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 موجز
 

 ، و بّين املمح جججججججججال 2019  انون األول/ يسجججججججججمد  31الوثيقة حالة ا شجججججججججلا ا  ا الديعيف العا ي ا هذه  علض  
 ا شلا ا  املقل   اجلا ية واملمأخلا  علي النحو المايل: عن
 
  ؛2019  انون األول/ يسمد 31عوجز عن حالة ا شلا ا  ا الديعيف العا ي ا  -امللفق  لف 
  ؛2019  انون األول/ يسمد 31ا شلا ا  ا الديعيف العا ي ا  –امللفق ابء 
  ؛2019  انون األول/ يسمد 31الدول األعضاء اليت عليها اشلا ا  عمأخل  ا  -امللفق جيم 
 ؛ 2019  انون األول/ يسمد 31ا    2019املمأخلا  اليت ُ فعت ابلكاعل خالل السنة المقوميية    -  ال    امللفق 
 ؛ 2019  انون األول/ يسمد 31  ا   2019املمأخلا  اليت ُسد  جزء عنها خالل السنة المقوميية    - هاء    امللفق 
   انون األول/ يسجمد  31  ا  عن عمأخلاهتا املسجمحقة   2019الدول األعضجاء اليت    سجد   ي عباليف ا    - امللفق واو  

 ؛ 2019
   ؛ 2019  انون األول/ يسمد 31الدول األعضاء اليت قد  واجه عاا ل ا حقوق الم ويت ا    - امللفق زاي 
  مناط سدا  الدول اخلمس عال  اليت  دفد   د ا شلا ا ؛ -امللفق حاء  
  2019  انون األول/ يسمد 31 الدول اخلمس والعالون اليت  دفد   د ا شلا ا  ا -امللفق طاء.  
 

  عا النقاط اللئيسية فهي:
 
 عن الججدول األعضججججججججججججججججاء بججدفد اشججججججججججججججلا ججاهتججا ابلكججاعججل،  115، قججاعججت 2019  ججانون األول/ يسججججججججججججججمد 31ا  (1)

 عن الججدول األعضجججججججججججججججاء  فد اشججججججججججججججلا ججاهتججا املقل   اجلججا يججة ) ججاعلججة  و جزء عنهججا(  79  يزال يل ججب علي  فيمججا
 .)امللفق  لف/امللفق ابء( عليون يو و 60.38عليون  و    عليكي و 53.01إىل  واليت ي ل جمموعها

 ا املائة. 74.84بليف ععدل حت يل ا شلا ا  املقل   اجلا ية نسبة  (2)
 و    عليكي  يونعل  34.88عن الدول األعضججاء عمفلفة عن سججدا  عمأخلا  ي ججل جمموعها إىل   49زال عا   (3)

 وهو عججا يعججا ل نسججججججججججججججبججة 2019  ججانون األول/ يسججججججججججججججمد 31عليون يو و )امللفق ابء/امللفق جيم( ا  16.62و
 املائة عن ا شلا ا  املقل   اجلا ية. ا 11.1

 أبحكام  ول عن الدول األعضجججججاء اليت  ل ب عليها عمأخلا   باليف هتد  حقها ا الم جججججويت عمال   8وهناك   (4)
 .عن الدسمو  )امللفق زاي( 4-3املا   

  
 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 
  خذ العلم ابملعلوعا  الوا    ا هذه الوثيقةجلنة املالية عدعو  إىل إنن . 
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 املرفق ألف

 2، 1موجز عن حالة االشرتاكات يف البانمج العادي 
 )للمقارنة(  2018 2019 العملة  

 يناير/ كانون الثاين 1املبالغ املستحقة يف    -1
  

    

 273,949,500.48 273,949,500.48  و    عليكي  3ا شلا ا  املقل   اجلا ية 
 188,211,500.48 188,211,500.48 يو و    

 102,046,951.34 78,573,349.68  و    عليكي 4ا شلا ا  املمأخل  
 65,401,915.01 45,952,626.98 يو و    

 375,996,451.82 352,522,850.16 دوالر أمريكي اجملموع
 253,613,415.49 234,164,127.46 يورو  

 - - دوالر أمريكي االشرتاكات املقررة اجلارية لألعضاء اجلدد  -2

 - - يورو 

كانون    /ديسمب   31  يناير/ كانون الثاين إىل  1املتحصالت من    -3
 األول

   

 214,484,472.09 220,938,291.71  و    عليكي ا شلا ا  املقل   اجلا ية 
 148,632,156.87 127,830,649.72 يو و    

 83,248,688.53 43,689,350.05  و    عليكي ا شلا ا  املمأخل  
 59,163,917.78 29,328,934.24 يو و    

 7,648.31 2,864.09  و    عليكي السنوا  املقبلة  ااألقساط املسمحقة 
  2,069.94 2,069.94 يو و   

 297,740,808.93 264,630,505.85 دوالر أمريكي اجملموع
 207,798,144.59  157,161,653.90 يورو  

     كانون األول/ديسمب  31املبالغ املستحقة يف    -4

 59,465,028.39 53,011,208.77  و    عليكي ا شلا ا  املقل   اجلا ية 
 39,579,343.61 60,380,850.76 يو و    

 18,798,262.81 34,883,999.63  و    عليكي ا شلا ا  املمأخل  
 6,237,997.23 16,623,692.74 يو و    

 78,263,291.20  87,895,208.40 دوالر أمريكي اجملموع
 45,817,340.84  77,004,543.50 يورو  

 1,621,297.49 1,308,374.92  و    عليكي األقساط املستحقة يف السنوات املقبلة  -5
 814,454.89 677,098.81 يو و    

 79,884,588.69 89,203,583.32 دوالر أمريكي جمموع االشرتاكات املستحقة 
 46,631,795.73 77,681,642.31 يورو  

 
 .9201  يسمد/ انون األول 13إىل  9201ينايل/ انون ال اين   1يمضمن امللفق ابء المفاصيل الكاعلة للممح ال  خالل الفل  عن   1
  وجب خطط المقسيط اليت  جازها املؤمتل. ال  املباليف املسمحقة الدفد حالي   امل ا شلا ا  املجمأخ  2
 .9201و 2018ي يمعلق ب ندوق المسواي  الضليبية لعاع و    عليكي   3  025  000عنها عبليف   3
ينايل/  انون ال اين،   1ا  قسججججاط املمأخلا  املسججججمحقة ا ينايل/ انون ال اين  صججججيد  اية السججججنة السججججابقة امللحنل زائد   1 اججججمل ا شججججلا ا  املمأخل  ا   4

 األعضاء اجلد ، حي ما ينطبق ذلك.ا  ية خطط  قسيط جديد   قلها املؤمتل واشلا ا  يق   
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 اجلارية املقررة االشرتاكات
 
  السنوا  خالل  اجلا ية املقل    ا شلا ا   عججججججججججججججججججن للممح ال   اللا ميججججججججججججججججججة  النسججججججججججججبة  الماليججججججججججججة اإلح اءا   ُبّين  -1

  .املاضية اخلمس
 

  
 .املمح ال  ابلدو   األعليكي وابليو و. ومجيد األ قام هي لنهاية الاهل  قام املمح ال  هي جمموأ 

 
ة عقا ن    2019  انون األول/ يسجججججججمد 31ا   2019ا عا يلي حالة ا شجججججججلا ا  املقل   للدول األعضجججججججاء لعام  و  -2

 نفس الما يخ خالل السنوا  اخلمس السابقة:ا بنظريهتا 
 

 عدد الدول األعضاء
 

  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
دوالر 
 أمريكي

دوالر  يورو
 أمريكي

دوالر  يورو
 أمريكي

دوالر  يورو
 أمريكي

دوالر  يورو
 أمريكي

دوالر  يورو
 أمريكي

 يورو

 125 129 132 137 132 131 129 131 121 123 124 125  فعت ابلكاعل
 19 16 10 10 10 14 7 10 12 11 8 13  فعت جزئيا

