
 

A/48/7 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 27: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

: 2009-2008تقرير اإلدارة املالية للفرتة 
  2010 يونيو 30االشرتاكات املتأخرة حىت 

  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ية للفرتة حت تأخرة حىت : 2009-2008لتقرير اإلدارة املا  2010ن يويو 30ملالاشرتااكت ا
تقدم الويقة). WO/PBC/15/2ثالويقة ( ثو نعقدة يف دورهتا ّسـ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي ملعجل

سة  مترب 3 إىل 1من (عرشة ماخلا  .)2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج نة الربانمج "ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو و يه، يالاحتادات اليت تديرها الو يعنمدعوة، لك يف ما 

شأنإىل  ية  نة الربانمج واملزيا ية  باملوافقة عىل تو ن جل  ص
ث، كام يه واردة يف الويقة WO/PBC/15/2ثالويقة 

A/48/24. 

 ]ييل ذكل املرفق[
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WO/PBC/15/2 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ل يويو 23: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1يف، من جن  2010سب 

: 2009-2008تقرير اإلدارة املالية للفرتة 
  2010 يونيو 30االشرتاكات املتأخرة حىت 

 ثويقة من إعداد األمانة

ية للفرتة   2009-2008لتقرير اإلدارة املا

تب ادلويل للفرتة  .1 ساابت ا ملكترد  ية للفرتة  يف تقرير 2009-2008ح ثالويقة  (2009-2008لاإلدارة املا
FMR/2008-2009 .( بو أو يف احتاد ابريس أو عنسخ ومن املقرر إرسال تقرير إىل لك دوةل عضو يف الو ين هذا ا ل

ثات يع ا ية و يع املاكتب الو بعيف احتاد برن وإىل  مج ن لمج تقريرعنسخ سـتكون و. ط توافرةلن ا تب م  ند طلهبا، يف ا ملك،  ع
 .املوجود يف مدخل القاعة ألف

سورسية، اليت  .2 ية ا ية العامة، أي حكومة الكونفدرا ته ا ساابت اذلي  ساابت مراجع ا يوراجع تكل ا ل ل مجلع حل عيّنحل
ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا همة إىل مدير ا ندت بدورها تكل ا حلأ ي ل ملكسـ ساابت حلاتقرير مراجع وأرسل . مل

بو  ساابت الو يعن  بو أو يف احتاد ابريس أو يف 2010ل يويو 31 يف 2009-2008للفرتة ح ي إىل لك دوةل عضو يف الو
ية للفرتة احتاد برن، مع   .2009-2008لتقرير اإلدارة املا

ساابت عىل اآليت .3 حلونص خالصة تقرير مراجع ا  :ت

تقرير واملعد وفقا للفقرة  .56" ساابت، بإماكين إعطاء رأي املراجع املرفق هبذا ا لبعد مراجعة ا  من 5حل
ساابت  تصاصات مراجع ا حلا بو املايل من 2املرفق (خ تهينظام الو  )."حئ وال
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ساابت ما ييل  .4 نص اخلاص برأي مراجع ا حلوجاء يف ا  :ل

ية للوضع املايل يف " نقاط األسا ية فهيا عرض واف عن لك ا ياانت املا سـيف رأيي أن ا ل ل سمرب31لب  2009 ي د
بو احملانوتاجئ املعامالت وحركة األمو تارخي، وفقا لقواعد الو ية يف ذكل ا سبال للفرتة ا ي ل ة واملعروضة يف يملنهت

ية للفرتة بشأن مالحظات " بعة يف الفرتة " 2009-2008لتقرير اإلدارة املا ها ابلطريقة ا ملتواليت مت  ية تطبيق سباحملا
سابقة  .لا

تارة مهنا نات  بو اليت حتققت من  خمويف رأيي أيضا أن أعامل الو ي عي ساابت اكنت يف لك جوانهبا ُ ناء مراجعة ا حل أ ث
ية مع نظام  ية  شـاألسا بو ممتسـ ته املايل يالو نظمةحئوال سلطة يف ا بة ا ئات صا نحهتا ا ية اليت  ملوالصال ل حي م  .لهح

ساابت املرفق6ووفقا للفقرة  تصاصات مراجع ا حل من نص ا بو املايل، أعددت أيضا تقريرا مفصال عن ةخ نظام الو ي  ب
تارخي املراجعة اليت ية  بو املا ياانت الو ب أجريهتا  ل ي  ."2010ليويو  5لب

ساابت .5 ية ملراجع ا تا يات ا تو تقرير املفصل املذكور أعاله ا حلوترد يف ا ل ل ص ل  :ل

ية رمق  تو صا نظر يف  ":1/2009ل يد ا تني  ية لفرتة ا تة اكمةل عن تقرير اإلدارة املا يغة مؤ لأرى أن تقدم  ل قص ن لسـق َّ
ية م ساابتمعلبداية  بو عىل وضع جدول زمين ذلكل واحرتامه. حلراجعة ا سعين إال أن أجشع الو يوال   ".ّي

