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 المائة بعدالخمسون و الثامنة الدورة

 5112 أيار/مايو 11 - 11 روما،

 5112السنوية المراجعة لعام  الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Nicholas Nelson السيد

  والخزانة المالية شعبة مدير

 العالمي األغذية برنامج

 6410 6513 3906+ الهاتف: رقم

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ) 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   لبرنامج األغذية العالمي المجلس  "2014يرجى من لجنة المالية إقرار "الحسابات السنوية المراجعة لعام

 التنفيذي ليوافق عليها.

 المشورة مشروع

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، توصي لجنة المالية في منظمة األغذية

 ".2014والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يوافق على "الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 

 موجز تنفيذي

 

  ممررفوعة برررأي مراجعرري الحسررابات وتقريررر 2014يسررر األمانررة أن تعرررو الكمرروة الماليررة المراجعررة لعررام ،

للمعررايير المحاسرربية الدوليررة للقطررا  العررام. وقررام المراجررع المراجررع الخررارجي. وأُعرردت الكمرروة الماليررة وفقررا 

الخارجي بمراجعة الحسابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعرة الحسرابات، وقردم رأيرا ال تمروبه أيرة تحفظرات علرى 

 الكموة المالية.

  ادتين)ب( مررن النظررام األساسرري والمرر 6 –وتُعرررو هررذه الوثيقررة علررى المجلررس عمررلر بالمررادة الرابعررة عمرررة 

الماليررة المراجعررة وتقريررر مراجررع  البرنااامجمررن النظررام المررالي الترري تررنّي علررى تقررديم  مرروة  8-31و 31-3

 الحسابات الخارجي المتعلق بها. وتُقدم الكموة والتقرير معار في وثيقة واحدة.

   إلررى جنررب مررع  إصرردار  مرش بمررأن الرقابررة الدابليررة جنبرار  علرى الترروالي الرابعررة فقرد تررم للسررنةوفضرلر عررن  لرر

 .البرنامجالكموة المالية السنوية. ويوفر الكمش المذ ور ضمانار محددار بفعالية الرقابة الدابلية في 

  ردودها على توصيات مراجع الحسابات الخارجي في نفس الدورة التي يرُُقدمم فيهرا  2008وتقدم األمانة منذ عام

تقرير المراجع الخارجي. وترد هذه الردود في الوثيقة المعنونة "تقرير بمأن تنفيرذ توصريات مراجرع الحسرابات 

 .(FC158/11)الخارجي" 
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 28/5/2015-25روما،

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 2014الحسابات السنوية المراجعة لعام   للموافقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .للموافقةهذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي 

مذكوري  أدناا، ال  موظفيالتدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  قد توو  لديم  أئاةلة ينية تتعلق بمحتوه هذا الوثي ة ىلى اصتلاا  ب

 ويفضل أ  يت  ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كايية.

 

 M. Junejaالسيد 

 التنفيذي إلدارة تسيير الموارد والمسا لة مساعد المدير

 ورئيس الشؤو  المالية

 2885-066513رق  الماتف: 

 N. Nelsonالسيد 

 مدير

 مدير شعبة المالية والخزانة

 6410-066513رق  الماتف: 

 

 T. Tropea ةالسيد

 رئيسة

 يرع الحسابات العامة

 2426-066513رق  الماتف: 
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 المحتويات بيان

 الصفحة 

 4 عرض

 5 مشروع القرار

 7 القسم األول

 7 بيان المدير التنفيذي 

 71 بيان الرقابة الداخلية 

 22 الكشف األول 

 22 الكشف الثاني 

 22 الكشف الثالث 

 22 الكشف الرابع 

 22 الكشف الخامس 

  21 2014ديسمبر/كانون األول  31مذكرات على الكشوف المالية بتاريخ 

  12 األولالملحق 

  

 12 الثانيالقسم 

 17 خطاب اإلحالة لتقرير مراجع الحسابات الخارجي 

 78 تقرير مراجع الحسابات المستقل 

 عن الساانة المنتةية  لبرنامج األغذية العالمي ن الكشااوف الماليةع تقرير مراجع الحسااابات الخارجي

 2014في ديسمبر/كانون األول 

72 
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، مشاافوعة برأي مراجعي الحسااابات وت رير المراجع الخارجي. 2014الحسااابات الساانوية المراجعة لعام يساار األمانة أ  تعر  

وأُعدت الوشااااوم المالية وي ا للمعايير المحائاااابية الدولية لل ماع العام. وقام المراجع الخارجي بمراجعة الحسااااابات وي ا للمعايير 

 ة تحفظات على الوشوم المالية.الدولية لمراجعة الحسابات، وقدم رأيا ص تشوبه أي

م  النظام  8-14و 1-13)ب( م  النظام األئااائااي والمادتي   6 –بالمادة الرابعة عشاارة  وتُعر  هذا الوثي ة على المجلس عمال

 المالية المراجعة وت رير مراجع الحسااااابات الخارجي المتعلق بما. وتُ دم الوشااااوم البرنامجالمالي التي تنّص على ت دي  كشااااوم 

 يي وثي ة واحدة. اوالت رير مع

 .البرنامجبفعالية الرقابة الداخلية يي  امحدد اضمان يويربشأ  الرقابة الداخلية  ابيان وتتضم  الوثي ة

يااااي الوثي ااااة المعنونااااة تت رياااار بشااااأ  تنفيااااذ تو اااايات علااااى تو اااايات مراجااااع الحسااااابات الخااااارجي ردود األمانااااة وتاااارد 

 (.(WFP/EB.A/2015/6-I/1مراجع الحسابات الخارجيت )الوثي ة 

 

 

  



 

5 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

 مشروع القـرار

 ى  المجلس:

، م ترنة بت رير مراجع الحسابات الخارجي، عمال بالمادة 2014لعام  للبرنامجالحسابات السنوية المراجعة يوايق على  (1

 )ب( م  النظام األئائي؛ 6 –الرابعة عشرة 

لشمب الخسائر الن دية والمبالغ  2014مليو  دوصر أمريوي م  الحساب العام يي عام  4 507 782.37يالحظ ائتخدام  (2

 المستح ة؛ 

 تشول جز ا م  النف ات التشغيلية يي نفس الفترة. 2014يالحظ أ  خسائر ما بعد التسلي  للسلع يي عام  (3

  

                                                      
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على ال رار النمائي المعتمد م  المجلس، يرجى الرجوع ىلى وثي ة ال رارات والتو يات اللادرة يي نماية الدو 
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 األول القسم

 التنفيذي المدير بيان

 مقدمة

م  النظام المالي، أتشاارم بأ  أعر  على المجلس  1-13)ب( م  النظام األئااائااي والمادة  6– عشاارة الرابعةوي ا للمادة  -7

التي أعدت وي ا للمعايير المحائاااااابية الدولية  (تالبرنامجت) التنفيذي )المجلس( الوشااااااوم المالية لبرنامج األغذية العالمي

، ب لاااااد المواي ة عليما. وقد قدم مراجع الحساااااابات 2014ديسااااامبرنكانو  األو   31ع  السااااانة المنتمية يي لل ماع العام 

  النظام م 8-14، وهما م دما  أيضاااا ىلى المجلس بموجب المادة 2014الخارجي رأيه وت ريرا ع  الوشاااوم المالية لسااانة 

 المالي وملحق النظام المالي.

وصيته وي ا لإلطار المسااتند ىلى النتائج لضااما  الفعالية والمسااا لة والشاافايية. وتوير الخمة اصئااتراتيجية  البرنامجويؤدي  -2

ي العال . ويدع  هذا اإلطار اإلبالغ ولدورا يي تح يق هدم ال ضاااااا  على الجوع يالبرنامج ( ىطارا لعمليات 2014-2017)

 بأدا  وصيته. للبرنامجالمالي ومعلومات اإلدارة، وهي م  العوامل الرئيسية التي تسمح 

بلااااافة خا اااااة. وأدت الزيادة يي حج  األهمات وتع دها المتزايد ىلى هيادة الملب  للبرنامجعام تحديات  2014وكا  عام  -2

. ومثلت خمس حاصت طوارئ متزامنة م  المستوه الثالث مع ئت حاصت البرنامجعلى المساعدات والخدمات الم دمة م  

ل اعترام المجتمع العالمي طوارئ قائمة م  المساااااتوه الثاني تحديا غير مسااااابو  للمنظمة، وموظفيما، وشاااااركائما. وتمث

 23مليو  دوصر أمريوي، بزيادة بلغت نسبتما  5 381: حوالي 2014يي حج  المساهمات الم دمة يي عام  البرنامجب درات 

. وقد ُخلااص جز  كبير م  هذا المبلغ للجممورية العربية السااورية، والعرا ، وجنوب السااودا ، 2013يي المائة ع  عام 

 الوئمى، ومساهمتنا يي اصئتجابة لمر  اإليبوص.وجممورية أيري يا 

، بو ااااافه منظمة تمو  بلاااااورة كاملة بشاااااول طوعي، ملتزم بالحفاظ على أعلى معايير ىدارة الشاااااؤو  المالية البرنامجو -2

تعزيز الشااافايية والمساااا لة، وىدارة المخاطر المالية والرقابة الداخلية خال   البرنامجوالميزانية، واإلبالغ المالي. ووا ااال 

 .2014عام 

  الميزانية وتحليل المالي التحليل

 ملخص 

. ويشير التحليل 2014يوضح التحليل المالي وتحليل الميزانية هيادة مستويات اإليرادات، والملرويات، والميزانية يي عام  -2

م  حيث األ و  اللايية، وحسابات اللناديق، واصحتياطيات، والتي تظمر هيادة م ارنة  للبرنامجأيضا ىلى ال وة المالية 

 لتلبية اصحتياجات الحرجة للمستفيدي . البرنامج. ويعوس التحليل الملب المتزايد على خدمات 2013بمستوياتما يي عام 

اإلبالغ المالي تمشااايا مع المعايير المحائااابية الدولية لل ماع العام )المعايير(، ويعترم باإليرادات التي  البرنامجويوا ااال  -2

تح  ما المسااااهمات عند تأكيدها تحريريا، وبالملااارويات عند تسااال  السااالع والخدمات، أو عند ت دي  السااالع الغذائية أو الن د 

ئما يجوة همنية بي  ىثبات اإليرادات وىثبات الملااااارويات. ولذلك يم  الموارد المتاحة لإلنفا  يي عام وهناك داوال ساااااائ . 

، والمسااااهمات الجديدة المؤكدة م  جانب الجمات المانحة خال  عام 2013تشااامل أر ااادة اللاااناديق يي نماية عام  2014
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ل م  اإليرادات العائدة م  المساااهمات يي هذا الساانة . وبنا  على ذلك، قد توو  الملاارويات يي ئاانة ما أعلى أو أق2014

 بائتخدام أو تجديد أر دة اللناديق. البرنامجنظرا ل يام 

 2014األداء المالي لعام 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2014ديسمبر/كانون األول  31اإليرادات للفترة المنتةية  -1الشكل 

يي المائة  20بنسبة  يمليو  دوصر أمريوي، أ 914.6 امليو  دوصر أمريوي، بزيادة قدره 5 450.4مجموع اإليرادات وبلغ  -7

 .2013يي عام  مليو  دوصر أمريوي 4 535.8التي بلغت  2012يو  ىيرادات عام 

يي المائة ع   26بزيادة قدرها  –مليو  دوصر أمريوي  1 009.4وتعزه الزيادة أئائا ىلى هيادة المساهمات الن دية البالغة  -8

 .2013عام 

 : 2014مليو  دوصر أمريوي يي عام  69.3وشملت عنا ر اإليرادات األخره البالغة  -9

 ( مليو  دوصر أمريوي؛64.7خسارة قدرها ) – يرو  أئعار  رم العمالت 

  مليو  دوصر أمريوي؛ 1.1العائد على اصئتثمار، وقدرا 
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المساهمات النقدية المساهمات العينية اإليرادات األخرى مجموع اإليرادات

2013 2014
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  ىيرادات أخره، متولدة م  تويير السلع والخدمات وعائدات بيع السلع التالفة والممتلوات األخره غير اللالحة

 مليو  دوصر أمريوي. 132.9لالئتعما ، وقدرها 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2014ديسمبر/كانون األول  31المصروفات للفترة المنتةية  -2الشكل 

 –مليو  دوصر أمريوي  699.8مليو  دوصر أمريوي بزيادة قدرها  5 214.6 البرنامجبلغت ملاااااارويات  2014ويي عام  -10

 .2013ع  عام  –يي المائة  16

وهو  2013مليو  دوصر أمريوي م  المسااااااتوه الذي كانت عليه يي عام  845.6وهادت ملاااااارويات الن د وال سااااااائ  ىلى  -11

يي المائة أئائا ىلى ائتعما  الن د  70مليو  دوصر أمريوي أو  347.5مليو  دوصر أمريوي. وتعزه الزيادة البالغة  498.1

 اصئتجابة لألهمة السورية. وال سائ  يي

مليو  ط  متري(، يي حي  كانت  3.2) 2013على نفس مساااااتواها يي عام  2014وظلت السااااالع الغذائية الموهعة يي عام  -12

لمائة م  الساالع يي ا 53يي المائة. وتعزه نساابة  3مليو  دوصر أمريوي أقل بنساابة  1 988.5قيمة الساالع الموهعة والبالغة 

ا  يي ىثيوبيا والسااااااودا  وباكساااااات البرنامجالغذائية الموهعة )م  حيث ال يمة والومية( ىلى العمليات الوبيرة التي ينفذها 

 ذات الللة بحالة الموارئ يي الجممورية العربية السورية. مشروعاتوجنوب السودا  وكينيا وال

 718.1والبالغ  2013مليو  دوصر أمريوي م  المسااااااتوه الذي كانت عليه يي عام  850.6وهادت تواليف الموظفي  ىلى  -13

مليو  دوصر أمريوي، ويُعزه ذلك أئااائااا ىلى الزيادة يي اصلتزامات المتعل ة بالموظفي  المعيني  محليا والتي حددها الت يي  

 .2014ام اصكتواري وُئجلت بو فما ملرويات يي ع

 وتمثلت الملرويات األخره يي: -14

 مليو  دوصر أمريوي؛ 183.5 –اإلمدادات، والمواد اصئتمالكية، وغير ذلك م  تواليف جارية  (أ

 مليو  دوصر أمريوي؛ 572.8 –الخدمات المتعاقد عليما والخدمات األخره  (ب

 مريوي؛مليو  دوصر أ 2.4 –تواليف التمويل   (ج
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2 053.4
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ةالنقد والقسائم الموزع عةالسلع الغذائية الموز التوزيع والخدمات ذات
الصلة

تكاليف الموظفين التكاليف األخرى مجموع المصروفات

2013 2014
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 مليو  دوصر أمريوي؛ 50.3 –تواليف المستملوات واإلهالك  (د

 مليو  دوصر أمريوي. 70.5 –ملرويات أخره  (ا

 تحليل الفائض

مليو  دوصر أمريوي يي  21.0مليو  دوصر أمريوي م ابل  235.8، بلغ يائض اإليرادات على الملاااارويات 2014يي عام  -15

مليو  دوصر أمريوي توقيت ىثبات اإليرادات والملااااارويات )المشاااااار ىليما يي  214.8. وتعوس الزيادة البالغة 2013عام 

 (، باإلضاية ىلى:6الف رة 

قدرها  (أ ىلى  2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  4 379.6مليو  دوصر أمريوي م   1 001.5هيادة يي المسااااااااهمات 

 ؛2014عام مليو  دوصر أمريوي يي  5 381.1

 5 214.6ىلى  2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  4 514.8مليو  دوصر أمريوي م   699.8هيادة يي اإلنفا  قدرها   (ب

 – البرنامج. وتعوس هذا الزيادة أئااائااا الزيادة يي التوهيعات على المسااتفيدي  م  2014مليو  دوصر أمريوي يي عام 

 وهي هيادة يي مساعدات الن د وال سائ  ي ابلما ن ص طفيف يي المساعدة الغذائية.

 2014المركز المالي في نةاية عام 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2014ديسمبر/كانون األول  31ملخص المركز المالي في  -1الجدول 

 

 2014 2013 

 4 012.6 4 476.6 األ و  الجارية

 719.8 676.1 الجاريةاأل و  غير 

 4 732.4 5 152.7 مجموع األصول

   

 (566.2) (585.3) الخلوم الجارية

 (493.5) (644.7) الخلوم غير الجارية

 (1 059.7) (1 230.0) مجموع الخصوم

   

 3 672.7 3 922.7 مجموع األ و  اللايية

 3 400.2 3 591.3 أر دة اللناديق

 272.5 331.4 اصحتياطيات

 3 672.2 3 922.7 مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

مليو  دوصر أمريوي مؤكدا المركز  3 922.7 للبرنامج، بلغ مجموع األ و  اللايية 2014ديسمبرنكانو  األو   31ويي  -72

مليو   3 167.1المالي اللاااحي بشاااول عام. وم  هذا األ اااو  اللاااايية )أر ااادة اللاااناديق واصحتياطيات(، يتعلق مبلغ 

(. ويتعلق 2013، بما يمثل قرابة ئاتة أشامر م  النشااط التشاغيلي )ئاتة أشامر يي عام البرنامج مشاروعاتدوصر أمريوي ب

سااااب العام، والحساااابات الخا اااة، واصحتياطيات، والعمليات الثنائية، واللاااناديق اصئاااتةمانية. وتتعلق هذا الر ااايد بالح

أر اادة اللااناديق التشااغيلية بدع  الجمات المانحة الموجه يي الم ام الألو  ىلى برامج محددة يي مراحل مختلفة م  التنفيذ، 

ناديق ي ط عند توهيع السلع الغذائية والن د وال سائ . ويرجع مع ىثبات الملرويات وما يتلل بما م  خفض يي ر يد الل
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مليو  دوصر أمريوي يي حسااااب تساااوية دع  البرامج واإلدارة  68.5ىلى هيادة قدرها  2014النمو يي اصحتياطيات يي عام 

 ي ابله جزئيا انخفا  يي حساب اصئتجابة العاجلة.

 يي المائة م  17مليو  دوصر أمريوي أو بنساااااابة  239.8 لاااااايرة األجل بم دار الالن دية واصئااااااتثمارات وهاد مجموع  -17

. وترجع الزيادة أئائا ىلى 2014مليو  دوصر أمريوي يي عام  1 676.0ىلى  2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  1 436.2

 البرنامج. وتغمي الن دية واصئااااتثمارات ال لاااايرة األجل يي 2014اصرتفاع يي مسااااتويات ىيرادات المساااااهمات يي عام 

مليو  دوصر أمريوي ثالثة أشاامر م  النشاااط التشااغيلي، كما  1 054.8المدرجة يي شااريحة حسااابات يةات البرامج البالغة 

 .2013كا  الحا  يي عام 

مليو   1 939.8يي المائة م   13مليو  دوصر أمريوي أي بنسااااابة  253.1وهادت المسااااااهمات المساااااتح ة ال بض بم دار  -18

. وترجع الزيادة أئااااااائااااااا ىلى الزيادة يي 2014مليو  دوصر أمريوي يي عام  2 192.9ىلى  2013دوصر أمريوي يي عام 

 .2014مستويات ىيرادات المساهمات يي عام 

يي  13مليو  دوصر أمريوي أو  85.8بم دار  2014يي نماية عام  البرنامجالساااااالع الغذائية لده  وانخفضاااااات قيمة مخزو  -19

مليو  ط  متري  0.2ويُعزه هذا أئااائااا ىلى انخفا  يي قيمة األغذية المحتفظ بما بم دار  2013المائة ع  ال يمة يي عام 

مليو  ط  متري يي عاام  0.9م اابال  2013مليو  ط  متري يي عاام  1.1) 2013يي الماائاة ع  قيمتماا يي عاام  18أو 

( يم  مخزو  الساااااالع الغذائية البالغ 2017-2015(. وبائااااااتخدام المتملبات التشااااااغيلية المتوقعة يي خمة اإلدارة )2014

 مليو  ط  متري م  السلع الغذائية يمثل أربعة أشمر م  النشاط التشغيلي. 0.9

 تحليل الميزانية

 الميزانيةأئاس 

 (بماليين الدوالرات األمريكية) 2014ديسمبر/كانون األول  31ميزانية الفترة المنتةية في  -3الشكل 
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تنمية القدرات
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التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة
المبادرات المؤسسية الحرجة
المجموع
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المباشرة وتواليفما غير المباشرة )ميزانية دع  البرامج واإلدارة( التي  مشروعاتائتمدت أرقام الميزانية بالنسبة لتواليف ال -20

ي م  برنامج العمل المحدد ي كشااااف الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعليةت: الوشااااف المالي الخامستأعل  عنما يي 

باشااااارة وغير المباشااااارة التي وايق (. وتعبر خمة اإلدارة ع  مجموع ميزانيات التواليف الم2016 – 2014خمة اإلدارة )

عليما المجلس مباشااارة أو م  خال  ما يوضاااه م  ئااالمات، وتساااتند عموما ىلى اصحتياجات. وتتاغ الموارد لتغمية تواليف 

الموايق عليما، وم  خال  آليات التمويل بالسلف.  مشروعاتالمباشرة عندما تتأكد مساهمات الجمات المانحة لل مشروعاتال

 ارد لتلبية التواليف غير المباشرة م  خال  المواي ة على خمة اإلدارة.وتتاغ المو

 (2016-2014خمة اإلدارة ) الوارد ييدوصر أمريوي  مليو  6 147.8 ىىل 2014عام المتوقع لعمل البرنامج ت قيمة وو ل -21

الميزانية ت. ويرد ذلك يي الوشاااااف المالي الخامس بو ااااافه 2013التي عرضااااات على المجلس يي نويمبرنتشاااااري  الثاني 

لزيادة ا. وبلغت مشروعاتالالتغييرات يي احتياجات  لتنعوس ييهبرنامج العمل  توئع، 2014نماية عام  وبحلو . تاأل لية

مجموع  يي المائة م  58 لتلاااال ىلى حواليمليو  دوصر أمريوي،  1 186.0المتملبات لالئااااتجابة لألهمة السااااورية يي 

. )بسااااابب حالة عدم الي ي  عند ىعداد خمة اإلدارة، ل  تدرج ىص ئاااااتة أشااااامر ي ط م  احتياجات األهمة الساااااورية( الزيادة

باصئاااااتجابة  الوبيرة األخره ة يي اصحتياجات. وتتعلق الزياداتالزياد يي المائة م  26ائاااااتأثر جنوب الساااااودا  بنسااااابة و

ل المستوه النمائي لبرنامج عم هادواعات يي العرا  وجممورية أيري يا الوئمى. لمر  اإليبوص يي غرب أيري يا واللر

دوصر أمريوي. ويرد  مليو  2 047.6مليو  دوصر أمريوي، بزيادة قدرها  8 195.4ىلى بم دار الثلث ليلاااااال  2014عام 

 .تالميزانية النمائيةتبيا  ذلك يي الوشف المالي الخامس بو فه 

 ائتخدام الميزانية

 2014ديسمبر/كانون األول  31استخدام الميزانية النةائية للفترة المنتةية في  -4الشكل 

الموايق عليما، أو ت دم أموا  م  خال  مرايق  مشاااااروعاتالموارد عندما تتأكد المسااااااهمات لل البرنامجيمو  أ  يساااااتخدم  -22

ويت يد  .المريق العالمي إلدارة السلع األئائية التي تستخدم الملدري  شرا  السلع م  مشروعاتالتمويل بالسلف. ويمو  لل

المتأ االة.  ليةائااتخدام الميزانية خال  العام بحج  المساااهمات، وتوقيتما، وال درة على التنبؤ بما، يضااال ع  ال يود التشااغي

4 978.3 
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. وتنعوس هذا ال يود 2014مليو  دوصر أمريوي يي عام  7 904.4المباشاارة  مشااروعاتالميزانية النمائية لتواليف ال توبلغ

 .2014يي المائة يي عام  57المباشرة التي بلغت  مشروعاتيي نسبة ائتخدام الميزانية النمائية لتواليف ال

 وينعوس معد  اصئتخدام هذا يي معدصت ائتخدام مختلف موونات التواليف على النحو المبي  أدناا. -23

  يي المائة؛ 57 –معد  ائتخدام تواليف األغذية وتواليف التشغيل المباشرة المتللة بما 

  ة؛يي المائ 55 –معد  ائتخدام تواليف الن د وال سائ  وتواليف التشغيل المباشرة المتللة بما 

   يي المائة؛ 55 –ال درات  هيادةمعد 

  يي المائة. 66 –معد  ائتخدام تواليف الدع  المباشرة 

يي المائة م  الميزانية  18. ومثل الن د وال ساااائ  البرنامجوائاااتمر النمو يي ائاااتخدام الن د وال ساااائ  كوئااايلة للتحويل لده  -24

يي المائة يي الفترة المالية  14يي المائة م  الميزانية النمائية ) 18يي المائة يي الفترة المالية الساااب ة(، و 9األ االية )م ابل 

السااب ة(. وتُعزه الزيادة الوبيرة يي ائاتخدام الن د وال ساائ  أئاائاا ىلى اصئاتجابة البرنامجية لالجةي  الساوريي  يي ملار، 

 والعرا ، واألرد ، ولبنا ، وتركيا.

مليو  دوصر  9.2مليو  دوصر أمريوي للملاااااارويات المنتظمة و 281.8وتألفت ميزانية دع  البرامج واإلدارة النمائية م   -25

يي المائة م  ميزانية دع  البرامج واإلدارة النمائية المنتظمة  99.5. وائتخدمت نسبة ائمةأمريوي للمبادرات المؤئسية الح

يي المائة م  الملااارويات الموايق عليما  95. كما ائاااتخدمت نسااابة 2014ديسااامبرنكانو  األو   31لموايق عليما بحلو  ا

 . 2014ديسمبرنكانو  األو   31بحلو  النمائية  ائمةللمبادرات المؤئسية الح

 والمساءلة الشفافية تعزيز

. وقد أتاغ اصلتزام بمذا 2008الوشااااوم المالية على أئاااااس المعايير المحائاااابية الدولية لل ماع العام منذ عام  البرنامجأعد  -26

ت ارير مالية ئااااريعة ووثي ة اللاااالة، ومفيدة بدرجة أكبر، مما  البرنامجالمعايير المحائاااابية المعترم بما دوليا أ  يلاااادر 

 لموارد.ئاعد على تحسي  الشفايية والمسا لة يي ىدارة ا

العمل بلااااااورة وثي ة مع منظمات منظومة األم  المتحدة ع  طريق يرقة العمل المعنية بالمعايير  البرنامجويوا ااااااال  -27

بية ئااالمحائاابية الدولية التابعة للجنة اإلدارية الرييعة المسااتوه. ويوير هذا منبرا لمناقشااة المسااائل المتعل ة بالمعايير المحا

 الدولية بغية تح يق اصتسا  يي ائتخدام التمورات الجديدة يي هذا المعايير وتحسي  ىموانية م ارنة الت ارير المالية.

انات يويجتمع يريق اإلدارة التنفيذية بلااورة منتظمة لمناقشااة المسااائل المتعل ة بالساايائااات واصئااتراتيجيات، بما يي ذلك الب -28

 ات ، والمركز المالي، والتديللبرنامجالمالية الدولية ال ائمة على المعايير المحائاااااابية الدولية والتي تتضاااااام  األدا  المالي 

الن دية، مع تحليل نوعي داع  وم اييس رئيسااااااية لألدا  المالي. وقد ئاااااااعد هذا على تعزيز اهتمام اإلدارة العليا بمسااااااائل 

 المخاطر.الموارد المالية وتحديد 

وص  .ضمانات محددة بشأ  يعالية الرقابة الداخلية يويرلدر مع الوشوم المالية السنوية بيا  ع  الرقابة الداخلية، وهو وي -29

م هذا المستوه م  الضمانات لجماهه البرنامج يزا   ا الرئائي.واحدا م  وكاصت وبرامج األم  المتحدة ال ليلة التي ت دِّ

وتعد ىدارة المخاطر المؤئااسااية جز ا ص يتجزأ م  ىدارة األدا  التنظيمي، وأحد العنا اار الرئيسااية إلطار الرقابة الداخلية.  -30

ويُعّرم ىطار ىدارة الموارد المؤئااااسااااية المخاطر باعتبارها ئااااياقية، أو برنامجية، أو مؤئااااسااااية، ويتضاااام  آليات لتحديد 
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ئاااجالت المخاطر الخا اااة بما،  البرنامجة م  هذا الفةات. وتدير جميع مواتب اصئاااتجابة المالئمة للمخاطر ضااام  كل ية

وتُلّعد المخاطر حسب الحاجة وي ا للمياكل اإلدارية ال ائمة. ويتضم  ئجل المخاطر المؤئسية المخاطر المحددة على أنما 

شرام ق ىدارة المخاطر المؤئسية باإلتؤثر على تح يق األهدام البرنامجية والتنظيمية وتنعوس عليما بالسلب. ويُولف يري

 على المخاطر المؤئسية.

ترئاايم مفاهي  الرقابة اإلدارية ال وية يي  مساااعد المدير التنفيذي إلدارة الموارد ورئيس الشااؤو  المالية ما يلي: أ( ويضاام  -31

 .رقابة الداخلية المثارة يي البيا  السنويوجود خمة عمل واضحة لمعالجة مسائل ال ث اية المنظمة؛ ب(

وكعنلر هام م  عنا ر الرقابة الداخلية، توفل األمانة المتابعة الفعالة لتو يات هيةات الرقابة الداخلية والخارجية، وت دم  -32

التو اااايات المعل ة واإلجرا ات المتخذة، أو بشااااأ   للبرنامجت ارير بلااااورة منتظمة ىلى لجنة مراجعة الحسااااابات التابعة 

 .الم ترحة للتلدي للمخاطر العالية

، تُنشاار 2012ئاايائااات واضااحة تتعلق باإليلاااغ العام ع  معلومات الرقابة الرئيسااية. ومنذ أواخر عام  البرنامجواعتمد  -33

 ها.يي غضو  ثالثي  يوما م  ى دار للبرنامجالموقع الشبوي الخارجي ت ارير مراجعة الحسابات الداخلية والتفتيش على 

  المالي اإلطار استعراض

ركز . ويللبرنامجيتمثل المدم م  ائااااااتعرا  اإلطار المالي يي موا مة النظ  المالية مع المتملبات التشااااااغيلية المتمورة  -34

؛ البرنامجتحساااي  مرونة هيول ىدارة  اااناديق  (2هيادة ال درة على التنبؤ بالموارد؛  (1اصئاااتعرا  على ثالثة عنا ااار: 

 تحسي  المسا لة يي مجالي التخميط وىدارة التواليف. (3

ال درة  يي العنلاااار األو  مريق تمويل رأس الما  العامل. ونتج ع  اصئااااتعرا  هيادة شاااااملة يي البرنامجوائااااتعر   -35

ماليي  دوصر أمريوي ىلى  207م   مشااااااروعاتالمتاحة لإلقرا ، بما يي ذلك هيادة الحد األقلااااااى لإلقرا  الداخلي لل

عام EB.A/8/2014مليو  دوصر أمريوي )ال رار  570 بالفعل م ارنة ب (. وكا  للحدود ال لااااااوه الجديدة أثر ملموس 

يي المائة وهادت  62بنساابة  مشااروعاتم  مريق اإلقرا  الداخلي لل مشااروعات، حيث هادت الساالف الممنوحة لل2013

يي المائة. وهاد ذلك م  كفا ة العمليات  12بنساااابة األئااااائااااية لساااالع اإلدارة العالمي مريق الالساااالع المشااااتراة م  خال  

 ويعاليتما، وبخا ة حاصت الموارئ م  المستوه الثالث.

لرغ  م  أ  األثر كا  كبيرا، ي د تح  ت التحسينات حتى اآل  م  خال  التغيير التدريجي. وئوم ينظر ائتعرا  وعلى ا -36

 يي ىدخا  المزيد م  التن يحات على البنيا  المالي لتحسي  الفعالية التشغيلية. 2016-2015اإلطار المالي يي الفترة 
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 إدارة المخاطر المالية

 المالية المخاطرإدارة 

بسبب أنشمته لمخاطر مالية مختلفة، منما آثار تغيُّر األئعار يي أئوا  الديو  واألئم ، وأئعار  رم  البرنامجيتعر   -37

 جلبرناماالعملة األجنبية، وأئعار الفائدة، وعجز المديني  ع  الويا  بالتزاماتم . وتركز ئيائات ىدارة المخاطر المالية يي 

على عدم ال درة على التنبؤ باألئوا  المالية، وتعمل على الت ليل ىلى أدنى حد م  اآلثار الضارة المحتملة على األدا  المالي 

 .للبرنامج

مدير تي وضاااعما الوتتولى وحدة مختلاااة يي الخزانة المركزية تنفيذ ىدارة المخاطر المالية بائاااتخدام الخموط التوجيمية ال -38

الذي  روىلى آرا  الفريق اصئااتشاااري المعني باصئااتثما للبرنامجالتنفيذي ائااتنادا ىلى مشااورة ت دمما لجنة اصئااتثمار التابعة 

يض  خبرا  خارجيي  يي مجا  اصئتثمار. وتغمي السيائات مخاطر أئعار اللرم وأئعار الفائدة، والمخاطر اصئتمانية، 

 المالية المشت ة، وائتثمار السيولة الزائدة.وائتخدام األدوات 

ئتح اقات موظفي  -39 سمبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي حتى  565.5 البرنامجوبلغ مجموع اصلتزامات المتعل ة با دي

مليو  دوصر أمريوي ع  طريق تحميلااه على اللااااااناااديق  350.9. وم  أ ااااااال هااذا المبلغ، ت  حتى اآل  تموياال 2014

عامل كر يد دائ  يي الحساب ييمليو  دوصر أمريوي،  214.6ذات الللة. أما الر يد غير الممو  وقدرا  مشروعاتالو

مليو  دوصر أمريوي يي  7.5على خمة تمويل تشااااامل مبلغا ئااااانويا ىضااااااييا قدرا  2010العام. وقد وايق المجلس يي عام 

دة للموظفي  لمدة ا المحتجزة على شول ئندات  لأل و . ويمثل المستوه الحالي 2011عاما تبدأ يي عام  15لتواليف الموحَّ

يي المائة م  مسااتوه  64ون دية لتمويل ىجمالي اصلتزامات المويلة األجل المتعل ة بائااتح اقات الموظفي   وحلااص ملوية

يي  ارتفاعويعزه ىلى  .2013يي المائة يي عام  82مويل الذي بلغت نساااابته ع  مسااااتوه الت انخفاضاااااالتمويل. وهذا يمثل 

الزيادة يي  (2اصنخفا  يي معد  الخلاااااا  المسااااااتخدم لتحديد قيمة اصلتزامات؛  (1ناتج ع  ئااااااببي :  اصلتزاماتمعد  

. وعلى الرغ  للت يي  اصكتواري مويلة األجل التي تتعلق بالموظفي  الذي  يت  تعيينم  محليا، والمحسااااااوبة وي االاصلتزامات 

، يم  حالة التمويل الوامل تظل قابلة للتح يق عند نماية يترة خمة التمويل 2014م  انخفا  مسااااااتوه التمويل يي عام 

  .2025الموايق عليما يي عام 

 االستدامة

أي انخفا   بعواق البرنامجالوشاااوم المالية على أئااااس الشاااواغل الجارية. وعند اتخاذ هذا ال رار، بحث  البرنامج أعد -40

كبير محتمل يي المساهمات، وما ىذا كا  هذا اصنخفا  ئي ابله انخفا  يي حج  العمليات وعدد المستفيدي  م  المساعدة. 

