
 

 

 

WO/PBC/34/10 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022يونيو  1التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022 يوليو  1إىل  يونيو  27جنيف، من 

  
اكات ف   2022مايو  31 وضع تسديد االشتر

 األمانة إعداد من 

اكات السنوية المتأخرة، والمدفوعات المتأخرة لصناديق رؤوس األموال العاملة.  .1  تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات عن االشتر

بلغ عن حالة المساهمات وصناديق رأس المال العامل للثنائية  .2
ُ
اكات، وت م المرفقات تفاصيل بشأن النظام أحادي االشتر

ّ
وتقد

2020/21 . 

حة.  ويرد فيما  .3  يىل  فقرة القرار المقتر

انية  .4 نامج والمت   أحاطت لجنة التر
  
اكات ف   بمضمون "وضع تسديد االشتر

ً
علما
" )الوثيقة 2022مايو  31

WO/PBC/34/10 .) 

  
 
اكات ف مايو  31 ]يىل  ذلك وضع تسديد االشتر

2022] 
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اكات المتأخرة حتر   2022مايو  31وضع االشير

 

اكات السنوية المتأخرة  االشير

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

ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا  (1990عدا االشير

اكات المتأخرة حتر  .1 اكات المطبق منذ 2022مايو  31يبي ّ  الجدول الوارد أدناه االشتر مايو  31، بناء عىل النظام أحادي االشتر
اكات )أي باريس وبرن والتصنيف الدول  2021   كانت مطبقة عىل االتحادات الستة الممولة من االشتر

اكات التر ، وبناء عىل أنظمة االشتر
  أي 

 
  المنظمة وغت  األعضاء ف

 
اءات ونيس ولوكارنو وفيينا( وعىل الويبو، بالنسبة إل الدول األعضاء ف ، ما عدا من االتحاداتللتر

اكات المتأخ  االشتر
ً
  جدول  1990بشأن السنوات السابقة لعام  رة للبلدان األقل نموا

 
  حساب خاص )مجّمد( والوارد بيانها ف

 
والمدرجة ف

  هذا الجدول.  4الفقرة 
 
 من ورودها ف

ً
 أدناه بدال

 

اكات المتأخرة اكات متأخرة/سنوات االشتر دون اشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

اكات متأخرةأفغانستان دون اشتر

اكات متأخرةألبانيا دون اشتر

اكات متأخرةالجزائر دون اشتر

2211,3950.22أحاديأندورا

اكات متأخرةأنغوال دون اشتر

اكات متأخرةأنتيغوا وبربودا دون اشتر
ن 22182,3163.57+21أحادياألرجنتي 

اكات متأخرة أرمينيا دون اشتر

اليا اكات متأخرةأستر دون اشتر

اكات متأخرةالنمسا دون اشتر

اكات متأخرة أذربيجان دون اشتر

اكات متأخرةجزر البهاما دون اشتر

225,6970.11أحاديالبحرين

221,4240.03أحاديبنغالديش

اكات متأخرةباربادوس دون اشتر

اكات متأخرة بيالروس دون اشتر

224,2080.08*أحاديبلجيكا
ن 2211,3960.22+21+20+19أحاديبلت 

ن  اكات متأخرة بين دون اشتر

اكات متأخرةبوتان دون اشتر

222,8490.06أحاديبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

اكات متأخرةالبوسنة والهرسك دون اشتر

اكات متأخرةبوتسوانا دون اشتر

ازيل 20185,8133.64*+21 +22أحاديالتر

ي دار السالم
اكات متأخرةبرونن دون اشتر

اكات متأخرةبلغاريا دون اشتر

221,4240.03أحاديبوركينا فاسو

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

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

43,147

9313,27656,4231.10+92+91+90باريس 

دي 221,3560.03*أحاديكابو فت 

اكات متأخرةكمبوديا دون اشتر

ون  اكات متأخرة الكامت  دون اشتر

اكات متأخرةكندا دون اشتر

+08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديجمهورية أفريقيا الوسىط

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

43,147

9313,276+92+91+90باريس

937,46063,8831.25+92+91+90برن

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

+16+17+18+19+20+21+22

30,5290.60

الدولة

اكات النظام  اشتر

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

اكات المتأخرة مبلغ االشتر
% من مجموع 

اكات المتأخرة االشتر
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اكات المتأخرة اكات متأخرة/سنوات االشتر دون اشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

2211,3950.22أحاديشيلي
ن اكات متأخرةالصي  دون اشتر

اكات متأخرةكولومبيا دون اشتر

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

2222,7840.45

206,1350.12*+21 +22أحاديالكونغو

اكات متأخرةجزر كوك دون اشتر

225,6970.11أحادي كوستاريكا 

222,6680.05*أحاديكوت ديفوار

اكات متأخرةكرواتيا دون اشتر

اكات متأخرةكوبا دون اشتر

ص اكات متأخرةقتر دون اشتر

اكات متأخرةالجمهورية التشيكية دون اشتر

اكات متأخرةجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دون اشتر

+08+07+06+05+04+03+02+01+00+99+98+97+96+95+94أحاديجمهورية الكونغو الديمقراطية

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

43,147

93159,959+92+91+90باريس

9390,326293,4325.74+92+91+90برن

اكات متأخرةالدانمرك دون اشتر

ي
2215,6640.31+21+20+19+18+17+16+15+14+13+12أحاديجيبونر

228,5470.17+21+20أحاديدومينيكا

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

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

149,672

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

+89+90+91+92+93887,2161,036,88820.30

اكات متأخرةإكوادور دون اشتر

اكات متأخرةمرص دون اشتر

اكات متأخرةالسلفادور دون اشتر

2222,7890.45+21+20+19+18+17+16 +15+14+13+12أحاديغينيا االستوائية

يا 221,4240.03أحاديإريتر

اكات متأخرةإستونيا دون اشتر

ي 
اكات متأخرة إسواتينن دون اشتر

اكات متأخرةإثيوبيا دون اشتر

ي اكات متأخرةفيجر دون اشتر

اكات متأخرةفنلندا دون اشتر

اكات متأخرةفرنسا دون اشتر

214,9560.10*+22أحاديغابون

اكات متأخرةغامبيا دون اشتر

اكات متأخرةجيورجيا دون اشتر

اكات متأخرةألمانيا دون اشتر

اكات متأخرةغانا دون اشتر

2251,2771.00*أحادياليونان

222,8490.06أحاديغرينادا

223820.01*أحاديغواتيماال

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

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

43,147

9313,276+92+91+90باريس

937,46063,8831.25+92+91+90برن

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

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

43,147

9313,276+92+91+90باريس

933,85860,2811.18+92برن

213,2040.06*+22أحاديغيانا

ي
221,4240.03أحاديهاينر

الدولة

اكات النظام  اشتر

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

اكات المتأخرة مبلغ االشتر
% من مجموع 

اكات المتأخرة االشتر
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اكات المتأخرة اكات متأخرة/سنوات االشتر دون اشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

