
 

A/63/INF/4 

ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2022يو ليو 1التاري    خ: 

ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 
 ة والستونلثثاالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

ي 
 
اكات ف  2022يونيو  30وضع تسديد االشتر

 وثيقة معلومات من إعداد األمانة

ي  .1
اكات ف  ي "وضع تسديد االشتر

 الوثيقة" )2022مايو  31تحتوي هذه الوثيقة عىل تحديث للمعلومات الواردة ف 

WO/PBC/34/10 .) 

اكات المتأخرة حتر   2022يونيو  30وضع االشير

اكات السنوية المتأخرة
ر

 االشي

اكات المتأخرة للبلدان 
ر

ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام )ما عدا االشي
ز
 والمدرجة ف

ً
األقل نموا

1990) 

اكات المتأخرة حتر  .2 اكات المطبق منذ األول من 2022يونيو  30يبي ّ  الجدول الوارد أدناه االشتر ، بناء عىل النظام أحادي االشتر
ي كانت مطبقة عىل االتحا1994يناير 

اكات التر اكات )أي باريس وبرن والتصنيف ، وبناء عىل أنظمة االشتر دات الستة الممولة من االشتر
ي أي اتحاد( ما عدا 

ي المنظمة وغت  األعضاء ف 
اءات ونيس ولوكارنو وفيينا( وعىل الويبو )بالنسبة إل الدول األعضاء ف  الدولي للتر

اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا بشأن السنوات السابقة لعام  ي جدول والمدرجة  1990االشتر
 
ي حساب خاص )مجّمد( والوارد بيانها ف

 
ف

ي هذا الجدول.  5الفقرة 
 
 من ورودها ف

ً
 أدناه بدال
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اكاتالمتأخرة اكاتمتأخرة/سنواتاالشتر دوناشتر

))*( تشي  العالمة(المجموعإىل التسديدات الجزئية

اكاتمتأخرةأفغانستان دوناشتر

اكاتمتأخرةألبانيا دوناشتر

اكاتمتأخرةالجزائر دوناشتر

2211,3950.23أحاديأندورا

اكاتمتأخرةأنغوال دوناشتر

اكاتمتأخرةأنتيغواوبربودا دوناشتر

ن 21*+2293,1371.89أحادياألرجنتي 

اكاتمتأخرةأرمينيا دوناشتر

اليا اكاتمتأخرةأستر دوناشتر

اكاتمتأخرةالنمسا دوناشتر

اكاتمتأخرةأذربيجان دوناشتر

اكاتمتأخرةجزرالبهاما دوناشتر

225,6970.12أحاديالبحرين

221,4240.03أحاديبنغالديش

اكاتمتأخرةبربادوس دوناشتر

اكاتمتأخرةبيالروس دوناشتر

4,2080.09*22أحاديبلجيكا

 ن 2211,3960.23+21+20+19أحاديبلت 

ن اكاتمتأخرةبين دوناشتر

اكاتمتأخرةبوتان دوناشتر

)-دولة(222,8490.06أحاديبوليفياالمتعددةالقوميات

اكاتمتأخرةالبوسنةوالهرسك دوناشتر

اكاتمتأخرةبوتسوانا دوناشتر

ازيل 22182,3163.69+21أحاديالتر

دارالسالم ي
اكاتمتأخرةبرونن دوناشتر

اكاتمتأخرةبلغاريا دوناشتر

221,4240.03أحاديبوركينافاسو

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+بوروندي

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+9313,27656,4231.14باريس 

دي 1,3560.03*22أحاديكابوفت 

اكاتمتأخرةكمبوديا دوناشتر

ون اكاتمتأخرةالكامت  دوناشتر

اكاتمتأخرةكندا دوناشتر

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+جمهوريةأفريقياالوسىط

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+9313,276باريس

90+91+92+937,46063,8831.29برن

15+14+13+12+11+10+09+08+07+06+05+04+03+02+*01أحاديتشاد

+16+17+18+19+20+21+22
30,5290.62

الدولة
/النظاماألحادي

/االتحادالويبو

اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر
%منمجموع

اكاتالمتأخرة االشتر
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اكاتالمتأخرة اكاتمتأخرة/سنواتاالشتر دوناشتر

