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يل .1 ية حأ ية الفلتقرير اإلدارة املا ية  نظمة العا للملك  مل بو (كريةللم تني)يالو يةا(" لسـن لفرتة ا ئنا جلنة  إىل 2011-2010 ")لث
ية وفقا للامدة نص عىل أن  7-6 نالربانمج واملزيا ته اليت  نظام املايل وال تمن ا حئ يةل يع ادلول ا ية إىل  نحيال تقرير اإلدارة املا مج  .ملعل

ية ال خيضع واجلدير ابذلكر .2 يق خاريجل أن تقرير اإلدارة املا قتد  .ل

ن .3 ية مدعوة إىل جلإن  نة الربانمج واملزيا
بو ابملوافقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية  يتو مجع ص

ية  يةلعىل تقرير اإلدارة املا ئنا  .2011-2010 للث

ية [ يةلييل ذكل تقرير اإلدارة املا ئنا  ]2011-2010 للث
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يةاكنت  نا ئا ية الفكرية 2011-2010 لث ية  نظمة العا بة  بة اب للملك فرتة  مل للم سـ بو(لنصع با ) يالو سليث تأثرت اإليرادات  ح
ية األخرى سورسي مقابل العمالت الر هدها العامل وبوقع ارتفاع سعر الفرنك ا تواصةل اليت  تصادية ا سـابلصعوابت الا ل ئيمل ي ش . يق

هد يةت شو نا ئا يا أال وهو لث بو مضن واكالتاب العملبدء ب تطورا إجيا تكون بذكل الو ية ادلوية للقطاع العام  يملعايري احملا ل ل  سب
تحدة تارخي احملدد  ملاألمم ا ية ادلوية حبلول ا متدت، دون سواها، املعايري احملا ّاليت ا ل ل سب وابعامتد . 2010 يناير وهو أصاللها ع

ية بع سبتكل املعايري احملا بو اآلن  بحت الو تت، أ ي ية ص تقارير املا ليف إعداد ا ية وتزيد من تضمنطريقة ل شفا ف ا  بني  املقارنةنإماكيةل
ياانت  .لبا

نظمة فائضا قدره ية 3,95 ملوحققت ا يون فرنك سورسي مقارنة مبزيا ن  يةيمل نا ئا بالغ اخملصصة . لث نفقات مقابل ا ملوبلغت ا ل
رشوعات  ملتلف ا ياخمل يون فرنك سورسي ووصلت 41,9 طيةحتمن األموال الا ي  سوايت اليت أجريت عىل أساس مل لتا

ية ادلوية لاملعايري احملا تكل املعسب ها وفقا  تا ية مع  بو عىل أساس املزيا تاجئ الو ل من أجل مواءمة  ن ن ي يون فرنك 7,8 ايري إىلجئن مل 
ية ب تاجئ إجام لسورسي، مما أدى إىل  ن يون فرنك سورسي45,8 قدرهعجز ي ي  يت بذكلفضخنوا. مل يا ط األموال الا نظمة ةحت للم 

ناء  يةثأ نا ئا ية ادلويةلث يق املعايري احملا توقعا بعد  ل كام اكن  بب سم  .تط

ية  تقرير عن اإلدارة املا لويعرض هذا ا نظمة نتاجئل يةمل ا ئنا ية 2011-2010 للث ية ن ابملقارنة مع املزيا تاجئ مقابل مزيا نومع ا يةلن نا ئا  لث
سابقة ناء صويقدم كذكل تفا. لا نظمة أ ثيل عن األداء املايل  يةللم نا ئا يحالهتا وعن 2011-2010 لث نيتةل املا  2010 س يف هناية 

ية ادلوية2011و ل وفقا للمعايري احملا  .سب

  

سس غري   نفرا
 املدير العام 
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ية  لتقرير اإلدارة املا
2010-2011 

 

ي لشمل تقرير اإلدارة املا بو ةي بو ولالحتادات اليت تديرها الو ية للو تاجئ املا سورسي ويعرض ا سوبة ابلفرنك ا يبالغ  ي ل ن ل لحم ي  *.م

بني فائضا يف اإليرادات  تاجئ اليت  تقرير عىل ملخص  توي الصفحات األوىل من ا ّو ت ن ل يون فرنك سورسي، 3,95 قدرهللحت ي  مل
ي تلف الاحتادات وحاةل األموال الا تابإلضافة إىل حاةل  ية حخم يةوالاعامتداتطا يل. ئيسـ الر  األداء صوترد بعد امللخص تفا

ناء  نظمة أ ثاملايل  يةللم نا ئا نيتلث س إىل جانب أصوها وخصوهما يف هناية  ية .2011 و2010 ل بو للمعايري احملا سب وبعد اعامتد الو ي
يق اخلاريج للك من  تد ية اليت ختضع  ياانت املا نظمة مجموعة من ا قادلوية، تعد ا لل ل ب مل تنيلل سخ. لسـنا نظمة  يح ا نو مل من  اتت

ية املدقا ّياانت املا ل ساابت اخلاريج كواثئق لب ها من تقارير مراجع ا حلقة وما يرا  .منفردةفق

يل عن الاشرتااكت يف وترد  ية تفا صبعد املعلومات املا يةل نا ئا بلغ. 2011-2010 لث نفرد توزيع  موبني يف فصل  م َّ يون 311 ي مل 
يةضاء خالل يفرنك سورسي عىل ادلول األع نا ئا  .ي والهادمدرياتفايق  يف إطار لث

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

 

 

 

سس غري   نفرا
 املدير العام 
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يس أخرى ية ومقا ية ر يس ما يمقا سـي  ئيل
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

%ا�����

ا��
ادات

%0,0                     -34,834,834,8ا	���اآ�ت

ا���م

%2,6-11,4-���443,6446,2434,8ه�ة ا���ون ���ن ا��اءات

%6,0-6,4-��94,8106,099,6ر��

%20,3-1,5-5,47,45,9	ه�ي

 �����-                   -                    -                    -                     0,0%

%3,4-19,3-�543,8559,6540,3"!�ع ا���م 

%26,9-6,5-28,824,217,7إ��ادات أ$�ى

%4,2-25,8-����607,4618,6592,8ع ا��
ادات 

ا�����ت

()*+�!0,0%                     -392,5396,4396,4�*,�ت ا

184,3221,4192,5-28,9-13,1%�*,�ت أ$�ى

 �--.� �)/-                   0,8-                    -0,8-100,0%

%4,8-29,7-����576,8618,6588,9ع ا�����ت 

3,93,9n/a                    -30,6ا�����/(ا����)

�������234,3208,2212,1ا
                                         �0�.�*,�ت ا!��و�1ت ا

[   �� �) ا�5�ال ا	2�)�3(�!�]6,1n/a41,9

�����' &�� $�#� و!���ا+��ال ا
���1228,2n/a170,2ت ا��0
و.�ت ا�-�,'  

    �)6�78� :9 ا)n/an/a-7,8ا�=���ت ��7ء 1>; ا!���(�  ا�و

    �)� ��7ء 1>; ا!���(�  ا�و)6�7820,0n/an/a-<=���ت ا�0(� :9 ��ا�� ا

�����' &��ء .�3 ا������
 ا�2و��'��208,2n/a162,4ا+��ال ا

5��6�أ701' ا�
%3,7            12,316         346,216         333,900         �1318,755د 2>��ت ا��اءات (1)

�1د ا�="(?ت وا�"���ات ��7ء 1>;
7,3%-            9,653-         121,947         131,600         115,616�@�م ��ر�� 

�1د ا�="(?ت وا�"���ات ��7ء 1>;
17,1%-            2,107-           10,193           12,300            9,122�@�م 	ه�ي

(1) ُ��آ أن ��د ����ت ا��اءات ا�	��� ����     

ا������ ا�����'
2009-2008

 ا����ا�1' &�2  
ا��:��9ت

2011-2010

ا������ ا�����'
2011-2010

ا���رق &�; ا������ ا�����' 
وا����ا�1' &�2 ا��:��9ت

2011-2010
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سب لك احتادملخص  تاجئ  حبا  لن

سب لك احتاد 1.1اجلدول  تاجئ  حب ا  لن
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


 ا������ت�� �
ا�����ا�����تا���اداتا����ا�� ا���

37,04236,98062

458,596456,8231,773ا��د ��ه�ة ا���ون �
	ن ا���اءات

113,754113,522232ا��د ��ر��

1,144-8,4689,612ا��د �هي

����
923-7771,700ا��د �

                             -618,637618,637ا��!��ع   

ا�����ا�����تا���اداتا������ ا�����

36,46736,111356

443,041436,2936,748ا��د ��ه�ة ا���ون �
	ن ا���اءات

105,833105,261572ا��د ��ر��

2,949-6,7989,747ا��د �هي

����
773-7101,483ا��د �

592,849588,8953,954ا��!��ع   

ا���دات ا������ �$ ا�#��اآت

ا���دات ا������ �$ ا�#��اآت

 

ية2.1 وليعرض اجلد نا ئ أدانه ملخصا شامال لألداء املايل يف ا سب لك احتاد و2011-2010 لث ية حب  يا طحاةل األموال الا حت
ناديق رؤوس األموال العامةل ياطي (صو ية جعزا قدره. 2011 يف هناية )حتالا نا ية  يجة اإلجام ئوجسلت ا ث للل يون 45,8 لنت مل 

يان ذكل يف جعز لك احتاد من. يفرنك سورسي بني أدانهبويأيت  سة كام هو  م الاحتادات ا يه، ال ميكن توزيع . مخل أية علو
ية نا ئإيرادات عىل ادلول األعضاء يف هناية ا يا مع املادة2011-2010 لث  اتفاق لمن اتفاق مدريد وبرتوكو) 4(8 شـ وذكل متا

 .مدريد

ياطي 2.1اجلدول   2011يف هناية  حتالا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل


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

23,251          128,335        54,103          2,380           210                   208,278

592,849                  710           6,798        105,833        443,041          36,467إ��ادات 2011-2010 (�� أ�
س ا����ا���)

588,895               1,483           9,747        105,261        436,293          ���36,111
ت 2011-2010 (�� أ�
س ا����ا���)

 (���ا��
3,954         (773)(2,949)572                       6,748             356ا�'�ق ( %$# أ!�س ا�

2011-2010 ���
�ال ا������41,955       42              108                        7,950          29,248           4,607ا�!��
ت �� ا


ت &!
ء �� ا��$
��� ا�#و��� 2011-2010*��(7,748)       (9)              (166)          3,411(13,523)                 2,538ا��'

(45,750)     (825)(3,223)       (3,967)(36,022)(1,712)ا��
��/ا���� (��
ء �� ا���
	�� ا��و���)

         21,538        92,312        50,136          (843)          (615)      162,529

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

         21,538        89,312        50,136         2,157          (615)      162,529

47,849        38                        2,931          13,507          28,788           2,584ا���
دات .�2 ا���ا��1 ���0
 و�/ .,�ف &$#

2013-2012 ��3
!4�� 5�
120,591      -                          1,875          27,355          73,128          18,234ه#ف ا����

 ا����
�5*، ا���7# &#ا�� 2010 (&!
ء �� ا��$
��� ا�#و���)


	ع ا�'�%+ �.-���,+ �*��� 2011 ( %$# أ!�س �
ا�
(����0�� ا��و�
ا�

 (����0�� ا��و�

	ع ا�-���,+ �*��� 2011 ( %$# أ!�س ا���

 
يل*  تقريرصترد تفا ية ادلوية يف أجزاء الحقة من هذا ا ناء عىل املعايري احملا سوايت اليت أجريت  ية عن ا ل إضا ل س ب بت  لف
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سب  أدانه3.1 يقارن اجلدول ية  توقعة يف املزيا ية وتكل ا نفقات ا حباإليرادات وا ن مل لفعل سب   لكل نفقات فئةحباحتاد و ل ا
بارشة/مبارشة( ية) مغري  نفت . نعىل أساس املزيا ية مرصوفاتصوقد  بارشة وفقا  بارشة وغري  للمهنج الاحتادات إىل نفقات  م م

ية نا ية  ياق املوافقة عىل ويقة الربانمج واملزيا بو يف  يات الو متدهتا  ئاليت ا ث ن ث سـ ي للمجع شور  (2011-2010 ع ملنانظر ا
 ).360E/PB1011 رمق

سب لك احتاد  3.1اجلدول  نفقات  حباإليرادات وا ية-ل نا ئ ا يةعىل (2011-2010 لث  )ن أساس املزيا
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ــ� ��� أ��س ا	���ا��

ا���
 ا���
	ا����ا���ا���
 ا���
	ا����ا���ا���
 ا���
	ا����ا���ا���
 ا���
	ا����ا���ا���
 ا���
	ا����ا���ا���
 ا���
	ا����ا���

592,849      618,637                710      777             6,798   8,468         105,833   113,754        443,041  458,596          36,467 37,042إ��ادات  2011-2010 (�
� أ��س ا����ا���) 

����ت 2011-2010 (�
� أ��س ا����ا���) 

          275,312     296,074                895       989              5,890     6,220            60,324       59,406         188,250    207,234           19,952   ����22,226ت ا���د ا������ة

          151,281     163,252                588       711              3,858     3,392            32,818       36,260         105,341    112,937             8,677    ����9,952ت ا���د ا�دار�� ا������ة

          426,593     459,326              1,483    1,700              9,747     9,612            93,142       95,666         293,591    320,171           28,629   32,177ا�����ع ا����� ������ت ا������ة

�� ا������ة�          109,964     111,091                 -        -                 -        -              8,218       12,451           96,691      95,290             5,055    ����3,349ت ا���د 

�� ا������ة�            52,339       48,220                 -        -                 -        -              3,901         5,405           46,011      41,362             2,428    ����1,454ت ا���د ا�دار�� 

�� ا������ة�          162,303     159,311                 -        -                 -        -            12,119       17,856         142,701    136,652             7,482    4,802ا�����ع ا����� ������ت 

 ����588,895      618,637             1,483   1,700             9,747   9,612         105,261   113,522        436,293  456,823          36,111 36,980"!��ع ا�����ت ا��

             3,954            -(773)(923)(2,949)(1,144)                572           232            6,748       1,773               356         62ا���ق ( �
� أ��س ا����ا���) 

ا��!��عا&%�د �$���� ا&%�د ,ه�يا&%�د "/ر�/ا&%�د ا���اءاتا&%�دات ا,+*�اآ�ت

 

ية  يجة اإلجام بة  لاب ن تسـ لل  2.1اجلدول حبسب لك احتاد، يرىج الاطالع عىل ) العجز/الفائض(لن

ياطيبلغت الاعامتدات من  بني يف اجلدولا حتا رشوعات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء كام هو  بو فامي خيض ا ّلو م مل  2 ي
نون  يةات اخملصصة من الاعامتد"ملعا يا طاألموال الا يون فرنك سورسي68,4 ما قدره" حت ي   ويذكر أن ادلول األعضاء .مل

ية نا ية املعدةل  ية يف إطار املزيا تعلقة جبدول أعامل ا رشوعات ا ئوافقت عىل بعض ا ث ن من للمل لت لتنفيذ  (2009-2008 مل
يات تو صا يون فرنك سورسي7,9 بتلكفة قدرها) 10 و9 و8 و5 و2 ل ي  بلغ ما قدره. مل يون فرنك 7,2 ملوبقي من ذكل ا مل 
يةمتوافرا وظل يسورسي نا ئ يف بداية ا يح 2011-2010 لث نايئ، ُتوأ شلك ا سـتث،  متويلب ية من لملواصةل ا يا طاألموال الا  حت

 .لمنظمةل

يةَّالاعامتدات اخملصصة من  2 اجلدول يا طاألموال الا  حت
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا���دات  
ا��
	اآ�ت

�������ه�ي��ر��ا��	اءات 
���ع �

ا���	وع

:2010 �1-  ا���	و#�ت ا��"
��ة ��

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

1,943-1,432511--��	م MAPS، ا������ ا��	���

8,292-5,8042,488--��	م MAPS، ا������ ا��	���

MAPS #' �&%�م	ع ا�)���13,830-10,8312,999--ا��
�	ت ���اض���ة �	�	ت ا'&	رات ا��$#"�� ��!�� وا�)	*

��ر+�1,200--1,200--إ-�اءات ��	م 

/�9545,4031,258947,628ا�

5252,976693524,201ا��7	+�� ا��1!	�� ا��و��� - ا��5	م ا��	�4 و0�123

5252,975693524,200ا��را:� ا��7�	ر+� �$	(� ا��89��ات

����2,00411,35414,6753,017931,059ع ا
���و�ت ا
�	���ة ��� 2010

2-  ا���	و#�ت ا��"
��ة (' 2010- 2011
3925,000-1,69523,22641ا*��اح ?�ن ��	م ا���=�> ���"ارد ا��9:!��

�+�Aت ا�	�5,180--3331,6463,201�?�وع 5B8"�"-�	 ا���7"

�2,02824,8713,242-3930,180���ع ا���	و#�ت ا��"
��ة (' 2011-2010

�*�&
�4,03136,22517,9183,0174861,239���ع  ا�#
��دات دون ر/*� .�ول أ#��ل ا�

�?�و(	ت -�ول أ(�	ل ا��5��� /�� ��� ا���Gوف �Hا��
2010/1/1 ���4876,67212-117,182

ا�����ع ا�45' �#3
��دات ��2 (*�1 ر/*� .�ول
�*�&
 4,51842,89717,9293,0176068,421أ#��ل ا�



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

10 

ية  ناملزيا

يةاملزي  نا

يات ادلول األعضاء سابعة واألربعنيمجعوافقت  سةل اجامتعاهتا ا ل يف  توبرسل نعقدة يف أ ك ا ية 2009 مل ن عىل ويقة الربانمج واملزيا ث
ية ئنا تمدت ). A/47/2 ثالويقة( 2011-2010 للث ُوا يةع يون فرنك سورسي618,6  قدرهابنفقات ناملزيا ي  ثوصدرت ويقة . مل

مت ية ا ملعالربانمج واملزيا شور رمقن  E/PB1011360 ملندة يف ا

تحويالت  لا

ّبني اجلدول  ية فامي بني الربامج 3ي يةل حتويالت املوارد املا نا ئيف ا تحويالت وفقا . 2011-2010 لث لوأجريت تكل ا بو ل ينظام الو
ته نص عىل ما ييل5.5 املادةسـامي  ، والحئاملايل وال بالغ من برانم": ت اليت  ج إىل برانمج آخر من مجيوز للمدير العام أن حيول 

بلغ املطابق العامتدات  سة يف املائة من ا نة حبدود  ية  ية ألي فرتة ما ملالربانمج واملزيا مخ ي ل يةمعن نا ئا يد من لث ملسـتف للربانمج ا
سن سري األعامل تحويل رضوراي لضامن  ية، أهيام أكرب، مىت اكن ذكل ا حذكل، أو حبدود واحد يف املائة من إجاميل املزيا ل  ."ًن

تحويالت فامي بني الربامج يهوا ية اليت دعت إىل إجراء ا لألهداف الر  : اكآليتئيسـ

ية • رشوعات جدول أعامل ا تلف  ية  منيص موارد اك خمل لتختص م متدة . ف ية ا ملعومن اجلدير ابذلكر أن املزيا ن
ية ئنا بلغ2011-2010 للث ية5,5 م رصدت  نا ية غري اخملصصة  يون فرنك سورسي حتت ابب املزيا ئ  ث ن للمل  .ي

يص ما  ية غري اخملصصة، مما مسح  ية إىل ابب املزيا نا ناء فرتة ا تخصوحولت وفورات الربامج أ ن ئ ث بث ل
ية 5,9 مجموعه نا ناء ا ية أ رشوعات جدول أعامل ا ئيون فرنك سورسي  ث ث من لمل لت مل  .ي

يهناُوح • تآزر فامي  يق ا ها و شطة من برامج إىل أخرى هبدف  بولت بعض األ حتق لمي تحوي. تعمن الت لومشلت تكل ا
شطة  هادئ  (9  من الربانمجخدمات تطوير حق املؤلفنأ يط ا يا وا ية والعرية وبدلان آ بدلان األفر لا حمليق سـ ب ل

بدلان األقل منوا ية والاكرييب وا لوأمرياك الال شطة )حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (3 إىل الربانمج) تين ن، وأ
ياسة العامة من ا شورة يف جمال ا ية وا رش شورة ا سـا مل يع لمل  2 والربانمج) الرباءات (1  إىل الربانمج9 لربانمجلت

ية( ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص رشوع )لل شطة  م، وأ نظام احلاسويب ن لا
بوكوس ية الفكرية (15  من الربانمج)WIPOCOS( يو ، وخدمات 3 إىل الربانمج) مللكحتديث ماكتب ا

ي تعلقة اب مللكاملعلومات ا ية من الربانمجمل نا بدلان ا مة الفكرية لفائدة ا ل بو (12 ل يفات ادلوية ومعايري الو يا ل ) لتصن
ية الفكرية (14 إىل الربانمج تعلقة اب ية للمعلومات ا مللكاخلدمات العا مل  ).مل

يذ برانمج  • نجاح يف  تنفوإضافة إىل ا متاحمل إهناء اخلدمة الطوعيل بو عىل حنو ما ا يا لفائدة موظفي الو عدد ز ي دته من
بحت2009 ادلول األعضاء يف تاحة لألغراض الواردة يف الويقة87 ص، أ يفة  ث و ، ومهنا WO/CC/61/3 مظ

بات املزتايدة علهيا ية ا نظمة من  متكني ا لطليق تطابق أفضل بني املوارد املوجودة والكفاءات املطلوبة  ب تلمل ل مع  حتق
يةل تيناسب من حتويالمن  إجراء  .للموارد املا

يدرج مزي ُو يل حول سـ تفا صد من ا بةما حتقق من ل تاجئ املر تقا تخدام املوارد يف تقرير ،لن سب لك برانمج وا تحويالت  سـ وا حب ل
ية نا ئأداء الربانمج   .2011-2010 للث

 



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

11 

ية  .3اجلدول  متدةناملزيا سب لك برانمج ملعا تحويالت  حب وا ية –ل نا ئا  2011-2010 لث

سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ا���
ا	�� ا������

2011-2010
ا�����ت 1

ا�����ت آ���� 

ا	��  �� �� %

ا���	��� ا������ة

ا�����ت آ���� 
���ع �  �� %

ا���
ا	��   ا������ة

 ����� ا���
ا	�� ا��
��� ا�����ت         

2010-2011 

                   4,848%0.2%34.3                   1,239                   3,610ا���اءات1

2�	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا���ذج ا����	� وا��	���                   5,979%0.4%64.9                   2,352                   3,627ا�

                 15,887%0.5%24.0                   3,074                 12,813'& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة3

4


- ا��",	+ي وا���ارد ا��را)	�رف ا��",	+�� وأ01ل ا����	� ا�."�ا��
7,159                   (750)                     10.5%-0.1%-6,409                   

ون 678ن ا���اءات5�ه+ة ا����م :170,714-2.1%-7.1%                (13,033)                �183,748                

                 59,062%0.1%1.0                      585                 58,477أ�:�� �+ر�+ و;هي و�6����7

                   9,555-%0.1-%6.2                     (636)                 10,190ا��#0	= وا���>� وأ��ء ا�#"�ل7

                   5,086%0.0-%4.7                     (251)                   5,337@�?	& <+ول أ��ل ا����	�8

0 ا��@	�	� وا�0ر��- وا��,+ان اABC ���ا9���دئ وأEا� F	#وا�� 	�G و8,+ان �	8��
��"	� وا�C37,004-%0.8-%12.3                  (5,173)                 42,178ا��,+ان ا                 

10	�Gو 8�H ا��,+ان 
- أورو8 I�ون �                   6,541%0.1%7.0                      430                   6,111ا��

                   9,991%0.0-%2.0                     (203)                 10,193أآد��	� ا�����11

�	� ا�����12��ت ا�+و�	� وK	7,215-%0.2-%15.3                  (1,305)                   8,520ا����                   

14���0Kا� �	0,��8 �",�ت ا�����,��,� �	���ت ا��+L11,228%0.5%41.6                   3,298                   7,930ا�                 

15���0Kا� �	ا��,0 M@0� N�+#@4,898                   2,565                   52.4%0.4%7,463                   

16A	,#ءات وا���'Oد�� وا��B;ت ا                   4,051%0.2%38.8                   1,132                   2,918ا�+را�

17���0Kا� �	ء ا;'��ام �,�,0                   2,755%0.0%5.6                      147                   2,608إذآ

18�	���                   9,986%0.7%86.5                   4,632                   5,354ا��,0	� ا����0K وا��#+�ت ا�

19AQ15,713%0.0%1.7                      257                 15,455ا���ا                 

ر<	�20Lت ا�B��                 10,863-%0.1-%3.9                     (446)                 11,309ا��0@M وا�

21��R	Kدارة ا���O18,431%0.6%26.9                   3,902                 14,529ا                 

22S�                 17,826%0.2%9.3                   1,521                 16,305إدارة ا�7%ون ا���	� وا��	Tا�	� وا����

23                 20,649%0.2%7.5                   1,443                 19,205إدارة ا���ارد ا�����7 و@���Uه

ت ا�+�= اOداري24�+V53,303                 (622)                     1.2%-0.1%-52,681                 

ت وا;@�;ت25��,� ا��	>4.0%0.3%44,306                   1,710                 42,597@����0                 

�8 اOدار��26Bوا�� -,Vا�+ا &	B+3,364%0.0-%5.6                     (200)                   3,565ا��                   

ت ا��%@��ات وا�,�ت27�+V37,652                 (221)                     0.6%-0.0%37,431                 

28W�C10,098%0.1%3.5                      337                   9,762ا                 

                   7,359-%0.1-%9.2                     (750)                   8,109ا���ء ا��+�+29

30�Uة وا������	�ت ا��                   5,378%0.1%13.7                      649                   4,729ا��7آ

���ّL� �	Y6,446                   (5,682)                  �'�� �	Y�'�� �	Y764                      

              618,637%0.0%0.0                      -              618,637ا�����ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :�����
������ ا������	 �� ذ��، أو �
	ود �� �����' ا��&��% $#���دات !��ة ا���
	ود *��� !( ا���)� �� ا��� ��1 384ز ���	�4 ا�+�م أن 4
3ل ����' �� ������ إ�0 ������ /*� �� ا������� وا���.ا��� -ي !��ة ����� �+�

                 
.(<�
وا�	 !( ا���)� �� إ���G( ا���.ا���، أ��F4 أآ��، ��0 آ�ن ذ�� ا��
�C D43ور4ً� �@��ن ��� ?�� ا-#��ل (ا�=�#	ة 5.5 �� ���م ا�43�3 ا����) و$(
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سب لك برانمج  عن رتقري 1.4اجلدول  ية –حبالوظائف وعدد العاملني  نا ئا  2011-2010 لث

ا�دارة  
*��	
ا�

�ا�����ع��م  ���� ��
ا�دارة  
*��	
ا�

�ا�����ع��م  ���� ��
ا�دارة  
*��	
ا�

�����ا�����ع��م  ���� ��
*** ����

 ����اء ا��!
ا&%$#�ر�ن   

****
ا�����ع

           8                     -               -            8            2       1       1        -             -1438-1326-ا���اءات1

         11                    1              1            9            4      1-       3       2             -2619-325--ا�
��1ت ا�$��ر) وا��%�م وا����ذج ا�.����) وا����,�ت ا��+�ا(�)2

         28                    1              4          23            4       1       3        -             -6713124201315524 ا����5 وا��34ق ا����ورة3

��� ا��39(� ا�$3	��ي                4
ا��
�رف ا�3$	��) وأ>;�ل ا�$
وا���ارد ا��را��)

-1539-2316-             1       (2)     (2)     (3)          6            5              -                     11         

       �A,1412822736014128210343-             -        -        -17    -17         308        64            6                    378م �
�ه�ة ا�$
�ون �#?ن ا���اءات5

6(,��       133                    4            15        114           4-      6-      1-       3             -124871122154765118أ,�A) ��ر� و&ه�ي و�#

         40                    5            19          16            1       1        -        -             -110516-110415-ا�C�;4$ وا��%�B) وأ%��ء ا��34ل7

           �D 6�E�F--448-1337-             1       -1      (1)     (1)          6            -               -                     6ول أ���ل ا�$���)8

9 (���F1�ا �;�3) وا�
���) و�	�ان I%�� وا��H�4 ا���دئ وأ���)Jان ا�	�ا�
�K ,��اJان ا�	��� وا�1733155617251447وا�;�ر

-             -        (8)     (1)     (9)          44          7              4                    55         

10��%Iان (� أورو�� و�	�
L ا�� M� ون�
         13                    1               -          12            3       2       1        -             -16512-1539-ا�$

11��         18                    2              2          14            3        -       2       1             -28515-16512-أآ�د��) ا��

12���� ا���
         16                    2               -          14           5-      4-      1-        -             -8614--91019--ا�$.���Oت ا��و��) و�

�� �#?ن ا��	;�) ا�.����)13�� ا���
         -                    -               -             -             -        -        -        -             -----------�O��.Fت ا���اءات و�

14(�;O�;�) ا	��3) ��	

	���ت ا��$�	� (����
         20                     -              1          19            4       3        -        -            11221511125191-ا����Pت ا�

15(�;O�;�) ا	��ا QF�;� R�4F-1416-17210-             -        3       1       4            10          -               -                     10         

16K�	4$�وا�7.�ءات وا (           9                    1              1            7            2       1       1        -             -1618-6-15-ا��را%�ت ا&�$.�د

17(�;O�;�) ا	�	�6                    1               -            5            1        -        -       1             -1326-325--إذآ�ء ا&7$�ام            

18(����
) وا��4$�ت ا��;O�;�) ا	��23                    4              3          16            8       5        -       2            91385171-18-ا         

19 KT$�ا�42                    1            10          31            1       1        -        -             -1181534-1181433-ا         

20(�Dر�P�ت ا��1
         15                    1              4          10           4-      1-       1      3-           1-210214-159318ا��;�QF وا�

21(U�O�$�39                    4              5          30            9       6       2       1             -131462414161233ا�دارة ا         

22V��,��         52                     -            11          41            4       1       2       1             -2182444-1162340-إدارة ا�#�ون ا�����) وا���Wا,�) وا�

�ه�23�XFو (�#�         44                    1              9          34          (3)        -      3-        -             -1171937-1201940-إدارة ا���ارد ا�

         56                    1              8          47           1-       1      1-     (1)             -1315335212143451!���ت ا���C ا�داري  24

         ��;F-2351552-1331347-             -1      (2)     -2      -5           42          5              4                    51����D ا��
	���ت وا&F.�&ت  25

26(           6                    1               -            5            1        -       1        -             -7-16-6-15-ا�$���6 ا��ا!	� وا�����) ا�دار

         79                     -              9          70            2       1       1       1           1-1324679-314577-1!���ت ا����F�ات وا�	+�ت27

28Y�J7                    1              1            5            1       1        -        -             -257--246--ا           

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

30(X%�$��.+��ة وا�#�آ�ت ا�11                    2              2            7            1        -       1        -             -1427-1326-ا         

8434665191 0368524695101 039-             93       -9       3           953        186          49                 1 188     

---88--5-5-             -        5       (8)     (3)          -             -               -                    -         

            8           43         466         527        1 044           8        52     474     510      1 044 -             98        (17)0953        186          49                 1 188     

.(T�P�ا K�

�3د ا�� Y���
�$�Y� Y ا�O]) ا�����) ا����$�Y (� ا����Pت ا�
��) وا���***K�#F هU\ ا�O]) ا��

.Y���اء ا&%$#�رP��3د ا
� Y���
�$�Y� Y ا�O]) ا�����) ا���****K�#F هU\ ا�O]) ا��

.Y$�ر����ب ا�E7 دون**

Vا���ا�


	�   2010-2011ا���Wا,�) 2010-2011: ا��_�^5O�_�^5 ا��د ا��

            ا�����ع    

 (..ّP� ��c            
      �	
            ا�����ع ا�

) 2011**ا��Oرق (ا��4$1ت)��, Y�	��
��د ا�

� ��م     E� �) ،(ADG)$�ى ا�دارة ا�
	�� آ�� وا(� �3	h ذ�g ���) ا�$�6�E (� دور��F ا���
�3ة (� �,��    2009 (ا����3) wo/cc/61/2، ا�3O�ة  5).�� ���E� Q.�� j�.�� kO��.F ي أ���U�ا ،(D2) 2  ى�$E��ا Y� ��� Q.�� h3�*
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تامئية ومن  احبسب العاملنيتقرير عن الوظائف وعدد  2.4اجلدول  ناديق الا نرشوعات املموةل من ا سلص ّ األموال مل

ية يا طالا ية – حت نا ئا  2011- 2010 لث

ا�������
ا�����ن 

ا������ن

ا�����ن 

ا������ن*

���اء ا����� 

ا�����ر��ن  

**

ا�����ع

�������	
1  ا����د� ا


 �	�� ����ئ ���/��3--3      ���وق ا������   /أ��


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

��ن �	���ن ���/3--3      ���وق ا������   /"�	�ر�! آ�ر�


1-1-      ���وق ا������   /"�	�ر�! آ�ر�/%$ ا��#�

 !�&'�1-1-      ���وق ا������   /"�	�ر�! آ�ر�/ا��)'�! ا�

0ن/أ.&�,�-ا��)�ان ا+*( ���ا  2-11      ���وق ا������   /ا��

 !�10ن/ا��)'�! ا��21315      ���وق ا������   /ا��


0ن/%$ ا��#�2-11      ���وق ا������   /ا��

0ن/���
 �	�� ����ئ 1-1      ���وق ا������   /ا��

      ���وق ا������   /ا���7ت ا����6ة ا+�&�'�!  /ا�4&آت
      ا��82&ة وا������!   

-1-1

118120                                 ا�����ع

�������
�و��ت ����� �� ا���ال ا��   2

10-73      �4&و1ت "�ول أ�1ل ا�����!  

MAPS   م;� <��6=      24511

رات ا��,���! �)@)? وا�<��تABت ا��1ة �0*      
      +E&اض إ"&اءات �;م ��ر��

-134

5--5      �4&وع ا��<��G �)��ارد ا��#�@�!       

1--1      �4&وع  *1! ا��#=�&ات ا����Iة 

158831                                  ا�����ع


�د ا�
	� ا�����.� ����
� ا�����ت ا�
��� وا�	����� �� ا���� ا�	���� ا�	�*#"	� ه�� ا���� ا�	����� 


�د ا��+(اء ا'&�"�ر$��.� ����
**#"	� ه�� ا���� ا�	����� �� ا���� ا�	���� ا�	

2011 ����'&د ا�%��$#" !� د�
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نفقات  لا

نا ية  ية من املزيا نفقات اإلجام ئبلغت ا ث ن ل تخدام 588,9 ما قدره 2011-2010 يةللل بة ا يون فرنك سورسي، أي  سـ  سـ بنمل ي
متدة اليت بلغت% 95,2وصلت إىل  ية ا ملعمن املزيا يون فرنك سورسي618,6 ن ي  بة. مل ثل ذكل ارتفاعا  سـو % 2,1 بنمي

ية نا ئابملقارنة مع نفقات ا يون فرنك سورسي576,8  اليت بلغت2009-2008 لث ي  ية ونظرا إىل األزمة الا. مل لتصادية واملا ق
ية  متر فريق إدارة ملالعا تواصةل، ا سـا شأه املدير العام يف بدايةاألزمةمل نظمة عن 2009 ن اذلي أ ية  للم يف رصد تطور احلاةل املا ل

تصادية  قثب ووقع األحداث الا بريةك  .لكا

ية5 اجلدول ويقدم نا ئ حملة عامة عن نفقات ا سب لك برانمج2011-2010 لث ب. حب  يع سـ اةنسـوترد  بة  مجلتخدام املوارد اب لنسـ
تحويالتالربامج يف امل ية بعد ا ية الهنا لزيا ئ سب لك 5ويعرض اجلدول . ن متدة  ية ا تخدام ابملقارنة مع املزيا بة الا حب أيضا  ن سـ ملعسـ ن

َويذكر أن هذه املقارنة األخرية أقل واهج. برانمج احلدود ة نظرا إىل حتويالت املوارد اليت أجريت من برامج إىل أخرى مضن ُ
ته  نظام املايل وال نصوص علهيا يف ا حئا ل وللمزيد من املعلومات عن حتويالت املوارد، يرىج الرجوع إىل اجلزء ). 5.5 املادة(مل

سابق من هذه الويقة ثا يةُوكام ذ. ل نا تضمن تقرير أداء الربانمج  ئكرا آنفا،  للث تخدام 2011-2010 سي يل أخرى عن ا سـ تفا ص
تاملوارد و بةلنما حتقق من ا  .تقاجئ املر

ية عن 6ويقارن اجلدول  يف، وييل ذكل معلومات إضا تاك ئات ا سب  ية  نفقات ا ية وا نفقات املرصودة يف املزيا ف ا لف ل حب لفعل ل ن ل
ية يف الر تاك ئات ا سب  نفقات  سـا ل ل حب ئيل  .ف

ية نا نظمة يف ا ئوواصلت ا ث يذ 2011-2010 لمل تلكفة تدابريتنف  يث ا ية من  يق الفعا تلفة  ل  ل حخم ترص انظر ا(لتحق خملجلدول ا
تدابريومن تكل ). أدانه سني الكفاءة لا شاركة يف الاجامتعات، و تعلقة ابألسفار وا حتتكل ا مل تعلقة  يف العململ تدابري ا مل، وا ل

شرتايت تحدة األخرى يف جمال و. ملاب تعاون مع واكالت األمم ا شطة بصورة خاصة يف ا بو  ملاكنت الو ل ن تعاوين من ي رشاء ا لا ل
يق الوفور توحة . ات والكفاءةحتقأجل  ناقصة دوية  نظمة العمل ادلوية يف طرح  بو  ثال، شاركت الو يل ا مفوعىل  م م لب ل ي َمل س

تقدمي  يار رشكة  لال ية خت توحة يبدورات تدر ناقصة دوية  مفيف اللغات و يلم رشاكت املؤهةل يف جمالختإلجراء ا   تقدميللار أويل 
شطا يف . خدمات املطامع بو عضوا  بار الو نواب ي شرتكةفريق اعت شرتايت ا شطة ا تحدة املعين بأ ملألمم ا مل ن اذلي  )CPAG( مل

ية مقرا هلجنيف يتخذ تا يادين ا شرتكة يف ا ناقصات ا بو كذكل من ا تفادت الو ل، ا ل مل مل مل ي تفاوض عىل : سـ هرابء، وا لالزتود اب لك
ية و يب ا يا املعلومات اكحلوا نولو ناء معدات  بأسعار خمفضة مع رشاكت الطريان، وا ملكتت س ج تك ق يب احملموةلّ  .ساحلوا


	� ������ر��ا���ا��� ا�

و��رات ������ أ���ر ا�������
��رآ� ا������� وا���� �� ا�������ت�ا����ءة ���� "!� 

���������ت وا���� �	
��ا���ا��� ا�

ا��8-�ء ا�����ك �6 ا5�4 ا���23ة �+��1/�ء وا�0�/,�ت ور.� ��-������ ا��,+���ت، إ�) '�� ذ�%

إ��دة ���و=� ا�,>�د �6 :�آ�ت ا��9"2 
إ��دة ���و=� �>�د ا������ ا�!�ر��� 

�,2"< ����� ��ز"6 أ��آ� ا�,�<
�>+�� �2د ا���آ9�ت ا������

�ا����ءة �� ا��

2010 �� ��@�Aارد ا����+� B�0!م ا���DE �� ت�"���ا�,�< /�2Fات ا��
2010 �-� �� �Eو����Gم ا������ ا�D-/ >�,ا�

ا�,�< /-D�م ا�0+9�ت ا����Gو��E ا���,+>� /�2F5اث �� 2010
ا�,�< /-D�م ا��@�I< ا����Gو�E �� ��,��ت 2011

ا����و=�ت ا�����آ� �6 ا5�4 ا���23ة  /�Nن أ�,�ر �Mاآ� ا���0ان (ا���"J ا�,��< ا��,-� /�����و=�ت ا�����آ� 
�Nن �Mاآ� ا���0ان )/

 ��
�'�ا��� #&��رة ��%	�$ ا����ءة #" !�� ا��
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سب لك برانمج  .5 اجلدول نفقات  ية وا حبتقرير عن املزيا ل ية–ن نا ئا  2011-2010 لث

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

���� ا�����ام ��
	��ر�� ��:

ا
	��ا���  ا
	��	�ة ��� ا
	��ا���  ا
	��	�ة

���ت��
ا

%94.3%126.7                         4,573                            4,848                          3,610ا���اءات1

2�	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا���ذج ا����	� وا��	���%96.4%159.0                         5,766                            5,979                          3,627ا�

%94.2%116.8                       14,964                          15,887                         12,813'& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة3


- ا��",	+ي وا���ارد ا��را)	�4رف ا��",	+�� وأ01ل ا����	� ا�."�%95.6%85.6                         6,128                            6,409                          7,159ا��

ون 567ن ا���اءات5�ه+ة ا����89.2%96.1%                      163,982                        170,714                       9�183,748م 

%96.6%97.5                       57,032                          59,062                         58,477أ���9 �+ر�+ و:هي و�6����6

%98.8%92.6                         9,441                            9,555                         10,190ا��#0	> وا���;� وأ��ء ا�#"�ل7

%85.4%81.4                         4,345                            5,086                          5,337?�<	& =+ول أ��ل ا����	�8

0 ا��?	�	� وا�0ر��- وا��,+ان اAB@ ���ا9���دئ وأDا� E	#وا�� 	�F و7,+ان �	7��
��"	� وا�B87.5%76.8                       32,382                          37,004                         42,178ا��,+ان ا%

10	�Fو 7�G ا��,+ان 
- أورو7 H�ون �%96.7%103.5                         6,323                            6,541                          6,111ا��

%94.2%92.3                         9,413                            9,991                         10,193أآد��	� ا�����11

�	� ا�����12��ت ا�+و�	� وJ	98.7%83.6                        7,122                          7,215                         8,520ا����%

14���0Jا� �	0,��7 �",�ت ا�����,��,� �	���ت ا��+K97.8%138.4                       10,976                          11,228                          7,930ا�%

15���0Jا� �	ا��,0 L?0� M�+#?4,898                          7,463                            6,523                         133.2%87.4%

ءات وا��#,	@16�'Nد�� وا��A:ت ا%93.5%129.8                         3,787                            4,051                          2,918ا�+را�

17���0Jا� �	ء ا:'��ام �,�,0%96.1%101.5                         2,648                            2,755                          2,608إذآ

18�	���%91.4%170.4                         9,123                            9,986                          5,354ا��,0	� ا����0J وا��#+�ت ا�

19@P94.4%96.0                       14,836                          15,713                         15,455ا���ا%

ر=	�20Kت ا�A��%86.5%83.1                         9,393                          10,863                         11,309ا��0?L وا�

21��Q	Jدارة ا���N96.9%123.0                       17,865                          18,431                         14,529ا%

22R�%97.8%107.0                       17,440                          17,826                         16,305إدارة ا�6%ون ا���	� وا��	Sا�	� وا����

23%98.0%105.4                       20,235                          20,649                         19,205إدارة ا���ارد ا�����6 و?���Tه

ت ا�+�> اNداري24�+U53,303                         52,681                          51,088                       95.8%97.0%

ت وا:?�:ت25��,� ا��	=100.2%96.4%                       42,698                          44,306                         42,597?����0

�7 اNدار��26Aوا�� -,Uا�+ا &	A+99.1%93.5                         3,333                            3,364                          3,565ا��%

ت ا��%?��ات وا�,�ت27�+U37,652                         37,431                          35,372                       93.9%94.5%

28V�B98.9%102.3                         9,983                          10,098                          9,762ا%

%94.1%85.4                         6,926                            7,359                          8,109ا���ء ا��+�+29

30�Tة وا������	�ت ا��%96.7%109.9                         5,198                            5,378                          4,729ا��6آ

���ّK� �	X6,446                          764                               -                            �'�� �	X�'�� �	X

%95.2%588,89595.2                                   618,637                      618,637ا�����ع

���ت       �
�ع ا	"�

2011-2010

ا
	��ا��� ا
	��	�ة

2011-2010

 ��� ��#�$�
ا
	��ا��� ا

���ت  2011-2010��
ا
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سب غرض اإلنفاق  .6 اجلدول نفقات  حبا ية–ل نا ئ ا  2011- 2010 لث

سورسيةبآالف الفرناكت( ي ا  )ل

% ا�����  

أ  - ا���ارد ا������ 

337 036           346 756            341 659341 659--                       -                   

45 298             40 717              40 84640 846--                       -                   

9 635               11 522              12 92412 924--                       -                   

518                  448                   1 0141 014--                       -                   


	�ع ����   (أ)�444 396            444 396            443 399           487 392            --                       -                   

--                   1 391                676--                    (676)                    n/a


	�ع  (أ)�0,2%-                    (676)            444 396            120 397            834 400           487 392

ب - ��ف ا���ارد ا������  

13 443             13 386              14 87413 057(1 816)                 -12,2%

18 610             22 129              23 33717 651(5 686)                 -24,4%

1 995               3 475                4 5072 638(1 869)                 -41,5%

5 112               5 993                6 5177 286769                      11,8%

1 618               4 237                4 9611 429(3 532)                 -71,2%

276                  1 211                1 66698(1 568)                 -94,1%

68 738             85 851              87 73775 905(11 832)               -13,5%

49 998             51 842              49 71449 889175                      0,4%

11 571             9 869                13 20415 3532 150                   16,3%

5 783               7 648                7 9013 718(4 182)                 -52,9%

5 585               7 108                7 0124 257(2 755)                 -39,3%

1 582               --                    -1 1701 170                   n/a


	�ع  ����  (ب)�13,1%-               (978 28)            451 192            429 221            749 212           311 184

--                   5 055                88--                    (88)                      n/a


	�ع  (ب)�13,1%-               (066 29)            451 192            517 221            804 217           311 184

%4,8-               (742 29)            895 588            637 618            637 618           798 576ا�����ع    

 �	�
 ا����ت ا��
2009-2008

 ا��	�ا�	�  
ا��
���ة            
2011-2010

   �	�ا��	�ا�	� ا���

� ا������ت �
2011-2010

    ���� �	�
ا��رق  (ا����� ا��
ا��	�ا�	� �
� ا������ت  )  �	�
ا����ت ا��

2011-2010

و���

�����ن  

��اء ا����ر��ن �

 !��أ#�ر و

 �    &%$�ت ا"	��!�

    أ�!�ر ا"'��

 *+�    

 ���&
ت ا���ا�'�

     أ-%�ب ا",��اء

ا-,��ة وا+��ادات 

     �+��رات   

.�/�     

 ��12و0ت ا��/.	

