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WO/PBC/31/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يوليو  24 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
ىل  7جنيف، من   2020 سبمترب 11اإ

 2020يونيو  30يف وضع تسديد االشرتاكات 
عداد  الأمانة من اإ

ت املتأأخرة لصناديق رؤوس حتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات عن الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة واملدفوعا .1

 العامةل. الأموال

وتقّدم املرفقات تفاصيل بشأأن النظام اأحادي الاشرتااكت، وتُبلغ عن حاةل املساهامت وصناديق راأس املال العامل  .2

 .2019/2018للثنائية 

 القرار املقرتحة. وفامي ييل فقرة .3

ىل اأن  .4 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ

يونيو  30حتيط علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف 

 (WO/PBC/31/9)الوثيقة  2020

[2020يونيو  30يف  ]ييل ذكل وضع الاشرتااكت
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 2020يونيو  30وضع الاشرتااكت املتأأخرة حىت 

 الاشرتااكت الس نوية املتأأخرة

 (1990يف حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة لعام  )ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا واملدرجة

ام اأحادي الاشرتااكت املطبق ، بناء عىل النظ2020يونيو  30يبّّي اجلدول الوارد اأدانه الاشرتااكت املتأأخرة حىت  .1

، وبناء عىل اأنظمة الاشرتااكت اليت اكنت مطبقة عىل الاحتادات الس تة املموةل من الاشرتااكت 1994منذ الأول من يناير 

ىل ادلول الأعضاء يف املنظمة  )اأي ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا( وعىل الويبو )ابلنس بة اإ

واملدرجة يف  1990عضاء يف اأي احتاد( ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا بشأأن الس نوات السابقة لعام وغري الأ 

 اأدانه بدل من ورودها يف هذا اجلدول. 4حساب خاص )مجمّد( والوارد بياهنا يف جدول الفقرة 

 

