
   IDB.38/4-PBC.26/4 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
18 June 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 

 
020710    V.10-54480 (A) 

 
 

 *1054480*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل 
٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني عن  أداء الربنامجوتقرير 

  جملس التنمية الصناعية 
   والثالثونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤يينا، ف
  من جدول األعمال املؤقت) أ (٢البند 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني عن  أداء الربنامجوتقرير 

      
      ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني عن األداء املايل تقرير     

  م من املدير العاممقّد
  

استخدام املوارد املالية للميزانيتني العادية والعملياتية يف فترة الوثيقة عن ه هذتبلغ   
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

    
  احملتويات

 الصفحة الفقرات 

  ٢  ١..............................................................................مقّدمة  
  ٢  ٢٤- ٢.......................................................................امليزانية العادية -أوال
  ٧  ٢٨-٢٥....................................................................امليزانية العملياتية -ثانيا
  ٨  ٢٩.....................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -ثالثا
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    مقّدمة    
، ١٩٨٧/١٩مـن اسـتنتاجها     ) ي(طلبت جلنة الربنامج وامليزانية إىل املدير العـام، يف الفقـرة              -١

أن ُيقّدم كل سنة إىل جملس التنمية الصناعية، عن طريقها، تقريرا واضـحا ومفـّصال عـن األداء املـايل                    
-٢٠٠٨، فيما يتعلق بفترة الـسنتني       ويعرض هذا التقرير  . يبّين كيفية استخدام املوارد املالية بندا بندا      

 والنفقــات ، مــن ناحيــة،االعتمــادات واإليــراداتتقــديرات امليزانيــة مــن حيــث ، مقارنــة بــني ٢٠٠٩
  .املعلومات املقّدمة امليزانيتني العادية والعملياتيةتشمل و. ، من الناحية األخرىواإليرادات الفعلية

    
    امليزانية العادية  -أوال  
    مليزانية لفترة السنتنيتقديرات ا  -ألف  

 قّرراملعتمدة من املؤمتر العام يف امل ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقديرات امليزانية لفترة السنتني اشتملت  -٢
مــن االشــتراكات ُتمــوَّل  يــورو، ١٥٩ ٦٣٨ ٠٣٨علــى نفقــات إمجاليــة قــدرها ، ١٦-م/١٢-م ع
  .يورو ٥ ٠١٥ ٠٠٠ يورو ومن إيرادات أخرى مببلغ ١٥٤ ٦٢٣ ٠٣٨ مببلغ ةقّررامل
تعــرض هــذه الوثيقــة تقريــر األداء املــايل اســتنادا إىل برنــامج وميــزانييت الفتــرة  ،ومــن مث  -٣

ــواردة يف الوثيقــة الربنــامج وامليــزانيتني ، بــصيغة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الــيت وافــق عليهــا   GC.12/8ال
  . اشتراكات الدول األعضاءهارت على أساس وقُر١٦ِّ-م/١٢- م عقّرراملؤمتر العام يف امل

    
    ةقّرر من االشتراكات امل٢٠٠٩- ٢٠٠٨إيرادات الفترة   - باء  

يتوقّف التنفيـذ املـايل للربنـامج وامليـزانيتني املعتمـَدين علـى احلجـم الفعلـي للمـوارد النقديـة                    -٤
 علــى الــدول ةقــّررومــصدر متويــل امليزانيــة العاديــة هــو االشــتراكات امل . املتاحــة أثنــاء فتــرة الــسنتني

 دة إىل املنظمـة عـن فتـرة الـسنتني          املـسدّ  ةقـّرر يلـي مقارنـة بـني االشـتراكات امل        وترِد فيمـا    . األعضاء
  :١٦-م/١٢-عم   املؤمتر العامقّرررت أصال كاشتراكات وفقا ملواملبالغ اليت قُرِّ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
 يورواتمباليني ال 

 ١٥٤,٦  املستحقةةقّرراالشتراكات امل
 )أ(١٥٤,١ مة املتسلّةقّرراالشتراكات امل

 )٪٦,١ (٩,٥ املبالغ احملصَّلةعجز يف ال

───────────────── 
 .، اجلدول األولIDB.38/3-PBC.26/3انظر الوثيقة   )أ(  
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    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ مقارنة امليزانية بالنفقات واإليرادات الفعلية للفترة  - جيم  
  :ترد أدناه مقارنة للنفقات واإليرادات الفعلية بامليزانية املعتمدة لفترة السنتني  -٥
 امليزانية العادية 
 )مباليني اليوروات( 
تقديرات  

