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ية الفكرية   ية  نظمة العا ية  تاجئ املا للملكتأثرت ا مل للم ل بو(لن تصادي العاملي ال 2009-2008خالل الفرتة ) يالو ق ابلرتاجع الا
شأن الرباءات تعاون  بسـامي يف جمال الرسوم احملصةل من نظام معاهدة ا نظمة فائضا قدره . ل يون فرنك 24,6ملوحققت ا مل 

يةيسورس يا ناديق األموال الا بارشة من  ية  تأ نفقات ا طي، وشمل ذكل ا ت ص ت مل ل حي ية يف فرتة . م تاجئ اإلجيا بوحتققت هذه ا لن
نة من الفائض يف  تعاقب  تني  سـا ب يف يف 2008لسـن نة من العجز ا لطف و مية واإلنفاق . 2009سـ ية ا يةل اإلدارة املا حلكويه  ل حص

ست انجتة عن جمرد فائض يف اإليراد سديد و يا توقع أن . اتلل باط املايل ومن ا تيض الالزتام ابال ية  بو يف و ملوال تزال الو نض ضع تقي
يةل عام   .2010طتظل كذكل 

ية   ها، وافقت ادلول األعضاء عىل ويقة معدةل للربانمج واملزيا ية برا نظمة و ية ا يريات املدخةل عىل  نوعقب ا ث مل يلك ّتغ جم بن ه ل
سمرب   .2008ييف د

تني، أنفق  بلغا قدره لسـنوخالل فرتة ا تلفة  رشوعات  نظمة عىل  مت ا خم م يون فرنك سورسي من األموال 6,0مل ي  مل
ية يا طالا بلغا قدره . حت ناديق رؤوس األموال العامةل،  ية وبلغت، مع  يا توى األموال الا بلغ، ارتفع  مورمغ إنفاق ذكل ا ص ط ت سـ حمل م

يون فرنك سورسي، مما يعادل 228,3 ي  نظمة 39,6مل تني مل يف املائة من نفقات ا بلغ (لسـنيف فرتة ا شمل ذكل  موال  يون 6,0ي مل 
ية واحملددة ) يفرنك سورسي املذكور أعاله يا توى األموال الا رشوط اخلاصة  يا اب تايل أن تلزتم  نظمة اب تطاعت ا ّوا ط ت سـ ل لك ل مل حسـ مب

ية يا شأن األموال الا بو  ياسة الو طمبوجب  ت ب ي  .حسـ

تحضري لالتقال   نظمة أقدر عىل ا بح ا نوبفضل ذكل  ل مل ية ادلوية اجلديدة للقطاع العام تص لإىل املعايري احملا ، (IPSAS)سب
ناير  يا يف  تدأت ر ياليت وافقت علهيا ادلول األعضاء واليت ا مس  .2010ب

نظمة للفرتة و  ساابت ا ية  تقرير عن اإلدارة املا مليعرض هذا ا ح ل ية  2009-2008ل ومع أرقام فرتة ّاملعدةل نابملقارنة مع املزيا
ساب تني ا لا ند إلهيا ادلول األعضاء يف . قةلسـن ية  نه هو أن يكون ويقة مر هدف  توا م تسل جع ثاهتا ث حبا ية إعداد م نظمة ويف  معلمع ا مل

ها فهيا دور فعال بةل اليت يكون  يات ا لاملزيا ملق  .ن
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ية  لتقرير اإلدارة املا
2008-2009 

 

ية"يشمل   بو ولالحتادات اليت تديرها مب" لتقرير اإلدارة املا ية للو تاجئ املا سورسي ويعرض ا سوبة ابلفرنك ا يالغ  ل ن ي ل لحم
بو  .*يالو

بني فائضا يف اإليرادات حبوايل   تاجئ اليت  تقرير عىل ملخص  توي الصفحات األوىل من ا ّو ت ن ل يون فرنك 24,6للحت مل 
يا تلف الاحتادات وحاةل األموال الا تسورسي، ابإلضافة إىل حاةل  خم يةاتعامتدوالاطية حي يل . ئيسـ الر صوترد بعد امللخص تفا

ية يف  نفقات واإليرادات ويان املزيا نا ب سمرب31ل تحدة . 2009 ي د ية لألمم ا ية قد أعدت وفقا للمعايري احملا ياانت املزيا ملواكنت  ن سبب ّ
(UNSAS)ية ادل ناء عىل املعايري احملا متد  سق ا تقرير وفقا  سب لكهنا عرضت يف هذا ا ب ن ملعل  حىت (IPSAS)لوية للقطاع العام لل

بل تقهل املقارنة يف ا سـس  .2009-2008ّوتيل ذكل معلومات أدق عن الاشرتااكت للفرتة . ملت

بلغ   نفرد توزيع  موبني يف فصل  م َّ تني يف إطار 329ي يون فرنك سورسي عىل ادلول األعضاء خالل فرتة ا لسـن  ي اتفايق مل
بل  والهاي، ودمدري تحدةذكل الفصل اجلداقترد  نظومة األمم ا تخصصة  يع الواكالت ا تخدهما  يارية اليت  ملول ا مل مل مج سـ  .تملع

ها ادلول األعضاء   ية اليت  تامئ ناديق الا يه ا نفرد عوجلت  تقرير، فقد أعد فصل  ية يف هذا ا شفا ختصصولضامن ا س ف م نف لص ل ّل
بو ساابت الو تقةل عن  نارص قامئة بذاهتا و يوُعرضت  ح سـ  .مكع

ساابت وإقرا  رهاحلمراجعة ا

يف   ية يف  تقرير عن اإلدارة املا نحرر هذا ا ل جل  .2010 ل يويو12 يف) يسورسا(ِّ

يات   بو و ية العامة للو ته ا ساابت اذلي  ساابت بصفهتا مراجع ا سورسية مراجعة هذه ا مجعوتولت احلكومة ا ي مجلع حل حل ي عيّنل
نا ومعاه يف ادلويل للرباءات ويس ولواكرنو و ياحتادات ابريس وبرن وا ين فتص ن شأن الرباءات ومدريد والهاي ل تعاون  بدة ا ل

يل العالمات بونة ومعاهدة  سجو تشـ ساابت ورأيه مؤرخان يف . ل َّوتقرير مراجع ا  .2010 يون يو4حل
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*

تان (احتاد ابريس   تان (واحتاد برن ) 123 و122لسنا تان (واحتاد مدريد ) 120 و119لسنا تان (واحتاد الهاي ) 117 و115لسنا واحتاد ) 82 و81لسنا
تان (نيس  بونة ) 50 و49لسنا تان (لشـواحتاد  بو ) 49 و48لسنا تان (يوالو تان (واحتاد لواكرنو ) 38 و37لسنا يف ادلويل لتصنواحتاد ا) 37 و36لسنا

تان (للرباءات  شأن الرباءات ) 33 و32لسنا تعاون  بواحتاد معاهدة ا تان (ل يل ادلويل للعالمات ) 30 و29لسنا تان (لتسجواحتاد ا نا ) 28 و27لسنا فييواحتاد 
تان (  ).22 و21لسنا
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يس أخرى ية ومقا ية ر يس ما يمقا سـي ئيل
 

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

 

ثتوي ويقة  ية"حت متدة "ّ املعدةلنالربانمج واملزيا يس األخرى2009-2008للفرتة ملع ا ية واملقا يس املا ي عىل قامئة ابملقا بو لي ية يف الو ي األسا شور (سـ ملنا
ية ). 13.، ص360A/PB0809رمق  بالغ ا شور املذكور مع إضافة ا ثة للمعلومات اليت صدرت يف ا يغة حد توي اجلدول أدانه عىل  لفعلو مل ن ي ص ملحي

ية ل2009-2008للفرتة  بالغ ا ية للفرتة ذاهتا واب بالغ املزيا يس ومقارنهتا  لفعل حتت لك واحد من تكل املقا مل ن مب وميكن الاطالع . 2007-2006لفرتة ي
تقرير ية من ا تا ياانت هذا اجلدول يف الصفحات ا يل  لعىل  ل ل ب  .لحتل

%ا�����

ا��
ادات

%34,734,834,80,00,0ا	���اآ�ت

ا���م

%(3,8)(17,4)���451,1461,0443,6ه�ة ا���ون ���ن ا��اءات

%(5,6)(5,7)��90,3100,594,8ر��

%(6,0)(0,3)5,05,75,4	ه�ي

�����0,00,00,00,00,0%

%(4,1)(23,4)�546,5567,2543,8"!�ع ا���م

%28,126,428,82,49,1إ��ادات أ$�ى

%(3,3)(21,0)����609,3628,4607,4ع ا��
ادات

ا�����ت

()*+�!(2,2)(8,8)376,1405,5396,8�*,�ت ا%

(18,4)(40,5)156,5220,6180,0�*,�ت أ$�ى%

�--.� �)/0,02,30,0(2,3)(100,0)%

%(8,2)(51,6)����532,6628,4576,8ع ا�����ت

76,70,030,630,6n/aا�����/(ا����)

%203,6203,6234,330,715,1ا'&$#�"! ورؤوس ا���ال ا������

                2,6                47,9                     -.���ت ا��-
و,�ت ا�+�*�

[����� �0 ا���ال ا'&$#�"#�]

ا'&$#�"! ��5 4#3 و12
             231,7              203,6             203,6 .���ت ا��-
و,�ت ا�+�*�

أ.-�8 ا�6#�7$

%(6,8)(345 23)         755 318          100 342         147 309 �2د ��01ت ا��اءات

�2د ا�6"(5ت وا�"���ات ��4ء 302
��7م ��ر��

 108 378         123 300          115 616         (7 684)(6,2)%

�2د ا�6"(5ت وا�"���ات ��4ء 302
��7م 	ه�ي

 10 384           9 700              9 122             (578)(6,0)%

ا���;��ن

()*+�!0 8%(4,8)(63)             255 1              318 1             261 1 ا��د ا:9!�

%(10,9)(2,4)19,321,719,3@?��#< ا'=$>��ر

ا������ ا����#�
2007-2006

 ا��#�ا.#� 
��Bّا���

2009-2008

ا������ ا����#�
2009-2008

ا���رق 5#0 ا������ ا����#� 
��Bوا��#�ا.#� ا���

2009-2008
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تاجئ لنملخص ا
 

سب لك احتاد 1.1 اجلدول تاجئ  حبا  لن

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

 2009-2008حققت لك الاحتادات فائضا يف الفرتة  
ا������ا�����تا��اداتا���
ا	�� ا������

 37 694                  37 727                 ( 33)                        

                      (405 )               384 476                979 475 ا��د ��ه�ة ا���ون �
	ن ا���اءات

                      (124 )               348 106                224 106 ا��د ��ر��

                      561                    634 6                    195 7 ا��د �هي

����
                           -                   307 1                    307 1 ا��د �

                           -               400 628                400 628 ا��!��ع

ا������ا�����تا��اداتا������ ا������

 38 285                  36 192                  2 093                   

                 995 25                924 432                920 458 ا��د ��ه�ة ا���ون �
	ن ا���اءات

                    689 1                 129 99                818 100 ا��د ��ر��

                      819                    666 6                    484 7 ا��د �هي

����
                        35                    888 1                    923 1 ا��د �

                 632 30                799 576                431 607 ا��!��ع

ا���دات ا������ �$ ا�#��اآت

ا���دات ا������ �$ ا�#��اآت

 
بارشاملرصوفات مت توزيع   بارشة وغري ا ملا يات للمهنجية وفقا ة مل متدهتا ا مجلعاليت ا شور رمق (ع  .)، املرفق الرابع360A/PB080ملنا

 

سب لك احتاد  2.1 اجلدول ية املعدةل  حباحلاةل املا  2009-2008 الفرتة –ّل

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

ية املعدةل للفرتة   بعة يف املزيا ية ا ناد إىل ا ّابال ن ت ّملهنج مل  2009-2008ست

ا��
	دات ا������ 
�� ا����اآ	ت

ا�
	د ��	ه�ة ا���	ون 
��ن ا���اءات�

ا�
	د
����ر

ا�
	د
�ه	ي

ا�
	د
�"���ا��$��ع�

%ا���&%%ا���&%%ا���&%%ا���&%%ا���&%%ا���&%

2007 ��/��� ا�.�-	,+*، ")	�630 203            111        (339)        509 41     029 138      321 24       

       431 607         923 1        484 7      818 100     920 458      285 38إ��ادات 2009-2008

"23	ت 2009-2008

       004 262         050 1        130 4        631 55     678 183      515 ����17ت ا���د ا������ة

       950 149            644        536 2        156 34     512 105        102 ����7ت إدار�� �����ة

�ع ا����� ������ت ا������ة��       953 411         693 1        666 6        787 89     190 289      617 24ا��

       145 112            133           -          355 6       783 97        875 ����7ت ا���د ��� ا������ة

         700 52              62           -          986 2       951 45        700 ����3ت إدار�� ��� �����ة

�ع ا����� ������ت ��� ا������ة��       845 164            195           -          341 9     734 143      575 11ا��

       799 576         888 1        666 6        129 99     924 432      192 �36$��ع ا�236	ت ا���445

        632 30             35          819         689 1       995 25       093 2ا�
	�� /ا���� 

2009 ��        262 234            146           479        198 43     025 164      414 26ا�.�-	,+، ")	
ية ورؤوس األموال العامةلاألم*  يا طوال الا  حت
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ناديق رؤوس األموال العامةل 1.2 اجلدول ية و يا صحاةل األموال الا ط  حت

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

ناديق رؤوس األموال العامةل كام ييل2009-2008يف هناية الفرتة   ية و يا ص، اكنت حاةل األموال الا ط  :حت

��
2007/12/31

 �����	
ت ا����
وا
���ا���

2009-2008

ت ا
���و��ت ����
����
ا

2009-2008

��
2009/12/31

 24 321                  2 093                   ( 751)                          25 663                 

               770 159                        (255 4)                 995 25                029 138 ا��د ��ه�ة ا���ون �
	ن ا���اءات

                 207 42                          (992 )                    689 1                 509 41 ا��د ��ر��

                     473                               (6 )                      819                       (339 )ا��د �هي

����
                     140                               (6 )                        35                      111  ا��د �

               253 228                        (009 6)                 632 30                630 203 ا��!��ع

�����
ا���ال ا'&%��$�� و�#�د!� رؤوس ا���ال ا

ا���دات ا������ �$ ا�#��اآت

 
يد األموال يف   سمرب 31صر بني يف اجلدول 2007ي د ّ هو ذاك ا ية املعدةل 9مل ّ من ويقة الربانمج واملزيا ن شور رمق (ث ، 360A/PB0809ملنا

ية)28ص  ية احلا تحكمي وفقا  ية ملركز ا يا يص األموال الا تايل إعادة  ل وهو يراعي اب للمهنج ل ط ت ختص  .حل

بلغ   نفقات  مبوا نة حتت 6,0ل يون فرنك سورسي ا ملبيّ  ي رشوعات ا"مل توى يف اجلدول أعاله " 2009-2008خلاصة ملمعامالت ا سـبني  مت ّ
ية يا توى األموال الا طاإلنفاق ابملقارنة مع الاعامتدات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء ومع  ت حسـ كام يف اجلدول أدانه تكل الاعامتدات وترد . م

ها بلغ مجمو عوافقت علهيا ادلول األعضاء و يون فرنك سورسي31,1 ي ي  تذكري . مل ثبأن ادلول األعضاء وافقت يف إطار ويقة الربانمج لوجيدر ا
ية املعدةل للفرتة  ية 2009-2008نواملزيا رشوعات مضن جدول أعامل ا نفقات  من عىل ا مل يات (لتل تو صيذ ا ل يون 7,9مبلغ ) 10 و9 و8 و5 و2لتنف مل 

رشوعات . 1يفرنك سورسي هذه ا ية ابملقارنة مع الاعامتدات  نفقات ا ملوبلغت ا لفعل املدير واكن . 2009ي فرنك سورسي يف هناية عام 823 000لل
رشوعات، قد الزتم العام  تمكل هذه ا ية حىت  ية يف املزيا ملبضامن احملافظة عىل األموال اخملصصة جلدول أعامل ا سـ ن ُمن ت لت تىض طلب موافقة ّ قمما ا

ية للفرتة  ياق اعامتد تقرير اإلدارة املا لادلول األعضاء يف  يص 2009-2008سـ م عىل  تني، 7,2بلغ ختص بقي من فائض فرتة ا لسـن فرنك سورسي ا ت ملي
ية ورؤوس األموال العامةل يا طأي األموال الا ية مع . حت رشوعات جدول أعامل ا تايل حصة لك احتاد من تكل الاعامتدات  بني اجلدول ا منو مل ل لتي ّ

هابيان  ندوق اخملصص  يد ا لر لص  .ص

ياطي 2.2 اجلدول حتالاعامتدات اخملصصة من الا َّ 

سورسيةالف الفرناكتبآ( ي ا  )ل

ا���دات 
ا��
	اآ�ت

���ع �������ه�ي��ر��ا��	اءات�
ا���	وع


	 ا�������� 	�           595 3--          595 3--��	م MAPS، ا������ ا�و��، 

           943 1-511          432 1--��	م MAPS، ا������ ا��	���

           292 8-488 2          804 5--��	م MAPS، ا������ ا��	���

MAPS   م���� ��	
        830 13-999 2       831 10--ا����ع ا�

          200 1--         200 1--��	وع ����ة ا������ت ا�����ة  

          628 947          258 1          403 9545ا���

������� ا�"و��� - ا�!�	م ا��	�� و	#�          201 524            693           976 5252ا��%	$�� ا��

          200 524            693           975 5252ا�"را,� ا��%�	ر$� �*	(� ا��)'��ات

�	ى   ����	و��ت ا� ��	
        029 18916         644 2      354 00411 2ا����ع ا�


��دات��� !�        059 017931 3       675 14      354 11         004 2ا�����ع ا�"	

ا�	'�� &�	 ا��%	وف �# ��	و��ت "�ول أ���ل
           182 117-              12           672 4876ا�(���+ *() 2009/12/31


��دات (�� )%'� ر&%� $�ول�ا�����ع ا�+*! ��
�%�,
          241 0172038 3        687 14        026 18          490 2أ���ل ا�

                                                           

1

شور رمق    CDIP/3/INF/2، و2، املرفق CDIP/2/2ملنا
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يات   ناديق رؤوس األموال العامة وفقا  ية و يا شود لألموال الا توى ا ها عىل احملافظة عىل ا نظمة حر تواصل ا تضو ص ط ت ن سـ مل ملقسـ ح مل مل ص
نظمة  ياطي ا شأن ا ياسة العامة  ملا ت ب حسـ تان (ل رشوع) A/35/6 وA/35/15ثيقالو يص الاعامتدات املقرتحة  ملوعىل جتاوزه عقب  ات جدول ختص

بني يف اجلدول أدانه ية، كام هو  ّأعامل ا م يد يف هذا الصدد هو احتاد الهاي اذلي ال يقرتح أن ختصص هل أية اعامتدات. لتمن ناء الو َّوالا ُ ح  .سـتث

سب لك احتاد، يف هناية  3.2 اجلدول ناديق رؤوس األموال العامةل  ية و يا حباألموال الا ص ط  2009حت

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل


	عا���دا���دا���دا���دا���دات�
ا�
��	���ه�ي��ر��ا���اءاتا����اآ�ت�

2007 ����� ،*�	�
��630 111203(339)509 02941 321138 �����24 ا

431 923607 4841 8187 920100 285458 38إ��ادات 2009-2008

799 888576 6661 1296 92499 192432 ����36ت 2009-2008

632 3530 819 689 9951 09325 2ا�
	�� /ا���� 

7514 255992666 009

2009 ����� �� �!�"�#$� �
	ع ا�&�%�
253 207473140228 77042 663159 25ا�

-000 3(000 3)��ض �� ا���د ا��اءات ����د �ه�ي 2009

2009 ����� �� �!�"�#$� �
	ع ا�&�%�
253 473140228 2073 77042 663156 25ا�

���� و�� ���ف ���� �050 325 011 6843 09913 2537 1ا�%#�دات �#$ ا�#"ا!�

2010 ���'� �203 523462137203 67128 410149 24ر("� ا�#�"�!� ا�
��ح �


�ة �,�م 2010 �*�	("�ت�,� ���"�
أر(�ة �
�"
079 117-57712 24806 و5 و8 و9 و10 �2 �1ول أ%
�ل ا��'

124 511462126196 09428 931143 23ا�#�"�!� ا�
��ح 4,� آ3 ا�%�
�دات

 �
	�� �2 ا�#�"�!
��و%�ت ا��5(� ا�
�&�6ت ا�
2008-2009

 
 

ية  ناملزيا

ية  ناملزيا

ية للفرتة وافقت   ية األ صليات ادلول األعضاء عىل ويقة الربانمج واملزيا ن ث ث كام قدمت إلهيا يف الويقة 2009-2008مجع ِّA/44/2 نفقات ب 
تني قدرها  يون فرنك سورسي ومبا مجموعه 626,3لسـنلفرتة ا ي  يفة986مل يات ادلول األعضاء عىل ويقة الرب. ظ و ثووافقت  ية مجع نانمج واملزيا

ث كام قدمت إلهيا يف الويقة 2009-2008ّاملعدةل للفرتة  ِّA/46/2 شور رمق تني قدرها 360A/PB0809ملن وصدرت يف ا نفقات لفرتة ا لسـن  ب
يون فرنك سورسي ومبا مجموعه 628,4 ي  يفة1 044مل  . ظ و

تحويالت  لا

ّبني اجلدول   ية فامي بني الربامج خ3ي بلغ 2009الل عام ل حتويالت املوارد املا متدة  ية املعدةل ا مب ويف حدود املزيا ملعن يون فرنك 628,4ّ مل 
بني اجلدول .يسورسي ّ و ية العادية4ي يص وظائف املزيا يريات يف  ن ا ختص تحويالت ختضع . لتغ تاحة للمدير العام من أجل إجراء تكل ا لواملرونة ا مل

نص عىل5.5للامدة  ته واليت  بو املايل وال ت من نظام الو حئ بالغ من برانمج إىل برانمج آخر من الربانمج : " ما ييلي مجيوز للمدير العام أن حيول  ّ
يد من ذكل، أو حبدود واحد يف  تني للربانمج ا بلغ املطابق العامتدات فرتة ا سة يف املائة من ا نة حبدود  ية  ية ألي فرتة ما تفواملزيا سـن ملسـ ل مل مخ ي ل معن

ية، أهيام أكرب سن سري األعاملناملائة من إجاميل املزيا تحويل رضوراي لضامن  ح، مىت اكن ذكل ا نة . ًل شأ يف ا تحويالت اليت  يع ا سـوسجل  ن ل مج لت ت
ية نقحة للمزيا ية يف املقرتحات ا ناألوىل من الفرتة املا مل ية . ل نة الربانمج واملزيا ية  تا ية لدلورات ا ثا نة ا شأ يف ا تحويالت اليت  نوبلغ ا للج ل ل ن ل سـ ن ل لت ت
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ية العامة ية املعدةل، 5.5فيذا ألحاكم املادة تن و."مجلعوا تني قد جسلت يف اقرتاح املزيا نة األوىل من فرتة ا تحويالت اليت متت يف ا ّ، فإن ا ن سـ ّل ُ لسـن ل ّ
ية تقرير عن اإلدارة املا ـي واردة يف هذا ا ية  ثا نة ا تحويالت اليت متت يف ا لأما ا ل ن ل سـ فهل  .ل

تحويالت فامي  ية اليت دعت إىل إجراء ا لواألهداف الر سوايت من أجل األخذ مبا ييلئيسـ تواء " 1: "ت بني الربامج يه إدخال  حتدابري ا
نظمة كلك؛  يد ا يف اليت اختذت عىل  تاك ملا صع ل شطة املقررة يف عام " 2"ل يذ األ توى املالمئ من املوارد الالزمة  يص ا نو سـ لتنفختص  يف 2009مل

تفق علهيا  ية ا رشوعات جدول أعامل ا ملإطار  من يات (لتم تو صا تكامل " 3"؛ )10 و9 و8و 5 و2ل توى املالمئ من املوارد ال يص ا سـو سـ ملختص
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية؛  تد بة ا ثف املقرر أن جتريه  يق ا قا ملك لتحق شع شأن الرباءات يك " 4"ل تعاون  يض الاعامتدات يف إطار معاهدة ا بو ل ختف

ياجات العمل بات املوارد املعدةل يف ضوء ا تتامتىش و حتطل يضاف إ. ّم يل حول 2009-2008ىل تقرير أداء الربانمج للفرتة سـو تفا ص مزيد من ا ل
تني يق أهداف الربامج ومؤرشات األداء لفرتة ا تخدام املوارد وتاجئ الربامج إىل جانب تقدير مدى  سب لك برانمج وا تحويالت  نا لسـحتق ن سـ حب  .ل

توي اجلدول   تامئية والاعامتدات من امل) الوظائف وخالف الوظائف( عىل عرض ملوارد املوظفني 2.4حيو ناديق الا نموةل من ا سلص ّ
سمرب  ياطي حىت د يالا  .2009حت
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سب لك برانمج  .3 اجلدول تحويالت  ية املعدةل وا حباملزيا ل  2009-2008 الفرتة –ّن

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

ا���
ا	�� ا������
2009-2008

ا�����ت
ا�����ت آ���� % 
�� ا���
ا	�� ا����� 

���	����

% ا�����ت آ����
���ع ا���
ا	�� � ��

ا�����

� ا���
ا	�� ���
ا������ !�� ا�����ت

                           066 7 %(0,0)%(1,0)                      (74 )                  140 7 ا���اءات و����� ا��	��ر و�� ا�	��������1

��� وا�����ت ا����ا���2���                           878 3 %0,0%2,0                      75                   803 3 ا�)'&�ت ا�	��ر%� وا��$�م وا��"�ذج ا�

                         485 13 %0,0%0,3                      35                 450 13 /. ا�"-�, وا�+��ق ا�"��ورة3

                           787 6 %(0,1)%(4,6)                    (331 )                  118 7 ا�")�رف ا�	�3�4%� وأ��8ل ا�	)��� ا�6���5 ا�	�3�4ي وا�"�ارد ا��را4��0

<�م &)�ه3ة ا�	)�ون ��>ن ا���اءات5  974 176 %(0,7)%(2,4)                  (428 4)               402 181                       

6�                         463 61 %0,0%0,5                    283                 180 61 أ<"� &3ر%3 و�ه�ي و����

                           823 8 %(0,0)%(1,2)                    (111 )                  934 8 ا�	+��@ وا��$�?� وأ$"�ء ا�+��ل7

                           �A�� 5 414                   54                      1,0%0,0% 5 468. �3ول أ�"�ل ا�	�"��8

"�ا9 �BCدئ وأ&�%�� ا�'����� وا���ر%�5 وا��34ان ا�Eا� F�+"وا� ��$G وا�)���� و�34ان ���%��C787 48 %0,1%1,5                    727                 060 48  ا��34ان ا                         

10��$Gا��34ان �5 أورو�� و H(� �& )�ون	691 5 %0,0%1,6                      87                   604 5 ا�                           

                           309 8 %(0,1)%(6,2)                    (550 )                  859 8 أآ�د%"�� ا��11��%

12������                             738  %(0,0)%(20,1)                    (186 )                    924  ا�	���, ا�3و�5 �5 &��ل ا�)'&�ت ا�	��ر%� وا��$�م وا��"�ذج ا�

13������632 7 %(0,1)%(5,4)                    (439 )                  071 8 ����, ا���اءات و&)�%�� ا��%�� ��>ن ا�"���4 ا�                           

                           735 6 %(0,0)%(2,1)                    (143 )                  878 6 رآM ا���اءات (®PATENTSCOPE) و3J&�ت ا���اءات ا�"��ورة14

15�%��Nا�"���4 ا� O���& P%3+� 5 435                  ( 475)                    (8,7)%(0,1)% 4 960                           

��ءات وا�	+�4�16/Qد%� وا��	B306 1 %(0,0)%(17,6)                    (280 )                  586 1 ا�3را$�ت ا�                           

17�%��Nام �4"���4 ا��	211 3 %0,0%9,9                    289                   922 2 إذآ�ء ا�/                           

                           523 1 %0,0%4,6                      67                   456 1 ا�"���4 ا���N%� وا�	+3%�ت ا�)��"��18

19�Sا�	788 13 %0,1%4,6                    609                 179 13 ا�                         

                         616 10 %0,2%10,1                    972                   644 9 ا�"���O وا�)'�Bت ا��Tر���20

21�%U�N�	دارة ا�Q085 14 %0,1%4,2                    565                 520 13 ا                         

22V&�                         078 17 %(0,0)%(1,2)                    (214 )                292 17 إدارة ا��-ون ا�"���� وا�"�Wا�� وا���

                         381 18 %(0,1)%(2,2)                    (416 )                797 18 إدارة ا�"�ارد ا����%� و��X%�ه�23

                         3J 57 995                ( 903)                    (1,6)%(0,1)% 57 092&�ت ا�3�@ اQداري24

                         364 45 %(0,2)%(2,6)                  (219 1)                583 46 ��������� ا�")�4&�ت وا�����ت25

                           457 4 %0,2%36,9                  200 1                  257 3 ا�	�B3. ا�3ا54J وا�����B اQدار26�%

                         3J 40 681                 35                      0,1%0,0% 40 716&�ت ا�"-�"�ات وا�4��ت27

28M&C671 9 %(0,0)%(3,0)                    (301 )                  972 9 ا                           

                           862 4 %(0,0)%(1,4)                      (68 )                  930 4 ا����ء ا��293%3

                       945 608 %1,0%1,0                (141 5)               086 614 ا�"�"�ع

��م 2009 5� �E	4Sم &�اW	(% � 5	ا� �X�Cاض ا�[C 2008 م��                           257 7 %0,0%1,8                    127                   130 7 ا�	����, ا�"	��3ة �5 

���ّT& ��[ 7 184                  5 013                  69,8%0,8% 12 197                         

                        400 628                               -                              -                      -               400 628 ا�"�"�ع
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سب لك برانمج  .4 اجلدول  2009-2008 الفرتة –حبتقرير الوظائف وعدد العاملني 

ا�دارة 
*��	
ا�

��تا�����ع��م���������ا�
ا�دارة 
*��	
ا�

�ا�����ع��م������
ا�دارة 
*��	
ا�

��ا�����ع��م�������ا����
!"#�
��م

�$�د 
ا�%���ت 
ا�%�'&

ا()�"�ت ا�%���ت 
ا�%�'&

-,�اء 
ا0�/�ر�ن

ا�����ع

1��1����2�         15                    -                      -                  -             2          13            2       1       -       1             -         13        3        9         1         -(1)           9211--ا�,�اءات و(/��8 ا67��2ر و4$3 ا�

           8                    -                      -                 2              -            6            1       1       -        -             -           6        3        3          -         -2             325--ا�
���ت ا����ر& وا���0م وا����ذج ا�;����& وا�,���4ت ا��:�ا�9&2

         22                   1                      -                 1             3          17         (3)        -    (2)     (1)             -         17        4      10         2        91           1312420@? ا��#�� وا��$�ق ا����ورة3

4&�Aرا��ارد ا���ي وا��	$�
,�� ا�C$��9 ا��& وأ�2Eل ا���	$�           9                    -                      -                 2             2            5         (2)     (2)    (1)       1             -           7        2        4         1         -(3)             549--ا��
�رف ا�


�ون H/6ن ا�,�اءات5�       �J412130213346         (1)1        4         128    223    356       -             2       (2)    10     10          330        82            -                  5                     5                   422م �
�ه�ة ا�

       162                   9                   17                 3            14        119            5       1       1       3             -       126      71      49         5        1(4)         124870121أ�J4& ��ر� و7ه�ي و�/,�4&6

         35                   1                      -               18             1          15            2        -       1       1             -         16        5      10         1         -(1)           9514--ا���L�2 وا��K�0& وأ��0ء ا��$�ل7

8&����           �M�)--347             1-         -          3        3        6           -             -        -       (1)     (1)         6            -              -                  -                      2                   8? �1ول أ���ل ا�

9 �,$�& وا�
��6& و6	�ان ��0P وا����O ا���دئ وأ���2 ا��(���& وا��2ر�9Qان ا�	,�ا
وا�,	�ان اQ"3 ��4ا

17391865           (1)1        6         37      16      60         -             (1)     (2)    (2)     (5)         55          7             1                 -                      8                   71         

10��0Pان �9 أورو�6 و�	,�ا R

�ون �6 8�         11                   1                      -                 1              -            9            1        -       -       1             -         10        3        6         1         -(2)             639--ا�

11�,         11                   1                      -                  -             1            9            1       1       1     (1)             -           9        4        5          -         -(4)             1438-أآ�د��& ا��

� ا��و�� �9 ���ل ا�
���ت ا����ر& وا���0م وا����ذج ا�;����&12��;�           2                    -                      -                  -              -            2             -        -       -        -             -           2        1        1          -         --             112--ا�

�� ا��,� H/6ن ا��	�2& ا�;����&13�
14                   1                      -                 1              -          12         (4)     (2)    (2)        -             -         14        7        7          -         -(4)           9918--(;��� ا�,�اءات و�         

         19                   1                      -                 1              -          17            8       4       1       2            1         21        5      13         2        11           12113--رآV ا�,�اءات (®PATENTSCOPE) و-���ت ا�,�اءات ا����ورة14

15&6                   1                      -                  -             1            4         (3)     (1)    (1)     (1)             -           6        1        4         1         -1             2529-(��W)�2� X ا��	�2& ا�2(�           

163�	��           6                    -                      -                  -              -            6             -        -       -        -             -           7        1        5         1         -(21)             1517-ا��را�0ت ا7"�;�د& وا�@;�ءات وا�

17&           6                   1                      -                  -              -            5            1       1       -        -             -           5        2        3          -         --             314--إذآ�ء ا7@��ام �	�	�2& ا�)2�

18&����
�ت ا����         10                   3                      -                  -             1            6            5       3       1        -            1           8        3        3         1        1-             3-12-ا��	�2& ا�)2�& وا�

         46                   1                     3                 2            10          30            4       3       -       1             -         32      14      17         1         -4           171128--ا���ا'193

         23                    -                      -                 1             3          19            6        -       5       2         (1)         20        4      11         5         -(1)           136414ا��W)�2 وا�
�"�ت ا�%�ر�1&20

21&Z�(��         34                   2                      -                  -             4          28            7       3       4        -             -         29        9      16         3        1-           1312622ا�دارة ا�

         51                    -                     3                 5             9          34         (2)     (2)       -        -             -         38      21      16         1         -3           1162340-إدارة ا�/#ون ا�����& وا���\ا�4& وا�,���4]22

         43                   1                      -                 1             7          34            1        -       2     (1)             -         37      19      17         1         -(3)           2151936-إدارة ا���ارد ا�,/�& و([��ه�23

         59                   1                      -                  -             8          50            1       4    (3)        -             -         52      34      14         3        1(1)           13173051-���ت ا���L ا�داري24

         58                   5                      -                 1             5          47         (4)     (1)    (2)     (1)             -         51      16      34         1         --           2361755-(��2����1 ا��
	���ت وا7(;�7ت25

26&           8                   2                     1                  -             1            4             -        -       -        -             -           6         -        5         1         -3             6-15-ا���"�? ا��ا-	� وا��"�6& ا�دار

         88                    -                      -                  -            17          71            7       4       3       1         (1)         80      46      33         1         -4           304273-1-���ت ا��#(��ات وا�	:�ت27

28V�Q7                   1                      -                  -              -            6             -       1    (1)        -             -           7        5        2          -         -(2)             347--ا           

29�           1                   1                      -                  -              -             -             -        -       -        -             -            -         -        -          -         --              -----ا�,��ء ا���

     255 1                49                   29               40          178        959         38      26       93             -     041 1   525    465       43        8 (21)      003 4624991        34           8 ا�����ع

&;;ّ%� ��_-913141           14-         -          1        2        3           -             (9)     -       (29)   (38)       -             -              -                  -                      -                   -         

     255 1                49                   29               40          178        0959     31     18(1)            1     044 8434665271-      044 1      530       463         43           8 ا�����ع

��د ا�
��	�Vا�)�رق

ا�,�ا�]

2009-2008 &��
�9 ��4& د�M,� 2009ا���\ا�4& ا�� &�	
ا��Qاد ا�)

 
همقد  ساعديه أكرث من برانمج واحد حتت إرشا نائيب املدير العام و فيكون  م ها لك واحد مهنم إال حتت برانمج واحد فقط. ل يفة اليت  بني الو ية، ال  يشغلوألغراض إعداد املزيا ظ ت  .ّن
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يا 2.4 اجلدول تامئية ومن الا ناديق الا رشوعات املموةل من ا تتقرير عن الوظائف وعدد املوظفني  ن لص حللم س  2009-2008 الفرتة –طي ّ


ا����������ا�����نا�

ا�����ت 

ا�����ت 

ا�����

 �����اء ا�

ا!����ر�ن
ا��#�ع

 �������	
ا����د� ا


	/����د����11---���وق ا��


	/ا���از����11---���وق ا��

��	 ����ئ� ����/�!

	/أ�����4---���4وق ا��

��	 ����ئ� ��
	/إ�#��!�/����1---���1وق ا��

��ر�( آ�ر��/���&�ن ���!�ن�*/	
��2---���2وق ا��

	��� ����/���ر�( آ�ر��/-, ا��+��*/	
��1---���1وق ا��

���ر�( آ�ر��/-, ا��+��*/	
�����وق ا��
��ر�( آ�ر��/ا��0.!( ا�&.��(�*/	
�����وق ا��


	/ا�!���ن/أ4��5!�-ا���0ان ا�12 
��ا��1--1-���وق ا��


	/ا�!���ن/ا��0.!( ا��7�6!(��14-���12وق ا��

�
	/ا�!���ن/-, ا��+���2--���11وق ا��

�!

	/إ�����1--���1وق ا��

319-115ا�����ع

������
�وع ���ل �� ا��

15-13و-�ة �<0���A!( ��@�وع ا��<��!� ا��9���!( ا��و�!(/ا��=�م ا����	 و;:8�9

ية الفكرية مللكا تامئين/مجهورية كوراي/ ندوق الا سيف ا لص بة %50  بنسـحق املؤلف و تامئين/مجهورية كوراي/ ندوق الا سيف ا لص بة %50  سـتخدم  نسـ بم   *

,�د ا�+��*() '& د�$��� 2009

-1--1
*

 
نفقات  لا

ية لبلغت نفقات   تني ناملزيا يون فرنك سورسي 576,8 إجامال 2009-2008لسـنفرتة ا ي  يون فرنك 532,6: 2007-2006الفرتة (مل مل 
ية قدرها % 8,3، أي بزايدة قدرها )يسورسي تخدام إجام بة ا لو سـ ية% 91,8بنسـ بة ا. نابملقارنة مع املزيا بدأ احملا سـومعال  لقامئة عىل أساس مب

تحدة نظومة األمم ا ية  ناء عىل املعايري احملا بو  بقه الو تحقاق اذلي  ملالا مل ب ي تط سبسـ ّ (UNSAS) شمل الزتامات تني  نفقات لفرتة ا بلغ ا ي، فإن  نل لسـم
نظمة  ميهتا بعدملا نظمة ومل تدفع  تلمهتا ا سلع أو اخلدمات اليت ا تعلق اب سددة فامي  قغري ا ُ ملّ سـ ل ي سددة خالل الفرتة وبلغت الالزتا. مل ّمات غري ا مل

يون فرنك سورسي 0,6 يف اجملموع 2008-2009 ي  يون فرنك سورسي2,0: 2007-2006الفرتة (مل ي   ).مل

نقحة  ية ا نفقات جململ الربامج يف حدود املزيا بلغ ا بة إىل الربامج، ظل  ملواب ن ل مسـ تحويالتلن ساب ا ل بعد  نه اجلدول ح ، إال 5يبيّ، كام 
يةاملاك (20الربانمج  يه ) جتب والعالقات اخلار تخدام  بة الا فاذلي بلغت  سـ إىل أساسا  20وتعزى الزايدة يف نفقات الربانمج  %.101,7نسـ

ية يارية املرصودة يف املزيا يف ا تاك ية يف نفقات املوظفني اليت اكنت أعىل من ا يف  نتاك ملع ل ل فعل توي تقرير أداء الربانمج . ل سـيحوكام ذكر أعاله، 
يق 2009-2008للفرتة  يمي يريم إىل حتديد مدى  سب لك برانمج إىل جانب  تاجئ  تخدام املوارد وعىل ا ياانت أدق حول ا حتق عىل  تق ح ن سـ لب ّ

ية تني ا شودة من لك برانمج ومؤرشات األداء لفرتة ا ناألهداف ا ملعن سـن  .لمل

نة وجتدر اإلشارة   سجةل يف  توايت اإلنفاق ا نظر إىل  سـأيضا إىل أنه اب مل سـ ّل شع2008م متل يف إيرادات ست والا بكر ابلرتاجع ا حملار ا مل
ناية وحذر م2009 تعامل  نظمة أن  تطاعت ا بع، ا ت مل توايت اإلنفاقسـ ية من فرتة مسـع وقع لك ذكل عىل  ثا نة ا تاحة خالل ا ن والاعامتدات ا ل سـ لمل

تني ية املعدةل للفرتة . لسـنا نت ويقة الربانمج واملزيا ّو ن ث تدابري ا2009-2008ّتضم يةل عددا من ا نة ملرا ها خالل  يف املقرر و تاك تواء ا سـ إىل ا ل ضعل ح
ية إرساء ثقافة اإلنف2009 توايت اإلنفاقبغ  نايةمسـاق الرزين وإدارة  نة . لع ابلقدر الاكيف من ا تدابري خالل  يذ تكل ا نظمة عىل  سـوركزت ا ل تنفمل ّ
نظمة 2009 شطة ا سفر للك أ ئة رحالت ا تعلقة  مل، وال سـامي تكل ا ن ل يف وأسفار الغري وغريهابعثات املوظفني و(بفمل تو ظأسفار ا يت جحز ) ل قوتو

شاركة يف الاجامتعات و سافرين  سفر وعدد املوظفني ا للمتذاكر ا مل نادق اإلقامة وتلكفة الاجامتعات واملؤمتراتل يار  فا شأ املدير العام فريقا . خت نوأ
متل2009إلدارة األزمة يف أوائل  تظام عىل رصد تطور الوقع ا ية العمل اب حمل  ّ ن بعا بغ نفقات  بو ورصد ا تصادية عىل إيرادات الو ية والا ت لألزمة املا ل ي قل

تصادية . ذلكل ية والا ية حول وقع األزمة املا ها اإللكرتوين لزتويد ادلول األعضاء مبعلومات  يا عىل مو بو أيضا مرصدا ما تحت الو قو فق لف فصل ل ي
ية بو املا ية الو ية عىل و لالعا ي ضع  .مل
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ية  .5 اجلدول سب لك برانمج نتقرير املزيا نفقات  حبوا  2009-2008 الفرتة –ل

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

���ل ا�����ام ��
	��ر�� ��:

 �
��	
ا
	��ا��� ا

ا
	��	�ة

 �
��	
ا
	��ا��� ا

����ت�
ا
	��	�ة ��� ا

%93,4%92,5                           601 6                               066 7                             140 7 ا���اءات و����� ا��	��ر و�� ا�	��������1

��� وا�����ت ا����ا���2���%83,2%84,8                           225 3                               878 3                             803 3 ا�)'&�ت ا�	��ر%� وا��$�م وا��"�ذج ا�

%94,5%94,8                         746 12                             485 13                            450 13 /. ا�"-�, وا�+��ق ا�"��ورة3

%92,4%88,1                           270 6                               787 6                             118 7 ا�")�رف ا�	�3�4%� وأ��8ل ا�	)��� ا�6���5 ا�	�3�4ي وا�"�ارد ا��را4��0

<�م &)�ه3ة ا�	)�ون ��>ن ا���اءات5 92,5%94,8%                       781 167                           974 176                          402 181

6�%94,0%94,4                         757 57                             463 61                            180 61 أ<"� &3ر%3 و�ه�ي و����

%91,0%89,9                           031 8                               823 8                             934 8 ا�	+��@ وا��$�?� وأ$"�ء ا�+��ل7

�A�� 5 414                             5 468                               4 893                           90,4%89,5%. �3ول أ�"�ل ا�	�"��8

"�ا9 �BCدئ وأ&�%�� ا�'����� وا���ر%�5 وا��34ان ا�Eا� F�+"وا� ��$G وا�)���� و�34ان ���%��C84,5%85,7                         203 41                             787 48                            060 48 ا��34ان ا%

10��$Gا��34ان �5 أورو�� و H(� �& )�ون	86,5%87,8                           923 4                               691 5                             604 5 ا�%

%94,5%88,6                           853 7                               309 8                             859 8 أآ�د%"�� ا��11��%

12������%89,3%71,3                             659                                  738                                924  ا�	���, ا�3و�5 �5 &��ل ا�)'&�ت ا�	��ر%� وا��$�م وا��"�ذج ا�

13������85,8%90,8%                           929 6                               632 7                             071 8 ����, ا���اءات و&)�%�� ا��%�� ��>ن ا�"���4 ا�

%94,9%92,9                           391 6                               735 6                             878 6 رآM ا���اءات (®PATENTSCOPE) و3J&�ت ا���اءات ا�"��ورة14

15�%��Nا�"���4 ا� O���& P%3+� 5 435                             4 960                               4 530                           83,3%91,3%

��ءات وا�	+�4�16/Qد%� وا��	B67,1%55,2                             876                                306 1                             586 1 ا�3را$�ت ا�%

17�%��Nام �4"���4 ا��	78,0%85,7                           504 2                               211 3                             922 2 إذآ�ء ا�/%

%80,2%83,8                           221 1                               523 1                             456 1 ا�"���4 ا���N%� وا�	+3%�ت ا�)��"��18

19�Sا�	97,5%102,0                         442 13                             788 13                            179 13 ا�%

%101,7%111,9                         795 10                             616 10                             644 9 ا�"���O وا�)'�Bت ا��Tر���20

21�%U�N�	دارة ا�Q91,9%95,7                         940 12                             085 14                            520 13 ا%

22V&�%96,8%95,6                         525 16                             078 17                            292 17 إدارة ا��-ون ا�"���� وا�"�Wا�� وا���

%93,0%90,9                         093 17                             381 18                            797 18 إدارة ا�"�ارد ا����%� و��X%�ه�23

3J 57 995                            57 092                             54 091                         93,3%94,7%&�ت ا�3�@ اQداري24

%99,6%97,0                         178 45                             364 45                            583 46 ��������� ا�")�4&�ت وا�����ت25

%87,0%119,1                           879 3                               457 4                             257 3 ا�	�B3. ا�3ا54J وا�����B اQدار26�%

3J 40 681                            40 716                             38 371                         94,3%94,2%&�ت ا�"-�"�ات وا�4��ت27

28M&C97,7%94,7                           444 9                               671 9                             972 9 ا%

%71,4%70,4                           472 3                               862 4                             930 4 ا����ء ا��293%3

%93,5%92,8                       622 569                           945 608                          086 614 ا�"�"�ع

��م 2009 5� �E	4Sم &�اW	(% � 5	ا� �X�Cاض ا�[C 2008 م��%0,0%100,7                           176 7                               257 7                             130 7 ا�	����, ا�"	��3ة �5 

���ّT& ��[ 7 184                             12 197                            -                                0,0%0,0%

%91,8%91,8                       799 576                             400 628                         400 628 ا�"�"�ع

���ت�
�!	�ع ا ا
$#ا�"
�
��	
ا
	��ا��� ا

2009-2008

&%��� ا
	��ا��� ��� 

����ت و&�)�' �
ا

 *+ �!&��
ا
	�ارد ا

�� ا
	#و��� -�$.&
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سب غرض اإلنفاق  .6 اجلدول نفقات  حبا  2009-2008فرتة ال –ل

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

%ا�����

�	
أ - ا���ارد ا���

 313 246         335 222          337 036         1 814                 0,5%

 46 960           48 293            45 298           ( 2 995)                (6,2%)

 10 584           10 545            9 635             (  910)                  (8,6%)

 5 345             6 159              4 293             ( 1 866)                (30,3%)

-                   439                 518                79                     17,9%

(%1,0)                (879 3 )         779 396          658 400         135 376 ����ع �
�� (أ)

-                  4 878             

(%2,2)                (757 8 )         779 396          536 405         135 376 ����ع (أ)

�	
ب - ��ف ا���ارد ا���

 14 294           14 237            13 443           (  794)                  (5,6%)

 17 323           24 956            18 610           ( 6 346)                (25,4%)

 3 256             3 601              1 995             ( 1 606)                (44,6%)

 34 873           42 794            34 048           ( 8 746)                (20,4%)

 4 532             6 474              5 112             ( 1 362)                (21,0%)

 1 626             3 721              1 618             ( 2 103)                (56,5%)

  493               1 501               276               ( 1 225)                (81,6%)

 44 080           84 046            64 445           ( 19 601)              (23,3%)

 50 731           95 742            71 452           ( 24 290)              (25,4%)

 51 829           54 614            49 998           ( 4 616)                (8,5%)

 11 170           12 341            11 571           (  770)                  (6,2%)

 62 999           66 955            61 569           ( 5 386)                (8,0%)

 2 902             6 349              5 783             (  566)                  (8,9%)

 4 276             8 719              5 585             ( 3 134)                (35,9%)

 7 178             15 068            11 369           ( 3 699)                (24,6%)

   699-                    1 582 1 582                0,0%

(%18,4)              (540 40 )         019 180          559 220         480 156 ����ع (ب)

 2 306             ( 2 306)                (100,0%)

(%8,2)              (602 51 )         799 576          401 628         615 532 ا�����ع

���ر��ن

	

ّ�� ��

���ّ�� 
��ج - ����� 

أ��ث وأ���ة

إ��ادات و��اد

����ع �
�� �.,+*ة وا$�#ادات

ا����ء 

	���
��� وا�!"�ا

ا&
�%ت و�
وات أ$ى

   �	
����ع ���� ����و��ت ا���


ة وا���ادات ��ا

�)'�رات

)*+$

 ����������ع ���� ������ت ا��

���و��ت ا������

����ع ���� �%$#�ر وا���! 

