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 موجز
 
  من أ واع التو ة  األ واع الشاااةي ة   16احمليط اهلنمسي )اهليئة( مساااة لة عن إةار     يفإّن هيئة مصااااأمس أ ال التو ة

ةساااتور منظمة األةذأة من  14املاة  ج از منشاااأ بوج    ،عضاااو ا 30اهليئة اليت تضاااّ   إّن  يف احمليط اهلنمسي.   
  الزراعة.

     من املاااة  اللاااللااة من الالئلااة املاااليااة لل يئااة، تإل ا امليزا يااة اىةارأااة لل يئااة على  نااة   9 عمال  أبحكاااا الفق
 املالية يف املنظمة لإلحاطة.

  احمليط اهلنمسي اليت ع ضاااااا  على   يف ة  تتضاااااامن هذه الوثيقة مإللومات عن ميزا يات هيئة مصاااااااأمس أ ال التو
 2020(.  هي تتضاااااّمن امليزا ية الن ائية لإلاا 2021أو يو/حزأ ان  11  -7 الإلشااااا أن )  اخلامساااااةاهليئة يف ة رهتا 

 . 2023اليت أقّ هتا اهليئة  ميزا ية مةمسئية لإلاا  2022عاا   ميزا ية 2021 امليزا ية احلالية لإلاا 
   ،الالئلة املالية املإلمّسلة هليئة مصااااااااأمس أ ال التو ة  قمس أقّ ت  نة املالية، يف ة رهتا اللامنة  الساااااااةإلمل بإلمس املائة

 قمس  .2019ان يف احمليط اهلنمسي ابلصايةة اليت اعتممسهتا اهليئة يف ة رهتا اللاللة  الإلشا أن املنإلقمس  يف أو يو/حزأ  
املللق  ن املاة  اخلامساااااااااة ما يف  ماملشاااااااااار إلي   املوعمسأنمس أ ال التو ة يف احمليط اهلنمسي  أمصاااااااااا هيئةاعتممست  
 يف هذه الوثيقة. مها أ ةان يف ة رهتا اخلامسة  الإلش أن، املالية  ابلالئلة

 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 مسودة املشورة 

  ّاحمليط اهلنمسي    يفاليت اعتممسهتا هيئة مصااااااااااااأمس أ ال التو ة   2022  إىل أخذ الإلل  بيزا ية عاا  إّن اللجنة ممسعو
ن ابملاة  اخلامساااااة م،  ابملإللومات احملمّسثة املتإللقة  (2021أو يو/حزأ ان    11-7 الإلشااااا أن )  اخلامساااااةيف ة رهتا  
 .احمليط اهلنمسي  يفمصاأمس أ ال التو ة املالية هليئة  ابلالئلةاملللق  
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 2023وامليزانية املبدئية لعام   2022امليزانية املعتمدة لعام  

 

    
  2020  

 الفعلي
2021 2022 2023 

   تكاليف املوظفني  1
    

 2,650,508 2,598,537 2,709,184 2,117,006 إمجايل تكاليف املوظفني     
   النفقات التشغيلية  2

    

 1,293,200 1,293,200 1,325,800 746,434 إمجايل النفقات التشغيلية      
 20,100- 20,100- 20,100- 0 مسامهات إضافية من سيشيل  3

 177,467 175,128 181,574 128,850 تكاليف خدمة املشاريع  4

 - - - - االحتياطي ف حاالت العجز  5

 250,000 25,000 25,000 21,324 حساب املشاركة ف االجتماعات  6
 4,351,075 4,071,765 4,221,458 3,013,503 اجملموع الكلي     
 
 

 املالية  الالئحة ف  2019عام  تعديل على  النهائية الصيغة وضع
 

الالئلة املالية املإلمّسلة هليئة مصااااااااأمس أ ال التو ة يف احمليط اهلنمسي أقّ ت  نة املالية، يف ة رهتا اللامنة  الساااااااةإلمل بإلمس املائة،  
املشار   وعمسان  املحينذال  قمس بقي   .2019ابلصيةة اليت اعتممسهتا اهليئة يف ة رهتا اللاللة  الإلش أن املنإلقمس  يف أو يو/حزأ ان  

 ا اهليئة يف  ق  الحق.مأن تةّ  في  اب تظار، ملمإلّلق املاليةاملللق ابلالئلة ن املاة  اخلامسة ما يف مإلي 
 

من املللق  5ا يف املاة  مىةراج  ملالتالي املوعمسأن، 2021 اعتممست اهليئة يف ة رهتا اخلامسااة  الإلشاا أن يف أو يو/ حزأ ان 
 على النلو التايل: يط اهلنمسي هليئة مصاأمس أ ال التو ة يف احملابلالئلة املالية 

 
 ؛كل سنة من سنوات امليزا ية  املستلقة عن حزأ ان املوعمس الن ائي لمسفع املسامهاتأو يو/  30أكون  -

  ".   الذي تإلترب فيه املسامهات ةري املسمسة  "متأخّ  يزا ية، املوعمسامل من سنواتأوليو/ متوز يف كل سنة  1 أكون  -