اكات متأخرةالكرسي الرسولي دون اشتر

222,8490.06أحاديهندوراس

اكات متأخرةهنغاريا دون اشتر

2222,7890.45أحاديأيسلندا

2291,1581.78أحاديالهند

2245,5790.89أحاديأندونيسيا

اكات متأخرةإيران )جمهورية - اإلسالمية( دون اشتر

2222,7900.45+21أحاديالعراق

اكات متأخرةأيرلندا دون اشتر

اكات متأخرةإرسائيل  دون اشتر

اكات متأخرةإيطاليا دون اشتر

223400.01*أحاديجاميكا

اكات متأخرةاليابان دون اشتر

اكات متأخرةاألردن دون اشتر

اكات متأخرةكازاخستان دون اشتر

225,6970.11أحاديكينيا

يباس 222,8480.06+21أحاديكت 

اكات متأخرةالكويت دون اشتر

ستان ن غت  اكات متأخرةقت  دون اشتر

اكات متأخرةجمهورية الو الديمقراطية الشعبية دون اشتر

اكات متأخرةالتفيا دون اشتر

2211,3940.22+21أحاديلبنان

اكات متأخرةليسوتو دون اشتر

يا اكات متأخرةليبت  دون اشتر

2255,4281.09+21+20+19+18+17+16+*15أحاديليبيا

اكات متأخرةليختنشتاين دون اشتر

اكات متأخرةليتوانيا دون اشتر

غ اكات متأخرةلكسمتر دون اشتر

اكات متأخرةمدغشقر دون اشتر

اكات متأخرةمالوي دون اشتر

يا ن اكات متأخرةمالت  دون اشتر

اكات متأخرةملديف دون اشتر

212,7600.05*+22أحاديمالي

اكات متأخرةمالطة دون اشتر

205,9920.12*+21 +22أحاديجزر مارشال

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

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

43,147

9010,891* +93+92+91باريس

937,46061,4981.20+92+91+90برن

اكات متأخرةموريشيوس دون اشتر

22123,0632.41*أحاديالمكسيك

يا )واليات - الموحدة( ن 2218,0400.35+21+20+19+18+17 +*16أحاديميكرونت 

اكات متأخرةموناكو دون اشتر

اكات متأخرةمنغوليا دون اشتر

اكات متأخرةالجبل األسود دون اشتر

اكات متأخرةالمغرب دون اشتر

اكات متأخرةموزامبيق دون اشتر

اكات متأخرةميانمار دون اشتر

اكات متأخرةناميبيا دون اشتر

225,6980.11+21أحادي ناورو 

221,4240.03أحادينيبال

اكات متأخرةهولندا دون اشتر

اكات متأخرةنيوزلندا دون اشتر

222,8490.06أحادينيكاراغوا

الدولة

اكات النظام  اشتر

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

اكات المتأخرة مبلغ االشتر
% من مجموع 

اكات المتأخرة االشتر
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اكات المتأخرة اكات متأخرة/سنوات االشتر دون اشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

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

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

43,147

937,452+92+*91باريس

935,66556,2641.10+92+91برن

يا 2029,0730.57*+21 +22أحادينيجت 

اكات متأخرةنيوي دون اشتر

اكات متأخرةمقدونيا الشمالية دون اشتر

وي    ج اكات متأخرةالتن دون اشتر

مان
ُ
2211,3950.22أحاديع

اكات متأخرةباكستان دون اشتر

اكات متأخرةبنما دون اشتر

اكات متأخرةبابوا غينينا الجديدة دون اشتر

اكات متأخرةباراغواي دون اشتر

و اكات متأخرةبت  دون اشتر
ن 2211,3950.22أحاديالفلبي 

اكات متأخرةبولندا دون اشتر

تغال اكات متأخرةالتر دون اشتر

اكات متأخرةقطر دون اشتر

22455,7908.92أحاديجمهورية كوريا

اكات متأخرةجمهورية مولدوفا دون اشتر

اكات متأخرةرومانيا دون اشتر

22455,7908.92أحادياالتحاد الروسي

اكات متأخرةرواندا دون اشتر

اكات متأخرةسانت كيتس ونيفيس دون اشتر

اكات متأخرةسانت لوسيا دون اشتر

225,6980.11+21أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

اكات متأخرةساموا دون اشتر

اكات متأخرةسان مارينو دون اشتر

ي اكات متأخرةسان تومي وبرنسينر دون اشتر

2245,5790.89أحاديالمملكة العربية السعودية

اكات متأخرةالسنغال دون اشتر

اكات متأخرةرصبيا دون اشتر

اكات متأخرةسيشيل دون اشتر

اليون اكات متأخرةست  دون اشتر

اكات متأخرةسنغافورة دون اشتر

اكات متأخرةسلوفاكيا دون اشتر

اكات متأخرةسلوفينيا دون اشتر

221,4240.03أحاديجزر سليمان

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

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

43,147

934,45247,5990.93+92+91+90الويبو  

اكات متأخرةجنوب أفريقيا دون اشتر

اكات متأخرةإسبانيا دون اشتر

225,6970.11أحاديرسي النكا

اكات متأخرةالسودان دون اشتر

2211,3960.22+21+20+19أحاديسورينام

اكات متأخرةالسويد دون اشتر

اكات متأخرةسويرسا دون اشتر

اكات متأخرةالجمهورية العربية السورية دون اشتر

اكات متأخرةطاجيكستان دون اشتر

اكات متأخرةتايلند دون اشتر

ي
203,0480.06*+21 +22أحاديتيمور - ليشنر

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

20,7760.41

225,6980.11+21أحاديتونغا

الدولة

اكات النظام  اشتر

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

اكات المتأخرة مبلغ االشتر
% من مجموع 

اكات المتأخرة االشتر
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ي حساب 
ز
 والمدرجة ف

ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا اكات المتأخرة )ما عدا االشير خاص )مجّمد( بشأن السنوات مجموع االشير

 (1990السابقة لعام 

 

 

 مالحظات

  ظلت مستحقة حتر  .2
اكات التر مليون فرنك  3.86مليون فرنك سويرسي، منها حوال   5.1، 2022مايو  31بلغ مجموع االشتر

اكات و اكات السابقة لعام  1.24سويرسي تخص النظام أحادي االشتر االتحادات  بشأن 1994مليون فرنك سويرسي تخص االشتر
اكات المتأخرة البالغة المساهمات الممولة من    الجدول أعاله(مليون فرنك سويرس  5.1والويبو.  ومجموع االشتر

 
 ي )كما هو موضح ف

اكات المستحقة عن عام المقيد بالمائة من المبلغ اإلجمال   29يعادل   مليون فرنك سويرسي.  17.6، أي 2022لالشتر

  وث .3
 
غ الجمعيات ف

َّ
بل
ُ
د للمكتب الدول  بي   وست

َّ
 . 2022يونيو  30و 1يقة منفصلة بأّي مبلغ ُيسد

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

ً
اكات السنوية المتأخرة للبلدان األقل نموا  1990االشير

 بشأن األعوام السابقة لعام  .4
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا   حساب خاص  1990يجدر التذكت  بأن مبالغ االشتر

 
قد ُوضعت ف

  تاري    خ 
 
د مبلغه ف   الدورات 1989ديسمتر  31ُجمِّ

 
  اتحادي باريس وبرن ف

 بالقرار الذي اتخذه كل من مؤتمر الويبو وجمعيتر
ً
، عمال

  الجدول التال  بيان هذه AB/XXII/22من الوثيقة  127والفقرة  AB/XXII/20ر الوثيقة )انظ 1991العادية لعام 
 
(. ويرد ف

اكات المتأخرة حتر    وثيقة منفصلة بأّي مبلغ  2022مايو  31االشتر
 
غ الجمعيات ف

َّ
بل
ُ
بشأن اتحادي باريس وبرن وبشأن الويبو. وست

د للمكتب الدول  بي   
َّ
 . 2022يونيو  30و 1ُيسد

اكات المتأخرة اكات متأخرة/سنوات االشتر دون اشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

225,6970.11أحاديترينيداد وتوباغو

اكات متأخرةتونس دون اشتر

اكات متأخرةتركيا دون اشتر

اكات متأخرةتركمانستان دون اشتر

221,4240.03أحاديتوفالو

اكات متأخرةأوغندا دون اشتر

اكات متأخرةأوكرانيا دون اشتر

2211,3950.22أحادياإلمارات العربية المتحدة

اكات متأخرةالمملكة المتحدة دون اشتر

انيا المتحدة ن 221,4240.03أحاديجمهورية تتن

221,139,47522.31أحاديالواليات المتحدة األمريكية

225,6970.11أحاديأوروغواي

اكات متأخرةأوزبكستان دون اشتر

213,1770.06*+22أحاديفانواتو

ويال )جمهورية – البوليفارية( ن 22103,9102.03+21+20+19+18+17+16+15+14+*13أحاديفتن

اكات متأخرةفييت نام دون اشتر

2212,8160.25+21+20+19+18 +17+16+15+14أحادياليمن

اكات متأخرةزامبيا دون اشتر

اكات متأخرةزمبابوي دون اشتر

5,108,225100المجموع الكلي

الدولة

اكات النظام  اشتر

األحادي/ 

االتحاد/ الويبو

اكات المتأخرة )بالفرنك  مبلغ االشتر

% من مجموع السويرسي(

اكات المتأخرة االشتر

اكات النظام األحادي 3,862,922اشتر

اكات والويبو 1,245,303االتحادات الممولة من االشتر

5,108,225المجموع الكلي
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اكات المتأخرة سنوات االشتر