لديه ما يوفي م  الموارد  البرنامجوالمخاطر الم ابلة لما، بأ   المتوقعة البرنامجوأنا على ث ة، بعد اصطالع على أنشاااااامة 

 .لموا لة العمل يي األجل المتوئط

(؛ 2017-2015لإلدارة ) البرنامج( اصحتياجات التي حددتُما يي خمة 1وهذا الرأي ع  اصئااااااتدامة تؤيدا المبررات التالية:  -41

( األ اااو  اللاااايية المحتفظ بما يي نماية 3؛ 2013( التي اعتمدها المجلس يي عام 2017-2014ية )( الخمة اصئاااتراتيج2

( اصتجاا يي الدع  الم دَّم م  5؛ 2015( مستويات المساهمات المتوقعة لعام 4؛2014الفترة، والمساهمات المحللة يي عام 

 .1963على موا لة اصضمالع بوصيته منذ ىنشائه يي عام  البرنامج الجمات المانحة والذي ئاعد
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 المسائل اإلدارية 

 ، ، والخبرا  اصكتوارييالعاموأئااما  وعناوي  المسااتشااار  لبرنامجل العمل الرئيسااي مذا الوثي ة م ربيعر  الملحق األو   -42

 والملرييي  الرئيسي ، والمراجع الخارجي.

 المسؤولية

م  النظام المالي، يساااااارني أ  أقّدم الوشااااااوم المالية التالية التي أُعدت بموجب المعايير  1-13وي ا لما تنص عليه المادة  -22

رت ت التي جالمحائاابية الدولية لل ماع العام. وأشاامد، وي ا أليضاال ما يتويَّر لدينا م  معرية ومعلومات، أ  جميع المعامال

ئبية ، وأ  هذا المعامالت، م ترنة بالوشوم والمذكرات المالية بالشول اللحيح خال  الفترة قد أُدخلت يي السجالت المحا

ديسااااامبرنكانو   31التالية والتي تشاااااول جز ا م  هذا الت رير، تعبِّر بأمانة ع  المركز المالي لبرنامج األغذية العالمي يي 

 .2014األو  

 

 2014ديسمبرنكانو  األو   31كشف المركز المالي يي   و الوشف األ

 2014ديسمبرنكانو  األو   31كشف األدا  المالي ع  السنة المنتمية يي   الوشف الثاني

 2014ديسمبرنكانو  األو   31كشف التغيُّرات يي األ و  اللايية ع  السنة المنتمية يي   الوشف الثالث

 2014ديسمبرنكانو  األو   31لن دية ع  السنة المنتمية يي كشف التدي ات ا  الوشف الرابع

 2014 ديسمبرنكانو  األو  31كشف الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية ع  السنة المنتمية يي  الوشف الخامس 

 

 مذكرات على الوشوم المالية

 

 

 ت  التوقيع على النسخة األ لية

 ىرثاري  كاهي 

 2015مارسنآذار  27 روما،     التنفيذيةالمديرة 
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 بيان الرقابة الداخلية

 نطاق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

ه اتمشااااااروعوتنفيذ برامجه و البرنامجع  ىدارة  التنفيذي المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي مسااااااؤو  أمام المجلس -7

م  النظام المالي، أ  يضع ضوابط الرقابة الداخلية، بما يي  1-12وأنشمته األخره. وعلى المدير التنفيذي، بموجب المادة 

 بفعالية وكفا ة، والحفاظ على أ وله المادية.  البرنامجذلك المراجعة الداخلية والتح يق، لضما  ائتخدام موارد 

وم ا اااااادا وىدارة تلك المخاطر  البرنامجم  نظام الرقابة الداخلية هو الحد م  مخاطر العجز ع  تح يق أهدام  والغر  -2

م ىلى . ويساااتند النظاالبرنامجوليس ال ضاااا  عليما. وهو يوير ضااامانات مع ولة ولونما ليسااات ممل ة لوفالة تح يق م ا اااد 

 ة بفعالية وكفا وتديرها  طبيعة وحج  تلك المخاطر هدام، وت يّ عملية مسااااااتمرة تحدد المخاطر الرئيسااااااية أمام تح يق األ

 وبأئلوب اقتلادي.

 بيئة عمل البرنامج

شتد لحاصت ت البرنامجبحو  طبيعة عمله كمنظمة ىنسانية أ  يذهب ىلى حيث تستدعيه الحاجة. ويعرِّ  ذلك  البرنامجعلى  -2

 وا  ما يتلل منما بأم  موظفيه أو قدرته على الحفاظ على مستويات رييعة م  الرقابة الداخلية.ييما المخاطر الوامنة ئ

سااااااية لإلدارة وجز  ص يتجزأ م  العملية الشااااااااملة إلدارة العمليات. وبالتالي يم  يوالرقابة الداخلية هي أحد األدوار الرئ -2

 على كاية المستويات تشمل ما يلي: البرنامجمسؤولية ىدارة 

 داخليتي  تعزها  الرقابة الداخلية الفعالة؛ تميةة بيةة وث اية (7

 تحديد وت يي  المخاطر التي قد تؤثر على تح يق األهدام؛ (2

سيائات والخمط ومعايير العمل واإلجرا ات والنُظ  وأنشمة الرقابة األخره  (2  ليل تالتي ئتؤدي ىلى تحديد واقتراغ ال

 أدنى حد م  المخاطر الملاحبة لحاصت التعر  المحددة والتخفيف ونأو الحد منما؛ىلى 

 ألدا  مسؤولياتم ؛ يتعي  أ  ي وموا بهكل الموظفي  ما يفم  ضما  يعالية تديق المعلومات واصتلا  حتى  (2

 مستمر.بشول  مار د يعالية عمليات الرقابة وتشجيع تحسين (2

 مخاطر المؤسسيةإطار الرقابة الداخلية وإدارة ال

ىطارا جديدا للرقابة الداخلية انمالقا م  أيضاااااال الممارئااااااات المتبعة يي لجنة المنظمات  2011يي عام  البرنامجاعتمد  -2

ويعتمد اإلطار على مجموعة م  التوجيمات واألدوات لمساعدة المديري  على ت يي  يعالية الرقابة  (1)ي.تريدوا ميةةالراعية ل

أ اادرت لجنة المنظمات الراعية تحديثا رئيساايا لتوجيمما، أو اات ييه بأ   2013الداخلية يي وحدات أعمالم . وخال  عام 

 أ  تسعى ىلى تن يح أطرها للرقابة الداخلية بحلو  نماية المنظمات التي تتبع أيضل ممارئات لجنة المنظمات الراعية ينبغي

. وائااترشااد هذا 2015العمل على تن يح اإلطار م  أجل تمبي ه اعتبارا م  عام  البرنامجبدأ  2014. وخال  عام 2014عام 

عملية رئاا   (2 يعالية عملية الضااما ، (1 :حو  2015العمل بعمليتي  تشاااوريتي  أنجزهما المفتش العام يي يبرايرنشااباط 

 خرائط للضما  لتحديد األنشمة الرئيسية للرقابة اإلدارية بائتخدام الخموط الثالثة لنموذج الدياع.

                                                      
 (. COSO -Sponsoring Organizations of the Treadway Commission The Committee of) تريدواي ميةةلجنة المنظمات الراعية ل (1)
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للمخاطرة. ويمدم هذا البيا  ىلى موا اااااالة تعزيز  البرنامج، أ اااااادر المدير التنفيذي بيانا ع  مده ت بل 2012ويي عام  -2

، والسااعي، م  خال  البرنامجيي العمل مع أجمزته الرئائااية ع  طريق توضاايح المخاطر التي يواجمما  امجالبرنانخراط 

 لبرنامجات ائ  ائتجابته للمخاطر، ىلى ت ليلما ىلى الحد األدنى حيثما أمو . ويعر  هذا البيا  رؤية للمري ة التي ينظر بما 

يي جميع أنحائه م  التوا ااال مع الشاااركا  وأ اااحاب الملااالحة حو  م دار  البرنامجىلى المخاطرة. وهو يمّو  موظفي 

المخاطرة الذي نح  مساااتعدو  لت بله، ومشااااركتم  ائاااتباقيا يي ال رارات المتعل ة بت ائااا  المخاطر. ويجري ىبالغ المجلس 

 بالمخاطر الوبيرة م  خال  تحديثات تشغيلية دورية.

سااعى . ويعملياته الخا ااة بمدارة المخاطر وي ا لساايائااته بشااأ  ىدارة المخاطر المؤئااساايةتموير وتعزيز البرنامج ووا اال  -1

ئة ىلى تحديد وىدارة المخاطر على مستويي  عريضي ، هما: المخاطر المؤثرة على كل وحدة  البرنامج سيا يي ىطار هذا ال

عب الم ر يي روما(؛ والمخاطر المؤثرة على أعما  على حدة )المواتب ال مرية والمواتب اإل كول،  البرنامجقليمية وشااااااُ

 وخا ة حاصت الموارئ.

ييف ال رارات اصئتراتيجية الالهمة لتو البرنامجواألم  المتحدة الحالة األمنية يي كل بلد يعمل ييه. ويتخذ  البرنامجوير د  -7

م  ورا  ذلك، ضااااااما  تجميع كل المخاطر التي تواجه كل  البرنامجوظفيه للمخاطر. ويمدم عملياته والحد م  تعر  م

كيا  م  كيانات مواتبه يي ئاجل رئامي للمخاطر، يجري ائاتعراضاما بانتظام م  جانب المديري  المباشاري ، وتلاعيدها 

 ىلى المستويات األعلى لتوجيه اصهتمام ىليما حسب اصقتضا .

أ  يحتفظ بسجل حديث للمخاطر. ويتضم  ئجل المخاطر المؤئسية هذا المخاطر  البرنامجويشترط لول موتب م  مواتب  -9

التي ت  تحديدها بو فما تؤثر ئلبا على تح يق األهدام المؤئسية. وهذا يوير وئيلة للتأكد م  مستوه التعر  للمخاطر 

يق اإلدارة التنفيذية، وهو المولف بمراقبة المخاطر المؤئااااسااااية، بائااااتعرا  وتحديث . وي وم يرالبرنامجيي ئااااائر أنحا  

ئااااجل المخاطر المؤئااااسااااية بشااااول منتظ . ويُعر  هذا السااااجل على جميع المواتب وعلى لجنة مراجعة الحسااااابات يي 

ورة ىلى المولفة بمئاادا  المشاا ، ويُسااتخدم للموجزات التي ت دم ىلى المجلس التنفيذي. وتل ت لجنة مراجعة الحساااباتالبرنامج

حديثة  ، معلوماتالبرنامجالمدير التنفيذي والمجلس التنفيذي بشااااااأ  يعالية ضااااااوابط الرقابة الداخلية وىدارة المخاطر يي 

 .2014منتظمة ع  مرتس  المخاطر خال  عام 

 استعراض فعالية الرقابة الداخلية

بمدخالت م دمة م  المديري  الذي  ت ع عليم   البرنامجتساااااترشاااااد عملية ائاااااتعرا  يعالية ضاااااوابط الرقابة الداخلية يي  -78

المسااؤولية ع  تحديد ضااوابط الرقابة الداخلية والحفاظ عليما كل يي مجا  اختلااا ااه. وتسااتخلص ضاامانات  ااريحة م  

 اآلتي:

، بم  ييم  نائب المدير التنفيذي؛ البرنامجم  كبار مديري  135م  الموقعة  بيانات ضاااااامان فعالية الرقابة الداخلية (7

عبالبرنامجومساااااعدو المدير التنفيذي؛ والمديرو  اإلقليميو ؛ والمديرو  ال مريو ؛ ومديرو مواتب   ؛ ومديرو الشااااُ

سبة  ى األقل على يي المائة. وخضعت البيانات صئتعرا  واحد عل 100يي الم ر. ويمثل ذلك مستوه م  اصمتثا  بن

تحسااانا ىضااااييا بممالبة المديري  بت دي  تعلي ات مؤيدة لإلجابات  2014المساااتوه األعلى. وقد شااامدت البيانات يي عام 

 بولمة تنع ت وكلمة تصت لتيسير تحليل شامل أكثر دقة لالئتجابات.
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 يش والتح يق وخدمات الضما  التيائتنادا ىلى نتائج المراجعة الداخلية وعمليات التفتخطاب ضمان من المفتش العام  (2

 ي دمما المفتش العام وموتب الرقابة.

 ، بما يي ذلك ىدارة المخاطرالبرنامجوتساادي لجنة مراجعة الحسااابات أيضااا المشااورة بشااأ  يعالية نظ  الرقابة الداخلية يي  -77

 وممارئات التسيير الداخلي.

 ة بالمخاطر والرقابة الداخليةالمسائل المةمة المتصل

 2014المسائل التي ظةرت في عام 

 :2014ظمرت مسألة مممة واحدة تتعلق بالمخاطر والرقابة الداخلية يي عام  -72

أثر العدد الكبير على غير العادة من حاالت الطوارئ من المسااااااتول الثالث والمسااااااتول الثاني على الرقابة الداخلية في  

إلحده عشرة عملية طوارئ  نفت ىما كموارئ م  المستوه الثالث )خمس  البرنامج، ائتجاب 2014يفي عام البرنامج. 

و اااال عب  العمل هذا يي مجا  الموارئ ىلى مسااااتويات غير حاصت( أو طوارئ م  المسااااتوه الثاني )ئاااات حاصت(. و

مسبوقة وأعلى بوثير م  المستويات التي ائتعدت لما المنظمة بفعالية. وأبره عدد م  كبار المديري  المخاطر المحتملة على 

ة مؤقتة يي وا بلاافالضااوابط الداخلية )مثال، كفالة توهيع الواجبات بشااول منائااب( ذات اللاالة بغياب الموظفي  الذي  انتدب

حاصت الموارئ م  المساااتوه الثالث. كما يشاااير التحليل المؤئاااساااي ىلى أ  المنظمة تساااتغر  وقتا أطو  لالئاااتجابة لنتائج 

وتو اااايات هيةات الرقابة؛ وأ  األطر الزمنية إلنجاه بعض ىجرا ات الساااايائااااات الرئيسااااية )مثال، تحديث ئاااايائااااة ىدارة 

 ب الن ص يي عدد الموظفي .المخاطر( قد تجاوهت حدودها بسب

بعض الوظائف الرئيساااية يي المواتب ال مرية كانت شااااغرة لفترات  وأياد المفتش العام أيضاااا يي خماب الضاااما  بأ : أ( 

ممتدة، األمر الذي أده ىلى كو  الميول أقل م  األمثل لدع  أنشااااامة البرامج وىلى احتما  التأخر يي اصئاااااتجابة لألولويات 

التنفيذ الفعا  ألنشاامة الرقابة على ىدارة البرامج، والن ل واللوجسااتيات، وىدارة الساالع، والتوريد واألم   ب( اصئااتراتيجية؛

 ، ونتج ع  ذلك تحديد عدد م  الفرص للتحسي .البرنامجكثيرا ما تعترضه بيةات التشغيل يي 

ظل  ت  تلااعيد المخاطر المتعل ة بالتشااغيل يي ويي حي  عمل المديرو  على ئااد الثغرات المعروية يي الرقابة الداخلية، ي د 

 عدد كبير م  حاصت الموارئ ىلى ئجل المخاطر المؤئسية.

، ر ااد أثر المسااتوه المرتفع غير المساابو  ألنشاامة الموارئ يي ئااائر أنحا  2015، خال  عام البرنامجوئااوم يوا اال  

حية الالهمة لوفالة المحايظة على المسااتويات المالئمة م  على يعالية الرقابة الداخلية وئاايتخذ اإلجرا ات التلااحي البرنامج

 الرقابة الداخلية.

 عن الرقابة الداخلية 2013المسائل المطروحة في بيان عام 

ع  الرقابة الداخلية اصنتباا ىلى أربعة مجاصت كانت بحاجة ىلى تحسااااااي . وتح ق ت دم كبير يي  2013ائااااااترعى بيا  عام  -72

 المجاصت األربعة جميعما على أنه يتعي  ال يام بمزيد م  العمل يي اثني  منما.

 مجاصت يتعي  ال يام بمزيد م  التحسينات ييما (أ

بحدوث ت دم يي بنا  ال درات الالهمة  2013م أياد بيا  عا تحسااااين نلم الرصااااد التشااااغيلي واالسااااتعراض. (7

مع وضااع  2014لتحسااي  نظ  الر ااد واصئااتعرا  على المسااتوه الميداني. وهادت وتيرة الت دم خال  عام 

شاااامل: ىطار النتائج اصئاااتراتيجية؛ وقواعد األعما ؛ واإلجرا ات التشاااغيلية الموحدة؛  يونشااار ىطار معيار
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  المباشااار لإلبالغ ع  حلاااائل البرامج. وئااااعدت هيادة ال درات يي مجا  ومتملبات الر اااد الدنيا؛ والدع

قياس الحلااااائل يي المواتب اإلقليمية، وتمبيق اإلجرا ات التشااااغيلية الموحدة، ومتملبات الر ااااد الدنيا يي 

د دليل بشااااأ  ر ااااد األطرام الثا ة لثت دي  المزيد م  اإلرشاااااد والدع  المباشااااري  ىلى المواتب ال مرية. وأُعل

ئتمر يي عام البرنامجوُوهلع على جميع موظفي  ئتخدام أداة  2014. وا وتمبي ما  ةت يي  المؤئسيالر د والا

وأ اابحت تعمل بشااول  2013وتمويرها. وت  اصنتما  م  نشاار الوحدة األولى على المسااتوه العالمي يي عام 

واإلبالغ  يي التشاااغيل يلي، ور اااد الت دمكامل. وت  بنجاغ تجربة الوحدة الثانية، التي ئاااتدع  التخميط التشاااغ

 .2015يري ي. وئوم يستمر نشر هذا الوحدة يي عام الجنوب األ على مستوه الُمخرجات يي ىقلي 

ص يزا  ر ااااااد البرامج م  المجاصت التي تنموي على  وأياد المفتش العام يي خماب الضااااااما  بما يلي: أ(

البيةة الخارجية، بما ييما ال يود األمنية ومحدودية الو و   شولت المخاطر يي ؛ ب(للبرنامجمخاطر رئيسية 

 ىلى بعض المواقع أو عدم ىموانية الو اااو  ىليما،  اااعوبات أمام الر اااد الفعا  للبرامج. وئاااوم يوا ااال

 . 2015ىيال  األولوية لمذا المسألة يي عام  البرنامج

 ،(PACE) البرنامجزيز األدا  والوفا ة يي عملية تعتعتبر  ضمان تقييم أداء الموظفين في الوقت المناسب. (2

 بأ  البرنامج أياد، 2011، األداة الرئيساااااية لت يي  أدا  الموظفي  وكفا تم . ويي عام 2004التي بدأت يي عام 

، رنامجالبيي الموعد المحدد. وائتماع  البرنامجنلف الموظفي  ي ط أكملوا عملية تعزيز األدا  والوفا ة يي 

يي السااانوات الثالث الماضاااية، تحساااي  توقيت ت ييمات األدا  وجودتما، وأبلغ ع  نسااابة ىنجاه قيائاااية بلغت 

. وتح ق نفس المسااتوه يي 2013يي بيا  الرقابة الداخلية لعام  2014يي المائة بحلو  نماية يبرايرنشااباط  94

اآل   البرنامج . وأ ااابح2015ايرنشاااباط يي المائة بحلو  نماية يبر 95، حيث بلغت نسااابة اإلنجاه 2014عام 

 واحدا م  أيضل منظمات األم  المتحدة أدا  ييما يتعلق بحس  التوقيت.

ائاااتراتيجية جديدة لشاااؤو  العاملي . وريع ذلك مساااتوه ىدارة األدا   2014واعتمد المجلس التنفيذي يي عام 

 البرنامجملية تعزيز األدا  والوفا ة يي ، على تحسااي  وائااتخدام ع2014، خال  عام البرنامجوت ييمه. ورّكز 

مليات عالتوليف. وتشاامل اإلجرا ات الرئيسااية: مراجعة الجودة لعينة عشااوائية م  ييما يتعلق بالترقّية وىعادة 

؛ وائاااااتحداث عملية اختيارية للت يي  الذاتي؛ وآليات أيضااااال لمتابعة توهيع البرنامجتعزيز األدا  والوفا ة يي 

عام ل البرنامجعملية تعزيز األدا  والوفا ة يي  وئاااااوم يت  ىدخا  مزيد م  التحساااااينات على ت ييمات األدا .

بائااتحداث مؤشاارات أدا  موحدة للمديري  ال مريي ؛ والتوئااع يي طرائق التعاقد األخره؛ والتبساايط.  2015

  د جوانب الجودة البالغة األهمية هذا وت ييمما.ر البرنامجوئوم يوا ل 

 بشأنما ىجرا ات التحسي  الضرورية البرنامجم  قبل ونفذ  مجاصت ُطرحت (ب

، بأنه يي حي  اتخذت ىجرا ات 2011، يي عام البرنامجأياد تنفيذ اسااااتراتيجية إدارة المخاطر المؤسااااسااااية.  (1

ئااجالت  للبرنامجيي المائة ي ط م  المواتب ال مرية التابعة  65لتنفيذ ائااتراتيجية ىدارة المخاطر، ي د أنشااأت 

وجود ئاااجالت رئااامية للمخاطر يي  البرنامجرئااامية للمخاطر. وعلى مدار السااانوات الثالث الماضاااية، كفل 

ئتعراضما وتحديثما بلفة منتظمة )  البرنامج(. وأ بحت مواتب 2014يي المائة يي عام  95جميع مواتبه وا

والنتاائج اصئااااااتراتيجياة، وتحاديادهاا، اآل  مجمزة بماا يلزم لتحليال المخااطر المرتبماة بتح يق نتاائج اإلدارة 

 .واصئتجابة لما
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حليل وأُدمج ت .وتجري عمليات ت يي  شاااااملة للمخاطر يي جميع األقالي ، وترتبط بجميع المبادرات المؤئااااسااااية

على المستويي  اصئتراتيجي والتشغيلي. وقُّدم دع  متخلص إلدارة المخاطر  مشروعاتالمخاطر يي وثائق ال

، أجره المفتش العام ائاااتعراضاااا 2014جميع حاصت الموارئ م  المساااتوه الثالث. ويي عام يي اصئاااتجابة ل

. وت  تلااانيف عنا ااار ىدارة المخاطر البرنامجتشااااوريا للضااامانات يي ىطار ىدارة المخاطر المؤئاااساااية يي 

شول عام كعنا ر مستدامة، أو ناضجة، أو متواملة. ويعر   ي فيذي يعلى المجلس التن البرنامجالمؤئسية ب

 ئيائة جديدة إلدارة المخاطر للنظر ييما والمواي ة عليما. 2015مايونأيار 

للموارئ، بما يي ذلك  دبأنه بلاااااد تعزيز اصئاااااتعدا 2011يي عام  البرنامجأياد تعزيز االساااااتعداد للطوارئ.  (2

تجابة داد واصئامدته ثالث ئانوات. ويحتوي برنامج تعزيز اصئاتعوضاع برنامج لتعزيز اصئاتعداد واصئاتجابة 

المنفلااااالة، بما ييما حزمة جديدة لالئاااااتعداد للموارئ واصئاااااتجابة لما للمواتب  مشاااااروعاتعلى عدد م  ال

ية عام  ما فذ حزمة اصئااااااتعداد  20، كا  نحو 2011ال مرية. وبحلو  ن قد ن ئة م  المواتب ال مرية  ما يي ال

ة المواتب ال مرية التي نفذت حزمة اصئاااتعداد ، بلغت نساااب2014للموارئ واصئاااتجابة لما. وبحلو  نماية عام 

 يي المائة وشاركت هذا المواتب يي ىجرا ات دنيا لالئتعداد. 93للموارئ واصئتجابة لما نحو 

. وقدمت ما يلي: مركزا للعمليات يض  2014يي نماية عام  حزمة اصئتعداد للموارئ واصئتجابة لماواكتملت 

التشااغيلية على ائااتعداد لالنتشااار بلاافته قدرة على ائااتعداد للتحرك يجأة؛ يري ا مخلاالااا إلدارة المعلومات 

وائاااتراتيجية شااااملة للتدريب على اصئاااتعداد للموارئ واصئاااتجابة واصنتشاااار، بما يي ذلك ئاااجل لالئاااتجابة 

وظيفي وداع  لالئاااتجابة للموارئ. وتتملب بعض  للموارئ أُدمج يي وظيفة الموارد البشااارية؛ وتنفيذ تدريب

 بر اااد البرنامج. وئاااوم ي وم للبرنامجاألنشااامة تن يحا مساااتمرا، و ااايانة، وتعميما يي األعما  األئاااائاااية 

 مستوه اصئتعداد للموارئ ييه كجز  م  الضما  السنوي لبيا  الرقابة الداخلية. 

والرقابة اإلدارية ضمانا على يعالية  البرنامجل المذكورة أعالا، قدمت خمابات الضما  الواردة م  مديري وبخالم المسائ -72

ما يي  ية وقوت لداخل بة ا قا نامجضااااااوابط الر عام  البر نامج. وئااااااوم تولي ىدارة 2014يي  يد م  التركيز على  البر المز

ا  بما يي ذلك مراقبة الن د وال ساااائ  وأئااااليب العمل؛ الموضاااوعات الرئيساااية التي أثارها المفتش العام يي خماب الضااام

 والتحديات التي تواجه التمويل وىدارة الميزانية التشغيلية؛ وتنمية ال درات ومتابعة الشركا  المتعاوني .

 البيان

نية التحايل، وهي بذلك يمو  أ  توير ضاامانات تنموي جميع ضااوابط الرقابة الداخلية على قيود متأ االة، بما يي ذلك ىموا -72

 مع ولة يحسب. وعالوة على ذلك وبالنظر ىلى تغيُّر الظروم يم  يعالية الضوابط الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت. 

كانت ُمرضااااية  البرنامجبة الداخلية يي وبنا  على ما ت دَّم، أره، وي ا أليضاااال ما لدي م  معرية ومعلومات، أ  نُظ  الرقا -72

 وحتى تاريم المواي ة على الوشوم المالية. 2014ديسمبرنكانو  األو   31خال  السنة المنتمية يي 

كجز  م  التحسااااااي   (أ 13و 12 تي ملتزم بمعالجة مسااااااائل الرقابة الداخلية والمخاطر المحددة أعالا يي الف ر البرنامجو -71

 المستمر لضوابمه الداخلية.

 ىرثاري  كاهي 

 2015مارسنآذار  27 روما،    المديرة التنفيذية
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 العالميبرنامج األغذية 

 الكشف األول 

 كشف المركز المالي

 2014ديسمبر/كانون األول  31في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(
 

 2013 2014 مذكرة 

    

    األصول 

    األصول الجارية

 652.7 822.0 2.1 الن دالن دية ومعادصت 

 783.5 854.0 2.2 اصئتثمارات ال ليرة األجل

 774.1 1 099.8 2 2.3 المساهمات المستح ة ال بض

 664.9 578.6 2.4 المخزونات

 137.4 122.2 2.5 البنود المستح ة ال بض األخره

  4 476.6 4 012.6 

    
    األصول غير الجارية

 165.7 93.1 2.3 المساهمات المستح ة ال بض

 427.5 448.9 2.6  اصئتثمارات المويلة األجل

 110.7 125.2 2.7 الع ارات والمنشآت والمعدات

 15.9 8.9 2.8 األ و  غير المادية

  676.1 719.8 

     
 732.4 4 152.7 5  مجموع األصول

    

    الخصوم

    الخصوم الجارية

 499.0 535.9 2.9 واصئتح اقاتالحسابات المستح ة الديع 

 10.7 6.2 2.10 المخللات

 23.7 10.4 2.11 ائتح اقات الموظفي 

 32.8 32.8 2.12 ال رو  

  585.3 

 

566.2 

    
    الخصوم غير الجارية

 398.1 555.1 2.11 ائتح اقات الموظفي 

 95.4 89.6 2.13 ال ر  المويل األجل

  644.7 493.5 

 059.7 1 230.0 1  الخصوممجموع     

    

 672.7 3 922.7 3  األصول الصافية

    أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 400.2 3 591.3 3 7.1 أر دة اللناديق

 272.5 331.4 2.15 اصحتياطيات

 672.7 3 922.7 3  مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

    
 هذا الوشوم المالية.تشول المذكرات المري ة جز ا أئائيا م  

 ت  التوقيع على النسخة األ لية  

 كاهي ىرثاري  

 2872مارسنآذار  21روما،                المديرة التنفيذية
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الثاني

 كشف األداء المالي

 2014ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتةية في 

 األمريكية()بماليين الدوالرات 

 

   
2014 2013 

    اإليرادات

 868.4 3 877.8 4 3.1 المساهمات الن دية

 511.2 503.3 3.2 المساهمات العينية

 19.8 (64.7) 3.3 ير  أئعار  رم العمالت

 20.1 1.1 3.4 عائد اصئتثمارات

 116.3 132.9 3.5 ىيرادات أخره

 535.8 4 450.4 5  مجموع اإليرادات

     

    المصروفات

 498.1 845.6 4.1 الن دية وال سائ  الموهعة

 053.4 2 988.5 1 4.2 السلع الغذائية الموهعة

 578.6 650.4 4.3 التوهيع والخدمات المتللة به

 718.1 850.6 4.4 األجور، والمرتبات، وائتح اقات الموظفي  وتواليف الموظفي  األخره

 159.0 183.5 4.5 وغير ذلك م  التواليف الجاريةاإلمدادات، والمواد المستملوة 

 405.3 572.8 4.6 الخدمات المتعاقد عليما والخدمات األخره

 2.5 2.4 4.7 تواليف التمويل

 49.0 50.3 4.8 المستملوات واإلهالك

 50.8 70.5 4.9 ملرويات أخره

 514.8 4 214.6 5  مجموع المصروفات
     

 21.0 235.8  للسنة الفائض

  

 تشول المذكرات المري ة جز ا أئائيا م  هذا الوشوم المالية.
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 العالميبرنامج األغذية 

 الكشف الثالث 

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 2014ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتةية في 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 المذكرة  
الفائض المتراكم/أرصدة 

 الصناديق
 مجموع األصول الصافية االحتياطيات فائضال

 672.7 3 272.5 21.0 379.2 3   2013ديسمبر/كانون األول  31

 - - (21.0) 21.0  2013 الفائض تخليص

      2014تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في 

 - 58.9 - (58.9) 2.15 الن ل م  اصحتياطيات وىليما

الموائب اللايية غير المتح  ة على اصئتثمارات المويلة األجل والمثبتة مباشرة يي ر يد 

 14.2 - - 14.2 2.15 / 2.6 اللندو 

 235.8 - 235.8 - 7.2 للسنة فائضال

 250.0 58.9 235.8 (44.7)  مجموع التحركات أثناء السنة

 922.7 3 331.4 235.8 355.5 3  2014ديسمبر/كانون األول  31مجموع األصول الصافية حتى 

      

 تشول المذكرات المري ة جز ا أئائيا م  هذا الوشوم المالية.
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الرابع 

 كشف التدفقات النقدية

 2014ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتةية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 

 

 2013 2014 المذكرة 

  

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

      للسنةالفائض 
 21.0 235.8  التسويات لمماب ة الفائض )العجز( مع  ايي التدي ات الن دية م  األنشمة التشغيلية

   2.7/2.8 واإلهالكاصئتمالك 

 49.0 50.3 2.2 الخسارة )الموائب( غير المتح  ة على اصئتثمارات ال ليرة األجل
 2.2 (1.2) 2.6 الخسارة غير المتح  ة على اصئتثمارات المويلة األجل

 2.8 13.6 2.2/2.6 )الزيادة( يي ال يمة المستملوة م  اصئتثمارات المويلة األجل
 (4.5) (4.3) 2.13  )الن ص( يي ال يمة المستملوة م  ال ر  المويل األجل 

 (0.5) (0.5) 2.13 الفوائد على ال ر  المويل األجل
 3.0 2.9 2.4 الن ص يي المخزونات 

 45.0 86.3 2.3 )الزيادة( يي المساهمات المستح ة ال بض
 (13.5) (253.1) 2.5 الن ص يي المديوعات األخره

 10.6 15.2 2.7 )الزيادة( يي الع ارات والمنشآت والمعدات )الم دمة كتبرع عيني(
 (1.3) (0.7) 2.9 الزيادة يي الحسابات المستح ة الديع واصئتح اقات 

 83.8 36.9 2.10 )الن ص( يي المخللات
 (3.6) (4.5) 2.11 الزيادة يي ائتح اقات الموظفي 

 37.2 143.7  األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية الصافية من 
    320.4 231.2 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

   2.2 الن ص يي اصئتثمارات ال ليرة األجل )الزيادة(

 57.9 (61.3) 2.5  )الزيادة( يي الفوائد المستح ة ال بض
 (0.1) - 2.6 )الزيادة( يي اصئتثمارات المويلة األجل

 (53.8) (24.5) 2.7 )الزيادة( يي الع ارات والمنشآت والمعدات
 (38.8) (54.9) 2.8 )الزيادة( يي األ و  غير المادية 

 (0.9) (2.2)   التدفقات النقدية الصافية من األنشطة االستثمارية

    (142.9) (35.7) 

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

   2.13 الفوائد المديوعة على ال ر  المويل األجل 

 (3.0) (2.9) 2.13 مويل األجلالىعادة ئداد األ ل السنوي م  ال ر  

 (5.3) (5.3) 2.12 الزيادة يي ال رو 

 27.0 -   التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل

    (8.2) 18.7 

      

     النقد صافي الزيادة في النقدية ومعادالت

   169.3 214.2 

   2.1 في بداية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

    652.7 438.5 

 652.7 822.0 2.1 في نةاية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

        

        

 تشول المذكرات المري ة جز ا أئائيا م  هذا الوشوم المالية.
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 برنامج األغذية العالمي

 الخامسالكشف 

 *كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية

 2014ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتةية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

            
 المبلغ المحدد في الميزانية    

المبلغ الفعلي على أساس 

 مقارن
الفرق بين الميزانية 

 يالفعلالنةائية والمبلغ 

  

 المذكرة

 الميزانية النةائية الميزانية األصلية

 6        

 األغذية وتواليف التشغيل المباشرة المتعل ة بما
  3 698.8 4 978.3 2 830.2 2 148.1 

الن د وال سائ  وتواليف التشغيل المباشرة المتعل ة 

 677.1 816.2 493.3 1 127.0 1   بما

 250.2 302.7 552.9 333.7   هيادة ال درات

 300.3 579.6 879.9 697.3   تواليف الدع  المباشرة

ل  مشاااااااروعاااااتالمجموع الفرعي لتكاااااليف ا

 المباشرة

 

  5 856.8 7 904.4 4 528.7 3 375.7 

 التواليف العادية لدع  البرامج واإلدارة

  281.8 281.8 280.5 1.3 

 0.5 8.7 9.2 9.2    مبادرات المؤئسية الحائمةال

 1.8 289.2 291.0 291.0   المجموع الفرعي للتكاليف غير المباشرة

 المجموع

 

  المجموع

  6 147.8 8 195.4 4 817.9 3 377.5 

      

           

 تشول المذكرات المري ة جز ا أئائيا م  هذا الوشوم المالية.

