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 مقّدمـة
 
، أن يقدم سنويا إىل جملس      )ي(، الفقرة   1987/19طلبـت جلنة الربنامج وامليزانية إىل املدير العام يف استنتاجها            -1

 .التنمية الصناعية عن طريق اللجنة تقريرا واضحا وتفصيليا عن األداء املايل يبين تفاصيل استخدام املوارد املالية

 وهو  2004ديسمرب  / كانون األول  31 حىت   2004يناير  / كانون الثاين  1قرير املايل الفترة من     ويتـناول هذا الت    -2
، بالصيغة اليت اعتمدها هبا املؤمتر العام يف        2005-2004يستند إىل االعتمادات الواردة يف وثيقة برنامج وميزانييت الفترة          

 ).17-م/10-املقرر م ع(دورته العاشرة 
  

 لية عن األشهر اإلثـين عشر  البيانات املا-أوال
 2004ديسمرب / كانون األول31املنتهية يف 

 2005-2004من فترة السنتني 
 

 شهادة بشأن البيانات املالية
 

 مسؤولية املدير العام
 

وقد أعدت هذه        . املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية هو املسؤول عن إعداد وصحة البيانات املالية                                     
نات وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملادة العاشرة من النظام املايل لليونيدو، وتتضمن مبالغ معينة تستند                                                                     البيا  

وتتفق املعلومات املالية املستخدمة يف وثائق أخرى مع املعلومات الواردة يف هذه                                     . إىل أفضل تقديرات االدارة وأحكامها                   
ارة أن هذه البيانات املالية تعطي صورة معقولة عن الوضع املايل للمنظمة وللصناديق املوجودة يف                                     وترى االد     . البيانات املالية       

 .عهدا ونتائج عمليات هذه الصناديق وما حدث من تغريات يف وضعها املايل                                         

احملاسبة، بغرض         وأداء ملسؤولياا، حتافظ املنظمة على اتباع نظم للضوابط والسياسات واالجراءات الداخلية املتعلقة ب                                                   
وختضع نظم املراقبة الداخلية والسجالت املالية لعمليات استعراض يقوم                                   . ضمان موثوقية املعلومات املالية وصون املوجودات                       

 .هبا مكتب املراقب املايل العام واملراجع اخلارجي للحسابات أثناء مراجعة كل منهما بدوره للحسابات على حدة                                                    

 املرفقة التالية، املكونة من البيان األول إىل الرابع واجلداول ذات الصلة واملالحظات                                               وقد أعدت البيانات املالية             
 .الداعمة، اعدادا سليما، وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملادة العاشرة من النظام املايل لليونيدو                                                                

   
 ]التوقيع     [

 كارلوس ماغارينيوس          
 املدير العام      

 ]التوقيع     [
 ميسرا    أميتا    

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

 2004ديسمرب / كانون األول31للسنة املنتهية يف 
 )بآالف اليوروهات(

 اجملموع
2002 

 اجملموع
2004 

 املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 )2رقم 
 التعاون التقين

)4حظة أو اجلدول رقم املال(
 صناديق املقر األخرى

)3املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال املتداول

)2املالحظة أو اجلدول رقم (  العنوان
 اإليرادات         

 االشتراكات املقررة  ٠٠٠٫٠ ٧١ )أ(            ٠٠٠٫٠ ٧١  ٨٤٤٫٩ ٦٦
 التربعات  ٢٦٠٫٩       ٢٠٠٫٠ ١١١     ٤٦٠٫٩ ١١١  ٥٤٧٫٣ ٨٧

                     
 اإليرادات األخرى                 

 األنشطة املدرة للدخل   ٣٧٫٧ )ب(  ٨٤٦٫٣ ٨          ٨٨٤٫٠ ٨  ٥٢٢٫٠ ٩
األموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني املنظمات          ٠٤٨٫٠ ٥      ٠٤٨٫٠ ٥  ٤٦١٫٧ ١٠
 األنشطة املشتركة التمويل      ٨٠٤٫٩ ١٩       (٨٩٧٫٢ ٢)  ٩٠٧,٧ ١٦  ٤٥٤٫٢ ١٤

 اإليرادات نظري اخلدمات املقدمة      ٥٩٩٫٢       (٢٠٣٫٩)  ٣٩٥٫٣  ٦٨٩٫٢
 إيرادات الفوائد   ٦٦٠٫٥ )ج(  ٢٦٧٫٩    ٦٨٢٫٢ )د(    ٦١٠٫٦ ١  ٩٢١٫٦ ١
)و، هـ(  ٤٥٫٥ (٣٥٣٫٠ ١)  ٤١٧٫٨  تصحيحات صرف العملة   ١٧٤٫٣ )د( (٤١٥٫٧) )ج( (١٥٧٫١ ١)
 إيرادات متنوعة    ٣٢٨٫٠ )هـ(  ٢١٫٠   (١٣٫٥)   (٠٫٣)  ٣٣٥٫٢  ٧٨٤٫٠

 جمموع اإليرادات  ٤٦١٫٤ ٧٢   ١٢٣٫٦ ٢٩    ٧٥٩٫٦ ١١٥   (٠٥٥٫٩ ٣) ٢٨٨٫٧ ٢١٤  ٦٤٢٫٧ ١٩٢
 النفقات        .     .  

 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة   ٤٧١٫٩ ٤١   ٩٨٠٫٠ ١٣    ٥٨١٫١ ٢٦    ٧٥٥٫٢ ٢  ٧٨٨٫٢ ٨٤  ٢٥٦٫٣ ٩٠
 التكاليف التشغيلية واخلدمات التعاقدية  ٨٣٠٫٦ ١١   ٩٤٧٫١ ١٣    ٦٨٧٫٣ ٣٠   (٨٨٠٫٩ ١)  ٥٨٤٫١ ٥٤  ٫٢ ٨٤١ ٤٩
 املقتنيات         ٢٧٨٫٥ ١٤    ٧٤٩٫٣  ٠٢٧٫٨ ١٥  ٨٢٥٫٤ ١٦
 الزماالت الدراسية         ٠٤٩٫٩ ٤    ٤٢٧٫١  ٤٧٧٫٠ ٤  ٠٠٣٫٥ ٤

  ٥٠٦٫٤ ٥ )و(         (١٠٦٫٦ ٥)  ٣٩٩٫٨  ٣١٢٫٩ ٢
أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة املوارد 

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
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 اجملموع
2002 

 اجملموع
2004 

 املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 )2رقم 
 التعاون التقين

)4حظة أو اجلدول رقم املال(
 صناديق املقر األخرى

)3املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال املتداول

)2املالحظة أو اجلدول رقم (  العنوان
 تكاليف الدعم الربناجمي     ٤١٫٠    ٥٤٥٫٩ ٨      ٥٨٦٫٩ ٨  ٢٢٧٫٢ ٩

 جمموع النفقات  ٨٠٨٫٩ ٥٨   ٩٦٨٫١ ٢٧    ١٤٢٫٧ ٨٤   (٠٥٥٫٩ ٣) ٨٦٣٫٨ ١٦٧  ٤٦٦٫٥ ١٧٢
 اإليرادات عن النفقات) نقصان(زيادة   ٦٥٢٫٥ ١٣   ١٥٥٫٥ ١    ٦١٦٫٩ ٣١    ٠٫٠  ٤٢٤٫٩ ٤٦  ١٧٦٫٢ ٢٠

 التصحيحات املدخلة على فترة السنتني السابقة (١١٩٫٣) )ز(           (١١٩٫٣)  ٩٫١
 الوفورات من الغاء التزامات فترة السنتني السابقة   ٢٧٧٫٨ ٣ )ح(  ٣٥٩٫٣ ١          ٦٣٧٫١ ٤  ١٨٧٫٧ ٥

 قيد احتياطي عائد إىل التأخر يف حتصيل االشتراكات (٠٩٣٫٩ ٦)            (٠٩٣٫٩ ٦) (٦٨٠٫٤ ٤)
 يف اإليرادات عن النفقات) النقصان(صايف الزيادة   ٧١٧٫١ ١٠   ٥١٤٫٨ ٢ )د(  ٦١٦٫٩ ٣١      ٨٤٨٫٨ ٤٤  ٦٩٢٫٦ ٢٠
 املبالغ احملولة إىل االحتياطيات  ٤١٠٫٩ )ب، و(      ١٠٣٫٢ )ز(    ٥١٤٫١  ٤٣١٫٤ ٢

 املبالغ احملولة من االحتياطيات (٠٫٤)            (٠٫٤) (٣٤٫١)
 أرصدة مقيدة حلساب الدول األعضاء (٩٤١٫١ ٢) )ع(           (٩٤١٫١ ٢)  

 ق أخرى أو منهااملبالغ احملولة إىل صنادي               ٠٫٠ (٢٤٧٫٩)
التصحيحات األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديق        (٥٥٧٫٥ ٩)     (٥٥٧٫٥ ٩) (٧٦٢٫١ ٢٣)

٦٢٣٫٣ ١٣   ١٧٤٫٦ ١٢    ٨١٤٫١ ٩٩     ٦١٢٫٠ ١٢٥  ٫٤ ١٤٧ ١٣٥  
مبالغ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية فترة 

 السنتني
االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف اية فترة السنتني  ٨٠٩٫٨ ٢١   ٦٨٩٫٤ ١٤    ٩٧٦٫٧ ١٢١    ٠٫٠ ٤٧٥٫٩ ١٥٨  ٢٢٧٫٣ ١٣٤
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 البيان الثاين 

 2004ديسمرب / كانون األول31بيان املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت 
 )بآالف اليوروهات(

 اجملموع
2002 

 اجملموع
2004 

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ف2رقم 
 التعاون التقين

)4املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)3املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال املتداول

 العنوان )رقم املالحظة أو اجلدول(
 املوجودات         

 ال النقدية والودائع ألجلاألمو  ٩٨١٫٦ ٢٤    ٦٨٤٫٤ ١٦    ٧٥٧٫٨ ١٧٣ )ط(    ٤٢٣٫٨ ٢١٥  ٦٧٦٫٤ ١٩٤
 احلسابات املستحقة التحصيل         

٤٠١٫٩ ١١٧              ٤٠١٫٩ ١١٧  ٤٠٤٫٢ ١١١  
 من الدول التحصيلاالشتراكات املقررة املستحقة 

 األعضاء
  التحصيلالتربعات املستحقة                   

 ت األخرى املستحقة التحصيلاملسامها   ٩٣٫٧        ١٥٤٫٧      ٢٤٨٫٤  ١٣٣٫٧ ٦

(٧٥٦٫٧ ١٠٦) (٦٦٦٫٨ ١١٠)             (٦٦٦٫٨ ١١٠) 
احتياطي عائد إىل التأخر يف حتصيل  قيد 

 االشتراكات
 األرصدة املشتركة بني الصناديق       ٤٥٨٫١    ٦٩١٫٢ ١      ١٤٩٫٣ ٢  ٥٧١٫٤ ٥
 غري ذلك   ٧٤١٫٢ ٣ )ط(  ٣٥٢٫٩ ٨ )�(  ٨٩١٫٩ ١      ٩٨٦٫٠ ١٣  ٨٥٠٫٠ ١١
 املوجودات األخرى  ٦١٤٫٥    ٠٫٦    ١٩٩٫٣ ٤      ٨١٤٫٤ ٤  ٤١٣٫٠ ٥

 جمموع املوجودات  ١٦٦٫١ ٣٦    ٤٩٦٫٠ ٢٥    ٦٩٤٫٩ ١٨١    ٠٫٠  ٣٥٧٫٠ ٢٤٣  ٢٩٢٫٠ ٢٢٨
 االلتزامات         

  الواردة مسبقااملدفوعات أو املسامهات  ٣٢٤٫٠ ١ )ي(  ٥٤٫٥    ٧٨٠٫٦ ٧      ١٥٩٫١ ٩  ١٢٦٫٨ ١٤
 االقتراضات املستحقة الدفع يف غضون عام واحد ٧٣٧٫٠ )ك(            ٧٣٧٫٠  ٩٥٨٫٠

 االلتزامات غري املصفاة  ١١٦٫٧ ٥    ١٠٩٫٠ ٨    ٠٠٢٫٤ ٢٦      ٢٢٨٫١ ٣٩  ٩٤٥٫٢ ٣٨
 ناديق بني الص– احلسابات املستحقة الدفع  ٦٧٧٫٧    ١٦٢٫٨ ١    ٣٠٨٫٨      ١٤٩٫٣ ٢  ٥٧١٫٤ ٥
)د، هـ(    ٦٠٧٫٦ ٣٣  ٥٤٧٫٣ ٣٢ )د،ط،ع(  ٤٨٠٫٣ ١ )�(  ٦٢٦٫٤ ٢٥   غري ذلك-احلسابات املستحقة الدفع   ٥٠٠٫٩ ٦

 الصناديق واحلسابات اخلاصة األخرى                  
 االلتزامات األخرى                  

 عام واحداالقتراضات املستحقة الدفع بعد                   ٩١٦٫٠ ١
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 اجملموع
2002 

 اجملموع
2004 

املبالغ امللغاة
 املالحظة(

 ) ف2رقم 
 التعاون التقين

)4املالحظة أو اجلدول رقم (
 صناديق املقر األخرى

)3املالحظة أو اجلدول رقم (

الصندوق العام وصندوق 
 رأس املال املتداول

 العنوان )رقم املالحظة أو اجلدول(
 جمموع االلتزامات  ٣٥٦٫٣ ١٤    ٨٠٦٫٦ ١٠    ٧١٨٫٢ ٥٩    ٠٫٠  ٨٨١٫١ ٨٤  ٠٦٤٫٧ ٩٤

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق         
 االحتياطيات التشغيلية      ٨٢٨٫٩ ٤ )و(  ٤٠٥٫٣ )ي(    ٢٣٤٫٢ ٥  ٣٥٥٫٨ ٥
 حتياطيات األخرىاال  ٣٤٠٫٢ ١٠ )ل،م،ن(      ٩٢١٫٣ ١      ٢٦١٫٥ ١٢  ٢١٣٫٨ ١٠
 األرصدة املتعلقة باملشاريع املمولة من اجلهات املاحنة          ٣٦٤٫٥ ١١٧      ٣٦٤٫٥ ١١٧  ٠٨٧٫٣ ١٠٤
 صندوق رأس املال املتداول  ٤٢٣٫٠ ٧ )س(            ٤٢٣٫٠ ٧  ٤٢٣٫٠ ٧
 )العجز(الفائض   ٠٤٦٫٦ ٤ )ع(  ٨٦٠٫٥ ٩    ٢٨٥٫٦ ٢ )ح(    ١٩٢٫٧ ١٦  ١٤٧٫٤ ٧

 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٨٠٩٫٨ ٢١    ٦٨٩٫٤ ١٤    ٩٧٦٫٧ ١٢١    ٠٫٠  ٤٧٥٫٩ ١٥٨  ٢٢٧٫٣ ١٣٤
 جمموع االلتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق  ١٦٦٫١ ٣٦    ٤٩٦٫٠ ٢٥    ٦٩٤٫٩ ١٨١    ٠٫٠  ٣٥٧٫٠ ٢٤٣  ٢٩٢٫٠ ٢٢٨
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 1-2اجلدول  

 العاديةزانية حالة االشتراكات املقررة يف املي
 2004ديسمرب / كانون األول31حىت 

 )باليورو(

 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 أفغانستان ٠٫٠٠١٠٠  ١٤٦ ٩٠  ٧١٠   ٩٣٤ ١٨  -  ٢١٢ ٧١   ٧١٠   ٩٢٢ ٧١ 

 ألبانيا ٠٫٠٠٤٢٦ -   ٠٢٥ ٣  -  ٠٢٥ ٣ - -  - 
 اجلزائر ٠٫٠٩٩٥١ -  ٦٥٢ ٧٠ -  ٠٥٠ ٦ -  ٦٠٢ ٦٤   ٦٠٢ ٦٤

 أنغوال ٠٫٠٠٢٨٤ -  ٠١٦ ٢  -  ٠١٦ ٢ - -  -
 األرجنتني ١٫٣٧٧٥٢  ٨٥٤ ٦٣٨ ٤  ٠٣٩ ٩٧٨  ٢١٥ ٢٠ -  ٦٣٩ ٦١٨ ٤   ٠٣٩ ٩٧٨  ٦٧٨ ٥٩٦ ٥ 
 أرمينيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٧٥٥ ٩١٢  ٠١٦ ٢   ٠٨٠ ٢ -  ٦٧٥ ٩١٠   ٠١٦ ٢   ٦٩١ ٩١٢

 النمسا ١٫٣٤٦٢٥ -  ٨٣٨ ٩٥٥ -  ٨٣٨ ٩٥٥  - -  -
 أذربيجان ٠٫٠٠٥٦٩  ٥٧٠ ٠٢١ ١   ٠٤٠ ٤   ٢١٣ ١٠ -  ٣٥٧ ٠١١ ١  ٠٤٠ ٤  ٣٩٧ ٠١٥ ١

 جزر البهاما ٠٫٠١٧٠٦ -  ١١٣ ١٢ -  ١١٣ ١٢ - -  -
 البحرين ٠٫٠٢٥٥٩  ٥٠٦   ١٦٩ ١٨  ٥٠٦   ٦٦٤  -  ٥٠٥ ١٧   ٥٠٥ ١٧
 بنغالديش ٠٫٠١٠٠٠ -  ١٠٠ ٧  -  ٦٣٩  -  ٤٦١ ٦   ٤٦١ ٦ 
 بربادوس ٠٫٠١٢٧٩  ٦٨٨   ٠٨١ ٩   ٥٣٨  -  ١٥٠  ٠٨١ ٩   ٢٣١ ٩ 

 بيالروس ٠٫٠٢٧٠١  ١٨٨ ٢٧٥  ١٧٧ ١٩  ٥٧٤ ١٤٣  -  ٦١٤ ١٣١  ١٧٧ ١٩  ٧٩١ ١٥٠
 بلجيكا ١٫٦٠٤٩٨ -  ٥٣٥ ١٣٩ ١  -  ٥٣٥ ١٣٩ ١  - -  -
 بليز ٠٫٠٠١٠٠  ٥٦٢   ٧١٠   ٥٦٢   ٧١٠ - -  -

 بنن ٠٫٠٠٢٨٤  ٦٢٠ ٢  ٠١٦ ٢   ٦٠٣ ٢ -  ١٧  ٠١٦ ٢   ٠٣٣ ٢
 بوتان ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠  -  ٧١٠ - -  -

 بوليفيا ٠٫٠١١٣٧  ٦٦٦ ١٤  ٠٧٣ ٨   ١٨٠ ١ -  ٤٨٦ ١٣  ٠٧٣ ٨  ٥٥٩ ٢١
 البوسنة واهلرسك ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٠٤٠ ٤ - -  -
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 بوتسوانا ٠٫٠١٤٢٢ -  ٠٩٦ ١٠ -  ٠٩٦ ١٠ - -  -

 الربازيل ٣٫٣٩٧٦١  ٩٤٩ ٥٥٤ ١٦  ٣٠٣ ٤١٢ ٢ - -  ٩٤٩ ٥٥٤ ١٦  ٣٠٣ ٤١٢ ٢  ٢٥٢ ٩٦٧ ١٨
 بلغاريا ٠٫٠١٨٤٨ -  ١٢١ ١٣ -  ١٢١ ١٣ - -  -
 بوركينا فاسو ٠٫٠٠٢٨٤ -  ٠١٦ ٢  -  ٠١٦ ٢ - -  -

 بوروندي ٠٫٠٠١٠٠  ٣٦٨ ٦٦  ٧١٠   ٧ -  ٣٦١ ٦٦  ٧١٠  ٠٧١ ٦٧
 كمبوديا ٠٫٠٠٢٨٤  ٠١٠ ٤   ٠١٦ ٢   ٢٥ -  ٩٨٥ ٣  ٠١٦ ٢   ٠٠١ ٦ 
 الكامريون ٠٫٠١٢٧٩ -  ٠٨١ ٩  -  ٣٤٥ ٣ -  ٧٣٦ ٥  ٧٣٦ ٥
 الرأس األخضر ٠٫٠٠١٠٠  ١١٥ ٩٦  ٧١٠   ٧ -  ١٠٨ ٩٦  ٧١٠  ٨١٨ ٩٦
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠٫٠٠١٠٠  ٤٧٨ ١١١  ٧١٠   ٧ -  ٤٧١ ١١١  ٧١٠  ١٨١ ١١٢
 دتشا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٧٦ ٨٤  ٧١٠  - -  ٧٧٦ ٨٤  ٧١٠  ٤٨٦ ٨٥
 شيلي ٠٫٣٠١٣٨  ٧٩٥ ٢١١  ٩٨٠ ٢١٣  ٧٥٥ ١٥٩  -  ٠٤٠ ٥٢  ٩٨٠ ٢١٣  ٠٢٠ ٢٦٦
 الصني ٢٫١٧٧٨٨ -  ٢٩٥ ٥٤٦ ١ -  ٦٠٠ ٤٧٤ ١  -  ٦٩٥ ٧١   ٦٩٥ ٧١
 كولومبيا ٠٫٢٨٥٧٤  ٢٧٤ ٢٠٥  ٨٧٥ ٢٠٢  ١٨٤ ٧٨ -  ٠٩٠ ١٢٧  ٨٧٥ ٢٠٢  ٩٦٥ ٣٢٩
 جزر القمر ٠٫٠٠١٠٠  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠ - -  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠  ٣٩٢ ١٢٢

 الكونغو ٠٫٠٠١٠٠  ٣٥٤ ١٠٩  ٧١٠  ٢٤٦ ١٠٨ -  ١٠٨ ١  ٧١٠  ٨١٨ ١ 
 كوستاريكا ٠٫٠٢٨٤٣  ٥٨٠ ١٠٥  ١٨٥ ٢٠  ٨٨٠ ١ -  ٧٠٠ ١٠٣  ١٨٥ ٢٠   ٨٨٥ ١٢٣

 كوت ديفوار ٠٫٠١٢٧٩ -  ٠٨١ ٩  -  ٠٨١ ٩ - -  -
 كرواتيا ٠٫٠٥٥٤٤ -  ٣٦٢ ٣٩ -  ٣٦٢ ٣٩ - -  -

 كوبا ٠٫٠٤٢٦٥  ٦٧٢ ٢٦  ٢٨٢ ٣٠  ٦٧٢ ٢٦ - -  ٢٨٢ ٣٠   ٢٨٢ ٣٠
 قربص ٠٫٠٥٤٠٢ -  ٣٥٤ ٣٨ -  ٣٥٤ ٣٨ - -  -
 اجلمهورية التشيكية ٠٫٢٨٨٥٨ -  ٨٩٢ ٢٠٤ -  ٨٩٢ ٢٠٤ - -  -

مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ٠٫٠١٢٧٩  ٢٧٩ ٤  ٠٨١ ٩   ٩٢٦  -  ٣٥٣ ٣  ٠٨١ ٩  ٤٣٤ ١٢
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠٫٠٠٥٦٩  ٨٥٨ ١٢١  ٠٤٠ ٤   ٣٠    ٨٢٨ ١٢١  ٠٤٠ ٤  ٨٦٨ ١٢٥

 الدامنرك ١٫٠٦٤٧٧ -  ٩٨٧ ٧٥٥ -  ٩٨٧ ٧٥٥ - -  -
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 جيبويت ٠٫٠٠١٠٠  ٧٧٦ ٨٤  ٧١٠ - -  ٧٧٦ ٨٤  ٧١٠  ٤٨٦ ٨٥
 دومينيكا ٠٫٠٠١٠٠  ٦٤٩  ٧١٠  ٩٣ -  ٥٥٦   ٧١٠  ٢٦٦ ١ 

 اجلمهورية الدومينيكية ٠٫٠٣٢٧٠  ٥٣٥ ٣٥٠  ٢١٧ ٢٣ - -  ٥٣٥ ٣٥٠  ٢١٧ ٢٣   ٧٥٢ ٣٧٣
 اكوادور ٠٫٠٣٥٥٤ -  ٢٣٣ ٢٥ -  ٢٣٣ ٢٥ - -  -
 مصــر ٠٫١١٥١٥  ٧٤٥ ٧١  ٧٥٧ ٨١  ٧٤٥ ٧١  ٧٥٧ ٨١ - -  -

 السلفادور ٠٫٠٢٥٥٩  ٤٥٨ ١٥٨  ١٦٩ ١٨ - -  ٤٥٨ ١٥٨  ١٦٩ ١٨  ٦٢٧ ١٧٦
 ئيةغينيا االستوا ٠٫٠٠١٠٠  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠ - -  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠  ٣٩٢ ١٢٢

 اريتريا ٠٫٠٠١٠٠  ٦٣٩  ٧١٠  ٨٦ -  ٥٥٣   ٧١٠  ٢٦٣ ١ 
 إثيوبيا ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٠٤٠ ٤ - -  -

 فيجي ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٥٦٠  -  ٤٨٠ ٣  ٤٨٠ ٣
 فنلندا ٠٫٧٤٢٠٧ -  ٨٧٠ ٥٢٦ -  ٨٧٠ ٥٢٦ - -  -
 فرنسا ٩٫١٩٢٠٢ -  ٣٣٤ ٥٢٦ ٦ -  ٣٣٤ ٥٢٦ ٦ - -  -

 غابون ٠٫٠١٩٩٠  ٤٥٨ ٣٨  ١٢٩ ١٤  ٧٠ -  ٣٨٨ ٣٨  ١٢٩ ١٤  ٥١٧ ٥٢
 غامبيا ٠٫٠٠١٠٠  ٠٨٤ ٧٤  ٧١٠  ٧ -  ٠٧٧ ٧٤  ٧١٠  ٧٨٧ ٧٤

 جورجيا ٠٫٠٠٧١١  ٠٤٧ ٥٩٩ ١  ٠٤٨ ٥   ١٠٢ -  ٩٤٥ ٥٩٨ ١   ٠٤٨ ٥  ٩٩٣ ٦٠٣ ١ 
 أملانيا ١٣٫٨٨٧٥٤ -  ١٥٣ ٨٦٠ ٩ -  ١٥٣ ٨٦٠ ٩  - -  -

 غانا ٠٫٠٠٧١١  ٦١٠ ١  ٠٤٨ ٥   ٤٣٦ -  ١٧٤ ١  ٠٤٨ ٥  ٢٢٢ ٦
 اليونان ٠٫٧٦٦٢٤ -  ٠٣٠ ٥٤٤ -  ٠٣٠ ٥٤٤ - - -

 غرينادا ٠٫٠٠١٠٠  ٩٥٩ ٧٦  ٧١٠  ٤٩٦ ١٠ -  ٤٦٣ ٦٦  ٧١٠  ١٧٣ ٦٧
 غواتيماال ٠٫٠٣٨٣٨  ٢٨٠  ٢٥٠ ٢٧  ٢٨٠  ٢٥٠ ٢٧ - - -

 غينيا ٠٫٠٠٤٢٦ -  ٠٢٥ ٣  -  ٥١٦ -  ٥٠٩ ٢  ٥٠٩ ٢
 بيساو-غينيا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٨٨ ١١٦  ٧١٠  ٧ -  ٧٨١ ١١٦  ٧١٠  ٤٩١ ١١٧

 غيانا ٠٫٠٠١٠٠  ٨٠٠ ١  ٧١٠  ٨٠٠ ١  ٢٠٨ -  ٥٠٢  ٥٠٢
 هاييت ٠٫٠٠٢٨٤ -  ٠١٦ ٢  -  ٠١٦ ٢ - - -
 هندوراس ٠٫٠٠٧١١ -  ٠٤٨ ٥  -  ٠٤٨ ٥ - - -
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 هنغاريا ٠٫١٧٠٥٩ -  ١١٩ ١٢١ -  ١١٩ ١٢١ - - -
 نداهل ٠٫٤٨٤٧٦ -  ١٨٠ ٣٤٤ -  ١٨٠ ٣٤٤ - - -
 اندونيسيا ٠٫٢٨٤٣٢ -  ٨٦٧ ٢٠١ -  ٨٦٧ ٢٠١ - - -

 )االسالمية-مجهورية(ايران  ٠٫٣٨٦٦٧  ١٤٧ ٤٣٧  ٥٣٦ ٢٧٤  ٦٤٠ ١٩٢ -  ٥٠٧ ٢٤٤  ٥٣٦ ٢٧٤  ٠٤٣ ٥١٩
 العراق ٠٫١٩٣٣٤  ٨٦٨ ٦٩٧ ١  ٢٧١ ١٣٧ - -  ٨٦٨ ٦٩٧ ١   ٢٧١ ١٣٧  ١٣٩ ٨٣٥ ١

