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  مقدمة
 جلنة الربنامج وامليزانية إىل املدير العام، يف        طلبـت  -1

، أن يقّدم كل سنة،     1987/19من استنتاجها   ) ي(الفقرة  
إىل جملس التنمية الصناعية، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية،       
تقريرا واضحا ومفّصال عن األداء املايل يبّين كيفية استخدام         

قرير، فيما يتعلق بفترة ويعرض هذا الت. املوارد املالية بندا فبند  
، مقارنــة بــني االعــتمادات 2003-2002الســنتني 

واإليرادات الواردة يف تقديرات امليزانية والنفقات واإليرادات 
وتتـناول املعلومـات املقّدمـة امليزانيتني العادية        . الفعلـية 
 .والتشغيلية

  
   امليزانية العادية -أوال

  تقديرات ميزانية فترة السنتني -ألف
-2002تألّفـت تقديرات امليزانية لفترة السنتني        -2

 من  17-م/9- اليت أقّرها املؤمتر العام يف املقّرر م ع        2003
 يورو، ُتمّول من    137 922 300نفقـات امجالية قدرها     

 يورو ومن إيرادات    133 689 800اشـتراكات قدرها    
 . يورو4 232 500أخرى قدرها 

ألداء املايل  ومـن مث، تعـرض هذه الوثيقة تقرير ا         -3
، 2003-2002اسـتنادا إىل بـرنامج وميزانـييت الفترة       

، اليت  IDB.24/3-PBC.17/3بالصـيغة الـواردة يف الوثـيقة        
 وقُّررت على   17-م/9-اعتمدها املؤمتر العام يف املقّرر م ع      
 .أساسها اشتراكات الدول األعضاء

  
  2003-2002إيرادات الفترة  -باء

  املتأتية من االشتراكات
يـتوقّف التنفيذ املايل للربنامج وامليزانيتني املعتمدة        -4

. على احلجم الفعلي للموارد النقدية املتاحة أثناء فترة السنتني        
. ومصدر متويل امليزانية العادية هو اشتراكات الدول األعضاء       

وتـرد فيما يلي مقارنة بني االشتراكات املسّددة إىل املنظمة          

واملبالغ اليت قُّررت    2003-2002عـن فـترة السنتني      
 :17-م/9-كاشتراكات وفقا ملقّرر املؤمتر العام م ع

 
  مباليني اليوروهات

 االشتراكات املستحقة )أ(133.7
 االشتراكات املتلقاة   124.3

 العجز يف التحصيالت )7.0% (9.4     

، املرفق الرابع، ملحوظات    IDB.29/3-PBC.20/3انظـر الوثيقة      )أ(
 ).أ (2ات املالية، امللحوظة على البيان

  
مقارنة امليزانية بالنفقات واإليرادات الفعلية  -جيم

  2003-2002للفترة 
تـرد أدنـاه مقارنـة للنفقات واإليرادات الفعلية          -5

 :بامليزانية املعتمدة لفترة السنتني
 

  امليزانية العادية
  مباليني اليوروهات

% 
النقص يف
 االستخدام

 األرقام
 يةالفعل

2002-2003
تقديرات
  امليزانية

 النفقات 137.9 128.1 9.8 7.1
اإليرادات 4.2 1.6 2.6 61.9
 الصايف 133.7 126.5 7.2 5.4

 
 أدناه مقارنة بني تقديرات     2 و 1وترد يف اجلدولني     -6

امليزانية والنفقات واإليرادات الفعلية حسب الربامج وحسب       
كما ترد توضيحات   . يلأوجـه اإلنفاق الرئيسية، على التوا     

للنقص يف االستخدام حسب الربامج وحسب أوجه االنفاق        
 .الرئيسية يف الفقرات التالية

  
  النقص يف استخدام امليزانية -دال

تـألّف صايف النقص يف استخدام امليزانية العادية،         -7
من نقص يف اإلنفاق   )  يف املائة  5.4( مليون يورو    7.2البالغ  
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ونقص يف اإليرادات   )  يف املائة  7.1(رو   مليون يو  9.8قدره  
وكان العامل  ).  يف املائة  62( ملـيون يـورو      2.6قـدره   

