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

  جملس التنمية الصناعية  
   والثالثونالتاسعةالدورة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤ - ٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند

توصيات تنفيذ ، مبا يف ذلك تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مراجع احلسابات اخلارجي بشأن فترة السنتني

أداء  والتقرير املؤقت عن ٢٠١٠عن سنة وتقرير األداء املايل 
      ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج لفترة السنتني 

عن حسابات منظمة األمم املتحدة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي     
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ املالية من للسنةللتنمية الصناعية 

      *٢٠١٠ديسمرب /األول
  احملتويات

 الصفحة   
 ٤ ..............................................................................خطاب اإلحالة 
 ٥  .................................................................................ختصراتامل 
 ٦..........................................................................................مقّدمة -أوال

───────────────── 
 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير  *  
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 الصفحة   
 ٨...............................................................نتائج وتوصيات مراجعة احلسابات-ثانيا

 ٨...............................................................................عرض البيانات املالية
  ٨...........................................................................الضوابط الرقابية الداخلية

  ٨...........................................................تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  ١٦....................................................................االشتراكات من الدول األعضاء

  ١٧.............................................................................االلتزامات غري املصفّاة
  ١٨...................................................الغ املستحقة السداد للدول األعضاءالتحقق من املب

  ١٨..................................................................برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة
  ٢١...................................................................املراجعة احلسابية للنظم املعلوماتية

  ٢٧...............................................................................إدارة حافظة املشاريع
  ٣٠.....................................................................مكتب خدمات الرقابة الداخلية

  ٣٣..............................................................................األخالقيات واملساءلة
  ٣٥.............................................................................جلنة مراجعة احلسابات

  ٣٦...........................................................................................االشتراء
  ٣٨...........................................................................دارة املوارد البشريةإ فرع

  ٣٩...............................................................................خدمات إدارة املباين
  ٤٢...........................................................................إجراءات العمل الالورقية

  ٤٢..............................................................حاالت االحتيال وشطب املبالغ النقدية
  ٤٣.......................................................................................اإلكراميات

  ٤٣...........................٢٠٠٩- ٢٠٠٨االمتثال لتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني 
  ٤٣......................................................................................شكر وتقدير

  املرفقات
 ٤٤............تنفيذ التوصيات املقدَّمة يف التقرير السابق الصادر من مراجع احلسابات اخلارجي متابعة -األول
 للتنمية الصناعية عن املتحدةبشأن البيانات املالية ملنظمة األمم  رأي مراجع احلسابات اخلارجي-الثاين

 ٥٦...............................................٢٠١٠ديسمرب / األولكانون ٣١املنتهية يف  السنة
 ٥٧.............................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ن السنة املنتهية يف البيانات املالية ع-الثالث

 ٥٧...............................................................................تقرير من املدير العام
  ٦٣.....................................٢٠١٠خمطط موّحد للقطاعات الرئيسية واملشاريع املشتركة لعام  
  ٦٤...................................................عن تقدمي البيانات املالية والتصديق عليهاسؤولية امل 

 ٦٥.....................................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان املوقف املايل يف : ١البيان 
  ٦٧.......................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف : ٢البيان 
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 الصفحة   
 ٦٨........٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان التغريات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف : ٣البيان 
 ٦٩....................٢٠١٠سمرب دي/ كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ابيان التدفق النقدي  :٤البيان 
  ٢٠١٠.٧٠ديسمرب / كانون األول٣١يف  لسنة املنتهيةعن ايان املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية ب: ٥البيان 

  ٧١......................................................................مالحظات على البيانات املالية
  

   املنتهية السنة عن املتحدة األمم ملنظومة احملاسبية للمعايري وفقا ّدةاملَُع املالية البيانات ملّخص-رابعا
 ١١٩...................................)بدون مراجعة احلسابات (٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ يف

بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات وأرصدة : امليزانية العادية :املرفق األول 
 ١٢٠.................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن االصناديق 

  ، ٢٠١٠حالة االعتمادات حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية لسنة : وق العامالصند ):أ(املرفق األول 
 ١٢١...........................................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 

 كانون ٣١، يف )باليوروهات(حالة االشتراكات املقّررة يف امليزانية العادية  ):ب(األول املرفق 
 ١٢٢........................................................٢٠١٠ديسمرب /األول

 كانون ٣١ صندوق رأس املال املتداول حىت حالة الُسلف املقدمة إىل ):ج(األول املرفق 
 ١٣٠........................................................٢٠١٠ديسمرب /األول

بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات وأرصدة : امليزانية التشغيلية :الثايناملرفق 
 ١٣٥.................٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن االصناديق 

  بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات : خرىالصناديق اخلاصة األ :الثالثاملرفق 
 ١٣٦.........٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن اوأرصدة الصناديق 

بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات : الربنامج العادي للتعاون التقين :الرابعاملرفق 
 ١٣٧..........٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ة يف لسنة املنتهيعن اوأرصدة الصناديق 

 ملّخص املعامالت املالية املنفذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعية ):أ(اخلامس املرفق 
 ١٣٨......... اليوروعلى أساس -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا

 ذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعيةنفّملّخص املعامالت املالية امل):ب(اخلامس املرفق 
 ١٣٩........الدوالرعلى أساس  -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا

 املنتهية يف لسنةعن املّخص أنشطة التعاون التقين املمّولة من الصناديق االستئمانية  ):أ(السادس املرفق 
 ١٤١.......................... اليوروعلى أساس - ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

 املنتهية يف لسنةعن املّخص أنشطة التعاون التقين املمّولة من الصناديق االستئمانية ):ب(السادس املرفق 
 ١٤٣.........................الدوالرعلى أساس  - ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

 ١٤٩........٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين يف  :السابعاملرفق 
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  احلسابات العام يف باكستانمراجع مكتب 
Constitution Avenue 
Islamabad. 

  IR/UNIDO/C-XV-49: الرقم
    ٢٠١١ مايو/ أيار٢٣إسالم آباد، 

   التنمية الصناعيةجملس رئيس
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  مركز فيينا الدويل
 Vienna International Centre 
 P.O. Box 300 
 A-1400 Vienna 
 Austria       

  ،سعادة الرئيس
  

، تقريري وآرائي بشأن البيانات املالية  والثالثنيالتاسعةم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته ف بأن أقدِّأتشرَّ 
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف السنةملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن 

أنين أحتُت للمدير العام، وفقا للنظام املايل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية  أن أُشري إىل أودُّتقريري هذا،  ذْ أُحيلإوإنين   
  .ن على النحو املناسب يف تقريريمبيَّ املدير العام  ردَّأنَّو .الصناعية، فرصة التعليق على تقريري

  

    املخلص
  ]التوقيع[

  ) أغاعليتنوير (
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    املختصرات
 

  املعايري الدولية ملراجعة احلسابات  )ISA(إيسا 
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )(IPSASإيبساس 

  املعايري احملاسبية الدولية  (IAS)إياس 
  جملس التنمية الصناعية   (IDB)م ت ص 

  املؤمتر العام  ) GC(م ع 
  مكتب األمم املتحدة يف فيينا  (UNOV)اليونوف 
  ظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمن  (UNIDO)اليونيدو 

  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  )ISO(إيسو 
  املنظمة الدولية للمؤسسات العليا مراجعة احلسابات  )INTOSAI(إنتوساي 

  املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات  )ISSAI(إّساي 
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    مقدِّمة -أوال
املسّماة فيما يلي (للتنمية الصناعية  من املادة احلادية عشرة من النظام املايل ملنظمة األمم املتحدة ١٠-١١حبسب البند   - ١

يونيه الذي يلي / حزيران١، ُينجِز مراجُع احلسابات اخلارجي تقاريره، مع البيانات املالية املراَجعة، يف موعد أقصاه يوم )اليونيدو
ير والبيانات املراجعة، ويرسلها معاً، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، إىل جملس التنمية الصناعية، الفترة املالية اليت ختّصها التقار

وتقوم جلنةُ الربنامج وامليزانية بفحص البيانات املالية وتقارير املراَجعة احلسابية، . وفقاً للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر العام
ولكن على أثر تنفيذ املعايري احملاسبّية . حييلها إىل املؤمتر العام، مع ما يراه مناسباً من تعليقاتوتقّدم توصياهتا إىل اجمللس، الذي 

، وافق املؤمتر العام، يف دورته الثالثة عشرة ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١اعتباراً من ) IPSASإيبساس (الدولية للقطاع العام 
 بأن يتم االضطالع، على سبيل (IDB.36/11)توصية املقّدمة من اجمللس ، على ال٢٠٠٩ديسمرب /املعقودة يف كانون األول

اليونيدو قد حقّقت  بأنَّ  بغية احلصول على تأكيد من مراجع احلسابات اخلارجي٢٠١٠االستثناء، مبراجعة حسابية بشأن العام 
 أن ُيحال تقرير مراجعة احلسابات السنوي وقد تقّرر أيضاً. ٢٠١٠االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام خالل عام 

رج موضوعه بنداً يف جدول األعمال من أجل  أقرب وقت ممكن عملياً، وأن ُيَد إىل اهليئات التشريعية يف٢٠١٠عن عام 
ريُر مراجعة وبناًء على ذلك، وحبسب قرار اإلدارة، سوف ُيعرض تق. مناقشته يف االجتماع املقّرر املقبِل للهيئة التشريعية املعنية

  .٢٠١١يونيه / على جملس التنمية الصناعية يف حزيران٢٠١٠احلسابات اخلارجية عن سنة 
    

    املراجعة احلسابيةنطاق 
املعدَّة وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية ، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١البيانات املالية الصادرة عن الفترة املنتهية يف   - ٢

ها حبسب املادة احلادية عشرة من النظام املايل والقواعد املالية لليونيدو واالختصاصات اإلضافية اليت للقطاع العام متّ فحص
  :مشلت تلك البيانات املالية ما يليوقد ). لنظام املايل لليونيدو وقواعدها املاليةبا املرفقة(تنظّم مراجعة احلسابات 

  ؛٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ٣١بيان املوقف املايل يف : ١البيان   •  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف : ٢البيان   •  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ عن السنة املنتهية يف األصولرات يف صايف بيان التغيُّ: ٣البيان   •  
  ؛٢٠١٠ ديسمرب/ول كانون األ٣١ عن السنة املنتهية يف النقديبيان التدفّق : ٤البيان   •  
  ؛٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية يف  مبالغبيان املقارنة بني: ٥البيان   •  
  .مالحظات على البيانات املالية  •  

    
    األهداف املنشودة من مراجعة احلسابات

ت النفقات املسجَّلة كان متكيين من تكوين رأي عّما إذا كانت األهداف الرئيسية املنشودة من مراجعة احلسابات هي  - ٣
 قد ُتكبِّدت من أجل األغراض اليت وافق عليها املؤمتر العام، وما إذا كانت اإليرادات والنفقات قد ُصنِّفت ٢٠١٠يف السنة 
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ت املالية تعرِض متاماً املوقف املايل وُسجِّلت على حنو سليم وفقاً لنظام اليونيدو املايل وقواعدها املالية؛ وما إذا كانت البيانا
إدارة  وألنَّ .اليونيدووقد تأكّدت أيضاً من صّحة أرصدة هناية العام يف كل صناديق . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لغاية 

اسبة وكذلك اليونيدو كانت قد قّررت اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام باعتبارها األساَس الذي تقوم عليه احمل
، فقد اشتملت األهداف املنشودة من مراجعة احلسابات على التأكّد ٢٠١٠إعداد البيانات املالية املستخلَصة من السنة املالية 

  ).إيبساس(مما إذا كانت البيانات املالية تفي مبتطلبات هذه املعايري احملاسبية 

ة حنو حتسني إدارة الشؤون املالية ومراقبتها يف اليونيدو، ويتضّمن تقريري أيضاً مالحظات وتوصيات حمّددة موّجه  - ٤
  ).النظام املايل والقواعد املاليةب املرفقة(وفقاً لالختصاصات اإلضافية اليت تنظّم مراجعة احلسابات 

    
    معايري مراجعة احلسابات

 للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات  وفقا٢٠١٠ًعام عن أُجريت املراجعة احلسابية اخلارجية لبيانات اليونيدو املالية   - ٥
)ISA( وكذلك وفقاً للمعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات ،(ISSAIs) حيثما أمكن تطبيق ذلك، وهي معايري ،

  .خبصوص هذه املؤسسات) INTOSAI(مراجعة احلسابات اليت حّددهتا املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات 
    

    احلسابات مراجعةمنهجية 
 املّتبع يف مراجعة النهجللحسابات  اخلارجية ةُاملراجع اعتمدت ، احلساباتمراجعة املنشودة من حتقيقاً لألهداف  - ٦

  :مبا يلياحلسابات بات، املستند إىل النظام الذي قامت يف إطاره فرق مراجعة احلسا

فحص اإلجراءات املالية واحملاسبية املتَّبعة يف اليونيدو، يف ضوء النظام املايل لليونيدو وقواعدها املالية وغري ذلك   •  
 من الوثائق ذات الصلة؛

يات املالية لدى اليونيدو، وإجراء اختبار لالمتثال بغية حتديد نطاق تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي ينظّم العمل  •  
 ؛٢٠١٠عملية املراقبة خالل عام 

  ملعامالت خمتارة؛موضوعيةإجراء اختبارات   •  

 املصرفية، وإجراء بيانات التسويات احلسابات املصرفية، والتحقّق من مطابقة بياناتمطابقة اإليصاالت مع   •  
 املقرَّرة؛حتليل لالشتراكات 

  .األصول واخلصومإجراء استعراض حتليلي لعدد من العقود والصفقات الكبرية ذات الصلة بتكوين   •  

  .اليونيدوعام يف صناديق ال هناية ألرصدةا موضوعيوتضمنت مراجعيت فحصا   - ٧

متثال لتفويضات  مدى االراجعة اليت اضطلعت مبَق خمتلفة، مشلت الِفرمراجعة ُقرِفوقامت مبراجعة احلسابات   - ٨
  .ةامليداني اليونيدو مكاتبالصالحيات يف 
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    اإلبالغ
.  العاملني يف املقّر ويف املكاتب امليدانيةاملعنيني املوظفني مراجعة احلسابات التابعة يل مناقشات مع ُقعقدت ِفر  - ٩

هت ّج وو، احلساباتبشأن مراجعةللقيام مبهام جهات الوصل  الذين اختريوا املوظفني مراجعة احلسابات مع رُقوتعاملت ِف
 .املراجعة بصيغتها اليت أُبلغت هبا فرق اإلدارة نظر وجهةَ احلسابات مراجعة ُج نتائي وتراع.املعنيةاستفسارات إىل الفروع 
ة الناشئة من ائج التفصيليالنت حتدد إدارية برسالة اليونيدو املراجعة التابعة يل بتزويد ُق قامت أيضا فر،ووفقا للممارسة املعتادة

 اليونيدوويبّين تقريري على النحو الواجب ردود . عملية الفحص اليت أجرهتا الفرق يف مقّر اليونيدو ويف املكاتب امليدانية
وقد دّونت ردَّ اليونيدو على نتائج مراجعة احلسابات خبصوص العمليات يف مكاتب اليونيدو .  اإلداريةالرسالةعلى هذه 

  .دها الحقاًامليدانية من أجل رص

  .الدول األعضاء أن ُيوّجه إليها انتباه يف رأييينبغي اليت  مالحظايت بشأن املسائلوترد يف الفقرات التالية من هذا التقرير   - ١٠
      

      نتائج وتوصيات مراجعة احلسابات  -ثانيا
    عرض البيانات املالية

 .)إيبساس(ثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  على حنو ميت٢٠١٠ُعرِضت بيانات اليونيدو املالية عن عام   - ١١
  .عمومادقيقة البيانات وكانت األرقام الواردة يف 

    
    الضوابط الرقابية الداخلية

 نظام لديهااليونيدو  أنَّ  إىلخلصت املراجعة اخلارجية للحساباتختبار االمتثال للضوابط الرقابية الداخلية،  الةًنتيج  - ١٢
 وقياسها وانتظامها وواقع صدورها ٢٠١٠ عن عام املالية البياناتم تصميما معقوال لكفالة اكتمال مَّة مصرقابة داخلي

  .والكشف عنها
    

  تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

اع العام  على اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقط٢٠٠٦أغسطس /وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف آب  - ١٣
 بغية جعل البيانات املالية يف املنظمات املنضوية يف منظومة األمم املتحدة أكثر شفافية واّتساقاً ٢٠١٠حبلول العام ) إيبساس(

 ةيمعايري احملاسبلومن قبل اعتماد هذه املعايري احملاسبية، كانت البيانات املالية ُتعّد وفقاً ل. للمساءلةوقابليةً للمقارنة وقابليةً 
  .(UNSAS)ملنظومة األمم املتحدة 

إىل فريق املراجعة اخلارجية للحسابات الذي قام بزيارة واألنشطة وقد قّدمت اإلدارة جدوالً ببنود إجراءات العمل   - ١٤
 ووفقاً لذلك اجلدول، كان من املزمع اختاذ إجراءات العمل التالية حبلول. ٢٠١٠نوفمرب /إىل مقّر اليونيدو يف تشرين الثاين

  :٢٠١١أبريل /شهر نيسان
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 حبلول شهر لكي يتّم إجنازهاالتنقيحات األّولية للنظام املايل اليت وافقت عليها اهليئات التشريعية يف اليونيدو   •  
  .٢٠١١فرباير /شباط

املشاورات مع مراجع احلسابات اخلارجي أثناء املرحلة النهائية من مراجعة احلسابات وتعديل مشروع الورقة   •  
  .٢٠١١مارس / آذار- فرباير /ا يكون ضرورياً حبلول شباطحسبم

االستعراض الداخلي ملشروع الورقة املعدَّلة وإمتام استعراضها من ِقبل الفريق العامل املعين باملعايري احملاسبية   •  
  .٢٠١١مارس /الدولية للقطاع العام حبلول شهر آذار

،  للقطاع العام من الفريق العامل املعين باملعايري احملاسبية الدوليةإدماج التعليقات املقدَّمة: االستعراض الداخلي  •  
وتقدمي مشروع منقّح إىل املدير اإلداري لشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة، وفرقة العمل الدولية املعنية بتطبيق 

  .٢٠١١مارس /املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حبلول شهر آذار

  .٢٠١١مارس /املدير العام حبلول شهر آذار/تقدمي مشروع الورقة إىل اجمللس التنفيذي: داخلياالستعراض ال  •  

  .٢٠١١أبريل /استكمال االستعراض الداخلي ملشروع الورقة األول حبلول شهر نيسان  •  

ا اإلجرائية  والتجديد يف املنظمة بغية ضمان إدماج نظم الرقابة وعملياهتالتغيريمناقشة مشروع الورقة مع مكتب   •  
  ).الزمن غري حمدَّد(اجلديدة اخلاصة بإدارة التغيري فيها 

.  إدارة اليونيدو كانت تتابع إجراءات العمل حبسب اجلدول املذكور أعالهوقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنَّ  - ١٥
تطوير السياسات /ة للقطاع العام تنقيحومشلت اخلطوات الرئيسية الالزم القيام هبا من أجل اعتماد املعايري احملاسبية الدولي

وقام الفريق املعين بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بإدارة هذه العملية . العامة واإلجراءات املّتبعة والنظم الالزمة
  .طَّط، وهو إجناز بالغ األمهيةاملعقّدة واملنطوية على التحديات يف االنتقال إىل النظام اجلديد بسالسة وضمن اإلطار الزمين املخ

وقامت املراجعةُ اخلارجية للحسابات باستعراض تفصيلي ملسار عمل اليونيدو يف اعتماد املعايري احملاسبية الدولية   - ١٦
  .للقطاع العام

 إىل ٢٧ من  معياراً حىت اآلن؛ ولكن املعايري٣١) إيبساس(وقد أصدرت هيئةُ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   - ١٧
، الذي يرسي أسس )إيبساس(وأما دليل سياسات اليونيدو بشأن هذه املعايري احملاسبية .  منها مل تصبح بعُد نافذة املفعول٣١

 معياراً منها تعتربها املنظمة وثيقة الصلة على حنو مباشر ١٨السياسات احملاسبية يف املنظمة بناًء على هذه املعايري، فيتضّمن 
.  اخلاص باألصول غري املادية٣٨) إياس(ويف الوقت احلاضر يتضّمن الدليل أيضاً املعيار احملاسيب الدويل . اخلاصة هبابالعمليات 

أبريل / األصول غري امللموسة، الذي أصبح نافذ املفعول اعتباراً من نيسان- ٣١) إيبساس(وسوف حيلّ املعيار احملاسيب 
 استحقاقات املوظفني، من - ٢٥) إيبساس( واعتمدت اليونيدو أيضاً املعيار احملاسيب .٣٨) إياس(، حملّ املعيار احملاسيب ٢٠١١

 وفقاً للمعايري احملاسبية ٢٠١٠وقد أُعّدت البيانات املالية عن العام . ٢٠١١يناير /قبل تاريخ نفاذ مفعوله يف كانون الثاين
  :واحد، وهي املعايري الواردة فيما يلي) اسإي(الثمانية عشرة وملعيار حماسيب ) إيبساس(الدولية للقطاع العام 
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  املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  
  عرض البيانات املالية؛  ١) إيبساس(

  بيانات التدفقات النقدية؛  ٢املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

   التقديرات احملاسبية واألخطاء؛السياسات احملاسبية، التغّيرات يف  ٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  آثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية؛  ٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  احلصص يف املشاريع املشتركة؛  ٨املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  ت املتبادلة؛اإليراد املتأيت من املعامال  ٩املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  املخزون؛  ١٢املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  عقود اإلجيار؛  ١٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  داث بعد تاريخ إعداد التقرير؛األح  ١٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  الكشف والعرض؛: ةاألدوات املالي  ١٥املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  املمتلكات واملنشآت واملعدات؛  ١٧املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  تقدمي التقارير حول القطاعات؛  ١٨املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  ؛]احملتملة [، االلتزامات واألصولاملخصصات  ١٩املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  األطراف ذات العالقة؛بيانات كشف   ٢٠احملاسيب الدويل للقطاع العام املعاير   •  

  اخنفاض قيمة األصول غري املولِّدة للنقد؛  ٢١املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  ؛)ويالتالضرائب والتح(اإليراد املتأيت من املعامالت غري التبادلية   ٢٣املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  عرض معلومات امليزانية يف البيانات املالية؛  ٢٤املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  استحقاقات املوظفني؛  ٢٥املعيار احملاسيب الدويل للقطاع العام   •  

  األصول غري املادية؛   ٣٨) إياس(املعيار احملاسيب الدويل   •  

لية للقطاع العام، التمست اليونيدو اإلرشاد من مكتب املراجعة اخلارجية أثناء مسار عملية تنفيذ املعايري احملاسبية الدو  - ١٨
، وإعداد )إيبساس(للحسابات خبصوص وضع الصيغة النهائية لدليل سياساهتا بشأن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

ملشورة إىل اليونيدو فيما خيص على وجه وقد قّدم مكتب املراجعة اخلارجية للحسابات ا. بيانات مالية متتثل هلذه املعايري
  : التاليةالتحديد املعايري الدولية
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  احلصص يف املشاريع املشتركة؛   ٨) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

  املخزون؛   ١٢) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

  املمتلكات واملنشآت واملعّدات؛   ١٧) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

  تقدمي التقارير حول القطاعات؛   ١٨) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

  كشف بيانات األطراف ذات العالقة؛   ٢٠) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

  ؛)الضرائب والتحويالت(اإليراد املتأيت من املعامالت غري التبادلية    ٢٣) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  

 كما ينبغي يف دليل سياسات اليونيدو بشأن املعايري احملاسبية وقد تبّدت مشورة مكتب املراجعة اخلارجية للحسابات  - ١٩
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١وكذلك يف البيانات املالية عن السنة املنتهية يف ) إيبساس(الدولية للقطاع العام 

 املشورة لحساباتمكتب املراجعة اخلارجية لوإىل جانب إسداء املشورة الرمسية بشأن إعداد دليل السياسات، قدَّم   - ٢٠
أثناء عملية وكشوف املالحظات على البيانات التعديالت يف البيانات املالية /أيضاً إىل اإلدارة لكي جتري بعضاً من التصويبات
وبناًء عليه، . ، وكذلك املراجعة احلسابية لنهاية السنة املالية٢٠١٠نوفمرب /استعراض حلسابات الشهر التاسع يف تشرين الثاين

  .ذلك نفسه يف البيانات املاليةأُجري 

يتم ) إيبساس( تنفيذ اليونيدو لعملية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  مراجع احلسابات اخلارجي أنَّويرى  - ٢١
 وسوف يكون على املنظمة أن تراقب عن كثب مسار التقّدم صوب استكمال اعتماد هذه. وفقاً هلذه املعايري بروحها ونّصها

وُيسلّط الضوء يف الفقرات التالية على اعتماد اليونيدو املعايري احملاسبية .  األحكام االنتقاليةُتطبَّق حالياًحيث متاماً، املعايري 
  )إيبساس(الدولية للقطاع العام 

    
  التغيريات يف السياسة احملاسبية

يريات األساسية املعّينة يف سياسة اليونيدو احملاسبية  إىل بعض التغاحملاسبةأّدى التغيري يف األساس الذي تستند إليه   - ٢٢
وهذه التغيريات تتعلّق عموماً بالنهج احملاسيب القائم متاماً على أساس االستحقاق، . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١اعتباراً من 

، )االلتزامات(اخلصوم الذي اعُتمد يف تسجيل اإليرادات، والنفقات، واملمتلكات واملنشآت واملعّدات، واملخزونات، و
وإىل جانب ذلك، أُدرج يف احلسابات بيان املوقف املايل وبيان األداء املايل حبسب . واالستثمارات يف املشاريع املشتركة

وهذان البيانان يقّدمان معلومات مالية عن ثالثة من أنشطة اليونيدو، وهي أنشطة امليزانية العادية، وأنشطة . القطاعات احملّددة
  . اخلاصةواخلدماتعاون التقين، واألنشطة األخرى الت

حينما يتم التوقيع على اتفاق ملزِم بني اليونيدو واجلهة املاحنة، ال حينما فُيقيَّد إيراد التّربعات أصبح ُيعترف به اآلن   - ٢٣
ا، ُتحفظ تلك ويف حال تلقي تّربعات من اجلهات املاحنة مع شروط مفروضة على استعماهل. يتم تلقي املبلغ النقدي

إىل حني الوفاء "  بشروط- التزامات التّربعات "يف حساب متحّصالت الُسلف ) خصوماً(املسامهات باعتبارها التزاماً 
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املسامهات املقدَّمة من اجلهات املاحنة،  فإنَّ ،(UNSAS)ة ملنظومة األمم املتحدة يعايري احملاسباملومبقتضى . بااللتزام باألداء
  . ُيعترف هبا أيضاً بتقييدها كإيرادات لدى اليونيدومرتبطةً بشروط،

 املصروفات ُيعترف هبا بناء ذلك أنَّ. ا االلتزام غري املصفّى، أو جمرد صرف األموال، فلم يعد ُيعترب من املصروفاتأمَّ  - ٢٤
 ومن مث. عقد شراء/قيع على أمر، أي الوفاء بالتزام تعاقدي من جانب املورِّد بدالً من التو)اإلجناز(التسليم ًعلى أساس مبدأ 

 )جارية(مدفوعات الُسلف إىل املورِّدين من أجل تسليم السلع أو اخلدمات يف املستقبل فيعترف هبا باعتبارها أصوالً فإنَّ 
  .ومل تعد االلتزامات غري املصفّاة ُتسجَّل يف احلسابات. حالية

 طوال عمرها النافع بدالً ستهلَكم مبا فوق عتبة االعتراف ُتَرَسمل وُت املمتلكات واملنشآت واملعّدات اليت ُتقيَّكما إنَّ  - ٢٥
ا املخزونات فُتصرف قيمتها يف الفترة اليت ُيعترف فيها باإليرادات ذات الصلة هبا بدالً من أمَّ. من صرف قيمة األصول املباشر

 يف بيان املوقف عنهدة يف املتناول يف هناية العام فُيبلَّغ ا املبلغ احملمول اخلاص باملخزونات املوجووأمَّ. حتميل نفقتها عند شرائها
  .املايل

كشوف املالحظات على بكاملها يف البيانات املالية ال يف بتقييدها ا التزامات استحقاقات املوظفني فُيعترف هبا أمَّ  - ٢٦
ت املطاعم واملتجر التعاوين، فُيعترف هبا ا االستثمار يف الكيانات اخلاضعة للضبط الرقايب املشترك، أْي خدماوأمَّ. البيانات

 فيه حصة اليونيدو يف فائض املشاريع ُتقيَّد حبيث ُيعدَّل املبلغ احملمول اخلاص باالستثمار لكنَّ. أّولياً حبسب تكلفتها اآلنية
  .املشتركة أو عجزها أثناء سنٍة ما

    
  األحكام االنتقالية

  :قالية التالية الواجب تطبيقها مبقتضى املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماختارت اليونيدو األخذ باألحكام االنت  - ٢٧

، املعلومات املقارنة ليست الزمة خبصوص البيانات املالية اليت ١) إيبساس( من املعيار احملاسيب ١٥١وفقاً للفقرة   •  
وقد طُّبق هذا ). إيبساس(عايري احملاسبية ُتعتمد بشأهنا أّولياً معايري احملاسبة القائمة على االستحقاق وفقاً للم

  .احلكم فيما خيّص بيان األداء املايل وبيان التدفّق النقدي

 من املعيار احملاسيب ١٤والفقرة .  يشمل االعتراف باملمتلكات واملنشآت واملعّدات١٧) إيبساس(املعيار احملاسيب   •  
 من املعيار ٩٥ الفقرة غري أنَّ). املوجودات(صول  تقّدم إرشادات وحتّدد مبادئ لالعتراف باأل١٧) إيبساس(

الكيانات غري مطالَبة باالعتراف باملمتلكات واملنشآت واملعّدات خبصوص " أنَّ  تنّص على١٧) إيبساس(احملاسيب 
فترات اإلبالغ البادئة يف تاريخ معّين ضمن مخس سنوات تعقب تاريخ االعتماد األول للمحاسبة على أساس 

 من املعيار احملاسيب ١٠١وحبسب التوضيح املقدَّم يف الفقرة . ")إيبساس(وفقاً للمعايري احملاسبية االستحقاق 
 أن تقّدم ختفيفاً من العبء يف األحوال اليت ٩٥القصد من األحكام االنتقالية يف الفقرة  فإنَّ ،١٧) إيبساس(

سياق تنفيذ احملاسبة القائمة على أساس يسعى فيها كيانٌ إىل االمتثال ألحكام هذا املعيار احملاسيب، يف 
وعندما تعتمد الكيانات احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق وفقاً للمعايري احملاسبية . االستحقاق ألول مرة
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. ألول مرة، كثرياً ما تطرأ صعوبات يف جتميع معلومات شاملة عن وجود األصول وتقدير قيمتها) إيبساس(
 على ١٧) إيبساس(س إىل احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق، ينّص املعيار احملاسيب وتسهيالً لالنتقال السل
) إيبساس (احملاسيبوقد جلأت اليونيدو إىل االحتجاج هبذه األحكام االنتقالية من املعيار . هذه األحكام االنتقالية

  .األصول  من"املباين "فئة فيما خيص االعتراف بأصول املشاريع و١٧
الكيانات غري ُمطالَبة بتغيري سياستها احملاسبية فيما خيّص  أنَّ : تبّين٢٣) إيبساس( من املعيار احملاسيب ١١٧فقرة ال  •  

اإلبالغ تقارير االعتراف باإليرادات املتأتية من املعامالت غري التبادلّية وقياسها، غري إيرادات الضرائب، بشأن فترات 
وقد طّبقت اليونيدو . ب تاريخ أول اعتماد هلذا املعيار احملاسيبث سنوات تعقّالبادئة يف تاريخ معّين يف غضون ثال

  .٢٠١٠ عام لِاحلكم بشأن قياس اإليرادات املتأّتية من التّربعات يف األحوال اليت مت فيها التوقيع على اتفاقات من قب
    

  )إيبساس(طاع العام احملاسبة املالية واإلبالغ املايل مبقتضى املعايري احملاسبية الدولية للق

عرضاً منصفاً للموقف املايل واملعامالت لدى ) إيبساس(م احملاسبة املالية واإلبالغ املايل وفقاً للمعايري احملاسبية تقدَّ  - ٢٨
ملعايري احملاسبية الواجب تطبيقها جتعل البيانات املالية أوضح وأسهل فهماً مبقتضى امتطلّبات الكشف  أنَّ ذلك. منظمٍة ما

.  كانت ُتعّد يف السابق كل سنتني، بعد أنُتعّد اآلن على أساس سنوي بيانات اليونيدو املالية وقد أصبحت. مستعملنيلل
  ).إيبساس( املالية املعدَّة مبقتضى املعايري احملاسبية ُتش بإجياز أدناه البياناوُتناقَ

) املوجودات(عرض البيان كل األصول وي. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان املوقف املايل يف   :١البيان   
وقد أصبحت . لدى اليونيدو مع تصنيفها إىل فئتيها اجلارية وغري اجلارية) االلتزامات(واخلصوم 

املمتلكات واملنشآت واملعدات واملخزونات وخصوم استحقاقات املوظفني مشمولة اآلن، ومل يكن 
  .ُيبلَّغ عنها يف احلسابات السابقة

إيراد /وُيظهر البيان دخل. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١األداء املايل عن السنة املنتهية يف بيان   :٢البيان   
ويشمل أيضاً إيراد التربعات، اليت مل ُتسَتلَم نقداً، ولكن متّ التوقيع على . اليونيدو من مصادر خمتلفة

لدولية للقطاع العام، مل تكن وقبل اعتماد املعايري احملاسبية ا. اتفاق ملزِم بشأهنا مع اجلهات املاحنة
 عن املصروفات اليت مت االعتراف هبا على نُوُيبلِّغ البيا. اإليرادات من هذا القبيل مشمولة يف االعتراف

 على ،وأما االلتزامات غري املصفّاة فال ُيعترف هبا باعتبارها مصروفات. أساس االستحقاقات الكاملة
  .العكس من املمارسة السابقة

وُيبلِّغ البيانُ . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان التغّيرات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف   :٣البيان   
البيان ُيسّوي بني الرصيد  فإنَّ وبذلك. صايف امللكّية أثناء العام/عن التغُيرات يف صايف األصول

 ٢٠١٠والبيان لعام . ة العاماالفتتاحي للفائض التراكمي واالحتياطيات وبني الرصيد اخلتامي يف هناي
يشمل تصحيحات حسابية أُجريت على الرصيد اخلتامي من أجل إعادة تبيان الرصيد االفتتاحي وفقاً 

  ).إيبساس(للمعايري احملاسبية 
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ويصف البيان بصورة . ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية عن السنة املنتهية يف   :٤البيان   
  .لتدفّقات النقدية من أنشطة اليونيدو التشغيلية واالستثمارية والتمويليةواضحة صايف ا

. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية يف مبالغ بيان املقارنة بني   :٥البيان   
املشار إليها بأهنا مبالغ  (وهذا البيان، الذي مل يكن ُيعّد سابقاً، يقّدم مقارنةً بني امليزانية والنفقات

اليونيدو ُتعّد امليزانية  وألنَّ .والبيان يظهر استخدام املوارد الفعلي مقابل امليزانية املوافَق عليها). فعلية
. النفقات املقدَّمة يف البيان ُيبلَّغ عنها أيضاً على األساس نفسه فإنَّ  نقدي معدَّلٍ،على أساس حماسيب

  .ات وااللتزامات غري املصفّاة الصرفيُتوتشمل النفقا

، ٢٠١٠ جمموعة البيانات املذكورة يف القائمة أعاله تبياناً شامالً وكذلك متعّمقاً ألداء اليونيدو يف سنة وتقدِّم  - ٢٩
وقد تبّدت على حنو معقول يف بيان املوقف املايل اإلجابات على استفسارات مثل ما . ٢٠١٠وملوقفها املايل يف هناية العام 

اليت على اليونيدو أن تفي هبا على املدى القصري وكذلك على املدى الطويل، وما هي املوارد اليت ) االلتزامات( اخلصوم هي
ا كيف أحسنت اليونيدو استخدام مواردها يف القيام مبهامها الوظيفية فيمكن أمَّ. لديها على شكل أصول جارية وغري جارية

ّد يف املستقبل وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام البيانات املالية اليت ُتَع فإنَّ ومن مث. معاينة ذلك من بيان األداء املايل
  .من شأهنا أن تقّدم أساساً مّتسقاً وقابالً للمقارنة من أجل استعراض أداء املنظمة على مر الزمن

    
  إعادة بيان األرصدة االفتتاحية

األصول و األرصدة االفتتاحية إعداد، متّت إعادة )اسسإيب(سبية الدولية للقطاع العام نتيجة العتماد املعايري احملا  - ٣٠
 وُتقدَّم أدناه مقارنةٌ بني األرصدة االفتتاحية املعاد. ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ حىت صايف امللكية/واخلصوم وصايف األصول

  :٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١األرصدة اخلتامية يف و إعدادها
    

  ١اجلدول 
      اته اليوروبآالف

 احلساب

   يفالرصيد
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١

  ة بيعايري احملاساملمبقتضى (
 التعديالت  )ملنظومة األمم املتحدة

  يف الرصيد 
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
مبقتضى معايري احملاسبية الدولية (

 )للقطاع العام
٣٦٩ ١٩٥٫٦ إمجايل األصول  ٨٧ ٧٥٥٫٦  ٤٥٦ ٩٥١٫٢  

١٢٤ ٦٤٢٫٢ إمجايل اخلصوم  ١٢٨ ٨٨٩٫٢  ٢٥٣ ٥٣١٫٤  

٢٤٤ ٥٥٣٫٤ صايف امللكية/صايف األصول  )٤١ ١٣٣٫٦(  ٢٠٣ ٤١٩٫٨    
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ على البيانات املالية عن السنة املنتهية يف ٢٤املالحظة : املصدر  
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 صايف امللكية/ مليون يورو يف صايف األصول٤١,١٣٤ هر األرصدة االفتتاحية إىل نقصان قدإعدادوقد أّدت إعادة   - ٣١
  :وكانت التعديالت اليت استتبعت هذا النقصان كما يلي. لدى اليونيدو

   مليون يورو؛٩٧,٧٣٩االعتراف األّويل باخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني   •  

   مليون يورو؛٢٤,٠٩١االعتراف األّويل بأرصدة الصناديق املؤجَّلة   •  

   مليون يورو؛٩,٣١٣ أو سلع متلقاة/عن خدمات واالعتراف األّويل باملستحقات   •  

  :صايف امللكية/ صايف األصوليفويف الوقت نفسه، أّدت التعديالت التالية إىل زيادة هامة   - ٣٢

   مليون يورو؛٦٧,٣٦٩شطب االعتراف بااللتزامات غري املصفّاة   •  

   مليون يورو؛١٢,٩٦٧ة املستحقّة القبض  الصافيملسامهاتاالعتراف األّويل با  •  

  . مليون يورو٦,٠٩٦االعتراف األّويل بالُسلَف املدفوعة إىل املورِّدين وعن السلع بطريق الترانزيت   •  
    
  استحقاقات املوظفنياملتعلقة بصوم اخل

 منظمة تكون  أيَّفإنَّ. احملّددة االلتزام باالستحقاقات ةُمن املسائل اهلامة اليت تتطلّب انتباه الدول األعضاء مسأل  - ٣٣
وتشمل هذه .  بتوفري االستحقاقات املتَّفق عليها إىل موظفيها احلاليني والسابقنياحملّددةمة مبقتضى خطط االستحقاقات َزمل

. مةاالستحقاقات التأمني الصّحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، وبدالت اإلجازة السنوية وهناية اخلد
ولكن ). أكتواريون(وقد قام بالتقدير األكتواري لقيمة التزام االستحقاقات احملّددة مهنيون اختصاصيون يف حسابات التأمني 
  .استحقاقات املوظفني يف اليونيدو غري مموَّلة باعتمادات، بل ُتدار على أساس دفع االستحقاقات أوالً بأول

 مليون يورو ١٢٣,١١٦استحقاقات املوظفني إىل  املتعلقة بصوماخلالطويل من وقد ازدادت حصة اليونيدو على املدى   -٣٤
عائد ويظهر اآلن خصم . وُحّمل معظم حصة االستحقاقات على امليزانية العادية. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١حبلول 

 وتبعاً لذلك،.  امليزانية العادية مليون يورو يف بيان املوقف املايل خبصوص قطاع أنشطة١٠١,٢٤٦ستحقاقات املوظفني قدره ال
 مليون يورو ٢١,٨٤٩ويظهر مبلغ قدره .  مليون يورو٥٣,٦٦٢نطوي على ملكية سلبية يف األصول قدرها يقطاع امليزانية فإنَّ 

ومن . الستحقاقات املوظفنيعائدا يف بيان املوقف املايل خبصوص قطاع األنشطة األخرى واخلدمات اخلاصة باعتباره خصماً 
  ا هو متاح من اخليارات الستدرار األموال الالزمة لتمويل هذاّملالزم أن تتشاور اإلدارة مع الدول األعضاء بغية البحث عا

  .اخلصم احملاسيب
    

  التغيريات يف النظام املايل والقواعد املالية

 من املادة ١٠- ١١ند  من املادة العاشرة والب٧- ١٠ و٦- ١٠اقترحت اليونيدو مشاريع تعديالت على البندين   - ٣٥
  .احلادية عشرة من النظام املايل
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 من النظام املايل، سوف ُتعّد البيانات املالية ١٠- ١١وقد الحظ مكتب مراجع احلسابات اخلارجي أنه مبقتضى البند   - ٣٦
  أنه يف حنيوالحظ مكتب مراجع احلسابات اخلارجي أيضاً. مارس عن كلتا السنتني من فترة السنتني/ آذار١٥السنوية قبل 

تلك ختّصها مارس الذي يلي هناية السنوات املالية اليت / آذار١٥موعد إصدار البيانات املالية عن كلتا السنتني هو بتاريخ أنَّ 
أبريل يف / نيسان٢٠موعد إجناز تقرير مراجعة احلسابات عن السنة األوىل من فترة السنتني قد اقُترح أن يكون  فإنَّ البيانات،

يونيه الذي يلي السنوات املالية اليت خيّصها تقرير مراجعة / حزيران١ذلك املوعد فيما خيّص السنة الثانية هو   أنَّحني
اختالف مواعيد تقدمي تقارير مراجعة احلسابات خبصوص السنوات  بأنَّ وقد أُعِلم مراجع احلسابات اخلارجي. احلسابات

  .ية الجتماعات جلنة الربنامج وامليزانيةاملختلفة قد حّتمته الضرورة بسبب اجلداول الزمن

 ومن أجل وضع الصيغة ،وبغية إجناز مراجعة حسابية ذات مؤّدى للبيانات املالية عن السنة األوىل من فترة السنتني  - ٣٧
من الالزم أن   فإنَّأبريل الذي يلي السنة اليت ختّصها البيانات املالية،/ نيسان٢٠النهائية لتقرير مراجعة احلسابات حبلول موعد 

ويدرك . فرباير الذي يلي السنة اليت ختّصها البيانات املالية/ شباط٢٥تصدر اإلدارة مشاريع البيانات املالية يف موعد أقصاه 
أبريل سوف / نيسان٢٠النجاح يف إجناز املراجعة اخلارجية للحسابات وتقدمي التقرير حبلول  أنَّ مراجع احلسابات اخلارجي

 وحينذاك سوف يتّم وضع الصيغة النهائية ،فرباير/ شباط٢٥اد مشاريع البيانات املالية وإحالتها حبلول يتوقّف على إعد
  .مارس/ آذار١٥للبيانات املالية وإحالتها حبلول 

. العمل على التعديالت الالزم إدخاهلا على القواعد املالية مل يبدأ بعد أنَّ والحظ مراجع احلسابات اخلارجي أيضاً  - ٣٨
اإلدارة ختطط الستعراض القواعد املالية بعد وضع الصيغة النهائية ملتطلبات التغيري  بأنَّ علم مراجع احلسابات اخلارجيوأُ

مقترح تعديل  بأنَّ  احلسابات اخلارجيَع مراجةُكما أعلمت اإلدار). BPR(إعادة هيكلة إدارة األعمال عملية الناجتة عن 
ً تعديالت على القواعد جلعلها متتثل للمعايري احملاسبية الدولية القواعد الناتج عن ذلك االستعراض م ن شأنه أن يشمل أيضا

  . حيثما تتطلب احلاجة ذلك،)إيبساس(للقطاع العام 
    

  االشتراكات من الدول األعضاء

 ٧٣ ٠٢٢,٣ ألف يورو يف مقابل حتصيل ٧٨ ٣٠٤,٦ قُّدرت بزهاء ٢٠١٠االشتراكات من الدول األعضاء عن عام   -٣٩
  :٢٠١٠ويبّين اجلدول التايل االشتراكات املقّررة واحملصَّلة أثناء عام .  ألف يورو٥ ٢٨٢,٣ يورو، مما يترك رصيداً قدره

    
  ٢اجلدول 
  اته اليوروبآالف

  ٢٠١٠سنة 
  ٧٨ ٣٠٤٫٦  االشتراكات املقّررة

  ٧٣ ٠٢٢٫٣  االشتراكات احملصَّلة

 ٥ ٢٨٢٫٣  الرصيد
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 :تايل وضعية االشتراكات املقرَّرة واحملصَّلة وغري املسدَّدةيبّين الرسم البياين ال  - ٤٠

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  وهذا الرقم كان يبلغ .  ألف يورو١١٣ ٠٩٧,٦ تبلغ ٢٠١٠وكانت االشتراكات غري املسّددة يف هناية العام   - ٤١
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ألف يورو يف هناية فترة السنتني ١١٥ ٧٨٣

 مستحقة ٢٠١٠ ألف يورو غري املسّددة يف هناية العام ١١٣ ٠٩٧,٦ تلك االشتراكات البالغة قيمتها وكانت  - ٤٢
   ألف يورو مما مثّل ٧١ ١٥٠وكان املبلغ املستحق السداد على دولتني عضوين سابقتني .  دولة عضوا٨٢ًالسداد على 

 يورو ١٠٠ ٠٠٠ثون دولة عضواً تدين لليونيدو بأكثر من وكانت اثنتان وثال.  يف املائة من إمجايل املبالغ غري املسّددة٦٣
 يف املائة من ٩١ ألف يورو، مما مثّل ١٠٢ ٩٦٩,٨على كل منها؛ وكان إمجايل املبلغ غري املسّدد من هذه الدول األعضاء 

املستحقة السداد على ولكن إذا تركنا جانباً االشتراكات غري املسّددة الساكنة بال تغيري . جمموع االشتراكات غري املسّددة
  .٢٠١٠حتصيل باقي االشتراكات غري املسّددة حتّسن أثناء العام  فإنَّ الدولتني العضويتني السابقتني،

    
  االلتزامات غري املصفّاة

اة تبلغ فّباعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ألغت اإلدارة قيد حسابات مستحقات التزامات غري مص  - ٤٣
 أنَّ غري.  ألف يورو من البيانات املالية١٧ ٢١٩,١ ألف يورو وخصوم التزامات غري مصفاة تبلغ قيمتها ٥٠ ١٤٩,٧ا قيمته

 لدى منظومة األمم املتحدة، تتضّمن مرفقاً ملحقاً احملاسبة اليت ُتعّد على أساس معايري ٢٠١٠البيانات املالية املوجزة عن العام 
  . ألف يورو حتت بند الصندوق العام٢ ٧٢٧,١مات مالية غري مصفّاة تبلغ قيمتها بالبيانات املالية يبّين التزا

    

  

  ٢٠١٠االشتراكات املقررة أثناء عام
 اتهاملبالغ باليورو

 الرصيد
٢٨٢,٢٥١٥

  احملصَّلة
٧٣ ٠٢٢,٣٤٣

 املقرَّرة
٧٨ ٣٠٤,٥٩٤
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  التحقق من املبالغ املستحقة السداد للدول األعضاء

ُيسلَّم إىل الدول األعضاء يف هناية السنة التقوميية "من املادة الرابعة من النظام املايل، ) ب (٢- ٤وفقاً ألحكام البند   - ٤٤
ق يف هناية الفترة املالية بعد أن ُتخَصم منه أية اشتراكات من األعضاء فَة للفترة املالية رصيد االعتمادات غري املناألوىل التالي

 تتناسب مع اشتراكاهتا املقّررة وذلك وفقاً حبصصتتعلق بتلك الفترة املالية تظلّ غري مدفوعة، وُيقيَّد حلساب األعضاء 
  ".ن النظام املايلم) د (٢- ٥و) ج (٢- ٤ألحكام البندين 

قة من املبالغ احملصَّلة، واالشتراكات املقررة املتلقاة فَا الفوائض املتاحة املستحقة التوزيع، اليت متثّل األرصدة غري املنأمَّ  - ٤٥
، يف "احلسابات املستحقة الدفع" من الدول األعضاء اجلديدة فُتفَرد جانباً يف بند تعن فترات السنتني السابقة، مع املقبوضا

 كانون ٣١د غري املنفَق املستحق السداد إىل الدول األعضاء يف يوكان الرص. انتظار تلقي تعليمات من الدول األعضاء
- ٢٠٠٨ على البيانات املالية عن فترة السنتني ١٢- ٣املالحظة ( ألف يورو ١٩ ٣٤١,٧ يبلغ ٢٠٠٩ديسمرب /األول
، املعدَّة على أساس املعايري احملاسبية ٢٠١٠احياً يف البيانات املالية عن العام  باعتباره رصيداً افتتإعداده، والذي أُعيد )٢٠٠٩

 ألف يورو، مبا فيه الفائدة على خمطط احلوافز املستحقة السداد إىل ٢٢ ٤٢٤,٠الدولية للقطاع العام مببلغ إمجايل قدره 
حملصَّلة من االشتراكات املقرَّرة من الفترات السابقة وقد متّ التحقّق من املبالغ ا.  ألف يورو٣ ٠٨٢,٣ الدول األعضاء وقدرها

 والرصيد الناتج ٢٠١٠ اليت أُجريت أثناء العام ، ألف يورو١٨ ٤٧٧,٠ ألف يورو، والتعديالت البالغة ٧ ٨١٨,٥والبالغة 
 يف البيانات  ألف يورو، حبسب وروده١١ ٧٦٥,٤ديسمرب، البالغ / كانون األول٣١املستحق السداد إىل الدول األعضاء يف 

  .٢٠١٠املالية عن العام 
    

  برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

اليونيدو كانت تسري قُدماً يف عملية تنفيذ  أنَّ ، لوحظ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أثناء املراجعة اخلارجية حلسابات فترة السنتني   - ٤٦
ية التوّجه حنو األهداف اإلدارية املنشودة وذلك ، بغ(PCOR)برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة /(CMI)مبادرة إدارة التغيري 

 املراجع اخلارجي وقد حّدد. )BPR(من خالل تطبيق نظام حاسويب على نطاق املنظمة، يتطلّب إعادة هيكلة إدارة األعمال 
 التكاليف بأسلوب واقعي َرتقدي بأنَّ للحسابات مواطن ضعف معّينة يف تنفيذ هذا الربنامج املعين بالتغيري والتجديد، وأوصى

وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي أيضاً جبعل . وتنسيب املوارد البشرية املؤهَّلة عامالن حامسان يف تنفيذ هذا الربنامج بفعالية
  . الالمركزية جزءاً من الربنامج املذكورتطبيق  و(RBM)ملنظمة املنشودين يف اإلدارة القائمة على النتائج هديف ا

جديد يف املنظمة أثناء مراجعة حسابات تبرنامج التغيري والاستعراض وقد واصل مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ   - ٤٧
  .٢٠١٠العام 

 ويبّين اجلدول التايل .ي خطة تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمةواستعرض أيضاً مراجع احلسابات اخلارج  - ٤٨
  .املسار الزمين ملواعيد تنفيذ الربنامج ووضعية تنفيذه
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  ٣اجلدول 

   اجملاالت الرئيسية يف إطار برنامج التغيري
  التقّدم  املسار الزمين  والتجديد يف املنظمة

        األشخاص والثقافة-١

  أُجنزت  ٢٠١٠اير فرب/شباط  الرؤية

  أبريل إىل /نيسان  استقصاء ثقايف
  ٢٠١٠يونيه /حزيران

ترحيل املهام اإلضافية . استكمال االستقصاء التشخيصي الثقايف
حبسب يف املنظمة من جانب فريق إدارة التغيري الثقايف 

  .اختصاصاهتا

 إىل ٢٠١٠مايو /أيار التقرير عن استراتيجية االتصاالت وإدارة املعارف
  ٢٠١٠أغسطس /آب

  أُجنز

 ٣٦٠"األداء تقييم املشروع التجرييب إلدارة 
  "درجة

يناير إىل /كانون الثاين
  ٢٠١٠أبريل /نيسان

  أُجنز

املواءمة املتواصلة مع التحسينات العملياتية وتنفيذ 
  ختطيط املوارد املؤسسيةنظام مشروع 

 إىل ٢٠١٠نوفمرب / الثاينتشرين
  ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول

تواصل ذلك حىت هناية املشروع وسوف يكون جزءاً سوف ي
  .من عمل فريق إدارة التغيري الثقايف يف املنظمة

        التحسينات العملياتية-٢

  يونيه إىل /حزيران  مفهوم األعمال
  ٢٠١٠ مايو/أيار

  أُجنز

  إىل  يناير/كانون الثاين  احللول السريعة املردود
  ٢٠١٠ يوليه/متوز

.  حال٣٥ً أُجنز لول السريعة املردودحالً من احل ٤٠من أصل 
  .والبقية سوف تكون جزءاً من ختطيط املوارد املؤسسية

   إىل ٢٠١٠يونيه /حزيران  إعادة هيكلة إدارة األعمال
  ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين 

، عملية إعادة هيكلة إدارة األعمالأُجنزت املرحلة األّولية من 
  .ذجيالنموواآلن جتري مرحلة إعداد املخطط 

    ختطيط املوارد املؤسسيةنظام   تنفيذ مشروع -٣

   ٢٠١٠فرباير /شباط  تلبية احتياجات الرباجميات احلاسوبية
  ٢٠١٠مايو /إىل أيار

  أُجنز

   ٢٠١٠يونيه /حزيران  اختيار شركاء التنفيذ
 ٢٠١٠نوفمرب / إىل تشرين الثاين

  أُجنز

إدماج البيانات وتركيب الرباجميات نظام تنفيذ 
  اسوبيةاحل

   ٢٠١٠ديسمرب /األولكانون 
 ٢٠١٣ديسمرب /األول كانونإىل 

  جارالعمل 
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إمجايل األنشطة الواسعة املدى يف إطار برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  بأنَّ ينّوه مراجع احلسابات اخلارجيو  - ٤٩
 إمجايل األهداف حتديديالحظ أنه يف حني مت ولكن مراجع احلسابات اخلارجي . ُيضطلع هبا وفقاً للجدول الزمين الوارد أعاله

من الالزم توثيق مؤّشرات أداء قابلة للقياس خبصوص مجيع األهداف املنشودة وذلك  فإنَّ املنشودة وحصيلة النتائج املرجّوة،
  .لضمان الرصد الفّعال ملسار العمل

، فقد استعرض مراجع احلسابات اخلارجي مسار التقّدم ا فيما خيص التيقّن من فعالية تقييم األداء يف تنفيذ املشاريعأمَّ  - ٥٠
إدارة اليونيدو قد باشرت القيام ببعض املبادرات يف إطار برنامج التغيري  أنَّ والحظ مراجع احلسابات اخلارجي. يف هذا اجملال

  :وهي تشمل. والتجديد يف املنظمة بغية الوفاء مبتطلبات رصد األداء

  ج الربامج؛إنشاء مكتب رصد نتائ  -أوال 

  .إدارة املشاريع وحافظة املشاريع  -ثانيا 

إنشاء مكتب رصد نتائج الربامج مع أنه قد يكون خطوة يف االجتاه  أنَّ كما الحظ مراجع احلسابات اخلارجي  - ٥١
وأثناء . يتهأمر مهما قيل قليل يف التأكيد على مدى أمهمسؤولية إدارة املشاريع عن تقدمي التقارير يف حينها  فإنَّ الصحيح،

  : يف املكاتب اإلقليمية، الحظ مراجع احلسابات اخلارجي ما يلي٢٠١٠مراجعة احلسابات عام 

 مل يتم تقدميها ٢٠١٠ديسمرب /الربناجمية الواجب تقدميها يف كانون األول/حوايل ثلث التقارير املرحلية  -أوال  
  . رصد املشاريع على وجود ضعف يف جماللّيف واحد من املكاتب اإلقليمية، مما د

يف واحد من املكاتب اإلقليمية، كان يوجد نقص يف التنسيق واالتصاالت بني املكتب اإلقليمي   -ثانيا  
ومل يكن ممثّل اليونيدو على بّينة من التقّدم احملرز يف املشاريع ألنه . ومديري املشاريع يف رصد املشاريع
يكون مشاركاً يف عملية وضع ينبغي أن ثّل اليونيدو مم ألنَّ ولكن. مل يكن مشاركاً يف تنفيذ املشاريع

يكون مدركاً متاماً لألهداف املنشودة من املشروع، أن التصّور املفاهيمي للمشاريع مع البلد املضيف، و
  .فمن املتوقّع منه أن يكون يف موقف أفضل ميكّنه من رصد التقّدم يف سري املشاريع

 بتخطيط املوارد املؤسسية كان من املرّجح أن يؤّدي إىل هتيئة بيئة متكّن اصالنظام اخلتنفيذ  أنَّ يف حني  - ثالثا  
من تطبيق الالمركزية، فقد كان من الالزم تطبيق الالمركزية على حنو فعلي بتفويض بعض 

  .الصالحيات املعّينة إىل امليدان كما كان متوّخى يف املبادرة املعنية بتطبيق الالمركزية

رات موظفي اليونيدو لكي يكونوا على مستوى املتطلبات اليت تقتضيها إجراءات إدارة األعمال وبغية تعزيز قد  - ٥٢
بصيغتها املنقّحة واليت تنطوي على مزيد من التحّدي، فقد ُنظِّم عدد من حلقات العمل يف إطار برنامج التغيري والتجديد يف 

 ويرى.  مشاركا٧٦ً" SAPنظرة إمجالية يف براجمية "اة كما حضر حلقات العمل املسّم.  موظفني٢٠٥املنظمة شارك فيها 
لخدمات احلاسوبية  ل)SAP( شركة حلقات العمل مل توفّر سوى مقّدمة عامة عن براجمية أنَّ مراجع احلسابات اخلارجي

  .، ومل تدرِّب املوظفني على األعمال الوظيفية احملّددة اليت عليهم أن يؤّدوهاإلدارة األعمال
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  :ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي  - ٥٣

لعلّه ينبغي توثيق مؤشِّرات أداء قابلة للقياس من أجل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة، ولعلّه ينبغي   -أوال  
  .أن يكون رصد تنفيذه بالرجوع إىل هذه املؤشرات

حتياجات التدريب لكل فئة من موظفي اليونيدو، وكذلك وضع الصيغة اللعلّه ينبغي إجراء تقدير   -ثانيا  
إجراءات إدارة األعمال املنقّحة، اليت ُتدار من خالل مبادرة للجدول الزمين للتدريب على النهائية 

 وقت من أجل ضمان حتقيق األهداف اليت ترمي إليها خطة أبكروذلك يف ختطيط املوارد املؤسسية، 
  .تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

  
  رّد اإلدارة

أثناء القيام بعملية إعادة هيكلة إدارة األعمال، أُعيدت صياغة إجراءات اليونيدو األساسية إلدارة األعمال على حنو   - ٥٤
 كما. موظفني ألداء أنشطتهم يف العمل، بصرف النظر عّما إذا كانوا يعملون يف املقّر أو يف امليدانمن شأنه أن يتيح اجملال لل

نظام ختطيط املوارد املؤسسية ُمصمَّم بغية متكني املوظفني العاملني يف امليدان من أن تكون لديهم كل القدرات الوظيفية أنَّ 
وسوف يكون موظفو امليدان مشاركني يف كل . ما لو كانوا يعملون يف املقّرالالزمة ومن القيام جبميع العمليات اإلجرائية ك

  .مراحل دورة مشاريع التعاون التقين

 وذلك من قبل ،)العاملني يف املقّر ويف امليدان(هذه الرباجمية لكل مستعِملي " SAP"وسوف يوفَّر التدريب اخلاص برباجمية   - ٥٥
ومن املتوقّع وضع الصيغة النهائية . ظر بعني االعتبار إىل منحىن التعلّم لدى خمتلف األشخاص، بالن منهاالتطبيق العملي لكل إصدارة

شركة  بني اختصاصيي ٢٠١١مايو /خلطة تدريب تفصيلية من أجل موظفي املقّر وامليدان على حد سواء، وذلك أثناء اجتماع أيار
  .تغيري والتجديد يف املنظمة التابعني لليونيدووفرع إدارة املوارد البشرية ومكتب ال" SAP"الرباجمية خدمات 

إتاحة القدرات الوظيفية من خالل برنامج ختطيط املوارد األساسية قد ال  أنَّ  مراجع احلسابات اخلارجيويرى  - ٥٦
من   فإنَّولذلك. تؤدي إىل نقل الصالحيات الالزمة إىل املكاتب امليدانية، حسبما هو متوّخى يف مبادرة تطبيق الالمركزية

  .الالزم نقل الصالحيات بصفة رمسية

وسوف يواصل مراجع احلسابات اخلارجي استعراض مسار استعمال أمنوطة إدارة املشاريع وحافظات املشاريع   - ٥٧
من ِقبل مديري املشاريع واملشرفني على العمل وممثّلي اليونيدو وكبار املسؤولني اإلداريني ألغراض الرصد، وكذلك 

  .طة التدريبخبصوص تنفيذ خ
    

  املراجعة احلسابية للنظم املعلوماتية

يعتمد بصفة حامسة على تركيب براجمية ختطيط ) اسسإيب( النجاح يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إنَّ  - ٥٨
التابع يل اضطلع باستعراض فريق مراجعة احلسابات  فإنَّ ولذلك. املوارد املؤسسية أو االرتقاء مبستوى أداء النظم احلاسوبية

  .وتتضمن الفقرات التالية املالحظات املستخلصة من استعراض النظام كله. تفصيلي لنظام املعلومات يف اليونيدو
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  نظام إدارة املخاطر لألصول اخلاصة باملعلومات يف اليونيدو

لمخاطر والتهديدات يف املوارد املعلوماتية إدارة املخاطر هي العملية اإلجرائية اخلاصة باستبانة احتماالت التعّرض ل  - ٥٩
ضمانات ( يف حتقيق األهداف املنشودة من أعماهلا، ويف تقرير ما هي التدابري املضادة الالزم اختاذها منظمة مااليت تستعملها 

، )تملة املتبقيةأْي املخاطر احمل(، إن ُوجدت، من أجل ختفيض املخاطر إىل مستوى مقبول )درء املخاطر أو الضوابط الرقابية
وينبغي إجراء تقييم إلدارة املخاطر دورياً لكي توضع يف احلسبان يف الوقت . استناداً إىل قيمة املورد املعلومايت لدى املنظمة

  .املناسب احتماالت تعّرض األصول املعلوماتية للمخاطر والتهديدات

إطار الرقابة الداخلية،  أنَّ ومع. ع هبالَطر مل يكن ُيضطممارسة إدارة املخا أنَّ وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي  - ٦٠
 أيُّخاطر، فلم ُتذكر امل، أّدى إىل التوّسع يف العملية اإلجرائية اخلاصة بإدارة ٢٠١٠مايو /الذي أُعلن عن إنشائه يف أيار