��0ر&�ن

 122ّ,� ��4

 122ّ,� ��4

     أ:�ث وأ678ة

     إ�0ادات و��اد 

ا���ء

     ا"	��=� وا"2��=1

     ا-�2?ت و��2و��ت أ��ى

    ��-	�ات

 
رشية  لباملوارد ا

ية نفقات مقابل املزيا نا  ل

يفتبلغت  ية املوظفنيلاك نا ئ يف ا ييون فرنك سورسي  396,4 هوع ما مجم2011-2010 لث ية(مل نا ئا : 2009-2008 لث
ييون فرنك سورسي 392,5 مبلغ يةابملقارنة مع % 1 أي بزايدة قدرها، )مل نا ئا تخدام قدرهالث بة ا سابقة و سـ ا سـ % 99,8 نل

تحويالت  ية بعد ا لمقابل املزيا يف املوظفني (ن شلك أسايس إىل .1)غري اخملصصةلمبا يف ذكل تاك نفقات  ب ويرجع اخنفاض ا ل
ية تا لالعوامل ا  :ل

يذ .1 يا تنفوافقت ادلول األعضاء عىل  نجاحمن برانمج إهناء اخلدمة الطوعي احملدد ز بومت ذكل  تفادة. ّ  87 سـواب
ية العاديةموظفا ذوي  بحت تكل الوظائفنوظائف مرصودة يف املزيا تاحةص، أ تخدمت لألغراض م  سـ وا

ية تا لا ية، " 1: "ل نا يار  ية ا تني عرب  سـيت املؤ ت ت فمعل خ ق ية إعادة و" 2"تثب شاغرة  بيلكة الوظائف ا ل لتله
نظمة،  ية  ياجات احلا للمالا ل ياجات " 3"حت ية الا ية  يف من اخلارج  تو توجلب همارات أخرى عرب ا ب بغ ظ حل تل

                                                 

رشية يف املزيا 1 بالغ املوارد ا لبيذكر أن  م ية املدرجة يف ُ يا يف ا تاك سوايت املوارد اخملصصة اليت أجريت للمواءمة بني ا سد  تحويالت  ية بعد ا سـية الهنا ل ل ت جت ل ئ لقن
سـامب هو خمطط رشية  نظمة ويضمن إدارة املوارد ا يع قطاعات ا رس حتديد وفورات املوارد يف  ية، مما  نفقات ا ية وا حاملزيا ب مل مج ي لفعل ل لن  .ّي
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ية هارات ا هارات اللغوية وبعض ا ثل ا نظمة  ناخلاصة  لتقللم مل مل ئت. م يفة يف 87 ظيفة من أصل و58 ملو ظ و
ية نا ئا ية 2011-2010 لث نا ية يف ا رشون ا سع وا تمأل الوظائف ا ئو ث ت لسـ تبق ملل لع ُ 2012-2013. 

ية .2 نا ية ا شاغرة يف مزيا بة الوظائف ا ئوبلغت  ث ن ل لسـ ية %. 8 معدال قدره 2011-2010 ن بة ا لفعلوتراوحت ا لنسـ
شاغرة ما بني ية% 14و% 10 لللوظائف ا نا ئيف ا يق وفورات حتت ابب 2011-2010 لث حتق، مما مكن من  ّ

 .نفقات الوظائف

ية .3 نا ئوبلغ عدد العاملني اإلجاميل يف هناية ا بو  (2011-2010 لث تون وخرباء الو تون واملؤ ثا يمبن فهيم املوظفون ا ب قل
شاريون ية.  موظفا1,188) ستالا نويذكر أن عدد العاملني املقدر يف ويقة الربانمج واملزيا ث ُ 2010-2011 

تعاقدون ابتفاقات اخلدمات اخلاص موظفا، مبن فهيم 1,234 اكن ث من ويقة الربانمج 9 اجلدول(ة ملا
ية تعاقد موظفا بدون 1,196و) 2011-2010 نواملزيا يه، فقد بقي عدد . ةن ابتفاقات اخلدمات اخلاصيملا علو

ية نا ئالعاملني مضن العدد املقدر   .للث

نفقات حتت ابب  هدت ا لو بة"نوشاريستاخلرباء الا"ش بة% 12 بنسـ اخنفاضا  متدة وارتفاعا  ية ا سـمقارنة ابملزيا بنن % 35 ملع
ية نا ئمقارنة اب ية تطلب ويرجع ذكل ابألساس إىل . 2009-2008 لث شاغرة يف بعض اجملاالت ا يلأن ارتفاع عدد الوظائف ا لتشغل

شواغر تني مللء ا ليني املؤ ب. قتع تاحة  تدريب ا نظمة أيضا فرص ا للطلودمعت ا مل ل ثا مل تخرجني حد ية وا هر عىل 6 عقود(مل ش أ
 ).األكرث

نوات سب ا نفقات  سـتطور ا حب  لل

ية تطور عدد العاملني  تا لبني اجلداول ا ل نة(ت نذمرصوفاتو) لسـيف هناية ا  .2006 م املوظفني 

 2011-2006تطور عدد العاملني 

200620072008200920102011

887922934959905953ا������ ا�����دة � ا��	�ا
	� ا���د��

265247269218214186ا������ن *

����ر��ن �413233495649ا�!��اء ا

1.1931.2011.2361.2261.1751.188ا�����ع

%1.1%4.2-%0.8-%2.9%0.7%2.2-ا������ %

 *�4�" ه12 ا�0/� ا���(-	% � ا�!,(�ت ا���(� وا����)�	% وا�����	% ا���	&	% $�#�د ا���" ا�!���.

 2011-2006نفقات املوظفني 
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا���
�	 ا������

2006

ا���
�	 ا������

2007

ا���
�	 ا������ 

2008

ا���
�	 ا������ 

2009

ا���
�	 ا������ 

2010

ا���
�	 ا������ 

2011

153.6159.6165.3171.8171.7170.0ا������


�ن ��23.823.222.522.820.420.5ا�����ن ا�

5.65.03.95.75.87.1ا����اء ا��
��ر��ن 


�ر��ن   0.30.20.40.7ا�

 ����182.9187.8191.9200.5198.2198.2ع ���ت ا�������  

نفقات ا ملتأخذ ا يةل نا ئتعلقة ابلوظائف يف ا نامجة عن قرارات 2011-2010 لث سوايت ا بان ا ل يف ا ت لسـ ية حل ننة اخلدمة املد جل
تعديل املربات، و) ICSC( لادلوية تعلق، عىل وجه اخلصوص،  تفامي  ب تقاعديةي تحقات لجداول املعاشات ا بدالت وا سـ، وا ملل

توى اخلدمات العامةاألخرى هين و توى ا سـ عىل ا مسـ يةومشل. ململ نا ية اليت أدخلت يف ا يريات الر ئت ا ث سـ لتغ ي  2011-2010 ئل
 :ما ييل
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ية يفُجسلت .1 سـ زايدة يف جدول صايف املربات األسا ناير 1 ت ناير1 و2010ي  بة2011 ي  % 3,04 بنسـ 
توايل % 1,37و ئات املامثةلملواءمةلعىل ا تحدة مع مربات ا ية مفا فوق يف األمم ا ئة ا لف مربات موظفي ا تلف مل ن  ملهت
يةهال تحدة األمر ية يف الوالايت ا يدرا ية ا يك يف اخلدمة املد مللف ل ووفقا للعادة اجلاري هبا العمل، فقد أدخل هذا . ن

تعديل  يةلا يث يعوض ارتفاع املربات األسا سارة،  سب أو  سـدون  ت خ ُك سوية املقر وترك /ح يا خبفض  تادل ن
ية فاملربات الصا بوضةت  . كام يهملق ا

توعدلت جداول مربات مو .2 نفاذظفي اخلدمات العامة ُ تداء من أبريللمع بدء ا وبلغت الزايدة يف . 2011 ب ا
 %.0,61 تاملربات

بة .3 ية  ئة ا تعاقدية ملوظفي ا سـوارتفعت املعاشات ا ن نل به مل نفاذ يف % 2,73 لف سطس1لمع بدء ا ، وذكل 2011 غ أ
ندوق امن ) ب(54ملادة  اوفقا ألحاكم للصنظام األسايس  شرتك للمعاشات ال تحدةملا ملتقاعدية ملوظفي األمم ا . ل

نذ  تعاقدية  مواكن ذكل أول ارتفاع يف جداول املعاشات ا سطس1ل  .2008 غ أ

نة ادلرا .4 سـوفامي خيص ا بوةل وللمرصوفات األقىصمبالغ احلد ُ، سويت 2011-2010ة يلسـ احلد مبالغ ملق ا
يةل قىصاأل سـنح ادلرا نطقة 11 يف لم بة (م  يف% 11بنسـارتفاع  لإلقامة  ة العاديتعداللت املُعدو) جنيف 

ية ية العاديتعدالوامل خلادلا ية ةف اإلضا نطقة13يف  خللإلقامة ادلا  .م 

نح  ملاألسفار وا

ية نفقات مقابل املزيا نا  ل

%ا�����

أ	��ر و���
���%12.2-(1,816)      13.057      14.874      13.386     13.443    ����ت ا���

%24.4-(5,686)      17.651      23.337      22.129     18.610    أ	��ر ا����

���    1.995       3.475        4.507        2.638        (1,869)-41.5%

�	
21.9%-(9,731)      33.346      38,99042.718              34.048       ���ع �

ـ�ت ا�����ـ���   ) �ـ��ف ا��� �)  

ا���رق (ا������ ا������ ����� 

��ت)��ا���"ا!�� ��� ا�
 ا�#���ت 

ا������

2009-2008

 ا���"ا!�� 

ا������ة      

2011-2010  

ا���"ا!�� 

ا�#'�&�� ��� 

��ت��ا�
2011-2010

ا�#���ت 

ا������

2011-2010

 

نح  ية لألسفار وا نفقات اإلجام ملبلغت ا ل ية33,3ل نا يون فرنك سورسي يف ا ئ  ث لمل  ابخنفاض ، أي2011-2010 ي
ييون فرنك سورسي 9,4 قدره ية بعد حتويل% 21  أومل ية الهنا ئمقارنة ابملزيا يون فرنك سورسي 42,7 ن ي  مل

ية( نا ئا ييون فرنك سورسي 34,1: 2009-2008 لث  ).مل

ئة ما ييل نفقات مضن هذه ا لفوشمل ا ل  :ت

شاريني العاملني يف مقر مرصوفات: بعثات املوظفني • يويم للموظفني واخلرباء الا سفر وبدل اإلقامة ا ت ا ل نظمة سل ملا
 .ملسافرين يف إطار رمسيوا

شاركني واحملارضين يف الاجامتمرصوفات: وأسفار الغري • يني وا سؤولني احلكو يويم  سفر وبدل اإلقامة ا مل ا للم ل عات مل
بو نظم برعاية الو ياليت   .َّت

نح • تدربني يف ادلمرصوفات: ملوا شاركة ا تعلقة  نفقات ا تدريب وسائر ا يويم ورسوم ا سفر وبدل اإلقامة ا مل ا مب مل ل ل ل ورات ل
ية تدر ندوات والربامج ا ية وا يبادلرا ل ل  .سـ
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ية  نفقات يف حدود املزيا نوظلت ا تحويالتل ية بعد ا لالهنا يق كفاءة من 2011-2010 ئ ية إىل  تدابري الرا تلف ا يجة  حتق  م لت خمل ن
نة  تدابري يف  تلكفة، وقد نفذ بعض من تكل ا سـيث ا ل ُل ية2009ح نا بعض اآلخر يف ا ئ وا ث قيق حتوتواصل . 2011-2010 لل

نة  تدابري اليت نفذت  سـوفورات من ا بو، " 1" فامي خيص 2009ل ّونظمي الاجامتعات ووسع " 2"يرشوط سفر موظفي الو ت
ية نا ها يف ا ئنطا لث شمل 2011-2010 ق تلكفةلت  يث ا يق كفاءة أكرب من  ندوبني والغري وذكل هبدف  لسفر ا حمل وحتققت . حتق
تذاك" 1"الوفورات عرب  بكر  سابق وا للاحلجز ا مل ناسب، ل تذاكر يف الوقت ا ناء ا ملر واختاذ قرار ا ل يار خطوط جوية " 2"قت ختوا

تلكفة،  يث ا لبارشة وفعاةل من  ح تصادية يف الرحالت القصرية" 3"م ناء تذاكر ادلرجة الا قوا  .قت

تحويالتيف  اخنفاض لُوجس ية بعد ا ية الهنا نفقات حتت ابب أسفار الغري ابملقارنة مع املزيا لا ئ ن يرجع ذكل و 2011-2010 ل
ية  يق وفورات يف  مجعشلك رييس إىل  حتقب شأن الرباءاتئ تعاون  بمعاهدة ا ية مدريد ل يل عدد )6 و5الربانجمان (مجع و ج، وتأ

ية والاضطراابت والكوارث  يا تطورات ا بب ا بدلان أو  نظراء يف بعض ا ناء عىل طلب ا شطة املقررة  سـمن األ سـ ل ل ل ب لن بس
توقعة ية غري ا ملا يل ). 9الربانمج (  بعض األقالمي يفلطبيع ية إىل تأ نح مقارنة ابملزيا نفقات حتت ابب ا جويرجع اخنفاض ا ن مل ل

رشيكة  سات ا يفي ابتفاق مع املؤ تطوير الو لثالث دورات من برانمج ا س ظ  ).11الربانمج (ل

سب لك برانمج، يرىج الاطالع عىل تق تخدام املوارد  حبوللمزيد من املعلومات املفصةل عن أداء الربانمج وا رير أداء سـ
 .2011-2010 الربانمج

نوات سب ا نفقات  سـتطور ا حب  لل

سب  نح  نفقات حتت ابب األسفار وا نوي  تطور ا حببني اجلدول أدانه ا مل لل سـ ل يف فئاتلي تاك لا نةل نذ  سـ  مباليني  (2006 م
سورسية يالفرناكت ا  ):ل

200620072008200920102011

ا��
	ر وا����

6,4                    7,9                     7,6                     5,9                     6,0                      7,0                     

%16%2%22-%4-%22ا����� ���ر
� ����	� ا������

5,8                    11,6                   9,4                     9,2                     8,4                      9,2                     

%10%9-%1-%19-%101ا����� ���ر
� ����	� ا������

1,2                    2,1                     1,0                     1,0                     1,3                     1,4                     

%10%31%7-%50-%77ا����� ���ر
� ����	� ا������

13,4                  21,5                   18,0                   16,1                   15,7                   17,6                   

%12%2-%10-%17-%61ا����� ���ر
� ����	� ا������

��ت ا������� �    

    أ���ر ا����

    ا����  


	ر وا����   �� ���
   ا�����ع ا�
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���ر ���و��ت ا����ر وا���� 
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ت ا��������)���(������ ا�
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��ت ا������� � أ���ر ا����  ا����
ئات : مالحظة سب  هر تطور املرصوفات  ية اليت  يا يع الرسوم ا فند  تظ حبت ن ب مج ّس ُ ل يس ذاهتا من أجل ت يف إىل املقا تاك يا ل يةبيانل  لنسب أوزاهنا ا

نوات وارتفاع معدل تلكفة  يذها عىل مر ا شاركة يف  بدلان ا ية وازدايد عدد ا شطة ا ساع نطاق األ سـورمغ ا مل ل يل ن لت تنفشغ لت

ية نا نفقات أقل يف ا سفر، فقد ظلت ا ئا ث ل سابقة2011-2010 لل ية ا نا ل مقارنة اب ئ شلك أس. لث ايس إىل صقل بويرجع ذكل 
تلكفة كام هو وارد أعاله يث ا يق الكفاءة من  تعلقة ابألسفار  يذ تدابري أخرى  سفر وتعزيزها و لإجراءات ا حل تحق م لنف  .ت

ية نا ئوابملقارنة مع ا نفقات اخنفضت، 2009-2008 لث ثات املوظفني عىلل ا يون فرنك سورسي0,4 مببلغ قدره(بع  ي  ، )مل
شاركني يف الاجامتعاوسفر الغري  يون فرنك سورسي0,7مببلغ قدره (ت ملا ي  يون فرنك 0,3 مببلغ قدره(، واحملارضين )مل مل 

ية). يسورسي نا نح يف ا نفقات عىل ا ئويقابل هذا الاخنفاض ارتفاع ا ث مل بلغ 2011-2010 لل يون فرنك سورسي 0,6مب  ي  مل
نح خاصة يف جمايل يدية و" 1:"مويرجع ذكل أساسا إىل إاتحة  يديلتأشاكل التقلاملعارف ا ثقايف ا تقلبري ا ل ية، لع ث واملوارد الورا

شأن الرباءاتوقطاع أعامل " 2" تعاون  بمعاهدة ا  .ل
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تعاقدية  لاخلدمات ا

ية نفقات مقابل املزيا نا  ل

%ا�����

5,1125,9936,5177,28676911.8%

1.6184,2374,9611,429(3,532)-71.2%

2761,2111,66698(1,568)-94.1%

68,73885,85187,73775,905(11,832)-13.5%

75,74497,292100,88184,717(16,164)-16.0%

����     
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��ت ا��
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��ب ا����اء

     ����رات

ـ�ت ا�����ـ���   ) �ـ��ف ا��� �)  

 ����� ���ا���رق (ا������ ا��


 ا����	�ت)� ���ا����ا
 ا�����ت 

���ا��
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 ��� ا����ا


ة      ��ا��

2011-2010  

 ���ا����ا

 
� ��!�"�ا�

ا����	�ت
2011-2010

ا�����ت 

���ا��
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تعاقدية  ية عىل اخلدمات ا نفقات اإلجام لبلغت ا ل يون فرنك سورسي، أي84,7ل ي  يون فرنك 16,2  برتاجع قدرهمل مل 
تحويالت مقارنة اب% 16,0 يسورسي أو ية بعد ا ية الهنا لملزيا ئ يدها ن يون فرنك سورسي 100,9صاليت بلغ ر ي  مل

ية( نا ئا يون فرنك سورسي75,7: 2009-2008 لث ي   ).مل

ئة ما ييل نفقات مضن هذه ا لفوشمل ا ل  :ت

ئجار قاعات املؤمترات وأهجمرصوفاتاألجور و: املؤمترات • يويم للمرتمجني الفوريني؛ وا سفر وبدل اإلقامة ا ست ا ل زة ل
يف لك اخلدمات  بال؛ وتاك بات وحفالت الا لالرتمجة الفورية؛ واملر نظمي املؤمتراتسـتقط بارشة  تصةل  تا بم  .مل

يويم واألتعاب املدفوعة مرصوفاتاألجور و: وأتعاب اخلرباء • سفر وبدل اإلقامة ا ل ا  .للمحارضينل

رش • نظمة؛ واجملالت؛ والورق و: لنوا نجزة خارج ا يد ا تج بع وا ملأعامل ا مل ل ل باعة األخرى؛ وسخ لط باعة؛ وأعامل ا نا لط لط
ية وغريها من أعامل  رشات؛ وادلالئل؛ والاسـامترات الر بات؛ واملعاهدات؛ وا مسمقاالت صادرة يف اجملاالت؛ وا لني لكت

رش اإللكرتوين نطة وسائر أشاكل ا يديو ورشائط  نوعة؛ وإصدار أقراص مدجمة ورشائط  باعة ا لنا ممغ ت فلط  .مل

تخدام األهجزة احلاسوية؛ ونفقات تدريب املوظفني؛ أتعاب املرتمج: وخالفه • ئجار أوقات ا تحريريني؛ وا بني ا سـ ستل
يني؛  يف ا تعوتاك يةوغريها من اخلاصة،اخلدمات واتفاقات لل تعاقدية اخلار ج اخلدمات ا  .ل

ية نا ية احملققة يف ا ئوتعزى الوفورات اإلجام ث لل تعاقدية إىل عدد2010-2011 ُ ية اخلدمات ا ل مقابل مزيا : مهنا من العوامل، ن
ناد  "1" ية، وال أعامل الرتمجةسـإ شأن الرباءات إىل هجات خار تعاون  جملعاهدة ا ب يث أجريت سـامي  ل ية  يااب تعلق ابللغة ا حما  ن ل ي

نةالقرتاحاتلمعلية طلب  يني؛ 2011 سـ  يف وخفض تلكفة املرتمجني اخلار تاك ج وأدت إىل خفض ا ل يق وفورات " 2"ل حتقو
شطة قطاع أعامل يةأعامل الرتمجة معاهدة مدريد عرب وسائل مهنا عىل وجه اخلصوص زايدة جحم نيف أ وإنفاق " 3"؛ ج اخلار

ية  رشوعات جدول أعامل ا لتمنأقل عىل بعض  هوة (م يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و شأن ا رشوع  لا ج تك مللك ب مل
نفاذ إىل املعرفة ية وا لالر ثالمق يل ا مل عىل  شطة ويف بعض احلاال). سب يذ األ تأخري يف  نفقات راجعا إىل ا نت، اكن اخنفاض ا ل تنفل

تلفة رشوع إدارة الرتمجة ،خملا ثال  م ومهنا  تواصل، وال) 5الربانمج (م تعلقة اب رشوعات ا لوبعض ا مل بع WINS سـامي نظام مل لتت 
سارات بيك سـتفالا يلكة املوقع ا شـ ونظام إعادة  يف إىل حد ما أ). 19الربانمج (له تاك لواكنت ا تاكر ل شطة الا بقل يف أ ن

يا املعلومات والاتصاالت،  نولو يني ويف خدمات  يني اخلرباء ا سجل يف  تأخري ا بب ا نظام مدريد  جوالرتوجي  تك حمللس تع مل ل بل
ية، كام اكن مقررا، إىل  ية األسا ية ا يات ا ند  سـيث مل  ت معل تحسـ لت ن لبح ساب اإللكرتويناألمممركز ُ تحدة  للح ا ). UN ICC( مل

سب لك برانمج، يرىج الاطالع عىل تقرير أداء الربانمجومن أجل احلصول  يل  تفا حبعىل مزيد من ا ص  .ل
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نوات سب ا نفقات  سـتطور ا حب  لل

ئ سب  تعاقدية  نفقات حتت ابب اخلدمات ا نوي  تطور ا فبني اجلدول أدانه ا حب ل لل سـ ل نفقات ةلي نةلا نذ  سـ  مباليني  (2006 م
سورسية يالفرناكت ا  ):ل

200620072008200920102011

ا	���ت ا	�������

2.22.42.22.93.14.2

%33%6%34%8-%9ا����� ���ر
� ����	� ا������

0.61.00.80.90.70.8

%12%21-%12%22-%53ا����� ���ر
� ����	� ا������

0.20.30.20.10.00.1

%152%68-%54-%31-%25ا����� ���ر
� ����	� ا������

19.529.931.737.034.841.1

%18%6.0-%17%6%53ا����� ���ر
� ����	� ا������

22.633.534.840.939.646.1

%19%6-%17%4%49ا����� ���ر
� ����	� ا������

����ت ا�����ت ا����� ��� ا������ ا��ي أ
�ي �� أ���� 2010  ��� ا��*  أ���ت ه�!%� ا�����ت ا��*����� ا()�ى ���#$&� �%$#"ات 2009-2006 �!� 

��ات�.�    

    أ�*�ب ا��&�اء

    �#�"رات

   ا	����ع ا	���� 	����ت ا	�������

* 2�3(    

 


	�� ا����ات �����ر ���و��ت ا����ت ا�����
(������ ا�����ت ا�����ــ���)
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�����ات  أ���ب ا��
�اء 
����رات   * ���� 

يع الرسوم: مالحظة مجند  تس يةت يان أوزاهنا ا يس ذاهتا من أجل  يف إىل املقا تاك ئات ا سب  هر تطور املرصوفات  ية اليت  يا ب ا ي ف ستظ ب ل ل حب ن نب لل ّ ُ 

ية  نوات ويعزى ذكل ابألساس إىل ارتفاع جحم أعامل الرتمجة اخلار تعاقدية عىل مر ا ججسل ارتفاع يف مرصوفات اخلدمات ا سـ لل ُ

شط شأن الرباءات وأل تعاون  ننظام معاهدة ا ب ل يا املعلومات ل نولو شطة  ناء عىل نظام مدريد، وزايدة أ يل  جة ا تك ن ب لتسج
ساب  تحدة  تعلقة مبركز األمم ا سابقة، وال سـامي اخلدمات ا نوات ا ية مقارنة اب ندة إىل هجات خار ياهتا ا للحو مل مل ل سـ سـ لمعل جمل

ية (اإللكرتوين  نا تعانة هبذا املركز يف ا توى الا ئرمغ أن  ث سـ لسـ سـهتدف مل يصل إىل 2011 2010م توى ا ملا ، إضافة إىل )ملسـ
تاحة وعدد أايم الاجامتعات يجة ازدايد عدد اللغات ا ملنايم الطلب عىل خدمات الرتمجة الفورية   .نتت
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ية نا نفقات ابملقارنة مع ا ئوارتفعت ا ث يف خدمات الرتمجة الفورية املقدمة يف الاجامتعات 2009-2008 لل ل فامي خيص تاك
يون فرنك سورسي1,3بزايدة قدرها (واملؤمترات  ي  تدريب )مل يون فرنك سورسي0,6بزايدة قدرها (ل، ومرصوفات ا ي  ، )مل

ية واتفاقات اخلدمات اخلاصة نظمة خدمات . جوالرتمجة اخلار تخدام ا شورات نظرا إىل ا نفقات حتت ابب ا ملواخنفضت ا سـ ن ملل
رش باعة وا ية أقل يف جمايل ا لنخار لط  .ج

يل  لتشغمرصوفات ا

نفقات مقابل املزي يةلا  نا

%ا�����

49,99851,84249,71449,8891750.4%

11,5719,86913,20415,3532,15016.3%

61,56961,71162,91865,2432,3253,7%

ـ��ف ا����ــ�ت ا�����ــ���  ) �)  

 �	
�� ا��
رق (ا���
�� ا�����

ا����ا�� 	�� ا������ت)

ت ��� ا�

ا�����

2009-2008

  ا����ا��

ا������ة      

2011-2010  

 ا����ا��

 ��	 ��
��ا�

ا������ت
2011-2010


ت ���ا�

ا�����

2011-2010


	��ع ����        

�'&و#
ت ا��"!��

     ا�����
 وا������

     ا����ت و���و��ت أ��ى

 

يل  ية عىل مرصوفات ا نفقات اإلجام شغبلغت ا ل ية66,8لتل نا يون فرنك سورسي يف ا ئ  ث لمل ، أي بزايدة قدرها 2011-2010 ي
يون فرنك سورسي أو 2,3 ي  يدها% 3,7مل تحويالت اليت اكن ر ية بعد ا ية الهنا صمقارنة مع املزيا ل ئ يون فرنك 62,9 ن مل 

ية(يسورسي  نا ئا يون 61,6: 2009-2008 لث  ).يفرنك سورسيمل 

ئة ما ييل نفقات مضن هذه ا لفوشمل ا ل  :ت

يانة • باين وا لصا ئجار أو : مل يف الا باين املاكتب وتاك يانة اخملصصة  سني وا ئجار وا ناء والا يف الا تتاك ست لس مل لص تح ت لل ق
يانة اخملصصة لألاثث واملعدات شاريني يف إدارة ،لصا يف اخلرباء الا ناء اجلديد، وتاك تشي وسديد قرض ا ت ل ب ست ناء ل لبيد ا

 .اجلديد

هاتفمرصوفات: الاتصاالت وغريهامرصوفات و • ثل ا ل الاتصاالت  ها؛  واإلنرتنتم نقل والفاكس والربيد وحشن الواثئق و
ية  ساعدة ا ثل ا بواملرصوفات األخرى  لطمل تحدة  خدمات اإلساكنوم نظومة األمم ا شرتكة  شطة اإلدارية ا هام يف األ ملواإل مل مل ن س

يف املرصيةمجعواحملمكة اإلدارية و تاك يافة؛ وا فية املوظفني ومرصوفات ا ل ل فامي عدا (ف والفوائد عىل القروض املرصية وغريها ؛لض
ساابت)ملبايناقروض  يف مراجعة ا حل؛ وسوايت سعر الرصف؛ وتاك ل  .ت

يانة أكرث مما رصد هل  باين وا نفقات عىل ا لصواكنت ا مل ية ويرجع ذكل ابألساس إىل الارتفاع غري ال مليف املزيا يانة ن نفقات  صتوقع  ل
يات واألهجزة احلاسوية بالرب يانة لو انب . جم يف تكل ا نخفض تاك لصواكن من املفروض أن  ل ساب ت تحدة  للحمركز األمم ا مل

يا املعلومات والاتصاالتاإللكرتوين نولو ية  ية ا بو يف إدارة اجلزء األكرب من ا ج عن الو تك لن ت لتحي تقدم احملرز يف هذا . لب ليد أن ا ب
شأن اك توقعمما اكنن أبطأ لا هاتف والفاكس، إىل غري . ام  يل ا لوعالوة عىل ذكل، جسلت نفقات أكرب عىل الاتصاالت من  قب

بول ). 25 جالربانم(ذكل  يغ اإللكرتوين قومن هجة أخرى، اكنت نفقات الربيد أقل بفضل  بري من املودعني ا بلعدد  لتك
شأن الرباءاتالسـامترات  تعاون  بمعاهدة ا ناء عىل لطمعاجلة ا (ل ببات  شأن الرباءاتل تعاون  بمعاهدة ا ). 5الربانمج  – ل

ناء مدفوعاتواجلدير ابذلكر أيضا أن  رشوعي ا لب فوائد القروض املرصية  مل إدراهجا  رمغ الاتصاالت وغريها يف ابب ُقيدتف
يانة باين وا لصحتت ابب ا يةمل ية بني املزي نوعا ماوأدى هذا اخللل إىل مقارنة مضلةل. ن يف املزيا نفقات ا ية وا لفعلا ل  .ن
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نوات سب ا نفقات  سـتطور ا حب لل ّ 

بارا من عام  سب نوع املرصوفات ا يل  نفقات مضن مرصوفات ا نوي  تطور ا تبني اجلدول أدانه ا حب شغ لل سـ ل عي ت لل ّ ّ2006 
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  ):ل

200620072008200920102011

و�
ت ا��������

 *��
26.125.825.324.725.624.3ا���
�� وا���

-1%-2%-2%4%-5%


5.26.05.16.47.18.3ا���
�ت و��ه

15%-14%25%10%17%

و�
ت ا������ ��� ���ع ا����31.231.830.431.232.732.6ا��

2%-4%3%5%0%

  ������ ��	 

 دون ��ا��ة ��ب ا�����ت ا���ص ������ء وا����رج ��#ّ�ُ�*

ا�)'##� ���ر&� ���%�� ا�%����

ا�)'##� ���ر&� ���%�� ا�%����

ا�)'##� ���ر&� ���%�� ا�%����

 

نوات سب ا يل  سـتطور مرصوفات ا حب لشغ لت ّ 
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل
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 ا�����ت و���ه� ا�����
 وا������*
ية:مالحظة هار أوزاهنا ا يس ذاهتا من أجل إ يعا إىل املقا ند  تلكفة  ئات ا سب  هر تطور املرصوفات  ية اليت  يا ب الرسوم ا ظ ي ت ف ستظ مج س ل حب ن نب ت لل ّ ُ 

ية يةل املا تة يف األعوام ا يانة اث باين وا ية مضن ا نفقات اإلجام ضظلت ا لقل ب لص مل ل نفقات اخلاصة . ل لوالاخنفاض املالحظ يف ا ُ
يانة يف باين وا لصاب نة وجتديدها إىل عام 2011 عام مل بو الرا باين الو يانة  ه مرده إرجاء بعض األعامل املربطة  ي بص مت ّأما . 2012ّ

رشوعات  تعلقة  مبالزايدة املالحظة مضن مرصوفات الاتصاالت وغريها مفردها، أساسا، مدفوعات فوائد القروض املرصية ا مل ف ّ ُ
ناء سب لك برانمجالرجاء الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج . لبا ية  يل إضا حبلالطالع عىل تفا  .فص

ية  نا ئواكنت نفقات ا ية 2011-2010لث نا ئ أعىل من نفقات ا ، السـامي ما خيص مدفوعات فوائد القروض 2009-2008لث
ناء  رشوعات ا لباملرصية اخلاصة  مب بلغ قدره (ف يف الاتصاالت ) ي ماليني فرنك سورسي3,8مبأعىل  هاتف (لوتاك يف ا لتاك ل

بلغ قدره  وغريوالفاكس  يون فرنك سورسي0,2مبذكل، اليت اكنت أعىل  ي  يض نفقات الربيد ). مل بتخفوُعوضت تكل الزايدة  ّ
بلغ قدره ( يون فرنك سورسي1,2مبأدىن  ي   ).مل
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 املعدات واإلمدادات 

ية نفقات مقابل املزيا نا  ل


ت ا��������)���( ���ف ا�

ت�
تا����ا���ا����ا���ا���
رق ا��ا�
�����ةا������ ا���

�! ا����ا���ا�����ا����" ����
ت ا��(ا��

� ا��$��#ت)��2011-2010� ا��$��#ت2009-20082011-2010��
%ا��&�2011-2010%

 

ا����ات وا*"�ادات
5,7837,6487,9013,718(4,182)-52.9%

5,5857,1087,0124,257(2,755)-39.3%

,-�%46.5-(6,938)11,36814,75614,9137,975 ا��/��ع ا�

ا��
ث وا����ات
ا���ادات وا���اد

 

ية اخلاصة ابملعدات واإلمدادات  نفقات اإلجام لبلغت ا ية ي ماليني فرنك سو8,0ل نا ئرسي يف ا هر 2011-2010لث ُيظ، مما  ّ
ميهتا % 46,5ي ماليني فرنك سورسي أو 7,0اخنفاضا قدره  بالغة  تحويالت ا ية بعد ا ية الهنا قمقارنة ابملزيا ل ل ئ  ماليني 14,9ن

ية (يفرنك سورسي  نا ئا  ).ي ماليني فرنك سورسي11,4: 2009-2008لث

ية تا نفقات ا ئة ا لوندرج مضن هذه ا ل ل  :لفت

يب احملموةل (برشاء أاثث املاكتب وأهجزة املاكتب واملعدات احلاسوية : املعداتاألاثث و • تة واحلوا ثا يب ا ساحلوا بس ل
باعة واخلوادم وغري ذكل نقل) لطوآالت ا سخ وا لواملعدات الالزمة خلدمات املؤمترات ومعدات ا  .لن

سخ ادلاخ: اإلمدادات واملواد • ية؛ وإمدادات ا ية وا ناإلمدادات القرطا ب لسـ يمل وغري ذكل(يل ملكت يكرو ست وا فأو مل ؛ )ف
يص احلاسوية يات والرتا بة والاشرتاك يف اجملالت وادلورايت؛ والزي الرمسي؛ واإلمدادات والرب تب ا بو جم ت خك ّ  .ملك

شأن  تعاون  يا املعلومات واخلدمات اإلدارية فضال عن معاهدة ا نولو شطة  تعلق، أساسا، بأ بواكنت الوفورات احملققة  ل ن جت تك
يط .الرباءات ية الالزمة  ية ا ية متويل ا يري اذلي أدخل عىل اسرتا تخط وحتققت تكل الوفورات، حتديدا، بفضل ا ت يج لتغ تح ت لل لبن

تأجري بدال  شأن الرباءات، أي من خالل ا تعاون  يات معاهدة ا ياانت عقب حاالت العطل اليت حتدث يف  لاسرتجاع ا ب ل معل لب
رشاء  همت زايد). 5 الربانمج -PCTIS(لمن ا يق وفورات سكام أ ية يف  حتقة الاعامتد، إجامال، عىل وسائل الاتصال اإللكرتو ن

بدال . مضن اإلمدادات واملواد ثافة إجراءات ا يا املعلومات، معوما، إىل  نولو توتعزى احلاجة إىل إمدادات ومواد  ج ستك ك ُ
ية . حمطات العمل نا بدال حمطات العمل إىل ا ئوأرجئ برانمج ا لث نفقات اخلاصة بإمدادات ّ؛ ومن مث اكن2013-2012ست لت ا

توقعا يا املعلومات أقل مما اكن  نولو مومواد  ج ّتك سب . ّ ية  يل إضا حبالرجاء الرجوع إىل تقرير أداء الربانمج لالطالع عىل تفا فص
 .لك برانمج

نوات سب ا نفقات  سـتطور ا حب لل ّ 

سب نوع ا نفقات مضن املعدات واإلمدادات  نوي  تطور ا حببني اجلدول أدانه ا لل سـ ل لي ّ بارا من عام ّ  2006عتملرصوفات ا
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  ):ل

200620072008200920102011

ا�
	�ات وا���ادات
1.01.93.32.41.62.2ا��ث وا�
	�ات

%39%36-%27-%74%96ا�����  ���ر
� ����	� ا������

1.92.32.53.12.02.2ا���ادات وا�
�اد

%12%35-%25%6%20ا����� ���ر
� ����	� ا������


�ع ا����� ��
	�ات وا���ادات�
2.94.35.85.53.64.4ا�

%24%36-%5-%37%46ا�����  ���ر
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نوات سب ا سـتطور املرصوفات اخلاصة ابملعدات واإلمدادات  لحب ّ 
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل
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يس ذاهتا من أجل إ: مالحظة يعا إىل املقا ند  تلكفة  ئات ا سب  هر تطور املرصوفات  ية اليت  يا يالرسوم ا ت ف مجتظ س ل حب ن تب ّل يةُ بهار أوزاهنا ا  لنسظ

ية  نا نفقات اخلاصة ابملعدات واإلمدادات يف ا ئاكنت ا ث ية 2011-2010لل نا نفقات يف ا ئ أقل مما جسل من تكل ا ث لل ّ ُ ّ ّ
تعانة، 2008-2009 يجة الا يا املعلومات  نولو يات  تعلقة مبعدات وبر نفقات ا سـ ويعزى ذكل، أساسا، إىل اخنفاض ا جم مل تل ج نتك ُ

يا املعلومات عىل نطاق أوسع، خبدما نولو بدال معدات  ساب اإللكرتوين وإرجاء بعض من برامج ا جت املركز ادلويل  تك ست للح
مية . ُكام رشح أعاله يا املعلومات  نولو شرتايت من معدات  بقوتراجعت ا ج تك شرتايت من  1,1مل مليون فرنك سورسي، أما ا ّمل ي

بلغ قدره  يات فقد خفضت  مبالرب ّجم يةل شو. ي ماليني فرنك سورسي1,5ُ نوات ا نفقات اخنفاضا كذكل عىل مدى ا لقلهدت ا سـ لل
ية من  تعامل وسائل الاتصال اإللكرتو نامج عن زايدة ا شرتايت من الورق وا يات ا سجل يف  يجة الرتاجع ا ية  ناملا سـ ل مل مك مل ّض نت

مية (هجة، وعن تفاوت الطلب  ية 0,3بقاخنفاض  نا ئ ماليني فرنك سورسي مقارنة اب لث  .رىمن هجة أخ) 2009-2008ي
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 اإليرادات

ية  .7اجلدول  نا ئإيرادات ا   2011-2010لث
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا����� ا��
	��ا����ا���2002-032004-052006-072008-09

 ��	
 ا��رق ��� ا����� ا��

وا����ا���     2010-2011

  ��	
%ا���	�2010-20102011-2011 ا����� ا��

%34,534,434,734,834,834,80,00,0ا	���اآ�ت   

ا���م 
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49,7                  60,8                  90,3                   94,8106,099,6(6,4)-6,0%

8,4                    5,0                    5,0                     5,47,45,9(1,5)-20,3%

0,0                    0,0                    0,0                     00,00,0(0,0)0,0%

����م   ����%3,4-(19,3)559,6540,3                 543,8                 546,5                466,5                406,1ا����ع ا

�����%3,32,73,30,622,1                     3,2                    2,5                    3,2ا

%1,11,01,20,214,7                     2,7                    4,4                    7,1ا����رات 

 ��%42,3-(6,9)17,816,39,4                   15,8                    8,9                  13,1ا��ا

 �%8,7-(0,4)6,54,23,8                     6,4                    6,0                    6,4�"�در �����

%4,2-(25,8)618,6592,8                 607,4                 609,3                522,7                470,3ا�����ع

م ا���اءات��

م ��ر����

م �هي��

م �!������

 

ية  نا ية، يف ا ئبلغت اإليرادات ا ث بلغ قدره 592,8، 2011-2010للفعل مب ماليني فرنك سورسي، ويه أدىن   ماليني 25,8ي
بة  بنسـفرنك سورسي، أو  بالغة %4,2ي ية وا نا ل، من اإليرادات املقدرة  ئ وذكل الفارق . ي ماليني فرنك سورسي618,6للث

مية  ية، مبا يف ذكل اخنفاض أسعار الفائدة وارتفاع  نا ية عىل مدى ا تصادية العا مترار أثر األزمة الا قمرده، أساسا، ا ئسـ ث لمل ق ّ
ية بري مقابل العمالت الر شلك  سورسي  سـالفرنك ا ك ب ئيل بو، ال. ي با عىل تدفقات إيرادات الو تطوران أثر  يوالك ا سل سـامي ّل

بة  هم  يل، اليت  ية من أنظمة ا تأ سـاإليرادات ا سج ت نمل بت بو، وعىل إيرادات الفائدة% 91تسل  .ييف إيرادات الو

 الاشرتااكت
ية من الاشرتااكت املقررة  تأ تبلغت اإليرادات ا ية34,8مل نا توقعة  تفق مع اإليرادات ا ئ ماليني فرنك سورسي، مما  ث مل للي ّ  .ي

ية من الرسوم تأ تاإليرادات ا  مل
ية من الرسوم، إجامال،  تأ تبلغت اإليرادات ا بلغ قدره 540,3مل مب ماليني فرنك سورسي، ويه أدىن   ماليني فرنك 19,3ي

بة  بنسـسورسي، أو  بالغة %3,4ي ية وا نا ل، من اإليرادات املقدرة أصال  ئ ية (ي ماليني فرنك سورسي 559,6للث نا ئإيرادات ا لث
يع املصادر، أي و). ي ماليني فرنك سورسي543,8: 2008-2009 ية من الرسوم فامي خيص  تأ مججسل تراجع يف اإليرادات ا ت مل ُ

شأن الرباءات  تعاون  بإيرادات معاهدة ا بونة) نظام الرباءات(ل  .لشـوأنظمة مدريد والهاي و

شأن الرباءات تعاون  ية من رسوم معاهدة ا تأ باإليرادات ا ل ت  مل
ية من رسوم نظام الرباءات  تأ تبلغت اإليرادات ا بلغ قدره 434,8مل مب ماليني فرنك سورسي، ويه أدىن   ماليني فرنك 11,4ي

بة  بنسـسورسي، أو  ية %2,6ي نا ية اإليرادات املقدرة  ئ، من مزيا ث ية (للن نا ئإيرادات ا  ماليني فرنك 443,6: 2009-2008لث
شأن الرباءات ). يسورسي تعاون  بات ادلوية املودعة يف إطار معاهدة ا بوبلغ عدد ا ل ل بني زايدة ط 346,216لطل ّبا دويا، مما  يُ ل ّل

بة 12,316قدرها  با، أو  سـ  ية%3,7بنطل نا ية ا بات املقدر يف مزيا ئ، مقارنة بعدد ا ث ن وقد حدث الرتاجع يف اإليرادات . للطل
ي نا ية ا بات مقابل العدد املقدر يف مزيا سجةل يف معدالت إيداع ا ية عىل الرمغ من الزايدة ا ية املا نا ئمقارنة اب ث ن لطل مل ض ئ لث ة ُل

ية ية املا نا سجةل يف ا ضومقابل معدالت اإليداع ا ئ ث لمل بات . ُ توى إيداع ا يا بني الزايدة يف  ناقض املالحظ  لطلوهذا ا سـ جل مت ل
ية خالل  سورسي مقابل العمالت الر مية الفرنك ا توى اإليرادات مرده، أساسا، الارتفاع احلاد يف  سـوالاخنفاض يف  ل يسـ ئم ي ق ّ

ية  نا ئا ميهتا ّ، مما أدى إىل2011-2010لث بو من جراء تقلب أسعار رصف العمالت انهزت  بدهتا الو برية  سائر  ق  ي ك تكخ
ية 13 نا ثاين من ا ئيون فرنك سورسي يف العام ا ث ل لمل  .ي

شأن الرباءات حتدد وتدفع بعمالت  تعاون  بات اليت تودع يف إطار معاهدة ا تذكري بأن الرسوم املفروضة عىل ا ُوجيدر ا ّ ُ ب ل لطل ّل
ثل الفرنك متلفة،  ياابين وغري ذكلخم يورو والني ا سورسي وادلوالر األمرييك ا ل ا ل بو الرسوم بعمالت غري الفرنك . يل يوحتدد الو ّ
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نة، ومن مث حتدد  سارية لفرتة  نادا إىل أسعار الرصف ا سورسي، ا ّا ّ يّ ل معل ست بالغ املعادةل"ي بو . ابلعمالت األخرى" ملا يوترصد الو
بات بعض أس شأن تقلأسعار الرصف، وإذا جتاوزت  تعاون  يذية ملعاهدة ا نة يف الالحئة ا بعار الرصف احلدود ا ل نف لتي ّ ملُب

يةل فرتة حمددة  ّالرباءات  يع تقربا(ط يأربعة أسا بالغ ) ب شاورات مع املاكتب من أجل حتديد  بو يف إجراء  مرشع املدير العام للو م ي ي
هر من رش أسع هرين إىل ثالثة أ بدأ العمل هبا يف غضون  نمعادةل جديدة  ش ش بات . ار الرصف اجلديدةي تقلغري أنه ميكن  لّ

شأن  تعاون  ية من رسوم معاهدة ا تأ توايت اإليرادات ا بري عىل  شلك  ئة والطويةل األمد أن تؤثر  بأسعار الرصف املفا ل ت مل سـ ك مب ّ ج
 .الرباءات

ية من رسوم نظام مدريد تأ تاإليرادات ا  مل
ية من رسوم نظام مدريد  تأ تبلغت اإليرادات ا بلغ قدره  ماليني99,6مل مب فرنك سورسي، ويه أدىن   ماليني فرنك 6,4ي

بة  بنسـسورسي، أو  بالغة %6ي ية وا نا ية ا ل، من اإليرادات املقدرة يف مزيا ئ ث ية (ي ماليني فرنك سورسي 106لن نا ئإيرادات ا لث
ية يف لك من جحم ا). ي ماليني فرنك سورسي94,8: 2008-2009 يا ية تلو األخرى، زايدة  نا سولوحظت،  سـ ئ لتث جيالت ق

تحدث  توى ادلخل ا تجديدات و سـوا سـ ملُل بة (م بة % 5,5بنسـزايدة  تجديدات وزايدة  سـيف عدد ا يف اإليرادات % 5بنل
تني  نا ية من الرسوم بني ا تأ ئيا ث ت ية). 2011-2010 و2009-2008لمل نوجسل جعز مقارنة اإليرادات املقدرة يف املزيا ّ ّغري أن بلوغ . ُ

