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  عشر التاسع االجتماع
       ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦-٢٢نيويورك، 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية للفترة املالية     
  

 مقّدم من املسجِّل    
  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة األداء تقرير - أوالً  
ــران يف - ١ ــه/حزي ــق ،٢٠٠٦ يوني ــسادس االجتمــاع واف ــدول عــشر ال ــى األطــراف لل  عل
ــةميز ــدرها اني ــورو ١٧ ٢١٤ ٧٠٠ ق ــرة ي ــة للفت ــة .٢٠٠٨-٢٠٠٧ املالي ــد وبغي  احملكمــة تزوي

 الــيت القــضايا ســيما وال ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفتــرة يف القــضايا يف للنظــر الالزمــة املاليــة بــاملوارد
 لتغطيـة  يـورو  ٢ ٤٠٦ ٠٠٠ االجتماع أيـضا علـى مبلـغ قـدره            وافق عاجلة، إجراءات تتطلب
 إليـه  املـشار  اإلمجـايل  االعتمـاد ضـمن    املبلـغ درج ذلـك    نـ يو .بالقـضايا  املتـصلة  احملكمـة  تكاليف
 علـى  املعروضـة  القـضايا  حالـة  يف إال بالقـضايا  املتصلة التكاليف ُتستخدم أالّ أساس على أعاله

 يبلـغ  أقـصى  ومعدل املائة يف ٠,٠١ يبلغ أدىن معدل استخدام كذلك االجتماع وقرر .احملكمة
 للفتــرة احملكمــة مليزانيــة األطــراف لــدولعلــى ا املقــررة األنــصبة دلمعــ حتديــد يف املائــة يف ٢٢

 .)SPLOS/145 انظر( ٢٠٠٨-٢٠٠٧

يبلــغ  ،)املرفــق انظــر( ٢٠٠٨-٢٠٠٧ املاليــة للفتــرة األداء تقريــر يف مــبني هــو وكمــا  - ٢
ــات جممــوع ــرة لتلــك نفق ــورو، ١٤ ٧٣٨ ٠٣٣ الفت ــذا ي ــا وه ــل م ــة يف ٨٥,٦١ ميث ــن املائ  م

 ).يـورو  ١٧ ٢١٤ ٧٠٠( ٢٠٠٨-٢٠٠٧ املاليـة  لفتـرة لمتـت املوافقـة عليهـا       اليت  االعتمادات  
 التكــاليف” بنــد حتــت الــواردة يــورو، ١ ٨٥٠ ٠٨١ البالغــة وفــوراتلل كــبري حــد إىل وميكــن
 بفــضل الوفــورات هــذه حتقّقــت وقــد .أن تفــسر هــذا االخنفــاض يف األداء “ بالقــضايا املتــصلة
 ،)“توميمــارو”( ١٥ رقــم والقــضية )“ماروهوشــين”( ١٤ رقــم القــضية مهــا ،قــضيتني عــرض
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 وفقـا  واحـد  شـهر  فتـرة  خالل معاجلتهماو ،٢٠٠٧ يوليه/متوز يف الوقتنفس   يف احملكمة على
 قــد قــضية كــل كانــت لــو فيمــا شــهرين مــن بــدال( احملكمــة الئحــة مــن الــصلة ذات لألحكــام
 عــام يف ةاحملكمــ أمــام جديــدة قــضية عــَرض أيــةُت مل ذلــك، عــن وفــضال ).حــدة علــى ُعرضــت
 .“بالقضايا املتصلة التكاليف” بند حتت إضافية وفورات عنه جنم مما ،٢٠٠٨

رجـع  تو يـورو  ٢٩٥ ١٦٥ققـت وفـورات قـدرها       حت ،“املوظفني تكاليف” بند وحتت - ٣
 ذلـك،  عـن  وفـضال  .املـستعرضة  الفتـرة  خـالل  الـسجل  يف الـشاغرة وظـائف   بشكل كـبري إىل ال    

 ذلــك ويعــود ،“القــضاة” امليزانيــة، بــابيف إطــار  يــورو ٢٣٢ ٦٩٦ قــدرها وفــورات حتققــت
 امليزانيـة  أن حـني  يف ،٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  يف قـضاة  ةمخـس  انتخاب إعادة إىل رئيسي بشكل

