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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2021يوليو  19التار�ــــخ: 

ان�ةلجنة  ن نامج والم�ي  ال�ب

 والثالثون الثالثةالدورة 
 2021 سبتم�ب  17إ�  13جن�ف، من 

ي 
ا�ات �ض  2021يونيو  30وضع �سد�د االش�ت

 األمانة إعداد وث�قة من 

ا�ات السن��ة المتأخرة والمدفوعات المتأخرة لصناديق رؤوس األموال العاملة.  .1  تحتوي هذە الوث�قة ع� معلومات عن االش�ت

حة.  .2  وف�ما ��ي فقرة القرار المق�ت

ان�ة)  .3 ض ان�ة (لجنة الم�ي ض نامج والم�ي إّن لجنة ال�ب
ي 

ا�ات �ض  30أحاطت علما بالوث�قة "وضع �سد�د االش�ت
 ). WO/PBC/33/9" (الوث�قة 2021 يونيو 

ي 
ا�ات �ض  30[��ي ذلك وضع �سد�د االش�ت

 ]2021 يونيو
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ا�ات المتأخرة حىت   2021يونيو  30وضع االش�ت

ا�ات السن��ة المتأخرة  االش�ت
ا�ات المتأخرة للبلدان األقل نموا والمدرجة ي حساب خاص (مجّمد) �شأن السنوات السابقة لعام  (ما عدا االش�ت

 )1990�ن

ا�ات المتأخرة حىت  .1 ض الجدول الوارد أدناە االش�ت ا�ات المطبق منذ األول من 2021يونيو  30يبنيّ ، بناء ع� النظام أحادي االش�ت
ا�ات (أي بار�س و�رن والتصن�ف 1994يناير  ي كانت مطبقة ع� االتحادات الستة الممولة من االش�ت ا�ات الىت ، و�ناء ع� أنظمة االش�ت

ي المنظمة وغ�ي  )،ال��بوالمنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (اءات ون�س ولوكارنو وفيينا) وع� الدو�ي لل�ب 
بالنسبة إ� الدول األعضاء �ض

ي أي اتحاد 
ا�ات المتأخرة للبلدان األقل نموا �شأن السنوات السابقة لعام  ،األعضاء �ض ي حساب خاص  1990ما عدا االش�ت

والمدرجة �ض
ي جدول الفقرة (مجّمد) والوارد ب�ان

ي هذا الجدول.  4ها �ض
 أدناە بدال من ورودها �ض

 

ا�ات المتأخرة  �ت ا�ات متأخرة/سنوات االش �ت  دون اش

زئ�ة ) إ� التسد�دات الج �ش�ي العالمة (*)  �ع (   المجم

رة  أفغا�ستان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  ألبان�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

زائر  رة  الج ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  أندورا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  أنغوال  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  نت�غوا و���ودا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ض  رجنتني 21123,7172.74+*20 أحادي  األ

رمين�ا  رة  أ ا�ات متأخ �ت  دون اش
ال�ا  �ت رة  أس ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  النمسا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

ر��جان  رة  أذ ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  جزر البهاما  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  البح��ن  ا�ات متأخ �ت  دون اش
211,4240.03 أحادي  بنغالد�ش 
رة  ب��ادوس  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  ب�الروس  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  بلج��ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ض  0.19                218,547+20+19 أحادي  بل�ي
ض  رة  بنض ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  بوتان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
215,6980.13+20 أحادي  بول�ف�ا (دولة - المتعددة القوم�ات) 

رسك  رة  البوسنة واله ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  بو�سوانا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ز�ل  ا �ب 21182,3164.04+20 أحادي  ل

ر السالم  ي دا
رة  برو�ض ا�ات متأخ �ت  دون اش

ر�ا  رة    بلغا ا�ات متأخ �ت    دون اش
ركينا فاسو  رة  و ا�ات متأخ �ت  دون اش

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  بوروندي 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س   9313,27654,9991.22+92+91+90 با

دي  �ي 213,5230.08+*20 أحادي  كابو ف
211,4240.03 أحادي  كمبود�ا 

ون  رة  ال�ام�ي ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  كندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  جمهور�ة أف��ق�ا الوس� 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س 9313,276+92+91+90با