ساابت اخلاريج يف :ّالرد ناية مراجع ا ية أصدرت  ية اليت يه جزء من تقرير اإلدارة املا ياانت املا حل ا لع ل ل  31لب
ته2010مارس  بو املايل وال نظام الو حئ وفقا  ي ية من. ل تدأ ملتبقواكنت بعض األجزاء ا ندما ا متةل  تقرير غري  ب ا ع مكل

ية املراجعة تلفة من  ية يف مراحل  ياانت املا هم، مث قدمت إلهيم تكل ا ساابت  معلمراجعو ا خم ل ب لحل ّ نا ندرك . معل نوإ
يا هودا إضا تيض من فريق املراجعة  ثىل وأهنا قد  ست ا فأن هذه الطريقة  جم تق مل شؤون . لي لوقد تزايد معل إدارة ا

ية ية واملزيا ناملا نة ل نايئ خالل  شلك ا سـ  ساابت 2010سـتثب حل وحنن نأمل أن تقدم الواثئق اليت يطلهبا مراجعو ا
بل سقة يف ا يدها وبطريقة  سـتقيف موا ملم ّ ت  .ع

ية خبصوص  املفصلتقريرلا من 21 إىل 17ويف الفقرات من  .6 تا يات ا تو ساابت اخلاريج اب تقدم مراجع ا ل،  ل ص ل حل ّي
ي" بة ادلا خلنظام املرا  ":ةق

ية رمق  تو صا نظمة إىل  ":2/2009ل سعين إال أن أدعو ا بو، ال  تدابري األوىل اليت اختذهتا الو يد اب ملإين إذ أ ي ي ل شـ
ته بو املايل وال ية يف نظام الو بة ادلا شأن إقامة نظام للمرا بادئ عامة  حئوضع  ي خل قب شمل األحاكم . م بغي أن  تو ين

يا  ية احلايللعلاجلديدة أيضا ادلور اذلي تؤديه اإلدارة ا بة ادلا يق واملوافقة عىل نظام املرا تد بو يف ا خلللو ل قي . ق
يق  تد يات ا ية ونفذها وتعمل عىل تويق  يا لإلجراءات الر نظمة تعريفا ر تايل أن تضع ا قوأقرتح اب ل معل ث ت سـ مس مل ئيل

نجزة  ".ملا

ها اخل:ّالرد ياق العام لربان يق ادلاخيل يف ا تد نظمة عىل تعزيز نظاهما  جم تعمل ا سـق لل يجيلمل تقومي الاسرتا تاص اب . ل
بادئ اليت وضعهتا  يق ادلاخيل عىل أساس ا تد ملوتعزز نظام ا قل نة تريدوايّ تابعة  ية ا نظامت الرا للجنة ا ل ع مل  جل

(COSO)ساابت و يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ حلا لعل س ل نفذ تكل القواعد حتت . (INTOSAI) مل ّو ست
نظمة2012 و2011 و2010إرشاف املدير العام يف  يع قطاعات ا تعمم عىل  مل و مج وجتدر اإلشارة إىل أن . سـ

شؤون  يدا مع خدمة ا ية ويعمل  بة ادلا بو اآلن نظام للمرا ية مهنا قد نفذت، وللو لبعض اجلوانب األسا خل ي جسـ ق
يق ادلاخيل تد يق وخدمة  تد تقةل تعىن اب نة  نظمة أيضا  ية، و قاملا للق ل سـ جل للم  .مل
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ية خبصوص  املفصلتقريرلامن  33  إىل24ويف الفقرات من  .7 تا ية ا تو ساابت اخلاريج اب تقدم مراجع ا ل،  ل ص ل حل ّي
نظمة ية  ياانت املا للما ل  :لب

ية رمق  تو صا ية ادلوية  ":3/2009ل تقال إىل املعايري احملا تعلقة ابال نا يف القضااي ا لال أود اخلوض  ن مل به ، IPSASسّ
تعاق نود ا بو بعض ا تعرض الو لوإمنا أقرتح أن  ب ي لسـ تجاري"دية يف ت يهنا ا لتأ ياجاهتا، " م ناسب ا تتأكد من أهنا  ت حلل

نة  بقت يف  نوية، ولو  تأمني ا ساط ا يق وفورات يف أ سـفقد يفيض ذكل إىل  ط سـ ل لق بلغت تكل 2009حتق ل 
 ".ي فرنك سورسي164 00الوفورات 

باين:ّالرد ية  ية ا بة ا ية مع  تو ية هذه ا شؤون املا تابع خدمة ا للم  ت شع ص ل ل لتحل ن بت  .لس

