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 ير املراجع املستقلتقر

 

 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم األعضاء

 

 تقرير عن الكشوف املالية 

 

واليت تتكون من كشف الوضع املرفقة طيًا،  املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة قمنا مبراجعة الكشوفلقد 

، وكشف األداء املالي، وكشف التغريات يف السندات، وكشف التدفقات 2014ديسمرب/كانون األول  31حتى  املالي

املالية، وكشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، ومالحظات عن الكشوف 

 املالية.

 

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف املالية

 

وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  بأمانةة إعداد هذه الكشوف املالية وعرضها يدارة مسؤولاإلتقع على عاتق 

املالية وعرضها بأمانة، حبيث كشوف البإعداد  املتعلقةداخلية وتنفيذ ومتابعة الضوابط ال وتشمل هذه املسؤولية: تصميم

ل أو اخلطأ؛ واختيار وتطبيق سياسات حماسبية مالئمة؛ ختلو من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت بسبب االحتيا

 وإجراء تقديرات حماسبية معقولة يف كل ظرف من الظروف.

 

 مسؤولية املراجع

 

وقد أجرينا  تتمثل املسؤولية امللقاة على عاتقنا يف تقديم رأي بشأن الكشوف املالية استنادا إىل املراجعة اليت أجريناها.

وإعداد  واخلطط األخالقية، باملتطلبات االلتزام املعايري هذه منا وتقتضي احملاسبية الدولية. للمعايريهذه املراجعة طبقًا 

 املراجعة وإجراءها للحصول على ضمانة معقولة بشأن ما إذا كانت الكشوف املالية خالية من أي خطأ جوهري.

 

 الداعمة للمبالغ والبيانات الواردة يف الكشوف املالية.على املستندات  للحصول إجراءات وتشمل عملية املراجعة إتباع 

 إذا وما املالية، الكشوف يف اجلوهرية األخطاء خماطر تقدير ذلك يف مبا املراجع، رأي على املختارة اإلجراءات وتعتمد

 بإعداد املتعلقة الداخلية الضوابط املراجع يبحث للمخاطر، التقديرات هذه إجراء عندو اخلطأ. أو االحتيال بسبب كانت

 ليس ولكن من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة لكل ظرف من الظروف،بأمانة،  وعرضها املالية للكشوف املنظمة

السياسات  مالءمة تقييم املراجعة عملية تشمل كما .للمنظمة الداخلية الضوابط فعالية يف رأي عن التعبري لغرض

 تقييم معقولة، فضاًل عن تقديرات اإلدارة أجرتها اليت احملاسبية قديراتاملستخدمة، وما إذا كانت الت احملاسبية

  للكشوف املالية. اإلمجالي العرض
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 أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لكي تشكل أساسًا يستند إليه هذا الرأي. نرى وحنن 

 

 رأي املراجع

 

حنن نرى أن الكشوف املالية تعرض بشكل معقول، من خمتلف اجلوانب املادية، الوضع املالي ملنظمة األغذية الزراعة  

، وأداءها املالي، والتغريات يف السندات، والتدفقات املالية، واملقارنة 2014ديسمرب/ كانون األول  31حتىلألمم املتحدة 

 بني امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 

 

 تقرير عن املتطلزات القانونية والنظامية األخرى

 

ليت أجرتها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، أو اليت اختربناها كجزء من املراجعة اليت نرى كذلك أن املعامالت ا 

 أجريناها، كانت متفقة، يف كافة جوانبها اهلامة، مع الالئحة املالية للمنظمة.

 

ا ملنظمة األغذية من الالئحة املالية تقريرا مطوال عن املراجعة اليت أجريناه 9-12وقد أصدرنا أيضًا مبوجب املادة  

 والزراعة لألمم املتحدة.

 

Michael G. Aguinaldo 

 رئيس هيئة مراجعة احلسابات

 مجهورية الفلبني

 مراجع احلسابات اخلارجي

 
 مدينة كيزون، الفلبني

 2015أغسطس/آب  3
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 2014الكشوف املالية لعام 

 
 

 اعتماد الكشوف املالية
 
 

 يف الكشوف، على النحو املالئم، املعامالت املالية املسجلة خالل الفرتة:  تعكس املزالو املزينة

 

 

 

 

Denis Aitken 

 املدير العام املساعد بالنيابة

 إدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املالية 

 

 

 

 موافق:

 

 

 

 

 سيلفا جوزيه غرازيانو دا 

 املدير العام
 

 2015يوليو/متوز  31
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 بيان املدير العام

 

من الالئحة املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(، يشّرفين أن أحيل إىل املؤمتر  11مبوجب املادة 

وقد أعدت الكشوف املالية ، من أجل اعتمادها. 2014ديسمرب/كانون األول  31الكشوف املالية عن السنة املنتهية يف 

واملالحظات على الكشوف املالية مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومبوجب الالئحة والقواعد املالية 

 للمنظمة.  

 

قطاع العام متاشيًا مع وهذه هي املرة األوىل اليت تعد فيها الكشوف املالية للمنظمة وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية لل

 موافقة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى على اعتماد املعايري املذكورة من قبل منظمات األمم املتحدة. 

 

من الالئحة املالية، يعّد املدير العام مسؤواًل أمام األجهزة الرئاسية عن الرقابة الداخلية  1-10ومبوجب املادة 

املالية وفعالية اإلدارة املالية ومراعاة االقتصاد؛ والرقابة الفعلية على األصول املادية  للمنظمة، من أجل ضمان اإلدارة

للمنظمة. ويشمل ذلك ضمان استالم أموال املنظمة ومواردها كافة والرقابة عليها وإنفاقها بصورة منتظمة، وامتثال 

، أو مع املالية اليت صوت عليها املؤمتر كامااللتزامات أو املوجبات واملصروفات مع االعتمادات أو غريها من األح

 خدام االقتصادي ملوارد املنظمة.الغايات واللوائح واألحكام املتعلقة باحلساب املعين واالست

 

متارس إجراءات الرقابة واملساءلة الداخلية بصورة متواصلة على كافة املستويات ضمن املنظمة، متاشيًا مع 

تشرح هذه السياسة كيفية تطبيق املساءلة يف املنظمة، وسياسة املساءلة للمنظمة. االشرتاطات املنصوص عليها يف 

واألدوار واملسؤوليات يف أحنائها، واآلليات واألدوات املستخدمة حملاسبة املدراء واملوظفني أمام املدير العام، وبالتالي 

 مام الشركاء واألجهزة الرئاسية.أ

 

ومن أجل التوفيق بني هذا النهج نظام الرقابة الداخلية للمنظمة. ءلة عناصر وعلى هذا النحو، حتّدد سياسة املسا

وحاملا ضع إطار رمسي للرقابة الداخلية. للرقابة الداخلية وبني أفضل املمارسات الدولية، املنظمة حاليًا يف صدد و

 مراعية للمخاطر. سيستكمل هذا اإلطار سوف يوفر أساسًا لضمان تطبيق الرقابة بصورة متسقة واقتصادية و

 

علمًا  العامممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع وقد أوصت األمم املتحدة بأن تصبح مجيع الوكاالت املتخصصة 

ومتثل املعايري احملاسبية الدولية أن هذا القرار قد نال دعم الدول األعضاء يف املنظمة وعدد كبري من اجلهات املاحنة. 

ومن شأن اعتمادها أن حيسن جودة املنظمات اليت ال تتوخى الربح.  للقطاع العام أفضل املمارسات الدولية فيما خّص

وسوف تؤدي أيضًا إىل مواءمة أكرب يف تقديم الكشوف املالية فيما ابلية مقارنتها ومصداقيتها. ة وقالتقارير املالية للمنظم

بني منظمات األمم املتحدة وإىل حتسني قابلية مقارنة الكشوف املالية مع املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية 

 األخرى. 

 

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/IPSAS/pdf/IPSAScomplianceGuide.pdf
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اسبية الدولية للقطاع العام تقدم فكرة أوضح بكثري عن فالكشوف املالية اليت تتم إعدادها بناء على املعايري احمل

ص األصول واخلصوم إىل خيوتفضي زيادة الشفافية فيما فعلية للوكالة. األصول واخلصوم والعائدات واملصروفات ال

سبية رقابة داخلية أفضل وإدارة معززة للموارد. إن املعلومات عن اإليرادات واملصروفات املنبثقة عن املعايري احملا

 الدولية للقطاع العام تدعم بشكل أفضل صنع القرارات وتعزز التخطيط االسرتاتيجي. 

 

وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ال يؤثر حاليًا يف إعداد ميزانية املنظمة، اليت ال تزال تقدم على أساس 

املطبق على الكشوف املالية، فإن التوفيق بني  املعدَّل. ومبا أن هذا األساس خيتلف عن أساس االستحقاق النقد

 امليزانية وبني الكشوف املالية الرئيسية يقدم متاشيًا مع شروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع.

 

يستتبع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع بعض التعديالت على طريقة الكشوف املالية وهيكلها من فرتة 

 ة.  واألهم أن الكشوف املالية املراجعة مطلوبة على أساس سنوي. السنتني السابق

 

 من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أعدت جمموعة كاملة من الكشوف املالية على  1ومتاشيًا مع املعيار 

 النحو التالي:
 

  كشف الوضع املالي يقيس القوة املالية للمنظمة ويعرض األصول واخلصوم بالقيمة النقدية يف  - 1الكشف

 نهاية فرتة اإلبالغ املالي. 

  تخدام أصوهلا لتوليد اإليرادات. كشف األداء املالي يبني إىل أي مدى أجادت املنظمة اس - 2الكشف

شهرًا( وميكن مقارنته مع منظمات  12معينة )وهو مقياس عام للصحة املالية للمنظمة على فرتة زمنية 

 مشابهة. 

  كشف عن التغيريات يف صايف األصول يبّين كافة األنشطة املتعلقة بصايف األصول خالل فرتة  - 3الكشف

 مالية معينة، ويعكس بالتالي أي زيادة أو تراجع لصايف أصول املنظمة خالل العام. 

  التغيريات يف الوضع النقدي للمنظمة عرب اإلبالغ عن التدفقات يشرح  املالية اتكشف التدفق - 4الكشف

 املصفنة على أساس األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية. املالية

  امليزانية واملبالغ الفعلية يبني االستخدام الفعلي لإليرادات مقارنة  بني مبالغ قارنةاملكشف  - 5الكشف

 انية. بربنامج فرتة السنتني وخطة امليز

  .املالحظات مبا فيها موجز عن السياسات احملاسبية العامة وغريها من املعلومات ذات الصلة 
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 2014ديسمرب/كانون األول  31كشف الوضع املالي حتى  -الكشف األول 
 الدوالرات األمريكية( )بآالف املالحظة 2014ديسمرب/كانون األول  31 )أعيد بيانه( 2014يناير/كانون الثاني  1
    
   

 
 األصول 

   
 

 األصول احلالية
 املبالغ النقدية وما يعادهلا  3 687,604  671,240
 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة 4 455,951  358,277
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 5 141,883  139,352

 معامالت الصرفاملستحقات من  6 4,383  4,597
 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى 7 43,128  33,180
 املخزونات  8 16,254  12,772

1,219,418  1,349,203    
 األصول غري املتداولة   

 االستثمارات  4 428,007  422,090
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 5 1,239  2,167

 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى 7 418  418
 املمتلكات واملنشآت واملعدات  9 16,111  1,836
 األصول غري املادية 10 4,580  3,274

429,785  450,355    
      

 إمجالي األصول  1,799,558  1,649,203
      

 االلتزامات   
 االلتزامات احلالية   

 احلسابات املستحقة 11 26,291  27,372
 النفقات املرتاكمة  11 97,439  116,113
 الدفعات املستلمة مسبقا 12 742,405  885,694

 الصكوك املالية املشتقة 4 2,594  149
 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني 13 16,374  21,363

 االعتمادات  16 4,222 -
 احلالية األخرى االلتزامات 17 4,364  6,208

1,056,899  893,689    
 غري املتداولة االلتزامات   

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني 13 1,390,564  1,198,350
 االلتزامات غري املتداولة األخرى 17 76,981  66,356

1,264,706  1,467,545    
      

 جمموع االلتزامات   2,361,234  2,321,605
      

  األصولصايف   (561,676) (672,402)

    
 األسهم   

 /)العجز( املرتاكمالفائض   (481,634) (748,015)
 االحتياطات 18 (80,042)  75,613

      
 األسهم جمموع  (561,676) (672,402)
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 2014ديسمرب/كانون األول  31كشف األداء املالي للسنة املنتهية يف  -الكشف الثاني

 )بآالف الدوالرات األمريكية(  املالحظة 2014ديسمرب/كانون األول  31
   
  

 
 اإليرادات

 اإليرادات من املعامالت غري التزادلية  
 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي 19 527,095
 املساهمات الطوعية 19 972,435

 اإليرادات غري التبادلية األخرى 19 62,066
1,561,596   

   

 اإليرادات من معامالت الصرف  

 إيرادات الصرف 19 11,139

11,139   
   

1,572,735 

 
 إمجالي اإليرادات 

 
 

  
 

 
 النفقات 

 التكاليف املتعلقة باملوظفني 20 442,747
 االستشاريني 20 205,915
 تكاليف السفر 20 104,634

 األجل واستهالكها واضمحالل قيمتهااهتالك األصول الطويلة  20 2,330
 نفقات التدريب 20 32,777

 اخلدمات التعاقدية  20 251,497
 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى 20 6,495

 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى 20 181,156
 النفقات األخرى 20 28,477

   
1,256,028 

 
 إمجالي النفقات 

 
 

  
 

 
 والنفقات غري التشغيلية اإليرادات 

 إيرادات االستثمار 21 8,236
 أرباح /)خسائر( النقد األجنيب 21 (7,616)

 إيرادات /)تكاليف( التمويل 21 (50,945)
 

 
  

 الفائض  266,382
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 2014ديسمرب/كانون األول  31كشف التغريات يف السندات للسنة املنتهية يف  –الكشف الثالث 

جمموع 

 /)العجز(السندات

األرباح/)اخلسا

غري احملققة  ئر(

الرتاكمية بشأن 

االستثمارات 

 املتاحة للزيع

احتياطي 

األرباح 

و)اخلسائر( 

 االكتوارية

حساب 

االحتياطي 

 اخلاص

 /)العجز(الفائض

 املالحظة املرتاكم

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   

 

    

(798,833) 45,493 13,479 17,559 (875,364) 26 
 رصيد املعايري احملاسبية لدى منظومة األمم املتحدة يف

 2013ديسمرب/كانون األول  31
       

 تعديالت األرصدة املفتوحة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 26 127,348 - - (917) 126,431
       

(672,402) 44,576 13,479 17,559 (748,016) 26 
رصيد املعايري احملاسزية الدولية للقطاع العام املعاد بيانه يف بداية 

 2014يناير/كانون الثاني  1السنة، 
   

 
    

 األرباح و)اخلسائر( االكتوارية 18 - - (149,634) - (149,634)

 األرباح/)اخلسائر( يف االستثمارات من احليازات غري احملققة 18 - - - (6,022) (6,022)

       

 صايف اإليرادات املقيدة مزاشرة يف حساب املساهما  - - (149,634) (6,022) (155,656)
        

 الفائض للفرتة  266,382 - - - 266,382
       

 2014ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف نهاية السنة،   (481,634) 17,559 (136,155) 38,554 (561,676)
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 2014ديسمرب/كانون األول  31كشف التدفقات املالية للسنة املنتهية يف  –الكشف الرابع 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( املالحظة 2014ديسمرب/كانون األول  31
   
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل    

 الفائض/)العجز( للفرتة     266,382
 الفائض/)العجز( من التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل للفرتة:التعديالت املطلوبة لتوفيق     

 اإلهالك واالستهالك   2,330
 إيصاالت التربعات العينية   (166) 
 االعتمادات املخصصة للحسابات املشكوك يف حتصيلها   5,153
 اعتمادات االلتزامات غري املنظورة  3,580
 دعم املشروعات الداخلية تكاليف    151

 )األرباح(/اخلسائر الناجتة عن التداول واالستثمارات املشتقة    2,132
 )األرباح(/اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املتاحة للبيع    (10,368)

 التغريات يف األصول وااللتزامات    
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية    (1,604)

 املستحقات من معامالت الصرف    213
 املخزونات     (3,482)
 أصول متداولة وغري متداولة أخرى    (9,948)

 حسابات الدفع وتكاليف مرتاكمة    (19,754)
 االلتزامات املتعلقة باملوظفني    37,592

 املقدمات    (143,289)
 االلتزامات املتداولة وغري املتداولة األخرى    8,779

      
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  137,701

   
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 صايف مشرتيات املمتلكات واملنشآت واملعدات    (16,349)
      

 مشرتيات األصول غري املادية    (4,684)
 باالستثمارات املشتقةصايف مشرتيات/مبيعات التداول     (98,073)
 صايف مشرتيات/مبيعات االستثمارات املتاحة للبيع    (2,231)

      
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (121,337)

   
 صايف الزيادة )النقص( يف التدفقات النقدية وما يعادهلا    16,364

      
 يعادهلا يف بداية الفرتةالتدفقات النقدية وما    671,240

 أثر تغري سعر الصرف على رصيد العمالت األجنبية    -
        

 التدفقات النقدية وما يعادهلا يف نهاية الفرتة    687,604

 يرجى مالحظة أنه مل يكن هناك تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية خالل السنة. 
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كشف املقارنة با مزالو امليزانية واملزالو الفعلية  –الكشف اخلامس 
)أ(

 
  2014ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

  الدوالرات األمريكية( )بآالف          

 التزاين الفعليامليزانية مقابل 
 صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية

 )ط(
 فروق العمالت )ح(

اإلنفاق 
 الفعلي
 )ز(

 اإليرادات الفعلية األخرى
 )و(

امليزانية 
 املعدلة

 املزالو املرحلة
 )هف(

 التحويالت
 )د(

 
 الكميات املطروحة

 )ج(

امليزانية 
املعتمدة 

 )ب(
 الزاب

 

            

11,329 36,263 (335) 44,245 (7,647) 47,592 - - 
 

284 
 1 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي والتغذية 47,308

9,162 90,482 (917) 111,441 (20,042) 99,644 - - 
 

304 
 2 زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة 99,340

 3 احلد من الفقر يف املناطق الريفية 31,071 125 - - 31,196 (4,894) 33,602 (249) 28,459 2,737

5,898 51,825 (506) 61,456 (9,125) 57,723 - - 
 

114 
 

 4 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية 57,609

 5 زيادة صمود سبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات واألزمات 18,952 48 - - 19,000 (4,843) 25,838 (201) 20,794 (1,794)

 6 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 27,373 81 - - 27,454 (1,221) 25,061 (227) 23,613 3,841

 7 برنامج التعاون التقين 67,360 76,769 - (85,171) 58,958 - 59,300 (342) 58,958 -

 8 التوعية 32,356 495 - - 32,851 (1,986) 38,125 (354) 35,785 (2,934)