المجموع)تشي  العالمة )*( إىل التسديدات الجزئية(

 +86+85+84+83+82+81+80+79+*78باريس مجّمدبوركينا فاسو

 87+88+89

211,405    

 +86+85+84+83+82+81+80+79+78برن مجّمد

87+88+89

131,084    342,489        9.03

8+86+85+84+83+82+81+80+79+78باريس مجّمدبوروندي

7+88 +89

214,738        5.66

+84+83+82+81+80+79+78+77+*76باريس مجّمدجمهورية أفريقيا الوسىط

85+86 +87+ 88+89273,509    

+88+87+86+85+84+83+82+81+*80برن مجّمد

89114,858    388,367        
10.24

8+79+78+77+76+75+74+73+72+71باريس مجّمدتشاد

0+81+82+83+84+85+86+87+88+89

250,957    

8+80+79+78+77+76+75+74+73+72برن مجّمد

1+82+83+84+85+86+87+88+89156,387    407,344        10.74

89+88+87+86+85+84+83+82+*81باريس مجّمدجمهورة الكونغو الديمقراطية

500,200    

89+88+87+86+85+84+83+82+*81برن مجّمد

301,015    
801,215        

21.12

    89148,779+88+87+86+85+84+83باريس مجّمدغينيا

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

          8923,213باريس مجّمدغينيا بيساو
0.61

    89132,377+88+87+86+85+84باريس مجّمدمالي

+84+83+82+81+80+79+78+77+*76برن مجّمد

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

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

86+87

+88+89219,120    

8+82+81+80+79+78+77+76+75+74برن مجّمد

3+84 +85+86+87+ 88+89150,618    369,738        9.75

89+88+87+86+85+84+83+82+81باريس مجّمدالنيجر

179,097    

 +87+86+85+ 84+83+82+81+*80برن مجّمد

88+89109,915    289,012        7.62

1.46          8955,250+88+87+86+85+84+83الويبو مجّمدالصومال

89+88+87+86+85+84باريس مجّمدتوغو
132,377    

89+88+87+86+85+84+*83برن مجّمد

87,785      220,162        5.80

89+88+87+86+85+84+*83باريس مجّمدأوغندا

140,372        3.70

89+88+*87الويبو مجّمداليمن
19,142          0.50

100.00    3,792,976المجموع الكلي

االتحاد/الويبوالدولة

اكات المتأخرة  مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
اكات  % من مجموع االشتر

المتأخرة
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ي حساب خاص )مجّمد( بشأن السنوات السابقة لعام مج
ز
 المدرجة ف

ً
اكات السنوية المتأخرة للبلدان األقل نموا 1990موع االشير  

 
 

 المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة

5.   
 
 الجدول التال  المبالغ المستحقة عىل الدول ف

لرؤوس األموال ألغراض صندوقي   اثني   تم إنشاؤهما  2022مايو  31يبي ّ 
اكات )باريس وبرن(. العاملة، وهما صندوقا اتحادين ممول د للمكتب ي   من االشتر

َّ
  وثيقة منفصلة بأّي مبلغ ُيسد

 
غ الجمعيات ف

َّ
بل
ُ
وست

 . 2022يونيو  30و 1الدول  بي   

 

 

 المبلغ اإلجماىلي المستحق لصناديق رؤوس األموال العاملة

 

 

اكات  ي االشير
ز
ات ف ة الماضيةالتغي ّ ي المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة خالل األعوام العشر

ز
 المتأخرة وف

  عام  .6
 
اكات ف اكات  1994منذ اعتماد النظام أحادي االشتر  للبلدان النامية، تراجعت االشتر

ً
وإنشاء فئات جديدة أكتر إنصافا

. موال العاملة المتأخرة والمبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األ 
ً
 ملموسا

ً
  تراجعا

 
اكات المتأخرة 1993ديسمتر  31وف ، بلغ إجمال  االشتر

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

   140سنوية 
 
. وف

ً
اكات المتأخرة و 2021ديسمتر  31بلدا  7.40المبالغ المستحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة ، بلغ إجمال  االشتر

اكات سنوية    يتعي   عليها دفع اشتر
.  194مليون فرنك سويرسي، وبلغ عدد البلدان التر

ً
 بلدا

( والمبالغ  .7
ً
اكات المتأخرة "المجّمدة" للبلدان األقل نموا اكات المتأخرة )بما فيها االشتر  الجدول التال  مبالغ االشتر

ويبي ّ 
 . 2012تحقة لصناديق رؤوس األموال العاملة منذ عام المس

 

باريس مجّمد

برن مجّمد

الويبو مجّمد

                                                    3,792,976المجموع الكلي

2,426,144                                                     

1,292,440                                                     

74,392                                                          

اكات المتأخرة )بالفرنك السويرسي( مبلغ االشتر

 المجموع

                   4,832باريس بوروندي

                      943باريس جمهورية أفريقيا الوسىط

                 14,057باريس جمهورة الكونغو الديمقراطية

                15,784                   1,727برن 

                   7,508باريس غينيا

                10,423                   2,915برن 

                31,982المجموع الكلي

                                                                             27,340اتحاد باريس

                                                                                4,642اتحاد برن

                                                                             31,982المجموع الكلي
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]يىل  ذلك المرفقات[ 

اكات النظام األحاديالعام اشتر
االتحادات الممولة 

اكات من االشتر

اكات المتأخرة  االشتر

"المجّمدة"

صناديق رؤوس 

األموال العاملة
المجموع

20122.262.284.390.048.97

20132.262.124.360.048.78

20141.391.824.300.047.55

20151.891.773.920.047.62

20162.241.693.850.047.82

20171.591.523.850.047.00

20182.131.503.850.047.52

20193.091.283.850.048.26

20202.281.273.840.047.43

20212.231.273.840.047.38

ن الفرنكات السويرسية( اكات المتأخرة حتر 31 ديسمتر )بماليي  االشتر
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 األولالمرفق 
 

 

اكات المرفق األول  للنظام أحادي االشير
ً
اكات وفقا  االشير

 

اكاتأسس تحديد   االشتر

 
ُ
  سنة ت

 
اكات كل دولة عضو بناء عىل قرارات اتخذها ف كل من مؤتمر الويبو والجمعيات المختصة لبعض االتحادات   2003حدد اشتر

اكات )الفقرتان    تديرها الويبو فيما يتعلق بالنظام أحادي االشتر
 (. A/39/15من الوثيقة  167و 166التر

اكات  تحديد االشتر

  
 
  تديرها الويبو ف

  الويبو واالتحادات التر
 
اكات للثنائية 2019أكتوبر  9وافقت جمعيات الدول األعضاء ف  2020/21، عىل مبالغ االشتر

 (. A/59/14من الوثيقة  152)الفقرة 

اكات اإلجمال  لسنة 1الجدول   عىل مختلف الفئات 2020: توزي    ع مبلغ االشتر

 

 

(ه )(د)(ج)(ب)(أ)

 المبلغ المستحق من كل دولة؛ بالفرنك السويرسيالوحداتالفئة

 عدد الدول 

ي كل فئة
ن
ف

 )أ( x )باء(؛ 

بالفرنك 

السويرسي

 عدد الدول 

ي كل فئة
ن
ف

 )أ( x )د(؛ 

بالفرنك 

السويرسي

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

220                                                 -                                                                                                                                              -           -               -           -           

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

410                                                 455,790.0                                                                                                                                  9              4,102,110   -           -           

)
ً
           -           -   1,709,210              5                                                                                                                                  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         59,808            42                                                                                                                                      1,424.0                                              0.03خاء)ثالثا