رن  937,46062,4591.38+92+91+90 ب
+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  �شاد 

07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+
20+2141,723

ر�س 9313,276+92+91+90با
رن  937,46062,4591.38+92+91+90 ب

 الدولة 
 النظام األحادي / 
 االتحاد /  ال��بو  

ا�ات المتأخرة   �ت  مبلغ االش
�ع  %  من مجم

ا�ات المتأخرة  �ت االش
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ا�ات المتأخرة  �ت ا�ات متأخرة/سنوات االش �ت  دون اش

زئ�ة ) إ� التسد�دات الج �ش�ي العالمة (*)  �ع (   المجم

رة  ش��ي  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ض  رة  الصني ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  كولومب�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+08+07+06 أحادي  جزر القمر 

19+20+2122,7840.50
213,2860.07+*20 أحادي  ال�ونغو 

رة  جزر كوك  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ر��ا  رة  كوستا ا�ات متأخ �ت  دون اش

1,5190.03*21 أحادي  كوت د�فوار 
رة  كروات�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  ك��ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ص  �ب رة  ق ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  الجمهور�ة التش�ك�ة  ا�ات متأخ �ت  دون اش
راط�ة  رة  جمهور�ة كور�ا الشعب�ة الد�مق ا�ات متأخ �ت  دون اش

راط�ة  +06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  جمهور�ة ال�ونغو الد�مق
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س 93159,959+92+91+90با

رن  9390,326292,0086.46+92+91+90 ب
رك  رة  الدانم ا�ات متأخ �ت  دون اش

ي  2114,2400.32+20+19+18+17+16+15+14+13+12 أحادي  جيبو�ت
215,6980.13+20 أحادي  دومين��ا 

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  الجمهور�ة الدومين�ك�ة 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+21143,975
ر�س با

74*+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86
+87+88+89+90+91+92+93

892,9101,036,88522.95
رة  إ�وادور  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  م�  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  السلفادور  ا�ات متأخ �ت  دون اش

2119,9400.44+20+19+18+17+16 +15+14+13+12 أحادي  غين�ا االستوائ�ة 
�ا  �ت ر� 214,2720.09+20+19 أحادي  إ

رة  إستون�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ي 

رة  إسواتيىض ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  إثي���ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ي  رة  ف��ب ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  فنلندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ر�سا  رة  ف ا�ات متأخ �ت  دون اش
213,4070.08+*20 أحادي  غابون 
رة  غامب�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  جورج�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  ألمان�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  غانا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
85,4601.89*21 أحادي  اليونان 
212,8490.06 أحادي  غ��نادا 

3050.01*21 أحادي  غوات�ماال 
+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  غين�ا 

07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+
20+2141,723

ر�س 9313,276+92+91+90با
رن  937,46062,4591.38+92+91+90 ب

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  غين�ا - ب�ساو 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س 9313,276+92+91+90با

رن  933,85858,8571.30+92 ب
3550.01*21 أحادي  غ�انا 

ي 
211,4240.03 أحادي  هايىت

 الدولة 
 النظام األحادي / 
 االتحاد /  ال��بو  

ا�ات المتأخرة   �ت �ع  مبلغ االش %  من مجم
ا�ات المتأخرة  �ت االش
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�ا�ات المتأخرة  �ا�ات متأخرة/سنوات االش  دون اش

زئ�ة ) إ� التسد�دات الج �ش�ي العالمة (*)  �ع (   المجم

رسو�ي  ر�ي ال رة  ل� ا�ات متأخ �ت  دون اش
212,8490.06 أحادي  هندوراس 

ر�ا  رة  هنغا ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  آ�سلندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

2191,1582.02 أحادي  الهند 
2145,5791.01 أحادي  إندون�س�ا 

ران (جمهور�ة - اإلسالم�ة)  رة  إي ا�ات متأخ �ت  دون اش
راق  2134,7720.77+20+19+*18 أحادي  الع
رلندا  رة  آي ا�ات متأخ �ت  دون اش

�ائ�ل   رة  إ ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  إ�طال�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

212,8490.06 أحادي  جاما��ا 
رة  ال�ابان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ردن  رة  األ ا�ات متأخ �ت  دون اش

