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WO/PBC/28/10 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
 2018سبمترب  14إىل  10جنيف، من 

 2018 يونيو 30 يف العاملةرؤوس األموال  وصناديق االشرتاكات تسديد وضع
 األمانة من إعدادوثيقة 

يعيا  اودو  األضاا   ي الويبو عام عىل النحو اذلي وافقت عليه ج و  ،املايل والحئتهالويبو نظام من  7.3 اد امل تنص .1
بشأن وضع اشرتااك  لجميعية اليعامة تقريراً بشأن حتصيل الاشرتااك  بيااًن ملدير اليعام إىل لك دور  عادية ل يقدم ا، بأن 2017

حتتوي هذه الوثيقة عىل ميعلوما  ضن الاشرتااك  الس نوية املتأخر  و . اودو  األضاا ، وذكل ضن لك س نة وضن لك س نتني
 اليعامةل. األموا  واملدفوعا  املتأخر  لصناديق رؤوس

وصناديق رأس املا  اليعامل تُبلغ ضن حاةل املساهام  و الاشرتااك ، نظام أحادي بشأن ال م املرفقا  تفاصيل وتقد   .2
 اإلدار  املالية(.تقرير )املدرجة سابقاً  ي  2016/2017 لثنائيةل 

 .فقر  القرار املقرتحةوفامي ييل  .3

إن جلنة الربانمج واملزيانية مدضو  إىل  .4

وضع تسديد الاشرتااك   ي ب علام حتيط أن

 (WO/PBC/28/10 )الوثيقة 2018 يونيو 30

وصناديق رؤوس  ]ييل ذكل وضع الاشرتااك 

  [األموا  اليعامةل
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 2017يونيو  30وضع الاشرتااك  املتأخر  حىت 

 الاشرتااك  الس نوية املتأخر 

 )ما عدا الاشرتااك  املتأخر  للبدلان األقل منوا واملدرجة

 (1990 ي حساب خاص )مجم د( بشأن الس نوا  السابقة ليعام 

، بنا  عىل النظام أحادي الاشرتااك  املطبق 2018يونيو  30  حىت يبني  اجلدو  الوارد أدانه الاشرتااك  املتأخر  .1

، وبنا  عىل أنظمة الاشرتااك  اليت اكنت مطبقة عىل الاحتادا  الس تة املموةل من الاشرتااك  1994منذ األو  من يناير 

 اودو  األضاا   ي املنظمة )أي ابريس وبرن والتصنيف اودويل للربا ا  ونيس ولواكرنو وفيينا( وعىل الويبو )ابلنس بة إىل

واملدرجة  ي  1990وغري األضاا   ي أي احتاد( ما عدا الاشرتااك  املتأخر  للبدلان األقل منوا بشأن الس نوا  السابقة ليعام 

 أدانه بدال من ورودها  ي هذا اجلدو . 4حساب خاص )مجم د( والوارد بياهنا  ي جدو  الفقر  

 

دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

)تشير العالمة )*( 
إلى التسديدات 

الجزئية(
المجموع

دون اشتراكات متأخرةأفغانستان

دون اشتراكات متأخرةألبانيا

دون اشتراكات متأخرةالجزائر

دون اشتراكات متأخرةأندورا

دون اشتراكات متأخرةأنغوال

دون اشتراكات متأخرةأنتيغوا وبربودا

5590.66'1832*أحادياألرجنتين

دون اشتراكات متأخرةأرمينيا

دون اشتراكات متأخرةأستراليا

دون اشتراكات متأخرةالنمسا

دون اشتراكات متأخرةأذربيجان

دون اشتراكات متأخرةجزر البهاما

دون اشتراكات متأخرةالبحرين

8480.06'182+17أحاديبنغالديش

دون اشتراكات متأخرةبربادوس

دون اشتراكات متأخرةبيالروس

دون اشتراكات متأخرةبلجيكا

8490.06'182أحاديبليز

دون اشتراكات متأخرةبنن

دون اشتراكات متأخرةبوتان

أحاديبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(
12+13+14+15+16+17

18+
19'9430.41

دون اشتراكات متأخرةالبوسنة والهرسك

دون اشتراكات متأخرةبوتسوانا

3163.71'18182+17أحاديالبرازيل
دون اشتراكات متأخرةبروني دار السالم

دون اشتراكات متأخرةبلغاريا

4240.03'181أحاديبوركينا فاصو
99+98+97+96+95+94أحاديبوروندي

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
7271.03'27650'9313+92+91+90باريس 

8340.22'1810+17+16أحاديكابو فيردي
دون اشتراكات متأخرةكامبوديا

دون اشتراكات متأخرةكاميرون

دون اشتراكات متأخرةكندا

99+98+97+96+95+94أحاديجمهورية أفريقيا الوسطى

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
276'9313+92+91+90باريس

1871.18'46058'937+92+91+90برن
99+98+97+96+95+94أحاديتشاد

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
276'9313+92+91+90باريس

1871.18'46058'937+92+91+90برن

الدولة

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

% من مجموع )بالفرنك السويسري(

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

)تشير العالمة )*( 
إلى التسديدات 

الجزئية(
المجموع

دون اشتراكات متأخرةشيلي

دون اشتراكات متأخرةالصين

4910.09'184*أحاديكولومبيا
11+10+09+08+07+06أحاديجزر القمر

12+13+14+15+16+1+

7+1818'5120.38
دون اشتراكات متأخرةالكونغو

دون اشتراكات متأخرةجزر كوك

دون اشتراكات متأخرةكوستاريكا

دون اشتراكات متأخرةكامبوديا كوت ديفوار

دون اشتراكات متأخرةكرواتيا

دون اشتراكات متأخرةكوبا

دون اشتراكات متأخرةقبرص

دون اشتراكات متأخرة الجمهورية التشيكية

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

99+98+97+96+95+94أحاديجمهورية الكونغو الديمقراطية

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
959'93159+92+91+90باريس

7365.85'326287'9390+92+91+90برن
دون اشتراكات متأخرةالدانمرك

17+16+15+14+13+12أحاديجيبوتي

18+
9'968

0.20
16+15+14+13+12+11أحاديدومينيكا

17+18+
22'792

0.46
99+98+97+96+95+94أحاديالجمهورية الدومينيكية

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+126'884
73*+7+77+76+75+74باريس

8+79+80+81

82+83+84+85+86+8+

7+88+89+90+91

92+93+909'7721'036'65621.08
دون اشتراكات متأخرةإكوادور

دون اشتراكات متأخرةمصر

دون اشتراكات متأخرةالسلفادور

17+16+15+14+13+12أحاديغينيا االستوائية

18+
11'393

0.23
4240.03'181أحاديإريتريا

دون اشتراكات متأخرةإستونيا

دون اشتراكات متأخرةمملكة إسواتيني

دون اشتراكات متأخرةأثيوبيا

دون اشتراكات متأخرةفيجي

دون اشتراكات متأخرةفنلندا

5386.09'18299*أحاديفرنسا
5320.05'182*أحاديغابون
1200.14'187+17+16+15+14أحادي غامبيا