الرئيسـي املسهم يف نقص االستخدام هو عدم وجود موارد      
نقديـة كافية طوال فترة السنتني لتنفيذ امليزانية بسبب عدم          

ونشأت الوفورات من   . سداد االشتراكات أو تأخر سدادها    
ظفني واخنفاض مستويات اإلنفاق حتت بنود      تأخر تعيني املو  

السـفر واخلدمـات اللغويـة والوثائقية والطباعة ونفقات         
التشغيل العامة وبنود أخرى تتعلق يف املقام األول باخلدمات         

 .املشتركة والعمومية
  

  التنفيذ املايل حسب الربامج الرئيسية -هاء
 تأثـر معظـم الربامج الرئيسية بالنقص اإلمجايل يف         -8

 . أعاله7استخدام امليزانية العادية لألسباب املبّينة يف الفقرة 

مل ينفق  ) اهليئات التشريعية (فالربنامج الرئيسي ألف     -9
 ملـيون يورو من امليزانية املعتمدة، ويعزى هذا أساسا          0.5

 .إىل وفورات ناشئة عن خفض تكاليف الوثائق

 ( يف املائة  16.3وتعـزى زيادة التكاليف بنسبة       -10
اإلدارة (يف إطار الربنامج الرئيسي باء      )  ملـيون يورو   1.6

فـوق مستوى تقديرات امليزانية املعتمدة إىل نقل        ) العامـة 
وظـائف ممـيزنة معّينة إىل هذا الربنامج الرئيسي من برامج           
أخـرى، ممـا تطلّب موارد بشرية مناسبة وبالتايل تكاليف          

ـّفـية إضافية قدرها      ت هذه  ومشل.  مليون يورو  1.2موظ
الوظـائف، الـيت كان كثري منها ذا طابع مؤقت، مناصب           
مستشـارين خاصـني بشأن األمور االستراتيجية املختلفة        
وإنـتاج منشـورات اليونيدو الكربى، اليت كانت مميزنة يف          

وللسبب نفسه، استخدمت   . إطـار الربنامج الرئيسي جيم    
أصال خمّصصات اخلربة االستشارية مبا يتجاوز املستوى املقّدر 

وقد مّولت زيادة ).  مليون يورو0.5بنفقات إضافية قدرها (
االحتـياجات من خالل خفض اإلنفاق يف الربامج الرئيسية         

 .األخرى

تعزيز القدرات  (ويف الـربنامج الرئيسـي جـيم         -11
 15.1( مليون يورو    5.6، بلغ النقص يف اإلنفاق      )الصناعية

شأ قدر كبري من    ون. مـن امليزانية املعتمدة أصال    ) يف املائـة  
 2.0(الوفـورات عن نسبة شغور أعلى من النسبة املميزنة          

ونقـص يف اسـتخدام خمّصصات اخلربة       ) ملـيون يـورو   
وعن وفورات يف خمّصصات    )  مليون يورو  0.8(االستشارية  

وإضافة إىل  ).  مليون يورو  0.6(اجـتماعات أفرقة اخلرباء     
نامج ذلـك، ُيعـزى تدين مستوى التنفيذ يف إطار هذا الرب          

 مليون  0.3(الرئيسي إىل وفورات يف تكاليف جتهيز الوثائق        
 واللوازم )  مليون يورو  0.3(وتكنولوجيا املعلومات   ). يورو

وتدريب )  مليون يورو  0.2(والسفر  )  ملـيون يورو   0.1(
وعالوة على ذلك، جرى    ).  مليون يورو  0.2(املوظفـني   

يقيا بقيمة  تنفـيذ أنشطة تكميلية لعقد التنمية الصناعية ألفر       
 مليون يورو ضمن إطار الربنامج الرئيسي دال        1.1تـناهز   

بدال من الربنامج   ) التنمـية الصـناعية األنظف واملستدامة     (
 .الرئيسي جيم بسبب تغري األولويات