زاخستان  رة  كا ا�ات متأخ �ت  دون اش
5,6960.13*21 أحادي  كين�ا 

�باس  �ي 211,4240.03 أحادي  ك
رة  ال���ت  ا�ات متأخ �ت  دون اش

ستان  ض �ي غ �ي رة  ق ا�ات متأخ �ت  دون اش
راط�ة الشعب�ة  212,8480.06+20 أحادي  جمهور�ة الو الد�مق

رة  التف�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
2111,3940.25+20 أحادي  لبنان 

رة  ل�سوتو  ا�ات متأخ �ت  دون اش
�ا  �ي رة  ليب ا�ات متأخ �ت  دون اش

2158,2761.29+20+19+18+17+16+*15 أحادي  لي��ا 
رة  ل�ختنشتاين  ا�ات متأخ �ت  دون اش

2111,3950.25 أحادي  ليتوان�ا 
غ  �ب رة  ل�سم ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  مدغشقر  ا�ات متأخ �ت  دون اش

215,6960.13+20+19+18 أحادي  مالوي 
�ا  ض �ي 2122,7890.50 أحادي  مال

رة  ملد�ف  ا�ات متأخ �ت  دون اش
211,9100.04+*20 أحادي  ما�ي 

رة  مالطة  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رشال  213,1430.07+*20 أحادي  جزر ما

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  مور�تان�ا 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س 9310,891+92+91+*90با

رن  937,46060,0741.33+92+91+90 ب
رة  مور�شيوس  ا�ات متأخ �ت  دون اش

123,0632.72*21 أحادي  المكس�ك 
  (وال�ات - الموحدة) ا� ض �ي 21+20+19+18+17 +*16 أحادي  م�كرون

15,1910.34
رة  مونا�و  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة   منغول�ا  ا�ات متأخ �ت   دون اش

رة  الجبل األسود  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رب  رة  المغ ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  موزامبيق  ا�ات متأخ �ت  دون اش
211,4240.03 أحادي  م�انمار 
رة  نامي��ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
 212,8490.06 أحادي   ناورو
رة  نيبال  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  هولندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  نيوز�لندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
راغوا  212,8490.06 أحادي  ن��ا

 الدولة 
 النظام األحادي / 
 االتحاد /  ال��بو  

�ا�ات المتأخرة    مبلغ االش
�ع  %  من مجم

ا�ات المتأخرة  �ت االش
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�ا�ات المتأخرة  �ا�ات متأخرة/سنوات االش  دون اش

زئ�ة ) إ� التسد�دات الج �ش�ي العالمة (*)  �ع (   المجم

+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94  أحادي  الن�جر 
07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+

20+2141,723
ر�س   938,164+92+*91  با

رن  935,66555,5521.23+92+91 ب
�ا  �ي 2117,6780.39+*20 أحادي  ن�ج

رة  نيوي  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  مقدون�ا الشمال�ة  ا�ات متأخ �ت  دون اش

و�ــــج  رة  ال�ض ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  عمان  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  با�ستان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  بنما  ا�ات متأخ �ت  دون اش

215,8760.13+20+*19 أحادي  بابوا غين�ا الجد�دة 
راغواي  رة  با ا�ات متأخ �ت  دون اش

و  2111,3950.25 أحادي  ب�ي
ض  رة  الفلبني ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  بولندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

تغال  �ب رة  ال ا�ات متأخ �ت  دون اش
2122,7900.50+20 أحادي   قطر 

21341,8427.57 أحادي  جمهور�ة كور�ا 
رة  جمهور�ة مولدوفا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  رومان�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
33,8100.75*21 أحادي  االتحاد الرو�ي 

رة  رواندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  سانت كيتس ون�فس  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  سانت لوس�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
212,8490.06 أحادي  سانت فنسنت وجزر غ��نادين 

رة  ساموا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ر�نو  رة  سان ما ا�ات متأخ �ت  دون اش

ي  رة  سان تو�ي و���نسيىب ا�ات متأخ �ت  دون اش
2145,5791.01 أحادي  الممل�ة الع���ة السعود�ة 

رة  السنغال  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  ���ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

215,6980.13+20 أحادي  س�ش�ل 
اليون  �ي رة  س ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  سنغافورة  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  سلوفا��ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  سلوفين�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  جزر سل�مان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94 أحادي  الصومال 

