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 2023 – 2022للعام سوم العضویة ر
 
 ملخص .1

 
عام  المنعقد  رسوم العضویة في المؤتمر العالمي الخامس والثالثین    حساب الحالي لالنظام  تم وضع   1.1

. تحدد ھذه  2021و    2020-2018،  2017-2015ألعوام  على مدار اوتم تطبیقھ    ،2014
التي سیتم تحصیلھا   العضویة  نفس    2023و    2022  للعامین الورقة مستوى رسوم  باستخدام 

 المتفق علیھا. الطریقة 
 

المؤتمر    المتفق علیھ في المرة األولى خاللعند نفس المستوى  "عضو  كلل القیاسي المعدل" ظلسی 1.2
 بنًسا إسترلینیًا)   40جنیھ إسترلیني أو   0.40( 2014عام المنعقد  العالمي الخامس والثالثین 

 

نفسھا بالضبط تلك التي  ھي  2023 - 2022 لعامي  رسوم العضویة  المتبعة في حساب طریقة ال 1.3
المؤتمر العالمي الخامس والثالثین (الوثیقة  المقدمة إلى    "مراجعة الحصص"    في ورقة   وردت 

  للفرد حیث تم استخدام قیم إجمالي الدخل القومي  وتم استخدامھا كما ھي منذ ذلك الحین،  )،  11
 )1الجدول  . (2012لعام لالثروة  قیم نطاقات  لكل بلد جنبًا إلى جنب مع  2015لعام ل

 

لتأثیر جائحة  نو 1.4 أدنى رسوم  على عدد األعضاء،    19-فید كوظًرا  آخر  استخدام  تم  تم  عضویة 
وبناًء علیھ،  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة من قبل المنظمات األعضاء.  تقدیمھا إلى 

 األدنى فیھا.   2018/19/201أو أعوام  2015تم استخدام رسوم العضویة من عام 
 

 : كما یلي 2023-2022حساب األساسي لرسوم العضویة للفترة وبالتالي سیكون ال 1.5
 

 ) األدنى فیھا) (19/20/ 2018أو  2015(عضویة الثروة ×  نطاق × خصم    المعدل القیاسي لكل عضو
 

- 2021جنیًھا إسترلینیًا من رسوم العضویة لألعوام    £4,259,961ینتج عن ھذا دخل إجمالي قدره  
جنیًھا إسترلینیًا) مقارنة باإلجمالي ألعوام  £  -818,044% (16.1. ویمثل ھذا انخفاًضا بنسبة  2023
بنسبة    2018-2020 انخفاًضا  یمثل  وھذا  النقدیة.  معدل  13.5بالمعاییر  أخذ  مع  الحقیقیة  بالقیمة   %

 االعتبار. التضخم في المملكة المتحدة في 
 

الملحقان  ی 1.6 التغییرات    2و    1وضح  بین  التي طرأت على  بالتفصیل  و    2020رسوم العضویة 
 لجمیع المنظمات األعضاء.  2022/2023و   2021

 

 
   
دیسمبر   31الذي طلب من المنظمات األعضاء تقدیم أرقام عضویتھا في   2021یشمل ذلك األرقام التي تم جمعھا عبر تعداد   1

 2021مارس   15. وكان الموعد النھائي للتقدیم ھو  2020
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ستكون مجموعة العمل المعنیة برسوم العضویة عبارة عن مجموعة ستقوم بمھمة محددة ثم ینتھي   1.7
مفتوحة للمنظمات األعضاء للحصول على أقصى قدر  عملھا، سیتم انشاؤھا من خالل تعمیم دعوة  

 من التمثیل من أقالیم الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الخمس. 
 
( ت .2 الكشافة  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  لرسوم    )WAGGGSقترح  عمل  مجموعة  إنشاء 

عضویة، وتقدیم بدائل إلى  العضویة تتولى القیام بمراجعة أوسع للطریقة الحالیة لحساب رسوم ال
 خلفیة  .2023المؤتمر العالمي التخاذ قرار بشأنھا في العام 

 
الكشافة   وفتیات  للمرشدات  العالمیة  للجمعیة  والثالثین  السابع  العالمي  المؤتمر  عقد  المقرر  من  كان 

)WAGGGS  إنھ تأجل حتى عام  2020) خالل العام بسبب التداعیات غیر العادیة لجائحة    2021، إالّ 
، فإن سیاسة رسوم العضویة لألعوام  2020. ولو تم عقد المؤتمر العالمي كما كان مقررا عام  19  - كوفید  

الحالي   2023-2021الثالثة   النموذج  إلى  مستندة  ستكون  المؤتمرین    -   2كانت  في  اعتماده  تم  الذي 
السابقین   الكشافة    - العالمیین  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  التضخم. كانت  مع إضافة زیادة نسبة 

)WAGGGS ( 2026-2024تتطلع إلى إجراء مراجعة لنموذج / نظام رسوم العضویة لألعوام . 
 
والثالثین  و السابع  العالمي  المؤتمر  لتأجیل  أغسطس  فقد  ،  2020عام  لنظًرا  في  العالمي  المجلس  قرر 

"المعدل القیاسي لكل عضو"  النموذج  ، واستخدام  2021اعتماد سیاسة رسوم عضویة مؤقتة لعام    2020
(في    ، وعدد األعضاء بحسب آخر عدد مسجل رسمیا  2020- 2018  لألعوامونطاقات الثروة الوطنیة  

 )  2019أو  2018معظم الحاالت كان في عامي 
 
الجمعیة العالمیة للمرشدات   عرضت ي ضوء الموقف الصعب للغایة الذي تواجھھ المنظمات األعضاء،  ف

لعام   العضویة  رسوم  على  تخفیًضا  الكشافة  مالیة    2021وفتیات  یواجھون صعوبات  الذین  لألعضاء 
 خطیرة. 