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

 المجموع  )تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية( 

دوناشتراكاتمتأخرةأفغانستان

دوناشتراكاتمتأخرةألبانيا

دوناشتراكاتمتأخرةالجزائر

2011,3950.18أحاديأندورا

دوناشتراكاتمتأخرةأنغوال

دوناشتراكاتمتأخرةأنتيغواوبربودا

20123,7171.96+*19أحادياألرجنتين

دوناشتراكاتمتأخرةأرمينيا

دوناشتراكاتمتأخرةأستراليا

دوناشتراكاتمتأخرةالنمسا

دوناشتراكاتمتأخرةأذربيجان

دوناشتراكاتمتأخرةجزرالبهاما

205,6970.09أحاديالبحرين

دوناشتراكاتمتأخرةبنغالديش

دوناشتراكاتمتأخرةبربادوس

دوناشتراكاتمتأخرةبيالروس

33,7900.53*20أحاديبلجيكا

205,6980.09+19أحاديبليز

2300.00*20أحاديبنن

دوناشتراكاتمتأخرةبوتان

)-دولة(2022,7920.36+19+18+17 +16+15+14+13أحاديبوليفياالمتعددةالقوميات

دوناشتراكاتمتأخرةالبوسنةوالهرسك

دوناشتراكاتمتأخرةبوتسوانا

2091,1581.44أحاديالبرازيل

دوناشتراكاتمتأخرةبرونيدارالسالم

دوناشتراكاتمتأخرةبلغاريا

201,4240.02أحاديبوركينافاسو

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

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

40,299

9313,27653,5750.85+92+91+90باريس

205,8270.09+19+*18أحاديكابوفيردي

دوناشتراكاتمتأخرةكمبوديا

دوناشتراكاتمتأخرةالكاميرون

دوناشتراكاتمتأخرةكندا

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

+10+11+12+13+14

+15+16+17+18+19+20

40,299

9313,276+92+91+90باريس

937,46061,0350.97+92+91+90برن

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

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

40,299

9313,276+92+91+90باريس

937,46061,0350.97+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

 المجموع  )تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية( 

2022,7900.36+19أحاديشيلي

دوناشتراكاتمتأخرةالصين

دوناشتراكاتمتأخرةكولومبيا

أحاديجزرالقمر

06+07+08+09+ 10+11+12+13 +14+15+16+17+18+19+2021,3600.34

4370.01*20أحاديالكونغو

دوناشتراكاتمتأخرةجزركوك

دوناشتراكاتمتأخرةكوستاريكا

3940.01*20أحاديكوتديفوار

دوناشتراكاتمتأخرةكرواتيا

دوناشتراكاتمتأخرةكوبا

دوناشتراكاتمتأخرةقبرص

دوناشتراكاتمتأخرةتشيكيا

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةكورياالشعبيةالديمقراطية

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

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

40,299

93159,959+92+91+90باريس

9390,326290,5844.60+92+91+90برن

دوناشتراكاتمتأخرةالدانمرك

2012,8160.20+19+18+17+16+15+14+13+12أحاديجيبوتي

202,8490.05أحاديدومينيكا

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

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

138,278

81+80+79+78+77+76+75+*74باريس

+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91

+92+93

898,6401,036,91816.42

دوناشتراكاتمتأخرةإكوادور

دوناشتراكاتمتأخرةمصر

202,8490.05أحاديالسلفادور

2017,0910.27+19+18+17+16 +15+14+13+12أحاديغينيااالستوائية

202,8480.05+19أحاديإريتريا

دوناشتراكاتمتأخرةإستونيا

دوناشتراكاتمتأخرةإسواتيني

دوناشتراكاتمتأخرةإثيوبيا

دوناشتراكاتمتأخرةفيجي

دوناشتراكاتمتأخرةفنلندا

دوناشتراكاتمتأخرةفرنسا

1,4690.02*20أحاديغابون

دوناشتراكاتمتأخرةغامبيا

دوناشتراكاتمتأخرةجورجيا

دوناشتراكاتمتأخرةألمانيا

دوناشتراكاتمتأخرةغانا

34,1830.54*20أحادياليونان

202,8490.05أحاديغرينادا

دوناشتراكاتمتأخرةغواتيماال

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

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

40,299

9313,276+92+91+90باريس

937,46061,0350.97+92+91+90برن

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

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

40,299

9313,276+92+91+90باريس

933,85857,4330.91+92برن

9270.01*20أحاديغيانا

دوناشتراكاتمتأخرةهايتي

 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

 المجموع  )تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية( 

دوناشتراكاتمتأخرةالكرسيالرسولي

202,8490.05أحاديهندوراس

دوناشتراكاتمتأخرةهنغاريا

دوناشتراكاتمتأخرةآيسلندا

2091,1581.44أحاديالهند

2045,5790.72أحاديإندونيسيا

)-جمهورية(دوناشتراكاتمتأخرةإيراناإلسالمية

2023,3770.37+19+*18أحاديالعراق

دوناشتراكاتمتأخرةآيرلندا

دوناشتراكاتمتأخرةإسرائيل 

20683,68510.82أحاديإيطاليا

4990.01*20أحاديجامايكا

دوناشتراكاتمتأخرةاليابان

دوناشتراكاتمتأخرةاألردن

دوناشتراكاتمتأخرةكازاخستان

دوناشتراكاتمتأخرةكينيا

201,4240.02أحاديكيريباس

دوناشتراكاتمتأخرةالكويت

دوناشتراكاتمتأخرةقيرغيزستان

201,4240.02أحاديجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

دوناشتراكاتمتأخرةالتفيا

2011,3940.18+19أحاديلبنان

دوناشتراكاتمتأخرةليسوتو

دوناشتراكاتمتأخرةليبيريا

2052,5790.83+19+18+17+16+*15أحاديليبيا

دوناشتراكاتمتأخرةليختنشتاين

دوناشتراكاتمتأخرةليتوانيا

دوناشتراكاتمتأخرةلكسمبرغ

دوناشتراكاتمتأخرةمدغشقر

204,2720.07+19+18أحاديمالوي

دوناشتراكاتمتأخرةماليزيا

202,8490.05أحاديملديف

202,2800.04+*19أحاديمالي

دوناشتراكاتمتأخرةمالطة

208,5470.14+19+18أحاديجزرمارشال

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

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

40,299

9312,217+92+91+*90باريس

937,46059,9760.95+92+91+90برن

دوناشتراكاتمتأخرةموريشيوس

دوناشتراكاتمتأخرةالمكسيك

 )-واليات(16+15+14+13 +12+11+10+09+08+07+06+*05أحادي+ميكرونيزياالموحدة

17+18+19+20

42,9880.68

دوناشتراكاتمتأخرةموناكو

دوناشتراكاتمتأخرةمنغوليا

دوناشتراكاتمتأخرةالجبلاألسود

دوناشتراكاتمتأخرةالمغرب

دوناشتراكاتمتأخرةموزامبيق

دوناشتراكاتمتأخرةميانمار

دوناشتراكاتمتأخرةناميبيا

دوناشتراكاتمتأخرةنيبال

دوناشتراكاتمتأخرةهولندا

دوناشتراكاتمتأخرةنيوزيلندا

دوناشتراكاتمتأخرةنيكاراغوا

 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

 المجموع  )تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية( 

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

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

40,299

938,641+92+*91باريس

935,66554,6050.86+92+91برن

6,2830.10*20أحادينيجيريا

201,4230.02أحادينيوي

دوناشتراكاتمتأخرةمقدونياالشمالية

دوناشتراكاتمتأخرةالنرويج

دوناشتراكاتمتأخرةعمان

دوناشتراكاتمتأخرةباكستان

205,6970.09أحاديبنما

205,8760.09+19+*18أحاديبابواغينياالجديدة

202,8490.05أحاديباراغواي

دوناشتراكاتمتأخرةبيرو

دوناشتراكاتمتأخرةالفلبين

دوناشتراكاتمتأخرةبولندا

دوناشتراكاتمتأخرةالبرتغال

2011,3950.18أحاديقطر

20341,8425.41أحاديجمهوريةكوريا

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةمولدوفا

دوناشتراكاتمتأخرةرومانيا

دوناشتراكاتمتأخرةاالتحادالروسي

دوناشتراكاتمتأخرةرواندا

دوناشتراكاتمتأخرةسانتكيتسونيفس

دوناشتراكاتمتأخرةسانتلوسيا

205,6980.09+19أحاديسانتفنسنتوجزرغرينادين

دوناشتراكاتمتأخرةساموا

دوناشتراكاتمتأخرةسانمارينو

دوناشتراكاتمتأخرةسانتوميوبرينسيبي

2045,5790.72أحاديالمملكةالعربيةالسعودية

1990.00*20أحاديالسنغال

دوناشتراكاتمتأخرةصربيا

202,8490.05أحاديسيشيل

دوناشتراكاتمتأخرةسيراليون

دوناشتراكاتمتأخرةسنغافورة

دوناشتراكاتمتأخرةسلوفاكيا

دوناشتراكاتمتأخرةسلوفينيا

دوناشتراكاتمتأخرةجزرسليمان

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

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

40,299

934,45244,7510.71+92+91+90الويبو

دوناشتراكاتمتأخرةجنوبأفريقيا

دوناشتراكاتمتأخرةإسبانيا

دوناشتراكاتمتأخرةسريالنكا

دوناشتراكاتمتأخرةالسودان

205,6980.09+19أحاديسورينام

دوناشتراكاتمتأخرةالسويد

دوناشتراكاتمتأخرةسويسرا

دوناشتراكاتمتأخرةالجمهوريةالعربيةالسورية

دوناشتراكاتمتأخرةطاجيكستان

دوناشتراكاتمتأخرةتايلند

202,8480.05+19أحاديتيمور-ليشتي

2017,9280.28+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+*08أحاديتوغو

دوناشتراكاتمتأخرةتونغا

 الدولة 

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

 مبلغ االشتراكات المتأخرة  

 % من مجموع  )بالفرنك السويسري( 

االشتراكات 

المتأخرة 
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للبدلان الأقل منوا واملدرجة يف حساب خاص )مجمّد(  مجموع الاشرتااكت املتأأخرة )ما عدا الاشرتااكت املتأأخرة

 (1990بشأأن الس نوات السابقة لعام 

 

 مالحظات

)كام هو موحض  مليون فرنك سويرسي 6.32 حنو 2020يونيو  30بلغ مجموع الاشرتااكت اليت ظلت مس تحقة حىت  .2

مليون فرنك  1.28شرتااكت وص النظام اأحادي الامليون فرنك سويرسي خت 5.04 ، مهنا حوايليف اجلدول اأعاله(

بشأأن الاحتادات املموةل من الاشرتااكت والويبو. وميثّل مجموع الاشرتااكت  1994سويرسي ختص الاشرتااكت السابقة لعام 

 2020لالشرتااكت املس تحقة عن عام  يف املائة من املبلغ الإجاميل 36مليون فرنك سويرسي، ما يعادل  6.32املتأأخرة البالغ 

 مليون فرنك سويرسي. 17.5 اأي

د للمكتب ادلويل بّي  .3 َّغ امجلعيات يف وثيقة منفصةل بأأّي مبلغ يسدَّ  .2020اأغسطس  31يوليو و 1وستبل

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

 1990 لعام

قد وضعت يف  1990ملتأأخرة للبدلان الأقل منوا بشأأن الأعوام السابقة لعام جيدر التذكري بأأن مبالغ الاشرتااكت ا .4

د مبلغه يف اترخي  ، معال ابلقرار اذلي اختذه لك من مؤمتر الويبو وجعييت احتادي 1989ديسمرب  31حساب خاص ُجِّّ

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

بشأأن احتادي ابريس وبرن وبشأأن الويبو.  2020يونيو  30ويرد يف اجلدول التايل بيان تكل الاشرتااكت املتأأخرة حىت 

د للمكتب ادلويل بّي  َّغ امجلعيات يف وثيقة منفصةل بأأّي مبلغ يسدَّ  .2020اأغسطس  31يوليو و 1وستبل

دون اشتراكات متأخرة/سنوات االشتراكات المتأخرة

 المجموع  )تشير العالمة )*( إلى التسديدات الجزئية( 

دوناشتراكاتمتأخرةترينيدادوتوباغو

2013,5290.21+19+*18أحاديتونس

دوناشتراكاتمتأخرةتركيا

دوناشتراكاتمتأخرةتركمانستان

دوناشتراكاتمتأخرةتوفالو

دوناشتراكاتمتأخرةأوغندا

دوناشتراكاتمتأخرةأوكرانيا

دوناشتراكاتمتأخرةاإلماراتالعربيةالمتحدة

دوناشتراكاتمتأخرةالمملكةالمتحدة

201,4240.02أحاديجمهوريةتنزانياالمتحدة

202,563,81540.59+19+*18أحاديالوالياتالمتحدةاألمريكية

205,6970.09أحاديأوروغواي

دوناشتراكاتمتأخرةأوزبكستان

204,6720.07+19+18+*17أحاديفانواتو

)-جمهورية(2081,1201.28+19+18+17+16+15+14+*13أحاديفنزويالالبوليفارية

دوناشتراكاتمتأخرةفييتنام

209,9680.16+19+18 +17+16+15+14أحادياليمن

دوناشتراكاتمتأخرةزامبيا

دوناشتراكاتمتأخرةزمبابوي

6,316,830100 المجموع الكلي 

 الدولة 

اشتراكات 

النظام 

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

 مبلغ االشتراكات المتأخرة  

 % من مجموع  )بالفرنك السويسري( 

االشتراكات 

المتأخرة 

 مجموع االشتراكات المتأخرة 

5,036,852اشتراكاتالنظاماألحادي

1,279,978االتحاداتالممولةمناالشتراكاتوالويبو

6,316,830 المجموع الكلي 
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 سنوات االشتراكات المتأخرة 