 اايرلند ٠٫٤١٧٩٥ -  ٧٤٥ ٢٩٦ -  ٧٤٥ ٢٩٦ - - -
 اسرائيل ٠٫٥٨٩٩٦ -  ٨٧٢ ٤١٨ -  ٨٧٢ ٤١٨ - - -
 ايطاليا ٧٫٢٠٠٠١ -  ٠٠٧ ١١٢ ٥ -  ٠٠٧ ١١٢ ٥  - - -
 جامايكا ٠٫٠٠٥٦٩  ٥٣٠ ١١  ٠٤٠ ٤   ٥٣٠ ١١  ٠٤٠ ٤ - - -
- - - ٢٢٫٠٠٠٠٠  -  ٠٠٠ ٦٢٠ ١٥ -  ٠٠٠ ٦٢٠ ١٥  اليابان

 األردن ٠٫٠١١٣٧ -  ٠٧٣ ٨  -  ٣٧٨ -  ٦٩٥ ٧  ٦٩٥ ٧
 كازاخستان ٠٫٠٣٩٨٠  ٨٦٣ ٤٩٥  ٢٥٨ ٢٨  ١٧٣ ١٢٢ -  ٦٩٠ ٣٧٣  ٢٥٨ ٢٨   ٩٤٨ ٤٠١

 كينيا ٠٫٠١١٣٧ -  ٠٧٣ ٨  -  ٠٧٣ ٨ - - -
 الكويت ٠٫٢٠٨٩٧ -  ٣٦٩ ١٤٨ -  ٣٦٩ ١٤٨ - - -

 قريغيزستان ٠٫٠٠١٠٠  ٧٥٢ ٣٧٥  ٧١٠  ٣٠ -  ٧٢٢ ٣٧٥  ٧١٠  ٤٣٢ ٣٧٦
 وس الدميقراطية الشعبيةمجهورية ال ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ٧١٠ - - -
 لبنان ٠٫٠١٧٠٦  ٤٧٩ ٢٠  ١١٣ ١٢  ٤٧٩ ٢٠  ١١٣ ١٢ - - -

 ليسوتو ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ١٧١ -  ٥٣٩  ٥٣٩
 ليبرييا ٠٫٠٠١٠٠  ٣٥٨ ٨٧  ٧١٠ - -  ٣٥٨ ٨٧  ٧١٠  ٠٦٨ ٨٨
 اجلماهريية العربية الليبية ٠٫٠٩٥٢٥ -  ٦٢٨ ٦٧ -  ٨٤٤ ٢٥ -  ٧٨٤ ٤١    ٧٨٤ ٤١
 ليتوانيا ٠٫٠٢٤١٧  ٣٢١ ٣٣٥  ١٦١ ١٧  ٠٧٣ ١٠١ -  ٢٤٨ ٢٣٤  ١٦١ ١٧  ٤٠٩ ٢٥١

 لكسمربغ ٠٫١١٣٧٣  ٦٧٢ ٧٣  ٧٤٨ ٨٠  ٦٧٢ ٧٣  ٧٤٨ ٨٠ - - -
 مدغشقر ٠٫٠٠٤٢٦ -  ٠٢٥ ٣  -  ٤٧١ ٢ -  ٥٥٤  ٥٥٤

 مالوي ٠٫٠٠٢٨٤  ١٩٤ ٣٨  ٠١٦ ٢   ٢٦ -  ١٦٨ ٣٨  ٠١٦ ٢  ١٨٤ ٤٠



 

 

ID
B

.3
0/

9 
PB

C
.2

1/
9 

A
ra

bi
c 

Pa
ge

 1
2 

 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 ماليزيا ٠٫٣٣٤٠٧ -  ١٩٠ ٢٣٧ -  ١٩٠ ٢٣٧ - - -

 ملديف ٠٫٠٠١٠٠  ٥٧٧  ٧١٠  ٥٧٧  ٤٦٧ -  ٢٤٣  ٢٤٣
 مايل ٠٫٠٠٢٨٤  ١٣٦ ١٩  ٠١٦ ٢   ٦٧٨ ١٨ -  ٤٥٨  ٠١٦ ٢  ٤٧٤ ٢

 مالطة ٠٫٠٢١٣٢ -  ١٣٧ ١٥ -  ١٣٧ ١٥ - - -
 موريتانيا ٠٫٠٠١٠٠  ٩٨٢ ١١٣  ٧١٠  ٧ -  ٩٧٥ ١١٣  ٧١٠  ٦٨٥ ١١٤

 موريشيوس ٠٫٠١٥٦٤ -  ١٠٤ ١١ -  ١٠٤ ١١ - - -
 املكسيك ١٫٥٤٣٨٥  ٠٥٦ ٢١٠  ١٣٣ ٠٩٦ ١  ٠٥٦ ٢١٠  ١٣٣ ٠٩٦ ١ - - -
 موناكو ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٠٤٠ ٤ - - -

 منغوليا ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ١٧١ -  ٥٣٩  ٥٣٩
 املغرب ٠٫٠٦٢٥٥  ١٠٠  ٤١١ ٤٤  ١٠٠  ٤١١ ٤٤ - - -

 موزامبيق ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ٩٣ -  ٦١٧  ٦١٧
 ميامنار ٠٫٠١٠٠٠  ٥٧٧ ٦  ١٠٠ ٧   ٥٢٢ -  ٠٥٥ ٦  ١٠٠ ٧  ١٥٥ ١٣

 ناميبيا ٠٫٠٠٩٩٥ -  ٠٦٥ ٧  -  ٠٦٥ ٧ - - -
 نيبال ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٣١١ -  ٧٢٩ ٣  ٧٢٩ ٣

 هولندا ٢٫٤٧٠٧٣ -  ٢١٨ ٧٥٤ ١ -  ٢١٨ ٧٥٤ ١ - - -
 نيوزيلندا ٠٫٣٤٢٦٠ -  ٢٤٦ ٢٤٣ -  ٢٤٦ ٢٤٣ - - -

 نيكاراغوا ٠٫٠٠١٠٠  ٦٤٣ ١٣٤  ٧١٠  ٧ -  ٦٣٦ ١٣٤  ٧١٠  ٣٤٦ ١٣٥
 النيجر ٠٫٠٠١٠٠  ١٥٠ ٩٦  ٧١٠  ٧ -  ١٤٣ ٩٦  ٧١٠  ٨٥٣ ٩٦
 نيجرييا ٠٫٠٩٦٦٧  ٠١١ ٨٩  ٦٣٦ ٦٨  ٦٥٤ ٢    ٣٥٧ ٨٦  ٦٣٦ ٦٨   ٩٩٣ ١٥٤

 النرويج ٠٫٩١٨٣٥ -  ٠٢٩ ٦٥٢ -  ٠٢٩ ٦٥٢ - - -
 ُعمان ٠٫٠٨٦٧٢ -  ٥٧١ ٦١ -  ٥٧١ ٦١ - - -
 باكستان ٠٫٠٨٦٧٢ -  ٥٧١ ٦١ -  ٥٧١ ٦١ - - -

 بنما ٠٫٠٢٥٥٩  ١٩٣ ٢  ١٦٩ ١٨  ٨٣٣ -  ٣٦٠ ١  ١٦٩ ١٨  ٥٢٩ ١٩
 بابوا غينيا اجلديدة ٠٫٠٠٨٥٣  ٢٤١ ٥  ٠٥٦ ٦   ٤٧٩ -  ٧٦٢ ٤  ٠٥٦ ٦  ٨١٨ ١٠
 باراغواي ٠٫٠٢٢٧٥  ٥٨٠ ٥٧  ١٥٣ ١٦  ١٢٥ ١٥ -  ٤٥٥ ٤٢  ١٥٣ ١٦  ٦٠٨ ٥٨
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 بريو ٠٫١٦٧٧٥  ١٠١ ٢٩٦  ١٠٣ ١١٩  ٣٤٤ -  ٧٥٧ ٢٩٥  ١٠٣ ١١٩   ٨٦٠ ٤١٤
 الفلبني ٠٫١٤٢١٦  ٠٠٩ ٣٢  ٩٣٤ ١٠٠  ٠٠٩ ٣٢  ١٠٣ ٣٧ -  ٨٣١ ٦٣  ٨٣١ ٦٣

 بولندا ٠٫٥٣٧٣٦  ٠٦١ ٤١  ٥٢٦ ٣٨١  ٠٦١ ٤١  ٥٢٦ ٣٨١ - - -
 الربتغال ٠٫٦٥٦٧٨ -  ٣١٤ ٤٦٦ -  ٣١٤ ٤٦٦ - - -

 قطر ٠٫٠٤٨٣٣ -  ٣١٤ ٣٤ -  ١٨٣ ٢ -  ١٣١ ٣٢  ١٣١ ٣٢
 مجهورية كوريا ٢٫٦٣١٣٧ -  ٢٧٢ ٨٦٨ ١ -  ٦٧٨ ٦٣٤ -  ٥٩٤ ٢٣٣ ١  ٥٩٤ ٢٣٣ ١
 مجهورية مولدوفا ٠٫٠٠٢٨٤  ٨٤٨ ٨٧٢  ٠١٦ ٢   ٩٣ -  ٧٥٥ ٨٧٢  ٠١٦ ٢  ٧٧١ ٨٧٤

 رومانيا ٠٫٠٨٢٤٥  ٦٣١ ٥٠  ٥٤٠ ٥٨  ٦٣١ ٥٠  ٥٤٠ ٥٨ - - -
 االحتاد الروسي ١٫٧٠٥٩١ -  ١٩٦ ٢١١ ١ -  ١٩٦ ٢١١ ١ - - -

 رواندا ٠٫٠٠١٠٠  ٢٦٣ ٩  ٧١٠  ٢٧ -  ٢٣٦ ٩  ٧١٠  ٩٤٦ ٩
 سانت كيتس ونيفيس ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ٩٣ -  ٦١٧  ٦١٧

 سانت لوسيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٩١٤ ١  ٠١٦ ٢   ٩١٤ ١  ٠١٦ ٢ - - -
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠٫٠٠١٠٠  ٩٤٨ ١١٠  ٧١٠  ٧ -  ٩٤١ ١١٠  ٧١٠  ٦٥١ ١١١
 سان تومي وبرينسيبـي ٠٫٠٠١٠٠  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠ - -  ٦٨٢ ١٢١  ٧١٠  ٣٩٢ ١٢٢

 اململكة العربية السعودية ٠٫٧٨٧٥٦ -  ١٦٨ ٥٥٩ -  ١٦٨ ٥٥٩ - - -
 السنغال ٠٫٠٠٧١١ -  ٠٤٨ ٥  -  ٠٤٨ ٥ - - -

 صربيا واجلبل األسود ٠٫٠٢٨٤٣  ٠٤٩ ١٨  ١٨٥ ٢٠  ٠١٧ ١٨ -  ٣٢  ١٨٥ ٢٠  ٢١٧ ٢٠
 سيشيل ٠٫٠٠٢٨٤  ٨٢٨ ٤٥  ٠١٦ ٢   ٢٦ -  ٨٠٢ ٤٥  ٠١٦ ٢  ٨١٨ ٤٧
 سرياليون ٠٫٠٠١٠٠  ٣٧٥ ٨٢  ٧١٠  ٧٨٨ ١٦ -  ٥٨٧ ٦٥  ٧١٠  ٢٩٧ ٦٦

 سلوفاكيا ٠٫٠٦١١٣ -  ٤٠٢ ٤٣ -  ٤٠٢ ٤٣ - - -
 سلوفينيا ٠٫١١٥١٥  ٧٨١ ٣٣١  ٧٥٧ ٨١  ٢٠٦ ١٨٤ -  ٥٧٥ ١٤٧  ٧٥٧ ٨١  ٣٣٢ ٢٢٩
 الصومال ٠٫٠٠١٠٠  ٦٥٦ ١٣٤  ٧١٠  ٧ -  ٦٤٩ ١٣٤  ٧١٠  ٣٥٩ ١٣٥

 جنوب أفريقيا ٠٫٥٨٠٠١ -  ٨٠٧ ٤١١ -  ٨٠٧ ٤١١ - - -
 اسبانيا ٣٫٥٨٠٦٤ -  ٢٥٤ ٥٤٢ ٢ -  ٢٥٤ ٥٤٢ ٢ - - -
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 سري النكا ٠٫٠٢٢٧٥ -  ١٥٣ ١٦ -  ١٥٣ ١٦ - - -
 السودان ٠٫٠٠٨٥٣  ٦١٥ ٤  ٠٥٦ ٦   ٦١٥ ٤  ٠٥٦ ٦ - - -

 سورينام ٠٫٠٠٢٨٤  ٥٢٢ ٤١  ٠١٦ ٢   ٢٦ -  ٤٩٦ ٤١  ٠١٦ ٢  ٥١٢ ٤٣
 سوازيلند ٠٫٠٠٢٨٤ -  ٠١٦ ٢  -  ٤٨٢ -  ٥٣٤ ١  ٥٣٤ ١

 السويد ١٫٤٥٩٦٢ -  ٣٣٠ ٠٣٦ ١ -  ٣٣٠ ٠٣٦ ١  - - -
 سويسرا ١٫٨١١١١ -  ٨٨٨ ٢٨٥ ١ -  ٨٨٨ ٢٨٥ ١  - - -
 اجلمهورية العربية السورية ٠٫١١٣٧٣ -  ٧٤٨ ٨٠ -  ٧٤٨ ٨٠ - - -

 طاجيكستان ٠٫٠٠١٠٠  ١٠٤ ٢٧٧  ٧١٠  ٦٥١ -  ٤٥٣ ٢٧٦  ٧١٠  ١٦٣ ٢٧٧
 تايلند ٠٫٤١٧٩٥  ٣٣١ ٧٥  ٧٤٥ ٢٩٦  ٣٣١ ٧٥  ٧٤٥ ٢٩٦ - - -

٠٫٠٠٨٥٣  ٠٢١ ٦  ٠٥٦ ٦   ٠٢١ ٦ - -  ٠٥٦ ٦  ٠٥٦ ٦ 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 سابقا
 ليشيت-تيمور ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ٧١٠ - - -

 توغو ٠٫٠٠١٠٠  ٤٧٥ ٧٢  ٧١٠  ١٨٦ ١٥ -  ٢٨٩ ٥٧  ٧١٠  ٩٩٩ ٥٧
 تونغا ٠٫٠٠١٠٠ -  ٧١٠ -  ٧١٠ - - -
 ترينيداد وتوباغو ٠٫٠٢٢٧٥  ٤٥٧ ١٤  ١٥٣ ١٦  ٤٥٧ ١٤  ١٥٣ ١٦ - - -

 تونس ٠٫٠٤٢٦٥  ٣٣٦ ٢  ٢٨٢ ٣٠  ٣٣٦ ٢  ٢٩٣ ٢٨ -  ٩٨٩ ١  ٩٨٩ ١
 تركيا ٠٫٦٢٥٥٠ -  ١٠٥ ٤٤٤ -  ١٠٥ ٤٤٤ - - -

 تركمانستان ٠٫٠٠٤٢٦  ٣٠٨ ١٥٥  ٠٢٥ ٣  - -  ٣٠٨ ١٥٥  ٠٢٥ ٣  ٣٣٣ ١٥٨
 أوغندا ٠٫٠٠٧١١ -  ٠٤٨ ٥  -  ٦٩٠ ٤ -  ٣٥٨  ٣٥٨

 أوكرانيا ٠٫٠٧٥٣٤  ١٣٤ ٨٠٤ ٦  ٤٩١ ٥٣  ٥١١ ٠٢٥ ١ -  ٦٢٣ ٧٧٨ ٥  ٤٩١ ٥٣  ١١٤ ٨٣٢ ٥
 االمارات العربية املتحدة ٠٫٢٨٧١٦ -  ٨٨٤ ٢٠٣ -  ٨٨٤ ٢٠٣ - - -
 اململكة املتحدة ٧٫٨٦٩٩٤ -  ٦٥٦ ٥٨٧ ٥ -  ٦٥٦ ٥٨٧ ٥ - - -
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠٫٠٠٥٦٩ -  ٠٤٠ ٤  -  ٠٤٠ ٤ - - -

 أوروغواي ٠٫١١٣٧٣  ٥١٦ ١٩٢  ٧٤٨ ٨٠  ٣٦٦ ٣١ -  ١٥٠ ١٦١  ٧٤٨ ٨٠   ٨٩٨ ٢٤١
 أوزبكستان ٠٫٠١٥٦٤  ٢٧٥ ٤٦٩  ١٠٤ ١١  ١٥٩ -  ١١٦ ٤٦٩  ١٠٤ ١١  ٢٢٠ ٤٨٠
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 فانواتو ٠٫٠٠١٠٠  ٣٤٤ ٧٨  ٧١٠  ٧ -  ٣٣٧ ٧٨  ٧١٠  ٠٤٧ ٧٩
 )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال  ٠٫٢٩٥٦٩  ١٣١ ٣٢٨  ٩٤٠ ٢٠٩  ١٣١ ٣٢٨ - -  ٩٤٠ ٢٠٩  ٩٤٠ ٢٠٩

 فييت نام ٠٫٠٢٢٧٥ -  ١٥٣ ١٦ -  ١٥٣ ١٦ - - -
 اليمن ٠٫٠٠٨٥٣  ٣٢٣  ٠٥٦ ٦   ٣٢٣  ٠٥٦ ٦ - - -

 زامبيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٥٤٤ ٥٥  ٠١٦ ٢   ٢٦ -  ٥١٨ ٥٥  ٠١٦ ٢  ٥٣٤ ٥٧
 زمبابوي ٠٫٠١١٣٧  ٢٢٦ ٧  ٠٧٣ ٨   ٢٢٦ ٧  ٠٤٦ ٨ -  ٢٧  ٢٧

 اجملموع الفرعي ١٠٠ ٤٩٣ ٥٢١ ٤٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ٧١ ٤٣٦ ٢٨٨ ٣ ٨٩٩ ٢٦٤ ٦٤ ٠٥٧ ٢٣٣ ٣٩ ١٠١ ٧٣٥ ٦ ١٥٨ ٩٦٨ ٤٥
 :الدول السابقة العضوية        

 واليات املتحدة األمريكيةال   ٢٣٥ ٢٢٨ ٦٩ -  ٨٨٧ ٢١  -  ٣٤٨ ٢٠٦ ٦٩ -  ٣٤٨ ٢٠٦ ٦٩
 )سابقا(يوغوسالفيا    ٧٠٢ ٠٨١ ٢ - - -  ٧٠٢ ٠٨١ ٢ -  ٧٠٢ ٠٨١ ٢
 اجملموع الفرعي   ٩٣٧ ٣٠٩ ٧١ -  ٨٨٧ ٢١ -  ٠٥٠ ٢٨٨ ٧١ -  ٠٥٠ ٢٨٨ ٧١

 :الدول احلديثة العضوية        
 تشاد  ٨٠٩ ٩ - 7 - ٨٠٢ ٩ - ٨٠٢ ٩
 قمرجزر ال  ٩٧٥ ١٢ - 7 - ٩٦٨ ١٢ - ٩٦٨ ١٢
 جيبويت  ٧٨٧ ٨ - 7 - ٧٨٠ ٨ - ٧٨٠ ٨
 السلفادور  ٢٥٠ ١٧ - - - ٢٥٠ ١٧ - ٢٥٠ ١٧
 غينيا االستوائية  ٩٧٥ ١٢ - 7 - ٩٦٨ ١٢ - ٩٦٨ ١٢
 ليربيا  ٦٢٠ ١٨ - 7 - ٦١٣ ١٨ - ٦١٣ ١٨
 سان تومي وبرينسيبـي  ٩٧٥ ١٢ - 7 - ٩٦٨ ١٢ - ٩٦٨ ١٢

 ليشيت-تيمور  ٦٦٨ - 668 - - - -
 تركمانستان  ٣٣٢ ٥٢ - - - ٣٣٢ ٥٢ - ٣٣٢ ٥٢
 اجملموع الفرعي  ٣٩١ ١٤٦ - 710 - ٦٨١ ١٤٥ - ٦٨١ ١٤٥

 اجملموع  ٨٢١ ٩٧٧ ١١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧١ ٠٣٣ ٣١١ ٣ ٨٩٩ ٢٦٤ ٦٤ ٧٨٨ ٦٦٦ ١١٠ ١٠١ ٧٣٥ ٦ ٨٨٩ ٤٠١ ١١٧
 ١٩٨٦   ٤٦٥ ٥٠   ٣٥    ٤٣٠ ٥٠   ٤٣٠ ٥٠ 
١٩٨٧   ٤١٠ ٥٣  -    ٤١٠ ٥٣    ٤١٠ ٥٣ 
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 االشتراكات غري املسددة
 األرصدة الدائنة واملبالغ احملّصلة 

 2004يف 
 االشتراكات املستحقة الدفع يف 

جمموع  2004يناير / كانون الثاين1
االشتراكات غري 

 املسددة
 ة السنتني فتر

 احلالية
فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

فترة السنتني 
 السابقة

 فترة السنتني 
 احلالية

 فترة السنتني 
 السابقة

النصيب املقرر 
 )نسبة مئوية(

 الدولة العضو 2004
 ١٩٨٨   ٢٨١ ٨٢   ١٧    ٢٦٤ ٨٢   ٢٦٤ ٨٢ 
١٩٨٩   ٩٤٨ ١٠٩   ٠٩٤ ١    ٨٥٤ ١٠٨   ٨٥٤ ١٠٨ 
١٩٩٠   ٦٦١ ٥٢٥   ٨٣٥ ٩    ٨٢٦ ٥١٥   ٨٢٦ ٥١٥ 
١٩٩١   ٢٥٩ ٧٦٣   ٨٥٦ ٩    ٤٠٣ ٧٥٣   ٤٠٣ ٧٥٣ 
١٩٩٢   ٧٦٤ ٩٤٢   ٧٤٤ ٢٦    ٠٢٠ ٩١٦   ٠٢٠ ٩١٦ 

١٩٩٣   ٢٩٨ ١٤٠ ١   ٦٣٢ ٤٨    ٦٦٦ ٠٩١ ١   ٦٦٦ ٠٩١ ١ 
١٩٩٤   ٧٠٧ ٠٧٢ ٨   ٨٦٤ ٥٦    ٨٤٣ ٠١٥ ٨   ٨٤٣ ٠١٥ ٨ 
١٩٩٥   ٧٨٥ ٩١٨ ٣٧   ٥٠٠ ٠٤٠ ١    ٢٨٥ ٨٧٨ ٣٦   ٢٨٥ ٨٧٨ ٣٦ 
١٩٩٦   ٨٠٠ ٠٧٩ ٣٥   ٨٣١ ٢٤     ٩٦٩ ٠٥٤ ٣٥   ٩٦٩ ٠٥٤ ٣٥ 
١٩٩٧   ٧٠٧ ٠٤٧ ٥   ٦٦٩ ٩٥    ٠٣٨ ٩٥٢ ٤   ٠٣٨ ٩٥٢ ٤ 
١٩٩٨   ٧٦٦ ٩٥٦ ٣   ٤٢٤ ١٣٣    ٣٤٢ ٨٢٣ ٣   ٣٤٢ ٨٢٣ ٣ 
١٩٩٩   ٠٩٣ ٦٢٨ ٤   ٣٥٩ ٢٣٥    ٧٣٤ ٣٩٢ ٤   ٧٣٤ ٣٩٢ ٤ 
٢٠٠٠   ٧٩٤ ٠٢٨ ٣   ٦٨٩ ٨٧    ١٠٥ ٩٤١ ٢   ١٠٥ ٩٤١ ٢ 
٢٠٠١   ١٣٩ ١٧٢ ٣   ١٨٨ ١٠٠    ٩٥١ ٠٧١ ٣   ٩٥١ ٠٧١ ٣ 
٢٠٠٢   ٥٨٤ ٩٨٥ ٣   ٨٣٣ ٣٨٨    ٧٥١ ٥٩٦ ٣   ٧٥١ ٥٩٦ ٣ 
٢٠٠٣   ٣٦٠ ٤١٩ ٥   ٤٦٣ ٠٥١ ١    ٨٩٧ ٣٦٧ ٤   ٨٩٧ ٣٦٧ ٤ 

 اجملموع   ٨٢١ ٩٧٧ ١١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧١  ٠٣٣ ٣١١ ٣ ٨٩٩ ٢٦٤ ٦٤  ٧٨٨ ٦٦٦ ١١٠  ١٠١ ٧٣٥ ٦ ٨٨٩ ٤٠١ ١١٧
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 2-2اجلدول 
 حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول 

   2004ديسمرب / كانون األول31حىت 

املبلغ غري املسدد
 ّصلةاملبالغ احمل

 2004يف 
 التصحيحات

 2004يف 
 املبالغ احملّصلة

1986-2003  مقدار السلفة
النصيب املقرر

 الدولة العضو )نسبة مئوية(
 أفغانستان ٠٫٠٠١٠٠ ٧٤  ٣٠٨ (٢٣٤)   - 
 ألبانيا ٠٫٠٠٤٢٦  ٣١٦  ٢٩٧  ١٩  - 
 اجلزائر ٠٫٠٩٩٥١  ٣٨٧ ٧  ٣٤٩ ٧  ٣٨  - 
 والأنغ ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)   - 
 األرجنتني ١٫٣٧٧٥٢  ٢٥٤ ١٠٢  ٨٤٧ ١٢٠  (٥٩٣ ١٨)  - 
 أرمينيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)   - 
 النمسا ١٫٣٤٦٢٥  ٩٣٣ ٩٩   ٦١٧ ٩٩   ٣١٦ - 
 أذربيجان ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)   - 
 جزر البهاما ٠٫٠١٧٠٦  ٢٦٦ ١  ٢٦٢ ١  ٤  - 
 البحرين ٠٫٠٢٥٥٩  ٩٠٠ ١  ٩٣٠ ١ (٣٠)   - 
 بنغالديش ٠٫٠١٠٠٠  ٧٤٢  ٧٤٢ -  - 
 بربادوس ٠٫٠١٢٧٩  ٩٤٩  ٩٦٥ (١٦)   - 
 بيالروس ٠٫٠٢٧٠١  ٠٠٥ ٢  ٠٠٥ ٢ -  - 
 بلجيكا ١٫٦٠٤٩٨  ١٣٩ ١١٩  ٧٦٩ ١١٨   ٢٠  ٣٥٠ - 
 بليز ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 بنن ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 بوتان ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 بوليفيا ٠٫٠١١٣٧  ٨٤٤  ٨١٧  ٢٧  - 
 البوسنة واهلرسك ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 بوتسوانا ٠٫٠١٤٢٢  ٠٥٦ ١  ٠٣٩ ١  ١٧  - 

 الربازيل ٣٫٣٩٧٦١  ٢٠٦ ٢٥٢  ٠٩٣ ١٧٠  ٠٦٤ ٣   ٠٤٩ ٧٩
 بلغاريا ٠٫٠١٨٤٨  ٣٧٢ ١  ٣٣٦ ١  ٣٦  - 
 بوركينا فاسو ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 بوروندي ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 كمبوديا ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ١٥٠  ٦١  - 
 الكامريون ٠٫٠١٢٧٩  ٩٤٩  ٩٦٥ (١٦)  - 
 الرأس األخضر ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 تشاد ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 شيلي ٠٫٣٠١٣٨  ٣٧٢ ٢٢  ٢٦٩ ٢٢  ١٠٣  - 
 الصني ٢٫١٧٧٨٨  ٦٦٥ ١٦١  ٠٨٠ ١٦١  ٥٨٥  - 
 كولومبيا ٠٫٢٨٥٧٤  ٢١١ ٢١  ١٥٦ ٢١  ٥٥  - 
 جزر القمر ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 الكونغو ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 كوستاريكا ٠٫٠٢٨٤٣  ١١٠ ٢  ٠٧٨ ٢  ١٤  ١٨ - 
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املبلغ غري املسدد
 ّصلةاملبالغ احمل

 2004يف 
 التصحيحات

 2004يف 
 املبالغ احملّصلة

1986-2003  مقدار السلفة
النصيب املقرر

 الدولة العضو )نسبة مئوية(
 كوت ديفوار ٠٫٠١٢٧٩  ٩٤٩  ٩٦٥ (١٦)  - 
 كرواتيا ٠٫٠٥٥٤٤  ١١٥ ٤  ٠٨٣ ٤  ٣٢  - 
 كوبا ٠٫٠٤٢٦٥  ١٦٦ ٣  ١٩٢ ٣ (٢٦)  - 
 قربص ٠٫٠٥٤٠٢  ٠١٠ ٤  ٠١٠ ٤ -  - 
 اجلمهورية التشيكية ٠٫٢٨٨٥٨  ٤٢١ ٢١  ٣٧٦ ٢١  ٤٥  - 

 -  (١٦) ٠٫٠١٢٧٩  ٩٤٩  ٩٦٥ 
مجهورية كوريا الدميقراطية 

 الشعبية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 الدمنرك ١٫٠٦٤٧٧  ٠٣٩ ٧٩  ٧٥٩ ٧٨  ٢٨٠  - 
 جيبويت ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 دومينيكا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 

 اجلمهورية الدومينيكية ٠٫٠٣٢٧٠  ٤٢٧ ٢  ٣١٨  ٧   ١٠٢ ٢
 إكوادور ٠٫٠٣٥٥٤  ٦٣٨ ٢  ٥٩٨ ٢  ٤٠  - 
 مصــر ٠٫١١٥١٥  ٥٤٨ ٨  ٥٣٦ ٨  ١٢  - 