 للمعاشــات  اإلضــافية  املــدفوعات قــد رصــدت فيهــا مبــالغ تغطــي       ٢٠٠٦ عــام  يف املعتمــدة
 وينبغـي  .٢٠٠٨ بتمربسـ /أيلـول  ٣٠ يف خدمتـهم  مـدة  انتـهت  الـذين  الـسبعة  للقضاةالتقاعدية  
البـدالت  ”املعنـون    امليزانيـة  بـاب  إطار يف يورو ٥٠ ٥٦٨ قدره مبلغ توفري إىل كذلك اإلشارة
 .املستعرضة الفترة خالل آخر ووفاة القضاة أحد الستقالة نظرا “السنوية

املتصلة بالقـضايا، سـيبلغ معـد األداء         لتكاليفنه يف حالة استبعاد ا     أ إىل اإلشارة وميكن  - ٤
 .املائة يف ٩٥,٧٧املتعلق بالتكاليف األخرى 

  
 االجتماعاتالصادرة عن    باملقررات عمال املتخذة اإلجراءات عن تقرير  - ثانيا  

 بــشأن األطــراف للــدول عــشر والثــامن عــشر والــسابع عــشر الــسادس
 بامليزانية املتعلقة املسائل

  
 ٢٠٠٢ عاميف  املتحققة الوفورات إعادة – ألف  

 يعـاد  أن ٢٠٠٦ يونيـه /حزيـران  ٢٣ يف األطـراف  للدول عشر السادس اعاالجتم قرر  - ٥
 االعتمـادات  يقابـل  يـورو  ٣١٢ ٦٨٤ مبلـغ قـدره      ٢٠٠٢من الوفـورات الـيت حتققـت يف عـام           

 وفقـا  األطـراف  لـدول علـى ا   املقـررة  األنصبة من املبلغ هذا ُيخصم وأن ،٢٠٠٥ لعام اإلضافية
  ).SPLO/146 (للمحكمة املايل النظام من ٥-٤ للمادة

 مـن  هـذا املبلـغ       يـورو وُخـصم    ٣١٢ ٦٨٤ أُعيـَد مبلـغ      أعـاله،  املـذكور  للمقـرر  ووفقا  - ٦
 .ذلك انطبق حيثما سابقة مالية فترات وعن ٢٠٠٧ عام عن األطراف الدول اشتراكات
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ــادة – باء   ــورات إع ــةتامل الوف ــامي  يفحقق ــةتوامل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ ع ــة يف حقق  امليزاني
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للفترة التكميلية

) SPLOS/161( يونيــه/حزيــران ٢٦ يف األطــراف للــدول عــشر الــسابع االجتمــاع قــرر  - ٧
 :يلي ما

 ٢٠٠٢ عــام يف حتققــت الــيت الوفــورات مــن يــورو ٦٥ ٨١٦ مبلــغ يعــاد أن  )أ(  
هـذان املبلغـان     ُيخصم وأن ٢٠٠٤ عاماليت حتققت يف     وفوراتال من يورو ٢٠٨ ٦٧٠ ومبلغ
 املـايل  النظـام  مـن  ٥-٤  للمـادة  وفقا ٢٠٠٨ عام عن األطراف دوللعلى ا  املقررة األنصبة من

 .للمحكمة

 ااعتمـده الـيت  يقابـل امليزانيـة التكميليـة      يـورو  ٣٥١ ٨٩٩  قـدره  مبلغ يعاد أن  )ب(  
 عـن  األطراف لدولعلى ا  املقررة األنصبة منهذا املبلغ    ُيخصماجتماع الدول األطراف، وأن     

 .للمحكمة املايل امالنظ من ٥-٤  للمادةوفقا ٢٠٠٨ عام

 الـدول  أنـصبة  مـن  يـورو  ٦٢٦ ٣٨٥ مبلـغ  ُخـِصم  أعـاله، ة  املـذكور  اتللمقرر ووفقا  - ٨
 .ذلك انطبق حيثما سابقة مالية فترات وعن ٢٠٠٨ عام عن األطراف

  
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املالية لفترةاملتحقق يف ا النقدية فائض إعادة -جيم   

 أن إىل األطــراف للــدول عــشر الثــامن االجتمــاع أشــار ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢٠ يف  - ٩
ــة فــائض ــرةاملتحقــق يف  النقدي ــة الفت ــه البالغــة ٢٠٠٦-٢٠٠٥ املالي ــورو ١ ٢٣٢ ٣٤٠ قيمت  ي
مـن النظـام     ٤ للمـادة    وفقـا  ،٢٠٠٩ عـام  عـن  األطـراف  الـدول  اشتراكات من وُيخصم سُيعاد
 يف األطـراف  لالـدو  اشتراكات من املبلغذلك   ُخصم فقد لذلك، ووفقا .(SPLOS/180)املايل  
 .٢٠٠٩ لعام احملكمة ميزانية

