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 .االجتماعات إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  ة والثالثونسابعالدورة ال

  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت ٦البند
       املايلاليونيدو وضع

      وضع اليونيدو املايل    
      تقرير من املدير العام    

  ٢٠٠٩مارس /آذار ٣١م هذا التقرير معلومات عن وضع املنظمة املايل يف يقد. 
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    عامةحملة   -أوال  
ة يف النقــاط الرئيســي  ٢٠١٠مــارس /آذار ٣١ميكــن تلخــيص الوضــع املــايل القــائم يف       -١

  :التالية
ــرة         )أ(   ــة األوىل مــن فت ــة يف األشــهر الثالث ــة العادي ــن امليزاني ــاق م ــغ إمجــايل اإلنف بل
يف املائة مـن إمجـايل ميزانيـة اإلنفـاق      ٢٦مليون يورو، أو  ٢٠.٧زهاء  ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

  ؛٢٠١٠املوافق عليها لعام 
يف الفتـرة املشـمولة   مليـون يـورو    ٢.١بلغ حجم اإلنفاق من امليزانية العملياتيـة    )ب(  

  مليون يورو؛ ٤.٧وبلغ حجم إيرادات تكاليف الدعم وغريها من اإليرادات  .ذا التقرير
مليـون يـورو وفقـا خلطـة العمـل       ١١.٤بلغ حجم اإلنفاق اخلاص بإدارة املباين   )ج(  
  اجلارية؛/السارية

املــال   مبــا فيهــا صــندوق رأس  (بلــغ حجــم املــوارد النقديــة للميزانيــة العاديــة        )د(  
 /آذار ٣١وعلى سـبيل املقارنـة، كـان حجـم الرصـيد النقـدي يف        .مليون يورو ٧٤.٧) املتداول
  ؛مليون يورو، على التوايل ٥٨.٥مليون يورو و ٧٥.٠زهاء  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩مارس 

ــاء  ٢٠١٠بلغــت نســبة حتصــيل االشــتراكات املقــررة عــن عــام      )ه(   يف  ٥٢.٣زه
  ، على التوايل؛٢٠٠٨و ٢٠٠٩يف عامي يف املائة  ٣٨.١و ٤٧.٣املائة، مقابل 

بلغت نسبة حتصيل متأخرات السنوات السابقة، قياسا إىل االشتراكات املقررة عـن    )و(  
، ٢٠٠٨و ٢٠٠٩مـارس  /آذار ٣١أما نسـبتا حتصـيل املتـأخرات حـىت      .يف املائة ١السنة احلالية زهاء 

  يف املائة، على التوايل؛ ٠.٧و ٠.٣قياسا إىل االشتراكات املقررة عن تينك السنتني، فكانت 
مليون يورو، حسـبما هـو مـبني يف     ١٥٢.٢دة بلغ حجم االشتراكات غري املسد  )ز(  

مليون يورو علـى الواليـات املتحـدة     ٦٩.١ويشمل هذا املبلغ متأخرات قدرها (مرفق هذه الوثيقة 
 /آذار ٣١حـىت   سدديناملبلغان غري املأما  .)مليون يورو على يوغوسالفيا السابقة ٢.١األمريكية و

  مليون يورو، على التوايل؛ ١٦٧.١مليون يورو و ١٥٥.٥فكانا  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩مارس 
ــاك  ولكــن .يــورو ٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلــغ حجــم صــندوق رأس املــال املتــداول     )ح(   هن

مليون يورو؛ ٤ ٨١١، قدره ٢٠١٠مارس /آذار ٣١د، حىت مبلغا غري مسد  
أبريـل  /نيسـان  ٣٠لومـات حمدثـة، حـىت    مع IDB.37/CRP.2ر الوثيقـة  سوف توفّ  )ط(  
  .، عن حالة االشتراكات وحقوق التصويت٢٠١٠
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    ٢٠١١-٢٠١٠امليزانيتان العادية والعملياتية،   -ثانيا  
    امليزانية العادية    

عـت بـه   ونظـرا ملـا متت   .بدأ تنفيذ امليزانية العادية لفترة السـنتني علـى النحـو املخطـط لـه       -٢
ارتفاع نسبة حتصيل االشـتراكات يف السـنوات األخـرية، فقـد أُصـدرت      اليونيدو من استقرار و

، باســتثناء ٢٠١٠املخصصــات علــى أســاس كامــل نســبتها إىل ميزانيــة اإلنفــاق اإلمجاليــة لعــام  
خمصصات اخلرباء االستشاريني واجتماعات أفرقة اخلرباء وسفر املـوظفني الـيت أُصـدرت بنسـبة     

  .ة الطلبات ذات األولويةيف املائة لكي يتسىن تلبي ٨٥قدرها 
مليـون يـورو يف مسـتهل     ٧٩.٠وبناء على ذلـك، أصـدرت خمصصـات بقيمـة قـدرها        -٣

مليـون يـورو للمـوظفني ذوي الوظـائف الثابتـة       ٥٣.٧ومشلت هذه املخصصات  .فترة السنتني
  .مليون يورو جلميع فئات اإلنفاق األخرى ٢٥.٣و
ــة  ، بلــغ حجــم اإلنفــاق  ٢٠١٠مــارس /آذار ٣١ويف   -٤ ــة العادي ــون  ٢٠.٧مــن امليزاني ملي