ية خبصوص  املفصلتقريرلامن  49 إىل 44ويف الفقرات من  .8 تا ية ا تو ساابت اخلاريج اب تقدم مراجع ا ل،  ل ص ل حل ّي
شأن الرباءات تعاون  تعلقة ابحتاد معاهدة ا بالرسوم ا ل  :مل

ية رمق  تو صا نظر يف  ":4/2009ل ساابت اخلاريج ا سائل اليت طرحت أعاله، يقرتح مراجع ا لانطالقا من ا حل مل
يورو وادلوالر األمرييك (نماكية حرص حتديد األسعار يف ثالث أو أربع معالت فقط إ سورسي وا لالفرنك ا ي ل

ثال ياابين  موالني ا شأن ). ل تعاون  ية وقطاع معاهدة ا شؤون املا بومن شأن ذكل أن خيفض عبء معل خدمة ا ل ل ل
بب ت بو  ها الو تعرض  ية اليت  سالرباءات وأن خيفف من اخملاطر املا بل ي ت ل ذكل هو الاجتاه . قلب أسعار الرصفّ

تعديل املالمئ لالحئة  نظمة يف حبهثا عن ا ية داخل ا تلف اإلدارات ا شات  نا باعه يف  لاذلي أويص اب مل ن خم ق ملعت م
شأن الرباءات، وبصورة خاصة أحاكم القاعدة  تعاون  يذية ملعاهدة ا با ل  ".مهنا) ه(1.16لتنف

ية مع الزمال:ّالرد شؤون املا بحث خدمة ا ل  ل شأن الرباءات هذا الاقرتاح الرايم ست تعاون  بء يف قطاع معاهدة ا ل
ناء عىل املعاهدة بات  بة إىل مودعي ا يض عدد العمالت اب بإىل  لطل لنسـ يق ادلاخيل اذلي أجري . ختف تد ند ا قو ل ع

شأن 2009يف قطاع املعاهدة يف خريف  تعاون  ية بعدة اقرتاحات ملعاهدة ا شؤون املا ب، تقدمت خدمة ا ل ل ل
شأن القاعدة الرباءا يهنا اقرتاح  سعر رصف العمالت واكن من  يف من اخملاطر املربطة  تعلق اب بت فامي  ب ت بي لتخف
ية"بوشأن العمالت ) ه(1.16 ناء عىل املعاهدة" ئيسـالر بات  تخدهما مودعو ا باليت  لطل ويعمل موظفو قطاع . يسـ

ية إ بحث مدى قا ية الفكرية  يق مع ماكتب ا يا اب بلاملعاهدة حا ل سـ مللكل ناء عىل لتن بدخال تعديالت عىل املعاهدة 
 .الاقرتاحات املقدمة
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تأخرة حىت   2010ن يويو 30ملالاشرتااكت ا

تأخرة نوية ا ملالاشرتااكت ا  لسـ
بدلان األقل منوعدا ( تأخرة  للالاشرتااكت ا يدة امل ّ ا ساب خاصملق نة) مجمد( حيف  سابقة  سـنوات ا ل لسـ  )1990لل

تأخرة حىت يبني اجلدول الوارد أد .9 بق  2010ن يويو 30ملانه الاشرتااكت ا نظام أحادي الاشرتااكت ا ملطناء عىل ا ل ب
ناير  ينذ األول من  تة املموةل من 1994م بقة عىل الاحتادات ا سـ وناء عىل أنظمة الاشرتااكت اليت اكنت  مط لب

نا(الاشرتااكت  يف ادلويل للرباءات ويس ولواكرنو و يأي ابريس وبرن وا ين فتص ن بو وعىل) ل بة إىل (ي الو لنسـاب
نظمة وغري األعضاء يف أي احتاد شأن )ملادلول األعضاء يف ا بدلان األقل منوا  تأخرة  ب، عدا الاشرتااكت ا لل مل

نة  سابقة  نوات ا سـا ل لسـ يدة 1990ل ّوا ساب خاص ملق ياهنا يف جدول الفقرة ) مجمد(ح يف   أدانه بدال 12بوالوارد 
 .من ورودها يف هذا اجلدول

 ا��و��

  /ديأ��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة/دون ا���اآ�ت �����ة� 

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�$��ع 

ا����اآ�ت 
 ا������ة

     دون ا���اآ�ت �����ة  أ()�'&��ن

    دون ا���اآ�ت �����ة  أ���'*�

    ون ا���اآ�ت �����ةد  ا�$,ا+�

 0.15 395 11  10 أ��دي أ'�ورا

�    دون ا���اآ�ت �����ة  أ')�

    دون ا���اآ�ت �����ة  أ'�*)�ا و.�.�دا

"*�� 1.32 958 98  10+*09 أ��دي ا1ر0

�*�    دون ا���اآ�ت �����ة  أر�*

    دون ا���اآ�ت �����ة  أ���ا�*�

�&��    ةدون ا���اآ�ت �����  ا�

    دون ا���اآ�ت �����ة  أذر.*$�ن

 0.01 760  *10 أ��دي 0,ر ا�����3

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�����"

    دون ا���اآ�ت �����ة  .�)5د�4

    دون ا���اآ�ت �����ة  .�.�دوس

    دون ا���اآ�ت �����ة  .*5روس

 0.80 022 60  *10 أ��دي .!$*�7

    �����ةدون ا���اآ�ت   .!*,

"� 0.00 146  *10 أ��دي .

