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 لممساهمات الفرعية المجنة تقرير

 
عف  التقرير لبحث 3126مايو  37ي ف ماتىمسامل الفرعية جنةمال اجتماع قدع   .2

 .3125لعاـ  األفريقي تحاداالزانية مي في والشركاء األعضاء مساىمات الدوؿ
 

 :المشاركة

 

لدى الكونغو الديمقراطية جميورية  فيرس ،جيرار مابانجو السيد سعادة االجتماع ترأس .3
رئيس و ، االتحاد األفريقي الدائـ لدى ياجميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية وممثم

 :أسماؤها ةالتالي األعضاءالدوؿ  يمممث مشاركةب، ماتىمسامل الفرعية جنةمال

 جنوب أفريقيا (2

 رزائالج (3

 أنجوال (4

 فاسو بوركينا (5

 ليبيا  (6

 نيجيريا (7
 طيةراالديمق الكونغو وريةيجم (8

 رواندا (9

 راليوف سي (:

 سوازيالند  (21
 تشاد  (22
 توجو  (23

 
 :لاألعما جدول عتمادا

عمى  بعد تعديميا، المفوضية اياقترحت التيجدوؿ األعماؿ  بنود الفرعيةمجنة ال مدتاعت .4
 :النحو التالي
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 ؛تاحفتالا (2
 ؛ـ العمؿتنظي (3
 جدوؿ األعماؿ اعتماد (4
 ؛3126 مايو 42 حتى كاءشر وال األعضاءالدوؿ  ماتىساف مع التقريربحث  (5
 .ف أعماؿم يستجد ما (6

 

 :يةاالفتتاح جلسةال

،  عمى مشاركتيا األعضاء ة الدوؿالفرعي جنةمال رئيس شكر الفتتاحية،ممتو اك في .5
 .التقرير ديـتق إلى فوضيةالمممثؿ  ادع ـث، االجتماع ميةأى مىع كدوأ

 تقديم التقرير
عدادمديرية البرمجة و  ممثؿ غمأب .6  التقرير أفبيزانية والمالية والمحاسبة المشاركيف الم ا 

 42 إلى يناير 2 مف يغطي الفترة األعضاءذي تـ تقديمو إلى الدوؿ ال اتىمالمساف ع
 . 3126 مايو

 يمثؿدوالرا أمريكيا   393.037.453 قدره غنو مف مبمأ أوضح ،و لمتقريرعرض في .7
  147.318.607 تحصيؿتـ ي، 3126المعتمدة لمسنة المالية  األفريقي االتحادميزانية 

 من را أمريكيادوال   245.718.848 الدوؿ األعضاء، وتخصيص مبمغمن  دوالرا أمريكيا
 .لشركاءا

 

رير، بمغ التق المرفؽ بيذا والممحؽ 3126مايو  42عف المساىمات حتى  تقريرمل وفقا .8
را دوال   89.457.684,09ما قيمتو األعضاء الدوؿ مف  مةمالمست ماتىالمسا إجمالي
 النظامية لمدوؿ ماتىالمسا أمريكيا را  دوال   47.211.491,57يمثؿ منو  ،أمريكيا

رصيد  أمريكيا را  دوال   38.784.433,87يمثؿ  بينما ،3126سنة المالية لم األعضاء
 أمريكيارا   ال دو    3.461.758,65، كما يمثؿ 3125 ديسمبر 42المتأخرات حتى 

 .3126إطار السنة المالية  في مقدماً  مدفوعةال ماتىمساال

 

عمى  المستحقة ماتىالمسا إجمالي مف% 47خالؿ السنة  مةمالمستتمثؿ المساىمات  .9
دوؿ مف ال :ممثؿ المفوضية أيضا إلى أف  وأشار. السنة بداية في الدوؿ األعضاء
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دوؿ أعضاء  4دفعت منيا مساىماتيا بالكامؿ،  دفعتىى التي  65ػال ءعضااأل
 عمى دولة عضوا مدينة لممفوضية 56تزاؿ  وال. 3127لسنة  مقدماجزئيا  ياماتىمسا
 أيضا  ميياعيتعيف و ، 3125سنة ألكثر مف  اىماتمتأخرات مسمنيا عضوا  ةدول :2

