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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت) أ (٢البند 

 انيةجلنة الربنامج وامليز
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٥-٤فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل
   ٢٠٠٣-٢٠٠٢وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 

 ةتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢وصندوق التنمية الصناعية للفترة املالية 

 )١(٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 
 

 احملتويات

    الفقرات الصفحة
......................................................................خطاب االحالة  ٤   
...............................................................................مقدمة ٧-١ ٤ -أوال  
......................................الصالحيات والنهج املتبع يف مراجعة احلسابات ١٠-٨ ٥ -ثانيا  
...............................................................مسائل اإلدارة الرشيدة ٢٢-١١ ٥ -ثالثا  
....................................................................االتصال ١٤-١٣ ٦   -ألف
......................................................وظيفة الرقابة الداخلية ١٨-١٥ ٦   -باء
.....................................................السياسات واإلجراءات ٢٢-١٩ ٦   -جيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 .هذه الوثيقة صادرة دون تنقيح )١( 
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    الفقرات الصفحة
......................................................................حملة مالية إمجالية ٢٧-٢٣ ٧ -رابعا  
........................................امليزانية العادية واالشتراكات املقررة ٢٤-٢٣ ٧   -ألف
............................................سّددةاالشتراكات املقررة غري امل ٢٦-٢٥ ٧   -باء
.........................................................تنفيذ التعاون التقين ٢٧ ٧   -جيم
......................................امليزنة االستراتيجية وإدارة الربامج وقياس األداء ٣١-٢٨ ٨ -خامسا  
.......................................................املسائل املالية ومسائل االمتثال ٤٣-٣٢ ٨ -سادسا  
.............................................................املعدات املعّمرة ٣٦-٣٢ ٨   -ألف
............................................قسائم الصرف الداخلية امليدانية ٣٩-٣٧ ٩   -باء
....اإللتزامات املالية املتعلقة بنهاية اخلدمة والتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ٤٣-٤٠ ٩   -جيم
.................................................................إدارة املوارد البشرية ٥٤-٤٤ ٩ -سابعا  
..................................................إجراءات التعيني واالختيار ٥٠-٤٤ ٩   -ألف
................................................مهمة إتاحة التعلّم للموظفني ٥٣-٥١ ١٠   -باء
................................علومات واالتصاالتبيئة املراقبة العامة لتكنولوجيا امل ٦١-٥٤ ١٠ -ثامنا  
......................................................................املكاتب امليدانية ٧١-٦٢ ١١ -تاسعا  
......................................................فعالية املكاتب امليدانية ٦٦-٦٢ ١١   -ألف
............................................................اجلوانب اإلدارية ٧١-٦٧ ١٢   -باء
................................................................................تقدير ٧٢ ١٢ -عاشرا  

  
  

 املرفقات
...........................متابعة التوصيات املقدمة يف تقارير سابقة عن املراجعة اخلارجية للحسابات ١٣ -ولاأل  
......................................................................رأي مراجع احلسابات اخلارجي ١٥ -الثاين  
..........٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية لفترة السنتني  ١٦ -الثالث  

١٧ 
بيان االيرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة

......................................................٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 
   البيان األول

١٩ 
ان املوجودات، وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق عن السنةبي

.................................٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول٣١املنتهية يف 
   البيان الثاين

٢١ 
 كانون٣١حىت ) باليورو(حالة االشتراكات املقررة يف امليزانية العادية   

........................................................٢٠٠٣ديسمرب  /األول
   ١-٢اجلدول 

٢٩ 
/ كانون األول٣١ رأس املال املتداول حىت   حالة السلف املقدمة إىل صندوق  

...............................................................٢٠٠٣ديسمرب 
   ٢-٢اجلدول 

٣٦ 
بيان التدفق النقدي لفترة: الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول  

.......٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 
   البيان الثالث

٣٧ 
ج الرئيسي لفترة السنتنيحالة االعتمادات حسب الربنام  : الصندوق العام

...............٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢
   البيان الرابع
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     الصفحة

٣٨ 
حالة االعتمادات حسب بند االنفاق الرئيسي لفترة السنتني: الصندوق العام

...............٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢
   ١-٤اجلدول 

٣٩ 
حالة االعتمادات حسب بند: خدمات إدارة املباين   . ألخرىصناديق املقر ا  

..............................٢٠٠٣-٢٠٠٢االنفاق الرئيسي لفترة السنتني   
 ١-٤اجلدول 

 )تكميلي(
  

........................................................................مالحظات على البيانات املالية ٤٠ -الرابع  
....................................................بيان بشأن املهمة اليت تضطلع هبا اليونيدو ٤٠    :متهيد
........................................موجز السياسات احملاسبية اهلامة ٤١     ١ة املالحظ
...........................الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول ٤٧     ٢املالحظة 
...................................................صناديق املقر األخرى ٥٦     ٣املالحظة 
...........................................................التعاون التقين ٥٩     ٤املالحظة 
...............................أنشطة التعاون التقين اليت نفذهتا اليونيدو ٦٧    املرفق األول

٦٧ 
يات وأرصدةبيان مدمج لاليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياط    

.........)بآالف اليوروهات (٢٠٠٣-٢٠٠٢الصناديق لفترة السنتني   
    ١اجلدول 

٦٩ 

بيان مدمج لاليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة
بآالف دوالرات الواليات (٢٠٠٣-٢٠٠٢الصناديق لفترة السنتني   

................................................................)املتحدة

    ١اجلدول 

٧١ 
واالحتياطيات وأرصدة الصناديقبيان مدمج للموجودات وااللتزامات    

..........)بآالف اليوروهات (٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول٣١حىت 
    ٢اجلدول 

٧٣ 

بيان مدمج للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق
بآالف دوالرات الواليات (٢٠٠٣ديسمرب   / كانون األول٣١حىت 
................................................................)املتحدة

    ٢اجلدول 

٧٥ 

لية اجلارية يف إطار احلسابات الفرعية لصندوقملخص املعامالت املا 
 كانون٣١ حىت ٢٠٠٣-٢٠٠٢التنمية الصناعية لفترة السنتني    

..................................................٢٠٠٣ديسمرب  /األول

    ٣اجلدول 

٧٨ 
ملخص أنشطة التعاون التقين املمولة من الصناديق االستئمانية لفترة

......٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 
    ٤اجلدول 

٨٣ 
ملخص أنشطة التعاون التقين املمولة يف إطار االتفاقات بني املنظمات

.........................................٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني  
    ٥اجلدول 

........... اليونديب وصناديق اليونديب االستئمانية  -الصناديق العاملة   ٨٤    املرفق الثاين
..........)عدا تكاليف املوظفني (احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين     ٨٧    لثالثاملرفق ا
...............٢٠٠٣-٢٠٠٢بيان االيرادات والنفقات لفترة السنتني      ٨٧     ١اجلدول 

٨٨ 
بيان باملوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت

.....................................٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول٣١
    ٢اجلدول 
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 ٢٠٠٤مايو / أيار٣١ 

  
 رئيس جملس التنمية الصناعية

 اليونيدو
 PO Box 300 
 A-1400 Vienna 
 Austria    

 حتية واحتراما،

 خطاب اإلحالة
أتشّرف بأن أقّدم إىل جملس التنمية الصناعية، يف     

امج وامليزانية  دورته التاسعة والعشرين، عن طريق جلنة الربن 
يف دورهتا العشرين، تقريري وآرائي بشأن البيانات املالية   

  ١ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن الفترة املالية      
ديسمرب   / كانون األول  ٣١ إىل  ٢٠٠٢يناير   /كانون الثاين 

٢٠٠٣. 

وأود االفادة، مبناسبة احالة تقريري هذا، بأنين أحتُت       
لنظام املايل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية   للمدير العام وفقا ل

الصناعية وفقا للنظام املايل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية  
الصناعية فرصة التعليق على تقريري وبأن هذا التقرير صادر      

 .بناء على تأكيد سيادته بعدم وجود أي تعليق ذي شأن لديه   

  املخلص
 ]التوقيع[
 فكي. أ. س

 جيمراجع احلسابات اخلار
 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة       
 األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن الفترة املالية  

/  كانون األول ٣١ إىل ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١
   ٢٠٠٣ديسمرب 
  مقدمة-أوال
 
هورية أُسندت إىل مراجع احلسابات العام يف مج  -١

جنوب أفريقيا مهمة مراجعة حسابات منظمة األمم املتحدة 
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن الفترة املالية   ) اليونيدو(للتنمية الصناعية 

 الذي اعتمده املؤمتر العام يف      ١٦-م /٩-مبقتضى املقرر م ع
 .دورته العادية التاسعة 

وهذه هي الفترة األوىل لتويلّ هذا املنصب، وعليه  -٢
 مراجعة احلسابات يف بادئ األمر على  انصب االهتمام يف

أما يف . تكوين فهم تام ألعمال اليونيدو والنظم املتصلة هبا
السنة الثانية من الفترة املالية، فقد استمر االعتماد على ما 

وقد روجعت . جرى اكتسابه من معرفة يف مرحلة التخطيط  
حسابات عدة مكاتب ميدانية يف مواقعها وأكملت مراجعة 

بات النهائية للبيانات املالية اليت تشمل حسابات احلسا
 إىل    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١اليونيدو عن الفترة املالية  

 وفقا ألحكام النظام ٢٠٠٣ديسمرب   / كانون األول ٣١
 .املايل
واستكملت مراجعة احلسابات املالية مبختلف   -٣

وقد اشتمل هذا . اإلجراءات ذات القيمة املضافة واإلضافية
لى استعراض أمور مثل هياكل اإلدارة الرشيدة وإدارة     ع

املوارد البشرية وبيئة املراقبة العامة لتكنولوجيا املعلومات   
وقد ألقت هذه اإلجراءات الضوء على   . وأمور أخرى

اجملاالت اليت ميكن إدخال حتسينات عليها واليت أُبلغت إىل     
 اإلدارة من خالل مالحظات مراجعة احلسابات وخطابات

اإلدارة، واختذت األمانة إجراءات أو تقوم باختاذ إجراءات    
 .ملعاجلة هذه املسائل 

وكان النهج املخطط يف مراجعة احلسابات ونتائج   -٤
أعمال مراجعة احلسابات املنفذة خالل السنة األوىل من   
الفترة املالية مشمولني بتقريري املؤقت الذي قُدم إىل الدورة   

 التنمية الصناعية من خالل الدورة  السابعة والعشرين جمللس
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 IDB.27/6التاسعة عشرة للجنة الربنامج وامليزانية يف الوثيقتني    
والغرض من هذا التقرير هو إبالغ .  على التوايلPBC.19/6و

جملس التنمية الصناعية، من خالل جلنة الربنامج وامليزانية،   
ابات باملسائل اهلامة اليت جتلّت من املراجعة اخلارجية حلس 

 وكذلك الوضع احلايل للمسائل ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة املالية  
 .اليت أُثريت يف تقريري املؤقت

ويسّرين أن أكون قادرا، من خالل املراجعة    -٥
اخلارجية للحسابات، على توفري ما يؤكد أن السجالت     
املالية لليونيدو موثوقة وممسوكة جيدا وأنه جرى تنفيذ   

، أعربت عن رأي غري متحفظ      ومن مث. ضوابط داخلية كافية
/  كانون األول ٣١بشأن البيانات املالية عن الفترة املنتهية يف   

 .٢٠٠٣ديسمرب  
ويقع هذا التقرير يف عدة أجزاء تضم تعليقايت بشأن       -٦

الصالحيات والنهج املّتبع يف مراجعة : اجملاالت التالية
؛ احلسابات،؛ ومسائل اإلدارة الرشيدة؛ وحملة مالية إمجالية    

وامليزنة االستراتيجية وإدارة الربامج؛ واملسائل املالية ومسائل  
 .االمتثال؛ وعدة مسائل إدارية أخرى  

وإنه ملن دواعي سروري أن أقدم تقريري عن    -٧
احلسابات إىل الدورة التاسعة والعشرين جمللس التنمية 
الصناعية، من خالل الدورة العشرين للجنة الربنامج   

 . باملادة احلادية عشرة من النظام املايل   وامليزانية، عمال 
  

الصالحيات والنهج املّتبع يف مراجعة  -ثانيا
 احلسابات

 
أجريت مراجعة احلسابات وفقا للمادة احلادية  -٨

عشرة من النظام املايل لليونيدو والصالحيات اإلضافية اليت    
حتكم املراجعة اخلارجية للحسابات والواردة يف مرفق النظام 

ووفقا هلذه الصالحيات، يبدي مراجع احلسابات رأيا    . املايل
بشأن البيانات املالية للفترة املالية ويقدم تقريرا عن العمليات     

وباإلضافة إىل ذلك،    . وخمتلف املسائل األخرى الواردة فيها  
تتيح الوالية املسندة إىل مراجع احلسابات اخلارجي فرصة   

ونيدو على حتقيق   إثراء عملية املساءلة بغية مساعدة الي  
 . أهدافها بصورة فّعالة وكفؤة واقتصادية

وقد أجريت مراجعة احلسابات وفقا للمعايري    -٩
املوّحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني 
حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة     

جعة الدولية للطاقة الذرية ومبا يتفق مع للمعايري الدولية ملرا 
وقد اتبع هنج شامل يف تنفيذ مراجعة احلسابات،   . احلسابات

. يشمل العناصر املالية وعناصر االمتثال والقيمة املضافة
وُنفّذت أنشطة مراجعة احلسابات يف املقر ويف عدة مكاتب 

 .ميدانية
وباإلضافة إىل مراجعة حسابات اليونيدو، جترى   -١٠

 يف مركز فيينا    مراجعة منفصلة حلسابات خدمات املطاعم
الدويل ويقُّدم تقرير منفصل عن مراجعة هذه احلسابات إىل   
املدير العام من أجل احالته وفقا ملا تقتضيه قواعد خدمات    

ولئن كانت مراجعة حسابات الصندوق االستئماين . املطاعم
ملرفق البيئة العاملية تتم يف اطار مراجعة حسابات اليونيدو،  

اء رأي منفصل بشأن هذا فقد وضع ترتيب خاص إلبد
 .الصندوق االستئماين

  
 مسائل اإلدارة الرشيدة -ثالثا

 
حظيت مبادئ اإلدارة الرشيدة املؤسسية باهتمام      -١١

وأصبح من املتوقع أن تقوم مجيع   . متزايد يف األعوام األخرية 
املنظمات، يف القطاعني اخلاص والعام، بإنشاء هياكل تكفل  

 وشفافة تدعم بقوة مفاهيم   وجود إدارة رشيدة منفتحة
ومن االعتبارات اهلامة يف هذا الصدد . النـزاهة واملساءلة

اجلوانب املتصلة باهليكل التنظيمي وتقدمي التقارير إىل 
اجلهات املعنية ونظم املراقبة الداخلية وقيم ومعايري السلوك 

 .احملددة للمنظمة
 وخالل هذه الفترة املالية، جرى استعراض عدد من  -١٢

وقد مشل هذا . عناصر إطار اإلدارة الرشيدة يف اليونيدو  
االستعراض اجلوانب ذات الصلة هبياكل اإلدارة الرشيدة، مبا    
فيها وظيفة الرقابة الداخلية وصوغ سياسات مناسبة تتصل 
بأمور مثل األخالقيات واالحتيال وغري ذلك من األمور    

 .واالعالن عنها
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 ةهام يف هيكل اإلدارة الرشيدة الفّعال هناك عنصر   -١٣

وتتعزز عملية . هو عملية املراجعة اخلارجية القوية للحسابات
املراجعة اخلارجية للحسابات، يف رأيي، حيث يكون هناك 
اتصال مفتوح ويف حينه بني مراجع احلسابات اخلارجي   

وهلذا السبب، رحبت بفرصة تزويد   . واهليئات التشريعية 
 بتقرير مؤقت عن األنشطة املنفذة خالل   الدول األعضاء

 .السنة األوىل من الفترة املالية وعن األمور اهلامة الناشئة عنها 
وطلب جملس التنمية الصناعية يف دورته السادسة    -١٤

والعشرين بأن تشتمل تقارير مراجع احلسابات اخلارجي يف    
املستقبل على جدول يتضمن التوصيات الرئيسية مع رد 

. لعام عليها يعترب أيضا خطوة إجيابية حنو تعزيز املساءلة    املدير ا
وقد أُدرج أول جدول من هذا القبيل يف تقريري املؤقت   
واشتمل على التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلسابات    
اخلارجي عن حسابات اليونيدو وصندوق التنمية الصناعية  

  .٢٠٠١-٢٠٠٠والصندوق االستئماين عن الفترة املالية 
ويرد يف املرفق ألف هلذا التقرير آخر ما وصل اليه الوضع    

 .احملّدث يف هذا الشأن
  
 وظيفة الرقابة الداخلية -باء

 
متثّل وظيفة الرقابة الداخلية عنصرا هاما يف هيكل   -١٥

وقد أثار سلفي بعض الشواغل بشأن قدرة  . اإلدارة الرشيدة 
تباقية وبشأن فريق الرقابة الداخلية على القيام بتحريات اس  

. عمليات االستعراض املنتظمة املكثفة والشاملة املطلوبة منه
وقد الحظ جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية 
أمهية هذه املسائل وطلبا إىل املدير العام تدعيم وظيفة الرقابة       

 .الداخلية
ولوحظ أن املدير العام تصّرف بسرعة هبذا الشأن  -١٦

ات لتوحيد وتعزيز وظيفيت الرقابة واملراقبة يف  واختذ خطو
ومشل ذلك إنشاء مكتب املراقب العام الذي بدأ . اليونيدو

 . ٢٠٠٣يونيه  / العمل يف حزيران
وبغية تقدمي توصيات بناءة فيما تسري املنظمة قدما     -١٧

يف هذا الشأن، أجرينا تقييما موضوعيا لوظيفة املراجعة   
االستعراض، الذي قّيم فريق  وهذا . الداخلية للحسابات

الرقابة الداخلية على أساس املمارسة اجليدة املقبولة عموما،   
كشف عددا من َمواطن الضعف اليت أبلغُت عنها بشيء من  

وميكن تلخيص اجلوانب البارزة  . التفصيل يف تقريري املؤقت 
 :املثارة على النحو التايل 

ايري    مل يأخذ فريق الرقابة الداخلية بعد مبع )أ( 
املمارسة املهنية يف املراجعة الداخلية للحسابات الصادرة عن 
معهد مراجعي احلسابات الداخليني، مع أن هذه املعايري  
حظيت باعتراف ممثلي دوائر املراجعة الداخلية للحسابات يف 

 .منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف  
 داخل الوظيفة  املهارات واملوارد املتاحة )ب( 

 .تتطلب حتليال حامسا
إسهامات اإلدارة مل تدمج متاما يف عملية  )ج( 

 .تقييم املخاطر، وقنوات االتصال مع اإلدارة تتطلب توضيحا   
خطط مراجعة احلسابات وورقات العمل  )د( 

 .ال متتثل كليا للمعايري املعترف هبا   
 .آليات ضمان النوعية وتقييم األداء مل ُتنفذ  )ه( 

ومنذ إجراء استعراضنا، الحظنا وجود تقدم مستمر     -١٨
وقد صدرت . يف حتسني االمتثال للمعايري املقبولة دوليا   

 ٢٠٠٣يونيه   /صالحيات فريق الرقابة الداخلية يف حزيران
وصدر ميثاق شامل يف . عندما أنشئ مكتب املراقب العام

 واعتمد فريق الرقابة الداخلية  ٢٠٠٣أكتوبر   /تشرين األول
ورة رمسية معايري معهد مراجعي احلسابات اخلارجيني بص

وبإنشاء مكتب املراقب العام   . ومدونة قواعده األخالقية
وتعيني املراقب العام ومدير جديد لفريق الرقابة الداخلية، 
جرت معاجلة خمتلف املسائل اليت أثريت أو أهنا يف سبيلها إىل     

. اخلية مستمراوال يزال تعزيز وظيفة الرقابة الد . املعاجلة
-٢٠٠٤وسيبقى التقّدم احملرز قيد االستعراض يف الفترة    

٢٠٠٥. 
  

 واإلجراءاتالسياسات  -جيم
 

يشكّل صوغ السياسات واإلجراءات واالبالغ عنها  -١٩
جزءا ال يتجزأ من ضمان توجيه أعمال املوظفني حنو حتقيق  

. االستراتيجية املؤسسية وتقليل التعرض للخطر إىل أدىن حد 
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يف هذا الصدد، تبّين يف الفقرات التالية اجملاالت اليت ميكن و
 . اجراء حتسينات فيها على حنو مثمر 

 الحظ سلفي يف –مدونة القواعد األخالقية   -٢٠
-٢٠٠٠تقريره عن املراجعة اخلارجية حلسابات الفترة   

ويف .  أنه ينبغي اعتماد مدونة للقواعد األخالقية  ٢٠٠١
، ُوزعت معايري السلوك يف  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة املالية 

 .اخلدمة املدنية الدولية على مجيع املوظفني
 – استراتيجية منع االحتيال وسياسة الطوارئ     -٢١

الحظُت يف تقريري املؤقت أن بعض عناصر استراتيجية منع   
االحتيال مشمول بقواعد وإجراءات خمتلفة، ولكن ال توجد 

نع االحتيال ومل لدى اليونيدو استراتيجية رمسية شاملة مل 
وقد أفادت األمانة بأن هذه   . توضع سياسة طوارئ وتنفذ

املسألة تلقى االهتمام وتوقعت أن توضع تلك االستراتيجية  
وجيري تنسيق    . ٢٠٠٤يف موعد ال يتجاوز هناية عام 

اإلجراءات يف هذا الشأن مع املنظمات الشقيقة األخرى يف 
 .األمم املتحدة

 – ستراتيجية اإلدارة البيئية    السياسة البيئية وا    -٢٢
أصبحت املنظمات تدرك بصورة متزايدة عالقتها مع البيئة  

وأصبحت السياسات البيئية، اليت  . الطبيعية واعتمادها عليها 
تلزم أي منظمة بتحقيق مستوى عال من العناية البيئية يف 
تنفيذ أنشطتها، تعترب اآلن جانبا ال يتجزأ من اإلدارة           

استراتيجية اإلدارة البيئية اإلطار الالزم لتنفيذ   وتوفر . الرشيدة
وبينما جتري معاجلة جوانب بيئية   . السياسة البيئية بنجاح 

خمتلفة يف عمليات اليونيدو احلالية، لوحظ أنه مل يتم صوغ 
. وتنفيذ سياسة بيئية واستراتيجية لالدارة البيئية بصورة رمسية

ليا حتتاج إىل  وتالحظ األمانة أن السياسات املطّبقة داخ 
 .اعتماد رمسي

 حملة مالية إمجالية -رابعا

 امليزانية العادية واالشتراكات املقررة -ألف
 

، حقّقت املنظمة واحدا ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف الفترة  -٢٣
من أعلى معدالت حتصيل االشتراكات املقررة، إذ بلغ معدال         

 على   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ يف املائة لعامي   ٩٢ و ٩٣التحصيل 

 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ يف املائة يف عامي  ٩٢ و٨٤ التوايل، مقابل
 .على التوايل

ويتأثر املبلغ املتاح لالرتباط املايل حبجم وزمان   -٢٤
وقد استطاعت اليونيدو أن حتّسن   . سداد االشتراكات املقررة  
: ٢٠٠١-٢٠٠٠( يف املائة  ٩٢,٩معدل التنفيذ ليصل إىل 

نه، بغية يف هذه الفترة املالية، ولكن لوحظ أ)  يف املائة٩١,٥
 ضمان اإلدارة احلصيفة للميزانية، مل يفرج عن مبلغ     

والدول األعضاء .  يورو لالرتباط املايل٩ ٨١٩ ٦٠٠
مدعوة إىل سداد اشتراكاهتا املقررة بالكامل يف وقت مبكر    
من كل عام من الفترة املالية وفقا للنظام املايل لكي تكون 

 من التنفيذ يف اطار لدى اإلدارة املرونة الالزمة لتحقيق املزيد 
 .امليزانية الربناجمية املعتمدة  

 االشتراكات املقررة غري املسّددة -باء

  ٣١بلغت االشتراكات املقررة غري املسّددة حىت   -٢٥
  ١١٣ ٩٧٧ ٨٢١مقداره   ما ٢٠٠٣ديسمرب   /كانون األول 

 يورو تتعلق بدول أعضاء   ٧١ ٣٠٩ ٩٣٧مبا يف ذلك   (يورو 
 املقابل يف هناية الفترة املالية  ، بينما كان الرصيد )سابقة

وتشري الزيادة الطفيفة  .  يورو ١١١ ٠٨٤ ٠٩٦السابقة 
 يف املائة إىل أنه، رغم معدل التحصيل املرتفع  ٣البالغة زهاء 

لالشتراكات احلالية، مل ُيحرز سوى تقدم ضئيل يف تقليص 
 .حجم املتأخرات

وميثّل مقدار االشتراكات اليت مل تسدد منذ وقت     -٢٦
طويل مصدر قلق وُتشجَّع الدول األعضاء بقوة على اختاذ    

 .ترتيبات للحد من املتأخرات املستحقة عليها 

 تنفيذ التعاون التقين -جيم

من املشّجع مالحظة حتقيق زيادة يف أنشطة التعاون  -٢٧
ويتضـح ذلك مـن زيادة . التقين خالل فترة السنتني احلالية 

 دوالر أمريكي يف    ١٣٨ ٠٠٧ ١٠٠التربعات املتلقاة من  
 دوالر    ١٨٣ ٤٨٣ ٩٠٠ إىل  ٢٠٠١-٢٠٠٠الفترة املالية 

 يف    ٣٣أي بنسبــة    (٢٠٠٣-٢٠٠٢أمريكي يف الفترة املالية   
وعـالوة على ذلــك، انفــق يف إطـار برنامج التعـاون    ). املائة

مبـا يف    (  دوالر أمريكـــي  ١٩٦ ٣٩١ ١٠٠التقين مبلغ قدره 
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١٩٢ ١٠٠مقارنــة مببلــغ ) ربناجمــيذلك تكاليــف الدعــم ال 
أي بزيادة تبلغ    . ٢٠٠١-٢٠٠٠دوالر أمريكي يف   ١٧٢ 

 يف املائة على فترة السنتني السابقة، وكان مرفق        ١٤زهاء  
 .البيئة العاملية أكرب اجملاالت منوا

امليزنة االستراتيجية وإدارة الربامج  -خامسا
 وقياس األداء

تصف املدة لعام  لوحظ أن نتائج استعراض من -٢٨
 تأخرت بسبب تنفيذ إجراءات جديدة ُتخوَّل   ٢٠٠٣

املكاتب االقليمية مبقتضاها صالحية ختصيص املوارد  
. للمكاتب امليدانية، واضعة يف اعتبارها األولويات القطرية 

وقد أدى ذلك إىل عجز بعض املكاتب امليدانية عن العمل 
مانة أن وقد أوضحت األ. ضمن خمصصات امليزانية املنقحة  

إجراء تنقيحات منتصف املدة مبقتضى اإلجراءات املنقحة    
وأضافت األمانة أهنا . استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا

تتوقع أن يتسىن، مع اكتساب اخلربة يف املكاتب االقليمية      
ووحدة التنسيق امليداين يف معاجلة هذه األمور، إمتام 

 .قت املناسبتنقيحات امليزانية واإلبالغ عنها يف الو  
وقد الحظُت يف تقريري املؤقت أنه ال يوجد لدى     -٢٩

اليونيدو نظام رمسي إلدارة األداء لضمان تنفيذ خطة 
وأوصيت يف هذا الصدد، بأن تصوغ  . األعمال بنجاح 

اليونيدو مؤشرات أداء حمددة سلفا وقابلة للقياس وأن ترصد     
 .األداء بانتظام استنادا إىل هذه املؤشرات   

د أدركت األمانة احلاجة إىل هنج كلي يربط   وق -٣٠
 باملقارنة مع األهداف  أدائهااستراتيجيتها بأنشطتها ويبلّغ عن  

ويف هذا الصدد، صيغ نظام إداري قائم  . املنظمةاليت حددهتا 
. يستند إىل هنج التقييم املتوازن لألداء املرحلي على النتائج

 فترة    وعالوة على ذلك، يتضمن برنامج وميزانيتان ل 
 . مؤشرات أداء مفّصلة لكل برنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤

وقد أسندت مسؤولية صوغ هذا النظام إىل فريق  -٣١
التقييم يف مكتب املراقب العام، الذي يعمل بنشاط على هذه  

 .املسألة

 املسائل املالية ومسائل االمتثال -سادسا

 املعدات املعمِّرة -ألف

ة األمم املتحدة، ُتقّيد  وفقا للمعايري احملاسبية ملنظوم -٣٢
نفقة املعدات املعمِّرة على حساب الفترة اليت اقتنيت فيها  
وُتبيَّن قيمتها الكلية على أساس التكلفة يف مالحظة ملحقة 

ومتثل الرقابة على موجودات املنظمة مطلبا . بالبيانات املالية 
هاما ويقضي النظام املايل بأن يكفل املدير العام تعّهد    

 .ت باحلماية تعّهدا فّعاالاملوجودا
وقد كشفت مراجعة حسابات املكاتب امليدانية عن  -٣٣

بعض مواطن الضعف يف الضوابط الرقابية على املعدات 
ولوحظت حاالت مل توسم فيها بنود املخزون  . املعّمرة

ليتسّنى التعرف عليها؛ ومل جير دائما تسوية أوجه التناقض يف      
مليدانية واملقر؛ كما لوحظ   سجالت املخزون بني املكاتب ا  

وجود مواطن ضعف يف إجراءات اإلحصاء املتبعة وعدم   
 .التصرف كما جيب فيما يتعلق باملعدات املستغىن عنها  

وبوجه عام، مل تقارن سجالت املخزون منهجيا  -٣٤
. لنظام احملاسبة أو توفّق معه لضمان اكتمال هذه السجالت 

أساس مستمر، فقد   وعلى الرغم من تفقّد املخزونات على   
لوحظ أنّ بنود املخزون املوجود يف املقر مل خيضع مجيعها     

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢للجرد اإلحصائي العيين خالل الفترة املالية  
وال تتضمن التعليمات االدارية احلالية توجيها كافيا    -٣٥

فيما يتعلق حبفظ سجالت املخزون مبا يفي هبدف الرقابة من   
ها باالضافة اىل توفري معلومات  أجل محاية املوجودات وتعهد

موثوقة ملتطلبات اإلقرار وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم 
 .املتحدة
وينبغي أن تتخذ األمانة على سبيل األولوية ما يلزم   -٣٦

من اخلطوات لزيادة اكتمال سجالت جرد املعدات املعمرة     
سوف   وقد اعترفت األمانة هبذه املسائل و  . وزيادة موثوقيتها 

تسعى إىل إجياد سبل إلجراء حتسينات بأسلوب يأيت مبردود    
 .التكلفة، مع االستمرار يف حتقيق أهداف الرقابة املرجوة 
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 قسائم الصرف الداخلية امليدانية -باء 

امللحقة بالبيانات املالية،    ) ع(٤وفقا للمالحظة  -٣٧
ُوجدت يف هناية فترة السنتني كمية متراكمة من قسائم  

 اخلية امليدانية غري اجملهزة بلغت قيمتها   الصرف الد
).  يورو٦ ٧٨٧ ١٢٧( دوالرا أمريكيا  ٨ ٤٧٣ ٣١٧

)  دوالرا أمريكيا  ٥ ٩٦٨ ٥٢٣(ويعزى جزء كبري من ذلك   
إىل تلقي قسائم صرف داخلية ميدانية من مكاتب برنامج   
األمم املتحدة االمنائي امليدانية عقب هناية السنة، أي يف وقت    

ونتج هذا . يسمح بتجهيزها بصورة كاملة متأخر جدا مل 
التأّخر عن استحداث الربنامج االمنائي نظاما الكترونيا   

 .جديدا لتقدمي هذه القسائم
وأّدى هذا التأخر يف التجهيز إىل املبالغة يف قيمة    -٣٨

الرصيد املدّون كالتزامات غري مصفاة يف البيان املايل الثاين،     
 .يضا يف قيمة املوجودات األخرىما أّدى بدوره إىل املبالغة أ 

وُتنصح األمانة مبواصلة البحث مع برنامج األمم  -٣٩
املتحدة اإلمنائي عن السبل الكفيلة بتبسيط عمليات قسائم     
الصرف الداخلية امليدانية وجتهيز هذه املعامالت يف الوقت  

 .املناسب

اإللتزامات املالية املتعلقة بنهاية اخلدمة والتأمني  -جيم
 حي بعد هناية اخلدمةالص

امللحقة بالبيانات املالية،    ‘ ١‘) ث  (٢وفقا للمالحظة  -٤٠
مل يرصد أي مبلغ يف امليزانية لتغطية التكاليف املقّدرة    
لاللتزامات املالية الطارئة اخلاصة مبدفوعات هناية اخلدمة 

وتقّدر اليونيدو أن يكون االلتزام الطارئ يف هذا  . للموظفني
 ما   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ الصدد قد بلغ يف

 ماليني    ٣,٣ مليون يورو يف امليزانية العادية و ٢١,٢قيمته 
 .يورو يف امليزانية التشغيلية

وباملثل، مل تتلقَّ االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي  -٤١
‘ ٣‘) ث (٢وتبّين املالحظة . بعد انتهاء اخلدمة متويال كامال

ة إىل أنّ مقدار االلتزامات غري املمولة امللحقة بالبيانات املالي 
، حبسب الدراسة  ٢٠٠٣ديسمرب   /بلغ يف كانون األول 

 . مليون يورو٣٦األكتوارية، 

وقد أثار سلفي يف تقريريه عن مراجعة حسابات     -٤٢
 مسألة ٢٠٠١-٢٠٠٠ و ١٩٩٩-١٩٩٨الفترتني  

االلتزامات غري املمولة العائدة إىل مدفوعات هناية اخلدمة  
ولوحظ يف هذا الشأن .  الصحي بعد انتهاء اخلدمةوالتأمني

أن اليونيدو ترى أن األخذ بنهج موحد على نطاق منظومة   
 .األمم املتحدة يكون أفضل من احللّ املنفرد 

وقد أفادت األمانة بأنه اتُّفق يف اجتماع عقدته     -٤٣
مؤخرا شبكة األمم املتحدة للميزانية واملالية على أن جتري 

اسة أكتوارية موّحدة وأن تفصح املنظمات عن فرقة عمل در
وأفادت األمانة أيضا بأن . االلتزام املايل يف بياناهتا املالية  

الشبكة تعتزم تقدمي توصية إىل اللجنة الرفيعة املستوى 
لشؤون اإلدارة بإنشاء فريق عامل للبحث عن حلّ يشمل      
  املنظومة بأكملها، وبأن األمم املتحدة ستقّدم تقريرا إىل  

 .اجلمعية العامة ومن املتوقع أن تنبثق عنه توصيات  

   إدارة املوارد البشرية-سابعا

 إجراءات التعيني واالختيار -ألف

 إطارا ٢٠٠١يونيه  /أصدرت اليونيدو يف حزيران -٤٤
. إلدارة املوارد البشرية، كخطوة أوىل يف تعزيز قدرة املنظمة       

راءات االختيار ومن العناصر األساسية هلذا اإلطار حتسني إج  
التنافسي، ما يؤدي بدوره إىل تعيني مرشحني من ذوي   

 .املؤهالت العالية كما يؤدي إىل تقليص مدة دورة التعيينات  
وهلذه الغاية، قرر املدير العام عدم ممارسة السلطة    -٤٥

املخّولة له مبنح تعيينات يف املقر ملوظفي املشاريع وللعاملني    
والتعيينات ‘ م‘يينات بالرتبة امليدانية    التع(بعقود حمدودة املدة   

 من النظام ٣٠٠ و٢٠٠احملدودة املدة مبوجب السلسلتني 
 ).اإلداري للموظفني

وقد ركّزُت يف االستعراض الذي أجريته على مدى   -٤٦
جناح اليونيدو يف تنفيذ إطار إدارة املوارد البشرية وما ورد يف     

 تتعلّق بوقف  منشورات املدير العام ذات الصلة من أحكام
نوع التعيينات املشار إليه يف الفقرة السابقة، مع اإلشارة   

 :احملددة إىل ما يلي 
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 كشفت  -تعيني مرشحني من ذوي املؤهالت العالية    -٤٧
املقارنة بني املواصفات الوظيفية ومؤهالت املرشحني 
الناجحني مؤخرا عن فّعالية اليونيدو يف تعيني مرشحني  

 .ةمتمتعني مبؤهالت عالي

 تبّين من املقارنة بني     -األثر على دورة التعيينات   -٤٨
دورات التعيينات قبل تنفيذ اإلطار وبعد تنفيذه أنّ مدة هذه  

 . شهور٣ شهور إىل ٨,٨الدورات تقلّصت من 

 تََبيََّن من االستعالم   -األثر على موظفي التعيينات    -٤٩
ينات   واملالحظة أنّ املوارد املوظفية املتاحة يف قسم التعي

حمدودة وأنّ على املوظفني احلاليني أن يعملوا ساعات إضافية  
وكشف تفقّد ملفات  . للنهوض بعبء العمل على حنو فّعال

املناصب أيضا عن أن عملييت التعيني واالختيار تنفّذان يدويا 
واإلدارة . يف معظمهما وأهنما كثيفا االستخدام لليد العاملة 

 املتاحني ألداء هاتني    على علم مبحدودية عدد املوظفني
 .العمليتني

 تبيَّن -عمليتا التعيني واالختيار على أساس تنافسي    -٥٠
من فحص وثائق التعيني واالختيار ومن االستعالم من 
املوظفني أنّ عملييت التعيني واالختيار تتطلبان جهدا كبريا   
وأهنما، باستثناء قائمة مقدمي الطلبات، تنفذان يدويا يف  

وشرحت األمانة أن اليونيدو يف طريقها اآلن    . نمعظم األحيا
إىل شراء براجميات تطبيقية للموارد البشرية وجداول   
املرتبات، وتتوقع أن متّهد هذه الرباجميات الطريق حلوسبة  

 .مهميت التعيني واإلدارة يف إدارة املوارد البشرية  

 مهمة إتاحة التعلّم للموظفني -باء
ت أن مهمة إتاحة التعلّم الحظُت يف تقريري املؤق -٥١

وكان من املشّجع املالحظة  . للموظفني تدار على حنو جيد
أن اليونيدو أكّدت على ضرورة االهتمام بالتخطيط لتعاقب      
املوظفني نظرا القتراب عدد كبري من الفنيني من سّن      

وإضافة إىل ذلك، كان استحداث برنامج للتطوير    . التقاعد
 .جرى تنفيذهااالداري من املبادرات اليت  

واقُترح من أجل زيادة االرتقاء مبهمة إتاحة التعلّم      -٥٢
للموظفني وضع سياسات وخطط إلتاحة التعلّم على 

وأشري فضال عن ذلك إىل أن من شأن    . مستوى الُشعب 

تقدمي تقارير إدارية دورية عن مدى حتقيق أهداف التعلّم  
ختطيط أنشطة وعن التكاليف املقترنة به أن يساعد اإلدارة يف    

وُدِعي إىل استكمال عملية تنمية الكفاءات  . التعلّم مستقبال
 .التقنية والوظيفية على سبيل األولوية لدى باقي املوظفني

وأفادت األمانة بأن خطط التدريب على مستوى  -٥٣
الُشعب قد وضعت وقدمت إىل إدارة املوارد البشرية 

ية حلقات وسوف تنظّم إدارة املوارد البشر. لتوحيدها
دراسية تركّز على تعزيز االمتياز التقين يف جماالت االهتمام         
احملددة يف اإلطار الربناجمي للخطة املتوسطة األجل للفترة       

 عدد من     ٢٠٠٣-٢٠٠٢وُعقد يف الفترة   . ٢٠٠٧-٢٠٠٤
حلقات العمل يف املقر ويف امليدان وتقّرر عقد حلقات عمل    

جاريا على تطوير    وال يزال العمل  . ٢٠٠٤إضافية يف عام  
الوظيفية لدى خمتلف    /الكفاءات األساسية العامة والتقنية

 .الفئات املهنية

بيئة املراقبة العامة لتكنولوجيا املعلومات  -ثامنا
 واالتصاالت

أُجريت يف الفترة املشمولة بالتقرير املؤقت مراجعة  -٥٤
حلسابات نظم املعلومات اخلاصة ببيئة املراقبة العامة 