    دون ا���اآ�ت �����ة  .��ن

 +09+08+07+06+05+04+03+02+01+00+99 أ��دي ) ��;�دة ا�:��*�ت–دو�� (.��*8*� 

10 

 34 504 0.46 

=��� وا��3�    دون ا���اآ�ت �����ة  ا���

    دون ا���اآ�ت �����ة  .�&�ا'�

    ����ةدون ا���اآ�ت �  ا���از�<

    دون ا���اآ�ت �����ة  .�و'A دار ا�&5م

    دون ا���اآ�ت �����ة  .!)�ر��

�B�) �� 0.06 431 4  10+09+08+*07 أ��دي .�رآ*

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي .�رو'�ي

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C0.53 335 27639 13 93+92+91+90 .�ر� 

 0.02 530 1 10+*09 ديأ�� آ���د��

   دون ا���اآ�ت �����ة  ا���7*�ون

   دون ا���اآ�ت �����ة  آ��ا

�D�10.03 130 3 10+*09 أ��دي ا��أس ا 

EF� +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي �3�0ر�� أ(��:*� ا��

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C276 13 93+92+91+90 .�ر�  

 0.62 795 46046 7 93+92+91+90 .�ن 
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 ا��و��

  /ديأ��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة/دون ا���اآ�ت �����ة� 

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�$��ع 

ا����اآ�ت 
 ا������ة

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي �Gد

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C276 13 93+92+91+90 .�ر�  

 0.62 795 46046 7 93+92+91+90 .�ن 

A!*� 0.15 395 11  10 أ��دي 

"*Hدون ا���اآ�ت �����ة  ا�    

    دون ا���اآ�ت �����ة  آ�����*�

 0.09 120 7  10+09+08+07+06 أ��دي 0,ر ا�:��

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا��7')�

    دون ا���اآ�ت �����ة  آ���� ر��7

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94  أ��دي آ�ت د��8ار

05+06+07+08+09+10 

55 676  

 C597 27 93+92 .�ر�  

 1.43 275 002107 24 93+92+*91 .�ن 

   دون ا���اآ�ت �����ة  �وا*�آ

   دون ا���اآ�ت �����ة  آ�.�

   دون ا���اآ�ت �����ة  ��Jص

�*7*Gدون ا���اآ�ت �����ة  ا�$��3ر�� ا��   

�*Kا����:�ا �*�;Gدون ا���اآ�ت �����ة  �3�0ر�� آ�ر�� ا�   

�*K04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي �3�0ر�� ا��7')� ا����:�ا+ 

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C959 159 93+92+91+90 .�ر�  

 3.69 344 326276 90 93+92+91+90 .�ن 

   دون ا���اآ�ت �����ة  ا��ا'��ك

A 0.15 392 11 10+09+08+07+06+05+04+03 أ��دي 0*��

�7*� 0.04 849 2 10 أ��دي دو�*

�*7*� +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي ا�$��3ر�� ا��و�*

05+06+07+08+09+10 

81 308  

 C73+72+71+70+69+68+67+66+*65 .�ر�+ 

74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+ 

84+85+86+87+88+89+90+91+92+93 

960 582 

 

1 041 890 

 

 

13.91 

   دون ا���اآ�ت �����ة  إآ�ادور

�H�  دون ا���اآ�ت �����ة   

   ا���اآ�ت �����ةدون   ا�&!�8دور

���ا+*���*� ا*N 0.04 848 2 10+09 أ��دي 

 0.02 424 1 10 أ��دي إر�����

�*'���   دون ا���اآ�ت �����ة  إ

�*.�*Oدون ا���اآ�ت �����ة  إ   

A$*)  دون ا���اآ�ت �����ة   

��ا!�   دون ا���اآ�ت �����ة  (

 15.22 475 139 1 10 أ��دي (�'&�

�N04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي .�ن+ 

05+06+07+08+09+10 

55 676  

 C592 188 93+92+91+90+89+88+87+86+*85 .�ر�  

 4.74 249 981355 110 93+92+91+90+89+88+87+86+85 .�ن 

�*���N 0.02 424 1 10 أ��دي 

   دون ا���اآ�ت �����ة  �0ر0*�

   ����ةدون ا���اآ�ت �  أ���'*�

�'�N  دون ا���اآ�ت �����ة   

 0.46 183 34 *10 أ��دي ا�*�'�ن

��دا��N 0.04 849 2 10 أ��دي 

���*   دون ا���اآ�ت �����ة  �Nا

�*�*N 04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي+ 

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C276 13 93+92+91+90 .�ر�  

 0.62 795 46046 7 93+92+91+90 .�ن 



A/48/7 

Annex 

6 

WO/PBC/15/2 

6  

 