07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+
20+2141,723

934,45246,1751.02+92+91+90 ال��بو   
رة  جنوب أف��ق�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  إسبان�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  �ي الن�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  السودان  ا�ات متأخ �ت  دون اش
218,5470.19+20+19 أحادي  سور�نام 
رة  الس��د  ا�ات متأخ �ت  دون اش
�ا  رة  س�� ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  لجمهور�ة الع���ة السور�ة  ا�ات متأخ �ت   دون اش
رة  طاج�كستان  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  تا�لند  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ي 

214,2720.09+20+19 أحادي  ت�مور-ل�شىت
20+19+18+17+16+15+14+13+12+11+10+09+*08 أحادي  توغو 

+2119,3520.43
212,8490.06 أحادي  تونغا 

 الدولة 
 النظام األحادي / 
 االتحاد /  ال��بو  

�ا�ات المتأخرة    مبلغ االش
�ع  %  من مجم

ا�ات المتأخرة  �ت االش



WO/PBC/33/9 
6 
 
 

 

ي حساب خاص (مجّمد) �شأن السنوات 
ا�ات المتأخرة للبلدان األقل نموا والمدرجة �ن ا�ات المتأخرة (ما عدا االش�ت مجم�ع االش�ت

 )1990السابقة لعام 

 

 مالحظات

ي ظلت مستحقة حىت  .2 ا�ات الىت مليون  3.24مليون فرنك س���ي، منها حوا�ي  4.51نحو  2021يونيو  30بلغ مجم�ع االش�ت
ا�ات و ا�ات السابقة لعام  1.27فرنك س���ي تخص النظام أحادي االش�ت �شأن االتحادات  1994مليون فرنك س���ي تخص االش�ت

ا�ات المتأخرة البالغ  ا�ات وال��بو. و�مّثل مجم�ع االش�ت ي الجدول مليون ف 4.51الممولة من االش�ت
رنك س���ي (كما هو موضح �ض

ا�ات المستحقة عن عام  26أعالە)، ما �عادل  ي المائة من المبلغ اإلجما�ي لالش�ت
 مليون فرنك س���ي.  17.5 أي 2021�ض

ض  .3 د للمكتب الدو�ي بني ي وث�قة منفصلة بأّي مبلغ �سدَّ
غ الجمع�ات �ض

�
 . 2021أغسطس  31يوليو و 1وستبل

ا�ات السن��ة  ي حساب خاص (مجّمد) �شأن السنوات السابقة لعام االش�ت
 1990المتأخرة للبلدان األقل نموا والمدرجة �ن

ا�ات المتأخرة للبلدان األقل نموا �شأن األعوام السابقة لعام  .4 ي حساب خاص  1990�جدر التذك�ي بأن مبالغ االش�ت
قد وضعت �ض

ي تار�ــــخ 
د مبلغه �ض ي الدورات  ، عمال بالقرار الذي1989د�سم�ب  31ُجمِّ

ي اتحادي بار�س و�رن �ض اتخذە كل من مؤتمر ال��بو وجمعيىت
ي الجدول التا�ي ب�ان تلك AB/XXII/22من الوث�قة  127والفقرة  AB/XXII/20(انظر الوث�قة  1991العاد�ة لعام 

). و�رد �ض
ا�ات المتأخرة حىت  غ 2021يونيو  30االش�ت

�
ي وث�قة منفصلة بأّي مبلغ  �شأن اتحادي بار�س و�رن و�شأن ال��بو. وستبل

الجمع�ات �ض
ض  د للمكتب الدو�ي بني  . 2021أغسطس  31يوليو و 1�سدَّ

ا�ات المتأخرة  �ت ا�ات متأخرة/سنوات االش �ت  دون اش
زئ�ة ) إ� التسد�دات الج �ش�ي العالمة (*)  �ع (   المجم

��ن�داد وت��اغو  215,6970.13 أحادي  ت
رة  تو�س  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رك�ا  رة  ت ا�ات متأخ �ت  دون اش
ركما�ستان  رة  ت ا�ات متأخ �ت  دون اش