  .إشارة إىل إدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات

ناء إضفاء الصفة املؤسسية على إدارة املخاطر يف اليونيدو، نظام قائم على سوف ُيطبَّق، يف أثت اإلدارة بأنه وردَّ  - ٦١
ومن شأن نظام احلوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال أن . (GRC)خاص باحلوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال " ساب"براجمية 

وسوف يشمل . لعمليات واملشاريعيتيح ممارسة إدارة املخاطر على نطاق املنظمة بأمجعها، على مستوى االستراتيجيات وا
  . توثيق املخاطر ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات(GRC)هذا النظام 

    
  إجراءات التشغيل املوحَّدة

رة يكفل عدم احنراف الطريقة اليت تتبعها املنظمة يف قيامها بأعماهلا أو عدم  إرساء سياسات عامة وإجراءات مقرَّإنَّ  - ٦٢
  .ما يكفل أن يكون لدى املوظفني معرفة واضحة بواجباهتم الوظيفية ونطاق مسؤولياهتمفسادها على مر الزمن، ك

وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه مل يتم رمسياً بعُد وضع وإقرار وتعميم إجراءات تشغيل موّحدة يف جماالت   -٦٣
ليات تكنولوجيا املعلومات، وإدارة التغيري، وإدارة مثل إدارة الشبكات، وأمن تكنولوجيا املعلومات، وأمن املعلومات، وإدارة عم

وعالوة على . ، ولكنها مل ُتحدَّث بعُد٢٠٠٧وكانت قد ُوضعت اإلجراءات اخلاصة باستمرارية األعمال يف عام . النظم، إخل
  .ذه اإلجراءاتعدداً من موظفي دائرة خدمات إدارة املعلومات واالتصاالت مل يكونوا مدركني متاماً لوجود ه فإنَّ ذلك،

النطاق مبّين بإمجال يف السياسة املّتبعة  وأنَّ وإجراءات موّحدة مّتبعة، توجد سياسات عامة وقد أعلمتنا اإلدارة بأنه  - ٦٤
وأما وضع الصيغة التفصيلية الدقيقة إلجراءات التشغيل املوّحدة، حسبما هو متَّبع . بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  .كنولوجيا املعلومات الكبرية، فقد ال يكون قابالً للتطبيق بالضرورة على مرفق صغري لتكنولوجيا املعلوماتبشأن مرافق ت

، "ساب" مراجع احلسابات اخلارجي أنه يف أعقاب تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة وإدخال براجمية ويرى  - ٦٥
  .فيذ سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتوجد حاجة أكرب إىل إجراءات تفصيلية ُتتَّبع يف تن
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  التعريف باهلوية وتوثيقها يف نقاط املراقبة املاليةآلية 

التعريف باهلوية وتوثيقها يف براجميات مراقبة الوصول املنطقي إىل الدارات احلاسوبية هي العملية اليت يوثّق بواسطتها   - ٦٦
آلية التوثيق القائم على أساس كلمة السر اليت  أنَّ  مراجع احلسابات اخلارجيوقد الحظ. النظاُم احلاسويب هوية املستعِمل

ُتطّبق عند نقاط املراقبة املالية يف املقّر وكذلك يف املكاتب امليدانية آلية ضعيفة، إذا ما حرصنا على أن نضع يف االعتبار مدى 
  .عاشات التقاعد واملرّتبات واملشتريات، إخلاألمهية احلامسة اليت تتسم هبا مهام وظيفية معّينة مثل معاجلة م

نظام حاسويب تابع لليونيدو ال بّد من أن يكون إما يف داخل  أيِّ  شخص يريد الوصول إىلأيَّ بأنَّ وقد رّدت اإلدارة  -٦٧
ن يكون يف مباين مقر اليونيدو وإما ضمن شبكة خصوصية افتراضية توفّرها اليونيدو للمكاتب امليدانية، أو خالفاً لذلك أ

وآلية التوثيق التالية هي هوية املستعِمل وكلمة السر . حيازته رمز ممّيز مشفّر للوصول باستعمال نظام كلمة سر ملرة واحدة
. وكذلك هنالك آلية أخرى للتعريف باهلوية تعتمد استعمال التطبيق احلاسويب املعّين". ويندوز دومني"اخلاصة به يف برنامج 
، يلزم توفّر نوع مستقل )نظام تدفّقات عمل الشؤون املالية وشؤون املشتريات" (أغريّسو"خيّص براجمية ومن ذلك أنه فيما 

وفيما خيص الوصول إىل احلاسوب الرئيسي . مكوَّن من هوية املستعمل وكلمة السر اخلاصة به، استناداً إىل دوره يف العمل
قل آخر من هوية املستعمل وكلمة السر اخلاصة به، استناداً إىل دوره يف يلزم توفّر نوع مست) املعاشات التقاعدية، املرّتبات(

وتوجد آليات تشفري مناسبة مطّبقة فيما خيص عمليات نقل البيانات إىل مرفق . وهذا ُيعترب وافياً بالغرض. العمل أيضاً
  .التخزين االحتياطي الداعم خارج املوقع

ت التعريف باهلوية وتوثيقها اليت ذكرهتا اإلدارة خبصوص خمتلف التطبيقات آليا أنَّ  مراجع احلسابات اخلارجيويرى  - ٦٨
خماطر الوصول غري املأذون به حىت من داخل اليونيدو  ألنَّ .احلاسوبية ال تزال ُتصنَّف يف فئة طرائق التوثيق األحادي العامل

ومنها مثالً (اعد اّتباُع طرائق توثيق ثنائّية العامل ومن مث فإنه فيما خيص نقاط املراقبة احلرِجة، قد يس. تظلّ حمتملة الوقوع
على اجتناب احتماالت الوصول غري ) كلمة السر مع القياسات احليوية احملدِّدة للهوية أو كلمة السر مع بطاقة اهلوية، إخل

  .املأذون به واالختراق احلاسويب
    

  نظام إدارة أمن املعلومات

هو جمموعة من السياسات العامة املعنية بإدارة أمن املعلومات أو مبا يتصل بذلك من ) ISMS(نظام إدارة أمن املعلومات   -٦٩
  . املعلومات احملمّية ليست إلكترونية فحسب، بل تشمل املعلومات الورقية كذلككما إنَّ. املخاطر

  .والحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه مل يتم تطوير هذا النظام  -٧٠

) اليت هي يف انتظار املوافقة عليها(الصيغة احملدَّثة من سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نَّ  بأوقد رّدت اإلدارة  -٧١
وسوف تواصل فرق املراجعة اخلارجية للحسابات الالحقة يف املستقبل رصد . تشتمل على املسائل اخلاصة بأمن املعلومات

  .تنفيذ هذا النظام
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  إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات

إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات يوفّر الضمان لقيمة تكنولوجيا املعلومات، وإدارة املخاطر ذات الصلة بتكنولوجيا   -٧٢
وأثناء املناقشات اليت جرت هبذا اخلصوص، الحظ مراجع احلسابات . املعلومات، وزيادة متطلّبات الرقابة على املعلومات

  .إطاراً حلوكمة تكنولوجيا املعلومات من أجل إدارة نظام تكنولوجيا املعلوماتاليونيدو مل تعتمد رمسياً  أنَّ اخلارجي

وحدة التفتيش املشتركة كانت تستعرض إطار حوكمة تكنولوجيا املعلومات ضمن مؤسسات  بأنَّ وقد رّدت اإلدارة  -٧٣
امج التغيري والتجديد يف املنظمة، ويوجد بالفعل إطار حوكمة خبصوص برن. منظومة األمم املتحدة لكي تقّدم توصياهتا بشأنه

املكّونات القابلة لتطبيقها من هذه البنية  أنَّ وال شك يف". ساب"يشتمل على احللّ التقين املتوّخى القائم على براجمية شركة 
  .اخلاصة باحلوكمة من شأهنا أن تظلّ قائمة بعد أن يتم تنفيذ احلل التقين املتوّخى بشأن تكنولوجيا املعلومات

وسوف تستعرض فرق مراجعة احلسابات اخلارجية الالحقة يف املستقبل وضع وتنفيذ إطار حوكمة تكنولوجيا   -٧٤
  .املعلومات ضمن برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة املنفَّذ حديثاً

    
  إدارة تشكيل األنساق احلاسوبية

لكترونية األمنية لكل الرباجميات واملعّدات احلاسوبية تشمل إدارة تشكيل األنساق احلاسوبية حتديد وإدارة السمات اإل  -٧٥
نظام معلومات يف موضع معّين، وكذلك التحكّم الرقايب النظامي بالتغيريات اليت ُتجرى على  أيِّ ومكّونات الرباجميات املثبتة يف

ات اخلاصة بإدارة تشكيل األنساق اإلجراء أنَّ وقد استبان مراجُع احلسابات اخلارجي. التشكيل النسقي طوال دورة عمر النظام
اخلاصة بالتحكّم بإصدارات النسخ املتتالية ) (Subversion" بفريجنَس"وكانت اليونيدو تستخدم براجمية . موجودة بصفة غري رمسية

ا النظام اخلاص بالتحكّم التغيريات على التشكيالت النَسقّية مل تكن ُتنفَّذ إلزامياً من خالل هذ أنَّ غري. يف إدارة التشكيالت النَسقّية
  .الرقايب باإلصدارات

  بإصدارات النسخ مدعَّمة بنظام التحكّم الرقايب الراهنة قي َسإدارة التشكيل الن أنَّ ، ذكرت اإلدارةورداً على ذلك  -٧٦
اجلديدة القائمة البنية التحتية  أنَّ كما. هو نظام يفي بأغراض إدارة خدمات املعلومات واالتصاالتو، "بفريجنَس" الرباجمية

للتحكّم الرقايب بواسطة األداة الرباجمية إلدارة احللول بكليتها إلدارة تشكيل األنساق ختضع " ساب"كلياً على براجمية شركة 
“Solution Manager” أيضاً، وهي طريقة متوافقة مع براجمية " ساب" من شركة)SAP’s ITIL ( بإصدارات النسخ للتحكّم الرقايب

  .ومع إدارة املشاريع عموماً الرباجمية

من اجلائز أن ختضع التغيريات احلامسة األمهية ملراحل تطوير واختبار قبل نشرها يف  أنَّ  مراجع احلسابات اخلارجيويرى  -٧٧
" ساب "وسوف تستعرض املراجعة احلسابية يف السنة املقبلة وضعية إدارة التشكيالت الَنَسقّية يف نظام. بيئة إنتاج اخلدمات الفعلي

  .املنفَّذ حديثا
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  التخطيط الستمرارية األعمال

التخطيط الستمرارية األعمال والتخطيط للطوارئ مها عنصران يف نظام للضوابط الرقابية الداخلية ُينشأ إلدارة جاهزية   -٧٨
توفري املقدرة على التصّرف والغاية القصوى هلذه العملية هو . العمليات اإلجرائية احلرجة املتاحة يف حال انقطاع مسار العمل

  .ملواجهة احلادثات الطارئة اليت قد تؤثّر يف األشخاص والعمليات والقدرة على تقدمي السلع واخلدمات

؛ ولكن مل يتم ختصيص ميزانية منفصلة ٢٠٠٧وقد وضعت اليونيدو خطتها اخلاصة باستمرارية األعمال يف عام   -٧٩
، وبعد استعراض خطة استمرارية األعمال لدى اليونيدو، وبعد إجراء )ختبار والصيانةالتطوير واال(خلطة استمرارية األعمال 

  :مناقشات مع موظفي دائرة إدارة خدمات املعلومات واالتصاالت، الحظ مراجع احلسابات اخلارجي ما يلي

  مل ُتقدَّم إجراءات تفصيلة الستعادة القدرة على العمل بعد احلادثة؛  •  

  ليل لتأثّر األعمال؛مل يتم إجراء حت  •  

  مل ُتحدَّد بوضوح األدوار واملسؤوليات؛  •  

  .مل ُتنفَّذ اختبارات للخطة  •  

 هلا، مها يف رعاية كبري الناظمةخطة اليونيدو الشاملة الستمرارية األعمال، وكذلك الوثيقة  بأنَّ وقد رّدت اإلدارة  - ٨٠
مال يف نطاق إدارة خدمات املعلومات واالتصاالت هو مهمة داخلية، التخطيط الستمرارية األع أنَّ كما. شؤون األمنمنسِّقي 

 ولكن ال حتتوي الوثيقة غري العادية اخلاصة خبطة استمرارية األعمال يف نطاق إدارة ؛ويؤدي إىل حتسني الوثيقة الرئيسية للخطة
ق استعادة القدرة على العمل بعد  عن مرافحّساسةخدمات املعلومات واالتصاالت على مستوى من التفصيل يتضّمن معلومات 

وتنص الوثيقة على فترات فاصلة إلجراء االختبارات يقّررها رئيس الدائرة أو رئيس عمليات دائرة إدارة خدمات . الكارثة
 فهي مبّينة وأما األدوار واملسؤوليات. أما حتليل تأثّر األعمال فهو جزء من الوثيقة اخلاصة باليونيدو بأمجعها. املعلومات واالتصاالت

  .يف املرفقات امللحقة بالوثيقة اخلاصة باليونيدو بأمجعها، ألهنا جيب أن ُتحدَّث حبسب التغّيرات يف املوظفني

خطة اليونيدو الشاملة الستمرارية األعمال تشمل عموماً كل اجملاالت الرئيسية،  أنَّ ويؤكّد مراجع احلسابات اخلارجي  -٨١
، يلزم أن ٢٠٠٧ألعمال يف نطاق إدارة خدمات املعلومات واالتصاالت، اليت وضعت يف عام خطة استمرارية ا أنَّ يف حني

تعاجل على وجه التحديد املسائل اليت ختّص مرافق دائرة إدارة خدمات املعلومات واالتصاالت، ومنها مثالً اإلجراءات التفصيلية 
  . لتأثري األعمال، وحتديد األدوار واملسؤوليات، واختبار اخلطةاليت ُتتَّبع يف استعادة القدرة على العمل، واالضطالع بتحليل

    
  استراتيجية تكنولوجيا املعلومات

الغرض اجلوهري الستراتيجية تكنولوجيا املعلومات هو ضمان وجود عالقة متينة وواضحة بني قرارات االستثمار يف   -٨٢
  .ملة املنشودة لدى املنظمةتكنولوجيا املعلومات واالستراتيجيات والغايات واألهداف الشا
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وأثناء املناقشات مع العاملني يف دائرة إدارة خدمات املعلومات واالتصاالت، تبّين مراجُع احلسابات اخلارجي وجوَد   -٨٣
ولكن فيما بعُد، مل ُتنقَّح تلك الوثيقة على حنو يضع يف . ١٩٩٨وثيقة عن استراتيجية تكنولوجيا املعلومات أُعّدت يف عام 

  .تبار استراتيجيات املنظمة وغاياهتا وأهدافها يف الوقت احلاضراالع

، جزءاً داخلياً من برنامج التغيري ٢٠٠٩استراتيجية تكنولوجيا املعلومات، أصبحت منذ عام  بأنَّ وقد رّدت اإلدارة  -٨٤
ر احلوكمة هلذا الربنامج فيما خيص والتجديد يف املنظمة، وأصبح النهُج االستراتيجي بشأن تكنولوجيا املعلومات مشموالً يف إطا

، الذي من شأنه أن يقّدم الدعم ألعمال املنظمة وعملياهتا واحتياجاهتا من أجل إبالغ "ساب"احلل املتوّخى القائم على براجمية 
  .اجلهات املاحنة وبشأن اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املخاطر املؤسسية، وغري ذلك

  
  :ابات اخلارجي مبا يليويوصي مراجع احلس  -٨٥

لعلّه ينبغي لإلدارة أن حترص على أن يكون تنفيذ إدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات جزءاً من برنامج   -أوال  
  .التغيري والتجديد يف املنظمة

لعلّه ينبغي وضع إجراءات تشغيلية موّحدة تفصيلية من أجل تنفيذ سياسة تكنولوجيا املعلومات   -ثانيا  
  .واالتصاالت

، يف النقاط )مثالً، التصديقات الرقمية(لعلّه ينبغي استخدام آلية توثيق قوية، كآلية التوثيق الثنائي العامل   -ثالثا  
  .ولعلّه ينبغي استخدام التشفري يف االتصاالت اليت تنطوي على بيانات مالية حامسة األمهية. احلرِجة

 على ٢٠١١املعلومات واالتصاالت يف صيغتها احملدَّثة يف عام لعلّه ينبغي ضمان اشتمال سياسة تكنولوجيا   -رابعا  
  .مسائل أمنية خبصوص سرّية املعلومات وسالمتها ومدى توافرها

من الالزم وضع صيغة حمّددة خلطة استمرارية األعمال خاصة بإدارة خدمات املعلومات واالتصاالت تعاجل   -خامسا  
  .حتليل تأثر األعمالمسائل مثل استراتيجيات القدرة على العمل و

تكنولوجيا املعلومات تؤدي  ألنَّ لعلّه ينبغي حتديث وثيقة استراتيجية تكنولوجيا املعلومات واعتمادها،  -سادسا  
  .دوراً خطري الشأن يف حتقيق األهداف املنشودة لدى اليونيدو

  
  رد اإلدارة

  .جيا املعلومات من مكوِّناهتاو سوف تكون تكنولتعتزم اليونيدو إضفاء الصفة املؤسسية على إدارة املخاطر، اليت  -٨٦

  .تعتزم اليونيدو وضع إجراءات تشغيل موّحدة خبصوص تنفيذ سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -٨٧

سوف ُتستخدم آليات توثيق قوية يف املواضع احلرِجة، مع اللجوء إىل التشفري حسبما يكون مناسباً بشأن االتصاالت اليت   -٨٨
  .طوي على معلومات مالية حامسة األمهيةتن
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على مسائل ) اليت ُينتظر اعتمادها (٢٠١١ سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملدَّثة يف عام ةُصيغتشتمل   -٨٩
  .األمن/املعلومات

معاجلة مسائل مثل  استمرارية األعمال اخلاصة بإدارة خدمات املعلومات واالتصاالت، بغية ةُسوف ُتحدَّث وُتعتمد خط  -٩٠
  .استراتيجيات استعادة القدرة على العمل وحتليل تأثّر األعمال

  . استراتيجية تكنولوجيا املعلوماتةُسوف ُتحدَّث وثيق  -٩١

فرق  فإنَّ  اإلدارة قد وافقت على توصيات مراجع احلسابات اخلارجي بشأن مراجعة نظم املعلومات،حيث إنَّو  -٩٢
  .بات الالحقة يف املستقبل سوف تستعرض تنفيذ هذه التوصياتاملراجعة اخلارجية للحسا

    
  إدارة حافظة املشاريع

 استعراضاً إلدارة حافظة املشاريع واألولويات ٢٠٠٩-٢٠٠٨تضّمن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لفترة السنتني   -٩٣
حافظة املشاريع تقتصر على دمج املعلومات املالية عن اجلهود املبذولة يف إدارة  أنَّ وقد الحظ التقرير. املواضيعية لدى اليونيدو

وثائق بعض املشاريع مل تقّدم ما يلزم لتقدمي تقارير اإلبالغ عن  وأنَّ الرصد يبدو أضعف احللقات يف إدارة املشاريع، وأنَّ املشاريع،
ومل تكن توجد آلية الستيعاب . ائق املشاريعإدارة املخاطر مل تكن جزءاً جوهرياً من دورة وث وأنَّ اإلدارة القائمة على النتائج،

  .وضعية التنفيذ وحصيلة نتائج املشاريع متاشياً مع أولويات اليونيدو املواضيعية الثالث

وأُعلم مراجع . وقد واصل مراجع احلسابات اخلارجي استعراض املسائل اليت ُسلِّط عليها الضوء يف التقرير السابق  -٩٤
ومن الالزم إصدار تقارير إبالغ ". إنفوبيس" مشروعاً حبسب شبكة قاعدة املعلومات ١ ١٧٨نالك ه بأنَّ احلسابات اخلارجي
 مشروعاً، فقد كان هنالك تقرير مرحلي ٨٩٢وأما بالنسبة إىل .  مشروعاً، باستثناء املشاريع اخلاصة١ ٠٣٢مرحلية بالنسبة إىل 

  . مشروعاً فقط٤١٥تم تلقّي سوى تقارير عن غري أنه مل ي. ٢٠١٠واحد على األقل استحّق تقدميه يف عام 

، واليت ال تتضمن ملشروعاخمّصصات اإلحصاءات املستخدمة أعاله تستند إىل عدد من وثائق  أنَّ يبدوورّدت اإلدارة بأنه   -٩٥
  .اإلدارة تعتزم معاجلة مسألة انتظام التقارير املرحلية فإنَّ ومع ذلك. انعكاساً صحيحاً لعدد املشاريع

املعلومات املتعلقة بعدد تلك املشاريع يستند إىل رّد مكتوب على  أنَّ ويوّد مراجع احلسابات اخلارجي أن يوّضح  -٩٦
، واليت "إنفوبيس" "عدد املشاريع يف شبكة قاعدة املعلومات" أنَّ  من مراجعة احلسابات، ذُكر فيه بوضوح)١(استفسار

أما عدد املشاريع اليت يلزم تقدمي تقارير .  مشروعا١ً ١٧٨ اوييسلمشروع،  احتياطية لتوجد بشأهنا وثائق خمصصات
 أي باستثناء املشاريع اخلاصة، مثل املشاريع املتعلقة باخلرباء املتعاونني، ‐) سنوية أو كل ستة أشهر(إبالغ مرحلية عنها 

ستحّق موعد تقدمي تقرير وأما عدد املشاريع اليت ا.  مشروعا١ً ٠٣٢ساوي فيوالتقييم، واملساعدة التحضريية، إخل، 
 أي باستثناء تلك املشاريع ‐ ٢٠١٠يف أثناء عام ) سنوي أو كل ستة أشهر(مرحلي واحد على األقل عن كل منها 

───────────────── 
  .٢٠١١أبريل / نيسان٢١ ورد اإلدارة املؤرخ ٢٠١١أبريل /يسان ن١٩ املؤرخ ٥١استفسار مراجعة احلسابات رقم   )1(
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واليت مل يستحق بعُد هلذا السبب موعد تقدمي تقارير عنها حبلول هناية  (٢٠١٠اليت ُبوشرت يف النصف الثاين من عام 
  ." مشروعا٨٩٢ً فيساوي، )العام

ما ورد أعاله، يوّد مراجع احلسابات اخلارجي أن حتدِّد اإلدارةُ عدَد املشاريع الدقيق وتقارير اإلبالغ عن وبالنظر إىل   - ٩٧
  .وضعية تقّدمها لكي تتحقّق من ذلك فرق مراجعة احلسابات اخلارجية الالحقة يف املستقبل

ليس هنالك تقومي زمين ملردود التقارير يبّين مىت يستحّق موعد تقدمي وأعلمتنا اإلدارة أيضاً بأنه يف إطار النظام احلايل،   - ٩٨
. هذا التدقيق ُيطّبق يدوياً لكل تقرير مبفرده، حينما ُتقدَّم صيغة ميزانية منقّحة من أجل معاجلتها وأنَّ التقرير عن مشروع ما،

ال يوجد يف اإلدارة بأنه  )٢(، أعلمتنا٢٠١١أبريل /نيسان اليت أُجريت يف ٢٠١٠وأثناء املراجعة احملاسبية النهائية حلسابات العام 
جهة حمورية لديها مسؤولية شاملة عن الرصد واإلبالغ، كما ال يوجد هيئة منشأة تتوىل حتليل التقارير املتلقّاة /اليونيدو وحدة

 ٢٠١٠مايو /أُنشئت يف أيارويف وقت الحق، أعلمتنا اإلدارة أنه . الختاذ إجراءات عمل تصحيحية بشأهنا، حيثما يلزم ذلك
جلنة املوافقة على الربامج ورصدها وذلك لعّدة أهداف ومنها أن تكون جهة حمورية لرصد حافظة املشاريع وتقدمي تقارير 

  . مراجعة احلسابات اخلارجية الالحقة يف املستقبلقومن الالزم إثبات هذا الوضع لكي تتحقّق منه فر. اإلبالغ عنها

- ٢٠١٠اإلدارة قد نقّحت إطار الرصد يف برنامج وميزانييت فترة السنتني  أنَّ جع احلسابات اخلارجيوقد الحظ مرا  - ٩٩
، فأصبح ُيتوّخى فيه اآلن ختفيض عدد النتائج احملصَّلة وُيقترح التقليل كثرياً من عدد مؤّشرات قياس النتائج احملصَّلة ٢٠١١

مراجع احلسابات اخلارجي الحظ أنه لدى إعداد مشروع  أنَّ غري. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨باملقارنة بربنامج وميزانييت فترة السنتني 
واملوضوع احملوري األكرب تكون إما مفتقدة وإما غري مبّينة على ) املخرجات واملدخالت(الروابط بني نتائج املشروع  فإنَّ ما،

  .حنو واف بالغرض

 حسبما سبق اإلبالغ عنه يف تقرير مراجعة احلسابات وكان من االستنتاجات املطّردة لدى مراجع احلسابات اخلارجي،  - ١٠٠
املعلومات األساسية عن  أنَّ ، أنه مع٢٠٠٩-٢٠٠٨ وكذلك تقرير مراجعة حسابات فترة السنتني ٢٠٠٨املؤقت لعام 

داء، قد تكون متاحة على أساس كل مشروع مبفرده، فإهنا مل تكن متاحة بشأن حافظة ألاملشاريع، مبا يف ذلك مؤّشرات ا
  :وبسبب عدم توافر املعلومات التجميعية، يصعب تقرير مدى سالمة حافظة املشاريع بالنسبة إىل ما يلي. املشاريع بأمجعها

  التمويل والقدرات املؤسسية على تنفيذ املشاريع؛: االستدامة  •  

  حصيلة النتائج املتوخاة من املشاريع؛: التأثري اإلمنائي  •  

  ملشاريع؛املسارات الزمنية لتنفيذ ا  •  

  .إجناز املشاريع ضمن حدود تقديرات التكاليف األصلية  •  

───────────────── 
  .املرجع نفسه  )2(
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ومن شأن املعلومات التجميعية أن تفيد باعتبارها عنصراً مهماً يف نظام إنذار مبكّر وأداة إدارية فعالة الستبانة   - ١٠١
  .املخاطر احملتملة على تنفيذ حافظة املشاريع والتخفيف من تلك املخاطر

إنشاء  فإنَّ ،)PR04.03.02مراحل تنفيذ املشروع (ادئ التوجيهية بشأن برامج التعاون التقين ومشاريعه وحبسب املب  - ١٠٢
ويف امليدان على حد سواء، قد اعُترب وسيلة رئيسية ألي عملية لتنفيذ املشاريع ذات ) املقّر(آليات تنسيق، يف داخل املنظمة 

ي الحظ أنه مل ُتعقد اجتماعات تنسيق، سواء يف املقر أو يف امليدان، حسبما مراجع احلسابات اخلارج أنَّ غري. كفاءة وفعالية
  .هو متوّخى يف هذه املبادئ التوجيهية

الربامج اخلاصة وجمموعة أقلّ "اليونيدو قد استحدثت قسماً من أجل  أنَّ والحظ أيضاً مراجع احلسابات اخلارجي  - ١٠٣
 البلدان منواً، مع التركيز على احلّد من الفقر من خالل برامج للدعم االستشاري ُيعىن بتعزيز التعاون مع أقل" البلدان منواً

وكان حشد األموال حتّدياً حرِجاً بالنسبة إىل تنفيذ . بشأن السياسات العامة وبرامج للتعاون التقين املتعّدد التخّصصات
ات وحاالت تأّخر يف إجناز املشاريع على الرغم من وقد أّدى ذلك إىل صعوب. املشاريع على حنو سليم يف أقل البلدان النامية

ونتيجة لذلك، كان ال بّد من إجراء تنقيحات متكّررة للميزانية من أجل توسيع اإلطار . توفري األموال االبتدائية لليونيدو
  .الزمين للتنفيذ

ألمهية للمواظبة على تقييم حتقيق وجود إطار متني للرصد والتقييم عامل حاسم ا أنَّ  مراجع احلسابات اخلارجييرىو  - ١٠٤
وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه يف الفترة . األهداف املنشودة من الربامج، وإجراء تعديالت مالئمة، وتعزيز املساءلة

يؤدي وظيفته اليت ُينتظر فيها تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية، مل يكن نظام رصد نتائج الربامج وتقدمي تقارير اإلبالغ عنها 
على حنو واف بالغرض، مما أدى إىل إثارة خماطر جدية قد حتول دون حتقيق األهداف املنشودة من أنشطة الربامج، وقد تقّيد 

والحظ . مقدرة اإلدارة على استبانة العراقيل احلرجة يف الوقت املناسب يف مسار تنفيذ الربامج والعمل الحقاً على معاجلتها
  .بات اخلارجي أنه ال ُيضطلَع حالياً بتقييم تأثري الربامج واملشاريع بناًء على املؤشِّرات املعدَّلةأيضاً مراجع احلسا

الصيغ النموذجية والنظم واإلجراءات املتَّبعة فيما خيص اإلدارة القائمة  أنَّ كما الحظ مراجع احلسابات اخلارجي  - ١٠٥
  .رق املراجعة احلسابية الالحقة يف املستقبلوسوف تستعرضها ف. على النتائج هي يف مرحلة التطوير

  :ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي  - ١٠٦

. لعلّ من املستصوب إنشاء آلية لضمان تقدمي كل املشاريع تقاريرها املرحلية عن تقدُّمها يف الوقت املناسب  -أوال  
نبغي ختصيص قسم للقيام مبهمة رصد ولعلّه ي. وميكن أن يكون هذا العنصر جزءاً من تقييم مديري املشاريع

  .سجالت تقدمي التقارير املرحلية واإلبالغ عنها

لعلّه ينبغي عقد اجتماعات تنسيقية بانتظام، حسبما هو متوّخى يف املبادئ التوجيهية بشأن برامج التعاون   -ثانيا  
  .التقين ومشاريعه
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د هنج متعّدد التخّصصات بشأن الربامج واملشاريع وذلك بالنسبة إىل أقل البلدان منواً، لعلّه ينبغي اعتما  -ثالثا  
  .لضمان التآزر من أجل حتقيق نتائج أفضل

لعلّه ينبغي لإلدارة استحداث آلية، من أجل هذه الفترة املؤقتة وإىل حني بلوغ مرحلة األداء الوظيفي   -رابعا  
  .برامج اليونيدو/ مشاريعالكامل يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية، لتقييم تنفيذ وحصيلة حافظة

  
  رّد اإلدارة

يتولّى قسم خمصَّص رصد سجالت تقدمي التقارير املرحلية واإلبالغ عنها، وميكن اعتبار ذلك جزءاً من مهام قد   - ١٠٧
  .مكتب رصد نتائج الربامج، املنَشأ حديثاً

ايا النسبية لدى اليونيدو، منواً واحدة من املزكان النهج املتعّدد التخصصات املوصى باتباعه بالنسبة إىل أقلّ البلدان   - ١٠٨
  .ل العمل بهَصواوسوف ُي

سوف ُتنقل كل مشاريع التعاون التقين تدرجيياً إىل إطار الرصد واإلبالغ ألنشطة األعمال األساسية يف نظام ختطيط   - ١٠٩
  .املوارد املؤسسية، الذي سوف يتّم تطبيقه على مراحل

وذلك ،  يف هذا الصددعة احلسابية اخلارجية الالحقة يف املستقبل مسار التقّدموسوف تستعرض فرق املراج  - ١١٠
  . قبول اإلدارة توصيات املراجعة احلسابية يف هذا اجملالبالرجوع إىل

    
  مكتب خدمات الرقابة الداخلية

صدر هذا وقد أ. ٢٠١٠استعرض مراجع احلسابات اخلارجي عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية أثناء عام   - ١١١
  :، حبسب التفاصيل املقدَّمة يف اجلدول التايل٢٠١٠املكتب أربعة تقارير تتضّمن إحدى وأربعني توصية أثناء عام 

    
  ٤اجلدول 

      ٢٠١٠التقارير والتوصيات الصادرة أثناء عام 
  عدد التوصيات الصادرة  جمموع التقارير الصادرة  التقارير

  ٩  ٢  املراجعة الداخلية للحسابات

  ١  ١  حقيقالت

  ٣١  ١  *غري ذلك

  ٤١  ٤  اجملموع
  
  . العمل التحقيقيأسفر عنهاتوصيات ذات صلة مبسائل نظامية " الدروس املستفادة"تقرير  تضّمن  *
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  . تقرير طيلة العام كله، حيث مل يصدر أي٢٠٠٩ُّوقد أظهَر األداء حتّسناً باملقارنة بعام   - ١١٢

 ٢٠٠٨مكتب خدمات الرقابة الداخلية باشَر يف أواخر عام  أنَّ قد أعلمتنا اإلدارةا فيما خيّص تنفيذ التوصيات، فأمَّ  - ١١٣
). TeamMate" تيمميت("دمج التوصيات، وذلك بنقل كل التقارير اليت تنطوي على توصيات معلَّقة إىل الرباجمية اجلديدة 

  .ىل توصيات أبسطويشمل ذلك حذف التوصيات املكّررة، وكذلك جتزئة التوصيات الشديدة التعقيد إ

 ٣١ويبّين اجلدول التايل حالة تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بعد إدخال الرباجمية اجلديدة، حىت   - ١١٤
  :٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

  
  ٥اجلدول 

      حالة تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية
 توصيات مغلقة

 نفّذت التوصية السنة
اإلدارة تقبل 
 فات أواهنا املخاطرة

  معلّقة 
 معلّقة ُنفذّت جزئياً

 ٢٥ ٩ ٤ صفر ٣ ٤١ ٢٠١٠

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٢٠٠٩
 ١ ٤٩ صفر ٦ ٢٥ ٨١ ٢٠٠٨

 صفر صفر صفر ١ صفر ١ ٢٠٠٧
 ٧ ٢٩ ١ صفر ٩ ٤٦ ٢٠٠٦

 ٢ ٩ صفر ٥ ٦ ٢٢ ٢٠٠٥

 صفر ١ صفر ٤ صفر ٥ ٢٠٠٤
 ٣٥ ٩٧ ٥ ١٦ ٤٣ ١٩٦ اجملموع

        
 يف املائة من ٤٩ أنَّ ، كما٢٠٠٤ يف املائة من جمموع التوصيات، املقّدمة منذ عام ١٨مل ُيباشر تنفيذ ما نسبته   - ١١٥

  .التوصيات مل ُتنفَّذ سوى جزئياً

تقارير عن إساءات، قُّدمت شخصياً وبالربيد العادي، /وكان مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد تلقّى شكاوى  - ١١٦
خّصص، وخط الفاكس السّري املخّصص، والربيد اإللكتروين، والصفحة املوقعية املتاح الوصول إليها يف واخلط اهلاتفي امل

ويبّين اجلدول التايل حالة التقارير . موقع اليونيدو الشبكي أو صفحة الشبكة الداخلية اخلاصة مبكتب خدمات الرقابة الداخلية
  :٢٠١٠- ٢٠٠٨ثناء الفترة عن اإلساءات، اليت تلقّاها املكتب وبّت فيها، أ
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  ٦اجلدول 
      ٢٠١٠-٢٠٠٨التقارير اليت تلقّاها املكتب وبّت فيها أثناء الفترة /الشكاوى

  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
 ٣٣ ٢٢ ١٤ الشكاوى القائمة من الفترة السابقة ألف

 ٦٠ ٥١ ١٣ الشكاوى اجلديدة املتلقّاة خالل الفترة باء

 ٩٣ ٧٣ ٢٧ )ب+ أ (جمموع الشكاوى القائمة  جيم

 ٨٥ ٤٠ ٥ التحقيق األويل/الشكاوى املغلقة بعد االستعراض دال

 ٨ ٣٣ ٢٢ )د+ ج (الرصيد القائم  هـاء
    

، يف حني أنه تلقّى ٢٠١٠تقريراً عن إساءات، خالل عام / شكوى٦٠وقد تلقّى مكتب خدمات الرقابة الداخلية   - ١١٧
تقريراً بّت /، مقارنةً بأربعني شكوى٢٠١٠تقريراً خالل عام / شكوى٨٥ومتّ البّت يف . ٢٠٠٩تقريراً يف عام / شكوى٥١

  .٢٠٠٩فيها خالل 

 إىل عملية تقدير املخاطر اليت ٢٠١٠ و٢٠٠٩واستند مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف خطيت عمله لعامي   - ١١٨
، من جّراء ٢٠١٠ و٢٠٠٩امي وحسبما أعلمتنا اإلدارة، مل يتم إجراء عملية تقدير املخاطر لع. ٢٠٠٨أُجريت يف عام 

  .٢٠١١القيود املفروضة على املوارد وأنه كان جيري القيام بعملية تقدير املخاطر لعام 

 من جراء وضعية التوظيف، وكان عليه أن ٢٠٠٩ومل يستطع مكتب خدمات الرقابة الداخلية تنفيذ خطة عمله لعام   - ١١٩
العمل جار على  بأنَّ وأعلمتنا اإلدارة. ٢٠١١ إعداد خطة العمل لعام ، يف حني مل يتم٢٠١٠يرحِّل اخلطة نفسها إىل عام 

ويعتمد وضع الصيغة ). مبا يف ذلك املراجعة احلسابية الداخلية (٢٠١١إعداد خطة عمل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لعام 
  .النهائية على تقدير املخاطر

  :ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي  - ١٢٠

  لّه ينبغي استعراض آلية املتابعة وتدعيمها من أجل تنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية لع  -أوال  
  .يف أواهنا

  . على أساس األولوية٢٠١١لعلّه ينبغي إجناز عملية تقدير املخاطر والصيغة النهائية خلطة العمل لعام   -ثانيا  
    

  رّد اإلدارة

  . لسوف يعتمد على التقّدم اجلاري يف تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة إغالق موضوع التوصيات املعلّقةإنَّ  - ١٢١

سوف تقوم فرق املراجعة اخلارجية للحسابات الالحقة يف املستقبل باستعراض التقّدم احملرز يف هذا الصدد   - ١٢٢
  .ية املقدَّمة يف هذا اجملال من املراجعة احملاسببالتوصياتبالرجوع إىل قبول اإلدارة 
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  األخالقيات واملساءلة

انظر نشرة املدير العام  (٢٠٠٥يونيه / حزيران٦صدرت وثيقة سياسة اليونيدو للتوعية بشأن االحتيال ومنعه، يف   - ١٢٣
DGB (M).94 .( وقد عّرفت وثيقة السياسة االحتيال، ونّصت على االلتزام بنهج عدم التسامح مطلقاً بشأنه، وحّددت

ملة، ووصفت بدقّة آلية املراقبة، وحّددت بوضوح املسؤوليات عن منع االحتيال، وأعلنت إجراءات جماالت املخاطر احملت
  . ذنب االحتيالارتكاهبمتأديبية خبصوص األفراد الذين يثبت 

ت زمخاً  اليونيدو متاماً ضرورة السري قُدماً يف حتسني ثقافة األخالقيات والرتاهة والشفافية واملساءلة، فقد أضفوإذ تدرك  -١٢٤
وانطالقاً يف هذا املسار، عّين املدير العام منسِّقاً لالتصال بشأن األخالقيات . ٢٠١٠جديداً على توّجهها املعين باملساءلة يف عام 

. وبغية ضمان استقالل مكتب األخالقيات، يرجع منسِّق االتصال بالتبعية إىل املدير العام مباشرة. واملساءلة ملحقاً مبكتبه
  .امه الوظيفية عدة جوانب ومنها إعداد سياسات اليونيدو ذات الصلة باألخالقيات وتنفيذها وإدارة شؤوهناوتشمل مه

مارس / آذار١ويف .  تطبيق عدد من السياسات ذات الصلة باألخالقيات٢٠١٠ومواصلةً هلذا الزخم، ُبوشر يف عام   - ١٢٥
وتبني املدونة بدقة مبادئ ). DGB (M).115دير العام انظر نشرة امل(، أُصدرت مدونة قواعد السلوك األخالقي ٢٠١٠

كما أُسندت إىل . توجيهية وِقيما أخالقية لليونيدو، وحتّدد السمات األساسية للسلوك املتوقّع من املوظفني واملستخَدمني
  .مكتب األخالقيات املسؤولية عن إدارة شؤون املدّونة

، ٢٠١٠مارس / يف آذارDGB/(M).116اإلساءات، أُصدرت نشرة املدير العام وبغية ضمان وتسهيل محاية املبلِّغني عن   - ١٢٦
وتصف وثيقة . اليت تعلن سياسة احلماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك أو التعاون مع جهات املراجعة والتحقيق

  .هذه السياسة بتفصيل آلية محاية املبلِّغني

اسة اليونيدو بشأن اإلقرار بالذمة املالية وبيان املصاحل؛ انظر نشرة املدير العام ، أُصدرت سي٢٠١٠مايو / أيار٤ويف   - ١٢٧
DGB/(M).118 . وُتقدَّم اآلن إلزامياً بيانات سنوية خاصة باإلقرار بالذمة املالية وبيان املصاحل، فيما خيّص بعض الفئات املعّينة من

  .املسؤولية عن إدارة شؤون هذه السياسةوأُوكلت إىل مكتب األخالقيات . املوظفني واملستخَدمني

وإظهاراً اللتزام اإلدارة العليا بقضية األخالقيات والرتاهة والشفافية واملساءلة، أكّد جمدداً املدير العام بوضوح ال لبس   - ١٢٨
ت ذات الصلة ، عزمه الشديد على احلرص على السري قُدماً يف تنفيذ السياسا٢٠١٠مايو /يارأ ٢١فيه، يف رسالته املؤرخة 

  .باألخالقيات

سياسة اإلدارة بشأن عدم التسامح نَّ إ كما.  مراجع احلسابات اخلارجي السياسات واملبادرات املذكورة أعالهويقدِّر  - ١٢٩
 وبغية إضفاء الصفة املؤسسية. مطلقاً جتاه االحتيال وعزمها الشديد على تعزيز ثقافة األخالقيات والرتاهة جديرة بالتقدير أيضاً

  :على سياسات اإلدارة ذات الصلة باألخالقيات، لعلّ اإلدارة تنظر يف املالحظات التالية املقدمة من مراجع احلسابات اخلارجي

. ٢٠١١، تتضّمن قائمة بأولويات اإلدارة لعام ٢٠١١أبريل / نيسان٥أصدر املدير العام مذكّرة داخلية يف   -أوال  
ونظرا لألمهية احلامسة اليت تتسم . ٢٠١١ ُتدرج يف ِعداد أولويات عام  األخالقيات واملساءلة ملقضية أنَّ غري
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هذه  فإنَّ هبا املبادرات املعنية باألخالقيات واملساءلة يف مساعدة اليونيدو على حتقيق أهدافها املنشودة،
  .الرشيدةاملبادرة جديرة مبوضع خاص هبا يف أولويات اإلدارة من أجل ضمان الربط بني املساءلة واإلدارة 

بأن اّتباع هنج شامل ومتعّدد اجلوانب هو أمر "تسلّم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف ديباجتها،   -ثانيا  
والتوعية بشأن مكافحة الفساد هي من العناصر احلامسة اليت ". الزم ملنع الفساد ومكافحته بصورة فّعالة

ليونيدو احلثيث حنو زيادة الوعي بشأن االحتيال لدى موظفيها ولكن توّجه ا. يتكّون منها هذا النهج الشامل
  .ومستخدميها ال يزال يف مرحلة النشوء

أصبح إلزامياً لبعض الفئات املعّينة من املوظفني واملستخَدمني أن يقّدموا إقرارات بالذمة املالية وبيانات عن   - ثالثا  
 تدريب رمسي  فلم يتوفّر ملوظفي اليونيدو أيُّ ذلك هو مبادرة جديدة،ومن حيث إنَّ. املصاحل الشخصية

 موظفاً ومستخدماً من ٢٣٥من  أنَّ وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي. على تقدمي هذه البيانات
 موظفاً ومستخدماً يف املوعد النهائي ١٣٩امللزمني بتقدمي هذه اإلقرارات والبيانات، مل يقّدمها سوى 

  .٢٠١١مارس / آذار٣١احملدَّد، أْي 

وكان املدير العام قد أظهر من قبلُ التزامه الراسخ بالسري قُدماً يف تنفيذ جدول األعمال اخلاص باألخالقيات   - رابعا  
وبغية مواصلة تعزيز التزام اإلدارة العليا هبذه القضية، لعلّه ينبغي النظر يف إمكانية عقد ندوة يف . واملساءلة
  . حول هذه القضيةمعتكف

  :اجع احلسابات اخلارجي مبا يليويوصي مر  - ١٣٠

  .٢٠١١لعلّ اإلدارة تنظر يف إدراج األخالقيات واملساءلة يف ِعداد أولوياهتا لعام   -أوال  

لعلّ اليونيدو ُتطلق محلة توعية جلميع موظفيها ومستخدميها بشأن القضايا ذات الصلة مبكافحة الفساد   -ثانيا  
  .يونيدو ذات الصلة باألخالقيات خصوصاًواألخالقيات والرتاهة عموماً، وسياسات ال

لعلّه ينبغي إعداد وإجراء دورات تدريبية ملوظفي اليونيدو ومستخدميها عن تقدمي إقرارات الذمة املالية   -ثالثا  
  .وبيانات اإلعالن عن املصاحل

  .ؤيل اإلدارةلعلّه ينبغي النظر يف فكرة عقد ندوة يف معتكف حول األخالقيات واملساءلة لكبار مسو  -رابعا  
    

  رد اإلدارة

  .٢٠١١سوف ُتدرج األخالقيات واملساءلة يف ِعداد أولويات عام   - ١٣١

وعلى سبيل القيام خبطوة أوىل يف هذا الصدد، جيري إعداد برنامج تدريب على اخلط احلاسويب املباشر، وسوف   ‐ ١٣٢
  .مث سوف يلي ذلك تنظيم حلقات عمل. ُيعمَّم قبل هناية العام
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ف ُيستحَدث نظام معلومات على اخلط احلاسويب املباشر وسهل االستعمال، وسوف ُيعمَّم قُبيل الفترة التالية سو  - ١٣٣
  .احملدَّدة لتقدمي إقرارات الذمة املالية وبيانات املصاحل، وذلك ملساعدة املوظفني على تقدمي هذه اإلقرارات والبيانات

يث تكون جزءاً من جدول أعمال اجتماع جملس املديرين أو من سوف ُينظر يف فكرة عقد ندوة يف معتكف حب  - ١٣٤
  .الندوات يف املعتكف خالل العام املقبل

الالحقة يف املستقبل باستعراض التقدم احملرز يف هذا الصدد وسوف تقوم فرق املراجعة اخلارجية للحسابات   - ١٣٥
  . املراجعة احملاسبيةبالرجوع إىل قبول اإلدارة بالتوصيات املقدَّمة يف هذا اجملال من

    
  جلنة مراجعة احلسابات

، أوصى مراجُع احلسابات اخلارجي اليونيدو بتشكيل جلنة ملراجعة ٢٠٠٨يف تقرير مراجعة احلسابات املؤقت لعام   - ١٣٦
ميزانية اإلدارة أُعلمت بعدم وجود موارد متاحة يف مشروع  أنَّ غري. وقد اتفقت اإلدارة على دراسة تلك التوصية. احلسابات

  . هلذا الغرض٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة 

 عن ٢٠١٠وكانت وحدة التفتيش املشتركة لدى األمم املتحدة قد عّرفت جلنة مراجعة احلسابات، يف تقريرها لعام   - ١٣٧
 هيئة خرباء استشارية مستقلة ُتنشأ لالضطالع مبهام عدة من بينها"مهمة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة، بأهنا 

استعراض عملية اإلبالغ احملاسيب واملايل، ونظام املراقبة الداخلية، وعملية تقييم املخاطر ومراجعة احلسابات، وعملية رصد 
وبصفتها تلك تشكّل جلانُ مراجعة احلسابات جزءاً من هيكل . االمتثال للقواعد واألنظمة املالية وملدونة قواعد السلوك

وقد أعرب التقرير عن االرتياح للتقدم اإلمجايل احملرز بشأن ".  شرطاً أساسياً لإلدارة الرشيدةاإلدارة التابع للمنظمة، ومتثّل
ولكْن أُشري فيه إىل عدم وجود جلان ملراجعة احلسابات يف . إنشاء جلان ملراجعة احلسابات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

جمالس اإلدارة يف ثالث منظمات  أنَّ وذكر التقرير. يف ذلك اليونيدوسبع من املنظمات املنضوية يف إطار األمم املتحدة، مبا 
وعلى الرغم من ذلك، أوصى التقرير . يف األمم املتحدة، ومنها اليونيدو، ترى أنه ال يلزم إنشاء جلنة ملراجعة احلسابات
  .باستحداث جلنة ملراجعة احلسابات يف منظمات األمم املتحدة يف حال عدم وجودها

وفيما خيّص تقييم توافق . ٢٠٠٨انت اليونيدو قد أجرت تقييماً ذاتياً ملكتب خدمات الرقابة الداخلية يف عام وك  - ١٣٨
عمل املكتب  أنَّ عمل املكتب مع املعايري الدولية للممارسات املهنية يف املراجعة الدولية للحسابات، خلص التقييم الذايت إىل

مث أجرى معهد مراجعي .  واملوضوعية، وأوصى بإنشاء جلنة للمراجعة احلسابيةاالستقالل: ١١٠٠غري متوافق مع املعيار 
وذكر املعهد يف بيان إثبات الصالحية االستقاللية الصادر عنه، . استعراضاً خارجياً للتقييم الذايت) IIA(احلسابات الداخليني 

يوجب  )٣(،١١١٠حتقيق االستقالل التام حبسب املعيار : معرباً عن اتفاقه يف الرأي مع التوصيات املقدَّمة يف التقييم الذايت أن

───────────────── 
  .االستقالل التنظيمي: ١١١٠املعايري الدولية للممارسات املهنية يف املراجعة الداخلية للحسابات، املعيار   )3(
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جلنة مراجعة (أن يكون مدير مكتب خدمات الرقابة الداخلية مسؤوالً وظيفياً، فعالً ومظهراً، أمام سلطة إدارية مرجعية 
  .تتكّون من أفراد، من خارج املنظمة، وإدارياً أمام املدير العام) احلسابات

بار إىل الدور احملوري الذي تؤّديه جلنة مراجعة احلسابات يف ضمان استقالل مكتب خدمات وبالنظر بعني االعت  - ١٣٩
الرقابة الداخلية، وحتسني االنضباط املايل، وتعزيز إطار املراقبة، وتيسري ممارسة احلوكمة على حنو أفضل، يؤكّد مراجع 

  . يف منظمات األمم املتحدةصبح قاعدة معيارية مستقرةأذلك  ألنَّ احلسابات اخلارجي ضرورة إنشاء جلنة ملراجعة احلسابات
    

  رّد األمانة

 اختاذ قرار بشأن تشكيل جلنة أنَّ ذكرت الدول األعضاء أثناء الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية  - ١٤٠
  .للمراجعة والوالية املسندة إليها هو من اختصاصها احلصري

    
  االشتراء

وجرى أيضاً استعراض بعض .  احلسابات اخلارجي باستعراض وحتليل املهام الوظيفية اخلاصة باالشتراءقام مراجع  - ١٤١
  :وتقّدم الفقرات التالية أهم نتائج املراجعة احلسابية يف هذا اجملال. العقود بتفصيل

راء السنوية واملوافقة  من الفصل الثاين من دليل اليونيدو لالشتراء آلية إلعداد خطط االشت١ القسمحيّدد   -أوال  
وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي عدم االضطالع .  وإصدارها حبسب اجلداول الزمنية احملّددةعليها

ومع أنه يوجد نظام للتخطيط لالشتراء من أجل . بوضع خطط اشتراء من أجل مشاريع التعاون التقين
 ومن مث. اخلاصة باليونيدو، فلم يكن ُيستخدم) نتاإلنترا(مشاريع التعاون التقين متاح على الشبكة الداخلية 

  .عدم التخطيط لالشتراء ما زال جماالً يثري القلقفإنَّ 

املوظفني املأذون هلم بالتصرف ال يقّدمون تقارير فصلية عن عمليات  أنَّ الحظ مراجع احلسابات اخلارجي  -ثانيا  
وية عن املورِّدين احملليني املؤهَّلني إىل فرع خدمات دعم وال ُتقدَّم أيضاً املعلومات السن. االشتراء الالمركزية

 من الفصل ٨ القسم من ٤- ٨ و١- ٨العمليات حبسب الفصول الربع سنوية املعنية، تبعاً ملا يقتضيه البندان 
إجراءات عملية االشتراء يف إطار نظام ختطيط املوارد  بأنَّ وقد أعلمتنا اإلدارة. الثالث من دليل االشتراء

  .ؤسسية اجلديد تنص على تدابري احتياطية بشأن اإلبالغ اإلداريامل

املنافسة الفعالة هي واحد  فإنَّ  من الفصل األول من دليل االشتراء،٢ القسمحسبما هو منصوص عليه يف   - ثالثا  
الث  من الفصل الث١- ٤ القسم فإنَّ وعالوة على ذلك،. من املبادئ الناظمة لالشتراء األربعة لدى اليونيدو

التنازل عن املنافسة هو استثناء من اإلجراءات املعتادة يف االشتراء، ولذلك ينبغي اعتباره : من الدليل يبّين أن
 مراجع احلسابات اخلارجي الحظ أنَّ غري. خروجاً خطرياً عن العملية اإلجرائية املنتظمة اخلاصة باالشتراء

. ٢٠١٠- ٢٠٠٨ أخذ يزداد يف كل سنة خالل الفترة عدد العقود اليت أُرسيت من خالل هذا التنازلأنَّ 
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.  يف املائة من إمجايل العقود اليت أُرسيت خالل العام٧,٨ يف املائة إىل ٣,٢وقد ارتفعت نسبتها من 
وتراوحت القيمة اإلمجالية للعقود اليت أُرسيت من خالل هذا التنازل، كنسبة مئوية من القيمة اإلمجالية 

ثلث إمجايل النفقات على االشتراء جرى تكّبده من  أنَّ  يف املائة، مما يشري إىل٣٣,٨ إىل ٣١,٣للعقود، بني 
  ويبّين اجلدول التايل حالة العقود اليت أُرسيت من خالل التنازل أثناء الفترة . دون عملية تنافسية

٢٠١٠-٢٠٠٨:  
    

  ٧اجلدول 
                  ٢٠١٠-٢٠٠٨العقود اليت أُرسيت من خالل التنازل عن املنافسة أثناء الفترة 

 
إمجايل العقود 
 اليت أُرسيت

العقود اليت أُرسيت 
 النسبة املئوية من خالل التنازل

إمجايل قيمة 
 العقود باليورو

إمجايل قيمة العقود 
اليت أُرسيت من خالل 

 النسبة املئوية التنازل
٣٣٫٨ ١٧ ٠٦٥٫٢٣٦ ٥٠ ٥٢٢٫٥٢٠ ٣٫٢ ٣٤ ١ ٠٦٣ ٢٠٠٨ 

٣٣ ٢٠ ٥١٢٫٥٨٦ ٦٢ ٢٨٧٫٨٩٣ ٦٫٤ ٧٦ ١ ١٨٦ ٢٠٠٩ 

٣١٫٣ ١٧ ٥٣٠٫٥٧٠ ٥٥ ٩٣٩٫٠٣٣ ٧٫٨ ٩٥ ١ ٢١٥ ٢٠١٠ 
      

 يورو أو أكثر مل ُتنشر يف ٧٠ ٠٠٠املعلومات عن كل العقود املوقَّع عليها بقيمة قدرها  أنَّ لوحظ أيضاً  - رابعا  
وتلك . اء من الفصل الثاين من دليل االشتر٤- ١٠ القسمموقع اليونيدو الشبكي، حسبما يقتضيه 

املعلومات الزمة لضمان الشفافية يف عملية االشتراء، وهو واحد من مبادئ االشتراء األربعة، حبسب ما 
  . من الفصل األول من دليل االشتراء٢ القسمورد يف 

وقد طُلب إىل اإلدارة . املعلومات اجلوهرية، كاملعلومات عن مدفوعات الُسلف، مل تكن متاحة إلكترونياً  - خامسا  
قدمي بيانات عن العقود اليت ُدفعت بشأهنا ُسلف، واحلاالت اليت جرى فيها دفع ُسلف من دون احلصول ت

ولكن .  يف املائة من قيمة العقود٢٠على كفالة مصرفية، واحلاالت اليت جتاوزت فيها مدفوعات الُسلف 
يل على حنو كامل فال بّد من وحدة املشتريات مل ُيطّبق فيها نظام العمل اآل ألنَّ اإلدارة أعلمتنا بأنه

  .استخالص البيانات يدوياً من خالل مئات ملفّات العقود

  :ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي  - ١٤٢

يف انتظار إجناز نظام ختطيط املوارد املؤسسية بصيغته النهائية، لعلّه ينبغي استخدام نظام التخطيط   -أوال  
، وذلك إلعداد )اإلنترانت(تقين، املتاح على الشبكة الداخلية لالشتراء من أجل مشاريع التعاون ال

  .خطط االشتراء
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لعلّه ينبغي اإلشارة على املوظفني املأذون هلم بالتصّرف يف هذا اجملال باحلرص على تقدمي تقارير دورية   -ثانيا  
  .بانتظام

  .ل عن املنافسة إىل أدىن حد ممكنلعلّه ينبغي وضع استراتيجية من أجل التقليل من عدد حاالت التناز  -ثالثا  

 يورو أو أكثر على املوقع الشبكي ٧٠ ٠٠٠لعلّه ينبغي نشر معلومات عن العقود املوقّعة بقيمة   -رابعا  
  .اخلاص باليونيدو، وفقاً ملا ينص عليه دليل االشتراء

 النظام على املعلومات لعلّه ينبغي تشكيل نسق نظام ختطيط املوارد على حنو يتيح بسهولة احلصول من  -خامسا  
  .عن كل اإلحصاءات اهلامة جداً عن العقود، مبا يف ذلك املعلومات عن مدفوعات الُسلف

    
  رد اإلدارة

لتخطيط املوارد املؤسسية مل يساعد على دعم إعداد خطط " أغريّسو"إنّ تدفّق العمل الراهن يف نظام براجمية   - ١٤٣
إدماج املخطط األويل لصيغة إجراءات أعمال  أنَّ غري. سب اجلداول الزمنية احملددة واعتمادها وإصدارها حبالسنويةاالشتراء 

االشتراء األساسية يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية سوف ُتوفَّر من خالله خاصية وظيفية إلزامية، من شأهنا أن تشمل عّدة 
  .جوانب ومنها التخطيط لالشتراء

 اخلارجية الالحقة يف املستقبل باستعراض التقدم احملرز يف هذا الصدد وسوف تقوم فرق مراجعة احلسابات  - ١٤٤
  .وذلك بالرجوع إىل قبول اإلدارة التوصيات املقدَّمة يف هذا اجملال من املراجعة احلسابية

    
  فرع إدارة املوارد البشرية

ع إدارة املوارد البشرية يف اليونيدو اضطلع مكتب املراجعة اخلارجية للحسابات أيضاً باستعراض املهام الوظيفية لفر  - ١٤٥
  .وذلك بالرجوع إىل سياسة التوظيف والتدريب وتقييم األداء

 من نظام املوظفني األساسي، ينبغي إيالء االعتبار الواجب ألمهية تعيني املوظفني على أساس ٢- ٣ووفقاً للمادة   - ١٤٦
ليونيدو حترص على رصد التوازن اجلغرايف املنصف يف ا أنَّ وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي. جغرايف واسع ومنصف

البيانات اليت تظهر النطاق املستصوب غري الرمسي لكل  أنَّ غري". النطاقات املستصوبة غري الرمسية"تعيني املوظفني من خالل 
دان جتاوز النطاق االستخدام خبصوص بعض البل أنَّ دولة عضو وعدد املوظفني املستخَدمني بناًء على تلك النطاقات تظهر

  . متثيل مطلقاً فيما خيص بعض الدول األعضاء األخرىاملستصوب غري الرمسي، يف حني مل يوجد أيُّ

 التمثيل اجلغرايف املنصف ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأنه لعلّه ينبغي لليونيدو أن تضمن احلفاظ على  - ١٤٧
  .األعضاء وفقاً للنطاقات املستصوبةللدول 
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  إلدارةرّد ا

وقد . اجلهود سوف تتواصل يف هذا االجتاه بأنَّ قّدرت اإلدارةُ التعليق الذي قّدمه مراجع احلسابات اخلارجي، وأعلمت  - ١٤٨
  .اتُّخذت منذ اآلن إجراءات عمل عّدة ومنها إجراءات من خالل احلمالت اإلعالنية اليت يقوم هبا فرع إدارة املوارد البشرية

    
  خدمات إدارة املباين

، التمست إدارة اليونيدو مشورة مراجع احلسابات )إيبساس(أثناء مسار عملية تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   -١٤٩
وقد تبّدت ). احلصص يف املشاريع املشتركة( ٨ )إيبساس(اخلارجي بشأن معاملة خدمات إدارة املباين يف سياق املعيار احملاسيب 

بات اخلارجي على حنو واف بالغرض يف البيانات املالية، وأُظهرت خدمات إدارة املباين باعتبارها عملية مشورة مراجع احلسا
  .واضطلع مراجع احلسابات اخلارجي باستعراض لألداء الوظيفي يف خدمات إدارة املباين. مشتركة من حيث املراقبة والتحكم

تشغيل والصيانة واإلصالح واالستبدال يف مباين مركز فيينا  خدمات إدارة املباين مسؤولة عن خدمات الودائرة  - ١٥٠
 متر مربع، وكذلك ما يرتبط به من مرافق تقنية وآالت ٣٧٠ ٠٠٠الدويل، الذي يقع على مساحة إمجالية ُتقدَّر بنحو 

 التفاهم اليت وقد أُسندت هذه املسؤولية إىل اليونيدو مبقتضى شروط مذكرة. ومعدات وأثاث وجتهيزات ثاتبة مركَّبة فيه
وتتوىل اليونيدو توفري هذه اخلدمات بالنيابة عن هذه .  الدويلفيينامركز يف مقارها وقّعت عليها املنظمات األربع املوجودة 

  .املنظمات ومبوارد مالية تساهم فيها معها وفقاً لصيغة لتقاسم التكاليف

 وفتريت السنتني ٢٠١١- ٢٠١٠ات إدارة املباين لفترة السنتني ويبّين اجلدول التايل املبلغ املرصود يف امليزانية خلدم  - ١٥١
  :السابقتني

  
  ٨اجلدول 
      اته اليوروبآالف

٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ فترة السنتني  ٢٠١١-٢٠١٠  

 ٦٤,١٦١ ٥٦,٩٢٨ ٥٧,١٦٤ امليزانية

  .الربنامج وامليزانيتان لكل من فترات السنتني: املصدر  
    

مدّخرات مرتقبة " تضمنت ٢٠١١- ٢٠١٠ اجلدير بالذكر أنّ ميزانية فترة السنتني وفيما خيص هذا املوضوع، من  - ١٥٢
  . مليون يورو حتسب كإيراد٣,٠  بقيمة"من الوظائف الشاغرة

  :ويبّين اجلدول التايل نفقات خدمات إدارة املباين خالل السنوات الثالث األخرية  - ١٥٣
  



IDB.39/22 
 

40 V.11-82966 

 

  ٩اجلدول 
  اليوروهات بآالف

  

 رة املبايننفقات خدمات إدا  السنة
  النفقات من احلساب اخلاص 

 جمموع نفقات خدمات إدارة املباين إلدارة خدمات املباين
٦ ٧٨١ ٢٠٠٨  ١٣ ٤٦٩  ٢٠ ٢٥٠  

٧ ١٠٧ ٢٠٠٩  ١٣ ٨٣٥  ٢٠ ٩٤٣  

٧ ٨٠٤ *٢٠١٠  ١٠ ٧٦٩  ١٨ ٥٧٣  
  

إىل املعايري  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ت سنيت  تستند إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف حني تستند نفقا٢٠١٠نفقات سنة   *  
      .احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة

، موارد لغرض عمليات خدمات إدارة املباين يف ٢٠١١- ٢٠١٠وقد ُخّصصت يف برنامج وميزانييت فترة السنتني   - ١٥٤
وطُلب إىل اإلدارة . ائهاإطار الربنامج الرئيسي حاء، وُحّددت أيضاً أهداف هذه اخلدمات ونتائجها املتوقّعة ومؤّشرات أد

التشارك يف النظام اجلاري استخدامه من أجل رصد املنجزات بناًء على مؤشرات األداء املعّدة هبذا القصد، وكذلك تقدمي 
نسخة من تقرير رصد األداء الستعراضه، إىل جانب معلومات عّما أُجري من دراسة استقصائية خاصة بزبائن هذه اخلدمات 

واستجابةً إىل ذلك الطلب، قّدمت اإلدارة جمموعة من الوثائق تتكّون بصفة . لعمليات اخلاصة هبذه اخلدماتأو تقييم شامل ل
معلومات ذات صلة بالرصد الفعال  أيِّ ، اليت مل حتتو على٢٠١١- ٢٠١٠رئيسية من أوراق صياغة ميزانية فترة السنتني 

النظام  أنَّ وقد بدا لنا.  تقارير عن الرصد والتقييمحلسابات اخلارجي أيُّم إىل مراجع اومل ُتقدَّ. مليزانية تستند إىل الربنامج
اخلاص برصد نتائج عمليات خدمات إدارة املباين وتقدمي تقارير اإلبالغ عنها بناًء على املؤشرات املعدَّة هبذا القصد مل يكن 

  .على جاهزية للعمل يف اليونيدو

اإلنفاق كان  أنَّ ات إدارة املباين على مدى السنوات الثالث املاضية علىودلّ استعراض أُجري لنمط نفقات خدم  - ١٥٥
، الذي ُيستخدم بصفة رئيسية )BM(أما املدخَّرات يف صندوق إدارة املباين . أقلّ بكثري من االعتمادات املخّصصة يف امليزانية

ملوظفني بناًء على املناصب الوظيفية املرصودة من أجل التكاليف ذات الصلة باملوظفني، فيمكن أن ُيعزى إىل النقص يف عدد ا
 وظيفة مرصودة يف ١٢٥ منها، ومقابل ٣ وظائف شاغرة يف الفئة الفنية، مل ُتشَغل سوى ٩ذلك أنه يف مقابل . يف امليزانية

رة، أُعلم مراجع وأثناء املناقشة مع اإلدا.  موظفاً يف عداد املوظفني٩٥امليزانية من فئة اخلدمات العامة، مل يكن يوجد سوى 
 أنهكما .  يف عمل دائرة خدمات إدارة املباينسلبياًهذا النقص احلاّد يف عدد املوظفني ما فتئ يؤثّر  بأنَّ احلسابات اخلارجي

جيعل من الصعب التخطيط لتعاقب املوظفني، وهي مسألة هامة جداً بالنسبة إىل كيان تنظيمي مثل دائرة خدمات إدارة 
  .ليه املسؤولية عن صيانة آالت ومعدات بلغت الشيخوخة يف عمرها التشغيلياملباين، مسَندة إ

املدّخرات يف الصندوق اخلاص خبدمات إدارة املباين، املستخدم للتكاليف  فإنَّ ،)BM(وخالفاً لصندوق إدارة املباين   - ١٥٦
وقد وافق املؤمتر . اص خلدمات إدارة املباينالتشغيلية، ال ُتسلَّم إىل الدول األعضاء، بل ُتنقل إىل رصيد صندوق احلساب اخل

مل األمانة جاهدةً على استغالل على أن تع، )١٤- م/٩-املقر م ع(العام على إنشاء احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين 
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ارة املباين،  ويبّين اجلدول التايل اإلنفاق يف إطار احلساب اخلاص خلدمات إد.األموال املرصودة يف امليزانية لكل فترة سنتني
وصايف الفائض من هذا احلساب اخلاص املنقول إىل رصيد صندوق هذا احلساب اخلاص، وصايف الفائض، كنسبة مئوية من 

  . وفتريت السنتني السابقتني٢٠١٠نفقات احلساب اخلاص ورصيده اخلتامي، خالل سنة 
    

  ١٠اجلدول 
      اته اليوروبآالف

 السنة/فترة السنتني

وق النفقات من الصند
  اخلاص خلدمات 
 إدارة املباين

صايف الفائض املنقول إىل 
صندوق احلساب اخلاص 
 خلدمات إدارة املباين

صايف الفائض كنسبة 
 مئوية من النفقات

الرصيد اخلتامي لصندوق 
احلساب اخلاص خلدمات 

 إدارة املباين
١٩ ٩٨٠ ١٧٫٩٢ ٤ ٣٩٣ ٢٤ ٥٢٠ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٥ ٤٨٨ ٢٠٫١٧ ٥ ٥٠٨ ٢٧ ٣٠٤ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

٢٩ ٠١٦ ٢٦٫٢٢ ٣ ٥٢٨ *١٣ ٤٥٦ ٢٠١٠ 
  

        . املذكور هنا يستند أيضاً إىل املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، حرصاً على االّتساق يف التحليل٢٠١٠رقم النفقات لسنة   *  
نسبة مئوية من النفقات، صايف الفائض يف احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين، ك أنَّ وُيظهر اجلدول الوارد أعاله  - ١٥٧

 ألف يورو يف رصيد صندوق احلساب اخلاص خلدمات إدارة ٢٩ ٠١٦وقد تراكم مبلغ قدره . آخذ يف االزدياد باطّراد
هذا الرصيد يف الصندوق يشكّل جزءاً من املبلغ  بأنَّ وقد أعلمتنا اإلدارة. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املباين حىت 

، وقد اسُتثمر يف ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ ألف يورو يف ٣٢ ٧٧٣باين، الذي وصل إىل النقدي خلدمات إدارة امل
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ودلّت البيانات املالية لفترة السنتني . ودائع قصرية األجل ذات مدة استحقاق تقلّ عن ثالثة أشهر

 ألف يورو ١ ٢١٧بلغت ) ةصافية بال رسوم مصرفي(، على حتقيق إيرادات من الفوائد ٢٠١٠، وسنة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨و
  . ألف يورو على التوايل، من هذه الودائع القصرية األجل١٥٥ ألف يورو و١ ١٣٨و

  :ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي  - ١٥٨

لعلّه ينبغي لإلدارة أن تصمِّم وتنفّذ نظاماً لإلبالغ بتقارير دورية عن منجزات خدمات إدارة املباين   - أوال  
رات األداء املنصوص عليها يف الربنامج وامليزانيتني من أجل قياس إجناز النتائج بناًء على مؤّش

  .الربناجمية

لعلّه ينبغي لإلدارة أن حتلّل ضرورة كل الوظائف املرصودة يف امليزانية من أجل دائرة خدمات   - ثانيا  
لوظائف الضرورية ولعلّه ينبغي شغل ا. إدارة املباين، وأن تلغي الوظائف اليت ال ُتعترب ضرورية

  .الباقية شاغرة
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  رد اإلدارة

جرى تقدمي تقارير دورية إىل اجلهات املعنية، إىل جانب إرسال تبليغات شهرية تفصيلية بشأن مشاريع خدمات   - ١٥٩
عملية تقييم ودائرة خدمات إدارة املباين سائرة قُدماً يف . إىل املنظمات املوجودة مقاّرها يف مركز فيينا الدويلاملباين إدارة 

وتعكف اليونيدو أيضاً على تقدير إمكانية حتقيق اهلدف . خمتلف النظم الرباجمية بغية رصد املنجزات بناًء على مؤشرات األداء
  ".ساب"املنشود بواسطة نظام براجمية 

ة من ِقبل اليونيدو يتم على حنو متواصل تسويغ وحتليل ضرورة كل الوظائف املرصودة يف امليزانية يف كل دورة ميزاني  - ١٦٠
كما تقوم جلنة إدارية داخلية بتحليل عمليات خدمات . وكذلك املنظمات األخرى املوجودة مقارها يف مركز فيينا الدويل

إدارة املباين، وبعد ذلك جيري التوظيف من أجل ضمان مستويات ِمالك املوظفني الضروري بغية دعم تلبية االحتياجات يف 
  .املستقبل

  .تقوم فرق املراجعة اخلارجية للحسابات باستعراض التقّدم احملرز يف هذا الصددوسوف   - ١٦١
    

  إجراءات العمل الالورقية

 باعتباره جزءاً من برنامج التغيري والتجديد ٢٠١٠استهلّت اليونيدو اّتباع أسلوب إجراءات العمل الالورقية يف عام   - ١٦٢
التخفيض الفعلي يف االستهالك الورقي، بناًء على اهلدف احملدد بنسبة  بأنَّ يوقد أُعلم مراجع احلسابات اخلارج. يف املنظمة

وبالقيم املطلقة، مت اّدخار . ٢٠١١مارس / وآذار٢٠١٠مارس / يف املائة بني آذار٣٤,٢ يف املائة، بلغ ما نسبته ٢٠قدرها 
ومل يقتصر أسلوب ).  يورو٤٠ ٠٠٠: بقيمة تقريبية( طناً من الورق اجليد النوعية ١٣,٥ مليون صفحة، أي حوايل ٢,٧

تكلفة الورق ومواد الطباعة، بل أّدى أيضاً إىل حترير املوظفني /إجراءات العمل الالورقية على حتقيق ختفيض كبري يف استهالك
  . التأينر العمليات اآللية الروتينية املنخفضة الكفاءة مما يتيح هلم التركيز على أنشطتهم اجلوهرية لبلوغ الغاية منإسامن 

، ونفّذهتا على اجتماعات اجمللس ٢٠١٠واستنبطت اليونيدو أيضاً فكرة االجتماعات غري الورقية خالل عام   - ١٦٣
  .التنفيذي وجلنة املشتريات

 مراجع احلسابات اخلارجي التأثري اإلجيايب الذي أحدثته مبادرة العمل بالوسائل غري الورقية يف بيئة مركز فيينا ويقدِّر  - ١٦٤
دويل، إذ أّدت إىل اخنفاض بالغ الداللة يف استهالك الورق، وحتقيق مدّخرات يف التكلفة، واتباع أسلوب االجتماعات غري ال

  .الورقية
    

  حاالت االحتيال وشطب املبالغ النقدية

 أو أبلغت إدارة اليونيدو مراجع احلسابات اخلارجي حباالت شطب ممتلكات ومنشآت ومعّدات من جراء فقداهنا  - ١٦٥
  . من النظام املايل٤- ٩، وذلك حبسب البند ٢٠١٠ يورو خالل عام ١٢ ٧٠٠سرقتها، بلغت قيمتها 
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  اإلكراميات

 من نظام اليونيدو املايل، جيوز للمدير العام أن يدفع ما يراه ضرورياً ملصلحة املنظمة من ٣- ٩حبسب البند   - ١٦٦
  . مع احلسابات اخلتامية واملرحليةوجيب عندئذ أن يقّدم بيان هبذه املدفوعات. اإلكراميات

 يورو تعويضاً عن فقده ٣ ٠٠٠، ُدفعت خلبري استشاري من امليزانية التشغيلية إكرامية مببلغ ٢٠١٠وخالل عام   - ١٦٧
  . ٢٠٠٧أمتعة شخصية من جراء اهلجوم التفجريي على مكاتب األمم املتحدة يف اجلزائر يف عام 

    
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني االمتثال لتقرير مراجع احلسابات 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يرد يف املرفق األول استعراض االمتثال لتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني   - ١٦٨
    

  شكر وتقدير

ُيعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن شكره إلدارة وموظفي اليونيدو على تعاوهنم وما قّدموه من مساعدة أثناء   - ١٦٩
  . احلساباتمراجعة
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  املرفق األول
  

  متابعة تنفيذ التوصيات املقّدمة يف التقرير السابق الصادر من مراجع احلسابات اخلارجي 
  ))٢٠٠٩- ٢٠٠٨(تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن الفترة املالية (

  
  الرقم 

  التوصية املتسلسل
  اإلحالة 
  املرجعية

  حالة االمتثال 
  ٢٠١١أبريل /يف نيسان

  ات اإلضافية التعليق
  من مراجع احلسابات

  )PBC.24/3 (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقرير املراجعة اخلارجية للحسابات عن فترة السنتني 

  :االشتراء  ١
خطط االشتراء مل ُتستكمل، وميكن أن 
تعّزز املنظمة استخدامها كأدوات لإلدارة 

وقد وضعت الصيغة النهائية . والرصد
خلطط االشتراء؛ ولكن كانت ال تزال 

اجه صعوبة يف مجيع املدخالت تو
الضرورية من كل املستعملني بغية 
استعمال هذه اخلطط بفعالية كأداة 

وما زال ُينتظر حتقيق . لإلدارة والرصد
  .منافع إدارة شؤون االشتراء ورصده

سوف ُتتاح اخلاصية الوظيفية اخلاصة   ١املرفق 
بنظام التخطيط لالشتراء على نطاق 

نظام ختطيط اليونيدو بأمجعها ضمن 
وسوف . املوارد املؤسسية اجلديد

يصبح إدخال بيانات التخطيط إلزامياً 
على مديري املشاريع وحائزي 

  .املخصصات

ألن تقرير مراجع احلسابات 
 ٢٠١٠اخلارجي عن سنة 

يتضّمن تعليقات على التخطيط 
هذه املسألة  فإنَّ لالشتراء،

سوف ُتواَصل متابعتها يف إطار 
  .ذلك التقرير

  :سياسة واستراتيجية إدارية للبيئة  ٢
مل تضع وتنفّذ اليونيدو بعُد سياسة 

وال تزال هذه . واستراتيجية إدارية للبيئة
املسألة قيد االستعراض إىل حني أن تضع 
املنظمة وتنفّذ رمسياً صيغة شاملة لسياسة 

  .واستراتيجية إدارية للبيئة

ُعّين منّسق اتصال خمّصص لشؤون   ١املرفق 
 االستدامة ليقوم مبهمة صلة إدارة

الوصل بني الفريق املعين باإلدارة 
املستدامة يف منظومة األمم املتحدة 

 اليونيدو ملتزمة كما إنَّ. واليونيدو
بتحقيق االستدامة البيئية يف عملياهتا 
ضمن إطار مبادرة األمم املتحدة 

". ختضري األزرق"الواسعة النطاق 
ر وعقب بعض التأّخر يف نشر تقري

األمم املتحدة عن االنتقال باألمم 
املتحدة صوب احلياد املناخي 

رّحل الفريق ) ٢٠١١أبريل /نيسان(
 على املذكور املوعد النهائي للموافقة

 من سياسة ختفيض االنبعاثات/خطة
 /ِقبل اإلدارة العليا إىل تشرين الثاين

  .٢٠١١نوفمرب 

سوف تتابع فرق املراجعة 
ستقبل احلسابية الالحقة يف امل

استعراض التقدم احملرز يف هذا 
  .الصدد
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خصوم مدفوعات هناية اخلدمة والتأمني   ٣
  :الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 خمّصص احتياطي يف امليزانية د أيُّمل ُيرَص
لتغطية التكاليف التقديرية للخصوم املالية 
الطارئة بشأن مدفوعات هناية اخلدمة 

 وكذلك مل ُتموَّل بالكامل. للموظفني
التزامات اخلصوم املتعلقة بالتأمني الصحي 

وال تزال املسألة قيد . بعد انتهاء اخلدمة
  . تقدم بعُدز أيُّومل ُيحَر. االستعراض

، صارت خصوم ٢٠١٠بدءاً من سنة   ١املرفق 
استحقاقات املوظفني والتأمني الصحي 
بعد هناية اخلدمة، وبدل هناية اخلدمة 

لسنوية واإلعادة إىل الوطن واإلجازة ا
. تقّيم أكتوارياً وتقّيد يف دفاتر احملاسبة

وهذا العرض الشفاف مبقتضى معايري 
إيبساس سوف يساعد على التباحث 
مع الدول األعضاء بشأن ضرورة 

املنهجية  أنَّ مع. متويل هذه اخلصوم
امليزانية يف منظومة األمم املتحدة ما 
زالت قائمة على أساس نقدي معّدل، 

ى نطاق املنظومة ومل يصدر حل عل
بعُد بشأن اخلصوم غري املموَّلة 

  .الستحقاقات ما بعد العمل

ألن تقرير مراجع احلسابات 
 ٢٠١٠اخلارجي عن سنة 

يتضّمن تعليقات على خصوم 
 فإنَّ استحقاقات املوظفني،

هذه املسألة سوف ُتواصل 
  .متابعتها يف إطار ذلك التقرير

  )PBC.25/8( ٢٠٠٨لعام تقرير املراجعة املؤقت 

لعلّه ينبغي تشكيل جلنة مراجعة لفحص   ٤
تقارير املراجعة الداخلية للحسابات 
وتقارير التحقيقات ورصد تنفيذ 
توصيات مكتب خدمات الرقابة 

  .الداخلية

ولكن ال . أُخذ علم هبذه التوصية ‘١ ‘٩-٢
ُيرتقب توافر موارد مالية هلذا الغرض 

 .٢٠١٣-٢٠١٢من مشروع ميزانييت 

ير مراجع احلسابات ألن تقر
 ٢٠١٠اخلارجي عن سنة 

يتضّمن تعليقات على جلنة 
هذه املسألة  فإنَّ املراجعة،

سوف ُتواَصل متابعتها يف إطار 
  .ذلك التقرير

لعلّه ينبغي إعداد خطة اشتراء سنوية   ٥
وإقرارها يف غضون احلّد الزمين املنصوص 

  .عليه يف دليل االشتراء

لنظام ختطيط اخلاصية الوظيفية  ‘١ ‘٧-٣
االشتراء اليت هي جزء من منيطة 
االشتراء احلاسوبية القائمة على براجمية 

 وهي حالياً يف مرحلة -)ساب(
سوف متكّن من -النموذج األويل

ضوابط رقابية /حتديد جداول زمنية
وسوف . وإدارهتا/إلدخال البيانات

يكون إدخال البيانات إلزامياً ملديري 
ات، اتساقاً املشاريع وحائزي املخصص

  .مع بنود دليل االشتراء

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد
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لعلّه ينبغي حوسبة املهمة الوظيفية اخلاصة   ٦
باالشتراء بواسطة قاعدة بيانات مركزية 

ولعلّه ينبغي . تشمل كل أنشطة االشتراء
يف ) أغريّسو(جمية أيضاً ربطها بنظام برا
ومن الالزم أيضاً . مجيع مراحل العملية

إضفاء الصفة املؤسسية على املوافقات 
اإللكترونية أثناء مسار عملية االشتراء يف 

  .إطار هذا النظام

نظام االشتراء احملوَسب لتجهيز  ‘٢ ‘٧-٣
احتياجات االشتراء يف املقر ويف 
املكاتب امليدانية هو جزء من نظام 

املوارد املؤسسية القائم على ختطيط 
، الذي هو حالياً يف )ساب(براجمية 

مرحلة النموذج األويل، ومتوقّع 
يناير /مباشرة تطبيقه يف كانون الثاين

وسوف تساعد منيطة . ٢٠١٣
االشتراء احلاسوبية اجلديدة على أمتتة 
دورة االشتراء كلها، وعلى توّخي 
هتيئة طائفة متنوعة من اخلصائص 

 اجلديدة املقترحة املدعَّمة الوظيفية
  .إلكترونياً

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد

يلزم توجيه اإلجراءات املنصوص عليها   ٧
يف دليل االشتراء صوب احلّد من 
الصالحية التقديرية ملوظفي االشتراء يف 

 عروض حتديد عدد املورِّدين عند طلب
األسعار وعند وضع قائمة املوّردين يف 
صيغتها النهائية يف حالة التماس العطاءات 

  .احملدود

سوف تشتمل منيطة االشتراء  ‘٦ ‘٧-٣
احلاسوبية اجلديدة القائمة على نظام 
ختطيط املوارد املؤسسية على خاصية 
وظيفية تربط التعاقد مع مصادر 

لني االشتراء بالبائعني املؤّهلني املسّج
يف قائمة إدارة العالقات باملوّردين 

)SRM ( حبسب رموز املنتجات
واملسّجلني أيضاً يف قائمة سوق األمم 

وهذا ). UNGM(املتحدة العاملية 
بدوره سوف حيّد من الصالحية 

  .التقديرية الفردية

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد

إذا كان العقد الذي ُيمنح يشمل أيضاً   ٨
مراحل آجلة، فينبغي ذكر ذلك بوضوح 
يف وثائق التماس العروض لضمان تكافؤ 
الفرص بني مجيع مقدِّمي العطاءات 

  .وكفالة جمال للمنافسة املتساوية بينهم

اخلاصية الوظيفية خلطة االشتراء  ‘٧ ‘٧-٣
اجلديدة يف نظام ختطيط املوارد 

 سوف تتيح اجملال للتخطيط املؤسسية
لالشتراء على مراحل مما من شأنه أن 
يتبّدى يف وثائق التماس العروض وفقاً 

  .لذلك

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد

يف مجيع عمليات االقتناء ينبغي حتديد   ٩
 مواصفات حمايدة واضحة، ومن املفضَّل

أن تكون موجَّهة حنو األداء متاشياً مع 

  .ال توجد تعليقات إضافية  .التوصية جاري اتباعها ‘٩ ‘٧-٣
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 من الفصل الثاين من ١-٣أحكام الفقرة 
دليل االشتراء، لكي تكون السلع 
واخلدمات املشتراة متطابقة مع 

وينبغي . االحتياجات الفعلية للمنظمة
بذل العناية الواجبة يف حتديد نواتج ممكن 
إجنازها من تنفيذ العقود لكي تتحّول 

  .ات إىل نواتج قابلة للقياسمجيع املتطلب

  :ُيوصى مبا يلي  ١٠
أن توفّر السجالت احملاسبية معلومات 

وأن . مصنَّفة وافية عن مجيع املقتنيات
ُتستخدم املعلومات احملاسبية عن األصول 

املادية لوضع قوائم جرد ) املوجودات(
  . باألصول

أن ُتجرى تسوية دورية بني السجالت و
املالية لألصول املوجودة وقوائم اجلرد 

  .اخلاصة هبا

١ ‘٤-٤‘  
٢ ‘٤-٤‘  
٣ ‘٤-٤‘ 

) إيبساس(االمتثال للمعايري احملاسبية 
عّزز إدارة املمتلكات واملنشآت 
واملعدات وضبطها الرقايب، مبا يف ذلك 
إجراء تسوية تامة بني سجل األصول 

  .ت املاليةالثابتة والسجال

  .ال توجد تعليقات إضافية

من الالزم أن تكفل وحدة شؤون السفر   ١١
ختفيضات /تسلّم قيمة املبالغ املسترّدة

األسعار وكذلك التقارير يف احلدود 
  .الزمنية املنصوص عليها يف العقد

١١-٥ 
‘٢‘  

منظمة معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية، باعتبارها الوكالة 

هذا اجملال، اختذت من قبلُ الرائدة يف 
  .التدابري الالزمة لتعديل العقد

  .ال توجد تعليقات إضافية

ينبغي أن تراعى، أثناء تنفيذ مبادرة تطبيق   ١٢
الالمركزية، االحتياجات التشغيلية 
للمكاتب امليدانية وذلك ضماناً لتنفيذ 
 .املشاريع والربامج على حنو سريع وفّعال

. سألة جارية ومتطورةهذا املوضوع م ‘١ ‘٨-٧
وقد نص املدير العام، يف نشرته 

DGB (P).120٢٠١٠مايو / يف أيار ،
على ضمان أن يكون املوظفون 
امليدانيون، وخصوصاً املمثلني 
املقيمني، مسؤولني ومساءلني عن 
تقدمي مفاهيم املشاريع اجلديدة يف 

وعالوة . البلدان اليت يشملها عملهم
املدير على ذلك، من خالل نشرة 

 يف تشرين DGB (O).122العام 
، بشأن دمج كل ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

ة صوغ الربامج بالشبكة امليدانية يف شع
والتعاون التقين، تعّززت أيضاً اجلوانب 

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد
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التشغيلية من إدارة مشاريع التعاون 
ويصبح اآلن املمثلون املقيمون . التقين

مديرين حلافظات املشاريع القطرية، مما 
أقوى لزيادة املوارد نفوذا يعطيهم 

الالزمة للتعاون التقين من أجل دعم 
  .األنشطة التشغيلية

من املستصوب لتنفيذ مشاريع التعاون   ١٣
التقين يف املستقبل النظر يف توجيه بعض 

ات، الوطنية منها املوارد وكذلك اخلرب
والدولية على السواء، إىل حتديد 
استراتيجية عملية لتنمية املوارد البشرية 
ميكن أن تنجح يف البيئة الثقافية 

  .والسياسية يف البلد املستهدف

تعتزم اليونيدو أن تشرِك تدرجيياً  ‘٢ ‘٨-٧
املكاتب املصّغرة يف إدارة مشاريع 

جد التعاون التقين يف البلدان اليت تو
فيها، مبا يف ذلك يف جوانب معّينة من 
تنفيذ مشاريع التعاون التقين، وفقاً 

  .للموارد املتاحة

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد

  )PBC.25/8 (٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني 

امليدانية سّجل التزاماً بشأن أحد املكاتب   ١٤
 من دون ٢٠٠٩اتفاق للخدمات يف عام 

  .وثائق داعمة أيِّ تقدمي

بغية الوفاء مبتطلبات االمتثال للمعايري   ٣٠
، ُبوشر يف كانون )إيبساس(احملاسبية 

 تطبيق إجراء خاص ٢٠١٠يناير /الثاين
بإدخال طلبات التزّود باللوازم 

جراًء وشرائها يف النظام، باعتباره إ
إلزامياً قبل املوافقة عليها ضمن 

إدخال بيانات هذه  وألنَّ .االلتزامات
الطلبات يقتضي إرفاق الوثائق 

 أيِّ الداعمة، مل يعد ممكناً تسجيل
التزام يف نظام مراقبة األداء املايل من 

  .دون إرفاق هذه الوثائق

  .ال توجد تعليقات إضافية

طاق وفعالية لعلّه ينبغي لإلدارة أن حتّدد ن  ١٥
املوارد البشرية املخّصصة ملبادرة اإلدارة 

  .القائمة على النتائج

أعّد فريق مشترك بني عدة وحدات   ٤١
تنظيمية صيغة منوذجية حاسوبية 
لوثائق املشاريع باالستناد إىل اإلدارة 
القائمة على النتائج إلتاحة اجملال 
إلدارة مشاريع التعاون التقين بأسلوب 

يق النتائج، وجرى يقوم على حتق
اختبارها بواسطة الزمالء يف شعبة 

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقّدم يف هذا 

  .الصدد
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صوغ الربامج والتعاون التقين أثناء عام 
وسوف . ٢٠١١ ومطلع عام ٢٠١٠

ميكّن النظام اجلديد اخلاص بتخطيط 
املوارد املؤسسية اليونيدو من حتسني 
. إدارة حتقيق النتائج واإلبالغ عنها

والنظام الكامل الذي يتيح اجملال 
القائمة على النتائج سوف لإلدارة 

يدخل يف مرحلة التشغيل يف مطلع عام 
٢٠١٣.  

مل تكن توجد آلية الستيعاب حالة تنفيذ   ١٦
  .املشاريع وحصيلة نتائجها

 صيغة ملفهوم عجيري العمل على وض  ٥٤
م اإلبالغ الالزم الستيعاب وتطوير نظا

نتائج تنفيذ املشاريع وجتميعها 
ألغراض اإلبالغ املختلفة، باعتبار 
ذلك جزءاً من التطوير اجلاري لنظام 
ختطيط املوارد املؤسسية أثناء العام 

وقُبيل منتصف العام املقبل، . احلايل
عندما يتم ترحيل املعلومات عن 

أن املشاريع إىل النظام اجلديد، ينبغي 
تصبح آلية اإلبالغ املستفسر عنها 

  .متاحة لكي تصدر تقارير اإلبالغ

سوف ُترصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 

 لعلّه ينبغي لإلدارة أن تنظر يف أن  ١٧
تضيف إىل تقرير هناية العام عن تنفيذ 
مشاريع التعاون التقين معلومات عن 
اإلجنازات مقارنةً مبؤّشرات األداء 

  .ونتائجه املخطط هلا

ضمن ممارسة عملية التخطيط السنوي   ‘١ ‘٦٤
على نطاق الشعبة، طُلب إىل مجيع 
مديري املشاريع يف شعبة صوغ 
الربامج والتعاون التقين أن يعّدوا 

طط عملهم اخلاصة باملشاريع خ
بتفصيل باتباع مصفوفة النتائج يف 
مفهوم اإلطار املنطقي احلاسويب، على 
حنو يشمل عدة جوانب ومنها 
األهداف املنشودة والنتائج 
. واملخرجات وخمتلف املؤشرات

وسوف تلتمس اإلدارة الفرص 
الستخدام نتائج هذه املمارسة من 

  .أجل التقرير املستفَسر عنه

سوف ُترصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 

قات مراجع احلسابات تعلي
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 
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كْن قد يتعّين استكمال ذلك أن ول
ينتظر إىل حني استحداث منّصة 
حاسوبية إلدارة املشاريع ضمن نظام 
ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد، حيث 

 كل خطط العمل تعّد حالياً إنَّ
بالرباجمية املتاحة، مما جيعل من الصعب 

  .جتميعها

إىل حني تنفيذ مبادرة إدارة التغيري، لعلّه   ١٨
ينبغي ضمان رصد نتائج الربامج 

  .وتقييمها على حنول فعال

 إنَّ). ‘١ ‘٦٤(انظر الرّد الوارد أعاله   ‘٢ ‘٦٤
 اهليكلية للمنظمة مؤخرا تعديل البنية

: مذكرة املدير العام الداخلية(
التغيريات العملية وإعادة إسناد 

مارس / آذار٢٩األولويات، املؤرخة 
أّدى إىل إنشاء مكتب رصد ) ٢٠١١

ويواصل مكتب املدير . نتائج الربامج
فريق التقييم العمل على تقييم /العام

النتائج على مستوى الربامج؛ وهناك 
ية تقييم للربامج القُطرية  عمل١٠١

جترى خالل فترة السنتني 
وهناك أيضاً عمليات . ٢٠١٠/٢٠١١

تقييم جارية على مستوى الربامج يف 
ويف عام . جمال االرتقاء بالعمليات

، أُجنزت الصيغة النهائية ٢٠١٠
للتقييمات املواضيعية ملشاريع اليونيدو 
ما بعد األزمة، وكذلك مراكز 

ية واستعراضات التكنولوجيا الدول
بروتوكول مونتريال والتدخالت 

  .املعنية باألعمال الزراعية

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 

ملخاطر، لعلّه ينبغي جعل موضوع إدارة ا  ١٩
مبا يف ذلك التخفيف من املخاطر، جزءاً 

  .أساسياً من وثائق املشاريع

إضفاء الصفة املؤسسية على عملية   ‘٣ ‘٦٤
التمّرس يف إدارة املخاطر هو هدف 
رئيسي منشود يف برنامج التغيري 

ويف أواخر عام . والتجديد يف املنظمة
، ُعقدت حلقات عمل مع ٢٠٠٩

وارد اإلدارة يف إطار ختطيط امل

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 
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 خماطرة حمتملة ٢٠املؤسسية حول 
وأثناء عملية إعادة . وفرصة ساحنة

، ٢٠١٠هيكلة إدارة األعمال يف عام 
ُحّددت خماطر حمتملة يف كل مرحلة 

وقد . من مراحل دورة املشروع
أُدرجت متطلبات إدارة املخاطر يف 
طلب العروض اخلاص باختيار نظام 
ختطيط املوارد املؤسسية واختيار 

ك التنفيذ، الصادر يف عام شري
وُتعاجل أيضاً املخاطر احملتملة . ٢٠١٠

يف مشاريع التعاون التقين بواسطة 
البنية التصميمية اخلاصة بإدارة 
املشاريع وحافظة املشاريع القائمة على 

، اليت ُتنفّذ يف اإلصدارة "ساب"براجمية 
أنشطة مشاريع /أعمال (١الربناجمية 

  ).ةالتعاون التقين األساسي

من الالزم توخي احلذر يف تنفيذ مبادرة   ٢٠
إدارة التغيري، وإشراك مجيع أصحاب 

د حلول شاملة املصلحة، والسعي إىل إجيا
خماطر حمتملة تؤدي إىل  أيِّ بغية اجتناب

  .اإلخفاق

مجيع أصحاب املصلحة أخذوا   ٧٥
. يشاركون متاماً يف جهود إدارة التغيري

عدداً كبرياً من املوظفني على  أنَّ كما
كل املستويات يشَركون يف خمتلف 

وُيبلَّغ . األفرقة العاملة واللجان/الفرق
املوظفني بانتظام كل املديرين و

والدول األعضاء وأصحاب املصلحة 
اآلخرين بكل تطورات برنامج التغيري 

  .والتجديد يف املنظمة

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 

 من املستصوب يف هذه املرحلة أن لعلّ  ٢١
ُيعاد تقييم تقديرات تكاليف اخليار التقين 

  .املُنتقى ملبادرة إدارة التغيري

استناداً إىل العروض املتلقاة أثناء عملية   ‘١ ‘٧٦
تقدمي العطاءات الدولية إلنشاء نظام 
لتخطيط املوارد املؤسسية وخدمات 

، ٢٠١٠تنفيذه، اليت أُجريت يف عام 
حت تقديرات تكلفة النظام ُنقِّ

وأُطلعت الدول األعضاء عليها يف 
انظر  (٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  )IDB.38/9/Add.2الوثيقة 

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠م يف التقرير عن عا
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ختطيط املوارد املؤسسية هو  أنَّ بالنظر إىل  ٢٢
حبكم تعريفه حلّ ُيقاد مركزياً، فينبغي 
ضمان وجود املوظفني األساسيني 
املسؤولني عن تنفيذه وتدريبهم تدريباً 

  .مناسباً

أُنشئ مكتب متخّصص لشؤون التغيري   ‘٢ ‘٧٦
مارس /والتجديد يف املنظمة يف آذار

 تنفيذ برنامج  لتوجيه عملية٢٠١٠
التغيري والتجديد وتنسيقها وإدارهتا 

وجيري حالياً . بطريقة منهجية وشاملة
إعداد خطة تدريب شاملة بواسطة 

، وموظفي )ساب(اختصاصيي شركة 
مكتب التغيري والتجديد وفرع إدارة 

وتشمل . املوارد البشرية يف اليونيدو
. اخلطة تدريب موظفي املقر وامليدان

يب إضايف قبل وسوف جيري تدر
استخدام كل إصدارة من نسخ 
الرباجمية لضمان إعداد املوظفني جيداً 
على استخدام النظام اجلديد على 

  .أفضل حنو

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠عن عام يف التقرير 

من املتوقّع االضطالع ضمن  ألنَّ نظراً  ٢٣
اإلطار العام ملبادرة إدارة التغيري تنفيذ 
عدة أنشطة تتعلق مببادرة اإلدارة القائمة 
على النتائج وتطبيق الالمركزية فينبغي 

هديف ضمان توفري الدعم الالزم لبلوغ 
  .الالمركزية واإلدارة القائمة على النتائج

إلدارة القائمة على النتائج ا  ‘٣ ‘٧٦
والالمركزية عنصران جوهريان يف 
. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

أثناء عملية بالكامل روعيا قد و
التمّرس على إعادة هيكلة إدارة 
األعمال وطلب تقدمي عروض بشأن 
نظام ختطيط املوارد املؤسسية، 
وخدمات التنفيذ، وحالياً أثناء تصميم 

. ألويل إلدارة األعمالالنموذج ا
وعالوة على ذلك، من خالل 
الالمركزية، ُصّممت إجراءات إدارة 
األعمال األساسية على حنو يتيح 
للموظفني أداء األنشطة العملية سواء 

نظام  أنَّ كما. يف املقر أو يف امليدان
ختطيط املوارد املؤسسية ُمصّمم هبدف 
متكني امليدان من احلصول على كل 

  . الوظيفية أسوةً باملقراخلاصيات

سوف ُترَصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 
والتجديد يف املنظمة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 
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لعلّه ينبغي تعزيز الرقابة الداخلية يف   ٢٤
هام املكاتب امليدانية وكفالة الفصل بني م

  .املوظفني

تعكف دائرة الشؤون املالية على   ‘١ ‘٨٨
حتديد وإعداد هنج جديد إلدارة 
املدفوعات املكلَّفة بالقيام هبا املكاتب 

وعالوة على ذلك، متاشياً مع . امليدانية
مباشرة النظام اجلديد اخلاص بتخطيط 
املوارد املؤسسية إلدارة مشاريع 

 عام ين يف الفصل الرابع منالتعاون التق
سوف تتأثّر إجيابياً جماالت ، ٢٠١٠

إدارة هذه املشاريع، مبا يف ذلك يف 
حتسني الرصد ليكفل ذلك امليدان، 

  .والفصل بني املهام

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقدم يف هذا 

  .الصدد

لعلّه ينبغي أن ُيمَنح ممثلو اليونيدو دوراً   ٢٥
  . رصد املشاريعأكرب يف

من خالل إصدار نشريت املدير العام   ‘٢ ‘٨٨
DGB(P).120 و DGB(O).122 يف عام

، أصبحت شبكة املكاتب ٢٠١٠
امليدانية تؤدي دوراً أكثر مركزية يف 
. إعداد وتنفيذ مشاريع التعاون التقين

ويزداد اآلن اعتبار ممثلي اليونيدو 
. مديرين حلافظات املشاريع القُطرية

 للقدرات املتاحة يف امليدان، يقوم وتبعاً
ممثلو اليونيدو اآلن بتنفيذ املشاريع 

  .كلياً أو جزئياً

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
استعراض التقدم يف هذا 

  .الصدد

لعلّه ينبغي أن ُيطلب إىل املكاتب امليدانية   ٢٦
أن ترسل التقارير املطلوبة من أجل 

  .التقييم الفعالنيالرصد و

بالنظر إىل دمج الشبكة امليدانية يف   ‘٣ ‘٨٨
شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين 

 الصادرة يف DGB(O).122النشرة (
، )٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

وكذلك دمج الربامج اإلقليمية يف 
، ٢٠١١مارس /الشعبة، يف آذار

سوف ُيعاد النظر يف مهام الرصد اليت 
ريع التعاون التقين تضطلع هبا مشا

ومهم الرصد اليت تضطلع هبا عمليات 
هذه  فإنَّ ولذلك. املكاتب امليدانية

املسألة ال تزال يف انتظار تسويتها 
  .النهائية

سوف ُترصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على إدارة حافظة 
 املشاريع، الواردة يف التقرير

  .٢٠١٠عن عام 
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لعلّه ينبغي لإلدارة أن تكفل أن يكون   ٢٧
استخدام الصالحية يف صرف النفقات 
مقصوراً على األشخاص املخّول هلم 

  .استخدامها

ُتكفَل عادةً هذه املسألة من خالل   ‘٤ ‘٨٨
صحة إسناد حقوق املوافقة عل 

ومع مباشرة . النفقات يف النظام املايل
سسية اجلديد، نظام ختطيط املوارد املؤ

سوف ُتعّزز آليات الرقابة وكذلك 
  .اإلمكانيات املتاحة للرقابة

سوف ُترصد مواصلة التقّدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على نظام املعلومات، 
الواردة يف التقرير عن عام 

٢٠١٠.  

أوضح االستعراض الذي أجراه مكتب   ٢٨
لداخلية لتقارير التحقيق خدمات الرقابة ا

اليت أُعّدت وللشكاوى اليت ُبّت فيها 
وجود حاجة إىل تعزيز إطار الرقابة القائم 
من أجل منع االحتيال واإلساءة 
وتضارب املصاحل، وخصوصاً فيما يتصل 
بأنشطة املشاريع، مثل اشتراء السلع 

  .واخلدمات والتوظيف وتنفيذ املشاريع

ذا اخلصوص أهم تدبري تعزيزي يف ه  ٩٤
تنفيذ سياسة األخالقيات وسياسة 
إقرارات الذمة املالية وبيان املصاحل 

  .٢٠١٠خالل عام 

سوف ُترصد مواصلة التقّدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على قضية 
األخالقيات واملساءلة، الواردة 

  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 

ارة أن تضطلع بتنفيذ لعلّه ينبغي لإلد  ٢٩
برنامج شامل لتدريب املوظفني يف 

  .املكاتب امليدانية

 نطاق ٢٠٠٩ُوّسع يف أواخر عام  ‘١ ‘١١٢
خطط التدريب على نسخة اإلصدارة 

v553 أغريّسو" من براجمية نظام "
وعلى املعايري ) على مجيع املستويات(
، ومت تدريب عدد كبري جداً )إيبساس(

 يف  املقر ويف من املوظفني العاملني
وتواصلت هذه . املكاتب امليدانية
، وتتواصل يف ٢٠١٠اجلهود يف عام 

  .٢٠١١عام 

  .ال توجد تعليقات إضافية

يلزم التنسيق بني نظم تكنولوجيا   ٣٠
  .املعلومات ومبادرة إدارة التغيري

واحد من العناصر الرئيسية يف برنامج  ‘٢ ‘١١٢
 نظام التغيري والتجديد يف املنظمة تنفيذ
وال . خاص بتخطيط املوارد املؤسسية

نظم تكنولوجيا املعلومات  أنَّ شك يف
) ساب(اليت سوف تستند إىل براجمية 

من املزمع التنسيق بينها وبني هذا 
  .الربنامج

سوف ُترصد مواصلة التقدم 
يف هذا الصدد، بالرجوع إىل 
تعليقات مراجع احلسابات 
اخلارجي على برنامج التغيري 

يد يف املنظمة، الواردة والتجد
  .٢٠١٠يف التقرير عن عام 

لعلّه ينبغي لإلدارة أن ترّتب إلجراء تقييم   ٣١
  .مستقل لسالمة النظم

مل يتم إجراء تقييم خارجي مستقل  ‘٣ ‘١١٢
حىت اآلن، ولكن من " أغريسو"لنظام 

سوف تتابع فرق املراجعة 
احلسابية الالحقة يف املستقبل 
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  الرقم 
  التوصية املتسلسل

  اإلحالة 
  املرجعية

  حالة االمتثال 
  ٢٠١١أبريل /يف نيسان

  ات اإلضافية التعليق
  من مراجع احلسابات

املزمع االنتقال هبذا النظام إىل براجمية 
، وعند ٢٠١٢بدءاً من عام ) ساب(
اك سوف خيضع كل جانب من ذ

الستعراض " أغريسو"جوانب نظام 
دقيق مستقل من قبل شركة التنفيذ 

  .أثناء عملية االنتقال

استعراض التقدم يف هذا 
  .الصدد
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    املرفق الثاين
   للتنمية الصناعية املتحدةنظمة األمم بشأن البيانات املالية مل رأي مراجع احلسابات اخلارجي

          ٢٠١٠ديسمرب / األولكانون ٣١املنتهية يف  السنةعن 
  إىل رئيس جملس التنمية الصناعية

الصادرة عن  على البيانات املاليةواملالحظات اخلامس  البيانات املالية املرفقة، اليت تشمل البيان األول إىل لقد راجعُت  
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١عن الفترة املالية املنتهية يف ") اليونيدو"اختصارا (تنمية الصناعية منظمة األمم املتحدة لل

 ،اخلارجياحلسابات على مراجع ، والبيانات املاليةاملدير العام مسؤول، وفقا ألحكام النظام املايل لليونيدو، عن إعداد و  
  .استنادا إىل مراجعته هلاهذه البيانات املالية ر، أن يبدي رأيه يف مبوجب أحكام املادة احلادية عشرة من النظام املذكو

، وكذلك وفقاً ملعايري مراجعة احلسابات )إيسا ( للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتاًوفق هذه املراجعة يُتجَر أَوقد  
ملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، من أجل ا) إنتوساي(اليت حّددهتا املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات 

 وأجريها املراجعةط لعملية خطِّأُوأن مبتطلبات قواعد السلوك املهين ألتزم أن بوتقضي هذه املعايري . حيثما كان ذلك مطبقاً
  .بيانات غري صحيحة جوهريا أيِّ  منخاليةمن أجل التوصل إىل تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات املالية 

صورة معقولة ، )إيبساس(، املعّدة بناًء على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املالية هذه البيانات تقّدم رأيي، يفو  
 التدفقاتأدائها املايل و وعن ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ املايل يف موقف اليونيدوعن اجلوهرية من مجيع النواحي 

  .للنظام املايل لليونيدو وسلطتها التشريعيةيف ذلك التاريخ، وفقا نتهية وحالة االعتمادات للسنة املالنقدية 

  . عن مراجعيت النظام املايل، أصدرُت أيضا تقريرا مفّصالمن باملادة احلادية عشرة وعمال  
    
    ]التوقيع[
    )نوير علي أغات(

  عام يف باكستان السابات احلمراجع
  مراجع احلسابات اخلارجي

  
  ٢٠١٠ مايو/ أيار٢٣: التاريخ

 إسالم آباد، باكستان
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   املرفق الثالث
      ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 

      تقرير من املدير العام
    املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

املعــايري ) اليونيــدو( للتنميــة الــصناعية علــى أن تعتمــد منظمــة األمــم املتحــدة العــام يف دورتــه الثانيــة عــشرة وافــق املــؤمتر  -١
، يف إطـار اعتمـاد تلـك املعـايري علـى           ٢٠١٠ينـاير   /الثـاين  كـانون    ١ ابتـداء مـن    )معـايري إيبـساس    (احملاسبية الدولية للقطاع العـام    
لعـام  ألوىل  ين أن أقـدم البيانـات املاليـة ا        ذلـك، يـسرّ   بنـاء علـى     و). ١٤-م/١٢-انظـر املقـّرر م ع     (نطاق منظومـة األمـم املتحـدة        

معــايري تطبيــق ل إىل التحــّوقــد كــان و. ملــادة العاشــرة مــن النظــام املــايلحكــام اوفقــا ألإيبــساس ومعــايري عــّدة مبوجــب امل ٢٠١٠
 منظمـات مثـاين  احـدة مـن   واليونيـدو  و. ٢٠٠٧يف عام   الفعلية  تحضريية  العمال  بدأت بشأنه األ   كبريايف اليونيدو حتديا    إيبساس  
  .٢٠١٠يناير /أصال حبلول األول من كانون الثاينما كان مقّررا مثلاملعايري هذه اعتمدت مم املتحدة تابعة لأل

عمـال  و.  كـل سـنتني    ُتعـّد وُتراجـع مـرة     البيانـات املاليـة لليونيـدو       كانـت   ،  املاضـية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة الـسنتني    وحىت    -٢
. إيبـساس ملتطلبـات معـايري    تني إىل سنة واحدة لكي متتثـل        من سنتني اثن  فترة املالية   ، غُيِّرت ال  ١٢-م/١٣-م ع قّرر املؤمتر العام    مب

  .على أساس سنويوروجعت  ٢٠١٠لعام البيانات املالية لذا أُعّدت 

ز الـشفافية واملـساءلة    هو تغيري كبري يف احملاسبة املالية وتقدمي التقـارير املاليـة يف اليونيـدو وسـيعزّ                إيبساساعتماد معايري   و  -٣
 عمليـات الكـشف املهمـة     بعـض   أدنـاه    أوردت،  إيبساسعايري   وامتثاال مل  .قارنة يف البيانات املالية للمنظمة    واالتساق والقابلية للم  

  .ألول مرة يف البيانات املالية للمنظمةُتجرى اليت 

 يف البيانات املالية يف الفتـرة الـيت  النفقات عند حدوثها اإليرادات واالعتراف بأساس االستحقاق   وتقتضي احملاسبة على      -٤
ــا  ــق هب ــا . تتعل ــرف هبــا   أم ــى أســاس   العناصــر األخــرى املعت  وصــايف  فهــي األصــول واخلــصوم االســتحقاقيف إطــار احملاســبة عل
  .صايف امللكية/األصول

هـو عنـدما    التزاماتـه التعاقديـة، و    يف الوقت الذي يفي فيه املوّرد ب      شراء السلع واخلدمات    نفقات النامجة عن    الوُيعترف ب   -٥
و األصـول أ األخـرى النامجـة عـن اسـتهالك         نفقـات   ميـع ال  وُيعترف أيـضا جب   . توافق عليها السلع واخلدمات و  ه  تتسلّم املنظمة هذ  

قـة  علّامللتزامـات  اال فـإنَّ     وعليـه  .خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       صـايف امللكيـة     / األصـول  اخنفاض صايف خصوم تتسبب يف    تكبد  
لـى  ، ال يعتـرف هبـا ع  بـدأ املـبني أعـاله     املالنفقات يف إطـار     بيري االعتراف   ال تستويف معا  وخمصصات امليزانية   الصادرة على أساس    

  .نفقاتأهنا 

توقيـع اتفـاق ملـزم بـني        بـشأن اسـتخدامها، عنـد       شروط حمـددة    بـ  غـري مقترنـة   مـن تربعـات     املتأتيـة   اإليرادات  وُيعترف ب   -٦
إعـادة  فيهـا االلتـزام ب    اسـتخدامها، مبـا      بـشأن    شروطبـ  ةمقترنـ مـن تربعـات     ات املتأتيـة    إليـراد أمـا ا  .  املتربعـة   املاحنة ةاملنظمة واجله 
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وجـرى العـرف يف   . شروط فُيعتـرف هبـا عنـد اسـتيفاء هـذه الـ      هـذه الـشروط،  تربع يف حـال عـدم اسـتيفاء      األموال إىل الكيان امل   
  . نقدااملنظمة على االعتراف باإليرادات عندما تتسلمها السنوات السابقة

 املــشتراة  نفقــات األصــولمــن احتــساب،  غــري امللموســةاألصــولوواملنــشآت واملعــدات املمتلكــات رت معاملــة قــد تغّيــو  -٧
  غـري امللموسـة    عترف يف البيانات املالية جبميع املمتلكات واملنشآت واملعدات واألصـول         ُيو. ند استالمها عاحتسابا فوريا إىل رمسلتها     

 غـري    من ممتلكـات ومنـشآت ومعـدات وأصـول         ٢٠١٠عترف به يف عام     املُقيمة  وبلغ إمجايل   .  هلا دةالعتبات احملدّ اليت تتجاوز قيمتها    
أخـذ  بعـد   ماليـني يـورو   ٣,٤ة صافي مليـون يـورو وبلغـت قيمتـه الـ     ١١,٦ مـا مقـداره   واملكاتـب امليدانيـة  الرئيـسي   املقـر    يف ملموسة

الـذي  ،  متلكـات واملنـشآت واملعـدات     بامل املتعلـق    ١٧ املعيـار احملاسـيب إيبـساس        شيا مع امتو. معدل االستهالك واالهتالك يف احلسبان    
احلكـم  إىل هـذا    د اسـتندت املنظمـة      فقـ ،   املرمسلـة  األصول امللموسة متاما ب االعتراف  تسبق  تصل إىل مخس سنوات     مبهلة زمنية   يسمح  
لكـن ألغـراض   و األصـول،  مـن  "املبـاين " بفئـة مبشاريع التعاون التقين وباملمتلكات واملنشآت واملعدات املتصلة   العتراف   يف ا  االنتقايل

   .لثابتةاألصول اجل إدارة ومراقبة هذه البنود من املمتلكات واملنشآت واملعدات فإّنها ال تزال ُتقّيد يف س

حـال إجنـاز هـؤالء املـوظفني          مـستحقة  القـصري والطويـل   يف األجلـني    املـوظفني   وتصبح اخلصوم العائدة إىل استحقاقات        -٨
تبعـا لـذلك ُيعتـرف يف    و. إيبـساس عـايري  الذي كان مّتبعا قبل األخذ مبفع أوال بأول داخلدمات املوكلة إليهم، على عكس هنج ال    

ة وِمـن ِمـَنح اإلعـادة إىل الـوطن،     انتـهاء اخلدمـ  بعد التأمني الصحي البيانات املالية باخلصوم العائدة إىل استحقاقات املوظفني من  
هنايـة اخلدمـة   وبـدالت  الـسفر وشـحن األمتعـة املرتليـة     غـراض  اخلدمة أل انتهاءجنبا إىل جنب مع التكاليف املتصلة باستحقاقات      

قــد بلــغ جممــوع اخلــصوم العائــدة إىل      و،تقييمــات اكتواريــة مــستقلة  وُتحــّدد هــذه اخلــصوم ب  .  الــسنويةاتاإلجــازورصــيد 
بالكامـل يف  ة هذه االلتزامـات هـي اآلن مـستحق    أنَّ  ورغم.  مليون يورو  ١٢٣,١ما مقداره   هناية العام   استحقاقات املوظفني يف    

  .دفع أوال بأول وسيتواصل سدادها بنظام اللةال تزال غري ممّو املالية، فإهنا البيانات

وتتـضّمن املالحظـات علـى    . ملنظمـة ككـل  عن اعلى أساس موحد املرفقة هبذه الوثيقة معروضة  ٤إىل  ١  من والبيانات  -٩
يف الـيت تـضطلع هبـا املنظمـة       الثالثـة   املميـزة   نـشطة الرئيـسية     األن  تفاصـيل عـ   ) القطـاعي  اإلبـالغ    - ١٩املالحظة  (البيانات املالية   

  .اخلدمات اخلاصةغريها من التعاون التقين و وأنشطة إطار امليزانية العادية

املــدير العــام املؤلــف مــن املــوظفني اإلداريــني الرئيــسيني وهــم اإلدارة التنفيذيــة فريــق ملنظمــة يف ا اإلدارة وميــسك بزمــام  -١٠
 هـا ومراقبتـها  وتوجيهأنشطة املنظمـة   ختطيط  ويتمتع هؤالء بالسلطة ويتحملون املسؤولية يف شؤون         .نون اإلداري وديروامله  ونائب

 ذات صلة وُيكـشف عنـها       أطرافاملوظفني اإلداريني الرئيسيني معاملة مع      أجور  وتعترب  . ة للمنظمة االستراتيجيوتعديل الوجهة   
  .لبيانات املاليةيف ا
    

  ةّررقاالشتراكات امل
  

، مبـا يف  الـسنة  خـالل   احـة  الفعلـي للمـوارد النقديـة املت       احلجـم  علـى    ينلربنـامج وامليـزانيتني املعتمـد      ل يتوقّف التنفيذ املايل    -١١
ملنظمــة ا الــيت تــسلمتهاة الفعليــة قــّرر االشــتراكات امليوروهــاتوتــرد أدنــاه مباليــني ال. ةقــّررذلــك توقيــت ســداد االشــتراكات امل

  .لسنوات السابقة اات املؤمتر العام، مع أرقام مقارنة عنقّرروفقا ملة قّررواملبالغ امل
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٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠   
املبلغ 

 النسبة املئوية يوروهاتبال
املبلغ 

 النسبة املئوية يوروهاتبال
املبلغ 

 النسبة املئوية يوروهاتبال
املبلغ 

 النسبة املئوية يوروهاتبال

 ١٠٠,٠ ٧٥,٤ ١٠٠,٠ ٧٧,٣ ١٠٠,٠ ٧٧,٣ ١٠٠,٠ ٧٨,٣القبضاالشتراكات املقّررة املستحقة 

 ٩١,٧ ٦٩,١ ٩٣,٦ ٧٢,٣ ٩٣,٢ ٧٢,١ ٩٣,٣ ٧٣,٠املقبوضةاالشتراكات املقّررة 

 ٨,٣ ٦,٣ ٦,٤ ٥,٠ ٦,٨ ٥,٢ ٦,٧ ٥,٣النقص يف االشتراكات املُحّصلة
  

عــام يف تقريبــا  ه نفــس معدلــوهــو ، يف املائــة٩٣,٩  مــا نــسبته٢٠١٠عــام ة لقــّررل حتــصيل االشــتراكات املمعــدَّبلــغ و  -١٢
مليـون   ٤٢,٠٤يف هناية العام ما مقـداره       املتجمعة  ة غري املسددة    قّرراالشتراكات امل قيمة  ، فيما بلغت    ) يف املائة  ٩٣,٢ (٢٠٠٩

عّمـا كانـت عليـه    احملصلة قيمة الاخنفاض ، مما أدى إىل      مليون يورو مستحق من دول أعضاء سابقة       ٧١,٢يورو، باستبعاد مبلغ    
ــورو ٤٤,٧ (٢٠٠٩يف عــام  ــون ي ــضّمن. ) ملي ــق األول  ويت ــّررة   ) ب(املرف ــستحقة  تفاصــيل عــن االشــتراكات املق احملــّصلة وامل
بغية تقليص متأخراهتـا البـالغ    مدى مخس سنوات على  خطة سداد   الدول األعضاء يف     إحدى   دخلت ،٢٠١٠يف عام   و. السداد

 دولتـان عـضوان   قـوم وت.  ماليـني يـورو  ٥,٩ها مببلـغ  الدفعة األوىل من  سّددتقد  و.  مليون يورو تقليصا مطردا    ٢٥,٦جمموعها  
الـدول   بلـغ عـدد      ٢٠١٠ديـسمرب   /يف كـانون األول   و. منتظمة وفق اتفاق على خطـة للـسداد لكـل منـهما            مبالغ   بسدادأخريان  

 بـشدة ع  شـجّ  أل إّنـي و .٢٠٠٩ دولة يف الشهر نفـسه مـن عـام           ٣٦عددها  يف حني كان     ، دولة ٣٩ اجملردة من حقوق التصويت   
  .سدادللخطة  على للتفاوضاالتصال باألمانة األعضاء اليت تواجه صعوبات يف الوفاء بالتزاماهتا على الدول 

    
     أساس امليزانيةاستنادا إىلاألداء 
سـاس  أ إعـداد البيانـات املاليـة للمنظمـة إىل        الـذي كـان ُيـستند إليـه يف          سـاس   إيبـساس إىل تغـيري األ     اعتماد معايري   أفضى    -١٣

بنـاء علـى    و. منظومة األمم املتحدة ككل   يف   الربنامج وامليزانية  تغيري على منهجية إعداد      مل يطرأ أيُّ  ولكن  ؛  االستحقاق الكامل 
ا يقـارن بـني    بيانـ شترط تـضمني البيانـات املاليـة        ، يـ  معلومات امليزانيـة  عرض    الذي يتناول  ٢٤املعيار احملاسيب إيبساس     فإنَّ   ذلك،

  .أساس امليزانية باالستناد إىل ،)٥بيان ال(لغ الفعلية املباوامليزانية 

تبـّين  و على أسـاس امليزانيـة،     مبنّية   علوماتمبلبيانات املالية   من أجل تزويد قراء ا     باب مستقل  جدرِأُوعالوة على ذلك،      -١٤
  .٢٠١٠عام عامل املالية البارزة يف ملاالفقرات التالية 

 املؤمتر العام يف دورتـه الثالثـة عـشرة          ا اعتمده اليت،  ٢٠١١-٢٠١٠  الفترة  وميزانييت برنامجصيغة   علىملقارنة  رتكز ا وت  -١٥
 مــن االشــتراكات ســوف متــّول يــورو ١٦١ ٨١٩ ٦٨٨ اقــدرهنفقــات إمجاليــة تتــألف مــن و، )١٤-م/١٣- ص م تاملقــّرر(
عــام فقــات املموَّلــة يف وكانــت الن.  يــورو٥ ٢١٠ ٥٠٠إيــرادات أخــرى مبقــدار  يــورو ومــن ١٥٦ ٦٠٩ ١٨٨ة مبقــدار قــّررامل

  . يورو٧٨ ٣٠٤ ٥٩٤ من االشتراكات املقررة ٢٠١٠

 أو مليـون يـورو      ٧٢,٦١ما مقداره    ٢٠١٠خالل عام   النفقات اإلمجالية للميزانية العادية      بلغت   ،أساس امليزانية وعلى    -١٦
 التحـصيل الفعلـي لإليـرادات       وبلـغ . يـورو  مليـون    ٧٩,٥٢ ميزانية اإلنفاق اإلمجالية املوافق عليهـا والبالغـة          يف املائة من   ٩١,٣١
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يـورو يف   مليـون   ٠,٣٦ويف تكلفـة شـبكة املكاتـب امليدانيـة،          ات احلكوميـة    سامه مـن املـ    مليون يـورو   ٠,٢٠ يف امليزانية    درجةامل
 .ة يــورو، علــى التــوايل، مــدرجني يف امليزانيــيــون مل١,٥٨ مليــون يــورو ومبلــغ ١,٠٤، مقارنــة مببلــغ املتنوعــةإطــار اإليــرادات 

النفقـات اإلمجاليـة الـصافية البالغـة         فـإنَّ     يف احلـسبان،   ١٤-م/١٣- م ع  قـّرر  اليت مل تقـّدر يف امل      نوعةوعندما تؤخذ اإليرادات املت   
بلـغ  و . مليـون يـورو    ٧٦,٨٩ يف املائـة مـن خمّصـصات امليزانيـة العاديـة الـصافية البالغـة                 ٩٢,١١مليون يورو متثل نسبة      ٧٠,٨٣

  )).أ(انظر املرفق األول ( يورويني  مال٦,٠٦ما مقداره  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ يف ياملتبقصيد االعتمادات ر

 اإلنفـاق  حجـم  من املوارد النقدية املتاحة، والسبب يف ذلـك هـو اخنفـاض      أقل النفقات يف إطار امليزانية العادية       تكانو  -١٧
ا يف امليزانيـة واخنفـاض   قـّرر فتـرة الـسنتني أكثـر ممـا كـان م          شغور الوظـائف خـالل       الرتفاع معّدل  تكاليف املوظفني نظرا     يف بند 

يف ، ويعـود ذلـك      مـن املتوقّـع أيـضا     كـان جممـوع تكـاليف التـشغيل املـسجلة أقـل             و.  املتوقـع  عـن نسب تكاليف املوظفني العامة     
  ."خدمات إدارة املباين" إىل اخنفاض تكاليف املوظفني يف معظمه

جلت نفقـات   وسُـ . مليـون يـورو    ١٢,٣٨العـام    تكاليف الدعم الربناجمي خـالل       سترد من املويف امليزانية التشغيلية، بلغ       -١٨
، وصـل   وبالتـايل  .مليـون يـورو    ٢,٨٦ مبقـدار  النفقـات  علـى    اإليـردات يورو، فنتجت عن ذلك زيـادة يف        يني   مال ٩,٥٢قدرها  

غيلي، مبـا يف ذلـك الـوفر النـاجم عـن             االحتيـاطي التـش    حجـم الرصيد اخلتامي يف احلساب اخلاص لتكاليف الدعم الربناجمي، أي          
 يــورو، مقارنــة بالرصـيد االفتتــاحي البــالغ  يـني  مال٩,٦٩ مليــون يــورو، إىل ٠,٣٢ الــسنوات الــسابقة مببلـغ   مـن إلغـاء التزامــات 

  ). املرفق الثاينانظر( . يورويني مال٦,٥١

مليـون   ١٥٣,٥، حيـث بلغـت نفقاتـه        ٢٠١٠عـام   خـالل   داء  ازديـادا يف األ    يـسّجل التعاون التقين   مشاريع   تنفيذ   وظلّ  -١٩
العــام مقارنــة ب يف املائــة ٩,٩ مــا نــسبتهمليــون دوالر أو  ١٣,٨دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، مــا ميثــل زيــادة مببلــغ   

، باسـتثناء   ١٩٨٦منذ أن أصـبحت وكالـة متخصـصة يف عـام            رقم ُمسجل يف جمال تنفيذ املشاريع باملنظمة        أعلى  هذا  و. السابق
  .١٩٩٠عام 