وتشكّل الضوابط   . جيا املعلومات واالتصاالتلتكنولو
الرقابية العامة إطارا للرقابة الشاملة على أنشطة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، والقصد منها هو التأكد بصورة     

 .معقولة من حتقيق األهداف العامة للمراقبة الداخلية

وأفدُت بشأن اجملاالت الرئيسية اليت يستصوب  -٥٥
 :ات على بيئة املراقبة العامة فيها مبا يلي  إدخال حتسين

 تدير وظيفة تكنولوجيا املعلومات   -اهليكل التنظيمي   -٥٦
واالتصال طاقم مكّون من حد أدىن من املوظفني وُيعوَّل فيها 

ولوحظ . بقدر كبري على عدد قليل من املوظفني األساسيني   
، أن ذلك رمبا يكون فّعاال يف األمد القصري ولكنه قد يؤدي 

ضمن أمور أخرى، إىل خماطر مصاحبة تتعلّق بالتعاقب على      
  .العمل والفصل املناسب بني املهام 

 مل ُتضَف الصفة الرمسية -السياسات واإلجراءات  -٥٧
على السياسات القائمة بشأن اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا  
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املعلومات واالتصاالت وأمنها وشبكتها ومل تعتمد هذه  
توضع بالكامل وتنفّذ وختترب بانتظام خطط    ومل . السياسات

استرجاع البيانات بكاملها وضمان استمرارية األعمال يف     
وحتتاج خمتلف االجراءات . حاالت الكوارث احلاسوبية

املعمول هبا، مثل ضوابط تسجيل املستعملني وتغيريهم، إىل   
 .توثيق أفضل

 حتتاج اإلجراءات اليت وضعت لدعم  -العمليات -٥٨
 .البيانات ودعم امللفات إىل أن ُتوثّق وُتعتمد رمسياقواعد 

مل تطبع اإلدارة    -نظم التشغيل وأمنها املنطقي    -٥٩
وتستعرض بانتظام سجالت األنشطة وسجالت خمالفة  
قواعد الوصول، ومل حيتفظ بسجلّ تتبعي للتدقيق يف   

 .اإلجراءات الالحقة

ذه    ليست ه-منهجية الدورة احلياتية لتطوير النظم     -٦٠
املنهجية، املصّممة خصيصا لتفي باحتياجات اليونيدو    
ومتطلباهتا، موثّقة توثيقا كامال لتحكم عملية تطوير نظم      

وينبغي   . املعلومات والتكنولوجيا املتصلة هبا واقتنائها وصوهنا
أيضا النظر يف دور املراجعة الداخلية للحسابات يف املشاريع  

 .القادمة املتعلقة هبذه املنهجية

ويسرين اإلبالغ بأنّ األمانة قد أحاطت علما   -٦١
وقد أفادت األمانة بأنّ . بالنتائج اليت أثرُتها يف استعراضي

وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت قد أُحلقت مبكتب 
 وأنه أحرز تقّدم يف   ٢٠٠٣يونيه  /املراقب العام يف حزيران

تتخذ وقد ُنفّذت بعض التوصيات وس. معاجلة املسائل املبّينة
وقد صيغت يف . إجراءات عما قريب ملعاجلة املسائل املتبقية 

هذا الصدد سياسات وإجراءات هي اآلن يف معرض  
اكتساب الصفة الرمسية، فيما جرى حتسني الضوابط املادية    

وُنفّذ ترتيب للتخزين االحتياطي  . وبعض ضوابط الوصول
 وقد تعذر تنفيذ بعض التوصيات تنفيذا كامال. خارج املقر

بسبب املعوقات املواردية وال ميكن معاجلة هذه التوصيات  
أّما التطويرات اليت استهلت بغية حتسني بيئة  . إالّ يف املستقبل 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤املراقبة العامة فسوف تتابع يف الفترة  

   املكاتب امليدانية-تاسعا

 فعالية املكاتب امليدانية -ألف

 زيارات إىل ُنفّذت يف هذه الفترة املالية عدة  -٦٢
ولوحظ من خالل املناقشة مع اإلدارة  . املكاتب امليدانية

املعنية واستعراض الوثائق أن النقص يف رأس املال االبتدائي 
ُيعترب عامال معّوقا للجهود املبذولة يف امليدان الستهالل برامج  

ويضاف إىل ذلك أن أمناط التوظيف  . ومشاريع خمتلفة
ونيدو قد تستدعي املراجعة أو مزيدا  املعيارية اليت تنفذها الي 

وُوجد . من املرونة لدعم االحتياجات املتميزة هلذه املكاتب  
أيضا أن اليقني مفتقد يف بعض اجملاالت فيما يتعلق خبطوط 

وصودفت . االتصال واإلبالغ بني املقر واملكاتب امليدانية   
صعوبات يف بعض احلاالت يف احلفاظ على سبل وصول 

 .اعد البيانات املعلوماتية يف املقرموثوقة إىل قو
، شّجع املؤمتر  ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول  -٦٣

 على أن ميضي قُُدما بعملية اعتماد      العام العاشر املدير العام
الالمركزية يف امليدان، وأن يواصل تعزيز وترشيد العمليات   

وطلب ). ٢-ق/١٠-م ع(امليدانية اليت تضطلع هبا املنظمة 
العام أيضا إىل املدير العام أن يقّدم إىل جملس التنمية  املؤمتر 

الصناعية يف دورته القادمة توصيات إضافية بشأن      
، عقب استعراض العمليات امليدانية املقرر إجراؤه    ةالالمركزي

ونظرا   ). ١٠-ق/١٠-م ع (٢٠٠٤يف الربع األول من عام 
هلذا الطلب، أجرى مكتب املراقب العام تقييما للتمثيل 

مليداين احلايل لليونيدو واقترح خيارات خمتلفة للنهوض، ا
 .مبزيد من الفعالية، باألنشطة املسندة إىل اليونيدو  

وكشف التقييم الذي أجراه مكتب املراقب العام أن    -٦٤
اهليكل امليداين احلايل معقّد وأنه ال يوجد هنج ثابت متبع 

يكل القائم وينتهي هذا التقييم إىل أن اهل . على نطاق اليونيدو
مل يعد يفي باالحتياجات الراهنة لليونيدو وال يؤيت املردود  

ومن العوامل املقيِّدة املستشهد هبا عدم وضوح   . املرجو منه
خطوط التدّرج يف املساءلة، ونقص املوارد املالية واملوظفية، 
وعدم توفر ما يكفي من الدعم واألدوات للمساعدة على   

 .تنفيذ األنشطة املستصوبة
وتستعرض األمانة يف الوقت احلاضر النتائج اليت    -٦٥

توصل إليها هذا التقييم، وقد أنشئ أيضا فريق استشاري غري    
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رمسي من الدول األعضاء لتقدمي املشورة إىل املدير العام     
وقُّدم املزيد من . بشأن ما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية 

ثامنة والعشرين  االقتراحات بشأن الالمركزية إىل الدورة ال
 .٢٠٠٤مايو  /جمللس التنمية الصناعية املعقودة يف أيار 

وهذا االستعراض الشامل للتمثيل امليداين لليونيدو  -٦٦
والنظر يف سبل زيادة فعاليته يف البلدان هو أمر مرّحب به،      
ألنه ما من شك يف أنّ احلاجة تدعو إىل األخذ بطرائق 

حملرز يف هذا اجملال اهلام وسيبقى التقّدم ا. جديدة يف العمل
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤قيد االستعراض يف الفترة 

 اجلوانب اإلدارية -باء

إضافة إىل اجلوانب اليت سبق ذكرها يف هذا التقرير،      -٦٧
كشفت زيارات مراجعة احلسابات يف عدد خمتار من     

 :املكاتب امليدانية أيضا عن املسائل البارزة التالية 
لوحظ أن الفصل بني املهام  -إدارة التدفق النقدي  -٦٨

وُيعزى   . كثريا ما يكون معدوما يف إدارة حسابات الُسلف 
أحد األسباب يف ذلك إىل حمدودية طاقم املوظفني يف بعض 

وينبغي أن تنظر األمانة عند اإلمكان يف إدخال       . املكاتب
 .ضوابط تعويضية ملعاجلة املخاطر املصاحبة لذلك

حاالت عديدة على  مل يعثر يف -سجالت احلضور -٦٩
أية أدلة تشري إىل مراجعة سجالت احلضور، خالفا ملا تنص 

وقد أصدرت األمانة . عليه التعليمات اإلدارية ذات الصلة  
 .التعليمات الضرورية إىل امليدان لضمان االمتثال هلا 

كان ترتيب امللفات املتعلقة بوثائق     -وثائق املشاريع   -٧٠
والحظت األمانة أن   . التنظيماملشاريع مفتقرا إىل الدقة يف   

العمل جار اآلن على شراء نظام إلكتروين إلدارة الوثائق، ما     
 .سيساعد على حتسني هذا اجلانب  

 لوحظ وجود -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -٧١
افتقار عام إىل املعدات اإللكترونية وإىل الدراية الفنية الالزمة 

ومات واالتصاالت  إلقامة بيئات آمنة لتكنولوجيا املعل
وكان من ضمن ذلك مسائل يذكر منها      . واحلفاظ عليها

) firewall(اجلدار الناري  عدم وجود توحيد قياسي يف رزم
والشبكات اخلصوصية؛ واالفتقار إىل ترتيبات أمنية مع   
موفري اخلدمات األغيار وإىل سياسات ملنع استعمال 

 وقد أبلغتنا .الرباجميات النظمية والتطبيقية غري املرّخصة
األمانة بأنه مت وضع صيغة موّحدة قياسيا ملعاجلة الشواغل    
األمنية يف املكاتب امليدانية غري الكائنة يف مرافق برنامج األمم      

وعلى هذه املكاتب امليدانية أن جتد حمليا        . املتحدة االمنائي 
معدات موثوقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموفرين 

 االنترنيت، مستفيدة هلذه الغاية من مكاتب     موثوقني خلدمات
الشراء احمللية التابعة لألمم املتحدة، على أن ُتشترى  

 .الرباجميات النظمية والتطبيقية بعد التشاور مع املقر

 تقدير -عاشرا

أود أن أسّجل تقديري ملا قّدمه املدير العام ملنظمة  -٧٢
عاون  األمم املتحدة للتنمية الصناعية وموظفوها من ت 

 .ومساعدة أثناء اضطالعي مبراجعة احلسابات  
     
 ]التوقيع[
 فكي. أ. ش

 مراجع احلسابات اخلارجي
 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا

 بريتوريا، جنوب أفريقيا
٢٠٠٤مايو / أيار٣١

 



IDB.29/3 
PBC.20/3 
Arabic 
Page 13 
 املرفق األول 

 لحساباتمتابعة التوصيات املقدمة يف تقارير سابقة عن املراجعة اخلارجية ل
 
قّدمُت يف تقريري املؤقت حصرا جمدوال بالتوصيات الواردة يف تقرير املراجعة اخلارجية حلسابــات الفترة املالية          -١

وقد جرى حتديث هذا اجلدول ليشمل التوصيات اليت نرى أنه    . ، مع تعليقات األمانة على حالة التنفيذ الراهنة   ٢٠٠١-٢٠٠٠
 .ينبغي اإلبالغ عنها

 
 األمانةتعليقات 

 التوصية الرد حالة التنفيذ

ويتضمن   . قُبلت التوصية وتنفيذها جار
 معلومات  ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام    

 .عن االجنازات يف هذا الشأن  

اعتمد هنج استباقي أكثر يف جمال تعيني       
النساء وترقيتهن وظيفيا، وقد حتققت    

 .حتسينات يعتد هبا 

 تكثف ينبغي لألمانة أن: املرأة يف األمانة 
حبثها عن سبل حتسني واقع متثيل املرأة يف      

 .عداد املوظفني الفنيني  

أُحيط علما بالتوصية ولكن املساعي مل    
 .تأت بأي نتائج 

مل توافق أية جهة ماحنة حىت اآلن على 
توفري املوارد الالزمة إلنشاء صندوق من       

وكلّ مسامهات املاحنني    . هذا القبيل 
ضر، حنو موّجهة حتديدا يف الوقت احلا 

 .غرض معّين

: انشاء صندوق غري خمصص ملشروع بعينه 
من شأن انشاء صندوق غري خمصص  
ملشروع بعينه أن يعزز تصميم املشاريع       

 .وتقييمها

حتدد مقدمة أي اتفاق على القيام بعمل     .قُبلت التوصية وتنفيذها جار 
تنفيذي يعقد بني الشركات املتلقية      

ت كل   واليونيدو حتديدا واضحا مسؤوليا    
 .من األطراف املشاركة  

ينبغي أن  : حاالت التأخر يف تنفيذ املشاريع  
ُتراعى يف تصميم املشروع حاالت التأخر        

وينبغي االضطالع بتخطيط متأن       . املتوقعة
ألنشطة املشروع والنظر يف خطط عمل         

وعالوة على   . بديلة بشأن هذه األنشطة    
ذلك، ينبغي توّخي فرض جزاءات وتطبيقها       

تفي األطراف املشاركة يف  عندما ال 
 .املشروع بواجباهتا  

قبل البدء بأي مشروع، يوقّع اتفاق بشأنه         .قُبلت التوصية وتنفيذها جار 
بني اجلهة املتلقية واليونيدو، ويقدم االتفاق     

ويف احلاالت اليت  . إىل احلكومة املعنية
تشهد، بالرغم من االتفاق، امتداد آماد       

من جانب  التأخر أو عدم التزام واضح   
اجلهة النظرية، يطلب من هذه اجلهة أن    

 .تقدم توضيحا

ينبغي وضع ترتيبات   : الترتيبات التعاقدية 
تعاقدية للتعامل مع أي حالة تتخلف فيها   
اجلهة املتلقية عن تقدمي املدخالت املطلوبة      

 .ويصبح فيها عدم االلتزام واضحا 

وك يف اخلدمة   جرى توزيع معايري السل   .قبلت التوصية وتنفيذها جار 
املدنية الدولية اليت ُنقّحت مؤخرا على    

 .مجيع املوظفني

مدونة للقواعد األخالقية ومفهوم لتناوب
نة للقواعد    ينبغي اعتماد مدو  : املوظفني

األخالقية واألخذ مبفهوم تناوب املوظفني يف  
خلط ط ك ّ مل ال جمل
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 األمانةتعليقات 
 التوصية الرد حالة التنفيذ

وجيري تنفيذ هذه التوصية يف السياق    
األوسع للسياسات املتعلقة باملوارد البشرية       
اليت تشّجع تنقل املوظفني واالعتراف      

 .بالنمو األفقي

اجملاالت املعّرضة حبكم طبيعتها خلطر   
 .االحتيال

تعكف االدارة حاليا على اختاذ االجراءات       .قُبلت التوصية وتنفيذها جار 
الالزمة لتحسني عمليات التحقق من عقود      
اخلرباء االستشاريني وحتسني نظام االبالغ  

وستعد خطة عمل    . عن االدعاءات  
. تفصيلية لدى تعيني املراقب العام اجلديد   

وأنشئ خط بريدي الكتروين ساخن   
متصل بفريق الرقابة الداخلية منذ حني      

وترسل رسائل  . لتلقي االدعاءات املغفلة 
تذكري دورية إىل املوظفني تنبههم إىل 

 .وسيلة االبالغ هذه

اجراءات التحقق من عقود اخلرباء   
ينبغي حتسني اجراءات      :االستشاريني

التحقق من عقود اخلرباء االستشاريني      
وينبغي . والسلوك املنتهج يف هذا اجملال   

 .توضيح نظام االبالغ عن االدعاءات  

قُبلت التوصية؛ وعملية جرد    
 .املوجودات يف املقر جارية  

وقد حتققت كل املكاتب   . التنفيذ جار 
. ٢٠٠٣امليدانية من قوائم اجلرد يف عام  

 .٢٠٠٤بدأت عملية اجلرد لعام   وقد 

ينبغي حتسني نظام    : نظام جرد املوجودات 
وينبغي توضيح     . جرد املخزون يف املقر  

املسؤوليات عن جرد املخزون يف املكاتب     
 .امليدانية ويف مشاريع التعاون التقين    

االدارة ملتزمة بنظام الدارة النوعية وقد       .قُبلت التوصية وتنفيذها جار 
دئ توجيهية يف هذا     أصدرت عدة مبا   

وجيري العمل على وضع أو       . الشأن
 .حتديث مزيد من املبادئ التوجيهية   

ينبغي تطبيق نظام     : حتسني ادارة النوعية  
 .شامل الدارة النوعية 

 
  : معلّقة ١٩٩٩-١٩٩٨ما زالت املسألة اهلامة التالية الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن الفترة املالية     -٢

 التوصية الرد ة التنفيذحال
اعُترف هبذه املسألة، والسعي جار للعثور        
على حل على نطاق منظومة األمم   

 .املتحدة

هذه مسألة بالغة التعقّد وهلا آثار متويلية     
وجتري متابعة هذه املسألة هبمة    . كبرية

للعثور على حل مناسب ملعاجلة هذا  
االلتزام التمويلي يف إطار منظومة األمم  

 .دةاملتح

االلتزامات املالية املتعلقة بالتأمني الصحي   
ينبغي أن تنظر اليونيدو يف   : بعد هناية اخلدمة 

استخدام املنافذ املالية املتاحة للبدء بتمويل    
هذه االلتزامات عن طريق تطبيق املبادئ     
املستحدثة يف النظم احملاسبية للقطاع      

 .اخلاص
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 املرفق الثاين 

 جيرأي مراجع احلسابات اخلار
  

 إىل رئيس جملس التنمية الصناعية 

لقد راجعنا البيانات املالية املرفقة، املكّونة من البيان األول إىل الرابع، واجلداول واملالحظات الداعمة هلا ملنظمة األمم  
 البيانات املالية  واملسؤولية عن هذه. ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول ٣١املتحدة للتنمية الصناعية عن الفترة املالية املنتهية يف  

 .أّما مسؤولييت فهي إبداء الرأي يف هذه البيانات املالية استنادا إىل مراجعتنا للحسابات. تعود على املدير العام 

وقد أجرينا هذه املراجعة وفقا للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة      
ويتوجب علينا مبقتضى  .  والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبا يتفق مع املعايري الدولية ملراجعة احلساباتوالوكاالت املتخصصة

هذه املعايري أن خنطط لعملية املراجعة وجنريها للتحقق بشكل معقول مما إذا كانت البيانات املالية خالية من أي أخطاء    
 أساس العيِّنة، لألدلة الداعمة للمبالغ واإلقرارات الواردة يف البيانات    وتشمل مراجعة احلسابات إجراء فحص، على  . جوهرية
وتشمل مراجعة احلسابات أيضا تقييم املبادئ احملاسبية املستخدمة والتقديرات اهلامة اليت وضعها املدير العام فضال عن   . املالية

جريناها هلذه احلسابات توفر أساسا معقوال إلبداء الرأي       وأعتقد أن املراجعة اليت أ . تقييم طريقة عرض البيانات املالية إمجاال   
 .بشأهنا

ويف رأيي أن هذه البيانات املالية تقّدم صورة معقولة من مجيع النواحي عن الوضع املايل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية  
 املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا    وعن نتائج العمليات والتدفقات النقدية للفترة ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١الصناعية يف 

 من املالحظات امللحقة بالبيانات املالية، واليت طُّبقت على أساس يتفق  ١للسياسات احملاسبية املعلنة الوارد بياهنا يف املالحظة  
 .مع أساس الفترة املالية السابقة

صناها يف إطار مراجعتنا للحسابات،     ويف رأيي أيضا أن معامالت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، اليت فح    
 .كانت من مجيع النواحي اهلامة متفقة مع أحكام النظام املايل والسند التشريعي 

وعمال باملادة احلادية عشرة من النظام املايل، أصدرُت أيضا تقريرا مفّصال عن مراجعيت للبيانات املالية ملنظمة األمم     
 .املتحدة للتنمية الصناعية

  
  ]التوقيع[
 فكي. أ. ش

 مراجع احلسابات اخلارجي
  مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا

 بريتوريا، مجهورية جنوب أفريقيا
 ٢٠٠٤مايو / أيار٣١
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  املرفق الثالث 

  مقدمة
ىل جملس   ، أن يقدم سنويا إ   ١٩٨٧/١٩من استنتاجها ) ي(طلبت جلنة الربنامج وامليزانية إىل املدير العام، يف الفقرة  -١

 .التنمية الصناعية من خالل اللجنة تقريرا واضحا وتفصيليا عن األداء املايل يبّين تفاصيل استخدام املوارد املالية     

،  ٢٠٠٣ديسمبــر   / كانون األول  ٣١ إىل  ٢٠٠٢يناير   / كانون الثاين ١ويتناول هذا التقرير املايل الفترة املمتدة من       -٢
، على النحو الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ برنامج وميزانييت الفترة  ويستند إىل االعتمادات الواردة يف

   ).١٧-م /٩-املقرر م ع(التاسعة 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ البيانـات املاليـة لفترة السنتني

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 شهادة بشأن البيانات املالية

 مسؤولية املدير العام
 
وقد أُعدَّت هذه . لعام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مسؤول عن إعداد البيانات املالية وصحتها  املدير ا 

البيانات وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملادة العاشرة من النظام املايل لليونيدو، وتتضمن مبالغ معينة تستند إىل  
.  وتتفق املعلومات املالية املستخدمة يف وثائق أخرى مع املعلومات الواردة يف البيانات املالية.أفضل تقديرات االدارة وأحكامها

وترى االدارة أن هذه البيانات املالية توّضح بصورة معقولة الوضع املايل للمنظمة وللصناديق املوجودة يف عهدهتا ونتائج    
 .عمليات هذه الصناديق وما حدث من تغريات يف وضعها املايل  

وأداء ملسؤولياهتا، حتافظ املنظمة على اتباع نظم للضوابط والسياسات واالجراءات احملاسبية الداخلية، من أجل   
وختضع نظم املراقبة الداخلية والسجالت املالية لعمليات استعراض يقوم  . ضمان موثوقية املعلومات املالية وصون املوجودات

 .ات اخلارجي أثناء مراجعة كل منهما للحسابات هبا مكتب املراقب العام ومراجع احلساب

وقد أعدت البيانات املالية املرفقة التالية، املكّونة من البيان األول إىل الرابع واجلداول ذات الصلة واملالحظات     
 .يونيدوالداعمة، إعدادا سليما وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملادة العاشرة من النظام املايل لل  

  
 ]التوقيع[

 كارلوس ماغارينيوس 
 املدير العام

 ]التوقيع[
 أميتا ميسرا 

 مديرة فرع الشؤون املالية
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 البيان األول
 بيان االيرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 
 )بآالف اليوروهات(

 اجملموع
٢٠٠١-٢٠٠٠

 اجملموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ع٢رقم 
 التعاون التقين

)٤املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)٣املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق رأس 
 املال املتداول

 العنوان )٢املالحظة أو اجلدول رقم (
 االيرادات               

 االشتراكات املقررة  ٦٨٩٫٨ ١٣٣ )أ(          ٨¸٦٨٩ ١٣٣  ١¸٦٨٣ ١٣٢
)ج(  ٢¸٨٤٩ ١٧٧ )ه(    ٣¸٩٣٩ ١٧٨  ٨¸٨٣٧ ١٥٥  التربعات  ٩¸٨٧٢   ٢¸٢١٧

            
 االيرادات األخرى         

 األنشطة املدّرة للدخل   ٦¸٧٥ )ب(  ٣¸٧٠٠ ١٩        ٩¸٧٧٥ ١٩  ٤¸٨٥١ ٢٠
 موال احملّصلة مبوجب الترتيبات بني املنظماتاأل         ٧¸٨٤٩ ١٦     ٧¸٨٤٩ ١٦  ٦¸٤٩٦ ٢٤
 األنشطة املشتركة التمويل      ٩¸٥٦٨ ٣٤     (٢¸٣٧١ ٤)  ٧¸١٩٧ ٣٠  ٠¸٧٨٢ ٢٣

 االيرادات نظري اخلدمات املقدمة      ٥¸٢٧٧ ١     (٩¸٤٠١)  ٦¸٨٧٥  ٩¸٢١٦
 وائدايرادات الف   ٠¸٦٠٠ ١ )ج(  ٥¸٢٩٧   ٩¸٥٢٨ ١ )و(    ٤¸٤٢٦ ٣  ٥¸٩١١ ٥

)ز، ح( (٩¸٠) (٠¸٢٤٦ ١) (٨¸٣٠١ ٤)  التصحيحات اخلاصة بصرف العمالت  (٩¸٠٥٠ ٢) )د( (١¸١٧٣ ١) )د(  ٩¸٩٧٨ ١
 ايرادات متنّوعة    ٤¸٠٦٦ ١ )ه(  ٣¸٩٦  (٢¸١٧)     ٥¸١٤٥ ١  ٦¸٦٧٣

 جمموع االيرادات  ٨¸٢٥٣ ١٣٥   ٦¸٩٨٤ ٥٤   ٥¸١٨٩ ١٩٨  (٠¸٧٧٤ ٤)  ٩¸٦٥٣ ٣٨٣  ١¸١٥١ ٣٦٠
 النفقات             

 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة   ٧¸٥٠٤ ٨٧ )و(  ٠¸٥٠٦ ٢٩   ٦¸٨٠٧ ٥٧   ٥¸١٣٦ ٦  ٨¸٩٥٤ ١٨٠  ٨¸٨٣٢ ١٨٤
 التكاليف التشغيلية واخلدمات التعاقدية  ٨¸٢٩٥ ٢٧   ٥¸٦٨٢ ١٧   ٥¸٣٢٧ ٦٠  (٤¸٦٤٩ ٢)  ٤¸٦٥٦ ١٠٢  ٢¸٥٣٤ ١٠٨
 املقتنيات        ٠¸٩٠٨ ٣١   ٨¸٦٥٢ ١  ٨¸٥٦٠ ٣٣  ٥¸٧٧٠ ٣١
 الزماالت الدراسية        ١¸٩٧٦ ٦   ٢¸٩٢٠  ٣¸٨٩٦ ٧  ١¸٣٧٥ ١٢

  ٢¸٣٠٢ ١٣ )ز(       (١¸٨٣٤ ١٠)  ١¸٤٦٨ ٢  ٠¸٠
الربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة التكميلية لعقد التنمية 

 الصناعية ألفريقيا
 تكاليف الدعم الربناجمي     ٢¸٩٢   ٩¸٩٦٠ ١٨     ١¸٠٥٣ ١٩  ٩¸٢٦٩ ١٩
 جمموع النفقات  ٧¸١٠٢ ١٢٨   ٧¸٢٨٠ ٤٧   ١¸٩٨٠ ١٧٥  (٠¸٧٧٤ ٤)  ٥¸٥٨٩ ٣٤٦  ٥¸٧٨٢ ٣٥٦
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 اجملموع
٢٠٠١-٢٠٠٠

 اجملموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ع٢رقم 
 التعاون التقين

)٤املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)٣املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق رأس 
 املال املتداول

 العنوان )٢املالحظة أو اجلدول رقم (
 االيرادات عن النفقات) نقصان(زيادة   ١¸١٥١ ٧   ٩¸٧٠٣ ٧   ٤¸٢٠٩ ٢٢   ٠¸٠  ٤¸٠٦٤ ٣٧  ٦¸٣٦٨ ٣
 دخلة على فترة السنتني السابقةالتصحيحات امل (٨¸١١٧) )ح(    (٧¸١٤١)    (٥¸٢٥٩) (٢¸٧٩٢)
 الوفورات من الغاء التزامات من فترة السنتني السابقة   ٦¸٣١٧ ٤ )ط(  ١¸٥٧٨   ٩¸٢٩٣     ٦¸١٨٩ ٥  ٢¸٢٣٠ ٤

 خمصص حتسبا حلاالت التأخر يف حتصيل االشتراكات (٦¸٤٩٦ ٢)          (٦¸٤٩٦ ٢) (٥¸٠٤٦ ٥)
 يف االيرادات عن النفقات) النقصان(صايف الزيادة   ٣¸٨٥٤ ٨   ٠¸٢٨٢ ٨ )ه(  ٦¸٣٦١ ٢٢     ٩¸٤٩٧ ٣٩  ١¸٧٦٠ ١
)د، ز(     ٤¸٢٢٠ )ط(    ٦¸٥٣٢ ٤  ٣¸٩٧٧  املبالغ احملّولة إىل االحتياطيات  ٢¸٣١٢ ٤

 املبالغ احملّولة من االحتياطيات (٨¸٥٠)          (٨¸٥٠) (٤¸٤٩٢)
 رصدة مقّيدة حلساب الدول األعضاءأ (٢¸٧٣٧ ٥) )س(         (٢¸٧٣٧ ٥) (٥¸٠٧٥ ١٤)

)ي، ك(   (٩¸٣٢١)    املبالغ احملولة إىل صناديق أخرى أو منها (٣¸١٨٢) )ط(    (٦¸١٣٩)
 التصحيحات األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديق    (٩¸٣٧) )و( (١¸٤١٨ ٤٧)    (٠¸٤٥٦ ٤٧)  

 مبالغ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية السنة  ١¸٤٢٧ ٦   ٥¸٩٣٠ ٣   ٨¸٧٨٩ ١٢٤     ٤¸١٤٧ ١٣٥  ٩¸٩٧٧ ١٤٦
 االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية فترة السنتني  ٣¸٦٢٣ ١٣   ٦¸١٧٤ ١٢   ١¸٨١٤ ٩٩   ٠¸٠  ٠¸٦١٢ ١٢٥  ٤¸١٤٧ ١٣٥
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 البيان الثاين
 بيان املوجودات، وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ عن السنة املنتهية يف
 )بآالف اليوروهات(

 اجملموع
٢٠٠١-٢٠٠٠

 اجملموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ع٢رقم 
 التعاون التقين

)٤املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)٣املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق رأس 
 املال املتداول

 العنوان )٢ أو اجلدول رقم املالحظة(
 املوجودات               

 األموال النقدية والودائع ألجل  ٩¸٣٩٣ ٢٣   ٦¸٩٧٢ ٨   ٥¸٨٥٢ ١٤١ )ل(    ٠¸٢١٩ ١٧٤  ٦¸٢٩٣ ١٩٧
 احلسابات املستحقة التحصيل         

  من الدول األعضاءيل التحصاالشتراكات املقررة املستحقة   ٨¸٩٧٧ ١١٣           ٨¸٩٧٧ ١١٣  ٣¸٠٨٤ ١١١
  التحصيلالتربعات املستحقة         ٧¸٢٣١ ١٦     ٧¸٢٣١ ١٦  

 املسامهات األخرى املستحقة التحصيل   ٩¸٩٧      ٠¸٨٢٣     ٩¸٩٢٠  ٦¸٥٨٠ ٤
 حتسبا حلاالت التأخر يف حتصيل االشتراكاتخمصص   (٩¸٥٧٢ ١٠٤)          (٩¸٥٧٢ ١٠٤) (٣¸٠٧٦ ١٠٢)

 األرصدة املشتركة بني الصناديق      ٩¸٦٨١   ٣¸١١٥ ٢     ٢¸٧٩٧ ٢  ٣¸٠٩٤ ٧
 غري ذلك   ٠¸٩٠١ ٣ )ي(  ٨¸١٥٥ ٧ )ز(  ٢¸٩٧٠     ٠¸٠٢٧ ١٢  ٨¸٠٧١ ١٦
 املوجودات األخرى  ٥¸٥٧٥      ٨¸٤١١ ٧     ٣¸٩٨٧ ٧  ٢¸٧١٤ ١١
 وجوداتجمموع امل  ٢¸٣٧٣ ٣٧   ٣¸٨١٠ ١٦   ٥¸٤٠٤ ١٦٩   ٠¸٠  ٠¸٥٨٨ ٢٢٣  ٥¸٧٦٢ ٢٤٥

 االلتزامات         
)ح(  ٢¸٦٦٥ ١٤     ٧¸٢٣٥ ١٥  ١¸٩٦٠ ٤  املدفوعات أو املسامهات الواردة مسبقا  ٩¸١٨٩   ٦¸٣٨٠
 االقتراضات املستحقة الدفع يف غضون عام واحد  ٠¸٨٠١ )ك(          ٠¸٨٠١  ٠¸١٢٣ ١
 تزامات غري املصفاةاالل  ٦¸١٧٦ ١٢   ٤¸٤٠٩ ٣   ٦¸٩٢٧ ٢٩     ٦¸٥١٣ ٤٥  ٢¸٩١٤ ٥١
  بني الصناديق– احلسابات املستحقة الدفع  ٠¸٠٨٢ ١   ١¸٥٠١   ١¸٢١٤ ١     ٢¸٧٩٧ ٢  ٣¸٠٩٤ ٧
)و، ز(    ٥¸٨٢٧ ٣٢  ٥¸١٥٤ ٤٢ )د، ي(  ٦¸٣٤٤ )ز(  ٥¸٧٨٣ ٢٣   غري ذلك-احلسابات املستحقة الدفع   ٤¸٦٩٩ ٨

 الصناديق واحلسابات اخلاصة األخرى         
 االلتزامات األخرى         

 االقتراضات املستحقة الدفع بعد عام واحد  ٠¸٨٠١ )ك(          ٠¸٨٠١  ٠¸٣٦٩ ٣
 جمموع االلتزامات  ٩¸٧٤٩ ٢٣   ٧¸٦٣٥ ٤   ٤¸٥٩٠ ٦٩   ٠¸٠  ٠¸٩٧٦ ٩٧  ١¸٦١٥ ١١٠
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 اجملموع
٢٠٠١-٢٠٠٠

 اجملموع
٢٠٠٣-٢٠٠٢

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ع٢رقم 
 التعاون التقين

)٤املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)٣املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق رأس 
 املال املتداول

 العنوان )٢ أو اجلدول رقم املالحظة(
 االحتياطيات وأرصدة الصناديق         

)ط(  ٥¸٤٤٠ )م(    ٤¸٢٦٩ ٥  ٦¸٤٤٦ ٥  االحتياطيات التشغيلية     ٩¸٨٢٨ ٤
)ل، م(     ٩¸٩٨٤ ١     ٢¸٩١٤ ١١  ٢¸١٦٧ ٨  االحتياطيات األخرى  ٣¸٩٢٩ ٩

 األرصدة املتعلقة باملشاريع املمّولة من اجلهات املاحنة        ٩¸٠٦٣ ٩٥     ٩¸٠٦٣ ٩٥  ٨¸٢٥٢ ١١٩
 صندوق رأس املال املتداول  ٤¸٤٢٣ ٧ )ن(          ٤¸٤٢٣ ٧  ٤¸٤٥٥ ٧

 )العجز(الفائض  (٤¸٧٢٩ ٣) )س(  ٧¸٣٤٥ ٧   ٨¸٣٢٤ ٢     ١¸٩٤١ ٥ (٦¸١٧٤ ٥)
 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٣¸٦٢٣ ١٣   ٦¸١٧٤ ١٢   ١¸٨١٤ ٩٩   ٠¸٠  ٠¸٦١٢ ١٢٥  ٤¸١٤٧ ١٣٥
 ت وأرصدة الصناديقجمموع االلتزامات واالحتياطيا  ٢¸٣٧٣ ٣٧   ٣¸٨١٠ ١٦   ٥¸٤٠٤ ١٦٩   ٠¸٠  ٠¸٥٨٨ ٢٢٣  ٥¸٧٦٢ ٢٤٥
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 ١-٢اجلدول 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١حىت حالة االشتراكات املقررة يف امليزانية العادية 
 )باليورو(

 االشتراكات غري املسددة 
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

 ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١
 النصيب املقرر 

جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 أفغانستان  ٠١٠٠¸٠   ٠١٠٠٠¸٠   ٧٧٨ ٧٦   ٣٦٨ ١٣ -  -   ٧٧٨ ٧٦  ٣٦٨ ١٣   ١٤٦ ٩٠ 
 ألبانيا  ٠٠٤¸٠  ٠٠٤٠٠¸٠  ٤٩١ ٢  ٣٤٨ ٥  ٤٩١ ٢  ٣٤٨ ٥  -  - -
 اجلزائر  ١٠١¸٠   ٠٩٩٠٠¸٠ -  ١٧٧ ٦٦ -   ١٧٧ ٦٦ -  - -
 أنغوال  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٠٥٨ ٢ -   ٠٥٨ ٢  -  - -

 األرجنتني  ٦٤٨¸١  ٦٢٨٠٠¸١٠   ٢٠٥ ٥٤١ ٢  ٣٩٢ ١٤٧ ٢  ٢٩٦ ٧   ٤٤٧ ٤٢  ٩٠٩ ٥٣٣ ٢  ٩٤٥ ١٠٤ ٢  ٨٥٤ ٦٣٨ ٤ 
 أرمينيا  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٧٧٧ ٩١٠  ٠١٠ ٤   ٠٣٢ ٢  -   ٧٤٥ ٩٠٨  ٠١٠ ٤  ٧٥٥ ٩١٢

 النمسا  ٣٥٦¸١٠  ٣٤٢٠٠¸١٠  -  ٠٥٩ ٨٩٧ -   ٠٥٩ ٨٩٧ -  - -
 ذربيجانأ  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠  ٩٧٢ ١٣٥ ١  ٣٥٣ ٧  ٠٨٦ ١٢١   ٦٦٩   ٨٨٦ ٠١٤ ١   ٦٨٤ ٦  ٥٧٠ ٠٢١ ١

 جزر البهاما  ٠١٧¸٠  ٠١٧٠٠¸٠  -  ٣٦٤ ١١ -   ٣٦٤ ١١  -  - -
 البحرين  ٠٢٦¸٠  ٠٢٦٠٠¸٠ -  ٣٨٠ ١٧ -   ٨٧٤ ١٦ -   ٥٠٦  ٥٠٦

 بنغالديش  ٠١٠¸٠  ٠١٠٠٠¸٠  -  ٦٨٤ ٦ -   ٦٨٤ ٦  -  - -
 بربادوس  ٠١٣¸٠  ٠١٣٠٠¸٠  -  ٦٩٠ ٨ -   ٠٠٢ ٨  -   ٦٨٨  ٦٨٨

 بيالروس  ٠٢٧¸٠  ٠٢٧٠٠¸٠  ٨٥٠ ٤٨٩  ٤٢٨ ٣٥   ٤٢٢ ٢٤٩  ٦٦٨   ٤٢٨ ٢٤٠  ٧٦٠ ٣٤   ١٨٨ ٢٧٥
 بلجيكا  ٦١٧¸١٠   ٦٠٠٠٠¸١٠  -  ٥١٩ ٠٦٩ ١ -   ٥١٩ ٠٦٩ ١ -  - -

 بليز  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ١٠٦ -   ٥٦٢  ٥٦٢
 بنن  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ١٦٣ ٣  ٠١٠ ٤   ١٦٣ ٣  ٣٩٠ ١ -   ٦٢٠ ٢  ٦٢٠ ٢

 بوتان  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ٦٦٨  -  - -
 بوليفيا  ٠١١¸٠   ٠١١٠٠¸٠  -  ٧٠٦ ١٤ -   ٤٠ -   ٦٦٦ ١٤   ٦٦٦ ١٤ 

 البوسنة واهلرسك  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠  ٩٠٤ ٢١٤  ٣٥٣ ٧  ٩٠٤ ٢١٤   ٣٥٣ ٧  -  - -
 بوتسوانا  ٠١٤¸٠  ٠١٤٠٠¸٠  -  ٣٥٨ ٩ -   ٣٥٨ ٩  -  - -

 الربازيل  ٩٧٦¸٢  ٣٨٦٠٠¸٣  ٠٤٧ ٤٦٦ ١٢  ٧٨٧ ١٧٠ ٤ -   ٨٨٥ ٨١  ٠٤٧ ٤٦٦ ١٢  ٩٠٢ ٠٨٨ ٤  ٩٤٩ ٥٥٤ ١٦
 بلغاريا  ٠١٨¸٠  ٠١٨٠٠¸٠  -  ٠٣٢ ١٢ -   ٠٣٢ ١٢ -  - -
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 االشتراكات غري املسددة 
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

 ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١
 النصيب املقرر 

جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 بوركينا فاسو  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٠٦٤ ٣ -   ٠٦٤ ٣  -  - -
 بوروندي  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠٣٥ ٦٥   ٣٣٦ ١   ٣ -   ٠٣٢ ٦٥  ٣٣٦ ١  ٣٦٨ ٦٦
 كمبوديا  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٠١٠ ٤  -  -  -   ٠١٠ ٤  ٠١٠ ٤