186          17,479,541  7               12,818     

ي واحد أو 
ن
 الدول األعضاء ف

أكتر من االتحادات

ي الويبو 
ن
 الدول األعضاء ف

ي أيٍّ من 
ن
وغت  األعضاء ف

االتحادات

 )"دول االتحادات"(

ي 
ن
 )"دول غت  أعضاء ف

االتحادات"(
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(: توزي    ع 1الجدول 
ً
اكات اإلجمال  لسنة )ثانيا  عىل مختلف الفئات 2021مبلغ االشتر

 

 

ي 1 يناير 2020(الفئة
ن
الدول )ف

دول االتحادات:1

اليا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويرسادول االتحادات:3 أستر

دول االتحادات:4

)
ً
دول االتحادات:4 )ثانيا

دول االتحادات:6

)
ً
دول االتحادات:6 )ثانيا

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

دول االتحادات:9

دول االتحادات:خاء

)
ً
دول االتحادات:خاء)ثانيا

ي االتحادات:
ن
ملديف، جزر مارشالدول غت  أعضاء ف

)
ً
دول االتحادات:خاء)ثالثا

ي االتحادات:  
ن
يدول غت  أعضاء ف

يا، إثيوبيا، ميانمار، الصومال، تيمور-ليشنر إريتر

فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

، إسبانيا وي    ج، االتحاد الروسي ، الدانمرك، فنلندا، أيرلندا، التن ن بلجيكا، كندا، الصي 

تغال، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا النمسا، المكسيك، التر

الجمهورية التشيكية، اليونان، هنغاريا، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا

ازيل، بلغاريا، الهند، إرسائيل، رومانيا، تركيا ، التر ن األرجنتي 

غ، موناكو، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا إندونيسيا، إيران )جمهورية-اإلسالمية(، لكسمتر

يا، مقدونيا الشمالية، رصبيا ن كرواتيا، أيسلندا، ليختنشتاين، مالت 

ستان، التفيا، ليتوانيا،  ن غت  ، العراق، كازاخستان، الكويت، قت  ، كولومبيا، مرص، إستونيا، جورجيا، الكرسي الرسولي ألبانيا، الجزائر، أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروس، شيلي

، قطر، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، سنغافورة، طاجيكستان، تايلند، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة،  ن و، الفلبي  يا، عمان، باكستان، بت  الجبل األسود، نيجت 

ويال )جمهورية-البوليفارية( ن أوزبكستان، فتن

ص، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، غواتيماال، األردن، كينيا، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، رسي النكا، ترينيداد وتوباغو، تونس،  ي دار السالم، كوستاريكا، كوبا، قتر
البحرين، برونن

أوروغواي، فييت نام

ون، الكونغو، جزر كوك، كوت ديفوار،  دي، الكامت  ، بوليفيا )دولة-متعددة القوميات((، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كابو فت  ن أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بلت 

، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، هندوراس، جامايكا، مالطة، موريشيوس، واليات  ي ، فيجر ي
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، السلفادور، غينيا االستوائية، إسواتينن

يا الموحدة(، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سيشيل،  ن ميكرونت 

سورينام، الجمهورية العربية السورية، تونغا، زمبابوي

، غامبيا،  ي
، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسىط، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبونر ن أفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بين

، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيوي، رواندا، سان تومي  يا، مدغشقر، مالوي، مالي يباس، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليتر ، كت  ي
غينيا، غينيا-بيساو، هاينر

انيا المتحدة، فانواتو، اليمن، زامبيا ن اليون، جزر سليمان، السودان، توغو، توفالو، أوغندا، جمهورية تتن ، السنغال، ست  ي وبرينسينر

(ه)(د)(ج)(ب)(أ)

 المبلغ المستحق من كل دولة؛ بالفرنك السويرسيالوحدةالفئة

 عدد الدول 

ي كل فئة
ن
ف

 )أ( x )باء(؛ 

بالفرنك 

السويرسي

 عدد الدول 

ي كل فئة
ن
ف

 )أ( x )د(؛ 

بالفرنك 

السويرسي

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

220                                                 -                                                                                                                                              -           -               -           -           

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

410                                                 455,790.0                                                                                                                                  9              4,102,110   -           -           

4(
ً
           -           -   1,709,210              5                                                                                                                                  341,842.0                                                    8(ثانيا

55                                                    227,895.0                                                                                                                                  -           -               -           -           

63                                                    136,737.0                                                                                                                                  6              820,422       -           -           

6(
ً
           -           -       638,106              7                                                                                                                                    91,158.0                                                    2(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       122,507            43                                                                                                                                      2,849.0                                              0.06خاء)ثانيا

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

187          17,483,815  7               12,818     

ي واحد أو 
ن
ي الويبو  الدول األعضاء ف

ن
 الدول األعضاء ف

ي  )"دول االتحادات"(
ن
 )"دول غت  أعضاء ف
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]  
 ]يىل  ذلك المرفق الثان 

الدول )حتر 1 يناير 2021(الفئة

دول االتحادات:1

اليا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويرسادول االتحادات:3 أستر

دول االتحادات:4

)
ً
دول االتحادات:4 )ثانيا

دول االتحادات:6

دول االتحادات:6 )ثانيا(

دول االتحادات:7

دول االتحادات:8

دول االتحادات:9

دول االتحادات:خاء

)
ً
دول االتحادات:خاء)ثانيا

ي االتحادات:
ن
ملديف، جزر مارشالدول غت  أعضاء ف

)
ً
دول االتحادات:خاء)ثالثا

ي االتحادات:  
ن
دول غت  أعضاء ف

يا، مقدونيا الشمالية، رصبيا ن كرواتيا، أيسلندا، ليختنشتاين، مالت 

فرنسا، ألمانيا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

، إسبانيا وي    ج، االتحاد الروسي ، الدانمرك، فنلندا، أيرلندا، التن ن بلجيكا، كندا، الصي 

تغال، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا النمسا، المكسيك، التر

الجمهورية التشيكية، اليونان، هنغاريا، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا

ازيل، بلغاريا، الهند، إرسائيل، رومانيا، تركيا ، التر ن األرجنتي 

غ، موناكو، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا إندونيسيا، إيران )جمهورية-اإلسالمية(، لكسمتر

ستان، التفيا، ليتوانيا،  ن غت  ، العراق، كازاخستان، الكويت، قت  ، كولومبيا، مرص، إستونيا، جورجيا، الكرسي الرسولي ألبانيا، الجزائر، أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيالروس، شيلي

، قطر، جمهورية مولدوفا، سان مارينو، سنغافورة، طاجيكستان، تايلند، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة،  ن و، الفلبي  يا، عمان، باكستان، بت  الجبل األسود، نيجت 

ويال )جمهورية-البوليفارية( ن أوزبكستان، فتن

ون، الكونغو، جزر كوك، كوت ديفوار، جمهورية  دي، الكامت  ، بوليفيا )دولة-متعددة القوميات(، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، كابو فت  ن أنتيغوا، بربودا، جزر البهاما، بربادوس، بلت 

يا  ن ، غابون، غانا، غرينادا، غيانا، هندوراس، جامايكا، مالطة، موريشيوس، واليات ميكرونت  ي ، فيجر ي
كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، السلفادور، غينيا االستوائية، إسواتينن

الموحدة(، منغوليا، ناميبيا، ناورو، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سيشيل، سورينام، 

الجمهورية العربية السورية، تونغا، فانواتو، زمبابوي

ي
يا، إثيوبيا، ميانمار، الصومال، تيمور-ليشنر إريتر

ص، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، غواتيماال، األردن، كينيا، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، رسي النكا، ترينيداد وتوباغو، تونس،  ي دار السالم، كوستاريكا، كوبا، قتر
البحرين، برونن

أوروغواي، فييت نام

، غامبيا،  ي
، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسىط، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبونر ن أفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بين

، موريتانيا، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيوي، رواندا، سان تومي  يا، مدغشقر، مالوي، مالي يباس، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليتر ، كت  ي
غينيا، غينيا-بيساو، هاينر