  
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف اإلنفاق يف الزيادة - دال  

 بنــد يف جتــاوز ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ املاليــة للفتــرة املعتمــدة امليزانيــة أســاس علــىحــدث،   - ١٠
 وجنـم  .يـورو  ٧٠٠ قـدره  “)للحـسابات  اخلارجية املراجعة( اخلاصة اخلدمات”املعنون   امليزانية
 مبلــغ إقــرار بغيــة ٢٠٠٨ فربايــر/شــباط يف أجريــت الــيت املرحليــة املراجعــة عــن اوزالتجــذلــك 

 اإلنفـــاق يف الزيـــادة هـــذه عوضـــت وقـــد .٢٠٠٦-٢٠٠٥ للفتـــرة النـــهائي النقـــدي الفـــائض
 .“التشغيل نفقات”وهو  ذاته، للفرع امليزانية من ألخرىاليت حتققت يف البنود ا الوفورات
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 للمحكمة املايل بالنظام عمال املتخذة اإلجراءات عن تقرير - ثالثا  
 احملكمة أموال استثمار - ألف  

 علـى  للمحكمـة  املـايل  النظـام  مـن  ٩ املـادة  نصتـ  احملكمـة،  أمـوال  باستثمار يتعلق فيما  - ١١
 :يلي ما

 االحتياجـات  لتلبيـة  الزمـة  تكـون  ال الـيت  احملكمـة  أمـوال يوظف   أنللمسجل   ١-٩  
 بــإبالغ دوريــة بــصورة ويقــوم ، تتــسم باحلــذرجــلاأل قــصرية اســتثمارات يف الفوريــة
 .االستثمارات بتلك األطراف الدول واجتماع احملكمة

ــد ٢-٩   ــرادات تقي ــة اإلي ــرادات حــسابكرصــيد مــن   االســتثمارات مــن املتأتي  اإلي
 .حساب أو صندوق بكل املتعلقة القواعد عليه تنص حسبما أو املتنوعة

ـــة احملكمــــــة أمــــــوال كانــــــت ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ املاليــــــة الفتــــــرة وخــــــالل  - ١٢  مودعــــ
 األملـاين  املـصرف وبـاليورو لـدى      ،تشيس مصرف لـدىاألمريكية   املتحدة الواليات بدوالرات

)Deutsche Bank( ــدة تقــل عــن   اســتثمارات وهــي ،األجــل قــصرية كاســتثمارات ــستثمر مل  ت
فوائـد  وقد حقـقــت األمـوال      . من القواعد املالية للمحكمة    ١-١٠٩للقاعدة  وفقا  شهرا،   ١٢

ـــن دوالرا ٥ ٥٨٦,٢٢ بلغــت ـــات دوالرات مـــ ـــدة الواليــ ـــورو ٤٠٨ ٧٥٧,٨١ و املتحــ  يــ
 ٢-٩للمـادة    وفقـا  متنوعـة  كـإيرادات  املكتـسبة  الفوائـد  هذه وقُيِّدت .املستعرضة الفترة خالل
 .للمحكمة املايل النظام من

  
 الدويل للتعاون الكورية للوكالة االستئماين الصندوق  – باء  

 مـن  دوالر ١٥٠ ٠٠٠ اقـدره  منحـة  تقـدمي  الـدويل  للتعـاون  الكورية الوكالةعرضت    - ١٣
 يف والوكالــــة احملكمــــة بــــني املوقعــــة التفــــاهم مبــــذكرة عمــــال املتحــــدة الواليــــات دوالرات

 الــداخلي التــدريب برنــامج متويــل تلــك املنحــة يف اهلــدف مــنيتمثــل و .٢٠٠٤ مــارس/آذار ٩
 .النامية البلدان من شاركنيامل نفقات سيما وال للمحكمة،

 ،اســتئماين صــندوق الحقــا أنــشئ للمحكمــة، املــايل النظــام مــن ٥-٦ للمــادة ووفقــا  - ١٤
ــ ــاليورو خــاص مــصريف حــساب حِتوفُ ــق ب ــه أُطل ــة منحــة” اســم علي ــة الوكال ــاون الكوري  للتع

