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WO/GA/40/13 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  2011 يونيو 30وضع تسديد االشرتاكات يف 
  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل الوي .1 ث سديد الاشرتااكت يف ( WO/PBC/18/18 قةحت ويه  )2011ن يويو 30توضع 
ية  ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو نمطروحة عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج نعقدة"ص ية ا نة الربانمج واملزيا يات  ململخص تو ن جل رشة ص نة  ثا ع يف دورهتا ا م ل
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

ية العامة، مدعوةإن  .3  إىل املوافقة مجلعا
شأن  ية  نة الربانمج واملزيا ية  بتو ن جل ثالويقة ص

WO/PBC/18/18 ثالويقة ، كام جاءت يف
A/49/16. 

 ]WO/PBC/18/18ثالويقة تيل ذكل [
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WO/PBC/18/18 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 11: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  2011 يونيو 30وضع تسديد االشرتاكات يف 
  األمانةمن إعدادثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 تأخرة واملدفمعلومات عن حت نوية ا ملالاشرتااكت ا ناديق رؤوس األموال لسـ تأخرة  لصوعات ا مل
 .العامةل

ية مدعوة إىل أن  .2 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو ابإلحاطة علام مبضمون  ية العامة للو يتويص ا مجلع

 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذكل وضع الاشرتااكت[



WO/PBC/18/18 

2 

 

 2011 نيويو 30وضع دفع الاشرتااكت حىت 

تأخرة نوية ا ملالاشرتااكت ا  لسـ
بدلان األقل منوا واملدرجةما عدا الاشرتااكت ( تأخرة  ّا لل  مل

ساب خاص  سابقة ) ّمجمد(حيف  لنوات ا  )1990 لعامللسـ

تأخرة حىت  .1 ملبني اجلدول الوارد أدانه الاشرتااكت ا نذ 2011 نيويو 30ّي بق  نظام أحادي الاشرتااكت ا ناء عىل ا م  ملط ل ب
ناير ثاين /ياألول من  تة املموةل من ب وناء عىل أنظمة الاشرتااكت اليت1994لاكنون ا بقة عىل الاحتادات ا سـ اكنت  لمط

نا(الاشرتااكت  يف ادلويل للرباءات ويس ولواكرنو و يأي ابريس وبرن وا ين فتص ن بو ) ل بة إىل ادلول األعضاء (يوعىل الو لنسـاب
نظمة وغري األعضاء يف أي احتاد سا) مليف ا نوات ا شأن ا بدلان األقل منوا  تأخرة  لما عدا الاشرتااكت ا سـ ب لل نة لمل  1990لسـبقة 

ساب خاص  ياهنا يف جدول الفقرة ) مجمد(حواملدرجة يف   . أدانه بدال من ورودها يف هذا اجلدول4بوالوارد 

 ادلوةل
اشرتااكت 
نظام  لا
/ األحادي

بو/ الاحتاد يالو

تأخرة تأخرة/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا سـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرةمبلغ الاشرت ملااكت ا
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع %
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

تان 4240.02 1 11 أحادي نسـأفغا

يا با نأ تأخرة  ل  مدون اشرتااكت 

تأخرة  اجلزائر  مدون اشرتااكت 

7900.33 22 11+10 أحادي أندورا

تأخرة  أنغوال  مدون اشرتااكت 

يغوا وبربودا تأ  نتأ  خرةمدون اشرتااكت 

تني تأخرة  جناألر  مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  مينأر  مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  لأسرتا  مدون اشرتااكت 

سا تأخرة  لمنا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بأذريجان  مدون اشرتااكت 

تأخرة  جزر الهباما  مدون اشرتااكت 

بحرين تأخرة  لا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بنغالديش  مدون اشرتااكت 

تأخرة  برابدوس  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بيالروس  مدون اشرتااكت 

0826.30 435 *11 أحادي بلجياك

تأخرة  بلزي  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بنن  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بواتن  مدون اشرتااكت 

