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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقّت) ب (١٠البند 

 وضع اليونيدو املايل
    

      أرصدة االعتمادات غري املنفقة    
      تقرير من املدير العام    

إىل دورة  املقدَّمـة   قـة   عتمـادات غـري املنفَ     املعلومات عن أرصـدة اال     ُتحدِّث هذه الوثيقةُ     
 التاســعة والــثالثني الــسابعة والعــشرين ودورة جملــس التنميــة الــصناعية جلنــة الربنــامج وامليزانيــة 

)IDB.39/12-PBC.27/12.( 
    

     واالجتاهات احلديثةاخللفية  -أوالً  
رات تقليـل متـأخّ    حثيثـة ل   األمانـة جهـوداً   ويف السنوات األخرية، بذلت الدول األعضاء         -١

ويف فتـرة الـسنتني احلاليـة، قـام العديـد مـن الـدول        . االشتراكات اليت تراكمت علـى مـّر الـزمن        
ــأخّ )١(األعــضاء ــدفع مت ــرة ســنتني ســابقة   ب ــدول   . رات ترجــع إىل فت ــزم عــدد مــن ال كــذلك الت

───────────────── 
وإكوادور وأوروغواي وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا وباكستان والربازيل وبنما وبنن أذربيجان وأرمينيا   )1(  

زانيا املتحدة ومجهورية  ليشيت ومجهورية تن-وبريو وتوغو وتيمور) دة القومياتاملتعّد-دولة(وبوروندي وبوليفيا 
االستوائية -وغينياغابون مولدوفا والرأس األخضر ورواندا وساموا والسنغال وسرياليون وشيلي وطاجيكستان و

وفيجي وقريغيزستان والكامريون وكمبوديا وكوبا وكينيا ولبنان وليربيا ومايل ) البوليفارية-مجهورية(زويال  وفن
  .واملغرب واملكسيك ونيبال ونيجرييا وهندوراس واليمن
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ــة   األعــضاء خبطــط ســداد حمــدّ   ــها وبــني األمان ــ. دة اســتجابة ملــشاورات وثيقــة بين د هــذه وتؤكّ
  .مة املنظمة من خدماتتفاقات التزام الدول األعضاء القوي باليونيدو، وأمهية ما تقّداال

وعلى أساس هذه االتفاقات، شـرعت عـّدة دول أعـضاء يف تـسديد دفعـات كـبرية مـن                       -٢
 رات املتـأخّ  هـا بالكامـل تقريبـا دفـعُ       وكنتيجـة مردُّ  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨راهتا منـذ فتـرة الـسنتني        متأّخ

 قـدره   مبلـغٌ  ٢٠١١ر أن يتـوافر يف هنايـة عـام          ، من املقـدَّ   ٢٠١١-٢٠١٠ترة  الذي تسارع يف الف   
الذي ورد من قبـل  مليون يورو  ١٨,٦ مقارنة باملبلغ  ل زيادةً وهذا الرقم ميثّ  .  مليون يورو  ٢٣,٩

  .IDB.39/12-PBC.27/12يف الوثيقة 

علـى املنظمـة   ر املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة خـالف ذلـك، فـسيتعني         وما مل يقرّ    -٣
 كأرصــدة ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين ١أن تــوّزع كامــل املبلــغ علــى الــدول األعــضاء يف      

  .اعتمادات غري منفقة وفقا للنظام املايل للمنظمة

يف تــاريخ اليونيــدو أن كــان مبلــغ أرصــدة االعتمــادات غــري  مــن قبــل  ومل حيــدث قــطُّ  -٤
. راتجـة لتزايـد سـداد الـدول األعـضاء للمتـأخّ            إىل احلّد الـذي هـو عليـه اليـوم نتي           املنفقة كبرياً 
 ١٢,٤ال تقـل عـن   أخرى ي مبالغ كبرية ع تلقّ هذا االجتاه سيستمر، حيث من املتوقّ   وُيعتقد أنَّ 

  .٢٠١٢مليون يورو حبلول هناية عام 
    

    التعريف وبنود النظام املايل ذات الصلة  -ثانياً  
 بني اعتمادات امليزانية العاديـة والنفقـات        ُقرقة الفَ ُيقصد بأرصدة االعتمادات غري املنفَ      -٥