 امليزانية
 الفعليةاألرقام 
٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

النقص يف 
 النسبة املئوية االستخدام

 ٪٩,٥ ١٥,٢ ١٤٤,٤ ١٥٩,٦ النفقات
 ٪٥٦,٠ ٢,٨ ٢,٢ ٥,٠ اإليرادات
       ٪٨,٠ ١٢,٤ ١٤٢,٢ ١٥٤,٦ الصايف

ــة بـــني تقـــديرات امليزانيـــة والنفقـــات  علـــى التـــوايل  ٢ و١وتـــرِد يف اجلـــدولني   -٦ مقارنـ
يف الفقـرات التاليـة     تـرِد   و. ئيسية وأوجه اإلنفاق الرئيـسية    واإليرادات الفعلية حسب الربامج الر    

  .توضيحات للنقص يف االستخدام حسب الربامج الرئيسية وأوجه اإلنفاق الرئيسية
    

    استخدام امليزانية  - دال  
 يف  ٨,٠( مليـون يـورو      ١٢,٤تألّف صايف النقص يف استخدام امليزانية العاديـة، البـالغ             -٧

ونقـص يف اإليـرادات    )  يف املائـة   ٩,٥( مليـون يـورو      ١٥,٢نفـاق قـدره     مـن نقـص يف اإل     ) املائة
وكانـت العوامـل الرئيـسية الـيت سـامهت يف الـنقص             ).  يف املائة  ٥٦,٠( مليون يورو    ٢,٨قدره  

. ة يف امليزانية لشغور الوظائف الثابتـة      قّرريف استخدام امليزانية هي النسب األعلى من النسب امل        
ص يف املــوارد مــن املــوظفني باســتخدام مــوظفي قطفيــف عــن الــنويف حــني مت التعــويض بقــدر 

ب تكاليف املـوظفني العامـة   َساملساعدة املؤقتة، أّدت طريقة التعاقد املختلفة أيضا إىل اخنفاض نِ      
  .بند نفقات التشغيليف وفورات عن ختفيض نسب اإلنفاق نتجت كما . عاعما كان متوقّ

    
    رئيسيةالتنفيذ املايل حسب الربامج ال  - هاء  

 لألسباب املبّينـة    ،ر معظم الربامج الرئيسية بالنقص العام يف استخدام امليزانية العادية         تأثّ  -٨
  . أعاله٧يف الفقرة 

 ٠,٣رصــيد غــري مــستخدم قــدره )  التــشريعيةيئــاتاهل(لربنــامج الرئيــسي ألــف لكــان ف  -٩
ناجتـة عـن    الوفـورات   ب ال بـسب من امليزانية املعتمدة، وذلك أساسـا       )  يف املائة  ٦,٠(مليون يورو   
  .ر تعيني املوظفنيوتأّخالشفوية الترمجة خدمات التشارك يف 
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أن ) التوجيـه التنفيـذي واإلدارة االسـتراتيجية      (نفقـات الربنـامج الرئيـسي بـاء         وكادت    -١٠
 يف املائــة، ١برصــيد غــري مــستخدم يقــل عــن   ا يف امليزانيــة، هلــتكــون مــساوية للمبلــغ املــدرج  

  .من الناحية املاليةالرئيسي قد ُنفِّذ تنفيذا تاما لربنامج هذا اوبذلك يكون 
رصـيد  )  مـن الفقـر مـن خـالل األنـشطة اإلنتاجيـة            احلـد (م  يوكان للربنامج الرئيسي ج     -١١

وقـد  . مـن امليزانيـة املعتمـدة أصـال       )  يف املائـة   ١٣,٨(يـورو   ماليـني    ٣,٤غري مستخدم مقـداره     
.  مليـون يـورو    ٢,٨ البـالغ قـدرها       املـوظفني  لوفـورات يف تكـاليف    أساسـا نتيجـة ل    ذلـك   حدث  

أعلـى  ى إىل نفقـات     أّد، الـذي    بزيـادة اسـتخدام اخلـرباء     عن النقص يف املـوظفني        جزئيا ُعوِّضو
  .االستشاريةاخلربة يف إطار 

