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A/58/INF/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  20التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
 2018أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24جنيف، من 

 2018أغسطس  31يف وصناديق رؤوس األموال العاملة وضع تسديد االشرتاكات 
مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

يف وصناديق رؤوس الأموال العامةل "وضع تسديد الاشرتااكت للمعلومات الواردة يف  ثيدتتو  ذه  الوثيقة عى ت  .1

 (.WO/PBC/28/10" )الوثيقة 2018أأغسطس  31

 2018أأغسطس  31 حىتاملتأأخرة وضع الاشرتااكت 

 الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة

س نوات السابقة بشأأن ال يف حساب خاص )مجمّد(  )ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا واملدرجة

 (1990 لعام

، بناء عى النظام أأحاد  الاشرتااكت 2018أأغسطس  31يبّّي اجلدول الوارد أأدان  الاشرتااكت املتأأخرة حىت  .2

، وبناء عى أأنظمة الاشرتااكت اليت اكنت مطبقة عى الاتادات الس تة املموةل من الاشرتااكت 1994يناير  1املطبق منه 

ىل ادلول الأعضاء يف املنظمة )أأ  ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولو اكرنو وفيينا( وعى الويبو )ابلنس بة اإ

واملدرجة يف  1990وغري الأعضاء يف أأ  اتاد( ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا بشأأن الس نوات السابقة لعام 

  اجلدول.أأدان  بدل من ورودذا يف ذها  5حساب خاص )مجمّد( والوارد بياهنا يف جدول الفقرة 



A/58/INF/5 
2 
 

 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأفغانس تان

       دون اشرتااكت متأأخرة   أألبانيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   اجلزائر

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأندورا

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأنغول

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأنتيغوا وبربودا

 0.72 32,559   *18 أأحاد  الأرجنتّي

       متأأخرةدون اشرتااكت    أأرمينيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأسرتاليا

       دون اشرتااكت متأأخرة   المنسا

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأذربيجان

       دون اشرتااكت متأأخرة   جزر الهباما

       دون اشرتااكت متأأخرة   البحرين

 0.06 2,848   18+17 أأحاد  بنغالديش

       دون اشرتااكت متأأخرة   برابدوس

       دون اشرتااكت متأأخرة   بيالروس

       دون اشرتااكت متأأخرة   بلجياك

 0.06 2,849   18 أأحاد  بلزي

       دون اشرتااكت متأأخرة   بنن

       دون اشرتااكت متأأخرة   بواتن

املتعددة  -بوليفيا )دوةل 

 (القوميات
 0.44 19,943   18+17+16+15+14+13+12 أأحاد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   البوس نة والهرسك

       دون اشرتااكت متأأخرة   بوتسواان

 4.05 182,316   18+17 أأحاد  الربازيل

       دون اشرتااكت متأأخرة   بروين دار السالم

       دون اشرتااكت متأأخرة   بلغاراي

       دون اشرتااكت متأأخرة   بوركينا فاصو

 بوروند 
 أأحاد 

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

 1.13 50,727 13,276 93+92+91+90  ابريس 

 0.06 2,515   *18 أأحاد  اكبو فريد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   اكمبوداي

       دون اشرتااكت متأأخرة   اكمريون

       دون اشرتااكت متأأخرة   كندا

 مجهورية أأفريقيا الوسطى
 أأحاد 

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     13,276 93+92+91+90 ابريس 

 1.29 58,187 7,460 93+92+91+90 برن 

 تشاد
 أأحاد 

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     13,276 93+92+91+90 ابريس 

 1.29 58,187 7,460 93+92+91+90 برن 

       دون اشرتااكت متأأخرة   ش ييل

       دون اشرتااكت متأأخرة   الصّي
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 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

 0.10 4,491   *18 أأحاد  كولومبيا

 0.41 18,512   18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+08+07+06 أأحاد  جزر القمر

       دون اشرتااكت متأأخرة   الكونغو

       دون اشرتااكت متأأخرة   جزر كوك

       دون اشرتااكت متأأخرة   كوس تارياك

       دون اشرتااكت متأأخرة   كوت ديفوار

       دون اشرتااكت متأأخرة   كرواتيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   كواب