 ١٥٠ ٠٠٠ البالغـة  األمـوال  هـذه  قُبِضت وعندما .الغرض هلذا  األملاين صرفامل لـدى “الدويل
 إىل حتويلـها  جـرى  ٢٠٠٤ مـارس /آذار يف الوكالـة  مـن  املتحـدة  الواليـات  دوالرات من دوالر
 لـشهر  املتحـدة  األمـم  حددته الذي ٠,٨٠٤ البالغ صرفال سعر أساس على يورو ١٢٠ ٦٠٠
 .٢٠٠٤ مارس/آذار
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تربعـا ثانيـا للـصندوق االسـتئماين     ، تلقت احملكمة من الوكالـة   ٢٠٠٦ مارس/آذار ويف  - ١٥
 املبلـغ  هـذا  حتويـل  وجـرى  . مـن دوالرات الواليـات املتحـدة     دوالر ١٠٠ ٠٠٠ بقيمـة  وكالةلل

 املتحــدة األمــم حددتــه الــذي ٠,٨٤٤ البــالغ صرفالــ ســعر أســاس علــى يــورو ٨٤ ٤٠٠ إىل
 .٢٠٠٦ مارس/آذار لشهر

 بقيمــة اتني احملكمــة والوكالــة، وردت مــسامهبــ تفــاهم مــذكرة علــى التوقيــع وعقـب   - ١٦
ــو ٣٤٢ ٠٤٥ ــرة خــالل روي ــة الفت ــع .٢٠٠٨-٢٠٠٧ املالي ــغ وُدِف ــورو ٢١٣ ٦٤٥ مبل  إىل ي

ــر/شــباط يف احملكمــة ــغ ٢٠٠٧ فرباي ــورو ١٢٨ ٤٠٠ ومبل ــار ٥ يف ي ــايو/أي ــل ٢٠٠٨ م  لتموي
 مـن  الطـالب  ومـشاركة  ،إقليميـة  عمـل  حلقـات  وتنظـيم  ،للمحكمـة  الداخلي التدريب برنامج
 .البحار لقانون الدولية املؤسسة تنظمها اليت الصيفية ةاألكادميي يف النامية البلدان

 الـذي  ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١يف   الوكالة ملنحة املايل البيان يلي فيما ويرد  - ١٧
 :للمحكمة املايل النظام من ٥-٦املادة ب عمال به األطراف الدول اجتماع إبالغ جيب

  
 منحة الوكالة الكورية للتعاون الدويل

ــرة    ــايل للفتــ ــان املــ ــن البيــ ــاين ١مــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٧ينــ  / كــ
  )أ(٢٠٠٨ يسمربد
  )باليورو(
  

    اإليرادات
  ٣٤٢ ٠٤٥ املقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدويل املنح

  ٤٤٩ إيرادات الفوائد 
  ٦٦٨ األرباح واخلسائر املتعلقة بأسعار الصرف 

  ٣٤٣ ١٦٢  صايف اإليرادات  
    النفقات
  ٦٦ ٧٧٤ الداخلي التدريب برنامج

  ٥٢ ٦٢٨ البحار لقانون الدولية للمؤسسة الصيفية األكادميية
   حلقات العمل

  ١٣٨ )ب(داكار  
  ١٥ ٢٩٠ ليربفيل  
  ٥١ ٢٧٠ كنغستون  
  ٥٣ ٤٦٥ سنغافورة  
  ٢٨ ٢٧٢ البحرين  
  ٥٩ ١٣٩ آيرس بوينس  
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  ٧ ٠٦٥ العامة اإلدارية املصروفات
  ١٠٠ السابقة الفترات تسويات

  ٣٣٤ ١٤١ جمموع النفقات  
  ٩ ٠٢١ النفقات على اإليرادات زيادة

   األصول
  ٧٠ ٦٥٨ ألجل والودائع النقدية
  ٧٠ ٦٥٨ جمموع األصول  

   االحتياطات
  ٩ ٠٢١ النفقات على اإليرادات زيادة

  ٦١ ٦٣٧ السابقة الفترات احتياطي
  ٧٠ ٦٥٨ جمموع االحتياطات  

  
  .SPLOS/192انظر   )أ(  

. ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢أكتـوبر إىل  / تـشرين األول ٣١ُعقدت حلقة العمل يف داكار يف الفترة من        )ب(  
 يـورو علـى الفتـرة       ٣٦ ٨٨١قـدرها   وُحمِّلـت نفقـات     .  يـورو  ٣٧ ٠١٩وبلغ جمموع تكاليف حلقة العمـل       