مليـون يـورو     ٣٣٤,٣ الرصيد النقدي الكلـي مـن        ويشهد على ذلك ازدياد   وتواصل املنظمة حتقيق نتائج مالية سليمة،         -٢٠
تنفيـذ  ال بازديـاد  ترنـة وهـذه الزيـادة، مق     .٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١مليون يورو يف     ٣٩٢,٧السابقة إىل   السنة  يف هناية   
 تبـشر بـاخلري    إمنـا ة،قـّرر  معدل حتصيل االشتراكات امل  وازدياد اعتمادات امليزانية العادية     تخداماس ازديادالتعاون التقين و  يف جمال   

  .ستقرار املنظمة املايل وبراجمها املقبلةفيما يتعلّق با
    

  لى النتائجالقائمة عاإلدارة 

جملـس التنميـة الـصناعية وجلنـة     تقريـر الـسياسات هـي املـؤمتر العـام و     لليونيدو، كما يقـضي دسـتورها، ثالثـة أجهـزة           دى ا ل  -٢١
هـو أعلـى أجهـزة تقريـر الـسياسات يف           ووجتتمع الدول األعـضاء يف اليونيـدو مـرة كـل سـنتني يف املـؤمتر العـام،                   . الربنامج وامليزانية 

ملـوظفني  ولـدّي، بـصفيت كـبري ا      .  والـسياسات، ويعتمـد ميزانيـة اليونيـدو وبرنـامج عملـها            التوجيهيـة وحيدد املـؤمتر املبـادئ      . املنظمة
وبفضل األخـذ التـدرجيي بـاإلدارة القائمـة علـى النتـائج        . اإلداريني يف املنظمة، املسؤولية والصالحية العامتني لتوجيه أعمال املنظمة        
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كأداة إدارية، تسىن للمنظمة ضمان أن تسهم مجيع أنشطتها يف حتقيق غاياهتـا االسـتراتيجية وأن يـتم تقيـيم نتـائج األنـشطة بانتظـام            
صـيغة  تطبيقـا شـامال لـدى إعـداد         اإلدارة القائمـة علـى النتـائج        قـت مبـادئ     ّبطُ وقد. األداء مؤشرات   باستخدامعلى الغايات   قياسا  

النتـائج  القائمـة علـى     اإلدارة   و .١٤-م/١٣-عاعتمدهتا الدول األعضاء يف املقـّرر م        ليت   ا ٢٠١١-٢٠١٠ الفترة   برنامج وميزانييت 
يف   اجلديـد يةوارد املؤسـس املختطيط نظام  تنفيذ أثناء تطبيقهااليونيدو، وجيري  املطّبق يف   ل  منوذج األعما مبدأ أساسي من مبادئ     

  .يف املنظمةلتغيري والتجديد  اإطار برنامج
    

  يف املنظمةلتغيري والتجديد ابرنامج 

 تعزيــز دور اليونيــدو هــو مبــادرة علــى نطــاق املنظّمــة ترمــي إىل) برنــامج التغــيري(يف املنظمــة لتغــيري والتجديــد ابرنــامج   -٢٢
جيـري تنفيـذه خـالل الفتـرة     وُيـدِخل هـذا الربنـامج، الـذي     .  وهتيئة املنظمة ملواجهـة حتـديات املـستقبل       كشريك يف حتقيق الرخاء   

 املنظّمــة مــن أجــل زيــادة كفاءهتــا   هبــاعمــلت الطريقــة الــيت تعــديالت جوهريــة علــى ،٢٠١٣ إىل عــام ٢٠١١املمتــدة مــن عــام 
ويـستند  .  وعلى إدارة املخاطر، ضمن أمور أخـرى        إضفاء الطابع املؤسسي على اإلدارة القائمة على النتائج        لومن أج وفّعاليتها  

معاجلـة  اتبـاع طريقـة منهجيـة وشـاملة يف     ، الـذي يكفـل   يف املنظمـة الربنامج إىل النموذج التوافقي لقيـادة التغـيري والتجديـد        هذا  
  ."الثقافة"و" الناس" وكذلك "إدارة األعمال"و" يالتنظيم الرمس" املتعلقة بـمجيع جوانب التغيري

اللـذين حـّددمها بيـان املهّمـة اجلديـد لليونيـدو، مـن              " توحيد األداء يف اليونيـدو    "و" النمو املقترن باجلودة  "ووفقا ملبدأي     -٢٣
تلقني بـشكل أفـضل، وحتقـق    تمكّن املنظّمـة مـن أن تلّبـي احتياجـات املـ      سـ املُتوقَّع أن حيقّـق برنـامج التغـيري تـسع فوائـد ملموسـة         

لنمـوذج  ا وباّتبـاع . توقعات اجلهات املاحنة والدول األعضاء على حنـو أفـضل، وتعـزز تـوافر بيئـة عمـل كفـؤة واسـتباقية الطـابع                       
إدخـال حتـسينات علـى هيكـل اإلدارة      هـذه الفوائـد مـن خـالل     جيـري اآلن حتقيـق    ،  يف املنظمـة  قيادة التغيري والتجديـد     التوافقي ل 
ــي  ــدو وتنفيــذ نظــام لتخطــيط املــوارد املؤســسية       و") التنظــيم الرمســي ("التنظيم إدارة  ("إعــادة هيكلــة إدارة األعمــال يف اليوني
  .")الثقافة ("وحتسني ثقافة العمل") الناس("، جنبا إىل جنب مع تنمية قدرات املوظفني ")األعمال

بعــض وتتمثــل . ٢٠١٠مطلــع عــام   اســتهالله يفيف املنظمــة تقــدما ملموســا منــذبرنــامج التغــيري والتجديــد قــد أحــرز و  -٢٤
داول  مـشفوعة جبـ    إعـداد خطـة تنفيـذ     ؛ و  وإرسـاء هيكـل للحوكمـة      ؛ الربنـامج   هـذا  نطاق خبصوصاالتفاق  : اإلجنازات فيما يلي  

  سـريعة؛  تـشغيلية زمنية واضحة؛ وإجراء مترين إلعادة هيكلة إدارة األعمال مشل دورة مشاريع التعاون التقين؛ وحتقيق مكاسب           
؛  ومسائل متعلقـة بـإدارة املعـارف   لزم معاجلته من مسائل ثقافيةتوإجراء استقصاء تشخيصي لثقافة اليونيدو املؤسسية وتقييم ما   

؛ واشـتراء نظـام لتخطـيط املـوارد املؤسـسية واختيـار شـريك               ) درجة ٣٦٠ (األطراف مجيع   مبشاركةوجتريب نظام لتقييم األداء     
 لتنفيـذ   أمـوال مـا يلـزم مـن       تـأمني    للبـدء يف تنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية؛ فـضال عـن                   واألعمـال التحـضريية   يف التنفيذ؛   

 للـدول األعـضاء     إحاطة دوريـة  من التقارير وعقد جلسات      عدد وقمت خالل العام بتقدمي      . والتجديد يف املنظمة   برنامج التغيري 
  .تطوراتما يطرأ من  طالعها بالكامل على كلإمن أجل 
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   واملساءلةياتاألخالق

ثــالث ، باعتمادهــا خــالل العــام  واملــساءلةيــاتاألخالقمبــدأي ترســيخ خطَــت املنظمــة خطــوات واســعة علــى طريــق    -٢٥
  :أال وهي، صلة هبماسياسات ذات 

، هـا ونظمـة وموظف   الـيت تـسترشد هبـا امل       املبـادئ والقـيم األخالقيـة      تؤكـد مـن جديـد        سـلوك أخالقـي   قواعد  دونة  م  ▪  
 املنظمـة وفقـا ملقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة             على النهوض برسـالة   ية حمددة ملساعدة املوظفني     وتوفري مبادئ توجيه  
  ودستور اليونيدو؛

مراجعـة احلـسابات    عمليـات   يف   أو لتعاوهنم السلوك  لقيامهم باإلبالغ عن حاالت إساءة      نتقام  األفراد من اال  اية  مح  ▪  
ّممـن  املنظمـة   العـاملني حلـساب   حلمايـة األفـراد  الالزمـة    جـراءات اإلطـر و  األالـسياسة   وقد أرست هذه    . أو التحقيق 

ــسلوكحــاالت إســاءة  غــون عــن  يبلّ ــدلون مبوأ ،ال ــة   ي ــاونيتن خمالفــات مزعومــة، أو  عــعلومــات حبــسن ني ون يف ع
  ؛التحقيقعمليات مراجعة احلسابات أو 

بتحديــد حــاالت تــضارب الــيت تكفــل القيــام يف الوقــت املناســب  ،املــصاحلعــن عــالن اإل املــايل والكــشفياســة س  ▪  
اليونيــدو مــن ناحيــة، يف  املــصاحل تــضاربا فعليــا أو ظنيــا أو حمــتمال ينــشأ بــني مناصــب املــوظفني ومهــامهم الرمسيــة 

ــة أو أو الشخــصية مــصاحل هــؤالء املــوظفني  و ــصلة  املالي ــة أخــرى، مــصاحلهم ذات ال هــذه ض ااســتعربو مــن ناحي
  . لى للمنظمةتداركها وحسمها مبا حيقق املصاحل الفضواحلاالت 

جـرى تدشـني املوقـع    و. ُمنـّسق لتـويل هـذه الـشؤون      ن أيـضا    ألخالقيـات واملـساءلة، وعـيُّ      شؤون ا  وأنشئ مكتب تنسيق    -٢٦
  .ة هبذا اخلصوصلتوعية األوليلمحلة الشبكي وأُطلقت 

 ازات املاضـي، علـى إجنـ  حصرا إذا كان املستقبل سيعتمد  و. من مجيع النواحي عاما ناجحا لليونيدو ٢٠١٠عام  وكان    -٢٧
ومن هذا املنطلق، أود أن أغتنم هذه الفرصة لإلعـراب عـن تقـديري للـدول األعـضاء                  . مستقبل مشرق ستتطلع إىل   املنظمة  فإنَّ  

  .، وجلميع موظفي اليونيدو على إسهامهم يف أعمال املنظمةما قدمته من دعم مايلوللجهات املاحنة على 
    

  ]توقيع[  

  الييومك. كانديه ك  
 العاماملدير  
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خمطط موّحد
ت الرئيسية واملشاريع املشتركة لعام

 للقطاعا
٢٠١٠

  
ت املالية املوّحدة ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لعام 

البيانا
٢٠١٠

 

ت اليونيدو
حسابا

املشاريع املشتركة
 

ت
القطاعا

 
)

ب اخلدمة
حبس

/
الدائرة

( 

التعاون التقين
امليزانية العادية

ت إدارة املباين
خدما

 
)

عملية ختضع ملراقبة مشتركة
( 

ت خاصة أخرى
خدما

املتجر
 

)
كيان خيضع ملراقبة مشتركة

(

ب
احلسا

ف
ص لتكالي

 اخلا
 

دعم الربامج
  

النموذج احلاسويب لتحليل
اجلدوى واإلبالغ

برنامج التغيري والتجديد  
 

يف املنظمة
 

ت
ص للتعزيزا

ب اخلا
احلسا

 
األمنية يف مركز فيي

نا الدويل
ت 
الصندوق املتجدد للمنشورا

املخّصصة للبيع
  

صندوق التنمية الصناعية
 

الصناديق االستئ
مانية

ض 
الصندوق املتعّدد األغرا

لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  

مرفق البيئة العاملية
ت  
ت بني املنظما

الترتيبا

الربنامج العادي للتعاون التقين
  

امليزانية العادية
 

س املال املتداول
صندوق رأ

 

ت
خدما

 املطاعم
 

)
كيان خيضع ملراقبة مشتركة

( 
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      منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
      ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 

      عن تقدمي البيانات املالية والتصديق عليهاسؤولية امل
مـــسؤول عـــن إعـــداد البيانـــات املاليـــة املـــدير العـــام ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الـــصناعية 

  .البياناتهذه وسالمتها، ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي هي إبداء رأيه يف 

املــادة و) معــايري إيبــساس(الدوليــة للقطــاع العــام ت البيانــات وفقــا للمعــايري احملاســبية عــّدوقــد أُ
اسـبية املالئمـة، الـيت طبقـت        العاشرة من النظام املايل لليونيدو، واستخدمت فيها السياسات احمل        

  . معقولة وحكيمة وبأفضل تقديرات اإلدارةبآراءودعمت دائما 

بـاع نظـم للـضوابط والـسياسات واإلجـراءات احملاسـبية الداخليـة مـن أجـل                  وحتافظ املنظمـة علـى اتّ     
  .تملة احملاملخالفاتحتديد إدارة املخاطر وكفالة موثوقية املعلومات املالية واحملافظة على األصول و

خــدمات نظــم املراقبــة الداخليــة والــسجالت املاليــة لالســتعراض مــن جانــب مكتــب    وختــضع 
 هبــا كــل منــهما،   يقــومومراجــع احلــسابات اخلــارجي أثنــاء املراجعــة الــيت      الرقابــة الداخليــة  

وتــستعرض اإلدارة مبوضــوعية التوصــيات املقدمــة منــهما مــن أجــل زيــادة حتــسني إطــار املراقبــة 
  .ةالداخلية للمنظم

علـى النحـو     وأوردت يف السجالت احملاسبية بـصورة سـليمة          املادية  مجيع املعامالت  وقد قُيِّدت 
 البيانــات بدقــة  هــذهحوتوّضــ.  املرفقــة واملالحظــات املــصاحبة هلــا يف البيانــات املاليــةاملناســب 
املـــايل للمنظمـــة وللـــصناديق الـــيت حتـــتفظ هبـــا كأمانـــات، ونتـــائج عملياهتـــا،  املوقـــفمعقولـــة 

  .لتغريات اليت حدثت يف وضعها املايلوا

  

  ]وقيعت[

   الي يومك.كانديه ك
 املدير العام

  ]توقيع[

  بيتر أولربيخ 
 فرع اخلدمات املاليةمدير 

  

  ٢٠١١مارس / آذار٣١فيينا، 
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  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املايل يف املوقف بيان : ١البيان 
  )بآالف اليوروهات(

  
 املالحظة

مرب ديس/ كانون األول٣١
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١  
  )معاد إعدادها (٢٠١٠

  بآالف اليوروهات    
          األصول

          األصول اجلارية
  ٢‚٢٧٤ ٣٣٤   ٧‚٦٨١ ٣٩٢ ٢  ئات النقديةاألموال النقدية واملكاِف

  ٩‚٣٧٦ ٤٥   ٦‚١٥٩ ٨٢ ٣  )املعامالت غري التبادلية(احلسابات املستحقة القبض 
  ٦‚٢١٩ ١٠   ٦‚٧٩٩ ٩ ٣  امالت التبادليةاملستحقات من املع

  ٠‚٠٤٤ ١   ٣‚٠٩٩ ١ ٤  املخزون
  ٤‚٦٥١ ٦٢   ٠‚٨١٦ ٦٧ ٥  أصول أخرى جارية

  ١‚٥٦٦ ٤٥٣   ٢‚٥٥٦ ٥٥٣    جمموع األصول اجلارية 
          

          األصول غري اجلارية
  ١‚٢٨   ٣‚٦١٣ ٤ ٣   )املعامالت غري التبادلية(احلسابات املستحقة القبض 

صايف امللكية يف املشاريع املشتركة /احلصة يف صايف األصول
  ٥‚٥١٢   ٩‚٩٨٤ ٦  حمسوبة باستخدام طريقة امللكية الصافية 

  ٢‚٧١٩ ١   ٥‚٧٥٥ ١ ٧  املمتلكات واملنشآت واملعّدات
  ٩‚٢٠٧   ١‚٦٨٢ ١ ٨  األصول غري امللموسة

  ٤‚٩١٧   ٩‚٩٣٥ ٩  أصول أخرى غري جارية
  ١‚٣٨٥ ٣   ٧‚٩٧١ ٩     غري اجلاريةجمموع األصول

         
  ٢‚٩٥١ ٤٥٦  ٩‚٥٢٧ ٥٦٣     جمموع األصول

     
     اخلصوم

     اخلصوم اجلارية
  ٩‚٢٦٢    ٠‚٣٣٣ ١٠  )املعامالت التبادلية(احلسابات املستحقة الدفع 

  ٠‚٧٠١    ٦‚٥١٤ ١١  استحقاقات املوظفني
  ٦‚٨٤٩ ٣٨    ٦‚٩٤٢ ٢٦ ١٠  )امالت غري التبادليةاملع(التحويالت املستحقة الدفع 

  ٦‚١٨٢ ٥٣    ٠‚٥١٦ ٧٦ ١٢   املقبوضة سلفااملبالغ
  ٨‚٠١٤ ٦٣    ٥‚٨١٩ ٧١ ١٣  خصوم أخرى جارية ومالية

  ٩‚٠١٠ ١٥٦    ٧‚١٢٥ ١٧٦    جمموع اخلصوم اجلارية 
      

      اخلصوم غري اجلارية
  ٦‚٤٠٩ ٩٧    ٥‚١١٥ ١٢٣ ١١  استحقاقات املوظفني

  ٩‚١١٠    ٤‚١٢٩ ١٣  خصوم أخرى غري جارية
  ٥‚٥٢٠ ٩٧    ٩‚٢٤٤ ١٢٣    جمموع اخلصوم غري اجلارية
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 املالحظة

مرب ديس/ كانون األول٣١
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١  
  )معاد إعدادها (٢٠١٠

  ٤‚٥٣١ ٢٥٣    ٦‚٣٧٠ ٢٩٩    جمموع اخلصوم
     

         صايف امللكية/صايف األصول
  ٢‚٨٢٠ ١٧٨    ٣‚٠٠٤ ٢٤٠ ١٤  وأرصدة الصناديق) العجز/(الفوائض املتراكمة

  ٦‚٥٩٩ ٢٤    ٠‚١٥٣ ٢٤ ١٥  حتياطياتاال
  ٨‚٤١٩ ٢٠٣    ٣‚١٥٧ ٢٦٤    صايف امللكية/جمموع صايف األصول

          
  ٢‚٩٥١ ٤٥٦    ٩‚٥٢٧ ٥٦٣    صايف امللكية/جمموع اخلصوم وصايف األصول

  
  

   من هذه البيانات املاليةاملالحظات املصاحبة جزءا ال يتجزأتشكل 
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  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١اء املايل عن السنة املنتهية يف بيان األد: ٢البيان 
  )بآالف اليوروهات(

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ املالحظة  
  بآالف اليوروهات    اإليرادات/الدخل

  ٦‚٣٠٤ ٧٨ ١٦  االشتراكات املقررة

  ٨‚٩٢٣ ١٧٣ ١٦  التربعات

  ٠‚٥٥١ ١٦  إيرادات االستثمار

  ٩‚٥٣٦ ١٦  داتاألنشطة املدّرة لإليرا

  ٤‚٤٧٢ ١٦  يف املشاريع املشتركة) العجز/(احلصة من الفائض

  ٧‚٤٨٠ ١ ١٦  إيرادات أخرى

  ٤‚٢٦٩ ٢٥٥   جمموع اإليرادات
    

    النفقات

  ٤‚٤٧٢ ١١٢ ١٧  املرتبات واستحقاقات املوظفني

  ٢‚١٥٩ ٢٢ ١٧  تكاليف التشغيل

  ٢‚٣٠١ ٢٦ ١٧  اخلدمات التعاقدية

  ٠‚٢٩٢ ١٧  كتبية واملواد االستهالكيةاللوازم امل

  ٨‚٧١٤ ١٥ ١٧  شاريع التعاون التقينمل معّدات نفقات شراء

  ٨‚٦٠١ ١٧  الهتالكواستهالك الا

 (٧‚٥٠٣ ١٨) ١٧  فروق تقومي العملة

  ٥‚٣٦٠ ١٢ ١٧  نفقات أخرى

  ٢‚٣٩٨ ١٧١   جمموع النفقات
     

  ٢‚٨٧١ ٨٣   يف الفترة املالية) العجز/(الفائض
    

   من هذه البيانات املاليةاملالحظات املصاحبة جزءا ال يتجزأتشكّل 
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  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١التغريات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف بيان : ٣البيان 
   )بآالف اليوروهات(

  

 املالحظة
) العجز/(الفائض

  االحتياطيات  املتراكم

جمموع صايف 
صايف /األصول

  امللكية
 بآالف اليوروهات 

    
  ٤‚٥٥٣ ٢٤٤  ٩‚٥١٢ ٢٣ ٥‚٠٤٠ ٢٢١ )معاد إعدادها (٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف 

      
          :ر يف السياسة احملاسبيةالتغيُّ

  ٢‚٧١٩ ١  - ٢‚٧١٩ ١   االعتراف األويل باملمتلكات واملنشآت واملعّدات
  ٩‚٢٠٧  - ٩‚٢٠٧   ةاالعتراف األويل باألصول غري امللموس

  ٠‚٠٤٤ ١  - ٠‚٠٤٤ ١   االعتراف األويل باملخزونات
 (٩‚٤١٥ ٩٨)  - (٩‚٤١٥ ٩٨)   استحقاقات املوظفنياملتعلقة ب باخلصوماالعتراف األويل 

  ٧‚١٤٩ ٥٠  - ٧‚١٤٩ ٥٠    غري املصفّاةشطب االعتراف بااللتزامات
  ١‚٢١٩ ١٧  - ١‚٢١٩ ١٧   املصفّاة الدفع غري املستحقةاملبالغ شطب االعتراف ب
 (٢‚٣١٣ ٩)  - (٢‚٣١٣ ٩)   أو سلع متلقاة/باملستحق عن خدمات واالعتراف األويل 

  ٤‚٩٦٧ ١٢  - ٤‚٩٦٧ ١٢   )الصافية(االعتراف األويل باالشتراكات املستحقة القبض 
 (٨‚٤٣١ ٢)  - (٨‚٤٣١ ٢)    مشاريع التعاون التقينيفباملبالغ املستحقة القبض شطب االعتراف 

 (١‚٠٩١ ٢٤)  - (١‚٠٩١ ٢٤)   االعتراف األويل بأرصدة الصناديق املؤجلة
  ٤‚٠٩٦ ٦  - ٤‚٠٩٦ ٦   يف طريق الترانزيتاملدفوعة ملوّردين والسلع بالسلف االعتراف األويل 

  ٤‚٩١٣  - ٤‚٩١٣   شتراكات املقررةاالحتياطي لالخصص املالتغّير يف حتديد قيمة 
  ٤‚٣٢١ ١  - ٤‚٣٢١ ١   عتراف األويل باملشاريع املشتركةاال

االعتراف األويل باالحتياطيات وأرصدة الصناديق اخلاصة بانتهاء خدمة 
  ٩‚٤٧٩ ١  ٧‚٠٨٦ ١ ٢‚٣٩٣   موظفي املشاريع والتأمني على معّدات املشاريع

١٥، ١٤   امللكية املعّدل يف بداية السنةصايف/صايف األصول  ٨‚٤١٩ ٢٠٣  ٦‚٥٩٩ ٢٤  ٢‚٨٢٠ ١٧٨  
استحقاقات ب للخصوم املتعلقةكتوارية أليف التقييمات ا) اخلسائر/(املكاسب
 (١‚٠٣٧ ١٨)  - (١‚٠٣٧ ١٨) ١٤  املوظفني

  ٩‚١٩٠ ٣  -  ٩‚١٩٠ ٣ ١٤  الشتراكات املتأخرةالحتياطي لخصص ااملإىل /التحويل من
 (٠‚٤٦٩) (٦‚٤٤٦) (٤‚٢٢) ١٤  يف امللكيةصا/حتويالت أخرى معترف هبا مباشرة يف صايف األصول

١٥، ١٤  صايف امللكية/صايف التحويالت املعترف هبا مباشرة يف صايف األصول  (٦‚٨٦٨ ١٤) (٦‚٤٤٦) (٢‚٣١٥ ١٥) 
     

١٥، ١٤  املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء  (٥‚٨١٨ ٧) -  (٥‚٨١٨ ٧) 
      -   

  ٢‚٨٧١ ٨٣  -  ٢‚٨٧١ ٨٣  يف السنة) العجز/(صايف الفائض
  ٥‚٧٣٧ ٦٠ (٦‚٤٤٦)  ١‚١٨٤ ٦١  جمموع التحويالت خالل السنة

      
  ٣‚١٥٧ ٢٦٤  ٠‚١٥٣ ٢٤  ٣‚٠٠٤ ٢٤٠  صايف امللكية يف هناية السنة/صايف األصول

  
   من هذه البيانات املاليةاملالحظات املصاحبة جزءا ال يتجزأتشكل 
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 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ابيان التدفق النقدي  :٤البيان 
 )بآالف اليوروهات(

 
 املالحظة

ديسمرب  / كانون األول٣١
٢٠١٠ 

  بآالف اليوروهات   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢‚٨٧١ ٨٣  خالل الفترة) العجز/(الفائض

 (٨‚٤٧٤ ١٦)  العمالت األجنبيةمن ة النقدييف رصيد املبالغ النقدية واملكاِفئات اخلسائر )/املكاسب(
  ٨‚٦٠١ ٨ ٧ االهتالك واستهالك التكلفة

 (٩‚١٩٠ ٣) ٣  التأخر يف حتصيل االشتراكات خمصصيف) النقصان/(الزيادة
 (١‚٠٣٧ ١٨) ١١  املوظفنياستحقاقاتاملتعلقة بللخصوم  يف القيمة املقّدرة) اخلسائر/(املكاسب

 (٣‚٥٥) ٤ تاملخزوناالنقصان يف )/الزيادة(
 (٠‚٧٥٧ ٣٧) ٣ املبالغ املستحقة القبضالنقصان يف )/الزيادة(
 (١‚١٨٣ ٥) ٥  األخرىصولالنقصان يف األ) الزيادة(

  ٤‚٣٣٣ ٢٣ ١٢  سلفاًيف املبالغ املقبوضة) النقصان/(الزيادة
 (٩‚٨٣٦ ١١) ١٠ يف احلسابات املستحقة الدفع) النقصان(الزيادة 
  ٥‚٥١٩ ٢٥ ١١  استحقاقات املوظفني يف) النقصان/(الزيادة
  ٢‚٨٢٣ ٨ ١٣  األخرىةيواملخصصات االحتياط صوميف اخل) النقصان/(الزيادة

  ٢‚٦٩ ٧  ومعداتنشآتاخلسائر الناجتة عن بيع ممتلكات وم)/املكاسب(
 (٤‚٠٢٣ ١) ١٦ ٦ )الفوائد/إيرادات االستثمارات(

  ٣‚٧٤٤ ٢ ١٥ ١٤  يةواملخصصات االحتياط يف االحتياطيات التحركات
 (٣‚٢٢)    أخرىحترُّكات

 ٨‚٣٨١ ٥١  النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات صايف 

 (٠‚٦٦٣) ٧ التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (٧‚٥٢٢ ١) ٨   ومعداتنشآتممتلكات ومشراء 
  ١‚٤ ٧  غري ملموسةأصول شراء
  ٠‚٥٥١ ١٦   ومعداتنشآتعائدات من بيع ممتلكات ومال

 (٦‚٦٣٠ ١)  التدفقات النقدية من فوائد االستثمارات
   صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (٥‚٨١٨ ٧) ١٤    املقّيدة حلساب الدول األعضاءاملبالغ

 (٥‚٨١٨ ٧)  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ٧‚٩٣٢ ٤١  واملكاِفئات النقديةيف املبالغ النقدية ) النقصان (/ايف الزيادةص

 ٢‚٢٧٤ ٣٣٤   يف بداية الفترة املاليةواملكاِفئات النقديةاملبالغ النقدية 
 ٨‚٤٧٤ ١٦   العمالت األجنبيةمننقدية ال يف رصيد املبالغ النقدية واملكاِفئات) سائراخل()/املكاسب(

    ٧‚٦٨١ ٣٩٢ ٢  يف هناية الفترة املاليةواملكاِفئات النقديةاملبالغ النقدية 
  تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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   لسنة املنتهيةعن ابيان املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية   :٥البيان 
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف   

 ) بآالف اليوروهات(

 
امليزانية النهائيةامليزانية األصلية ملالحظةا

املبالغ الفعلية 
على أساس 
 الفرققابل للمقارنة

 بآالف اليوروهات  
   

   عنصر التكلفة
   

  ٧‚٥٩١ ٤  ٦‚٢٣٠ ٦٠  ٣‚٨٢٢ ٦٤  ٣‚٨٢٢ ٦٤ تكاليف املوظفني
  ٠‚٢٧٢  ٥‚٦٠٧ ١  ٥‚٨٧٩ ١  ٥‚٨٧٩ ١ يف مهام رمسيةالسفر 

  ٠‚٨٦٧ ١  ٩‚٣٩٨ ١٢  ٩‚٢٦٥ ١٤  ٩‚٢٦٥ ١٤ تكاليف التشغيل
  ٠‚٥١٢  ٣‚١٧٣ ٢  ٣‚٦٨٥ ٢  ٣‚٦٨٥ ٢ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الربنامج العادي للتعاون التقين، واملوارد اخلاصة 
  ٩‚٣٦١ ١  ٤‚٧١٣ ٥  ٣‚٠٧٥ ٧  ٣‚٠٧٥ ٧ أفريقيالصاحل 

      ٦‚٦٠٤ ٨  ٧‚١٢٣ ٨٢  ٣‚٧٢٨ ٩٠  ٣‚٧٢٨ ٩٠ ١٨ اجملموع
  التشغيلية العادية وتنيامليزانيهذا البيان شمل ي: مالحظة

  
 

  تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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 مالحظات على البيانات املالية 
   

 السياسات احملاسبية: ١املالحظة 

  غالكيان املبلِّ

 ٢١٥٢ بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ١٩٦٦يف عام ) اليونيدو(ية الصناعية أنشئت منظمة األمم املتحدة للتنم  ١- ١
واهلدف  . بدخول دستورها حيز النفاذ١٩٨٥ وأصبحت وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة يف عام ،)٢١- د(

وتضم املنظمة  .االقتصادات االنتقاليةالرئيسي للمنظمة هو تشجيع التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية والبلدان ذات 
 . دولة عضوا١٧٣ًحالياً 

ليونيدو التشريعية إىل سابقاهتا اليت كانت فاعلة قبل أن تصبح اليونيدو وكالة متخصصة يف عام اوتستند هيئات   ٢- ١
هذه لكل من و . وامليزانيةاملؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج :ولدى اليونيدو ثالث هيئات تشريعية. ١٩٨٥

 .١٩٧٩ يف دستور املنظمة الذي اعتمد يف عام أساسها الراسخاهليئات الثالث 
 التوجيهية ويعطي  املنظمة ومبادئها مجيع الدول األعضاء يف اليونيدو، سياساتالذي يضمحيدد املؤمتر العام، و  ٣- ١

كما ينتخب أعضاء جملس التنمية  ،ام مديراً عاماً كل أربع سنواتن املؤمتر العويعّي .عملها وبرنامج ميزانيتهاموافقته على 
 .الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية

 عضوا، تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية ٥٣ويستعرض جملس التنمية الصناعية، الذي يتألّف من   ٤- ١
وجيتمع اجمللس مرة واحدة يف السنوات اليت ينعقد  .ك تعيني املدير العام العامة، مبا يف ذلةويقّدم توصيات بشأن مسائل السياس

 .فيها املؤمتر العام ومرتني يف السنوات األخرى
 عضوا، فهي جهاز فرعي تابع للمجلس، جتتمع مرة واحدة يف السنة، ٢٧ا جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تتألّف من أمَّ  ٥- ١

  .برنامج العمل وامليزانية وغريمها من املسائل املاليةوتساعد اجمللس يف إعداد ودراسة 
احلد من الفقر من خالل األنشطة : وتوّجه اليونيدو أنشطة تعاوهنا التقين إىل ثالثة جماالت مواضيعية ذات أولوية هي  ٦- ١

نشطة اجلامعة، وخصوصا وعالوة على ذلك، تضطلع املنظمة بعدد من األ .اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والبيئة والطاقة
 تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب من أجل حتقيق التنمية الصناعية، وإقامة الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية تيف جماال

  . الصناعية االستراتيجية والبحوثامج اخلاص ألقل البلدان منوا، وتوفري اخلدمات اإلحصائيةنالربتنفيذ والقطاع اخلاص، و
 . يف املالحظات مزيداً من التفاصيل بشأن كيفية إدارة هذه األنشطة الرئيسية ومتويلهاأبواب القطاعاتتوفر و  ٧- ١
  

  املاليةالبياناتإعداد أساس 

معايري للوباالمتثال ليونيدو املايل الذي اعتمده املؤمتر العام اعد بيانات اليونيدو املالية وفقا للمادة العاشرة من نظام ت ٨- ١
 . البيانات املالية استناداً إىل مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاقُتعدوبالتايل،  .)إيبساسمعايري (سبية الدولية للقطاع العام احملا
  .املعايري الدولية لإلبالغ املايل واملعايري احملاسبية الدوليةما يالئم من ق على املسائل احملددة اليت ال تتناوهلا معايري إيبساس طّبُيو
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من  مادية حاالت  ومل تلحظ أيَّ،كمنشأة عاملةوقد أجرت إدارة اليونيدو العليا تقييماً لقدرة املنظمة على االستمرار   ٩- ١
 أعدت البيانات املالية على أساس  لذا، .ال يستهان هبا يف هذا الصدد تثري شكوكاً قد خبصوص أحداث أو ظروف انعدام اليقني
 . الفترة املشمولة بالتقريرلقت السياسات احملاسبية بشكل منتظم على كّب، وطُاملنشأة العاملة

خدمات املطاعم املتمثلني يف  ني املشتركولكياين املشروعنيليونيدو لبيانات املالية الوتتضمن هذه البيانات املالية املوحدة   ١٠- ١
  .دمات املشتركةخدمات إدارة املباين وسائر اخلاملتمثلة يف واملتجر والعمليات املشتركة 

    
 أساس القياس

على أساس القيمة ُتقّيد  اليت صول فيما يتعلق ببعض االستثمارات واأل البيانات املالية على أساس التكلفة التارخيية إالّعّدُت  ١١- ١
 .نطبقة عليها تقتضيه معايري إيبساس اململاالعادلة وفقاً 

  
  بالتقريراملشمولةالفترة 

 كانون ١عداد البيانات املالية السنوية األوىل وفقاً ملعايري إيبساس هي السنة التقوميية اليت تبدأ من الفترة املالية إل  ١٢- ١
   .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ وتنتهي يف ٢٠١٠يناير /الثاين

  
 العملة وأساس التحويل

آالف الواردة يف البيانات املالية هي بومجيع القيم  .ليونيدو هي اليوروا يفالعملة املستخدمة وعملة عرض البيانات   ١٣- ١
  .ذكر خالف ذلكي ما ملاليوروهات، 

  
 الت وحتويلها العمتقومي

ل إىل يوروهات باستخدام أسعار الصرف حّواملعامالت، مبا فيها البنود غري املالية، اليت تتم بعمالت غري اليورو ُتكل   ١٤- ١
  .ر للمعاملةألمم املتحدة يف التاريخ املعتَبعمول هبا يف اامل

ألمم ا املعمول هبا يفر عنها بعمالت أجنبية إىل اليورو باستخدام أسعار الصرف  املعبَّنقدية الصوم واخلصولل األحّووُت  ١٥- ١
  .املتحدة يف هناية الفترة

عمالت أجنبية ب ذةاملنفّعامالت امل الناجتة عن تسوية األجنيبصرف ال مكاسب وخسائر كلبوُيعترف يف بيان األداء املايل   ١٦- ١
   .عمالت أجنبيةب النقدية املعّبر عنها  واخلصومصول األالقيام يف هناية الفترة بتقومي أسعار صرفوعن 

    
 استخدام التقديرات

تتضمن البيانات املالية بالضرورة مبالغ تستند إىل تقديرات وافتراضات حسب أفضل ما تعلمه اإلدارة بشأن   ١٧- ١
واخلصوم القيمة العادلة للسلع املمنوحة،  :وتتضمن التقديرات على سبيل املثال ال احلصر ما يلي .ريةاألحداث واألعمال اجلا
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استحقاقات ما بعد اخلدمة، واملبالغ املخصصة اخلصوم العائدة إىل   وغريها مناستحقاقات املعاشات التقاعدية احملددةاملتعلقة ب
؛ الطارئة، واألصول واخلصوم والرسوم املستحقة الدفع، القبضابات املستحقة حلسبشأن اللدعاوى القضائية، واملخاطر املالية 

وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك . والبنود غري امللموسة واملعداتواملنشآت  املخزونات واملمتلكات اخنفاض قيمةودرجة 
 .ا معروفةرات املادية يف التقديرات يف الفترة اليت تصبح فيه التغّيُتبيَّنو. التقديرات

  
 رات يف السياسات احملاسبية واألحكام االنتقاليةالتغيُّ

ومن مث، يرد يف الفقرات التالية شرح  . إيبساس وفقاً ملعايريعّدهذه البيانات هي أول جمموعة من البيانات املالية ُت  ١٨- ١
ألمم املتحدة إىل معايري نظومة اايري احملاسبية ملمن املع، ٢٠١٠، بدءا بعام رات يف السياسة احملاسبية الناجتة عن االنتقالللتغيُّ

 . على أساس االستحقاق الكاملصوم واخلصولاإليرادات والنفقات واألاالعتراف ب وذلك يف، إيبساس

 على أساس االستحقاق، عند وجود اتفاق ملزم بني اليونيدو ٢٠١٠ بدءا بعاماإليرادات من التربعات ُتسّجل   •  
 ؛ يف السنوات السابقة وفقاً ملعايري األمم املتحدة احملاسبيةمعموال بهنقدي الذي كان الساس لأل اخالفواجلهة املاحنة، 

م السلع واخلدمات ووفاء املورد بالتزامه التعاقدي، يالنفقات على أساس االستحقاق الكامل، عند تسلوتسّجل   •  
بعض النفقات ترف بعُيلسابقة، حيث كان  يف السنوات احيدث كان مثلمال، وليس على أساس االستحقاق املعدَّ

 ؛طلبية الشراءعند التوقيع على 

 نفقاتعلى ال املشتراة صولألحتميل ا غري امللموسة من صول واملعدات واألواملنشآت معاملة املمتلكات غّيرتتو  •  
 غري امللموسة صولألاملمتلكات واملنشآت واملعدات واميع جباملايل املوقف ُيعترف يف بيان و . إىل رمسلتهامباشرة

  ؛)٧انظر املالحظة  (ها اإلنتاجيستهلك على مدى عمر وُت،العتبات احملددةاليت تفوق 

 يف الفترات السابقة  ُيعترف هبا كانبينمااملايل، املوقف وتدرج يف بيان اآلن مسل ر ُتاملوجودة املخزونات أصبحتو  •  
 ؛مبجّرد شرائهاكنفقات 

بعد اخلدمة ما ألجل واستحقاقات طويلة ااستحقاقات : عامة ثالث فئات يفاملوظفني ف مجيع استحقاقات صّنُتو  •  
 ؛)١١انظر املالحظة (حتتسب على أساس االستحقاق وواستحقاقات أخرى طويلة األجل، 

 .إيبساسحتسب االستثمارات يف املشاريع املشتركة وفقاً ملعايري ُتو  •  

عمليات إعادة اإلعداد وترد تفاصيل  . وجرت تسويتهااملايلاملوقف  بيان الواردة يفنة  األرصدة االفتتاحية املقارأعيد إعدادوقد 
 .٢٤ و٢٣هذه يف املالحظتني 

  :قت األحكام االنتقالية التاليةبِّتطبيق أحكام انتقالية، وقد طُب معايري إيبساس، لدى اعتمادها ألول مرة، وتسمح  ١٩- ١

حملاسيب السابقة يف بيان األداء املايل وبيان التدفقات النقدية وفقاً للمعيار  تدرج معلومات مقارنة عن السنة مل ‘١‘  
 ؛١إيبساس 
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لالعتراف مبا يتعلّق من فترة انتقالية مدهتا مخس سنوات مبرور   الذي يسمح١٧ املعيار احملاسيب إيبساس قبِّ طُ  ‘٢‘  
  ؛"املباين"فئة وب) ينالتعاون التقمشاريع  ( باملشاريعواملعدات واملنشآت املمتلكاتبند 

  اآلتية منيراداتاإلقياس ل ثالث سنوات انتقالية مدهتا الذي يسمح مبرور فترة ٢٣ املعيار احملاسيب إيبساس قبِّطُ  ‘٣‘  
  .٢٠١٠لتربعات السابقة لعام فيما خيص ا غري التبادلية املعامالت

 صايف وكان العتماده املبكّر أثر على . تاريخ تنفيذه املطلوبقبل، استحقاقات املوظفني :٢٥إيبساس املعيار احملاسيب وقد اعتمد 
 . مليون يورو٩٧,٤بلغ مقداره الرصيد االفتتاحي يف  صولاأل

 -٢٨املعيار  :ق اليونيدو املعايري التالية سرياهنا مل يبدأ بعد، مل تطبِّ معايري إيبساس اجلديدة اليت صدرت ولكّن بنيومن  ٢٠-١
، كشف البيانات : األدوات املالية-٣٠املعيار ووالقياس، االعتراف  : األدوات املالية-٢٩املعيار و، العرض :األدوات املالية

كشف ال :األدوات املالية -١٥ حملّ املعيار  باألدوات املاليةاملتعلقة املعايري وستحلّ . غري امللموسةصول األ-٣١واملعيار 
 شكل يف، ومبادئ عرض األدوات املالية  وقياسها املاليةصوم املالية واخلصولباأل مبادئ االعتراف املعايريوالعرض؛ وحتدد هذه 

 تطبيق هذه جيبو .كشفال املالية، وشروط صوم املالية واخلصول، ومبادئ معادلة األصايف امللكية/صول أو صايف األخصوم
 املتعلّق ٣٨إياس يستعاض عن املعيار احملاسيب وس. بعده أو ٢٠١٣يناير /كانون الثاين ١اليت تبدأ يف  اإلبالغ فتراتاملعايري على 

 األثر وسيكون. ٢٠١١أبريل / غري امللموسة اعتباراً من نيسانصول باألاملتعلّق ٣١ إيبساسعيار احملاسيب باملاملادية  غري صولباأل
 ، من األدوات املاليةا حمدوداونيدو عدد نظراً الستخدام اليطفيفالتطبيق األويل هلذه املعايري على البيانات املالية أن يتركه ااملتوقع 

 . غري امللموسةصول باألتعلّقني امل٣١ إيبساس واملعيار احملاسيب ٣٨إياس  بني املعيار احملاسيب إضافة إىل أوجه االختالف القليلة
  

 اإليرادات

  اإليرادات التبادلية

  ُيعترف هبا،)كومفار ( لتحليل اجلدوى واإلبالغالنموذج احلاسويبمن  و،اإليرادات من بيع السلع، كبيع املنشورات  ٢١- ١
 .لكية السلع إىل املشتريمب املهمة املقترنةعندما تنتقل املخاطر واملكاسب 

سب مرحلة اإلجناز املقدرة لتلك حب يف الفترة املالية اليت قدمت فيها اخلدمة  ُيعترف هبااإليرادات من تقدمي اخلدماتو  ٢٢- ١
 . تقدير النتيجة بصورة موثوقةن املمكنشريطة أن يكون ماخلدمة، 

   
 إيرادات الفوائد

 . يف احلسبانل املعينصألل الفعلي ائد العأخذ، مع النسبة الزمنية عند استحقاقهاإيرادات الفوائد على أساس ب ُيعترف  ٢٣- ١
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 اإليرادات غري التبادلية
 االشتراكات املقررة

 تلك اليت تعود إليها السنة يف مطلع  ُيعترف هباكات املقررة على الدول األعضاءإيرادات امليزانية العادية من االشترا  ٢٤- ١
 . املؤمتر العامُيقّرهاد مبلغ اإليرادات استناداً إىل الربنامج وامليزانيتني وجدول االشتراكات اليت وحيدَّ .االشتراكات

    
 التربعات

 توقيع اتفاق ملزم بني اليونيدو واجلهة املاحنة مبجّرد  ُيعترف هبامهااإليرادات من التربعات اليت تتضمن قيوداً على استخدا  ٢٥- ١
إعادة املبالغ إىل اجلهة املتربعة يف االلتزام بأما اإليرادات من التربعات اليت تتضمن شروطاً على استخدامها، مبا فيها  .لتربعامقدمة 

بااللتزام اآليت  ُيعترف الوفاء بتلك الشروط، وإىل حني .ط عند الوفاء بتلك الشروفُيعترف هباحال عدم الوفاء بتلك الشروط، 
 .باعتباره خصما

 .تسلّمهاكإيرادات عند ُيعترف هبا  ،ة ملزماتاتفاقب غري املقترنةالتربعات وغريها من اإليرادات و  ٢٦- ١
    

 يف شكل سلعالتربعات العينية 
تكن  مل مافور على ال املقابلة هلاالسلع واإليرادات بعترف بقيمتها العادلة وُييف شكل سلع التربعات العينية بُيعترف   ٢٧- ١

استيفاء الشروط وبتلك  إىل حني الوفاء خصومعلى أهنا هبا  شروط ، فُيعترف كانت معلّقة علىأما إذا  .شروط أيِّ معلّقة على
  . املمنوحةصولأل احيازةتاريخ  بناء على تقاس  اليتاإليرادات بقيمتها العادلةبُيعترف و . الراهنااللتزام

    
 التربعات العينية يف شكل خدمات

اخلدمات هذه  طبيعة ُيكشف عنو .يف البيانات املالية على أهنا إيرادات خدمات ال ُيعترف هبا يف شكل  العينيةالتربعات  ٢٨- ١
 . يف املالحظات على البيانات املاليةنوعهاو
    

 النفقات
 اليونيدو تتسلّم التعاقدية، أي عندما بالتزاماته املورد يفيعندما هبا ُيعترف النفقات الناشئة عن شراء سلع وخدمات   ٢٩- ١

ميع النفقات وُيعترف كذلك جب . هذه العملية على مراحل يف بعض عقود اخلدماتحتدثوقد  .السلع واخلدمات وتقبلها
 خالل فترة صايف امللكية/صول يف صايف األنقصانينتج عنها مالية  خصوم تكّبد أو أصولاألخرى الناجتة عن استهالك 

 .بالغاإل
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 صولاأل

  واملكاِفئات النقديةاملبالغ النقدية 

 ألجل قصري العالية الودائع واحلاضرةمسية وتشمل النقدية  بقيمتها اإلواملكاِفئات النقديةاملبالغ النقدية ب ُيحتفظ  ٣٠- ١
  . السيولة املودعة لدى مؤسسات مالية

  
 

 لفوالُس القبضاملبالغ املستحقة 
املبالغ  إىلالعائدة   االحتياطيةباملخّصصاتوُيعترف  .مسيةلف بدايةً بقيمتها اإل والُسالقبضاملبالغ املستحقة بُيعترف   ٣١- ١

هذه  اخنفاض قيمةلف عند وجود دليل موضوعي على  وُسالقبضالتقديرية غري القابلة للتحصيل على أهنا مبالغ مستحقة 
 . يف بيان األداء املايلاخنفاض القيمةسائر الناجتة عن اخلبُيعترف بينما ، صولاأل
  

 األدوات املالية
وتتألف هذه األدوات املالية أساسا من  .ال تستخدم اليونيدو يف عملياهتا العادية سوى األدوات املالية غري االشتقاقية  ٣٢- ١

 . واحلسابات املستحقة الدفعالقبضقة احلسابات املصرفية والودائع ألَجل واحلسابات حتت الطلب واحلسابات املستح

مبالغ لل  الدفتريةالتكلفة التارخيية  قيمةقتربتو .املايل بقيمتها العادلةاملوقف ميع األدوات املالية يف بيان جبوُيعترف   ٣٣- ١
  .املةللمع القيمة العادلة من اخلاضعة لشروط االئتمان التجاري العادية ملبالغ املستحقة الدفع واالقبضاملستحقة 

  
 املخاطر املالية

فقد تضع اليونيدو  .أرست اليونيدو سياسات وإجراءات حكيمة إلدارة املخاطر وفقا لنظامها املايل وقواعدها املالية  ٣٤-١
وجيب أن حتصل مجيع  .املبالغ املالية اليت ال حتتاجها للوفاء مبتطلبات فورية يف استثمارات قصرية األجل وطويلة األجل

ويف السياق العادي  . هذه االستثمارات قبل الشروع يفمعنية باالستثمارت الطويلة األجل على تزكية من جلنة االستثمارا
وخماطر ) صرف العمالت األجنبية وسعر الفائدةأسعار (لألعمال، تتعرض اليونيدو لطائفة من املخاطر املالية، كاملخاطر السوقية 

 .لمخاطر اليت قد تتعّرض هلال حتسبا أدوات حتّوطية أيَّوال تستخدم اليونيدو  .تقصري الطرف اآلخر

تتلقى اليونيدو اشتراكات من البلدان األعضاء واملاحنني بعمالت غري اليورو  :خماطر أسعار صرف العمالت  ▪  
  .وتكون بالتايل معّرضة ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية النامجة عن تقلّب تلك األسعار

   ثابتة، ما جيعلها بأسعار فائدةال تودع اليونيدو أمواهلا إالّ يف حسابات قصرية األجل  :ئدةالفاخماطر أسعار   ▪  
 .ال تتعّرض ألي خماطر ذات شأن من حيث أسعار الفائدة

البلدان األعضاء واجلهات املاحنة تتمتع  ألنَّ ال تتعّرض اليونيدو ألي خماطر ائتمانية ذات شأن :املخاطر االئتمانية  ▪  
  . جبدارة ائتمانية عاليةعموما
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تودع اليونيدو نقديتها لدى مصارف خمتلفة وتتعّرض بالتايل خلطر تقصري أحد  :خماطر تقصري الطرف اآلخر  ▪  
 تعّرضها ملخاطر تقصرياليونيدو سياسات حتد من حجم لدى  أنَّ بيد .املصارف يف الوفاء بالتزاماته جتاه املنظمة

 .مؤسسة ماليةأيِّ 
    

 املخزونات

 تكلفتها حيث ُتقّدر غري تبادلية، قد اقُتنيت عن طريق معاملة املخزونات ما مل تكن املخزونات بسعر التكلفة، ُتقيَّد  ٣٥- ١
 بنود فيما خيصحتدد التكاليف باستخدام مبدأ الوارد أوالً خيرج أوالً و .تاريخ اقتنائهايف  العادلة عندئذ قياسا على قيمتها
 يف مبقدار اخنفاض القيمةخمصص درج ُيو .لبنود غري املتشاهبةا فيما خيصتخدام طريقة تعريف حمددة املخزون املتشاهبة، وباس

  .بنود املخزونقيمة بند من  اخنفاض فيها يتقرربيان األداء املايل يف السنة اليت 

د كنفقات يف قيَّ مادية؛ فإهنا ُتيةأمه ليست ذات واملنشورات واملواد املرجعية املستخدمة يةلوازم املكتبالقيمة  أنَّ مباو  ٣٦- ١
  .بيان األداء املايل عند شرائها

  
   واملعداتنشآت واملاملمتلكات

 امليزانية املمولة من ، إدارة املباين وخدمات املطاعمأصول واملعدات، مبا فيها املنشآتاملمتلكات واالعتراف األويل ب  ٣٧- ١
مث تكون القيمة الدفترية الالحقة لذلك  .تاريخ اقتنائهايف سعر تكلفتها  أساس ُيبىن، لكل فئة من فئات األصول، على ،العادية
د دِّوقد ُح .اخنفاض القيمة تنتج عن معترف هباخسائر  وأيُّ  املتراكمالكستهوماً منها االخمص التكلفة هيمن األصول البند 
 . واملعداتاملنشآت يورو كعتبة رمسلة للممتلكات و٦٠٠مبلغ 

 . التراثيةصولاألبوال ُيعترف  .اقتنائهاتاريخ يف  املمنوحة بقيمتها العادلة صوليمة األوتقدر ق  ٣٨- ١

 .واملعداتنشآت  املمتلكات واملوُتجرى استعراضات سنوية للوقوف على مدى اخنفاض قيمة  ٣٩- ١

 السنوية اليت االستهالك قةنف لتحديد صولصالحية األل التقديرية املدة طول ثابتة على قيمةالك باالستهطبق طريقة ُتو  ٤٠- ١
  . يف بيان األداء املايلُيعترف هبا

 : املمتلكات واملصانع واملعدات فئات التقديرية لكل فئة منالصالحية مدةوفيما يلي 
 )بالسنوات( الصالحية التقديرية مدة الفئة

  ١٠-٣ املركبات

٧-٣ تكنولوجيا املعلوماتمعدات معدات االتصال و  

١٢-٥ زاتاألثاث والتجهي  

١٥-٤ اآلليات  

٥٠-٥ املباين  

 تنخفض قيمتهاال   األراضي
  الصالحيةومدة عقد اإلجيار أقصر املدتني بني مدة التحسينات على العقارات املؤجرة
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  غري امللموسةصولاأل

خسائر ناجتة عن أيُّ  وتكلفتها الهتالكاملتراكمة قيمة الوماً منها ص خمالتكلفة غري امللموسة بسعر صولد األقيَُّت  ٤١- ١
 .براجمياتمن  غري امللموسة يف اليونيدو صول األمعظمتتألّف و .اخنفاض قيمتها

ستخدم القيمة العادلة تكلفة رمزية، ُتبأو ) كهدية أو منحة( غري ملموسة جماناً أصول ُتقتىن فيهاويف احلاالت اليت   ٤٢- ١
 .تاريخ اقتنائهايف  صولألذه اهل

 أن تكون مدة) أ( : غري امللموسةصول األمن بنودبند ك لكي ُيعترف بهباملعايري التالية  بند يفي أيُّأن  أيضاً جيبو  ٤٣- ١
 املعّدة يورو، باستثناء الرباجميات ١ ٧٠٠ تجاوز تكلفة البند مبلغأن ت) ب(و؛ ةواحدسنة  التقديرية أكثر من  البندةصالحي
حمَّل على  تكاليف األحباث والصيانة اليت ُت، باستثناء يورو٢٥ ٠٠٠ قدره حد أدىن وضع لتكلفة إعدادهاحيث داخلياً 

 .تكّبدهانفقات عند ال

 الصالحية مدةوفيما يلي  .ثابتةال القيمة الصالحية التقديرية للبند باستخدام طريقة مدة  علىويوّزع اهتالك التكلفة  ٤٤- ١
  : األصول غري امللموسةفئاتلالتقديرية 

 )بالسنوات(يرية  الصالحية التقدمدة الفئة
 ٦ الرباجميات املشتراة من اخلارج

 ٦  داخلياًاملعّدةالرباجميات 

 ٣ حقوق التأليف والنشر
  

 اإلجيارعقود 

د دفعات اإلجيار املسددة يف بيان األداء املايل قّيصنف كإجيارات تشغيلية وُتعقود اإلجيار املربمة يف املكاتب امليدانية ُت  ٤٥- ١
  . عقد اإلجياراملوزعة على مدةثابتة ال  املبالغعلى أساس ،نفقاتك

    
 املصاحل يف املشاريع املشتركة

املشروع املشترك هو ترتيب تعاقدي تنفذ اليونيدو مبوجبه، باالشتراك مع طرف واحد أو عدة أطراف، نشاطاً   ٤٦- ١
 :خمتلفة  ثالثة أشكاليفف أنشطة املشاريع املشتركة صّنوُت .اقتصادياً خيضع لسيطرة مشتركة

يف بياناهتا املالية عترف اليونيدو ت، مهّمة تشغيلها اليونيدو تتوىليف العمليات اليت ختضع لسيطرة مشتركة و  ‘١‘  
مهمة  منظمة أخرى ويف حال تولّي .تتكبدها والنفقات اليت صوماخلب اليت ختضع لسيطرهتا وصولاألب

 . املتفق عليهاالفوترة ترتيبات ا علىمقصور صومالنفقات واخلب اليونيدو يكون اعتراف، التشغيل

   استهالك  وأيِّصولصتها من األحبعترف اليونيدو ت اخلاضعة لسيطرة مشتركة، صولوفيما يتعلق باأل  ‘٢‘  
 . هبامقترن
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 .امللكية الصافية  احملاسبة على أساسق اليونيدو طريقةطبِّوفيما يتعلق بالكيانات اخلاضعة لسيطرة مشتركة، ُت  ‘٣‘  
، مث جيري زيادة  التكلفة يف بادئ األمرعلى أساس لسيطرة مشتركة اخلاضعكيان الاالستثمار يف ب ففُيعتر

صة اليونيدو من الفائض أو العجز يف هذا الكيان لكل فترة من أجل االعتراف حب يأو تقليص املبلغ الدفتر
خلاضع لسيطرة مشتركة يف صة اليونيدو من الفائض أو العجز يف الكيان احبُيعترف و .بالغمن فترات اإل

 .بيان األداء املايل لليونيدو

 مبوجب املنشأةالكيانات والعمليات املشتركة وطبقة يف املشاريع نوتشمل هذه البيانات املالية العامة الغرض احلصة امل  ٤٧- ١
. ١٩٧٧يف فيينا يف عام ع اخلدمات املشتركة يف مركز فيينا الدويل أبرمتها املنظمات الكائنة يمذكرة تفاهم متعلقة بتوز

  مع مربمواليونيدو طرف يف ترتيب .أخرى وخدمات ، واملتجر،املباينإدارة  و، خدمات املطاعماملشتركةوتشمل اخلدمات 
بشأن املشاريع املشتركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية و األمم املتحدة

 . مباين مركز فيينا الدويليفملشتركة وأنشطة اخلدمات ا
  
 صوماخل

  املالية األخرىصوماحلسابات املستحقة الدفع واخل
مسية اليت تعطي أفضل تقدير للمبلغ  بقيمتها اإليف البداية املالية األخرى صوماحلسابات املستحقة الدفع واخلبُيعترف   ٤٨- ١

   .االلتزام يف تاريخ اإلبالغهذا الالزم لتسوية 
    

 املوظفنياستحقاقات خلصوم املتعلّقة با

  املوظفني القصرية األجل استحقاقات

 يتاملدفوعوإجازة األمومة  املرضية ة املوظفني القصرية األجل األجور واملرتبات والبدالت واإلجازاستحقاقاتتشمل   ٤٩- ١
 قّدموا انتهاء املدة اليت من تاريخاً  شهر١٢ يف غضون التسوية املوظفني القصرية األجل مستحقة استحقاقات تكونو .األجر
 . باملعدالت الراهنة لألجراملبالغ املستحقةمسية استناداً إىل  بقيمتها اإل، وُتحسب اخلدمات ذات الصلةفيها

    
 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 . بعد انتهاء اخلدمةلدفعالواجبة ا)  اخلدمةإهناء استحقاقات خبالف (نياستحقاقات ما بعد اخلدمة هي استحقاقات املوظف  ٥٠-١

 ة التقاعديات خطة املعاشتتألف منتشمل استحقاقات ما بعد اخلدمة لدى اليونيدو خطط االستحقاقات احملددة اليت و  ٥١-١
 ،خلدمة، ومنح اإلعادة إىل الوطنا بعد انتهاء، والتأمني الصحي )الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة(

 . املرتليةمتعة اخلدمة املتعلقة بالسفر وشحن األهناية هناية اخلدمة، إضافة إىل التكاليف املتعلقة باستحقاقات وبدالت
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القيد  طريقة هلذا الغرضمستخدمني كتواريون مستقلون اب االلتزامات اخلاصة باستحقاقات ما بعد اخلدمة حِسوَي  ٥٢- ١
 مستقبالً لتسوية االلتزام سداده يلزم الذيالتقديري املبلغ احلالية لاللتزام خبصم فتحدد القيمة  .الدائن املُسقط للوحدة الزمنية

شركات السندات على فائدة ال أسعارالناتج عن اخلدمة اليت قدمها املوظف يف الفترات الراهنة والسابقة، وذلك باستخدام 
  . االستحقاق املقابلةلسنوات  اجلودةعاليةال

 ُتدرجكتوارية بالطريقة االحتياطية يف الفترة اليت حتدث فيها تلك األرباح واخلسائر، وخلسائر االاألرباح واب ُيعترفو  ٥٣- ١
  .صايف امللكية/صولرات يف صايف األبند منفصل يف بيان التغّيك

    
 استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل 

 كاإلجازة شهراً، ١٢ بعد مضي يف معظمهالدفع حسب استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل، املستحقة اُت  ٥٤- ١
األرباح واخلسائر ب وُيعترف ، استحقاقات ما بعد اخلدمةاملستخدم يف حسابكتواري االاألساس ، على نفس  مثالالسنوية

  .على الفوراالكتوارية 
    

 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

األعضاء املشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الذي اليونيدو من املنظمات   ٥٥- ١
وهذا الصندوق  .أنشأته اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتوفري استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل هبا من استحقاقات

 .متعددون أرباب عمل ميّوهلااملشترك هو خطة استحقاقات حمددة 

األساسيني واألداء املاليني املوقف  نصيبها من أن حتّدداليونيدو، بوصفها واحدة من املنظمات املشاركة، ليس بوسع و  ٥٦- ١
 يف طةهذه اخل ستدخل لألغراض احملاسبية، ولذلك، فإهنا  كافيةوثوقيةمب ٢٥ إيبساسهلذه اخلطة استناداً إىل املعيار احملاسيب 

 .اكات حمددةاشترحساباهتا باعتبارها خطة 
    

  الطارئةصوم واخلاملخصصات االحتياطية

 ناتج عن حكمي آين الطارئة عندما يقع على اليونيدو التزام قانوين أو خصوم للباملخصصات االحتياطيةُيعترف   ٥٧- ١
املبلغ  تقدير ويكون من املمكن ، للوفاء بذلك االلتزام إىل اخلارج يتطلب األمر تدفق مواردويرّجح أنأحداث سابقة، 

وُيجرى خصم  .تاريخ اإلبالغيف  للوفاء بااللتزام اآلين ة الالزمللنفقةاالحتياطي هو أفضل تقدير املخصص ومبلغ  .وثوقةمب
 . كبرياًللنقود  الزمنيةقيمةالكون أثر يملبلغ التقديري عندما ذا اهل

   بعد ما إذا كان على يتأكّد أو مل ، الطارئة اليت ال يكون فيها االلتزام احملتمل مؤكداًصوم اخلوُيكشف عن  ٥٨- ١
املعيار احملاسيب مبعايري االعتراف وفق ، أو التزامات ال تفي  إىل اخلارجاليونيدو التزام آين ميكن أن يؤدي إىل تدفق موارد

 .١٩ إيبساس
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  احملاسبة الصندوقية واإلبالغ القطاعي

له ويعامل كل صندوق بصفته كيانا حماسبيا وماليا منفصال، ". يةدوقالصن حملاسبةا" أساس على املالية البياناتُتعّد   ٥٩- ١
  .ومتثل أرصدة الصناديق املبالغ املتراكمة املتبقية من اإليرادات والنفقات. نقلة مزدوجة القيد وذاتية التواز مستحساباتجمموعة 

 املؤمترينشئ و. ا العامهدفهظمة من أجل بلوغ  اليت تقدمها املناخلدمات من مميزة نواع يف أيونيدووتتمثّل مصادر أموال ال  ٦٠- ١
وعليه، ُتقّدم املعلومات املتعلقة باإلبالغ القطاعي على أساس . خاصةالعام أو املدير العام صناديق مستقلة ألغراض عامة أو 

 ‘٢‘ة، العادي يزانيةامل أنشطة ‘١‘:  قطاعات من اخلدمات املميزة، أال وهيثالثة ة املنظمة يفأنشط يعموال، وتصّنف مجاأل مصدر
  . اخلاصةدماتاخلوة األخرى نشط واأل‘٣‘، التقين التعاون أنشطةو

  :على النحو التايلمميزة   خدماتأنشطةة الثالث القطاعات هذهومتثل 

 ووضع ،اليونيدوية، من قبيل إدارة شؤون أساس خدمات ُتقدَّم يف إطار هذه األنشطة -  ةالعادي امليزانية أنشطة  )أ(  

كإدارة الشؤون املالية، وإدارة املوارد (ت، والتوجيه االستراتيجي، والبحث، واإلدارة، وخدمات الدعم ساالسيا
 يف اختاذ القرارات، وُيقدَّم يف إطارها أيضا األعضاء الدول دعمت خدما عن فضال، )البشرية، وما إىل ذلك