 
 الحالي الوضع .3

 
 في  2020 دیسمبر في  اعتمادھا تم التي  المؤقتة  العضویة رسوم  سیاسة تطبیق  المقرر من  كان 3.1

 .سنوات  الثالث  فترة اقيلب جدیدة عضویة  رسوم  سیاسة  وضع یتم  أن  على  فقط، 2021 عام 
 

 للمنظمات  المالیة األوضاع  على  للعیان  ماثال العالمیة  19-كوفید  لجائحة  التأثیرالبالغ  مایزال 3.2

 .الكشافة  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  والجمعیة  األعضاء
 

 بناءً و  ، إلیھ المنتمیة األعضاء  منظمات لل الدعم  من  ممكن  قدر أكبر تقدیمل العالمي  المجلس یسعى  3.3

 .2020-2018 األعوام في المحددة المستویات  في العضویة رسوم  إبقاء في  یرغب  فإنھ  علیھ 
 

 
واإلبقاء  )  2017(في المؤتمر العالمي السادس والثالثین   2020- 2018رسوم العضویة للفترة    حسابمت الموافقة على طریقة  ت   2

 .2014المتفق علیھ في ھونغ كونغ في عام  على النھج 
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 وتم  ،سنوات  الثالث  فترة  من  المتبقیة المدة على طفیفة  تغییرات  جراءإ العالمي  المجلس قرر 3.4

 أعداد  على الجائحة تأثیر االعتبار في األخذ  مع 2023-2022 للفترة العضویة رسوم حساب 

 .العضویة 
 

 قیمة  ستعتمد . العضویة  رسوم دعم صندوق مبادرة عرض  عملیة في العالمي المجلس ستمر سی 3.5

 .المالي  والوضع الكشافة وفتیات  للمرشدات  العالمیة للجمعیة المتوقع  الدخل على الصندوق  ھذا
 

مجموعة عمل مختصة برسوم العضویة  تقترح الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة إنشاء   3.6
و التي ستعمل على قیادة عملیة مراجعة أوسع لرسوم العضویة وتقدیم نماذج بدیلة إلى المؤتمر  

. ستكون مجموعة العمل المعنیة برسوم العضویة  2023العالمي التخاذ قرار بشأنھا خالل عام  
نشاؤھا من خالل تعمیم دعوة  عبارة عن مجموعة ستقوم بمھمة محددة ثم ینتھي عملھا، سیتم ا

العالمیة   الجمعیة  أقالیم  من  التمثیل  من  قدر  أقصى  على  للحصول  األعضاء  للمنظمات  مفتوحة 
 للمرشدات وفتیات الكشافة الخمس. 

 
 العضویة  رسوم  .4

 
 2017-2015 السنوات  الثالث  فترتي في  ھي  كما العضویة  رسوم  حساب  طریقة ظلت  4.1

 .2020-2018و
 

 المرة  في  علیھ الموافقة ت تم الذي  المستوى نفس  عند " عضو لكل القیاسي المعدل" مستوى  ظل 4.2

 أو  إسترلیني جنیھ  0.40 بواقع( 2014 عام في والثالثین الخامس العالمي المؤتمر  في  األولى

 )إسترلینیًا  بنًسا 40
 

 على  بناءً  عضو منظمة كلل) J إلى A( العشر الثروة نطاقات  إحدى تخصیص  في اإلستمرار یتم 4.3

 .Atlas - أطلس  طریقة باستخدام  لبلده اإلجمالي القومي الدخل من  الفرد  نصیب 
 

القومي   4.4 الدخل  إجمالي   بعام  الخاصة  تلك ھي  2023-2022 الفترة  في  المستخدمةللفرد  قیم 

 مع  جنب  إلى جنبًا  استخدامھا ویتم 2020-2018 األعوام في المستخدمة نفسھا  وھي 20153،

 )1 الجدول. (2012 لعام  الثروة  نطاقات  قیم
 

 رسوم  أو متفاوتة خصم  مستویات  على األعضاء المنظمات  تحصل الثروة، نطاق على  بناء  4.5

 :إضافیة
 

ل أ)   األعضاء بالنسبة  "   نطاق في  المنضویة    لمنظمات  دفع  "  Aالثروة  األدنى  علیھا  الحد 
 ا. لرسوم فقط بغض النظر عن عدد األعضاء لدیھمستوى ال

 
  http://data.worldbank.orgمن  2017تم تنزیلھا في ینایر    3

http://data.worldbank.org/
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المعدل القیاسي  على خصم على   Hإلى   Bمن    لنطاقات تحصل المنظمات األعضاء في ا ب) 
 الحد األدنى من الرسوم. ، شریطة دفعھا رسوم العضویة في حساب المستخدم  للعضو

 حصل على خصم تال    Iالمنظمات األعضاء في النطاق   ج)  
لى المعدل القیاسي لكل عرسوًما إضافیة    J  المنضویة في نطاق تدفع المنظمات األعضاء   د)

 رسوم العضویة   في حساب المستخدم  عضو 
 

 
 2023-2022ثروة لرسوم العضویة لل نطاق قیم كل  –  1الجدول 

  
الثروة  نطاق   العلوي الدخل القومي  

للفرد (بالدوالر  
 األمریكي) 

المعدل  الخصم / الرسوم اإلضافیة على 
 القیاسي لكل عضو 

 

A 460 100.0% -  الرسوم  لمستوى األدنى  الحد 

 فقط

B 700 92.5% 

C 1,035 85.0% 

D 4,085 75.0% 

E 7,000 60.0% 

F 12,615 45.0% 

G 15,000 30.0% 

H 35,000 15.0% 

I 60,000 0.0% 

J ینطبق  ال  -10.0% 

 

المنظمات األعضاء    المقدمة من رسوم العضویة ھي تلك    حساب العضویة المستخدمة في    عداد أ 4.6
تستخدم الطریقة  ،  أرقام العضویةعلى   19-كوفید نظًرا لتأثیر جائحة  والتعداد السنوي.    عبر عملیة 
-2022ضویة تم تقدیمھ إلى الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة. للفترة  عدد للع  آخر أدنى 

 . األدنى فیھا، 4  2018/19/20أو  2015العضویة المستخدمة ھي من  عداد أ وتكون ،   0232
 