))*( تشي  العالمة(المجموعإىل التسديدات الجزئية

 2211,3950.23أحاديشيلي

ن اكاتمتأخرةالصي  دوناشتر

اكاتمتأخرةكولومبيا دوناشتر

21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+08+07أحادي+جزرالقمر

2222,7840.46

226,1350.12+21+*20أحاديالكونغو

اكاتمتأخرةجزركوك دوناشتر

225,6970.12أحاديكوستاريكا

2,3570.05*22أحاديكوتديفوار

اكاتمتأخرةكرواتيا دوناشتر

اكاتمتأخرةكوبا دوناشتر

ص اكاتمتأخرةقتر دوناشتر

اكاتمتأخرةالجمهوريةالتشيكية دوناشتر

اكاتمتأخرةجمهوريةكورياالشعبيةالديمقراطية دوناشتر

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+جمهوريةالكونغوالديمقراطية

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+93159,959باريس

90+91+92+9390,326293,4325.94برن

اكاتمتأخرةالدانمرك دوناشتر

 ي
2215,6640.32+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12أحاديجيبونر

228,5470.17+21+20أحاديدومينيكا

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+الجمهوريةالدومينيكية

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

149,672

75*+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88باريس

+89+90+91+92+93887,2161,036,88820.99

اكاتمتأخرةإكوادور دوناشتر

اكاتمتأخرةمرص دوناشتر

اكاتمتأخرةالسلفادور دوناشتر

2222,7890.46+21+20+19+18+17+16 +15+14+13+12أحاديغينيااالستوائية

يا 221,4240.03أحاديإريتر

اكاتمتأخرةإستونيا دوناشتر

 ي
اكاتمتأخرةإسواتينن دوناشتر

اكاتمتأخرةإثيوبيا دوناشتر

 ي اكاتمتأخرةفيجر دوناشتر

اكاتمتأخرةفنلندا دوناشتر

اكاتمتأخرةفرنسا دوناشتر

224,9060.10+*21أحاديغابون

اكاتمتأخرةغامبيا دوناشتر

اكاتمتأخرةجورجيا دوناشتر

اكاتمتأخرةألمانيا دوناشتر

اكاتمتأخرةغانا دوناشتر

اكاتمتأخرةاليونان دوناشتر

222,8490.06أحاديغرينادا

3820.01*22أحاديغواتيماال

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+غينيا

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+9313,276باريس

90+91+92+937,46063,8831.29برن

-08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+غينيابيساو

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+9313,276باريس

92+933,85860,2811.22برن

223,2040.06+*21أحاديغيانا

 ي
221,4240.03أحاديهاينر

الدولة
/النظاماألحادي

/االتحادالويبو

اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر
%منمجموع

اكاتالمتأخرة االشتر
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اكاتالمتأخرة اكاتمتأخرة/سنواتاالشتر دوناشتر