 +10+09+08+07+06+05+04+03+02+01+00 أحادي ) املوحدة–والايت (ميكرونزياي 

11 

34 1880.49

هرسك نة وا بو لا سـ تأخرة  ل  مدون اشرتااكت 

تأخرة  تبوسواان  مدون اشرتااكت 

تأخرة  الربازيل  مدون اشرتااكت 

سالم تأخرة  لبروين دار ا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  بلغاراي  مدون اشرتااكت 

نا فاصو 2470.02 1 *11 أحادي كيبور

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي بوروندي

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

27 483

7590.59 27640 13 93+92+91+90 ابريس 

تأخرة  مكبوداي  مدون اشرتااكت 

تأخرة  الاكمريون  مدون اشرتااكت 

تأخرة  كندا  مدون اشرتااكت 
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 ادلوةل
اشرتااكت 
نظام  لا
 /األحادي

بو/ الاحتاد يالو

تأخرة تأخرة/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا سـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع %
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

9790.09 5 *1109+10+ أحادي الرأس األخرض

يا الوسطى يقهورية أفر  +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي مج

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

27 483

276 13 93+92+91+90 ابريس 

2190.70 46048 7 93+92+91+90 برن 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي تشاد

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

27 483

276 13 93+92+91+90 ابريس 

2190.70 46048 7 93+92+91+90 برن 

3390.02 1  11* أحادي شـييل

تأخرة  الصني   مدون اشرتااكت 

يا  أحادي مبكولو

*11 
 

4 8310.07

 أحادي جزر القمر

06+07+08+09+10+11 
 

8 5440.12

تأخرة  الكونغو   مدون اشرتااكت 

تا رياك تأخرة  سـكو   مدون اشرتااكت 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي كوت ديفوار

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

58 525

597 27 93+92 ابريس 

4081.56 286107 21 93+92+91* برن 

يا تأخرة  تكروا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  كواب  مدون اشرتااكت 

تأخرة  قربص  مدون اشرتااكت 

ية هورية ا يكا تأخرة  لتشـمجل  مدون اشرتااكت 

ية  لشعبهورية كوراي ا يةمج تأخرة  طادلميقرا  مدون اشرتااكت 

ية طهورية الكونغو ادلميقرا  +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي مج

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

27 483

959 159 93+92+91+90 ابريس 

7684.02 326277 90 93+92+91+90 برن 

تأخرة  ادلامنرك  مدون اشرتااكت 

 أحادي جيبويت

03+04+05+06+07+08+09+10+11 12 8160.19

ياك  أحادي ميندو

10+11 5 6980.08

ية هورية ادلو يكا  أحادي مينمجل

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

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

87 005

 

 +73+72+71+70+69+68+67+66+65* ابريس 

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

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

960 582

1 047 58715.17

تأخرة  إكوادور  مدون اشرتااكت 

تأخرة  مرص  مدون اشرتااكت 

سلفادور تأخرة  لا   مدون اشرتااكت 

ية توا ئيا الا سـ ني  أحادي غ

10+11 2 8480.04

 أحادي إريرتاي

10+11 2 8480.04

تويا نإ تأخرة  سـ  مدون اشرتااكت 

يويا بإ تأخرةدون اشرت  ث  مااكت 

8490.04 2 11 أحادي فيجي

تأخرة  فنلندا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  نفرسا  مدون اشرتااكت 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي غابون

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

58 525

969 168 93+92+91+90+89+88+87+86* ابريس 

5964.73 102326 99 93+92+91+90+89+88+87+86 برن 
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 ادلوةل
اشرتااكت 
نظام  لا
 /األحادي

بو/ الاحتاد يالو

تأخرة تأخرة/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا سـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع %
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

يا 8480.04 2 11+10 أحادي مبغا

يا تأخرة  ججور  مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  نأملا  مدون اشرتااكت 

تأخرة  غاان  مدون اشرتااكت 

يوانن 1830.49 34 11* أحادي لا

6980.08 5 11+10 أحادي يغرنادا

تأخرة  غواتاميال  مدون اشرتااكت 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 اديأح غينيا

