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 وجزامل
 

 ، وتبّين املتحصرترترترترترترترترتالت2020 انانون األول/ يسرترترترترترترترترتمد  31الوثيقة حالة االشرترترترترترترترترتلاانات ا الديميف العا ي ا هذه  تعرض  
 االشلاانات املقررة اجلارية واملتأخرات على النحو التايل: من
 
  ؛2020  يسمد/انانون األول 31موجز عن حالة االشلاانات ا الديميف العا ي ا  -املرفق ألف 
  ؛2020  يسمد/انانون األول 31االشلاانات ا الديميف العا ي ا  –املرفق ابء 
  ؛2020  يسمد/انانون األول 31الدول األعضاء اليت عليها اشلاانات متأخرة ا  -املرفق جيم 
 ؛ 2020  يسمد/انانون األول 31ا    2020املتأخرات اليت ُ فعت ابلكامل خالل السنة التقوميية    -  ال    املرفق 
   ؛ 2020  يسمد/انانون األول 31  ا   2020املتأخرات اليت ُسد  جزء منها خالل السنة التقوميية    - املرفق هاء 
   يسرترترترترترترتمد/انانون   31من متأخراهتا املسرترترترترترترتتحقة ا    2020الدول األعضرترترترترترترتاء اليت أ تسرترترترترترترتد  أي مبال  ا    - املرفق واو 

 ؛ 2020 األول
 ؛ 2020  يسمد/انانون األول 31الدول األعضاء اليت قد تواجه مشاانل ا حقوق التصويت ا    - زاي    املرفق 
  أمناط سدا  الدول اخلمس عشرة اليت تدفع أاند االشلاانات؛ -املرفق حاء 
  2020  يسمد/انانون األول 31 الدول اخلمس والعشرون اليت تدفع أاند االشلاانات ا -املرفق طاء.  
 

 النقاط الرئيسية فهي: أما 
 
 من الرترترتدول األعضرترترترترترترترترترترترترترترترتاء برترترتدفع اشرترترترترترترترترترترترترترتلاانرترترتاهترترترتا ابلكرترترتامرترترتل،   108، قرترترتامرترترتت  2020   يسرترترترترترترترترترترترترترتمد/انرترترتانون األول  31ا   (1)

 من الرترتدول األعضرترترترترترترترترترترترترترترترتاء  فع اشرترترترترترترترترترترترترترتلاانرترتاهترترتا املقررة اجلرترتاريرترتة )انرترتاملرترتة أو جزء منهرترتا(    86ال يزال يلترترتع على    فيمرترتا
  .)املرفق ألف/املرفق ابء( مليون يورو 54.69 والر أمريكي و ماليّي 83.04إىل  واليت يصل جمموعها

 ا املائة. 70.29بل  معدل حتصيل االشلاانات املقررة اجلارية نسبة  (2)
 مليون 35.77من الدول األعضرترتاء متفلفة عن سرترتدا  متأخرات يصرترتل جمموعها إىل  (  58)  ومخسرترتونمثان    زالما ت (3)

وهو ما يعا ل   2020 انانون األول/ يسرترترترترترتمد  31مليون يورو )املرفق ابء/املرفق جيم( ا   20.53 والر أمريكي و
 املائة من االشلاانات املقررة اجلارية. ا 12.2 نسبة

 الدول األعضرترترتاء اليت تلتع عليها متأخرات لبال  هتد  حقها ا التصرترترتويت عماًل   من(  17)  سرترترتبع عشرترترترة  وهناك (4)
 .من الدستور )املرفق زاي( 4-3أبحكام املا ة 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  أخذ العلم ابملعلومات الوار ة ا هذه الوثيقةإىل  جلنة املالية مدعوةإنن. 
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 املرفق ألف

 2، 1العادي موجز عن حالة االشرتاكات يف البانمج 
 )للمقارنة(  2019 2020 العملة  

     يناير/ كانون الثاين 1املبالغ املستحقة يف   -1

 273,949,500.48 274,449,500.00  والر أمريكي  3االشلاانات املقررة اجلارية
 188,211,500.48 188,211,500.00 يورو   

 78,573,349.68 88,724,775.22  والر أمريكي 4االشلاانات املتأخرة
 45,952,626.98 77,676,475.82 يورو   