       دون اشرتااكت متأأخرة   قربص

       دون اشرتااكت متأأخرة   امجلهورية التش يكية

مجهورية كوراي ادلميقراطية 

 الشعبية
       دون اشرتااكت متأأخرة  

مجهورية الكونغو 

 ادلميقراطية
 أأحاد 

94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     159,959 93+92+91+90 ابريس  

 6.39 287,736 90,326 93+92+91+90 برن  

       دون اشرتااكت متأأخرة   ادلامنرك

 0.22 9,968   18+17+16+15+14+13+12 أأحاد  جيبويت

 0.51 22,792   18+17+16+15+14+13+12+11 أأحاد  دومينياك

 أأحاد  امجلهورية ادلومينيكية
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
126,884     

 ابريس  
73*+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90

+91+92+93 
909,772 1,036,656 23.01 

كوادور        دون اشرتااكت متأأخرة   اإ

       دون اشرتااكت متأأخرة   مرص

       دون اشرتااكت متأأخرة   السلفادور

 0.25 11,393   18+17+16+15+14+13+12 أأحاد  غينيا الاس توائية

ريرتاي  0.03 1,424   18 أأحاد  اإ

س تونيا        دون اشرتااكت متأأخرة   اإ

       دون اشرتااكت متأأخرة   مملكة اإسواتيين

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأثيوبيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   فيجي

       دون اشرتااكت متأأخرة   فنلندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   فرنسا

       دون اشرتااكت متأأخرة   غابون

 0.16 7,120   18+17+16+15+14  أأحاد  غامبيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   جورجيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأملانيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   غاان

       دون اشرتااكت متأأخرة   اليوانن

 0.38 17,094   18+17+16+15+14+13 أأحاد  غرينادا

 0.00 123   *18 أأحاد  غواتاميل

 أأحاد  غينيا
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     13,276 93+92+91+90 ابريس  

 1.29 58,187 7,460 93+92+91+90 برن  
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 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

 أأحاد  غينيا بيساو
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     13,276 93+92+91+90 ابريس  

 1.21 54,585 3,858 93+92 برن  

 0.00 106   *18 أأحاد  غياان

       دون اشرتااكت متأأخرة   ذاييت

       دون اشرتااكت متأأخرة   الكريس الرسويل

 0.00 190   *18 أأحاد  ذندوراس

       دون اشرتااكت متأأخرة   ذنغاراي

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأيسلندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   الهند

ندونيس يا        دون اشرتااكت متأأخرة   اإ

يران )مجهورية   -اإ

 الإسالمية(
 1.04 46,811   18+*17 أأحاد 

 0.38 17,092   18+*17 أأحاد  العراق

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأيرلندا

       متأأخرةدون اشرتااكت    اإرسائيل

يطاليا        دون اشرتااكت متأأخرة   اإ

 0.05 2,382   *18 أأحاد  جامياك

       دون اشرتااكت متأأخرة   الياابن

       دون اشرتااكت متأأخرة   الأردن

       دون اشرتااكت متأأخرة   اكزاخس تان

       دون اشرتااكت متأأخرة   كينيا

       متأأخرةدون اشرتااكت    كرييباس

       دون اشرتااكت متأأخرة   الكويت

       دون اشرتااكت متأأخرة   قريغزيس تان

مجهورية لو ادلميقراطية 

 الشعبية
 0.03 1,424   18 أأحاد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   لتفيا

 0.13 5,697   18 أأحاد  لبنان

       دون اشرتااكت متأأخرة   ليسوتو

       دون اشرتااكت متأأخرة   ليبرياي

 1.17 52,580   18+17+16+15+*14 أأحاد  دوةل ليبيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   ليختنش تاين

       دون اشرتااكت متأأخرة   ليتوانيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   لكسمربغ

       دون اشرتااكت متأأخرة   مدغشقر

 0.03 1,424   18 أأحاد  مالو 

       دون اشرتااكت متأأخرة   مالزياي

       دون اشرتااكت متأأخرة   مادليف

 0.02 1,112   *18 أأحاد  مايل

       دون اشرتااكت متأأخرة   مالطة

 0.06 2,849   18 أأحاد  جزر مارشال

 أأحاد  موريتانيا
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     
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 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

     12,217 93+92+91+*90 ابريس  

 1.27 57,128 7,460 93+92+91+90 برن  

       دون اشرتااكت متأأخرة   موريش يوس

       دون اشرتااكت متأأخرة   املكس يك

 -ميكرونزياي )ولايت 

 املوحدة(
 0.83 37,290   18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+08+07+06+*05 أأحاد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   موانكو