وجتـاوز تنفـيذ الربنامج الرئيسي دال قليال حجم          -12
 0.6امليزانـية األصـلية، إذ شهد زيادة يف اإلنفاق قدرها           

وكانت التكاليف اإلضافية   ).  يف املائة  2.9(يورو  ملـيون   
 تعـزى إىل ارتفاع التكاليف املوظفية فوق املستوى املميزن         

وإىل نقل املوارد التكميلية لعقد التنمية      )  مليون يورو  0.3(
وُعّوضت زيادة  . الصناعية ألفريقيا من الربنامج الرئيسي جيم     

ى، منها  اإلنفـاق بصـفة رئيسية بوفورات يف جماالت أخر        
خدمـات اخلـرباء االستشاريني واجتماعات أفرقة اخلرباء        

 .والسفر والطباعة

ما ) الربنامج اإلقليمي (وأنفق الربنامج الرئيسي هاء      -13
 يف  13.8( مليون يورو    4.5يقـل عن املبلغ املميزن مبقدار       

ويعـزى اجلانب األكرب من نقص االستخدام إىل        ). املائـة 
فثمة ).  مليون يورو  2.1(فية  وفـورات يف التكاليف املوظ    

وظائف ظلت شاغرة ملدة طويلة أثناء فترة السنتني يف خمتلف          
وحدث . املكاتب امليدانية، وخصوصا يف املكاتب اإلقليمية      
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 ملـيون يورو يف الوظائف املمّولة من        0.4وفـر قـدره     
احلكومـات نتيجة لفقد اإليرادات اليت كان ميكن هبا متويل          

 فورات كبرية يف انتاج الوثائق     وحدثت و . تلـك الوظائف  
ويف نفقات  )  مليون يورو  0.3(والسفر  )  مليون يورو  0.8(

 0.6كما حدث وفر يناهز     ).  مليون يورو  0.3(التشـغيل   
ملـيون يـورو يف أوجه إنفاق أخرى مثل تدريب املوظفني           

 .واملساعدة املؤقتة العامة والعمل اإلضايف والضيافة

) الشؤون اإلدارية (واو  وُنفّـذ الـربنامج الرئيسي       -14
).  يف املائة  2.2( مليون يورو    0.4خبفض يف اإلنفاق قدره     

ومع أنه حدثت بعض الزيادة يف االحتياجات من املوارد فيما          
 مليون يورو فوق مستوى     0.3(يـتعلق بالتكاليف املوظفية     

فقد عّوضت تلك الزيادة متاما بوفورات يف التدريب        ) امليزانية
كما ).  مليون يورو  0.3( العامة والضيافة    واملساعدة املؤقتة 

 0.5جتاوز اإلنفاق مستوى امليزانية قليال مببلغ إمجايل قدره         
مليون يورو فيما يتعلق ببنود شّتى مثل اخلرباء االستشاريني         
واجـتماعات أفـرقة اخلـرباء والسفر واخلدمات الوثائقية         

ثل غري أن بنود وتكاليف أخرى، م     . ونفقات التشغيل املتفرقة  
 مليون  0.5حيث بلغت الوفورات    (رسوم خدمات االتصال    

 0.4حيث بلغت الوفورات    (وإجياد املباين وصيانتها    ) يورو
، أسهمت بالقسط األوفر من النقص اإلمجايل       )ملـيون يورو  

 .يف تنفيذ هذا الربنامج الرئيسي

) إدارة املباين (وسـّجل الـربنامج الرئيسـي زاي         -15
 مليون يورو   1.3ظفية بلغت زهاء    وفورات يف التكاليف املو   

ويف الوقت نفسه،   . نتـيجة لالحـتفاظ بنسبة شغور أعلى      
سـّجل بـنود تكالـيف التشغيل زيادة يف اإليرادات على           

 ميلون يورو، مثّلت الرصيد اخلتامي      8.4الـنفقات قدرها    
 .للحساب اخلاص لقسم إدارة املباين

التكاليف غري  (وسـّجل الـربنامج الرئيسي حاء        -16
).  يف املائة  8.7( مليون يورو    1.1وفورات قدرها   ) ملباشرةا