ة وتسريع الصناعية التنميز تعزي وهو ،ارهلدستو وفقا يالرئيساليونيدو  هدفق لتحقي الالزم األساسيم الدع
  .يةالنام البلدان يفوتريهتا 

وتعود هذه . انلبلدا/دةستفيهات املجل إىل امباشرة دماتاخل وتقدمي شاريعامل نفيذ ُتعىن بت-  التقين التعاونأنشطة   )ب(  
ة البيئ ومرورا بزراعةلت، بدءا بااجملاال من واسعة طائفة يفرة على اجلهات املستفيدة مباشاخلدمات بفائدة 

. اج، وما إىل ذلكاإلنتت عمليا وحتسني القدرات، وبناءا، التكنولوجي نقل على، وتنطوي ةلتجاروانتهاء با
 لنحوى اعلية العاد امليزانية األنشطة املمولة من إطار يف املقدمة تلك اختالفا كبريا عن اخلدمات هذهوختتلف 

  .بّين أعالهامل

) ب(و) أ(ُيضطلع هبا دعما خلدمات القطاعني " أنشطة هامشية"هي  -  اخلاصةاخلدماتوة األخرى األنشط  )ج(  
ملنشورات  اى واخلدمات اخلاصة إىل خدمات مثلاألخر نشطةهذه اجملموعة األخرية من األوتشري . أعاله
غري ذلك، وهي  و،)الكومفار( النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ و املباين،وإدارة، ة للبيعخصَّصامل

  . ووثيقة الصلة بههدف اليونيدو العامها متماشية مع نشطة املنظمة الرئيسية، ولكنمكّملة أل
    

  اتمقارنة امليزاني

أساس االستحقاق  على وليساملعّدل نقدي الساس لفترة السنتني على األ التشغيليةلعادية و الربنامج وامليزانيتان ادُُّيَع  ٦١- ١
قارنة امل: ٥بسبب اختالف أسس إعداد امليزانيات والبيانات املالية، ُعرضت حمتويات البيان و.  إيبساسريمعايمبقتضى الكامل 

لتصنيف والفترة احملاسبة واأسس ، بناء على ٢٤ إيبساساحملاسيب املطلوب مبقتضى املعيار  ،واملبالغ الفعلية مبالغ امليزانية بني
  .مدةامليزانية املعت املُستند إليها يف هانفس
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ه املُستند إليه يف ساس نفساألعلى مبّينة واملبالغ الفعلية ؛  األصلية والنهائيةةمبالغ امليزاني:  ما يليقارنةويشمل بيان امل  ٦٢- ١
  . واملبالغ الفعليةة امليزاني مبالغادية بنيوتعليال لالختالفات امل ،مبالغ يف امليزانية من يقابلهابيان ما 

املبالغ الفعلية املستند إليه يف امليزانية لتتوافق مع ألساس  طريقة تسوية املبالغ الفعلية املستندة إىل ا١٨الحظة وتشرح امل  ٦٣- ١
ة أيحتّدد على حنو مستقل تمويل الواردة يف البيانات املالية، والالستثمار ووامن أنشطة التشغيل اجملنية صايف التدفقات النقدية ل

  .نياساس والتوقيت والك يف األاختالفات
    

  العالقةات األطراف ذكشف بيانات 

العالقة اليت لديها القدرة على أن تتحكم يف ما تتخذه اليونيدو من قرارات مالية األطراف ذات ُيكشف عن بيانات   ٦٤-١
 متت تكن قدمعامالت مع هذه األطراف، ما مل عّما يتم من  كما ُيكشف، ا عليها يف هذا الصدد كبريانفوذوتنفيذية، أو متارس 

 هذهبني القائمة طبيعية العمل المع عالقات متفقة  وما مل تكن، العالقة التجارية احملضةشروط وأحكام وب طبيعية ةعالقيف إطار 
  .هم مع كبار موظفي اإلدارة وأفراد أسرتتم حتديدامعامالت  أيِّ عناليونيدو وباإلضافة إىل ذلك، تكشف . الكيانات

 ،واملديرين اإلدارينيه املدير العام ونائباملؤلف من اإلدارة التنفيذية فريق ملنظمة يف ا العليا  اإلدارةوموظفوُيشكِّل   ٦٥- ١
التأثري يف وجهتها  وها ومراقبتهاوتوجيهأنشطة املنظمة تخطيط  ويتحملون مسؤوليات فيما يتعلق ببصالحياتيتمتعون الذين 

  .عالقة ذات أطراف لة معمعامالعليا أجور موظفي اإلدارة وُتعترب . ةاالستراتيجي
    

  املبالغ النقدية واملكاِفئات النقدية: ٢املالحظة 
ديسمرب / كانون األول٣١  

٢٠١٠  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

  )معاد إعدادها(
  بآالف اليوروهات  

      املبالغ النقدية واملكاِفئات النقدية
  ٣‚٢٧٧ ١٢  ٧‚٣٥٣ ٣٨النقدية املودعة يف املصارف والنقدية احلاضرة

  ٩‚٩٩١ ٣١٩  ٢‚٧٠٧ ٣٥١ أشهر٣الودائع ألجل املستحقة أصال يف غضون أقل من 
  ٠‚٠٠٥ ٢  ٨‚٦٢٠ ٢ئات النقدية لدى املكاتب امليدانيةاملبالغ النقدية واملكاِف

  ٢‚٢٧٤ ٣٣٤  ٧‚٦٨١ ٣٩٢جمموع املبالغ النقدية واملكاِفئات النقدية
       

) ألف(١٩ ويف املالحظة - املتصلة به تبعا للصندوق لقيود خمتلفة النقدية املكاِفئات قدية والنخيضع استخدام األموال   ١- ٢
  .ةاألنشطة الرئيسي واملكاِفئات حبسب األموالهذه  من املعلومات عن مزيد

  ل مقاب( يورو ٢٢٤ ٩٥٩ ٧٢٣عادل مبا يدائع ألجل ووأمواال نقدية النقدية املكاِفئات النقدية ووتشمل املبالغ   ٢- ٢
  .بعمالت غري اليوروحمتفظا هبا ) ٢٠٠٩ يورو يف عام ١٦٥ ٧٥٢ ٨٦٩
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 ،إىل اليورويتعذر حتويلها بسهولة  وإما ةقانونيمن الناحية الدة مقّي تكون إما عمالت النقدية باألموالعض ببوُيحتفظ   ٣- ٢
 ٥٢٧ ٤٠٢باليورو ذه العمالت املكافئ هلكان املبلغ يف هناية الفترة، و. بلداهنا حصرا لتغطية النفقات احمللية يف ستخدموُت

  .ة هلذه العمالتاملعمول هبا يف األمم املتحدالصرف اخلتامية لى أسعار بناء ع) ٢٠٠٩ يورو يف عام ٩٦١ ١٩٠مقابل (يورو 

 املائة  يف٠,٥٣املدّرة للفائدة احلسابات املصرفية والودائع ألجل  علىالفوائد متوسط النسبة السنوية اجملنية من وكان   ٤- ٢
  .على التوايلالواليات املتحدة ليورو ودوالر عن ا  يف املائة٢٤و

لف لغرض تلبية االحتياجات املالية يف املواقع لُسلحسابات مصرفية وُتوَدع األموال النقدية للمكاتب امليدانية يف   ٥- ٢
  .امليدانية

    
  احلسابات املستحقة القبض: ٣املالحظة 

  احلسابات اجلارية
ديسمرب /ألول كانون ا٣١

٢٠١٠  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

  )معاد إعدادها(
  بآالف اليوروهات  

      احلسابات املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية
  ٦‚٠٠٢ ١١٥  ٧‚٧٥٧ ٩٧ االشتراكات املقررة- الدول األعضاء القبض مناملبالغ املستحقة 

  ٤‚١٠٨  ٦‚٩٦عضاء الدول األالقبض مناملبالغ األخرى املستحقة 
  ٥‚٩٨١ ٣٢  ٠‚٠٤٨ ٧٤التربعات املستحقة القبض

  ١‚٩١٥ ٢  ٧‚٨٦٠ ٢ضريبة القيمة املضافة وغريها من الضرائب املستحقة االسترداد
 خصَّصاتجمموع احلسابات املستحقة القبض قبل احتساب امل

  ٦‚٠٠٧ ١٥١  ٠‚٧٦٣ ١٧٤االحتياطية

 (٧‚٦٣٠ ١٠٥) (٤‚٦٠٣ ٩٢)قبضهاملشكوك يف إمكانية لحسابات االحتياطي لخصَّص اامل

  ٩‚٣٧٦ ٤٥  ٦‚١٥٩ ٨٢صايف احلسابات املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية
    

    احلسابات املستحقة القبض من املعامالت التبادلية
  ٣‚٦٩٥ ٧  ٨‚٦٢٨ ٥املنظمات الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويلاملبالغ املستحقة القبض من 

  ١‚٢٤٨ ٣  ٦‚٨٩٤ ٤املبالغ األخرى املستحقة القبض
 (٨‚٧٢٣) (٨‚٧٢٣)قبضهالحسابات املشكوك يف إمكانية  االحتياطي لخصَّصامل

  ٦‚٢١٩ ١٠  ٦‚٧٩٩ ٩صايف احلسابات املستحقة القبض من املعامالت التبادلية

  احلسابات غري اجلارية
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠١٠  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

  )معاد إعدادها(
  بآالف اليوروهات  

      احلسابات املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية
  ١‚٧٨٠  ٨‚٣٣٩ ١٥ االشتراكات املقررة- الدول األعضاء القبض مناملبالغ املستحقة 

 (٠‚٧٥٢) (٥‚٧٢٦ ١٠)قبضهالحسابات املشكوك يف إمكانية  االحتياطي لخصَّصامل

  ١‚٢٨  ٣‚٦١٣ ٤جمموع املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية
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وُيستند يف حساب . إمكانية قبضهااملتعلقة باحلسابات املشكوك يف سويات  التاملستحقة القبض صافية منسابات ترد احل  ١- ٣
شتراكات املئوية الواردة أدناه لال النسب وفقر قّدُيتارخيية، والربة اخلإىل احملّصلة الشتراكات املقررة غري املخّصص االحتياطي ل

  . املستحقة القبضلتربعاتل  خمّصص احتياطيج أيُّمل ُيدَرو. غري املسددةالقبض املستحقة 
  

  النسبة املئوية  :االشتراكات املقررة غري املسددة عن مدة
 ١٠٠  سنوات٦تزيد على 

 ٨٠  سنوات٦ و٤تتراوح بني 

 ٦٠  سنوات٤اوح بني سنتني وتتر

 ٣٠ تترواح بني سنة واحدة وسنتني
    
  : التغّيرات يف املخصَّصات االحتياطية لالشتراكات املقررة غري املسددة كما يليوكانت  ٢- ٣

  بآالف اليوروهات  
  ٤‚٣٦٢ ١٠٥)معاد إعداده(، يف بداية السنة اقبضهاملشكوك يف إمكانية املعدومة ولحسابات الحتياطي لخصَّص اامل

 (٩‚١٩٠ ٣)املبلغ املفرج عنه من األرصدة املتبقية على الدول األعضاء

  ٥‚١٧١ ١٠٢قبضها، يف هناية السنةاملشكوك يف إمكانية املعدومة ولحسابات  االحتياطي لخصَّصامل
    
 ١٠٤ ٠٥٣ ٦٩٨ وقدرها قبضهااملشكوك يف إمكانية املعدومة ولحسابات االحتياطية الكلية لات خصَّصوتتكون امل  ٣- ٣

 يف عام  يورو١٠٥ ٣٦٢ ٣٧٢ مقابل( يورو ١٠٢ ١٧١ ٤٨٤من مبلغ ) ٢٠٠٩ يورو يف عام ١٠٧ ١٠٦ ٣٦٨مقابل (يورو 
 يف عام  يورو١ ٧٤٣ ٩٩٦ مقابل( يورو ١ ٨٨٢ ٢١٤يف حساب االشتراكات املقررة املستحقة القبض، ومبلغ  ) ٢٠٠٩
  . يف حسابات أخرى مستحقة القبض)٢٠٠٩

أكثر مرور الدول األعضاء بعد املستحقة السداد من ؤكدة وتتعلق التربعات املستحقة القبض غري اجلارية بالتربعات امل  ٤- ٣
   مقابل(  يورو١٥ ٣٣٩ ٨٤٢ ، والبالغة قيمتهااملتفق عليهاالسداد وفقا خلطط عنها تاريخ اإلبالغ على من عام واحد 

  .)٢٠٠٩ يف عام  يورو٧٨٠ ٠٥٧
 ويتضّمن ،تفاصيل االشتراكات املقررة غري املسددة، "حالة االشتراكات املقررة"املعنون ، )ب(فق األول املرويورد   ٥- ٣

  :القبضاالشتراكات املستحقة يوضِّح مدى تقادم اجلدول التايل ملخصا 
ديسمرب/ كانون األول٣١  

٢٠١٠  
  النسبة املئوية

    بآالف اليوروهات  
      السنة
٣‚٨ ٤‚٣٨٦ ٩  ٢٠١٠-٢٠٠٩ 
٧‚٧ ٤‚٦٥٤ ٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
٠‚٤ ٣‚٤٦٩ ٤  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 ٠‚٨٠ ٥‚٥٨٧ ٩٠   وما قبلها٢٠٠٤

 ٠‚١٠٠ ٦‚٠٩٧ ١١٣  االحتياطيخصَّصجمموع االشتراكات املستحقة القبض قبل احتساب امل
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  املخزونات: ٤املالحظة 

ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
  )معاد إعدادها(

  الف اليوروهاتبآ  
 ١ ٠١٦٫٤ ١ ٠٦٢٫٤  لوازم صيانة املباين

 ٧٫٢ ١٢٫٠  مواد التصحاح والتنظيف
 ١٦٫٨ ٢١٫٧  األزياء الرمسية

 ٣٫٦ ٣٫٢  متنوعةلوازم 
             ١ ٠٤٤٫٠ ١ ٠٩٩٫٣  جمموع املخزونات

  تسوية املخزونات
لوازم صيانة 

  املباين
مواد التصحاح 
  والتنظيف

األزياء 
 وعةنلوازم مت  الرمسية

 / كانون األول٣١
  ٢٠١٠ديسمرب 

  بآالف اليوروهات  
  ٠‚٠٤٤ ١  ٦‚٣  ٨‚١٦  ٢‚٧  ٤‚٠١٦ ١املخزون االفتتاحي

  ٠‚٢٤٣  ١‚٠  ٥‚١٦  ٠‚١٩  ٤‚٢٠١٠٢٠٧ املشتراة يف عام املخزونات
  ٠‚٢٨٧ ١  ٧‚٣  ٣‚٣٣  ٢‚٢٦  ٨‚٢٢٣ ١جمموع املخزون املتاح

 (٥‚١٦١) (١‚٠) (١‚١١) (٨‚١٣) (٥‚١٣٦)املُستهلك: خمصوما منه
 (٢‚٢٦) (٤‚٠) (٦‚٠) (٣‚٠) (٩‚٢٤)التخفيض: خمصوما منه

 كانون ٣١جمموع املخزونات يف 
       ٣‚٠٩٩ ١ ٢‚٣ ٦‚٢١ ١‚١٢ ٤‚٠٦٢ ١  ٢٠١٠ديسمرب /األول

، عينياون املخزبإحصاء اليونيدو املخزون يف إدارة نظام املستمدة من كميات املخزون الفعلية تحقق من جيري ال  ١- ٤
  . مبدأ الداخل أوال خيرج أوالأساسُتحسب قيمة املخزونات على و

، خفّضت اليونيدو ٢٠١٠ عام خاللو.  بعضهاو تقادماخنفاض يف قيمتها أ أيِّ وحتسب قيمة املخزونات صافية من  ٢- ٤
  .ى يف قيمتهاخسائر أخرو هاتقادم يوروهات ألسباب تتعلق ب٢٦ ٢٠٩غ بلمبخمزونات 

      
   اجلارية األخرى صولاأل :٥ة املالحظ

ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١
 )معاد إعدادها (٢٠١٠

  بآالف اليوروهات  
  ٧‚٧٦٢ ٣  ٦‚٧٨٩ ١املبالغ املدفوعة مسبقا عن السلع العابرة

  ٠‚٨٣٦ ١  ٦‚٦٨٧ ١  الُسلف املدفوعة للموظفني

  ١‚٣٧٥ ٢  ٨‚٦٤٠ ١  املبالغ املدفوعة للباعة

  ٦‚١٧٧  ٩‚١٨١  الفوائد املستحقة
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ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١
 )معاد إعدادها (٢٠١٠

  بآالف اليوروهات  
  ٨‚٦٢٥ ١  ٧‚٣٨٧ ١  قسائم الصرف الداخلية اإللكترونيةبنود 

  ٩‚٤٧٠ ٤٩  ٠‚٤٠٣ ٦٠ املعامالت بني الصناديق

  ٣‚٤٠٣ ٣  ٤‚٧٢٥أصول جارية أخرى 

  ٤‚٦٥١ ٦٢  ٠‚٨١٦ ٦٧جمموع األصول اجلارية األخرى
        

هي مبالغ مدفوعة قبل توريد السلع واخلدمات مبجّرد تقدمي يف طريق الترانزيت عن السلع  مسبقااملبالغ املدفوعة   ١- ٥
  .وثائق الشحن

  .وإعانات اإلجيار والسفر وغريها من استحقاقات املوظفنينح التعليم مبلموظفني املدفوعة ل الُسلف تعلّقوت  ٢- ٥

  .التوقيع على وثائق العقدعنها لدى املُفرج ولية األدفوعات املدفوعة للباعة املالُسلف ومتثل   ٣- ٥

غري اجملّهزة اخلاصة باملكاتب امليدانية يف قسائم الصرف الداخلية وتتألف بنود قسائم الصرف الداخلية اإللكترونية من   ٤- ٥
  .عدم كفاية املعلوماتاملرفوضة لاحلسابات املُعلّقة وواملبالغ  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 صوم بشأن اخل١٣انظر املالحظة (صناديق أخرى السداد من ركة بني الصناديق املبالغ املستحقة األرصدة املشتومتثل   ٥- ٥
  .مستوى عام حمدد يف احلسابات املصرفية  احلفاظ علىنعتنشأ هذه األرصدة و). املقابلة

    
   يف املشاريع املشتركة حمسوبة باستخدام صايف امللكية/صولاحلصة يف صايف األ  :٦املالحظة 

  قة امللكية الصافيةطري
ديسمرب / كانون األول٣١  

٢٠١٠  
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

  )معاد إعدادها(
  بآالف اليوروهات  

  ٥‚٣٥٧  ٥‚٨١٤  االستثمار يف املتجر

  ٠‚١٥٥  ٤‚١٧٠  االستثمار يف خدمات املطاعم

  ٥‚٥١٢  ٩‚٩٨٤  يف املشاريع املشتركةصايف امللكية/صولاحلصة الكلية يف صايف األ
      
تتقاسم وفقا على أن املوجودة مقارها يف مركز فيينا الدويل األمم املتحدة منظمات ويوجد توافق يف اآلراء بني   ١- ٦

الطبية واملتجر واألمن واخلدمات  واحدة منها، كخدمات املطاعم اليت تقدمها كل املشتركةتكاليف اخلدمات لنسب مقررة 
  .وإدارة املباين
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وتصبح . إىل ذلكة، وما شغولاملالكلية عدد املوظفني واملساحة ك ،ساسيةاألعوامل نسب باختالف الوختتلف هذه ال  ٢- ٦
 لتقاسمسارية املفعول  ية الكائنة يف مركز فيينا الدويلاملنظمات الدول بني دول املتفق عليهمن اجل  املستمدة كل سنةالنسب
ويستند توحيد مجيع مشاريع . آلخرحني من هذه تقاسم التكاليف ات وتستعرض اإلدارة ترتيب. مبجرد املوافقة عليهااليف التك

  .املوافقة هلاقة على فترات اإلبالغ تقاسم التكاليف املطّبنسب ىل إاملشتركة اليونيدو 

  :٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦ املتقامسة، من عام التكاليفوفيما يلي نسب اليونيدو يف 
  

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

١٥٫٨٧٣  ٪١٥٫٥٤١  ٪١٥٫٧١٠  ٪١٥٫٥٧٨  ٪١٥٫٦٠٤٪  
    
املنظمات الدولية الكائنة يف وغريها من خدمات املطاعم كيان خيضع ملراقبة مشتركة بني اليونيدو : خدمات املطاعم  ٣- ٦

ألفراد، من اددة حم أخرى املنظمات املذكورة وجملموعاتاخلدمات ملوظفي ، وُيقّدم األطعمة واملشروبات و الدويلفيينامركز 
  .على أساس استرداد التكاليفعن طريق مقاول  ،باين مركز فيينا الدويلداخل م

 املنظماتصناديق الرعاية االجتماعية ملوظفي اليونيدو وغريها من على  متبقية  ملكية صافيةع أيُُّتوزَّ، التصفية ويف حال  ٤- ٦
،  الرعاية االجتماعية اخلاص مبوظفيهاصندوقحمتمل يف  ملكية حقليونيدو وإن يكن ل. الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل
  .صولفال ُيعترف هبذا احلق على أنه من األ

لذا، .  القانوينليونيدووعليه، تسّجل أصوله وخصومه باسم ا، مستقلةقانونية خدمات املطاعم شخصية  ملرفقوليس   ٥-٦
 اعلى هذ لتحمُّل أية خصوم تتبقىركز فيينا الدويل الدولية الكائنة يف م املنظمات وغريها من اليونيدو أن تتعّرض من احملتمل

  . يف حال تصفيتهاملرفق

  .لمعلومات املاليةوفيما يلي ملخص ل
  

  ملخص املعلومات املالية اخلاصة خبدمات املطاعم
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

  بآالف اليوروهات
 ٩‚٨٥٩ ٥ اإليرادات

 ٢‚١٧١ ٢ تكلفة املبيعات

لصايف نفقات التشغي  ٥‚٥٨٩ ٣ 

 ٤‚٧٥٥ ١  اجلاريةصولاأل

 ١‚٥٤٢  غري اجلاريةصولاأل

 ٤‚٢٠٣ ١  اجلاريةصوماخل

 ١‚٠٩٤ ١ االحتياطيات ورصيد الصندوق
  
وغريها من املنظمات الدولية ) الوكالة(الوكالة الدولية للطاقة الذرية  بنيكيان خيضع ملراقبة مشتركة املتجر : املتجر  ٦- ٦

نظمات املالستهالك الشخصي ملوظفي غراض ازلية معفاة من الضرائب ألـمستلزمات منوهو يبيع . ا الدويلالكائنة يف مركز فيين
  . أخرى حمددة من األفراد على أساس استرداد التكاليفاملذكورة وجملموعات
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 وغريها من املنظماتالة الوكصناديق الرعاية االجتماعية ملوظفي على   ملكية صافية متبقّيةع أيُُّتوزَّ، التصفية ويف حال  ٧- ٦
، باالستناد إىل نسبة املبيعات الذاهبة إىل موظفي كل من هذه املنظمات خالل السنوات  الكائنة يف مركز فيينا الدويلالدولية

هبذا ال ُيعترف ف، هاوظفي الرعاية االجتماعية اخلاص مبصندوقحمتمل يف  ملكية للوكالة حق وإن يكن. اخلمس السابقة للتصفية
  .األصولعلى أنه من ق احل

 من احملتمل أن ،لذا. القانوين وكالةله باسم اخصوم وعليه تسّجل أصوله، ومستقلةقانونية   للمتجر شخصيةوليس  ٨- ٦
  .على املتجر يف حال تصفيته تتبقى خصوم أية الوكالة لتحّمل تتعّرض

  .لمعلومات املاليةلوفيما يلي ملخص 
  

  ملتجرملخص املعلومات املالية اخلاصة با
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

  بآالف اليوروهات
 ٨‚٩١٤ ٢٧ اإليرادات

 ٤‚٩٧١ ٢٢ تكلفة املبيعات

 ٩‚٠١٤ ٢ صايف نفقات التشغيل

 ٤‚٩٩١ ١١  اجلاريةصولاأل

 ٨‚٤٥١  غري اجلاريةصولاأل

 ١‚٢٩١  اجلاريةصوماخل

 ٠‚٣١١ ٥  غري اجلاريةصوماخل

 ١‚٨٤١ ٦ صايف امللكية
  
ملباين مركز فيينا املنشآت العمرانية مسؤولة عن تشغيل وإدارة خدمات إدارة املباين دائرة : خدمات إدارة املباينة دائر  ٩- ٦

املتعلّقة اختاذ القرارات ات، فيما ُعهِد بصالحية اخلدمهذه  املكلّفة مبهّمة إدارةوكالة لتكون الاليونيدو وقد ُعيِّنت . الدويل
والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليونيدو  كل من عن جلنة اخلدمات املشتركة اليت تضم ممثلنيإىل ية لسياسات املالية والتشغيلبا
مجيع  تتقاسم مراقبتها  عملية مشتركةاتاخلدملذا ُتعترب هذه .  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمنظمةو ألمم املتحدةوا

مستقل، وعليه تسّجل أصوهلا قانوين خدمات إدارة املباين وضع لدائرة وليس  .الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل املنظمات
  .اليونيدووخصومها باسم 

صندوق خدمات إدارة  إىلة سنويعلى تقدمي مسامهات الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل  املنظماتتواظب و  ١٠- ٦
 اليت املشاريع املخصَّصةحاالت رد التكاليف يف  ، باستثناء١- ٦  يف الفقرة املعتمدة حبسب الشرح الواردللنسباملباين وفقا 

إدارة خدمات  يفالدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل  لمنظماتولئن كان احلق الذي يتبقى ل. ترداد التكاليفتتسم بطابع اس
 أساس هذه اخلدمات تنفَّذ على  ألنَّ، من الوثائقوثيقة أيِّ  عند تصفيتها، وطريقة توزيع هذا احلق، غري حمّددين يفاملباين

، ُيعترف هبا على أهنا مبالغ آجلة يف النفقات املذكورة، خالصة من ملنظماتارصدة مسامهات أ فإنَّ ،انتفاء املكسب واخلسارة
  ).٤- ١٢املالحظة انظر (خدمات يف املستقبل انتظار اإلفراج عنها نظري ما سُيقّدم من 
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  .ةلمعلومات املاليوفيما يلي ملخص ل
  

  ملخص املعلومات املالية اخلاصة خبدمات إدارة املباين
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

  بآالف اليوروهات
 ٨‚٥٧٦ ١٨  اإليرادات

 ٨‚٥٧٦ ١٨  النفقات

 ٦‚٧٧٨ ٤١   اجلاريةصولاأل

 ٧‚٢٥٧   غري اجلاريةصولاأل

 ٧‚٢٤٧ ٢٨  اجلاريةصوماخل

 ٦‚٧٨٨ ١٣  غري اجلاريةصوماخل

 - صايف امللكية
    
اخلدمات الطبية ك، اخلدمات املشتركةسائر  املتصلة بلفة، كل التكاليفالتكوُتحمَّل على النفقات، على أساس استرداد   ١١- ٦

  .على التوايل يورو ٢١١ ٥٧٣ يوروهات و١ ٧٥٧ ٨٠٨ على النفقات ٢٠١٠ املبالغ اليت ُحمِّلت خالل عام وكانت. واألمنية
    

  شآت واملعّداتاملمتلكات واملن: ٧املالحظة 
األثاث   

والتجهيزات 
  الثابتة

معّدات تكنولوجيا 
املعلومات 
  اجملموع  اآلالت  املركبات  واالتصاالت

            التكلفة
 ٩‚٨١٢ ٩ ١‚٩٩٤ ١ ٦‚٣٨٦ ١ ٢‚٨٥١ ٤ ٠‚٥٨١ ١)معاد إعدادها (٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 

 ٠‚٦٦٣ ٠‚٤١ ٧‚٢٤٢ ٧‚٣٣١  ٦‚٤٧البنود املضافة
 (٦‚٧٠٤) (٣‚٢٥٣) (٠‚١٠٨) (٣‚٣٠٣) (٠‚٤٠)ملُستغىن عنهاالبنود ا

 ٣‚٧٧١ ٩ ٨‚٧٨١ ١ ٣‚٥٢١ ١ ٦‚٨٧٩ ٤ ٦‚٥٨٨ ١  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 
            

            املتراكماالستهالك 
 ٧‚٠٩٣ ٨ ٤‚٨٤٣ ١ ٩‚٧١١ ٦‚١٢٥ ٤  ٨‚٤١٢ ١)معاد إعداده (٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 

 ٣‚٥٥٣ (١‚٩) ٦‚١٥٧ ٨‚٣٥٩  ٠‚٤٥الل السنةنفقة االستهالك خ
 (٢‚٦٣١) (٩‚٢٠١) (١‚٨٩) (١‚٣٠١) (١‚٣٩)البنود املُستغىن عنها

 ٨‚٠١٥ ٨ ٤‚٦٣٢ ١ ٤‚٧٨٠ ٣‚١٨٤ ٤  ٧‚٤١٨ ٢٠١٠١ديسمرب / كانون األول٣١يف 
     

           صايف القيمة الدفترية
 ٢‚٧١٩ ١ ٧‚١٥٠ ٧‚٦٧٤ ٦‚٧٢٥  ٢‚١٦٨ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 
          ٥‚٧٥٥ ١ ٤‚١٤٩ ٩‚٧٤٠ ٣‚٦٩٥  ٩‚٢٠١٠١٦٩ديسمرب / كانون األول٣١يف 
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ذابة يف املقتنيات اجليمة املمتلكات غري املستهلكة و للقطاع العام، كان ُيكشف عن ققبل اعتماد املعايري احملاسبية الدولية  ١- ٧
ال ُيحسب هلذه املمتلكات واملقتنيات ، واألمم املتحدة يري احملاسبية ملنظومة حبسب مقتضيات املعااملالحظات على البيانات املالية

 يورو لألوىل ١ ٧٠٠ األصول  اجلذابة يف سجلواملقتنياتاملمتلكات غري املستهلكة ت العتبة املقررة لتسجيل وكان. استهالك أيُّ
  .يورو للثانية ٦٠٠و

 هذه البنودرئيسية من اللفئات بااالعتراف األويل إىل  ت واملعّدات للممتلكات واملنشآاألرصدة االفتتاحيةوتستند   ٢- ٧
باستثناء قيمة ، ١٧ الواردة يف املعيار احملاسيب إيبساس مع األحكام االنتقاليةئها، ومبا يتماشى اقتناعلى أساس تكلفتها وقت 

  .التعاون التقين واملباين اخلاصة مبشاريع صولاأل

 يورو أو تساوت مع هذه ٦٠٠احملّددة مببلغ عتبة التكلفتها جتاوزت  إذا املنشآت واملعّداتاملمتلكات وبنود وُترمسل   ٣- ٧
. باستخدام طريقة القسط الثابتكل منها وُتستهلك تكلفتها بتقسيط هذه التكلفة على املدة التقديرية لصالحية . العتبة
  .الدوريستعراض ضع مستوى هذه العتبة لالوخي

وأسفر .  اخنفاض يف قيمتها لتحديد ما إذا كان هناك أيُّسنويا  واملعّداتنشآت واملتلكاتاملمبنود وُتستعرض   ٤- ٧
 نشآتلممتلكات واملوكان املبلغ احملمول ل. اخنفاض يف قيمتها أيِّ  عن عدم حدوث٢٠١٠خالل عام  حالة األصولاستعراض 
قيمة الصايف  يورو عن ٢٩٣,٤مببلغ تكلفة مة على أساس القي) أ: (املسحوبة من اخلدمة وُيزمع التخلّص منها، كما يلي واملعّدات

متلكات بنود امل يورو عن ٢٣,٨مببلغ تكلفة على أساس القيمة و) ب(؛  واملعّداتنشآتاملمتلكات واملالدفترية الصفرية هلذه 
  . يوروهات١٠,٧اليت يبلغ صايف قيمتها الدفترية   واملعّداتنشآتوامل

اليت استهلكت تكلفتها   واملعّداتاملنشآتللممتلكات و) ة على أساس التكلفةقيمال(مول احململبلغ اإلمجايل  اوكان  ٥- ٧
  .يف هناية الفترة يورو ٦ ٥٦٢,٣ قيد االستخدام، ال تزال وبالكامل

    
   غري امللموسةصولاأل: ٨املالحظة 

  
 عملية الرمسلة اجلارية

الرباجميات املقتناة 
  اجملموع  من اخلارج

  بآالف اليوروهات  
   التكلفة

  ٣‚٦٥٠  ٣‚٦٥٠   -)معاد إعدادها (٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 

  ٧‚٥٢٢ ١  ٥‚١٧  ٢‚٥٠٥ ١البنود املضافة

 (٠‚٣٦١) (٠‚٣٦١)   -البنود املُستغىن عنها

  ٠‚٨١٢ ١  ٨‚٣٠٦  ٢‚٥٠٥ ٢٠١٠١ديسمرب / كانون األول٣١يف 
        

         املتراكماالهتالك

  ٤‚٤٤٢  ٤‚٤٤٢   -)معاد إعداده (٢٠١٠يناير /ثاين كانون ال١يف 
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 عملية الرمسلة اجلارية

الرباجميات املقتناة 
  اجملموع  من اخلارج

  بآالف اليوروهات  
  ٥‚٤٨  ٥‚٤٨   - خالل السنةهتالكنفقة اال

 (٠‚٣٦١) (٠‚٣٦١)   -البنود املُستغىن عنها

  ٩‚١٢٩  ٩‚١٢٩   -٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١يف 

        

        صايف القيمة الدفترية

  ٩‚٢٠٧  ٩‚٢٠٧   - ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١يف 

  ١‚٦٨٢ ١  ٩‚١٧٦  ٢‚٥٠٥ ٢٠١٠١ ديسمرب/ كانون األول٣١يف 
       

 داخليا املُعّدةجميات االرب يورو، فيما عدا ١ ٧٠٠ احملّددة مببلغ عتبةالتكلفتها ت زجتاوذا ُترمسل األصول غري امللموسة إ  ١- ٨
ة ـ أي هناية الفترةحىتاليونيدو  ومل يكن لدى .انةالصيالبحوث وباستثناء تكاليف  يورو، ٢٥ ٠٠٠اليت ُحدِّدت عتبتها مببلغ 

  .براجميات معّدة داخليا

ذي  اليةوارد املؤسساملتخطيط اجلديد للنظام اتراخيص وتشمل عملية الرمسلة اجلارية املبالغ املدفوعة للحصول على   ٢- ٨
  الثاين من ر أن حيدث ذلك يف النصف ، ومن املقدَّاإلدارةاليت تتوخاها طريقة البسوف ُيَرمسل عندما يصبح جاهزا للعمل 

  .٢٠١١عام 
    

   غري اجلاريةصولاأل: ٩املالحظة 
ديسمرب / كانون األول٣١  

٢٠١٠  
يناير / كانون الثاين١

 )معاد إعدادها (٢٠١٠
 بآالف اليوروهات

  ٩‚٨٠٨  ٩‚٨٠٨السلفة األولية للمتجر

  ٥‚١٠٨  ٠‚١٢٧ودائع اإلجيار

  ٤‚٩١٧  ٩‚٩٣٥ية غري اجلارصولجمموع األ
        

  .تصبح االشتراكات غري اجلارية مستحقة السداد بعد مرور أكثر من عام واحد وفقا للشروط احملّددة يف االتفاقات  ١-٩
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  احلسابات املستحقة الدفع: ١٠املالحظة 
ديسمرب / كانون األول٣١  

٢٠١٠  
يناير / كانون الثاين١

 )معاد إعدادها (٢٠١٠
 بآالف اليوروهات

  ٠‚٤٢٤ ٢٢  ٤‚٧٦٥ ١١املبالغ املستحقة للدول األعضاء

   -  ٣‚٣٠ األرصدة غري املنفقة-  املتعلقة بالتربعات صوماخل

  ٦‚٣٦٨ ١٦  ٢‚١٠٧ ١٥الفوائد على أموال املاحنني

  ٩‚٣١٩  ٧‚٣٧٢ مستحقة الدفعحسابات متنوعة

  ٥‚١١٢ ٣٩  ٦‚٢٧٥ ٢٧جمموع احلسابات املستحقة الدفع
      

ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١
 )معاد إعدادها (٢٠١٠

  بآالف اليوروهات  
:التكوين

  ٦‚٨٤٩ ٣٨  ٦‚٩٤٢ ٢٦املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت غري التبادلية

  ٩‚٢٦٢  ٠‚٣٣٣املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت التبادلية

  ٥‚١١٢ ٣٩  ٦‚٢٧٥ ٢٧حقة الدفعجمموع احلسابات املست
         

 عن املقبوضةمن املبالغ احملّصلة واالشتراكات املقّررة املتبقي  غري املنفق متثل األرصدة املستحقة للدول األعضاء الرصيد  ١-١٠
أو  صاحبة احلق فيهاألعضاء على الدول ا، ريثما ُتوّزع هذه األرصدة  امليزانية والفائدة الزائدة على املقّدر هلا يف السابقةالسنوات

  . الدول تعليماهتا بشأن استخدامهاهذهُتعطي 

ريثما غلقة املشاريع يف اململسامهات غري املنفقة ن اجهات املاحنة علألرصدة املستحقة لومتثل اخلصوم املتعلقة بالتربعات ا  ٢-١٠
  . ُتعاد برجمتهاوأ املبالغُترد هذه 

 مكاسب ومنمن الرسوم املصرفية خالصة ،  اجلهات املاحنةوائد اجملنية من استثمار أموالاإليرادات من الفأّما معاملة   ٣-١٠
القبض الفوائد احلسابات املستحقة  ويبّين الرصيد املتاح يف .خضع لالتفاقات املربمة مع اجلهات املاحنةفت صرف العملة، وخسائر

  .بشأن استخدامهاتعليمات املانح املتراكمة ريثما ترد من 
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  استحقاقات املوظفني: ١١ملالحظة ا
    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١  
  

  اجملموع  تقييم اليونيدو  التقييم االكتواري

  الرصيد االفتتاحي يف 
يناير / كانون الثاين١

 )معاد إعداده (٢٠١٠
  اتهبآالف اليورو  

  ٠‚٧٠١  ٦‚٥١٤  ٦‚٥١٤   -استحقاقات املوظفني القصرية األجل

  ١‚٨٣٥ ٩٢  ٢‚٠٢٣ ١١٨   -  ٢‚٠٢٣ ١١٨عد اخلدمةاستحقاقات ما ب

  ٥‚٥٧٤ ٤  ٣‚٠٩٢ ٥   -  ٣‚٠٩٢ ٥استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل

  ٦‚١١٠ ٩٨  ١‚٦٣٠ ١٢٣  ٦‚٥١٤  ٥‚١١٥ ١٢٣ املتعلقة باستحقاقات املوظفنياخلصوم جمموع 

                  
ديسمرب / كانون األول٣١  

٢٠١٠  
 ٢٠١٠اير ين/ كانون الثاين١

  )معاد إعدادها(
  اتهبآالف اليورو  

      :التكوين
  ٠‚٧٠١  ٦‚٥١٤االستحقاقات اجلارية

  ٦‚٤٠٩ ٩٧  ٥‚١١٥ ١٢٣االستحقاقات غري اجلارية

  ٦‚١١٠ ٩٨  ١‚٦٣٠ ١٢٣ املتعلقة باستحقاقات املوظفنياخلصومجمموع 
          

  املتعلقة باستحقاقات املوظفنياخلصوم تقييم 

 بيانات املوظفني حتسبها اليونيدو استنادا إىلأو كتواريون  باستحقاقات املوظفني أخّصائيون أ املتعلقةااللتزاماتدِّد ُيح  ١-١١
تولّى ،  مليون يورو١٢٣,٦هذه اخلصوم ، بلغ جمموع ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ ويف . يف املدفوعاتلسابقةاخلربة او
  .  مليون يورو٠,٥ريون، فيما تولّت اليونيدو حساب املبلغ املتبقي وقدره كتوا مليون يورو منها أ١٢٣,١ساب مبلغ ح
    

  قصرية األجلالاملوظفني استحقاقات 

  .إجازة زيارة الوطن ومنحة التعليم والسفر يف املرتباتبقصرية األجل الاملوظفني  استحقاقاتتتصل   ٢-١١
    

  ا بعد اخلدمةاستحقاقات م

منحة اإلعادة و من التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةاستحقاقات حمّددة املعامل تتألف خطط ي ه اخلدمةما بعد استحقاقات   ٣-١١
  .السفر وشحن األمتعة املرتلية باملتعلقةانتهاء اخلدمة هناية اخلدمة إىل جانب التكاليف املتصلة باستحقاقات  وبدالت الوطنإىل 
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ملشاركة يف خطة  املؤهل من املتقاعدين واملؤهل من أفراد أسرهم من اكّنخطة متهو  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةو  ٤-١١
  .)Gebeitskrankenkasse (GKK)(نمساوية الالطيب خطة التأمني أو يف التكميلية يف خطط التأمني الطيب  أو ةالكامل الطيبالتأمني 

فيينا عند بمركز العمل يف خلدمات العامة امن فئة ليونيدو وظفي ااستحقاق واجب الدفع ملأما بدل هناية اخلدمة فهو   ٥- ١١
  . النهائيواملرّتبمدة اخلدمة ويستند إىل طول  انتهاء خدمتهم،

مع الفئة الفنية يف مركز العمل بفيينا عند انتهاء خدمتهم، الدفع ملوظفي واجب  استحقاق يمنحة اإلعادة إىل الوطن هو  ٦-١١
  .ةملرتليتكاليف السفر وشحن األمتعة اما يقترن بذلك من 

    
  ة األجلاألخرى الطويلاملوظفني استحقاقات 

من رصيد اإلجازات السنوية املستحق دفع بدل عنـه للموظـف         ة األجل   األخرى الطويل املوظفني  تتكّون استحقاقات     ٧-١١
  .عند انتهاء خدمته

    
  طويلة األجلالتقييمات االكتوارية الستحقاقات املوظفني بعد انتهاء خدمتهم واستحقاقاهتم األخرى ال

ــهم و  اخلــصوم الناشــئة عــن اســتحقاقات   ُيحــدِّد   ٨-١١ ــهاء خدمت ــم األخــرى اســتحقاقاهتاملــوظفني بعــد انت ة األجــل الطويل
مـن الفئـة الفنيـة     اليونيـدو     واإلداري ملـوظفي    األساسـي  نيوفقـا للنظـام   هـذه   اسـتحقاقات املـوظفني     ُتقرَّر  و. اكتواريون مستقلون 

  .العامة اخلدماتوفئة 

إىل الـوطن واإلجـازات     اإلعـادة   ومنحـة    التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    باملتعلقة  د اسُتنبطت خصوم هناية السنة      وق  ٩-١١
  . اخلصموُعدِّلت لتساير التغيُّر يف سعر، ٢٠٠٩  عامالسنوية املستحقة من التقييم االكتواري الذي أجري يف

كـــانون  ٣١  الـــذي أُجـــري حـــىتالتقيـــيم االكتـــواريوفـــق مـــة هنايـــة اخلداملتعلقـــة ببـــدالت لتزامـــات وُحـــدِّدت اال  ١٠-١١
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

    
  االفتراضات االكتوارية

شـئ عـن اخلـدمات      لتـسوية االلتـزام النا      يف املستقبل  التقديري املطلوب دفعه  القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلغ      ُتحّدد    ١١-١١
النوعيـة الـصادرة عـن    اليـة  عسندات الالـ الفائـدة علـى      أسـعار    السابقة، باستخدام الفترات   و راهنة ال الفترةيف  املقدمة من املوظفني    

  .الطرائقمع جمموعة من االفتراضات وجنبا إىل جنب املقابلة ستحقاق سنوات االعن  لشركاتا

تــهاء اخلــصوم املتعلقــة باســتحقاقات املــوظفني بعــد ان لتحديــد قيمــة الطرائــق التاليــة االفتراضــات ووقــد اســُتخِدمت   ١٢-١١
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١ ة األجل حىتلطويلخدمتهم واستحقاقاهتم األخرى ا

 ـُسقطالقيد الدائن املطريقة استحقاقات املوظفني باستخدام االلتزامات املتعلقة بُحسبت : ةكتواريألاالطريقة   •  
  .للوحدة الزمنية
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يف اخلدمة حىت الدخول  تبدأ من تاريخ  بعد انتهاء اخلدمةلتأمني الصحي الفترة احملتسبة خبصوص ا:احملتسبةفترات ال  •  
تبدأ من تاريخ الدخول يف إىل الوطن والفترة احملتسبة الستحقاقات منحة اإلعادة . ة الكاملهليةاألتاريخ بلوغ 

 اثين عشر اخلدمة وحىت إّما انتهاء اخلدمة قبل مرور اثين عشر عاما عليها، وحتسب عندئذ املدة املتبقية، وإّما مرور
يف  زياداتمبا حيدث مستقبال من اثين عشر عاما إال مضي بعد وال تتأثر االلتزامات . عليها، أيهما أسبقعاما 

 رهنا مبدة ،التعيني حىت تاريخ انتهاء اخلدمةتاريخ وتبدأ الفترة احملتسبة خبصوص اإلجازات السنوية من . املرتبات
التعيني، وهو تاريخ ، فتبدأ الفترة احملتسبة من ية اخلدمةتعلق ببدالت هناأما فيما ي.  يوما٦٠ قصوى قدرها استحقاق

  .املعتمدة، وحىت تاريخ اكتساب هذا االستحقاق التزايديبداية فترة اخلدمة 

 /كانون األول ٣١كتواري املؤرخ ألم ايوبعده إىل التقيمرحلة ما قبل التقاعد يف ستند معدالت الوفيات ت: الوفيات  •  
معدالت ، إىل جانب الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الذي أجراه ٢٠٠٩ديسمرب 

  .النسحاب والتقاعدا

ىل الوطن ومنحة اإلعادة إلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ائة خلطط استحقاقات ايف امل ٥ هو : اخلصمسعر  •  
  .اخلدمةية ائة خلطة بدالت هنايف امل ٤,٧٥و ،واإلجازات السنوية

عام  يف املائة ل٥,٨٢ و،٢٠١١لعام  يف املائة ٥,٩١ و،٢٠١٠لعام  يف املائة ٦: تكاليف الطبيةاجتاه المعدالت   •  
  .٢٠٢٧ يف املائة يف عام ٤,٥ هنائي نسبته ىل معدلزول التدرجيي لتصل إـتستمر بالن، و٢٠١٢

  . يف املائة٦,٦يبلغ املتوّسط املرّجح للزيادة يف املرّتبات و ئة؛تلف باختالف السن والفخي: رتباتامليف زيادة المعدل   •  

 إىلاإلعادة للحصول على استحقاقات من الفئة الفنية مؤهلون املوظفني  افُترِض أنّ مجيع :منحة اإلعادة إىل الوطن  •  

  . متزوجوناملوظفني يف املائة من ٦٠ أنَّ وافُترِض. انتهاء خدمتهمعند أهنم سيتقاضوهنا الوطن، و

  .املقبلةعوام ئة يف األايف امل ٤نسبتها زيادة سنوية : إىل الوطناإلعادة تكاليف سفر   •  

انتهاء عند أهنم سيتقاضوهنا و ستحقاقاتهذه االللحصول على  مؤهلون املوظفنيمجيع  أنَّ افُترض:  السنويةةاإلجاز  •  
  .سنوات اخلدمةتبعا لمعدالت تراكم أرصدة اإلجازات  وختتلف .خدمتهم

فيما يلـي اآلثـار   و.  يف بيان األداء املايلاملعترف هبا على املبالغ  ا كبري التكاليف الطبية تأثري  لاالجتاهات املفترضة   وتؤثر    ١٣-١١
  :يف معدالت االجتاهات املفترضة هلذه التكاليفواحدة مئوية نقطة  تغيري بنسبة اليت ُيحدثها أيُّ

  

  األثر يف
زيادة نقطة 

مئوية واحدة 
نقطة اخنفاض 

  مئوية واحدة 
  بآالف اليوروهات  

لتأمني الصحي االلتزامات املتراكمة يف هناية السنة من استحقاقات ا
 (٧‚٩٤٤ ١٠) ٣‚٥٤٤ ١٣  بعد انتهاء اخلدمة

 (٠‚٠٠٠ ١) ٢‚٢٧٩ ١  تكلفة اخلدمة والفائدة معا
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  تسوية التزامات االستحقاقات احملّددة
  

لتأمني الصحي ا
 بعد انتهاء اخلدمة

استحقاقات 
منحة اإلعادة 
  إىل الوطن

اإلجازة 
  السنوية

بدل هناية 
  اجملموع  اخلدمة

  بآالف اليوروهات  
 كانون ٣١ حىتالتزامات االستحقاقات احملّددة 

  ٦‚٤٠٩ ٠٩٧‚٤٢٧ ١١  ٥‚٥٧٤ ٦٤‚٧٦١ ١١  ٥‚٦٤٦ ٦٩)امعاد إعداده (٢٠٠٩ديسمرب /األول

  ٦‚٣٠٧ ٠٣‚٤٢٨  ٨‚٦٥٧٧‚٣٨٢  ٢‚٩١٩ ٢٠١٠١عام لتكاليف اخلدمات 

  ١‚٧٨٥ ٦ ٠‚٥١٢  ٢‚٢٨٢ ١‚٧٥٨  ٨‚٢٣٢ ٢٠١٠٥عام لتكاليف الفائدة 

  االستحقاقات االمجالية املدفوعة فعليا 
 (٠‚٢٩٧ ٤) (٠‚٨٠٠) (١‚٤٨٧) (٥‚٧٤٣) (٤‚٢٦٦ ٢)  ٢٠١٠يف عام 

  ١‚٠٣٧ ١٨ (٢‚٢٨٦)  ٢‚١٠٤ ١‚٧١٢  ٠‚٥٠٧ ١٧اخلسائر االكتوارية

  ١‚٨٧٣ ١(٨‚١٩٣)  ٧‚٤٠(٥‚٠)  ٧‚٠٢٦ ٢ر االكتوارية يف العمليات املشتركةاخلسائ

   حىتالتزامات االستحقاقات احملّددة 
  ٥‚١١٥ ٠١٢٣‚٠٨٧ ١١  ٣‚٠٩٢ ٤٥‚٨٧٠ ١٢  ٨‚٠٦٥ ٩٤  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

      
  ٢٠١٠عام لالنفقات السنوية 

  
لتأمني الصحي ا

 بعد انتهاء اخلدمة

ت استحقاقا
منحة اإلعادة 
  إىل الوطن

اإلجازة 
  السنوية

بدل هناية 
  اجملموع  اخلدمة

  بآالف اليوروات  
  ٦‚٣٠٧ ٣  ٠‚٤٢٨  ٨‚٥٧٧  ٦‚٣٨٢  ٢‚٩١٩ ١ةتكاليف اخلدم

  ٠‚٧٨٥ ٦  ٠‚٥١٢  ٢‚٢٨٢ ٠‚٧٥٨  ٨‚٢٣٢ ٥تكاليف الفائدة

  ٦‚٠٩٢ ١٠  ٠‚٩٤٠  ٠‚٨٦٠ ٦‚١٤٠ ١  ٠‚١٥٢ ٢٠١٠٧جمموع النفقات املُعترف هبا يف عام 
          
      

  الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

اليونيدو من املنظمات األعضاء املشاركة يف الـصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة الـذي                        ١٤-١١
 وصـندوق  .اة والعجـز ومـا يتـصل هبـا مـن اسـتحقاقات      أنشأته اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة لتـوفري اسـتحقاقات التقاعـد والوفـ           

مــن النظــام ) ب (٣ املــادة وتقــضي .املعاشــات هــذا هــو خطــة اســتحقاقات حمــّددة ممّولــة ومــشكّلة مــن أربــاب عمــل متعــددين  
 حكوميــة دوليــةأو دوليــة  أخــرى منظمــةوألي لوكــاالت املتخّصــصة لالعــضوية يف الــصندوق بفــتح بــاب األساســي للــصندوق 

  .وكاالت املتخّصصةالاألمم املتحدة واملعمول هبا يف د للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة  النظام املوّحتشارك يف
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ي طريقــة  هــوالطريقــة االكتواريــة املعتمــدة يف ذلــك.  مــرة كــل ســنتنيألصــوله ةاكتواريــات صندوق تقييمــُيجــري الــو  ١٥-١١
ة التقديريـ أصـوله  احلاليـة و الـصندوق  لتحديد ما إذا كانت أصول ) open group aggregate method" (حاصل اجملموعات املفتوحة"

فيمـا  موعـات خمتلفـة مـن االفتراضـات     جم، وذلـك باسـتخدام    خـصومه املـستقبلية التقديريـة     احلاليـة و  ه  صومخبـ املقبلة سـتكفي للوفـاء      
الـصندوق   أنَّ   ٢٠٠٩عـام   لصندوق عـن    السنوي ل لتقرير  ااستعراض  ويّتضح من   .  املقبلة التطورات االقتصادية والدميوغرافية  يتعلق ب 

جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة مراجعـة سـنوية         وُيجـري   .  كـل سـنتني    يتقييم اكتـوار   على إجراء    ١٩٩٧دأب منذ عام    
 ٣١يف   تقيـيم اكتـواري      أحـدث أُجـرِي   قـد   و. اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة      يقّدم تقريرا عنها كل سنتني إىل     لصندوق و سابات ا حل

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

املوّحـد املنـصوص عليـه يف النظـام     ملعـدل  ا  عليها بـنفس  املقّررةيف املسامهةصندوق املايل جتاه ال ليونيدو  ويتمثل التزام ا    ١٦-١١
مـة لألمـم    حددتـه اجلمعيـة العا     وفـق مـا      )للمنظمـات األعـضاء    يف املائـة     ١٥,٨للمشاركني و  يف املائة    ٧,٩(للصندوق  األساسي  

  . من النظام األساسي للصندوق٢٦عجز اكتواري مبقتضى املادة  أيِّ لتغطيةمدفوعات  أيِّ  يفهاملتحدة، إىل جانب حصتا

، بعـد  ٢٦مىت تذرعت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة حبكـم املـادة     إذا وإالّ واجبة السداد  مدفوعات العجز هذه    تكونوال    ١٧-١١
يـتعني علـى كــل    و. تــاريخ التقيـيم حـىت  للـصندوق  ة االكتواريـ الكفايــةعات بنـاء علـى تقـدير    أن يتقـّرر وجـود حاجـة إىل هـذه املــدفو    

الل تكــون كــل منظمــة قــد دفعتــها خــبلــغ يتناســب مــع جممــوع االشــتراكات الــيت العجــز مبا ذهــســداد يف أن تــساهم منظمــة عــضو 
  .هذا التقرير وقت إعداد كمذا احلهبقد تذّرعت حدة اجلمعية العامة لألمم املتومل تكن . تاريخ التقييميت سبقت السنوات الثالث ال

ــذه اخل   ١٨-١١ ــّرض ه ــة مرتبطــة     وُتع ــشاركة ملخــاطر اكتواري ــطــة املنظمــات امل ــسابقني  ب املنظمــات يف املوظفني احلــاليني وال
ــزاموزيــعوثــوق لتاملثابــت والســاس األ ويــؤدي ذلــك إىل انعــدام األخــرى،  رى  األخــاملنظمــات وأصــول اخلطــة فيمــا بــني   االلت

ئهـا املـاليني   وأدااخلطـة   وضـع  مـن   أن حتـّدد نـصيبها  املنظمات املشاركةوال غريها من اليونيدو وليس بوسع   . املشاركة يف اخلطة  
ذه اخلطـة كمـا لـو كانـت خطـة مـسامهات       عليه فقد عاملت اليونيدو هألغراض احملاسبة، و وثوقيةاألساسيني بقدر كاف من امل  

  .استحقاقات املوظفني املتعلّق ب٢٥ر احملاسيب املعيامع املعامل متاشيا حمددة 

وال ُيتوقّــع أن .  مليــون يــورو١٦,٣، بلــغ جممــوع االشــتراكات املدفوعــة لــصندوق املعاشــات  ٢٠١٠خــالل عــام و  ١٩-١١
  .٢٠١١االشتراكات املستحقة يف عام يف كبري  اختالف حيدث أيُّ

    
  خلدمة اخلاصةتفاقات امستشارين العاملني مبوجب االضمان االجتماعي لل

 جتمــاعياالضمان أن حيــصلوا علـى الـ  اتفاقــات اخلدمـة اخلاصـة   مبوجـب    االستــشاريني العـاملني اليونيـدو حيـق خلـرباء     ٢٠-١١
.  ترتيـب شـامل لتـوفري الـضمان االجتمـاعي هلـؤالء اخلـرباء              تتخـذ أيَّ     مل اليونيدو أنَّ   بيد. باالستناد إىل الشروط والقواعد احمللية    

يف شــكل  أو ةاصــضمان احمللــي أو مــن املخططــات احملليــة اخلنظــام الــ مــن ترتيبــات الــضمان االجتمــاعي احلــصول علــىميكــن و
تـوفري الـضمان االجتمـاعي     مـن الـشروط األساسـية التفاقـات اخلدمـة اخلاصـة       و. بـالفرد املعـين    تعويض نقدي عن خمطط خـاص     
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 االتفاقات ليسوا من مـوظفي اليونيـدو وليـسوا مـشمولني     ومحلة هذه.  احملليةوممارساتهاملناسب مبا يتماشى مع تشريعات العمل     
  .وظفي األمم املتحدةبالنظامني اإلداري واألساسي مل

    
  املبالغ املقبوضة سلفا: ١٢املالحظة 

 كانون ٣١  
 ٢٠١٠ديسمرب /األول

يناير / كانون الثاين١
 )معاد إعدادها (٢٠١٠

  اتهبآالف اليورو  
  ٠‚٤٨٩  ٥‚١١٣ ٣  ااالشتراكات املقّررة املقبوضة سلف

  ٠‚٠١٤ ٢٠  ٧‚١٥٥ ٢٠  التربعات املقدمة سلفا

املنظمات الدولية الكائنة يف مركز فيينا املقبوض سلفا من 
  ٩‚٤٥٧ ٦  ٤‚٢٧٤ ٧   الدويل

األرصدة احملتفظ هبا لدى وكاالت أخرى تابعة لألمم 
  ٨‚٨٣٨ ٢  ٩‚٤٨٩ ٤  املتحدة

  ٩‚٣٨٢ ٢٣  ٩‚٣٨٩ ٢٥  دارة املباين اخلاصة خبدمات إالنفقات املؤجلةأرصدة 

   -  ٦‚٠٩٢ ١٦  التزام التنفيذ املشتَرط الوفاء به يف التربعات املقدمة

  ٦‚١٨٢ ٥٣  ٠‚٥١٦ ٧٦  جمموع املبالغ املقبوضة سلفا

          
 / كانون األول٣١  

  ٢٠١٠ديسمرب 
يناير / كانون الثاين١

 )معاد إعدادها (٢٠١٠
  اتهبآالف اليورو  

  :التكوين

 ٧‚٣٤١ ٢٣ ٧‚٨٥١ ٤٣  املقبوض سلفا من املعامالت غري التبادلية

 ٩‚٨٤٠ ٢٩ ٣‚٦٦٤ ٣٢املقبوض سلفا من املعامالت التبادلية

 ٦‚١٨٢ ٥٣ ٠‚٥١٦ ٧٦جمموع املبالغ املقبوضة سلفا
          

ومتثـل  . غ املقبوضـة سـلفا     عـن الـسنة املقبلـة يف حـساب املبـال           دول األعـضاء  مـن الـ   املقبوضـة   ة  قـّرر االشتراكات امل ترد    ١-١٢
  . حمددةيةأنشطة مشاريعالستخدامها يف ربجمة املقبوضة من املاحنني يف انتظار الاألموال املقدمة سلفا التربعات 

مـن أجـل بـرامج عمـل        األمـوال املقبوضـة     املنظمات الكائنـة يف مركـز فيينـا الـدويل           وتشمل املبالغ املقبوضة سلفا من        ٢-١٢
  .دارة املباين يف املركزخاصة نفّذهتا خدمات إ

  باملــشاريعة املقاصــة اخلاصــ اتحــسابوتــشمل األرصــدة احملــتفظ هبــا لــدى وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة        ٣-١٢
  .تنفذها اليونيدوواألمم املتحدة املتصلة بشاريع  وغريه من املبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيواخلدمات احملتفظ هبا لدى 
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موال احملـتفظ هبـا يف احلـساب اخلـاص خلـدمات إدارة املبـاين، املُعـاد تـصنيفها لتنـدرج يف فئـة املـشاريع                          ا أرصدة األ  أمَّ  ٤-١٢
املشتركة وفقا لتـصنيفات املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، فتـرد يف حـساب أرصـدة النفقـات املؤّجلـة اخلـاص خبـدمات                             

  ).٩-٦انظر املالحظة (إدارة املباين 

 علـى النحـو     ألداءلتزام ا بالتربعـات املقبوضـة بـشروط علـى اسـتخدامها يف حـساب خـصوم حلـني الوفـاء بـا                    وُيحتفظ    ٥-١٢
  . املُربمةتفاقاتاال يف املشترط

    
  اخلصوم األخرى: ١٣املالحظة 

ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١
 )عاد إعدادهام (٢٠١٠

  بآالف اليوروهات  
  ٩‚٢١٣ ٢  ١‚٤٣١ ٢ري احملققة خسائر الصرف غ/مكاسب

  ٢‚٥٢٧ ٩  ٨‚٠١٦ ٧اخلدمات املقدمة ومل تسدد تكاليفها/املستحقات عن السلع

  ٠‚٤٧١ ٤٩  ٠‚٤٠٣ ٦٠املعامالت املشتركة بني الصناديق

  ٧‚٨٠٢ ١  ٦‚٩٦٨ ١خصوم أخرى

  ٩‚١١٠  ٤‚١٢٩إجيار/مصرفيةودائع  - طويلة األجلالضمانات ال

  ٧‚١٢٥ ٦٣  ٩‚٩٤٨ ٧١ األخرىجمموع اخلصوم
          

ديسمرب / كانون األول٣١  
٢٠١٠  

يناير / كانون الثاين١
 )اد إعدادهامع (٢٠١٠

  اتهبآالف اليورو  
      :التكوين

  ٨‚٠١٤ ٦٣  ٥‚٨١٩ ٧١  اخلصوم اجلارية

  ٩‚١١٠  ٤‚١٢٩  اخلصوم غري اجلارية

  ٧‚١٢٥ ٦٣  ٩‚٩٤٨ ٧١  جمموع اخلصوم األخرى
   

    
احملقّقة النامجة عـن إعـادة تقيـيم األمـوال النقديـة والودائـع ألجـل        الرصيد املتبقي من املكاسب   الصرفمكاسبمتثل    ١-١٣

. ٢٠٠٤عـام   إدارة مـشاريع التعـاون الـتقين يف    اعتمـاد اليـورو يف  قبـل  مـن  اليت حتتفظ هبـا الـصناديق االسـتئمانية        املقّومة باليورو   
  .قرار بشأن استخدامه وُيحتفظ هبذا الرصيد ريثما ُيتخذ

 ملو املعنيــة، خــالل الفتــرةأو قُــدِّمت إليهــا ليونيــدو حــصلت عليهــا اســلع وخــدمات عــن خــصوم هــي ستحقات واملــ  ٢-١٣
  .دينمع املوّررمسيا عليها ُيّتفق أو تصدر فواتري بشأهنا 
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). املقابلـة األصـول   بـشأن  ٥الحظـة  انظـر امل (األرصدة املشتركة بني الصناديق املبالغ املستحقة لصناديق أخرى       ومتثل    ٣-١٣
  .مستوى عام حمدد يف احلسابات املصرفية احلفاظ علىن عتنشأ هذه األرصدة و