تجدي يالت وا لالعدد اإلجاميل  نحو 121,947دات للتسج ية، وهو أدىن  ب  بة 9,653معل ية، أو  سـ  ، من عدد %7,3بنمعل
بالغ  ية وا تجديدات املقدر يف املزيا يالت وا لا ن ل تفاؤل خبصوص 131,600لتسج توى ا يفة يف  ية، يويح بزايدة  ل  سـ ممعل طف

ية  نا توقع  تصادي ا ئالاتعاش الا ث مل للن  . مقارنة مبا حتقق فعال2011-2010ق

بة اخنفاضه يف عام وفامي خيص عدد ا ية أدت إىل مضاعفة  سـبات املودعة يف إطار نظام مدريد، فإن األزمة املا ل نلطل ّ2009 
بة ( به ارتفاع يف عام %)16,4بنسـاخنفاض  بة 2010عق،  توى املقدر يف % 12,8بنسـ  يدا عن ا توى ال يزال  سـبلغ  بع سـ ملي م ل

ية  .ناملزيا

ية من رسوم نظام الهاي تأ تاإليرادات ا  مل
ية من رسوم نظام الهاي بلغت اإل تأ تيرادات ا بلغ قدره 5,9مل مب ماليني فرنك سورسي، ويه أدىن   ماليني فرنك 1,5ي

بة  بنسـسورسي، أو  بالغة %20,3ي ية وا نا ية ا ل، من اإليرادات املقدرة يف مزيا ئ ث إيرادات (ي ماليني فرنك سورسي 7,4لن
ية  نا ئا بة جيويف حني ). ي ماليني فرنك سورسي5,4: 2009-2008لث بنسـسد هذا العدد زايدة  ية % 10,4ّ نا ئمقارنة اب لث

ية من الرسوم يف  تأ هم يف مجمل العجز اذلي جسل يف اإليرادات ا ية أ سابقة، فإن العجز املالحظ مقابل تقديرات املزيا تا مل ن ّل ُ س ُ ّ
ية  نا ئا يامن. 2011-2010لث يالت،  بري يف عدد ا بب الرييس ذلكل العجز الرتاجع ا بواكن ا لك ئ لتسجس تجديدات ل ل اكن عدد ا

تجديدات . املقدر متسقا مع العدد يالت وا لوبلغ العدد اإلجاميل  نحو 10,193للتسج ية، وهو أدىن  ب  ية، أو 2,107معل معل 
بالغ %17,1بنسـبة  ية وا تجديدات املقدر يف املزيا يالت وا ل، من عدد ا ن ل ية12,300لتسج  .معل 

يالت يف إطار نظام الهاي، خالل ا هد عدد ا لو سجت ل ية ش ئنا بريا جتاوز 2011-2010ث ابملقارنة مع العدد % 35ك، تراجعا 
ية  ية اليت حدثت يف ). 7,100 مقابل 4,579(ناملقدر يف املزيا تصادية العا بارشة، إىل األزمة الا ملويعزى ذكل الرتاجع،  ق م ُ

ية  نا ئا تخدام نظام الهاي عقب انضامم الاحت. 2009-2008لث ساع نطاق ا توقعات اب سـوواهجت ا ت ثاد األورويب إىل ويقة ل
بة 2008جنيف يف عام  يالت  سـ، مما أسفر عن زايدة ا نسج بت ل بارا % 30ّ ية ا بب األزمة العا برية  بة  سه،  تيف العام  مل ك ي عنف بس خ

يالت يف األعوام من . 2009من عام  توقع يف عدد ا بري ا منو ا سجبدال من ا لتمل لك منو الفعيل يف 2011 إىل 2009لف ل، اكن ا
توى 2010يف عام % 31 و2009ام يف ع% 10حدود  وميكن، خالف ذكل، عزي . 2011يف عام % 6مسـ ونزل إىل 

ية  شطة الرتو توقعا، إىل عدة أمور مهنا نقص األ يل، مقارنة مبا اكن  بات ا توايت إيداع  سجل يف  جيالرتاجع ا ن سج طل سـ ممل ت لم ّ ُ
ند انضامم الاحتاد األورويب وتوافر نظام بديل إليدا يت  تو بة ا نا عا ل سـ بدلان الاحتاد األورويبقمل بات  لع ا  .لطل
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تحكمي والوساطة  لمركز ا
تحكمي والوساطة  ية من مركز ا تأ لبلغت اإليرادات ا ت بلغ قدره 3,3مل مب ماليني فرنك سورسي، ويه أعىل   ماليني فرنك 0,6ي

بة  بنسـسورسي، أو  بالغة %22,1ي ية وا نا ية ا ل، من اإليرادات املقدرة يف مزيا ئ ث إيرادات (يسورسي  ماليني فرنك 2,7لن
ية  نا ئا ياسة املوحدة ) ي ماليني فرنك سورسي3,3: 2009-2008لث لسـوتعزى تكل الزايدة، أساسا، إىل زايدة الطلب مضن ا ُ

توقعا تعلقة بأسامء احلقول، مقارنة مبا اكن  نازعات ا مسوية ا مل مل  .لت

شورات  ملنا
شورات  ية من ا تأ نبلغت اإليرادات ا ت يون فرنك سورسي،1,2ململ ي  بة مل مقارنة ابإليرادات املقدرة % 14,7بنسـ ويه أعىل 

بالغة  ية وا نا ية ا ليف مزيا ئ ث سابقة 1,0لن ية ا نا سجل يف ا توى ذاته ا يت يف ا يون فرنك سورسي، ولكهنا  ل  ئ ث مل سـ لمل ّمل ُ بق ّ إيرادات (ي
ية  نا ئا يون فرنك سورسي1,1: 2009-2008لث ي   ).مل

 الفوائد
ية من الفوائد  تأ تبلغت اإليرادات ا ية 9,4مل نا ئ ماليني فرنك سورسي يف ا لث بلغ قدره 2011-2010ي  ماليني 6,9مب، ويه أدىن 

بة  بنسـفرنك سورسي، أو  بالغة %42ي ية وا نا ية ا ل، من اإليرادات املقدرة يف مزيا ئ ث ي ماليني فرنك سورسي، وأدىن 16,3لن
بة 8,4مببلغ قدره  بنسـ ماليني فرنك سورسي، أو  ية %47,2ي تأ ت، من اإليرادات ا ية مل نا ئمن الفوائد يف ا  2009-2008لث

ميهتا  بالغة  قوا بة من . ي ماليني فرنك سورسي17,8ل بري يف سعر الفائدة ا ملكتسـويعزى ذكل، أساسا، إىل الاخنفاض ا لك ُ
توى  سورسي، اذلي تراجع من  نك الوطين ا بو دلى ا سـساابت ودائع الو ل ب ي مح % 0,6 إىل 2009يف أوائل عام % 2,4يل

 .2011حبلول أواخر عام 

نوعة ية من مصادر  تأ تاإليرادات ا ت  ممل
نوعة  ية من مصادر  تأ تبلغت اإليرادات ا ت بة 3,8ممل بنسـ ماليني فرنك سورسي، ويه أدىن  من اإليرادات املقدرة يف % 8,7ي

بالغة  ية وا نا ية ا لمزيا ئ ث يون فرنك سورسي4,2لن ي  مية الاخنفاض. مل ، مقارنة %40ي ماليني فرنك سورسي، أو 2,6قوبلغت 
بالغة اب سابقة وا ية ا نا ية يف ا تأ لإليرادات ا ل ئ ث ت تأجري، . ي ماليني فرنك سورسي6,5لمل لومن اإليرادات األخرى إيرادات ا

يابة عن  بو  شطة اليت تديرها الو بو لقاء خدمات ادلمع اإلداري، والعموالت املحصةل لقاء دمع األ نومدفوعات األوبوف إىل الو ي ن ّي ُ
تامئية، وسواي ناديق الا تا ن سابقة، وغري ذكلسلص ناء عىل األعوام ا ساابت  لت ا ب سجل يف اإليرادات . حل ّويعزى الاخنفاض ا ُ مل ُ

ية  نا ية ا ئمقارنة ابإليرادات املقدرة يف مزيا ث نامجة عن 2011-2010لن يمي وا بدة دلى إعادة ا سائر ا ل، أساسا، إىل ا تقخل لتك ُمل
ية يف أسعار رصف العمالت بات ا با سلتقل  .لل
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�����3,2-21,8                        -                        -3,2                       -25,0ا���اح �%
م ا��9�:0 �*��ارد ا��

                        -5,2                        -                        -                        -                       -5,2��7وع �������6
 ا���*��
ت ا�>���

��B���C.ال ا�D8ا ED �����ُ�<�و�6ت ا�ع ا���6# ����=�16,1-40,5                         -                         -56,62,413,7ا�

16,9-47,8                         -68,42,714,23,7ا��=��ع (1)


ت �/B إ�6اء ا�����
ت ��
ء �*+ ا���
��� ا��'
�/�� ا��و��� !?�اض ا����*��
، 3E ا��>��ع،  20,6����� D��E �����ي إ�6
�3  ا��G���� �H�
 (1)  �/ّ�� ا!���ة ب وج ود ا�/
ا��<�ر�J ا�I8ى:

:3*� 
� 
G*����� ��M
��,Nال ا���0ام ا!��
�B�7 ا��7*��1 ا!�Rى ا��Pُ 3ّ�ح �
��رU 8,1 �*��ن D��E �����ي ��S ر��*�"  V*/� D3 ذ�E 

�3E B 31 د���/� 2011 (����
����7 ا�/�
ء ا�>���- �*V ا��/*V ا�X�ُّ�ح �" 20 �*��ن D��E �����ي، و��S ر��*�" �

�� �Rل ا�����
ت ��
ء �*+ ا���
��� ا��'
�/�� ا��و���)؛
��ر 19,3 U����� D��E �����ي  V*/� D3 ذ�E 

�3E B 31 د���/� 2011 (����
�� ا������ات (ا��را�� ا����
ر�� وا������)- �*V ا��/*V ا�X�ُّ�ح �" 20 �*��ن D��E �����ي، و��S ر��*�" �
�

�� �Rل ا�����
ت ��
ء �*+ ا���
��� ا��'
�/�� ا��و���)؛
�� ا������ات (ا���7وع ا����
ري وا����V*� -(3 ا��/*V ا�X�ُّ�ح �"  4����� D��E �����ي، وآ
ن �>�B ا����P ?�� ����0م 3E 31 د���/� 2011.
�

 :Bدر ا�����
X� 1��6 �� ���<ء ا�

��] ����7 ا�/��� ��:H�� �P

B�P ا�0���E ا�>�ول أد�
U ا��
 


ت ا��������)���(������ ا�

�    (�� ا���ال ا����
��� وا���ض  )�����161,742,643#ا��� ا��"!� ا�

       ���7,727,748-ا��"
�* ا��$''� �� ا���ال ا����
��� وا���ض و&�� ا�ُ���$

154,014,895ا��",* ا���ّ�ل �� ا���ال ا����
��� وا���ض     

9,763,288ا��",* ا���ّ�ل �� ا���#ا��� ا�.
د�� ا��.���ة     

�����163,778,183 ا��
�� ا����� �� ا�
��	�ت ا������  
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ية  نا تامثرات يف ا ئالا لث  2011-2010س

تاسعة واألربعني  متدهتا ادلول األعضاء يف ادلورة ا تامثرات واليت ا ياسـهتا اخلاصة ابال بقا  تامثراهتا  يع ا بو  لتوظف الو سـ ط مج عي س لس ّ
 .2011املعقودة يف عام ) A/49/14ثالويقة (للجمعيات 

ت يه توظف الا سوناء  ّ ُ عل تايلب نحو ا لامثرات عىل ا  :ل

سورسي  .أ نك الوطين ا سورسي دلى ا بو ابلفرنك ا ها الو تامثرات اليت تو يع الا يتودع  لي ب ل ي لمج ظف ) BNS(ّس
ت تجارية اليت  نوك ا مترشيطة أن يكون سعر الفائدة املقرتح أعىل من ذكل اذلي تقرتحه ا ل تب ثقة عل ل بدرجة ا

 .املطلوبة

تامثرات اليت توو .ب ظفأما الا ناديق ّس ترص عىل  سورسي  نك الوطين ا بو من غري تكل املودعة دلى ا صها الو ل ب فتقي ي ل
تع بدرجة ثقة تضايه  نوك  نقدية وودائع ألجل دلى  سوق ا متا ب ل -AA-/Aa3) Standard and Poorتل

s/Moody-s ( ية تضايه تع بدرجة ثقة عا ية  نوك خاصة أو حكو لأو أعىل من ذكل، وعىل  مت تب  AA-/Aa3م
 .ذكلأو أعىل من 

ية  .ج تامئ ناديق ا نوتوظف األموال املودعة يف شلك  سص ّ نقدية وودائع ) حساابت خاصة(ُ سوق ا ناديق ا ليف  ل ص
ثقة املطلوبة تع بدرجة ا نوك  لألجل دلى  مت  .تب

ية9ويوفر اجلدول  نا تامثرات املوظفة خالل ا يل الا ئ تفا ث لص ّ ُ نظمة مل تعد قادرة، مضن رشوط . س ملواجلدير ابملالحظة أن ا ّ
نوك ا ها، وهام احتاد ا تعاملني  يني ا نكني الر يف ودائع دلى لك من ا تامثرات، عىل تو بياسة اخلاصة ابال مل سـ ب ظ لسـ ي ل معل ئس

سورسية  يا سورسي ) UBS(ل يوالقرض ا ناكن عىل املدى )Crédit Suisse(ل تع هبام ا تني  ثقة ا ب، ألن درجيت ا مت لل لل ي ّ ّ
ياس شرتطه ا توى اذلي  يد أقل من أدىن ا سـا ت سـ لبع مل  .ةّل

ية  لاخملاطر املا

ته نظاهما املايل وال ية وفقا  ياسات اإلدارة املا بو  حئوضعت الو ل ل سـ ية، مبا يف ذكل . ي بعض اخملاطر املا نظمة  لوتعرض ا ل مل ّت
ية يوةل ورصف العمالت األ باخملاطر املربطة ابلقروض والفوائد وا سـ نت نظمة اخلاصة . جل ياسة ا هدف الرييس  ملوا لسـ ئ ل

تامثرا بعتسابال يوةل الالزمة ست هو ا ية للخطر والعمل، يف الوقت ذاته، عىل ضامن توافر ا سـاد تعرض األموال األ لصل ّ
نظمة نقدي  تدفق ا بات ا للمية  ل ل تطل مب بارات . لتل نظمة الا تامثرات ا هدف العام تراعي إدارة ا تويف إطار هذا ا عمل س ل

يهتا سب أ ية املربة  تا ية ا مهالر ح ت ل ل ّسـ ُ  :ئي

 صون رأس املال .1

يوةل .2  ،لسـوا

 معدل العائدو .3

 تاخملاطر املربطة ابلقروض

تع بدرجة ثقة تضايه  يادية أو  نوك معرضة خملاطر  تامثرات دلى  متتودع الا سـ تب ّ توتأىت .  أو أعىل من ذكلAA-/Aa3س
ترب اخملا تايل  يادة، واب ثل حكومات ذات  شلك حرصي تقربا، من ادلول األعضاء اليت  نة،  نظمة املد تعساابت ا ل سـ ّ مت ي ب ي مل طر ُح

يةل ئاملربطة ابلقروض خماطر   .ضت



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

32 

 تاخملاطر املربطة ابلفوائد

ّال يمول سوى  نظمة % 3ُ يه فإن احامتل تعرض ا تامثر، و ية من اإليرادات احملصةل من عائدات الا ية ا ملمن املزيا عل يل ّن ّ س لتشغ
تحوط من اخملاطر . خملاطر اخنفاض سعر الفائدة حمدود ية  نظمة أدوات ما تخدم ا ّوال  لل ل مل سعر الفائدةتسـ تعلقة  با  .مل

يوةل سـاخملاطر املربطة اب  لت

نظمة  بري، للمخاطر املربطة ابضةّ معرليستملا شلك  ت،  ك يث أهنا متكل موارد ب حيوةل  تاجئ م وغري نقدية خضمةلسـ هم  نيدة  س تق ّ
نظمة يف تغذيهتا مليات ا تامثرية لضامن ُوضعت و. معل نظمة الا سياسة ا مل يفسـ تامثراتظتو شلك ودائع يف ، أساسا، س الا

 .سـيوةل قصرية األجل

ية باخملاطر املربطة برصف العمالت األ  جنت

نامج ية وا نظمة للمخاطر املربطة برصف العمالت األ لتعرض ا ب ت مل جنت بات أسعار رصف تكل العمالتةّ وتدار . تقل عن 
تامثرات يد سالا توسط وا بع اليت توظف عىل املدى القصري واملديني ا لمل ّ يق، قدر اإلماكُ تو فاب ن، بني العمالت املوجودة ل

ية سب العمةل والفرتة الز توقعة  توقعة واملرصوفات ا نقدية ا تدفقات ا نوا ح مل مل ل تقة  .مل ية ا نظمة األدوات املا تعمل ا شـوال  ل مل ملسـ ت
تحوطمن أجل  ّا  .رصف العمالتتربطة باخملاطر املمن  ل
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تامثرات يف عايم  .9اجلدول   2011 و2010سالا

ا���دع

�	
ا�
��ا���ةا��
 ��� ا�����ة 

   (إذا آ�ن ��� ا���
�)    ا���� ا������ %%

ا���م

���د
� ا�������                            4UBS0.18            2.13 د
	��� 2009- 4 ��رس 000.002010 200 9

1 100 000.002011 �
���د
� ا�������                            24UBS0.50/0.302.00 ������ 2010- 28 ���ا

326 834 262.51 �
��
 20 -�
��
 1BNS2.00            2.00                            

321 934 262.51 �

�- 22 ���ا��
 21BNS2.00            2.00                            

317 034 262.51�
                            23BNS2.00            2.00 ���ا
�- 1 أ��

267 034 262.51�
                            2BNS2.00            2.00 أ��
� - 22 أ��

262 134 262.51�
                            23BNS2.00            2.00 أ��
�- 26 أ��

272 034 262.51���
 1 -�
                            27BNS2.00            2.00 أ��

276 984 262.51���
 22 -���
 2BNS2.00            2.00                            

272 034 262.51���
 30 -���
 23BNS2.00            2.00                            

272 034 262.51���
 26  -���
 1 BNS1.63            1.63                            

272 059 262.51���
 30 -���
 27BNS1.63            1.63                            

276 059 262.51��	��- 20 أ��
 31BNS1.63            1.63                            

263 559 262.51��	��- 23 أ�	�                            21BNS1.63            1.63 أ

268 559 262.51 ������ 30 -��	�                            24BNS1.63            1.63 أ

                            1BNS1.38            1.38 أآ����- 28 أآ���� 262.51 559 268

                            29BNS1.38            1.38 أآ����- 10 ������262.51 659 269

328 659 262.51���	
                            11BNS1.38            1.38 ������- 19 د

327 684 262.51 ���	
                            20BNS1.38            1.38 د
	���- 31 د

ا���م

332 789 351.31 �
��
 19 -�
��
 1BNS1.38            1.38                            

340 289 351.31 �
��
 31 -�
��
 20BNS1.38            1.38                            

347 789 351.31 �
                            1BNS1.50            1.50 ���ا
�- 2 ���ا

363 789 351.31 �
                            3BNS1.50            1.50 ���ا
�- 28 ���ا

                            1BNS1.63            1.63 ��رس- 25 ��رس351.31 789 363

368 789 351.31�
                            26BNS1.63            1.63 ��رس- 8 أ��

328 789 351.31�
                            9BNS1.63            1.63 أ��
� - 20 أ��

334 789 351.31�
                            21BNS1.63            1.63 أ��
�- 30 أ��

334 789 351.31�
�� 31 - �
�� 1BNS1.75            1.75                            

334 789 351.31���
 20 -���
 1BNS1.50            1.50                            

337 789 351.31���
 30 -���
 21BNS1.50            1.50                            

337 789 351.31���
 31 -���
 1BNS1.38            1.38                            

337 789 351.31��	��- 31 أ�	�                            1BNS1.13            1.13 أ

337 789 351.31 ������ 22 -������ 1BNS0.88            0.88                            

332 814 351.31 ������ 30 -������ 23BNS0.88            0.88                            

                            1BNS0.75            0.75 أآ����-20 أآ���� 351.31 814 332

                            21BNS0.75            0.75 أآ����- 30 ������351.31 824 327

327 824 351.31���	
                            1BNS0.63            0.63 د
	���- 22 د

317 824 351.31���	
                            23BNS0.63            0.63 د
	���- 31 د

���د
� ا�������                            4UBS0.50            0.72 د
	��� 2009- 4 ��رس 2010 000.00 880 

 645 000.00���
���د
� ا�������                            22UBS0.42            0.34 ��رس- 10 

 900 000.002011 �
��
���د
� ا�������                            20UBS0.77            0.64 أآ���� 20 -2010 

���د
� ا�������                            4UBS0.19            0.05 د
	��� 2009- 4 ��رس 2010 000.00 630 2

�- 1 أآ���� 000.00 790 2��
 1UBS0.47            0.16                            ����د
� ا������

1 950 000.002011 �
��
���د
� ا�������                            UBS0.18            0.13 20 أآ���� 20  -2010 

ا�+��رات ا���
� &� $�#� 2010 و2011 

�
�
�
�
ا�

�
�
�
�
ا�

ا��و,ر 
ا.#��-�

ا���/� 
ا������ي

ا���/� 
ا������ي

ا���رو

2010

2011
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ية ياانت املا لا  لب

ية أعدت نا نيت ا نوية، فامي خيص الك من  ية ا بو املا ياانت الو ئ  ث سـ ل ي لب ية ادلوية للقطاع 2011-2010سل ل، وفقا للمعايري احملا سب
سابقة . العام ية ا نا ية، حىت ا ياانت املا لواكنت ا ئ ث ل لب تحدة، وتدقق 2009-2008ل نظومة األمم ا ية  ُ، تعد وفقا للمعايري احملا ملُ مل سب

تني سـنمرة لك  ّ. 

تحول ّا ية ادلوية للقطاع العامل ل إىل املعايري احملا  سب

تحدة ابعامتد املعايري 2005 نومفرب 30يف  نظومة األمم ا تابعة  نظامت ا يع ا توى  يعة ا نة اإلدارية الر مل، أوصت ا مل ل مل مج سـ ملللج ف
ية يف أجل أقصاه عام  شطهتا احملا ية ادلوية للقطاع العام يف أ باحملا سب نس ي. 2010ل تو صوقد صدرت هذه ا نت، ل تبيّة بعد أن 

يد العاملي، بغرض  بوةل عىل ا تقةل و نة و ية  تحول إىل معايري حما تحدة، رضورة ا نظومة األمم ا لصعبوضوح مضن  سـ سـ ل مقمل ب مم حم س ّ
ته ية اإلبالغ املايل ومصدا يسني نو ع ية ادلوية للقطاع العام . قحت لوتوىل وضع تكل املعايري جملس املعايري احملا ، )IPSASB(سب

تابع لالحت بني لا  ).IFAC(سـاد ادلويل للمحا

يات  ثة واألربعني  ثا للجمعويف ادلورة ا ل مترب إىل 24من (ل توبر 3سب  يا، عىل اعامتد )2007ك أ بد ئ، وافقت ادلول األعضاء،  م
ية ادلوية للقطاع العام حبلول عام  بو للمعايري احملا لالو ب. 2010سبي بو عىل عدد  يق تكل املعايري يف الو رشوع  كوانطوى  ي تطب ري م

سادسة واألربعني  يريها، وحظي الاقرتاح اخلاص هبذا العمل مبوافقة ادلورة ا يا املعلومات و نولو يات تطوير  لمن  تغ جمعل تك
سمرب  ييات يف د يذ . 2008للجمع تحدة إىل متديد األجل احملدد أصال  نظامت األمم ا ثري من  نفوعىل الرمغ من نزوع  لتم ّ مل ك

بو أبق ياملعايري املذكورة، فإن الو يه يف عام ّ ية . 2010علت  بو املا ياانت الو يال  يق أي حتفظ  تد ية ا لونظرا لعدم إبداء  ي ب ل حمعل ق
ية ادلوية حبلول 2010لعام  متدت، دون سواها، املعايري احملا سع اليت ا تحدة ا نظامت األمم ا بو إحدى  بحت الو ل، أ ت مل ي بص سم ع ل

تارخي احملدد أصال العامتدها وهو  ّا ناير 1ل  . 2010ي 

ية ادلوية للقطاع العامفوائد ا لملعايري احملا  سب

سد أفضل املامرسات اإلدارية وتواكب آخر  ية  يق معايري حما ية ادلوية للقطاع العام يعين  ّاعامتد املعايري احملا جت ب بل سب تطس
ية سائل املا تجدات اليت تطرأ عىل ا لا مل ية ب. ملسـ ياانت املا يؤدي اعامتدها إىل زايدة الاساق يف عرض ا لكام  ب ت نظامت لسـ ملني ا

ية نظامت ادلوية واحلكومات الو ياانت سائر ا تحدة، وزايدة إماكية مقارهنا مع  نظومة األمم ا تابعة  نا ل مل ب ن مل مل  .طل

ثري من اإلرشادات اليت متكن من  ية ادلوية للقطاع العام قدرا أكرب  ية اليت أعدت وفقا للمعايري احملا ياانت املا ّوتوفر ا بك لب ل سب ل
نظمةفهم األصول واخلصوم ية  للم واإليرادات واملرصوفات ا ية فامي خيص األصول واخلصوم من األمور اليت . لفعل شفا فوزايدة ا ل

ية وتدعمي إدارة املوارد بة ادلا خلسفر عن تعزيز املرا شلك . قت توفاة عن اإليرادات واملرصوفات تدمع،  بكام أن املعلومات ا ملسـ ّ
يط الاس ية اختاذ القرار وتعزز ا تخطأفضل،  لمعل يجيّ  .ترتا

يال ووجاهة لفائدة  توي عىل معلومات أكرث  ية  ية واملوثو شفا ية اجلودة وا ية عا ياانت ما ية يه  يجة اإلجام تفصوا حت ل ل ل ب قل ف لنت
شطة . أحصاب املصلحة تلكفة الاكمةل اخلاصة بإدارة أ بلور ا ية اليت  ياانت املا يا، مبجموعة من ا نوتزود ادلول األعضاء، حا ل ت ل ب لل ّ ُ

بو، مبا يف نةيالو يات الرا نود ال تغطهيا املزيا ه ذكل  ن  .ب

ية ادلوية للقطاع العام ية للمعايري احملا لاآلاثر احملا ب سب  س

تحقاق احملاسـيب الاكمل ية ادلوية للقطاع العام إدراج أساس الا يق املعايري احملا سـتيض  ل بب سيق نطوي ذكل األساس عىل . تط يو
ها، مما يعين أهن ند وقو ّيد املعامالت واألحداث  ّ ع ية اخلاصة ابلفرتات عق ياانت املا ية وتدرج يف ا سجالت احملا يد يف ا لا  ب لل ُ ب ستق ّ ُ

ها نقدية أو ما يعاد بالغ ا يل أو دفع ا ند  ية املربطة هبا، ويس  لاملا لل مل حتص ع ت  .ل
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ية ياانت املا برية يف ا يريات  لويؤدي ذكل إىل  ب ك ية . لتغ تحقاقات املوظفني ا مية ا همة  بلومن اآلاثر ا ملسـتقسـ ق نوية اإل(مل لسـجازة ا
تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة نحة اإلعادة إىل الوطن، وا لاملرتامكة، و بو ومل حيصلوا علهيا بعد) م سـهبا موظفو الو ياليت ا . كت

ية  ياانت املا نة مكرصوفات يف ا تحقاقات  يامن مل تكن تكل الا يف املوظفني،  بلورة اكمل تاك يد اآلن  لوتكل اخلصوم  ب ي سـ ل لل ّب ُ ب متق ّ ُ
سابق ندما تدفعلا ُة إال  ع ّ. 

نظمة  تلاكت ا ية ادلوية رمسةل  تيض املعايري احملا ملو مم ل ب باين(ستق ميهتا مبوجب ) ملاألرايض وا ية وخفض  ياانت املا قومعداهتا يف ا ل لب
تالك عىل مدى فرتات الاتفاع هبا نالا  .ه

نظمة لإليرادات يل ا ية ادلوية أيضا يف طريقة  يق املعايري احملا ملويؤثر  سج ل تب سبتط شطهتاّ نهيا من أ ن اليت  ثري من . جت كففي 
سب الرسوم  بل أن  بل الانهتاء من إجناز تكل اخلدمات، أو  بو رسوما ومعوالت مقابل خدمات  تاحلاالت حتصل الو ُتكي ق ق ّ

نظمة ملبقا للمعاهدات والاتفاقات والربوتوكوالت واللواحئ اليت تديرها ا ية ادل. ط شرتط املعايري احملا سبويف تكل احلاالت  لوية ت
ية بقا للواحئ اليت حتمك مصدر اإليرادات ا بة  ترب  ية من مجع الرسوم حىت  تأ يل اإليرادات ا نأن يمت تأ ط سـ تع ت ملعمل ُمكت يوسفر . ُج

ية بو املا ياانت الو برية مؤجةل يف  يد خصوم إليرادات  لذكل عن  ي ب ّك ُ  .ق

يا، يف إعداد ويقة الو ية ادلوية، حا يق املعاير احملا ثوال يؤثر  ل ل سبب تط ية، واليت ال تزال تعرض عىل ّ ُبو اخلاصة ابلربانمج واملزيا ن ي
تحقاق حماسـيب معدل ّأساس ا ُ بق . سـ تحقاق احملاسـيب الاكمل ا تالف القامئ بني ذكل األساس وأساس الا ّونظرا لال ملط ُسـ خ

يق بني امل تو ية ادلوية، إماكية ا بات املعايري احملا ية توفر، وفقا  ياانت املا فعىل ا لب ن ل تطل ل سب مل يةُل ياانت املا ية وا لزيا ب  .لن

ية ادلوية ناء عىل املعايري احملا ية  لعرض املعلومات املا ب  سبل

ية من  نة تقو ية للك  بو املا ياانت الو يا،  نوية تعد، حا ية  ياانت ما ية ادلوية إعداد  مينظرا الشرتاط املعايري احملا سـ ل ي ب ل سـ ل ب ُل سب
ية عىل حدة نا ئا نوية. لث ية ا ياانت املا سـوتعرض تكل ا ل لب ل ية ُ ية، ولالطالع عىل املعلومات املا نفصةل عن تقرير اإلدارة املا ل  ل م

بو نوية للو ية ا ياانت املا بغي الرجوع إىل ا ية ادلوية،  بات املعايري احملا بقا  نظمة واملعدة  يالاكمةل اخلاصة اب سـ ل ب ل تطل ط لمل ل نمل يب س ُ. 

ية ادلوية ناء عىل املعايري احملا نوية املعدة  ياانت ا لوشمل ا ب سـ ب سبت ُ ل يةل تا نارص ا ل، ا ل  :لع

يان املايل األول � يان الوضع املايل- لبا  ب 

ثاين � يان املايل ا لا يان األداء املايل- لب  ب 

ثالث � يان املايل ا لا يريات يف صايف األصول- لب يان ا تغ   لب

يان املايل الرابع � نقدي- لبا تدفق ا يان ا ل  ل  ب

يان املايل اخلامس � ية- لبا بالغ ا ية وا بالغ املدرجة يف املزيا يان مقارنة ا لفعل  مل ن مل  ب

ية � ياانت املا لمالحظات عىل ا  لب

ية  نا ية من األول إىل اخلامس  خبصوص ا ياانت املا ية ا ئويورد تقرير اإلدارة املا ث ل ب لل متكني . 2011-2010ل للويورد معلومات 
ي نظمة عىل أساس املزيا يجة ا تالفات بني  هم الا نمن  مل ت خ ناء عىل املعايري نف ية املعدة  ياانت املا سب ا نظمة  يجة ا بة و ل ب حب ُمل ل نت

ية ادلوية لاحملا نظمة . سب شأن أصول ا يل  تفا نوية تورد أيضا املزيد من ا ية ا ياانت املا تطفات أخرى من ا ناك  ملو ب ص ل سـ ل ب له ل مق
 .وخصوهما

ية  نا ئوابجلدير ابملالحظة أن كون ا لث شأهن2010-2011ّ تاح  ية  نا ب أول  ت ئ ُث تحقاق ّ ية أعدت عىل أساس الا سـا معلومات ما ل
يان حركة األموال، معلومات للمقارنة مع  يان األداء املايل أو  ية ادلوية ال توجد، يف  بقا للمعايري احملا باحملاسـيب الاكمل  ب ل سبط

ية  نا ئا يان الوضع املايل واملالحظات ادلامعة يرد وضع األرصدة يف . 2009-2008لث سمرب 31بويف  سمرب 31 و،2011ي د ي د
ناير 1، و2010 ناير 1واألرصدة يف . 2010ي  سمرب 31 يه أرصدة 2010ي  يق 2009ي د يد حتديدها مبراعاة آاثر  ب اليت أ تطع

ية تا ية ادلوية عىل األرصدة الا حاملعايري احملا تب فل  .س
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يان املايل األول  لبا

 بيان الوضع املايل

سمرب 31يف    2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا���ل 
ا���ل ا	��او	ـ�  

 و�� ���د������               366.7               383.5               379.7ا�

(
                  1.3                  2.2                  1.8ا�����ت ا�����
 (ا������ت ��� ا����د��

  (
                 23.9                 24.5                 27.3 ا�����ت ا�����
  (ا������ت ا����د��

2.4                  2.5                  2.4��ا�� ا�����دات                  

411.2               412.7               394.3               

ا���ل ��� ا	��او	ـ� 
                  3.8                  3.7                  3.7ا����ات


                  4.3                  4.3                  4.3ا��$#�
 ا"!����ر�


                 28.2                 27.7                 27.3ا'&�ل ��� ا���د�

               277.3               316.7               338.8ا'را,* وا����+*

(
                  0.6                  0.5                  0.5ا�����ت ا�����
 (ا������ت ��� ا����د��


                 10.0                 10.0                 10.0ا'&�ل ا'.�ى ��� ا����او�

384.6               362.9               324.2               

718.5              775.6              ��795.8�ع ا���ل               

ا	���م 
ا	���م ا	��او	� 


��                 24.8                 19.5                 28.2ا�����ت ا��ا

28.1                 17.6                 �15.2���2ت ا���01�/                 

2
 ا��34��                 63.8                 64.1                 64.2ا������ت ا��

�����5 ا!���2 
�$�               169.5               178.0               196.6ا�����6 ا��

2
 .�ل !�
 وا�8ة��                  1.4                  1.3                  5.2ا��2وض ا��

                  1.9                  2.6                  2.4ا��;::�ت 


                 47.7                 53.7                 52.1ا�;:�م ا'.�ى ا����او�

363.9               336.8               337.2               

ا	���م ��� ا	��او	�  
96.7               105.1               �119.6���2ت ا���01�/                 


 وا�8ة�! ��� 
2��                 76.4               139.1               149.9ا��2وض ا��

269.5               244.2               173.1               

510.3              581.0              ��633.4�ع ا	���م              

               184.9               171.3               139.1ا��0�? ا��<3�ّ


                  8.3                  8.3                  8.3&��د�B رؤوس ا'��ال ا����$

15.0                 15.0                 �415.0�? إ�Cدة ا��2���                 

             208.2             194.6             ����162.4 ا���ل 

2010 ����� 1
  ���31 د�

2011

  ���31 د�

2010
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ثاين يان املايل ا لا  لب

 بيان األداء املايل

ية يف  ية ا نهتنا ئ ملث سمرب 31لل  2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا�����ع 

201120102010-2011

ا��
ادات 

17.417.434.8ا���اآ
ت ا����رة

8.69.117.7ا���
ه�
ت ا������

0.70.51.2إ��ادات ا�����رات


ر���4.35.29.5إ��ادات ا�


ون #�"ن ا���اءات%206.6206.1412.7ر��م ()
م &%
ه�ة ا�

51.050.2101.2ر��م ()
م &�ر��

3.03.06.0ر��م ()
م �ه
ي

260.6259.3519.9ا��/��ع ا�-��, �+���م

�0
�1.51.83.3ا�1�23 وا��

����0.11.61.7إ��ادات أ6�ى/&

293.2294.9588.1���ع ا��
ادات 

ا���
و��ت

209.6208.5418.1(-�
ت ا���8�-9


ر وا���:-�20.720.040.7ا;

���<
%50.140.991.0ا�=�&
ت ا�

>�?�A&30.830.461.2�و@
ت ا�

2.32.64.9اB&�ادات وا���اد


ث وا��%�اتD;3.80.74.5ا

0.20.2                     -ا���
ء

GHك وا;E�ار�8.15.213.3ا�هGك وا�

325.4308.5633.9���ع ا���
و��ت

45.8-13.6-32.2-ا���� �� ا���
ة 
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ثالث يان املايل ا لا  لب

يريات يف صايف األصول تغيان ا  لب

ية يف  ية ا نهتنا ئ ملث سمرب 31لل  2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

��	�ع ���رأس ا�	�ل ا�����

! ا���ل إ��دة ا������ ا����� ا�	�ّ	� ��

! ا���ل !  31 د)'	&%  2009 ($#�ء ��
�0/ ا�	��)�% ا�	.�-&�+ �	#,��ـ+ ا��ـ�   

ا�	�.2ة )

219.98.3-                    228.2

ــ�3! ��ا��'�)�ت ا�	052+ �0/ ا�%��2 ا4
$#�ء �0/ ا�	��)�% ا�	.�-&�+ ا�2و��+ �7�0ـ�ع  

ا���م

15.0151.5   -                  ��136.5 ا�را
� وا������

0.9   -                     -                  0.9إ��دة ����� ا������ ا������ر��

28.2   -                     -                  ��28.2 ا�$#ل !�� ا���د��

3.8   -                     -                  ��3.8 ا��&ات

2.4   -                     -                  ��2.4 ��)�� ا��#'#دات

132.2-   -                     -                  132.2-�,'�+ ا*��ادات !�� ا����(��

 ا�3(��0ت ا����2 ��&�هة ا��&�ون 0/ـ,ن  ��
11.5   -                     -                  11.5ا���اءات

7.3-   -                     -                  7.3-�� 6(�ب ا��#ن ا��/�#ه�

78.8-   -                     -                  78.8-�� ا������3ت ا��7�89#

! أ:% ا��.ّ�ل إ�/ ا�	��)�% ا�	.�-ـ&�+  ��
20.0-15.0                    -35.0-ا�2و��+

/0�2010 ($#�ء  %(�#( 1  !! ا���ل ��
184.98.315.0208.2ا�	��)�% ا�	.�-&�+ ا�2و��+  

13.6-                   -                   -13.6-ا�&=> ;� ��م   2010

! ا���ل !  31 د)'	&%  2010 ($#�ء ��
�0/ ا�	��)�% ا�	.�-&�+ ا�2و��ـ+ 

171.38.315.0194.6

32.2-                   -                  -32.2-ا�&=> ;� ��م   2011

! ا���ل !  31 د)'	&%  2011 ($#�ء ��
�0/ ا�	��)�% ا�	.�-&�+ ا�2و��ـ+ )

139.18.315.0162.4
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يان املايل الرابع   لبا

نقديبيان تدفق ا ل ا  ل

ية يف  ية ا نهتنا ئ ملث سمرب 31لل  2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا�����ع 
201120102010-2011

 �	
ا���� ا����ي �� أ���� ا��ـ
45.8-13.6-32.2-ا���� (ا���
) 	� ا����ة

8.15.213.3ا�ه��ك وا�����ك وا���ار

  ����� ا���2.110.0-12.1ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ��$$�ت �#�"!�ت �� 

0.1-0.2-0.1(ا�
*�دة)  ا�&���ض 	� /+ا�. ا�-+,+دات

�0*�3.8-1.4-2.4-(ا�
*�دة)  ا�&���ض 	� ا�"#���ت ا�-

                 -                 -                 -(ا�
*�دة)  ا�&���ض 	� ا�4+ل ا��2ى

18.68.527.1ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ا�-8��6 ا�-#�7-� /56 ا��"!�/��

12.7-11.5-1.2-ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ا�"#���ت ا��ا��0

 9	�0.10.30.4ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ا��"+*�ت ا�-#�"!� ا�

0.20.70.5-ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ا�-�$$�ت 

1.66.04.4-ا�
*�دة (ا�&���ض) 	� ا��$+م ا��2ى

 �	
1.4-8.1-6.7���� ا���� ا����ي �� أ���� ا��ـ

���را���� ا����ي �� أ���� ا!�ــ
57.8-37.8-20.0-ا/��0ء ا�-;�=> وا�--�7;�ت وا�-��ات

0.2                 -0.2ا��$�ف 	� ا�-;�=> وا�--�7;�ت وا�-��ات

                 -                 -                 -ا�
*�دة 	� ا�4+ل A@� ا�-�د*�

���ر ���� ا���� ا����ي �� أ���� ا!�ـ-19.8-37.8-57.6

ا���� ا����ي �� أ���� ا���"ـ� 
�ات ا�!�وض��B15.964.079.9

� ا�!�وض*�#=-1.3-1.3-2.6

  �"��14.662.777.3���� ا���� ا����ي �� أ���� ا�

���� ا�("�دة �� ا�'	��� و�� "%�د�#�-3.816.813.0

383.5366.7366.7ا�'	��� و�� "%�د�#� �� ,�ا"� ا�+*ة  

  

379.7383.5379.7ا�'	��� و�� "%�د�#� �� �#�"� ا�+*ة
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يان املايل اخلامس  لبا

ية بالغ ا ية وا بالغ املدرجة يف املزيا لفعليان مقارنة ا مل ن مل   اإليرادات-ب

ية يف  ية ا نهتنا ئ ملث سمرب 31لل   2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

(1)(2)(3)

           -34.834.834.8ا	���اآ�ت

ا���م
11.4-���446.2446.2434.8م ���ه�ة ا���ون ���ن ا��اءات  

��6.4-���106.0106.099.6م ��ر

1.5-���7.47.45.9م 	ه�ي 

����م !"�#19.3-559.6559.6540.3ا%&%�ع ا

'(���2.72.73.30.6ا�,+*( وا

1.01.01.20.2ا%-��رات

6.9-16.316.39.4ا#�ا.�

���4.24.23.8-0.43 أ�1ى/��-�"'

25.8-618.6618.6592.8ا�����ع 

ا��
رق 
2011-2010

  �ا���ا�� ا��ـ�
2011-   2010

   ��
ا���ا�� ا���
� ا������ت    ��
2011-2010

ـ�  ��ا"�!دات ا��
  #�
(�) أ&
س $

ر��   2010-*���

2011

 

ية- )1( ية ن املزيا نا متدة  ئ ا للث  .2011-2010ملع

ية - )2( نا تحويالت  ية بعد ا ية الهنا ئ املزيا ث ل ئ  .2011-2010للن

ية - )3( نا تحويالت  ية بعد ا ية الهنا ئ الفارق بني املزيا ث ل ئ ية 2011-2010للن نا ية عىل أساس قابل للمقارنة  ئ واإليرادات ا ث  .2011-2010لللفعل
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يان املايل اخلامس  لبا
مليان مقارنة ا يةب بالغ ا ية وا لفعلبالغ املدرجة يف املزيا مل   املرصوفات-ن

ية يف  ية ا نهتنا ئ ملث سمرب 31لل   2011ي د
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ا����ا���   
ا��ـ	��           

2011-2010

ا����ا��� 
 ا������� ��
ا������ت    
2011-2010

ا���رق
2011-2010

(1)(2)(3)

 ��� ا�!����ا#" ا�!���
3.64.84.60.2ا�!�اءات1

3.66.05.80.2ا�����ت ا��'�ر�� وا��#�م وا����ذج ا�*ـ��(�� وا�!���ـ�ت ا�'&�ا%�ـ�   2

ــ�ورة3 2312.815.915.00.9 ا��0�1 وا��/�ق ا��'

4
ا����اف ا��/	��� وأ;:�ل ا���!�� ا�8/�%7 ا��/	�ي وا���ارد ا��را�4ـ� 

7.26.46.10.3

ــ!�اءات5 �B�183.7170.7164.06.7م ���هة ا����ون �@?ن ا�

ــ!���6 ر� وCه�ي و�@� ��B58.559.157.02.1أ�

10.29.69.40.2ا���:�" وا��#��D وأ#��ء ا��/ــ�ل7

ول أ(��ل ا�����ـ� 8E 2�F�G5.35.14.40.7

9
ــ�   ���Gـ� ا��:���ا�!	ان ا�%��/�� وا������ و�	ان J#�� وا����I ا���دئ وأ

وا�:�ر�!7 وا�!	ان ا�KL ���ا
42.237.032.44.6

6.16.56.30.2ا����ون �M�� N ا�!	ان %7 أورو�ـ� وJ#ـ��  10

10.210.09.40.6أآ�د���� ا���!�11

ــ��(��12 8.57.27.10.1ا��*��0 ا�و�7 و������ ا���!� �@?ن ا��	:�� ا�*

ــ� 14 ��:���ت ا������� �	��	���ت ا����	/� ����	:�ـ� ا�P7.911.211.00.2ا�

15  ���:��:�QG ا��	:�� ا� R��G4.97.56.51.0

16Kــ 2.94.03.80.2ا�را#�ت ا�LC*�د�� وا3S*�ءات وا���	�
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يان الوضع املايل بيل   حتل

ية ورؤوس األموال العامةل(حركة صايف األصول  يا طاألموال الا  )حت

سمرب 31يف  نظمة 2011ي د ية ورؤوس(مل، اكن صايف أصول ا يا طأو األموال الا ياطي- األموال العامةلحت ناء ) حت الا ببلغ،  ي
ية ادلوية للقطاع العام،  لعىل املعايري احملا سمرب 31ويف . ي ماليني فرنك سورسي162,4سب ، اكن صايف أصول 2009ي د

ية  نا ية  نظمة، كام ورد يف تقرير اإلدارة املا ئا ث ل بلغ 2009-2008للمل يون فرنك سورسي228,2ي،  ي   ّويلخص اجلدول أدانه. مل
ية  نا ئهذا الاخنفاض يف صايف األصول خالل ا ية ادلوية للقطاع العام2011-2010لث ل، مع إبراز أثر بدء العمل ابملعايري احملا  .سب

ياطي(حركة صايف األصول  ية ) حتالا نا ئيف ا  2011-2010لث
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ية ادلوية للقطاع الع ناء عىل املعايري احملا تايح  يد الا سوايت اجملراة عىل الر لا ب ت ص سبت ف  امل