 ا��و��

  /ديأ��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة/دون ا���اآ�ت �����ة� 

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�$��ع 

ا����اآ�ت 
 ا������ة

�*�*N-04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي .*&�و+ 

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C276 13 93+92+91+90 .�ر�  

 0.58 193 85843 3 93+92 .�ن 

�'�*N 0.03 621 2 *10 أ��دي 

A04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي ه���+ 

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C0.49 487 42836 10 93+92+91+*90 .�ر� 

A���    دون ا���اآ�ت �����ة  ا��7�A ا��

    دون ا���اآ�ت �����ة  ه��وراس

    دون ا���اآ�ت �����ة  ه�)�ر��

��ا!�    دون ا���اآ�ت �����ة  إ

��    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�3

    دون ا���اآ�ت �����ة  إ'�و'*&*�

��5*�–�3�0ر�� (إ��ان Rدون ا���اآ�ت �����ة  ) ا    

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�;�اق

    دون ا���اآ�ت �����ة  إ�����ا

    دون ا���اآ�ت �����ة  إ��ا+*<

�*��F5.82 741 435  *10 أ��دي إ� 

 0.04 849 2  10 أ��دي �7����0

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�*�.�ن

    �اآ�ت �����ةدون ا��  ا1ردن

    دون ا���اآ�ت �����ة  آ�زا�&��ن

�*�    دون ا���اآ�ت �����ة  آ*

T��7دون ا���اآ�ت �����ة  ا�    

���ن,*N�*J  دون ا���اآ�ت �����ة    

�*�;Gا� �*Kو ا����:�ا� 0.02 424 1  10 أ��دي �3�0ر�� 

�*8�    دون ا���اآ�ت �����ة  

��ن��
1

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

05+06+10 

52 127  

 C201 111 93+92+91+90+89+88 .�ر�  

  362 194 93+92+91+90+89+88+*87 .�ن 

 C*' 87+88+89+90+91+92+93 11 720369 410 4.93 

�    دون ا���اآ�ت �����ة  �*&�

    دون ا���اآ�ت �����ة  �*�*���

 0.80 739 59  10+09+08+07+06+05+04+03+*02 أ��دي �*�ا�$��ه*��� ا�;�.*� ا�!*

"���G��U�  دون ا���اآ�ت �����ة    

 0.15 395 11  10 أ��دي  �*��ا'*�

    دون ا���اآ�ت �����ة  �7&���غ

�:GN��  دون ا���اآ�ت �����ة    

 0.02 424 1  10  أ��دي �5وي

    دون ا���اآ�ت �����ة  ���*,��

W��!ون ا���اآ�ت �����ةد  ا��    

A��� 0.01 096 1 *10 أ��دي 

�F���  دون ا���اآ�ت �����ة   

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي ��ر���'*�

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C276 13 93+92+91+90 .�ر�  

 0.62 795 46046 7 93+92+91+90 .�ن 

 0.04 849 2  10 أ��دي ��ر�G*�س

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا��7&*=

                                                           

تأخر2006ليف يويو  1 سديد الاشرتااكت ا مل، وضع جدول زمين  نظاةلت ل لفائدة احتادات ابريس وبرن ويس ويف إطار ا نوية10م أحادي الاشرتااكت يف ن تلمت ادلفعة .سـ دفعات  سـ وا
نة   .2007سـاألوىل خالل 
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 ا��و��

  /ديأ��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة/دون ا���اآ�ت �����ة� 

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�$��ع 

ا����اآ�ت 
 ا������ة

 0.19 498 14  10+09+08+07+06+*05 أ��دي ) ا�����ة–و���ت (�*�7و'*,�� 

    دون ا���اآ�ت �����ة  ��'�آ�

�*��(�    دون ا���اآ�ت �����ة  �

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�$�< ا1��د

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا��)�ب

Y*ت �����ةدون ا���اآ  ��ز���    

 0.02 424 1  10 أ��دي �*�'��ر

    دون ا���اآ�ت �����ة  '��*�*�

    دون ا���اآ�ت �����ة  '*��ل

    دون ا���اآ�ت �����ة  ه����ا

    دون ا���اآ�ت �����ة  '*�ز�!��ا

 0.19 154 14  10+09+08+07+*06 أ��دي '*�7را�Nا

�$*� +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي ا�

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 C623 12 93+92+91+*90 .�ر�  

 0.62 142 46046 7 93+92+91+90 .�ن 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي '*$*���

05+06+07+08+09+10 

301 795  

 C7.20 951 156538 237 93+92+*91 .�ر� 

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا���و�]

    دون ا���اآ�ت �����ة  ��ن\

    دون ا���اآ�ت �����ة  .�آ&��ن

���    دون ا���اآ�ت �����ة  .