انيا المتحدة، اليمن، زامبيا ن اليون، جزر سليمان، السودان، توغو، توفالو، أوغندا، جمهورية تتن ، السنغال، ست  ي وبرينسينر
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 المرفق الثان 

 

 

ي 
ي  المرفق الثانز

ز
دة ف

ّ
اكات غي  المسد ي لديها  2021ديسمير  31االشير

 التر
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا واالشير

 حساب خاص )مجّمد(

 

 الدولة
اكات النظام األحادي/   اشتر

االتحاد/ الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

اكات متأخرة أفغانستان  دون اشتر

اكات متأخرةألبانيا  دون اشتر

اكات متأخرةالجزائر  دون اشتر

اكات متأخرةأندورا  دون اشتر

اكات متأخرةأنغوال  دون اشتر

اكات متأخرةأنتيغوا وبربودا  دون اشتر
ن         123,717 21+*20 أحادياألرجنتي 

اكات متأخرةأرمينيا  دون اشتر

اليا اكات متأخرةأستر  دون اشتر

اكات متأخرةالنمسا  دون اشتر

اكات متأخرة أذربيجان  دون اشتر

اكات متأخرةجزر البهاما  دون اشتر

اكات متأخرةالبحرين  دون اشتر

اكات متأخرةبنغالديش  دون اشتر

اكات متأخرةباربادوس  دون اشتر

اكات متأخرة بيالروس  دون اشتر

اكات متأخرةبلجيكا  دون اشتر
ن             218,547+20+19أحاديبلت 
ن اكات متأخرةبين  دون اشتر

اكات متأخرةبوتان  دون اشتر

اكات متأخرةبوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(  دون اشتر

اكات متأخرةالبوسنة والهرسك  دون اشتر

اكات متأخرةبوتسوانا  دون اشتر

ازيل           2194,655+*20أحاديالتر

ي دار السالم
اكات متأخرةبرونن  دون اشتر

اكات متأخرةبلغاريا  دون اشتر

بوركينا فاسو

باريس مجّمد
 

78*+79+80+81+82+83+84+85+86+8

7+88+89 

211,405    

 برن مجّمد

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

+ 88+89 
131,084    

342,489        

 أحاديبوروندي

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 +20+21 

41,723      

      13,276 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

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

+88+89 

214,738    

269,737        

دي اكات متأخرةكابو فت   دون اشتر

            1,424 21 أحاديكمبوديا

ون اكات متأخرةالكامت   دون اشتر

اكات متأخرةكندا  دون اشتر

 أحاديجمهورية أفريقيا الوسىط

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+20+21 

41,723      

      13,276 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

76*+77+78+79+80+81+82+83+84+8

5+86 +87+ 88+89 

273,509    

        7,460 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

80*+81+82+83+84+85+86+87+88+8

9 

114,858    450,826        

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
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 الدولة
اكات النظام األحادي/   اشتر

االتحاد/ الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

 أحاديتشاد

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+20+21 

41,723      

      13,276 93+92+91+90 باريس

 باريس مجّمد

71+72+73+74+75+76+77+78+79+80

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

250,957    

        7,460 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

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

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

156,387    

469,803        

اكات متأخرةشيلي  دون اشتر
ن اكات متأخرةالصي   دون اشتر

اكات متأخرةكولومبيا  دون اشتر

 أحادي جزر القمر

06+07+08+09+10+11+12+13+14+15

+16+17+18+19+20+21 

22,784          

            3,286 21+*20 أحاديالكونغو

اكات متأخرةجزر كوك  دون اشتر

اكات متأخرةكوستاريكا    دون اشتر

                692 21* أحاديكوت ديفوار

اكات متأخرةكرواتيا  دون اشتر

اكات متأخرةكوبا  دون اشتر

ص اكات متأخرةقتر  دون اشتر

اكات متأخرةالجمهورية التشيكية دون اشتر

اكات متأخرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  دون اشتر

 أحادي جمهورية الكونغو الديمقراطية

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+20+21 

41,723      

    159,959 93+92+91+90 باريس

    500,200 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 باريس مجّمد

      90,326 93+92+91+90 برن

     1,093,223    301,015 89+88+87+86+85+84+83+82+*81 برن مجّمد

اكات متأخرةالدانمرك  دون اشتر

ي
أحاديجيبونر

 12+13+14+15+16+17+18+19+20+21 

14,240          

            215,698+20أحاديدومينيكا

 أحاديالجمهورية الدومينيكية

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+20+21 

143,975    

 باريس

74*+75+76+77+78+79+80+81+82+8

3+84+85+86+87+88+89+90+91+92+

93 

892,910    

1,036,885     

اكات متأخرةإكوادور دون اشتر

اكات متأخرةمرص  دون اشتر

اكات متأخرةالسلفادور  دون اشتر

غينيا االستوائية
          19,940 21+20+19+18+17+16+15+14+13+12 أحادي

يا             214,272+20+19أحاديإريتر

اكات متأخرةإستونيا  دون اشتر

ي  
اكات متأخرةإسواتينن  دون اشتر

اكات متأخرةإثيوبيا  دون اشتر

ي اكات متأخرةفيجر  دون اشتر

اكات متأخرةفنلندا  دون اشتر

اكات متأخرةفرنسا  دون اشتر

            2,634 21* أحاديغابون

          55,250 89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجّمدغامبيا

اكات متأخرةجيورجيا  دون اشتر

اكات متأخرةألمانيا  دون اشتر

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
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 الدولة
اكات النظام   اشتر

األحادي/االتحاد/الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

اكات متأخرةغانا  دون اشتر

اكات متأخرةاليونان  دون اشتر

            2,849 21 أحاديغرينادا

اكات متأخرةغواتيماال  دون اشتر

 أحاديغينيا

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+20+21 

41,723      

      13,276 93+92+91+90 باريس

    148,779 89+88  +87+86+85+84+83 باريس مجّمد

        7,460 93+92+91+90 برن

        292,531      81,293 89+88+87+86+85+84+*83 برن مجّمد

 أحاديغينيا-بيساو

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+20+21 

41,723      

      13,276 93+92+91+90 باريس

      23,213 89باريس مجّمد

          82,070        3,858 93+92 برن

                355 *21 أحاديغيانا

ي
            1,424 21 أحاديهاينر

اكات متأخرةالكرسي الرسولي  دون اشتر

            2,849 21 أحاديهندوراس

اكات متأخرةهنغاريا  دون اشتر

اكات متأخرةأيسلندا  دون اشتر

اكات متأخرةالهند  دون اشتر

اكات متأخرةأندونيسيا  دون اشتر

اكات متأخرةإيران )جمهورية - اإلسالمية(  دون اشتر

          11,395 21 أحاديالعراق

اكات متأخرةأيرلندا  دون اشتر

اكات متأخرة إرسائيل  دون اشتر

اكات متأخرةإيطاليا  دون اشتر

                151 21* أحاديجامايكا

اكات متأخرةاليابان  دون اشتر

اكات متأخرةاألردن  دون اشتر

اكات متأخرةكازاخستان  دون اشتر

اكات متأخرةكينيا  دون اشتر

يباس             211,424 أحاديكت 

اكات متأخرةالكويت  دون اشتر

ستان ن غت  اكات متأخرةقت   دون اشتر

اكات متأخرة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  دون اشتر

اكات متأخرةالتفيا  دون اشتر

            215,697 أحادي لبنان

اكات متأخرةليسوتو  دون اشتر

يا اكات متأخرةليبت   دون اشتر

          58,276 21+20+19+18+17+16+*15 أحاديليبيا

اكات متأخرةليختنشتاين  دون اشتر

اكات متأخرةليتوانيا  دون اشتر

غ اكات متأخرةلكسمتر  دون اشتر

اكات متأخرةمدغشقر  دون اشتر

            215,696+20+19+18أحاديمالوي

يا ن اكات متأخرةمالت   دون اشتر

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
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 الدولة
اكات النظام   اشتر