وُتعزى هذه الوفورات جزئيا إىل اخنفاض التكاليف املوظفية        

يف قسـم إدارة املـباين، حسبما ذكر أعاله، وكذلك إىل           
 . اخنفاض اإلنفاق يف خمتلف اخلدمات املشتركة والعمومية

ون  ملي 1.6وميثل اخنفاض حجم اإليرادات مبقدار       -17
) الربنامج اإلقليمي (يـورو يف إطـار الربنامج الرئيسي هاء         

انعكاسا الخنفاض املسامهات املالية للحكومات يف تكاليف       
 .مكاتب اليونيدو امليدانية دون املستوى املتوقع

  
  التنفيذ املايل حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية -واو

يـتألّف الـنقص يف استخدام خمّصصات التكاليف         -18
)  يف املائة  5.1( مليون يورو    4.6ية يف امليزانية، البالغ     املوظف
 :مما يلي

 
مباليني 
 اليوروهات

 

 املرّتبات والتكاليف املوظفية العامة 2.13
 الوظائف املؤقتة 0.36

1.24 
 اخلرباء االستشاريون واجتماعات 

   أفرقة اخلرباء
 تدريب املوظفني 0.60
 تكاليف أخرى 0.27
 اجملموع 4.60

 
وُيعـزى الـنقص يف استخدام خمّصصات املرّتبات         -19

والتكالـيف املوظفية العامة يف امليزانية أساسا إىل االحتفاظ         
بنسـب شـغور يف الوظائف الفنية ووظائف اخلدمة العامة          
أعـلى مـن املسـتوى املميزن، وُعّوض هذا النقص جزئيا           

 .باالختالفات بني التكاليف الفعلية واملعتادة للمرّتبات

وقد اُختذت التدابري التالية خلفض التكاليف من أجل         -20
تقلـيل التدفق النقدي اخلارج وحتقيق ختفيضات يف اإلنفاق         

 :بسبب عدم توافر مقادير كافية من املوارد املالية

احلـّد من التعيينات اخلارجية يف الوظائف        )أ( 
الثابتة، حسبما ذكر يف الفصل السابق، وكذلك خفض عدد         

 ملمّولة من احلكومات يف املكاتب امليدانية؛الوظائف ا
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اإلقـالل من استخدام األموال املرصودة       )ب( 
 للخرباء االستشاريني والجتماعات أفرقة اخلرباء املخّصصة؛

احلـّد مـن اسـتخدام األموال املرصودة         )ج( 
 .لتدريب املوظفني

وتأّتى النقص يف استخدام األموال املرصودة للسفر        -21
)  يف املائة  24.3( مليون يورو    0.6ية، والبالغ   يف مهام رمس  

 .من تقليص عام لسفر املوظفني

وتأّتـت الوفـورات يف بنود تكاليف التشغيل، مبا          -22
، من خفض   ) يف املائة  13.9( ملـيون يورو     3.6مقـداره   

االحتياجات حتت هذه العناوين، حسبما ذُكر سابقا يف إطار         
 .الربامج الرئيسية املختلفة

 مليون  0.9زى االستخدام املنقوص مبا مقداره      وُيع -23
فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات    )  يف املائة  14.0(يـورو   

واالتصـاالت إىل وفـورات يف رسـوم خدمات االتصال          
وتكاليف اخلرباء االستشاريني يف جمال تكنولوجيا املعلومات       
واخنفـاض تكالـيف التدريـب وإقامة الشبكات اخلاصة         

 .لومات دون املستوى املميزنبتكنولوجيا املع

وجرت إدارة موارد الربنامج العادي للتعاون التقين        -24
ضـمن إطـار احلساب اخلاص الذي أُنشئ للغرض الذي          

وحدث . حّولـت مـن أجله كل االعتمادات املرصودة له   
 مليون يورو   0.22نقـص يف استخدام تلك املوارد قدره        
 . الصناعية ألفريقياحتت بند األنشطة التكميلية لعقد التنمية 