هـا خـالل إحـدى فتـرات        ر يف دفع  وهي تنشأ عادة من عدم دفع االشتراكات أو التـأخّ         . الفعلية
بيد أهنا تـأيت يف احلالـة الراهنـة،    . ي إىل نقص تنفيذ الربنامج وامليزانيات املعتمدة      السنتني مما يؤدّ  

رات مـن فتـرات سـنتني       تيجة لدفع الدول األعـضاء متـأخّ      ن أعاله، بالكامل تقريبا ن    كما هو مبيّ  
  ).تعود يف بعض احلاالت إىل ما يزيد على عقد مضى(سابقة 

. املقـرَّرة  من النظام املايل كيفية التعامـل مـع االشـتراكات            ٥-٥ و ٢-٥م البندان   وينظّ  -٦
ــ ــاقــة  الــصلة بتوزيــع أرصــدة االعتمــادات غــري املنفَ  ذوا النظــام املــايل بنــداا أمَّ ) ب (٢-٤ فَُهَم
وتقـضي هـذه    . رصيد االعتمادات غـري املـستعَمل      هذه األرصدة بعبارة     إىل، حيث ُيشار    )ج(و

يف احلـساب الـدائن للـدول األعـضاء بنـسبة           ُيقيَّد رصـيد االعتمـادات غـري املـستعَمل          البنود بأن   
 األعـضاء الـيت      الـدول   بـأنَّ  ، علمـاً  )أي وفقـا للجـدول النـسيب لالشـتراكات        (ة  رقرَّاشتراكاهتا امل 

تكون قد دفعت اشتراكاهتا بالكامل لفترة السنتني الـيت يقتـرن هبـا التقييـد يف احلـساب الـدائن،                    
  .هي وحدها اليت حيق هلا التقييد حلساهبا
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  .ذات الصلةللبنود ويرد يف املرفق هبذه الوثيقة النص الكامل   -٧
    

    السابقة بشأهناقة واملمارسات تاريخ توزيع األرصدة غري املنفَ  -ثالثاً  
 حملـة  ٢٠١١مايو  / أيار ١١ اليت صدرت يف     PBC.27/CRP.5وفّر ورقة غرفة املؤمترات     ُت  -٨

ات الـيت اختـذها املـؤمتر العـام مـن           رقـرَّ  امل نصُّكما يرد يف ُمرفَقها     تارخيية شاملة على املوضوع،     
  .قبل فيما يتعلق بأرصدة االعتمادات غري املنفقة

املـذكورة  و ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٦خـة    املؤرّ IDB.39/12-PBC.27/12وكانت الوثيقة     -٩
قــة الــيت ســُتتاح للتوزيــع يف هنايــة عــام  ألرصــدة االعتمــادات غــري املنفَأعــاله قــد وفّــرت تقــديراً

 دوريتومل ُينــاقَش هــذا املوضــوع يف .  مليــون يــورو١٨,٦، والــيت كانــت تبلــغ آنــذاك ٢٠١١
  .٢٠١١ خالل عام ا ُعقدتاللتنيالصناعية جلنة الربنامج وامليزانية وجملس التنمية 

 الًمن النظام املايل، ُتقيَّد املبالغ اليت تـدفعها الـدول األعـضاء أوّ            ) ج (٥-٥ووفقا للبند     -١٠
ــداول، مثّ   ــال املت ــذي   حلــساب صــندوق رأس امل  حلــساب االشــتراكات املــستحقّة، بالترتيــب ال

 الدول األعضاء الشتراكات فتـرة سـابقة،         سداد ومن مثّ فإنَّ  . تقّررت به أنصبة الدول األعضاء    
  .اة مبوجب خطة سداد، سُتقّيد وفقا هلذا البندمبا يف ذلك الدفعات املتلقّ

 للمؤمتر العـام بـشأن احتجـاز مبـالغ أرصـدة          خمتلفةات  رمقرَّوفيما مضى، كانت هناك       -١١
 متويــل تنفيــذ ات بــشأنرمقــرَّات، فيمــا مشلــت، رقــرَّومشلــت هــذه امل. االعتمــادات غــري املنفقــة