       دون اشرتااكت متأأخرة   منغوليا

       دون اشرتااكت متأأخرة   اجلبل الأسود

       دون اشرتااكت متأأخرة   املغرب

       دون اشرتااكت متأأخرة   موزامبيق

       دون اشرتااكت متأأخرة   ميامنار

       دون اشرتااكت متأأخرة   انميبيا

 0.03 1,424   18 أأحاد  نيبال

       دون اشرتااكت متأأخرة   ذولندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   نيوزلندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   نياكراغوا

 أأحاد  النيجر
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

     8,996 93+92+*91 ابريس  

 1.16 52,112 5,665 93+92+91 برن  

 0.61 27,696   18+17+*16 أأحاد  نيجرياي

       دون اشرتااكت متأأخرة   نيو 

       دون اشرتااكت متأأخرة   الرنوجي

       دون اشرتااكت متأأخرة   عامن

       دون اشرتااكت متأأخرة   ابكس تان

 0.10 4,332   *18 أأحاد  بامن

 0.07 3,015   18+*17 أأحاد  اببوا غينينا اجلديدة

       دون اشرتااكت متأأخرة   ابراغوا 

       دون اشرتااكت متأأخرة   بريو

       دون اشرتااكت متأأخرة   الفلبّي

       دون اشرتااكت متأأخرة   بولندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   الربتغال

       دون اشرتااكت متأأخرة   قطر

       دون اشرتااكت متأأخرة   مجهورية كوراي

       دون اشرتااكت متأأخرة   مجهورية مودلوفا

       دون اشرتااكت متأأخرة   رومانيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   الاتاد الرويس

       دون اشرتااكت متأأخرة   رواندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   سانت كيتس ونيفيس

       دون اشرتااكت متأأخرة   سانت لوس يا

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 0.13 5,698   18+17 أأحاد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   ساموا

       دون اشرتااكت متأأخرة   سان مارينو
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 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

       دون اشرتااكت متأأخرة   سان تويم وبرنسييب

 1.01 45,579   18 أأحاد  العربية السعودية

 0.01 254   *18 أأحاد  الس نغال

     79,996 *93 ابريس رصبيا

     135,984 93+92+91 برن  

     6,447 93 نيس  

 4.99 224,674 2,247 93 لواكرنو  

       دون اشرتااكت متأأخرة   سيشل

       دون اشرتااكت متأأخرة   سرياليون

       دون اشرتااكت متأأخرة   س نغافورة

       دون اشرتااكت متأأخرة   سلوفاكيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   سلوفينيا

 أأحاد  الصومال
94+95+96+97+98+99+00+01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+

12+13+14+15+16+17+18 
37,451     

 0.93 41,903 4,452 93+92+91+90 الويبو  

       دون اشرتااكت متأأخرة   جنوب أأفريقيا

س بانيا        دون اشرتااكت متأأخرة   اإ

       دون اشرتااكت متأأخرة   رس  لناك

       دون اشرتااكت متأأخرة   السودان

       دون اشرتااكت متأأخرة   سورينام

       دون اشرتااكت متأأخرة   السويد

       دون اشرتااكت متأأخرة   سويرسا

       دون اشرتااكت متأأخرة   امجلهورية العربية السورية

       دون اشرتااكت متأأخرة   طاجيكس تان

       متأأخرةدون اشرتااكت    اتيلند

مجهورية مقدونيا 

 اليوغسالفية سابقا
       دون اشرتااكت متأأخرة  

       دون اشرتااكت متأأخرة   ليش يت -تميور 

 0.33 15,080   18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+*08 أأحاد  توغو

       دون اشرتااكت متأأخرة   تونغا

 0.13 5,697   18 أأحاد  ترينيداد وتوابغو

 0.22 9,969   18+*17 أأحاد  تونس

       دون اشرتااكت متأأخرة   تركيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   تركامنس تان