ية ادلوية للقطاع العام يف عام  يق املعايري احملا لألغراض  سبب تايح عن الوضع املايل 2010تط يان ا بو إعداد  ت، اشرتط من الو ب في ُ
ناير 1يف  ثال للمعايري2010ي  يان  ت، عىل أن يكون ذكل ا ممب ية ادلوية للقطاع العامل ل احملا يع . سب يد  مجوانطوى ذكل عىل  ق

تع ية ادلويةياألصول واخلصوم اليت  تىض املعايري احملا يان الوضع املايل  لني إدراهجا يف  بب سمبق يد . ّ نامج عن  قواكن صايف األثر ا ل
يون فرنك سورسي20تكل األصول واخلصوم اخنفاضا يف صايف األصول قدره  ي  ثالث . مل يان املايل ا يل ذكل يف ا لوترد تفا ب لص

 :ويرد ملخص مهنا أيضا يف اجلدول أدانه
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سوايت اجمل تايح لتا يد الا تراة عىل الر ناير 1فص ية ادلوية2010ي  ناء عىل املعايري احملا ل   سبب
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ية ادلوية، عن زايدة يف صايف األصول  .1 شرتطه املعايري احملا نظمة، كام  ها ا يد األرايض اليت  لأسفر  ت بمل متلك سق
بىن اجلديد ابلاكمل يف . ي ماليني فرنك سورسي28,6قدرها  ملواسـهتلكت أرض موقع ا سمرب  31ُ ، 2009يد

مية صفرية ساابت  يدت يف ا تايل  بقواب حل ّل تايح لعام . ُق يد ا توألغراض حتديد ر ناء عىل املعايري 2010فص ب 
يمي األصول،  نادا إىل املعايري ادلوية  تقةل ا يمي  ئة  بل  يمي األرايض من  يد  ية ادلوية أ تقاحملا ت تق ق تق لب ل سـ ي ع سل مس ه

تكل األرايض مبا  مية العادةل  يوحددت ا ل لق ّ ّواجلدير ابملالحظة أنه ال . ي ماليني فرنك سورسي28,6ساوي ُ
تالك يه فإهنا ال ختضع لال ية ادلوية، حدود لفرتة الاتفاع ابألرايض، و تىض املعايري احملا هتوجد،  عل ن ّل ب  .سمبق

سمرب 31ويف  .2 مية 2009ي د ية  بو املا ياانت الو باين يف  بق، أدرجت ا ل ي ب ال (ي ماليني فرنك سورسي 125,7مل
بىن احتاد مدريديشمل بلغ  م هذا ا يث يعد ). مل ية، دون الاسـهتالك،  ثابة تلكفة اتر بلغ  ُواكن ذكل ا ح خي مب مل

باين القامئة سديد قروض ا ية  ملالاسـهتالك املدفوعات من الربانمج واملزيا ت ية . لن تا حوألغراض حتديد أرصدة ا فت
ية ادلوية يف  ناء عىل املعايري احملا يقة  لد بب ناير 1سق ي2010ي  ميهتا ع، أ بو وحتديد  ها الو باين اليت  يمي  ا قد  ي شغلمل تتق

يني شارين خار بل  تقل من  جشلك  تق سـ مسب ندما اكنت جديدة . م باين  مية املقدرة  مية يه ا عوتكل ا للم لق لق
ناء( نذ أن شغلت ألول مرة  ) لبمبراعاة تلكفة ا تجديدات واإلصالحات اليت أجريت  مية املقدرة  ّزائد ا ُ م لل لق

تالك اجمل ّمع واألرضار اجملمعةهانقص الا يهنا . ّ تخداهمام  رشع يف ا يان الذلان مل  حأما ا سـن ُ ي ّ ملب بىن اجلديد (ّ ملوهام ا
ناء حىت اآلن) وقاعة املؤمترات يف ا هام مع مراعاة تاك يد  بفقد أ ل لع ية . تقيمي مية إجام لوأسفر ذكل عن حتديد  ق
ساوي  تباين  ُ ماليني فرنك سورسي، مما يعد زايدة يف 248,6للم ّ  ماليني فرنك 122,9صايف األصول قدرها ي

تالك عىل مدى فرتات . يسورسي ية ادلوية، لال باين ختضع، مبوجب املعايري احملا هواجلدير ابملالحظة أن ا ل سبمل ّ
تخداهما بارا من اترخي بدء ا تصاداي وذكل ا سـالاتفاع هبا ا ت عن  .ق

ية يف  .3 بو املا ياانت الو بىن احتاد مدريد يف  لوأدرج  ي ب سمرب31م ساوي 2009 ي د مية  باين  ت مضن األرايض وا بقمل
تامثرية ألنه . يماليني فرنك سورسي 3,4 ية ا بىن احتاد مدريد  ترب  ية ادلوية  تىض املعايري احملا ّو يع سل ملك م ب ُمبق س

تخدم يف  ية  ست  مية رأس املال، و تفادة من زايدة  يل اإلجيارات والا سـهتدف مهنا  سـية  ي سـ حتص ُيُ ت ملك لملك ق
شطة العادية ال نظمةناأل تامثرية . مليت تقوم هبا ا ية الا يد تقدير ا ية ادلوية أ بات املعايري احملا بقا  سو مللك عب ل تطل سط مل

تقل،  بري  بل  تامثر من  حبعىل أساس الا مسـ خ ق بل تدفق ُرمسليث س ية يف ا تق اإليرادات احملصةل من ا ملسـمللك
ناسبب تامثري  معائد ا ساوي . س ية  مية  توأسفر ذكل عن حتديد  للملك ُيني فرنك سورسي، مما يعد  مال4,3ق ّ ي

 .ي ماليني فرنك سورسي0,9زايدة يف صايف األصول قدرها 
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ية يف  .4 ياانت املا ية لألرصاد اجلوية، يف ا نظمة العا بو من ا يان حقوق قطعة األرض، اليت اشرتهتا الو لومت  ب مل مل ي لب
سمرب  31 باين2009يد مية صفرية مضن األرايض وا مل  نظمة قد اشرتت ح. بق قوق قطعة األرض تكل ملواكنت ا

يةل 1996يماليني فرنك سورسي يف عام  34,3مببلغ قدره  ط، عىل أن تظل تكل احلقوق سارية  .  عاما78ّ
نفت حقوق قطعة األرض كأصول غري مادية ية ادلوية  ّوألغراض املعايري احملا ُص ل يد . سب مية الر صوتحديد  قل

تايح حلقوق قطعة األرض يف  ّ، خفضت 2010يناير  1فتالا ية للحقوق ابالسـهتالك املجمع مما ُ تار تلكفة ا ّا ّ ُ خي ل ل
ساوي  مية  تأسفر عن  بقى . يفرنك سورسي 28,2ق تواصل اسـهتالك حقوق قطعة األرض عىل مدى ما  تو سي

نقيض يف عام ستمن فرتة الاتفاع هبا اليت   .2073 ن

شرتايت  .5 ية ا ياانت املا ية ادلوية أن ترمسل يف ا ملوشرتط املعايري احملا ل ب ل لت ُ ميهتا سب تجاوز  قمن املعدات اليت  ت
نة واحدة بات احملددة وتفوق مدة الاتفاع هبا  سـا ن ّت سمرب 31ويف . لع مية رمزية 2009ي د ق، اكن للمعدات 

ية بو املا ياانت الو لساوي فرناك سورساي واحدا يف  ي ب تايح لعام . يت يد الا مية الر توبلغ صايف  فص  فامي 2010ق
ناء عىل املعا نظمة،  بخيص معدات ا ية ادلوية، مل ليري احملا ّ ماليني فرنك سورسي، مما أسفر عن زايدة 3,8سب ي

 .يف صايف األصول

يدها  .6 ية، وعدم  ياانت املا يان قوامئ املوجودات مضن األصول يف ا ية ادلوية،  تىض املعايري احملا قوجيب،  ب لمبق ب ب لل س
ها ها أو توز ند  يعمضن املرصوفات إال  بيع ع سمرب 31ويف . ّ يدة يف ، مل تكن ق2009ي د ّوامئ املوجودات  ُمق

ية بو املا لياانت الو ي تايح لعام . ب يد الا مية الر توبلغت  فص نظمة 2010ق مل فامي خيص قوامئ موجودات ا
بو( تجر الو شورات واألوراق وخمزون  يا من ية ادلوية،)مل ناء عىل املعايري احملا ل،  ي ماليني فرنك سورسي، 2,4سبب

 .ّمما أسفر عن زايدة يف صايف األصول

بقا للواحئ اليت حتمك تو .7 بة  ترب  ية من الرسوم حىت  تأ يل اإليرادات ا ية ادلوية تأ طتيض املعايري احملا سـ تع ت مل ُمكتل ج ب ُق س
ية ية . ملعنمصدر اإليرادات ا تأ تعلقة ابإليرادات املؤجةل ا نظمة، ألول مرة، اخلصوم ا يدت ا يجة ذلكل  تو مل مل ّمل ّ ّ ق نت

شأن ال تعاون  شطهتا اخلاصة مبعاهدة ا بمن أ ل يةن نا تجارية والرسوم والامنذج ا عرباءات والعالمات ا لص وفامي . ل
بقا  رش الهنايئ  سب مبجرد ا بالغ املحصةل حىت  بات ادلوية، أجلت ا ية من ا تأ طخيص الرسوم ا ت مل ل لطل ت لنمل ّ ُتك ّ ُ ّ

بقة شأن الرباءات اّوعالوة عىل ذكل أجلت أيضا . ملنطللواحئ ا تعاون  ملإيرادات معاهدة ا ب ية من العمل  والتتتأ
يةتاملربطة اب سق نظام ادلامعة الواردة يف شلك وريق طلبات والواثئق لل فلصفحات اإلضا  PCT-EASYبنأو 

ية للرباءةت املربطة برسومالو رشهلرتمجة تقارير األ نجز بعد ا لن، علام بأن الرتمجة  ُ ت وألغراض حتديد األرصدة . ّ
ية لعام  تا حالا ية ادل2010فت ناء عىل املعايري احملا سب  مية اإليرادات املؤجةل وبلغت ب بت  ّوية،  ق ُحس  128,1ل

شأن الرباءات، و تعاون  تعلقة مبعاهدة ا شطة ا بيون فرنك سورسي فامي خيص األ ل مل ن  ماليني فرنك 3,9يمل
تجارية، و تعلقة ابلعالمات ا شطة ا لسورسي فامي خيص األ مل ن شطة 0,2ي يون فرنك سورسي فامي خيص األ ن  يمل

تعلقة ابلرسوم والامن ية، مما أسفر عن اخنفاض إجاميل يف صايف األصول قدره ملا نا ّذج ا ع يون فرنك 132,2لص مل 
 .يسورسي

ية ادلوية، إىل زايدة يف صايف األصول مبقدار .8 يه املعايري احملا نة، كام  ساابت املد يد ا لوأدى  تض ي بحل سق  11,5 تق
ييون فرنك سورسي شطة معاهد. مل ية من أ تأ يد ابلرسوم ا نويربط هذا الر ت مل ص شأن الرباءات ت تعاون  بة ا ل

ية واليت بات املودعة دلى املاكتب اإل بة  مياب للطل قلسـ بو إىل غاية لن ها الو يمل  ناير 1 تسـتلم  .2010ي 

ية ادلوية، أجري  .9 نة من الاشرتااكت املقررة وفقا للمعايري احملا ساابت املد مية ا يان  ية حتري ادلقة يف  لو ي حل ب سببغ ً ق
ساب خمصص عىل أساس هذه ا حليل  ناير 1ملبالغ إىل غاية حتل تحقة من يو. 2010ي  بالغ  مسـغطي اخملصص  م

تصويت مبوجب الفقرة  بدلان 11 من املادة 5لادلول األعضاء اليت فقدت حق ا بو واشرتااكت ا ية الو ل من اتفا ي ق
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يات يون فرنك سورسي، مما أدى إىل 7,3  وبلغ اخملصص احملدد.مجلعاألقل منوا اليت مجدت بقرار من ا ي  مل
 .ص صايف األصولتقلي

ها بعد يف اخلصوم يف  .10 تحقات املوظفني اليت مل تد نظمة  هر ا ية ادلوية أن  فعوتقيض املعايري احملا تظ سـب مل مل س
ية ياانت املا لا سمرب 31وإىل غاية . لب تحقات املوظفني قدره2009ي د بو خمصصا  يدت الو سـ،  ملي يون 46,0 ق مل 

ية امل يا طفرنك سورسي، وهو ما يعادل األموال الا حت متويل خصوم ما بعد اخلدمةي ُوقدر إجاميل . لرتامكة 
ية إىل غاية  تا تحقات املوظفني يف األرصدة الا تعلقة  حاخلصوم ا ت سـ فمل ناير 1مب بلغ 2010ي  يون 124,8مب  مل 

ته تأمني الصحي ما بعد اخلدمة و ميفرنك سورسي، وشمل ذكل عىل وجه اخلصوص ا ل قي يون فرنك 82,6 ي مل 
يمي أ تقسورسي عىل أساس  تقلي تب  سـتوراي  مك بلغ. ملك مبوتج عن ذكل اخنفاض صايف األصول   78,8 ن

ييون فرنك سورسي  .مل

تاجئ عايم  نسوايت  ية ادلوية 2011 و2010ت ل عىل أساس املعايري احملا  سب

ية  نا ناء ا ية ادلوية أ ناقصه عىل أساس املعايري احملا ئواصل صايف األصول  ث ث ل لت ناير1 ويف. 2011-2010سب ، بلغ 2010 ي 
ية ادلويةا تايح عىل أساس املعايري احملا يد الا للر ت سبص يون فرنك سورسي، واخنفض صايف األصول 208,2 ف ي  مل

يصل إىل 45,8 مببلغ ليون فرنك سورسي  يون فرنك سورسي يف 162,4 يمل ي  سمرب 31مل  .2011ي د

ية نا ية ا ناء عىل مزيا يجة  سب ا ئو ث ن ب لح يون فرنك سورسي 3,9 حتقق فائض مبقدار لنت ب  ناء عىل يمل سجل  بيد أن العجز ا مل
ية ادلوية وصل إىل لاملعايري احملا يون فرنك سورسي45,8 سب ي  بالغ. مل ييل للفرق ا يل  لويرد  تفص يون فرنك 49,7 حتل مل 

نون  ياين ا ية ادلوية يف الرمس ا ناء عىل املعايري احملا ية  ياانت املا ية وا ناء عىل املزيا يجة  ملعسورسي بني ا ب ل ب ل ب ن لب بل ست لن قال نالاتي
ية ادلوية ناء عىل املعايري احملا يجة  ية إىل ا ناء عىل املزيا يجة  لمن ا ب ن بب ت ست ن لن يان األداء "انظر اجلزء  (2011-2010 ل بيل  حتل

ية "). املايل يا شاريع مموةل من األموال الا ية ادلوية  ناء عىل املعايري احملا يجة  تضمن أيضا ا طوخالصة القول،  ت م ل ب حت ب ست لن
يةالفوار"وتعرف ابمس ( هة ا سب ا نق  ملعحب ية ادلوية" جل لوفقا للمعايري احملا سب يدها ) ً قووقع حركة األصول واخلصوم اليت جيب 

ية ادلوية  لناء عىل املعايري احملا تايح املذكورة ) الفوارق عىل أساس حماسـيب(سبب يد الا سوايت الر تواليت شلكت أغلب  ص فت
 .أعاله
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 ملخص األصول واخلصوم

ياين اآل بو إىل غاية لبيعرض الرمس ا ية للو يان احلاةل املا ييت ملخصا  ل لب سمرب 31ً  .2011ي د

سمرب 31ملخص األصول واخلصوم إىل غاية   2011ي د

795.8 ����ن

�
��

�
��

�
ا�
ت 


�
��


ا�
 �

��
�
�
�

	��م أ	�ى 54,5 ����ن أ��ل أ	�ى 42,0 ����ن

ا�������ت ا�������
134,8 ����ن

 ���ا��#��" �!���� ا�
وا��#��"   ا��!���� �#$ 

ا������&� 
289,0 ����ن

374,1 ����ن أ��ل )�'��

���أ��ل ��
162,4 ����ن

ا�!���� و�� +*�د�&�
379,7 ����ن

���م أ��ل 

ا���وض       
155,1 ����ن

نظمة أرصدة نقدية تصل إىل  ملتكل ا ثل 379,7مت يون فرنك سورسي، وهو ما  مي  من إجاميل األصول، ولكن هذه % 47,7يمل
شمل، كام هو موحض يف جدول الصفحة امل ية ادلويةتاألرصدة  يدة وفقا للمعايري احملا بالغ  نفة  بالغ  ية،  لوا مك مص بل مق سم ً تكل . ّ متكام 

تة  ثا نظمة عددا هائال من األصول ا با ل ًمل تامثرية وأصول غري مادية ومعدات(ً يات ا باين و سأرايض و ملك ميهتا ) م قيقدر صايف 

يون فرنك سورسي374,1ادلفرتية مبا مجموعه  ي  س. مل حوشمل األصول األخرى  بقة ت نة وموجودات ومدفوعات  سـاابت مد مي
ميهتا إىل  يون فرنك سورسي42.0قيصل إجاميل  ي   .مل

تحقة ادلفع  بالغ  سـويصل إجاميل ا تحقة ادلفع(ممل تحويالت  مية ا نة و ساابت ادلا سـويه ا ل ئ محل نظمة ) ق تلمهتا ا بالغ اليت ا ملوا سـ مل
ها إىل  تحقا قبل ا يون فرنك وشمل ابألساس دخال مؤجال289,0سـق  ً ت ميةمل يون فرنك سورسي166,6 بق  ي  أما خصوم . مل

ميهتا  قتحقات املوظفني و تأمني الصحي ما بعد اخلدمة 134,8مسـ تكون يف أغلهبا من خصوم ا يون فرنك سورسي  ل  ت فمل ي
يون فرنك سورسي103,4وتقدر ب ي  نظامت ادلويةتوتكون القروض من قرض. مل سة العقارية  ل املؤ للم مليون فرنك  25 (س
يفرض وق) يسورسي تون  ننك  ن جب تون فو)BCG (ك ن ونك  بىن اإلداري اجلديد ) BCV (كب شاء ا ملإل مليون  130,0(ن

تضمن 54,6ويصل إجاميل اخلصوم األخرى إىل ). يفرنك سورسي يون فرنك سورسي ويه  ت  يون فرنك 52,1يمل مل 
تعاقدة بات واألطراف ا ساابت جارية ملودعي ا ملسورسي يف صورة  لطل ح  .ي

نظمة ويصل صايف رأس  يون فرنك سورسي إىل 47,3 إىل) أي األصول اجلارية انقص اخلصوم اجلارية(للماملال العامل  ي  مل
سمرب 31غاية  سابق وإن اكن يامتىش 28,6 ي، وشري ذكل إىل اخنفاض مبقدار2011ي د يون فرنك سورسي مقارنة ابلعام ا ل  يمل

ناير 1مع األرصدة إىل غاية  بالغة 2010ي  يون فرنك57,1ل ا  .ي سورسيمل 
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 صايف رأس املال العامل

1 �	��� 312010 د�����  312010 د����� 2011

411.2412.7394.3أ	�ل ��ر�� 

363.9336.8337.2��م ��ر��


�������47.375.957.1 راس ا��ل ا

(������ ا������ت ا��������)

 

ها يوةل وما يعاد لا  لسـ

ها يوةل وما يعاد لا  لسـ

1 �	��� 312010 د����� 312010 د����� 2011


 ا���ّ��ة�� ��218'216'226641' 777' 225491'427'���448ع ا���


142485'932'���381ع ا����� ا���ّ��ة -  أ�ال ����� ��� �����ة ا��� '427 '142313'673'132

 ����15'805'14749' 280' 11149'378'���058ع ا����� ا���ّ��ة -  !����ت 

�
366'695'383703'485'379125'737'887���ع ا������ و� ���د�

(�"
�"(��&"�% ا��
$#�ت ا��

 

بة  ية، وإن اكن قد زاد  نا يا خالل ا تا  ها اث يوةل وما يعاد سـظل إجاميل أرصدة ا ئ ث ب نسـ ل بل ً بً ناير 1بني % 3,6نسل  2010ي 
سمرب  31و سمت . 2011يد ية ادلوية، ا نقواحرتاما لقواعد عرض املعايري احملا ل سب يوةل ً يدة و يوةل  يوةل إىل  سـأرصدة ا سـ ّسـ مق ل

يدة ّغري  يدةاألموال تشمل و. مق ّا تفظ هباموالاأل ملق ية ل حمل ا نا تجارية والرسوم والامنذج ا يل العالمات ا علغري ألغراض  لص ل تسج
بو تعاقدة . يوالاشرتاك يف دورايت الو ملوشمل أيضا الرسوم احملصةل ابمس األطراف ا اتفاق  وهل وبروتوكو اتفاق مدريديفت

بحث ادلويل يف إطار ،الهاي شأن الرباءاتمعاهدةل وابمس إدارات ا تعاون  ب ا همة ،ل بو ملويضطلع هبذه ا تب ادلويل للو ي ا ملك
بات سمل ا لطلتب  لت تجارية، خالف . مكك شأن العالمات ا تلمة يف إطار اإلجراءات اجلارية  لوتضاف إىل ذكل، الودائع ا ب ملسـ

تل بالغ ا سط اذلي يقدر  سـا مك ها، ولق تحقا بل ا نظمة  قمهتا ا سـق ًثل أموالايه مل يدة حمصةل ابمس الغري مت ترب أموالا  ّو مق  .تع
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تة ثا باألصول ا  ل

تة ثا باألصول ا  ل

1 �	��� 312010 د�����  312010 د����� 2011

311'611'1553'473'6403'010'3ا����ات

685'227209'591187'719ا���ث  وا����و	�ت

996'820'3823'660'2313'730'����3ع ا���ات 

000'316'0004'316'0004'316'����4 ا���د ��ر��

000'316'0004'316'0004'316'����4ع ا�������ت ا������ر�� 

�� ا�را���776'208'15928'769'54227'329'27"!�ق 

776'208'15928'769'54227'329'����27ع ا���ل ��� ا���د�� 

000'600'00028'600'00028'600'28ا�را��

223'986'866118'825'699161'333'26ا�	&�ل ا�$�ر�#

945'663'920129'314'190126'831'283ا����)� ا��'&��#

168'250'786277'740'889316'764'����338ع ا�را$! وا����"!

940'595'327313'486'662352'140'����374ع ا���ل ا���%��   

(,����)+�ت ا�*��*��#)

��&! ا�'��� ا��&����

 

نا شرتاة كأصول إذا جتاوز إجاميل تلكفهتا حدا  نظمة املعدات ا ييد ا مل معمل ً ً  1000 وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احلد قد زاد من. تق
ناير 1ً بدءا من ي فرنك سورسي5.000إىل   .2011ي 

مية حقوق األرايض بلغ قواصلت  نوي  ها مبعدل  ي ترا سـ تكل عىل مدار 0,4جع يون فرنك سورسي إذ  هت  وحقوق . ً عاما78يمل
يااألرايض نظمة حا يدها ا يدة اليت  ً يه األصول غري املادية الو ل مل تق يار. ح بو ا بق الو ملعومع ذكل،  ي ية 31 سـتط سب من املعايري احملا
تعلق ابألصول غري املادية بدءا من لادلوية ً ا ناير 1مل ية من اخلارج وتكل . 2012ي  يؤدي ذكل إىل رمسةل الربامج اآل تو سـ

ية ياانت املا يا يف ا لاملطورة دا ب لخل ً. 

تصل إىل  ية  نا باين عىل حنو ملحوظ خالل ا مية األرايض وا لوقد زادت  ئ ث لمل يون فرنك سورسي يف 338,8ق ي  مل
سمرب 31 باين 2011ويف . 2011 يد تقل من خانة األشغال اجلارية إىل خانة ا يه ا بىن اإلداري اجلديد، و تخدام ا مل، بدأ ا ن عل مل سـ

شغوةل سمرب 31وتضم خانة العمل اجلاري إىل غاية . ملا يون فرنك سورسي26,1( قاعة املؤمترات اجلديدة 2011ي د ي  ) مل
يط األمين  يون فرنك سورسي0,3(حملوا ي   ).مل
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تحقة ادل بالغ  سـا تلمةبالغ ملفع واممل هاملسـا تحقا بل ا ق   سـق

تحقة ادلفع وا بالغ  ملا سـ تلمةبالغ ممل هاملسـا تحقا بل ا ق   سـق

1 �	��� 312010 د����� 312010 د����� 2011

400'002'64024'215'78417'213'�16ردون دا��ن -  �
�	�ت �����

��077'969520'760'2341'752'��11م ا������� ���

�ون��133'900199'460536'�268ردون دا��ن 


610'721'50924'513'47819'234'����28ع ا������ت ا����	

494'460'25150'152'43052'120'52ر!م ا���د ��ر��

ز�% ر!م ا���دي $ه�ي و��ر��� 350'495'72210'521'3429'501'9

��� ا��'%�
�*ت أ��ى ���2'577'7552'428'9142'802'812

656'758'88763'102'52764'199'����64ع ا������ت �����
 ا���� 

276'154'259128'110'630136'793'153إ��ادات ��345 ��02ه�ة ا���0ون 	/.ن ا�,�اءات

�580'552'80713'620'42211'903'9إ��ادات ��345 دون ���	7�,� 8

624'418'7804'715'5082'951'2إ��ادات أ��ى ��345

578'183'45821'606'61724'661'26ودا�% ا���د ��ر��

�9:���735'250'3832'983'3922'264'�3,��; أ��ى �
��23 :,8 ا!�

 ��������� ا�� 
��793'559'687169'036'569178'574'����196ع ا������ ا����

  ��������� ا�� 
��059'040'083258'653'574261'008'����289ع ا������ �����
 ا���� وا������ ا����

(���
�
��=�ت ا�>��	)

 

تحقة ادلفع رسوما  تحويالت  ًثل ا سـ ل تعاقدة مبوجب اتفاق مدريد وبروتوكوهل والالحئة هاّحتصلممت يابة عن األطراف ا نظمة اب مل ا ن لمل
يذية شرتكة لتنفا بات املودعة ذكل، وابإلضافة إىل .  التفاق الهايملا سمل ا با  ته  نظمة  تب ادلويل  لطلحيصل ا ت ت لللم مك بصف ملك

شأن الرباءات أموالا تعاون  بناء عىل معاهدة ا ل بحث ادلويلب ية تلكفة مدفوعات إدارات ا ل من املودعني  نظمة . لتغط سك ا ملو مت
تلف ا يد الهنايئ وفقا ألحاكم  ها إىل ا تا إىل أن يمت حتو خمهذه األموال مؤ تف يل نظمة والاتفاقاتملعاهداتملسـق  .مل اليت تديرها ا

ية، إذ حتول من نا ناء ا تا أ يد اث ئوقد ظل إجاميل الر ث ث ب لص يون فرنك سورسي يف بداية 63,8 ً ي  يون 64,2  إىل2010مل مل 
 .2011يفرنك سورسي يف هناية 

بع أغلهبا من اإليرادات املؤج ها،  تحقا بل ا نظمة  تلمهتا ا بالغ اليت ا نوأما ا سـ مل سـ فيمل ق شأن الرباءات، ووصل ق تعاون  بةل ملعاهدة ا ل
يدها إىل يون فرنك سورسي يف 153,8 صر ي  سمرب 31مل بة. 2011ي د ثل ذكل ارتفاعا  سـو بنمي يد العام % 13 ً صمقارنة بر

يون فرنك سورسي يف 136,1املايض اذلي بلغ  ي  سمرب 31مل تعاون . 2010ي د يد اإليرادات املؤجةل ملعاهدة ا سب ر لو ص حي
شورةبشأن الرباء بات املودعة غري ا نات عىل أساس ا بات مبا مجموعه. مللطل با إىل غاية 124 633 لطلويقدر عدد هذه ا طل 

سمرب  31 بات إىل غاية 108 908، مقارنة مبا مجموعه 2011يد سمرب 31طل   بة2010ي د ثل ارتفاعا  سـ، وهو ما  بنمي ً 14.4.% 
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 مسـتحقات املوظفني

تحقات املوظفني  مسـخصوم 

	��� 31 د�����  2011


ت ا������������
ا���م �

65076.7%'364'�����103
ت ���� ��
 ��� ا�����


	  ���اآ���45710.2%'760'13

��%7436.6'909'����8 ا���دة إ�� ا���� وا�

��� ا����	���ت ا�����3765.3%'148'7"��وق  ا���


ت إ�
��� ���اآ���
�599'8970.5%


	 ز��رة ا���� ا��%$#� �7680.3%'458

(��
��- إ,+�ء ا�(��� ا�,�.9040.3%'450

�"��ت /.�0 - ����ت ,+��� ا�(����152'6190.1%

414100.0%'845'�134���ع ���م ������ت ا������� 

ية ملا بعد اخلدمة كام هو موحض تحقات ا تل ا لصح يف اجلدول أعاله،  سـ تأمني الصحي ملا بعد اخلدمة(ملحت نصيب األسد يف ) لا
ثل  ـي  تحقات املوظفني،  متخصوم  فهسـ سمرب 31من إجاميل اخلصوم إىل غاية % 76,7م وقد زادت اخلصوم . 2011ي د

بلغ تأمني الصحي ملا بعد اخلدمة  تعلقة اب مبا ل يون فرن20,8 مل ية مل  ثا ئك سورسي خالل ا ل تايل 2011-2010ي ل ويعرب اجلدول ا
يري يل عن هذا ا تغاب لتفص  :ل

تأمني الصحي ملا بعد اخلدمة  لحركة خصوم ا


ت ا��������)����
�)
476'603'82ا	��م إ	� ���� 1 ����� 2010

204'730'�10��� ا�
	�� ا������

350'819'�5��� ا����	ة

280'675'3-�����
ت ������ �� ����/��آ�

163'886'�7��� ا�
	�� ا������

���
��� ا�
(ا"ر�
ح)/ا��� 737اه�$ك

174'761'20ا���آ� �&  2011-2010

 650'364'103ا	��م إ	� ���� 31 د�����  2011

بو  تقاعدي الو تأمني الصحي  ساط ا بو يف أ ية حلصة الو ساب اخلصوم وسجل اللكفة ا تقل  توراي  ييضطلع أ مل ل ق ي بل ي حب سـ ملسـتقك م
توقعني تقاعدين ا يني وا ملاحلا مل بلل تأيت من زايدة . ملسـتق يف ا سابق يه الوقع الصايف  للفرتة ا ية يف اجلدول ا ملوتلكفة اخلدمة احلا ل ل

باب أخرى غري  نات اجلديدة وحاالت ترك اخلدمة أل تقاعدين وا يني ومعالهيم وعدد األشخاص ا سـمعر املوظفني احلا مل لتعييل
تقاعد نامج عن أن لك موظ. لا ثل تلكفة الفائدة الوقع ا لو نة واحدة عن مت نظمة تفصهل  سـف عامل اب تأمني مل تحقاق ا لسن ا سـ

تقاعد ند ا لالصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة  نة. ع سابقة املربطة  سـوأما تلكفة اخلدمة ا ت ل فقط، فاكنت مرصوفات أوية 2010 بل
تق ند ا تأمني الصحي ما بعد اخلدمة  تني املؤهلني لالشرتاك يف ا ية للموظفني املؤ لللخصوم اإلضا ع ل ق  .اعدف
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نظمة  نظامت ادلويةمبلغني من املالملاقرتضت ا باين ا سة  ل من مؤ مل يون فرنك سورسي و50,8 (مس ي  مليون فرنك  8,41مل
متدا يف  عسورسي ا توايل1987 و1977ي سورسابغية) ل عىل ا يف  يد مقرها يف  ي  ب جن واكنت تكل القروض يف األصل . تشي

نة خاضعة لفوائد لكن وافقت اإلدارة ية يف  ية للعالقات اخلار سـ الفدرا يل أية مدفوعات1996جل تخيل عن  حتص عىل ا يةل  ف إضا
سديد  يا سوى  تطلب حا تمن الفوائد فمل تعد القروض  ل بلغت نواي1,4 يأصل ادلين فقط اذلي  يون فرنك سورسي   ً سـ  .يمل

تون فو القرتا2008ويف فرباير  يف ونك  تون  نك  نظمة عقدا مع  ن، أبرمت ا ب ن ن ب كمل بلغجك يون فرنك 114,0 مض  مل 
متليسورسي زائد  حمبلغ إضايف  بىن اإلداري اجلديد 16,0 قدره م يد ا متويل جزء من تلكفة  يون فرنك سورسي  مل  تشيمل ل ي

تاح إىل غاية  ته .2011 فرباير 28ملوا بلغ اإلضايف و مي وأما ا تارخي 16قمل يون فرنك سورسي فأنفق  ب  ناير27يمل وحدد .2011 ي 
بورسعر الفائدة اب سورسي وفقا ملؤرش سواب  يلفرنك ا لل نة زائد هامش يرتاوح بني 15 ملدة )Swap LIBOR( ي سـ 

نظمةهتا حدديتحسب مدة القرض ال% 0,70و% 0,30 سديد دفعات من . مل ا تىض العقد  سديد الفوائد،  توابإلضافة إىل  يقت
بة أصل ادلين نواي  سـ  تداء من % 3بنسـ بلغ اإلجاميل املقرتض ا بمن ا بة إىل القرض األصيل 2012ير  فربا28مل لنسـ اب

بالغ يون فرنك سورسي زائد القرض 114,0 لا ي  بالغ اإلضايفمل يون فرنك سورسي16,0ل ا ي   .مل

توبر  تعديالت عىل اتفاق القرض إلضافة 2010كويف أ بو ا تون فو والو يف ونك  تون  نك  ل، أقر لك من  ي ن ب ن ن كب جك
متويل جزء 40,0 مبلغ تخدم  ليون فرنك سورسي  سـ يمل يد قاعة املؤمترات اجلديدة وي تعامل خالل متتشي من تلكفة  سـاح لال

تدة من  سورسي وفقا ملؤرش سواب . 2014 مارس 31 إىل 2011 مارس 31ملمالفرتة ا يوحدد سعر الفائدة ابلفرنك ا ل
نة زائد هامش يرتاوح بني 15ملدة ) Swap LIBOR( ليبور  هتا حدداليتحسب مدة القرض % 0,70و% 0,30سـ 
نظم تونص العقد عىل . ةملا بة أصل ادليند يسدي تداء من % 3بنسـ  نواي ا بلغ اإلجاميل املقرتض  بمن ا سـ  2015 مارس  31مل

بالغ  بة إىل القرض ا لاب يون فرنك سورسي40,0لنسـ ي  بالغ .مل نظمة هذا القرض ا نفق ا ل ومل  مل يون فرنك سورسي إىل 40,0ت ي  مل
سمرب 31غاية  نظمة ت. 2011ي د بة ملوجدير ابذلكر أن ا نوية  سـدفع معوةل  تخدمة % 0.15بنسـ مية القروض غري ا ملسـعىل  ق

 .خالل فرتة توفرها

سب لك قطاع  حبالوضع املايل 

نظمة بو عن أصوها وخصوهما يف لك قطاع اب شف الو ية ادلوية أن  ملتقيض املعايري احملا ي تك لل تعرض تقارير القطاعات يف و. سب
تلف الاحتادات  ثل  خمشلك  بارها مي ية الفكريةالقطاعاتعتاب ية  نظمة العا تألف مهنا ا للملك اليت  مل مل نفصل . ت موخصص جزء 

بو تعلق بوالية الو يذ برامج  هات املاحنة  يابة عن ا بو  ية ويه أموال تديرها الو هامات الطو يلإل ت ن ي نفع جل  .لتس

سؤوةل ية اليت تكون صايف األصول، ويه  يا نظمة كلك األصول واخلصوم، خالف األموال الا مومتكل ا ط ت ل عهنا، ويس حمل
يهنا أصول أو خصوم شطة . بعالحتادات أو قطاعات  بريا من أ نوتدمع األصول واخلصوم عامة عددا   يف إطار اتاخلدمتقدمي ك

تعددة تامثرية يف مريان ال. ملالاحتادات ا ية الا يد اب ناء الو تعلق الا سو مللك ح سـتث يهتيتي بوناء عىل .  إىل احتاد مدريداملك ترجع 
بني ذكل، فإن األصول  تعلقة ابلقطاعات أو الاحتادات الفردية ولكهنا  شف عن املعلومات ا ند ا تواخلصوم الفردية ال تذكر  مل لك ع
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ها أصوال وخصوما غري خمصصة نفصل بو صفشلك  م بني القطاعات الفردية إال صايف األصول. ب تلاكت مبا يف ذكل /توال  ملما
ياطي، كام هو موحض صناديق رؤوس األموال العامةل  :يف اجلدول أدانهحت والا

سب لك قطاع  حبصايف األصول 
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يان األداء املايل بيل   حتل

ية ادلوية للقطاع العام  ناء عىل املعايري احملا يجة  ية وا ناء عىل املزيا يجة  يق بني ا تو لا ب ن ب بل ت ت سف ن لن  2011-2010ل

ية نا ية ا يجة مزيا سب  ئو ث ن لح يون فرنك سورسي مقارن3,9 حتقق فائض قدره 2011-2010 نت ي  مليون  45,8ة بعجز قدره مل
ية ادلوية للقطاع العام ناء عىل املعايري احملا ية املعدة  ياانت املا سب ا لفرنك سورسي  ب ل ب سبحب ل ياين الوارد أدانه . ي بني الرمس ا بو لي

تني ية بني ا يجالفوارق الر لنتسـ  : ئي

ناء عىل املعايري احملا يجة  ية إىل ا ناء عىل املزيا يجة  بالاتقال من ا ت ست ن بن ن ب لن  2011-2010لية ادلوية للقطاع العام ل
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ساابت اخلاصة  بة إىل ا يجة اب يل ا توي عىل تفا تفات إىل أن اجلدول الوارد أعاله ال  حلويرىج الا سـ ص حي لنل فائض قدره (لنت
يون فرنك سورسي3,5 ي  ية ادلوية للقطاع العام ) مل ناء عىل املعايري احملا سوايهتا  لأو  ب يون فرنك 3,5جعز قدره (سبت مل 
ية ادلوية للقطاع العام)يرسيسو سوبة عىل أساس املعايري احملا ساابت اخلاصة ا تأثري الصايف  ل، نظرا النعدام ا حمل للح  .سبل

ية هة ا سب ا نالفوارق  ملعحب  جل

شطهتا نظمة وأ يع جماالت ا ية ادلوية للقطاع العام  ية املعدة عىل أساس املعايري احملا بو املا ياانت الو نشمل  مل مج ل ل ي ب سبت  أثر وأكرب. ّ
ية  نا يجة ا ئيف  لث رشوعات املموةل 2011-2010نت يف ا تاك ية ادلوية للقطاع العام اكن  سوبة عىل أساس املعايري احملا مل ا ل ل ل سبحمل

يق جعز قدره  شري إىل  يث  ية،  يا حتقمن األموال الا ي حب ط يون فرنك سورسي41,9حت ي   . مل

 الفوارق عىل أساس حماسـيب

ت بة عىل أساس الا يق احملا سـيؤدي  سـ ية ادلوية للقطاع العام إىل إجراء عدد من تطب لحقاق الاكمل وفقا للمعايري احملا سب
ية نا يجة ا ية اليت تؤثر يف  سوايت احملا ئا ث لت ت نب س بة إىل . ل سوايت كام وردت يف اجلدول أعاله اب هذه ا سـواألثر الصايف  لنت ل ل

يق جعز قدره  ية هو  حتقاملزيا يون فرنك سورسي7,8ن ي  سوايت وجهي. مل ية لتوهذه ا شطة الربانمج واملزيا بة إىل أ نة اب ن لنسـ
ية عىل حد سواء يا رشوعات املموةل من األموال الا طوا حت  .مل

ية ادلوية للقطاع العام، ما خفض  باين وفقا للمعايري احملا يد ا تعلقة  يف، مبا فهيا فوائد القروض، ا تاك لوقد رمسلت ا مل مل ل بل سي بتش ُ
ية  نا ئاملرصوفات خالل ا بلغ ق2011-2010لث يون فرنك سورسي31,5دره مب  ي  باين . مل يد هذه ا يف  ملومن مث وزعت تاك تشيل

ها تال ها من خالل ا تغال كعىل فرتة ا هل ية ادلوية للقطاع . سـ ناء عىل املعايري احملا ناء املعدات  سق ذاته رمسل ا لوعىل ا ب ت سبن ق ُل
بلغ قدره  ية  نا مبالعام ما خفض مرصوفات ا ئ يون فرنك سورسي، مع توزيع ت2,6لث ي  تلكة عىل معرها مل ملهلكفة املعدات ا

تايج  .ناإل

نواي وقدرها  بالغ املدفوعة  تربت ا سـوا مل مية قرض 1,4ع سديد  يون فرنك سورسي  ق  ت لمل ث الرييس مرصوفات يف ويقة FIPOIي ئ
ية يضا يف خصو. نالربانمج واملزيا بالغ  تربت هذه ا ية ادلوية للقطاع العام ا يق املعايري احملا ختفوألغراض  ملب ع ل سب م القروض، تط

بلغ  ية  نا تايل خفضت مرصوفات ا مبواب ئ ث يون فرنك سورسي2,8لل ي   .مل

باين واملعدات ومرصوفات اسـهتالك  تالك ا ية ادلوية للقطاع العام مرصوفات ا ناء عىل املعايري احملا ية  نا تاجئ ا ملوشمل  ه ل ب ئ ث ن سبت ل
يف هذه األصول موزعة عىل معرها ا ساحة األرض، نظرا ألن تاك لاحلقوق يف  تايجم يل . نإل حتلوختضع أيضا هذه األصول إىل 

بلغ قدره  يد  ية ادلوية للقطاع العام، و يه املعايري احملا سب ما  ماألرضار اليت تلحق هبا  ق ّب ُ ل تض سحب يون فرنك سورسي 1,7تق ي  مل
نة  بىن أرابد بوكش يف  سـلألرضار اليت حلقت  ناء قاعة املؤمترات اجلديدة2011مب يف وبلغ مجم. ب من جراء أعامل  لوع تاك

ية  نا تالك والاسـهتالك واألرضار  ئالا ث يون فرنك سورسي13,3لله ي   .مل

بات ادلوية  ها، وذكل يف حاةل ا ية ادلوية للقطاع العام أجلت إيرادات الرسوم إىل حني  يق املعايري احملا ند  لو لطل ل ب يلع حتصب ّ ُ س تط
رش الهنايئ للطلب لنند ا يد خصوم اإليرادات املؤجةل، فإ. ع ية ادلوية للقطاع العام هو صوإذا زاد ر لن تأثري املعايري احلا سب

يد إيرادات الرسوم املؤجةل . اخنفاض اإليرادات تجارية والرسوم (صوزاد ر شأن الرباءات والعالمات ا تعاون  لمعاهدة ا ب ل
ية نا عوالامنذج ا ناير 132,2من ) لص يون فرنك سورسي يف األول من  ي  يون فرنك سورسي يف156,3 إىل 2010يمل ي   31 مل

سمرب شأن الرباءات من . 2011 يد تعاون  ناء عىل معاهدة ا تحقة  بالغ الرسوم ا بويف الفرتة ذاهتا زادت  ل ب ملسـ يون 11,4م مل 
يون فرنك سورسي15,1يفرنك سورسي إىل  ي  بلغ . مل هذه الزايدة هو اخنفاض اإليرادات  تأثري الصايف  مبواكن ا يون 20,4لل مل 

 .يفرنك سورسي

تلزم املعايري احمل سدد بعد تسـو تحقات املوظفني اليت حيصل علهيا املوظفون ولكهنا مل  يد  ية ادلوية للقطاع العام  تا سـ مل ق سب
نظمة بارها خصوما عىل ا ملاب تأمني . عت تحقات ا تحقات املوظفني، وأكرثها زايدة اكنت  لونظرا لزايدة مجموع خصوم  سـ مسـ م
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سه نظمة مرصوفات ابلقدر  بدت ا نفالصحي ما بعد اخلدمة،  مل ية . تك نا ئوخالل ا ية 2011-2010لث بالغ إضا ية  نت املزيا ف  م ن تضم
بالغ 6بنسـبة  تحقات إهناء اخلدمة املدفوعة نقدا إىل املوظفني، مبا فهيا ا بالغ  متويل  يف املربات،  مل يف املائة من تاك سـ ت مل م ل

نح اإلعادة إىل الوطن وأسفار العودة إ بالغ  نوية غري املأخوذة و ماملدفوعة لقاء العطل ا م ية . ىل الوطنلسـ يحت األرصدة ا ملتبقوأ ت
تأمني الصحي ما بعد  يد خصوم ا ية ادلوية للقطاع العام  ناء عىل املعايري احملا سوية الالزمة  يض ا بلغ  لمن هذا ا ي ل ب ت تقمل ل لل ب ستخف

ية . اخلدمة نا بة إىل ا ئواب ث لسـ ية ادلوية للقطاع العام اخلاصة اب2011-2010لن سوايت املعايري احملا تغ أدت  ل لت يريات يف سب
بلغ  تحقات املوظفني إىل زايدة املرصوفات  مبخصوم  يون فرنك سورسي11,0مسـ ي  تة . مل بة ا سـوجتدر اإلشارة إىل أن  لسـ ن

ية نا ية ا ية قد خفضت يف مزيا تضمهنا املزيا يف املربات اليت  ئيف املائة من تاك ث ن ن ت ت بة 2013-2012 لل  يف املائة نظرا 2نسـ إىل 
ية املفروضة، وب ليود املا ية ادلوية للقطاع العام للق ناء عىل املعايري احملا سوايت  تاحة ملواهجة ا تخفض األرصدة ا لذكل  ب ت مل سبسـ ل

بريا  .كاخنفاضا 

 اإليرادات

ية  نا يل لإليرادات يف ا ياين الوارد أدانه عىل  ئتوي الرمس ا ث حتل ب لحي ية ادلوية للقطاع 2011-2010ل ل عىل أساس املعايري احملا سب
 : العام

ية مكوانت اإليرا نا ئدات يف ا ية ادلوية للقطاع العام2011-2010لث ل عىل أساس املعايري احملا  سب

ا������ر 

9,5 ���ن

ر��م ���م �هـ�ي 

6,0 ���ن (%1,0)

ر��م ���م ��ر��  

101,2 ���ن (%17,2)

�� أ	�ى 15,7 ����ن (%2,7)��

ا����اآ�ت ا����رة 

34,8 ���ن (%5,9)

  �ا#�"���ت ا�!���

17,7 ���ن (%3,0)

 ر��م ���م ا�&�اءات   

412,7 ���ن (%70,2)

��ا������ وا���

3,3 ����ن

�� أ	�ى��

1,7 ����ن

ا�����رات

 1,2 ����ن

 