برامج متكاملة، ال سيما ألقل البلدان منوا؛ وأنشطة ضمن خطـة األعمـال بـشأن دور اليونيـدو                
ووظائفها يف املستقبل؛ وأنشطة متعلقة بدعم األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف عهد قريب جـدا،              

  ).PBC.27/CRP.5انظر الوثيقة  (يف املنظمةمتويل برنامج التغيري والتجديد 
    

  قة يف تقوية االستخدام املمكن ألرصدة االعتمادات غري املنفَ  -ابعاًر  
    برامج اليونيدو

مـــا زالـــت االحتياجـــات اإلمنائيـــة جلميـــع املنـــاطق الناميـــة كـــبرية، وإن تكـــن متنّوعـــة   -١٢
ويف حــني . ومتفاوتــة، وهــي كــثريا مــا تتفــاقم نتيجــة آلثــار األزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة   

  جنوب الـصحراء الكـربى منـوا إجيابيـا يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، فـإنَّ                   األفريقية طقةُلت املن سّج
سـلباً  ر  بات الشديدة يف أسعار السلع األساسية، وهو مـا أثَّـ          ذلك يرجع يف املقام األول إىل التقلُّ      

 مـن أفقـر منـاطق العـامل، حيـث يعـيش أكثـر مـن                  مـا زالـت    املنطقـة ف. الغـذائي أيضا على األمن    
ومـا زالـت منطقـة      .  أمريكـي يف اليـوم     ر دوال ١,٢٥ني يف املائة من سكاهنا علـى أقـل مـن            مخس
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 خطـر التغّيـر   آسيا واحمليط اهلادئ آهلة باملاليني من البشر الذين يعيشون يف فقر مدقع، كما أنَّ  
وتواجـه املنطقـة العربيـة حتـديات متنّوعـة،      .  من بلـداهنا د على وجه اخلصوص عدداً املناخي ُيهدّ 

.  بطالة الشباب قضية متنامية حتتاج إىل زيادة القدرة علـى املنافـسة والتنـوع االقتـصادي              يد أنَّ ب
را شـديدا باألزمـة، حيـث        تأثرت منطقة أوروبا والـدول املـستقلة حـديثا تـأثّ           ،ويف الوقت نفسه  

  .تشهد غالبية البلدان فيها منوا سلبيا

. ا تواجـه حتـديات إمنائيـة فريـدة مـن نوعهـا      هنـ  فإي الكـاريب ا منطقة أمريكـا الالتينيـة و     أمَّ  -١٣
أخـرى  فبالرغم من أداء اقتـصادي واعـد يف بلـدان معّينـة مـن املنطقـة، مـا زالـت بلـدان عديـدة             

ويتفاقم هذا الوضـع نتيجـة الرتفـاع البطالـة، ال سـيما يف              . ة من الفقر  تعاين من مستويات حادّ   
سم بارتفــاع يف هــذا الــسياق العــام املّتــو. القطاعـات الــصناعية يف العديــد مــن املنــاطق احلــضرية 

 الفجوات املوجودة بـني اجملموعـات املرتفعـة الـدخل           تزداد أكثر من قبل حدَّةُ     ،مستويات الفقر 
ــر منــوا واألقــل منــوا      ــاطق األكث ــة واحلــضرية وبــني املن ــاطق الريفي . واملنخفــضة الــدخل وبــني املن

نفـاق املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        ، ويف حني حدث أيضا اخنفاض ملحـوظ يف إ         ذلكوإضافة إىل   
يف مجيع املناطق، عانت اليونيدو من صعوبات خاصة فيما يتعلق حبشد األمـوال لرباجمهـا دعمـا                 

  .ي الكاريبملنطقة أمريكا الالتينية و

قــة لتقويــة  اســتخدام أرصــدة االعتمــادات غــري املنفَ  إىل هــذه املعلومــات، فــإنَّواســتناداً  -١٤
نة تعاين على وجه اخلصوص مـن صـعوبات يف التمويـل سيـسمح              االت معيَّ برامج اليونيدو يف جم   