 الكامريون  ٠١٣¸٠  ٠١٣٠٠¸٠  -  ٦٩٠ ٨ -   ٦٩٠ ٨  -  - -
 الرأس األخضر  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٨٨ ٩٤   ٣٣٦ ١   ٩ -   ٧٧٩ ٩٤  ٣٣٦ ١  ١١٥ ٩٦ 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ١٤٥ ١١٠   ٣٣٦ ١   ٣ -   ١٤٢ ١١٠  ٣٣٦ ١  ٤٧٨ ١١١
 تشاد  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٤٤٠ ٨٣   ٣٣٦ ١  -  -   ٤٤٠ ٨٣  ٣٣٦ ١  ٧٧٦ ٨٤
 شيلي  ٢٦٦¸٠  ٣٠٠٠٠¸٠ -  ٦٨٠ ٣٦١ -   ٨٨٥ ١٤٩  -   ٧٩٥ ٢١١  ٧٩٥ ٢١١

 الصني  ١٩٦¸٢  ١٧٠٠٠¸٢  -  ٥٣٥ ٤٥٠ ١ -   ٥٣٥ ٤٥٠ ١  -  - -
 كولومبيا  ٢٤٣¸٠  ٢٨٥٠٠¸٠ -  ٤٧٢ ٣٣٧ -   ١٩٨ ١٣٢ -   ٢٧٤ ٢٠٥  ٢٧٤ ٢٠٥ 
 جزر القمر  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٣٤٦ ١٢٠  ٣٣٦ ١  -  -   ٣٤٦ ١٢٠   ٣٣٦ ١  ٦٨٢ ١٢١
 الكونغو  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠٣٠ ١٠٨  ٣٣٦ ١   ١٢  -   ٠١٨ ١٠٨   ٣٣٦ ١  ٣٥٤ ١٠٩
 كوستاريكا  ٠٢٨¸٠  ٠٢٨٠٠¸٠  ٦١٩ ٨٠   ٧٦٥ ٣٦   ١٣٥ ١١   ٦٦٩   ٤٨٤ ٦٩  ٠٩٦ ٣٦   ٥٨٠ ١٠٥

 كوت ديفوار  ٠١٣¸٠  ٠١٣٠٠¸٠   ٦١٧ ١٦  ٧١١ ١٦  ٦١٧ ١٦  ٧١١ ١٦  -  - -
 كرواتيا  ٠٥٥¸٠  ٠٥٥٠٠¸٠ -  ٧٦٥ ٣٦  -   ٧٦٥ ٣٦ -  - -

 كوبا  ٠٤٣¸٠  ٠٤٣٠٠¸٠ -  ٩٨٨ ٤٧  -   ٣١٦ ٢١  -   ٦٧٢ ٢٦   ٦٧٢ ٢٦
 قربص  ٠٥٤¸٠  ٠٥٤٠٠¸٠ -  ٠٩٦ ٣٦  -   ٠٩٦ ٣٦ -  - -
 اجلمهورية التشيكية  ٢٤٥¸٠  ٢٨٨٠٠¸٠ -  ٥١٤ ١٩٢ -   ٥١٤ ١٩٢ -  - -

٠١٣¸٠  ٠١٣٠٠¸٠   ٧٠٣ ١٣   ٧١١ ١٦  ٧٠٣ ١٣  ٤٣٢ ١٢ -   ٢٧٩ ٤  ٢٧٩ ٤  
مجهورية كوريا الدميقراطية 

 الشعبية

٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠  ٢٠٤ ١١٥  ٣٥٣ ٧  ٣٠  ٦٦٩   ١٧٤ ١١٥  ٦٨٤ ٦  ٨٥٨ ١٢١  
مجهورية الكونغو 

 قراطيةالدمي
 الدامنرك  ٠٧٣¸١  ٠٦١٠٠¸١  -  ٢٢٥ ٧٠٩ -   ٢٢٥ ٧٠٩ -  - -

 جيبويت  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٤٤٠ ٨٣   ٣٣٦ ١  -  -   ٤٤٠ ٨٣  ٣٣٦ ١  ٧٧٦ ٨٤
 دومينيكا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٤١٧  ٣٣٦ ١   ٤١٧  ٦٨٧  -   ٦٤٩  ٦٤٩

 اجلمهورية الدومينيكية  ٠٣٣¸٠  ٠٣٣٠٠¸٠  ٠٩١ ٣٠٩  ٧٨١ ٤٢ -   ٣٣٧ ١  ٠٩١ ٣٠٩   ٤٤٤ ٤١   ٥٣٥ ٣٥٠ 
 اكوادور  ٠٣٦¸٠  ٠٣٥٠٠¸٠ -  ٣٩٦ ٢٣  -   ٣٩٦ ٢٣ -  - -

 مصــر  ١١٥¸٠   ١١٥٠٠¸٠  -  ٨٧٢ ٧٦  -   ١٢٧ ٥ -   ٧٤٥ ٧١   ٧٤٥ ٧١ 
 السلفادور  ٠٢٦¸٠  ٠٢٦٠٠¸٠  ٠٣٦ ١٢٥  ٠٩١ ٣٤ -   ٦٦٩   ٠٣٦ ١٢٥   ٤٢٢ ٣٣   ٤٥٨ ١٥٨
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 االشتراكات غري املسددة 
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

 ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١
 النصيب املقرر 

جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 غينيا االستوائية  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٣٤٦ ١٢٠  ٣٣٦ ١  -  -   ٣٤٦ ١٢٠   ٣٣٦ ١  ٦٨٢ ١٢١
 أريتريا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٧١٥  -   ٧٦ -   ٦٣٩  ٦٣٩

 اثيوبيا  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠ -  ٠١١ ٤  -   ٠١١ ٤ -  - -
 فيجي  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠ -  ٠١١ ٤  -   ٠١١ ٤ -  - -
 فنلندا  ٧٤٨¸٠  ٧٤٠٠٠¸٠ -  ٦٥٢ ٤٩٤ -   ٦٥٢ ٤٩٤ -  - -
 فرنسا  ٢٦٤¸٩  ١٦١٠٠¸٩  -  ٦٦٢ ١٢٣ ٦ -   ٦٦٢ ١٢٣ ٦  -  - -

 غابون  ٠٢٠¸٠  ٠٢٠٠٠¸٠  ٢٢٨ ١٣   ٠٧٠ ٢٦   ١٧٢  ٦٦٨   ٠٥٦ ١٣  ٤٠٢ ٢٥   ٤٥٨ ٣٨
 غامبيا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٠٩ ٧٤   ٣٣٦ ١   ٩٦١ ١ -   ٧٤٨ ٧٢  ٣٣٦ ١  ٠٨٤ ٧٤

 جورجيا  ٠٠٧¸٠  ٠٠٧٠٠¸٠  ٧١٩ ٥٨٩ ١  ٣٥٨ ٩ -   ٣٠  ٧١٩ ٥٨٩ ١   ٣٢٨ ٩  ٠٤٧ ٥٩٩ ١
 أملانيا  ٩٩٧¸١٣   ٨٤١٠٠¸١٣ -  ٠٠٣ ٢٥٢ ٩ -   ٠٠٣ ٢٥٢ ٩ -  - -

 غانا  ٠٠٧¸٠  ٠٠٧٠٠¸٠  ٩١٠ ٩  ٣٥٨ ٩  ٩١٠ ٩  ٧٤٨ ٧  -   ٦١٠ ١   ٦١٠ ١
 اليونان  ٧٧٢¸٠  ٧٦٤٠٠¸٠ -  ٦٩٦ ٥١٠ -   ٦٩٦ ٥١٠  -  - -

 غرينادا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٦٠٨ ٨٦   ٣٣٦ ١   ٩٨٥ ١٠ -   ٦٢٣ ٧٥  ٣٣٦ ١  ٩٥٩ ٧٦
 غواتيماال  ٠٣٨¸٠  ٠٣٨٠٠¸٠ -  ٤٠١ ٢٥ -   ١٢١ ٢٥  -   ٢٨٠  ٢٨٠

 غينيا  ٠٠٤¸٠  ٠٠٤٠٠¸٠  ٢٣٩ ١٦   ٣٤٨ ٥  ٢٣٩ ١٦  ٣٤٨ ٥  -  - -
  بيساو-ينيا غ  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٤٥٥ ١١٥  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٤٥٢ ١١٥   ٣٣٦ ١  ٧٨٨ ١١٦
 غيانا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٥٥٥  ٣٣٦ ١   ٩١  -   ٤٦٤   ٣٣٦ ١  ٨٠٠ ١

 هاييت  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٩٤٣ ٣ -   ٩٤٣ ٣  -  - -
 هندوراس  ٠٠٦¸٠  ٠٠٧٠٠¸٠ -  ٦٧٩ ٤ -   ٦٧٩ ٤  -  - -
 هنغاريا  ١٧٢¸٠  ١٧٠٠٠¸٠  -  ٦٣٧ ١١٣ -   ٦٣٧ ١١٣ -  - -
 اهلند  ٤٨٩¸٠  ٤٨٣٠٠¸٠ -  ٨٦١ ٣٢٢ -   ٨٦١ ٣٢٢  -  - -
 اندونيسيا  ٢٨٦¸٠  ٢٨٣٠٠¸٠ -  ١٧١ ١٨٩  -   ١٧١ ١٨٩ -  - -

 )االسالمية-مجهورية(ايران   ٣٣٦¸٠  ٣٨٥٠٠¸٠  ٦٨٠ ٢٠٧  ٩٢٨ ٤٧٢  ٦٨٠ ٢٠٧  ٧٨١ ٣٥ -   ١٤٧ ٤٣٧  ١٤٧ ٤٣٧
 العراق  ١٤٥¸٠  ١٩٣٠٠¸٠   ٢٨٩ ٤٨١ ١  ٢٥٨ ٢٢١ -   ٦٧٩ ٤   ٢٨٩ ٤٨١ ١   ٥٧٩ ٢١٦  ٨٦٨ ٦٩٧ ١

 ايرلندا  ٤٢٢¸٠  ٤١٧٠٠¸٠  -  ٧٤٤ ٢٧٨ -   ٧٤٤ ٢٧٨ -  - -
 اسرائيل  ٥٩٤¸٠  ٥٨٨٠٠¸٠ -  ٠٤٨ ٣٩٣ -   ٠٤٨ ٣٩٣ -  - -
 ايطاليا  ٢٥٦¸٧  ١٧٤٥١¸٧  -  ٧٩٥ ٧٩٥ ٤ -   ٧٩٥ ٧٩٥ ٤ -  - -

 جامايكا  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠  ٩٦١ ٤  ٣٥٣ ٧  ١١٥  ٦٦٩   ٨٤٦ ٤   ٦٨٤ ٦  ٥٣٠ ١١ 
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 ٢٠٠٣يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

 ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١
 النصيب املقرر 

جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 اليابان  ٠٠٠¸٢٢   ٠٠٠٠٠¸٢٢ -  ٨٧٨ ٧٠٥ ١٤  -   ٨٧٨ ٧٠٥ ١٤ -  - -
 األردن  ٠١١¸٠   ٠١١٠٠¸٠  -  ٣٥٣ ٧ -   ٣٥٣ ٧  -  - -

 كازاخستان  ٠٤١¸٠  ٠٤٠٠٠¸٠  ٨٥٤ ٤٧٢  ١٤٢ ٥٣  ١٣١ ٢٩  ٠٠٢ ١  ٧٢٣ ٤٤٣  ١٤٠ ٥٢   ٨٦٣ ٤٩٥ 
 كينيا  ٠١١¸٠   ٠١١٠٠¸٠   ٢٣٨ ٨  ٧٠٦ ١٤  ٢٣٨ ٨   ٧٠٦ ١٤ -  - -
 الكويت  ٢١٠¸٠  ٢٠٨٠٠¸٠ -  ٠٣٧ ١٣٩ -   ٠٣٧ ١٣٩  -  - -

 قريغيزستان  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٤٤٣ ٣٧٤  ٣٣٦ ١   ٢٧ -   ٤١٦ ٣٧٤   ٣٣٦ ١  ٧٥٢ ٣٧٥ 

- -  -  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ٦٦٨  
مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
 لبنان  ٠١٧¸٠  ٠١٧٠٠¸٠  -  ٣٠٨ ٢١ -   ٨٢٩  -   ٤٧٩ ٢٠   ٤٧٩ ٢٠

 ليسوتو  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ٦٦٨  -  - -
 ليربيا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠٢٢ ٨٦   ٣٣٦ ١  -  -   ٠٢٢ ٨٦  ٣٣٦ ١  ٣٥٨ ٨٧

 اجلماهريية العربية الليبية  ٠٩٥¸٠  ٠٩٥٠٠¸٠  ٠٩٠ ٧١   ٦٦٦ ١٢٤  ٠٩٠ ٧١  ٦٦٦ ١٢٤  -  - -
 ليتوانيا  ٠٢٤¸٠  ٠٢٤٠٠¸٠  ٧٧٨ ٤٠٣  ٤١٧ ٣١  ٢٠٥ ٩٩  ٦٦٩   ٥٧٣ ٣٠٤  ٧٤٨ ٣٠   ٣٢١ ٣٣٥
 لكسمربغ  ١١٤¸٠   ١١٣٠٠¸٠  -  ٥٣٥ ٧٥     ٨٦٣ ١ -   ٦٧٢ ٧٣   ٦٧٢ ٧٣

 مدغشقر  ٠٠٤¸٠  ٠٠٤٠٠¸٠ -  ٢٧٩ ٥ -   ٢٧٩ ٥  -  - -
 مالوي  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٢٠٨ ٣٤   ٠١٠ ٤   ٢٤ -   ١٨٤ ٣٤  ٠١٠ ٤  ١٩٤ ٣٨ 

 ماليزيا  ٣٣٧¸٠  ٣٣٣٠٠¸٠ -  ٥٩٤ ٢٢٢ -   ٥٩٤ ٢٢٢ -  - -
 ملديف  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠٢١ ١   ٣٣٦ ١   ٠٢١ ١  ٧٥٩  -   ٥٧٧  ٥٧٧

 مايل  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ١٧٥ ١٥  ٠١٠ ٤   ٤٩ -   ١٢٦ ١٥  ٠١٠ ٤  ١٣٦ ١٩ 
 مالطة  ٠٢١¸٠  ٠٢١٠٠¸٠  -  ٠٣٧ ١٤ -   ٠٣٧ ١٤ -  - -

 موريتانيا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٦٤٩ ١١٢  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٦٤٦ ١١٢   ٣٣٦ ١  ٩٨٢ ١١٣
 موريشيوس  ٠١٦¸٠  ٠١٦٠٠¸٠  -  ٦٩٥ ١٠ -   ٦٩٥ ١٠ -  - -

 املكسيك  ٥٥٧¸١  ٥٣٩٠٠¸١  -  ٧٤٤ ٠٢٨ ١ -   ٦٨٨ ٨١٨  -   ٠٥٦ ٢١٠  ٠٥٦ ٢١٠
 منغوليا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ١٨٨ ١     ١٨٨ ١ -  - -

 املغرب  ٠٦٤¸٠  ٠٦٢٠٠¸٠ -  ٤٤٤ ٤١ -   ٣٤٤ ٤١ -   ١٠٠  ١٠٠
 موزامبيق  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ٦٦٨  -  - -

 ميامنار  ٠١٠¸٠  ٠١٠٠٠¸٠   ٣١٣ ٨  ٣٦٨ ١٣  ٣١٣ ٨  ٧٩١ ٦ -   ٥٧٧ ٦  ٥٧٧ ٦
 ناميبيا  ٠١٠¸٠  ٠١٠٠٠¸٠  -  ٣٦٨ ١٣ -   ٣٦٨ ١٣ -  - -
 نيبال  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠ -  ٠١١ ٤  -   ٠١١ ٤ -  - -
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جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 هولندا  ٤٨٩¸٢  ٤٦٢٠٠¸٢ -  ٧٢٢ ٦٤٥ ١ -   ٧٢٢ ٦٤٥ ١  -  - -
 نيوزيلندا  ٣٤٥¸٠  ٣٤١٠٠¸٠  -  ٩٤٢ ٢٢٧ -   ٩٤٢ ٢٢٧ -  - -

 نيكاراغوا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٣١٠ ١٣٣  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٣٠٧ ١٣٣   ٣٣٦ ١  ٦٤٣ ١٣٤
 النيجر  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٨٢٣ ٩٤   ٣٣٦ ١   ٩ -   ٨١٤ ٩٤  ٣٣٦ ١  ١٥٠ ٩٦ 
 نيجرييا  ٠٨٠¸٠  ٠٩٦٠٠¸٠ -  ٧١٨ ١١٣  -   ٧٠٧ ٢٤ -   ٠١١ ٨٩  ٠١١ ٨٩ 

 النرويج  ٩٢٧¸٠  ٩١٥٠٠¸٠  -  ٦٣١ ٦١١  -   ٦٣١ ٦١١ -  - -
 ُعمان  ٠٨٨¸٠  ٠٨٦٠٠¸٠ -  ٤٨٧ ٥٧  -   ٤٨٧ ٥٧ -  - -
 باكستان  ٠٨٧¸٠  ٠٨٦٠٠¸٠ -  ٩٤٦ ١٠٣ -   ٩٤٦ ١٠٣  -  - -

 بنما  ٠٢٦¸٠  ٠٢٦٠٠¸٠ -  ٣٨٠ ١٧ -   ١٨٧ ١٥  -   ١٩٣ ٢  ١٩٣ ٢
 بابوا غينيا اجلديدة  ٠٠٩¸٠  ٠٠٩٠٠¸٠ -  ٠١٦ ٦  -   ٧٧٥  -   ٢٤١ ٥  ٢٤١ ٥
 باراغواي  ٠٢٣¸٠  ٠٢٣٠٠¸٠  ٣٠٨ ٣٤   ٠٨٠ ٣٠   ١٤٠ ٦  ٦٦٨   ١٦٨ ٢٨  ٤١٢ ٢٩   ٥٨٠ ٥٧
 بريو  ١٦٩¸٠  ١٦٧٠٠¸٠   ٧٧١ ٨٠   ٥٨٩ ٢٢٠  ٢٤٩ ١  ٠١٠ ٤  ٥٢٢ ٧٩  ٥٧٩ ٢١٦  ١٠١ ٢٩٦
 الفلبني  ١٤٤¸٠  ١٤٢٠٠¸٠  -  ٨١٨ ١٠٦ -   ٨٠٩ ٧٤ -   ٠٠٩ ٣٢   ٠٠٩ ٣٢

 بولندا  ٤٥٤¸٠  ٥٣٦٠٠¸٠ -  ٢٨٩ ٣٥٨ -   ٢٢٨ ٣١٧  -   ٠٦١ ٤١  ٠٦١ ٤١ 
 الربتغال  ٦٦٣¸٠  ٦٥٥٠٠¸٠ -  ٨٣٥ ٤٣٧ -   ٨٣٥ ٤٣٧ -  - -
 قطر  ٠٤٨¸٠  ٠٤٨٠٠¸٠  ٤٤١ ٤  ٨٣٥ ٦٢   ٤٤١ ٤  ٨٣٥ ٦٢ -  - -
 مجهورية كوريا  ٦٥٣¸٢  ٦٢٣٠٠¸٢ -  ٣٤٢ ٧٥٣ ١ -   ٣٤٢ ٧٥٣ ١  -  - -

 مجهورية مولدوفا  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٨٨٣ ٨٦٨  ٠١٠ ٤   ٤٥ -   ٨٣٨ ٨٦٨  ٠١٠ ٤  ٨٤٨ ٨٧٢ 
 يارومان  ٠٨٤¸٠  ٠٨٢٠٠¸٠ -  ٨١٣ ٥٤ -   ١٨٢ ٤ -   ٦٣١ ٥٠   ٦٣١ ٥٠ 

 االحتاد الروسي  ٧٠٦¸١  ٧٠٠٠٠¸١  -  ٣٦٤ ١٣٦ ١ -   ٣٦٤ ١٣٦ ١ -  - -
 رواندا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٩٣٠ ٧  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٩٢٧ ٧   ٣٣٦ ١  ٢٦٣ ٩

 سانت كيتس ونيفيس  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠  -  ٦٦٨ -   ٦٦٨  -  - -
 ياسانت لوس  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٠٠٥ ٢ -   ٩١  -   ٩١٤ ١   ٩١٤ ١

٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٦١٥ ١٠٩  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٦١٢ ١٠٩   ٣٣٦ ١  ٩٤٨ ١١٠  
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سان تومي وبرينسيبـي  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٣٤٦ ١٢٠  ٣٣٦ ١    -   ٣٤٦ ١٢٠   ٣٣٦ ١  ٦٨٢ ١٢١

 اململكة العربية السعودية  ٧٩٥¸٠  ٧٨٥٠٠¸٠ -  ٧٣٢ ٥٢٤ -   ٧٣٢ ٥٢٤ -  - -
 السنغال  ٠٠٧¸٠  ٠٠٧٠٠¸٠ -  ١٠٧ ٩  -   ١٠٧ ٩ -  - -
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جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 صربيا واجلبل األسود  ٠٢٨¸٠  ٠٢٨٠٠¸٠ -  ٧١٧ ١٨ -   ٦٦٨  -   ٠٤٩ ١٨   ٠٤٩ ١٨ 
 سيشيل  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٨٤٢ ٤١   ٠١٠ ٤   ٢٤ -   ٨١٨ ٤١  ٠١٠ ٤  ٨٢٨ ٤٥
 سرياليون  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠١٥ ٨٧   ٣٣٦ ١   ٩٧٦ ٥  -   ٠٣٩ ٨١  ٣٣٦ ١  ٣٧٥ ٨٢

 سلوفاكيا  ٠٦١¸٠  ٠٦١٠٠¸٠  -  ٧٧٦ ٤٠  -   ٧٧٦ ٤٠ -  - -
 سلوفينيا  ١١٥¸٠   ١١٥٠٠¸٠   ٠٥٣ ١٨٤  ٧٣٦ ١٥٠ -   ٠٠٨ ٣   ٠٥٣ ١٨٤   ٧٢٨ ١٤٧  ٧٨١ ٣٣١
 الصومال  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٣٢٣ ١٣٣  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٣٢٠ ١٣٣   ٣٣٦ ١  ٦٥٦ ١٣٤

 جنوب أفريقيا  ٥٨٤¸٠  ٥٧٨٠٧¸٠ -  ٤١٠ ٣٨٦ -   ٤١٠ ٣٨٦  -  - -
 اسبانيا  ٦١٠¸٣  ٥٦٧٩٧¸٣ -  ٠٠٦ ٣٨٥ ٢ -   ٠٠٦ ٣٨٥ ٢ -  - -
 سري النكا  ٠٢٣¸٠  ٠٢٣٠٠¸٠ -  ٧١٠ ١٥ -   ٧١٠ ١٥  -  - -

 السودان  ٠٠٩¸٠  ٠٠٩٠٠¸٠ -  ٠١٦ ٦  -   ٤٠١ ١ -   ٦١٥ ٤  ٦١٥ ٤
 سورينام  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٥٤٥ ٣٧   ٠١٠ ٤   ٣٣ -   ٥١٢ ٣٧  ٠١٠ ٤  ٥٢٢ ٤١ 

 سوازيلند  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠ -  ٠٠٥ ٢ -   ٠٠٥ ٢  -  - -
 السويد  ٤٧١¸١   ٤٥٤٤٥¸١  -  ٢٢٦ ٩٧٢ -   ٢٢٦ ٩٧٢ -  - -
 سويسرا  ٨١١¸١  ٨٠٥٠٠¸١  -  ٥٥١ ٢٠٦ ١ -   ٥٥١ ٢٠٦ ١ -  - -
 ية العربية السوريةاجلمهور  ١١٥¸٠   ١١٣٠٠¸٠  -  ٥٣٥ ٧٥  -   ٥٣٥ ٧٥ -  - -

 طاجيكستان  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠٧٠ ٢٧٦  ٣٣٦ ١   ٣٠٢  -   ٧٦٨ ٢٧٥  ٣٣٦ ١  ١٠٤ ٢٧٧
 تايلند  ٣٦١¸٠  ٤١٧٠٠¸٠  -  ١٣٤ ٣٧٢ -   ٨٠٣ ٢٩٦ -   ٣٣١ ٧٥   ٣٣١ ٧٥ 

٠٠٩¸٠  ٠٠٩٠٠¸٠  ١٥٣  ٣٦٤ ١١  ١٥٣  ٣٤٣ ٥  -   ٠٢١ ٦  ٠٢١ ٦  
مجهورية مقدونيا 

 سابقااليوغوسالفية 
 توغو  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ١٤٢ ٧١  ٣٣٦ ١   ٣ -   ١٣٩ ٧١  ٣٣٦ ١  ٤٧٥ ٧٢

 تونغا  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٥٧٠  ٣٣٦ ١   ٥٧٠   ٣٣٦ ١ -  - -
 ترينيداد وتوباغو  ٠٢٣¸٠  ٠٢٣٠٠¸٠ -  ٣٧٤ ١٥ -   ٩١٧ -   ٤٥٧ ١٤   ٤٥٧ ١٤ 
 تونس  ٠٤٤¸٠  ٠٤٣٠٠¸٠ -  ٨٤٤ ٢٩  -   ٥٠٨ ٢٧ -   ٣٣٦ ٢  ٣٣٦ ٢

 تركيا  ٦٣١¸٠  ٦٢٣٠٠¸٠ -  ٤٤٤ ٤١٦ -   ٤٤٤ ٤١٦  -  - -
 تركمانستان  ٠٠٤¸٠  ٠٠٤٠٠¸٠  ٩٦٠ ١٤٩  ٣٤٨ ٥ -  -   ٩٦٠ ١٤٩   ٣٤٨ ٥  ٣٠٨ ١٥٥

 أوغندا  ٠٠٧¸٠  ٠٠٧٠٠¸٠ -  ٦٧٩ ٤ -   ٦٧٩ ٤  -  - -
 أوكرانيا  ٠٧٥¸٠  ٠٧٥٠٠¸٠  ٨٨١ ٦٤٣ ٧  ٢٦٣ ٩٨   ٠٠٥ ٩٣٦  ٠٠٥ ٢   ٨٧٦ ٧٠٧ ٦  ٢٥٨ ٩٦   ١٣٤ ٨٠٤ ٦

 االمارات العربية املتحدة  ٢٩٠¸٠  ٢٨٦٠٠¸٠ -  ١٧٧ ١٩١  -   ١٧٧ ١٩١ -  - -
 اململكة املتحدة  ٩٣٢¸٧  ٨٤٣٠٠¸٧ -  ٦٤٦ ٢٤٢ ٥ -   ٦٤٦ ٢٤٢ ٥ -  - -
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جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
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 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٠٠٦¸٠  ٠٠٦٠٠¸٠  ٣٥  ٣٥٣ ٧  ٣٥  ٣٥٣ ٧  -  - -
 أوروغواي  ١١٥¸٠   ١١٣٠٠¸٠   ٦١٦ ٥٧   ٧٣٣ ١٤٩  ١٨٩ ١٢  ٦٤٤ ٢   ٤٢٧ ٤٥  ٠٨٩ ١٤٧  ٥١٦ ١٩٢

 أوزبكستان  ٠١٦¸٠  ٠١٦٠٠¸٠   ٣٣٢ ٤٤٩  ٧٢٢ ٢٠   ١١١  ٦٦٨   ٢٢١ ٤٤٩   ٠٥٤ ٢٠   ٢٧٥ ٤٦٩ 
 فانواتو  ٠٠١¸٠  ٠٠١٠٠¸٠   ٠١١ ٧٧  ٣٣٦ ١   ٣ -   ٠٠٨ ٧٧  ٣٣٦ ١  ٣٤٤ ٧٨
 فنـزويال  ٢٩٩¸٠  ٢٩٥٠٠¸٠ -  ٤٧٢ ٣٤٣ -   ٣٤١ ١٥  -   ١٣١ ٣٢٨  ١٣١ ٣٢٨

 فييت نام  ٠١٨¸٠  ٠٢٣٠٠¸٠ -  ٣٧٤ ١٥ -   ٣٧٤ ١٥ -  - -
 اليمن  ٠١٠¸٠  ٠٠٩٠٠¸٠ -  ٠١٦ ٦  -   ٦٩٣ ٥  -   ٣٢٣  ٣٢٣

 زامبيا  ٠٠٣¸٠  ٠٠٣٠٠¸٠  ٥٥٨ ٥١   ٠١٠ ٤   ٢٤ -   ٥٣٤ ٥١  ٠١٠ ٤  ٥٤٤ ٥٥
 زمبابوي  ٠١١¸٠   ٠١١٠٠¸٠  -  ٣٥٣ ٧ -  ١٢٧ -   ٢٢٦ ٧  ٢٢٦ ٧

 اجملموع الفرعي ٠٠٠¸١٠٠ ٠٠٠٠٠¸١٠٠ ١٢١ ١٩١ ٣٥ ٣٧٨ ٤٩٢ ٧١ ٢ ٠٧٣ ٩٠٤ ١٠٢ ٠٨٨ ٦٢ ٢١٧ ١١٧ ٣٣ ٢٧٦ ٤٠٤ ٩ ٤٩٣ ٥٢١ ٤٢
        
 :الدول السابقة العضوية       

 الواليات املتحدة األمريكية  ٧٣١ ٢٦٤ ٦٩ ٠  ٤٩٦ ٣٦ ٠  ٢٣٥ ٢٢٨ ٦٩ ٠  ٢٣٥ ٢٢٨ ٦٩
 )سابقا(يوغوسالفيا   ٨١٦ ٠٨١ ٢ ٠ ١١٤ ٠  ٧٠٢ ٠٨١ ٢ ٠  ٧٠٢ ٠٨١ ٢
 اجملموع الفرعي  ٥٤٧ ٣٤٦ ٧١ ٠  ٦١٠ ٣٦ ٠  ٩٣٧ ٣٠٩ ٧١ ٠  ٩٣٧ ٣٠٩ ٧١

 :الدول احلديثة العضوية       
 تشاد ٨١٢ ٩   ٣  ٨٠٩ ٩  ٨٠٩ ٩
 جزر القمر ٩٧٨ ١٢   ٣  ٩٧٥ ١٢  ٩٧٥ ١٢
 ويتجيب ٧٩٠ ٨   ٣  ٧٨٧ ٨  ٧٨٧ ٨
 السلفادور ٢٥٠ ١٧  ٠  ٢٥٠ ١٧  ٢٥٠ ١٧
 غينيا االستوائية ٩٧٨ ١٢   ٣  ٩٧٥ ١٢  ٩٧٥ ١٢

 كازاخستان ٣٠٧ ٧٣   ٣٠٧ ٧٣  ٠  ٠
 ليربيا ٦٢٩ ١٨   ٩  ٦٢٠ ١٨  ٦٢٠ ١٨

 موناكو  ٦٧٤ ٢  ٦٧٤ ٢  ٠ ٠
 سان تومي وبرينسيبـي ٩٧٨ ١٢   ٣  ٩٧٥ ١٢  ٩٧٥ ١٢

 يشيت ل-تيمور   ٦٦٨   ٠ ٦٦٨ ٦٦٨
 تركمانستان ٣٣٢ ٥٢  ٠  ٣٣٢ ٥٢  ٣٣٢ ٥٢
 اجملموع الفرعي ٠٥٤ ٢١٩ ٣٤٢ ٣ ٣٣١ ٧٣ ٦٧٤ ٢ ٧٢٣ ١٤٥ ٦٦٨ ٣٩١ ١٤٦

 اجملموع ٧٢٢ ٧٥٦ ١٠٦ ٧٢٠ ٤٩٥ ٧١ ٨٤٥ ١٨٣ ٢ ٧٧٦ ٠٩٠ ٦٢ ٨٧٧ ٥٧٢ ١٠٤ ٩٤٤ ٤٠٤ ٩ ٨٢١ ٩٧٧ ١١٣
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 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

 ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١
 النصيب املقرر 

جمموع  )بالنسبة املئوية(
 االشتراكات 
 غري املسددة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 الدولة العضو ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ السابقة

 ١٩٨٦  ٤٨٠ ٥٠   ١٥   ٤٦٥ ٥٠   ٤٦٥ ٥٠ 
١٩٨٧  ٤١٠ ٥٣  ٠   ٤١٠ ٥٣    ٤١٠ ٥٣ 
١٩٨٨  ٢٨٤ ٨٢   ٣   ٢٨١ ٨٢    ٢٨١ ٨٢ 
١٩٨٩  ٩٩٦ ١٠٩    ٤٨    ٩٤٨ ١٠٩   ٩٤٨ ١٠٩ 
١٩٩٠  ٧٨٤ ٥٢٥    ١٢٣   ٦٦١ ٥٢٥   ٦٦١ ٥٢٥ 
١٩٩١  ٠٢٦ ٧٧٠    ٧٦٧ ٦   ٢٥٩ ٧٦٣    ٢٥٩ ٧٦٣ 
١٩٩٢  ٤٦٩ ٩٧٢    ٧٠٥ ٢٩   ٧٦٤ ٩٤٢    ٧٦٤ ٩٤٢ 

١٩٩٣  ٩٧٩ ١٨٥ ١   ٦٨١ ٤٥    ٢٩٨ ١٤٠ ١   ٢٩٨ ١٤٠ ١ 
١٩٩٤  ٨٧٥ ٢٨٥ ٨    ١٦٨ ٢١٣   ٧٠٧ ٠٧٢ ٨    ٧٠٧ ٠٧٢ ٨ 

 ١٩٩٥  ٩٤٩ ٩١٥ ٣٨   ١٦٤ ٩٩٧   ٧٨٥ ٩١٨ ٣٧   ٧٨٥ ٩١٨ ٣٧ 
١٩٩٦  ٨٨٢ ١٩٤ ٣٥   ٠٨٢ ١١٥   ٨٠٠ ٠٧٩ ٣٥   ٨٠٠ ٠٧٩ ٣٥ 
١٩٩٧  ٧٣٣ ١٣٠ ٥    ٠٢٦ ٨٣   ٧٠٧ ٠٤٧ ٥    ٧٠٧ ٠٤٧ ٥ 
١٩٩٨  ٢٢٩ ٠٩٦ ٤    ٤٦٣ ١٣٩   ٧٦٦ ٩٥٦ ٣    ٧٦٦ ٩٥٦ ٣ 
١٩٩٩  ٨٦٩ ٨٠٥ ٤    ٧٧٦ ١٧٧   ٠٩٣ ٦٢٨ ٤    ٠٩٣ ٦٢٨ ٤ 
٢٠٠٠  ٤٥٣ ١١٧ ٣   ٦٥٩ ٨٨   ٧٩٤ ٠٢٨ ٣    ٧٩٤ ٠٢٨ ٣ 
٢٠٠١  ٣٠٤ ٤٥٩ ٣    ١٦٥ ٢٨٧   ١٣٩ ١٧٢ ٣   ١٣٩ ١٧٢ ٣ 
٢٠٠٢   ٤٧٨ ٦٤٧ ٤   ٨٩٤ ٦٦١   ٥٨٤ ٩٨٥ ٣  ٥٨٤ ٩٨٥ ٣ 
٢٠٠٣    ٢٤٢ ٨٤٨ ٦٦    ٨٨٢ ٤٢٨ ٦١    ٣٦٠ ٤١٩ ٥  ٣٦٠ ٤١٩ ٥ 

 اجملموع  ٧٢٢ ٧٥٦ ١٠٦  ٧٢٠ ٤٩٥ ٧١   ٨٤٥ ١٨٣ ٢   ٧٧٦ ٠٩٠ ٦٢   ٨٧٧ ٥٧٢ ١٠٤  ٩٤٤ ٤٠٤ ٩  ٨٢١ ٩٧٧ ١١٣
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 ٢-٢اجلدول 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١حىت حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول 
 )باليورو(

  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 أفغانستان  ٠١٠٠٠¸٠ ٧٤٢  ٢٩٦   ١٢    ٤٣٤ 

 ألبانيا  ٠٠٤٠٠¸٠   ٢٩٧  ٢٩٧      - 
 زائراجل  ٠٩٩٠٠¸٠   ٣٤٩ ٧  ٤٩٧ ٧  (١٤٨)    - 
 أنغوال  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 األرجنتني  ٦٢٨٠٠¸١   ٨٤٧ ١٢٠  ٩٢١ ١٢٠ (٧٤)   - 
 أرمينيا  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 النمسا  ٣٤٢٠٠¸١   ٦١٧ ٩٩   ٦٥٧ ١٠٠ (٠٤٠ ١)    - 
 أذربيجان  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 هاماجزر الب  ٠١٧٠٠¸٠   ٢٦٢ ١  ٢٦٢ ١      - 
 البحرين  ٠٢٦٠٠¸٠   ٩٣٠ ١  ٩٣٠ ١      - 
 بنغالديش  ٠١٠٠٠¸٠   ٧٤٢  ٧٤٢      - 
 بربادوس  ٠١٣٠٠¸٠   ٩٦٥  ٩٦٥      - 
 بيالروس  ٠٢٧٠٠¸٠   ٠٠٤ ٢  ٠٠٤ ٢      - 
 بلجيكا  ٦٠٠٠٠¸١   ٧٦٩ ١١٨  ٠٣١ ١٢٠ (٢٦٢ ١)    - 
 بليز  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 بنن  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 بوتان  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 بوليفيا  ٠١١٠٠¸٠   ٨١٧  ٧٤٢   ٧٥   - 
 البوسنة واهلرسك  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 بوتسوانا  ٠١٤٠٠¸٠   ٠٣٩ ١  ٠٣٩ ١      - 

 الربازيل  ٣٨٦٠٠¸٣   ٣٤٤ ٢٥١  ٣٠٢ ١٦١  ٧٩١ ٨    ٢٥١ ٨١
 بلغاريا  ٠١٨٠٠¸٠   ٣٣٦ ١  ٣٣٦ ١      - 
 بوركينا فاسو  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 بوروندي  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 كمبوديا  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٧٤  ٧٦    ٧٣

 الكامريون  ٠١٣٠٠¸٠   ٩٦٥  ٩٦٥      - 
 الرأس األخضر  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 طىمجهورية أفريقيا الوس  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 تشاد  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 شيلي  ٣٠٠٠٠¸٠   ٢٦٩ ٢٢   ٧٤٥ ١٩  ٤٩٦ ١  ٠٢٨ ١  - 
 الصني  ١٧٠٠٠¸٢   ٠٨٠ ١٦١  ٠١٠ ١٦٣ (٩٣٠ ١)    - 
 كولومبيا  ٢٨٥٠٠¸٠   ١٥٦ ٢١   ٠٣٨ ١٨  ٦٥٩ ١  ٤٥٩ ١  - 
 جزر القمر  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 غوالكون  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 كوستاريكا  ٠٢٨٠٠¸٠   ٠٧٨ ٢  ٠٧٨ ٢      - 
 كوت ديفوار  ٠١٣٠٠¸٠   ٩٦٥  ٩٦٥      - 
 كرواتيا  ٠٥٥٠٠¸٠   ٠٨٣ ٤  ٠٨٣ ٤      - 
 كوبا  ٠٤٣٠٠¸٠   ١٩٢ ٣  ١٩٢ ٣      - 
 قربص  ٠٥٤٠٠¸٠   ٠٠٨ ٤  ٠٠٨ ٤      - 
 شيكيةاجلمهورية الت  ٢٨٨٠٠¸٠   ٣٧٨ ٢١   ١٨٦ ١٨  ١٩٢ ٣   - 
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية  ٠١٣٠٠¸٠   ٩٦٥  ٩٦٥      - 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 الدامنرك  ٠٦١٠٠¸١   ٧٥٩ ٧٨   ٦٥٠ ٧٩ (٨٩١)    - 
 جيبويت  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 دومينيكا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 

 اجلمهورية الدومينيكية  ٠٣٣٠٠¸٠   ٤٥٠ ٢  ٢٥٢   ٦٦    ١٣٢ ٢ 
 اكوادور  ٠٣٥٠٠¸٠   ٥٩٨ ٢  ٦٧٢ ٢  (٧٤)   - 
 مصــر  ١١٥٠٠¸٠   ٥٣٦ ٨  ٥٣٦ ٨      - 