 
 صلتزامات.* أعد الوشف على أئاس ا
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  المالية الكشوف على مذكرات

 2014 األول كانون/ديسمبر 31 بتاريخ

 المحاسبية السياسات: 1 المذكرة

 اإلعداد أساس

أعدت الوشااوم المالية لبرنامج األغذية العالمي وي ا للمحائاابة على أئاااس اصئااتح ا  بموجب المعايير المحائاابية الدولية  -7

التولفة األ اااااالية، معدلة بمدراج اصئااااااتثمارات بال يمة العادلة. ويي حا  عدم تمر  أحد لل ماع العام، بائااااااتخدام طري ة 

 المعايير المحائبية الدولية لمسألة معينة، يستخدم المعيار المنائب م  المعايير الدولية لإلبالغ المالي.

دة ، يم  ىيرادات المساهمات المؤكالبرنامجووي ا لمتملبات المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام، ومراعاة لمبيعة أعما   -2

م  المعايير المحائاااابية الدولية لل ماع العام، ىيرادات المعامالت غير  23كتابة تسااااجل كمعامالت غير تبادلية وي ا للمعيار 

أنه رغ  ير  قيود على ائاااتخدام المسااااهمات يم  تلك ال يود ص تفي بتعريف الشااارط الوارد يي  جالبرنامالتبادلية. ويعتبر 

 . 23المعيار 

بلاااورة مباشااارة أو بمجرد تساااليمما للشاااركا   البرنامجوت در ملااارويات السااالع الغذائية والن د وال ساااائ  عندما يوهعما  -2

 الخدمة لتوهيعما.المتعاوني  أو لم دمي 

 أعد كشف التدي ات الن دية )الوشف الرابع( بائتخدام المري ة غير المباشرة.و -2

 ر، ئااااااوا  يي العمل أو يي اإلبالغ، هي الدوصر األمريوي. والمعامالت التي تجره بغيالبرنامجوالعملة المسااااااتخدمة يي  -2

الدوصر األمريوي تحوَّ  ىلى الدوصر األمريوي بساااعر اللااارم المعمو  به يي األم  المتحدة وقت ىجرا  المعاملة. وتحوَّ  

األ و  والخلوم بعمالت غير الدوصر األمريوي ىلى الدوصر األمريوي بسعر اللرم المعمو  به يي األم  المتحدة عند 

 أو الخسائر الناتجة ع  ذلك يي كشف األدا  المالي.اإلقفا  بنماية السنة. وترد الموائب 

  النقد ومعادالت النقدية

تتألف الن دية ومعادصت الن د م  الن دية الحاضاارة، والن دية المودعة يي الملااارم وأئااوا  الن د والودائع ال لاايرة األجل  -2

 اصئتثمار.بما يي ذلك الن دية التي يُديرها مدرا  

 وتثبت عائدات اصئتثمارات عند اصئتح ا  مع مراعاة العائد الفعلي. -1

  المالية األدوات

ل ي تدي ات تطريا يي األحوام التعاقدية لألداة الفنية ىلى حي  ائااااااتنفاد ح و   البرنامجتثبت األدوات المالية عندما يلاااااابح  -7

 لجميع المخاطر والفوائد المتللة بملويتما. البرنامجن دية م  هذا األ و  أو تحويلما مع تحويل 

ت اس األ اااو  المالية المحتفظ بما لالتجار ييما بال يمة العادلة وتدو  أي موائاااب أو خساااائر ناتجة ع  تغير ال يمة و  -9

العادلة يي حسااااابات الفائض أو العجز وتدرج يي كشااااف األدا  المالي يي الفترة التي تنشااااأ ييما. وتلاااانف اصئااااتثمارات 
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وم  ث  يجوه التلرم ييما يي األجل  البرنامجما م  أجل دع  عمليات ال ليرة األجل ضم  هذا الفةة نظرا ألنه يحتفظ ب

ال لاير وهو ما قد يعني تح يق موائاب أو خساائر يي عملية اصتجار. وتلانف المشات ات المالية أيضاا كأ او  محتفظ بما 

 لالتجار ييما.

ست ممروحة ال رو  والمبالغ المستح ة ال بض هي أ و  ماو -78 لية غير مشت ة وتح ق مديوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولي

يي األئااوا  النشاامة. وتضاا  ال رو  والمبالغ المسااتح ة المساااهمات المسااتح ة ال بض ن دا وغيرها م  المبالغ المملوبة 

 والن دية ومعادصت الن د. وتدو  ال رو  والمبالغ المملوبة كتواليف مستملوة.

اصئتثمارات المحتفظ بما حتى أجل اصئتح ا  هي األ و  المالية غير المشت ة التي تنموي على مديوعات ثابتة أو قابلة و -77

أو يمو  له اصحتفاظ بما حتى تاريم  البرنامجللتحديد واأل ااااااو  واصئااااااتثمارات المحدد تاريم ائااااااتح اقما والتي يعتزم 

أورا  اصتجار المنفلااال بالفائدة واأل ااال المساااجلي  ئاااتثمارات المحتفظ بما حتى أجل اصئاااتح ا  اصئاااتح ا . وتضااا  اص

 لخزانة الوصيات المتحدة الداخلة يي حايظة اصئتثمارات المويلة األجل والمدونة كتواليف مستملوة. لألورا  المالية

هي أ ااو  مالية غير مشاات ة وص تلاانف يي أي يةة أخره. وتضاا  األ ااو  المتاحة للبيع  األ ااو  المالية المتاحة للبيعو -72

بال يمة العادلة مع ىثبات تغيرات ال يمة يي  نة األمريوية. ويحتفظ بما  لة األجل بخالم أورا  الخزا اصئااااااتثمارات الموي

ات ىثب ىيائض أو عجز عندما يلغألئاام  ىلى كشااوم تغيرات األ ااو  اللااايية. ويعاد تلاانيف الموسااب والخسااارة م  ا

 األ و .

ئتخدام طري ة و -72 ئاس التولفة المستملوة با تثبت جميع الخلوم المالية غير المشت ة يي البداية بال يمة العادلة ث  ت اس على أ

 الفائدة الفعلية.

  المخزونات

السلع الغذائية والمواد غير الغذائية الحاضرة بنماية الفترة المالية باعتبارها مخزونات، وهي تـاااااُ ي  بحسب التولفة أو تـاااااُ يّد  -72

ية يي نماقه، ينت ل ئااااااند الملوية ال انون البرنامجوبموجب اإلطار ال انوني الذي يعمل  تولفة اصئااااااتبدا  الحالية، أيمما أقل.

ة البلد المتل ي عند ن مة دخولما األولى ىلى البلد المتل ي حيث تلاااابح قابلة للتوهيع. ومع أ  للساااالع الغذائية عادة ىلى حووم

ل ية، ىص أ  يي مخاهنه لده البلدا  المت البرنامجئااااند الملوية ال انوني قد انت ل بالنساااابة لمذا الساااالع الغذائية التي يحتفظ بما 

 يحتفظ باإلشرام المادي والرقابة. البرنامجيسجلما باعتبارها مخزونات أل   البرنامج

شرا  أو ال يمة  -72 سلع الغذائية تولفة ال شمل تولفة ال شمل جميع التواليف األخره المتوبدة  (2) العادلةوت دمت عينا، كما ت ىذا قـاااااااُ

عند ن مة دخولما األولى ىلى البلد المساتفيد حيث تلابح جاهزة للتوهيع. ىضااية  البرنامجإليلاا  السالع الغذائية ىلى حوهة 

حدد التولفة على أئاس  درج أية تولفة كبيرة تتعلق بتحويل هذا السلع، م  قبيل المح  أو التعبةة يي أكياس. وتـااااااُ لذلك، تـااااااُ

 المتوئط المرجح.

  القبض المستحقة والبنود المساهمات

 تثبت المساهمات عند تأكيدها كتابيا م  جانب المانحي . -72

                                                      
 ذائية، والسعر المحدد يي ياتورة الجمة المانحة.تشمل مؤشرات ال يمة العادلة للسلع الغذائية الم دمة كتبرعات عينية أئعار السو  العالمية، والسعر المحدد بموجب اتفاقية المعونة الغ (2)
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تعر  المبالغ المستح ة ال بض  ايية البنود المتعل ة باصنخفا  الت ديري يي ىيرادات المساهمات والحسابات المشووك و -71

 ييما.

ت  -77 ثبـاااااااّ المساهمات العينية الم دمة يي  ورة خدمات تدع  مباشرة عمليات وأنشمة معتمدة، ولما أثر على الميزانية، وتـاااااااُ

ويمو  أ  ت اس بلاااااورة موثوقة، بال يمة العادلة وت ي  بما. وتشااااامل هذا المسااااااهمات ائاااااتخدام المباني والمرايق والن ل 

 والموظفي .

التبرعات الم دمة يي شول ع ارات ومنشآت ومعدات بال يمة السوقية العادلة، وتثبت كع ارات ومنشآت ومعدات أو وتـاااااُ ي   -79

 كأ و  غير ملموئة وىيرادات. 

 والمعدات والمنشآت العقارات

اك  بال يمة األ لية ممروحا منما اصئتمالك المتر ت اس قيمة الع ارات والمنشآت والمعدات بتولفتما األ لية يي البداية، ث  -28

وأية خسارة ناتجة ع  انخفا  قيمتما بسبب تلفما. وص تت  رئملة تواليف اصقترا  ى  وجدت. وتـاااااااُ ي  التبرعات الم دمة 

ك تماليي شااول ع ارات ومنشااآت ومعدات بال يمة السااوقية العادلة، وتثبت كع ارات ومنشااآت ومعدات وىيرادات. ويرد ائاا

الع ارات والمنشااآت والمعدات على امتداد عمر اصئااتعما  بائااتخدام طري ة المعد  الثابت، ىص يي حالة األراضااي، يمي ص 

 تخضع لالئتمالك. وعمر اصئتخدام الم در لفةات الع ارات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:

ت تحسينات الع ارات المستأجرة كأ و  وت يّ   -27 ثبـاااااااَّ بتولفتما وتخضع لالئتمالك على امتداد عمر اصئتعما  المتب ي وتـاااااااُ

 للتحسينات أو على امتداد ع د اإليجار، أيمما أقل.

 وتجري ائتعراضات التلف لجميع األ و  ئنويا على األقل. -22

 المادية غير األصول

المادية يي البداية بتولفتما، ث  ب يمتما األ ااالية ممروحا منما اصئاااتمالك التراكمي وأية خساااائر ناجمة  ت اس األ اااو  غير -22

ع  انخفا  قيمتما بسبب التلف. وت ي  التبرعات الم دمة يي شول أ و  غير مادية بال يمة السوقية العادلة وتثبت كأ و  

 غير مادية وىيرادات.

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

  المباني

 40 الدائمة

 5 المؤقتة

 3 أجمزة الحوائيب

 3 المعدات الموتبية

 5 التجميزات والتركيبات الموتبية

 3 معدات األم  والسالمة

 3 معدات اصتلا 

 5 المركبات اآللية

 3 معدات الورش
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ويحتساااب اصئاااتمالك على امتداد عمر اصئاااتعما  الم در بائاااتخدام طري ة المعد  الثابت. وعمر اصئاااتعما  الم در لفةات  -22

 األ و  غير المادية هو كالتالي:

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

 6 البرمجيات الممورة داخليا

 3 البرمجيات المشتراة خارجيا

 3 والح و ، وح و  النشر وغيرها م  األ و  غير الماديةالتراخيص 

 الموظفين استحقاقات

 الفةات التالية م  ائتح اقات الموظفي : البرنامجيـُثبـّت  -22

  لتي ي دم خاللما اائتح اقات الموظفي  ال ليرة األجل التي تستحق كاملة يي اثني عشر شمرا بعد نماية الفترة المحائبية

 الموظف خدماته ذات الللة؛

 ائتح اقات ما بعد الخدمة؛ 

 .ائتح اقات الموظفي  المويلة األجل األخره 

منظمة عضااو مشاااركة يي اللااندو  المشااترك للمعاشااات الت اعدية لموظفي األم  المتحدة، الذي أنشااأته الجمعية  والبرنامج -22

م  المتحدة لت دي  ائتح اقات الت اعد والوياة والعجز واصئتح اقات ذات الللة ىلى الموظفي . و ندو  المعاشات العامة لأل

)ب( م  النظام األئااااااائااااااي  3هو خمة ائااااااتح اقات محددة يمولما أرباب عمل متعددي . وعلى النحو المحدد يي المادة 

ت المتخلااالاااة وأي منظمة دولية أو حوومية دولية أخره لللاااندو ، يم  عضاااوية اللاااندو  مفتوحة أمام جميع الوكاص

 تشارك يي نظام األم  المتحدة الموحد للمرتبات والبدصت والشروط األخره للخدمة ييما ويي الوكاصت المتخللة.

وظفي  الحاليي  والساااااااب ي  للمنظمات وتُعرِّ  الخمة المنظمات المشاااااااركة للمخاطر اصكتوارية المرتبمة بمشاااااااركة الم -21

األخره المشااااركة يي اللاااندو ، وتوو  النتيجة هي عدم وجود أئااااس ثابت وص موثو  به لتخلااايص اصلتزام وأ اااو  

واللندو  المشترك للمعاشات الت اعدية لموظفي األم   والبرنامجالخمة والتواليف للمنظمات الفردية المشاركة يي الخمة. 

لمثل المنظمات األخره المشاركة يي اللندو ، ليسا يي وضع يسمح لمما بتحديد نليب كل منظمة مشاركة المتحدة، وبا

يي التزام اصئااااتح اقات المحدد وأ ااااو  الخمة والتواليف المرتبمة بالخمة بموثوقية كايية ألغرا  المحائاااابة. وبالتالي 

م  المعايير المحائاااااابية  25دة وي ا لمتملبات المعيار مع هذا الخمة كما لو كانت خمة مساااااااهمات محد البرنامجيتعامل 

يي خمة المساااااهمات خال  الفترة المالية كملاااارويات يي كشااااف األدا   البرنامجالدولية لل ماع العام. وتثبت مساااااهمات 

 المالي.

 الطارئة والخصوم المخصصة المبالغ

التزام قانوني أو ت ديري نتيجة وقائع ئاااب ة  البرنامجتر ااد مخلاالااات للخلااوم والرئااوم المساات بلية عندما يوو  على  -27

 بتسوية هذا اصلتزام. البرنامجويوو  م  المرجح ممالبة 

ي المذكرات على الوشوم المالية كخلوم طارئة وتدرج اصلتزامات المادية األخره التي ص تفي بمعايير ىثبات الخلوم، ي -29

 .البرنامجعندما ص يتأكد وجودها ىص عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أكثر م  الوقائع التي ص تخضع كليا لسيمرة 
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 الشرائح عن واإلبالغ الصناديق محاسبة

ت م  أجل بيا  المعامالت المتعل ة بمدم محدد. وتخلااص اللااناديق لغر  ةأداة محائاابية متواهنة ذاتيا أنشاا اللااناديق -28

ممارئااة أنشاامة محددة أو بلوغ أهدام محددة وي ا للوائح وقيود وحدود خا ااة. وتعد الوشااوم المالية على أئاااس محائاابة 

. وتمثل أر اادة اللااناديق الحلاايلة المتراكمة البرنامجديق اللااناديق، ويبي  يي نماية الفترة المركز الموحد لجميع  اانا

 لإليرادات والملرويات.

وتعد الشااارائح نشااااطا أو مجموعة م  األنشااامة المتميزة التي تلااادر بشاااأنما معلومات مالية بشاااول منفلااال م  أجل ت يي   -27

 برنامجالي اتخاذ ال رارات بشااأ  المخلاالااات الم بلة للموارد. ويلاانف األدا  الماضااي لويا  معي  يي تح يق أهدايه أو ي

( الحساااب العام 2 حسااابات يةات البرامج؛( 1والعمليات وأنشاامة اللااناديق ضاام  ثالث شاارائح هي:  مشااروعاتجميع ال

  الفترة المالية ع  معامالت كل شااريحة خال البرنامج( حسااابات األمانة والعمليات الثنائية. ويبلغ 3والحسااابات الخا ااة؛ 

 وع  األر دة المحتفظ بما يي نماية الفترة.

وحسااابات يةات البرامج عبارة ع  كيا  محائاابي أنشااأا المجلس ألغرا  محائاابة المساااهمات واإليرادات والملاارويات  -22

 ة المارئة، واإلغاثة الممتدة، والعمليات الخا ة.التنمية واإلغاث يةلبرنامجالبرنامجية. وتشمل الفةات الجميع الفةات 

والحساااب العام هو كيا  محائاابي أنشاا  بحيث يسااجل يي حسااابات منفلاالة، قيمة ائااترداد تواليف الدع  غير المباشاارة،  -22

واإليرادات المختلفة، واصحتياطي التشاغيلي والمسااهمات المتسالمة التي ل  تخلاص لفةة برنامجية محّددة أو مشاروع مفرد 

م  النظام  1-5يم  المدير التنفيذي هو الذي ينشااااةما بموجب المادة  أو مشااااروع ثنائي. وأما بالنساااابة للحسااااابات الخا ااااة،

المالي، وذلك ألغرا  المساااهمات الخا ااة أو لألموا  المخلاالااة ألنشاامة معينة. ويمو  أ  ترحل أر اادتما ىلى الفترة 

 المالية التالية.

 . وينشااةما المديرالبرنامجات األمانة هي ت ساايمات يرعية محددة م   ااندو  كما أ  العمليات الثنائية وغير ذلك م  حساااب -22

م  النظام المالي، لتغمية المسااااااااهمات التي يت  اصتفا  مع الجمة المانحة على المدم منما  1-5التنفيذي بموجب المادة 

 ونماقما وىجرا ات اإلبالغ عنما، يي اتفاقات  ناديق ائتمانية معينة.

ويحتفظ باصحتياطيات يي الحسااااب العام بمدم دع  العمليات. ويحتفظ باحتياطي تشاااغيلي يي ىطار الحسااااب العام بموجب  -22

م  النظام المالي لضاااااما  ائاااااتمرارية العمليات يي حالة التعر  لن ص مؤقت يي الموارد. وباإلضااااااية ىلى  5-10المادة 

 جلس احتياطيات أخره.اصحتياطي التشغيلي أنشأ الم

ع أهدايه. شى ماأ  يُبرم اتفاقات مع أطرام ثالثة لالضمالع بأنشمة ص تدخل يي ىطار أنشمته العادية، لونما تتم للبرنامجو -22

المدي  أو الدائ  . وبنماية السااانة، يساااجل الر ااايد اللاااايي للبرنامجوص تساااجل هذا اصتفاقات كميرادات أو كملااارويات 

ألطرام ثالثة باعتبارا مسااتحق الديع أو ال بض يي كشااف المركز المالي تحت الحساااب العام. وترد رئااوم الخدمة المحملة 

 على هذا اصتفاقات ضم  اإليرادات األخره.

 الميزانيات مقارنة

لوشاااوم المالية على أئااااس اصئاااتح ا . وييما يتعلق بوشاااوم األدا  المالي على أئااااس اصلتزام وا البرنامجوتعد ميزانية  -21

ئاس طبيعة هذا الملرويات بينما تلنف ملرويات كشوم م ارنة مبالغ الميزانية والمبالغ  تلنف الملرويات على أ

 الفعلية والحسابات السنوية حسب التلنيف الوظيفي لعنا ر التولفة.
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ويوايق المجلس على ميزانيات التواليف المباشرة للعمليات ىما بلورة مباشرة أو ع  طريق السلمة المفوضة منه. ويوايق  -27

أيضااااا على الخمة اإلدارية الساااانوية وهي تشاااامل المبالغ المدرجة يي الميزانية ألغرا  التواليف المباشاااارة وتواليف دع  

. ويمو  ييما بعد أ  يعد  المجلس الميزانيات أو أ  تـُعّد  بممارئة السلمة الحائمة لمبادرات المؤئسيةوا البرامج واإلدارة

 المفوضة.

الوشاااااف الخامس: الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، بي  الميزانية النمائية والمبالغ الفعلية المحساااااوبة على نفس  -29

ستند ىليما ىعداد الميزانية والوشوم المالية، األئاس الذي حسبت  عليه مبالغ الميزانية. ونظرا لالختالم بي  األئس التي ي

تمابق بي  المبالغ الفعلية الواردة يي الوشاااااف الخامس والمبالغ الفعلية الواردة يي الوشاااااف الرابع: التدي ات  6يم  المذكرة 

 الن دية.

 النقد ومعادالت النقدية: 1-2 المذكرة

  2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 النقدية ومعادالت النقد
  

 الحسابات الملريية والن دية يي الم ر
111.1 58.8 

 الحسابات الملريية والن دية يي المواتب اإلقليمية والمواتب ال مرية
122.6 64.4 

 حسابات األئوا  المالية وحسابات الودائع يي الم ر 
388.1 334.2 

 الن دية ومعادصت الن د المحتفظ بما لده مدرا  اصئتثمار
200.2 195.3 

 مجموع النقدية ومعادالت النقد
822.0 652.7 

ويحتفظ بالن دية الالهمة ألغرا  اإلنفا  الفوري يي حسااابات ن دية وملااريية. أما األر اادة يي حسااابات السااو  المالية  -28

 وحسابات اإليداع يمي متاحة يي غضو  مملة قليرة.

 األجل القصيرة االستثمارات: 2-2 المذكرة

  2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 االستثمارات القصيرة األجل
  

 اصئتثمارات ال ليرة األجل
846.1 775.5 

 (6-2الجز  الجاري م  اصئتثمارات المويلة األجل )المذكرة 
7.9 08. 

 مجموع االستثمارات القصيرة األجل
854.0 .5783 

تن س  اصئتثمارات ال ليرة األجل ىلى شريحتي  م  الحوايظ لول منمما أيق ائتثماري متميز وتسير ويق مبادئ توجيمية  -27

 2014محددة لالئااتثمار وتخضااع ل يود محددة. ول  تتغير مالمح مخاطر اصئااتثمارات ال لاايرة األجل بشااول كبير يي عام 

  .قية اتسمت باصنخفا  المملقوظلت عند مستويات منخفضة جدا يي ئيا  بيةة ئو

مليو   775.5) 2014ديساامبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  846.1وبلغت قيمة اصئااتثمارات ال لاايرة األجل  -22

أمريوي للسندات  مليو  دوصر 371.6(. وم  هذا المبلغ خلص ما قيمته 2013ديسمبرنكانو  األو   31دوصر أمريوي يي 

ديساااامبرنكانو  األو   31 يي مليو  دوصر أمريوي 492.9التي تلاااادرها أو تضاااامنما الحوومات أو الوكاصت الحوومية )

ديسمبرنكانو   31ي مليو  دوصر أمريوي ي 193.0مليو  دوصر أمريوي لسندات الشركات ) 312.8(؛ وخلص مبلغ 2013

مليو  دوصر  89.6مليو  دوصر أمريوي لألورا  المالية المضااااامونة بأ اااااو  ) 161.7( كما خلاااااص مبلغ 2013األو  
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وهذا اصئااااتثمارات مسااااجلة بال يمة العادلة على أئاااااس الت يي  الذي يجريه  .(2013ديساااامبرنكانو  األو   31 يي أمريوي

 المالية وحفظما.ملرم اإليداع المست ل المسؤو  ع  ىدارة األورا  

، اقتلااار ائاااتخدام المشااات ات يي مجا  اصئاااتثمارات ال لااايرة األجل على الساااندات 2014ديسااامبرنكانو  األو   31يي و -22

. وبلغت ال يمة اصئااامية لألدوات ليسااات بذات أهميةاصئاااتثمار يي المشااات ات المعرضاااة للمخاطر مساااألة ورئي أ   ،اآلجلة

 مااالاااياااو  دوصر أمااارياااواااي 21.6الاااماااالاااياااة الااامشاااااااااتااا اااة الاااماااحاااتااافاااظ باااماااا ياااي الاااحااااياااظاااة اصئاااااااااتاااثاااماااارياااة 

 .(2013ديسمبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي 60.4)

 السنة: ويبي  الجدو  التالي مركز حسابات اصئتثمارات ال ليرة األجل خال  -22

 2013 
 إضافات/

 )استقطاعات( صافية

الفوائد 

 المستلمة/

 المستةلكة

صافي 

المكاسب/)الخسائر( 

 المتحققة 

 صافي المكاسب/

)الخسائر( غير 

  المتحققة

2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 846.1 .21 )5.2( 49. 65.2 775.5 ائتثمارات قليرة األجل

الحلة الحالية م  ائتثمارات طويلة 

 7.9 - - 0.4 ).50( 8.0 األجل 

 854.0 .21 )5.2( 9.8 764. 5783. مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

 ااايي  الزيادةهذا شاامل تومليو  دوصر أمريوي.  70.5اصئااتثمارات ال لاايرة األجل بما يعاد   هادت، 2014وخال  عام  -22

التدي ات الن دية التشاااااغيلية يي  الفائض معمماب ة  المعرو  يي مليو  دوصر أمريوي 1.2الموائاااااب غير المتح  ة وقدرا 

مليو  دوصر  0.4والفائدة المسااااااتملوة ع  الجز  الجاري م  اصئااااااتثمار المويل األجل البالغة  كشااااااف التدي ات الن دية،

مليو   4.3مماب ة كجز  م  الزيادة يي ال يمة المستملوة لالئتثمار المويل األجل البالغة أمريوي، وقد ُعرضت أيضا يي ال

ماليي  دوصر أمريوي، يمو معرو  يي كشااااااف التدي ات الن دية تحت  61.3دوصر أمريوي. أما الر اااااايد المتب ي، وقدرا 

ائاااتثمارات طويلة األجل ىلى ائاااتثمارات  مليو  دوصر أمريوي معاد تلااانيفه م  7.6أنشااامة اصئاااتثمار،  ااااييا م  مبلغ 

 قليرة األجل.

 القبض المستحقة المساهمات: 3-2 المذكرة

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

   :التركيبة

 774.1 1 099.8 2 جارية 

 165.7 93.1 غير جارية 

 939.8 1 192.9 2 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض
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 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 913.2 1 166.5 2 المساهمات الن دية

 109.3 123.9 المساهمات العينية

 022.5 2 290.4 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (63.6) (75.9) مخلص ألغرا  انخفا  ىيرادات المساهمات

 (19.1) (21.6) المشووك ييمامخلص ألغرا  الحسابات 

 939.8 1 192.9 2 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض

 

شاامرا بينما المساااهمات غير  12تتعلق المساااهمات الجارية المسااتح ة ال بض بالمساااهمات المؤكدة المسااتح ة يي غضااو   -22

 .2014 ديسمبرنكانو  األو  31شمرا م   12المستح ة ال بض غير الجارية هي مساهمات مستح ة بعد 

وتتعلق المساااااااهمات المسااااااتح ة ال بض بمساااااااهمات الجمات المانحة يي يةات البرامج، والعمليات الثنائية، واللااااااناديق  -21

 البرنامجاصئاااتثنائية أو يي الحسااااب العام أو الحساااابات الخا اااة. وقد تشااامل مسااااهمات الجمات المانحة قيودا تتملب م  

 ر همني محدد.ائتخدام المساهمة يي مشروع أو نشاط معي  ويي ىطا

 ويبي  الجدو  التالي تووي  المساهمات المستح ة حسب ئنة التأكيد:  -27

 
2014 2013 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية  النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية 

     سنة التأكيد

2013 2 061.1 88   

2012 198.9 8 1 695.6 83 

 17 347.0 4 97.2 وما قبلما 2011

 100 042.6 2 100 357.2 2 المجموع الفرعي

 - (20.1) - (66.8) مساهمات المستح ة ال بض بغير الدوصر األمريوي(التسويات ىعادة الت يي  )

 100 022.5 2 100 290.4 2 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

تعر  المسااااهمات المساااتح ة ال بض مخلاااوما منما المخلااالاااات المتعل ة بانخفا  ىيرادات المسااااهمات والحساااابات  -29

 المشووك ييما.

 والمخلاااالااااات المر ااااودة لتغمية اصنخفا  يي ىيرادات المساااااهمات هي مبلغ ي در ألي تخفيضااااات يي المساااااهمات -28

المسااااااتح ة ال بض وىيراداتما عندما تنتفي الحاجة ىلى تمويل المشااااااروع الذي كانت المساااااااهمات تتعلق به. وتسااااااتند هذا 

 المخللات ىلى الخبرة الساب ة.

 :2014المحللة م  المساهمات يي عام  اإليراداتوييما يلي تغيرات المخللات ألغرا  اصنخفا  يي  -27

 

2013 
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

 75.9 78.9 (66.6) 63.6 مجموع المخصصات ألغراض االنخفاض في عائد المساهمات
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مليو  دوصر أمريوي. ويسااااجل هذا اصنخفا   66.6، بلغ اصنخفا  يي المساااااهمات المسااااتح ة ال بض 2014وخال  عام  -22

 كائاااااتخدام للمخلااااالاااااات المنشاااااأة م ابل اصنخفا  يي ىيرادات المسااااااهمات ويدرج يي كشاااااف المركز المالي. ويي

مليو  دوصر أمريوي. وبنا  على ذلك  75.9، بلغت المخللات الت ديرية النمائية المملوبة 2014ديسمبرنكانو  األو   31

مليو  دوصر أمريوي كتساااوية إليراد المسااااهمات الن دية للفترة ويرد بيانما يي كشاااف األدا   78.9ي د ئاااجلت هيادة قدرها 

 المالي. 

ات ال بض عندما يت  توبد الملاارويوتتعلق مخلاالااات الحسااابات المشااووك ييما بالشاامب المتوقع للمساااهمات المسااتح ة  -22

الفعلية، دو  أ  يوو  م  المنتظر أ  ت دم الجمات المانحة التمويل. ويتملب الشاااااامب الفعلي تحويال م  الحساااااااب العام 

 دوصر أمريوي. 5 000ومواي ة م  المديرة التنفيذية ألي مبلغ يزيد على 

 وت در مخللات الحسابات المشووك ييما بالنسب التالية م  المساهمات المستح ة ال بض.  -22

 النسبة المئوية  :المساهمات المستحقة القبض غير المدفوعة

  

 75 أكثر م  أربع ئنوات 

 25 ئنوات  4و 3بي  

 5  ئنوات 3بي  ئنتي  و

 0 بي  ئنتي  أو أقل

 :2014مخللات الحسابات المشووك ييما يي عام  غيروييما يلي ت -22

 2014 الزيادة/)النقص( االستخدام 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 21.6 6.9 (4.4) 19.1 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيةا

مليو  دوصر أمريوي. وئجلت هذا المساهمات المشموبة  4.4، شمبت مساهمات مستح ة ال بض قدرها 2014وخال  عام  -22

، بلغت 2014ديساااامبرنكانو  األو   31كائااااتخدام للحسااااابات المشااااووك ييما ويرد بيانما يي كشااااف المركز المالي. ويي 

و  دوصر أمريوي. وبنا  على ذلك، ئجلت هيادة ملي 21.6المخللات الت ديرية النمائية المملوبة للحسابات المشووك ييما 

 مليو  دوصر أمريوي كملرويات للفترة، ويرد بيانما يي كشف األدا  المالي. 6.9قدرها 

 المخزونات: 4-2 المذكرة

 –الجدو  األو  مجموع قيمة المخزونات الجدوص  التاليا  يبينا  حركة المواد الغذائية وغير الغذائية خال  العام. ويبي   -21

على النحو الوارد يي كشاااف المركز المالي. ويبي  الجدو  الثاني مماب ة مخزونات األغذية  –المواد الغذائية وغير الغذائية 

 التي تعبر ع  ر يد الفتح واإلضايات خال  العام ناقلا قيمة السلع الموهعة ومخلص تلف األغذية خال  السنة.
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  2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 السلع الغذائية الحاضرة

442.3 539.0 

 السلع الغذائية الموجودة يي الن ل العابر
123.5 112.8 

 المجموع الفرعي للسلع الغذائية
565.8 651.8 

 خل  التالف م  األغذية
(2.8) (3.0) 

 مجموع السلع الغذائية
563.0 648.8 

 الغذائيةالمواد غير 
15.8 16.2 

 خل  التالف م  غير األغذية
(0.2) (0.1) 

 مجموع المواد غير الغذائية
15.6 16.1 

 مجموع المخزون
578.6 664.9 

 

 2013 2014 مطابقة السلع الغذائية

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 المخزونات اصيتتاحية

648.8 694.4 

 مخلص التلف  –الخل  
3.0 2.9 

 المشتريات م  السلع الغذائية
1 185.8 1 144.1 

 المساهمات العينية المستلمة
444.6 543.5 

 الن ل والتواليف المتللة به
271.2 315.7 

 700.6 2 553.4 2 مجموع المخزونات المتاحة للتوزيع

 ممروحا منه: السلع الغذائية الموهعة
(1 987.6) (2 048.8) 

 (3.0) (2.8) مخلص التالف م  األغذية

 مجموع السلع الغذائية
563.0 648.8 

 مليو  دوصر أمريوي 1.988.5بلغااات قيماااة المواد الغاااذائياااة وغير الغاااذائياااة الموهعاااة  2014ييماااا يتعلق بعاااام و -27

مليو  دوصر  1 987.6( على النحو الوارد يي كشف األدا  المالي. وم  هذا المبلغ يتعلق 2013مليو  دوصر يي  2 053.4)

مليو  دوصر  4.6مليو  دوصر و 2 048.8مليو  دوصر أمريوي بالمواد غير الغذائية ) 0.9أمريوي بالساااااالع الغذائية ومبلغ 

 (.2013يي عام 

حسب على المخزونات التواليف المتوبدة حتى أو  ن مة دخو  ىلى البلد المستفيد. وتشمل هذا وبالنسبة للسلع ال -29 غذائية، تـاااااااُ

ئاحلية  سلع الغذائية الموجمة ىلى بلدا  غير  شمل يي حا  ال شرا  والن ل البحري ورئوم الموان ، كما ت التواليف تواليف ال

 الن ل البري يي بلدا  العبور.

لتتبع األغذية، بالحلر المادي للمخزو  وت يـاااااااّ  على  البرنامجويجري التأكد م  كميات السلع الغذائية، المأخوذة م  نظ   -28

 أئاس المتوئط المرجح.