ا�����ت ا�������� 

ات"&,�

اء!��أ&/�ب ا

 ��أ"!�ر و�

0�12�"��/�3ت ا

�4�أ�15ر ا

6(�

و78�2

�,��9ن

اء ا�5'�ر:�ن!$
	;�����/��9ون ��&�9�1ت ا�����ت ا

�� ا������ ا�0/�
2007-2006

 �� ا���*ا1
ا��/#��

��ا������ ا�0/�
2009-2008

ا�0�رق
2009-2008
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سب غرض اإلنفاق6حيتوي اجلدول   ية  نفقات ا ية وا نفقات املرصودة يف املزيا حب أعاله عىل عرض  لفعل ل ن  .لل

رشيةامل لبوارد ا
 

يون فرنك سورسي 396,8 يف اجملموع 2009-2008بلغت نفقات املوظفني للفرتة   ي  يون فرنك 376,1: 2007-2006الفرتة (مل مل 
شمل ، )يسورسي بلغ  يوهو  سابقة % 5,5بنسـبة زايدة م تني ا لابملقارنة مع فرتة ا تخدام قدرها لسـن بة ا ثل  سـو سـ بعد % 97,8% (99,0نمي

يف املوظ لساب تاك ية املعدةل) ّفني غري اخملصصةح ّيف إطار املزيا يف املوظفني أقل مبا مجموعه . ن ّواكنت تاك بلغ 8,8ل يون فرنك سورسي عن ا مل  ي مل
ية املعدةل  ها يف املزيا ّاملرصود  ن ثل (ل ية املعدةل1,4ميمما  ّ يف املائة من إجاميل املزيا ية) ن تا يجة للعوامل ا لوقد حتقق ذكل أساسا  ل نت ّ: 

شاء متت امل .1 ية املعدةل للفرتة 22نوافقة عىل إ يفة جديدة يف إطار ويقة الربانمج واملزيا ّ و ن ث هر من 2009-2008ظ ية أ بت تلكفهتا لامث ش و نس ح
ية قدره 2009سـنة  ها يف املزيا بلغ  يص  ن و لختص نة2,5م يون فرنك سورسي  سـ  ي تفاؤل يف ضوء . للمل لواكن ذكل الافرتاض مفرطا يف ا

تقومي الاسرتا لسار ا سمرب . تيجي اجلاريم بدأ أعامهل سوى يف األول من د يا اذلي مل  يويضاف إىل ذكل جتديد فريق اإلدارة ا ي  2009لعل
ية ند تقدمي املزيا توقعا  بري معا اكن  ية بقدر  تأخرت ا يف يف تكل الوظائف اجلديدة  تو ية ا نمما أبطأ  ع ك لعمل ظ ل ممعل يفة 22ومن بني . ّف ظ و

يفة واحدة يف) أ(جديدة،  سطس ظشغلت و مترب ) ب(، 2009غ أ ويف . 2009وأربع وظائف يف نومفرب ) ج(، 2009سبوواحدة يف 
ية نفقات  ية  تغطاجملموع خصصت مزيا لن هرا تقربا 176ّ ي  يفة 22(ش هور8× ظ و نفق سوى تلكفة ما يقابل ) ش  نظمة مل  تولكن ا هرا 17مل ش 

 .لتكل الوظائف

ّية املعدةل للفرتة ثومتت املوافقة يف إطار ويقة الربانمج واملزيا .2 شاء 2009-2008ن تحويل 30ن عىل إ ئة اخلدمات العامة  يفة يف  ل و  30فظ
تة تا للخدمات العامة إىل عقود اث بعقدا مؤ توقع حتديد . ق تحديد تلكفة حتويل تكل العقود، اكن من ا بعة  سب الافرتاضات ا ملو ل ت ّح مل

يف الوظائف اجلديدة عىل أساس نفقات  هرا، مع خصم ما12لتاك يف ش  تني12ل يقابل ذكل من تاك هرا من نفقات املوظفني املؤ ق  . ش
ناير  تحويالت يف األول من  يق تكل ا يف يف حال  تاك ية يف ا يواكنت الزايدة الصا ل ب ل تطل بلغ 2009ف يون فرنك 0,6مب قد قدرت  مل 

ن سـسورسي  توقعا، وجترى . 2009ة لي تا أطول مما اكن  تحويالت و يذ تكل ا ية  تغرقت  ّوا م ق لنف معل يهتا يف األول من يويو تسـ لأ  2009غلب
ميكن ذكل من  ّو هاسـ ية اخملصصة  ليق وفورات يف املزيا  .نحتق

ية املعدةل للفرتة  .3 ّوكام ذكر يف املزيا شاء 2009-2008ن نظام مدريد يف عام 6ن، وافق املدير العام عىل إ ند املرونة2008ل وظائف  يقا  ب  لب  2تط
ت ناد إىل زايدات  ميف نظام مدريد ابال نظام مدريد يف الفرتة ست لوقعة يف إسقاطات عبء العمل  ِّ وقدرت تلكفة تكل .2008-2009ّ

ناصب لعام  يون فرنك سورسي0,9 حبوايل 2009ملا ي  ية اليت تفامقت خالل عام . مل ية العا يجة لألزمة املا ملو ل  وعقب الرتاجع 2009نت
بو،  يع جماالت معل الو ناجت عهنا يف عبء العمل املرتقب يف  يا مج ها يف عام ل تاحة  ية ومل تكن  سكت الوظائف امخلس ا شغلأ م لبق ملت  .2009ُم

يةل عام  .4 مية  ية  ية يف احلرص عىل الزتام إدارة ما نارص الر طواكن من بني ا ل سـ حكلع سائدة اعامتد 2009ئي ية ا ية العا تاجئ األزمة املا ل عقب  مل ل ن
ي هم بدوره يف  شاغرة مما أ توايت الوظائف ا مية  حتقإدارة  س ل ملسـ توى نفقات املوظفني، وشار يف هذا حك يق مزيد من الوفورات عىل  مسـ

توسط  شاغرة اكن يف ا ملالصدد إىل أن معدل الوظائف ا ل يصل إىل 2009 مث ارتفع يف عام 2008 يف املائة يف عام 5,0ّ  . يف املائة9,4ل 

                                                           

شأن الرباءات  17 املؤرخة يف PCT/A/36/5ثانظر الويقة  2 تعاون  سطس يف إطار احتاد ا بأ ل  17 املؤرخة يف MM/A/38/5ث؛ والويقة )احتاد معاهدة الرباءات(غ
سطس  يل ادلويل للعالمات 2007غأ سطس 17 يف إطار احتاد الهاي واملؤرخة يف H/A/24/3ث؛ والويقة )احتاد مدريد(للتسج يف إطار الاحتاد اخلاص  ومبوجب . 2007غ أ
نة بنود املرونة ها  يات احتادات معاهدة الرباءات ومدريد والهاي خالل اجامت متدهتا  سـ اليت ا لمجع ع ثالثة يف الفرتة 2007ع ها عىل أنظمهتا ا ل ألغراض  ، من 2009-2008لتطبيق

ه بع ذكل من تغريات يف املوارد اخملصصة للربامج املقابةل  يريات يف عبء العمل وما  ية  بني يف املزيا لاملمكن أن  يت تغ ن تنيَّت بو لفرتة ا ية الو لسـنا يف مزيا ي نود املرونة املعدةل . ن يقا  ّو ب لب تط
يف خالف املوظفني يف املوظفني أو تاك ية تاك تخداهما  يث إجاميل املوارد اخملصصة للربامج، واليت ميكن فامي بعد ا لميكن حتديد املوارد من  ل تغط لسـ سوية . ح يص ا توميكن  لختص

بة إلدارة نظام معاهدة الرباءات أو نظا ها  بنسـم مدريد أو الهاي وخدمات ادلمع املقدم  توايل12,5 يف املائة حىت 87,5ل سوايت . ل يف املائة عىل ا نود املرونة من إجراء  تومتكن  ب ّ
يض(  :ملا ييل) لتخفابلزايدة أو ا

شأن الرباءات341 870 "1" تعاون  بة إىل نظام معاهدة ا ب فرناك سورساي للك تقلب بألف طلب دويل اب ل سـ لني  ؛ّ
يل و197 060 "2" ئة  سج فرناك سورساي للك تقلب  سم تي بة إىل نظام مدريد؛/خبم  لنسـأو جتديد اب
يل و99 024 "3" ئة  ثال سج فرناك سورساي للك تقلب  مث ب  .َّأو جتديد مدون يف جسل احتاد الهاي/تي
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رشية لبخالف املوارد ا
 

تعلقة ابملوظفني يف اجملموع  نفقات ا نفقات خالف ا ملبلغت ا ل ييون فرنك سورسي للفرتة  180,0ل  156,5: 2007-2006 الفرتة (2009-2008مل
ييون فرنك سورسي بة )مل سابقة  تني ا ية فرتة ا تجاوزت مزيا سـ،  ل بنن نل ها يف وتراجعت عن % 15سـف بلغ املقدر  لا ّ ية مل % 18,4بنسـبة ّاملعدةل ناملزيا

يف غري اخملصصة19,2( تاك ساب ا ّ يف املائة بعد  ل ل نفقات خوترد فامي ). ح ياانت أدق حول ا لييل  تعلقة ابملوظفنيّب نفقات ا ملالف ا  .ل

نح نح يف اجملموع :ملاألسفار وا تعلقة ابألسفار وا نفقات ا مل بلغت ا مل يون فرنك سورسي للفرتة 34,0ل ي  : 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل
يون فرنك سورسي34,9 ي  ها يف ، )مل بلغ املقدر  لفظلت دون ا ّ مل ية ّ يون فرنك سورسي42,8 ي اكن قدرهاذل(ّدةل املعناملزيا ي  % 20,4بنسـبة ) مل
ييون فرنك سورسي 8,7اخنفضت مبلغ أي  بقة يف عام . مل يف ا تاك تواء ا ملطوسامهت تدابري ا ل ل يق تكل الوفورات كام ذكر آنفا2009ح . حتق يف 

ئة ا لفوندرج مضن هذه ا يةت تا لنفقات ا ل  :ل

سفر وبدل اإل:  املوظفنيبعثات - يف ا لتاك سافرين يف ل نظمة وا شاريني العاملني يف مقر ا يويم للموظفني واخلرباء الا ملقامة ا مل ت سل
 إطار رمسي؛

يويم : وأسفار الغري - سفر وبدل اإلقامة ا يف ا لتاك ل نظم برعاية للمسؤولني ل شاركني واحملارضين يف الاجامتعات اليت  يني وا َّاحلكو ت مل م
بو؛  يالو

نح - سفر وبدل اإلق: ملوا يف ا لتاك يويم ورسوم ل تدريب لامة ا ية لا تدربني يف ادلورات ادلرا شاركة ا تعلقة  نفقات ا سـوسائر ا مل مب مل ل
توسطة وطويةل األجل ية  تدر ندوات والربامج ا موا يب ل  .ل

يف املذكورة أعاله وظلت  تاك ئات ا للك  ل ية ف توقعةنيف حدود املزيا هامت املوظفني واكنت. ملا تعلقة  نفقات ا مب ا مل ية ل  %5,6بنسـبة نأقل من املزيا
بة  ئا  هدت أيضا تراجعا  سـو ني ببط سابقة6ش تني ا توايت اإلنفاق يف فرتة ا ل يف املائة ابملقارنة مع  لسـنسـ تعلقة بأسفار الغري وظلت . م نفقات ا ملا يف ل

بة  ية لكهنا زادت  ها يف املزيا بالغ املرصودة  سـحدود ا ن بنمل سابقة%7,4ل تني ا ية لفرتة ا توايت اإلنفاق ا ل عىل  لفعل لسـنسـ نح  .م أدىن من ملواكنت ا
بة  سابقة  تني ا سـنفقات فرتة ا بنل توايت اإلنفاويف املائة  38,7سـنل هذه أقمسـاكنت  بالغ املرصودة  ثري من ا لقل  يةملبك ئة يف املزيا ن ا ويعزى ذكل . لف

بو  ية الو يود اليت واهجهتا أاكد يأساسا إىل ا مي ية وإلغاء ا) 11الربانمج (لق تدر ها ا يل بعض برا بعقب تأ جم يج ية اليت ل لبعض اآلخر إثر الصعوابت املا ل
رشيكة يف عام  سات ا ها عدد من املؤ لوا س ية2009هج يجة لألزمة املا ل   .نت

تعاقدية تعاقدية يف اجملموع :لاخلدمات ا تعلقة ابخلدمات ا نفقات ا ل بلغت ا مل يون فرنك سورسي للفرتة 71,5ل ي  -2006 الفرتة (2009-2008مل
يون فرنك سورسي50,7: 2007 ي  ية املعدةل  ،)مل ها يف املزيا ّفظلت يف حدود املوارد اخملصصة  ن يون فرنك سورسي95,7اليت اكن قدرها (ل ي  ) مل

تخدام أي  سـبة ا يةت وندرج. يف املائة74,6بنسـ تا نفقات ا ئة ا ل مضن هذه ا ل ل  :لف

ئجار قاعات : املؤمترات - يويم للمرتمجني الفوريني؛ وا سفر وبدل اإلقامة ا يف ا ستاألجور وتاك ل ل املؤمترات وأهجزة الرتمجة الفورية؛ ل
نظمي املؤمترات؛ بارشة  تصةل  يف لك اخلدمات ا بال؛ وتاك بات وحفالت الا تواملر م بتق مل ل  سـط

يويم واألتعاب املدفوعة للخرباء؛: وأتعاب اخلرباء - سفر وبدل اإلقامة ا يف ا لاألجور وتاك ل  ل

رش - نظمة؛ واجمل: لنوا نجزة خارج ا يد ا تج بع وا ملأعامل ا مل ل ل باعة األخرىلط باعة؛ وأعامل ا لطالت؛ والورق وا نسخ مقاالت و ؛لط
نوعة؛  باعة ا ية وغريها من أعامل ا رشات؛ وادلالئل؛ والاسـامترات الر بات؛ واملعاهدات؛ وا تصادرة يف اجملاالت؛ وا لط مس ن ملي لت لك

رش اإللكرتوين؛ نطة وسائر أشاكل ا يديو ورشائط  نوإصدار أقراص مدجمة ورشائط  لممغ  ف

يني؛ : فهوخال - يف ا تخدام األهجزة احلاسوية؛ ونفقات تدريب املوظفني؛ وتاك ئجار أوقات ا تحريريني؛ وا تعأتعاب املرتمجني ا ل ب سـ لل ست
ية تعاقدية اخلار جوغريها من اخلدمات ا  .ل

ية و  تعلقة ابملؤمترات يف حدود املزيا نفقات ا نظلت ا مل يون فرنك سورسي 5,1، إذ بلغت يف اجملموع ّاملعدةلل ي   4,5: 2007-2006الفرتة (مل
ييون فرنك سورسي ية )مل يون فرنك سورسي6,5اليت اكن قدرها (ن، وتراجعت عن املزيا ي  يون 1.4 أي ابخنفاض قدره% 21,0بنسـبة ) مل مل 

بلغ . يفرنك سورسي يون فرنك سورسي 0,6مبوتعزى الزايدة  ي  بة (مل عدد  أساسا إىل تزايد 2007-2006 عىل الفرتة%) 12,8بنسـأي 
 .2009-2008تظاهرات خالل الفرتة لا
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تعلقة بأتعاب اخلرباء وطلت   نفقات ا ملا ية دون ل ها يف املزيا بلغ اخملصص  نا يون فرنك سورسي 1.6، إذ بلغت يف اجملموع ّاملعدةللمل ي  الفرتة (مل
يون فرنك سورسي1,6: 2006-2007 ي  يون فرنك2,1قدره مببلغ ( يف املائة 56,5بنسـبة ، أي ابخنفاض )مل ية )ي سورسيمل  ن ابملقارنة مع املزيا
 .ّاملعدةل

ثري من   رش أيضا أدىن  تعلقة اب نفقات ا بكواكنت ا ن مل ية املعدةللل توقع يف املزيا توى ا ّا ن مل ي فرنك سورسي  ألف276، إذ بلغت يف اجملموع ملسـ
يون فرنك سورسي1,2قدره مببلغ ( ابملائة 81,6بنسـبة ، أي ابخنفاض )يفرنك سورسيألف  493: 2007-2006الفرتة ( ي  ابملقارنة مع ) مل

ية رش . ناملزيا يف ا تظام يف تاك برية احملققة اب نويعزى ذكل الاخنفاض إىل الوفورات ا ل لن ية الواردة يف تقرير أداء (معوما لك فانظر املعلومات اإلضا
ية)2009-2008الربانمج للفرتة  تا تدابري ا ل، بفضل ا ل  :ل

شورات ابجمل -  ان عىل اإلنرتنت؛ملنإاتحة عدد مزتايد من ا

سخة واحدة للك هجة  - ية املوزعة يف  سخ الور ية ابلربيد اإللكرتوين ويس ابلورق، وحرص عدد ا بالغات ا نوتعممي ا ن قل ل للصحف
تالم  ؛ ابللغة املطلوبةسـا

سات خار - هد إىل مؤ نظمة مما أفىض إىل خفض جحم العمل اذلي  يدها داخل ا جورش عدد مزتايد من الواثئق و سيع مل جتل ية من ن
تلزمي من هجة أخرى يل من اإلجراءات اإلدارية املربطة بعقود ا لهجة، وا ت  .لتقل

ند   نفقات حتت ا بوبلغت ا تعاقدية"من ابب " خالفه"لل يون فرنك سورسي للفرتة 64,4يف اجملموع " لاخلدمات ا ي    الفرتة (2009-2008مل

يون فرنك سورسي44,1: 2006-2007 ي  بلغ احملدد، )مل ّفظلت دون ا ها يف مل ية ل  ية األ صلاملزيا يون فرنك سورسي84,0ي اكن قدره اذل(ن ي  ) مل
يون فرنك سورسي19,6قدره مببلغ أي % 23,3بنسـبة  ي   :ما ييلإىل أساسا ويعزى ذكل . مل

ساب اإللكرتوين - تحدة ادلويل  يا املعلومات يف خدمات مركز األمم ا نولو تعلقة  نفقات ا برية يف ا للحيق وفورات  مل مل ل جك تك  بحتق
(UNICC)شأن الرباءات؛ املقدمة إىل أنظمة معلوم تعاون  بات معاهدة ا  ل

ية اليت  - يات جراء الصعوابت املا تأخر يف أعامل تطوير بعض الرب نوية وا يص ا تفاوض من جديد حول بعض رسوم الرت لوا جم ل سـ لل خ
شأن الرباءات أ تعاون  تعاقدة، يف إطار أنظمة معلومات معاهدة ا رشكة ا بواهجهتا ا ل مل  يضا؛ل

تخدام  - شأن الرباءات ألغراض خدمات الرتمجة اخللك موارد سـوعدم ا تعاون  ية اليت اكنت خمصصة لقطاع معاهدة ا باملزيا ل يةن  .جار
ية، افرتض أن تكون  ند إعداد املزيا ُو ن تني ع تكل ا ية  للغيع اإليداعات الكورية والربتغا ب ل تني مج للغبعد صدور القرار القايض بإضافة ا

رشالكورية والرب ية إىل لغات ا نتغا تىض الاعامتد عىل يف ولكن . لل قالواقع ظل العديد من تكل اإليداعات يرد ابللغة اإلنلكزيية مما ا
توقعا مموارد الرتمجة بدرجة أقل مما اكن  يده بعد إعداد . ّ ساب معقد يمت تأ متد عىل  ية  يات خدمات الرتمجة اخلار كمث إن مزيا ح ّن ّ تع ج

ت ية واب ية األ لاملزيا صل ية وتقديرها ّتظل ايل ن نية رصد املزيا يةمعل  .نسبقامئة عىل أرقام 

يل يل يف اجملموع :لتشغمرصوفات ا تعلقة مبرصوفات ا نفقات ا شغ بلغت ا مل يون فرنك سورسي للفرتة 61,6لتل ي    الفرتة (2009-2008مل

يون فرنك سورسي63,0: 2006-2007 ي  بلغ يقل )مل يه الكفايةبقدر م، وهو  بلغ (ّاملعدةل ية نعن املزيا فمبا  يون فرنك 67,0مباليت اكنت  مل 
يون فرنك سورسي5,4أي ابخنفاض قدره % 8,0بنسـبة ) يسورسي ي  يةتوندرج. مل تا نفقات ا ئة ا ل مضن هذه ا ل ل  :لف

يانة - باين وا لصا ناء : مل يف الا تتاك ئجارقل يانستوالا ئجار أو ا يف الا باين املاكتب وتاك يانة اخملصصة  سني وا لص وا ل مل لص ستتح ة ل
ناء اجلديد؛عداتاخملصصة لألاثث وامل يد ا شاريني يف إدارة  يف اخلرباء الا ناء اجلديد، وتاك ب وسديد قرض ا ت ل ب لت تشيل  س

يف : والاتصاالت وغريها - ثل لتاك هاتف والفاكس والربيدمالاتصاالت  ها؛  ولا ثل نقلحشن الواثئق و خدمات مواملرصوفات األخرى 
ية واإلساكن واحملمك ساعدة ا با يف املرصية والفوائد عىل القروض لطمل تاك يافة؛ وا ية املوظفني ومرصوفات ا فة اإلدارية و ل ل لض مجع

باين(فاملرصية وغريها  تعلقة اب ملفامي عدا القروض ا نة(ت؛ وسوايت سعر الرصف )مل يبالغ مد ساابت؛ )م يف مراجعة ا حل؛ وتاك ل
ية  سوايت احملا سبواملرصوفات الطارئة وا نة(لت يبالغ مد تعلقة) م شرتكة ملا هام يف األشطة اإلدارية ا سالفة؛ واإل نوات ا مل اب ن ل سسـ ل

ناجت عن  تالك العجز ا شاء احتاد جديد أو ا ند إ بالغ املدفوعة مقدما الحتاد واحد أو أكرث  تحدة؛ وسديد ا لنظومة األمم ا ه ن ع مل ت مل َّمل
توقعة بصورة حمددة نفقات غري ا ية لالحتاد وا نفقات ا ّا مل ل مي  .لتنظل
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نفقات   يانة أدىن من لواكنت ا باين وا تعلقة اب لصا مل ها مل توقع  توى ا لا مل ية ملسـ يون فرنك 50,0، إذ بلغت يف اجملموع ّاملعدةلنيف املزيا مل 
يون فرنك سورسي51,8: 2007-2006الفرتة (يسورسي  ي  يون فرنك 4,6مببلغ قدره أي  ( يف املائة8,5بنسـبة ، أي ابخنفاض )مل مل 
ية ) يسورسي تعلقة هبا فضال عن إىل أساسا ويعزى ذكل الاخنفاض . ّاملعدةلنابملقارنة مع املزيا تأجرة واخلدمات ا باين ا ملتراجع تلكفة إجيار ا سـ ململ

توقعا ّتراجع يف اسـهتالك الطاقة ابملقارنة مع ما اكن   .م

تعلقة ابالتصاالت وغريها يف اجملموع   نفقات ا ملوبلغت ا يون فرنك سورسي للفرتة 11,6ل ي  يون 11,2: 2007-2006 (2009-2008مل مل 
ية ّفظلت دون ، )يفرنك سورسي ية األ صلاملزيا بلغ  تاليت اكن(ن مبتقدر  يون فرنك سورسي12,3ّ ي   0,8ابخنفاض قدره أي % 6,2بنسـبة ) مل

ييون فرنك سورسي  . مل

تعلقة ابمل: واإلمداداتّعداتامل نفقات ا مل بلغت ا يون فرنك سورسي 11,4 واإلمدادات يف اجملموع ّعداتل ي    الفرتة (2009-2008للفرتة مل

يون فرنك سورسي7,2: 2006-2007 ي  ية )مل ثريا عن املزيا بلغ يقل  ن، وهو  ك يون فرنك سورسي15,1مببلغ ّتقدر اليت اكنت (ّاملعدةل م ي  ) مل
يون فرنك سورسي3,7أي ابخنفاض قدره % 24,6بنسـبة  ي  ية. مل تا نفقات ا ئة ا لوندرج مضن هذه ا ل ل   :لفت

سخ : ّعداتاألاثث وامل - تعمةل يف املؤمترات؛ وأهجزة  ياانت؛ واألهجزة ا نصوص وا ية؛ وأهجزة معاجلة ا ناألاثث واألهجزة ا سـ ب ل ملب ل ملكت
نقل؛  لالواثئق؛ وأهجزة ا

سخ ادلاخيل : اإلمدادات واملواد - ية؛ وإمدادات ا ية واإلمدادات ا نالقرطا ب لسـ يمل وغري ذكل(ملكت يكرو ست وا فأو مل تب )ف ك؛ و
بة والاشرتاك  يص احلاسويةملكتا يات والرتا ياانت؛ والرب بيف اجملالت وادلورايت؛ والزي الرمسي؛ وإمدادات معاجلة ا جم خب ل ّ. 

تعلقة ابألاثث واملوظلت   نفقات ا ملا ية، إذ بلغت يف اجملموع يف حدود  ّعداتل ية األ ها يف املزيا بلغ اخملصص  صلا ن يون فرنك 5,8لمل مل 
يون فر2,9: 2007-2006الفرتة (يسورسي  بلغ قدره (  يف املائة8,9بنسـبة ، أي ابخنفاض )ينك سورسيمل  ييون فرنك سورسي 0,6مبو  )مل

ية  ية للفرتة عزى تو. ّاملعدةلنابملقارنة مع املزيا نفقات ا لفعلالزايدة يف ا ناء األهجزة 2009-2008ل سابقة أساسا إىل ا تني ا ت ابملقارنة مع فرتات ا قل نسـ ل
ية  .تاملعلوما

تعل  نفقات ا ملواكنت ا بلغ ل ثري من ا ملقة ابإلمدادات واملواد أدىن  توقع بك ّا ية مل نها يف املزيا يون فرنك 5,6، إذ بلغت يف اجملموع ّاملعدةلل مل 
ييون فرنك سورسي 4,3: 2007-2006الفرتة (يسورسي  بلغ ( يف املائة 35,9بنسـبة ، أي ابخنفاض )مل يون فرنك سورسي3,1قدره مبو ي  ) مل

ية األ بة عزى تو. صليةنابملقارنة مع املزيا ية  نفقات ا سـالزايدة يف ا لفعل بالغ أعىل 30,6بنل سابقة أساسا إىل  تني ا م يف املائة ابملقارنة مع فرتات ا لن لسـ
ية بالغ املرصوفة عىل اإلمدادات الور يات، ويالحظ يف املقابل تراجع يف ا ناء الرب قدفعت ال مل جم  .قت
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 اإليرادات

ية للفرتة   يون فرنك سورسي 607,4 يف اجملموع 2009-2008لفعلبلغت اإليرادات ا ي  يون فرنك 609,3: 2007-2006الفرتة (مل مل 
بلغ  (ّاإليرادات املعدةلتقديرات ويه أدىن من ، )يسورسي يون فرنك سورسي628,4مبواليت اكنت تقدر  ي  يون فرنك 21,0مببلغ قدره ) مل مل 

بو خالل دورة يوشار يف هذا الصدد إىل أن األمان. )%3,3بنسـبة أي (يسورسي  يات ادلول األعضاء يف الو ي قدمت إىل  مجع سمرب ّ  2008يد
ية املعدةل للفرتة  ّاقرتاح املزيا شأن اإليرادات). A/46/2ثالويقة  (2009-2008ن متل الاقرتاح عىل تقديرات مفصةل وحمدثة  بوا ّ ّ ، واكن من شـ

تفحلت خال ية اليت ا ية العا بأ حبدوث األزمة املا يل أن  سـا مل ل ّتح تتن بو2009ل عام ملسـ توقع أثرها يف الو ي وال أن  وقد حرص املدير العام رمغ لك . ّت
توايت إيراداهتا ونفقاهتا ية وتطور  نظمة املا ية ا ية واملرصد املايل عىل و سـذكل عىل إطالع ادلول األعضاء من خالل املذكرات اإلعال ل مل مضع ّ  .م

 2009-2008 الفرتة –اإليرادات  .7 اجلدول

سورسيةتالفرناكمباليني ( ي ا  )ل

%ا�����

%34,734,834,834,80,00,0ا	���اآ�ت

ا���م

%(3,8)(17,4)���451,1466,3461,0443,6ه�ة ا���ون ���ن ا��اءات

%(5,6)(5,7)��90,394,0100,594,8ر��

%(6,0)(0,3)5,07,15,75,4	ه�ي

�����0,00,00,00,00,00,0%

!��وم "#�$%(4,1)(23,4)546,5567,4567,2543,8ا&'&�ع ا

إ��ادات أ(�ى

��-%(6,3)(0,1)2,72,61,21,1ا

./01�%3,22,82,83,30,518,5ا

%(1,4)(0,3)15,816,318,117,8ا$�ا�2

6,44,24,26,52,355,2%����3ت

��5ادات ا4(�ى "#�$%28,125,926,428,82,49,1ا&'&�ع ا

%(3,3)(21,0)609,3628,1628,4607,4ا&'&�ع

 �	
ا���رق �	� ا������ ا���	� وا��	�ا
���ا�� �	�ا������ ا��

2007-2006

ا��	�ا
	� ا���	�
2009-2008

���ّا��	�ا
	� ا��
2009-2008

�	�ا������ ا��
2009-2008

 
توقعات   ية وا بالغ ا ليرد أدانه رشح للفوارق بني ا لفعل سب مصادر اإليرادات2009-2008للفرتة ّاملعدةل مل  .ح 

 الاشرتااكت

ية من يرادات بلغت اإل  تأ ية ا تاإلجام مل ية املعدةل34,8الاشرتااكت ل توقعا يف املزيا يون فرنك سورسي كام اكن   ّ ن ي  .ممل

 الرسوم

ية من الرسوم بلغت اإليرا  تأ ية ا تدات اإلجام مل يون فرنك سورسي للفرتة 543,8ل ي  يون 546,5: 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل مل 
ية فرتاجعت عن تقديرات ، )يفرنك سورسي يون فرنك سورسي567,2اليت اكن قدرها  (2009-2008للفرتة ّاملعدةل ناملزيا ي   .%4,1بنسـبة ) مل

نظاإليرادات اإلواكنت  ية  لجام شأن الرباءات ول تعاون  بام معاهدة ا ية املعدةل توقعات أدىن من مدريد نظام ل ّاملزيا مليون  443,6إذ بلغت األوىل ن
ية يفرنك سورسي  ثا نوا يون فرنك سورسي94,8ل ي  نظام الهاي فاكنت .مل ية  ل أما اإليرادات اإلجام بلغ ل يون فرنك سورسي عن 0,3مبأقل  ي  مل

ية املعدةل تقديرات  ّاملزيا يون فرنك سورسي 5,4 بلغت إذن ي   .مل

شأن الرباءات  تعاون  برسوم معاهدة ا ية من يرادات لت اإل ظ):نظام الرباءات(ل تأ ية ا تاإلجام مل أدىن من  2009-2008نظام الرباءات يف الفرتة ل
ية  يون فرنك سورسي 17,4مببلغ ّاملعدةل نتقديرات املزيا ي  توى من اإليرادات ت%). 3,8(مل ثل هذا ا سـو ملمي ية من ّ تأ ية ا تراجعا يف اإليرادات ا مل لفعل

بلغ قدره  يون فرنك سورسي 7,5مبالرسوم  ي  سابقة%) 1,7(مل تني ا لابملقارنة مع فرتة ا تصادية . لسـن ية والا قويعزى هذا الرتاجع إىل وقع األزمة املا ل
ية لعام  بات ادلوية املودعة يف الفرتة . 2009ملالعا لوبلغ عدد ا ابملقارنة ) 309 147: 2007-2006الفرتة  (318 755  ما مجموعه2009-2008لطل

ية املعدةل، و342 100مع  بات ادلوية اليت اكنت مقدرة يف املزيا ّ من ا نّ ل   %.6,8بنسـبة اخنفاض  وهلطل

يون فرنك سورسي 94,8 يف اجملموع 2009-2008 بلغت إيرادات نظام مدريد للفرتة :رسوم نظام مدريد ي  مليون  90,3: 2007-2006الفرتة (مل
بلغ فاكنت أقل من ، )يفرنك سورسي ية  مبتقديرات املزيا يون فرنك سورسي 5,7ن ي  تجديدات %). 5,6(مل يالت وا لونالحظ ارتفاع عدد ا لتسج
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يد أن اإليرادات احملصةل ال تزا2009-2008يف الفرتة  ية من نظام مدريد،  تأ سابقة كام ارتفعت اإليرادات ا تني ا ب ابملقارنة مع فرتة ا ت مل ل هد لسـن تشل 
ية تصادية العا تجديد يف إطار نظام مدريد من جراء األزمة الا يل وا توايت ا توقعة  منو ا ملتراجعا ابملقارنة مع توهجات ا ل سج سـ قمل ت لمل ّ ّّ وبلغ العدد . ل

تجديدات ادلوية املدونة يف الفرتة  يالت وا ّالفعيل  ل ل مع ملقارنة اب) 108 378: 2007-2006الفرتة  (115 616 ما مجموعه 2009-2008للتسج
ية ّمقدرا  اذلي اكن 123 300العدد  ية املعدةل7 684وهو اخنفاض مبا مجموعه ، ّاملعدةلنيف املزيا يال وجتديدا ابملقارنة مع تقديرات املزيا  ّ ن  تسج

بة   . يف املائة6,2بنسـو

ية :رسوم نظام الهاي ييون فرنك سورسي  0,3مببلغ ّاملعدةل ن اكنت إيرادات نظام الهاي أدىن من تقديرات املزيا  5,4إذ بلغت %) 6,0(مل
ييون فرنك سورسي للفرتة  يون فرنك سورسي5.0: 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل ي  يالت ). مل لتسجويعزى ذكل الفرق إىل تراجع عدد ا

تجديدات املدونة يف الفرتة  ّادلوية وا ل بلغت 2009-2008ل ها،  ف ابملقارنة مع العدد املقدر  ل -2006  يف الفرتة10 384(جتديدا تسجيالت و 9 122ّ
ية 9 700ابملقارنة مع ) 2007 ن اليت اكنت مقدرة يف املزيا بة ّاملعدةلّ  .%6,0بنسـ، أي ابخنفاض 

بونة بونة يف اجملموع :لشـرسوم نظام   ).ي فرناك سورساي8 913: 2007-2006الفرتة  (ي فرنك سورسي5 400لشـ بلغت إيرادات نظام 

 اإليرادات األخرى

يون فرنك سورسي يف الفرتة 28,8يرادات األخرى يف اجملموع بلغت اإل  ي  يون فرنك 28,1: 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل مل 
ية )يسورسي تجاوزت تقديرات املزيا ن،  بلغ  (ّاملعدةلف يون فرنك سورسي26,4تاليت اكنت  ي  يون فرنك سورسي 2,4مببلغ ) مل ي  وترد %). 9,1(مل

يل بعض مصادر هفامي ييل  :ذه اإليراداتص تفا

شورات شورات :ملنا ية من ا تأ ن بلغت اإليرادات ا ت يون فرنك سورسي يف الفرتة 1,1ململ ي  يون 2,7: 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل مل 
ية ) يفرنك سورسي ها يف املزيا بلغ املقدر  نابملقارنة مع ا لمل يون فرنك سورسي، إذ تراجعت 1,2وقدره ّاملعدةل ّ ي  يون فرنك مل 0,1مببلغ قدره مل

يجة . يسورسي نظمة لسـياسة نتوجاء هذا الاخنفاض  تواصةل من أجل زايدة ملا شورات ملا تاحة ملنعدد ا  .عىل اإلنرتنت ابجملانملا

تحكمي والوساطة تحكمي والوساطة :لمركز ا يون فرنك سورسي يف الفرتة 3,3ل بلغت إيرادات مركز ا ي  : 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل
يون فرنك3,2 ية ) ي سورسيمل  ها يف املزيا بلغ املقدر  نابملقارنة مع ا لمل يون فرنك سورسي، إذ زادت 2,8وقدره ّاملعدةل ّ ي  يون 0,5مببلغ قدره مل مل 

 %.17,9بنسـبة يفرنك سورسي و

ية من الفوائد :الفوائد تأ ت بلغت اإليرادات ا يون فرنك سورسي يف الفرتة 17,8مل ي  يون فرنك 15,8: 2007-2006الفرتة  (2009-2008مل مل 
ية ) يسورسي ها يف املزيا بلغ املقدر  نابملقارنة مع ا لمل يون فرنك سورسي18,1وقدره ّاملعدةل ّ ي  بلغ قدره . مل يون 0,3مبويعزى ذكل الاخنفاض  مل 

بة  سـفرنك سورسي و ية1,4بني توى إيرادات الرسوم يف املزيا ية أساسا إىل تراجع  ن يف املائة عن تقديرات املزيا سـ ّ أن الفوائد احملصةل ونالحظ. من
بلغ  سابقة  تني ا مبقد زادت عىل فرتة ا ل بة 2,0لسـن يون فرنك سورسي و سـ  ي توسط حتققت الزايدة أساسا بفضل قد و يف املائة، 12,9بنمل مارتفاع 

 ). يف املائة2,61 يف املائة مقابل 2,66 (2007-2006 مقارنة ابلفرتة 2009-2008سعر فائدة اإليداع يف الفرتة 

نوعة :نرثايت ية من مصادر  تأ ت بلغت اإليرادات األخرى ا ت يون فرنك سورسي6,5ممل ي  ية وقدره مل ها يف املزيا بلغ املقدر  ن ابملقارنة مع ا لمل ّ4,2 
ييون فرنك سورسي ية الزايدة ، وقد حتققت مل سوايت احملا سبأساسا بفضل ا نة(لت ئبالغ دا سابقة ) م نوات ا لاليت أجريت ابملقارنة مع ا  2,1(لسـ

بو ) ي فرنك سورسيمليون ها الو يوتأجري أماكن  يون فرنك سورسي1,2(متلك ي  بو لقاء خدمات ادلمع اإلداري ) مل يومدفوعات األوبوف إىل الو
يون فرنك سورسي1,2( ي  بو ) مل نفذها الو ية اليت  يف ادلمع املقدم يف إطار األشطة املموةل من خارج املزيا يوتاك ت ن ن يون فرنك 1,3(ّل مل 

 ).يسورسي
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ياطي .8 دولاجل تخدام الا تا رشوعات اخلاصة: حسـ  ملا

جبأ

ا����ام ا
	�ّ�ر 
   ��� �������

A/47/10  �����
ا
��ت   ��!
($	�#�" ا

(  �#��#��
ا

ا
�,+ *'& ا������� %� 
2009/12/31

ا
�.�� ا
	��ح %� 
2009/12/31


 ا�������� ������ ا���N/AN/A                                    20,0ا

20,0                                    N/AN/A

24,0                                    N/AN/A

4,2                                     3,4                                          0,8                                        


	 ا������ات��� 
                                        0,8                                          3,4                                    28,2ا�����ع ا���

                                        0,8                                          3,4                                    48,2ا�����ع 

3,6                                     -                                          3,6                                        

10,2                                    -                                          10,2                                      

MAPS    م��� ������ 
                                      13,8                                          -                                    13,8ا�����ع ا���

7,6                                     0,3                                          7,3                                        

 	��������ت ا���� 
                                        7,3                                          0,3                                     7,6ا�����ع ا���

4,2                                     2,4                                          1,8                                        

  	��                                        4,2                                     2,4                                          1,8(ERP) ا�����ع ا���
 ����م ا��&%�$ ����ارد ا���!

1,2                                     -                                          1,2                                        


�ة '����ت ��ر��    ��� 
                                        1,2                                          -                                     1,2ا�����ع ا���

 
                                      24,2                                          2,6                                    26,8ا�����ع ا���

21,1                                    -                                          21,1                                      

                                      45,3                                          2,6                                    47,9ا�����ع 

(2009 ����� �� �	�

� ا�����
� ا������
� ا��و�
� (إ��دة ا����� �و�

�� - ا���د �ه�ي�������ن ا����� وا���م MAPS: ا� �!"��

�
���ت ا"!
ا�%�$


� ا������
� ا��و�
� وا��,�م ا����� و*'�%&����-� �
�ا�./�ات ا���-.!�

 !�ر�� - ����ة 6
���ت 516ن ا��
���ت ا���3.�� �-$-� وا��2!�ت وا���1وع ا��ا'� 
�
516ن �;�ت ا:��اع ا:��9

�
����� ا��>���ات - ا��را�� ا�����ر�� وا�3%

  �.�/0
ا

#���� ا$و���م MAPS: ا� �!"��

ا�����ع ا���
 ��+��� ا�*��ء ا�����    


� ا����ء ا�=���
1�

MAPS م�,� ?����

*������ ا��>���ات - ا���1وع ا�����ري وا�3%

 

بلغ قدره *   توقعة  نفقات غري ا شمل خمصصات  ياطي لقاعة املؤمترات  تخدامه من الا بلغ املقرر ا مبا مل لل ي ت سـ يون فرنك سورسي4حمل ي   .مل
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يان املايل   1لبا

نفقات  لاإليرادات وا
ية وا  ملرشوعات اخلاصةنالربانمج واملزيا

سمرب 31يف   2009ي د
سورسيتابلفرناكمباليني ( ي ا  )ةل

ا���ادات

                      34,7                     34,8ا���اآ
ت ا����رة

                        2,7                       1,1إ��ادات ا�����رات

                      15,8                     ��17,8ا�� ������

                    451,1                   443,6ر)�م '&
م �#
ه�ة ا��#
ون !��ن ا���اءات

                      90,3                     94,8ر)�م '&
م ��ر��

                        5,0                       5,4ر)�م '&
م �ه
ي

                    546,5                   543,8ا��/��ع ا�-�,+ �*�)�م

�0
                        3,2                       3,3ر)�م ا��1�23 وا��)

89
رة) �6ف ا�#�4ت) ;(
2�0,6                       0,1                        

                        1,1                       1,3=2*-� د,1 ا���ا�>

                        A�494,6                       5,3/إ��ادات أ�9ى

                        6,4                       6,5ا��/��ع ا�-�,+ ���Cادات ا�9Bى


	ع ا���ادات��609,3                   607,4                    

ا����ت

D�-Eت ا���
�-'397,4                   376,1                    

Fر و��
                      34,9                     34,1أ)-

���G
50,7                     ��973,1
ت =#                      

H�I��ت ا�
                      60,3                     ���58,9و�

                        4,3                       5,9إ��ادات و��اد


ث وأJKLةN2,9                       5,8أ                        


ء��                        0,7                       5,0ا�

                        2,7                       2,7=���8 ا���وض


	ع ا����ت��532,6                   582,8                    

76,7                     �24,6��/��� ا����ة                      

2007-2006 2009-2008
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يان املايل   2لبا
ية نيان املزيا  ب

ناير 1للفرتة من  سمرب 31 إىل 2008ي   2009ي د
سورسيتابلفرناكمباليني ( ي ا  )ةل

ا���ل

أ��ل ��
او��

                          362,3                    3350,9ا���
 و�� ���د��

                              2,9                        �����42,2ت �
��� (�����ت ��� ���د���)

                            11,0                      �����412,3ت �
��� (�����ت ���د���)

                              0,6                        1,6أ��ل أ��ى ��
او��

�ع ا"��ل ا�!�
او��!376,8                    $�367,0                          

ا���ل ��� ا���
او��

                              8,2                        �����47,0ت �
��� (�����ت ��� ���د���)

                            34,2                    5129,1أراض و���ن

0,0                        ��60,0
ات                              

                            10,0                      710,0أ��ل أ��ى ��� ��
او��

�ع ا"��ل ��� ا�!�
او��!52,5                    $�146,2                            

                          429,2                    513,2����ع ا���ل

ا����م

���م ��
او��

                              9,8                      �����823,6ت دا*��

+�,-�                              7,7                        139,0ا�0/��.�ت ا�!

12
���ت ���/�� ا�/61,1                      �963,8                            

                            32,4                      6����1123,7 ���5!� .�4 ا�0/��.�3

                              2,8                        122,7.�وض ���/�� 92 �8�ن 0�� وا�
ة

                              2,3                        �142,5>ّ::�ت

�م أ��ى ��
او��:50,6                      �1047,7                            

�ع ا�>:�م ا�!�
او��!166,7                    $�173,0                          

���م ��� ��
او��

+�,-�                            30,4                      1337,0ا�0/��.�ت ا�!