 50 49 52 47 52 49 58 53 61 60 62 56 شيشا    دفد 
 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 اجملموع 

 
 عن الدول األعضاء اشلا اهتا ابلدو   األعليكي وابليو و  اعلة عند إعدا  هذا المقليل.  115عن بّي األ قام املبيننة  عاله، سدن   

  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 9.56 23.55 28.44 40.78 41.99 62.05 64.32 64.68 69.18 69.45 69.90 81.97

2016 8.17 20.49 23.12 37.56 48.70 52.97 62.35 68.18 68.26 68.62 79.75 89.87

2017 9.59 21.50 25.41 34.76 36.96 46.64 56.87 60.99 61.08 61.41 61.67 69.06

2018 11.89 18.59 24.47 40.68 43.13 53.88 56.99 57.02 57.27 57.29 73.07 78.60

2019 11.83 20.51 26.60 32.58 35.29 35.77 36.08 45.13 50.65 54.45 54.57 74.84
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عاديالالنسبة الرتاكمية للمتحصالت من االشرتاكات اجلارية يف البانمج 
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 االشرتاكات املتأخرة 
 
علي   2019  انون األول /  يسجججججججمد   31 انت حالة الدول األعضجججججججاء اليت عليها اشجججججججلا ا  عمأخل  عسجججججججمحقة ا   -3

 النحو المايل: 
 

 عدد الدول األعضاء
 

   81   2019يناير/كانون الثاين   1الدول اليت عليها متأخرات مستحقة يف 
       

 32     )امللفق  ال( فعت املمأخلا  ابلكاعل  
       

 34     )امللفق هاء(ا عن املمأخلا   فعت جزء   
       

 15     )امللفق واو(   دفد شيشا   
       

 2019 كانون األول/ديسمب 31الدول اليت عليها متأخرات مستحقة يف 
   49   )امللفق جيم(

 
 معلومات إضافية تتعلق ابملتأخرات املستحقة 

 2019 كانون األول/ديسمب  31  يف
 

جججججججججججججج عا عق 2019  انون األول/ يسمد 31 بليف جمموأ املمأخلا  ا • جججججججججججججج جججججججججججججج   عليكي   و   عليون 34.88دا ه جججججججججججججج
 اجلا ية.ا املائة عن ا شلا ا  املقل    11.1يو و )امللفقان ابء وجيم(  ي عا يعا ل عليون  16.62و

األ جنمّي، وهي:   و    عليكي (1) عن الججججدول األعضججججججججججججججججججاء عمججججأخلا   فوق عبليف عليون 8بججججت علي  ل ن  •
ني رياي، و املكسججججججججججججيك،  و  ولوعبيا،  و ،  مجهو ية فنزويال البوليفا يةو ل مانسججججججججججججمان، ومجهو ية إيلان اإلسججججججججججججالعية، و 

ا علي  و    عليكي عسججججججججججججمحق   عاليّي  8.4 عبليفابإلضججججججججججججافة إىل ذلك،   يزال و  الو اي  املمحد  األعليكيةو 
ا ملا جل  عليه العا   ا املنظمة، سججيمم  م عسججألة مجهو ية يوغوسججالفيا ا حتا ية ا شججلا ية السججابقة. ووفق  

املمأخلا  امللا مة لدى مجهو ية يوغوسججججالفيا ا حتا ية ا شججججلا ية السججججابقة عد األخذ ا عّي ا عمبا  القلا  
 لألعم املمحد  هبذا الاأن )امللفق جيم(. )الذي   ي د  بعد(  النهائي

ا املجججائجججة عن إمججججايل  93.82 و    عليكي نسججججججججججججججبجججة  (1) شججججججججججججججكنلجججت املمجججأخلا  اليت  زيجججد عن عبليف عليون •
 املسمحقة. املمأخلا 

  ابملا   ول عن الدول األعضجججججججججاء عمأخلا   باليف قد حتلعها حقها ا الم جججججججججويت وذلك عمال   8 ل بت علي  •
 .عن الدسمو  )امللفق زاي( 3-4

 ولة  49والبالغة   2019  انون األول/ يسججججججججججمد 31إن عد  الدول األعضججججججججججاء اليت  انت لديها عمأخلا  ا  •
 .2018 األول انون / يسمد 31 ولة ا  50عد ها الباليف  عن قلن 





FC 180/INF/2 املرفق ابء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي
16,241.9711,292.69000000أفغانستان

21,655.9615,056.92000000ألبانيا
435,776.20303,020.52435,220.35303,020.5200435,220.35303,020.52اجلزائر
16,241.9711,292.69000000أندورا
03.7727,069.9518,817.380027,069.9518,817.38أنغوال

249,222.2337,029.365,413.993,764.235,413.995,455.7710,827.989,220.00أنتيغوا وابربودا
1,199,270.0002,414,639.541,678,846.581,215,368.861,678,843.583,630,008.403,357,690.16األرجنتني

16,241.9711,292.69000000أرمينيا
6,326,247.324,398,502.76000000أسرتاليا
1,949,036.401,355,122.80000000النمسا

162,419.70112,926.90000000أذربيجان
75,795.8652,699.22000000جزر البهاما

119,107.7882,813.06119,107.7882,813.0600119,107.7882,813.06البحرين
27,069.9518,821.15000000بنغالديش
0018,948.9713,174.810018,948.9713,174.81برابدوس
151,591.72105,398.44000000بيالروس
2,395,690.581,665,671.78000000بلجيكا

002,707.001,882.12002,707.001,882.12بليز
8,120.995,646.35000000بنن

2,707.001,882.12000000بواتن
32,483.9422,585.38000000دولة بوليفيا املتعددة القوميات

35,190.9424,467.50000000البوسنة واهلرسك
37,897.9326,349.61000000بوتسواان
16,236,886.457,195,325.654,460,797.337,195,325.65004,460,797.337,195,325.65الربازيل

010,000.0078,502.8654,581.34149,489.6294,522.92227,992.48149,104.26بروين دار السالم
121,814.7884,695.18000000بلغاراي

10,827.984,423.5103,104.950003,104.95بوركينا فاسو
2,707.001,882.12000000بوروندي

1,421.652,975.031,285.350001,285.350كابو فريدي
10,827.987,528.46000000كمبوداي

0027,069.9518,821.1520,458.9018,821.1547,528.8537,642.30الكامريون
7,907,132.405,497,657.92000000كندا

002,707.001,882.128,694.785,723.7811,401.787,605.90مجهورية أفريقيا الوسطى
32,000.00013,534.989,410.588,912.3720,908.5122,447.3530,319.09تشاد
2,160,182.02750,963.89000000شيلي
21,444,814.3914,910,115.03000000الصني

00871,652.39606,041.03871,625.21606,041.001,743,277.601,212,082.03كولومبيا
14,561.2711,445.352,707.001,882.12240,621.490243,328.491,882.12جزر القمر

16,241.9711,292.69000000الكونغو
2,707.001,882.12000000جزر كوك

111,139.2420,870.7016,089.5388,459.410016,089.5388,459.41كوستاريكا
267,992.51186,329.39000000كرواتيا

2019كانون األول / ديسمرب31اشرتاكات الربانمج العادي حىت 

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن
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يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن

100,000.000175,954.68122,337.4869,888.79122,337.48245,843.47244,674.96كواب
116,400.7980,930.95000000قربص

931,206.28647,447.56000000تشيكيا
48,725.9223,680.34000000كوت ديفوار

13,534.989,410.58000000مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
75,257.410015,056.92038,025.41053,082.33مجهورية الكونغو الدميقراطية

1,580,885.081,099,155.16000000الدامنرك
5,414.0002,707.001,882.122,104.543,802.954,811.545,685.07جيبويت

2,707.001,882.12000000دومينيكا
258,854.78173,154.58000000اجلمهورية الدومينيكية

301,500.110181,368.67126,101.710379,056.17181,368.67505,157.88إكوادور
822,926.48572,161.05000000مجهورية مصر العربية