  
  اإليرادات -زاي

يتألف العجز يف اإليرادات مقابل تقديرات امليزانية        -25
 :مما يلي

 
/الفائض

 )العجز(
اإليرادات
 الفعلية

اإليرادات
  املميزنة

)1.6( 0.9 2.5 
 املسامهات احلكومية يف
 تكاليف التشغيل امليدانية

 اإليرادات املتفرقة 1.7 0.7 )1.0(
 اجملموع 4.2 1.6 )2.6(

 
ويتصـل العجز يف اإليرادات املتأّتية من استرداد التكاليف         
اتصـاال مباشـرا باخنفاض املسامهات احلكومية يف تكاليف         

. تشـغيل مكاتـب اليونيدو امليدانية دون املستوى املتوقع        
وحتققت بالكامل اإليرادات املتفرقة اليت وردت يف تقديرات        

 1.7 والبالغة   17-م/8-يف املقّرر م ع   امليزانية اليت اعُتمدت    
غري أن التصحيحات املتعلقة بأسعار الصرف      . ملـيون يورو  

وغـري ذلك من بنود اإليرادات أدت إىل اخنفاض اإليرادات          
 :النهائية، حسبما هو مفّصل يف اجلدول التايل

 
  مباليني اليوروهات

/الفائض
 )العجز(

اإليرادات
 الفعلية

اإليرادات
 املميزنة

 

- 1.6 1.6 
 الفوائد املصرفية على
 األرصدة النقدية

- 0.1 0.1 
 اإليرادات املتأّتية من بيع

 املنشورات

)2.1( )2.1( - 
التصحيحات املتعلقة بأسعار

 الصرف
 اإليرادات األخرى  -   1.1 1.1

   جمموع اإليرادات املتفرقة 1.7 0.7 )1.0(
رف، البالغ  ومـن مقـدار التصحيحات املتعلقة بأسعار الص       

 مليون يورو متثل املبلغ احملّول      1.84 مليون يورو،  مثة      2.1
إىل احلسـاب االحتياطي اخلاص بأسعار الصرف، حسبما        

 .16-م/8-ذكر يف أحكام املقّرر م ع
  

  امليزانية التشغيلية -ثانيا
ُتمّول امليزانية التشغيلية أساسا من إيرادات استرداد        -26

 من تنفيذ مشاريع التعاون التقين ومن       تكاليف الدعم املتأّتية  
وقد ُعرضت تقديرات   . اخلدمات التقنية اليت تقّدمها املنظمة    

 امليزانية تكاليف الدعم اليت متّول أثناء فترة السنتني من إيرادات 
 (IDB.24/3-PBC.17/3)التشغيلية يف وثيقة الربنامج وامليزانية      
 .17-م/9-واعتمدها املؤمتر العام يف املقّرر م ع
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وفـيما يـلي عـرض للنتائج املالية اخلاصة بفترة           -27
 :السنتني

  مباليني اليوروهات

 الفرق
 املبالغ
 الفعلية

تقديرات
 امليزانية

 

)3)=(2-1( )2( )1(  

)17.6( 176.0 193.6 

تنفيذ التعاون التقين، 
باستثناء امليزانية العادية 

الربنامج العادي (
 )للتعاون التقين

)3.2( 18.8 22.0 
اإليرادات املتأّتية من 
 تنفيذ اخلدمات التقنية

-  0.2 
التكاليف املسترّدة من 
 احلكومات املضيفة

 إيرادات متفرقة 0.2 )1.0( )1.2(
 جمموع اإليرادات 22.4 18.0 )4.4(
 النفقات 22.4 18.8 )3.6(
 )العجز/(الفائض   -   )0.8( )0.8(

 
بني النفقات الفعلية    مقارنة   4 و 3وترد يف اجلدولني     -28

، GC.8/16وتقديـرات امليزانية، بصيغتها الواردة يف الوثيقة        
 .حسب الربامج الرئيسية وأوجه اإلنفاق الرئيسية على التوايل

ومـع أن التنفيذ الفعلي للتعاون التقين وإيراداته مل          -29
تصل إىل املستوى املميزن فقد أدت الضوابط الصارمة على         