    .٢٠٠٨-٢٠٠٧ة على الفترة املاليفحّمل  ، يورو١٣٨ وهو ،املتبقيأما املبلغ  ،٢٠٠٦-٢٠٠٥املالية 
 االستئماين اليابانية املؤسسة صندوق - جيم  

ــة واملؤســسة احملكمــة وقّعــت ،٢٠٠٧ مــارس/آذار يف  - ١٨  املؤســسة منحــة اتفــاق” الياباني
ــة ــال ،“اليابانيـ ــاق، وعمـ ــت باالّتفـ ــسة وافقـ ــة املؤسـ ــى اليابانيـ ــسامهة علـ ـــلغ املـ ــدره مببـــــــــ  قـ
 البحـار  لقـانون  الدوليـة  واحملكمة اليابانية املؤسسة بني املشترك الربنامج” يف يورو ٢٠٠ ٠٠٠
 لقــانون  املتحــدة األمــم اتفاقيــة  إطــار يف املنازعــات تــسوية علــى  والتــدريب القــدرات لبنــاء
 .“البحار

 ،اســتئماين صــندوق الحقــا أنــشئ للمحكمــة، املــايل النظــام مــن ٥-٦ للمــادة ووفقــا  - ١٩
ــتح ــاليورو خــاص مــصريف حــساب وف ــق ب ــه أُطل ــة املؤســسة منحــة” اســم علي ـــدى “الياباني  ل
ــ ــة البلــدان مــن املــشاركني نفقــات متويــليف  املنحــة هــدفيتمثــل و . األملــاينصرفامل  يف النامي

 الــساعة قــضايا عــن حماضــرات املــشاركون حــضر الربنــامج، وخــالل .آنفــا املــذكور الربنــامج
 وتعـيني  التفـاوض  عـن  تدريبيـة  دورات يف وشـاركوا  البحـري  والقـانون  البحـار  بقـانون  املتصلة
ــضا وزاروا .احلــدود ــادين  يف تعمــل مؤســسات أي ــانونمي ــانون البحــار ق  وحــل البحــري والق
 والـصندوق  الدوليـة  العـدل  وحمكمة الدولية البحرية واملنظمة املتحدة األمم بينها من( الرتاعات
ال متويــل أعمــ اليابانيــة املنحــةومت مــن خــالل  ).النفطــي التلــوث أضــرار عــن للتعــويض الــدويل

ــدعم    ــة ل ــسكرتارية الالزم ــامج إدارةال ــع .الربن ــغ وُدف ــدره إضــايف مبل ــورو ٢٠٠ ٠٠٠ ق  إىل ي



SPLOS/193  
 

09-29569 7 
 

يف  اليابانيــة املؤســسة ملنحــة املــايل البيــان يلــي فيمــا ويــرد .٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٧ يف احملكمــة
 عمــال بــه األطــراف الــدول اجتمــاع إبــالغ جيــب الــذي ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٣١
 :للمحكمة املايل نظامال من ٥-٦املادة ب

  
 منحة املؤسسة اليابانية

ــايل  ــان املــ ــن   البيــ ــرة مــ ــاين ١للفتــ ــانون الثــ ــاير / كــ ــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٧ينــ  / كــ
  ٢٠٠٨ ديسمرب

  )باليورو(
    

  اإليرادات
 ٤٠٠ ٠٠٠ املنح املقدمة من املؤسسة اليابانية

 ٥٩١  إيرادات الفوائد
 ٧٥٤ - األرباح واخلسائر املتعلقة بأسعار الصرف 

 ٣٩٩ ٨٣٧  اإليراداتصايف  
  النفقات

 ١٦٨ ٥٩٦ )بدل اإلقامة، والسفر والتأمني(املشاركون 
 ٥٣ ٧٥١ )بدل اإلقامة والسفر (وناحملاضر

 ٣٥ ٦٦٢  اإلدارية العامةاملصروفات
 ١ ٧٠٥ االلتزامات

 ٢٥٩ ٧١٤ جمموع النفقات  
 ١٤٠ ١٢٣ زيادة اإليرادات على النفقات

  األصول
 ١٢٣ ١٧٠ نقدية والودائع ألجلال

 ١٨ ٦٥٨ حسابات املدينني
 ١٤١ ٨٢٨ جمموع األصول  

 ١ ٧٠٥ - االلتزامات للفترة احلالية
 ١٤٠ ١٢٣ صايف األصول  
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  املرفق