 يي دبي ويي مخاه  ائاااااتراتيجية متنوعة البرنامجوتشااااامل المخزونات المواد غير الغذائية المحتفظ بما يي مساااااتودعات  -27

 شبوة مستودعات األم  المتحدة لالئتجابة للحاصت اإلنسانية. تُديرها

، وخيام التخزي ، ووحدات معالجة المياا، ومجموعات مساااب ة اللااانعوتشااامل المواد غير الغذائية ما يلي: المبانينالمخاه   -22

 ، والمواتف الخلوية، واألغمية الواقية، واإلطارات، وقمع الغيار، والمركبات ذات المحركات.الماقة الشمسية
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مليو   565.8مليو  ط  متري قيمتما  0.9، بلغت كمية السااااالع الغذائية يي المخاه  2014ديسااااامبرنكانو  األو   31ويي  -22

 651.8 مليو  ط  متري قيمتما 1.1المخزونات تبلغ  كمية، كانت 2013األو   ديساااااامبرنكانو  31دوصر أمريوي. ويي 

 مليو  دوصر أمريوي.

ور ااد مخلااص للتلف لما يحتمل م  خسااارة وتلف يي المخزونات. وحدد هذا المخلااص على أئاااس الخبرة الساااب ة بما  -22

يي المائة م  المواد غير الغذائية. وبلغت المخللات لألغذية يي  1.04يي المائة م  مجموع السلع الغذائية و 0.49نسبته 

يي المائة للمواد غير الغذائية. وت يـااااااَّ  المخزونات باعتبارها  ايية بعد اقتماع  0.7يي المائة، و 0.45ما نسبته  2013عام 

 مليو  دوصر أمريوي يمثل مجموع قيمة السلع الغذائية التالفة 7.0  تسجيل مبلغ ، ت2014وخال  عام قيمة أي تلف أو ت ادم. 

 ائااتخداما لمخلااص التلف يي كشااف ذلك باعتبار ةفالتال غير الغذائيةالمواد مليو  دوصر أمريوي يمثل مجموع قيمة  0.2و

مليو  دوصر  3.0، أ بح المخلص النمائي الم در والمملوب للتلف 2014ديسمبرنكانو  األو   31وحتى  المركز المالي.

 مليو  دوصر أمريوي. 7.1أمريوي. وبنا  على ذلك، ترد يي كشف األدا  المالي هيادة يي مخلص التلف قدرها 

 :2014مخللات المواد التالفة يي عام  تغيروترد ييما يلي  -22

 
 2014 الزيادة/)النقص( االستخدام 2013

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 2.8 6.8 (7.0) 3.0 المخلص الخاص بالتالف م  األغذية

 0.2 0.3 (0.2) 0.1 المخلص الخاص بالتالف م  غير األغذية

 3.0 7.1 (7.2) 3.1 مجموع المخصصات

 األخرل القبض المستحقة البنود: 5-2 المذكرة

 

 

 

 

 

 

 والسلف المديوعة للبائعي  هي مديوعات ت دم ئلفا ع  توريد البضائع والخدمات. -22

 للموظفي  هي ألغرا  منحة التعلي ، ومعونات اإليجار، والسااافر وغير ذلك م  ائاااتح اقات الموظفي .والسااالف المديوعة  -21

 وص تحسب أي يوائد على هذا السلف وي ا للنظامي  اإلداري واألئائي للموظفي .

 الخدمات الم دمة والفوائد المتح  ة المسااتح ة ال بضوتشاامل المتنوعات المسااتح ة ال بض المبالغ المسااتح ة م  الزبائ  ع   -27

 وضريبة ال يمة المضاية يي الحاصت التي ل  يت  ييما الحلو  على ىعفا  ضريبي مباشر م  الحوومات.

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 36.3 35.5 السلف المديوعة للبائعي 

 28.6 29.9 السلف المديوعة للموظفي 

 21.9 6.8 (11اتفاقات أطرام ثالثة مستح ة ال بض )المذكرة 

 74.5 81.6 متنوعات مستح ة ال بض

 161.3 153.8 قبل المخصصمجموع البنود المستحقة القبض 

 (23.9) (31.6) الحسابات المشكوك فيةامخصص خصوم 

 137.4 122.2 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخرل
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وك للحسابات المشو البنود األخره المستح ة ال بض صئتعرا  لتحديد ما ىذا كا  األمر يتملب أي مخللات وتخضع -29

سمبرنكانو  األو   31ييما. وحتى  مليو  دوصر  31.6، و لت المخللات الت ديرية النمائية المملوبة ىلى مبلغ 2014دي

مليو  دوصر أمريوي للمبالغ  1.0لضااااريبة ال يمة المضاااااية المسااااتح ة ال بض، ومليو  دوصر أمريوي  30.6أمريوي، منه 

مليو  دوصر أمريوي  0.5مليو  دوصر أمريوي لضريبة ال يمة المضاية المستح ة ال بض و 23.4األخره المستح ة ال بض )

 (.2013لمبالغ أخره مستح ة ال بض يي عام 

 :2014وترد ييما يلي تغييرات مخللات الحسابات المشووك ييما خال  عام  -18

 

 2014 تسوية إعادة التقييم الزيادة/)النقص( االستخدام 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

 31.6 (1.6) 9.3 - 23.9 مجموع المخصصات للحسابات المشكوك فيةا

 

  .مستح ة ال بضال شمب للمبالغ األخره و  هناك أيي ل  ،2014وخال  عام  -17

يي تسااااوية ىعادة الت يي  عملية ىعادة ت يي  مخلاااالااااات الحسااااابات المشااااووك ييما الم ومة بعمالت غير الدوصر وتنعوس  -12

 .األمريوي

. وبنا  مليو  دوصر أمريوي 31.6المخلااالاااات النمائية الت ديرية المملوبة ، بلغت 2014ديسااامبرنكانو  األو   31وحتى  -12

 مليو  دوصر أمريوي كملرويات للفترة ويرد بيانما يي كشف األدا  المالي. 9.3هيادة قدرها عليه، ئجلت 

 األجل الطويلة االستثمارات: 6-2 المذكرة

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 80.8 77.0 األورا  المالية لخزانة الوصيات المتحدة

 (8.0) (7.9) (2-2الجز  الجاري )المذكرة 

 72.8 69.1 الجزء الطويل األجل من األوراق المالية لخزانة الواليات المتحدة

   

 173.9 187.8 السندات

 180.8 192.0 األئم 

 354.7 379.8 مجموع السندات واألسةم

 427.5 448.9 مجموع االستثمارات الطويلة األجل

 

المويلة األجل م  ائتثمارات يي أورا  اصتجار المنفلل بالفائدة واأل ل المسجلي  لألورا  المالية وتتألف اصئتثمارات  -12

 ( وائتثمارات السندات واألئم . STRIPSلخزانة الوصيات المتحدة )

ريت أورا  خزانة الوصيات المتحدة يي ئبتمبرنأيلو   -12 حت 2001وقد اشتـااااااُ فظ بما حتى أجل اصئتح ا . وقد وهع أجل ويـااااااُ

ئاااانة لتمويل مديوعات التزامات الفائدة واأل اااال على قر  للساااالع طويل  30ائااااتح ا  األورا  على مراحل خال  يترة 

(، معينة عملته بنفس عملة أورا  اصتجار ولنفس الفترة. وص 13-2األجل م  ىحده الوكاصت الحوومية المانحة )المذكرة 
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ريت بخل  على قيمتما اصئمية؛ ويتلل الخل  بلورة مباشرة بأئعار الفائدة تحمل هذ ا األورا  يائدة ائمية وقد اشتـاااااااُ

يي المائة حتى أجل ائتح ا  األورا  ذات الللة. ويساوي الجز  الجاري م  األورا   5.50السائدة وقت الشرا  والبالغة 

  ر  المويل األجل.المبلغ المملوب لتسوية اصلتزامات المالية على ال

ديساامبرنكانو  األو   31وص تثبت التغيرات يي ال يمة السااوقية صئااتثمارات األورا  المالية لخزانة الوصيات المتحدة. ويي  -12

سوقية لمذا اصئتثمار 2014 سمبرنكانو   31 مليو  دوصر أمريوي يي 96.7مليو  دوصر أمريوي ) 96.6، بلغت ال يمة ال دي

 (.2013األو  

وم   البرنااامجيي  ما بعد الخدمة ائتح اقاتخلوم  محتفظ بما لتغميةم ادير كاصئتثمارات يي السندات واألئم   وتعتبر -11

ورغ  تخلااااايص تلك اصئاااااتثمارات لمذا الغاية، وعدم ىتاحتما  الجارية.البرنامج غير المنتظر أ  تُساااااتخدم لدع  عمليات 

  مص تساااتويي الشاااروط الالهمة صعتبارها و لتمويل العمليات الجارية، يم  اصئاااتثمارات ص تخضاااع ل يود قانونية منفلااالة

 المعنو  ائتح اقات الموظفي . م  المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام 25المعيار تعريف وي اً ل خمةالأ و  

 المؤشااار العالمي لجميع البلدا  لده شاااركةم  خال  ئاااتة  اااناديق ىقليمية تتولى تتبع تركيب وأدا   وتوظَّف اصئاااتثمارات -17

 بة اصئاااتثمارية تتيحوهذا التركي. ألئااام  جميع أئاااوا  العال  معتمد وهو مؤشااار ،مورغا  ئاااتانلي كابيتا  ىنترناشااايونا 

 المذكور.اصئتثمار يي أئوا  األئم  العالمية على أئاس غير نشط وبمعدصت للمخاطرة وىيرادات تعوس المؤشر 

مليو  دوصر أمريوي ع  هيادة  25.1ونتجت الزيادة يي خدمة الساااندات وائاااتثمارات األئااام  المويلة األجل البالغة قيمتما  -19

 اقات تتعلق بائتح مشروعاتقيمة أ و  مستثمرة وم  ائتثمار أموا  ن دية يي ئندات وأئم ، وقيدت المبالغ للناديق و

مليو  دوصر أمريوي تمشااايا مع ئااايائاااة تخلااايص األ اااو  الخا اااة  21.0الموظفي . ويساااتثمر التحويل الن دي البالغ 

 50يي المائة م  األموا  المخللة لتغمية ائتح اقات الموظفي  يي ئندات عالمية و 50ائتثمار والتي ت ضي ب بالبرنامج

وهذا اصئااتثمارات مسااجلة بال يمة العادلة على أئاااس الت يي  الذي يجريه ملاارم اإليداع  يي المائة منما يي أئاام  عالمية.

 المالية وحفظما.المست ل المسؤو  ع  ىدارة األورا  

 : 2014وترد ييما يلي تحركات حسابات اصئتثمارات المويلة األجل يي عام  -78

 

2013 

 إضافات/

 )اقتطاعات(

 الفوائد

 المستلمة/

 المستةلكة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( 

 المتحققة

 صافي المكاسب/

)الخسائر( غير 

 المتحققة

2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 379.8 0.6 (1.9) 5.4 21.0 354.7 السندات واألئم 

اصئتثمار يي األورا  المالية 

 69.1 - - 3.9 (7.6) 72.8 لخزانة الوصيات المتحدة 

مجموع االستثمارات الطويلة 

 448.9 0.6 (1.9) 9.3 13.4 427.5 األجل

مليو  دوصر أمريوي. وتعامل السندات واألئم  المويلة  21.4، هادت اصئتثمارات المويلة األجل بم دار 2014  عام وخال -77

مليو  دوصر  19.9األجل على أنما أ و  متاحة للبيع بائتثنا  اصئتثمار يي مشت ات العملة األجنبية اآلجلة )ال يمة اصئمية 

اع ، يمنه بموجب المعايير المحائبية الدولية لل ماو  األ و  المالية. ولذلكأمريوي( التي تعامل كائتثمارات محتفظ بما لتد

المرتبمة باأل اااو  المالية التي ومليو  دوصر أمريوي  14.2اللاااايية غير المتح  ة والبالغ قدرها  الموائااابولت حُ  العام،

اللايية  رالخسائعر  األ و  اللايية. وتُ يرد بيانما يي كشف تغيرات ىلى أ و   ايية تعامل على أنما متاحة للبيع، 

والخسااائر اللااايية غير المتح  ة المرتبمة بمشاات ات العملة األجنبية اآلجلة  يمليو  دوصر أمريو 3.2غير المتح  ة البالغة 
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ملوة على المسااتويرد بيا  الفائدة  .يي كشااف األدا  الماليمليو  دوصر أمريوي المتعل ة بفرو  العملة األجنبية  10.4البالغة 

نة الوصيات المتحدة وقدرها  تدي ات الن دية  يائضمليو  دوصر أمريوي يي مماب ة  3.9اصئااااااتثمارات يي أورا  خزا ال

مليو   4.3التشااااغيلية يي كشااااف التدي ات الن دية، كجز  م  الزيادة يي ال يمة المسااااتملوة لالئااااتثمار المويل األجل البالغة 

معاد مليو  دوصر أمريوي  24.5 ااااااييا م  مبلغ مليو  دوصر أمريوي،  7.6المتب ي، وقدرا  دوصر أمريوي. أما الر ااااايد

، يمنه معرو  يي كشاف التدي ات الن دية تحت أنشامة تلانيفه م  ائاتثمارات طويلة األجل ىلى ائاتثمارات قلايرة األجل

 اصئتثمار.

 والمعدات والمنشآت العقارات: 7-2 المذكرة

 

  االستةالك المتراكم  التكلفة
صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 االستةالك مصروفات

بنود تم 

التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المباني

 20.3  )2.1( - )0.5( )1.6(  22.4 )0.1( 6.4 16.1 الدائمة

 530.  )36.0( 21. ).111( )26.1(  66.5 )1.6( 14.1 54.0 المؤقتة

 1.6  )8.3( - )1.3( )7.0(  99. )10.( 0.9 .19 أجمزة الحوائيب 

 6.0  )17.3( 0.7 )03.( ).015(  23.3 ).01( 5.2 19.1 المعدات الموتبية

التجميزات والتركيبات 

 0.2  )20.( - - ).20(  0.4 - - 0.4 الموتبية

 1.6  )3.6( .10 ).90( )2.8(  5.2 )0.1( 11. 4.2 معدات األم  والسالمة

 2.3  )5.2( 0.1 )1.2( ).14(  7.5 )0.1( .91 5.7 معدات اصتلاصت

 54.5  ).475( 3.2 )19.3( )359.(  129.9 )3.8( 26.7 107.0 المركبات اآللية

 1.5  )13.( - )1.0( )2.1(  64. )0.1( 1.1 3.6 معدات الورش

 6.3  )12.2( 0.4 ).82( )9.8(  18.5 ).60( .02 17.1 تحسينات المباني المستأجرة

 0.4  - - - -  0.4 )32.( .30 .42 قيد اإلنشا األ و  الثابتة 

 125.2  )4163.( 5.7 )41.1( )128.0(  288.6 )9.8( 59.7 238.7 المجموع
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  االستةالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 االستةالك مصروفات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المباني

 14.5  )1.6( - )0.3( )1.3(  16.1 - 4.2 11.9 الدائمة

 27.9  )26.1( 0.8 )9.9( )17.0(  54.0 )1.4( 8.8 46.6 المؤقتة

 2.1  )7.0( 0.1 )1.8( )5.3(  9.1 )0.1( 1.4 7.8 أجمزة الحوائيب 

 4.1  )15.0( 0.4 )3.1( )12.3(  19.1 )0.3( 2.6 16.8 المعدات الموتبية

التجميزات والتركيبات 

 0.2  )0.2( - - )0.2(  0.4 - 0.1 0.3 الموتبية

 1.4  )2.8( - )0.8( )2.0(  4.2 - 1.3 2.9 معدات األم  والسالمة

 1.6  )4.1( - )1.1( )3.0(  5.7 )0.1( 1.3 4.5 معدات اصتلاصت

 47.7  )59.3( 0.7 )19.3( )40.7(  107.0 )1.0( 17.6 90.4 المركبات اآللية

 1.5  )2.1( 0.1 )0.8( )1.4(  3.6 )0.1( 0.4 3.3 معدات الورش

تحسينات المباني 

 7.3  )9.8( 0.1 )2.8( )7.1(  17.1 )0.2( 2.2 15.1 المستأجرة

األ و  الثابتة قيد 

 2.4  - - - -  2.4 )1.0( 2.2 1.2 اإلنشا 

 110.7  )128.0( 2.2 )39.9( )90.3(  238.7 )4.2( 42.1 200.8 المجموع

بالع ارات والمنشاااااآت والمعدات يي المباني المؤقتة  اإلضاااااايات الرئيساااااية المتلااااالة، تمثلت 2013و 2014 عاميوخال   -72

بات ية يي  .والمرك ما( خال  الفترة المنتم ماع البنود التي ت  التلاااااارم يي عد اقت وبلغ مجموع  اااااااايي المشااااااتريات )ب

ديسااامبرنكانو   31مليو  دوصر أمريوي يي  37.9مليو  دوصر أمريوي ) 49.9، ما يعاد  2014ديسااامبرنكانو  األو   31

يي  ورة ع ارات ومنشآت ومعدات. وترد اإلضايات مليو  دوصر أمريوي يتعلق بمنح عينية  0.7( منه مبلغ 2013األو  

أو التخفيضات المتللة بالع ارات والمنشآت والمعدات أو التخفيضات الناجمة ع  التلرم ييما يي كشف المركز المالي، 

مليو  دوصر  39.9) صر أمريوي يي كشااااف األدا  الماليمليو  دو 41.1بينما ترد ملاااارويات اصئااااتمالك للساااانة وقدرها 

 (.2013مريوي يي عام أ

دوصر أمريوي. وهي تساااتملك  5 000الع ارات والمنشاااآت والمعدات ىذا بلغت تولفتما أو تجاوهت حدا أدنى قدرا  رئاااملوتُ  -72

 على امتداد عمر اصئتعما  الت ديري بائتخدام طري ة المعد  الثابت. ويجري دوريا ائتعرا  مستوه الحد األدنى.

ع  أي  2014وتخضع األ و  صئتعرا  ئنوي لتحديد أي تراجع يي قيمتما. ول  يسفر اصئتعرا  الذي أجري يي عام  -72

 تراجع يي قيمة الع ارات والمنشآت والمعدات. 
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  المادية غير األصول: 8-2 المذكرة

 

  االستةالك المتراكم  التكلفة
صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 
  

 31في 

ديسمبر/كانو

ن األول 

2013 

 اإلهالك مصروفات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 
  

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2014األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 6.7  )44.3( - )8.4( )35.9(  51.0 )0.1( .11 50.0 البرمجيات المطورة داخليا

 0.2  )2.5( - ).70( )1.8(  72. - - .72 البرمجيات المشتراة خارجيا 

 0.1  )0.5( - ).10( )0.4(  .60 - - .60 التراخيص والحقوق

 1.9  - - - -  1.9 - 1.2 0.7 األصول غير المادية قيد اإلنشاء

 98.  )47.3( - )9.2( )38.1(  56.2 ).10( .32 54.0 مجموع األصول غير المادية

 

 
  االستةالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2013األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2012األول 

 اإلهالك مصروفات
بنود تم التصرف 

 فيةا/تحويلةا

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2013األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2013األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 14.1  )35.9( - )8.1( )27.8(  50.0 - 1.8 48.2 البرمجيات المطورة داخليا

 0.9  )1.8( - )0.9( )0.9(  2.7 - 0.2 2.5 البرمجيات المشتراة خارجيا 

 0.2  )0.4( - )0.1( )0.3(  0.6 - 0.1 0.5 التراخيص والحقوق

األصول غير المادية قيد 

 0.7  - - - -  0.7 )1.9( 0.7 1.9 اإلنشاء

 15.9  )38.1( - )9.1( )29.0(  54.0 )1.9( 2.8 53.1 مجموع األصول غير المادية

 الممورةدوصر أمريوي، ىص ييما يتعلق بالبرمجيات  5 000تُرئمل األ و  غير المادية ىذا هادت تولفتما ع  حد أدنى يبلغ  -72

دوصر أمريوي. وص تتضاااام  ال يمة المرئااااملة للبرمجيات الممورة داخليا التواليف  100 000داخليا حيث يبلغ الحد األدنى 

 المتعل ة بالبحوث والليانة.

عداد مونجز(، أي بنظام ) ونظامه العالمي للمعلومات برنامجالشاابوة بوترتبط البرمجيات الممورة داخليا بلااورة أئااائااية  -72

، بلغ مجموع التواليف 2014ديساااامبرنكانو  األو   31لوتروني متوامل لتخميط الموارد المؤئااااسااااية. ويي وتنفيذ تمبيق ى

 اصهتالك( مخلاااوما منه مبلغ 2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  11.9مليو  دوصر أمريوي ) 4.0للمشاااروع المرئاااملة 

(. وتشاااامل هذا التواليف المرئااااملة 2013يي عام مليو  دوصر أمريوي  35.6مليو  دوصر أمريوي ) 43.5المتراك  وقدرا 

. ويتضم  كشف المركز المالي اإلضاية يي األ و  غير المادية أو التخفيضات يي المشروع النظامتلمي  وتنفيذ مرحلة 

 كشف األدا  المالي. مليو  دوصر أمريوي يي 9.2للسنة وقدرها  اإلهالكالناجمة ع  التلرم ييما، بينما ترد ملرويات 
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 والمستحقات الدفع المستحقة الحسابات: 9-2 المذكرة

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 الحسابات المستح ة للبائعي 
122.3 130.5 

 الحسابات المستح ة للمانحي 
23.7 28.0 

 متنوعات
50.2 36.8 

 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع
196.2 195.3 

 المستح ات
339.7 303.7 

 مجموع الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات
535.9 499.0 

 تتلل الحسابات المستح ة الديع للبائعي  بمبالغ مستح ة ع  بضائع وخدمات وردت يواتير بشأنما. -71

أو  الم فلة، رهنا بمعادة المبالغ مشااروعاتالمسااتح ة الديع للمانحي  ر اايد المساااهمات غير المنف ة يي ال وتمثل الحسااابات -77

 بمعادة البرمجة.

 ترة والتي ل خال  الف للبرنامجأما المستح ات يمي مخللات تتعلق بالبضائع التي ت  ائتالمما والخدمات التي ت  ت ديمما  -79

 ترد عنما يواتير م  الموردي .

وتشااامل الحساااابات المتنوعة المساااتح ة الديع مبالغ مساااتح ة لوكاصت أخره تابعة لألم  المتحدة نظير خدمات ت  الحلاااو   -98

  وال يمة العادلة لع ود العملة األجنبية اآلجلة. ،عليما

 المخصصات: 10-2 المذكرة

 
2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 10.7 6.2 مخلص ىعادة األموا  للمانحي 

ت دِّر مخللات ىعادة األموا  ىلى المانحي  مستوه األموا  المتوقع ىعادتما ىلى المانحي  نظير مساهمات ن دية غير منف ة  -97

 الخبرة الساب ة.. وتحدد المخللات ائتنادا ىلى مشروعاتيي 

 :2014مخللات ىعادة األموا  للمانحي  يي عام  تغيررد ييما يلي يو -92

 

2013 
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 6.2 ).40( )4.1( 10.7 مخصصات المبالغ المعادة للمانحين

مليو  دوصر أمريوي. وتسجل هذا األموا  كائتخدام  4.1، بلغ مجموع األموا  التي أعيدت ىلى المانحي  2014وخال  عام  -92

، بلغت 2014ديسامبرنكانو  األو   31لمخلالاات ىعادة األموا  ىلى المانحي  ويرد بيانما يي كشاف المركز المالي. ويي 

مليو  دوصر أمريوي  0.4 قدرا ن صمليو  دوصر أمريوي. وبنا  عليه، ئجل  6.2المخللات الت ديرية النمائية المملوبة 

 كتسوية إليرادات المساهمات الن دية للفترة ويرد بيانما يي كشف األدا  المالي.
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 الموظفين استحقاقات: 11-2 المذكرة

 2014 2013 

 الدوالرات األمريكيةبماليين   

   

   :المكونات

 23.7 10.4 جارية

 398.1 555.1 غير جارية

 421.8 565.5 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 

 

 

 

 

2014 

2013 

 
 ةاألغذي برنامج تقييم التقييم االكتواري

 العالمي

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 23.7 10.4 10.4 - األجل ال ليرة الموظفي  ائتح اقات

 326.9 458.8 1.5 457.3 الخدمة انتما  بعد ما ائتح اقات

 71.2 96.3 5.8 90.5 األجل المويلة األخره الموظفي  ائتح اقات

 421.8 565.5 17.7 547.8 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 ت يي  خلوم ائتح اقات الموظفي  2-11-1

رة على أئاس بيانات شؤو  الموظفي  وخب البرنامجي وم خبرا  اكتواريو  بتحديد خلوم ائتح اقات الموظفي  أو يحسبما  -92

مليو   565.5بلغ مجموع خلااااوم ائااااتح اقات الموظفي   2014ديساااامبرنكانو  األو   31المديوعات يي الماضااااي. ويي 

مليو  دوصر أمريوي  17.7حساااااباتما الخبرا  اصكتواريي ، و تولى ىجرا مليو  دوصر أمريوي  547.8دوصر أمريوي منما 

ديساااااامبرنكانو   31مليو  دوصر أمريوي على التوالي يي  32.4مليو  دوصر أمريوي و 389.4) البرنامج أعد حساااااااباتما

 (.2013األو  

مليو   350.9مليو  دوصر أمريوي ُحمل مبلغ  565.5وم  بي  مجموع الخلاااوم المتعل ة بائاااتح اقات الموظفي  بما قيمته  -92

ديسااااامبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  301.7واللاااااناديق ذات اللااااالة ) مشاااااروعاتدوصر أمريوي على ال

مليو  دوصر أمريوي  120.1مليو  دوصر أمريوي على الحساااب العام ) 214.6(. وُحمل ر اايد الخلااوم البالغ قدرا 2013

على خمة لتمويل الخلوم غير الممولة  2010(. ووايق المجلس يي دورته السنوية لعام 2013ديسمبرنكانو  األو   31يي 

مليو   7.5المتعل ة بائتح اقات الموظفي  والمخللة حاليا للحساب العام. وتشمل خمة التمويل مبلغا ئنويا ىضاييا قدرا 

بغر  الو او   2011ئاانة اعتبارا م  عام  15دوصر أمريوي يي التواليف الموحدة للموظفي  الذي  تزيد مدة خدمتم  ع  

 الة التمويل الوامل بنماية الفترة.ىلى ح

 الت يي  اصكتواري صئتح اقات الموظفي  بعد انتما  الخدمة وغيرها م  ائتح اقات نماية الخدمة 2-11-2

تحدد الخلااوم المتعل ة بالموظفي  بعد انتما  الخدمة وغيرها م  اصئااتح اقات المتعل ة بنماية الخدمة بالتشاااور مع الخبرا   -92

م  الفةة الفنية ويةة الخدمات العامة يي  : أ( الموظفو موظفي لمجموعتي  م  الاصكتواريي . وأنشااااااةت هذا اصئااااااتح اقات 
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الموظفو  الفنيو  ووب(    يي منظمااة األغااذيااة والزراعااة وموظفي األم  المتحاادةالم ر الااذي  تشااااااملم  لوائح الموظفي

)الذي  يملق عليم  كمجموعة ائاااااا   للبرنامجالتابعو   ال مرية واإلقليمية الوطنيو  وموظفو الخدمات العامة يي المواتب

ائااااتح اقات الموظفي  بعد وكانت الخلااااوم الناشااااةة ع   .2014يوليونتموه عام  1اعتباراً م   (الموظفو  المعينو  محلياً 

 الداخلي.البرنامج لت يي  الخدمة تت رر قبالً وي اً  بنمايةاصئتح اقات األخره المتعل ة غيرها م  الخدمة و انتما 

ات المتعل ة بنماية الخدمة والتي قام اصكتواريو  وبلغ مجموع ائتح اقات الموظفي  بعد انتما  الخدمة وغيرها م  اصئتح اق -91

  اااااايية الموائاااااب والخساااااائر اصكتوارية 2014ديسااااامبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  547.8باحتساااااابما 

يتعلق بموظفي الفةة الفنية ويةة الخدمات العامة  مليو  دوصر أمريوي 435.0 منما مبلغ (2013مليو  دوصر يي  389.4)

 .المعيني  محلياالموظفي  بائتح اقات يتعلق مليو  دوصر أمريوي  112.8يي الم ر و

مليو   425.5مليو  دوصر أمريوي ) 601.0 للبرنامجلالئااااااتح اقات المحددة بلغت ال يمة اإلجمالية  2014عام  ويي ت يي  -97

( تمثاال 2013مليو  دوصر أمريوي عااام  360.8مليو  دوصر أمريوي ) 510.5(، منمااا مبلغ 2013دوصر أمريوي عااام 

( تمثل غيرها 2013مليو  دوصر أمريوي عام  64.7مليو  دوصر أمريوي ) 90.5ائاااتح اقات الموظفي  بعد انتما  الخدمة و

 ة.م  اصئتح اقات المتعل ة بنماية الخدم

م  المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام، يم  الموائب والخسائر اصكتوارية صئتح اقات  25وبموجب المعيار المحائبي  -99

يي  10الموظفي  بعد الخدمة تثبت مع الوقت بائتخدام نمج الووريدور وبمذا المري ة ص تثبت المبالغ التي تلل نسبتما ىلى 

المائة م  التزامات اصئااااتح اقات المحددة باعتبارها ىيرادات أو ملاااارويات وذلك إلتاحة مجا  مع و  لتغمية الموائااااب 

يي المائة م  خلااوم اصئااتح اقات  10والخسااائر بعضااما بعضااا مع الوقت. أما الموائااب والخسااائر التي تتجاوه نساابتما 

دمة الموظف المتب ية لول ائااااااتح ا  م  اصئااااااتح اقات. وييما يتعلق المحددة يمي تسااااااتملك على امتداد متوئااااااط مدة خ

 باصئتح اقات األخره المتعل ة بنماية الخدمة تثبت الموائب والخسائر اصكتوارية يورا وص ينمبق عليما نمج الووريدور.

حدد الخبرا  اصكتواريو  الخسائر الفعلية يي ائتح اقات الموظفي  بعد  ،لخلوم ائتح اقات الموظفي  2014ويي ت يي  عام  -788

يي اصكتوارية  الخساااااائر، و( 2013مليو  دوصر أمريويفي عام  36.1مليو  دوصر أمريوي ) 53.2بما قيمته انتما  الخدمة 

مليو   3.1 اصكتواريةالموائااااااب ت )بلغ مليو  دوصر أمريوي  12.4 اصئااااااتح اقات المتعل ة بنماية الخدمة بما قيمته ىطار

 (.2013يي عام  دوصر أمريوي

مليو  دوصر  52.7 خسائر اكتوارية قدرهاتعلق تمليو  دوصر أمريوي  53.2 اإلجمالية البالغة وم  بي  الخسائر اصكتوارية -787

مليو  دوصر أمريوي بنظام مديوعات نماية  2.1 تبلغموائااب اكتوارية و، أمريوي بخمة التأمي  اللااحي بعد انتما  الخدمة

 مليو  دوصر أمريوي بااااللاااااانااادو  اصحتيااااطي لخماااة التعويضاااااااااات  2.6 بم اااداركتوارياااة ومواااائاااااااااب ا ،الخااادماااة

 يي المائة م  التزامات 10ندو  اصحتياطي لخمة التعويضاااات للااالوتجاوهت الخساااائر اصكتوارية (. 4-5-11-2)المذكرة 

يي المائة تسااااتملك على مده متوئااااط  10اصئااااتح اقات المحددة. ووي ا لمري ة الووريدور، يم  الخسااااائر التي تزيد على 

الخدمة الفعلية المتب ية للموظفي  ييما يتعلق بول ائااااااتح ا . ويبلغ متوئااااااط الخدمة الفعلية المتب ية للموظفي  ييما يتعلق 

 . ئنة 9.6اللندو  اصحتياطي لخمة التعويضات ب

وتشمل الملرويات السنوية لخلوم ائتح اقات الموظفي  التي يحددها الخبرا  اصكتواريو  ائتمالك الموائبن)الخسائر(  -782

 اصكتوارية.
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. وتشاامل 2014حركة خلااوم ائااتح اقات الموظفي  حسااب ما قرر الخبرا  اصكتواريو  خال  عام ويعر  الجدو  التالي  -782

ىلى  2013يةة الخلااوم الجارية عام اإلجاهة المسااتح ة التي أُعيد تلاانيفما م   اصئااتح اقات األخره المتعل ة بنماية الخدمة

 .2014يةة الخلوم غير الجارية عام 

 

 

2013 
 الزيادة/)النقص( االستخدام

2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 296.3 خمة التأمي  اللحي بعد الخدمة 
- 

(3.1) 132.0 

 22.3 نظام مديوعات نماية الخدمة
- 

(1.3) 2.9 

 6.8 اللندو  اصحتياطي لخمة التعويضات
- 

(0.2) 1.6 

 64.9 اصئتح اقات األخره المتعل ة بنماية الخدمة
10.0 

(3.5) 19.1 

 155.6 (8.1) 10.0 390.3 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين

 ائتح اقات الموظفي  ال ليرة األجل  2-11-3

 تتعلق ائتح اقات الموظفي  ال ليرة األجل باإلجاهات السنوية ومنح التعلي . -782

 ائتح اقات ما بعد انتما  الخدمة 2-11-4

التأمي  اللااااحي بعد انتما  الخدمة، ونظام  خمطتحدد ائااااتح اقات ما بعد انتما  الخدمة بأنما خمط ائااااتح اقات تتألف م   -782

 مديوعات نماية الخدمة، واللندو  اصحتياطي لخمة التعويضات.

تساامح للمت اعدي  المؤهلي  وأيراد أئااره  المؤهلي  بالمشاااركة  طعبارة ع  خم التأمي  اللااحي بعد انتما  الخدمة طوخم -782

رهناً بفةة الموظفي  التي  (MIP) خمة التأمي  اللااحي لألم  المتحدة أو يي  (BMIP) يي خمة التأمي  اللااحي األئااائااي

 MIPمتاحة لموظفي الفةة الفنية ويةة الخدمات العامة يي الم ر. أما خمة  BMIPوخمة  ىليما المت اعدو  المعنيو . يينتم

 المعيني  محلياً يي المواتب ال مرية واإلقليمية. يمتاحة للموظفي 

دمة العامة يي الم ر م  يةة الخ البرنامجأما نظام مديوعات نماية الخدمة يمو خمة تمو  مديوعات انتما  الخدمة لموظفي  -781

   بروما عند نماية خدمتم .

وأما اللااااندو  اصحتياطي لخمة التعويضااااات يمو خمة ت دم تعويضااااا لجميع الموظفي  والمسااااتخدمي  والمعالي  يي حا   -787

 الوياة أو اإل ابة أو المر  بسبب أدا  ممامم  الرئمية.