 السلفادور  ٠٢٦٠٠¸٠   ٩٣٠ ١  ٩٢  ٥٤    ٧٨٤ ١ 
 غينيا االستوائية  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 أريتريا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 اثيوبيا  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 فيجي  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 فنلندا  ٧٤٠٠٠¸٠   ٩٣٠ ٥٤   ٥٢٤ ٥٥ (٥٩٤)    - 
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 فرنسا  ١٦١٠٠¸٩   ٠٢٤ ٦٨٠  ٦٧٠ ٦٨٧ (٦٤٦ ٧)    - 
 غابون  ٠٢٠٠٠¸٠   ٤٨٥ ١  ٤٨٥ ١      - 
 غامبيا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 جورجيا  ٠٠٧٠٠¸٠   ٥٢٠  ٥٢٠      - 
 أملانيا  ٨٤١٠٠¸١٣  ٤٢٢ ٠٢٧ ١  ٠٠٢ ٠٣٩ ١ (٥٨٠ ١١)   - 
 غانا  ٠٠٧٠٠¸٠   ٥٢٠  ٥٢٠      - 
 اليونان  ٧٦٤٠٠¸٠   ٧١٢ ٥٦   ٣٠٦ ٥٧ (٥٩٤)    - 
 غرينادا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 غواتيماال  ٠٣٨٠٠¸٠   ٨٢١ ٢  ٨٢١ ٢      - 
 غينيا  ٠٠٤٠٠¸٠   ٢٩٧  ٢٩٧      - 
  بيساو-غينيا   ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 غيانا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 هاييت  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 هندوراس  ٠٠٧٠٠¸٠   ٥٢٠  ٤٤٥   ٧٥   - 
 هنغاريا  ١٧٠٠٠¸٠   ٦١٩ ١٢   ٧٦٨ ١٢ (١٤٩)    - 
 اهلند  ٤٨٣٠٠¸٠   ٨٥٣ ٣٥   ٢٩٩ ٣٦ (٤٤٦)    - 
 اندونيسيا  ٢٨٣٠٠¸٠   ٠٠٧ ٢١   ٢٣٠ ٢١ (٢٢٣)    - 
 ) االسالمية-مجهورية (ايران   ٣٨٥٠٠¸٠   ٥٧٩ ٢٨   ٩٤١ ٢٤    ٦٣٨ ٣  - 

 العراق  ١٩٣٠٠¸٠   ٣٢٦ ١٤   ٤٨٩ ٣   ١٤١    ٦٩٦ ١٠
 ايرلندا  ٤١٧٠٠¸٠   ٩٥٤ ٣٠   ٣٢٥ ٣١ (٣٧١)    - 
 لاسرائي  ٥٨٨٠٠¸٠   ٦٤٧ ٤٣   ٠٩٣ ٤٤ (٤٤٦)    - 
 ايطاليا  ١٧٤٥١¸٧   ٥٦٧ ٥٣٢  ٦١٦ ٥٣٨ (٠٤٩ ٦)    - 
 جامايكا  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 اليابان  ٠٠٠٠٠¸٢٢  ٠٦٧ ٦٣٣ ١  ٠٦٧ ٦٣٣ ١     - 
 األردن  ٠١١٠٠¸٠   ٨١٧  ٨١٧      - 
 كازاخستان  ٠٤٠٠٠¸٠   ٩٦٩ ٢  ٠٤٣ ٣  (٧٤)   - 
 كينيا  ٠١١٠٠¸٠   ٨١٧  ٧٤٢   ٧٥   - 
 الكويت  ٢٠٨٠٠¸٠   ٤٤٠ ١٥   ٥٨٨ ١٥ (١٤٨)    - 
 قريغيزستان  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 لبنان  ٠١٧٠٠¸٠   ٢٦٢ ١  ٢٦٢ ١      - 
 ليسوتو  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 ليربيا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 اجلماهريية العربية الليبية  ٠٩٥٠٠¸٠   ٠٥٢ ٧  ٠٥٢ ٧      - 
 ليتوانيا  ٠٢٤٠٠¸٠   ٧٨٢ ١  ٧٨٢ ١      - 
 لكسمربغ  ١١٣٠٠¸٠   ٣٨٨ ٨  ٤٦٢ ٨  (٧٤)   - 
 مدغشقر  ٠٠٤٠٠¸٠   ٢٩٧  ٢٩٧      - 
 مالوي  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 ماليزيا  ٣٣٣٠٠¸٠   ٧١٩ ٢٤   ٠١٦ ٢٥ (٢٩٧)    - 
 ملديف  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 مايل  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 مالطة  ٠٢١٠٠¸٠   ٥٥٩ ١  ٥٥٩ ١      - 
 موريتانيا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 موريشيوس  ٠١٦٠٠¸٠   ١٨٨ ١  ١٨٨ ١      - 
 املكسيك  ٥٣٩٠٠¸١   ٢٤٠ ١١٤  ٥٧٧ ١١٥ (٣٣٧ ١)    - 
 منغوليا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 املغرب  ٠٦٢٠٠¸٠   ٦٠٢ ٤  ٧٥١ ٤  (١٤٩)    - 
 موزامبيق  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 ميامنار  ٠١٠٠٠¸٠   ٧٤٢  ٧٤٢      - 
 ناميبيا  ٠١٠٠٠¸٠   ٧٤٢  ٧٤٢      - 
 نيبال  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 هولندا  ٤٦٢٠٠¸٢   ٧٥٥ ١٨٢  ٧٦٠ ١٨٤ (٠٠٥ ٢)    - 
 نيوزيلندا  ٣٤١٠٠¸٠   ٣١٣ ٢٥   ٦٠٩ ٢٥ (٢٩٦)    - 
 نيكاراغوا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 النيجر  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 نيجرييا  ٠٩٦٠٠¸٠   ١٢٦ ٧  ٩٣٨ ٥   ١٨٨ ١   - 
 النرويج  ٩١٥٠٠¸٠   ٩٢١ ٦٧   ٨١٢ ٦٨ (٨٩١)    - 
 ُعمان  ٠٨٦٠٠¸٠   ٣٨٤ ٦  ٥٣٢ ٦  (١٤٨)    - 
 باكستان  ٠٨٦٠٠¸٠   ٣٨٤ ٦  ٤٥٨ ٦  (٧٤)   - 
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 بنما  ٠٢٦٠٠¸٠   ٩٣٠ ١  ٩٣٠ ١      - 
 بابوا غينيا اجلديدة  ٠٠٩٠٠¸٠   ٦٦٨  ٦٦٨      - 
 باراغواي  ٠٢٣٠٠¸٠   ٧٠٧ ١  ٩٠٤   ١٢١  ٦٨٢  - 
 بريو  ١٦٧٠٠¸٠   ٣٩٦ ١٢   ٥٤٥ ١٢ (١٤٩)    - 
 الفلبني  ١٤٢٠٠¸٠   ٥٤١ ١٠   ٦٨٩ ١٠ (١٤٨)    - 
 بولندا  ٥٣٦٠٠¸٠   ٧٨٨ ٣٩   ٧٠٢ ٣٣  ٠٨٦ ٦   - 
 الربتغال  ٦٥٥٠٠¸٠   ٦٢١ ٤٨   ٢١٥ ٤٩ (٥٩٤)    - 
 قطر  ٠٤٨٠٠¸٠   ٥٦٣ ٣  ٥٦٣ ٣      - 
 مجهورية كوريا  ٦٢٣٠٠¸٢   ٧٠٧ ١٩٤  ٩٣٤ ١٩٦ (٢٢٧ ٢)     

 مجهورية ملدوفا  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 رومانيا  ٠٨٢٠٠¸٠   ٠٨٧ ٦  ٢٣٥ ٦  (١٤٨)    - 
 االحتاد الروسي  ٧٠٠٠٠¸١   ١٩٢ ١٢٦  ٦٣٧ ١٢٦ (٤٤٥)    - 
 رواندا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 سانت كيتس ونيفيس  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 سانت لوسيا  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 نسانت فنسنت وجزر غرينادي  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 سان تومي وبرينسيبـي  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 اململكة العربية السعودية  ٧٨٥٠٠¸٠   ٢٧١ ٥٨   ٠١٤ ٥٩ (٧٤٣)    - 
 السنغال  ٠٠٧٠٠¸٠   ٥٢٠  ٥٢٠      - 
 صربيا واجلبل األسود  ٠٢٨٠٠¸٠   ٠٧٨ ٢  ٠٧٨ ٢      - 
 سيشيل  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 سرياليون  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 سلوفاكيا  ٠٦١٠٠¸٠   ٥٢٨ ٤  ٥٢٨ ٤      - 

 سلوفينيا  ١١٥٠٠¸٠   ٥٣٦ ٨  ٦٨١ ٦   ٦٢٦    ٢٢٩ ١ 
 الصومال  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 جنوب أفريقيا  ٥٧٨٠٧¸٠   ٩١٠ ٤٢   ٣٥٠ ٤٣ (٤٤٠)    - 
 اسبانيا  ٥٦٧٩٧¸٣   ٨٥١ ٢٦٤  ٩٧٢ ٢٦٧ (١٢١ ٣)    - 
 سري النكا  ٠٢٣٠٠¸٠   ٧٠٧ ١  ٧٠٧ ١      - 
 السودان  ٠٠٩٠٠¸٠   ٦٦٨  ٦٦٨      - 
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 سورينام  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 سوازيلند  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 السويد  ٤٥٤٤٥¸١   ٩٦٥ ١٠٧  ١٩٣ ١٠٩ (٢٢٨ ١)    - 
 سويسرا  ٨٠٥٠٠¸١   ٩٨٦ ١٣٣  ٤٣٢ ١٣٤ (٤٤٦)    - 
 اجلمهورية العربية السورية  ١١٣٠٠¸٠   ٣٨٨ ٨  ٥٣٦ ٨  (١٤٨)    - 
 طاجيكستان  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 تايلند  ٤١٧٠٠¸٠   ٩٥٤ ٣٠   ٧٩٧ ٢٦  ٤٩٥ ٢  ٦٦٢ ١  - 
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  ٠٠٩٠٠¸٠   ٦٦٨  ٦٦٨      - 
 توغو  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 تونغا  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 ترينيداد وتوباغو  ٠٢٣٠٠¸٠   ٧٠٧ ١  ٧٠٧ ١      - 
 تونس  ٠٤٣٠٠¸٠   ١٩٢ ٣  ٢٦٦ ٣  (٧٤)   - 
 تركيا  ٦٢٣٠٠¸٠   ٢٤٥ ٤٦   ٨٣٩ ٤٦ (٥٩٤)    - 

 تركمانستان  ٠٠٤٠٠¸٠   ٢٩٧ -   ٢٧    ٢٧٠ 
 أوغندا  ٠٠٧٠٠¸٠   ٥٢٠  ٥٢٠      - 
 أوكرانيا  ٠٧٥٠٠¸٠   ٥٦٧ ٥  ٥٦٧ ٥      - 
 االمارات العربية املتحدة  ٢٨٦٠٠¸٠   ٢٣٠ ٢١   ٥٢٧ ٢١ (٢٩٧)    - 
 اململكة املتحدة  ٨٤٣٠٠¸٧   ١٨٩ ٥٨٢  ٧٩٥ ٥٨٨ (٦٠٦ ٦)    - 
 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٠٠٦٠٠¸٠   ٤٤٥  ٤٤٥      - 
 أوروغواي  ١١٣٠٠¸٠   ٣٨٨ ٨  ٥٣٦ ٨  (١٤٨)    - 
 أوزبكستان  ٠١٦٠٠¸٠   ١٨٨ ١  ١٨٨ ١      - 
 فانواتو  ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤  ٧٤     - 
 فنـزويال  ٢٩٥٠٠¸٠   ٨٩٨ ٢١   ١٩٥ ٢٢ (٢٩٧)    - 
 فييت نام  ٠٢٣٠٠¸٠   ٧٠٧ ١  ٣٣٦ ١     ٣٧١  - 
 اليمن  ٠٠٩٠٠¸٠   ٦٦٨  ٧٤٢  (٧٤)   - 
 زامبيا  ٠٠٣٠٠¸٠   ٢٢٣  ٢٢٣      - 
 زمبابوي  ٠١١٠٠¸٠   ٨١٧  ٨١٧      - 

 اجملموع الفرعي  ٠٠٠٠٠¸١٠٠  ٠٣٠ ٤٢٣ ٧  ٠٠٣ ٣٤٧ ٧ (٦٨٢ ٣٠)  ٨٤٠ ٨   ٨٦٩ ٩٧
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  املسدداملبلغ غري
 املبالغ احملّصلة 

 ٢٠٠٣يف 
 تصحيحات 

 ٢٠٠٣يف 
 املبالغ احملّصلة

 مقدار السلفة ٢٠٠٢-١٩٨٦
 النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 الدول احلديثة العضوية            

 موناكو  ٠٠٤٠٠¸٠   ٢٩٧ -  -  ٢٩٧  - 
  ليشيت-تيمور   ٠٠١٠٠¸٠   ٧٤   -    ٧٤
 اجملموع الفرعي  ٠٠٥٠٠¸٠   ٣٧١ -  -  ٢٩٧   ٧٤

 اجملموع  ٠٠٥٠٠¸١٠٠  ٤٠١ ٤٢٣ ٧  ٠٠٣ ٣٤٧ ٧ (٦٨٢ ٣٠)  ١٣٧ ٩   ٩٤٣ ٩٧
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 البيان الثالث
 الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢بيان التدفق النقدي لفترة السنتني 
 )بآالف اليوروهات(

    ٢٠٠٣اجملموع  ٢٠٠١اجملموع 
 قات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدف   

 )البيان األول(يف االيرادات عن النفقات ) النقصان(الزيادة     ١¸١٥١ ٧  ٢¸١١٤ ٦
 النقصان يف املسامهات املستحقة التحصيل) الزيادة(   (٤¸٩٨٥ ٢)  ٤¸٣٨٠ ٦

 النقصان يف احلسابات املستحقة التحصيل األخرى) الزيادة(    ٥¸٤٤٧ ٥ (٢¸٢٤٩ ١)
 يف املسامهات أو املدفوعات احملّصلة مسبقا) النقصان(الزيادة     ٥¸٣٣ (١¸١٧٦)
 يف االلتزامات غري املسّددة) النقصان(الزيادة    (١¸٩٢٢ ١)  ٣¸١٦١ ١
 يف احلسابات املستحقة الدفع )النقصان(الزيادة    (١¸١٤٥ ١)  ٢¸٥١١ ٣

 خرى واحلسابات اخلاصةيف الصناديق األ) النقصان(الزيادة    (٣¸١٨٢) 
 ايرادات الفوائد :خمصوما منها   ٠¸٦٠٠ ١  
 التصحيحات اخلاصة بصرف العمالت    )٢ ٠٥٠¸٩( )٠٤٥¸٩( )٩٣٤¸٣(

 صايف النقد من األنشطة التشغيلية    ١¸٨٤٨ ٦  ١¸٦٧٦ ١٦
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل   

 يف األرصدة املشتركة بني الصناديق) النقصان(الزيادة    (٠¸١٦٦ ١)  ٤¸٢٢٦ ١
 يف االقتراضات) النقصان(الزيادة    (٠¸٨٩٠ ٢) (٠¸٢٤٦ ٢)

 ايرادات الفوائد :مضافا اليها   ٠¸٦٠٠ ١  
 التصحيحات اخلاصة بصرف العمالت    )٢ ٠٥٠¸٩( )٠٤٥¸٩( )٩٣٤¸٣(

 تمويلصايف النقد من أنشطة االستثمار وال   (٩¸٥٠٦ ٤) (٩¸٩٥٣ ١)
 التدفقات النقدية من مصادر أخرى   

 الوفورات املتحققة من التزامات الفترة السابقة أو من الغاء هذه االلتزامات    ٦¸٣١٧ ٤  ٤¸٧٦٠ ٣
 االحتياطيات) من(التحويالت إىل     ٤¸٢٦١ ٤  ٨¸٢٢٦

خلاصة بفترات السنتني األرصدة املقيدة حلساب الدول األعضاء والتصحيحات ا   )٥ ٨٥٥¸٠( )١٤ ٨٦٧¸٦(
 السابقة

 صايف النقد من مصادر أخرى    ٠¸٧٢٤ ٢ (٤¸٨٨٠ ١٠)
 يف النقد) النقصان(صايف الزيادة    ٢¸٠٦٥ ٥  ٨¸٨٤١ ٣

 النقد يف بداية الفترة  ١٨ ٨٢٣¸٧  ١٤ ٤٨٦¸٩ 
 )البيان الثاين(النقد يف هناية الفترة   ٣٢ ٣٩٣¸٩  ١٨ ٨٢٣¸٧ 

 :الواردة أعاله مالحظات على املعلومات 
 . يورو للدوالر الواحد   ١,١٢٣ حّولت بسعر  ٢٠٠١األرقام املقارنة لعام    -١
.، مل يبلّغ عن ادارة املباين كجزء من الصندوق العام بل يف اطار صناديق املقر األخرى٢٠٠٣-٢٠٠٢بالنسبة للفترة  -٢
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 البيان الرابع

 الصندوق العام
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢ لفترة السنتني حالة االعتمادات حسب الربنامج الرئيسي

 )بآالف اليوروهات(

 جمموع النفقات رصيد االعتمادات

االلتزامات غري 
 املصفاة حىت 

٣١/١٢/٢٠٠٣ 

املدفوعات خالل 
 عامي 
 االعتماد املنقح ٢٠٠٣-٢٠٠٢

/ التحويالت
التصحيحات 

 سيالربنامج الرئي االعتماد األصلي األخرى
 اهليئات التشريعية  ٧¸٣٤٩ ٥   ٠¸٠  ٧¸٣٤٩ ٥   ٧¸٣٥٣ ٤   ٢¸٥٢٤  ٩¸٨٧٧ ٤  ٨¸٤٧١ 

 االدارة العامة  ٢¸٦٩٩ ٩   ٠¸٠  ٢¸٦٩٩ ٩   ٤¸٤٨٢ ١٠  ٤¸٧٩٧  ٨¸٢٧٩ ١١  (٦¸٥٨٠ ١)
 تعزيز القدرات الصناعية  ٢¸١٠٥ ٣٧  ٠¸٠  ٢¸١٠٥ ٣٧  ٣¸٣٥٥ ٢٩  ٨¸١٥٨ ٢  ١¸٥١٤ ٣١   ١¸٥٩١ ٥ 

 التنمية الصناعية األنظف واملستدامة  ٤¸٩٧٩ ٢١  ٠¸٠  ٤¸٩٧٩ ٢١  ٢¸١٧٩ ٢١  ٦¸٤٤٥ ١  ٨¸٦٢٤ ٢٢  (٤¸٦٤٥)
 الربنامج االقليمي  ٩¸٦٣٣ ٣٢  ٠¸٠  ٩¸٦٣٣ ٣٢  ١¸٤٨٨ ٢٤  ٠¸٦٤٨ ٣  ١¸١٣٦ ٢٨   ٨¸٤٩٧ ٤ 

 الشؤون االدارية   ٧¸٧٤٩ ١٨  ٠¸٠  ٧¸٧٤٩ ١٨  ٢¸٦٢٤ ١٧  ٧¸٧١٧  ٩¸٣٤١ ١٨   ٨¸٤٠٧ 
 التكاليف غري املباشرة  ٢¸٤٠٥ ١٢  ٠¸٠  ٢¸٤٠٥ ١٢  ٥¸٨٥٩ ١٠  ٦¸٤٦٨  ١¸٣٢٨ ١١   ١¸٠٧٧ ١ 
 اجملموع ألف  ٣¸٩٢٢ ١٣٧   ٠¸٠  ٣¸٩٢٢ ١٣٧   ٤¸٣٤٢ ١١٨  ٣¸٧٦٠ ٩  ٧¸١٠٢ ١٢٨  ٦¸٨١٩ ٩ 

جمموع االيرادات النقصان) الزيادة(   دةالتقديرات املعتم االيرادات الفعلية االيرادات املستحقة
 االيرادات              

 الربنامج االقليمي  ٣¸٥١٥ ٢  ٠¸٠  ٣¸٥١٥ ٢  ٩¸٨٧٢  ٠¸٠  ٩¸٨٧٢  ٤¸٦٤٢ ١
 ايرادات متنوعة              

 ١٧-م/٩-مقّدرة يف املقرر م ع ‘١‘   ٢¸٧١٧ ١  ٠¸٠  ٢¸٧١٧ ١  ٦¸٦٧٥ ١  ٠¸٠  ٦¸٦٧٥ ١  ٦¸٤١
 ١٧-م/٩-ري مقّدرة يف املقرر م عغ ‘٢‘        (٥¸٩٨٤)  ٠¸٠ (٥¸٩٨٤)  ٥¸٩٨٤

 اجملموع باء  ٥¸٢٣٢ ٤  ٠¸٠  ٥¸٢٣٢ ٤  ٠¸٥٦٤ ١  ٠¸٠  ٠¸٥٦٤ ١  ٥¸٦٦٨ ٢
  باء-اجملموع ألف   ٨¸٦٨٩ ١٣٣  ٠¸٠  ٨¸٦٨٩ ١٣٣  ٤¸٧٧٨ ١١٦  ٣¸٧٦٠ ٩  ٧¸٥٣٨ ١٢٦  ١¸١٥١ ٧
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8  ١-٤اجلدول  

 الصندوق العام
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢رة السنتني حالة االعتمادات حسب بند االنفاق الرئيسي لفت

 )بآالف اليوروهات(

 جمموع النفقات رصيد االعتمادات
االلتزامات غري املصفاة 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣حىت 
املدفوعات خالل عامي

 االعتماد املنقح ٢٠٠٣-٢٠٠٢
/ التحويالت

 بند االنفاق الرئيسي االعتماد األصلي التصحيحات األخرى
 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة  ٣¸١٣٥ ٩٠  ٠¸٠  ٣¸١٣٥ ٩٠  ١¸١١٢ ٨٣  ٣¸٤٦٢ ٢  ٤¸٥٧٤ ٨٥  ٩¸٥٦٠ ٤
 السفر الرمسي    ٠¸٥٥٠ ٢  ٠¸٠  ٠¸٥٥٠ ٢  ٢¸٥١٧ ١  ١¸٤١٣  ٣¸٩٣٠ ١  ٧¸٦١٩

 التكاليف التشغيلية   ٣¸٥٤٣ ٢٥  ٠¸٠  ٣¸٥٤٣ ٢٥  ٥¸٢٦٤ ١٨  ٧¸٧٢٦ ٣  ٢¸٩٩١ ٢١  ١¸٥٥٢ ٣
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ٨¸١٦٩ ٦  ٠¸٠  ٨¸١٦٩ ٦  ٧¸٣٧٧ ٤  ٩¸٩٢٦  ٦¸٣٠٤ ٥  ٢¸٨٦٥

٩¸٥٢٣ ١٣  ٠¸٠  ٩¸٥٢٣ ١٣  ٩¸٠٧٠ ١١  ٣¸٢٣١ ٢  ٢¸٣٠٢ ١٣  ٧¸٢٢١  
الربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة التكميلية 

 لعقد التنمية الصناعية ألفريقيا
 اجملموع ألف  ٣¸٩٢٢ ١٣٧  ٠¸٠  ٣¸٩٢٢ ١٣٧  ٤¸٣٤٢ ١١٨  ٣¸٧٦٠ ٩  ٧¸١٠٢ ١٢٨  ٦¸٨١٩ ٩

  التقديرات املعتمدة االيرادات الفعلية املستحقةااليرادات  جمموع االيرادات النقصان) الزيادة(
 االيرادات         

 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠
 السفر الرمسي    ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠
 التكاليف التشغيلية   ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠

٣¸٥١٥ ٢  ٠¸٠  ٣¸٥١٥ ٢  ٩¸٨٧٢  ٠¸٠  ٩¸٨٧٢  ٤¸٦٤٢ ١  
الربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة التكميلية 

 لتنمية الصناعية ألفريقيالعقد ا
 اجملموع باء  ٣¸٥١٥ ٢  ٠¸٠  ٣¸٥١٥ ٢  ٩¸٨٧٢  ٠¸٠  ٩¸٨٧٢  ٤¸٦٤٢ ١

 ايرادات متنوعة   
 ١٧-م/٩-مقّدرة يف املقرر م ع ‘١‘   ٢¸٧١٧ ١  ٠¸٠  ٢¸٧١٧ ١  ٦¸٦٧٥ ١  ٠¸٠  ٦¸٦٧٥ ١  ٦¸٤١
 ١٧-م/٩- املقرر م عغري مقّدرة يف ‘٢‘     ٠¸٠  ٠¸٠ (٥¸٩٨٤)  ٠¸٠ (٥¸٩٨٤)  ٥¸٩٨٤

 اجملموع جيم  ٢¸٧١٧ ١  ٠¸٠  ٢¸٧١٧ ١  ١¸٦٩١  ٠¸٠  ١¸٦٩١  ١¸٠٢٦ ١
  جيم- باء-اجملموع ألف  ٨¸٦٨٩ ١٣٣  ٠¸٠  ٨¸٦٨٩ ١٣٣  ٤¸٧٧٨ ١١٦  ٣¸٧٦٠ ٩  ٧¸٥٣٨ ١٢٦  ١¸١٥١ ٧
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 صناديق املقر األخرى
 خدمات ادارة املباين

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢بند االنفاق الرئيسي لفترة السنتني حالة االعتمادات حسب 
 )بآالف اليوروهات(

 جمموع النفقات رصيد االعتمادات
 االلتزامات غري املصفاة 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣حىت 
املدفوعات خالل عامي 

 االعتماد املنقح ٢٠٠٣-٢٠٠٢
/ التحويالت

 بند االنفاق الرئيسي االعتماد األصلي التصحيحات األخرى
 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة  ٠¸٧٧٠ ١٢  ٠¸٠  ٠¸٧٧٠ ١٢  ٤¸٣٣٩ ١١   ٠¸٠  ٤¸٣٣٩ ١١  ٦¸٤٣٠ ١ 

 السفر الرمسي    ١¸١١  ٠¸٠  ١¸١١  ٢¸٥  ٠¸٠  ٢¸٥   ٩¸٥ 
 التكاليف التشغيلية   ٤¸٧٦٩ ٢٤  ٠¸٠  ٤¸٧٦٩ ٢٤  ٦¸٧٧٤ ١٣   ٦¸٤٨٧ ٢  ٢¸٢٦٢ ١٦  ٢¸٥٠٧ ٨ 

 نولوجيا املعلومات واالتصاالت تك  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠

الربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة التكميلية         ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠
 لعقد التنمية الصناعية ألفريقيا  

 اجملموع ألف  ٥¸٥٥٠ ٣٧  ٠¸٠  ٥¸٥٥٠ ٣٧  ٢¸١١٩ ٢٥   ٦¸٤٨٧ ٢  ٨¸٦٠٦ ٢٧  ٧¸٩٤٣ ٩ 
  التقديرات املعتمدة االيرادات الفعلية املستحقةااليرادات  اتجمموع االيراد النقصان) الزيادة(
 االيرادات         

 ادارة املباين العمومية    ٦¸٩٤١ ٣٥  ٠¸٠  ٦¸٩٤١ ٣٥  ٥¸٥٣٠ ٣٤  ٤¸٣٨  ٩¸٥٦٨ ٣٤  ٧¸٣٧٢ ١
 ادارة املباين املشتركة   ٩¸٦٠٨ ١  ٠¸٠  ٩¸٦٠٨ ١  ٥¸١٦٥ ١  ٠¸١١٢  ٥¸٢٧٧ ١  ٤¸٣٣١

 اجملموع باء  ٥¸٥٥٠ ٣٧  ٠¸٠  ٥¸٥٥٠ ٣٧  ٠¸٦٩٦ ٣٥   ٤¸١٥٠   ٤¸٨٤٦ ٣٥  ١¸٧٠٤ ١ 
 ايرادات متنوعة          

 ١٧-م/٩-غري مقّدرة يف املقرر م ع   ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٢¸٢٠٤  ٠¸٠  ٢¸٢٠٤ (٢¸٢٠٤)
 اجملموع جيم  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠  ٢¸٢٠٤  ٠¸٠  ٢¸٢٠٤ (٢¸٢٠٤)
   جيم- باء-اجملموع ألف  ٠¸٠  ٠¸٠  ٠¸٠ (٠¸٧٨١ ١٠)  ٢¸٣٣٧ ٢ (٨¸٤٤٣ ٨) *٨¸٤٤٣ ٨

 . من النظام املايل) ج (٢-٤و) ب (٢-٤يعزى رصيد االعتمادات املبني أعاله إىل احلساب اخلاص خلدمات ادارة املباين وال خيضع ألحكام البندين  *
 . يورو٥ ١٤٦ ٣١٩مات اليت يوجد مقرها يف فيينا للحساب اخلاص خلدمات إدارة املباين ، بلغت قيمة املسامهات املستحقة من املنظ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١يف و
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 املرفق الرابع
 مالحظات على البيانات املالية

 

 دـــمتهي
 

 بيان بشأن املهمة اليت تضطلع هبا اليونيدو
 

 مكّرسة لتعزيز    املتحدة األمممتخصصـة مـن وكـاالت       هـي وكالـة     ) اليونـيدو (مـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـناعية            
 .التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا بفترة انتقالية

وتعـتمد اليونـيدو عـلى اخلـربة الصناعية الواسعة اليت يتمتع هبا موظفوها وعلى موارد املؤسسات احلكومية ومؤسسات                    
دة املــتعددة األطــراف واملؤسسـات الوطنــية لتحقــيق عمالـة انتاجــية واقتصــادات   القطـاع اخلــاص وسـائر مؤسســات األمــم املـتح   

 .تنافسية وبيئة سليمة

ويشكّل تعزيز النمو واالنتاجية عنصرا حموريا يف برامج اليونيدو القطاعية واالقليمية والقطرية ذات جمال التركيز احملدد                 
تازة يف تنفـيذ هـذه الـربامج، وهـي هتـدف من ذلك يف هناية املطاف إىل            وتلـتزم اليونـيدو باحلفـاظ عـلى معـايري ممـ           . حتديـدا دقـيقا   

 .مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا بفترة انتقالية على مكافحة الفقر والتهميش
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  موجز السياسات احملاسبية اهلامة -١املالحظة 
 :يدوفيما يلي السياسات احملاسبية اهلامة اليت تنتهجها اليون 

اعــتمده املؤمتــر العــام والقواعــد الــيت وضــعت  الــذي ك حســابات اليونــيدو وفقــا للــنظام املــايل لليونــيدو  مَســُت )أ( 
املبادىء احملاسبية احلكومية   ومبا يتفق و  مبقتضـاه، والتعليمات االدارية املعمول هبا يف تاريخ حتويل اليونيدو إىل وكالة متخصصة،              

املعروفة اآلن باسم اللجنة االدارية    (دو معايري احملاسبة اليت أقرهتا اللجنة االستشارية للشؤون االدارية          وتتبع اليوني . املقبولة عموما 
املعـروفة اآلن باسـم جملـس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين    (نـيابة عـن جلـنة التنسـيق االداريـة       ،  )الرفـيعة املسـتوى   

ض البيانات املالية، اليت  عَر اتباعها، وتُ  ٤٨/٢١٦مانني، والـيت طلبـت اجلمعية العامة يف قرارها          يف دورهتـا الثالـثة والـث      ،  )بالتنسـيق 
 :تشكل هذه املالحظات جزءا ال يتجزأ منها، وفقا هلذه املعايري، على النحو املبني أدناه

ــزم  .حقاقمــن االفتراضــات احملاســبية األساســية االســتمرارية واالتســاق واحملاســبة عــلى أســاس االســت      ‘١‘  وال يل
واحدة منها، أي  مل تتبع   أما اذا   . يف البـيانات املالـية    االفصـاح عـن االفتراضـات احملاسـبية األساسـية اذا اتبعـت              

 ذلك مع بيان أسبابه؛وجب االفصاح عن 

عــلى املضــمون وتقــدمي االحــتراز، حمكومــة بعملــيات اختــيار وتطبــيق السياســات احملاســبية  تكــون ينــبغي أن  ‘٢‘ 
 ؛املاديوالواقع الشكل، 

مجيع السياسات احملاسبية اهلامة اليت جرى عن واضح ومقتضب افصاح ينـبغي أن تشـتمل البيانات املالية على         ‘٣‘ 
 ؛استخدامها

وينبغي، . جزءا أصليا من البيانات املاليةاملستخدمة السياسـات احملاسبية اهلامة  االفصـاح عـن     ينـبغي أن يكـون       ‘٤‘ 
 ؛واحدمكان السياسات يف فصاح عن هذه يتم االيف العادة، أن 

وتيسريا للمقارنة، حولت األرقام املقارنة     . الفترة السابقة مـن   البـيانات املالـية األرقـام املـناظرة         ينـبغي أن تـورد       ‘٥‘ 
  يورو للدوالر الواحد؛١,١٢٣ إىل اليورو بسعر ٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة 

يف الفترة احلالية، أو هام يف أي سياسة حماسبية يكون له أثر  أي تغيري االفصاح، مع بيان األسباب، عن ينبغي  ‘٦‘ 
 .تقدر كميتهوأن وينبغي أن يبني أثر التغيري اذا كان ملموسا، . يف الفترات التاليةهام قد يكون له أثر 

ــية اســتنادا إىل     )ب(  ــيدو املال ــيانات اليون ــد ب ــتكلفة األصــلية     تع ــلى أســاس ال ــبدأ احملاســبة ع  جيــر  ومل،)التارخيــية(م
 .أسعار السلع واخلدماتتغري  اآلثار النامجة عن جتسدتصحيحها حبيث 

. ، كانــت حســابات املــنظمة تعــرض بــدوالرات الواليــات املــتحدة  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٣١حــىت  )ج( 
مجــيع وبــناء علــيه، حولــت ). ١٦-م/٨-م ع(، تغــريت عملــة احلســابات إىل الــيورو ٢٠٠٢يــناير /واعتــبارا مــن كــانون الــثاين

/  كانون الثاين  ١املوجـودات وااللـتزامات واالحتياطيات واألرصدة املالية للصندوق العام وصناديق املقر األخرى إىل اليورو يف                
 شــلنــا منســاويــا ١٣,٧٦٠٣، أي )١٥-م/٩-م ع(، باســتخدام أســعار الصــرف الــيت وافــق علــيها املؤمتــر العــام    ٢٠٠٢يــناير 

ولكــن معظـم األنشــطة املمولـة مــن   ).  دوالر٠,٨٩٠٤٧٢=  يـورو  ١أو (للـدوالر الواحــد   يــورو ١,١٢٣للـيــورو الواحـد، و  
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ولذلك حتوَّل هذه احلسابات إىل اليورو، ألغراض البيانات املالية         . خـارج امليزانـية مـا زالت مقّومة بدوالرات الواليات املتحدة          
 .ناهأد) ز (١املوحدة للمنظمة، باستخدام املنهجية املبينة يف املالحظة 

ملؤمتر العام  اوميكن أن ينشىء    ". الصندوقيةاسبة  احمل"متسك حسابات اليونيدو على أساس      . الصندوقيةاسبة  احمل )د( 
 جمموعة  له كيانا حماسبيا وماليا منفصالبصفته كل صندوق ويعامل . غـراض عامة أو خاصة ألأو املديـر العـام صـناديق مسـتقلة     

 .التوازنمزدوجة القيد وذاتية مستقلة حسابات 

 .نا متتاليتانن تقومييتاالفترة املالية للمنظمة سنت )هـ( 

مــبدأ احملاســبة عــلى أســاس االســتحقاق، اســتنادا إىل واملوجــودات وااللــتزامات حتســب االيــرادات والــنفقات  )و( 
وفيما يتعلق هبذه   . ئة العاملية وبروتوكول مونتريال ومرفق البي   باستثناء ما يتعلق بالصناديق االستئمانية وصندوق التنمية الصناعية         

حتـتفظ هبـا اليونـيدو كعهـدة لغرض تنفيذ     ) تـربعات (الصـناديق تـدّون املسـامهات الفعلـية الـواردة مـن املـاحنني بصـفتها ايـرادات                 
ول ويستثىن من ذلك أن السندات اإلذنية احملتفظ هبا لصاحل اليونيدو باسم بروتوك. أنشـطة توافـق عليها اجلهات املاحنة   /مشـاريع 

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢مونتريال أصبحت تدون كتربعات ابتداء من الفترة 

أما املعامالت اليت   . باليورو حسابات املنظمة    نبيَُّت،  ١٦-م/٨-وفقـا ملقـرر املؤمتر العام م ع       . حتويـل العمـالت    )ز( 
ت ويف أرصدة الصناديق حتول االيرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيا    :  فـتحول إىل الـيورو كما يلي       تـتم بعمـالت أخـرى     

بسـعر الصـرف املعمـول بـه يف األمم املتحدة الساري يف التاريخ املعني للمعاملة؛ وحتول املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات                    
أدناه ) ف (١انظر أيضا املالحظة    (وأرصـدة الصـناديق بسـعر الصـرف املعمـول بـه يف األمـم املـتحدة السـاري يف تـاريخ البـيان                         

 ).اخلسائر يف أسعار الصرف/ املكاسب–ادات األخرى بشأن االير

 مـن الـنظام املـايل، تقـيد مدفوعـات أي دولـة عضـو، أوال، حلساب                 ٦-٥عمـال بالبـند     . االشـتراكات املقـررة    )ح( 
املقـرر عـلى الدولة   النصـيب  د بـه   دَّحيـ صـندوق رأس املـال املـتداول، مث حلسـاب االشـتراكات املسـتحقة، بـنفس الترتيـب الـذي                     

 .ضوالع

على يف املالحظات    يفصح عنها     ولكن ،التحصيل وال قيمتها  املسـتحقة   املسـامهات العينـية احملصـلة أو        تبـّين   ال   )ط( 
 .وعند االقتضاء، تقدر املبالغ حمليا بناء على القيمة التجارية املنصفة يف معاملة قائمة على التنافس احلر. البيانات املالية

واحلسابات حتت  ت مصـرفية مـدرة للفائدة، وشهادات االيداع، والودائع ألجل،           األمـوال املودعـة يف حسـابا       )ي( 
 .بوصفها أمواال نقديةاملوجودات وااللتزامات تدون يف بيانات الطلب، 

 : املبينة حتت بند املوجودات األخرى– النفقات املؤجلة )ك( 

فــترة املالــية اجلاريــة والــيت ســوف تقــيد الال يصــح حتميــلها عــلى تشــمل الــنفقات املؤجلــة بــنود الــنفقات الــيت  ‘١‘ 
 ؛نفقات يف فترة مالية تاليةك

فقط، يدون كنفقات مؤجلة اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفترض أنه            العمومية  امليزانية  بيانات  ألغراض   ‘٢‘ 
 يف بند احلسابات لسلفةالكامل لبلغ ويقيد امل. تاريخ البيان املايليف يـتعلق بالسـنة الدراسـية الـيت تكون منتهية        
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ملــنحة ااســتحقاقه املطلــوب الثــبات الــربهان املعــين يقــدم املوظــف إىل أن املســتحقة التحصــيل مــن املوظفــني  
 .السلفةوتسّوى  تقيد املنحة على حساب امليزانية ئذاملذكورة، وعند

املستأجرة  األماكن   على والتحسينات املدخلة األخرى املعمرة   األثاث واملعدات واألدوات    .  الثابتة املوجودات )ل( 
 .على حسابات امليزانية يف سنة الشراءاملقتنيات وتقيد بنود .  املنظمةعداد موجوداتال تدخل يف 

املالية  وفقـا للقاعدة     ،ضـرورية ملصـلحة اليونـيدو      وتكـون     للفـترات املالـية التالـية      يوافـق علـيها    الـيت    االلـتزامات  )م( 
االلتزامات عادة على االحتياجات تقتصر هذه   و. لبـيانات املالـية للصـندوق املعين      اعـلى    يف املالحظـات     ، يفصـح عـنها    ٦-١٠٩

 .طويلةاليت يتطلب اجنازها فترات االدارية اليت هلا طابع االستمرارية وعلى سائر العقود أو االلتزامات القانونية 

اجهـة احلـاالت الطارئة وفقا    أو ملوهنايـة اخلدمـة   اسـتحقاقات   أي مـبلغ لتغطـية      يف الصـندوق العـام      ال خيصـص     )ن( 
ولكن . اعتمادات امليزانيةمشـمولة ب  هلـذا الغـرض     األمـوال الالزمـة      ملوظفـي اليونـيدو، ألن       االداريللتذيـيل دال املـلحق بالـنظام        