 مسنة المالية الحالية. لدفع مساىماتيا النظامية 

 
 ـ، ت3126مايو  42في وحسب الوضع الذي تـ تحديثو الفترة قيد البحث،  خالؿ .:

 الشركاء فم ،%35،68 أي، فقط أمريكيمميون دوالر   71.4 قدره مبمغ ـاستال
 قدرهو  المتعيد بو مبمغال إجماليف م األفريقي االتحاد مفوضية امجر بتمويؿ مختمؼ ل

 أمريكي دوالر نيومم  43.6 ؿمثيمف ىذا المبمغ،  .أمريكي دوالر نيومم 356.83
تمت فضال عف ذلؾ،  .3126إلى السنة المالية ترحيمو الذي تـ  3125رصيد ميزانية 

الشركاء الدولييف لتمويؿ فقط مف ىذا المبمغ مف  مريكيأدوالر  مميون :387تعبئة 
دوالرا     245.718.848قدره فقط مف مبمغ إجمالي %22746مختمؼ برامج االتحاد أي 

 الشركاء الدولييف. مفتعبئتو أف تتـ مف المفروض كان  ياأمريك
 

عدادمديرية البرمجة و  ممثؿفيما يتعمؽ بالعقوبات، أبمغ  .21 يزانية والمالية والمحاسبة الم ا 
 42حتى الذي تـ تحديثو أنو وفقا لبياف المساىمات بالمشاركيف لالتحاد األفريقي، 

سداد عقوبات لعدـ الييا ف رضت عم فقطة عضو واحدة دول، ىناؾ 3126 مايو
سداد ميمة لاستفاد مف فقد  ،الصوماؿ. أما جميورية أفريقيا الوسطى يوىمساىماتيا 

بداية اجتماع المجمس التنفيذي. يوما مف  41قبؿ مساىماتو عمى األقؿ مف  61%
دوالر   118.000اإلشارة إلى أف الصوماؿ سدد مبمغا في بداية السنة قدره تجدر 
 . دوالرا أمريكيا  964.654,93ممتأخرات قدره إجمالي لمبمغ  مف بيف أمريكي

قرر  مالالممنوحة ليا بموجب المؤقتة تـ رفع الميمة فيما يتعمؽ بمدغشقر،  .22
EX.CL/DEC.788(XXIV)،  المجمس التنفيذي السابؽ نظرا لتسديد مدغشقر الصادر عف

ا أمريكيا مف إجمالي دوالر  1.350.828,14 ةيأي بالقيمة النسب %85خراتيا بنسبة أمت
فقت باإلضافة إلى ىذا، ات. دوالرا أمريكيا  1.821.521,94 المتأخرات الذي يبمغ
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مدغشقر مع مفوضية االتحاد األفريقي، بعد عدة مساع ومشاورات، عمى خطة إلعادة 
    أربع سنوات.  مف متأخراتيا في غضوف  ما بقي جدولة تسديد

 
مساىماتيا  لـ تسدِّد بعدالتي و متأخرات عمييا التي  تمت اإلشارة أيضا إلى البمداف .23

 .3126حتى نياية سنة  معقوباتلقد تخضع  التي ىذه البمدافو . الجارية مسنةلبالنسبة 
وجميورية الكاميروف، وغانا، وليبيا، وساو تومي وبرانسيب، ، الرأس األخضرىى 

 والصوماؿ. 
 