 السلفادور ٠٫٠٢٥٥٩  ٩٠٠ ١  ١٤٦  ٧   ٧٤٧ ١
 غينيا االستوائية ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 إريتريا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 إثيوبيا ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 فيجي ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 فنلندا ٠٫٧٤٢٠٧  ٠٨٤ ٥٥  ٩٣٠ ٥٤   ١٥٤ - 
 فرنسا ٩٫١٩٢٠٢  ٣٢٧ ٦٨٢  ٠٢٤ ٦٨٠   ٣٠٣ ٢ - 
 بونغا ٠٫٠١٩٩٠  ٤٧٧ ١  ٤٨٥ ١ (٨)  - 
 غامبيا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 جورجيا ٠٫٠٠٧١١  ٥٢٨  ٥٢٠  ٨  - 
 أملانيا ١٣٫٨٨٧٥٤  ٨٧٧ ٠٣٠ ١  ٤٢٢ ٠٢٧ ١  ٤٥٥ ٣  - 
 غانا ٠٫٠٠٧١١  ٥٢٨  ٥٢٠  ٨  - 
 اليونان ٠٫٧٦٦٢٤  ٨٧٨ ٥٦  ٧١٢ ٥٦   ١٦٦ - 
 غرينادا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 تيماالغوا ٠٫٠٣٨٣٨  ٨٤٩ ٢  ٨٢١ ٢  ٢٨  - 
 غينيا ٠٫٠٠٤٢٦  ٣١٦  ٢٩٧  ١٩  - 
 بيساو-غينيا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 غيانا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 هاييت ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 هندوراس ٠٫٠٠٧١١  ٥٢٨  ٥٢٠  ٨  - 
 هنغاريا ٠٫١٧٠٥٩  ٦٦٣ ١٢  ٦١٩ ١٢  ٤٤  - 
 اهلند ٠٫٤٨٤٧٦  ٩٨٤ ٣٥  ٨٥٣ ٣٥   ١٣١ - 
 إندونيسيا ٠٫٢٨٤٣٢  ١٠٥ ٢١  ٠٠٧ ٢١   ٩٨ - 
 )االسالمية-مجهورية(إيران  ٠٫٣٨٦٦٧  ٧٠٣ ٢٨  ٥٧٩ ٢٨  ١٢٤  - 

 العراق ٠٫١٩٣٣٤  ٣٥٢ ١٤  ٦٣٠ ٣  ١٤٠   ٥٨٢ ١٠
 ايرلندا ٠٫٤١٧٩٥  ٠٢٥ ٣١  ٩٥٤ ٣٠   ٧١ - 
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املبلغ غري املسدد
 ّصلةاملبالغ احمل

 2004يف 
 التصحيحات

 2004يف 
 املبالغ احملّصلة

1986-2003  مقدار السلفة
النصيب املقرر

 الدولة العضو )نسبة مئوية(
 إسرائيل ٠٫٥٨٩٩٦  ٧٩٣ ٤٣  ٦٤٧ ٤٣  ١٤٦  - 
 إيطاليا ٧٫٢٠٠٠١  ٤٥٩ ٥٣٤  ٥٦٧ ٥٣٢   ٨٩٢ ١ - 
 جامايكا ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 اليابان ٢٢٫٠٠٠٠٠  ٠٦٧ ٦٣٣ ١  ٠٦٧ ٦٣٣ ١ -  - 
 األردن ٠٫٠١١٣٧  ٨٤٤  ٨١٧  ٢٧  - 
 كازاخستان ٠٫٠٣٩٨٠  ٩٥٤ ٢  ٩٦٩ ٢ (١٥)  - 
 كينيا ٠٫٠١١٣٧  ٨٤٤  ٨١٧  ٢٧  - 
 الكويت ٠٫٢٠٨٩٧  ٥١٢ ١٥  ٤٤٠ ١٥  ٧٢  - 
 قريغيزستان ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 

 -  - ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ 
مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
 لبنان ٠٫٠١٧٠٦  ٢٦٦ ١  ٢٦٢ ١  ٤  - 
 ليسوتو ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 ليربيا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 اجلماهريية العربية الليبية ٠٫٠٩٥٢٥  ٠٧٠ ٧  ٠٥٢ ٧  ١٨  - 
 ليتوانيا ٠٫٠٢٤١٧  ٧٩٤ ١  ٧٨٢ ١  ١٢  - 
 لكسمربغ ٠٫١١٣٧٣  ٤٤٢ ٨  ٣٨٨ ٨  ٥٤  - 
 مدغشقر ٠٫٠٠٤٢٦  ٣١٦  ٢٩٧  ١٩  - 
 مالوي ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 ماليزيا ٠٫٣٣٤٠٧  ٧٩٨ ٢٤  ٧١٩ ٢٤  ٧٩  - 
 مالديف ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 مايل ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 مالطة ٠٫٠٢١٣٢  ٥٨٣ ١  ٥٥٩ ١  ٢٤  - 
 موريتانيا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 موريشيوس ٠٫٠١٥٦٤  ١٦١ ١  ١٨٨ ١ (٢٧)  - 
 املكسيك ١٫٥٤٣٨٥  ٦٠٠ ١١٤  ٢٤٠ ١١٤   ٣٦٠ - 
 موناكو ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٢٩٧   ١٢٥ - 
 منغوليا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 املغرب ٠٫٠٦٢٥٥  ٦٤٣ ٤  ٦٠٢ ٤  ٤١  - 
 موزامبيق ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 ميامنار ٠٫٠١٠٠٠  ٧٤٢  ٧٤٢ -  - 
 ناميبيا ٠٫٠٠٩٩٥  ٧٣٩  ٧٤٢ (٣)  - 
 نيبال ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 هولندا ٢٫٤٧٠٧٣  ٤٠٤ ١٨٣  ٧٥٥ ١٨٢   ٦٤٩ - 
 نيوزيلندا ٠٫٣٤٢٦٠  ٤٣١ ٢٥  ٣١٣ ٢٥   ١١٨ - 
 نيكاراغوا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 لنيجرا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 نيجرييا ٠٫٠٩٦٦٧  ١٧٦ ٧  ١٢٦ ٧  ٥٠  - 
 النرويج ٠٫٩١٨٣٥  ١٧٠ ٦٨  ٩٢١ ٦٧   ٢٤٩ - 
 ُعمان ٠٫٠٨٦٧٢  ٤٣٧ ٦  ٣٨٤ ٦  ٥٣  - 
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املبلغ غري املسدد
 ّصلةاملبالغ احمل

 2004يف 
 التصحيحات

 2004يف 
 املبالغ احملّصلة

1986-2003  مقدار السلفة
النصيب املقرر

 الدولة العضو )نسبة مئوية(
 باكستان ٠٫٠٨٦٧٢  ٤٣٧ ٦  ٣٨٤ ٦  ٥٣  - 
 بنما ٠٫٠٢٥٥٩  ٩٠٠ ١  ٩٣٠ ١ (٣٠)  - 
 بابوا غينيا اجلديدة ٠٫٠٠٨٥٣  ٦٣٣  ٦٦٨ (٣٥)  - 
 باراغواي ٠٫٠٢٢٧٥  ٦٨٩ ١  ٧٠٧ ١ (١٨)  - 
 بريو ٠٫١٦٧٧٥  ٤٥٢ ١٢  ٣٩٦ ١٢  ٥٦  - 
 الفلبني ٠٫١٤٢١٦  ٥٥٣ ١٠  ٥٤١ ١٠  ١٢  - 
 بولندا ٠٫٥٣٧٣٦  ٨٨٩ ٣٩  ٧٨٧ ٣٩  ١٠٢  - 
 الربتغال ٠٫٦٥٦٧٨  ٧٥٣ ٤٨  ٦٢١ ٤٨   ١٣٢ - 
 قطر ٠٫٠٤٨٣٣  ٥٨٨ ٣  ٥٦٣ ٣  ٢٥  - 
 مجهورية كوريا ٢٫٦٣١٣٧  ٣٢٨ ١٩٥  ٧٠٦ ١٩٤   ٦٢٢ - 
 مجهورية ملدوفا ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 رومانيا ٠٫٠٨٢٤٥  ١٢٠ ٦  ٠٨٧ ٦  ٣٣  - 
 االحتاد الروسي ١٫٧٠٥٩١  ٦٣١ ١٢٦  ١٩٢ ١٢٦   ٤٣٩ - 
 رواندا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 سانت كيتس ونيفيس ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 سانت لوسيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 

 -  - ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ 
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سان تومي وبرينسيبـي ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 اململكة العربية السعودية ٠٫٧٨٧٥٦  ٤٦١ ٥٨  ٢٧١ ٥٨  ١٩٠  - 
 السنغال ٠٫٠٠٧١١  ٥٢٨  ٥٢٠  ٨  - 
 صربيا واجلبل األسود ٠٫٠٢٨٤٣  ١١٠ ٢  ٠٧٨ ٢   ٣٢ - 
 سيشيل ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 سرياليون ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 سلوفاكيا ٠٫٠٦١١٣  ٥٣٨ ٤  ٥٢٨ ٤  ١٠  - 
 سلوفينيا ٠٫١١٥١٥  ٥٤٨ ٨  ٣٠٧ ٧  ٢٤٧  ٩٩٤ - 
 الصومال ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 جنوب أفريقيا ٠٫٥٨٠٠١  ٠٥٤ ٤٣  ٩١٠ ٤٢   ١٤٤ - 
 سبانياا ٣٫٥٨٠٦٤  ٧٩٢ ٢٦٥  ٨٥٢ ٢٦٤   ٩٤٠ - 
 سري النكا ٠٫٠٢٢٧٥  ٦٨٩ ١  ٧٠٧ ١ (١٨)  - 
 السودان ٠٫٠٠٨٥٣  ٦٣٣  ٦٦٨ (٣٥)  - 
 سورينام ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 سوازيلند ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 السويد ١٫٤٥٩٦٢  ٣٤٨ ١٠٨  ٩٦٥ ١٠٧   ٣٨٣ - 
 سويسرا ١٫٨١١١١  ٤٣٩ ١٣٤  ٩٨٦ ١٣٣   ٤٥٣ - 
 اجلمهورية العربية السورية ٠٫١١٣٧٣  ٤٤٢ ٨  ٣٨٨ ٨  ٥٤  - 
 طاجيكستان ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 تايلند ٠٫٤١٧٩٥  ٠٢٥ ٣١  ٩٥٤ ٣٠  ٧١  - 

 -  (٣٥) ٠٫٠٠٨٥٣  ٦٣٣  ٦٦٨ 
مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية سابقا
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املبلغ غري املسدد
 ّصلةاملبالغ احمل

 2004يف 
 التصحيحات

 2004يف 
 املبالغ احملّصلة

1986-2003  مقدار السلفة
النصيب املقرر

 الدولة العضو )نسبة مئوية(
 ليشيت-تيمور ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤    ٧٤ - 
 توغو ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 تونغا ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 
 ترينيداد وتوباغو ٠٫٠٢٢٧٥  ٦٨٩ ١  ٧٠٧ ١ (١٨)  - 
 تونس ٠٫٠٤٢٦٥  ١٦٦ ٣  ١٩٢ ٣ (٢٦)  - 
 تركيا ٠٫٦٢٥٥٠  ٤٣١ ٤٦  ٢٤٥ ٤٦   ١٨٦ - 

 تركمانستان ٠٫٠٠٤٢٦  ٣١٦  ٢٧  ٢٩   ٢٦٠
 أوغندا ٠٫٠٠٧١١  ٥٢٨  ٥٢٠  ٨  - 
 أوكرانيا ٠٫٠٧٥٣٤  ٥٩٣ ٥  ٥٦٧ ٥  ٢٦  - 
 اإلمارات العربية املتحدة ٠٫٢٨٧١٦  ٣١٦ ٢١  ٢٣٠ ٢١  ٨٦  - 
 اململكة املتحدة ٧٫٨٦٩٩٤  ١٨٩ ٥٨٤  ١٨٩ ٥٨٢   ٠٠٠ ٢ - 
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠٫٠٠٥٦٩  ٤٢٢  ٤٤٥ (٢٣)  - 
 أوروغواي ٠٫١١٣٧٣  ٤٤٢ ٨  ٣٨٨ ٨  ٥٤  - 
 أوزبكستان ٠٫٠١٥٦٤  ١٦١ ١  ١٨٨ ١ (٢٧)  - 
 فانواتو ٠٫٠٠١٠٠  ٧٤  ٧٤ -  - 

 -  ٠٫٢٩٥٦٩  ٩٤٩ ٢١  ٨٩٨ ٢١  ٥١ 
 –مجهورية (فنـزويال 
 )البوليفارية

 فييت نام ٠٫٠٢٢٧٥  ٦٨٩ ١  ٧٠٧ ١ (١٨)  - 
 اليمن ٠٫٠٠٨٥٣  ٦٣٣  ٦٦٨ (٣٥)  - 
 زامبيا ٠٫٠٠٢٨٤  ٢١١  ٢٢٣ (١٢)  - 
 زمبابوي ٠٫٠١١٣٧  ٨٤٤  ٨١٧  ٢٧   - 

 اجملموع ١٠٠  ٠٣٠ ٤٢٣ ٧  ٤٥٨ ٣٢٥ ٧ (٥٦٧ ٩)  ٣٩٩ ١٣  ٧٤٠ ٩٣
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 البيان الثالث
 الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول

 2004ديسمرب / كانون األول31بيان التدفق النقدي للسنة املنتهية يف 
 )بآالف اليوروهات(

2004اجملموع  2002اجملموع     
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

 )البيان األول(يف اإليرادات عن النفقات ) النقصان(الزيادة     ٦٥٢٫٥ ١٣  ٤٢٣٫٤ ٨
 يف االشتراكات املستحقة التحصيل) النقصان(الزيادة    (٤١٩٫٩ ٣) (٣٨٩٫٩)
 يف احلسابات املستحقة التحصيل األخرى) النقصان(الزيادة     ١٢٠٫٨  ٢٣٥٫٧ ٥
  املسامهات أو املدفوعات احملصلة مسبقايف) النقصان(الزيادة     ١٣٤٫١ ١  ٩٥٥٫٤

 يف االلتزامات غري املصفاة) النقصان(الزيادة    (٠٥٩٫٩ ٧) (٩٠٨٫٩ ٩)
 يف احلسابات املستحقة الدفع )النقصان(الزيادة    (١٩٨٫٥ ٢) (٤١٦٫٩ ٥)

 يف الصناديق األخرى واحلسابات اخلاصة) النقصان(الزيادة     (١٨٢٫٣)
  الفوائدإيرادات :صوما منهاخم   ٦٦٠٫٥  

 التصحيحات اخلاصة بصرف العمالت    ١٧٤٫٣  ٨٣٤٫٨  ٨٨٠٫٣ 
 صايف النقدية من األنشطة التشغيلية    ٣٩٤٫٣ ١ (١٦٣٫٨ ٢)

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل   
 اديقيف األرصدة املشتركة بني الصن) النقصان(الزيادة    (٤٠٤٫٣) (٩٠٩٫٩)

 يف االقتراضات) النقصان(الزيادة    (٨٦٥٫٠) (٦١٨٫٠ ١)
  الفوائدإيرادات :مضافا إليها   ٦٦٠٫٥  

 التصحيحات اخلاصة بصرف العمالت    ١٧٤٫٣  ٨٣٤٫٨  ٨٨٠٫٣ 
 صايف النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل   (٤٣٤٫٥) (٦٤٧٫٦ ١)

 التدفقات النقدية من مصادر أخرى   

الوفورات املتحققة من التزامات الفترة السابقة أو من إلغاء هذه    ٢٨١٫٣ ٣ ٣١٥٫٧ ٤
 االلتزامات

 االحتياطيات) من(التحويالت إىل     ٤١٠٫٥  ٢٧٨٫٨ ٢

األرصدة املقيدة حلساب الدول األعضاء والتصحيحات اخلاصة    )٣ ٠٦٣٫٩( ٩٫١ 
 بفترات السنتني السابقة

 ايف النقدية من مصادر أخرىص    ٦٢٧٫٩  ٦٠٣٫٦ ٦
 يف النقدية) النقصان(صايف الزيادة    ٥٨٧٫٧ ١  ٧٩٢٫٢ ٢

 النقدية يف بداية الفترة  ٢٣ ٣٩٣٫٩  ١٨ ٣٢٨٫٧ 
 )البيان الثاين(النقدية يف اية الفترة   ٢٤ ٩٨١٫٦  ٢١ ١٢٠٫٩ 
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 البيان الرابع
 الصندوق العام

 2004ديسمرب / كانون األول31 يف 2004 لعام حالة االعتمادات حسب الربنامج الرئيسي
   )بآالف اليوروهات(

رصيد االعتمادات  جمموع النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة حىت 

31/12/2004 
املدفوعات خالل 

 االعتماد املنقح 2004عام 

/ التحويالت
التصحيحات 
 الربنامج الرئيسي االعتماد األصلي األخرى

 اهليئات التشريعية  ٥٠٧٫٣ ٢   ٠٫٠  ٥٠٧٫٣ ٢  ٣٠٢٫٢ ٢  ٠٫٢  ٣٠٢٫٤ ٢   ٢٠٤٫٩
 اإلدارة العامة  ٩٦٠٫٣ ٥   ٠٫٠  ٩٦٠٫٣ ٥  ١٤٠٫٧ ٥  ٣٨٩٫٧  ٥٣٠٫٤ ٥   ٤٢٩٫٩

 تعزيز القدرات الصناعية  ٥٦١٫٠ ١٤ ٠٫٠  ٥٦١٫٠ ١٤   ٨٤٦٫٣ ٩  ٢٦٦٫٩  ١١٣٫٢ ١٠  ٤٤٧٫٨ ٤
 التنمية الصناعية األنظف واملستدامة  ٧٨٢٫٧ ١١ ٠٫٠  ٧٨٢٫٧ ١١   ١٥٧٫٣ ١١  ٢٣٧٫٢  ٣٩٤٫٥ ١١  ٣٨٨٫٢

 الربنامج اإلقليمي  ٤٠٩٫٩ ١٧ ٠٫٠  ٤٠٩٫٩ ١٧   ٧٣٩٫٦ ٩  ٠٦٨٫٢ ٢  ٨٠٧٫٨ ١١  ٦٠٢٫١ ٥
 الشؤون اإلدارية   ١٥٩٫٣ ١٣ ٠٫٠  ١٥٩٫٣ ١٣   ٦٢٨٫٨ ٩  ٦٦٣٫٨  ٢٩٢٫٦ ١٠  ٨٦٦٫٧ ٢
 التكاليف غري املباشرة  ٠١٠٫٤ ٨   ٠٫٠  ٠١٠٫٤ ٨  ٠٨٢٫١ ٧  ٢٨٥٫٩  ٣٦٨٫٠ ٧   ٦٤٢٫٤

 اجملموع ألف  ٣٩٠٫٩ ٧٣ ٠٫٠  ٣٩٠٫٩ ٧٣   ٨٩٧٫٠ ٥٤  ٩١١٫٩ ٣  ٨٠٨٫٩ ٥٨  ٥٨٢٫٠ ١٤

النقصان) الزيادة( جمموع اإليرادات
اإليرادات 
اإليرادات الفعلية املتراكمة   التقديرات املعتمدة

 اإليرادات             
 الربنامج االقليمي  ٨٠٢٫٩ ٠٫٠  ٨٠٢٫٩  ٢٦٠٫٩  ٠٫٠  ٢٦٠٫٩  ٥٤٢٫٠

 إيرادات متنوعة       
 17-م/9-مقدرة يف املقرر م ع ‘1‘  689.8 ٠٫٠  ٦٨٩٫٨  ٦٩٨٫٢  ٠٫٠  ٦٩٨٫٢ (٨٫٤)

17-م/9-غري مقدرة يف املقرر م ع ‘2‘      502.3 0.0  502.3 ) 502.3(
 باءاجملموع   ٤٩٢٫٧ ١ ٠٫٠  ٤٩٢٫٧ ١  ٤٦١٫٤ ١  ٠٫٠  ٤٦١٫٤ ١  ٣١٫٣

  باء-اجملموع ألف   ٨٩٨٫٢ ٧١ ٠٫٠  ٨٩٨٫٢ ٧١  ٤٣٥٫٦ ٥٣  ٩١١٫٩ ٣  ٣٤٧٫٥ ٥٧  ٥٥٠٫٧ ١٤
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 الصندوق العام
 2004ديسمرب / كانون األول31 يف 2004حالة االعتمادات حسب بند اإلنفاق الرئيسي لعام 

 )بآالف اليوروهات(

رصيد االعتمادات  جمموع النفقات

 املصفاةااللتزامات غري
 حىت

 31/12/2004
 املدفوعات

2004خالل عام   االعتماد املنقح

/ التحويالت
التصحيحات 
  الرئيسي اإلنفاقبند االعتماد األصلي األخرى

 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة                 ٧٨٤٫١ ٤٨ ٠٫٠  ٧٨٤٫١ ٤٨  ١٤٢٫١ ٣٩  ٤٤٢٫١ ١  ٥٨٤٫٢ ٤٠  ١٩٩٫٩ ٨
 السفر الرمسي        ٤٣٩٫٦ ١ ٠٫٠  ٤٣٩٫٦ ١  ٧٣١٫٦  ١٥٦٫١  ٨٨٧٫٧  ٥٥١٫٩

 التكاليف التشغيلية          ١٣٩٫٢ ١٣ ٠٫٠  ١٣٩٫٢ ١٣  ٥٠٦٫١ ٨  ٥٢٨٫٩ ١  ٠٣٥٫٠ ١٠  ١٠٤٫٢ ٣
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                 ٩٤٨٫٢ ٢ ٠٫٠  ٩٤٨٫٢ ٢  ٣٥٩٫٢ ١  ٤٣٦٫٤  ٧٩٥٫٦ ١  ١٥٢٫٦ ١

٠٧٩.٨ ٧ ٠٫٠  ٠٧٩٫٨ ٧  ١٥٨٫٠ ٥  ٣٤٨٫٤  ٥٠٦٫٤ ٥  ٥٧٣٫٤ ١  
أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة 

 املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا
 اجملموع ألف  ٣٩٠٫٩ ٧٣ ٠٫٠  ٣٩٠٫٩ ٧٣  ٨٩٧٫٠ ٥٤  ٩١١٫٩ ٣  ٨٠٨٫٩ ٥٨  ٥٨٢٫٠ ١٤

اإليرادات املتراكمة جمموع اإليرادات النقصان) الزيادة(   التقديرات املعتمدة اإليرادات الفعلية

 يراداتاإل       
 الربنامج اإلقليمي       ٨٠٢٫٩ ٠٫٠  ٨٠٢٫٩  ٢٦٠٫٩  ٠٫٠  ٢٦٠٫٩  ٥٤٢٫٠

 إيرادات متنوعة                    
 17-م/9-مقدرة يف املقرر م ع ‘1‘   ٦٨٩٫٨ ٠٫٠  ٦٨٩٫٨  ٦٩٨٫٢  ٠٫٠  ٦٩٨٫٢ (٨٫٤)

 17-م/9-غري مقدرة يف املقرر م ع ‘2‘        ٥٠٢٫٣  ٠٫٠  ٥٠٢٫٣ (٥٠٢٫٣)
 اجملموع باء  ٤٩٢٫٧ ١ ٠٫٠  ٤٩٢٫٧ ١  ٤٦١٫٤ ١  ٠٫٠  ٤٦١٫٤ ١  ٣١٫٣

  باء-اجملموع ألف  ٨٩٨٫٢ ٧١ ٠٫٠  ٨٩٨٫٢ ٧١  ٤٣٥٫٦ ٥٣  ٩١١٫٩ ٣  ٣٤٧٫٥ ٥٧  ٥٥٠٫٧ ١٤
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 )تكميلي (1-4اجلدول 
  خدمات إدارة املباين-صناديق املقر األخرى 

 2004ديسمرب / كانون األول31 حىت 2004حالة االعتمادات حسب بند اإلنفاق الرئيسي لعام 
 )بآالف اليوروهات(

رصيد االعتمادات  جمموع النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة حىت

 31/12/
2004 

 املدفوعات
2004خالل عام   االعتماد املنقح

/ التحويالت
التصحيحات األخرى  بند اإلنفاق الرئيسي االعتماد األصلي

 تكاليف املوظفني ٨٧٥٫٦ ٦  ٠٫٠ ٨٧٥.٦ ٦ ٧٣٤٫٣ ٥ ١٥٫٠  ٧٤٩٫٣ ٥  ١٢٦٫٣ ١
 السفر الرمسي ٥٫٨  ٠٫٠ ٥٫٨ ٢٫٢ ٠٫٠  ٢٫٢  ٣٫٦

 التكاليف التشغيلية ٧٩٥٫٨ ١٦  ٠٫٠ ٧٩٥٫٨ ١٦ ٨٩٦٫٠ ٥ ٧١٤٫٧ ٥  ٦١٠٫٧ ١١  ١٨٥٫١ ٥
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٠٫٠  ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠

٠٫٠  ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠ 
 أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة املوارد 

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
 اجملموع ألف ٦٧٧٫٢ ٢٣  ٠٫٠ ٦٧٧٫٢ ٢٣ ٦٣٢٫٥ ١١ ٧٢٩٫٧ ٥  ٣٦٢٫٢ ١٧  ٣١٥٫٠ ٦

النقصان) الزيادة( جمموع اإليرادات اإليرادات املتراكمة اإليرادات الفعلية   التقديرات املعتمدة

 اإليرادات          

 اإلدارة العمومية للمباين            ٧٧٧٫١ ٢٢  ٠٫٠  ٧٧٧٫١ ٢٢  ٧١١٫٦ ١٩  ٩٣٫٣  ٨٠٤٫٩ ١٩  ٩٧٢٫٢ ٢
 اإلدارة املشتركة للمباين           ٩٠٠٫١  ٠٫٠  ٩٠٠٫١  ٥٨٥٫٥  ١٣٫٦  ٥٩٩٫١  ٣٠١٫٠

 اجملموع باء  ٦٧٧٫٢ ٢٣  ٠٫٠  ٦٧٧٫٢ ٢٣  ٢٩٧٫١ ٢٠  ١٠٦٫٩  ٤٠٤٫٠ ٢٠  ٢٧٣٫٢ ٣
 إيرادات متنوعة   

 17-م/9-غري مقدرة يف املقرر م ع  ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٨٠٫٥  ٠٫٠  ١٨٠٫٥ (١٨٠٫٥)
 اجملموع جيم  ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٨٠٫٥  ٠٫٠  ١٨٠٫٥ (١٨٠٫٥)
  جيم- باء-اجملموع ألف  ٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠ (٨٤٥٫١ ٨)  ٦٢٢٫٨ ٥ (٢٢٢٫٣ ٣)  ٢٢٢٫٣ ٣
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 )14-م/9-م عاملقرر ( احلساب اخلاص خلدمات إدارة املبانـي -رصيد الصندوق التراكمي  
 الزيادة يف اإليرادات عن النفقات      ٢٢٢٫٣ ٣ 
 - الوفورات من إلغاء االلتزامات   ٧٤٠٫٨ 
 - االلتزامات غري املصفاة          (٨٧٤٫٨ ١) 
 2004صايف الفائض لعام             ٠٨٨٫٣ ٢ 
 بداية السنة      الرصيد يف       ٤٤٣٫٨ ٨ 
   الرصيد يف هناية السنة             ٤٣٢٫١ ١٠* 

 .من النظام املايل) ج(2-4و) ب(2-4ُيعزى الرصيد املُـبين أعاله إىل احلساب اخلاص إلدارة املباين وال خيضع ألحكام البندين  *

 . يورو4 815 676 فيينا للحساب اخلاص خلدمات إدارة املباين ، بلغت قيمة املسامهات املستحقة من املنظمات املوجودة يف2004ديسمرب /ويف كانون األول  
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  مالحظات على البيانات املالية-ثانيا
 

 دـــمتهي

 بيان بشأن املهمة اليت تضطلع هبا اليونيدو
 

 مكرسة لتعزيز   األمم املتحدة متخصصة من وكاالت    هي وكالة   ) اليونيدو(مـنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        
 .ة الصناعية املستدامة يف البلدان ذات االقتصادات النامية واالنتقاليةالتنمي

وتعـتمد اليونـيدو على اخلربة الصناعية الكبرية ملوظفيها وعلى موارد املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع                
اقتصادات تنافسية  اخلـاص وسـائر مؤسسات األمم املتحدة املتعددة األطراف واملؤسسات الوطنية إلجياد عمالة انتاجية و              

 .وبيئة سليمة

ويشـكّل تعزيز النمو واالنتاجية عنصرا حموريا يف برامج اليونيدو القطاعية واالقليمية والقطرية ذات جمال التركيز                 
وتلتزم اليونيدو باحلفاظ على مستويات ممتازة يف تنفيذ هذه الربامج، وهي دف من ذلك يف هناية                . احملـدد حتديـدا دقيقا    