�*� ا�$���ة*N 0.08 698 5  10+09 أ��دي .�.�ا 

 0.04 849 2  10 أ��دي .�را�Nاي

    دون ا���اآ�ت �����ة  .*�و

 0.08 697 5  10 أ��دي ا�8!�*"

 0.46 188 34  *10 أ��دي .����ا

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا���)�ل

�FJ 0.08 697 5  10 أ��دي 

    دون ا���اآ�ت �����ة  �3�0ر�� آ�ر��

    دون ا���اآ�ت �����ة  �3�0ر�� ����و(�

    دون ا���اآ�ت �����ة  رو��'*�

A���د ا��و�    دون ا���اآ�ت �����ة  ا

    دون ا���اآ�ت �����ة  روا'�ا

��'T آ*�C8*'و C 0.04 849 2  10 أ��دي 

�*��� T'�� 0.04 849 2  10 أ��دي 

��د�"��N و0,ر T�&�) T'�� 0.08 698 5  10+09 أ��دي 

    دون ا���اآ�ت �����ة  ����ا

��    دون ا���اآ�ت �����ة  ��ن ��ر�

A�*&�    دون ا���اآ�ت �����ة  ��ن ��A و.��

    ��اآ�ت �����ةدون ا�  ا���!�7 ا�;�.*� ا�&;�د��

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�&�)�ل

�*.�B 668 847 01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي  

 C996 79 *93 .�ر�  

  984 135 93+92+91 .�ن 

 C*' 93 6 447  

 14.32 342 072 2471 2 93 ��آ�ر'� 

>*G*�    دون ا���اآ�ت �����ة  

    دون ا���اآ�ت �����ة  �*�ا�*�ن

�)�(�رة�    دون ا���اآ�ت �����ة  

    دون ا���اآ�ت �����ة  �!�(�آ*�

�*�*)�!�    دون ا���اآ�ت �����ة  
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 ا��و��

  /ديأ��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة/دون ا���اآ�ت �����ة� 

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�$��ع 

ا����اآ�ت 
 ا������ة

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أ��دي ا����Hل

05+06+07+08+09+10 

26 059  

 0.41 511 45230 4 93+92+91+90 ا����� 

    دون ا���اآ�ت �����ة  0��ب أ(��:*�

�*'���    دون ا���اآ�ت �����ة  إ

�7'�    دون ا���اآ�ت �����ة  ��ي 

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�&�دان

    دون ا���اآ�ت �����ة  ��ر���م

��    دون ا���اآ�ت �����ة  ��از�!

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�&���

    دون ا���اآ�ت �����ة  ���&�ا

    دون ا���اآ�ت �����ة  &�ر��ا�$��3ر�� ا�;�.*� ا�

    دون ا���اآ�ت �����ة  0�K*7&��ن

��!��    دون ا���اآ�ت �����ة  

 �*)5��N�*�3�0ر�� �:�و'*� ا�
 ا�&�.:�

 دون ا���اآ�ت �����ة 

 

  

�N� 0.20 080 15  10+09+08+07+06+05+04+03+02+01+*00 أ��دي 

�('�    دون ا���اآ�ت �����ة  

�*����N�.�    دون ا���اآ�ت �����ة  اد و

C'� 0.12 955 8  10+*09 أ��دي 

 1.22 158 91  10 أ��دي �آ*�

    دون ا���اآ�ت �����ة  �آ��'&��ن

��اN0.02 424 1  10 أ��دي أو 

    دون ا���اآ�ت �����ة  أوآ�ا'*�

 0.15 395 11  10 أ��دي ا��Rرات ا�;�.*� ا�����ة

    دون ا���اآ�ت �����ة  �ةا���!�7 ا����

�,ا'*� ا�����ة    دون ا���اآ�ت �����ة  �3�0ر�� 

 15.22 475 139 1  10 أ��دي ا�����ت ا�����ة ا7���1*�

 0.08 697 5  10 أ��دي أورو�Nاي

    دون ا���اآ�ت �����ة  أوز.7&��ن

 0.24 674 17  10+*09 أ��دي ) ا����*�8ر��–�3�0ر�� ((�,و�5 

    دون ا���اآ�ت �����ة  (**T '�م

    دون ا���اآ�ت �����ة  ا�*�"

    دون ا���اآ�ت �����ة  زا��*�

 0.11 547 8  10+09+08 أ��دي ز���.�ي

 

تأخرة  ملمجموع الاشرتااكت ا

 
 819 998 4  ا���اآ�ت ا��[�م ا��1دي

��دات ا������ �" ا����اآ�ت وا������ 469 489 2  ا

 288100.00 488 7  �ع ا�A!7ا��$�
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 املالحظات