مبوجب مبدفوعات التعويض   للوفـاء باسـتحقاقات مـنحة االعـادة إىل الوطـن وملواجهة االلتزامات الطارئة املتصلة                خيصـص مـبلغ     
لـتعاون الـتقين، غري برنامج األمم املتحدة        بـرنامج ا  املمولـني مـن      مـن الـنظام االداري ملوظفـي اليونـيدو إىل العـاملني              يـيل دال  التذ

 .على أساس واحد يف املائة من صايف املرتب األساسيهذه املدفوعات االمنائي، وحتسب 

يناير / كانون الثاين  ١، اعتبارا من    )١٤-م/٩-م ع (أنشـأ املؤمتـر العـام يف دورتـه التاسعة           . احلسـابات اخلاصـة    )س( 
وال . وحسـابا خاصـا للـربنامج العـادي للـتعاون التقين         ) للتكالـيف غـري املوظفـية     (، حسـابا خاصـا خلدمـات ادارة املـباين           ٢٠٠٢

ستحق من النظام املايل؛ وعليه فان فائض امليزانية امل) ج (٢-٤و) ب (٢-٤خيضـع هـذان احلسـابان اخلاصـان ألحكـام البـندين            
 .للدول األعضاء ال يشمل األرصدة املوجودة يف هذين احلسابني اخلاصني

الفوائـض املسـتحقة للـدول األعضـاء هي األموال املتاحة للقيد حلساب الدول األعضاء والنامجة عن األرصدة                   )ع( 
من النظام املايل،   ) ب (٢-٤بند  ووفقا لل . غري املستعملة من االعتمادات ومن االشتراكات الواردة من الدول األعضاء اجلديدة          

يسـلم إىل الـدول األعضـاء يف هنايـة السـنة التقوميـية األوىل التالـية للفـترة املالـية رصـيد االعـتمادات غري املستعمل يف هناية الفترة                              
األعضاء املالـية، بعـد أن ختصـم مـنه أيـة اشـتراكات مل تدفعهـا الـدول األعضـاء عـن تلـك الفـترة املالـية، ويقـيد حلسـاب الدول                                  

 ويقضي البند. من النظام املايل) د (٢-٥و) ج (٢-٤حبصـص تتناسـب مـع اشـتراكاتـها املقـررة، وذلــك وفقا ألحكام البندين         
من النظام املايل بأال تسلم أي دولة عضو نصيبها من الرصيد إال بعد استيفاء ما قد يكون عليها من التزامات معلقة         ) ج (٢-٤

مـن الـنظام املـايل بـأن يعـدل أي رصـيد متـبق مـن االعتمادات                  ) د (٢-٥ويقضـي البـند     . يزانـية العاديـة   جتـاه املـنظمة يف اطـار امل       
 .باخلصم من االشتراكات املقررة املقبلة، ما مل يقرر املؤمتر العام غري ذلك

 :االيرادات األخرى )ف( 

ويفصح يف املالحظة   . شطة املدرة للدخل  يبّين نصف االيرادات االمجالية املتأتية من بيع املنشورات يف بند األن           ‘١‘ 
عن النصف اآلخر من اإليرادات املنسوب إىل الصندوق املتجدد         )) ب (٢املالحظة  (املـتعلقة بالصندوق العام     

 للمنشورات املخصصة للبيع خمصوما منه التكاليف املتصلة هبا؛

 يد حلساب االيرادات املتفرقة؛املبالغ املستردة من النفقات احملّملة على فترات مالية سابقة تق ‘٢‘ 



 IDB.29/3 
 PBC.20/3 
 Arabic 
 Page 44 
 

 

 األموال املقبولة اليت مل حيدد هلا غرض تعامل كايرادات متفرقة؛ ‘٣‘ 

خسـائر يف أسـعار الصـرف عـن املعـامالت اليت جترى بعمالت غري اليورو، بالنسبة للصندوق             /تنشـأ مكاسـب    ‘٤‘ 
مكاسب و. قـيدة بالعمالت احمللية   العـام وسـائر صـناديق املقـر، وعـن اعـادة تقيـيم املوجـودات وااللـتزامات امل                  

أسـعار الصرف غري احملققة ال تدون كايرادات، ولكنها توضع جانبا يف احلسابات املستحقة الدفع على سبيل                 
وتعـامل املكاسـب الناشـئة عـن إعـادة تقييم املبالغ النقدية      . االحـتراس حـىت تـتحقق فـتعامل عـندئذ كايـرادات       

 ؛رو كمكاسب حمققةواملصرفية املودعة بعمالت غري اليو

أي بالنسبة ألنشطة (خسائر يف أسعار الصرف عن املعامالت اليت جترى بعمالت غري الدوالر        /تنشـأ مكاسب   ‘٥‘ 
الــتعاون الــتقين املمولــة مــن خــارج امليزانــية والقائمــة عــلى أســاس الــدوالر، املبيــنة يف املــرفق األول، البــيانات   

 الصرفمكاسب أسعار   و. اللتزامات املقيدة بعمالت غري الدوالر    ، وعن اعادة تقييم املوجودات وا     )بالدوالر
غـري احملققة ال تدون كايرادات، ولكنها توضع جانبا يف احلسابات املستحقة الدفع على سبيل االحتراس حىت                 

وتعـامل املكاسـب الناشئة عن إعادة تقييم املبالغ النقدية واملصرفية املودعة   . تـتحقق فـتعامل عـندئذ كايـرادات     
عمـالت غـري الـدوالر كمكاسـب حمققـة، باستثناء املبالغ النقدية والودائع املصرفية باليورو حيث توضع هذه                   ب

املكاسـب جانـبا أيضـا يف احلسـابات املسـتحقة الدفع، انتظارا الستعماهلا يف استعادة القوة الشرائية للمشاريع                   
 ولكن ألغراض   .٢٠٠٤لى الـيورو يف عـام       القائمـة عـلى الـيورو عـند تنفـيذ مـرافق إدارة املشـاريع القائمـة عـ                  

العـرض بالـيورو لألنشطة القائمة على أساس الدوالر واخلارجة عن امليزانية، الواردة يف املرفق الثاين، البيانات     
اخلسـائر الناشـئة عـن اعـادة تقيـيم املوجـودات وااللـتزامات واالحتياطـيات وأرصدة                 /بالـيورو، فـإن املكاسـب     
تصحيحات أخرى على االحتياطيات    "ت غري اليورو تعرض يف البيان األول على أهنا          الصـناديق املقـيدة بعمال    

 ؛"وأرصدة الصناديق

 .عائدات بيع املمتلكات الفائضة تقّيد حلساب االيرادات املتفرقة للصناديق ذات الصلة ‘٦‘ 

 :حسابات التعاون التقين )ص( 

قا للنظام املايل لليونيدو ووفقا ملقرر املؤمتر العام املذكور يف     اعـتمادات الـربنامج العادي للتعاون التقين تدار وف         ‘١‘ 
 أعاله؛) س(الفقرة 

 األرقـام املـتعلقة بايـرادات املخصصـات احملصـلة من            . بـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي        - ايـرادات املخصصـات    ‘٢‘ 
موع جملبالنسبة  املبلّغ عنها   ام  االستئمانية هي نفس األرق   وصناديقه  ) اليونديب(بـرنامج األمـم املـتحدة االمنائي        

 ؛أن تعدل املخصصات لتتساوى مع النفقات الفعليةتقتضي اليت اليونديب النفقات، وذلك وفقا الجراءات 

 تقيد التربعات الواردة من  . الصناديق االستئمانية وصندوق التنمية الصناعية     -االيـرادات املتأتـية مـن التربعات       ‘٣‘ 
واستخدام هذه التربعات حمكوم باالتفاقات املربمة     .  النقود  لدى استالم   األخرى ةاحلكومات أو اجلهات املاحن   
وعــند انــتهاء االتفــاق أو انقضــاء أجلــه أو تنقــيحه أو ورود تعلــيمات  . اجلهــة املاحنــة/بــني اليونــيدو واحلكومــة

خــرى إىل الصــناديق األ/اجلهــة املاحنــة، يعــاد أي فــائض يــبقى يف الصــندوق االســتئماين  /أخــرى مــن احلكومــة 
 اجلهة املاحنة؛/اجلهة املاحنة أو جيري التصّرف فيه على النحو الذي تطلبه احلكومة/احلكومة
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ــرادات املــتفرقة  ‘٤‘  ــتقين تقــيد حلســاب     . الفوائــد واالي ايــرادات الفوائــد الناشــئة عــن الــربنامج العــادي للــتعاون ال
. العادي للتعاون التقين تقيد يف احلساب اخلاص  الصـندوق العـام؛ ولكـن االيـرادات املـتفرقة املـتعلقة بالربنامج              

ــنهاية        ــباين يف ذلــك احلســاب، وتقســم يف ال ــرادات الفــائدة الناشــئة عــن احلســاب اخلــاص الدارة امل وتقــيد اي
بالتناسـب عـلى املـنظمات الكائـنة يف فيينا، مع مراعاة األموال اليت سامهت هبا وتاريخ تسلم تلك األموال يف                     

ات الفائدة الناشئة عن أنشطة اليونديب حلساب الصندوق العامل احملتفظ به لدى تلك            وتقـيد ايراد  . احلسـاب 
وتقـّيد ايـرادات الفـائدة الناشـئة عـن صندوق التنمية الصناعية، ما عدا شرحية األغراض العامة، وعن         . املـنظمة 

عاون التقين، يف احلسابات    املتعلقة بأنشطة الت  ) ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١اعتبارا من   (الصـناديق االستئمانية    
ديسمرب / كانون األول٣١وحىت . املسـتحقة الدفـع، إىل أن ترد من اجلهة املاحنة تعليمات بشأن التصرف فيها          

وباتباع السياسة اجلديدة   . ، كانـت الفوائـد املتعلقة بالصناديق االستئمانية تضاف إىل أرصدة املشاريع           ٢٠٠١
. نمـية الصناعية وعلى الصناديق االستئمانية تعامل بطريقة متسقة        أصـبحت ايـرادات الفـائدة عـلى صـندوق الت          

ــك           ــية الصــناعية حلســاب ذل ــن صــندوق التنم ــة م ــراض العام ــائدة املســتحقة يف اطــار شــرحية األغ ــيد الف وتق
إيرادات الفوائد املنسوبة إىل بروتوكول مونتريال تعامل على الفور باعتبارها رصيدا إضافيا قابال             و. الصندوق

وتوضـع إيـرادات الفوائـد املقـيدة حلساب مرفق البيئة العاملية جانبا بوصفها حسابات مستحقة الدفع                 . ةللـربجم 
ريــثما تصــدر تعلــيمات بشــأن اســتخدامها، وتســتخدم لتغطــية بعــض التكالــيف احملــددة، مــثل إجــراء مــراجعة 

 ؛مستقلة للحسابات وفقا لالتفاق

 املصـفاة ولالبـالغ عنها يف فترة السنتني اجلارية بالنسبة للربنامج            املعـايري املسـتخدمة لتسـجيل االلـتزامات غـري          ‘٥‘ 
) س(العـادي للـتعاون الـتقين هـي نفـس املعـايري املسـتخدمة للميزانـية العادية؛ ولكن، كما هو مبّين يف الفقرة                        

تاحة من النظام املايل الذي يقضي بأن تظل االلتزامات م        ) ب (٢-٤أعـاله، ال ختضـع هـذه االلـتزامات للبـند            
وبالنسبة جلميع مصادر أموال التعاون التقين، جيوز       . ملـدة اثـين عشـر شـهرا بعـد انـتهاء الفترة املالية املقترنة هبا               

 :االبالغ عن االلتزامات باعتبارها نفقات للسنة اجلارية استنادا إىل املعايري التالية
 

  العاملنيخدمات  

 خدمات  شملوت. خلدمـات املقدمـة خـالل السـنة التقوميية        انظـري   نفقـات   ومـا يتصـل هبـا مـن         املرتـبات   تكلفـة     
اخلــرباء االستشــاريني كمــا تشــمل ، ة، يف هــذا الســياق، املســاعدة املؤقــتة وســاعات العمــل االضــافي  العــاملني

أجر اخلبري االستشاري حمسوبا مببلغ مقطوع ال       ولكـن إذا كان     . اصـة اخل اخلدمـة املـتعاقدين مبوجـب اتفاقـات       
 على أهنا التزام مسحوب على الـتكلفة الكاملـة للعقد  ، جـاز عـندئذ معاملـة      كـل فـترة عمـل     مبـبلغ امجـايل عـن       

 .السنة اجلارية
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 اللوازم واملعدات  

كان هلا   قبل هناية السنة، سواء أمت التسليم أم مل يتم، طاملا            ُتربمات الشراء اليت    يالـتكلفة الكاملة للعقود أو طلب       
 .يف ميزانية الفترة اجلاريةخمصص 

 
 العقود من الباطن  

يوجد واذا مل    .مع املقاول املوقّع  التزام على أساس اجلدول الزمين للمدفوعات املدرج يف العقد          قيد أي   ميكـن     
 .جدول زمين للدفع، يكون األساس هو التوقيت املقدر للمدفوعات

 
 الزماالت الدراسية  

. ديسمرب، أيهما أسبق/ كانون األول٣١أو حىت   ائها  حىت تاريخ انته  تكلفـة الـزمالة، مـن تـاريخ بـدء الدراسة              
وجيـب أن يكـون الزمـيل الـدارس قـد أحلـق مبكـان الدراسـة، أي أن تكـون منحة الزمالة قد أعطيت لشخص                      
مسـمى وأن يكـون قد جرى حتديد مكان الدراسة ومنهاجها ومدهتا، وأن تكون احلكومة املتلقية قد أعلمت                  

 .باألمر
 

 السفر  

ذا بدأ إاألخـرى،  العرضـية   الـنقل وبـدالت االقامـة واملصـروفات     تكلفـة لسـفر، مبـا يف ذلـك       كاملـة ل  الـتكلفة ال    
 .السفر قبل هناية السنة التقوميية

 
 التدريب اجلماعي  

ويف حالـة األنشـطة الـيت تـبدأ يف سـنة معيـنة وتسـتمر خالل السنة                  .  األنشـطة املـنفذة يف السـنة اجلاريـة         لفـة تك  
 .السنة اجلاريةحساب تقيد التكلفة الكاملة للنشاط على ينبغي أن التالية، 

 جبمـيع أنشـطة الــتعاون الـتقين غـري األنشــطة     فــيما يـتعلق االلـتزامات غـري املصـفاة املعقــودة عـن الفـترة اجلاريـة        ‘٦‘ 
يت  السنة وليس فترة السنتني الانقضاء شهرا بعد ١٢املضـطلع هبـا يف اطـار امليزانـية العاديـة، تظـل سـارية ملـدة          

بشأن اعداد التقارير، استبقاء اليونديب ومـع ذلـك، فـان الوكاالت املنفذة ميكنها، وفقا ملتطلبات     . تتصـل هبـا   
مثل هذه وتدون الدفع؛ ب عليهاهناك مسؤولية ثابتة اذا ظلت   شهرا   ١٢تجاوز  مدة ت االلـتزامات غـري املصـفاة       

لتزامات اال منالوفـورات احملققة    وتضـاف   . ع الدفـ  مسـتحقة حسـابات   بصـفتها   يف البـيانات املالـية      االلـتزامات   
اخلاص الذي وافق عليه حلسـاب  املـتعلقة بالـربنامج العـادي للـتعاون الـتقين أو مـن إلغـاء هـذه االلـتزامات إىل ا             

 أو مـن تصـفيتها فيما يتعلق جبميع األنشطة          الـتزامات الفـترة السـابقة     مـن    أمـا الوفـورات احملققـة        .املؤمتـر العـام   
، وذلــك وفقــا اجلاريــةنفقــات الفــترة  حلســاب املشــاريع املخــتلفة عــلى ســبيل خفــض تقــيدف، التقنــية األخــرى

أيضا يف حالة صندوق التنمية الصناعية      اليونديب  وتطبق متطلبات   . عداد التقارير إبشـأن   اليونديـب   ملتطلـبات   
 . وبروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العامليةوالصناديق االستئمانية
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، ١٩٩٢مايو  / أيار ١٥، املؤرخة   UNIDO/DG/B.18/Rev.1 حتـدد نشـرة املدير العام        .سـتئمانية الصـناديق اال   )ق( 
األمـوال اخلارجة عن  أمـا  . ١٩٩٢مـايو  / أيـار ٢٦مـن  اعتـبارا  السياسـات املـنقحة اخلاصـة بانشـاء وادارة الصـناديق االسـتئمانية         

 .UNIDO/DG/B.18/Rev.1 أحكام النشرة ن فتستثىن م استخدام مرافقهامقابلامليزانية واملدفوعة اىل املنظمة 

 :احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج )ر( 

. خارج امليزانية املمولة من   فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقين      مأخوذ يف احلسبان     تكاليف دعم الربامج     تسـديد  ‘١‘ 
، وفرت  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ولكن، خالل الفترة   .املـنفقة ملـوارد الـربناجمية     مـن ا  كنسـبة مـئوية     التسـديد   وحيسـب   

تكالـيف الدعـم لـبعض املشـاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية، كمبلغ مقطوع وقيدت إيرادات هذه املشاريع                   
وقدم صندوق  . عـلى أسـاس نسبة املوارد الفعلية اليت أنفقت خالل السنة مقارنة بإمجايل ميزانية هذه املشاريع               

، مبلغا سنويا ٢٠٠٣يـناير  / حـيز الـنفاذ يف كـانون الـثاين      بـروتوكول مونـتريال، مبوجـب ترتيـب جديـد دخـل           
. مشاريعه؛ وقيد هذا املبلغ كإيراد للسنة اجلارية      / مليون دوالر كتكلفة دعم لتنفيذ برناجمه      ١,٥مقطوعا قدره   

ودفـع الصـندوق أيضـا تكلفـة دعـم خمفضة لكل واحد من مشاريعه، وحتسب هذه التكلفة، على غرار معظم                  
 لتقين األخرى، كنسبة مئوية من املوارد الربناجمية املنفقة؛أنشطة التعاون ا

تسدد تكاليف   ،الوكاالتاملقدمـة من    دعـم   المبوجـب ترتيـبات اليونديـب اخلالفـة بشـأن تكالـيف خدمـات               و ‘٢‘ 
وحدة القياسية لشهر العمل، بينما التكلفة  حبسـب  دعـم اخلدمـات التقنـية     والسياسـات والـربامج     صـوغ   دعـم   

 ؛اخلدماتجلميع  يف املائة ١٠ بنسبة تشغيليةتعلق باخلدمات االدارية والامل حيسب التسديد

يف البـيانات املالـية للمـنظمة، يـبني احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج منفصال عن الصناديق املشتركة بني                    ‘٣‘ 
 ؛منهاه يراداتإستمد ياملنظمات اليت 

ىل نفس األساس   إسـاب اخلـاص لتكالـيف دعـم الربامج، استنادا            باحل ةتعلق املـ  حتسـب االلـتزامات غـري املصـفاة        ‘٤‘ 
 .املعتمد للميزانية العادية

البيانات املالية للصندوق   على   يف املالحظات    ١٣-١٠٩غ عن املبالغ املدفوعة كهبات وفقا للقاعدة املالية         يـبلّ  )ش( 
 ؛ من النظام املايل٣-٩بند عمال بالاملعين 

تبعد البـيانات املالـية اخلاصة بتقدمي خدمات املطاعم من البيانات املالية لليونيدو،             ، تسـ  ٢٠٠٣ابـتداء مـن عـام        )ت( 
 . احلسابات اخلارجيعمال بتوصية مراجع

 
 الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول -٢املالحظة 

 االشتراكات املقررة )أ( 

-٢٠٠٢السنتني  رة  ــميزانية العادية لفت   لل يــورو ١٣٣ ٦٨٩ ٨٠٠غ  ــ مبل  على ختصيص  مـر العـام   ــ املؤت وافـــق   
لالشتراكات وأدرج التزام احتياطي بالقيمة الكاملة      . الدول األعضاء اشتراكات   ميـول مـن      )١٧-م/ ٩-م ع  (٢٠٠٣

 .٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول ٣١يف يورو  ١٠٤ ٥٧٢ ٨٧٧غري املسددة من فترات السنتني املاضية، وقد بلغت 
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 خلة للداألنشطة املدّر )ب( 

 ىلإ)  يورو ٧٥ ٦٠٤(ّول نصفها    حُ يورو، ١٥١ ٢٠٨بلغـت العـائدات االمجالية من بيع منشورات اليونيدو            
٧٦١ مقداره   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ صاف يف فترة السنتني      عجزنتج  وقد  .  املخصصة للبيع  لمنشوراتاملـتجدد ل  صـندوق   ال
دة عـلى حســاب الصـندوق املــتجدد   التكالـيف املقــي تكالــيف أنشـطة تــرويج املبـيعات وغــري ذلـك مــن     عـن   يـورو ١٤ 

/  كانـون األول٣١وبلــغ الرصيـد الصافـي هلذا الصنـدوق فـي   .يـورو  ٩٠ ٣٦٥للمنشـورات املخصصـة للبـيع الـبالغة       
 .يورو ١٢١ ١١٥ ما مقداره ٢٠٠٣ديسمرب 

 
 ايرادات الفوائد الزائدة على تقديرات امليزانية )ج( 

.  يورو ٢٣١ ٦٥٧لفترة السنتني   )  يورو ١ ٦٠٠ ٠٠٠(يرات امليزانية   بلغت ايرادات الفوائد الزائدة على تقد       
، أضيف هذا املبلغ إىل احلسابات املستحقة الدفع اليت أنشئت هلذا الغرض يف       ١٠-م/٨-ع وعمـال مبقرر املؤمتر العام م     

وتنــتظر .  يــورو٢٣٣ ٧٠٩، كــان الرصــيد يف هــذا احلســاب  ٢٠٠٣ديســمرب /  كــانون األول٣١ويف . ١٩٩٩ســنة 
 . يورو٢ ٠٥٢املنظمة ورود تعليمات من الدول األعضاء املستحقة للتصرف يف الفرق البالغ 

 
 التصحيحات اخلاصة بصرف العملة )د( 

تقلبات واجهة   يورو كاحتياطي مل   ١ ٨٤٠ ٧٧٦، وضـع جانـبا مـبلغ        ٢٠٠٣-٢٠٠٢بالنسـبة لفـترة السـنتني         
لصـرف الـنامجة عـن األخـذ باليورو كعملة أُحادية إلعداد             أسـعار ا   تقلـبات وبغـية محايـة املـنظمة مـن         . الصـرف أسـعار   

الــربنامج وامليزانيــتني ورصــد االعــتمادات وتقريــر األنصــبة، وحتصــيل االشــتراكات والســلف، وعملــة احلســابات، أذن  
و) ب(٢-٤ البندين خيضع ألحكام ال للمدير العام بإنشاء صندوق احتياطي، ١٦-م/٨-ع املؤتـمـر العام يف مقرره م 

 باستخدام سعر الصرف    ٢٠٠٣-٢٠٠٢وُحسـبت االحتـياجات بـالدوالر لفترة السنتني         .  الـنظام املـايل    مـن ) ج(٢-٤
، ٢٠٠٠ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /املتوسط لليورو مقابل الدوالر، املعمول بـه يف األمم املتحدة من كانون الثاين           

.  يورو للدوالر الواحد  ١,٠٨٠٢٠٠٦، أو   )PBC.17/3-IDB.24/3الوثيقة  ( دوالر للـيورو الواحـد       ٠,٩٢٥٧٥٤أي  
واملـبلغ الـذي ُحـّول حلسـاب هـذا االحتـياطي هـو الفـارق بـني القـيمة بالـيورو للـدوالرات الفعلية املنفقة وتكلفة تلك                            

 .الدوالرات املدرجة باليورو يف امليزانية

عن إعادة تقييم   ة  يـورو، ناجتـ    ٨٠٨ ٩٩٥ومل تـدون كإيـرادات مكاسـب غـري حمققـة يف الصـرف مقدارهـا                   
ــه يف األمــم املــتحدة حــىت       امل ــيورو باســتخدام ســعر الصــرف املعمــول ب ــنقدية املقــيدة بغــري ال ــتزامات ال  وجــودات واالل

.  غري ذلك، ريثما تتحقق   -، بـل وضـعت جانـبا يف بند احلسابات املستحقة الدفع             ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١
 .القرض غري املسدد املقدم من األمم املتحدةعادة تقييم إىل إرو  يو٦٤٤ ٠٠٠ويعزى من هذا املبلغ ما مقداره 
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 االيرادات املتفرقة )ه( 

يــورو إىل اســترداد تكالــيف مــرافق املعاجلــة   ٥٤٦ ٩٧٣يعــود مــبلغ مقــداره مــن إمجــايل اإليــرادات املــتفرقة،    
 .شامل للتجارب النوويةااللكترونية للبيانات من مكتب األمم املتحدة يف فيينا ومنظمة معاهدة احلظر ال

٢٤ ٥٠٧ يبلغ مقدارها ١٩٩٨ إىل  ١٩٩١، شـطب أحـد عشـر ديـنا غري مسدد من الفترة              ٢٠٠٣ويف عـام      
 .لقواعد املالية لليونيدووفقا ل يتعذر استردادهاباعتبارها ديونا )  يورو١٩ ٦٣٠ (دوالرات  

 
 يةتكاليف املوظفال )و( 

ولكن، قبل سنة   . أقسـاط الـتأمني الصـحي لـدى شركة فان بريدا          أنشـئ صـندوق لـتوفري الوقايـة مـن تقلـبات               
. ، توقفـت ممارسـة إيـداع أمـوال يف الصـندوق االحتـياطي ومل يسـتخدم الصـندوق السـتيعاب زيـادات إضافية                       ٢٠٠٢

 للجنة االستشارية املشتركة، تقرر     ٢٨٧وبناء على طلب من جملس موظفي اليونيدو والتوصية الصادرة عن االجتماع            
 يــورو مقــيدا ٤٧٢ ٢١٥وكــان يف الصــندوق رصــيد يــبلغ  . زع ذلــك االحتــياطي بكاملــه عــلى أســاس متســاو أن يــو

 يورو كإيرادات فوائد ليصل     ٧ ٨٢١ وأضـيف إليه مبلغ      ٢٠٠٢يـناير   / كـانون الـثاين    ١كرصـيد مسـتحق الدفـع حـىت         
 .٢٠٠٢ومت هذا التوزيع يف سنة .  يورو٤٨٠ ٠٣٦املبلغ االمجايل إىل 

 
 ج العادي للتعاون التقينالربنام )ز( 

املخصصات غري مقدار  يورو، وهو ميثل ٢ ٤٦٨ ٠٩٦، وضع مبلغ   ١٤-م/٩-ع عمـال مبقـرر املؤمتر العام م        
 وال  ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول  ٣١حىت  ين  ـــ للتعاون التق  العـادي امللـتزم هبـا ولكـنها مـربجمة متامـا يف إطـار الـربنامج                

وستودع يف . مـن الـنظام املـايل، يف حسـاب خـاص أنشـئ هلذا الغرض      ) ج(٢-٤و) ب(٢-٤ختضـع ألحكـام البـندين     
 .هذا احلساب اخلاص أي أموال تنشأ عن إلغاء التزامات لتستخدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين

 
 التصحيحات املتعلقة بفترات السنتني السابقة )ح( 

 :رو مما يلي يو١١٧ ٧٧١تتألف التصحيحات البالغ جمموعها   

 إضافية تتعلق مطالـبة  إىل يـورو يعـزى     ٩ ١١١مقـداره    ١٩٩٧-١٩٩٦رصـيد دائـن لفـترة السـنتني          ‘١‘  
ىل حكومة الواليات املتحدة خبصوص رد ضريبة الدخل األمريكية         إقدمت  بضريبة الدخل األمريكية    

 ؛الضريبةرد  موظفي اليونيدو مبقتضى اتفاق  أحدىلإ

ــت   ‘٢‘   ــترة الســنتني  مصــروفات إضــافية م ــا ١٩٩٩-١٩٩٨أخرة لف ــورو ٤٣ ٦٨٧ مقداره ــزى  ي إىل تع
 ي للتعاون التقين، خصوصا من مشاريع اليونديب يف روسيا؛مشاريع الربنامج العاد

 ، مــنها مــبلغ يــورو ٨٣ ١٩٥ مقدارهــا ٢٠٠١-٢٠٠٠مصــروفات مــتأخرة خمــتلفة لفــترة الســنتني    ‘٣‘  
 . املباين كانت قد ألغيت خطأًاتتتعلق خبدملتزامات يعود إىل ايورو  ٤٤ ٣٨١
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 الغاء هذه االلتزاماتمن فترة السنتني السابقة أو املعقودة يف الوفورات من االلتزامات  )ط( 

ويتألف . ٢٠٠١-٢٠٠٠الوفـورات الصافية إىل إلغاء التزامات الفترة         يـورو مـن      ٤ ٣١٧ ٥٤٢يعـزى مـبلغ       
 مضافا اليها    يورو ٤ ٥٥٩ ٧٧٨ فترة السنتني السابقة بلغت      هـذا املـبلغ مـن وفـورات نتجـت عـن إلغـاء الـتزامات من                

وخمصوما  يورو   ٢١٤ ٤٤٧مكاسـب الصـرف الـناجتة عـن تسوية االلتزامات الدوالرية لفترة السنتني السابقة، البالغــة                
 . يورو٤٥٦ ٦٨٣بقيمة نفقات تتعلق بفترة السنتني السابقة منها 

نتيجة لتسديد هذا املبلغ    )  دوالرا ١٨٠ ٦٦٧( يورو   ١٨٢ ٢٩٣وتقلصت هذه الوفورات مرة أخرى مبقدار         
 دوالرا من   ٢٤٥ ٦٦٧، استخدم بصفة مؤقتة مبلغ      ٢٠٠١ديسمرب  /ويف كانون األول  . إىل صـندوق التنمـية الصـناعية      

 التقـين شـرحية األغـراض العامـة لصـندوق التنمـية الصـناعية، لتغطـية االنفـاق الزائد يف إطــار الربنامـج العـادي للتعـاون                        
وقد جنمت هذه  . ) دوالر ٦٥ ٠٠٠(واملشـاريع املـنفذة مـن أرصـدة االعـتمادات غـري املستعملة              )  دوالرا ١٨٠ ٦٦٧(

احلالـة عـن بـرجمة مفـرطة كـان اهلـدف مـنها ضـمان التنفـيذ الكـامل للـربامج املعـتمدة، وكذلك عن عملية إعادة تقييم                
من الوثيقة  ) ب (٣املالحظة  : املرجع(على أساس ثنائية العملة     احلسـابات املطلوبـة مبقتضـى نظـام تقديـر االشـتراكات             

IDB.26/2-PBC.18/3 .(                     إىل صناديق أخرى   /ولذلـك فـان هـذا املـبلغ الـذي أفصـح عـنه يف إطـار بـند الـتحويالت من
  . يورو١٨٢ ٢٩٣ مببلغ ٢٠٠١-٢٠٠٠خيفض الفائض يف امليزانية من فترة السنتني 

 
  غري ذلك-ل احلسابات املستحقة التحصي )ي( 

ىل قُدمت إ  اليت    يورو ٩٥٥ ٧٨٤ املنظمة البالغة     غري ذلك، مطالبة   -تتضـمن احلسـابات املسـتحقة التحصـيل           
خالل الفترة  ىل موظفي اليونيدو    اليت ردت إ  حكومـة الواليـات املـتحدة األمريكـية خبصـوص ضـريبة الدخـل األمريكية                

ا تقر هبذا   ت حكومة الواليات املتحدة األمريكية اليونيدو بأهن      وأبلغ. الضريبةرد  مبقتضى اتفاق    ١٩٩٦ إىل   ١٩٩٤ من
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ مل تتلق أي مدفوعات خالل الفترة املنظمةالدين؛ ولكن 

ىل الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة مبقتضــى اتفــاق تقاســم إمل حتــل بعــد مســألة املطالــبة الــيت قدمــتها املــنظمة و  
 املوظفني يف عامخفض عدد دارة املـباين خالل عملية     يف إ  هنـاء خدمـة موظفـني     إتعويـض   تكالـيف   واملـتعلقة ب  التكالـيف   
 يـورو بسـعر الصـرف املعمـول بـه يف األمم             ٧٢٣ ٧٢٠  (ا دوالر ٦٤٤ ٤٥٣ وتـبلغ قـيمة املـبلغ املطالـب بـه            .١٩٩٥

  املستحقة الدفع  يف احلسابات أدرج   وقد   )).١٥-م/٩-م ع (املـتحدة والـذي وافـق عليه املؤمتر العام يف دورته التاسعة             
 .، حتسبا المكانية شطبهاحلساب املستحق التحصيلالتزام احتياطي بقيمة هذا 

 
 االقتراضات )ك( 

دة ــدة من األمم املتحــدون فائـــ ا ب ــوكالـة متخصصـة، قرضـ     يف الوقـت الـذي أصـبحت فـيه          تلقـت اليونـيدو،       
. ١٩٩٠ ابتداء من سنة   دوالر سـنويا     ١ ٠٠٠ ٠٠٠مبعـدل   الدفـع   والقـرض مسـتحق     . دوالر ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠قـــدره   
  يورو ١ ٦٠٢ ٠٠٠ ( دوالر ٢ ٠٠٠ ٠٠٠هو   ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٣١املـبلغ االمجـايل املستحق يف       وكـان   

 .)٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف 
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 االحتياطيات األخرى )ل( 

 :تشمل االحتياطيات األخرى ما يلي  
  بآالف اليوروهات 

 احتياطيات تعويض إهناء اخلدمة ٥ ٤٩٩,٣
 الصندوق املتجدد للمنشورات املخصصة للبيع ١٢١,١
 احتياطي مواجهة تقلبات أسعار الصرف ١ ٨٤٠,٨
 احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين  ٢ ٤٦٨,١
 اجملموع   ٩ ٩٢٩,٣

 
  اخلدمةإهناءاحتياطيات تعويض  )م( 

املتبقي رصيد  الميثل  الذي   دوالرا،   ٩ ٥٤٦ ٧٣٢، حـّول مبلغ     ١٥-م/٦-مـن املقـرر م ع     ) ه(الفقـرة   عمـال ب    
 يف عام   هناء اخلدمة إتعويضات  لىل احتياطي   إ،  والـذي تلقته املنظمة فعال     ١٩٩٣-١٩٩٢عـتمادات فـترة السـنتني       مـن ا  

ــياطي اخنفــض مث . ١٩٩٥ ــيا إاالحت ــورو١ ١١٣ ٦٩٨ ( دوالرا٩٩١ ٧١٧ىل فعل ــيت  ) ي ــلمدفوعات ال ــيجة ل متــت  نت
 عـلى هذا احلساب  ٢٠٠٣وُحّمـل خـالل عـام    .  دوالرا٨ ٥٥٥ ٠١٥ وبلغـت  ٢٠٠١ إىل  ١٩٩٥الفـترة مـن      خـالل 
ت به احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية لصاحل موظف سابق باليونيدو،       ، أمر ، شامال التكاليف   يورو ٤ ٠٠٠مـبلغ   

مليون  ١٣,٩، حّول مبلغ    ١٧-م/٧-ع  م  املؤمتـر العام   قـرر عمـال مب   و .يـورو  ١ ١٠٩ ٦٩٨فـاخنفض الرصـيد ليصـبح       
 إهناء، ألجل متويل احتياطي تعويضات      ١٩٩٥-١٩٩٤ مـن اعتمادات فترة السنتني       املسـتعمل دوالر مـن الرصـيد غـري        
وخالفا . ١٩٩٩-١٩٩٨ميزانييت فترة السنتني الناجتة من برنامج واملوظفني  بعض   خدمة   إهناءاخلدمة ملواجهة تكاليف    

ــترة الســنتني    ــترة الســنتني   ١٩٩٣-١٩٩٢لالعــتماد الســابق مــن ف  ١٩٩٥-١٩٩٤، مل يكــن االعــتماد املرصــود يف ف
يف فض هذا االحتياطي  اخنو. مدعومـــا بـنقــد فعلــي، بسـبـب وجـــود قـــدر كـبري مــن املـتأخـرات لفـترة السـنتني هذه                      

 وبلغت  ٢٠٠١-١٩٩٨فترة  اليف  الـيت دفعت    غ  ـاملـبال نتـيجة    ) يـورو  ٤ ٣٨٩ ٦٠٩ (دوالرا ٣ ٩٠٨ ٨٢٤ىل  الواقـع إ  
 ٤ ٣٨٩ ٦٠٩، فــبقي الرصــيد عــند مــبلغ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ومل تدفــع أي مــبالغ خــالل الفــترة .  دوالرا٩ ٩٩١ ١٧٦
 .يورو

 
 صندوق رأس املال املتداول )ن( 

 خفّضوقد  ). ٢٧-م/٢-ع م( ماليني دوالر    ٩مببلغ  رأس املال املتداول    صندوق  حجـم   حـدد املؤمتـر العـام         
 إىل مث خفّــض ثانــية ،١٩٩٧-١٩٩٦فــترة الســنتني  ل)١٦-م/٦-م ع( دوالر ٦ ٧٥٠ ٠٠٠ إىلدوق ـصــنال حجــم
 ٦ ٦١٠ ٠٠٠؛ ومتــت املوافقــة عــلى مــبلغ  )١٢-م/٧-ع م (١٩٩٩-١٩٩٨  دوالر لفــترة الســنتني٦ ٦١٠ ٠٠٠

ــنتني   ــترة الســ ــنتني  )١٤-م/٨-ع م (٢٠٠١-٢٠٠٠دوالر لـفــ ــترة الســ ). ١٣-م/٩-ع م (٢٠٠٣-٢٠٠٢، وفــ
٩-ع إىل اليورو وفقا للمقرر م)  دوالر٦ ٦١٠ ٠٠٠(، حّول هذا املبلغ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١واعتـبارا مـن    

 . يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠، فأصبح حجم صندوق رأس املال املتداول ١٥-م/
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ئدة إىل  يــورو، والعــا ٣٧١الــزيادة يف رصــيد الصــندوق عــن حجمــه املــأذون بــه الــبالغة        وســوف ختصــم    
 .، من األنصبة املقررة املقبلة٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف فترة السنتني اجلديدةاالشتراكات اليت تقررت على الدول األعضاء 

 
 الفوائض املستحقة للدول األعضاء )س( 

أن أدرج التزام    بعد   اليوروهاترا عنها مباليني    فـيما يـلي حتلـيل للفوائـض املسـتحقة للـدول األعضـاء معبّ              يـرد     
االشــتراكات املســتحقة مــن الــدول ويعــود هــذا االلــتزام إىل . رةقــر حتســبا للــتأخر يف حتصــيل االشــتراكات املاحتــياطي
 ويف تاريخ امليزانية    . العمومـية  تـاريخ امليزانـية   يف  الـدول األعضـاء اجلديـدة       مـن   فـترات السـنتني السـابقة و      عـن   األعضـاء   

كـل الفوائـض املسـتحقة الـتوزيع اليت متثل     "  غـري ذلـك    -احلسـابات املسـتحقة الدفـع       "بـند   العمومـية، توضـع جانـبا يف        
االشـتراكات املقـّررة املـتلقاة مـن الـدول األعضـاء بعـد هنايـة فـترة السـنتني إىل جانـب املقبوضـات مـن الدول األعضاء                        

 ٢٩٥ ٦٣٦ومن املبلغ اإلمجايل املستحق التوزيع وقدره     . اجلديـدة، بانـتظار تلقـي تعلـيمات بشأهنا من الدول األعضاء           
 .٢٠٠٤ يورو متاح لُيخصم من األنصبة املقررة لعام ٤ ٣٦٧ ٦٩١ يورو، كان هناك مبلغ ٥

 

 مالحظات

الفوائض 
املستحقة 
للدول 
 األعضاء

االلتزامات 
 االحتياطية

حتسبا للتأخر 
يف حتصيل 
 االشتراكات

الفوائض 
املستحقة 
 التوزيع

تصحيحات 
فترات السنتني 

 السابقة

الفوائض 
من  املخصومة

صبة املقررةاألن
التصرف 
  الفائض بالفوائض

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٧,١      ٧,١ مؤقت
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٠,٢   ٠,١ ٣,٩ ٦,٢ ٠,٠ 
 ١٩٩٩-١٩٩٨ ١٤,٧ ٢,١ ٢,٧ ٠,٥ ٠,٨ ٨,٦ ٠,٠ 