رصــيد غــري مــستخدم قــدره  ) بنــاء القــدرات التجاريــة(وكــان للربنــامج الرئيــسي دال   -١٢
وقد ُعوِّض جزئيا عن الوفـورات      . من امليزانية املعتمدة أصال   )  يف املائة  ٦,٨( مليون يورو    ١,٢

 مليون يـورو بزيـادة النفقـات يف إطـار املـساعدة املؤقتـة       ١,٩يف تكاليف املوظفني البالغ قدرها   
وكـذلك بزيـادة النفقـات يف       )  مليـون يـورو    ٠,١(التطوير الـوظيفي    اخلـاص بـ   العامة والتدريب   

  ). مليون يورو٠,١(املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

ما يقلّ عـن املبلـغ املرصـود لـه يف امليزانيـة              )البيئة والطاقة (وأنفق الربنامج الرئيسي هاء       -١٣
ــد ــورو ٣,٢ ارمبق ــني ي ــة١٤,٥ ( مالي ــ .) يف املائ ــار    وحقَّ ــورات يف إط ــسي وف ــامج الرئي ق الربن

نـتج  وامليزانيـة،  يف  قـّرر املاملعـدل  األعلـى مـن    أساسا إىل معدل الشغورترجع  تكاليف املوظفني   
وحتقـق أيـضا وفـر يف املـوارد اخلاصـة لـصاحل أفريقيـا مبقـدار         .  مليون يـورو  ٢,٣توفري  عن ذلك   

  .دالالتركيز الربناجمي حنو الربنامج الرئيسي يف ل اء حتّو مليون يورو من جّر١,٠
ــ  -١٤  وحتقيـــق االتـــساق علـــى املـــستوى  ،الـــربامج اجلامعـــة(ذ الربنـــامج الرئيـــسي واو وُنفِّـ
وكـــان العامـــل ).  يف املائـــة١٠,٧( يـــورو ماليـــني ٣,١خبفـــض يف اإلنفـــاق قـــدره ) قطـــريال

 مليــون يــورو، ٢,٩الرئيـسي املــساعد علــى ذلــك حتقــق وفـورات يف تكــاليف املــوظفني بلغــت   
  عـن ضوقـد ُعـوِّ  ).  مليـون يـورو  ٠,٤( نقص يف اإلنفاق يف تكـاليف اجتماعـات اخلـرباء      تالها

 مليـون   ٠,٣لنفقات يف املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيـا مببلـغ قـدره            هذه الوفورات جزئيا بزيادة ا    
  .يورو ويف تكاليف التشغيل امليداين

ــ  -١٥ ــامج الرئيــسي زاي  وُنفِّ ــدعم (ذ الربن ــةاإلدارو خــدمات ال خبفــض يف اإلنفــاق  ) ة العام
وكان العامـل الرئيـسي املـساعد علـى ذلـك نقـص يف       ).  يف املائة٨,١( مليون يورو    ٢,٣قدره  
  . شغور عاليةةن نسبم مليون يورو، نتج ١,٨ مبقدار املوظفنيليف تكا
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 ماليـني يـورو     ٣,٧وفـورات بلغـت زهـاء       ) إدارة املباين (ق الربنامج الرئيسي حاء     وحقَّ  -١٦
 .خـالل فتـرة الـسنتني     األعلـى   الـشغور   ، نتجـت أيـضا مـن معـدالت          يف إطار تكاليف املـوظفني    
 ماليــني ٥,٥دمات إدارة املبــاين فائــضا قــدره ل احلــساب اخلــاص خلــويف الوقــت نفــسه، ســجَّ

 ماليـني يـورو مـا زالـت قيـد           ٦,٧ مليـون يـورو، منـها        ٢٥,٥إىل  اخلتـامي   رصـيد   اليورو، رفع   
واألموال املتراكمة يف احلـساب اخلـاص خلـدمات إدارة املبـاين مربجمـة كليـا يف إطـار         . التحصيل

  .يف مركز فيينا الدويلاجلارية أنشطة التجديد 
مليـون   ١,٨وفـورات قـدرها     ) التكـاليف غـري املباشـرة     (ل الربنامج الرئيسي طاء     وسجَّ  -١٧