تحقة حىت  .10 يون فرنك7,5 حنو 2010و ن يوي30مسـبلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت   5,0، مهنا ي سورسيمل 
نظام أحادي الاشرتااكت ويسورسي مليون فرنك  يون فرنك 2,5لخيص ا ّخيص الاشرتااكت يسورسي مل 

نة  سابقة  سـا شأن الاحت1994لل بوب  تأخرة . يادات املموةل من الاشرتااكت والو ملويعادل مجموع الاشرتااكت ا
نة 43,0% تحقة عن  بلغ الاشرتااكت ا سـ من  ملسـ يون فرنك17,4، أي 2010م  .ي سورسيمل 

تب ادلويل بني  .11 سدد  بلغ  يات يف ويقة أخرى بأي  بلغ ا للمكو م َّت ي ث ّمجلع َّ مترب 17ل يويو و1س  .2010سب 

 

تأخرةالاشرت نوية ا ملااكت ا ّبدلان األقل منوا لسـ ّ  لل
يدة  ّوا ساب خاص ملق نة  )ّمجمد(حيف  سابقة  نوات ا سـشأن ا ل سـ لب  1990ل

نة  .12 سابقة  نوات ا شأن ا بدلان األقل منوا  تأخرة  بالغ الاشرتااكت ا سـجتدر اإلشارة إىل أن  ل سـ ب لل لمل ل ّ ّ  قد 1990م
بلغه يف اترخي ساب خاص مجد  موضعت يف  ِّ ُ سمرب31 ح ، معال ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر 1989 ي د

نة  ييت احتادي ابريس وبرن يف ادلورات العادية  بو و سـالو مجع  والفقرة AB/XXII/20ثانظر الويقة  (1991لي
تأخرة حىت ). AB/XXII/22ث من الويقة 127 يان تكل الاشرتااكت ا تايل  ملويرد يف اجلدول ا ب  2010 ن يويه30ل

بوبشأن احتادي ي ابريس وبرن وشأن الو تب ادلويل بني . ب سدد  بلغ  يات يف ويقة أخرى بأي  بلغ ا للمكو م َّت ي ث ّمجلع َّ س
مترب 17ل يويو و1  .2010سب 

 

 ا��و��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة�  

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

 ��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�ع �$�

ا����اآ�ت 
 ا������ة

�B�) �� +86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77 .�ر�C .�رآ*

87+88+89 

217 518  

 

 +87+86+85+84+83+82+81+80+79+78+77 .�ن 

88+89 

137 566 

355 084 

 

8.05 

 +88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78 .�ر�C .�رو'�ي

89 

214 738 

 

 

4.87 

EF� +85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76 .�ر�C �3�0ر�� أ(��:*� ا��

86+87+88+89 

273 509  

 

 8.80 367 858388 114 89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80 .�ن 

�Gد C81+80+79+78+77+76+75+74+73+72+71 .�ر�+ 

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

250 957  

 +82+81+80+79+78+77+76+75+74+73+72 .�ن 

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

156 387 

407 344 

 

9.23 

�*K�3�0ر�� ا��7')� ا����:�ا C200 500 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 .�ر�  

 18.16 215 015801 301 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 .�ن  

�*���N 1.25 250 55 89+88+87+86+85+84+83 ا����� 

�*�*N C779 148 89+88+87+86+85+84+83 .�ر�  

 5.21 072 293230 81 89+88+87+86+85+84+*83 .�ن 

�*�*N-و�&*. C0.53 213 23 89 .�ر� 

Aه��� C7.86 037 347 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+*79 .�ر� 

A��� C377 132 89+88+87+86+85+84 .�ر�  

 +82+81+80+79+78+77+*76 .�ن 

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

164 244 

296 621 

 

6.72 

 +86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77 .�ر�C �'*���ر��

87+88+89 

219 120  

 +84+83+82+81+80+79+78+77+76+75+74 .�ن 

85+86+87+ 88+89 

150 618 

369 738 

 

8.38 

�$*�  097 179 89+88+87+86+85+84+83+82+81 .�ر�C ا�

 6.55 166 069289 110 89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80 .�ن 
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 ا��و��
  /ا��د
 ا�����

��ات ا����اآ�ت ا������ة�  

	� ا����� (� *�	� )إ�� ا������ات ا��

 ��!� ا����اآ�ت ا������ة
 )������� ا������ي(

 % "�
�ع �$�

ا����اآ�ت 
 ا������ة

��H1.25 250 55 89+88+87+86+85+84+83 ا����� �لا� 

�N� C377 132 89+88+87+86+85+84 .�ر�  

 4.99 162 785220 87 89+88+87+86+85+84+*83 .�ن 

��اNأو C3.88 969 170 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 .�ر� 

�,ا'*� ا�����ة 3.84 274 169 89+88+87+86+85+84+*83 .�ر�C �3�0ر�� 

 0.43 142 19 89+88+*87 ا����� ا�*�"

 