))*( تشي  العالمة(المجموعإىل التسديدات الجزئية

 الرسولي اكاتمتأخرةالكرسي دوناشتر

222,8490.06أحاديهندوراس

اكاتمتأخرةهنغاريا دوناشتر

2222,7890.46أحاديآيسلندا

2291,1581.85أحاديالهند

2245,5790.92أحاديإندونيسيا

)-جمهورية(اكاتمتأخرةإيراناإلسالمية دوناشتر

2222,7900.46+21أحاديالعراق

اكاتمتأخرةآيرلندا دوناشتر

اكاتمتأخرةإرسائيل  دوناشتر

اكاتمتأخرةإيطاليا دوناشتر

اكاتمتأخرةجامايكا دوناشتر

اكاتمتأخرةاليابان دوناشتر

اكاتمتأخرةاألردن دوناشتر

اكاتمتأخرةكازاخستان دوناشتر

225,6970.12أحاديكينيا

يباس 222,8480.06+21أحاديكت 

اكاتمتأخرةالكويت دوناشتر

ستان ن غت  اكاتمتأخرةقت  دوناشتر

اكاتمتأخرةجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية دوناشتر

اكاتمتأخرةالتفيا دوناشتر

2211,3940.23+21أحاديلبنان

اكاتمتأخرةليسوتو دوناشتر

يا اكاتمتأخرةليبت  دوناشتر

2255,4281.12+21+20+19+18+17+16+*15أحاديليبيا

اكاتمتأخرةليختنشتاين دوناشتر

اكاتمتأخرةليتوانيا دوناشتر

غ اكاتمتأخرةلكسمتر دوناشتر

اكاتمتأخرةمدغشقر دوناشتر

اكاتمتأخرةمالوي دوناشتر

يا ن اكاتمتأخرةمالت  دوناشتر

اكاتمتأخرةملديف دوناشتر

 222,3570.05+*21أحاديمالي

اكاتمتأخرةمالطة دوناشتر

225,9920.12+21+*20أحاديجزرمارشال

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+موريتانيا

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90*+91+92+9310,891باريس

90+91+92+937,46061,4981.24برن

اكاتمتأخرةموريشيوس دوناشتر

123,0632.49*22أحاديالمكسيك

)-واليات(ياالموحدة ن 2218,0400.37+21+20+19+18+17 +*16أحاديميكرونت 

اكاتمتأخرةموناكو دوناشتر

اكاتمتأخرةمنغوليا دوناشتر

اكاتمتأخرةالجبلاألسود دوناشتر

اكاتمتأخرةالمغرب دوناشتر

اكاتمتأخرةموزامبيق دوناشتر

اكاتمتأخرةميانمار دوناشتر

اكاتمتأخرةناميبيا دوناشتر

اكاتمتأخرةناورو دوناشتر

221,4240.03أحادينيبال

اكاتمتأخرةهولندا دوناشتر

اكاتمتأخرةنيوزيلندا دوناشتر

اكاتمتأخرةنيكاراغوا دوناشتر

الدولة
/النظاماألحادي

/االتحادالويبو

اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر
%منمجموع

اكاتالمتأخرة االشتر
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اكاتالمتأخرة اكاتمتأخرة/سنواتاالشتر دوناشتر