211,4240.03 أحادي  توفالو 
رة  أوغندا  ا�ات متأخ �ت  دون اش
ران�ا  رة  وك ا�ات متأخ �ت  دون اش

رات الع���ة المتحدة  رة  إلما ا�ات متأخ �ت  دون اش
رة  الممل�ة المتحدة  ا�ات متأخ �ت  دون اش

ان�ا المتحدة  ض �ض رة  جمهور�ة ت ا�ات متأخ �ت  دون اش
211,139,47525.22 أحادي  لوال�ات المتحدة األم��ك�ة 

215,6970.13 أحادي  أوروغواي 
رة  أوز�كستان  ا�ات متأخ �ت  دون اش

217,5210.17+20+19+18+*17 أحادي  فانواتو 
ر�ة)  و�ال (جمهور�ة - البول�فا ض 2192,5152.05+20+19+18+17+16+15+14+*13 أحادي  ف�ض

رة  في�ت نام  ا�ات متأخ �ت  دون اش
2111,3920.25+20+19+18 +17+16+15+14 أحادي  ال�من 
رة  زامب�ا  ا�ات متأخ �ت  دون اش

رة  زمبابوي  ا�ات متأخ �ت  دون اش
�ع ال��ي  4,517,527100 المجم

 الدولة 
 النظام األحادي / 
 االتحاد /  ال��بو  

ا�ات المتأخرة   �ت �ع  مبلغ االش %  من مجم
ا�ات المتأخرة  �ت االش

ا�ات النظام األحادي  �ت 3,245,082 ش
ا�ات وال��بو  �ت 1,272,445  التحادات الممولة من االش

�ع ال��ي  4,517,527 المجم
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ي حساب خاص (مجّمد) �شأن السنوات السابقة لعام 
ا�ات المتأخرة المدرجة �ن  1990مجم�ع االش�ت

 

ا�ات المتأخرة  �ت  سنوات االش

إ� التسد�دات  ) �ش�ي العالمة (*) 
زئ�ة �ع (الج  المجم

ركينا فاسو  ر�س مجّمد  و +84+83+82+81+80+79+*78 با
85+86+ 87+88+89

211,405  
رن مجّمد   +84+83+82+81+80+79+78 ب

85+86+ 87+88+89

131,084  342,489     8.90
ر�س مجّمد  بوروندي   +84+83+82+81+80+79+78 با

85+86+87+88 +89

214,738     5.58
ر�س مجّمد  جمهور�ة أف��ق�ا الوس�  +82+81+80+79+78+77+*76 با

83+84+85+86 +87+ 88+89273,509  
رن مجّمد  +86+85+84+83+82+81+*80 ب

87+88+89114,858  388,367     
10.09

ر�س مجّمد  �شاد   +77+76+75+74+73+72+71 با
78+79+80+81+82+83+84+ 

85+86+87+88+89

250,957  
رن مجّمد   +78+77+76+75+74+73+72 ب

79+80+81+82+83+84+85+ 
86+87+88+89156,387  407,344     10.59

راط�ة  ر�س مجّمد  جمهور�ة ال�ونغو الد�مق +87+86+85+84+83+82+*81 با
88+89500,200  

رن مجّمد  +87+86+85+84+83+82+*81 ب
88+89301,015  

801,215     
20.82

1.44       8955,250+88+87+86+85+84+83 ال��بو مجّمد  غامب�ا 
ر�س مجّمد  غين�ا    89148,779+88+87+86+85+84+83 با

رن مجّمد  5.98     230,072    8981,293+88+87+86+85+84+*83 ب
ر�س مجّمد  غين�ا - ب�ساو  0.60       8923,213 با

ر�س مجّمد  ما�ي    89132,377+88+87+86+85+84 با
رن مجّمد  +82+81+80+79+78+77+*76 ب

83+84+85+86 +87+88+89159,485  291,862     7.58
ر�س مجّمد  مور�تان�ا  +83+82+81+80+79+78+*77 با

84+85+86+87
+88+89219,120  

رن مجّمد  8+80+79+78+77+76+75+74 ب
1+82+83+84 +85+86+87+ 

88+89150,618  369,738     9.61
ر�س مجّمد  الن�جر   +87+86+85+84+83+82+81 با

88+89
179,097  

رن مجّمد   84+83+82+81+*80 ب
+85+86+87+ 88+89109,915  289,012     7.51

1.44       8955,250+88+87+86+85+84+83 ال��بو مجّمد  الصومال 
ر�س مجّمد  توغو    89132,377+88+87+86+85+84 با