37,897.9326,349.61000000السلفادور
0027,069.9518,821.1525,274.28052,344.2318,821.15غينيا االستوائية

2,707.001,882.12000000إريرتاي
102,865.8171,520.37000000إستونيا

5,413.993,764.23000000إسواتيين
27,069.9518,821.15000000إثيوبيا
8,120.9911,292.70000000فيجي
1,234,389.72858,244.44000000فنلندا
13,155,995.709,147,078.90000000فرنسا
131,553.6211,344.4846,018.9231,995.9623,675.70108,829.1669,694.62140,825.12غابون
2,707.001,882.12000000غامبيا

143,388.2615,056.92000000جورجيا
17,297,698.0512,026,714.85000000أملانيا
192,894.42140,713.196,396.130006,396.130غاان

1,274,994.65886,476.17000000اليوانن
10,114.535,685.07000000غرينادا

75,795.8652,699.22000000غواتيماال
5,413.993,764.23000000غينيا

38402,323.001,882.12002,323.001,882.12غينيا بيساو
3,855.021,703.932,703.992,060.30002,703.992,060.30غياان
8,120.995,646.35000000هاييت

50,579.6144,995.5009,298.040009,298.04هندوراس
435,826.20303,020.52000000هنغاراي
0062,260.8943,288.650062,260.8943,288.65آيسلندا

1,995,055.321,387,118.76000000اهلند
1,364,325.48948,585.96000000إندونيسيا

001,274,994.65886,476.173,318,345.971,574,795.404,593,340.622,461,271.57مجهورية إيران اإلسالمية
335,000.00233,216.04349,202.36242,792.8414,202.369,576.80363,404.72252,369.64العراق

906,843.33630,508.53000000آيرلندا
1,164,007.85809,309.45000000إسرائيل
10,145,817.267,054,167.02000000إيطاليا

24,362.9616,939.04000000جامايكا
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FC 180/INF/2 املرفق ابء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن

26,206,418.6018,220,755.32000000الياابن
54,139.9037,176.400465.9000465.9األردن

517,036.05359,483.97000000كازاخستان
84,201.5458,848.8648,725.9133,878.070048,725.9133,878.07كينيا

002,707.001,882.12002,707.001,882.12كرييباس
771,493.58536,402.78000000الكويت

35,958.623,815.62000000قريغيزستان
16,241.9811,287.92000000مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

135,349.7594,105.75000000التفيا
130,284.40167,951.52124,521.775,774.1100124,521.775,774.11لبنان

2,707.003,466.16000000ليسوتو
002,707.001,882.128,167.525,723.7810,874.527,605.90ليبرياي
338,374.38235,264.38338,374.38235,264.38321,291.28270,469.50659,665.66505,733.88ليبيا

0135,512.28194,903.64000194,903.640ليتوانيا
173,247.68120,455.36000000لكسمربغ
16,241.986,305.67000000مدغشقر

16,335.0315,211.785,413.990005,413.990مالوي
871,652.39606,041.03000000ماليزاي

5,413.993,764.23000000ملديف
7,925.155,646.358,120.990195.8408,316.830مايل

104,441.7630,113.84030,113.84030,733.28060,847.12مالطة
10,874.52001,882.1206,721.1608,603.28جزر مارشال

11.8105,402.183,764.23005,402.183,764.23موريتانيا
32,483.9422,585.38000000موريشيوس
0971,535.233,884,537.832,700,835.033,870,831.401,729,299.807,755,369.234,430,134.83املكسيك

2,663.371,920.832,707.001,882.122,773.893,802.955,480.895,685.07والايت ميكرونيزاي املوحدة
27,069.9518,821.15000000موانكو
13,534.989,410.58000000منغوليا

10,827.987,528.46000000اجلبل األسود
146,177.73101,634.21000000املغرب

16,381.56010,827.987,528.4610,827.9819,053.4421,655.9626,581.90موزامبيق
26,398.2118,966.68671.74000671.740ميامنار
27,069.9518,821.15000000انميبيا
2,595.785,723.782,707.001,882.123,002.4905,709.491,882.12انورو
16,241.9711,292.69000000نيبال

4,011,766.592,789,294.43000000هولندا
725,474.66504,406.82000000نيوزيلندا

13,465.189,294.43000000نيكاراغوا
010,836.805,413.993,764.2316,335.03021,749.023,764.23النيجر
5,312.9854,892.07565,761.96393,362.04565,761.96511,344.671,131,523.92904,706.71نيجرياي
2,707.001,882.12000000نيوي

21,875.7315,366.6418,948.9713,174.8139,524.7128,541.4558,473.6841,716.26مقدونيا الشمالية
2,298,238.761,597,915.64000000النرويج

305,890.44212,679.00000000سلطنة عمان
250,661.40166,630.21251,750.54175,036.7010,315.358,689.52262,065.89183,726.22ابكستان
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FC 180/INF/2 املرفق ابء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن

5,414.00001,882.1204,879.2906,761.41ابالو
0092,037.8363,991.910092,037.8363,991.91بنما

60,858.3445,319.15000000اببوا غينيا اجلديدة
130,401.0691,472.91000000ابراغواي

533,291.05432,757.35203,011.5990,475.9200203,011.5990,475.92بريو
446,654.18310,548.98000000الفلبني
2,276,582.801,582,858.72000000بولندا

1,061,142.04737,789.08000000الربتغال
728,181.66506,288.94000000قطر

5,519,562.813,837,632.49000000مجهورية كوراي
10,827.987,528.46000000مجهورية مولدوفا

498,087.08346,309.16000000رومانيا
8,359,200.565,811,971.12000000االحتاد الروسي

07,528.465,413.9905,413.99010,827.980رواندا
2,707.001,882.12000000سانت كيتس ونيفيس

002,707.001,882.122,707.0005,414.001,882.12سانت لوسيا
7,287.410856.851,882.1203,692.75856.855,574.87سانت فنسنت وجزر غرينادين

2,707.001,882.12000000ساموا
8,120.995,646.35000000سان مارينو

002,707.001,882.12225,392.2128,267.33228,099.2130,149.45سان تومي وبرنسييب
3,102,216.273,808,248.543,102,216.272,156,903.7905,519.513,102,216.272,162,423.30اململكة العربية السعودية

6,295.8832,460.5413,534.989,410.5855,442.26068,977.249,410.58السنغال
86,623.8460,227.68000000صربيا

2,707.001,882.12000000سيشيل
002,707.001,882.125,437.263,802.788,144.265,684.90سرياليون
1,210,026.77841,305.41000000سنغافورة
433,119.20301,138.40000000سلوفاكيا
227,387.58158,097.66000000سلوفينيا

4,922.7710,963.852,707.001,882.128,433.25011,140.251,882.12جزر سليمان
002,707.001,882.12374,928.7328,267.32377,635.7330,149.44الصومال

985,346.18685,089.86000000جنوب أفريقيا
54,742.9041,917.78000000جنوب السودان

6,613,188.794,598,006.95000000إسبانيا
83,916.8558,345.57000000سري النكا

0027,069.9518,821.1519,995.9618,821.1547,065.9137,642.30السودان
11,763.757,673.3216,241.9711,292.6925,776.2420,041.9942,018.2131,334.68سورينام
2,587,887.221,799,301.94000000السويد
3,085,974.302,145,611.10000000سويسرا

64,967.8845,170.76000000اجلمهورية العربية السورية
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FC 180/INF/2 املرفق ابء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن

10,827.989,598.40000000طاجيكستان
787,735.55547,695.47000000اتيلند

21,702.50005,646.35013,232.47018,878.82تيمور ليشيت
2,707.001,882.12000000توغو
2,707.00001,882.120001,882.12تونغا

92,037.8363,991.91000000ترينيداد وتوابغو
75,795.8652,699.22000000تونس
2,755,720.911,915,993.07000000تركيا