فيما يتعمؽ بإنشاء نظاـ جديد جديدة ات إجراءإمكانية اتخاذ تفكر المفوضية أيضا في  .24
بشكؿ نظاـ العقوبات الحالي مرف بعض الشيء وغير حاسـ أف يبدو لمعقوبات، ألنو 

 ااالتحاد األفريقي. لذتجاه لتشجيع الدوؿ األعضاء عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية كاؼ 
لمجنة أصبح مف الضروري تعزيزه بعض الشيء. وعميو، ترى المفوضية أنو يمكف 

ف أالفرعية لممساىمات أف تناقش ىذه المسألة مع لجنة الممثميف الدائميف وتطمب منيا 
عمى المجنة الوزارية لجدوؿ تقدير األنصبة، أف تفرض عقوبات عمى الدوؿ تقترح 

 سنتيف، كما ىو معموؿ بو حاليا؛بدال مف األعضاء التي عمييا متأخرات لسنة، 
 

 :وضع جمهورية السودان
 المالية لمفوضية االتحاد األفريقي،الشؤوف أبرز ممثؿ مديرية فيما يتعمؽ بيذا البمد،  .25

لى العقوبات الدولية إواجيو في سداد متأخرات مساىماتو بالنظر تالصعوبة التي 
جزء مف دفع بذلت مجيودا لإف جميورية السوداف ف ،ومع ىذا .فروضة عميومال

ميمو . تـ إرساؿ ىذا المبمغ بالطائرة وتسوالر أمريكيمالييف د 7مبمغ ب ق در ،متأخراتيا
االتحاد األفريقي بسبب عدـ التمكف مف تحويؿ ىذا المبمغ بالطرؽ مفوضية إلى نقدا 

روضة األحادية الطرؼ المف تـ منح ميمة لجميورية السوداف بسبب العقوبات العادية.
                              يد المحددة. في المواع التي ال تسمح لو بدفع مساىماتوو  عمى ىذا البمد
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وضع البمداف الخمسة الكبرى المساىمة في ميزانية االتحاد األفريقي، أبرزت تناوؿ عند  .26
والتي تحوؿ دوف وفائيا بالتزاماتيا السمطات الميبية واجو تالمفوضية الصعوبات التي 

سياسي غير مستقر وات، بوضع يمر ىذا البمد، منذ عدة سن إزاء االتحاد األفريقي.
 في االنسحاب مف، أعربت ليبيا عف رغبتيا الذويواجو صعوبات اقتصادية ضخمة. 

البمداف الخمسة الكبرى المساىمة في ميزانية االتحاد األفريقي واستفادتيا مف جدوؿ 
 رف ت ذكِّ أتود المفوضية  يتناسب مع قدرتيا عمى الدفع.األنصبة عادؿ ومنصؼ لتقدير 

مف خالؿ الطرؽ  إال ال يمكف أف يتـ  االنسحابالمتعمؽ ب مثؿ ىذا الطمب فأب
في الوقت الزمة الجراءات بغية إطالع الدوؿ األعضاء عمى اإلمكتوبة الرسمية وال
 المناسب. 

 
لتسديد  دوالر أمريكي مميون 3,8قد دفعت تجدر اإلشارة إلى أف ليبيا  (2

  33.230.723,92اتيا المتراكمة لكف بمغت متأخر و  3124خراتيا لسنة أتم

 . مميوف دوالرا أمريكيا
 

المناقشات الجارية حوؿ مصادر التمويؿ إلى  تطرقت المفوضية أيضا (3
لمنظمة، مف توفرة لدى الموارد المالية الملمحدودية االبديمة. ونظرا 
مدوؿ األعضاء التعجيؿ بتنفيذ مصادر التمويؿ لبالنسبة  الضروري إذف

 .3174بموغ أىداؼ أجندة بالتالي استدامة االتحاد و ة ضماف بغي البديمة
الفرعية الكممة  المجنةرئيس  ىمتو المفوضية، أعطقد  بعد اإلحاطة عمما بالتقرير الذي .27

 . تعميقاتيـ ومالحظاتيـإلبداء لألعضاء 
 

 :التي أعقبت ذلك خالل المناقشات
غتو وطمبوا منيا ىنأ األعضاء المفوضية عمى دقة التقرير وحسف صيا (2