وهذه املؤشرات تضاهي  .٢٠١٠يف املائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق لعام  ٢٦ل يورو، أي ما ميثّ
 /آذار ٣١مؤشرات فترات السـنتني السـابقة، حيـث بلـغ حجـم اإلنفـاق مـن امليزانيـة العاديـة يف          

  .ائة من إمجايل ميزانية اإلنفاقيف امل ٢٤.٥مليون يورو، أي ما ميثل  ١٩.٢زهاء  ٢٠٠٨مارس 
    

    امليزانية العملياتية    
وهـذا املقـدار    .٢٠١٠مليون يورو يف بداية عـام   ١١.٢صدرت خمصصات مقدارها أُ  -٥

  .يف املائة من التقديرات املدرجة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة ١٠٠يعادل 
ــة    -٦ ــةوبلغــت نفقــات امليزاني مليــون  ٢.١زهــاء  ٢٠١٠رس مــا/آذار ٣١حــىت  العملياتي

 ٢٠٠٨مـارس  /آذار ٣١ أما يف فترة السنتني السابقة فقـد بلغـت النفقـات املماثلـة حـىت      .يورو
  .مليون يورو ٢.٠زهاء 

ــاء الربــع األول مــن عــام        -٧  ٢٠١٠وقــد جتــاوز حجــم تنفيــذ أنشــطة التعــاون الــتقين أثن
ــرادات املتأت وبلغــت .مليــون يــورو ٥٦.٣، إذ بلــغ ٢٠٠٩احلجــم املقابــل يف عــام   يــة مــن اإلي

  ــرادات املتنو ــدعم وســائر اإلي ــة األ تكــاليف ال   زهــاء  ٢٠١٠مــن عــام   وىلعــة يف األشــهر الثالث
  .يورو ماليني ٤.٧
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    إدارة املباين    
 .مليـون يـورو   ٣١.٨قـدرها   ٢٠١٠صدرت يف بداية فتـرة السـنتني خمصصـات لعـام     أُ  -٨

 /آذار ٣١وبلـغ حجـم اإلنفـاق حـىت      .طـة السـارية  وجيري تنفيذ ميزانيـة إدارة املبـاين وفقـا للخ   
ل وهـذا ميثّـ   .٢٠٠٨مليون يـورو يف عـام    ١١مليون يورو، مقابل  ١١.٤زهاء  ٢٠١٠مارس 
ل هذه النسـبة مؤشـرا   كما متثّ .٢٠١٠من إمجايل ميزانية اإلنفاق على إدارة املباين لعام  ٣٥.٩

مـن االلتزامـات املتعلقـة باملنـافع العامـة      على أنه ينفق يف الربع األول من السنة عادة جزء أكـرب  
  .وباستئجار املباين وصيانتها

    
    رةاالشتراكات املقر  -ثالثا  
    املبالغ احملصلة  -ألف  

٩-  ا كاملة بلغ جمموع الدول األعضاء اليت سددولـة، منـها سـت دول     ٤٩دت اشتراكا
ن أقـل البلـدان منـوا، جـزءا     ع دول مـ تسـ دولة عضـوا، منـها    ٥٤دت من أقل البلدان منوا، وسد

ــين  .٢٠١٠أو قيــدت تســوياا حلســاب اشــتراكاا املقــررة عــن ســنة     /مــن اشــتراكاا و  ويب
، ٢٠١٠مــارس /ينــاير إىل آذار/املبــالغ احملصــلة يف الفتــرة املمتــدة مــن كــانون الثــاين  ١اجلــدول 

  .الدول وائمموزعة حسب ق
    

  ١اجلدول 
  ٢٠١٠مارس /آذار - يناير /املبالغ احملصلة، كانون الثاين

  )اتهمباليني اليورو(
  

 اموع عن السنوات السابقةعن السنة اجلارية *قائمة الدول
 ۳.۷٦ ٣.٦١٠.١٥ ألف
 ٣٥.١٥ ٣٤.٥٩٠.٥٦ باء
 ٠.٢٦ ٠.١٩٠.٠٧ جيم
 ٠.٠٠ ٢.٦٨٢.٦٨ دال

 ٠.٠٢ ٠.٠٠٠.٠٢ أخرىدول 
 ٠.٠٠ ٠٠.٠٠٠.٠الواليات املتحدة األمريكية

 ٠.٠٠ ٠.٠٠٠٠.٠)السابقة(يوغوسالفيا 
 ٤١.٨٧ ٤١.٠٧٠.٨٠ اموع

    .IDB.36/25يف الوثيقة  حسبما وردت * 
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    االشتراكات غري املسددة  - باء 
 /آذار ٣١الة االشتراكات غـري املسـددة حـىت    حبيرِد يف مرفق هذه الوثيقة بيان مفصل   -١٠

دة االشـتراكات غـري املســد  مقـادير  قـررة و األنصــبة املنسـب   ٢ويبـين اجلـدول    .٢٠١٠مـارس  
  .الدولقوائم ، موزعة حسب حىت ذلك التاريخ

