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المجلس التنفيذي
  التسعونو خامسةالالدورة 
 2013 مايو/أيار 29- 27، صربيا، بلغراد
  من جدول األعمال المؤقت (ثانيا)(ج)3البند 
  

 
 

 تقرير األمين العام
 

  اسي: الشؤون اإلدارية وما اتصل منھا بالنظام األسنيالجزء الثا
  

  )2011-2010إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الثامنة عشرة (
 
 

مة -أوالً   مقدِّ

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي، وبالمادة  11) من النظام األساسي، وبالفقرة 2(23عمال بأحكام المادة  .1
) إلى المجلس التنفيذي كي 2011-2010الثامنة عشرة ( رة الماليةقُدمت الحسابات المراَجعة للفت) من النظام المالي، 2(17

 ينظر فيھا في الدورة التسعين والدورة الثالثة والتسعين.
 
) 2( 17عشرة، عمال بالمادة  التاسعةإلى الجمعية العامة في دورتھا  2010ورفعت الحسابات المراجعة للسنة المالية  .2

 .[A/RES/594(XIX)]ا بھا في القرار من النظام المالي، فأحاطت الجمعية علم
 
من قبل المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والتسعين. وسيقوم األمين  2011تم تدقيق وإقرار الحسابات المراجعة لسنة  .3

 للجمعية العامة بھذه الحسابات.العشرين  ةدورال إلىالعام بالتقدم 
 

- 2010رصيد الصندوق العام للفترة  يُظھرنتين الماليتين، كما نتائج ميزانية الس 2ويظھر البيان الوارد في الصفحة  .4
 مع نتيجة صافية قدرھا صفر يورو. 2012 كانون األول/ديسمبر 31حتى تاريخ ، 2011

 
التي تم ، تنفيذ مستوى الميزانية األقصى المسموح به من قبل موارد الميزانية 2011و 2010في كال السنتين تم  .5

 .A/RES/567(XVIII)لقرار بموجب اعليھا، بما فيھا اإلشتراكات المتأخرة المستلمة، الحصول 
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  2012كانون األول/ديسمبر  31لغاية  2011- 2010نتائج الفترة المالية الثامنة عشرة   - ثانيا

25.200.000,00 12.767.000,00 12.433.000,00

20.889.035,54 10.556.144,50 10.332.891,04

359.601,00 118.601,00 241.000,00

515.088,85 145.978,30 369.110,55

--------------------- --------------------- ---------------------
21.763.725,39 10.820.723,80 10.943.001,59

(24.296.549,73) (12.293.473,67) (12.003.076,06)

(2.532.824,34) (1.472.749,87) (1.060.074,47)

2.532.824,34 1.472.749,87 1.060.074,47

(2.532.824,34) (1.472.749,87) (1.060.074,47)
--------------------- --------------------- ---------------------

0,00 0,00 0,00 الفائض

  .   تسديد سلفة صندوق رأس المال
       المتداول إلى الصندوق العام لتغظية

(باليورو)

إعتمادات الميزانية

مدفوعات الخزينة: 

201020112011-2010

      العجز النقدي في الخزينة

  .   اشتراكات األعضاء

  .   المبالغ التي أقرتھا الجمعية العامة
      في دورتھا الثامنة عشرة

      -    من حساب المنشورات

      -    من إيرادات متفرقة

نفقات الخزينة

عجز نقدي في الخزينة

  .   إستالم اشتراكات متأخرة 

 
 

  
   يذھا من قبل المجلس التنفيذاإلجراءات الواجب اتخا  -ثالثا

 يطلب من المجلس التنفيذي أن: .6
 

المتعلقين للمجلس التنفيذي  CE/DEC/6 (XCIII)والمقرر CE/DEC/6(XC)يوصي الجمعية العامة بتأييد المقرر  )أ 
    مع إقرار إغالقھا. 2011- 2010لفترة ا حساباتب