 )تشير العالمة )*( إلى 
التسديدات الجزئية( 

 المجموع 

85+84+83+82+81+80+79+*78باريس+مجّمدبوركينافاسو

86+ 87+88+89

211,405    

8+85+84+83+82+81+80+79+78برنمجّمد

6+ 87+88+89

131,084    342,489         8.90

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

6+87+88 +89

214,738         5.58

83+82+81+80+79+78+77+*76باريس+مجّمدجمهوريةأفريقياالوسطى

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

87+86+85+84+83+82+81+*80برن+مجّمد

88+89114,858    388,367         

10.09

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

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

+88+89

250,957    

8+79+78+77+76+75+74+73+72برنمجّمد

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

+89156,387    407,344         10.59

88+87+86+85+84+83+82+*81باريس+مجّمدجمهوريةالكونغوالديمقراطية

89

500,200    

88+87+86+85+84+83+82+*81برن+مجّمد

89
301,015    

801,215         

20.82

           8955,250+88+87+86+85+84+83الويبومجّمدغامبيا
1.44

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

5.98         230,072      8981,293+88+87+86+85+84+*83برنمجّمد

           -8923,213باريسمجّمدغينيابيساو
0.60

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

83+82+81+80+79+78+77+*76برن+مجّمد

84+85+86 +87+88+89159,485    291,862         7.58

84+83+82+81+80+79+78+*77باريس+مجّمدموريتانيا

85+86+87

+88+89219,120    

8+81+80+79+78+77+76+75+74برنمجّمد

2+83+84 +85+86+87+ 88+89150,618    369,738         9.61

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

9

179,097    

 84+83+82+81+*80برنمجّمد

+85+86+87+ 88+89109,915    289,012         7.51

89+88+87+86+85+84+83الويبومجّمدالصومال
55,250           1.44

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

89+88+87+86+85+84+*83برنمجّمد

87,785      220,162         5.72

89+88+87+86+85+84+*83باريسمجّمدأوغندا

140,372         3.65

89+88+*87الويبومجّمداليمن

19,142           0.50

100.00    3,848,226 المجموع الكلي 

 االتحاد/الويبو  الدولة 

 مبلغ االشتراكات المتأخرة  

 )بالفرنك السويسري( 

 % من مجموع االشتراكات 

المتأخرة 
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 1990حساب خاص )مجمّد( بشأأن الس نوات السابقة لعام  مجموع الاشرتااكت املتأأخرة املدرجة يف

 

 املبالغ املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل

نشاؤهام لرؤوس  2020يونيو  30يبّّي اجلدول التايل املبالغ املس تحقة عىل ادلول يف  .5 لأغراض صندوقّي اثنّي مت اإ

َّغ امجلعيات يف وثيقة منفصةل بأأّي مبلغ  الأموال العامةل، وهام صندوقا احتادين ممولّي من الاشرتااكت )ابريس وبرن(. وستبل

د للمكتب ادلويل بّي   .2020اأغسطس  31يوليو و 1يسدَّ

 

 العامةلاملبلغ الإجاميل املس تحق لصناديق رؤوس الأموال 

 

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

 املاضية العرشة

نصافا للبدلان النامية، تراجعت  1994منذ اعامتد النظام اأحادي الاشرتااكت يف عام  .6 نشاء فئات جديدة اأكرث اإ واإ

 شرتااكت املتأأخرة تراجعا ملموسا.الا

ويبّّي اجلدول التايل مبالغ الاشرتااكت املتأأخرة )مبا فهيا الاشرتااكت املتأأخرة "اجملّمدة" للبدلان الأقل منوا( واملبالغ  .7

 .2010املس تحقة لصناديق رؤوس الأموال العامةل منذ عام 

باريسمجّمد

برنمجّمد

الويبومجّمد

                                                    3,848,226 المجموع الكلي 

2,426,144                                             

1,292,440                                             

129,642                                                

 مبلغ االشتراكات المتأخرة 

 )بالفرنك السويسري( 

  المجموع 

                 4,832باريسبوروندي

                   943باريسجمهوريةأفريقياالوسطى

                 6,377باريستشاد

                1,980                8,357برن 

               14,057باريسجمهوريةالكونغوالديمقراطية

              1,727                15,784برن 

                 7,508باريسغينيا

              2,915                10,423برن 

              40,339 المجموع الكلي 

  اتحادات الويبو  الدولة 
 مبلغ االشتراكات المتأخرة  

                                                            33,717اتحادباريس
                                                              6,622اتحادبرن

                                                            40,339 المجموع الكلي 



WO/PBC/31/9 
9 
 

 

املرفقات[]تيل ذكل 

اشتراكات النظام األحاديالعام
 االتحادات الممولة 

من االشتراكات 

االشتراكات 

المتأخرة "المجّمدة"

صناديق رؤوس 

األموال العاملة
 المجموع 

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

20182.131.503.850.047.52

20193.091.283.850.048.26

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

 الاشرتااكت وفقا للنظام اأحادي الاشرتااكت املرفق الأول

 اأسس حتديد الاشرتااكت

لك من مؤمتر الويبو وامجلعيات اخملتصة لبعض  2003حتدد اشرتااكت لك دوةل عضو بناء عىل قرارات اختذها يف س نة 

 (.A/39/15من الوثيقة  167و 166قراتن الاحتادات اليت تديرها الويبو فامي يتعلق ابلنظام اأحادي الاشرتااكت )الف

 حتديد الاشرتااكت

 مبالغ الاشرتااكت عىل، 2017اأكتوبر  11يف وافقت جعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو 

 (.A/57/12من الوثيقة  88)الفقرة  2018/19للثنائية 

 عىل خمتلف الفئات 2018توزيع مبلغ الاشرتااكت الإجاميل لس نة  1اجلدول 

 

)هـ()د()ج()ب((أ)

المبلغالمستحقمنكلدولة؛بالفرنكالسويسريالوحداتالفئة

عددالدول

فيكلفئة

ب(؛(×)أ(

بالفرنك

السويسري

عددالدول

فيكلفئة

×)أ()د(؛

بالفرنك

السويسري

125                                                   1,139,475.0                                                                            5               5,697,375      -             -             

220                                                   -                                                                                        -            -               -             -             

315                                                   683,685.0                                                                               5               3,418,425      -             -             

410                                                   455,790.0                                                                               8               3,646,320      -             -             

             -             -      2,051,052               6                                                                               341,842.0                                                     48)ثانيا(

55                                                     227,895.0                                                                               -            -               -             -             

63                                                     136,737.0                                                                               6               820,422         -             -             

             -             -         638,106               7                                                                                91,158.0                                                     62)ثانيا(

71                                                     45,579.0                                                                                6               273,474         -             -             

80.5                                                  22,789.0                                                                                6               136,734         -             -             

90.25                                                11,395.0                                                                                35             398,825         -             -             

             -             -         108,243             19                                                                                  5,697.0                                                0.13خاء

          5,698                2         116,809             41                                                                                  2,849.0                                                0.06خاء)ثانيا(

          7,120                5          58,384             41                                                                                  1,424.0                                                0.03خاء)ثالثا(

185            17,364,169    7                12,818        

الدول  )في 1 يناير 2018(الفئة

دولاالتحادات:1

،،،،أسترالياإيطالياهولنداالسويدسويسرادولاالتحادات:3

دولاالتحادات:4

دولاالتحادات:(ثانيا)4

دولاالتحادات:6

دولاالتحادات:(ثانيا)6

دولاالتحادات:7

دولاالتحادات:8

دولاالتحادات:9

دولاالتحادات:خاء

دولاالتحادات:خاء)ثانيا(

،مالديفجزرمارشالدولةغيرعضوفياالتحادات:

دولاالتحادات:خاء)ثالثا(

:دولغيرأعضاءفياالتحادات

الدولاألعضاءفيواحدأوأكثر

مناالتحادات

الدولاألعضاءفيالويبووغير

األعضاءفيأيمناالتحادات

،،،،،الجمهوريةالتشيكيةاليونانهنغاريانيوزيلندابولنداسلوفاكيا

،،،،،،األرجنتينالبرازيلبلغارياالهندإسرائيلرومانياتركيا

،،،،)-جمهورية(،إندونيسياإيراناإلسالميةلكسمبرغموناكوالمملكةالعربيةالسعوديةسلوفينيا