 352,522,850.16 363,174,275.22 دوالر أمريكي اجملموع

 234,164,127.46 265,887,975.82 يورو 
 - -  االشرتاكات املقررة اجلارية لألعضاء اجلدد  -2

 - - أمريكيدوالر  

   يورو 

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

   

 220,938,291.71 191,406,347.00  والر أمريكي االشلاانات املقررة اجلارية
 127,830,649.72 133,523,976.79 يورو  

 43,689,350.05 52,953,482.23  والر أمريكي االشلاانات املتأخرة

 29,328,934.24 57,143,933.16 يورو  
 2,864.09 0.00  والر أمريكي السنوات املقبلة ااألقساط املستحقة 

 2,069.94 0.00 يورو  
 264,630,505.85 244,359,829.23 دوالر أمريكي جملموعا

 157,161,653.90 190,667,909.95 يورو 
    كانون األول/ديسمب 31املبالغ املستحقة يف   -4

 53,011,208.77 83,043,153.00  والر أمريكي االشلاانات املقررة اجلارية
 60,380,850.76 54,687,523.21 يورو  

 34,883,999.63 35,771,292.99  والر أمريكي االشلاانات املتأخرة
 16,623,692.74 20,532,542.66 يورو   

 87,895,208.40 118,814,445.99 دوالر أمريكي اجملموع
 77,004,543.50 75,220,065.87 يورو  
 1,308,374.92 478,808.12  والر أمريكي األقساط املستحقة يف السنوات املقبلة  -5
 677,098.81 5,166.49 يورو   

 89,203,583.32 119,293,254.11 دوالر أمريكي جمموع االشرتاكات املستحقة
 77,681,642.31 75,225,232.36 يورو  

 
 .2020  يسمد/انانون األول 31إىل  2020يناير/انانون الثاين   1يتضمن املرفق ابء التفاصيل الكاملة للمتحصالت خالل الفلة من    1
 لوجع خطط التقسيط اليت أجازها املؤمتر. ارة املبال  املستحقة الدفع حاليً تشمل االشلاانات املرتتأخ  2
 .2020 والر أمريكي لعام   3  057  000ومبل   9201 يتعلق بصندوق التسوايت الضريبية لعام والر أمريكي   3  025  000منها مبل    3
يناير/ انانون الثاين،    1ا أقسرترترترتاط املتأخرات املسرترترترتتحقة ا يناير/انانون الثاين رصرترترترتيد  اية السرترترترتنة السرترترترتابقة املرحنل زائدً  1تشرترترترتمل االشرترترترتلاانات املتأخرة ا   4

 أقرها املؤمتر واشلاانات األعضاء اجلد ، حيثما ينطبق ذلك.ا أية خطط تقسيط جديدة يقصً 
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 اجلارية املقررة االشرتاكات
 
  السنوات خالل  اجلارية املقررة  االشلاانات  مرترترترترترترترترترترترترترترترترترتن للمتحصالت  اللاانميرترترترترترترترترترترترترترترترترترتة  النسرترترترترترترترترترترترتبة  التاليرترترترترترترترترترترترتة اإلحصاءات تُبّين  -1

 .املاضية اخلمس
 

 
 

 .املتحصالت ابلدوالر األمريكي وابليورو. ومجيع األرقام هي لنهاية الشهرأرقام املتحصالت هي جمموع 
 
مقارنة    2020 انانون األول/ يسرترترترترترتمد  31ا   2020ا ما يلي حالة االشرترترترترترتلاانات املقررة للدول األعضرترترترترترتاء لعام  و  -2

 نفس التاريخ خالل السنوات اخلمس السابقة:ا بنظريهتا 
 

 عدد الدول األعضاء 
 

  

2020 2019 2018 2017 2016 2015 
دوالر  
 أمريكي

دوالر   يورو 
 أمريكي

دوالر   يورو 
 أمريكي

دوالر   يورو 
 أمريكي

دوالر   يورو 
 أمريكي

دوالر   يورو 
 أمريكي

 يورو 

 132 137 132 131 129 131 121 123 124 125 113 121  فعت ابلكامل

 10 10 10 14 7 10 12 11 8 13 11 13  فعت جزئيا

 52 47 52 49 58 53 61 60 62 56 70 60 أ تدفع شيئا 

 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 اجملموع 
 

 من الدول األعضاء اشلااناهتا ابلدوالر األمريكي وابليورو اناملة عند إعدا  هذا التقرير.  108من بّي األرقام املبيننة أعاله، سدن ت 
  

