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 استخدام رمز االستجابة السريعة؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة ب

 .للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

 

 

A 

 المالية لجنة
 بعد المائة التاسعة والستونالدورة 

 2017نوفمبر/تشرين األول  10 – 6روما، 

 -الهيئة اإلقليمية لإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية في آسيا والمحيط الهادئ 
 2017كشف الحسابات وميزانية عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ىلإ الوثيقة هذه مضمون بشأن استفسارات أي توجيه ميكن
 

 Vinod Ahuja السيد

 السياسات مسؤول

  (vinod.ahuja@fao.org) الهادئ والمحيط آلسيا اإلقليمي المنظمة مكتب
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 موجز
 
 ةاإلقليمي لهيئةل املقرتحة واألنشممممم ة والنفقات وامليزانيات احلسمممممابات كشمممممو   عن معلومات الوثيقة هذه تتضممممممن 

 اجلهات املتعدد مانةاأل حساب مشروع إطار يف( اهليئة) اهلادئ واحمليط آسيا يف احليوانية والصحة احليواين لإلنتاج
MTF/INT/005/MUL، شمممممممممممهر يف ُعقدت اليت للهيئة والثالثني التاسمممممممممممعة الدورة جمريات إىل اسمممممممممممتناد ا وذلك 

 . بانكوك يف 2016 األول تشرين/أكتوبر
 

 املالية جلنة من بةامل لو  التوجيهات
 
   عليه وافقت الذي 2017 لعام وامليزانية العمل وبرنامج اهليئة حسمممممابات بكشممممم  العلم أخذ إىل مدعوة اللجنة إن 

 . للهيئة والثالثني التاسعة الدورة خالل األعضاء البلدان
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 2017يناير/كانون الثاني  1حتى  الرصيد النقدي
 

   MTF/INT/005/MUL – 9167.00حساب األمانة رقم 

 دوالر أمريكي 
  31/12/2016األموال الواردة حىت 

 2,880,617 املسامهات الواردة  3051
 92,446 الفائدة الرتاكمية احملصلة* 3052
 2,973,063 اجملموع

 
  2016األموال الواردة يف 

 103,452 املسامهات الواردة  3051
  652 *2016الفوائد احملصلة يف  3052
 104,104 اجملموع

 
  31/07/2017األموال الواردة حىت 

 2,931,717 املسامهات الواردة  3051
 92,446 الفائدة الرتاكمية احملصلة* 3052
 3,024,163 اجملموع

 
  النفقات

 2,568,775 31/12/2016النفقات حىت 
 40,588 )من يناير/كانون الثاين إىل أغس س/آب( 2017النفقات يف  
 2,609,363 جملموعا
 

 311,842 01/01/2017الرصيد النقدي الفعلي )من دون الفائدة احملصلة( حىت 
 

* مالحظة: ال ميكن إنفاق الفائدة، مع أهنا ترد إىل احلساب، من دون موافقة األعضاء يف اهليئة. فُيحسب بالتايل الرصيد 
 لفائدة( ناقصة النفقات.النقدي الفعلي استنادا  إىل املسامهات الواردة )من دون ا

 
 2016النفقات يف 

 دوالر أمريكي خط امليزانية 
 0 مرت بات الفئة الفنية 5011
 29,836 مرت بات فئة اخلدمات العامة 5012
 13,714 االستشاريون 5013
 2,220- العقود 5014
 0 املتعاقدون احملليون 5020
 23,204 السفر 5021
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 855 التدريب 5023
 1,311 شرتيات القابلة لالهتالكامل 5024
 0 املشرتيات املعم رة 5025
 0 الضيافة 5026
 1,139 مصروفات التشغيل العامة 5028

 67,839 جمموع النفقات
 

 2017يوليو/متوز  31حالة املسامهات حىت 

TFAA97AA8914 نشاط نظام أوراكل:
2 

 
 بالدوالر األمريكي

املستحقات حىت  احلكومات األعضاء
31/12/2016 

املسامهات 
املستحقة لعام 

2017 

املتحصالت 
حىت 

31/07/2017 

املستحقات حىت 
31/07/2017 

     
     

 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 أسرتاليا
 8,400.00 38,430.00 بنغالديش

 
46,830.00 

 2,750.00 2,750.00 بوتان
 

5,500.00 
 14,000.00 0.00 اهلند

 
14,000.00 

 8,400.00 8,400.00 سياإندوني
 

16,800.00 
 8,400.00 0.00 مجهورية إيران اإلسالمية

 
8,400.00 

 2,750.00 10,028.00 ةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي
 

12,778.00 
 2,750.00 3,100.00 الو

 
5,850.00 

 8,400.00 8,400.00 ماليزيا
 

16,800.00 
 2,750.00 2,750.00 منغوليا  

 
5,500.00 

 0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 ميامنار
 2,750.00 750.00 2,750.00 750.00 نيبال

 16,782.00 8,400.00 8,400.00 16,782.00 باكستان
 2,750.00 10,037.00 بابوا غينيا اجلديدة

 
12,787.00 

 6,502.00 8,400.00 8,400.00 6,502.00 الفلبني
 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 ساموا

 8,400.00 0.00 سري النكا
 

8,400.00 
 0.00 8,400.00 8,400.00  0.00 تايلند
 179,679.00 51,100.00 122,850.00 107,929.00 اجملاميع
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 *2017الميزانية المعتمدة للهيئة لعام 
 دوالر أمريكي خط امليزانية

 0 مرت بات الفئة الفنية 5011
 40,000 ةمرت بات فئة اخلدمات العام 5012
 25,000 االستشاريون 5013
 0 العقود 5014
 0 املتعاقدون احملليون 5020
 35,000 السفر 5021
 0 التدريب 5023
 0 املشرتيات القابلة لالهتالك 5024
 0 املشرتيات املعم رة 5025
 0 الضيافة 5026
 10,000 مصروفات التشغيل العامة 5028

 110,000 جمموع النفقات
 
 انية املخصصة، حساب أمانة اهليئةامليز 

 دوالر أمريكي النشاط / جمال التخصص 
 25,000 النهوض بصغار منتجي األلبان

 20,000 إدارة موارد األعال 
 40,000 صحة واحدة )مبا يف ذلك إدارة مقاومة مضادات امليكروبات( 

 25,000 نشر املعلومات وحتديد موق  اهليئة 
 110,000 اجملموع
 يف بانكوك.  2016ت املوافقة عليها خالل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة يف أكتوبر/تشرين األول * مت  
 
 