نظـري مـا قّدمـه خـالل        من فواتري مستحقة الدفع ملكتب األمـم املتحـدة يف فيينـا             وتتألف اخلصوم األخرى يف معظمها        ٤-١٣
  .تصاالت والترمجةات واللغات واالؤمتر من خدمات فيما خيص امل٢٠١٠عام 

    
  أرصدة الصناديق: ١٤املالحظة 

   امليزانية العاديةالصناديق املمولة من  

  
صناديق 

 التعاون التقين
الصناديق 
  األخرى

رصيد 
  قاديالصن

الربنامج العادي 
  للتعاون التقين

صندوق رأس 
  اجملموع املال املتداول

  اتهبآالف اليورو  
  رصيد الصناديق االفتتاحي يف 

   ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١
  ٢‚٨٢٠ ١٧٨  ١‚٤٢٣ ٧  ٢‚١١٥ ٥(٧‚٨٤٦ ٦٢) ٧‚٢٦٢ ١ ٩‚٨٦٥ ٢٢٧  )معاد إعداده(

٢‚٨٧١ ٨٣  -  ٣‚٠٠١ ٠١‚٦٨٤ ٠١‚٤٢٤ ٨ ٩‚٧٦١ ٧٢  صايف الفائض خالل السنة

٤‚٦٩١ ٢٦٢  ١‚٤٢٣ ٧  ٥‚١١٦ ٦(٧‚١٦٢ ٦١)٧‚٦٨٦ ٩ ٨‚٦٢٧ ٣٠٠  اجملموع الفرعي

              

               خالل السنةّركاتالتح

املبالغ املقّيدة حلساب الدول 
-  األعضاء  -  (٥‚٨١٨ ٧)-   -   (٥‚٨١٨ ٧) 

خّصصات املإىل /املنقول من
-  الشتراكات املتأخرةاالحتياطية ل  -  ٩‚١٩٠ ٣   -   - ٩‚١٩٠ ٣  

 (١‚٠٣٧ ١٨)   - (٠‚١٣)(٤‚٢١٢ ١٧) (٧‚٨١٢) ٠‚١  االكتوارية) اخلسائر/(املكاسب

-  -(٤‚٢٢)  التعديالت األخرى  -   -   (٤‚٢٢) 

(١‚٦٨٧ ٢٢)  - (٠‚١٣)(٠‚٨٤٠ ٢١)(٧‚٨١٢)(٤‚٢١) جمموع التحّركات خالل السنة

 كانون ٣١الرصيد اخلتامي يف 
٣‚٠٠٤ ٢٤٠  ١‚٤٢٣ ٧  ٥‚١٠٣ ٦(٧‚٠٠٢ ٨٣)٠‚٨٧٤ ٨ ٤‚٦٠٦ ٣٠٠  ٢٠١٠ديسمرب /األول

            
  التعاون التقين

االحتياجـات  تربعـات املُزمـع اسـتخدامه لتلبيـة         مـن ال   غري املنفـق  اجلزء  ناديق التعاون التقين    يف ص  املتبقيةرصدة  متثل األ   ١-١٤
  .عاريأنشطة املشيف ة قبلالتشغيلية امل
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  امليزانية العادية

 ١٠١,١ البالغـة ة  مّولـ سـتحقاقات املـوظفني غـري امل      اُيعزى الرصـيد الـسليب للـصناديق املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة إىل                   ٢-١٤
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١ حىتمليون يورو 

    
  الصناديق األخرى

   يف الصناديق األخرىالتحّركات  
يناير / كانون الثاين١  

معاد  (٢٠١٠
  )إعدادها

 األخرى ّركاتالتح
 ٢٠١٠خالل عام 

 /صايف الفائض
 العجز خالل السنة

 / كانون األول٣١
  ٢٠١٠يسمرب د

  اتهبآالف اليورو  
النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى صندوق 
  ٥‚٣٨٧ ١  ٥‚١٠٤ (٨‚٠)  ٨‚٢٨٣ ١  )الكومفار (واالبالغ

 (٠‚١٦٧ ١)  ٤‚٢٠٤ ٢ (٩‚٨١١) (٥‚٥٥٩ ٢)  امليزانية التشغيلية

 ٦‚٠٣١ ٥  ٦‚٠٣١ ٥   -   -  صندوق التجديد يف املنظمة

 ٢‚٧٥٤ ٢‚٧٥٤ - -  صندوق أنشطة التعاون التقين

 اخلدمات –االعتماد التكميلي للميزانية العادية 
  ٥‚٧٩٣ (٦‚١٥٨)   -  ١‚٩٥٢  األمنية يف مركز فيينا الدويل

  ٣‚٢٨٠  ٤‚١٥   -  ٩‚٢٦٤   املخّصصة للبيعالصندوق املتجدد للمنشورات

  ٤‚٦٢٣ ١  ٠‚٤٥٧   -  ٤‚١٦٦ ١  املتجر

  ٥‚١٧٠  ٥‚١٥   -  ٠‚١٥٥  خدمات املطاعم

  ٠‚٨٧٤ ٨  ٠‚٤٢٤ ٨ (٧‚٨١٢)  ٧‚٢٦٢ ١  اجملموع
            
وتتألف الصناديق األخرى أساسا من األرصـدة املوجـودة يف احلـسابات اخلاصـة املنـشأة لتغطيـة تكـاليف دعـم الـربامج                          ٣-١٤
  قين املخّصــصة لألمــن الغــذائي اليونيــدو وأنــشطة التعــاون الــت  التغــيري يف  ومبــادرة إدارةلتعزيــزات األمنيــة يف مركــز فيينــا الــدويل وا

   والــصندوق املتجــدد للمنــشورات  ) الكومفــار (بــالغالنمــوذج احلاســويب لتحليــل اجلــدوى واإل   والطاقــة املتجــددة، إىل جانــب   
  .املخّصصة للبيع

ة مّولـ  امل  أنـشطة التعـاون الـتقين      ضمن فيما يتعلق بنفقات الربامج      املقّيدةاإليرادات املتأتية من تكاليف دعم الربامج،       و  ٤-١٤
 احلـساب اخلـاص لتمويـل        عند اإلنفاق، أيهما جاء أوال، وتـضاف إىل        إنشاء االلتزامات أو  وقت   ُيعترف هبا من خارج امليزانية،    

  .امليزانية التشغيلية
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متويـل نـصيب اليونيـدو    غـرض  ، ل٢٠٠٦أنشأ املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة حسابا خاصا اعتبارا من عـام           وقد    ٥-١٤
 ٢-٤وال خيضع هذا احلـساب ألحكـام البنـدين     ).١٥-م/١١-املقّرر م ع( التعزيزات األمنية يف مركز فيينا الدويل      كاليفيف ت 

 شـرحية  يف البيانـات املاليـة ضـمن         ُصـنِّف ونظرا للغـرض واملـّدة احملـّددين للحـساب اخلـاص،             .من النظام املايل  ) ج (٢-٤و) ب(
  .األخرىاألنشطة 

مــن أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة حــسابات خاصــة  ١٥-م/١٣- م عقــّرراملمــن ) ح(لفقــرة أُنــِشئت مبوجــب او  ٦-١٤
ــادرة إدارة التغــيري ٢٠١٠تحقة للــدول األعــضاء يف عــام  املــس ــتقين   و لتمويــل مب ــة إىل حتقيــق مــا يلــي أنــشطة التعــاون ال   : الرامي

اســتخدام مــوارد و" ٢" والــصناعات الزراعيــة، تعزيــز األعمــال التجاريــة الزراعيــةاألمــن الغــذائي مــن خــالل  رفــع مــستوى ‘١‘
   ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٣١ يف ذين النــشاطنيهلــ الــصندوقيةرصــدة األوبلغــت . ألنــشطة اإلنتاجيــة يف ااملتجــددةالطاقــة 

  . يورو، على التوايل٧٥٤ ١٨٦ يورو و٥ ٠٣١ ٦٤٠ ما مقداره

وكان اهلـدف مـن إنـشائه،    ، ١٩٩٩-١٩٩٨فترة السنتني ة للبيع يف    خّصصأنشئ الصندوق املتجدد للمنشورات امل    و  ٧-١٤
  األطـول ألنـشطة النـشر، مبـا يف     علـى املـدى   دعـم التخطـيط  هـو ، ١٦-م/٧- م عقـّرر  واملGC.7/21 يف الوثيقـة  حبسب مـا جـاء   

رات،  الصندوق نصف اإليرادات املتأتيـة مـن بيـع املنـشو          هذا ويقيد حلساب  . ترويج املنشورات وتسويقها وإعادة طباعتها     ذلك
  .لتسويق والنشرحّمل عليه التكاليف الكاملة املتعلقة بأنشطة الترويج واوُت
    

  الربنامج العادي للتعاون التقين

، أنشئ يف إطار الربنامج العادي للتعاون التقين حـساب خـاص لالعتمـادات              ١٤-م/٩- املؤمتر العام م ع    قّررعمالً مب   ٨-١٤
  .من النظام املايل) ج (٢-٤و) ب (٢-٤لبندين القابلة للربجمة التامة ال خيضع ألحكام ا

    
  صندوق رأس املال املتداول

 ماليــني دوالر، بغــرض متويــل ٩ قيمــة صــندوق رأس املــال املتــداول مببلــغ  ٢٧-م/٢- املــؤمتر العــام م عمقــّررحــّدد   ٩-١٤
فّــض حجــم هــذا ُخمث . ســتثنائيةوالنفقــات اال ظــورة امليزانيــة إىل حــني تلقــي االشــتراكات وحتــسبا للنفقــات غــري املن اعتمــادات

ومـع اسـتحداث تقـدير االشـتراكات بـاليورو           . دوالر ٦ ٦١٠ ٠٠٠إىل  ليـصل   الحقـة   العامـة   الؤمترات  املالصنـدوق تدرجييا يف    
، فأصـبح رصـيد صـندوق    ١٥-م/٩-م ع مقـّرر ، ُحـّول هـذا املبلـغ إىل اليـورو وفقـا لل            ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتبارا من   

 لفتـرة  علـى مـا هـو عليـه    الـصندوق  حجم إبقاء ) ١١-م/١٣-م ع(وقّرر املؤمتر العام   .  يورو ٧ ٤٢٣ ٠٣٠تداول  رأس املال امل  
ة قـّرر ة علـى الـدول األعـضاء اسـتنادا إىل جـدول األنـصبة امل              قـّرر  االشتراكات امل  منوميّول الصندوق    .٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
  . املؤمتر العاموافق عليهالذي ي
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  ياتاالحتياط: ١٥املالحظة 
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١  

  )معاد إعدادها(
   خالل ّركاتالتح

  ٢٠١٠عام 
 / كانون األول٣١

  ٢٠١٠ديسمرب 
  اتهبآالف اليورو  

  ٩‚٤٦٨ ١  ٤‚١٨٣  ٥‚٢٨٥ ١االحتياطي املخّصص لنهاية خدمة موظفي املشاريع

  ٥‚٧٢  ٥‚٦  ٠‚٦٦التأمني على معدات املشاريع

  ٦‚٤٤٨ ٣  ٤‚٣٧  ٢‚٤١١ ٣القانونيةاالحتياطيات التشغيلية 

  ٣‚٤٩٩ ٥   -  ٣‚٤٩٩ ٥االحتياطي املخّصص لتعويضات إهناء اخلدمة

  ٥‚٨٤٩ ٢  ٦‚٣٩٠  ٩‚٤٥٨ ٢للمدفوعات التعويضية االحتياطي املخّصص -التذييل دال 

  ٢‚٨١٤ ١٠ (٥‚٠٦٤ ١)  ٧‚٨٧٨ ١١االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف

  ٠‚١٥٣ ٢٤ (٦‚٤٤٦)  ٦‚٥٩٩ ٢٤  موعاجمل
           

  ة القانونية التشغيلياتاالحتياطي

ــ  ١-١٥ ــورو٤ ٨٢٨ ٩٠٠( دوالر ٤ ٣٠٠ ٠٠٠ض إىل ُخفِّ ــا مل) ي ــّرر، وفق ــسق ــاطي ١٢-م/١٤-م ت ص  اجملل ، االحتي
ســتنتاج جلنــة  دوالرا مــن أجــل احلــساب اخلــاص لتكــاليف دعــم الــربامج وفقــا ال   ٥ ٥٠٤ ١٩٠التــشغيلي الــذي أنــشئ مببلــغ  

 ٣ ٠٣٠ ٠٠٠االحتيـاطي التـشغيلي إىل   هـذا   حجـم  ٢-م/٣٠-قـراره م ت ص بقلّص اجمللس  مث .١٩٨٩/٤الربنامج وامليزانية  
 يف التنفيـذ ويف إيـرادات تكـاليف       نظور غري م  قصور أيِّ    محاية املنظمة من   هو يف املقام األول    االحتياطي   اهلدف من هذا  و .يورو

تـصفية االلتزامـات القانونيـة يف حالـة اإلهنـاء املفـاجئ       إىل جانـب  التـضخم وصـرف العملـة     ملتعلقة ب ا  أجل التسويات  الدعم ومن 
  .ة من امليزانية التشغيليةمّوللألنشطة امل

، بتجميد االحتياطي التشغيلي لصندوق التنميـة الـصناعية         ٧-م/٢-ن جملس التنمية الصناعية، يف مقّرره م ت ص        أِذو  ٢-١٥
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ يورو بسعر الصرف املعمــول بـــه يف األمــم املتحـدة يف               ٤١٨ ٥٥٠(ر   دوال ٥٥٠ ٠٠٠عند مبلغ   
  .والقصد من االحتياطي هو ضمان السيولة املالية للصندوق والتعويض عن تذبذب التدفقات النقدية ).٢٠١٠

    
   لتعويضات إهناء اخلدمةخّصصاالحتياطي امل

ــالفقرة    ٣-١٥ ــّررمــن امل) ه(عمــالً ب ــغ  ١٩٩٥ّول يف عــام ، ُحــ١٥-م/٦-م ع ق ــل الرصــيد  ٩ ٥٤٦ ٧٣٢مبل  دوالراً، ميث
 .اء اخلدمـة   لتعويـضات إهنـ    ّصص، إىل احتيـاطي خمـ     فعليالقته املنظمة   الذي ت ،  ١٩٩٣-١٩٩٢املتبقي من اعتمادات فترة السنتني      

 اعتمــادات فتــرة  مــنري املنفــق دوالر مــن الرصــيد غــ١٣ ٩٠٠ ٠٠٠ّول مبلــغ ، ُحــ١٧-م/٧- املــؤمتر العــام م عقــّرروعمــالً مب
 لتعويضات إهناء اخلدمة، وذلك بغية سـداد تكـاليف إهنـاء خدمـة              خّصص من أجل متويل االحتياطي امل     ١٩٩٥-١٩٩٤السنتني  

 السابق املتـأيت مـن ميزانيـة فتـرة          خّصصوخالفا للم  .١٩٩٩-١٩٩٨بعض املوظفني املترتبة على برنامج وميزانييت فترة السنتني         
، بسبب وجـود قـدر      ة فعلي ية مدعوما بنقد  ١٩٩٥-١٩٩٤ املتأيت من فترة السنتني      خّصص، مل يكن امل   ١٩٩٣-١٩٩٢السنتني  
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 إىل ١٩٩٥مـن عـام     املمتـدة   وتبلغ املدفوعات التراكميـة الـيت ُسـددت خـالل الفتـرة              .كبري من املتأخرات عن فترة السنتني هذه      
ل الرصـيد املتبقـي     وِّ حُـ  ٢٠٠٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ويف  . را دوال ١٨ ٥٤٦ ١٩١املـبلغني االحتيـاطيني     كـال    مـن    ٢٠٠١عام  

 ،وعليـه  ).١٥-م/٩- م ع  قـّرر امل( دوالرا إىل اليورو باستخدام سعر الـصرف الـذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة                 ٤ ٩٠٠ ٥٤١البالغ  
  .على التوايليورو  ٤ ٣٨٩ ٦٠٩ يورو و١ ١٠٩ ٦٩٨الرصيدين اللذين يعزيان إىل املقرََّرين املذكورين أعاله مها فإنَّ 

    
  الصرف ملواجهة تقلبات أسعار خّصصاالحتياطي امل

 ٢-٤، بأن ينشئ صندوقا احتياطيـا ال خيـضع ألحكـام البنـدين              ١٦-م/٨-ن املؤمتر العام للمدير العام، يف املقّرر م ع        أِذ  ٤-١٥
 محايـة   مـن أجـل    ٢٠٠٣-٢٠٠٢نتني   لـذلك، أُنـشئ الـصندوق االحتيـاطي يف فتـرة الـس             وتبعـا  .من النظام املايل  ) ج (٢-٤و) ب(

 وتقريـر االعتمـادات     ،املنظمة من تقلبات أسـعار الـصرف النامجـة عـن األخـذ بـاليورو كعملـة واحـدة إلعـداد الربنـامج وامليـزانيتني                        
 االحتيـاطي هـو الفـرق بـني          مـن  ٢٠١٠يف عـام    واملبلـغ احملـّول      . وعملة احلـسابات   ، وحتصيل االشتراكات والسلف   ،واالشتراكات

  . والتكلفة اليوروية املدرجة يف امليزانية لتلك الدوالراتفعليامة اليوروية للدوالرات اليت أنفقت القي

  يةتعويضمدفوعات ال للخّصصاالحتياطي امل

لنظـام  امللحـق با  مبوجـب التـذييل دال   املتعلقـة باملـدفوعات التعويـضية    احملتملـة  صوماخلـ ب ُخصِّص مبلغ احتياطي للوفاء    ٥-١٥
بــني املنظمــات وغــري صــناديق اســتئمانية معينــة،   فيمــا  التعــاون الــتقين، غــري الترتيبــات   مــواردني مــنمــّولاملظفني للمــواإلداري 
  .األساسيمن صايف املرتب  على أساس واحد يف املائةهذه املدفوعات وحتسب 

    
   خدمة موظفي املشاريعنتهاء الخّصصاالحتياطي امل

ني مـن  مـّول امل وظفي اليونيـدو للوفاء باستحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن ملـ    يتكون هذا االحتياطي من مبلغ خمصَّص       ٦-١٥
علـى أسـاس    هذه االستحقاقات   بني املنظمات وغري صناديق استئمانية معينة، وحتسب        فيما  التعاون التقين، غري الترتيبات     موارد  

  .رتب األساسيمثانية يف املائة من صايف امل
  
  اإليرادات: ١٦الحظة امل

  حظةاملال  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠١٠  
  بآالف اليوروهات    

١-١٦  االشتراكات املقررة  ٦‚٣٠٤ ٧٨  
    

    التربعات

  ٦‚٦٨٦ ١٦٧   املخّصصة للتعاون التقين

  ٢‚٢٣٧ ٦   املخّصصة لدعم األنشطة العادية

٢-١٦  اجملموع الفرعي للتربعات  ٨‚٩٢٣ ١٧٣  



IDB.39/22 
 

V.11-82966 105 
 

  حظةاملال  
ديسمرب / كانون األول٣١

٢٠١٠  
    

٣-١٦  إيرادات االستثمار  ٠‚٥٥١  
    

    األنشطة املدّرة لإليرادات

  ٣‚٩١    املخّصصة للبيعاملنشورات

  ٤‚٣٧٤   )الكومفار (بالغإلالنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى وا

  ٢‚٧١   املبيعات األخرى

٤-١٦  اجملموع الفرعي لألنشطة املدّرة لإليرادات  ٩‚٥٣٦  
    

    يف املشاريع املشتركة) العجز/(احلصة من الفائض

  ٥‚١٥   خدمات املطاعم

  ٩‚٤٥٦   املتجر

٥-١٦  يف املشاريع املشتركة) العجز/(اجملموع الفرعي للحصص من الفائض  ٤‚٤٧٢  

      إيرادات متنوعة

٦-١٦  تقلبات أسعار الصرفواجهة من االحتياطي املخّصص مل/حتويل إىل  ٥‚٠٦٤ ١  

٧-١٦  إيرادات أخرى  ٢‚٤١٦  

  ٧‚٤٨٠ ١   تنوعة اجملموع الفرعي لإليرادات امل
      

  ٤‚٢٦٩ ٢٥٥    جمموع اإليرادات
      
  املقّرر  (٢٠١١-٢٠١٠  السنتني يورو للميزانية العادية لفترة١٥٦ ٦٠٩ ١٨٨وافق املؤمتر العام على ختصيص مبلغ   ١-١٦
 ٧٨ ٣٠٤ ٥٩٤لغ  مب٢٠١٠بناء على ذلك، ُخّصص لعام و. ميّول من االشتراكات املقّررة على الدول األعضاء) ١٤-م/١٣-م ع

د املبالغ اليت تدفعها الدول األعضاء أوال حلساب قّيمن النظام املايل، ُت) ج (٥-٥وفقا للبند و. يورو، أي نصف املبلغ املذكور آنفا
  .صندوق رأس املال املتداول، مث حلساب االشتراكات املستحقّة، بالترتيب الذي تقّررت به أنصبة الدول األعضاء

تربعات عندما توقّع اليونيدو واجلهة املاحنة اتفاقا ملزما، على أال يتضّمن هذا االتفاق شروطا مقيِّدة وُيعترف بال  ٢-١٦
 السنوات السابقةاملنفقة عن عن األرصدة غري ويشمل ذلك أيضا ختلى الدول األعضاء طواعية . الستخدام األموال املتربَّع هبا

  . ألنشطة التعاون التقين املرصودةمتويل مبادرة إدارة التغيري واحلسابات اخلاصة غراضأل ١٥-م/١٣-قرر املؤمتر العام م عوفقا مل

  .املؤسسات املالية احملتفظ هبا لدىقصرية األجل الواملستحقّة على الودائع اجملنية لفوائد  ااالستثمارومتثل إيرادات   ٣- ١٦

لبيع والنموذج احلاسويب لتحليل املخّصصة لات نشوراملمن يرادات ة لإلاألنشطة املدّرويتكون الدخل اآليت من   ٤- ١٦
  .ةواسترداد تكاليف اخلدمات التقني )الكومفار(اجلدوى واإلبالغ 



IDB.39/22 
 

106 V.11-82966 

 

اليت صيغة تقاسم التكاليف خدمات املطاعم واملتجر على أساس  يف عملييتاليونيدو من صايف الفائض ُيعترف حبصة و  ٥- ١٦
  .٦خلدمات املشتركة، املشار إليها يف املالحظة  عن اا الدويلاملنظمات الدولية الكائنة يف مركز فيينتتكبدها 

 بسبب ٢٠١٠عام يف تقلبات أسعار الصرف واجهة ملاملخّصص حتياطي االن اإليرادات املتنوعة يف املبلغ احملوَّل م وتتمثّل  ٦-١٦
  ).٤-١٥ انظر املالحظة(يف امليزانية  درجعلى أساس سعر الصرف امل لفعلي بالدوالرلإلنفاق االقيمة اليوروية  احلاصل يف العجز

 الفترات املالية السابقة والعموالت من وكالء السفر وتكاليف الدعم  حساب املقّيدة على املسترّدةعامل النفقاتوُت  ٧- ١٦
  . متفرقة، باعتبارها إيرادات متنوعة أخرىقيود دائنةوالشامل للتجارب النووية  اخلاصة مبنظمة معاهدة احلظر

    
  ات العينيةاملسامه

دعما ملشاريــع اليونيدو  يورو، معظمها من دول أعضاء، ١ ٠٥٢ ٧٤٠ ّدرت مببلغعينيـة قُتلقّت املنظمة خدمات   ٨- ١٦
البيانات ومل ُيعترف هبذه اخلدمات يف . عادلةالقيمة وقُدِّر هذا املبلغ قياسا على ال. السنةخالل وعمليات مكاتبها امليدانية 

رئيسية من اخلدمات الفئات الطبيعة وفيما يلي بيان ل. ٢٣يار احملاسيب وفقا للمعاختارت ذلك اليونيدو نَّ  ألالرئيسيةاملالية 
  :املتلقاة ونوعهاالعينية 

    
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١  

  بآالف اليوروهات  
    :مسامهات الستخدام ما يلي

 ٢‚٥٢٠  حّيز املكاتب

 ٠‚٤٥  األثاث والتجهيزات الثابتة

 ٠‚٤٥  ات االتصال وتكنولوجيا املعلومات معّد

 ٥‚٧٣  املركبات

 ٢‚٧٦  اآلالت

 ٠‚٤٥  املرافق العامة

 ٦‚٧٣  أخرىخدمات 

    

 ١‚٧٣  املسامهات املقدمة خبصوص املؤمترات وحلقات العمل والتدريب

 ١‚١٠١  خدمات املوظفني

 ٧‚٠٥٢ ١  جمموع اخلدمات العينية
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  النفقات: ١٧الحظة امل
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١  املالحظة  

  بآالف اليوروهات    
      مرتبات املوظفني
 ٠‚٢٧٨ ٣٦  مرتبات املوظفني

  ٨‚١٧١ ٢٨  استحقاقات املوظفني وبدالهتم

  ٥‚٥٠٢ ١  املساعدة املؤقتة

  ٨‚٧٤٦ ٤٣  موظفو املشاريع

  ٣‚٧٧٣ ٢  اخلدمات االستشارية

١-١٧  مرتبات املوظفني واستحقاقاهتم  ٤‚٤٧٢ ١١٢  
    

  ٩‚٧٥٤ ٧  السفر

  ٧‚٥١٤ ٣  اإلجيارات وتكاليف املرافق العامة والصيانة

  ٦‚١٦١  املوّزعة/املخزونات املستهلكة

  ٤‚٨٧٠ ١  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألمتتة 

  ٣‚٢٧٧  املعّدات املستهلكة

  ٢‚٩٩٠ ٣  تكاليف التشغيل األخرى

  ١‚٥٩٠ ٤  املشاريعباخلاصة تشغيل التكاليف 

٢-١٧  تكاليف التشغيل  ٢‚١٥٩ ٢٢  
    

٣-١٧  اخلدمات التعاقدية للمشاريع  ٢‚٣٠١ ٢٦  
    

٤-١٧  اللوازم املكتبية واملواد االستهالكية   ٠‚٢٩٢ 
   

٥-١٧  معّدات تكنولوجيا املعلومات نفقات   ٨‚٧١٤ ١٥  
    

٨-٧  هتالكاالستهالك واال  ٨‚٦٠١  
   

٦-١٧  مي العملةفروق تقو  )١٨٫٥٠٣ ٧(  
    

١٢ ٣٦٠٫٥ ٧‚١٧  أخرىنفقات   
    

)١٧١ ٣٩٨٫٢   جمموع النفقات ) 
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وتشمل تكاليف . اخلاصةات واتفاقات اخلدمواخلرباء االستشاريني هي ملوظفي اليونيدو واستحقاقاهتم ملوظفني مرتبات ا  ١-١٧
  . املتعلق بتنفيذ املشاريعالسفرووموظفي الدعم اإلداري،  الوطنيني، اخلرباء االستشاريني و،تكاليف اخلرباءموظفي املشاريع 

واألنشطة املمّولة متويال  ، امليدانية العامة، وعمليات املكاتب واملرافق،السفر تكاليف تكاليف التشغيلوتشمل   ٢- ١٧
  املقدمةشتركةاملدمات  يف اخلةسامهاملو، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، منظومة األمم املتحدةمشتركا بني مؤسسات 

  .يف مركز فيينا الدويل

  .عيراأنشطة تنفيذ املشاملُربمة من الباطن من أجل العقود للمشاريع اخلدمات التعاقدية ومتثل   ٣- ١٧

تستفيد منها اليونيدو حصرا يف أنشطة السلع واخلدمات اليت تكلفة وتشمل اللوازم املكتبية واملواد االستهالكية   ٤- ١٧
  .أنشطة التعاون التقينويزانية العادية امل

  .السنةمشاريع التعاون التقين خالل من أجل آالت ومعّدات معّدات تكنولوجيا املعلومات إىل شراء نفقات وتعود   ٥- ١٧

  .رةيف هناية الفتية غري اليوروواخلصوم صول األرصدة املصرفية واأل إىل إعادة تقييم وُتعزى فروق تقومي العملة أساسا  ٦- ١٧

اهليئات التشريعية اجتماعات املتصلة بملشاريع والتكاليف با والتدريب املتصل الزماالتخرى األنفقات وتشمل ال  ٧- ١٧
  .، وما إىل ذلكالوثائقوباملؤمترات واخلدمات اللغوية والترمجة وإعداد 

    
  املبالغ الفعليةوامليزانية مبالغ بني قارنة املبيان : ١٨الحظة امل
بيان  ويان األداء املايلوباملايل املوقف بيان فقد أُعّد . خمتلفني أساسني باستخدام االيونيدو وحساباهت ميزانية أُعّدت  ١-١٨

طبيعة النفقات مبين على وبيان التدفقات النقدية على أساس االستحقاق الكامل باستخدام تصنيف األصول التغريات يف صايف 
  .ّدلنقدي معحماسيب على أساس  )٥بيان ال(املبالغ الفعلية  وامليزانيةمبالغ بني قارنة املبيان ِعّد  بينما أُيف بيان األداء املايل،الواردة 

، يتعني يف احلاالت اليت ال ُتعّد فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس واحد، ٢٤حبسب مقتضيات املعيار احملاسيب و  ٢- ١٨
الفعلية الواردة يف البيانات  لتطابق املبالغ يزانيةمماثل لألساس املستخدم يف املاس  على أساملعروضةاملبالغ الفعلية أن ُتسّوى 

 يفوقد تكون هناك أيضا اختالفات . اختالفات يف األسس والتوقيت والكيانات حتديدا مستقال أيِّ حتديدمع املالية، 
  .البيانات املالية وامليزانية املعتمدة لعرض التصنيفاألشكال وخمططات 

 وفق ما هو ،ساس احملاسيبغري األ أساس باستخدام املوافق عليهاامليزانية وحتدث االختالفات يف األسس عندما ُتعّد   ٣- ١٨
  .أعاله ١- ١٨ الفقرةمبّين يف 

ال توجد و. بيانات املاليةاإلبالغ املعتمدة يف الفترة امليزانية عن فترة وحتدث االختالفات يف التوقيت عندما ختتلف   ٤- ١٨
  .املبالغ الفعليةو امليزانية  بنيقارنةاملليونيدو ألغراض لدى االتوقيت الفات يف اخت
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أُِعّدت ألجله يزانية برامج أو كيانات تشكل جزءا من الكيان الذي ُتسقط امل عندما اتالكيانوحتدث االختالفات يف   ٥-١٨
  .املاليةالبيانات 

 ة النقدياتبيان التدفقوخمططات التصنيف املعتمدة لعرض  ألشكال ايفإىل االختالف العرض وُتعزى االختالفات يف   ٦- ١٨
  .امليزانية واملبالغ الفعليةبني قارنة املوبيان 

 امليزانية  بنيقارنةامليف بيان مماثل ألساس امليزانية ساس املعروضة على أبني املبالغ الفعلية وفيما يلي عرض للتسوية   ٧- ١٨
/ كانون األول ٣١لفترة املنتهية يف عن ا ،)٤ بيانال(يف بيان التدفقات النقدية الواردة بالغ الفعلية وامل) ٥بيان ال(واملبالغ الفعلية 

  :٢٠١٠ديسمرب 
  ٢٠١٠  

  اجملموع  التمويل  االستثمار  التشغيل  
  اتهبآالف اليورو  

 (٧‚١٢٣ ٨٢)   -   - (٧‚١٢٣ ٨٢)  )٥البيان  (قابل للمقارنةلي على أساس فعاملبلغ ال

 (٣‚٥٥٥ ١١) (٥‚٨١٨ ٧) (٧‚١٥٥) (١‚٥٨١ ٣)  فات يف األسساالختال

  ٢‚٥١٣ ٤٣   - (٩‚٤٧٤ ١)  ١‚٩٨٨ ٤٤  االختالفات يف العرض

  ٥‚٠٩٨ ٩٢   -   -  ٥‚٠٩٨ ٩٢  االختالفات يف الكيانات

  ٧‚٩٣٢ ٤١ (٥‚٨١٨ ٧) (٦‚٦٣٠ ١)  ٨‚٣٨١ ٥١  )٤البيان (املبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية 
           
التشغيل أنشطة من املتأتية  الشراء املفتوحة وصايف التدفقات النقدية ها طلبياتمبا في املفتوحة، االلتزاماتوترد   ٨- ١٨

اليت ال تشكل جزءا من اديق والصناملتصلة ب غري والنفقاتاإليرادات أما . ، بوصفها اختالفات يف األسسواالستثمار والتمويل
ويف إطار االختالفات يف الكيانات، تشكل . ضلعر فترد باعتبارها اختالفات يف ا، امليزانية واملبالغ الفعلية بنيقارنةاملبيان 

ها ليست مشمولة بعملية كن، ولالبيانات املاليةأُبلغ عنها بالتفصيل يف قد ، وأنشطة اليونيدوصناديق التعاون التقين جزءا من 
  .امليزنة إال على املستويات الكلية

 اعتمدها اليت وامليزانيتني لربنامجلصيغة ابيعة النفقات وفقا  على طيرتكزعلى تصنيف بناء لغ امليزانية وقد ُعرضت مبا  ٩- ١٨
  .ةالعادية والتشغيلييت املنظمة يزانيمل) ١٤- م/١٣- م ع (يف دورته الثالثة عشرة ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة املؤمتر العام 

    
  املاديةاالختالفات  تعليل

  . واملبالغ الفعليةنهائيةادية بني امليزانية األصلية وامليزانية النهائية، وكذلك بني امليزانية الامل لالختالفات عليالتترد أدناه ت
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  تكاليف املوظفني

زيادة معّدالت الشغور يف وظائف الفئتني تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية إىل ل ص املنقوستخداميرجع اال  ١٠-١٨
 امليزانية العادية للمنظمة،اصر أكرب عنتكاليف املوظفني هي  أنَّ ومبا. ةامليزانياملدرجة يف  ات العامة على معّدالتهالفنية واخلدم

سداد االشتراكات توقّعات عدم يف هذا البند من أجل التعويض عن فقد كان من الضروري اتباع خطة تنفيذ متحفظة 
  .دهاأو عدم التأكد من سدا/املقررة أو تأخر سدادها

    
  السفر يف مهام رمسية

وتتكون االعتمادات املرصودة .  مليون يورو٠,٢٧منقوصا مبقدار لسفر يف مهام رمسية ا كان استخدام اعتمادات  ١١- ١٨
 مليون يورو، ٠,٢٤ حساب السفر يف مهام رمسية الذي كان اإلنفاق منه منقوصا مبقدار -  من حسابني اثنني لسفرهلذا ا

  . مليون يورو٠,٠٣الذي كان اإلنفاق منه منقوصا مبجّرد  ، ملمثل اليونيدوسفر الدويلوحساب ال
    

  تكاليف التشغيل

وتأّتى ذلك، يف املقام األول، نتيجة تقليص تكاليف التشغيل  مليون يورو يف ١,٨٧مببلغ  وفورات حتققت  ١٢- ١٨
 بند  مليون يورو يف٠,١٩مبقدار وفورات قت  مليون يورو، وحتق٠,٨٤ مبقدار الترمجةوالوثائق  يف بندي إعداد االحتياجات
، كما الطباعة والتجليدتكاليف يف  مليون يورو ٠,١٣أخرى مبقدار وفورات و ،األمن والسالمة خدمات املسامهة يف

جزء من ولكن قوبل .  مليون يورو٠,٣٤ مببلغ إدارة املباين العامة واملشتركةاليونيدو اإلمجالية يف خدمات تكاليف ُخفِّضت 
امليدانية، نظرا شبكة املكاتب تشغيل  مليون يورو يف بند تكاليف ٠,١٠املوارد مبقدار استخدام بزيادة يف هذه الوفورات 

  .امليدانيف األمن حفظ ارتفاع تكاليف نتيجة  تكاليف العمليات امليدانية الزدياد
    

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إىل ختفيض االتصاالت املعلومات وتكنولوجيا مليون يورو يف استخدام موارد  ٠,٥٠ُيعزى النقص الطفيف مببلغ   ١٣- ١٨
وقوبل .  مليون يورو٠,٣٣ يف األعمال املكتبية مببلغ متتةاألو مليون يورو ٠,٣١مببلغ خدمات االتصاالت كل من استخدام 

  .التصاالتلمعّدات يف اشتراء زيادات جزء من هذا الفائض ب
    

  أفريقياصاحل ون التقين واملوارد اخلاصة لالربنامج العادي للتعا

 االعتمادالذي ُحوِّل إليه لغرض املُنشأ للتعاون التقين يف إطار احلساب اخلاص لالربنامج العادي أُديرت موارد   ١٤- ١٨
  . مليون يورو١,٤٠واعُترف يف بند املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا بنقص يف االستخدام مببلغ . بأكمله
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  اإلبالغ القطاعي: ١٩املالحظة 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املايل حبسب القطاع يف املوقف بيان   -ألف

  

أنشطة امليزانية 
 التعاون التقين  العادية

نشطة األ
خرى األ
دمات اخلو

  اصةاخل

املعامالت 
املشتركة بني 
  القطاعات

جمموع 
  اليونيدو

  اتهبآالف اليورو  
          األصول
       اجلاريةاألصول 

  ٧‚٦٨١ ٣٩٢   -  ٢‚٨٥١ ٤٠ ٠‚٩٨٧ ٢٩١ ٥‚٨٤٣ ٥٩  ئات النقديةاألموال النقدية واملكاِف
  ٦‚١٥٩ ٨٢   -  ٩‚٥٨١ ٦‚٠٥٥ ٧٤ ١‚٥٢٢ ٧  )املعامالت غري التبادلية (القبضاحلسابات املستحقّة 

  ٦‚٧٩٩ ٩   -  ٨‚٢٦٥ ٧ ٤‚٧٨٢ ٤‚٧٥١ ١   من املعامالت التبادليةاملبالغ املستحقة القبض
-  املخزونات  -٣‚٠٩٩ ١   -  ٣‚٠٩٩ ١
٠‚٨١٦ ٦٧   -  ٨‚٣٩٢ ٦١٠‚٤٣٨ ٤٧ ٦‚٩٨٤ ٩  األخرى اجلارية األصول 

٢‚٥٥٦ ٥٥٣   -  ٠‚١٩١ ٦٦٠‚٢٦٣ ٤١٤ ٦‚١٠١ ٧٩  اجلاريةجمموع األصول   
       

       اجلاريةاألصول غري 
- ٣‚٦١٣ ٤   القبضاملبالغ املستحقّة  -   -   ٣‚٦١٣ ٤  

  ، املشاريع املشتركةصايف ملكية/أصولاحلصة يف صايف 
-  امللكية الصافيةحمسوبة باستخدام طريقة   -  ٩‚٩٨٤   -  ٩‚٩٨٤  

- ٨‚٤٩٧ ١   واملعّداتنشآتاملمتلكات وامل  ٥‚٧٥٥ ١   -  ٧‚٢٥٧  
- ٩‚١٧٦  األصول غري امللموسة  ١‚٦٨٢ ١   -  ٢‚٥٠٥ ١

-  اجلاريةرى غري األصول األخ  ٩‚٩٣٥   -  ٩‚٠٨٠٨‚١٢٧
٧‚٩٧١ ٩   -  ٧‚٥٥٦ ٠٣‚١٢٧ ٠‚٢٨٨ ٦  اجلاريةجمموع األصول غري   

            
٩‚٥٢٧ ٥٦٣   -  ٧‚٧٤٧ ٦٦٣‚٣٩٠ ٤١٤ ٦‚٣٨٩ ٨٥  جمموع األصول

       
       اخلصوم

       اخلصوم اجلارية
  ٠‚٣٣٣   -   - ١‚٥٠ ٩‚٢٨٢  )ت التبادليةاملعامال(احلسابات املستحقّة الدفع 

  ٦‚٥١٤   -  ٥‚١١ ٢‚٨٠ ٩‚٤٢٢  استحقاقات املوظفني
  ٦‚٩٤٢ ٢٦   -   - ٥‚١٣٧ ١٥ ١‚٨٠٥ ١١  )املعامالت غري التبادلية( املستحقّة الدفع التحويالت

  ٠‚٥١٦ ٧٦ (٠‚٥٠٥)  ٦‚٩٧٩ ٢٥ ٢‚٧٣٨ ٤٠ ٢‚٣٠٣ ١٠  املبالغ املقبوضة سلفا
٥‚٨١٩ ٧١   -  ٢‚٠٠١ ٢٤‚٨٢٦ ٥٢ ١‚٩٩٢ ١٤  خلصوم األخرى اجلاريةا

٧‚١٢٥ ١٧٦ (٠‚٥٠٥)  ٣‚٩٩٢ ٢٢٩‚٨٣٢ ١٠٨ ٢‚٨٠٦ ٣٧   اخلصوم اجلاريةجمموع   
       

       اخلصوم غري اجلارية
  ٥‚١١٥ ١٢٣   -  ٠‚٨٤٩ ٢١ ٠‚٢١ ٥‚٢٤٥ ١٠١  استحقاقات املوظفني

-  يةاخلصوم األخرى غري اجلار  ٤‚١٢٩   -  ٤‚٠٢‚١٢٧
٩‚٢٤٤ ١٢٣   -  ٤‚٨٥١ ٠٢١‚١٤٨ ٥‚٢٤٥ ١٠١  اخلصوم غري اجلاريةجمموع   
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أنشطة امليزانية 
 التعاون التقين  العادية

نشطة األ
خرى األ
دمات اخلو

  اصةاخل

املعامالت 
املشتركة بني 
  القطاعات

جمموع 
  اليونيدو

            
  ٦‚٣٧٠ ٢٩٩ (٠‚٥٠٥)  ٧‚٨٤٣ ٥١ ٢‚٩٨٠ ١٠٨ ٧‚٠٥١ ١٣٩  اخلصومجمموع 

       
       صايف امللكية/صايف األصول

  ١‚١٣٣ ١٥٦   -  ٠‚٤٥٠ ٥‚٨٤٤ ٢٢٧(٤‚١٦١ ٧٢)  أرصدة الصناديق -املتراكم ) العجز/(الفائض
  ٢‚٨٧١ ٨٣  ٠‚٥٠٥  ٠‚٤٢٤ ٨ ٩‚٧٦١ ٧٢ ٣‚١٨٠ ٢  يف الفترة احلالية) العجز/(الفائض

٠‚١٥٣ ٢٤   -  ٠‚٠٣٠ ٠٣‚٨٠٤ ٤ ٠‚٣١٩ ١٦  االحتياطيات
٣‚١٥٧ ٢٦٤  ٠‚٥٠٥  ٠‚٩٠٤ ٤١١‚٤١٠ ٣٠٥(١‚٦٦٢ ٥٣)  صايف امللكية/جمموع صايف األصول

       
٩‚٥٢٧ ٥٦٣   -  ٧‚٧٤٧ ٦٦٣‚٣٩٠ ٤١٤ ٦‚٣٨٩ ٨٥  صايف امللكية/ وصايف األصولاخلصومجمموع      

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١بيان األداء املايل حبسب القطاع عن السنة املنتهية يف   -باء
  

أنشطة امليزانية 
 التعاون التقين  العادية

نشطة األ
خرى األ
دمات اخلو

  اصةاخل

املعامالت 
املشتركة بني 
  القطاعات

جمموع 
  اليونيدو

  بآالف اليوروات  
       اإليرادات/الدخل

  ٦‚٣٠٤ ٧٨  -   -   - ٦‚٣٠٤ ٧٨  االشتراكات املقررة
  ٨‚٩٢٣ ١٧٣ (١‚٦١٢ ٣)  ١‚٠٣٦ ٦  ٨‚٢٩٨ ١٧١ ٠‚٢٠١  التربعات

  ٠‚٥٥١  -  ٤‚٧٣  ٠‚١٦٦ ٦‚٣١١  إيرادات االستثمار
  ٩‚٥٣٦ (٠‚٤٩٤ ١٤)  ٢‚٩٨٥ ١٤  ١‚٠ ٦‚٤٥  ملدّرة لإليراداتاألنشطة ا

  ٤‚٤٧٢  -  ٤‚٤٧٢   -  -  يف املشاريع املشتركة) العجز/(احلصة من الفائض
  ٧‚٤٨٠ ١  -  ٠‚٥ (٠‚٣) ٧‚٤٧٨ ١  غري ذلك

  ٤‚٢٦٩ ٢٥٥ (١‚١٠٦ ١٨)  ١‚٥٧٢ ٢١  ٩‚٤٦١ ١٧١ ٥‚٣٤١ ٨٠  جمموع اإليرادات
       

       النفقات
  ٤‚٤٧٢ ١١٢  -  ٩‚٦٨٣ ١١  ٣‚٦٩٢ ٤٢ ٢‚٠٩٦ ٥٨  املرتبات واستحقاقات املوظفني

  ٢‚١٥٩ ٢٢ (٢‚٥١٩ ٣)  ٧‚١٨١ ٢  ٠‚٣٧١ ١٠ ٧‚١٢٥ ١٣  تكاليف التشغيل
  ٢‚٣٠١ ٢٦  -   -  ٢‚٣٠١ ٢٦  -  اخلدمات التعاقدية

  ٠‚٢٩٢  -  ١‚٢٨   - ٩‚٢٦٣  اللوازم املكتبية واملواد االستهالكية
  ٨‚٧١٤ ١٥  -   -  ٨‚٧١٤ ١٥  -  شاريع التعاون التقين ملمعّدات نفقات شراء 
  ٨‚٦٠١  -  ٢‚٧   - ٦‚٥٩٤   واالهتالكاالستهالك

 (٧‚٥٠٣ ١٨)  - (٢‚٧٩٨) (٢‚٩٦٦ ١٧) ٧‚٢٦٠   العملةتقوميفروق 
  ٥‚٣٦٠ ١٢ (٠‚٠٩٢ ١٥)  ٣‚٤٥  ٩‚٥٨٦ ٢١ ٣‚٨٢٠ ٥  نفقات أخرى

  ٢‚٣٩٨ ١٧١ (٢‚٦١١ ١٨)  ٠‚١٤٨ ١٣  ٠‚٧٠٠ ٩٨ ٤‚١٦١ ٧٨  نفقاتجمموع ال
            

  ٢‚٨٧١ ٨٣  ١‚٥٠٥  ١‚٤٢٤ ٨  ٩‚٧٦١ ٧٢ ١‚١٨٠ ٢   الفترة املاليةيف) العجز/(الفائض
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القطاعات يف تنشئ أرصدة إيرادات ونفقات مشتركة بني إىل معامالت حماسبية  ض األنشطة الداخليةُتفضي بع  ١-١٩
  .يانات املاليةالب

مشتركة بني  إىل نشوء أرصدة ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١خالل السنة املنتهية يف وأدى مثل هذه األنشطة   ٢- ١٩
بيان األداء املايل  يورو يف ١١ ٤٧٩ ٨٢٧ يورو و٣ ٥١٩ ١٨٨ / ٣ ٠١٤ ١٤٣ يورو و٣ ٦١٢ ١٢٩القطاعات مبقدار 

بني فيما التحويالت وُتحسب . ، على التوايلالربامجدعم  تكاليفو ،ارة املباين وخدمات إد،لربنامج العادي للتعاون التقينل
  . املعامالتبالسعر الذي ُتجرى بهالقطاعات 

رّحلة غري املنفق من املسامهات املُاجلزء الصناديق غريها من صناديق التعاون التقين ويف رصدة املتراكمة األومتثل   ٣- ١٩
  .ألنشطة ذات الصلةلة قبلالتشغيلية املاستخدامها يف االحتياجات بغية 

على توافرها ا  قيود املخصصة ألنشطة حمددةقصرية األجلالنقدية واالستثمارات الستثمارات وتتضمن اال  ٤- ١٩
  .لصندوقتبعا ل لالستخدام

    
 والنفقات الطارئةااللتزامات : ٢٠الحظة امل
إجيار  يورو معترف به كنفقات ١ ٢٦٥ ٩١٩ ر مببلغتكاليف التشغيل مدفوعات اإلجيا تشمل - ر عقود اإلجيا  ١- ٢٠

 من اتإجيار مبالغ عن ومل ُتدفع أو ُتقبض أيُّ. مدفوعات اإلجيارويشمل هذا املبلغ احلد األدىن من . السنة خالل يةتشغيل
  . عن إجيارات طارئةالباطن أو

  :ءقابلة لإللغاال غري ةتشغيليلاجيار اإلمبوجب عقود املستقبلية الدنيا اإلجيار مدفوعات  وفيما يلي جمموع
  

يف غضون سنة   
  واحدة

 سنة ومخس بني
  سنوات

 مخسبعد 
  اجملموع  سنوات

 اتهبآالف اليورو        
          
      ٤٩٦,٣  -  ٢,٣  ٤٩٤,٠  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

لومات تكنولوجيا املعملتصلة باملعّدات اباين املكاتب وواتفاقات اإلجيار التشغيلية اليت تعقدها اليونيدو ختّص أساسا م  ٢- ٢٠
 حتني حىتقد تلزم معّدات مبان و أيِّ املستقبلية الدنيا مدفوعات استئجاراإلجيار وتشمل مدفوعات . يف املكاتب امليدانية

  .ةاملعنيمبوجب االتفاقات أقرب مواعيد إهناء ممكنة 

 اإلجيار مدة عقود اإلجيار يف هناية ُمدد متديد من ن املنظمةديد متكّ جتبنوداإلجيار التشغيلية بعض اتفاقات ويتضمن   ٣- ٢٠
سعار أل األرقام القياسيةات املسّجلة يف الزيادة بناء على اإلجيار السنويقد تؤدي إىل زيادة مدفوعات تصعيد بنود ، وةاألصلي

  .املكاتب امليدانيةاليت توجد فيها يف البلدان السوق ذات الصلة 

  .خيارات شراءضمن  تتاتفاقات أيُّال توجد و  ٤- ٢٠
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وفيما يلي . السنةهناية وخدمات متعاقدا عليها ومل تنجز حىت  شراء ة طلبياتملنظم تشمل التزامات ا- االلتزامات   ٥- ٢٠
  .سب مصدر التمويل الرئيسيااللتزامات حبذه هبقائمة 

 اتهبآالف اليورو  
  ٤‚٧٥٥ ٢  امليزانية العادية

  ٦‚٢٤٠ ٣٣  الصندوق االستئماين

  ١‚٣٢٧ ١٩  كول مونتريالبروتو

  ١‚٢٧٠ ١٦  مرفق البيئة العاملية

  ٦‚٥٢٨ ٦  صندوق التنمية الصناعية

  ٠‚٩٩٦ ٥  الترتيبات املشتركة بني املنظمات

  ١‚٦٢٧ ١  الربنامج العادي للتعاون التقين

  ٧‚٢٢٩  وخدمات أخرىاخلدمات اخلاصة 

  ٦‚٩٧٤ ٨٥  االلتزاماتجمموع 
    

الواردة يف املطالبات  للتعويض يف إطار ٢٠١١ات مستحق الدفع خالل عام ه يورو٢٦ ٧٠٤هناك مبلغ وباإلضافة إىل ذلك، 
  .التذييل دال

 جملس الطعون املشتركما زالت قيد النظر لدى  بقضايا طعن ة للمنظم تتعلّق اخلصوم الطارئة-اخلصوم الطارئة   ٦-٢٠
املنظمة يف وضع وليست . عها موظفون حاليون وسابقون على السواءة وقد رفدارية ملنظمة العمل الدولياإلالشؤون وحمكمة 

ومع ذلك، فبناء .  بدقة مببالغ التعويضات اليت سيحكم هباو التنبؤاملتظلمني أأحكام لصاحل صدور حتمال تقدير مدى اميكنها من 
 يورو عن القضايا املرفوعة ٢ ٤٥١ ٢٢٥ يورو و٧٥ ٠٠٠  السنة يف هنايةعلى مطالبات هؤالء املتظلمني بلغت اخلصوم الطارئة

  .على التوايل ،ةملنظمة العمل الدولياإلدارية الشؤون حمكمة القضايا املرفوعة أمام جملس الطعون املشترك وأمام 

 تكاليف الطبيةبشأن سداد القواعد التذييل دال العائدة إىل احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعد وختضع ل اخلصوم الطارئة أنَّ ويف حني
فليس من املمكن تقدير قيمة املطالبات املستقبلية بسداد التكاليف الطبية يف احلاالت املوافق عليها تقديرا ،  يورو١٠ ١٥٧بلغت 

  .يف املستقبلتكبدها املنتظر على التكاليف الفعلية توقف ، ألهنا ت٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١موثوقا بتاريخ 
    
  مركز فيينا الدويل: ٢١الحظة امل
جنبا إىل جنب مع غريه من املنظمات الكائنة يف ") املركز"اختصارا ( كز فيينا الدويليف مرالرئيسي مقر اليونيدو يقع   ١-٢١

.  واحد يف السنةشلن منساويببدل إجيار رمزي قدره مع مجهورية النمسا  سنة مربم ٩٩هذا املركز مبوجب عقد إجيار مدته 
رافق اليت يشغلها موظفو اليونيدو ومرافق اخلدمات مل، وتشمل ا٢٠١٠لليونيدو يف عام ة خّصصاملساحة اإلمجالية املوبلغت 

  .ا مربعامتر ٤٥ ٦١٨املشتركة، 
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أنشئ من صندوق مشترك املركز حول مجهورية النمسا واملنظمات الكائنة يف  ساري املفعول بني أيضا اتفاقويوجد   ٢-٢١
مجهورية تعود ملكيتها إىل ، اليت  التقنيةهومنشآته ركز ومرافقاملين يف مبا لكربى اصالح واالستبدالعمليات اإلتكلفة متويل أجل 

  .من خالل جلنة مشتركةتتوىل اليونيدو إدارة هذا الصندوق و.  الرئيسيالنمسا وتشكل جزءا من املقر

كائنة يف املركز، فيما جيري ال بني مجهورية النمسا واملنظمات باملناصفةلصندوق املقدمة إىل ااملسامهات  جيري تقاسمو  ٣-٢١
 ٢٠١٠يف عام و. املباينخدمات إدارة لنسبة كل منها يف تقاسم تكاليف فقا تقاسم نصيب منظمات املركز من هذه املسامهات و

  . يورو٢٧٤ ٩٨٩الصندوق بلغت مسامهة اليونيدو يف هذا 
    
  الشطب واإلكراميات وعمليات سائراخل: ٢٢الحظة امل
اهلجوم جراء عن فقدانه أمتعته الشخصية   االستشاريني اليونيدوخرباءحد  يورو أل٣ ٠٠٠مببلغ ُدفعت إكرامية   ١-٢٢

  .٢٠٠٧ يف عام اجلزائريف مكاتب األمم املتحدة  على يالتفجري

  . يورو١٢ ٧٦٨سرقتها / بسبب فقداهنا املشطوبة خالل السنةعّداتواملاملنشآت يمة املمتلكات ووبلغت ق  ٢-٢٢
    

   وغريهم من موظفي اإلدارة التنفيذيةالعالقة األطراف ذوي كشف بيانات: ٢٣املالحظة 
  موظفو اإلدارة العليا

  

 األجور الكلية عدد األفراد
التعويضات 
  األخرى

جمموع األجور 
 ٢٠١٠يف عام 

   القائمةالسلف 
 املقدمة على حساب

 حىتاالستحقاقات 
 / كانون األول٣١

  ٢٠١٠ديسمرب 
  اتهبآالف اليورو    

 ٠‚٠ ٩‚٥٣٠ ٠‚١٤٨ ٩‚٣٨٢ ١  ر العاماملدي

 ٠‚٠ ١‚١٨٣ ٠‚٠ ١‚١٨٣ ١  نائب املدير العام

 ٠‚٠ ٤‚٥٢٥ ٠‚٠ ٤‚٥٢٥ ٣  املديرون اإلداريون
        

) نائب املدير العام واملديرون اإلداريون(موظفو اإلدارة العليا هم املدير العام واملوظفون اآلخرون يف اإلدارة التنفيذية   ١-٢٣
  .هاها ومراقبتوتوجيهاليونيدو أنشطة تخطيط صالحيات ويتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بيتمتعون بكوهنم 

،  واالستحقاقات، وتسوية مقر العمل،ملوظفي اإلدارة العليا صايف املرتباتوتشمل األجور الكلية املدفوعة   ٢-٢٣
املسامهات احلالية يف  و،ات التقاعديةاملعاشرب العمل يف خطة  ومسامهات ، وإعانة اإلجيار،نحغريها من املوواملخصصات 
  .التأمني الصحي
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السوقية تكلفة واملقدرة قيمتها قياسا على الة للمدير العام خّصصتشمل السيارة الرمسية املفخرى األعويضات أما الت  ٣-٢٣
  . الرمسيالستئجار سيارة متاثلها إىل جانب األجر املدفوع للسائق

 بشأن ١١انظر املالحظة (توظيف استحقاقات ما بعد الن أيضا للحصول على عليا مؤهلو اإلدارة الوموظفو  ٤-٢٣
 وهذه االستحقاقات الواجبة السداد عند انتهاء اخلدمة ال .هم من املوظفنيبنفس املعّدل املطّبق علي سوا) املوظفنياستحقاقات 

  ).ةعياطووقد تنتهي (نتهاء هذه اخلدمة ي السنوات اخلدمة والتاريخ الفعلهنا تتوقف على عدد ألميكن حتديد كّمها مبوثوقية 

  .الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالعليا أعضاء عاديون يف  اإلدارة وموظفو  ٥-٢٣

ومل تكن .  املنظمةاإلداري واألساسي ملوظفيللنظامني ستحقاقات وفقا والسلف هي املبالغ اليت ُتدفع على حساب اال  ٦-٢٣
  .قائمة مدفوعة على حساب استحقاقات موظفي اإلدارة العلياسلف   أي٢٠١٠ُّديسمرب /كانون األول ٣١حىت هناك 

    
   األرصدة االفتتاحية علىتعديالتال: ٢٤املالحظة 

ديسمرب / كانون األول٣١  
  التعديالت )حسابات مراجعة (٢٠٠٩

يناير / كانون الثاين١
  )معاد إعدادها (٢٠١٠

  اتهبآالف اليورو  
       األصول
     اجلاريةاألصول 

  ٢‚٢٧٤ ٣٣٤   -  ٢‚٢٧٤ ٣٣٤  ةئات النقدياألموال النقدية واملكاِف
  ٩‚٣٧٦ ٤٥  ٢‚٤٢٠ ٣١  ٧‚٩٥٦ ١٣  القبضاحلسابات املستحقّة 

  ٦‚٢١٩ ١٠ (٢‚٠٠٨ ١)  ٨‚٢٢٧ ١١   من املعامالت التبادليةاملبالغ املستحقة القبض
  ٠‚٠٤٤ ١  ٠‚٠٤٤ ١   -  املخزون

  ٤‚٦٥١ ٦٢  ٥‚٩٩٥ ٥٢  ٩‚٦٥٥ ٩  اجلاريةاألصول األخرى 
  ١‚٥٦٦ ٤٥٣  ٥‚٤٥١ ٨٤  ٦‚١١٤ ٣٦٩  اجلاريةجمموع األصول 

     
     اجلاريةاألصول غري 

  ١‚٢٨  ١‚٢٨   -   القبض املستحقّةاحلسابات
املشاريع صايف ملكية /أصولاحلصة يف صايف 

امللكية  حمسوبة باستخدام طريقة ،املشتركة
  الصافية

-   ٥‚٥١٢  ٥‚٥١٢  

  ٢‚٧١٩ ١  ٢‚٧١٩ ١   -   واملعّداتنشآتاملمتلكات وامل
  ٩‚٢٠٧  ٩‚٢٠٧   -  األصول غري امللموسة
  ٤‚٩١٧  ٤‚٨٣٦  ٠‚٨١  اجلاريةاألصول األخرى غري 
  ١‚٣٨٥ ٣  ١‚٣٠٤ ٣  ٠‚٨١  اجلاريةجمموع األصول غري 

         
  ٢‚٩٥١ ٤٥٦  ٦‚٧٥٥ ٨٧  ٦‚١٩٥ ٣٦٩  جمموع األصول
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ديسمرب / كانون األول٣١  
  التعديالت )حسابات مراجعة (٢٠٠٩

يناير / كانون الثاين١
  )معاد إعدادها (٢٠١٠

  اتهبآالف اليورو  
     اخلصوم

     اخلصوم اجلارية
   - (٧‚١٤٩ ٥٠)  ٧‚١٤٩ ٥٠  االلتزامات غري املصفّاة

  ٩‚٢٦٢   -  ٩‚٢٦٢  )املعامالت التبادلية(احلسابات املستحقّة الدفع 
  ٠‚٧٠١ (٧‚١٩١ ١)  ٧‚٨٩٢ ١  استحقاقات املوظفني

املعامالت غري ( املستحقّة الدفع التحويالت
  ٦‚٨٤٩ ٣٨   -  ٦‚٨٤٩ ٣٨  )ادليةالتب

  ٦‚١٨٢ ٥٣  ٦‚٠٦٩ ٤٤  ٠‚١١٣ ٩  املبالغ املقبوضة سلفا
  ٨‚٠١٤ ٦٣  ٦‚٨٤٣ ٣٨  ٢‚١٧١ ٢٤  ماليةو جاريةأخرى خصوم 
  ٩‚٠١٠ ١٥٦  ٨‚٥٧١ ٣١  ١‚٤٣٩ ١٢٤  اخلصوم اجلاريةجمموع 

     
     اخلصوم غري اجلارية
  ٦‚٤٠٩ ٩٧  ٩‚٢٨٩ ٩٧  ٧‚١١٩  استحقاقات املوظفني

  ٩‚١١٠  ٥‚٢٧  ٤‚٨٣  اجلارية األخرى غري اخلصوم
  ٥‚٥٢٠ ٩٧  ٤‚٣١٧ ٩٧  ١‚٢٠٣  اجلارية غري اخلصومجمموع 

         
  ٤‚٥٣١ ٢٥٣  ٢‚٨٨٩ ١٢٨  ٢‚٦٤٢ ١٢٤  اخلصومجمموع 

     
     صايف امللكية/صايف األصول

  ٢‚٨٢٠ ١٧٨ (٣‚٢٢٠ ٤٢)  ٥‚٠٤٠ ٢٢١  املتراكم) العجز/(الفائض
  ٦‚٥٩٩ ٢٤  ٧‚٠٨٦ ١  ٩‚٥١٢ ٢٣  االحتياطيات

  ٨‚٤١٩ ٢٠٣ (٦‚١٣٣ ٤١)  ٤‚٥٥٣ ٢٤٤  صايف امللكية/جمموع صايف األصول
        

        ٢‚٩٥١ ٤٥٦  ٦‚٧٥٥ ٨٧  ٦‚١٩٥ ٣٦٩  صايف امللكية/ وصايف األصولاخلصومجمموع 
، وقد أُعيد  واالحتياطيات وأرصدة الصناديقوم املراَجع لألصول واخلص٢٠٠٩متثل األرصدة االفتتاحية بيان عام   ١-٢٤

   عديالت اليت أُجريت حىتتالغريها من السياسات احملاسبية و يف اتريلتغيإعدادها لتضمينها التعديالت اليت أُجريت نتيجة ا
  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١

عتراف بنفقات باالو؛ غري امللموسة والبنود  واملخزوناتواملعّداتاملنشآت املمتلكات ووتتعلق هذه التعديالت برمسلة   ٢-٢٤
 وألي  املشكوك يف إمكانية حتصيلهااملستحقة القبض  االحتياطية للحساباتاتخّصصباالعتراف باملو املتلقاة؛ السلع واخلدمات

  . استحقاقات املوظفنياملتصلة بااللتزامات العائدة إىل تعديالتالب وتدهور يف قيمة األصول واملبالغ املستردة؛
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  التعديالت على أرصدة الصناديق: ٢٥املالحظة 
كانون  ١  مليون يورو حىت٤١,١بسبب التعديالت املدخلة عليها صايف االخنفاض يف أرصدة الصناديق بلغ جمموع   ١-٢٥
  :رصدةوفيما يلي بيان لطبيعة التعديالت املدخلة على هذه األ. ٢٠١٠يناير /الثاين