 9 تكنولوجيا املعلومات 17,751 637 - - 18,388 (5,478) 19,632 (110) 14,044 4,344

 10 حوكمة منظمة األغذية والزراعة ورقابتها وتوجيهها 40,107 2,616 - - 42,723 (8,384) 56,522 (474) 47,664 (4,941)

 11 اإلدارة الكفؤة والفعالة 40,846 339 - - 41,185 (27,227) 62,708 (463) 35,018 6,167

 12 احلاالت الطارئة 300 - - - 300 - - - - 300

 13 اإلنفاق الرأمسالي 10,943 - - (9,469) 1,474 - 1,443 31 1,474 -

 14 اإلنفاق األمين 11,508 25 - (3,061) 8,472 (5,826) 14,397 (99) 8,472 -

34,109 452,851 (4,246) 553,770 (96,673) 486,960 (97,701) - 

 

81,837 

 

  اجملموع الفرعي 502,824

            

  التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية 52,200 - (52,200) - - - - - - -

  (15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التقين )الباب  76,767 (76,767) - 85,171 85,171 - - - - 85,171

  اإليرادات املؤجلة للتغيري التحولي 9,434 (5,070) -  4,364 - - - - 4,364

  حساب اإلنفاق الرأمسالي 10,714 - - 9,469 20,183 - - - - 20,183

  حساب اإلنفاق األمين 8,294 - - 3,061 11,355 - - - - 11,355

            

  اجملموع 660,233 - (52,200) - 608,033 (96,673) 553,770 (4,246) 452,851 155,182
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 النفقات الفعلية وفقا للكشف اخلامس 553,770

  

 الفروق األساسية 
 النفقات العينية/اخلدمة 40,859

 االستحقاقات األساسية (763)
 األصول غري املادية واملخزونات للممتلكات واملنشآت واملعدات (6,425)

  

 جمموع الفروق األساسية 33,671
   
 فروق طريقة العرض 

 نفقات االعتمادات  9,054
 الفروق يف تكاليف املوظفني والتوزيع (478)

 تصنيف بنود الدخل/اإلنفاق 16,702
  

 جمموع فروق طريقة العرض 25,278
  
 فروق الكيانات  

 حسابات أخرى، باستثناء برنامج التعاون التقين النفقات حتت  24,418
 النفقات حتت الصندوق االستئماني، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 669,216

  

 جمموع فروق الكيانات  693,634
  

 املالي حبسب كشف األداءوالنفقات غري التشغيلية  النفقات واإليرادات 1,306,353

 منها: جمموع النفقات  1,256,028
 غري التشغيلية اإليراداتالنفقات و 50,325

 النفقات واإليرادات غري التشغيلية والنفقات وفقا لبيان األداء املالي

 للحصول على املزيد من املعلومات بشأن كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية 24يرجى الرجوع إىل املالحظة 
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 مالحظات على الكشف اخلامس: كشف املقارنة با مزالو امليزانية واملزالو الفعلية

 
غ الفعلية هذا على أساس امليزانية. ويتتم إعتداد امليزانيتة علتى     أساس امليزانية واحملاسبة خمتلف. وقد مت إعداد كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبال  )أ(

 أساس االستحقاق املعدل.

 
مليون دوالر أمريكي متع توزيتع امليزانيتة حبستب األبتواب مبتا        1005.6ملبلغ  7/2013%( من صايف اعتمادات قرار املؤمتر 50احلصة السنوية )بنسبة   )ب(

( وتعتديالت أخترى كمتا وافتق     CR 7/2013مليون دوالر أمريكتي )  22.6غري حمددة نامجة عن زيادة الكفاءة بقيمة  يعكس إعادة توزيع مكاسب ووفورات

، 1للمجلتس، الصتفحة    148للتدورة    CL148/REPوتقريتر  CL 148/3) 2015-2014عليها اجمللس يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانيتة للفترتة   

ألي نفقتات إضتافية هتي     2013-2012، الذي يسمح برتحيل أي رصيد غري مستخدم من اعتمادات الفرتة 7/2013املؤمتتر وكما أجاز قرار  باء(. 8الفقرة 

، الصتفحة  C2013/REPمليون دوالر أمريكي كإيرادات مؤجلة )تقريتر املتؤمتر    9.4، جيري ترحيل بطبيعتها نفقات ملرة واحدة مرتبطة بتغيريات حتّولية

 الكشف الرابع(. C2015/5Aو 2الفقرة  20

 
)بسعر الصرف املعمول بته يف ميزانيتة    2014حتى  2013-2012دوالر أمريكي من اعتمادات برنامج التعاون التقين للفرتة مليون  76.8مت تأجيل مبلغ   )ج(

مليتون دوالر كمتا أجتازه قترار      9.4والبالغ  2013-2012مليون دوالر أمريكي من الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفرتة  5.1(. ومت ترحيل 2012-2013

ممتا خفتض متن املبلتغ املستتخدم       ،ومت استخدامه جتاه تكاليف ملرة واحدة مرتبطة بالتغيري التحولي يف األهداف االسترتاتيجية والوظيفيتة   7/2013املؤمتر 

مليون دوالر أمريكي من مرفق اإلنفاق الرأمسالي )الباب  10.7البالغ  . ومل يتم إتاحة أي مبلغ من الرصيد غري املنفق2014لتمويل هذه التكاليف يف ميزانية 

 2013-2012( متن الفترتة   14مليون دوالر أمريكي من حساب اإلنفتاق األمتين )البتاب     8.3أو من الرصيد غري املنفق البالغ  2013-2012( من الفرتة 13

 . 2014لالستخدام يف عام 

 
على  2014، عرضت ميزانية 1973-1972وعمال باملمارسة املتبعة منذ الفرتة . 1972يناير/كانون الثاني  1أنشئ صندوق التسويات الضريبية اعتبارا من   )د(

االشرتاكات حتت الدفع  أساس إمجالي، بإضافة اعتماد لالقتطاع اإللزامي من مرتبات املوظفني إىل جمموع امليزانية العاملة الفعلية. وليس لذلك أي أثر على

رتبتات  من جانب األعضاء الذين ال يفرضون ضرائب على مكافآت موظفي املنظمة؛ ويتم اسرتداد نصتيبهم الكامتل متن اعتمتادات االقتطتاع اإللزامتي متن م       

متة علتى نصتيبهم متن اعتمتاد      املوظفني عن طريق خصمها من اشرتاكاتهم حتت الدفع. وحيصل األعضاء الذين يفرضون ضرائب على مكافآت متوظفي املنظ 

 . الضرائباالقتطاع اإللزامي من مرتبات املوظفني اليت ختصم مبقدار املبلغ املقدر طلبه لتلبية املطالبات من موظفي املنظمة املعنيني السرتداد 

 
)بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية(. ومت تأجيل  2015إىل عام  2014مليون دوالر أمريكي من اعتمادات برنامج التعاون التقين لعام  85.2مت تأجيل   )هتت( 

مليون دوالر أمريكي إىل  3.1حتت إطار مرفق اإلنفاق الرأمسالي )بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية(. ومت تأجيل  2015مليون دوالر أمريكي إىل عام  9.5

برنامج التعاون التقين، ومرفق اإلنفاق الرأمسالي، ومرفق األنفتاق األمتين إىل فتروق    حتت إطار مرفق اإلنفاق األمين. ويعزى الفرق يف رصد إقفال  2015عام 

 العملة. 
 
  )و(

 و تتكون اإليرادات الفعلية األخرى من املصادر التالية: 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  

 املساهمات الطوعية 69,255
  اتمبوجب ترتيبات مشرتكة بني املنظمأموال مت حتصيلها  317

 األنشطة املمولة بصورة مشرتكة  16,661
 إيرادات نثرية أخرى  10,440

   
 جمموع اإليرادات الفعلية األخرى  96,673
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مليتون دوالر أمريكتي    494.5املاليتة الستابقة )  املبالغ اليت مت حتميلها على ميزانية الربنامج العادي واعتمادات برنامج التعتاون التتقين يف الفترتة    متثل   )ز(

(.  وتقيد املنظمة مدفوعات أقساط التأمني الصحي نيابة عن املتقاعدين ألغراض التقارير املالية بشتكل  2014مليون دوالر أمريكي على التوالي، لعام  59.3و

مليون دوالر أمريكي من مدفوعات أقساط التأمني الصحي  10.5 تقييد مبلغ ، مت2014خمتلف عما تقوم به بالنسبة ألغراض تقارير امليزانية. وبالنسبة لعام 

 ، ولكنها تسجل كتخفيض خلصوم التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ألغراض التقارير املالية.بالنيابة عن املتقاعدين كمصروفات

 
اإلنفاق الفعلي لتعكس حتويل املعامالت باليورو بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية بدال من سعر الصرف املعمول بته   التسويات يف فروق العمالتمتثل   )ح(

 يف األمم املتحدة يف تاريخ املعامالت.

 
 صايف اإلنفاق بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية اإلنفاق الفعلي بعد تسويته حبساب فروق العمالت.ميثل   )ط(

 
 ن فترتة الستنتني،   الفارق بني صايف امليزانيتة املعدلة وصايف اإلنفتتاق بسعر الصترف املعمتتتول بته يف امليزانيتتة، التذي مت ترحيلته إىل الستنة الثانيتة مت          )ي(

 . 2015أي 
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   : املنظمة1املالحظة 
 

 األهداف واألنشطة  

 

أكتوبر/تشترين األول   16يف  )"الفاو" أو "املنظمة"( وفقا لدستورها الذي مت اعتمتاده  أنشئت منظمة األغذية والزراعة 1-1

وباإلضافة إىل ذلك، لديها مكاتتب متثلتها يف مجيتع أحنتاء العتامل، وهتي        . ويوجد مقرها الرئيسي يف روما يف إيطاليا.1945

ء مبستتويات التغذيتة واملعيشتة؛ وضتمان إدختال      وتهتدف املنظمتة إىل االرتقتا    مسؤولة عن تطبيق قيم ورسالة ورؤية املنظمتة. 

حتسينات على كفاءة إنتاج مجيع املنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛ وحتسني ظروف سكان الريف؛ ومن ثم اإلسهام يف 

 توسيع االقتصاد العاملي وضمان حترير اإلنسانية من ربقة اجلوع. 

 

 التمويل

 

املنظمة من قبل مؤمتر الدول األعضاء. ومتول اعتمادات امليزانية املخصصتة هلتذا الربنتامج متن      ويعتمد برنامج عمل 1-2

خالل االشرتاكات السنوية باالستناد  إىل تقديرات يضعها املتؤمتر وتستددها التدول األعضتاء واألعضتاء املنتستبة يف املنظمتة.        

إلغاؤها، عدا اعتمادات برنامج التعاون التقين التيت تظتل متاحتة    فاالعتمادات اليت ال تستخدم حتى نهاية الفرتة املالية يتم 

للوفاء بااللتزامات يف الفرتة املالية التالية للفرتة اليت متت فيها املوافقة علتى هتذه االعتمتادات، وكتذلك اعتمتادات حستاب       

اإلنفاق األمتين، علتى التتوالي،    اإلنفاق الرأمسالي وحساب اإلنفاق األمين اليت حتول إىل حساب اإلنفاق الرأمسالي وحساب 

 الستخدامها يف الفرتات املالية التالية.

 

أما املساهمات الطوعية ألغراض خاصة واليت تتماشى مع سياسات املنظمة وأهدافها وأنشطتها، فيجوز للمدير العام  1-3

املنظمة أمواال يف إطتار الرتتيبتات    قبوهلا وتؤسس تبعا لذلك حسابات األمانة واحلسابات اخلاصة. وباإلضافة إىل ذلك، تتلقى

املشرتكة بني املنظمات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمشاركة كوكالة تعمل على تنفيذ مشروعات التعاون التقين التابعتة  

مات للربنامج أو للعمل كوكالة تنفيذية للمشروعات اليت ميوهلا الربنتامج وتطبقهتا وكتاالت تنفيذيتة أخترى. وتشتمل املستاه       

واألموال الطوعية املتحصلة مدفوعات السرتداد تكاليف معينة تتعلق باخلدمات الفنية والتنظيمية واإلدارية )تكتاليف التدعم(   

 واليت متثل جزءا أساسيا من املشروعات املمولة من خارج امليزانية.

 

وق، املزيد من التفاصيل حتول كيفيتة   وتقدم الكشوف املتعلقة باإلبالغ عن الشرائح حبسب الربنامج الرئيسي والصند 1-4

  إدارة هذه األنشطة الرئيسية ومتويلها. 
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 : السياسات احملاسزية الرئيسية2املالحظة 

 

 أساس إعداد الكشوف املالية
 
املعتايري   وفقتا ملتطلبتات  هذه هي أول جمموعة من الكشوف املالية املعتدة وفقتًا للمحاستبة علتى أستاس االستتحقاق        2-1

التارخييتة الحتستاب الكلفتة،  تالف بعتض االستتثمارات واخلصتوم         ةاحملاسبية الدولية للقطاع العام، باستخدام الطريقت 

املتعلقة باستحقاقات املوظفني اليت تتم وفقًا لقيم معقولتة. وقتد مت إعتداد كشتف التتدفقات النقديتة باستتخدام الطريقتة غتري          

 املباشرة. 

 

 تطلب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية إدخال تغيريات على السياسات احملاسبية املتبعة متن قبتل املنظمتة.    وقد 2-2

وعلتى ذلتك،    .وقد أسفر اعتماد سياسات حماسبية جديدة عن تغيريات يف األصول واخلصوم املثبتة يف كشتف الوضتع املتالي   

، وجرى اإلبالغ عن التغتيريات الناجتتة يف كشتف    2013ن األول ديسمرب/كانو 31أعيد احتساب كشف الوضع املالي املؤرخ 

 الوضتع ويترد وصتف كشتف    التنفيذ األول للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العتام.   26التغيريات يف السندات ويف املالحظة 

صتيد االفتتتاحي بتتاريخ    ، بشكله املنقح، يف هتذه الكشتوف املاليتة باعتبتاره الر    2013ديسمرب/كانون األول  31املالي املؤرخ 

)أعيد بيانه(. وكما هو مسموح بالنسبة للكشوف املالية اليت اعتمدت هلا احملاسبة على أستاس   2014يناير/كانون الثاني  1

 االستحقاق وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ال يتم توفري املعلومات املقارنة للسنة السابقة. 

 

 يتم تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه باستمرار خالل إعداد وعرض هذه الكشوف املالية.  2-3

 

 استخدام التقديرات
 
تتضمن الكشوف املالية بعض التقديرات املعقولة بناء على طبيعة االفرتاضات متن قبتل اإلدارة. وتشتمل التقتديرات      2-4

والتزامات أخرى الستحقاقات نهاية اخلدمة، واملبتالغ عتن   لة للسلع املتربع بها، ولكنها ال تقتصر على ما يلي: القيمة املعقو

احملاكمات، واملخاطر املالية على املخزونتات واملستتحقات، والرستوم املستتحقة، واألصتول واخلصتوم االحتماليتة، ودرجتة         

 معروفة فيها.  االخنفاض يف األصول الثابتة. وتنعكس التغريات يف التقديرات يف الفرتة اليت تصبح

 

 العملة الوظيفية
 
 تعرض الكشوف املالية بالدوالر األمريكي الذي يعترب العملة الوظيفية للمنظمة.   2-5
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 العرض
 
هذه الكشوف املالية نتائج منظمة األغذية والزراعتة ككيتان واحتد، وهتي تتتألف متن: )أ( احلستاب العتام          تعرض 2-6

 .واحلسابات ذات الصلة، و)ب( حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

 املعامالت بالعملة األجنزية
 
باستخدام سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحتدة، التذي   يتم حتويل املعامالت بالعملة األجنبية إىل الدوالر األمريكي  2-7

، يقارب أسعار الصرف السارية يف تواريخ املعامالت. ويتم ضبط سعر الصرف التشغيلي لألمتم املتحتدة مترة واحتدة يف الشتهر     

 كانت هناك تقلبات كبرية بسعر صرف العمالت الفردية.     وتتم مراجعته يف منتصف الشهر إذا

 

إبتالغ لستعر الصترف    فترتة  ويتم حتويل األصول واخلصوم املقومة بالعمالت األجنبيتة إىل التدوالر األمريكتي بستعر      2-8

ويتم حتويل البنود غري النقدية بالتكلفة التارخييتة باستتخدام ستعر الصترف التتارخيي الستاري يف       التشغيلي لألمم املتحدة. 

النقدية احملتفظ بها بالقيمة املعقولة باستخدام سعر الصرف يف تاريخ إعتادة  تاريخ تثبيت هذا البند، ويتم حتويل البنود غري 

 التقييم. 

 

يتم تسجيل األرباح واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تستوية املعتامالت بالعملتة األجنبيتة وكتذلك متن        2-9

  نهاية العام، يف كشف األداء املالي. حتويل األصول واخلصوم املالية املقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف يف

 

 املزالو النقدية وما يعادهلا  
 
تشمل املبالغ النقدية وما يعادهلا النقد احلاضتر، والودائتع املوجتودة حتتت الطلتب لتدى املصتارف واالستتثمارات           2-10

 .بتواريخ استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل للتبادل التجارياألخرى القصرية األجل ذات السيولة العالية املخصصة 

 

وتسجل عمليات السحب املصريف املكشوف اليت ليس هلا احلق يف التعويض ضمن خصوم عمالت أخترى يف كشتف    2-11

 الوضع املالي.
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 االستثمارات
 

 التصنيف 
 
 تصنف املنظمة استثماراتها ضمن الفئتني التاليتني:   2-12
 

وهي االستثمارات املطلوبة أساسا لغترض البيتع يف األجتل القصتري      ،للتبادل التجارياالستثمارات املخصصة  (1)

 وتصنف على أنها أصول جارية. 

أو تلتك التيت ال توجتد     للتبتادل التجتاري  وهي تلك االستثمارات غري املخصصتة  االستثمارات املتاحة للبيع،  (2)

وختصتص تلتك االستتثمارات لتمويتل التزامتات       .لدى املنظمة القدرة أو النية لالحتفاظ بها حلني استحقاقها

 املنظمة لبعد انتهاء اخلدمة وهي تصنف على أنها أصول غري جارية. 