 .إىل مساعدة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على مكافحة الفقر والتهميشاملطاف 
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 موجز السياسات احملاسبية اهلامة -1املالحظة 
 

 :فيما يلي السياسات احملاسبية اهلامة اليت تنتهجها اليونيدو 

ـ ُت )أ(  عتمده املؤمتر العام والقواعد اليت وضعت       ا الذيك حسـابات اليونيدو وفقا للنظام املايل لليونيدو         مَس
 احملاسبية  ئاملبادومبا يتفق مع    مبقتضـاه، والتعلـيمات االدارية املعمول هبا يف تاريخ حتويل اليونيدو إىل وكالة متخصصة،               

جملس الرؤساء  بة عن   نيا الرفيعة املستوى    وتتبع اليونيدو معايري احملاسبة اليت أقرا اللجنة االدارية       . احلكومـية املقبولة عموما   
 48/216، واليت طلبت اجلمعية العامة يف قرارها         السابعة يف دورا التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املتحدة املعين بالتنسيق،          

ض البيانات املالية، اليت تشكل هذه املالحظات جزءا ال يتجزأ منها، وفقا هلذه املعايري، على النحو املبني                 عـرَ اتـباعها، وتُ  
 :أدناه

 هي الفرضيات األساسية يف     ، واالتساق، واحملاسبة على أساس االستحقاق،     اسـتمرار املؤسسـة عاملـة      ‘1‘ 
ذا مل تتبع واحدة منها،     إف. وحيثما تتبع هذه الفرضيات يف البيانات املالية، ال يلزم االفصاح عنها          . احملاسبة

 ؛األسباببيان  مع ذلكوجب االفصاح عن 

االهتمام عناصر االحتراز، و  حمكومة ب ختـيار وتطبيق السياسات احملاسبية      عملـيات ا  تكـون   ينـبغي أن     ‘2‘ 
 ؛املاديةألمهية الشكل، واال املضمون ب

ميع السياسات احملاسبية اهلامة اليت جرى      جلينـبغي أن تشتمل البيانات املالية على بيان واضح ومقتضب            ‘3‘ 
 وينبغي بيان هذه السياسات عادة يف مكان واحد؛. استخدامها

، وينبغي بيان   جزءا أصليا من البيانات املالية    املستخدمة  ينـبغي أن يكون تبيان السياسات احملاسبية اهلامة          ‘4‘ 
 هذه السياسات عادة يف مكان واحد؛

 ؛اخلاصة بالفترة السابقةاملقابلة  البيانات املالية األرقام ينبغي أن تورد ‘5‘ 

 يف ملموسن له أثر ملموس يف الفترة احلالية، أو قد يكون له أثر   يكوالذي تغـيري يف أي سياسة حماسبية  ال ‘6‘ 
ذا كان  إالتغيري  هذا  وينبغي أن يبني أثر     . باألسبابمشفوعا  الفـترات التالـية، ينبغي أن يوضح يف البيان          

 .تقدر كميتهوأن ملموسا، 

 ومل جير   ،)التارخيية(ة األصلية   مبدأ احملاسبة على أساس التكلف    تعـد بـيانات اليونـيدو املالية استنادا إىل           )ب( 
 .أسعار السلع واخلدماتتغري آثار لتأخذ يف االعتبار تصحيحها 

. ، كانت حسابات املنظمة تعرض بدوالرات الواليات املتحدة       2001ديسمرب  / كانون األول  31حـىت    )ج( 
ولذلك حولت مجيع   ). 16-م/8-م ع (، تغريت عملة احلسابات إىل اليورو       2002يناير  /واعتـبارا مـن كـانون الثاين      

يناير / كانون الثاين  1موجـودات والـتزامات واحتياطيات وأرصدة الصندوق العام وصناديق املقر األخرى إىل اليورو يف               
 شلنا منساويا 13.7603، أي )15-م/9-م ع(، باسـتخدام أسـعار الصـرف الـيت وافق عليها املؤمتر العام             2002

غري أن معظم األنشطة    ).  دوالر لليورو الواحد   0.890472أو  (ر الواحد    يورو للدوال  1.123للـيـورو الواحـد، و      



IDB.30/9 
PBC.21/9 
Arabic 
Page 29 
 

 

ولذلك حتول هذه احلسابات إىل اليورو، ألغراض       . اخلارجـة عـن امليزانـية ما زالت مقومة بدوالرات الواليات املتحدة           
 .أدناه) ز (1البيانات املالية املوحدة للمنظمة، باستخدام املنهجية املبينة يف املالحظة 

وميكن للمؤمتر  ". الصندوقيةاسبة  احمل"متسك حسابات اليونيدو على أساس      . الصناديقاخلاصـة ب  اسـبة   احمل )د( 
كيانا بصفته  ومتسك حسابات كل صندوق     .  صناديق مستقلة ألغراض عامة أو خاصة      ئالعـام أو املديـر العـام أن ينش        

 .تية التوازن جمموعة حسابات مزدوجة القيد وذا، لــهحماسبيا وماليا منفصال

 .من سنتني تقومييتني متتاليتنيهي فترة إثناسنوية تتألّف الفترة املالية للمنظمة  )ه( 

مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق،     استنادا إىل   واملوجودات وااللتزامات   حتسـب اإليرادات والنفقات      )و( 
وفيما يتعلق  .  وبروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية     ةباسـتثناء ما يتعلق بالصناديق االستئمانية وصندوق التنمية الصناعي        

حتتفظ هبا اليونيدو على أساس     ) تربعات(هبـذه الصـناديق تـدون املسامهات الفعلية الواردة من املاحنني بصفتها إيرادات              
 .األنشطة اليت يوافق عليها املاحنون/االئتمان لغرض تنفيذ املشاريع

أما املعامالت  . باليورو حسابات املنظمة    نبيُت،  16-م/8-قرر املؤمتر العام م ع    وفقا مل : حتويـل العمالت   )ز( 
اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات ويف أرصدة الصناديق        :  فتحول إىل اليورو كما يلي     اليت تتم بعمالت أخرى   

 للمعاملة؛ أما املوجودات وااللتزامات حتـول بسـعر الصـرف املعمـول بـه يف األمم املتحدة الساري يف التاريخ املعني       
انظر (واالحتياطـيات وأرصدة الصناديق فتحول بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة الساري يف تاريخ البيان املايل                  

 ).اخلسارة يف الصرف/  الربح–أدناه بشأن اإليرادات األخرى ) ف (1أيضا املالحظة 

 من النظام املايل، تقيد مدفوعات أي دولة عضو، أوال، حلساب           6-5البند  عمال ب : االشـتراكات املقررة   )ح( 
هذه املقرر على   االشتراك  الترتيب الذي حتدد به     وذلك ب صـندوق رأس املال املتداول، مث حلساب االشتراكات املستحقة،          

 .الدولة العضو

 ولكنها تبني يف     احلسابات،  ال تدرج يف   التحصيل وقيمتها املسـتحقة   املسـامهات العينـية احملصـلة أو         )ط( 
وعند االقتضاء، تقدر املبالغ حمليا بناء على القيمة التجارية املنصفة يف معاملة قائمة على              . البيانات املالية على  املالحظـات   
 .التنافس احلر

واحلسابات األمـوال املودعـة يف حسابات مصرفية مدرة للفائدة، وشهادات االيداع، والودائع ألجل،               )ي( 
 .بوصفها أمواال نقديةاملوجودات وااللتزامات تدون يف بيانات  الطلب، حتت

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

الفترة املالية اجلارية واليت سوف تقيد      ال يصح حتميلها على      اليت   االنفاقتشـمل الـنفقات املؤجلة بنود        ‘1‘ 
 ؛نفقات يف الفترة املالية التاليةك

ألغـراض إعداد بيان امليزانية فقط، يدون كنفقات مؤجلة اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفترض أنه                  ‘2‘ 
وحيتفظ بكامل مبلغ السلفة يف بند احلسابات       . يتعلق بالسنة الدراسية اليت تكون منتهية بتاريخ البيان املايل        
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لالزم على استحقاقه للمنحة املذكورة، وعند      املستحقة التحصيل من املوظفني حىت يقدم املوظف الربهان ا        
 .ذلك تقيد املنحة على احلساب يف امليزانية وتسترد السلفة

 األماكن  علىاألثـاث واملعدات واألدوات غري االستهالكية والتحسينات املدخلة         :  الثابـتة  املوجـودات  )ل( 
 .بات امليزانية يف سنة الشراءعلى حسااملقتنيات وتقيد .  املنظمةعداد موجوداتاملؤجرة ال تدخل يف 

 وفقا  ،االلتزام هبا للفترات املالية التالية، واليت هي ضرورية ملصلحة اليونيدو         يوافق على   الـتعهدات الـيت      )م( 
هذه ما تكون   وعادة،  . البيانات املالية للصندوق املعين   على   مـن القواعد املالية، تبني يف املالحظات         6-109للقـاعدة   

االدارية اليت هلا طابع االستمرارية وعلى سائر العقود أو االلتزامات القانونية اليت            االحتياجات  على  ة  مقصـور الـتعهدات   
 .وقتا طويالتنفيذها يستغرق 

 أو ملواجهة احلاالت الطارئة وفقا للتذييل هناية اخلدمةالستحقاقات أية مبالغ رصـد يف الصندوق العام  ُتال   )ن( 
ولكن ُترصد  . هلذا الغرض ترصد يف اعتمادات امليزانية     الالزمة  موال  األ ملوظفي اليونيدو، ألن     االداريدال املـلحق بالنظام     

للوفاء باستحقاقات منحة االعادة إىل الوطن وملواجهة االلتزامات الطارئة املتصلة بالتعويضات           يف الصندوق األموال الالزمة     
لتعاون برنامج ا  املمولني من    التعويضات اخلاصة بالعاملني  وهي  ،   من النظام االداري ملوظفي اليونيدو     مبوجـب التذييل دال   

 .التقين، غري برنامج األمم املتحدة االمنائي، وحتسب على أساس واحد يف املائة من صايف املرتب األساسي

ا ، حساب 2002يناير  / كانون الثاين  1أنشأ املؤمتر العام يف دورته التاسعة، اعتبارا من         : احلسابات اخلاصة  )س( 
وال ). 14-م/9-م ع (وحسابا خاصا للربنامج العادي للتعاون التقين       ) للتكاليف غري املوظفية  (خاصا خلدمات ادارة املباين     

من النظام املايل؛ وعليه فان فائض امليزانية       ) ج (2-4و) ب (2-4خيضـع هـذان احلسـابان اخلاصان ألحكام البندين          
 .وجودة يف هذين احلسابني اخلاصنياملستحق للدول األعضاء ال يشمل األرصدة امل

الفوائـض املسـتحقة للـدول األعضاء هي األموال املتاحة للقيد حلساب الدول األعضاء والنامجة عن                 )ع( 
من النظام  ) ب (2-4ووفقا للبند   . األرصدة غري املنفقة من االعتمادات واالشتراكات الواردة من الدول اجلديدة العضوية          

ل األعضاء يف هناية السنة التقوميية األوىل التالية للفترة املالية املعنية رصيد االعتمادات غري املنفق يف                املـايل، يسـلم إىل الدو     
هنايـة تلـك الفترة املالية، بعد أن ختصم منه أية اشتراكات من الدول األعضاء تتعلق بتلك الفترة املالية تظل غري مدفوعة،                      

-5و) ج (2-4ع اشتراكاتـها املقررة، وذلـك وفقا ألحكام البندين        ويقيد حلساب الدول األعضاء حبصص تتناسب م      
من النظام املايل بأنه، قبل أن تسلم ألي دولة عضو ذات التزامات قائمة             ) ج (2-4ويقضي البند   . من النظام املايل  ) د (2

من ) د (2-5ويقضي البند   . اتجتاه املنظمة يف اطار امليزانية العادية حصتها من الرصيد، جيب أن تسدد أوال تلك االلتزام              
الـنظام املايل بأن أي رصيد متبق من االعتمادات يعدل باخلصم من االشتراكات املقررة املقبلة، ما مل يقرر املؤمتر العام غري                     

 .ذلك

 :اإليرادات األخرى )ف( 

ويفصح يف . للدخليبـين نصـف اإليـرادات اإلمجالية املتأتية من بيع املنشورات يف بند األنشطة املدرة             ‘1‘ 
عن النصف اآلخر من اإليرادات املنسوب إىل       )) ب (2املالحظة  (املالحظـة املـتعلقة بالصندوق العام       

 الصندوق املتجدد للمنشورات املخصصة للبيع خمصوماً منه التكاليف املتصلة هبا؛
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 تنوعة؛مردودات النفقات احململة على فترات مالية سابقة تقيد حلساب اإليرادات امل ‘2‘ 

 األموال املقبولة اليت مل حيدد هلا غرض تعامل كإيرادات متنوعة؛ ‘3‘ 

خسائر من صرف العملة يف املعامالت اليت جترى بعمالت غري اليورو، بالنسبة للصندوق             /تنشـأ مكاسب   ‘4‘ 
ال تدون   و .العـام وسائر صناديق املقر، وعن إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات املقيدة بالعمالت احمللية            

مكاسـب الصـرف غري احملققة كإيرادات، ولكنها توضع جانبا يف احلسابات املستحقة الدفع على سبيل           
أما املكاسب الناشئة عن إعادة تقييم املبالغ النقدية        . االحـتراس حـىت تـتحقق فتعامل عندئذ كإيرادات        

 ؛واملصرفية املودعة بعمالت غري اليورو فتعامل كمكاسب حمققة

ـ  ‘5‘  أي يف أنشطة   (خسائر من صرف العملة يف املعامالت اليت جتري بعمالت غري الدوالر            /أ مكاسـب  تنش
، وعن إعادة   )التعاون التقين املمولة بالدوالر من خارج امليزانية، املبينة يف املرفق األول، البيانات بالدوالر            

دير التزامات السنة اجلارية وفقا     وقد أعيد تق  . تقيـيم املوجودات وااللتزامات املقيدة بعمالت غري الدوالر       
وال تدون مكاسب أسعار الصرف غري      . ألسـعار الصـرف املعمول هبا يف األمم املتحدة يف هناية السنة           

احملققـة كإيرادات، ولكنها توضع جانبا يف احلسابات املستحقة الدفع على سبيل االحتراس حىت تتحقق               
ن إعادة تقييم املبالغ النقدية واملصرفية املودعة بعمالت        أما املكاسب الناشئة ع   . فـتعامل عندئذ كإيرادات   

غري الدوالر فتعامل كمكاسب حمققة، باستثناء املبالغ النقدية والودائع املصرفية باليورو حيث توضع هذه              
املكاسب كذلك جانبا يف احلسابات املستحقة الدفع، ريثما ُتستعمل يف استعادة القوة الشرائية للمشاريع              

ولكن، من أجل عرض األنشطة املمولة بالدوالر من خارج امليزانية، مقومة           . فق عليها باليورو  الـيت ُيـن   
اخلسائر الناشئة عن إعادة تقييم املوجودات      / فإن املكاسب  - البيانات باليورو    -بالـيورو يف املرفق األول      

 يف البيان األول على أهنا      وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق املقيدة بعمالت غري اليورو ُتعرض        
 ؛"تصحيحات أخرى على االحتياطيات وأرصدة الصناديق"

 .عائدات بيع املمتلكات الفائضة تقيد حلساب اإليرادات املتنوعة اخلاصة بالصناديق ذات الصلة ‘6‘ 

 :حسابات التعاون التقين )ص( 

 املايل لليونيدو ووفقا لقرار املؤمتر العام املذكور        اعتمادات الربنامج العادي للتعاون التقين تدار وفقا للنظام        ‘1‘ 
 أعاله؛) س(يف الفقرة 

 األرقام املتعلقة بإيرادات املخصصات احملصلة من       : برنامج األمم املتحدة االمنائي    -ات املخصصات   إيـراد  ‘2‘ 
املبلّغ هي نفس األرقام    برنامج األمم املتحدة االمنائي والصناديق االستئمانية لربنامج األمم املتحدة االمنائي           

أن ب تقضيبالنسبة إىل جمموع النفقات، وذلك وفقا الجراءات برنامج األمم املتحدة االمنائي اليت             عـنها   
؛ل املخصصات لتتساوى مع النفقات الفعليةتعد 

 املقدمةات  تقيد التربع: الصناديق االستئمانية وصندوق التنمية الصناعية-اإليـرادات املتأتية من التربعات       ‘3‘ 
واستخدام هذه التربعات حمكوم باتفاقات     . ها نقدا  لدى استالم   األخرى من احلكومات أو اجلهات املاحنة    

وعند انتهاء االتفاق أو انقضاء أجله أو تنقيحه أو ورود تعليمات           . اجلهة املاحنة /بـني اليونيدو واحلكومة   
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الصناديق األخرى إىل   /صندوق االستئماين اجلهة املاحنة، يعاد أي فائض يبقى يف ال       /أخـرى مـن احلكومة    
 اجلهة املاحنة؛/اجلهة املاحنة أو جيري التصرف فيه على النحو الذي تطلبه احلكومة/احلكومة

تقيد إيرادات الفوائد الناشئة عن الربنامج العادي للتعاون التقين         : إيـرادات الفوائـد واإليرادات املتنوعة      ‘4‘ 
يرادات املتنوعة املتعلقة بالربنامج العادي للتعاون التقين فتقيد يف احلساب          حلسـاب الصندوق العام؛ أما اإل     

وتقـيد إيرادات الفائدة الناشئة عن احلساب اخلاص الدارة املباين يف ذلك احلساب، وتقسم يف               . اخلـاص 
لم تلك  الـنهاية بالتناسب على املنظمات الكائنة يف فيينا، مع مراعاة األموال اليت سامهت هبا وتاريخ تس               

وتقيد إيرادات الفائدة الناشئة عن أنشطة برنامج األمم املتحدة االمنائي          . األمـوال يف احلسـاب املذكور     
وتقيد إيرادات الفائدة الناشئة عن صندوق التنمية       . حلساب الصندوق العامل احملتفظ به لدى تلك املنظمة       

ق االستئمانية املتعلقة بأنشطة التعاون     الصـناعية، مـا عدا شرحية األغراض العامة، وكذلك عن الصنادي          
وتقيد . الـتقين، يف احلسابات املستحقة الدفع، إىل أن ترد من اجلهة املاحنة تعليمات بشأن التصرف فيها               

. الفـائدة املستحقة يف إطار شرحية األغراض العامة من صندوق التنمية الصناعية حلساب ذلك الصندوق              
. ة إىل بروتوكول مونتريال على الفور باعتبارها رصيداً إضافيا قابالً للربجمة          وتعامل إيرادات الفوائد املنسوب   

أمـا الفوائد املقيدة حلساب مرفق البيئة العاملية، باستثناء الفوائد العائدة من األموال احملولة بوصفها أتعاب                
دا إىل جهة   اليونـيدو، فتوضع جانبا بوصفها حسابات مستحقة الدفع ريثما تصدر تعليمات بشأن إعا            

 االستئمان؛

املعـايري املستخدمة لتسجيل االلتزامات غري املصفاة عن فترة السنتني اجلارية فيما يتعلق بالربنامج العادي                ‘5‘ 
للتعاون التقين ولالبالغ عن تلك االلتزامات هي نفس املعايري املستخدمة فيما يتعلق بامليزانية العادية؛ غري               

من النظام املايل   ) ب (2-4أعاله، ال ختضع هذه االلتزامات للبند       ) س(فقرة  أنـه، كمـا هو مبين يف ال       
وبالنسبة . الـذي يقضي بأن تظل االلتزامات متاحة ملدة اثين عشر شهرا بعد انتهاء الفترة املالية املقترنة هبا      
قات للسنة  جلمـيع املصـادر األخـرى لتمويل التعاون التقين، جيوز االبالغ عن االلتزامات باعتبارها نف              

 :اجلارية استنادا إىل املعايري التالية
  

  العاملنيخدمات  
 

 خدمات  شملت. تكالـيف املرتبات والنفقات ذات الصلة، املقابلة للخدمات املقدمة خالل السنة التقوميية             
 املستشارين، يف هـذا السـياق، املساعدة املؤقتة وساعات العمل االضايف، وكذلك خدمات              العـاملني 

التزاما بصفتها  بيد أن التكلفة الكاملة للعقد جيوز أن تعامل         . اصةاخلدمات اخل اقدين مبوجب اتفاقات    املتع
 حمسوبا مببلغ مقطوع ال مببلغ امجايل عن كل فترة          املستشارمعقـودا يف السـنة اجلارية عندما يكون أجر          

 .عمل
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 اللوازم واملعدات  
 

كان  قبل هناية السنة، سواء أمت التسليم أم مل يتم، طاملا            ُتربم اليت   ات الشراء يالتكلفة الكاملة للعقود أو طلب      
 . اعتماد يف امليزانية يف الفترة اجلاريةهلا

  
 العقود من الباطن  

 
 . مع املقاول  املوقّعالتزام على أساس اجلدول الزمين للمدفوعات املدرج يف العقد          أي  ميكـن االضطالع ب     

 .فع، يكون األساس هو التوقيت املقدر للمدفوعاتوحيثما ال يوجد جدول زمين للد
  

 الزماالت الدراسية  
 

. ديسمرب، أيهما أسبق  / كانون األول  31 أو حىت    ئها انتها حىتتكلفـة الـزمالة، من تاريخ بدء الدراسة           
وجيـب أن يكون الزميل الدارس قد أحلق مبكان الدراسة، أي أن تكون منحة الزمالة قد أعطيت لشخص   

ن يكـون قد جرى حتديد مكان الدراسة ومنهاجها ومدا، وأن تكون احلكومة املتلقية قد               مسـمى وأ  
 .أعلمت باألمر

  
 السفر  

 
ذا بدأ  إالطارئة األخرى،   والنفقات  ، مبا يف ذلك تكاليف النقل وبدالت االقامة          الكاملة تكالـيف السـفر     

 .السفر قبل هناية السنة التقوميية
  

 التدريب اجلماعي  
 

يف حالة األنشطة اليت تبدأ يف سنة معينة وتستمر خالل          ينبغي   :تكالـيف األنشطة املنفذة يف السنة اجلارية        
 .السنة اجلاريةحساب تقيد التكلفة الكاملة للنشاط على أن السنة التالية، 

ون التقين غري   أنشطة التعا بأي نشاط من     واملتصلة   ،االلـتزامات غـري املصفاة املعقودة عن الفترة اجلارية         ‘6‘ 
 شهرا بعد انتهاء السنة، وليس فترة 12طار امليزانية العادية، تظل سارية ملدة    إاألنشـطة املضـطلع هبا يف       

اخلاصة باإلبالغ،  ) اليونديب(، وفقا ملتطلبات برنامج األمم املتحدة االمنائي        ولكن.  اليت تتصل هبا   ،السنتني
 شهرا عندما تظل هناك     12 ما يتجاوز    إىلري املصفاة   لوكـاالت املـنفذة استبقاء االلتزامات غ      جيـوز ل  

.  الدفع مستحقةحسابات  بصفتها  يف البيانات املالية    االلتزامات  مثل هذه   وتدون  مسؤولية ثابتة عن الدفع؛     
املتعلقة بالربنامج العادي للتعاون التقين أو من إلغاء هذه االلتزامات          لتزامات  اال منالوفورات احملققة   وتقيد  

التزامات الفترة  من   أما الوفورات احملققة     .اخلاص الذي وافق عليه املؤمتر العام     حلساب  دائن يف ا  كرصـيد   
كل مشروع  كرصيد دائن ل  هنا تقيد إ، ف  أو من تصفيتها فيما يتعلق جبميع األنشطة التقنية األخرى         السـابقة 
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مج األمم املتحدة االمنائي    ختفيضا يف نفقات الفترة احلالية، وذلك وفقا ملتطلبات برنا        بصفتها  عـلى حدة    
 يف حالة صندوق التنمية الصناعية والصناديق       اليونديب أيضا وتطـبق متطلـبات     . اخلاصـة بـاإلبالغ   

 . وبروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العامليةاالستئمانية

1992يو  ما/ أيار 15، املؤرخة   UNIDO/DG/B.18/Rev.1 نشرة املدير العام     تتضمن :الصناديق االستئمانية  )ق( 
األموال أما  . 1992مايو  / أيار 26من   املعمول هبا اعتبارا     دارة الصناديق االستئمانية  إنشاء و إ، السياسات املنقحة اخلاصة ب    

 .UNIDO/DG/B.18/Rev.1 أحكام النشرة ، فتستثىن من استخدام مرافقهانظري املنظمة إىلاخلارجة عن امليزانية واملدفوعة 

 :ف دعم الربامجاحلساب اخلاص لتكالي )ر( 

خارج املمولة من   فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقين      مأخوذة يف احلسبان     تكالـيف دعم الربامج      تسـديد  ‘1‘ 
ويقدم صندوق بروتوكول   . املنفقةملوارد الربناجمية   من ا وحيسـب املـبلغ املسدد كنسبة مئوية        . امليزانـية 

 1.5، مبلغا مقطوعا قدره 2003يناير  /ن الثاين مونـتريال، وفقا لترتيب جديد دخل حيز النفاذ يف كانو         
ويدفع . مشاريعه؛ ويقيد هذا املبلغ كإيراد للسنة اجلارية      /ملـيون دوالر كـتكلفة دعـم لتنفـيذ برناجمه         

الصـندوق أيضا تكلفة دعم خمفضة لكل واحد من مشاريعه ُتـحسب، على غرار معظم أنشطة التعاون                
 د الربناجمية املنفقة؛التقين األخرى، كنسبة مئوية من املوار

يف البـيانات املالية للمنظمة، يبني احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج منفصال عن الصناديق املشتركة                ‘2‘ 
 ؛منهاه اتإيرادستمد يبني املنظمات اليت 

ساس  نفس األإىل باحلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج، استنادا ةتعلق املحتسـب االلتزامات غري املصفاة    ‘3‘ 
 .املعتمد للميزانية العادية

 يف املالحظات على البيانات املالية      13-109غ عـن املـبالغ املدفوعة كهبات وفقا للقاعدة املالية           يـبلّ  )ش( 
 . من النظام املايل3-9بند عمال بال ،للصندوق املعين

  
 الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول -2املالحظة 

 
 ررةاالشتراكات املق )أ( 

 
 -م ع  (2005-2004 للميزانية العادية للفترة     يورو 142 000 000 مبلغ    على ختصيص   املؤمتر العام  وافـق  

 يورو، عن   71 000 000 على أن تدفع الدول األعضاء نصفه، أي         الدول األعضاء اشتراكات  ل من    ميـو  )17-م/10
اطي بالقيمة الكاملة لالشتراكات غري املسددة من       وأُدرج قيد احتي  . من النظام املايل  ) ج (1-5، وفقا للبند    2004عـام   

 .2004ديسمرب / كانون األول31 يورو يف 110 666 788السنة املاضية اليت بلغت 
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 ة للدخلاألنشطة املدّر )ب( 

 إىل)  يورو 37 727(ول نصفها    حُ يورو 75 455بلغـت العـائدات االمجالـية من بيع منشورات اليونيدو            
تكاليف  عن    يورو 11 152 قدره   2004نتج فائض صاف لعام     وقد  .  املعدة للبيع  لمنشوراتلدد  صندوق الرصيد املتج  

التكاليف املقيدة على حساب صندوق الرصيد املتجدد للمنشورات املعدة للبيع          أنشـطة تـرويج املبيعات وغري ذلك من         
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالغة

 132 267منشـورات املعدة للبيع    وبلـغ الرصيـد الصافـي لصنـدوق الرصيـد املتجـدد لل       .يـورو  26 576
 .2004ديسمرب / كانـون األول31يورو فـي 

  
 إيرادات الفوائد الزائدة عن تقديرات امليزانية )ج( 

 
؛ وسيحدد  2004 يورو لعام    57 870)  يورو 660 500(بلغت إيرادات الفوائد الزائدة عن تقديرات امليزانية         

 /8-ع وعمال باملقرر م  . ن وجد، املستحق التوزيع على الدول األعضاء املستحقة       يف هنايـة فـترة السنتني املبلغ الفعلي، إ        
/  كانون األول  31ويف  . 1999، يضاف هذا املبلغ إىل احلسابات املستحقة الدفع اليت أنشئت هلذا الغرض يف عام               10-م

الدول ساب حل يورو  231 657 يورو، قيد منه مبلغ      289 527، كـان الرصـيد يف هذا احلساب         2004ديسـمرب   
 .2005، عند حساب اشتراكاا املقررة لعام ”S“وفقا لصيغة منحىن األعضاء املستحقة، 

  
 تصحيحات صرف العملة )د( 

 
 .يف مكاسب الصرف احملققة يف أنشطة امليزانية العادية يورو صا174 307ميثِّل املبلغ  

وجودات وااللتزامات  عن إعادة تقييم امل    يورو، الناجتة  600 063أمـا مكاسـب الصرف غري احملققة البالغة          
، فلم  2004ديسمرب  / كانون األول  31النقدية املقيدة بغري اليورو باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف              