دون اشتراكات متأخرةجورجيا

دون اشتراكات متأخرةألمانيا

دون اشتراكات متأخرةغانا

دون اشتراكات متأخرةاليونان

0940.35'1817+17+16+15+14+13أحاديغرينادا
181230.00*أحاديغواتيماال

99+98+97+96+95+94أحاديغينيا

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
276'9313+92+91+90باريس

1871.18'46058'937+92+91+90برن
99+98+97+96+95+94أحاديغينيا بيساو

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
276'9313+92+91+90باريس

5851.11'85854'933+92برن
181060.00*أحاديغيانا

دون اشتراكات متأخرةهايتي

الدولة

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

)تشير العالمة )*( 
إلى التسديدات 

الجزئية(
المجموع

دون اشتراكات متأخرةالكرسي الرسولي

8780.18'158*+18+17+16أحاديهندوراس
دون اشتراكات متأخرةهنغاريا

7890.46'1822أحاديآيسلندا
دون اشتراكات متأخرةالهند

5790.93'1845أحاديإندونيسيا
8110.95'1746*+18أحاديإيران )جمهورية - اإلسالمية(

0920.35'1717*+18أحاديالعراق
دون اشتراكات متأخرةأيرلندا

دون اشتراكات متأخرةإسرائيل 

دون اشتراكات متأخرةإيطاليا

3820.05'182*أحاديجاميكا
دون اشتراكات متأخرةاليابان

دون اشتراكات متأخرةاألردن

دون اشتراكات متأخرةكازاخستان

دون اشتراكات متأخرةكينيا

دون اشتراكات متأخرةكيريباس

دون اشتراكات متأخرةالكويت

دون اشتراكات متأخرةقرغيزستان

4240.03'181أحاديجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
دون اشتراكات متأخرةالتفيا

6970.12'185أحاديلبنان
دون اشتراكات متأخرةليسوتو

دون اشتراكات متأخرةليبيريا

5801.07'1452*+18+17+16+15أحاديدولة ليبيا
دون اشتراكات متأخرةليختنشتاين

3950.23'1811أحاديليتوانيا
دون اشتراكات متأخرةلكسمبرغ

دون اشتراكات متأخرةمدغشقر

4240.03'181أحاديمالوي
دون اشتراكات متأخرةماليزيا

دون اشتراكات متأخرةمالديف

1340.02'181*أحاديمالي
دون اشتراكات متأخرةمالطة

8490.06'182أحاديجزر مارشال
99+98+97+96+95+94أحاديموريتانيا

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
217'9012*+93+92+91باريس

1281.16'46057'937+92+91+90برن
دون اشتراكات متأخرةموريشيوس

دون اشتراكات متأخرةالمكسيك

05*+1+09+08+07+06أحاديميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

0+11+12+13+14

15+16+17+18+37'2900.76
دون اشتراكات متأخرةموناكو

دون اشتراكات متأخرةمنغوليا

دون اشتراكات متأخرةالجبل األسود

دون اشتراكات متأخرةالمغرب

دون اشتراكات متأخرةموزامبيق

دون اشتراكات متأخرةميانمار

دون اشتراكات متأخرةناميبيا

4240.03'181أحادينيبال
دون اشتراكات متأخرةهولندا

دون اشتراكات متأخرةنيوزيلندا

دون اشتراكات متأخرةنيكاراغوا

الدولة

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة
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دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

)تشير العالمة )*( 
إلى التسديدات 

الجزئية(
المجموع

99+98+97+96+95+94أحاديالنيجر

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
018'919*+93+92باريس

1341.06'66552'935+92+91برن

0.00
6960.56'1627*+18+17أحادينيجيريا

دون اشتراكات متأخرةنيوي

دون اشتراكات متأخرةالنرويج

دون اشتراكات متأخرةُعمان

دون اشتراكات متأخرةباكستان

3320.09'184*أحاديبنما
0150.06'173*+18أحاديبابوا غينيا الجديدة

دون اشتراكات متأخرةباراغواي

3950.23'1811أحاديبيرو
دون اشتراكات متأخرةالفلبين

دون اشتراكات متأخرةبولندا

دون اشتراكات متأخرةالبرتغال

دون اشتراكات متأخرةقطر

دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا

دون اشتراكات متأخرةجمهورية مولدوفا

دون اشتراكات متأخرةرومانيا

دون اشتراكات متأخرةاالتحاد الروسي

دون اشتراكات متأخرةرواندا

دون اشتراكات متأخرةسانت كيتس ونيفس

دون اشتراكات متأخرةسانت لوسيا

6980.12'185+17أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين
دون اشتراكات متأخرةساموا

دون اشتراكات متأخرةسان مارينو

دون اشتراكات متأخرةسان تومي وبرينسيبي

5790.93'1845أحاديالعربية السعودية
184030.01*أحاديالسنغال

996'9379*باريسصربيا
984'93135+92+91برن

447'936نيس
6744.57'247224'932لوكارنو

دون اشتراكات متأخرةسيشيل

دون اشتراكات متأخرةسيراليون

دون اشتراكات متأخرةسنغافورة

دون اشتراكات متأخرةسلوفاكيا

دون اشتراكات متأخرةسلوفينيا

99+98+97+96+95+94أحاديالصومال

00+01+02+03+04+0+

+5+06+07+08+09+10

11+12+13+14

15+16+17+18+37'451
9030.85'45241'934+92+91+90الويبو  

دون اشتراكات متأخرةجنوب أفريقيا

دون اشتراكات متأخرةإسبانيا

دون اشتراكات متأخرةسري النكا

دون اشتراكات متأخرةالسودان

دون اشتراكات متأخرةسورينام

دون اشتراكات متأخرةالسويد

دون اشتراكات متأخرةسويسرا

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية العربية السورية

دون اشتراكات متأخرةطاجيكستان

دون اشتراكات متأخرةتايلند

دون اشتراكات متأخرةجمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا

دون اشتراكات متأخرةتيمور - ليشتي

06*+1+10+09+08+07أحاديتوغو

1+12+13+14+15

16+17+18+15'0800.31
دون اشتراكات متأخرةتونغا

الدولة

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة
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بشأن (  ي حساب خاص )مجم د )ما عدا الاشرتااك  املتأخر  للبدلان األقل منوا واملدرجة الاشرتااك  املتأخر  مجموع
 (1990الس نوا  السابقة ليعام 

 

 مالحظا 

 3.4مليون فرنك سويرسي، مهنا حوايل  4.92حنو  2018يونيو  30بلغ مجموع الاشرتااك  اليت ظلت مس تحقة حىت  .2
ص الاشرتااك  السابقة ليعام ختمليون فرنك سويرسي  1.52ص النظام أحادي الاشرتااك  وختي مليون فرنك سويرس 

مليون فرنك  4.92مجموع الاشرتااك  املتأخر  البالغ ميث ل بشأن الاحتادا  املموةل من الاشرتااك  والويبو. و  1994
 2018لغ اإلجاميل لالشرتااك  املس تحقة ضن عام  ي املائة من املب 28سويرسي )كام هو موحض  ي اجلدو  أعاله(، ما ييعاد  

 مليون فرنك سويرسي. 17.4أي 

َّغ امجليعيا   ي وثيقة  .3 د للمكتب اودويل بني  منفصةلوستبل  .2018أغسطس  31يوليو و 1بأي  مبلغ يسدَّ

 1990 ليعامبشأن الس نوا  السابقة  للبدلان األقل منوا واملدرجة  ي حساب خاص )مجم د( الاشرتااك  الس نوية املتأخر 

قد وضيعت  ي  1990 ليعامالسابقة  األضوامأن مبالغ الاشرتااك  املتأخر  للبدلان األقل منوا بشأن التذكري بدر جي .4
، معال ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر الويبو وجيعييت احتادي 1989ديسمرب  31حساب خاص ُجِّد مبلغه  ي اترخي 

(. AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقر   AB/XXII/20)انظر الوثيقة  1991 ليعامورا  اليعادية ابريس وبرن  ي اود
بشأن احتادي ابريس وبرن وبشأن الويبو.  2018يونيو  30 ويرد  ي اجلدو  التايل بيان تكل الاشرتااك  املتأخر  حىت

َّغ امجليعيا   ي وثيقة  د للمكتب اودويل ب منفصةلوستبل  .2018أغسطس  31ويوليو  1بني أي  مبلغ يسدَّ

دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

)تشير العالمة )*( 
إلى التسديدات 

الجزئية(
المجموع

6970.12'185أحاديترينيداد وتوباغو
9690.20'179*+18أحاديتونس
دون اشتراكات متأخرةتركيا

دون اشتراكات متأخرةتركمانستان

دون اشتراكات متأخرةتوفالو

6960.12'185+17+16+15أحاديأوغندا
دون اشتراكات متأخرةأوكرانيا

دون اشتراكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة

دون اشتراكات متأخرةالمملكة المتحدة

4240.03'181أحاديجمهورية تنزانيا المتحدة
15937.08'823'171*+18أحاديالواليات المتحدة األمريكية

دون اشتراكات متأخرةأوروغواي

دون اشتراكات متأخرةأوزبكستان

8480.06'182+17أحاديفانواتو
13*+1+17+16+15+14أحاديفنزويال )جمهورية – البوليفارية(

858'3301.19
دون اشتراكات متأخرةفييت نام

1200.14'187+17+16+15+14أحادياليمن
دون اشتراكات متأخرةزامبيا

8490.06'182أحاديزمبابوي

008100.00'917'4المجموع الكلي

الدولة

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
% من مجموع 

االشتراكات 

المتأخرة

847'400'3اشتراكات النظام األحادي
161'516'1االتحادات الممولة من االشتراكات والويبو

008'917'4المجموع الكلي
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سنوات االشتراكات 

المتأخرة

)تشير العالمة )*( إلى 
التسديدات الجزئية(

المجموع

+83+82+81+80+79+78باريس مجّمدبوركينا فاصو

84+85+86+87+88

+89

214'738  
82+81+80+79+78+*77برن مجّمد

+83+84+85+86+87

+88+89

133'328  348'066    9.03
+83+82+81+80+79+78باريس مجّمدبوروندي

84+85+86+87+88 +89

214'738    5.57
81+80+79+78+77+*76باريس مجّمدجمهورية أفريقيا الوسطى

+82+83+84+85+86 

+87+ 88+89273'509  
85+84+83+82+81+*80برن مجّمد

+86+87+88+89
114'858  388'367    10.08

+76+75+74+73+72+71باريس مجّمدتشاد

77+78+79+80+81 

+82+83+84+85+86+87

+88+89250'957  
+77+76+75+74+73+72برن مجّمد

78+79+80+81+82 

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

+89156'387  407'344    10.57
86+85+84+83+82+*81باريس مجّمدجمهورية الكونغو الديمقراطية

+87+88+89500'200  
86+85+84+83+82+*81برن مجّمد

+87+88+89301'015  
801'215    

20.79
+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدغامبيا

89
55'250      

1.43
+88+87+86+85+84+83باريس مجّمدغينيا

89
148'779  

88+87+86+85+84+*83برن مجّمد

+89
81'293   230'072    

5.97
0.60      213'8923باريس مجّمدغينيا بيساو

377'89132+88+87+86+85+84باريس مجّمدمالي  
81+80+79+78+77+*76برن مجّمد

+82+83+84+85+86 

+87+88+89159'485  291'862    7.57
82+81+80+79+78+*77باريس مجّمدموريتانيا

+83+84+85+86+87

+88+89219'120  
+79+78+77+76+75+74برن مجّمد

80+81+82+83+84 

+85+86+87+ 88+89150'618  369'738    9.59
+86+85+84+83+82+81باريس مجّمدالنيجر

87+88+89179'097  
85+84+83+82+81+*80برن مجّمد

+86+87+88+89
109'915  

289'012    7.50
+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدالصومال

8955'250      1.43
377'89132+88+87+86+85+84باريس مجّمدتوغو  

88+87+86+85+84+*83برن مجّمد

+8987'785   220'162    5.71
 84+*83باريس مجّمدأوغندا

+85+86+87+88+89140'372    3.64
0.50      142'8919+88+*87الويبو مجّمداليمن

803'853'3المجموع الكلي  100.00

االتحاد/الويبوالدولة

مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

% من مجموع االشتراكات 

المتأخرة
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 1990مجموع الاشرتااك  املتأخر  املدرجة  ي حساب خاص )مجم د( بشأن الس نوا  السابقة ليعام 

 

 املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس األموا  اليعامةل

ألغراض صندوقني اثنني مت إنشاؤهام لرؤوس  2018 يونيو 30يبني  اجلدو  التايل املبالغ املس تحقة عىل اودو   ي  .5
َّغ امجليعيا   ي وثيقة  أي  مبلغ ب منفصةلاألموا  اليعامةل، وهام صندوقا احتادين ممولني من الاشرتااك  )ابريس وبرن(. وستبل

د للمكتب اودويل بني   .2018أغسطس  31يوليو و 1يسدَّ

 

 مةلاملبلغ اإلجاميل املس تحق لصناديق رؤوس األموا  اليعا

 

ا   ي الاشرتااك  املتأخر  و ي املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس األموا  اليعامةل  املاضية اليعرش  األضوامخال   التغري 

وإنشا  فئا  جديد  أكرث إنصافا للبدلان النامية، تراجيعت  1994منذ اضامتد النظام أحادي الاشرتااك   ي عام  .6
وييعزى ذكل الرتاجع  ي جز  منه إىل اخنفاض كبري  ي مجموع الاشرتااك  املس تحقة بني الاشرتااك  املتأخر  تراجيعا ملموسا. 

 .2012و 1997عايم 

د " للبدلان األقل منوا( واملبالغ و  .7 يبني  اجلدو  التايل مبالغ الاشرتااك  املتأخر  )مبا فهيا الاشرتااك  املتأخر  "اجملم 
 .2008 عام املس تحقة لصناديق رؤوس األموا  اليعامةل منذ

 

يل ذكل املرفقا []ت

باريس مجّمد

برن مجّمد

الويبو مجّمد

                                      803'853'3المجموع الكلي

2'429'477                                       

1'294'684                                       

129'642                                          

مبلغ االشتراكات المتأخرة

 المجموع

             832'4باريسبوروندي
                943باريسجمهورية أفريقيا الوسطى

             377'6باريستشاد
             357'8             980'1برن 

           057'14باريسجمهورية الكونغو الديمقراطية
           784'15             727'1برن 

             508'7باريسغينيا
           423'10             915'2برن 

           339'40المجموع الكلي

 االتحادالدولة
مبلغ االشتراكات المتأخرة

                    717'33اتحاد باريس
                      622'6اتحاد برن

                   339'40المجموع الكلي

العام
اشتراكات النظام 

األحادي

االتحادات الممولة 

من االشتراكات

االشتراكات 

المتأخرة 

"المجّمدة"

صناديق رؤوس 

األموال العاملة
المجموع

20082.383.074.450.059.95

20092.152.554.440.059.19

20103.122.434.410.0410.00

20112.752.374.390.049.55

20122.262.284.390.048.97

20132.262.124.360.048.78

20141.391.824.300.047.55

20151.891.773.920.047.62

20162.241.693.850.047.82

20171.591.523.850.047.00

االشتراكات المتأخرة حتى 31 ديسمبر )بماليين الفرنكات السويسرية(
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 املرفق األو 

 الاشرتااك  وفقا للنظام أحادي الاشرتااك  املرفق األو 

 أسس حتديد الاشرتااك 

لك من مؤمتر الويبو وامجليعيا  اخملتصة لبيعض  2003حتدد اشرتااك  لك دوةل ضاو بنا  عىل قرارا  اختذها  ي س نة 
 (.A/39/15من الوثيقة  167و 166الاحتادا  اليت تديرها الويبو فامي يتيعلق ابلنظام أحادي الاشرتااك  )الفقراتن 