للدول األعـضاء بـأن تزيـد إىل احلـّد األقـصى مـن أثـر املنظمـة يف األوقـات العـصيبة دون فـرض                          
 مـن شـأن ذلـك أن حيفّـز الـدول األعـضاء املتـأخرة يف                 وعالوة على ذلك، فإنَّ   . تكاليف إضافية 

وبالتـايل، ُيقتـرح أن تـسمح الـدول         . تزاماهتا املعلقـة جتـاه املنظمـة      سداد اشتراكاهتا على الوفاء بال    
. ٢٠١١ توزيعها يف هناية عـام       رقرَّقة امل األعضاء لليونيدو باحتجاز أرصدة االعتمادات غري املنفَ      

أو كـأموال مـشاركة إلعـداد وتنفيـذ بـرامج      /وسوف ُتستخدم هذه األمـوال كـأموال ابتدائيـة و       
 هـذه الـربامج واملـشاريع    ويف حـني أنَّ . بأمهية حامسة للدول األعضاءومشاريع يف جماالت تتسم     

دة ن أنشطة تتعلق جبميع أولويات اليونيدو املواضيعية اسـتنادا إىل الطلبـات احملـدّ             ُيمكن أن تتضمّ  
  :اة من الدول األعضاء، ُيقترح التأكيد بشكل خاص على االقتراح التايلاملتلقّ

يات اليت تواجه اليونيـدو فيمـا يتعلـق حبـشد األمـوال مـن أجـل             بالنظر إىل التحدّ    )أ(   
 ماليـني يـورو لـصندوق خـاص جديـد           ٦توفري خدماهتا اإلمنائيـة للمنطقـة، ينبغـي ختـصيص مبلـغ             

ل هـــدف ويتمثّـــ. م يف تعزيـــز حـــشد املزيـــد مـــن املـــوارد ُيـــستخَدي الكـــاريبألمريكـــا الالتينيـــة و
ي، يف  قـر بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاريب     الصندوق، الذي سيـستهدف علـى وجـه اخلـصوص أف        

سمة بأمهية خاصـة للـدول األعـضاء يف املنطقـة،           توفري الدعم للخدمات يف اجملاالت املواضيعية املتَّ      
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وتـشمل هـذه اجملـاالت،      . وال سيما تلك اجملاالت املواضيعية اليت عانت عمومـا مـن قلّـة التمويـل              
ة التحـديات الـيت ينطـوي عليهـا التكامـل التجـاري           يف مجلة ما تشمل، دعم استراتيجيات مواجه      

واالقتـــصادي العـــاملي واإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي؛ ودعـــم بنـــاء وتبـــادل الـــسياسات الـــصناعية   
  .واملعارف الصناعية؛ واملساعدة يف االستخدام الفّعال للطاقة يف األنشطة اإلنتاجية

ــغ املتبقّــ    )ب(    ــة احملتجــزة  ي مــن أرصــدة االعتمــادات  ينبغــي ختــصيص املبل غــري املنفق
احلاجة إىل التمويل يف سياق األزمة املالية واالقتـصادية         فيها  للمجاالت الربناجمية التالية اليت تشتد      

تقوية األمن الغذائي يف أقل البلدان منوا مـن خـالل تنفيـذ مبـادرات يف جمـال التنميـة        ‘ ١‘: الراهنة
لالستخدامات اإلنتاجية، مـع التأكيـد بـشكل    تأمني احلصول على الطاقة ‘ ٢‘الزراعية الصناعية؛   

ع االقتــصادي إلجيــاد فــرص عمــل يف دعــم التنــّو‘ ٣‘خــاص علــى حــصول النــساء علــى الطاقــة؛ 
القطاعات اإلنتاجية، ال سيما استهداف الفئات الضعيفة، مبا فيهـا الـشباب، يف البلـدان اخلارجـة                 

الناميـة مـن خـالل االمتثـال للمعـايري           لـصناعات البلـدان      ةالتنافـسي زيادة القـدرة    ‘ ٤‘من أزمات؛   
  .واملطالب املتعلقة، يف مجلة أمور، بالتنمية الصناعية املستدامة والصناعة اخلضراء وكفاءة الطاقة