 ممروحا منما مديوعات اصئتح اقات المسددة. 2014وتشمل الخلوم تواليف الخدمة لعام  -789

 ائتح اقات الموظفي  المويلة األجل األخره 2-11-5

ما  األخره المتعل ة بانتتشاامل ائااتح اقات الموظفي  المويلة األجل األخره الساافر يي ىجاهة هيارة الوط  واصئااتح اقات  -778

الخدمة، وتتألف م  اإلجاهة المسااتح ة، ومنح الوياة، ومنح العودة ىلى الوط ، وملاارويات الساافر للعودة ىلى الوط  ون ل 

 األمتعة المتلل بالعودة ىلى الوط ، وتستحق الديع عند انتما  خدمة الموظف.
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 االفتراضات واألساليب االكتوارية 2-11-5-1

كل عام بائاااتعرا  واختيار اصيتراضاااات واألئااااليب التي ئااايساااتخدمما اصكتواريو  يي ت يي  نماية السااانة  البرنامجي وم  -777

صئااتح اقات ما بعد انتما  الخدمة )ائااتح اقات ما بعد انتما  البرنامج لتحديد الملاارويات والمتملبات م  المساااهمات لنظ  

، يتضاااااام  الجدو  التالي و اااااافا 2014الخدمة واصئااااااتح اقات األخره المتعل ة بنماية الخدمة(. وألغرا  ت يي  عام 

 .2013لاليتراضات واألئاليب المستخدمة، كما يبي  الجدو  اصيتراضات واألئاليب المستخدمة يي ت يي  عام 

اصكتواري ىلى هيادة يي  ايي خلوم ائتح اقات  2014وقد أدت اصيتراضات واألئاليب المستخدمة ألغرا  ت يي  عام  -772

مليو  دوصر  33.5مليو  دوصر أمريوي ) 157.5ما بعد الخدمة واصئتح اقات األخره المتعل ة بنماية الخدمة بلغ مجموعما 

 (.2013يي  أمريوي

غ ع   25ويتملب المعيار المحائبي  -772 ملب أ  يبلـااااّ اإلبالغ ع  اصيتراضات اصكتوارية يي الوشوم المالية. ىضاية لذلك، يـااااُ

 م  اصيتراضات اصكتوارية بال يمة الممل ة.ايترا  كل 

مة الناجمة ع  ائتح اقات ما بعد انتما  الخد البرنامجيتراضات واألئاليب المستخدمة لتحديد قيمة خلوم وترد ييما يلي اص -772

. وت  تحديد اصيتراضااات 2014ديساامبرنكانو  األو   31يي  البرنامجواصئااتح اقات األخره المتعل ة بنماية خدمة موظفي 

 المتعل ة ي ط بائتح اقات معينة للموظفي :

  



48 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

 
العائد للخمط المتاحة للموظفي  يي الفةة الفنية ويةة الخدمات العامة ى نلى نمج منحائتنادا ىيي المائة للمحائبة والتمويل  3.1 ئعر الحس 

 باصئتناد ىلى المؤشرات( 2013يي المائة يي ت يي   3.8)كانت يي الم ر 

 المتعاقدي  محلياً. يي المائة ائتناداً ىلى نمج منحنى العائد للخمط المتاحة للموظفي  4.5

تواليف التأمي  اللحي )خمة التأمي   ات ييهياد

 ) ي طاللحي بعد انتما  الخدمة 

 4و ضمنا، 2044ىلى  2025 خال يي المائة ئنويا  4.5و ضمنا، 2024ىلى  2014 خال يي المائة ئنويا  BMIP- 5 خمة 

 .(2013 كما يي ت يي وما بعدا ) 2045يي المائة ئنويا يي عام 

يي المائة  4.5وىلى  2022ام عيي المائة  4.6ىلى  كل ئنةيي المائة  0.2، وتتناقص بم دار يي المائة ئنويا MIP- 6خمة 

 وما بعدا 2023عام 

 أنما غير ممولةتعامل على ص تنمبق أل  الخمط  –؛ المحائبة (2013يي ت يي  كما ) يي المائة 5.6 –التمويل  العائد المتوقع على األ و  

 لجدارةيي المائة هائدا موو  ا 3.00 جدو  المرتبات السنوي

 يي المائة )الحد األدنى صئتح اقات منحة الوياة يي خمط تعويض الموظفي  ل  تتغير( 2.50 الزيادة السنوية يي تولفة المعيشة

 2014ديسمبرنكانو  األو   31األئعار الثابتة لألم  المتحدة يي  أئعار اللرم المست بلية

تواليف ممالبات التأمي  اللحي )خمة التأمي  اللحي 

 بعد انتما  الخدمة ي ط(

 5 865دوصرا أمريويا لول شخص بالغ )كا  المبلغ  5 334ما يعاد   2015بلغ متوئط الممالبات يي عام  - BMIP خمة 

 (2014دوصرا أمريويا يي ت يي  

 دوصراً أمريوياً لول شخص بالغ 987ىلى  2015و ل متوئط الممالبات عام  -MIPخمة  

)خمة التأمي  اللحي بعد  التواليف اإلدارية السنوية

 انتما  الخدمة ي ط(

 يورو لخمة اليورو 135.00و دوصر أمريوي لخمة الدوصر BMIP - 142.08 خمة 

 مدرجة يي تولفة الممالبات المعروضة أعالا -MIPخمة 

د التأمي  اللحي بعاصئتب ا  لده شركة التأمي  )خمة 

 انتما  الخدمة ي ط(

 (2013)كما يي ت يي   2014يي المائة م  الممالبات يي عام  2.30

مساهمات المشتركي  يي المست بل )خمة التأمي  

 اللحي بعد انتما  الخدمة ي ط(

 (2013يي المائة )كما يي ت يي   29المحائبة والتمويل  - BMIP خمة 

 تنالت اعدتزيد وي اً لمديوعات المرتبا مساهمات المشتركي التضخ ، يي حي  أ   ارتفاع اللحية معتزيد التواليف  -MIPخمة 

يي اللندو  المشترك للمعاشات  2013ديسمبرنكانو  األو   31معدصت الوييات تماثل ما جا  يي الت يي  اللادر يي  معدصت الوييات

 الت اعدية لموظفي األم  المتحدة

 معدصت العجز

 

يي اللندو  المشترك للمعاشات  2013ديسمبرنكانو  األو   31معدصت العجز تماثل ما جا  يي الت يي  اللادر يي 

 الت اعدية لموظفي األم  المتحدة

 البرنامجيي  2013و 2009ت وم على أئاس الدرائة المتعل ة بمعدصت اصنسحاب يي الفترة ما بي   معدصت اصنسحاب

 البرنامجيي  2013و 2009ت وم على أئاس الدرائة المتعل ة بمعدصت اصنسحاب يي الفترة ما بي   معدصت الت اعد

المشاركة )خمة التأمي  اللحي بعد انتما  الخدمة 

 ي ط(

يي المائة م  المت اعدي  يي المساات بل ئاايختارو  تغمية خمة التأمي  اللااحي األئااائااي )كما يي ت يي   BMIP - 95 خمة 

يي  0.2(. وبنا  على درائااااااة أجريت ع  التجربة يي منظمات األم  المتحدة التي تتخذ م  روما م را لما يم  نساااااابة 2013

 ( 2013ت يي   كما ييالت اعد )المائة م  المشمولي  بخمط التأمي  اللحي األئائي ئينسحبو  منما ئنويا بعد 

 BMIPكما يي خمة  -MIPمة خ

للمت اعدي  يي المست بل )خمة خمة التأمي  اللحي 

 التأمي  اللحي بعد انتما  الخدمة ي ط(

 خمة اليورو –يحللو  حاليا على مديوعات باليورو 

 خمة الدوصر األمريوي –يحللو  حاليا على مديوعات بعملة أخره غير اليورو 

تغمية الزوجنالزوجة )خمة التأمي  اللحي بعد انتما  

 الخدمة ي ط(

كما هوج يختار تغمية خمة التأمي  اللحي األئائي. )  لديميي المائة م  اإلناث  55م  المت اعدي  الذكور ويي المائة  85

أهواجم  المت اعدي  وأ  األهواج أكبر بأربع ئنوات م   ( ويفتر  أ  الزوجات أ غر بأربع ئنوات م 2013يي ت يي  

 هوجاتم   المت اعدات

دا  والعجز المنسوبة ألالنسبة المست بلية لحوادث الوياة 

الممام الرئمية )اللندو  اصحتياطي لخمة 

 التعويضات ي ط(

 ( 2013يي المائة م  حاصت العجز )كما يي ت يي   4يي المائة م  الوييات و 10

طبيعة العجز )اللندو  اصحتياطي لخمة التعويضات 

 ي ط(

 يفتر  أ  جميع أنواع العجز هي شاملة ودائمة

على تعويضات اصئتح اقات )اللندو   أهلية الحلو 

 اصحتياطي لخمة التعويضات ي ط(

يفتر  أ  الوياة والملابي  بالعجز يي ىطار  ندو  اصحتياطي وخمة التعويضات يحللو  على ائتح اقات م   ندو  

 المعاشات الت اعدية باألم  المتحدة.

اصئتح اقات المستبعدة بسبب عدم تواير الجانب المادي 

 لندو  اصحتياطي لخمة التعويضات ي ط()ال

 .المملرويات ىعداد المتويى والجناهة؛ وائتح اقات األطفا  المتعل ة بالوياة والعجز مست بال، 

اصئتح اقات المستبعدة بسبب ىدخالما يي عمليات ت يي  

 أخره )اللندو  اصحتياطي لخمة التعويضات ي ط(

 الملرويات العالجية والمستشفيات 

 تواليف ن ل المتويى وأئرته للعودة ىلى الوط 

األعضا  الذي  يحللو  على ائتح اقات العودة للوط  

 (بانتما  الخدمة ي ط تتعلق )ائتح اقات أخره

 ت يي  كما ييالمت اعدي  أو المنسحبي  م  الخدمة ) الموظفي  يي المائة م  80لنسبة ائتح اقات العودة للوط  يُفتر  ديع 

يي المائة م   50يي المائة م  الموظفي  الذكور المستح ي  متزوجي ؛ ويُفتر  أ  يوو   80؛ ويُفتر  أ  يوو  (2013

 (2013ت يي   كما يي)الموظفات متزوجات 

تواليف السفر للعودة ىلى الوط  ون ل األثاث 

 )ائتح اقات أخره تتعلق بانتما  الخدمة ي ط(

وتزيد هذا المبالغ مع  ،2015للموظف المتزوج يي  12 200و غير المتزوجظف لمول أمريوي دوصر 8 600يديع مبلغ 

كما ) دوصرا أمريويا للموظف المتزوج 16 778دوصرا أمريويا للموظف غير المتزوج و 11 811)ارتفاع التضخ  بعد ذلك. 

  (3201يي ت يي  

حساب اإلجاهة المستحق الديع عند انتما  الخدمة 

 تتعلق بانتما  الخدمة ي ط()ائتح اقات أخره 

 (.2013ما يي ت يي  كيوما  26)مديوع األجر  يوما 37 يبلغ يفتر  أ  متوئط اصئتح اقات

التأمي  اللحي بعد الخدمة، ونظام مديوعات انتما  الخدمة، وخمط تعويضات الموظفي : الوحدة اصئتمانية الم درة لفترة  خمة المري ة اصكتوارية 

  اإلئناد التي تبدأ بتاريم الدخو  يي الخدمة حتى تاريم التأهل الوامل للحلو  على اصئتح اقات

الوحدة اصئتمانية الم درة لجميع اصلتزامات  :إلجاهات المستح ةنظ  المديوعات األخره المتعل ة بانتما  الخدمة: بالنسبة ل

صئتمانية الم درة الوحدة الملرويات ئفر العودة ىلى الوط  ون ل األمتعة المتلل بذلك: بالنسبة  المتعل ة بفترة الخدمة الساب ة.

لوحدة اانتمائما. وبالنسبة لمنحة العودة ىلى الوط  ومنحة الوياة:  لفترة اإلئناد التي تبدأ بتاريم الدخو  يي الخدمة حتى تاريم

  بمئناد ىلى  يغة اصئتح اقات الفعلية. اصئتمانية الم درة

 ال يمة يي السو   –التمويل  قيمة األ و 

 خمط تعامل على أنما غير ممولة. ال –المحائبة 
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التالية معلومات وتحليالت ىضااااااايية تتعلق بخلااااااوم ائااااااتح اقات الموظفي  المحسااااااوبة م  قلبل الخبرا  وت دم الجداو   -772

 اصكتواريي .

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  2-11-5-2

 

خطة التأمين الصحي بعد  

 الخدمة 

االستحقاقات األخرل 

  المرتبطة بانتةاء الخدمة

نلام مدفوعات نةاية 

 الخدمة 

 حتياطياالصندوق ال

 لخطة التعويضات
 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 صافي التزام االستحقاقات المحددة، في

 425.5 8.3 24.4 64.7 328.1 2013ديسمبر/كانون األول  31

 25.2 0.3 2.0 3.9 19.0 2014تولفة الخدمة لعام 

 16.0 0.3 0.9 2.4 12.4 2014تولفة الفائدة لعام 

ىجمالي المديوعات الفعلية لالئتح اقات لعام 
2014 (4.5) (3.5) (1.3) (0.3) (9.6) 

 1.5 - - - 1.5 مساهمات المشتركي 

 (33.6) (0.1) (2.7) (0.4) (30.4)  تحركات ئعر اللرم

 112.8 1.4 - 10.6 100.8 محليا  المعينيتغير المري ة للموظفي  

 63.2 0.9 (1.5) 12.8 51.0 الخسائر اصكتوارية األخره

كانون  31التزام االستحقاقات المحددة في 
 601.0 10.8 21.8 90.5 477.9 2014األول/ديسمبر عام 

 2014المصروفات السنوية للسنة التقويمية  2-11-5-3

مليو  دوصر أمريوي تتعلق  53.7م  التالي: أ( ملاااااارويات ئاااااانوية بم دار  2014تتألف الملاااااارويات الساااااانوية لعام  -772

يي الفةة الفنية ويةة الخدمات العامة يي الم ر على نحو ما هو معرو  يي الجدو  أدناا؛ ب( ملااارويات ب يمة  بالموظفي 

 رات يي طري ة الحسااااابمليو  دوصر أمريوي تعوس الزيادة يي خلااااوم ائااااتح اقات الموظفي  الناجمة ع  التغي 101.9

 للموظفي  المعيني  محليا يي المواتب ال مرية وال مرية.

 

 
خطة التأمين الصحي بعد 

 الخدمة

االستحقاقات األخرل 

 المرتبطة بانتةاء الخدمة

نلام مدفوعات نةاية 

 الخدمة
الصندوق االحتياطي لخطة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 تولفة الخدمة 

19.0 3.9 2.0 0.3 25.2 
 تولفة الفائدة 

12.4 2.4 0.9 0.3 16.0 
 )الموائب(نالخسائر المتعل ة باإلهالك

- 12.4 - 0.1 12.5 

 المصروفات الفرعية

31.4 18.7 2.9 0.7 53.7 
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 مطابقة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 2-11-5-4

 

 
خطة التأمين الصحي 

 بعد الخدمة

االستحقاقات األخرل 

المرتبطة بانتةاء 

 الخدمة

نلام مدفوعات نةاية 

 الخدمة

الصندوق االحتياطي لخطة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
      التزام االستحقاقات المحددة

 143.2 8.1 - - 135.1 غير النشمة

 457.8 2.7 21.8 90.5 342.8 النشمة

 601.0 10.8 21.8 90.5 477.9 المجموع

 601.0 10.8 21.8 90.5 477.9 )الفائض(نالعجز

 (53.2) (2.6) 2.1 - (52.7) )الخسائر( غير المثبتةاألرباغن

 547.8 8.2 23.9 90.5 425.2 بيان الميزانية خصوم صافي 

 تحليل الحساسية -التأمين الصحي بعد انتةاء الخدمة  طخط 2-11-5-5

( معد  الزيادة 1التأمي  اللااااحي بعد انتما  الخدمة ييما يلي:  طخمتتمثل ثالثة م  اصيتراضااااات الرئيسااااية يي ت يي   - -771

( ئعر الحس  المستخدم يي 3( ئعر اللرم بي  الدوصر األمريوي واليورو؛ 2المتوقعة يي التواليف اللحية يي المست بل؛ 

 ال يمة الحالية لالئتح اقات التي ئتديعما الخمة يي المست بل.تحديد 

ر  يي ت يي   -777  ،2024ىلى  2015يي المائة م   5التواليف المبية ئتزيد بنسبة  يم  BMIPأنه بالنسبة لخمة  2014وقد ايتـاااُ

جره  MIPخمة وبالنساااااابة لوما بعد ذلك.  2045يي المائة ئاااااانويا يي  4و ،2044ىلى  2025يي المائة ئاااااانويا م   4.5و

عام يي المائة  4.6ىلى  كل ئنةيي المائة  0.2يي المائة ئنويا، وتتناقص بم دار  6 ايترا  أ  التواليف المبية ئتزيد بنسبة

 .وما بعدا 2023يي المائة عام  4.5وىلى  2022

ر   كما -779 أ  متوئااط ئااعر اللاارم بي  اليورو والدوصر األمريوي يي المساات بل ئاايوو  نحو  BMIPبالنساابة لخمة ايتـاااااااُ

ديساااامبرنكانو  األو   31دوصر أمريوي لليورو الواحد، وهو ئااااعر اللاااارم المعمو  به يي األم  المتحدة بتاريم  1.220

ئاااتُربط ي د جره ايترا  أ  كل الممالبات المتوبدة بالدوصر األمريوي أو بعمالت أخره  MIPخمة أما بالنسااابة ل. 2014

 بالدوصر األمريوي.

ر  أيضا ئعر حس  نسبته  -728 األو  ديسمبرنكانو   31يي ائتنادا ىلى نمج منحنى العائد ، BMIPلخمة  يي المائة 3.1وايتـاااااُ

 .MIPخمة يي المائة ل 4.5، وئعر حس  بنسبة (2013ائة بت يي  يي الم 3.8) 2014

وأجري تحليل للحسااائااية لتحديد أثر اصيتراضااات الساااب ة على الخلااوم وتولفة الخدمة بموجب المعيار المحائاابي الدولي  -727

. وتظمر النتائج أ  تولفة الممالبات ومعدصت األقسااط ئاترتفع بنفس نسابة تغير معد  تضاخ  التواليف 25لل ماع العام رق  

اللحية، غير أ  جميع اصيتراضات األخره ل  تتأثر. وبالنسبة لسعر اللرم، يعوس تحليل الحسائية أثر ارتفاع اليورو 

 التأمي  اللحي وأئعار الحس ، يم  تحليل الحسائية يعوس ئنتات م ابل الدوصر األمريوي. أما بالنسبة لتضخ  تواليف 10

 يي المائة. 1 بنسبة أثر تغيرات

مليو  دوصر أمريوي. ووي ا لتحليل حسااائااية  477.8وبائااتخدام اصيتراضااات الحالية، تبلغ التزامات اصئااتح اقات المحددة  -722

بدو  وجود تغيير يي اصيتراضااات ويي المائة ئاانويا،  1لتواليف المبية نساابته ا  معد  تضااخ تغير ييالخلااوم، ئاايؤدي 

دوصر  1.320مليو  دوصر أمريوي. ويؤدي ئااااعر  اااارم قدرا  614.3األخره، ىلى التزامات ائااااتح اقات محددة قدرها 



51 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

مليو  دوصر  497.8قدرها أمريوي لليورو، بدو  وجود تغيير يي اصيتراضاااات األخره، ىلى التزامات ائاااتح اقات محددة 

يي المائة، بدو  وجود تغيير يي اصيتراضاااااات األخره، ىلى التزامات  1حسااااا  نسااااابته الئاااااعر تغير يي أمريوي. ويؤدي 

 مليو  دوصر أمريوي. 620.7ائتح اقات محددة قدرها 

مليو  دوصر أمريوي. ووي ا لتحليل حسائية  33.1 ئتبلغ 2015تواليف الخدمة يي عام  يم وبائتخدام اصيتراضات الحالية،  -722

يي المائة ئاااانويا، بدو  وجود تغيير يي اصيتراضااااات  1المبية نساااابته لتواليف امعد  تضااااخ  تغير يي التواليف، ئاااايؤدي 

دوصر أمريوي لليورو،  1.320 مليو  دوصر أمريوي. ويؤدي ئااعر  اارم قدرا 45.7األخره، ىلى تواليف خدمة تساااوي 

مليو  دوصر أمريوي. ويؤدي ئعر حس  نسبته  34.3بدو  وجود تغيير يي اصيتراضات األخره، ىلى تواليف خدمة تساوي 

 مليو  دوصر أمريوي. 45.8يي المائة، بدو  وجود تغيير يي اصيتراضات األخره، ىلى تواليف خدمة قدرها  1

 2015التكاليف المتوقعة خالل  2-11-5-6

مليو  دوصر أمريوي، وقد ُحدد هذا المبلغ  11.5يي نظ  اصئاااااتح اقات المحددة  2015المتوقعة يي  البرنامجتبلغ مسااااااهمة  -722

 على أئاس مديوعات اصئتح اقات المحددة لتلك السنة.

 اللندو  المشترك للمعاشات الت اعدية لموظفي األم  المتحدة 2-11-6

ينص النظام األئااائااي للااندو  المعاشااات على أ  يجري مجلس المعاشااات ت ييما اكتواريا لللااندو  على األقل مرة كل  -722

 يي ىجرا  ت يي  اكتواري كل ئنتي  بائتخدامثالث ئنوات بوائمة ائتشاري اكتواري. وتمثلت ممارئة  ندو  المعاشات 

طري ة حا اااااال المجموعة المفتوحة. والغر  الرئيسااااااي م  الت يي  اصكتواري هو تحديد ما ىذا كانت األ ااااااو  الحالية 

 والت ديرية المست بلية للندو  المعاشات توفي لتغمية التزاماته.

المالي نحو اللاااااندو  م  المسااااااهمة الم درة له بالمعد  الذي حددته الجمعية العامة لألم  المتحدة  امجالبرنويتألف التزام  -722

يي المائة للمنظمات األعضاااا ( ىلى جانب أي حلاااة يي أي مديوعات م  العجز  15.8يي المائة للمشاااتركي  و 7.9)حاليا 

ت. وص تسااادد مديوعات العجز اصكتواري هذا ىص يي م  النظام األئاااائاااي للاااندو  المعاشاااا 26اصكتواري بموجب المادة 

، وذلك بعد أ  ت رر وجود حاجة لمديوعات العجز اصكتواري ائااااااتنادا 26حا  تمبيق الجمعية العامة لألم  المتحدة للمادة 

و أ  تساااه  ضااىلى ت دير للوفاية اصكتوارية للااندو  المعاشااات يي تاريم الت يي . ويي هذا الحالة، يتعي  على كل منظمة ع

 يي تغمية العجز بمبلغ يتنائب مع مجموع مساهمات كل منما خال  يترة الثالث ئنوات التي تسبق تاريم الت يي .

يي المائة  1.87يي المائة ) 0.72ه ريا نسااابتوأظمر عجزا اكتوا ،2013ديسااامبرنكانو  األو   31وأجري ت يي  اكتواري يي  -721

( م  األجر الداخل يي حسااااااب المعاش الت اعدي، مما يعني ضااااامنا أ  معد  المسااااااهمة النظري المملوب 2011يي ت يي  

سمبرنكانو  األو   31لتح يق التواه  يي  سبته  2013دي يي المائة م  األجر الداخل يي حساب المعاش الت اعدي،  24.42ن

 .2015ديسمبرنكانو  األو   31وئيُجره الت يي  اصكتواري التالي يي يي المائة.  23.7م ارنة بالمساهمة الحالية البالغة 

، كا  المعد  الممو  م  األ ااو  اصكتوارية ىلى الخلااوم اصكتوارية، بايترا  عدم 2013ديساامبرنكانو  األو   31ويي  -727

 91.2 (. وكا  المعد  الممو 2011يي المائة يي ت يي   130يي المائة ) 127.5 ىدخا  تعديالت على المعاشات يي المست بل،

 ( عندما وضعت التعديالت الحالية على نظام المعاشات يي اصعتبار.2011يي المائة يي ت يي   86.2يي المائة )

ديساااااامبرنكانو   31 ييحاجة،  ل  تو  هناكىلى أنه   اصئتشاري اصكتواريوبعد ت يي  الوفاية اصكتوارية لللندو ، خلص  -729

م  النظام األئااائااي للااندو  المعاشااات نظرا أل  ال يمة  26، ىلى مديوعات العجز اصكتواري بموجب المادة 2013األو  
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جاوه باإلضااية ىلى ذلك، تتاصكتوارية لللاندو  تتجاوه ال يمة اصكتوارية لجميع الخلاوم المساتح ة يي ىطار اللاندو . و

ال يمة السااوقية لأل ااو  أيضااا ال يمة اصكتوارية لجميع الخلااوم المسااتح ة حتى تاريم الت يي . ووقت ىعداد هذا الت رير، ل  

 . 26تو  الجمعية العامة قد طب ت أحوام المادة 

 65ىلى المبيعي هيادة ئااااا  الت اعد على الجمعية العامة ، واي ت 2013  وأبريلننيساااااا، 2012ويي ديسااااامبرنكانو  األو   -728

ري ، على أ  يسااالمعاشااات للمشاااركي  يي  ااندو  ، وهيادة يي الساا  اإللزامي صنتما  الخدمة على الترتيب بالنساابةئاانة

على التغيير  2013األو   . وواي ت الجمعية العامة يي ديسااامبرنكانو 2014ينايرنكانو  الثاني  1التعديل يي موعد أقلااااا 

 عتبارااالزيادة الخا ة بس  الت اعد المبيعي يي الت يي  اصكتواري لللندو   وانعوستالمتعلق بالئحة  ندو  المعاشات. 

 . 2013ديسمبرنكانو  األو   31م  

مليو  دوصر أمريوي يي  61.7مليو  دوصر أمريوي ) 63.4، بلغت المساهمات المديوعة للندو  المعاشات 2014وخال   -727

 مليو  دوصر أمريوي. 65.2يمي  2015(. أما المساهمات المتوقعة لعام 2013

ويجري مجلس مراجعي حسااابات األم  المتحدة مراجعة ئاانوية للوشااوم المالية لللااندو  المشااترك للمعاشااات الت اعدية  -722

في األم  المتحدة وي دم ت ريرا ىلى مجلس  ااندو  المعاشااات بشااأ  المراجعة كل ئاانة. ويلاادر  ااندو  المعاشااات لموظ

اصطالع عليمااا بزيااارة موقع  ااااااناادو  المعاااشاااااااات على اإلنترناات يي  ت ااارير يلااااااليااة بشاااااااأ  ائااااااتثماااراتااه ويمو 

www.unjspf.org  . 

 ترتيبات الضما  اصجتماعي للموظفي  الخاضعي  لع ود الخدمة 2-11-7

الخاضااااعي  لع ود الخدمة على أئاااااس الشااااروط واألعرام المحلية. غير أ   البرنامجيحّق الضااااما  اصجتماعي لموظفي  -722

خدمة. ويمو  الحلاااو  على ترتيبات الضاااما  ل  يضاااع أية ترتيبات عالمية للضاااما  اصجتماعي بموجب ع ود ال البرنامج

اصجتماعي ىما ع  طريق النظام الوطني للضااااااما  اصجتماعي أو النظ  المحلية الخا ااااااة أو كتعويض ن دي لنظام يتبعه 

الموظف نفسه. ويعتبر تويير ضما  اجتماعي منائب بما يتماشى مع تشريعات العمل المحلية شرطا أئائيا م  شروط ع د 

ـُعتبر موظفو الع ود الخا ة م  موظفي الخدمة. و وص يغميم  النظاما  األئائيا  واإلداريا  لموظفي منظمة  البرنامجص ي

 األغذية والزراعة ولموظفي األم  المتحدة.

  ضوالقر: 12-2 المذكرة

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 27.0 27.0 قر  اللندو  المركزي لمواجمة الموارئ

 5.8 5.8 13-2انظر المذكرة  -ال ر  المويل األجل  م  ناقلا الجز  الجاري

 32.8 32.8 مجموع القروض 

 

يُعد اللااااااندو  المركزي لمواجمة الموارئ آلية األم  المتحدة للتديق الن دي، وهو ملاااااام  لسااااااد الفجوة بي  اصحتياجات  -722

ويمو  اللااااااندو  ع  طريق الجمات المانحة، وتوجه عائدات ال رو  ىلى الوكاصت العاملة يي األم  والتمويل المتاغ. 

 المتحدة بدو  يوائد. وتملب هذا اآللية م  الوكاصت الم ترضة م  اللندو  أ  تسدد ال ر  يي غضو  عام واحد.

http://www.unjspf.org/
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مليو  دوصر أمريوي إلنشااااا   ااااندو  طوارئ للعمليات  27هذا المريق صقترا   البرنامج، ائااااتخدم 2013عام  وخال  -722

 2014ويي عام  (.ملر ،والعرا ، واألرد ، ولبنا  تركيا،والمنم ة المحيمة بما ) الجممورية العربية السوريةالمارئة يي 

 .2015جره تمديد أجل ئداد ال ر  حتى أبريلننيسا  عام 

 األجل الطويل القرض: 13-2 المذكرة

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   

 101.2 95.4 الجز  الجاري م  ال ر  المويل األجل

 (5.8) )5.8( 12-2انظر المذكرة  -ال ر  المويل األجل  من ناقلا الجز  الجاري

 95.4 89.6 القرض الطويل األجل 

 

 بشأ  نظام لت دي  المساعدة الغذائية البرنامج، ت  التو ل ىلى اتفا  بي  أحد كبار المانحي  و2000يي ديسمبرنكانو  األو   -722

مليو  دوصر أمريوي، ائتـُخدم منما مبلغ  164.1لمشروعي  قمريي . وبموجب النظام هذا، قدم المانح مساهمة ن دية بم دار 

 ئلع غذائية بموجب قر  طويل األجل م  وكالة حوومية يي البلد المانح. ماليي  دوصر أمريوي لشرا  106

يي المائة ئاانويا على الر اايد  3يي المائة ئاانويا للساانوات العشاار األولى و 2ئاانة بفائدة نساابتما  30ويساادد ال ر  على  -721

مليو  دوصر  5.3المتناقص كل ئنة بعد ذلك. ويشمل الجز  الجاري المويل األجل مبلغا ئنويا م  أ ل ال ر  بما قيمته 

حتفظ بائتثمارات يي  0.5أمريوي، وتولفة ائتمالك قدرها  ورا  أمليو  دوصر أمريوي بائتخدام أئلوب الفائدة الفعلية. ويـاااُ

( المشتراة 6-2( )المذكرة STRIPSالوصيات المتحدة ) المنفلل بالفائدة واأل ل المسجلي  لألورا  المالية لخزانة اصتجار

 106لتسااااديد قيمة الفائدة واأل اااال ل ر  الساااالع الغذائية البالغ  2031حتى ائااااتح اقما يي موعد ص يتجاوه عام  2001يي 

 ماليي  دوصر أمريوي.

ديساامبرنكانو  األو   31 وحتىيي المائة.  2.44ائااتخدام ئااعر الفائدة الفعلي البالغ مع ويظمر ال ر  بالتولفة المسااتملوة  -727

ديسااااامبرنكانو   31 حتىدوصر أمريوي   مليو 101.2مليو  دوصر أمريوي ) 95.4، بلغ مجموع التولفة المساااااتملوة 2014

مليو   89.6، وجز  طويل األجل م دارا مليو  دوصر أمريوي 5.8مع مبلغ مسااااااتحق ع  كل ئاااااانة م دارا ( 2013األو  

 . (2013مليو  دوصر أمريوي على الترتيب يي عام  95.4ومليو  دوصر أمريوي  5.8دوصر أمريوي )

ديسااااامبرنكانو   31مليو  دوصر أمريوي يي  2.5دوصر أمريوي ) مليو  2.4، بلغ مجموع ملااااارويات الفائدة 2014ويي  -729

سنوية المستح ة الديع  2.9(، وهو ما ينعوس يي كشف األدا  المالي، ويمثل 2013األو   مليو  دوصر أمريوي منه الفائدة ال

 ال ر  المويل األجل ب يمتهمليو  دوصر أمريوي منه التولفة المستملوة الناتجة ع  ىثبات  0.5، وتمثل 2014يي مايونأيار 

 الحالية اللايية.

أنشمة التمويل، تحت بند دوصر أمريوي   وملي 2.9بما قيمته خال  العام ويي كشف التدي ات الن دية، تظمر الفائدة المديوعة  -728

 أنشمة التشغيل.المماب ة م  مليو  دوصر أمريوي تحت بند  0.5بينما تظمر الفائدة المستملوة البالغة 
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  المالية األدوات: 14-2 المذكرة

  المالية األدوات طبيعة 2-14-1

تفا يل أبره المر  والسيائات المحائبية المعتمدة، بما يي ذلك معايير اإلثبات والشمب، واألئاس الذي  1تبي  المذكرة  -727

 ت وم عليه ال يائات وكذلك الذي تثبت به الموائب والخسائر المتعل ة بول يةة م  األ و  والخلوم المالية. 

 الفةات التالية: يي  للبرنامجاأل و  المالية  -722

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 777.1 844.5 األ و  المالية بال يمة العادلة يي ىطار الفائض أو العجز

 80.8 77.0 اصئتثمارات المحتفظ بما حتى أجل اصئتح ا  

 624.4 2 015.5 3 ال رو  والمبالغ المستح ة ال بض 

 353.1 381.4 األ و  المالية المتاحة للبيع 

 835.4 3 318.4 4 المجموع الفرعي 

 897.0 834.3 أ و  غير مالية

 732.4 4 152.7 5 المجموع 

 

 وتلنف األ و  المالية بال يمة العادلة ع  طريق الفائض أو العجز على أنما يةة محتفظ بما للتجارة. -722

 تحدد جميع الخلوم المالية المادية بتولفة اصئتمالك.  -722

 2013ويي عام  2014ديساااامبرنكانو  األو   31المحسااااوبة بال يمة العادلة حتى  البرنامجالجدو  التالي أ ااااو   ويعر  -722

 على الترتيب.