��0 
                            28,5                      1275,0.�وض ���/�� ��

                              -                       -�14>ّ::�ت

�م أ��ى ��� ��
او��:�-                       -                              

�ع ا�>:�م ��� ا�!�
او��!58,9                    $�112,0                            

                          225,6                    284,9����ع ا����م

                          203,6                    ����228,3 ا���ل

�������أر�
ة ا��"�د�� وا

1!ّ$�� >*�2219,9                    195,3                          

                              8,3                        8,3���د�A روؤس ا"��ال ا�����5

�������                          203,6                    228,3����ع أر�
ة ا��"�د�� وا

�&�ت'�2009-20082007-2006
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يةمالحظات  ياانت املا لشأن ا ب  لب

ن :1مالحظة  يهتاظمةملأهداف ا  ن ومزيا

ست   ية الفكرية ّستأ ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل ندما حلت حمل 1967عام ) يالو  ّ ية الفكرية، واملعروفة ع تحدة محلاية ا مللكاملاكتب ادلوية ا مل ل
ترص الفرنيس  ئت عام ادلال علهيا) الربيب (BIRPIخملاب ي1893نش، اليت أ ية ابريس محلاية ا ها إدارة اتفا مللك واكن هد ق ية ف نا عة ا ) 1883(لص

ية  ية وا نفات األد ية برن محلاية ا نواتفا ب لفملص تحدة1974ويف عام ). 1886(ق نظومة األمم ا تخصصة اتبعة  بو واكةل  بحت الو مل، أ مل ي ّص  .م
بووتؤدي  نوعة ي الو هامت من مت مجموعة  ية الفكريةملا تصةل حبامية حقوق ا مللكا هامت توشمل هذه . مل نملا ملساعدة احلكومات وا ظامت عىل م

تصادية؛ وشمل كذكل العمل مع  ية الا ية الفكرية ألغراض ا سخري إماكانت ا هارات الالزمة  يالك وتطوير ا ياسات وإقامة ا توضع ا من ت ه قسـ مللك لتمل ل ل ل
ية الفكريةمللكية الفكرية؛ وتدبري شؤون معاهداتبشأن الادلوية املعاهدات ادلول األعضاء من أجل تطوير  يل أنظمة ؛ وإدارة مللك ا ية لتسجا ملالعا

تجارية لعالمات ل شألا يات ا ية و نا نوالرسوم والامنذج ا سم ع مللص سوية  فضال عن نظام إيداع الرباءاتت يدان  ت؛ وتقدمي اخلدمات يف  نازعاتم ؛ ملا
شات نا تدى  ئة  قو للم ن مي نرية هت ية الفكرية،ملسـتا تصةل اب ية ا نوعة مهنا القضااي العا مللك، حول قضااي  مل مل  .اتت وبادل اخلربمت

بو   ية الو نظمة وفقا التفا يوتعمل ا هومل يف ّاملوققمل تو كعة يف ا مترب 28واملعدةل يف  1967ل يويو 14سـ بو (1979سب  ية الو ياتفا بو ). ق يوتضم الو
يا  يف .  بدلا عضوا184لحا بو يف  نومقر الو جي نغافورة وطويو) يسورسا(ّ يويورك وريو دي جانريو و ها يف  كودلهيا ماكتب  سـ ن نظمة تمت و.متثل ملتع ا

ية  ناء عىل اتفا يازات واحلصاانت  قهبذه الا ب تحدة وحصاانهتا مت تخصصة لألمم ا يازات الواكالت ا ملا مل واتفاق املقر مع اجمللس الفدرايل ) 1947(مت
سورسي  يا بارشة)1970(ل بارشة وغري ا تعلق ابإلعفاء من دفع معظم أنواع الرضائب ا مل، وال سـامي فامي  مل  .ي

بو   للوختضع الو متع ي تني عىل األقل وها أن  متع يف دورات عادية مرة لك  بو و ية الو ئت مبوجب اتفا ية اليت أ تا ية ا جتئات الرئا لجت ن ق سـش ين ل ل سـ هي
نوات األخرى ية يف ا نا سـيف دورات ا لئ  :سـتث

ية العامة -  ية، وتكون يف الوقت ذاته أعضاء يف أي: مجلعا ٍّتألف من ادلول األطراف يف الاتفا ق سؤوةل عن . اتحتادالامن  ت مويه 
نظام املايل،  يع الاحتادات، واعامتد ا شرتكة بني  ية للمرصوفات ا نوات، واعامتد املزيا ليني املدير العام لوالية حمددة ال تزيد عىل ست  مج مل ن سـ ّتع ّ

ية بح أعضاء، وسائر الوظائف املالمئة يف إطار الاتفا قودعوة ادلول إىل أن   .تص

يع ادلول : واملؤمتر -  مجتألف من  تعديالت . ٍّاألعضاء، سواء اكنت أعضاء يف أي من الاحتادات أو مل تكني ته وا متد املؤمتر مزيا لو ني يع
ية الفكرية، فضال عن سائر الوظائف املالمئة ناقش قضااي الصاحل العام يف جمال ا ية و مللكعىل الاتفا  .يق

يق -  نة ا سـو تني الحتادي ابريس :لتنجل يذ تني ا تألف من أعضاء ا ي  ن لتنفت نصب . وبرنللج يق تقدمي املرحشني  نة ا ملوتوىل  سـ جل لتنت
بو ية الو هامت اليت تلكف هبا مبوجب اتفا ية للمؤمتر وتؤدي سائر ا ية العامة والربانمج واملزيا ياغة جداول أعامل ا ياملدير العام، و ن مجلع قص  .َّمل

ي -  ست وا نا وبودا بونة ولواكرنو و ثل احتاد برن و يات الاحتادات  نو ب ي شـ تصمجع ي لل ف متع: ف ادلويل للرباءات وابريسم   حتتجتويه 
نفقات اليت  تعلق ابإليرادات وا بو اليت  ية الو متد األجزاء من مزيا بو، و شأ مبوجهبا الاحتادات اليت تديرها الو ية اليت  لإرشاف املعاهدات ا ت ي ن ي ن تعن ت ملع

ها إىل  توى الرسوم الواجب د يصا إىل لك واحد من الاحتادات، وحتدد  فعند  سـ خص مسـ ّت بو لقاء اخلدمات املقدمة مبوجب لك معاهدةُ  .يالو

ها من ادلول األعضاء فهيا   نظمة ومن الاشرتااكت اليت  ها من الرسوم احملصةل لقاء اخلدمات اليت تقدهما ا بو عىل متو تلموحتصل الو تسـيل مل َّي
هات املاحنة ية من ادلول األعضاء وسائر ا هامات الطو جلومن اإل بو يف إطار . عس ثل يوتعمل الو تني، مبا يضمن اعامتدات  ية لفرتة  متبرانمج ومزيا سـنن

ية ية العامة للك فرتة ما ية اليت توافق علهيا ا ترصحيات ابإلنفاق من املزيا لا مجلع ن ية . ل حوبفضل املوافقة عىل الاعامتدات، خيول املدير العام صال َّ
ترصحي هبا وسديد املدفوعات لألغراض احملددة  ّهد ابملرصوفات وا ّا ت ل  .لها يف حدود الاعامتداتلتع
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ية :2مالحظة  ية الر بادئ احملا سـا ئيمل  سب

ياانت لببدأ إعداد ا  م

ية عىل أساس   ياانت املا لأعدت هذه ا لب تحقاقّ شطة ومالزمة الا مترارية األ سـا ن يةل سـ تظام  ية اب بادئ احملا بقت ا ط املعدل، وقد  ن مل سبط ِّ ّ
تو. الفرتة بات املعايري احمليفتسـو ياانت  تطل هذه ا مب ية ل ملا تحدةنظومة اسب  .ملألمم ا

يف الاقرتاض  لتاك

نظمة  ها ا يف املقرتنة ابالقرتاض يف ابب املرصوفات خالل الفرتة اليت  تاك مليد لك ا ل تحملل ّتق ت تقرير، مل . ّ شموةل هبذا ا لوخالل الفرتة ا مل
يف الاقرتاض  لسب أية تلكفة من تاك يةحت  .لكأصول ما

ينقدلا تامثرات واألصول املا ل والا  ة األخرىس

نقديةهل وما يعادنقدلشمل اي  بالغ ا ل ا نقدية عىل األجل القصري مل تامثرات ا ناك والا نة رهن اإلشارة دلى األ تأ توفرة واإليداعات ا ل ا ب سـ سمل م مل
تحويل إىل  لهةل ا ميةنقدس تقلب يف ا يل  لق واملعرضة إىل خطر  لل  .قل

تحقاقات املوظفني  سـا

بو   ندوق اتعضو منظمة يالو تحدة اذلي لصشارك يف ا تقاعدية ملوظفي األمم ا ملشرتك للمعاشات ا ل تحدة من مل ية العامة لألمم ا شأته ا ملأ مجلع ن
تحقات أخرىأجل  تعوق وما يربط بذكل من  تعويضات يف حال الوفاة أو ا تقاعدي وا سـتوفري خدمات املعاش ا ت ل ل ندوق املعاشات . مل صو

ندوق قامئ عىل  تقاعدية هو  صا تحقاقاتل تعددةّ احملدسـخطة الا نظامت  متويل من  ّدة  م م  .ب

توارية   بو تقديرات أ كوتعد الو ي يات واإلحصاءات والاحامتالت(ّ تعامل ) ضقامئة عىل علوم الراي تحدة اب ندوق األمم ا تني  سـمرة لك  مل لص سـن ّ
ية"طريقة  توحة اإلجام لاجملموعات ا توارية مربطة ابملوظفني ". ملف شاركة خملاطر أ نظامت ا توتعرض اخلطة ا ك مل مل نظامت أخرى مما ّ سابقني  يني وا ملاحلا ل ل

يص يه  تخصيؤدي إىل انعدام أي أساس اثبت وموثوق ميكن الاعامتد  شاركة يف اخلطةلعل نظمة  يف للك  تاك م الالزتامات وأصول اخلطط وا ل . مل
نظامت ا سائر ا نظمة،  ملوا ك يد واألداء املايل األسايس للخطملشاركة، غري قادرة عىل حتديد حمل بة، صصهتا من الر سـة ابدلقة الالزمة ألغراض احملا

هامات حمددة يد هذه اخلطة كام لو اكنت خطة إ ـي  ّوذلكل  س تق ّه  .ف

تحدة وفقا   تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ها اإللزايم إىل ا سط اشرتا نظمة بدفع  ية، تلزتم ا ية املا نا ملومن ا ل مل لص ق مل ل كل ح
ية العامة مجلعسعر اذلي حتدده ا تحدة، ابإلضافة إىل حص لألمملل ية هتا من مل ا سديده  تعني  بلغ اذلي  تغطا ت ي لمل تواريجعزأي ّ ّيف حال قررت ، ك أ

يق أحاكم  تحدة  ية العامة لألمم ا با مل ندوق26املادة تطمجلع نظام األسايس  للص من ا تأكد من  ل بلغ رضورة لبعد ا ملسديد ذكل ا . لتغطية العجزت
توويكون ذكل القرار قامئا عىل تقدير  تقديراكأ بارا من اترخي إجراء ا لري ا يل مل و. عت بتخذ قرار من هذا ا لقي ّ يةُ ياانت املا لحىت اترخي إعداد هذه ا  .لب

تارخي   تحدة  ندوق األمم ا تواري  بو آخر تقدير أ بوأعدت الو مل لص ك سمرب 31ي بة . 2007ي د تواري  تقدير عن فائض أ شف هذا ا سـو ك ل بنك
تقاعدي يف املائة من األجر ادلاخل يف0,49 ساب املعاش ا ل  بو الاشرتااكت ابمس موظفهيا .ح ي وتقدم الو بة (ّ يا املوظف  ها حا سـيد بنل ّ  يف 7,9فع

بة  بو  سـاملائة والو س15,8بني تقاعدياح يف املائة من أجر املوظف ادلاخل يف  سؤوةل عن دفع حصهتا من الالزتام املايل ) لب املعاش ا موتكون 
تقاعدي خطة يف مات سهااإل وبلغت .َّغري املمول إن وجد  فرنك 43 355 500,19 يف اجملموع 2009-2008للموظفني يف الفرتة لاملعاش ا

 .]2007-2006ي فرناك سورساي للفرتة 41 250 516,87[يسورسي 
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شمل ما ييل تحقاقات أخرى للموظفني  تا  :سـ

تني األجور   تحقاقات املوظفني املؤ قشمل ا سـ بدالت ت يني األول لوا ند ا نح  ّوا تع ع نوية بأجر لمل تعلمي لألطفال املعالني واألجازات ا سـوا لل
يني مبا  تاحة للموظفني احلا تحقاقات طويةل األجل ا ياة، واجلزء احلايل من الا تأمني عىل ا تأمني من احلوادث وا ية بأجر وا لواألجازات املر مل سـ حل ل ل ض

تأمني الصحي  تحقاقات ترك اخلدمة وا ليف ذكل ا  .اخلدمةبعد ما سـ

تحقاق  سـوشمل ا تحقاقات ترك اخلدمة اليت ت بدتشملسـات ما بعد اخلدمة ا نح املدفوعة للعودة إىل الوطن وا ل ا  لقاء األجازات تالمل
تأمني الصحي نوية املرتامكة وا لا  .لسـ

تحقاقات هناية اخلدمة   سـوشمل ا نظمةت ـي عقودمه بقرار من ا تة اليت  ثا ملتعويضا يدفع للموظفني ذوي العقود ادلامئة أو ا ب  .تنهتل

نقدية املقدرة و  سب خبصم املرصوفات ا تأمني الصحي ما بعد اخلدمة  تعلق اب تحقات احملددة فامي  ية لاللزتامات اب مية احلا لا حت ل ي سـ ُل ّ مل لق
ية ادلرجة  سورسية عا ية ا ندات املؤ ناد إىل معدل اخلصم القامئ عىل لك من ا لبل ابال ي ل سـ سسـ ل ّ ت ستق سورسية ابلفرنك للمسـ ندات ادلوةل ا يو ل سـ

سورسي يا  .ل

بو وقصند تقاعدي) املقفل(ي الو  لللمعاش ا

بو متكل   سلف للو نظمة ا تحدة، اكنت ا تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا شاركة يف ا نظمة  بو  بح الو يبل أن  ل مل مل ل مل لص م ي متص ق
شئ عام  تقاعدي اذلي أ ها اخلاص ابملعاش ا نندو ل بول األعضاء اجلدد يف . 1955قص ندوق عن  قوتوقف ا لص مترب 30ّ نه ال يزال خيدم 1975سب  لك 

سة ند اترخي إقفاهل حتت إدارة جملس املؤ يه  سمن اكنوا أعضاء  ع يذا . ف نظمة و تقاعدية وا ندوق املقفل للمعاشات ا تنفويف إطار اتفاق بني ا مل ل لص
ية متوي سؤو بو  تحمل الو نظمة العمل ادلوية،  تابعة  لللحمك الصادر مؤخرا عن احملمكة اإلدارية ا م ي ت ل مل ندوق املقفل فامي ّل بدها ا يف اليت  تاك لصل ا ل ّل يتك

تحدةيتعلق بفوارق رص ندوق األمم ا ندوق املقفل و تقاعد بني ا ملف العمالت وفوارق سن ا ص لص ل ّ. 

 قيد املرصوفات

سلع وتقدمي اخلدمات  تالم ا ند ا ليد املرصوفات  سـ ع ّ  .تق

ية  لاخملاطر املا

نظمة معرضة خملاطر انجتة عن رصف العمالت ا  َّا ية وامل لأل ية بعمالت . نقدجنب هامات الطو نظمة إيراداهتا من الرسوم واإل عوحتقق ا سمل ّ
بد مرصوفات بعمالت غري العمةل ّو ناجتة عن تقلب تتك ية ا سورسي، ويه معرضة خملاطر رصف العمالت األ ّ اليت تعمل هبا ويه الفرنك ا ل ب ي جنل ّ

تق. رصفالأسعار  ية ا نظمة األدوات املا تعمل ا شـوال  ل مل ملسـ ناجتة عن رصف العمالتت يعاب اخملاطر ا لة من أجل ا  .ست

يذية   ناء عىل الالحئة ا بحث ادلويل  بالغ املدفوعة إلدارات ا ناجتة عن الفوارق بني ا نظمة معرضة أيضا خملاطر رصف العمالت ا لتنفوا ب ل مل ل ّمل
ها  بالغ اليت  شأن الرباءات وا تعاون  ّحتصلملعاهدة ا مل ب ية لرسل بات الرباءات ادلويةطنماكتب الرباءات الو بحث ادلويل من مودعي  لوم ا طل  .ل

تقاعدي للموظفني اذلين اكنوا قد دخلوا يف   تلكفة املعاش ا تعلق  تعلقة برصف العمالت فامي  ية  نظمة معرضة أيضا خملاطر ما لوا ب ي ل ممل َّ
شرتك للمعاشات ا ندوق ا بحوا اآلن أعضاء يف ا تقاعدي وأ بو املقفل للمعاش ا ملندوق الو لص ص ل ي تحدةص ملتقاعدية ملوظفي األمم ا  .ل

ية اليت دلهيا أصول حمدودة ابلعمةل   تحدة األمر نغافورة والوالايت ا ياابن و ها يف الربازيل وا بو اليت  يكويضاف إىل ذكل ماكتب الو ملثل سـ ل ّي مت
ية  .حمللا
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يةعمالتاملعامالت ابل  جنب األ

سك  بو وبه  سورسي هو العمةل اليت تعمل هبا الو متالفرنك ا ي ي يةل ياانت املا ل هذه ا بالغ َّحتول عمالت أخرى ّاملعامالت اليت تمت بولك . لب مإىل 
بق  سعر الرصف ا سورسي وفقا  ملطابلفرنك ا ل ي يه تكل املعامالتل تارخي اذلي متت  فيف ا نفقات لك املاكسب . ل يان اإليرادات وا يد يف  لو ب ّ تق

سوية تكل ا ناجتة عن  سارات احملققة وغري احملققة وا توا ل ّخل تقرير املايل عن األصول واخلصوم اليت متت ّ تحويل يف اترخي ا ية ا ّملعامالت وعن  ل ل معل
بو  .يبعمالت خالف العمةل اليت تعمل هبا الو

تة ثا باألصول ا  ل

تعلقة   يف ا تاك مللك ا ل بدهاعدات واملابملاكتبل ند  نفقات  يد يف ابب ا  ّ تك عتق ل مية .ّ تلاكتق و تامثرية املما ية الا يّ خالف ا س يان ملبمللك بنة يف 
ية من القروض ية ا مية الصا ية يه ا بقاملزيا ملتف لق ترب من األعامل اجلارية وتظل مضن . ن يف املموةل بقروض  تاك ناء اجلديد، فإن ا بة إىل ا تعأما اب ل ل ب ّسـ ل لن

نونة  يف ا تاك ملعئة ا ل ل باين"ف بدها". ملاألرايض وا ند  نفقات  يف األخرى يف ابب ا تاك يد لك ا ّو تك عتق ل ل ل ّ. 

 وجوداتقامئة امل

َّيد   بدهاقامئة املوجودات من تق ند  نفقات  شورات يف ابب ا ّا تك ع ل  .ملن

 األصول غري املادية

بدها  ند  نفقات  ّيد األصول غري املادية يف ابب ا تك عتق ل َّ. 

 ّاخملصصات

بو ا  ندما يكون للو ييد اخملصصات  ع ّ َّ تاتق متل أن  يث من ا نادي انجت عن حدث سابق  حتلزتام قانوين أو إ حملسـ بلغ ح بو إىل رصف  مج الو ي
بلغ ذكل الالزتام توصل إىل تقدير موثوق  سوية الالزتام رشيطة أن تكون قادرة عىل ا ملمايل من أجل  ل  .ت

بالغ   ملسـتحقةاملا

ية  ميهتا الا تحقة  مسيد الاشرتااكت ا بقسـ مل َّ تالهما. تق يد أية بدائل يف حال عدم ا سـوال  ّ  .تق

تحقة،   بالغ ا بة إىل ابيق ا سـواب مل ملسـ تالهما لن سـحتدد بدائل يف حال عدم ا تلمة حىت اترخي إعداد َّ بالغ غري ا تعراض ا ناد إىل ا سـابال مل ملسـ ست
تقرير املايل  .لا

 قيد اإليرادات

ية ّاإليرادات احملققة من املعامالت تقاس   باد لا شمل الرسوم لت تجارية ّاحملصةل لقاء تاليت  يل ادلويل للعالمات ا لالرباءات ادلوية وا سج لتل
شورسوم والامنذجوالر ية وسائر اخلدمات وا نا ن ا ع مية الاتمللص تجارية والرسوم عادةللق اب بة إىل العالمات ا تحق اب تمل أو ا ل لليشء ا سـ سـ نسـ مل لمل ّ

ند  يل الطلب ادلويل، أو  شأن الرباءات فور إمتام  تعاون  بات معاهدة ا سمل  تب  تب ادلويل  ية ورسوم ا نا عوالامنذج ا سج ب ل طل ت ع تلص ّ ل مكك ملك
تالم بة إىل سائر مصادر اإليراداتسـا بلغ نقدا اب سـ ا  .لنمل
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تلمة  يد كأموال  ية  ساهامت الطو ثل ا ية  باد سـأما اإليرادات احملققة من املعامالت غري ا ع مل ل مت ّل تق فم ّ. 

ية اليت   يد الاشرتااكت املقررة كإيرادات يف بداية فرتة املزيا نو ّ َّ  .يرسي علهيا تقرير تكل الاشرتااكتتق

تقديرات  لا

ية ابلرضورة حت  ياانت املا لتوي ا بالغ العىل عدد لب ها اإلدارةملمن ا تقديرات والافرتاضات اليت  تضعقامئة عىل ا تقديرات عددا من . ل لوشمل ا ت
يهنا ما ييل نارص من  با نازع: لع بالغ اخملصصة  تحقات ما بعد اخلدمة، وا تأمني الصحي احملددة وغريها من  تحقات ا تعلق  للمالزتامات  مل سـ ل سـ مت ات ّمب
يف املرتامكاملوجودات منوالقضااي، وتقدير قوامئ  تاك تحقة وا ساابت ا تصةل اب ية ا شورات، واخملاطر املا ل ا ل سـ حل مل ل ملن مية األصول اخنفاض ودرجة ةمل ق 

تة ثا با تقديرات. ل تلفة عن هذه ا ياان  ية أ تاجئ ا لوتكون ا خم لفعل حن بح معرو. ل تقديرات خالل الفرتة اليت  تغريات يف ا تصيد ا ل ل ّ  .وفة فهياتق
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  وما يعادهلنقدلا :3مالحظة 
31 د����� 2009


	 ا������ي)����)
31 د����� 2007

	 ا������ي)����)

����
                             700,93 7                            091,90 8أ��ال 

                    391,64 581 12                      742,60 729 9ودا�� ��ى ا���ك - ��
	 �����ي

                      329,77 385 8                    082,28 590 10ودا�� ��ى ا���ك - #"!ت أ��ى

                      000,00 850 2                                     -ا�&2"�رات #01 ا�/. ا��,+� - دو'ر ا��'��ت ا�"&%�ة

                743,36 010 203                  960,41 188 220  أ��ال ��&2"�ة ��ى ا��5	 ا��3�4 ا������ي - ��
	 �����ي

�
                  165,70 835 226                  877,19 516 ����240ع ا���ال ا������ �
� ا���ّ

�ت /�ر�� �"��آ� �61+� - ��
	 �����ي�041,01 533 45                    646,56 886 42  �8                  

�ت /�ر�� �"��آ� �61+� - #"!ت أ��ى�870,99 048 5                      774,17 727 3  �8                    

                  822,97 683 25                                       -ودا�� ا�>!��ت ا�&;�ر�� - �5��: ��ّ�رة وا/�5 ا���� �61+�

� #? أ�4اف �&>�=�ة - ��
	 �����ي�+���                  939,72 183 59                    655,54 758 63  ر��م �%,�1 

����ع ا���ال ا������ �
� ا���
�ة وا���ال ا�����آ� ���
� وا���ال
� ا������ي��                  674,69 449 135                  076,27 373 110ا���#"��ة ��ى ا���� ا��

                   840,39 284 362                  953,46 889 ����350ع ا���� و�% �&%د�$
تامثرات عىل األجل القصري   ساابت ابلفائدة وا بارش و نفاذ  ية  ساابت  نقدية معوما يف  سحتفظ الودائع ا م حنك ب ح بل )  يوما90ودائع عىل (ُ

توسط  نظمة أسعار فائدة بلغت يف ا ها ا ملحققت من خال مل ل  ).2007-2006 يف املائة يف الفرتة 2,594 (2009-2008 يف املائة يف الفرتة 2,656ّ

تجارية والرسوم والامنذج   يل العالمات ا سورسي احملجوزة ألغراض  شمل أموال الغري ابلفرنك ا نفاذ حمدود  لواألموال احملفوظة  سج ي ل ت تب
بو وغري ذكل ية والاشرتاك يف دورايت الو نا يا ع تعاقدة مبوجب. لص ملوشمل أيضا الرسوم احملصةل ابمس األطراف ا  اتفايق مدريد والهاي وابمس ت

بات سمل ا تب  بو العامل  تب ادلويل للو بل ا شأن الرباءات من  تعاون  ية ا بحث ادلويل يف إطار اتفا لطلإدارات ا ت ي ب ل لل مكك ملك ق وتضاف إىل ذكل . ق
بالغ  سط مهنا اذلي يقدر  تجارية، خالف ا شأن العالمات ا تلمة يف إطار اإلجراءات اجلارية  مكالودائع ا لق ل ب ّسـ ها، مل تحقا بل ا نظمة  تلمهتا ا قا سـق مل سـ

نفاذ ترب كأموال حمدودة ا ثل األموال احملصةل ابمس الغري و لواليت  تع ّمت ّ. 

ية   نظمة أية حدود ائامت ست  نو للم بات حمدودلي تيمؤكدة ولكن دلهيا تر شوف دلى املصارف اليت ةّ سحب عىل ا ية ألغراض ا ملك وغري ر ل مس
ها نظمة أموا لتودع فهيا ا بات يف أي وقتوميكن للم. مل ّصارف أن سحب هذه الرت تي بلغ عىل . ت نظمة يف حاجة إىل حسب أي  مومل تكن ا كشوف ملامل

 .2009-2008 وال يف الفرتة 2007-2006يف الفرتة 

نفقات   يد هبا ا تودع ابلعمةل اليت  ية  هامات الطو تربعني ابإل نظمة ابمس ا تفظ هبا ا تامئية اليت  لأما األموال الا ع مل مل حت ّن تق ف س ية، سـس ملعنا
ناد إىل الاتفاقات مع املاحنني ية . ستابال ياجات احلا مثر األموال الزائدة عىل الا لمث  حت تُست يد فوائدها يف ) يوما90(ألجل القصري كودائع لّ ّ و تق

ية تامئية ا ناديق الا نساب ا ن لص ملعح نظمة 2009-2008ويف هناية الفرتة . س تامئية  للم، بلغت األموال الا ن يرناك سورساي  ف15 805 748,31س
 ).2007-2006ي فرناك سورساي يف الفرتة 11 920 785,29(
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نة  :4مالحظة  ساابت املد يا بالغ املدفوعة مقدماحل ّوا ها ومل تحقا بل ا بالغ املدفوعة  قا سـق  مل

31 د����� 312007 د����� 2009

�	�
ا���ل ا���
او�� - ا������ت ا��

�ت $"� #
او�"� ������ ا!���م - ا���اآ�ت ���رة��%�
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D�               002,00 867 5                 469,00 902 4  ا�BEد ��ر

               317,00 111 2                 446,00 934 1  ا�BEد ��ن


F7 ا��و�� ��#�اءاتG��د ا�BE464,00 31                                    -ا                   

D70 د�BE381,00 35                      393,00 24   ا                   

                     247,00 2                        247,00 2   ا�BEد ��آ�ر�0
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6 997 649,00                 8 181 505,00                 

�	�د�* رؤوس ا���ال ا�%���

D�                   376,00 48                      247,00 38   ا�BEد ��ر

                     622,00 6                        622,00 6   ا�BEد ��ن

                                 -                                 -ا�BEد �'�ه�ة ا��'�ون ��%ن ا�#�اءات

                     998,00 54                      869,00 44 ا�����ع ا�/���
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               690,45 067 22               662,82 503 �21&��ع ا������ت ا��

�&��ع ا�������ت
(���/�I0 ا�!��!�ي)

�&��ع ا�������ت
(���/�I0 ا�!��!�ي)
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يات ا  يه  بو أحادي الاشرتااكت اذلي وافقت  نظام الو تصل  مجعالاشرتااكت املقررة يه إيرادات غري حمصةل  عل ي ب ت َّ بو ّ يدلول األعضاء يف الو
بو تني. يوالاحتادات اليت تديرها الو ية اليت تدوم  ية للفرتة املا ند إعداد املزيا سورسي  مية وحدة الاشرتاك ابلفرنك ا يات  سـنوحتدد ا ل ن ع ي ل قمجلع ّ .

سم الاشرتااكت إىل  ّسامه بعدد حمدد من وحدات الاشرتاكتأن فئة وعىل لك فئات تقو يار وترتك لدلول األعضاء . ّ ئة ختحرية ا دد حت يتاللفا
يا إىل واحدة من  متي تلقا ية اليت  نا بدلان ا ها، فامي عدا ا ئأساس اشرتا ل تنل م ثالثك ئات ا لا ـي .  اخلاصةلف هامات يف رؤوس األموال العامةل  هأما اإل فس

ها عدة احتادات بالغ اليت  تضعا  .مل

يعات ا  نة من  بالغ املد بو أيضا خمصصات تقابل ا بووضعت الو ي مل مي تجارية ّ لشورات ومن رسوم العالمات ا والرسوم والامنذج ) مدريد(ملن
ية  نا عا نة) الهاي(لص يل بعد أن مر علهيا أكرث من  يةل ا بالغ  ترب بعض ا نظمة أن  ناد إىل ما حدث مؤخرا إذ اضطرت ا سـابال تحص تح مل تع ّمل ل مسـ . ست

يل ا بت تكل اخملصصات عىل أساس ما حدث مؤخرا إزاء إماكية  ملوقد  حتص ن َّ نةحس نذ فرتات تزيد عىل ا تحقة  سـبالغ ا لسـ  .ممل

تحدة اإلمنايئ   ندوق األمم ا تعمل األموال املدفوعة مقدما إىل  ملو ص ّسـ نظمة(UNDP)ت يابة عن ا مل لدلفع اب بني . لن بلغ املدين اإلجاميل ا ّوا مل مل
تمل املوافقة علهيا ب ندوق اليت مل  بات ادلفع املقدمة إىل ا بالغ اخلاصة  سـشمل ا لص بطل مل بحثتي يد ا لعد أو اليت ال تزال املوافقة علهيا  بالغ . ق ملوا

ية اجلديدة  با ناف ا تاملدفوعة مقدما إىل الاحتاد ادلويل محلاية األ ن لص سدد ) األوبوف(ّ يابة عن األوبوف واليت مل  نظمة اب ها ا بالغ اليت تد ّيه ا ت ن مل لمل فع
 .لها بعد

تحدة األمر  نة من رضائب الوالايت ا ساابت املد ملوا ي هم عىل الرضائب عىل ادلخل حل تعو بالغ املدفوعة مقدما إىل املوظفني  يضية يه ا ليك ّمل
يةفاليت يد تحدة األمر يكعوهنا للوالايت ا نظمة. مل بالغ إىل ا ية، ترد هذه ا تحدة األمر نظمة والوالايت ا ملوناء عىل اتفاقات مربمة بني ا مل مل مل ّب توشمل . يك

سرتدة املدفوعات سورسية ا ّالرضائب ا مل ي بة ادلمغة ول مية املضافة ورض ي اخلاصة برضبة ا تطعة لقي ملقالرضبة ا بع مني نظمة اسرتدادها ملن ا للماليت حيق 
سورسيةبناء عىل اتفاق املقر اذل ته مع احلكومة ا يي أبر ل  .م
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باين يضااألر :5مالحظة  سورسي(مل وا يابلفرنك ا  )ل

بو الرييس يف س بانهيا مقر الو بو و ئشمل أرايض الو يم ي يف ّت  ).يسورسا(جبناحة األمم 
ا	���� ���ا�ه��ك ����	��ا	��������

�2009-20082008-2009ا�����ا���م���ا	�

ا��
�ل ا���ر��

� 136,48 010 98          278,55 589 3            053,93 013 14         736,39 195 101        732,57 416 14         ا����ء ا��

ة�   -                              490,69 376 3              -                            490,69 376 3              -                             ���� ا������ات ا��

 245,00 485 22          000,00 367 2           * 336,90 218 31           -                              581,90 070 56         1978!��� أر��د ��آ�

��د&%�وزن 1 ���!730,00 242 5            400,00 349              * 460,30 047 6             -                              590,30 639 11         1960 

��د&%�وزن 2 ���!632,90 717 4             -                              632,90 717 4           1987                              -                                -   

(�'�   -                                -                              426,85 675 104         -                              426,85 675 104       2003!��� !-�هة ا���اءات (ا�ر*�د (�

 111,48 738 125        169,24 682 9            910,88 671 160       227,08 572 104        964,52 519 191       ا�����ع ا�/��.

 560,50 394 3              -                                -                              -                              560,50 394 3           1964!��� ا��1د !ر�

 671,98 132 129        169,24 682 9            910,88 671 160       227,08 572 104        525,02 914 194       ا�����ع

ا�را2.

�   -                                -                              123,60 554 13           -                              123,60 554 13         1998!��3 ا����ء ا��

�'�   -                                -                                -                              -                                -                             1999!��3 !��� ا�ر*�د (�

   -                                -                                -                              -                                -                             1972!��3 ا�����

   -                                -                              123,60 554 13           -                              123,60 554 13         ا�����ع

       208 468 648,62        104 572 227,08       174 226 034,48            9 682 169,24        129 132 671,98 

ا�ه��ك "��ا	�!��

ه&ا ا	�ر$#

 
بىن بودهناوزن  * بىن أبراد بوكش و ية  تالك احلا بالغ الا تالف يف  مناك ا م ملخ ل ه ية للفرتة 1ه بني تقرير اإلدارة املا ل عن تكل ا يل ارتكب يف عام . 2007-2006ّمل تح تالف إىل خطأ يف ا لويعزى هذا الا ل يحه 2007خ يني وقد مت  تصح بني ا ملبن

بني يف الفرتة عو. 2008يف عام  بلغ اإلجاميل هو ذاته ا نان يكون ا بلغان ا ّندما يضاف ا مل مل ب ّمل ي  .2007-2006مل

ية  تار تلكفهتا ا باين  يد ا خيو ل ب مل ّ باين اليت لك تلكفة و. تق يهتا َّمتول ملاألرايض وا نظمة ومزيا نمن برانمج ا ها ابلاكمل مل تال كيمت ا نة ه نظمةلسـيف ا بدها ا ملاليت  ّ يف ا. تتك يد القرضلأما تاك سديد ر ها إىل حد  تال يمت ا صباين املموةل بقروض  ت ه ّمل ك ف َّ. 

باين ملدة ئواألرايض اليت يقع علهيا املقر الرييس  يد ا ساحة مبا يف ذكل حق  نظمة حق ا نح  يف اذلي  تون  ها  بو  مل للو ش مل للم ن ن يي م تميلك متديد ذ20جك نظمة وحدها ميكن أن متارسه  تاح  يار  نة، ابإلضافة إىل  ل  للم مسـ نة 30كل احلق ملدة خ سـ 
ية ية لألرصاد اجلوية . فإضا نظمة العا سابق  بىن ا ية  تار تلكفة ا ملوشمل ا للم ل للم خي ل ل بو بعد ما اكن 34 290 148مبلغ ) PCTبىن مباملعروف اآلن (ت ساحة إىل الو شمل نقل حق ا نظمة األرصاد واذلي اكن  بىن من  ناء ا ي فرناك سورساي ال مل ي مل مت ق ي

نظمة األرص ملنوحا  يفمم تون  بل  ناد من  جن ك سوق اليت حيددها . ق مية ا ميهتا  بىن اجلديد تقدر  يد علهيا ا ية اليت  ّأما القطعة األر لّ مل شـ بقض ق ّ تقلي مسـبري   .خ

مترب   بىن إداري جديد 1998سبويف  يد  ية العامة عىل  م، وافقت ا شي يفتمجلع بىن املقر الرييس احلايل يف  نجماور  جمل ئ بىن. ّ توقع أن يكون ا ملومن ا تأجرةمل باين  يا يف  نظمة الواقعة حا يعاب ماكتب ا سـ اجلديد ابحلجم الاكيف ال ل مل مس م . ت
ناء يف عام  رشوع حبلول هناية عام . 1998للبواشرتيت األرض  تلكفة قدرها حوايل 2010ملومن املرتقب إمتام ا يون فرنك سورسي 184,4ب  ي  نفقا(مل تخدم من خمصصات ا سط غري ا بلغ ا شمل هذا ا لال  سـ لق مل توقعةملي بلغ ). ملت غري ا ملوشمل هذا ا ي

بدهاة اجلارياألشغالنفقت عىل أاألموال اليت  ند  نفقات  يد يف ابب ا يد واليت  ناء مرحةل ا تارخي زائد الفوائد أ ّ حىت هذا ا تك تق عي ل ش ث ّل سـ  .لت
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 ّاملعدات :6مالحظة 

مية لك املعدات يف قامئة   ّحتدد  ية ابقّ يان املزيا ناملوجودات عىل  يا . يورسيسلافرنك لب تعمةل حا نظمة ا ية ملعدات ا تار تلكفة ا لوبلغ ا سـ مل خي ل ل ملت ّ
سمرب 31حىت  بلغا قدره 2009ي د يون فرنك سورسي 51,6م  ي  يون فرنك سورسي حىت 51,4(مل ي  سمرب 31مل بالغ ). 2007ي د ملوهذه ا

نظمة تأمني اذلي أخذته ا ملشموةل اب ل  .م

 متداوةلأصول أخرى غري  :7مالحظة 

نظمة  يد 1991 يف عام ملأبرمت ا تعلق  يف ادلويل فامي  سة مركز  بتشي اتفاقا مع مؤ ي ن يف مبجس ) يسورسا(جنىن يف شارع موريون يف 
ية قدرها  لتلكفة إجام بلغ. ي فرنك سورسي20 350 000ب نظمة أن تدفع  تيض من ا مواكن الاتفاق  يون فرنك سورسي 11ّ مقدما قدره امليق ي  مل

بقي من تلك يد ا تعىل أن ميول الر ملص يف ابإلضافة إىل سعر الفائدة وواحد يف املائة من إجاميل ّ تون  نك  يد بقرض عقاري دلى  نفة ا ن جب ك لتشي
نواييرأس املال  سـرد   .2011ن يويو 30 يف املائة وهو سعر اثبت إىل غاية 3,9875وسعر الفائدة احلايل هو . ّ

يف ادلويل، حيق   سة مركز  نظمة ومؤ نوناء عىل عقد اإلجيار بني ا س مل سة للمنظمة أن جب بىن وأن توجه إشعارا بذكل إىل املؤ سترتك ا ّمل
نة بسـبل أن ترتكه  بلغ . ق بىن، يرد إلهيا  موبعد أن ترتك ا ّ يون فرنك سورسي من أصل القرض10مل ي  يون فرنك . مل سة املركز اب تفظ مؤ مللو س حت

بىن إلرجاعه إىل صفة األ متويل األشغال الالزم إجراؤها عىل ا بقي  ملسورسي ا ت لي بىن . صليةمل يد ا بىن فور إاتم  نظمة ترك هذا ا ملوتعزتم ا مل تشيمل
يه يف املالحظة  شار إ لاجلديد ا  .5مل

نة :8مالحظة  ساابت ادلا ئا  حل

ا����م ا����او�� - ا���	
	ت ا��ا���

	ت �
	ر�� دا���	��

	ت دا���	��  787,49 019 9               013,93 833 22               

                 349,86 319                    077,22 520   ���م ����� ������

	ت �
	ر�� دا��� أ��ى	��   571,95 419                    133,30 199                 

�ا����	ت ا	���709,30 758 9               224,45 552 �23
!�ع ا                 

31 د����� 2009

�%�$# ا������ي)	)
31 د����� 2007

�%�$# ا������ي)	)

 
ها بعمالت غري الفرنك يمي الفواتري الواجب د سدد بعد، مبا يف ذكل إعادة  تلمة من املوردين واليت مل  نة الفواتري ا ساابت ادلا فعشمل ا تق ّ ت سـ ئ حل  ملت

سورسي يا  .ل

 

 

 



36 

 مسـتحقة ادلفعحتويالت  :9مالحظة 

شرتكة التفاق الهاي يذية ا تعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة ا يابة عن األطراف ا نظمة الرسوم اب ملحتصل ا مل ن لتنفمل تب حيو. ل ملكصل ا ّ
بات املو سمل ا با  ته  نظمة العامل  لطلادلويل  ت ت لللم مك تدبصف ناء عىل معاهدة ا لعة  ية تلكفة ب شأن الرباءات األموال من املودعني  تغطعاون  لب

بحث ادلويل تلف . لمدفوعات إدارات ا يد الهنايئ وفقا ألحاكم  ها إىل ا تا إىل أن يمت حتو ية مؤ تامئ نظمة هذه األموال الا سك ا خمو ن مل تفمت يل ق ملسـس
نظمة تني مع رشح للك واحد مهناملويرد فامي ييل إجاميل الرسوم اليت حصلهتا ا. ملاملعاهدات اليت تديرها ا  :لسـننظمة لفرتة ا

ا����م ا��
�او�� - �	���ت ��
	�� ا����


	��د ��ر�� ��             726,00 401 30               094,00 655 37  ا����م ا���

               373,00 197 2                 258,00 053 3  ا����م ا�������� 
	��د ��ر��

               359,00 550 9                 142,00 752 9  ا����م ا���د�� 
	��د ��ر��

                   268,00 96                                    -ر��م ا����ار ا���ر 
	��د ��ر��

                   225,00 90                    697,00 177   	�ز�� ر��م ا	��د 
ه�ي

             409,26 264 15               349,79 495 10  	�ز�� ر��م ا	��دي ��ر�� و
ه�ي

               166,15 897 1                   606,06 817   ودا'�  ��آ% ا�����$ وا����#�

               579,46 583 1                 508,69 807 1  إدارات ا�*�5 ا��و�4 .�3ء 1�2 �/�ه�ة ا��/�ون .-,ن ا�*�اءات

�               105,87 081 61               655,54 758 �63;��ع ا�����9ت �7��8� ا��

31 د����� 2009


	 ا������ي)����)

31 د����� 2007


	 ا������ي)����)

 
 

ية  ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا  مدريدالحتاد ف

ية ]")2"و" 1)("2(8املادة [وتوكول مدريد وبر] )ب وج)(2(8املادة [بناء عىل اتفاق مدريد  ية والرسوم ا نظمة الرسوم اإلضا يل، حتصل ا لتمكمل ف ّ
تعاقدة 73مببلغ  يابة عن األطراف ا مل فرناك سورساي للك طلب أو جتديد اب ن بارا من 100(لي ت فرنك سورسي ا مترب 1عي بلغ ).2008سب  مل وا

سب اخلدمات اليت يقدهما الطرف  تلف  تعاقد  ّالواجب رده للك طرف  ح خي م نواي يف بداي).الفحص اذلي جيريه(ّ سـ وحتول األموال  بعد ة نسـلة اّ
تقرير املايل  .لاترخي ا

مترار اآلاثر   مدريدالحتاد سـالرسوم الفردية ورسوم ا

شرتكة، 38من اتفاق مدريد والقاعدة ) 7(8بناء عىل املادة  يذية ا مل من الالحئة ا نظمة لتنف ها ا تعاقدة أن تضع الرسوم اليت  ملجيوز لألطراف ا ّحتصلمل
تجديد اذلي يدفع الرمس لقاءهدفع ُوت يني ا يل أو  هر من تدوين ا تعاقدة يف غضون  لإىل األطراف ا تع سج لتمل تار وضع . ش تعاقدة اليت  ختواألطراف ا مل

نة أعاله ية ا ية والرسوم ا ها أن حتصل عىل الرسوم اإلضا يّرسوم فردية ال حيق  ف ملبل بلغ الواجب حتويهل يف.لتمكيل بني أعاله هو ا بلغ ا مل وا مل  هناية ّمل
تقرير املايل شموةل اب لالفرتة ا  .مل

 الهايرسوم احتاد توزيع 

شرتك2.24و) ه(2.13و" 3)"أ(2.13بناء عىل القواعد  يذية ا مل من الالحئة ا بو ةلتنف ي التفاق الهاي، حتصل الو الرسوم العادية لدلوةل ورمس ّ
تعاقدة لقاء يابة عن األطراف ا تجديد لدلوةل ورسوم حفص اجلدة اب ملا ن يالت ادلويلل ل ا وتدفع تكل األموال إىل األطراف .  أو جتديدهاةلتسج

هري تعاقدة عىل أساس  شا تقرير املايل. مل شموةل اب بلغ الواجب حتويهل يف هناية الفرتة ا بني أعاله هو ا بلغ ا لوا مل مل مل  .ّمل

 احتادي مدريد والهايتوزيع 

تعاقدة يف ح ها لألطراف ا نظمة األموال الواجب د ملسك ا مل تعاقد فعمت شأن ادلفع أو يف حال طلب الطرف ا تالم أية تعلاميت واحضة  ملال عدم ا ب سـ
يده كيق ادلفع إىل أن يمت تأ  .تعل

تحكمي والوساطة  لودائع مركز ا

تحكمي اليت جترى من خالل مرك نظمة الرسوم لقضااي ا لحتصل ا مل تحكمي والوساطة اليت ّ بو  تز الو لل ملتصةل شمل أسامء احلقول وغريها من القضااي اي
ية الفكرية بلغ املقدر ألتعاب احملمك. مللكاب بلغ يعادل ا شاركني إيداع  تعني عىل ا نظمة،  ّوابإلضافة إىل الرمس الواجب دفعه إىل ا ّ مل مل ي ممل وإذا زادت . ّ
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بلغ املقدر،  ّأتعاب احملمك عن ا مل بلغ اإلضايف الالزمّ شاركني دفع ا نظمة من ا ملاشرتطت ا مل بلغ احملص. مل ّويدفع ا مبارشة وال ) ّأو احملمكني(ّل للمحمك مل
نظمة من ابب اإليرادات ملتربه ا بلغ الصايف . تع بني أعاله هو ا بلغ ا ملوا مل تقرير املايلّمل شاركون ومل يدفع بعد إىل احملمكني حىت اترخي ا لاذلي دفعه ا  .ّمل

شأن الرباءات تعاون  ناء عىل معاهدة ا بحث ادلويل  بإدارات ا ل ب  ل

تب ادلويل يهنا ملكحيصل ا بحث ادلويل اليت  بحث ادلويل اذلي جتريه إدارات ا يف ا ية تاك بات الرباءات ادلوية  ّ الرسوم من مودعي  تع ل ل ل تغط ل لطل
شأن الرباءات تعاون  نظمة وفقا ملعاهدة ا با ل تقرير املايل.مل بحث ادلويل يف هناية ا بلغ الواجب حتويهل إىل إدارات ا بني أعاله هو ا بلغ ا ل وا ل مل مل  .ّمل

ساابت اجلارية :10ة مالحظ  حلا

ا����م ا����او�� - ا����
�ت ا���ر��

               870,99 048 5                 432,66 844 4  �����ت ��ر
� ����ه�ة ا���اءات - إ
	���� وا�����ن

             041,01 533 45               646,56 886 42  �����ت ��ر
� أ��ى

�
��!ع ا������ت ا���ر"912,00 581 50               079,22 731 47               

31 د����� 2009


	 ا������ي)����)

31 د����� 2007


	 ا������ي)����)

 
ية إماكية إيداع أموال حتت ابب   نا تجارية والرسوم والامنذج ا بات العالمات ا نظمة ملودعي  نيح ا ع لص ل طل مل وتعمل " حساابت جارية"تت

تجديدات ا بات وا تعلق اب ها فامي  ية الرسوم الواجب د ها  تعام نظمة معل األمني علهيا إىل أن حيني أوان ا لا لطل ي تغط سـ فعمل نظمة . لفرديةلل سك ا ملو مت
ية بات ا ية إىل حني إيداع ا تامئ بالغ كأموال ا نتكل ا لطل ن ملعمل ترب األموال عىل . س ساب اجلاري و يد ا تالم الطلب املعين، يمت خفض ر تعوفور ا حل ص سـ

يل الطلب  .تسجأهنا ودائع إىل حني 

ها من أجل توفري اآل  ساابت مرصية اب نظمة  سك ا مسوابإلضافة إىل ذكل،  ف ح مل يع تكل األطراف مت تعاقدة يك  بعض األطراف ا تطية  مل ل تسـل
ه نظمةاّحتصلحتويل األموال اليت  يابة عن ا مل اب تعاقد املعين . لن ساابت من ابب اإليرادات حىت يطلع الطرف ا يد تكل ا نظمة ر ترب ا ملوال  حل ص مل تع

نظمة ساابت تعد من إيرادات ا يدة يف تكل ا نظمة بأن تكل األموال ا ملا حل ّمل ّ  .ملق

هاملا :11الحظة م تحقا بل ا تلمة  قبالغ ا سـق  ملسـ

بل أن يكون الرمس   تمكلت أو  بل أن تكون تكل اخلدمات قد ا يف لقاء خدمات  تاك نظمة الرسوم وا قيف بعض احلاالت، حتصل ا سـق ل ل مل ّ
نظمة يذية اليت تديرها ا سب وفقا ألحاكم املعاهدات والاتفاقات والربوتوكوالت واللواحئ ا ملقد  بالغ احملصةل عىل ويف تكل. لتنفك ترب ا مل احلاالت،  تع

سب يدها كإيرادات إىل أن  تكأهنا ودائع ويؤجل  ق نة أدانه . ّ بالغ ا ملبيّولك ا ميةمل لقمثل ا  .العادةل ت

تحقة للغري  ملسـودائع نظام مدريد ا

نظمة تمكل ا نظمة يف إطار رسوم احتاد مدريد عىل أهنا ودائع حىت  ها ا ملترب األموال اليت  سـ مل تتع تعلق تسـتلم ها فامي  ي اخلدمات اليت علهيا تقد مي
يري يني الالحق أو ا تجديد أو ا تغابلطلب أو ا تع لل  .ل


 ا���������� ����ا����م ا���او�� - ا����� ا�

������ ��	
             599,74 972 30               577,76 183 21  ودا�� ا�����ت ا���

                 296,95 183                    215,04 133   ودا�� ا����م وا����ذج ا�������


��) ا�'���ت &��ء ��% ���ه#ة ا���اءات� )
                 385,16 746                    311,44 684   ودا�� ا��*
( ا�#و�, آ�*

                     669,20 1                            48,00    ا����2رات و0��&�ت دا��� أ.�ى

�34��	
�                 509,00 274                  208,00 433 1  ا7
�اآ�ت �#���6 5�4 ا

�3
4��	
�                 460,20 242                    080,00 295   إ��ادات أ.�ى ��
��� 5�4 ا

�34��	
�               920,25 420 32               440,24 729 �23;��ع ا�����9 ا���
��� 5�4 ا

31 د����� 2009


	 ا������ي)����)

31 د����� 2007


	 ا������ي)����)
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 القروض :12مالحظة 

يف   يد مقرها يف  نظامت ادلوية ألغراض  باين ا سة  بو أموالا من مؤ ناقرتضت الو ل مل س جي ي واكنت تكل القروض يف األصل ). يسورسا(تشم
ية وافقت يف عام خاضعة لفوائد لكن اإلدارة الفدرا سورسية للعالقات اخلار جية ا ي ل يل أية مدفوعات من الفوائد، فمل 1996ل تخيل عن  حتص عىل ا ل

يا سوى  تطلب حا لتعد القروض   .رأس املالتسديد ت

تداوةلتوشمل اخلصوم  تداوةل  وغري ملا تقرير املايل ما ييلملا  :لمن القروض يف اجملموع حىت اترخي ا