 : كما یلي یكون  2023-2022الحساب األساسي لرسوم العضویة للفترة  4.7
 

 ) األدنى فیھا) (19/20/ 2018أو  2015(عضویة الثروة ×  نطاق × خصم    المعدل القیاسي لكل عضو
 

. وكان  2020دیسمبر   31أرقام عضویتھا في الذي طلب من المنظمات األعضاء تقدیم  2021شمل ذلك األرقام التي تم جمعھا عبر تعداد ی  4
 2021مارس  15الموعد النھائي للتقدیم ھو 
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أو أكثر)    %33ي زیادات كبیرة محتملة (أل "  التطبیق التدریجي یتم إجراء تعدیالت أیًضا على " 4.8
التدرج عن طریق إضافة نصف الزیادة إلى رسوم العضویة  عملیة  في رسوم العضویة. یتم تطبیق  

)  2023ونصف الزیادة في العام الثاني (  ،2022عام  ) في  19-كوفید (قبل خصم    2021لعام  
على    التدرجیتم تطبیق نفس  و.  اإلعفاء اإلنتقالي   یسمى الرسوم الكاملة. وھذا  وبالتالي یتم بلوغ  

 رسوم العضویة. لأو أكثر  %33تخفیض بنسبة   تحصل علىالمنظمات األعضاء التي  
 

 تبقى جمیع البنود األخرى دون تغییر: 

 جنیًھا إسترلینیًا في السنة.   130وم العضویة ألي عضو كامل ھو الحد األدنى لرس •
في أرقام العضویة التي یتم   %50یحق لألعضاء المنتسبین الحصول على تخفیض بنسبة   •

 رسوم العضویة على أساسھا.  حساب 
إلى   Bمن  لنطاقات رسوم العضویة، فإن عدد أعضاء المنظمات األعضاء في ا حساب ألغراض   •

D  ینطبق   ھذا الحد األقصىو،  2023و   2022. لعامي 500,000قدره ى محدد بحد أقص
 لفلبین. في ا(الھند) وفتیات الكشافة  اعلى كشافة ومرشدات بھارات

من  % 55ضمان عدم قیام أي منظمة عضو بدفع أكثر من  ھو إجراء التعدیالت الغرض من  •
  یتم تطبیق، 2023و   2022عامي  بالنسبة لالمبلغ األولي لرسوم العضویة التي سیتم تحصیلھا.  

 ھذا على فتیات الكشافة بالوالیات المتحدة األمریكیة. الحد األقصى  
 . 2022عام الالدفع فقط في بتبدأ المنظمات األعضاء الجدد  •
دفع  ب  2021و    2020تبدأ المنظمات األعضاء التي حصلت على العضویة الكاملة في عامي   ال •

 . 2022العضویة الكامل حتى عام معدل 
 
 2023-2022ملخص  .5

 

  2023-2022 ینلعامعلى االنموذج المستخدم منذ المؤتمر العالمي الخامس والثالثین  تطبیق یستمر 

 2023-2022 للعامین ملخص نموذج رسوم العضویة 
 

 2021 و 2020-2015 في محددة ھي كما ثروة نطاقات  10 •
 )بریطانیًا  بنًسا  40( إسترلیني جنیھ 0.40 یبلغ " عضو  لكل القیاسي المعدل" •
 D إلى B من للنطاقات  للعضویة  قصىاأل حد ال ھو 500,000 •
 واحدة شركة أي تدفعھ الدخل إجمالي من  %55 قصىاأل حد ال •
 أكثر  أو  %33 للرسوم  ةالسنوی تخفیضات ال أو  ات الزیاد  على ) المرحلي ( نتقالي إل ا اإلعفاء •
 )السنة  في إسترلینیًا جنیًھا  130( للرسوم  األدنى الحد  •
 المنتسبین  لألعضاء  العضویة رسوم  في  %50 بنسبة  التخفیض  •
 فیھا  األدنى  ،2018/19/20 أو  2015 من العضویة عدد  استخدام •
 2012 م لعا ثروةال نطاقات  قیم مع  بلد  لكلللفرد إجمالي الدخل القومي  استخدام •
 2022 عام حتى  الدفع الجدد  األعضاء المنظمات  على  یتعین  ال •
 سعر یدفعوا لن) 2021 و  2020( الكاملة العضویة  على  الحاصلین  لألعضاء  بالنسبة •

 .2022 عام  حتى  الكاملة العضویة 
 

 2023-2022حساب رسوم العضویة  - 1لملحق ا
 معاییر الحصول على اإلعفاء اإلنتقالي الرسوم السنویة و - 2الملحق 



23-2022حساب رسوم العضوية  - 1الملحق 

2015ديسمبر الخصمالنطاق
 2018ديسمبر 

 /2019
2020ديسمبر 

تم استخدام آخر 

أدنى عام

عدد االعضاء 

المستخدم في 

الحساب

المعدل لكل 

(£)عضو 

رسوم العضوية 

السنوية 

األساسية 

2022/2023 

(£)