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

27 483

276 13 93+92+91+90 ابريس 

2190.70 46048 7 93+92+91+90 برن 

ساو-غينيا   +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي بي 

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

27 483

276 13 93+92+91+90 ابريس 

6170.65 85844 3 93+92 برن 

 أحادي غياان

*11 1 3780.02

 أحادي هاييت

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

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

27 483

4870.53 00436 9 93+92+91* ابريس 

تأخرة  الكريس الرسويل   مدون اشرتااكت 

8490.04 2  11 أحادي هندوراس

  متأخرةدون اشرتااكت   هنغاراي

ندا تأخرة  يسلإ   مدون اشرتااكت 

ند 1581.32 91  11 أحادي لها

يا تأخرة  نيسـإندو   مدون اشرتااكت 

ية–مجهورية (إيران  تأخرة  )م اإلسال   مدون اشرتااكت 

6970.08 5  11 أحادي العراق

تأخرة  لإيرندا   مدون اشرتااكت 

يل تأخرة  ئإرسا   مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  لإيطا   مدون اشرتااكت 

8490.04 2  11 أحادي جاماياك

ياابن تأخرة  لا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  األردن   مدون اشرتااكت 

تان تأخرة  خسـاكزا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  كينيا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  الكويت   مدون اشرتااكت 

تان تأخر  سـقريغزي   ةمدون اشرتااكت 

ية ية ا بهورية الو ادلميقرا لشعط تأخرة  مج   مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  تفال   مدون اشرتااكت 

1لبنان

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي 

05+06+11 

52 127

032 88 93+92+91+90+89 ابريس 

000 159 93+92+91+90+89+88* برن 

 Nice 88+89+90+91+92+93 9 632308 7914.47

تأخرة  ليسوتو   مدون اشرتااكت 

تأخرة  ليرباي   مدون اشرتااكت 

ية يبامجلاهريية العرية ا 1341.03 71  11+10+09+08+07+06+05+04+03+02* أحادي للب

تأخرة  خلتنشـتاين   مدون اشرتااكت 

يا نتوا 3950.17 11  11 أحادي لي

تأخرة  لكسمربغ   مدون اشرتااكت 

                                                 

نظام أحادي الاشرتااكت  1 تأخرات ا تأخرة الحتادات ابريس وبرن ويس و سديد الاشرتااكت ا يط  بدل عىل خطة ا لاتفق مع هذا ا مل ت سـ مل ن ل سحب . لتق تنو
نويةاأل ساط  رشة أ سـساط عىل  ق ع سط األول يف عام . ق لقوسلمت األمانة ا  .2007ت
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 ادلوةل
اشرتااكت 
نظام  لا
 /األحادي

بو/ الاحتاد يالو

تأخرة تأخرة/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا سـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع %
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

شقر تأخرة  غمد   مدون اشرتااكت 

8480.04 2  11+10 أحادي مالوي

تأخرة  مالزياي   مدون اشرتااكت 

تأخرة  مدليف   مدون اشرتااكت 

9580.01  11* أحادي مايل

تأخرة  مالطة   مدون اشرتااكت 

يا تا نمور  +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي ي

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

27 483

276 13 93+92+91+90 ابريس 

2190.70 46048 7 93+92+91+90 برن 

يوس تأخرة  يشـمور   مدون اشرتااكت 

يك تأخرة  ملكسـا   مدون اشرتااكت 

3470.25 17  11+10+09+08+07+06+05* أحادي ) املوحدة–والايت (ميكرونزياي 

تأخرة  موانكو   مدون اشرتااكت 

لنغويا تأخرة  م   مدون اشرتااكت 

بل األسود تأخرة  جلا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  املغرب   مدون اشرتااكت 

يق تأخرة  مبموزا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  ميامنار   مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  ميبان   مدون اشرتااكت 

4240.02 1  11 أحادي نيبال

تأخرة  لهوندا   مدون اشرتااكت 

نداني 7371.98 136  11 أحادي يلوز

 أحادي نياكراغوا

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

17 0030.25

يجر  أحادي لنا

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

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

27 483

029 12 93+92+91+90* ابريس 

9720.68 46046 7 93+92+91+90 برن 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي نيجرياي

