبالغ الاشرتااكت املتأخرة للبدلان األقل منوا بشأن  بالتذكريدر جي .4
ِّد مبلغه يف اترخي  ، معال ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر الويبو وُجعييت احتادي 1989ديسمرب  31حساب خاص ُجم

(. AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20)انظر الوثيقة  1991 لعامابريس وبرن يف ادلورات العادية 
بشأن احتادي ابريس وبرن وبشأن الويبو.  2019 نيوو ي 30 ويرد يف اجلدول التايل بيان تكل الاشرتااكت املتأخرة حىت

َّغ امجلعيات يف وثيقة  د للمكتب ادلويل بّي ب منفصةلوستبل  .2019أغسطس  31ويو ل يو  1أّي مبلغ يسدَّ

 الويبوالتحاد/ ا الدولة

اكات المتأخرة  سنوات االشتر
اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات المتأخرة  االشتر

)تشتر العالمة )*( إىل 
 التسديدات الجزئية(

  

 المجموع

84+83+82+81+80+79+*78 باريس مجّمد بوركينا  فاسو
+85+86+ 87+88+89 

211,405 
   

 

+84+83+82+81+80+79+78 برن مجّمد
85+86+ 87+88+89 

131,084 342,489 8.90 

+84+83+82+81+80+79+78 باريس مجّمد بوروندي
85+86+87+88 +89 

  214,738 5.58 

82+81+80+79+78+77+*76 باريس مجّمد جمهورية أفريقيا  الوسىط
+83+84+85+86 +87+ 

88+89 

273,509   
 

86+85+84+83+82+81+*80 برن مجّمد  
+87+88+89 

114,858 388,367 10.09 

+77+76+75+74+73+72+71 باريس مجّمد تشاد
78+79+80+81+82+83+84+

85+86+87+88+89 

250,957   

 
+78+77+76+75+74+73+72 برن مجّمد  

79+80+81+82+83+84+85+
86+87+88+89 

 
156,387 

    
407,344 

 
10.59 
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 الويبوالتحاد/ ا الدولة

اكات المتأخرة  سنوات االشتر
اكات المتأخرة  مبلغ االشتر
 )بالفرنك السويرسي(

% من مجموع 
اكات المتأخرة  االشتر

)تشتر العالمة )*( إىل 
 التسديدات الجزئية(

  

 المجموع

87+86+85+84+83+82+*81 باريس مجّمد جمهورية الكونغو  الديمقراطية
+88+89 

500,200   
 

87+86+85+84+83+82+*81 برن مجّمد  
+88+89 

301,015 801,215 20.82 

 1.44 55,250   89+88+87+86+85+84+83 مجّمد الويبو غامبيا

    148,779 89+88+87+86+85+84+83 باريس مجّمد غينيا
 5.98 230,072 81,293 89+88+87+86+85+84+*83 برن مجّمد  

 0.60 23,213   89 باريس مجّمد غينيا  - بيساو

   132,377 89+88+87+86+85+84 باريس مجّمد مال  
 

82+81+80+79+78+77+*76 برن مجّمد  
+83+84+85+86 

+87+88+89 

 
159,485 

 
291,862 

 
7.58 

83+82+81+80+79+78+*77 باريس مجّمد موريتانيا
+84+85+86+87 

+88+89 

219,120 

   
+80+79+78+77+76+75+74 برن مجّمد  

81+82+83+84 
+85+86+87+ 88+89 

150,618 369,738 9.61 

+87+86+85+84+83+82+81 باريس مجّمد النيجر
88+89 

179,097   
 

 
86+85+84+83+82+81+*80 برن مجّمد

+87+88+89 
109,915 289,012 7.51 

 الويبو  مجّمد الصومال
 

83+84+85+86+87+88+89 
  

55,250 1.44 

 باريس مجّمد توغو
 

84+85+86+87+88+89 132,377   
 

 برن مجّمد 
 

83*+84+85+86+87+88+89 87,785 220,162 5.72 

 باريس مجّمد أوغندا
 

83*+84+85+86+87+88+89 
  

140,372 3.65 

 0.50 19,142   89+88+*87 الويبو مجّمد اليمن

 100.00 3,848,226       المجموع الكل  

 

 1990ااكت املتأخرة املدرجة يف حساب خاص )مجمّد( بشأن الس نوات السابقة لعام مجموع الاشرت 

 

 

  

باريسمجّمد

برنمجّمد

الويبومجّمد

                                         3,848,226المجموعالكلي

2,426,144                                        

1,292,440                                        

129,642                                           
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 املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس األموال العامةل

ألغراض صندوقّي اثنّي مت إنشاؤهام لرؤوس  2019 نيويو  30يبّّي اجلدول التايل املبالغ املس تحقة عىل ادلول يف  .5
َّغ امجلعيات يف وثيقة األموال العامةل، وهام صندوقا  أّي مبلغ ب منفصةلاحتادين ممولّي من الاشرتااكت )ابريس وبرن(. وستبل

د للمكتب ادلويل بّي   .2019أغسطس  31يو ول يو  1يسدَّ

 

 املبلغ اإلجاميل املس تحق لصناديق رؤوس األموال العامةل

 

 املاضية العرشة األعوامخالل  التغرّيات يف الاشرتااكت املتأخرة ويف املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس األموال العامةل

وإنشاء فئات جديدة أكرث إنصافا للبدلان النامية، تراجعت  1994منذ اعامتد النظام أحادي الاشرتااكت يف عام  .6
مليون فرنك  15.12الاشرتااكت املتأخرة ، بلغ إجاميل 1993ديسمرب  31في ف الاشرتااكت املتأخرة تراجعا ملموسا.

الاشرتااكت ، بلغ إجاميل 2018ديسمرب  31يف و. بدلا 140سويرسي، وبلغ عدد البدلان اليت يتعّي علهيا دفع اشرتاك س نوي 
 .بدلا 192س نوي يتعّي علهيا دفع اشرتاك مليون فرنك سويرسي وعدد ادلول اليت  7.52املتأخرة 

يبّّي اجلدول التايل مبالغ الاشرتااكت املتأخرة )مبا فهيا الاشرتااكت املتأخرة "اجملّمدة" للبدلان األقل منوا( واملبالغ و  .7
 .2009 عاماملس تحقة لصناديق رؤوس األموال العامةل منذ 

 

 [هناية الوثيقة]

المجموع

              4,832باريسبوروندي

                 943باريسجمهوريةأفريقياالوسىط

              6,377باريستشاد

             1,980             8,357برن 

            14,057باريسجمهوريةالكونغوالديمقراطية

           1,727             15,784برن 

              7,508باريسغينيا

           2,915             10,423برن 

            40,339المجموعالكلي

اتحاداتالويبوالدولة
اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر

                   33,717اتحادباريس

                     6,622اتحادبرن

                    40,339المجموعالكلي

العام
اكاتالنظام اشتر

األحادي

االتحاداتالممولة

اكات مناالشتر

اكات االشتر

المتأخرة

"المجّمدة"

صناديقرؤوس

األموالالعاملة
المجموع

20092.152.554.440.059.19

20103.122.434.410.0410.00

20112.752.374.390.049.55

20122.262.284.390.048.97

20132.262.124.360.048.78

20141.391.824.300.047.55

20151.891.773.920.047.62

20162.241.693.850.047.82

20171.591.523.850.047.00

20182.131.53.850.047.52

الفرنكاتالسويرسية( ن )بماليي  31ديسمتر اكاتالمتأخرةحتر االشتر
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