إقليم أفريفيا

C85.0%2,367 2,800 2,800 20152,367 0.4142عضو كاملبنين

E60.0%10,310 10,310 10,310 201510,310 0.41,650عضو كاملبوتسوانا

B92.5%16,687 4,939 3,457 202016,687 0.4501عضو كاملبوركينا فاسو

A100.0%12,929 12,596 13,339 2018/1912,596 0.4130عضو كاملبورندي

D75.0%5,418 6,806 6,806 20155,418 0.4542عضو كاملالكاميرون

A100.0%8,152 9,298 9,298 20158,152 0.4130عضو كاملجمهورية أفريقيا الوسطى

C85.0%7,688 9,973 9,973 20157,688 0.4461عضو كاملتشاد

D75.0%8,402 8,468 4,106 20204,106 0.4411عضو كاملالكونجو برازفيل

A100.0%13,465 26,406 26,406 201513,465 0.4130عضو كاملجمهورية الكونجو الديمقراطية

D75.0%4,197 10,988 10,988 20154,197 0.4420عضو كاملساحل العاج

D75.0%4,510 3,450 3,450 2018/193,450 0.4345عضو كاملاسواتيني

A100.0%17,330 18,845 18,845 201517,330 0.4130عضو كاملجامبيا

D75.0%26,909 35,456 48,932 201526,909 0.42,691عضو كاملغانا

B92.5%4,962 4,889 4,889 2018/194,889 0.4147عضو كاملغينيا

D75.0%244,995 250,942 250,942 2015244,995 0.424,500عضو كاملكينيا

D75.0%6,090 6,300 6,300 20156,090 0.4609عضو كاملليسوتو

A100.0%6,425 6,425 6,425 20156,425 0.4130عضو كاملليبيريا

A100.0%53,604 84,931 84,989 201553,604 0.4130عضو كاملمدغشقر

A100.0%99,290 282,973 328,104 201599,290 0.4130عضو كاملماالوي

F45.0%1,220 1,220 1,220 20151,220 0.4268عضو كاملموريشوس

A100.0%N/AN/A130 2020130 0.465منتسبموزمبيق

E60.0%1,662 485 485 2018/19485 0.478عضو كاملناميبيا

A100.0%N/A2,334 2,334 2018/192,334 0.465منتسبالنيجر

D75.0%97,204 119,822 119,822 201597,204 0.49,720عضو كاملنيجريا

B92.5%14,447 17,321 16,000 201514,447 0.4433عضو كاملرواندا

C85.0%5,200 4,671 5,252 2018/194,671 0.4280عضو كاملالسنغال

B92.5%1,671 2,400 5,620 20151,671 0.4130عضو كاملسيراليون

E60.0%28,519 17,529 8,361 2018/1917,529 0.42,805عضو كاملجنوب افريقيا

C85.0%35,217 11,376 31,415 2018/1911,376 0.4683عضو كاملجنوب السودان

C85.0%111,543 131,166 95,178 202095,178 0.45,711عضو كاملتنزانيا

B92.5%3,053 3,477 3,475 20153,053 0.4130عضو كاملتوجو

B92.5%178,319 413,260 454,331 2015178,319 0.45,350عضو كاملاوغندا

D75.0%26,300 111,775 119,576 201526,300 0.42,630عضو كاملزامبيا

C85.0%23,655 52,518 52,518 201523,655 0.41,419عضو كاملزيمبابوي

 1,766,076 1,686,149 1,081,740إجمالي إقليم أفريقيا

المنطقة العربية

H15.0%2,250 3,126 3,377 20152,2500.4765عضو كاملالبحرين

D75.0%54,765 20,243 20,243 2018/1920,2430.42,024عضو كاملمصر

E60.0%8,970 15,470 15,470 20158,9700.41,435عضو كاملاألردن

I0.0%15,095 15,002 7,301 20207,3010.42,920عضو كاملالكويت

F45.0%7,228 14,072 12,021 20157,2280.41,590عضو كامللبنان

F45.0%4,500 7,728 2,838 20202,8380.4624عضو كاملليبيا

D75.0%500 1,371 1,732 20155000.465منتسبموريتانيا

H15.0%19,061 17,565 18,744 2018/1917,5650.45,972عضو كاملعمان

C85.0%N/A5,113 7,910 2018/195,1130.4307عضو كاملفلسطين

J-10.0%3,820 2,850 2,843 20202,8430.41,251عضو كاملقطر

D75.0%15,855 19,167 19,167 201515,8550.41,586عضو كاملالسودان

D75.0%2,213 2,213 2,213 20152,2130.4221عضو كاملالجمهورية العربية السورية

D75.0%8,500 11,454 11,454 20158,5000.4850عضو كاملتونس

I0.0%1,941 5,037 787 20207870.4315عضو كاملاإلمارات العربية المتحدة

D75.0%14,583 14,583 14,583 201514,5830.41,458عضو كاملاليمن

 140,683 154,994 159,281إجمالي المنطقة العربية

إقليم آسيا والمحيط الهادئ

J-10.0%24,766 23,201 19,661 202019,6610.48,651عضو كاملاستراليا

D75.0%236,647 489,091 16,773 202016,7730.41,677عضو كاملبنجالديش

I0.0%1,760 990 945 20209450.4378عضو كاملبروناي دار السالم

D75.0%7,701 5,487 5,426 20205,4260.4543عضو كاملكمبوديا

A100.0%788 367 367 20203670.4130عضو كاملجزر كوك

E60.0%6,975 4,885 984 20209840.4157عضو كاملفيجي

I0.0%27,590 39,191 39,155 201527,5900.411,036عضو كاملهونج كونج

D75.0%1,925,327 2,245,217 2,350,532 20151,925,3270.450,000عضو كامل*الهند 

I0.0%32,185 27,426 25,933 202025,9330.410,373عضو كاملاليابان

D75.0%800 4,326 4,326 20158000.465منتسبكيرباتي

H15.0%30,136 16,257 3,729 20203,7290.41,268عضو كاملكوريا

F45.0%99,873 137,103 287,393 201599,8730.421,972عضو كاملماليزيا

E60.0%6,291 14,600 14,664 20156,2910.41,007عضو كاملمالديف

D75.0%1,810 2,097 1,072 20201,0720.4130عضو كاملمنغوليا

D75.0%39,181 47,713 47,626 201539,1810.41,959منتسبمينامار

C85.0%19,555 30,264 22,563 201519,5550.41,173عضو كاملنيبال

I0.0%10,606 8,294 8,912 2018/198,2940.43,318عضو كاملنيوزيالندا

D75.0%80,950 134,431 126,080 201580,9500.48,095عضو كاملباكستان

D75.0%1,878 1,890 1,890 20151,8780.4188عضو كاملبابوا غينيا الجديدة

D75.0%896,776 1,121,797 529,549 2020529,5490.450,000عضو كامل*الفلبين 

I0.0%8,981 7,970 7,780 20207,7800.43,112عضو كاملسنغافورة

حالة العضوية المنظمات األعضاء للدولة

 و20-2018نطاق 

  2021-23" 
2023 - 2022حساب رسوم العضوية أعداد العضوية
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D75.0%697 1,173 1,173 20156970.465منتسبجزر السلمون