 
١٩٩٧-١٩٩٦ ٤٦,٨ ٤,٦ ٢,١ )٠,٤( ٠,٤ ٤٠,١ ٠,٠ 

 )٤-ق/٨-م ع(

 
)١٩٩٥-١٩٩٤ ٣٥,٤ ١٥,٦  ٠,٣  ٤٥,٩ )٢٦,٤ 

 )١٧-م/٧-م ع(

 

١٩٩٣-١٩٩٢ ١٦,٥ ١١,٧ ٢,٦  ٠,١ ٢,١ ٠,٠ 
 )١٥-م/٦-م ع(
 )١٠-م/٨-م ع(
 )٤-ق/٨-م ع(

 -حمتفظ به
 ١٤-م/٥-م ع

١٩٩١-١٩٩٠ ٩,٨     ١,٣ ٨,٥ 

 -حمتفظ به
 ١٥-م/٤-م ع

١٩٨٩-١٩٨٨ ٧,٣     ٠,٢ ٧,١ 

 ١٩٨٧-١٩٨٦ ٤,٨ ٤,٨     ٠,٠ 
 )١٥-م/٤-م ع(

 )١٥٢,٦ ٣٨,٨ ٧,٤ ٠,٥ ٥,٢ ١٠٤,٤ )٣,٧  
دول الاشتراكات من  ١,٩ ٠,٢ ١,٤  ٠,١ ٠,٢ ٠,٠ 

 ديدةاجلعضاء األ
 اجملموع ١٥٤,٥ ٣٩,٠ ٨,٨ ٠,٥ ٥,٣ ١٠٤,٦ )٣,٧( 
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 احملذوفات )ع( 

 :تتألف احملذوفات من العنصرين املبينني أدناه  

 يورو من   ٤ ٧٧٣ ١١٨حذف مبلغ   . تكاليف خدمات إدارة املباين اليت تقيد على حساب اليونيدو         )أ(  
لتشغيل ومن اخلدمات التعاقدية لتفادي االزدواج يف حساب مسامهة اليونيدو يف خدمات            تكالـيف ا  

 إدارة املباين؛

 يـورو تتعلق بالربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة         ١٠ ٨٣٤ ٠٧٥أعـيد توزيـع نفقـات قدرهـا          )ب(  
 .التكميلية لعقد التنمية الصناعية ألفريقيا على األجزاء املكونة هلا

 
 العقود الطويلة األجل )ف( 

 يف أي الحتمال إهنائهاالتزامات مل يبلّغ عنها ك   تشـغيل مركـز فييـنا الـدويل         لاملمـنوحة   العقـود الطويلـة األجـل         
 .وقت دون جزاءات

 
 االلتزامات )ص( 

 الــتزامات قانونــية وهــي، يــورو ١٦ ٦٤٦ الــتزامات قدرهــا ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١قــبل عقــدت   
 .السنوات املقبلةيف  سينفق عليها

 
 إعادة تقييم االلتزامات املعقودة بعمالت غري اليورو )ق( 

وكان سينتج عن ذلك نفقات إضافية      . ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١مل تتم إعادة تقييم االلتزامات حىت         
هذه وستحسب .  يورو٧٣١ ١٧٣ يـورو ومكاسـب إضـافية غـري حمققـة مـن أسـعار الصـرف قدرهـا              ٧٤ ٣٤٣مبـبلغ   

 .الفروق عند الدفع
 

 املسامهات العينية )ر( 

 خالل  اليونيدو امليدانية ا ملكاتب    من دول أعضاء دعم     يورو ٣١٠ ٢١٥ بلغر مبـ  وردت مسـامهات عينـية تقـدّ        
 .فترة السنتني

 
 املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة )ش( 

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢مل تدفع أي مبالغ على سبيل اهلبة يف   
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 ملعّمرةاملعدات ا )ت( 

وفقا لسجالت اليونيدو   اليوروهات،   مباليني   ، تكلفتها ها، حسب را عن يبني اجلدول التايل املعدات املعّمرة معبّ       
ووفقـا لسياسـات اليونيدو احملاسبية، ال    . ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١اخلاصـة جبـرد املوجـودات املـتراكمة حـىت           

والقيمة .  على حساب االعتمادات   ، لدى اقتنائها  ،حّمل تُ بل للمنظمة،   الثابتةاملوجودات  تدرج املعدات املعّمرة ضمن     
 .يورو ١ ٥٠٠هي املعدات املعّمرة بند من بنود لكل الدنيا باليورو 

 
 ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاين١الرصيد يف  ١٤,١
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢املقتنيات خالل : إليهمضافا  ١,٠
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ خالل ما استغين عنه: خمصوما منه ٢,٥
 ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول ٣١الرصيد يف  ١٢,٦

 
 يورو وعن شطبها من ٢ ٦٢٥، أُبلـغ عن سرقة معدات معّمرة بقيمة       ٢٠٠٣-٢٠٠٢وخـالل فـترة السـنتني         

 .سجالت اجلرد
 

 االلتزامات الطارئة )ث( 
 

 للموظفنيمدفوعات هناية اخلدمة  ‘١‘ 

، حسبت اليونيدو املبالغ    ١٩٨٩احلسابات اخلارجيني يف عام     وفقا للقرار الذي اختذه يف مانيال فريق مراجعي           
 .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١ هناية اخلدمة حىت ملدفوعاتالالزمة لتغطية التكاليف املقدرة لاللتزامات الطارئة 

ت هناية  بدالمن  التزامات مدفوعات هناية اخلدمة     تتكون   ،ومتاشـيا مـع معـايري احملاسـبة املتبعة يف األمم املتحدة             
 وإلعطـاء صورة أكثر واقعية، أدرج       .املسـتحقة جـازات السـنوية      الوطـن والـتعويض عـن اإل       إىلاخلدمـة ومـنحة العـودة       

 جدول املرتبات القياسي   ىلإ ويسـتند التقييم     .٢٠٠٣-٢٠٠٢أيضـا املـبلغ املطلـوب لـنقل األمـتعة املنـزلـية اعتـبارا مـن                 
 العــائدة إىلتكالــيف إلداري لــلموظفني، وأخــذت يف االعتــبار أيضــا ال واملســتحقات احملــددة يف الــنظامني األساســي وا 

 : كما يليمقدرةوهي . ٢٠٠٢الذين انتهت خدمتهم خالل سنة املوظفني 

  مليون يورو٢١,٢  امليزانية العادية   

 يورو مليون ٣,٣   التشغيليةامليزانية   

 .د مستحقات ما بعد التقاعوال تدخل فيها  

حبسب ما هو التشغيلية  امليزانية املبلغ املخصص يف   يف امليزانية، عدا     خيصص أي مبلغ   أنه مل    إىل اإلشارةوجتدر    
 ٤,٨٣  قدره للطوارئيوجـد احتياطي    و .)االحتـياطي التشـغيلي   ( -) ط( ٣موضـح يف البـيان املـايل الـثاين واملالحظـة            

ــورو   ــيون ي ــيون  ٤,٣(مل ــيافــض اخن، )دوالرمل ــورو ٣,١٣ إىل فعل ــيون ي ــي  مل  كــانون ٣١ يف األرصــدة الســالبة جة نت
 .))ط (٣انظر املالحظة  (٢٠٠٣ديسمرب /األول
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 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ‘٢‘ 

اليونـيدو هـي إحـدى املـنظمات األعضـاء املشـاركة يف الصـندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم                    
 العامـة لألمـم املـتحدة توفـريا السـتحقاقات الـتقاعد والوفـاة والعجـز ومـا يتصل هبا من                      املـتحدة الـذي أنشـأته اجلمعـية       

ويتمـثل الـتزام املـنظمة املـايل جتاه         . وصـندوق املعاشـات الـتقاعدية هـو خطـة ممّولـة السـتحقاقات حمـددة               . اسـتحقاقات 
ة، إىل جانــب حصــتها يف أي الصــندوق اشــتراكها املقــرر وفقــا لــلمعدل الــذي حددتــه اجلمعــية العامــة لألمــم املــتحد    

وال ُتسدد مدفوعات العجز هذه .  من النظام األساسي للصندوق ٢٦مدفوعـات سـدادا لعجـز اكتواري مبقتضى املادة          
 بعد أن يتقرر وجود حاجة إىل هذه املدفوعات بناء          ٢٦إالّ مىت وإذا تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبكم املادة           

وحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع اجلمعية العامة لألمم . ري للصـندوق عند تاريخ التقييم عـلى تقديـر العجـز االكـتوا       
 .املتحدة هبذا احلكم

 
 انتهاء اخلدمةالتأمني الصحي بعد  ‘٣‘ 

من أطفاهلم  جهم أو املعالني    ازوأو أ ( للموظفني   ،صندوق املعاشات التقاعدية  ل ، مبوجـب الـنظام األساسي     حيـق   
 أو بعدها، أن يكونوا مشمولني بالتأمني الصحي بعد         ٥٥الـ   يف سن املـتقاعدين مـن اخلدمة،      ) ء بعدهـم  أو الـباقني أحـيا    

 سنوات يف إحدى خطط التأمني الصحي       ١٠بشـرط أن يكـون املوظـف قـد اشـترك ملـدة ال تقـل عـن                   اخلدمـة،   انـتهاء   
 التذييل دال من    مبوجبضا عن العجز     على املوظفني الذين يتلقون تعوي     وينطـبق ذلك أيضا   . لـنظام املوحـد   ل اإلسـهامية 

 املشتركة، اليونيدو   ةتحمـلها، على أساس املسامه    ت ف اخلطـة  هأمـا تكالـيف املشـاركة يف هـذ        . لموظفنيلـ داري  إلانظام  الـ 
 .ون املعنيوناملشاركو

وبلغت .  يورو ٣ ١٣١ ٨١٢، بلغـت مسـامهة املـنظمة يف هذه اخلطة           ٢٠٠٣-٢٠٠٢وخـالل فـترة السـنتني         
. الكائنة يف فيينا  األخرى   املنظمات   مـع  يـورو، وهـي تكالـيف مشـتركة          ٥٠١ ٨٧٢خلدمـات إدارة املـباين      املسـامهات   

، أجريت دراسة اكتوارية مفصلة لتحديد األثر املايل للتأمني الصحي          ٢٠٠٠/٢ووفقا الستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية      
 ٣٦ بلغ   ٢٠٠٣ديسمرب  /ري املمولـة حىت كانون األول     بعـد انـتهاء اخلدمـة، تـبني مـنها أن احلجـم احلـايل لاللـتزامات غـ                  

والسعي جار إلجياد حل على نطاق منظومة األمم       ).  ملـيون دوالر بسـعر الصرف يف هناية السنة         ٤٤,٩(ملـيون يـورو     
واألمـم املـتحدة، الـيت تعكـف اآلن عـلى إعداد تقرير سيعرض على اجلمعية العامة، هي الوكالة الرئيسية اليت                     . املـتحدة 
 . هبذه املسألة اليت حددهتا اللجنة الرفيعة املستوى لشبكة شؤون اإلدارة واملالية وامليزانيةتعىن

 
  واالستبدال الكربىاإلصالحالصندوق املشترك لعمليات  )خ( 

 دخــل حــيز الــنفاذ اتفــاق بــني مجهوريــة النمســا واألمــم املــتحدة والوكالــة  ،١٩٨١يــناير / كــانون الــثاين١يف   
 واالستبدال الكربى اإلصالح صـندوق مشـترك لغـرض متويـل تكالـيف عمليات             بإنشـاء  الذريـة يقضـي      الدولـية للطاقـة   

املـتعلقة باملـباين واملـرافق واملنشـآت التقنية اليت متلكها مجهورية النمسا واليت تشكل جزءا من أماكن مقر األمم املتحدة           
 ١٩٨٦ا االتفاق ساريا على اليونيدو أيضا منذ عام         وأصـبح هـذ   . والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة مبركـز فييـنا الـدويل             

 إعداد وتتوىل اليونيدو    . جلـنة مشتركة   مـن خـالل   الصـندوق   اليونـيدو هـذا     ديـر   تو. عـندما أصـبحت وكالـة متخصصـة       
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ه هذن  ـع عـلى كل م    ـــ زام الواق ــااللـت قـد زيـد     و.  الـتابــع هلـــا    الداخلـية فـريق الـرقابة     راجعها  يـ البـيانات املالـية السـنوية و      
ــثالث  دوالر  ٢٥ ٠٠٠ أي يف الســنة،دوالر  ١٥٠ ٠٠٠ عــلىمبوجــب االتفــاق  الــذي كــان مقصــورا   ،املــنظمات ال
ــ ١٢٥ ٠٠٠ ومــا اليــتجاوزكاشــتراك ســنوي    إىل ، الســنة الســابقةيف املوافــق علــيها املتكــبدة نفقاتدوالر لتســديد ال

 الــذي املتــبقيهوريــة النمســا بدفــع املــبلغ  مجوالتزمــت. ١٩٩٦ يــناير/ كــانون الــثاين١دوالر اعتــبارا مــن  ٣٢٥ ٠٠٠
 إىلمت التوصل   ،  ١٩٩٩ويف عام   . ألمم املتحدة الثالث  ادوالر املقرر ملنظمات     ٩٠٠ ٠٠٠ البالغ   املدمجيـتجاوز احلـد     

اتفــاق بــني املــنظمات الكائــنة يف مركــز فييــنا الــدويل ومــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل للــتجارب الــنووية عــلى تقاســم  
ــنفقات الســنوية   نوي االشــتراك الســ  ــك ال ــع   وكذل ــنظمات األرب ــني امل ــيما ب ــبلغ بالتســاوي ف  دوالرا ١٨ ٧٥٠، أي م

 . دوالر لتسديد النفقات املوافق عليها املتكبدة يف السنة السابقة٢٢٥ ٠٠٠كاشتراك سنوي ومبلغا ال يتجاوز 

دويل ومجهورية النمسا يقضي    ، مت التوصـل إىل اتفـاق بـني املنظمات الكائنة يف مركز فيينا ال              ٢٠٠٢ويف عـام      
ومبقتضـى هـذا االتفـاق، لــن يـكون هنالـك          ).  دوالرا ٩٨٨ ٦٢٦ (٢٠٠١بعـدم تسـديد الـنفقات املتكـّبدة أثـناء عـام             

واملنظمات )  يورو ١ ٢٣٥ ٣٠٠(مجهوريـة النمسـا     : ســوى اشـتراكات سـنوية مقـررة للصـندوق عــلى الــنحو الـتايل               
وعـالوة عـلى ذلـك، سـوف يتعـّين على كل األطراف تقاسم              ).  يـورو  ١ ٢٣٥ ٣٠٠(الكائـنة يف مركـز فييـنا الـدويل          

وقد كانت احلكومة   . تكالـيف اإلصـالح واالسـتبدال الكـربى غـري املتوقعة وغري املشمولة خبطة االستثمار املتفق عليها                
 .النمساوية تتحمل هذه التكاليف كاملة يف املاضي

 .٢٠٠٣ديسمرب /ون األول كان٣١ يورو يف ١ ٨٣٦ ١٩٠وكان رصيد الصندوق  
 

  األخرى املقرصناديق -٣املالحظة 
 

 :الباب ما يلي هذا املبلّغ عنها يف إطار الصناديقتشمل  )أ( 

 ؛احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج ‘١‘  

 ؛)الكومفار( واإلبالغلنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى ا ‘٢‘  

 .خدمات إدارة املباين ‘٣‘  

عــلى جعــل خدمــات إدارة ) ١٧-م/٩-م ع(، وافــق املؤمتــر العــام ٢٠٠٢يــناير / كــانون الــثاين١اعتــبارا مــن  )ب( 
ــترة      ــتني للف ــربنامج وامليزاني ــتوازن يف ال ــرناجما رئيســيا مســتقال ذايت ال ــباين ب وتعــّوض كــل نفقــات  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢امل

 الكائنة يف فيينا ومن اليونيدو  خدمـات إدارة املـباين مـن اإليـرادات، أي مـن املسـامهات الـواردة من املنظمات األخرى                  
وبالـتايل، ال يرد يف إطار الصندوق العام لليونيدو إال نصيب اليونيدو من عمليات              ). IDB.24/3-PBC.17/3: املـرجع (

ــبلغ عــن خدمــات إدارة املــباين يف إطــار    ). IDB.24/3-PBC.17/3: املــرجع(إدارة املــباين  ويف ضــوء مــا ورد أعــاله، ُي
ــيس يف   ــلمرة األوىل يف     صــناديق أخــرى ول ــتداول ل ــال امل ــام ورأس امل ــبني . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ إطــار الصــندوق الع وال ي

وتنقسم عمليات  . الصـندوق العـام ورأس املـال املـتداول حالـيا إال مسـامهة اليونـيدو يف تكالـيف خدمـات إدارة املباين                      
 :خدمات إدارة املباين فضال عن ذلك إىل عنصرين رئيسيني، مها
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من النظام  ) ج (٢-٤و) ب (٢-٤ال يـزال هـذا العنصـر خيضع ألحكام البندين           : ظفـني تكالـيف املو   ‘١‘  
 املايل؛

أنشأ املؤمتر العام يف دورته التاسعة  ): عـدا تكاليف املوظفني   (احلسـاب اخلـاص خلدمـات إدارة املـباين           ‘٢‘  
عدا (بانـي   حسابا خاصا خلدمــات إدارة امل     ٢٠٠٢يناير  /اعتـبارا مـن كانون الثاين     ) ١٤-م/٩-ع م(

من النظام املايل؛ ولن يكون     ) ج (٢-٤و) ب (٢-٤، ال خيضع ألحكام البندين      )تكالـيف املوظفـني   
ويطلـب إىل كـل منظمة من   . مطلوبـا توزيـع الفـائض مـن امليزانـية، إن وجـد، عـلى الـدول األعضـاء            

م املتحدة يف فيينا    اليونـيدو والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية ومكتب األم          (املـنظمات الكائـنة يف فييـنا        
وتضــاف . أن تســدد نصــيبها يف هــذا احلســاب) ومــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل للــتجارب الــنووية

مث يقّسم هذا املبلغ بالتناسب بني املنظمات الكائنة يف فيينا وتؤخذ يف            . إيـرادات الفوائد إىل احلساب    
 . اخلاصبوال إىل احلسااالعتبار األموال اليت سامهت هبا كل منظمة وتاريخ ورود هذه األم

 التكميلي ويرد التحليل بشأن احلساب      -١-٤ويـرد حتلـيل إضـايف لعملـيات خدمات إدارة املباين يف اجلدول                
 ٨ ٤٤٣ ٧٩٢وال يشكل الفائض يف احلساب اخلاص لنفقات خدمات إدارة املباين والبالغ            . اخلـاص يف املـرفق الثالـث      

سـتعملة واملسـتحقة للـدول األعضـاء يف هنايـة فـترة السـنتني؛ ويشمل هذا         يـورو جـزءا مـن أرصـدة االعـتمادات غـري امل            
 .الكائنة يف فيينا يورو مستحقة من املنظمات ٥ ١٤٦ ٣١٩الفائض مبلغ 

 
 التربعات )ج( 

لت عنها الدول األعضاء لصاحل احلساب       تناز  إيـرادات   يـورو، عـبارة عـن      ١٨٦ ٤٨١تشـمل التـربعات مـبلغ         
، الـذي شـجع املؤمتـر العام من خالله الدول األعضاء            ١٠-م/٩-ع املقـرر م  : املـرجع (امج  اخلـاص لتكالـيف دعـم الـرب       

بقـوة على النظر يف التنازل عن أنصبتها من أرصدة االعتمادات غري املستعملة، وإيرادات من الدول األعضاء اجلديدة،                
 ).شطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدوأو أن/وإيرادات الفوائد الفائضة عن تقديرات امليزانية للميزانية العادية و

 
 تصحيحات صرف العملة )د( 

الودائع ألجل  واألموال النقدية    من إعادة تقييم     يف معظمـه،   ، يـورو  ١ ١٧٣ ٠٩٣نـتج فـارق الصـرف الـبالغ           
 .احملتفظ هبا بالدوالر األمريكي يف احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج

 
  النفقاتعن  اإليرادات)نقصان(صايف زيادة  )ه( 

 : للصناديق املبلّغ عنها يف إطار هذا البند٢٠٠٣-٢٠٠٢خالل  والنفقات  لإليراداتفيما يلي حتليليرد   
  



 IDB.29/3 
 PBC.20/3 
 Arabic 
 Page 58 
 

 

 ١اجلدول 
 

خدمات إدارة املباين اجملموع

النموذج احلاسويب 
لتحليل اجلدوى 

واإلبالغ 
 )الكومفار(

احلساب اخلاص 
دعم  تكاليفل

  الربامج

  )وهاتبآالف اليور(

مبا يف ذلك الوفورات (اإليرادات  ١٩ ٧٨٧,٠ ٨٩٨,٢ ٣٦ ٠٥٠,٦ ٥٦ ٧٣٥,٨
من إلغاء التزامات معقودة يف فترة 

 )السنتني السابقة

مبا يف ذلك اخلسائر الناجتة  (النفقات ١٩ ٩٩٩,٢ ٨٤٧,٨ ٢٧ ٦٠٦,٨ ٤٨ ٤٥٣,٨
 )عن الصرف

عن راداتاإلي )نقصان(زيادة صايف  )٢١٢,٢( ٥٠,٤ *٨ ٤٤٣,٨ ٨ ٢٨٢,٠
 النفقات

 
 ).الثالثنظر املرفق ا( باحلساب اخلاص يتعلق * 

 
 تصحيحات أخرى على االحتياطيات وأرصدة الصناديق )و( 

واإلبــالغ لــنموذج احلاســويب لتحلــيل اجلــدوى ، حتســب إيــرادات املبــيعات يف إطــار ا٢٠٠٢ابــتداء مــن ســنة   
قاق، ألن الفواتري األولية اليت تصدر عند االستفسار عن         عـلى أسـاس االسـتالم ولـيس على أساس االستح          ) الكومفـار (

 يونفيما يتعلق بالد  )  دوالر ٣٣ ٧٦٧( يورو   ٣٧ ٩٢٠وصحح رصيد الصندوق مببلغ     . املبـيعات تكـون فواتـري مبدئية      
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ تسدد حىت  ملاليتمن السنوات السابقة ‘ املبدئية‘

 
  غري ذلك- احلسابات املستحقة الدفع )ز( 

بالسداد من السلطات   يورو يعود إىل مطالبة٣٠٩ ١٢٢يتضـمن احلسـاب اخلاص خلدمات إدارة املباين مبلغ     
وحتسبا . النمسـاوية تـتعلق بتكالـيف متخلفة، ورسم إضايف على الطاقة املتجددة ورسم إضايف على كيلوواط الكهرباء       

 -احلسابات املستحقة الدفع    "درج التزام احتياطي بكامل املبلغ يف       حلالة عدم تسديد هذه املطالبة، وهو أمر مستبعد، أ        
 ".غري ذلك

 
 املبالغ املقبوضة سلفا )ح( 

 يـورو إىل املدفوعات املقبوضة سلفا من مكتب األمم املتحدة يف فيينا وتتعلق بربنامج        ٣٨٠ ٦٤٧يعـود مـبلغ       
 .إزالة األسبستوس
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 االحتياطي التشغيلي )ط( 

 احلســاب اخلــاص لتكالــيف دعــم الــربامج وفقــا الســتنتاج جلــنة الــذي أنشــئ مــن أجــل شــغيلي تالحتــياطي الا  
 ٤ ٨٢٨ ٩٠٠(دوالر   ٤ ٣٠٠ ٠٠٠ى  ـلإض  فِّـ دوالرا، خُ  ٥ ٥٠٤ ١٩٠ مببلغ مقداره    ١٩٨٩/٤الـربنامج وامليزانـية     

 .١٢-م/١٤-ص ت  وفقا ملقرر اجمللس م)يورو

 )اتدوالر ٢ ٩٧٨ ٩١٠( يورو ٣ ٣٤٥ ٣١٦والبالغ  ٢٠٠١سنة صـايف االحتـياطي املـرّحل مـن     واخنفـض     
 الذي  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بسبب العجز املسجل يف الفترة       ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يورو يف    ٣ ١٣٣ ١٥٥إىل  

 . يورو٢١٢ ١٦١بلغ صافيه 
 

 إعادة تقييم االلتزامات املعقودة بعمالت غري اليورو )ي( 

 ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ حىت   ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف الفترة   االلـتزامات املعقـودة بعمـالت غـري الـيورو             
 مببلغ  احلسـاب اخلـاص لتكاليف دعم الربامج      ولـو أعـيد تقيـيمها لتقلصـت الـنفقات يف            . مل ُيعـد تقيـيمها يف احلسـابات       

 . يورو١٣٣ ٣٤٠
 

 االلتزامات )ك( 

 متــثل الــتزامات قانونــية عــلى الــنحو املــبني أدنــاه، الــتزامات ،٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١قــبل عقــدت   
 .السنوات املقبلةيف سينفق عليها 

 
  بآالف اليوروهات

 احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج ٤٨,٠
 واإلبالغلنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى ا ٨٤,٥
 خدمات إدارة املباين ٣,٠

 
 املسامهات العينية )ل( 

 .اليونيدوملشاريع  دعمان دول أعضاء  م يورو١٢٣ ٨١٣در بنحو ـ مسامهات عينية تققـُبضت  
 

 التعاون التقين -٤املالحظة 
 

 أنشطة التعاون التقين )أ( 

 اليونيدو بأموال مقدمة عن     تنفذهااألنشطة اليت   حتـت هـذا العنوان      غ عـنها    تشـمل أنشـطة الـتعاون الـتقين املـبلّ           
مع اليونديب ومنظمات   املعقودة   بني املنظمات    اوالترتيبات فيم طـريق صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية        
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). ٤-ق/٨-ع م(، كما تشمل احلساب اخلاص لتنفيذ الربامـج املتكاملة من أرصدة االعتمادات غري املستعملة              أخـرى 
 .املاحنة واليونيدو) اجلهات(وحتكم هذه األنشطة اتفاقات خمتلفة موقّع عليها من طرفني أو أكثر، أي اجلهة 

 
 نشطة التعاون التقين باليوروعرض أ )ب( 

وقدمت . تـرد الغالبية العظمى من التربعات بالدوالر األمريكي للمشاريع اليت تكاد ال تربمج إال بتلك العملة                 
 ).١٥-م/٩-ع م( إىل اجلهات املاحنة أيضا بالدوالر األمريكي ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقارير فترة السنتني 

 كانون ٣١لليونيدو عن السنة املنتهية يف ) البيانان األول والثاين(ولكن، من أجل عرض بيانات مالية موحدة        
 .، اقتضى األمر حتويل مجيع أنشطة التعاون التقين إىل اليورو٢٠٠٢ديسمرب / األول

 . من املرفق األول بكل من الدوالر األمريكي واليورو٢ و١ولذلك ُعرض اجلدوالن   

 :اليورو إىل ما يليويستند النهج املتبع يف إعداد البيانات ب  

 خـالف ما هو     –اإليـرادات والـنفقات والـتغريات يف االحتياطـيات وأرصـدة الصـناديق بغـري الـيورو                   ‘١‘  
 تـبني باملـبلغ املعـادل باليورو املنطبق يف التاريخ الذي يعترب تاريخ املعاملة املعنية بتطبيق                 –مـبني أدنـاه     

  التاريخ؛سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف ذلك

/  كانون األول  ٣١املوجـودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق القائمة بغري اليورو يف            ‘٢‘  
 حتـّول إىل املعـادل بالـيورو باسـتخدام سـعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف                   ٢٠٠٣ديسـمرب   

 ؛)١٥-م/٩-م ع: املرجع (٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١

 إىل قـيم االفتـتاح للـدوالر األمريكي         ٢٠٠٢الحتياطـيات وأرصـدة الصـناديق يف بدايـة سـنة            تسـتند ا   ‘٣‘  
 ؛)١٥-م/٩-م ع( يورو للدوالر الواحد ١,١٢٣حمولة بسعر الصرف البالغ 

ميـثل رقم التصحيح املتعلق بالصرف بصفة أساسية املكاسب أو اخلسائر احملققة من املعامالت املنفّذة                ‘٤‘  
 عــن تصــفية الــتزامات الســنة ٢٠٠٣-٢٠٠٢ل الســنة والوفــورات الــيت نتجــت يف بغــري الــيورو خــال

 السابقة املعقودة بالدوالر األمريكي؛

املكاسب أو اخلسائر اليت ستنتج     ‘ التصحيحات األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديق    ‘ميـثل رقـم      ‘٥‘  
الصــناديق بغـري الــيورو مبــا  عـن إعــادة تقيـيم مجــيع املوجـودات وااللــتزامات واالحتياطــيات وأرصـدة     
ديسمرب / كانون األول  ٣١يقابـلها بالـيورو باسـتخدام سـعر الصـرف املعمول به يف األمم املتحدة يف                 

٢٠٠٣. 
 

 تقدمي كشف حساب بروتوكول مونتريال بصورة مستقلة )ج( 

. ول بصـورة مستقلة يف املرفق األ      ٢٠٠٣-٢٠٠٢قُـدِّم كشـف حسـاب بـروتوكول مونـتريال لفـترة السـنتني                 
 .وكان هذا الكشف يقدم سابقا مدجما بالبيان اخلاص بصندوق التنمية الصناعية

 



IDB.29/3 
PBC.20/3 
Arabic 
Page 61 
 

 

 الصناديق املشتركة للسلع األساسية )د( 

 يف االطار الصحيح، وهو إطار الصناديق االستئمانية        ٢٠٠٣-٢٠٠٢أبلـغ عـن هـذه الصـناديق لفترة السنتني             
 ٤٥٠ ٨٧٥بلغ عـــن حتويــــل رصيــــد الصنــــدوق التراكمـــي البالـــغ        وأ. ولــيس إطـار صـنـــدوق التنميـــة الصناعيـــة       

 . ومنهاخرىاألصناديق ال إىليف إطار التحويالت )  يورو٥٠٦ ٣٣٣(دوالرا 
 

 السندات اإلذنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال )ه( 

ــترة الســنتني      ــدءا بف ــية الصــادرة لصــاحل الي    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ب ــجلت الســندات اإلذن ــا   ، ُس ــتفظ هب ــيدو، وحي ون
 دوالرا، يف البيانات املالية بوصفها      ٢٠ ٢٦٤ ٣٣٤الصـندوق املـتعدد األطـراف لتنفـيذ اتفاق مونتريال، البالغة قيمتها             

 .تربعات مستحقة التحصيل
 

 الفوائد على أموال اجلهات املاحنة )و( 

ــترة         ــدءا بالف ــام، وب ــع الع  بالنســبة للصــناديق  ٢٠٠٣-٢٠٠٢بالنســبة لصــندوق التنمــية الصــناعية، عــدا اجملّم
االسـتئمانية، تعـرض الفوائـد العـائدة مـن اسـتثمار األمـوال صـافية مـن الرسـوم املصرفية، واملكاسب احملققة من صرف                  

 ٣١ويف  ".  غـري ذلك  –احلسـابات املستحقة الدفع     "العملـة، واخلسـائر احملققـة وغـري احملققـة، باعتـبارها الـتزاما ضــمن                 
 :، كانت هذه املبالغ كما يلي٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول

 

 بآالف اليوروهات
بآالف الدوالرات 

 األمريكية
 

 صندوق التنمية الصناعية ٦ ٧٢٣,٢ ٥ ٣٨٥,٣
 الصناديق االستئمانية ١ ٨١٠,٤ ١ ٤٥٠,٢
 اجملموع  ٨ ٥٣٣,٦ ٦ ٨٣٥,٥

 
وقد يشمل ذلك رّد تلك     . ةوخيضـع التصـرف يف اإليـرادات مـن الفوائـد لالتفاقـات املـربمة مـع اجلهات املاحن                    

 .األموال إىل املاحنني أو حتويلها إىل مشاريع أخرى، وُتبيَّن يف هذه احلالة باعتبارها تربعات

، كان جيري االفصاح عن اإليرادات من فوائد الصناديق االستئمانية واملكاسب أو اخلسائر             ٢٠٠٢وقبل سنة     
ويبني العرض اجلديد، بشكل أنسب، ". اإليـرادات األخـرى  "ار الـنامجة عـن أسـعار الصـرف والرسـوم املصـرفية يف إطـ             

وأدى األخذ هبذه السياسة    . طبـيعة هـذه املـبالغ وصـفتها القانونية والوقت الذي اعتربت فيه أمواال إضافية قابلة للربجمة                
ــتئمانية يف     ــرادات الصــناديق االس ــن إي ــالغ ع ــبلغ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢إىل اإلب ــل مب ــا كانــ ١ ٨١٠ ٤٣٥ أق ت  دوالرا عم

 ).٢٠٠٣-٢٠٠٢ دوالر للفترة ٢ ٢٤١ ١٠٠(ستكون عليه مبقتضى السياسة السابقة 
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-٢٠٠٢وبصـرف النظر عما ورد أعاله، فان إليرادات الفوائد املسجلة يف إطار الصناديق االستئمانية للفترة          
يف إطار   ٢٠٠١-٢٠٠٠ صـلة رئيسـية بتصـحيح لفوائـد السـنة السـابقة عـلى أحـد املشـاريع، اليت عرضت يف                       ٢٠٠٣

 ).الذي كان حينذاك جزءا من صندوق التنمية الصناعية(بروتوكول مونتريال 

 مــن ســنة  تــتعلق بتصــحيح٢٠٠٣-٢٠٠٢وســجلت إيــرادات فوائــد ســالبة يف إطــار مــرفق البيــئة العاملــية يف    
احلســابات "ار وُســجلت فوائــد مــرفق البيــئة العاملــية، صــافية مــن الرســوم املصــرفية، باعتــبارها الــتزاما يف إطــ   . ٢٠٠١

 ).٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ يف  يورو٢٥٢ ٨٢١/ دوالر٣١٥ ٦٣٢" ( غري ذلك–املستحقــة الدفـع 
 

 مكاسب وخسائر الصرف غري احملققة )ز( 

وفقــا ملعــايري احملاســبة املتــبعة يف مــنظومة األمــم املــتحدة، يعــاد تقيــيم املوجــودات وااللــتزامات الــنقدية بســعر       
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١به يف األمم املتحدة والساري يف الصرف املعمول 

احلسابات املستحقة  "واملكاسـب النامجة غري احملققة ال ُتقّيد كإيرادات فترة قيد النظر، بل توضع جانبا يف بند                   
، يتم كذلك   وإضـافة إىل ذلـك، وفـيما يـتعلق بصـندوق التنمـية الصـناعية والصناديق االستئمانية                ".  غـري ذلـك    -الدفـع   

وضـع كـل املكاسـب الـنامجة عـن إعـادة تقيـيم األموال النقدية والودائع ألَجل باليورو جانبا على سبيل االحتراس وال                        
ــتقين، ستســتخدم هــذه املــبالغ يف عــام     . تــوّزع عــلى املــاحنني  ــتعاون ال ــرامج ال ــيورو يف إدارة ب  ٢٠٠٤وبعــد اعــتماد ال

وفيما يلي مبالغ   . وسيتم توزيع ما يتبقى منها على املاحنني      .  هلا نفقات باليورو   الستعادة القدرة الشرائية للمشاريع اليت    
 ": غري ذلك-احلسابات املستحقة الدفع "املكاسب غري احملققة يف إطار بند 

 

بآالف اليوروهات
 بآالف الدوالرات

 األمريكية
 

 صندوق التنمية الصناعية ١ ٧٦٠,٧ ١ ٤١٠,٣
 الستئمانيةالصناديق ا ٥ ٩٩٣,٥ ٤ ٨٠٠,٨
 مرفق البيئة العاملية  ٤,٣ ٣,٤
 بروتوكول مونتريال       ٥,٠       ٤,٠

 اجملموع  ٧ ٧٦٣,٥ ٦ ٢١٨,٥
  

 تصحيحات صرف العملة )ح( 
 

  البيانات بالدوالر األمريكي–١املرفق األول، اجلدول  

ز بني املكاسب واخلسائر احملققة وجرى التميي. يـبني اجلـدول ألـف حتلـيل الرصـيد الدائن العائد لصرف العملة             
الـنامجة عـن تنفـيذ معـامالت بعمـالت غـري الدوالر األمريكي واملكاسب واخلسائر النامجة عن حتويل قيمة املوجودات                     

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١وااللتزامات القائمة بعمالت غري الدوالر األمريكي إىل قيمة دوالرية معادلة يف 
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مــوال، فإنــه يف احلــاالت الــيت تــرد فــيها مســامهات وتــربمج وتــوزع حصــرا تقريــبا بــالدوالر  وبالنســبة هلــذه األ  
األمـريكي، ُتقيَّد أي مكاسب حمققة وأي خسائر حمققة وغري حمققة نامجة عن إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات غري                  

 . وُيصحَّح رصيد الصندوق القابل للربجمة وفقا لذلك١الدوالرية يف اجلدول 

 جلدول ألفا
 

بروتوكول مونتريال مرفق البيئة العاملية اجملموع   الربنامج العادي

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

١,٦ ١,٦ ٢,٠ ٥,٢ 

 حمققة

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢من معامالت 

٠,٢(  ٣٣,٨ ٣٣,٦( 

 غري حمققة

إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات غري 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١الدوالرية يف 

 تصحيحات صرف العملة ١,٤ ١,٦ ٣٥,٨ ٣٨,٨
 

  البيانات باليورو–١املرفق األول، اجلدول  

وجرى التمييز بني املكاسب واخلسائر احملققة     . يـبني اجلـدول بـاء حتلـيل الرصـيد الدائـن العـائد لصـرف العملة                  
مات دوالرية من السنوات السابقة     الـنامجة عـن تنفـيذ معامالت بعمالت غري اليورو والوفورات الناجتة عن تسوية التزا              

 .بسعر صرف خمتلف لليورو

 اجلدول باء
 

 اجملموع

احلساب 
اخلاص للربامج
 املتكاملة

الصناديق 
االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

الربنامج 
 العادي

 

  )بآالف اليورو(

)١٠,٣(  )٥,٤( )٠,٥(  )٦٩,٨( )٨٦,٠( 
 حمققة

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢من معامالت 

٢ ٠٦٤,٠ ١ ٢٣٨,١ ٤٦,٤ ٣٨٠,٢ ٥٧,٩ ٩,٤ ٣٣٢,٠ 
 تالوفورات باليورو من التزاما

 السنة السابقة الدوالرية

١ ٩٧٨,٠ )١ ٢٣٢,٧ ٤٥,٩ ٣٨٠,٢ )١١,٩  تصحيحات صرف العملة )٠,٩( ٣٣٢,٠
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  االحتياطياتإىلاملبالغ املنقولة  )ط( 

مبخصص مدفوعات التعويض مبقتضى  عـلى حسـاب املشـاريع فـيما يتعلق           املقـيدة لـيف   متـثل هـذه املـبالغ التكا        
 .التذييل دال من النظام اإلداري للموظفني

 
 التسديد إىل صندوق التنمية الصناعية )ي( 

، اسـتعملت بصفة مؤقتة أموال من شرحية األغراض العامة لصندوق التنمية            ٢٠٠١ديسـمرب   /يف كـانون األول     
 ١٨٠ ٦٦٧( دوالرا لتغطـيــة الـنفقــات الزائــدة يف الربنامــج العــادي للتعــاون التقنــي             ٢٤٥ ٦٦٧درهـا   الصـناعية وق  

وقـد جنمـت هذه احلالة عن   . ) دوالر٦٥ ٠٠٠( واملشـاريع املـنفذة مـــن أرصـدة االعـتمادات غــيـر املسـتعملة           )دوالرا
ملوافق عليها، وعن إعادة تقييم احلسابات مبقتضى نظام تقدير         اإلفـراط يف الربجمة هبدف ضمان التنفيذ الكامل للربامج ا         

 ).IDB.26/2-PBC.18/3الوثيقة : املرجع(االشتراكات على أساس ثنائية العملة 

 تسديد هذه األموال كاملة إىل صندوق التنمية الصناعية من الوفورات احملققة من          ٢٠٠٢وقـد مت خـالل سنة         
 . هذا التحويل يف إطار التحويالت إىل صناديق أخرى ومنهاإلغاء التزامات، وجاء اإلبالغ عن

 
 احلساب اخلاص لتنفيذ الربامج املتكاملة من أرصدة االعتمادات غري املستعملة )ك( 

ــبالغ   ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١مت يف     دوالرا إىل شــرحية ٦٨ ٧٨٨ حتويــل رصــيد هــذا الصــندوق ال
). ٤-ق/٨-م ع(عية وخصـص حصـرا للغـرض الذي وافق عليه املؤمتر العام        األغـراض العامـة لصـندوق التنمـية الصـنا         