  

  ماخلصو  األصول  الوصف

ثر على االحتياطيات صايف األ
  وأرصدة الصناديق يف 

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
  اتهبآالف اليورو  

  ١‚٩٢٧ ١   -  ١‚٩٢٧ ١   غري امللموسةاألصول واملعّدات ونشآتملمتلكات واملبا األويل االعتراف

  ٠‚٠٤٤ ١   -  ٠‚٠٤٤ ١  ملخزوناتبا األويل االعتراف

 (٩‚٤١٥ ٩٨)  ٩‚٧٣٨ ٩٧ (٠‚٦٧٧)   باستحقاقات املوظفنيةباخلصوم املتعلق األويل االعتراف

  ٧‚١٤٩ ٥٠ (٧‚١٤٩ ٥٠)   -   غري املصفّاةشطب االعتراف بااللتزامات

  ١‚٢١٩ ١٧ (١‚٢١٩ ١٧)   -  املبالغ املستحقّة الدفع غري املصفّاةاالعتراف ب شطب

 (٢‚٣١٣ ٩)  ٢‚٣١٣ ٩   -  أو خدمات متلقاة/ باملستحق عن سلع و األويلاالعتراف

  ٤‚٩٦٧ ١٢  ٠‚٠١٤ ٢٠  ٤‚٩٨١ ٣٢  القبض املستحقّة )الصافية(لتربعات اب األويل االعتراف

 (٨‚٤٣١ ٢)   - (٨‚٤٣١ ٢)  شطب االعتراف باملبالغ املستحقّة القبض عن أنشطة التعاون التقين

 (٠‚٠٩١ ٢٤)  ٠‚٠٩١ ٢٤   -  أرصدة الصناديق املؤجلةب األويل االعتراف

  ٤‚٠٩٦ ٦   -  ٤‚٠٩٦ ٦  يف طريق الترانزيت للموّردين والسلع دفوعةلُسلف املبااألويل  االعتراف

  ٤‚٩١٣   -  ٤‚٩١٣  الشتراكات املقررةاالحتياطية لخّصصات املر يف تقييم التغّي

 وتكاليف التأمني على  خدمة موظفي املشاريعتكاليف هنايةإعادة تصنيف 
  ٨‚٤٧٩ ١ (٨‚٤٧٩ ١)   -  معدات املشاريع

   -  ٧‚٥٨٠ ٤٦  ٧‚٥٨٠ ٤٦  األخرى املستحقة القبض واملستحقة الدفعإعادة تصنيف املبالغ 

  ٤‚٣٢١ ١  -  ٤‚٣٢١ ١  املشاريع املشتركةملكية  باحلصة يف األويل االعتراف

 (٦‚١٣٣ ٤١)  ٢‚٨٨٩ ١٢٨  ٦‚٧٥٥ ٨٧  اجملموع
          

  األحداث الالحقة لتاريخ اإلبالغ: ٢٦املالحظة 
يف تاريخ التوقيع على و. ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١هو   يف هذا التقريراليونيدوتاريخ اإلبالغ الذي اعتمدته   ١-٢٦

د يف ّدوهو التاريخ احمل، املاليةلبيانات االذي أُِذن فيه بإصدار تاريخ اإلبالغ والتاريخ ، مل تكن قد وقعت بني هذه احلسابات
  .كانت ستؤثر على هذه البيانات غري مواتية، ومواتية أسواء ية، أحداث جوهرالتصديق عليها، أية 
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   احملاسبية للمعايري وفقا ّدةاملَُع املالية البيانات ملّخص  -رابعا
   املنتهية السنة عن املتحدة األمم ملنظومة

   ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ يف
  )بدون مراجعة احلسابات(
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    املرفق األول
  بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق : اديةامليزانية الع

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا
 (باليوروهات) 

  اإليرادات
  ٥٩٤,٠ ٣٠٤ ٧٨ االشتراكات املقررة

    ٠٣٧,٥ ٢٠١ التربعات
  إيرادات أخرى

  ٦٤٣,٣ ٤٥ األنشطة املدرة لإليرادات
  ٦١٧,٠ ٣١١ إيرادات الفوائد

  ٧٢٢,٦ ٨٠٣ تسويات صرف العملة
    ٣٩٣,٨ ٤١٨ إيرادات متفرقة

  ٠٠٨,٢ ٠٨٥ ٨٠ جمموع اإليرادات
  

  النفقات

  ٣٨٧,٩ ٦٠٧ ٥٢ املرتبات وتكاليف املوظفني العامة
  ٦٣٦,٢ ٣١٥ ١٤ تكاليف التشغيل واخلدمات التعاقدية

    ٤٣١,٠ ٧١٣ ٥ اينامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة ألفريقة من الربمّولاألنشطة امل
  ٤٥٥,١ ٦٣٦ ٧٢ جمموع النفقات

  
    ٥٥٣,١ ٤٤٨ ٧ اإليرادات عن النفقات) نقصان(زيادة 

 (٣٩٢,١ ١٦٤)  تعديالت فترة السنتني السابقة
  ٦٥٥,٦ ١٤٨ ٣ الوفورات من إلغاء التزامات معقودة يف فترة السنتني السابقة

    ٢٣٩,٠ ١٠٤ ٤ خمصص التأخر يف حتصيل االشتراكات
    ٠٥٥,٦ ٥٣٧ ١٤ اإليرادات عن النفقات) نقصان(صايف زيادة 

  ٧٣٩,٣ ٣١٤ ١ من االحتياطيات/املبالغ احملولة إىل
 (٤٤٠,٠ ٠٦٤ ١) املبالغ احملّولة من االحتياطيات

 (٥١٤,٠ ٨١٨ ٧) املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء
    ٥٩١,٦ ١٤٩ ٣٦ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية السنة
  ٤٣٢,٥ ١١٨ ٤٣ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية السنة

  
  :ممثلة فيما يلي

  ٣٠٧,٥ ٤٩٩ ٥ احتياطي تعويضات إهناء اخلدمة
  ٢٥٤,١ ٨١٤ ١٠ احتياطي مواجهة تقلبات أسعار الصرف

  ٥٧٣,٩ ١٨١ ١٤ ئض املستحق تقييدها حلساب الدول األعضاءالفوا/املبالغ
  ٨٩٠,١ ١٠١ ٥ )انظر املرفق الرابع(احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين 

  ١٠٤,٠ ٤٢٣ ٧ صندوق رأس املال املتداول
  ٣٠٢,٩ ٩٨ احتياطي إجازة األمومة

  ٤٣٢,٥ ١١٨ ٤٣ االحتياطيات وأرصدة الصناديق
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  )أ(األول املرفق 
  

  ، ٢٠١٠حالة االعتمادات حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية لسنة : الصندوق العام
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  
 )الف اليوروهاتآب(

 

 االعتماد األصلي أوجه اإلنفاق الرئيسية
املصروفات خالل 

 ٢٠١٠عام 

االلتزامات غري 
املصفاة حىت 

 جمموع النفقات ٣١/١٢/٢٠١٠
  قي الرصيد املتب

 من االعتمادات
      

 ٩٧٤,١ ٢ ٩٧٠,٠ ٥٠ ٨٦٠,١ ١٠٩,٩ ٥٠ ٩٤٤,١ ٥٣ املرتبات وتكاليف املوظفني العامة

 ٢٧٢,٠ ٦٠٧,٥ ١ ٢٤٨,٢ ٣٥٩,٣ ١ ٨٧٩,٥ ١ السفر يف مهام رمسية

 ٧٩٠,١ ١ ١٤٢,٤ ١٢ ١٠٤,٧ ١ ٠٣٧,٧ ١١ ٩٣٢,٥ ١٣ تكاليف التشغيل 

 ٥١١,٩ ١٧٣,٣ ٢ ٤٠٤,٤ ٧٦٨,٩ ١ ٦٨٥,٢ ٢ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ة من الربنامج العادي للتعاون مّولاألنشطة امل
 ٣٦١,٩ ١ ٧١٣,٤ ٥ ١٠٩,٧ ٦٠٣,٧ ٥ ٠٧٥,٣ ٧ ايالتقين واملوارد اخلاصة ألفريق

 ٩١٠,٠ ٦ ٦٠٦,٦ ٧٢ ٧٢٧,١ ٢ ٨٧٩,٥ ٦٩ ٥١٦,٦ ٧٩ اجملموع ألف
      

 اإليرادات الفعلية  اإليرادات
اإليرادات 
 )الفائض(النقص  تجمموع اإليرادا املستحقة

      

  ٨٤٠,٠  ٢٠١,٠   ٢٠١,٠ ٠٤١,٠ ١ الربنامج اإلقليمي

      إيرادات متنوعة

  ٢٢٦,٣ ١  ٣٥٧,٣   ٣٥٧,٣ ٥٨٣,٦ ١ ١٤- م/١٣-مقّدرة يف املقرر م ع  - ١  

 (٢٢٢,١ ١)  ٢٢٢,١ ١   ٢٢٢,١ ١  ١٤- م/١٣- غري مقّدرة يف املقرر م ع  - ٢  
      

 ٨٤٤,٢ ٧٨٠,٤ ١  ٧٨٠,٤ ١ ٦٢٤,٦ ٢ ع باءاجملمو
      

 ٠٦٥,٨ ٦ ٨٢٦,٢ ٧٠ ٧٢٧,١ ٢ ٠٩٩,١ ٦٨ ٨٩٢,٠ ٧٦  باء-اجملموع ألف 
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املرفق األول 
)

)ب
  

  
ت املقّررة يف امليزانية العادية 

حالة االشتراكا
)

ت
باليوروها

(
، يف 

٣١
 كانون األول

/
ديسمرب 

٢٠١٠
   

 

ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

أفغانستان
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٢٠٤ 
 - 

 ٥٧٩  
 ٥٧٩ 

ألبانيا
 

٠,٠٠٨ 
-  

٢٦٤ ٦ 
- 

 ٢٦٤ ٦ 
 - 

-  
- 

اجلزائر
 

٠,١١٨ 
-  

٤٠٠ ٩٢ 
- 

 ٤٠٠ ٩٢ 
 - 

-  
- 

أنغوال
 

٠,٠٠٤ 
٥٦٥ ٢  

١٣٢ ٣ 
٦٨ 

 - 
٤٩٧ ٢ 

١٣٢ ٣  
٦٢٩ ٥ 

األرجنتني
 

٠,٤٥٢ 
 ٢٣٥ ٥٦٥ ١  

٩٣٧ ٣٥٣ 
- 

 - 
 ٢٣٥ ٥٦٥ ١ 

٩٣٧ ٣٥٣  
 ١٧٢ ٩١٩ ١ 

أرمينيا
 

٠,٠٠٣ 
١٩٥ ٩١٣  

٣٤٩ ٢ 
 ٣٤٩ ٢ 

 - 
٨٤٦ ٩١٠ 

٣٤٩ ٢  
١٩٥ ٩١٣ 

النمسا
 

١,٢٣٣ 
-  

٤٩٦ ٩٦٥ 
- 

 ٤٩٦ ٩٦٥ 
 - 

-  
- 

أذربيجان
 

٠,٠٠٧ 
٠١٢ ٣٨٠  

٤٨١ ٥ 
 ٦٤٥ ١٣١ 

 - 
٣٦٧ ٢٤٨ 

٤٨١ ٥  
٨٤٨ ٢٥٣ 

جزر البهاما
 

٠,٠٢٢ 
-  

٢٢٧ ١٧ 
- 

 ٢٢٧ ١٧ 
 - 

-  
- 

البحرين
 

٠,٠٤٦ 
-  

٠٢٠ ٣٦ 
- 

 ٠٢٠ ٣٦ 
 - 

-  
- 

ش
بنغالدي

 
٠,٠١٠ 

-  
٨٣٠ ٧ 

- 
 ٨٣٠ ٧ 

 - 
-  

- 

بربادوس
 

٠,٠١٣ 
-  

١٨٠ ١٠ 
- 

 ١٨٠ ١٠ 
 - 

-  
- 

بيالروس
 

٠,٠٢٨ 
-  

٩٢٥ ٢١ 
- 

 ٩٢٥ ٢١ 
 - 

-  
- 

بلجيكا
 

١,٥٣٢ 
-  

 ٦٢٦ ١٩٩ ١ 
- 

٦٢٦ ١٩٩ ١ 
 - 

-  
- 

بليز
 

٠,٠٠١ 
١٥٠ ٢  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
١٥٠ ٢ 

 ٧٨٣  
٩٣٣ ٢ 

بنن
 

٠,٠٠١ 
٦٤٦ ٢  

 ٧٨٣ 
 ٦٤٦ ٢ 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

بوتان
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

بوليفيا 
)

دولة
 -

ت
املتعددة القوميا

( 
٠,٠٠٨ 

٠٢٥ ٢٢  
٢٦٤ ٦ 

 ٦٥٥ ٩ 
 - 

٣٧٠ ١٢ 
٢٦٤ ٦  

٦٣٤ ١٨ 

ك
البوسنة واهلرس

 
٠,٠٠٨ 

-  
٢٦٤ ٦ 

- 
 ٢٦٤ ٦ 

 - 
-  

- 

بوتسوانا
 

٠,٠١٩ 
-  

٨٧٨ ١٤ 
- 

 ٨٧٨ ١٤ 
 - 

-  
- 

الربازيل
 

١,٢١٨ 
 ٨٠١ ٥٣٥ ٢٤  

٧٥٠ ٩٥٣ 
٦٠٩ ٩٥٥ ٥ 

 - 
 ١٩٢ ٥٨٠ ١٨ 

٧٥٠ ٩٥٣  
 ٩٤٢ ٥٣٣ ١٩ 

بلغاريا
 

٠,٠٢٨ 
-  

٩٢٥ ٢١ 
- 

 ٩٢٥ ٢١ 
 - 

-  
- 

بوركينا فا
وس

 
٠,٠٠٣ 

-  
٣٤٩ ٢ 

- 
 ٣٤٩ ٢ 

 - 
-  

- 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

بوروندي
 

٠,٠٠١ 
٢٤٥ ٥٤  

 ٧٨٣ 
 ٦٣٨ ٥ 

 - 
٦٠٧ ٤٨ 

 ٧٨٣  
٣٩٠ ٤٩ 

كمبوديا
 

٠,٠٠١ 
 ٦٤٦  

 ٧٨٣ 
٦٤٦ 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

الكامريون
 

٠,٠١٣ 
٧٨٤ ٧  

١٨٠ ١٠ 
٨١٧ 

 - 
٩٦٧ ٦ 

١٨٠ ١٠  
١٤٧ ١٧ 

الرأس األخضر
 

٠,٠٠١ 
٥٨٢ ١٠٠  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٥٨٢ ١٠٠ 

 ٧٨٣  
٣٦٥ ١٠١ 

مجهور
ية أفريقيا الوسطى

 
٠,٠٠١ 

٩٤٥ ١١٥  
 ٧٨٣ 

- 
 - 

٩٤٥ ١١٥ 
 ٧٨٣  

٧٢٨ ١١٦ 

تشاد
 

٠,٠٠١ 
٠٥٢ ٩٩  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٠٥٢ ٩٩ 

 ٧٨٣  
٨٣٥ ٩٩ 

شيلي
 

٠,٢٢٤ 
٢٠٤ ٣٦٢  

٤٠٢ ١٧٥ 
 ٢٠٤ ٣٦٢ 

 ٤٠٢ ١٧٥ 
 - 

-  
- 

الصني
 

٣,٧٠٧ 
-  

 ٧٥١ ٩٠٢ ٢ 
- 

٧٥١ ٩٠٢ ٢ 
 - 

-  
- 

كولومبيا
 

٠,١٤٦ 
-  

٣٢٥ ١١٤ 
- 

 ٣٢٥ ١١٤ 
 - 

-  
- 

جزر القمر
 

٠,٠٠١ 
١٢٤ ١٣٩  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
١٢٤ ١٣٩ 

 ٧٨٣  
٩٠٧ ١٣٩ 

الكونغو
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

كوستاريكا
 

٠,٠٤٤ 
٦٢٠ ٢٤٥  

٤٥٤ ٣٤ 
- 

 - 
٦٢٠ ٢٤٥ 

٤٥٤ ٣٤  
٠٧٤ ٢٨٠ 

ت ديفوار
كو

 
٠,٠١٣ 

-  
١٨٠ ١٠ 

- 
 ٠٢٢ ١ 

 - 
١٥٨ ٩  

١٥٨ ٩ 

كرواتيا
 

٠,٠٦٩ 
-  

٠٣٠ ٥٤ 
- 

 ٠٣٠ ٥٤ 
 - 

-  
- 

كوبا
 

٠,٠٧٥ 
٣٩٨ ١٦٢  

٧٢٨ ٥٨ 
 ٥٩١ ٦٥ 

 - 
٨٠٧ ٩٦ 

٧٢٨ ٥٨  
٥٣٥ ١٥٥ 

ص
قرب

 
٠,٠٦١ 

-  
٧٦٦ ٤٧ 

- 
 ٨٨٣ ٣ 

 - 
٨٨٣ ٤٣  

٨٨٣ ٤٣ 

اجلمهورية التشيكية
 

٠,٣٩١ 
-  

١٧١ ٣٠٦ 
- 

 ١٧١ ٣٠٦ 
 - 

-  
- 

مجهورية كوريا الشعب
ية الدميقراطية

 
٠,٠١٠ 

-  
٨٣٠ ٧ 

- 
 ٨٣٠ ٧ 

 - 
-  

- 

مجهورية الكونغو
 

الدميقراطية
 

٠,٠٠٤ 
٩٩٩ ١٤١  

١٣٢ ٣ 
- 

 - 
٩٩٩ ١٤١ 

١٣٢ ٣  
١٣١ ١٤٥ 

الدامنرك
 

١,٠٢٧ 
-  

١٨٨ ٨٠٤ 
- 

 ١٨٨ ٨٠٤ 
 - 

-  
- 

جيبويت
 

٠,٠٠١ 
٠٣٠ ٩٨  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٠٣٠ ٩٨ 

 ٧٨٣  
٨١٣ ٩٨ 

دومينيكا
 

٠,٠٠١ 
٢٧١ ٤  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٢٧١ ٤ 

 ٧٨٣  
٠٥٤ ٥ 

اجلمهورية الدومينيكية
 

٠,٠٣٣ 
٨٩٥ ٥٢٤  

٨٤١ ٢٥ 
- 

 - 
٨٩٥ ٥٢٤ 

٨٤١ ٢٥  
٧٣٦ ٥٥٠ 

إكوادور
 

٠,٠٢٩ 
٥٢١ ٥٦  

٧٠٨ ٢٢ 
 ٥٢١ ٥٦ 

 ٧٠٨ ٢٢ 
 - 

-  
- 

مصر
 

٠,١٢٢ 
-  

٥٣٢ ٩٥ 
- 

 ٥٣٢ ٩٥ 
 - 

-  
- 

السلفادور
 

٠,٠٢٨ 
٥٩٢ ٣٠٣  

٩٢٥ ٢١ 
- 

 - 
٥٩٢ ٣٠٣ 

٩٢٥ ٢١  
٥١٧ ٣٢٥ 

غينيا االستوائية
 

٠,٠٠٣ 
٤٤٦ ٨  

٣٤٩ ٢ 
 ٤٤٦ ٨ 

 ٣٤٩ ٢ 
 - 

-  
- 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

إريتريا
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

إثيوبيا
 

٠,٠٠٤ 
-  

١٣٢ ٣ 
- 

 ١٣٢ ٣ 
 - 

-  
- 

فيجي
 

٠,٠٠٤ 
٠٤٥ ٥  

١٣٢ ٣ 
 ٠٤٥ ٥ 

 ١٣٢ ٣ 
 - 

-  
- 

فنلندا
 

٠,٧٨٤ 
-  

٩٠٨ ٦١٣ 
- 

 ٩٠٨ ٦١٣ 
 - 

-  
- 

فرنسا
 

٨,٧٥٨ 
-  

 ٩١٧ ٨٥٧ ٦ 
- 

٩١٧ ٨٥٧ ٦ 
 - 

-  
- 

غابون
 

٠,٠١١ 
٨٩٧ ٣٩  

٦١٤ ٨ 
- 

 - 
٨٩٧ ٣٩ 

٦١٤ ٨  
٥١١ ٤٨ 

غامبيا
 

٠,٠٠١ 
٩٣٢ ٦٢  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٩٣٢ ٦٢ 

 ٧٨٣  
٧١٥ ٦٣ 

جورجيا
 

٠,٠٠٤ 
 ١٤٣ ٦٠٥ ١  

١٣٢ ٣ 
- 

 - 
 ١٤٣ ٦٠٥ ١ 

١٣٢ ٣  
 ٢٧٥ ٦٠٨ ١ 

أملانيا
 

١١,٩٢١ 
-  

 ٦٩١ ٣٣٤ ٩ 
- 

٦٩١ ٣٣٤ ٩ 
 - 

-  
- 

غانا
 

٠,٠٠٦ 
-  

٦٩٨ ٤ 
- 

 ٦٩٨ ٤ 
 - 

-  
- 

اليونان
 

٠,٨٢٨ 
-  

٣٦٢ ٦٤٨ 
- 

 ٧٨٣ ١٥٢ 
 - 

٥٧٩ ٤٩٥  
٥٧٩ ٤٩٥ 

غرينادا
 

٠,٠٠١ 
٨٨٩ ٤٧  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٨٨٩ ٤٧ 

 ٧٨٣  
٦٧٢ ٤٨ 

غواتيماال
 

٠,٠٤٤ 
-  

٤٥٤ ٣٤ 
- 

 ٩٩٧ ٢ 
 - 

٤٥٧ ٣١  
٤٥٧ ٣١ 

غينيا
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

 (٤٩٢)
 - 

٢٧٥ ١  
٢٧٥ ١ 

غينيا
-

بيساو
 

٠,٠٠١ 
٢٥٥ ١٢١  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٢٥٥ ١٢١ 

 ٧٨٣  
٠٣٨ ١٢٢ 

غيانا
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

هاييت
 

٠,٠٠٣ 
-  

٣٤٩ ٢ 
- 

٢٧٢ 
 - 

٠٧٧ ٢  
٠٧٧ ٢ 

س
هندورا

 
٠,٠٠٧ 

 ٥٤٥  
٤٨١ ٥ 

٥٤٥ 
 ٣١٨ ٥ 

 - 
 ١٦٣  

 ١٦٣ 

هنغاريا
 

٠,٣٣٩ 
-  

٤٥٣ ٢٦٥ 
- 

 ٤٥٣ ٢٦٥ 
 - 

-  
- 

اهلند
 

٠,٦٢٥ 
-  

٤٠٤ ٤٨٩ 
- 

 ٤٠٤ ٤٨٩ 
 - 

-  
- 

إندونيسيا
 

٠,٢٢٤ 
-  

٤٠٢ ١٧٥ 
- 

 ٤٠٢ ١٧٥ 
 - 

-  
- 

إيران 
)

مجهورية
 -

اإلسالمية
( 

٠,٢٥٠ 
٤٧٨ ١  

٧٦١ ١٩٥ 
 ٤٧٨ ١ 

 ٠٥٤ ١٤ 
 - 

٧٠٧ ١٨١  
٧٠٧ ١٨١ 

العراق
 

٠,٠٢١ 
-  

٤٤٤ ١٦ 
- 

 ٤٤٤ ١٦ 
 - 

-  
- 

إ
يرلندا

 
٠,٦١٩ 

-  
٧٠٦ ٤٨٤ 

- 
 ٧٠٦ ٤٨٤ 

 - 
-  

- 

إسرائيل
 

٠,٥٨٢ 
-  

٧٣٣ ٤٥٥ 
- 

 ٧٣٣ ٤٥٥ 
 - 

-  
- 

إيطاليا
 

٧,٠٦٠ 
-  

 ٣٠٥ ٥٢٨ ٥ 
- 

٣٠٥ ٥٢٨ ٥ 
 - 

-  
- 

جامايكا
 

٠,٠١٤ 
-  

٩٦٣ ١٠ 
- 

 ٩٦٣ ١٠ 
 - 

-  
- 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

اليابان
 

٢٢,٠٠٠ 
-  

 ٠١١ ٢٢٧ ١٧ 
- 

٠١١ ٢٢٧ ١٧ 
 - 

-  
- 

األردن
 

٠,٠١٧ 
-  

٣١٢ ١٣ 
- 

 ٣١٢ ١٣ 
 - 

-  
- 

كازاخستان
 

٠,٠٤٠ 
-  

٣٢٢ ٣١ 
- 

 ٣٢٢ ٣١ 
 - 

-  
- 

كينيا
 

٠,٠١٤ 
٠١١ ٢١  

٩٦٣ ١٠ 
 ٧٤٥ ١٥ 

 - 
٢٦٦ ٥ 

٩٦٣ ١٠  
٢٢٩ ١٦ 

ت
الكوي

 
٠,٢٥٣ 

-  
١١١ ١٩٨ 

- 
 ١١١ ١٩٨ 

 - 
-  

- 

قريغيزستان
 

٠,٠٠١ 
٥٥٧ ٣٧٩  

 ٧٨٣ 
٧٦١ 

 - 
٧٩٦ ٣٧٨ 

 ٧٨٣  
٥٧٩ ٣٧٩ 

مجهورية الو الدميقراطية
 

الشعبية
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

لبنان
 

٠,٠٤٧ 
١٦٤ ٣٦  

٨٠٣ ٣٦ 
 ١٦٤ ٣٦ 

 ٣٨٤ ٢ 
 - 

٤١٩ ٣٤  
٤١٩ ٣٤ 

ليسوتو
 

٠,٠٠١ 
 ٥٣٢  

 ٧٨٣ 
٦٨ 

 - 
 ٤٦٤ 

 ٧٨٣  
٢٤٧ ١ 

ليربيا
 

٠,٠٠١ 
٤٤٥ ١١٠  

 ٧٨٣ 
 ٧٧١ ٣ 

 - 
٦٧٤ ١٠٦ 

 ٧٨٣  
٤٥٧ ١٠٧ 

اجلماهريية العربية الليبية
 

٠,٠٨٦ 
-  

٣٤٢ ٦٧ 
- 

 ٠٧٩ ١٣ 
 - 

٢٦٣ ٥٤  
٢٦٣ ٥٤ 

ليتوانيا
 

٠,٠٤٣ 
-  

٦٧١ ٣٣ 
- 

 ٣٨٤ ٢ 
 - 

٢٨٧ ٣١  
٢٨٧ ٣١ 

لكسمربغ
 

٠,١١٨ 
-  

٤٠٠ ٩٢ 
- 

 ٤٠٠ ٩٢ 
 - 

-  
- 

مدغشقر
 

٠,٠٠٣ 
 ١٨٠  

٣٤٩ ٢ 
١٨٠ 

٩٢ 
 - 

٢٥٧ ٢  
٢٥٧ ٢ 

مالوي
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

ماليزيا
 

٠,٢٦٤ 
-  

٧٢٤ ٢٠٦ 
- 

 ٧٢٤ ٢٠٦ 
 - 

-  
- 

ف
ملدي

 
٠,٠٠١ 

 ٣٨١  
 ٧٨٣ 

٦٨ 
 - 

 ٣١٣ 
 ٧٨٣  

٠٩٦ ١ 

مايل
 

٠,٠٠١ 
١٨٠ ٥  

 ٧٨٣ 
 ١٨٠ ٥ 

 - 
 ٠ 

 ٧٨٣  
 ٧٨٣ 

مالطة
 

٠,٠٢٤ 
-  

٧٩٣ ١٨ 
- 

 ٧٩٣ ١٨ 
 - 

-  
- 

موريتانيا
 

٠,٠٠١ 
٢٥٤ ٨١  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٢٥٤ ٨١ 

 ٧٨٣  
٠٣٧ ٨٢ 

س
موريشيو

 
٠,٠١٥ 

-  
٧٤٦ ١١ 

- 
 ٧٤٦ ١١ 

 - 
-  

- 

ك
املكسي

 
٣,١٣٧ 

 ٥٧٩ ٨٩٧ ٦  
 ٤١٥ ٤٥٦ ٢ 

 ٢٧٠ ٩٨ 
 - 

 ٣٠٩ ٧٩٩ ٦ 
 ٤١٥ ٤٥٦ ٢  

 ٧٢٤ ٢٥٥ ٩ 

مونا
كو

 
٠,٠٠٤ 

-  
١٣٢ ٣ 

- 
 ١٣٢ ٣ 

 - 
-  

- 

منغوليا
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

اجلبل األسود
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣
 

  
 

ب
املغر

 
٠,٠٥٨ 

١٠٥ ٤٠  
٤١٧ ٤٥ 

 ١٠٥ ٤٠ 
 ٤١٧ ٤٥ 

 - 
-  

- 

موزامبيق
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٦٨ 
 - 

 ٧١٥  
 ٧١٥ 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

ميامنار
 

٠,٠٠٧ 
٠٤٩ ٣٢  

٤٨١ ٥ 
- 

 - 
٠٤٩ ٣٢ 

٤٨١ ٥  
٥٣٠ ٣٧ 

ناميبيا
 

٠,٠٠٨ 
-  

٢٦٤ ٦ 
- 

 ٢٦٤ ٦ 
 - 

-  
- 

نيبال
 

٠,٠٠٤ 
٠٣١ ٢٢  

١٣٢ ٣ 
 ٠٣١ ٢٢ 

٤٠٩ 
 - 

٧٢٣ ٢  
٧٢٣ ٢ 

هولندا
 

٢,٦٠٣ 
-  

 ٢٦٩ ٠٣٨ ٢ 
- 

٢٦٩ ٠٣٨ ٢ 
 - 

-  
- 

نيوزيلندا
 

٠,٣٥٦ 
-  

٧٦٤ ٢٧٨ 
- 

 ٧٦٤ ٢٧٨ 
 - 

-  
- 

نيكاراغوا
 

٠,٠٠٣ 
٢٠٢ ١٤٢  

٣٤٩ ٢ 
- 

 - 
٢٠٢ ١٤٢ 

٣٤٩ ٢  
٥٥١ ١٤٤ 

النيجر
 

٠,٠٠١ 
٦١٧ ١٠٠  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٦١٧ ١٠٠ 

 ٧٨٣  
٤٠٠ ١٠١ 

نيجرييا
 

٠,٠٦٧ 
٤٣٧ ١٤٩  

٤٦٤ ٥٢ 
 ٤٣٧ ١٤٩ 

 ٤٦٤ ٥٢ 
 - 

-  
- 

النرويج
 

١,٠٨٧ 
-  

١٧١ ٨٥١ 
- 

 ١٧١ ٨٥١ 
 - 

-  
- 

ُع
مان

 
٠,١٠١ 

-  
٠٨٨ ٧٩ 

- 
 ٠٨٨ ٧٩ 

 - 
-  

- 

باكستان
 

٠,٠٨٢ 
٠٢١ ٧٤  

٢١٠ ٦٤ 
 ٠٠٥ ٧١ 

 - 
٠١٦ ٣ 

٢١٠ ٦٤  
٢٢٦ ٦٧ 

بنما
 

٠,٠٣٢ 
٨٦٠ ١٦  

٠٥٧ ٢٥ 
 ٨٦٠ ١٦ 

 ٠٥٧ ٢٥ 
 - 

-  
- 

بابوا غينيا اجلديدة
 

٠,٠٠٣ 
٢٣٧ ٢٦  

٣٤٩ ٢ 
- 

 - 
٢٣٧ ٢٦ 

٣٤٩ ٢  
٥٨٦ ٢٨ 

باراغواي
 

٠,٠٠٧ 
-  

٤٨١ ٥ 
- 

 ١٥٨ ١ 
 - 

٣٢٣ ٤  
٣٢٣ ٤ 

بريو
 

٠,١٠٨ 
٤٩١ ٨٣  

٥٦٩ ٨٤ 
 ٤٩١ ٨٣ 

 ٤١٩ ٨٤ 
 - 

 ١٥٠  
 ١٥٠ 

الفلبني
 

٠,١٠٨ 
-  

٥٦٩ ٨٤ 
- 

 ٥٦٩ ٨٤ 
 - 

-  
- 

بولندا
 

٠,٦٩٦ 
-  

٠٠٠ ٥٤٥ 
- 

 ٠٠٠ ٥٤٥ 
 - 

-  
- 

الربتغال
 

٠,٧٣٢ 
٢٦١ ٥٥٩  

١٩٠ ٥٧٣ 
 ٢٦١ ٥٥٩ 

 ١٩٠ ٥٧٣ 
 - 

-  
- 

قطر
 

٠,١١٨ 
-  

٤٠٠ ٩٢ 
- 

 ٤٠٠ ٩٢ 
 - 

-  
- 

مجهورية كوريا
 

٣,٠٢٠ 
-  

 ٧٩٩ ٣٦٤ ٢ 
- 

٧٩٩ ٣٦٤ ٢ 
 - 

-  
- 

مجهورية مولدوفا
 

٠,٠٠١ 
١٦٠ ٦١٤  

 ٧٨٣ 
 ٥٩٩ ٨٨ 

 - 
٥٦١ ٥٢٥ 

 ٧٨٣  
٣٤٤ ٥٢٦ 

رومانيا
 

٠,٠٩٧ 
-  

٩٥٥ ٧٥ 
- 

 ٩٥٥ ٧٥ 
 - 

-  
- 

االحتاد الروسي
 

١,٦٦٨ 
-  

 ١٢١ ٣٠٦ ١ 
- 

١٢١ ٣٠٦ ١ 
 - 

-  
- 

رواندا
 

٠,٠٠١ 
١٥٤ ١  

 ٧٨٣ 
 ١٥٤ ١ 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

ت كيت
سان

س
س ونيفي

 
٠,٠٠١ 

٦٢١ ١  
 ٧٨٣ 

- 
 - 

٦٢١ ١ 
 ٧٨٣  

٤٠٤ ٢ 

ت لوسيا
سان

 
٠,٠٠١ 

 ٩١٢  
 ٧٨٣ 

٢٠٤ 
 - 

 ٧٠٨ 
 ٧٨٣  

٤٩١ ١ 

ت وجزر غرينادين
ت فنسن

سان
 

٠,٠٠١ 
٤١٥ ١١٥  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٤١٥ ١١٥ 

 ٧٨٣  
١٩٨ ١١٦ 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

ساموا
 

٠,٠٠١ 
 ٧٧٣  

 ٧٨٣ 
٧٧٣ 

٧٨٣ 
 - 

  
 

سان تومي وبرينسيـيب
 

٠,٠٠١ 
١٢٤ ١٣٩  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
١٢٤ ١٣٩ 

 ٧٨٣  
٩٠٧ ١٣٩ 

اململكة العربية السعودية
 

١,٠٤٠ 
-  

٣٦٨ ٨١٤ 
- 

 ٣٦٨ ٨١٤ 
 - 

-  
- 

السنغال
 

٠,٠٠٦ 
٣٠٢ ١٣  

٦٩٨ ٤ 
 ٧٩٦ ٩ 

 - 
٥٠٦ ٣ 

٦٩٨ ٤  
٢٠٤ ٨ 

صربيا
 

٠,٠٢٩ 
-  

٧٠٨ ٢٢ 
- 

 ٧٠٨ ٢٢ 
 - 

-  
- 

سيشيل
 

٠,٠٠٣ 
-  

٣٤٩ ٢ 
- 

٢٠٤ 
 - 

١٤٥ ٢  
١٤٥ ٢ 

سرياليون
 

٠,٠٠١ 
٧٧٦ ١  

 ٧٨٣ 
 ٧٧٦ ١ 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

سلوفاكيا
 

٠,٠٨٨ 
-  

٩٠٨ ٦٨ 
- 

 ٩٠٨ ٦٨ 
 - 

-  
- 

سلوفينيا
 

٠,١٣٣ 
-  

١٤٥ ١٠٤ 
- 

 ١٤٥ ١٠٤ 
 - 

-  
- 

الصومال
 

٠,٠٠١ 
١٢٣ ١٣٩  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
١٢٣ ١٣٩ 

 ٧٨٣  
٩٠٦ ١٣٩ 

ب أفريقيا
جنو

 
٠,٤٠٣ 

-  
٥٦٨ ٣١٥ 

- 
 ٥٦٨ ٣١٥ 

 - 
-  

- 

إسبانيا
 

٤,١٢٥ 
-  

 ٠٦٥ ٢٣٠ ٣ 
- 

٠٦٥ ٢٣٠ ٣ 
 - 

-  
- 

سري النكا
 

٠,٠٢٢ 
-  

٢٢٧ ١٧ 
- 

 ٢٢٧ ١٧ 
 - 

-  
- 

السودان
 

٠,٠١٠ 
٩٤٣ ٦  

٨٣٠ ٧ 
٦٨١ 

 - 
٢٦٢ ٦ 

٨٣٠ ٧  
٠٩٢ ١٤ 

سورينام
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٦٨ 
 - 

 ٧١٥  
 ٧١٥ 

سوازيلند
 

٠,٠٠٣ 
-  

٣٤٩ ٢ 
- 

٢٠٤ 
 - 

١٤٥ ٢  
١٤٥ ٢ 

السويد
 

١,٤٨٩ 
-  

 ٩٥٦ ١٦٥ ١ 
- 

٩٥٦ ١٦٥ ١ 
 - 

-  
- 

سويسرا
 

١,٦٩٠ 
-  

 ٣٤٨ ٣٢٣ ١ 
- 

٣٤٨ ٣٢٣ ١ 
 - 

-  
- 

اجلمهورية العربية السورية
 

٠,٠٢٢ 
-  

٢٢٧ ١٧ 
- 

 ٢٢٧ ١٧ 
 - 

-  
- 

طاجيكستان
 

٠,٠٠١ 
١٣٣ ١٤٧  

 ٧٨٣ 
 ٥٦٧ ١٥ 

 - 
٥٦٦ ١٣١ 

 ٧٨٣  
٣٤٩ ١٣٢ 

تايلند
 

٠,٢٥٩ 
-  

٨٠٩ ٢٠٢ 
- 

 ٨٠٩ ٢٠٢ 
 - 

-  
- 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
 

سابقا
 

٠,٠٠٧ 
٦٠٣ ٤  

٤٨١ ٥ 
٦١٣ 

 - 
٩٩٠ ٣ 

٤٨١ ٥  
٤٧١ ٩ 

تيمور
-

ليشيت
 

٠,٠٠١ 
٤٩٤ ١  

 ٧٨٣ 
٦٨ 

 - 
٤٢٦ ١ 

 ٧٨٣  
٢٠٩ ٢ 

توغو
 

٠,٠٠١ 
٩٢٤ ٥٧  

 ٧٨٣ 
٧٧٣ 

 - 
١٥١ ٥٧ 

 ٧٨٣  
٩٣٤ ٥٧ 

تونغا
 

٠,٠٠١ 
 ٣٩٩  

 ٧٨٣ 
٦٨ 

 - 
 ٣٣١ 

 ٧٨٣  
١١٤ ١ 

ترينيداد وتوباغو
 

٠,٠٣٨ 
-  

٧٥٦ ٢٩ 
- 

 ٧٥٦ ٢٩ 
 - 

-  
- 

س
تون

 
٠,٠٤٣ 

-  
٦٧١ ٣٣ 

- 
 ٦٧١ ٣٣ 

 - 
-  

- 

تركيا
 

٠,٥٣٠ 
-  

٠١٤ ٤١٥ 
- 

 ٠١٤ ٤١٥ 
 - 

-  
- 

تركمانستان
 

٠,٠٠٨ 
٦١٤ ٢٣٦  

٢٦٤ ٦ 
- 

 - 
٦١٤ ٢٣٦ 

٢٦٤ ٦  
٨٧٨ ٢٤٢ 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

أوغندا
 

٠,٠٠٤ 
١١٠ ٥  

١٣٢ ٣ 
٦١٣ 

 - 
٤٩٧ ٤ 

١٣٢ ٣  
٦٢٩ ٧ 

أوكرانيا
 

٠,٠٦٣ 
 ٤٥٢ ٩٠٦ ١  

٣٣٢ ٤٩ 
 ٢١٥ ٥٣ 

 - 
 ٢٣٧ ٨٥٣ ١ 

٣٣٢ ٤٩  
 ٥٦٩ ٩٠٢ ١ 

ت العربية 
اإلمارا

املتحدة
 

٠,٤٢٠ 
-  

٨٧٩ ٣٢٨ 
- 

 ٨٧٩ ٣٢٨ 
 - 

-  
- 

اململكة املتحدة
 

٩,٢٣٢ 
-  

 ٠٨٠ ٢٢٩ ٧ 
- 

٠٨٠ ٢٢٩ ٧ 
 - 

-  
- 

مجهورية ترتانيا املتحدة
 

٠,٠٠٨ 
٠٢٨ ٤  

٢٦٤ ٦ 
 ٠٢٨ ٤ 

 ١٥٤ ٥ 
 - 

١١٠ ١  
١١٠ ١ 

أوروغواي
 

٠,٠٣٨ 
١٦٨ ١٩  

٧٥٦ ٢٩ 
 ١٦٨ ١٩ 

 ٩٧٨ ١٤ 
 - 

٧٧٨ ١٤  
٧٧٨ ١٤ 

أوزبكستان
 

٠,٠١١ 
٣٢٨ ٤٧٨  

٦١٤ ٨ 
 ٥٠٤ ٨ 

 - 
٨٢٤ ٤٦٩ 

٦١٤ ٨  
٤٣٨ ٤٧٨ 

فانواتو
 

٠,٠٠١ 
٨١١ ٨٢  

 ٧٨٣ 
- 

 - 
٨١١ ٨٢ 

 ٧٨٣  
٥٩٤ ٨٣ 

فنـزويال 
)

مجهورية
-

البوليفارية
( 

٠,٢٧٨ 
٩٩٥ ١٣٤  

٦٨٧ ٢١٧ 
 ٣٨٩ ٤٣ 

 - 
٦٠٦ ٩١ 

٦٨٧ ٢١٧  
٢٩٣ ٣٠٩ 

ت نام
فيي

 
٠,٠٣٣ 

-  
٨٤١ ٢٥ 

- 
 ٨٤١ ٢٥ 

 - 
-  

- 

اليمن
 

٠,٠١٠ 
٠٨٠ ٧  

٨٣٠ ٧ 
 ٠٨٠ ٧ 

٩١٨ 
 - 

٩١٢ ٦  
٩١٢ ٦ 

زامبيا
 

٠,٠٠١ 
-  

 ٧٨٣ 
- 

٧٨٣ 
 - 

-  
- 

زمبابوي
 

٠,٠١١ 
-  

٦١٤ ٨ 
- 

 ٦١٤ ٨ 
 - 

-  
- 

اجملموع الفرعي
 

١٠٠,٠٠٠ 
 ٢٠٣ ٦٣٢ ٤٤  

 ٥٩٤ ٣٠٤ ٧٨ 
٣٦٨ ٩٦٧ ٧ 

٣٤٣ ٠٢٢ ٧٣ 
٨٣٤ ٦٦٤ ٣٦

٢٥١ ٢٨٢ ٥ 
٠٨٥ ٩٤٧ ٤١

الدول السابقة العضوية
: 

  
 

 
 

 
 

  

ت املتحدة األمريكية
الواليا

 
٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩  

- 
 - 

٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ 
-  

٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ 

يوغوسالفيا 
)

سابقا
( 

٥٩٩ ٠٨١ ٢  
- 

 - 
 - 

٥٩٩ ٠٨١ ٢ 
-  

٥٩٩ ٠٨١ ٢ 

اجملموع الفرعي
 

 ٤٨٦ ١٥٠ ٧١  
- 

- 
 - 

 ٤٨٦ ١٥٠ ٧١ 
-  

 ٤٨٦ ١٥٠ ٧١ 

اجملموع
 

٦٨٩ ٧٨٢ ١١٥ 
٥٩٤ ٣٠٤ ٧٨

٣٦٨ ٩٦٧ ٧
٣٤٣ ٠٢٢ ٧٣

٣٢٠ ٨١٥ ١٠٧
٢٥١ ٢٨٢ ٥ 

٥٧١ ٠٩٧ ١١٣

١٩٨٦
 

 
 ١٣٨ ٤٤  

 - 
 ١٣٨ ٤٤ 

 
 ١٣٨ ٤٤ 

١٩٨٧
 

 
 ٧٣٤ ٤٦  

 - 
 ٧٣٤ ٤٦ 

 
 ٧٣٤ ٤٦ 

١٩٨٨
 

 
 ٧٢١ ٧٢  

 - 
 ٧٢١ ٧٢ 

 
 ٧٢١ ٧٢ 

١٩٨٩
 

 
 ٤٧٩ ٩١  

 - 
 ٤٧٩ ٩١ 

 
 ٤٧٩ ٩١ 

١٩٩٠
 

 
 ٠٦٧ ٤٩٦  

٧٧١ ٣ 
 ٢٩٦ ٤٩٢ 

 
 ٢٩٦ ٤٩٢ 

١٩٩١
 

 
 ٨٣٢ ٦٢٥  

 - 
 ٨٣٢ ٦٢٥ 

 
 ٨٣٢ ٦٢٥ 

١٩٩٢
 

 
 ٠٦٠ ٧٢٢  

٣٤٩ ٢ 
 ٧١١ ٧١٩ 

 
 ٧١١ ٧١٩ 

١٩٩٣
 

 
 ٢٤٠ ٨١٤  

 ٧٦١ 
 ٤٧٩ ٨١٣ 

 
 ٤٧٩ ٨١٣ 
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ت املستحقّ
االشتراكا

ة الدفع
 

ت الدائنة واملبالغ احملّصلة 
احلسابا

يف 
٢٠١٠

 
ت غري املسّد

االشتراكا
دة

 

الدول األعضاء
  

النسبة املئوية 
من جدول

ت 
االشتراكا

  
فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

احلالية
 

فترة السنتني 
السابقة

 
فترة السنتني 

ا
حلالية

 

جمموع 
ت 
االشتراكا

غري املسددة 
 

١٩٩٤
 

 
٥٣٥ ٢١٣ ٧  

٥٠١ ١ 
٠٣٤ ٢١٢ ٧ 

 
٠٣٤ ٢١٢ ٧ 

١٩٩٥
 

 
٨١٤ ٠٥١ ٣٤  

٥٨٩ ١٤٣ 
٢٢٥ ٩٠٨ ٣٣ 

 
٢٢٥ ٩٠٨ ٣٣ 

١٩٩٦
 

 
٤٦٠ ١١٨ ٣٣  

 ٤٨١ ١٦٣ ٢ 
٩٧٩ ٩٥٤ ٣٠ 

 
٩٧٩ ٩٥٤ ٣٠ 

١٩٩٧
 

 
٣٢٢ ١٠٥ ٣  

 ٧٥٧ ٢٦٧ ٢ 
 ٥٦٥ ٨٣٧ 

 
 ٥٦٥ ٨٣٧ 

١٩٩٨
 

 
٥٠٥ ٤٩١ ٢  

 ٢٢٢ ٦٨٣ ١ 
 ٢٨٣ ٨٠٨ 

 
 ٢٨٣ ٨٠٨ 

١٩٩٩
 

 
٥٠٧ ٥١٢ ٣  

 - 
٥٠٧ ٥١٢ ٣ 

 
٥٠٧ ٥١٢ ٣ 

٢٠٠٠
 

 
٨١٤ ٧٤٢ ١  

 - 
٨١٤ ٧٤٢ ١ 

 
٨١٤ ٧٤٢ ١ 

٢٠٠١
 

 
٨١٤ ٧٤٢ ١  

 - 
٨١٤ ٧٤٢ ١ 

 
٨١٤ ٧٤٢ ١ 

٢٠٠٢
 

 
٤٦٣ ٠٥٢ ٢  

 - 
٤٦٣ ٠٥٢ ٢ 

 
٤٦٣ ٠٥٢ ٢ 

٢٠٠٣
 

 
٩٨٢ ٣٢٩ ٢  

 - 
٩٨٢ ٣٢٩ ٢ 

 
٩٨٢ ٣٢٩ ٢ 

٢٠٠٤
 

 
١٧٦ ٥٨٢ ٢  

 ٧٥٩ ٢ 
 ٤١٧ ٥٧٩ ٢ 

 
٤١٧ ٥٧٩ ٢ 

٢٠٠٥
 

 
٠٩٤ ٥٩٣ ٢  

 ٠٤٠ ٤ 
 ٠٥٤ ٥٨٩ ٢ 

 
٠٥٤ ٥٨٩ ٢ 

٢٠٠٦
 

 
٧٤٠ ٨٨٧ ١  

 ٤٤٢ ٧ 
 ٢٩٨ ٨٨٠ ١ 

 
٢٩٨ ٨٨٠ ١ 

٢٠٠٧
 

 
٢٢٦ ٩٣٨ ٤  

 ١٢٥ ٢٤٢ 
 ١٠١ ٦٩٦ ٤ 

 
١٠١ ٦٩٦ ٤ 

٢٠٠٨
 

 
١٤٤ ٢٦١ ٤  

 ٨٩٤ ٣٠٢ 
 ٢٥٠ ٩٥٨ ٣ 

 
٢٥٠ ٩٥٨ ٣ 

٢٠٠٩
 

 
٨٢٢ ٢٤٥ ٥  

٦٧٧ ١٤١ ١ 
 ١٤٥ ١٠٤ ٤ 

 
١٤٥ ١٠٤ ٤ 

٢٠١٠
 

 
 

 ٥٩٤ ٣٠٤ ٧٨ 
٣٤٣ ٠٢٢ ٧٣ 

٢٥١ ٢٨٢ ٥  
٢٥١ ٢٨٢ ٥ 

اجملموع 
٦٨٩ ٧٨٢ ١١٥  

٥٩٤ ٣٠٤ ٧٨ 
 ٣٦٨ ٩٦٧ ٧ 

 ٣٤٣ ٠٢٢ ٧٣ 
٣٢١ ٨١٥ ١٠٧ 

٢٥١ ٢٨٢ ٥  
٥٧٢ ٠٩٧ ١١٣ 

 
 

 
 

 
ت األمنية عن فترة 

ت التكميلية اخلاصة بالتعزيزا
التقديرا
السنتني 

٢٠٠٤
 -

٢٠٠٥
) 

املقرر م ع
 -

١١
م/

-
١٥

 (
- 

انظر اجلدول 
١-

١
 للمزيد من التفصيل

٩٨٠ ٩١ 
١٤٧

٨٣٣ ٩١
 

٨٣٣ ٩١

اجملموع الكلي 
 ٦٦٩ ٨٧٤ ١١٥  

 ٥٩٤ ٣٠٤ ٧٨ 
٥١٥ ٩٦٧ ٧ 

٣٤٣ ٠٢٢ ٧٣ 
 ١٥٤ ٩٠٧ ١٠٧ 

 ٢٥١ ٢٨٢ ٥  
 ٤٠٥ ١٨٩ ١١٣ 
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  )ج(املرفق األول 
  

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١حالة الُسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول حىت 
  )باليوروهات(

 

  الدول األعضاء 

جدول 
االشتراكات 

  املقررة
 مبلغ السلفة )النسبة املئوية(

  املبالغ احملّصلة
٢٠٠٩-١٩٨٦ 

  التسويات
٢٠١٠ 

  املبالغ احملّصلة
٢٠١٠ 

املبلغ غري 
 املسدد

  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  أفغانستان 
  -   -  -   ٥٩٤   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  ألبانيا 
  -   -  -   ٧٥٩ ٨   ٧٥٩ ٨  ٠,١١٨  اجلزائر 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  أنغوال 
  -   -  -   ٥٥٢ ٣٣   ٥٥٢ ٣٣  ٠,٤٥٢  األرجنتني 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  أرمينيا 
  -   -  -   ٥٢٦ ٩١   ٥٢٦ ٩١  ١,٢٣٣  النمسا 
  -   -  -   ٥٢٠   ٥٢٠ ٠,٠٠٧  أذربيجان 
  -   -  -   ٦٣٣ ١   ٦٣٣ ١  ٠,٠٢٢  جزر البهاما 
  -   -  -   ٤١٥ ٣   ٤١٥ ٣  ٠,٠٤٦  البحرين 
  -   -  -   ٧٤٢   ٧٤٢ ٠,٠١٠  بنغالديش 
  -   -  -   ٩٦٥   ٩٦٥ ٠,٠١٣  بربادوس 
  -   -  -   ٠٧٨ ٢   ٠٧٨ ٢  ٠,٠٢٨  بيالروس 
  -   -  -   ٧٢١ ١١٣   ٧٢١ ١١٣ ١,٥٣٢  بلجيكا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  بليز 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  بنن 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  بوتان 
  -   -  -   ٥٩٤   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  )القومياتاملتعددة - دولة(بوليفيا  
  -   -  -   ٥٩٤   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  البوسنة واهلرسك 
  -   -  -   ٤١٠ ١   ٤١٠ ١  ٠,٠١٩  بوتسوانا 
  -   -  -   ٤١٣ ٩٠   ٤١٣ ٩٠  ١,٢١٨  الربازيل 
  -   -  -   ٠٧٨ ٢   ٠٧٨ ٢  ٠,٠٢٨  بلغاريا 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  بوركينا فاسو 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  بوروندي 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  كمبوديا 
  -   -  -   ٩٦٥   ٩٦٥ ٠,٠١٣  الكامريون 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  الرأس األخضر 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  تشاد 
  -   -  -   ٦٢٨ ١٦   ٦٢٨ ١٦  ٠,٢٢٤  شيلي 
  -   -  -   ١٧٢ ٢٧٥   ١٧٢ ٢٧٥ ٣,٧٠٧  الصني 
  -   -  -   ٨٣٨ ١٠   ٨٣٨ ١٠  ٠,١٤٦  كولومبيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  رجزر القم 
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  الدول األعضاء 

جدول 
االشتراكات 

  املقررة
 مبلغ السلفة )النسبة املئوية(

  املبالغ احملّصلة
٢٠٠٩-١٩٨٦ 

  التسويات
٢٠١٠ 

  املبالغ احملّصلة
٢٠١٠ 

املبلغ غري 
 املسدد

  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  الكونغو 
  -   -  -   ٢٦٦ ٣   ٢٦٦ ٣  ٠,٠٤٤  كوستاريكا 

  -   -  -   ٩٦٥   ٩٦٥ ٠,٠١٣  كوت ديفوار
  -   -  -   ١٢٢ ٥   ١٢٢ ٥  ٠,٠٦٩  كرواتيا 
  -   -  -   ٥٦٧ ٥   ٥٦٧ ٥  ٠,٠٧٥  كوبا 
  -   -  -   ٥٢٨ ٤   ٥٢٨ ٤  ٠,٠٦١  قربص 
  -   -  -   ٠٢٤ ٢٩   ٠٢٤ ٢٩  ٠,٣٩١  اجلمهورية التشيكية 

  -   -  -   ٧٤٢   ٧٤٢ ٠,٠١٠  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -  -   ٢٣٥ ٧٦   ٢٣٥ ٧٦  ١,٠٢٧  الدامنرك 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  جيبويت 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  دومينيكا 
  ١٢٥ ٢  -  -   ٣٢٥   ٤٥٠ ٢  ٠,٠٣٣  اجلمهورية الدومينيكية 
  -   -  -   ١٥٣ ٢   ١٥٣ ٢  ٠,٠٢٩  إكوادور 
  -   -  -   ٠٥٦ ٩   ٠٥٦ ٩  ٠,١٢٢  مصر 
  ٩٢٥ ١  -  -   ١٥٣   ٠٧٨ ٢  ٠,٠٢٨  السلفادور 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  غينيا االستوائية 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  إريتريا 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  إثيوبيا 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  فيجي 
  -   -  -   ١٩٧ ٥٨   ١٩٧ ٥٨  ٠,٧٨٤  فنلندا 
  -   -  -   ١٠٩ ٦٥٠   ١٠٩ ٦٥٠ ٨,٧٥٨  فرنسا 
  -   -  -   ٨١٧   ٨١٧ ٠,٠١١  ونغاب 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  غامبيا 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  جورجيا 
  -   -  -   ٩٧٤ ٨٨٤   ٩٧٤ ٨٨٤ ١١,٩٢١  أملانيا 
  -   -  -   ٤٤٥   ٤٤٥ ٠,٠٠٦  غانا 
  -   -  -   ٤٦٣ ٦١   ٤٦٣ ٦١  ٠,٨٢٨  اليونان 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  غرينادا 
  -   -  -   ٢٦٦ ٣   ٢٦٦ ٣  ٠,٠٤٤  غواتيماال 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  غينيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  بيساو-غينيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  غيانا 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  هاييت 
  -   -  -   ٥٢٠   ٥٢٠ ٠,٠٠٧  هندوراس 
  -   -  -   ١٦٤ ٢٥   ١٦٤ ٢٥  ٠,٣٣٩  رياهنغا 
  -   -  -   ٣٩٤ ٤٦   ٣٩٤ ٤٦  ٠,٦٢٥  اهلند 
  -   -  -   ٦٢٨ ١٦   ٦٢٨ ١٦  ٠,٢٢٤  إندونيسيا 
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  الدول األعضاء 

جدول 
االشتراكات 

  املقررة
 مبلغ السلفة )النسبة املئوية(

  املبالغ احملّصلة
٢٠٠٩-١٩٨٦ 

  التسويات
٢٠١٠ 

  املبالغ احملّصلة
٢٠١٠ 

املبلغ غري 
 املسدد

  -   -  -   ٥٥٨ ١٨   ٥٥٨ ١٨  ٠,٢٥٠ )اإلسالمية- مجهورية( إيران 
  -   -  -   ٥٥٩ ١   ٥٥٩ ١  ٠,٠٢١  العراق 
  -   -  -   ٩٤٩ ٤٥   ٩٤٩ ٤٥  ٠,٦١٩  إيرلندا 
  -   -  -   ٢٠٢ ٤٣   ٢٠٢ ٤٣  ٠,٥٨٢  إسرائيل 
  -   -  -   ٠٦٦ ٥٢٤   ٠٦٦ ٥٢٤ ٧,٠٦٠  إيطاليا 
  -   -  -   ٠٣٩ ١   ٠٣٩ ١  ٠,٠١٤  جامايكا 
  -   -  -   ٠٦٧ ٦٣٣ ١  ٠٦٧ ٦٣٣ ١  ٢٢,٠٠٠  اليابان 
  -   -  -   ٢٦٢ ١   ٢٦٢ ١  ٠,٠١٧  األردن 
  -   -  -   ٩٦٩ ٢   ٩٦٩ ٢  ٠,٠٤٠  كازاخستان 
  -   -  -   ٠٣٩ ١   ٠٣٩ ١  ٠,٠١٤  كينيا 
  -   -  -   ٧٨٠ ١٨   ٧٨٠ ١٨  ٠,٢٥٣  الكويت 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  قريغيزستان 

  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  -   -  -   ٤٨٩ ٣   ٤٨٩ ٣  ٠,٠٤٧  لبنان 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  ليسوتو 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  ليربيا 
  -   -  -   ٣٨٤ ٦   ٣٨٤ ٦  ٠,٠٨٦  اجلماهريية العربية الليبية 
  -   -  -   ١٩٢ ٣   ١٩٢ ٣  ٠,٠٤٣  ليتوانيا 
  -   -  -   ٧٥٩ ٨   ٧٥٩ ٨  ٠,١١٨  لكسمربغ 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  مدغشقر 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  مالوي 
  -   -  -   ٥٩٧ ١٩   ٥٩٧ ١٩  ٠,٢٦٤  ماليزيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  ملديف 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  مايل 
  -   -  -   ٧٨٢ ١   ٧٨٢ ١  ٠,٠٢٤  مالطة 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  موريتانيا 
  -   -  -   ١١٣ ١   ١١٣ ١  ٠,٠١٥  موريشيوس 
  -   -  ٦٣٧ ١١   ٢٢٣ ٢٢١   ٨٦٠ ٢٣٢ ٣,١٣٧  املكسيك 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  موناكو 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١ منغوليا 

  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  اجلبل األسود
  -   -  -   ٣٠٥ ٤   ٣٠٥ ٤  ٠,٠٥٨  املغرب 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  موزامبيق 
  -   -  -   ٥٢٠   ٥٢٠ ٠,٠٠٧  ميامنار 
  -   -  -   ٥٩٤   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  ناميبيا 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  نيبال 
  -   -  -   ٢٢١ ١٩٣   ٢٢١ ١٩٣ ٢,٦٠٣  هولندا 
  -   -  -   ٤٢٦ ٢٦   ٤٢٦ ٢٦  ٠,٣٥٦  نيوزيلندا 
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  الدول األعضاء 

جدول 
االشتراكات 

  املقررة
 مبلغ السلفة )النسبة املئوية(

  املبالغ احملّصلة
٢٠٠٩-١٩٨٦ 

  التسويات
٢٠١٠ 

  املبالغ احملّصلة
٢٠١٠ 

املبلغ غري 
 املسدد

  ١٤٩   -  -   ٧٤   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  راغوانيكا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  النيجر 
  -   -  -   ٩٧٣ ٤   ٩٧٣ ٤  ٠,٠٦٧  نيجرييا 
  -   -  -   ٦٨٨ ٨٠   ٦٨٨ ٨٠  ١,٠٨٧  النرويج 
  -   -  -   ٤٩٧ ٧   ٤٩٧ ٧  ٠,١٠١  عمان 
  -   -  -   ٠٨٧ ٦   ٠٨٧ ٦  ٠,٠٨٢  باكستان 
  -   -  -   ٣٧٥ ٢   ٣٧٥ ٢  ٠,٠٣٢  بنما 

  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  بابوا غينيا اجلديدة
  -   -  -   ٥٢٠   ٥٢٠ ٠,٠٠٧  باراغواي 
  -   -  -   ٠١٧ ٨   ٠١٧ ٨  ٠,١٠٨  بريو 
  -   -  -   ٠١٧ ٨   ٠١٧ ٨  ٠,١٠٨  الفلبني 
  -   -  -   ٦٦٤ ٥١   ٦٦٤ ٥١  ٠,٦٩٦  بولندا 
  -   -  -   ٣٣٧ ٥٤   ٣٣٧ ٥٤  ٠,٧٣٢  ربتغالال 
  -   -  -   ٧٥٩ ٨   ٧٥٩ ٨  ٠,١١٨  قطر 
  -   -  -   ١٧٦ ٢٢٤   ١٧٦ ٢٢٤ ٣,٠٢٠  مجهورية كوريا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  مجهورية مولدوفا 
  -   -  -   ٢٠٠ ٧   ٢٠٠ ٧  ٠,٠٩٧  رومانيا 
  -   -  -   ٨١٦ ١٢٣   ٨١٦ ١٢٣ ١,٦٦٨  االحتاد الروسي 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  رواندا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  سانت كيتيس ونيفيس 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  سانت لوسيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  -   ٧٤  -   -  ٧٤ ٠,٠٠١ ساموا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  ـيسان تومي وبرينسيب 
  -   -  -   ٢٠١ ٧٧   ٢٠١ ٧٧  ١,٠٤٠  اململكة العربية السعودية 
  -   -  -   ٤٤٥   ٤٤٥ ٠,٠٠٦  السنغال 
  -   -  -   ١٥٣ ٢   ١٥٣ ٢  ٠,٠٢٩ صربيا 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  سيشيل 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  سرياليون 
  -   -  -   ٥٣٢ ٦   ٥٣٢ ٦  ٠,٠٨٨ سلوفاكيا 
  -   -  -   ٨٧٣ ٩   ٨٧٣ ٩  ٠,١٣٣  سلوفينيا 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  الصومال 
  -   -  -   ٩١٥ ٢٩   ٩١٥ ٢٩  ٠,٤٠٣  جنوب أفريقيا 
  -   -  -   ٢٠٠ ٣٠٦   ٢٠٠ ٣٠٦ ٤,١٢٥  سبانياإ 
  -   -  -   ٦٣٣ ١   ٦٣٣ ١  ٠,٠٢٢  سري النكا 
  -   -  -   ٧٤٢   ٧٤٢ ٠,٠١٠  السودان 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  سورينام 
  -   -  -   ٢٢٣   ٢٢٣ ٠,٠٠٣  سوازيلند 
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  الدول األعضاء 