تكـاليف  يف  اخلفـض املـذكور أعـاله    إىلأساسـا  هـذه الوفـورات   وترجع ).  يف املائة ٩,١(يورو  
نـصيب اليونيـدو مـن هـذه        يف  إىل اخنفاض   والذي أّدى   ،  دارة املباين إخدمات  إطار  املوظفني يف   
  .فيضات أخرى يف تكاليف اخلدمات اللغوية والوثائقية املشتركةوُسجلت خت. التكاليف

    
    التنفيذ املايل حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية  - واو  

ــالغ        -١٨ ــة الب ــوظفني يف امليزاني ــنقص يف اســتخدام خمصــصات تكــاليف امل ــشمل ال  ١١,٩ي
  :ما يلي)  يف املائة١١,١( يورو مليون

  
 اتومباليني اليور 

  ١٣,١  املوظفني العامةاملرّتبات وتكاليف 
 )٠,٥( ) زائداستخدام(الوظائف املؤقتة 

 )٠,٤( ) زائداستخدام(املساعدة املؤقتة العامة 
 ٠,٥  اجتماعات أفرقة اخلرباء

 )٠,٢( ) زائداستخدام(تدريب املوظفني 
 )١,٠( ) زائداستخدام( املستشارين وتكاليف سفرهم ورأج

 ٠,٤  تكاليف أخرى
     ١١,٩ اجملموع
ــاله،     و  -١٩ ــن اجلــدول أع ــضح م ــا يت ــات    كــان كم ــتخدام خمصــصات املرّتب ــنقص يف اس ال

علـى مـن املـستوى      األشغور  الـ أساسـا إىل عوامـل      راجعـا   وتكاليف املـوظفني العامـة يف امليزانيـة         
ونظرا إىل أن أكرب عنـصر يف ميزانيـة         .  للوظائف الفنية ووظائف اخلدمة العامة     يف امليزانية  قّررامل

يف إطـار  متحفّظـة  خطـة تنفيـذ   من الضروري اّتبـاع  العادية هو تكاليف املوظفني، كان      املنظمة  
ر يف سـدادها     أو التـأخّ   ةقّررمن عدم سداد االشتراكات امل    كان متوقّعا   ا  هذا البند للتعويض عمّ   
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 أكثـر   منط السداد يف العـام الثـاين مـن فتـرة الـسنتني            وعندما أصبح   . د من سدادها  أو عدم التأكّ  
فت بعض حاالت النقص يف املوظفني بزيادة اللجـوء إىل أمـوال املـساعدة املؤقتـة                 ُخفِّ ،وضوحا

  . االستشاريةواخلدمات
ورو يــ مليــون ٠,٣ مبقــدار يف مهــام رمسيــة كــان الــنقص يف اســتخدام ميزانيــة الــسفر و  -٢٠

  ). يف املائة٧,٢(
 يف ٧,٩ (يــورومليــون  ٢,٢ونتجــت الوفــورات يف بنــود تكــاليف التــشغيل، وقــدرها   -٢١
 مليــون يــورو، ٠,٦مببلــغ التحريريــة احتياجــات إنتــاج الوثــائق والترمجــة اخنفــاض ، عــن )املائــة

 مليـون يـورو، ويف حـصة      ٠,٤ووفورات يف إطار املـسامهة يف خـدمات األمـن والـسالمة تبلـغ               
  . مليون يورو٠,٩اليونيدو من إمجايل التكاليف يف خدمات إدارة املباين مببلغ 

يف )  يف املائــة٥,٩( مليــون يــورو ٠,٣ســتخدام البــالغ ال ا الطفيــف يفنقصالــوُيعــزى   -٢٢
 خـدمات االتـصاالت بلـغ       اسـتعمال موارد تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت إىل اخنفـاض يف           

ــا   وقــد ُعــّوض . مليــون يــورو٠,٤ ديــدة اجلعــدات امليف شــراء بزيــادة عــن هــذا الفــائض جزئي
 . يف جمال تكنولوجيا املعلوماتيةاالستشاراخلدمات رسوم يف لالتصاالت و

وأُديرت موارد الربنامج العادي للتعاون التقين يف إطـار احلـساب اخلـاص الـذي أنـشئ                   -٢٣
حـدوث نقـص يف اسـتخدام       وتبـيَّن   . االعتمادات املرصودة كل  هلذا الغرض والذي ُحّولت إليه      

  .يف إطار املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا مليون يورو ٠,٥تلك املوارد قدره 
    