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

307 492

6487.89 156544 237 93+92+91* ابريس 

تأخرة  الرنوجي   مدون اشرتااكت 

تأخرة  عامن   مدون اشرتااكت 

تان تأخرة  كسـاب   مدون اشرتااكت 

تأخرة  بامن   مدون اشرتااكت 

يا اجلديدة  أحادي غيناببوا 

11 
 

2 8490.04

 أحادي ابراغواي

11 
 

2 8490.04

تأخرة  بريو   مدون اشرتااكت 

بني  أحادي لفلا

11 
 

5 6970.08

 أحادي لبوندا

*11 
 

34 1880.49

 أحادي الربتغال

تأخرة  مدون اشرتااكت 
 

0920.25 17  11+10 أحادي قطر

تأخرة  مجهورية كوراي   مدون اشرتااكت 

تأخرةدون اشرتا  مجهورية مودلوفا   ماكت 

يا تأخرة  نروما   مدون اشرتااكت 

4580.63 43  11* أحادي الاحتاد الرويس

تأخرة  رواندا   مدون اشرتااكت 

تس ويفس نسانت   أحادي كي

11 
 

2 8490.04

يا  أحادي سـسانت لو

11 
 

2 8490.04

نت وجزر غرنادين يسانت  6980.08 5  11+10 أحادي فنس

تأخرةدون اشرتا  ساموا   ماكت 
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 ادلوةل
اشرتااكت 
نظام  لا
 /األحادي

بو/ الاحتاد يالو

تأخرة تأخرة/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا سـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع %
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

تأخرة  يسان مارنو   مدون اشرتااكت 

ييب تأخرة  ينسسان تويم وبر   مدون اشرتااكت 

سعودية لاململكة العرية ا تأخرة  ب   مدون اشرتااكت 

نغال تأخرة  لسـا   مدون اشرتااكت 

668 847 01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي برصيا

996 79 93* ابريس 

984 135 93+92+91 برن 

447 6 93 نيس 

34215.52 072 2471 2 93 لواكرنو 

تأخرة  سيشـيل   مدون اشرتااكت 

يون تأخرة  لسريا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  سـنغافورة   مدون اشرتااكت 

يا 0000.26 18  11* أحادي كسلوفا

يا تأخرة  فينسلو   مدون اشرتااكت 

 +04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي الصومال

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

27 483

بو  9350.46 45231 4 93+92+91+90 يالو

يا يقنوب أفر تأخرة  ج   مدون اشرتااكت 

يا با نإ 7906.60 455  11 أحادي سـ

تأخرة  رسي الناك   مدون اشرتااكت 

سودان تأخرة  لا   مدون اشرتااكت 

نام   تأخرةمدون اشرتااكت   يسور

ند تأخرة  يلسواز   مدون اشرتااكت 

سويد تأخرة  لا   مدون اشرتااكت 

تأخرة  يسورسا   مدون اشرتااكت 

سورية هورية العرية ا لا ب تأخرة  مجل   مدون اشرتااكت 

تان تأخرة  جيكسـطا   مدون اشرتااكت 

ند تأخرة  يلات   مدون اشرتااكت 

ية ا يوغوسال فهورية مقدويا ا لمج تأخرة  لسابقةن  مدون اشرتااكت 

 

0800.22 15  11+10+09+08+07+06+05+04+03+02+01* أحادي توغو

8490.04 2  11 أحادي تونغا

يدا تأخرة   وتوابغودينتر   مدون اشرتااكت 

تأخرة  تونس   مدون اشرتااكت 

1581.32 91  11 أحادي كتريا

تان تأخرة  نسـتركام   مدون اشرتااكت 

ندا تأخرة  غأو   مدون اشرتااكت 

يا تأخرة  نأوكرا   مدون اشرتااكت 

تحدة ملاإلمارات العرية ا 3950.17 11  11 أحادي ب

تحدة تأخرة  ملاململكة ا   مدون اشرتااكت 

تحدة يا ا ملهورية تزنا ن 4240.02 1  11 أحادي مج

ية تحدة األمر يكالوالايت ا 47516.50 139 1  11 أحادي مل

6970.08 5  11 أحادي وروغوايأ

تان تأخرة  بكسـأوز   مدون اشرتااكت 

بويفارية–مجهورية (فزنويال  ل ا 1310.15 10  11* أحادي )ل

تأخرة  فييت انم   مدون اشرتااكت 

مين 1220.00  11* أحادي لا

يا تأخرة  مبزا   مدون اشرتااكت 

بابوي 3960.17 11  11+10+09+08 أحادي مز
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تأخرةمجم  ملوع الاشرتااكت ا