       دون اشرتااكت متأأخرة   توفالو

 0.13 5,696   18+17+16+15 أأحاد  أأوغندا

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأوكرانيا

       دون اشرتااكت متأأخرة   الإمارات العربية املتحدة

       دون اشرتااكت متأأخرة   اململكة املتحدة

 0.03 1,424   18 أأحاد  مجهورية تزنانيا املتحدة

 40.47 1,823,159   18+*17 أأحاد  الولايت املتحدة الأمريكية

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأوروغوا 

       دون اشرتااكت متأأخرة   أأوزبكس تان

 0.06 2,848   18+17 أأحاد  فانواتو
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 ادلوةل

النظام 

 الأحاد /

 الاتاد/

 الويبو

 دون اشرتااكت متأأخرة/س نوات الاشرتااكت املتأأخرة
 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (
% من مجموع 

الاشرتااكت 

 )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة
 

 اجملموع

 –فزنويال )مجهورية 

 البوليفارية(
 1.29 58,330   18+17+16+15+14+*13 أأحاد 

       دون اشرتااكت متأأخرة   فييت انم

 0.16 7,120   18+17+16+15+14 أأحاد  المين

       دون اشرتااكت متأأخرة   زامبيا

 0.06 2,849   18 أأحاد  زمبابو 

 100.00 4,505,156       اجملموع اللكي

 مجموع الاشرتااكت املتأأخرة
 

 
 

 2,989,017       اشرتااكت النظام الأحاد  

 1,516,139       الاتادات املموةل من الاشرتااكت والويبو

 4,505,156       اجملموع اللكي

 مالحظات

مليون فرنك سويرس ، مهنا حوايل  4.50حنو  2018أأغسطس  31بلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت مس تحقة حىت  .3

مليون فرنك سويرس  خيص الاشرتااكت السابقة  1.51مليون فرنك سويرس  خيص النظام أأحاد  الاشرتااكت و 2.99

مليون فرنك  4.50وع الاشرتااكت املتأأخرة البالغ بشأأن الاتادات املموةل من الاشرتااكت والويبو. ويعادل مجم 1994لعام 

يف املائة من املبلغ الإجاميل لالشرتااكت املس تحقة عن عام  25.9سويرس  )كام ذو موحض يف اجلدول أأعال (، ما نسبته 

 مليون فرنك سويرس . 17.4أأ   2018

د للمكتب .4  .2018سبمترب  24و 1ادلويل بّي  وستبلَّغ امجلعيات، عند النظر يف ذه  الوثيقة، بأأّ  مبلغ يسدَّ

الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة للبدلان الأقل منوا واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة 

 1990 لعام

قد وضعت يف  1990جيدر التهكري بأأن مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا بشأأن الأعوام السابقة لعام  .5

ّم  ، معال ابلقرار اذل  اخته  لك من مؤمتر الويبو ومجعييت اتاد  1989ديسمرب  31د مبلغه يف اترخي حساب خاص مج 

(. AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20)انظر الوثيقة  1991ابريس وبرن يف ادلورات العادية لعام 

بشأأن اتاد  ابريس وبرن وبشأأن الويبو.  2018أأغسطس  31ويرد يف اجلدول التايل بيان تكل الاشرتااكت املتأأخرة حىت 

د للمكتب ادلويل بّي   .2018سبمترب  24و 1وستبلَّغ امجلعيات، عند النظر يف ذه  الوثيقة، بأأّ  مبلغ يسدَّ
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 الاتاد/الويبو ادلوةل
 س نوات الاشرتااكت املتأأخرة

 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (

مجموع  % من

الاشرتااكت 

 اجملموع   )تشري العالمة )*( اإىل التسديدات اجلزئية( املتأأخرة

      214,738 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78 ابريس مجمّد بوركينا فاصو

 برن مجمّد  
77*+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87 

+88+89 
131,940     346,678  9.00 

 5.57  214,738      89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78 مجمّدابريس  بوروند 

مجهورية أأفريقيا 

 الوسطى
      273,509 89+88 +87+86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76 ابريس مجمّد

 10.08  388,367     114,858 89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80 برن مجمّد  

 ابريس مجمّد تشاد
71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81 

+82+83+84+85+86+87+88+89 
250,957      

 برن مجمّد  
72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82 

+83+84+85+86+87+88+89 
156,387       407,344  10.57 

مجهورية الكونغو 

 ادلميقراطية
      500,200 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 ابريس مجمّد

 20.80  801,215     301,015 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 برن مجمّد  