األحادي/االتحاد/الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

اكات متأخرةملديف  دون اشتر

        211,667+*20أحاديمالي

    132,377 89+88+87+86+85+84 باريس مجّمد

 برن مجّمد

76*+77+78+79+80+81+82+83+84+8

5+86 +87+88+89 

159,485    

293,529        

اكات متأخرةمالطة  دون اشتر

            213,143+*20أحاديجزر مارشال

 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+20+21 

41,723      

      10,891 93+92+91+*90 باريس

 باريس مجّمد

77*+78+79+80+81+82+83+84+85+8

6+87+88+89 

219,120    

        7,460 93+92+91+90 برن

 برن مجّمد

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

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

150,618    

429,812        

اكات متأخرةموريشيوس  دون اشتر

اكات متأخرةالمكسيك  دون اشتر

يا )واليات - الموحدة( ن           15,191 21+20+19+18+17+*16 أحاديميكرونت 

اكات متأخرةموناكو  دون اشتر

اكات متأخرةمنغوليا  دون اشتر

اكات متأخرةالجبل األسود  دون اشتر

اكات متأخرةالمغرب  دون اشتر

اكات متأخرةموزامبيق  دون اشتر

اكات متأخرةميانمار  دون اشتر

اكات متأخرةناميبيا  دون اشتر

            212,849 أحاديناورو  

اكات متأخرةنيبال  دون اشتر

اكات متأخرةهولندا  دون اشتر

اكات متأخرةنيوزلندا  دون اشتر

اكات متأخرةنيكاراغوا  دون اشتر

 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+20+21 

41,723      

        7,874 93+92+*91 باريس

    179,097 89+88+87+86+85+84+83+82+81 باريس مجّمد

        5,665 93+92+91 برن

 برن مجّمد

80*+81+82+83+84+85+86+87+88+8

9 109,915    344,274        

يا           17,678 21+*20 أحادينيجت 

اكات متأخرةنيوي  دون اشتر

اكات متأخرة مقدونيا الشمالية  دون اشتر

وي    ج اكات متأخرةالتن  دون اشتر

مان
ُ
اكات متأخرةع  دون اشتر

اكات متأخرةباكستان  دون اشتر

اكات متأخرةبنما  دون اشتر

            5,876 21+20+*19 أحاديبابوا غينينا الجديدة

اكات متأخرةباراغواي  دون اشتر

و اكات متأخرةبت   دون اشتر
ن اكات متأخرةالفلبي   دون اشتر

اكات متأخرةبولندا  دون اشتر

تغال اكات متأخرةالتر  دون اشتر

اكات متأخرةقطر  دون اشتر

اكات متأخرةجمهورية كوريا  دون اشتر

اكات متأخرةجمهورية مولدوفا  دون اشتر

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
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 الدولة
اكات النظام   اشتر

األحادي/االتحاد/الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

اكات متأخرةرومانيا  دون اشتر

اكات متأخرةاالتحاد الروسي  دون اشتر

اكات متأخرةرواندا  دون اشتر

اكات متأخرةسانت كيتس ونيفيس  دون اشتر

اكات متأخرةسانت لوسيا  دون اشتر

            212,849 أحاديسانت فنسنت وجزر غرينادين

اكات متأخرةساموا  دون اشتر

اكات متأخرةسان مارينو  دون اشتر

ي اكات متأخرةسان تومي وبرنسينر  دون اشتر

اكات متأخرةالمملكة العربية السعودية  دون اشتر

اكات متأخرةالسنغال  دون اشتر

اكات متأخرة رصبيا  دون اشتر

اكات متأخرةسيشيل  دون اشتر

اليون اكات متأخرةست   دون اشتر

اكات متأخرةسنغافورة  دون اشتر

اكات متأخرةسلوفاكيا  دون اشتر

اكات متأخرةسلوفينيا  دون اشتر

 أحاديالصومال

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+20+21 

41,723      

        4,452 93+92+91+90   الويبو

        101,425      55,250 89+88+87+86+85+84+83 الويبو مجّمد

اكات متأخرةجنوب أفريقيا  دون اشتر

اكات متأخرةإسبانيا  دون اشتر

اكات متأخرةرسي النكا  دون اشتر

اكات متأخرةالسودان  دون اشتر

            218,547+20+19أحاديسورينام

اكات متأخرةالسويد  دون اشتر

اكات متأخرةسويرسا  دون اشتر

اكات متأخرةالجمهورية العربية السورية  دون اشتر

اكات متأخرةطاجيكستان  دون اشتر

اكات متأخرةتايلند  دون اشتر

ي
            212,848+20أحاديتيمور - ليشنر

 أحاديتوغو

08*+09+10+11+12+13+14+15+16+1

7+18+19+20+21 

19,352      

    132,377 89+88+87+86+85+84 باريس مجّمد

        239,514      87,785 89+88+87+86+85+84+*83 برن مجّمد

            212,849 أحاديتونغا

اكات متأخرةترينيداد وتوباغو  دون اشتر

اكات متأخرةتونس  دون اشتر

اكات متأخرةتركيا  دون اشتر

اكات متأخرةتركمانستان  دون اشتر

            211,424 أحاديتوفالو

        140,372 83 * +84 +85 +86 +87 +89 باريس مجّمدأوغندا

اكات متأخرةأوكرانيا  دون اشتر

اكات متأخرةاإلمارات العربية المتحدة  دون اشتر

اكات متأخرةالمملكة المتحدة  دون اشتر

انيا المتحدة ن اكات متأخرةجمهورية تتن  دون اشتر

     1,139,475 21 أحاديالواليات المتحدة األمريكية

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(
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ي   
 
 * تسديد جزن

اكات واجبة السداد حتر سنة    اءات ونيس  1993** كانت مبالغ االشتر ولوكارنو وفقا التحادات باريس وبرن والتصنيف الدول  للتر
 من سنة 

ً
  اتخذتها جمعيتا اتحاد باريس  1994وفيينا، وواجبة السداد اعتبارا

اكات.  وبناء عىل القرارات التر  للنظام أحادي االشتر
ً
وفقا

  سنة 
 
، فيما يت1991واتحاد برن ومؤتمر الويبو خالل دوراتها ف

ً
اكات المتأخرة لكل بلد من البلدان األقل نموا علق ، يقّيد مبلغ االشتر

  1990بالسنوات السابقة لسنة 
 
د رصيده ف   حساب خاص جمِّ

 
.  ويشار إل تلك المبالغ بعبارة "باريس مجّمد" 1989ديسمتر  31، ف

 .  وبعبارة "برن مجّمد" وبعبارة "الويبو مجّمد" عىل التوال 

 

 

 

 

 ]يىل  ذلك المرفق الثالث[

 

 الدولة
اكات النظام   اشتر

األحادي/االتحاد/الويبو**

اكات  اكات متأخرة/سنوات االشتر  دون اشتر

المتأخرة

اكات متأخرةأوروغواي  دون اشتر

اكات متأخرةأوزبكستان  دون اشتر

                328*21أحاديفانواتو

ويال )جمهورية – البوليفارية( ن           92,515 21+20+19+18+17+16+15+14+*13 أحاديفتن

اكات متأخرةفييت نام  دون اشتر

      11,392 21+20+19+18+17+16+15+14 أحادياليمن

          30,534      19,142 89+88+*87 الويبو مجّمد

اكات متأخرةزامبيا  دون اشتر

اكات متأخرةزمبابوي  دون اشتر

اكات غت  المسددة        3,511,625االشتر

ي لديها حساب خاص )مجّمد(  
 النر
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا      3,848,226االشتر

     7,359,851 المجموع

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(

يضم المجموع:

  

 اتحاد باريس

 اتحاد برن

 اتحاد نيس

اتحاد لوكارنو

اتفاقية الويبو

اكات النظام األحادي  اشتر

المجموع

4,452                                  

اكات غت  المسددة  مجموع االشتر

ي لديها حساب خاص )مجّمد(
 النر
ً
اكات المتأخرة للبلدان األقل نموا  باستثناء االشتر

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(

1,138,014                          

129,689                             

-                                      

-                                      

2,239,470                          

3,511,625                          

  