 ويعزى من هذا املبلغ ما    . ، ريثما تتحقق  " غري ذلك  -احلسابات املستحقة الدفع    "تدون كإيرادات بل وضعت جانبا يف بند        
 .القرض غري املسدد املقدم من األمم املتحدةعادة تقييم إىل إ يورو 386 000مقداره 

  
 اإليرادات املتنوعة )ه( 

 
 يورو إىل تكاليف دعم منظمة معاهدة احلظر الشامل         171 127مـن إمجـايل اإليـرادات املتنوعة، يعود مبلغ           

 .املباينللتجارب النووية اليت تقيد على حساب أنشطة خدمات إدارة 
  

 الربنامج العادي للتعاون التقين )و( 
 

أنشئ حساب خاص لالعتمادات القابلة للربجمة التامة يف إطار الربنامج          ،  14-م/9-ع عمـالً مبقرر املؤمتر العام م      
ص وستودع يف هذا احلساب اخلا    . من النظام املايل  ) ج(2-4و) ب(2-4العادي للتعاون التقين، ال خيضع ألحكام البندين        
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ويبلغ الرصيد املتراكم يف    . أي أمـوال قد تنشأ عن إلغاء التزامات لتستخدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين               
 منه مبلغ  يورو،   2 867 824، ما مقداره    2004ديسـمرب   / كـانون األول   31هـذا احلسـاب اخلـاص، حـىت         

 .2004عام خالل جرى حتويله  يورو 399 728
  

 ت املتعلقة بفترات السنتني السابقةالتصحيحا )ز( 
 

 :مما يلي 2004يف عام  يورو 119 311تتألف التصحيحات البالغ جمموعها  

 تتعلق مببلغ ُدفع ألحد موظفي اليونيدو       1997-1996لفترة السنتني   عائدة   يورو   3 000نفقة قدرها    ‘1‘ 
 بناء على توصية من جملس الطعون املشترك؛

 ُدفع ألحد موظفي اليونيدو بناء على توصية        1999-1998عائد لفترة السنتني      يورو 50 853مبلغ   ‘2‘ 
 من جملس الطعون املشترك؛

موظفي مكتبة  تتعلق بتكاليف   يورو   23 137 مقدارها   2001-2000نفقـات عائدة لفترة السنتني       ‘3‘ 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

  منها مبلغ    يورو 42 321 مقدارها   2003-2002نفقـات مـتأخرة متـنوعة عائدة لفترة السنتني           ‘4‘ 
 .ألفريقياعقد التنمية الصناعية  للمشاريع املضطلع هبا يف إطار يورو 18 291

  
  هذه االلتزاماتإلغاءالوفورات احملققة من االلتزامات الناشئة من فترة السنتني السابقة أو  )ح( 

 
ويتألف هذا املبلغ   .  يورو 3 277 774بلغ صافيها    وفورات   2003-2002إلغاء التزامات الفترة     نتجت عن  

 وخمصوماً منها خسائر     يورو 3 287 665مـن وفـورات نتجـت عن إلغاء التزامات من فترة السنتني السابقة بقيمة               
اليت نتجت عن تصفية التزامات فترة السنتني السابقة املعقودة يف إطار عقد التنمية الصناعية              يورو   9 891الصـرف بقيمة    

 .ريقياألف
  

  غري ذلك-احلسابات املستحقة التحصيل  )ط( 
 

 فدمتها املنظمة إىل اليت  يورو955 784 البالغة طالبةامل، " غري ذلك -احلسـابات املستحقة التحصيل     "تتضـمن    
ات من مواطين الوالي   موظفي اليونيدو    اليت ُردت إىل  الدخل  والعائدة إىل ضرائب    حكومـة الواليـات املـتحدة األمريكية        

وأبلغت حكومة الواليات املتحدة األمريكية     . الضريبةرد  مبقتضى اتفاق    1996 إىل   1994 املـتحدة خـالل الفترة من     
 .2004 مل تتلق أي مدفوعات يف عام املنظمةا تقر هبذا الدين؛ بيد أن اليونيدو بأهن

قة الذرية مبقتضى اتفاق تقاسم التكاليف       الوكالة الدولية للطا   إىلحـل بعد مسألة املطالبة اليت قدمتها املنظمة         مل تُ و 
 واملبلغ  .1995 املوظفني يف عام  ختفيض عدد   دارة املباين خالل عملية      يف إ  هناء خدمة موظفني  تعويض إ تكاليف  واملـتعلقة ب  

 يورو بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة والذي وافق عليه            723 720 (ا دوالر 644 453املطالـب بـه هو      
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 قيد احتياطي مقابل للمبلغ     احلسابات املستحقة الدفع  بند  يف  أدرج   وقد   ).15-م/9-م ع (عام يف دورته التاسعة     املؤمتـر ال  
 . حتسبا لشطبهاملستحق التحصيل

 قبل األواناملقررة الواردة االشتراكات  )ي( 

 هذه  وستسجل .من دول أعضاء   2004قبل أواهنا يف عام       يورو 1 324 078 مقررة تبلغ اشـتراكات   وردت   
 .2005لعام  املقررة االشتراكات حلساب األنصبة

  
 االقتراضات )ك( 

 
دة من األمم   ــدون فائ ــا ب ــوكالة متخصصة، قرض  يف الوقـت الذي أصبحت فيه       تلقـت اليونـيدو،      
ابتداء من  دوالر سنويا 1 000 000مبعدل السداد والقرض مستحق   . دوالر 16 000 000قــدره  دة  ــاملـتح 
000 ( دوالر 1 000 000هو   2004ديسمرب  /كانون األول  31املبلغ االمجايل املستحق يف     وكـان   . 1990 عـام 

 .)2004ديسمرب / كانون األول31 بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف  يورو737 
  

 االحتياطيات األخرى )ل( 
 

 :تتألّف االحتياطيات األخرى مما يلي  
  بآالف اليوروهات

 حتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلدمةاال 5 499.3
 الصندوق املتجدد للمنشورات املخصصة للبيع 132.3
 احتياطي مواجهة تقلبات أسعار الصرف 1 840.8
 احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين  2 867.8
340.2 10  

  
  اخلدمةاالحتياطي املخصص لتعويضات إاء )م( 

 
 دوالراً، الذي ميثل الرصيد املتبقي من       9 546 732، حول مبلغ    15-م/6- من املقرر م ع    )ه(عمـالً بالفقرة     

1995، الذي تلقته املنظمة بالفعل، إىل احتياطي لتعويضات إهناء اخلدمة يف عام             1993-1992اعتمادات فترة السنتني    
 إذ مل   2004ديسمرب  / كانون األول  31 يورو يف بداية السنة ومل يتغري يف         1 109 698وكان رصيد هذا االحتياطي     . 

 مليون دوالر من    13.9، حول مبلغ    17-م/7-ع وعمالً مبقرر املؤمتر العام م    . 2004تسـدد أي مدفوعات خالل عام       
، ألجل متويل االحتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلدمة        1995-1994الرصيد غري املنفق من اعتمادات فترة السنتني        

وعلى عكس  . 1999-1998دمة بعض املوظفني املترتبة على برنامج وميزانييت فترة السنتني          لسـداد تكالـيف إهناء خ     
 مدعوما  1995-1994، مل يكن املخصص من فترة السنتني        1993-1992املخصص السابق من ميزانية فترة السنتني       

 3 908 824تياطي فعليا إىل    وقد اخنفض هذا االح   . بنقد فعلي، بسبب وجود قدر كبري من املتأخرات لفترة السنتني هذه          
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 9 991 176 والبالغة   2001-1998فترة  نتـيجة املدفوعات اليت ُسددت خالل ال       ) يـورو  4 389 609 (دوالرا
 كانون  31ويف  .  يورو 4 389 609، فظل رصيد هذا االحتياطي      2004ومل تسدد أي مدفوعات خالل عام       . دوالرا
 . يورو5 499 308حتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلدمة ، كان الرصيد الكلي يف اال2004ديسمرب / األول

  
 احتياطي مواجهة تقلبات أسعار الصرف )ن( 

 
بغية محاية املنظمة من تقلبات أسعار الصرف النامجة عن األخذ باليورو كعملة واحدة إلعداد الربنامج وامليزانيتني                 

لسل   واالعـتمادات وتقرير     عام      االشتراكات، وحتصيل االشتراكات وا ل ف، وعملة احلسابات، أذن املؤمتر ا
) ج(2-4و) ب(2-4 للمدير العام بإنشاء احتياطي هلذا الغرض، ال خيضع ألحكام البندين            16-م/8-ع  م يف مقـرره  

ديسمرب / كانون األول  31يورو الذي وجد يف هذا االحتياطي يف         1 840 776وميثل الرصيد البالغ    . مـن النظام املايل   
 .ُوضع جانبا خالل فترة السنتني السابقة املبلغ الذي 2004

  
 صندوق رأس املال املتداول )س( 

 
 حجم هذا  خفّض  وقد  ). 27-م/2-ع م( ماليني دوالر    9مببلغ  رأس املال املتداول    صندوق  قيمة  د املؤمتر العام    حد

 000   إىل مث خفّض ثانية     ،1997-1996فـترة السنتني     ل )16-م/6-م ع ( دوالر   6 750 000دوق إىل   ـصـن ال
 دوالر لـفترة   6 610 000؛ ومتت املوافقة على مبلغ      )12-م/7-ع م (1999-1998  دوالر لفترة السنتني   6 610

 كانون  1واعتبارا من   ). 13-م/9-ع م (2003-2002ولفترة السنتني   ) 14-م/8-م ع  (2001-2000السـنتني   
، فأصبح رصيد   15-م/9-ع و وفقا للمقرر م   إىل اليور )  دوالر 6 610 000(، ُحول هذا املبلغ     2002يـناير   /الـثاين 

إبقاء الصندوق بنفس هذا احلجم     ) 15-م/10-ع م(وقرر املؤمتر العام    .  يورو 7 423 030صندوق رأس املال املتداول     
 .2005-2004لفترة السنتني 

  
 الفوائض املستحقة للدول األعضاء )ع( 

 
القيد االحتياطي   بعد تطبيق    اليوروهات،معربا عنها مباليني     ،فيما يلي حتليل للفوائض املستحقة للدول األعضاء      يرد   

من الدول  التحصيل  االشتراكات املستحقة   هذا القيد االحتياطي     وميثل. لتأخر يف حتصيل االشتراكات املقررة    العـائد إىل ا   
 تاريخ امليزانية العمومية،  ويف. العموميةتاريخ امليزانيةالعضوية يف   اجلديدةالدول  من  فترات السنتني السابقة و   عن  األعضـاء   

كل الفوائض املستحقة التوزيع اليت متثل االشتراكات املقررة        "  غري ذلك  -احلسابات املستحقة الدفع    "بند  توضـع جانبا يف     
املتلقاة من الدول األعضاء بعد هناية فترة السنتني إىل جانب املقبوضات من الدول اجلديدة العضوية، ريثما تصدر تعليمات                  

/  كانون األول  31 يورو، املستحق التوزيع حىت      3 624 342ومن املبلغ اإلمجايل، وقدره     . هنا من الدول األعضاء   بشـأ 
 .2005 يورو إىل حساب األنصبة املقررة لعام 536 534، نقل مبلغ 2004ديسمرب 
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 مالحظات

الفوائض 
املستحقة 
 للدول
 األعضاء

القيود االحتياطية 
العائدة إىل التأخر 

صيل يف حت
 االشتراكات

الفوائض 
املستحقة 
 التوزيع

التصحيحات 
املتعلقة بفترات 
السنتني السابقة

 الفوائض
 املتصرف هبا

املطبقة على و
  الفائض األنصبة املقررة

 2004 13.6     13.6 مؤقت

 0.2 7.9 2.2   10.3 2002-2003 

 0.1 6.0 0.5  3.7 10.3 2000-2001 

 0.1 8.2 0.6 0.1 5.3 14.3 1998-1999 

 )0.4( 40.0 0.2  7.1 46.9 1996-1997 
 )4-ق/8-م ع(

 )25.1( 44.9   15.6 35.4 1994-1995 
 )17-م/7-م ع(

 0.0 2.0 0.1  14.4 16.5 1992-1993 
 )15-م/6-م ع(
 )10-م/8-م ع(
 )4-ق/8-م ع(

 -حمتفظ به
 14-م/5-م ع

8.5 1.3    9.8 1990-1991 

 -حمتفظ به
 15-م/4-م ع

7.1 0.2    7.3 1988-1989 

 0.0    4.8 4.8 1986-1987 
 )15-م/4-م ع(

 اجملموع 169.2 50.9 0.1 3.6 110.5 4.1 

 0.0 0.2 0.0  1.7 1.9 

املتلقاة شتراكات اال
 ديدةاجلدول المن 

 العضوية

 اجملموع 171.1 52.6 0.1 3.6 110.7 4.1 
   

 احملذوفات )ف( 
 

 :ملبينني أدناهتتألف احملذوفات من العنصرين ا 

 يورو من   3 101 107حذف مبلغ   . تكالـيف خدمـات إدارة املـباين املقيدة على حساب اليونيدو           )أ( 
 تكاليف التشغيل ومن اخلدمات التعاقدية لتفادي ازدواج حساب مسامهة اليونيدو يف تكاليف إدارة املباين؛

ربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة املوارد       يورو املنفق على أنشطة ال     5 106 636وأعيد توزيع مبلغ     )ب( 
 .اخلاصة لصاحل أفريقيا على األجزاء املكونة هلا
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 العقود الطويلة األجل )ص( 
 

نهى يف  ُتباعتبارها التزامات ألهنا قد     ال يبلّغ عنها    املمنوحة ألجل تشغيل مركز فيينا الدويل       العقـود الطويلة األجل      
 .أي وقت دون جزاءات

  
 لتزاماتاال )ق( 

 
سينفق  التزامات قانونية    وهي،  يورو 420 038 التزامات قدرها    2004ديسمرب  / كانون األول  31قبل  عقدت   

 .السنوات املقبلةيف عليها 
  

  العينيةالتربعات )ر( 
 

اليونيدو ا منها ملكاتب    عضاء دعم األدول  ال من    يورو 152 011 بلغر مب  عينية تقد  تربعات خـالل السنة  وردت   
 .دانيةاملي
  

 املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة )ش( 
 

 .2004مل تدفع أي مبالغ على سبيل اهلبة يف عام   
  

 املعدات املعّمرة )ت( 
 

وفقا لسجالت اليونيدو   اليوروهات،   مباليني   ، تكلفتها ها، حسب يـبني اجلـدول التايل املعدات املعمرة معربا عن         
ووفقا لسياسات اليونيدو احملاسبية، ال تدرج املعدات املعمرة        . 2004يسمرب  د/ كانون األول  31حىت  لـلجرد التراكمي    

بند لكل  الدنيا باليورو   وتبلغ القيمة   .  على حساب االعتمادات   ، لدى اقتنائها  ، حتمل بلالثابتة للمنظمة،   املوجودات  ضمن  
 .يورو 1 500املعدات املعمرة من بنود 

 12.6  2004 يناير/ كانون الثاين1الرصيد يف   
  0.1   التصحيحات على الرصيد االفتتاحي  
 12.7 2004ديسمرب / يف كانون األولاملصححالرصيد   
 0.5  2004 خالل عام املعدات املقتناة: ليهإمضافا   
  1.0  2004 خالل عام ما استغين عنه: خمصوما منه  
 12.2  2004 ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف   

 . يورو وعن شطبها من سجالت اجلرد409، أُبلغ عن سرقة معدات معمرة بقيمة 2004وخالل عام   
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 االلتزامات الطارئة )ث( 
 

 للموظفنيمدفوعات اية اخلدمة  ‘1‘ 
 

، حسبت اليونيدو املبالغ    1989وفقـا للقـرار الذي اختذه يف مانيال فريق مراجعي احلسابات اخلارجيني يف عام                
 .2004ديسمرب /كانون األول 31 هناية اخلدمة حىت ملدفوعات املقدرة لاللتزامات الطارئة الالزمة لتغطية التكاليف

بدالت هناية اخلدمة   من  التزامات مدفوعات هناية اخلدمة     تتكون   ،ومتاشيا مع معايري احملاسبة املتبعة يف األمم املتحدة        
وإلعطاء صورة أكثر واقعية، أدرج أيضا املبلغ        .املستحقةجازات السنوية    الوطـن والتعويض عن اإل     إىلومـنحة العـودة     

وقد استند يف تقدير القيمة إىل جدول املرتبات املعمول به يف األمم املتحدة واملستحقات               .املطلـوب لنقل األمتعة املنـزلية    
خالل  املوظفني   هناء خدمة إل احملددة يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وأخذت يف االعتبار أيضا التكاليف الفعلية           

 :كما يلياملبالغ تقدر و. 2004عام 

  مليون يورو19.2  امليزانية العادية  
 يورو مليون 4.4   العملياتيةامليزانية  

 . مستحقات ما بعد التقاعدوقد استثنيت من ذلك 

يف امليزانية العملياتية على باستثناء املبلغ املرصود  يف امليزانية،  مبلغ هلذا الغرض   أنه مل يرصد أي       اإلشارة إىل  وجتـدر  
 .)االحتياطي التشغيلي() و( 3يف البيان املايل الثاين واملالحظة النحو الوارد 

  
 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ‘2‘ 

 
األمم املتحدة  اليونيدو هي إحدى املنظمات األعضاء املشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي              

. الـذي أنشـأته اجلمعـية العامة لألمم املتحدة توفريا الستحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل هبا من استحقاقات                  
ويتمثل التزام املنظمة املايل جتاه الصندوق يف اشتراكها        . وصـندوق املعاشات التقاعدية هو خطة ممولة الستحقاقات حمددة        

ذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب حصتها يف أي مدفوعات سدادا لعجز اكتواري               املقرر وفقا للمعدل ال   
وال ُتسدد مدفوعات العجز هذه إالّ مىت وإذا تذرعت اجلمعية العامة         .  من النظام األساسي للصندوق    26مبقتضـى املـادة     

دفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق        بعد أن يتقرر وجود حاجة إىل هذه امل        26لألمم املتحدة حبكم املادة     
 .وحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع اجلمعية العامة لألمم املتحدة هبذا احلكم. عند تاريخ التقييم

  
 انتهاء اخلدمةالتأمني الصحي بعد  ‘3‘ 

 
تقاعدين من اخلدمة، مبقتضى لوائح     امل) أو الباقني أحياء بعدهم   من أطفاهلم   جهم أو املعالني    ازوأو أ (حيق للموظفني    

انتهاء  سنة من العمر أو ما بعدها، أن يكونوا مشمولني بالتأمني الصحي بعد              55صـندوق املعاشات التقاعدية، ممن بلغوا       
 سنوات على األقل على اشتراك املوظف يف نظام للتأمني الصحي املشترك            10 انقضت فترة     قد اخلدمـة، بعـد أن تكون     

نظام العلى املوظفني الذين يتلقون تعويضا عن العجز مبقتضى التذييل دال من            وينطبق ذلك أيضا    . وحدضـمن الـنظام امل    
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ـ داري  إلا أمـا تكاليف املشاركة يف هذا النظام فيتحملها، على أساس املسامهات املشتركة، كل من اليونيدو               . لموظفنيل
 .ون املعنيون املشاركونواملوظف

وبلغت املسامهات املستحقة .  يورو1 659 567 املنظمة يف هذا النظام     ، بلغت مسامهة  2004وخـالل عـام      
ووفقا الستنتاج جلنة الربنامج    . بني املنظمات الكائنة يف فيينا    جرى تقامسها    يورو،   57 538عـلى خدمـات إدارة املباين       

د انتهاء اخلدمة، بينت أن     ، أجريـت دراسة اكتوارية مفصلة لتحديد األثر املايل للتأمني الصحي بع           2000/2وامليزانـية   
 مليون دوالر بسعر    47.7( مليون يورو    35.2 مقدار   2004ديسمرب  /االلـتزامات غـري املمولة بلغت يف كانون األول        

. وهناك سعي إلجياد حل على نطاق منظومة األمم املتحدة ملسألة االلتزامات غري املمولة           ). الصـرف الساري يف هناية السنة     
، هي الوكالة الرئيسية اليت تعىن هبذه       2005 تعتزم تقدمي تقرير هبذا الشأن إىل اجلمعية العامة يف عام            واألمـم املتحدة، اليت   

 .املسألة اليت حددا اللجنة الرفيعة املستوى لشبكة الشؤون اإلدارية واملالية وشؤون امليزانية
  

 الصندوق املشترك لعمليات االصالح واالستبدال الكربى )خ( 
 

 دخل حيز النفاذ اتفاق بني مجهورية النمسا واألمم املتحدة والوكالة الدولية            ،1981يناير  /ون الـثاين   كـان  1يف   
املباين واملرافق  يف  نشاء صندوق مشترك لغرض متويل تكاليف عمليات االصالح واالستبدال الكربى           إللطاقة الذرية يقضي ب   

ل جزءا من أماكن مقر األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة       واملنشـآت التقنـية الـيت متلكها مجهورية النمسا واليت تشك          
 عندما أصبحت وكالة    1986وأصبح هذا االتفاق ساريا على اليونيدو أيضا منذ عام          . الذريـة مبركـز فييـنا الـدويل       

فريق راجعها  ي و عداد البيانات املالية السنوية   إ وتتوىل اليونيدو    .الصندوق عن طريق جلنة مشتركة    اليونيدو  دير  تو. متخصصة
 . التابــع هلاالداخليةالرقابة 

، مت التوصل إىل اتفاق بني املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل ومجهورية النمسا يقضي بعدم          2002ويف عـام     
ومبقتضى هذا االتفاق، لـن يـكون هنالـك      ).  دوالرا 988 626 (2001تسـديد الـنفقات املتكـبدة أثناء عام         

)  يورو1 235 300(مجهورية النمسا : ت مقـررة سـنوية فـي الصندوق عـلى الـنحو التايل   ســوى اشـتراكا   
وعالوة على ذلك، سوف يتعين على كل األطراف        ).  يورو 1 235 300(واملـنظمات الكائـنة يف مركز فيينا الدويل         

وكانت احلكومة  . ار املتفق عليها  تقاسـم تكالـيف االصالح واالستبدال الكربى غري املتوقعة وغري املشمولة خبطة االستثم            
 .النمساوية تتحمل هذه التكاليف كاملة يف املاضي

 .2004ديسمرب / كانون األول31 يورو يف 1 936 547وكان رصيد الصندوق  
  

  األخرىاملقرصناديق  -3املالحظة 
 

 :البند ما يليهذا املبلّغ عنها يف  تشمل الصناديق )أ( 

 ؛دعم الربامجاحلساب اخلاص لتكاليف  ‘1‘ 

 ؛)الكومفار(لنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واالبالغ ا ‘2‘ 
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 .خدمات إدارة املباين ‘3‘ 

، وافق املؤمتر العام على جعل خدمات إدارة املباين برناجما رئيسيا           2002يناير  / كانون الثاين  1اعتبارا من    )ب( 
ض كل نفقات خدمات إدارة املباين من اإليرادات، أي من          وتعو. مسـتقال ذايت الـتوازن يف بـرنامج وميزانييت اليونيدو         

وبالتايل، ال يرد   ). IDB.24/3-PBC.17/3: املرجع(املسـامهات الواردة من املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا ومن اليونيدو            
ويف ضوء  ). IDB.24/3-PBC.17/3: املرجع(يف إطـار الصندوق العام لليونيدو إال نصيب اليونيدو من عمليات إدارة املباين              

ما ورد أعاله، ُيبلغ عن خدمات إدارة املباين يف إطار بند الصناديق األخرى وليس يف إطار الصندوق العام وصندوق رأس                    
وال يبني الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول اآلن إال مسامهة اليونيدو يف             . املـال املتداول من فترة السنتني السابقة      

 :وتنقسم عمليات خدمات إدارة املباين فضال عن ذلك إىل مكونني، مها.  إدارة املباينتكاليف خدمات

 من النظام املايل؛) ج(2-4و) ب(2-4ال يزال هذا املكون خيضع ألحكام البندين : تكاليف املوظفني ‘1‘ 

 املؤمتر العام يف    أنشأ): للتكاليف األخرى خالف تكاليف املوظفني    (احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين       ‘2‘ 
 حسابا خاصا خلدمــات إدارة     2002يناير  /اعتبارا من كانون الثاين   ) 14-م/9-ع م(دورته التاسعة   

2-4و) ب(2-4، ال خيضع ألحكام البندين      )للتكاليف األخرى خالف تكاليف املوظفني    (املـبانـي   
وعلى . ع على الدول األعضاء   ولذلك فان الفائض من امليزانية، إن وجد، لن يوز        . مـن النظام املايل   ) ج(

اليونيدو والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب األمم املتحدة        (كـل منظمة من املنظمات الكائنة يف فيينا         
وتضاف . أن تسدد نصيبها يف هذا احلساب     ) يف فييـنا ومـنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية         

هذا املبلغ بالتناسب على املنظمات الكائنة يف فيينا وتؤخذ         مث يقسم   . إيـرادات الفوائد إىل رصيد احلساب     
يف االعتـبار يف هذه القسمة األموال اليت سامهت هبا كل منظمة وتاريخ ورود هذه األموال إىل احلساب                  

 .اخلاص

ويرد التحليل بشأن احلساب    ) التكميلي (1-4ويـرد حتلـيل إضـايف لعمليات خدمات إدارة املباين يف اجلدول              
 10 532 077وال يشكل الفائض يف احلساب اخلاص لتكاليف خدمات إدارة املباين البالغ   . ص يف املـرفق الثالث    اخلـا 

يـورو جزءا من األرصدة غري املنفقة من االعتمادات واملستحقة للدول األعضاء يف هناية فترة السنتني؛ ويشمـــل هذا                  
وتراكم األموال يف احلساب اخلاص مرده يف       . ودة يف فيينا  يورو مستحقة من املنظمات املوج     4 815 676 الفائض مبلغ 

 .املقام األول إىل التأخر الذي شهده مشروع إزالة األسبستوس من جممع مركز فيينا الدويل وأعمال الصيانة املتصلة به
  

 التصحيح اخلاص بصرف العملة )ج( 
 

األموال النقدية إعادة تقييم إىل أساسية  يورو بصفة 415 683يعـزى الفـرق الناجم عن أسعار الصرف البالغ         
 .الودائع ألجل احملتفظ هبا بالدوالر األمريكي يف احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامجو
  

  النفقاتعنات يراداإل) نقصان(صايف زيادة  )د( 
 

 :لبند للصناديق املبلّغ عنها يف إطار هذا ا2004خالل عام  والنفقات  لإليراداتفيما يلي حتليليرد  
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 1اجلدول 
 

خدمات إدارة املباين اجملموع  الكومفار
احلساب اخلاص 

دعم الربامج تكاليفل  
  )بآالف اليوروهات(

899.1 30 325.4 21 276.9 296.8 9 
مبا يف ذلك الوفورات احملققة نتيجة الغاء (اإليرادات 

 )التزامات من فترة السنتني السابقة
 )مبا يف ذلك اخلسائر الناجتة عن الصرف (النفقات 8 779.5 367.7 19 237.1 28 384.3
  النفقاتعن اإليرادات )نقصان(زيادة صايف  517.3 )90.8( *2 088.3 2 514.8

 ).الثالثنظر املرفق ا( باحلساب اخلاص يتعلق*   
  

  غري ذلك-احلسابات املستحقة التحصيل  )ه( 

بالسداد من السلطات   يورو يعود إىل مطالبة349 061يتضـمن احلسـاب اخلاص خلدمات إدارة املباين مبلغ    
وحتسبا حلالة  . النمساوية تتعلق بتكاليف متخلفة، ورسم إضايف على الطاقة املتجددة ورسم إضايف على كيلوواط الكهرباء             

 ".غري ذلك -احلسابات املستحقة الدفع "عدم تسديد هذه املطالبة، وهو أمر مستبعد، أدرج قيد احتياطي بكامل املبلغ يف 

 يورو املستحق من احلكومة النمساوية لتكاليف استبدال السجاد         1 220 000وأُدرج القسـط األول الـبالغ        
وريثما ُيسدد هذا املبلغ، أُدرج     ".  غري ذلك  –احلسابات املستحقة التحصيل    "والكـابالت يف مركـز فيينا الدويل يف بند          

 يورو، يف   220 000وأُدرج باقي املبلغ، أي     ".  غري ذلك  –ة الدفع   احلسابات املستحق " يورو منه يف بند      1 000 000
 .اإلصالح واالستبدال الكربىلصندوق املشترك لعمليات البيانات املالية ل

  
 االحتياطي التشغيلي )و( 

 
 احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج وفقا الستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية           من أجل  احتـياطي تشغيلي     أنشـئ  
 وفقا  ) يورو 4 828 900(دوالر   4 300 000 إىلفض  ـم خ ـ دوالرا، ث  5 504 190 قدره مبـبلغ    1989/4

 .12-م/14-ص ت ملقرر اجمللس م

 31 يورو يف    3 133 155( يورو   3 650 469 ، بلغ االحتياطي الصايف   2004ديسمرب  /ويف كانون األول   
 .2004 لعام 517 313لفائض صاف قدره نتيجة ) 2003ديسمرب /كانون األول