،،،،،كرواتياآيسلنداليختنشتاينماليزياصربيامقدونياالشمالية

دول"(االتحادات"(

دول"(غيرأعضاءفي

االتحادات"(

،،،،فرنساألمانيااليابانالمملكةالمتحدةالوالياتالمتحدةاألمريكية

،،،،،،،بلجيكاكنداالدانمركفنلنداآيرلنداالنرويجاالتحادالروسيإسبانيا

،،،،،النمساالصينالمكسيكالبرتغالجمهوريةكورياجنوبأفريقيا

،،،،،،،،،،،،،،،ألبانياالجزائرأندوراأرمينياأذربيجانبيالروسشيليكولومبيامصرإستونياجورجياالكرسيالرسوليالعراقكازاخستانالكويت

،،،،،،،،،،،،،،،قيرغيزستانالتفياليبياليتوانياالجبلاألسودنيجيرياعمانبيروالفلبينقطرجمهوريةمولدوفاسانمارينوسنغافورةطاجيكستانتايلند

-جمهورية(،،،،تركمانستانأوكرانيااإلماراتالعربيةالمتحدةأوزبكستانفنزويالالبوليفارية(

،،،،،،،،،،،،،،البحرينبرونيدارالسالمكوستاريكاكوباقبرصالجمهوريةالدومينيكيةإكوادورغواتيماالاألردنلبنانالمغربباكستانبنماسريالنكا

،،،،الجمهوريةالعربيةالسوريةترينيدادوتوباغوتونسأوروغوايفييتنام

،،،،،،)-دولة(،،،،أنتيغواوبربوداجزرالبهامابربادوسبليزبوليفياالمتعددةالقومياتالبوسنةوالهرسكبوتسواناكابوفيرديالكاميرونالكونغوجزر

،،،،،،،،،،،،كوككوتديفوارجمهوريةكورياالشعبيةالديمقراطيةدومينيكاالسلفادورغينيااالستوائيةإسواتينيفيجيالغابونغاناغريناداغيانا

،،،،،،منغولياناميبيانيكاراغوابابواغينياالجديدةباراغوايسانتكيتس -واليات(،،،،،هندوراسجامايكاكينيامالطةموريشيوسميكرونيزياالموحدة(

،،،،،،،ونيفسسانتلوسياسانتفنسنتوجزرغرينادينسامواسيشيلسورينامتونغازمبابوي

،،،،،،،،،،،أفغانستانأنغوالبنغالديشبننبوتانبوركينافاسوبورونديكمبودياجمهوريةأفريقياالوسطىتشادجزرالقمرجمهوريةالكونغو

،،،،،،،،،بيساوهايتيكيريباسجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةليسوتوليبريامدغشقرمالويمالي -،،،،الديمقراطيةجيبوتيغامبياغينياغينيا

،،،،،،،،،،،،،موريتانياموزامبيقنيبالالنيجرنيويروانداسانتوميوبرينسيبيالسنغالسيراليونالسودانتوغوتوفالوأوغنداجمهوريةتنزانيا

،،،المتحدةفانواتواليمنزامبيا

-،،،،إريترياإثيوبياميانمارالصومالتيمورليشتي
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 عىل خمتلف الفئات 2019)اثنيا( توزيع مبلغ الاشرتااكت الإجاميل لس نة 1اجلدول 

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[

)هـ()د()ج()ب()أ(

المبلغالمستحقمنكلدولة؛بالفرنكالسويسريالوحداتالفئة

عددالدول

فيكلفئة

ب(؛(×)أ(

بالفرنك

السويسري

عددالدول

فيكلفئة

×)أ()د(؛

بالفرنك

السويسري

125                                                   1,139,475.0                                                                            5               5,697,375      -             -             

220                                                   -                                                                                        -            -               -             -             

315                                                   683,685.0                                                                               5               3,418,425      -             -             

410                                                   455,790.0                                                                               8               3,646,320      -             -             

             -             -      2,051,052               6                                                                               341,842.0                                                     48)ثانيا(

55                                                     227,895.0                                                                               -            -               -             -             

63                                                     136,737.0                                                                               6               820,422         -             -             

             -             -         638,106               7                                                                                91,158.0                                                     62)ثانيا(

71                                                     45,579.0                                                                                6               273,474         -             -             

80.5                                                  22,789.0                                                                                6               136,734         -             -             

90.25                                                11,395.0                                                                                34             387,430         -             -             

             -             -         108,243             19                                                                                  5,697.0                                                0.13خاء

          5,698                2         119,658             42                                                                                  2,849.0                                                0.06خاء)ثانيا(

          7,120                5          58,384             41                                                                                  1,424.0                                                0.03خاء)ثالثا(

185            17,355,623    7                12,818        

الدول  )في 1 يناير 2019(الفئة

دولاالتحادات:1

،،،،أسترالياإيطالياهولنداالسويدسويسرادولاالتحادات:3

دولاالتحادات:4

دولاالتحادات:(ثانيا)4

دولاالتحادات:6

دولاالتحادات:(ثانيا)6

دولاالتحادات:7

دولاالتحادات:8

دولاالتحادات:9

دولاالتحادات:خاء

دولاالتحادات:خاء)ثانيا(

،مالديفجزرمارشالدولةغيرعضوفياالتحادات:

دولاالتحادات:خاء)ثالثا(

:دولغيرأعضاءفياالتحادات

،،،،فرنساألمانيااليابانالمملكةالمتحدةالوالياتالمتحدةاألمريكية

،،،،،،،بلجيكاكنداالدانمركفنلنداآيرلنداالنرويجاالتحادالروسيإسبانيا

،،،،،النمساالصينالمكسيكالبرتغالجمهوريةكورياجنوبأفريقيا

،،،،،الجمهوريةالتشيكيةاليونانهنغاريانيوزيلندابولنداسلوفاكيا

الدولاألعضاءفيواحدأوأكثر

مناالتحادات

الدولاألعضاءفيالويبووغير

األعضاءفيأيمناالتحادات

دول"(االتحادات"(

دول"(غيرأعضاءفي

االتحادات"(

،،،،،،)-دولة(،،،،أنتيغواوبربوداجزرالبهامابربادوسبليزبوليفياالمتعددةالقومياتالبوسنةوالهرسكبوتسواناكابوفيرديالكاميرونالكونغوجزر

،،،،،،،،،،،،كوككوتديفوارجمهوريةكورياالشعبيةالديمقراطيةدومينيكاالسلفادورغينيااالستوائيةإسواتينيفيجيالغابونغاناغريناداغيانا

،،،،،،منغولياناميبيانيكاراغوابابواغينياالجديدةباراغوايسانتكيتس -واليات(،،،،،هندوراسجامايكاكينيامالطةموريشيوسميكرونيزياالموحدة(

،،،،،،،،ونيفسسانتلوسياسانتفنسنتوجزرغرينادينسامواسيشيلسورينامالجمهوريةالعربيةالسوريةتونغازمبابوي

،،،،،،،،،،،أفغانستانأنغوالبنغالديشبننبوتانبوركينافاسوبورونديكمبودياجمهوريةأفريقياالوسطىتشادجزرالقمرجمهوريةالكونغو

،،،،،،،،،بيساوهايتيكيريباسجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةليسوتوليبريامدغشقرمالويمالي -،،،،الديمقراطيةجيبوتيغامبياغينياغينيا

،،،،،،،،،،،،،موريتانياموزامبيقنيبالالنيجرنيويروانداسانتوميوبرينسيبيالسنغالسيراليونالسودانتوغوتوفالوأوغنداجمهوريةتنزانيا

،،،المتحدةفانواتواليمنزامبيا

-،،،،إريترياإثيوبياميانمارالصومالتيمورليشتي

،،،،،،األرجنتينالبرازيلبلغارياالهندإسرائيلرومانياتركيا

،،،،)-جمهورية(،إندونيسياإيراناإلسالميةلكسمبرغموناكوالمملكةالعربيةالسعوديةسلوفينيا

،،،،،كرواتياآيسلنداليختنشتاينماليزياصربيامقدونياالشمالية

،،،،،،،،،،،،،،،ألبانياالجزائرأندوراأرمينياأذربيجانبيالروسشيليكولومبيامصرإستونياجورجياالكرسيالرسوليالعراقكازاخستانالكويت