شأن الرباءات نظرا  تعاون  ية ادلوية للقطاع العام أساسا يف رسوم نظام معاهدة ا ناء عىل املعايري احملا سوايت  بوتؤثر ا ل ل ب سبت ل
 . لزايدة اإليرادات املؤجةل
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يل اإليرادات عىل أساس املعايري  ية صتفا نا ية ادلوية للقطاع العام  ئاحملا ث للل  2011-2010سب

2010-20102011-20102011-20102011-2011ا���ادات  

34.8                         -                         -34.8ا���اآ
ت ا����رة 


ت ا������ �
13.93.817.7                        -ا���

1.2                         -                         -1.2إ��ادات ا�����رات 


ر ��9.5                         -9.40.1إ��ادات ا���

22.1412.7-                         -434.8ر��م #"
م ا���اءات  

1.6101.2                         -99.6ر��م #"
م �$ر�$ 

0.16.0                         -5.9ر��م #"
م �ه
ي  


	م  ��� 20.4519.9-                         -540.3ا����	ع ا����

 �'
3.3                         -                         -3.3ا��+*�( وا���

5  ( 23
�1 )  /�ف ا�-�,ت �
*�-1.4-0.6-                         -2.0

  6�

��7 د�( ا���#*1.50.1-                         -81.6

����3.6                         -                         -3.6إ��ادات أ�3ى / #

18.1588.1-���592.813.4	ع ا���ادات 

( <�,��= ا�>�#*
ت ا����2��2  ) 

ا����	ع 
ا����ا���  

ا���������    

�	��ت ���ء   �ا�

��! ا�������   

ا�#و���   

��ت  ��ا�$

ا�&�%�  

 

 املرصوفات

ية  نا يال للمرصوفات يف ا ياين الوارد أدانه  ئتضمن الرمس ا ث حتل ب لي ية ادلوية للقطاع 2011-2010ل ل عىل أساس املعايري احملا سب
 .العام

ية  نا ئمكوانت املرصوفات يف ا ية ادلو2011-2010لث ل عىل أساس املعايري احملا  ية للقطاع العامسب

أ�
ث و����ات 
4,5  ����ن

أ���
ر و����   
���ت ا������� 40,7  �����ن  (%6,4)

418,1 ����ن (%66,0)

���و��ت ا���ـ��� 
61,2 ����ن (%9,6)

 ������ا�����ت ا��
91,0 ����ن (%14,4)

ا&ه�"ك وا&$�#"ك  
وا,+�ار 

13,3 ����ن


�و��ت أ��ى�

ن (%3,6)���22,9  

إ��ادات و���اد 
 4,9  ����ن
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ناء  بارة عن رمسةل مرصوفات ا ية ادلوية للقطاع العام يه يف األساس  ناء عىل املعايري احملا سوايت  بوا ع ل ب لت سب يرىج (ل
تعاقدية ناء ونفقات املوظفني واخلدمات ا ئات املرصوفات ومهنا ا تفات إىل أن هذا األمر يؤثر يف العديد من  لالا ب لل يف ) ف لوتاك

تالك والاسـ  .هتالك واألرضارهالا

ية  نا ية ادلوية للقطاع العام  يل املرصوفات عىل أساس املعايري احملا ئتفا ث ل للص  2011-2010سب

ا	���و��ت     

2011-20102011-20102011-20102011-20102011-2010

396.46.05.010.7418.1���ت ا������� 

40.7                     -33.31.36.1أ���ر و��� 

91.0                     -���84.73.23.1�ت ������� 

 ����6.561.2-�65.32.10.3#"و!�ت ا��

4.20.40.20.14.9إ��ادات و��اد 

2.64.5-3.83.00.3أ'�ث و���ات 

26.90.2-                     -1.225.9ا�(��ء

13.313.3                     -                    -                    -ا/ه�-ك وا/��.-ك وا+*"ار  

  1��                   -1.9-1.9                    -                    -�5���4 د23 ا�("

�588.941.916.9-13.8633.9��ع ا	���و��ت 

ا	�����ت  
ا	����  

ا	�����ت ���ء   
�� ا	������   �

ا	�و	��   

( �8-��� ا��"5�ت ا�7��7"��  ) 

ا	���ع 
ا	��!ا���  
    ��ا	"����

�#�و��ت  
   $� �	���

ا&��ال  
ا()���'�� 

 

سب لك قطاع  حباألداء املايل 

سب لك احتاد بو  ساابت الو حبسب جل اإليرادات يف  ي ح ية من أرابح الفوائد إىل الاحتادات . حي تأ توخصصت اإليرادات ا مل
نادا إىل مجموع الا نقدي واإليرادات اجلاريةستا لياطي ا ها إىل . حت سب لك برانمج ويعاد  سب املرصوفات  ختصيصو حب حت

متدة  ية ا بو للربانمج واملزيا بو كجزء من ويقة الو ية العامة للو ية وافقت علهيا ا ناد إىل  ملعتلف الاحتادات ابال ن ي ث ي مجلع مهنج ستخم
ية  ئنا  .2009-2008للث

يع املرصوفات إىل الاحتا تفق علهيامجوختصص  يص ا ية ا ناد إىل  شلك القطاعات ابال ملدات مبا  تخص مهنج لي يد . ست تقو
ية يف  بارها تاك نظمة اب ية يف ا هامات الطو تعلقة ابإل ساابت اخلاصة ا فعلمرصوفات قطاع ا ل ت مل ع مل عحل يف . س تاك ثل ا لو ل مت

بدها الاحتادات دلمع  يف دمع الربانمج اليت  شرتكة بني القطاعات تاك يدة ا تكالو تح ل ساابت اخلاصةمل يف دمع . حلا سب تاك لو حت
بارشة احملددة يف الاتفاقات املربمة مع املاحنني  نفقات ا بة مجموع ا ساب  ساابت اخلاصة عىل أساس  ملالربانمج مضن ا ل سـ ح نحل

ية هامات الطو عاذلين يقدمون اإل  .س
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ية  نا سب لك قطاع  ئاألداء املايل  ث  2011-2010للحب

ا�
 ا������� ا�������

ا���ا�� 
  �� ا�����
ا����اآ�ت  

���ه�ة  
ا����ون  
��ن �

�ه�ي ��ر��  ا���اءات�����
ا�$#���ت 

ا��)��ع ا�&�%

ا*��ادات 

      808.4'48 963.3'13        -                   -                   -                   -                  845.1'34          ا���اآ�ت  

    328.8'540  -                  6.7                931.5'5         623.5'99       767.1'434      -                     ر�
م 

 453.8'9 48.0              4.9                109.9            782.1'3         856.7'4         652.2               �
ا�� �����        

146.7'1  -                  0.4                26.4              348.4            662.2            109.3               ���
رات         

        280.3'3 588.4-           691.4            691.4            103.1'1         691.4            691.4               ��ا��� أ��ى   +  د�� ا�و�
ف 

        254.5'3  -                  6.5                39.1              976.3            063.3'2         169.3               ا#�"!��     

     272.5'606     422.9'13       709.9            798.3'6         833.4'105     040.7'443     467.3'36          ا��)��31�4��1 �2��ادات 01/ أ��س ا��+,ا�+

 �. ا��
ال ا,*���(� �) '�ف ا#&%$ت        #
 17.2-              -                   -                   -                  2.8-               12.2-             2.2-                 ����0 ا#%��و/�ت ا#%%

    295.3'18- 144.1'2          -                  56.2              516.7'1         039.5'22-      27.2                 04
�1ت ا�13ادات ���ء ا#%&���1 ا#�و#�     

 960.0'587     567.0'15       709.9            854.5'6         347.3'107     989.0'420     492.3'36          �)��ع ا*��ادات 

ا���6و�5ت

        572.6'4                -                -                -             75.3        094.5'4               402.8ا#�5اءات  01

02        765.6'5                -                -           623.8        822.8'2        412.3'1               906.7ا#&$��ت ا#��8ر1 وا#��
م وا#�%�ذج ا#���/� وا#�9��5ت ا#�78ا��ــ

      A*11'730.5          2'977.8        255.2           -                -                -                14'963.5 ا#%@#? وا#"<
ق ا#%�8ورة     03

04ــ �Bرا
1 وأ�!�ل ا#�&��5 ا#E<��) ا#�<��Dي وا#%
ارد ا#��D>�#ا#%&�رف ا
6'128.4            -                -                -                -                -                

6'128.4        

    �I9-                   163'981.8    -                -                -                -                163'981.8م �&�ه�ة ا#�&�ون ��Gن ا#�5اءات    05

06   9
 ��ر�1 و,ه�ي و5�#%I9031.8'57                -           873.4        953.5'4      204.9'51                -                   -أ      

 وأ�%�ء ا#"<
ل   07)��
        440.7'9                -             18.9           113.2        832.2'2        985.5'5               490.9ا#�"!�� وا#

08           �J A�0�4201.4               3'819.7        323.9           -                -                -                4'345.0ول أ/%�ل ا#��%�

09
 ــ ا�D5#ان ا���1<� وا#&��� و��Dان N��� وا#%"�M ا#�Lدئ وأ��1!� ا���4$#

وا#!�ر51)    
1'494.4            28'470.8      2'417.2        -                -                -                32'382.4      

10      ���Nان �) أورو�� و�D5#ا O&� P� 322.9'6                -                -                -           470.9        558.1'5               293.9ا#�&�ون        

11 
51
        413.2'9                -                -                -           706.4        279.9'8               426.9أآ�د�%1 ا#

12 ا#�ــ��/��!D%#ن اG�� 
51
        122.2'7                -                -             67.7           203.1        445.3'6               406.1ا#����? ا#�و#) و�&���1 ا#

      976.5'10                -               3.1           131.4        060.8'2        623.1'8               158.1رآ. ا#�5اءات 14

15  ا#Q!�1ـ�!D%#ا R4�!� S1�"4295.7               5'737.4        489.5           -                -                -                6'522.6        

16   ��D"�#وا3*��ءات وا         787.2'3                -                -                -           284.0        331.1'3               172.1ا#�را��ت ا,���Tد1

17   1�!Q#ا �!D%D# 648.3'2                -                -                -           197.5        328.2'2               122.6إذآ�ء ا,*��ام        

181 وا#�"��1ت ا#&�#%�ــ�!Q#ا �!D%#123.3'9                -                -                -           683.2        023.9'8               416.2ا        

      835.7'14                -                -                -        108.7'1      044.9'13               682.1ا#�
ا'�   19

20  �Jر�V#ت ا�T$&#وا R4�!%#393.4'9                -                -                -           696.7        254.2'8               442.5ا        

21 1W�Q��#864.5'17                -             51.6           338.3        221.6'3      278.5'13               974.5ا3دارة ا      

22    X��9�5#وا       440.5'17                -             50.4           331.2        144.8'3      964.1'12               950.0إدارة ا#�@ون ا#%�#� وا#%�Yا�9


�1ه�     23Z4و       234.6'20                -             58.5           381.6        649.5'3      039.2'15            105.8'1إدارة ا#%
ارد ا1��5#

      088.1'51                -           147.5           967.1        213.1'9      973.4'37            787.0'����2ت ا#�/%�3داري 24


��ت وا,��4,ت  25D&%#ا ��J
#
�!42'256.3            30'756.8      8'781.5        784.0           119.5           -                42'698.1      

26    ا3دار1��T�#وا (Dا#�ا� A�T��#332.8'3                -               9.6             63.3           600.9        477.4'2               181.6ا        

      371.8'35                -           102.2           670.8        378.4'6      292.4'26            928.0'����1ت ا#%@4%�ات وا#�7Dت  27

        983.3'9                -             28.8           189.6        800.1'1        420.9'7               543.9ا��.  28

        926.5'6                -             20.0           131.9        248.8'1        148.9'5               376.9ا#��5ء ا�1�8# 29

30  Z�
        198.2'5                -                -                -           390.3        572.4'4               235.5ا#��آ�ت ا#���7ة وا#%�

         895.5'588                -        483.5'1        747.4'9    261.3'105    292.5'436          110.8'36ا��)��ع ا�31�4 ��6�0و�5ت 01/ أ��س ا��+,ا�+

     �. ا��
ال ا,*���(�#
      938.3'41                -             42.5           107.9        947.6'7      235.8'29            604.5'4ا#�5ا�X ا#%%

 '�V#944.7'16      944.7'16                -                -                -                -                   -ا#"���0ت ا      

     068.8'14-       377.7'1-               8.8           221.8       894.1'1-       516.9'8-           510.7'04-2
�1ت ا#%��و��ت ���ء /D] ا#%&���1 ا#�و#�     

    709.7'633      567.0'15        534.8'1      077.1'10    314.8'111    011.4'457          204.6'�38)��ع ا���6و�5ت 

     749.7'45-                -          824.9-       222.6'3-       967.5'3-     022.4'36-           712.3'1-ا��4:�/ (ا��), )

ا�;$�دات 

(  �<�ف ا���4>�ت ا�#��#��)

 

 



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

58 

سب لك ش نيان الوضع املايل  حب  اطب

ا���ل 

أ��ل ��
او��

 و�� ���د������701'695'887366'737'379                           -                           -                           -                           -748'805'05815'378'95311'889'829350'359'368ا�

(
(�����ت ��� ���د�� 
126'269'9201'825'4271'303-878'928-                           -                           -                           -                          -553'147'2232'754'�2���ت ����

(
(�����ت ���د�� 
044'888'71323'264'62527'509'36211'109'48415'1848'343137'77356'59225'313'39412'992'�11���ت ����

��ا�� ا�����دات-                          -                          -                          -                           -                           -                           695'388'1962'437'6952'388'1962'437'2


11                           -                           -335'624'103-499'779'162-377'633'1-717'089'1-713'257'217105'869'163أ$�ل أ!�ى ���او�

567'241'717394'265'893411'019'25513'618'85116'615'103-315'642'162-714'228'11414'314'81110'608'663470'975'546����ع ا���ل ا���
او��

أ��ل ��� ��
او��
994'820'2313'730'9933'820'2303'730'3                           -                           -                           -                          -���11ات



 ا'�&��ر��*+000'316'0004'316'4404'440921'921                           -                           -                           -                          -560'394'5603'394'�3


776'208'54128'329'77627'208'54128'329'27                           -                           -                           -                          -                          -                          -أ$�ل ��د�

668'274'889277'764'556338'536'117151'931'458175'606'51897'418'137                           -                          -654'131'25428'415'25أراض و���ن

(
(�����ت ��� ���د�� 
576'338602'942481'439'108-6'320'6-                           -                           -                           -                          -518'042'4467'801'�6���ت ����


000'000'00010'000'10                           -                           -                           -                           -                           -                          -000'000'00010'000'10أ$�ل أ!�ى ��� ���او�

014'223'999324'621'823384'047'220178'592'458201'606'51897'418'137                           -                          -733'568'26148'611'45����ع ا���ل ��� ا���
او��

581'464'716718'887'716795'067'475191'210'393218'009'6-797'223'25-714'228'11414'314'54410'177'924519'586'592����ع ا���ل

ا����م

���م ��
او��

��610'721'47924'234'79728'45284'60                           -021'951'99510'992474'81853'161'01424'169'�17���ت دا

��12ت ا���0/�.�-19'482'2048'957'455152'619124'407-                           -                           34'588'61518'989'95415'259'03028'071'816

12
 ا��34�656'758'52663'199'64                           -                           -                           -                           -                           -                          -656'758'52663'199'2�64���ت �

����12���5 ا' 
�+�� 6����30'284'21023'729'44011'776'03313'629'312-                           -                           154'514'326132'201'040196'574'569169'559'792

12
 !�ل '�
 وا��ة�200'358'2001'258'5                           -                           -                           -                           -                           -                          -200'358'2001'258'5��وض �

551'897'2051'422'2                           -                           -                           -                           -                           -                          -551'897'2051'422'�889�2ت

079'731'23747'071'52                           -                           -                           -                           -                           -                          -079'731'23747'071'52!8�م ���او�
 أ!�ى

704'098'246337'019'791364'275'393151'163'189                           -021'951'71410'228'64414'982'19911'594'188171'922'151����ع ا����م ا���
او��

���م ��� ��
او��
��12ت ا���0/�.�64'484'81136'951'077-                          -                           -                           -                           55'101'57559'766'620119'586'38696'717'697


 وا��ة�' ��� 
12�775'369'37576'753'149                           -                           -                           -                           -                           -                          -775'369'37576'753'149��وض �

472'087'761173'339'620269'766'57559'101'55                           -                           -                           -                          -852'320'186113'238'214����ع ا����م ��� ا���
او��

176'186'007510'359'411633'042'968211'264'244                         -021'951'71410'228'64414'982'05111'915'374284'160'366����ع ا����م

-                           -                           

ا��>3�ّ 313'267'788160'349'571171'020'35-959'900'45-                           -                           -                           -                          -884'287'747195'250'217ا�/��?/(ا��>=)


388'342'3888'342'8                           -                           -                           -                           -                           -                          -388'342'3888'342'8$��د�C رؤوس ا@��ال ا����+

���1�876'045'87615'045'87615'045'87615'045'15                           -                           -                           -                          -                          -                          -�4�? إ�Dدة ا�

.��F���12ت ا�ا@آ��ار�
 �89�م � (���ا��*�'H/(ا�9

                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                          -                          -                          -ا�I28 �� ��� ا���9


��ة ا��اه�/+� 828'622'34324'209'32-                           -590'800'3934'009'6-818'174'36-                           -530'668'1-221'632'41530'833ا�/��?/(ا��>=)

405'278'709208'528'695162'974'19-493'054'26-393'009'6-818'174'36-                          -530'668'1-493'262'550234'426'����226 ا���ل

2010 ����� 12011 ���31 د�

ا����و��ت ا������ �� ا���ال 
ا"!������

2010 ����� 1

ا��*�#�ت ()�ء �&% ا��$�#�� ا�
و���

2010 ����� 1 2011 ���31 د���� 312011 د�

ا���-ا,�� ا���!
ة

2010 ����� 1 2011 ���31 د���� 312011 د�

ا�0*�(�ت ا�����ا�/�,��. وا���-ا,��

2010 ����� 1
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شاط سب لك  نيان األداء املايل  حب  ب

ا���ادات

351'872'50734'410'84417'461'66117-886'27                           -                           -                          -                          -168'411'95817'433'17ا���اآ
ت ا����رة


ت ا�������
454'612'38117'080'0739'532'7728'931'3851'717'1                           -                           -609'148'6887'814'6                          -                          -ا���

665'146'2871'378476'670                           -                           -                           -                           -                          -                          -287'378476'670إ��ادات ا�����رات


ر��845'453'2519'161'5945'292'4                           -                           -                           -                           -146'86826'10521'135'7265'270'4إ��ادات ا���

515'727'383412'106'132206'621'793206'504'7-823'534'14-                           -                           -                          -                          -176'611'955213'155'221ر��م #"
م ا���اءات

181'140'669101'181'51250'958'90050'736'1891'220-                           -                           -                          -                          -769'444'70148'178'51ر��م #"
م �$ر�$ 

714'987'6265'991'0882'996'3812'82914'41                           -                           -                          -                          -245'977'2592'954'2ر��م #"
م �ه
ي

690'7706'9203'2                           -                           -                           -                           -                          -                          -770'9203'2ر��م أ)�ى

100'862'448519'283'652259'578'512260'753'5-183'713'14-                           -                           -                          -                          -960'036'835265'291'275ا��.��ع ا�,��+ �*���م

�/
458'254'6283'774'8301'479'1                           -                           -                           -                           -                          -                          -628'774'8301'479'1ا��1�23 وا���

872'994'616-1'256-538'456'1-                           -                           -                           -206'022-17'370-385'594-203'680-153'235'2�-1
�8 �7ف ا�4�5ت

9�
436'43692'92                           -033'971-660'844-                           -                           -                          -                          -469'971752'844;2
��: د�1 ا���#

 ����530'660'8303'082'7002'577'1                           -                           -                           -                           -                          -                          -830'082'7002'577'1إ��ادات أ)�ى/#


ت���094'758'6501'636'4441'033121'660-971'844-                           -206'17-022'385-370'203-705'681'9912'186'1ا��.��ع ا�,��+ �*�


	ع ا���ادات��967'959'152587'823'815294'136'434293'482'883-4'812'13-                           -206'733-17'789'1866'633'8536'515'718292'333'300

ا�
��و�ت

337'943'941417'388'396208'554'143209'455'6955'048'0825'210'6812'784'1013'526'1522'474'6152'197'868198'246'#198,�
ت ا���<,�=

753'720'41040'975'34319'745'30920'36-427'4032'705595'131730'706'1523'376'1852'710'05915'636'17أ�,
ر و��?

��$@
839'988'39890'886'44140'102'61650'514-79'149108'173'1881'974'8471'194'4361'900'0181'598'30338'119'46)$�
ت ;5

A�B��ت ا�
Cو�D�32'559'16132'683'575146'148179'3511'019'0591'186'931-2'933'665-3'697'06730'790'70330'352'79061'143'493

826'877'8384'568'9882'308'6282'62099'1-403'030445'7999'98012'00855'011'5982'245'2إ�$ادات و��اد


ث و�5$اتF981'498'6814'300745'753'1893'342'1-745'310'1-760'659169'783'7502'313363'360116'554'0731'164'2أ

000'001154'1154-327'486-532'385'26-                           -290'856'25                          -                          -328'241640'529ا���
ء

433'382'44513'291'9885'090'4458'291'9885'090'8                           -                           -                          -                          -                          -                          -ا�ه�4ك وا����4ك وا�GHار

9�
033'535-660'232'1-                           -                           -033'535660'232'1                          -                          -;2
��: د�1 ا���#-                           -                           -                           


	ع ا�
��و�ت��662'709'504633'363'158308'346'675325'544'4734'613'728-18'780'6125'157'01236'643'7168'301'0898'395'303289'500'299

695'749'352-45'540'343-13'209'109-32'027'590-9'800'7284'780'818-5'174'279-36'853'530-1'668'764-1'120'4153'�833��/(���)  ا����

�� ا�
	��ة���ا
ا�

ا��.��ع
2011-2010


	�� �! ا��	ال 
ا�
"�و�ت ا�
��#�ا%�$

���� ا��و��&
ا�$�	�ت ,�ء �*' ا�

2010 ���J31 د� 2011 ���J312010 د� ���J312011 د� ���J312010 د� ���J312011 د� ���J312010 د� ���J312011 د� ���J312010 د� ���J312011 د� ���J31 د�

�����ا
�- وا��ت ا�1�0ا�.�,ا��2
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ناديق رؤوس األموال العامةل  صالاشرتااكت و

نظام أحادي الاشرتااكت .10اجلدول   للالاشرتااكت وفقا 

 أسس حتديد الاشرتااكت

نة  ناء عىل قرارات اختذها يف  سـحتدد اشرتااكت لك دوةل عضو  بعض 2003ب تصة  يات ا بو وا ل لك من مؤمتر الو خمل مجلع ي
نظام أحادي الاشرتااكت الا تعلق اب بو فامي  لحتادات اليت تديرها الو ي  ).A/39/15ث من الويقة 167 و166الفقراتن (ي

 حتديد الاشرتااكت

بو يف  بو والاحتادات اليت تديرها الو يات ادلول األعضاء يف الو يوافقت  ي توبر 9مجع بالغ الاشرتااكت 2009ك أ م عىل 
ية ئنا  ).A/47/16ثمن الويقة  274الفقرة  (2011-2010 للث

نة  بلغ الاشرتااكت اإلجاميل  لسـتوزيع  ئات2010م تلف ا لف عىل   خم

(ه)(د)(ج)(ب)(أ)

ا	��ات ا	���

ا	���� ا	����� ��
آ� دو	�؛

�"! ا	�����ي �	#$ 
*�د ا	�ول &% آ� 

��&
(أ) × (ب)؛

�"! ا	�����ي �	#$
*�د ا	�ول &% 

آ� &��
(أ) × (د)؛

�"! ا	�����ي �	#$

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                    

                               -                       -              728 136                       24                      697 5 0.125خ
                               -                       -              658 119                       42                      849 2 0.0625خ(�����)
                      544 8                       6                112 54                       38                      424 1 0.03125خ(�����)

178                    17 391 229          7                       19 939                    

("ا	�ول 23� ا1*0#ء &% ا.-�#دات")("دول ا.-�#دات")
�ا	�ول ا1*0#ء &% ا-�#د وا� أو أآ4

ا	�ول ا1*0#ء &% ا	���� و23� ا1*0#ء &%   
أي ا-�#د

 

ا��ول  (��  1 �
	��  2010)ا���� 

دول ا����دات : 1
أ���ا��� و������ وإ����� وه����ا وا���� و����ا    دول ا����دات : 3

دول ا����دات : 4
( �����)

دول ا����دات : 4
دول ا����دات : 5
دول ا����دات : 6

( �����)
دول ا����دات : 6
دول ا����دات : 7
دول ا����دات : 8
دول ا����دات : 9

� ا����دات   �دو�# "�� !�� 

ا��,+�ر# ا��*���# وا���&�ن وه�)�ر� و&��ز���ا و�����ا و�����آ��    

           #����&�� وأ�,�&�� وا�����ن وا�,,��# ا�,���ة �3���&�� ا�0,12 وإ����ا ا�*,���# وا����ت ا�,���ة ا.-�

 �4,+�ر# آ�ر

     ��5��ا��,�� وا�8�9 وا�,���7 وا�3��)�ل و��4ب أ

آ��ا وا��ا&,�ك و�����ا وإ����ا وا���و; وا����د ا��و�� وإ��3&��     

آ�وا��� وإ����ا و��@��*��8 و-���?� و<���� و4,+�ر# -�5و&�� ا���"��=��# ا����#5     

       �� وآ���-��3 وإ���&�� و�4ر��4 وا����� ا�������Aأ��3&�� وأ&�ورا وأر-���� وأذر����ن و��=روس و
وآ�زاG���ن و�F�"�?���ن و����E و����ا&�� وا��D3 ا.��د و4,+�ر# -���و�� و��ن -�ر�� و��)���رة            

 –  #و��4�J���ن و����� و��آ,�&���ن وأوآ�ا&�� واI-�رات ا�2���# ا�,���ة وأوز�����ن و��?و=          ( 4,+�ر
 (#ا��E���3ر

ا.ر8���4 وا�3�ازD و��)�ر� وا�+�� وإ��اD�L ورو-�&�� و��آ��  

     �����إ&�و&���� وإ�ان   ( 4,+�ر#  - ا�I=-�#  )  و���,3�غ و-�&�آ� وا�,,��# ا�2���# ا���2د# و���

Oا���
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دول ا	���دات : خ

دول ا	���دات : خ(����� )

دول ا	���دات : خ(����� )

� و������ر وا�����ل     دول ��� أ���ء � ا	���دات    ���� وإ"��!�� و���$�أ'��&$�ن وإر

أ�$�'�ا و!�!�دا و57ر ا�-*��� و!�!�دوس و!��5 و!�����4  ( دو�+ - ا��1$�دة ا�/����ت )  وا�-�(,+ وا�*�() و!��&�ا��    
��/�ا�9+ ودو��,��8 وا�&��4دور           �وا�����8ون وا��أس ا<=�� وا���8'� وآ�ت د��4ار و�7*�ر�+ آ�ر�� ا�;1-�+ ا�

و�B� و��!�ن و���� و���,�دا و����� وه,�وراس وا��1اق و���7��8 وا<ردن وآ�,�� و���?+ و��ر�;��س       
  C4و�� C$آ� D��)ة و!�را��اي و���Bة )  و�,'���� و����-�� و���8را��ا و!�!�ا ��,�� ا��Fت  - ا�����و���8و��5�� ( و	
� وا��B*�ر�+ ا��1!�+            ,��,&,D و57ر ���,�د�J و(�;�I و(�ي 	��8 و(�ر�,�م و(�از D��)و ��)�� D��)و

ا�&�ر�+ و���'� وز�-�!�ي 

�/�� ا��(?K و�;�د و57ر ا�/��         �أ�'�	 و!,'Mد�L و!,J و!���ن و!�رآ�,� �(� و!�رو��ي وآ�-�د�� و�7*�ر�+ أ
��/�ا�9+ و�7-��� و��,�� ا	($�ا�N+ و���-�� و��,�� و��,��      - !�&�و وه��$� و�7*�ر�+ 	و    �و�7*�ر�+ ا���8'� ا�

��/�ا�9+ ا�;1-�+ و��&��� و��-��� و���;/� و�Mوي و���� و��ر�$���� و��زا�-�O و��-�ل وا�,��B وروا��ا        �ا�
و(���ا و(�ن ���� و!��,&�-� وا�&,'�ل و(��ا���ن وا�&�دان و���� وأو�,�ا و�7*�ر�+ �,5ا��� ا��$��ة             

وا���J وزا�-�� 

ا�5Bا�N وا�-���J و!�و�� دار ا�&Mم وآ�($�ر��8 وآ�!� وQ-�ص وا��B*�ر�+ ا��و��,��8+ وإآ�ادور و��� و��ا����	        
�اد          �,��� و���ن و!�آ&$�ن و!,�� و!��و وا�4�J�- وQ?� و����B-�+ وا��'�ب و����ا��1!�+ ا� +�و�-,�ن وا���Bه��

و��!��� و���C وأورو��اي و��D ��م

 

نة  بلغ الاشرتااكت اإلجاميل  لسـتوزيع  ئات2011م تلف ا لف عىل   خم

(ه)(د)(ج)(ب)(أ)

ا	��ات ا	���

ا	���� ا	����� ��
آ� دو	�؛

�"! ا	�����ي �	#$ 
*�د ا	�ول &% آ� 

��&
(أ) × (ب)؛

�"! ا	�����ي �	#$
*�د ا	�ول &% 

آ� &��
(أ) × (د)؛

�"! ا	�����ي �	#$

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                      28                     319 060                1                     11 395                                

                                          -                       -              031 131                     23                        697 5 0.125خ
                                          -                       -              960 113                     40                        849 2 0.0625خ(�����)
                                  544 8                     6                  112 54                     38                        424 1 0.03125خ(�����)

  178                  17 414 019            7                     19 939                                

("ا	�ول 23� ا1*0#ء &% ا.-�#دات")("دول ا.-�#دات")
�ا	�ول ا1*0#ء &% ا	���� و23� ا1*0#ء &% أي ا-�#د  ا	�ول ا1*0#ء &% ا-�#د وا� أو أآ4

 
ا��ول  (��  1 �
	��  2011)ا���� 

دول ا����دات : 1
دول ا����دات : 3
دول ا����دات : 4

( �����)
دول ا����دات : 4
ر�� آر�� دول ا����دات : 5���

دول ا����دات : 6
( �����)

دول ا����دات : 6
دول ا����دات : 7

دول ا����دات : 8

دول ا����دات : 9

دو�� ��� �� �� ا����دات   

ب أ������     �ا���#� وا�&�% وا��$#�" وا�!����ل و�

()��� ا�#�'��     �آ�وا��� وإ�2#�+ا و��1/�0/��% و,���.�� و-�'�� و���ر�� ,�+و*�� ا��

�+ا و(2��آ��    �ا���7ر�� ا�/�0$�� وا��*�ن وه���ر�� و*�ز�2�+ا و'

       ��,!�� وإ(/*�� و�ر��� وا�$�(� ا��(�أ�!�*�� وا�7.ا>� وأ*+ورا وأر,���� وأذر'��7ن و'�)روس و�2�8 وآ
وآ�زاC#/�ن و<����.(/�ن و����B وا���7ه���� ا��A'�� ا��2!�� و��/ا*�� وا�7!@ ا?(د و<=� و���ر�� ,�+و��          

رة و���F$#/�ن و���2�+ و��آ��*#/�ن وأوآ�ا*�� واE,�رات ا��A'�� ا��/�+ة وأوز'$#/�ن            ���� و(�و(�ن ,�ر�
و��.و�) ( ���ر��  – ا�!���Bر��) 

I�ا�$

ا?ر��/�% وا�!�از�@ و'2��ر�� وا���+ وإ(�ا>�@ ورو,�*�� و��آ��  

     �����د�� و(2A#ا� ��'�Aوا���2$� ا� إ*+و*�#�� وإ��ان   ( ���ر��  - اE(),��  )  و�$#�!�غ و,*�آ

�+ا وا�#�+ و(�#�ا    �أ(/�ا��� و'�72$� وإ�=���� وه

2�+ا وإ����+ا وا���و�L وا����د ا��و(� وإ(!�*��     �آ�+ا وا�+ا*��ك و�

��*#� وأ���*�� وا���'�ن وا���2$� ا��/�+ة �!��=�*�� ا�N�OA وإ����+ا ا������0 وا����ت ا��/�+ة ا?,��$��           
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دول ا	���دات : خ

دول ا	���دات : خ(����� )

دول ا	���دات : خ(����� )

� و������ر وا�����ل     دول ��� أ���ء � ا	���دات    ���� وإ"��!�� و���$�أ'��&$�ن وإر

�)�� ا��.-, و�+�د و*(ر ا�)��         �أ�'�	 و!4'7د�6 و!54 و!���ن و!�رآ��4 �.� و!�رو��ي وآ��1د�� و*��0ر�/ أ
��)�ا�9/ ا�+�18/       �وا�<��'� و*���1� و����4 ا	.$�ا=�/ و�����1 و����4 و����4   - !�&�و وه��$� و*��0ر�/ 	و ا�

و��&��� و���1�� و���+)� و�7وي و���� و��ر�$���� و��زا��1@ و���1ل وا��4?� وروا��ا و.���ا و.�ن ����        
و!��4&�1� وا�&4'�ل و.��ا���ن وا�&�دان و���� وأو�4�ا و*��0ر�/ �4(ا��� ا��$��ة وا���5 وزا���1          

أ�$�'�ا و!�!�دا و*(ر ا����01 و!�!�دوس و!��( و!�����F  ( دو�/ - ا��8$�دة ا�)����ت )  وا�4.�1/ وا�C.�0 و!��&�ا��    
��)�ا�9/ ودو���4<� وا�&��Fدور           �وا�<����ون وا��أس ا��HI وا�<��'� وآ�ت د��Fار و*��0ر�/ آ�ر�� ا�+�18/ ا�

و�?� و��!�ن و���� و����4دا و����� وه4�وراس و*����<� واIردن وآ���4 و���-/ و��ر�+��س و��<�و��(��       ( و	��ت  - 
     J��.و ��.�� J��.و KFو�� K$آ� J��.ة و!�را��اي و����ة )  و�4'���� و������1 و��<�را��ا و!�!�ا ����4 ا�?Lا���

4� و���'� وز��1!�ي       ��J4&4 و*(ر ����4د�5 و.�+�N و.�ي 	�<� و.�ر��4م و.�از

ا���1�5 و!�و�� دار ا�&7م وآ�.$�ر�<� وآ�!� و�1Qص وا�?��0ر�/ ا��و���4<�/ وإآ�ادور و��� و��ا����	 وا��8اق        
�4�اد و��!���           �و��41ن وا��'�ب و��?���� و���ن و!�آ&$�ن و!��4 و!��و وا�F�5�1 وا�?��0ر�/ ا��8!�/ ا�&�ر�/ و��

و���K وأورو��اي و��J ��م
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سددة يف  .11اجلدول  سمرب 31ملالاشرتااكت غري ا سا2011ي د بدلان األقل منوا اليت دلهيا  تأخرة  ح والاشرتااكت ا لل ب مل
 )ّمجمد(خاص 

ا��و��  
ا��
اآ�ت ا����م 

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


ة����ا�

         424 1 11أ��ديأ#"�!���ن

دون ا��
اآ�ت ����
ةأ���!%�


دون ا��
اآ�ت ����
ةا�)'ا&

       395 11 11أ��ديأ!+ورا

�دون ا��
اآ�ت ����
ةأ!"

دا,
دون ا��
اآ�ت ����
ةأ!�%"ا و,

دون ا��
اآ�ت ����
ةا�ر.��%-

دون ا��
اآ�ت ����
ةأر�%�%�

دون ا��
اآ�ت ����
ةأ��
ا�%�

���دون ا��
اآ�ت ����
ةا��

دون ا��
اآ�ت ����
ةأذر,%)�ن

دون ا��
اآ�ت ����
ة.'ر ا�����1

-�
دون ا��
اآ�ت ����
ةا���

دون ا��
اآ�ت ����
ة,�"3د�2

دون ا��
اآ�ت ����
ة,
,�دوس

دون ا��
اآ�ت ����
ة,%3روس

     082 435 *11أ��دي,6)�5%

دون ا��
اآ�ت ����
ة,%6'

دون ا��
اآ�ت ����
ة,�-

دون ا��
اآ�ت ����
ة,��ن

       339 31 11+10+09+08+07+06+05+04+03+02+01أ��دي,�%=%� (دو�; - ��9+دة ا�8�%�ت)

>�
دون ا��
اآ�ت ����
ةا����; وا�1
ا!���دون ا��
اآ�ت ����
ة,
دون ا��
اآ�ت ����
ةا��
از�?

دون ا��
اآ�ت ����
ة,
و!A دار ا��3م
دون ا��
اآ�ت ����
ة,6"�ر��

رآ%�� #��,+�(� B477 216 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+89 354 043     

رو!+ي,
أ��دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

B276 13 93+92+91+90,�ر�   

+�(� B88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78,�ر� 

+89

 214 738  

 255 497     

د����دون ا��
اآ�ت ����
ةآ
دون ا��
اآ�ت ����
ةا�%��5
ون

دون ا��
اآ�ت ����
ةآ�+ا
 
Cأس ا��
         849 2 11أ��ديا�

DE�1ر�; أ#
�8%� ا��.
أ��دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

B276 13 93+92+91+90,�ر�   

+�(� B86+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   436 586     


ة������F6 ا���
اآ�ت ا�

ي)��
!< ا��=��,)
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���د
أ��دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

	
   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  

     460 7 93+92+91+90��ن

 82+81+80+79+78+77+76+75+74+73+72��ن ���

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

 156 387  

 455 563     

دون ا���اآ�ت �����ة����
دون ا���اآ�ت �����ةا"!��

دون ا���اآ�ت �����ةآ$"$�#��
         544 8 11+10+09+08+07+06أ��دي'&ر ا"%��

دون ا���اآ�ت �����ةا"*$()$
�*
دون ا���اآ�ت �����ةآ$+�� ر
آ$ت د
,$ار

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

+05+06+07+08+09+10+11

 58 525   

	
   597 27 93+92��ر

     754 105    632 19 93+92+*91��ن

دون ا���اآ�ت �����ةآ�وا���
دون ا���اآ�ت �����ةآ$��

دون ا���اآ�ت �����ة.#�ص

دون ا���اآ�ت �����ةا"��0$ر
/ ا"���*�/


�%�ا�1/دون ا���اآ�ت �����ة'�0$ر
/ آ$ر
� ا"�2#�/ ا"

�%�ا�1/'�0$ر
/ ا"*$()$ ا"

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

	
959 159 93+92+91+90��ر  

��� 	
200 500 89+88+87+86+85+84+83+82+*81��ر  

   326 90 93+92+91+90��ن

015 301 89+88+87+86+85+84+83+82+*81��ن ���  1 078 983   

دون ا���اآ�ت �����ةا"ا(��ك
       816 12 11+10+09+08+07+06+05+04+03أ��دي'�#$��

         698 5 11+10أ��ديدو���4*�

ا"��0$ر
/ ا"و���4*�/
أ��دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 87 005   

	
 76+75+74+73+72+71+70+69+68+*67��ر

+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86 

+87+88+89+90+91+92+93

 954 885  

1 041 890   

دون ا���اآ�ت �����ةإآ$ادور
دون ا���اآ�ت �����ة�!�

دون ا���اآ�ت �����ةا"�6,�دور
         848 2 11+10أ��دي��4�9 ا8+�$ا�7/

�
��
         848 2 11+10أ��ديإر

دون ا���اآ�ت �����ةإ+�$(��
 ���$�:
دون ا���اآ�ت �����ةإ
دون ا���اآ�ت �����ة;���
دون ا���اآ�ت �����ة;4�4ا
دون ا���اآ�ت �����ة;�(�6
�9�$ن 

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

+05+06+07+08+09+10+11

 58 525   

	
838 154 93+92+91+90+89+88+87+*86��ر  

     465 312    102 99 93+92+91+90+89+88+87+86��ن

     848 2 11+10أ��دي��#��9

��� $#
       098 58    250 55 89+88+87+86+85+84+83ا"$

دون ا���اآ�ت �����ة'$ر'��

 دون ا���اآ�ت �����ةأ"��(��
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دون ا�	�اآ�ت 
	���ة����
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا�����ن

         698 5 11+10أ��دي�����دا

�����دون ا�	�اآ�ت 
	���ة��ا
 �����

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�   276 13 93+92+91+90��ر�

!�"
 �779 148 89+88+87+86+85+84+83��ر�  

     460 7 93+92+91+90��ن

!�"
     291 278    293 81 89+88+87+86+85+84+*83��ن 

�����-��#�و
أ��دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�   276 13 93+92+91+90��ر�

!�"
 �   213 23 89��ر�

       830 67      858 3 93+92��ن

         378 1 *11أ��دي�����

 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أ��ديه��	$ 

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�     004 9 93+92+*91��ر�

!�"
 �037 347 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+*79��ر�   383 524     

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا�'�&$ ا��&��$
         849 2 11أ��ديه�!وراس

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةه�(�ر�� 
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ�#*�!ا

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا�,�! 
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ�!و��#��

(/�
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ��ان (�2,�ر�/ - ا0&1
         697 5 11أ��ديا��5اق

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ����!ا
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ&�ا6�7

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةإ�����8
�'�
         849 2 11أ��دي�2

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا�����ن
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا9ردن

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةآ�زا�#	�ن
دون ا�	�اآ�ت 
	���ةآ����

دون ا�	�اآ�ت 
	���ةا�'��;
دون ا�	�اآ�ت 
	���ة=����>&	�ن

دون ا�	�اآ�ت 
	���ة�2,�ر�/ �و ا�!���Aا@�/ ا�?5<�/
��B�دون ا�	�اآ�ت 
	���ة�
أ��دي�<��ن1

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

+05+06+11

 52 127   

�   032 88 93+92+91+90+89��ر�

000 159 93+92+91+90+89+*88��ن  

���88+89+90+91+92+93 9 632      308 791     

��دون ا�	�اآ�ت 
	���ة��#�
دون ا�	�اآ�ت 
	���ة��<���� 

       134 71 11+10+09+08+07+06+05+04+03+*02أ��دي��<�� 

C��	?�	Dة�����	
دون ا�	�اآ�ت 
       395 11 11أ��دي��	�ا��� 

دون ا�	�اآ�ت 
	���ة�'#�<�غ
 �A?�!
دون ا�	�اآ�ت 
	���ة

         848 2 11+10أ��دي
0وي

��<���
دون ا�	�اآ�ت 
	���ة
 10 $F اآ�ت�	م أ��دي ا���Hإ@�ر ا�� $Fو �F .1$ ����� 2006 وKL 2!ول ز
�$ �	#!�! ا��	�اآ�ت ا��	���ة �7�B!ة ا��Iدات ��ر�� و��ن و��

د�5Fت &���/.
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دون ا���اآت ��
	�ة�����
����          814*11أ�دي�

���� �ر��84+85+86+87+88+89 132 377  

77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+*76��ن ���� 

+87+88+89

 163 926  

 297 117     

�!�دون ا���اآت ��
	�ة�
�"�#ر��

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�ر��90+91+92+93 13 276   

���� �ر��77*+78+79+80+81+82+83+84+85+86+ 219 120  

87+88+89

460 7 90+91+92+93��ن     

74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84��ن ���� 

+85+86+87+ 88+89

 150 618  

 417 957     

دون ا���اآت ��
	�ة�#ر�%�#س 
دون ا���اآت ��
	�ةا��)'�&

       347 17 11+10+09+08+07+06+*05أ�دي��)�و"��� (و*�ت - ا��#��ة)

دون ا���اآت ��
	�ة�#"آ#
 دون ا���اآت ��
	�ة�.,#��

دون ا���اآت ��
	�ةا��12 ا0/#د
دون ا���اآت ��
	�ةا��,�ب

دون ا���اآت ��
	�ة�#زا�4�2
ر�"دون ا���اآت ��
	�ة��
�2��دون ا���اآت ��
	�ة"
         424 1 11أ�دي"�2ل

دون ا���اآت ��
	�ةه#�.�ا
دون ا���اآت ��
	�ة"�#ز��.�ا
       003 17 11+10+09+08+07+*06أ�دي"�)ر8#ا

ا�.���
أ�دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�ر��90*+91+92+93 11 815   

���� �ر��81+82+83+84+85+86+87+88+89 179 097  

460 7 90+91+92+93��ن     

915 109 81+82+83+84+85+86+87+88+89+*80��ن ����   335 770     

 �����"
أ�دي

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

+05+06+07+08+09+10+11

 307 492  

�ر��91*+92+93 237 156   544 648     

دون ا���اآت ��
	�ةا�.�و�9
دون ا���اآت ��
	�ةُ;�ن

آ'�ن�دون ا���اآت ��
	�ة
�.�دون ا���اآت ��
	�ة

�#ا �8.� ا�����ة�         849 2 11أ�دي

را8#اي�دون ا���اآت ��
	�ة
دون ا���اآت ��
	�ة���و

دون ا���اآت ��
	�ةا�=��2>
دون ا���اآت ��
	�ة�#�.�ا

دون ا���اآت ��
	�ةا��2<,ل
       092 17 11+10أ�دي?!�

دون ا���اآت ��
	�ة�A@#ر�� آ#ر�
 B#��و� �ر�#@�Aة�	
 دون ا���اآت ��
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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����
����� �         849 2 11أ��دي���

� و'&ر %	#$�د#"$($) �         849 2 11أ��دي���

دون ا��	اآ�ت ���
	ة����ا
�دون ا��	اآ�ت ���
	ة��ن ��ر#$

دون ا��	اآ�ت ���
	ة��ن ���� و+	#$)�*�

دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�00/., ا�-	+�, ا�)-�د#,
دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�)$�2ل

668 847 01+00+99+98+97+96+95+94أ��دي3	+��   

   996 79 *93+�ر#�

984 135 93+92+91+	ن  

���93 6 447     

�342 072 1     247 2 �93�آ�ر�   

دون ا��	اآ�ت ���
	ة��45 
دون ا��	اآ�ت ���
	ة��	ا���ن 
دون ا��	اآ�ت ���
	ة��2$(�رة
دون ا��	اآ�ت ���
	ة�/�(�آ�� 
��$�)�دون ا��	اآ�ت ���
	ة�/
ا�6���ل

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

+05+06+07+08+09+10+11

 27 483   

�*#�     452 4 93+92+91+90ا�

�07� �*#�       185 87    250 55 89+88+87+86+85+84+83ا�

دون ا��	اآ�ت ���
	ة'$�ب أ(	��8#
دون ا��	اآ�ت ���
	ةإ�*����

دون ا��	اآ�ت ���
	ة�	ي ��.�
دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�)�دان
دون ا��	اآ�ت ���
	ة��ر#$�م
دون ا��	اآ�ت ���
	ة��از#/$�

�#�دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�)
دون ا��	اآ�ت ���
	ة��#)	ا

دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�07=�ر#, ا�-	+�, ا�)�ر#,
دون ا��	اآ�ت ���
	ة<�'�.)��ن

دون ا��	اآ�ت ���
	ة��#/$�
��?(�, ا�)�+8,%�دون ا��	اآ�ت ���
	ة'0=�ر#, ��8و��� ا��

�%�   080 15 11+10+09+08+07+06+05+ 04+03+02+*01أ��دي�

377 132 89+88+87+86+85+84+�ر#� ��07  

     242 235    785 87 89+88+87+86+85+84+*83+	ن ��07

 �2��دون ا��	اآ�ت ���
	ة�
�%�+�دون ا��	اآ�ت ���
	ة�	#$��اد و�

���دون ا��	اآ�ت ���
	ة�
دون ا��	اآ�ت ���
	ة�	آ��

دون ا��	اآ�ت ���
	ة�	آ��0)��ن
     886 168 89+88+87+86+85+ 84+83+82+*81+�ر#� ��07أو%$�ا

دون ا��	اآ�ت ���
	ةأوآ	ا���
دون ا��	اآ�ت ���
	ةا@��رات ا�-	+�, ا�0���ة

دون ا��	اآ�ت ���
	ةا�00/., ا�0���ة
     887 145 89+88+87+86+85+84+*83+�ر#� ��07'0=�ر#, �$&ا��� ا�0���ة

,�.#	�Aت ا�0���ة ا�#��      859 341 *11أ��ديا�
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         697 5 11أ�
ديأورو��اي


ندون ا��اآ
ت ����ةأوز���

ر��)������       131 10 *11أ�
دي'&%و�$ (#"!�ر�� - ا


م+ ,��دون ا��اآ
ت ����ة'
."��       122  *11أ�
ديا

/"0� �����       264 19    142 19 89+88+*87ا


�دون ا��اآ
ت ����ةزا��
       396 11 11+10+09+08أ�
ديز��
��ي

   141 125 5ا�1�اآ
ت ��� ا�"�/دة


ب �
ص (�0ّ"/)�� 
!�/� 5����ة �9�9/ان ا678 +"�ا ا"�   659 385 4ا�1�اآ
ت ا

   800 510 9ا�"0"�ع


�* ��/د #%;

، ووا#�� &���9��اءات و+�< و��آ
ر+� و' 5��@ ا�/و&A�
دات �
ر�< و��ن واBC1 
D'1990 و �&E F�G ا�1�اآ
ت وا#�� ا��/اد �
�� ,+
** آ


د ��ن و�CI"� ا����� �$ل BCر�< وا

د �BCا 
�J"# 
!CKLC5 ا�
م أ�
دي ا�1�اآ
ت، و�&
ء F9M ا��Dارات اN&9� 
D'1994 و �&E .� را
�Mاد ا/��ا

ب ��1990، '5  �&�� �D�
����&�ات ا
� O9J� 
"����ة ��6 �9/ �. ا��9/ان ا678 +"�ا، '"��/ ��G9 ا�1�اآ
ت اّD� ،1991 �&E 5' 
!Cدورا

 F9M "/"ّ0� �����
��ة "اJرة "��ن �0ّ"/" و�
�Jر�< �0ّ"/"و�

رة "��J� G�
�"�
ر إ�Q9C F اS1989. و� ��5 31 د��"' U/�Vر /�"0C WC ص
�
.5��ا�ا

:6"S� 0"�ع"�ا

 

سددة ّإجاميل الاشرتااكت غري ا  مل
ساب خاص ( بدلان األقل منوا اليت دلهيا  تأخرة  ناء الاشرتااكت ا حاب لل مل  ))ّمجمد(سـتث

ا	��د ��ر��

ا	��د ��ن

�ا	��د �

ا	��د ��آ�ر�� 

ا	���� ا�����

��اآ�ت ا����م ا���دي�ا

ا�!"!�ع 
2 754 223                    

5 125 141                    

��اآ�ت ا�!�%$�ة� )���' ا&
(������+ ا�*��*�ي)

1 802 938                    

 4 452                          

 2 247                          

 545 202                      

 16 079                        

 

ساب خاص  بدلان األقل منوا اليت دلهيا  بل ا سددة من  حإجاميل الاشرتااكت غري ا ل قمل  )ّمجمد(ّ

ا	��د ��ر��

ا	��د ��ن

��ا	����� ا�

ا����ع 
 129 642                      

4 385 659                    

���اآ�ت ا������ة� !���� ا
(�����%$ ا�#�#�ي)

2 952 654                    

1 303 363                    
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تلمة  .12اجلدول  هاملسـالاشرتااكت ا تحقا قبل ا  سـق


	 ا������ي ����

 ���
                                            424 1 أ

                                        685 683 أ���ا��� 

��روس 935 3                                            

�و
� دار ا���م 697 5                                            

���ر�� 158 91                                          

���ون ��                                            849 2 ا�

 ���� 11 395                                          

  ��
��                                            849 2 ا�

 ��                                            860 3 آ���� ر�

 "��                                        737 136 ا�&%$�ر�" ا��#�

                                            697 5 إآ�ادور 

                                        790 455 إ���()ا 

                                          559 56 إ�*����

                                          395 11 آ,ا+���ن

���-� 11 395                                          


��ز�()ا   737 136                                        

�%) 1 482                                            

                                            849 2 ��ر�(�م  

                                        685 683 �����ا  

                                      178 309 2ا�%&%�ع 

ا����اآ�ت ا	������ 	��   2013 وا	��ات ا	�� ���ه�  

 ���
                                          208 47 أ

���ون ��                                          817 34 ا�

 ����  187                                              

  ��
��                                          365 21 ا�

                                            244 1 إآ�ادور 

                                        781 178 ��ر�(�م  

                                        602 283 ا�%&%�ع ا����0 

                                      780 592 2ا�����ع

�   2012 ا	������ ��� 31 د�����  2011�ا���اآ�ت 
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سمرب 31صناديق رؤوس األموال العامةل يف  .13اجلدول   2011ي د
بة  حملتسـرؤوس األموال العامةل ا

ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

��ر�&  ا�%$ا#�    533 22                   

  &*� 1 412                     

                   400 25 +�رد 

��ر�&  ا.ر�-�*,     895 66                   

��ن  148 29                   

��ر�&  أ/��ا�*�     661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��4-*3 ا��و�� ����اءات  

  &*� 7 058                     

                   000 91 +�7ه�ة ا���7ون �56ن ا���اءات   

   ����ر�&  ا�- 110 75                   

��ن  744 8                     

                   977 28 ا��4-*3 ا��و�� ����اءات  

  &*� 4 707                     

                   250 19 +�7ه�ة ا���7ون �56ن ا���اءات   

                   800 84 +�ر��   

��ر�&  �$ر ا��:�+�  508 7                     

��ن  915 2                     

��دوس  ����ر�&   882 1                     

     �<*%����ر�&   661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��4-*3 ا��و�� ����اءات  

  &*� 7 058                     

                     800 9 +�7ه�ة ا���7ون �56ن ا���اءات   

                 200 127 +�ر��   

                   261 28 �ه�ي 

  ,-���ر�&   508 7                     

��ن  915 2                     

  &*�  470                       

��ر�&  ا���از�=    593 93                   

��ن  722 43                   

                   283 15 ا��4-*3 ا��و�� ����اءات  

                     200 4 +�7ه�ة ا���7ون �56ن ا���اءات   

��ر�&  ��?�ر��    533 22                   

��ن  744 8                     

                       200  +�7ه�ة ا���7ون �56ن 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                   

  BC/ا�� �*D��@ر�� أ�:��ر�&  � 943                       508 7                            

��ن  915 2                     

��ر�&  
�6د  377 6                      508 7                          

��ن  980 1                      915 2                          

   ��*E ن�� 8 744                     

��ر�&  ا�4*,   250 28                   

��ر�&  ا�>��?�   508 7                     

��ن  915 2                      
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ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

��ن آ�%�� 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                   

                   318 19 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 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                   

                   977 28 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��  

                   000 41 �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

��ر�*  ا�0/�ر�� ا��و3-5-#-�  533 22                   

��ر�*  �45  533 22                   

��ن  915 2                     

                     701 6 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

                   400 25 �5ر��   

                     652 5 �ه�ي 

��ن <-0�  915 2                     

��ر�*  <�3�3ا    110 75                   

��ن  148 29                   

                   977 28 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��  

                   200 34 �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

��ر�*  <���� 765 187                 

��ن  871 72                   

                   435 72 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 11 764                   

                     409 3 ��آ�ر��  

                 700 110 �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

                 800 211 �5ر��   

                   102 47 �ه�ي 

��ر�*  ?���ن  508 7                     

��ن  915 2                     

  �-����ر�*  أ� 426 300                 

��ن  019 102                 

                 871 105 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 18 822                   

                     045 2 ��آ�ر��  

                 900 222 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

                 000 339 �5ر��   

                   363 75 �ه�ي 

��ر�*  ?���  508 7                      
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ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

��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 �35ه�ة ا���3ون �12ن ا���اءات   

                   200 42 �5ر��   

��ر�$  إ���&�ا     831 16                   

��ن  744 8                     

��ن ا�6&�    148 29                   

��ر�$  إ��و�#�#�   533 22                   

                     652 5 �ه�ي 

��ر�$  إ��ان  (��6ر��  - ا�+�#57   ) 533 22                   

��ر�$  ا��3اق  533 22                   

��ر�$  إ���&�ا     110 75                   

��ن  148 29                   

                   977 28 ا��;&#: ا��و�� ����اءات  

  $#� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��  

��ر�$  إ+�ا=#>    533 22                   

��ن  744 8                     

                     691 8 ا��;&#: ا��و�� ����اءات  

  $#� 1 412                     

��ر�$  إ�<��#�    661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��;&#: ا��و�� ����اءات  

  $#� 7 058                     

                     409 3 ��آ�ر��  

                   500 16 �35ه�ة ا���3ون �12ن ا���اءات   

                 200 127 �5ر��   

��ر�$  ا�#���ن    765 187                 

��ن  296 58                   

                   435 72 ا��;&#: ا��و�� ����اءات  

                 600 194 �35ه�ة ا���3ون �12ن ا���اءات   

��ر�$  ا?ردن 508 7                     

��ر�$  آ#&#�    533 22                   

��ر�$  ��&�ن    646 20                   

��ن  744 8                     

  $#� 1 412                     

��ر�$  ا�@�ه#��� ا��3�#� ا��#�#�     533 22                   

��ن  744 8                     

      A���2&�B�  $ر��� 7 508                     

��ن  915 2                     

  $#�  470                       

                     500 1 �35ه�ة ا���3ون �12ن ا���اءات   

                     400 8 �5ر��   

                      884 1 �ه�ي 
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ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

��ر�*  �#���غ      508 7                     

��ن  915 2                     

                     895 2 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-�  470                       

                       650  �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

                     400 8 �5ر��   

                     884 1 �ه�ي 

��ر�*  �5?.�7   508 7                     

��ن  744 8                     

��ر�*  B5وي 508 7                     

��ر�*  ��5�  812 3                     

��ن  915 2                     

 �C��5  *ر��� 7 508                     

��ن  915 2                     

��ر�*  �5ر����-�     854 1                      508 7                          

��ن  915 2                     

                         50  �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

��ر�*  �5ر�.-�س   508 7                     

     �-�#��ر�*  ا� 110 75                   

��ن  148 29                   

��ر�*  ���5آ�  508 7                     

��ن  915 2                     

                     895 2 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-�  470                       

                       200  �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

                     400 8 �5ر��   

                     884 1 �ه�ي 

��ر�*  ��935-�    882 1                     

��ر�*  ا��9ب   533 22                   

��ن  744 8                     

  *-� 1 412                     

                   400 25 �5ر��   

                     652 5 �ه�ي 

��ر�*  ه���3ا    661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 7 058                     

                     903 2 ��آ�ر��  

                   350 20 �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

                 200 127 �5ر��   

                   261 28 �ه�ي 

��ر�*  �-�ز��3ا      556 37                   

��ن  574 14                   

��ر�*  ا��0-3     508 7                     

��ن  915 2                     

��ر�*  �-0-���      533 22                   

   Gر�*  ا��3و��� 75 110                   

��ن  148 29                   

                   977 28 ا��34-2 ا��و�� ����اءات  

  *-� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��  

                   750 21 �85ه�ة ا���8ون �.;ن ا���اءات   

��ن ��آ���ن   744 8                      
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ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

     #$�����ر�%  ا� 533 22                   

 #� 8 744                     

��ر�%  ���'�ا     556 37                   

��ن  744 8                     

��ر�%  ا���
+�ل    110 75                   

��ن  574 14                   

                   977 28 ا��/'$. ا��و�� ����اءات  

                   800 84 �0ر��   

  %$� 4 707                     

��ر�%  ��2ر�� آ�ر��  533 22                   

                     700 3 �50ه�ة ا���5ون �34ن ا���اءات   

��ر�%  رو�$��0   788 33                   

��ن  744 8                     

                       550  �50ه�ة ا���5ون �34ن ا���اءات   

                   800 84 �0ر��   

��ر�%  ا�
	�د ا��و8�  765 187                 

                   435 72 ا��/'$. ا��و�� ����اءات  

  %$� 11 764                   

                     409 3 ��آ�ر��  

                   750 24 �50ه�ة ا���5ون �34ن ا���اءات   

                 800 211 �0ر��   

��ر�%  روا��ا   849 2                     

��ر�%  �8ن �0ر�'�  533 22                   

                   400 25 �0ر��   

��ر�%  ا��'+�ل   508 7                     

��ن  744 8                     

��ر�%  >��$� وا�;�: ا�89د   927 29                   

��ن  574 14                   

  %$� 2 354                     

                     364 1 ��آ�ر��  

                   800 84 �0ر��   

��ر�%  ��8=�آ$�   037 25                   

��ن  716 9                     

                     659 9 ا��/'$. ا��و�� ����اءات  

  %$� 1 569                     

                       454  ��آ�ر��  

                   267 28 �0ر��   

��ر�%  �'�ب أ=��<$�    110 75                   

��ن  148 29                   

��ر�%  إ�$���8     110 75                   

��ن  296 58                   

                   977 28 ا��/'$. ا��و�� ����اءات  

  %$� 4 707                     

                     364 1 ��آ�ر��  

                   800 84 �0ر��   

                   840 18 �ه�ي 

 �A�� ر�%  �8ي�� 7 508                     

��ن  915 2                     

                       300  �50ه�ة ا���5ون �34ن ا���اءات   

��ر�%  ا���دان  849 2                     

��ر�%  �8ر�'�م    508 7                     

��ن  915 2                     

                     895 2 ا��/'$. ا��و�� ����اءات  

  %$�  470                       

                      884 1 �ه�ي 
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ا�
	�د   ا��و��   
   ���ا���� ا��

  ���	ا�
���� ا������ي )���)

ا���� ا���	"، إن و��   
���� ا������ي )���)

��ر�#  ا�����    661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��,+*' ا��و�� ����اءات  

  #*� 7 058                     

                     045 2 ��آ�ر��  

                 800 162 �03ه�ة ا���0ون �/.ن ا���اءات   

��ر�#  ����4ا   661 112                 

��ن  722 43                   

                   463 43 ا��,+*' ا��و�� ����اءات  

  #*� 7 058                     

                     045 2 ��آ�ر��  

                   000 74 �03ه�ة ا���0ون �/.ن ا���اءات   

                 200 127 �3ر��   

                   261 28 �ه�ي 

��ر�#  ا�6�5ر�� ا��0�*� ا���ر��   533 22                   

     �+���
��ن  915 2                     

 �7�
��ر�#   508 7                     

��ن  915 2                     

   �7���
��ر�#  
��+*�اد و 533 22                   

  #��
��ر�#   533 22                   

��ن  744 8                     

  #*� 1 412                     

                   400 25 �3ر��   

                     652 5 �ه�ي 

��ر�#  
�آ*�   533 22                   

��ن  744 8                     

��ر�#  أو7+�ا   508 7                     

��9 ا��	�ة ��ر�#  ا� 765 187                 

��ن  871 72                   

                   435 72 ا��,+*' ا��و�� ����اءات  

  #*� 11 764                   

                 000 168 �03ه�ة ا���0ون �/.ن ا���اءات   

��ر�#  ��5ر�� 
+:ا�*� ا��	�ة     903 14                   

��ر�#  ا�����ت ا��	�ة ا;9��3*�   765 187                 

                   435 72 ا��,+*' ا��و�� ����اءات  

  #*� 11 764                   

                 900 754 �03ه�ة ا���0ون �/.ن ا���اءات   

��ر�#  أورو�7اي 508 7                     

��ن  915 2                     

��ن  574 14                   

��ر�#  <**= ��م  508 7                     

                   400 25 �3ر��   

                     884 1 �ه�ي 

��ر�#  زا�3*�   508 7                     

��ر�#  ز��3��ي   508 7                     

��ن  915 2                     

6�ع                             869 44              494 749 10ا�

�5ر��  - ا����*��ر��      )�)  Bو�:+>
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ناديق رؤوس األموال العامةل  صإجاميل 

ا����د
 �	
ا��

(������� ا������ي )
ا��
	� ا������ *

2011 �
�� 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������ 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

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

 

ناديق رؤوس األموال العامةل سددة يف  بالغ ا صإجاميل ا مل  ّمل

ا����د

 �	
ا��

(������� ا������ي )

                        247 38 ا���د ��ر�� 

                          622 6 ا���د ��ن 

                        869 44 ا�����ع 

ندوق  تخدام ذكل ا ية هذا الاحتاد اكنت قد قررت ا يث أن  لصـو ســ مجع ح  .(AB/VII/23 ث من الويقة يد قدره 000 000 2 فرنك (الفقراتن 301 و302 ص بر نة 1978 ندوق رأس املال العامل الحتاد ابريس يف  شئ  ســـأ ص ن    1

ية هذا الاحتاد  مجع، فإن  نوات مــن 1984 إىل 1987) شاورية  تحضريية وا سـ والاجامتعات ا ت للل ل نوات 1980 و1981 و1982 و1984 سـدورات  ــس ( ية ابري ية للمؤمتر ادلبلومايس املعين مبراجعة اتفا نا نفقات الا قية ا ئ ث ل تتغط سـل

ندوق رأس املال العامــل  يد  يجة ذلكل اكن ر صو ص تن  .(P/A/VIII/3 ثمن الويقة بلــغ قــدره 000 000 2 فرنك (الفقرة 11"1"  ندوق رأس مال عامل  ندوق من جديد  يل هذا ا مب،  كص لص تشك نة 1983 ها  ســـقررت، خالل اجامت لع

سمرب 2011. ي د بلغ 894,11 592 1 فرناك يف 31 يالحتاد ابريس 

يد رأس املــال العامــل  ية، اكن ر تحدة األمر سحاب الوالايت ا صوعقب انضامم هوندا وا يك مل ن ل  .(AB/IV/35 ث من الويقة يد قدره 000 30 فرنك (الفقرة 152 ص بر نة 1973 ندوق رأس املال العامل الحتاد لواكرنو يف  شئ  ســـأ ص ن    2

سمرب 2011 ي د بلغ 494 29 فرناك يف 31 يالحتاد لواكرنو 
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 توزيع رسوم مدريد والهاي

ية  الرسوم-احتاد مدريد  نة -ف اإلضا  2010سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2010ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا تجديدات ي سورسي فرنك3 034 900ف يالت وا ل لقاء ا لتسج
بارا من  ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من بروتوكول " 2)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ب)(2(8املادة  [2008 سبمترب 1ست

 ]. مدريداتفاق
يا  توزيع الرسوم ناث

يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل 37تنص القاعدة  شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل تنفل
يه يف املادتني  شار إ لا نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف ) 6(8و) 5(8مل يد  ممن الاتفاق وبروتوكوهل، واذلي  تسـتف

ية، هو اكآليتالربوت ية والرسوم ا سب احلاةل، ألغراض توزيع الرسوم اإلضا يلوكول،  لتمكح  :ف
تعاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛ واحد بة إىل األطراف ا ًّاب مل  لنسـ
نان باب الرفض املطلقة فقط؛ ثا تعاقدة اليت تفحص أ بة إىل األطراف ا سـاب مل  لنسـ
بة إىل األطراف ا ثالثة ملاب ية أيضالنسـ  بناء عىل اعرتاض الغري؛ سـبقتعاقدة اليت جتري حفصا عىل األ
يا ودون أي طلب؛ أربعة تعاقدة اليت جتري أيضا ذكل الفحص تلقا بة إىل األطراف ا ئاب مل  لنسـ
يا 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  .تلنسـ

بو عىل رمس إضايف قدره  تجديدات اليت حصلت لقاءها الو يالت أو ا نات الواردة يف ا يأما عدد ا ل لتسج  فرنك 100لتعيي
بني أدانهيسورسي  ثالث، فقد اكن اكآليت ابملعامل ا نف ا سلع واخلدمات بعد ا نف من ا ّللك  مل ل لص ل  :ص

يغوا وبربودا 2 072 واحد يوس وساابنتأ تا ت وبونري وسانت أو  2تنشـتاينخل و1سـ
نان سا 38 998 ثا يا 3لمنا تاينل وإيطا   وموانكو4خلتنشـو
سا 104 301 ثالثة يا 5لمنا توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ننلوكس وكروا ي ي ن ن ت لب ل يا وسورسا ي وسان مارنوتف ي وسلو فين

سابقة ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا لو ل فن  مج
يا وأذريجا 220 459 أربعة يا واجلزائر وأر با بأ ن ن هرسك وبوسواانميل نة وا بو تن ويالروس وبواتن وا سـ ل وبلغاراي  لب

ية 1وكوراساووالصني وكواب  هورية كوراي ا ية و هورية ا لشعبوقربص وا مج يك ية ومرص  لتشـمجل طادلميقرا
نغاراي وإيران  ية-مجهورية (هو يا) م اإلسال تان و كينواكزا شقر  خسـ تان ويرباي ومد غوقريغزي ل سـ

بل األسود واملغر نغويا وا جلو ل يام يق وان بب وموزا ميب هورية مودلوفا  م مجوعامن وبوندا والربتغال و ل
يا والاحتاد الرويس و يا   وسان1)لهوندامملكة (سانت مارتني نوروما ييب ورص بتويم وبر ينس

هورية ند وا سودان وسواز يا وا با يا وإ يون وسلوفا مجلوسريا يل ل ن سـ ك تان  ل سورية وطا سـالعرية ا ل جيكب
يا يت انم وزا يا و بوأوكرا ي من ف

 

سم الرسوم احملصةل وقدرها    +77 996) 2 × 38 998 + (2 072 [1 274 807 عىل ي سورسي فرنك3 034 900تقو
يني هو ]. 881 836) 4 × 220 459 + (312 903) 3 × 104 301( تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ ي

بني أدانه]1 274 807 : 3 034 900[للك نقطة من املعامل يسورسي  فرنك 2,38067409 ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :مل
 ي سورسي فرنك2,38067409 واحد
نان  ي سورسية فرناكت4,76134818 ثا
 ي سورسية فرناكت7,14202227 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت9,52269636 أربعة

1

بارا من   توبر 10عتا   2010ك أ
2

سمرب 31إىل غاية     2009ي د
3

  2010ن يويو 30إىل غاية  
4

بارا   ناير 1من عتا   2010ي 
5

بارا من   2010ل يويو 1عتا
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نة  ية  لسـتوزع الرسوم اإلضا ف  : اكآليت2010ّ

��د ا�������ت 
    ا����� ا������ �

 آ� ����
� ا������ي  ���ا��"��ع ���

 3 642                       9.52269636 34 681.66                     

 4 747                       9.52269636 45 204.24                     

  896                         2.38067409 2 133.08                       

 3 452                       9.52269636 32 872.35                     

 9 681                       4.76134818 46 094.61                     

 4 675                       7.14202227 33 388.95                     

 3 994                       9.52269636 38 033.65                     

 6 823                       9.52269636 64 973.36                     

 14 296                     7.14202227 102 102.35                   

  601                         9.52269636 5 723.14                       

  24                           2.38067409  57.14                           

 6 760                       9.52269636 64 373.43                     

  558                         9.52269636 5 313.66                       

 5 394                       9.52269636 51 365.42                     

 11 610                     9.52269636 110 558.50                   

 9 834                       7.14202227 70 234.65                     

 2 319                       9.52269636 22 083.13                     

  27                           9.52269636  257.11                         

 1 107                       9.52269636 10 541.63                     

 8 682                       9.52269636 82 676.05                     

 2 941                       9.52269636 28 006.25                     

 7 286                       9.52269636 69 382.37                     

 14 437                     7.14202227 103 109.38                   

 15 551                     7.14202227 111 065.59                   

 10 138                     9.52269636 96 541.10                     

 2 688                       9.52269636 25 597.01                     

 14 448                     4.76134818 68 791.96                     

 5 207                       9.52269636 49 584.68                     

 1 903                       9.52269636 18 121.69                     

 3 270                       9.52269636 31 139.22                     

 4 177                       7.14202227 29 832.23                     

  923                         7.14202227 6 592.09                       

 1 038                       9.52269636 9 884.56                       

 1 152                       2.38067409 2 742.54                       

 7 196                       4.76134818 34 262.66                     

 3 986                       7.14202227 28 468.10                     

  669                         9.52269636 6 370.68                       

 7 673                       4.76134818 36 533.82                     

 2 332                       9.52269636 22 206.93                     

 6 466                       9.52269636 61 573.75                     

 8 495                       9.52269636 80 895.31                     

 1 316                       9.52269636 12 531.87                     

  709                         9.52269636 6 751.59                       

  17                           9.52269636  161.89                         

 7 743                       9.52269636 73 734.24                     

 10 301                     9.52269636 98 093.30                     

 4 315                       9.52269636 41 090.43                     

 8 152                       9.52269636 77 629.02                     

 19 808                     9.52269636 188 625.57                   

  23                           9.52269636  219.02                         

 3 803                       7.14202227 27 161.11                     

  359                         9.52269636 3 418.65                       

 10 962                     9.52269636 104 387.80                   

 1 092                       9.52269636 10 398.78                     

 7 374                       9.52269636 70 220.36                     

 6 775                       7.14202227 48 387.20                     

 12 834                     9.52269636 122 214.29                   

 2 015                       9.52269636 19 188.23                     

 1 054                       9.52269636 10 036.92                     

 19 766                     7.14202227 141 169.21                   

 1 996                       9.52269636 19 007.30                     

 2 781                       9.52269636 26 482.62                     

 6 078                       7.14202227 43 409.21                     

 9 681                       9.52269636 92 189.22                     

 5 044                       9.52269636 48 032.48                     

  734                         9.52269636 6 989.66                       

 365 830     3 034 900.00                 
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ية الرسوم -احتاد مدريد  نة - لتمكيلا  2010سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2010ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا نا 388 178 لقاء ي سورسي فرنك38 817 800ف جرت (تعيي 
ناء ا تجديدثأ ناء ا يل أو أ ليل أو بعد ا ث سج تسج لت بارا من )ل ساري ا ناد إىل اجلدول ا ت ابال عل املادة  [2008 سبمترب 1ست

 ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 3)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ج)(2(8

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهلبمن اتفاق مدريد ) 6(8املادة [َّ وإىل ] لتسجشأن ا

بق  يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل37القاعدة [ملنطاملعامل ا 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 ي فرنك سورسي فقد اكن اكآليت اب100لتعيي ّملعامل ا مل
 :أدانه

يغوا وبربودا 2 211 واحد يوس وساابنتأ تا ت وبونري سانت أو تاين1سـ  2خلتنشـ و
نان سا 39 854 ثا يا 3لمنا تاينل وإيطا   وموانكو4خلتنشـو
سا 107 893 ثالثة يا 5لمنا توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ننلوكس وكروا ي ي ن ن ت لب ل يا وسورسا ي وسان مارنوتف ي وسلو فين

هور سابقةمجو ية ا يوغوسال لية مقدويا ا ل  فن
هرسك وبوسواان 238 220 أربعة نة وا بو يا وأذريجان ويالروس وبواتن وا يا واجلزائر وأر با تأ سـ ل ب ب ن ن لل وبلغاراي  مي

ية 1وكوراساووالصني وكواب  هورية كوراي ا ية و هورية ا لشعبوقربص وا مج يك ية ومرص  لتشـمجل طادلميقرا
نغاراي وإيران  يا) مية اإلسال-مجهورية (هو تان و كينواكزا شقر  خسـ تان ويرباي ومد غوقريغزي ل سـ

يا يق وان بل األسود واملغرب وموزا نغويا وا بو ب جل ميل م هورية مودلوفا  م مجوعامن وبوندا والربتغال و ل
يا والاحتاد الرويس و يا   وسان1)لهوندامملكة (سانت مارتني نوروما ييب ورص بتويم وبر ينس

س يا وا با يا وإ يون وسلوفا لوسريا ن سـ ك هوريةل ند وا مجلودان وسواز تان  يل سورية وطا سـالعرية ا ل جيكب
يا يت انم وزا يا و بوأوكرا ي من ف

 

سم الرسوم احملص ّو   +79 708) 2 × 39 854 + (2 211 [1 358 478 عىل ي سورسي فرنك38 817 800ةل وقدرها تق
ت]. 952 880) 4 × 238 220 + (323 679) 3 × 107 893( بلغ ا تخلص من ذكل أن ا سـو مل ملسـ يني هو ي تعحق للك 

بني أدانه]1 358 478:  38 817 800[للك نقطة من املعامل يسورسي  فرنك 28,57447820 ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك28,57447820 واحد
نان  ي سورساي فرناك57,14895640 ثا
 ي سورساي فرناك85,72343460 ثالثة
 .ي سورساي فرناك114,29791280 أربعة

 

1

با  توبر 10را من عتا   2010ك أ
2

سمرب 31إىل غاية     2009ي د
3

  2010ن يويو 30إىل غاية  
4

بارا من   ناير 1عتا   2010ي 
5

بارا من   2010ل يويو 1عتا
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نة  ية  سـتوزع الرسوم ا ليل لتمك  : اكآليت2010ّ

��د ا�������ت
 ا����� ا������ �� آ

�����
 �������ا�����ع 

ا���"��ي
 4 212                       114.29791280 481 422.81                

 5 108                       114.29791280 583 833.74                

  983                         28.57447820 28 088.71                  

 3 795                       114.29791280 433 760.58                

 9 858                       57.14895640 563 374.41                

 4 767                       85.72343460 408 643.61                

 4 619                       114.29791280 527 942.06                

 7 364                       114.29791280 841 689.83                

 14 473                     85.723434601 240 675.27              

  704                         114.29791280 80 465.73                  

  34                           28.57447820  971.53                     

 7 370                       114.29791280 842 375.62                

  689                         114.29791280 78 751.26                  

 5 655                       114.29791280 646 354.70                

 12 994                     114.297912801 485 187.08              

 10 531                     85.72343460 902 753.49                

 2 492                       114.29791280 284 830.40                

  35                           114.29791280 4 000.43                    

 1 331                       114.29791280 152 130.52                

 8 997                       114.297912801 028 338.32              

 3 099                       114.29791280 354 209.23                

 8 042                       114.29791280 919 183.81                

 14 709                     85.723434601 260 906.00              

 15 841                     85.723434601 357 944.93              

 10 416                     114.297912801 190 527.06              

 3 371                       114.29791280 385 298.26                

 14 671                     57.14895640 838 432.34                

 5 780                       114.29791280 660 641.94                

 2 152                       114.29791280 245 969.11                

 3 599                       114.29791280 411 358.19                

 4 484                       85.72343460 384 383.88                

 1 019                       85.72343460 87 352.18                  

 1 155                       114.29791280 132 014.09                

 1 194                       28.57447820 34 117.93                  

 7 417                       57.14895640 423 873.81                

 4 302                       85.72343460 368 782.22                

  828                         114.29791280 94 638.67                  

 7 908                       57.14895640 451 933.95                

 2 649                       114.29791280 302 775.17                

 6 941                       114.29791280 793 341.81                

 9 110                       114.297912801 041 253.98              

 1 487                       114.29791280 169 961.00                

  854                         114.29791280 97 610.42                  

  26                           114.29791280 2 971.75                    

 8 156                       114.29791280 932 213.78                

 10 568                     114.297912801 207 900.34              

 4 767                       114.29791280 544 858.15                

 8 473                       114.29791280 968 446.21                

 21 293                     114.297912802 433 745.46              

  33                           114.29791280 3 771.83                    

 3 916                       85.72343460 335 692.97                

  446                         114.29791280 50 976.87                  

 11 692                     114.297912801 336 371.20              

 1 192                       114.29791280 136 243.11                

 7 637                       114.29791280 872 893.16                

 7 067                       85.72343460 605 807.51                

 13 185                     114.297912801 507 017.98              

 2 251                       114.29791280 257 284.60                

 1 155                       114.29791280 132 014.09                

 20 223                     85.723434601 733 585.02              

 2 490                       114.29791280 284 601.80                

 3 076                       114.29791280 351 580.38                

 6 561                       85.72343460 562 431.45                

 10 508                     114.297912801 201 042.47              

 5 573                       114.29791280 636 982.27                

  851                         114.29791280 97 267.52                  
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	� ا����م ��    أو
:2010 ��� �� ���	
���� ا���� ��� ا��	�� ا�

ر��م إ�	���   - 3 034 900                ����
 ������ر��م �  - 38 817 800               ����

����             700 852 41ا��"��ع
���	�   ��ز�� ا����م 


م ا��������
م ا�������ا��
���يا�
ع ������ ا���ا

�����                       104.47 516                         422.81 481                                     681.66 34 أ

���ا�                       037.98 629                         833.74 583                                     204.24 45 ا

                         221.79 30                           088.71 28                                       133.08 2 أ���"
ا و���
دا

                       632.93 466                         760.58 433                                     872.35 32 أر$�#��

���#                       469.02 609                         374.41 563                                     094.61 46 ا

���#                       032.56 442                         643.61 408                                     388.95 33 ا

                       975.71 565                         942.06 527                                     033.65 38 أذر����ن

                       663.19 906                         689.83 841                                     973.36 64 ��(روس

777.62 342 1                      675.27 240 1                                  102.35 102 �#�
آ*                     

188.87 86                           465.73 80                                       723.14 5 �
,�ن                         

028.67 1                              971.53                                           57.14  �
��� و���- أو���,�
س و����                           

���.
�#� وا�                       749.05 906                         375.62 842                                     373.43 64 ا


ا���,
� 5 313.66                                       78 751.26                           84 064.92                         

                       720.12 697                         354.70 646                                     365.42 51 ��"�ر��

/�0                     745.58 595 1                      187.08 485 1                                  558.50 110 ا

                       988.14 972                         753.49 902                                     234.65 70 آ�وا,��

��
                       913.53 306                         830.40 284                                     083.13 22 آ

                           257.54 4                            000.43 4                                        257.11  آ
را��و

                       672.15 162                         130.52 152                                     541.63 10 �2�ص

����3�
ر�� ا.��                     014.37 111 1                      338.32 028 1                                    676.05 82 ا


ر�� آ
ر�� ا���73 ا5��6�ا��4.215.48 382                         209.23 354                                     006.25 28 �8                       

�0$ 69 382.37                                     919 183.81                         988 566.18                       

����� 103 109.38                                  1 260 906.00                      1 364 015.38                     

�����                     010.52 469 1                      944.93 357 1                                  065.59 111 أ

                     068.16 287 1                      527.06 190 1                                    541.10 96 ه#"�ر��

                       895.27 410                         298.26 385                                     597.01 25 إ��ان (�8.
ر�� - ا��($��)

��                       224.30 907                         432.34 838                                     791.96 68 إ�<�

                       226.62 710                         641.94 660                                     584.68 49 آ�زا?���ن

                       090.80 264                         969.11 245                                     121.69 18 آ�#��

����ن�A��2 31 139.22                                     411 358.19                         442 497.41                       

���,B 29 832.23                                     384 383.88                         414 216.11                       


,
�� 6 592.09                                       87 352.18                           93 944.27                         

������ 9 884.56                                       132 014.09                         141 898.65                       

/���3#�C 2 742.54                                       34 117.93                           36 860.47                         

/���3#�C 34 262.66                                     423 873.81                         458 136.47                       


ا����� 28 468.10                                     368 782.22                         397 250.32                       

�53A6$ 6 370.68                                       94 638.67                           101 009.35                       



��آ$ 467.77 488                         933.95 451                                     533.82 36                       

��
"#$ 22 206.93                                     302 775.17                         324 982.10                       


د�Dا E��                       915.56 854                         341.81 793                                     573.75 61 ا

                     149.29 122 1                      253.98 041 1                                    895.31 80 ا�"�ب

G��$زا
$ 12 531.87                                     169 961.00                         182 492.87                       

���$�� 6 751.59                                       97 610.42                           104 362.01                       

                           ��Iُ  161.89                                        2 971.75                            3 133.64ن

948.02 005 1                        213.78 932                                     734.24 73 �
#6ا                     

                     993.64 305 1                      900.34 207 1                                    093.30 98 ا��,"�ل


ر�� $
6و�� .948.58 585                         858.15 544                                     090.43 41 �8                       

                     075.23 046 1                        446.21 968                                     629.02 77 رو$����

K�و�                     371.03 622 2                      745.46 433 2                                  625.57 188 ا�L,Bد ا

                           990.85 3                            771.83 3                                        219.02  ���- $�ر,�/ ($���� ه
#6ا)


                       854.08 362                         692.97 335                                     161.11 27 ��ن $�ر�#

K���#��و� K$
                         395.52 54                           976.87 50                                       418.65 3 ��ن ,

����M 104 387.80                                  1 336 371.20                      1 440 759.00                     


ن�                       641.89 146                         243.11 136                                     398.78 10 ���ا


��آ����113.52 943                         893.16 872                                     220.36 70                        

��#��
�� 48 387.20                                     605 807.51                         654 194.71                       

                     232.27 629 1                      017.98 507 1                                  214.29 122 إ������ 


دان�                       472.83 276                         284.60 257                                     188.23 19 ا


از��6#� 051.01 142                         014.09 132                                     036.92 10                       


���ا� 754.23 874 1                      585.02 733 1                                  169.21 141                     


ر���
ر�� ا7���� ا.��                       609.10 303                         601.80 284                                     007.30 19 ا

                       063.00 378                         580.38 351                                     482.62 26 �����8�4ن

�5���
�(��� اA
�
ر�� $65و��� ا.840.66 605                         431.45 562                                     409.21 43 �8                       

                     231.69 293 1                     042.47 201 1                                  189.22 92أوآ�ا���

                       014.75 685                         982.27 636                                     032.48 48 ���- ��م

                       257.18 104                           267.52 97                                       989.66 6 زا$���


ع���                   700.00 852 41                    800.00 817 38                                900.00 034 3ا

���� ا����م ����    2010�ا���د "�ر�� - إ

������ ا��&ّ��� آ	#��:
��ّزع إ(�	�� ا����م ا)�	��� وا����م ا�

نة –احتاد مدريد   2010لسـ إجاميل الرسوم 

 

احتاد 
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ية -مدريد  نة -ف الرسوم اإلضا  2011سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2011ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا تجديدات ي سورسي فرنك3 215 800ف يالت وا ل لقاء ا لتسج

بارا من  ساري ا ناد إىل اجلدول ا تابال عل من بروتوكول " 2)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ب)(2(8املادة  [2008 سبمترب 1ست
 ].اتفاق مدريد

يا  وزيع الرسومت ناث
يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل عىل أن املعامل 37تنص القاعدة  شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل تنفل

يه يف املادتني  شار إ لا نه ادلول األطراف يف الاتفاق أو يف ) 6(8و) 5(8مل يد  ممن الاتفاق وبروتوكوهل، واذلي  تسـتف
سب احلاةل ية، هو اكآليتحالربوتوكول،  ية والرسوم ا لتمكيل، ألغراض توزيع الرسوم اإلضا  :ف

تعاقدة اليت ال جتري أاي من الفحوص املذكورة أدانه؛ واحد بة إىل األطراف ا ًّاب مل  لنسـ
نان باب الرفض املطلقة فقط؛ ثا تعاقدة اليت تفحص أ بة إىل األطراف ا سـاب مل  لنسـ
تعاقدة اليت جتر ثالثة بة إىل األطراف ا ملاب ية أيضالنسـ  بناء عىل اعرتاض الغري؛ سـبقي حفصا عىل األ
يا ودون أي طلب؛ أربعة تعاقدة اليت جتري أيضا ذكل الفحص تلقا بة إىل األطراف ا ئاب مل  لنسـ
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 لتعيأما عدد ا تجديدات اليت حصلت لقاءها الو يالت أو ا ينات الواردة يف ا ل لتسج  فرنك 100ي
بني أدانهيسورسي  ثالث، فقد اكن اكآليت ابملعامل ا نف ا سلع واخلدمات بعد ا نف من ا ّللك  مل ل لص ل  :ص

يغوا وبربودا 1 111 واحد يوس وساابنتأ تا ت وبونري وسانت أو تاين1سـ  2خلتنشـ و
نان سا 29 665 ثا يا 3لمنا تاينل وإيطا  1)لمملكة هوندا( وموانكو وسانت مارتني 4خلتنشـو
سا 108 453 ثالثة يا 5لمنا توا سوتو و يا و يا وال يا وفرسا وأملا ننلوكس وكروا ي ي ن ن ت لب ل يا وسورسا ي وسان مارنوتف ي وسلو فين

سابقة ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا لو ل فن  مج
يا واجلزائر وأر 223 345 أربعة با مأ ن هرسك وبوسواانل نة وا بو تيا وأذريجان ويالروس وبواتن وا سـ ل ب ب لن وبلغاراي  ي

ية 1وكوراساووالصني وكواب  هورية كوراي ا ية و هورية ا لشعبوقربص وا مج يك ية ومرص  لتشـمجل طادلميقرا
نغاراي وإيران  ية-مجهورية (هو يا) م اإلسال تان و كينواكزا شقر  خسـ تان ويرباي ومد غوقريغزي ل سـ
بل  نغويا وا جلو ل يام يق وان باألسود واملغرب وموزا ميب هورية مودلوفا 6وعامن م مج وبوندا والربتغال و ل

يا والاحتاد الرويس وسان يا  نوروما با يا وإ يون وسلوفا يا وسريا ييب ورص نتويم وبر سـ ك ل ب ينس
هورية ند وا سودان وسواز مجلوا يل يا ل يت انم وزا يا و تان وأوكرا سورية وطا بالعرية ا ي ن سـ ل مب ف جيك

 

سم الرسوم ا   +59 330) 2 × 29 665 + (1 111 [1 279 180 عىل ي سورسي فرنك3 215 800حملصةل وقدرها تقو
يني هو ]. 893 380) 4 × 223 345 + (325 359) 3 × 108 453( تحق للك  بلغ ا تخلص من ذكل أن ا تعو سـ مل ملسـ ي

بني أدانه، أي اكآليت ابمل]1 279 180:  3 215 800[للك نقطة من املعامل يسورسي  فرنك 2,51395425 ّعامل ا  :مل
 ي سورسي فرنك2,51395425 واحد
نان  ي سورسية فرناكت5,02790850 ثا
 ي سورسية فرناكت7,54186275 ثالثة
 .ي سورسية فرناكت10,05581700 أربعة

 

1

بارا من   توبر 10عتا   2010ك أ
2

سمرب 31إىل غاية     2009ي د
3

  2010ن يويو 30إىل غاية  
4

بارا من   ناير 1عتا   2010ي 
5

بارا من     2010ل يويو 1عتا
6

 2009ن يويو 24إىل غاية 



ية  2011-2010لتقرير اإلدارة املا  

83 

نة  ية  لسـتوزع الرسوم اإلضا ف  : اكآليت2011ّ

��د ا�������ت 
    ا����� ا������ �

 آ� ����
� ا������ي  ���ا��"��ع ���

���                         883.63 34 10.05581700                       469 3 أ���

                         778.55 44 10.05581700                       453 4 ا�"%ا$�   

                           551.66 2 2.51395425                       015 1 أ���'�ا و����دا 

                         512.67 36 10.05581700                       631 3 أر)����
                             472.62  5.02790850                           94  ا�����3
                         982.47 99 7.54186275                     257 13 ا�����5

                         767.39 42 10.05581700                       253 4 أذر��"�ن

                         109.16 70 10.05581700                       972 6 ��-روس

                         688.34 99 7.54186275                     218 13 ����آ.