اتحاد باريس )مجّمد(

اتحاد برن )مجّمد(

اتفاقية الويبو )مجّمد(

المجموع

129,642                             

3,848,226                          

ي لديها حساب خاص )مجّمد(
 التر
ً
اكات غت  المسددة للبلدان األقل نموا  االشتر

اكات المتأخرة   مبلغ االشتر

)بالفرنك السويرسي(

2,426,144                          

1,292,440                          
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 الثالثالمرفق 
 

 

ي  المرفق الثالث
ز
اكات المستلمة قبل استحقاقها ف  2021ديسمير  31االشير

 

 

 

 ]يىل  ذلك المرفق الرابع[

 )بالفرنك السويرسي(

                          1,424أفغانستان

                          1,424أنغوال

اليا                       683,685أستر

                      341,842النمسا

ي دار السالم
                          5,697برونن

                          1,424بوتان

                          2,849بوتسوانا

                        91,158بلغاريا

دي                           1,493كابو فت 

ون                           2,849الكامت 

                      136,737الجمهورية التشيكية

                        11,395مرص

                          2,849السلفادور

                        11,395إستونيا

                      839,937فرنسا

                      101,443إيطاليا

                          5,697األردن

                        11,395التفيا

                        11,395ليتوانيا

                          2,849مالطة

                          2,849موريشيوس

                          1,424موزامبيق

                      683,685هولندا

تغال                         52,743التر

                          2,849سانت كيتس ونيفيس

                          2,849سيشيل

                      683,685سويرسا

                        11,395طاجيكستان

                        11,395تايلند

                          3,562تونس

                        58,599تركيا

                   1,139,475المملكة المتحدة

                        11,395أوزبكستان

                   4,934,842المجموع

اكات المستلمة عن عام 2023 وما بعده االشتر

                        17,906أفغانستان

                        32,968أنغوال

ون                           6,327الكامت 

                        57,201المجموع الفرعي

                   4,992,043المجموع

  استلمت بحلول 31 ديسمتر 2021
اكات عام 2022 التر  اشتر
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 المرفق الرابع

 

 

ي  المرفق الرابع
ز
 2021ديسمير  31صناديق رؤوس األموال العاملة ف

 

 

االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                         22,533باريسالجزائر

                            1,412نيس

                         25,400مدريد
ن                          66,895باريساألرجنتي 

                         29,148برن

اليا                        112,661باريسأستر

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

اءات                          91,000معاهدة التر

                         75,110باريسالنمسا

                            8,744برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

اءات                          19,250معاهدة التر

                         84,800مدريد

                            7,508باريسجزر البهاما

                            2,915برن

                            1,882باريسباربادوس

                       112,661باريسبلجيكا

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

اءات                             9,800معاهدة التر

                       127,200مدريد

                         28,261الهاي
ن                             7,508باريسبين

                            2,915برن

                               470نيس

ازيل                          93,593باريسالتر

                         43,722برن

اءات                          15,283تصنيف التر

اءات                             4,200معاهدة التر

                         22,533باريسبلغاريا

                            8,744برن

اءات                                200معاهدة التر

                            7,508باريسبوركينا فاسو

                            2,915برن

                        4,832                            7,508باريسبوروندي

ون                             7,508باريسالكامت 

                            8,744برن

                       112,661باريسكندا

                         43,722برن

                            943                            7,508باريسجمهورية أفريقيا الوسىط

                            2,915برن

                        6,377                            7,508باريستشاد

                        1,980                            2,915برن

                            8,744برنشيلي
ن                          28,250باريسالصي 
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                            7,508باريسالكونغو

                            2,915برن

                            2,915برنكوستاريكا

                            7,508باريسكوت ديفوار

                            8,744برن

                         22,533باريسكوبا

ص                          16,831باريسقتر

                            8,744برن

                         50,073باريسالجمهورية التشيكية

                         19,432برن

اءات                          19,318تصنيف التر

                            3,138نيس

                               910لوكارنو

                         56,533مدريد

                            7,508باريسجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

                      14,057                         22,533باريسجمهورة الكونغو الديمقراطية

                        1,727                            8,744برن

                         75,110باريسالدانمرك

                         29,148برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

                            1,364لوكارنو

اءات                          41,000معاهدة التر

                         22,533باريسالجمهورية الدومينيكية

                         22,533باريسمرص

                            2,915برن

اءات                             6,701تصنيف التر

                         25,400مدريد

                            5,652الهاي

ي                             2,915برنفيجر

                         75,110باريسفنلندا

                         29,148برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

                            1,364لوكارنو

اءات                          34,200معاهدة التر

                       187,765باريسفرنسا

                         72,871برن

اءات                          72,435تصنيف التر

                         11,764نيس

                            3,409لوكارنو

اءات                        110,700معاهدة التر

                       211,800مدريد

                         47,102الهاي

                            7,508باريسغابون

                            2,915برن
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                       300,426باريسألمانيا

                       102,019برن

اءات                        105,871تصنيف التر

                         18,822نيس

                            2,045لوكارنو

اءات                        222,900معاهدة التر

                       339,000مدريد

                         75,363الهاي

                            7,508باريسغانا

                         37,556باريساليونان

                            8,744برن

                        7,508                            7,508باريسغينيا

                        2,915                            2,915برن

ي
                         14,903باريسهاينر

                            7,508باريسالكرسي الرسولي

                            2,915برن

                            1,884الهاي

                         37,556باريسهنغاريا

                            8,744برن

                            2,354نيس

                               681لوكارنو

اءات                          22,150معاهدة التر

                         42,200مدريد

                         16,831باريسأيسلندا

                            8,744برن

                         29,148برنالهند

                         22,533باريسأندونيسيا

                            5,652الهاي

                         22,533باريسإيران )جمهورية - اإلسالمية(

                         22,533باريسالعراق

                         75,110باريسأيرلندا

                         29,148برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

                            1,364لوكارنو

                         22,533باريسإرسائيل

                            8,744برن

اءات                             8,691تصنيف التر

                            1,412نيس

                       112,661باريسإيطاليا

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

                            3,409لوكارنو

اءات                          16,500معاهدة التر

                       127,200مدريد

                       187,765باريساليابان

                         58,296برن

اءات                          72,435تصنيف التر

اءات                        194,600معاهدة التر
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                            7,508باريساألردن

                         22,533باريسكينيا

                         20,646باريسلبنان

                            8,744برن

                            1,412نيس

                         22,533باريسليبيا

                            8,744برن

                            7,508باريسليختنشتاين

                            2,915برن

                               470نيس

اءات                             1,500معاهدة التر

                            8,400مدريد

                            1,884الهاي

غ                             7,508باريسلكسمتر

                            2,915برن

اءات                             2,895تصنيف التر

                               470نيس

اءات                                650معاهدة التر

                            8,400مدريد

                            1,884الهاي

                            7,508باريسمدغشقر

                            8,744برن

                            7,508باريسمالوي

                            3,812باريسمالي

                            2,915برن

                            7,508باريسمالطة

                            2,915برن

                            7,508باريسموريتانيا

                            2,915برن

اءات                                  50معاهدة التر

                            7,508باريسموريشيوس

                         75,110باريسالمكسيك

                         29,148برن

                            7,508باريسموناكو

                            2,915برن

اءات                             2,895تصنيف التر

                               470نيس

اءات                                200معاهدة التر

                            8,400مدريد

                            1,884الهاي

                            1,882باريسمنغوليا
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                         22,533باريسالمغرب

                            8,744برن

                            1,412نيس

                         25,400مدريد

                            5,652الهاي

                       112,661باريسهولندا

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

                            2,903لوكارنو

اءات                          20,350معاهدة التر

                       127,200مدريد

                         28,261الهاي

                         37,556باريسنيوزلندا

                         14,574برن

                            7,508باريسالنيجر

                            2,915برن

يا                          22,533باريسنيجت 

وي    ج                          75,110باريسالتن

                         29,148برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

                            1,364لوكارنو

اءات                          21,750معاهدة التر

                            8,744برنباكستان
ن                          22,533باريسالفلبي 

                            8,744برن

                         37,556باريسبولندا

                            8,744برن

تغال                          75,110باريسالتر

                         14,574برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                         84,800مدريد