D75.0%50,154 108,730 69,712 201550,1540.45,015عضو كاملسيريالنكا

I0.0%16,349 14,343 14,146 202014,1460.45,658عضو كاملتايوان

E60.0%48,122 50,473 53,991 201548,1220.47,700عضو كاملتايالند

E60.0%2,238 2,238 2,238 20152,2380.4179منتسبتونجا

 3,656,620 4,539,554 3,578,136إجمالي إقليم آسيا والمحيط الهادئ

إقليم أوربا

E60.0%N/A552 552 2018/195520.465منتسبألبانيا

D75.0%1,148 1,073 768 20207680.4130عضو كاملأرمينيا

I0.0%9,976 8,203 8,203 2018/198,2030.43,281عضو كاملالنمسا

D75.0%N/A1,748 1,748 2018/191,7480.4175عضو كاملأذربيجان

E60.0%1,095 876 459 20204590.4130عضو كاملبيالروس

I0.0%58,055 76,215 68,149 201558,0550.423,222عضو كاملبلجيكا

H15.0%1,754 1,602 1,473 20201,4730.4501عضو كاملقبرص

H15.0%28,271 29,828 29,828 201528,2710.49,612عضو كاملجمهورية التشيك

I0.0%17,300 25,584 20,156 201517,3000.46,920عضو كاملالدنمارك

H15.0%700 726 718 20157000.4238عضو كاملاستونيا

I0.0%34,435 29,790 29,659 202029,6590.411,864عضو كاملفينالندا

I0.0%39,112 59,833 52,591 201539,1120.415,645عضو كاملفرنسا

E60.0%376 609 558 20153760.4130عضو كاملجورجيا

I0.0%51,749 21,409 32,444 2018/1921,4090.48,564عضو كاملألمانيا

H15.0%8,410 6,240 6,604 2018/196,2400.42,122عضو كاملاليونان

G30.0%477 477 477 20154770.4134عضو كاملالمجر

I0.0%4,100 1,059 1,788 2018/191,0590.4424عضو كاملأيسالندا

I0.0%17,464 13,006 7,598 20207,5980.43,039عضو كاملأيرلندا

I0.0%11,268 44,493 41,718 201511,2680.44,507عضو كاملإسرائيل

H15.0%89,381 93,653 93,306 201589,3810.430,390عضو كاملإيطاليا

G30.0%872 872 872 20158720.4244عضو كاملالتفيا

J-10.0%315 320 334 20153150.4139عضو كاملليخنشتاين

G30.0%652 652 652 20156520.491منتسبليتوانيا

J-10.0%2,307 1,944 1,944 2018/191,9440.4855عضو كامللوكسمبورج

H15.0%1,135 1,952 1,115 20201,1150.4379عضو كاملمالطا

J-10.0%22 55 141 2015220.4130عضو كاملموناكو

E60.0%N/AN/A1,265 20201,2650.4202عضو كاملالجبل األسود

I0.0%59,383 55,648 57,502 2018/1955,6480.422,259عضو كاملهولندا

J-10.0%19,098 11,071 10,545 202010,5450.44,640عضو كاملالنرويج

G30.0%54,210 60,142 54,882 201554,2100.415,179عضو كاملبوالندا

H15.0%3,044 3,096 2,794 20202,7940.4950عضو كاملالبرتغال

F45.0%1,251 1,381 1,381 20151,2510.4275عضو كاملرومانيا

F45.0%1,997 2,255 2,255 20151,9970.4439عضو كاملروسيا

I0.0%88 107 107 2015880.4130عضو كاملسارن مارينو

H15.0%4,084 3,537 4,938 2018/193,5370.41,203عضو كاملجمهورية سلوفاكيا

H15.0%4,373 3,235 5,358 2018/193,2350.41,100عضو كاملسليفونيا

H15.0%11,180 10,971 10,659 202010,6590.43,624عضو كاملأسبانيا

I0.0%28,546 31,941 34,332 201528,5460.411,418عضو كاملالسويد

J-10.0%19,336 22,943 22,322 201519,3360.48,508عضو كاملسويسرا

F45.0%14,457 130,395 71,365 201514,4570.43,181عضو كاملتركيا

D75.0%285 112 1122018/191120.4130عضو كاملأوكرانيا

I0.0%563,660 464,688 307,388 2020307,3880.4122,955عضو كاملالمملكة المتحدة

 991,060 1,224,293 1,165,366إجمالي المنطقة األوربية

إقليم الكرة األرضية الغربي

G30.0%619 437 437 20204370.4130عضو كاملأنتيجوا وبربادوس

F45.0%5,015 5,627 4,355 20204,3550.4958عضو كاملأآلرجنتين

G30.0%343 351 351 20153430.4130عضو كاملأروبا

H15.0%2,351 1,773 1,773 2018/191,7730.4603عضو كاملالبهاما

G30.0%2,220 3,050 2,860 20152,2200.4622عضو كاملبربادوس

E60.0%357 475 435 20153570.4130عضو كاملبليز

D75.0%188 310 164 20201640.4130عضو كاملبوليفيا

F45.0%11,487 6,921 3,181 20203,1810.4700عضو كاملالبرازيل

I0.0%94,206 96,000 62,253 202062,2530.424,901عضو كاملكندا

G30.0%25,883 33,014 20,204 202020,2040.45,657عضو كاملتشيلي

F60.0%139 199 168 20151390.4130عضو كاملكولمبيا

F45.0%5,539 16,362 9,817 20155,5390.41,219عضو كاملكوستاريكا

G30.0%265 220 223 2018/192200.4130عضو كاملكوراساو

E60.0%742 348 313 20203130.4130عضو كاملدومينكا

E60.0%404 466 137 20201370.4130عضو كاملجمهورية الدومينكا

E60.0%19 39 5 202050.4130عضو كاملاإلكوادور

D75.0%104 96 61 2020610.4130عضو كاملالسلفادور

F45.0%1,782 2,263 2,263 20151,7820.4392عضو كاملجرينادا

D75.0%174 179 144 20201440.4130عضو كاملجواتيماال

E60.0%1,786 3,971 2,290 20151,7860.4286عضو كاملجويانا

C85.0%1,582 1,151 832 20208320.4130عضو كاملهايتي

D75.0%136 466 30 2020300.4130عضو كاملهوندوراس

E60.0%5,021 4,309 4,309 2018/194,3090.4689عضو كاملجامايكا

F45.0%1,939 2,143 1,794 20201,7940.4395عضو كاملالمكسيك

D75.0%1,375 321 131 20201310.465منتسبنيكاراجوا
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F45.0%1,040 1,000 1,820 2018/191,0000.4220عضو كاملبنما