 

 املعاملة احملاسزية لالستثمارات
 
مشرتيات ومبيعات االستثمارات يف تاريخ التعامل، وهو التاريخ الذي أبرمت فيته املنظمتة اتفاقتا ملزمتا متن       تسجل 2-13

الناحية القانونيتة بشتراء أو بيتع االستتثمارات. وتستجل االستتثمارات يف البدايتة بالقيمتة العادلتة. وتعتدل القيمتة احلاليتة             

ت املتاحة للبيع بعد ذلك لتعكس بصورة دورية القيمتة الستوقية العادلتة    واالستثمارا للتبادل التجاريلالستثمارات املخصصة 

احلالية. وتسجل األرباح واخلسائر الناشئة عن التغيريات يف القيمة السوقية لالستثمارات التجارية بصورة مباشترة يف كشتف   

ستتثمارات املتاحتة للبيتع باعتبارهتا     األداء املالي خالل الفرتة التيت تنشتأ فيهتا. وتستجل التغتيريات يف القيمتة الستوقية لال       

أرباح/)خسائر( غري حمققة كجزء من االحتياطي يف كشف الوضع املالي، باستثناء األربتاح واخلستائر غتري احملققتة لصترف      

كشف األداء املالي خالل الفرتة اليت تنشأ فيها. وعندما تبتاع  يف ل جالعمالت األجنبية الناجتة عن سندات الدين، واليت تس

تثمارات املتاحة للبيع بعد ذلك أو تتعترض للخطتر، يتتم تستجيل أي تستويات للقيمتة الستوقية الرتاكميتة التيت ستبق           االس

 يف كشف األداء املالي. الفائض أو العجزتسجيلها يف حساب األرباح/)اخلسائر( غري احملققة( ضمن 

 

ويتم تسجيل الفائدة على اإليرادات الثابتة لالستثمارات املتاحة للبيع والعائدات على استتثمارات األستهم املتاحتة     2-14

يف الفرتة اليت حتققتت فيهتا وعنتد حتديتد احلتق يف احلصتول علتى متدفوعات العائتدات علتى            األداء املاليللبيع يف كشف 

 الرتتيب.

 

 تثمارات إىل األسعار املعلنة يف األسواق املالية النشطة.القيم العادلة جلميع االسوتستند  2-15
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 االستزعاد
 
 تستبعد املنظمة استثمارا ما يف احلاالت التالية: 2-16
 

 انتهاء أو التنازل عن احلق يف احلصول على التدفقات النقدية من االستثمار؛ أ()

االستتثمار أو تعهتدها بتدفع التتدفقات النقديتة      نقل املنظمة حلقها يف احلصول علتى التتدفقات النقديتة متن      ب()

املستلمة بالكامل دون تأخري لطرف ثالث: )أ( نقلت املنظمتة كافتة خمتاطر ومنتافع األصتل؛ أو )ب( مل تقتم       

 السيطرة عليه. ، ولكنها حولت أو االحتفاظ بها املنظمة بتحويل مجيع خماطر ومنافع األصل

 

 اخنفاض قيمة االستثمارات
 
تقيم املنظمة يف تاريخ كل تقرير متا إذا كتان هنتاك دليتل موضتوعي بتأن استتثمار متا أو جمموعتة استتثمارات قتد             2-17

أو متا  اخنفضت قيمتها، باستثناء تلك اليت تصنف على أنها استثمارات حمتفظ بها للتبتادل التجتاري. ويعتترب أن استتثمار     

ن هناك دليل موضوعي على اخنفتاض القيمتة نتيجتة حلتد  أو     جمموعة استثمارات قد اخنفضت قيمتها إذا، وفقط إذا، كا

وإذا كتان هلتذه اخلستارة تتأثري علتى التتدفقات        ،بعد االعرتاف الدولي باالستثمار )تكبتد "حتد  خستارة"(    وقعتأحدا  

 النقدية املستقبلية املتوقعة لالستثمار أو جملموعة االستثمارات اليت ميكن تقديره بشكل موثوق. 

 

فائض ، ويتم احتساب مبلغ اخلسارة يف الختفيض القيمة الدفرتية لألصل من خالل استخدام حساب خمصصيتم و 2-18

حد  وقع بعد اخنفاض القيمة، يتم زيتادة أو  بسبب تسجيل  وإذا، زاد مقدار اخلسارة أو نقص، يف سنة الحقة، عجز.الأو 

املخصتص. واذا مت استرتداد مبلتغ مشتطوب يف وقتت      ختفيض اخلسارة الناجتة عن االخنفاض عتن طريتق تعتديل احلستاب     

 الحق، فإنه ينسب لتمويل التكاليف يف الفائض أو العجز.

 

وبالنسبة لألصول املتاحة للبيع يف تاريخ كل تقرير، تقيم املنظمة ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن استثمار ما أو  2-19

جمموعة استثمارات قد اخنفضت قيمتها. ويف حالة االستثمارات املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يتضمن الدليل املوضوعي 

لالستثمار إىل أقل متن تكلفتته. ويقتيم االخنفتاض "الكتبري" مقابتل       املعقولة القيمة اخنفاض كبري، أو اخنفاض لفرتة طويلة يف 

مقابل الفرتة اليت كانتت فيهتا القيمتة املعقولتة أقتل متن التكلفتة األصتلية.          "الفرتة الطويلة"تقيم التكلفة األصلية لالستثمار و

متة التيت مت االعترتاف بهتا مباشترة يف صتايف       وحيث يكون هناك دليتل علتى اخنفتاض القيمتة، يتتم إزالتة اخلستائر املرتاك       

وهي تقاس بالفرق بني تكلفة الشراء )صايف أي سداد ألصل الدين واستهالكه( والقيمة املعقولتة احلاليتة،    –األصول/السندات 

متن االحتيتاطي يف صتايف األصتول وتستجل يف       –ستابقا يف الفتائض أو العجتز     املسجلناقص أي اخنفاض يف قيمة االستثمار 

 العجز.  لفائض أوا
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 الصكوك املالية املشتقة 
 
 الصكوك املالية املشتقة هي صكوك مالية حتتوي على اخلصائص الثالثة التالية:   2-20
 

التغريات يف القيمة ردا على التغري يف سعر فائدة حمتدد، أو ستعر صتك متالي، أو أستعار الستلع، أو أستعار         أ()

 ؛مؤشر ائتمان، أو متغري آخر أوصرف العمالت األجنبية، أو مؤشر سعر، 

أصغر مما هو مطلوب ألنواع أخرى متن العقتود يتوقتع      اأولي اصافي اأو استثمار اأولي اصافي اتطلب استثمارتال  ب()

 أن يكون هلا استجابة مماثلة للتغريات يف عوامل السوق؛

 تسوى يف موعد الحق. ج()

 

العادلة يف تاريخ البيع. وجيري تعديل القيمتة احلاليتة للصتكوك املاليتة      يتم تسجيل الصكوك املالية املشتقة بالقيمة 2-21

وتستجل األربتاح واخلستائر الناشتئة متن التغتيريات يف القيمتة         .املشتقة لتعكس القيمة السوقية العادلة احلالية بصورة دورية

 السوقية للصكوك املالية املشتقة بصورة مباشرة يف كشف األداء املالي. 

 

 ستحقة القزضالزنود امل
 
تصنف املنظمة البنود املستحقة القبض "كقروض ومستحقات". وتسجل البنود املستحقة القبض بالقيمة االمسيتة إال   2-22

 إذا كان أثر اخلصم ماديًا.

 

 خمصصات احلسابات املشكوك فيها 
 
تسجل املنظمة خمصص للحسابات املشكوك فيها للمساهمات الطوعية استنادا إىل استتعراض املستتحقات يف تتاريخ     2-23

ظلتت غتري    مة بعتد أن تكتون قتد   ويتم االهتمام باالشرتاكات املقّيالتقرير عندما يكون هناك دليل موضوعي الخنفاض قيمتها. 

 مدفوعة ألكثر من سنتني. وميكن احتساب البدالت األخرى بشكل فردي أو من خالل تطبيق طريقة إحصائية.

 

تسجل املنظمة املخصصات للحسابات املشكوك فيها يف كشف الوضتع املتالي. ويترد تستجيل خمصتص للحستابات        2-24

 كشف األداء املالي.  املشكوك فيها وتسجيل مصروف مرتبط بشطب مستحق كمصاريف يف
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 األصول املدفوعة مسزقا وغريها من األصول 
 
". وتسجل هذه البنتود يف كشتف   تصنف املنظمة األصول املدفوعة وغريها من األصول على أنها "قروض ومستحقات 2-25

 الوضع املالي بقيمتها اإلمسية إال إذا كان أثر اخلصم ماديا. وسيتم تسجيل االتفاقيتات متع مقتدمي اخلتدمات أو املستتفيدين     

  اليت تتطلب توفري خدمة، على أساس فرتة العمل املنقضية بطريقة القسط الثابت على الفرتة الزمنية للفرتة املقدرة. 

 

 ات  املخزون
 
تسجل املخزونات بأقل سعر كلفة، أو تكلفة االستبدال احلالية، أو صايف القيمة املتوقع حتقيقها. وتستتخدم تكلفتة    2-26

االستبدال احلالية للمخزونات اليت سيتم توزيعها على املستفيدين، وهي التكلفة اليت ستدفعها املنظمتة الكتستاب األصتل يف    

القيمة املتوقع حتقيقها واليت تستخدم للمخزونات اليت ستبيعها املنظمة، فهي سعر البيع املقدر يف ستياق   تاريخ اإلبالغ. وأما

وتضاف تكاليف الشحن املقدرة للمخزونتات إىل تكلفتة متدخالت    األعمال العادية، ناقص تكاليف التجهيز ومصاريف البيع. 

 املشروع عند حساب القيمة اإلمجالية.  

 

وينبغتي قيتاس    املخزونات احملتفظ بها للتوزيع ملشاريع حمددة باستخدام طريقتة التحديتد النتوعي.   وجيب قياس  2-27

يصترف   املخزونات احملتفظ بها للبيع واليت مل يتم حتديدها لالستخدام من قبل مشروع معني باستخدام طريقتة "التوارد أوالً  

 أوال". ولن تقدر منشورات املكاتب امليدانية كمخزون. 

 

ذا اخنفضت القيمة املسجلة للمخزونات حتت تكاليف االستبدال احلاليتة بستبب القتدم، والضترر، والتتغريات يف      إ 2-28

 األسعار، إخل. فيسجل االخنفاض يف كشف األداء املالي يف السنة اليت تعترب املخزونات قد اخنفضت فيها. 
 

 العقارات واآلليات واملعدات 
 
تسجل العقارات واآلليات واملعدات بالقيمة التارخيية مطروحًا منها االستتهالك املرتاكتم وأيتة خستارة ناجتتة عتن        2-29

. وبالنسبة لألصول املتربع بها، تستخدم القيمة العادلة يف تاريخ احليازة كبتديل للتكلفتة التارخييتة. وال يتتم     اخنفاض القيمة

 رمسلة األصول الرتاثية.  

 

اج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألصل أو يتم احتستابها كأصتل منفصتل، حستب االقتضتاء، فقتط       يتم إدر 2-30

عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل املنظمة املنافع االقتصادية املستقبلية أو إمكانية اخلدمتة املرتبطتة بالبنتد، وأي يكتون     

كل عمليات التصتليح والصتيانة يف كشتف األداء املتالي ختالل الفترتة       باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكل موثوق. وتسجل 

 املالية اليت حتصل فيها. 
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باستخدام طريقتة القستط الثابتت. ويف متا يلتي       املفيديسجل االستهالك لشطب تكلفة املوجودات على مدى عمرها  2-31

 للفئات الرئيسية للعقارات واملعدات واآلليات:   املفيدة األعمار 

 
 الفئة  املقدر املفيد العمر

  
 املعدات والتجهيزات املكتبية سنوات 7 – 5
 اآلالت واملعدات  سنوات 7 – 5
 أجهزة احلواسيب وتكنولوجيا املعلومات  سنوات 3
 املركبات سنوات 5 – 3
 األبنية سنة  40 – 5

 حتسينات العقارات املستأجرة  املفيدأقصر من مدة اإلجيار أو العمر 

 

تستخدم منظمة األغذية والزراعة األحكام االنتقالية إلقرار بنود العقارات واملعدات واآلليتات تتدرجييا ختالل فترتة      2-32

، يف حتني ستيتم حتويتل األصتول     2014انتقالية ملدة مخس سنوات. وسيتم تسجيل األصول اليت مت شراؤها ابتداء من عتام  

 اليت مت شراؤها قبل ذلك خالل فرتة اخلمس سنوات القادمة. 

 

ينبغي االستمرار يف عكس تكلفة بند ما من العقارات واملعدات واآلليات، واستهالكه املرتاكم واالخنفاض املرتاكتم يف   2-33

د مبعايري االستبعاد. وينبغي استبعاد بند متا متن العقتارات    قيمته، يف الكشوف املالية إىل أن حيني الوقت الذي يفي فيه البن

مستقبلية أو خدمتة حمتملتة   واملعدات واآلليات من الكشوف املالية عندما يتم التخلص منه أو ال يكون هناك منافع اقتصادية 

 .من استخدامه أو التخلص منه

 

نهتائي عتن طريتق التحويتل للمستتفيدين املعيتنني.       يتم استبعاد أصول املشاريع عندما تتخلص منها املنظمة بشكل  2-34

وسيتم استبعاد املركبات يف امليدان )السيارات والعربات( فقتط عنتدما يتتم حتويتل وثتائق التستجيل والقيتود املفروضتة علتى          

إلفصتاح عتن   االستخدام املوثقة يف االتفاقات املتبادلة، رمسيًا من قبل املنظمة إىل حكومة أو شريك منفذ أو مستتفيد. وجيتب ا  

األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التخلص من بنود العقارات واملعتدات واآلليتات واستتبعادها، متن ختالل الفتائض أو العجتز        

 عندما يتم استبعاد األصل. 

 

 األصول غري املادية
 
 اخنفتاض القيمتة.  تسجل األصول غري املادية بالقيمتة التارخييتة مطروحتًا منهتا االستتهالك وأيتة خستائر بستبب          2-35

 وبالنسبة لألصول غري املادية املتربع بها، تستخدم القيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة كبديل للتكلفة التارخيية.
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 االستهالك
 
حيتسب االستهالك على امتداد العمر املفيد باستخدام طريقة اخلط املستقيم جلميع األصول غري املادية ذات احلياة  2-36

احملدودة، مبعدالت ستشطب تكلفة أو قيمة األصول نسبة إىل القيمة املتبقية املقدرة. ويتوقع أن تكون القيمة املتبقية صفرا يف 

 ملفيدة للفئات الرئيسية لألصول غري املادية: معظم احلاالت. وفيما يلي األعمار ا

 
 الفئة العمر املفيد املقدر

  
 الربجميات املشرتاة بشكل منفصل سنوات  5التزام تعاقدي يصل إىل 

 الربجميات املطورة داخليا سنوات  5وصوال إىل بناء على دراسة اجلدوى 

 األصول غري املادية قيد التطوير ال يوجد استهالك

 األصول غري املادية األخرى استنادا إىل حياة األصل املتوقعة

 

 اقتناء الربجميات وتطويرها
 
تتم رمسلة تراخيص برجميات الكمبيوتر على أساس التكاليف املتكبدة للحصول علتى هتذه الربجميتات وتشتغيلها.      2-37

وتتم رمسلة التكاليف اليت ترتبط مباشرة بتطوير الربجميات لالستخدام من قبل املنظمة كأصل غري مادي. وتشتمل التكتاليف   

 ربجميات وجزء مناسب من النفقات العامة ذات الصلة.  املباشرة تكاليف املوظفني الذين عملوا على تطوير ال

 

جيب اإلفصاح عن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التخلص من بنود األصول غتري املاديتة أو عتن استتبعادها، متن       2-38

 خالل الفائض أو العجز عند استبعاد األصل. 

 

تستخدم منظمة األغذية والزراعتة األحكتام االنتقاليتة لتستجيل األصتول غتري املاديتة التيت مت شتراؤها أو طرحهتا            2-39

 . 2014لالستخدام ابتداء من عام 

 

 اخنفاض القيمة  
 
مراجعة األصول اليت تنخفض قيمتها أو تستهلك عندما تشري أحدا  أو تغريات يف الظروف أن القيمة الدفرتية  تتم 2-40

ليست قابلة لالسرتداد. ويتم تسجيل اخلسارة من االخنفاض بالقيمة اليت تتخطى فيها القيمة الدفرتية لألصل قيمتها القابلة 

 .على قيمة للقيمة العادلة لألصل مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة االستخداملالسرتداد. وإن املبلغ القابل لالسرتداد هو أ
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 عقود اإلجيار
 

 عقود اإلجيار التشغيلية
 
تصنف عقود اإلجيار حيث حيتفظ املؤجر جبزء كتبري متن املختاطر واملكاستب الكامنتة وراء امللكيتة كعقتود إجيتار          2-41

تشغيلية. ويتم تسجيل النفقات املتكبدة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية يف كشتف األداء املتالي علتى أنهتا مصتروفات علتى       

 أساس القسط الثابت على مدى فرتة  اإلجيار. 

 

 القروض
 
وحيث يكون للمنظمة يتم احتساب القروض على أساس التكلفة املستهلكة ويتم صرف تكلفة االقرتاض عند تكبدها.  2-42

 قروض بدون فوائد أو أنها ال تدفع فوائد على القروض، يتم التعامل مع مصلحة املنظمة من الرتتيب كمساهمة عينية. 

 

 الطارئة وااللتزاماتاملزالو املخصصة 
 
يتم تسجيل خمصصات االلتزامات الطارئة عندما يكون للمنظمة التزام قانوني أو تقديري نتاتج عتن وقتائع ستابقة،      2-43

 ن تقدير القيمة بطريقة موثوق بها. كومن األرجح أنه ستكون هناك حاجة لتدفق يف املوارد لتسوية االلتزام، ومي

 

قيمة املبالغ املخصصة أفضل تقدير للمصاريف املتوقعة املطلوبتة لتستوية االلتتزام احلتالي يف تتاريخ التقريتر.        وتكون 2-44

 القيمة احلالية للمصاريف املتوقعة املطلوبة لتسويةهي وعندما يكون تأثري القيمة الزمنية للنقود ماديا، تكون املبالغ املخصصة 

 االلتزام. 

 

زامات الطارئة اليت يكون االلتزام احملتمل هلا غري مؤكد، أو عندما ينبغي التأكد بعد ممتا إذا  يتم الكشف عن االلت 2-45

 كانت املنظمة لديها التزام حالي ميكن أن يؤدي إىل تدفق املوارد. 