 ذات املبلغ املتأيت من استرداد تكاليف       اإلنفـاق إىل إنفـاق    
أما العجز اهلامشي الذي ُسّجل يف هناية فترة السنتني         . الدعم

فـيعزى أساسـا إىل الفارق الصريف الناتج عن إعادة تقييم           
الرصيد النقدي الدوالري والودائع الدوالرية احملّددة األجل       

وقد . الـيت حتـتفظ هبا احلسابات اخلاصة بامليزانية التشغيلية        
، 2001اخنفض صايف االحتياطي التشغيلي املرّحل من عام        

 31 مليون يورو يف     3.1 ملـيون يورو، إىل      3.3والـبالغ   
 بفعل العجز الصايف البالغ 2003ديسـمرب  /كـانون األول  

، بعد أن   2003-2002 مليون يورو يف فترة السنتني       0.2
 أُخـذ يف احلسبان إلغاء التزامات وتصحيحات فترة السنتني        

 .السابقة
  

  اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -ثالثا
رمبا تود اللجنة أن حتيط علما باملعلومات الواردة يف          -30

 .هذه الوثيقة
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 ١اجلدول 
 امليزانية العادية

 ، حسب الربامج الرئيسية٢٠٠2-٢٠٠3تقرير األداء املايل للفترة 
 )بآالف اليوروهات(

 النسبة املئوية

 املستغلالرصيد غري
 حىت

٣١/12/2003 

 اإليرادات/النفقات
 الفعلية

  إىل١/١/٢٠٠٢
31/12/2003 

تقديرات امليزانية
 املعتمدة 

)أ(٢٠٠2-٢٠٠3  
 الربامج الرئيسية )١( )٢( )٢(-)١)=(٣( )١)/(٣)=(٤(

 لنفقاتا     
-ألف اهليئات التشريعية ٧¸٣٤٩ ٥ ٩¸٨٧٧ ٤ ٨¸٤٧١ ٨¸٨

 -باء اإلدارة العامة ٢¸٦٩٩ ٩ ٨¸٢٧٩ ١١ (٦¸٥٨٠ ١) (٣¸١٦)
-جيم تعزيز القدرات الصناعية ٢¸١٠٥ ٣٧ ١¸٥١٤ ٣١ ١¸٥٩١ ٥ ١¸١٥
-دال التنمية الصناعية األنظف واملستدامة ٤¸٩٧٩ ٢١ ٨¸٦٢٤ ٢٢ (٤¸٦٤٥) (٩¸٢)
-هاء الربنامج اإلقليمي ٩¸٦٣٣ ٢ ١¸١٣٦ ٢٨ ٨¸٤٩٧ ٤ ٨¸١٣
-واو اريةالشؤون اإلد ٧¸٧٤٩ ١٨ ٩¸٣٤١ ١٨ ٨¸٤٠٧ ٢¸٢

-زاي *إدارة املباين   - 
-حاء التكاليف غري املباشرة ٢¸٤٠٥ ١٢ ١¸٣٢٨ ١١ ١¸٠٧٧ ١ ٧¸٨
 جمموع النفقات ٣¸٩٢٢ ١٣٧ ٧¸١٠٢ ١٢٨ ٦¸٨١٩ ٩ ١¸٧

 اإليرادات     
-هاء الربنامج اإلقليمي ٣¸٥١٥ ٢ ٩¸٨٧٢ ٤¸٦٤٢ ١ ٣¸٦٥

-زاي *إدارة املباين    
  ةاإليرادات املتفّرق    
  -أ ١٧-م/٩-املقّدرة يف املقّرر م ع ٢¸٧١٧ ١ ٦¸٦٧٥ ١ ٦¸٤١ 
١٧-م/٩-غري املقّدرة يف املقّرر م ع  (٥¸٩٨٤) ٥¸٩٨٤  -ب  