  
  ٢اجلدول   

    ٢٠١٠مارس /آذار ٣١دة حىت االشتراكات غري املسدمقادير األنصبة املقررة ونِسب 

 *قائمة الدول
  األنصبة املقررة 

 )يف املائة(
 تهامباليني اليورو

 اموعت السابقةعن السنوا عن السنة اجلارية

 ٩.٠٢ ٢.٨٧ ٦.١٥ ١٦.٤٩٤ ألف
 ٢٦.٣٤ ٠.٠٠ ٢٦.٣٤ ٧٣.٦١٠ باء
 ٣٩.٦٢ ٣٥.١٠ ٤.٥٢ ٦.٠٧٩ جيم
 ٥.٦٥ ٥.٤٢ ٠.٢٣ ٣.٨٠٧ دال

 ٠.٣٨ ٠.٣٧ ٠.٠١ ٠.٠١٠ أخرىدول 
 ٨١.٠١ ٤٣.٧٦ ٣٧.٢٥ ١٠٠.٠٠٠ اموع الفرعي

 ٦٩.٠٧ ٦٩.٠٧ ٠.٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
 ٢.٠٨ ٢.٠٨ ٠.٠٠  )السابقة(غوسالفيا يو

 ١٥٢.١٦ ١١٤.٩١ ٣٧.٢٥ ١٠٠ اموع

      .IDB.36/25يف الوثيقة  ما وردتحسب * 
    حقوق التصويت  -رابعا  

دولـة عضـوا معلّقـة     ٤٧كما هو مبين يف مرفق هذه الوثيقة، كانـت حقـوق تصـويت      -١١
مــن النظــام ) ب( ٥-٥بنــد مــن الدســتور وال ٢-٥، وفقــا للمــادة ٢٠١٠مــارس /آذار ٣١يف 
  .حالة حقوق التصويت فيما خيص خمتلف أجهزة تقرير السياسات ٣ويبني اجلدول  .املايل

  
  ٣اجلدول   

   ٢٠١٠مارس /آذار ٣١حالة تعليق حقوق التصويت يف 

 أعضاء
 عدد األعضاء

٢٠٠٨ ٢٠١٠٢٠٠٩ 

 ٤٠ ٤٧٤٤ املؤمتر العام
 ٣ ٦٣جملس التنمية الصناعية

 ٢ ٣١الربنامج وامليزانيةجلنة 
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أن جيـب عليهـا   ، ٢٠١٠ولكي تسترد هذه الدول األعضاء حقهـا يف التصـويت لسـنة      -١٢
والسنوات السابقة، مبا يف ذلـك السـلف إىل صـندوق     ٢٠٠٧تسدد كامل اشتراكاا عن سنة 

حلــد ويبلــغ ا .٢٠٠٨رأس املــال املتــداول، وأن تســدد كــذلك جــزءا مــن اشــتراكاا عــن ســنة 
  .يورو ٣٤ ١٠٣ ٢٨٣األدىن موع املبالغ اليت يتعني على هذه الدول سدادها 

    
    خطط السداد املتعددة السنوات  - خامسا  

للــدول األعضــاء الــيت أبرمــت ترتيبــات احلالــة الراهنــة ، يف شــكل مــوجز، ٤يبــين اجلــدول   - ١٣
عـن تقـديرها واعترافهـا    مانـة  األوتعرب  .دةخطة سداد من أجل تسوية اشتراكاا غري املسدبشأن 

وواجبات حسـبما  من التزامات ت ما عليها أدباجلهود الكبرية اليت بذلتها كل الدول األعضاء اليت 
الـدول األعضـاء الـيت عليهـا متـأخرات      األمانـة سـائر   ع وتشج .خطط السداد اخلاصة اتنص عليه 

  .ددة تقليصا مطردايف تقدمي خطط سداد لتقليص اشتراكاا غري املسالنظر على 
  

  ٤اجلدول   
  ٢٠١٠مارس /آذار ٣١يف القائمة احلالة  - خطط السداد 

    )باليوروهاتاملبالغ (  

 الدولة العضو

الكلي موع ا  
لمتأخرات املشمولة ل

 *باخلطة
   ةلغ غري املسددااملب
٣١/٣/٢٠١٠ حىت

/املبالغ احملصلة
  املستحقة يف 
 بالسنوات/املدة ٢٠١٠

موعد استحقاق
 ٢٠١٠القسط يف 

 القسط املستحق )الشهر(
  سداد القسط

 ٢٠١٠يف 

 د املوعدحمد ثامنالمايو/أيار٤٩٣٣٨٥١٦٨١٣١١۰ ١ ٢٦٩ ٢٤٧أذربيجان
 د املوعدحمد رابعاليونيه/حزيران١٦٥٦١٤٦٨٠٨٧/٧٨٣١۰ ٨٧٨ ٢٣١ مجهورية مولدوفا

 السداد املتأخر التاسع، العاشرأكتوبر/تشرين األول۹۰۱٩٥١١٧٨٤٩٥٥١١۰ ٩ ٧١١ ٢٣٦أوكرانيا
٢٠٠٩ منذ عام

   ١١٥٥٩٩٥١٢٦٣٢١٧٤٢ ٨٥٨ ٧١٤اموع

        .لمتأخرات عند التوقيع على اخلطةاموع الكلي ل  *  
    املتأخرات املستحقة على دول أعضاء سابقة    