 

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا
 
 تقر املنظمة بالنفقات وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني التالية:   2-46
 

األجور، واملرتبتات، والبتدالت، واإلجتازات الستنوية املدفوعتة،      استحقاقات املوظفني القصرية األجل  تشمل (1)

املوظتف   شهر من انقضتاء الفترتة التيت يتؤدي فيهتا      12واإلجازات املرضية املدفوعة. وهي تستحق يف غضون 

 خالهلا خدماته ذات الصلة، وتقاس بقيمتها على أساس املستحقات املرتاكمة باملعدالت احلالية لألجور.
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تشتمل خطتط    هي استحقاقات املوظفني اليت تدفع بعد االنتهاء من العمتل. وهتي  استحقاقات ما بعد اخلدمة  (2)

االستحقاقات احملددة، اليت تتكون من خطط مدفوعات نهاية اخلدمة، وصندوق مدفوعات نهايتة اخلدمتة،   

والتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. وحتتسب استحقاقات ما بعد اخلدمة سنويا من قبل اخلرباء االكتواريني 

 را يف االحتياطات.املستقلني. ويتم تسجيل مجيع األرباح واخلسائر االكتوارية فو
 

املدفوعات التعويضية اليت حتق للمتوظفني ومتن يعولتونهم     استحقاقات املوظفني غري احلاليني األخرى تشمل (3)

يف حاالت الوفاة أو اإلصابة أو املرض بسبب أداء املهام الرمسية، وهي تكمل، يف حتاالت معينتة، معاشتات    

. وحتتستب التزامتات   لمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالعجز والورثة اليت يقدمها الصندوق املشرتك ل

املدفوعات التعويضية سنويا من قبل اخلرباء االكتواريني املستقلني. ويتتم تستجيل مجيتع األربتاح واخلستائر      

 . فورا االكتوارية يف كشف األداء املالي

 

 تعرتف منظمة األغذية والزراعة بالفئات التالية الستحقاقات املوظفني:  2-47
 

  شهر من انقضاء الفترتة احملاستبية التيت يتؤدي      12استحقاقات املوظفني القصرية األجل املستحقة يف غضون

 فيها املوظف خالهلا خدماته ذات الصلة؛

 استحقاقات ما بعد اخلدمة؛ 

 املوظفني الطويلة األجل األخرى؛ استحقاقات 

 .استحقاقات نهاية اخلدمة 

 

 الصندوق املشرتك ملعاشات موظفي األمم املتحدة
 
إن الفاو منظمة عضو يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة التذي أنشتأته اجلمعيتة العامتة      2-48

لألمم املتحدة ليقدم استحقاقات التقاعد والعجز وما إىل ذلك. وصندوق املعاشات هذا هو خطة لالستحقاقات احملددة متعتددة  

)ب( من النظتام األساستي لصتندوق املعاشتات، فتإن عضتويته        3احملدد يف املادة أرباب العمل وممولة بالكامل. وعلى النحو 

مفتوحة أمام الوكاالت املتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك يف النظام املوحد للمرتبات والبتدالت وغتري ذلتك    

 من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة.

 

وتعرِّض هتذه اخلطتة املنظمتاتمل املشترتفكة فيهتا ملختاطر اكتواريتة تترتبط مبتوظفي املنظمتات األخترى املشتاركة يف              2-49

الصندوق، احلاليني والسابقني، ممتا يرتتتب عليته عتدم وجتود أستاس متستق وموثتوق لتخصتيص االلتتزام وأصتول اخلطتة             

وق املشرتك ملعاشات موظفي األمم املتحدة إىل جانتب املنظمتات   والفاو والصند .والتكاليف لفرادى املنظمات املشرتكة يف اخلطة

املشاركة يف الصندوق األخرى، ليسوا يف موقع ميكنهم من حتديد حصة املنظمة يف التزامتات االستتحقاقات احملتددة وأصتول     
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ملت مع هتذه اخلطتة كمتا    اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة مبوثوقية كافية ألغراض احملاسبة، وبالتالي فإن املنظمة قد تعا

تستجل مستاهمات   من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاص. و 25لو كانت خطة مساهمات حمددة وفقا ملتطلبات املعيار 

 املنظمة يف خطة املساهمات خالل الفرتة املالية كنفقات يف كشف األداء املالي. 

 

 تسجيل اإليرادات
 

 اإليرادات غري التزادلية

 

يتم تقييم االشرتاكات املقدرة واملوافقة عليها لفرتة ميزانية ملدة عامني. ومن ثم يتم تقسيم كمية هذه املستاهمات بتني    2-50

كتإيرادات يف بدايتة الستنة متن فترتة امليزانيتة ملتدة عتامني         العامني إلعتداد الفتواتري والتدفع. وتستجل االشترتاكات املقتدرة       

 الصلة. ذات

 

ت الطوعية وغريها من التحويالت اليت تتدعمها اتفاقتات قابلتة للتنفيتذ كتإيرادات يف الوقتت       يتم تسجيل املساهما 2-51

الذي يصبح فيه االتفاق ملزما وعندما يتم احلصول على التحكم باألصل، ما مل ينص االتفاق على شرط على األصتل احملتول   

 عندما يتم اإلعفاء من املسؤولية املشروطة. يتطلب االعرتاف مبسؤولية. ويف مثل هذه احلاالت، يتم تسجيل اإليرادات 

 

من املعايري احملاسبية الدوليتة للقطتاع    23اختارت منظمة األغذية والزراعة أن تستخدم احلكم االنتقالي من املعيار  2-52

املقترر إكماهلتا قبتل عتام      - 2014للمساهمات الطوعية. وتصنف هذه املساهمات ضتمن الفئتات الثالثتة التاليتة: قبتل عتام       

تستتند إىل الطبقتات احملتددة متن قبتل      ، وهتي  2013، وبعد عام 2016املقرر إكماهلا بعد عام  – 2014، قبل عام 2017

ستنوات،   3مسموح بها مبوجب هذه املعايري. ومن املتوقع أنه حبلول نهاية املرحلة االنتقالية ملتدة  املنظمة ملدة ثالثة سنوات 

 لفئات متوافقة متاما مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاص.  ستكون مجيع ا

 

 املساهمات املتربع بها والعينية
 
العينية اليت تدعم مباشرة العمليات واألنشطة املعتمدة واليت ميكتن قياستها بشتكل موثتوق،      يتم تسجيل املساهمات 2-53

بالقيمة العادلة. وتشمل هذه املساهمات استخدام املباني، ومدخالت املشاريع، واملرافتق، والفائتدة علتى القتروض امليسترة يف      

 إطار صندوق رأس املال العامل. 

 

للمنظمة استخدام املباني واملنشآت من دون رسوم أو برسوم رمزية من قبل احلكومة اليت متتلتك هتذه املرافتق.     قدمي 2-54

وتسجل املنظمة "حق االستخدام" هذا للمباني واملرافق كعقد إجيار تشتغيلي متتربع بته. وبالتتالي، يتتم تستجيل اإليترادات        

قية لإلجيار. ومبا أن كل من املرافق واالتفاقات ذات الصلة الستخدامها واملصروفات على قدم املساواة على أساس القيمة السو
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على أساس أساليب التقييم التيت تتدمج ظتروف الستوق      القيمة العادلة الستخدام االتفاقات عموما حتديدفريد من نوعه، يتم 

  احمللية والتدفقات النقدية املقدرة، على افرتاض معاملة جتارية حبتة.

 

ربع ببعض اخلدمات أو تقدميها بصورة عينية إىل املنظمة ملساعدة املنظمة على تنفيذ واليتها. وال تسجل هذه يتم الت 2-55

املساهمات العينية من اخلدمات يف الكشوف املالية، ويرجع ذلك أساسا إىل التحديات العمليتة وأوجته عتدم التيقني األخترى      

 عادلة بشكل موثوق. وتشمل هذه اخلدمات بشكل أساسي ما يلي: املرتبطة بتحديد قدرة املنظمة على قياس القيمة ال
 

 اإلداريون وموظفي األمن الذين توفرهم احلكومات املضيفة، خاصة يف املكاتب امليدانية للمنظمة؛ املوظفون 

 املوظفون الفنيون الذين توفرهم إما الدول األعضاء أو املؤسسات التعليمية؛ 

 بشكل أساسي؛ يقدمون الدعم اإلداريوعون الذين املوظفون املتط 

 خدمات املتطوعني؛ 

 وتصليح مرافق املنظمة.  صيانة 
 

 اإليرادات من معامالت الصرف
 
 يتم قياس اإليرادات من عمليات الصرف بالقيمة العادلة للمستحقات، ويتم تسجيلها كسلع وخدمات مقدمة.  2-56

 

 اإليرادات غري املكتسزة
 
تتلقى املنظمة أمواال يف شكل مساهمات طوعية تستخدم لتمويل مشاريع حمددة على النحو املتفق عليه بتني املنظمتة    2-57

واجلهات املاحنة. ولبعض االتفاقات شروط مثل أن للمنظمة التزام حالي بإعتادة األمتوال أو األصتول ذات الصتلة إىل اجلهتة      

ذلك، حيث توجد مثل هذه الظروف، يتم تستجيل مستتحقات مقابلتة عنتد     املاحنة، لدرجة أن الشروط ال تتحقق. ونتيجة ل

 تلقي األموال. وختفض هذه املستحقات مع حتقق الشروط.   

 

 تسجيل النفقات
 

 نفقات معامالت الصرف
 
املنظمة النفقات الناشئة عن شراء السلع واخلدمات عندما ينفذ املورد التزاماته التعاقدية، أي عندما يتم تسليم  تسجل 2-58

 السلع واخلدمات وقبوهلا. وبالنسبة لبعض عقود اخلدمة، قد حتد  هذه العملية على مراحل. 
 

 النفقات غري التزادلية
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أستاس فترتة العمتل     ىواملستتفيدين التيت تتطلتب تتوفري خدمتة، علت      سيتم تسجيل املعامالت مع مقدمي اخلدمات  2-59

املنقضتتية، واالتفاقيتتات متتع املستتتفيدين دون تتتوفري خدمتتة عنتتد التتدفع. ويتتتم تستتجيل خمزونتتات املشتتاريع عنتتد التستتليم  

 للمستفيدين.  

 

 املزالو النقدية وما يعادهلا: 3املالحظة 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1

   

 املبالغ النقدية يف املصارف وحسابات سوق املال 87,155 56,850

 الودائع القصرية األجل 403,102 530,002

 املبالغ النقدية النظرية لدى مديري االستثمار 197,347 84,388
    

 املزالو النقدية وما يعادهلا جمموع 687,604 671,240

 

نظرا للطبيعة القصرية األجل والسيولة العالية للمبالغ النقدية وما يعادهلا، فإنه ال يرتبط بهذه األرصتدة ستعر كتبري     3-1

 .للفائدة أو خماطر ائتمانية

 

مليتون دوالر أمريكتي    1.0) مليون دوالر أمريكتي  1.7ومن جمموع املبالغ النقدية وما يعادهلا، يتم االحتفاظ مببلغ  3-2

بعمالت غري قابلة للتحويل بسهولة إىل عمالت أخرى. ويتم االحتفاظ بهذه األرصدة لتلبيتة   (2014يناير/كانون الثاني  1يف 

مليتون   1.0يتم تقييد حتوالي   متطلبات أعمال عامة ومتطلبات تتعلق باملشروعات يف خمتلف البلدان اليت تعمل فيها املنظمة.

 مريكي من النقد لدى البنوك حاليًا ألسباب تشغيلية خمتلفة. دوالر أ
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 : االستثمارات والصكوك املالية املشتقة4املالحظة 
 

 االستثمارات غري الصكوك املالية املشتقة
 
 تتألف استثمارات املنظمة من التالي: 4-1
 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف 2014ديسمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1

   

 االستثمارات احلالية  

 للتزادل التجارياالستثمارات احملتفظ بها   

 سندات حكومية 424,610 324,974

 سندات الشركات 21,246 16,573

 الدخل الثابت املضمون - 4,002

 سندات الرهن العقاري املدعومة 6,192 11,777

 غري ذلك 3,549 -

   

 جمموع االستثمارات احملتفظ بها للمتاجرة 455,597 357,326

   

 الصكوك املالية املشتقة 354 951

    

 جمموع االستثمارات احلالية 455,951 358,277

    

  املتداولةاالستثمارات غري   

    

 استثمارات متاحة للزيع  

 سندات حكومية 168,571 167,131

 سندات الشركات 39,626 33,961

 أسهم  219,810 220,998

    

 جمموع االستثمارات املتاحة للزيع 428,007 422,090

    

 جمموع االستثمارات غري احلالية 428,007 422,090

 

هي استثمارات حالية يف نهاية العام، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن  للتبادل التجاريإن االستثمارات احملتفظ بها  4-2

هذه االستثمارات تدار على أساس قصري األجل لضمان احملافظة على رأس املال للجهات املاحنة يف الصندوق مع توفري 

 العمليات عائدات يف نفس الوقت. وعالوة على ذلك، فإن هذه االستثمارات متاحة بشكل عام ومطلوبة الستخدامها يف

يف كشف األداء املالي  للحافظة التجاريةاحلالية، ويتم محلها بالقيمة العادلة. يتم تسجيل األرباح واخلسائر غري احملققة 

  على أنها متكبدة.

 

يتم  يف نهاية العام وحتول بالقيمة العادلة. متداولةتصنف استثمارات املنظمة املتاحة للبيع كاستثمارات غري  4-3

تسجيل األرباح واخلسائر غري احملققة لالستثمارات املتاحة للبيع يف كشف األداء املالي. وال تستخدم االستثمارات املتاحة 

للبيع يف عمليات املنظمة احلالية، وقد خصصت لتمويل استحقاقات ما بعد اخلدمة يف املنظمة. وال ختضع هذه االستثمارات 
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من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  25رب أنها أصول للخطة على النحو املعرف يف املعيار لقيود قانونية منفصلة وال يعت

 استحقاقات املوظفني. -العام
 
 احلركات الرئيسية يف مجيع االستثمارات خالل السنة:  4-4
 

امليزانية يف 

ديسمرب/كانون األول  31

2014 

تغيريات غري 

حمققة الصرف 

 األجنيب

غري  تغيريات

 حمققة أخرى
 الرسوم اإلدارية الفائدة املكتسزة احملققة

صايف اإلضافات/ 

 )اخلصومات(

الرصيد االفتتاحي يف 

يناير/كانون الثاني  1

2014 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

          
 للتزادل التجارياستثمارات حمتفظ بها         

 الدخل الثابت 357,326 98,629 (733) 2,984 (2,026) (583) - 455,597

          
 

      
 استثمارات متاحة للزيع 

 أسهم 220,998 (11,141) (903) 6,280 30,547 (25,971) - 219,810

 دخل ثابت 201,092 16,882 (348) 2,174 (10,737) 16,438 (17,304) 208,197

          

 جمموع االستثمارات 779,416 104,370 (1,984) 11,438 17,784 (10,116) (17,304) 883,604

 

 التكاليف واألرباح أو اخلسائر غري احملققة والقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع حسب نوع االستثمار: 4-5
 

 

 2014يناير/كانون الثاني  1

 2014ديسمرب/كانون األول  31

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

األرباح   

/)اخلسائر( غري 

احملققة من 

االستثمارات 

 املتاحة للزيع

 

    

 األرباح /)اخلسائر( غري احملققة 

 من االستثمارات املتاحة للزيع

 

   

 التكاليف القيمة العادلة التكاليف القيمة العادلة

  

       

 االستثمارات املتاحة للزيع            

 حكومية سندات 168,551 20 168,571 169,073 (1,942) 167,131

 سندات الشركات 40,146 (520) 39,626 35,160 (1,199) 33,961

 أسهم  191,883 27,927 219,810 167,099 53,899 220,998

           

 جمموع االستثمارات املتاحة للزيع 400,580 27,427 428,007 371,332 50,758 422,090

 

 2014ديستمرب/كانون األول   31مليون دوالر أمريكي كما يف تاريخ  27.4ويعزى صايف األرباح غري احملققة البالغة   4-6

يف املقام األول إىل األداء القوي حلافظة األسهم. ومل تتأثر هذه النتائج إال جزئيتا باالخنفتاض يف قيمتة اليتورو مقابتل التدوالر       

ألستهم وبتاقي األربتاح الرتاكميتة غتري      مليتون دوالر أمريكتي ضتمن ا    38.6وتسجل األرباح غري احملققتة البالغتة    .األمريكي
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مليون دوالر أمريكي واخلستائر الناجتتة عتن حافظتات القتروض مباشترة يف        11.2احملققة لصرف العمالت األجنبية البالغة 

 كشف األداء املالي خالل الفرتة اليت حتد  فيها.  

 

 الصكوك املالية املشتقة
 
ضمن حافظة استثماراتها لغرض التخفيتف متن خمتاطر العمتالت األجنبيتة      تستخدم املنظمة الصكوك املالية املشتقة  4-7

وتستخدم املنظمة العقود اآلجلة، واخليارات، واملبادالت، للتخفيف متن هتذه املختاطر. وال     .املوجودة يف حافظة استثماراتها

 يف هذه الفئة. متداولةتوجد صكوك مشتقة غري 

 

 ما يلي القيمة االمسية والقيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة: متثل القيمة االمسية قيمة العقد. وفي 4-8
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1
  القيمة االمسية القيمة العادلة القيمة االمسية القيمة العادلة

     

 األصول    
 اآلجلةالعقود  2,790 17 214,859 917

 املبادالت 35,086 337 27,483 34
      

 إمجالي صكوك األصول املالية املشتقة 37,876 354 242,342 951
      
 املستحقات    
     

 العقود اآلجلة 272,872 (2,594) 954 (5)
 املبادالت - - 17,864 (144)

      
 املستحقات املالية املشتقةإمجالي صكوك  272,872 (2,594) 18,818 (149)
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 : املستحقات من املعامالت غري التزادلية5املالحظة 
 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
 املستحقات احلالية  
 املساهمات املقررة مستحقات  

 الدول األعضاء االشرتاكات املقررة على 81,881 98,959
 صندوق رأس املال العامل 36 48

 حساب االحتياطي اخلاص 2,289 2,289
 خمصصات احلسابات املشكوك بها (18,848) (14,753)

    
 جمموع االشرتاكات املقدرة املتحصلة 65,358 86,543

    
 مستحقات املساهمات الطوعية  

 املساهمات الطوعية  80,304 56,060
 خمصصات احلسابات املشكوك بها (7,742) (7,673)

    
 جمموع مستحقات املساهمات الطوعية 72,562 48,387

      
 مستحقات أخرى  

 مستحقات أخرى 7,443 7,909
 خمصصات احلسابات املشكوك بها  (3,480) (3,487)

    
 جمموع املستحقات األخرى 3,963 4,422

   
 املستحقات احلالية جمموع 141,883 139,352

   
 مستحقات املساهمات املقررة غري املتداولة   

 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي 1,239 2,167
    

 جمموع مستحقات املساهمات املقررة غري املتداولة 1,239 2,167
    

 غري التزادليةجمموع املستحقات من املعامالت  143,122 141,519

 

. 2014ديستمرب/كانون األول   31لدى بعض الدول األعضاء خطط سداد الشرتاكاتها تستحق بعد أكثر من سنة متن   5-1

مليتون دوالر أمريكتي علتى أنهتا غتري       1.5البالغتة   2015ديستمرب/كانون األول   31وقد مت تصنيف املبتالغ املستتحقة بعتد    

 متداولة. 