  )باليورو (٢٠٠٨-٢٠٠٧تقرير األداء للفترة     
  

  
ــزء  اجلــــــ
  امليزانية املعتمدة  وجوه اإلنفاق  والباب

ــام  نفقـــــــات عـــــ
ــ (٢٠٠٧ ي ـفــــــــ
ــ ٣١ انون كـــــــــــ
ــسمرب /األول ديـــــ
٢٠٠٧(  

ــام  مــــدفوعات عــ
 ٣١يف      (٢٠٠٨

ــانون  كـــــــــــــــــــــ
ديــــــــسمرب /األول
٢٠٠٨(  

النفقـــات اإلمجاليـــة 
ــام  يف (٢٠٠٨لعــــــ
 كـــــــــــــــــانون ٣١
ديـــــــــــسمرب /األول
  الرصيد  )٢٠٠٨

النــسبة املئويــة 
للنفقـــــــــــات 
ــة مــن   اإلمجالي
ــة  امليزانيــــــــــــ

     املعتمدة

  ١        النفقات املتكررة  ألف  ١
 ٢   ٦٩٦ ٢٠٤٢٣٢ ١٥٣ ٤٦٠٤ ١٥٢ ٧٤٤٢ ٠٠٠ ٩٠٠٢ ٣٨٥ ٤  القضاة  ١  ٢

 ٣ ٩٨,١٤ ٥٦٨ ٤٣٢٥٠ ٦٦٩ ٩٧٢٢ ٣٤٠ ٤٦٠١ ٣٢٨ ٠٠٠١ ٧٢٠ ٢  البدالت السنوية      ٣

 ٤ ٩٨,٢٦ ٥٠٤ ٠٩٦١٢ ٢٢٨٧٠٧ ٨٦٨٣٩٢ ٦٠٠٣١٤ ٧١٩  البدالت اخلاصة      ٤

 ٥ ٨٣,٢٠ ٠٨٩ ٤١١٤٣ ٠٥٧٢١٣ ٣٥٤١٠٩ ٥٠٠١٠٤ ٢٥٦  اجللساتسفر حلضور ال    ٥

 ٦ ٨٠,٥١ ٤٩١ ٠٠٩١١٤ ٦٩٢٤٧٣ ٣١٧٢٤٤ ٥٠٠٢٢٨ ٥٨٧  ملعاشات التقاعدية للقضاةنظام ا    ٦

 ٧ ٨٨,٢٣ ٠٤٤ ٢٥٦١٢ ٥١١٩٠ ٧٤٥٦٥ ٣٠٠٢٤ ١٠٢  التكاليف العامة    ٧

٨          ٨ 

 ٩   ١٦٥ ٦٣٥٢٩٥ ٦٩٠ ٣٩٣٦ ٤٢٩ ٢٤٢٣ ٢٦١ ٨٠٠٣ ٩٨٥ ٦  ملوظفنياتكاليف   ٢  ٩

 ١٠ ٩٨,١٦ ٤٦١ ٧٣٩٨٣ ٤٤٠ ٠١٩٤ ٢٥٨ ٧٢٠٢ ١٨٢ ٢٠٠٢ ٥٢٤ ٤  ظائف الثابتةالو    ١٠

 ١١ ٩٠,٨٣ ٧٣٩ ١٦١١٨٢ ٨٠٩ ١١٦١ ٠٤٥٩٥٨ ٩٠٠٥١ ٩٩١ ١  التكاليف العامة للموظفني    ١١

 ١٢ ٨٥,٢١ ٤٣٧ ٥٦٣٤ ٢٥صفر٥٦٣ ٠٠٠٢٥ ٣٠  الوطنية الضرائب سداد    ١٢

 ١٣ ٨٤,٥٨ ٠١٤ ٩٨٦٦ ١٠٢٣٢ ٨٨٤١٤ ٠٠٠١٨ ٣٩  العمل اإلضايف    ١٣

 ١٤ ٩١,٤٨ ٩٣٨ ٥٦٢١٧ ٠٩٠١٩٢ ٤٧٢٨٨ ٥٠٠١٠٤ ٢١٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات    ١٤