  :كما يلي هي املبالغ املستحقة لليونيدو على الواليات املتحدة  -١٤
)١٩٩٦-١٩٩٤(االشتراكات املقررة  يورو ٠٦٨٦٩ ٨٨٧
)اتفاق رد الضرائبقتضىمب(ضرائب الدخل  يورو٩٥٥ ٧٨٤
اموع  يورو ٠٢٤٧٠ ٦٧١

  



IDB.37/7 

V.10-52006 7 
 

  .ات حتقيق سداد هذه املتأخروتسعى األمانة إىل
، ٦٣/٢٤٩قرار الاعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن  IDB.36/5وذُكر يف الوثيقة   -١٥

  .دةغري املسد يوغوسالفيا السابقةاشتراكات بشأن ، ٢٠٠٩مارس /آذار ١٩املؤرخ 
عـن  الالزمـة  على املعلومـات  حتصل ؛ وحاملا املسألةوسوف تواصل األمانة متابعة هذه   -١٦
وفقـا  جلمهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة االشـتراكية    اخلالفة املستحقة على كل من الدول  ةاحلص

اإلجــراءات املناســبة وباختــاذ اهليئــات التشــريعية بــذلك ســتقوم بــإبالغ ر املــذكور أعــاله، لقــرال
  .لتسوية هذه املتأخرات غري املسددة

    
  أرصدة االعتمادات غري املنفقة وإيرادات الفوائد الزائدة   -سادسا  

    على تقديرات امليزانية
ــتنتاج جلنـــة الربنـــامج وامليزانيـــة    -١٧ ــروامل ٢٠٠٩/٣وفقـــا السـ  ١٢-م/٣٦-ر م ت صقـ

ع مبلــغ قــدره ، املتعلقــة بأرصــدة االعتمــادات غــري املســتغلّ)ز( ١٥-م/١٣-ر م عواملقــرزة، و
-٢٠٠٦لة عـن فتـرة السـنتني    ل الرصيد غـري املنفـق مـن املبـالغ احملصـ     يورو، ميثّ ٦ ٨١٢ ٠٤٣

ها ، على الدول األعضـاء املسـتحقة، باسـتثناء ثـالث دول أعضـاء تنازلـت عـن حصصـ        ٢٠٠٧
  .يورو ٨٦ ٠٣٧البالغ جمموعها 

١٨-   مـد يف كـانون    )ح( ١٥-م/١٣-ر املـؤمتر العـام م ع  ومن خالل تنفيذ مقـرالـذي اعت ،
يــورو، يشــمل إيـــرادات    ١٢ ١١٣ ٩٤٩، ومــن بــني جممـــوع قــدره    ٢٠٠٩ديســمرب  /األول

   يــورو، تـــوفَّر مبلــغ قـــدره   ٢ ٤١٤ ٨٣٢الفوائــد الزائــدة علـــى تقــديرات امليزانيـــة، والبالغــة     
ــورو  ٦ ٥٤٥ ٥٢٤ ـــ   يـ ــادرة إدارة التغي ــل مبـ ــا متويـ ــني مهـ ــورو ٥ ٠٧٩ ٠٩٨(رات لغرضـ ) يـ

 ٤٦٦ ٤٢٦( ٢٠١١-٢٠١٠واحلسابات اخلاصة ألنشـطة التعـاون الـتقين أثنـاء فتـرة السـنتني       
ــورو ١ ــد الرصــيد املتبقّــ وأُ .)ي ــالغ عي ــورو ٥ ٥٦٨ ٤٢٥ي، الب ـــ ي ــدول األعضــاء ال  ١٤، إىل ال

  .رة عليها حسبما طلبته تلك الدولأو خصم من االشتراكات املقراملعنية 
يورو يف  ٢٥٢ ٨٦٢ت األمانة من دولتني عضوين ما جمموعه وإىل جانب ذلك، تلقّ  - ١٩

شكل تربيورو ٥٠ ٠٠٠(وألنشطة التعاون التقين ) يورو ٢٠٢ ٨٦٢(ر عات ملبادرة إدارة التغي(.  
    

    ة اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجن  -سابعا  
  :تود النظر يف توصية الس باعتماد مشروع املقرر التايلاللجنة  لعلّ  -٢٠
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  :إن جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.37/7حييط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   )أ"(    
الـــدول األعضـــاء والـــدول الســـابقة العضـــوية الـــيت مل تســـدد    حيـــثّ  )ب"(    

ــد،  ــررة بعـ ــتراكاا املقـ ــداول     اشـ ــال املتـ ــندوق رأس املـ ــلف إىل صـ ــك السـ ــا يف ذلـ مبـ
  ؛إبطاءومتأخرات السنوات السابقة، على سدادها دون 

الدول األعضـاء  بيطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته   )ج"(    
راتوالدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخ."  
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    املرفق
  يزانية العاديةحالة االشتراكات املقررة يف امل    

    )اتهباليورو(  
    ٢٠١٠مارس /آذار ٣١القائمة يف احلالة     

 الدولة العضو
رة االشتراكات املقر

 غري املسددة

املبالغ املستحقة
لصندوق رأس املال 
 إمجايل املستحقات٢٠١٠املتداول يف عام

  أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
السترداد سداده 

 حقوق التصويت

  نعم)جز(٥٧٩۰٥٧٩۲۰۱۰أفغانستان
٦٥٤٥۰٥ألبانيا   نعم)جز(٦٥٤۲۰۱۰
  نعم --٠۰اجلزائر
٥أنغوال ٦۲٩۰٥   نعم)جز(٦۲٩۲۰۰٩