                           627.89 8 10.05581700                         858  ����ن
��� و/��0 أو/�����س و/���   1��216.20  2.51395425                           86                               

 �                         946.05 65 10.05581700                       558 6 ا���/�2 وا��1/

��                           395.50 6 10.05581700                         636  �����ا

                         320.42 52 10.05581700                       203 5 ��'�ر��

                       950.22 127 10.05581700                     724 12 ا��3

                         665.85 72 7.54186275                       635 9 آ�وا���

                         168.60 23 10.05581700                       304 2 آ���
                             874.86  10.05581700                           87  آ�را/�و 1

                         518.39 10 10.05581700                       046 1 ��5ص

                         890.10 82 10.05581700                       243 8 ا�"��1ر�2 ا��2�6�7 

                         193.14 31 10.05581700                       102 3 :��1ر�2 آ�ر�� ا�2���7 ا�����9ا2�8

�3( 7 677                       10.05581700 77 198.51                         

����; 13 746                     7.54186275 103 670.45                       

���                       439.72 104 7.54186275                     848 13 أ���

                         231.95 92 10.05581700                       172 9 ه�'�ر��

(:��1ر�2  - ا</-)�2   )                          594.27 29 10.05581700                       943 2 إ��ان

����B027.05 67 5.02790850                     331 13 إ�                         

                         282.36 65 10.05581700                       492 6 آ�زا���Cن 

                         111.63 20 10.05581700                       000 2 آ����

                         �E��5 3 435                       10.05581700 34 541.73%/��ن   

����F 4 200                       7.54186275 31 675.82                         

������  929                         7.54186275 7 006.39                           

������� 1 112                       10.05581700 11 182.07                         
2      ���7��G�  10                           2.51395425  25.14                               
4      ���7��G� 8 169                       5.02790850 41 072.99                         

���                         499.29 30 7.54186275                       044 4 ����ا

  �97E�(  697                         10.05581700 7 008.90                           

498.14 37 5.02790850                       458 7 )���آ�                          

����'�( 2 443                       10.05581700 24 566.36                         

                         563.93 65 10.05581700                       520 6 ا�"�� اH/�د 

                         562.73 81 10.05581700                       111 8 ا��'�ب

                         685.97 13 10.05581700                       361 1 )�زا)���

����(��  767                         10.05581700 7 712.81                           
                               20.11  10.05581700                             2  ُ���ن6

                         072.21 85 10.05581700                       460 8 �����ا

                         747.02 96 10.05581700                       621 9 ا����'�ل

                         632.19 43 10.05581700                       339 4 :��1ر�2 )���و;�   

���                         606.32 78 10.05581700                       817 7 رو)�

 L/د ا��و���F305.10 215 10.05581700                     411 21 ا                       
082.11 3 5.02790850                         613  /��0 )�ر��   ()��26 ه����ا )1                           

                         557.97 27 7.54186275                       654 3 /�ن )�ر���   

  L�������و L(�� 153.05 4 10.05581700                         413  /�ن                           

����M 11 125                     10.05581700 111 870.96                       

                         729.56 10 10.05581700                       067 1 /��ا���ن

                         652.17 70 10.05581700                       026 7 /��;�آ��

����;��/ 6 571                       7.54186275 49 557.58                         

���                       560.30 122 10.05581700                     188 12 إ/��

                         795.43 20 10.05581700                       068 2 ا���دان

                         447.99 10 10.05581700                       039 1 /�از����

                       885.32 146 7.54186275                     476 19 /����ا

                         510.54 14 10.05581700                       443 1 ا�"��1ر�2 ا�����2 ا���ر�2  

                         183.09 31 10.05581700                       101 3 ���6�:�8ن   

                         308.44 44 7.54186275                       875 5 :��1ر�2 )9�و��� ا����E/-;�2 ا����29   

  ���                       568.23 100 10.05581700                     001 10 أوآ�ا

��م  787.46 51 10.05581700                       150 5 ;��0                         

                           094.93 8 10.05581700                         805  زا)���  

                      800.00 215 3     574 362 ا��"��ع     
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ية الرسوم -احتاد مدريد  نة - لتمكيلا  2011سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2011ي ية بلغ مجمو ع عىل رسوم إضا جرت (نا تعيي 387 522 لقاء ي سورسي فرنك38 752 200ف
تجديد ناء ا يل أو أ يل أو بعد ا ناء ا لأ ث سج سج تث لت بارا من )ل ساري ا ناد إىل اجلدول ا ت ابال عل املادة  [2008 سبمترب 1ست

 ].من بروتوكول اتفاق مدريد" 3)"2(8من اتفاق مدريد واملادة ) ج)(2(8

يا  توزيع الرسوم ناث
نات  ناد إىل عدد ا يتوزع الرسوم ابال يت لتعس يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهلم) 6(8املادة [َّ شأن ا سجن اتفاق مدريد  وإىل ] لتب

بق  يل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل37القاعدة [ملنطاملعامل ا 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 ي فرنك سورسي فق100لتعيي ّد اكن اكآليت ابملعامل ا مل
 :أدانه

يغوا وبربودا 1 268 واحد يوس وساابنتأ تا ت وبونري سانت أو تاين1سـ  2خلتنشـ و
نان سا 30 606 ثا يا 3لمنا تاينل وإيطا  1)لمملكة هوندا( وموانكو وسانت مارتني 4خلتنشـو
سا 112 615 ثالثة سوتو و 5لمنا يا و يا وال يا وفرسا وأملا لنلوكس وكروا ي ن ن ت لب ياتف نتوا يا وسورسا ي وسان مارنوي ي وسلو فين

سابقة ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا لو ل فن  مج
هرسك وبوسواان 243 033 أربعة نة وا بو يا وأذريجان ويالروس وبواتن وا يا واجلزائر وأر با تأ سـ ل ب ب ن ن لل وبلغاراي  مي

ية 1وكوراساووالصني وكواب  هورية كوراي ا ية و هورية ا لشعبوقربص وا مج يك ية ومرص ادلميق لتشـمجل طرا
نغاراي وإيران  ية-مجهورية (هو يا) م اإلسال تان و كينواكزا شقر  خسـ تان ويرباي ومد غوقريغزي ل سـ

يا يق وان بل األسود واملغرب وموزا نغويا وا بو ب جل ميل م هورية مودلوفا 6وعامن م مج وبوندا والربتغال و ل
يا والاحتاد الرويس وسان يون وسلوفا نوروما يا وسريا ييب ورص كتويم وبر ل ب يا ينس با نيا وإ سـ
هورية ند وا سودان وسواز مجلوا يل يا ل يت انم وزا يا و تان وأوكرا سورية وطا بالعرية ا ي ن سـ ل مب ف جيك

 

سم الرسوم احملصةل وقدرها    +61 212) 2 × 30 606 + (1 268 [1 372 457 عىل ي سورسي فرنك38 752 200تقو
تخلص من ذكل ]. 972 132) 4 × 243 033 + (337 845) 3 × 112 615( يني هو يسـو تحق للك  بلغ ا تعأن ا سـ ململ

بني أدانه]1 372 457:  38 752 200[للك نقطة من املعامل يسورساي   فرناك28,23563871 ّ، أي اكآليت ابملعامل ا  :مل

 ي سورساي فرناك28,23563871 واحد
نان  ي سورساي فرناك56,47127742 ثا
 ي سورساي فرناك84,70691613 ثالثة
 .ي سورساي فرناك112,94255484 أربعة

 

1

بارا من   توبر 10عتا   2010ك أ
2

سمرب 31إىل غاية     2009ي د
3

  2010ن يويو 30إىل غاية  
4

بارا من   ناير 1عتا   2010ي 
5

بارا من     2010ل يويو 1عتا
6

 2009ن يويو 24إىل غاية 
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نة  ية  سـتوزع الرسوم ا ليل لتمك  : اكآليت2011ّ

��د ا�������ت
 ا����� ا������ �� آ

�����
� ا������ي���ا��"��ع ���

���                     803.18 453 112.94255484                       018 4 أ���

                     754.91 546 112.94255484                       841 4 ا�"%ا$�

                       386.28 32 28.23563871                       147 1 أ���'�ا و����دا

                     657.28 451 112.94255484                       999 3 أر)����
                         042.43 6 56.47127742                         107  ا�����3
                   983.38 144 84.706916131                     517 13 ا�����5

                     660.89 554 112.94255484                       911 4 أذر��"�ن

                     142.41 872 112.94255484                       722 7 ��-روس

                   291.54 138 84.706916131                     438 13 ����آ.

                     424.85 108 112.94255484                         960  ����ن
��� و/��0 أو/�����س و/���1��077.68 3 28.23563871                         109                           

�                     605.20 811 112.94255484                       186 7 ا���/�2 وا��1/

��                       081.15 94 112.94255484                         833  �����ا

                     280.51 620 112.94255484                       492 5 ��'�ر��

                   398.44 607 112.942554841                     232 14 ا���3

                     001.38 884 84.70691613                     436 10 آ�وا���

                     645.77 279 112.94255484                       476 2 آ���
                       310.74 12 112.94255484                         109  آ�را/�و1

                     486.49 146 112.94255484                       297 1 ��5ص

                     352.98 967 112.94255484                       565 8 ا�"��1ر�2 ا��2�6�7

                     355.12 371 112.94255484                       288 3 :��1ر�2 آ�ر�� ا�2���7 ا�����9ا2�8

�3( 8 497                       112.94255484 959 672.89                     

����; 14 049                     84.706916131 190 047.46                   

���                   619.35 199 84.706916131                     162 14 أ���

                   533.03 067 112.942554841                       452 9 ه�'�ر��

(:��1ر�2 - ا</-)�2)                      402.72 415 112.94255484                       678 3 إ��ان

����B952.90 767 56.47127742                     599 13 إ�                     

                     777.34 842 112.94255484                       462 7 آ�زا���Cن

                     219.65 260 112.94255484                       304 2 آ����

                     �E��5 3 737                       112.94255484 422 066.33%/��ن

����F 4 493                       84.70691613 380 588.17                     

������ 1 055                       84.70691613 89 365.80                       

������� 1 245                       112.94255484 140 613.48                     
2����7��G�  12                           28.23563871  338.83                           
4����7��G� 8 431                       56.47127742 476 109.34                     

���                     644.50 368 84.70691613                       352 4 ����ا

�97E�(  946                         112.94255484 106 843.66                     

111.19 435 56.47127742                       705 7 )���آ�                     

����'�( 2 797                       112.94255484 315 900.33                     

                     005.08 802 112.94255484                       101 7 ا�"� اH/�د

                     925.01 988 112.94255484                       756 8 ا��'�ب

                     190.39 176 112.94255484                       560 1 )�زا)���

����(�� 1 009                       112.94255484 113 959.04                     
                           225.88  112.94255484                             2  ُ���ن6

                   720.48 003 112.942554841                       887 8 �����ا

                   326.65 123 112.942554841                       946 9 ا����'�ل

                     493.62 537 112.94255484                       759 4 :��1ر�2 )���و;� 

���                     853.62 922 112.94255484                       171 8 رو)�

L/د ا��و���F128.09 591 112.942554842                     942 22 ا                   
144.06 43 56.47127742                         764  /��0 )�ر��� ()��26 ه����ا)1                       

                     853.31 319 84.70691613                       776 3 /�ن )�ر��� 

L�������و L(�� 988.98 60 112.94255484                         540  /�ن                       

����M 11 890                     112.942554841 342 886.98                   

                     046.33 133 112.94255484                       178 1 /��ا���ن

                     078.33 827 112.94255484                       323 7 /��;�آ��

����;��/ 6 880                       84.70691613 582 783.58                     

���                   864.35 416 112.942554841                     545 12 إ/��

                     156.15 263 112.94255484                       330 2 ا���دان

                     594.56 132 112.94255484                       174 1 /�از����

                   865.43 697 84.706916131                     044 20 /����ا

                     414.42 217 112.94255484                       925 1 ا�"��1ر�2 ا�����2 ا���ر�2

                     891.74 383 112.94255484                       399 3 ���6�:�8ن

                     225.45 543 84.70691613                       413 6 :��1ر�2 )9�و��� ا����E/-;�2 ا����29

���                   650.17 218 112.942554841                     790 10 أوآ�ا

��م 695.02 652 112.94255484                       779 5 ;��0                     

                     683.70 110 112.94255484                         980  زا)���

                  200.00 752 38     522 387 ا��"��ع



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا

86 

نة –احتاد مدريد   2011لسـ إجاميل الرسوم 


	� ا����م ��   أو
:2011 ��� �� ���	
���� ا���� ��� ا��	�� ا�

ر��م إ�	���   - 3 215 800               ����
 ������ر��م �  - 38 752 200              ����

����            000 968 41ا��"��ع
���	�   ��ز�� ا����م 


م ا��������
م ا�������ا��
���يا�
ع ������ ا���ا

�����                      686.81 488                         803.18 453                                          883.63 34 أ

���ا�                      533.46 591                         754.91 546                                          778.55 44 ا

                        937.94 34                           386.28 32                                            551.66 2 أ���"
ا و���
دا

                      169.95 488                         657.28 451                                          512.67 36 أر$�#��
3���#                          515.05 6                            042.43 6                                              472.62  ا
5���#                    965.85 244 1                      983.38 144 1                                         982.47 99 ا

                      428.28 597                         660.89 554                                          767.39 42 أذر����ن

                      251.57 942                         142.41 872                                          109.16 70 ��(روس

979.88 237 1                      291.54 138 1                                         688.34 99 �#�
آ*                    

052.74 117                         424.85 108                                            627.89 8 �
,�ن                      
293.88 3                            077.68 3                                              216.20  �
��� و���- أو���,�
س و����1                          

���.
�#� وا�                      551.25 877                         605.20 811                                          946.05 65 ا


ا���,
� 6 395.50                                            94 081.15                           100 476.65                      

                      600.93 672                         280.51 620                                          320.42 52 ��"�ر��

/�0                    348.66 735 1                      398.44 607 1                                       950.22 127 ا

                      667.23 956                         001.38 884                                          665.85 72 آ�وا,��

��
                      814.37 302                         645.77 279                                          168.60 23 آ
                        185.60 13                           310.74 12                                              874.86  آ
را��و1

                      004.88 157                         486.49 146                                          518.39 10 �2�ص

����3�
ر�� ا.��                    243.08 050 1                        352.98 967                                          890.10 82 ا


ر�� آ
ر�� ا���73 ا5��6�ا��4.548.26 402                         355.12 371                                          193.14 31 �8                      

�0$ 77 198.51                                          959 672.89                        1 036 871.40                    

����� 103 670.45                                       1 190 047.46                      1 293 717.91                    

�����                    059.07 304 1                      619.35 199 1                                       439.72 104 أ

                    764.98 159 1                      533.03 067 1                                         231.95 92 ه#"�ر��


ر�� - ا��($��).�8)                       996.99 444                         402.72 415                                          594.27 29 إ��ان

��                      979.95 834                         952.90 767                                          027.05 67 إ�<�

                      059.70 908                         777.34 842                                          282.36 65 آ�زا?���ن

                      331.28 280                         219.65 260                                          111.63 20 آ�#��

����ن�A��2 34 541.73                                          422 066.33                         456 608.06                      

���,B 31 675.82                                          380 588.17                         412 263.99                      


,
�� 7 006.39                                            89 365.80                           96 372.19                        

������ 11 182.07                                          140 613.48                         151 795.55                      
2/���3#�C  25.14                                                338.83                               363.97                            
4/���3#�C 41 072.99                                          476 109.34                         517 182.33                      


ا����� 30 499.29                                          368 644.50                         399 143.79                      

�53A6$ 7 008.90                                            106 843.66                         113 852.56                      



��آ$ 609.33 472                         111.19 435                                          498.14 37                      

��
"#$ 24 566.36                                          315 900.33                         340 466.69                      


د�Dا E��                      569.01 867                         005.08 802                                          563.93 65 ا

                    487.74 070 1                        925.01 988                                          562.73 81 ا�"�ب

G��$زا
$ 13 685.97                                          176 190.39                         189 876.36                      

����$�� 7 712.81                                            113 959.04                         121 671.85                      
                            ��Iُ  20.11                                                225.88                               245.99ن6

792.69 088 1                      720.48 003 1                                         072.21 85 �
#6ا                    

                    073.67 220 1                      326.65 123 1                                         747.02 96 ا��,"�ل


ر�� $
6و��.125.81 581                         493.62 537                                          632.19 43 �8                      

                    459.94 001 1                        853.62 922                                          606.32 78 رو$����

K�و�                    433.19 806 2                      128.09 591 2                                       305.10 215 ا�L,Bد ا
                        226.17 46                           144.06 43                                            082.11 3 ���- $�ر,�/ ($���� ه
#6ا)1


                      411.28 347                         853.31 319                                          557.97 27 ��ن $�ر�#

K���#��و� K$
                        142.03 65                           988.98 60                                            153.05 4 ��ن ,

����M 111 870.96                                       1 342 886.98                      1 454 757.94                    


ن�                      775.89 143                         046.33 133                                          729.56 10 ���ا


��آ����730.50 897                         078.33 827                                          652.17 70                       

��#��
�� 49 557.58                                          582 783.58                         632 341.16                      

                    424.65 539 1                      864.35 416 1                                       560.30 122 إ������


دان�                      951.58 283                         156.15 263                                          795.43 20 ا


از��6#� 042.55 143                         594.56 132                                          447.99 10                      


���ا� 750.75 844 1                      865.43 697 1                                       885.32 146                    


ر���
ر�� ا7���� ا.��                      924.96 231                         414.42 217                                          510.54 14 ا

                      074.83 415                         891.74 383                                          183.09 31 �����8�4ن

�5���
�(��� اA
�
ر�� $65و��� ا.533.89 587                         225.45 543                                          308.44 44 �8                      

                    218.40 319 1                    650.17 218 1                                     568.23 100أوآ�ا���

                      482.48 704                         695.02 652                                          787.46 51 ���- ��م

                      778.63 118                         683.70 110                                            094.93 8 زا$���


ع���                  000.00 968 41                    200.00 752 38                                     800.00 215 3ا

���� ا����م ����    2011�ا���د "�ر�� - إ

������ ا��%��� آ	#��:
��ّزع إ)�	�� ا����م ا'�	��� وا����م ا�
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نة – الرسوم الفردية -بروتوكول اتفاق مدريد   2010سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو ها 2010ي ناء عىل املادة 104 789 232ع عىل رسوم فردية بلغ مجمو ب فرناك سورساي  من ) 7(8ي

بلغ  ول من الرمس الفردي  مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أو اجلزء األ95 976 172مبروتوكول اتفاق مدريد، واكن 
بلغ نات وفقا للقاعدة 8 813 060 مو ية ألغراض ا لتعيي مهنا يف شلك دفعات اث  ).أ)(3(34ن

782 138 578  أر�����

831 132 7446 9 أ��
ا��� 

�
276 420 1431 2 ا���

850 699 121 1 ���روس

645 354 063 1 ����آ� 

033 251 510  ����ر��

 908 101 9754 7 ا���

146 135 424  آ��� 


ك ��296 780 0602 5 ا��ا

  ���672 040 7031 3 إ���

048 386 82521 14 ا�#��"� ا!ورو��� 

916 723 2191 4 $����ا 

828 920 2081 4 %�ر%�� 

���&  891 273 519

954 742 120 3 ا�����ن 

289 644 724 3 إ�)���ا 

�ا ��
490 919 850 1 إ�

*�	
855 386 595  إ�ا

238 194 184 1 إ�(����

300 078 7965 12 ا�����ن

420 257 535  +�
&�*���ن 

  ���935 230 773  %*ر ا!���- ا�,���

919 688 2705 11 ا��
و�.

256 684 9371 1 ُ"��ن

282 128 7034 8 %�,�ر�� آ�ر�� 

261 373 828  ����ر�� ����و��

447 57 261  ��ن ��ر��� 

039 656 0593 7 ���1$�رة  

�891 548 8431 4 ا�)��


ا  (��� 800 726 6511 4

528 33 58  ا�����ر�� ا����	� ا���ر��**

447 667 1434 11 2
آ��

257 042 0431 3 2
آ���)��ن

���767 157 0681 2 أوآ
ا

410 447 4413 8 ا����3� ا�����ة 

  ��3�
120 834 60610 14 ا����5ت ا�����ة ا!�

144 790 2554 4 أوز�3)��ن 

��م  373 325 539 1 8��$

172 976 74695 165 ا��#��ع ا�>
";  (أ)

974 39 253  آ��� 

086 773 9948 8 ا�����ن

060 813 2478 9 ا��#��ع ا�>
";  (ب)

232 789 993104 174 ا��#��ع  (أ) +  (ب)

ا�
��م ا�>
د�� ا���ّ���؛  
�D ا�)��)
ي 
<���

�د ا������Eت "

�دي �� ��� ������ت آ���� أو ا��ء ا�ول ����    � �&�ءه� ا�$#� ��" ر� '�() �*( أ)  آ�ن ��د ا*,++��ت ا
آ��01 :

&�ءه� ا�$#� ��" ا��,� ا2�3+� آ��01    : '�() �*( ب)  وآ�ن ��د ا*,++��ت ا

 

يا  توزيع الرسوم ناث
ِّيدت الرسوم الفردية  يل ت اخلاصة ابساابحليف اق تدوين ا تايل  هر ا تب ادلويل خالل ا تعاقدة دلى ا سجألطراف ا ل ل لتمل ش لملك

يني الالحق نه الرمس الفردي لتعادلويل أو ا تجديد اذلي سدد  ع أو ا شرتكة38القاعدة [ّل يذية ا مل من الالحئة ا  ].لتنف

بارا من *  مترب 1عتا   .2010سب 
بارا من ** توبر 14عتا 2010ك أ
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نة – الرسوم الفردية -بروتوكول اتفاق مدريد   2011سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو ها  عىل رسوم فردية بلغ مجم2011ي ناء عىل املادة 117 624 445عو ب فرناك سورساي  من ) 7(8ي

بلغ   مهنا يف شلك مدفوعات اكمةل أو اجلزء األول من الرمس الفردي 109 757 721مبروتوكول اتفاق مدريد، واكن 
بلغ نات وفقا للقاعدة 7 866 724 مو ية ألغراض ا لتعيي مهنا يف شلك دفعات اث  ).أ)(3(34ن

868 193 774  أر�����

133 209 5918 11 أ��
ا���  

 �
229 750 4861 2 ا���

100 846 332 1 ���روس 

146 314 090 1 ����آ�  

026 132 582  ���� و��� أو�
�	��س و����1

776 223 528  ����ر��

646 200 7595 9 ا���

069 139 436  آ��� 

822 231 676  آ�را��و   1


ك ��628 325 8242 4 ا��ا

  ���861 930 761 3 إ���

610 473 60022 16 ا�#��"� ا!رورو��� 

858 486 1211 4 $����ا

009 954 6561 4 %�ر%��   

���& 1 086 385 325

269 869 036 4 ا�����ن 

354 749 762 3 إ�)���ا

�ا ��
891 870 834 1 إ�

680 827 8802 3 إ�
ا*�(  

799 199 306 1 إ�+���� 

763 024 6386 14 ا�����ن

840 313 604  -�
&�,���ن   

  ���238 23 56  %,ر ا!���( ا�.���

286 437 2405 12 ا��
و�/   

906 486 5172 2 ُ"��ن

562 061 2525 10 %�.�ر�� آ�ر�� 

555 368 850  ����ر�� ����و��

644 76 317  ��ن ��ر��� 

370 692 4014 9 ���2$�رة  

 �554 474 6351 4 ا�)��


ا   (��� 800 089 5862 5

841 516 703  ا�#�.�ر�� ا�3
��� ا�)�ر��  

802 42 178  �5%�4)��ن  2

007 044 3955 12 6
آ�� 

656 067 3291 3 6
آ���)��ن 

  ���015 512 7321 2 أوآ
ا

601 209 0723 8 ا����4� ا�����ة

 ��4�
051 656 20712 16 ا����8ت ا�����ة ا!�

271 929 4784 4 أوز�4)��ن 

��م  ;��$ 860 415 058 2

721 757 368109 190 ا��#��ع ا�?
"<   (أ)

647 4 34  آ��� 

077 862 5027 8 ا�����ن

724 866 5367 8 ا��#��ع ا�?
"<   (ب)

445 624 904117 198 ا��#��ع  (أ) + (ب)

ا�
��م ا�?
د�� ا���ّ���؛  
�G ا�)��)
ي 
?���

�د ا������3ت"

�دي �� ��� ������ت آ���� أو ا��ء ا�ول ����   � �&�ءه� ا�$#� ��" ر� '�() �*(أ) آ�ن ��د ا*,++��ت ا
آ��01  

&�ءه� ا�$#� ��" ا��,� ا2�3+� آ��01  : '�() �*(ب) وآ�ن ��دا*,++��ت ا

 

يا  متوزيع الرسو ناث
يل  تدوين ا تايل  هر ا تب ادلويل خالل ا تعاقدة دلى ا ساابت اخلاصة ابألطراف ا سجيدت الرسوم الفردية يف ا ل ل مل لتحل ش ملك لق ِّ

نه الرمس الفردي  تجديد اذلي سدد  يني الالحق أو ا عادلويل أو ا ل ّتع شرتكة38القاعدة [ل يذية ا مل من الالحئة ا  ].لتنف
1

بارا من   سمرب 30عتا   .2010 يد
2

2010 ن يويو11بارا من عتا



ية  2011-2010لتقرير اإلدارة املا  

89 

سددة وفقا للقاعدة –احتاد مدريد  بالغ ا مل ا شرتكة بني اتفاق مدريد وبروتوكوهل39مل يذية ا مل من الالحئة ا  لتنف

يل ادلويل للعالمات 39جتزي القاعدة  شأن ا شرتكة بني اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد  يذية ا سج من الالحئة ا ب لتمل اليت (تنفل
ية ا متدهتا  مجعا نفاذ يف ع يالت ادلوية يف بعض ادلول ) 1996 أبريل 1لحتاد مدريد ودخلت حزي ا مترار آاثر ا لا لتسج سـ

تقالل جزءا من أرايض بدل طرف يف اتفاق ) فامي ييل" ادلول اخللف(" بل الا ها واكنت أراضهيا  تقال سـاليت حصلت عىل ا قسـ ل
مترار آاثر . مدريد تب ادلويل ال سدد إىل ا بلغ  تألف لك  سـو ملك يم يل من رمس قدره ي تب ادلويل 41تسجلك  ملك فرناك حيوهل ا

تب الوطين لدلوةل اخللف، ورمس قدره  تب ادلويل23ملكإىل ا سدد إىل ا ملك فرناك   .ي

نة  )أ( مترار اآلاثر املدونة 2010سـويف  بلغا قدره 69سـ بلغ عدد حاالت ا ها  تب ادلويل مقا تمل ا م حاةل، ا بل ملك سـ
تمل1 587=)  23 × 69( بلغا قدره سـ فرناك وا ها  تايل ا تب الوطين لدلوةل اخللف ا م ا مس  فرناك 2 829=)  41 × 69(لملك

تايل نحو ا يه عىل ا لحول إ ل  :ل

829 2 69  ا
	�� ا���د

ا	��م ا	�د�� ا	��ّ���؛  
�� ا	����ي �	��

�د ا	������ت �

 

نة  )ب( مترار اآلاثر املدونة 2011سـويف  بلغا قدره 19سـ بلغ عدد حاالت ا ها  تب ادلويل مقا تمل ا م حاةل، ا بل ملك سـ
تب الوطين لدلوةل437=)  23 × 19( تمل ا ملك فرناك وا بلغا قدره سـ ها  تايل ا م اخللف ا مس  فرناك حول 779=)  41 × 19(ل

تايل نحو ا يه عىل ا لإ ل  :ل

779  19  ا
	�� ا���د 

�د ا	������ت �
ا	��م ا	�د�� ا	��ّ���؛    

�� ا	����ي �	��
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يني -احتاد الهاي  نة -لتع رسوم ادلوةل ورسوم ا  2010سـ 

 حتصيل الرسوم أوال
نة  بو يف  سـحصلت الو بلغ قدره 2010ي بناء عىل القاعدتني  من رسوم عادية لدلوةل ي سورساي فرناك2 273 379م عىل 

يالت ادلوية اخلاضعة ) ب(1.12و" 2)"أ(1.12 يني الفردية لقاء ا لومن رسوم ا سج تتع نة لل سـيا أو جزيا ألحاكم ويقة  ث ئ لك
نة1960 سـ أو ويقة  ناء عىل القاعد1999 ث ناء عىل القاعدة " 3)"أ(1.12ة ب  يني العادية لقاء جتديدها  بأو من رسوم ا لتع
ناء" 2)"أ(1.24 يني الفردية  بأو من رسوم ا شرتكة التفاق الهاي، " 3)"أ(1.24 عىل القاعدة لتع يذية ا ملمن الالحئة ا لتنف

نذ  ساري  ناد إىل جدول الرسوم ا مابال لت ناير 1س  .2010ي 


�	� ا�������
� �	���                                        502 11                                       81  ا������ ا�

                                          558 8                                     177  أ����	� 

                                          242 7                                     149  أر�	�	�

                                               -                                      -أذر�	��ن1

�	
�  254                                     8 503                                          

��آ
�� 2 324                                   60 519                                        

���  101                                     2 558                                          

                                        468 10                                     218  ا���"�� وا�#�"!

�ا��%&��  29                                       1 322                                          

062 15                                     494  �
'�ر��                                        

                                          292 3                                     124  آ�ت د���ار

                                        854 68                                     778  آ�وا&	� 

�ر�� آ�ر�� ا�-,�	� ا�+����ا*	�#�.  942 22                                     475                                        

                                          480 2                                       21  ا�+ا���ك

 �0�  457                                     18 088                                        

�	��                                          960 3                                     116  إ"1

                                      304 758                                   590 1 ا�����3 ا�ورو�	�

�%�� 2 318                                   61 085                                        

950                                        27  ��4�ن                                            

�ر.	�.  748 33                                     444                                        

                                        613 79                                   239 2 أ����	�

���4  22                                       3 780                                          

                                        522 24                                     938  ا�	���ن

                                        390 44                                     896  ه�'�ر��

                                        961 14                                       89  إ�%
�+ا

                                        449 59                                   307 2 إ���6	�

                                        473 67                                     302  7	�4	�"�1ن

�	�&8  76                                       3 906                                          

���1-�19�  996                                     31 886                                        

1�ا�	�	290 23                                       51  �                                        

:���  8                                          422                                            

�161 34                                   050 1 ����آ                                        

�	��'��  388                                     13 031                                        

                                        788 26                                     877  ا���; ا�"�د

                                        451 56                                     816  ا��'�ب

�	�	���  43                                       1 864                                          

 ���	�	�  14                                        519                                            
                                        120 23                                     190  ا���و�=2

                                          324 8                                     171  3ُ��ن

920 1                                       23  ����+ا                                          

��ر�� ���+و#�.  511 57                                     564                                        

                                        075 17                                     580  رو���	�

                                            716                                        16  "�ن &��: و����%	�:

                                          976 2                                     110  ا�����ل

�	��?  863                                     58 598                                        

�رة�'�"  716                                     31 154                                        

�	�	�
"  677                                     17 984                                        

                                        522 31                                     277  إ"���	�

�ر���م"  042 3                                     115                                          

��%�ا" 968 269                                   764 3                                      

���%��                                        810 11                                       54  ا���#�ر�� ا�,��	� ا�%

	� ا�%����B"�4��ر�� ��+و�	� ا�	#�.  347 25                                     756                                        

                                        411 51                                   129 1 &�آ	� 

                                        958 74                                     843  أوآ�ا�	� 

 379 273 2                                  137 32                              ا�����ع

2010 	
ا��
�را �� 8 د��� 1

ا��
�را �� 17 �����  2010 2

��د ا�������ت
���؛  �ا�	"�م ا��	د�� ا��

 %���	�$ ا�����	ي 
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يني -احتاد الهاي  نة -لتع رسوم ادلوةل ورسوم ا  2011سـ 
 حتصيل الرسوم أوال

نة  بو يف  سـحصلت الو بلغ قدره 2011ي ناء عىل القاعدتني  من ي فرناك سورساي2 328 092م عىل  برسوم عادية لدلوةل 
نة ) ب(1.12و" 2)"أ(1.12 يا أو جزيا ألحاكم ويقة  يالت ادلوية اخلاضعة  يني الفردية لقاء ا سـومن رسوم ا ث ئ لك ل سج تتع لل
نة 1960 سـ أو ويقة  ناء عىل القاعدة 1999ث ناء عىل القاعدة " 3)"أ(1.12ب  يني العادية لقاء جتديدها  بأو من رسوم ا لتع
ناء عىل القاعدة " 2)"أ(1.24 يني الفردية  بأو من رسوم ا شرتكة التفاق الهاي، " 3)"أ(1.24لتع يذية ا ملمن الالحئة ا لتنف

نذ  ساري  ناد إىل جدول الرسوم ا مابال لت ناير 1س  .2010ي 


�	� ا�������
� �	���                                        481 11                                       83  ا������ ا�

                                          857 8                                     181  أ����	�

                                          137 8                                     165  أر�	�	�

                                          290 7                                     153  أذر�	��ن

�	
�  270                                     9 239                                          

��آ
�� 2 294                                   58 027                                        

���  112                                     3 449                                          

                                        722 11                                     241  ا���"�� وا�#�"!

�ا��%&��  30                                       1 532                                          

300 12                                     418  �
'�ر��                                        

                                          005 3                                     114  آ�ت د���ار

                                        206 66                                     759  آ�وا&	�

�ر�� آ�ر�� ا�-,�	� ا�+����ا*	�#�.  942 27                                     463                                        

                                          400 2                                       27  ا�+ا���ك

�0�  468                                     18 739                                        

�	��                                          426 3                                       94  إ"1

                                      454 722                                   824 1 ا�����3 ا�ورو�	�

�+ا1�  10                                       1 400                                          

�%�� 2 244                                   57 610                                        

995                                        27  ��4�ن                                            

�ر.	�.  516 55                                     415                                        

                                        399 74                                   191 2 أ����	�

���4  29                                       8 110                                          

                                        244 20                                     792  ا�	���ن

                                        150 46                                     825  ه�'�ر��

                                        320 16                                       89  إ�%
�+ا

                                        683 57                                   291 2 إ���6	�

                                        444 66                                     308  7	�4	�"�1ن

�	�&8  153                                     5 632                                          

 ���1-�19�  956                                     30 562                                        

1�ا�	�	680 25                                       52  �                                        

:���  11                                        610                                            

�154 35                                   093 1 ����آ                                        

�	��'��  358                                     12 107                                        

                                        556 24                                     802  ا���; ا�"�د

                                        646 62                                     831  ا��'�ب

�	�	���  36                                       1 635                                          

���	�	�  21                                        836                                            

                                        520 62                                     536  ا���و�= 

                                          714 8                                     183  3ُ��ن

760 1                                       19  ����+ا                                          

��ر�� ���+و#�.  220 58                                     523                                        

                                        933 12                                     486  رو���	�
                                              50                                          1  روا�+ا2

                                          006 1                                       21  ��ن ��
� و�������  

                                          548 3                                     117  ا�%�'�ل

�	��@  848                                     76 673                                        

�رة�'�"  781                                     33 121                                        

�	�	�
"  630                                     16 615                                        

                                        169 27                                     252  إ"���	�

�ر���م"  037 4                                     124                                          

��%�ا" 733 268                                   842 3                                      

                                        400 12                                       60  ا���#�ر�� ا�,��	� ا�%�ر��

	� ا�%����C"�4��ر�� ��+و�	� ا�	#�.  075 25                                     723                                        

                                        942 54                                   225 1 &�آ	�

                                        081 80                                     861  أوآ�ا�	�

 092 328 2                                   462 32                              ا�����ع

2011  ���
 1 �
ا����را  1

ا����را 
� 31 أ���� 2011 2

�����ت����د ا
ا����م ا�)�د�" ا�'&ّ%#"؛  

�)��+ ا������ي ��
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نة –احتاد مدريد واحتاد الهاي   2010سـ توزيع رسوم 
سورسي( نة ابلفرنك ا بالغ  يا ل ي  )مبمل

يل ادل- مترار اآلاثر): مدريد(ويل للعالمات لتسج خدمة ا ية والرسوم الفردية ورسوم ا ية والرسوم وا سـالرسوم اإلضا لتمكيل  ف
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  *


�	� ا�������
� �	���                     502.00 11                       502.00 11 ا������ ا�

                  662.47 524                        558.00 8                  104.47 516أ����	�

                  037.98 629                   037.98 629ا���ا��

��ا و����دا	�                    221.79 30                     221.79 30أ�

�	�	�                  656.93 612                        242.00 7                  782.00 138                  632.93 466أر

                831.00 132 6                831.00 132 6أ!��ا�	�

                501.58 051 1                501.58 051 1ا���"�

                  975.71 565                                    -                  975.71 565أذر�	��ن

                276.00 420 1              276.00 420 1ا��&��%

                513.19 606 1                  850.00 699                  663.19 �906	)روس

�	
�8 503.00                         8 503.00                      

941.62 757 1                      519.00 60                  645.00 354                777.62 342 ��1
�آ(                

%��2 558.00                         2 558.00                      

                    188.87 86                     188.87 ��86+�ن

                      028.67 1                       028.67 ���1	� و!��, أو!��+	�س و!���  

                  217.05 917                      468.00 10                  749.05 906ا���!�� وا�.�!- 

                    386.92 85                         322.00 1                    064.92 ��84+"�ا��

��ر��
�697 720.12                  251 033.00                  15 062.00                       963 815.12                  

                653.58 697 5                908.00 101 4                745.58 595 1ا�/	%

                      292.00 3                         292.00 3آ�ت د���ار 

                842.14 041 1                      854.00 68                  988.14 972آ�وا+	�

                  033.53 482                   120.00 175                  913.53 306آ���

                      257.54 4                       257.54 4آ�را!�و 

                  672.15 162                   672.15 ��2162ص

 �	�	3�                014.37 111 1                014.37 111 1ا���.�ر�� ا�

                  157.48 405                      942.00 22                  215.48 7382�.�ر�� آ�ر�� ا��63	� ا��5���ا4	�   

                776.00 782 2                       480.00 2                296.00 780 2ا�5ا���ك

 �/�988 566.18                  18 088.00                      1 006 654.18                

�	���                632.00 044 1                        960.00 3                672.00 040 1إ!

               352.00 144 22                   304.00 758              048.00 386 21ا����:� ا�ورو�	�


�5ا�1 723 916.00                1 723 916.00                

�"��1 364 015.38                61 085.00                      1 425 100.38                

                        950.00                            950.00 ;���ن

                576.00 954 1                      748.00 33                828.00 920 �71ر7	�

                623.52 548 1                      613.00 79                010.52 469 1أ����	�

���;273 519.00                  3 780.00                         277 299.00                  

                  476.00 767                       522.00 24                954.00 742ا�	���ن

                458.16 331 1                     390.00 44                068.16 287 1ه���ر��

                  250.00 659                       961.00 14                  289.00 644إ�"
�5ا

( �	�- ا<!) (7�.�ر��                   895.27 410                   895.27 410إ��ان

                  490.00 919                   490.00 919إ����5ا

A	855.00 386                   855.00 386إ!�ا�                  

�	��B911.30 160 1                     449.00 59                  238.00 194                  224.30 907إ�                

               386.00 851 13            386.00 851 13ا�	���ن

��ن"C226.62 710                   226.62 710آ�زا                  

                  090.80 264                   090.80 264آ	�	�

��ن!�	;�	390.41 767                      473.00 67                420.00 257                  497.41 2442                  

   �+�"	�93 944.27                     93 944.27                    

���	�	�141 898.65                   141 898.65                  

%���3��E�494 996.94                  31 886.00                      526 882.94                  

�	�+F414 216.11                  3 906.00                        418 122.11                  

��ا�	�	540.32 420                       290.00 23                  250.32 �397                  

   ��3;5�101 009.35                   101 009.35                  

G��� 422.00                            422.00                        

628.77 522                      161.00 34                  467.77 488����آ�                  

�	�����324 982.10                  13 031.00                      338 013.10                  

                  532.56 884                       788.00 26                    829.00 2                  915.56 854ا���A ا�!�د

                600.29 178 1                      451.00 56                149.29 122 1ا����ب

I	��492.87 182                   492.87 182��زا                  

�	�	���104 362.01                  1 864.00                        106 226.01                  

                  935.00 230                   935.00 �7230ر ا���	A ا�.�����5  

���	�	� 519.00                           519.00                        

J039.00 712 5                     120.00 23              919.00 688 5ا���و�                

                713.64 695 1                       324.00 8              256.00 684 1                      133.64 3ُ:��ن

                868.02 007 1                       920.00 1                948.02 005 5����1ا

                993.64 305 1                993.64 305 1ا���+��ل

                282.00 128 4              282.00 128 74�.�ر�� آ�ر��

�                720.58 016 1                      511.00 57                261.00 373                  948.58 7585�.�ر�� ���5و

�	���                150.23 063 1                      075.00 17                075.23 046 1رو

G!د ا��و�&+F371.03 622 2                371.03 622 2ا                


�� ه���5ا )��) ��ر+	% ,��!990.85 3                       990.85 3                      

                  301.08 420                   447.00 57                  854.08 362!�ن ��ر���

  G�	"و���� G�                    111.52 55                           716.00                     395.52 54!�ن +�

                      976.00 2                        976.00 2ا�"���ل

�	��M1 440 759.00                58 598.00                     1 499 357.00                

                  641.89 146                   641.89 146!	�ا�	�ن

�رة���!3 656 039.00                31 154.00                     3 687 193.00                

�آ	��
!943 113.52                   943 113.52                  

�	�	�
!654 194.71                  17 984.00                       672 178.71                  

                754.27 660 1                      522.00 31                232.27 629 1إ!���	�

                  472.83 276                   472.83 276ا�"�دان

                      042.00 3                        042.00 3!�ر���م

                  051.01 142                   051.01 142!�از�)�5

                891.00 548 1              891.00 548 1ا�"��5

                522.23 871 3                   968.00 269                800.00 726 1                754.23 874 1!��"�ا

                  947.10 348                      810.00 11                  528.00 33                  609.10 303ا���.�ر�� ا���6	� ا�"�ر��    

��ن"�	063.00 378                   063.00 7�4378                  

                  187.66 631                       347.00 25                  840.66 7605�.�ر�� ��5و�	� ا�	�;�!)	� ا�"����   

                858.00 718 4                      411.00 51                447.00 667 4+�آ	�

                257.00 042 1                257.00 042 1+�آ���"��ن

                956.69 525 2                      958.00 74                767.00 157 1                231.69 293 1أوآ�ا�	�

                410.00 447 3              410.00 447 3ا���
�� ا���&5ة  

  �	����               120.00 834 10              120.00 834 10ا����Fت ا���&5ة ا�

                144.00 790 4                144.00 790 4أوز��"��ن

387.75 010 1                  373.00 325                  014.75 685		, ��م                

�	��                  257.18 104                   257.18 104زا

             140.00 918 148                  379.00 273 2            061.00 792 104            700.00 852 41ا�����ع  

Fه�ي  
�5ر�5

ا�����ع  

 



ية  2011-2010لتقرير اإلدارة املا  
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نة –احتاد مدريد واحتاد الهاي   2011سـ توزيع رسوم 
سورس( نة ابلفرنك ا بالغ  يا ل ي  )يمبمل

يل ادلويل للعالمات - مترار اآلاثر): مدريد(لتسج خدمة ا ية والرسوم الفردية ورسوم ا ية والرسوم وا سـالرسوم اإلضا لتمكيل  ف
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  


�	� ا�������
� �	���                     481.00 11                       481.00 11 ا������ ا�

                   543.81 497                         857.00 8                  686.81 488أ����	�

                   533.46 591                   533.46 591ا���ا��

��ا و����دا	�                    937.94 34                     937.94 34أ�

�	�	�                   174.95 690                         137.00 8                  868.00 193                  169.95 488أر

                 133.00 209 8                133.00 209 8أ!��ا�	�

                 480.90 251 1                480.90 251 1ا���"�

                   718.28 604                         290.00 7                  428.28 597أذر�	��ن

                 229.00 750 1              229.00 750 1ا��&��%

                 351.57 788 1                  100.00 846                  251.57 �942	)روس

�	
�9 239.00                          9 239.00                      

152.88 610 1                       027.00 58                  146.00 314                979.88 237 ��1
�آ(                 

%��3 449.00                          3 449.00                      

                   052.74 117                   052.74 ��117+�ن

                   319.88 135                 026.00 132                      293.88 ���3	� و!��, أو!��+	�س و!���  

                   273.25 889                       722.00 11                  551.25 877ا���!�� وا�.�!-   

                   008.65 102                          532.00 1                  476.65 ��100+"�ا��

��ر��
�672 600.93                  223 776.00                  12 300.00                        908 676.93                   

                 994.66 935 6                646.00 200 5                348.66 735 1ا�/	%

                      005.00 3                          005.00 3آ�ت د���ار 

                 873.23 022 1                       206.00 66                  667.23 956آ�وا+	�

                   530.37 446                   716.00 143                  814.37 302آ���

                   007.60 245                   822.00 231                    185.60 13آ�را!�و 

                   004.88 157                   004.88 ��2157ص

 �	�	3�                 243.08 050 1                243.08 050 1ا���.�ر�� ا�

                   490.26 430                        942.00 27                  548.26 7402�.�ر�� آ�ر�� ا��63	� ا��5���ا4	�   

                 028.00 328 2                        400.00 2                628.00 325 2ا�5ا���ك

�/�1 036 871.40                18 739.00                       1 055 610.40                 

�	���                   287.00 934                          426.00 3                  861.00 930إ!