  
 االلتزامات )ز( 

 
تعهدات متثل التزامات قانونية سينفق عليها خالل السنوات         ،2004ديسمرب  / كانون األول  31قـبل   ُعقـدت،    

 :القادمة، على النحو املبني أدناه
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  بآالف اليوروهات

 احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج 84.5
 خدمات إدارة املباين 53.7

  
  العينيةتالتربعا )ح( 

 
 .اليونيدوملشاريع  دعما منها من دول أعضاء  يورو72 952در بنحو ـ عينية تقتربعاتوردت  

  
 التعاون التقين -4املالحظة 

 
 أنشطة التعاون التقين )أ( 

 
األنشطة اليت نفذا اليونيدو بأموال مقدمة عن طريق        البند  غ عنها ضمن هذا     تشـمل أنشـطة التعاون التقين املبلّ       

مع اليونديب وبرنامج األمم املتحدة     املعقودة   بني املنظمات    والترتيبات فيما ندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية      ص
املاحنة ) اجلهات(وحتكم هذه األنشطة اتفاقات خمتلفة وقّع عليها طرفان أو أكثر، أي اجلهة             . ومـع منظمات أخرى    للبيـئة 
 .واليونيدو

  
 عاون التقين باليوروعرض أنشطة الت )ب( 

 
ومنذ . تـرد الغالبية العظمى من التربعات بدوالر الواليات املتحدة ملشاريع تربمج يف الغالب بتلك العملة حصرا                
 ،15-م/9-ع عمال مبقرر املؤمتر العام م    و. ، اعتمد اليورو يف إدارة برامج التعاون التقين يف بعض املشاريع          2004عـام   

 .احنة أيضا بدوالر الواليات املتحدةُتقدم تقارير اجلهات امل

/  كانون األول  31لليونيدو للسنة املنتهية يف     ) البيانان األول والثاين  (ولكـن من أجل عرض بيانات مالية موحدة          
 .، اقتضى األمر حتويل مجيع أنشطة التعاون التقين إىل اليورو2004ديسمرب 

 .ألول بكل من الدوالر واليورو من املرفق ا2 و1وبناء على ذلك، يقدم اجلدوالن  

 :ويستند النهج املتبع يف إعداد البيانات باليورو إىل ما يلي 

  خالف ما هو مبني     –اإليـرادات والـنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق بغري اليورو             ‘1‘ 
يخ املعاملة املعنية بتطبيق سعر      ُتبـين باملـبلغ املعادل باليورو املنطبق يف التاريخ الذي يعترب تار            –أدنـاه   

 الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف ذلك التاريخ؛

ديسمرب / كانون األول  31املوجـودات وااللـتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق بغري اليورو يف            ‘2‘ 
 كانون  31، حتـول إىل املعادل باليورو باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف                2004
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؛ وُتدرج املكاسب أو اخلسائر اليت تنجم عن عمليات         )15-م/9-م ع : املرجع (2004ديسمرب  /األول
 ؛"خرى على االحتياطيات وأرصدة الصناديقاألتصحيحات ال"إعادة التقييم هذه ضمن رقم 

ملعامالت بغري  رقـم التصحيح اخلاص بصرف العملة ميثل بصفة أساسية املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن ا               ‘3‘ 
 نتيجة تصفية التزامات السنة السابقة املعقودة       2004اليورو خالل السنة والوفورات اليت حتققت يف عام         

 .بالدوالر األمريكي
  

 السندات اإلذنية لتنفيذ بروتوكول مونتريال )ج( 
 

ف لتنفيذ اتفاق مونتريال، السـندات اإلذنـية الصـادرة لصاحل اليونيدو، واليت حيتفظ هبا الصندوق املتعدد األطرا      
، حوِّلت إىل مبالغ    2003ديسمرب  / كانون األول  31يف  )  يورو 16 231 732( دوالرا   20 264 334البالغة قيمتها   

 .2004نقدية خالل عام 
  

 الفوائد احملققة عن أموال اجلهات املاحنة )د( 
 

لصناديق االستئمانية ابتداء من فترة السنتني      بالنسـبة لصـندوق التنمـية الصناعية خالف اجملمع العام، وبالنسبة ل            
املاضـية، تعرض الفوائد احملققة من استثمار األموال، خالصة من الرسوم املصرفية، واملكاسب الناجتة عـن صرف العملة،                 

ن  كانو 31ويف  ".  غـري ذلك  –احلسابات املستحقة الدفع    "واخلسـائر احملققـة وغري احملققة ، باعتبارها التزاما ضـمن           
 :، كانت هذه املبالغ على النحو التايل2004ديسمرب / األول

  
  بآالف دوالرات الواليات املتحدة بآالف اليوروهات

 صندوق التنمية الصناعية 5 801.9 4 276.0
 الصناديق االستئمانية 2 748.7 2 025.8
 صندوق البيئة العاملية   361.4   266.4
568.2 6 912.0 8  

  
وقد يشمل ذلك رد تلك األموال إىل       . رف يف إيرادات الفوائد لالتفاقات املربمة مع اجلهات املاحنة        وخيضـع التص   

 .اجلهات املاحنة أو حتويلها إىل مشاريع أخرى، وتبني يف هذه احلالة باعتبارها تربعات
  

 مكاسب وخسائر الصرف غري احملققة )ه( 
 

م املتحدة، يعاد تقييم املوجودات وااللتزامات النقدية بسعر الصرف         وفقـا ملعـايري احملاسبة املتبعة يف منظومة األم         
 .2004ديسمرب / كانون األول31املعمول به يف األمم املتحدة والساري يف 
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احلسابات "وال تقيد أي مكاسب غري حمققة نامجة عن ذلك كإيرادات يف الفترة قيد النظر، بل توضع جانباً يف بند                     
أما املكاسب النامجة عن إعادة تقييم األموال النقدية والودائع ألَجل فتعترب حمققة، ولكن كل              ". ذلك غري   –املستحقة الدفع   

األموال النقدية والودائع ألَجل باليورو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بصندوق التنمية            املكاسـب النامجة عن إعادة تقييم       
-ص ت  واملقرر م  IDB.27/9-PBC.19/9( باملثل على سبيل االحتراس      الصـناعية والصناديق االستئمانية، فإهنا توضع جانبا      

، اعُتمد اليورو   28/9- واملقرر م ت ص    IDB.28/9ويف إطار االنتقال إىل نظام أحادي العملة، ووفقا للوثيقة          ). 5-م/27
 يــورو 789 415وبــناء عــلى ذلــك، ُوزِّع مــبلغ .  يف إدارة بــرامج الــتعاون الــتقين2004خــالل عــام 

عـلى صندوق التنمية الصناعية والصناديق  ) دوالرا 1 039 285(يـورو    832 467ومـبلغ   )  دوالرا 985 537(
، 2004ديسمرب  / كانون األول  31وفيما يلي املبالغ املتراكمة من املكاسب غري احملققة حىت          . االسـتئمانية عـلى التوايل    

 ": غري ذلك–احلسابات املستحقة الدفع "واملدرجة يف بند 
  

  بآالف دوالرات الواليات املتحدة اليوروهاتبآالف 
 صندوق التنمية الصناعية 1 831.5 1 349.8
 الصناديق االستئمانية 6 575.3 4 846.0

 البيئة العامليةمرفق  0.6 0.4
 بروتوكول مونتريال      1.5      1.1

197.3 6 408.9 8  
  

 تصحيحات صرف العملة )و( 
 

  البيانات بدوالر الواليات املتحدة– 1املرفق األول، اجلدول  

وهو مييِّز بني املكاسب واخلسائر احملققة النامجة       . يـبني اجلدول ألف حتليل الرصيد الدائن الناجم عن صرف العملة           
عـن إجـراء معامالت بعمالت خالف دوالر الواليات املتحدة واملكاسب واخلسائر النامجة عن حتويل قيمة املوجودات                 

 .2004ديسمرب / كانون األول31 غري الدوالرية إىل ما يعادهلا بالقيمة الدوالرية يف وااللتزامات

وبالنسـبة هلـذه األمـوال، ففي احلاالت اليت ترد فيها مسامهات وتربمج وتوزع حصرا تقريبا بدوالر الواليات                   
 تقييم املوجودات وااللتزامات غري     املـتحدة، تقـيد أي مكاسب حمققة وكل اخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن إعادة              

 . ويصحح رصيد الصندوق القابل للربجمة وفقا لذلك1الدوالرية من خالل اجلدول 
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 اجلدول ألف
 

 اجملموع
فيما ترتيبات ال

 بني املنظمات
مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
  الربنامج العادي مونتريال

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

7.4  3.4 )0.1( 4.1 
 حمققة

 2004من معامالت عام 

)64.8( )1.2( )6.9( 1.4 )58.1( 

 غري حمققة
من إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات غري 

ديسمرب / كانون األول31الدوالرية يف 
2004 

 تصحيحات صرف العملة )54.0( 1.3 )3.5( )1.2( )57.4(
    

  البيانات باليورو– 1املرفق األول، اجلدول  

وهو مييِّز بني املكاسب واخلسائر احملققة النامجة       . يـبني اجلدول باء حتليل الرصيد الدائن الناجم عن صرف العملة           
عن إجراء معامالت بعمالت خالف اليورو والوفورات الناجتة عن تسوية االلتزامات املعقودة بدوالر الواليات املتحدة من                

 .السنوات السابقة بسعر صرف خمتلف لليورو

 جلدول باءا
  

 اجملموع
الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

الربنامج 
  العادي

  )بآالف اليوروهات(

113.7     113.7 
إعادة تقييم االلتزامات املعقودة 

 بدوالر الواليات املتحدة

)16.5(  )0.8( )17.6(  1.9 
 حمققة

 2004 عام من معامالت

)208.8 1( )355.1( )33.4( )325.3( )424.9( )70.1( 
من تصفية التزامات السنة السابقة 
 املعقودة بدوالر الواليات املتحدة

)111.6 1( )355.1( )34.2( )342.9( )424.9(  تصحيحات صرف العملة 45.5
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  االحتياطياتإىلاملبالغ املنقولة  )ز( 
 

مبدفوعات التعويضات املنصوص عليها يف      على حساب املشاريع فيما يتعلق       املقيدةيف  متـثل هـذه املبالغ التكال      
 .التذييل دال من النظام اإلداري للموظفني

، الوارد يف بند التحويالت إىل االحتياطيات ومنها،        ) يورو 962 500( دوالر   1 100 000وميـثل املـبلغ      
ية يف إطار الترتيبات بني املنظمات املعقودة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة،            اإليـرادات املتلقاة من مشاريع مرفق البيئة العامل       

 .والذي كان مسجال يف السابق يف الربنامج الرئيسي ملرفق البيئة العاملية
 

 الفائض )ح( 
 

الفائض املتراكم يف إطار شرحية األغراض العامة       )  يـورو  2 285 613( دوالرا   3 101 237ميـثل املـبلغ      
 .ق التنمية الصناعيةلصندو

 
 األموال النقدية واإليداعات ألجل )ط( 

 
بعمالت مصنفة على أهنا غري قابلة      حمتفظ به    ) يورو 1 099 180(ا  دوالر 1 491 424هـناك مبلغ يعادل      

 : التايلللتحويل، وذلك على النحو
 

  بآالف دوالرات الواليات املتحدة بآالف اليوروهات
 نمية الصناعيةصندوق الت 1 083.1 798.2
 الصناديق االستئمانية   408.3   300.9
099.1 1 491.4 1    

 االحتياطيات التشغيلية )ي( 

صندوق التنمية  يف   بتجميد االحتياطي التشغيلي     7-م/2-أذن جملـس التنمـية الصـناعية، يف مقرره م ت ص            
كانون  31يف  األمـم املتحدة   ه يف   ــول ب ـصرف املعم ال يورو بسعر    405 350 ( دوالر 550 000الصناعية عند   

 .)2004ديسمرب /األول
 

 االلتزامات )ك( 

بشأهنا يف   متثل التزامات قانونية سيتم صرف مدفوعات        ، تعهدات 2004ديسمرب  /كانون األول  31عقدت قبل    
 :، على النحو التايلاملقبلةالسنوات 

 
  بآالف دوالرات الواليات املتحدة بآالف اليوروهات

 صندوق التنمية الصناعية 3 232.3 2 515.3
 بروتوكول مونتريال 5 651.7 4 452.3
 مرفق البيئة العاملية 4 033.8 3 262.7
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  بآالف دوالرات الواليات املتحدة بآالف اليوروهات
 الصناديق االستئمانية 5 738.0 4 474.4
 العادي للتعاون التقينالربنامج  784.1 618.9
 بني املنظماتفيما ترتيبات ال  1 345.1  1 065.6
389.2 16 785.0 20    

 التربعات العينية )ل( 
 

 مــن دول   )وروــ ي 278 106( دوالرا   343 476وردت تـربعات عينـيـة تقـدر قيمـتها بنحو            
 . لدعم السفر املتعلق باملشاريع) يورو32 207( دوالرا 39 778أعضــاء دعما منها ملشاريــع اليونيدو و

  
 املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة )م( 

 
 .2004لى سبيل اهلبة يف عام مل تدفع أي مبالغ ع 

  
 (IOV)قسائم الصرف الداخلية امليدانية  )ن( 

 
 دوالرا واملرحلة من    8 473 317ُخفِّضت متأخرات قسائم الصرف الداخلية امليدانية غري اجملهزة البالغة قيمتها            

 دوالرا واملتلقاة عن 19 863 927السـنة املاضية، إىل جانب متأخرات قسائم الصرف الداخلية امليدانية البالغ جمموعها             
ويشمل ما . 2004ديسمرب / كانون األول31حبلول )  يورو3 337 697( دوالرا 4 528 761، إىل   2004عـام   

 دوالرا  509 757تبقى يف هناية السنة من قسائم الصرف الداخلية امليدانية غري اجملهزة النفقات اخلاصة باملرتبات والبالغة                
 485 056 وقسائم صرف داخلية ميدانية قيمتها       2005يناير  /ليت مل ترد إال يف كانون الثاين       بأكمله ا  2004عـن عام    

 .دوالرا رفضت لعدم وجود معلومات كافية بشأهنا
  

 ضياع أو سرقة معدات معّمرة )س( 

 . من سجالت اجلرد أي معدات معمرة بوصفها ضائعة أو مسروقة2004مل ُتشطب خالل عام  
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 األولاملرفق  -يانات املالية مالحظات على الب
 ذهتا اليونيدوأنشطة التعاون التقين اليت نفّ

 لإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقدمج بيان م  -1اجلدول 
 2004ديسمرب / كانون األول31للسنة املنتهية يف 
 )اليوروهاتبآالف (

 اجملموع

اجملموع الفرعي
األموال من 

مليزانيةخارج ا

الترتيبات 
بني 
املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

الربنامج 
  العادي

 اإليرادات        
 االشتراكات املقررة        

200.0 111 200.0 111 051.1 1  التربعات  25 611.8 39 262.6  45 274.5
 يرادات أخرىإ        

048.0 5 048.0 5 048.0 5      
األموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني 

 املنظمات
- 

 - املخصصات من صناديق أخرى 3 914.2       3 914.2
 - إيرادات الفوائد  12.2 641.3   28.7 682.2 682.2

 - ف العملةتصحيحات صر 45.5 )424.9( )342.9( )34.2( )355.1(  )1 157.1( )1 111.6(
 - إيرادات متنوعة )0.3( )2.2( )11.7(  0.7 )0.3( )13.5( )13.8(

719.0 119 759.6 115 127.5 6  جمموع اإليرادات 3 959.4 25 196.9 39 549.3 )34.2( 44 920.1
 النفقات        

314.9 28 581.1 26 070.0 2  اليف املوظفني العامةاملرتبات وتك 1 733.8 10 678.2 1 533.9 722.4 11 576.6
 اخلدمات التعاقدية  ٩٠٢٫٥  ٩٩٦٫٧  ٣٨٢٫٥ ١٩  ٣٦١٫٧ ٣  ٣٩٣٫٢ ٣ ٢٣٦٫٠ ١ 28 370.1  ٢٧٢٫٦ ٢٩
 نفقات التشغيل  ١٦٢٫٢  ٩٦٧٫٤  ٣٨٤٫٦  ٢٤٫٦  ٨٢٢٫٦  ١١٨٫٠ 2 317.2  ٤٧٩٫٤ ٢
 املقتنيات  ٧٣٩٫٦  ٦٥٣٫٤ ١  ٦٨٢٫٨ ٨   ٢٢٤٫١ ٢ ٧١٨٫٢ ١ 14 278.5  ٠١٨٫١ ١٥
 الزماالت الدراسية  ٤٢١٫٣  ١١٩٫٣ ١  ٣٥١٫٨  ١٫٢  ١٨٤٫٥ ٢  ٣٩٣٫١ 4 049.9  ٤٧١٫٢ ٤
 الربامجتكاليف دعم     ٨٦٩٫٨ ١  ٠٠٢٫٣ ٤  ٤٥٠٫٩  ٨٨٦٫٠ ١  ٣٣٦٫٩ 8 545.9  ٥٤٥٫٩ ٨
 جمموع النفقات  ٩٥٩٫٤ ٣ ٢٨٤٫٨ ١٧  ٣٣٧٫٩ ٣٤  ٥٦٠٫٨ ٤ ٠٨٧٫٠ ٢٢ ٨٧٢٫٢ ٥ 84 142.7  ١٠٢٫١ ٨٨
٦١٦٫٩ ٣١  616.9 31 (٥٩٥٫٠ ٤) ٨٣٣٫١ ٢٢  ٢٥٥٫٣   النفقات عناإليرادات) نقصان(زيادة     ٩١٢٫١ ٧  ٢١١٫٤ ٥

 اخلاصة بفترة السنتني السابقةصحيحات الت        

        
القيد االحتياطي العائد إىل التأخر يف حتصيل 

 االشتراكات

٦١٦٫٩ ٣١  616.9 31 (٥٩٥٫٠ ٤) ٨٣٣٫١ ٢٢  ٢٥٥٫٣ ٩١٢٫١ ٧  ٢١١٫٤ ٥    
 عناإليرادات ) نقصان(صايف زيادة 
 النفقات

        
االلتزامات املعقودة يف إلغاء الوفورات من 
 السابقة فترة السنتني

 إىل االحتياطياتاحملولة املبالغ    ٥١٫٥  ٥٫٤  ٤٫١  ٤٢٫٢  103.2  ١٠٣٫٢
  من االحتياطيات احملولةاملبالغ        
 من صناديق أخرى/ إىل احملولةاملبالغ     (٩٦٢٫٥)   ٩٦٢٫٥   

 الدول األعضاءأرصدة مقيدة حلساب          

(٥٥٧٫٥ ٩) )557.5 9( (١٥٨٫٨) (٥٣٩٫١ ٣) (٠٣٧٫٦ ٣) (٠٨٦٫٠ ٣)  ٢٦٤٫٠   
خرى على االحتياطيات األتصحيحات ال

 وأرصدة الصناديق

٨١٤٫١ ٩٩  814.1 99  ٧٧٢٫٧ ٣٦  ٧٣٠٫٣ ٢٦  ٤٦١٫٧ ٧ ٨٤٩٫٤ ٢٨   
 بداية  يفات وأرصدة الصناديقياالحتياط
 السنة

٩٧٦٫٧ ١٢١  976.7 121 ٦٩٨٫٧ ٤١  ٨٦١٫١ ٢٨  ١٧٢٫٣ ٢ ١٨٥٫٦ ٤٨ ٠٥٩٫٠ ١   
 اية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 السنة
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 لإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقدمج بيان م  -١اجلدول 
 2٠٠4ديسمرب / كانون األول3١نة املنتهية يف للس

  )دوالرات الواليات املتحدةبآالف (

 اجملموع

اجملموع الفرعي 
األموال من 
 خارج امليزانية

الترتيبات 
بني 
املنظمات

الصناديق 
االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية
 الصناعية

الربنامج 
  العادي

 اإليرادات        
 االشتراكات املقررة        

 التربعات   ٤١٥٫٢ ٣٢  ٧٥٠٫٩ ٤٦  ٨٨٤٫٩ ٥٦ ٣٠٠٫٠ ١ 137 351.0 ٣٥١٫٠ ١٣٧
 إيرادات أخرى        

٢٤٤٫١ ٦  244.1 6 ٢٤٤٫١ ٦      
األموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني 

 املنظمات
- 

 - أخرىاملخصصات من صناديق  ٩٩٤٫١ ٤        ٩٩٤٫١ ٤
 - إيرادات الفوائد   ١٦٫٣  ٨١٤٫٠    ٣٨٫١ 868.4  ٨٦٨٫٤
 - تصحيحات صرف العملة (٥٤٫٠)   ١٫٣ (٣٫٥)  (١٫٢) )3.4( (٥٧٫٤)
 - إيرادات متنوعة (٠٫٤) (٢٫٨) (١٤٫٦)   ١٫١ (٠٫٤) )16.7( (١٧٫١)

 جمموع اإليرادات ٩٣٩٫٧ ٤  ٤٢٨٫٧ ٣٢  ٥٥١٫٦ ٤٧ (٣٫٥) ٨٨٦٫٠ ٥٦ ٥٨٠٫٦ ٧ 144 443.4 ٣٨٣٫١ ١٤٩
 النفقات         

 املرتبات وتكاليف املوظفني العامة ١٧١٫٤ ٢  ٣٩٧٫١ ١٣  ٩١٣٫٩ ١  ٩٠١٫٠ ٤٨٨٫٨ ١٤ ٥٩٦٫٩ ٢ 33 397.7  ٤٦٩٫١ ٣٥
 اخلدمات التعاقدية ١٠٧٫٧ ١  ٢٥٨٫٩ ١  ٢١٣٫٢ ٢٣  ٨١٥٫٢ ٣  ١٤٣٫٤ ٤ ٤٩٧٫٢ ١ 33 927.9  ٠٣٥٫٦ ٣٥
 نفقات التشغيل  ١٩٩٫٩  ٢٣١٫٤ ١  ٤٨٨٫٢  ٣٠٫٩  ٠٣٧٫٣ ١  ١٤٦٫٤ 2 934.2  ١٣٤٫١ ٣
 املقتنيات  ٩٣٣٫٨  ١٢٢٫٣ ٢  ٨٣٠٫٥ ١٠   ٨٣٣٫١ ٢ ٠٩٦٫٣ ٢ 17 882.2  ٨١٦٫٠ ١٨
 الزماالت الدراسية  ٥٢٦٫٩  ٤٦٠٫٨ ١  ٤٤٨٫٣  ٤٫٣  ٧٣٥٫٥ ٢  ٤٩٣٫٢ 5 142.1  ٦٦٩٫٠ ٥
 الربامجتكاليف دعم     ٣٥٢٫٢ ٢  ٨٧٥٫٣ ٤  ٥١٨٫١  ٣٣٦٫٥ ٢  ٤١٣٫٧ 10 495.8  ٤٩٥٫٨ ١٠
 جمموع النفقات ٩٣٩٫٧ ٤  ٨٢٢٫٧ ٢١  ٧٦٩٫٤ ٤١  ٢٦٩٫٥ ٥ ٥٧٤٫٦ ٢٧ ٢٤٣٫٧ ٧ 103 679.9 ٦١٩٫٦ ١٠٨
  النفقات عناإليرادات) نقصان(زيادة    ٦٠٦٫٠ ١٠  ٧٨٢٫٢ ٥ (٢٧٣٫٠ ٥) ٣١١٫٤ ٢٩  ٣٣٦٫٩ 40 763.5  ٧٦٣٫٥ ٤٠

 خلاصة بفترة السنتني السابقةاصحيحات الت        

        
يف حتصيل القيد االحتياطي العائد إىل التأخر 

 االشتراكات

٧٦٣٫٥ ٤٠  763.5 40 ٦٠٦٫٠ ١٠  ٧٨٢٫٢ ٥ (٢٧٣٫٠ ٥) ٣١١٫٤ ٢٩  ٣٣٦٫٩   
 عناإليرادات ) نقصان(صايف زيادة 
 النفقات

        
االلتزامات املعقودة يف فترةإلغاء الوفورات من 

 السابقة سنتنيال
 إىل االحتياطياتاحملولة املبالغ    ٦٤٫٥  ٦٫٨  ٥٫١  ٥٢٫٤  128.8  ١٢٨٫٨

  من االحتياطيات احملولةاملبالغ        
 من صناديق أخرى/ إىل احملولةاملبالغ    (١٠٠٫٠ ١)  ١٠٠٫٠ ١  
 الدول األعضاءأرصدة مقيدة حلساب           

        
 على االحتياطيات خرىاألتصحيحات ال

 وأرصدة الصناديق
السنة بداية  يفات وأرصدة الصناديقياالحتياط   ٩٠٨٫٥ ٤٥  ٣٧١٫٢ ٣٣  ٣١٥٫٥ ٩ ٠١٦٫٨ ٣٦  124 612.0 ٦١٢٫٠ ١٢٤

٥٠٤٫٣ ١٦٥ 504.3 165 ٥٧٩٫٠ ٥٦  ١٦٠٫٢ ٣٩  ٩٤٧٫٦ ٢ ٣٨٠٫٦ ٦٥ ٤٣٦٫٩ ١   
 اية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 السنة
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 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقللموجودات وااللتزامات  مجبيان مد  -2دول اجل
 2٠٠4ديسمرب /  كانون األول3١حىت 

 ) اليوروهاتبآالف(
 

2٠٠4اجملموع 
الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق 
التنمية 
  الصناعية

 تاملوجودا      
 ودائع ألجلالنقدية والموال األ  ١٦١٫١ ٥١  ٠٧٩٫١ ٤٦  ٦٦٩٫١ ٥  ٢٧٨٫٦ ٦٢  ٥٦٩٫٩ ٨  ٧٥٧٫٨ ١٧٣

 احلسابات املستحقة التحصيل      

      
 من الدولالتحصيل االشتراكات املقررة املستحقة 

  األعضاء
  التربعات املستحقة التحصيل      

  ة التحصيل أخرى مستحقتربعات      ١٥٤٫٧  ١٥٤٫٧
      

يف ر التأخالقيد االحتياطي العائد إىل  منها خمصوما
  حتصيل االشتراكات

  بني الصناديقالقائمة فيما سابات احلأرصدة    ١٢٠٫٤  ٧٢٫٩  ٣٠١٫٤  ١٩٦٫٤ ١  ٦٩١٫١ ١
  غري ذلك  ٥٧٥٫٢  ٣٩٥٫٩  ٨١٫٢  ٥٥٥٫٣  ٢٨٤٫٣  ٨٩١٫٩ ١
 موجودات أخرى  ٤٤٫٩  ٨٫١  ٠٫١  ٨٩٫٤  ٠٥٦٫٨ ٤  ١٩٩٫٣ ٤

 جمموع املوجودات  ٧٨١٫٢ ٥١  ٦٠٣٫٥ ٤٦  ٨٢٣٫٣ ٥  ٢٢٤٫٧ ٦٣  ٢٦٢٫١ ١٤  ٦٩٤٫٨ ١٨١
 االلتزامات      

 قبل األواناملدفوعات أو االشتراكات الواردة       ٧٨٠٫٦ ٧  ٧٨٠٫٦ ٧
 فاةاملصااللتزامات غري   ٢١٦٫٨ ٣  ٨٦٦٫٥ ١١  ٥٧٨٫٦ ٢  ٦٩٢٫٥ ٥  ٦٤٧٫٩ ٢  ٠٠٢٫٣ ٢٦

 الدفعاملستحقة احلسابات       
  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   ٢١١٫٠     ٩٧٫٨  ٣٠٨٫٨

  غري ذلك  ٦٥٤٫٧ ٦  ٨٧٥٫٩ ٥  ٠٧٢٫٤ ١  ٣٤٦٫٦ ٩  ٦٧٦٫٨ ٢  ٦٢٦٫٤ ٢٥
 صناديق وحسابات خاصة أخرى      
 أخرىالتزامات       

 االلتزاماتجمموع   ٠٨٢٫٥ ١٠  ٧٤٢٫٤ ١٧  ٦٥١٫٠ ٣  ٠٣٩٫١ ١٥  ٢٠٣٫١ ١٣  ٧١٨٫١ ٥٩
 االحتياطيات وأرصدة الصناديق      

 االحتياطيات التشغيلية  ٤٠٥٫٣      ٤٠٥٫٣
 احتياطيات أخرى  ٠١٧٫٦ ١  ١٢٫١  ١٢٫٨  ٨٧٨٫٨   ٩٢١٫٣ ١

 املمولة من املاحننياألرصدة املتصلة باملشاريع   ٩٩٠٫٢ ٣٧  ٨٤٩٫٠ ٢٨  ١٥٩٫٥ ٢  ٣٠٦٫٨ ٤٧  ٠٥٩٫٠ ١  ٣٦٤٫٥ ١١٧
  املتداولرأس املالصناديق       