١األرجنتني ٩١٩ ١٧۲۰٩١٩ ١  ٤٩٠ ٨٦٦ ال)جز(١٧۲۲۰۰۷
٩١٥أرمينيا ٦١٧۰٩١٥ ٩٠٨ ٧٨٠ ال)جز(٦١٧١٩٩۲  
  نعم --٠۰النمسا

٣٨٥أذربيجان ٤٩٣۰٣٨٥  خطة سداد نعم)جز(٤٩٣١٩٩٧
  نعم --٠۰ جزر البهاما

  نعم --٠۰البحرين
  نعم --٠۰بنغالديش
٩بربادوس ١٥٨۰٩   نعم)جز( ١٥٨٢٠١٠
  نعم --٠۰بيالروس
٩۲١بلجيكا ٨٩٥۰٩۲١   نعم)جز( ٨٩٥٢٠١٠
۲بليز ٩٣٣۰۲   ٧٦٠ ال)جز( ٩٣٣٢٠٠٧
٣بنن ٤۲٩۰٣  ۲٥٠ ١ ال)جز(٤۲٩۲۰۰٧

  نعم)جز( ٧١٥۰٧١٥٢٠١٠بوتان
۲٨ )املتعددة القوميات - دولة(بوليفيا ۲٨٩۰۲٨  ٨١٠ ٩ ال)جز(۲٨٩۲۰۰٧

٥ البوسنة واهلرسك ٩٩۲٠٥   نعم)جز( ٩٩۲٢٠١٠
  نعم --٠٠بوتسوانا
۲٥الربازيل ٥٧٧ ٣٨٣٠۲٥٧٧ ٥ ٢٢ ٧٤٠ ٤٨٠ ال)جز(٣٨٣١٩٩٥  
  نعم --٠٠بلغاريا

  نعم --٠٠ بوركينا فاسو
 ٨٧٠ ٥۲ ال)جز(٠٥٤٥٥٠٠٥٤٥٥١٩٩٤بوروندي
١كمبوديا ۲۲٥٠١   نعم)جز( ۲۲٥۲۰۰٩
١٧الكامريون ١٤٧٠١٧   نعم)جز(١٤٧۲۰۰٩

١٠١ الرأس األخضر ٣٩١٠١٠١  ۲١٠ ٩٩ ال)جز(٣٩١١٩٩١
١١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى ٧٥٤٠١١٦  ٥٧٠ ١١٤ ال)جز(٧٥٤١٩٨٩

٩٩تشاد ٨٦١٠٩٩  ٦٨٠ ٩٧ ال)جز(٨٦١١٩٩١
٥٣٧شيلي ٦٠٦٠٥٣٧ ١٦ ٠٠٠ ال)جز(٦٠٦۲۰۰٧  
۲الصني ٦٩٩ ۲٧٥٠۲ ٦٩٩   نعم)جز(۲٧٥۲۰۱۰

  نعم --٠ كولومبيا
١٣٩جزر القمر ٩٣٣٠١٣٩  ٧٦٠ ١٣٧ ال)جز(٩٣٣١٩٨٦
  نعم --٠٠الكونغو

 ٤٨٠ ١٧٨ ال)جز(۸۰۹۲۸۰٠۸۰۹۲۸۰١٩٩٩كوستاريكا
٩ كوت ديفوار ١٥٨٠٩   نعم)جز(١٥٨۲۰۱۰
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقر

 غري املسددة

املبالغ املستحقة
لصندوق رأس املال 
 إمجايل املستحقات٢٠١٠املتداول يف عام

  أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
السترداد سداده 

 حقوق التصويت

  نعم --٠٠كرواتيا
۲۲١كوبا ١۲٦٠۲۲١  ٥٨٠ ٤٦ ال)جز(١۲٦۲۰۰٧
٤٣قربص ٨٨٣٠٤٣   نعم)جز(٨٨٣٢٠١٠

  نعم --٠٠ اجلمهورية التشيكية
  نعم)جز(٨٠٨٦٠٨٠٨٦۲۰۱۰ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

١٤٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية ۲٧٨٠١٤٥  ١۲٠ ١٣٦ ال)جز(۲٧٨١٩٨٩
  نعم --٠٠الدامنرك
٩٨جيبويت ٨٣٩٠٩٨  ٦٦٠ ٩٦ ال)جز(٨٣٩١٩٩١
۲ ۹۰۰ ال)جز(٠٨٠٥٠٠٨٠٥۲۰۰٤دومينيكا  

٥٥١ كيةاجلمهورية الدوميني ٥٨١۲ ١۲٥٥٥٣  ٩٩٠ ٤٧٦ ال ٧٠٦١٩٨٦
  نعم --٠٠إكوادور
  نعم --٠٠مصر