                            4,707نيس

                         22,533باريسجمهورية كوريا

اءات                             3,700معاهدة التر

                         33,788باريسرومانيا

                            8,744برن

اءات                                550معاهدة التر

                         84,800مدريد

                       187,765باريساالتحاد الروسي

اءات                          72,435تصنيف التر

                         11,764نيس

                            3,409لوكارنو

اءات                          24,750معاهدة التر

                       211,800مدريد

                            2,849باريسرواندا

                         22,533باريسسان مارينو

                         25,400مدريد

                            7,508باريسالسنغال

                            8,744برن

                         29,927باريسرصبيا

                         14,574برن

                            2,354نيس

                            1,364لوكارنو

                         84,800مدريد
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                         25,037باريسسلوفاكيا

                            9,716برن

اءات                             9,659تصنيف التر

                            1,569نيس

                               454لوكارنو

                         28,267مدريد

                         75,110باريسجنوب أفريقيا

                         29,148برن

                         75,110باريسإسبانيا

                         58,296برن

اءات                          28,977تصنيف التر

                            4,707نيس

                            1,364لوكارنو

                         84,800مدريد

                         18,840الهاي

                            7,508باريسرسي النكا

                            2,915برن

اءات                                300معاهدة التر

                            2,849باريسالسودان

                            7,508باريسسورينام

                            2,915برن

اءات                             2,895تصنيف التر

                               470نيس

                            1,884الهاي
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االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                       112,661باريسالسويد

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

                            2,045لوكارنو

اءات                        162,800معاهدة التر

                       112,661باريسسويرسا

                         43,722برن

اءات                          43,463تصنيف التر

                            7,058نيس

                            2,045لوكارنو

اءات                          74,000معاهدة التر

                       127,200مدريد

                         28,261الهاي

                         22,533باريسالجمهورية العربية السورية

                            2,915برنتايلند

                            7,508باريستوغو

                            2,915برن

                         22,533باريسترينيداد وتوباغو

                         22,533باريستونس

                            8,744برن

                            1,412نيس

                         25,400مدريد

                            5,652الهاي

                         22,533باريستركيا

                            8,744برن

                            7,508باريسأوغندا

                       187,765باريسالمملكة المتحدة

                         72,871برن

اءات                          72,435تصنيف التر

                         11,764نيس

اءات                        168,000معاهدة التر

انيا المتحدة ن                          14,903باريسجمهورية تتن

                       187,765باريسالواليات المتحدة األمريكية

اءات                          72,435تصنيف التر

                         11,764نيس

اءات                        754,900معاهدة التر

                            7,508باريسأوروغواي

                            2,915برن

االتحادالدولة
 المبلغ اإلجمالي المقيد 

)بالفرنك السويرسي(

 المبلغ المستحق، إن 

وجد )بالفرنك 

السويرسي(

                         14,574برن

                            7,508باريسفييت نام

                         25,400مدريد

                            1,884الهاي

                            7,508باريسزامبيا

                            7,508باريسزمبابوي

                            2,915برن

                      40,339                  10,749,494المجموع

ويال )جمهورية – البوليفارية( ن فتن
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  عام  1
 
ئ صندوق رأس المال العامل التحاد باريس ف نش 

ُ
فرنك سويرسي )الوثيقة  2 000 000برصيد قدره  1978أ

AB/VII/23 وحيث أن جمعية هذا االتحاد كانت قد قررت استخدام ذلك الصندوق لتغطية النفقات 302و 301، الفقرتان .)
  بمراجعة اتفاقية ب

واالجتماعات  1984و 1982و 1981و 1980اريس )دورات سنوات االستثنائية للمؤتمر الدبلوماس  المعت 
ية والتشاورية للسنوات من   1987إل  1984التحضت 

ً
، تشكيل 1983، خالل اجتماعها لسنة (، فإن جمعية هذا االتحاد قررت أيضا

 
ً
(. ونتيجة P/A/VIII/3" من الوثيقة 1"11فرنك )الفقرة  2 000 000كصندوق رأس مال عامل بمبلغ قدره   هذا الصندوق مجددا

   1 592 894.11لذلك كان رصيد صندوق رأس المال العامل التحاد باريس يبلغ 
 
 . 2021ديسمتر  31فرنك سويرسي ف

2  
ُ
  أ

 
ئ صندوق رأس المال العامل التحاد لوكارنو ف من الوثيقة  152فرنك )الفقرة  30 000برصيد قدره  1973 عامنش 

AB/IV/3529 494سحاب الواليات المتحدة األمريكية، بلغ رصيد صندوق رأس المال العامل (. وعقب انضمام هولندا وان   
 
 ف
ً
فرنكا

 . 2021ديسمتر  31

اءات  3 ئ صندوق رأس المال العامل التحاد معاهدة التعاون بشأن التر نش 
ُ
  أ

 
فرنك  2 000 000برصيد قدره  1983عام ف

  1"13، الفقرة PCT/A/X/3سويرسي )الوثيقة 
  الويبو واالتحادات التر

 
  أعقاب القرار الذي اتخذته جمعيات الدول األعضاء ف

 
"(. وف

ة من    الفتر
 
  جنيف ف

 
  دورتها الخامسة والخمسي   المعقودة ف

 
)الوثائق  2015أكتوبر  14إل  5تديرها، كل فيما يعنيه، ف

WO/PBC/23/8 وA/55/4 وA/55/INF/11  (، استفادت11)البند)   
 
  االتحاد المذكور من سداد حصتها ف

 
الدول األعضاء ف

اءات من خالل خصم هذا المبلغ من المساهمة المقررة لعام   . 2016صندوق رأس المال العامل التحاد معاهدة التعاون بشأن التر

 ]نهاية المرفق الرابع والوثيقة[

صناديق رؤوس األموال العاملة

االتحاد
 المبالغ )بالفرنك 

السويرسي(

 المقّيدة* حنر 31 

ديسمتر 2021

       2,000,000.00                      -باريس¹

1,592,894.11      2,000,000.00       

       1,300,000.00      1,300,000.00برن

اءات        1,000,000.00      1,000,000.00تصنيف التر

          160,000.00        160,000.00نيس

             30,000.00          29,494.00لوكارنو²

اءات³        2,000,000.00معاهدة التر

       2,000,000.00      2,000,000.00مدريد

          260,000.00        260,000.00الهاي

      6,342,388.11المجموع

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

المرجع

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

P/A/VIII/3 الفقرة 11"1" من الوثيقة

AB/XVI/23 الفقرة 178 من الوثيقة

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

AB/IV/35 الفقرة 152 من الوثيقة

PCT/A/X/3 الفقرة 13"1" من الوثيقة

AB/X/32 الفقرة 39"21" من الوثيقة 

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

االتحاد
 المبالغ )بالفرنك 

السويرسي(

 المقّيدة* حنر 31 

ديسمتر 2021

       2,000,000.00                      -باريس¹

1,592,894.11      2,000,000.00       

       1,300,000.00      1,300,000.00برن

اءات        1,000,000.00      1,000,000.00تصنيف التر

          160,000.00        160,000.00نيس

             30,000.00          29,494.00لوكارنو²

اءات³        2,000,000.00معاهدة التر

       2,000,000.00      2,000,000.00مدريد

          260,000.00        260,000.00الهاي

      6,342,388.11المجموع

ي 
* المبلغ التاريجن

إجمال  المبالغ المعلقة لصناديق رؤوس األموال العاملة

االتحاد

 المبلغ )بالفرنك 

السويرسي(

                      33,717اتحاد باريس

                        6,622اتحاد برن

                      40,339المجموع

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

المرجع

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

P/A/VIII/3 الفقرة 11"1" من الوثيقة

AB/XVI/23 الفقرة 178 من الوثيقة

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة

AB/IV/35 الفقرة 152 من الوثيقة

PCT/A/X/3 الفقرة 13"1" من الوثيقة

AB/X/32 الفقرة 39"21" من الوثيقة 

AB/VII/23 الفقرتان 301 و302 من الوثيقة