 ديد الاشرتااك حت

)الفقر   2016/17لويبو والاحتادا  اليت تديرها الويبو عىل مبالغ الاشرتااك  للثنائية وافقت جيعيا  اودو  األضاا   ي ا
 (.A/55/13 من الوثيقة 231

 

 

)هـ()د()ج()ب()أ(

المبلغ المستحق من كل دولة؛ بالفرنك السويسريالوحداتالفئة

عدد الدول 

في كل فئة

)أ( × )ب(؛ 

بالفرنك 

السويسري

عدد الدول 

في كل فئة

)أ( × )د(؛

بالفرنك 

السويسري

125                                                    1'139'475.0                                                                             5.00          5'697'375        -             -             

220                                                    -                                                                                           -            -                  -             -             

315                                                    683'685.0                                                                                5.00          3'418'425        -             -             

410                                                    455'790.0                                                                                8.00          3'646'320        -             -             

             -             -        052'051'2          6.00                                                                                842.0'341                                                      48)ثانيا(

55                                                      227'895.0                                                                                -            -                  -             -             

63                                                      136'737.0                                                                                6.00          820'422           -             -             

             -             -           106'638          7.00                                                                                  158.0'91                                                      62)ثانيا(

71                                                      45'579.0                                                                                  6.00          273'474           -             -             

80.5                                                   22'789.0                                                                                  6.00          136'734           -             -             

90.25                                                 11'395.0                                                                                  33.00        376'035           -             -             

             -             -           637'119        21.00                                                                                    697.0'5                                                 0.13خاء

          849'2                 1           111'111        39.00                                                                                    849.0'2                                                 0.06خاء)ثانيا(

          544'8                 6             960'56        40.00                                                                                    424.0'1                                                 0.03خاء)ثالثا(

182           17'345'651     7                11'393       

)"دول االتحادات"(

)"دول غير أعضاء في 

االتحادات"(

االشتراكات وصناديق رؤوس األموال العاملة

الجدول 1 توزيع مبلغ االشتراكات اإلجمالي لسنة 2016 على مختلف الفئات

الدول األعضاء في واحد أو 

أكثر من االتحادات

الدول األعضاء في الويبو 

وغير األعضاء في أي من 

الدول  )في 1 يناير 2016(الفئة

دول االتحادات:1

أستراليا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرادول االتحادات:3

دول االتحادات:4

دول االتحادات:(ثانيا)4

دول االتحادات:6

دول االتحادات:(ثانيا)6

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

دول االتحادات:9

فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

كندا، الدانمرك، فنلندا، آيرلندا، النرويج، االتحاد الروسي، إسبانيا

النمسا، الصين، المكسيك، البرتغال، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا

الجمهورية التشيكية، اليونان، هنغاريا، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا

األرجنتين، البرازيل، بلغاريا، الهند، إسرائيل، رومانيا، تركيا

، لكسمبرغ، موناكو، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا إندونيسيا، إيران )جمهورية - اإلسالمية(

كرواتيا، آيسلندا، ليختنشتاين، ماليزيا، صربيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ألبانيا، الجزائر، أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروس، شيلي، كولومبيا، مصر، إستونيا، جورجيا، الكرسي الرسولي، كازاخستان، 

قيرغيزستان، التفيا، ليبيا، ليتوانيا، الجبل األسود، عمان، بيرو، الفلبين، قطر، جمهورية مولدوفا،

سان مارينو، سنغافورة، طاجيكستان، تايلند، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوزبكستان،

فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
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 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

دول االتحادات:خاء

دول االتحادات:خاء )ثانيا(

مالديفدولة غير عضو في االتحادات:

دول االتحادات:خاء )ثالثا(

أفغانستان، إريتريا، إثيوبيا، كيريباس، ميانمار، الصومالدول غير أعضاء في االتحادات: 

البحرين، بروني دار السالم، كوستاريكا، كوبا، قبرص، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، غابون، غواتيماال، العراق، األردن، لبنان، 

المغرب، نيجيريا، باكستان، بنما، سري النكا، الجمهورية العربية السورية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوروغواي، فييت نام

أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، بوتسوانا،

كابو فيردي، الكاميرون، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، السلفادور، فيجي، غانا، غرينادا، 

، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، بابوا غينيا  غيانا، هندوراس، جامايكا، كينيا، مالطة، موريشيوس، ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

الجديدة، باراغواي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيشيل، سورينام، سوازيلند، تونغا، 

زمبابوي

أنغوال، بنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد،

جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا االستوائية، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، هايتي،

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، رواندا، ساموا، 

سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، السودان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، اليمن، زامبيا

)هـ()د()ج()ب()أ(

المبلغ المستحق من كل دولة؛ بالفرنك السويسريالوحداتالفئة

عدد الدول 

في كل فئة

)أ( × )ب(؛ 

بالفرنك 

السويسري

عدد الدول 

في كل فئة

)أ( × )د(؛

بالفرنك 

السويسري

125                                                    1'139'475                                                                                 5               5'697'375        -             -             

220                                                    -                                                                                           -            -                  -             -             

315                                                    683'685                                                                                   5               3'418'425        -             -             

410                                                    455'790                                                                                   8               3'646'320        -             -             

             -             -        052'051'2               6                                                                                   842'341                                                      48)ثانيا(

55                                                      227'895                                                                                   -            -                  -             -             

63                                                      136'737                                                                                   6               820'422           -             -             

             -             -           106'638               7                                                                                     158'91                                                      62)ثانيا(

71                                                      45'579                                                                                     6               273'474           -             -             

80.5                                                   22'789                                                                                     6               136'734           -             -             

90.25                                                 11'395                                                                                     35             398'825           -             -             

             -             -           243'108             19                                                                                       697'5                                                 0.13خاء

          849'2                 1           960'113             40                                                                                       849'2                                                 0.06خاء)ثانيا(

          544'8                 6             960'56             40                                                                                       424'1                                                 0.03خاء)ثالثا(

183           17'359'896      7                 11'393        

 الجدول 1)ثانيا( توزيع مبلغ االشتراكات اإلجمالي لسنة 2017 على مختلف الفئات

الدول األعضاء في واحد أو 

أكثر من االتحادات

الدول األعضاء في الويبو 

وغير األعضاء في أي من 

)"دول االتحادات"(

)"دول غير أعضاء في 

االتحادات"(

الدول  )في 1 يناير 2017(الفئة

دول االتحادات:1

أستراليا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرادول االتحادات:3

دول االتحادات:4

دول االتحادات:(ثانيا)4

دول االتحادات:6

دول االتحادات:(ثانيا)6

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

دول االتحادات:9

فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

كندا، الدانمرك، فنلندا، آيرلندا، النرويج، االتحاد الروسي، إسبانيا

النمسا، الصين، المكسيك، البرتغال، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا

الجمهورية التشيكية، اليونان، هنغاريا، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا

األرجنتين، البرازيل، بلغاريا، الهند، إسرائيل، رومانيا، تركيا

، لكسمبرغ، موناكو، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا إندونيسيا، إيران )جمهورية - اإلسالمية(

كرواتيا، آيسلندا، ليختنشتاين، ماليزيا، صربيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ألبانيا، الجزائر، أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروس، شيلي، كولومبيا، مصر، إستونيا، جورجيا، الكرسي الرسولي، كازاخستان، 

قيرغيزستان، التفيا، ليبيا، ليتوانيا، الجبل األسود، عمان، بيرو، الفلبين، قطر، جمهورية مولدوفا،

سان مارينو، سنغافورة، طاجيكستان، تايلند، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوزبكستان،

فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

دول االتحادات:خاء

دول االتحادات:خاء )ثانيا(

مالديفدولة غير عضو في االتحادات:

دول االتحادات:خاء )ثالثا(

أفغانستان، إريتريا، إثيوبيا، كيريباس، ميانمار، الصومالدول غير أعضاء في االتحادات: 

البحرين، بروني دار السالم، كوستاريكا، كوبا، قبرص، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، غابون، غواتيماال، العراق، األردن، لبنان، 

المغرب، نيجيريا، باكستان، بنما، سري النكا، الجمهورية العربية السورية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوروغواي، فييت نام

أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، بوتسوانا،

كابو فيردي، الكاميرون، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، السلفادور، فيجي، غانا، غرينادا، 

، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، بابوا غينيا  غيانا، هندوراس، جامايكا، كينيا، مالطة، موريشيوس، ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

الجديدة، باراغواي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سيشيل، سورينام، سوازيلند، تونغا، 

زمبابوي

أنغوال، بنغالديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد،

جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا االستوائية، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، هايتي،

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، رواندا، ساموا، 

سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، السودان، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، فانواتو، اليمن، زامبيا
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 الثايناملرفق 

والاشرتااك  املتأخر  للبدلان األقل منوا اليت  2017ديسمرب  31الاشرتااك  غري املسدد   ي  املرفق الثاين

 ودهيا حساب خاص )مجم د(

 

 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

غانستان  دون اشتراكات متأخرة أف

 دون اشتراكات متأخرةألبانيا

             395'1711 أحاديالجزائر

 دون اشتراكات متأخرةأندورا

 دون اشتراكات متأخرةأنغوال

 دون اشتراكات متأخرةأنتيغوا وبربودا

             559'32 17* أحادياألرجنتين

 دون اشتراكات متأخرةأرمينيا

 دون اشتراكات متأخرةأستراليا

 دون اشتراكات متأخرةالنمسا

 دون اشتراكات متأخرةأذربيجان

 دون اشتراكات متأخرةجزر البهاما

 دون اشتراكات متأخرةالبحرين

               424'171 أحاديبنغالديش

 دون اشتراكات متأخرةبربادوس

 دون اشتراكات متأخرةبيالروس

 دون اشتراكات متأخرةبلجيكا

 دون اشتراكات متأخرةبليز

 دون اشتراكات متأخرةبنن

 دون اشتراكات متأخرةبوتان

             094'17 17+16+15+14+13+12 أحادي(دولة - المتعددة القوميات)بوليفيا 

 دون اشتراكات متأخرةالبوسنة والهرسك

 دون اشتراكات متأخرةبوتسوانا

             158'1791 أحاديالبرازيل

 دون اشتراكات متأخرةبروني دار السالم

 دون اشتراكات متأخرةبلغاريا

 باريس مجّمدبوركينا فاصو

78+79+80+81+82+83+84

 85+86+87+

214'738       

 88+89+ 

 برن مجّمد

78+79+80+81+82+83+*77

 84+85+86+

133'328       

 87+88+89+ 348'066           

 أحاديبوروندي

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

 15+16+17+   1+12+13+14

36'027         

         276'13 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

78+79+80+81+82+83+84

 89+ 85+86+87+88+

214'738       

264'041           

               985'7 15*+17+16 أحاديكابو فيردي

 دون اشتراكات متأخرةكامبوديا

 دون اشتراكات متأخرةكاميرون

 دون اشتراكات متأخرةكندا

 أحاديجمهورية أفريقيا الوسطى

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

     1+12+13+14+15

 16+17+

36'027         

         276'13 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

77+78+79+80+81+82+*76

 +87+ 83+84+85+86+

 88+89

273'509       

           460'7 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

81+82+83+84+85+86+*80

 87+88+89+

114'858       445'130           

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 أحاديتشاد

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

     1+12+13+14+15

 16+17+

36'027         

         276'13 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

71+72+73+74+75+76+77

 78+79+80+81+

82+83+84+85+86+87+8+

 8+89

250'957       

           460'7 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

72+73+74+75+76+77+78

 79+80+81+82+

83+84+85+86+87+88+8+

 9

156'387       

464'107           

 دون اشتراكات متأخرةشيلي

 دون اشتراكات متأخرةالصين

 دون اشتراكات متأخرةكولومبيا

 أحادي جزر القمر

06+07+08+09+10+11+12

 13+14+15+16+17+

17'088             

 دون اشتراكات متأخرةالكونغو

 دون اشتراكات متأخرةجزر كوك

                 245 17* أحاديكوستاريكا

 دون اشتراكات متأخرةكامبوديا كوت ديفوار

 دون اشتراكات متأخرةكرواتيا

 دون اشتراكات متأخرةكوبا

 دون اشتراكات متأخرةقبرص

دون اشتراكات متأخرةالجمهورية التشيكية

 دون اشتراكات متأخرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 أحادي جمهورية الكونغو الديمقراطية

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

     1+12+13+14+15

 16+17+

36'027         

       959'159 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

82+83+84+85+86+87+*81

 88+89+

500'200       

         326'90 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

82+83+84+85+86+87+*81

 88+89+

301'015       1'087'527        

 دون اشتراكات متأخرةالدانمرك

               544'8 17+16+15+14+13+12 أحاديجيبوتي

             943'19 17+16+15+14+13+12+11 أحاديدومينيكا

 أحاديالجمهورية الدومينيكية

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

     1+12+13+14+15

 16+17+

121'187       

 72*+76+75+74+73 باريس

77+78+79+80+81+82+8+

 3+84+85+86

87+88+89+90+91+92+9+

 3

915'145       

1'036'332        

دون اشتراكات متأخرةإكوادور

 دون اشتراكات متأخرةمصر

 دون اشتراكات متأخرةالسلفادور

               544'8 17+16+15+14+13+12 أحاديغينيا االستوائية

 دون اشتراكات متأخرةإريتريا

 دون اشتراكات متأخرةإستونيا

 دون اشتراكات متأخرةإيستواني 

 دون اشتراكات متأخرةأثيوبيا

 دون اشتراكات متأخرةفيجي

 دون اشتراكات متأخرةفنلندا

 دون اشتراكات متأخرةفرنسا

                 171 17* أحاديغابون

           696'5 17+16+15+14  أحاديغامبيا

             946'60         250'55 89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجّمد

 دون اشتراكات متأخرةجورجيا

 دون اشتراكات متأخرةألمانيا

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 دون اشتراكات متأخرةغانا

 دون اشتراكات متأخرةاليونان

             094'17 17+16+15+14+13+12 أحاديغرينادا

                 123 17* أحاديغواتيماال

 أحاديغينيا

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

     1+12+13+14+15

 16+17+

36'027         

         276'13 93+92+91+90 باريس

       779'148 89+88+87+86+85+84+83 باريس مجّمد

           460'7 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

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

81'293         286'835           

 أحاديغينيا بيساو

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

 16+17+    1+12+13+14+15

36'027         

         276'13 93+92+91+90 باريس

         213'8923 باريس مجّمد

             374'76           858'3 93+92 برن

 دون اشتراكات متأخرةغيانا

 دون اشتراكات متأخرةهايتي

 دون اشتراكات متأخرةالكرسي الرسولي

               029'6 15*+17+16 أحاديهندوراس

 دون اشتراكات متأخرةهنغاريا

 دون اشتراكات متأخرةآيسلندا

 دون اشتراكات متأخرةالهند

 دون اشتراكات متأخرةإندونيسيا

               232'1 17* أحادي(جمهورية ـ إسالمية)إيران 

               697'5 17* أحاديالعراق

 دون اشتراكات متأخرةأيرلندا

 دون اشتراكات متأخرة إسرائيل

 دون اشتراكات متأخرةإيطاليا

               573'1 17* أحاديجاميكا

 دون اشتراكات متأخرةاليابان

 دون اشتراكات متأخرةاألردن

 دون اشتراكات متأخرةكازاخستان

 دون اشتراكات متأخرةكينيا

 دون اشتراكات متأخرةكيريباس

 دون اشتراكات متأخرةالكويت

 دون اشتراكات متأخرةقرغيزستان

دون اشتراكات متأخرة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 دون اشتراكات متأخرةالتفيا