٣۲٦السلفادور ١٧٩١ ٩۲٥٣۲٨  ٠٤٠ ۲٦٣ ال)جز(١٠٤١٩٨٨
 ٩٦٠ ٣ ال)جز(٧٩٥١٠٠٧٩٥١٠۲۰۰٦ االستوائية-غينيا
  نعم)جز(٧١٥٠٧١٥۲۰۱۰إريتريا
  نعم --٠٠إثيوبيا
٧فيجي ٧٦٨٠٧   نعم)جز(٧٦٨۲۰۰٨
  نعم --٠٠فنلندا
  نعم --٠٠فرنسا
٤٨غابون ٥١١٠٤٨  ٠٤٠ ۲٣ ال)جز(٥١١۲۰۰٥
٦٣غامبيا ٧٤١٠٦٣  ٥٦٠ ٦١ ال)جز(٧٤١١٩٩٤

١جورجيا ٦٠٨ ٦٠٨ ٤٥٩٠١  ٣٠٠ ٥٩٩ ١ ال)جز(٤٥٩١٩٩۲
٤أملانيا ۲٣٨ ٠١٦٠٤ ۲٣٨   نعم)جز(٠١٦۲۰۱۰
٤غانا ۲٨٩٠٤   نعم)جز(۲٨٩۲۰۱۰

٤٩٥اليونان ٥٧٩٠٤٩٥   نعم)جز(٥٧٩۲۰۱۰
٤٨ غرينادا ٦٩٨٠٤٨  ٥۲٠ ٤٦ ال)جز(٦٩٨١٩٩٥

٣١غواتيماال ٤٥٧٠٣١   نعم)جز(٤٥٧۲۰۱۰
  نعم --٠٠غينيا
١۲۲ بيساو-غينيا ٠٦٤٠١۲۲  ٨٩٠ ١١٩ ال)جز(٠٦٤١٩٨٨
  نعم --٠٠غيانا
۲هاييت ٠٧٧٠۲   نعم)جز(٠٧٧۲۰۱۰

٥هندوراس ٥٤٩٠٥   نعم)جز(٥٤٩۲۰۰٩
  نعم --٠٠هنغاريا
٥٩اهلند ٦٥٥٠٥٩   نعم)جز(٦٥٥۲۰۱۰

  نعم --٠٠إندونيسيا
١٨١ )اإلسالمية-مجهورية(إيران ٧٠٧٠١٨١   نعم)جز(٧٠٧۲۰۱۰
  نعم --٠٠العراق
٤٥٠إيرلندا ٠٣۲٠٤٥٠   نعم)جز(٠٣۲۲۰۱۰
  نعم --٠٠إسرائيل
  نعم --٠٠إيطاليا

  نعم --٠٠جامايكا
١٥اليابان ٨٨٤ ٣۲٨٨٤ ٣٠١٥   نعم)جز(٣۲٣۲۰۱۰
١۲األردن ۲۲۲٠١۲   نعم)جز(۲۲۲۲۰۱۰

۲٨ كازاخستان ٨٧٠٠۲٨   نعم)جز(٨٧٠۲۰۱۰
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقر

 غري املسددة

املبالغ املستحقة
لصندوق رأس املال 
 إمجايل املستحقات٢٠١٠املتداول يف عام

  أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
السترداد سداده 

 حقوق التصويت

٣١كينيا ٠٨٨٠٣١   نعم)جز(٠٨٨۲۰۰٨
١٨۲الكويت ٠٣٤٠١٨۲   نعم)جز(٠٣٤۲۰۱۰

٣٨٠قريغيزستان ٣٦٦٠٣٨٠  ١٩٠ ٣٧٨ ال)جز(٣٦٦١٩٩٣
  نعم)جز(٧١٥٠٧١٥۲۰۱۰ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٣٤لبنان ٤١٩٠٣٤   نعم)جز(٤١٩۲۰۱۰
١ليسوتو ۲٤٧٠١   نعم)جز(۲٤٧۲۰۰٩
١١١ليربيا ۲٥٤٠١١١  ٠٨٠ ١٠٩ ال)جز(۲٥٤١٩٩۰

٥٤ ربية الليبيةاجلماهريية الع ۲٦٣٠٥٤   نعم)جز(۲٦٣۲۰۱۰
٣١ليتوانيا ۲٨٧٠٣١   نعم)جز(۲٨٧۲۰۱۰

  نعم --٠٠لكسمربغ
۲مدغشقر ۲٥٧٠۲   نعم)جز(۲٥٧۲۰۱۰
  نعم --٠٠مالوي
١٨٦ماليزيا ٦۲٨٠١٨٦   نعم)جز(٦۲٨۲۰۱۰
١ملديف ٠٩٦٠١   نعم)جز(٠٩٦۲۰۰٩
٥مايل ٩٦٣٠٥  ٧٩٠ ٣ ال)جز(٩٦٣۲۰۰٦
١٧مالطة ٤٣١٠١٧   نعم)جز(٤٣١۲۰۱۰

٨۲موريتانيا ٠٦٣٠٨۲  ٨٩٠ ٧٩ ال)جز(٠٦٣١٩٩۲
  نعم --٠٠موريشيوس
٩املكسيك ۲٥٥ ٧۲٤٠٩ ۲٥٥  ٩٤٠ ٩٤٨ ١ ال)جز(٧۲٤۲۰۰٧
  نعم --٠٠موناكو
  نعم)جز(٧١٥٠٧١٥۲۰۱۰منغوليا