  .مالحظات أعضاء المجنة الفرعية األخذ في الحسبافتصحيحو مع 
مساىمتيا بالكامؿ سددت عف تقديرىـ لمدوؿ األعضاء التي  األعضاء أعرب (3

 مساىماتيا مقدما؛دت سد  ولمدوؿ التي 
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في سداد عف قمقيـ بشأف تخمؼ بعض الدوؿ األعضاء األعضاء أعرب  (4
وا أنو ينبغي تشجيع الدوؿ التي عمييا متأخرات عمى مساىماتيا النظامية وأكد

، ألنو يجب مساعدة االتحاد سداد جميع ديونيا المستحقة لالتحاد األفريقي
 ؛عمى الخروج مف ىذا السبات والبحث عف مصادر تمويؿ بديمةاألفريقي 

إلبالغ الدوؿ األعضاء  ةية منتظمو شف اتذك روا المفوضية بضرورة إرساؿ مذكر  (5
مف حيف  اتالمجنة الفرعية الجتماعطمب عقد و ، ساىماتيا المستحقةموضع ب

 فقط. مؤتمرات القمة آلخر لتحديد الوضع المالي لممنظمة وليس خالؿ 
رصيد الشركاء الم رح ؿ وما إذا استحقاؽ معرفة المعايير المستخدمة في طمبوا  (6

   .2مالية+السنة ال استخدامو في تمويؿ مشاريع أخرى في إطاركاف مف الممكف 
والذي ال توافؽ بعض نظاـ العقوبات الذي تـ اقتراحو  قمقيـ إزاءعربوا عف أ (7

الدوؿ  ألنيا ترى أنو مف األفضؿ تشجيع  عميو مف حيث المبدأ الدوؿ األعضاء
 . األخرى لتوعيةاعمى تسديد مساىماتيا بوسائؿ 

ا البمد الوضع السياسي في ليبيا وانييار سعر البتروؿ، وجد ىذتدىور بسبب  (8
نفسو في وضع صعب وقد أعرب عف رغبتو في أاّل يكوف مف بيف البمداف 

إلى مفوضية االتحاد األفريقي  برسالة توأبمغ أف ليبيا بعث المساىمة الكبرى
المجنة الفرعية لممساىمات  ؽ  م  ت  انسحابيا، وىي الرسالة التي لـ ت  لإلعالف عف 
 نسخة منيا. 

التي  لسوداف الذي يعاني مف ظمـ العقوبات الدوليةأبدوا رأييـ حوؿ الوضع في ا (9
تمنع ىذا البمد مف الوفاء بالتزاماتو وطمبوا مف المفوضية البحث عف طرؽ 

 د مساىماتواأخرى تمكف السوداف مف سد
 وأولئؾ التزاماتيـب فوفالذيف يو أولئؾ معمومات عف الشركاء بغية تحديد الطمبوا  (:

تقديـ توصية في ىذا مف يف المجنة الفرعية لتمكالذيف ال يفوف بذلؾ بانتظاـ 
 الشأف؛

لتزاماتيـ باالشركاء عدـ وفاء وراء ة ياألسباب الحقيق أعربوا عف قمقيـ إزاء (21
طبقا لمخطة  في إعداد ميزانيتيا تكوف واقعيةأف  وطمبوا مف المفوضية

  ؛لمفوضية االتحاد األفريقي 3128-3125االستراتيجية 
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 :رد المفوضية

المالية الشؤوف معرض الرد عمى ىذه المالحظات والتعميقات، أبمغ ممثؿ مديرية  في (2)
 ، مضيفابمالحظات وتعميقات الدوؿ األعضاءعمما تأخذ المفوضية االجتماع بأف 

متأخرات عمييا إلى الدوؿ األعضاء التي تذكير ئؿ رساقريب، توجيو  عما ،سيتـ أنو
 .3125سابقة لعاـ مساىمات 