0070,381.8748,934.99897,851.41369,086.29968,233.28418,021.28تركمانستان
002,707.001,882.1201,882.122,707.003,764.24توفالو
45,043.39024,362.9616,939.0410,599.0539,989.0034,962.0156,928.04أوغندا
00278,820.49193,857.8500278,820.49193,857.85أوكرانيا

1,635,024.981,136,797.46000000اإلمارات العربية املتحدة
12,084,025.688,401,761.36000000اململكة املتحدة

54,139.9038,339.240588.57000588.57مجهورية تنزانيا املتحدة
54,870,237.0014,790,391.0031,401,945.0041,406,530.009,003,965.005,487,009.0040,405,910.0046,893,539.00الوالايت املتحدة األمريكية

213,852.61148,687.09000000أوروغواي
62,260.8943,288.6562,260.8943,288.650062,260.8943,288.65أوزبكستان

07,605.902,707.000002,707.000فانواتو
001,545,694.151,074,687.674,969,440.193,299,260.966,515,134.344,373,948.63مجهورية فنزويال البوليفارية

157,005.71109,162.67000000فييت انم
61,406.2869,095.1627,069.9518,821.1550,204.7718,821.1577,274.7237,642.30اليمن

00008,405,308.0008,405,308.000يوغوسالفيا
11,094.0013,174.817,854.970007,854.970زامبيا

0010,827.987,528.460010,827.987,528.46زمبابوي

264,630,505.85157,161,653.9053,011,208.7760,380,850.7634,883,999.6316,623,692.7487,895,208.4077,004,543.50اجملموع

. يورو من األقساط املستحقة يف السنوات املقبلة2 069.94 يورو من املتأخرات و29 328 934.24 ومبلغ 2019 يورو من االشرتاكات املقررة لعام 127 830 649.72ومن جمموع املتحصالت ابليورو مبلغ   

        .  دوالرات أمريكية من األقساط املستحقة يف السنوات املقبلة2 864.09 دوالرًا أمريكًيا من املتأخرات و43 689 350.05 و 2019 دوالرًا أمريكًيا من االشرتاكات املقررة لعام 220 938 291.71هناك من جمموع املتحصالت ابلدوالر األمريكي مبلغ   1

. تشمل املبالغ املقدمة واملرّحلة من السنوات السابقة واألقساط املستحقة يف السنوات املقبلة2
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FC 180/INF/2 املرفق ابء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1املتحصالت

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة

جمموع االشرتاكات املستحقة
 واالشرتاكات املقررة السابقة2018: املتأخرات2019خاصة ابشرتاكات 2املبالغ املتحصلة منذ عام وحىت اآلن

موجز- املتأخرات اليت أجاز املؤمتر سدادها على أقساط 

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

121,732.300000000جورجيا

27,804.8551.3900497,623.24925.04497,623.24925.04قريغيزستان

00160,645.64135,234.75803,228.20676,173.77963,873.84811,408.52ليبيا

7,523.742,069.94007,523.4807,523.480طاجيكستان

157,060.892,121.33160,645.64135,234.751,308,374.92677,098.811,469,020.56812,333.56اجملموع

حتصيل األقساطالدول األعضاء
األقساط

جمموع االشرتاكات املستحقة املستحقة يف السنوات املقبلة2019املستحقة يف 
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FC 180/INF/2  املرفق جيم

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

1,215,368.861,678,843.58--------1,215,368.861,678,843.58األرجنتني
871,625.21606,041.00--------871,625.21606,041.00كولومبيا

3,318,345.971,574,795.40---1,274,994.65886,476.17971,972.56683,815.48971,972.564,503.7599,406.20مجهورية إيران اإلسالمية
3,870,831.401,729,299.80--------3,870,831.401,729,299.80املكسيك

565,761.96511,344.67------117,982.63-565,761.96393,362.04نيجرياي
70,381.8748,934.9951,874.9436,495.7751,874.9436,495.7749,290.1636,238.30674,429.50210,921.46897,851.41369,086.29تركمانستان

9,003,965.005,487,009.00-1,826,227.00------7,177,738.005,487,009.00الوالايت املتحدة األمريكية
4,969,440.193,299,260.96----1,545,694.151,074,687.671,711,873.021,204,360.411,711,873.021,020,212.88مجهورية فنزويال البوليفارية

-8,405,308.00-8,405,308.00--------يوغوسالفيا
16,592,396.1011,904,654.252,735,720.522,042,654.292,735,720.521,061,212.40148,696.3636,238.3010,905,964.50210,921.4633,118,498.0015,255,680.70اجملموع الفرعي

149,489.6294,522.92------78,502.8654,581.3470,986.7639,941.58بروين دار السالم
379,056.17---83,921.42-84,516.52-84,516.52-126,101.71-إكوادور

321,291.28270,469.50--------321,291.28270,469.50ليبيا
2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.832,594.251,907.31214,630.4420,636.24225,392.2128,267.33سان تومي وبرنسييب

2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.832,594.251,907.31364,166.9620,636.23374,928.7328,267.32الصومال
405,208.14454,916.7976,447.28128,299.765,460.5288,358.185,188.5087,736.04578,797.4041,272.471,071,101.84800,583.24اجملموع الفرعي

5,413.995,455.77------1,691.54-5,413.993,764.23أنتيغوا وابربودا
20,458.9018,821.15--------20,458.9018,821.15الكامريون

8,694.785,723.78---2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.83527.26مجهورية أفريقيا الوسطى
8,912.3720,908.51--3,814.61-3,841.66-3,841.66-8,912.379,410.58تشاد

-240,621.49-229,859.72-2,594.25-2,730.26-2,730.26-2,707.00جزر القمر
69,888.79122,337.48--------69,888.79122,337.48كواب

38,025.41-5,721.59-5,721.92-5,762.49-5,762.49-15,056.92-مجهورية الكونغو الدميقراطية
2,104.543,802.95------1,920.83-2,104.541,882.12جيبويت

-25,274.28---------25,274.28غينيا االستوائية
23,675.70108,829.16----38,416.60-38,416.60-23,675.7031,995.96غابون
14,202.369,576.80--------14,202.369,576.80العراق
8,167.525,723.78----2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.83ليبرياي
-195.84---------195.84مايل

30,733.28-------619.44-30,113.84-مالطة
6,721.16---997.38-1,920.83-1,920.83-1,882.12-جزر مارشال

2,773.893,802.95------2,707.001,882.1266.891,920.83والايت ميكرونيزاي املوحدة
10,827.9819,053.44----5,762.49-5,762.49-10,827.987,528.46موزامبيق

-3,002.49-------295.49-2,707.00انورو
-16,335.03-----5,460.52-5,460.52-5,413.99النيجر

39,524.7128,541.45------18,948.9713,174.8120,575.7415,366.64مقدونيا الشمالية
10,315.358,689.52--------10,315.358,689.52ابكستان

4,879.29-----1,076.34-1,920.83-1,882.12-ابالو
-5,413.99---------5,413.99رواندا

-2,707.00---------2,707.00سانت لوسيا
3,692.75-------1,810.63-1,882.12-سانت فنسنت وجزر غرينادين

5,519.51-------5,519.51---اململكة العربية السعودية
-55,442.26---9,144.16-16,381.56-16,381.56-13,534.98السنغال
5,437.263,802.78------2,707.001,882.122,730.261,920.66سرياليون

-8,433.25---265.73-2,730.26-2,730.26-2,707.00جزر سليمان
19,995.9618,821.15--------19,995.9618,821.15السودان
25,776.2420,041.99--1,065.98---16,241.9711,292.699,534.277,683.32سورينام

13,232.47-----3,744.46-3,841.66-5,646.35-تيمور ليشيت
1,882.12---------1,882.12-توفالو
10,599.0539,989.00----11,524.98-11,524.98-10,599.0516,939.04أوغندا

50,204.7718,821.15-------27,069.9518,821.1523,134.82اليمن
330,144.96358,929.2189,100.59115,286.6032,763.1275,891.5112,531.4011,599.89229,859.725,721.59694,399.79567,428.80اجملموع الفرعي