جدول 
االشتراكات 

  املقررة
 مبلغ السلفة )النسبة املئوية(

  املبالغ احملّصلة
٢٠٠٩-١٩٨٦ 

  التسويات
٢٠١٠ 

  املبالغ احملّصلة
٢٠١٠ 

املبلغ غري 
 املسدد

  -   -  -   ٥٢٩ ١١٠   ٥٢٩ ١١٠ ١,٤٨٩  السويد 
  -   -  -   ٤٤٩ ١٢٥   ٤٤٩ ١٢٥ ١,٦٩٠  سويسرا

  -   -  -   ٦٣٣ ١   ٦٣٣ ١  ٠,٠٢٢  اجلمهورية العربية السورية 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  طاجيكستان 
  -   -  -   ٢٢٦ ١٩   ٢٢٦ ١٩  ٠,٢٥٩  تايلند 

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  -   -  -   ٥٢٠   ٥٢٠ ٠,٠٠٧ سابقا
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١ ليشيت- تيمور

  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  توغو 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  تونغا

  -   -  -   ٨٢١ ٢   ٨٢١ ٢  ٠,٠٣٨  ترينيداد وتوباغو 
  -   -  -   ١٩٢ ٣   ١٩٢ ٣  ٠,٠٤٣  تونس 
  -   -  -   ٣٤٢ ٣٩   ٣٤٢ ٣٩  ٠,٥٣٠  تركيا 
  ٥٣٨   -  -   ٥٦   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  تركمانستان 
  -   -  -   ٢٩٧   ٢٩٧ ٠,٠٠٤  أوغندا 
  -   -  -   ٦٧٧ ٤   ٦٧٧ ٤  ٠,٠٦٣  أوكرانيا 
  -   -  -   ١٧٧ ٣١   ١٧٧ ٣١  ٠,٤٢٠  اإلمارات العربية املتحدة 

  -   -  -   ٢٩٤ ٦٨٥   ٢٩٤ ٦٨٥ ٩,٢٣٢  اململكة املتحدة
  -   -  -   ٥٩٤   ٥٩٤ ٠,٠٠٨  مجهورية تنـزانيا املتحدة 
  -   -  -   ٨٢١ ٢   ٨٢١ ٢  ٠,٠٣٨  أوروغواي 
  -   -  -   ٨١٧   ٨١٧ ٠,٠١١  أوزبكستان 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  فانواتو 
  -   -  -   ٦٣٦ ٢٠   ٦٣٦ ٢٠  ٠,٢٧٨  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال  
  -   -  -   ٤٥٠ ٢   ٤٥٠ ٢  ٠,٠٣٣  فييت نام 
  -   -  -   ٧٤٢   ٧٤٢ ٠,٠١٠  اليمن 
  -   -  -   ٧٤   ٧٤ ٠,٠٠١  زامبيا 
  -   -  -   ٨١٧   ٨١٧ ٠,٠١١  ابويزمب 

  ٧٣٧ ٤  ٠٩٤ ٤   ٦٥٧ ١٥   ٦٥٦ ٤٠٦ ٧  ١٠٤ ٤٢٣ ٧  ١٠٠,٠٠٠  اجملموع
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    املرفق الثاين
  بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق : امليزانية التشغيلية

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا
 )باليوروهات(  

  اإليرادات األخرى
 ٠٠٠,٥ ٥٥١ ١١ األنشطة املدّرة لإليرادات

 ٣٢٢,١ ٢٥ إيرادات الفوائد

 ٨٦٣,٨ ٧٩٨ تسويات صرف العملة

  

 ١٨٦,٤ ٣٧٥ ١٢ جمموع اإليرادات

  

  النفقات

 ٥٩٤,٥ ٢٦٠ ٩ املرتبات وتكاليف املوظفني العامة

 ٥٢٢,٤ ٢٥٦ تعاقديةالتكاليف التشغيلية واخلدمات ال

  

  

 ١١٦,٨ ٥١٧ ٩ جمموع النفقات

  

 ٠٦٩,٦ ٨٥٨ ٢ اإليرادات عن النفقات) نقصان(زيادة 

  

 (٨٧٢,٢ ٢٢) تسويات فترة السنتني السابقة

 ٦٩٧,٤ ٣٤٣ يف فترة السنتني السابقة الوفورات من إلغاء التزامات معقودة 

  

 ٨٩٤,٧ ١٧٨ ٣ لنفقاتاإليرادات عن ا) نقصان(صايف زيادة 

  

 ٩٧١,٣ ٥٠٩ ٦ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية السنة

  

 ٨٦٦,٠ ٦٨٨ ٩ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية السنة

  

  :متمثلة يف

 ٠٠٠,٠ ٠٣٠ ٣ احتياطي التشغيل

 ٨٦٦,٠ ٦٥٨ ٦ احتياطي التشغيلمن الفائض 

 ٨٦٦,٠ ٦٨٨ ٩ االحتياطيات وأرصدة الصناديق
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    املرفق الثالث
  بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات : الصناديق اخلاصة األخرى

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن اوأرصدة الصناديق 
 (باليوروهات) 

 

صندوق 
 الكومفار

صندوقا برنامج 
التغيري والتجديد 

يف املنظمة 
ون وأنشطة التعا
 التقين

املنشورات 
 للبيعاملخّصصة

الصندوق 
ميلي التك

للخدمات 
األمنية يف مركز 

 ينا الدويلفي

) جمموع(
الصناديق 

اخلاصة األخرى

      

    اإليرادات

  ١٤٤,٢ ٠٣٦ ٦   ١٤٤,٢ ٠٣٦ ٦ التربعات
    

    اإليرادات األخرى

  ٦٧٧,٨ ٤٦٥   ٢٨٦,٧ ٩١ ٣٩١,١ ٣٧٤ تااألنشطة املدّرة لإليراد
 (٦٤٣,٣ ٤٥)  (٦٤٣,٣ ٤٥) الصناديق املنشأة بترتيبات فيما بني املنظمات

  ٢٧٥,٤ ٢٣   ٢٧٥,٤ ٢٣ إيرادات الفوائد
 (٦٨٦,٤)   ٣,٣(٦٨٩,٧) تسويات صرف العملة

    
  ٧٦٧,٧ ٤٧٨ ٦  ٠,٠  ٦٤٦,٦ ٤٥ ٤١٩,٦ ٠٥٩ ٦ ٧٠١,٥ ٣٧٣ اإليرادات جمموع

    
    فقاتالن

  ٢٥٤,٦ ٤٥٣   ٥٦٥,٦ ٢٣ ٥٩٣,٦ ٢٧٣ ٠٩٥,٥ ١٥٦ املرتبات وتكاليف املوظفني العامة
  ٢٤٠,٢ ٢٣٢  ٤٩٣,٣ ١٥٨  ٨٨٣,٢ ٦ ٨٦٣,٧ ٦٦ التكاليف التشغيلية واخلدمات التعاقدية

  ١٦٠,٠ ٥٠٥ ١   ١٦٠,٠ ٥٠٥ ١ املقتنيات
  ٩٨٤,٧ ٢٨   ٩٨٤,٧ ٢٨ تكاليف دعم الربامج

    
  ٦٣٩,٥ ٢١٩ ٢  ٤٩٣,٣ ١٥٨  ٤٤٨,٨ ٣٠ ٧٥٣,٦ ٧٧٨ ١ ٩٤٣,٨ ٢٥١ جمموع النفقات

    
  ١٢٨,٢ ٢٥٩ ٤ (٤٩٣,٣ ١٥٨)  ١٩٧,٨ ١٥ ٦٦٦,٠ ٢٨٠ ٤ ٧٥٧,٦ ١٢١ اإليرادات عن النفقات) نقصان(زيادة 

    
  ٨٣٢,٩ ٤٨٠ ٢  ١١٨,٥ ٩٥٢  ٩٠٨,٨ ٢٦٤ ٠,٠ ٨٠٥,٦ ٢٦٣ ١ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية السنة

    
  ٩٦١,١ ٧٣٩ ٦  ٦٢٥,٢ ٧٩٣  ١٠٦,٦ ٢٨٠ ٦٦٦,٠ ٢٨٠ ٤ ٥٦٣,٣ ٣٨٥ ١ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية السنة

    
    :متمثلة فيما يلي

    ٤٧٩,٧ ٥٢٦ ٣ رصيد صندوق التغيري والتجديد يف املنظمة
    ١٨٦,٣ ٧٥٤ رصيد صندوق أنشطة التعاون التقين

 ٦٦٦,٠ ٢٨٠ ٤    
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    املرفق الرابع
  بيان اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق : الربنامج العادي للتعاون التقين
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا

 
 

  )باليوروهات( 
  األخرى اإليرادات

  ٤٧٠,٠ ٦١٣ ٤ العادية اليونيدو ميزانية من املسامهات

 (١٢٢,٣) العملة صرف تسويات

 (٩٦٥,٢ ٣) متنوعة إيرادات

  

  ٣٨٢,٥ ٦٠٩ ٤ اإليرادات جمموع

  

  النفقات

  ٤١٧,٠ ٩٦٥ ١ العامة املوظفني وتكاليف املرتبات

  ٤٥٨,٩ ٩٣٤ التعاقدية واخلدمات التشغيلية التكاليف

  ٢٩٦,٢ ١٤٤ املقتنيات

  ٤٧١,١ ٢٥٠ تالزماال

  

  ٦٤٣,٢ ٢٩٤ ٣ النفقات جمموع

  

  ٧٣٩,٣ ٣١٤ ١ النفقات عن اإليرادات) نقصان (زيادة

  

  ١٥٠,٨ ٧٨٧ ٣ السنة بداية يف الصناديق وأرصدة االحتياطيات

  

  ٨٩٠,١ ١٠١ ٥ السنة هناية يف الصناديق وأرصدة االحتياطيات
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    )أ(املرفق اخلامس 
  ملالية املنفذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعيةملّخص املعامالت ا

  اليوروعلى أساس -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا
 

 )باليوروهات(
  

  
 الصندوق رصيد

 ١/١/٢٠١٠ يف
 النقدية املبالغ
٢٠١٠ يف املقبوضة

 يف النفقات
٢٠١٠ 

 املتنوعة اإليرادات
 على الفوائد شاملة

 العام اجملّمع
 يف الصندوق رصيد
٣١/١٢/٢٠١٠ 

 ٢٧٣ ٩٦٤ ١ ٣٣٤ ٩ ١٥٩ ٤٨ ٠ ٠٩٨ ٠٠٣ ٢ العامة لألغراض املرصودة للتحويل القابلة املبالغ

 ٧٤٤ ١٢٨ ٠ ٠٨٠ ٤٣ ٧٠٢ ٢٠ ١٢٢ ١٥١  للتصدير(Wallonne)وكالة والون 
 ٧٦٦ ٥٤٦ ١ ٠ ٢٨٧ ٥٥٤ ١٢٠ ٣٦ ٩٣٤ ٠٦٤ ٢ األنظف اإلنتاج – النمسا

 ٧٨٩ ٩٩١ ٣ ٠ ٧٣٨ ٤٠١ ٠٠٠ ١٠٠ ١ ٥٢٧ ٢٩٣ ٣ نمساال
 ٦٧٦ ٦٤٤ ٠ ٧٤١ ٣٣٠ ٩٤٥ ٤٩١ ٤٧٢ ٤٨٣ ساويةمالن التنمية وكالة
 واملياه البيئة وإدارة واحلراجة الزراعة وزارة

 ٦٠٧ ٢٧ ٠ ٧٣٢ ٥٦ ٠ ٣٣٩ ٨٤ النمساوية
 ٠ ٠ ٠ ٣١٧ ٧- ٣١٧ ٧ الصحراء جنوب أفريقيا – (Danida) الدامنرك
 ٤٩٣ ٨٠١ ٠ ٥٧٢ ٤٨ ٤٠٠ ٢ ٦٦٥ ٨٤٧ فنلندا
 ٧٦٦ ٥٣ ٠ ٩٤٧ ٦٢١ ٤٢٩ ٥٧٣ ٢٨٣ ١٠٢  فرنسا
 ١١٠ ٧٣٢ ٠ ٤٦٣ ٣٠ ٢٩٨ ٥ ٢٧٦ ٧٥٧ الزراعة وزارة فرنسا،
 ٣٠٨ ٢٧ ٠ ٣٥٩ ٢٧٥ ٩٤٢ ١٤٥ ٧٢٥ ١٥٦ اليونان
 ٢٤٦ ١٨ ٠ ٣٠٢ ٦- ٣٦٨ ٥٧٦ ١١ هنغاريا

 ٩٨١ ١٩ ٠ ١٠١ ٦٨ ٠ ٠٨٢ ٨٨ التشيكية اجلمهورية
 ١٢٠ ٦٠٥ ٣ ٠ ٠٦٦ ١١٢ ٢ ٢٣١ ٦٢٨ ٩٥٤ ٠٨٨ ٥ إيطاليا

 ٥٠٨ ١٦٨ ٠ ٣١٠ ٣٢١ ٦٣٥ ٣٠٦ ١٨٣ ١٨٣ لكسمربغ
 ٣٤٨ ٠ ٠ ٠ ٣٤٨ ناميبيا
 ٤٤٣ ٣ ٠ ٦٥٠- ٠ ٧٩٣ ٢ بولندا

 ٣٨٥ ٩١ ٠ ٠ ٤٤٨ ١ ٩٣٧ ٨٩ الربتغال
 ٤٨٦ ٠٤٣ ١ ٠ ١٤٦ ٤٢٤ ٣٢٦ ٤٣٩ ٣٠٦ ٠٢٨ ١ سلوفينيا
 ٨٥٧ ٩٣٤ ١ ١٣٩ ١- ٥٨٥ ٧٨٨ ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٨١ ٢٢٤ ٢ إسبانيا
 ٠٩١ ٩٢٢ ٠ ٥٦٤ ٢٨٢ ١ ٢٨٦ ٣٨ ٣٦٩ ١٦٦ ٢ سويسرا
 واألنشطة املتكاملة الربامج - املنفقة غري األرصدة
 ٢٢٦ ٦٠ ٠ ٢٨٦ ١١٤ ١١٣ ٣ ٣٩٩ ١٧١ القطرية اخلدمات إطار يف املنفذة

 ٩٦١ ٢٦ ٠ ٧١٢ ١٥ ٧٩٠ ٨٨٤ ٤١ لأللفية اإلمنائية األهداف - املنفقة غري األرصدة
 النتهاء الالحقة احلالة - املنفقة غري األرصدة
 ٠١١ ١٦٩ ٠ ٠ ٦٧٩ ٢ ٣٣٢ ١٦٦  األزمات

 ٣٩٣- ٣٩٢- ٠ ٠ ١- حمدد غري

جمموع املبالغ القابلة للتحويل املرصودة 
 ٥٣٠ ٠١٧ ١٦ ٥٣٢ ١- ٧٣٦ ٤٨٢ ٧ ٣٩٥ ٢٨٩ ٤ ٤٠٢ ٢١٢ ١٩ لألغراض اخلاصة

      
 ٨٠٣ ٩٨١ ١٧ ٨٠٣ ٧ ٨٩٦ ٥٣٠ ٧ ٣٩٥ ٢٨٩ ٤ ٥٠٠ ٢١٥ ٢١ الكلي اجملموع
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    )ب(املرفق اخلامس 
  ذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعيةملّخص املعامالت املالية املنفّ

 الدوالرعلى أساس  -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ا
 

)املتحدة الواليات بدوالرات(  
  

 
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 النقدية املبالغ
٢٠١٠ يف قبوضةامل

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 املتنوعة اإليرادات
 على الفوائد شاملة

 العام اجملّمع
 يف الصندوق رصيد
٣١/١٢/٢٠١٠ 

 ٥٤٤ ٩٩٥ ٢ ١٤٣ ٢٤ ٠ ٩٥٠ ٢٠٩ ٤٥١ ٧٦١ ٢ العامة لألغراض املرصودة للتحويل القابلة املبالغ

 ٢٢٥ ٠ ٠ ٠ ٢٢٥ األرجنتني

 ٦٠٦ ٣٠ ٠ ٠ ٠ ٦٠٦ ٣٠ أستراليا

 ٩٦٣ ٤٥٣ ٢٦٦ ٨٤٢ ٥ ٠٣٠ ١٦٠ ٥٠٨ ٢٩٩ مساالن

٢ ٤٣٨ األنظف اإلنتاج – النمسا  ٢ ٤٦٣ ٠ ٠ ٢٥  

 ٥٩٢ ٢٧٧ ٠ ٢٤١ ٧٦١ ٦٠٠ ٧٩٨ ٢٣٣ ٢٤٠ البحرين

 ٢٠٤ ١٢٦ ٠ ٠ ١٨٧ ١ ٠١٧ ١٢٥ بلجيكا

 ٦٩٦ ٢٩ ٠ ٠ ٠ ٦٩٦ ٢٩ الربازيل

 ٩٣٧ ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٩٣٧ ٢٨ برنامبوكو والية حكومة –الربازيل

 ٧٣٧ ٧٧٨ ٤ ٠ ٢٠٠ ٧٢٧ ٩٦٩ ١٤٨ ١ ٩٦٨ ٣٥٦ ٤ الصني

 ٦١٨ ١٠٨- ٠ ٠ ٠ ٦١٨ ١٠٨- ديفوار كوت

 ٢٥٣ ١٧٥ ٠ ١٧٤ ١٠٨ ٠ ٤٢٧ ٢٨٣ التشيكية اجلمهورية

 ٧١٥ ٦١١ ٦٧٦ ٢٩٣ ٣٢٢ ٢١٩ ٤٢٣- ٥٥١ ٣٥٦ ١ الصحراء جنوب أفريقيا – (Danida) الدامنرك

 ٧١٨ ١٠١- ٠ ٠ ٠ ٧١٨ ١٠١- مصر

 ٠ ٠ ٠ ١٥٩ ٢٧- ١٥٩ ٢٧ فرنسا

 ٥٥٠ ٢٢٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٠ ٢٢٠ أملانيا

 ٥٦٣ ٧٣ ٠ ٥٩٢ ١٢١ ٠ ١٥٥ ١٩٥ غواتيماال

 ١٥٠ ١٣٢ ٠ ٤٩٢ ٤٧٧ ١ ١٦٤ ١٣١ هنغاريا

 ٥١٢ ٩٨٩ ٨ ٠ ٤٩٦ ٦٤٧ ١ ٠٣٦ ٢٨٧ ٢ ٩٧١ ٣٤٩ ٨ اهلند

 ٤٩٣ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٤٩٣ ١٠ إندونيسيا

 ٧٥٣ ٤٢٠ ٠ ٠ ٠٧٢ ٤ ٦٨١ ٤١٦ إيطاليا

 ١٢٤ ٥٤٢ ٠ ٧٥١ ٧٦٢ ١ ١٦٣ ٨١٢ ١ ٧١٢ ٤٩٢ اليابان

 وراء فيما للتنمية اليابانية املؤسسة - اليابان
 ٤٢٤ ٠ ٠ ٠ ٤٢٤ بانكوك البحار،

 ٣٥١ ١ ٠ ٠ ٠ ٣٥١ ١ الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية

 ٤٠٥ ٨٨٣ ١ ٠ ٨٧٧ ٥٧٧ ٣٢٢ ٧٦٦ ٩٥٩ ٦٩٤ ١ كوريا مجهورية

 ٦٠١ ١١١ ٠ ٠ ٠٥١ ١ ٥٥٠ ١١٠ الكويت

 ٥٦٦ ٣٦ ٤٥٠- ٠ ٣٤٩ ٦٦٧ ٣٦ لكسمربغ

 ٨٣٩ ٢١٣ ٠ ٥٣٦ ٣٠٣ ٠ ٣٧٥ ٥١٧ املكسيك

 ٥٧٧ ٠ ٠ ٠ ٥٧٧ ميامنار
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 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 النقدية املبالغ
٢٠١٠ يف قبوضةامل

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 املتنوعة اإليرادات
 على الفوائد شاملة

 العام اجملّمع
 يف الصندوق رصيد
٣١/١٢/٢٠١٠ 

 ٥٢٤ ٨٢٨ ٠ ٠ ٠ ٥٢٤ ٨٢٨ هولندا

 ٧٥٤ ٣٩ ٠ ٨٢٥ ٢ ٣٧٦ ٢ ٢٠٤ ٤٠ نيوزيلندا

 ٩١٨ ١١٥ ٠ ٠٤٨ ٥٩ ٠ ٩٦٦ ١٧٤ إيبوين والية–نيجرييا

 ٠٤٩ ١٥٦ ٠ ٠ ٠ ٠٤٩ ١٥٦ النرويج

 ٨٩١ ٣١ ٠ ٦٩٥ ٧٧ ٠ ٥٨٦ ١٠٩ بولندا

 ٥٨٨ ٣٧٨ ١ ٠ ٤٧٥ ١٨٦ ٦١٥ ٩٢ ٤٤٨ ٤٧٢ ١ لالربتغا

 ٤٣٤ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٤٣٤ ١٣ رومانيا

 ٨٥٧ ٤١٩ ٣ ٠ ٩٨٥ ٧٠٧ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢ ٨٤٢ ٥٢٧ ٢ الروسي االحتاد

 ٤٧٩ ٢٠٠ ١ ٠ ٠ ٤٠٧ ٧٤ ٠٧٢ ١٢٦ ١ السعودية العربية اململكة

 ٤٨٩ ٣٠٦ ٠ ٠ ٠ ٤٨٩ ٣٠٦ لالستثمار العامة اهليئة - السعودية العربية اململكة

 ٨٨٦ ١٠٦ ٠ ١٩ ٠ ٩٠٥ ١٠٦ سلوفاكيا

 ٢١٣ ٤ ٠ ٠ ٠ ٢١٣ ٤ إسبانيا

 ٦٧٦ ٤ ٠ ٠ ٠ ٦٧٦ ٤ السويد

 ٥٣٩ ١٩٨ ٧ ٠ ٩٢٤ ٣٧٦ ٢ ٠١٦ ١٨٦ ٥ ٤٤٧ ٣٨٩ ٤ سويسرا

 ٧٣٥ ٥٤ ٠ ٠ ٠ ٧٣٥ ٥٤ تايلند

 ٩٣٦ ٢٢٠ ٠ ٠٤٩ ٣٢٨ ٤٩٧ ١٧٤ ٤٨٨ ٣٧٤ تركيا

 ٣٣٨ ٣ ٠ ٠ ٦٦٦ ١ ٦٧١ ١ حمدد غري

٥٦٤ ١٠٠ خمتلفني ماحنني من املقدمة لربجمةل القابلة األموال  ٦ ١٤٢  ١٩٣ ٦٤٥  ٣٧٦ ٥٩٨ ٠  

 ٨٦٥ ٤٠٢ ٣٤ ٤٩٢ ١٥٦ ٢٧١ ١١ ٦٢٤ ٦٦٨ ١٤ ٩٠٦ ٠٠٤ ٣١اخلاصة لألغراض املرصودة للتحويل القابلة املبالغ

      

 ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٢٨ بلغاريا

 ٧٩٤ ٤٤٩ ٠ ٠ ١١٨ ١٤٠ ٦٧٦ ٣٠٩ الصني

 ١٤٨ ٤٣٣ ٠ ٠ ٠ ١٤٨ ٤٣٣ كوبا

 ٥٤٦ ٤٥- ٠ ٠ ٠ ٥٤٦ ٤٥- رمص

 ٩٤٢ ٣١ ٠ ٠ ٠ ٩٤٢ ٣١ والصلب احلديد شركة مصر،

 ٢٩٣ ٠ ٠ ٠ ٢٩٣ حمدد غري

 املرصودة للتحويل القابلة غري املبالغ جمموع
 ٦٥٩ ٨٦٩ ٠ ٠ ١١٨ ١٤٠ ٥٤١ ٧٢٩  اخلاصة لألغراض

 ٠٦٩ ٢٦٨ ٣٨ ٦٣٦ ٢٤ ١٥٦ ٢٧١ ١١ ٦٩٢ ٠١٨ ١٥ ٨٩٨ ٤٩٥ ٣٤ الكلي اجملموع
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    )أ(السادس املرفق 
  ة من الصناديق االستئمانية مّولملّخص أنشطة التعاون التقين امل

  اليوروعلى أساس -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف لسنةعن ا
 

  )باليوروهات(
 

 الوصف 
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف النفقات ٢٠١٠ يف املتنوعة

 الصندوق رصيد
  يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
         املتلقية احلكومات من ةمّولامل املشاريع

 ٩٨٣ ٦٥ ٠ ٠ ٩٨٣ ٦٥ الكامريون

 ٥٩٦ ٤٨ ٦٢٨ ٦٨ ٠ ٢٢٤ ١١٧ كرواتيا

 ٤٥٠ ١ ٠ ٠ ٤٥٠ ١ )اإلسالمية-مجهورية (إيران

 ٩٢٧ ٧ ٩٧٩ ٢ ٠ ٩٠٦ ١٠ كينيا

 ٠١٣ ٣٦٨ ٢٧٧ ٣٢٤ ٣٤٧ ٥٥٧ ٩٤٣ ١٣٤  الكونغو مجهورية

 ٢٨١ ٦٤ ٤٧١ ٨٥ ٥٦٨ ٩٥ ١٨٤ ٥٤ الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية

 ٣٨٠ ٥٦٢ ١ ٤٩٤ ٠٨٤ ١ ١٤١ ٣٢٠ ١ ٧٣٣ ٣٢٦ ١ أفريقيا جنوب

 ٤٧٢ ١٢٤ ١٥١ ٥- ٠ ٣٢١ ١١٩ السودان

 ٢٦٦ ٤٤٣ ٢٠ ٧٠٩ ٢٠ ٠ تايلند

 ٣٦٨ ٢٤٣ ٢ ١٤١ ٥٨١ ١ ٧٦٥ ٩٩٣ ١ ٧٤٤ ٨٣٠ ١ الفرعي اجملموع
          

         الفنيني املوظفني وصغار املساندون اخلرباء

 ١٣٥ ١٢ ٥٧٣ ٤٠ ٠١٣ ٧ ٦٩٥ ٤٥ النمسا

 ٠٣٠ ١٥٩ ١٣٩ ١٣٢ ٠٠٢ ٢١٣ ١٦٧ ٧٨ أملانيا

 ١٦٥ ١٧١ ٧١٢ ١٧٢ ٠١٥ ٢٢٠ ٨٦٢ ١٢٣ الفرعي اجملموع
          

         املاحنة احلكومات من املمّولة املشاريع

 ٧٧٣ ١- ٥٩٧ ١٢ ٠ ٨٢٤ ١٠ أستراليا

 ٣١١ ٢٧ ٧٧٧ ٦٢ ٠٠٠ ٢٨ ٠٨٨ ٦٢ بلجيكا

 ٣٤٨ ٢٦٣ ١١ ٤٢١ ٥٦٩ ١٥ ٢٤٤ ٠٧٠ ١٨ ٥٢٥ ٧٦٢ ٨ األورويب االحتاد

 ٩٦٢ ٤٣ ٠٦٣ ١٦ ٩٩١ ٣- ٠١٦ ٦٤ فنلندا

 ٤٢٨ ٥١٥ ٥٠٠ ٤٨٨ ٤ ٨٠٢ ٢٣٤ ١ ١٢٦ ٧٦٩ ٣ فرنسا

 ٠٨٦ ٢٥٤ ١ ٤٧٩ ٠٥٢ ٢ ٧٥٨ ٨٧٠ ١ ٨٠٧ ٤٣٥ ١ أملانيا

 ٥٩٠ ٧٧١ ١ ٢٦٣ ٢٦٢ ٨٩٧ ١٠ ٩٥٦ ٠٢٢ ٢ للتجارة االستئماين الصندوق

 ٣٩٤ ٢٧٤ ٩٧٠ ١٠٣ ٣٦٤ ٣٧٨ ٠ الزراعية الصناعة لترويج االستئماين الصندوق

 ٦٥٨ ٥ ١٢٨ ١٢ ٧٨٦ ١٧ ٠ اإلنتاجية لألنشطة املتجددة الطاقة لتسخري االستئماين الصندوق

 ٠٦٢ ١٩٣ ١٩ ٠٤١ ٠٩٣ ٦ ٠٨٩ ٧١٨ ١٠ ٠١٤ ٥٦٨ ١٤ إيطاليا

 ٦٦٩ ٤ ٣٦٣ ٢- ٥٠٤ ٣- ٨١٠ ٥ هولندا
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 الوصف 
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف النفقات ٢٠١٠ يف املتنوعة

 الصندوق رصيد
  يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ٠٢٦ ٦٨٧ ١ ٨٢٣ ١٢٩ ٢ ٤٦٥ ٦٧٦ ٣٨٤ ١٤٠ ٣ النرويج

 ٢٨٣ ٥٨ ٠ ٨٣٥ ٤٤٨ ٥٧ أفريقيا ملنطقة اإلنتاجية القدرات مرفق

 ٧٢٠ ٩١٥ ٠ ٣٨٦ ٩١٤ ٣٣٤ ١ السويد

 ٠٠٠ ١٠٦ ٠ ٠ ٠٠٠ ١٠٦ إسبانيا

 ١١١ ٧٦٩ ٩٤٥ ٤٣ ٠ ٠٥٦ ٨١٣ املتحدة اململكة

 ٨٧٥ ٨٨٧ ٣٧ ٦٤٤ ٨٤٤ ٣٠ ١٣١ ٩١٣ ٣٣ ٣٨٨ ٨١٩ ٣٤ الفرعي اجملموع
         

         األخرى االستئمانية الصناديق

 ٠ ٢٢٠ ٤٠ ٢٢٠ ٤٠ ٠ حمدد غري

 ٠ ٢٢٠ ٤٠ ٢٢٠ ٤٠ ٠ الفرعي اجملموع
          

 ٤٠٠ ٤٦ ٣٤١ ٥٦ ٢٥٤ ٢- ٩٩٥ ١٠٤ النمسا

 ٢٨٦ ١٢٠ ٢١٤ ٩٢ ٥٠٠ ٢١٢ ٠ أستراليا وختزينه، الكربون الحتجاز العاملي املعهد

 ٠ ٠ ١٠٥ ٥- ١٠٥ ٥ النمسا النمساوية، اخلريية املنظمة

 ٢٧٩ ٣٣٢ ٠٩٨ ١٦٧ ٠٠٠ ٢٥٠ ٣٧٧ ٢٤٩ بلجيكا الفلمنكية، احلكومة

 ٠ ٠ ٣٩٥ ٢٠- ٣٩٥ ٢٠ مصر باليورو، مّولامل الصناعة، حتديث مركز

 ١٩٣ ٧٤ ١٥٠ ٣٣ ٠٠٠ ٨٠ ٣٤٣ ٢٧ فرنسا مرسيليا، مدينة

 ٠٥٩ ٢٨١ ٨٣١ ١٦٦ ٨٩٠ ٤٤٧ ٠ رنساف للتنمية، الفرنسية الوكالة

 ٥٤٨ ١٢٣ ٤٥٢ ٧٦ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠ أملانيا التقين، للتعاون األملانية الشركة

 ٤٣٤ ٠ ٠ ٤٣٤ )اإلسالمية-مجهورية (إيران

 ٠٨٦ ٦ ٧٥٢ ٢- ٠ ٣٣٤ ٣ إيطاليا الوسطى، أوروبا مبادرة

 ٩٩٢ ٢ ٧٨٦ ١٠٧ ٠ ٧٧٨ ١١٠ إيطاليا توسكاين، مقاطعة

 ٦٦٩ ٤٤ ١٠٧ ١٧ ٠ ٧٧٦ ٦١ األمريكية املتحدة الواليات مايكروسوفت، شركة

 ٨٨٥ ٣٥٦ ١ ٩٣٣ ٤٩٣ ١ ٧٨٣ ٤٦٨ ١ ٠٣٥ ٣٨٢ ١ النرويج ،)Norad (اإلمنائي للتعاون النروجيية الوكالة

 ٣٠٩ ٠ ٠ ٣٠٩ استخدامها يف والكفاءة املتجددة الطاقة شراكة

 ٨٧٠ ٣٤ ٨٥٩ ٤٦ ٠ ٧٢٩ ٨١ أفريقيا جنوب ،)ComMark Trust (تراست مارك كوم

 ٠٢٥ ١ ٦٢٧- ٠ ٣٩٨ )الفاو (والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة

 ٩٣١ ٥ ٠ ٠ ٩٣١ ٥ )اليونيب (للبيئة املتحدة األمم برنامج

 ٩٦٦ ٤٣٠ ٢ ٣٩٢ ٢٥٤ ٢ ٤١٩ ٦٣١ ٢ ٩٣٩ ٠٥٣ ٢ 

          

  ٣٧٤ ٧٣٣ ٤٢ ١٠٩ ٨٩٣ ٣٤ ٥٥٠ ٧٩٨ ٣٨ ٩٣٣ ٨٢٧ ٣٨ 
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    )ب(املرفق السادس 
  ة من الصناديق االستئمانية مّولص أنشطة التعاون التقين اململّخ

 الدوالرعلى أساس  -٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف لسنةعن ا
 

  )املتحدة الواليات بدوالرات(
  

  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 

     املتلقية احلكومات من ةمّولامل املشاريع
 ٠٢٩ ٢٦ ٠ ٠ ٠٢٩ ٢٦ اجلزائر

 ٨٩٤ ٣٦١ ٠ ٠ ٨٩٤ ٣٦١ األرجنتني

 ٠١٤ ١ ٠ ٠ ٠١٤ ١ بوروندي

 ٤٦٠ ١٢ ٠ ٠ ٤٦٠ ١٢ )القوميات املتعددة- دولة (بوليفيا

 ٠٨٢ ١٢٥ ٠ ٠ ٠٨٢ ١٢٥ الربازيل

 ١٠٤ ٧ ٠ ٠ ١٠٤ ٧ بلغاريا

 ٢٠٤ ٢٦ ٠ ٠ ٢٠٤ ٢٦ بيالروس

 ٤١٤ ٣٠ ٢٤٤- ٠ ١٧٠ ٣٠ بليز

 ٦٥٦ ٧٢٢ ٠ ٨١٢ ٧٠٨ ٨٤٤ ١٣ تشاد

 ٠ ٠ ٨٢٤ ٦- ٨٢٤ ٦ شيلي

 ٧٥٦ ٢٣٥ ٩٩٠ ٣٣ ٠ ٧٤٦ ٢٦٩ الكامريون

 ٧٩٠ ١٢٠ ١٨٣ ٤٤ ٦١١ ١٢ ٣٦٢ ١٥٢ كولومبيا

 ٢٠٨ ٩٦٩ ٥٥٩ ٥٠٠ ٠١٧ ٢٣٢ ٧٥٠ ٢٣٧ ١ الصني

 ٠ ٠ ٨٣٢ ٣- ٨٣٢ ٣ لدميقراطيةا الشعبية كوريا مجهورية

 ٦٩٠ ٦ ٠ ٢٤٤ ٦- ٩٣٤ ١٢ إكوادور

 ٩٣- ٠ ٠ ٩٣- مصر

 ٥١٢ ١٣ ٠ ٠ ٥١٢ ١٣ االجتماعية،مصر التنمية صندوق

 ٦٩٩ ٢ ٠ ٠ ٦٩٩ ٢ إثيوبيا

 ٦٠٤ ٣ ٠ ٠ ٦٠٤ ٣ غابون

 ٩٥٨ ٢ ٠ ٠ ٩٥٨ ٢ هندوراس

 ٣١٠ ٩٩٥ ١٧٦ ٢٧٨ ٦٩٣ ١٥٥ ٧٩٣ ١١٧ ١ اهلند

 ٥٤٩ ٨ ٤٥٢ ٢١- ٠ ٩٠٣ ١٢- إندونيسيا

 ٧٥٩ ١٣٢ ١٩٨ ٣٢ ٢٦٠ ١ ٦٩٧ ١٦٣ )اإلسالمية -  مجهورية (إيران

 للمساعدات اإليرانية املنظمة ،)اإلسالمية -  مجهورية (إيران
 والتقنية واالقتصادية االستثمارية

١١٢ ٥٢ ٠ ٠ ١١٢ ٥٢ 

 ٠٢٨ ٢٢ ٣٩٠ ٢- ٠ ٦٣٨ ١٩ العراق
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  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ٣٥٨ ٩ ٠ ٠ ٣٥٨ ٩ ديفوار كوت

 ٩٩٤ ٧ ٠ ٠ ٩٩٤ ٧ كينيا

 ٦٢٢ ٧٩ ٧١٥ ٣٨ ٠ ٣٣٧ ١١٨ لبنان

 ٠٩٣ ٨ ٠ ٠ ٠٩٣ ٨ للتنمية بنغازي مركز -  الليبية العربية اجلماهريية

 ٧٠٠ ٢ ٠ ٠ ٧٠٠ ٢  الشركة العامة لألنابيب، بنغازي-اجلماهريية العربية الليبية 

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

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

 ٩٢٨ ٣ ٠ ٠ ٩٢٨ ٣ ليتوانيا

 ٦٧٢ ٩٥ ٠ ٠ ٦٧٢ ٩٥ مدغشقر

 ٧٧٧ ٦٢٨ ٨٥٤ ٧٧ ٠ ٦٣١ ٧٠٦ املكسيك

 ٨٥٨ ٢٤٨ ١ ٦٣٧ ٠٦٩ ٢ ٤٨٢ ١٤١ ٠١٣ ١٧٧ ٣ نيجرييا

 ٣١١ ١١ ٠ ٠ ٣١١ ١١ مانُع

 ١٨٦ ٣٠ ٠ ٠ ١٨٦ ٣٠ باكستان

 ٠٥٧ ١٠ ٠ ٠ ٠٥٧ ١٠ بنما

 ٧٨٠ ١٧ ٠ ٠ ٧٨٠ ١٧ باراغواي

 ٩٢٩ ١٩ ٠ ٩٢٩ ١٩ ٠ بريو

 ٧٢٧ ٧٤٢ ٧٣٧ ٢٣٩ ٥٣٤ ٣٦٩- ٩٩٨ ٣٥١ ١  الروسي االحتاد

   األنظف واإلنتاج البيئية لإلدارة الوطين املركز -  الروسي االحتاد
 ٧٨٦ ١ ٠ ٠ ٧٨٦ ١ والغازية النفطية الصناعات بشأن

 ٤٢٤ ١٢٧ ٢٦٣ ٤٠ ٠ ٦٨٧ ١٦٧ رواندا

 ٠٠٠ ١١٣ ٠ ٠٠٠ ١١٣ ٠ أفريقيا جنوب

 ٤٠١ ٥٣ ٠ ٠ ٤٠١ ٥٣ السعودية العربية اململكة

 ١٧٩ ٥٢ ٠ ٠ ١٧٩ ٥٢ ستثمارالل العامة السعودية العربية اململكة هيئة

 ٢٤٦ ٥٩ ٠ ٠ ٢٤٦ ٥٩ األملانية السعودية املستشفيات جمموعة

 ٣٢٩ ٠ ٠ ٣٢٩ السودان

 ٢٧٤ ١٠ ٠ ٨٩٩ ٥- ١٧٣ ١٦ تايلند

 ١٦٢ ٦٩ ٨٢٥ ٢٨ ٠ ٩٨٧ ٩٧ وتوباغو ترينيداد

 ٣٣٨ ٦٢٥ ٦ ٠٦٩ ٩٨١ ٦ ٦٢٨ ٣٣٧ ٢ ٧٧٩ ٢٦٨ ١١ تركيا

 ٥٩٣ ٢٤ ٠ ٠ ٥٩٣ ٢٤ اليمن

 ٥٤٨ ٢٦- ٥٤٨ ٥٢٦ ١ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٠ زامبيا

 ٠٤٥ ٩٦٩ ١٣ ٦٦٨ ٨٦٧ ١١ ٠٩٩ ٨٣٠ ٤ ٦١٤ ٠٠٦ ٢١ الفرعي اجملموع
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  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
         اندون وصغار املوظفني الفنينياخلرباء املس

 ٩٦٩ ٩٩ ٧١١ ١٥- ٠١٧ ٤٧ ٢٤١ ٣٧ النمسا

 ٧٣٦ ٣٨ ٠ ٠ ٧٣٦ ٣٨ بلجيكا

 ٠ ٠ ٠٥٩ ١٤١- ٠٥٩ ١٤١ الدامنرك

 ٤٥٦ ٢٣ ٠ ٣٣٧ ٢ ١١٩ ٢١ فرنسا

 ١٥٩ ١٠٧ ٨١١ ٢١١ ٨٧٣ ١٠٠ ٠٩٧ ٢١٨ أملانيا

 ٨٩٦ ٣٩٥ ٨٩١ ٤٥١ ١٩٤ ٨٠٧ ٥٩٣ ٤٠ إيطاليا

 ٥٦٧ ٢٤٤ ٩٥٦ ٣٢٦ ٨١٦ ٢٧٨ ٧٠٧ ٢٩٢ اليابان

 ٧٥٦ ٢٧٨ ١٦١ ١٧٧ ١١٢ ٩٨ ٨٠٥ ٣٥٧ النرويج

 ٥٥٣ ٦- ٠٠٩ ٥٦ ٠ ٤٥٦ ٤٩ الروسي االحتاد

 ٠٢٩ ٩- ٩٧٧ ٧٥ ٠ ٩٤٨ ٦٦ السعودية العربية اململكة

 ٠٢٦ ٢٥ ٠ ٠ ٠٢٦ ٢٥ إسبانيا

 ٠٢٥ ٤٦ ٩١٦ ١٢٧ ٨٨٣ ١٤٤ ٠٥٨ ٢٩ السويد

 ٠٠٨ ٢٤٤ ١ ٠١٠ ٤١٢ ١ ١٧٣ ٣٣٨ ١ ٨٤٥ ٣١٧ ١ الفرعي اجملموع

          

         املاحنة احلكومات من ةمّولامل املشاريع

 ٤٢٧ ٣٥ ٨٨٨ ٢٠- ٩١٠ ٢٦- ٤٤٩ ٤١ النمسا

 ٩٢٢ ١٤ ١٢٧ ٢١ ٩٧٢ ٢ ٠٧٧ ٣٣ بلجيكا

 ٧٣٣ ٥٣٦ ١ ٦٣٨ ٤٠٥ ١ ٨٣٣ ٥٠٨ ٢ ٥٣٨ ٤٣٣ كندا

 ٠ ٠ ٣٦ ٣٦- األورويب االحتاد

 ٨٢٦ ٦٥ ٠ ٠ ٨٢٦ ٦٥ فنلندا

 ١٣٨ ٥٤ ٨١٦ ٢- ٠ ٣٢٢ ٥١ فرنسا

 ٥٧٥ ٦٠ ٦٤٥ ١- ٨٦٩ ١ ٠٦١ ٥٧ للتجارة االستئماين الصندوق

 ٦٦٧ ٣٠ ٠ ١٤٣ ٧ ٥٢٤ ٢٣ اليونان

 ٧٢٠ ٠٤٦ ١ ٨٣٦ ٦٩٠ ٠٣١ ٢- ٥٨٧ ٧٣٩ ١ إيطاليا

 ٧٠٥ ٥٢٨ ٥ ٢٦٩ ٧٩٢ ١ ٨٩٣ ١٢٢ ٤ ٠٨١ ١٩٨ ٣ اليابان

 ٥٢٨ ١٨٢ ١ ٠٩٩ ٩٠٩ ٣١٨ ٣٨٧ ٣٠٩ ٧٠٤ ١ النرويج

 ٤٥٠ ٢٩٦ ٠ ٨٧١ ١ ٥٧٩ ٢٩٤ أفريقيا ملنطقة اإلنتاجية دراتالق مرفق

 ١٨٦ ٢٩ ٠ ٠ ١٨٦ ٢٩ كوريا مجهورية

 ٠٠٢ ١٣٣ ٠ ٠ ٠٠٢ ١٣٣ والعلوم للمعايري الكوري البحوث معهد - كوريا مجهورية

 ٣٢٤ ٣٤٤ ٧٨٣ ٣٢٨ ٩١٩ ٥٣٧ ١٨٨ ١٣٥ إسبانيا

 ٢٤٩- ٠ ٩٠٥ ٥- ٦٥٦ ٥ السويد
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  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ٤٧١ ٦٣ ٤٩٤ ١٦٥ ٠٠٠ ٤٠ ٩٦٥ ١٨٨ سويسرا

 ٧٨٩ ٥٤٣ ٤١٣ ٤٩- ٠ ٣٧٦ ٤٩٤ املتحدة اململكة

 ٢٣٢ ٣٧٣ ٠ ٠ ٢٣٢ ٣٧٣ األمريكية املتحدة الواليات

 ٤٤٦ ٣٣٩ ١١ ٤٨٤ ٢٣٨ ٥ ٠٠٨ ٥٧٦ ٧ ٩٢٢ ٠٠١ ٩ الفرعي اجملموع

          

         األخرى ستئمانيةالا الصناديق

 ٠٠٢ ٨٤٧ ٩٩٨ ٧٧ ٠٠٠ ٧٠٠ ٠٠٠ ٢٢٥ شركة نفط خليج كابيندا احملدودة، أنغوال

 ٣٨٥ ١ ٠ ٠ ٣٨٥ ١ األرجنتني النسيج، أحباث مركز

 ٠٠٢ ٢٨٦ ٩٥٣ ٣٦٩ ٣٠٥ ٦٥٠ ٦٥٥ النمسا النمساوية، الريفية الطاقة

 ٥٩٥ ٢ ٠ ٠ ٥٩٥ ٢ النمسا احملدودة، التجارية برمياغ شركة

 ٠٧٥ ٤ ٠ ٠ ٠٧٥ ٤ الربازيل والتكنولوجي، العلمي التطوير معهد

 ٣٢٧ ٣٨ ٠ ٠ ٣٢٧ ٣٨ الربازيل الصناعية، للتلمذة طنيةالو الدائرة

 ٢٨- ٠ ٠ ٢٨- الربازيل الكاثوليكية، األسقفية غريايس ميناس جامعة

 ٢٠- ٠ ٠ ٢٠- كولومبيا األحيائية، املوارد أحباث معهد

Contratación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA)، ١٦٧ ١٢٩ ٠ ١٦٧ ١٢٩ ٠ كولومبيا 

 ٨٢٢ ٣٣ ٠ ٠ ٨٢٢ ٣٣ مصر لألمسنت، سويف بين شركة

 ٠ ٠ ١٧٩ ٨- ١٧٩ ٨ مصر النفطية، والعمليات للصناعات اهلندسية الشركة

 ٢٢٥ ١١٣ ٠٣٥ ٥٤ ٠٦٥ ١٢٧ ١٩٥ ٤٠ أملانيا االقتصادية، واالستشارات للمعلومات إنفوكون شركة

 ٠٢٨ ٣٠ ٠ ٠ ٠٢٨ ٣٠ اهلند الطبيعي، والغاز النفط شركة

 ٢٧٧ ٣٩٤ ٦٦٣ ٥ ٩٤٠ ٣٩٩ ٠ اهلند واألمسدة، الكيمياويات وزارة

 ١٧٢- ٠ ٠ ١٧٢- اإلسالمية إيران مجهورية غلوكوزان، مصانع

 ٧٠٦ ٤٩ ٠ ٤٤١ ٣٠ ٢٦٥ ١٩ اإلسالمية إيران مجهورية اإليرانية، الوقود حفظ منظمة

 ٠ ٠ ٨٧٨ ٥٣- ٨٧٨ ٥٣اإلسالمية إيران مجهورية الصيدلية، للمستحضرات مدّرس شهيد جمّمع

 ٤٤٨ ٣٦ ٠ ٠ ٤٤٨ ٣٦ إيطاليا القروض، على للتأمني اخلاصة املؤسسة

 ٤٠٤ ١ ٠ ٠ ٤٠٤ ١ اليابان الصناعية، والتكنولوجيا اجلديدة الطاقة تطوير مؤسسة

 ٦٥٠ ١١٨ ٠ ٦٥٠ ١١٨ ٠ إيطاليا والبحر، والرب البيئة وزارة

 ٤٧٥ ٠ ٠ ٤٧٥ باناليا األقصى، للشرق وغامبل بروكتري شركة فرع

 ٤٥ ٣٣٨ ٣١ ٠ ٣٨٣ ٣١ بانكوك البحار، وراء فيما للتنمية اليابانية املؤسسة

 ٠ ٠ ١٧٩ ٢٨- ١٧٩ ٢٨ ماليزيا ،)بتروناس (برهاد ناسيونال بتروليام

 ٥٠٧ ١٧ ٠ ٠ ٥٠٧ ١٧ املكسيك ،)CTE (للشركات التقنية اللجنة

 ١٧٨ ٩٠ ٩٦٠ ٥- ٠ ٢١٨ ٨٤ املغرب الشرقية، األقاليم تنمية وكالة
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  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ٣٢٥ ٢٨ ٠ ٠ ٣٢٥ ٢٨ نيجرييا للتنمية، اجلديدة نيجرييا شركة

 ١٦٠ ١٠٥ ٧٠٨ ١٠ ٠ ٨٦٨ ١١٥ نيجرييا النيجريية، واملتوسطة الصغرية املنشآت تنمية وكالة

 ٤٧٥ ٦٦٥ ٠ ٦٠٨ ٦٥٩ ٨٦٧ ٥ نيجرييا للمعايري، النيجريية املنظمة

 ٨٤٥ ١٣٥ ٥٢ ٩٨٠ ٥٢ ٠ نيجرييا ندسية،واهل العلمية التحتية للبنية الوطنية الوكالة

 ٧٦٧ ٤٥ ٢٣٣ ٧٩ ٠٠٠ ١٢٥ ٠ نيجرييا ،)برودا (املشاريع تطوير معهد

 ١٠٥ ٤٢٠ ٢٣٠ ٢٣١ ١ ٣١٦ ٥٢٧ ٠١٩ ١٢٤ ١ النرويج ،)نوراد (اإلمنائي للتعاون النروجيية الوكالة

 ٦٧٧ ١- ٠ ٠ ٦٧٧ ١- باكستان اخلزفية، واملصنوعات الكيميائية للمواد االحتادية املؤسسة

 ٠ ٠ ٤٠٥ ١٥- ٤٠٥ ١٥ بريو احملدودة، كوفيدي نفرزيونيسإ شركة

 ٦٩٣ ٨ ٨٤ ٠ ٧٧٧ ٨ قطر الصناعية، لالستشارات اخلليجية املؤسسة

 ٦٧٦ ١١ ٠ ٠ ٦٧٦ ١١ السعودية العربية اململكة اخلليجي، التعاون جملس

 ٧٤٢ ٥٨٧ ٢٧٣ ٤١٤ ٧٥١ ٥٨٨ ٢٦٤ ٤١٣ السعودية العربية اململكة للتنمية، اإلسالمي البنك

 ١٨١ ٨ ٠ ٠ ١٨١ ٨ سلوفاكيا ،(NADSME) نادمسي

 ٢٨٤ ٥ ٠ ٠ ٢٨٤ ٥ النكا سري ستيل، سيلون شركة

 ٣٥٧ ٣ ٠ ٠ ٣٥٧ ٣ سويسرا املالية، شتاودهامر شركة

 ٧٨١ ١ ٠ ٠ ٧٨١ ١ تركيا التركية، اإللكترونية الصناعات رابطة

 ٤٩٧ ٢ ٠ ٠ ٤٩٧ ٢ ةاملتحد اململكة للبحوث، يونيليفر مؤسسة

 املتحدة الواليات اهلندسية، للصادرات احملدودة إبستاين شركة
 ٨٠٧ ٠ ٠ ٨٠٧ األمريكية

 ٧٦٢ ١ ٠ ٢٢٠ ١١- ٩٨٢ ١٢ األمريكية املتحدة الواليات فورد، مؤسسة

 ٣٩٩- ٠ ٠ ٣٩٩- األمريكية املتحدة الواليات الدولية، للتنمية املتحدة الواليات وكالة

 ٠٨١ ١٠١ ٨١٠ ٦٨ ٧٥٠ ٩٣ ١٤١ ٧٦ األمريكية املتحدة الواليات  شيكاغو، الدولية، زونتا مؤسسة

 ١٦٦ ٩ ٨٣٤ ٤٥ ٠٠٠ ٥٥ ٠ الدويل البنك

 ٧٠٨ ١٥ ٠ ٠ ٧٠٨ ١٥ اليمن وتسويقه، اإلمسنت لصناعة اليمنية املؤسسة

 ٤٨٨ ٠ ٠ ٤٨٨ األفريقي التنمية مصرف

 ٣٤٤ ١٠٢ ٧٥٤ ٢ ٠٠٠ ٩٤ ٠٩٨ ١١ إلمنائيةا املتحدة األمم ملنظمات العريب اخلليج برنامج

 ٣٣١ ٢٥ ٨٨٣ ٥٤٢ ٩٩٢ ٦٠٥ ٧٧٨ ٣٧- األساسية للسلع املشترك الصندوق

 ٤٤- ٠ ٠ ٤٤- اإلسالمية إيران مجهورية االقتصادي، التعاون منظمة

 ٦٣١ ٢- ٤٨٩ ١٠٠ ٦٧٢ ٣٠- ٥٣٠ ١٢٨ )الفاو (والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة

 ٣٣٨ ١٨٣ ٨٢١ ١١٩ ٠٠٠ ٢٥٣ ١٥٩ ٥٠ األمريكية املتحدة الواليات رد،باكا هيوليت شركة

 ٦٤٣ ١٤٤ ٠ ٠ ٦٤٣ ١٤٤ )إيدا (الدولية التنمية رابطة

 ٢٩٤ ١١٢ ٥٦٦ ٢٨٧ ٠٠٠ ٣٤٠ ٨٦٠ ٥٩ )إيفاد (الزراعية للتنمية الدويل الصندوق

 ٢٧٧ ٢٨ ٦٩١ ٣٩ ٠٠٠ ١٥ ٩٦٨ ٥٢ الدولية العمل منظمة

 ٧٨٦ ٢٨٥ ٢٧١ ٣٤٣ ٠ ٠٥٧ ٦٢٩ مايل يف املاحنني املتعددة االستئمانية ديقللصنا املشترك الربنامج
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  الوصف
 الصندوق رصيد
 ١/١/٢٠١٠يف

 املقبوضة املسامهات
 واإليرادات والفوائد
 ٢٠١٠ يف املتنوعة

   يف النفقات
٢٠١٠ 

 الصندوق رصيد
   يف

٣١/١٢/٢٠١٠ 
 ١٩٩ ٦ ٥٩٥ ٢- ٧٩٨ ١٩- ٤٠٢ ٢٣ السودان لشمال املاحنني املتعدد االستئماين الصندوق

 ٠٨٤ ٢٨ ٩٩٨ ٤٦٠ ٩٦٠ ٢٩٩ ١٢٢ ١٨٩ السودان جلنوب املاحنني املتعدد االستئماين الصندوق

 ٣٨٧ ١٥٠ ٠١٣ ٣٠٥ ٤٠٠ ٤٥٥ ٠ لسرياليون املاحنني املتعدد االستئماين الصندوق

 ٧٤٤ ٣١٣ ٦ ٥٥٤ ٥٠٨ ٤ ٠٢٩ ٠٢٧ ٥ ٢٦٩ ٧٩٥ ٥ املتحدة األمم يف العمل وحدة مبادرة صندوق

 ٢٧٤ ٢ ٠ ٠ ٢٧٤ ٢ )األوبك (للنفط املصّدرة البلدان منظمة

 واملعلومات النظيف لإلنتاج اإلقليمية الشبكة يف األعضاء الدول
 ٩٩٥ ٢٢٣ ٤٩٧ ٤٤ ٥٢٠ ٩٨ ٩٧٢ ١٦٩ (RENPAP) اهلادئ واحمليط آسيا يف اتاآلف ملبيدات

 ٧١٠ ٣٤٩ ٩٧١ ٣٥١ ١٥٩ ٣٥٢ ٥٢٢ ٣٤٩ حمدد غري

 ٧٩٧ ١٣ ٥٢٨ ٥- ٠ ٢٦٩ ٨ بتنـزانيا اخلاص املتحدة األمم اتفاق - اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 طريق عن إسبانيا لهمتّو الذي لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق صندوق
 ٤٦٩ ٩٥٦ ٥ ٨٤١ ٨٦٣ ٥ ٢٠٦ ٣٠٨ ٥ ١٠٤ ٥١٢ ٦ اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 ٥٤٦ ٢٢ ٢٤٣ ١٩ ٠٠٠ ٧ ٧٨٩ ٣٤ والكاريبـي الالتينية ألمريكا األنظف لإلنتاج اإلقليمي اليونيدو برنامج

 ٩٩٣ ٩٣٣ ٩ ٨٢٤ ٢٦٦ ٩ ٠٦٣ ٤٥٥ ٥ ٧٥٤ ٧٤٥ ١٣ للعراق االستئماين اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة صندوق

 ٣٣٧ ١٥ ٩٦٦ ٥٨ ٠ ٣٠٣ ٧٤ )اليونديب (اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 ٩٢٢ ٥ ٠ ٠ ٩٢٢ ٥ آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم جلنة

 ٤٢٦ ١٣ ١٦٠ ٢٧٨ ٦٠٣ ١٠٤ ٩٨٣ ١٨٦ الدولية للشراكة املتحدة األمم صندوق

 ٤٩٦ ٢ ٩٣٧ ١- ٠ ٥٥٩ جئنيالال لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض

 ٠٨٤ ٣ ٠ ٠ ٠٨٤ ٣ للسودان املشترك االستئماين املتحدة األمم صندوق

 ١٨٧ ٢١١ ٨٢٣ ٣٦٤ ١ ٠ ٠١٠ ٥٧٦ ١ لبنان إلنعاش املتحدة األمم صندوق

 ٥٥٨ ٨٧٥ ٢ ٣٤٥ ٨٥٢ ١ ٤٩٥ ٣٨٠ ١ ٤٠٨ ٣٤٧ ٣ البشري لألمن االستئماين املتحدة األمم صندوق

 ٣٥٧ ٢ ٥٦٥ ١٥٦ ٩٢٢ ١٥٨ ٠ قريغيزستان - املتحدة األمم يف العمل وحدة صندوق

 ٦٣٠ ٣ ٨٧٠ ٤٩ ٥٠٠ ٥٣ ٠ األسود للجبل املتحدة األمم صندوق

 ٨٤٨ ٧٥٠ ١١٤ ٤٨٤ ٦٠٠ ٤٩٩ ٣٦٢ ٧٣٥ )اليونيب (للبيئة املتحدة األمم برنامج

 ٩٧٢ ٧٦٧ ٠٢٨ ٢٨٢ ٠٠٠ ٠٥٠ ١ ٠ السالم لبناء املتحدة األمم صندوق

 ٢٧٥ ٧٤٨ ٣٢ ٥٦١ ٢٠٩ ٢٩ ٠٩١ ٩٩٩ ٢٤ ٧٤٥ ٩٥٨ ٣٦ عيالفر اجملموع

          

 ٧٧٤ ٣٠٠ ٥٩ ٧٢٣ ٧٢٧ ٤٧ ٣٧١ ٧٤٣ ٣٨ ١٢٦ ٢٨٥ ٦٨ اجملموع
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    املرفق السابع
    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين يف 

  ٢٠١٠سمرب دي/ كانون األول٣١لسنة املنتهية يف عن ابيان اإليرادات والنفقات 
    )باليوروهات(

       اإليرادات
       فوترةاملاملسامهات 

 ٨٠٢ ٨٣٤ ٧ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 ٩٣١ ٢٨٣ ٢ اليونيدو 
 ٤٩١ ٣٤٣ ٣ اليونوف 
 ٦٠٦ ١٧٤ ١ منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

     ٨٣٠ ٦٣٦ ١٤ 

 ٠٥٥ ٠٦١ ١     املخصصة املشاريع تكاليف تسديد

 ١٠٧ ١٥٩     الفوائد إيرادات

 ٩٢٠ ٣١     متنوعة إيرادات

      

 ٩١٢ ٨٨٨ ١٥     اإليرادات جمموع
     

     النفقات
 ٩٨٣ ٨٣٥ ٥     وصيانتها املباين إجيار

 ٣٢٩ ٣٩٢ ٧     العامة املرافق

 ٢٠٠ ٤١     واملواد اللوازم

 ٩٦٤ ١٧١     الرأمسالية السلع

 ١٨٩ ٤     املصرفية رسومال

 ٣٨٣ ١٠     أخرى عامة تشغيل نفقات

      

 ٠٤٨ ٤٥٦ ١٣     النفقات جمموع
     

 ٨٦٤ ٤٣٢ ٢     ٢٠١٠ يف النفقات على اإليرادات زيادة
     

 ٣٧١ ٠٩٥ ١     امللغاة االلتزامات من الوفورات
     

 ٢٣٥ ٥٢٨ ٣     للسنة الفائض صايف

     
     صولاأل

 ٦٤٤ ٧٧٢ ٣٢     النقدية

      احلسابات املستحقة القبض

 ٩٠٢ ٥٨١     الضرائب
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 ٥٣٥ ١٥٦ ٥     املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل

 ٤٢٤ ٣٦٢ ١     غري ذلك

 ٥٠٥ ٨٧٣ ٣٩     جمموع األصول

     
     اخلصوم

 ٨٨٨ ٣٢٠ ٥     املصفاة غري االلتزامات

 ٦٣٨ ٨٤     سلفا املدفوعة املبالغ

 ٧٩٣ ٤٥١ ٥     الدفع املستحقة احلسابات

 ٣١٩ ٨٥٧ ١٠     اخلصوم جمموع
     

     الصندوق رصيد
 ٩٥١ ٤٨٧ ٢٥    ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١ يف املوجود الرصيد

 ٢٣٥ ٥٢٨ ٣     ٢٠١٠ يف الفائض صايف: إليه مضافا

 ١٨٦ ٠١٦ ٢٩    ٢٠١٠ ديسمرب /ولاأل كانون ٣١ يف املوجود الرصيد
     

 ١٨٦ ٠١٦ ٢٩     جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق
     

  ٥٠٥ ٨٧٣ ٣٩    جمموع اخلصوم واالحتياطيات ورصيد الصندوق

      
      

 :حتليل رصيد الصندوق
الوكالة الدولية 
 اليونوف اليونيدو للطاقة الذرية

منظمة معاهدة 
 احلظر الشامل
 اجملموعللتجارب النووية

      
 ٩٥١ ٤٨٧ ٢٥ ٠٤٠ ٤٩٨ ٢ ٥٩٦ ٨٦٢ ٥ ٢٢٧ ٤٥١ ٤ ٠٨٨ ٦٧٦ ١٢ ٢٠١٠ يف االفتتاحي الصندوق رصيد

 ٨٣٠ ٦٣٦ ١٤ ٦٠٦ ١٧٤ ١ ٤٩١ ٣٤٣ ٣ ٩٣١ ٢٨٣ ٢ ٨٠٢ ٨٣٤ ٧ املسامهات
 ٩١٨ ١٥٤ ٤٦١ ٢٨ ٧٨١ ٤١ ٦٥٨ ٣٦ ٠١٨ ٤٨ )املصرفية الرسوم من خالصة (الفوائد
 ٥١٣ ٢٦٣ ١١- ٨٩٧ ٩٠٣- ٩٢٤ ٥٧٢ ٢- ٥٥٩ ٧٥٧ ١- ١٣٣ ٠٢٩ ٦- النفقات صايف

 ١٨٦ ٠١٦ ٢٩ ٢١٠ ٧٩٧ ٢ ٩٤٤ ٦٧٤ ٦ ٢٥٧ ٠١٤ ٥ ٧٧٥ ٥٢٩ ١٤ 

     
 ٥٣٥ ١٥٦ ٥    ٥٣٥ ١٥٦ ٥ القبض املستحقة املسامهات

 

 

  