المفوضية تخذ ست، 3126سابقة لعاـ  بمداف التي عمييا متأخراتالفيما يتعمؽ ب (3)
مف  اسائؿ الكفيمة بتمكينيو إيجاد السبؿ وال بغية ايب تصاؿاإلجراءات الضرورية لال

 ا. خرات مساىماتيأد متاسد
لتنفيذ البرامج حظ أيضا أف وضع مساىمات الشركاء تعكس المستوى الضعيؼ و ل (4)

قيادة وسائؿ الكافية، ت دعى الدوؿ األعضاء إلى ، وبسبب نقس ال3126خالؿ سنة 
 المنظمة.

 :التوصيات
 قدمت المجنة الفرعية التوصيات اآلتية; .28

عضاء الدوؿ األ عتشجالدوؿ األعضاء التي قدمت مساىماتيا كاممة و تهنئ (2
 األخرى عمى تسديد مساىماتيا النظامية الكاممة وفي المواعيد المحددة؛ 

إلفراج عف مساىماتيـ نمائييف عمى مساىماتيـ و تدعوىـ إلى ااإلالشركاء  تهنئ (3
 المواعيد المحددة لتمكيف االتحاد األفريقي مف تنفيذ مشاريعو وبرامجو؛في 

الدوؿ تشجع و ةعضاء إلى سداد مساىماتيا في المواعيد المحددالدوؿ األ تدعو (4
  مستحقة بالكامؿ؛عمى سداد المبالغ ال، متأخرات مساىمات األعضاء التي عمييا

الوفاء  ،سنتيفأكثر مف خراتيا أمتتجاوزت األعضاء التي  مف الدوؿتطمب  (5
في أقرب المواعيد لتجنب الوقوع تحت طائمة نظاـ العقوبات طبقا التزاماتيا المالية ب

 لمقوانيف السارية المفعوؿ؛
 ;عمى بسبب عدـ السدادعقوبات التوصي بفرض  (6
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 جميورية أفريقيا الوسطى؛ (2
االتحاد األفريقي بغية إيجاد السبؿ والوسائؿ التي االتصاؿ بمف الصوماؿ  تطمب (7

د متأخرات مساىماتيا قبؿ بداية اجتماع المجمس التنفيذي واالمتثاؿ اتمكنيا مف سد
 .التنفيذي مجمسمل   EX.CL/DEC.788 (XXIV)مقرر ب
انتقاؿ تعزيز نظاـ العقوبات المعموؿ بو وتحديده بسنة مالية واحدة مع مرحمة  (8

 .3127مدتيا سنة ابتداء مف سنة 
- 



 

الدولة العضوالرقم

جدول تقدٌر 

األنصبة

إجمالً المساهمات المقدرة 

2015لعام 

 31المتأخرات حتى 

2014دٌسمبر 

المساهمات المسددة 

 31حتى  )مسبقا 

(2014دٌسمبر 

إجمالً المستحقات 

2015ٌناٌر1حتى 

أنصبة العام الجاري 

(2015)

 31المتأخرات حتى 

2014دٌسمبر 
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AmountAmountAmount

12.9016,965,029.030.000.0016,965,029.0316,965,029.030.000.0016,965,029.030.000.000.000.00الجزائر1

(3,422,043.03)6,935,099.830.003,422,043.0310,357,142.860.000.003,422,043.03(3,422,043.03)5.286,935,099.830.0010,357,142.86أنجوال2

0.37491,701.86449,038.150.00940,740.010.000.000.000.00491,701.86449,038.150.00940,740.01بنٌن3

1.001,319,969.711,265,550.800.002,585,520.510.001,194,539.200.001,194,539.201,319,969.7171,011.600.001,390,981.31بتسوانا4

0.48624,487.66605,091.330.001,229,578.990.00534,540.870.00534,540.87624,487.6670,550.460.00695,038.12بوركٌنافاسو5