17,327,749.2012,718,500.252,901,268.392,286,240.652,773,944.161,225,462.09166,416.26135,574.2311,714,621.62257,915.5234,883,999.6316,623,692.74اجملموع

 دوالر أمريكي1 000 000متأخرات تزيد عىل 

الدول األعضاء
املتأخرات املستحقة

 دوالر أمريكي1 000 000 و250 000متأخرات ترتاوح بني 

 دوالر أمريكي250 000متأخرات تقّل عن 

2019كانون األول / ديسمرب31الدول األعضاء اليت عليها متأخرات يف 
جمموع املتأخرات

ما قبله2018201720162015
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FC 180/INF/2 املرفق دال

املتأخرات املدفوعةاملتأخرات املدفوعة
يورودوالر أمريكي

435,170.35303,020.52اجلزائر1
37,897.9326,349.61جزر البهاما2
119,107.7882,813.06البحرين3
10,348,841.897,195,325.65الربازيل4
01,092.91كابو فريدي5
1,080,091.010شيلي6
020,870.70كوستاريكا7
24,362.966,741.30كوت ديفوار8
134,333.0186,577.29اجلمهورية الدومينيكية9

411,463.24286,079.57مجهورية مصر العربية10
05,646.35فيجي11
121,732.300جورجيا12
155,978.63110,599.35غاان13
7,407.533,802.95غرينادا14
1,145.020غياان15
28,923.6539,236.62هندوراس16
84,201.5458,848.86كينيا17
27,680.5451.39قريغيزستان18
8,120.995,641.57مجهورية الو الدميقراطية الشعبية19
130,284.4087,148.34لبنان20
01,584.04ليسوتو21
8,120.99659.32مدغشقر22
16,335.0311,447.55مالوي23
0145.53ميامنار24
2,637.201,765.97نيكاراغوا25
50,030.3637,790.69اببوا غينيا اجلديدة26
92,503.1365,123.30ابراغواي27
368,151.32267,265.63بريو28
46,621.9136,271.43جنوب السودان29
27,069.9520,106.66مجهورّية تنزانيا املتحدة30
62,260.8943,288.65أوزبكستان31
05,723.78فانواتو32

13,830,473.558,811,018.59

الدول األعضاء العدد

جمموع الدول األعضاء كافة

2019كانون األول / ديسمرب31 حىت 2019املتأخرات املدفوعة ابلكامل خالل السنة التقوميية 
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FC 180/INF/2  املرفق هاء

الرصيد املتبقيالرصيد املتبقياملتأخرات املدفوعةاملتأخرات املدفوعة
يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي

249,222.2337,029.365,413.995,455.77أنتيغوا وابربودا1
1,199,270.0001,215,368.861,678,843.58األرجنتني2
010,000.00149,489.6294,522.92بروين دار السالم3
432,000.0008,912.3720,908.51تشاد
14,561.2711,445.35240,621.490جزر القمر5
100,000.00069,888.79122,337.48كواب6
53,601.450038,025.41مجهورية الكونغو الدميقراطية7
5,414.0002,104.543,802.95جيبويت8
301,500.1100379,056.17إكوادور9

131,553.6211,344.4823,675.70108,829.16غابون10
335,000.00233,216.0414,202.369,576.80العراق11
338,374.38235,264.38321,291.28270,469.50ليبيا12
7,925.150195.840مايل13
61,129.8430,113.84030,733.28مالطة14
8,167.52006,721.16جزر مارشال15
0971,535.233,870,831.401,729,299.80املكسيك16
2,663.371,920.832,773.893,802.95والايت ميكرونيزاي املوحدة17
16,381.56010,827.9819,053.44موزامبيق18
2,595.785,723.783,002.490انورو19
20010,836.8016,335.030النيجر
5,312.9854,892.07565,761.96511,344.67نيجرياي21
21,875.7315,366.6439,524.7128,541.45مقدونيا الشمالية22
250,661.40166,630.2110,315.358,689.52ابكستان23
2,707.00004,879.29ابالو24
03,764.235,413.990رواندا25
5,437.26003,692.75سانت فنسنت وجزر غرينادين26
3,102,216.273,808,248.5405,519.51اململكة العربية السعودية27
6,295.8832,460.5455,442.260السنغال28
4,922.7710,963.858,433.250جزر سليمان29
11,763.757,673.3225,776.2420,041.99سورينام30
13,581.510013,232.47تيمور ليشيت31
45,043.39010,599.0539,989.00أوغندا32
23,468,292.0014,790,391.009,003,965.005,487,009.00الوالايت املتحدة األمريكية33
3461,406.2869,095.1650,204.7718,821.15اليمن

29,858,876.5020,517,915.6515,730,372.2110,663,199.68

الدول األعضاءالعدد

2019كانون األول / ديسمرب31 يف 2019املتأخرات اليت سدد جزء منها خالل السنة التقوميية 

جمموع الدول األعضاء كافة
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FC 180/INF/2 املرفق واو

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي
20,458.9018,821.150000000020,458.9018,821.15الكامريون  1
2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.83527.260008,694.785,723.78مجهورية أفريقيا الوسطى  2
871,625.21606,041.0000000000871,625.21606,041.00كولومبيا  3
25,274.2800000000025,274.280غينيا االستوائية  4
1,274,994.65886,476.17971,972.56683,815.48971,972.564,503.7599,406.200003,318,345.971,574,795.40مجهورية إيران اإلسالمية  5
2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.8300008,167.525,723.78ليبرياي  6
2,707.000000000002,707.000سانت لوسيا  7
2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.832,594.251,907.31214,630.4420,636.24225,392.2128,267.33سان تومي وبرينسييب  8
2,707.001,882.122,730.261,920.660000005,437.263,802.78سرياليون  9
2,707.001,882.122,730.261,920.832,730.261,920.832,594.251,907.31364,166.9620,636.23374,928.7328,267.32الصومال  10
19,995.9618,821.150000000019,995.9618,821.15السودان  11
70,381.8748,934.9951,874.9436,495.7751,874.9436,495.7749,290.1636,238.30674,429.50210,921.46897,851.41369,086.29تركمانستان  12
01,882.120000000001,882.12توفالو  13
1,545,694.151,074,687.671,711,873.021,204,360.411,711,873.021,020,212.8800004,969,440.193,299,260.96مجهورية فنزويال البوليفارية  14
000000008,405,308.0008,405,308.000يوغوسالفيا  15

3,844,667.022,665,074.852,749,371.821,934,275.642,746,641.561,068,895.72154,412.1240,052.929,658,534.90252,193.9319,153,627.425,960,493.06 جمموع الدول األعضاء كافة

الدول األعضاءالعدد
املتأخرات املستحقة

جمموع املتأخرات ما قبله2018201720162015

2019كانون األول / ديسمرب31 من متأخراهتا املستحقة يف 2019الدول األعضاء اليت مل تسدد أي مبالغ يف 
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FC 180/INF/2 املرفق زاي

2019كانون األول / ديسمرب31الدول األعضاء اليت حيتمل أن تواجه مشاكل تتعلق حبق التصويت يف 

املتأخرات ابليورو اليت 
ُحّولت بسعر امليزانية

املتأخرات املوحدة
االشرتاكات ابليورو اليت 

ُحّولت بسعر امليزانية

االشرتاكات املوحدة 
املستحقة عن العامني 

السابقني

احلد األدىن من املبالغ 
الواجب سدادها 

للمشاركة يف التصويت
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكييورودوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكييورودوالر أمريكي