  نعم)جز(٧٨٣٠٧٨٣۲۰۱۰ اجلبل األسود
٨٠املغرب ٨٩٠٠٨٠   نعم)جز(٨٩٠۲۰۰٩

  نعم)جز(٧١٥٠٧١٥۲۰۱۰موزامبيق
٣٧ميامنار ٥٣٠٠٣٧  ٣٨٠ ۲١ ال)جز(٥٣٠۲۰۰٥
  نعم --٠٠ناميبيا
٣نيبال ١٣۲٠٣   نعم)جز(١٣۲۲۰۱۰
  نعم --٠٠هولندا

  نعم --٠٠نيوزيلندا
١٤٤نيكاراغوا ٥٧٧١٤٩١٤٤  ٨٩٠ ١٣٧ ال)جز(٧۲٦١٩٨٦
١٠١النيجر ٤۲٦٠١٠١  ٤۲٦ ١٠١ ال)جز(٤۲٦١٩٩١
۲٠١نيجرييا ٩٠١٠۲٠١  ٩٩٠ ٤٥ ال)جز(٩٠١۲۰۰٧
٧٨٣النرويج ٨٦٨٠٧٨٣   نعم)جز(٨٦٨۲۰۱۰
  نعم --٠٠عمان

٦٧باكستان ۲۲٦٠٦٧   نعم)جز(۲۲٦۲۰۰٩
٣٧بنما ٥٩٠٠٣٧   نعم)جز(٥٩٠۲۰۰٩
۲٨ ابوا غينيا اجلديدةب ٨٠٧٠۲٨  ٩٧٠ ۲١ ال)جز(٨٠٧۲۰۰٣

٤باراغواي ٣۲٣٠٤   نعم)جز(٣۲٣۲۰۱۰
١٥٨بريو ٩٣۲٠١٥٨   نعم)جز(٩٣۲۲۰۰٩

٧٥الفلبني ١٦٨٠٧٥   نعم)جز(١٦٨۲۰۱۰
  نعم --٠٠بولندا

٥۲٦الربتغال ٥٩٥٠٥۲٦   نعم)جز(٥٩٥۲۰۱۰
٨٦قطر ٠٦٥٠٨٦   نعم)جز(٠٦٥۲۰۱۰

۲ مجهورية كوريا ١٨٦ ٨٠٠٠۲ ١٨٦   نعم)جز(٨٠٠۲۰۱۰
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٦١٤ مجهورية مولدوفا ١٦٥٠٦١٤  خطة سداد نعم)جز(١٦٥١٩٩٤
  نعم --٠٠رومانيا

  نعم --٠٠ االحتاد الروسي
١رواندا ٨٦٩٠١   نعم)جز(٨٦٩۲۰۰٨

۲ سانت كيتس ونيفيس ٤٠٤٠۲  ۲٣٠ ال)جز(٤٠٤۲۰۰٧
١ انت لوسياس ٤٩١٠١   نعم)جز(٤٩١۲۰۰٩

١١٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين ۲۲٤٠١١٦  ٠٥٠ ١١٤ ال)جز(۲۲٤١٩٨٩
١ساموا ٥٥٦٧٤١   نعم)جز(٦٣٠۲۰۰٩

١٣٩ سان تومي وبرينسيـيب ٩٣٣٠١٣٩  ٧٦٠ ١٣٧ ال)جز(٩٣٣١٩٨٦
  نعم --٠٠ اململكة العربية السعودية

 ١٨٠ ٤ ال)جز(٨٠٠٠١٠٨٠٠٠١۲۰۰٧السنغال
۲٠صربيا ٨٠١٠۲٠   نعم)جز(٨٠١۲۰۱۰
۲سيشيل ١٤٥٠۲   نعم)جز(١٤٥٢٠١٠
۲سرياليون ٥٥٩٠۲  ٣٨٠ ال)جز(٥٥٩۲۰۰٧
  نعم --٠٠سلوفاكيا
٩٦سلوفينيا ٠٣٩٠٩٦   نعم)جز(٠٣٩۲۰۱۰
١٣٩الصومال ٩٣۲٠١٣٩  ٧٦٠ ١٣٧ ال)جز(٩٣۲١٩٨٦

  نعم --٠٠ ياجنوب أفريق
۲إسبانيا ٩٨٠ ۲٦٧٠۲ ٩٨٠   نعم)جز(۲٦٧۲۰۱۰

١٥ سري النكا ٥۲٤٠١٥   نعم)جز(٥۲٤۲۰۱۰
١٤السودان ٠٩۲٠١٤   نعم)جز(٠٩۲۲۰۰٩
  نعم)جز( ٧١٥٠٧١٥۲۰۱۰سورينام
۲سوازيلند ١٤٥٠۲   نعم)جز(١٤٥۲۰۱۰
  نعم --٠٠السويد
  نعم --٠٠سويسرا

١٣ اجلمهورية العربية السورية ٤٨٠٠١٣   نعم)جز(٤٨٠۲۰۱۰
١٣۲ طاجيكستان ٣٧٥٠١٣۲  ٤٥٠ ١۲٩ ال)جز(٣٧٥١٩٩٥

  نعم --٠٠تايلند
٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ٤٧١٠٩   نعم)جز(٤٧١۲۰۰٩