))*( تشي  العالمة(المجموعإىل التسديدات الجزئية

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+النيجر

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

91*+92+937,402باريس

91+92+935,66556,2141.14برن

يا 2229,0730.59+21+*20أحادينيجت 

اكاتمتأخرةنيوي دوناشتر

اكاتمتأخرةمقدونياالشمالية دوناشتر

وي    ج اكاتمتأخرةالتن دوناشتر

2211,3950.23أحاديعمان

اكاتمتأخرةباكستان دوناشتر

اكاتمتأخرةبنما دوناشتر

اكاتمتأخرةبابواغينياالجديدة دوناشتر

اكاتمتأخرةباراغواي دوناشتر

و اكاتمتأخرةبت  دوناشتر

ن 2211,3950.23أحاديالفلبي 

اكاتمتأخرةبولندا دوناشتر

تغال اكاتمتأخرةالتر دوناشتر

اكاتمتأخرةقطر دوناشتر

22455,7909.23أحاديجمهوريةكوريا

اكاتمتأخرةجمهوريةمولدوفا دوناشتر

اكاتمتأخرةرومانيا دوناشتر

 22455,7909.23أحادياالتحادالروسي

اكاتمتأخرةرواندا دوناشتر

اكاتمتأخرةسانتكيتسونيفيس دوناشتر

اكاتمتأخرةسانتلوسيا دوناشتر

222,8490.06أحاديسانتفنسنتوجزرغرينادين

اكاتمتأخرةساموا دوناشتر

اكاتمتأخرةسانمارينو دوناشتر

 ي وبرينسينر اكاتمتأخرةسانتومي دوناشتر

2245,5790.92أحاديالمملكةالعربيةالسعودية

اكاتمتأخرةالسنغال دوناشتر

اكاتمتأخرةرصبيا دوناشتر

اكاتمتأخرةسيشيل دوناشتر

اليون اكاتمتأخرةست  دوناشتر

اكاتمتأخرةسنغافورة دوناشتر

اكاتمتأخرةسلوفاكيا دوناشتر

اكاتمتأخرةسلوفينيا دوناشتر

221,4240.03أحاديجزرسليمان

08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحادي+الصومال

09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22

43,147

90+91+92+934,45247,5990.96الويبو  

اكاتمتأخرةجنوبأفريقيا دوناشتر

اكاتمتأخرةإسبانيا دوناشتر

225,6970.12أحاديرسيالنكا

اكاتمتأخرةالسودان دوناشتر

2211,3960.23+21+20+19أحاديسورينام

اكاتمتأخرةالسويد دوناشتر

اكاتمتأخرةسويرسا دوناشتر

اكاتمتأخرةالجمهوريةالعربيةالسورية دوناشتر

اكاتمتأخرةطاجيكستان دوناشتر

اكاتمتأخرةتايلند دوناشتر

 ي
223,0480.06+21+*20أحاديتيمور-ليشنر

22+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+*08أحاديتوغو

20,7760.42

225,6980.12+21أحاديتونغا

الدولة
/النظاماألحادي

/االتحادالويبو

اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر
%منمجموع

اكاتالمتأخرة االشتر
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ي حساب خاص )مجّمد( بشأن 
ز
 والمدرجة ف

ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا

ر
اكات المتأخرة )ما عدا االشي

ر
مجموع االشي

 (1990السنوات السابقة لعام 

 

 مالحظات

ي بلغ مجموع اال .3
اكات المتأخرة، ف  مليون فرنك  3.69مليون فرنك سويرسي، منها مبلغ  4.94، مبلغ 2022يونيو  30شتر

اكات، ومبلغ  اكات السابقة لعام  1.25سويرسي يخص النظام أحادي االشتر بشأن االتحادات  1994مليون فرنك سويرسي يخص االشتر
اكات ال اكات والويبو. ومجموع االشتر ي الجدول أعاله(،  4.94متأخرة البالغ الممولة من االشتر

مليون فرنك سويرسي )كما هو مبي   ف 
اكات المستحقة عن عام  28.06يعادل  ي المائة من المبلغ اإلجمالي لالشتر

 مليون فرنك سويرسي تقريبا.  17.6، أي 2022ف 

د للمكتب الدولي بي    .4
َّ
ي هذه الوثيقة، بأّي مبلغ يسد

غ الجمعيات، عند النظر ف 
َّ
بل
ُ
 . 2022يوليو  15و 1 وست

ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام 
ز
 والمدرجة ف

ً
اكات السنوية المتأخرة للبلدان األقل نموا

ر
االشي
1990 

 بشأن األعوام السابقة لعام  .5
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا ي حساب خاص  1990يجدر التذكت  بأن مبالغ االشتر

 
قد وضعت ف

ي 
 
د مبلغه ف ي الدورات 1989ديسمتر  31تاري    خ  ُجمِّ

 
ي اتحادي باريس وبرن ف

 بالقرار الذي اتخذه كل من مؤتمر الويبو وجمعيتر
ً
، عمال

ي الجدول التالي بيان تلك AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20الوثيقة  )ي()انظر 1991العادية لعام 
 