ا���م ا��
	او�� - ا���وض


	�� ا����� FIPOI ض�  2 716 400,00                 2 716 400,00               

                   800,00 72                                    -ا��ض ا����ري ����� ا���د ��ر��

وض��� ��                 200,00 789 2                 400,00 716 2ا��#�"ع ا��

ا���م ��� ا��
	او�� - ا���وض


	�� ا����� FIPOI ض�  25 011 575,00               27 727 975,00             

 BCG/BCV  $%&���000,00 000 50  �ض ا����ء ا�#��� �
	�� ا���� �             -                                 

                 000,00 819                                    -ا��ض ا����ري ����� ا���د ��ر��

وض��� ��               975,00 546 28               575,00 011 75ا��#�"ع ا��

               175,00 336 31               975,00 727 77�#�"ع ا��وض

31 د����� 2009


	 ا������ي)����)

31 د����� 2007


	 ا������ي)����)

 
نظمة قرض عقا  نك يو يب إس للماكن  بارا من  (UBS)بري مع  تامثرية يف 2003 فرباير 10عتا ية ا ناء  س يغطي جزءا من تلكفة ا ملك قت

نطقة مريان يف سورسا40شارع بروالي، رمق  ي،  يد القرض . مب سمرب 31ي فرنك سورسي يف 891 800صواكن ر نظمة . 2007ي د ملوسددت ا ّ
نك يف الفرتة  بلغ لكه  بذكل ا  .2009-2008للمل

بلغ 2008 فرباير ويف  تون فو القرتاض  يف ونك  تون  نك  نظمة عقدا مع  م، أبرمت ا ن ب ن ن ب كمل يون فرنك سورسي زا114,0جك ي  بلغ ئمل مد 
بىن اإلداري اجلديد16,0تمكييل ممكن قدره  يد ا متويل جزء من تلكفة  تعمل  يون فرنك سورسي  مل  سـ ي تشيمل ل ّوحدد سعر الفائدة ابلفرنك . ي

سورسي وفقا ملؤرش س يا بور ل نة زائد هامش يرتاوح بني 15 ملدة (Swap LIBOR)ليواب  سب مدة القرض اذلي حتدده 0,70 و0,30سـ  ح 
نظمة نواي مبا يعادل . ملا سديد دفعات من رأس املال  تيض العقد  سـوابإلضافة إىل دفع الفوائد،  ت بلغ اإلجاميل املقرتض3يق  .مل يف املائة من ا
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تحقاقات املوظفني :13مالحظة   سـا

ئات حمددة من لل  تعويض عن أايم العطل املرتامكة  سفر وا نحة اإلعادة إىل الوطن وا ثل  تحقاقات  توفري ا بو الزتام تعاقدي  ّو لف م لم ل سـ ب ي
ند هناية خدمهتم تواري . عاملوظفني  يمي أ كوعىل أساس  تب تق سمرب مسـتقل خرباء مكأجراه  ّاكن الالزتام مقدرا كام ييل يف اترخي ، 2009ييف د

تقرير امل  :ايللا

 

 

 2009 د����� 31


	 ا������ي(����( 

 2007 د����� 31


	 ا������ي(����( 

 

 �����ت ���اض 
���� ا�����

 

 16 412 878.00 

 

 16 272 847.00 

 

بو   ساط تأمني يف إطار نظام أيضا يوللو ية ملوظفهيا بعد هناية خدمهتم يف شلك أ توفري خدمات الرعاية ا قالزتام تعاقدي  لصح تأمني ب لا
تأمني ضد احلوادث ناد إىل . لالصحي وا تواري أجراستوابال كيمي أ سمرب هتق تقل يف د تب خرباء  ي  مسـ ّ، اكن هذا الالزتام مقدرا كام ييل 2009مك

تقرير املايل  :ليف اترخي ا

 

 

 2009 د����� 31


	 ا������ي(����( 

 2007 د����� 31


	 ا������ي(����( 

 

�� ا�������ّ���ت ���اض ا����� �� ��� � ا��

 

 82 603 476.00 

 

 64 625 226.00 

 

شمل ما ييل  تقاعدية، ويه  بو املقفل للمعاشات ا ندوق الو شاركني يف  تعلق اب بو أيضا الزتامات عديدة  توللو ل ي ص مل ت  :ي

ندوق ا - شاركني يف ا سابقني ا تقاعدية املدفوعة للموظفني ا يف املعاشات ا ية تاك لصالالزتام  مل ل ل ل هم سن بتغط بل بلو غملقفل  . 65ق
سمرب  تواري أجري يف د يمي أ ناد إىل  يوابال ك تق بلغ 2009ست مب، يقدر هذا الالزتام   ي فرناك سورساي؛415 142ّ

نظمة العمل ادلوية لعام  - تابعة  لوالالزتام القامئ عىل حمك احملمكة اإلدارية ا مل تقاعدي 2006ل ية بعض الفوارق بني املعاش ا ل  بتغط
تال تالمه يف إطارسـالواجب ا تقاعدي الواجب ا ندوق املقفل واملعاش ا سـمه يف إطار ا ل تحدة، لص شرتك لألمم ا ندوق ا مل ا مل لص

سمرب و تواري اذلي أجري يف د يمي األ يسب ا ك بلغ 2009لتقح مب فإنه يقدر  تقرير املايل2 575 324ّ ل فرناك سورسا يف اترخي ا  .ي

تعويضات املدفوعة يف بداية الفرتة  يف املائة من إجاميل6ُومن خالل تلكفة رفعت إىل   بلغ 2005-2004ل ا نظمة خمصصات  مب، مجعت ا مل ّ
تحقاقات ما بعد اخلدمة45,9 يهتا من أجل توفري متويل جزيئ اللزتام بدفع ا يان مزيا يون فرنك سورسي يف  سـ  ب ي  :نمل

ا���م ا��
	او�� - ا�
�����ت �� ��	 ا��	��

               978,00 801 1                 416,00 763 1  �(ّ//�ت -,اض +*��) ا�(��)

���) ا�/�%) �� ��1 ا�(��)               551,00 901 5                 039,00 194 7  �(ّ//�ت -,اض ا�

� 23	�����ت �� ��1 ا�(��)�                 529,00 703 7                 455,00 957 8ا��#�"ع ا��

ا���م ��� ا��
	او�� - ا�
�����ت �� ��	 ا��	��

                      913,55 246                        142,00 415   �(//�ت �/��وق ا�"��" ا����5 �����ش ا�	����ي

                  869,00 470 14                    462,00 649 14  �(//�ت -,اض +*��) ا�(��)

���) ا�/�%) �� ��1 ا�(��)                  005,26 679 15                    472,95 886 21  �(//�ت -,اض ا�

� 23	�����ت �� ��1 ا�(��)�                    787,81 396 30                    076,95 951 36ا��#�"ع ا��

                    316,81 100 38                    531,95 908 45�#�"ع ا2	�����ت �� ��1 ا�(��)

31 د����� 2009


	 ا������ي)����)

31 د����� 2007


	 ا������ي)����)
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بلغ   شمل  هذه اخملصصات ال  بني  يد ا موالر يل مل ّ فرناك سورساي مت 5 921 528,06ّص بل هناية دفعه يف إطار ي قبرانمج إهناء اخلدمة الطوعي 
يق 2009 نة ا سـ وفقا لقرار  بلغ إضايف قدره ].WO/CC/61/3ثالويقة [لتنجل يدفع  م و ي فرناك سورسا من هذه اخملصصات 17 775 571,08سـ

 .هناء اخلدمة الطوعيإل يف إطار هذا برانمج 2010يف عام 

 ّاخملصصات :14مالحظة 

نظمة ا  تعلق اباللزتامات القامئةملوضعت ا ية فامي  تا يخملصصات ا ل  :ل

ا����م ا����او�	 - ا������ت

               727,51 026 2                   593,93 609   ا������ت ا	���و��ت

                                 -               550,53 468 1  ��� ا	����� ����� ا	���

����� ا	����	��                 351,00 304                    000,00 429   ا	�

078,51 331 2                 144,46 507 �2"��ع ا	�����ت                 

31 د�����  2009


	 ا������ي )����)

31 د�����  2007


	 ا������ي )����)

 
تلمة حىت   سلع واخلدمات ا يف ا تحقاقات املرصوفات تاك سـشمل ا ل ل سـ تمل فواتريها أو 31ملت تقرير املايل ومل  نة ا سمرب من  سـ د ل سـ ُي ال ت

تقرير املايل يف يف هناية فرتة ا تاك تحقاقات ا تظار ا لتزال يف ا ل ل سـ  .ن

تعلمي ا  نحة ا لوخمصصات  يةم نة ادلرا هر اليت مضت بني بداية ا تعلق بعدد األ ها  سـلواجب د سـ لت ش ية و/فع سمرب 31معاجلا ، واليت 2009ي د
تحقة ادلفع بحت الرسوم اخلاصة هبا  سـأ ية. مص تني املا يل يف فرتة ا ضومل توضع أية خمصصات من هذا ا سـنب  .للق

ها العادي  شطة  ية كجزء من أ نظمة معرضة لإلجراءات القضا معلوا ن ئ تاجئ اإلجراءات .ّمل باق  سعي إىل ا يطة واحلذر ودون ا يا  ن وتو ل تللح سخ
شموةل  ية اجلارية، فإن تكل اإلجراءات  مالقضا تاحةمبئ ية املقدرة بأكرب قدر ممكن من ادلقة عىل أساس املعلومات ا يف القضا تاك ملخصصات  ئ ل لل ّ. 

 



41 

تأجري :15مالحظة   لعقود ا

تأجر بو  سـالو  :مكي

تأ  بو عدد من عقود ا لللو يف ي ية ومرافق خمصصة يف  ساحات ختزين إضا نجري للحصول عىل أماكن و جم ّ نظمة ). يسورسا(ف تأجر ا ملو تسـ
يويوركاأيضا أماكن ملاكتهب ية يف  ن ا نغافورة وطويولتنسـيق ك وريو دي جانريو و سمرب  (سـ يويف بروسل حىت د ومعظم هذه العقود قابةل ). 2008ك

نظمة رشط تقدمي إشعار ب بل ا مللإلهناء من  يف . ّذكل يف همةل حمددة مبوجب العقدق نظمة أماكن جماورة ملقرها الرييس يف  تأجر ا نو مل جسـ ئ ت
يويورك ) يسورسا( تحدة(نويف  ية إىل هناية فرتة العقد كام ييل) ملالوالايت ا  :متبقبعقود غري قابةل لإلهناء مبدفوعات 


	 ا������ي(����  ���ات5 <  ���ات1���  1-5 >  )

  �����ء��د 	�� �����

 

2 126 88700

 

بو   :رّجمكؤيالو

	 ا������ي(����  ���ات5 <  ���ات1���  1-5 >  )

 

 ���� ���ان

 ، ���ان40!�رع ��و�ي، ر�� 

 

206 302225 9370

سؤول عن  بىن مريان ويل تأجري وهو ا يارات وسائر املرافق يف  شقق وموقف ا توىل إدارة عقود تأجري ا ملو ك سـ ل مي يل اإلجيار ودفع ل حتص 
بىن يل ا مللك املرصوفات الالزمة  يف. لتشغ تون  تأجري اذلي يقره  تان ويه قامئة عىل منوذج عقد ا تأجري معوما  نوتدوم عقود ا ن ل جل ك ّ وحيصل . سن

ناير 1للفرتة من (ملائة  يف ا4,5كالويل عىل  سمرب 31إىل  2009 أبريل 1للفرتة من ( يف املائة 3,9أو ) 2009 مارس 31 إىل 2008ي  ) 2009ي د
 .من دخل اإلجيار اإلجاميل لقاء ما يقدمه من خدمات)  يف املائة4,5: 2007-2006الفرتة (

بلغ   تأجري  مبواإليرادات من ا يل ) ي فرناك سورساي694 628,11: 2007-2006الفرتة (ي فرناك سورساي 686 072,05ل تشغومرصوفات 
بلغ  بىن  مبا بو)ي فرناك سورساي249 713,85: 2007-2006لفرتة ا(ي فرناك سورساي 321 526,21مل ساسات الو يدة يف  ست  ي  ح ّي مق يد . ل ّوال  يق

تمل من الويل واذلي بلغ  بلغ ادلخل الصايف ا كسوى  ملسـ ) ي فرناك سورساي444 914,26: 2007-2006الفرتة (ي فرناك سورساي 364 545,84م
نفقات يان اإليرادات وا بني كإيرادات اإلجيار يف  لو ب بلغ و. ّي -2006الفرتة (ي فرناك سورساي 24 286,90مبمدفوعات الفائدة عىل القرض العقاري 

سديد . ختصم أيضا من صايف اإليرادات) ي فرناك سورساي44 444,00: 2007 سمرب 31 العقاري باكمهل يف القرضتومت   .2008ي د

شمل   بل الويل ال  تواملرصوفات اخملصومة من صايف اإليرادات من  ك بىنق اخنفاضق  .ملمية ا

شموةل بضامن  نظمة جتاه مؤجري املاكتب  موالزتامات ا بلغ أقصاه ةّمل ية  مب  يون فرنك سورسي1,8بنك ي  بىن اإلداري . مل رسي عىل ا ملوأكربها  ي
بل" بو إخالءها يف الفصل ا1,7مببلغ " مبروكرت وغا ساحة اليت تعزتم الو شمل ا يون فرنك سورسي عىل مدة عقد اإلجيار اذلي  ي  مل ي ي ألول من مل

 .2011عام 
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يان املايل   1لبا

نفقات ليان اإليرادات وا  ب
ية يف  تني ا ملنهتلفرتة ا سمرب 31لسـن  2009ي د

سورسي( يابلفرنك ا  )ل

31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 31 د����� 
2009200720092007200920072009200720092007

ا
��ادات 

 690,00 702 34            607,00 826 34              -                             -                           -                             -                          690,00 702 34     607,00 826 34   ا���اآ
ت ا����رة 


ت ����� �
 902,34 375 12            133,80 111 15            (811,73 378 1)        (293,09 315 2)          -                             -                         714,07 754 13       426,89 426 17        -                           -                       إ��

 400,97 686 2              879,90 123 1                -                             -                           -                             -                          400,97 686 2       879,90 123 1     إ��ادات ا�����رات 

������ ���ا�   026,31 295 16            464,67 235 18              -                             -                         574,17 502            589,83 390           452,14 792 15     874,84 844 17 

 549,82 131 451          751,46 588 443            -                             -                           -                             -                          549,82 131 451   751,46 588 443 ر��م +*
م �'
ه�ة ا��'
ون %�$ن ا�"�اءات

� 795,64 299 90            145,35 846 94              -                             -                           -                             -                          795,64 299 90     145,35 846 94   ر��م +*
م ��ر�

 584,35 033 5              475,00 359 5                -                             -                           -                             -                          584,35 033 5       475,00 359 5     ر��م +*
م �ه
ي

 788,00 7                     400,00 5                       -                              -                              -                             -                           -                             -                          788,00 7              400,00 5            ر��م أ.�ى

 717,81 472 546          771,81 799 543            -                              -                              -                             -                           -                             -                          717,81 472 546   771,81 799 543 ���3ع ���1 ����0م

 ��
 199,91 198 3              598,20 318 3                -                             -                           -                             -                          199,91 198 3       598,20 318 3     ا��4�56 وا���


رة ) �9ف ا�'�7ت ;.) =�
5�        574 156,99            50 889,17        ( 413 423,69)        ( 348 375,59)                         -                   160 733,30              ( 297 486,42) 

(492,52 125 1)        (922,14 308 1)          -                             -                          492,52 125 1       922,14 308 1     @5
��? د�4 ا�"�ا�<                                -                                  -   

509,82 261 5              042,99 634 4                -                              -                              -                             -                         0,96                         -                          508,86 261 5       042,99 634 4     .7�B/إ��ادات أ.�ى 

 023,40 964 4              776,29 794 4              (492,52 125 1)        (922,14 308 1)          -                             -                         (374,63 348 )        (423,69 413 )        890,55 437 6       122,12 517 6     ���3ع �����D� 1ادات اC.�ى

960,74 694 620          231,67 210 621          (304,25 504 2)        (215,23 624 3)          -                             -                         913,61 908 13       593,03 403 17      351,38 290 609   853,87 430 607 ���ع ا
��ادات  

ا�����ت 
 E�FGت ا���
�F+ 396 779 380,21   376 135 268,52        3 955 140,12         2 941 109,33          620 143,86                           -                              -                              -            401 354 664,19          379 076 377,85 

 Hر و��
F901,27 624 40            797,43 285 41              -                              -                              -                           069,18 4              588,34 751 5         921,62 233 7        312,93 873 34     806,63 047 34   أ� 

���I

ت @'��.   71 451 531,25     50 731 282,24        1 747 405,40         2 088 065,78       1 656 238,78                           -                              -                              -              74 855 175,43            52 819 348,02 

 J�K��ت ا�
�913,68 393 60            709,37 125 59              -                              -                              -                           171,51 36            946,01 111            451,32 236           967,67 281 60     086,54 853 58   ���و 

 871,47 409 4              457,24 912 5                -                              -                              -                           726,79 265          572,89 133            591,86 61             298,58 276 4       138,59 585 5     إ��ادات و��اد


ث وأL�MةO201,42 147 3              417,10 054 6                -                              -                              -                           940,00 50            211,76 245            026,40 220           989,66 901 2       450,70 783 5     أ 

 785,67 698                 942,54 957 4                -                              -                              -                           103,44 376 3         -                             -                          785,67 698          839,10 581 1     ا�"�
ء

115,25 133                 841,08 324                 (492,52 125 1)        (922,14 308 1)          -                             -                         607,77 258 1         763,22 633 1          -                           -                       @5
��? د�4 ا�"�ا�< 

� ا���وض ��;@     2 716 400,00       2 716 400,00                          -                             -                           -                             -                              -                              -                2 716 400,00              2 716 400,00 

914,63 019 544          404,38 587 596          (492,52 125 1)        (922,14 308 1)          -                           393,56 009 6       101,88 530 12       299,94 088 15      305,27 615 532   633,02 798 576 ���ع ا�����ت  

046,11 675 76            827,29 622 24            (811,73 378 1)        (293,09 315 2)          -                            (393,56 009 6)      811,73 378 1          293,09 315 2        046,11 675 76      220,85 632 30    ����/�� ا����ة 

ا������ت  ����ا������! وا����ا��ا�����- ا���ّ)+ة�*�و��ت ����� �( ا$)���'&  ا����د�% ا$#�"��
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يان املايل   2لبا

ناديق ياطي وأرصدة ا لصيان األصول واخلصوم والا ت  حب
ية يف لفرت تني ا ملنهتة ا سمرب 31لسـن  2009ي د

سورسي( يابلفرنك ا  )ل


	��ا���ل��31 د����31 د����31 د����31 د����31 د����31 د����31 د����31 د���
20092007200920072009200720092007

أ��ل ���او��
 625,68 205 374        701,77 695 366         -                           -                          785,29 920 11    748,31 805 15    840,39 284 362            953,46 889 350            3ا���
 و�� ���د��

 801,00 858 2            036,67 156 2             -                         483,67 8                 -                          -                        801,00 858 2                553,00 147 2                �����4ت �
��� (�����ت ���  ���د���)

 272,07 085 11          934,78 369 12           -                           -                          885,62 112         342,96 56           386,45 972 10              591,82 313 12              �����4ت �
��� (�����ت ���د���)

   -                                -                              -                         (335,07 624 103)  (343,98 645 )     (377,44 633 1)   343,98 645                   712,51 257 105            أ��ل أ��ى ��
او��

 698,75 149 388        673,22 221 381         -                         851,40 615 103-   326,93 388 11    713,83 228 14    371,82 761 376            810,79 608 470            ����ع ا���ل ا����او��

ا���ل ��� ا����او��
 503,00 236 8            518,00 042 7             -                           -                            -                          -                        503,00 236 8                518,00 042 7                �����4ت �
��� (�����ت ���  ���د���)

 614,14 242 34          671,98 132 129         -                         457,84 606 97        -                          -                        614,14 242 34              214,14 526 31              5أراض و���ن

1,00                          1,00                           -                           -                            -                          -                        1,00                              1,00                              ��6
ات 

 000,00 000 10          000,00 000 10           -                           -                            -                          -                        000,00 000 10              000,00 000 10              7أ��ل أ��ى ��� ��
او��

 118,14 479 52          190,98 175 146         -                         457,84 606 97        -                          -                        118,14 479 52              733,14 568 48              ����ع ا���ل ��� ا����او��

 816,89 628 440        864,20 396 527         -                         (393,56 009 6)      326,93 388 11    713,83 228 14    489,96 240 429            543,93 177 519            ����ع ا���ل

��م�ا�

��م ���او���
 447,42 773 9            218,70 027 24           -                           -                          738,12 14           994,25 474         709,30 758 9                224,45 552 23              �����8ت دا$��

%�&'� 098,40 763 7            862,08 081 9             -                           -                          569,40 59           407,08 124         529,00 703 7                455,00 957 8                13ا-�,��+�ت ا�*

./
���ت ���,�� ا�,105,87 081 61          655,54 758 63           -                           -                            -                          -                        105,87 081 61              655,54 758 63              �9 

 939,66 734 43          505,76 718 111         -                           -                          019,41 314 11    065,52 989 87    920,25 420 32              440,24 729 23              3����11 ���2*� +�1 ا-�,��+�0

200,00 789 2            400,00 716 2             -                           -                            -                          -                        200,00 789 2                400,00 716 2                4�+12 ��
اول �% ا���وض 

 078,51 331 2            144,46 507 2             -                           -                            -                          -                        078,51 331 2                144,46 507 2                �556�14ت

912,00 581 50          079,22 731 47           -                           -                            -                          -                        912,00 581 50              079,22 731 47              5�10�م أ��ى ��
او�� و����� 

��م ا����او��� 781,86 054 178        865,76 540 261         -                           -                          326,93 388 11    466,85 588 88    454,93 666 166            398,91 952 172            ����ع ا�

��م ��� ا����او�� �ا�
./
���ت ���,�� ا�,�                                  -                                    -                          -                          -                            -                           -                              -                                -   

%�&'� 787,81 396 30          076,95 951 36           -                           -                            -                          -                        787,81 396 30              076,95 951 36              13ا-�,��+�ت ا�*

 975,00 546 28          575,00 011 75           -                           -                            -                          -                        975,00 546 28              575,00 011 75              12+�وض

   -                                -                              -                           -                            -                          -                          -                                    -                                  �556�14ت

5�م أ��ى ��� ��
او���                                  -                                    -                          -                          -                            -                           -                              -                                -   

��م ��� ا����او��� 762,81 943 58          651,95 962 111         -                           -                            -                          -                        762,81 943 58              651,95 962 111            ����ع ا�

��م� 544,67 998 236        517,71 503 373         -                           -                          326,93 388 11    466,85 588 88    217,74 610 225            050,86 915 284            ����ع ا�

.*ّ9�� (:9;)/=$�/            195 287 884,11            118 612 838,00                        -                          -                            -                           -         195 287 884,11        118 612 838,00 

 388,11 342 8            388,11 342 8             -                           -                            -                          -                        388,11 342 8                388,11 342 8                ���د�A روؤس ا<��ال ا�����2

BC��*وا� BDا<را 
�+                                  -                                    -                          -                          -                            -                           -                              -                                -   

 046,11 675 76          827,29 622 24           -                         (393,56 009 6)        -                          -                        046,11 675 76              220,85 632 30              /�$= (;9:) ا�&��ة ا��9ر��

 272,22 630 203        099,51 253 228         -                         (393,56 009 6)        -                          -                        272,22 630 203            493,07 262 234            ����ع ��$# ا���ل/ا�وراق ا������ 

��م و��$# ا���ل/ا�وراق ا������ � 816,89 628 440        617,22 756 601         -                         (393,56 009 6)      326,93 388 11    466,85 588 88    489,96 240 429            543,93 177 519            ����ع ا�

ا����& ا���	�ة 

��$# ا���ل/ا�وراق ا������ 

�4�و3�ت ����� �1 ا,	���0#ا��.�د�- ا,+�*��'�� ا��'��( وا���)ا'�� 
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يان املايل   3لبا

يريات يف صايف األصول تغيان ا ية/لب  لاألوراق املا
ية يف  تني ا ملنهتلفرتة ا سمرب 31لسـن  2009ي د

سورسي( يابلفرنك ا  )ل

�����

 627,56 459 115    226,11 955 126   446,96 587 157       ���� ا���ل/ا�وراق ا������ �� ��ا� ا�
	�ة    :

� ا	����� ا	������� �����                            -                           -                            -   

 627,56 459 115    226,11 955 126   446,96 587 157       إ��دة ����� ا����� �� ��ا� ا�
	�ة     

� إ��دة ����� ا������رات��   -                            -                           -                            #"��! )���رة( 

�* ا	��'ت ا&%$���� +,-�� ���-ارق ��� ا	/�ف                             -                           -                            -   

�:*/(�28) ا	��7ة �56 أ��س ا	��2ا��1         598,55 495 11      220,85 632 30     827,29 622 24 

 598,55 495 11      220,85 632 30     827,29 622 24         #�8-ع ا=,�ادات وا	$��7ت ا	��ّ��ة 	��76ة

 226,11 955 126    446,96 587 157   274,25 210 182       ���� ا���ل/ا�وراق ا������ �� "!�� ا�
	�ة    

2005 �#�$31 د
�#�$31 د

2009
2007 �#�$31 د
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ية الفكرية ية  نظمة العا للملكا مل  مل
يا  4ن املايل لبا
نقديبيان  تدفق ا لا  ل

ية يف  تني ا ملنهتلفرتة ا سمرب 31لسـن  2009ي د
سورسي( يابلفرنك ا  )ل

ا����و��ت ا������ا���د�
  ا�������   
������� وا����ا��� ����������!�ا���" ا

2009-20082009-20082009-2008

:���
 ا�'&ي �" أ���ل ا��(&�ا�


	�) ا����ة) ���       30 632 220,85       76 675 046,11          (6 009 393,56)      101 297 873,40         78 053 857,84  

  721,36 312 2           890,69 092 6           490,69 376 3             -                           400,00 716 2         ا���ض ا����� وا�ه��ك

���� ا���� ت �!  238,35 302 14         052,82 873 7            -                              837,68 64              215,14 808 7         ز'دة �% ��$$ت ا#�"�

   -                               -                               -                                -                            -                            (ز'دة) ا���ض �% !+ا�- ا��+,+دات

�.'�ت ا���  762,29 782 1           086,62 612             (483,67 8 )                542,66 56              027,63 564            (ز'دة) ا���ض �% ا�"/

  424,64 966 2            -                              335,07 624 103       033,46 988           (368,53 612 104)    (ز'دة) ا���ض �% ا42+ل ا�12ى

5! (433,66 845 1)        (480,01 691 8)           -                                -                          (480,01 691 8)        ز'دة (ا���ض) �% ا��7�9 ا��/���8 !67 ا#�"�

ت ا��ا�.��  704,87 862 6           771,28 253 14          -                              256,13 460            515,15 793 13       ز'دة (ا���ض) �% ا�"/

5�  203,82 277 13         549,67 677 2            -                                -                           549,67 677 2         ز'دة (ا���ض) �% ا��#+م ا�+ا,; :+ز'

  351,00 304              065,95 176               -                                -                           065,95 176            ز'دة (ا���ض) �% ا���$$ت ا�12ى

 (837,13 086 3)        (832,78 850 2)           -                                -                          (832,78 850 2)        ز'دة (ا���ض) �% ا��$+م ا�12ى

���
 ا�'&ي �" أ���ل ا��(&�  993,38 929 114       977,64 440 121       948,53 982 100       716,04 244 78      (686,93 786 57)      (�)� ا�

�+��ر :��
 ا�'&ي �" أ��,� ا(&�ا�

�ات�   -                             (948,53 982 100)     (948,53 982 100)     ا!�.ء ���8=ت و�=:; و�

�+��ر  ��
 ا�'&ي �" أ��,� ا(&�   -                             (948,53 982 100)     (948,53 982 100)        -                            -                            (�)� ا�

 -����
 ا�'&ي �" أ��,� ا�(&�ا�

�ات ا���وض�
       50 000 000,00         50 000 000,00                              -   

� ا���وض'�/:        (3 608 200,00) -                                (3 608 200,00)        (2 789 200,00) 

  -����
 ا�'&ي �" أ��,� ا�(&� (200,00 789 2)         800,00 391 46          -                                -                           800,00 391 46       (�)� ا�

  793,38 140 112      829,11 849 66         (0,00  )                      716,04 244 78      (886,93 394 11)      (�)� ا����دة   (ا���23ض  ) )� ا�'& و�� �/�د�.   

  832,30 064 262       625,68 205 374        -                              785,29 920 11       840,39 284 362     ا�'& و�� �/�د�.، )� 6&ا�� ا�2��ة     

ر ا�$�ف �% ر�4� ا����ت ا2,.��7�   -                               -                               -                                -                            -                            :��CD :�8ّ; أ#

  625,68 205 374       454,79 055 441      (0,00  )                      501,33 165 90       953,46 889 350     ا�'& و�� �/�د�.، )� ��8�� ا�2��ة     

ا��;��ع
2009-2008

ا��;��ع
2009-2008
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ناديق رؤوس األموال العامةل  صالاشرتااكت و

نظام أحادي الاشرتّاحملددة الاشرتااكت  9اجلدول   اكتاللوفقا 

 أساس حتديد الاشرتااكت

ناء عىل القرارات بحيدد اشرتاك لك دوةل عضو  نة َّ بو فامي 2003سـ اليت اختذها  بعض الاحتادات اليت تديرها الو ية  يات ا بو وا ي مؤمتر الو ل ن مجلع ملعي
نظام أحادي الاشرتااكت  لتعلق اب  ).A/39/15ث من الويقة 167 و166الفقراتن (ي

 حتديد الاشرتااكت

ب بو  يات الاحتادات اليت تديرها الو بو و يات ادلول األعضاء يف الو مأقرت  ي مجع ي مجع  2008مارس  31 يف 2009-2008الغ الاشرتااكت للفرتة ّ
 ).A/44/3ث من الويقة "2"22الفقرة (

نة  بلغ الاشرتااكت اإلجاميل  لسـتوزيع  ئات2008م تلف ا لف عىل   خم

(�)(د)(ج)(ب)(أ)

��	
اتا��
ا
ا
���� ا
����� �� آ� 
�ي����
�!� ا	
دو
�؛ #"

د ا
ول'
*+ آ� *��

(أ) × (ب)؛
�ي����
�!� ا	
"#

د ا
ول'
*+ آ� *��

(أ) × (د)؛
�ي����
�!� ا	
"#

1251 139 475                5                     5 697 375            -                       -                               

220-                               -                      -                           -                       -                               

315 683 685                  6                     4 102 110            -                       -                               

410 455 790                  7                     3 190 530            -                       -                               
(�����)

47,5 341 842                  5                     1 709 210            -                       -                               

55 227 895                  1                      227 895              -                       -                               

63 136 737                  6                      820 422              -                       -                               
(�����)

62 91 158                    7                      638 106              -                       -                               

71 45 579                    6                      273 474              -                       -                               

80,5 22 789                    6                      136 734              -                       -                               

90,25 11 395                    25                     284 875              1                       11 395                    

                               -                       -              425 142                     25                      697 5 0,125خ
                               -                       -              960 113                     40                      849 2 0,0625خ(�����)
                      544 8                       6                536 55                     39                      424 1 0,03125خ(�����)

178                  17 392 652          7                       19 939                    

ا
ول ا/'."ء *+
�ا�1"د وا� أو أآ0

����
ا
ول ا/'."ء *+ ا
و23� ا/'."ء *+ أي ا�1"د

("ا
ول 23� ا/'."ء *+ ا�15"دات")("دول ا�15"دات")

 
ئة ناير1يف (ادلول  لفا  )2008ي 

ية :دول الاحتادات 1 تحدة األمر تحدة والوالايت ا ياابن واململكة ا يا وا يكفرسا وأملا مل مل ل ن ن
 

سويد وسورسا :دول الاحتادات 3 يا وهوندا وا ياك وإيطا يا و يأسرتا ل ل ل بلج ل
 

يا :دول الاحتادات 4 با ندا وإيرندا والرنوجي والاحتاد الرويس وإ نندا وادلامنرك و سـ ل نل فك
 

يا(4 يا :دول الاحتادات )ناث نوب أفر يك والربتغال و سا والصني وا يقا ج سـ ملكمن ل
 

 مجهورية كوراي :دوةل الاحتادات 5
يا :دول الاحتادات 6 ندا وبوندا وسلوفا نغاراي ويوز يوانن و ية وا هورية ا كا ل يل ن ه ل يك لتشـمجل

 

يا(6 يا وتريا :دول الاحتادات )ناث يل وروما ند وإرسا تني والربازيل وبلغاراي وا كاألر ن ئ ه لن ج
 

يا وإيران  :دول الاحتادات 7 ية-مجهورية (نيسـإندو سمربغ وموانكو واململكة العرية ) م اإلسال بو يالك سعودية وسلو نا فيل
 

سابقة :دول الاحتادات 8 ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا يا و تاين ومالزياي ورص ندا و يا وإ لكروا ل ن ب شـ سل فت مج ن خلتي
 

يا  :دول الاحتادات 9 تويا وجور يا وإ ييل وكولو يا وأذريجان ويالروس و يا وأندورا وأر با جأ ن سـ ب شـ ب ب ن ن مل تان والكريس الرسويل مي خسـواكزا
تان وال تفوقريغزي يا سـ توا نيا و هورية لي بل األسود و مجوا ند جل تان وات نغافورة وطا يمودلوفا وسان مارنو و سـ سـ لي جيك

تان وفزنويال تحدة وأوز يا واإلمارات العرية ا تان وأوكرا سـوتركام مل ب ن بكسـ بويفارية–مجهورية  (ن ل ا  )ل
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 دوةل غري عضو
 تالكوي يف الاحتادات

بحرين :دول الاحتادات خاء سالم وبروين دارلاجلزائر وا ية ل ا هورية ادلو تا رياك وكواب وقربص وا يك وكو مينمجل سلفادور وإكوادور ومرص سـ لوا
نان  ية لبوغواتاميال و يبوامجلاهريية العرية ا تان للب سـواملغرب ويجرياي وعامن واب يدان وبامن كن بني وقطر وتر ينوبريو وا لفل

يت انم فيوتوابغو وتونس وأوروغواي و
 

يا(خاء يا نأ :دول الاحتادات )ناث يفيغوا وبربودا وجزر الهباما وبرابدوس وبلزي وبو يات–دوةل (لت تعددة القو م  هرسك وبوسواان ) م نة وا بو توا سـ لل
ياان  يجي وغابون وغاان وغرنادا و ياك و ية ودو ية ادلميقرا هورية كوراي ا غوالاكمريون والكونغو وكوت ديفوار و ي ن ط فب يمج مشع ل

يا  ندوراس والعراق وجاماياك واألردن و ينو يكرونزياي كه يوس و مومالطة ومور يا ) ّ املوحدة-والايت (يشـ نغويا وان بو ميل م
يل  نت وغرنادين و يا وسان  تس ويفس وسانت لو يا اجلديدة وابراغواي وسان  شـوياكراغوا واببوا  ي سـ ن ي ين ف سغ س ي نن ك

ند  نام وسواز يلورسي الناك وسور سورية ي هورية العرية ا لوا ب بابويمجل موتونغا وز
 

ثا(خاء يا الوسطى وشاد أنغوال و :حتاداتدول الا )لاث هورية أفر بوداي والرأس األخرض و نا فاصو وبوروندي و تنغالديش وبنن وبواتن وبور مك ي يقب مج ك
يا يا و يا و ية وغا توا يا الا بويت و ية و هورية كونغو ادلميقرا نوجزر القمر و ن ن يمج ي ب ئ سـ ي ي غط غ مغ هورية الو -ج مجساو وهاييت و بي

سوتو و ية و ية ا يادلميقرا ي ب لط لشع يجر ورواندا ل بال وا يق و يا وموز تا شقر ومالوي ومايل ومور نبرياي ومد ن ب ن ي لغ ي وساموا م
تحدة نوسا يا ا هورية تزنا ندا و سودان وتوغو وأو يون وا نغال ورسا ييب وا مل تويم وبر ن غ ل ل مجسـ لس مين ني يالوا مبوزا

 

 دول غري أعضاء
يامنار  :يف الاحتادات يويا واملدليف و تان وإريرتاي وإ مأفغا ب ث  ومالوالصنسـ

نة  بلغ الاشرتااكت اإلجاميل  لسـتوزيع  ئات2009م تلف ا لف عىل   خم

(�)(د)(ج)(ب)(أ)

��	
اتا��
ا
ا
���� ا
����� �� آ� 
�ي����
�!� ا	
دو
�؛ #"

د ا
ول'
*+ آ� *��

(أ) × (ب)؛
�ي����
�!� ا	
"#

د ا
ول'
*+ آ� *��

(أ) × (د)؛
�ي����
�!� ا	
"#

1251 139 475                  5                    5 697 375            -                       -                               

220-                               -                      -                           -                       -                               

315 683 685                    6                    4 102 110            -                       -                               

410 455 790                    7                    3 190 530            -                       -                               
(�����)

47,5 341 842                    5                    1 709 210            -                       -                               

55 227 895                    1                     227 895              -                       -                               

63 136 737                    6                     820 422              -                       -                               
(�����)

62 91 158                      7                     638 106              -                       -                               

71 45 579                      6                     273 474              -                       -                               

80,5 22 789                      6                     136 734              -                       -                               

90,25 11 395                      25                   284 875                1                     11 395                    

                               -                       -              425 142                   25                        697 5 0,125خ
                               -                       -              809 116                   41                        849 2 0,0625خ(�����)
                      544 8                     6                  112 54                   38                        424 1 0,03125خ(�����)

  178                17 394 077            7                     19 939                    

ا
ول ا/'."ء *+
�ا�1"د وا� أو أآ0

����
ا
ول ا/'."ء *+ ا
و23� ا/'."ء *+ أي ا�1"د

("ا
ول 23� ا/'."ء *+ ا�15"دات")("دول ا�15"دات")

 
ئة ناير1يف (ادلول  لفا  )2009ي 

ية :دول الاحتادات 1 تحدة األمر تحدة والوالايت ا ياابن واململكة ا يا وا يكفرسا وأملا مل مل ل ن ن
 

سويد وسورسا :دول الاحتادات 3 يا وهوندا وا ياك وإيطا يا و يأسرتا ل ل ل بلج ل
 

يا :حتاداتدول الا 4 با ندا وإيرندا والرنوجي والاحتاد الرويس وإ نندا وادلامنرك و سـ ل نل فك
 

يا(4 يا :دول الاحتادات )ناث نوب أفر يك والربتغال و سا والصني وا يقا ج سـ ملكمن ل
 

 مجهورية كوراي :دوةل الاحتادات 5
ندا وبوندا وسلوفا :دول الاحتادات 6 نغاراي ويوز يوانن و ية وا هورية ا لا يل ن ه ل يك  كيالتشـمجل

يا(6 يا وتريا :دول الاحتادات )ناث يل وروما ند وإرسا تني والربازيل وبلغاراي وا كاألر ن ئ ه لن ج
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يا وإيران  :دول الاحتادات 7 ية-مجهورية (نيسـإندو يا) م اإلسال سعودية وسلو سمربغ وموانكو واململكة العرية ا نو ل ب فيلك
 

تاين ومالزياي ورص :دول الاحتادات 8 ندا و يا وإ بكروا شـ سل نت سابقةخلتي ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا ليا و ل فن مج
 

يا  :دول الاحتادات 9 تويا وجور يا وإ ييل وكولو يا وأذريجان ويالروس و يا وأندورا وأر با جأ ن سـ ب شـ ب ب ن ن مل تان والكريس الرسويل مي خسـواكزا
يا  توا يا و تان وال نوقريغزي ي لسـ هورية تف بل األسود و مجوا تان جل نغافورة وطا سـمودلوفا وسان مارنو و سـ ند جيكي ليوات

تان وفزنويال تحدة وأوز يا واإلمارات العرية ا تان وأوكرا سـوتركام مل ب ن بكسـ بويفارية–مجهورية  (ن ل ا  )ل

 دوةل غري عضو
 تالكوي يف الاحتادات

بحرين :دول الاحتادات خاء سالملاجلزائر وا ية ل وبروين دار ا هورية ادلو تا رياك وكواب وقربص وا يك وكو مينمجل سلفادوإكوادور ومرص سـ ور لوا
تان  ية واملغرب ويجرياي وعامن واب نان وامجلاهريية العرية ا سـوغواتاميال و ن ي ب كب لل يدان وبامن بل بني وقطر وتر ينوبريو وا لفل

يت انم فيوتوابغو وتونس وأوروغواي و
 

يا(خاء يا  :دول الاحتادات )ناث يغوا وبربودا وجزر الهباما وبرابدوس وبلزي وبو يفأ لت يات–دوةل (ن تعددة القو م  هرسك وبوسواان و) م نة وا بو تا سـ لل
يجي وغابون والرأس األخرض والاكمريون  ياك و ية ودو ية ادلميقرا هورية كوراي ا فوالكونغو وكوت ديفوار و نمج ط يب مشع ل

يكرونزياي  يوس و يا ومالطة ومور ندوراس والعراق وجاماياك واألردن و ياان و موغاان وغرنادا و شـن ي ه غ يي  - والايت(ك
نغويا وان) ّاملوحدة ميو ل يا وسان م تس ويفس وسانت لو يا اجلديدة وابراغواي وسان  سـيا وياكراغوا واببوا  ن ي ن يب كن غ

ند  نام وسواز يل ورسي الناك وسور يلنت وغرنادين و ي شـ يي سف سورية نس هورية العرية ا لوا ب بابويمجل موتونغا وز
 

ثا(خاء نا فاصو وبوروندي وأنغوال و :دول الاحتادات )لاث مكنغالديش وبنن وبواتن وبور ي يا الوسطى وشاد وجزر القمر كب هورية أفر تبوداي و يق مج
يا يا و يا و ية وغا توا يا الا بويت و ية و هورية كونغو ادلميقرا نو ن ن يمج ي ب ئ سـ ي ي غط غ مغ ية -ج هورية الو ادلميقرا طساو وهاييت و مجي ب

يجر ورواندا  بال وا يق و يا وموز تا شقر ومالوي ومايل ومور برياي ومد سوتو و ية و نا ن ب ن ي غ ي ي لب ل يشع م ل  تويم نوساوساموا ل
تحدة  يا ا هورية تزنا ندا و سودان وتوغو وأو يون وا نغال ورسا ييب وا ملوبر ن غ ل ل مجسـ لس مين ني يالوا مبوزا

 

 دول غري أعضاء
يامنار  :يف الاحتادات يويا واملدليف و تان وإريرتاي وإ مأفغا ب ث  والصومالنسـ
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سددة  10اجلدول  سمرب 31يف ملالاشرتااكت غري ا تأخر 2009ي د بدلان األقل منوا ملوالاشرتااكت ا ّة   )ّمجمد(حساب خاص اليت دلهيا لل

ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

ةأ%$�#"��ن��دون ا��اآ�ت ��

ةأ���#'���دون ا��اآ�ت ��

ةا�+)ا(��دون ا��اآ�ت ��

ةأ#�ورا��دون ا��اآ�ت ��

ةأ#$����دون ا��اآ�ت ��

ةأ#�'$�ا و--�دا��دون ا��اآ�ت ��

.'�
       400 66 *09أ��ديا�ر0

�'
ةأر�'��دون ا��اآ�ت ��

ا�'���ةأ��دون ا��اآ�ت ��

�"�
ةا���دون ا��اآ�ت ��

ةأذر-'+�ن��دون ا��اآ�ت ��

ة0(ر ا���2����دون ا��اآ�ت ��

.�ةا�����دون ا��اآ�ت ��

ة-
$4د�3��دون ا��اآ�ت ��

ة--�دوس��دون ا��اآ�ت ��

ة-'4روس��دون ا��اآ�ت ��

       001 19 *09أ��دي-7+'�6

ة-7'(��دون ا��اآ�ت ��

.
ة-��دون ا��اآ�ت ��

ة-���ن��دون ا��اآ�ت ��

       655 31 07+06+05+04+03+02+01+00+99أ��دي-��'='� (دو�� - ��:�دة ا��9�'�ت)

>�
� وا�2�ةا�����دون ا��اآ�ت ��

ة-��"�ا#���دون ا��اآ�ت ��

ةا��از�?��دون ا��اآ�ت ��

ة-و#A دار ا�"4م��دون ا��اآ�ت ��

ة-7$�ر����دون ا��اآ�ت ��

�B�C �
     007 3 09+08+*07أ��دي-�رآ'

��ّ+� E518 217 86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77-�ر�  

+87+88+89

��ن �+ّ-566 137 77+78+79+80+81+82+83+84+85+86  

+87+88+89 358 091     

-�رو#�ي
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

E276 13 93+92+91+90-�ر�   

��ّ+� E88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78-�ر� 

+89

 214 738  

 252 649     

              106*09أ��ديآ���د��

ةا��6�'ون��دون ا��اآ�ت ��

ةآ
�ا��دون ا��اآ�ت ��

Fأس ا��           281  *09أ��ديا�

GH��9'� ا��C�2ر�� أ�0
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

E276 13 93+92+91+90-�ر�   

��ّ+� E86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76-�ر� 

+87+ 88+89

 273 509  

ن-460 7 90+91+92+93     

��ن �+ّ-858 114 81+82+83+84+85+86+87+88+89+*80   433 738     

ة ������I7 ا���اآ�ت ا�
#< ا�"��"ي)=��-)
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ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

�"�د
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   276 13 93+92+91+90&�ر�$

�� 81+80+79+78+77+76+75+74+73+72+71&�ر�$ �)ّ

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

 250 957  

ن&460 7 90+91+92+93     

��ن �)ّ&72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82 

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

 156 387  

 452 715     

ة�,+(��دون ا��اآ�ت ��

ةا�.,-��دون ا��اآ�ت ��

ةآ�����,���دون ا��اآ�ت ��

�         696 5 09+08+07+06أ��دي12ر ا�0

         494 7 09+08+*07أ��ديا��34�5

ةآ���� ر��5��دون ا��اآ�ت ��

آ�ت د��6ار
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 52 827   

   597 27 93+92&�ر�$

ن&519 106    095 26 92+93+*91     

ةآوا�,���دون ا��اآ�ت ��

ةآ�&���دون ا��اآ�ت ��

ة�8ص��دون ا��اآ�ت ��

ةا�)��9ر�� ا��",5,���دون ا��اآ�ت ��

0ا:,��ة2��9ر�� آ�ر�� ا�";�,� ا�����دون ا��اآ�ت ��

0ا:,��2��9ر�� ا��34�5 ا���
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

959 159 93+92+91+90&�ر�$  

��200 500 89+88+87+86+85+84+83+82+*81&�ر�$ �)ّ  

ن&326 90 90+91+92+93   

��ن �)ّ&015 301 82+83+84+85+86+87+88+89+*81  1 076 135   

ك�ةا��ا4��دون ا��اآ�ت ��

         968 9 09+08+07+06+05+04+03أ��دي2,���(

�5,
ةدو�,��دون ا��اآ�ت ��

�,5,
ا�)��9ر�� ا��و�,
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 75 611   

 73+72+71+70+69+68+67+66+*65&�ر�$

+74+75+76+77+78+79+80+81+82 

+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93

 960 582  

1 036 193   

ةإآ�ادور��دون ا��اآ�ت ��

ة�.��دون ا��اآ�ت ��

ةا�<+�6دور��دون ا��اآ�ت ��

         424 1 *09أ��دي@,
,� ا����ا?,�

��ةأر����دون ا��اآ�ت ��

�,4���ةإ��دون ا��اآ�ت ��

�,&�,Aةأ��دون ا��اآ�ت ��

)(,Bة��دون ا��اآ�ت ��


�ا+
Bة��دون ا��اآ�ت ��

�>4Bة��دون ا��اآ�ت ��

@�&�ن
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 52 827   

296 189 93+92+91+90+89+88+87+86+*85&�ر�$  

ن&981 110 84+85+86+87+88+89+90+91+92+93   353 104     

�,���@��       250 55 89+88+87+86+85+84+83ا����� �)ّ

ة�2ر2,���دون ا��اآ�ت ��

�,4��ةأ���دون ا��اآ�ت ��

ة ������+C ا���اآ�ت ا�
6E4 ا�<��<ي)��&)
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ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

ة#�"���دون ا��اآ�ت ��

ةا�$�"�ن��دون ا��اآ�ت ��


�دا�ة#��دون ا��اآ�ت ��

���ة#�ا�$��دون ا��اآ�ت ��

�$
$#
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   276 13 93+92+91+90)�ر�&

��779 148 89+88+87+86+85+84+83)�ر�& �+ّ  

ن(460 7 90+91+92+93     

��ن �+ّ(443 275    293 81 84+85+86+87+88+89+*83     


$�-)$,�و$#
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   276 13 93+92+91+90)�ر�&

��   213 23 89)�ر�& �+ّ

ن(982 64      858 3 92+93       

ة#$�"���دون ا��اآ�ت ��

ه���.
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   428 10 93+92+91+*90)�ر�&