۲ ليشيت-تيمور ۲٠٩٠۲   نعم)جز(۲٠٩۲۰۰٨
٥٨توغو ٧٣٣٠٥٨  ٥٦٠ ٥٦ ال)جز(٧٣٣١٩٩٤
١تونغا ١١٤٠١   نعم)جز(١١٤۲۰۰٩

۲٧ ترينيداد وتوباغو ٥٧٦٠۲٧   نعم)جز(٥٧٦۲۰۱۰
۲٣تونس ٦٦۲٠۲٣   نعم)جز(٦٦۲۲۰۱۰
  نعم --٠٠تركيا

۲٤۲ تركمانستان ٩٨٨٥٣٨۲٤٣  ٠٤٠ ۲۲٥ ال ٥۲٦١٩٩٥
٧أوغندا ٦۲٩٠٧   نعم)جز(٦۲٩۲۰۰٨
١أوكرانيا ٩٥١ ٩٥١ ٩٠١٠١  *خطة سداد ال)جز(٩٠١١٩٩٨

  نعم --٠٠ اإلمارات العربية املتحدة
  نعم --٠٠ اململكة املتحدة

٩ مجهورية تنـزانيا املتحدة ٦٧٩٠٩   نعم)جز(٦٧٩۲۰۰٩
١٤أوروغواي ٧٧٨٠١٤   نعم)جز(٧٧٨۲۰۱۰
٤٨٧أوزبكستان ٣٤٦٠٤٨٧  ٨٨٠ ٤٦١ ال)جز(٣٤٦١٩٩٧

٨٣وفانوات ٦۲٠٠٨٣  ٤٤٠ ٨١ ال)جز(٦۲٠١٩٩۲
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٣٠٩ )البوليفارية- مجهورية(فنـزويال ۲٩٣٠٣٠٩   نعم)جز(۲٩٣۲۰۰٩
  نعم --٠٠فييت نام
٦اليمن ٩١۲٠٦   نعم)جز(٩١۲۲۰۰٩
  نعم --٠٠زامبيا

٧زمبابوي ٩٣٣٠٧   نعم)جز(٩٣٣۲۰۱۰
٨١ اموع الفرعي ٠٠٨ ٨٩٠٤ ٠١٣ ٨١١٨١ ١٠٣ ٣٤  ٧٠١ ۲٨٣ 

۲ )ب()السابقة(يوغوسالفيا ٠٨١ ٥٩٩۲ ٠٨١   ۲۰۰١-)جز(٥٩٩١٩٩۰
     :اليست عضودولة

  ١٩٩٦-)جز(٦٩١٩٩٤ ٨٨٧٠٦٨٦٩٨٨٧٠٦٨ )ج(الواليات املتحدة األمريكية
     ۲٨٣ ١٠٣ ٣٤   ١٨٧ ١٦٤ ١٥۲ ٨١١ ٤ ٣٧٦ ١٥٩ ١٥۲اموع

 ةملخص االشتراكات غري املسدد
 اتهباليورو :السنة/حسب فترات السنتني

٨٧ ١٩٨٦/١٩٨٧٩٠۲ 
١٩٨٨/١٩٨٩١٦٤ ۲٠٠ 
١٩٩۰/١ ١٩٩١١۲٨٩٩ ١ 
١٩٩۲/٣٠٠ ٥٣٦ ١٩٩٣١ 
١٩٩٤/١٩٩٥٤١ ۲٩٣١ ٤٨ 
١٩٩٦/١٩٩٧٣٦ ۲۲٧٨ ٣۲ 
٦ ٠٠٠ ١٩٩٨/١٩٩٩١٢٩  
۲۰۰۰/۲۰۰٦ ٤٨٥ ١٣۲٨ 
۲۰۰۲/۲۰۰٣٨ ٣٤۲ ٤٤٥ 
۲۰۰٤/۲۰۰٥٥ ۲٣٠٤ ٦٠ 
۲۰۰٦/۲۰۰٩٦٧ ٧٠٦ ٧٦ 
۲۰۰٦٩٤ ٨/٢٠٠٩٨ ۲٠٥ 

 ٦٦١ ٩١٥ ١١٤:اموع الفرعي
۲۰۱۰٣٧ ۲٧١٥ ٤٣ 
     ٣٧٦ ١٥٩ ١٥۲اموع

  :احلواشي
  .يشري إىل سداد جزئي  )جز(    
  .من دستور اليونيدو ٢-٥دولة عضوا وفقا للمادة  ٤٧علّقت حقوق تصويت   )أ(    
  .)٦٣/٢٤٩قرار اجلمعية العامة (دة غري املسداشتراكاا مسألة سوف تسوى   )ب(    
  .١٩٩٦ديسمرب /كانون األول ٣١كانت دولة عضوا يف اليونيدو حىت   )ج(    
يقضي التقرير الصادر عن املناقشة املفتوحة بشأن سداد االشتراكات يف حينها : أوكرانيا  *    

)IDB.19/12 أي تأخر السداد(بأنه يف حال عدم االمتثال خلطة السداد املتفق عليها ) ١٥، الفقرة( ،  
مبا يف ذلك سداد االشتراكات عن السنة اجلارية، يعترب املبلغ املتبقي املستحق على الدولة العضو مبثابة 

  .من الدستور، كان ال بد من تعليق حق التصويت ٢-٥ووفقا للمادة  .متأخرات
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