نظام األحادي  207 514 4  لاشرتااكت ا

بو  614 392 2  يالاحتادات املموةل من الاشرتااكت والو

 821100.00 906 6  اجملموع اللكي

 مالحظات

تحقة حىت  .2 يون فرنك، مهنا 6,9 حنو 2011ن يويو 30مسـبلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت  يون فرنك 4,5مل  مل 
سابقة 2,4نظام أحادي الاشرتااكت ولخيص ا يون فرنك خيص الاشرتااكت ا ل  شأن الاحتادات املموةل من 1994 لعامّمل ب 

بو تأخرة . يالاشرتااكت والو تحقة عن  ابملائة 39,6ملويعادل مجموع الاشرتااكت ا بلغ الاشرتااكت ا ملسـمن  ، أي 2011عام م
يون فرنك17,4  .مل 

تب ا .3 بلغ يدفع  بلغ لك  للمكو م ُي َّ مترب20ليويو و 1 دلويل بنيس يات 2011 سب   .ثيف ويقة أخرىللجمع 

تأخرة نوية ا ملالاشرتااكت ا ّبدلان األقل منوا  لسـ ّ  لل
ساب خاص  سابقة  )ّمجمد(حواملدرجة يف  نوات ا لشأن ا سـ  1990 لعاملب

شأن  .4 بدلان األقل منوا  تأخرة  بالغ الاشرتااكت ا بجتدر اإلشارة إىل أن  لل ّمل ّ سابقة األعوامم  قد وضعت يف 1990 لعامل ا
بلغه يف اترخي  مساب خاص مجد  ِّ ُ سمرب 31ح ييت احتادي 1989ي د بو و مجع، معال ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر الو ي

). AB/XXII/22ث من الويقة 127 والفقرة AB/XXII/20ثانظر الويقة  (1991 لعامابريس وبرن يف ادلورات العادية 
يان تكل تايل  بويرد يف اجلدول ا تأخرة حىتل بو2011نيويو  30 مل الاشرتااكت ا شأن احتادي ابريس وبرن وشأن الو ي  ب . ب

تب ادلويل بني  بلغ يدفع  بلغ لك  للمكو م ُي ّ مترب 20ليويو و 1س يات 2011سب   . أخرىثويقةيف للجمع 

 ادلوةل
نظام لاشرتااكت ا

/ األحادي
بو/ الاحتاد  يالو

تأخرة تأخ/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا  رةسـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع%
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

نا فاصو  +86+85+84+83+82+81+80+79+78+77* ابريس كيبور

87+88+89 

217 518

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

88+89 

137 566

355 0848.05

 +88+87+86+85+84+83+82+81+80+79+78 ابريس بوروندي

89 

214 738

 4.87

يا الوسطى يقهورية أفر  +85+84+83+82+81+80+79+78+77+76* ابريس مج

86+87+88+89 

273 509

3678.81 858388 114 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80* برن 

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

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

250 957

 

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

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

156 387

407 3449.24

200 500 89+88+87+86+85+84+83+82+81* ابريس ية طهورية الكونغو ادلميقرا  مج

21518.17 015801 301 89+88+87+86+85+84+83+82+81* برن

يا بو مبغا 2501.25 55 89+88+87+86+85+84+83 يالو

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

0725.22 293230 81 89+88+87+86+85+84+83* برن 

ساو-غينيا  2130.53 23 89 ابريس بي 

 ابريس هاييت

*79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89 347 0377.87

 ابريس مايل

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

 +82+81+80+79+78+77+76* برن 

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

163 926

296 3036.72
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 ادلوةل
نظام لاشرتااكت ا

/ األحادي
بو/ الاحتاد  يالو

تأخرة تأخ/مدون اشرتااكت  ملنوات الاشرتااكت ا  رةسـ
سديدات اجلزية(*) تشري العالمة ( ئإىل ا  )لت