 

 تنتج الزيادة يف قيمة املستحقات من املساهمات الطوعية بصورة رئيسية عن الزيادة يف التمويل الطوعي خالل العام.  5-2

 

تستند املخصصات للحسابات املشكوك فيها على تقدير املبالغ اليت ال حيتمتل حتصتيلها مبوجتب الشتروط      5-3

 األصلية للمستحقات. 
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 الرصيد يف
ديسمرب/كانون  31

 2014األول 

املخصصات اليت 
 مت عكسها

 النفقات املزالو املشطوبة
 الرصيد يف

يناير/كانون  1
 2014الثاني 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

      
 مستحقات االشرتاكات املقررة     
 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء (12,544) (8,119) - 4,138 (16,525)

 رأس املال العاملصندوق  (34) (10) - 10 (34)
 حساب االحتياطي اخلاص (2,175) (114) - - (2,289)

      
 إمجالي مستحقات االشرتاكات املقررة (14,753) (8,243) - 4,148 (18,848)
       
 مستحقات املساهمات الطوعية     

 املساهمات الطوعية (7,673) (69) - - (7,742)
      

 إمجالي مستحقات املساهمات الطوعية (7,673) (69) - - (7,742)
         
 مستحقات أخرى     

 مستحقات أخرى (3,487) (8) - 15 (3,480)
      

 إمجالي املستحقات األخرى (3,487) (8) - 15 (3,480)
       

 إمجالي املخصصات للحسابات املشكوك فيها  (25,913) (8,320) - 4,163 (30,070)
 

 أعمار املستحقات:  5-4
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( القيمة الدفرتية أقل من سنة سنوات 3-1 سنوات 5-3 سنوات 5أكثر من 
      
 املستحقات احلالية     
 مستحقات االشرتاكات املقررة     

 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء 81,881 65,358 996 367 15,160
 رأس املال العامل صندوق 36    36

 حساب االحتياطي اخلاص 2,289    2,289
 خمصصات احلسابات املشكوك فيها (18,848)  (996) (367) (17,485)

      
 إمجالي مستحقات االشرتاكات املقررة 65,358 65,358 - - -
       
 مستحقات املساهمات الطوعية     

 املساهمات الطوعية 80,304 57,635 15,322 4,585 2,762
 خمصصات احلسابات املشكوك فيها (7,742)  (395) (4,585) (2,762)

      
 إمجالي مستحقات املساهمات الطوعية 72,562 57,635 14,927 - -
         
 مستحقات أخرى     

 مستحقات أخرى 7,443 4,169 128 64 3,082
 أخرى للحسابات املشكوك فيها خمصصات (3,480) (206) (128) (64) (3,082)

      
 إمجالي املستحقات األخرى 3,963 3,963 - - -
      
 إمجالي املستحقات احلالية 141,883 126,956 14,927 - -
      
 االشرتاكات املقررة غري املتداولة املستحقة     

128 125 741 245 1,239 
يف إطار  االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء

 الربنامج العادي 
      

128 125 741 245 1,239 
إمجالي االشرتاكات املقررة غري املتداولة 

 املستحقة
      

 إمجالي املستحقات  143,122 127,201 15,668 125 128
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مليتون دوالر   3.1تصل االشرتاكات املتأخرة املتعلقة بالبلدان العشرة اليت تواجه قضايا تتعلتق حبتق التصتويت إىل     5-5

أمريكي للمساهمات املقررة. وجتتري حاليتا مفاوضتات لوضتع خطتة للتدفع. وال يوجتد عنتد املنظمتة أي ضتمانات ألي متن            

االشرتاكات، ومع ذلك، تتطلتب القواعتد أال تعتادل اشترتاكات التدول األعضتاء املاليتة املتتأخرة عليهتا للمنظمتة أو جتتاوز            

نتني التقومييتني السابقتني. وتشمل اإلجراءات اليت تنص عليهتا القواعتد فقتدان العضتو     االشرتاكات املستحقة عليها عن الس

 حلقه يف التصويت وحقه يف الرتشيح لعضوية اجمللس وخسارته ملقعده يف اجمللس.

 

أساستا عتن االشترتاكات     2014مليون دوالر أمريكي مت تستجيلها يف عتام    4.2ينتج صايف األحكام اإلضافية البالغ  5-6

 املقررة على الدول األعضاء. 

 

متويل املشتاريع املشترتكة متع    باالشرتاكات احلكومية النقدية النظرية و تتعلق األنواع الرئيسية األخرى للمستحقات 5-7

 . املنظمات الدولية، اليت تدفع فيها املنظمة نيابة عن هذه األطراف الثالثة

 

 املستحقات من معامالت الصرف :6املالحظة 
 

ديسففففففمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014

   
 مستحقة من األمم املتحدة وغريها من املنظمات 5,607 4,921
 ناقص: خمصصات احلسابات املشكوك فيها (1,224) (324)

   
 اجملموع احلالي 4,383 4,597

   
 غري متداولة - -
   
 جمموع غري املتداولة - -
   

 جمموع املستحقات من معامالت الصرف 4,383 4,597

 

تتعلق املستحقات من معامالت الصرف باملبتالغ املسترتدة املستتحقة عتن اخلتدمات اإلداريتة التيت تقتدمها منظمتة           6-1

األغذية والزراعة للمنظمات الدولية اليت تتخذ من روما مقرا هلتا، أي الصتندوق التدولي للتنميتة الزراعيتة وبرنتامج األغذيتة        

 ووكالتة الشركات اليت لديها مكاتب يف املقر الرئيسي للمنظمة، مثل املكتبة،  العاملي؛ ورسوم املرافق اليت سيتم اسرتدادها من

 السفر، وما إىل ذلك، وغريها. 
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 خمصصات احلسابات املشكوك فيها
 

 2014ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف 
املخصصات 
 اليت مت عكسها

املزالو 
 املشطوبة

 النفقات
 الرصيد يف

يناير/كانون الثاني  1
2014 

 بآالف الدوالرات األمريكية()

      

(1,224) - 50 (950) (324) 
مستحقة من األمم املتحدة وغريها من 

 املنظمات
      

(1,224) - 50 (950) (324) 
جممع املخصصات من املستحقات من 

 معامالت الصرف
 

 املدفوعات املسزقة واألصول األخرى :7املالحظة 
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1
   

 مستحقات املوظفني 26,284 26,549
 املدفوعات املسبقة 13,273 5,421
 األصول األخرى 5,150 2,742

 ناقص: خمصصات احلسابات املشكوك فيها (1,161) (1,114)
   

 األخرىجمموع املدفوعات املسزقة واألصول  43,546 33,598
   

 اجملموع احلالي 43,128 33,180
 جمموع غري املتداولة 418 418

   
 جمموع املدفوعات املسزقة واألصول األخرى 43,546 33,598

 
أساستا باملستتحقات متن     2014ديسمرب/كانون األول  31يتعلق جمموع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى كما يف  7-1

املوظفني، مبا يف ذلك السلف للموظفني للسفر والتعليم واملنح. واألصول األخرى هي يف الغالب إيرادات الفوائد املرتاكمة علتى  

 نقد املنظمات والنقد املعادل واحلافظات االستثمارية. 

 

 امليزانية. من املتوقع استخدام االلتزامات أو مجعها خالل سنة من تاريخ كشف  7-2

 

 خمصصات احلسابات املشكوك فيها
 

 2014ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف 
املخصصات 

اليت مت 
 عكسها

املزالو 
 املشطوبة

 النفقات
 الرصيد يف

يناير/كانون الثاني  1
2014 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

      
 مستحقات املوظفني (566) (45) - - (611)

 املدفوعات املسبقة - - - - -
 أصول أخرى (548) (2) - - (550)

- -     

(1,161) - - (47) (1,114) 
جمموع املخصصات للمدفوعات املسزقة 

  واألصول األخرى
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 املخزونات :8املالحظة 
 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   

 مدخالت املشاريع 14,685 11,216
 املنشورات 1,434 1,556

 غري ذلك 135 -
   

 إمجالي املخزونات 16,254 12,772
 

مليون دوالر أمريكي مرتبطتة مبتدخالت    156.5، تسجل املنظمة 2014ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف  8-1

دوالر أمريكي مرتبطة باملنشورات املستخدمة خالل هذه الفرتة. وتشتمل متدخالت املشتاريع املستتهلكة      مليون 2.4املشاريع و

ر أمريكتي للمتدخالت الزراعيتة أصتبحت باطلتة      مليتون دوال  0.2مليتون دوالر أمريكتي و   0.6املخزونات املتربع بها وقدرها 

 بسبب التغريات يف متطلبات املشاريع.

 

 املمتلكات واملنشآت واملعدات :9املالحظة 
 

 الرصيد اخلتامي يف
 2014ديسمرب/كانون األول  31

 التصريف االستهالك
اإلضافا

 ت
يناير/كانون  1الرصيد االفتتاحي يف 

 2014الثاني 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

      
 كلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات      

 املكاتب أثا  وجتهيزات  - 103 - - 103
 اآلالت واملعدات  - 565 - - 565

1,833 - (5) 1,838 -  
أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات
 املركبات  - 11,696 (60) - 11,636
 األبنية 1,748 83 - - 1,831

 حتسينات العقارات املستأجرة 69 342 - - 411
 أصول قيد اإلنشاء   143 1,722 - - 1,865

       

18,244 - (65) 16,349 1,960 
جمموع كلفة املمتلكات واملنشآت 

 واملعدات
       
 االستهالك املرتاكم      

 أثا  وجتهيزات املكاتب  - - - (6) (6)
 اآلالت واملعدات  - - - (48) (48)

(435) (435) - - -  
أجهزة احلاسوب وتكنولوجيا 

 املعلومات
 املركبات  - (19) 5 (1,424) (1,438)

 األبنية (124) - - (66) (190)
 حتسينات العقارات املستأجرة  - - - (16) (16)

        
 جمموع االستهالك املرتاكم    (124) (19) 5 (1,995) (2,133)

        
 املمتلكات واملنشآت واملعدات   1,836 16,330 (60) (1,995) 16,111
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، 2014من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاص. ويف عام  17تطبق املنظمة ترتيبات انتقالية مبوجب املعيار  9-1

مليون دوالر أمريكي، وحتسينات  0.1مليون دوالر أمريكي واستهالك مرتاكم يصل إىل  1.7يتم حتويل أصول األبنية بكلفة 

ر أمريكي واستهالك مرتاكم يبلغ صفر دوالر أمريكي، وأصول قيد اإلنشاء مليون دوال 0.1على العقارات املستأجرة بقيمة 

مليون دوالر أمريكي، إىل الكشوف املالية. وللفرتة احلالية، حولت منظمة األغذية والزراعة مجيع األبنية  0.1بكلفة 

عدات اليت مل يتم حتويلها بعد فهي والتحسينات على العقارات املستأجرة. أما الفئات الرئيسية من املمتلكات واملنشآت وامل

. وستستخدم املنظمة الفرتة 2014األثا  والتجهيزات واآلالت واملعدات واملركبات وتقنية املعلومات املكتسبة قبل عام 

االنتقالية للخمس سنوات بأكملها لضمان أن العملية األساسية يف مكانها لدعم معلومات كاملة ودقيقة تتعلق باملمتلكات 

 نشآت واملعدات. وامل

 

مليون دوالر أمريكي. ويتعلق معظم التصريف من املمتلكات  16.3والبالغة  2014يتم شراء اإلضافات من عام  9-2

واملنشآت واملعدات باألصول يف مشاريع حمددة يتم التخلص منها الحقا من خالل التربع بها للحكومات املضيفة واملنظمات 

 ستفيدة األخرى املشاركة يف املشروع. ويكون الباقي خسائر وعمليات شطب أخرى. غري احلكومية أو املنظمات امل

 

تستعرض املنظمة املمتلكات واملنشآت واملعدات ملؤشرات إمكانية االسرتداد الخنفاض القيمة. ومل حتدد عمليات  9-3

 . 2014املراجعة تلك أي اخنفاض يف القيمة يف عام 

 

مليون دوالر  1.1، 2014ديسمرب/كانون األول  31بلغت التزامات الشراء املرتاكمة ملمتلكات واملنشآت واملعدات يف  9-4

أمريكي. وبناء على اعتماد األحكام االنتقالية، يتم تسجيل األصول املكتسبة حديثا فقط ألغراض املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

 على الكشوف املالية للمنظمة اليت يتم احملافظة عليها للتصريف ضئيل جدا. اخلاص. ولذلك، فإن عدد األصول 

 

 األصول غري املادية :10املالحظة 
 

 31الرصيد اخلتامي يف 
 الرصيد االفتتاحي  اإلضافات التصريف االستهالك 2014ديسمرب/كانون األول 

 2014يناير/كانون الثاني  1يف 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
      
 الكلفة     

 الربجميات املكتسبة بشكل منفصل  - 657 (2) - 655
 الربجميات املطورة داخليا 3,274 101 - - 3,375

 األصول غري املادية قيد التطوير  - 885 - - 885
 األصول غري املادية األخرى  - - - - -

        
 كلفة األصول غري املادية جمموع    3,274 1,643 (2)  4,915

       
 اإلهالك املرتاكم      

 الربجميات املكتسبة بشكل منفصل - - - (77) (77)
 الربجميات املطورة داخليا - - - (258) (258)

 األصول غري املادية األخرى - - - - -
       

 جمموع اإلهالك املرتاكم  - - - (335) (335)
       

 األصول غري املادية  3,274 1,643 (2) (335) 4,580
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هالك املرتاكم لألصتول غتري املاديتة،    بلغت القيمة العادلة األصلية اإلمجالية واإل 2014ديسمرب/كانون األول  31يف  10-1

تكتاليف   وتتتم رمسلتة   مليون دوالر أمريكي على التتوالي.   0.3مليون دوالر أمريكي و 4.9اليت اشرتتها املنظمة أو طورتها، 

 مليون دوالر أمريكي، وتسجل يف الرصيد االفتتاحي 3.3ليت مت تكبدها يف السنوات السابقة، واليت تبلغ تطوير الربجميات ا

 . 2014لألصول اليت وضعت يف اخلدمة يف عام 

 

 تقوم املنظمة مبراجعة اخنفاض القيمة عندما تشري الظروف إىل احلاجة لذلك.   10-2

 

 احلسابات املستحقة والنفقات املرتاكمة  :11املالحظة 
 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
 احلسابات املستحقة  26,291 27,372

   
 النفقات املرتاكمة   

 ألمور الشراء املرتاكمةالنفقات  52,899 69,335
 للموارد البشرية من غري املوظفنياملرتاكمة النفقات  21,114 20,055
 للسفراملرتاكمة النفقات  12,568 14,482
 للرواتباملرتاكمة النفقات  225 5,042
 لصندوق التسويات الضريبية  املرتاكمة النفقات  1,817 1,256

 للنقود مقابل العمل املرتاكمة النفقات  3,668 458
 األخرىاملرتاكمة النفقات  5,148 5,485

 جمموع النفقات املستحقة 97,439 116,113
   

 جمموع احلسابات املستحقة والنفقات املرتاكمة  123,730 143,485

 

. والرتاكمتات هتي   بشتأنها لسلع واخلدمات اليت وردت الفواتري املتعلقة بااحلسابات املستحقة هي املبالغ املستحقة  11-1

سلع واخلدمات اليت مت استالمها أو تقدميها للمنظمة خالل الفرتة ولكن ال يوجد فواتري هلتا أو اتفاقتات   خمصصات تتعلق بال

 رمسية بشأنها مع املوردين.  

 

 الدفعات املستلمة مسزقا :12املالحظة 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء املستلمة مسبقا 2,136 21,643

 احملصلة مسبقا املساهمات الطوعية 681,639 802,355
 مساهمات صندوق املنظمة اخلاص ألنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل 58,630 61,696

   
 جمموع الدفعات املستلمة مسزقا 742,405 885,694
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املقررة على الدول األعضتاء املستتلمة مستبقا هتي أمتوال وردت متن التدول األعضتاء مقابتل اشترتاكات            االشرتاكات 12-1

 املقبلة.  السنة
 
 متثل املساهمات الطوعية احملصلة مسبقا األموال الواردة من اجلهات املاحنة املتعلقة باتفاق مساهمة.  12-2
 
 لشروط وكأنها إيرادات، كما وعندما يتم الوفاء بهذه الشروط.سيتم تسجيل املساهمات الطوعية احملصلة وفقا  12-3
 
تشمل صناديق االئتمان أيضا أنشطة يف إطار الصندوق اخلاص ألنشطة الطتوارئ وإعتادة التأهيتل، التذي مت إنشتاؤه       12-4

ق عتن طريتق   لتدعم االستتجابة الستريعة ألنشتطة الطتوارئ وإعتادة التأهيتل. ويتتم متويتل هتذا الصتندو            2003مايو/أيتار   يف

 الطوعية.  املساهمات

 

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا :13املالحظة 

 
يناير/كانون الثاني  1

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

   
 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا احلالية  

 اإلجازة السنوية 14,472 19,359
 إجازة زيارة الوطن 1,902 2,004

   
 جمموع االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا 16,374 21,363

   
 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا غري املتداولة   
 استحقاقات ما بعد التوظيفااللتزامات املتعلقة ب  

 انتهاء اخلدمة  التغطية الطبية بعد 1,239,735 1,037,426
 صندوق مدفوعات نهاية اخلدمة   64,417 72,238
 خطة مدفوعات إنهاء اخلدمة  67,480 70,192

   
 التزامات استحقاقات ما بعد التوظيفجمموع  1,371,632 1,179,856

   
 التزامات متعلقة باستحقاقات املوظفا غري متداولة أخرى  

 املدفوعات التعويضية صندوق 18,932 18,494
   

 جمموع االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا غري املتداولة 1,390,564 1,198,350
   

 جمموع االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا 1,406,938 1,219,713

 

 تقييم االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا

 

يتم حتديد االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ملا بعد التوظيف وغريها من االلتزامتات املتعلقتة باستتحقاقات     13-1

املوظفني غري املتداولة من قبل اخلرباء االكتواريني املستقلني. وحتسب االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني احلاليتة متن   
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، بلغتت االلتزامتات املتعلقتة    2014العاملني واملتدفوعات الستابقة. ويف ديستمرب/كانون األول    قبل املنظمة استنادا إىل بيانات 

(، منهتا  2014يناير/كانون الثاني  1مليون دوالر أمريكي يف  1219.7مليون دوالر أمريكي ) 1406.9باستحقاقات املوظفني 

( احتستبت متن قبتل اخلترباء االكتتواريني،      2014يناير/كانون الثاني  1مليون يف  1198.5مليون دوالر أمريكي ) 1390.6

( احتسبت من قبل املنظمة. وقد اختتارت املنظمتة   2014يناير/كانون الثاني  1مليون يف  21.4مليون دوالر أمريكي ) 16.4و

دوى اإلبالغ عن االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املتوظفني املقيمتة اكتواريتا ضتمن اخلصتومات غتري املتداولتة نظترا لعتدم جت          

 ختصيصها باستخدام طريقة بديلة. 

 

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفا احلالية

 

تتعلق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني بتاألجور، واملرتبتات، والبتدالت، واإلجتازات الستنوية املدفوعتة،        13-2

 واإلجازات املرضية املدفوعة.