E60.0%106 52 38 2020380.4130عضو كاملبارجواي

E60.0%1,996 1,122 1,557 2018/191,1220.4180عضو كاملبيرو

H15.0%115 238 108 20151080.465منتسبسانت كيتس ونيفيش

F45.0%831 237 163 20201630.4130عضو كاملسانت لوسيا

E60.0%2,472 2,314 2,314 2018/192,3140.4370عضو كاملسانت فينسنت والغرينادين

F45.0%313 267 222 20202220.4130عضو كاملسورينام

H15.0%3,358 1,630 1,630 2018/191,6300.4554عضو كاملترينداد وتوباجو

I0.0%2,665,437 2,419,487 2,164,726 20202,164,7260.4827,991عضو كامل†الواليات المتحدة األمريكية 

F45.0%218 641 402 20152180.4130عضو كاملفنزويال

 2,291,510 2,607,479 2,839,562إجمالي إقليم النصف الغربي للكرة األرضية

 8,845,949 10,212,469 8,824,085اإلجمالي العالمي

 مقابل حساب الرسوم500000الحد األقصى لعضوية بهارات الكشافة والمرشدات وفتيات الكشافة في الفلبين هو  *

†  ٪ من اإلجمالي55الحد أقصى لرسوم فتيات الكشافة بالواليات المتحدة األمريكية بنسبة 
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لفرق بين 

2018-2020 

-2021و 

2023 (%)

إقليم أفريفيا

%14.5-60-71142142ال%4151381427114242.6عضو كاملبنين

%1,6501,6501,6502334.9ال%4,7161,5721,6501,6501,650784.9عضو كاملبوتسوانا

%21.8-321-148501501ال%1,470490148148501112.2عضو كاملبوركينا فاسو

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملبورندي

%54254254228721.5ال%1,33853554254254271.3عضو كاملالكاميرون

%17.7-84-130130130ال%47413013013013000.0عضو كاملجمهورية أفريقيا الوسطى

%4614614611048.1ال%1,280427461461461358.1عضو كاملتشاد

%4.0-69-840411411ال%28.8-166-1,731577840840411عضو كاملالكونجو برازفيل

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملجمهورية الكونجو الديمقراطية

%420420420151.2ال%1,24441442042042061.4عضو كاملساحل العاج

%9.0-96-345281345(زيادة)نعم %1,06721734534534512858.8عضو كاملاسواتيني

%50.1-392-130130130ال%78213013013013000.0عضو كاملجامبيا

%1,3452,3052,69158410.1(زيادة)نعم %5,7571,9192,6911,3452,69177240.2عضو كاملغانا

%16.5-73-73147147ال%4391461477314700.2عضو كاملغينيا

%9,80020,22024,50013,07531.5(زيادة)نعم %41,44415,94024,5009,80024,5008,56053.7عضو كاملكينيا

%16.7-305-305609609ال%1,82760960930560900.0عضو كاملليسوتو

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملليبيريا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملمدغشقر

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملماالوي

%26826826818830.5ال%6172062682682686330.5عضو كاملموريشوس

N/A656500.0%الN/AN/AN/AN/A6500.0%منتسبموزمبيق

%42.6-340-130198130(نقصان)نعم %51.1-136-798266130130130عضو كاملناميبيا

%65656500.0ال%1956565656500.0منتسبالنيجر

%5.0-1,458-8,2629,7209,720ال%29,1619,7209,7208,2629,72000.0عضو كاملنيجريا

%3.6-41-217433433ال%1,1243754332174335915.7عضو كاملرواندا

%37.8-426-140280280ال%8.8-27-1,127307280140280عضو كاملالسنغال

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملسيراليون

%30.1-3,968-2,8053,5982,805(نقصان)نعم %36.1-1,587-13,1764,3922,8052,8052,805عضو كاملجنوب افريقيا

%68368368332719.0ال%1,72157468368368310919.0عضو كاملجنوب السودان

%6,6934,9925,7116,71062.8(زيادة)نعم %10,6854,2746,6936,6935,7111,43733.6عضو كاملتنزانيا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملتوجو

%2,6755,3505,3502,79126.4ال%10,5835,2275,3502,6755,3501232.4عضو كاملاوغندا

%2,6302,6302,63083111.8ال%7,0592,3532,6302,6302,63027711.8عضو كاملزامبيا

%1,4191,4191,41969119.4ال%3,5671,4191,4191,4191,41900.0عضو كاملزيمبابوي

%43,15658,56063,14618,33512.5%146,52853,33264,14043,15663,1469,74918.3إجمالي إقليم أفريقيا

المنطقة العربية

%16.7-383-383765765ال%2,29576576538376500.0عضو كاملالبحرين

%49.6-5,950-1,0123,0122,024(نقصان)نعم %49.4-1,975-11,9994,0002,0241,0122,024عضو كاملمصر

%16.7-718-7181,4351,435ال%4,3061,4351,4357181,43500.0عضو كاملاألردن

%42.3-7,619-3,0004,4602,920(نقصان)نعم %51.3-3,080-18,0006,0006,0013,0002,920عضو كاملالكويت

%11.1-494-7951,5901,590ال%4,4701,4901,5907951,5901006.7عضو كامللبنان

%35.1-1,043-495807624(نقصان)نعم %36.9-366-2,970990990495624عضو كاملليبيا

%65656500.0ال%1956565656500.0منتسبموريتانيا

%4,7785,9725,9728305.2ال%15,8925,2975,9724,7785,97267512.7عضو كاملعمان
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%11.4-102-184307307ال%90030030718430772.3عضو كاملفلسطين