 ١٥ ٩٩,٥٧ ٥٨٤٥١٦ ٦٩٣١٢٠ ٨٩١٦٩ ١٠٠٥٠ ١٢١  املساعدة املؤقتة العامة     ١٥

 ١٦ ٩٩,٩١ ٠٤٠٦٠ ٣٧٣٦٩ ٦٦٧٤١ ١٠٠٢٧ ٦٩  التدريب     ١٦

 ١٧ ٨٤,٣٦ ٠٠٢ ٧٩٨٢ ٢٢٨١٠ ٥٧٠٥ ٨٠٠٥ ١٢  بدل التمثيل  ٣  ١٧

 ١٨ ١٠٠,٠٠ ٥٩٨٢ ٤٩٤١٧٧ ١٠٤١٠١ ٦٠٠٧٦ ١٧٧  السفر الرمسي  ٤  ١٨

 ١٩ ٩٥,٢٦ ٨٦٠٦٤٠ ٥٢١١٢ ٣٣٩٦ ٥٠٠٦ ١٣  الضيافة   ٥  ١٩
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ــزء  اجلــــــ
  امليزانية املعتمدة  وجوه اإلنفاق  والباب

ــام  نفقـــــــات عـــــ
ــ (٢٠٠٧ ي ـفــــــــ
ــ ٣١ انون كـــــــــــ
ــسمرب /األول ديـــــ
٢٠٠٧(  

ــام  مــــدفوعات عــ
 ٣١يف      (٢٠٠٨

ــانون  كـــــــــــــــــــــ
ديــــــــسمرب /األول
٢٠٠٨(  

النفقـــات اإلمجاليـــة 
ــام  يف (٢٠٠٨لعــــــ
 كـــــــــــــــــانون ٣١
ديـــــــــــسمرب /األول
  الرصيد  )٢٠٠٨

النــسبة املئويــة 
للنفقـــــــــــات 
ــة مــن   اإلمجالي
ــة  امليزانيــــــــــــ

     املعتمدة

 ٢٠   ٢٠٩ ٨٩١٩٤ ٥٥٩ ٥٢٧٢ ٣٤٧ ٣٦٤١ ٢١٢ ١٠٠١ ٦٥٤ ٢  نفقات التشغيل   ٦  ٢٠

٢١  
  

دمات مبــا يــشمل خــ(صــيانة أمــاكن العمــل 
 ٢١ ٩٨,٢٦ ٩٧٠ ٠٣٠٣٣ ٩١٩ ٠٦٦١ ٠١٦ ٩٦٤١ ٠٠٠٩٠٢ ٩٥٣ ١  )األمن

 ٢٢ ٨٩,٧٢ ٦٣٤ ٩٦٦٣٥ ٦٥٥٣١٠ ٣١١١٤٤ ٦٠٠١٦٦ ٣٤٦   املعداتنةاستئجار وصيا    ٢٢

 ٢٣ ٩٢,٧١ ٧٨٦ ٢١٤١٣ ٧٨٥١٧٥ ٤٢٩٩٧ ٠٠٠٧٧ ١٨٩  االتصاالت    ٢٣

٢٤  
  

ــدمات  ــوم خـ ــة ورسـ ــا يف ذلـــك  (متنوعـ مبـ
 ٢٤ ٧٠,٧٠ ٥١٣ ٧٨٧١١ ٩٠٩٢٧ ٨٧٨١٣ ٣٠٠١٣ ٣٩  )الرسوم املصرفية

 ٢٥ ٩٩,٩٩ ٦٩٤٦ ٦٦٢١١٨ ٠٣٢٧٠ ٧٠٠٤٨ ١١٨  اإلمدادات واللوازم    ٢٥

٢٦  
  

ــ ــة اخلدمات اخلـــ ــة (اصـــ ــة اخلارجيـــ املراجعـــ
 ٢٦ ١٠٩,٣٣ ٧٠٠-٢٠٠ ٤٥٠٨ ٧٥٠٤ ٥٠٠٣ ٧  )للحسابات

 ٢٧   ٠٥٩ ٩٤١١ ٢٥٦٣١٥ ٦٨٥١٦١ ٠٠٠١٥٤ ٣١٧   والتكاليف املتصلة هبااملكتبة  ٧  ٢٧

٢٨  
  

ــة ــ: املكتبيـــــ ــناملـــــ  الكتـــــــب شتريات مـــــ
 ٢٨ ٩٩,٩٩ ٣٧٦٢٤ ٨١٦٢٢٧ ٥٦٠١١٤ ٤٠٠١١٢ ٢٢٧  واملنشورات