تأخرة ملبلغ الاشرتااكت ا م
 )يفرنك سورسي(

 من مجموع%
الاشرتااكت 

تأخرة  ملا

يا تا نمور  +86+85+84+83+82+81+80+79+78+77* ابريس ي

87+88+89 

219 120

 +84+83+82+81+80+79+78+77+76+75+74 برن 

85+86+87+ 88+89 

150 618

369 7388.38

يجر 097 179 89+88+87+86+85+84+83+82+81 ابريس لنا

0126.55 915289 109 89+88+87+86+85+84+83+82+81+80* برن 

بو الصومال 2501.25 55 89+88+87+86+85+84+83 يالو

377 132 89+88+87+86+85+84 ابريس توغو

1624.99 785220 87 89+88+87+86+85+84+83* برن 

ندا 8863.83 168 89+88+87+86+85+84+83+82+81* ابريس غأو

تحدة يا ا ملهورية تزنا ن 2743.84 169 89+88+87+86+85+84+83* ابريس مج

مين بو لا 1420.43 19 89+88+87* يالو

تأخرة  ملمجموع الاشرتااكت ا

 082 977 2  ابريس

 363 303 1  برن

بو   642 129  يالو

 087100.00 410 4  اجملموع اللكي

 

بالغ ا ملا ناديق رؤوس األموال العامةلمل لصتحقة   سـ

بالغ .5 تايل ا ملبني اجلدول ا ل تحقة عىل ادلول يف ّي شاؤهام لرؤوس 2011 ن يويه30ملسـ ا نني مت إ ندوقني ا ن ألغراض  ث ص
ندوقا احتادين ممولني من الاشرتااكت  يات يف ويقة أخرى ). ابريس وبرن(صاألموال العامةل، وهام  بلغ ا ثو مجلع َّ بلغ عن ست مأي  ّ

تب ادلويل بني ي للمكسدد  مترب20ليويو و 1َّ  .2011 سب 

 الاحتاد ادلوةل
تحق بلغ ا سـا  ململ

 )يفرنك سورسي(

508 7  ابريس بوروندي

يا الوسطى يقهورية أفر 943  ابريس مج

377 6 ابريس تشاد

357 9808 1 برن 

ية طهورية كونغو ادلميقرا 057 14 ابريس مج

784 72715 1 برن 

508 7 ريساب غينيا

423 91510 2 برن 

يا تا نمور 854 1 ابريس ي

ناديق رؤوس األموال العامةل تحق  بلغ اإلجاميل ا لصا سـ ّمل  مل

  274 38 احتاد ابريس

  622 6 احتاد برن

  869 44 اجملموع اللكي
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ناديق رؤوس األموال العامةل تحقة  بالغ ا تأخرة ويف ا تغريات يف الاشرتااكت ا لصا سـ مل مل ملل ّ 
رشاألعوامل خال يةةلع ا  ض املا

نظام أحادي الاشرتااكت يف عام .6 لنذ اعامتد ا ية، تراجعت 1994 م نا بدلان ا ئات جديدة أكرث إنصافا  شاء  م وإ لف لل ن
تأخرة تراجعا ملموسا تحقة بني . ملالاشرتااكت ا بري يف مجموع الاشرتااكت ا نه إىل اخنفاض  سـويعزى ذكل الرتاجع يف جزء  ملك م

 .2000 و1997عايم 

تأخرة  .7 بالغ الاشرتااكت ا تايل  ملبني اجلدول ا ل مي تأخرة (ّ بالغ ) للبدلان األقل منوا" ّاجملمدة"ملمبا فهيا الاشرتااكت ا ملوا
نة  نذ  ناديق رؤوس األموال العامةل  تحقة  سـا لص مسـ  .1997مل

 
تأخرة حىت  سمرب 31ملالاشرتااكت ا  )مباليني الفرناكت (2010ي د

 

نظام أحادي الاشرتا العام  الاحتادات املموةل من الاشرتااكت اكتلا
تأخرة  ملالاشرتااكت ا

 "اجملمدة"

صناديق رؤوس 
 األموال العامةل

 اجملموع

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 3.12 2.43 4.41 0.04           10.00 

2011* 4.52 2.39 4.41 0.04 11.36 

 2011ن يويو 30يف *  

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 

 

 

 