(. ويرد ف

اكات المتأخرة حتر  ي هذه الوثيقة، ب 2022يونيو  30االشتر
 
غ الجمعيات، عند النظر ف

َّ
بل
ُ
شأن اتحادي باريس وبرن وبشأن الويبو. وست

د للمكتب الدولي بي   
َّ
 . 2022يوليو  15و 1بأّي مبلغ يسد

اكاتالمتأخرة اكاتمتأخرة/سنواتاالشتر دوناشتر

))*( تشي  العالمة(المجموعإىل التسديدات الجزئية

225,6970.12أحاديترينيدادوتوباغو

اكاتمتأخرةتونس دوناشتر

اكاتمتأخرةتركيا دوناشتر

اكاتمتأخرةتركمانستان دوناشتر

221,4240.03أحاديتوفالو

اكاتمتأخرةأوغندا دوناشتر

اكاتمتأخرةأوكرانيا دوناشتر

اكاتمتأخرةاإلماراتالعربيةالمتحدة دوناشتر

اكاتمتأخرةالمملكةالمتحدة دوناشتر

انياالمتحدة ن 221,4240.03أحاديجمهوريةتتن

221,139,47523.06أحاديالوالياتالمتحدةاألمريكية

225,6970.12أحاديأوروغواي

اكاتمتأخرةأوزبكستان دوناشتر

223,1770.06+*21أحاديفانواتو

)-جمهورية(ويالالبوليفارية ن 22103,9102.10+21+20+19+18+17+16+15+14+*13أحاديفتن

اكاتمتأخرةفييتنام دوناشتر

2212,8160.26+21+20+19+18 +17+16+15+14أحادياليمن

اكاتمتأخرةزامبيا دوناشتر

اكاتمتأخرةزمبابوي دوناشتر

4,940,327100المجموعالكلي

الدولة
/النظاماألحادي

/االتحادالويبو

اكاتالمتأخرة  %منمجموعمبلغاالشتر

اكاتالمتأخرة االشتر

اكاتالمتأخرة مجموعاالشتر

اكاتالنظاماألحادي 3,695,074اشتر

اكاتوالويبو 1,245,253االتحاداتالممولةمناالشتر

 4,940,327المجموعالكلي
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ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام 
ز
 المدرجة ف

ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا

ر
 1990مجموع االشي

 