    اإليرادات  - زاي  
  :يشمل العجز يف اإليرادات مقابل تقديرات امليزانية ما يلي  -٢٤
 اتومباليني اليور 
املدرجة اإليرادات  

 )العجز/(الفائضاإليرادات الفعلية يف امليزانية
املسامهات احلكومية يف تكاليف 

 التشغيل امليدانية
١,٤( ٠,٥ ١,٩( 

 )١,٤( ١,٧ ٣,١ قةإيرادات متفّر
       )٢,٨( ٢,٢ ٥,٠ اجملموع
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 اتـصاال مباشـرا   ، مليـون يـورو  ١,٤ وقـدره  ،ويتصل العجز يف اإليرادات من استرداد التكاليف     
ومل . باخنفاض املسامهات احلكومية يف تكاليف مكاتب اليونيـدو امليدانيـة عـن املـستوى املتوقـع              

مــن  ١٦-م/١٢- م عقــّرر تقــديرات امليزانيــة الــيت اعُتمــدت يف امليفمــا ورد ق بالكامــل تحقّــي
  .أدناه مليون يورو، كما هو مبّين ٣,١تقديرات لإليرادات املتفرقة بلغت 

  
 اتومباليني اليور 
املدرجة اإليرادات  

 )العجز/(الفائضاإليرادات الفعلية يف امليزانية
الفوائد املصرفية على األرصدة 

 النقدية
٣,٠  ٣,٠  - 

 -  ٠,١  ٠,١ اإليرادات من بيع املنشورات
 )٢,٣( )٢,٣( - تسوية سعر الصرف
 ٠,٩  ٠,٩   - اإليرادات األخرى

       )١,٤( ١,٧  ٣,١ قةجمموع اإليرادات املتفّر
مليـون يـورو    ٢,٩مبلـغ  ل مليون يورو، ميثّ   ٢,٣ومن صايف مقدار تسوية سعر الصرف، البالغ        

   قــّررحكــام املوفقــا ألاحلــساب االحتيــاطي اخلــاص بــسعر الــصرف،     التحويــل اإللزامــي إىل  
 ٠,٦ ، قــدرهآخــرل مبلــغ  وميثّــ،، حلمايــة املنظمــة مــن تقلبــات ســعر الــصرف  ١٦-م/٨-م ع

 عــن إعــادة تقيــيم  ة الناجتــاملكاســب، صــايف  يف هــذا احلــساب االحتيــاطي أيــضا ،مليــون يــورو
  .األرصدة الدفترية

    
    امليزانية العملياتية  -ثانيا  

ُتمــوَّل امليزانيــة العملياتيــة أساســا مــن إيــرادات اســترداد تكــاليف الــدعم املكتــسبة مــن    -٢٥
وقد ُعرضت تقـديرات    . تنفيذ مشاريع التعاون التقين ومن اخلدمات التقنية اليت تقّدمها املنظمة         

 النفقــات الواجــب متويلــها أثنــاء فتــرة الــسنتني مــن إيــرادات تكــاليف الــدعم يف وثيقــة الربنــامج
  .١٦-م/١٢-م ع قّرر ووافق عليها املؤمتر العام يف امل،GC.12/8 وامليزانية

  :وفيما يلي عرض للنتائج املالية اخلاصة بفترة السنتني  -٢٦
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 اتومباليني اليور 
 الفارق املبالغ الفعليةتقديرات امليزانية 

تنفيذ التعاون التقين، باستثناء امليزانية العادية 
ا من ، خالص) للتعاون التقينالربنامج العادي(

 تكاليف الدعم

٣٢,٢٢( ١٧٢,٧٠  ٢٠٤,٩٢( 

 )٣,٩٤( ١٨,٢٠  ٢٢,١٤ اإليرادات املكتسبة من تنفيذ اخلدمات التقنية
 )٠,٠٨( ٠,٥٤  ٠,٦٢ قةإيرادات متفّر

 )٤,٠٢( ١٨,٧٤  ٢٢,٧٦ جمموع اإليرادات
 ٣,٦٩  ١٩,٠٧  ٢٢,٧٦ النفقات

 )٠,٣٣( )٠,٣٣( - فائض الدخل على اإلنفاق
قة من إلغاء التزامات فترة السنتني الوفورات احملقّ

 السابقة
-   ٠,٣١   ٠,٣١  

       )٠,٠٢( )٠,٠٢( - صايف فائض الدخل على النفقات
ــرِد يف اجلــدولني   -٢٧ ــة، حــسب    ٤ و٣وت ــة وتقــديرات امليزاني ــة بــني النفقــات الفعلي  مقارن