    
مبا فيها التصحيحات املتعلقة بأسعار (

   )الصرف
 جمموع اإليرادات ٥¸٢٣٢ ٤ ٠¸٥٦٤ ١ ٥¸٦٦٨ ٢ ٠¸٦٣
 الصايف -اجملموع  ٨¸٦٨٩ ١٣٣ ٧¸٥٣٨ ١٢٦ ١¸١٥١ ٧ ٣¸٥

-زاي* إدارة املباين    
 النفقات ٥¸٥٥٠ ٣٧ ٨¸٦٠٦ ٢٧ ٧¸٩٤٣ ٩ ٥¸٢٦

 اإليرادات    
  املقّدرة ٥¸٥٥٠ ٣٧ ٤¸٨٤٦ ٣٥ ١¸٧٠٤ ١ 

 (٢¸٢٠٤) ٢¸٢٠٤  
مبا فيها التصحيحات اخلاصة (غري املقّدرة 

  )بأسعار الصرف
 اجملموع إدارة املباين  (٨¸٤٤٣ ٨) )ب(٨¸٤٤٣ ٨ ٥¸٢٢

      
 .١٧-م/٩-اعتمدت يف املقّرر م ع )أ(  

من) ج(2-٤و) ب(2-٤يعـزى رصيد االعتمادات املذكور أعاله إىل احلساب اخلاص لقسم إدارة املباين، وهو ال خيضع للبندين                  )ب(
 .النظام املايل
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 ٢اجلدول 
 امليزانية العادية

 ية، حسب أوجه اإلنفاق الرئيس٢٠٠2-٢٠٠3تقرير األداء املايل للفترة 
 )بآالف اليوروهات(

 النسبة املئوية

الرصيد غري املستغل
 حىت

٣١/12/2003 

 اإليرادات/النفقات
 الفعلية

  إىل١/١/٢٠٠٢
٣٢/١٢/٢٠٠٣ 

تقديرات امليزانية
 املعتمدة

)أ(٢٠٠2-٢٠٠3  

 أوجه اإلنفاق الرئيسية )١( )٢( )٢(-)١)=(٣( )١)/(٣)=(٤(
 النفقات    

-١ التكاليف املوظفية ٣¸١٣٥ ٩٠ ٤¸٥٧٤ ٨٥ ٩¸٥٦٠ ٤ ١¸٥
-٢ السفر يف مهام رمسية ٠¸٥٥٠ ٢ ٣¸٩٣٠ ١ ٧¸٦١٩ ٣¸٢٤
-٣ تكاليف التشغيل ٣¸٥٤٣ ٢٥ ٢¸٩٩١ ٢١ ١¸٥٥٢ ٣ ٩¸١٣
-٤ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٨¸١٦٩ ٦ ٦¸٣٠٤ ٥ ٢¸٨٦٥ ٠¸١٤

٩¸٥٢٣ ١٣ ٢¸٣٠٢ ١٣ ٧¸٢٢١ ٦¸١ 
 املكّملةالربنامج العادي للتعاون التقين واألنشطة

 لعقد التنمية الصناعية ألفريقيا
٥-

 جمموع النفقات ٣¸٩٢٢ ١٣٧ ٧¸١٠٢ ١٢٨ ٦¸٨١٩ ٩ ١¸٧

 اإليرادات    

  -أ ١٧-م/٩-املقّدرة يف املقّرر م ع ٥¸٢٣٢ ٤ ٥¸٥٤٨ ٢ ٠¸٦٨٤ ١ 
-ب ١٧-م/٩-غري املقّدرة يف املقّرر م ع  (٥¸٩٨٤) ٥¸٩٨٤   

    
أسعار مبا فيها التصحيحات اخلاصة ب(

   )الصرف
 جمموع اإليرادات ٥¸٢٣٢ ٤ ٠¸٥٦٤ ١ ٥¸٦٦٨ ٢ ٠¸٦٣
  الصايف-اجملموع  ٨¸٦٨٩ ١٣٣ ٧¸٥٣٨ ١٢٦ ١¸١٥١ ٧ ٣¸٥

   
  
 .١٧-م/9-املعتمدة يف املقّرر م ع )أ(
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 ٣اجلدول 
 امليزانية التشغيلية