    2014     2013 

 المجموع 3ل المستو 2ل المستو 1ل المستو  المجموع 3ل المستو 2ل المستو 1ل المستو 

 مليون دوالر أمريكي  مليون دوالر أمريكي 

          

األ و  المالية بال يمة 

العادلة ع  طريق الفائض 

 844.5 9.2 835.3 - أو العجز

 

- 723.4 53.7 777.1 

األ و  المالية المتاحة 

 للبيع
195.0 185.7 .70 381.4 

 
182.1 144.3 26.7 353.1 

 1 130.2 80.4 867.7 182.1  1 225.9 9.9 1 021.0 195.0 المجموع

وقد ُحددت المسااتويات المختلفة لل يمة العادلة على النحو التالي: األئااعار المعلنة )غير المعدلة( يي األئااوا  العاملة بالنساابة  -722

والتي يمو  مالحظتما بالنسبة  1(. ومدخالت بخالم األئعار المعلنة والمدرجة ضم  المستوه 1أل و  مماثلة )المستوه 

(. ومدخالت 2عار( أو بلاااورة غير مباشااارة )أي مشااات ة م  األئاااعار( )المساااتوه لأل ااال، ىما بلاااورة مباشااارة )أي أئااا

 (. 3أل و  ص تستند ىلى البيانات السوقية المالحظة )أي مدخالت غير مالحظة( )المستوه 
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متحفظة جدا يي طبيعتما، وهديما الرئيسااااااي هو المحايظة على رأس الما   البرنامجوتعد المبادئ التوجيمية صئااااااتثمارات  -721

والخلوم. وتعد األ و  المالية المحتفظ بما للتجارة والمتاحة للبيع م  نوعية عالية طب ا للت ديرات اصئتمانية الدولية )انظر 

التي ، والبرنامجيمية الخا اااة بائاااتثمارات مخاطر اصئتمانات(. ويلتزم مديرو اصئاااتثمار بالمبادئ التوج: 2-14-2المذكرة 

تملب منم  اختيار أورا  مالية قابلة للتداو  بدرجة عالية ييما يتعلق بحوايظ اصئااااااتثمار. وتعتمد مسااااااتويات ال يمة العادلة 

قد و بدرجة كبيرة على ما ىذا كانت توجد ئااو  نشاامة لألورا  المالية. وتوير األئااوا  النشاامة مدخالت مباشاارة للبيانات،

ة . وص يعني مسااتوه ال يمة العادلأئااعار  ااارمة للعر  والملب طريق توير ئاايولة أيضاال، وتخفض تواليف التجارة ع 

المختلف بالضرورة مستوه مخاطرة مختلفا أو أعلى بالنسبة لألورا  المالية، يولما متساوية. ويعوس تسلسل ال يمة العادلة 

ي  العادلة، وليس مساااتوه المخاطرة التي تنموي عليما األورا  المالية نظرا أل  خالت المساااتخدمة يي تحديد ال دطبيعة الم

احتما  التخلف الجزئي أو الولي بالنساااااابة للتدي ات الن دية م  جانب أ ااااااحاب األورا  المالية أو النظرا  ص عالقة له بفةة 

 ال يمة العادلة.

ديسااامبرنكانو  األو   31يي  ةبالنسااابة للسااانة المنتمي 3التغييرات يي اللاااووك المالية م  المساااتوه وي دم الجدو  التالي  -727

 على الترتيب. 2013ويي عام  2014

   2014    2013 

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة عن 

طريق الفائض أو 

 العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 

األصول المالية 

العادلة بالقيمة 

عن طريق 

 الفائض أو العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 مليون دوالر أمريكي   مليون دوالر أمريكي  

        

 26.6 21.4 5.2  80.4 26.7 53.7 الرصيد االفتتاحي

الموائبن)الخسائر( المثبتة يي 

 (2.2) (1.4) (0.8)  (1.5) (1.6) 0.1 كشف األدا  المالي

الموائبن)الخسائر( المثبتة يي 

 (3.1) (3.1) -  1.7 1.7 - كشف األ و  اللايية

 54.9 21.0 33.9  7.9 0.7 7.2 المشتريات

 (11.7) (9.9) (1.8)  (41.1) (9.8) (31.3) المبيعات

 (0.3) - (0.3)  - - - التسويات

 0.3 (1.3) 1.6  (10.4) (0.4) (10.0) تغير رأس ما 

 15.9 - 15.9  (27.1) (16.6) (10.5) التحويل

 80.4 26.7 53.7  9.9 0.7 9.2 الرصيد الختامي

 . 2013و 2014خال  عامي  1ىلى المستوه  2وم  المستوه  2ىلى المستوه  1ول  تو  هناك تحويالت م  المستوه  -729

  اصئتمانات مخاطر 2-14-2

إلدارة المخاطر تحد م  مبلغ التعر   البرنامج، كما أ  ئااااايائاااااة على نما  وائاااااع لبرنامجلالمخاطر اصئتمانية تتوهع  -728

اصئتماني ألي طرم م ابل وتتضاااااام  مبادئ توجيمية للنوعية اصئتمانية الدنيا. ويي نماية الساااااانة كانت النوعية اصئتمانية 

 .AA-، بينما كانت النوعية اصئتمانية لالئتثمارات المويلة األجل +AAلالئتثمارات ال ـليرة األجـل ملـنفة ضم  يةة 

أكد م  أ  م  خال  الت بشااااول كبيرالمخاطر اصئتمانية ومخاطر الساااايولة المرتبمة بالن دية ومعادصت الن د  ويت  الت ليل م  -727

هذا األ اااو  المالية توضاااع يي  اااناديق األئاااوا  التي تتسااا  بدرجة عالية م  السااايولة والتنوع وتتمتع بتلااانيف ائتماني 



06 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

AAA  ونأو لده المؤئاااساااات المالية الوبره التي حلااالت على درجات تلااانيفية قوية يي مجا  اصئاااتثمار م  قبل وكالة

 ونأو أطرام أخره ذات جدارة ائتمانية.  رئيسيةتلنيف 

تفا اايل  3-2دة. وتشاارغ المذكرة تتألف المساااهمات المسااتح ة ال بض أئااائااا م  المبالغ المسااتح ة م  الدو  ذات السااياو -722

 المساهمات المستح ة ال بض بما يي ذلك مخللات اصنخفا  يي ىيرادات المساهمات والحسابات المشووك ييما. 

 مخاطر أئعار الفائدة  2-14-3

 لمخاااطر أئااااااعااار الفااائاادة على اصئااااااتثمااارات ال لاااااايرة األجاال والسااااااناادات المويلااة األجاال. يفي البرنااامجيتعر   -722

يي  1.72يي المائة و 0.66، بلغت أئاااااعار الفائدة الفعلية لماتي  الحايظتي  اصئاااااتثماريتي  2014ديسااااامبرنكانو  األو   31

(. وتشااير قيائااات حسااائااية أئااعار الفائدة 2013عام يي المائة على التوالي يي  1.97يي المائة و 0.51المائة على التوالي )

 ئنة 6.28و ئنة 0.69ئنة للسندات المويلة األجل ) 6.41ئنة لالئتثمارات ال ليرة األجل و 0.75ىلى أ  المدة الفعلية هي 

(. ويستخدم مدرا  اصئتثمار الخارجيو  مشت ات العائد الثابت يي ىدارة مخاطر 2013على التوالي يي ديسمبرنكانو  األو  

 أئعار الفائدة وي ا لمبادئ توجيمية ائتثمارية  ارمة. 

 األجنبي  الن دمخاطر  2-14-4

بالدوصر  تُ ّوم 2014ديسااااامبرنكانو  األو   31حتى واصئاااااتثمارات  الن دم  الن دية ومعادصت يي المائة  85 ت نسااااابةكان -722

بة ، وباليوروتُ ّوم يي المائة  12واألمريوي  لدوصر يي المائة  87المتب ية تُ ّوم بعمالت أخره )يي المائة  3كانت نساااااا با

يساااي . والمدم الرئ(2013ديسااامبرنكانو  األو   31حتى  يي المائة بعمالت أخره 3و ،يي المائة باليورو 10و ،األمريوي

يي المائة م   72م  الحياهات بعمالت غير الدوصر األمريوي هو دع  األنشاامة التشااغيلية. وباإلضاااية ىلى ذلك، يم  نساابة 

يي المائة  9و ،بالدوصر الوندييي المائة  4و ،يي المائة باليورو 15و ،بالدوصر األمريوي تُ ّومالمساهمات المستح ة ال بض 

يي المائة  11و ،يي المائة باليورو 15وية، ة بالدوصر األمريوي الذي يمثل العملة األئااااااائاااااايي المائ 59بعمالت أخره، )

 (.2013ديسمبرنكانو  األو   31حتى  يي المائة بعمالت أخره 15و ،اإلئترلينيبالجنيه 

األجنبي على ئبيل التحوط لمخاطر ت لب أئعار  رم اليورو م ابل الدوصر األمريوي، والتي  للن دتستخدم الع ود اآلجلة و -722

تتوبدها تواليف موظفي دع  البرامج واإلدارة يي الم ر الرئيساااااي وي ا لسااااايائاااااة التحوط التي اعتمدها المجلس يي دورته 

متح  ة بلغت  موائببع دا  12، جرت تسوية 2014ديسمبرنكانو  األو   31. وخال  السنة المنتمية يي 2008السنوية لعام 

متح  ة  بموائااب 2013ديساامبرنكانو  األو   31ع دا خال  الساانة المنتمية يي  12مليو  دوصر أمريوي )تمت تسااوية  0.2

أبرم يي ىطارها  2015مليو  دوصر أمريوي(. وباإلضاااااااية ىلى ذلك، نفذت ائااااااتراتيجية تحوط جديدة يي عام  2.9بلغت 

 31ماليي  يورو شاااامريا بسااااعر  اااارم ثابت. ويي  6ع دا آجال م  ع ود  اااارم العملة األجنبية لشاااارا   12 البرنامج

غير  خسااائرهاوو االت مليو  دوصر أمريوي  97.2، بلغت ال يمة اصئاامية للع ود اصثني عشاار 2014ديساامبرنكانو  األو  

ئتخدام معد  آجل 9.9 ىلىمتح  ة ال سمبرنكانو  األو   31يي  مليو  دوصر أمريوي با المتح  ة  موائبوتُدرج ال. 2014دي

 يي يرو  ئعر الن د األجنبي وتعر  يي كشف األدا  المالي.على حد ئوا  المتح  ة  روالخسائر غي
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 السو مخاطر  2-14-5

لمخاطر السو  يي اصئتثمارات ال ليرة األجل والمويلة األجل على حد ئوا . يال يمة السوقية إليراداته  البرنامجيتعر   -722

الثابتة، وأئااااااممه، ومشاااااات اته المالية، والن د األجنبي تحتمل التغيير على أئاااااااس يومي. وقد أُعدت جميع تحليالت الن دية 

 ة، بخالم تلك التي تُذكر على وجه التحديد.الموضحة أدناا على أئاس أ  جميع المتغيرات تظل ثابت

يي المائة،  1بالنساابة لالئااتثمارات ال لاايرة األجل، ىذا ارتفعت )انخفضاات( أئااعار الفائدة بنساابة  –حسااائااية ئااعر الفائدة  -721

غير المتح  ة. وبالنساابة لحايظة  (ئاابمليو  دوصر أمريوي م  الخسااائر )الموا 7.9يلاابح األثر على كشااف األدا  المالي 

كشااف التغييرات يي يي المائة، يلاابح األثر على  1السااندات المويلة األجل، ىذا ارتفعت )انخفضاات( أئااعار الفائدة بنساابة 

 غير المتح  ة. (مليو  دوصر أمريوي م  الخسائر )الموائب 12.1األ و  اللايية 

يي  1بالنساابة لالئااتثمارات ال لاايرة األجل، ىذا ارتفعت )انخفضاات( األئااعار العاجلة بنساابة  –األئااعار اآلجلة حسااائااية  -727

غير المتح  ة. وبالنسااابة  (مليو  دوصر أمريوي م  الخساااائر )الموائاااب 0.2المائة، يلااابح األثر على كشاااف األدا  المالي 

يي المائة، يلاااابح األثر على كشااااف  1األجل، ىذا ارتفعت )انخفضاااات( األئااااعار اآلجلة بنساااابة  المويلةلحايظة السااااندات 

 المتح  ة. غير  (مليو  دوصر أمريوي م  الموائب )الخسائر 0.2التغيرات يي األ و  اللايية 

العالمي لجميع البلدا  لده شركة مورغا  ئتانلي كابيتا  المؤشر تتع ب اصئتثمارات يي األئم   –حسائية أئعار األئم   -729

يي المائة بلااورة  1يمذا ارتفعت )انخفضاات( أئااعار األئاام  بنساابة  وهو مؤشاار ألئاام  جميع أئااوا  العال . ،ىنترناشاايونا 

مليو   1.9متنائاابة على نما   ااناديق األئاام  اإلقليمية السااتة، يلاابح األثر على كشااف التغيرات يي األ ااو  اللااايية 

 غير المتح  ة. (دوصر أمريوي م  الموائب )الخسائر

بالنساابة للع ود اآلجلة للن د األجنبي اصثني عشاار المتب ية يي ميزانية دع  البرامج  –حسااائااية اللاارم اآلجل للن د األجنبي  -728

ي يي المائة، يلاااابح األثر على كشااااف األدا  المال 1و بنساااابة واإلدارة، ىذا ارتفع )انخفض( ئااااعر الدوصر األمريويناليور

مليو  دوصر أمريوي م  الموائاااب )الخساااائر( غير المتح  ة، مع اصحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخره. وبالنسااابة  0.9

يي المائة على  1األجنبي م ابل الدوصر األمريوي بنساابة  الن داألجل، ىذا ارتفعت )انخفضاات( أئااعار  مويلةلالئااتثمارات ال

يا، يلاااااابح األثر على كشااااااف األدا  المالي  مليو  دوصر أمريوي م   0.2نما  مراكز العمالت اآلجلة المحتفظ بما حال

  الخسائر )الموائب( غير المتح  ة.

  واالحتياطيات الصناديق أرصدة 15-2 المذكرة

ية يي التشاااغيل البرنامجائاااتخدامما لتلبية احتياجات  يرادتمثل أر ااادة اللاااناديق الجز  غير المنفق م  المسااااهمات التي  -727

 .لبرنامجاوي دم الجدو  التالي أر دة  ناديق  بعد اقتماع جميع الخلوم. البرنامجأ و   ييالمست بل. وهذا يوائد متب ية 
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2014 

 

 

حسابات فئات 

)رصيد البرامج 

 الصندوق(

 

العمليات الثنائية 

والصناديق 

االستئمانية )رصيد 

 الصندوق(

 2013 المجموع الحساب العام والحسابات الخاصة

)رصيد 

 الصندوق(

 االحتياطيات

  بماليين الدوالرات األمريكية 

يناير/كانون  1الرصااااااايد االفتتاحي في 

 624.3 3 672.7 3 272.5 259.1 344.6 796.5 2 2014الثاني 

 الفائض )العجز( في السنة
 

95.1 (38.6) 179.3 - 235.8 21.0 

 645.3 3 908.5 3 272.5 438.4 306.0 891.6 2 المجموع الفرعي

       التحركات أثناء السنة 

 - - (182.4) - - 182.4 مشروعاتئلف لل

 - - 132.6 - - (132.6) مشروعاتتسديدات م  ال

 - - (9.2) 9.2 - - مخللات اعتمدها المجلس

تساااااديدات مخلااااالاااااات المجلس غير 

 - - 1.7 (1.7) - - المنف ة

 - - 40.2 (40.2) - - تجديد الموارد

يااااائض ىيرادات تواااااليف الاااادع  غير 

المباشاااارة ع  ملاااارويات دع  البرامج 

 - - 76.0 (76.0) - - واإلدارة

 - - - (241.4) 15.7 225.7 تحويالت بي  اللناديق

موائاااب )خساااائر(  اااايية غير متح  ة 

 27.4 14.2 - 14.2 - - لالئتثمارات المويلة األجل

 27.4 14.2  58.9  (335.9) 15.7 275.5 مجموع التحركات خالل السنة

ديسمبر/كانون  31الرصيد الختامي في 

 672.7 3 922.7 3 331.4 102.5 321.7 167.1 3 2014األول 

 

هذا المسااااهمات وثنائية.  مشاااروعاتلفةة برنامجية محددة أو  تخلاااص وقت تأكيدهال  مسااااهمات ن دية م  المانحي   ثمة -722

مسااااهمات متعددة األطرام و اااناديق غير مخلااالاااة ويرد بيانما يي ىطار الحسااااب العام. وعندما تخلاااص هذا تعتبر 

 الثنائية المنائبة.  مشروعاتأو ال يةلبرنامجا  الملرويات الناجمة ترد يي الفةة محددة يم مشروعاتالمساهمات ل

 يمثل تجديد الموارد مساهمات المانحي  التي توجه بلفة خا ة ىلى حساب اصئتجابة العاجلة. و -722

نشااا  المجلس اصحتياطيات كتساااميالت لتمويل اللاااناديق ونأو لتمويل أنشااامة معينة يي ظروم خا اااة. وكا  لده و -722 يـااااااااُ

  ؛المريق العالمي إلدارة الساالع األئااائااية (2( اصحتياطي التشااغيلي؛ 1احتياطيات نشاامة:  ةأربع 2014خال  عام  البرنامج

 .البرنامجوي دم الجدو  التالي احتياطيات حساب تسوية دع  البرامج واإلدارة. ( 4؛ حساب اصئتجابة العاجلة (3
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  2014 

 2013 المجموع 2.15.4 2.15.3 2.15.2 2.15.1 

 

االحتياطي 

 التشغيلي

احتياطي المرفق 

العالمي إلدارة 

 السلع األساسية

حساب االستجابة 

 العاجلة

حساب تسوية 

 دعم البرامج

 واإلدارة

 بدوالرات الواليات المتحدة 

      

 273.1 272.5 121.3 50.0 - 101.2 2013يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 مشروعاتئلف لل
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

)182.4( - )182.4( )163.9( 

 86.9 132.6 - 132.6 - -  مشروعاتتسديدات م  ال

 )11.7( )9.2( )9.2( - 6.0 )06.( مخللات اعتمداها المجلس

 تسديدات مخللات المجلس غير المنف ة

- 

 

- 

 - 71. 1.7 1.9 

 تجديد الموارد
- 

 

- 

 
40.2 - 40.2 49.6 

يائض ىيرادات تواليف الدع  غير المباشرة ع  

 36.6 76.0 76.0 - - - البرامج واإلدارةملرويات دع  

 272.5 331.4 189.8 40.4 06. 295. 2013ديسمبر/كانون األول  31الرصيد الختامي في 

 

 وتُحّمل التحركات يي اصحتياطيات بشول مباشر على حسابات اصحتياطيات. -722

  التشغيلي اصحتياطي 2-15-1

م  النظام المالي باصحتفاظ باحتياطي تشاااغيلي لضاااما  ائاااتمرارية العمليات يي حا  التعر  لن ص  5-10ت ضاااي المادة  -722

ا  إلقر بالمريق الداخلي وعالوة على ذلك، يُساااااتخدم اصحتياطي التشاااااغيلي إلدارة المخاطر المرتبمةمؤقت يي الموارد. 

 .(مريق تمويل رأس الما  العاملالمشروعات )المعروم ئاب اً بائ  

شامل لمريق تمويل رأس الما  العامل،2014ويي عام  -721 ئتعرا   ماليي  دوصر أمريوي م  اصحتياطي  6نُ ل مبلغ  ، وبعد ا

 ىلى احتياطي المريق العالمي إلدارة السلع األئائية المنشأ حديثا. التشغيلي

 مليو  دوصر أمريوي. 95.2 ىلى 2014ديسمبرنكانو  األو   31يي  اصحتياطي التشغيلير يد  وو ل -727

 المريق العالمي إلدارة السلع األئائية 2-15-2

 

، وبعد ائاااااتعرا  شاااااامل لمريق تمويل رأس الما  العامل، أنشااااا  حسااااااب احتياطي جديد لدع  اإلقرا  2014يي عام  -729

 (.EB.A/8/2014ال رار الداخلي يي ىطار المريق العالمي إلدارة السلع األئائية )

ماليي  دوصر أمريوي م  اصحتياطي التشاااغيلي ىلى احتياطي المريق العالمي إلدارة السااالع األئاااائاااية المنشاااأ  6ونُ ل مبلغ  -718

 حديثا.

ماليي   6 ىلى 2014ديساامبرنكانو  األو   31يي ر اايد احتياطي المريق العالمي إلدارة الساالع األئااائااية  وو اال  -717

 دوصر أمريوي.
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 حساب اصئتجابة العاجلة 2-15-3

م  اصئتجابة بسرعة لالحتياجات المارئة لشرا   البرنامجأنش  حساب اصئتجابة العاجلة كحساب للموارد المرنة يموـااااااِّ   -712

 السلع الغذائية والمواد غير الغذائية وتواليف التسلي . 

بلغ مجموعما  مشاااااروعاتمليو  دوصر أمريوي لتجديد مواردا. وقدمت ئااااالف ىلى  40.2، تل ى الحسااااااب 2014ويي عام  -712

ديسمبرنكانو   31مليو  دوصر أمريوي. ويي  132.6ىلى  مشروعاتال م التسديدات وو لت مليو  دوصر أمريوي  182.4

مليو   200المستوه المستمدم المحدد بمبلغ  دو يعتبر مليو  دوصر أمريوي مما  40.4، بلغ ر يد الحساب 2014األو  

مليو  دوصر أمريوي  200مليو  دوصر أمريوي ىلى  70م   2014عام هيد  كا  المساااتوه المساااتمدم قدودوصر أمريوي. 

(WFP/EB.2/2014/5-A/1 .)ديسمبرنكانو   31الم دمة م  الحساب يي  مشروعاتوبلغ مجموع السلف المستح ة على ال

 (. 2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  229.6مليو  دوصر أمريوي ) 211.6ما يعاد   2014األو  

 لبرامج واإلدارةحساب تسوية دع  ا 2-15-4

يمثل حساااب تسااوية دع  البرامج واإلدارة احتياطيا أنشاا  لتسااجيل أية يرو  بي  عائد تواليف الدع  المباشاارة وتواليف دع   -712

 البرامج واإلدارة خال  الفترة المالية. 

البرنامج ، على ائتثمارات غير متوررة يي تخمة 2013ووايق المجلس، يي دورته العادية الثانية يي نويمبرنتشري  الثاني  -712

 لااالاااتاااغااايااايااارات الاااتاااناااظاااياااماااياااة مااا  حسااااااااااب تسااااااااوياااة دعااا  الاااباااراماااج واإلدارة ت 2016-2014لاااإلدارة لااالااافاااتااارة 

 .2014خللت يي عام مليو  دوصر أمريوي،  9.2بلغت جملتما ( EB.2/6 iv/2013)ال رار 

مليو  دوصر  1.7مبلغ  2014م  النظام المالي، أعيد ىلى حساااااب تسااااوية دع  البرامج واإلدارة يي عام  9-9وعمال بالمادة  -712

يي  ابأمريوي م  األر دة غير المنف ة المتللة بالمخللات التي كا  المجلس قد وايق على تخليلما م  هذا الحس

 الفترات الساب ة.

مليو  دوصر  76والبالغ  ،وت  تحويل الفائض يي عائد تواليف الدع  غير المباشاااارة على ملاااارويات دع  البرامج واإلدارة -711

سوية دع  البرامج واإلدارة يي عام  ،أمريوي (. 2013يي عام مليو  دوصر أمريوي  36.6ب يمة  يائض) 2014ىلى حساب ت

مليو  دوصر أمريوي.  189.8ىلى  2014ديساامبرنكانو  األو   31وو اال ر اايد حساااب تسااوية دع  البرامج واإلدارة يي 

هذا الر اااايد  خفض(، EB.2/4 (iv)/2014( )ال رار 2017-2015لإلدارة ) البرنامجوعلى النحو الموايق عليه يي خمة 

للمبادرات مليو  دوصر أمريوي تسااااااتخدم  9.2ع  البرامج واإلدارة قدرها بائااااااتثمارات ىضااااااايية لد 2015يي أوائل عام 

 المؤئسية الحائمة.

 

  



61 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

 اإليرادات: 3 المذكرة

  2014 
 

2013 
   

 )بماليين الدوالرات األمريكية(  

    

   النقدية المساهمات 3-1

 657.6 3 601.1 4 المباشرة التواليف يي المساهمات 

 283.5 354.7 المباشرة غير الدع  تواليف يي المساهمات 

 941.1 3 955.8 4  الفرعي المجموع 

   منه: مطروحا 

 (72.7) (78.0) المساهمات ىيراد وانخفا  والبرمجة األموا  ىعادة 

 868.4 3 877.8 4 النقدية المساهمات مجموع 

    

   العينية المساهمات 3-2

 482.7 453.5 بالسلع العينية المساهمات 

 28.0 53.7 بالخدمات العينية المساهمات 

 510.7 507.2  الفرعي المجموع 

   إليه(: )مضافا منه مطروحا 

 0.5 (3.9) المساهمات ىيرادات )انخفا ( هيادة 

 511.2 503.3 العينية المساهمات مجموع 

    

 19.8 (64.7) العمالت صرف أسعار فروق 3-3

    

   االستثماراتعائد  3-4

 2.7 (8.0)  ايي الموائب )الخسائر( المتح  ة م  اصئتثمارات 

 (5.2) (12.4)  ايي الموائب )الخسائر( غير المتح  ة م  اصئتثمارات 

 22.6 21.5 عائد الفوائد  

 20.1 1.1 مجموع عائد االستثمارات  

    

   أخرل إيرادات 3-5

 94.1 114.1 السلع والخدماتاإليرادات المح  ة م  تويير  

 22.2 18.8 ىيرادات متنوعة 

 116.3 132.9 مجموع اإليرادات األخرل 

 535.8 4 450.4 5 اإليرادات مجموع 

    

    

تت  تساااوية ىيرادات المسااااهمات وي ا لتغيرات مساااتوه اصعتمادات المخلااالاااة لتعويض انخفا  ىيرادات المسااااهمات و -717

مذكرة  مذكرة 3-2)ال مانحي  )ال عادة األموا  ىلى ال ية المعادة 10-2( ومسااااااتوه مخلاااااالاااااااات ى بالغ الفعل حدد الم (. وت

 مات. واصنخفاضات يي ىيرادات المساهمات بحسب كل مساهمة م  المساه

 وتمثل المساهمات العينية مساهمات مؤكدة بسلع غذائية أو خدمات خال  السنة. -719

( هي 2013وتمثل موارد ئاتُساتخدم يي السانوات ال ادمة )مع أرقام م ارنة لعام  2014وىيرادات المسااهمات المثبتة يي عام  -778

 النحو التالي: على
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 تطبق على السنوات  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

       

 251.1 - 811. 59.1 180.2 - 2014إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

 

 
 
 

     

 242.9 - 5.3 14.8 90.3 132.5 2013إيراد مساهمة السنوات القادمة المثبتة في عام 

 

عام  -777 نه  132.9، بلغ مجموع اإليرادات األخره 2014وخال   مليو  دوصر أمريوي تح ق  114.1مليو  دوصر أمريوي، م

مليو  دوصر أمريوي  18.8( و2013ديساامبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  94.1م  تويير الساالع والخدمات )

(. واشااتملت اإليرادات التي تح  ت 2013ديساامبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  22.2م  اإليرادات المتنوعة )

م  تويير السااااالع والخدمات أئاااااائاااااا على عمليات الن ل الجوي وتويير السااااالع والخدمات م  قبل مساااااتودع األم  المتحدة 

وشااملت اإليرادات المتنوعة المبالغ المحلاالة م  بيع الساالع  اللوجسااتيات.ساااب الخاص لخدمات ، والحلالئااتجابة اإلنسااانية

 التالفة والممتلوات األخره غير ال ابلة لإل الغ.
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 المصروفات: 4 المذكرة

   
2014 
 

2013 
 

   

   
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

    

 498.1 845.6  النقدية والقسائم الموزعة 4-1

    

 053.4 2 988.5 1 السلع الغذائية الموزعة  4-2

    

 578.6 650.4 التوزيع والخدمات المتصلة به 4-3

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرل 4-4

 580.4 691.3 والمحليو  الدوليو  الموظفو  

 46.6 58.1 اصئتشاريو  الخبرا  

 .14 .54 المتحدة األم  متموعو 

 70.5 79.1 المؤقتو  الموظفو  

 16.5 17.6 األخره الموظفي  تواليف 

 718.1 850.6 األخرل الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستةلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية 4-5

 10.9 .010 والمعلومات اصتلاصت تونولوجيا 

 71.9 85.1 المعدات 

 47.6 50.3 المستملوة والمواد الموتبية اإلمدادات 

 8.0 10.4  المرايق 

 20.6 27.7 الجارية والتواليف المركبات  يانة 

 159.0 183.5 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستةلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   الخدمات المتعاقد عليةا والخدمات األخرل 4-6

 153.1 278.0 الجوية العمليات 

 1154. 182.9 عليما المتعاقد األخره لخدماتا 

 31.3 35.2 والمعلومات اصتلاصت بتونولوجيا المتللة الخدمات 

 38.9 43.6 األخره والخدمات األم  

 27.9 33.1 اإليجارات 

 405.3 572.8 المتعاقد عليةا والخدمات األخرلمجموع الخدمات  

    

 .52 .42 تكاليف التمويل 4-7

    

 49.0 50.3 االستةالك واإلهالك 4-8

    

   أخرل مصروفات 4-9

 .34 .46 الليانة خدمات 

 8.1 6.5 التأمي  

 .62 .42 اإليداع وجمة اصئتثمارات مدير الملرييةنرئوم الرئوم 

 11.8 23.4 والتلف ييما المشووك الحسابات 

 720. 725. واصجتماعات التدريب 

 3.3 6.1 أخره بنود 

 50.8 70.5 األخرل المصروفات مجموع 

    

 4 514.8 5 214.6 مجموع المصروفات 

 

 31مليو  دوصر يي  498.1مليو  دوصر أمريوي ) 845.6 الموهعااةال سااااااااائ  وبلغاات قيمااة الن ااديااة ، 2014يي عااام و -772

 (.2013ديسمبرنكانو  األو  
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مليو  دوصر أمريوي على النحو الوارد  1 988.5، بلغت قيمة الساالع الغذائية والمواد غير الغذائية الموهعة 2014يي عام و -772

  (.2013ديسمبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  2 053.4يي كشف األدا  المالي )

الساالع والبلد  رنامجالبوتشاامل الساالع الغذائية الموهعة، تولفة الساالع والن ل والتواليف المتلاالة به بي  البلد الذي يسااتل  ييه  -772

عد ا فة الساااااالع الموهعة، الخساااااااائر ب مل تول ما تشاااااا يد. ك ما المسااااااتف غت قيمت يد التي بل  مليو  دوصر أمريوي  11.8لتور

 (.9( )المذكرة 2013ديسمبرنكانو  األو   31يي مليو  دوصر أمريوي  18.7)

 التي تنص على تسااجيل الملاارويات عند تساالي  األغذية ىلى الشااركا  المتعاوني ، للبرنامجوعمال بالساايائااات المحائاابية  -772

ط   122.788مليو  دوصر أمريوي ) 84.2، ئااااالع غذائية قيمتما 2014ديسااااامبرنكانو  األو   31كانت ص تزا  هناك، يي 

يدي  ) ديساااااامبرنكانو  األو   31ط  متري( يي  121.795مليو  دوصر أمريوي ) 86متري( ل  توهع بعد على المسااااااتف

2013.) 

 ويمثل التوهيع والخدمات المتللة به تولفة ن ل السلع داخل البلد حتى التوهيع النمائي وبما يشمل التوهيع النمائي.  -772

، والخبرا  اصئاااتشااااريي ، وع ود الخدمة. وتشااامل البرنامجوتتعلق األجور، والمرتبات، وائاااتح اقات الموظفي  بموظفي  -771

 موظفي  األخره ئفر الموظفي  واصئتشاريي  والتدريب وحل ات عمل الموظفي  والحوايز.تواليف ال

وتمثل اإلمدادات والمواد اصئااااتمالكية وغيرها م  التواليف الجارية المسااااتخدمة تواليف الساااالع والخدمات المسااااتخدمة يي  -777

 دعمما. وىدارتما و مشروعاتالتنفيذ المباشر لل

تشاامل الملاارويات األخره تواليف  اايانة المرايق، والتأمي ، والتواليف األخره ذات اللاالة، ومخلاالااات الحسااابات و -779

 المشووك ييما وتلف المخزونات. 

 النقدية التدفقات كشف: 5 المذكرة

سّوه التدي ات الن دية م  األنشمة التشغيلية مع التبرعات بالسلع العينية  -798 ي التحركات الخدمات العينية ألنما ص تؤثر ي أوص تـااُ

الن دية. وتسجل التدي ات الن دية الناجمة ع  األنشمة اصئتثمارية مخلوما منما البنود التي يت  ىحاللما ئريعا والتي تنموي 

 جا  ائتح ا  قليرة.على مبالغ كبيرة وآ

 الفعلية والمبالغ الميزانية مبالغ بين المقارنة كشف: 6 المذكرة

وكشويه المالية بائتخدام أئاس مختلف لول منمما. ويعد كشف المركز المالي، وكشف األدا  المالي،  البرنامجتعد ميزانية  -797

وكشف التغيرات يي األ و  اللايية، وكشف التدي ات الن دية على أئاس اصئتح ا  الوامل بائتخدام تلنيف يستند ىلى 

ئبطبيعة الملرويات يي بيا  األدا  المالي، بينما يعد كشف الم ار ئاس محا ة نة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على أ

 اصلتزامات.

، يتعي  ىجرا  مماب ة بي  المبالغ الفعلية، المعروضااااة على 24ووي ا لمتملبات المعيار المحائاااابي الدولي لل ماع العام رق   -792

عّد  الوشوم المالية على أئاس الم ارنة، وبي  المبالغ الفعلية المعروضة يي الوشوم أئاس الم ارنة بالميزانية، عندما ص تـااااُ

ظ  وو  هناك يرو  يي الشول ويي نتالمالية، على أ  يحدد بلورة منفللة أي ير  يي األئاس والتوقيت والويا . كما قد 

 التلنيف اعتـُمدت ألغرا  عر  الوشوم المالية والميزانية.
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  التحليل المبالغ الفعلية يي قسااااالميزانية النمائية وو ،ويرد شاااارغ الفرو  المادية بي  الميزانية األ اااالية والميزانية النمائية -792

 المالي وتحليل الميزانية يي بيا  المدير التنفيذي ويشول جز ا م  هذا الوشوم المالية. 

عد ، تالبرنامجرو  أئائية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أئاس مختلف ع  األئاس المحائبي. ويي حالة وتحدث ي -792 ـاااااااُ

 الميزانية على أئاس اصلتزامات بينما تعد الوشوم المالية على أئاس اصئتح ا .

لة  -792 حا ية. وص يوجد يي  مال مدونة يي الوشااااااوم ال ية ع  يترة اإلبالغ ال وتحدث يرو  التوقيت عندما تختلف يترة الميزان

 يرو  يي التوقيت ألغرا  الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. البرنامج

 انية برامج أو كيانات تشول جز ا م  الويا  الذي تـُعّد الوشوم المالية عنه.وتحدث يرو  الويانات عندما تـُس ط الميز -792

وتنج  يرو  طري ة العر  ع  الفرو  يي الشول ونظ  التلنيف المعتمدة لعر  كشف التدي ات الن دية وكشف الم ارنة  -791

 بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية.

وترد ييما يلي المماب ة بي  المبالغ الفعلية على أئاس م ار  يي كشف الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )الوشف  -797

ديسااامبرنكانو  األو   31الخامس( وبي  المبالغ الفعلية يي كشاااف التدي ات الن دية )الوشاااف الرابع( ع  السااانة المنتمية يي 

2014: 

 
2014 

 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 (817.9 4) - - (817.9 4) المبلغ الفعلي على أساس مقارن )الكشف الخامس(

 (28.0) )8.2( )142.9( 123.1 الفرو  يي األئاس

 181.4 5 - - 181.4 5 الفرو  يي العر 

 (166.2) - - )166.2( الفرو  يي الويانات

المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف 

 169.3 )8.2( )142.9( 320.4 الرابع(

 

وتعر  اصلتزامات المفتوحة، بما ييما أوامر الشاااااارا  المفتوحة و اااااااايي التدي ات الن دية م  األنشاااااامة التشااااااغيلية،  -799

واصئااتثمارية والتمويلية كفرو  يي األئاااس. وتبي  اإليرادات والملاارويات غير المتعل ة باللااناديق التي ص تشااول جز ا 

الفعلية كفرو  يي العر . وييما يتعلق بالفرو  يي الويا ، تشاول حساابات  م  كشاف الم ارنة بي  مبالغ الميزانية والمبالغ

وترد يي الوشوم المالية على الرغ  م  ائتبعادها م  عملية الميزانية،  البرنامجاألمانة والعمليات الثنائية جز ا م  أنشمة 

 نظرا ألنما تعتبر موارد خارجة ع  الميزانية.