��037 347 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+*79)�ر�& �+ّ   382 100     

.����. ا�ةا�1��دون ا��اآ�ت ��

ةه
�وراس��دون ا��اآ�ت ��

ةه
�3ر����دون ا��اآ�ت ��

ةإ�,4
�ا��دون ا��اآ�ت ��

�
ةا�6��دون ا��اآ�ت ��

ةإ"�و"$,$���دون ا��اآ�ت ��

(�$�8�ةإ�ان (:��6ر�� - ا9��دون ا��اآ�ت ��

ةا�=اق��دون ا��اآ�ت ��


�ا�ةأ���دون ا��اآ�ت ��

ا?$<�ةإ��دون ا��اآ�ت ��

ةإ�@��$���دون ا��اآ�ت ��

         849 2 09أ��دي:�����1

ةا�$�)�ن��دون ا��اآ�ت ��

ةا�ردن��دون ا��اآ�ت ��

ةآ�زا�,��ن��دون ا��اآ�ت ��

�$
ةآ$��دون ا��اآ�ت ��

B��1ةا���دون ا��اآ�ت ��

���نC$#$Dة��دون ا��اآ�ت ��

�$EاF�ة:��6ر�� �و ا�G=�$� ا�����دون ا��اآ�ت ��

�$Hة����دون ا��اآ�ت ��

�ن1��

أ��دي
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+09

 52 127   

889 133 93+92+91+90+89+88+87)�ر�&  

ن(067 226 87+88+89+90+91+92+93+*86  

&$"86+87+88+89+90+91+92+93 17 946    430 029     

ة�$,�����دون ا��اآ�ت ��

��ة�$�$��دون ا��اآ�ت ��

       042 54 09+08+07+06+05+04+03+*02أ��ديا�+��ه$�� ا�=)$� ا��$�$4

I���G
�Jة���دون ا��اآ�ت ��

       395 11 09أ��دي�$��ا"$�

غ��ة�1,��دون ا��اآ�ت ��

FG#��ة��دون ا��اآ�ت ��

ة�8وي��دون ا��اآ�ت ��

��C$���ة��دون ا��اآ�ت ��

.���
�ى ��H?�ة ا���دات )�ر�& و)ن و"$& وM. إ�Eر ا�
	�م أ��دي ا���اآ�ت M. 10 دM=�ت ����M    .1. ���$� 2006، وPQ :�ول ز�
. ��,��� ا���اآ�ت ا�

ة ������S4 ا���اآ�ت ا�
"T ا�,��,ي)H��()
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ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

ة�#��"��دون ا��اآ�ت ��

$�����377 132 89+88+87+86+85+84(�ر�' �&ّ  

��ن �&ّ)77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+*76 

+87+88+89

 164 244  

 296 621     

ة���+���دون ا��اآ�ت ��

��ر���-,�
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   276 13 93+92+91+90(�ر�'

��120 219 +86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77(�ر�' �&ّ  

87+88+89

ن)460 7 90+91+92+93     

��ن �&ّ)74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84 

+85+86+87+ 88+89

 150 618  

 415 109     

ة��ر�1,�س��دون ا��اآ�ت ��

2,34�ةا���دون ا��اآ�ت ��

       649 11 09+08+07+06+*05أ��دي�,4و-,��8 (و���ت - ا���ّ��ة)

ة��-�آ���دون ا��اآ�ت ��

�,��9
ة���دون ا��اآ�ت ��

ةا�&�: ا���د ��دون ا��اآ�ت ��

9ب�ةا���دون ا��اآ�ت ��

ة��ز��,>��دون ا��اآ�ت ��

ة�,�-��ر��دون ا��اآ�ت ��

ة-��,�,���دون ا��اآ�ت ��

ة-,��ل��دون ا��اآ�ت ��

ةه��
�ا��دون ا��اآ�ت ��

ة-,�ز�#
�ا��دون ا��اآ�ت ��

       305 11 09+08+07+*06أ��دي-,�4را@�ا

&,
ا�
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

   087 13 93+92+91+*90(�ر�'

��097 179 89+88+87+86+85+84+83+82+81(�ر�' �&ّ  

ن)460 7 90+91+92+93     

��ن �&ّ)069 110 81+82+83+84+85+86+87+88+89+*80   334 348     

��,&,-
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 296 098  

156 237 93+92+*91(�ر�'   533 254     

Aو�
ةا���دون ا��اآ�ت ��

��نBة��دون ا��اآ�ت ��

ة(�آ��3ن��دون ا��اآ�ت ��

��
ة(��دون ا��اآ�ت ��

         698 5 09+08أ��دي(�(�ا @,
,� ا�&���ة

ة(�را@�اي��دون ا��اآ�ت ��

ة(,و��دون ا��اآ�ت ��

C,�#Dةا���دون ا��اآ�ت ��

ة(��
�ا��دون ا��اآ�ت ��

ةا����9ل��دون ا��اآ�ت ��

+Eة��دون ا��اآ�ت ��

��Fر�� آ�ر��Gة��دون ا��اآ�ت ��

�Hو����ر�� �F�Gة��دون ا��اآ�ت ��

ة ������#I ا���اآ�ت ا�
-2 ا�3��3ي)D��))
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ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

ةرو��#"���دون ا��اآ�ت ��

%�ةا����د ا�و��دون ا��اآ�ت ��

ةروا#�ا��دون ا��اآ�ت ��

ة��#) آ"�& و#"'&��دون ا��اآ�ت ��

�"��� (#��ة��دون ا��اآ�ت ��


�د�(�
) و-,ر +.
0 (#��         849 2 09أ��دي

ة����ا��دون ا��اآ�ت ��

�
ة��ن ��ر���دون ا��اآ�ت ��

%�".
�       430 15 09+08+07+06+05+04+03+02+01+00+*99أ��دي��ن ���% و2

��45 ا�32"� ا�.�3د���ةا���دون ا��اآ�ت ��

ةا�.
�7ل��دون ا��اآ�ت ��

�"2668 847 01+00+99+98+97+96+95+94أ��دي8  

   996 79 *�293ر�&

984 135 291+92+93ن  

&"�93 6 447     

   342 072 1     247 2 ��93آ�ر#�

9":"�ة��دون ا��اآ�ت ��

ا�"�ن"�ة��دون ا��اآ�ت ��


�0�7رة�ة��دون ا��اآ�ت ��

ة��0�5آ"���دون ا��اآ�ت ��

�"
"0�5�ة��دون ا��اآ�ت ��

ا�;���ل
أ��دي

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09

 24 635   

     452 4 93+92+91+90ا�����

��       337 84    250 55 89+88+87+86+85+84+83ا����� �=ّ

�">�ة-
�ب أ0��دون ا��اآ�ت ��

�"#���ةإ��دون ا��اآ�ت ��

ي ��4#�ة��دون ا��اآ�ت ��

ةا�.�دان��دون ا��اآ�ت ��

ة��ر�
�م��دون ا��اآ�ت ��

�
ة��از�5��دون ا��اآ�ت ��

ةا�.�����دون ا��اآ�ت ��

ا.���ة��دون ا��اآ�ت ��

ةا�=��Bر�� ا�32"� ا�.�ر����دون ا��اآ�ت ��

ة�C-"4.��ن��دون ا��اآ�ت ��

�
ة���5��دون ا��اآ�ت ��

ة-��Bر�� �<�و#"� ا�"�+��0D"� ا�.�2<���دون ا��اآ�ت ��

   969 14 09+08+07+06+05+ 04+03+02+01+00+*99أ��دي��+�

��377 132 89+88+87+86+85+�284ر�& �=ّ  

��131 235    785 87 84+85+86+87+88+89+*283ن �=ّ     

ة���7#��دون ا��اآ�ت ��


"�اد و���2+��ة���دون ا��اآ�ت ��

         258 3 *09أ��دي��#&

ة�آ"���دون ا��اآ�ت ��

ة�آ��#.��ن��دون ا��اآ�ت ��

     969 170 89+88+87+86+85+ 84+83+82+*�281ر�& �=ّ��أو+
�ا

ةأوآا#"���دون ا��اآ�ت ��

ةاE��رات ا�32"� ا�����ة��دون ا��اآ�ت ��

��45 ا�����ة�ةا���دون ا��اآ�ت ��

��Bر�� �
,ا#"� ا�����ة-��     932 200 89+88+87+86+85+84+83+*�282ر�& �=ّ

�"4�     895 227 *09أ��ديا�����ت ا�����ة ا��

ة ������F5 ا���اآ�ت ا�
#H ا�.��.ي)'��2)
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ا��و��
ا��اآ�ت ا�
	�م 

ا���دي/ا����د/ ا�����**
ة����
�ات ا���اآ�ت ا��ة/��دون ا��اآ�ت ��

         697 5 09أ��ديأورو"�اي

ةأوز'&%��ن��دون ا��اآ�ت ��

         279 6 *09أ��دي4
3و�2 (0�.�ر�� - ا����,+�ر��)

ة4,,6 �5م��دون ا��اآ�ت ��

7�       142 19 89+88+*87ا����� �9ّ��ا�,

ةزا��,���دون ا��اآ�ت ��

         698 5 09+08أ��ديز���'�ي

   902 700 4ا���اآ�ت ", ا��%�دة

(��ة �?�?�ان ا�<= 5��ا ا��> ���.� �%�ب ��ص (�9ّ����   300 444 4ا���اآ�ت ا�

9��ع�   202 145 9ا�

ة ������?A ا���اآ�ت ا�
B5 ا�%��%ي)+��')

<C30 ���%�   *     

,H ا��و�> �?�اءات وF,5 و��آ�ر�5 و4,,
�، ووا��0 ا�%�اد ا���Dرا �7 Iن وا��
� 1993 و�J4 ����دات '�ر�F و'� K�� اآ�ت وا��0 ا�%�اد    ** آ� 65����A ا���
 A?�� �,ّJ� ،1991 �
� ا����� �2ل دورا�.� 4> ��M�ن و0�N,�� ا���د '�ر�F وا���د ' �.�OPارات ا��> ا�Jا� K?D ء�

	�م أ��دي ا���اآ�ت. و'?� �J41994 و �
�
/آ��5ن ا�ول ��9�,� رR�,S 4> 31 د�%� T� 1990، 4> �%�ب ��ص �
%� �J'�%ات ا��
%��' U?N�� ��ة �&= '?� �7 ا��?�ان ا�<ّ= 5�ّ�ا، 4,����ا���اآ�ت ا�

��" و'��Nرة "'ن �9ّ��" و'��Nرة "ا����� �9ّ��" K?D ا���ا�>.ّ9� Fرة "'�ر���N' A����1989. و��Xر إ�B?� K ا�

:=�X� ع��9�ا�

 
سددة ّإجاميل الاشرتااكت غري ا مل

 

بدلان األقل منوا ( تأخرة  ناء الاشرتااكت ا للاب مل ثت  ))ّمجمد(حساب خاص اليت دلهيا سـ

ا	��د ��ر��

ا	��د ��ن

�ا	��د �

ا	��د ��آ�ر��

ا	���� ا�����

��اآ�ت ا����م ا���دي�ا

ا�!"!�ع

��اآ�ت ا�!�%$�ة� (�)' ا&
(������, ا�+��+�ي)

1 891 646                    

 4 452                          

 2 247                          

 630 611                      

 24 393                        

2 147 553                    

4 700 902                     
بدلان األقل منوا  بل ا سددة من  ّإجاميل الاشرتااكت غري ا ّ ل قمل  )ّمجمد (حساب خاصاليت دلهيا ّ

ا	��د ��ر��

ا	��د ��ن

��ا	����� ا�

ا����ع
 129 642                      

4 444 300                    

���اآ�ت ا������ة� "�!� ا
(�����&% ا�$�$�ي)

3 010 823                    

1 303 835                    
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ها 11اجلدول  تحقا بل ا تلمة  قالاشرتااكت ا سـق  ملسـ

	 ا������ي����

���
                                            424 1 أ

                                        685 683 أ���ا���

                                            089 2 ��ر ا������

���ر�� 158 91                                          

                                            849 2 ا������ون

��                                            764 2 آ���� ر�

���                                        737 136 ا�#"��ر�� ا��!�

                                            187 1 إآ�ادور

�
�& 2 849                                            

�
��&  228                                              

                                            760 2 ه()وراس

                                        203 178 إ�+����

                                          395 11 آ�ا,���ن

                                              122  آ�(��

���-� 11 395                                          

                                            697 5 ا�"��ب

�")  61                                                

                                              766  ا��(��ل

���0 22 789                                          

                                            849 2 ��ر�(�م

                                      007 161 1ا�"#"�ع

ا����اآ�ت ا	������ 	�� 2011 وا	��ات ا	�� ���ه� 

���
                                          056 50 أ

                                          515 40 ا������ون

                                        630 181 ��ر�(�م

                                        201 272 �#"�ع 34�5

                                      208 433 1ا�"#"�ع

�� ��� 31 د����� 2009��ا���اآ�ت ��  2010 ا	�� "! ا��
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سمرب 31صناديق رؤوس األموال العامةل يف  12اجلدول   2009يد
بة  حملتسـرؤوس األموال العامةل ا

ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)
ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

��ر�&ا�%$ا#� 533 22                   

&*� 1 412                     

                   400 25 +�ر��

��ر�&ا.ر�-�*, 895 66                   

��ن 148 29                   

��ر�&أ/��ا�*� 661 112                 

��ن 722 43                   


4-*3 ا���اءات 463 43                   

&*� 7 058                     

                   000 91 +�7ه�ة ا���اءات

���ر�&ا�-� 110 75                   

��ن 744 8                     


4-*3 ا���اءات 977 28                   

&*� 4 707                     

                   250 19 +�7ه�ة ا���اءات

                   800 84 +�ر��

��ر�&�$ر ا���8+� 508 7                     

��ن 915 2                     

��دوس����ر�& 882 1                     

�:*%����ر�& 661 112                 

��ن 722 43                   


4-*3 ا���اءات 463 43                   

&*� 7 058                     

                     800 9 +�7ه�ة ا���اءات

                 200 127 +�ر��

                   261 28 �ه�ي

,-���ر�& 508 7                     

��ن 915 2                     

&*�  470                       

��ر�&ا���از�; 593 93                   

��ن 722 43                   


4-*3 ا���اءات 283 15                   

                     200 4 +�7ه�ة ا���اءات

��ر�&��=�ر�� 533 22                   

��ن 744 8                     

                       200  +�7ه�ة ا���اءات

��ر�&��رآ*-� ?�<� 508 7                     

��ن 915 2                     

��ر�&��رو��ي 508 7                      508 7                          

��ر�&ا�:�+*�ون 508 7                     

��ن 744 8                     

��ر�&آ-�ا 661 112                 

��ن 722 43                   

AB/ا�� �*C��?ر�&���8ر�� أ�� 7 508                       943                            

��ن 915 2                     

��ر�&
�Dد 377 6                      508 7                          

��ن 980 1                      915 2                          

��*Eن�� 8 744                     

��ر�&ا�4*, 250 28                   

��ر�&ا�:��=� 508 7                     

��ن 915 2                      
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ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)
ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

��نآ�%�� ر�#� 915 2                     

��ر�*آ�ت د���ار 508 7                     

��ن 744 8                     

����ر�*آ� 533 22                   

��ر�*,��ص 831 16                   

��ن 744 8                     

��ر�*ا��0/�ر�� ا��.-#-� 073 50                   

��ن 432 19                   


34-2 ا���اءات 318 19                   

*-� 3 138                     

                       910  ��آ�ر��

                   533 56 �5ر��

��ر�*��/�ر�� آ�ر�� ا�.�8-� ا�����7ا6-� 508 7                     

��ر�*��/�ر�� ا�#���9 ا�����7ا6-� 057 14                    533 22                        

��ن 727 1                      744 8                          

��ر�*ا��ا���ك 110 75                   

��ن 148 29                   


34-2 ا���اءات 977 28                   

*-� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��

                   000 41 �85ه�ة ا���اءات

��ر�*ا��0/�ر�� ا��و3-5-#-� 533 22                   

��ر�*�45 533 22                   

��ن 915 2                     


34-2 ا���اءات 701 6                     

                   400 25 �5ر��

                     652 5 �ه�ي

��ن=-�0 915 2                     

��ر�*=�3�3ا 110 75                   

��ن 148 29                   


34-2 ا���اءات 977 28                   

*-� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��

                   200 34 �85ه�ة ا���اءات

���ر�*=�� 765 187                 

��ن 871 72                   


34-2 ا���اءات 435 72                   

*-� 11 764                   

                     409 3 ��آ�ر��

                 700 110 �85ه�ة ا���اءات

                 800 211 �5ر��

                   102 47 �ه�ي

��ر�*<���ن 508 7                     

��ن 915 2                     

��ر�*أ����-� 426 300                 

��ن 019 102                 


34-2 ا���اءات 871 105                 

*-� 18 822                   

                     045 2 ��آ�ر��

                 900 222 �85ه�ة ا���اءات

                 000 339 �5ر��

                   363 75 �ه�ي

��ر�*<��� 508 7                      
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ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)
ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

��ر�$ا�#���ن 556 37                   

��ن 744 8                     

��ر�$'#&#� 508 7                      508 7                          

��ن 915 2                      915 2                          

��ر�$ه���� 903 14                   

��ر�$ا�,�+� ا��+��� 508 7                     

��ن 915 2                     

                     884 1 �ه�ي

��ر�$ه&-�ر�� 556 37                   

��ن 744 8                     

$#� 2 354                     

                       681  ��آ�ر��

                   150 22 �23ه�ة ا���اءات

                   200 42 �3ر��

��ر��4$�&�ا 831 16                   

��ن 744 8                     

��نا�5&� 148 29                   

�#��ر�$إ��و�# 533 22                   

                     652 5 �ه�ي

��ر�$إ��ان (���5ر�� - ا�+�#36) 533 22                   

��ر�$ا��2اق 533 22                   

��ر�$���4&�ا 110 75                   

��ن 148 29                   


:&#9 ا���اءات 977 28                   

$#� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��

��ر�$إ+�ا>#; 533 22                   

��ن 744 8                     


:&#9 ا���اءات 691 8                     

$#� 1 412                     

��ر�$إ�=��#� 661 112                 

��ن 722 43                   


:&#9 ا���اءات 463 43                   

$#� 7 058                     

                     409 3 ��آ�ر��

                   500 16 �23ه�ة ا���اءات

                 200 127 �3ر��

��ر�$ا�#���ن 765 187                 

��ن 296 58                   


:&#9 ا���اءات 435 72                   

                 600 194 �23ه�ة ا���اءات

��ر�$ا<ردن 508 7                     

��ر�$آ#&#� 533 22                   

��ر�$��&�ن 646 20                   

��ن 744 8                     

$#� 1 412                     

��ر�$ا�?��ه#��� ا��2�#� ا��#�#� 533 22                   

��ن 744 8                     

@���A&�B�$ر��� 7 508                     

��ن 915 2                     

$#�  470                       

                     500 1 �23ه�ة ا���اءات

                     400 8 �3ر��

                      884 1 �ه�ي
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ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)

ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

��ر�%�$���غ 508 7                     

��ن 915 2                     


.-,+ ا���اءات 895 2                     

%,�  470                       

                       650  �12ه�ة ا���اءات

                     400 8 �2ر��

                     884 1 �ه�ي

��ر��345�2% 508 7                     

��ن 744 8                     

��ر�%62وي 508 7                     

��ر����2% 812 3                     

��ن 915 2                     

��ر��7��2% 508 7                     

��ن 915 2                     

��ر�%�2ر����,� 854 1                      508 7                          

��ن 915 2                     

                         50  �12ه�ة ا���اءات

��ر�%�2ر�4,�س 508 7                     

�,��ر�%ا��$ 110 75                   

��ن 148 29                   

��ر�%���2آ� 508 7                     

��ن 915 2                     


.-,+ ا���اءات 895 2                     

%,�  470                       

                       200  �12ه�ة ا���اءات

                     400 8 �2ر��

                     884 1 �ه�ي

��ر�2%-:��,� 882 1                     

��ر�%ا��:�ب 533 22                   

��ن 744 8                     

%,� 1 412                     

                   400 25 �2ر��

                     652 5 �ه�ي

��ر�%ه��-�ا 661 112                 

��ن 722 43                   


.-,+ ا���اءات 463 43                   

%,� 7 058                     

                     903 2 ��آ�ر��

                   350 20 �12ه�ة ا���اءات

                 200 127 �2ر��

                   261 28 �ه�ي

��ر�%�,�ز��-�ا 556 37                   

��ن 574 14                   

��ر�%ا�-,=� 508 7                     

��ن 915 2                     

��ر�%�,=,��� 533 22                   

��ر�%ا�-�و�< 110 75                   

��ن 148 29                   


.-,+ ا���اءات 977 28                   

%,� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��

                   750 21 �12ه�ة ا���اءات

��ن��آ��ن 744 8                      
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ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)
ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

#$�����ر�%ا� 533 22                   

��ن 744 8                     

��ر�%���'�ا 556 37                   

��ن 744 8                     

��ر�%ا���
+�ل 110 75                   

��ن 574 14                   


/'$. ا���اءات 977 28                   

                   800 84 �0ر��

%$� 4 707                     

��ر�%���2ر�� آ�ر�� 533 22                   

                     700 3 �50ه�ة ا���اءات

��ر�%رو�$��0 788 33                   

��ن 744 8                     

                       550  �50ه�ة ا���اءات

                   800 84 �0ر��

��ر�%ا�
	�د ا��و�6 765 187                 


/'$. ا���اءات 435 72                   

%$� 11 764                   

                     409 3 ��آ�ر��

                   750 24 �50ه�ة ا���اءات

                 800 211 �0ر��

��ر�%روا��ا 849 2                     

��ر�%�6ن �0ر�'� 533 22                   

                   400 25 �0ر��

��ر�%ا�'+�ل 508 7                     

��ن 744 8                     

��ر�%:��$� وا�8�9 ا�67د 927 29                   

��ن 574 14                   

%$� 2 354                     

                     364 1 ��آ�ر��

                   800 84 �0ر��

��ر�%��6;�آ$� 037 25                   

��ن 716 9                     


/'$. ا���اءات 659 9                     

%$� 1 569                     

                       454  ��آ�ر��

                   267 28 �0ر��

��ر�%�'�ب أ;��>$� 110 75                   

��ن 148 29                   

��ر�%إ�$���6 110 75                   

��ن 296 58                   


/'$. ا���اءات 977 28                   

%$� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��

                   800 84 �0ر��

                   840 18 �ه�ي

��ر�%�6ي ��?� 508 7                     

��ن 915 2                     

                       300  �50ه�ة ا���اءات

��ر�%ا��دان 849 2                     

��ر�%�6ر�'�م 508 7                     

��ن 915 2                     


/'$. ا���اءات 895 2                     

%$�  470                       

                      884 1 �ه�ي
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ا�
	�دا��و��
�ا����� ا������ ا��	�

�ي)������ ا����)
ا����� ا���	"، إن و��

�ي)������ ا����)

�����ر�#ا� 661 112                 

��ن 722 43                   


,+*' ا���اءات 463 43                   

#*� 7 058                     

                     045 2 ��آ�ر��

                 800 162 �01ه�ة ا���اءات

��ر���2#�ا 661 112                 

��ن 722 43                   


,+*' ا���اءات 463 43                   

#*� 7 058                     

                     045 2 ��آ�ر��

                   000 74 �01ه�ة ا���اءات

                 200 127 �1ر��

                   261 28 �ه�ي

��ر�#ا��3�4ر�� ا��0�*� ا��ر�� 533 22                   

�+���
��ن 915 2                     

�5�
��ر�# 508 7                     

��ن 915 2                     

�5���
��ر�#
��+*�اد و 533 22                   

#��
��ر�# 533 22                   

��ن 744 8                     

#*� 1 412                     

                   400 25 �1ر��

                     652 5 �ه�ي

��ر�#
�آ*� 533 22                   

��ن 744 8                     

��ر�#أو5+�ا 508 7                     

��ر�#ا�����7 ا���	�ة 765 187                 

��ن 871 72                   


,+*' ا���اءات 435 72                   

#*� 11 764                   

                 000 168 �01ه�ة ا���اءات

��ر�#���3ر�� 
+8ا�*� ا���	�ة 903 14                   

��ر�#ا�����ت ا���	�ة ا7��19*� 765 187                 


,+*' ا���اءات 435 72                   

#*� 11 764                   

                 900 754 �01ه�ة ا���اءات

��ر�#أورو�5اي 508 7                     

��ن 915 2                     

��ن 574 14                   

��ر�#>**; ��م 508 7                     

                   400 25 �1ر��

                     884 1 �ه�ي

��ر�#زا�1*� 508 7                     

��ر�#ز��1��ي 508 7                     

��ن 915 2                     

                        869 44              494 749 10ا����4ع

>+8و�@ (���3ر�� - ا����*��ر��)
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ناديق رؤوس األموال العامةل  صإجاميل 

ا����د
�	
ا��

(������� ا������ي)
ا��
	� ا������*

2009 �
�� 31 د���

           000,00 000 2                               -��ر��1

1 592 894,11            2 000 000,00           

           000,00 300 1            000,00 300 ��1ن

           000,00 000 1            000,00 000 1ا��%$#" ا�!و�� �	
�اءات

�#� 160 000,00               160 000,00             
               000,00 30                 494,00 29 ��آ�ر��2

           000,00 000 2            000,00 000 2/,�ه!ة ا��,�ون �+'ن ا�
�اءات

           000,00 000 2            000,00 000 2/!ر�!

             000,00 260               000,00 260 �ه�ي

            388,11 342 8ا��1��ع


	� ��ر���� *

ا���23

ا	���� AB/VII/23، ا	�����ن 301 و302

ا	���� P/A/VIII/3، ا	���ة 11"1"

ا	���� AB/VII/23، ا	�����ن 301 و302

ا	���� AB/XVI/23، ا	���ة 178

ا	���� AB/VII/23، ا	�����ن 301 و302

ا	���� AB/VII/23، ا	�����ن 301 و302

ا	���� AB/IV/35، ا	���ة 152

ا	���� PCT/A/X/3، ا	���ة 13"1"

ا	���� AB/X/32، ا	���ة 39"21"

 
ناديق رؤوس األموال العا سددة يف  بالغ غري ا صإجاميل ا مل  ميةّمل

ا����د

�	
ا��

(������� ا������ي)

                        247 38 ا���د ��ر��

                          622 6 ا���د ��ن

                         869 44 ا�����ع
 

 

 

 
نة  1 ندوق رأس املال العامل الحتاد ابريس يف  شئ  سـأ ص يد قدره 1978ن ية هذا الاحتاد اكنت قد ). AB/VII/23ث من الويقة 302 و301الفقراتن ( فرنك 2 000 000ص بر يث أن  مجعو ح

ية للمؤمتر ادلبلومايس املعين مبراجعة اتف نا نفقات الا ية ا ندوق  تخدام ذكل ا ئقررت ا ل تغط لص سـتثسـ ية ابريس ل نوات من 1984 و1982 و1981 و1980دورات (قا شاورية  تحضريية وا سـ والاجامتعات ا ت للل ل
نة )1987 إىل 1984 ها  ية هذا الاحتاد قررت، خالل اجامت سـ، فإن  لمجع ع بلغ قدره 1983ّ ندوق رأس مال عامل  ندوق من جديد  يل هذا ا مب،  كص لص ثمن الويقة " 1"11الفقرة ( فرنك 2 000 000تشك

P/A/VIII/3 .(يجة ذلكل بلغ نتو ندوق رأس املال العامل الحتاد ابريس  يد  ي، اكن ر ص سمرب31 فرناك يف 1 592 894,11ص  .2009اكنون األول /ي د
نة  2 ندوق رأس املال العامل الحتاد لواكرنو يف  شئ  سـأ ص يد قدره 1973ن تحدة لوعقب انضامم هوندا و). AB/IV/35ث من الويقة 152الفقرة ( فرنك 30 000ص بر سحاب الوالايت ا ملا ن

بلغ  يد رأس املال العامل الحتاد لواكرنو  ية، اكن ر ياألمر ص سمرب31 فرناك يف 29 494يك  .2009اكنون األول /ي د
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ية -احتاد مدريد  نة -ف الرسوم اإلضا  2008سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2008ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا ناد إىل اجلدول يورساي س فرناك2 199 490ف تجديدات ابال يالت وا ست لقاء ا ل لتسج
بارا من  ساري ا تا  ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 2)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ب)(2(8املادة  [1996 أبريل 1عل

يا  توزيع الرسوم ناث
يل ادلويل37تنص القاعدة  شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل يه يف تنفل شار إ ل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل ا مل

سب احلاةل، ألغراض توزيع ) 6(8و) 5(8املادتني  نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف الربوتوكول،  يد  حمن الاتفاق وبروتوكوهل، واذلي  م تسـتف
ية، هو اكآليت ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا  :ف

تع واحد بة إىل األطراف ا ملاب  ًّاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛لنسـ
نان باب الرفض املطلقة فقط؛ ثا تعاقدة اليت تفحص أ بة إىل األطراف ا سـاب مل  لنسـ
ية أيضا ثالثة تعاقدة اليت جتري حفصا عىل األ بة إىل األطراف ا سـبقاب مل  بناء عىل اعرتاض الغري؛ لنسـ
تعاقدة اليت جت أربعة بة إىل األطراف ا ملاب يا ودون أي طلب؛لنسـ  ئري أيضا ذكل الفحص تلقا
يات أربعة يان أمه األ يا ودون أي طلب، مع  ية تلقا تعاقدة اليت جتري حبواث عن األ بة أيضا إىل األطراف ا بقاب سـبق بسـ ئ مل  .لنسـ

بو عىل رمس إضايف قدره  تجديدات اليت حصلت لقاءها الو يالت أو ا نات الواردة يف ا يأما عدد ا ل لتسج نف من يسورساي  فرناك 73لتعيي صللك 
بني أدانه ثالث، فقد اكن اكآليت ابملعامل ا نف ا سلع واخلدمات بعد ا ّا مل ل لص  :ل

تاين وسان مارنو 12 448 واحد يغوا وبربودا و يأ خلتنشـ  نت
نان يا وموانكو 34 263 ثا سا وإيطا لا  لمن
يا وسلو1بنلوكس 90 770 ثالثة توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ف وكروا ن ي ي ن ن لت ل ية تف يوغوسال هورية مقدويا ا فيا وسورسا و لمج ن ي ين

سابقة  لا
بحرين 211 437 أربعة يا وأذريجان وا يا واجلزائر وأر با لأ ب ن ن ب ويالروس ونلوكس2ميل هرسك وبوسواان وبلغاراي 3ب نة وا بو ت وبواتن وا سـ لل

نغا ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوالصني وكواب وقربص وا ط لشعب مج يك  -مجهورية (راي وإيران لتشـمجل
ية يا وق) ماإلسال تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقرولسـ بل األسود 4غمد نغويا وا جلو ل يق 5م مب واملغرب وموز
يا  هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال وعامن ميبوان يا والاحتاد الرويس مجو ييبنوروما يا 7ينسوسان تويم وبر  5بورص

بل األسود يا وا جلورص يو8ب سورية ل وسريا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ لن وسلوفا ب يل ل ن سـ مجلك
تان يا وأوز تان وأوكرا سـوطا ن بكسـ يا6جيك يت انم وزا ب و مي  .ف

سم الرسوم احملصةل وقدرها  ) 3 × 90 770(  +68 526) 2 × 34 263 + (12 448 [1 199 032 عىل ي سورساي فرناك2 199 490تقو
يني هو ]. 845 748) 4 × 211 437 + (272 310 تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ للك يسورسي  فرنك 1,83438807ي

بني أدانه]1 199 032 : 2 199 490[نقطة من املعامل  ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورسي فرنك1,83438807 واحد
نان  ي سورسية فرناكت3,66877614 ثا
 ي سورسية فرناكت5,50316421 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت7,33755228 أربعة

1

مترب 1تبارا من عا   2006سب 
2

 2007 أبريل 4إىل غاية  
3

سطس 31إىل غاية    2006غ أ
4

بارا من    2008 أبريل 28عتا
5

بارا من    2006ن يويو 3عتا
6

سمرب 26إىل غاية    2006ي د
7

بارا من   سمرب 8عتا  2008ي د
8

 2006ن يويو 2إىل غاية  
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ية اك فتوزع الرسوم اإلضا  :آليتّ

د ا�����ت�

�ا����� ا����
�� آ� ����

� ا������ي���ا��"��ع ���

�#�                     449,78 27 7,33755228                       741 3 أ���

                     703,47 32 7,33755228                       457 4 ا�"&ا%�

                       528,05 1 1,83438807                         833  أ��#)�ا و����دا

                     241,18 25 7,33755228                       440 3 أر�#(#�

                     363,38 49 3,66877614                     455 13 ا�(���

                     504,30 29 7,33755228                       021 4 أذر�#"�ن

���                         146,75  7,33755228                           20  ا��

                     190,95 49 7,33755228                       704 6 �#�روس

                     056,08 74 5,50316421                     457 13 �(��آ.

                         176,10  7,33755228                           24  �(��آ.

                       671,93 5 7,33755228                         773  ��/�ن

�                     592,40 43 7,33755228                       941 5 ا���0(� وا�0�1

��                       996,87 4 7,33755228                         681  ��/��ا

                     263,24 39 7,33755228                       351 5 ��)�ر��

                     967,77 74 7,33755228                     217 10 ا��#2

                     013,56 54 5,50316421                       815 9 آ�وا/#�

                     489,57 15 7,33755228                       111 2 آ���

                     800,88 10 7,33755228                       472 1 ��4ص

                     410,07 60 7,33755228                       233 8 ا�"��1ر�� ا���#5#6

                     805,11 22 7,33755228                       108 3 �1�9ر�� آ�ر�� ا���6#� ا�
���8ا�#7

�2� 5 829                       7,33755228 42 770,59                     

����: 13 408                     5,50316421 73 786,43                     

�#�                     686,59 76 5,50316421                     935 13 أ���

                     967,75 67 7,33755228                       263 9 ه()�ر��

                     275,75 19 7,33755228                       627 2 إ��ان (�1�9ر�� - ا=�#��0)

�#��A532,15 49 3,66877614                     501 13 إ�                     

                     788,39 37 7,33755228                       150 5 آ�زا���Bن

                     541,97 11 7,33755228                       573 1 آ#(#�

                     D�#4 3 355                       7,33755228 24 617,49#&��0ن

�#�/E 4 448                       5,50316421 24 478,07                     

�/��#�  783                         5,50316421 4 308,98                       

���#�#� 1 262                       7,33755228 9 259,99                       

����6)�F� 7 727                       1,83438807 14 174,32                     

�#�                     886,08 21 5,50316421                       977 3 �#��ا

�86D
�  176                         7,33755228 1 291,41                       

807,75 26 3,66877614                       307 7 ����آ�                     

�#��()� 2 584                       7,33755228 18 960,24                     

                     451,95 47 7,33755228                       467 6 ا�"�� ا�0Gد

                     097,68 55 7,33755228                       509 7 ا��)�ب

                       093,32 8 7,33755228                       103 1 ��ز��#�

�#�#���  882                         7,33755228 6 471,72                       

                       071,31 8 7,33755228                       100 1 ���ن


ا)��� 548,42 57 7,33755228                       843 7                     

                     198,36 70 7,33755228                       567 9 ا���/)�ل

                     081,87 31 7,33755228                       236 4 �1�9ر�� ���
و:�

�#�                     194,13 58 7,33755228                       931 7 رو��

J0د ا��و�/E224,78 131 7,33755228                     884 17 ا                   

                       132,10 7 1,83438807                       888 3 �0ن ��ر�(�

J�#�)���و J��/ 7,33755228                            -�0ن-                                   

�#��K 9 884                       7,33755228 72 524,37                     

                           �K  7                             7,33755228  51,36�#� وا�"�� ا�0Gد

                       377,39 9 7,33755228                       278 1 0#�ا�#�ن

                     316,75 52 7,33755228                       130 7 ��0:�آ#�

�#)#:��0 6 668                       5,50316421 36 695,10                     

�#�                     051,69 91 7,33755228                     409 12 إ��0

                     697,12 14 7,33755228                       003 2 ا���دان


                       420,36 6 7,33755228                         875  �0از��(

                     649,72 98 5,50316421                     926 17 ����0ا

                     388,94 14 7,33755228                       961 1 ا�"��1ر�� ا����#� ا���ر��

                     267,38 23 7,33755228                       171 3 9�7#���5ن

                     961,60 34 5,50316421                       353 6 �1�9ر�� �8
و�#� ا�#��0�D:#� ا�����8

�#�                     844,07 70 7,33755228                       655 9 أوآ�ا

                       334,40 5 7,33755228                         727  أوز����5ن

��م M##: 4 774                       7,33755228 35 029,47                     

                       809,25 6 7,33755228                         928  زا��#�

                  490,00 199 2     918 348 ا��"��ع
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 توزيع رسوم مدريد
ية الرسوم -احتاد مدريد  نة - فاإلضا  2008سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو ية  عىل رسوم 2008ي ها فإضا تجديدات  لقاء ي سورسي فرنك287 000عبلغ مجمو يالت وا لا ناد إىل اجلدول لتسج ستابال

بارا من  ساري ا تا  ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 2)"2(8تفاق مدريد واملادة من ا) ب)(2(8املادة [ 2008سبمترب  1عل

يا  توزيع الرسوم ناث
يه يف 37تنص القاعدة  شار إ يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل ا شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا ل من الالحئة ا مل سج ب لتمل تنفل

سب احلاةل، ألغراض توزيع تسـتفمن الاتفاق وبروتوكوهل، واذلي ) 6(8و) 5(8املادتني  نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف الربوتوكول،  حيد  م
ية، هو اكآليت ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا  :ف

تعاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛ واحد بة إىل األطراف ا ًّاب مل  لنسـ
نان باب الر ثا تعاقدة اليت تفحص أ بة إىل األطراف ا سـاب مل  فض املطلقة فقط؛لنسـ
ية أيضا ثالثة تعاقدة اليت جتري حفصا عىل األ بة إىل األطراف ا سـبقاب مل  بناء عىل اعرتاض الغري؛ لنسـ
يا ودون أي طلب؛ أربعة تعاقدة اليت جتري أيضا ذكل الفحص تلقا بة إىل األطراف ا ئاب مل  لنسـ
تعاقدة اليت جتري حبواث عن األ أربعة بة أيضا إىل األطراف ا سـبقاب مل ياتلنسـ يان أمه األ يا ودون أي طلب، مع  سـبقية تلقا ب  .ئ

نات  تجديدات لتعييأما عدد ا يالت أو ا لالواردة يف ا بو عىل رمس لتسج بة إىل فرنك 100قدره إضايف ياليت حصلت لقاءها الو سـ سورسي اب لني
ثة، ثا سلع واخلدمات بعد ا ئة من ا للك  ل ل بني أدانهف ّ فقد اكن اكآليت ابملعامل ا  :مل

يغو 2 322 واحد تاين وسان مارننتأ يا وبربودا و  وخلتنشـ
نان يا وموانكو 6 195 ثا سا وإيطا لا  لمن
ية  بنلوكس 15 281 ثالثة يوغوسال هورية مقدويا ا يا وسورسا و يا وسلو توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا فوكروا مج لتف ن ي ن ن ي ي ن ن يت فل ل

 لسابقةا
يا وأذريجان وي 33 748 أربعة يا واجلزائر وأر با بأ ب ن ن هرسك وبوسواان وبلغاراي والصني وكواب وقربص ميل نة وا بو تالروس وبواتن وا سـ لل

نغاراي وإيران  ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوا ط لشعب مج يك ية-مجهورية (لتشـمجل ) م اإلسال
يا وق تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقرلسـ بل األسود 4غومد نغويا وا جلو ل يق و5م يا مب واملغرب وموز وعامن ميبان

هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال  يا والاحتاد الرويس مجو ييبنوروما يا 7ينسوسان تويم وبر يون 5بورص ل وسريا
يا يت انم وزا يا و تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ بوسلوفا ي ن سـ ل ب يل ل ن سـ مك ف جيك  .مجل

بلغ احملصل وقدره  سم ا ملو  + 45 843) 3 × 15 281 + (12 390) 2 × 6 195( + 2 322 [195 547 عىل ي سورسي فرنك287 000يق
يني هو ]. 134 992) 4 × 33 748( تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ  287 000[ للك نقطة من املعامل  فرنك1,46767785ي
بني أدانه ،]195 547:  ّأي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 رسيي سو فرنك1,46767785 واحد
نان  يت سورسية فرناك2,93535570 ثا
 ي سورسية فرناكت4,40303355 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت5,87071140 أربعة

 
4

بارا من    2008 أبريل 28عتا
5

بارا من    2006ن يويو 3عتا
7

بارا من   سمرب 8عتا  2008ي د
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ية ّتوزع الرسوم   :اكآليتفاإلضا

د ا�����ت�

�ا����� ا����
�� آ� ����

� ا������ي���ا��"��ع ���

�#�                       123,22 3 5,87071140                         532  أ���

                       514,58 4 5,87071140                         769  ا�"&ا%�

                         174,65  1,46767785                         119  أ��#)�ا و����دا

                       788,59 2 5,87071140                         475  أر�#(#�

                       044,85 7 2,93535570                       400 2 ا�(���

                       111,48 3 5,87071140                         530  أذر�#"�ن

                       735,69 5 5,87071140                         977  �#�روس

                     893,11 10 4,40303355                       474 2 �(��آ.

                         592,94  5,87071140                         101  ��/�ن

�                       148,61 5 5,87071140                         877  ا���0(� وا�0�1

��                         463,79  5,87071140                           79  ��/��ا

                       978,36 4 5,87071140                         848  ��)�ر��

                     303,10 10 5,87071140                       755 1 ا��#2

                       701,42 6 4,40303355                       522 1 آ�وا/#�

                       690,76 1 5,87071140                         288  آ���

                       074,34 1 5,87071140                         183  ��4ص

                       960,68 7 5,87071140                       356 1 ا�"��1ر�� ا���#5#6

                       117,35 3 5,87071140                         531  �1�9ر�� آ�ر�� ا���6#� ا�
���8ا�#7

�2�  974                         5,87071140 5 718,07                       

����: 2 342                       4,40303355 10 311,90                     

�#�                     148,48 11 4,40303355                       532 2 أ���

                       170,05 9 5,87071140                       562 1 ه()�ر��

                       043,01 2 5,87071140                         348  إ��ان (�1�9ر�� - ا=�#��0)

�#��A044,85 7 2,93535570                       400 2 إ�                       

                       009,70 4 5,87071140                         683  آ�زا���Bن

                       444,20 1 5,87071140                         246  آ#(#�

                       D�#4  445                         5,87071140 2 612,47#&��0ن

�#�/E  627                         4,40303355 2 760,70                       

�/��#�  100                         4,40303355  440,30                         

���#�#�  166                         5,87071140  974,54                         

����6)�F� 1 467                       1,46767785 2 153,08                       

�#�                       531,74 2 4,40303355                         575  �#��ا

�86D
�  83                           5,87071140  487,27                         

094,82 4 2,93535570                       395 1 ����آ�                       

�#��()�  358                         5,87071140 2 101,71                       

                       017,48 6 5,87071140                       025 1 ا�"�� ا�0Gد

                       925,46 7 5,87071140                       350 1 ا��)�ب

                         998,02  5,87071140                         170  ��ز��#�

�#�#���  108                         5,87071140  634,04                         

                       373,75 1 5,87071140                         234  ���ن


ا)��� 209,23 7 5,87071140                       228 1                       

                     543,80 10 5,87071140                       796 1 ا���/)�ل

                       616,36 3 5,87071140                         616  �1�9ر�� ���
و:�

�#�                       467,54 7 5,87071140                       272 1 رو��

J0د ا��و�/E269,65 18 5,87071140                       112 3 ا                     

                       080,21 1 1,46767785                         736  �0ن ��ر�(�

J�#�)���و J��/ 5,87071140                            -�0ن-                                   

�#��K 1 701                       5,87071140 9 986,08                       

                       033,25 1 5,87071140                         176  0#�ا�#�ن

                       810,03 6 5,87071140                       160 1 ��0:�آ#�

�#)#:��0 1 063                       4,40303355 4 680,42                       

�#�                     326,51 13 5,87071140                       270 2 إ��0

                       690,76 1 5,87071140                         288  ا���دان


                         639,91  5,87071140                         109  �0از��(

                     653,81 13 4,40303355                       101 3 ����0ا

                       473,55 1 5,87071140                         251  ا�"��1ر�� ا����#� ا���ر��

                       459,83 2 5,87071140                         419  9�7#���5ن

                       160,87 4 4,40303355                         945  �1�9ر�� �8
و�#� ا�#��0�D:#� ا�����8

�#�                       442,08 8 5,87071140                       438 1 أوآ�ا

��م M##:  744                         5,87071140 4 367,81                       

                         675,13  5,87071140                         115  زا��#�

                    000,00 287        546 57 ا��"��ع
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ية الرسوم -احتاد مدريد  نة -لتمكيلا  2008سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2008ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم  نا 373 044لقاء يسورساي  فرناك 27 232 212تمكيل يل أو بعد (تعيي  ند ا سجمتت  لتع
تجديد ند ا يل أو  لا ع بارا من ) لتسج ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من " 3)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ج)(2(8املادة  [1996 أبريل 1ست

 ].بروتوكول اتفاق مدريد

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل) 6(8املادة [َّ شأن ا سجمن اتفاق مدريد  بق ] لتب ملنطوإىل املعامل ا

يل 37القاعدة [ شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل  ].ادلويل للعالمات وبروتوكوهلتنفل

ييل قدره  بو عىل رمس  نات اليت حصلت لقاءها الو تمكأما عدد ا ي بني أدانهيسورساي  فرناك 73لتعيي ّفقد اكن اكآليت ابملعامل ا  :مل

تاين وسان مارن 13 035 واحد يغوا وبربودا و يأ خلتنشـ  ونت
نان يا وموانكو 35 016 ثا سا وإيطا لا  لمن
ية  1بنلوكس 94 731 ثالثة يوغوسال هورية مقدويا ا يا وسورسا و يا وسلو توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا فوكروا مج لتف ن ي ن ن ي ي ن ن يت فل ل

 لسابقةا
يا وأذريجان  230 262 أربعة يا واجلزائر وأر با بأ ن ن بحرينميل هرسك وبوسواان وبلغاراي  3بونلوكسبويالروس  2لوا نة وا بو توبواتن وا سـ لل

هوري نغاراي وإيران مجلوالصني وكواب وقربص وا ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هة ا ط لشعب مج  -مجهورية (لتشـيك
ية يا وق) ماإلسال تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقرلسـ بل األسود 4غومد نغويا وا جلو ل يق 5م مب واملغرب وموز
يا  هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال وعامن ميبوان يا والاحتاد الرويس مجو ييبوسانوروما يا 7ينسن تويم وبر  5بورص

بل األسود يا وا جلورص سورية  8ب هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ يون وسلوفا لوسريا ب يل ل ن سـ ك مجلل
يا  تان وأوكرا نوطا تانجيكسـ يا 6بكسـوأوز يت انم وزا بو مي  .ف

بلغ احملصل وقدره  سم ا ملو ) 3 × 94 731 + (70 032) 2 × 35 016( + 13 035 [1 288 308 عىل ي سورساي فرناك27 232 212يق
يني هو ]. 921 048) 4 × 230 262 + (284 193 تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ  للك ي سورساي فرناك21,13796701ي

بني أدانه، ]1 288 308 : 27 232 212[نقطة من املعامل  ّأي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك21,13796701 واحد
نان  ي سورساي فرناك42,27593402 ثا
 ي سورساي فرناك63,41390103 ثالثة
 ي سورساي فرناك84,55186804 أربعة

 

 
1

بارا من   مترب 1عتا  2006سب 
2

 2007 أبريل 4إىل غاية  
3

سطس 31إىل غاية    2006غ أ
4

بارا من    2008 أبريل 28عتا
5

بارا من    2006ن يويو 3عتا
6

سمرب 26إىل غاية    2006ي د
7

بارا من   سمرب 8عتا  2008ي د
8

 2006ن يويو 2إىل غاية  
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ية ّتوزع الرسوم   :اكآليتلتمكيلا
��د ا�������ت

ا����� ا�����
�� آ� �����

� ا������ي���ا��"��ع ���

���                164,90 364 84,55186804                      307 4 أ���

                440,83 406 84,55186804                      807 4 ا�"%ا$�

                  398,14 20 21,13796701                        965  أ���'�ا و����دا

                054,88 316 84,55186804                      738 3 أر)����

                983,54 579 42,27593402                    719 13 ا�����

                600,39 388 84,55186804                      596 4 أذر��"�ن

                    944,69 1 84,55186804                          23  ا������

                316,37 623 84,55186804                      372 7 ��-روس

                087,51 869 63,41390103                    705 13 ����آ.

                    029,24 2 84,55186804                          24  ����آ.