ــه   -١٥ ــدو يف هــذه     ،وجتــدر مالحظــة أن  يف حــني يوجــد طلــب كــبري علــى خــدمات اليوني
د املـشاريع املناسـبة ملقتـضى     جـه صـعوبات يف صـياغة وإعـدا        ا املنظمة كـثريا مـا تو      اجملاالت، فإنَّ 

ى الـذي ال يتلقّـ    (احلال باستخدام املوارد احملـدودة املتاحـة مـن الربنـامج العـادي للتعـاون الـتقين                  
، )سوى ستة يف املائة من إمجايل امليزانيـة العاديـة، وفقـا للجـزء بـاء مـن املرفـق الثـاين بالدسـتور                       

ومـن شـأن اسـتخدام أرصـدة        . احنـة ويف حشد التمويل املشارك الذي تشترطه بعض اجلهات امل        
  . بعيد من هذه القيودف إىل حّداالعتمادات غري املنفقة احملتجزة أن ُيخفّ

    
     اختاذهاإلجراء املطلوب من املؤمتر  -خامساً  

 رقـرَّ قـة، امل ر ختـصيص أمـوال مـن أرصـدة االعتمـادات غـري املنفَ       أن يقـرّ  يودُّ   املؤمتر   لعلَّ  -١٦
 ، لتقويــة بــرامج اليونيــدو وفقــاً   ٢٠١١-٢٠١٠ني يــة فتــرة الــسنت  لــوال ذلــك توزيعهــا يف هنا  

  .لالقتراح الوارد أعاله

ل يف املـؤمتر إىل توافـق يف اآلراء بـشأن االقتـراح     يف حالة عدم التوصُّ  و من ذلك،    وبدالً  -١٧
ــوارد أعــاله،   ــلّال ــؤمترلع ــودُّ امل ــى أرصــدة       ي ــام باحملافظــة عل ــدير الع ــه إىل امل ــصدر تعليمات  أن ُي

تمــادات غــري املنفقــة املتراكمــة ريثمــا يبــّت جملــس التنميــة الــصناعية يف اســتخدامها عقــب    االع
دراســة املــسألة علــى النحــو الواجــب مــن جانــب الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين مبــستقبل      

  .٧-م/٣٩- م ت صقّرراليونيدو، مبا يف ذلك الربامج واملوارد، املنشأ مبوجب امل
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    املرفق
      بنود النظام املايل ذات الصلةالنص الكامل ل    
    ٢- ٤البند     

تكون اعتمادات امليزانية العادية متاحة لعقـد االلتزامـات خـالل فتـرة الـسنتني                 )أ(  
  املقترنة هبا؛

 بعـد انتـهاء فتـرة     اعتمادات امليزانية العاديـة متاحـة ملـدة اثـين عـشر شـهراً       تظلّ  )ب(  
ء بااللتزامــات املتعلقــة بالــسلع املــورَّدة واخلــدمات  الــسنتني املقترنــة هبــا، بقــدر مــا يتطلبــه الوفــا 
.  التزام قانوين آخر مستحق يف فترة السنتني تلـك         املقدَّمة خالل فترة السنتني تلك ولتصفية أيِّ      

 االعتمـادات غـري   وىل التالية لفترة السنتني رصيُدوُيسلَّم للدول األعضاء يف هناية السنة املالية األ 
ة اشـتراكات مـن األعـضاء تتعلـق بفتـرة           ة الـسنتني، بعـد أن ختـصم منـه أيَّـ           املستعمل يف هناية فتر   
د حلــساب الــدول األعــضاء حبــصص تتناســب مــع       غــري مدفوعــة، ويقّيــ  الــسنتني تلــك تظــلّ  

  من النظام املايل؛) د (٢-٥و) ج (٢-٤ة وذلك وفقا ألحكام البندين قّرراشتراكاهتا امل

أعـاله،  ) ب(ار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة          املـش  يف هناية فترة االثـين عـشر شـهراً          )ج(  
ــغ املــدير العــام مراجــع احلــسابات اخلــارجي بالتفــصيل بالرصــيد املتبقّــ        ة ي عندئــذ مــن أيَّــ  ُيبلِّ