عر  مبالغ الميزانية على أئااااس تلااانيف وظيفي وي ا لخمة اإلدارة ) -288 ( التي تتضااام  ت سااايما مفلاااال 2016-2014وتـااااااااُ

 للميزانية حسب السنة ألغرا  الم ارنة أعالا.
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 الشرائح عن اإلبالغ: 7 المذكرة

 الشرائح بحسب المالي المركز بيان: 1-7 المذكرة

 2014 

2013 

 

فئات  حسابات

 البرامج

الحساب العام 

والحسابات 

 الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

المعامالت فيما 

 بين الشرائح

 المجموع

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       األصول

       الجارية األصول

 436.2 1 676.0 1 - 279.4 341.8 054.8 1 األجل ال ليرة واصئتثمارات الن دية

 774.1 1 099.8 2 - 86.9 150.9 862.0 1  ال بض المستح ة المساهمات

 664.9 578.6 - 5.7 64.1 508.8 المخزونات

 137.4 122.2 (404.5) 6.9 442.9 76.9 البنود األخره المستح ة ال بض

 3 502.5 999.7 378.9 (404.5) 4 476.6 4 012.6 

       الجارية غير األصول

 165.7 93.1 - 6.2 27.7 59.2 ال بض المستح ة المساهمات

 427.5 448.9 - - 448.9 - األجل المويلة اصئتثمارات

 110.7 125.2 - 3.3 30.8 91.1 والمعدات والمنشآت الع ارات

 15.9 8.9 - 0.5 8.4 - المادية غير األ و 

 150.3 515.8 10.0 - 676.1 719.8 

 732.4 4 152.7 5 (404.5) 388.9 515.5 1 652.8 3 مجموع األصول

       

       الخصوم

       الخصوم الجارية

 499.0 535.9 (404.5) 63.1 420.7 456.6 المديوعات والمستح ات

 10.7 6.2 - 4.1 - 2.1 المخللات

 23.7 10.4 - - 10.4 - الموظفي  ائتح اقات

 

 32.8 32.8 - - 5.8 27.0 ال رو 

 485.7 436.9 67.2 (404.5) 585.3 566.2 

       الجارية غير الخصوم

 398.1 555.1 - - 555.1 - الموظفي  ائتح اقات

 95.4 89.6 - - 89.6 - األجل المويل ال ر 

 - 644.7 - - 644.7 493.5 

 059.7 1 230.0 1 (404.5) 67.2 081.6 1 485.7 مجموع الخصوم

       

 672.7 3 922.7 3 - 321.7 433.9 167.1 3 األصول الصافية

       

       واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 400.2 3 591.3 3 - 321.7 102.5 167.1 3 اللناديق أر دة

 272.5 331.4 - - 331.4 - اصحتياطيات

 في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

 672.7 3 922.7 3 - 321.7 433.9 167.1 3 2014 األول ديسمبر/كانون 31

  في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

  672.7 3 - 344.6 531.6 796.5 2 2013 األول ديسمبر/كانون 31
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 الشرائح بحسب المالي األداء بيان: 2-7 المذكرة

 

 2014 

2013 

 
حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنائية

 بين المعامالت فيما

 الشرائح

 المجموع 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

       

       اإليرادات

 868.4 3 877.8 4 - 127.0 661.9 088.9 4 الن دية المساهمات

 511.2 503.3 - 0.6 34.4 468.3 العينية المساهمات

 19.8 (64.7) - (0.9) (67.0) 3.2 يرو  أئعار اللرم

 20.1 1.1 - 0.9 0.2 - ىيرادات اصئتثمارات 

 116.3 132.9 (636.6) - 680.9 88.6 األخره اإليرادات

 535.8 4 450.4 5 (636.6) 127.6 310.4 1 649.0 4 اإليرادات مجموع

       

       المصروفات

 498.1 845.6 - 0.9 - 844.7 الموهعة وال سائ  الن دية

 053.4 2 988.5 1 (482.8) 22.4 471.0 977.9 1 الموهعة الغذائية السلع

 578.6 650.4 (4.2) 12.1 3.7 638.8 به المتللة والخدمات التوهيع

 وائتح اقات والمرتبات األجور

 718.1 850.6 (8.4) 73.3 377.1 408.6  هاألخر الموظفي  وتواليف الموظفي 

 والتواليف المستملوة والمواد اإلمدادات

 159.0 183.5 (10.6) 16.6 41.8 135.7  األخره الجارية

 م  وغيرها عليما المتعاقد الخدمات

 405.3 572.8 (100.2) 30.1 187.3 455.6  الخدمات

 2.5 2.4 - - 2.4 - التمويل تواليف

 49.0 50.3 - 1.1 20.0 29.2 اصئتمالك

 50.8 70.5 (30.4) 9.7 27.8 63.4 أخره ملرويات

 514.8 4 214.6 5 (636.6) 166.2 131.1 1 553.9 4 المصروفات مجموع

 21.0 235.8 - (38.6) 179.3 95.1 2014 لعام )العجز( الفائض

  21.0 - (41.3) 211.1 (148.8) 2013 املع (العجز) الفائض

       

 

للة يي كشف المركز المالي وتعر  مجتمعة  -287 تـاااااااعر  الن دية ومعادصت الن د واصئتثمارات ال ليرة األجل كبنود منف

تحت بند اإلبالغ ع  الشاااارائح. ويبي  الجدو  أدناا المماب ة بي  المبالغ الواردة يي كشااااف المركز المالي ويي اإلبالغ ع  

 الشرائح. 

 2014 2013 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

 652.7 822.0 الن دية ومعادصت الن د
 اصئتثمارات ال ليرة األجل

854.0 783.5 

 436.2 1 676.0 1 مجموع النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل

 

ييما بي  الشااارائح وأر ااادة ملااارويات يي الوشاااوم وتؤدي بعض األنشااامة الداخلية ىلى معامالت محائااابية تح ق عائدا  -282

 المالية. وتبي  الجداو  الواردة أعالا المعامالت ييما بي  الشرائح توخيا للدقة يي عر  هذا الوشوم المالية.
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 404.5، أئاافرت األنشاامة ع  أر اادة ييما بي  الشاارائح بلغت 2014ديساامبرنكانو  األو   31وخال  الساانة المنتمية يي  -282

 مليو  دوصر أمريوي يي كشف األدا  المالي. 636.6و مليو  دوصر أمريوي يي كشف المركز المالي

 110.7) 2014ديسمبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  125.2وم  مجموع الع ارات والمنشآت والمعدات البالغ  -282

مليو  دوصر أمريوي بحياااهات جاادياادة  49.9(، يتعلق مبلغ 2013ديساااااامبرنكااانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي 

 (.2013ديسمبرنكانو  األو   31و  دوصر أمريوي يي ملي 37.9) 2014مخلوما منما ما ت  التخلص منه يي عام 

ـّت المساهمات الموجمة للعمليات ولألنشمة األخره باعتبارها ىيرادات عندما يت  تأكيدها كتابيا. وت  توبد الملرويات  -282 وتـُثب

 والمستفيدي . مشروعاتبلورة تدريجية مع الوقت وي ا صحتياجات ال

ل  -282 وتمثل أر دة حسابات يةات البرامج وحسابات األمانة والعمليات الثنائية الجز  غير المنفق م  المساهمات، وهي ترحـااااااّ

 التشغيلية يي المست بل. لبرنامجاصئتخدامما يي احتياجات 

 الطارئة والحاالت االلتزامات: 8 المذكرة

  االلتزامات: 1-8 المذكرة

 ع ود ىيجار الع ارات 8-1-1

 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   التزامات ع ود ىيجار الع ارات:

 28.1 37.0 أقل م  ئنة

 47.4 42.6 ئنوات 5م  ئنة ىلى 

 7.2 5.6 ئنوات 5أكثر م  

 82.7 85.2 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

 

يي المائة م  مجموع اصلتزامات  23كانت ع ود ىيجار مباني الم ر يي روما تشاااول  ،2014ديسااامبرنكانو  األو   31ويي  -281

  خمس ئنواتص تتجاوه يي المائة لفةة ع ود اإليجار التي تتراوغ مدتما بي  ئنة واحدة و 43و ،قل م  ئنةالع ود أليةة يي 

(. ويمو  تجديد هذا الع ود بنا  على اختيار 2013ديسمبرنكانو  األو   31يي  رتيبيي المائة على الت 53والمائة  يي 30)

 تواليف ىيجار مباني الم ر م  الحوومة المضيفة.  البرنامج. ويسترد البرنامج

 اصلتزامات األخره 8-1-2

التزامات بشاااارا  ئاااالع غذائية، وخدمات ن ل، ومواد غير غذائية،  البرنامج، كا  لده 2014ديساااامبرنكانو  األو   31يي  -287

 والتزامات رأئمالية متعاقد عليما ولونما ل  تو  قد ئلمت بعد، وهي على النحو التالي: 
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 2014 2013 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 205.9 275.7 السلع الغذائية

 106.6 116.5 ن ل السلع الغذائية

 70.2 88.8 الخدمات

 55.8 57.5 المواد غير الغذائية

 8.5 514. اصلتزامات الرأئمالية

 447.0 0553. مجموع االلتزامات المفتوحة

 

الدولية لل ماع العام، وعلى أئاااااس مبدأ  ، المحائاااابة على أئاااااس اصئااااتح ا ، م  المعايير المحائاااابية1وبموجب المعيار  -289

ت التزامات ملرويات المست بل يي الوشوم المالية. وئوم تسوه هذا اصلتزامات م  الجز  غير المنفق  ـّ ثب ـُ التوريد، ص ت

 م  المساهمات بعد تل ي البضائع أو الخدمات ذات الللة.

 ةالطارئ واألصول الطارئة أو القانونية الخصوم: 2-8 المذكرة

مليو  دوصر أمريوي بنا  على طلب جمة مانحة  17برد محتمل لمبلغ هناك حالة واحدة تتعلق بخلااااوم طارئة مممة تتعلق  -278

اور بنشاااط على معالجتما بالتشاا البرنامج. ويتعلق هذا الملب بشااواغل تتلاال بتنفيذ البرامج، وهي شااواغل يعمل 2014عام 

 وبانتظار التسوية النمائية لمذا المسألة يل  يت  ت دي  أية التزامات بشأ  مساهمة الجمة المانحة. الوثيق مع الحوومة المانحة.

 . 2010عام  وهناك حالة واحدة تتعلق بأ و  مادية طارئة نتجت ع   دور قرار بشأ  التحوي  يي -277

ري يا. يي جنوب أي للبرنامجيي الموتب اإلقليمي  البرنامج، اكتشاافت حاصت تدليس قام بما اثنا  م  موظفي 2005ويي عام  -272

. وكجز  م  اإلجرا ات 2008ماليي  دوصر أمريوي ت ريبا. وبدأت محاكمة جنائية يي عام  6وقدرت قيمة الخساااااائر بمبلغ 

 3.4)راند جنوب أيري ي  مليو  40ا ت ييد أ و  الموظفي  المعلومة التي تشير البالغات ىلى أنما بلغت يي قيمتمت  الجنائية 

 .بنا  على طلب النيابة (2014ديسمبرنكانو  األو   31دوصر أمريوي ت ريبا يي  يو مل

( بموجب شروط ع د عمل ابمجرا  تحوي  ضد الموظفي  )المدعى عليمم البرنامجوبالتواهي مع اإلجرا ات الجنائية، شرع  -272

هذا اإلجرا  لوي يثبت ح ه يي الممالبة باأل اااااو  الم يدة بغض  البرنامجكل منمما صئاااااترداد األموا  المختلساااااة. واتخذ 

، أ اادرت محومة التحوي  حوما غيابيا للااالح 2010ي ينايرنكانو  الثاني الجنائية. وي اإلجرا اتالنظر عما ئااتساافر عنه 

ماليي  دوصر أمريوي باإلضاااااااية  6يي كل الدعاوه المريوعة منه. وبلغ مجموع المبلغ الذي حومت به المحومة  البرنامج

، رنامجبالببريع الحلااانة الخا ااة  ىلى الفوائد والتواليف. وبعد قيام األم  المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألم  المتحدة

 طلبا للمحومة العليا يي جنوب أيري يا لتحويل قرار التحوي  ىلى أمر قضائي ليُمبّق يي جنوب أيري يا. البرنامجقدم 

ل قرار التحوي  ىلى أمر قضاات ييه بتحوي البرنامج، أ اادرت المحومة العليا حوما للااالح 2011ويي أكتوبرنتشااري  األو   -272

 قضائي. وأ بح الحو  نمائيا اآل .

، ويي ،  ااادر حو  بشاااأ  اإلجرا ات الجنائية بمدانة المدعي عليمما بجميع تم  اصختالس2012ويي ديسااامبرنكانو  األو   -272

أكتوبرنتشري  األو   31ئنة. ويي  25  لمدة ، أ درت المحومة حوما تراكميا على كل منما بالسج2013أغسمسنآب  30

، ريضت المحومة طلبي المدعى عليمما بالمع  يي اإلدانة والحو . وأعل  المدعى عليمما أنمما ئي دما  التمائا ىلى 2013

التمائاااااات المدعى عليمما هي يي  وأشاااااار المساااااتشاااااار المحلي ىلى أ  المحومة العليا يي جنوب أيري يا للمع  يي الحو .

 شمرا. 12المراحل األخيرة م  اإلعداد وأ  عملية اصئتةنام ئتستغر  نحو 
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تدخل . ويي تلك المرحلة، ئاااايبما يي ذلك عملية اصئااااتةنام وص يجري ىنفاذ حو  التحوي  ىص بعد اختتام اإلجرا ات الجنائية -272

 جب األقسام ذات الللة م  قانو  منع الجريمة المنظمة صئترداد ح ه.بمو البرنامج

 المشطوبة والمبالغ ،اإلكراميات ومدفوعات الخسائر،: 9 المذكرة

ىذا رأه أ  يي ذلك مللحة  ىكرامياتم  النظام المالي على ما يلي: تللمدير التنفيذي أ  يلد  بلرم  3-12تنص المادة  -271

ية.ت كما تنص المادة للبرنامج على أ :  4-12. ويبلغ المدير التنفيذي المجلس بجميع هذا المديوعات مع الوشااااااوم المال

تللمدير التنفيذي، بعد ىجرا  التح يق الشااااامل، أ  يلااااد  بشاااامب الخسااااائر التي تح  ت يي األموا  والساااالع وغيرها م  

 بيانا بجميع تلك الخسائر المشموبة كتابة ىلى المراجع الخارجي مع الوشوم المالية.تاأل و ، على أ  ي دم 

والخسااائر يي المبالغ الن دية والساالع الغذائية واأل ااو  األخره يي  اإلكرامياتويتضاام  الجدو  التالي تفا اايل مديوعات  -277

 .2014عام 

 2014 2013 

 الدوالرات األمريكيةبماليين  

   

 0.1 - إلكرامياتمديوعات ا

 0.5 4.4 المساهمات المستح ة ال بض

 18.7 11.8 الغذائية خسائر السلع

 - 0.2 خسائر المواد غير الغذائية

 - 0.2 خسائر يي األ و  وخسائر ن دية أخره

   

 باألطنان المترية 

 054 25 220 17 خسائر السلع )الومية(

. وتتعلق المسااااهمات المساااتح ة ال بض بشااامب الميدانيةأئاااائاااا بممالبات حاصت الموارئ  اإلكرامياتوتتعلق مديوعات  -279

وحدثت خساااائر السااالع الغذائية بعد و اااو  األغذية ذات اللااالة ىلى البلد المتل ي. أما خساااائر  المبالغ م  الجمات المانحة.

شمب بالمواد غير الغذائية، يتتعلق أئائا بخسائر المخاه . وتتعلق الخسائر يي األ و  والخسائر الن دية األخره أئائا 

 م  العمال  وموردي الخدمات. األخره المستح ة ال بض البنود

الغش م  جانب بائعي ، وئاااااارقة واختالس المواد الغذائية والمواد غير الغذائية،  2014وتشاااااامل حاصت التدليس يي عام  -228

ول  تت  ائتعادة أي جز  دوصرا أمريويا،  850 436وأطرام ثالثة، وبلغت قيمتما  البرنامجوالن دية، وقد تورط ييما موظفو 

 (.2013دوصرا أمريويا يي عام  444 349) اإلطال  حتى هذا التاريممنما على 

  



71 WFP/EB.A/2015/6-A/1 

 

 اآلخرين العليا اإلدارة وموظفي الصلة ذات لألطراف المالي الوضع: 10 المذكرة

 الرئيسيون اإلدارة موظفو: 1-10 المذكرة

وموظفو اإلدارة الرئيسااايو  ه  المدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي ومسااااعدو المدير التنفيذي، وهؤص  يتمتعو  بسااالمة  -227

 ويتحملو  المسؤولية ع  ذلك.  البرنامجتخميط وتوجيه ومراقبة أنشمة 

يل عدد وظائف اإلدارة الرئيسااية وعدد موظفي اإلدارة الذي  شااغلوا هذا الوظائف خال  الساانة. ويبي  الجدو  أعالا بالتفلاا -222

 دولة عضوا دو  تحديد التعيينات بأشخاص. 36ويض  المجلس التنفيذي 

ويشمل مجمل األجر المديوع لموظفي اإلدارة الرئيسيي  ما يلي:  ايي المرتبات وتسوية م ر العمل والبدصت م  قبيل بد   -222

التمثيل وغيرا ومنحة اصنتداب وغيرها وىعانة اإليجار وتواليف شااااح  المتعل ات الشااااخلااااية وائااااتح اقات نماية الخدمة 

في  ومساااهمات رب العمل يي ديعات المعاش الت اعدي ومساااهمات التأمي  مويلة األجل للموظالوغيرها م  اصئااتح اقات 

 اللحي الحالي.

مويلة األجل الوموظفو اإلدارة الرئيسااااايو  مؤهلو  للحلاااااو  على ائاااااتح اقات نماية الخدمة وغيرها م  اصئاااااتح اقات  -222

تراضاااااات اصكتوارية الممب ة ل ياس ائاااااتح اقات الموظفي  هذا ترد يي للموظفي  بنفس مساااااتوه الموظفي  اآلخري . واصي

. وموظفو اإلدارة الرئيسيو  يشاركو  كأعضا  عاديي  يي اللندو  المشترك للمعاشات الت اعدية لموظفي 11-2المذكرة 

 األم  المتحدة.

 اآلخرون العليا اإلدارة موظفو: 2-10 المذكرة

 

 

 عدد األفراد
 عدد الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية مقر 

 العمل

خطتا التقاعد  االستحقاقات والمزايا

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

         
موظفو اإلدارة العليا 

 - 1.2 8.2 1.1 2.1 5.0 27 33 2014اآلخرون في 

موظفو اإلدارة العليا 

 - 0.8 8.4 1.1 2.4 4.9 27 33 2013اآلخرون في 

 

 

عدد  عدد األفراد

 الوظائف

 

 

التعويضات وتسوية 

 مقر العمل

التقاعد خطتا  االستحقاقات والمزايا

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 القروض المعلقة

 بماليين الدوالرات األمريكية  

         
موظفو اإلدارة 

 - 0.2 1.7 0.2 0.4 1.1 5 5 2014الرئيسيون في 

موظفو اإلدارة 

 - - 2.0 0.2 0.7 1.1 6 7 2013الرئيسيون في 
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بالوشااف ع  أجره   20باإلضاااية ىلى موظفي اإلدارة الرئيساايي  الذي  ي ضااي المعيار المحائاابي الدولي لل ماع العام رق  و -222

وخيا ت بالبرنامجوالساااالف وال رو  التي يتل ونما، يت  الوشااااف أيضااااا ع  الوضااااع المالي لموظفي اإلدارة العليا اآلخري  

 للشمو  والشفايية. ويدخل يي عداد موظفي اإلدارة العليا اآلخري  المديرو  اإلقليميو  ومديرو الُشعب يي الم ر.

ويبي  الجدو  أعالا بالتفلاااااايل عدد وظائف اإلدارة العليا األخره وعدد موظفي اإلدارة العليا اآلخري  الذي  شااااااغلوا هذا  -222

 الوظائف خال  السنة.

مليو  دوصر أمريوي  0.8، قدمت تعويضااااات أليراد م ربي  م  أئاااار موظفي اإلدارة العليا بلغت قيمتما 2014وخال  عام  -221

 .(2013مليو  دوصر أمريوي يي عام  0.6)

 والم لود بالسلف هو المديوعات الم دمة على حساب اصئتح اقات بموجب النظامي  اإلداري واألئائي لشؤو  الموظفي . -227

اهااا موظفو اإلدارة العليااا اآلخرو  تلااك ال رو  الممنوحااة بموجااب النظااامي  اإلداري والم لااااااود بااال رو  التي يتل اا -229

منح هذا  واألئائي للموظفي ، بما يي ذلك قرو  شرا  السيارات وئلف ائتةجار البيوت وال رو  على المرتبات. وتـااااااُ

 ال رو  بدو  يوائد وتـُسترد كمبلغ ىجمالي أو كأقساط تـُ تمع م  المرتب.

 .البرنامجوالسلف الم دمة على حساب اصئتح اقات متاحة على نما  وائع لجميع موظفي  -228

 ثالثة أطراف مع االتفاقات: 11 المذكرة

      

 2013  2014 تسوية االتفاقات المبرمة مع أطراف ثالثة

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      
 27.2   21.6  يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 0.3   0.3  تعديالت: مخللات للحسابات المشووك ييما

  84.9   75.2 اتفاقات جديدة مع أطرام ثالثة يي السنة

 10.2 (74.7)  (5.5) (80.7) ممروحا منما: متحلالتنىضايات خال  السنة

      

  (76.1)   (69.9) أطرام ثالثة أثنا  السنةاتفاقات مستح ة الديع مع 

 (15.8) 60.3  (9.6) 60.3 ممروحا منما: اللرمنالخل  خال  السنة

 21.9   6.8  (5-2اتفاقات أطرام ثالثة مستح ة ال بض )المذكرة 

 (0.3)   (0.3)  مخلص الحسابات المشووك ييما
      

 21.6   6.5  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد الختامي في 

      

 

لع أو بدور الوكيل لت دي  ئاااا البرنامجوطرم آخر ي وم ييه  البرنامجويمثل تاصتفا  مع طرم ثالثت ع دا ملزما قانونا بي   -227

خدمات بسعر متفق عليه. وترد المعامالت المتعل ة باتفاقات مع طرم ثالث كبنود مستح ة ال بض ومستح ة الديع يي كشف 

المركز المالي. وتسااجل بنود اصتفاقات مع أطرام ثالثة المسااتح ة ال بض والمسااتح ة السااداد بشااول مت ابل بحيث تعبر ع  

 ة مع أطرام ثالثة.الحليلة اللايي

ظمر مبلغا  اييا مستح ا م  2014ويبي  الجدو  أعالا تحركات معامالت اصتفاقات المبرمة مع أطرام ثالثة خال   -222 ، ويـااااااُ

 (.2013ديسمبرنكانو  األو   31مليو  دوصر أمريوي يي  21.6مليو  دوصر أمريوي ) 6.5الغير قدرا 
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 اإلبالغ تاريخ بعد الجارية الوقائع: 12 ةالمذكر

. ول  تحدث يي تاريم توقيع المراجع الخارجي على هذا 2014ديساااااامبرنكانو  األو   31هو  البرنامجتاريم اإلبالغ لده  -222

ما يؤثر وتاريم اإلذ  بم دار الوشوم المالية بالحسابات أية وقائع مادية ىيجابية أو ئلبية مستح ة بي  تاريم بيا  الميزانية 

 على هذا الوشوم.
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 األول الملحق

 

 العنوان  االسم

  World Food Programme  برنامج األغذية العالمي
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

المستشار العام ومدير موتب 

 الشؤو  ال انونية 

 Bartolomeo Migone  
Via Cesare Giulio Viola 68/70  

Parco de’ Medici 

00148 Rome, Italy 

  AON Hewitt Associates  الخبرا  اصكتواريو 
45 Glover Avenue 

Norwalk 

Connecticut 06850  

United States of America 

   .Citibank N.A  الملارم الرئيسية
Via dei Mercanti, 12 

20121 Milan, Italy 

    
 

  Standard Chartered Plc  
6th Floor, 1 Basinghall Avenue 

London, EC2V 5DD, U.K.  

 Office of the Comptroller  ُمراجع الحسابات

and Auditor General of 

India 

 
9, Deen Dayal Upadhyay Marg, 

New Delhi 110124, India  
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 القسم الثاني 
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 المراقب المالي والمراجع العام للةند

 

 

 

Shashi Kant Sharma 

 IR/2015/357-12رقم: 

 2015أبريل/نيسان  1

 

 ،المدير التنفيذيإلى عناية 

 2014 األولديسمبر/كانون  31تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي للسنة المنتةية في 

 2014ديسااامبرنكانو  األو   31المنتمية يي  للسااانة (تالبرنامجت) العالميأبعث ىليو  بالوشاااوم المالية لبرنامج األغذية يشاااريني أ  

بمذا الرئااالة  اتجدو  مري ووم وأعربت ع  رأيي ييما. شاااجعة هذا الوبمروقد قمت  م  النظام المالي. 3-13 المادة بموجب ىليّ  قدِّمتالتي 

 راجيا ىحالته ىلى المجلس التنفيذي. ت رير المراجعة 

 وأود أ  أعرب ع  ت ديري لما تل يته م  تعاو  ومساعدة يي هذا اللدد.

 

 مع خالص االحترام

 

 

Shashi Kant Sharma 

 المراقب المالي والمراجع العام للةند

 مراجع الحسابات الخارجي

 إرثارين كازين السيدة

 ةالتنفيذي ةالمدير

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70 

00148 Rome, 

Italy 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 

 إلى

 المجلس التنفيذي

 لبرنامج األغذية العالمي

 

 

 تقرير عن الكشوف المالية

 

ديسااامبرنكانو   31، التي تشااامل كشاااف المركز المالي يي (تالبرنامجت) الوشاااوم المالية المري ة لبرنامج األغذية العالميقمنا بمراجعة 

، وكشف األدا  المالي، وكشف التغيُّرات يي األ و  اللايية، وكشف التدي ات الن دية، وكشف الم ارنة بي  مبالغ الميزانية 2014األو  

 ، والمذكرات على الوشوم المالية.2014ديسمبرنكانو  األو   31والمبالغ الفعلية ع  السنة المنتمية يي 

 

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف المالية

 

  :للمعايير المحائااابية الدولية لل ماع العام. وتشااامل هذا المساااؤولية اؤولة ع  ىعداد هذا الوشاااوم المالية وعرضاااما بأمانة وي اإلدارة مسااا

تلاااامي  نظام الرقابة الداخلية وتنفيذا والحفاظ عليه ييما يتعلق بمعداد الوشااااوم المالية وعرضااااما بأمانة مع خلوها م  أي بيانات غير  أ(

بية ووضع ت ديرات محائ ج(ئوا  وردت بسبب التدليس أو الخمأ؛ واختيار السيائات المحائبية المالئمة وتمبي ما؛  ب(، ا حيحة مادي

 ضو  الظروم المحيمة بما. ييمع ولة 

 

 مسؤولية مراجع الحسابات

 

يير الدولية للمعا اوي  ة المراجعةعملي. وقد أجرينا مراجعتنا للحسااااااباتتتعلق مساااااؤوليتنا بمبدا  رأينا يي هذا الوشاااااوم المالية بنا  على 

ح لنا على النحو الذي يسم ونجريماعملية المراجعة  نخمطلمراجعة الحسابات. وتتملب هذا المعايير أ  نلتزم بالم تضيات األخالقية وأ  

 خلو الوشوم المالية م  أي بيانات غير  حيحة ماديا. بشأ  ةمع ول اتىلى تأكيدبالتو ل 

 

المبالغ والبيانات المفلح عنما يي الوشوم المالية. وتتوقف اإلجرا ات  أدلة بشأ مجرا ات ب لد الحلو  على  يام بال وتشمل المراجعة

ئوا  يي الوشوم المالية امخاطر البيانات غير اللحيحة ماديالمختارة على ت دير مراجع الحسابات، بما يي ذلك ت دير   ادرة  أكانت، 

  ومالوشااالداخلية ذات اللاالة بمعداد الرقابة يضااع مراجع الحسااابات يي اعتبارا عند ىجرا  هذا الت ديرات ضااوابط وتدليس أو خمأ.  ع 

ضو  الظروم المحيمة بما، ولو  ليس لغر  ىبدا  رأي  ييوعرضما بأمانة م  أجل تلمي  ىجرا ات المراجعة للويا  المعني المالية 
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ت يي  مده مال مة الساااايائااااات المحائاااابية المسااااتخدمة ومع ولية الت ديرات  اة المراجعة أيضااااوتشاااامل عملي ة.ع  يعالية الرقابة الداخلي

 المحائبية التي وضعتما اإلدارة، وكذلك ت يي  العر  العام للوشوم المالية.

 رأينا يي الحسابات. يستند ىليهونعت د أ  األدلة التي تو لنا ىليما كايية ومالئمة لتويير أئاس 

 

 الرأي

 

ديسااااامبرنكانو   31يي  ع  المركز المالي لبرنامج األغذية العالميم  جميع الجوانب المادية نره أ  هذا الوشاااااوم المالية تعبِّر بأمانة 

للمعايير المحائبية الدولية لل ماع  اوي  2014ديسمبرنكانو  األو   31، وع  أدائه المالي وتدي اته الن دية للسنة المنتمية يي 2014األو  

 عام.ال

 

 تقرير عن المقتضيات القانونية والتنليمية األخرل

 

مراجعتنا للحسااااااابات قد  يي ىطارأ  معامالت برنامج األغذية العالمي التي اطلعنا عليما أو التي اختبرناها  عالوة على ما ئاااااابق، نره

 .للبرنامجللنظام المالي  اوي  م  كاية الجوانب المممة أُجريت

 ع  مراجعتنا لحسابات برنامج األغذية العالمي. مموص ات رير ام  النظام المالي، أ درنا أيض 4-14للمادة  اووي 

 

 

 

 

  

Shashi Kant Sharma 

 المراقب المالي والمراجع العام للةند 

 مراجع الحسابات الخارجي 

 

 نيودلةي، الةند 

 2015أبريل/نيسان  1 
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 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 ماليةعن الكشوف ال

 

 لبرنامج األغذية العالمي

 2014عن السنة المنتةية في ديسمبر/كانون األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ُعي  المراقب المالي والمراجع العام 

للمنااد مراجعااا خااارجيااا لحساااااااابااات 

برناااامج األغاااذياااة العاااالمي للفترة 

ىلى  2878الممتااادة م  يوليونتموه 

  .2872يونيونحزيرا  

 

 

 

 

وتمااادم المراجعاااة التي يجريماااا 

عام ىلى  مالي والمراجع ال قب ال المرا

بضااااااما  مساااااات ل  البرنامجتزويد 

 ع  البرنامجوىضاية قيمة ىلى ىدارة 

 طريق ت دي  تو يات بنا ة.
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Stephen Hongray 

 مدير المراجعة الخارجية للحسابات 

 برنامج األغذية العالمي

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 
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 نتائج مراجعة الحسابات

وي ا لنظامه  2014ديسمبرنكانو  األو   31( ع  السنة المنتمية يي تالبرنامجتالوشوم المالية لبرنامج األغذية العالمي )راجعنا  -1

 المالي وبما يتفق مع المعايير الدولية لمراجعة الحسابات.

، 2014ديسمبرنكانو  األو   31ي ي للبرنامجوصحظنا أ  الوشوم المالية تعبر بأمانة م  جميع الجوانب المادية ع  المركز المالي  -2

بأحوام المعايير  البرنامج. وقد التزم 2014ديسمبرنكانو  األو   31حتى  2014ينايرنكانو  الثاني  1وع  أدائه المالي خال  الفترة م  

 المحائبية الدولية لل ماع العام يي ىعداد وعر  الوشوم المالية.

 

 برنامج عملنا

. 2014على المجلس التنفيذي )المجلس( يي دورته التي ُع دت يي نويمبرنتشري  الثاني  2015-2014ُعر  برنامج عملنا للفترة  -3

 وييما يلي الت ريرا  اللذا  يوجزا  عملنا يي مراجعة األدا :

   اتىدارة المستودعت رير ع 

  الموارئ المؤئسيةت رير ع  ىدارة حاصت 

 حسب ما قررته خمة العمل. 2015 أيارنمايووأُعد هذا  الت ريرا  لدورة المجلس التنفيذي المنع دة يي  -4

جموعه م  بي  ما مقمرية  مواتب خمسةوعالوة على هذي  الت ريري  المتعل ي  بمراجعة األدا ، شمل برنامج عملنا هيارات ميدانية ىلى  -5

يي عّما . وائتعرضنا العمليات يي هذا المواتب  الموارئعمليات المنسق اإلقليمي لوموتب  )1(ىقليميةم  ئتة مواتب وثالثة موتبا قمريا  79

 الميدانية، وأجرينا أيضا اختبارات موضوعية لعينات م  المعامالت على أئاس ت يي  المخاطر يي كل عملية م  عمليات المراجعة الميدانية.