                  659,30 74 84,55186804                        883  ����ن

�                543,28 546 84,55186804                      464 6 ا���/�1 وا��0/

��                  178,05 70 84,55186804                        830  �����ا

                228,55 484 84,55186804                      727 5 ��'�ر��

                879,86 968 84,55186804                    459 11 ا���2

                533,67 674 63,41390103                    637 10 آ�وا���

                539,23 193 84,55186804                      289 2 آ���

                895,84 148 84,55186804                      761 1 ��4ص

                149,25 733 84,55186804                      671 8 ا�"��0ر�1 ا��1�5�6

                487,79 282 84,55186804                      341 3 �0�9ر�1 آ�ر�� ا�1���6 ا�����8ا1�7

�2( 6 275                      84,55186804 530 562,97                

����: 13 650                    63,41390103 865 599,75                

���                794,46 900 63,41390103                    205 14 أ���

                771,05 816 84,55186804                      660 9 ه�'�ر��

                621,28 268 84,55186804                      177 3 إ��ان (�0�9ر�1 - ا=/-)�1)

����A040,44 581 42,27593402                    744 13 إ�                

                356,97 487 84,55186804                      764 5 آ�زا���Bن

                193,36 152 84,55186804                      800 1 آ����

                �D��4 3 655                      84,55186804 309 037,08%/��ن

����E 4 814                      63,41390103 305 274,52                

������  891                        63,41390103 56 501,79                  

������� 1 345                      84,55186804 113 722,26                

����6��F� 8 049                      21,13796701 170 139,50                

���                196,78 278 63,41390103                      387 4 ����ا

�86D�(  241                        84,55186804 20 377,00                  

310,13 319 42,27593402                      553 7 )���آ�                

����'�( 2 806                      84,55186804 237 252,54                

                199,39 615 84,55186804                      276 7 ا�"�� اG/�د

                062,11 675 84,55186804                      984 7 ا��'�ب

                619,91 106 84,55186804                      261 1 )�ز)��

����(�� 1 034                      84,55186804 87 426,63                  

                463,53 130 84,55186804                      543 1 ���ن

                669,89 705 84,55186804                      346 8 �����ا

                570,80 837 84,55186804                      906 9 ا����'�ل

                956,40 395 84,55186804                      683 4 �0�9ر�1 )���و:�

���                378,73 714 84,55186804                      449 8 رو)�

J/د ا��و���E294,80 645 84,551868041                    459 19 ا              

                  995,77 84 21,13796701                      021 4 /�ن )�ر���

J�������و J(�� 84,55186804                            -/�ن-                               

����K 10 662                    84,55186804 901 492,02                

                     �K  6                           84,55186804  507,31��� وا�"�� اG/�د

                949,86 117 84,55186804                      395 1 /��ا���ن

                646,32 634 84,55186804                      506 7 /��:�آ��

����:��/ 7 030                      63,41390103 445 799,72                

���              741,98 080 84,551868041                    782 12 إ/��

                433,69 180 84,55186804                      134 2 ا���دان

                  382,76 84 84,55186804                        998  /�از����

              571,82 171 63,413901031                    475 18 /����ا

                647,95 212 84,55186804                      515 2 ا�"��0ر�1 ا�����1 ا���ر�1

                042,15 292 84,55186804                      454 3 ���5�9�7ن

                902,23 439 63,41390103                      937 6 �0�9ر�1 )8�و��� ا����D/-:�1 ا����18

���                337,54 902 84,55186804                    672 10 أوآ�ا

                  178,05 70 84,55186804                        830  أوز����5ن

��م M��: 5 285                      84,55186804 446 856,62                

                  216,84 90 84,55186804                      067 1 زا)���

             212,00 232 27                  044 373 ا��"��ع
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ية الرسوم -احتاد مدريد  نة -لتمكيلا  2008سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2008ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم  نا 61 074لقاء يسورسي   فرنك6 107 400تمكيل يل أو بعد (تعيي  ند ا سجمتت  لتع
ي تجديدلتسجا ند ا لل أو  بارا من ) ع ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من " 3)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ج)(2(8املادة [ 2008سبمترب  1ست

 ].بروتوكول اتفاق مدريد

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للع) 6(8املادة [َّ شأن ا سجمن اتفاق مدريد  بق ] المات وبروتوكوهللتب ملنطوإىل املعامل ا

يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل37القاعدة [ شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل  ].تنفل

ييل قدره  بو عىل رمس  نات اليت حصلت لقاءها الو تمكأما عدد ا ي بني أدانهي سورسي فرنك 100لتعيي ّفقد اكن اكآليت ابملعامل ا  :مل

تاين وسان مارن 2 401 واحد يغوا وبربودا و يأ خلتنشـ  ونت
نان يا وموانكو 6 318 ثا سا وإيطا لا  لمن
ية  بنلوكس 15 796 ثالثة يوغوسال هورية مقدويا ا يا وسورسا و يا وسلو توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا فوكروا مج لتف ن ي ن ن ي ي ن ن يت فل ل

 لسابقةا
يا وأذر 36 559 أربعة يا واجلزائر وأر با نأ ن بحرين بيجان ميل هرسك وبوسواان وبلغاراي والصني وكواب لوا نة وا بو تويالروس وبواتن وا سـ ل لب

نغاراي وإيران  ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوقربص وا ط لشعب مج يك ية-مجهورية (لتشـمجل ) م اإلسال
يا وق تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقرلسـ بل األسود 3غومد نغويا وا جلو ل يا  5م يق وان بواملغرب وموز ميب وعامن م

هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال  يا والاحتاد الرويس مجو ييبنوروما يا 7ينسوسان تويم وبر يون 5بورص ل وسريا
يا  تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ نوسلوفا سـ ل ب يل ل ن سـ جيكك تان مجل يت بكسـوأوز فيو

يا  .مبانم وزا

سم ا ملو  + 47 388) 3 × 15 796 + (12 636) 2 × 6 318( + 2 401 [208 661 عىل ي سورسي فرنك6 107 400بلغ احملصل وقدره يق
يني هو ]. 146 236) 4 × 36 559( تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ ي فرناك سورساي للك نقطة من املعامل 29,26948495ي
بني أدانهأي اكآليت ابملع، ]208 661 : 6 107 400[ ّامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك29,26948495 واحد
نان  ي سورساي فرناك58,53896990 ثا
 ي سورساي فرناك87,80845485 ثالثة
 ي سورساي فرناك117,07793980 أربعة

 

 

 
4

بارا من    2008 أبريل 28عتا
5

بارا من    2006ن يويو 3عتا
7

بارا من   سمرب 8عتا  2008ي د
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ية ّتوزع الرسوم   :آليتاكلتمكيلا
��د ا�������ت

ا����� ا�����
�� آ� �����

� ا������ي���ا��"��ع ���

���                  598,00 70 117,07793980                        603  أ���

                  472,22 96 117,07793980                        824  ا�"%ا$�

                    097,73 4 29,26948495                        140  أ���'�ا و����دا

                  880,53 60 117,07793980                        520  أر)����

                718,01 142 58,53896990                      438 2 ا�����

                  237,09 72 117,07793980                        617  أذر��"�ن

                517,23 123 117,07793980                      055 1 ��-روس

                521,14 219 87,80845485                      500 2 ����آ.

                  698,12 13 117,07793980                        117  ����ن

�                746,06 112 117,07793980                        963  ا���/�1 وا��0/

��                  707,79 11 117,07793980                        100  �����ا

                018,91 105 117,07793980                        897  ��'�ر��

                887,37 228 117,07793980                      955 1 ا���2

                796,14 144 87,80845485                      649 1 آ�وا���

                  942,93 35 117,07793980                        307  آ���

                  640,07 25 117,07793980                        219  ��4ص

                782,36 165 117,07793980                      416 1 ا�"��0ر�1 ا��1�5�6

                  446,57 65 117,07793980                        559  �0�9ر�1 آ�ر�� ا�1���6 ا�����8ا1�7

�2( 1 041                      117,07793980 121 878,14                

����: 2 374                      87,80845485 208 457,27                

���                053,07 225 87,80845485                      563 2 أ���

                197,95 189 117,07793980                      616 1 ه�'�ر��

                  216,76 52 117,07793980                        446  إ��ان (�0�9ر�1 - ا=/-)�1)

����A542,39 142 58,53896990                      435 2 إ�                

                  681,70 89 117,07793980                        766  آ�زا���Bن

                  601,37 33 117,07793980                        287  آ����

                  �D��4  492                        117,07793980 57 602,35%/��ن

����E  682                        87,80845485 59 885,37                  

������  109                        87,80845485 9 571,12                    

�������  174                        117,0779398 20 371,56                  

����6��F� 1 508                      29,26948495 44 138,38                  

���                  021,79 56 87,80845485                        638  ����ا

�86D�(  108                        117,07793980 12 644,42                  

588,81 84 58,53896990                      445 1 )���آ�                  

����'�(  401                        117,07793980 46 948,25                  

                937,16 133 117,07793980                      144 1 ا�"�� اG/�د

                592,23 168 117,07793980                      440 1 ا��'�ب

                  244,81 22 117,07793980                        190  )�ز)��

����(��  127                        117,07793980 14 868,90                  

                  879,55 36 117,07793980                        315  ���ن

                733,01 151 117,07793980                      296 1 �����ا

                018,47 214 117,07793980                      828 1 ا����'�ل

                  549,62 80 117,07793980                        688  �0�9ر�1 )���و:�

���                767,36 156 117,07793980                      339 1 رو)�

J/د ا��و���E938,24 399 117,07793980                      416 3 ا                

                  039,92 22 29,26948495                        753  /�ن )�ر���

J�������و J(�� 117,07793980                            -/�ن-                               

����K 1 821                      117,07793980 213 198,93                

                  244,81 22 117,07793980                        190  /��ا���ن

                249,70 142 117,07793980                      215 1 /��:�آ��

����:��/ 1 114                      87,80845485 97 818,62                  

���                386,66 271 117,07793980                      318 2 إ/��

                  240,46 35 117,07793980                        301  ا���دان

                  166,43 14 117,07793980                        121  /�از����

                860,06 276 87,80845485                      153 3 /����ا

                  933,25 37 117,07793980                        324  ا�"��0ر�1 ا�����1 ا���ر�1

                  855,85 53 117,07793980                        460  ���5�9�7ن

                  037,77 89 87,80845485                      014 1 �0�9ر�1 )8�و��� ا����D/-:�1 ا����18

���                388,08 186 117,07793980                      592 1 أوآ�ا

��م M��:  810                        117,07793980 94 833,13                  

                  507,99 16 117,07793980                        141  زا)���

               400,00 107 6                    074 61 ا��"��ع
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نة -إجاميل الرسوم  –احتاد مدريد  ناد إىل – 2008سـ  بارا من ست ابال ساري ا تاجلدول ا  1996 أبريل 1عل

 حتصيل الرسوم أوال
نة  ية يف  تا بالغ ا بو عىل ا سـحصلت الو ل ل مل  :2008ي

ية -  يفرناك سورساي 2 199 490,00 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 27 232 212,00 تمكيلرسوم 

 ةي سورسيتفرناك 29 431 702,00 عاجملمو
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية اكآليت َّيوزع  ية والرسوم ا لتمكيلإجاميل الرسوم اإلضا  :ّاحملصةلف


م ا��������
م ا�������ا��
���يا�
ع ������ ا���ا

�����                614,68 391                        164,90 364                        449,78 27أ

���ا�                144,30 439                        440,83 406                        703,47 32ا

                  926,19 21                           398,14 20                         528,05 1أ���"
ا و���
دا

                296,06 341                        054,88 316                        241,18 25أر$�#��

���#                346,92 629                        983,54 579                        363,38 49ا

                104,69 418                        600,39 388                        504,30 29أذر����ن

(��)�                    091,44 2                            944,69 1                           146,75 ا

                507,32 672                        316,37 623                        190,95 ��49+روس

143,59 943                        087,51 869                        056,08 �#�74
آ,                

205,34 2                            029,24 2                           176,10 �#�
آ,                    

331,23 80                           659,30 74                         671,93 �5
.�ن                  

���/
�#� وا�                135,67 590                        543,27 546                        592,40 43ا


ا���.
�4 996,87                         70 178,05                           75 174,92                  

                491,79 523                        228,55 484                        263,24 ��39"�ر��

(�0              847,63 043 1                        879,86 968                        967,77 74ا

                547,23 728                        533,67 674                        013,56 54آ�وا.��

��
                028,80 209                        539,23 193                        489,57 15آ

                696,72 159                        895,84 148                        800,88 �210�ص

����3�
ر�� ا/��                559,32 793                        149,25 733                        410,07 60ا


ر�� آ
ر�� ا���73 ا5��6�ا��4/292,90 305                        487,79 282                        805,11 �822                

�0$42 770,59                        530 562,97                        573 333,56                

�����73 786,43                        865 599,75                        939 386,18                

�����                481,05 977                        794,46 900                        686,59 76أ

                738,80 884                        771,05 816                        967,75 67ه#"�ر��

ا��+$��) - 
ر��/�8)                 897,03 287                        621,28 268                        275,75 19إ��ان

��                572,59 630                        040,44 581                        532,15 49إ�<�

                145,36 525                        356,97 487                        788,39 37آ�زا?���ن

                735,33 163                        193,36 152                        541,97 11آ�#��

����ن�A��224 617,49                        309 037,08                        333 654,57                

���.B24 478,07                        305 274,52                        329 752,59                


.
��4 308,98                         56 501,79                           60 810,77                  

������9 259,99                         113 722,26                        122 982,25                

(���3#�C14 174,32                        170 139,50                        184 313,82                


ا�����21 886,08                        278 196,78                        300 082,86                

�53A6$1 291,41                         20 377,00                           21 668,41                  


117,88 346                        310,13 319                        807,75 $26
��آ                

��
"#$18 960,24                        237 252,54                        256 212,78                


د�Dا E��                651,34 662                        199,39 615                        451,95 47ا

                159,79 730                        062,11 675                        097,68 55ا�"�ب

G��$ز
$8 093,32                         106 619,91                        114 713,23                

����$��6 471,72                         87 426,63                           93 898,35                  

                ��H8 071,31                         130 463,53                        138 534,84ن

218,31 763                        669,89 705                        548,42 �57
#6ا                

                769,16 907                        570,80 837                        198,36 70ا��."�ل


ر�� $
6و��/038,27 427                        956,40 395                        081,87 �831                

                572,86 772                        378,73 714                        194,13 58رو$����

J�و�              519,58 776 1                      294,80 645 1                      224,78 131اB.(�د ا


                  127,87 92                           995,77 84                         132,10 7��ن $�ر�#

J���#��و� J$
                               -                                       -                                     -��ن .

����K72 524,37                        901 492,02                        974 016,39                


د�Dا E��                      K 51,36                              507,31                               558,67���� وا


ن�                327,25 127                        949,86 117                         377,39 9���ا


��آ����963,07 686                        646,32 634                        316,75 52                

��#��
��36 695,10                        445 799,72                        482 494,82                

              793,67 171 1                      741,98 080 1                        051,69 91إ������


دان�                130,81 195                        433,69 180                        697,12 14ا


از��6#�803,12 90                           382,76 84                         420,36 6                  


���ا�221,54 270 1                      571,82 171 1                        649,72 98              


ر���
ر�� ا7���� ا/��                036,89 227                        647,95 212                        388,94 14ا

                309,53 315                        042,15 292                        267,38 �����8�423ن

�5���
�+��� اA
�
ر�� $65و��� ا/863,83 474                        902,23 439                        961,60 �834                

                181,61 973                        337,54 902                        844,07 70أوآ�ا���

                  512,45 75                           178,05 70                         334,40 5أوز�����ن

                L���35 029,47                        446 856,62                        481 886,09 ��م

                  026,09 97                           216,84 90                         809,25 6زا$���


ع���             702,00 431 29                    212,00 232 27                    490,00 199 2ا
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نة -إجاميل الرسوم  –احتاد مدريد  بارا من – 2008سـ  ساري ا ناد إىل اجلدول ا ت ابال ل عس  2008سبمترب  1ت

 حتصيل الرسوم أوال
بالغ ا بو عىل ا لحصلت الو مل نة ي ية يف  سـتا  :2008ل

ية -  يفرناك سورساي 287 000,00 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 6 107 00400, تمكيلرسوم 

 ةي سورسيتفرناك 6 394 400,00 اجملموع
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية اكآليت َّيوزع  ية والرسوم ا لتمكيلإجاميل الرسوم اإلضا  :ّاحملصةلف


م ا��������
م ا�������ا��
���يا�
ع ������ ا���ا

�����                  721,22 73                          598,00 70                         123,22 3أ

���ا�                986,80 100                           472,22 96                         514,58 4ا

                    272,38 4                           097,73 4                           174,65 أ���"
ا و���
دا

                  669,12 63                          880,53 60                         788,59 2أر$�#��

���#                762,86 149                         718,01 142                         044,85 7ا

                  348,57 75                          237,09 72                         111,48 3أذر����ن

                252,92 129                         517,23 123                         735,69 ��5(روس

414,25 230                         521,14 219                        893,11 �#�10
آ*                

291,06 14                          698,12 13                           592,94 �
,�ن                  

���-
�#� وا�                894,67 117                         746,06 112                         148,61 5ا


ا���,
� 463,79                           11 707,79                          12 171,58                  

                997,27 109                         018,91 105                         978,36 ��4"�ر��

.�/                190,47 239                         887,37 228                        303,10 10ا

                497,56 151                         796,14 144                         701,42 6آ�وا,��

��
                  633,69 37                          942,93 35                         690,76 1آ

                  714,41 26                          640,07 25                         074,34 �11�ص

����2�
ر�� ا-��                743,04 173                         782,36 165                         960,68 7ا


ر�� آ
ر�� ا���62 ا4��5�ا��3-563,92 68                          446,57 65                         117,35 �73                  

�/$5 718,07                         121 878,14                         127 596,21                

�����10 311,90                        208 457,27                         218 769,17                

�����                201,55 236                         053,07 225                        148,48 11أ

                368,00 198                         197,95 189                         170,05 9ه#"�ر��

ا��($��) - 
ر��-�7)                   259,77 54                          216,76 52                         043,01 2إ��ان

��                587,24 149                         542,39 142                         044,85 7إ�=�

                  691,40 93                          681,70 89                         009,70 4آ�زا<���ن

                  045,57 35                          601,37 33                         444,20 1آ�#��

214,82 60                          602,35 57                         612,47 �12�@�����ن                  

���,A2 760,70                         59 885,37                          62 646,07                  


,
�� 440,30                           9 571,12                           10 011,42                  

������ 974,54                           20 371,56                          21 346,10                  

.���2#�B2 153,08                         44 138,38                          46 291,46                  


ا�����2 531,74                         56 021,80                          58 553,54                  

�42@5$ 487,27                           12 644,42                          13 131,69                  


683,63 88                          588,81 84                         094,82 $4
��آ                  

��
"#$2 101,71                         46 948,25                          49 049,96                  


د�Cا D��                954,64 139                         937,16 133                         017,48 6ا

                517,69 176                         592,23 168                         925,46 7ا�"�ب

F��$ز
$ 998,02                           22 244,81                          23 242,83                  

����$�� 634,04                           14 868,90                          15 502,94                  

                  ��G1 373,75                         36 879,55                          38 253,30ن

942,24 158                         733,01 151                         209,23 �7
#5ا                

                562,27 224                         018,47 214                        543,80 10ا��,"�ل


ر�� $
5و��-165,98 84                          549,62 80                         616,36 �73                  

                234,91 164                         767,36 156                         467,55 7رو$����

I�و�                207,89 418                         938,24 399                        269,65 18ا�J,Aد ا


                  120,13 23                          039,92 22                         080,21 1��ن $�ر�#

I���#��و� I$
                               -                                       -                                     -��ن ,

����K9 986,08                         213 198,93                         223 185,01                


ن�                  278,06 23                          244,81 22                         033,25 1���ا


��آ����059,73 149                         249,70 142                         810,03 6                

��#��
��4 680,42                         97 818,62                           102 499,04                

                713,18 284                         386,67 271                        326,51 13إ������


دان�                  931,22 36                          240,46 35                         690,76 1ا


از��5#� 806,34 14                          166,43 14                           639,91                  


���ا�513,87 290                         860,06 276                        653,81 13                


ر���
ر�� ا6���� ا-��                  406,80 39                          933,25 37                         473,55 1ا

                  315,68 56                          855,85 53                         459,83 �����7�32ن

�4���
�(��� ا@
�
ر�� $54و��� ا-198,64 93                          037,77 89                         160,87 �74                  

                830,16 194                         388,08 186                         442,08 8أوآ�ا���

                  L���4 367,81                         94 833,13                          99 200,94 ��م

                  183,12 17                          507,99 16                           675,13 زا$���


ع���               400,00 394 6                      400,00 107 6                      000,00 287ا
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نة-إجاميل الرسوم  –احتاد مدريد    2008 سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  ية يف  تا بالغ ا بو عىل ا سـحصلت الو ل ل مل  :2008ي

ية -  يفرناك سورساي 2 486 490,00 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 33 339 612,00 تمكيلرسوم 

 ةي سورسيتفرناك 35 826 102,00 اجملموع
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية والرسوم ااكآليت َّيوزع   :ّاحملصةللتمكيلية فإجاميل الرسوم اإلضا


م ا��������
م ا�������ا��
���يا�
ع ������ ا���ا

�����                335,90 465                        762,90 434                        573,00 30أ

���ا�                131,10 540                        913,05 502                        218,05 37ا

                  198,57 26                           495,87 24                         702,70 1أ���"
ا و���
دا

                965,18 404                        935,41 376                        029,77 28أر$�#��

���#                109,78 779                        701,55 722                        408,23 56ا

                453,26 493                        837,48 460                        615,78 32أذر����ن

(��)�                    091,44 2                             944,69 1                           146,75 ا

                760,24 801                        833,60 746                        926,64 ��54+روس

557,84 173 1                      608,65 088 1                        949,19 �#�84
آ,              

205,34 2                             029,24 2                           176,10 �#�
آ,                    

622,29 94                           357,42 88                         264,87 �6
.�ن                  

���/
�#� وا�                030,34 708                        289,33 659                        741,01 48ا


ا���.
�5 460,66                         81 885,84                           87 346,50                  

                489,06 633                        247,46 589                        241,60 ��44"�ر��

(�0              038,10 283 1                      767,23 197 1                        270,87 85ا

                044,79 880                        329,81 819                        714,98 60آ�وا.��

��
                662,49 246                        482,16 229                        180,33 17آ

                411,13 186                        535,91 174                        875,22 �211�ص

����3�
ر�� ا/��                302,36 967                        931,61 898                        370,75 68ا


ر�� آ
ر�� ا���73 ا5��6�ا��4/856,82 373                        934,36 347                        922,46 �825                

�0$48 488,66                        652 441,11                        700 929,77                

�����84 098,33                        1 074 057,02                      1 158 155,35              

�����              682,60 213 1                      847,53 125 1                        835,07 87أ

              106,80 083 1                      969,00 005 1                        137,80 77ه#"�ر��

ا��+$��) - 
ر��/�8)                 156,80 342                        838,04 320                        318,76 21إ��ان

��                159,83 780                        582,83 723                        577,00 56إ�<�

                836,76 618                        038,67 577                        798,09 41آ�زا?���ن

                780,90 198                        794,73 185                        986,17 12آ�#��

����ن�A��227 229,96                        366 639,43                        393 869,39                

���.B27 238,77                        365 159,89                        392 398,66                


.
��4 749,28                         66 072,91                           70 822,19                  

������10 234,53                        134 093,82                        144 328,35                

(���3#�C16 327,40                        214 277,88                        230 605,28                


ا�����24 417,82                        334 218,58                        358 636,40                

�53A6$1 778,68                         33 021,42                           34 800,10                  


801,51 434                        898,94 403                        902,57 $30
��آ                

��
"#$21 061,95                        284 200,79                        305 262,74                


د�Dا E��                605,98 802                        136,55 749                        469,43 53ا

                677,48 906                        654,34 843                        023,14 63ا�"�ب

G��$ز
$9 091,34                         128 864,72                        137 956,06                

����$��7 105,76                         102 295,53                        109 401,29                

                ��H9 445,06                         167 343,08                        176 788,14ن

160,55 922                        402,90 857                        757,65 �64
#6ا                

              331,43 132 1                      589,27 051 1                        742,16 80ا��."�ل


ر�� $
6و��/204,25 511                        506,02 476                        698,23 �834                

                807,77 936                        146,09 871                        661,68 65رو$����

J�و�              727,47 194 2                      233,04 045 2                      494,43 149اB.(�د ا


                248,00 115                        035,69 107                         212,31 8��ن $�ر�#

J���#��و� J$
                               -                                        -                                     -��ن .

����K82 510,45                        1 114 690,95                      1 197 201,40              


د�Dا E��                      K 51,36                              507,31                                558,67���� وا


ن�                605,31 150                        194,67 140                        410,64 10���ا


��آ����022,80 836                        896,02 776                        126,78 59                

��#��
��41 375,52                        543 618,34                        584 993,86                

              506,85 456 1                      128,65 352 1                      378,20 104إ������


دان�                062,03 232                        674,15 215                        387,88 16ا


از��6#�609,46 105                          549,19 98                         060,27 7                


���ا�735,41 560 1                      431,88 448 1                      303,53 112              


ر���
ر�� ا7���� ا/��                443,69 266                        581,20 250                        862,49 15ا

                625,21 371                        898,00 345                        727,21 �����8�425ن

�5���
�+��� اA
�
ر�� $65و��� ا/062,47 568                        940,00 528                        122,47 �839                

              011,77 168 1                      725,62 088 1                        286,15 79أوآ�ا���

                  512,45 75                           178,05 70                         334,40 5أوز�����ن

                L���39 397,28                        541 689,75                        581 087,03 ��م

                209,21 114                        724,83 106                         484,38 7زا$���


ع���             102,00 826 35                    612,00 339 33                    490,00 486 2ا
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نة– الرسوم الفردية -بروتوكول اتفاق مدريد   2008 سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2008ي من بروتوكول اتفاق مدريد، ) 7(8بناء عىل املادة يسورساي  فرناك 137 745 968ع عىل رسوم فردية بلغ مجمو
بلغ  بلغ  مهنا يف شلك مدفوعات اك129 562 148مواكن  ية 8 183 820ممةل أو اجلزء األول من الرمس الفردي و ن مهنا يف شلك دفعات اث

نات وفقا للقاعدة   ).أ)(3(34لتعييألغراض ا

بو عىل رمس فردي يف شلك مدفوعات اكمةل أو اجلزء األول مهنا اكآليت )أ( نات اليت حصلت لقاءها الو يواكن عدد ا  :لتعيي

504 187 064 1 أر�����

100 840 9318 15 أ��
ا���

�
708 560 9392 3 ا���

700 897 649 1 ���روس

067 295 162 1 ����آ�

438 374 823  ����ر��

101 055 3974 11 ا���

970 174 489  آ���


ك��774 251 7363 6 ا��ا

���510 007 6621 4 إ���

152 510 40936 17 ا�$��#  ا!ورو�� 

880 691 9591 5 %����ا

487 945 3901 6 &�ر&��

*���'  61 9 577

064 916 447 5 ا�����ن

153 637 4761 6 +�(���ا

�ا��
�+ 3 9221 400 150

570 219 696 1 إ�,����

673 180 4605 13 ا�����ن

460 409 989  .�
'�-���ن

 ��060 338 383 1 &-ر ا!���0 ا�/���

143 368 8766 14 ا��
و�1

�/�ر�  آ�ر��& 135 546 7426 9

�/�ر�  ����و%�& 178 382 430 1

697 91 387  ��ن ��ر���

257 962 8564 7 ����%�رة

�734 311 6152 8 ا�(��


ا)��� 600 186 4462 5

051 760 7515 15 3
آ��

�(��ن��502 190 2981 4 3
آ

���587 603 8791 2 أوآ
ا

�ة�����4  ا��323 393 9985 13 ا�

 �4�
�ة ا!����085 314 94315 15 ا����6ت ا�

839 058 7695 5 أوز�4(��ن

��م 919 489 421 2 9��%

:#
��ع %$� 148 562 455129 220

ا�
��م ا�<
د�  ا����� ؛
�@ ا�(��(
ي
>���

�د ا������Aت#

 
نات اليت حص )ب( ية اكآليتلتعييواكن عدد ا ثا بو عىل ادلفعة ا نلت لقاءها الو ل  :ي

656 36 232  آ���

164 147 8818 16 ا�����ن


��820 183 1138 17 ����ع 

 968 745 568137 237 ا�����ع (أ + ب)
يا  توزيع الرسوم ناث

ِّيدت الرسوم الفردية  يني ت اخلاصة ابساابحليف اق يل ادلويل أو ا تدوين ا تايل  هر ا تب ادلويل خالل ا تعاقدة دلى ا تعألطراف ا سج ل ل لمل لت ش لملك
نه الرمس الفردي  تجديد اذلي سدد  عالالحق أو ا شرتكة من ا38القاعدة [ّل يذية ا مللالحئة ا  ].لتنف

بارا من *  مترب 16عتا  .2008سب 
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بلغ مدفوع وفقا للقاعدة - مدريد احتاد شرتكة بني اتفاق مدريد وبروتوكوهل39م  يذية ا مل من الالحئة ا  لتنف

يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل39تسمح القاعدة  شأن ا شرتكة بني اتفاق مديد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل ية احتاد مدريد  (تنفل متدهتا  مجعاليت ا ع
بارا من  سارية ا توا بدلان ) 1996 أبريل 1عل يالت ادلوية يف بعض ا مترار آاثر ا لاب ل لتسج بارة (سـ شار إلهيا فامي ييل  بعا اليت تصري ") ادلول اخللف"مل

تقالل جزءا من أرايض دوةل طرف يف اتفاق مدريد بل الا ًتقةل واكنت أراضهيا  سـ قسـ بلغ. م مترار ملويضم ا تب ادلويل لقاء لك ا سـ املدفوع  للمك
تب الوطين لدلوةل اخللف، ورسام قدره 41لآلاثر رسام قدره  تب ادلويل إىل ا ملك فرناك سورساي وحيوهل ا ملك ً ي تب ادلويل23ً للمك فرناك سورساي  ً ي ً. 

نة  )أ( مترار اآلاثر يف اجملموع 2008سـويف  تب ادلويل 6 459سـ، بلغ عدد حاالت ا بلغ ملك وحصل ا  =) 23 × 6 459(ملقاءها عىل 
بلغ ي فرناك سورساي148 557 تب الوطين لدلوةل اخللف عىل  م، وحصل ا ها إىل ذكل يسورساي  فرناك 264 819 =) 41 × 6 459(ملك يلمت حتو

تايل نحو ا تب عىل ا لا ل  :ملك

 
 

 ��د ��ت ا
	��ار ا���ر

 

 

 ا���� ا�
�د

 

 

6 459 

 

264 819 

 

 

نة )ب( مترار اآلاثر يف اجملموع ،2009سـ ويف  بلغ 81سـ بلغ عدد حاالت ا تب ادلويل لقاءها عىل  م وحصل ا   فرناك1 863 =) 23 × 81(ملك
بلغ يسورساي تب الوطين لدلوةل اخللف عىل  م، وحصل ا تايليسورساي  فرناك 3 321 =) 41 × 81(ملك نحو ا تب عىل ا ها إىل ذكل ا لمت حتو ل ملك  يل

 
 

 ��د ��ت ا
	��ار ا���ر

 

 

 ا���� ا�
�د

 

 

81 

 

3 321 
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ية -احتاد مدريد  نة -ف الرسوم اإلضا  2009سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2009ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا ناد إىل اجلدول ي سورساي فرناك193 158ف تجديدات ابال يالت وا ست لقاء ا ل لتسج
بارا من  ساري ا تا  ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 2)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ب)(2(8املادة  [1996 أبريل 1عل

يا  توزيع الرسوم ناث
يه يف 37تنص القاعدة  شار إ يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل ا شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا ل من الالحئة ا مل سج ب لتمل تنفل

سب احلاةل، ألغراض توزيع من الاتفاق وبروتوكوهل، واذل) 6(8و) 5(8املادتني  نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف الربوتوكول،  يد  حي  م تسـتف
ية، هو اكآليت ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا  :ف

تعاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛ واحد بة إىل األطراف ا ًّاب مل  لنسـ
نان ب ثا تعاقدة اليت تفحص أ بة إىل األطراف ا سـاب مل  اب الرفض املطلقة فقط؛لنسـ
ية أيضا ثالثة تعاقدة اليت جتري حفصا عىل األ بة إىل األطراف ا سـبقاب مل  بناء عىل اعرتاض الغري؛ لنسـ
يا ودون أي طلب؛ أربعة تعاقدة اليت جتري أيضا ذكل الفحص تلقا بة إىل األطراف ا ئاب مل  لنسـ
تعاقدة اليت جتري حبواث عن  أربعة بة أيضا إىل األطراف ا ملاب ياتلنسـ يان أمه األ يا ودون أي طلب، مع  ية تلقا بقاأل سـبق بسـ  .ئ

بو عىل رمس إضايف قدره  تجديدات اليت حصلت لقاءها الو يالت أو ا نات الواردة يف ا يأما عدد ا ل لتسج نف من يسورساي  فرناك 73لتعيي صللك 
بني أدانه ثالث، فقد اكن اكآليت ابملعامل ا نف ا سلع واخلدمات بعد ا ّا مل ل لص  :ل

تاين وسان مارنو 228 واحد يغوا وبربودا و يأ خلتنشـ  نت
نان يا وموانكو 969 ثا سا وإيطا لا  لمن
يا 1بنلوكس 3 175 ثالثة توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ن وكروا ي ي ن ن لت ل هورية مقدويا  2يوسان مارنوتف يا وسورسا و نوسلو ي مجن في

سابقة ية ا يوغوسال لا  فل
يا وأذر 8 181 أربعة يا واجلزائر وأر با نأ ن بيجان ويالروس ونلوكسميل ب هرسك وبوسواان وبلغاراي والصني 3ب نة وا بو ت وبواتن وا سـ لل

نغاراي وإيران  ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوكواب وقربص وا ط لشعب مج يك  -مجهورية (لتشـمجل
ية يا وق) ماإلسال تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقر لسـ بل األسود واغومد نغويا وا جلو ل يق م مبملغرب وموز
يا  هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال وعامن ميبوان يا والاحتاد الرويس مجو ييبنوروما يا  5ينسوسان تويم وبر بورص

يا  تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ يون وسلوفا نوسريا سـ ل ب يل ل ن سـ ك جيكل مجل
تان يا4بكسـوأوز يت انم وزا ب و مي  .ف

سم الرسو  × 8 181 + (9 525) 3 × 3 175(  +1 938) 2 × 969 + (228 [44 415 عىل ي سورساي فرناك193 158م احملصةل وقدرها تقو
يني هو ]. 32 724) 4 تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ  : 193 158[للك نقطة من املعامل يسورسية  ت فرناك4,34893617ي

بني أ]44 415 ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :دانهمل

 يت سورسية فرناك4,34893617 واحد
نان  ي سورسية فرناكت8,69787234 ثا
 ي سورسية فرناكت13,04680851 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت17,39574468 أربعة

 
بارا من  1 مترب 1عتا  2006سب 
بارا من  2 ناير 1عتا  2009ي 
سطس 31إىل غاية  3  2006غ أ
سمرب 26إىل غاية  4  2006ي د
بارا من  5 سمرب  8عتا  2008يد
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ية اكآليت فتوزع الرسوم اإلضا ّ: 

د ا�����ت�

�ا����� ا����
�� آ� ����

� ا������ي���ا��"��ع ���

�#�                       026,86 3 17,39574468                         174  أ���

                       661,55 2 17,39574468                         153  ا�"&ا%�

                         169,61  4,34893617                           39  أ��#)�ا و����دا

                       104,88 2 17,39574468                         121  أر�#(#�

                       627,01 3 8,69787234                         417  ا�(���

                       922,48 2 17,39574468                         168  أذر�#"�ن

                       957,79 4 17,39574468                         285  �#�روس

                       331,54 4 13,04680851                         332  �(��آ.

                           52,19  17,39574468                             3  �(��آ.

                         487,08  17,39574468                           28  ��/�ن

�                       279,35 4 17,39574468                         246  ا���0(� وا�0�1

��                         574,06  17,39574468                           33  ��/��ا

                       844,46 3 17,39574468                         221  ��)�ر��

                       288,82 7 17,39574468                         419  ا��#2

                       801,23 4 13,04680851                         368  آ�وا/#�

                         974,16  17,39574468                           56  آ���

                       652,60 1 17,39574468                           95  ��4ص

                       810,18 5 17,39574468                         334  ا�"��1ر�� ا���#5#6

                       652,60 1 17,39574468                           95  �1�9ر�� آ�ر�� ا���6#� ا�
���8ا�#7

�2�  192                         17,39574468 3 339,98                       

����:  364                         13,04680851 4 749,04                       

�#�                       040,67 6 13,04680851                         463  أ���

                       297,26 6 17,39574468                         362  ه()�ر��

                       470,20 2 17,39574468                         142  إ��ان (�1�9ر�� - ا=�#��0)

�#��A226,91 3 8,69787234                         371  إ�                       

                       879,25 3 17,39574468                         223  آ�زا���Bن

                         974,16  17,39574468                           56  آ#(#�

                       D�#4  128                         17,39574468 2 226,65#&��0ن

�#�/E  189                         13,04680851 2 465,85                       

�/��#�  32                           13,04680851  417,50                         

���#�#�  34                           17,39574468  591,45                         

����6)�F�  189                         4,34893617  821,95                         

�#�                       635,45 2 13,04680851                         202  �#��ا

�86D
�  14                           17,39574468  243,54                         

574,31 1 8,69787234                         181  ����آ�                       

�#��()�  79                           17,39574468 1 374,26                       

                       062,16 5 17,39574468                         291  ا�"�� ا�0Gد

                       653,11 3 17,39574468                         210  ا��)�ب

                         695,83  17,39574468                           40  ��ز��#�

�#�#���  34                           17,39574468  591,45                         

                       200,31 1 17,39574468                           69  ���ن


ا)���  810,18 5 17,39574468                         334                       

                       401,12 4 17,39574468                         253  ا���/)�ل

                       183,42 3 17,39574468                         183  �1�9ر�� ���
و:�

�#�                       688,41 5 17,39574468                         327  رو��

J0د ا��و�/E377,33 13 17,39574468                         769  ا                     

                       056,79 1 13,04680851                           81  �0ن ��ر�(�

J�#�)���و J��/ 17,39574468                            -�0ن-                                   

�#��K  398                         17,39574468 6 923,51                       

                         626,25  17,39574468                           36  0#�ا�#�ن

                       766,43 4 17,39574468                         274  ��0:�آ#�

�#)#:��0  263                         13,04680851 3 431,31                       

�#�                       175,49 6 17,39574468                         355  إ��0

                         852,39  17,39574468                           49  ا���دان


                         695,83  17,39574468                           40  �0از��(

                       815,04 7 13,04680851                         599  ����0ا

                       635,20 1 17,39574468                           94  ا�"��1ر�� ا����#� ا���ر��

                       896,14 1 17,39574468                         109  9�7#���5ن

                       679,20 3 13,04680851                         282  �1�9ر�� �8
و�#� ا�#��0�D:#� ا�����8

�#�                       810,69 7 17,39574468                         449  أوآ�ا

                         260,94  17,39574468                           15  أوز����5ن

��م M##:  153                         17,39574468 2 661,55                       

                         661,04  17,39574468                           38  زا��#�

                    158,00 193        553 12 ا��"��ع
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 توزيع رسوم مدريد
ية -احتاد مدريد  نة -ف الرسوم اإلضا  2009سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2009ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا ناد إىل اجلدول ي سورسي فرنك2 860 100ف تجديدات ابال يالت وا ست لقاء ا ل لتسج

بار ساري ا تا  ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 2)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ب)(2(8املادة  [2008سبمترب  1ا من عل

يا  توزيع الرسوم ناث
يه يف 37تنص القاعدة  شار إ يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل ا شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا ل من الالحئة ا مل سج ب لتمل تنفل

سب احلاةل، ألغراض توزيع ) 6(8و) 5(8املادتني  نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف الربوتوكول،  يد  حمن الاتفاق وبروتوكوهل، واذلي  م تسـتف
ية، هو اكآليت ية والرسوم ا لتمكيلالرسوم اإلضا  :ف

تعاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛ واحد بة إىل األطراف ا ًّاب مل  لنسـ
نان بة إىل ثا باب الرفض املطلقة فقط؛لنسـاب تعاقدة اليت تفحص أ سـ األطراف ا  مل
ية أيضا ثالثة تعاقدة اليت جتري حفصا عىل األ بة إىل األطراف ا سـبقاب مل  بناء عىل اعرتاض الغري؛ لنسـ
يا ودون أي طلب؛ أربعة تعاقدة اليت جتري أيضا ذكل الفحص تلقا بة إىل األطراف ا ئاب مل  لنسـ
بة أيضا إىل األط أربعة ياتلنسـاب يان أمه األ يا ودون أي طلب، مع  ية تلقا تعاقدة اليت جتري حبواث عن األ بقراف ا سـبق بسـ ئ  .مل

بو عىل رمس إضايف قدره  تجديدات اليت حصلت لقاءها الو يالت أو ا نات الواردة يف ا يأما عدد ا ل لتسج نف يسورسي  فرنك 100لتعيي صللك 
ثالث، فقد اكن اكآليت  نف ا سلع واخلدمات بعد ا لمن ا لص بني أدانهل ّابملعامل ا  :مل

يغو 8 662 واحد تايننتأ  خلتنشـا وبربودا و
نان يا وموانكو 35 456 ثا سا وإيطا لا  لمن
يا  95 226 ثالثة توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ننلوكس وكروا ي ي ن ن ت لب ل هورية مقدويا  2يوسان مارنوتف يا وسورسا و نوسلو ي مجن في

سابقة ية ا يوغوسال لا  فل
ب 206 450 أربعة هرسك وبوسواان وبلغاراي والصني وكواب وقربص لأ نة وا بو يا وأذريجان ويالروس وبواتن وا يا واجلزائر وأر تا سـ ل ب ب ن لن مي

نغاراي وإيران  ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوا ط لشعب مج يك ية-مجهورية (لتشـمجل ) م اإلسال
يا وق تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقر لسـ نغويغومد لو يا م يق وان بل األسود واملغرب وموز با وا ب ميجل وعامن م

هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال  يا والاحتاد الرويس مجو ييبنوروما يون  5ينسوسان تويم وبر يا وسريا لورص ب
يت  تان و يا وأوز تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ يوسلوفا سـ ن سـ ل ب يل ل ن سـ فك بك جيك مجل

 .مبياانم وزا

سم الرسوم احملصةل وقدرها  ) 3 × 95 226(  +70 912) 2 × 35 456 + (8 662 [1 191 052 عىل ي سورسي فرنك2 860 100تقو
يني هو ]. 825 800) 4 × 206 450 + (285 678 تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ للك يسورسية  تفرناك 2,40132253ي

بني أدانه]1 191 052 : 2 860 100[نقطة من املعامل  ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 يت سورسية فرناك2,40132253 واحد
نان  ي سورسية فرناكت4,80264506 ثا
 ي سورسية فرناكت7,20396759 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت9,60529012 أربعة

 
بارا  2 ناير 1من عتا  2009ي 
بارا من  5 سمرب 8عتا  2008ي د
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ية اكآليت فتوزع الرسوم اإلضا ّ: 

د ا�����ت�

�ا����� ا����
���� ��

���� ا������ي���ا�����ع 

                     627,07 34 9,60529012                       605 3 أ����!�

                     483,15 43 9,60529012                       527 4 ا��$ا#�

��دا��                       493,62 1 2,40132253                         622  أ��!&�ا و

                     803,12 31 9,60529012                       311 3 أر�!'!�

                     573,22 67 4,80264506                     070 14 ا�'���

                     933,39 35 9,60529012                       741 3 أذر�!��ن

�!�روس 398,06 60 9,60529012                       288 6                     

�'��آ, 668,24 100 7,20396759                     974 13                   

��.�ن  090,80 5 9,60529012                         530                       

                     466,35 59 9,60529012                       191 6 ا���/'� وا��0/�

��.��ا��  196,46 5 9,60529012                         541                       

��&�ر�� 909,09 49 9,60529012                       196 5                     

                     786,05 93 9,60529012                       764 9 ا�1!�

                     769,07 68 7,20396759                       546 9 آ�وا.!�

��                     960,84 18 9,60529012                       974 1 آ�

                     863,58 10 9,60529012                       131 1 ��3ص

                     781,54 79 9,60529012                       306 8 ا����0ر�� ا��5!4!�

                     741,13 26 9,60529012                       784 2 �0�8ر�� آ�ر�� ا���5!� ا�
���7ا6!�

�1� 5 887                       9,60529012 56 546,34                     

����9 13 758                     7,20396759 99 112,19                     

                   073,02 102 7,20396759                     169 14 أ����!�

                     232,10 90 9,60529012                       394 9 ه'&�ر��

                     042,04 24 9,60529012                       503 2 إ��ان (�0�8ر�� - ا>/��!�)

                     799,99 66 4,80264506                     909 13 إ�@��!�

                     192,89 45 9,60529012                       705 4 آ�زا���Aن

                     740,97 17 9,60529012                       847 1 آ!'!�

                     C�!3 3 189                       9,60529012 30 631,27!$/��ن

�!�.D 3 802                       7,20396759 27 389,49                     

�.��!�  866                         7,20396759 6 238,64                       

���!�!� 1 012                       9,60529012 9 720,55                       

����5'�E� 8 040                       2,40132253 19 306,63                     

                     862,24 25 7,20396759                       590 3 �!��ا�!�

�75C
�  582                         9,60529012 5 590,28                       

                     909,38 35 4,80264506                       477 7 ����آ�

�!��&'� 2 188                       9,60529012 21 016,38                     

                     821,75 59 9,60529012                       228 6 ا���G اF/�د

                     247,84 75 9,60529012                       834 7 ا��&�ب

                     150,69 12 9,60529012                       265 1 ��ز��!�

�!�!���  679                         9,60529012 6 521,99                       

                       499,63 9 9,60529012                         989  ���ن


ا'��� 7 463                       9,60529012 71 684,28                     

                     255,66 95 9,60529012                       917 9 ا���.&�ل

                     295,24 39 9,60529012                       091 4 �0�8ر�� ���
و�9

                     999,16 73 9,60529012                       704 7 رو���!�

J/د ا��و�.D808,77 172 9,60529012                     991 17 ا                   

                     392,19 29 7,20396759                       080 4 /�ن ��ر�'�

J�!�'���                       141,98 2 9,60529012                         223  /�ن .��J و

�!��K 10 063                     9,60529012 96 658,03                     

                     074,90 11 9,60529012                       153 1 /!�ا�!�ن

                     437,69 68 9,60529012                       125 7 /���9آ!�

�!'!9��� 6 523                       7,20396759 46 991,48                     

                   142,97 120 9,60529012                     508 12 إ/���!�

                     107,02 17 9,60529012                       781 1 ا���دان


                       566,87 9 9,60529012                         996  /�از��'

                   810,55 136 7,20396759                     991 18 /����ا

                     125,18 18 9,60529012                       887 1 ا����0ر�� ا����!� ا���ر��

                     644,03 27 9,60529012                       878 2 8�6!���4ن

�7�                     697,92 42 7,20396759                       927 5 �0�8ر�� �7
و�!� ا�!��C/�9!� ا���

                     398,54 87 9,60529012                       099 9 أوآ�ا�!�

                     M!!9 4 692                       9,60529012 45 068,02 ��م

                       608,44 6 9,60529012                         688  زا��!�

                  100,00 860 2     794 345 ا�����ع
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ية الرسوم -احتاد مدريد  نة -لتمكيلا  2009سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2009ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم  نا 14 178لقاء يسورساي  فرناك 1 034 994تمكيل يل أو بعد (تعيي  ند ا سجمتت  لتع
تجديد ند ا يل أو  لا ع بارا من ) لتسج ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من " 3)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ج)(2(8املادة  [1996 أبريل 1ست

 ].بروتوكول اتفاق مدريد

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل) 6(8املادة [َّ شأن ا سجمن اتفاق مدريد  بق ] لتب ملنطوإىل املعامل ا

يذ37القاعدة [ يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهللتنف من الالحئة ا شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  سجية ا ب  ].لتمل

ييل قدره  بو عىل رمس  نات اليت حصلت لقاءها الو تمكأما عدد ا ي بني أدانهيسورساي  فرناك 73لتعيي ّفقد اكن اكآليت ابملعامل ا  :مل

تاين 255 واحد يغوا وبربودا و خلتنشـأ  نت
نان يا وموان 1 051 ثا سا وإيطا لا  كولمن
يا  1بنلوكس 3 534 ثالثة توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا نوكروا ي ي ن ن لت ل هورية مقدويا  2يوسان مارنوتف يا وسورسا و نوسلو ي مجن في

ية  يوغوسال فا  لسابقةال
يا وأذريجان ويالروس  9 338 أربعة يا واجلزائر وأر با بأ ب ن ن هرسك وبوسواان وبلغاراي وال 3بونلوكسميل نة وا بو توبواتن وا سـ صني لل

نغاراي وإيران  ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و هورية ا هوكواب وقربص وا ط لشعب مج يك  -مجهورية (لتشـمجل
ية يا وق) ماإلسال تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقر لسـ يق غومد بل األسود واملغرب وموز نغويا وا بو جل مل م
يا  هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال وعامن ميبوان ييبنيا والاحتاد الرويس ورومامجو يا  5ينسوسان تويم وبر بورص

يا  تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ يون وسلوفا نوسريا سـ ل ب يل ل ن سـ ك جيكل مجل
تان يا 4بكسـوأوز يت انم وزا بو مي  .ف

بلغ احملصل وقدره  سم ا ملو  + 10 602) 3 × 3 534 + (2 102) 2 × 1 051( + 255 [50 311 عىل ي سورساي فرناك1 034 994يق
يني هو ]. 37 352) 4 × 9 338( تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ ي فرناك سورساي للك نقطة من املعامل 20,57192264ي
بني أدانه، ]50 311 : 1 034 994[ ّأي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك20,57192264 واحد
نان  ايي سورس فرناك41,14384528 ثا
 ي سورساي فرناك61,71576792 ثالثة
 ي سورساي فرناك82,28769056 أربعة

 

 

 
بارا من  1 مترب 1عتا  2006سب 
بارا من  2 ناير 1عتا  2009ي 
سطس 31إىل غاية  3  2006غ أ
سمرب 26إىل غاية  4  2006ي د
بارا من  5 سمرب 8عتا  2008ي د
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ية ّتوزع الرسوم   :اكآليتلتمكيلا
��د ا�������ت

ا����� ا�����
�� آ� �����

� ا������ي���ا��"��ع ���

���                  115,84 17 82,28769056                        208  أ���

                  071,20 14 82,28769056                        171  ا�"%ا$�

                     905,16  20,57192264                          44  أ���'�ا و����دا

                  684,85 11 82,28769056                        142  أر)����

                  309,01 18 41,14384528                        445  ا�����

                  868,98 16 82,28769056                        205  أذر��"�ن

                  895,53 27 82,28769056                        339  ��-روس

                  032,53 22 61,71576792                        357  ����آ.