               064.00 196 23                    454.00 722              610.00 473 22ا����:� ا�ورو�	�


�5ا�1 486 858.00                1 400.00                        1 488 258.00                 

�"��1 293 717.91                57 610.00                       1 351 327.91                 

                        995.00                             995.00 ;���ن

                 525.00 009 2                       516.00 55                009.00 954 �71ر7	�

                 458.07 378 1                       399.00 74                059.07 304 1أ����	�

���;385 325.00                  8 110.00                          393 435.00                   

                   513.00 889                        244.00 20                  269.00 869ا�	���ن

                 914.98 205 1                       150.00 46                764.98 159 1ه���ر��

                   674.00 765                        320.00 16                  354.00 749إ�"
�5ا

( �	�7)�.�ر��  - ا<!(                    996.99 444                   996.99 444إ��ان

                   891.00 870                   891.00 870إ����5ا

                 680.00 827 2                680.00 827 2إ��ا���

�	��A461.95 092 1                       683.00 57                  799.00 199                  979.95 834إ�                 

               840.00 886 13              840.00 886 13ا�	���ن

��ن"B059.70 908                   059.70 908آ�زا                   

                   331.28 280                   331.28 280آ	�	�

��ن!�	;�	892.06 836                        444.00 66                  840.00 313                  608.06 2456                   

�	�+D412 263.99                  5 632.00                          417 895.99                   

�+�"	�96 372.19                     96 372.19                    

���	�	�151 795.55                   151 795.55                   

%���3��E�517 546.30                  30 562.00                        548 108.30                   

��ا�	�	823.79 424                       680.00 25                  143.79 �399                   

   ��3;5�113 852.56                   113 852.56                   

F��� 610.00                             610.00                        

763.33 507                        154.00 35                  609.33 472����آ�                   

�	�����340 466.69                  12 107.00                        352 573.69                   

                   904.01 892                       556.00 24                      779.00                   569.01 867ا���H ا�!�د*

                 133.74 133 1                       646.00 62                487.74 070 1ا����ب

J	��876.36 189                   876.36 189��زا                   

�	�	���121 671.85                  1 635.00                          123 306.85                   

                    238.00 23                     238.00 �723ر ا���	H ا�.�����5  

���	�	� 836.00                             836.00                        

K806.00 499 5                      520.00 62                286.00 437 5ا���و�                 

                 865.99 495 2                        714.00 8              906.00 486 2                        245.99 :��ن

                 552.69 090 1                        760.00 1                792.69 088 5����1ا

                 073.67 220 1                 073.67 220 1ا���+��ل 

                 562.00 061 5              562.00 061 75�.�ر�� آ�ر��

 �                 900.81 007 1                      220.00 58                555.00 368                  125.81 7581�.�ر�� ���5و

   �	��N .�ر���430.94 531 1                       673.00 76                757.94 454 71                 

�	���                 392.94 014 1                       933.00 12                459.94 001 1رو

  F!د ا��و�&+D433.19 806 2                433.19 806 2ا                 

                          50.00                              50.00 روا�5ا


�� ه���5ا )��) ��ر+	% ,��!226.17 46                     226.17 46                    

                   055.28 424                   644.00 76                  411.28 347!�ن ��ر���

  F�	"و���� F�                    148.03 66                         006.00 1                    142.03 65!�ن +�

                      548.00 3                          548.00 3ا�"���ل

                   775.89 143                   775.89 143!	�ا�	�ن

�رة���!4 692 370.00                33 121.00                       4 725 491.00                 

�آ	��
!897 730.50                   897 730.50                   

�	�	�
!632 341.16                  16 615.00                        648 956.16                   

                 593.65 566 1                       169.00 27                424.65 539 1إ!���	�

                   951.58 283                   951.58 283ا�"�دان

                      037.00 4                          037.00 4!�ر���م

5�
                   042.55 143                   042.55 143!�از�

                 554.00 474 1                554.00 474 1ا�"��5

                 283.75 203 4                     733.00 268                800.00 089 2                750.75 844 1!��"�ا

                   165.96 761                       400.00 12                  841.00 516                  924.96 231ا���.�ر�� ا���6	� ا�"�ر��    

��ن"�	876.83 457                   802.00 42                  074.83 7�4415                   

                   608.89 612                        075.00 25                  533.89 7587�.�ر�� ��5و�	� ا�	�;�!)	� ا�"����     

                 949.00 098 5                       942.00 54                007.00 044 5+�آ	�

                 656.00 067 1                656.00 067 1+�آ���"��ن

                 314.40 911 2                       081.00 80                015.00 512 1                218.40 319 1أوآ�ا�	�

                 601.00 209 3                601.00 209 3ا���
�� ا���&5ة  

  �	����               051.00 656 12              051.00 656 12ا����Dت ا���&5ة ا�

                 271.00 929 4              271.00 929 4أوزرآ"��ن

342.48 120 1                  860.00 415                  482.48 704		, ��م                 

�	��                   778.63 118                   778.63 118زا

             316.00 921 161                  092.00 328 2          224.00 625 117           000.00 968 41ا�����ع

Dه�ي  
�5ر�5

ا�����ع  

 



ية   2011-2010لتقرير اإلدارة املا
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ية –احتاد مدريد واحتاد الهاي  نا ساب إجاميل  ئ  ث  2011-2010للح
سورسي( نة ابلفرنك ا بالغ  يا ل ي  )مبمل

ا�����ع  20102011
�	
� ا�������� ��	
                          983.00 22                             481.00 11                              502.00 11 ا������ ا��

�                      206.28 022 1                         543.81 497                         662.47 524أ����


                      571.44 220 1                         533.46 591                         037.98 629ا���ا�

�                      081.59 927 2                       458.07 378 1                       623.52 548 1أ����

��ا و�
��دا�                          159.73 65                            937.94 34                           221.79 30أ�

��                      831.88 302 1                         174.95 690                         656.93 612أر�

�
ا��                    964.00 341 14                       133.00 209 8                       831.00 132 6أ"

                      982.48 302 2                       480.90 251 1                       501.58 051 1ا���#�

                      693.99 170 1                         718.28 604                         975.71 565أذر���ن

&	
                      505.00 170 3                       229.00 750 1                       276.00 420 1ا��'

864.76 394 3                       351.57 788 1                       513.19 606 �1(روس                      

���8 503.00                             9 239.00                              17 742.00                          

                      094.50 368 3                       152.88 610 1                       941.62 757 ����1آ*

&��2 558.00                             3 449.00                             6 007.00                           

                        241.61 203                          052.74 117                           188.87 ��86,�ن

�س و"���  ,��
 و"��- أو"���1 028.67                             135 319.88                          136 348.55                        

   ."
                      490.30 806 1                         273.25 889                         217.05 917ا���"�� وا�/

                        395.57 187                          008.65 102                           386.92 ��85,#�ا��

492.05 872 1                         676.93 908                         815.12 ��963��ر	�                      

&                    648.24 633 12                       994.66 935 6                       653.58 697 5ا�0

                           297.00 6                             005.00 3                             292.00 3آ�ت د	��ار

�                      715.37 064 2                       873.23 022 1                       842.14 041 1آ
وا,

                        563.90 928                          530.37 446                         033.53 482آ���

                        265.14 249                          007.60 245                             257.54 4آ�را"�و

677.03 319                          004.88 157                         672.15 �3162
ص                        

   ��4�                      257.45 161 2                       243.08 050 1                       014.37 111 1ا���/�ر	� ا�

     �                        647.74 835                          490.26 430                         157.48 �8405/�ر	� آ�ر	� ا��74� ا�6	��
ا5

                      804.00 110 5                       028.00 328 2                       776.00 782 2ا�6ا��
ك


0�1 006 654.18                       1 055 610.40                       2 062 264.58                      

����                      919.00 978 1                         287.00 934                       632.00 044 1إ"

 �                    416.00 340 45                     064.00 196 23                     352.00 144 22ا����;� ا�ورو�

                      174.00 212 3                       258.00 488 1                       916.00 723 6����1ا

�#�
�1 425 100.38                       1 351 327.91                       2 776 428.29                      

                           945.00 1                                 995.00                                950.00 >���ن

�                      101.00 964 3                       525.00 009 2                       576.00 954 �81ر8

���<277 299.00                         393 435.00                          670 734.00                        

                      989.00 656 1                         513.00 889                         476.00 767ا����ن

                      373.14 537 2                       914.98 205 1                       458.16 331 1ه���ر	�

                      924.00 424 1                        674.00 765                         250.00 659إ	#��6ا

( �(�8/�ر	�  - ا?"(�                         892.26 855                          996.99 444                         895.27 410إ	
ان

                      381.00 790 1                         891.00 870                         490.00 919إ	
��6ا

B                      535.00 214 3                      680.00 827 2                         855.00 386إ"
ا�

���C	373.25 253 2                       461.95 092 1                       911.30 160 1إ                      

                    226.00 738 27                     840.00 886 13                     386.00 851 13ا����ن

��ن#D286.32 618 1                         059.70 908                         226.62 710آ�زا                      

��                        422.08 544                          331.28 280                         090.80 264آ

��ن"�<
3767 390.41                         836 892.06                         1 604 282.47                      

��,F418 122.11                         417 895.99                          836 018.10                        

�,�#�93 944.27                           96 372.19                            190 316.46                        

�	
��141 898.65                         151 795.55                          293 694.20                        

&	��4��G�526 882.94                         548 108.30                         1 074 991.24                      

���ا��420 540.32                         424 823.79                          845 364.11                        


�4<6�101 009.35                         113 852.56                          214 861.91                        

H��� 422.00                                610.00                                 1 032.00                           

                      392.10 030 1                         763.33 507                         628.77 522����آ�

������338 013.10                         352 573.69                          690 586.79                        

                      436.57 777 1                         904.01 892                         532.56 884ا���B ا�"�د   


ب�                      734.03 311 2                       133.74 133 1                       600.29 178 1ا��

J                        369.23 372                          876.36 189                         492.87 182��زا��

�����106 226.01                         123 306.85                          229 532.86                        

B ا�/���6	�    �                        173.00 254                            238.00 23                         935.00 �8230ر ا��

�	
�� 519.00                                836.00                                 1 355.00                           

K	و
                    845.00 211 11                       806.00 499 5                       039.00 712 5ا��

                      579.63 191 4                       865.99 495 2                       713.64 695 1;��ن

                      420.71 098 2                       552.69 090 1                       868.02 007 6����1ا

��ل,
                      067.31 526 2                        073.67 220 1                         993.64 305 1ا��

                      844.00 189 9                      562.00 061 5                       282.00 128 �84/�ر	� آ�ر	� 

                      621.39 024 2                      900.81 007 1                       720.58 016 �81/�ر	� ���6و�� 

�                      543.17 077 2                       392.94 014 1                       150.23 063 1رو���

 H"و
                      804.22 428 5                       433.19 806 2                       371.03 622 2اF,'�د ا�

                               50.00                                    50.00                                         -روا�6ا

                          217.02 50                            226.17 46                             990.85 3"��- ��ر,&   (����� ه���6ا )

                        356.36 844                          055.28 424                         301.08 420"�ن ��ر	��

  H�#�	
                        259.55 121                            148.03 66                           111.52 55"�ن ,��H و�

                           524.00 6                             548.00 3                             976.00 2ا�#���ل

��
N1 499 357.00                       1 531 430.94                       3 030 787.94                      


ا��ن"146 641.89                         143 775.89                          290 417.78                        

684.00 412 8                      491.00 725 4                       193.00 687 3"�����رة                      

�                      844.02 840 1                         730.50 897                         113.52 943"����آ

�����"672 178.71                         648 956.16                         1 321 134.87                      

�                      347.92 227 3                       593.65 566 1                       754.27 660 1إ"���

                        424.41 560                          951.58 283                         472.83 276ا�#�دان

                           079.00 7                              037.00 4                             042.00 3"�ر	��م

                        093.56 285                          042.55 143                         051.01 142"�از	��6

                      445.00 023 3                       554.00 474 1                       891.00 548 1ا�#�	6


ا#	�"805.98 074 8                       283.75 203 4                       522.23 871 3                      

� ا�#�ر	�    �
                      113.06 110 1                        165.96 761                         947.10 348ا���/
	� ا�7

��ن#�8�5378 063.00                         457 876.83                          835 939.83                        

� ا�#����     �)"�<�                      796.55 243 1                         608.89 612                         187.66 �8631/�ر	� ��6و�� ا�

�
آ,807.00 817 9                       949.00 098 5                       858.00 718 4                      


آ���#��ن,913.00 109 2                       656.00 067 1                       257.00 042 1                      

�                      271.09 437 5                       314.40 911 2                       956.69 525 2أوآ
ا�

                      011.00 657 6                       601.00 209 3                       410.00 447 3ا������ ا���'6ة 

  ��	
                    171.00 490 23                     051.00 656 12                     120.00 834 10ا��F	�ت ا���'6ة ا��

                      415.00 719 9                       271.00 929 4                       144.00 790 4أوز��#��ن

- ��م�1 010 387.75                       1 120 342.48                       2 130 730.23                      

�                        035.81 223                          778.63 118                         257.18 104زا��

                   456.00 839 310                 316.00 921 161                140.00 918 148ا�����ع
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تامئية ناديق الا نا  سلص
ية يف  تامئ ناديق الا نا سمرب31سلص  2011 ي د

سورسي( ينة ابلفرنك ا ل  )مبّي

	�ي ا���ل �� ���

أ	�ل ����� 
(UBS ���)  �
 058.02 378 11        �	���ت ��ر

        11 378 058.02 

 ���� ������ �����
�� ا����� ��� 651.46 9                 &%$ ا���داد ا�"�
�� ا��!�

أ	�ل �����
 121.65 16               �	�ب ا���ل ا��*'��   

               25 773.11 

أ	�ل ���او�� أ��ى
 �,(717.41 089 1)         �	���ت ا2ر��1ط �� ا��
��    - ���د
. ا��-��

113.72'314'10���6ع ا���ل ا���4او��  

ا��89م 
��ت دا�����!

��ردون  ))  �;���� ��
4� 784.39 35               �	���ت 

>!�ت))  �,%��� 207.24 18               =�8م 

               53 991.63 

����889ت ��<�
� ا�49             618.79 152 

 503.30 107 10        ���د
. ا��-��,�  (ا�A ا��>��,@)*

���6ع ا��89م         113.72 314 10 

    �%<!� �;���� �,�%. ���8د
. ا��-���
 �
�	
�� �B�� -11,6 C%�� @�D1 * 

ية  نا نفقات  ئاإليرادات وا ث  2011-2010للل

سمرب 31يف (  )2011ي د

�	� �����ي 

ا���ادات

  �� 716.04 206 15        أ��ال ���

 ���	��(419.50 243 1)         أ��ال ����دة �

  ��
��� ��
�ا               014.49 48 

�� ا���ف  � �����(391.72 588 )           

        13 422 919.31 

ا��
	�ت 

 253.03 000 5          	!$�ت ا���"!�� 

�%�ت ا���"!�� &          428.10 026 1 

 804.47 156 4          أ�!�ر ا�'��   

)*�             899 050.78 

 120.28 427 1          �+���ات  

 279.62 312             أ���ب ا�.-�اء

 227.95 19               �*�0رات  

 655.31 336 1          ���2ت �����3� أ�2ى 

 355.67 130             ا��-�	5 وا����	� 

 143.53 195             ا���6ت و���و
�ت أ�2ى 

 063.33 480             أ;�ث وأ789ة 

 778.60 68               أ��ادات 

 567.84 892 1          �@���? د<= ا�-�	��>

        16 944 728.51 

�B ا��Aادات �
         (3 521 809.20) 

شمل أصوال  يل أعاله  تفا نة اب تفات إىل أن األصول واخلصوم ا تيرىج الا ص ل ميهتا ملبيل ية  قصا يون فرنك سورسي ترد 1,7ف ي  مل
ية ادلوية للقطاع العام ناء عىل املعايري احملا سوايت  نفصةل مضن ا شاط  سب لك  يان الوضع املايل  ليف  ب ت ن حب بب سم  .ل
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ية يف  تامئ ناديق الا نا سمرب 31سلص  2011ي د

سورسي( ينة ابلفرنك ا ل  )مبّي
���وق ا�������/ا������ت ا���
	 وا����
	 ا������ة 

��ا�	 ا����ة �� 710.85 169           ر�
� ا����وق 

ا���ادات  

 500.00 102             أ#%ال #"���	 

  	
��%ا'� #��                    877.50 102              377.50 

ا��
	�ت  

 �
 188.13 178             أ���ر ا�)

 160.00                    ا-��,ت و��+�ت أ*�ى 

 348.13 178             #��%ع ا���+�ت ا���0.�ة 

(348.13 178 )              -                           -��6
5 د�3 ا�2#���0

�7�	 ا����ة� ��  240.22 94               ا�#%ال ا���%��ة 

ندوق تربعات : مالحظة شلك  تامئين  صندوق ا ب يا وكومات من ح(سص سويد لأسرتا يا وا نوب أفر لفرسا والرنوجي و يقن ج
سن ندوق كر نوسورسا ومن  يسـتص ثيل ) ي شاركة  سري  مميريم إىل  م نة امجلاعاتتي متدة يف أعامل ا ية ا ية وا للج األ حملل ملعصل

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع  .م


	 / ا���از�������وق ا��
 964.13 608 1          ر��� ا����وق �	 ��ا�� ا����ة 

ا���ادا

   �����   -                           أ�"ال �

 363.97 4                 �"ا$� ������  

�"�� �&� ا���ف    '           (628.74 205 )           (992.71 209 )

ا��
	�ت  


�+�ت ا��"(��)                         93.98 

 182.85 7                 �&,�ت ا��"(��)   

 097.36 554             أ���ر ا�-��  

  .��                    247.80 

 500.00 1                 �0'��ات  

 323.41 8                 أ'&�ب ا���2اء 

 164.84                    ا'��6ت و
�+�ت أ�5ى    

 610.24 571             �9�"ع ا���+�ت ا�����7ة    

   :��
(610.24 571 )              -                           '?���< د>; ا���

    (�@
���(605.04 849 )           أ�"ال ����دة �

 (879.89 17 )             اB�"ال ا���"��ة �	 
A��� ا����ة   

تدريب وتكوين :حظةمال بو من أجل توفري ا تقين بني حكومة الربازيل والو تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ي ل لل ب سص
ية الفكرية يف الربازيل ية وتعممي ثقافة ا نا ية ا هد الوطين  يني يف ا مللكالكفاءات للموظفني ا للملك عملع لص ساابت . لتقن سك  حو مت

تامئين وتعد تقاريره امل ندوق الا ّهذا ا س ية ابدلوالر األمرييكلص  .لا

	 ا������ي )�������وق ا�����
�/ا���از�� (

�ا�� ا����ة  ��   -                           ر��� ا����وق 

ا���ادات  

  � 500.01 359             أ#�ال #��"�

  �������ا&� #                      512.51 359              12.50 

ا��
	�ت  

 20.00                      ا.��-ت و
�,�ت أ*�ى

 20.00                      #��2ع ا���,�ت ا�����0ة 

3#�
(21.00  )                   1.00                        .8���7 د45 ا���

9��� ا����ة 
 ��  491.51 359             ا:#�ال ا������ة 

ية الفكرية واعامتد أفضل : مالحظة تعممي ثقافة ا بو  شلك اتفاق تعاون تقين بني حكومة الربازيل والو تامئين  مللكندوق ا لس ي ب ص
 .املامرسات
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�6����وق ا�������/آ%��� ر
��ا�	 ا����ة  �� 232.15 36               ر�
� ا����وق 

ا���ادات  

   -                           أ#%ال #"���	  

  	
��%ا'� #��                      85.45 

�	 ��� ا���ف %"-               (789.84 2 )               (875.29 2 )

ا��
	�ت  

 165.56                    ا-��,ت و��+�ت أ*�ى 

 165.56                    #��%ع ا���+�ت ا���0.�ة

(165.56  )                    -                           -��6
5 د�3 ا�2#���0

�7�	 ا����ة� ��  276.75 33               ا�#%ال ا���%��ة 

بو من أجل حتديث نظايم الربا:مالحظة تا رياك والو تقين بني حكومة كو تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ي  سـ ل لل ب ءات سص
ية الفكرية تب الوطين  للملكوالعالمات يف ا ية. ملك تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو لص ح ّمت  ابدلوالر س

 .األمرييك

���وق ا�������/ا�"���دور 
��ا�	 ا����ة  �� 866.28 57               ر�
� ا����وق 

ا���ادات  

   -                           أ#%ال #"���	  

  	
��%ا'� #��                    149.42 

�	 ��� ا���ف%"-               (575.29 4 )               (724.71 4 )

ا��
	�ت  

 165.56                    ا-��,ت و��+�ت أ*�ى 

 165.56                    #��%ع ا���+�ت ا���0.�ة 

(165.56  )                    -                           -��6
5 د�3 ا�2#���0

�7�	 ا����ة� ��  125.43 53               ا�#%ال ا���%��ة 

نظام الوطين :مالحظة بو من أجل حتديث ا سلفادور والو تقين بني حكومة ا تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ي ل ل لل ب سص
ية وتعزيزه نا عية ا لص ية ابدلوالر األمرييك.للملك تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  ل و لص ح ّمت  .س

���وق ا������	/ا����د ا�ورو�	 /����د��
���ة� 489.88 320             ر�"� ا�!��وق �	 ��ا�� ا

ا���ادات  

  � 278.27 482             أ%'ال %$�#�

  � 599.75 3                 �'ا(� %!��"

643.19 397             (234.83 88 )             �$'�� �+� ا�!�ف 

ا��
	�ت  

 ,"�-'��731.75 207             ���0ت ا 

 ,"�-'�� 218.40 41               �+�1ت ا

 �"�� 839.00 15               أ���ر ا

 204.34 9                 %���2ات 

 848.31 21               أ�+�ب ا��45اء

 023.18 53               �8%�ت �+���9� أ�8ى 

 163.08                    ا�!��ت و���0ت أ�8ى

��0ت ا���4:�ة�� 028.06 349             %>�'ع ا

 =%���4��"@ د?< ا�A�               24 432.03            ( 373 460.09)

���ة�� ا��B� 	� ة��'���  672.98 344             ا�%'ال ا

نغالديش:مالحظة ية الفكرية يف  بو من أجل حتديث نظام ا شلك اتفاق بني امجلاعة األوروية والو تامئين  ندوق ا ب  ي ب ب مللكص . س
يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س
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���وق ا������� / ا����د ا�ورو�� / ��آ���ن  
� ا����ة �   -                           ر�"� ا�!��وق �� ��ا

ا���ادات  

 � 946.80 472             أ$&ال $��#�

  � 667.36                    �&ا)� $!��"

� �*� ا�!�ف    �&��                  (  98.88)             473 515.28 

ا��
	�ت  

   +"�,&�� 780.55 3                 �*.�ت ا

  �"0� 469.16 48               أ���ر ا

 230.25                    أ�*�ب ا��23اء 

� أ�6ى  � 591.95 58               �6$�ت �*��7

 78.92                      ا�!��ت و���8ت أ�6ى    

 150.83 111             $;�&ع ا����8ت ا���9�2ة    

   <$���2�(931.38 118 )            780.55 7                 �@��"? د<= ا

� ا����ة    ��A� �� ة��&���  583.90 354             ا�$&ال ا

تان: مالحظة ية الفكرية يف اب بو من أجل حتديث نظام ا شلك اتفاق بني امجلاعة األوروية والو تامئين  سـندوق ا ي ب ب كص مللك . س
يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س


	ا /�� ا����� 1�
�/
	وق ا�������

	وق � �	ا�� ا����ة � 227.81 21               ر��	 ا�

ا���ادات  

   -                           أ!#ال !�����  

  ����� 95.59                      �#ا%	 !

(729.99 3 )               (825.58 3 )               )�#�� �'� ا���ف 

ا��
	�ت  

 )� 678.79 1                 �',�ت ا��#*�

 162.95                    ا)��1ت و���0ت أ.�ى 

 841.74 1                 !�5#ع ا�
��0ت ا���2�3ة 

(063.14 2 )                221.40                    ):���� د78 ا����3!6

  434.68 15               ا>!#ال ا���#��ة � �;��� ا����ة 

ندا حلق امل–مالحظة  ية  تقين بني  تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا نل  مجع ل لل ب فص بة س شطة  بو يف جمال أ شعؤلف والو ن ي
تابعة  ية ا ناعات اإلبدا لا ع يةمللص ية الفكرية ألغراض ا يجي اب بو لالتفاع الاسرتا منتب الو ت ن لتي مللك ساابت هذا . ك سك  حو مت

يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لا ل ّلص  .س

���وق ا�������/�����ا />; ا��:�5 2
��ا�	 ا����ة  �� 666.53 14               ر�
� ا����وق 

ا���ادات  

   -                           أ#%ال #"���	  

  	
��%ا'� #��                      68.83 

�	 ��� ا���ف %"-               (665.95 2 )               (734.78 2 )

ا��
	�ت  

 163.26                    ا-��,ت و��+�ت أ*�ى 

 163.26                    #��%ع ا���+�ت ا���0.�ة 

(163.26  )                    -                           -��6
5 د�3 ا�2#���0 

�7�	 ا����ة� ��  837.32 11               ا�#%ال ا���%��ة 

تقين بني وزارة : مالحظة تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  نندوق ا ل لل ب فص بة س شطة  بو يف جمال أ ثقافة والو تعلمي وا شعندا  ن ي ل لل ل
تابعة  ية ا ناعات اإلبدا لا ع يةمللص ية الفكرية ألغراض ا يجي اب بو لالتفاع الاسرتا منتب الو ت ن لتي مللك ساابت هذا . ك سك  حو مت

يورو ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لا ل ّلص  .س



ية  2011-2010لتقرير اإلدارة املا  

99 


	ا /�� ا����� 3�
�/
	وق ا�������

	وق � �	ا�� ا����ة � 252.16 129             ر��	 ا�

ا���ادات  

 438.52 109             أ!#ال !����� 

 ����� 322.28 1                 �#ا%	 !

 426.70 75               (334.10 35 )             )�#�� �'� ا���ف

ا���ادات  

)� 095.75 7                 �',�ت ا��#*�

 967.50                    !�)��ات 

 280.25 24               أ)'�ب ا�0.�اء

 949.95                    ا)��5ت و���4ت أ�3ى 

 293.45 33               !�8#ع ا�
��4ت ا��.��6ة 

(586.18 37 )              292.73 4                 )=���� د;: ا�.���!9

  092.68 167             ا?!#ال ا���#��ة � �<��� ا����ة

تعاون ا:مالحظة شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  لل ب بو سص شطة قطاع الو بو يف جمال أ ثقافة والو تعلمي وا ندا  يتقين بني وزارة  ن ي ل لل فنل
يورو. حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .س


	  /�� ا����������وق ا����	��/
 583.96                    ر��� ا����وق � ��ا�� ا����ة 

ا���ادات 

  ����
   -                           أ!#ال !

 ����#ا%� !                           -                              -   

ا��
	�ت  

 160.00                    ا+�	*ت و��(	ت أ'�ى

 160.00                    !�0#ع ا���(	ت ا��-	,�ة

�� د23 ا�-��	!1�	(180.80  )                  20.80                      +5

  403.16                    ا7!#ال ا���#�ة � �6	�� ا����ة 

تعاون :مالحظة بو  ية من حكومة فرسا لفائدة برانمج الو سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا لل  ي ن ع م ب ية يف جمال سص لتمنألغراض ا
تدريب عىل حق املؤلف  .لا

��;�
�
	وق ا������/�����  /ا���=�� ا��

	وق � �	ا�� ا����ة � 056.72 596             ر��	 ا�

ا���ادات  

 462.00 600             أ!#ال !�����  

 ����� 818.65 1                 �#ا%	 !

 899.51 598             (381.14 3 )               )�#�� �'� ا���ف 

ا��
	�ت  

 �� 526.49 122             أ���ر ا�@

 685.58 674             !�)��ات 

 549.50 3                 أ)'�ب ا�0.�اء

 160.40                    ا)��5ت و���4ت أ�3ى 

 921.97 800             !�8#ع ا�
��4ت ا��.��6ة 

(110.62 907 )            188.65 106             )=���� د;: ا�.���!9

  845.61 287             ا?!#ال ا���#��ة � �<��� ا����ة 

ية يف جمال :مالحظة تعاون ألغراض ا بو  ية من حكومة فرسا لفائدة برانمج الو سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا من  لل ي ن ع م ب لتص س
ية  نا ية ا عا لص  ).احتاد ابريس(مللك
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�وق ا�������/أ����	� /����ن ��
	�ن ������ن�
� ا����ة � 554.05 642             ر�	� ا�!
�وق �� ��ا

ا���ادات  

  � 555.35 900             أ��ال �$�#�

  � 102.45 902              547.10 1                 ��ا�� �!��	

ا��
	�ت  

 &	� 195.24 002 1          ��)�ت ا���

 &	��*(�ت ا���                 230.65 6 

� أ,�ى � 430.28 14               ,���ت .*�-�

 210.00                    ا.!�0ت و��)�ت أ,�ى

 066.17 023 1          ���3ع ا�
�)�ت ا�����1ة 

(834.02 145 1)          767.85 122             .��9	8 د56 ا������4

� ا����ة���� �� �  822.48 398             ا;��ال ا����:

يا من أجل ت:مالحظة ية من حكومة أملا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ن  ع م ب تدئنيسص يني  بو مبوظفني  بزويد الو ن مي  .هم

���وق ا�������/إ���	�/ا��
�	� ا������
 617.90 342             ر�	� ا����وق �� ��ا�� ا����ة 

ا���ادات  

  ��
��   -                           أ�"ال �

  �	��� 058.90 1                 �"ا$� �

�"�� �&� ا���ف '                 210.09 2                  151.19 1 

ا��
	�ت  

 680.65 1                 �&+�ت ا��"(�	) 

 318.71 5                 أ���ر ا�,	� 

 437.67 127             �-'��ات 

 897.00 1                 أ'&�ب ا��01اء

 489.47 43               �4��ت '&����5 أ�4ى 

 160.00                    ا'��7ت و��6�ت أ�4ى

 983.50 179             ��6�ت �0��8ة أ�4ى

(010.53 203 )            027.03 23               '���	= د;: ا���0��9

  817.46 141             ا?�"ال ا���"��ة �� �<��� ا����ة 

يد :مالحظة ية الفكرية وماكحفة ا بو يف جمال الهنوض اب يا والو تعاون بني حكومة إيطا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا تقل  ي ل لل ب لص مللك س
تعددة تجات الوسائل ا نة  ملوقر ن  .مص


� ����ئ�� 8��/�	��=�
�وق ا�������/إ�
� ا����ة � 723.06 23               ر�	� ا�!
�وق �� ��ا

ا���ادات  

  � 973.70 275             أ��ال �$�#�

 � 289.40 276              315.70                    ��ا�� �!��	

ا��
	�ت  

&	� 319.89 234             ��)�ت ا���

&	��*(�ت ا���                 341.89 3 

� أ,�ى � 900.00                    ,���ت .*�-�

 160.40                    ا.!�0ت و��)�ت أ,�ى 

 722.18 238             ���3ع ا�
�)�ت ا�����1ة 

(368.85 267 )            646.67 28               .��9	8 د56 ا������4

� ا����ة�  643.61 32               ا;��ال ا������ة �� ���

يا من أجل تزو:مالحظة ية من حكومة إيطا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ل  ع م ب تدئسص بو مبوظف همين  بيد الو  .مي
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ان ا��� ���ا ��
وق ا�������/ا����ن/أ������ - ا��

وق �� �
ا�! ا���ة �"
 ا�� 873.84 606 1          ر

ا���ادات  

 000.00 200 2          أ%�ال %$���!  

  !���"% 
 386.35 5                 ��ا'

 690.73 215 2           304.38 10               *$��! �(� ا"�ف 

ا��
	�ت  

+��,�� 034.51 311             ����ت ا

 +��,�� 796.51 118             �(�0ت ا

 ��1 068.64 740             أ���ر ا

 2�%             168 678.52 

 694.48 211             %3*��ات 

 014.22 63               أ*(�ب ا5��اء 

778.81 44               8
%�ت *(��
�! أ�8ى  

 160.00                    ا*"�9ت و����ت أ�8ى 

 617.05 360             أ;�ث و%(
ات 

 212.09 21               إ%
ادات 

����ت ا���<�ة  054.83 040 2          %@��ع ا

 A%�����D دBC ا�E*             264 051.00          (2 304 105.83)

  458.74 518 1          ا�%�ال ا�����ة �� ���F! ا���ة

ية يف جمال :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
بدلان األقل منوا يا وا ية يف أفر نا ية ا لا ع يقلص  .مللك


ن/�� ا������
/ا���
���وق ا����
 ��ا�� ا����ة �            085.15 638 ر��� ا����وق 

ا���ادات  

 453.00 054 1          أ"$ال "!����  

 ������$ا&� "                 936.50 1 

 177.12 057 1           787.62                    (!$�� �)� ا���ف

ا��
	�ت  


ت ا��$+��* -��             248.14 341 


ت ا��$+��*.(�             303.40 167 

 008.03 449             أ��
ر ا�0�� 

 1�"                    800.19 

 976.35 51               "�(��ات 

 068.93 21               أ()
ب ا��34اء


ت ()
���8 أ�7ى "913.64 24               �7 


9ت و��-
ت أ�7ى � 528.80                    ا(

 847.48 056 1          ">�$ع ا���-
ت ا��3
:�ة 

="

��� د?< ا���3A)             134 368.90          (1 191 216.38)


�� ا����ة B� �  045.89 504             اC"$ال ا���$��ة 

ياابن لفائدة :مالحظة ية من حكومة ا سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ل  ع م ب ية يف جمال سص تعاون ألغراض ا بو  منبرانمج الو لل لتي
 .حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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���وق ا�������/ا�����ن/ا���
�� ا�������

 765.82 353 2          ر��� ا����وق �� ��ا�� ا����ة 

ا���ادات  

  ����� 600.00 660 3          أ�"ال �

  ����"ا$� ���                 065.55 7 

�"�� �&� ا���ف '               743.66 690 3           078.11 23 

ا��
	�ت  

 866.33 011 1          ��+�ت ا��"(��) 

 722.78 291             �&,�ت ا��"(��) 

 914.84 887             أ���ر ا�-�� 

 .��             675 670.01 

 444.97 193             �0'��ات 

 514.60 43               أ'&�ب ا��23اء  

 000.00 18               ��5"رات 

 173.96 225             �7��ت '&����8 أ�7ى 

 355.67 130             ا�����2 وا������ 

 598.98 34               ا'��9ت و��+�ت أ�7ى 

 672.78 104             أ<�ث وأ>;:ة 

 864.09 42               إ��ادات 

           3 659 799.01�C�"ع ا���+�ت ا���A�2ة 

D����2ا� Eد� F���
'             468 107.42          (4 127 906.43)

�� �;��� ا����ة  �G���ال ا�"�H603.05 916 1ا           

ية يف جمال :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
ية نا ية ا عا لص  .مللك


� ����ئ�� 8
�وق ا�������/ا�	���ن/���
� ا����ة �   -                           ر�	� ا�!
�وق �� ��ا

ا���ادات  

  � 848.00 267             أ��ال �$�#�

 � 236.25                    ��ا�� �!��	

� �*� ا�!�ف��$.                    422.40              268 506.65 

ا��
	�ت  

 &	� 726.55 152             ��)�ت ا���

� أ,�ى � 662.82 2                 ,���ت .*�-�

 120.00                    ا.!�0ت و��)�ت أ,�ى 

 509.37 155             ���3ع ا�
�)�ت ا�����1ة 

(119.80 174 )            610.43 18               .��9	8 د56 ا������4 

� ا����ة�  386.85 94               ا;��ال ا������ة �� ���

ية من حكومة :مالحظة سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ع  م ب تدئلياابناسص بو مبوظف همين  ب من أجل تزويد الو  .مي

�����/����	
���وق ا�
 513.66 130             ر��� ا����وق �� ��ا�� ا��
�ة 

ا���ادات  

  ���
��   -                           أ��ال 

 ������ 285.20                     285.20                    ��ا"� 

ا��
	�ت  

 160.00                    ا)��'ت و��&�ت أ$�ى 

�+��ع ا���&�ت ا����(�ة                     160.00 

,�(160.00  )                    -                           )1���2 د.- ا�����


�دة �����3�4 ��(659.01 130 )           أ��ال 

 (20.15  )                  ا6��ال ا��
���ة �� ����5 ا��
�ة 

تعاون بني حكومة :مالحظة شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا لل  ب ية ليبياسص نا ية ا نظام الوطين  بو من أجل حتديث ا ع والو لص ل للملكي
 .وتعزيزه
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	/ا������  ������وق ا�
   -                           ر��� ا����وق �	 ��ا�� ا���ة 

ا���ادات  

  ����� 313.28 125             أ�!ال 

  ������ 352.38 125              39.10                      �!ا#� 

ا��
	�ت  

 20.00                      ا(��)ت و
�'�ت أ%�ى 

�-�!ع ا���'�ت ا��+�*�ة                       20.00 

.��
(21.40  )                   1.40                        (����3 د01 ا�+�

  330.98 125             ا5�!ال ا��!��ة �	 
4��� ا���ة

تعاون بني حكومة :مالحظة شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا لل  ب يكسص بو من أجل ملكسـا نظام تطويري والو ية ل ا للملكالوطين 
ية وتعزيزه نا عا  .لص


/ا������ل ������وق ا��
 469.22 227             ر��� ا����وق �
 ��ا�� ا����ة

ا���ادات  

  ���   -                           أ!"ال !��

 �� 498.83 1                 �"ا$� !���

(958.43 38 )             (457.26 40 )             ��"�� �&� ا���ف

ا��
	�ت  

 '�!                 2 806.91 

 888.86 10               أ�&�ب ا�(��اء

 162.95                    ا���0ت و��.�ت أ,�ى 

 848.30 3                 أ�2ث و!&�ات 

 707.02 17               !5�"ع ا���.�ت ا�����3ة 

(989.84 19 )              282.82 2                 �;���: د78 ا�����!6

             520.95 168 ا=!"ال ا���"��ة �
 �>��� ا����ة

شطة تعاوية : مالحظة بو من أجل تطوير أ ية والو نا ية ا هد الوطين الربتغايل  شلك اتفاق بني ا تامئين  نندوق ا ن ي ع لص ب للملكص ملع س
ية ناطقة ابلربتغا بدلان ا لشرتكة لفائدة ا ل ل يور. م ية اب تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو ل لص ح ّمت  .وس

���وق ا����
��/����ر�� آ�ر�
/��	��ن �����ن
�ة ��� 593.14 554             ر��� ا�!��وق �� ��ا�� ا

ا���ادات  

 821.00 180 1          أ��ال �#�"��  

  ���� 472.30 182 1           651.30 1                 ��ا&� �!

ا��
	�ت  

 '��	���
ت ا)��             058.61 889 

481.85 1                 +��
ت .-
,��� أ+�ى  

 160.40                    ا.!
0ت و��(
ت أ+�ى

1�ة
2��
ت ا)��� 700.86 890             ���4ع ا

 5�
��2���9 د67 ا
:.             106 884.10            ( 997 584.96)

�ة ����ة �� ��
�� ا�����  480.48 739             ا;��ال ا

يني:مالحظة بو مبوظفني  هورية كوراي من أجل تزويد الو ية من حكومة  سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ن  ي ع م ب همص مج  .س
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���وق ا����	�� / ����ر
� آ�ر
	 / �� ا����� 
�ة  �� 086.80 468             ر�"� ا�!��وق �� ��ا
� ا�

ا���ادات  

 945.12 512             أ%�ال %$�#��   

  �"�� 256.50 1                 ��ا)� %!

� ا�!�ف  *� �
�$+                    119.17              514 320.79 

ا��
	�ت  

   ,"�489.92 93               ��0	ت ا���- 

   ,"��*1	ت ا���-             404.87 121 

  � 890.29 196             أ��	ر ا�2"

496.42 26               %�+��ات   

 368.26 23               أ+*	ب ا�45�اء 

 219.85 56               ا��5%	ت ا��*	:�
� ا89�ى   

 160.20                    ا+!	;ت و��0	ت أ8�ى    

 925.20 10               أ=	ث و%*�ات   

 955.01 528             %@��ع ا���0	ت ا��4	<�ة    

  A%	��E+                           -              ( 528 955.01)	�"� دBC ا�4

�ة    ��  452.58 453             ا9%�ال ا������ة �� ��	
� ا�

ية يف جمال حق املؤلف واحلقوق :مالحظة هورية كوراي ألغراض ا ية من حكومة  سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا من  ع م ب لتص مج س
 .اجملاورة

���وق ا������� / ����ر�� آ�ر�� / ا��
�	� ا������ 
��ا�� ا����ة   �� 517.98 285 1          ر�	� ا����وق 

ا���ادات  

   ��
 815.05 221 1          أ"�ال "!�

  �	���ا%� "��                 208.55 4 

 769.45 225 1          (254.15  )                 )!��� �'� ا���ف    

ا��
	�ت 

 944.99 129             ��,�ت ا���*�	(   

�'-�ت ا���*�	(              016.79 147 

 166.40 350             أ���ر ا�.	�  

  0�"               50 847.35 

 699.27 48               "1)��ات  

 612.06 29               أ)'�ب ا��34اء   

 562.67 216             �7"�ت )'����8 أ�7ى  

 160.40                    ا)��9ت و��,�ت أ�7ى  

 476.08 1                 إ"�ادات

 486.01 974             "<��ع ا���,�ت ا>�7ى    

���(             295 128.00          (1 269 614.01)	B دA@ ا���3�"?   

           673.42 241 1ا>"�ال ا������ة �� ����� ا����ة   

شلك اتفا:مالحظة تامئين  ندوق ا ب  تعاون ألغراض سص بو  بو لفائدة برانمج الو ية الفكرية والو تب كوراي  للق بني  ي ي للملك مك
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ية يف جمال ا لا ل ل ممن مللك  .لت

���� ����/�	
���وق ا�������/����ر�� آ�ر��/� ا	�
 521.88 227             ر�$� ا	#��وق "� !�ا�� ا	���ة 

ا���ادات  

 996.00 282             أ��ال �&�%��  

  �$"� 595.25 283              599.25                    "�ا(� �#

ا��
	�ت  

 635.85 366             ��,�ت ا	����$* 

 160.00                    ا1#�0ت و��,�ت أ.�ى 

 795.85 366             �5��ع ا	��,�ت ا	�2�3�ة 

 6����(811.35 410 )            015.50 44               1:�	$� د78 ا	3

  305.78 100             ا;��ال ا	���"�ة "� ����� ا	���ة 

بو مبوظف همين يعىن :مالحظة هورية كوراي من أجل تزويد الو ية من حكومة  سامهة طو شلك  تامئين  ندوق ا ي  ع م ب مجص س
تامئينبإدار ندوق الا سة ا  .حق املؤلف/مجهورية كوراي/لص
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���وق ا����	��/����ر
� آ�ر
	/ا������ 
�ة ��   -                           ر��� ا�!��وق �� ��ا
� ا�

ا���ادات  

 873.35 160             أ#�ال #"����  

  ���� 878.95 160              5.60                        ��ا&� #!

ا��
	�ت  

 20.00                      ا,!	+ت و��*	ت أ)�ى 

 20.00                      #�1�ع ا���*	ت ا��.	-�ة 

2#	��(20.00  )                     -                           ,6	��5 د�3 ا�.

�ة��  858.95 160             ا7#�ال ا������ة �� ��	
� ا�

بو:مالحظة ية الفكرية والو تب كوراي  شلك اتفاق بني  تامئين  ندوق ا ي  ب للملكص مك ية الفكريةس  .مللك ألغراض تعلمي ا

�/ا	���وع ا	�ا�� 	���ارد ا	��	��� ا	����� 	����ء ا	����ق ����"!�وق ا�����
   -                           ر"�� ا	'!�وق &� ��ا%� ا	$��ة 

ا���ادات  

 895.32 7                 أ(�ال ()����  

 899.47 7                  4.15                        &�ا�� ('�&��  

ا��
	�ت  

 349.00 1                 (.-��ات 

 559.00 1                 أ-��ب ا	�01اء 

 40.00                      ا-'�6ت و�$5�ت أ�4ى 

 948.00 2                 (��8ع ا	!$5�ت ا	�0��7ة 

9)��(331.25 3 )                383.25                    ->�	�; د:� ا	�0

���%� ا	$��ة  �  568.22 4                 ا=(�ال ا	���&�ة &

يق املصلحة العامة م: مالحظة سعى إىل  نظامت اليت  ية من القطاع اخلاص وا سامهة طو شلك  تامئين  حتقندوق ا تس مل ع م ب ن ص
ية حبق  نفات ا بوعات إىل ا برص وغريمه من األشخاص العاجزين عن قراءة ا سري نفاذ األشخاص معايق ا حملمأجل  ملص ملط ل تي

 .املؤلف


	/�� ا���������وق ا�������/ا�����ت ا�����ة ا���
 298.67 719             ر�
� ا�$��وق #� "�ا�	 ا�!�ة 

ا���ادات  

 000.00 766             أ��ال �'�&�	  

  	
# 402.39 3                 #�ا*� �$

 ا�$ف,� 	��'-           907.81 653             (494.58 115 ) 

ا��
	�ت  

 .
 468.22 82               ",�1ت ا���0!

 
 062.92 51               أ�!�ر ا�2

415.62 42               ��-�ات  

 459.66 50               أ-,�ب ا�45اء 

 264.87 492             ���8ت -,��9�	 أ8ى 

 784.07 118             ا-$��ت و�!:�ت ا8ى 

 455.36 837             �=��ع ا��!:�ت ا���4;ة 

>���
� د@? ا�4���(792.12 945 )            336.76 108             -

  414.36 427             ا���ال ا����#ة #� "�ا�	 ا�!�ة 

بو : مالحظة تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  يندوق ا ل مل لل ب يكص مك س
ب يةليف جمال حق املؤلف يف ا نا مدلان ا ية ابدلوالر األمرييك. ل تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا ساابت هذا ا سك  لو لص ح ّمت  .س
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�/ا����ت ا�����ة ا�����	�/إ���ذ ��ق ا��
�	� ا������������"!�وق ا

            251.83 570 ر"	� ا�%!�وق $� #�ا�� ا����ة 

ا���ادات  

*  ��
           (300.00 346 )أ�ال �'�

ا+� �%�$	�  $  558.09                  

�-� ا�%�ف  ��'. 14 492.26              ( 331 249.65)           

ا��
	�ت  

            106.45 155 أ���ر ا�0	� 

              713.03 14 �1.��ات 

                  189.85  ا.%��ت و����ت أ�3ى 

ع ا�!���ت ا���4�5ة �009.33 170 �7            

           (069.22 192 )              059.89 22 .���	> د:9 ا�8����5 

               932.96 46 ا��ال ا���$�ة $� �=��� ا����ة

نوان لعشمل هذا ا بلغ ي نة 500 000م  سـ دوالر أمرييك حول يف  تامئين2010ّ ندوق الا س إىل ا تحدة /لص ملالوالايت ا
ية تحدة ). انظر أعاله(حق املؤلف /يكاألمر تب الوالايت ا تمل  ملوا نه مكسـ بلغ  تجارية هذا ا ية للرباءات والعالمات ا لكاألمر مليك ل

تامئين ندوق الا سمل يكن موهجا إىل هذا ا  . لص

بو : مالحظة تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  يندوق ا ل مل لل ب يكص مك س
ية الفكرية سااب. مللكيف جمال إنفاذ حقوق ا سك  حو ية ابدلوالر األمرييكمت تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لت هذا ا ّلص  .س

�� / ا�����ت ا�����ة ا������  / ا���آ�ت ا����ة وا�������  ���!��وق ا��

            415.92 357 ر!� ا����وق $� #�ا�� ا�"��ة  

ا���ادات  

                          -أ��ال �'�&��   

  �                239.30 1 $�ا*� ���$

             (380.43 25 )             (619.73 26 )-'��� �,� ا���ف    

ا��
	�ت  

   .�"�1ت ا���0" 507.05 22              

  �              128.41 10 أ�"�ر ا��

                 (531.00  )أ-,�ب ا�34�اء   

                227.95 1 ����رات  

              632.05 68 ���7ت -,����8 أ7�ى  

              007.84 32 ا-���ت و�"�1ت أ7�ى    

            972.30 133 �;��ع ا��"�1ت ا��9�3�ة    

   <���(303.11 151 )              330.81 17 -���@ د<= ا�3�           

             732.38 180 ا���ال ا����$�ة $� ����A ا�"��ة   

بو :مالحظة تجارية والو ية للرباءات والعالمات ا تحدة األمر تب الوالايت ا تعاون بني  شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ي  ل مل لل ب يكص مك س
توسطة يف جمال إنفاذ ا رشاكت الصغرية وا ياجات ا تعلق اب مللمن أجل خدمات  مل ت لت ساابت هذا . كية الفكريةح سك  حو مت

ية ابدلوالر األمرييك تامئين وتعد تقاريره املا ندوق الا لا ّلص  .س


	/أورو��اي�����وق ا��
 592.54 58               ر��� ا����وق �	 ��ا�� ا����ة

ا���ادات  

  ��� 232.04 65               أ!�ال !��

  ����� 211.45                    ��ا#� !

 557.26 68                113.77 3                 &���� �%� ا���ف 

ا��
	�ت  

 �� 011.54 3                 أ���ر ا�'

 868.56 2                 ا&��,ت و
�+�ت أ(�ى 

 226.34 3                 إ!�ادات 

 106.44 9                 !3��ع ا���+�ت ا��1��0ة 

 4!�
�7 د56 ا��1��(106.44 9 )                  -                           &8

  043.36 118             ا:!�ال ا������ة �	 
9��� ا����ة

نظام الوطين :مالحظة بو من أجل تطوير ا تقين بني حكومة أوروغواي والو تعاون ا شلك اتفاق  تامئين  ندوق ا ل  ي ل لل ب سص
تامئين وتعد تق. للملكية الفكرية ندوق الا ساابت هذا ا سك  ّو س لص ح ية ابدلوالر األمرييكمت  .لاريره املا

 ]ثهناية الويقة[