  .التوايل على ،الربامج الرئيسية وأوجه اإلنفاق الرئيسية
املـدرج يف   املـستوى   لتنفيـذ التعـاون الـتقين       يبلغ احلجم الفعلي واإليـرادات الفعليـة        مل  و  -٢٨

 إىل اخنفـاض طفيـف       إالّ  مل تـؤدِّ   الضوابط على اإلنفـاق   غري أن   .  املدرجة فيها  والنفقاتامليزانية  
ون يـورو    مليـ  ٦,٥٣اخنفـض صـايف االحتيـاطي البـالغ         ونتيجة لـذلك،    . يحتياطي التشغيل اليف ا 

، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ مليون يورو فقط يف      ٦,٥١ إىل   ٢٠٠٧واملرحَّل من عام    
إلغـاء  مراعـاة    مليـون يـورو، بعـد        ٠,٠٢ قـدره    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعجز طفيف يف فتـرة الـسنتني        
  . وتعديالت فترة السنتني السابقةالتزامات فترة السنتني السابقة

    
     اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة  -ثالثا  

  .مة يف هذه الوثيقة أن حتيط علما باملعلومات املقدَّ اللجنة توّدلعلّ  -٢٩
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  ١اجلدول 
  امليزانية العادية

  ، حسب الربامج الرئيسية٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير األداء املايل للفترة 
    )يورواتبآالف ال(

 الربامج الرئيسية

  تقديرات امليزانية 
‐٢٠٠٨املعتمدة 
 )١( )أ(٢٠٠٩

  إليرادات ا/النفقات
 إىل ١/١/۲۰۰٨الفعلية 
٣١/١٢/٢٠٠٩) ۲( 

  الرصيد غري املستغل 
 ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 

)٢(‐)١()=٣( 
 النسبة املئوية

)١)/(٣)=(٤( 
       

            النفقات
 ٦,٠ ٢٩٨,٦ ٤ ٦٦٥,٣  ٤ ٩٦٣,٩ اهليئات التشريعية -ألف
 ٠,٠ ٥,٥ ١٣ ٨٥٤,٤ ١٣ ٨٥٩,٩ التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية -باء
 ١٣,٨ ٣ ٤٠٢,٣ ٢١ ٣٢٤,٨ ٢٤ ٧٢٧,١ احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية -جيم
 ٦,٨ ١ ١٧٤,١ ١٦ ١٦٩,٦ ١٧ ٣٤٣,٧ بناء القدرات التجارية -دال
 ١٤,٥ ٣ ١٦٨,١ ١٨ ٧٢٢,٥ ٢١ ٨٩٠,٦ البيئة والطاقة -هاء
 الصعيدالربامج اجلامعة وحتقيق االتساق على  -واو

 ١٠,٧ ٣ ٠٦٨,٠ ٢٥ ٥١٦,٠ ٢٨ ٥٨٤,٠ طريالقُ
 ٨,١ ٢ ٢٦١,٠ ٢٥ ٨١٥,٨ ٢٨ ٠٧٦,٨ ة العامةاإلدارو خدمات الدعم -زاي
  -   *إدارة املباين -حاء
 ٩,١ ١ ٨٣٠,٧ ١٨ ٣٦١,٣ ٢٠ ١٩٢,٠ التكاليف غري املباشرة -طاء

 ٩,٥ ١٥ ٢٠٨,٣ ١٤٤ ٤٢٩,٧ ١٥٩ ٦٣٨,٠ جمموع النفقات
    

 الربامج الرئيسية
 تقديرات املعتمدةال
)١( 

جمموع اإليرادات 
)٢( 

  العجز
)٢(‐ )١)=(٣( 

 النسبة املئوية
)١(/)٣)=(٤(

    
الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وزاي، 

 ٧٤,٤ ١ ٤١٧,٣ ٤٨٧,٦ ١ ٩٠٤,٩ املسامهات احلكومية يف تكاليف التشغيل امليداين
     *إدارة املباين -حاء

     اإليرادات املتفّرقة
  ٠,٨ ٣ ١٠٩,٣ ٣ ١١٠,١  ١٦- م/١٢- م عقّرراملقّدرة يف امل -أ

  ١ ٤١٥,١ )١ ٤١٥,١(  ١٦-م/١٢- م عقّررغري املقّدرة يف امل -ب
     ) سعر الصرفاتمبا فيها تسوي( 