                     246,86  82,28769056                           3  ����آ.

                    550,92 2 82,28769056                          31  ����ن

�                  464,54 22 82,28769056                        273  ا���/�1 وا��0/

��                    126,93 3 82,28769056                          38  �����ا

                  901,07 20 82,28769056                        254  ��'�ر��

                  143,85 41 82,28769056                        500  ا���2

                  118,32 25 61,71576792                        407  آ�وا���

                    348,70 5 82,28769056                          65  آ���

                  779,69 10 82,28769056                        131  ��4ص

                  775,60 30 82,28769056                        374  ا�"��0ر�1 ا��1�5�6

                    722,50 8 82,28769056                        106  �0�9ر�1 آ�ر�� ا�1���6 ا�����8ا1�7

�2(  215                        82,28769056 17 691,85                  

����:  397                        61,71576792 24 501,16                  

���                  993,86 29 61,71576792                        486  أ���

                  750,50 32 82,28769056                        398  ه�'�ر��

                  988,91 13 82,28769056                         170  إ��ان (�0�9ر�1 - ا=/-)�1)

����A580,97 16 41,14384528                        403  إ�                  

                  736,50 20 82,28769056                        252  آ�زا���Bن

                    348,70 5 82,28769056                          65  آ����

                  �D��4  155                        82,28769056 12 754,59%/��ن

����E  240                        61,71576792 14 811,78                  

������  35                          61,71576792 2 160,05                    

�������  36                          82,28769056 2 962,36                    

����6��F�  211                        20,57192264 4 340,68                    

���                  046,10 16 61,71576792                        260  ����ا

�86D�(  18                           82,28769056 1 481,18                    

352,20 8 41,14384528                        203  )���آ�                    

����'�(  87                          82,28769056 7 159,03                    

                  661,21 26 82,28769056                        324  ا�"�� اG/�د

                  242,77 20 82,28769056                        246  ا��'�ب

                    785,23 3 82,28769056                          46  )�ز)��

����(��  42                          82,28769056 3 456,08                    

                    652,76 7 82,28769056                          93  ���ن

                  269,32 31 82,28769056                        380  �����ا

                  698,85 23 82,28769056                        288  ا����'�ل

                  362,70 17 82,28769056                        211  �0�9ر�1 )���و:�

���                  788,14 29 82,28769056                        362  رو)�

J/د ا��و���E779,96 69 82,28769056                        848  ا                  

                    554,42 5 61,71576792                          90  /�ن )�ر���

J�������و J(�� 82,28769056                            -/�ن-                               

����K  432                        82,28769056 35 548,28                  

                    126,93 3 82,28769056                          38  /��ا���ن

                  509,18 25 82,28769056                        310  /��:�آ��

����:��/  303                        61,71576792 18 699,88                  

���                  585,93 32 82,28769056                        396  إ/��

                    772,69 4 82,28769056                          58  ا���دان

                    620,66 3 82,28769056                          44  /�از����

                  683,24 39 61,71576792                        643  /����ا

                    380,80 9 82,28769056                        114  ا�"��0ر�1 ا�����1 ا���ر�1

                  944,26 10 82,28769056                        133  ���5�9�7ن

                  502,18 19 61,71576792                        316  �0�9ر�1 )8�و��� ا����D/-:�1 ا����18

���                  979,27 40 82,28769056                        498  أوآ�ا

                    398,89 1 82,28769056                          17  أوز����5ن

��م M��:  179                        82,28769056 14 729,50                  

                    538,37 3 82,28769056                          43  زا)���

               994,00 034 1                    178 14 ا��"��ع
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يةوم  الرس-احتاد مدريد  نة -لتمكيلا  2009سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2009ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم  يني366 201لقاء يسورسي   فرنك36 620 100تمكيل يل أو بعد  (تع  ند ا سجمتت  لتع
تجديد ند ا يل أو  لا ع بارا من ) لتسج ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من " 3)"2(8اتفاق مدريد واملادة من ) ج)(2(8املادة  [2008سبمترب  1ست

 ].بروتوكول اتفاق مدريد

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل) 6(8املادة [َّ شأن ا سجمن اتفاق مدريد  بق ] لتب ملنطوإىل املعامل ا

شرتكة بني اتفاق37القاعدة [ يذية ا مل من الالحئة ا يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهللتنف شأن ا سج مدريد   ].لتب

ييل قدره  بو عىل رمس  نات اليت حصلت لقاءها الو تمكأما عدد ا ي بني أدانهي سورسي فرنك 100لتعيي ّفقد اكن اكآليت ابملعامل ا  :مل

تاين 9 033 واحد يغوا وبربودا و خلتنشـأ  نت
نان يا وموانكو 36 066 ثا سا وإيطا لا  لمن
يا  لوكسبن 98 285 ثالثة توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا نوكروا ي ي ن ن لت ل هورية مقدويا  2يوسان مارنوتف يا وسورسا و نوسلو ي مجن في

ية  يوغوسال فا  لسابقةال
هرسك وبوسواان وبلغاراي والصني وكواب وقربص  222 817 أربعة نة وا بو يا وأذريجان ويالروس وبواتن وا يا واجلزائر وأر با تأ سـ ل ب ب ن ن لل مي

هورية نغاراي وإيران مجلوا ية ومرص و ية ادلميقرا هورية كوراي ا ية و ه ا ط لشعب مج ية-مجهورية (لتشـيك ) م اإلسال
يا وق تان و كينواكزا برياي ريخسـ تان و يغزي شقر لسـ يا غومد يق وان بل األسود واملغرب وموز نغويا وا بو ب جل ميل م وعامن م

هورية مودلوفا لوبوندا والربتغال  يا والاحتاد الرويس مجو ييبوسان تنوروما يون  5ينسويم وبر يا وسريا لورص ب
يا يت انم وزا يا و تان وأوكرا سورية وطا هورية العرية ا ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ بوسلوفا ي ن سـ ل ب يل ل ن سـ مك ف جيك  .مجل

بلغ احملصل وقدره  سم ا ملو ) 3 × 98 285 + (72 132) 2 × 36 066( + 9 033 [1 267 288 عىل ي سورسي فرنك36 620 100يق
يني هو ]. 891 068) 4 × 222 817 + (294 855 تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ ي فرناك سورساي للك 28,89643080ي

بني أدانه، ]1 267 288 : 36 620 100[نقطة من املعامل  ّأي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك28,89643080 واحد
نان  ي سورساي فرناك57,79286160 ثا
 ي سورسايرناك ف86,68929240 ثالثة
 ي سورساي فرناك115,58572320 أربعة

 

 
بارا من  2 ناير 1عتا  2009ي 
بارا من  5 سمرب 8عتا  2008ي د
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ية ّتوزع الرسوم   :اكآليتلتمكيلا

��د ا�������ت
ا����� ا�����

�� آ� �����
� ا������ي���ا��"��ع ���

���                519,66 475 115,58572320                      114 4 أ���

                560,94 565 115,58572320                      893 4 ا�"%ا$�

                  267,77 21 28,89643080                        736  أ���'�ا و����دا

                420,32 418 115,58572320                      620 3 أر)����

                184,00 824 57,79286160                    261 14 ا�����

                465,27 488 115,58572320                      226 4 أذر��"�ن

                953,10 790 115,58572320                      843 6 ��-روس

              439,84 225 86,689292401                    136 14 ����آ.

                  703,42 72 115,58572320                        629  ����ن

�                093,27 783 115,58572320                      775 6 ا���/�1 وا��0/

��                  407,39 79 115,58572320                        687  �����ا

                027,96 635 115,58572320                      494 5 ��'�ر��

              667,34 245 115,585723201                    777 10 ا���2

                450,58 883 86,68929240                    191 10 آ�وا���

                891,10 246 115,58572320                      136 2 آ���

                623,88 159 115,58572320                      381 1 ��4ص

                424,25 995 115,58572320                      612 8 ا�"��0ر�1 ا��1�5�6

                631,13 340 115,58572320                      947 2 �0�9ر�1 آ�ر�� ا�1���6 ا�����8ا1�7

�2( 6 448                      115,58572320 745 296,74                

����: 13 965                    86,689292401 210 615,97              

���              505,34 246 86,689292401                    379 14 أ���

              512,59 112 115,585723201                      625 9 ه�'�ر��

                953,30 348 115,58572320                      019 3 إ��ان (�0�9ر�1 - ا=/-)�1)

����A879,35 814 57,79286160                    100 14 إ�                

                553,60 605 115,58572320                      239 5 آ�زا���Bن

                765,06 240 115,58572320                      083 2 آ����

                �D��4 3 498                      115,58572320 404 318,86%/��ن

����E 4 045                      86,68929240 350 658,19                

������  963                        86,68929240 83 481,79                  

������� 1 090                      115,58572320 125 988,44                

����6��F� 8 297                      28,89643080 239 753,69                

���                707,36 334 86,68929240                      861 3 ����ا

�86D�(  766                        115,58572320 88 538,66                  

294,00 445 57,79286160                      705 7 )���آ�                

����'�( 2 440                      115,58572320 282 029,16                

                475,07 781 115,58572320                      761 6 ا�"�� اG/�د

                573,32 970 115,58572320                      397 8 ا��'�ب

                900,56 163 115,58572320                      418 1 )�ز)��

����(��  845                        115,58572320 97 669,94                  

                312,17 157 115,58572320                      361 1 ���ن

                197,30 909 115,58572320                      866 7 �����ا

              963,92 172 115,585723201                    148 10 ا����'�ل

                286,38 518 115,58572320                      484 4 �0�9ر�1 )���و:�

���                580,66 930 115,58572320                      051 8 رو)�

J/د ا��و���E764,19 229 115,585723202                    291 19 ا              

                488,20 363 86,68929240                      193 4 /�ن )�ر���

J�������و J(�� 173,10 33 115,58572320                        287  /�ن                  

����K 10 685                    115,585723201 235 033,45              

                406,84 145 115,58572320                      258 1 /��ا���ن

                525,25 854 115,58572320                      393 7 /��:�آ��

����:��� 6 785                      86,68929240 588 186,85                

���              105,00 475 115,585723201                    762 12 إ/��

                080,45 223 115,58572320                      930 1 ا���دان

                566,37 126 115,58572320                      095 1 /�از����

              298,55 680 86,689292401                    383 19 /����ا

                757,72 280 115,58572320                      429 2 ا�"��0ر�1 ا�����1 ا���ر�1

                482,06 365 115,58572320                      162 3 ���5�9�7ن

                424,44 553 86,68929240                      384 6 �0�9ر�1 )8�و��� ا����D/-:�1 ا����18

���              027,22 143 115,585723201                      889 9 أوآ�ا

��م M��: 5 158                      115,58572320 596 191,16                

                  046,51 93 115,58572320                        805  زا)���

             100,00 620 36                  201 366 ا��"��ع
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نة -إجاميل الرسوم  –احتاد مدريد  بارا من – 2009سـ  ساري ا ناد إىل اجلدول ا ت ابال ل عس  1996 أبريل 1ت

 حتصيل الرسوم أوال
نة حصلت الو ية يف  تا بالغ ا سـبو عىل ا ل ل مل  :2009ي
ية -  يفرناك سورساي 193 158 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 1 034 994 تمكيلرسوم 

 ي سورسايفرناك 1 228 152 اجملموع
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية اكآليت َّيوزع  ية والرسوم ا لتمكيلإجاميل الرسوم اإلضا  :ّاحملصةلف
ا�����ع ������ ا�����يا���م  ا������ا���م ا��������

                   142,70 20                             026,86 3                           115,84 17 أ������

�                   732,75 16                             661,55 2                           071,20 14 ا���ا

                     074,77 1                               169,61                               905,16  أ���"�ا و���دا

                   789,73 13                             104,88 2                           684,85 11 أر$�#��

                   936,02 21                             627,01 3                           309,01 18 ا�#���

                   791,46 19                             922,48 2                           868,98 16 أذر����ن

                   853,32 32                             957,79 4                           895,53 27 ��(روس

                   364,07 26                             331,54 4                           032,53 22 �#��آ*

                       299,05                                  52,19                               246,86  �#��آ*

                     038,00 3                               487,08                             550,92 2 ��,�ن

��                   743,89 26                             279,35 4                           464,54 22 ا����#� وا�-

                     700,99 3                               574,06                             126,93 3 ��,��ا��

                   745,53 24                             844,46 3                           901,07 20 ��"�ر��

                   432,67 48                             288,82 7                           143,85 41 ا�/�.

                   919,55 29                             801,23 4                           118,32 25 آوا,��

                     322,86 6                               974,16                             348,70 5 آ���

432,29 12                             652,60 1                           779,69 10 �1ص                   

                   585,78 36                             810,18 5                           775,60 30 ا���-�ر�� ا������2

                   375,10 10                             652,60 1                            722,50 8 �7-�ر�� آ�ر�� ا����62 ا�4��5ا��3

/$ 17 691,85                           3 339,98                             21 031,83                   

���� 24 501,16                           4 749,04                             29 250,20                   

                   034,53 36                             040,67 6                           993,86 29 أ������

                   047,76 39                             297,26 6                           750,50 32 ه#"�ر��

                   459,11 16                             470,20 2                           988,91 13 إ�ان (�7-�ر�� - ا��($��)

                   807,88 19                             226,91 3                           580,97 16 إ�=����

                   615,75 24                             879,25 3                           736,50 20 آ�زا<���ن

                     322,86 6                               974,16                             348,70 5 آ�#��

����ن�@�1 12 754,59                           2 226,65                             14 981,24                   

���,A 14 811,78                           2 465,85                             17 277,63                   

�,���� 2 160,05                             417,50                               2 577,55                     

������ 2 962,36                             591,45                               3 553,81                     

.���2#�B� 4 340,68                             821,95                               5 162,63                     

                   681,55 18                             635,45 2                           046,10 16 ����ا���

42@5$ 1 481,18                             243,54                               1 724,72                     

                     926,51 9                             574,31 1                            352,20 8 $���آ�

����"#$ 7 159,03                            1 374,26                             8 533,29                     

                   723,37 31                             062,16 5                           661,21 26 ا���D اC��د

                   895,88 23                             653,11 3                           242,77 20 ا��"ب

F��$ز�481,06 4                               695,83                             785,23 3 $                     

����$�� 3 456,08                             591,45                               4 047,53                     

                     ��G 7 652,76                            1 200,31                             8 853,07ن

                   079,50 37                             810,18 5                           269,32 31 ���#5ا

                   099,97 28                             401,12 4                           698,85 23 ا��,"�ل

                   546,12 20                             183,42 3                           362,70 17 �7-�ر�� $��5و��

                   476,55 35                             688,41 5                           788,14 29 رو$����

I�و                   157,29 83                           377,33 13                           779,96 69 ا�J,Aد ا�

                     611,21 6                             056,79 1                            554,42 5 ��ن $�ر�#�

I���#�                                -                                        -                                      -��ن ,�$I و�

���K 35 548,28                           6 923,51                             42 471,79                   

753,18 3                               626,25                             126,93 3 ��ا���ن                     

                   275,61 30                             766,43 4                           509,18 25 �����آ��

��#����� 18 699,88                           3 431,31                             22 131,19                   

                   761,42 38                             175,49 6                           585,93 32 إ������

                     625,08 5                               852,39                             772,69 4 ا���دان

                     316,49 4                               695,83                             620,66 3 ��از��5#

ا���498,28 47                             815,04 7                           683,24 39 �                   

                   016,00 11                             635,20 1                            380,80 9 ا���-�ر�� ا�6��� ا���ر��

                   840,40 12                             896,14 1                           944,26 10 �����7�3ن

                   181,38 23                             679,20 3                           502,18 19 �7-�ر�� $54و��� ا���@��(��� ا�����4

                   789,96 48                             810,69 7                           979,27 40 أوآا���

                     659,83 1                               260,94                             398,89 1 أوز�����ن

                   L��� 14 729,50                           2 661,55                             17 391,05 ��م

                     199,41 4                               661,04                             538,37 3 زا$���

               152,00 228 1                        158,00 193                    994,00 034 1ا�����ع
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نة -وم إجاميل الرس –احتاد مدريد  بارا من – 2009سـ  ساري ا ناد إىل اجلدول ا ت ابال ل عس  2008سبمترب  1ت

 حتصيل الرسوم أوال
نة  ية يف  تا بالغ ا بو عىل ا سـحصلت الو ل ل مل  :2009ي

ية -  يفرناك سورساي 2 860 100 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 36 620 100 تمكيلرسوم 

 ةي سورسيتفرناك 39 480 200 اجملموع
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية اكآليت َّيوزع  ية والرسوم ا لتمكيلإجاميل الرسوم اإلضا  :ّاحملصةلف

ا�����ع ������ ا�����يا���م  ا������ا���م ا��������

                 146,73 510                           627,07 34                         519,66 475 أ������

�                 044,09 609                           483,15 43                         560,94 565 ا���ا

                   761,39 22                             493,62 1                           267,77 21 أ���"�ا و���دا

                 223,44 450                           803,12 31                         420,32 418 أر$�#��

                 757,22 891                           573,22 67                         184,00 824 ا�#���

                 398,66 524                           933,39 35                         465,27 488 أذر����ن

                 351,16 851                           398,06 60                         953,10 790 ��(روس

               108,08 326 1                        668,24 100                       439,84 225 �1#��آ*

                   794,22 77                             090,80 5                           703,42 72 ��,�ن

��                 559,62 842                           466,35 59                         093,27 783 ا����#� وا�-

                   603,85 84                             196,46 5                           407,39 79 ��,��ا��

                 937,05 684                           909,09 49                         027,96 635 ��"�ر��

               453,39 339 1                          786,05 93                       667,34 245 1ا�/�.

                 219,65 952                           769,07 68                         450,58 883 آوا,��

                 851,94 265                           960,84 18                         891,10 246 آ���

487,46 170                           863,58 10                         623,88 159 �1ص                 

               205,79 075 1                          781,54 79                         424,25 995 ا���-�ر�� ا������2

                 372,26 367                           741,13 26                         631,13 340 �7-�ر�� آ�ر�� ا����62 ا�4��5ا��3

/$ 745 296,74                         56 546,34                           801 843,08                 

����1 210 615,97                       99 112,19                          1 309 728,16               

               578,36 348 1                        073,02 102                       505,34 246 1أ������

               744,69 202 1                          232,10 90                       512,59 112 1ه#"�ر��

                 995,34 372                           042,04 24                         953,30 348 إ�ان (�7-�ر�� - ا��($��)

                 679,34 881                           799,99 66                         879,35 814 إ�=����

                 746,49 650                           192,89 45                         553,60 605 آ�زا<���ن

                 506,03 258                           740,97 17                         765,06 240 آ�#��

����ن�@�1 404 318,86                         30 631,27                           434 950,13                 

���,A 350 658,19                         27 389,49                           378 047,68                 

�,���� 83 481,79                           6 238,64                             89 720,43                   

������ 125 988,44                         9 720,55                             135 708,99                 

.���2#�B� 239 753,69                         19 306,63                           259 060,32                 

                 569,60 360                           862,24 25                         707,36 334 ����ا���

42@5$ 88 538,66                           5 590,28                             94 128,94                   

                 203,38 481                           909,38 35                         294,00 445 $���آ�

����"#$ 282 029,16                         21 016,38                           303 045,54                 

                 296,82 841                           821,75 59                         475,07 781 ا���D اC��د

               821,16 045 1                          247,84 75                         573,32 970 ا��"ب

F��$ز�051,25 176                           150,69 12                         900,56 163 $                 

����$�� 97 669,94                           6 521,99                             104 191,93                 

                 ��G 157 312,17                         9 499,63                             166 811,80ن

                 881,58 980                           684,28 71                         197,30 909 ���#5ا

               219,58 268 1                          255,66 95                       963,92 172 1ا��,"�ل

                 581,62 557                           295,24 39                         286,38 518 �7-�ر�� $��5و��

               579,82 004 1                          999,16 73                         580,66 930 رو$����

I�و               572,96 402 2                        808,77 172                       764,19 229 2ا�J,Aد ا�

                 880,39 392                           392,19 29                         488,20 363 ��ن $�ر�#�

I���#�                   315,08 35                             141,98 2                           173,10 33 ��ن ,�$I و�

���K1 235 033,45                       96 658,03                          1 331 691,48               

481,74 156                           074,90 11                         406,84 145 ��ا���ن                 

                 962,94 922                           437,69 68                         525,25 854 �����آ��

��#���� 588 186,85                         46 991,48                           635 178,33                 

               247,97 595 1                        142,97 120                       105,00 475 1إ������

                 187,47 240                           107,02 17                         080,45 223 ا���دان

                 133,24 136                             566,87 9                         566,37 126 ��از��5#

ا���109,10 817 1                        810,55 136                       298,55 680 1�               

                 882,90 298                           125,18 18                         757,72 280 ا��-��ر�� ا�6��� ا���ر��

                 126,09 393                           644,03 27                         482,06 365 �����7�3ن

                 122,36 596                           697,92 42                         424,44 553 �7-�ر�� $54و��� ا���@��(��� ا�����4

               425,76 230 1                          398,54 87                       027,22 143 1أوآا���

                 L��� 596 191,16                         45 068,02                           641 259,18 ��م

                   654,95 99                             608,44 6                           046,51 93 زا$���

             200,00 480 39                      100,00 860 2                  100,00 620 36ا�����ع
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نة -إجاميل الرسوم  –احتاد مدريد   2009سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  ية يف  تا بالغ ا بو عىل ا سـحصلت الو ل ل مل  :2009ي

ية -  يفرناك سورساي 3 053 258 فرسوم إضا
ية -  يفرناك سورساي 37 655 094 تمكيلرسوم 

 ي سورسايفرناك 40 708 352 جملموعا
يا  الرسومتوزيع  ناث

ية اكآليت َّيوزع  ية والرسوم ا لتمكيلإجاميل الرسوم اإلضا  :ّاحملصةلف

ا�����ع ������ ا�����يا���م ا������ا���م ا��������

                 289,43 530                           653,93 37                         635,50 492 أ������

�                 776,84 625                           144,70 46                         632,14 579 ا���ا

                   836,16 23                             663,23 1                           172,93 22 أ���"�ا و���دا

                 013,17 464                           908,00 33                         105,17 430 أر$�#��

                 693,24 913                           200,23 71                         493,01 842 ا�#���

                 190,12 544                           855,87 38                         334,25 505 أذر����ن

                 204,48 884                           355,85 65                         848,63 818 ��(روس

               771,20 352 1                        051,97 105                       719,23 247 �1#��آ*

                   832,22 80                             577,88 5                           254,34 75 ��,�ن

��                 303,51 869                           745,70 63                         557,81 805 ا����#� وا�-

                   304,84 88                             770,52 5                           534,32 82 ��,��ا��

                 682,58 709                           753,55 53                         929,03 655 ��"�ر��

               886,06 387 1                        074,87 101                       811,19 286 1ا�/�.

                 139,20 982                           570,30 73                         568,90 908 آوا,��

                 174,80 272                           935,00 19                         239,80 252 آ���

919,75 182                           516,18 12                         403,57 170 �1ص                 

               791,57 111 1                          591,72 85                       199,85 026 1ا���-�ر�� ا������2

                 747,36 377                           393,73 28                         353,63 349 �7-�ر�� آ�ر�� ا����62 ا�4��5ا��3

/$ 762 988,59                         59 886,32                           822 874,91                 

����1 235 117,13                       103 861,23                        1 338 978,36               

               612,89 384 1                        113,69 108                       499,20 276 1أ������

               792,45 241 1                          529,36 96                       263,09 145 1ه#"�ر��

                 454,45 389                           512,24 26                         942,21 362 إ�ان (�7-�ر�� - ا��($��)

                 487,22 901                           026,90 70                         460,32 831 إ�=����

                 362,24 675                           072,14 49                         290,10 626 آ�زا<���ن

                 828,89 264                           715,13 18                         113,76 246 آ�#��

����ن�@�1 417 073,45                         32 857,92                           449 931,37                 

���,A 365 469,97                         29 855,34                           395 325,31                 

�,���� 85 641,84                           6 656,14                             92 297,98                   

������ 128 950,80                         10 312,00                           139 262,80                 

.���2#�B� 244 094,37                         20 128,58                           264 222,95                 

                 251,15 379                           497,69 28                         753,46 350 ����ا���

42@5$ 90 019,84                           5 833,82                             95 853,66                   

                 129,89 491                           483,69 37                         646,20 453 $���آ�

����"#$ 289 188,19                         22 390,64                           311 578,83                 

                 020,19 873                           883,91 64                         136,28 808 ا���D اC��د

               717,04 069 1                          900,95 78                         816,09 990 ا��"ب

F��$ز�532,31 180                           846,52 12                         685,79 167 $                 

����$�� 101 126,02                         7 113,44                             108 239,46                 

                 ��G 164 964,93                         10 699,94                           175 664,87ن

               961,08 017 1                          494,46 77                         466,62 940 ���#5ا

               319,55 296 1                          656,78 99                       662,77 196 1ا��,"�ل

                 127,74 578                           478,66 42                         649,08 535 �7-�ر�� $��5و��

               056,37 040 1                          687,57 79                         368,80 960 رو$����

I�و               730,25 485 2                        186,10 186                       544,15 299 2ا�J,Aد ا�

                 491,60 399                           448,98 30                         042,62 369 ��ن $�ر�#�

I���#�                   315,08 35                             141,98 2                           173,10 33 ��ن ,�$I و�

���K1 270 581,73                       103 581,54                        1 374 163,27               

234,92 160                           701,15 11                         533,77 148 ��ا���ن                 

                 238,55 953                           204,12 73                         034,43 880 �����آ��

��#����� 606 886,73                         50 422,79                           657 309,52                 

               009,39 634 1                        318,46 126                       690,93 507 1إ������

                 812,55 245                           959,41 17                         853,14 227 ا���دان

                 449,73 140                           262,70 10                         187,03 130 ��از��5#

ا���607,38 864 1                        625,59 144                       981,79 719 1�               

                 898,90 309                           760,38 19                         138,52 290 ا���-�ر�� ا�6��� ا���ر��

                 966,49 405                           540,17 29                         426,32 376 �����7�3ن

                 303,74 619                           377,12 46                         926,62 572 �7-�ر�� $54و��� ا���@��(��� ا�����4

               215,72 279 1                          209,23 95                       006,49 184 1أوآا���

                     659,83 1                               260,94                             398,89 1 أوز�����ن

                 L��� 610 920,66                         47 729,57                           658 650,23 ��م

                 854,36 103                             269,48 7                           584,88 96 زا$���

             352,00 708 40                      258,00 053 3                  094,00 655 37ا�����ع
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نة– الرسوم الفردية -بروتوكول اتفاق مدريد   2009 سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2009ي من بروتوكول اتفاق مدريد، ) 7(8بناء عىل املادة يورساي س فرناك 110 343 319ع عىل رسوم فردية بلغ مجمو
بلغ  بلغ 100 902 529مواكن  ية 9 440 790م مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أو اجلزء األول من الرمس الفردي و ن مهنا يف شلك دفعات اث

نات وفقا للقاعدة   ).أ)(3(34لتعييألغراض ا

نات اليت حصلت لقاءها الو )أ( يواكن عدد ا  :بو عىل رمس فردي يف شلك مدفوعات اكمةل أو اجلزء األول مهنا اكآليتلتعيي

��د ا�������ت
ا����م ا���د�� ا������؛

�� ا������ي�����

�����853 123 728  أر

509 163 9746 12 أ���ا���

313 671 2311 3 ا�#���"

��&روس 750 627 148 1

����آ'  194 267 957

��(�ر��  138 250 516

202 449 9283 9 ا���"

��471 112 344  آ�

277 785 7812 5 ا��ا���ك

���613 976 222 4 إ���

���738 932 04028 15 ا�-���� ا,ورو

291 598 8801 4 .����ا

198 949 9731 5 /�ر/��

���0  680 107 750

156 715 239 4 ا�����ن

316 917 541 5 ����2�ا

268 051 9271 2 ����2�ا

409 166 336 1 إ�����3

564 067 0353 10 ا�����ن

160 234 619  ���4�0��5ن

477 229 001 1 /�ز ا,���7 ا����6���

735 463 7195 12 ا���و�9

976 626 679  ���ن*

802 728 9854 7 /��6ر�� آ�ر��

765 277 006 1 /��6ر�� ����و.�

285 53 258  ��ن ��ر���

670 757 3093 6 ��(�.�رة

679 770 1311 7 ا�����

600 620 9561 4 �����ا

145 948 2604 14 >�آ��

823 915 628 3 >�آ������ن

���157 103 2151 2 أوآ�ا

154 833 1623 12 ا����=� ا�����ة

��=���431 246 67211 13 ا��<��ت ا�����ة ا,

641 804 9754 5 أوز�=���ن

��م ?��. 019 355 043 2

�-��ع .��@ 529 902 098100 187 
ية اكآليت )ب( ثا بو عىل ادلفعة ا نات اليت حصلت لقاءها الو نواكن عدد ا ل ي  :لتعيي

610 46 295  آ���

180 394 1539 21 ا�����ن


��790 440 4489 21 ����ع 

 319 343 546110 208 ا�����ع (أ + ب)
يا  توزيع الرسوم ناث

ِّيدت الرسوم الفردية  تات اخلاصة ابساابحليف اق هر ا تب ادلويل خالل ا تعاقدة دلى ا لألطراف ا شمل يني لملك يل ادلويل أو ا تدوين ا تعيل  سج لل لت
نه الرمس الفردي  تجديد اذلي سدد  عالالحق أو ا شرتكة38القاعدة [ّل يذية ا مل من الالحئة ا  ].لتنف

بارا من *   .2009ن يويو 25عتا
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يني  رسوم ادل-احتاد الهاي  نة -لتعوةل ورسوم ا  2008سـ 

نة  بو يف  سـحصلت الو بلغ قدره 2008ي " 2)"أ(1.12بناء عىل القاعدتني  من رسوم عادية لدلوةل ي سورساياك فرن1 902 788م عىل 
يالت ادلوية اخلاضعة ) ب(1.12و يني الفردية لقاء ا لومن رسوم ا سج تتع نة لل سـيا أو جزيا ألحاكم ويقة  ث ئ نة 1960لك سـ أو ويقة  ناء عىل 1999ث ب 

ناء عىل" 3)"أ(1.12ة القاعد يني العادية لقاء جتديدها  بأو من رسوم ا ناء عىل القاعدة " 2)"أ(1.24 القاعدة لتع يني الفردية  بأو من رسوم ا لتع
نذ " 3)"أ(1.24 ساري  ناد إىل جدول الرسوم ا شرتكة التفاق الهاي، ابال يذية ا ممن الالحئة ا ت لنف سمل ناير 1لت  .2008ي 

بو عىل رسوم اكواكن نات اليت حصلت لقاءها الو ي عدد ا  :آليتلتعيي


�	� ا������6�
� �	���                                            744                                          7  ا������ ا�

                                        742 12                                     426  أ����	�

                                        816 11                                     394  أر�	�	�

�	
�  538                                     12 789                                        

132 76                                   379 4 ��
�آ�                                        

���  240                                     4 638                                          
1��                                               -                                      -ا������ وا���

                                          110 2                                       67  ��#"�ا��

529 29                                     948  �
$�ر��                                        

                                          790 4                                     240  آ�ت د���ار

                                        533 55                                     848  آ�وا#	�
                                               -                                      -ا�)ا���ك3

                                        483 39                                   128 1 ,���ر�� آ�ر�� ا�+*�	� ا�)����ا(	�

�-�  654                                     20 180                                        

�	��.�                                          006 3                                       62  إ
                                      884 414                                     907  ا�1���0 ا�ورو�	�2

�"�� 4 323                                   75 759                                        

                                          437 4                                     252  ���3ن

                                        744 29                                     700  ,�ر,	�

                                        918 73                                   187 4 أ����	�

*���3  5                                          410                                            

                                        019 34                                   885 1 ا�	���ن

                                        820 46                                   552 1 ه�$�ر��


�)ا"234 10                                       96  �6                                        

                                        462 75                                   316 4 إ���7	�

�.�ن�	3�	341 102                                     733  8                                      

�	�#9  58                                       3 608                                          

���.+�.:� 1 971                                   40 350                                        
                                            960                                          7  �	.�ا�	�5

;���  36                                       1 064                                          

                                        894 41                                   004 2 ����آ�

�	��$��  905                                     19 534                                        

                                        462 36                                   755 1 ا��1> ا���د

                                        959 50                                   316 1 ا��$�ب

�	�	���  70                                       2 202                                          

                                          198 1                                       41  ا��	�1

�                                        133 38                                   240 1 ,���ر�� ���)و

                                        368 35                                   382 1 رو���	�
��ن #��; و����"	�;8-                                      -                                               

                                          436 5                                     279  ا�"�$�ل

�	��? 1 691                                   69 888                                        

�رة�$��  736                                     22 412                                        

�	�	�
� 1 482                                   26 163                                        

�	����                                        754 36                                     264  إ

��ر���م  157 5                                     262                                          

���"�ا 427 192                                   887 5                                      
                                          654 1                                       55  ا�1���ر�� ا�*��	� ا�"�ر��7

	� ا�"����B�                                        965 33                                   573 1 ,���ر�� ��)و�	� ا�	��3

                                        418 33                                   101 1 #�آ	�

                                        262 62                                   495 1 أوآ�ا�	�

                                     788 902 1                                497 54 ا��1��ع


�؛ ������� ا�"��"�ي0)د ا�.*		��ت-F�م ا���ا��

 
بارا من  1 سمرب 24عتا  2008ي د
بارا من  2 ناير 1عتا  2008ي 
بارا من  3 سمرب 9عتا  2008ي د
بارا من  4 مترب 16عتا  2008سب 
بارا من  5 مترب 26عتا  2008سب 
بارا من  6 مترب 16عتا  2008سب 
بارا من  7  2008 مايو 7عتا
بارا من  8 سمرب 8عتا  2008ي د
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يني -احتاد الهاي  نة -لتع رسوم ادلوةل ورسوم ا  2009سـ 

ب نة يحصلت الو بلغ قدره 2009سـو يف  " 2)"أ(1.12بناء عىل القاعدتني  من رسوم عادية لدلوةل يت سورسية فرناك1 985 208م عىل 
يالت ادلوية اخلاضعة ) ب(1.12و يني الفردية لقاء ا لومن رسوم ا سج تتع نة لل سـيا أو جزيا ألحاكم ويقة  ث ئ نة 1960لك سـ أو ويقة  ناء عىل 1999ث ب 

ناء عىل القاعدةأو من" 3)"أ(1.12ة القاعد يني العادية لقاء جتديدها  ب رسوم ا ناء عىل القاعدة " 2)"أ(1.24 لتع يني الفردية  بأو من رسوم ا لتع
نذ " 3)"أ(1.24 ساري  ناد إىل جدول الرسوم ا شرتكة التفاق الهاي، ابال يذية ا ممن الالحئة ا ت لنف سمل ناير 1لت  .2009ي 

بو واكن نات اليت حصلت لقاءها الو ي عدد ا  :عىل رسوم اكآليتلتعيي

(OAPI) ا������ �	�
�
� �	���                                          456 5                                       51  ا������ ا�

                                          762 8                                     283  أ����	�

                                          962 7                                     258  أر�	�	�

�	
�  467                                     10 416                                        

114 60                                   588 3 ��
�آ�                                        

���  165                                     3 037                                          

��                                          408 3                                     109  ا������ وا���

                                          430 1                                       42  ��#"�ا��

637 22                                     758  �
$�ر��                                        

                                          386 3                                     184  آ�ت د���ار

                                        970 59                                   015 1 آ�وا#	�

                                        357 27                                     699  -���ر�� آ�ر�� ا�,+�	� ا�*����ا'	�

                                            980                                        16  ا�*ا���ك

�/�  563                                     16 251                                        

�	��0�                                          406 5                                     181  إ

                                      146 616                                   216 1 ا�3���2 ا�ورو�	�

�"�� 3 517                                   59 456                                        

                                            905                                        49  ���5ن

                                        686 31                                     601  -�ر-	�

                                        205 59                                   476 3 أ����	�

���5  21                                       1 810                                          

                                        762 22                                   350 1 ا�	���ن

                                        072 36                                   210 1 ه�$�ر��


�*ا"175 20                                     104  �7                                        

                                        897 58                                   500 3 إ���8	�

��0ن�	5�	719 79                                     499  9                                        

�	�#:  35                                       3 340                                          

���0,�0;� 1 565                                   32 297                                        

                                          140 5                                       34  �	�0ا�	�

<���  15                                        446                                            

                                        325 33                                   578 1 ����آ�

�	��$��  595                                     13 017                                        

                                        952 25                                   287 1 ا��3= ا���د

                                        211 53                                   088 1 ا��$�ب

�	�	���  52                                       1 659                                          

                                            497                                        19  ا��	�3
                                          468 5                                     177  2��ن9

                                            260                                          5  ����*ا10

�                                        317 44                                     808  -���ر�� ���*و

                                        481 30                                     983  رو���	�

��ن #��> و����"	�>  434                                        15                                            

                                          288 3                                     179  ا�"�$�ل

�	��@ 1 195                                   58 142                                        

�رة�$��  760                                     23 618                                        

�	�	�
�  984                                     16 714                                        

�	����                                        380 30                                     482  إ

��ر���م  705 3                                     187                                          

���"�ا 267 227                                   502 5                                      

                                        763 20                                       84  ا�3���ر�� ا�+��	� ا�"�ر��

	� ا�"����C�                                        338 23                                   073 1 -���ر�� ��*و�	� ا�	��5

                                        660 38                                   276 1 #�آ	�

                                        084 66                                   177 1 أوآ�ا�	�

                                     208 985 1                                077 45 ا��3��ع


�؛ ������� ا�"��"�ي2*د ا�0+		��ت/G�م ا���ا��

 
بارا من  9  2009 مارس 4عتا
بارا من  10  2009ل يويو 2عتا
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نة -احتاد مدريد واحتاد الهاي   2008سـ توزيع رسوم 
نة ( بالغ  يّا سورسيمبمل يابلفرنك ا  )ل
يل ادلويل للعالمات - ية والرسوم الفردية): مدريد(لتسج خدمة ا ية والرسوم وا لتمكيلالرسوم اإلضا متراف  ر اآلاثرسـ ورسوم ا
ية - نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا ع خدمة ا لص يني): الهاي(لتسج  لتعرسوم ادلوةل ورسوم ا


م ا��������ا
�������
م ا��وا


م ا��د����ا
ور�
م ا����ار ا���ر*

(OAPI) ��������� ا������� ������ ا�                                               744,00                          744,00  ا

�����                                        077,90 478                    742,00 12                        335,90 465أ

                                        131,10 540                         131,10 540ا#"ا!�


ا و$�$
دا%���                                          198,57 26                           198,57 26أ

���                                        285,18 604                    816,00 11              504,00 187                        965,18 404أر&�

��                                      100,00 840 8            100,00 840 8أ���ا

�'��                                        109,78 779                         109,78 779ا

                                        453,26 493                         453,26 493أذر$�#�ن

-��.�                                      799,44 562 2           708,00 560 2                            091,44 2ا

                                      460,24 699 1              700,00 897                        760,24 801$�0روس

"��$12 789,00                      12 789,00                                          


آ1��$1 175 763,18                      295 067,00              76 132,00                     1 546 962,18                                      

-�$4 638,00                        4 638,00                                            

622,29 94                           622,29 $94
�3ن                                          

4��5�� وا�
�                                        030,34 708                         030,34 708ا

��
ا'3
$87 346,50                          2 110,00                        89 456,50                                          

                                      456,06 037 1                     529,00 29              438,00 374                        489,06 633$�%�ر��

-�6                                      139,10 338 5            101,00 055 4                      038,10 283 1ا

                                            790,00 4                        790,00 4آ
ت د��
ار

                                        577,79 935                      533,00 55                        044,79 880آ�وا��3

�$
                                        288,49 458               626,00 211                        662,49 246آ

411,13 186                         411,13 9186��ص                                        

����:�5�#
ر�� ا                                        302,36 967                         302,36 967ا

��� ا>����ا;��=:339,82 413                    483,00 39                        856,82 373<�5
ر�� آ
ر�� ا                                        

                                      774,00 251 3            774,00 251 3ا>ا���ك

�6&700 929,77                        20 180,00                      721 109,77                                        

���
                                      516,00 010 1                       006,00 3            510,00 007 1إ��

                                    036,00 925 36                 884,00 414          152,00 510 36ا#���A ا�ورو$��

�>ا���1 691 880,00            1 691 880,00                                      

�'���1 158 155,35                      75 759,00                     1 233 914,35                                      


ن$�B4 437,00                        4 437,00                                            


ر<��>231,00 975 1                     744,00 29            487,00 945 1                                      

�����                                      600,60 287 1                     918,00 73                      682,60 213 1أ

���B9 577,00                   410,00                          9 987,00                                            

��ن
�                                        083,00 950                      019,00 34             064,00 916ا

                                      926,80 129 1                   820,00 46                      106,80 083 1ه�%�ر��

�>ا�'�D1 637 153,00            10 234,00                     1 647 387,00                                      

ا��0&��) - 5
ر���>)                                         156,80 342                         156,80 342إ��ان

�>ا��D1 400 150,00            1 400 150,00                                      

���F191,83 075 1                   462,00 75              570,00 219                        159,83 780إ�                                      

                                    837,00 327 13         837,00 327 13ا��$�ن

                                        836,76 618                         836,76 618آ�زاG'��ن

���                                        780,90 198                         780,90 198آ�

                                        �B��9393 869,39                        409 460,00             102 341,00                  905 670,39"���ن

���3I392 398,66                        3 608,00                      396 006,66                                        


3
'�70 822,19                           70 822,19                                          

������144 328,35                         144 328,35                                        

-���:��J230 605,28                        40 350,00                    270 955,28                                        

���
ا��358 636,40                         960,00                          359 596,40                                        

��:B<&34 800,10                           34 800,10                                          

K�&1 064,00                        1 064,00                                            


��آ
&434 801,51                        41 894,00                    476 695,51                                        

��
%�&305 262,74                        19 534,00                    324 796,74                                        

�L ا��
د*#                                      886,98 103 1                     462,00 36             819,00 264                        605,98 802ا

                                        636,48 957                      959,00 50                        677,48 906ا�%�ب

N��
ز&&956,06 137                         956,06 137                                        

����&��109 401,29                        2 202,00                      111 603,29                                        

��<�
5                                        060,00 338               060,00 338<�ز ا����L ا

�#��                                            198,00 1                      198,00 1ا

Oو���                                      143,00 368 6           143,00 368 6ا

                                        ��A176 788,14                         176 788,14ن

�>ا
$922 160,55                         922 160,55                                        

��3%�ل                                      331,43 132 1                      331,43 132 1ا

135,00 546 6           135,00 546 6<�5
ر�� آ
ر��                                      

515,25 931                      133,00 38             178,00 382                        204,25 511<�5
ر�� &
>و��                                        

���                                        175,77 972                      368,00 35                        807,77 936رو&�

K�و�                                      727,47 194 2                      727,47 194 2ا3I.�د ا


�                                        945,00 206                697,00 91                        248,00 115��ن &�ر�

K��'�                                                         -                                  -��ن 3
&K و$��

�%�ل'                                            436,00 5                      436,00 5ا

��$�Q1 197 201,40                      69 888,00                   1 267 089,40                                      

�L ا��
د#                                              Q 558,67                                558,67�$�� وا


ن�                                        605,31 150                         605,31 150���ا


رة��%��4 962 257,00            22 412,00                   4 984 669,00                                      


��آ����022,80 836                         022,80 836                                        

�����
��584 993,86                        26 163,00                      611 156,86                                        

�����                                      260,85 493 1                     754,00 36                      506,85 456 1إ�


دان'                                        062,03 232                         062,03 232ا


ر���م�157,00 5                      157,00 5                                            

<�
از���609,46 105                         609,46 105                                        

<�
'                                      734,00 311 2           734,00 311 2ا


�'�ا�762,41 939 3                 427,00 192            600,00 186 2                      735,41 560 1                                      


ر��'5�#
ر�� ا=�$�� ا                                        097,69 268                      654,00 1                        443,69 266ا

                                        625,21 371                         625,21 371;�<��'��ن

��$�'
����0 اB
�027,47 602                      965,00 33                        062,47 568<�5
ر�� &�>و��� ا                                        

                                      469,00 793 5                     418,00 33            051,00 760 35�آ��

                                      502,00 190 1            502,00 190 31�آ���'��ن

���                                      860,77 833 2                     262,00 62            587,00 603 1                      011,77 168 1أوآ�ا

                                      323,00 393 5           323,00 393 5ا����� ا��.>ة


��Iت ا��.>ة ا�&�����                                    085,00 314 15          085,00 314 15ا

                                      351,45 134 5            839,00 058 5                          512,45 75أوز$�'��ن

��م S���581 087,03                        489 919,00              1 071 006,03                                      

���                                        209,21 114                         209,21 114زا&


ع�#�                                    677,00 739 175                 788,00 902 1        787,00 010 138                    102,00 826 35ا

Iه�ي
&>ر�>


ع�#�ا
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نة -احتاد مدريد واحتاد الهاي   2009سـ توزيع رسوم 
نة ( بالغ  يّا سورسيمبمل يابلفرنك ا  )ل
يل ادلويل للعالمات - ية والرسو): مدريد(لتسج خدمة ا ية والرسوم وا لتمكيلالرسوم اإلضا مترار اآلاثرم الفرديةف  سـ ورسوم ا
ية - نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا ع خدمة ا لص يني): الهاي(لتسج  لتعرسوم ادلوةل ورسوم ا

(OAPI) ا������ �	�
�
� �	���                             456,00 5                               456,00 5 ا������ ا�

                        051,43 539                               762,00 8                            289,43 530أ����	�

                        776,84 625                            776,84 625ا���ا��

��ا و����دا�                          836,16 23                              836,16 23أ�	

�	�	�                        828,17 595                               962,00 7                         853,00 123                           013,17 464أر

                      509,00 163 6                      509,00 163 6أ!��ا�	�

                        693,24 913                            693,24 913ا���"�

                        190,12 544                            190,12 544أذر�	��ن

                      313,00 671 1                      313,00 671 1ا��&��%

                      954,48 511 1                        750,00 627                           204,48 �884	*روس

�	
� 10 416,00                             10 416,00                          

079,20 680 1                            114,00 60                         194,00 267                         771,20 352 ��1
�آ+                      

%�� 3 037,00                               3 037,00                            

                          832,22 80                              832,22 ��80-�ن

                        711,51 872                               408,00 3                            303,51 869ا���!�� وا�/�!.