 )العجز(الفائض   ٢٨٥٫٦ ٢      ٢٨٥٫٦ ٢
 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٦٩٨٫٧ ٤١  ٨٦١٫١ ٢٨  ١٧٢٫٣ ٢  ١٨٥٫٦ ٤٨  ٠٥٩٫٠ ١  ٩٧٦٫٧ ١٢١
 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقتزامات االلجمموع   ٧٨١٫٢ ٥١  ٦٠٣٫٥ ٤٦  ٨٢٣٫٣ ٥  ٢٢٤٫٧ ٦٣  ٢٦٢٫١ ١٤  ٦٩٤٫٨ ١٨١
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 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقللموجودات وااللتزامات  مجبيان مد  -2اجلدول 
 2٠٠4ديسمرب /  كانون األول3١حىت 
 ) دوالرات الواليات املتحدةبآالف(

 

اجملموع 
2٠٠4 

الترتيبات بني
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

روتوكول ب
 مونتريال

صندوق 
التنمية 
   الصناعية

 املوجودات      
 ودائع ألجلالنقدية والموال األ  ٤١٨٫٠ ٦٩  ٥٢٢٫٥ ٦٢  ٦٩٢٫١ ٧  ٥٠٢٫٧ ٨٤  ٦٢٨٫٢ ١١ ٧٦٣٫٥ ٢٣٥

 االستثمارات      
 احلسابات املستحقة التحصيل      

      
 من الدولالتحصيل االشتراكات املقررة املستحقة 

  عضاءاأل
  التربعات املستحقة التحصيل      

   أخرى مستحقة التحصيلتربعات      ٢٠٩٫٩  ٢٠٩٫٩

      
يف حتصيل ر التأخالقيد االحتياطي العائد إىل  منها خمصوما

  االشتراكات
  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة    ١٦٣٫٤  ٩٨٫٩  ٤٠٩٫١  ٦٢٣٫٤ ١  ٢٩٤٫٨ ٢
  غري ذلك  ٧٨٠٫٤  ٥٣٧٫٢  ١١٠٫٢  ٧٥٣٫٥  ٣٨٥٫٨  ٥٦٧٫١ ٢
 موجودات أخرى  ٦١٫٠  ١٠٫٩  ٠٫٢  ١٢١٫٣  ٥٠٤٫٤ ٥  ٦٩٧٫٨ ٥

 جمموع املوجودات  ٢٥٩٫٤ ٧٠  ٢٣٤٫٠ ٦٣  ٩٠١٫٤ ٧  ٧٨٦٫٦ ٨٥  ٣٥١٫٦ ١٩ ٥٣٣٫٠ ٢٤٦
 االلتزامات      

 ألوانقبل ااملدفوعات أو االشتراكات الواردة       ٥٥٧٫١ ١٠  ٥٥٧٫١ ١٠
 املصفاةااللتزامات غري   ٣٦٤٫٧ ٤  ١٠١٫٠ ١٦  ٤٩٨٫٧ ٣  ٧٢٤٫٠ ٧  ٥٩٢٫٨ ٣  ٢٨١٫٢ ٣٥

 الدفعاملستحقة احلسابات       
  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   ٢٨٦٫٣     ١٣٢٫٨  ٤١٩٫١

  غري ذلك  ٠٢٩٫٤ ٩  ٩٧٢٫٨ ٧  ٤٥٥٫١ ١  ٦٨٢٫٠ ١٢  ٦٣٢٫٠ ٣  ٧٧١٫٣ ٣٤
 صناديق وحسابات خاصة أخرى      
 أخرىالتزامات       

 االلتزاماتجمموع   ٦٨٠٫٤ ١٣  ٠٧٣٫٨ ٢٤  ٩٥٣٫٨ ٤  ٤٠٦٫٠ ٢٠  ٩١٤٫٧ ١٧  ٠٢٨٫٧ ٨١
 االحتياطيات وأرصدة الصناديق      

 االحتياطيات التشغيلية  ٥٥٠٫٠      ٥٥٠٫٠
 احتياطيات أخرى  ٣٨٠٫٧ ١  ١٦٫٤  ١٧٫٤  ١٩٢٫٤ ١   ٦٠٦٫٩ ٢

 األرصدة املتصلة باملشاريع املمولة من املاحنني  ٥٤٧٫١ ٥١  ١٤٣٫٨ ٣٩  ٩٣٠٫٢ ٢  ١٨٨٫٢ ٦٤  ٤٣٦٫٩ ١ ٢٤٦٫٢ ١٥٩
  املتداولرأس املالصناديق       

 )العجز(الفائض   ١٠١٫٢ ٣      ١٠١٫٢ ٣
 أرصدة الصناديقجمموع االحتياطيات و  ٥٧٩٫٠ ٥٦  ١٦٠٫٢ ٣٩  ٩٤٧٫٦ ٢  ٣٨٠٫٦ ٦٥  ٤٣٦٫٩ ١ ٥٠٤٫٣ ١٦٥
 واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع   ٢٥٩٫٤ ٧٠  ٢٣٤٫٠ ٦٣  ٩٠١٫٤ ٧  ٧٨٦٫٦ ٨٥  ٣٥١٫٦ ١٩ ٥٣٣٫٠ ٢٤٦
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  ملخص املعامالت املالية املنفذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعية-3اجلدول 
 2004ديسمرب / كانون األول31 حىت 2004لعام 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
رصيد الصندوق 

 يف
31/12/2004 

اإليرادات 
املتنوعة مبا فيها 

الفائدة من اجملمع 
 العام

النفقات يف 
2004 

املبالغ النقدية 
املقبوضة يف 

2004 

رصيد الصندوق 
 يف

1/1/2004  

 ٣٥٣ ٩٠٢ ٢   ٣٧٠ ٣٧١  ٨٧٤ ١٨٧   ٣٨٧ ١٥  ٢٣٧ ١٠١ ٣  
يل املرصودة لألغراض املبالغ القابلة للتحو

 العامة
           

 وكالة التعاون الثقايف والتقين  ٢٩٥ ٣٠ ٠ ٠ ٠  ٢٩٥ ٣٠
 وكالة والون للتصدير  ٢٤٧ ٤٢٥   ٢٨٨ ٤٦   ٣١٢ ٢٣٦ ٠  ٢٢٣ ٢٣٥ 
  األرجنتني  ١٧٠ ٢٠ ٠ ٠ ٠  ١٧٠ ٢٠
 أستراليا  ٤٦٩ ٥٥  ٢٩٥ ٠ ٠  ٧٦٤ ٥٥

 النمسا  ٩٣٨ ٧٨٩ ٣   ٢٨٢ ٤٢٢ ٤  ٠٢٩ ٤٧٧ ٢  (٢٠)   ١٧٠ ٧٣٥ ٥ 
 الربنامج املتكامل-النمسا  ٤٠١ ٤٣٠   ٦٠٨ ١٢   ٤٢٠ ١١٩  (٣٣٦)  ٢٥٣ ٣٢٣ 
 البحرين  ٢٩٣ ١٢٠   ٠٩٠ ٤٠٩  ٢٦٨ ٣٨٩  ٠  ١١٥ ١٤٠ 
 بلجيكا  ٧٣٦ ١٣٠   ٤٥١ ١٨٣  ٣٩٨ ١٥٢  ٠  ٧٩٠ ١٦١ 
 الربازيل  ١١٧ ٧٥ ٠  ٧٣٥ ١٣ ٠  ٣٨٣ ٦١
 شيلي ٠  ٠٠٠ ١٠  ٠ ٠  ٠٠٠ ١٠

 الصني  ٥٠١ ٩٧٣ ١   ٩٩٠ ٥٣٠  ٢١٨ ١٤٣  ٠  ٢٧٣ ٣٦١ ٢ 
 كوت ديفوار (٦١٨ ١٠٨) ٠ ٠ ٠ (٦١٨ ١٠٨)
 )وزارة الزراعة(اجلمهورية التشيكية   ٧٧٠ ١٠٦   ٦٦٠ ١٣٨  ١٣٦ ١٠٣  ٠  ٢٩٤ ١٤٢ 

 )وزارة التجارة والصناعة(اجلمهورية التشيكية   ٢٨  (٢٨)  ٠ ٠ ٠
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٤٣٩ ٤١  ٧١٤ ٠ ٠  ١٥٣ ٤٢

 الدامنرك  ٨٠٩ ٩٠٨ ٤   ٦٩٩ ٨٥   ٥٨٩ ٦٦٣ ١  (٤٦٣)  ٤٥٥ ٣٣٠ ٣ 
 مصر (٧١٨ ١٠١) ٠ ٠ ٠ (٧١٨ ١٠١)
 فنلندا  ٦٦٠ ٢١٤   ٧٨١ ٣  ١٩٨ ٨ ٠  ٢٤٢ ٢١٠ 
 فرنسا  ٤٦٧ ١٩٩   ١٥٨ ٨٠٣  ٩٧١ ٧٩٣  ٠  ٦٥٣ ٢٠٨ 
 )وزارة الزراعة(فرنسا   ٩٦١ ٦٧٨   ٩٠٤ ٢٠١  ٨٧٩ ٢٧٤  ٠  ٩٨٧ ٦٠٥ 
 أملانيا  ٦٣٩ ٣٧٥  (٦٧٣ ٢٩)  ١٦٣ ٢١ ٠  ٨٠٣ ٣٢٤ 

 الوكالة األملانية للتعاون التقين-أملانيا  ٠٩٨ ٢٨ ٠  ٦٩٨ ٢٣ ٠  ٤٠٠ ٤
 اليونان  ٦٨٥ ٣٦٨   ١٤٢ ١٣٤ ١  ٩٤١ ٥٣٨  ٠  ٨٨٦ ٩٦٣ 
 غواتيماال  ٢٠١ ١٢  ٥٥٦ ٥٤٥  ٧٣٣ ١١٥  ٠  ٠٢٥ ٤٤٢ 

 هندوراس  ١٩٣ (١٩٣) ٠ ٠ ٠
 هنغاريا  ٥٥٧ ٣٧٣   ٨٢٩ ٧  ٨٥٨ ٩٤  ٣٣٧   ٨٦٦ ٢٨٦ 

 اهلند  ٠٥٧ ٧٦٦ ٣   ٥٤٠ ١٢٨ ١  ٥٦٥ ٧٢٦   ٩٧٢ ٩   ٠٠٤ ١٧٨ ٤ 
 إندونيسيا  ٩٨٦ ١٤  ٧٨٤ ١٤  ٠ ٠  ٧٧٠ ٢٩
 إيرلندا  ٩٠٩ ٣١  ٨٠٧  ٨٦٧ ٠  ٨٤٩ ٣١

 إيطاليا  ٩٣٩ ٩٤٧ ٨   ٩٨٣ ٥٦٣ ٩  ٧١٦ ٣٧٠ ٥  (٧٦٧)  ٤٣٨ ١٤٠ ١٣
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رصيد الصندوق 
 يف

31/12/2004 

اإليرادات 
املتنوعة مبا فيها 

الفائدة من اجملمع 
 العام

النفقات يف 
2004 

املبالغ النقدية 
املقبوضة يف 

2004 

رصيد الصندوق 
 يف

1/1/2004  
 اليابان  ٣٨٥ ٦٨٨   ٧٧٤ ٦٠٣ ١  ٤٧٤ ٩٥٠ ١  ٠  ٦٨٤ ٣٤١ 

٤٢٤ ٠ ٠ ٠  ٤٢٤  
املؤسسة اليابانية للتعاون االمنائي فيما وراء 

 البحار، بانكوك
 الكويت  ٤٥٥ ١٠٨   ٧٢٨ ٢  ٥٢٩ ١ ٠  ٦٥٤ ١٠٩ 
 لكسمربغ  ١٩١ ١٤٢   ٢٢٦ ٣  ٠٩٧ ٤٠ ٠  ٣٢٠ ١٠٥ 
 املكسيك ٠  ٩٢٥ ٧٦  ٠ ٠  ٩٢٥ ٧٦

 ميامنار  ٥٧٧ ٠ ٠ ٠  ٥٧٧
 هولندا  ٩٨٢ ٥٧٥   ٨٣٨ ١٣٤  ٢٣٢ ١٠١   ١٧  ٦٠٦ ٦٠٩ 
 نيوزيلندا  ٥١٠ ٣٤ ٠ ٠ ٠  ٥١٠ ٣٤

 النرويج  ٥٠٧ ١٨٢  (٤٥٨ ٢٦) ٠ ٠  ٠٤٩ ١٥٦ 
 )أفريقيا(الربنامج املتكامل -النرويج  ٢٠٦ ١٢٨   ٨٤٠ ٢٩   ٨٢٦ ٧٣ ٠  ٢٢٠ ٨٤
 بولندا  ١٣٣ ٨٠  ٧٥٩ ٥٧٧  ١٢٩ ٥٩٨  ٠  ٧٦٣ ٥٩

 الربتغال  ٤٦١ ٢٨١ ١   ٠٨٦ ١٢٢  ٧١٧ ٥ ٠  ٨٢٩ ٣٩٧ ١ 
 مجهورية كوريا  ٣٠٧ ٣٠١ ١   ٧٦٣ ١١٢  ٩٥٠ ٣٣٥  ٠  ١٢١ ٠٧٨ ١ 

 رومانيا  ٤٣٤ ١٣ ٠ ٠ ٠  ٤٣٤ ١٣
 االحتاد الروسي  ٩٣٣ ٣٢١   ٠٦٣ ٨  ٥١٣ ٦٤ ٠  ٤٨٣ ٢٦٥ 

 رواندا  ٣٥٥ ٠  ٣٥٥ ٠  ٠
 اململكة العربية السعودية  ٩٧٩ ٤٠١ ١  (٣٦٩ ١٢٠)  (٩٣٨ ١٣) (٣٣٦ ٢)  ٢١٢ ٢٩٣ ١ 

 هيئة االستثمار العامة العربية السعودية ٠  ٤٨٩ ٣٠٦ ٠ ٠  ٤٨٩ ٣٠٦ 
 سلوفاكيا  ٢٦٨ ٥٤ ٠ ٠ ٠  ٢٦٨ ٥٤

 اسبانيا  ٩٢٤ ٢٥٤ ١   ١٦٢ ٢٠٦  ٣٤٥ ٥٨٦  ٠  ٧٤١ ٨٧٤ 
 السويد  ٢٣١ ٥٢ ٠  ٥٤٩ ١١ ٠  ٦٨١ ٤٠

 سويسرا  ٢٧٥ ٤٠٦ ٤   ٨١٤ ٩٧٨ ٧  ٦٣٧ ٩٠٦ ٣  (٢١٧ ١)  ٢٣٤ ٤٧٧ ٨ 
 تايلند  ٩١١ ٤ ٠  ٦٢٢ ٢ ٠  ٢٨٩ ٢
 تركيا  ٠٢٥ ١  ٩٨٠ ٥١   ٤٦٨ ٤٧ (٢٠٦)  ٣٣٢ ٥

 الربنامج املتكامل-اململكة املتحدة  ٧٦٩ ٠٢٢ ١   ٨٥٠ ٤٤٣  ٨٧٦ ٦٠٥  (٦٢)   ٦٨١ ٨٦٠ 
 غري حمدد  ٨٣٧ ٦ ٠ ٠ (١٤٥ ٥)  ٦٩٣ ١

 األهداف اإلمنائية لأللفية--الرصيد غري املنفق ٠  ٧٩٨ ٢٠٩ ٠ ٠  ٧٩٨ ٢٠٩ 

 ٠  ٦١٦ ٥٣١ ٠ ٠  ٦١٦ ٥٣١ 
الربامج املتكاملة واألنشطة --الرصيد غري املنفق

   القطرية للخدمات اإلطارية

 ٠  ٦٢٠ ٤٧٣  ٠٣٥ ٥٥ ٠  ٥٨٤ ٤١٨ 
احلالة الالحقة النتهاء --الرصيد غري املنفق

 األزمات

٣٠٩ ٩٧٥ ٣٩  ١٦٩ ٩٤٢ ٣١  ١١٠ ٦٤١ ٢١ (٢٢٥)  ١٤٣ ٢٧٦ ٥٠  
املبالغ القابلة للتحويل املرصودة لألغراض 

 اخلاصة
            

 بلغاريا  ٢٨  ٠ ٠ ٠  ٢٨ 
 الصني  ٦٣٨ ٥٥  ٦٨٤ ٨٤   ٦٣٣ ١٤ ٠  ٦٩٠ ١٢٥ 
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رصيد الصندوق 
 يف

31/12/2004 

اإليرادات 
املتنوعة مبا فيها 

الفائدة من اجملمع 
 العام

النفقات يف 
2004 

املبالغ النقدية 
املقبوضة يف 

2004 

رصيد الصندوق 
 يف

1/1/2004  
 كوبا  ١٤٨ ٣٩١   ٠٠٠ ٢١  ٠ ٠  ١٤٨ ٤١٢ 
 مصر (٥٤٦ ٤٥) ٠ ٠ ٠ (٥٤٦ ٤٥)
 شركة احلديد والصلب املصرية  ٩٤٢ ٣١ ٠ ٠ ٠  ٩٤٢ ٣١

 اهلند  ٧١٤ ٥٦٨   ٣٨٨ (٨٨٥ ٢٠)  ٣٦٤ ٩   ٣٥١ ٥٩٩ 
 بولندا  ٠٣٤ ١٥ (٠٣٤ ١٥) ٠ ٠ ٠

 سلوفاكيا  ٠٠١ ١٤٧  ٠ ٠ ٠  ٠٠١ ١٤٧ 

٣٨٨ (٣٨٨) ٠ ٠ ٠  
جملس تكنولوجيا املعلومات والتنبؤ والتقدير، 

 نيودهلي
 غري حمدد  ٢٩٥ ٠ ٠ ٠  ٢٩٥

 ٦٤٣ ١٦٤ ١   ٦٥٠ ٩٠  (٢٥٢ ٦)   ٣٦٤ ٩   ٩٠٩ ٢٧٠ ١  
املبالغ غري القابلة للتحويل املرصودة 

 لألغراض اخلاصة
      

٣٠٥ ٠٤٢ ٤٤  ١٩٠ ٤٠٤ ٣٢  ٧٣٣ ٨٢٢ ٢١  ٥٢٧ ٢٤  ٢٨٩ ٦٤٨ ٥٤    
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   ملخص أنشطة التعاون التقين املمّولة من الصناديق االستئمانية-4اجلدول 
 2004ديسمرب / كانون األول31  حىت2004لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

رصيد الصندوق 
 يف

 2004النفقات يف  31/12/2004

التربعات املقبوضة 
وإيرادات الفوائد 

واإليرادات املتنوعة 
 2004يف 

 رصيد الصندوق 
   1/1/2004يف 

     
 املشاريع املمولة من احلكومات املتلقية        

 اجلزائر ٠٥٢ ٦٦ ٠ ٠٣٣ ٥٢ ٠١٩ ١٤
 األرجنتني ٨٦٠ ٤٢٤ ٠ ٠ ٨٦٠ ٤٢٤
 مركز البحوث للسيليولوز والورق ٨٨٧ ١٠ ٠ (٥٩٤) ٤٨٠ ١١
 بوليفيا ٤٦٠ ١٢ ٠ ٠ ٤٦٠ ١٢

 الربازيل ١٣٥ ٢٠٤ ٠ ٤٢٢ ٤١ ٧١٣ ١٦٢
 بلغاريا ٠ ٢٧٤ ١٦ ٤١٩ ٩ ٨٥٥ ٦

 بيالروس ٢٠٤ ٢٦ ٠ ٠ ٢٠٤ ٢٦
 شيلي ٨٢٤ ٦ ٠ ٠ ٨٢٤ ٦

 كولومبيا ٣٧٧ ٢٤٢ ٥٥٧ ١٩٠ ٣٩٩ ١٠٩ ٥٣٥ ٣٢٣
 الصني ٥٢٤ ٩٢٩ ٢٠٣ ٣٧١ ٨٤٩ ٤٩٨ ٨٧٧ ٨٠١
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ٧٤٦ ٥٠ ٠١١ ١١٣ ٨٣٣ ١٢٤ ٩٢٤ ٣٨

 إكوادور ٧٨٢ ٣٦٩ ٨٠٠ ٧٤ ٤٠٩ ٢٠٣ ١٧٣ ٢٤١
 مصر ٩٨٣ ٤٦٢ ٣ ١٦٦ ١٥١ ١ ٨٥٦ ٢٧٤ ١ ٢٩٣ ٣٣٩ ٣
 مصر-ندوق االجتماعي للتنميةالص ٨٢٣ ٢٤٠ ٦١٢ ٨٨ ٥٧٠ ١٥٦ ٨٦٥ ١٧٢

 غابون ٧٩٠ ٢ ٠ (٨١٣) ٦٠٤ ٣
 هندوراس ٥٧٧ ٢ ٢٠ ٨٤ ٥١٣ ٢

 اهلند ٧٠٩ ٦٦٢ ١ ٢٨٢ ٥٧٦ ١ ٩٢٥ ٩١٢ ٠٦٦ ٣٢٦ ٢
 )االسالمية-مجهورية(إيران  ٣٥٣ ٤١٣ ٠٠٠ ٤٥ ٩٤٦ ١٣٠ ٤٠٧ ٣٢٧

٣٢٢ ٤٧ ٠ (٧٩٠ ٤) ١١٢ ٥٢ 
املنظمة االيرانية للمساعدات االستثمارية 

 ادية والتقنيةواالقتص
 العراق ٩٣٦ ٢١٠ ٨٣٧ ١٣ ٠٣٠ ١١١ ٧٤٤ ١١٣

 كوت ديفوار ٨٠٧ ٤٩ ٠ ٧٣٥ ٤١ ٠٧٣ ٨
 كينيا ٩٠٤ ١١ ٦٧٣ ٢٨ ٥٣٠ ٦ ٠٤٧ ٣٤
 لبنان ٣٠٨ ٢٧ ٠ (٢٧٢ ٣) ٥٨٠ ٣٠
 مركز بنغازي للتنمية-اجلماهريية العربية الليبية ٠٩٣ ٨ ٠ ٠ ٠٩٣ ٨

٧٠٠ ٢ ٠ ٠ ٧٠٠ ٢ 
الشركة العامة لألنابيب -بيةاجلماهريية العربية اللي

 بنغازي

٠٤٩ ١٠ ٠ ٠ ٠٤٩ ١٠ 
مركز ليبيا للبحوث -اجلماهريية العربية الليبية

 الصناعية
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رصيد الصندوق 
 يف

 2004النفقات يف  31/12/2004

التربعات املقبوضة 
وإيرادات الفوائد 

واإليرادات املتنوعة 
 2004يف 

 رصيد الصندوق 
   1/1/2004يف 

     

٠٨١ ٥٣ ٠ ٠ ٠٨١ ٥٣ 
أمانة الصناعات -اجلماهريية العربية الليبية

 االستراتيجية
 ليتوانيا ٢٥٠ ٢٨ ٠ ٢٦٣ ٢٠ ٩٨٧ ٧

 مدغشقر ٠٩٣ ١٣٥ ٠ ٠ ٠٩٣ ١٣٥
 موريشيوس ٨٢٦ ١٨ ٠ (١١٢ ٨) ٩٣٨ ٢٦
 املكسيك ٥٩٦ ١٠ ٠ (٤٦١ ١٠) ٠٥٨ ٢١

 نيجرييا ٦٠٥ ٥٠٠ ٢ ٧٠١ ٧٦٦ ٩٣٣ ٦٩٢ ٣٧٣ ٥٧٤ ٢
 ُعمان ٣١١ ١١ ٠ ٠ ٣١١ ١١
 بنما ٠٥٧ ١٠ ٠ ٠ ٠٥٧ ١٠
 باراغواي ٧٨٠ ١٧ ٠ ٠ ٧٨٠ ١٧

 االحتاد الروسي ٨٣١ ١٧٦ ٥٨٣ ١٢١ ٨٧٦ ١٩٥ ٥٣٨ ١٠٢

٦٦٢ ١ ٠ (١١٠) ٧٧٢ ١ 
إدارة البيئة واإلنتاج األنظف بشأن -سياالحتاد الرو

 الصناعات النفطية والغازية
 اململكة العربية السعودية ٠ ٨٦٧ ٣٣٧ ١ ٦٦٨ ٨ ١٩٨ ٣٢٩ ١

 هيئة االستثمار العامة العربية السعودية ٩٠٨ ١٨٩ (٧٣٠ ١٣٧) (١) ١٧٩ ٥٢
 جمموعة املستشفيات السعودية األملانية ١٢٧ ٢١ ٠ ٩٧٧ ٤ ١٥٠ ١٦
 سلوفينيا ٦٧٤ ٢٢ ٠ ٠ ٦٧٤ ٢٢
 تايلند ٢٤٣ ١٨ ٠ ١١٣ ١٣٠ ١٨

 تركيا ١٧٦ ١١٨ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٠٦٩ ٧٤٣ ١٠٨ ٨٧٥
     اجملموع الفرعي ٤٢٥ ٨٣١ ١١ ٨٥٥ ٢٥٧ ٧ ٧٨٥ ٣١١ ٥ ٤٩٥ ٧٧٧ ١٣

          
 اخلرباء املساعدون وصغار املوظفني الفنيني        
 النمسا ٥٦٥ ٤٠ (٠٥٧ ٤٢) (٤٩١ ١) ٠

 بلجيكا ٦٧٩ ٢١٤ ٥٠٢ ٣ ٦٠٩ ١٠٢ ٥٧٢ ١١٥
 الدامنرك ٢٣٤ ٢٩٢ ٩٠٦ ٣١٢ ٣٠٧ ٢٨٨ ٨٣٣ ٣١٦
 فرنسا ٣٨٨ ٢١ ٠ ٠٥٣ ١ ٣٣٥ ٢٠

 أملانيا ٩٣٠ ٤٥ ٧٠٢ ١٠٧ ٦٤٣ ٣٧ ٩٨٩ ١١٥
 إيطاليا ٠٥٦ ٥٣٢ ٥٤٤ ٥٧٢ ٠١٩ ٦٠٥ ٥٨١ ٤٩٩
 اليابان ٧٩٤ ٥٢٩ ٨٧٧ ٧٢ ٠٢٠ ٤٣٦ ٦٥١ ١٦٦
 هولندا ٨٨٠ ٣٦٨ ٩٧٩ ٦٠٥ ٠٨٩ ٦٠٦ ٧٧١ ٣٦٨
 النرويج ٨٨٨ ٢٨٨ ٤١٧ ٣١٨ ٤٣٧ ٣٠٣ ٨٦٨ ٣٠٣
 مجهورية كوريا ١٤٣ ١٢ ٠ ٦٥٩ ١٥ (٥١٦ ٣)
 االحتاد الروسي ٦١٧ ٤ ٩٥٩ ٨٧ ١٤٩ ٨٠ ٤٢٨ ١٢
 اسبانيا ٧٨٣ ٣٤ ٠ ٤٧٧ ٩ ٣٠٧ ٢٥



 IDB.30/9 
 PBC.21/9 
 Arabic 
 Page 60 
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 يف

 2004النفقات يف  31/12/2004

التربعات املقبوضة 
وإيرادات الفوائد 

واإليرادات املتنوعة 
 2004يف 

 رصيد الصندوق 
   1/1/2004يف 

     
 سويسرا ٢٩٥ ١٢٦ ٩٢٨ ١٢١ ٩١٤ ١١٣ ٣٠٩ ١٣٤

     اجملموع الفرعي ٢٥٤ ٥١٢ ٢ ٧٥٩ ١٦١ ٢ ٨٨٦ ٥٩٧ ٢ ١٢٧ ٠٧٦ ٢
          
 أسفار صغار املوظفني الفنيني        

 بلجيكا ٥١٤ ٣١ ٠ ٠ ٥١٤ ٣١
 الدامنرك ١٩٣ ٣٢ ٠ ٠ ١٩٣ ٣٢
 أملانيا ٦٦١ ١٠ ٠ ٠ ٦٦١ ١٠

 اليابان ٥٦٤ ٦١ (٥٦٤ ٦١) ٠ ٠
 هولندا ٥٣٧ ٣٤٨ (٥٣٧ ٣٤٨) ٠ ٠

 النرويج ٢٦٧ ٤ ٠ ٠ ٢٦٧ ٤
 عي    اجملموع الفر ٧٣٦ ٤٨٨ (١٠١ ٤١٠) ٠ ٦٣٥ ٧٨

          
 املشاريع املمولة من احلكومات املاحنة        

 أستراليا ١٥٥ ٢٣ ٠ (١١٩) ٢٧٤ ٢٣
 النمسا ٦٦٤ ٤٦ ٩٥٣ ١٣ (٣٩٨ ٢) ٠١٥ ٦٣
 بلجيكا ٨٩٢ ١١٤ ٠ ٦١٢ ٣٣ ٢٨٠ ٨١