،،،،،،،،،،،،،،قيرغيزستانالتفياليتوانياالجبلاألسودنيجيرياعمانبيروالفلبينقطرجمهوريةمولدوفاسانمارينوسنغافورةطاجيكستانتايلند

-جمهورية(،،،،تركمانستانأوكرانيااإلماراتالعربيةالمتحدةأوزبكستانفنزويالالبوليفارية(

،،،،،،،،،،،،،،البحرينبرونيدارالسالمكوستاريكاكوباقبرصالجمهوريةالدومينيكيةإكوادورغواتيماالاألردنلبنانليبياالمغربباكستانبنماسري

،،،،النكاترينيدادوتوباغوتونسأوروغوايفييتنام
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والاشرتااكت املتأأخرة للبدلان الأقل منوا اليت دلهيا  2019ديسمرب  31الاشرتااكت غري املسددة يف  املرفق الثاين

 حساب خاص )مجمّد(

 

 الدولة

 اشتراكات النظام 

األحادي/ االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

دوناشتراكاتمتأخرةأفغانستان

دوناشتراكاتمتأخرةألبانيا

دوناشتراكاتمتأخرةالجزائر

دوناشتراكاتمتأخرةأندورا

دوناشتراكاتمتأخرةأنغوال

دوناشتراكاتمتأخرةأنتيغواوبربودا

         32,559 *19 أحادياألرجنتين

دوناشتراكاتمتأخرةأرمينيا

دوناشتراكاتمتأخرةأستراليا

دوناشتراكاتمتأخرةالنمسا

دوناشتراكاتمتأخرةأذربيجان

دوناشتراكاتمتأخرةجزرالبهاما

دوناشتراكاتمتأخرةالبحرين

          194,272+18+17أحاديبنغالديش

دوناشتراكاتمتأخرةبربادوس

دوناشتراكاتمتأخرةبيالروس

دوناشتراكاتمتأخرةبلجيكا

          2,849 19أحاديبليز

دوناشتراكاتمتأخرةبنن

دوناشتراكاتمتأخرةبوتان

         -دولة(19,943 19+18+17+16+15+14+13 أحاديبوليفياالمتعددةالقوميات(

دوناشتراكاتمتأخرةالبوسنةوالهرسك

دوناشتراكاتمتأخرةبوتسوانا

         91,158 19أحاديالبرازيل

دوناشتراكاتمتأخرةبرونيدارالسالم

دوناشتراكاتمتأخرةبلغاريا

باريسمجّمدبوركينافاصو

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

84+85+86+87+88+89 

211,405    

 برنمجّمد

78+79+80+81+82+83+84+85+86

+87+ 88+89 131,084    

342,489       

  +98+97+96+95+94 أحاديبوروندي

99+00+01+02+03+04 

+05+06+07+08+09+10+11+12+1

3+14+15+16+17+18+19  

38,875      

      13,276 93+92+91+90 باريس

  83+82+81+80+79+78 باريس+مجّمد

84+85+86+87+88+89 

214,738    

266,889       

          2,978 19+*18 أحاديكابوفيردي

دوناشتراكاتمتأخرةكامبوديا

دوناشتراكاتمتأخرةكاميرون

دوناشتراكاتمتأخرةكندا

 أحاديجمهوريةأفريقياالوسطى

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+18+19 

38,875      

      13,276 93+92+91+90 باريس

 باريسمجّمد

76*+77+78+79+80+81+82+83+84

+85+86 +87+ 88+89 

273,509    

       7,460 93+92+91+90 برن

 برنمجّمد

80*+81+82+83+84+85+86+87+88

+89 

114,858    447,978       

 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+18+19 

38,875      

      13,276 93+92+91+90 باريس

  75+74+73+72+71 باريس+مجّمد

76+77+78+79+80+81+  

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

250,957    

       7,460 93+92+91+90 برن

 برنمجّمد

72+73+74+75+76+77+78+79+80

+81+82 

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

156,387    

466,955       

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات النظام 

األحادي/ االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

         11,395 19أحاديشيلي

دوناشتراكاتمتأخرةالصين

دوناشتراكاتمتأخرةكولومبيا

 أحاديجزرالقمر

06+07+08+09+10+11+12+13+14

+15+16+17+18+19 

19,936         

دوناشتراكاتمتأخرةالكونغو

دوناشتراكاتمتأخرةجزركوك

دوناشتراكاتمتأخرةكوستاريكا

دوناشتراكاتمتأخرةكوتديفوار

دوناشتراكاتمتأخرةكرواتيا

دوناشتراكاتمتأخرةكوبا

دوناشتراكاتمتأخرةقبرص

دوناشتراكاتمتأخرةالجمهوريةالتشيكية

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةكورياالديمقراطيةالشعبية

 أحاديجمهوريةالكونغوالديمقراطية

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+18+19 

38,875      

    159,959 93+92+91+90 باريس

 باريسمجّمد

81*+82+83+84+85+86+87+88+89 

500,200    

      90,326 93+92+91+90 برن

 برنمجّمد

81*+82+83+84+85+86+87+88+89 

301,015    1,090,375     

دوناشتراكاتمتأخرةالدانمرك

         11,392 19+18+17+16+15+14+13+12 أحاديجيبوتي

          2,849 19أحاديدومينيكا

 أحاديالجمهوريةالدومينيكية

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+18+19 

132,581    

 76+75+74+*73 باريس

+77+78+79+80+81+82+83+84+8

5+86 +87+88+89+90+91+92+93 

904,038    

1,036,619     

دوناشتراكاتمتأخرةإكوادور

دوناشتراكاتمتأخرةمصر

دوناشتراكاتمتأخرةالسلفادور

غينيااالستوائية
         14,242 19+18+17+16+15+14+13+12 أحادي

          1,424 19أحاديإريتريا

دوناشتراكاتمتأخرةإستونيا

دوناشتراكاتمتأخرةإيستواني 

دوناشتراكاتمتأخرةأثيوبيا

دوناشتراكاتمتأخرةفيجي

دوناشتراكاتمتأخرةفنلندا

دوناشتراكاتمتأخرةفرنسا

دوناشتراكاتمتأخرةغابون

         55,250 89+88+87+86+85+84+83 الويبومجّمدغامبيا

دوناشتراكاتمتأخرةجورجيا

دوناشتراكاتمتأخرةألمانيا

دوناشتراكاتمتأخرةغانا

دوناشتراكاتمتأخرةاليونان

دوناشتراكاتمتأخرةغرينادا

دوناشتراكاتمتأخرةغواتيماال

 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+18+19 

38,875      

      13,276 93+92+91+90 باريس

    148,779 89+88  +87+86+85+84+83 باريسمجّمد

       7,460 93+92+91+90 برن

       289,683      81,293 89+88+87+86+85+84+*83 برنمجّمد

 أحاديغينيابيساو

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+18+19 

38,875      

      13,276 93+92+91+90 باريس

      23,213 89باريسمجّمد

         79,222       3,858 93+92 برن

دوناشتراكاتمتأخرةغيانا

دوناشتراكاتمتأخرةهايتي

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات النظام 

األحادي/ االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

دوناشتراكاتمتأخرةالكرسيالرسولي

دوناشتراكاتمتأخرةهندوراس

دوناشتراكاتمتأخرةهنغاريا

دوناشتراكاتمتأخرةآيسلندا

دوناشتراكاتمتأخرةالهند

دوناشتراكاتمتأخرةإندونيسيا

         جمهورية(92,390 19+18+*17 أحاديإيرانـإسالمية(

         11,982 19+*18 أحاديالعراق

دوناشتراكاتمتأخرةأيرلندا

دوناشتراكاتمتأخرة إسرائيل

دوناشتراكاتمتأخرةإيطاليا

دوناشتراكاتمتأخرةجاميكا

دوناشتراكاتمتأخرةاليابان

دوناشتراكاتمتأخرةاألردن

دوناشتراكاتمتأخرةكازاخستان

دوناشتراكاتمتأخرةكينيا

          1,424 19أحاديكيريباس

دوناشتراكاتمتأخرةالكويت

دوناشتراكاتمتأخرةقرغيزستان