 ٥٦,٠ ٢ ٨٣٣,٢ ٢ ١٨١,٨ ٥ ٠١٥,٠  جمموع اإليرادات
 ٨,٠ ١٢ ٣٧٥,١ ١٤٢ ٢٤٧,٩ ١٥٤ ٦٢٣,٠  الصايف-اجملموع 

     إدارة املباين   - ءحا
 ٢٧,٦ ١٥ ٧٣٦,٢ ٤١ ١٩١,٧ ٥٦ ٩٢٧,٩ النفقات
      اإليرادات

  ١١ ٥٠٤,٢ ٤٥ ٤٢٣,٧ ٥٦ ٩٢٧,٩ املقّدرة
  )١ ١٨٤,٥( ١ ١٨٤,٥ ) سعر الصرفاتمبا فيها تسوي(غري املقّدرة  

 ٩,٥ )ب(٥ ٤١٦,٥ )٥ ٤١٦,٥(    إدارة املباين- اجملموع
  .١٦-م/١٢- م عقّرراملعتمدة يف امل  )أ(
  )ج( ٢-٤و) ب( ٢-٤يعزى رصيد االعتمادات املذكور أعاله إىل احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين، وهو ال خيضع للبندين   )ب(

 .من النظام املايل
.يرد منفصال *
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  ٢اجلدول   
  امليزانية العادية

  ، حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية٢٠٠٩-٢٠٠٨تقدير األداء املايل للفترة 
    )آالف اليورواتب(

 جمموع النفقات

  تقديرات امليزانية 
‐٢٠٠٨املعتمدة 
 )١( )أ(٢٠٠٩

  اإليرادات /النفقات
 إىل ١/١/۲۰۰٨الفعلية 
٣١/١٢/٢٠٠٩) ۲( 

  الرصيد غري املستغل 
 ٣١/١٢/٢٠٠٩حىت 

)٢(‐)١()=٣( 
 النسبة املئوية

)١)/(٣)=(٤( 
       

            النفقات
 ١١,١ ١١ ٩٥٢,٠ ٩٥ ٨٤٤,٨ ١٠٧ ٧٩٦,٨ تكاليف املوظفني -١
 ٧,٢ ٢٥٣,٦ ٣ ٢٧٢,٣ ٣ ٥٢٥,٩ السفر يف مهام رمسية -٢
 ٧,٩ ٢ ١٨٤,٤ ٢٥ ٦٠١,٩ ٢٧ ٧٨٦,٣ تكاليف التشغيل -٣
 ٥,٩ ٣٣٥,٧ ٥ ٣٨٤,٠ ٥ ٧١٩,٧ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة املوارد  -٥

 ٣,٣ ٤٨٢,٧ ١٤ ٣٢٦,٧ ١٤ ٨٠٩,٤ يقيااخلاصة لصاحل أفر
 ٩,٥ ١٥ ٢٠٨,٣ ١٤٤ ٤٢٩,٧ ١٥٩ ٦٣٨,٠ جمموع النفقات

    

 الربامج الرئيسية
 تقديرات املعتمدةال
)١( 

جمموع اإليرادات 
)٢( 

  العجز
)٢(‐ )١)=(٣( 

 النسبة املئوية
)١(/)٣)=(٤(

    
  ١ ٤١٨,١ ٣ ٥٩٦,٩ ٥ ٠١٥,٠  ١٦- م/١٢- م عقّرراملقّدرة يف امل -أ

  ١ ٤١٥,١ )١ ٤١٥,١(  ١٦-م/١٢- م عقّررغري املقّدرة يف امل -ب
     )مبا فيها تسوية سعر الصرف( 

 ٥٦,٥ ٢ ٨٣٣,٢ ٢ ١٨١,٨ ٥ ٠١٥,٠ جمموع اإليرادات
   ٨,٠ ١٢ ٣٧٥,١ ١٤٢ ٢٤٧,٩ ١٥٤ ٦٢٣,٠  الصايف-اجملموع 

  .١٦-م/١٢- م عقّرراملعتمدة يف امل  )أ(
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  ٣اجلدول 
  يزانية العملياتيةامل

  ، حسب الربامج الرئيسية٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير األداء املايل للفترة 
      )بآالف اليوروات(