0.10131,471.09126,050.900.00257,521.9910,081.31126,050.900.00136,132.21121,389.780.000.00121,389.78بوروندي6

1.441,895,813.073,296,945.450.005,192,758.520.00400,000.000.00400,000.001,895,813.072,896,945.450.004,792,758.52الكامٌرون7

0.11148,562.33334,193.750.00482,756.080.000.000.000.00148,562.33334,193.750.00482,756.08الرأس األخضر8

0.10135,415.22462,068.200.00597,483.420.000.000.000.00135,415.22462,068.200.00597,483.42جمهورٌة إفرٌقٌا الوسطى9

0.44574,528.65550,865.420.001,125,394.070.00550,842.420.00550,842.42574,528.6523.000.00574,551.65تشاد10

0.0340,756.0439,264.760.0080,020.800.0039,075.780.0039,075.7840,756.04188.980.0040,945.02جزر القمر11

0.61804,603.05486,907.670.001,291,510.720.000.000.000.00804,603.05486,907.670.001,291,510.72الكونغو12

1.311,717,012.390.00317,513.221,399,499.170.000.000.000.001,399,499.170.000.001,399,499.17كوت دٌفوار13

0.60787,511.811,448,012.710.002,235,524.520.001,448,012.710.001,448,012.71787,511.810.000.00787,511.81جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة14

0.0899,918.030.000.0099,918.030.000.000.000.0099,918.030.000.0099,918.03جٌبوت15ً

12.9016,965,029.0312,199,206.140.0029,164,235.170.0012,199,203.750.0012,199,203.7516,965,029.032.390.0016,965,031.42مصر16

0.75988,662.571,039,302.610.002,027,965.180.001,039,302.610.001,039,302.61988,662.570.000.00988,662.57غٌنٌا االستوائٌة17

0.11148,562.330.000.00148,562.330.000.000.000.00148,562.330.000.00148,562.33إرترٌا18

1.421,865,574.720.002,000.001,863,574.720.000.000.000.001,863,574.720.000.001,863,574.72إثٌوبٌا19

1.171,531,638.161,388,733.580.002,920,371.740.001,095,695.700.001,095,695.701,531,638.16293,037.880.001,824,676.04الجابون20

0.0565,735.540.000.0065,735.540.000.000.000.0065,735.540.000.0065,735.54جامبٌا21

1.992,620,218.762,512,194.400.005,132,413.160.000.000.000.002,620,218.762,512,194.400.005,132,413.16غانا22

0.27354,971.932,460.100.00357,432.030.000.000.000.00354,971.932,460.100.00357,432.03غٌنٌا23

0.0559,161.99126,623.400.00185,785.390.00126,623.400.00126,623.4059,161.990.000.0059,161.99غٌنٌا بٌساو24

1.782,345,444.191,228,967.330.003,574,411.520.00777,105.500.00777,105.502,345,444.19451,861.830.002,797,306.02كٌنا25

(31,592.05)0.16211,668.450.005,662.74206,005.71206,005.710.0031,592.05237,597.760.000.0031,592.05لٌسوتو26

(8,096.36)55,217.860.008,096.3663,314.220.000.008,096.36(8,031.52)0.0455,217.860.0063,249.38لٌبٌرٌا27

12.9016,965,029.0324,571,297.290.0041,536,326.320.000.000.000.0016,965,029.0324,571,297.290.0041,536,326.32لٌبٌا28

0.46600,822.871,046,746.410.001,647,569.280.000.000.000.00600,822.871,046,746.410.001,647,569.28مدغشقر29

0.27353,657.22339,096.920.00692,754.140.00339,076.920.00339,076.92353,657.2220.000.00353,677.22مالوي30

0.49649,467.17569,069.980.001,218,537.150.0084,875.690.0084,875.69649,467.17484,194.290.001,133,661.46مال31ً

0.20261,627.461,906.060.00263,533.520.000.000.000.00261,627.461,906.060.00263,533.52مورٌتانٌا32