 كندا ٤٩٣ ٥ (٤٩٣ ٥) ٠ ٠
 اجلمهورية التشيكية ٣٠٣ ٩٩ (٤١٠ ٢٣) ٣١٠ ٦٦ ٥٨٣ ٩

 الدامنرك ٢٠٨ ٤٥١ ٠ ٩٧٧ ٢١٣ ٢٣١ ٢٣٧
 فنلندا ٠٨٦ ٧٧٢ ٩٠٥ ٧٨٦ ٥٢٢ ٥٥٠ ٤٦٩ ٠٠٨ ١
 فرنسا ٤٢٨ ٦٠٠ ١ ٣٥٨ ٠٧٥ ١ ٢٨٤ ٥٨٢ ٥٠٢ ٠٩٣ ٢
 أملانيا ٣٣٩ ١٠١ ٠١٧ ١١٣ ٧٤٨ ١١١ ٦٠٨ ١٠٢
 اليونان ٤٢٧ ٢٣ ٠ (٩٧) ٥٢٤ ٢٣

 إيطاليا ٣١٨ ٤٧٤ ٥ ٩٧٨ ٦٦٧ ١٨ ٤٤٨ ٤٦١ ٨ ٨٤٧ ٦٨٠ ١٥
 اليابان ٢٧٠ ٢٣٢ ٢ ٥٤٦ ٤٣٩ ٠٠٦ ٠٤٣ ١ ٨١٠ ٦٢٨ ١

 "TF/GUI/00/001"املشروع -غينيا-السفارة اليابانية ٥٣٩ ١ ٨٤ ٦٢٣ ١ ٠
 النرويج ٤٨٢ ٢ ٦١٧ ٩٠٦ ١ ٣٢٣ ١٧٧ ٧٧٦ ٧٣١ ١
 مجهورية كوريا ٩٨٠ ٥٠٠ (٦٩٨ ١٠) ٧١٠ ٢٦٣ ٥٧٣ ٢٢٦

٣٠٥ ١٣١ ٠ (٦٩٧ ١) ٠٠٢ ١٣٣ 
معهد البحوث الكوري للمعايري -مجهورية كوريا

 والعلوم
 سلوفاكيا ٣٩٨ ٧ ٠ ٠ ٣٩٨ ٧

 اسبانيا ٨٩١ ١٢٥ ٠ ٠ ٨٩١ ١٢٥
 السويد ٦٣٢ ٤ ٠ ٠٥٩ ٤ ٥٧٢

 اململكة املتحدة ٥٦١ ٩٨٤ ٢٩٣ ٥٦٨ ٣٨٣ ٦٧٦ ٤٧٠ ٨٧٦
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رصيد الصندوق 
 يف

 2004النفقات يف  31/12/2004

التربعات املقبوضة 
وإيرادات الفوائد 

واإليرادات املتنوعة 
 2004يف 

 رصيد الصندوق 
   1/1/2004يف 

     
 الواليات املتحدة األمريكية ٢٣٢ ٣٧٣ ٠ ٠ ٢٣٢ ٣٧٣

     اجملموع الفرعي ٦٠١ ٠٧٦ ١٣ ١٥٠ ٥٣٢ ٢٣ ٦٩٤ ١٨١ ١٢ ٠٥٧ ٤٢٧ ٢٤
          

 غري حمدد ١٠٧ ٢٣ ٠٨٧ ١٥١ ٩٦١ ١٢٧ ٢٣٣ ٤٦
     اجملموع الفرعي ١٠٧ ٢٣ ٠٨٧ ١٥١ ٩٦١ ١٢٧ ٢٣٣ ٤٦

          
 الصناديق االستئمانية األخرى        

 املرفق األفريقي للقدرة اإلنتاجية ٠ ٢٤٥ ٦١ ٠ ٢٤٥ ٦١

٢٥٣ ٣٠ ٠ (٩) ٢٦٢ ٣٠ 
مركز تطوير صناعة مكونات السيارات، جنوب 

 أفريقيا

٥٠٧ ١٧ ٠ ٠ ٥٠٧ ١٧ 
، الواليات )ألكوا(الشركة األمريكية لألملنيوم 

 املتحدة األمريكية
 املركز النمساوي للطاقة الريفية ٦١٣ ٠٧٦ ١ ٠ ٠ ٦١٣ ٠٧٦ ١

٤٥٠ ٢ ٠ ٠ ٤٥٠ ٢ 
 املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا 

)BADEA( 
 شركة بين سويفت لإلمسنت، مصر ٨٢٢ ٣٣ ٠ ٠ ٨٢٢ ٣٣
 مركز أحباث النسيج، األرجنتني ٩٦٩ ١١٦ ٢٨٦ ٩٥ ٦٩٤ ١٥١ ٥٦١ ٦٠
 ، سري النكا"سيلون ستيل"شركة  ٢٨٤ ٥ ٠ ٠ ٢٨٤ ٥

(٠٩٨ ١٠٨) ٧٠٨ ٥٤ ٠ ٨٠٦ ١٦٢ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/INT/97/021 

(٩٠٩ ٣٤٥) ٧١٥ ١٣٢ ٠ ٦٢٤ ٤٧٨ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/RAF/03/065 

٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ١٧٢ ٩ ٨٢٨ ٢٤٠ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/RAF/04/088 

(٢٩٤ ٣٥٤) (٣٣٧ ١٦٤) ٩٩٠ ١٤٩ ٩٤٧ ٣٣٩ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/RAF/96/001 

(٢٤١ ٢٤) ٤٦٢ ١٤٨ ٥٠٠ ١١٦ ٧٢١ ٧ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/RAS/00/153 

٠ ٩٩٠ ١٤٩ ٠ ٩٩٠ ١٤٩ 
املشروع -الصندوق املشترك للسلع األساسية

FC/URT/04/118 
 لتوليد الطاقة الكهربائية، اليابان" شوغوكو"شركة  ٧٤٧ ١٣٧ ٠ ٩٢٥ ٨٢ ٨٢١ ٥٤
 احتاد الصناعات اجللدية األفريقية الشرقية واجلنوبية ٦٦٠ ٦ ٠ ٦٢٠ ٢ ٠٤٠ ٤

١٧٩ ٨ ٠ ٠ ١٧٩ ٨ 
صناعات البترولية والكيماوية، الشركة اهلندسية لل

 مصر
 رابطة دور االستشارات اهلندسية، اليابان ٤٤١ ١١ ٠ ٠ ٤٤١ ١١
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 2004يف 

 رصيد الصندوق 
   1/1/2004يف 

     

٨٠٧ ٠ ٠ ٨٠٧ 
احملدودة للصناعات اهلندسية، " إبستاين"شركة 

 الواليات املتحدة األمريكية
 االحتاد األورويب ١٨٢ ٤٣٩ ٠١٦ ٣٩٦ ٤ ٦٣٧ ٤٥٦ ٢ ٥٦١ ٣٧٨ ٢
 مفوضية االحتاد األورويب ٧٠١ ٧٤ ٧٧٨ ١٧١ ٦٢٢ ٥٢ ٨٥٧ ١٩٣

 منظمة األغذية والزراعة ٢٧٥ ٠ ٠ ٢٧٥

(٦٧٧ ١) (٦٧٧ ١) ٠ ٠ 
احتاد شركات املواد الكيميائية واملصنوعات اخلزفية، 

 باكستان
 فرنسا ٠ ١٢٠ ٤٦٣ ٠٦٧ ٤٤١ ٠٥٣ ٢٢

 مصانع غلوكوزان، مجهورية إيران االسالمية ١٣ ٠ ١٨٥ (١٧٢)
 التعاون اخلليجي، اململكة العربية السعوديةجملس  ٦٧٦ ١١ ٠ ٠ ٦٧٦ ١١
 املؤسسة اخلليجية لالستشارات الصناعية، قطر ٤٢٠ ٣٨ ٤٢٠ ٣٨ ٠٦٥ ٥٢ ٧٧٥ ٢٤
 )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية(ايفاد  ٣٨٠ ٥٧ ٠ (٨٨٥) ٢٦٥ ٥٨

٩٥٨ ٨٨ ٠ ٧٧٧ ٨٣ ١٨١ ٥ 
، )IDCT(معهد التطور العلمي والتكنولوجي 

 الربازيل
 الرابطة اإلمنائية الدولية ٦٤٣ ١٤٤ ٠ ٠ ٦٤٣ ١٤٤
 احملدودة، بريو" انفرزيوين كوفيدي"شركة  ٤٠٥ ١٥ ٠ ٠ ٤٠٥ ١٥

٠ ٠٠٠ ٤٥ ٩٢٩ ١ ٠٧١ ٤٣ 
، مجهورية )IFCO(املنظمة االيرانية حلفظ الوقود 

 إيران االسالمية
 مصرف التنمية االسالمي، اململكة العربية السعودية ٨٤٠ ٥ ٠ (٢٤٩) ٠٩٠ ٦

 إيطاليا ٠ ٤٣٠ ١٥٢ ٤١٨ ١٥٢ ١٢

٤٠٧ ٠ ٠ ٤٠٧ 
لألجهزة الكهربائية، " جيانغسو بيكسو"شركة 
 الصني

 بيت املال الكوييت ٠ ٦٨٠ ١٥٣ ٠ ٦٨٠ ١٥٣

٠ ٨٨٧ ٤٦ ٥٥٨ ٥ ٣٢٩ ٤١ 
لتطوير تكنولوجيا املعلومات، " ماغفا"مركز 

 مجهورية إيران االسالمية

١٠٣ ١٠ ٠ ٠ ١٠٣ ١٠ 
فيات، املشروع جمموعة ": ماغنييت ماريللي"

TFIND99009إيطاليا ، 
 ، اجلمهورية السلوفاكية"نادمسي" ١٨١ ٨ ٠ ٠ ١٨١ ٨

٦٦٤ ٢٤ ٨٩٣ ٤٤ ١٧٧ ٥٣ ٣٨٠ ١٦ 
مؤسسة تطوير الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا 

 الصناعية، اليابان
 شركة نيجرييا اجلديدة للتنمية، نيجرييا ٣٢٥ ٢٨ ٠ ٠ ٣٢٥ ٢٨

 شركة النيجريية الوطنية للبترول، نيجريياال ١٥٥ ٤٩٢ ٠ (٤٩٤ ١٠) ٦٤٩ ٥٠٢
 ، النرويج)نوراد(الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي  ٥٤٥ ٢٢١ ١ ٨٢٦ ٧٩٠ ١ ٥٠٠ ٧٢١ ٨٧٠ ٢٩٠ ٢
 شركة الزيوت والغازات الطبيعية، اهلند ٧٢٧ ٣٣ ٠٠٠ ٠٣٠ ١ ٨٤٥ ٢٠٥ ٨٨٢ ٨٥٧
 ماليزيا، )بتروناس" (بترول ناسيونال برهارد" ١٧٩ ٢٨ ٠ ٠ ١٧٩ ٢٨
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 للتجارة، النمسا" برمياغ"شركة  ٥٩٥ ٢ ٠ ٠ ٥٩٥ ٢
 للشرق األقصى، اليابان" بروكتر وغامبل"شركة  ٤٧٥ ٠ ٠ ٤٧٥

٠ ٦٨٨ ٢٧ ٠ ٦٨٨ ٢٧ 

الدول األعضاء يف الشبكة اإلقليمية املعنية مببيدات 
 اآلفات التابعة القليم آسيا واحمليط اهلادئ 

)RENPAP( 
 املركز الوطين للتمهن الصناعي، الربازيل ١٢٦ ٥١ ٦٨٤ ١١ ٥٦٦ ٢٧ ٢٤٥ ٣٥
 املؤسسة اخلاصة بالتأمني على القروض، إيطاليا ٤٤٨ ٣٦ ٠ ٠ ٤٤٨ ٣٦

٨٧٨ ٥٣ ٠ ٠ ٨٧٨ ٥٣ 
للمستحضرات الصيدالنية " شاهد مدرس"جممع 

 الصناعية، مجهورية إيران االسالمية
  نيجرييا،)SON(املؤسسة النيجريية للمعايري  ٠ ٣٤١ ٢٤٣ ٠ ٣٤١ ٢٤٣

 املالية، سويسرا" شتاودهامر"شركة  ٣٥٧ ٣ ٠ ٠ ٣٥٧ ٣
 السودان ٣٢٩ ٠ ٠ ٣٢٩

٤٤٥ ٢٠١ ٠ ٢٥٩ ١٤٤ ١٨٦ ٥٧ 
 الشركة السويدية الدولية لتنمية املنشآت 

)Swedcorp(السويد ، 

٧٨١ ١ ٠ ٠ ٧٨١ ١ 
، )TESIDE(احتاد الصناعات االلكترونية التركي 

 تركيا
 ؤسسة فورد، الواليات املتحدة األمريكيةم ٧٦٢ ١ ٠٠٠ ١٨ ٠ ٧٦٢ ١٩

 )Trust Fund Trade" (تراست فاند تريد" ٤٤٤ ٦٦٥ ٩٠٥ ٥٤٠ ٤٥٣ ٣٠٧ ٨٩٧ ٨٩٨
 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية ٤٧٩ ٥١٧ ٨٧٠ ٥٧٠ ٤٩٦ ٦٦٦ ٨٥٤ ٤٢١

٠ ٥٥٠ ٩٥٠ ١٠ ٢٥٤ ٦٦ ٢٩٦ ٨٨٤ ١٠ 
 الصندوق االستئماين للعراق التابع جملموعة األمم

 املتحدة اإلمنائي

٤٩٩ (٤٩٩) ٠ ٠ 
إدارة الشؤون /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة
 للبحوث، اململكة املتحدة" يونيليفر"مؤسسة  ٤٩٧ ٢ ٠ ٠ ٤٩٧ ٢

 صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري ٦٠٨ ٢٢١ ١ ٣٩٩ ١٣٥ ٢ ٨٦٢ ٥٨٣ ١٤٥ ٧٧٣ ٢
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ٠ ٣٢٤ ٥٠٧ ٠ ٣٢٤ ٥٠٧

(٣٩٩) (٣٩٩) ٠ ٠ 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الواليات املتحدة 

 األمريكية
 املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق اإلمسنت ٧٠٨ ١٥ ٠ ٠ ٧٠٨ ١٥

     اجملموع الفرعي ٧١٢ ٩٤٤ ٦ ٢٨٧ ١٩٣ ٢٤ ٣٢٣ ٣٥٥ ٧ ٦٧٥ ٧٨٢ ٢٣
          

 اجملموع العام ٨٣٥ ٨٧٦ ٣٤ ٠٣٧ ٨٨٦ ٥٦ ٦٤٨ ٥٧٤ ٢٧ ٢٢٣ ١٨٨ ٦٤

      
 

 .تشمل امللحوظة اآلن مشاريع الصناديق املشتركة للسلع األساسية
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   ملخص أنشطة التعاون التقين املمّولة يف إطار االتفاقات بني املنظمات-5اجلدول 
 2004لعام 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

   نفقات املشروع الدعم الربناجمي نفقاتجمموع ال
     
 )اليونديب(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
     

 برنامج اليونديب الرئيسي  ٣٩٨ ٩٧٥ ٦٠٥ ٩٧ ٠٠٣ ٠٧٣ ١
     

 املشاريع اليت تكون فيها اليونيدو الوكالة املساعدة  ٩٩١ ١٥٥ ٨١٠ ٢٥ ٨٠١ ١٨١
     

٧٩٧ ٣٢٨ ٢ ١٥٤ ٦٦ ٩٥١ ٣٩٤ ٢  
املشاريع اليت تنفذها احلكومات وتقوم فيها اليونيدو 

 بدور الوكالة املنفذة
     

 صناديق اليونديب االستئمانية  ٧٧١ ٤٤٩ ٢ ٥٤٨ ١٤٤ ٣١٩ ٥٩٤ ٢
     

٩٥٧ ٩٠٩ ٥ ١١٧ ٣٣٤ ٠٧٤ ٢٤٤ ٦   
     
     
 برنامج األمم املتحدة للبيئة    
     

 مرفق البيئة العاملية/برنامج األمم املتحدة للبيئة  ٩٤٧ ٩١٩ ٦٢٤ ٧٩ ٥٧١ ٩٩٩
     

٩٤٧ ٩١٩ ٦٢٤ ٧٩ ٥٧١ ٩٩٩   
     
     

 اجملموع  ٩٠٤ ٨٢٩ ٦ ٧٤١ ٤١٣ ٦٤٥ ٢٤٣ ٧
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 املرفق الثاين
  اليونديب وصناديق اليونديب االستئمانية-الصناديق العاملة 

  
 1رير رقم التق

  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 )اسم الوكالة املنفذة(
 )اليونيدو(

  
 2004ديسمرب / كانون األول31حالة الصناديق يف 

 )معبرا عنها بدوالرات الواليات املتحدة(
 

 الصناديق العاملة    
  2004يناير / كانون الثاين1الرصيد االفتتاحي يف      ٥٦٠ ٣٠٨ ١٨

  املقيد يف حساب املقاصة اخلاصة باملشاريع     (٢٠١ ٨٩٧ ١٥)
  رسوم وقروض ائتمانية أخرى عن السنوات املاضية     (٩٩٩ ٠٥٤ ٤)
(٦٤٠ ٦٤٣ ١)       

       
 :مضافا إليه حساب املقاصة اخلاص باخلدمات     
  مسحوبات نقدية من اليونديب   (٠٠٠ ٧٠٠ ٢٢)  
  )IOV(قسائم صرف    ٩٢٧ ٨٦٣ ١٩  
  2004رسوم وقروض ائتمانية يف عام    ٩٥٠ ٢  

  ٧٢٤ ١٣١   
8التقرير رقم (إيرادات متنوعة وتصحيحات خاصة بالصرف 

(  
  )8التقرير رقم (بنود متنوعة مردودة إىل اليونديب    ٠٩٥ ٧  

  2004ديسمرب / كانون األول31الرصيد اخلتامي يف      (٣٠٤ ٦٩٤ ٢)
       
 :مضافا إليه اب املقاصة اخلاص باملشاريعحس     
  2004يناير / كانون الثاين1الرصيد االفتتاحي يف    ٢٠١ ٨٩٧ ١٥  
       

     
النفقات وتكاليف الدعم اخلاصة بالبنود املنفذة لصاحل املشاريع 

 الذاتية اإلجناز 
 :خمصوما منه

  )تقارير إجناز املشاريع( ٠٠٣ ٠٧٣ ١    
       
      
      
  ٧٥٢ ٥٧٦ ٢  ٧٥٥ ٦٤٩ ٣ 

النفقات وتكاليف الدعم اخلاصة بالبنود املنفذة لصاحل املشاريع 
تقارير تنفيذ (املنجزة من قبل وكاالت وحكومات أخرى 

  )املشاريع
       

  2004ديسمرب / كانون األول31الرصيد اخلتامي يف      ٤٤٦ ٢٤٧ ١٢
       

 2004ديسمرب / كانون األول31 يف الرصيد     ٥٠٢ ٩٠٩ ٧
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 :ثال مبا يليمم     
       
  ، موجودة ويف مرحلة حتويلاملصارفأموال نقدية يف    ٠٥١ ٥٥٣ ٩  

  )9التقرير رقم (حسابات مستحقة التحصيل    ١٤٠ ٨٨٢ ٥  ١٩١ ٤٣٥ ١٥
       
       
 :ا منهخمصوما )10قم التقرير ر( الدفع مستحقةحسابات    ٥٦٣ ٩٧٦ ٦  

  2004 تزامات غري مصفاة لسنة  ال   ١٢٦ ٥٤٩  ٦٨٩ ٥٢٥ ٧
        
       

  2004ديسمرب /كانون األول 31الرصيد يف      ٥٠٢ ٩٠٩ ٧
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 البيان األول
 مرفق البيئة العاملية

 )اسم الصندوق االستئماين(
 )ذةاسم الوكالة املشتركة واملنفّ(

 )اليونيدو(
 2004ديسمرب / كانون األول31 الصندوقية يف احلالة

 )ات الواليات املتحدةعنها بدوالرمعبرا (
 الصندوق العامل  دوالر دوالر

      
 2004يناير / كانون الثاين1الرصيد يف     (٠٧٠ ٠١٣ ١)

      
 :إليهمضافا   مسحوبات نقدية من برنامج األمم املتحدة االمنائي   
   )IOV( صرف قسائم     

   )ةصافي (قروض ائتمانية أخرى/رسوم    

 (٥١٥ ٣)  
 )ةصافي(وتصحيحات خاصة بالصرف  متنوعة إيرادات

   )19التقرير رقم (  

(٦٢٣ ١٢) (١٠٨ ٩)  
  )ةصافي(ىل الصندوق االستئماين إ مردودة متنوعةبنود 

   )19التقرير رقم   (
(٦٩٣ ٠٢٥ ١)      

      
 : منه خمصوما 2004نفقات خالل سنة ال   
   على املشاريع   
   ) ألف15 التقرير رقم(مصروفات      ١٩٣ ٤٢٣ ١ 
   )16التقرير رقم (  التزامات غري مصفاة    ٧٤٦ ٨٤٩ 

   )ألف 15التقرير رقم ( اخلدمات االدارية والتشغيلية على  ٨٦٥ ١٢٦ ٨٠٤ ٣٩٩ ٢
(٤٩٧ ٤٢٥ ٣)       

      
 : منهخمصوما/إليهمضافا      
   ):باء 15التقرير رقم ( على السنوات السابقة التصحيحات  

   النفقات   ١١٣ ٠١٤ ٦
   تكاليف الدعم   

   نفقات اخلدمات االدارية والتشغيلية   ٠٢٤ ٥٩
 2004ديسمرب /كانون األول 31الرصيد يف      ٦٤٠ ٦٤٧ ٢

      
 :ا يليممثال مب     
   ، موجودة ويف مرحلة حتويلاملصارفأموال نقدية يف   ٠ 

   )20التقرير رقم (حسابات مستحقة التحصيل   ٢١٩ ٨٦٤ ٣ ٢١٩ ٨٦٤ ٣
      
 : منه خمصوما )21التقرير رقم (الدفع مستحقة حسابات   ٣٨٩ ٣٦٣ 

   )16التقرير رقم (التزامات غري مصفاة   ١٩٠ ٨٥٣ ٥٧٩ ٢١٦ ١
٦٤٠ ٦٤٧ ٢      
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 البيان األول
 صندوق مجهورية كوريا ملنطقة تومن

 )اسم الصندوق االستئماين(
 )ذةاسم الوكالة املشتركة واملنفّ(

 )اليونيدو(
 2004ديسمرب / كانون األول31 احلالة الصندوقية يف 

 )ات الواليات املتحدةرا عنها بدوالربمع(
 

 الصندوق العامل   
 2004يناير / كانون الثاين1الرصيد يف      (٣٥٢ ١٤)

      
 :إليهمضافا    مسحوبات نقدية من برنامج األمم املتحدة االمنائي   
   )IOV(قسائم صرف    
   )ةصافي(أخرى  قروض ائتمانية/رسوم   
   )19التقرير رقم ( )فيةصا ( وتصحيحات خاصة بالصرفمتنوعةإيرادات   (٠٢٦ ١) 

)18التقرير رقم ( )ةصافي  (ىل الصندوق االستئماين إ مردودة متنوعةبنود     (٠٢٦ ١)   
(٣٧٨ ١٥)      

: منه  خمصوما 2004النفقات خالل سنة    
   على املشاريع   
   ) ألف15 التقرير رقم( مصروفات      ٦٦٩ ١٠١ 
   )16التقرير رقم ( التزامات غري مصفاة      ١٦٣ ٧٥ 

   )ألف 15التقرير رقم ( اخلدمات االدارية والتشغيلية على ٦٨٣ ١٧ ٥١٥ ١٩٤
(٨٩٣ ٢٠٩)       

      
 : منهخمصوما/إليهمضافا      
   ):باء 15التقرير رقم ( على السنوات السابقة تصحيحات  
   النفقات   
   تكاليف الدعم   
   نفقات اخلدمات االدارية والتشغيلية     

 2004ديسمرب /كانون األول 31الرصيد يف      (٨٩٣ ٢٠٩)
      
 :ممثال مبا يلي     
   ، موجودة ويف مرحلة حتويلاملصارفأموال نقدية يف  ٠ 
   )20التقرير رقم (حسابات مستحقة التحصيل   ٠ ٠
      
: منه  خمصوما )21التقرير رقم (الدفع مستحقة حسابات   ٠٧١ ١٣٤ 

   )16التقرير رقم (التزامات غري مصفاة   ٨٢٢ ٧٥ ٨٩٣ ٢٠٩
(٨٩٣ ٢٠٩)      
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 املرفق الثالث

 احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين
 )عدا تكاليف املوظفني(

  )باليوروهات(
   2004ديسمرب / كانون األول31بيان اإليرادات والنفقات للسنة املنتهية يف 

 اإليرادات         
           
 االشتراكات املقبوضة        
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية     ٥٦٥ ٤٩٣ ٧ 
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     ٥٠٢ ٣٣٩ ٢ 
  مكتب األمم املتحدة يف فيينا     ٨٤٣ ١٤٧ ٣ 

   النوويةمنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب     ٤٤٠ ٢٢٥ ١ ٣٥٠ ٢٠٦ ١٤
 إيرادات الفوائد         ٥٩١ ١٥٩

 خسائر صرف العملة        (٨٣)
 إيرادات متنوعة        ٩٧٣ ٢٠

          
 جمموع اإليرادات       ٨٣١ ٣٨٦ ١٤

          
 النفقات       
          

 تأجري املباين وصيانتها     ٩٥٥ ٥٥٦ ٧
 املرافق        ٢٨٨ ٢٨٦ ٥

 اللوازم واملواد       ٧٩١ ٧٤
 السلع الرأمسالية        ٤٣٠ ١٠٣
 الرسوم املصرفية        ٧٩٢ ٤
 نفقات تشغيل عامة أخرى     ٠٦٩ ١٣

           
 جمموع النفقات       ٣٢٥ ٠٣٩ ١٣

          
 2004 اإليرادات عن النفقات لسنة يف) النقصان(الزيادة  ٥٠٦ ٣٤٧ ١

          
 الوفورات من إلغاء االلتزامات     ٧٧٩ ٧٤٠

           
 2004صايف الفائض لعام        ٢٨٥ ٠٨٨ ٢

          
 

 2004ديسمرب / كانون األول31بيان املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت 
 املوجودات        
          

 أموال نقدية        ٩٢٦ ٩٦١ ١١
 حسابات مستحقة التحصيل       

  ضرائب        ٥٧٥ ١٠٠ ١
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  *اشتراكات مستحقة التحصيل      ٦٧٦ ٨١٥ ٤
  غري ذلك        ٦١٠ ٥٦٠ ١

          
 جمموع املوجودات       ٧٨٧ ٤٣٨ ١٩

          
 االلتزامات        
          

 التزامات غري مصفاة       ٨٨٤ ٥٠٠ ٧
 حسابات مستحقة الدفع       

  غري ذلك        ٨٢٦ ٤٠٥ ١
          

 جمموع االلتزامات       ٧١٠ ٩٠٦ ٨
          
          
 رصيد الصناديق       
          

 2004يناير / كانون الثاين1الرصيد املوجود يف      ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
 2004صايف الفائض لعام : مضافا إليه   ٢٨٥ ٠٨٨ ٢
 2004ديسمرب / كانون األول31الرصيد املوجود يف      ٠٧٧ ٥٣٢ ١٠

          
 جمموع االحتياطيات ورصيد الصناديق    ٠٧٧ ٥٣٢ ١٠

          
 جمموع املوجودات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٧٨٧ ٤٣٨ ١٩

  اجملموع

منظمة معاهدة 
احلظر الشامل 

للتجارب 
 النووية

مكتب األمم 
املتحدة يف 
 فيينا

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 
 الصناعية

الوكالة 
الدولية للطاقة 

     الذرية
 2004الرصيد الصندوقي االفتتاحي لعام  ٧٤٧ ٣٩٩ ٤ ٠٩٥ ٤٥٦ ١ ٤٥٩ ٨٦٥ ١ ٤٩١ ٧٢٢  ٧٩٢ ٤٤٣ ٨
 2004اشتراكات عام   ٥٦٥ ٤٩٣ ٧ ٥٠٢ ٣٣٩ ٢ ٨٤٣ ١٤٧ ٣ ٤٤٠ ٢٢٥ ١  ٣٥٠ ٢٠٦ ١٤

 )خالصة من الرسوم        (الفوائد      ٢٨٥ ٣٢ ٧٢١ ٤٣ ٦٠١ ٥٠ ١٩٢ ٢٨  ٧٩٩ ١٥٤
 صايف النفقات         (٦٩٠ ٤٧٣ ٦) (٠٩٥ ٠٢١ ٢) (٤٢١ ٧١٩ ٢) (٦٥٨ ٠٥٨ ١)  (٨٦٤ ٢٧٢ ١٢)
٩٠٧ ٤٥١ ٥ ٢٢٣ ٨١٨ ١ ٤٨٢ ٣٤٤ ٢ ٤٦٥ ٩١٧  ٠٧٧ ٥٣٢ ١٠     

          
          

   االشتراكات املستحقة التحصيل*    ٣٩٢ ٨١٢ ٤ ٠ ٢٠٥ ٣ ٧٩  ٦٧٦ ٨١٥ ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