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

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

2020 11.30 19.25 27.85 33.64 34.32 56.54 60.00 60.12 60.24 66.78 66.84 70.29
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لعادياالنسبة الرتاكمية للمتحصالت من االشرتاكات اجلارية يف البانمج 
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 االشرتاكات املتأخرة 
 
على النحو   2020 انانون األول /  يسرترتمد   31انانت حالة الدول األعضرترتاء اليت عليها اشرترتلاانات متأخرة مسرترتتحقة ا   -3

 التايل: 
 

 عدد الدول األعضاء 
 

   82   2020يناير/كانون الثاين  1الدول اليت عليها متأخرات مستحقة يف 
       

 24     )املرفق  ال(  فعت املتأخرات ابلكامل  
       

 23     )املرفق هاء(ا من املتأخرات  فعت جزءً  
       

 35     )املرفق واو(أ تدفع شيئا  
       

   58   )املرفق جيم( 2020 كانون األول/ديسمب 31الدول اليت عليها متأخرات مستحقة يف 

 
 معلومات إضافية تتعلق ابملتأخرات املستحقة 

 2020 كانون األول/ديسمب   31  يف
 

 20.53و أمريكي   والر مليون  35.77  دارهرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت ما مق 2002  انانون األول/ يسمد 31 بل  جمموع املتأخرات ا •
 اجلارية.ا املائة من االشلاانات املقررة  12.2يورو )املرفقان ابء وجيم( أي ما يعا ل مليون 

الدازيرتل، و األرجنتّي،  وهي:   والر أمريكي  (1)  من الرتدول األعضرترترترترترترترترترترترترترترتاء مترتأخرات تفوق مبل  مليون 9ترتبرتت على   •
مجهورية و   ،الوالايت املتحدة األمريكيةو ترانمانسرترترترترترترترترترترترترترتتان،  و نيجرياي،  و ،  وليبيا  مجهورية إيران اإلسرترترترترترترترترترترترترترتالمية،و انولومبيا،  و 

ا على مجهوريرترتة  والر أمريكي مسرترترترترترترترترترترترترترتتحقرترتً   ماليّي  8.4  يزال مبل ابإلضرترترترترترترترترترترترترترترترتافرترتة إىل ذلرترتك، ال  و .  فنزويال البوليفرترتاريرترتة
ا ملا جرت عليه العا ة ا املنظمة، سرترترترتيتم سأ مسرترترترتألة املتأخرات يوغوسرترترترتالفيا االحتا ية االشرترترترتلاانية السرترترترتابقة. ووفقً 

 القرار النهائيامللاانمة لدى مجهورية يوغوسرترترترترترترترترترترترترترتالفيا االحتا ية االشرترترترترترترترترترترترترترتلاانية السرترترترترترترترترترترترترترتابقة مع األخذ ا عّي االعتبار  
 لألمم املتحدة هبذا الشأن )املرفق جيم(. أ يصدر بعد(  )الذي 

اليت تزيرترترترترتد عن مبل  مليون • ا املرترترترترتائرترترترترتة من إمجرترترترترتايل   93.26 والر أمريكي نسرترترترترترترترترترترترترترتبرترترترترتة    (1)  شرترترترترترترترترترترترترترتكنلرترترترترتت املترترترترترتأخرات 
 املستحقة. املتأخرات

 من الدول األعضرترترترترتاء متأخرات لبال  قد حترمها حقها ا التصرترترترترتويت وذلك عماًل   (17)  سرترترترترتبع عشرترترترترترة ترتبت على •
 .من الدستور )املرفق زاي( 4-3 ابملا ة

 علىأ ولة  58والبالغة   2020  انانون األول/ يسرترترترترتمد  31عد  الدول األعضرترترترترتاء اليت انانت لديها متأخرات ا   إنن  •
 .2019 األولانانون / يسمد 31 ولة ا  49عد ها البال   من

 