 

 بعد التوظيف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات ما
 

 خطة مدفوعات نهاية اخلدمة  

 

متن املرتتب    1/12حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي احلصول على مكافأة نهاية خدمة مبا يعتادل   13-3

 31و 1975يناير/كتانون الثتاني    1السنوي الصايف النهائي للموظف مضروبا يف عدد ستنوات اخلدمتة عتن الفترتة فيمتا بتني       

من املرتب السنوي الصايف النهائي مضروبا يف عدد ستنوات اخلدمتة بعتد     1/13.5، باإلضافة إىل 1990ديسمرب/كانون األول 

وختضع خطة متدفوعات نهايتة اخلدمتة الستتعراض إكتتواري لتحديتد االلتزامتات والتوصتية          .1991يناير/كانون الثاني  1

 .مبعدالت االشرتاكات

 

 اخلدمة   يةصندوق مدفوعات نها

 

 يتة تتعلق مدفوعات إنهاء اخلدمة بدفع قيمة اإلجازة السنوية املرتاكمتة، ومنحتة العتودة إىل التوطن، وتعتويض نها      13-5

متدفوعات  اخلدمة، وتكاليف السفر للعودة إىل الوطن، ونقل األمتعة املنزلية اخلاصة جلميتع املتوظفني املستتحقني. وختضتع     

 تحديد االلتزامات ذات الصلة والتوصية مبعدل االشرتاكات.ستعراض اكتواري لاخلدمة ال يةنها
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 التغطية الطزية بعد انتهاء اخلدمة  

 

تتوفر التغطيتتة الطبيتتة بعتتد انتهتاء اخلدمتتة التغطيتتة الالزمتتة للمصتروفات الطبيتتة للمتتوظفني الستتابقني املستتتحقني     13-6

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمتة القيمتة احلاليتة لنصتيب املنظمتة       يعولونهم يف خمتلف أحناء العامل. ومتثل ومن

تكاليف التأمني الطيب للمتقاعدين واملزايا املستحقة حتتى تارخيته للمتوظفني التذين ال يزالتون يف اخلدمتة بعتد إحتالتهم          من

د االلتزامتات ذات الصتلة والتوصتية    املعاش. وختضع التغطية الطبية بعتد انتهتاء اخلدمتة الستتعراض اكتتواري لتحديت       على

  االشرتاكات. مبعدل

 

 التزامات متعلقة باستحقاقات املوظفا غري متداولة أخرى

 

 صندوق املدفوعات التعويضية

 

حق للموظفني ومن يعولونهم احلصول على املدفوعات التعويضية يف حاالت الوفاة أو اإلصابة أو املترض بستبب أداء    13-7

املهام الرمسية، وهي تكمل، يف حاالت معينة، معاشات العجز والورثة اليت يقدمها الصندوق املشترتك للمعاشتات التقاعديتة    

 ضية الستعراض اكتواري لتحديد االلتزامات والتوصية مبعدل االشرتاكات.ملوظفي األمم املتحدة. وختضع املدفوعات التعوي

 االفرتاضات واألساليب االكتوارية

 

التالية لتحديد قيمة التزامات االستحقاقات املتعلقة مبا بعد التوظيف  مت استخدام االفرتاضات واألساليب االكتوارية 13-8

 وغريها من التزامات االستحقاقات املتعلقة باملوظفني غري املتداولة: 
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  التفاصيل 

     
 األساليب االكتوارية    

 نهاية اخلدمة التغطية الطبية بعد تكلفة وحدة االئتمان بالتناسب مع مدة اخلدمة.  إسقاطات
       

 خطة مدفوعات نهاية اخلدمة تكلفة وحدة االئتمان بالتناسب مع مدة اخلدمة.  إسقاطات
      

التكلفة حبسب الوحدة مع فرتة مساهمة تبدأ بتاريخ الدخول يف اخلدمة حتى تاريخ  إسقاطاتتستخدم طريقة 
؛ وملنحة العودة إىل الوطن لسفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة واستبدال رصيد اإلجازات اجملمعة انتهاء اخلدمة

تكلفة الوحدة مع  إسقاطاتومنحة الوفاة وتعويض إنهاء اخلدمة املستحقة قبل استخدام األهلية للتقاعد، تستخدم 
ء اخلدمة املستحق بعد األهلية للتقاعد من إسناد يقوم على صيغة االستفادة الفعلية؛ ويتم استبعاد تعويض إنها

 التقييم وحيتسب عندما حيد .

 صندوق مدفوعات إنهاء اخلدمة

 

 

 
       

 صندوق املدفوعات التعويضية االلتزامات ملن يتلقى الدخل السنوي حاليا، زائد تكلفة سنة واحدة للمشاركني الفاعلني.
  

 iBoxxخارج منطقة اليورو ومنحنى  Aon Hewitt AA Bond Universe Curve نهج منحنى العائد على أساستستخدم منظمة األغذية والزراعة 

Euro Zone .ملعدالت اخلصومات يف منطقة اليورو 
          

 معدالت اخلصومات    2014 2013
      

 خطة مدفوعات نهاية اخلدمة    1.4% 3.0%
 مدفوعات إنهاء اخلدمة صندوق    2.8% 3.7%

4.3% 2.9% 
  
 

التغطية الطبية بعد نهاية 
 اخلدمة

 صندوق املدفوعات التعويضية    3.7% 4.6%
         

 معدل التضخم العام % سنويا2.5    
          

 معدل تضخم التكاليف الطزية % بعد ذلك. 4، و2044إىل  2025% لفرتة 4.5، و2024إىل  2015% لفرتة 5.0
          

سعر الصرف السائد يف نهاية  1.22    
 السنة يورو/دوالر أمريكي

          
 متوسط العمر املتوقع استنادا إىل جداول الوفيات من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. 

 

 مطابقات التزامات االستحقاقات احملددة

 

توفر اجلداول التالية معلومات وحتليالت إضافية تتعلق بالتزامات االستحقاقات املتعلقة باملوظفني، وفقا حلستابات   13-9

 اخلرباء االكتواريني: 
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 اجملموع

صندوق 
املدفوعات 
 التعويضية

خطة 
مدفوعات 
نهاية 
 اخلدمة

صندوق 
مدفوعات 
إنهاء 
 اخلدمة

التغطية 
الطبية بعد 
نهاية 
 اخلدمة

 الدوالرات األمريكية( )بآالف

      
 2014يناير/كانون الثاني  1صايف التزام االستحقاقات احملددة بتاريخ  1,037,426 72,238 70,192 18,494 1,198,350

      
 2014ديسمرب/كانون األول  31تكلفة اخلدمة للسنة املنتهية يف  25,562 7,825 4,365 413 38,165
 2014ديسمرب/كانون األول  31تكلفة الفائدة للسنة املنتهية يف  43,971 2,489 2,446 817 49,723

 2014ديسمرب/كانون األول  31)األرباح( اخلسائر االكتوارية للسنة املنتهية يف  158,042 (5,743) (2,665) 1,061 150,695
 2014ديسمرب/كانون األول  31إمجالي املدفوعات الفعلية لالستحقاقات للسنة املنتهية يف  (25,266) (12,391) (6,858) (1,854) (46,369)

      

 2014ديسمرب/كانون األول  31صايف التزام االستحقاقات احملددة بتاريخ  1,239,735 64,417 67,480 18,932 1,390,564

      

 2014ديسمرب/كانون األول  31اجلزء غري املمول من االلتزام بتاريخ  887,447 64,417 - - 951,864

 

 النفقات السنوية

 

تستتجل مبتتالغ النفقتتات الستتنوية يف كشتتف األداء املتتالي، ضتتمن التكتتاليف املتعلقتتة بتتاملوظفني، وإيتترادات           13-10

 التمويل/)التكاليف(، وهي كما يلي:

 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
 تكلفة اخلدمة  38,165 40,750
 تكلفة الفائدة 49,723 46,008

   
 جمموع النفقات املسجلة 87,888 86,758

 

 حتليل احلساسية –خطة التغطية الطزية بعد انتهاء اخلدمة 

 

 الرئيسية الثالثة يف تقييم خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة:  فيما يلي االفرتاضات 13-11
 

 سعر الصرف بني اليورو والدوالر األمريكي؛ (1)

 معدل احلسم املستخدم يف حتديد القيمة احلالية لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املستقبل؛ (2)

 معدل التضخم الطيب. (3)
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يف معتتدل اخلصتتومات والتضتتخم الطتتيب التتتأثريات التاليتتة علتتى التتتزام      يف املائتتة 1قتتد يكتتون لتغتتيري بقيمتتة    13-12

 احملددة:  االستحقاقات

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(  معدل التضخم الطيب النهائي
 سعر الصرف معدل اخلصومات % سنويا4 % سنويا5

    
 دوالر أمريكي لكل يورو 1.220 2.9% 1,239,735 1,504,544
 دوالر أمريكي لكل يورو 1.320 2.9% 1,305,510 1,584,369
 دوالر أمريكي لكل يورو 1.220 1.9% 1,520,032 1,844,713
 يورو لكل أمريكي دوالر 1.320 1.9% 1,600,678 1,942,586

 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة :14املالحظة 

 

ينص لنظام األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة علتى أن يججتري اجمللتس تقييمتا      14-1

ثال  سنوات، يقوم به اخلبري االكتواري االستشاري. وقد متثلت املمارسة املتبعة لتدى    اكتواريا للصندوق مرة على األقل كل

تواري كل سنتني باستخدام طريقة حاصل اجملموعة املفتوحة. والغرض الرئيسي جملس املعاشات التقاعدية يف إجراء تقييم اك

 من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت أصول الصندوق احلالية وأصوله التقديرية املقبلة كافية للوفاء بالتزاماته.

 

معاشتات التقاعديتة ملتوظفي األمتم املتحتدة يف      ويتمثل االلتزام املالي ملنظمة األغذية والزراعة يف الصندوق املشترتك لل  14-2

يف املائتة   15.8و للمشتاركني  يف املائتة  7.9اشرتاكاتها املقررة باملعدل الذي تقرره اجلمعية العامة لألمم املتحتدة )حاليتا عنتد    

 متن الئحتة صتندوق املعاشتات التقاعديتة.       26للمنظمات األعضاء(، مع أي جزء من أي تغطية للعجز االكتواري وفقا للمادة 

، بعد أن يتقرر أن األمتر  26وال يتم تسديد مثل هذا العجز إال إذا وعندما تستدعي اجلمعية العامة لألمم املتحدة أحكام املادة 

تستاهم كتل   حباجة إىل تسديد العجز على أساس تقدير الكفاية االكتوارية لصتندوق املعاشتات التقاعديتة يف تتاريخ التقيتيم. و     

 يف سد هذا العجز مببلغ يتناسب واالشرتاكات اليت دفعتها خالل السنوات الثال  اليت تسبق تاريخ التقييم.   منظمة عضو

 

يف املائتة   0.72عن عجز اكتواري بنستبة   2013ديسمرب/كانون األول  31وكشف التقييم االكتواري الذي أجري يف  14-3

( يف األجر الداخل يف حستاب املعتاش التقاعتدي، ممتا يعتين ضتمنا أن معتدل املستاهمة         2011يف املائة يف تقييم عام  1.87)

يف املائة من األجر الداخل يف حستاب املعتاش    24.42بلغ  2013ديسمرب/كانون األول  31النظري الالزم لتحقيق التوازن يف 

لعجز االكتواري أساسا إىل تدني االستثمار أكثتر ممتا   يف املائة. وعزي ا 23.7التقاعدي، مقارنة مبعدل املساهمة الفعلي البالغ 

  .2015ديسمرب/كانون األول  31كان متوقعا يف السنوات األخرية. وسيتم إجراء التقييم االكتواري القادم يف 

 

 بلغت النسبة املمولتة متن األصتول االكتواريتة إىل االلتزامتات االكتواريتة، متع        2013ديسمرب/كانون األول  31ويف  14-4

(. وبلغتت  2011يف املائتة يف تقيتيم عتام     130يف املائتة )  127.5افرتاض عدم وجود تعديالت يف حساب املعاش مستتقبال،  
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( عندما مت أخذ النظام احلتالي لتعتديالت حستاب املعتاش     2011يف املائة يف تقييم عام  86.2يف املائة ) 91.2النسبة املمولة 

 التقاعدي يف االعتبار.

 

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصتندوق املعاشتات التقاعديتة استتنتج اخلتبري االكتتواري االستشتاري أنته متن غتري            14-5

من النظام األساسي للصندوق نظرا إىل  26تسديد العجز مبوجب املادة  2013ديسمرب/كانون األول  31الضروري، اعتبارا من 

وارية لكل االلتزامات املرتاكمة يف الصندوق. وباإلضافة إىل ذلك جتاوزت قيمة أن القيمة االكتوارية لألصول تعدت القيمة االكت

األصول يف السوق القيمة االكتوارية لاللتزامات املرتاكمة اعتبارا من تاريخ التقييم. وحتى صدور هذا التقرير، مل تلجأ اجلمعية 

 .26العامة إىل احلكم الوارد يف املادة 

 

بالنستبة إىل ستن    65، أذنت اجلمعية العامة بزيتادة إىل ستن   2013وأبريل/نيسان  2012ويف ديسمرب/كانون األول  14-6

يناير/كتانون   1التقاعد العادي والسن اإللزامي النتهاء اخلدمة على التوالي للمشتاركني اجلتدد يف الصتندوق بتأثر ال يتجتاوز      

ري ذي الصتتلة يف النظتتام األساستتي لصتتندوق املعاشتتات التقاعديتتة يف  . ووافقتتت اجلمعيتتة العامتتة علتتى التغتتي 2014الثتتاني 

 31. وستتتنعكس الزيتتادة يف ستتن التقاعتتد العتتادي يف التقيتتيم االكتتتواري للصتتندوق اعتبتتارا متتن  2013ديستتمرب/كانون األول 

 .2013ديسمرب/كانون األول 

 

مات املنظمة املدفوعتة إىل الصتندوق املشترتك    ، بلغت مساه2014ديسمرب/كانون األول  31وخالل السنة املنتهية يف  14-7

، 2015مليون دوالر أمريكي. وتبلتغ املستاهمات املتوقعتة املستتحقة يف عتام       56.3للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 

 مليون دوالر أمريكي. 54.5

 

لتقاعديتة ويرفتع تقتاريره كتل     ويضطلع جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة مبراجعة سنوية لصندوق املعاشات ا  14-8

سنة إىل جملس صندوق املعاشات التقاعدية عن عملية املراجعة. وينشر صندوق املعاشات التقاعديتة تقتارير ربتع ستنوية عتن      

 http://www.unjspf.org متاح على املوقع   استثماراته وتنشر هذه التقارير مباشرة على اإلنرتنت. 

 

 التزامات اإلجيار التشغيلي :15املالحظة 

 

 31مليتون دوالر أمريكتي للستنة املنتهيتة يف      5.0كان إمجالي نفقات اإلجيتار مبوجتب عقتود اإلجيتار التشتغيلية       15-1

، وصلت االلتزامات اجملمعة لعقود إجيتار العقتارات التيت    2014ديسمرب/كانون األول  31. ويف 2014ديسمرب/كانون األول 

مليون دوالر أمريكي. وال تشمل االلتزامات أدناه معامالت اإلجيتار اإلمسيتة. ومتن     5.9يف السنوات الالحقة إىل  سيتم دفعها

 املقرر أن يدفع إمجالي دفعات اإلجيار اجملمعة للفرتات على النحو التالي: 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  

 شهر 12خالل فرتة  2,238
 من سنة إىل مخس سنوات 2,751

 أكثر من مخس سنوات 893
   

 اجملموع  5,882

  

 وااللتزامات الطارئة املخصصات :16املالحظة 

 

 تتألف املبالغ املخصصة للمنظمة من:  16-1

 
ديسمرب/كانون األول  31 2014يناير/كانون الثاني  1

2014 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
 املطالبات املتعلقة بالعمل ومطالبات أخرى 2,721 -
 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة 1,180 -
 خمصصات أخرى 321 -
   
 اجملموع 4,222 -

 

 على النحو التالي: 2014وكانت احلركة يف املخصصات خالل عام  16-2

 

 2014ديسمرب/كانون األول  31الرصيد يف 
املزالو 
 املعكوسة

 الزيادات املخصصة املزالو
 الرصيد يف

يناير/كانون  1
 2014الثاني 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

      

2,721 - - 2,721 - 
املطالبات املتعلقة بالعمل ومطالبات 

 أخرى
 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة - 1,180 - - 1,180

 خمصصات أخرى - 321 - - 321
      

 جمموع املخصصات - 4,222 - - 4,222

 

 املطالزات املتعلقة بالعمل ومطالزات أخرى

 

تتلقى املنظمة يف إطار عملياتها اجلارية العادية، مطالبات تتعلق مبنازعات خاصة بالعمل أو العقود. وتعتزم املنظمة  16-3

احتمال تكبد التزامات تتعلق بهذه الشكاوى لتيس بعيتدا. ويقتارب     أنالدفاع عن نفسها بشكل كامل يف مجيع القضايا، غري 

 مليون دوالر أمريكي.  2.7املبلغ اإلمجالي للخسائر احملتملة 
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 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة

 

ن مع موردين، ونتائجهما غري مؤكدة حاليا. ويف حتال كتان علتى املنظمتة أن تستوي هتاتني       ان عالقتاللمنظمة دعوت  16-4

 مليون دوالر أمريكي.  1.2الدعوتني، قّدر احلد األقصى لالنكشاف مببلغ 

 

 التزامات أخرى :17املالحظة 
 

 التزامات أخرى 
 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

   
 حالية  

 التسويات مع املوظفني 3,198 4,502
 التزامات مستحقة الدفع للتأمني الصحي 941 942
 حسابات مستحقة الدفع أخرى 225 764

   
 جمموع االلتزامات احلالية 4,364 6,208

   
 غري متداولة  

 التربعات املتحصلة مسبقا 15,238 9,139
 احلسابات االئتمانية اخلاصة باملوظفني 35,958 31,189

 التزامات مستحقة الدفع مؤجلة 40 283
 صندوق رأس املال العامل 25,745 25,745

   
 جمموع االلتزامات غري املتداولة 76,981 66,356

    
 جمموع االلتزامات األخرى 81,345 72,564

 

للموظفني متعلقة باملرتبات مستحقة خالل الفرتة للموظفني أو نيابتة عتنهم.   التسويات مع املوظفني هي استحقاقات  17-1

 وااللتزامات املستحقة الدفع للتأمني الطيب هي االلتزامات االئتمانية اخلاصة باملوظفني.