%1,2541,2511,2513249.4ال%3,4321,1441,2541,2541,2511079.3عضو كاملقطر

%7939241,5862,514318.6(زيادة)نعم %7892631,5867931,5861,323502.9عضو كاملالسودان

%22117822121854.3(زيادة)نعم %4021342212212218765.1عضو كاملالجمهورية العربية السورية

%19.5-516-425850850ال%2,64173485042585011615.9عضو كاملتونس

%54.5-1,964-776546315(نقصان)نعم %59.5-462-3,601776776776315عضو كاملاإلمارات العربية المتحدة

%7291,4581,4581163.3ال%3,5301,1771,4587291,45828224.0عضو كاملاليمن

%19.6-14,787-15,62823,62021,384%13.0-3,185-75,42024,56925,29515,62821,384إجمالي المنطقة العربية

إقليم آسيا والمحيط الهادئ

%15.8-5,181-10,2088,6518,651ال%20.6-2,246-32,69110,89710,20810,2088,651عضو كاملاستراليا

%31.4-7,616-9,4665,5051,677(نقصان)نعم %82.0-7,655-24,2649,33223,6659,4661,677عضو كاملبنجالديش

%28.3-513-396524378(نقصان)نعم %43.6-293-1,812671396396378عضو كاملبروناي دار السالم

%27454354317614.9ال%1,1834555492745438719.2عضو كاملكمبوديا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملجزر كوك

%45.0-1,195-782521157(نقصان)نعم %82.2-728-2,655885782782157عضو كاملفيجي

%31.2-14,231-9,38111,03611,036ال%45,68411,03611,0369,38111,03600.0عضو كاملهونج كونج

%20.0-30,000-20,00050,00050,000ال%150,00050,00050,00020,00050,00000.0عضو كامل*الهند 

%24.3-10,196-10,97010,37310,373ال%19.4-2,501-41,91212,87410,97010,97010,373عضو كاملاليابان

%28.3-77-656565ال%2726565656500.0منتسبكيرباتي

%65.0-23,287-5,5275,7571,268(نقصان)نعم %87.6-8,978-35,83910,2465,5275,5271,268عضو كاملكوريا

%18,67616,80021,97222,56264.7(زيادة)نعم %34,88611,62921,97218,67621,97210,34388.9عضو كاملماليزيا

%28.7-1,013-5031,0071,007ال%3,5291,0071,0075031,00700.0عضو كاملمالديف

%2.0-9-181130130ال%13.3-20-450150181181130عضو كاملمنغوليا

%9801,0671,9593,591865.2(زيادة)نعم %4151753,9189801,9591,7841019.5منتسبمينامار

%2.5-75-5871,1731,173ال%3,0091,1731,1735871,17300.0عضو كاملنيبال

%21.8-2,774-3,3183,3183,318ال%21.8-925-12,7274,2423,3183,3183,318عضو كاملنيوزيالندا

%8,0958,0958,09500.0ال%24,2858,0958,0958,0958,09500.0عضو كاملباكستان

%21.4-153-188188188ال%71718818818818800.0عضو كاملبابوا غينيا الجديدة

%20.0-30,000-20,00050,00050,000ال%150,00050,00050,00020,00050,00000.0عضو كامل*الفلبين 

%12.7-1,365-3,1883,1123,112ال%13.4-480-10,7773,5923,1883,1883,112عضو كاملسنغافورة

%65656500.0ال%1956565656500.0منتسبجزر السلمون

%3,0094,1495,0152,32823.6(زيادة)نعم %9,8453,2825,0153,0095,0151,73452.8عضو كاملسيريالنكا

%13.1-2,565-5,7375,6585,658ال%19,6195,5595,7375,7375,6581001.8عضو كاملتايوان

%5.0-1,155-6,5457,7007,700ال%23,0997,7007,7006,5457,70000.0عضو كاملتايالند

%35817917917933.3ال%53717935835817900.0منتسبتونجا

%16.3-102,569-138,629195,745193,849%4.8-9,778-630,792203,627225,243138,629193,849إجمالي إقليم آسيا والمحيط الهادئ

إقليم أوربا

%65656500.0ال%1956565656500.0منتسبألبانيا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملأرمينيا

%17.8-2,128-3,2813,2813,281ال%17.8-709-11,9713,9903,2813,2813,281عضو كاملالنمسا

%17517517500.0ال%52417517517517500.0عضو كاملأذربيجان

%37.2-196-70130130ال%25.8-45-52617514070130عضو كاملبيالروس

%23,22223,22223,2221,4112.1ال%68,25522,75223,22223,22223,2224702.1عضو كاملبلجيكا

%13.6-243-545501501ال%16.0-96-1,789596545545501عضو كاملقبرص
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%9,6128,0609,6127,75939.7(زيادة)نعم %19,5266,5099,6129,6129,6123,10447.7عضو كاملجمهورية التشيك

%6,9206,9206,92000.0ال%20,7606,9206,9206,9206,92000.0عضو كاملالدنمارك

%238238238629.5ال%652217238238238219.7عضو كاملاستونيا

%11,91611,86411,8647,50326.7ال%28,1409,38011,91611,91611,8642,48426.5عضو كاملفينالندا

%15,64515,64515,64500.0ال%46,93415,64515,64515,64515,64500.0عضو كاملفرنسا

%331301309850.0ال%19565653313065100.0عضو كاملجورجيا

%48.9-30,340-8,56414,6328,564(نقصان)نعم %58.6-12,136-62,09920,7008,5648,5648,564عضو كاملألمانيا

%21.1-1,417-1,0612,1222,122ال%5.3-119-6,7212,2402,1221,0612,122عضو كاملاليونان

%13413413400.0ال%40113413413413400.0عضو كاملالمجر

%40.2-989-424621424(نقصان)نعم %48.3-396-2,458819424424424عضو كاملأيسالندا

%32.3-6,174-5,2024,7073,039(نقصان)نعم %52.3-3,335-19,1226,3745,2025,2023,039عضو كاملأيرلندا