ة م هـذا، بعـد أن ختـصم منـه أيَّـ      من امليزانية العادية لفحصه ومراجعته، ويسلّ مستبقاةاعتمادات  
 غـري مدفوعـة، إىل   تتصل هبا االعتمادات تظـلّ اشتراكات من األعضاء تتعلق بفترة السنتني اليت       
ة يف هناية الفترة املالية الثانيـة التاليـة لفتـرة        قّررالدول األعضاء حبصص تتناسب مع اشتراكاهتا امل      

 بعــد  يــسلَّم أيُّ عــضو حــصته مــن الرصــيد إالّ الــسنتني الــيت تقتــرن هبــا االعتمــادات، علــى أالَّ  
ويلغـى  . قـة جتـاه املنظمـة يف إطـار امليزانيـة العاديـة             معلّ استيفاء ما قد يكـون عليـه مـن التزامـات          

ل كـالتزام   ى يف إطـار امليزانيـة العاديـة لفتـرة الـسنتني املعنيـة، أو يرحَّـ                 التزام غري مصفًّ   عندئذ أيُّ 
  .يقيد على االعتمادات اجلارية إذا ظل االلتزام قائما

    
    ٢- ٥البند     

  :فترة السنتني فيما يتعلق مبا يليل أنصبة األعضاء عن كل سنة مالية من عّدُت

  ة اشتراكات بشأهنا بعد؛ر أيَّاالعتمادات التكميلية اليت مل تقّر  )أ(  

ــرادات املتفرّ   )ب(   ــصف اإليـ ــسنتني      نـ ــرة الـ ــة يف فتـ ــة العاديـ ــة للميزانيـ ــة التقديريـ قـ
  واألرصدة الدائنة املتعلقة باإليرادات اليت مل تقيد من قبل يف احلساب؛
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ة علـى األعـضاء اجلـدد، طبقـا ألحكـام           قـّرر  املتأتية من األنصبة امل    االشتراكات  )ج(  
   من هذا النظام؛٦-٥البند 

) ب (٢-٤م إىل األعضاء مبوجـب البنـد    سلَّ من االعتمادات يُ   أي رصيد متبقٍ    )د(  
  .من هذا النظام) ج(و
    

    ٥- ٥البند     
د ل األنـصبة، وحيـدّ     جـدو  بعد أن يعتمد املؤمتر تقديرات امليزانية العادية، ويقـرّ          )أ(  

مقدار صندوق رأس املال املتداول وأغراضه، يقـوم املـدير العـام يف أقـرب وقـت ممكـن، وفيمـا                     
  :يتعلق بكل سنة من فترة السنتني، مبا يلي

  م الوثائق ذات الصلة على األعضاء؛يعّم  ‘١‘  

يزانيـة  علم الدول األعضاء بالتزاماهتا فيمـا يتعلـق باالشـتراكات الـسنوية يف امل             ُي  ‘٢‘  
  العادية وبالسلف إىل صندوق رأس املال املتداول؛

  يطلب إىل الدول األعضاء تسديد اشتراكاهتا وسلفها؛  ‘٣‘  

تكون االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملها يف غضون ثالثـني             )ب(  
 مـن اليـوم   تـداءً أعـاله، أو اب ) أ(يوما من تلقي رسالة املـدير العـام املـشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة              

ينـاير مـن الـسنة      / كانون الثاين  ١ من   وابتداًء. األول من السنة املالية اليت تقترن هبا، أيهما الالحق        
  را سنة واحدة؛ي غري املدفوع من هذه االشتراكات والسلف متأّخاملالية التالية، يعترب املبلغ املتبقّ

 صـندوق رأس املـال املتـداول،         حلـساب  الًد املبالغ اليت يـدفعها األعـضاء أوّ       تقّي  )ج(  
  رت به أنصبة األعضاء؛ حلساب االشتراكات املستحقة، بالترتيب الذي تقّرمثّ

  دفع هبذه العملة؛ر السلف إىل صندوق رأس املال املتداول باليوروهات وُتقّدُت  )د(  

  .د االشتراكات يف امليزانية العادية باليوروهاتحّدُت  )ه(  

  