 دون اشتراكات متأخرةلبنان

 دون اشتراكات متأخرةليسوتو

 دون اشتراكات متأخرةليبيريا

             580'52 13*+17+16+15+14 أحاديدولة ليبيا

 دون اشتراكات متأخرةليختنشتاين

 دون اشتراكات متأخرةليتوانيا

 دون اشتراكات متأخرةلكسمبرغ

 دون اشتراكات متأخرةمدغشقر

 دون اشتراكات متأخرةمالوي

 دون اشتراكات متأخرةماليزيا

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 دون اشتراكات متأخرةمالديف

       377'132 89+88+87+86+85+84 باريس مجّمدمالي

 برن مجّمد

77+78+79+80+81+82+*76

 83+84+85+86+

 87+88+89+

159'485       

291'862           

 دون اشتراكات متأخرةمالطة

 أحاديموريتانيا

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

 16+17+   1+12+13+14+15

36'027         

         217'12 90*+93+92+91 باريس

 باريس مجّمد

78+79+80+81+82+83+*77

 +84+85+86+

219'120       

 87+88+89 

           460'7 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

74+75+76+77+78+79+80

 81+82+83+84+

 88+89 +85+86+87+

150'618       

425'442           

 دون اشتراكات متأخرةموريشيوس

 دون اشتراكات متأخرةالمكسيك

 أحادي(واليات - الموحدة)ميكرونيزيا 

06+07+08+09+10+11+*05

 16+17+   12+13+14+15+34'441             

 دون اشتراكات متأخرةموناكو

 دون اشتراكات متأخرةمنغوليا

 دون اشتراكات متأخرةالجبل األسود

 دون اشتراكات متأخرةالمغرب

 دون اشتراكات متأخرةموزامبيق

 دون اشتراكات متأخرةميانمار

 دون اشتراكات متأخرةناميبيا

 دون اشتراكات متأخرةنيبال

 دون اشتراكات متأخرةهولندا

 دون اشتراكات متأخرةنيوزيلندا

 دون اشتراكات متأخرةنيكاراغوا

 أحاديالنيجر

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

 16+17+  1+12+13+14+15

36'027         

           233'9 91*+93+92 باريس

 باريس مجّمد

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

 88+89+179'097       

           665'5 93+92+91 برن

 برن مجّمد

81+82+83+84+85+86+*80

 87+88+89+109'915       339'937           

             301'16 16*+17 أحادينيجيريا

 دون اشتراكات متأخرةنيوي

 دون اشتراكات متأخرةالنرويج

 دون اشتراكات متأخرةُعمان

 دون اشتراكات متأخرةباكستان

               267'4 17* أحاديبنما

                 166 17* أحاديبابوا غينيا الجديدة

 دون اشتراكات متأخرةباراغواي

 دون اشتراكات متأخرةبيرو

 دون اشتراكات متأخرةالفلبين

 دون اشتراكات متأخرةبولندا

 دون اشتراكات متأخرةالبرتغال

             395'1711 أحاديقطر

 دون اشتراكات متأخرةجمهورية كوريا

 دون اشتراكات متأخرةجمهورية مولدوفا

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 دون اشتراكات متأخرةرومانيا

 دون اشتراكات متأخرةاالتحاد الروسي

 دون اشتراكات متأخرةرواندا

 دون اشتراكات متأخرةسانت كيتس ونيفس

 دون اشتراكات متأخرةسانت لوسيا

               849'172 أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

 دون اشتراكات متأخرةساموا

 دون اشتراكات متأخرةسان مارينو

 دون اشتراكات متأخرةسان تومي وبرينسيبي

 دون اشتراكات متأخرةالعربية السعودية

 دون اشتراكات متأخرةالسنغال

         996'79 93* باريسصربيا

       984'135 93+92+91 برن

Nice 936'447           

Locarno 932'247           224'674           

 دون اشتراكات متأخرةسيشيل

 دون اشتراكات متأخرةسيراليون

 دون اشتراكات متأخرةسنغافورة

 دون اشتراكات متأخرةسلوفاكيا

 دون اشتراكات متأخرةسلوفينيا

 أحاديالصومال

94+95+96+97+98+99+00

 01+02+03+04+

05+06+07+08+09+10+1+

 16+17  +1+12+13+14+15

36'027         

           452'4 93+92+91+90   الويبو

             729'95         250'55 89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجّمد

 دون اشتراكات متأخرةجنوب أفريقيا

 دون اشتراكات متأخرةإسبانيا

 دون اشتراكات متأخرةسري النكا

 دون اشتراكات متأخرةالسودان

 دون اشتراكات متأخرةسورينام

 دون اشتراكات متأخرةالسويد

 دون اشتراكات متأخرةسويسرا

 دون اشتراكات متأخرةالجمهورية العربية السورية

 دون اشتراكات متأخرةطاجيكستان

 دون اشتراكات متأخرةتايلند

 دون اشتراكات متأخرة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 أحاديتوغو

07+08+09+10+11+12+*06

 16+17  +13+14+15+

16'504         

       377'132 89+88+87+86+85+84 باريس مجّمد

 برن مجّمد

 84+85+86+87+88+89+*83
87'785         236'666           

 دون اشتراكات متأخرةتونغا

 دون اشتراكات متأخرةترينيداد وتوباغو

               272'4 17* أحاديتونس

 دون اشتراكات متأخرةتركيا

 دون اشتراكات متأخرةتركمانستان

 دون اشتراكات متأخرةتوفالو

           272'4 17+16+15 أحاديأوغندا

 83*+84 باريس مجّمد

 85+86+87+88+89+140'372       144'644           

 دون اشتراكات متأخرةأوكرانيا

 دون اشتراكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة

 دون اشتراكات متأخرةالمملكة المتحدة

               424'171 أحاديجمهورية تنزانيا المتحدة

           684'683 17* أحاديالواليات المتحدة األمريكية

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 تسديد جزيئ* 

وفقا الحتادا  ابريس وبرن والتصنيف اودويل للربا ا  ونيس ولواكرنو وفيينا، وواجبة السداد  1993اكنت مبالغ الاشرتااك  واجبة السداد حىت س نة ** 

يبو خال  دوراهتا  ي وفقا للنظام أحادي الاشرتااك . وبنا  عىل القرارا  اليت اختذهتا جيعيتا احتاد ابريس واحتاد برن ومؤمتر الو  1994اضتبارا من س نة 

رصيده  ي  جِّد،  ي حساب خاص 1990، يقي د مبلغ الاشرتااك  املتأخر  للك بدل من البدلان األقل منوا، فامي يتيعلق ابلس نوا  السابقة لس نة 1991 س نة
 .و مجم د"" عىل التوايل. ويشار إىل تكل املبالغ بيعبار  ""ابريس مجم د"" وبيعبار  ""برن مجم د"" وبيعابر  ""الويب1989ديسمرب  31

 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

 الدولة

 اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات 

متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 دون اشتراكات متأخرةأوروغواي

 دون اشتراكات متأخرةأوزبكستان

               424'171 أحاديفانواتو

             935'46 13*+17+16+15+14 أحادي(جمهورية – البوليفارية)فنزويال 

 دون اشتراكات متأخرةفييت نام

           696'5 17+16+15 أحادياليمن

             838'24         142'19 87*+89+88 الويبو مجّمد

 دون اشتراكات متأخرةزامبيا

 دون اشتراكات متأخرةزمبابوي

        983'106'3االشتراكات غير المسددة

االشتراكات المتأخرة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص(مجّمد)    3'853'803        