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

دوناشتراكاتمتأخرةالتفيا

          5,697 19أحاديلبنان

دوناشتراكاتمتأخرةليسوتو

دوناشتراكاتمتأخرةليبيريا

         58,277 19+18+17+16+15+*14 أحاديليبيا

دوناشتراكاتمتأخرةليختنشتاين

دوناشتراكاتمتأخرةليتوانيا

دوناشتراكاتمتأخرةلكسمبرغ

دوناشتراكاتمتأخرةمدغشقر

          192,848+18أحاديمالوي

دوناشتراكاتمتأخرةماليزيا

دوناشتراكاتمتأخرةمالديف

       1,028*19أحاديمالي

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

 برنمجّمد

76*+77+78+79+80+81+82+83+84

+85+86 +87+88+89 

159,485    

292,890       

دوناشتراكاتمتأخرةمالطة

          195,698+18أحاديجزرمارشال

 أحاديموريتانيا

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

+03+04 

+05+06+07+08+09+10+11+12+1

3+14+15+16+17+18+19 

38,875      

      12,217 93+92+91+*90 باريس

 باريسمجّمد

77*+78+79+80+81+82+83+84+85

+86+ 

219,120    

 87+88+89 

       7,460 93+92+91+90 برن

 برنمجّمد

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

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

150,618    

428,290       

دوناشتراكاتمتأخرةموريشيوس

دوناشتراكاتمتأخرةالمكسيك

 -واليات(أحاديميكرونيزياالموحدة(

05*+06+07+08+09+10+11+12+13

+14+15+16+17+18+19 40,139         

دوناشتراكاتمتأخرةموناكو

دوناشتراكاتمتأخرةمنغوليا

دوناشتراكاتمتأخرةالجبلاألسود

دوناشتراكاتمتأخرةالمغرب

دوناشتراكاتمتأخرةموزامبيق

دوناشتراكاتمتأخرةميانمار

دوناشتراكاتمتأخرةناميبيا

دوناشتراكاتمتأخرةنيبال

دوناشتراكاتمتأخرةهولندا

دوناشتراكاتمتأخرةنيوزيلندا

دوناشتراكاتمتأخرةنيكاراغوا

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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 الدولة

 اشتراكات النظام 

األحادي/ االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

 أحاديالنيجر

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

+03+04 

+05+06+07+08+09+10+11+12+1

3+14+15+16+17+18+19 

38,875      

       8,837 93+92+*91 باريس

 89+88+87+86+85+84+83+82+81 باريسمجّمد

179,097    

       5,665 93+92+91 برن

 برنمجّمد

80*+81+82+83+84+85+86+87+88

+89 109,915    342,389       

         39,091 19+18+17+*16 أحادينيجيريا

دوناشتراكاتمتأخرةنيوي

دوناشتراكاتمتأخرةشمالمقدونيا

دوناشتراكاتمتأخرةالنرويج

دوناشتراكاتمتأخرةُعمان

دوناشتراكاتمتأخرةباكستان

دوناشتراكاتمتأخرةبنما

          3,027 19+*18 أحاديبابواغينياالجديدة

دوناشتراكاتمتأخرةباراغواي

دوناشتراكاتمتأخرةبيرو

دوناشتراكاتمتأخرةالفلبين

دوناشتراكاتمتأخرةبولندا

دوناشتراكاتمتأخرةالبرتغال

دوناشتراكاتمتأخرةقطر

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةكوريا

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةمولدوفا

دوناشتراكاتمتأخرةرومانيا

         12,790 *19 أحادياالتحادالروسي

دوناشتراكاتمتأخرةرواندا

دوناشتراكاتمتأخرةسانتكيتسونيفس

دوناشتراكاتمتأخرةسانتلوسيا

          2,849 19أحاديسانتفنسنتوجزرغرينادين

دوناشتراكاتمتأخرةساموا

دوناشتراكاتمتأخرةسانمارينو

دوناشتراكاتمتأخرةسانتوميوبرينسيبي

دوناشتراكاتمتأخرةالعربيةالسعودية

دوناشتراكاتمتأخرةالسنغال

دوناشتراكاتمتأخرةصربيا

دوناشتراكاتمتأخرةسيشيل

دوناشتراكاتمتأخرةسيراليون

دوناشتراكاتمتأخرةسنغافورة

دوناشتراكاتمتأخرةسلوفاكيا

دوناشتراكاتمتأخرةسلوفينيا

 أحاديالصومال

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+18+19 

38,875      

       4,452 93+92+91+90   الويبو

         98,577      55,250 89+88+87+86+85+84+83 الويبومجّمد

دوناشتراكاتمتأخرةجنوبأفريقيا

دوناشتراكاتمتأخرةإسبانيا

دوناشتراكاتمتأخرةسريالنكا

دوناشتراكاتمتأخرةالسودان

          2,849 19أحاديسورينام

دوناشتراكاتمتأخرةالسويد

دوناشتراكاتمتأخرةسويسرا

دوناشتراكاتمتأخرةالجمهوريةالعربيةالسورية

دوناشتراكاتمتأخرةطاجيكستان

دوناشتراكاتمتأخرةتايلند

          1,424 19أحاديتيمورليشتي

 أحاديتوغو

08*+09+10+11+12+13+14+15+16

+17+18+19 

16,504      

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

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

دوناشتراكاتمتأخرةتونغا

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(
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وفيينا،  وفقا لحتادات ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو 1993** اكنت مبالغ الاشرتااكت واجبة السداد حىت س نة 

وفقا للنظام اأحادي الاشرتااكت. وبناء عىل القرارات اليت اختذهتا جعيتا احتاد ابريس واحتاد برن  1994وواجبة السداد اعتبارا من س نة 

السابقة  ، يقيّد مبلغ الاشرتااكت املتأأخرة للك بدل من البدلان الأقل منوا، فامي يتعلق ابلس نوات1991ومؤمتر الويبو خالل دوراهتا يف س نة 

د رصيده يف 1990لس نة  ىل تكل املبالغ بعبارة ""ابريس مجمّد"" وبعبارة ""برن مجمّد"" 1989ديسمرب  31، يف حساب خاص ّجِّ . ويشار اإ

 وبعابرة ""الويبو مجمّد"" عىل التوايل.

 

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[

 الدولة

 اشتراكات النظام 

األحادي/ االتحاد/ 

الويبو**

 دون اشتراكات متأخرة/سنوات 

االشتراكات المتأخرة

دوناشتراكاتمتأخرةترينيدادوتوباغو

         15,666 19+18+*17 أحاديتونس

دوناشتراكاتمتأخرةتركيا

دوناشتراكاتمتأخرةتركمانستان

دوناشتراكاتمتأخرةتوفالو

       7,120 18+17+16+15 أحاديأوغندا

       147,492    140,372 89+88+87+86+85+ 84+*83 باريسمجّمد

دوناشتراكاتمتأخرةأوكرانيا

دوناشتراكاتمتأخرةاإلماراتالعربيةالمتحدة

دوناشتراكاتمتأخرةالمملكةالمتحدة

دوناشتراكاتمتأخرةجمهوريةتنزانياالمتحدة

     1,994,078 19+*18 أحاديالوالياتالمتحدةاألمريكية

دوناشتراكاتمتأخرةأوروغواي

دوناشتراكاتمتأخرةأوزبكستان

          183,248+18+*17أحاديفانواتو

         –جمهورية(69,725 19+18+17+16+15+14+*13 أحاديفنزويالالبوليفارية(

دوناشتراكاتمتأخرةفييتنام

       8,544 19+18+17+16+15+14 أحادياليمن

         27,686      19,142 89+88+*87 الويبومجّمد

دوناشتراكاتمتأخرةزامبيا

دوناشتراكاتمتأخرةزمبابوي

     4,379,423االشتراكاتغيرالمسددة

     3,848,226االشتراكاتالمتأخرةللبلداناألقلنمواالتيلديهاحسابخاص)مجّمد( 

     8,227,649المجموع

 مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

يشملالمجموع

تسديد *جزئي

  