8,694.785,723.786,982.0915,676.875,437.263,802.954,638.6810,075.945,601.93مجهورية أفريقيا الوسطى1
240,621.4900240,621.495,437.263,802.954,638.6810,075.94230,546.55جزر القمر2
3,318,345.971,574,795.401,920,817.965,239,163.932,246,967.211,570,291.651,915,323.394,162,290.601,076,874.33مجهورية إيران اإلسالمية3
8,167.525,723.786,982.0915,149.615,437.263,802.954,638.6810,075.945,074.67ليبرياي4
225,392.2128,267.3336,322.66261,714.875,437.263,802.954,638.6810,075.94251,639.92سان تومي وبرنسييب5
374,928.7328,267.3236,322.64411,251.375,437.263,802.954,638.6810,075.94401,176.43الصومال6
897,851.41369,086.29476,351.041,374,202.45122,256.8185,430.76104,201.66226,458.471,147,744.98تركمانستان7
4,969,440.193,299,260.964,024,574.138,994,014.323,257,567.172,279,048.082,779,914.426,037,481.592,956,533.73مجهورية فنزويال البوليفارية8

10,043,442.305,311,124.866,508,352.6116,551,794.915,653,977.493,953,785.244,822,632.8710,476,610.366,075,192.54اجملموع

الدول األعضاء
االشرتاكات املستحقة عن العامني السابقنياملتأخرات
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

( يف املائة من االشرتاكات املقررة78.63متثل ما يقرب من )أمناط سداد الدول اخلمس عشرة اليت تدفع أكرب االشرتاكات 

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا

           41.41          41.41 يورو2019%22.000الوالّيت املتحدة

           31.40              31.40          62.80 دوالر أمريكي2019األمريكية

           20.28              21.13          41.41 يورو22.000%2018

           30.64               32.16          62.80 دوالر أمريكي2018

           42.26          42.26 يورو22.000%2017

           64.32          64.32 دوالر أمريكي2017

              6.34              35.92          42.26 يورو22.000%2016

              9.65               54.67          64.32 دوالر أمريكي2016

           20.98              20.98          41.96 يورو22.000%2015

           30.83              30.84          61.67 دوالر أمريكي2015

           12.59              29.37          41.96 يورو22.000%2014

           18.50              43.17          61.67 دوالر أمريكي2014

           20.97               20.98          41.95 يورو22.000%2013

           38.81              20.00          58.81 دوالر أمريكي2013

              8.39              12.97              20.59          41.95 يورو22.000%2012

           11.76              17.63              29.43          58.81 دوالر أمريكي2012

           45.94          45.94 يورو22.000%2011

           15.31               35.74          51.05 دوالر أمريكي2011

              9.19              36.75          45.94 يورو22.000%2010

           10.21              40.84          51.05 دوالر أمريكي2010

              8.17              32.68          40.85 يورو22.000%2009

           10.71               42.82          53.53 دوالر أمريكي2009

               -              18.22          18.22 يورو2019%9.681الياابن

               -              26.21          26.21 دوالر أمريكي2019

               -       18.22          18.22 يورو9.681%2018

               -       26.21          26.21 دوالر أمريكي2018

               -        20.81          20.81 يورو10.834%2017

               -        29.60          29.60 دوالر أمريكي2017

               -       20.81          20.81 يورو10.834%2016

غري املسددة يف هناية 
السنة

املقررةالسنةاملعدل

(مباليني الدوالرات األمريكية واليورو) 2019-2009غري املسددة، / االشرتاكات اجلارية احملصلة
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -       29.60          29.60 دوالر أمريكي2016

               -        20.66          20.66 يورو10.834%2015

               -        28.11          28.11 دوالر أمريكي2015

               -        20.66          20.66 يورو10.834%2014

               -        28.11          28.11 دوالر أمريكي2014

               -       24.00          24.00 يورو12.590%2013

               -       31.23          31.23 دوالر أمريكي2013

               -              24.00          24.00 يورو12.590%2012

               -              31.23          31.23 دوالر أمريكي2012

               -        34.89          34.89 يورو16.706%2011

               -        35.80          35.80 دوالر أمريكي2011

               -        17.10       17.79          34.89 يورو16.706%2010

               -        17.54       18.26          35.80 دوالر أمريكي2010

               -       25.08         5.94          31.02 يورو16.706%2009

               -       35.02         1.22          36.24 دوالر أمريكي2009

               -        31.02          31.02 يورو16.706%2008

               -        36.24          36.24 دوالر أمريكي2008
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -        14.91          14.91 يورو2019%7.922الصني

               -        21.44          21.44 دوالر أمريكي2019

               -        14.91          14.91 يورو7.922%2018

               -        21.44          21.44 دوالر أمريكي2018

               -                9.89             9.89 يورو5.149%2017

               -              14.06          14.06 دوالر أمريكي2017

               -          9.89             9.89 يورو5.149%2016

               -        14.06          14.06 دوالر أمريكي2016

               -          9.82             9.82 يورو5.149%2015

               -        13.36          13.36 دوالر أمريكي2015

               -          9.82             9.82 يورو5.149%2014

               -        13.36          13.36 دوالر أمريكي2014

               -          6.11             6.11 يورو3.204%2013

-          7.93         0.02             7.95 دوالر أمريكي2013

               -          6.11             6.11 يورو3.204%2012

               -          7.95             7.95 دوالر أمريكي2012

               -          5.60             5.60 يورو2.680%2011

               -          5.74             5.74 دوالر أمريكي2011

               -         5.60             5.60 يورو2.680%2010

               -         5.74             5.74 دوالر أمريكي2010

               -         4.98             4.98 يورو2.680%2009

               -         5.81             5.81 دوالر أمريكي2009

               -       12.03          12.03 يورو2019%6.390أملانيا

               -              17.30          17.30 دوالر أمريكي2019

               -               12.03          12.03 يورو6.390%2018

               -       17.30          17.30 دوالر أمريكي2018

               -       13.72          13.72 يورو7.142%2017

               -        19.50          19.50 دوالر أمريكي2017

               -        13.72          13.72 يورو7.142%2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -       19.50          19.50 دوالر أمريكي2016

               -       13.62          13.62 يورو7.142%2015

               -        18.53          18.53 دوالر أمريكي2015

               -        13.62          13.62 يورو7.142%2014

               -       18.53          18.53 دوالر أمريكي2014

               -        15.36          15.36 يورو8.056%2013

               -       19.98          19.98 دوالر أمريكي2013

               -        15.36          15.36 يورو8.056%2012

               -       19.98          19.98 دوالر أمريكي2012

               -        18.00          18.00 يورو8.619%2011

               -       18.47          18.47 دوالر أمريكي2011

               -        18.00          18.00 يورو8.619%2010

               -       18.47          18.47 دوالر أمريكي2010

               -        16.00          16.00 يورو8.619%2009

               -       18.70          18.70 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         9.15             9.15 يورو2019%4.860فرنسا

               -       13.16          13.16 دوالر أمريكي2019

               -         9.15             9.15 يورو4.860%2018

               -       13.16          13.16 دوالر أمريكي2018

               -       10.75          10.75 يورو5.594%2017

               -       15.27          15.27 دوالر أمريكي2017

               -       10.75          10.75 يورو5.594%2016

               -       15.27          15.27 دوالر أمريكي2016

               -       10.67          10.67 يورو5.594%2015

               -       14.51          14.51 دوالر أمريكي2015

               -       10.67          10.67 يورو5.594%2014

               -       14.51          14.51 دوالر أمريكي2014

               -       11.73          11.73 يورو6.152%2013

               -        15.26          15.26 دوالر أمريكي2013

               -       11.73          11.73 يورو6.152%2012

               -       15.26          15.26 دوالر أمريكي2012

               -       13.22          13.22 يورو6.332%2011

               -       13.57          13.57 دوالر أمريكي2011

               -       13.22          13.22 يورو6.332%2010

               -       13.57          13.57 دوالر أمريكي2010

               -       11.76          11.76 يورو6.332%2009

               -       13.74          13.74 دوالر أمريكي2009

               -          8.40             8.40 يورو2019%4.464اململكة املتحدة

               -        12.08          12.08 دوالر أمريكي2019

               -                 8.37         0.03             8.40 يورو4.464%2018

               -               12.07         0.01          12.08 دوالر أمريكي2018

               -         9.94         0.01             9.95 يورو5.180%2017

               -       14.11         0.03          14.14 دوالر أمريكي2017

               -         9.94         0.01             9.95 يورو5.180%2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -       14.11         0.03          14.14 دوالر أمريكي2016