        786'960'6 المجموع

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

يشمل المجموع

  

اتحاد باريس

 اتحاد برن

 اتحاد نيس

اتحاد لوكارنو

اتفاقية الويبو

 اشتراكات النظام األحادي

المجموع

4'452                         

 مجموع االشتراكات غير المسددة

 باستثناء االشتراكات المتأخرة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجّمد(

  مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

1'242'930                  

265'673                     

6'447                         

2'247                         

1'585'234                  

3'106'983                  

  

  اتحاد باريس(مجّمد)

  اتحاد برن(مجّمد)

 اتفاقية الويبو(مجّمد)

المجموع

129'642                     

3'853'803                  

 االشتراكات غير المسددة للبلدان األقل نموا التي لديها حساب خاص )مجمّد(

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

2'429'477                  

1'294'684                  
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 الثالثاملرفق 

 الاشرتااك  املس تلمة قبل اس تحقاقها املرفق الثالث

 

]ييل ذكل املرفق الرابع[

(بالفرنك السويسري) 

                   424'1أفغانستان

                   424'1أنغوال

                 254'11بيالروس

                   424'1بوتان

                 158'91بلغاريا

                   849'2كاميرون

                   849'2الكونغو

               737'136الجمهورية التشيكية

                 395'11إستونيا

                      726غيانا

                   697'5األردن

                 395'11كازاخستان

                   849'2كينيا

                 395'11التفيا

                   500'1ليختنشتاين

                   424'1مدغشقر

                   849'2مالديف

                        30المكسيك

                   424'1موزامبيق

               685'683.هولندا

               737'136نيوزيلندا

                   424'1نيوي

                 743'52البرتغال

                   849'2سانت كيتس ونيفيس

                 395'11.سنغافورة

                   849'2سورينام

               685'683سويسرا

                 395'11طاجيكستان

                 395'11تايلند

                   697'5أوروغواي

             657'903'1المجموع

االشتراكات المستلمة عن أعوام 2019 وما بعده

                 602'23أفغانستان

                 664'38أنغوال

                 723'17كاميرون

                   698'5كينيا

                        56ليختنشتاين

                          1نيوي

               687'161سورينام

                 000'74سويسرا

               431'321المجموع الفرعي

             088'225'2المجموع

 اشتراكات عام 2018 التي استلمت بحلول 31 ديسمبر 2017



WO/PBC/28/10 
ANNEX IV 

 الرابعاملرفق 

 2017ديسمرب  31صناديق رؤوس األموا  اليعامةل  ي  املرفق الرابع

 

االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                  533'22باريسالجزائر

                    412'1نيس

                  400'25مدريد

                  895'66باريساألرجنتين

                  148'29برن

                661'112باريسأستراليا

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                  000'91معاهدة البراءات

                  110'75باريسالنمسا

                    744'8برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                  250'19معاهدة البراءات

                  800'84مدريد

                    508'7باريسجزر البهاما

                    915'2برن

                    882'1باريسبربادوس

                661'112باريسبلجيكا

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                    800'9معاهدة البراءات

                200'127مدريد

                  261'28الهاي

                    508'7باريسبنن

                    915'2برن

                       470نيس

                  593'93باريسالبرازيل

                  722'43برن

                  283'15تصنيف البراءات

                    200'4معاهدة البراءات

                  533'22باريسبلغاريا

                    744'8برن

                       200معاهدة البراءات

                    508'7باريسبوركينا فاصو

                    915'2برن

                  832'4                    508'7باريسبوروندي

                    508'7باريسكاميرون

                    744'8برن

                661'112باريسكندا

                  722'43برن

                     943                    508'7باريسجمهورية أفريقيا الوسطى

                    915'2برن

                  377'6                    508'7باريستشاد

                  980'1                    915'2برن

                    744'8برنشيلي

                  250'28باريسالصين
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                    508'7باريسالكونغو

                    915'2برن

                    915'2برنكوستاريكا

                    508'7باريسكوت ديفوار

                    744'8برن

                  533'22باريسكوبا

                  831'16باريسقبرص

                    744'8برن

                  073'50باريسالجمهورية التشيكية

                  432'19برن

                  318'19تصنيف البراءات

                    138'3نيس

                       910لوكارنو

                  533'56مدريد

                    508'7باريسجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

                057'14                  533'22باريسجمهورية الكونغو الديمقراطية

                  727'1                    744'8برن

                  110'75باريسالدانمرك

                  148'29برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                    364'1لوكارنو

                  000'41معاهدة البراءات

                  533'22باريسالجمهورية الدومينيكية

                  533'22باريسمصر

                    915'2برن

                    701'6تصنيف البراءات

                  400'25مدريد

                    652'5الهاي

                    915'2برنفيجي

                  110'75باريسفنلندا

                  148'29برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                    364'1لوكارنو

                  200'34معاهدة البراءات

                765'187باريسفرنسا

                  871'72برن

                  435'72تصنيف البراءات

                  764'11نيس

                    409'3لوكارنو

                700'110معاهدة البراءات

                800'211مدريد

                  102'47الهاي

                    508'7باريسغابون

                    915'2برن
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                426'300باريسألمانيا

                019'102برن

                871'105تصنيف البراءات

                  822'18نيس

                    045'2لوكارنو

                900'222معاهدة البراءات

                000'339مدريد

                  363'75الهاي

                    508'7باريسغانا

                  556'37باريساليونان

                    744'8برن

                  508'7                    508'7باريسغينيا

                  915'2                    915'2برن

                  903'14باريسهايتي

                    508'7باريسالكرسي الرسولي

                    915'2برن

                    884'1الهاي

                  556'37باريسهنغاريا

                    744'8برن

                    354'2نيس

                       681لوكارنو

                  150'22معاهدة البراءات

                  200'42مدريد

                  831'16باريسآيسلندا

                    744'8برن

                  148'29برنالهند

                  533'22باريسإندونيسيا

                    652'5الهاي

                  533'22باريس(جمهورية – اإلسالمية)إيران 

                  533'22باريسالعراق

                  110'75باريسأيرلندا

                  148'29برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                    364'1لوكارنو

                  533'22باريسإسرائيل

                    744'8برن

                    691'8تصنيف البراءات

                    412'1نيس

                661'112باريسإيطاليا

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                    409'3لوكارنو

                  500'16معاهدة البراءات

                200'127مدريد

                765'187باريساليابان

                  296'58برن

                  435'72تصنيف البراءات

                600'194معاهدة البراءات
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                    508'7باريساألردن

                  533'22باريسكينيا

                  646'20باريسلبنان

                    744'8برن

                    412'1نيس

                  533'22باريسليبيا

                    744'8برن

                    508'7باريسليختنشتاين

                    915'2برن

                       470نيس

                    500'1معاهدة البراءات

                    400'8مدريد

                    884'1الهاي

                    508'7باريسلكسمبرغ

                    915'2برن

                    895'2تصنيف البراءات

                       470نيس

                       650معاهدة البراءات

                    400'8مدريد

                    884'1الهاي

                    508'7باريسمدغشقر

                    744'8برن

                    508'7باريسمالوي

                    812'3باريسمالي

                    915'2برن

                    508'7باريسمالطة

                    915'2برن

                    508'7باريسموريتانيا

                    915'2برن

                         50معاهدة البراءات

                    508'7باريسموريشيوس

                  110'75باريسالمكسيك

                  148'29برن

                    508'7باريسموناكو

                    915'2برن

                    895'2تصنيف البراءات

                       470نيس

                       200معاهدة البراءات

                    400'8مدريد

                    884'1الهاي

                    882'1باريسمنغوليا
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                  533'22باريسالمغرب

