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المجلس التنفيذي
  الدورة التسعون

  2011 يونيو/حزيران 21- 19كينيا،  ،مومباسا
  جدول األعمال المؤقت مند)  5 دبنال
  

 
 

 المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منھا بالنظام األساسي
 

إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة د)  
 )2009-2008للفترة المالية السابعة عشرة (

 
 

ام األساسي، وبالمادة من قواعد التمويل المرفقة بالنظ 11) من النظام األساسي، وبالفقرة 2( 23عمال بأحكام المادة  )1
) إلى المجلس التنفيذي 2009-2008) من النظام المالي، قُدمت الحسابات المراَجعة للفترة المالية الخامسة عشرة (2( 17

 والثمانين. الثامنةالثمانين والدورة و الخامسة كي ينظر فيھا في الدورة
 
) 2( 17عشرة، عمال بالمادة  الثامنةلعامة في دورتھا إلى الجمعية ا 2008ورفعت الحسابات المراجعة للسنة المالية  )2

 .[(XVIII)560]من النظام المالي، فأحاطت الجمعية علما بھا في القرار 
  
عشرة للجمعية العامة بالحسابات  التاسعةوسيقوم األمين العام، بصفته أمينا للمجلس التنفيذي، بالتقدم إلى الدورة  )3

 .الثامنة والثمانينبحثھا المجلس في دورته  ، وقد2009المراجعة للسنة المالية 
  
نتائج ميزانية السنتين الماليتين، كما يُظھر فائض رصيد الصندوق العام للفترة  4ويُظھر البيان الوارد في الصفحة  )4

. وھذا المبلغ ھو مجموع 2010كانون األول/ديسمبر  31يورو حتى تاريخ  485419.96، وقد بلغ 2008-2009
 .2009-2008تي كانت مترتبة في السنوات السابقة، وقد سددت في الفترة االشتراكات ال

  
، 1983-1982، 1977 -  1976الفترات المالية األخرى التي سجلت فائضا في رصيدھا بتاريخ اإلغالق ھي:  )5

- 2002، و2001-2000، و1998-1999، 1996-1997، 1994-1995، 1992-1993، 1990-1991، 1984-1985
 .2007-2006و 2005-2004و 2003

  
-1998، 1997-1996، و1995-1994أجازت الجمعية العامة استخدام الرصيد الفائض في الفترات المالية  )6

 1999-1998، كمخصصات في الميزانية للفترة المالية 2005-2004، و2003-2002، و2001-2000، و1999
 2003-2002)؛ وللفترة المالية [(XIII) 402 ,396] (القراران 2001-2000) وللفترة المالية [(XII) 373 ,372](القراران 

 496](القرار  2007-2006)، وللفترة المالية [(XV) 463](القرار  2005- 2004)؛ وللفترة المالية [(XVI) 496](القرار 
(XVI)] (القرار  2009-2008)، وللفترة المالية[524 (XVII)]لعمل العام.)،  تعاطفا؛ وذلك لتعزيز أنشطة برنامج المنظمة ل 

  
تم تخصيصه لتغطية التأمين الصحي بعد نھاية الخدمة وصندوق استبدال األصول  2007-2006وإن رصيد فائض الفترة 

  .[A/RES/572 (XVIII)]وقرار الجمعية العامة  [CE/DEC/5(LXXXVIII)]الثابتة، بموجب مقرر المجلس التنفيذي 
  
، فإن المجلس التنفيذي خول األمين العام، في مقرره 2009-2008أما بالنسبة لفائض الفترة المالية  )7

[CE/DEC/6(LXXXVIII)] إضافة ھذا الفائض إلى "صندوق الطوارئ الخاص". ولقد تم ذلك بموجب المعايير المحددة في ،
بموجبھا  ). وباإلضافة، ووفقا لألحكام التي أنشئA/18/15(بالوثيقة  5المرفق  وفي ظل أحكام [A/RES/572 (XVIII)] القرار

 صندوق الطوارئ الخاص، سوف يقوم األمين العام، في الموعد الالزم، بتقديم اقتراح محدد بشأن تخصيص ھذه األموال.
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25,110,000.00 12,962,000.00 12,148,000.00

20,629,469.32 10,446,862.24 10,182,607.08

714,000.00 408,000.00 306,000.00

852,759.48 394,750.48 458,009.00

647,249.52 489,249.52 158,000.00
--------------------- --------------------- ---------------------

22,843,478.32 11,738,862.24 11,104,616.08

(24,997,620.80) (13,140,244.91) (11,857,375.89)

(2,154,142.48) (1,401,382.67) (752,759.81)

2,639,562.44 1,806,658.49 832,903.95

(2,154,142.48) (1,401,382.67) (752,759.81)
--------------------- --------------------- ---------------------

485,419.96 405,275.82 80,144.14 الفائض

      العجز النقدي في الخزينة

  .   اشتراكات األعضاء

  .   المبالغ التي أقرتھا الجمعية العامة
      في دورتھا السابعة عشرة

      -    من حساب المنشورات

      -    من إيرادات متفرقة

      -   من فائض 2004- 2005

نفقات الخزينة

عجز نقدي في الخزينة

  .   إستالم اشتراكات متأخرة 

  .   تسديد سلفة صندوق رأس المال
       المتداول إلى الصندوق العام لتغظية

نتائج الفترة المالية السابعة عشرة 2008- 2009
لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2010

( باليورو) 

إعتمادات الميزانية

مدفوعات الخزينة: 

200820092009-2008

 