اتحادباريس

 اتحادبرن

 اتحادنيس

اتحادلوكارنو

اتفاقيةالويبو

 اشتراكاتالنظاماألحادي

المجموع

4,452                            

 مجموع االشتراكات غير المسددة

باستثناءاالشتراكاتالمتأخرةللبلداناألقلنمواالتيلديهاحسابخاص)مجّمد(

  مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

1,151,431                      

129,689                        

-                               

-                               

3,093,851                      

4,379,423                      

  

اتحادباريس)مجّمد(

اتحادبرن)مجّمد(

اتفاقيةالويبو)مجّمد(

المجموع

129,642                        

3,848,226                      

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

  مبلغ االشتراكات المتأخرة

)بالفرنك السويسري(

2,426,144                      

1,292,440                      
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 2019ديسمرب  31يف  الاشرتااكت املس تلمة قبل اس تحقاقها املرفق الثالث

 

]ييل ذكل املرفق الرابع[

 بالفرنك) 

(السويسري

                      1,424أفغانستان

                      1,424أنغوال

                   683,685أستراليا

                   341,842النمسا

                    11,395بيالروس

                        292بنن

                      1,424بوتان

                    91,158بلغاريا

                      2,849كاميرون

                      2,412الكونغو

                   136,737الجمهوريةالتشيكية

                    11,395إستونيا

                      2,849فيجي

                      1,922غيانا

                    22,789أيسلندا

                      5,697كينيا

                    11,395الكويت

                    11,395التفيا

                      1,666ليتوانيا

                      1,424نيبال

                   683,685هولندا

                   136,737نيوزيلندا

                            1نيوي

                    52,743البرتغال

                      2,849سانتكيتسونيفيس

                   683,685سويسرا

                    11,395طاجيكستان

                    11,395تايلند

                    58,599تركيا

                      1,424توفالو

                    11,395اإلماراتالعربيةالمتحدة

                1,139,475المملكةالمتحدة

                4,138,557المجموع

2021االشتراكاتالمستلمةعنأعوامومابعده
                    20,754أفغانستان

                    35,816أنغوال

                    12,025كاميرون

                            1كينيا

                    68,596المجموع الفرعي

                4,207,153المجموع

2019312020اشتراكاتعامالتياستلمتبحلولديسمبر
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 2019ديسمرب  31صناديق رؤوس الأموال العامةل يف  املرفق الرابع

 

االتحادالدولة

 المبلغ اإلجمالي 

المقيّد )بالفرنك 

السويسري(

 المبلغ المستحق، 

إن وجد)بالفرنك 

السويسري(

                     22,533باريسالجزائر

                       1,412نيس

                     25,400مدريد

                     66,895باريساألرجنتين

                     29,148برن

                    112,661باريسأستراليا

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                     91,000معاهدةالبراءات

                     75,110باريسالنمسا

                       8,744برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                     19,250معاهدةالبراءات

                     84,800مدريد

                       7,508باريسجزرالبهاما

                       2,915برن

                       1,882باريسبربادوس

                    112,661باريسبلجيكا

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                       9,800معاهدةالبراءات

                    127,200مدريد

                     28,261الهاي

                       7,508باريسبنن

                       2,915برن

                         470نيس

                     93,593باريسالبرازيل

                     43,722برن

                     15,283تصنيفالبراءات

                       4,200معاهدةالبراءات

                     22,533باريسبلغاريا

                       8,744برن

                         200معاهدةالبراءات

                       7,508باريسبوركينافاصو

                       2,915برن

                    4,832                       7,508باريسبوروندي

                       7,508باريسكاميرون

                       8,744برن

                    112,661باريسكندا

                     43,722برن

                       943                       7,508باريسجمهوريةأفريقياالوسطى

                       2,915برن

                    6,377                       7,508باريستشاد

                    1,980                       2,915برن

                       8,744برنشيلي

                     28,250باريسالصين
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االتحادالدولة

 المبلغ اإلجمالي 

المقيّد )بالفرنك 

السويسري(

 المبلغ المستحق، 

إن وجد)بالفرنك 

السويسري(

                       7,508باريسالكونغو

                       2,915برن

                       2,915برنكوستاريكا

                       7,508باريسكوتديفوار

                       8,744برن

                     22,533باريسكوبا

                     16,831باريسقبرص

                       8,744برن

                     50,073باريسالجمهوريةالتشيكية

                     19,432برن

                     19,318تصنيفالبراءات

                       3,138نيس

                         910لوكارنو

                     56,533مدريد

                       7,508باريسجمهوريةكورياالديمقراطيةالشعبية

                   14,057                     22,533باريسجمهوريةالكونغوالديمقراطية

                    1,727                       8,744برن

                     75,110باريسالدانمرك

                     29,148برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                       1,364لوكارنو

                     41,000معاهدةالبراءات

                     22,533باريسالجمهوريةالدومينيكية

                     22,533باريسمصر

                       2,915برن

                       6,701تصنيفالبراءات

                     25,400مدريد

                       5,652الهاي

                       2,915برنفيجي

                     75,110باريسفنلندا

                     29,148برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                       1,364لوكارنو

                     34,200معاهدةالبراءات

                    187,765باريسفرنسا

                     72,871برن

                     72,435تصنيفالبراءات

                     11,764نيس

                       3,409لوكارنو

                    110,700معاهدةالبراءات

                    211,800مدريد

                     47,102الهاي

                       7,508باريسغابون

                       2,915برن
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االتحادالدولة
المبلغاإلجماليالمقيّد

بالفرنك(السويسري(

،المبلغالمستحقإن

وجد)بالفرنك

السويسري(

                    300,426باريسألمانيا

                    102,019برن

                    105,871تصنيفالبراءات

                     18,822نيس

                       2,045لوكارنو

                    222,900معاهدةالبراءات

                    339,000مدريد

                     75,363الهاي

                       7,508باريسغانا

                     37,556باريساليونان

                       8,744برن

                    7,508                       7,508باريسغينيا

                    2,915                       2,915برن

                     14,903باريسهايتي

                       7,508باريسالكرسيالرسولي

                       2,915برن

                       1,884الهاي

                     37,556باريسهنغاريا

                       8,744برن

                       2,354نيس

                         681لوكارنو

                     22,150معاهدةالبراءات

                     42,200مدريد

                     16,831باريسآيسلندا

                       8,744برن

                     29,148برنالهند

                     22,533باريسإندونيسيا

                       5,652الهاي

                     –جمهورية(22,533باريسإيراناإلسالمية(

                     22,533باريسالعراق

                     75,110باريسأيرلندا

                     29,148برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                       1,364لوكارنو

                     22,533باريسإسرائيل

                       8,744برن

                       8,691تصنيفالبراءات

                       1,412نيس

                    112,661باريسإيطاليا

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                       3,409لوكارنو

                     16,500معاهدةالبراءات

                    127,200مدريد

                    187,765باريساليابان

                     58,296برن

                     72,435تصنيفالبراءات

                    194,600معاهدةالبراءات
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االتحادالدولة
المبلغاإلجماليالمقيّد

بالفرنك(السويسري(

،المبلغالمستحقإن

وجد)بالفرنك

السويسري(

                       7,508باريساألردن

                     22,533باريسكينيا

                     20,646باريسلبنان

                       8,744برن

                       1,412نيس

                     22,533باريسليبيا

                       8,744برن

                       7,508باريسليختنشتاين

                       2,915برن

                         470نيس

                       1,500معاهدةالبراءات

                       8,400مدريد

                       1,884الهاي

                       7,508باريسلكسمبرغ

                       2,915برن

                       2,895تصنيفالبراءات

                         470نيس

                         650معاهدةالبراءات

                       8,400مدريد

                       1,884الهاي

                       7,508باريسمدغشقر

                       8,744برن

                       7,508باريسمالوي

                       3,812باريسمالي

                       2,915برن

                       7,508باريسمالطة

                       2,915برن

                       7,508باريسموريتانيا

                       2,915برن

                           50معاهدةالبراءات

                       7,508باريسموريشيوس

                     75,110باريسالمكسيك

                     29,148برن

                       7,508باريسموناكو

                       2,915برن

                       2,895تصنيفالبراءات

                         470نيس

                         200معاهدةالبراءات

                       8,400مدريد

                       1,884الهاي

                       1,882باريسمنغوليا
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االتحادالدولة
المبلغاإلجماليالمقيّد