                          734,84 89                               430,00 1                              304,84 ��88-"�ا��

��ر��
�709 682,58                           250 138,00                         22 637,00                             982 457,58                        

                      088,06 837 4                      202,00 449 3                         886,06 387 1ا�0	%

                            386,00 3                               386,00 3 آ�ت د���ار

                      109,20 042 1                            970,00 59                            139,20 982آ�وا-	�

                        255,80 431                         081,00 159                           174,80 272آ���

                        919,75 182                            919,75 ��3182ص

�	�	4�                      791,57 111 1                         791,57 111 1ا���/�ر�� ا�

                        104,36 405                             357,00 27                            747,36 8377�/�ر�� آ�ر�� ا��74	� ا��6���ا5	�

                      257,00 786 2                                980,00                        277,00 785 2ا�6ا���ك

�0�822 874,91                            16 251,00                             839 125,91                        

�	���                        019,00 982                               406,00 5                         613,00 976إ!

                    884,00 548 29                          146,00 616                     738,00 932 28ا����;� ا�ورو�	�


�6ا�1 598 291,00                      1 598 291,00                      

�"��1 338 978,36                          59 456,00                            1 398 434,36                      

                              905,00                                  905,00  >���ن

                      884,00 980 1                            686,00 31                       198,00 949 �81ر8	�

                      817,89 443 1                            205,00 59                          612,89 384 1أ����	�

���<107 750,00                         1 810,00                               109 560,00                        

                        918,00 737                             762,00 22                         156,00 715ا�	���ن

                      864,45 277 1                            072,00 36                          792,45 241 1ه���ر��


�6ا"�>491,00 937                             175,00 20                         316,00 917                        

(�	�ا?!* - (8�/�ر��                         454,45 389                            454,45 389إ��ان

                      268,00 051 1                      268,00 051 1<����6ا

�	��A793,22 126 1                            897,00 58                         409,00 166                           487,22 901إ�                      

                    744,00 461 12                    744,00 461 12ا�	���ن

��ن"B362,24 675                            362,24 675آ�زا                        

                        828,89 264                            828,89 264آ	�	�

��ن!�	<�	810,37 763                             719,00 79                         160,00 234                           931,37 3449                        

�	�-D395 325,31                            3 340,00                               398 665,31                        

�-�"	�92 297,98                              92 297,98                          

���	�	�139 262,80                            139 262,80                        

%���4��E�264 222,95                            32 297,00                             296 519,95                        

��ا�	�	391,15 384                               140,00 5                            251,15 �379                        

��4<6�95 853,66                              95 853,66                          

F���  446,00                                  446,00                              

�209,74 900                             317,00 44                         765,00 277                           127,74 578���6و                        

454,89 524                             325,00 33                            129,89 491����آ�                        

�	�����311 578,83                            13 017,00                             324 595,83                        

                        293,19 902                             952,00 25                             321,00 3                           020,19 873ا���H ا�!�د*

                      928,04 122 1                            211,00 53                          717,04 069 1ا����ب

J	��532,31 180                            532,31 180��ز                        

�	�	���108 239,46                            1 659,00                               109 898,46                        

                        477,00 229                         477,00 �8229ر ا���	H ا�/�����6

                              497,00                                  497,00  ا��	��

K735,00 463 5                      735,00 463 5ا���و�                      

                        108,87 808                               468,00 5                         976,00 626                           664,87 175;��ن

                      221,08 018 1                                260,00                           961,08 017 6����1ا

                      319,55 296 1                         319,55 296 1ا���-��ل

                      802,00 728 4                      802,00 728 84�/�ر�� آ�ر��

�	���                      537,37 070 1                            481,00 30                          056,37 040 1رو

F!د ا��و�&-D730,25 485 2                         730,25 485 2ا                      

                        776,60 452                           285,00 53                           491,60 399!�ن ��ر���

F�	"و���� F�                          749,08 35                                 434,00                               315,08 35!�ن -�

                            288,00 3                               288,00 3 ا�"���ل

�	��M1 374 163,27                          58 142,00                            1 432 305,27                      

                        234,92 160                            234,92 160!	�ا�	�ن

�رة���!3 757 670,00                       23 618,00                            3 781 288,00                      

�آ	��
!953 238,55                            953 238,55                        

�	�	�
!657 309,52                            16 714,00                             674 023,52                        

                      389,39 664 1                            380,00 30                          009,39 634 1إ!���	�

                        812,55 245                            812,55 245ا�"�دان

                            705,00 3                               705,00 3 !�ر���م

6�
                        449,73 140                            449,73 140!�از�

                      679,00 770 1                      679,00 770 1ا�"��6

                      474,38 712 3                          267,00 227                       600,00 620 1                         607,38 864 1!��"�ا

                        661,90 330                             763,00 20                            898,90 309ا���/�ر�� ا���7	� ا�"�ر��

��ن"�	966,49 405                            966,49 8�5405                        

                        641,74 642                             338,00 23                            303,74 8619�/�ر�� ��6و�	� ا�	�>�!*	� ا�"����

                      805,00 986 4                            660,00 38                       145,00 948 4-�آ	�

                        823,00 915                         823,00 915-�آ���"��ن

                      456,72 448 2                            084,00 66                       157,00 103 1                         215,72 279 1أوآ�ا�	�

                      154,00 833 3                      154,00 833 3ا���
�� ا���&6ة

�	����                    431,00 246 11                    431,00 246 11ا����Dت ا���&6ة ا�

                      300,83 806 4                      641,00 804 4                               659,83 1أوز��"��ن

669,23 013 1                        019,00 355                           650,23 658		P ��م                      

�	��                        854,36 103                            854,36 103زا

                    200,00 040 153                         208,00 985 1                  640,00 346 110                       352,00 708 40ا�����ع

�6ر�6

ا�����عDه�ي �	�S?ا��!�م ا
�	
	���وا��!�م ا�

ا��!�م ا���د��
ور!�م ا!���ار ا�TUر*
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 2009-2008حساب إجاميل للفرتة  –احتاد مدريد واحتاد الهاي 
نة ( بالغ  يّا سورسيمبمل يابلفرنك ا  )ل

ا�����ع20082009
(OAPI)  �	
� ا�������� ��	
                                  200,00 6                                    456,00 5                                      744,00  ا������ ا��

�                           129,33 017 1                               051,43 539                             077,90 478أ����


                           907,94 165 1                               776,84 625                             131,10 540ا���ا�

��ا و�
��دا�                               034,73 50                                  836,16 23                               198,57 26أ�

��                           113,35 200 1                               828,17 595                             285,18 604أر�

�
ا��                         609,00 003 15                             509,00 163 6                           100,00 840 8أ"

                           803,02 692 1                               693,24 913                             109,78 779ا���#�

                           643,38 037 1                               190,12 544                             453,26 493أذر���ن

&	
                           112,44 234 4                             313,00 671 1                           799,44 562 2ا��'

414,72 211 3                             954,48 511 1                           460,24 699 �1+روس                           

  ���12 789,00                               10 416,00                                  23 205,00                               

                           041,38 227 3                             079,20 680 1                           962,18 546 ����1آ,

&��4 638,00                                 3 037,00                                    7 675,00                                 

                             454,51 175                                  832,22 80                               622,29 ��94.�ن

/"
                           741,85 580 1                               711,51 872                             030,34 708ا���"�� وا�0

                             191,34 179                                  734,84 89                               456,50 ��89.#�ا��

913,64 019 2                               457,58 982                           456,06 037 ��1��ر	�                           

&                         227,16 175 10                             088,06 837 4                           139,10 338 5ا�1

                                 176,00 8                                    386,00 3                                 790,00 4آ�ت د	��ار

�                           686,99 977 1                             109,20 042 1                             577,79 935آ
وا.

                             544,29 889                                255,80 431                             288,49 458آ���

330,88 369                                919,75 182                             411,13 �4186
ص                             

��5�                           093,93 079 2                             791,57 111 1                             302,36 967ا����0ر	� ا�

 �                             444,18 818                                104,36 405                             339,82 �0�9413ر	� آ�ر	� ا��85� ا�7	��
ا6

                           031,00 038 6                             257,00 786 2                           774,00 251 3ا�7ا��
ك


1� 721 109,77                                839 125,91                               1 560 235,68                            

����                           535,00 992 1                               019,00 982                           516,00 010 1إ"

�                         920,00 473 66                           884,00 548 29                         036,00 925 36ا����>� ا�ورو�

                           171,00 290 3                             291,00 598 1                           880,00 691 7����1ا

�#�
�1 233 914,35                           1 398 434,36                             2 632 348,71                           

                                 342,00 5                                      905,00                                  437,00 4=���ن

�                           115,00 956 3                             884,00 980 1                           231,00 975 �91ر9

�                           418,49 731 2                             817,89 443 1                           600,60 287 1أ����

���=9 987,00                                 109 560,00                                119 547,00                             

                           001,00 688 1                               918,00 737                             083,00 950ا����ن

                           791,25 407 2                             864,45 277 1                           926,80 129 1ه���ر	�

                           878,00 584 2                               491,00 937                           387,00 647 1?	#��7ا

(�ا@"+� - (�0�9ر	�                              611,25 731                                454,45 389                             156,80 342إ	
ان


��7ا	?418,00 451 2                             268,00 051 1                           150,00 400 1                           

���B	985,05 201 2                             793,22 126 1                           191,83 075 1إ                           

                         581,00 789 25                           744,00 461 12                         837,00 327 13ا����ن

��ن#C199,00 294 1                               362,24 675                             836,76 618آ�زا                           

��                             609,79 463                                828,89 264                             780,90 198آ

��ن"�=
4905 670,39                             763 810,37                               1 669 480,76                           

��.E396 006,66                             398 665,31                                794 671,97                             

 �.�#�70 822,19                               92 297,98                                  163 120,17                             

�	
��144 328,35                             139 262,80                                283 591,15                             

&	��5��F�270 955,28                             296 519,95                                567 475,23                             

���ا��359 596,40                             384 391,15                                743 987,55                             


�5=7�34 800,10                               95 853,66                                  130 653,76                             

G���1 064,00                                  446,00                                      1 510,00                                 

                           724,99 831 1                               209,74 900                             515,25 931���7و��

                           150,40 001 1                               454,89 524                             695,51 476����آ�

������324 796,74                             324 595,83                                649 392,57                             

                           180,17 006 2                               293,19 902                           886,98 103 1ا���H ا�"�د


ب�                           564,52 080 2                             928,04 122 1                             636,48 957ا��

J                             488,37 318                                532,31 180                             956,06 137��ز��

�����111 603,29                             109 898,46                                221 501,75                             

H ا�7���0	��                             537,00 567                                477,00 229                             060,00 �9338ر ا��

  
�                                 695,00 1                                      497,00                                  198,00 1ا��

K	و
                         878,00 831 11                             735,00 463 5                           143,00 368 6ا��

                             897,01 984                                108,87 808                             788,14 176>��ن

                           381,63 940 1                             221,08 018 1                             160,55 7����922ا

��ل.
                           650,98 428 2                             319,55 296 1                           331,43 132 1ا��

                         937,00 274 11                             802,00 728 4                           135,00 546 �0�96ر	� آ�ر	�

�                           713,14 042 2                             537,37 070 1                             175,77 972رو���

G"و
                           457,72 680 4                             730,25 485 2                           727,47 194 2اE.'�د ا�

                             721,60 659                                776,60 452                             945,00 206"�ن ��ر	��

G�#�	
                               749,08 35                                  749,08 35                                             -"�ن .��G و�

                                 724,00 8                                    288,00 3                                 436,00 5ا�#���ل

��
M1 267 089,40                           1 432 305,27                             2 699 394,67                           

� وا���H ا�"�د�
M 558,67                                   -                                                 558,67                                   


ا��ن"150 605,31                             160 234,92                                310 840,23                             

957,00 765 8                             288,00 781 3                           669,00 984 4"�����رة                           

�                           261,35 789 1                               238,55 953                             022,80 836"����آ

�����"611 156,86                             674 023,52                               1 285 180,38                           

�                           650,24 157 3                             389,39 664 1                           260,85 493 1إ"���

                             874,58 477                                812,55 245                             062,03 232ا�#�دان

                                 862,00 8                                    705,00 3                                 157,00 5"�ر	��م  

                             059,19 246                                449,73 140                             609,46 105"�از	��7

                           413,00 082 4                             679,00 770 1                           734,00 311 2ا�#�	7


ا#	�"236,79 652 7                             474,38 712 3                           762,41 939 3                           

� ا�#�ر	��
                             759,59 598                                661,90 330                             097,69 268ا����0ر	� ا�8

��ن#�9�6371 625,21                             405 966,49                                777 591,70                             

� ا�#����   �+"�=�                           669,21 244 1                               641,74 642                             027,47 �0�9602ر	� ��7و�� ا�

�
آ.274,00 780 10                             805,00 986 4                           469,00 793 5                         


آ���#��ن.325,00 106 2                               823,00 915                           502,00 190 1                           

�                           317,49 282 5                             456,72 448 2                           860,77 833 2أوآ
ا�

                           477,00 226 9                             154,00 833 3                           323,00 393 5ا������ ا���'7ة

��	
                          516,00 560 26                           431,00 246 11                           085,00 314 15ا��E	�ت ا���'7ة ا��

                           652,28 940 9                             300,83 806 4                           351,45 134 5أوز��#��ن

P ��م �1 071 006,03                           1 013 669,23                             2 084 675,26                           

�                             063,57 218                                854,36 103                             209,21 114زا��

                         877,00 779 328                         200,00 040 153                       677,00 739 175ا�����ع
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تامئية ناديق الا نا  سلص
تامئية يف  ناديق الا نا سمرب31سلص  2009 ي د

سورسي( ينة ابلفرنك ا ل ّي  )مب

	�يا���ل�� ���

أ	�ل �����

(UBS ���) �
 911,79 458               �	���ت ��ر

(UBS ���) اع�
 836,52 346 15          �	���ت ا�

          15 805 748,31 

 ���� ������ �����

 25,07                        �	���ت ��
�� ����ع

�����%� ا��$�#"� �! ا�
 684,72 49                 ,+* ا���داد ا�&�

أ	�ل �����

��-.� 633,17 6                   �	�ب ا���ل ا�

                 56 342,96 

أ	�ل ���او�� أ��ى

�%���� - ���د
1 ا��0
(377,44 633 1)           �	���ت ا5ر4��ط �� ا��

713,83 228 14          �7��ع ا���ل ا����او�� 

ا�:�9م

��ت دا�����!

 178,71 456               �	���ت ��
�� ����>� (��ردون)

 815,54 18                 <�9م ���+%� (=$�ت)

               474 994,25 

 407,08 124               �:�99ت ��?�
� ا�:���

%� (ا�A ا��=��%@)�� 312,50 629 13          ���د
1 ا��0

713,83 228 14          �7��ع ا�:�9م  
نفقات للفرتة   2009-2008لاإليرادات وا

سمرب 31يف (  )2009ي د

�	� �����ي

ا���ادات

�� 734,88 610 17          أ��ال ���

���	��(307,99 184 )            أ��ال ����دة �

��
��� ��
�ا               589,83 390 

�� ا���ف� �����(423,69 413 )            

          17 403 593,03 

ا��
	�ت

 140,12 955 3            	!$�ت ا���"!��

�%�ت ا���"!��&            538,32 032 1 

 142,66 892 4            أ�!�ر ا�'��

)*�            1 309 240,64 

 113,22 427               �+���ات

 819,41 452               أ���ب ا�.-�اء

 504,45 20                 �*�0رات

 968,32 846               ���2ت �����3� أ�2ى

 075,11 180               ا��-�	5 وا����	�

 376,21 56                 ا���6ت و���و
�ت أ�2ى

 026,40 220               أ;�ث وأ789ة

 591,86 61                 إ��ادات و��اد

 763,22 633 1            �<���= إدار��

          15 088 299,94 

�@ ا?��ادات�
            2 315 293,09  
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تامئية يف  ناديق الا نا سمرب 31سلص  2009ي د

سورسي( ينة ابلفرنك ا ل ّي  )مب
���وق ا�������/ا�������ت ا���
	 وا����
	 ا������ة

 292,09 298               ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

 000,00 100               أ"$ال "!���	

	
&�� 780,70 109                780,70 9                   &$ا'� "

ا��
	�ت

�
 201,74 238               أ���ر ا�)

 160,20                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 361,94 238               "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(361,94 238 )               -                             ,��5
4 إدار�	

  710,85 169               ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة

ندوق تربعات – مالحظة شلك  تامئين  ندوق ا ص  ب سويد (سص يا وا نوب أفر لمن حكومات فرسا والرنوجي و يقن سنج ندوق كر نوسورسا ومن  يسـتص سري ) ي تييريم إىل 
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو متدة يف أعامل ا ية ا ية وا متعات األ ثيل ا تقلشاركة  ث ن ل للج حملل صل مم لم مللكملع م ملع  .جمل

���وق ا�������/ا���!�/"$48 "��6 ".��ئ

 700,66 13                 ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

   -                             أ"$ال "!���	

	
&�� 176,35                       176,35                      &$ا'� "

ا��
	�ت

 160,30                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 160,30                      "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(190,61  )                   30,31                        ,��5
4 إدار�	

(686,40 13 )              ,!��� ��5$"	 ا���!�

    -                             ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة
ية من حكومة ا– مالحظة سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا من  ع م ب لص تدئس بو مبوظف همين  بسا من أجل تزويد الو  .مي


	/����د�������وق ا��

   -                             ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��� 234,13 644               أ!#ال !��

�� 122,74 13                 %#ا&� !��%

 645,44 613               (711,43 43 )              (�#�� �)� ا���ف

ا��
	�ت

*�
�-�ت ا��#+�               500,15 166 

*� 141,69 59                 �).�ت ا��#+�

�� 264,96 22                 أ���ر ا��

 500,00 5                   !0(��ات

 404,10 15                 أ()�ب ا��23اء

 244,38 1                   �6!�ت ()����7 أ�6ى

 123,46                      ا(��8ت و!��و%�ت أ�6ى

 798,47 3                   إ!�ادات و!#اد

 977,21 273               !>�#ع ا���-�ت ا��2�:�ة

�= إدار����(155,56 293 )             178,35 19                 (<

  489,88 320               ا@!#ال ا���#%�ة، 
?��� ا����ة
بو – مالحظة شلك اتفاق بني امجلاعة األوروية والو تامئين  ندوق ا ي  ب ب نغالديشمن أجل سص ية الفكرية يف  بحتديث نظام ا ندوق . مللك ساابت هذا ا سك  لصو ح مت

يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا لالا ل ّ  .س
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Aا��2از�/	
�����وق ا��

 808,90 309 1            ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��� 667,78 746 1            أ!#ال !��

�� 717,98 58                 %#ا&� !��%

 601,44 723 1            (784,32 81 )              (�#�� �)� ا���ف

ا��
	�ت

*�
�-�ت ا��#+�               751,43 121 

*� 953,30 6                   �).�ت ا��#+�

�� 020,03 192 1            أ���ر ا��

C�!                 16 489,99 

 505,52 7                   !0(��ات

 987,68 61                 أ()�ب ا��23اء

 040,00 2                   �6!�ت ()����7 أ�6ى

 213,57                      ا(��8ت و!��و%�ت أ�6ى

 961,52 408 1            !>�#ع ا���-�ت ا��2�:�ة

�= إدار����(446,21 424 1)            484,69 15                 (<

  964,13 608 1            ا@!#ال ا���#%�ة، 
?��� ا����ة
شلك اتف– مالحظة تامئين  ندوق ا ب  هد سص يني يف ا تدريب وتكوين الكفاءات للموظفني ا بو من أجل توفري ا تقين بني حكومة الربازيل والو تعاون ا ملعاق  ن ل ي ل لتقلل

ية الفكرية يف الربازيل ية وتعممي ثقافة ا نا ية ا مللكالوطين  عللملك ية ابدلوالر األمرييك. لص تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو لص ح ّمت  .س

���وق ا�������/آ$��� ر��5

 629,50 39                 ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

   -                             أ"$ال "!���	

	
&�� 642,35                      &$ا'� "

(234,21 3 )                (876,56 3 )                ,!$�	 ��� ا���ف

ا��
	�ت

 163,14                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 163,14                      "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(163,14  )                     -                             ,��5
4 إدار�	

  232,15 36                 ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة
ية – الحظةم تب الوطين  بو من أجل حتديث نظايم الرباءات والعالمات يف ا تا رياك والو تقين بني حكومة كو تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا للملك  ملك يس سـ ل لل ب ص

يورو. الفكرية ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س

���وق ا������/ا	����دور

 283,42 68                 ر��� ا	���وق، ��ا�� ا	���ة

ا���ادات

�����   -                             أ��ال 

��"��� 340,05 2                   "�ا#� 

(514,72 3 )                (854,77 5 )                &���� �%� ا	��ف

ا��
	�ت

�ات&(�                   5 625,19 

 114,09 1                   أ&%�ب ا	+*�اء

 163,14                      ا&��0ت و���و"�ت أ.�ى

4�ع ا	���2ت ا	*��1ة�                   6 902,42 

�6 إدار��	(902,42 6 )                   -                             &�7

  866,28 57                 ا9��ال ا	��"�ة، ����8 ا	���ة
شلك اتفاق – مالحظة تامئين  ندوق ا لل  ب ية وتعزيزهسص نا ية ا نظام الوطين  بو من أجل حتديث ا سلفادور والو تقين بني حكومة ا عتعاون ا لص ل ي ل سك . للملكل متو

ية ابدلوالر األمرييك تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لساابت هذا ا لص ّح  .س
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1 6	(���وق ا������/"����ا/;: ا	

 872,11 49                 ر��� ا	���وق، ��ا�� ا	���ة

ا���ادات

�����   -                             أ��ال 

��"��� 629,14 1                   "�ا#� 

(100,09 3 )                (729,23 4 )                &���� �%� ا	��ف

ا��
	�ت

 005,63 11                 أ&%�ب ا	+*�اء

432,50 11                 .���ت &%�>��� أ.�ى 

 163,39                      ا&��0ت و���و"�ت أ.�ى

4�ع ا	���2ت ا	*��1ة�                 22 601,52 

�6 إدار��	(544,21 25 )               942,69 2                   &�7

  227,81 21                 ا9��ال ا	��"�ة، ����8 ا	���ة
ندا حلق املؤلف والو– مالحظة ية  تقين بني  تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ي  نل مجع ل لل ب فص بو س تب الو تابعة  ية ا ناعات اإلبدا بة ا شطة  يبو يف جمال أ ل ع لص شع مبكن

ية ية الفكرية ألغراض ا يجي اب منلالتفاع الاسرتا ت لتن يورو. مللك ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س


	ا/�� ا����� 2�
�/
	وق ا�������


	وق، �	ا�� ا����ة� 687,68 37                 ر��	 ا�

ا���ادات

   -                             أ"$ال "!����

����� 293,48 1                   �$ا&	 "

(102,42 2 )                (395,90 3 )                (!$�� �)� ا���ف

ا��
	�ت

*� 899,75 1                   �)-�ت ا��$+�

 502,27 9                   أ()�ب ا��01اء

 352,69 9                   4	"�ت ()�5	�� أ�4ى

 164,02                      ا(��6ت و"��و��ت أ�4ى

 918,73 20                 ":�$ع ا�
��8ت ا���7�0ة

(918,73 20 )                 -                             (=���� إدار��

  666,53 14                 ا?"$ال ا���$��ة، �<��� ا����ة
تع– مالحظة ندا  تقين بني وزارة  تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا لل  نل ل لل ب فص بو س تب الو تابعة  ية ا ناعات اإلبدا بة ا شطة  بو يف جمال أ ثقافة والو يلمي وا ل ع لص شع ن ي مبكل

ية ية الفكرية ألغراض ا يجي اب منلالتفاع الاسرتا ت لتن يورو. مللك ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س

���وق ا�������/&����ا/=> ا��;�4 3

 076,70 66                 ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

 339,06 67                 أ"$ال "!���	

	
&�� 848,63 2                   &$ا'� "

 365,38 63                 (822,31 6 )                ,!$�	 ��� ا���ف

ا��
	�ت

 162,47                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 162,47                      "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(189,92  )                   27,45                        ,��5
4 إدار�	

  252,16 129               ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة
تقين بني– مالحظة تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  لل ب بو حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةسص شطة قطاع الو بو يف جمال أ ثقافة والو تعلمي وا ندا  ي وزارة  ن ي ل لل . فنل

يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س
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	/�� ا����������وق ا����	��/

 373,52 2                   ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��!�
   -                             أ"$ال "

����$ا&� "                      174,90 


$�� �)� ا���ف)                        218,79                       43,89 

ا��
	�ت

�� 618,90 1                   أ��	ر ا�*

 163,50                      ا(�	.ت و"��و	ت أ,�ى

 782,40 1                   "�4$ع ا���2	ت ا��1	0�ة

�� إدار���	(008,35 2 )                 225,95                      (7

  583,96                      ا9"$ال ا���$�ة، �8	�� ا����ة
تعاون ألغراض – مالحظة بو  ية من حكومة فرسا لفائدة برانمج الو سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا لل  ي ن ع م ب تدريب عىل حق املؤلفسص ية يف جمال ا لا  .لتمن

���وق ا�������/����/ا���
�� ا�������

 917,22 648               ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

���� 819,20 400               أ�"ال �

 874,70 16                 �"ا$� ������

"�� �&� ا���ف'                 389,03 431                695,13 13 

ا��
	�ت

�&+�ت ا��"(��)                   894,15 9 

 108,18 375               أ���ر ا�,��

 010,54 35                 �-'��ات

 375,76 11                 أ'&�ب ا��01اء

 168,10                      ا'��5ت و���و��ت أ�4ى

 556,73 431               �9�"ع ا����7ت ا���6�0ة


���> إدار��'                 (249,53 484 )             692,80 52

  056,72 596               ا<�"ال ا���"��ة، �=��� ا����ة
ية – مالحظة نا ية ا ية يف جمال ا تعاون ألغراض ا بو  ية من حكومة فرسا لفائدة برانمج الو سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ع  لص من لل ي ن ع م ب مللكص  ).احتاد ابريس(لتس

(GIAN) ���� ا	�و	1*�7 @��6 ا9آ�د�/������وق ا���

 968,90 20                 ر��� ا	���وق، ��ا�� ا	���ة

ا���ادات

�����   -                             أ��ال 

��"��� 408,95                       408,95                      "�ا#� 

ا��
	�ت

��A	129,37 3                   أ���ر ا 

212,70 3                   .���ت &%�>��� أ.�ى 

 100,00                      ا&��0ت و���و"�ت أ.�ى

4�ع ا	���2ت ا	*��1ة�                   6 442,07 

�6 إدار��	(442,07 6 )                   -                             &�7

B���	 ����&              ( 14 935,78)

    -                             ا9��ال ا	��"�ة، ����8 ا	���ة
ية ادلوية والو– مالحظة يف األاكد بكة  شلك اتفاق بني  تامئين  ندوق ا ل  مي ن شـ ب جص رشوع س متويل  تعلق  مبو فامي  ب ي ية الفكرية"ي بحث وا مللكباكت ا ل مهنج منوذيج : شـ

ها يف جمال  تغال تاجئ األحباث وحاميهتا وا ية من أجل تطوير  نا بدلان ا ثني يف ا با لدلمع ا م سـح ن ل ل يالرعاية ل  ".ةلصحا
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���وق ا����	��/أ��	��	/"$;�$ن "�8�$ن "��1&$ن

 004,89 291               ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��!�
 403,78 083 1            أ"$ال "

����$ا&� "                   101,93 090 1             698,15 6 

ا��
	�ت

<� 987,31 652               ��2	ت ا��$;�

<� 814,35 5                   �)=	ت ا��$;�

 620,51                      ا(�	.ت و"��و	ت أ,�ى

 422,17 659               "�4$ع ا���2	ت ا��1	0�ة

�� إدار���	(552,77 738 )             130,60 79                 (7

  554,05 642               ا9"$ال ا���$�ة، �8	�� ا����ة
بو– مالحظة يا من أجل تزويد الو ية من حكومة أملا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ي  ن ع م ب تدئنيسص يني  ب مبوظفني  من  .هم

$5&$�
	 (OIF)/"$48 "��6 ".��ئ����� 	
���وق ا�������/ا���@�	 ا��و�

 593,80 34                 ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

   -                             أ"$ال "!���	

	
&�� 430,05                       430,05                      &$ا'� "

ا��
	�ت

 140,00                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 140,00                      "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(158,97  )                   18,97                        ,��5
4 إدار�	

A����� ���!,              ( 34 864,88)

    -                             ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة
تدئ– مالحظة بو مبوظف همين  نظمة ادلوية للفرنكوفوية من أجل تزويد الو ية من ا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ب  ي ن ل مل ع م ب مص  .س

1 (�����وق ا����	��/"�آA ا��4	رة ا��و��� )ا9و��7	د/"�?�� ا��4	رة ا�(	��

 269,66 67                 ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��!�
   -                             أ"$ال "

����$ا&� "                   823,28 1 


$�� �)� ا���ف)              (833,76 9 )                (657,04 11 )

ا��
	�ت

 82,28                        ا(�	.ت و"��و	ت أ,�ى

 82,28                        "�4$ع ا���2	ت ا��1	0�ة

�� إدار���	(86,53  )                     4,25                          (7

C�	�!� ���
)              ( 57 349,37)

    -                             ا9"$ال ا���$�ة، �8	�� ا����ة
تجارة ادلوية – مالحظة نظامت ومربم بني مركز ا شرتك بني ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ل مل م ب تاد(سص تجارة العا/نكاألو ملنظمة ا ل رشوع  )يةم يذ  بو من أجل  موالو تنف ي

تان ية يف اب ساعدة ا سـا ن كمل يورو. لتق ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س
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2 (��
	وق ا������/"�آC ا��:�رة ا�	و��� (ا?و�=��د/"
��A ا��:�رة ا�)����


	وق، �	ا�� ا����ة� 049,50 65                 ر��	 ا�

ا���ادات

   -                             أ"$ال "!����

����� 173,28 1                   �$ا&	 "

 717,47 3                    544,19 2                   (!$�� �)� ا���ف

ا��
	�ت

 085,00 1                   أ()�ب ا��01اء

 80,45                        ا(��6ت و"��و��ت أ�4ى

 773,06 3                   إ"	ادات و"$اد

 938,51 4                   ":�$ع ا�
��8ت ا���7�0ة

(295,41 5 )                 356,90                      (=���� إدار��

E����� 	�	!)              ( 63 471,56)

    -                             ا?"$ال ا���$��ة، �<��� ا����ة
تجارة ادلوية – مالحظة نظامت ومربم بني مركز ا شرتك بني ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ل مل م ب تاد(سص ية/نكاألو تجارة العا ملنظمة ا ل ب )م رشوع يوالو يذ  مو من أجل  تنف

ية يف رسي الناك ساعدة ا نا ية ابدلوالر األمرييك. لتقمل تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو لص ح ّمت  .س

���وق ا�������/إ���	�/ا��
�	� ا������

 037,45 992               ر�	� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��
�� 499,13 252               أ�"ال �

�	$�� 453,20 26                 $"ا%� �

�"�� �'� ا���ف(                   637,52 280                685,19 1 

ا��
	�ت

 582,09 7                   �',�ت ا��"*�	(

 465,02 147               أ���ر ا�-	�

.��               531 393,94 

 163,11 123               �0)��ات

 290,86 13                 أ)'�ب ا��23اء

 160,20                      ا)��7ت و���و$�ت أ�6ى

 055,22 823               �;�"ع ا���9�ت ا��2��8ة

(057,07 930 )             001,85 107               )���	= إدار��

  617,90 342               ا?�"ال ا���"$�ة، �<��� ا����ة
نة – مالحظة يد وقر ية الفكرية وماكحفة ا بو يف جمال الهنوض اب يا والو تعاون بني حكومة إيطا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ص  تقل ي ل لل ب لص مللك تعددةنتجات الوسائل مس  .ملا


�/"$48 "��6 ".��ئ��Bوق ا�������/إ����

   -                             ر�
� ا����وق، ��ا�	 ا����ة

ا���ادات

 527,00 155               أ"$ال "!���	

	
&�� 764,30 155                237,30                      &$ا'� "

ا��
	�ت

C
 773,79 117               ���0ت ا���8$

 120,20                      ا,��+ت و"��و&�ت أ*�ى

 893,99 117               "��$ع ا����0ت ا��.�-�ة

(041,24 132 )             147,25 14                 ,��5
4 إدار�	

  723,06 23                 ا�"$ال ا���$&�ة، ���6	 ا����ة
تدئ– مالحظة بو مبوظف همين  يا من أجل تزويد الو ية من حكومة إيطا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ب  ي ل ع م ب مص  .س
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ان ا��� ���ا��
وق ا�������/ا����ن/أ������ - ا��


وق، �
ا�! ا���ة�#
 ا��   -                             ر

ا���ادات

 000,00 200 2            أ&�ال &%���!


 283,40 2                   ��ا)

 194,17 201 2            (089,23 1 )                +%��! �*� ا#�ف

ا��
	�ت

,��.�� 907,50 39                 ����ت ا

,��.�� 021,80 26                 �*�1ت ا

��2 682,63 231               أ���ر ا

3�&                 93 389,75 

 774,09 32                 &4+��ات

 192,82 4                   أ+*�ب ا6��اء

 336,65 13                 ا+#�:ت و&#�و��ت أ�9ى

 043,84 71                 أ?�ث وأ=>;ة

 635,10 13                 إ&
ادات و&�اد

����ت ا����Bة ��D&               525 984,18ع ا

�E إدار�!�F+                 68 336,15             ( 594 320,33)

  873,84 606 1            ا�&�ال ا�����ة، �>��! ا���ة
ية يف – مالحظة نا ية ا ية يف جمال ا تعاون ألغراض ا بو  ياابن لفائدة برانمج الو ية من حكومة ا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ع  لص من لل ي ل ع م ب مللكص بدلان لتس يا وا لأفر يق
 .األقل منوا


ن/�� ا������
/ا���
���وق ا����

              778,58 781 ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

 614,00 171 1            أ"$ال "!����

��&�� 070,10 20                 &$ا'� "

 063,32 192 1             379,22                      *!$�� �(� ا���ف

ا��
	�ت


ت ا��$,��+.��               257,27 355 

(0
ت ا��$,��+�778,35 187                

 158,40 408               أ��
ر ا�1��

2�"               106 261,50 

 918,48 60                 "�*��ات

 652,62 30                 أ*(
ب ا��45اء


ت *(
���9 أ�8ى"790,00 35                 �8 


:ت و"��و&
ت أ�8ى� 160,00                      ا*

 976,62 184 1            "=�$ع ا���.
ت ا��4
;�ة


��� إدار��@*               (756,75 335 1)            780,13 150


�� ا����ةA� ،ال ا���$&�ة$"B085,15 638               ا  
ية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة– مالحظة تعاون ألغراض ا بو  ياابن لفائدة برانمج الو ية من حكومة ا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا من  لل ي ل ع م ب لتص  .س
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���وق ا�������/ا�����ن/ا���
�� ا�������

ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة
            2 410 487,16 

ا���ادات

����� 600,00 660 3            أ�"ال �

 932,10 77                 $"ا%� ���$��

�"�� �'� ا���ف(                  333,66 738 3            (198,44  ) 

ا��
	�ت

 770,87 841               ��,�ت ا��"*��(

 515,36 347               �'-�ت ا��"*��(

 108,01 020 1            أ���ر ا�.��

0��               561 705,46 

 087,87 76                 �1)��ات

 546,06 64                 أ)'�ب ا�.��

 409,94 175               �4��ت )'����5 أ�4ى

 075,11 180               ا�����6 وا������

 541,54 24                 ا)��7ت و���و$�ت أ�4ى

 783,53 54                 أ>�ث وأ:89ة

 542,32 15                 إ��ادات و�"اد

             3 362 086,07�A�"ع ا���,�ت ا���6?�ة


���B إدار��(               (055,00 795 3)            968,93 432

             765,82 353 2اC�"ال ا���"$�ة، ����9 ا����ة
تع– مالحظة بو  ياابن لفائدة برانمج الو ية من حكومة ا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا لل  ي ل ع م ب يةسص نا ية ا ية يف جمال ا عاون ألغراض ا لص مللكمن  .لت

���وق ا������/ا���ه�	�� ا�
	��� ا������

 264,21 127               ر��� ا����وق، ��ا�� ا���	ة

ا���ادات

   -                             أ!#ال !�����

��%	� 409,45 3                    409,45 3                   %#ا&� !

ا��
	�ت

*ت و!�	و%ت أ)	ى� 160,00                      ا+

 160,00                      !��#ع ا���-ت ا���,	ة

(160,00  )                     -                             +3��2 إدار��

  513,66 130               ا5!#ال ا���#%	ة، �4�� ا���	ة
بو من أ– مالحظة ية والو تعاون بني حكومة امجلاهريية العرية ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ي  ي ب لل ب بص نظام الوطينللس ية وتعزيزهلجل حتديث ا نا ية ا ع  لص  .للملك


/ا������ل������وق ا��

   -                             ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

��� 550,78 305               أ!"ال !��

�� 102,73 1                   $"ا%� !��$

 495,63 299               (157,88 7 )                ��"�� �'� ا���ف

ا��
	�ت

�� 637,62 63                 أ���ر ا��

 101,73                      ا���+ت و!��و$�ت أ(�ى

 739,35 63                 !0�"ع ا���-�ت ا����,�ة

(026,41 72 )               287,06 8                   ���4�3 إدار��

               469,22 227 ا6!"ال ا���"$�ة، ����5 ا����ة
هد الوطين الربتغايل – مالحظة شلك اتفاق بني ا تامئين  ندوق ا للم  ملع بس ناطقة ص بدلان ا شرتكة لفائدة ا شطة تعاوية  بو من أجل تطوير أ ية والو نا لية ا ل م ن ن ي ع لص لك
ية يورو. لابلربتغا ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س
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���وق ا����	��/����ر
� آ�ر
	/�� ا�����

�ة�� 175,66 596               ر�"� ا�!��وق، ��ا
� ا�

ا���ادات

 817,18 447               أ%�ال %$�#��

�"(� 452,60 15                 )�ا(� %!

� ا�!�ف+� �
�$,                  (  233,73)               463 036,05 

ا��
	�ت

-"�026,83 208               ��1	ت ا���. 

-"��+2	ت ا���.                 873,98 79 

� 264,53 168               أ��	ر ا�3"

770,05 21                 %�,��ات 

 993,72 15                 أ,+	ب ا�56�اء

 575,05 14                 %�8�رات

 729,49 73                 :�%	ت ,+	;�
� أ:�ى

 160,40                      ا,!	>ت و%!�و)	ت أ:�ى

 397,86 8                   أ?	ث وأ��=ة

 333,00                      إ%�ادات و%�اد

�ةB	5ت ا��	1� �D%               591 124,91�ع ا��

�
E,                             -               ( 591 124,91)	�"� إدار

�ة��  086,80 468               اF%�ال ا����)�ة، ��	
� ا�
بو لف– مالحظة ياحة والو ثقافة والرايضة وا هورية كوراي  شلك اتفاق بني وزارة  تامئين  ندوق ا ي  سـ لل ب لص مج ية يف جمال س تعاون ألغراض ا بو  منائدة برانمج الو لل حق لتي

ية نا بدلان ا ماملؤلف يف ا ل  .ل

�
�E����وق ا����	��/����ر
� آ�ر
	/ا��#E"� ا�

�ة�� 762,23 148 1            ر�"� ا�!��وق، ��ا
� ا�

ا���ادات

 045,72 294 1            أ%�ال %$�#��

�"(� 206,05 34                 )�ا(� %!

� ا�!�ف+� �
�$,                  (  324,47)            1 327 927,30 

ا��
	�ت

-"�746,87 72                 ��1	ت ا���. 

-"��+2	ت ا���.               550,07 166 

� 929,90 313               أ��	ر ا�3"

762,11 21                 %�,��ات 

 799,98 110               أ,+	ب ا�56�اء

 929,40 5                   %�8�رات

 829,30 58                 :�%	ت ,+	;�
� أ:�ى

 187,94 6                   ا,!	>ت و%!�و)	ت أ:�ى

 801,17 85                 أ?	ث وأ��=ة

 794,91 23                 إ%�ادات و%�اد

�ةB	5ت ا��	1� �D%               866 331,65�ع ا��

�
E,               324 839,90            (1 191 171,55)	�"� إدار

�ة��             517,98 285 1اF%�ال ا����)�ة، ��	
� ا�
ية الفكرية يف – مالحظة ية يف جمال ا تعاون ألغراض ا بو  بو لفائدة برانمج الو ية الفكرية والو تب كوراي  شلك اتفاق بني وزارة  تامئين  ندوق ا مللك  للملك مك منس لل ي ي ب لتص

بدلا ية وا نا بدلان ا لا ل  .ن األقل منوامل
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���وق ا����
��/����ر�� آ�ر�
/��	��ن �����ن

�ة��� 561,67 526               ر��� ا�!��وق، ��ا�� ا

ا���ادات

 174,00 849               أ��ال �#�"��

��&� 889,25 861                715,25 12                 &�ا'� �!

ا��
	�ت

(��	���
ت ا*��               002,66 737 

(��	���
ت ا+,�                   7 248,70 

 264,47                      ا1!
0ت و�!�و&
ت أ.�ى

2�ة
3��
ت ا*��� 515,83 744               ���5ع ا

��8 إدار��
91                 89 341,95             ( 833 857,78)

�ة����ة، ��
�� ا&����  593,14 554               ا:��ال ا
تدئني– مالحظة يني  بو مبوظفني  هورية كوراي من أجل تزويد الو ية من حكومة  سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ب  ن ي ع م ب مص هم مج  .س

���� ����/�	
���وق ا�������/����ر�� آ�ر��/� ا	�

   -                             ر�$� ا	#��وق، !�ا�� ا	���ة

ا���ادات

 060,00 536               أ��ال �&�%��

�$)� 853,45 538                793,45 2                   (�ا*� �#

ا��
	�ت

 854,25 277               ��-�ت ا	����$+

 120,40                      ا2#�1ت و�#�و(�ت أ0�ى

 974,65 277               �6��ع ا	��-�ت ا	�3�4�ة

(331,57 311 )             356,92 33                 �92	$� إدار��

  521,88 227               ا:��ال ا	���(�ة، ����� ا	���ة
تامئين– مالحظة ندوق الا بو مبوظف همين يعىن بإدارة ا هورية كوراي من أجل تزويد الو ية من حكومة  سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا س  مج لصس ي ع م ب هورية مج/ص

 .حق املؤلف/كوراي

���وق ا��
	���/إ������

 851,36 457               ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

�	���� 533,12 943               أ�!ال 

��#��� 723,11 31                 #!ا$� 

�!�� �&� ا���ف'              281,83 899               (974,40 75 ) 

ا��
	�ت

 828,69 449               ��+�ت ا�	!(��)

 990,65 16                 �&,�ت ا�	!(��)

 196,97 295               أ���ر ا�-��

�.'	�ات                 154,66 13 

 324,25 10                 أ'&�ب ا���1اء

699,13 1                   �4��ت '&����5 أ�4ى 

 164,62                      ا'��6ت و���و#�ت أ�4ى

�9	!ع ا���+�ت ا�	���7ة               358,97 787 

(752,62 889 )             393,65 102               '>���; إدار��

  380,57 467               ا<�!ال ا�	�!#�ة، �=��� ا����ة
ية يف بدلان أمرياك – مالحظة نا ية ا ية يف جمال ا تعاون ألغراض ا بو  يا لفائدة برانمج الو با ية من حكومة إ سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ع  لص من لل ي ن سـ ع م ب مللكص لتس
ية يورو. تينالال ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س
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	/�� ا���������وق ا�������/ا�����ت ا�����ة ا���

 958,24 059 1            ر�
� ا�$��وق، "�ا�	 ا�!�ة

ا���ادات

 500,00 580               أ��ال �'�&�	*

	
+ 383,74 37                 +�ا,� �$

 ا�$ف.� 	��'066,73 477               (817,01 140 )            0 

ا��
	�ت

1
(267,50 86 )              �!�3ت ا���2!

1
 274,08 109               ".�4ت ا���2!


 592,04 133               أ�!�ر ا�5

343,40 23                 ���0ات 

 021,07 87                 أ0.�ب ا�78اء

 337,01 455               ;���ت 0.�>��	 أ;ى

 433,14                      ا0$��ت و�$و+�ت أ;ى

 733,24 722               �?��ع ا��!�3ت ا���7=ة


� إدار�	���(726,30 817 )             993,06 94                 0

  298,67 719               ا���ال ا����+ة، ��B�	 ا�!�ة
تجارية بقدر يال *   ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تمل من  بلغ ا نوان ا لشمل هذا ا مل سـ مل يكلع مك دوالر  500 000(ي فرنك سورسي 510 000مل

تامئين) أمرييك ندوق الا نة أدانه يف ا بالغ ا ساذلي أدرج يف ا لصي ب ّمل ية/مل تحدة األمر يكالوالايت ا ية الفكرية/مل ندوق يف و. مللكإنفاذ حقوق ا بلغ من ذكل ا لصمت حتويل ا مل
 .2010عام 

بدلان – مالحظة بو يف جمال حق املؤلف يف ا تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ي ل مل لل ب يكص مك س
ية نا ما ية اب. ل تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو لص ح ّمت  .دلوالر األمرييكس

�/ا����ت ا�����ة ا�����	�/إ���ذ ��ق ا��
�	� ا������������"!�وق ا

              000,00 112 ر"	� ا�%!�وق، #�ا�� ا����ة

ا���ادات

*��
              100,00 626 أ�ال �'�

ا,� �%�+	�+ 883,71 2                  

�.� ا�%�ف ��'0( 5 764,00)                 623 219,71              

ا��
	�ت

              321,58 145 أ���ر ا�1	�

                    498,20  �02��ات

                    163,14  ا0%��ت و�%�و+�ت أ�4ى

ع ا�!���ت ا���5�6ة�982,92 145 �8              

            (967,88 164 )                984,96 18 ���0	: إدار��

               251,83 570 ا��ال ا���+�ة، �;��� ا����ة
تجارية بقدر *   ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تمل من  بلغ ا نوان ا لشمل هذا ا مل سـ مل لع يكي مك دوالر  500 000(ي فرنك سورسي 510 000مل

تامئين) أمرييك ندوق الا ساذلي اكن خمصصا  للص ية/ّ تحدة األمر يكالوالايت ا ية الفكرية /مل بني أعاله(مللكإنفاذ حقوق ا ندوق يف عام ). ملا بلغ من ذكل ا لصومت حتويل ا مل
2010. 

ية الفكرية– مالحظة بو يف جمال إنفاذ حقوق ا تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا مللك  يك مك يس ل مل لل ب . ص
تامئين وتعد تقا ندوق الا ساابت هذا ا سك  ّو س لص ح ية ابدلوالر األمرييكمت  .لريره املا
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��/ا�����ت ا�����ة ا������/ا���آ�ت ا����ة وا����������!��وق ا��

                           -ر!� ا����وق، #�ا�� ا�"��ة

ا���ادات

              250,00 545 أ��ال �'�&��

�                    962,37  *�ا+� ���*

              778,50 515               (433,87 30 ).'��� �-� ا���ف

ا��
	�ت

�              627,53 116 أ�"�ر ا��

                  523,50 4 أ.-�ب ا�12�اء

                891,18 18 ���5ت .-����6 أ5�ى

                      81,92  ا.���ت و���و*�ت أ5�ى

              124,13 140 �:��ع ا��"�8ت ا��7�1�ة

(362,58 158 )                238,45 18 .���= إدار��            

               415,92 357 ا���ال ا����*�ة، �<��� ا�"��ة
ياجات – مالحظة تعلق اب بو من أجل خدمات  تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ت  ت ي ل مل لل ب حص يك مك س

ية الفكرية توسطة يف جمال إنفاذ ا رشاكت الصغرية وا مللكا مل ن. ل ساابت هذا ا سك  لصو ح ية ابدلوالر األمرييكمت تامئين وتعد تقاريره املا لدوق الا ّ  .س


	/أورو��اي�����وق ا��
 614,30 87                 ر��� ا����وق، ��ا�� ا����ة

ا���ادات

���   -                             أ!�ال !��

��#�� 846,54 2                   #�ا$� !

(100,18 5 )                (946,72 7 )                '���� �&� ا���ف

ا��
	�ت

�� 815,25 15                 أ���ر ا�)

 391,33 7                   ا'��,ت و!��و#�ت أ*�ى

 715,00                      إ!�ادات و!�اد

 921,58 23                 !4��ع ا���2�ت ا��1��0ة

�5 إدار����(921,58 23 )                 -                             '6

  592,54 58                 ا8!�ال ا����#�ة، 
7��� ا����ة
ية الفكرية– مالحظة نظام الوطين  بو من أجل تطوير ا تقين بني حكومة أوروغواي والو تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا للملك  لس ي ل لل ب ساابت هذا . ص سك  حو مت

ية ابدلوالر األمرييك تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لا ّلص  .س

 
 

 