 ٢٩ ٩٨,٨٤ ٠٣٥ ٥٦٥١ ٤٤٠٨٨ ١٢٥٤٦ ٦٠٠٤٢ ٨٩  الطباعة والتجليد اخلارجيان    ٢٩

٣٠              ٣٠ 

 ٣١          لنفقات غري املتكررةا  باء  ٣١

 ٣٢          ألثاث واملعداتا  ٨  ٣٢

 ٣٣ ٩٩,٤٦ ١٨٧٨١٣ ٣٢٧١٤٩ ٨٦٠٩٣ ٠٠٠٥٥ ١٥٠  شراء املعدات      ٣٣

 ٣٤ ١٠٠,٠٠ صفر٠٠٠ ١١٢صفر٠٠٠ ٠٠٠١١٢ ١١٢  تعديالت أماكن العمل  ٩  ٣٤

٣٥              ٣٥ 

 ٣٦    ٩١٩ ٥٧٧٥٥٥ ٣٤٢٢٦ ٠٠٠٥٢٩ ٤٠٦ ٢  التكاليف املتصلة بالقضايا  جيم  ٣٦

 ٣٧ ٢٠,٩٠ ٦٥٦ ٤٦٤ ٠٤٤١ ٤٢٤٣٨٧ ٦٢٠٢٦ ٧٠٠٣٦٠ ٨٥١ ١  القضاة  ١٠  ٣٧

 ٣٨ ٢١,٤٥ ١٤٥ ١٦٩ ٣٥٥١ ٠٧٧٣١٩ ٢٧٨٩ ٥٠٠٣١٠ ٤٨٨ ١  البدالت اخلاصة      ٣٨

 ٣٩ ٥,٦٤ ٩٠١ ١٩٩٨٦ ٥٠٢٥ ٦٩٧٣ ١٠٠١ ٩٢  أجور القضاة املخصصني      ٣٩
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ــزء  اجلــــــ
  امليزانية املعتمدة  وجوه اإلنفاق  والباب

ــام  نفقـــــــات عـــــ
ــ (٢٠٠٧ ي ـفــــــــ
ــ ٣١ انون كـــــــــــ
ــسمرب /األول ديـــــ
٢٠٠٧(  

ــام  مــــدفوعات عــ
 ٣١يف      (٢٠٠٨

ــانون  كـــــــــــــــــــــ
ديــــــــسمرب /األول
٢٠٠٨(  

النفقـــات اإلمجاليـــة 
ــام  يف (٢٠٠٨لعــــــ
 كـــــــــــــــــانون ٣١
ديـــــــــــسمرب /األول
  الرصيد  )٢٠٠٨

النــسبة املئويــة 
للنفقـــــــــــات 
ــة مــن   اإلمجالي
ــة  امليزانيــــــــــــ

     املعتمدة

٤٠  
  

ســفر القــضاة حلــضور االجتماعـــات،      
 ٤٠ ٢٣,٠٥ ٦١٠ ٤٩٠٢٠٨ ٨٤٥٦٢ ٦٤٥١٣ ١٠٠٤٨ ٢٧١  ملخصصونفيهم القضاة ا مبن

 ٤١ ٣٠,٤٧ ٤٢٥ ٨٧٥٣٨٥ ٧٢٢١٥٣١٦٨ ٣٠٠١٦٨ ٥٥٤  تكاليف املوظفني  ١١  ٤١

 ٤٢ ٢٨,٩٣ ٩٨٤ ٣١٦٣٦١ ١٦٣١٥٣١٤٧ ٣٠٠١٤٧ ٥٠٩  املساعدة املؤقتة لالجتماعات      ٤٢

 ٤٣ ٤٧,٩١ ٤٤١ ٥٥٩٢٣ ٢١صفر٥٥٩ ٠٠٠٢١ ٤٥  العمل اإلضايف      ٤٣

 ٤٤ صفر صفرصفر  صفرصفر  نفقات متنوعة  ١٢  ٤٤

٤٥       ٤٥ 

  صفر صفرصفرصفرصفرصفر  صندوق رأس املال املتداول  دال  ٤٦

٤٧             
 ٤٦ ٨٥,٦١ ٦٦٧ ٤٧٦ ٠٣٣٢ ٧٣٨ ٧٨٣١٤ ٣٢٣ ٢٥٠٧ ٤١٤ ٧٠٠٧ ٢١٤ ١٧  اجملموع      ٤٨
 