0.69904,521.080.000.00904,521.080.000.000.000.00904,521.080.000.00904,521.08مورٌشٌوس33

0.52682,334.930.000.00682,334.930.000.000.000.00682,334.930.000.00682,334.93موزمبٌق34

0.76995,236.130.000.00995,236.13995,236.130.000.00995,236.130.000.000.000.00نامٌبٌا35

بٌان عن المساهمات

مفوضٌة االتحاد اإلفرٌقً 
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AmountAmountAmount

المساهمات غٌر المسددةالمساهمات المستلمة فًالمساهمات المستحقة

0.29381,266.150.007,571.00373,695.150.000.000.000.00373,695.150.000.00373,695.15النٌجر36

12.9016,965,029.030.0012,280.9216,952,748.110.000.000.000.0016,952,748.110.000.0016,952,748.11نٌجٌرٌا37

0.30394,413.26378,152.770.00772,566.030.24378,152.770.00378,153.01394,413.020.000.00394,413.02رواندا38

39

الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة 

0.0448,644.300.004,147.3444,496.960.000.000.000.0044,496.960.000.0044,496.96الدٌمقراطٌة

0.0118,405.9518,171.340.0036,577.290.000.000.000.0018,405.9518,171.340.0036,577.29ساوتومً وبرنسٌب40

0.761,000,494.97938,522.160.001,939,017.130.00875,892.420.00875,892.421,000,494.9762,629.740.001,063,124.71السنغال41

(27.21)0.0676,253.230.0027.2176,226.0276,226.020.0027.2176,253.230.000.0027.21سٌشل42

0.14186,688.940.0046,416.41140,272.530.000.000.000.00140,272.530.000.00140,272.53سٌرالٌون43

0.0677,567.941,005,086.990.001,082,654.930.00118,000.000.00118,000.0077,567.94887,086.990.00964,654.93الصومال44

12.9016,965,029.030.380.0016,965,029.4116,965,028.650.380.0016,965,029.030.380.000.000.38جنوب إفرٌقٌا45

460.63821,694.29787,818.110.001,609,512.400.00787,641.020.00787,641.02821,694.29177.090.00821,871.38

3.464,544,955.4715,017,933.790.0019,562,889.260.006,000,000.000.006,000,000.004,544,955.479,017,933.790.0013,562,889.26السودان47

0.25333,936.560.000.00333,936.560.000.000.000.00333,936.560.000.00333,936.56سوازٌالند48

1.221,597,373.702,293,015.200.003,890,388.900.001,174,780.880.001,174,780.881,597,373.701,118,234.320.002,715,608.02تنزانٌا49

0.17227,444.980.000.00227,444.980.000.000.000.00227,444.980.000.00227,444.98توجو50

2.853,745,611.26667,048.170.004,412,659.430.000.000.000.003,745,611.26667,048.170.004,412,659.43تونس51

0.001,214,792.83(0.01)0.921,214,792.84612,869.520.001,827,662.360.00612,869.530.00612,869.531,214,792.84أوغندا52

0.841,100,413.0059,657.990.001,160,070.99863,342.5359,657.990.00923,000.52237,070.470.000.00237,070.47زامبٌا53

0.36474,610.62455,193.420.00929,804.04200.00455,193.420.00455,393.42474,410.620.000.00474,410.62زٌمبابوي54

100.00131,471,086.7176,323,063.2010,816,011.08196,978,138.8343,071,467.3130,417,133.863,461,758.6576,950,359.8288,004,000.5645,905,929.343,461,758.65130,448,171.25اإلجمالً

33%40%39%

.أعاله الجدول فً استالمه إلى اإلشارة تتم ولم. األمرٌكً الدوالر إلى للتحوٌل قابلٌته لعدم متوفر غٌر المبلغ هذا أن غٌر. الخرطوم فً األفرٌقً لالتحاد االتصال مكتب إلى أمرٌكً دوالر 6ر000ر000ر00 السودان جمهورٌة سددت: مالحظة
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