               -         9.85         0.03             9.88 يورو5.180%2015

               -       13.43         0.01          13.44 دوالر أمريكي2015

               -         9.88             9.88 يورو5.180%2014

               -       13.44          13.44 دوالر أمريكي2014

               -       12.65          12.65 يورو6.636%2013

               -       16.46          16.46 دوالر أمريكي2013

               -       12.65          12.65 يورو6.636%2012

               -       16.46          16.46 دوالر أمريكي2012

               -       13.94          13.94 يورو6.675%2011

               -       14.31          14.31 دوالر أمريكي2011

               -        13.24         0.70          13.94 يورو6.675%2010

               -       14.31          14.31 دوالر أمريكي2010

               -       12.39          12.39 يورو6.675%2009

               -       14.28         0.20          14.48 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

              7.20             7.20 يورو2019%3.823الربازيل

              4.46                5.89          10.35 دوالر أمريكي2019

              7.20             7.20 يورو3.823%2018

           10.35          10.35 دوالر أمريكي2018

              5.64             5.64 يورو2.934%2017

              8.01             8.01 دوالر أمريكي2017

              1.04                4.60             5.64 يورو2.934%2016

              8.01             8.01 دوالر أمريكي2016

              5.60             5.60 يورو2.934%2015

              7.61             7.61 دوالر أمريكي2015

              5.60             5.60 يورو2.934%2014

              7.61             7.61 دوالر أمريكي2014

              3.09             3.09 يورو1.619%2013

              -0.00          4.02             4.02 دوالر أمريكي2013

              3.09             3.09 يورو1.619%2012

              0.04          3.97             4.02 دوالر أمريكي2012

               -         1.84             1.84 يورو0.880%2011

               -         1.89             1.89 دوالر أمريكي2011

               -          1.84             1.84 يورو0.880%2010

               -          1.89             1.89 دوالر أمريكي2010

               -                0.10         1.53             1.63 يورو0.880%2009

               -          0.30         1.60         0.01             1.91 دوالر أمريكي2009

               -         7.05             7.05 يورو2019%3.748إيطاليا

               -       10.15          10.15 دوالر أمريكي2019

               -         7.05             7.05 يورو3.748%2018

               -       10.15          10.15 دوالر أمريكي2018

               -                1.15          7.41             8.55 يورو4.449%2017

               -        12.15          12.15 دوالر أمريكي2017

               -                1.09          7.46             8.55 يورو4.449%2016

               -        12.15          12.15 دوالر أمريكي2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         8.49             8.49 يورو4.449%2015

               -          2.21         8.71         0.62          11.54 دوالر أمريكي2015

               -         8.49             8.49 يورو4.449%2014

               -       11.38         0.16          11.54 دوالر أمريكي2014

               -          9.58             9.58 يورو5.023%2013

               -        12.46          12.46 دوالر أمريكي2013

               -         9.58             9.58 يورو5.023%2012

              1.06       11.40          12.46 دوالر أمريكي2012

               -                0.09        10.57          10.66 يورو5.104%2011

               -        10.94          10.94 دوالر أمريكي2011

              0.24        10.42          10.66 يورو5.104%2010

               -        10.94          10.94 دوالر أمريكي2010

               -          9.48             9.48 يورو5.104%2009

               -        11.07          11.07 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         5.81             5.81 يورو2019%3.088االحتاد الروسي

               -         8.36             8.36 دوالر أمريكي2019

               -         5.81             5.81 يورو3.088%2018

               -         8.36             8.36 دوالر أمريكي2018

               -         4.68             4.68 يورو2.438%2017

               -         6.66             6.66 دوالر أمريكي2017

               -         4.68             4.68 يورو2.438%2016

               -         6.66             6.66 دوالر أمريكي2016

               -         4.65             4.65 يورو2.438%2015

               -         6.32             6.32 دوالر أمريكي2015

               -         4.65             4.65 يورو2.438%2014

               -         6.32             6.32 دوالر أمريكي2014

               -         3.07             3.07 يورو1.610%2013

               -         3.99             3.99 دوالر أمريكي2013

               -         3.07             3.07 يورو1.610%2012

               -         3.99             3.99 دوالر أمريكي2012

               -         2.51             2.51 يورو1.206%2011

               -         2.58             2.58 دوالر أمريكي2011

               -         2.51             2.51 يورو1.206%2010

               -         2.58             2.58 دوالر أمريكي2010

               -         2.24             2.24 يورو1.206%2009

               -         2.62             2.62 دوالر أمريكي2009

               -         5.50             5.50 يورو2019%2.921كندا

               -         7.91             7.91 دوالر أمريكي2019

               -         5.50             5.50 يورو2.921%2018

               -         7.91             7.91 دوالر أمريكي2018

               -         5.73             5.73 يورو2.985%2017

               -         8.15             8.15 دوالر أمريكي2017

               -         5.73             5.73 يورو2.985%2016

               -         8.15             8.15 دوالر أمريكي2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         5.69             5.69 يورو2.985%2015

               -         7.74             7.74 دوالر أمريكي2015

               -         5.69             5.69 يورو2.985%2014

               -         7.74             7.74 دوالر أمريكي2014

               -         6.14             6.14 يورو3.222%2013

               -         7.99             7.99 دوالر أمريكي2013

               -         6.14             6.14 يورو3.222%2012

               -         7.99             7.99 دوالر أمريكي2012

               -         6.25             6.25 يورو2.992%2011

               -         6.41             6.41 دوالر أمريكي2011

               -         6.25             6.25 يورو2.992%2010

               -         6.41             6.41 دوالر أمريكي2010

               -         5.56             5.56 يورو2.992%2009

               -         6.49             6.49 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         4.60             4.60 يورو2019%2.443إسبانيا

               -         6.61             6.61 دوالر أمريكي2019

               -          4.60             4.60 يورو2.443%2018

               -          6.61             6.61 دوالر أمريكي2018

               -          5.71             5.71 يورو2.973%2017

               -          8.12             8.12 دوالر أمريكي2017

               -          5.71             5.71 يورو2.973%2016

               -          8.12             8.12 دوالر أمريكي2016

               -          5.67             5.67 يورو2.973%2015

               -          7.71             7.71 دوالر أمريكي2015

               -          5.67             5.67 يورو2.973%2014

               -          7.71             7.71 دوالر أمريكي2014

                 3.04          3.04             6.09 يورو3.912%2013

               -                3.96          3.96             7.92 دوالر أمريكي2013

              5.13                0.96             6.09 يورو3.192%2012

              6.68                1.24             7.92 دوالر أمريكي2012

               -         6.23             6.23 يورو2.983%2011

               -         6.39             6.39 دوالر أمريكي2011

               -          6.23             6.23 يورو2.983%2010

               -                6.39             6.39 دوالر أمريكي2010

               -          5.54             5.54 يورو2.983%2009

              6.47             6.47 دوالر أمريكي2009

               -                2.20         2.20             4.40 يورو2019%2.337أسرتاليا

               -                3.17         3.16             6.33 دوالر أمريكي2019

               -          2.20          2.20             4.40 يورو2.337%2018

               -          3.17          3.17             6.33 دوالر أمريكي2018

               -          1.99         1.99             3.98 يورو2.074%2017

               -          2.83         2.83             5.66 دوالر أمريكي2017

               -          1.99         1.99             3.98 يورو2.074%2016

               -          2.83         2.83             5.66 دوالر أمريكي2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -          1.98         1.98             3.96 يورو2.074%2015