 .إىل صناديق أخرى/وجاء اإلبالغ عن هذا التحويل يف بند التحويالت من
 

 األموال النقدية وااليداعات ألجل )ل( 

 بعمالت مصنفة على أهنا غري قابلة     حمتفظ به    ) يورو ١ ٣٦٣ ٦٠١ (دوالر ١ ٧٠٢ ٣٧٣هـناك مـبلغ يعادل        
 : التايلللتحويل، وذلك على النحو

 

 بآالف اليوروهات
 بآالف الدوالرات

 األمريكية
 

 صندوق التنمية الصناعية ١ ٢٥٥,١ ١ ٠٠٥,٣
 الصناديق االستئمانية    ٤٤٧,٣   ٣٥٨,٣
 اجملموع ١ ٧٠٢,٤ ١ ٣٦٣,٦
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 االحتياطيات التشغيلية )م( 

صندوق التنمية  يف   بتجمـيد االحتـياطي التشـغيلي        ٧-م/٢-أذن جملـس التنمـية الصـناعية، يف مقـرره م ت ص              
كانون  ٣١يف  األمـم املتحدة   ه يف   ــول ب ـصرف املعم ال يورو بسعر    ٤٤٠ ٥٥٠ ( دوالر ٥٥٠ ٠٠٠  مبلغ الصناعية عند 

 .)٢٠٠٣ديسمرب / األول
 

 إعادة تقييم االلتزامات املعقودة بعمالت غري الدوالر األمريكي )ن( 

،مل ُيعد تقييمها   ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ة بعمـالت غـري الـدوالر األمريكي حىت          االلـتزامات املعقـود     
 :ولو أعيد تقييمها لنتج عن ذلك زيادة النفقات كاآليت. يف احلسابات

 
 
 

 بآالف الدوالرات
 األمريكية

 

 صندوق التنمية الصناعية ١١٥,٠
 بني املنظماتفيما ترتيبات ال ٢٢,٦
 امليةمرفق البيئة الع ٢٠,٣
 بروتوكول مونتريال ٢٧,١
 الصناديق االستئمانية ١٧٤,٤
 الربنامج العادي للتعاون التقين   ٥٠,٦
 اجملموع  ٤١٠,٠

 

 االلتزامات )س( 

ــبل ،عقــدت   ــتزامات٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول ٣١ ق ــية   ، ال ــتزامات قانون ــثل ال ــيها   مت خــالل ســينفق عل
 :ناهالسنوات القادمة، على النحو املبّين أد

 

 بآالف اليوروهات
بآالف الدوالرات

 األمريكية
 

 صندوق التنمية الصناعية ٣ ٧٣٣,٨ ٢ ٩٩٠,٨
 بروتوكول مونتريال ٣ ٩٥٢,٥ ٣ ١٦٥,٩
 مرفق البيئة العاملية ٤ ٠٥١,٠ ٣ ٢٤٤,٨
 الصناديق االستئمانية ٣ ٧٤٨,٩ ٣ ٠٠٢,٩
 الربنامج العادي للتعاون التقين ٤٩٨,٧ ٣٩٩,٤
 بني املنظماتفيما ترتيبات ال   ١ ١٧٣,٤      ٩٣٩,٩
 اجملموع ١٧ ١٥٨,٣ ١٣ ٧٤٣,٧
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يف سنة  دفع  )  يورو ٢٢ ٤٦٠( دوالرا   ٢٨ ٠٤٠مبلغ  " املوجودات األخرى "وسجل كنفقات مؤجلة يف بند        
 .لتزامات مقبلةعلى احلساب ال ٢٠٠٣

 
 املسامهات العينية )ع( 

 مــــن دول أعضــــاء دعمــا )وروــــ ي٨٨٩ ٨٥٤( دوالرا ٩٩٣ ٢٧٥وردت مســاهـمات عينــيـة قــّدرت مبــبلغ   
 . دعما للسفر املتعلق باملشاريع) يورو١٣ ٢٤٢( دوالر ١٣ ٧٠٣ملشاريــع اليونيدو ومبلغ 

 
 املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة )ف( 

 . أي مبالغ على سبيل اهلبة٢٠٠٣-٢٠٠٢مل تدفع يف   
 

 (IOVs)قسائم الصرف الداخلية امليدانية  )ص( 

 كمـية متراكمة من قسائم الصرف الداخلية امليدانية غري          ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١كانـت هـناك يف        
 ٣١وخفضــت الكمــية الــيت تراكمــت حــىت     ).  يــورو٦ ٧٨٧ ١٢٧( دوالرا ٨ ٤٧٣ ٣١٧اجملهــزة بلغــت قيمــتها   

ديسمرب /ل كانـون األول   دوالرا حبلو  ٣ ٦٩٧ ٣٢٨ دوالرا إىل    ٩ ١٩٢ ٣١٥ وبلغت   ٢٠٠١ديسـمرب   /كـانون األول  
، وهـو مـبلغ ميـثل حجمـا تراكميا عاديا نامجا عن الوقت الذي حتتاجه مكاتب اليونديب امليدانية لتقدمي قسائم            ٢٠٠٢

الصـرف الداخلـية امليدانـية إىل اليونـيدو وضـرورة جتهـيز هـذه القسـائم وفقـا للـنظام املـايل والقواعـد املالية والتعليمات                           
 .صة باليونيدواإلدارية األخرى اخلا

، لكن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أقام       ٢٠٠٣وظـل هـذا احلجـم الـتراكمي العادي قائما خالل معظم عام                
 نظاما إلكترونيا جديدا لقسائم الصرف الداخلية، ونتج عن ذلك عدم تلقي اليونيدو ٢٠٠٣يف الـربع األخـري مـن عام        

، أي يف موعـد مـتأخر جـدا مل يسمح بتجهيزها يف عام           ٢٠٠٤يـناير   /اينتكالـيفها عـن الـربع األخـري إالّ يف كـانون الـث             
 . دوالرا من الكمية املتراكمة٥ ٩٦٨ ٥٢٣ويعزى إىل هذه التكاليف مبلغ . ٢٠٠٣

 
 ضياع أو سرقة معدات معّمرة )ق( 

 يورو وعن  ٦ ٢٤٣، عن ضياع أو سرقة معدات معّمرة بقيمة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢أبلغ خالل فترة السنتني    
 . من سجالت اجلردشطبها
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 األولاملرفق  -مالحظات على البيانات املالية 
 أنشطة التعاون التقين اليت نفذهتا اليونيدو

 لاليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقدمج بيان م  -١اجلدول 
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢لفترة السنتني 

 )اليوروهاتبآالف (

 اجملموع

اجملموع الفرعي
موال من األ

 خارج امليزانية

احلساب 
 اخلاص 
 للربامج 
 املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

 مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
  الربنامج العادي الصناعية

 االيرادات            
 االشتراكات املقررة         

 التربعات    ٠¸٠٢٣ ٤٦  ٤¸٥٢٧ ٦٦  ٠¸٣٠٧ ١٥  ٨¸٩٩١ ٤٩    ٢¸٨٤٩ ١٧٧  ٢¸٨٤٩ ١٧٧
 ايرادات أخرى            

 - األموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني املنظمات        ٧¸٨٤٩ ١٦   ٧¸٨٤٩ ١٦  ٧¸٨٤٩ ١٦
 - االعتمادات من صناديق أخرى  ٨¸٥٢٣ ٥          ٨¸٥٢٣ ٥
 - ايرادات الفوائد    ٤¸٨٣  ٣¸٢٥٣ ١ (٧¸١١)  ٩¸٢٠٣    ٩¸٥٢٨ ١  ٩¸٥٢٨ ١
 - التصحيحات اخلاصة بصرف العملة (٩¸٠)  ٠¸٣٣٢  ٧¸٢٣٢ ١  ٩¸٤٥  ٢¸٣٨٠  (٩¸١١)  ٩¸٩٧٨ ١  ٠¸٩٧٨ ١

 - ايرادات متفرقة    ٢¸٠ (٨¸٢٠)   ٤¸٣   (٢¸١٧) (٢¸١٧)
 جمموع االيرادات  ٩¸٥٢٢ ٥  ٦¸٤٣٨ ٤٦  ٦¸٩٩٢ ٦٨  ٢¸٣٤١ ١٥  ٣¸٥٧٩ ٥٠  ٧¸٨٤٩ ١٦ (٩¸١١)  ٥¸١٨٩ ١٩٨  ٤¸٧١٢ ٢٠٣

 النفقات          
  العامةةتكاليف املوظفيالاملرتبات و  ٨¸٠٧٦ ٢  ٨¸٠٣٤ ٢٥  ٧¸٣٠٧ ٣  ٢¸١٥٩ ٢  ١¸٠٤٧ ٢٠  ٨¸٢٥٨ ٧   ٦¸٨٠٧ ٥٧  ٤¸٨٨٤ ٥٩
 اخلدمات التعاقدية  ٢¸٧٥٨  ٦¸٢٦٠ ٣  ٣¸٥٠٨ ٣٥  ٦¸٨٥٣ ٧  ٦¸٧٣٥ ٥  ٠¸٨٠٣ ٢   ١¸١٦١ ٥٥  ٣¸٩١٩ ٥٥
 نفقات التشغيل  ٥¸٣١٦  ٧¸٠٢٥ ٢  ٧¸٧١٥  ٦¸٥٥  ٤¸٦٥٦ ١  ٠¸٧١٣   ٤¸١٦٦ ٥  ٩¸٤٨٢ ٥
 املقتنيات  ٨¸٦٥٢ ١  ٠¸٦١٧ ٣  ٤¸٤٧٣ ١٥  ٧¸٢٩  ٠¸٠٥٢ ٩  ٩¸٧٣٥ ٣   ٠¸٩٠٨ ٣١  ٨¸٥٦٠ ٣٣
 الزماالت الدراسية  ٦¸٧١٨  ٧¸٠٣٤ ٣  ٤¸٣٧٤  ٩¸١٦٩  ٥¸٤٦٠ ٢  ٦¸٩٣٦   ١¸٩٧٦ ٦  ٧¸٦٩٤ ٧
 الربامجتكاليف دعم     ٣¸٦٣٠ ٤  ٦¸٨٣٩ ٧  ٠¸٠٩٢ ١  ٦¸٩٩٦ ٣  ٤¸٤٠٢ ١   ٩¸٩٦٠ ١٨  ٩¸٩٦٠ ١٨
 جمموع النفقات  ٩¸٥٢٢ ٥  ١¸٦٠٣ ٤١  ١¸٢١٩ ٦٣  ٠¸٣٦٠ ١١  ٢¸٩٤٨ ٤٢  ٧¸٨٤٩ ١٦    ١¸٩٨٠ ١٧٥  ٠¸٥٠٣ ١٨١
  النفقات عناليراداتا) نقصان(زيادة     ٥¸٨٣٥ ٤  ٥¸٧٧٣ ٥  ٢¸٩٨١ ٣  ١¸٦٣١ ٧  (٩¸١١)  ٤¸٢٠٩ ٢٢  ٤¸٢٠٩ ٢٢

 اخلاصة بفترة السنتني السابقةصحيحات الت        (٧¸١٤١) (٧¸١٤١) (٧¸١٤١)
االشتراكات يف حتصيلااللتزام االحتياطي حتسبا للتأخر             
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 اجملموع

اجملموع الفرعي
موال من األ

 خارج امليزانية

احلساب 
 اخلاص 
 للربامج 
 املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

 مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
  الربنامج العادي الصناعية

 النفقات عنااليرادات ) نقصان(صايف زيادة     ٥¸٨٣٥ ٤  ٥¸٧٧٣ ٥  ٢¸٩٨١ ٣  ١¸٦٣١ ٧  (٦¸١٥٣)  ٧¸٠٦٧ ٢٢  ٧¸٠٦٧ ٢٢

٩¸٢٩٣  ٩¸٢٩٣  ٩¸٢٩٣         
 لتزامات معقودة يف فترة السنتنيإلغاء االوفورات من 

 السابقة 
 االحتياطياتاحملّولة إىل املبالغ     ٣¸١٢١  ٤¸٩  ٩¸١١  ٨¸٧٧    ٤¸٢٢٠  ٤¸٢٢٠

  من االحتياطيات احملّولةاملبالغ          
 من صناديق أخرى/ اىل احملّولةاملبالغ    ٣¸٥٠٦   (٣¸٥٠٦)  (٦¸١٣٩) (٦¸١٣٩) (٦¸١٣٩)

 الدول األعضاءاألرصدة املقيدة حلساب           

(١¸٤١٨ ٤٧) (١¸٤١٨ ٤٧)   (٩¸٦٠٥ ٣) (٩¸٦٠٥ ٣) (٥¸٧٢١ ١٣) (٣¸٠٠٨ ١٧)   
خرى على االحتياطيات وأرصدة األتصحيحات ال

 الصناديق
 فترة السنتني بداية  يفاالحتياطات وأرصدة الصناديق    ٩¸٣١٧ ٤٨  ٩¸٦٦٨ ٣٤  ٥¸٠٧٤ ٧  ٢¸٧٢٩ ٣٤  (٧¸٠)  ٨¸٧٨٩ ١٢٤  ٨¸٧٨٩ ١٢٤
 فترة السنتنيهناية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق    ٧¸٧٧٢ ٣٦  ٣¸٧٣٠ ٢٦  ٧¸٤٦١ ٧  ٤¸٨٤٩ ٢٨      ١¸٨١٤ ٩٩  ١¸٨١٤ ٩٩
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 رصدة الصناديقلاليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأدمج بيان م  -١اجلدول 
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢لفترة السنتني 

 )دوالرات الواليات املتحدةبآالف (

 اجملموع

اجملموع الفرعي 
األموال من 
 خارج امليزانية

 احلساب 
 اخلاص

 للربامج 
 املتكاملة

 الترتيبات
 بني املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
   الربنامج العادي اعيةالصن

 االيرادات            
 االشتراكات املقررة            

١  ٩¸٤٨٣ ١٨٣ ٨ ٣  ٤ ٨ ٣ ¸٩  التربعات    ٧¸٥٨٣ ٤٦  ٩¸١١١ ٧٠  ٩¸٣٥١ ١٥  ٤¸٤٣٦ ٥١    
 ايرادات أخرى         

١  ٢¸٢٨٨ ١٨ ٨  ۲ ٨ ٨ ¸۲  - ماتاألموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني املنظ        ٢¸٢٨٨ ١٨   
 - املخصصات من صناديق أخرى  ٢¸٣١٠ ٦          ٢¸٣١٠ ٦
١  ٩¸٥٥٠ ١  ٥ ٥ ۰ ¸٩  - ايرادات الفوائد    ٠¸٩٥  ٢¸٢٦٤ ١ (٤¸١٠)  ١¸٢٠٢    

٣  ٨¸٣٨ ٧ ¸٤  - التصحيحات اخلاصة بصرف العملة  ٤¸١   ٦¸١  ٨¸٣٥     
(١¸١٨) (١ ٨ ¸١  - ايرادات متفرقة    ٢¸٠ (٤¸٢٢)   ١¸٤   (

٩¸٦٥٣ ٢٠٩  ۲ ۰ ٣  ٣ ٤ ۲ ¸٣  جمموع االيرادات  ٦¸٣١١ ٦  ٩¸٦٧٨ ٤٦  ٣¸٣٥٥ ٧١  ٣¸٣٧٧ ١٥  ٦¸٦٤٢ ٥١  ٢¸٢٨٨ ١٨    
 النفقات         

٦  ٨¸٧٥٣ ٦٣ ١  ٤ ۲ ٣ ¸٧   العامةةتكاليف املوظفيالاملرتبات و  ١¸٣٣٠ ٢  ٣¸٤٧٦ ٢٦  ٧¸٥١٣ ٣  ٣¸٣٠٠ ٢  ٦¸٣٠٢ ٢١  ٨¸٨٣٠ ٧   
٦  ٠¸٢٨٤ ٦١ ۰  ٤ ۰ ٥ ¸٥  اخلدمات التعاقدية  ٥¸٨٧٨  ٦¸٦٩٠ ٣  ٨¸٦٩٨ ٣٨  ٦¸٦٨٧ ٨  ٤¸٠٨٧ ٦  ١¸٢٤١ ٣   
٥  ٩¸٩٨٨ ٥  ٦ ۲ ٨ ¸۰  نفقات التشغيل  ٩¸٣٦٠  ٣¸١٨٦ ٢  ٣¸٧٨٢  ١¸٦١  ١¸٧٩٢ ١  ٢¸٨٠٦   
٣  ١¸٢٥٠ ٣٧ ٥  ٣ ٣ ٣ ¸۰  املقتنيات  ١¸٩١٧ ١  ٧¸٩٢٨ ٣  ٥¸٢٣٣ ١٧  ٥¸٣١  ٨¸٢٤٩ ١٠  ٥¸٨٨٩ ٣   
٧  ١¸٤٨٧ ٨  ٦ ٦ ۲ ¸١  الزماالت الدراسية  ٠¸٨٢٥  ٤¸٣٣١ ٣  ٠¸٤١٤  ٣¸١٨٨  ٠¸٦٧٨ ٢  ٤¸٠٥٠ ١   
١  ٢¸٦٢٧ ١٩ ٩  ٦ ۲ ٧ ¸۲  الربامجتكاليف دعم     ٢¸٧٥٨ ٤  ١¸٢٢٣ ٨  ٩¸١٠٤ ١  ٨¸٠٧٠ ٤  ٢¸٤٧٠ ١   
١  ١¸٣٩١ ١٩٦ ٩ ۰  ۰ ٧ ٩ ¸٥  جمموع النفقات  ٦¸٣١١ ٦  ٥¸٣٧١ ٤٤  ٤¸٨٦٥ ٦٨  ٧¸٣٧٣ ١٢  ٧¸١٨٠ ٤٦  ٢¸٢٨٨ ١٨    
١  ٨¸٢٦٢ ١٣ ٣  ۲ ٦ ۲ ¸٨   النفقات عنااليرادات) نقصان(زيادة     ٤¸٣٠٧ ٢  ٩¸٤٨٩ ٢  ٦¸٠٠٣ ٣  ٩¸٤٦١ ٥    

(٣¸١٥٦) (١ ٥ ٦ ¸٣  اخلاصة بفترة السنتني السابقةصحيحات الت        (٣¸١٥٦) (
 حتصيل االشتراكاتااللتزام االحتياطي حتسبا للتأخر يف          

١  ٥¸١٠٦ ١٣ ٣  ١ ۰ ٦ ¸٥   النفقاتعنااليرادات ) نقصان(صايف زيادة    ٤¸٣٠٧ ٢  ٩¸٤٨٩ ٢  ٦¸٠٠٣ ٣  ٩¸٤٦١ ٥  (٣¸١٥٦)  
٧¸٢٩٠  ۲ ٩ ۰ ¸٧ السابقة التزامات معقودة يف فترة السنتنيالغاء الوفورات من          ٧¸٢٩٠  
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 اجملموع

اجملموع الفرعي 
األموال من 
 خارج امليزانية

 احلساب 
 اخلاص

 للربامج 
 املتكاملة

 الترتيبات
 بني املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
   الربنامج العادي اعيةالصن

٩¸٢٢٦  ۲ ۲ ٦ ¸٩  االحتياطياتاحملّولة إىل املبالغ    ٥¸١٢٤  ٦¸٩  ٣¸١٢  ٥¸٨٠    
  االحتياطيات من احملّولةاملبالغ          

(٨¸١٣٣) (١ ٣ ٣ ¸٨  من صناديق أخرى/ اىل احملّولةاملبالغ   ٩¸٤٥٠   (٩¸٤٥٠)  (٨¸١٣٣) (
 الدول األعضاءاألرصدة املقيدة حلساب             
خرى على االحتياطيات وأرصدة الصناديقاألتصحيحات ال            

١  ٨¸١٢١ ١١١ ١ ١  ١ ۲ ١ ¸٨  فترة السنتني بداية  يفاالحتياطات وأرصدة الصناديق    ٨¸٠٢٥ ٤٣  ٧¸٨٧١ ٣٠  ٦¸٢٩٩ ٦  ٣¸٩٢٥ ٣٠  (٦¸٠)  
١  ١¸٦١٢ ١٢٤ ۲ ٤  ٦ ١ ۲ ¸١   فترة السنتنيهناية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق   ٦¸٩٠٨ ٤٥  ٢¸٣٧١ ٣٣  ٥¸٣١٥ ٩  ٨¸٠١٦ ٣٦      
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 ديقواالحتياطيات وأرصدة الصناللموجودات وااللتزامات  مجبيان مد  -٢اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٣١حىت 

  ) اليوروهاتبآالف(

 ٢٠٠٣اجملموع 
احلساب اخلاص 
 للربامج املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
  الصناعية

 املوجودات       
 ودائع ألجلالنقدية والموال األ  ٦¸٦٦١ ٤٩  ٤¸٧٦٣ ٢٥  ٧¸٥٠٩ ١٠  ٩¸٣٩٢ ٤٥  ٩¸٥٢٤ ١٠   ٥¸٨٥٢ ١٤١

 احلسابات املستحقة التحصيل       
  األعضاء من الدولالتحصيل االشتراكات املقررة املستحقة        

  التربعات املستحقة التحصيل   ٧¸٢٣١ ١٦      ٧¸٢٣١ ١٦
  لمسامهات أخرى مستحقة التحصي      ٠¸٨٢٣   ٠¸٨٢٣

يف حتصيل االلتزام االحتياطي حتسبا للتأخر مطروحا منها        
  االشتراكات

  أرصدة حسابات ما بني الصناديق  ٠¸٣٤  ٤¸٦٨٠ ١    ٩¸٤٠٠   ٣¸١١٥ ٢
 غري ذلك  ٧¸٢٢٧  ٨¸٩٩  ٧¸٤٤  ٣¸٢٤٦  ٧¸٣٥١   ٢¸٩٧٠

 موجودات أخرى  ٩¸٩   ٤¸١١  ١¸١١  ٤¸٣٧٩ ٧   ٨¸٤١١ ٧
 جمموع املوجودات  ٢¸٩٣٣ ٤٩  ٣¸٧٧٥ ٤٣  ٨¸٥٦٥ ١٠  ٣¸٦٥٠ ٤٥  ٩¸٤٧٩ ١٩    ٥¸٤٠٤ ١٦٩

 االلتزامات       
 مقّدماأو املسامهات احملصلة املدفوعات       ٢¸٦٦٥ ١٤   ٢¸٦٦٥ ١٤
 املصفاةااللتزامات غري   ٨¸٩٦٩ ٤  ٨¸٧١٨ ١١  ١¸٦٨٢ ٢  ٤¸٣٩٨ ٧  ٥¸١٥٨ ٣   ٦¸٩٢٧ ٢٩

 الدفعاملستحقة احلسابات        
  أرصدة حسابات ما بني الصناديق    ٩¸٥١  ٢¸١٦٢ ١    ١¸٢١٤ ١
  غري ذلك  ٧¸١٩٠ ٨  ٢¸٣٢٦ ٥  ١¸٣٧٠  ٣¸٢٤٠ ٨  ٢¸٦٥٦ ١   ٥¸٧٨٣ ٢٣

 صناديق وحسابات خاصة أخرى       
 أخرىالتزامات        

 تزاماتااللجمموع   ٥¸١٦٠ ١٣  ٠¸٠٤٥ ١٧  ١¸١٠٤ ٣  ٩¸٨٠٠ ١٦  ٩¸٤٧٩ ١٩    ٤¸٥٩٠ ٦٩
 االحتياطيات وأرصدة الصناديق       

 االحتياطيات التشغيلية  ٥¸٤٤٠       ٥¸٤٤٠
 احتياطيات أخرى  ٣¸٠٥٤ ١  ٧¸٧  ٨¸٩  ١¸٩١٣    ٩¸٩٨٤ ١
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 ٢٠٠٣اجملموع 
احلساب اخلاص 
 للربامج املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
  الصناعية

 األرصدة املتصلة باملشاريع املمولة من املاحنني  ١¸٩٥٣ ٣٢  ٦¸٧٢٢ ٢٦  ٩¸٤٥١ ٧  ٣¸٩٣٦ ٢٧    ٩¸٠٦٣ ٩٥
  املتداولملالرأس اصناديق        

 )العجز(الفائض   ٨¸٣٢٤ ٢       ٨¸٣٢٤ ٢
 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٧¸٧٧٢ ٣٦  ٣¸٧٣٠ ٢٦  ٧¸٤٦١ ٧  ٤¸٨٤٩ ٢٨      ١¸٨١٤ ٩٩
 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع   ٢¸٩٣٣ ٤٩  ٣¸٧٧٥ ٤٣  ٨¸٥٦٥ ١٠  ٣¸٦٥٠ ٤٥  ٩¸٤٧٩ ١٩    ٥¸٤٠٤ ١٦٩

 



ID
B

.2
9/

3 
PB

C
.2

0/
3 

A
ra

bi
c 

Pa
ge

 7
3  

 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقللموجودات وااللتزامات  مجبيان مد  -٢دول اجل
 ٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٣١حىت 
  ) دوالرات الواليات املتحدةبآالف(

 ٢٠٠٣اجملموع 
احلساب اخلاص 
 للربامج املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

 الصناديق 
 االستئمانية

 مرفق البيئة 
 العاملية

 بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
   الصناعية

 املوجودات       
 ودائع ألجلالنقدية والموال األ  ٥¸٩٩٩ ٦١  ١¸١٦٤ ٣٢  ٧¸١٢٠ ١٣  ٤¸٦٧٠ ٥٦  ٦¸١٣٩ ١٣   ٣¸٠٩٤ ١٧٧

 احلسابات املستحقة التحصيل       
  األعضاء من الدولالتحصيل االشتراكات املقررة املستحقة        

  التربعات املستحقة التحصيل   ٣¸٢٦٤ ٢٠      ٣¸٢٦٤ ٢٠
  مسامهات أخرى مستحقة التحصيل      ٤¸٠٢٧ ١   ٤¸٠٢٧ ١

       
 مطروحا منها االعتماد املرصود لتغطية

  يف حتصيل االشتراكات  التأخري  
  أرصدة حسابات ما بني الصناديق  ٤¸٤٢  ٩¸٠٩٧ ٢    ٦¸٥٠٠   ٩¸٦٤٠ ٢
  غري ذلك  ٣¸٢٨٤  ٥¸١٢٤  ٨¸٥٥  ٥¸٣٠٧  ١¸٤٣٩   ٢¸٢١١ ١
 موجودات أخرى  ٤¸١٢   ٢¸١٤  ٨¸١٣  ٧¸٢١٢ ٩   ١¸٢٥٣ ٩

 جمموع املوجودات  ٦¸٣٣٨ ٦٢  ٨¸٦٥٠ ٥٤  ٧¸١٩٠ ١٣  ٧¸٩٩١ ٥٦  ٤¸٣١٩ ٢٤    ٢¸٤٩١ ٢١١
 االلتزامات       

 مقّدمااملبالغ احملصلة أو املسامهات احملصلة       ٦¸٣٠٨ ١٨   ٦¸٣٠٨ ١٨
 املصفاةااللتزامات غري   ٥¸٢٠٤ ٦  ٢¸٦٣٠ ١٤  ٤¸٣٤٨ ٣  ٥¸٢٣٦ ٩  ٢¸٩٤٣ ٣   ٨¸٣٦٢ ٣٧

 الدفعاملستحقة احلسابات        
  أرصدة حسابات ما بني الصناديق    ٧¸٦٤  ٩¸٤٥٠ ١    ٦¸٥١٥ ١
  غري ذلك  ٥¸٢٢٥ ١٠  ٤¸٦٤٩ ٦  ١¸٤٦٢  ٥¸٢٨٧ ١٠  ٦¸٠٦٧ ٢   ١¸٦٩٢ ٢٩

  خاصة أخرىصناديق وحسابات       
 أخرىالتزامات        

 االلتزاماتجمموع   ٠¸٤٣٠ ١٦  ٦¸٢٧٩ ٢١  ٢¸٨٧٥ ٣  ٩¸٩٧٤ ٢٠  ٤¸٣١٩ ٢٤    ١¸٨٧٩ ٨٦

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق       
 االحتياطيات التشغيلية  ٠¸٥٥٠       ٠¸٥٥٠



ID
B

.2
9/

3 
PB

C
.2

0/
3 

A
ra

bi
c 

Pa
ge

 7
4  

 ٢٠٠٣اجملموع 
احلساب اخلاص 
 للربامج املتكاملة

الترتيبات بني 
 املنظمات

 الصناديق 
 االستئمانية

 مرفق البيئة 
 العاملية

 بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
   الصناعية

 احتياطيات أخرى  ٢¸٣١٦ ١  ٦¸٩  ٣¸١٢  ٠¸١٤٠ ١    ١¸٤٧٨ ٢
 األرصدة املتصلة باملشاريع املمولة من املاحنني  ٠¸١٤٠ ٤١  ٦¸٣٦١ ٣٣  ٢¸٣٠٣ ٩  ٨¸٨٧٦ ٣٤    ٦¸٦٨١ ١١٨

  املتداولرأس املالصناديق        
 )العجز(الفائض   ٤¸٩٠٢ ٢       ٤¸٩٠٢ ٢

 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٦¸٩٠٨ ٤٥  ٢¸٣٧١ ٣٣  ٥¸٣١٥ ٩  ٨¸٠١٦ ٣٦      ١¸٦١٢ ١٢٤
 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع   ٦¸٣٣٨ ٦٢  ٨¸٦٥٠ ٥٤  ٧¸١٩٠ ١٣  ٧¸٩٩١ ٥٦  ٤¸٣١٩ ٢٤  ٠¸٠  ٢¸٤٩١ ٢١١
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   ملخص املعامالت املالية اجلارية يف اطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعية-٣اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

رصيد الصندوق يف 
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

االيرادات املتفرقة 
مبا فيها الفائدة من 

 اجملمع العام
 النفقات يف

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 املبالغ النقدية 
 احملصلة يف 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 رصيد الصندوق 
   ١/١/٢٠٠٢يف 

  املرصودة لألغراض العامةقابلة للتحويلالبالغ امل ٠١٠ ١٣٠ ٢ ٧١٦ ٨٦٠ ١ ٩٣١ ١٩٠ ١ ٥٥٩ ١٠٢ ٣٥٣ ٩٠٢ ٢
 وكالة التعاون الثقايف والتقين ٢٩٢ ٤٤ ٠ ٩٩٦ ١٣ ٠ ٢٩٥ ٣٠
 وكالة والون للتصدير ٦٧٩ ٢٢٣ ٠٦٤ ٦٢٠ ٤٩٦ ٤١٨ ٠ ٢٤٧ ٤٢٥
 األرجنتني ٠ ١٧٠ ٢٠ ٠ ٠ ١٧٠ ٢٠
 أستراليا ٩٢٣ ٢ ٨٧٥ ٥٤ ٣٢٩ ٢ ٠ ٤٦٩ ٥٥

 النمسا ٧٦٧ ٠٧١ ٣ ٤٦٣ ٥١٩ ٥ ٥٢٤ ٨٠٢ ٤ ٢٣٢ ١ ٩٣٨ ٧٨٩ ٣
  الربنامج املتكامل- النمسا ٤٧٧ ٠٤٣ ١ ٨٨٥ ١٥٧ ٩٦١ ٧٧٠ ٠ ٤٠١ ٤٣٠
 البحرين ٤٤٨ ٨٢ ٣٠٤ ٨٤٩ ٤٥٩ ٨١١ ٠ ٢٩٣ ١٢٠
 بلجيكا ٤٧٧ ٨٢٤ (٣٠١ ١١٣) ٤٤٠ ٥٨٠ ٠ ٧٣٦ ١٣٠
 الربازيل ٩٣١ ١٤٧ ٢٨١ ٤٧ ٠٩٤ ١٢٠ ٠ ١١٧ ٧٥

 الصني ٣١٨ ١٣٣ ١ ٨١٩ ٩٤٣ ٦٣٧ ١٠٣ ٠ ٥٠١ ٩٧٣ ١
 كوستاريكا (٦٦٠) ٦٦٠ ٠ ٠ ٠

  كوت ديفوار (٢٠٧ ١٠٩) ٥٨٩ ٠ ٠ (٦١٨ ١٠٨)
 ) الزراعةوزارة(اجلمهورية التشيكية  ٣١٤ ١٧٩ ٠٠٤ ٩٧ ١٤١ ١٧٣ ٥٩٣ ٣ ٧٧٠ ١٠٦

 )والصناعة وزارة التجارة(اجلمهورية التشيكية  ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٢٨
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٣١٩ ٣٤ ١٢٠ ٧ ٠ ٠ ٤٣٩ ٤١

 الدامنرك ٨٥٦ ٧١٧ ٤ ١٢٩ ٢٣١ ٢ ٢٥٣ ٠٤٠ ٢ ٧٧ ٨٠٩ ٩٠٨ ٤
 مصر (٧١٨ ١٠١) ٠ ٠ ٠ ٧١٨ ١٠١-
 فنلندا ١٩٠ ١٧٢ ٢٤١ ٧٠ ٧٧١ ٢٧ ٠ ٦٦٠ ٢١٤
 فرنسا  ٧٤٤ ٣٨٦ ٩٣٤ ٨٨٤ ١ ٢١٢ ٠٧٢ ٢ ٠ ٤٦٧ ١٩٩
 )وزارة اخلارجية (فرنسا ٠٤٣ ٨٤٦ ٥٨١ ٤١ ٦٦٣ ٢٠٨ ٠ ٩٦١ ٦٧٨
 أملانيا ٩١٠ ٥١٧ ٦١٥ ٧٥ ١٤١ ٢٢١ ٢٥٥ ٣ ٦٣٩ ٣٧٥
  الوكالة األملانية للتعاون التقين–أملانيا  ٠ ٣٢٠ ٢٧٩ ٢٢٢ ٢٥١ ٠ ٠٩٨ ٢٨
 اليونان ٠٢١ ٥٧٣ ١٢٦ ٨٥٧ ٤٦٢ ٠٦١ ١ ٠ ٦٨٥ ٣٦٨
 غواتيماال ١٢٥ ٥٦٠ ٦٤٤ ١٧٨ ١ ٨٦٨ ٧٢٦ ١ ٣٠٠ ٢٠١ ١٢

 هندوراس ٦٨٢ ٣٩ (٤٨٩ ٣٩) ٠ ٠ ١٩٣
 هنغاريا ٥٧٨ ٦٢٣ ١٤٦ ٣٥٤ ١٦٧ ٦٠٤ ٠ ٥٥٧ ٣٧٣

 اهلند ٣٠٣ ٩٤٥ ١ ٠٤٣ ٣٤٣ ٢ ١٣٩ ٥٢٢ (١٥٠) ٠٥٧ ٧٦٦ ٣
 اندونيسيا ٠ ٩٨٦ ١٤ ٠ ٠ ٩٨٦ ١٤
 ايرلندا ٨١١ ٧٠ ٩٤٨ ٨ ٨٥٠ ٤٧ ٠ ٩٠٩ ٣١

 ايطاليا ٩٦٢ ٩٩٤ ٨ ٥٣٨ ٣٣٨ ٩ ٢٢٣ ٣٨٤ ٩ (٣٣٨ ١) ٩٣٩ ٩٤٧ ٨
 اليابان ٦٣٧ ٩٦٧ ٢ ١١٩ ٩٧٣ ١ ٣٧١ ٢٥٢ ٤ ٠ ٣٨٥ ٦٨٨

٠ ٠٠٠ ٢٣ ٥٧٦ ٢٢ ٠ ٤٢٤ 
 اليابانية للتعاون االمنائي فيما وراء البحار، املؤسسة
 بانكوك

 الكويت ٢٠٩ ١٢٩ ٤٣٦ ٧ ١٩٠ ٢٨ ٠ ٤٥٥ ١٠٨
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رصيد الصندوق يف 
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

االيرادات املتفرقة 
مبا فيها الفائدة من 

 اجملمع العام
 النفقات يف

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 املبالغ النقدية 
 احملصلة يف 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 رصيد الصندوق 
   ١/١/٢٠٠٢يف 

 معهد الكويت (٢٧٩) ٢٧٩ ٠ ٠ ٠
 لبنان ٠ ٦١٠ ٦١٠ ٠ (٠)

 لكسمربغ ٠٥٦ ٣ ٥٩٦ ٦٧٧ ٤٦١ ٥٣٨ ٠ ١٩١ ١٤٢
 ميامنار ٠ ٥٧٧ ٠ ٠ ٥٧٧

 اهولند ٤١٣ ٨٢٥ ١ (١٦٦ ٣١١) ٣٤٦ ٩٤٠ ٠٨١ ٢ ٩٨٢ ٥٧٥
 نيوزيلندا ٦٥٧ ٣٢ ٨٥٣ ١ ٠ ٠ ٥١٠ ٣٤
 النرويج ٠٤٩ ١٥٦ ٤٥٨ ٢٦ ٠ ٠ ٥٠٧ ١٨٢
 )أفريقيا( الربنامج املتكامل –النرويج  ٩١١ ٤٧٧ ٨٢٨ ٧ ٥٣٤ ٣٥٧ ٠ ٢٠٦ ١٢٨
 بولندا ٧٧٩ ١٤٦ ٦٧٥ ٨٥٧ ٧٠٥ ٩٣٨ ٣٨٤ ١٤ ١٣٣ ٨٠

 الربتغال ٥٧٦ ٩٠٣ ٨٨٥ ٣٧٧ ٠ ٠ ٤٦١ ٢٨١ ١
 مجهورية كوريا ١١٨ ٠١٥ ١ ٦١٧ ٥٣٤ ٤٢٩ ٢٤٨ ٠ ٣٠٧ ٣٠١ ١

 مؤسسة روكفلر (٣٣٥) ٤١٥ ١- (٧٥٠ ١) ٠ ٠
 رومانيا ٠ ٦١٧ ١٣ ٠ (١٨٣) ٤٣٤ ١٣
 االحتاد الروسي ٠ ٤٥٠ ٣٥٢ ٥٠٨ ٣٠ (٩) ٩٣٣ ٣٢١

 رواندا ٠ ٣٥٥ ٠ ٠ ٣٥٥
 اململكة العربية السعودية  ٢٠٦ ٣٤٧ ١ ١٣٧ ٧٨ ٣٦٤ ٢٣ ٠ ٩٧٩ ٤٠١ ١

 سلوفاكيا ١٣٣ ١٢١ ٧١٣ ٦٥ ٥٧٨ ١٣٢ ٠ ٢٦٨ ٥٤
 اسبانيا ٨٠٠ ٩٨٢ ٨٤٧ ٠١٩ ١ ٧٢٣ ٧٤٧ ٠ ٩٢٤ ٢٥٤ ١

 السويد ٠ ٤٦٣ ١١٤ ٢٣٢ ٦٢ ٠ ٢٣١ ٥٢
 سويسرا ٤٤٢ ٩٩٤ ٣٩٤ ٩٦٥ ٩ ٠٤٢ ٥٥٧ ٦ ٤٨١ ٣ ٢٧٥ ٤٠٦ ٤

 تايلند ٧٢٩ ٧ ١٣٤ ١١ ٩٥٢ ١٣ ٠ ٩١١ ٤
 تركيا ٨١٣ ٣٧ ٠٩٩ ١٢١ ١٣٦ ١٥٧ (٧٥٢) ٠٢٥ ١
 غري حمّدد (٧٧٣ ١٣٤) ٠ (٤٨٨ ١٦) ١٢٢ ١٢٥ ٨٣٧ ٦

  الربنامج املتكامل–اململكة املتحدة  ٢٧٥ ٤٦٤ ١ ٢٨١ ٥٨٨ ١ ٧٨٦ ٠٢٩ ٢ ٠ ٧٦٩ ٠٢٢ ١
 فنـزويال ٦١ (٦١) ٠ ٠ ٠

٠٩٢ ٥٠٢ ٣٨ ٤٧٦ ٣٥٠ ٤٤ ٣٥١ ٠٢٨ ٤٣ ٠٩٣ ١٥١ ٣٠٩ ٩٧٥ ٣٩ 
 جمموع املبالغ القابلة للتحويل املرصودة 