%16.7-2,254-2,2544,5074,507ال%13,5224,5074,5072,2544,50700.0عضو كاملإسرائيل

%3.1-2,746-24,31230,39030,390ال%87,83629,27930,39024,31230,3901,1113.8عضو كاملإيطاليا

%24418724428573.2(زيادة)نعم %39013024424424411487.8عضو كاملالتفيا

%13913913900.0ال%41613913913913900.0عضو كاملليخنشتاين

%91919100.0ال%2739191919100.0منتسبليتوانيا

%85585585538917.9ال%2,17772685585585513017.9عضو كامللوكسمبورج

%0.7-9-386379379ال%1.3-5-1,153384386386379عضو كاملمالطا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملموناكو

%020220200.0الN/AN/AN/AN/A20200.0%عضو كاملالجبل األسود

%22,25922,25922,2592,2223.4ال%64,55521,51822,25922,25922,2597413.4عضو كاملهولندا

%9.1-1,415-4,8714,6404,640ال%10.6-549-15,5655,1884,8714,8714,640عضو كاملالنرويج

%12,90215,17915,1791,8444.5ال%41,41513,80515,17912,90215,1791,37410.0عضو كاملبوالندا

%5.3-164-1,035950950ال%8.0-83-3,0991,0331,0351,035950عضو كاملالبرتغال

%12.8-101-138275275ال%789263275138275124.7عضو كاملرومانيا

%16.7-220-220439439ال%1,31843943922043900.0عضو كاملروسيا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملسارن مارينو

%1,2031,0471,20377929.1(زيادة)نعم %2,6738911,2031,2031,20331134.9عضو كاملجمهورية سلوفاكيا

%26.0-1,161-1,1001,1001,100ال%26.0-387-4,4601,4871,1001,1001,100عضو كاملسليفونيا

%3,7302,9653,6243,39949.1(زيادة)نعم %6,9212,3073,7303,7303,6241,31757.1عضو كاملأسبانيا

%11,41811,41811,41800.0ال%34,25511,41811,41811,41811,41800.0عضو كاملالسويد

%8,5088,5088,5082070.8ال%25,3168,4398,5088,5088,508690.8عضو كاملسويسرا

%16.7-1,590-1,5903,1813,181ال%9,5423,1813,1811,5903,18100.0عضو كاملتركيا

%6513013013066.7ال%19565656513065100.0عضو كاملأوكرانيا

%31.9-212,512-157,994172,465122,955(نقصان)نعم %44.6-99,020-665,927221,976185,875157,994122,955عضو كاملالمملكة المتحدة

%18.6-237,162-342,743374,077319,057%24.9-105,492-1,273,039424,411384,344342,743319,057إجمالي المنطقة األوربية

إقليم الكرة األرضية الغربي

%25.0-130-130130130ال%29.7-55-520185130130130عضو كاملأنتيجوا وبربادوس

%5.2-166-1,103958958ال%9.8-104-3,1851,0621,1031,103958عضو كاملأآلرجنتين

%130130130195100.0ال%1956513013013065100.0عضو كاملأروبا

%24.6-590-603603603ال%24.6-196-2,398799603603603عضو كاملالبهاما

%16.7-311-311622622ال%16.8-125-1,865747622311622عضو كاملبربادوس

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملبليز

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملبوليفيا

%47.2-3,361-1,5231,537700(نقصان)نعم %70.5-1,674-7,1212,3741,5231,523700عضو كاملالبرازيل
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%27.5-29,953-29,01524,90124,901ال%31.3-11,356-108,77036,25737,68229,01524,901عضو كاملكندا

%6,1605,6575,6571,2317.6ال%16,2435,4137,2476,1605,6572444.5عضو كاملتشيلي

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملكولمبيا

%1,2191,2191,219822.3ال%3,5731,1911,2191,2191,219282.3عضو كاملكوستاريكا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملكوراساو

%13013013000.0ال%15.6-24-390154130130130عضو كاملدومينكا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملجمهورية الدومينكا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملاإلكوادور

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملالسلفادور

%39239239200.0ال%22.1-111-1,176503392392392عضو كاملجرينادا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملجواتيماال

%286232286537.1(زيادة)نعم %75117928628628610759.6عضو كاملجويانا

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملهايتي

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملهوندوراس

%25.6-618-414689689ال%32.9-339-2,4101,028689414689عضو كاملجامايكا

%21.7-277-213395395ال%28.6-158-1,280553427213395عضو كاملالمكسيك

%29.5-74-466565ال%41.4-46-249111654665منتسبنيكاراجوا

%2.5-17-220220220ال%2.7-6-677226220220220عضو كاملبنما

%13013013000.0ال%39013013013013000.0عضو كاملبارجواي

%45.9-440-90249180(نقصان)نعم %43.7-139-95831918090180عضو كاملبيرو

%65656500.0ال%1956565656500.0منتسبسانت كيتس ونيفيش

%28.9-158-130130130ال%15.6-24-548154130130130عضو كاملسانت لوسيا

%55.1-547-185130130ال%9923313701853703911.8عضو كاملسانت فينسنت والغرينادين

%6513013013066.7ال%19565656513065100.0عضو كاملسورينام

%43.5-1,281-554554554ال%31.4-254-2,944808554554554عضو كاملترينداد وتوباجو

%16.0-445,789-688,946827,991827,991ال%11.0-102,248-2,790,717930,239861,182688,946827,991عضو كامل†الواليات المتحدة األمريكية 

%16.7-65-65130130ال%3901301306513000.0عضو كاملفنزويال

%16.3-482,082-733,424868,690867,836%11.8-116,312-2,952,032984,388916,573733,424868,076إجمالي إقليم النصف الغربي للكرة األرضية

%16.1-818,265-1,273,5801,520,6921,465,272%13.3-225,017-5,077,8101,690,3271,615,5951,273,5801,465,512اإلجمالي العالمي

 مقابل حساب الرسوم500000الحد األقصى لعضوية بهارات الكشافة والمرشدات وفتيات الكشافة في الفلبين هو  *
†

٪ من اإلجمالي55الحد أقصى لرسوم فتيات الكشافة بالواليات المتحدة األمريكية بنسبة 
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