                    744'8برن

                    412'1نيس

                  400'25مدريد

                    652'5الهاي

                661'112باريسهولندا

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                    903'2لوكارنو

                  350'20معاهدة البراءات

                200'127مدريد

                  261'28الهاي

                  556'37باريسنيوزيلندا

                  574'14برن

                    508'7باريسالنيجر

                    915'2برن

                  533'22باريسنيجيريا

                  110'75باريسالنرويج

                  148'29برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                    364'1لوكارنو

                  750'21معاهدة البراءات

                    744'8برنباكستان

                  533'22باريسالفلبين

                    744'8برن

                  556'37باريسبولندا

                    744'8برن

                  110'75باريسالبرتغال

                  574'14برن

                  977'28تصنيف البراءات

                  800'84مدريد

                    707'4نيس

                  533'22باريسجمهورية كوريا

                    700'3معاهدة البراءات

                  788'33باريسرومانيا

                    744'8برن

                       550معاهدة البراءات

                  800'84مدريد

                765'187باريساالتحاد الروسي

                  435'72تصنيف البراءات

                  764'11نيس

                    409'3لوكارنو

                  750'24معاهدة البراءات

                800'211مدريد

                    849'2باريسرواندا

                  533'22باريسسان مارينو

                  400'25مدريد

                    508'7باريسالسنغال

                    744'8برن

                  927'29باريسصربيا

                  574'14برن

                    354'2نيس

                    364'1لوكارنو

                  800'84مدريد
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                  037'25باريسسلوفاكيا

                    716'9برن

                    659'9تصنيف البراءات

                    569'1نيس

                       454لوكارنو

                  267'28مدريد

                  110'75باريسجنوب أفريقيا

                  148'29برن

                  110'75باريسإسبانيا

                  296'58برن

                  977'28تصنيف البراءات

                    707'4نيس

                    364'1لوكارنو

                  800'84مدريد

                  840'18الهاي

                    508'7باريسسري النكا

                    915'2برن

                       300معاهدة البراءات

                    849'2باريسالسودان

                    508'7باريسسورينام

                    915'2برن

                    895'2تصنيف البراءات

                       470نيس

                    884'1الهاي

                661'112باريسالسويد

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                    045'2لوكارنو

                800'162معاهدة البراءات

                661'112باريسسويسرا

                  722'43برن

                  463'43تصنيف البراءات

                    058'7نيس

                    045'2لوكارنو

                  000'74معاهدة البراءات

                200'127مدريد

                  261'28الهاي

                  533'22باريسالجمهورية العربية السورية

                    915'2برنتايلند

                    508'7باريستوغو

                    915'2برن

                  533'22باريسترينيداد وتوباغو

                  533'22باريستونس

                    744'8برن

                    412'1نيس

                  400'25مدريد

                    652'5الهاي

                  533'22باريستركيا

                    744'8برن

                    508'7باريسأوغندا

                765'187باريسالمملكة المتحدة

                  871'72برن

                  435'72تصنيف البراءات

                  764'11نيس

                000'168معاهدة البراءات

                  903'14باريسجمهورية تنزانيا المتحدة

                765'187باريسالواليات المتحدة األمريكية

                  435'72تصنيف البراءات

                  764'11نيس

                900'754معاهدة البراءات

                    508'7باريسأوروغواي

                    915'2برن
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 املبلغ التارخيي*

 1
، الفقراتن AB/VII/23ة )الوثيق سويرسي فرنك 2 000 000برصيد قدره  1978أنشئ صندوق رأس املا  اليعامل الحتاد ابريس  ي عام  

فاقية (. وحيث أن جيعية هذا الاحتاد اكنت قد قرر  اس تخدام ذكل الصندوق لتغطية النفقا  الاس تثنائية للمؤمتر اودبلومايس امليعين مبراجيعة ات302و 301

(، فإن جيعية هذا الاحتاد 1987إىل  1984والاجامتعا  التحاريية والتشاورية للس نوا  من  1984و 1982و 1981و 1980ابريس )دورا  س نوا  

" من 1"11 فرنك )الفقر  2 000 000كصندوق رأس ما  عامل مببلغ قدره  جمددا، تشكيل هذا الصندوق 1983قرر  أياا، خال  اجامتضها لس نة 

 .2017ديسمرب  31  يسويرسي فرنك  1 592 894.11يجة ذلكل اكن رصيد صندوق رأس املا  اليعامل الحتاد ابريس يبلغ نت و (.  P/A/VIII/3الوثيقة
2

(.أنشئ صندوق AB/IV/35من الوثيقة  152فرنك )الفقر   30 000برصيد قدره  1973أنشئ صندوق رأس املا  اليعامل الحتاد لواكرنو  ي س نة  

اناامم هولندا وانسحاب الوالاي  (. وضقب AB/IV/35من الوثيقة  152فرنك )الفقر   30 000برصيد قدره  1973رأس املا  اليعامل الحتاد لواكرنو  ي س نة 

 .2017ديسمرب  31فرناك  ي  29 494املتحد  األمريكية، بلغ رصيد صندوق رأس املا  اليعامل 
3 

 سويرسي فرنك 2 000 000برصيد قدره  1983أنشئ صندوق رأس املا  اليعامل الحتاد ميعاهد  التيعاون بشأن الربا ا  عام 

 ا،  ي دورهت الويبو والاحتادا  اليت تديرها، لك فامي ييعنيه ي أضقاب القرار اذلي اختذته جيعيا  اودو  األضاا   يو(. "1"13الفقر   ،PCT/A/X/3 قة)الوثي

، ((11)البند  A/55/INF/11 و A/55/4 و WO/PBC/23/8 )الواثئق 2015أكتوبر  14إىل  5اخلامسة وامخلسني امليعقود   ي جنيف  ي الفرت  من 

الحتاد ميعاهد  التيعاون بشأن الربا ا  من خال  خصم هذا املبلغ  اليعاملا  ي صندوق رأس املا  ا   ي الاحتاد املذكور من سداد حصهتاس تفاد  اودو  األضا

 .2016من املسامهة املقرر  ليعام 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[

االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقّيد 

)بالفرنك السويسري(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد)بالفرنك 

السويسري(

                  574'14برن

                    508'7باريسفييت نام

                  400'25مدريد

                    884'1الهاي

                    508'7باريسزامبيا

                    508'7باريسزمبابوي

                    915'2برن

                339'40            494'749'10المجموع

(جمهورية – البوليفارية)فنزويال 

إجمالي صناديق رؤوس األموال العاملة

اتحاد
 المبلغ)بالفرنك 

السويسري(

 

المقّيدة في الخصوم* 

حّتى 31 ديسمبر 

2017

   000.00'000'2                -باريس¹

1'592'894.11  2'000'000.00   

   000.00'300'1  000.00'300'1برن

   000.00'000'1  000.00'000'1تصنيف البراءات

      000.00'160    000.00'160نيس

        000.00'30      494.00'29لوكارنو²

   000.00'000'2معاهدة البراءات³

   000.00'000'2  000.00'000'2مدريد

      000.00'260    000.00'260الهاي

  388.11'342'6المجموع

AB/VII/23, par.301 and 302

المرجع

AB/VII/23, par.301 and 302

P/A/VIII/3, par.11(i)

AB/XVI/23, par.178

AB/VII/23, par.301 and 302

AB/IV/35, par.152

PCT/A/X/3, par.13(i)

AB/X/32, par.39.xxi.

AB/VII/23, par.301 and 302

إجمالي المبالغ المعّلقة لصناديق رؤوس األموال العاملة

(بالفرنك السويسري) اتحاد

                717'33اتحاد باريس

                  622'6اتحاد برن

                339'40المجموع