تأخرة  ملمجموع الاشرتااكت ا

 
C165 979 2  .�ر� 

  835 303 1  .�ن

  642 129  ا�����

A!7100.00 642 412 4  ا��$��ع ا� 

 

ناديق رؤوس األموال العامةل تحقة  بالغ ا لصا سـ  ململ

تحقة عىل  .13 بالغ ا تايل ا سـبني اجلدول ا مل ل ملي شاؤهام لرؤوس  2010و ن يوي30ادلول يف ّ نني مت إ ندوقني ا نألغراض  ث ص
ندوقا احتادين ممولني من الاشرتااكت  يات يف ويقة أخرى ). ابريس وبرن(صاألموال العامةل، وهام  بلغ ا ثو مجلع َّ ست

تب ادلويل بني  سدد  بلغ  للمكبأي  َّم ي مترب 17ل يويو و1ّ  .2010سب 

 

��د ا��و��� ا
Y��&ا�� �ا���!  

 )������� ا������ي(

 Paris  7 508 .�رو'�ي

EF� Paris  943 �3�0ر�� أ(��:*� ا��

�Gد Paris 6 377  

 Berne 1 980 8 357 

�*K�3�0ر�� ا��7')� ا����:�ا Paris 14 057  

 Berne 1 727 15 784 

�*�*N Paris 7 508  

 Berne 2 915 10 423 

 Paris  1 854 ��ر���'*�

 

بلغ اإل ناديق رؤوس األموال العامةلملا تحق  لصجاميل ا ّسـ  مل
Cد .�ر��� 247 38 ا

 622 6 ا��د .�ن

A!7869 44 ا��$��ع ا� 

 

ناديق رؤوس األموال العامةل تحقة  بالغ ا تأخرة ويف ا تغريات يف الاشرتااكت ا لصا سـ مل مل ملل ية ّ رش املا نوات ا ضخالل ا لع  لسـ

نظام أحادي الا .14 لنذ إرساء ا ية، مت 1994شرتااكت يف م نا بدلان ا ئات اشرتااكت جديدة أكرث إنصافا  شاء  م وإ لف لل ن
بري كيض الاشرتااكت بقدر  بة واذلي . ختف بلغ اإلجاميل لالشرتااكت ا يض جزيا إىل ا سـويرجع ذكل ا مل حملتئ لتخف

نيت  بري بني  ستراجع بقدر   .2000 و1997ك



A/48/7 

Annex 

11 

WO/PBC/15/2 

11  

 

بالغ الاشرتو .15 تايل  مبني اجلدول ا ل تأخرة ّي تأخرة (ملااكت ا بالغ ) للبدلان األقل منوا" ّاجملمدة"ملمبا فهيا الاشرتااكت ا ملوا
نة  نذ  ناديق رؤوس األموال العامةل  تحقة  سـا لص مسـ  .1997مل

 
 

 E�� اآ�ت ا������ة���� ).��5*" ا��8'�7ت ا�&��&���( د�&��� 31ا

 

����دات ا������ �" ا ا��[�م أ��دي ا����اآ�ت ا�&�ا����اآ�ت ا������ة  ����اآ�تا

 "ا��$ّ��ة"

��د�Y رؤوس B

 ا��1ال ا�;��!�

 ا��$��ع

1997 4.98 6.43 4.71 0.10 16.22 

1998 4.21 6.20 4.70 0.09 15.20 

1999 3.90 5.71 4.68 0.09 14.38 

2000 4.94 5.43 4.68 0.09 15.14 

2001 3.87 5.00 4.68 0.08 13.63 

2002 3.04 4.34 4.64 0.08 12.10 

2003 4.37 4.09 4.63 0.08 13.17 

2004 3.09 3.92 4.63 0.08 11.72 

2005 3.40 3.84 4.58 0.07 11.89 

2006 4.10 3.79 4.54 0.06 12.49 

2007 2.86 3.64 4.54 0.06 11.10 

2008 2.38 3.07 4.45 0.05 9.90 

2009 2.15 2.55 4.44 0.05 9.19 

2010*  5.00 2.49 4.41 0.04   11.94 

  2010 ��'*� 30ا\���را �" *  

 

 

ية مدعوة إىل .16 بو للربانمج واملزيا نة الو نإن  ي  :جل

ية للفرتة  "1" بحث تقرير اإلدارة املا لأن  -2008ت
) FMR/2008-2009ثالويقة  (2009

 ثومضمون هذه الويقة؛

بو  "2" يات ادلول األعضاء يف الو يوأن تويص  مجع
ية للفرتة ابمل -2008لوافقة عىل تقرير اإلدارة املا

 ؛)FMR/2008-2009ثالويقة  (2009

سديد الاشرتااكت يف  "3" يط علام بوضع  توأن  حت
 .2010ن يويو 20

 ]ثهناية الويقة[

 

 ]ثالويقةاملرفق وهناية [

 

 