اكاتالمتأخرة سنواتاالشتر

)*( تشي  العالمة(إىل التسديدات 
)الجزئية

المجموع

78*+79+80+81+82+83+84+85+باريسمجّمدبوركينافاسو

86+ 87+88+89

211,405    

78+79+80+81+82+83+84+85+8برنمجّمد

6+ 87+88+89

131,084    342,489        9.03

78+79+80+81+82+83+84+85+8باريسمجّمدبوروندي

6+87+88 +89

214,738        5.66

76*+77+78+79+80+81+82+83+باريسمجّمدجمهوريةأفريقياالوسىط

84+85+86 +87+ 88+89273,509    

80*+81+82+83+84+85+86+87+برنمجّمد

88+89114,858    388,367        
10.24

71+72+73+74+75+76+77+78+7باريسمجّمدتشاد

9+80+81+82+83+84+85+86+87

+88+89

250,957    

72+73+74+75+76+77+78+79+8برنمجّمد

0+81+82+83+84+85+86+87+88

+89156,387    407,344        10.74

81*+82+83+84+85+86+87+88+باريسمجّمدجمهوريةالكونغوالديمقراطية

89
500,200    

81*+82+83+84+85+86+87+88+برنمجّمد

89301,015    
801,215        

21.12

    83+84+85+86+87+88+89148,779باريسمجّمدغينيا

83*+84+85+86+87+88+8981,293      230,072        6.07برنمجّمد

          -8923,213باريسمجّمدغينيابيساو
0.61

     84+85+86+87+88+89132,377باريسمجّمدمالي

76*+77+78+79+80+81+82+83+برنمجّمد

84+85+86 +87+88+89159,485    291,862        7.69

77*+78+79+80+81+82+83+84+باريسمجّمدموريتانيا

85+86+87

+88+89219,120    

74+75+76+77+78+79+80+81+8برنمجّمد

2+83+84 +85+86+87+ 88+89150,618    369,738        9.75

81+82+83+84+85+86+87+88+8باريسمجّمدالنيجر

9

179,097    

 80*+81+82+83+84+85+86+87+برنمجّمد

 88+89109,915    289,012        7.62

83+84+85+86+87+88+8955,250          1.46الويبومجّمدالصومال

84+85+86+87+88+89باريسمجّمدتوغو
132,377    

83*+84+85+86+87+88+89برنمجّمد

87,785      220,162        5.80

83*+84+85+86+87+88+89باريسمجّمدأوغندا

140,372        3.70

87*+88+89الويبومجّمداليمن
19,142          0.50

 3,792,976    100.00المجموعالكلي

االتحاد/الويبوالدولة

اكاتالمتأخرة  مبلغاالشتر

)بالفرنك(السويرسي

اكات %منمجموعاالشتر

المتأخرة

باريسمجّمد

برنمجّمد

الويبومجّمد

                                                    3,792,976المجموعالكلي

2,426,144                                                   

1,292,440                                                   

74,392                                                         
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 المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملةالمبالغ 

ي  .6
 الجدول التالي المبالغ المستحقة عىل الدول ف 

ألغراض صندوقي   اثني   تم إنشاؤهما لرؤوس األموال  2022يونيو  30يبي ّ 
ي هذه الوثيق

غ الجمعيات، عند النظر ف 
َّ
بل
ُ
اكات )باريس وبرن(. وست د العاملة، وهما صندوقا اتحادين ممولي   من االشتر

َّ
ة، بأّي مبلغ يسد

 . 2022يوليو  15و 1للمكتب الدولي بي   

 

 المبلغ اإلجماىلي المستحق لصناديق رؤوس األموال العاملة

 

ة الماضية ي المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة خالل األعوام العشر
ز
اكات المتأخرة وف

ر
ي االشي

ز
ات ف  التغي ّ

اك .7 ي عام منذ اعتماد النظام أحادي االشتر
اكات  1994ات ف   للبلدان النامية، تراجعت االشتر

ً
وإنشاء فئات جديدة أكتر إنصافا

ي 
. وف 

ً
 ملموسا

ً
اكات المتأخرة 1993ديسمتر  31المتأخرة والمبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة تراجعا ، بلغ إجمالي االشتر

اكات  15.12والمبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة  ي يتعي   عليها دفع اشتر
مليون فرنك سويرسي، وبلغ عدد البلدان التر

  140سنوية 
ً
ي  . بلدا

اكات المتأخرة والمبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة ما 2021ديسمتر  31وف  ، بلغ إجمالي االشتر
ي يتعي   عليها دفع اش 7.40يقارب 

اكات سنوية مليون فرنك سويرسي، وبلغ عدد البلدان التر .  194تر
ً
 بلدا

( والمبالغ  .8
ً
اكات المتأخرة "المجّمدة" للبلدان األقل نموا اكات المتأخرة )بما فيها االشتر  الجدول التالي مبالغ االشتر

ويبي ّ 
 . 2012المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة منذ عام 

 

 ]نهاية الوثيقة[

المجموع

                   4,832باريسبوروندي

                      943باريسجمهوريةأفريقياالوسىط

                 14,057باريسجمهوريةالكونغوالديمقراطية

                1,727                   15,784برن 

                    7,508باريسغينيا

                2,915                   10,423برن 

                 31,982المجموعالكلي

                                                                            27,340اتحادباريس

                                                                              4,642اتحادبرن

                                                                            31,982المجموعالكلي

اكاتالنظاماألحاديالسنة اشتر
االتحاداتالممولة

اكات مناالشتر

اكاتالمتأخرة االشتر

"المجّمدة"

صناديقرؤوس

األموالالعاملة
المجموع

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

20182.131.503.850.047.52

20193.091.283.850.048.26

20202.281.273.840.047.43

20212.231.273.840.047.38

)الفرنكاتالسويرسية ن )بماليي  31ديسمتر اكاتالمتأخرةحتر االشتر