 لألغراض اخلاصة
 بلغاريا ٠ ٠ ٠ ٢٨ ٢٨

 الصني ٥٠٧ ١٠٤ ٨٩٥ ٥ ٧٦٣ ٥٤ ٠ ٦٣٨ ٥٥
 كوبا ١٤٨ ٣٤٩ ٠٠٠ ٤٢ ٠ ٠ ١٤٨ ٣٩١

 اجلمهورية التشيكية (٥٩٣ ٣) ٥٩٣ ٣ ٠ ٠ ٠
 مصر (٥٤٦ ٤٥) ٠ ٠ ٠ (٥٤٦ ٤٥)
 شركة احلديد والصلب املصرية ٩٤٢ ٣١ ٠ ٠ ٠ ٩٤٢ ٣١
 اهلند ٦٥٦ ٤٩٢ ٠٨٠ ٦٧ (٩٧٨ ٨) ٠ ٧١٤ ٥٦٨
 بولندا ٧١٤ ٤٤ (٦٨٠ ٢٩) ٠ ٠ ٠٣٤ ١٥

 رومانيا ١٨٣ (١٨٣) ٠ ٠ ٠
 االحتاد الروسي (٦١٣ ٢) ٦١٣ ٢ ٠ ٠ ٠

 سلوفاكيا ٩٩٩ ١٢٩ ١٦٣ ١١٩ ٤٢٤ ١٠٦ ٢٦٣ ٤ ٠٠١ ١٤٧

٣٨٨ ٠ ٠ ٠ ٣٨٨ 
، )تيفاك (التقدير تكنولوجيا املعلومات والتنبؤ وجملس

 نيودهلي
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رصيد الصندوق يف 
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

االيرادات املتفرقة 
مبا فيها الفائدة من 

 اجملمع العام
 النفقات يف

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 املبالغ النقدية 
 احملصلة يف 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 رصيد الصندوق 
   ١/١/٢٠٠٢يف 

 تركيا ٧٥٣ (٧٥٣) ٠ ٠ ٠
 غري حمدد ٢٩٥ ٠ ٠ ٠ ٢٩٥

٨٣٣ ١٠٢ ١ ٧٢٨ ٢٠٩ ٢٠٩ ١٥٢ ٢٩١ ٤ ٦٤٣ ١٦٤ ١ 
 املرصودة جمموع املبالغ غري القابلة للتحويل

 لألغراض اخلاصة
 اجملموع الكلي ٩٣٥ ٧٣٤ ٤١ ٩١٩ ٤٢٠ ٤٦ ٤٩١ ٣٧١ ٤٤ ٩٤٣ ٢٥٧ ٣٠٥ ٠٤٢ ٤٤

 
 :ملحوظة بشأن ما ورد أعاله

 اطار صندوق التنمية الصناعية ، يبلّغ عن بروتوكول مونتريال على حدة يف املرفق األول وليس يف٢٠٠٣-٢٠٠٢اعتبارا من عام    )أ( 
 )).ج (٤انظر املالحظة (

، يـبلّغ عـن الصـناديق املشتركة للسلع األساسية يف اطار الصناديق االستئمانية وليس يف اطار صندوق    ٢٠٠٣-٢٠٠٢اعتـبارا مـن     )ب( 
 )).د (٤انظر املالحظة (التنمية الصناعية 
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 من الصناديق االستئمانيةلخص أنشطة التعاون التقين املمولة   م-٤اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١  حىت٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 رصيد الصندوق 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣يف 

 النفقات يف
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

مسامهات حمصلة 
وفوائد وايرادات 

 متفرقة يف 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 رصيد الصندوق 
  ١/١/٢٠٠٢يف 

  من احلكومات املتلقيةاملشاريع املمولة    
 اجلزائر ١٥٥ ١٠٦ ٨٣٣ ١٦ ٩٣٧ ٥٦ ٠٥٢ ٦٦
 األرجنتني ٨٦٠ ٤٢٤ ٠ ٠ ٨٦٠ ٤٢٤
 مركز البحوث للسيليولوز والورق ٧٧٩ ٥٧ ٧٧٦ ٣٧ ٦٦٩ ٨٤ ٨٨٧ ١٠
 بوليفيا ٤٦٠ ١٢ ٠ ٠ ٤٦٠ ١٢
 الربازيل ٨٦٩ ٣٩٤ )٣٠٥ ٧( ٤٣٠ ١٨٣ ١٣٥ ٢٠٤
 بيالروس ٢٠٤ ٢٦ ٠ ٠ ٢٠٤ ٢٦
 شيلي ٨٢٤ ٦ ٠ ٠ ٨٢٤ ٦

 كولومبيا ٢١٨ ٤٢١ ٨٦٦ ٦٣٣ ٧٠٨ ٨١٢ ٣٧٧ ٢٤٢
 الصني ٤٣٥ ٤١١ ٨٩٩ ٢١٢ ١ ٨١٠ ٦٩٤ ٥٢٤ ٩٢٩
 اكوادور ٠ ٩١٣ ٥٠١ ١٣١ ١٣٢ ٧٨٢ ٣٦٩

 مصر ٠ ٠٦٨ ٥٠١ ٣ ٠٨٥ ٣٨ ٩٨٣ ٤٦٢ ٣
  مصر–الصندوق االجتماعي للتنمية  ٣٤٧ ١٤١ ١٣٠ ٢٣٩ ٦٥٥ ١٣٩ ٨٢٣ ٢٤٠
 نغابو ٨٦٨ ١٧ ٠ ٠٧٧ ١٥ ٧٩٠ ٢
 هندوراس ٣٧٤ ٧ ٠٠٥ ٤٠ ٨٠٢ ٤٤ ٥٧٧ ٢

 اهلند ٨٨٧ ٠٢٣ ١ ٥٦٠ ٠٨١ ٢ ٧٣٨ ٤٤٢ ١ ٧٠٩ ٦٦٢ ١
 ) االسالمية–مجهورية (ايران  ٨٨٥ ٦٤ ٢٦٩ ٣٦١ ٨٠١ ١٢ ٣٥٣ ٤١٣
 املنظمة االيرانية للمساعدات االستثمارية واالقتصادية والتقنية ٦٢٢ ٥١ ٠ ٣٠١ ٤ ٣٢٢ ٤٧
 العراق ٩٣٦ ٢١٠ ٠ ٠ ٩٣٦ ٢١٠
 كوت ديفوار ٧٢١ ٢٥ ٩٦٠ ٢٠٠ ٨٧٣ ١٧٦ ٨٠٧ ٤٩
 كينيا ٠ ٣٥٧ ٥٤ ٤٥٣ ٤٢ ٩٠٤ ١١
 لبنان ٩٥٨ ٢٤ ٩٠٠ ٦٣ ٥٥٠ ٦١ ٣٠٨ ٢٧
 مركز بنغازي للتنمية ٠٩٣ ٨ ٠ ٠ ٠٩٣ ٨
 الشركة العامة لألنابيب ٧٠٠ ٢ ٠ ٠ ٧٠٠ ٢

 معهد التدريب للتأهيل يف جمال النفط، ليبيا ٩٧٦ ٢٤ (٩٧٦ ٢٤) ٠ ٠
 مركز ليبيا للبحوث الصناعية ٠٤٩ ١٠ ٠ ٠ ٠٤٩ ١٠
 أمانة الصناعات االستراتيجية، ليبيا ٠٨١ ٥٣ ٠ ٠ ٠٨١ ٥٣
 ليتوانيا ٠ ٢٥٠ ٢٨ ٠ ٢٥٠ ٢٨
 مدغشقر ٠٩٣ ١٣٥ ٠ ٠ ٠٩٣ ١٣٥
 موريشيوس ٨١٥ ٣٠ ٠ ٩٨٨ ١١ ٨٢٦ ١٨
 املكسيك ٢٢٠ ١ ٧٣٢ ١١١ ٣٥٥ ١٠٢ ٥٩٦ ١٠

 نيجرييا ٤٠٠ ٠١٣ ١ ٨٠٠ ٥٢٦ ٢ ٥٩٥ ٠٣٩ ١ ٦٠٥ ٥٠٠ ٢
 ُعمان ٣١١ ١١ ٠ ٠ ٣١١ ١١
 بنما ٠٥٧ ١٠ ٠ ٠ ٠٥٧ ١٠
 باراغواي ٧٨٠ ١٧ ٠ ٠ ٧٨٠ ١٧
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 رصيد الصندوق 
 ٣١/١٢/٢٠٠٣يف 

 النفقات يف
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

مسامهات حمصلة 
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 االحتاد الروسي ٢٤٤ ٢٥١ ٠٥١ ١٥٨ ٤٦٤ ٢٣٢ ٨٣١ ١٧٦

٧٨٦ ٣٣ ٠٠٠ ٢٠ ١٢٣ ٥٢ ٦٦٢ ١ 
املركزالوطين لالدارة البيئية واالنتاج األنظف بشأن -روسيا

 الصناعات النفطية والغازية
 هيئة االستثمار العامة العربية السعودية ٥٩٨ ١٩٠ ٠ ٦٨٩ ٩٠٨ ١٨٩
 جمموعة املستشفيات السعودية األملانية ٠٠٤ ١ ٠٠٠ ١١٠ ٨٧٦ ٨٩ ١٢٧ ٢١
 سلوفينيا ٦٦٢ ١٥ ٠ (٠١٣ ٧) ٦٧٤ ٢٢
 تايلند ٦٥١ ٨ ٨٤٨ ٢٦ ٢٥٦ ١٧ ٢٤٣ ١٨
 تركيا ٤٤٤ ١٣ ٠٨٩ ٢٢٥ ٣٥٧ ١٢٠ ١٧٦ ١١٨

 اجملموع الفرعي  ٣٦٤ ٢٦٣ ٥ ٠٢٦ ١٢٠ ١٢ ٧١١ ٦٠٢ ٥ ٦٧٩ ٧٨٠ ١١
     
 اخلرباء املساعدون وصغار املوظفني الفنيني    

 النمسا ١٤٤ ٩٥ ٢٢٤ ٢ ٨٠٣ ٥٦ ٥٦٥ ٤٠
 بلجيكا ٨٤٥ ٣٢٧ ٦٨٩ ١٤٣ ٨٥٥ ٢٥٦ ٦٧٩ ٢١٤
 الدامنرك ٤٠٤ ٢٤٩ ٢٣٥ ٩٥٦ ٤٠٤ ٩١٣ ٢٣٤ ٢٩٢
 فرنسا ٢٤٥ ٩٧ ٠ ٨٥٧ ٧٥ ٣٨٨ ٢١
 اأملاني ٢٨٠ ٦٩ ٠ ٣٥٠ ٢٣ ٩٣٠ ٤٥
 ايطاليا ٨٧٦ ٢٠٧ ٦٥٥ ١٤٤ ١ ٤٧٥ ٨٢٠ ٠٥٦ ٥٣٢
 اليابان ٣٠٤ ٦٦٩ ٩٤٥ ٢١ ٤٥٥ ١٦١ ٧٩٤ ٥٢٩
 هولندا ٧٦٨ ٥٣٢ ٩٤٦ ٦١٧ ٨٣٤ ٧٨١ ٨٨٠ ٣٦٨
 النرويج ٥٣٣ ١ ٢٤٧ ٧٥٤ ٨٩١ ٤٦٦ ٨٨٨ ٢٨٨
 مجهورية كوريا ٠ ٧٧٨ ١٤١ ٦٣٥ ١٢٩ ١٤٣ ١٢
 االحتاد الروسي ٠٩٢ ٤٥ ٧٢٧ ٦٦ ٢٠٢ ١٠٧ ٦١٧ ٤
 اسبانيا ٧٨٧ ٨٩ ٥٧٥ ٩٩ ٥٧٩ ١٥٤ ٧٨٣ ٣٤
 سويسرا ٠ ٣٤٨ ٢٦٠ ٠٥٣ ١٣٤ ٢٩٥ ١٢٦

 اجملموع الفرعي  ٢٧٨ ٣٨٥ ٢ ٣٦٨ ٢٠٩ ٤ ٣٩٢ ٠٨٢ ٤ ٢٥٤ ٥١٢ ٢
     
 أسفار صغار املوظفني الفنيني    
 النمسا ٤٩٧ ٣١ (٤٩٧ ٣١) ٠ ٠

 بلجيكا ٢٨٣ ١٥٩ )٣٩٢ ١٣٩( )٦٢٤ ١١( ٥١٤ ٣١
 لدامنركا ٢٥٤ ٢٢ ٠ )٩٣٩ ٩( ١٩٣ ٣٢
 أملانيا ٣٧٦ ٥ ٧٨٥ ٣ (٥٠٠ ١) ٦٦١ ١٠
 اليابان ٦٩٥ ٥٨ ٨٦٩ ٢ ٠ ٥٦٤ ٦١
 هولندا ٧٧٥ ٣١٠ ٠ )٧٦٢ ٣٧( ٥٣٧ ٣٤٨
 النرويج ٧٧٧ ٣١ )٠٠٠ ٣١( )٤٨٩ ٣( ٢٦٧ ٤

 سويسرا ٦٤٤ ٢٠ )٦٤٤ ٢٠( ٠ ٠
 اجملموع الفرعي  ٣٠١ ٦٤٠ )٨٨٠ ٢١٥( )٣١٤ ٦٤( ٧٣٦ ٤٨٨

     
  من احلكومات املاحنةاملشاريع املمولة    

 أستراليا ٨٠٨ ١٣ ٠ )٣٤٧ ٩( ١٥٥ ٢٣
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  ١/١/٢٠٠٢يف 

 النمسا ٢٢٣ ٩٩ ٨٨٦ ٤٤٦ ٥٣ ٦٦٤ ٤٦
 بلجيكا ٥٠٧ ٢٢٣ ١٣٣ ٤ ٧٤٧ ١١٢ ٨٩٢ ١١٤
 كندا ٧٧٠ ١٣ )٢٧٧ ٨( ٠ ٤٩٣ ٥
 اجلمهورية التشيكية ٧٦٦ ١٢٩ ٥٨١ ٦٧ ٠٤٤ ٩٨ ٣٠٣ ٩٩
 الدامنرك ٢٤٨ ٦٠١ ٨٤٣ ٣٨٧ ٨٨٣ ٥٣٧ ٢٠٨ ٤٥١
 فنلندا ٧٥١ ٤٠٥ ١٢٥ ٥٧٠ ٧٩٠ ٢٠٣ ٠٨٦ ٧٧٢

 فرنسا ٩٣٤ ٨٩٥ ٦١٩ ٥٧٣ ١ ١٢٥ ٨٦٩ ٤٢٨ ٦٠٠ ١
 أملانيا ٠ ٦٤٢ ١٣٩ ٣٠٣ ٣٨ ٣٣٩ ١٠١
 اليونان ٧٦١ ٢٥ ٠ ٣٣٤ ٢ ٤٢٧ ٢٣

 ايطاليا ٢٢٥ ٥٢٧ ٦ ٦٨٨ ٤٤٧ ١٠ ٥٩٦ ٥٠٠ ١١ ٣١٧ ٤٧٤ ٥
 اليابان ٧٠٤ ٦٢٣ ٤ ٠٦٩ ٤٣٤ ٤ ٥٠٤ ٨٢٥ ٦ ٢٧٠ ٢٣٢ ٢

 TF/GUI/00/001  املشروع – غينيا –السفارة اليابانية  ١١٨ ٠ )٤٢٠ ١( ٥٣٩ ١
 النرويج ٤٨٢ ٢ ٠ ٠ ٤٨٢ ٢

 مجهورية كوريا ٨٨٣ ٣٧٩ ٢٩٩ ٦٤٤ ٢٠٣ ٥٢٣ ٩٨٠ ٥٠٠
 معهد البحوث الكوري للمعايري والعلوم ٧٦٦ ٢٠١ ٠ ٤٦١ ٧٠ ٣٠٥ ١٣١
 سلوفاكيا ٣٩٨ ٧ ٠ ٠ ٣٩٨ ٧

 اسبانيا ٠ ٨٩١ ١٢٥ ٠ ٨٩١ ١٢٥
 السويد ٠ ٨٥٢ ٥٧ ٢٢٠ ٥٣ ٦٣٢ ٤

 اململكة املتحدة ٥٨٩ ٦٤٩ ٩٢٩ ٨٩٦ ٩٥٧ ٥٦١ ٥٦١ ٩٨٤
 الواليات املتحدة األمريكية ٩٧٨ ٣٧٨ )٧٤٦ ٥( ٠ ٢٣٢ ٣٧٣

 اجملموع الفرعي  ٩١٢ ١٧٩ ١٥ ٥٣٥ ٣٣٦ ١٩ ٨٤٦ ٤٣٩ ٢١ ٦٠١ ٠٧٦ ١٣
     

 غري حمدد ٦٧٥ ٥٩ ٧٧١ ٩٤١ ٢ ٦٧٦ ٢٢٧ ١ ٧٧٠ ٧٧٣ ١
 اجملموع الفرعي  ٦٧٥ ٥٩ ٧٧١ ٩٤١ ٢ ٦٧٦ ٢٢٧ ١ ٧٧٠ ٧٧٣ ١

     
 الصناديق االستئمانية األخرى    

 مركز أحباث النسيج ٩٦٩ ١١٦ ٠ ٠ ٩٦٩ ١١٦
 شركة برمياج للتجارة، النمسا ٥٩٥ ٢ ٠ ٠ ٥٩٥ ٢

 SFBAH99001 املشروع –مصرف البحرين االمنائي  ٦٢٤ ٥ (٤٦٧ ٦) (٨٤٣) ٠
 ركز الوطين للتمهن الصناعيامل ٧٤٦ ٢٨٠ ٦٢٦ ٢٤٤ ٢٤٥ ٤٧٤ ١٢٦ ٥١
 معهد التطوير العلمي والتكنولوجي ٠ ١٧٥ ١٨١ ٢١٧ ٩٢ ٩٥٨ ٨٨

 شركة جيانغسو بيكسو لألجهزة الكهربائية، الصني ٠ ٣٦١ ٥٥ ٩٥٤ ٥٤ ٤٠٧
 شركة بين سويف لالمسنت، القاهرة ٨٢٢ ٣٣ ٠ ٠ ٨٢٢ ٣٣
  النفطية، القاهرةالشركة اهلندسية للصناعات والعمليات ٠ ١٤١ ٢٤ ٩٦١ ١٥ ١٧٩ ٨

 االحتاد األورويب ٧٨٧ ٤١٩ ١ ٦٥٧ ٠٣٨ ٤ ٢٦٣ ٠١٩ ٥ ١٨٢ ٤٣٩
 مفوضية االحتاد األورويب ٠ ٢٢٠ ١١١ ٥١٩ ٣٦ ٧٠١ ٧٤

(٣٣٧ ١٦٤) (٠٤٤ ٣٢٠)  ٣٣٥ ٨٠٤ ٦٢٨ ٦٤٨ 
 املشروع –الصندوق املشترك للسلع األساسية 

FC/RAF/96/001 

٦٨٧ ١٧ ٥١٤ ٦٤ ٤٩٣ ٢٧ ٧٠٨ ٥٤ 
 املشروع –شترك للسلع األساسية الصندوق امل

FC/INT/97/021 
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)(٥١٨ ١٤٨)  ٦٣١ ٤٠٤ ٣٥٤ ٢٨٠ )٢٤١ ٢٤ 
 املشروع –الصندوق املشترك للسلع األساسية 

FC/RAS/00/153 

٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٢٨٥ ٦٧ ٧١٥ ١٣٢ 
 املشروع –الصندوق املشترك للسلع األساسية 

FC/RAF/03/065 
 مليعلى الصعيد العا ٠ ٦٢٠ ٨٣ ٤٨٠ ٤١ ١٤٠ ٤٢
 املؤسسة االمنائية الدولية ٤٧١ ١٤٤ ٠ ١٧٢- ٦٤٣ ١٤٤
 شركة الزيوت والغازات الطبيعية، كولكاتا، اهلند ٠ ٥٢٥ ٦٩٨ ٢ ٧٩٨ ٦٦٤ ٢ ٧٢٧ ٣٣
 مؤسسة شاهد مدّرس للمستحضرات الصيدلية ٨٧٨ ٥٣ ٠ ٠ ٨٧٨ ٥٣

 مؤسسة ايران ايتوك للهندسة والتكنولوجيا ٦٤٦ ١٠ )٦٤٦ ١٠( ٠ ٠
 مصانع غلوكوزان، ايران ٠ ٩٣٥ ٥ ٩٢٢ ٥ ١٣

 املؤسسة اخلاصة بالتأمني على القروض ٤٤٨ ٣٦ ٠ ٠ ٤٤٨ ٣٦
 رابطة دور االستشارات اهلندسية، اليابان ٤٤١ ١١ ٠ ٠ ٤٤١ ١١

 شركة ميتسوي احملدودة، طوكيو ٧٨١ ٩ )٧٨١ ٩( ٠ ٠
 شركة بروكرت وغامبل للشرق األقصى، اليابان ٤٧٥ ٠ ٠ ٤٧٥

 شركة شوغوكو لتوليد الطاقة الكهربائية، اليابان ٠ ٥٦٠ ٢٣٩ ٨١٣ ١٠١ ٧٤٧ ١٣٧
 مؤسسة تطوير الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا الصناعية، طوكيو ٠ ٠٠٠ ٦٤ ٣٣٦ ٣٩ ٦٦٤ ٢٤
 الصناعات اجللدية االفريقية الشرقية واجلنوبية ٩٧٦ ٥٦ ٢٩٠ ٢٥ ٦٠٧ ٧٥ ٦٦٠ ٦
 ، كواال ملبور)تروناسب(بترول ناسيونال برهارد  ١٧٩ ٢٨ ٠ ٠ ١٧٩ ٢٨
  أمريكا–شركة الكوا إنتر  ٥٠٧ ١٧ ٠ ٠ ٥٠٧ ١٧

 شركة مشال نيجرييا لالمسنت ١٩٣ ٢٥٤ )١٩٣ ٢٥٤( ٠ ٠
 رابطة صناعات التعدين النيجريية احملدودة ٧٢٩ ٢٦ )٧٢٩ ٢٦( ٠ ٠

 شركة نيجرييا اجلديدة للتنمية، كادونا ٣٢٥ ٢٨ ٠ ٠ ٣٢٥ ٢٨
 الشركة النيجريية الوطنية للبترول، الغوس ٣٨٠ ٥٦٦ ٠ ٢٢٥ ٧٤ ١٥٥ ٤٩٢

 )نوراد(الوكالة النروجيية للتعاون االمنائي  ٠٥٤ ٢٧١ ٢ ٢٠٢ ٦٩٤ ١ ٧١١ ٧٤٣ ٢ ٥٤٥ ٢٢١ ١
احتاد شركات املواد الكيميائية واملصنوعات اخلزفية، اسالم آباد (٦٧٧ ١) ٠ ٠ (٦٧٧ ١)
 ، بريوشركة انفرزيوين كوفيدي احملدودة ٤٠٥ ١٥ ٠ ٠ ٤٠٥ ١٥
 TFIND99009جمموعة فيات، املشروع : ماغنييت ماريللي ٩٦٥ ٦ ٠ (١٣٩ ٣) ١٠٣ ١٠
 مصرف التنمية االسالمي، جدة ٢٣١ ٢٥ ٠١٢ ٥٢ ٤٠٣ ٧١ ٨٤٠ ٥
 جملس التعاون اخلليجي ٦٧٦ ١١ ٠ ٠ ٦٧٦ ١١
 املؤسسة اخلليجية لالستشارات الصناعية، قطر ٠ ٤٢٠ ٣٨ ٠ ٤٢٠ ٣٨

 املنطقة األفريقية ٦٦٥ ٧٣ (٩٠٧ ٨٠) (٢٤٢ ٧) ٠
)BADEA" باديا("املصرف العريب للتنمية الصناعية يف أفريقيا  ٤٥٠ ٢ ٠ ٠ ٤٥٠ ٢
 مركز تطوير صناعة مكّونات السيارات، جنوب أفريقيا ٠ ٩٧٤ ٩٩ ٧٢١ ٦٩ ٢٥٣ ٣٠
 نادسيم، اجلمهورية السلوفاكية، براتيسالفا ١٨١ ٨ ٠ ٠ ١٨١ ٨
 ن ستيل، كولومبو، سري النكاشركة سيلو ٢٨٤ ٥ ٠ ٠ ٢٨٤ ٥
 )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(ايفاد  ٦٤٦ ٧٤ ٤٥٠ ٢ ٧١٦ ١٩ ٣٨٠ ٥٧

 السودان ٣٢٩ ٠ ٠ ٣٢٩
 )سويدكورب(الرابطة السويدية الدولية لتنمية املنشآت  ٣٨٣ ٢٤٥ ١٨٥ ١٩٨ ١٢٢ ٢٤٢ ٤٤٥ ٢٠١
 شركة شتاودهامر املالية، سويسرا ٣٥٧ ٣ ٠ ٠ ٣٥٧ ٣
 احتاد تسيد التركي للصناعات االلكترونية ٧٨١ ١ ٠ ٠ ٧٨١ ١
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 آرثر أندرسون وشركاه، اململكة املتحدة ٧٣٢ ٤ (٧٣٢ ٤) ٠ ٠
 مؤسسة يونيليفر للبحوث، بيبنغتون ٤٩٧ ٢ ٠ ٠ ٤٩٧ ٢

 صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري ٠ ٦٠٨ ٢٢١ ١ ٠ ٦٠٨ ٢٢١ ١
 صندوق األمم املتحدة للشراكة الدولية ٦٦٨ ٤٦٢ ٨١٠ ٠٩١ ١ ٩٩٩ ٠٣٦ ١ ٤٧٩ ٥١٧
 مؤسسة فورد، نيويورك ٧٦٢ ١ ٠ ٠ ٧٦٢ ١
 شركة إبستاين احملدودة للصادرات اهلندسية، شيكاغو ٨٠٧ ٠ ٠ ٨٠٧

 وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، فرجينيا (٣٩٩) ٠ ٠ (٣٩٩)
 نتاملؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق االمس ٧٠٨ ١٥ ٠ ٠ ٧٠٨ ١٥

 ادارة الشؤون االنسانية/برنامج األمم املتحدة االمنائي ٤٩٩ ٠ ٠ ٤٩٩
 منظمة األغذية والزراعة ٢٧٥ ٠ ٠ ٢٧٥

 اجملموع الفرعي  ٣٧٥ ٨٨٦ ٥ ٧٩٤ ٢٥٠ ١٣ ٣٧٥ ٨٩٢ ١٣ ٧٩٤ ٢٤٤ ٥
  اجملموع العام ٩٠٥ ٤١٤ ٢٩ ٦١٥ ٦٤٢ ٥١ ٦٨٦ ١٨٠ ٤٦ ٨٣٥ ٨٧٦ ٣٤

 .ديق املشتركة للسلع األساسيةتشمل امللحوظة اآلن مشاريع الصنا
 :ملحوظة بشأن ما ورد أعاله

، يـبلّغ عـن الصـناديق املشـتركة للسـلع األساسـية يف اطـار الصـناديق االسـتئمانية وليس يف اطار          ٢٠٠٣-٢٠٠٢اعتـبارا مـن      )أ( 
 )).د(٤أنظر املالحظة (صندوق التنمية الصناعية 

عـلى األموال املقدممة من املاحنني كإيراد عن السنة، لكن ُيبلّغ عنها كالتزام      ، ال ُتسـّجل الفوائـد       ٢٠٠٣-٢٠٠٢اعتـبارا مـن      )ب( 
 )).ه(٤انظر املالحظة (
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 ملخص أنشطة التعاون التقين املمولة يف اطار االتفاقات بني املنظمات  -٥اجلدول 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  نفقات املشروع الدعم الربناجمي جمموع النفقات

    
 اليونديب   

 برنامج اليونديب الرئيسي ٢٥٢ ٠٧١ ٢ ٨٢٠ ٢١٧ ٠٧٢ ٢٨٩ ٢
  صوغ السياسات والربامجمن أجلخدمات الدعم  ١ ٧٣٥ ٠٠٢ ٣٩٥ ١٥٥ ٢ ١٣٠ ١٥٧

  على مستوى املشاريعةدمات التقنيدعم اخل ٠٧٣ ٢٣٥ ٥٠٣ ١١٤ ٥٧٦ ٣٤٩
  اليت تكون فيها اليونيدو الوكالة املساعدةاملشاريع ٦١٣ ٠٠٨ ١ ٧٨٩ ٦٤ ٤٠٢ ٠٧٣ ١

١١٠ ٣٨٩ ٦ ٥٩٣ ٣٢٩ ٧٠٣ ٧١٨ ٦ 
املشاريع اليت تنفذها احلكومات وتقوم فيها اليونيدو بدور 

 الوكالة املنفذة
 صناديق اليونديب االستئمانية ٨٨٧ ٣٧٨ ٥ ٣٧٦ ٣٤٨ ٢٦٣ ٧٢٧ ٥
 اجملموع   ٩٣٧ ٨١٧ ١٦ ٢٣٦ ٤٧٠ ١ ١٧٣ ٢٨٨ ١٨
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 ينق الثااملرف

 وصناديق اليونديب االستئمانية  اليونديب– الصناديق العاملة
 ١التقرير رقم 

 برنامج األمم املتحدة االمنائي

 )ةفذاسم الوكالة املن(

 )اليونيدو(
 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١حالة األموال حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدةمعّبرا عنها (
 

 الصندوق العامل دوالر  دوالر
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١الرصيد يف    ٥٥٩ ٥٨٥ ١٣

     
 :مضافا اليه مسحوبات نقدية من اليونديب )٠٠٠ ٠٠٠ ١٤(  
  (IOVs)قسائم صرف داخلية  ٤٩١ ٣٨٩ ٢٤  
  أخرى) صافية(قروض ائتمانية /رسوم )٢٠٢ ٣٨٣ ٢(  
  )٨رقم  قريرالت( )يةصاف(ايرادات متفرقة وتصحيحات خاصة بالصرف  ١١٧ ٣٧  

  )٨التقرير رقم ( )ةصافي(بنود متفرقة مردودة إىل اليونديب  ٣٠٧ ٣٦٣  ٧١٣ ٤٠٦ ٨
٢٧٢ ٩٩٢ ٢١     

  ٢٠٣ ٢٤٧ ٢ 
النفقات وتكاليف الدعم اخلاصة بالبنود املنفذة لصاحل املشاريع املنجزة ذاتيا 

 )تقارير اجناز املشاريع(
 :مطروحا منه

   
قبل خلاصة بالبنود املنفذة لصاحل املشاريع املنجزة من النفقات وتكاليف الدعم ا

  )تقارير تنفيذ املشاريع(وكاالت وحكومات أخرى 
  تصحيحات على تكاليف اخلدمات االدارية والتشغيلية يف السنوات السابقة ٥٠٩ ٤٣٦ ١  ٧١٢ ٦٨٣ ٣

     
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف    ٥٦٠ ٣٠٨ ١٨

     
 :ال مبا يليثمم   
  تحويلبني حاضرة وبرسم ال، املصارفأموال نقدية يف  ٦٥٧ ١٣٩ ١٣  

  )٩التقرير رقم (حسابات مستحقة التحصيل  ٦٩٧ ٦٩٧ ٩  ٣٥٤ ٨٣٧ ٢٢
     
 :امطروحا منه    )١٠التقرير رقم ( الدفع مستحقةحسابات  ٣٥٤ ٧٤٠ ٣  

  ٢٠٠٣ تزامات غري مصفاة لسنة  ال ٤٤٠ ٧٨٨  ٧٩٤ ٥٢٨ ٤
     

 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف       ٥٦٠ ٣٠٨ ١٨
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 ١٣التقرير 
 البيان األول

 صندوق مجهورية كوريا ملنطقة تومن
 )اسم الصندوق االستئماين(

 )ركة واملنفذةااسم الوكالة املش(
 )اليونيدو(

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١حىت حالة األموال 
 ) الواليات املتحدةاتعنها بدوالرمعّبرا (

 
 الصندوق العامل    
   دوالر  دوالر

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١الرصيد يف    )٣٢٧ ٤٢(
 :مضافا اليه مسحوبات نقدية من برنامج األمم املتحدة االمنائي    ٠٢٠ ١٣٥

  )sIOV(داخلية قسائم صرف    
  أخرى) ةصافي(قروض ائتمانية /رسوم   
  )١٩التقرير رقم ( )ةصافي(متفرقة وتصحيحات خاصة بالصرف ايرادات    
  )١٨التقرير رقم ( )ةصافي(بنود متفرقة مردودة إىل الصندوق االستئماين     

٦٩٣ ٩٢     
 :مطروحا منه ٢٠٠٣النفقات خالل سنة    
  على املشاريع   
  ) ألف١٥ التقرير رقم(  مصروفات  ٤٠٢ ٥٢  
  )١٦التقرير رقم (لتزامات غري مصفاة   ا ١٧١ ٤٥  

  )ألف ١٥التقرير رقم ( اخلدمات االدارية والتشغيلية على ٤٧٢ ٩  ٠٤٥ ١٠٧
)٣٥٢ ١٤(      
 :مطروحا منه/مضافا اليه   
  ):باء ١٥التقرير رقم ( على السنوات السابقة تصحيحات   
  النفقات   
  تكاليف الدعم     

  دمات االدارية والتشغيليةنفقات اخل   
 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف    )٣٥٢ ١٤(
 :ممثال مبا يلي    
  تحويلبني حاضرة وبرسم ال، املصارفأموال نقدية يف  ٠  

  )٢٠التقرير رقم (حسابات مستحقة التحصيل  ٣١ ٨٧٤  ٣١ ٨٧٤
     
 :مطروحا منه )٢١قم التقرير ر(الدفع مستحقة حسابات  ١ ٠٥٥  

  )١٦التقرير رقم (التزامات غري مصفاة  ٤٥ ١٧١  ٤٦ ٢٢٦
)١٤ ٣٥٢(     
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 ١٣التقرير 
 البيان األول

 مرفق البيئة العاملية
 )اسم الصندوق االستئماين(

 )ركة واملنفذةااسم الوكالة املش(
 )اليونيدو(

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١حالة األموال حىت  
 )ات الواليات املتحدةنها بدوالرمعربا ع(

 
 الصندوق العامل    

   دوالر  دوالر
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١الرصيد يف    )٦ ٢٨٠ ٩٨٤(
     
 :مضافا اليه مسحوبات نقدية من برنامج األمم املتحدة االمنائي ٧ ٦٥٧ ٣٤٨  
  )sIOV(داخلية قسائم صرف      

  أخرى) ةصافي(انية قروض ائتم/رسوم أخرى    
  )١٩التقرير رقم ( )فيةصا(ايرادات متفرقة وتصحيحات خاصة بالصرف  )٨٨٠(  

  )١٩التقرير رقم ( )ةصافي(الصندوق االستئماين حمّملة على بنود متفرقة  )١١ ٦٦٥(  ٧ ٦٤٤ ٨٠٣
١ ٣٦٣ ٨١٩     

     
 :مطروحا منه ٢٠٠٣النفقات خالل سنة    
  اريععلى املش   
  ) ألف١٥ التقرير رقم(  مصروفات  ٢ ٣٦٥ ٣٢٨  
  )١٦التقرير رقم (  التزامات غري مصفاة  ١ ٣٦٤ ٤٨٩  

  )ألف ١٥التقرير رقم ( اخلدمات االدارية والتشغيلية على ٢٢٤ ٠٣٠  ٣ ٩٥٣ ٨٤٧
)٢ ٥٩٠ ٠٢٨(     
 :مطروحا منه/مضافا اليه   
  ):باء ١٥التقرير رقم (قة  على السنوات السابتصحيحات   

  النفقات   ١ ٥٧٥ ٢٣٦
  تكاليف الدعم   

  نفقات اخلدمات االدارية والتشغيلية   ١ ٧٢٢
 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف    )١ ٠١٣ ٠٧٠(
     
 :ممثال مبا يلي تحويلبني حاضرة وبرسم ال، املصارفأموال نقدية يف    
  )٢٠التقرير رقم (بات مستحقة التحصيل حسا ٣٩٠ ٣٥١  
 :مطروحا منه )٢١التقرير رقم (الدفع مستحقة حسابات  ٣٨ ٩٣٢  

  )١٦التقرير رقم (التزامات غري مصفاة  ١ ٣٦٤ ٤٨٩  ١ ٤٠٣ ٤٢١
)١ ٠١٣ ٠٧٠(     
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 املرفق الثالث
 احلساب اخلاص خلدمات ادارة املباين

 )عدا تكاليف املوظفني(
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بيان االيرادات والنفقات لفترة السنتني -١اجلدول 

 )باليوروهات(

 
 االيرادات   
    
 االشتراكات احملّصلة   
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٤٠٤ ٣٨٧ ١٢  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ٩٩٨ ٩٦٦ ٣  
  مكتب األمم املتحدة يف فيينا ٤٥٥ ١٦٨ ٥  

  منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ١٤٣ ٠١٣ ٢  ٠٠٠ ٥٣٦ ٢٣
 ايرادات الفوائد   ٧٥٥ ١٦٤

 مكاسب صرف العملة   ١٢
 ايرادات متفرقة   ٣٨٥ ٣٩

    
 جمموع االيرادات   ١٥٢ ٧٤٠ ٢٣

    
 النفقات   
    

 تأجري املباين وصيانتها   ٩٨٦ ٣٩٧ ٥
 )رباء والغازاملاء والكه(املرافق    ٠٤٨ ٦٨٢ ٩
 اللوازم واملواد   ٢٠٦ ١٠٤
 السلع الرأمسالية   ٤٨٨ ٨٦
 الرسوم املصرفية   ١٦٢ ٤
 مصروفات تشغيل عامة أخرى   ٤٧٠ ٢١

    
 جمموع النفقات   ٣٦٠ ٢٩٦ ١٥
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف اإليرادات عن النفقات لفترة السنتني ) النقصان(الزيادة   ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
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 دمات ادارة املبايناحلساب اخلاص خل
 )عدا تكاليف املوظفني(

  بيان املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق -٢اجلدول 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

 )باليوروهات(
 

 املوجودات    
 أموال نقدية    ٥٩٣ ٠٠٩ ٥

 احلسابات املستحقة التحصيل    
  (ELWOG)ضريبة القانون املعين باملرافق واملنظمات /ضريبة الطاقة/افةضريبة القيمة املض ٩٠٩ ٣٦٨ ١
  *االشتراكات املستحقة التحصيل  ٣١٩ ١٤٦ ٥

  غري ذلك    ٦٩٩ ٣٦
 جمموع املوجودات  ٥٢٠ ٥٦١ ١١

     
 االلتزامات    

 االلتزامات غري املصفاة    ٢٦٧ ٤١٣ ٢
 احلسابات املستحقة الدفع    

  السلف   ٦٤٨ ٣٨٠
  غري ذلك    ٨١٣ ٣٢٣

 جمموع االلتزامات    ٧٢٨ ١١٧ ٣
     
 رصيد الصندوق    
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١الرصيد املتاح يف     ٠

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢الزيادة يف االيرادات عن النفقات لفترة السنتني : مضافا إليه    ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ يف الرصيد املتاح    ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
 جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق    ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
 جمموع االلتزامات واالحتياطيات ورصيد الصناديق   ٥٢٠ ٥٦١ ١١

 

 اجملموع

منظمة معاهدة 
احلظر الشامل 

 للتجارب النووية
 مكتب األمم 
 املتحدة يف فيينا

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية
الوكالة الدولية 
  للطاقة الذرية

  االشتراكات  ٤٠٤ ٣٨٧ ١٢ ٩٩٨ ٩٦٦ ٣ ٤٥٥ ١٦٨ ٥ ١٤٣ ٠١٣ ٢ ٠٠٠ ٥٣٦ ٢٣
  )صايف النفقات املصرفية(الفوائد  ٤٠١ ٤٨ ٢٥٧ ٣٦ ٤٥٥ ٤٥ ٤٨٠ ٣٠ ٥٩٣ ١٦٠

  صايف النفقات )٠٥٨ ٠٣٦ ٨( )١٦٠ ٥٤٧ ٢( )٤٥١ ٣٤٨ ٣( ١٣٢ ٣٢١ ١ )٨٠١ ٢٥٢ ١٥(
٧٤٧ ٣٩٩ ٤ ٠٩٥ ٤٥٦ ١ ٤٥٩ ٨٦٥ ١ ٤٩١ ٧٢٢ ٧٩٢ ٤٤٣ ٨   
  االشتراكات احملّصلة*     ٤٥٧ ٦١٧ ٤ ٠ ٧٠٦ ٢٣٨ ١٥٦ ٢٩٠ ٣١٩ ١٤٦ ٥

       

 