 ، حسب الربامج الرئيسية٢٠٠2-٢٠٠3تقرير األداء املايل للفترة 
 )وروهاتبآالف الي(

 الفارق
اإليرادات الفعلية/النفقات
  إىل١/١/٢٠٠٢

٣١/12/2003 

 تقديرات امليزانية
 املعتمدة

 )أ(٢٠٠2-٢٠٠3
 

 الربامج الرئيسية )١( )٢( )٢(-)١)=(٣(
 النفقات    

 -باء اإلدارة العامة ٩¸٤٩٢ ١¸٤٨٧ ٨¸٥
-جيم تعزيز القدرات الصناعية ٥¸٨٩٥ ٦ ١¸١١٣ ٥ ٤¸٧٨٢ ١
-دال التنمية الصناعية األنظف واملستدامة ٨¸٢٤٣ ٥ ٣¸٨٧٨ ٤ ٥¸٣٦٥

-هاء الربنامج اإلقليمي ٧¸٧١٥ ٥ ١¸٦١٥ ٤ ٦¸١٠٠ ١
-واو الشؤون اإلدارية ٧¸٠٢٤ ٤ ٤¸٧٣٢ ٣ ٣¸٢٩٢

 جمموع النفقات ٦¸٣٧٢ ٢٢ ٠¸٨٢٦ ١٨ ٦¸٥٤٦ ٣
 اإليرادات    

-واو الربنامج اإلقليمي ٦¸١٧٤ ٢¸٢١٧ (٦¸٤٢)
  ات املتفرقةاإليراد   

  -أ ١٧-م/٩-املقّدرة يف املقّرر م ع ٠¸٢٠٠ ٧¸١٣٢ ٣¸٦٧
-ب ١٧-م/٩-غري املقّدرة يف املقّرر م ع  (٢¸١١٦ ١) ٢¸١١٦ ١  

   
مبا فيها التصحيحات اخلاصة بأسعار (

   )الصرف
 جمموع اإليرادات ٦¸٣٧٤ (٣¸٧٦٦) ٩¸١٤٠ ١
  الصايف-اجملموع  ٠¸٩٩٨ ٢١ ٣¸٥٩٢ ١٩ ٧¸٤٠٥ ٢

   
  
 .١٧-م/٩-ر م عاملعتمدة يف املقّر )أ(
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 ٤اجلدول 
 امليزانية التشغيلية

 ، حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية٢٠٠2-٢٠٠3تقرير األداء املايل للفترة 
 )بآالف اليوروهات(

 الفارق
اإليرادات الفعلية/النفقات
١/١/٢٠٠٢- 
٣١/12/2003 

 تقديرات امليزانية
 املعتمدة

 )أ(٢٠٠2-٢٠٠3
 

 أوجه اإلنفاق الرئيسية )١( )٢( )٢(-)١)=(٣(
 النفقات    

      
-1 التكاليف املوظفية ٣¸٢٦٠ ٢١ ١¸٥١٩ ١٧ ٢¸٧٤١ ٣
-٣ تكاليف التشغيل ٣¸١١٢ ١ ٠¸٣٠٧ ١ (٧¸١٩٤)
 جمموع النفقات ٦¸٣٧٢ ٢٢ ١¸٨٢٦ ١٨ ٥¸٥٤٦ ٣

 اإليرادات   
  -أ ١٧-م/٩-املقّدرة يف املقّرر م ع ٦¸٣٧٤ ٩¸٣٤٩ ٧¸٢٤

(٢¸١١٦ ١) ٢¸١١٦ ١  
-م/٩-غـري املقّدرة يف املقّرر م ع      

-ب ١٧  

   
مبا فيها التصحيحات اخلاصة بأسعار(

   )الصرف

 جمموع اإليرادات ٦¸٣٧٤ (٣¸٧٦٦) ٩¸١٤٠ ١
  الصايف-اجملموع  ٠¸٩٩٨ ٢١ ٤¸٥٩٢ ١٩ ٦¸٤٠٥ ٢

  
  
 .١٧-م/٩-املعتمدة يف املقّرر م ع )أ(
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