 

تقديم ستلف نقديتة واجبتة الترد إىل احلستاب العتام متن أجتل          (1) يتمثل الغرض من صندوق رأس املال العامل يف 17-2

ري املدرجتة يف  متويل املصتروفات الطارئتة غت   ( 2) ؛ ورود االشرتاكات إىل امليزانيةويل املصروفات املذكورة يف امليزانية حلنيمت

تقديم القروض لألغراض اليت قد جييزها اجمللس يف حاالت معينتة. وكتان املستتوى املترخص بته يف      ( 3) ؛امليزانية اجلارية

، ثتم ارتفتع بزيتادة تقتديرات رأس     15/91مليون دوالر أمريكي، وفقا لقرار املؤمتر  25 األصل لصندوق رأس املال العامل هو

ويقدم الصندوق كالتزام مبا أنه قابل لالسترتداد للتدول األعضتاء التيت تنستحب متن        املال العامل على الدول األعضاء اجلدد.

 . املنظمة، بعد تصفية أية التزامات مالية قد تكون مرتتبة على هذه الدولة
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 صندوق رأس املال العامل
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  

 املستوى املرخص به يف بداية ونهاية الفرتة املالية  25,793 
  

 الرصيد يف بداية ونهاية الفرتة املالية 25,745

 

ومل يستتخدم صتندوق رأس املتال العامتل ختالل هتذا        2014مل تنضم أي دولة عضو جديدة إىل املنظمة خالل عتام   17-3

 العام. وإن املستوى املرخص به هو جزء من اشرتاكات الدول األعضاء ويشمل الرصيد املقبوضات من تلك االشرتاكات. 

 

 االحتياطيات   :18املالحظة 
 

 2014يناير/كانون الثاني  1
ديسمرب/كانون األول  31

2014 
 الدوالرات األمريكية( )بآالف

   
 حساب االحتياطي اخلاص 17,559 17,559
 األرباح غري احملققة من االستثمارات 38,554 44,575
 احتياطي املكاسب )اخلسائر ( االكتوارية (136,155) 13,479

    
 جمموع االحتياطيات  (80,042) 75,613

 

من حساب االحتياطي اخلاص هو محاية برنامج عمل املنظمة من آثار التكاليف اإلضتافية غتري املدرجتة يف     الغرض 18-1

امليزانية والناشئة عن التقلبات السلبية يف العمالت واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانيتة. وقتد حتدد قترار املتؤمتر      

يف املائة من امليزانية العاملة الفعلية للفرتة املاليتة التاليتة،    5بنسبة  املستوى املرخص به حلساب االحتياطي اخلاص 13/81

 . 2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف تاريخ  50.3مببلغ 

 

تتعلق املكاسب غري احملققة من االستثمارات باحلافظتات املتاحتة للبيتع. وقتد بلتغ جتزء معتدل صترف العمتالت           18-2

مليون  6.1مليون دوالر أمريكي )أرباح مرتاكمة بقيمة  11.2كم من األرباح غري احملققة عن حافظات القروض األجنبية املرتا

(، وقتد مت تستجيلها يف كشتف بيتان األداء املتالي مبتا يتماشتى متع املعتايري          2014يناير/كانون الثتاني   1دوالر أمريكي يف 

 ويعود االخنفاض يف قيمة األرباح غري احملققة إىل القيمة السوقية احلالية.  احملاسبية يف الفرتة اليت نشأت فيها. 

 

ينتج احتياطي األرباح واخلسائر االكتوارية عن الزيادة أو النقصان إما يف القيمة احلالية اللتزام املنتافع احملتددة أو    18-3

مليون دوالر أمريكي مت تسجيلها خالل الستنة   149.6القيمة العادلة ألي أصول تتعلق باخلطة. وقد كان هناك خسائر بقيمة 

مليون دوالر أمريكي إضايف يف كشف األداء املتالي يتعلتق    1.1، ومت تسجيل مبلغ 2014ديسمرب/كانون األول  31املنتهية يف 

 بصندوق املدفوعات التعويضية.  
 



49 C 2017/5 A 

 

 اإليرادات   :19املالحظة 
 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف 2014ديسمرب/كانون األول  31
  
 اإليرادات غري التزادلية 

 االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء  527,095
   
 املساهمات الطوعية  

 اشرتاكات حساب األمانة  970,304
 اشرتاكات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2,131

   
 جمموع املساهمات الطوعية 972,435

  
 غري تزادلية أخرى  إيرادات 
   

 اشرتاكات األعضاء املنتسبني 22
 األنشطة املمولة بصورة مشرتكة 18,103

 املساهمات النقدية احلكومية املناظرة 889
 التربعات العينية  43,052

   
 جمموع اإليرادات غري التزادلية األخرى 62,066

   
 اإليرادات غري التزادليةجمموع  1,561,596

   
 إيرادات عمليات الصرف 11,139

   
 جمموع اإليرادات 1,572,735

 

 علتتى اعتمتتاد مببلتتغ قيمتتته  7/2013وافتتق املتتؤمتر مبقتضتتى قتتراره   االشتترتاكات املقتتررة علتتى التتدول األعضتتاء.   19-1

على حنو ما اقرتحه املدير  2015-2014مليون دوالر أمريكي الستخدامه يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية  1 005.6

مليتون دوالر أمريكتي، لتمويتل إهتالك التغطيتة الطبيتة بعتد انتهتاء          14.1العام. وقد أدرج هذا االعتماد، مضافا إليه مبلتغ  

مليتون دوالر   1 014.7ماليتني دوالر أمريكتي متن اشترتاكات التدول األعضتاء التيت تبلتغ قيمتهتا           5.0اخلدمة وبعد خصم 

مليتون يتورو    381.5مليتون دوالر أمريكتي و   495.9ه االشرتاكات متن اشترتاكات جمتزأة إىل    وتتألف هذأمريكي. 

دوالر لكل يورو واحد(. ويعكتس   1.30، بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية، وهو مليون دوالر أمريكي 518.8)تعادل 

مليون دوالر أمريكي، واملبالغ املقررة مبوجب قرار  527.1الفرق بني االشرتاكات الفعلية املقررة على الدول األعضاء، وقدرها 

مليون دوالر أمريكتي الفترق بتني متوستط ستعر صترف التدوالر األمريكتي املعمتول بته يف األمتم             1 005.6املؤمتر واليت تبلغ 

يتورو،  مليتون   381.5دوالر أمريكي لكل يورو واحد وقت االتفاق على تقدير قيمتة االشترتاكات مببلتغ     1.38املتحدة، وهو 

  وبني سعر الصرف املعمول به يف امليزانية.

 

على ترتيب تقسيم االشرتاكات بتني العملتتني، واستتخدم هتذا      2003عام  11/03وقد وافق املؤمتر مبقتضى قراره  19-2

شترتاكات  . واستتنادا إىل جممتوع اال  2005-2004الرتتيب للمرة األوىل عند تقرير اشرتاكات الدول األعضاء يف الفترتة املاليتة   
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، 2014املدرجة بالدوالر األمريكي يف الكشف األول، بلغ التقسيم الفعلي لالشترتاكات بتني التدوالر األمريكتي واليتورو لعتام       

 على التوالي(. 2013يف املائة لعام  50يف املائة و 50يف املائة على التوالي ) 51يف املائة و 49نسبة 

 

 29.3رافق املتربع بها املوجودة يف رومتا بقيمتة   والدافع وراء اإليرادات غري التبادلية األخرى هو تسجيل الدخل للَم 19-3

املتربع بها يف مجيع أحناء العامل؛ واألنشطة املمولة بصورة مشترتكة   قرافمليون دوالر أمريكي للَم 12.6مليون دوالر أمريكي و

مليتون   41.9ك األفريقي للتنمية والبنك اآلستيوي للتنميتة. وتستجل نفقتة نظترية قيمتهتا       هي بصورة أساسية املنشأة مع البن

 رافق مت التربع بها. َمدوالر أمريكي ك

 

دوالر أمريكتي   مليتون  0.7مليتون دوالر أمريكتي، يتعلتق مبلتغ      0.9وكجزء من البضائع املتربع بها عينيتا بقيمتة    19-4

متن قبتل    حمليون دوالر أمريكي ممنتو  25.7بإيرادات الفوائد املتربع بها على القرض امليسر لصندوق رأس املال العامل بقيمة 

% باستخدام معتدل  2.9مليون دوالر أمريكي يف حساب الفوائد حمتسبة على  0.7الدول األعضاء. وتسجل نفقة نظرية بقيمة 

 مليون دوالر أمريكي.  0.4انتهاء اخلدمة. وتشمل البضائع املتربع بها األخرى، خمزون قيمته  خصم التغطية الطبية بعد

 

ومتثل إيرادات الصرف أساسا تسديدات للمنظمة عن مصتروفات تكبتدتها نيابتة عتن أطتراف ثالثتة، مبتا يف ذلتك          19-5

 .ي، واخلدمات القانونية واإلداريةمنظمات دولية أخرى قدمت هلا خدمات مثل اخلدمات الطبية، والضمان االجتماع

 

املقترر   - 2014" و "ما قبل 2017املقرر االنتهاء منها قبل  – 2014ال تزال إيرادات املساهمات يف فئات "ما قبل  19-6

"، تسجل وفقا للمعيار احملاسيب السابق حتى االنتهاء متن احلكتم االنتقتالي. وتستجل املستاهمات      2016االنتهاء منها بعد 

 " باستخدام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاص.  2013الطوعية يف فئة "ما بعد 

 

 النفقات :20املالحظة 

 

 اخلدمات العامة. وفئة الفئة الفنيةيف الربنامج العادي وموظفي املشروع من تشمل تكاليف املوظفني  20-1
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 التكاليف املتعلقة باملوظفا 

 الراتب األساسي 205,299

 تسوية مقر العمل 75,694

 التأمني الطيب للموظفني 31,879

 خطة املعاشات التقاعدية 56,273

 تعويضات املوظفني خطة 410

 خطة مدفوعات إنهاء اخلدمة  8,712

 خطة مدفوعات نهاية اخلدمة 4,233

 منح التعليم  15,925

 املوظفون املؤجرون حمليا غري احملرتفني 2,682

 مستحقات السفر 7,859

 سداد ضريبة الدخل 4,358

 بدالت املعالني 6,417

 بدالت الرتكيب واملهام والتنقل  9,046

 استحقاقات وتكاليف املوظفني األخرى 13,960

  

 جمموع التكاليف املتعلقة باملوظفا  442,747

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 االستشاريون 

 املعينون دوليا 69,211

 املعينون حمليا 65,627

 املشاريع الوطنية وموظف 66,601

 استشاريني آخرين نفقات 4,476
  

 جمموع االستشاريا 205,915

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 تكاليف السفر 

 السفر للمهام الرمسية 23,942

 االستشاريون 45,093
 غري املوظفني 29,867
 تكاليف سفر أخرى 5,732

  

 جمموع تكاليف السفر 104,634
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 هالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجلاإل 

 اهتالك املمتلكات واملنشآت واملعدات  1,995

 استهالك األصول غري املادية  335
  

 األجلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة جمموع اإل 2,330

 

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 نفقات التدريب 

 اخلدمة أثناء 7,283

 نفقات التدريب األخرى  25,494
  

 جمموع نفقات التدريب 32,777

 

تكاليف التدريب يف املوقتع التيت تتتم يف املكتتب احمللتي املتصتل مبشتاريع ميدانيتة.         ميثل التدريب أثناء اخلدمة  20-2

وتشمل نفقات التدريب األخرى تكاليف املواد التدريبية والنفقات املتكبدة للمشاركة يف دورات تدريبية خارج املوقتع، مبتا يف   

  ذلك السكن وبدل املعيشة اليومي.
 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 اخلدمات املتعاقد عليها 

 اخلدمات 51,644

 التصليح والصيانة 22,774

 تكاليف اإلجيار 5,489

 املرافق املتربع بها عينيا 41,938

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 9,788

 رسائل االتفاق 108,733

 خدمات متعاقد عليها أخرى  11,131

  

 جمموع اخلدمات املتعاقد عليها  251,497
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العقود املربمة من املشاريع، وتشتمل متن بتني أمتور أخترى اخلتدمات اإلحصتائية،        متثل اخلدمات بشكل أساسي  20-3

وعقود محاية البيئة، والزراعة، وخدمات محاية احملاصيل، وخدمات التري، وختدمات مصتايد األمستاك وتربيتة األحيتاء       

  املائية.

 

 ،مليون دوالر أمريكي تتعلتق باتفاقتات توزيتع املتدخالت     25بشكل أساسي العناصر التالية؛  االتفاقتشمل رسائل  20-4

 15.4مليون دوالر أمريكي خلدمات البحث العلمتي والدراستات االستقصتائية، و    20.9للمجتمع، و والبنية التحتية الصغرى

  دوالر أمريكي لتطوير قدرات املؤسسات العامة الوطنية. مليون  14.7مليون دوالر أمريكي لتدريب املستفيدين، و

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 املنح والتحويالت األخرى 

 التنفيذ الوطين مع احلكومات 220

 املساهمات يف األنشطة اإلدارية املشرتكة لألمم املتحدة 6,245
 األخرىاملنح والتحويالت  30
  

 جمموع املنح والتحويالت األخرى 6,495
  
 
  

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 اللوازم واملواد االستهالكية املستخدمة 

 املرافق 4,051

 تكاليف صيانة وتشغيل املركبات 7,325

 املخزونات املوزعة 156,543

 املخزونات املباعة 208

 املخزونات املشطوبة 208

 اللوازم واملواد االستهالكية 12,821
  

 جمموع اللوازم  واملواد االستهالكية املستخدمة  181,156
 
مليون دوالر أمريكي كنفقات  34.6، 2014ديسمرب/كانون األول  31ت املنظمة خالل السنة املنتهية يف دتكب 20-5

مليون  12.2مليون دوالر أمريكي ألعالف احليوانات، و 14.1دوالر أمريكي لألمسدة، و مليون 18.6للنباتات والبذور، و

ومت إدراج هذه التكاليف ضمن فئة "املخزونات مليون دوالر لألدوات الزراعية.  10.8دوالر للوازم الطبية والبيطرية، و

 املوزعة". 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  

 النفقات األخرى 

 املخصصات واملرصودات 5,153

 املخصصات لاللتزامات الطارئة 3,901

 األرباح واخلسائر االكتوارية 1,061

 التأمني 1,551

 الرسوم املصرفية 1,580

 مصاريف التشغيل األخرى 15,231

  

 جمموع النفقات األخرى 28,477

 

 اإليرادات والنفقات غري التشغيلية :21املالحظة 
 

 إيرادات االستثمار

 

متثتتل إيتترادات االستتتثمارات املستتجلة ضتتمن اإليتترادات والنفقتتات األختترى، العوائتتد احملققتتة علتتى حافظتتات     21-1

املتاحة للبيع، مبا يف ذلك جزء النقد والنقد املعادل الذي مت إعتادة  للتبادل التجاري واالستثمارات االستثمارات احملتفظ بها 

 ختصيصه يف كشف الوضع املالي إىل املبالغ النقدية وما يعادهلا، وكذلك اخلسارة يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة. 

 

واالستتثمارات املتاحتة للبيتع     دل التجاريللتباميثل صايف العائدات املتأتية من حافظات االستثمارات احملتفظ بها   21-2

 . 2014 اإليرادات، باإلضافة إىل أرباح وخسائر القيمة السوقية اليت حتققت يف
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  
 للتزادل التجاريالعائدات على االستثمارات احملتفظ بها  

 إيرادات الفوائد 4,039
 )اخلسائر ( من التصريف (1,970)

 الرسوم واملعامالت  (734)
 )اخلسائر( غري احملققة (435)

  
 للتزادل التجاريجمموع العائدات على االستثمارات احملتفظ بها  900

   
 العائدات على االستثمارات املتاحة للزيع 

 إيرادات الفوائد واألرباح 9,113
 األجنبية غري احملققة)خسائر( صرف العمالت  (17,304)

 األرباح من التصريف 19,810
 الرسوم واملعامالت  (1,251)

  
 جمموع العائدات على االستثمارات املتاحة للزيع 10,368

   
 اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة 

 اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة (3,032)
  

 جمموع اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة (3,032)
   

 جمموع إيرادات  االستثمارات  8,236

 

مليون دوالر  455.6، 2014ديسمرب/كانون األول  31بلغت قيمة االستثمارات احملتفظ بها للتبادل التجاري يف  21-3

، وهي متثل جزء من التمويل غري املنفق الذي تقدمه 2014يناير/كانون الثاني  1مليون دوالر أمريكي يف  357.3أمريكي و

 10.2مليون دوالر أمريكي و 184.6اجلهات املاحنة للصندوق االستئماني يف انتظار اإلنفاق على تنفيذ املشروع. وهناك 

أعيد تصنيفها إىل املبالغ النقدية وما مليون دوالر أمريكي للمبالغ النقدية وما يعادهلا، مت تضمينها يف هذه احلافظات و

 يعادهلا يف كشف الوضع املالي. 

 

وقد حقق النهج املتحفظ وقليل املخاطرة يف االستثمار الذي اتبعته املنظمة، واستمرار معدل الفائدة مبناهزة الصفر يف  21-4

ها للتبادل التجاري، مبا يتجاوز العائد على حافظة االستثمارات احملتفظ بيف املائة  0.15عائدا سنويا بنسبة  2014عام 

 يف املائة. 0.03القياسي البالغ 

 

ومتثل حافظة االستثمارات املتاحة للبيع األصول املرتاكمة اليت وضعت جانبا على مدى عقود لتمويل حصة املنظمة  21-5

للحافظة طويلة األجل على ختصيص من االلتزامات املتعلقة باملوظفني. وتنطوي اخلطوط التوجيهية االستثمارية احلالية 

يف املائة من اإليرادات الثابتة. وجزء اإليرادات الثابتة باليورو، يف حني أن  50يف املائة من السندات و 50لألصول بنحو 

  السندات بالدوالر األمريكي.
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 أرباح وخسائر النقد األجنيب

 

دوالر أمريكي الفروق يف صايف أسعار الصرف املتكبدة من قبل  مليون 7.6ميثل صايف اخلسائر للنقد األجنيب البالغ  21-6

. وقد نشأت الغالبية الكربى لفروق أسعار الصرف من جزء 2014ديسمرب/كانون األول  31املنظمة خالل السنة املنتهية يف 

 اشرتاكات الدول األعضاء باليورو وإعادة تقييم األصول املالية واخلصومات يف تاريخ الكشف.

 

 إيرادات وتكاليف التمويل

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  
 إيرادات/)تكاليف( الفوائد (1,222)

 تكاليف الفوائد لاللتزامات املتعلقة باملوظفني (49,723)
   

 جمموع إيرادات /)تكاليف( الفوائد (50,945)

 

فيما يتعلق باخلطط اخلاصة باملوظفني. ومتثل هذه التكاليف الزيادة  تكاليف متويل املنظمات يف الغالب يتم حتمل 21-7

 يف القيمة احلالية اللتزام االستحقاقات احملددة ألن الفوائد هي أقرب بفرتة واحدة إىل التسوية. 