               -          2.69         2.69             5.38 دوالر أمريكي2015

               -          1.98         1.98             3.96 يورو2.074%2014

               -          2.69         2.69             5.38 دوالر أمريكي2014

               -          3.70             3.70 يورو1.942%2013

               -          4.82             4.82 دوالر أمريكي2013

               -          3.70             3.70 يورو1.942%2012

               -          4.82             4.82 دوالر أمريكي2012

               -          3.75             3.75 يورو1.796%2011

               -          3.85             3.85 دوالر أمريكي2011

               -          3.75             3.75 يورو1.796%2010

               -          3.85             3.85 دوالر أمريكي2010

               -          3.33             3.33 يورو1.796%2009

               -          3.90             3.90 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -                3.84             3.84 يورو2019%2.039مجهورية كورّي

               -                5.52             5.52 دوالر أمريكي2019

               -                 3.84             3.84 يورو2.039%2018

               -                 5.52             5.52 دوالر أمريكي2018

               -                3.83             3.83 يورو1.994%2017

               -                5.44             5.44 دوالر أمريكي2017

               -         3.83             3.83 يورو1.994%2016

               -         5.44             5.44 دوالر أمريكي2016

               -         3.80             3.80 يورو1.994%2015

               -         5.17             5.17 دوالر أمريكي2015

               -          3.80             3.80 يورو1.994%2014

               -          5.17             5.17 دوالر أمريكي2014

               -          4.33             4.33 يورو2.271%2013

               -          5.63             5.63 دوالر أمريكي2013

               -                 4.33             4.33 يورو2.271%2012

               -          5.63             5.63 دوالر أمريكي2012

               -                4.56             4.56 يورو2.184%2011

               -                4.68             4.68 دوالر أمريكي2011

               -                4.56             4.56 يورو2.184%2010

               -                4.68             4.68 دوالر أمريكي2010

               -                4.06             4.06 يورو2.184%2009

               -                0.26          2.47          2.01             4.74 دوالر أمريكي2009

               -         2.79             2.79 يورو2019%1.482هولندا

               -         4.01             4.01 دوالر أمريكي2019

               -         2.79             2.79 يورو1.482%2018

               -         4.01             4.01 دوالر أمريكي2018

               -         3.18             3.18 يورو1.654%2017

               -         4.52             4.52 دوالر أمريكي2017

               -         3.18             3.18 يورو1.654%2016
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

               -         4.52             4.52 دوالر أمريكي2016

               -         3.15             3.15 يورو1.654%2015

               -         4.29             4.29 دوالر أمريكي2015

               -         3.15             3.15 يورو1.654%2014

               -         4.29             4.29 دوالر أمريكي2014

               -         3.55             3.55 يورو1.864%2013

               -         4.62             4.62 دوالر أمريكي2013

               -         3.55             3.55 يورو1.864%2012

               -         4.62             4.62 دوالر أمريكي2012

               -         3.93             3.93 يورو1.882%2011

               -         4.03             4.03 دوالر أمريكي2011

               -         3.93             3.93 يورو1.882%2010

               -         4.03             4.03 دوالر أمريكي2010

               -         3.49             3.49 يورو1.882%2009

               -          4.08             4.08 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2 ملرفق حاءا

ر/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فربايركانون الثاين/يناير غري املسددة يف هناية كانون األول/ديسمربتشرين الثاين/نوفمربتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمربآب/أغسطسمتوز/يوليوحزيران/يونيوأّيا
السنة

املقررةالسنةاملعدل

              2.70             2.70 يورو2019%1.435املكسيك

              3.88             3.88 دوالر أمريكي2019

              2.70             2.70 يورو1.435%2018

              3.87          0.01             3.88 دوالر أمريكي2018

              3.54             3.54 يورو1.842%2017

              5.03             5.03 دوالر أمريكي2017

              3.54             3.54 يورو1.842%2016

              4.65         0.25         0.14             5.03 دوالر أمريكي2016

               -          1.36         1.38         0.76         0.01             3.51 يورو1.842%2015

               -                1.22          1.40          0.54          1.61          0.01             4.78 دوالر أمريكي2015

               -         1.00         2.51             3.51 يورو1.842%2014

               -         3.00         1.78             4.78 دوالر أمريكي2014

               -          4.51             4.51 يورو2.367%2013

               -          1.37          4.50             5.87 دوالر أمريكي2013

               -          4.51             4.51 يورو2.367%2012

               -          3.88         1.99             5.87 دوالر أمريكي2012

               -         4.74             4.74 يورو2.268%2011

               -         4.86             4.86 دوالر أمريكي2011

               -          4.74             4.74 يورو2.268%2010

               -          4.86             4.86 دوالر أمريكي2010

               -                 3.79          0.16         0.26             4.21 يورو2.268%2009

               -         4.92             4.92 دوالر أمريكي2009
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FC 180/INF/2  املرفق طاء

يورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكييورودوالر أمريكي
54,870,237.0014,790,391.0031,401,945.0041,406,530.009,003,965.005,487,009.0040,405,910.0046,893,539.00%22.000الوالايت املتحدة األمريكية  1  
------26,206,418.6018,220,755.32%9.681الياابن  2  
------21,444,814.3914,910,115.03%7.922الصني  3  
------17,297,698.0512,026,714.85%6.390أملانيا  4  
------13,155,995.709,147,078.90%4.860فرنسا  5  
------12,084,025.688,401,761.36%4.464اململكة املتحدة  6  
4,460,797.337,195,325.65--16,236,886.457,195,325.654,460,797.337,195,325.65%3.823الربازيل  7  

------10,145,817.267,054,167.02%3.748إيطاليا    
------8,359,200.565,811,971.12%3.088االحتاد الروسي  9  

------7,907,132.405,497,657.92%2.921كندا  10
------6,613,188.794,598,006.95%2.443إسبانيا  11
------6,326,247.324,398,502.76%2.337أسرتاليا  12
------5,519,562.813,837,632.49%2.039مجهورية كوراي  13
------4,011,766.592,789,294.43%1.482هولندا  14
971,535.233,884,537.832,700,835.033,870,831.401,729,299.807,755,369.234,430,134.83-%1.435املكسيك  15
5,519.513,102,216.272,162,423.30-3,102,216.273,808,248.543,102,216.272,156,903.79%1.146اململكة العربية السعودية  16
------3,085,974.302,145,611.10%1.140سويسرا  17
------2,755,720.911,915,993.07%1.018تركيا  18
------2,587,887.221,799,301.94%0.956السويد  19
2,414,639.541,678,846.581,215,368.861,678,843.583,630,008.403,357,690.16-1,199,270.00%0.892األرجنتني  20
------2,395,690.581,665,671.78%0.885بلجيكا  21
------2,298,238.761,597,915.64%0.849النرويج  22
------2,276,582.801,582,858.72%0.841بولندا  23
------1,995,055.321,387,118.76%0.737اهلند  24
------1,949,036.401,355,122.80%0.720النمسا  25

87.817%233,824,664.16136,908,752.3845,264,135.9755,138,441.0514,090,165.268,900,671.8959,354,301.2364,039,112.94

30,805,841.6920,252,901.527,747,072.805,242,409.7120,793,834.377,723,020.8528,540,907.1712,965,430.56%12.183مجيع الدول األعضاء األخرى  
100%264,630,505.85157,161,653.9053,011,208.7760,380,850.7634,883,999.6316,623,692.7487,895,208.4077,004,543.50

جمموع اشرتاكات الدول اخلمس والعشرين 
اليت تدفع أكرب االشرتاكات

اجملموع
. واملقبوضات املستحقة يف السنوات القادمة2018تشمل املبالغ املقدمة يف   (*)

. يورو677 098.81 دوالراً أمريكياً و1 308 374.92 وقدرها 2019ابستثناء األقساط املرخص هبا من قبل املؤمتر واملستحقة بعد  (**)

(**)االشرتاكات املستحقة (*)املبالغ احملصلة من أول السنة حىت اآلن معدل االشرتاكاتالدول األعضاء
اجملموع وما قبلها2018من   :املتأخرات2019االشرتاكات املقررة املتعلقة بسنة 

2019كانون األول / ديسمرب31اشرتاكات الربانمج العادي للدول اخلمس والعشرين اليت تدفع أكرب االشرتاكات حىت 
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