 مراجعة خمابات ىدارية تتضم  ائتنتاجاتنا وتو ياتنا.وقدمنا ىلى األمانة يي نماية كل عملية 

 

 التقرير الحالي

 على البرنامج ا أد (أ: يلي لما ت ييما ت ريرنا ويتضم . البرنامج م ر يي أُجريت التي المالية المراجعة أعما  بنتائج الت رير هذا يتعلق -6

 الوشوم راتمذك جديدة يي ىيلاحات ثالثة اإلدارة وقدمت. المالية الوشوم على التعلي ات (ب الرئيسية؛ والمالية التشغيلية المؤشرات أئاس

 المراجعة ع   ياتناتو تنفيذ يي الُمحره الت دم أيضا وائتعرضنا. الت رير هذا يي تو يتي  قدمنا ذلك، على وعالوة. مالحظاتنا على بنا  المالية

  . الساب ة السنوات يي المالية

                                                      
 ،وجنوب السودا . وشملت مراجعتنا الميدانية أيضا ثالثة مواتب ىقليمية يي بانووك ،وجممورية تنزانيا المتحدة ،والواميرو  ،واألرد ، الفلبي المواتب ال مرية التي شملتما المراجعة هي:  )1(

 وداكار. ،وال اهرة
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 مقدمة

( ىلى المراقب المالي والمراجع العام للمند يي الفترة م  يوليونتموه تالبرنامجتحسابات برنامج األغذية العالمي )أُئندت مراجعة  -1

الخارجية على نحو ما ورد  ةم  النظام المالي، واللالحيات اإلضايية لتنظي  المراجع 1-14وي ا للمادة  2016حتى يونيونحزيرا   2010

ه للمراقب المالي والمراجع العام للمند أ  يبدي مالحظات بشأ  كفا ة اإلجرا ات المالية، ونظام المحائبة، يي ملحق النظام المالي. ويجو

 م  النظام المالي. 4-14وي ا للمادة  البرنامجالداخلية، وبلفة عامة، بشأ  ما يتلل باإلدارة والتسيير يي  الماليةوالرقابة 

 :الوشوم المالية السنوية مما ىذا كانتوتتمثل األهدام الرئيسية لعملية مراجعة الحسابات يي التح ق  -2

  وأدا ا المالي خال  عام  2014ديسمبرنكانو  األو   31يي  للبرنامجلمركز المالي اتعر  بأمانة م  جميع الجوانب المادية

 ؛2014

  لمحائبية؛وئيائاته ا للبرنامجأُعدت وي ا للنظام المالي 

 .تتفق مع المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام  

الوثائق المؤيدة والمعلومات المتاحة يي اثني  م  نظ  تونولوجيا المعلومات،  ىلى جانبوشملت عملية المراجعة يحص الوشوم المالية  -3

 وهما: 

  بائتخدام تونولوجيا  تئابت(، وتمبي ات نظام 2 ونظامه العالمي للمعلومات )نظام وينجز البرنامجالليغة الثانية م  شبوة

 المعلومات يي األغرا  المحائبية؛

  كومباس(، وهو تمبيق لتونولوجيا المعلومات يي تتبع المخزونات.  وىدارة حركة السلع تحليلنظام( 

وشملت عملية المراجعة التي أجريناها ع د اجتماعات مع اإلدارة العليا يي بداية وختام المراجعة، ىلى جانب مناقشات واجتماعات  -4

 .البرنامجائتعراضية مع المسؤولي  يي ىدارة تسيير الموارد والمسا لة يي 

 واتبم وثالثة قمرية مواتب خمسة يي الميدانية المراجعة عمليات أثنا  لوحظت التي المامة النتائج المراجعة هذا أثنا  أيضا وروعيت -5

 التي اإلدارة را آ الت رير لمذا النمائية الليغة وضع عند وروعيت. عّما  يي الموارئعمليات ل اإلقليمي المنسق وموتب للبرنامج تابعة ىقليمية

 .المراجعة عملية مراحل مختلف يي تل يناها

 

 الماليةالمسؤولية عن الكشوف   – ثانيا

ادا ىلى المعايير ائتن بالبرنامجمسؤولية ىعداد الوشوم المالية وعرضما بأمانة وي ا لدليل التوجيمات السيائية الخا ة  البرنامجت ع على  -6

م المالية والمحائبية الدولية لل ماع العام. وتشمل هذا المسؤولية تلمي  الضوابط الداخلية وتنفيذها والحفاظ عليما ييما يتعلق بمعداد الوش

ا؛ موعرضما بأمانة، مع خلوها م  أي بيانات غير  حيحة ماديا، ئوا  بسبب اصختالس أو الخمأ؛ واختيار السيائات المحائبية المالئمة وتمبي 

 ووضع ت ديرات محائبية مع ولة على ضو  الظروم السائدة.
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 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي –ثالثا 

مسؤوليتنا كمراجعي  خارجيي  للحسابات هي ىبدا  رأينا يي هذا الوشوم المالية بعد يحص السجالت والمعلومات الم دمة م  ىدارة  -7

 . وقد أجرينا مراجعتنا وي ا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتتملب هذا المعايير أ  نمتثل للم تضيات األخالقية وأ  نخمط عمليةالبرنامج

جعة ونجريما للتو ل ىلى تأكيدات مع ولة تؤيد خلو الوشوم المالية م  أي بيانات غير  حيحة ماديا. وروعيت عند ىجرا  عملية المرا

 .للبرنامجالمراجعة اختلا ات مراجع الحسابات الخارجي المنلوص عليما يي النظام المالي 

 

 2014رأي مراجع الحسابات في الكشوف المالية لعام  – رابعا

ع  أي ثغرات أو أخما  يمو  أ  تؤثر ماديا على دقة واكتما  و حة  2014ل  توشف عملية مراجعة الوشوم المالية للفترة المالية  -8

تمية يي ع  الفترة المالية المن للبرنامجالوشوم المالية كول. وبنا  على ذلك، ي د أبديُت رأيا غير مشوب بأي تحفظات على الوشوم المالية 

 .2014كانو  األو  ديسمبرن 31

 

 األداء على أساس المؤشرات الرئيسية –خامسا 

 اإليرادات والمصروفات

 مجموع م  يي المائة 98.7 معا شولت والتي المانحة، الجمات م  الم دمة والعينية الن دية المساهمات م  البرنامج ىيرادات معظ  يأتي -9

 اصئتثمارات، وعائد اللرم، أئعار يرو  م  اإليرادات ب ية وتأتي( 2013 عام يي يي المائة 96.6) 2014 عام خال  البرنامج ىيرادات

 لن ديةا المساهمات ىيرادات وكانت. ذلك وغير التالفة السلع بيع عائدات مثل أخره ملادر وم  والخدمات، السلع ت دي  م  المتولدة واإليرادات

 (.2013 عام يي يي المائة 88.3) 2014 عام يي المساهمات مجموع م  يي المائة 90.6 تشول

 1الرسم البياني 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( إيرادات البرنامج

م  ملرويات  يي المائة 54.3دوصر أمريوي يمثل  مليار 2.83 والذي بلغ –السلع الغذائية وكذلك الن د وال سائ   –وكا  عنلر المعونة  -11

 م  ملروياته خال  السنةيي المائة  16.3(، تليه تواليف الموظفي  التي كانت تمثل 2013يي عام  يي المائة 56.5) 2014يي عام  البرنامج
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يي عام  يي المائة 12.8م  مجموع الملرويات ) يي المائة 12.5(. ومثل التوهيع والخدمات ذات الللة 2013يي عام  يي المائة 15.9)

. وكانت ب ية (2013يي عام يي المائة  9) م  الملرويات يي المائة 11األخره ( بينما مثلت الخدمات المتعاقد عليما والخدمات 2013

لمتعل ة باصجتماعات، ومخللات التواليف االملرويات الجارية، والتدريب، واإلمدادات، والمواد اصئتمالكية، وغير ذلك م  )الملرويات 

يي عام يي المائة  5.8) يي المائة 5.9تمثل  وتواليف التمويل وما ىلى ذلك(الحسابات المشووك ييما، و يانة المرايق، والخدمات، والتأمي ، 

 على الترتيب. 2والرئ  البياني  1يي الرئ  البياني  2014و 2013. وترد م ارنة اإليرادات والملرويات خال  عامي (2013

 2الرسم البياني 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( البرنامج مصروفات

 الغذائية لسلعا على الملرويات انخفضت بينما لذلك، ونتيجة الموهعة، وال سائ  الن د ائتخدام يي توئع لوحظ الملرويات، بي  وم  -11

 ةهياد طريق ع  وتجاوها بل اصنخفا  هذا تعويض ت  الساب ة، السنةم ارنة ب( يي المائة 3.2) أمريوي دوصر مليو  64.9 بم دار الموهعة

 الملرويات هادت السابق، بالعام وم ارنة. السنة خال  الموهعة وال سائ  الن د يي( يي المائة 69.8) أمريوي دوصر مليو  347.5 قدرها

. يي المائة 15.4 بنسبة الجارية والتواليف المستملوة والمواد اإلمدادات وهادت ،يي المائة 12.4بنسبة  ذات الللة والخدمات بالتوهيع المتعل ة

 باألجور، المتعل ة الملرويات وهادت يي المائة 41.3 بنسبة األخره والخدمات عليما المتعاقد بالخدمات المتعل ة الملرويات وهادت

 .يي المائة 18.5 بنسبة األخره الموظفي  وتواليف الموظفي ، وائتح اقات والمرتبات،

 انخفضت ،(يي المائة 26.1) أمريوي دوصر مليار 1.01 بم دار الن دية المساهمات هادت بينما أيضا، باإليرادات يتعلق وييما -12

 أظمرت حي  ويي. وال سائ  الن د ائتخدام يي التوئع اتجاا عوس ما وهو ،(يي المائة 1.5) أمريوي دوصر مليو  7.9 بم دار العينية المساهمات

 أظمر أمريوي، دوصر مليو  116.3 بلغ الذي السابق العام مستوه ع  أمريوي دوصر مليو  16.6 بم دار هامشيا تحسنا األخره اإليرادات

 وكا . أمريوي دوصر مليو  20.1 بلغ الذي السابق العام مستوه ع  أمريوي دوصر مليو  19.0 قدرا كبيرا انخفاضا اصئتثمارات على عائدال

 مليو  10.4 بلغت والتي األجل مويلةال اصئتثمارات على األجنبية العمالت  رم ئعر يي الخسائر عنلر هو ذلك يي الرئيسي السبب
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 الفائض/العجز التشغيلي

 جماتال تؤكدها عندما اإليرادات م  جز  أنما على المساهمات بمثبات البرنامج ي وم العام، لل ماع الدولية المحائبية للمعايير طب ا -13

 .التوهيع لغر  المتعاوني  الشركا  ىلى الغذائية السلع تسلي  عند أو والخدمات، السلع تل ي عند الملرويات ىثبات ويت . كتابة المانحة

 دوصر مليو  235.8 قدرا  ام   تشغيلي يائض هناك وكا . العام خال  وملروياته البرنامج ىيرادات بي  الفر  هو العجزنوالفائض -14

 .3 البياني الرئ  يي العجزنالفائض مركز ويرد. 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  21.0 بلغ يائض م ابل 2014 عام يي أمريوي

 يي البرامج اتية حسابات يي الفائض مركز يي كبير تحس  هناك وكا . الشرائح مختلف بي فائضنالعجز لل تحليل 1 الجدو  يي ويرد -15

 ىلى أئائية ةبلور الفائض يي الزيادة وتعزه. الساب ة السنوات يي الملحوظة العجز حاصت اتجاا مع يحظى بالترحيب تناقض يي ،2014 عام

 دوصر مليو  641.6) الملرويات يي الزيادة كثيرا تجاوه بمبلغ( يي المائة 23.5 أو أمريوي دوصر مليو  885.5) اإليرادات يي هيادة

 .السابق العام ع ( يي المائة 16.4 أو أمريوي

 2014-2010: األداء المالي على نطاق الشرائح: 1الجدول 

 بماليين الدوالرات األمريكية()األرقام 

 2014 2013 2012 2011 2010 الشرائح

   حسابات فئات البرامج - أوال

 649.0 4 763.5 3 236.1 3 894.1 2 577.3 3 اإليرادات

 553.9 4 912.3 3 853.2 3 458.8 3 729.4 3 الملرويات

 95.1 148.8 (-) 617.1 (-) 564.7 (-) 152.1 (-) العجزالفائضن

   األخرل الشرائح في/العجز الفائض

 179.3 211.1 388.0 361.9 64.8 العام والحسابات الخاصة الحساب

 38.6 (-) 41.3 (-) 44.8 77.9 (-) 115.8 العمليات الثنائية والصناديق االستئمانية

 235.8 21.0 184.3 (-) 280.7 (-) 28.5 /العجزالفائض مجموع

 العام الحسابحسابات يةة البرامج و يي الفائض طريق ع  اصئتةمانية واللناديق الثنائية العمليات حسابات يي العجز تغمية تمت وقد -16

. 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  21.0 بلغ يائض م ابل أمريوي دوصر مليو  235.8 قدرا  ام   يائض ليتح ق الخا ة والحسابات

 يي واإليرادات الملرويات بي  التواه  ائتعادة وكانت عالية، عجز مستويات البرنامج عمليات ئجلت ،ي ط 2012و 2011 عامي وخال 

 . بالترحيب يحظى تمور بمثابة 2014و 2013 عامي
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 )بماليين الدوالرات األمريكية( مركز الفائض/العجز العام -3الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرائحاإليرادات والمصروفات والفائض/العجز على نطاق 

 واللناديق ةالثنائي والعمليات الخا ة، والحسابات العام والحساب البرامج، يةات حسابات أي - البرنامج ألنشمة الثالث الشرائح بي  م  -17

 النسبةب المساهمات انخفضت بينما الخا ة، والحسابات العام والحساب البرامج يةات لحسابات بالنسبة المساهمات مجموع هاد - اصئتةمانية

 .انخفاضا طفيفا اصئتةمانية واللناديق الثنائية للعمليات

  2013 بعام م ارنةيي المائة  20.2 بنسبة هيادة وهو ما يمثل أمريوي دوصر مليار 5.45 اإليرادات مجموع بلغ ،2014 عام ويي -18

 عام يي وردت أمريوي دوصر مليو  511.2 م يي المائة  1.5 بنسبة انخفاضا العينية المساهمات وشمدت. (أمريوي دوصر مليار 4.54)

2013. 

 أمريوي دوصر مليار 4.65 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليار 3.76 م  اإليرادات ارتفعت، البرامج يةات بحساب يتعلق ييماو -19

 ونتيجة .2014 عام يي أمريوي دوصر مليار 4.55 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليار 3.91 م  الملرويات وارتفعت 2014 عام يي

 .2014 عام يي أمريوي دوصر مليو  95.1 م دارا يائض ىلى أمريوي دوصر مليو  148.8 البالغ العجز تحو  لذلك،

 أئائا وتُعزه ،2014يي عام  أمريوي دوصر مليو  382.8 بم دار الخا ة والحسابات العام بالحساب يتعلق ييما اإليرادات وارتفعت -21

 تُعزهو مليو  دوصر أمريوي، 414.6 بم دار الملرويات وارتفعت. أمريوي دوصر مليو  347.7 بم دار خرهاأل يراداتاإل يي هيادة ىلى

 أمريوي دوصر مليو  471.0 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  215.7 م  – الموهعة الغذائية السلع خط تولفة يي الزيادة ىلى أئائا

 هذا يي 2014 عام يي أمريوي دوصر مليو  179.3 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  211.1 م  الفائض وانخفض. 2014 عام يي

 .الشريحة

 اصنخفا  ىلى يُعزه أمريوي دوصر مليو  8.4 بم دار اإليراداتمجموع  يي انخفاضا اصئتةمانية واللناديق الثنائية العمليات وأظمرت -21

. 2014 عام يي أمريوي دوصر مليو  166.2 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  177.3 م  الملرويات وانخفضت المساهمات يي

 .2014 عام يي أمريوي دوصر مليو  38.6 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليو  41.3 م  الشريحة هذا يي العجز نخفضاو

 األصول والخصوم

 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليار 4.73 م  ،2014 عام خال  أمريوي دوصر مليو  420.3 بم دار األ و  مجموع هاد -22

 ،(أمريوي دوصر مليو  169.3 بم دار) الن د ومعادصت الن دية يي الوبيرة الزيادات ولوحظت. 2014 عام يي أمريوي دوصر مليار 5.15

 ،(أمريوي دوصر مليو  325.7) ال بض المستح ة المساهمات م  الجاري والجز  ،(أمريوي دوصر مليو  70.5) األجل ال ليرة واصئتثمارات
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  ال بض المستح ة المساهمات م  الجاري غير والجز  ،(أمريوي دوصر مليو  86.3) المخزونات يي معتدلة انخفاضات هناك كانت بينما

 تليما األ و ، م يي المائة  42.6 تُشول( الجارية وغير الجارية) ال بض المستح ة المساهمات وكانت(. أمريوي دوصر مليو  72.6)

 .األ و  مجموع م يي المائة  25.3 تُمثل والتي ،(األجل والمويلة األجل ال ليرة) اصئتثمارات

 دوصر مليار 1.23 ىلى 2013 عام يي أمريوي دوصر مليار 1.06 م  أمريوي دوصر مليو  170.3 بم دار الخلوم مجموع وهاد -23

 غير والجز ( أمريوي دوصر مليو  36.9) واصئتح اقات الديع المستح ة الحسابات يي هيادات ىلى أئائا يُعزه وهذا سنة،ال خال  أمريوي

 .(أمريوي دوصر مليو  157.0) الموظفي  ائتح اقات خلوم م  الجاري

يي  62.1) أمريوي دوصر مليو  350.9 تحميل ت  أمريوي، دوصر مليو  565.5 البالغة الموظفي  ائتح اقات خلوم مجموع وم  -24

 وكا . العام الحساب م  أمريوي دوصر مليو  214.6 البالغ الر يد تخليص وت  الللة، ذات مشروعاتوال اللناديق على( المائة

 م  ةالناتج والخلوم واصئتح اقات الديع المستح ة بالحسابات يتعلق الخلوم مجموع م  الترتيب علىيي المائة  46ويي المائة  43.6

 هيادة لتسجل ،2014 عام نماية يي أمريوي دوصر مليار 3.92 الخلوم تسوية بعد للبرنامج اللايية األ و  وبلغت. الموظفي  ائتح اقات

 الرئ  يي 2014و 2013 عامي ع  البرنامج وأ و  خلوم وترد. الساب ة السنة ع ( يي المائة 6.8) أمريوي دوصر مليو  250.0 قدرها

 .الترتيب على 5 البياني والرئ  4 البياني

 4الرسم البياني 
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 5الرسم البياني 

 

 االستثمارات والعائدات

 ،(2013 عام نماية يي أمريوي دوصر مليار 1.21) 2014 عام نماية يي أمريوي دوصر مليار 1.30 البرنامج ائتثمارات مجموع بلغ -25

 توانخفض. للسنة أيضا األجل المويلة واصئتثمارات األجل ال ليرة اصئتثمارات يي هيادة وحدثت. 6 البياني الرئ  يي الموضح النحو على

 اصئتثمارات يي األجنبية العملة يي الخسائر بعنلر كبير حد ىلى متأثرة أمريوي، دوصر مليو  19.0 بم دار اصئتثمارات على العائدات

 .أمريوي دوصر مليو  10.4 بلغ والذي األجل المويلة

 6الرسم البياني 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( االستثمارات
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 البرنامجعمليات 

 المعونة توهيع 7 البياني الرئ  يي ويرد. وال سائ  الن د طريق ع  أو األغذية طريق ع  ىما المعونة بتوهيع البرنامج عمليات تتعلق -26

 البرنامج أ  الرئ  م  ويتضح ،2014-2010 الخمس سنواتال يترة خال  – وال سائ  الن د وتوهيع األغذية توهيع – األداتي  هاتي  طريق ع 

 الن د قطري ع  الم دمة الغذائية المعونة هادت بينما الموهعة، األغذية حج  انخفض لذلك، ونتيجة وال سائ ، الن د أداة ائتخدام يي توئع قد

 .األخيرة السنوات خال  وال سائ 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2014و 2013 في عمليات البرنامج: 7الرسم البياني 

 

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات

 أمريوي دوصر مليو  58.9 قدرها بزيادة ،2014 األو  كانو نديسمبر 31 يي أمريوي دوصر مليو  331.4 البرنامج احتياطيات بلغت -27

 اتاحتياج لتلبية توجه التي المساهمات م  المنفق غير الجز  اللناديق أر دة وتمثل(. أمريوي دوصر مليو  272.5) السابق بالعام م ارنة

 ،2014 األو  كانو نديسمبر 31 وحتى. الخلوم جميع اقتماع بعد البرنامج أ و  يي متب ية يوائد وهذا. المست بل يي التشغيلية البرنامج

 يي أمريوي دوصر مليار 3.67 بلغت التي األر دة ع  هيادة يمثل ما وهو أمريوي، دوصر مليار 3.92 واصحتياطيات اللناديق أر دة بلغت

 .2013 عام

 استخدام الميزانية

 يي تمثل ثرأ التمويل يي الي ي  لعدم كا  وربما. المساهمي  جانب م  التمويل يي ي ي  عدم عنلر على البرنامج ميزنة عملية تنموي -28

 النمائية الميزانية وو لت. 2014 المالية السنة خال  2 الجدو  م  يتضح كما الميزانية، لمخللات المثالي غير أو المنخفض اصئتخدام

 انيةميز بائتثنا  أنه، المختلفة الميزانية عنا ر ائتخدام يبي  الذي 2 الجدو  م  ويتضح. أمريوي دوصر مليار 8.19 ىلى 2014 لعام للبرنامج

 يتعلق يماي منخفضا اصئتخدام كا  خا ة، عملية بأي ترتبط ص والتي للبرنامج المباشرة غير الدع  تواليف تغمي التي واإلدارة البرامج دع 

 بلغت وال سائ ، بالن د يتعلق وييما ،يي المائة 56.9 اصئتخدام بلغ األغذية، بميزانية يتعلق ييما المثا ، يلئب وعلى. األخره العنا ر بجميع

 الميزانية ائتخدام نسبة مجموع وبلغيي المائة.  57.3 النسبة بلغت ،مشروعاتالمباشرة لل التواليف بمجموع يتعلق وييما ،يي المائة 54.7 النسبة

 .2013 عام يييي المائة  63.7 بنسبة م ارنة 2014 عام يييي المائة  58.8 النمائية
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 2014: استخدام الميزانية في عام 2الجدول 

الميزانية األصلية  العناصر

)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 الميزانية النةائية

)بماليين الدوالرات 

 األمريكية(

 –االستخدام 

2014  

 (نسبة مئوية)

 –االستخدام 

2013 

 (نسبة مئوية)

 59.0 56.9 978.3 4 698.8 3 ميزانية األغذية

 59.2 55.5 053.1 3 256.2 2 تحويالت األغذية

 45.9 45.6 296.9 266.6 الن ل الخارجي

 62.6 60.7 277.5 1 925.5 الن ل البري والتخزي  والمناولة

 58.3 64.1 350.9 250.4 تواليف التشغيل المباشرة األخره

 67.2 54.7 493.3 1 127.0 1 النقد والقسائم

 68.3 56.3 1366.0 017.6 1 تحويالت الن د وال سائ 

  0 0 0 41.7 تسلي  الن د وال سائ  

 46.2 24.5 127.3 67.7 وقسائ  أخرهن د 

 74.1 54.7 552.9 333.7 تنمية القدرات وزيادتةا

 61.2 56.2 024.5 7 159.5 5 تواليف التشغيل المباشرة

 69.2 65.9 879.9 697.3 تواليف الدع  المباشرة

 62.2 57.3 904.4 7 856.8 5 المباشرة مشروعاتمجموع تكاليف ال

 99.3 99.5 281.8 281.8 البرامج واإلدارة التواليف العادية لدع 

 95.1 95.3 9.2 9.2 الصناديق الرأسمالية وصناديق القدرات

 99.0 99.4 291.0 291.0 مجموع التكاليف غير المباشرة

 63.7 58.8 195.4 8 147.8 6 المجموع

 ال يود ع  يضال بما، التنبؤ على وال درة وتوقيتما، المساهمات، بحج  م يدا كا  العام خال  الميزانية ائتخدام أ ىلى  اإلدارة وأشارت -29

 .ال يود هذا تعوس لميزانيةا وائتخدام مشروعاتال لتواليف النمائية الميزانية بي  الفجوة أ  أيضا ةالتنفيذي ةالمدير بيا  ويؤكد. المتأ لة التشغيلية

 بناء على ما ورد في المراجعة المالية 2014التغيرات التي أدخلت على الكشوف المالية لعام  –سادسا 

، أثنا  مراجعتنا المالية، بتنفيذ بعض التغييراتنالتلويبات بنا  على ما ورد يي هذا المراجعة. ويرد ييما يلي البرنامجقام  -31

 بعض التغييرات المممة التي أدخلت:

لشاارا  اآلجل للدا م  الداخل، تمثل يي دع  نظام اإلنشااا  شااملت أ ااال غير مادي متو قيدصحظنا أ  األ ااو  غير المادية  (1

 ، يمنه ص ينبغي اعتبارا2013م  الملاااااارويات يي عام بالفعل   هذا اإلنفا  قد اعتبر ألمليو  دوصر أمريوي. ونظرا  1.3قيمته 

م  المعايير المحائااابية الدولية لل ماع العام. ويي  31م  المعيار  70جز ا م  تولفة أ ااال غير مادي يي تاريم صحق وي ا للف رة 

. 2013المري ة التي ت  بما ترميز البند يي عام  أ  الخمأ يرجع ىلى ي د أشااااااارت ىلىحي  واي ت اإلدارة على تلااااااحيح الخمأ، 

مية لضااما  عدم اليو يت  توثيق أي تغير يي المري ة التي ئاايت  بما تسااجيل أي تعديل يي ال سااائ ئااوأضااايت أنه م  اآل  يلاااعدا 

ئااااوم يجري حجب السااااجل الرئيسااااي  الت اط برنامج التسااااويات لمذا األنواع م  ال يود. وباإلضاااااية ىلى ذلك، وكمجرا  وقائي،

 لأل و  المممة ونظامما الداخلي بعد اكتما  التعديل.

 ت  توئيع نما نتحسي  المذكرات التالية التي تعتبر جز ا م  الوشوم المالية: (2
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 بشأ  المخزو ، 4-2كرة المذ 

  بشأ  اصئتثمارات المويلة األجل، 6-2المذكرة 

  بشأ  المستملوات واإلهالك، 8-4المذكرة 

  بشأ  الخلوم ال انونية أو المارئة واأل و  المارئة 2-8المذكرة. 

 مالحلات المراجعة المالية –سابعا 

 وكومباس 2 وينجز يبين نلام المطابقة

المعامالت الخا ة بمخزونات السلع الغذائية حتى مرحلة تلريف المخزونات، بينما  للبرنامجالتابع  2يسجل نظام وينجز  -31

يسجل نظام كومباس المعلومات المتعل ة بحركة المخزونات. وص يتبع النظاما  نفس المري ة، ولديمما قواعد اعتماد متباينة مع 

 نات بي  النظامي  المذكوري  بفضل تمبيق بيني إلدارة السلع الغذائية أُدخلمراجعات مختلفة لجودة البيانات. ويتيسر ترحيل البيا

مماب ة على الحلر المادي بي  نظام كومباس ونظام  البرنامجكحل مؤقت. وتجري شعبة اللوجستيات يي م ر  2009يي عام 

 لعامة يدويا تعديال ل سيمة اليوميةوينجز على أئاس ئنوي بالنسبة لحج  مخزونات األغذية. وبعد ذلك تجمز شعبة الحسابات ا

 لموا مة أر دة نظام وينجز والحلر المادي على أئاس الت رير اللادر ع  شعبة اللوجستيات.

مماب ة كومباس، خا ة ييما يتعلق ب المماب ة بي  نظام ئاب ونظامعملية وكنا قد أو ينا يي العام الماضي بأنه يلزم تعزيز  -32

 الم فلة. اتمشروعاأل نام الناشةة ع  ال

. 2014طنا متريا يي عام  3 994 ىلى 2013يي عام  طنا متريا 13 966 وصحظنا أ  ير  ر يد المخزونات انخفض م  -33

 . 2014جمود اإلدارة يي خفض الفر  بي  النظامي  يي عام ون ر ب

  حةمجموعات مختلفة م  قواعد وشروط التح ق م   يعمال  بائتخدام ،وينجز وكومباس ،أ  النظامي  البرنامجوذكر  -34

البيانات، وئيستمر حدوث حاصت عدم الموا مة بي  النظامي  ىلى أ  يت  التنفيذ الوامل لنظام دع  تنفيذ اللوجستيات. وأضام 

 .المنائببي  النظامي  يي الوقت  المماب ة تح يقأنه ئيوا ل التأكيد ب وة على  البرنامج

 شآت والمعداتالعقارات والمن

بالع ارات والمنشآت المتعلق م  المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام  17بالمعيار  البرنامجيي  محائبة األ و  تسترشد -35

تفا يل ع   البرنامجوالمعدات يضال ع  ئيائاته المحائبية الخا ة به ال ائمة على المعايير المحائبية الدولية لل ماع العام. وقدم 

 11 263. ويتضم  ئجل األ و  الرئيسي 2الع ارات والمنشآت والمعدات يي ئجل األ و  الرئيسي المأخوذ م  نظام وينجز 

. وكنا قد أو ينا يي العام الماضي بأنه ييما يتعلق بمدارة 2014ديسمبرنكانو  األو   31ئجال لما أرقام أ و  منفللة حتى 

 .ثابت لرئملة األ و الحد البط المتعل ة بتحديد يةات األ و ، واصلتزام بنبغي تعزيز الضواياأل و ، 

جوانب ال لور التالية يي تسجيل نالتناقضات وصحظنا 2وينجز  ويحلنا ئجل األ و  الرئيسي والت ارير المختلفة يي نظام -36

 ير اللحيح يي النظام. وحساب األ و  الفردية وكذلك جوانب قلور يي ضوابط تونولوجيا المعلومات واإلعداد غ

الوشوم المالية، تت  رئملة الع ارات والمنشآت والمعدات ىذا هادت تولفتما ع  أو كانت معادلة  بشأ  7-2وي ا للمذكرة و -37

دوصر أمريوي. وصحظنا أ  األ و  التي ت ل قيمتما ع  الحد الثابت قد تمت رئملتما بدص م   ريما يي  5 000للحد الثابت البالغ 

كملرويات.  كا  ينبغي تسجيلمادوصرا أمريويا، و 32 379 . وبلغت ال يمة اإلجمالية لمذا األ و 2014الحلو  عليما يي عام  ئنة
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وقوع  منعلالبيانات وضوابط المدخالت ل  تو  كايية   حةويشير ذلك ىلى أ  النظام ل  يُعد بالشول اللحيح وأ  عملية التح ق م  

بمذا األخما ، يمنه ذكر أنه كانت هناك ضوابط منتظمة تُمبق لرئملة األ و   البرنامج . ويي حي  ئلّ  مثل هذا األمور بشول منتظ

ائتماع أ  يخفض بدرجة  ،2014 عام وبائتخدام ئجل ر د األ و  الذي أُعد يي ،على النحو المالئ  يو  الحد الثابت الموضوع

 عوام الساب ة.ملموئة عدد األخما  يي الرئملة يي السنة م ارنة باأل

صحظنا أنه يي حاصت معينة ت  تلنيف األ و  التي لما نفس الو ف تحت يةتي  مختلفتي . وكانت ال يمة اإلجمالية لمذا و -38

ويشير ذلك ىلى أ  تلنيف هذا األ و  ل  ترئ  خرائمه بالشول اللحيح  دوصرا أمريويا 65 071 قدرها 2014األ و  يي عام 

وأكد أنه ئيتخذ اإلجرا ات التلحيحية لما يي عام  على أنه كانت هناك أ و  ملنفة تلنيفا خاطةا البرنامجيي النظام. ووايق 

2015. 

 1التوصية 

  ولتلااانيف أمريوي دوصر 5 000 البالغ الثابت الحد يو  األ اااو  رئاااملة لتساااجيل الر اااد نظام تعزيز يمو  أنه نورر

 .األ و 

 واي ت اإلدارة على تو ية المراجعة.و -39

 تسويات ما بعد اإلقفال

ي يبوضع نظام أقوه للمراجعات اإلجرائية والضوابط المحائبية م  أجل تحسي  التسجيل  2013كنا قد أو ينا يي عام  -41

 ، بما يي ذلك النمو  بدقة تسويات اصئتح اقات الختامية وتحسي  دقة تسجيل البيانات يي خانة التاريم بالوثي ة.الوقت المحدد

لتسويات ما بعد اإلقفا ، تحمل تواريم قديمة، ئاب ة على  مدخالت 48 007ل يسجبت 2014يي عام قام  لبرنامجاوصحظنا أ   -41

عام خال   م  العدد الولي للوثائق المدخلة يي النظام يي المائة 4.58المتأخرة . ومثلت هذا المدخالت 2014ينايرنكانو  الثاني  1

2014. 

أنه كانت هناك ضوابط كايية لضما  اللحة األئائية للمعاملة المسجلة وأ  مرونة ضوابط تونولوجيا  البرنامجوذكر  -42

 المعامالت.  حةالمعلومات المتعل ة بخانة تاريم الوثي ة كانت تتفق مع عملية التح ق م  

 2التوصية 

تعزيز آليته الخا ااة بالتسااجيل الحساا  التوقيت للبيانات يي النظام للت ليل م  تسااويات ما بعد  البرنامجنو ااي بأ  يوا اال 

 .اإلقفا  والمدخالت المتأخرة

 واي ت اإلدارة على تو ية المراجعة.و -43

 االختالس واالختالس المفترض – ثامنا

تضم  الغش م  جانب بائعي ، والسرقة، واختالس  2014غ لموتب التفتيش والتح ي ات يي عام صحظنا أ  اصختالس الذي أُبلل  -44

دوصرا  850 436وأطرام ثالثة، وبلغت قيمتما  البرنامجالمواد الغذائية والمواد غير الغذائية، والن دية، وقد تورط ييما موظفو 

 أمريويا، ل  يُسترد منما أي مبلغ.
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 الخسائر، ومدفوعات اإلكراميات والمبالغ المشطوبة – تاسعا

. وشملت هذا المبالغ مساهمات 2014مليو  دوصر أمريوي يي عام  16.6ا أ  مجموع الخسائر والمبالغ المشموبة بلغت صحظن -45

دوصر أمريوي تتعلق بمبالغ مشموبة مستح ة ال بض م  جمات مانحة؛ وخسائر ئلع غذائية قيمتما  مليو  4.4مستح ة ال بض قدرها 

 تمت بعد و و  األغذية ىلى البلد المتل ي. متريا طنا 17 220مليو  دوصر أمريوي شملت  11.8

 الضوابط الداخلية – عاشرا

، والتي تسنى م  خاللما 2011منذ عام  البرنامجنعرب ع  ارتياحنا ىها  عملية ىعداد بيا  الرقابة الداخلية التي ائتملما  -46

 خال  السنة. للبرنامجتجميع ضمانات كايية م  اإلدارة العليا والمفتش العام لتأكيد يعالية تمبيق الضوابط الداخلية 

 التقدم المحرز في تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي – حادي عشر

ات مراجع الحسابات الخارجي والتي عرضت على المجلس ائتعرضنا الت دم العام الذي أحرهته األمانة يي اصئتجابة لتو ي -47

 .للبرنامجالتنفيذي يي ت اريرنا الساب ة ع  الوشوم المالية 

 وننتظر المزيد م  العمل بخلوص التو يات التالية: -48

 (؛2010 لعام تنفيذ نظام ىدارة أم  المعلومات )الحسابات السنوية 

  ما ىموانية ائتخدامواإليلاغ ع  المعلومات المتعل ة باألموا  الفعلية المتاحة أثنا  السنة لتحسي  يم  الميزانية

 (؛2013 لعام )الحسابات السنوية

 (.2013 لعام وتوحيد اللناديق اصئتةمانية يي المواتب اإلقليمية والمواتب ال مرية )الحسابات السنوية تبسيط 

 وتقديرشكر  – ثاني عشر

 .وموظفيه على تعاونم  معنا يي ىجرا  هذا المراجعة البرنامجنود أ  نسجل ت ديرنا إلدارة  -49
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