   89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجمّد غامبيا
       

55,250  
1.43 

      148,779 89+88+87+86+85+84+83 ابريس مجمّد غينيا

 5.97  230,072     81,293   89+88+87+86+85+84+*83 برن مجمّد  

 0.60  23,213        89 ابريس مجمّد غينيا بيساو

      132,377 89+88+87+86+85+84 ابريس مجمّد مايل

 7.58  291,862     159,485 89+88+87+ 86+85+84+83+82+81+80+79+78+77+*76 برن مجمّد  

      219,120 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78+*77 ابريس مجمّد موريتانيا

 برن مجمّد  
74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84 +85+86+87+ 

88+89 
150,618     369,738  9.60 

      179,097 89+88+87+86+85+84+83+82+81 ابريس مجمّد لنيجرا

 7.50  289,012     109,915 89+88+87+86+85+84+83+82+81+*80 برن مجمّد  

 1.43  55,250        89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجمّد الصومال

      132,377 89+88+87+86+85+84 ابريس مجمّد توغو

 5.71  220,162   87,785   89+88+87+86+85+84+*83 برن مجمّد  

 3.64  140,372     89+88+87+86+85+84+*83 ابريس مجمّد أأوغندا

 0.50  19,142       89+88+*87 الويبو مجمّد المين

 100.00  3,852,415       اجملموع اللكي

 
 

 

 

 
  

 مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (

  2,429,477                                           ابريس مجمّد

  1,293,296                                           برن مجمّد

  129,642                                              الويبو مجمّد

  3,852,415                                            اجملموع اللكي
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 املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل

نشاؤذام لرؤوس  2018أأغسطس  31يبّّي اجلدول التايل املبالغ املس تحقة عى ادلول يف  .6 لأغراض صندوقّي اثنّي مت اإ

الأموال العامةل، وذام صندوقا اتادين ممولّي من الاشرتااكت )ابريس وبرن(. وستبلَّغ امجلعيات، عند النظر يف ذه  الوثيقة، 

د للمكتب ادلويل بّي   .2018سبمترب  24و 1بأأّ  مبلغ يسدَّ

 الاتاد ادلوةل

 مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة

 )ابلفرنك السويرس (

 اجملموع  

  4,832                ابريس بوروند 

  943                   ابريس مجهورية أأفريقيا الوسطى

    6,377              ابريس تشاد

  8,357               1,980              برن  

    14,057            ابريس مجهورية الكونغو ادلميقراطية

  15,784             1,727              برن  

    7,508              ابريس غينيا

  10,423             2,915              برن  

  40,339                اجملموع اللكي

 الإجاميل املس تحق لصناديق رؤوس الأموال العامةللغ املب
  33,717                     اتاد ابريس

  6,622                       اتاد برن

  40,339                     اجملموع اللكي

خالل الأعوام التغرّيات يف الاشرتااكت املتأأخرة ويف املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل 

 املاضية العرشة

نصافا للبدلان النامية، تراجعت  1994منه اعامتد النظام أأحاد  الاشرتااكت يف عام  .7 نشاء فئات جديدة أأكرث اإ واإ

 الاشرتااكت املتأأخرة تراجعا ملموسا. 

يبّّي اجلدول التايل مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة )مبا فهيا الاشرتااكت املتأأخرة "اجملّمدة" للبدلان الأقل منوا( واملبالغ و  .8

 .2008 عاماملس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل منه 
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 ديسمرب 31الاشرتااكت املتأأخرة حىت 

 )مباليّي الفرناكت السويرسية(

 العام
النظام  اشرتااكت

 الأحاد 
 الاتادات املموةل من الاشرتااكت

الاشرتااكت املتأأخرة 

 "اجملّمدة"

صناديق رؤوس 

 الأموال العامةل
 اجملموع

2008 2.38 3.07 4.45 0.05 9.95 

2009 2.15 2.55 4.44 0.05 9.19 

2010 3.12 2.43 4.41 0.04 10.00 

2011 2.75 2.37 4.39 0.04 9.55 

2012 2.26 2.28 4.39 0.04 8.97 

2013 2.26 2.12 4.36 0.04 8.78 

2014 1.39 1.82 4.30 0.04 7.55 

2015 1.89 1.77 3.92 0.04 7.62 

2016 2.24 1.69 3.85 0.04 7.82 

2017 1.59 1.52 3.85 0.04 7.00 

 ]هناية الوثيقة[
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