رن مجّمد  89+88+87+86+85+84+*83 ب

87,785    220,162     5.72
ر�س مجّمد  أوغندا  89+88+87+86+85+84+*83 با

140,372     3.65
89+88+*87 ال��بو مجّمد  ال�من 

19,142       0.50
�ع ال��ي  100.00  3,848,226 المجم

 االتحاد/ال��بو  الدولة 

ا�ات المتأخرة   �ت  مبلغ االش
�ي ) رنك الس�� ( بالف

ا�ات  �ت �ع االش %  من مجم
المتأخرة 

ر�س مجّمد   با
رن مجّمد   ب

 ال��بو مجّمد 
�ع ال��ي                                           3,848,226 المجم

2,426,144                                         
1,292,440                                         

129,642                                            
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 المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة

ض الجدول التا�ي المبالغ المستحقة .5 ي  يبنيّ
ض تم إ�شاؤهما لرؤوس األموال  2021يونيو  30ع� الدول �ض ض اثنني ألغراض صندوقني

د للمكتب  ي وث�قة منفصلة بأّي مبلغ �سدَّ
غ الجمع�ات �ض

�
ا�ات (بار�س و�رن). وستبل ض من االش�ت العاملة، وهما صندوقا اتحادين ممولني

ض   . 2021أغسطس  31يوليو و 1الدو�ي بني

 

 ق لصناديق رؤوس األموال العاملةالمبلغ اإلجما�ي المستح

 

ة الماض�ة ي المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة خالل األعوام الع�ش
ا�ات المتأخرة و�ن ي االش�ت

ات �ن ّ  التغ�ي

ي عام  .6
ا�ات �ض ا�ات  1994منذ اعتماد النظام أحادي االش�ت و��شاء فئات جد�دة أ��� إنصافا للبلدان النام�ة، تراجعت االش�ت

ي 
ا�ات المتأخرة 1993د�سم�ب  31المتأخرة تراجعا ملموسا. ف�ض مليون فرنك س���ي، و�لغ عدد البلدان  15.12، بلغ إجما�ي االش�ت

اك سنوي  ض عليها دفع اش�ت ي يتعني ي  140الىت
ا�ات المتأخرة 2020د�سم�ب  31بلدا. و�ض مليون فرنك س���ي  7.45، بلغ إجما�ي االش�ت

ض  ي يتعني اك سنوي وعدد الدول الىت  بلدا.  193عليها دفع اش�ت

ا�ات المتأخرة "المجّمدة" للبلدان األقل نموا) والمبالغ  .7 ا�ات المتأخرة (بما فيها االش�ت ض الجدول التا�ي مبالغ االش�ت و�بنيّ
 . 2011المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة منذ عام 

 

 [نها�ة الوث�قة]

االتحاد  الدولة 
ا�ات  �ت   مبلغ االش

المتأخرة        
�ي)  رنك الس�� (بالف

�ع    المجم

ر�س   بوروندي                4,832 با
ر�س   جمهور�ة أف��ق�ا الوس�                   943 با

ر�س   �شاد                 6,377 با
رن                 8,357               1,980 ب

راط�ة  ر�س   جمهور�ة ال�ونغو الد�مق              14,057 با
رن               15,784               1,727 ب

ر�س   غين�ا                 7,508 با
رن               10,423               2,915 ب

�ع ال��ي              40,339 المجم

ر�س                                                                33,717 اتحاد با
رن                                                                  6,622 اتحاد ب

�ع ال��ي                                                                40,339 المجم

ا�ات النظام األحادي  السنة  �ت  اش
 االتحادات الممولة 

ا�ات  �ت من االش
ا�ات المتأخرة  �ت  االش

"المجّمدة "
 صناديق رؤوس 
األموال العاملة 

�ع   المجم

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
20202.281.283.850.047.45

��ة)   رنكات الس�� ن الف ا�ات المتأخرة حىت 31 د�سم�ب (بمالي�ي �ت  االش
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