بالفرنك(السويسري(

،المبلغالمستحقإن

وجد)بالفرنك

السويسري(

                     22,533باريسالمغرب

                       8,744برن

                       1,412نيس

                     25,400مدريد

                       5,652الهاي

                    112,661باريسهولندا

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                       2,903لوكارنو

                     20,350معاهدةالبراءات

                    127,200مدريد

                     28,261الهاي

                     37,556باريسنيوزيلندا

                     14,574برن

                       7,508باريسالنيجر

                       2,915برن

                     22,533باريسنيجيريا

                     75,110باريسالنرويج

                     29,148برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                       1,364لوكارنو

                     21,750معاهدةالبراءات

                       8,744برنباكستان

                     22,533باريسالفلبين

                       8,744برن

                     37,556باريسبولندا

                       8,744برن

                     75,110باريسالبرتغال

                     14,574برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                     84,800مدريد

                       4,707نيس

                     22,533باريسجمهوريةكوريا

                       3,700معاهدةالبراءات

                     33,788باريسرومانيا

                       8,744برن

                         550معاهدةالبراءات

                     84,800مدريد

                    187,765باريساالتحادالروسي

                     72,435تصنيفالبراءات

                     11,764نيس

                       3,409لوكارنو

                     24,750معاهدةالبراءات

                    211,800مدريد

                       2,849باريسرواندا

                     22,533باريسسانمارينو

                     25,400مدريد

                       7,508باريسالسنغال

                       8,744برن

                     29,927باريسصربيا

                     14,574برن

                       2,354نيس

                       1,364لوكارنو

                     84,800مدريد
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االتحادالدولة
المبلغاإلجماليالمقيّد

بالفرنك(السويسري(

،المبلغالمستحقإن

وجد)بالفرنك

السويسري(

                     25,037باريسسلوفاكيا

                       9,716برن

                       9,659تصنيفالبراءات

                       1,569نيس

                         454لوكارنو

                     28,267مدريد

                     75,110باريسجنوبأفريقيا

                     29,148برن

                     75,110باريسإسبانيا

                     58,296برن

                     28,977تصنيفالبراءات

                       4,707نيس

                       1,364لوكارنو

                     84,800مدريد

                     18,840الهاي

                       7,508باريسسريالنكا

                       2,915برن

                         300معاهدةالبراءات

                       2,849باريسالسودان

                       7,508باريسسورينام

                       2,915برن

                       2,895تصنيفالبراءات

                         470نيس

                       1,884الهاي

                    112,661باريسالسويد

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                       2,045لوكارنو

                    162,800معاهدةالبراءات

                    112,661باريسسويسرا

                     43,722برن

                     43,463تصنيفالبراءات

                       7,058نيس

                       2,045لوكارنو

                     74,000معاهدةالبراءات

                    127,200مدريد

                     28,261الهاي

                     22,533باريسالجمهوريةالعربيةالسورية

                       2,915برنتايلند

                       7,508باريستوغو

                       2,915برن

                     22,533باريسترينيدادوتوباغو

                     22,533باريستونس

                       8,744برن

                       1,412نيس

                     25,400مدريد

                       5,652الهاي

                     22,533باريستركيا

                       8,744برن

                       7,508باريسأوغندا

                    187,765باريسالمملكةالمتحدة

                     72,871برن

                     72,435تصنيفالبراءات

                     11,764نيس

                    168,000معاهدةالبراءات

                     14,903باريسجمهوريةتنزانياالمتحدة

                    187,765باريسالوالياتالمتحدةاألمريكية

                     72,435تصنيفالبراءات

                     11,764نيس

                    754,900معاهدةالبراءات

                       7,508باريسأوروغواي

                       2,915برن
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 املبلغ التارخيي *

 

، AB/VII/23فرنك سويرسي )الوثيقة  2 000 000برصيد قدره  1978اأنشئ صندوق راأس املال العامل لحتاد ابريس يف عام  1

ذكل الصندوق لتغطية النفقات الاس تثنائية للمؤمتر (. وحيث اأن جعية هذا الاحتاد اكنت قد قررت اس تخدام 302و 301الفقراتن 

والاجامتعات التحضريية والتشاورية للس نوات  1984و 1982و 1981و 1980ادلبلومايس املعين مبراجعة اتفاقية ابريس )دورات س نوات 

ىل  1984من  ن جعية هذا الاحتاد قررت اأيضا، خالل اجامتعها لس نة 1987اإ وق جمددا كصندوق راأس ، تشكيل هذا الصند1983(، فاإ

(. ونتيجة ذلكل اكن رصيد صندوق راأس املال العامل P/A/VIII/3 " من الوثيقة1"11فرنك )الفقرة  2 000 000مال عامل مببلغ قدره 

 .2019ديسمرب  31فرنك سويرسي يف  1 592 894.11لحتاد ابريس يبلغ 

(. AB/IV/35من الوثيقة  152فرنك )الفقرة  30 000برصيد قدره  1973اأنشئ صندوق راأس املال العامل لحتاد لواكرنو يف س نة  2

 .2019ديسمرب  31فرناك يف  29 494وعقب انضامم هولندا وانسحاب الولايت املتحدة الأمريكية، بلغ رصيد صندوق راأس املال العامل 

فرنك سويرسي  2 000 000برصيد قدره  1983عامل لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عام اأنشئ صندوق راأس املال ال 3

"(. ويف اأعقاب القرار اذلي اختذته جعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها، لك 1"13، الفقرة PCT/A/X/3)الوثيقة 

ىل  5جنيف يف الفرتة من فامي يعنيه، يف دورهتا اخلامسة وامخلسّي املعقودة يف   A/55/4و WO/PBC/23/8)الواثئق  2015اأكتوبر  14اإ

((، اس تفادت ادلول الأعضاء يف الاحتاد املذكور من سداد حصهتا يف صندوق راأس املال العامل لحتاد 11)البند  A/55/INF/11و

 .2016ام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل خصم هذا املبلغ من املسامهة املقررة لع

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[

االتحادالدولة
المبلغاإلجماليالمقيّد

بالفرنك(السويسري(

،المبلغالمستحقإن

وجد)بالفرنك

السويسري(

                     14,574برن

                       7,508باريسفييتنام

                     25,400مدريد

                       1,884الهاي

                       7,508باريسزامبيا

                       7,508باريسزمبابوي

                       2,915برن

                   40,339               10,749,494المجموع

اتحاد
المبلغ)بالفرنك

السويسري(



المقيّدةفي

31*الخصومحتّى

2018ديسمبر

        2,000,000.00                    -باريس¹

1,592,894.11       2,000,000.00        

        1,300,000.00       1,300,000.00برن

        1,000,000.00       1,000,000.00تصنيفالبراءات

           160,000.00          160,000.00نيس

            30,000.00           29,494.00لوكارنو²

        2,000,000.00معاهدةالبراءات³

        2,000,000.00       2,000,000.00مدريد

           260,000.00          260,000.00الهاي

       6,342,388.11المجموع

AB/VII/23, par.301 and 302

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

–جمهورية(فنزويالالبوليفارية(

المرجع

AB/VII/23, par.301 and 302

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

إجماليصناديقرؤوساألموالالعاملة

AB/VII/23, par.301 and 302

AB/XVI/23, par.178

AB/VII/23, par.301 and 302

AB/IV/35, par.152

معاهدة/A/X/3, par.13(i)البراءات

بالفرنك)السويسري) اتحاد

                   33,717اتحادباريس

                    6,622اتحادبرن

                   40,339المجموع

إجماليالمبالغالمعّلقةلصناديقرؤوساألموالالعاملة