 الربامج الرئيسية
تقديرات امليزانية املعتمدة 

 )١( )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨

  اإليرادات /النفقات
 إىل ١/١/۲۰۰٨الفعلية 
٣١/١٢/٢٠٠٩) ۲( 

 الفارق
)٢(‐)١)=(٣( 

      
          النفقات

 ٥٠,٦ ٢٢٣,٢ ٢٧٣,٨ التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية -باء
 ٤٣٢,٢ ٣ ٧٤١,٢ ٤ ١٧٣,٤ احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية -جيم
 ١ ٠٦٣,٦ ٢ ٩٩٧,٢ ٤ ٠٦٠,٨ بناء القدرات التجارية -دال
 ٢٠٩,٧ ٤ ٠٤٢,٥ ٤ ٢٥٢,٢ البيئة والطاقة -هاء
االتساق على املستوى الربامج اجلامعة وحتقيق  -واو

 ١ ٣٥٤,٧ ٤ ١٢٥,٦ ٥ ٤٨٠,٣ القطري
 ٦٠٢,٧ ٣ ٩١٥,٩ ٤ ٥١٨,٦ ة العامةاإلدارو خدمات الدعم -زاي

 ٣ ٧١٣,٥ ١٩ ٠٤٥,٦ ٢٢ ٧٥٩,١ جمموع النفقات
   

 )٢(جمموع اإليرادات  )١ (تقديرات املعتمدةال الربامج الرئيسية
   العجز

)٢(‐)١(=)٣( 
   

  ،وواويسية جيم ودال وهاء الربامج الرئ
    املسامهات احلكومية يف تكاليف التشغيل امليدانية

    اإليرادات املتفّرقة
 ٢٧٦,٢ ٣٤٣,٠ ٦١٩,٢  ١٦- م/١٢- م عقّرراملقّدرة يف امل -أ

 )١٩٣,٠( ١٩٣,٠  ١٦-م/١٢- م عقّررغري املقّدرة يف امل -ب
    ) سعر الصرفاتمبا فيها تسوي( 
 ٨٣,٢ ٥٣٦,٠ ٦١٩,٢ يراداتجمموع اإل
   ٣ ٦٣٠,٤ ١٨ ٥٠٩,٦ ٢٢ ١٣٩,٩  الصايف–اجملموع 

    .١٦-م/١٢- م عقّرراملعتمدة يف امل  )أ(
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  ٤اجلدول 
  امليزانية العملياتية

  ، حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية۲۰۰٨-۲۰۰٩تقرير األداء املايل للفترة 
    )بآالف اليوروات(

 جمموع النفقات
عتمدة تقديرات امليزانية امل

 )١( )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨

  اإليرادات /النفقات
 إىل ١/١/۲۰۰٨الفعلية 
٣١/١٢/٢٠٠٩) ۲( 

  الفارق
)٢(‐)١)=(٣( 

     
          النفقات

 ٣ ٨٧٩,٩ ١٨ ٣٥٤,٧ ٢٢ ٢٣٤,٦ تكاليف املوظفني -١
 )١٢٥,٧( ١٢٥,٧ - السفر يف مهام رمسية -٢
 )٤٠,٧( ٥٦٥,٢ ٥٢٤,٥ تكاليف التشغيل -٣

 ٣ ٧١٣,٥ ١٩ ٠٤٥,٦ ٢٢ ٧٥٩,١ النفقاتجمموع 
   

 )٢(جمموع اإليرادات  )١ (تقديرات املعتمدةال الربامج الرئيسية
   العجز

)٢(‐ )١)=(٣( 
   

 ٢٧٦,٢ ٣٤٣,٠ ٦١٩,٢  ١٦- م/١٢- م عقّرراملقّدرة يف امل -أ 
 )١٩٣,٠( ١٩٣,٠  ١٦-م/١٢- م عقّررغري املقّدرة يف امل-ب 
    ) سعر الصرفاتيمبا فيها تسو(  

 ٨٣,٢ ٥٣٦,٠ ٦١٩,٢ جمموع اإليرادات
   ٣ ٦٣٠,٤ ١٨ ٥٠٩,٦ ٢٢ ١٣٩,٩  الصايف–اجملموع 

  .١٦-م/١٢- م عقّرراملعتمدة يف امل  )أ(

  
  
 