 

 وك املاليةالصك :22املالحظة 

 

هذه املالحظة معلومات عن تعرض املنظمة ملختلف املخاطر والسياسات والعمليات لقياس وإدارة املخاطر،  تقدم 22-1

 وإدارتها لرأس املال. كما يتم إدراج اإلفصاحات الكمية يف هذه الكشوف املالية.  
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 قيمة الصكوك املالية
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  القيمة العادلة والقيمة الدفرتية

  
 األصول املالية  

 احملتفظ بها للتبادل التجاري املالية الصكوك 455,597
 الصكوك املالية املتاحة للبيع 428,007

 الصكوك املالية املشتقة  354
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 143,122

 املستحقات من معامالت الصرف 4,383
 أصول أخرى 5,150

 املبالغ النقدية وما يعادهلا 687,604
  

 جمموع األصول املالية 1,724,217
   
 االلتزامات املالية 

 الصكوك املالية املشتقة 2,594
 احلسابات املستحقة الدفع والرتاكمات 123,730

 التزامات أخرى 1,455,447
  

 جمموع االلتزامات املالية 1,581,771

 

وااللتزامات املالية باملبلغ الذي ميكن تبادل الصك مقابله يف معاملة حالية بني القيمة العادلة لألصول  إدراجيتم  22-2

أطراف راغبة،  الف عمليات البيع القسري أو التصفية. وإن القيمة العادلة والقيمة الدفرتية حلافظة االستثمار هي نفسها 

"االلتزامات األخرى" البنود غري النقدية مثل السلف ومستحقات اإلجازات السنوية ألنها حمددة للتسويق. ويستثين بند 

 اليت مل يتم تسويتها على املدى القصري مبدفوعات نقدية. 

 

 استخدمت األساليب واالفرتاضات التالية لتقدير القيمة العادلة:  22-3
 

القيمة الدفرتية للنقد والودائع قصرية األجل، واملستحقات التجاريتة، واألصتول وااللتزامتات احلاليتة      تقارب أ()

 األخرى بسبب االستحقاقات قصرية األجل هلذه الصكوك؛
 

تقييم املعدالت الثابتة طويلة األجل واملستحقات/القروض مبعدالت متتغرية متن قبتل املنظمتة استتنادا إىل       يتم ب()

معايري مثل أسعار الفائدة، وعومل املخاطر اخلاصة بالبلدان احملددة، واجلدارة االئتمانيتة الفرديتة للعمتالء،    

خذ بعني االعتبتار املخصصتات خلستائر هتذه املستتحقات      األوخصائص املخاطر. وبناء على هذا التقييم، يتم 

، فتتإن القيمتتة الدفرتيتتة هلتتذه 2014ديستتمرب/كانون األول  31وأستتعار الفائتتدة املرتبطتتة بالستتوق. وكمتتا يف  

 املستحقات وصايف املخصصات، ال ختتلف جوهريا عن القيمة العادلة احملتسبة هلا؛
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ات املعروضة بها على عروض األستعار يف تتاريخ الكشتف. وتقتدر القيمتة      تستند القيمة العادلة لألوراق والسند ج()

العادلة للصكوك غري املعروضة، والقروض من البنوك، وااللتزامات املالية األخرى، وااللتزامات مبوجب عقود 

 التمويل، وكذلك االلتزامات املالية غتري املتداولتة األخترى، عتن طريتق خصتم التتدفقات النقديتة املستتقبلية         

 باستخدام معدالت متاحة حاليا للديون بشروط وخماطر واستحقاقات متبقية مماثلة. 
 

 تستمد القيمة العادلة لألصول املالية من أسعار السوق املدرجة يف األسواق النشطة.  د()

 

 التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة

 

ميثل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة تصنيف تسعري السوق لإلشارة إىل السهولة النسبية اليت ميكن حتقيق قيمة  22-4

 االستثمارات احملتفظ بها من خالهلا. 

 

وتستتتخدم املنظمتتة التسلستتل اهلرمتتي التتتالي لتحديتتد القيمتتة العادلتتة للصتتكوك املاليتتة واإلفصتتاح عنهتتا حستتب     22-5

 التقييم:  أسلوب
 

 : األسعار املعروضة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة لألصول واخلصوم املطابقة. 1املستوى  أ()
 

القابلة للرصد فيما يتعلق باألصول أو  1املدخالت من غري األسعار املعروضة املندرجة يف املستوى : 2املستوى  ب()

 اخلصم، إما بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غري مباشرة )أي مستمدة من األسعار(.
 

التقنيات اليت تستخدم مدخالت هلا تأثري كبري على القيمة العادلة املسجلة والتيت ال تستتند إىل   : 3املستوى  ج()

 بيانات سوق ميكن رصدها. 

 

لغالبية الصكوك املالية ملنظمة األغذية والزراعة أسعار معروضة يف األسواق النشطة وهي تصنف على أنها من  22-6

ألنه ميكن رصد قيمتها العادلة إما مباشرة كسعر، أو  2. وتصنف الصكوك املشتقة "العلنية" على أنها من املستوى 1املستوى 

لقياس القيمة العادلة من العقود  2ون الصكوك املدرجة حتت فئة املستوى بشكل غري مباشر بعد أن تستمد من األسعار. وتتك

  اآلجلة لتحوطات العمالت األجنبية وعقود املشتقات يف احلافظات اليت تدار من اخلارج. 
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 الصكوك املالية بالقيمة العادلة

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  1املستوى  2املستوى  3املستوى  اجملموع
     
 األصول احلالية    

 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز 455,597 - - 455,597

 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األسهم 428,007 - - 428,007
 الصكوك املالية املشتقة - 354 - 354

      
 اخلصومات احلالية    

 الصكوك املالية املشتقة - (2,594) - (2,594)
      

 اجملموع 883,604 (2,240) - 881,364

 

لقياس القيمة العادلة خالل الفترتة املشتمولة بتالتقرير التيت تنتهتي يف       2و 1مل يكن هناك حتويالت بني املستويني  22-7

 . 2014ديسمرب/كانون األول  31

 

 املخاطر املالية للمنظمة

 

للقواعد واللوائح املالية اخلاصة بها. واملنظمة معرضة جملموعة متنوعتة  وضعت املنظمة سياسات إلدارة املخاطر وفقا  22-8

من املخاطر املالية، مبا يف ذلك السوق )صرف العمالت األجنبية وأسعارها(، والسيولة، ومعتدل الفائتدة، وخمتاطر االئتمتان.     

املنظمة هو تعظيم العائد علتى املتدى الطويتل للحافظتة. وتنظتر املنظمتة يف تعظتيم         وإن اهلدف الرئيسي لسياسة االستثمار يف

 العوائد املعدلة حسب املخاطر واستخدام املعايري املعمول بها لتقيم أداء مدير االستثمار. 

 

 إدارة املخاطر املالية

 

إدارة املخاطر املالية للمنظمة بواسطة وظيفة خزانة مركزية تستخدم خطوطا توجيهية وضعتها جلنتة االستتثمار    تتم 22-9

وتدير املنظمة املخاطر املرتبطة حبافظة استثمارها عن طريق وضع خطوط توجيهية  التابعة للمنظمة ومبشورة من البنك الدولي.

ط التوجيهية بالنسبة لكل من مديري االستثمارات املسؤولني عن إدارة األصتول  صارمة ثم إدارة االمتثال بنشاط مع هذه اخلطو

يف أسواق السندات واإليرادات الثابتتة. وتشتمل هتذه اخلطتوط التوجيهيتة حتدودا علتى مستتوى تعترض متديري االستتثمار            

مارات يف الستندات، ومستتوى   للعمالت، وفئات األصول، وخماطر سعر الفائدة، وجودة االئتمان، وتركيز االئتمان من االستث

وإضافة إىل ذلك، جتري مؤسسات متخصصة استعراضًا استرتاتيجيًا لتخصتيص األصتول     االستثمار يف الصكوك املالية املشتقة.

بالنسبة إىل االستثمارات غري اجلارية يف إطار دراسة األصول واخلصتوم. وجتتري عمليتات االستتعراض كتل مختس ستنوات        

 . 2013سنة  تقريبًا وكان آخرها يف
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 خماطر أسعار العمالت األجنزية

 

املقر الرئيسي للمنظمة يف منطقة اليورو وللمنظمة مكاتب ميدانية علتى املستتوى العتاملي، حيتث تتكبتد نفقتات        يقع 22-10

لذلك، هناك قدر كبري من نفقات املنظمة بالعمالت األخترى )بشتكل رئيستي اليتورو(، وبالتتالي      بالعمالت احمللية. ونتيجة 

فإنها معرضة ملخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التقلبات يف أسعار صرف العمالت. ومن أجل التخفيف من خماطر 

بتقيتيم جتزء متن اشترتاكات      2003أت املنظمة يف عام أسعار العمالت األجنبية املرتبطة بنفقات الربنامج العادي باليورو، بد

الدول األعضاء بالدوالر األمريكي وجزء آخر باليورو. ومع بدء العمل بنظام االشرتاكات بعملتني، دخلت املنظمتة يف عمليتات   

مقايضة الدوالر/اليورو مع املصارف املقابلة املأذون هلا لتمويل التأخري يف حتصيل اشرتاكات التدول األعضتاء بتاليورو. ونظترا     

مثيل اجلغرايف للمنظمة يف مجيع أحناء العام، حتتفظ املنظمة حبد أدنى من األصول بالعمالت احمللية، ولتديها حستابات   للت

 بالدوالر األمريكي واليورو والعمالت األخرى يف املقر. 

 

ول املنظمة عموما وباإلضافة إىل ذلك، تتلقى املنظمة املساهمات الطوعية بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى. وحت 22-11

هذه املبالغ إىل الدوالر األمريكي فور تلقيها لألموال. وتتم املصروفات يف إطار املشاريع املمولة من املساهمات الطوعية بالدوالر 

األمريكي والعمالت األخرى. وحتول األموال بالدوالر األمريكي احملتفظ بها إىل العملة احمللية، عند الضرورة، لتلبية 

 مات املنظمة. وال تستخدم أي صكوك مالية مشتقة للتخفيف من املخاطر املرتبطة بها. التزا

 

فيما يلي القيمة الدفرتية لألصول وااللتزامات املالية اخلاصة باملنظمة واملقومة بالعملة األجنبية، مرتمجة إىل الدوالر  22-12

( ال ميكن حتويلها منعدمة السيولةصعبة االستخدام )عمالت  األمريكي يف نهاية العام. وبعض األصول املالية مقومة بعمالت

 بسهولة إىل الدوالر األمريكي. 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  الدوالر األمريكي اليورو عمالت أخرى منعدمة السيولة اجملموع
      
 النقدية وما يعادهلا املبالغ 678,910 12,498 (2,149) (1,655) 687,604
 استثمارات حمتفظ بها للتداول التجاري 455,597 - - - 455,597
 استثمارات متاحة للبيع 185,000 89,284 153,723 - 428,007

 صكوك مالية مشتقة (69,483) 134,699 (67,810) - 2,594
      

 األصول املالية جمموع 1,250,024 236,481 83,764 (1,655) 1,568,614

 

تعقد املنظمة عقود لصرف العمالت األجنبية وتبادهلا إلدارة التدفقات النقدية ألرصدة العمالت األجنبية على املدى  22-13

، كان املبلغ اإلمجالي لألوضاع 2014ديسمرب/كانون األول  31القصري للحد من خماطر معامالت العمالت األجنبية. ويف 

  املشتقة املفتوحة، مع حافظات االستثمار اليت تتم إدارتها خارجيا، على النحو التالي: 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

األرباح/)اخلسائر( 
غري احملققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة املزاعة 
 قدما

)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة املزاعة 
قدما 

)بالعملة 
 احمللية(

األرباح/)اخلسائر( 
غري احملققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة املشرتاة 
قدما )بالدوالر 

 األمريكي(

العملة املشرتاة 
قدما )بالعملة 

 احمللية(
 صايف املزلو املشرتى/املزلو املزاع

       
 اليورو - - - 30,392 37,118 347

 البات التايلندي 15,000 455 (0) - - -
 اجلنيه االسرتليين 150 233 4 - - -
 الني الياباني 10,000 83 (1)   
 الفرنك السويسري 100 101 1 - - -
 الفورينت اجملري 62,000 240 3 - - -

        
 اجملموع - 1,112 7 - 37,118 347

 

االستثمارات  ولالستثمار املوضوعة لكل حافظة يتم إدارتها خارجيا، يستخدم مديروفقا للخطوط التوجيهية  22-14

ن عقود النقد األجنيب اآلجلة إلدارة خماطر العمالت لفئات النقد ضمن كل حافظة. وقد مت إعادة تصنيف القيم واخلارجي

، اليت كانت موضوعة لتغطية خماطر الصرف األجنيب يف 2014ديسمرب/كانون األول  31الصافية هلذه الصكوك، كما يف 

 احلافظات االستثمارية املتاحة للبيع، إىل "الصكوك املالية املشتقة" يف كشف الوضع املالي، وهي موجزة فيما يلي: 
 

 2014ديسمرب/كانون األول  31
)بآالف الدوالرات 
 األمريكية(

جمموع 
األرباح/)اخلسائر( 

غري احملققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)اخلسائر( 
غري احملققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
املزاعة مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
املزاعة 
مقدما 

)بالعملة 
 احمللية(

األرباح/)اخلسائر( 
غري احملققة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

العمالت 
املشرتاة 

مقدما 
)بالدوالر 
 األمريكي(

املشرتاة العمالت 
مقدما )بالعملة 

 احمللية(

صايف املزلو 
 املشرتى/املزلو املزاع

        
 الدوالر االسرتالي 7,712 6,295 (346) (8,587) (9,881) 536 190
 الدوالر الكندي 932 804 (24) (3,000) (5,084) 145 121

  الدامنركية ةالكرون - - - (11,000) (2,680) 88 88
 اجلنيه االسرتليين 2,748 4,284 (92) (11,654) (47,382) 1,346 1,254

 الفرنك السويسري 769 774 (21) - (974) 19 (2)
 اليورو 143,802 174,059 (6,629) (7,693) (39,361) 1,608 (5,022)

 الني الياباني 610,941 5,096 (196) (135,380) (8,361) 468 272
 ةالنروجيي ةالكرون 5,548 740 (59) - (732) 65 6

 الدوالر النيوزيالندي 1,779 1,388 (0) (945) (3,303) (19) (19)
 ةالسويدي الكرونة 5,906 754 (43) (56,469) (9,549) 561 518

 الدوالر األمريكي 79 78,677 - (148) (148,160) - -
         

 اجملموع - 272,871 (7,410) - (275,466) 4,816 (2,594)

 

يتم التحوط بالنقد األجنيب على تكاليف األجور يف املستقبل من جانب املنظمة من خالل االستفادة من نظام  22-15

املنظمة ال تستخدم الصكوك املالية للتخفيف من خماطر العمالت األجنبية املرتبطة  بعملتني. وبالتالي، فإناالشرتاكات 

بتكاليف الرواتب. وال تستخدم املنظمة الصكوك املالية للتحوط من خماطر العمالت األجنبية على املستحقات. وتنشأ خماطر 
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لنقد أو الدفعات يف فرتات الحقة. ويتم صرف العمالت أيضا نتيجة لالختالفات يف توقيت تسجيل املستحقات واستالم ا

 تبادل أي نقود بالعمالت األخرى غري الدوالر األمريكي يف السوق الفورية. 

 

 خماطر أسعار األسهم  

 

خماطر أسعار األسهم هي خماطر االخنفاض يف قيمة سند مالي أو حافظة، وهي تعتمد على تقلب السندات املالية  22-16

. وتسعى املنظمة إىل احلد من هذه املخاطر من خالل احلفاظ على حافظات استثمار لألسهم متنوعة. احملتفظ بها يف احلافظة

 ويبني اجلدول أدناه تنويع حافظات األسهم لدى املنظمة كما يف نهاية الفرتة، فضال عن توزيع األصول بني أنواع

 االستثمارات:
 

 الدوالرات األمريكية( )بآالف 2014ديسمرب/كانون األول  31
 %

 اجملموع
 % األسهم

السوق مبا يف ذلك 
 الرتاكمات

 القيمة السوقية الرتاكمات
األرباح/اخلسائر 

 غري احملققة
 القطاع التكلفة

        
 األسهم        
 السلع الكمالية  18,085 3,095 21,180 35 21,215 9.6% 1.4%
 السلع االستهالكية 16,882 1,344 18,226 23 18,249 8.3% 1.2%
 الطاقة 11,306 312 11,618 18 11,636 5.3% 0.8%
 املالي 36,865 6,001 42,866 73 42,939 19.5% 2.9%
 الرعاية الصحية 24,024 6,965 30,989 20 31,008 14.1% 2.1%
 الصناعي 18,994 2,741 21,735 15 21,750 9.9% 1.5%
 تكنولوجيا املعلومات 21,838 8,752 30,590 37 30,627 13.9% 2.1%
 املواد 11,714 (96) 11,618 8 11,626 5.3% 0.8%
 األسهم املتداولة يف البورصة 16,432 (1,568) 14,874 - 14,874 6.8% 1.0%
 خدمات االتصاالت 8,990 673 9,663 22 9,685 4.4% 0.6%
 املرافق 7,280 (301) 6,979 2 6,981 3.2% 0.5%

 (*غري ذلك )  (528) (528)  (528)  
        

 جمموع األسهم  192,410 27,400 219,810 253 220,063 100% 14.8%
        
 غري األسهم        
 األخرى - - - - - - -

 الدخل الثابت 665,659 (1,865) 663,794 2,684 666,478 - 44.7%
 النقدية وما يعادهلا  املبالغ 605,265 74 605,339 288 605,627 - 40.6%
 الصكوك املالية املشتقة - (2,594) (2,594) - (2,594) - %(0.2)

        
 جمموع غري األسهم  1,270,924 (4,385) 1,266,539 2,972 1,269,511 - 85.2%

         

100.0% - 1,489,574 3,225 1,486,349 23,015 1,463,334 
جمموع األسهم يف احلافظات اليت 

 تدار خارجيا
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 خماطر أسعار الفائدة

 

خماطر أسعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية للصكوك املالية، بسبب  22-17

، عائد تنافسي يف السوق على حافظات استثماراتهامعدل التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق. وتسعى املنظمة للحصول على 

 غري أن هناك تشديد على احلفاظ على رأس املال والسيولة مقابل معدل العائد. 

 

ويستند أفق االستثمار على احتياجات املنظمة املتوقعة للسيولة، مبا يف ذلك شرط أن اهلدف الرئيسي من حافظات  22-18

هو متويل حصة املنظمة من االلتزامات املتعلقة باملوظفني. ويف هذا السياق، وتبعا لنهج  املتداولةاملنظمة املتاحة للبيع غري 

، حصلت املنظمة على عائد إمجالي 2014املنظمة احملافظ واحلذر واملنخفض املخاطر، والظروف السائدة يف السوق يف عام 

احلافظة غري املتداول بها املصنفة كمتاحة للبيع  للمؤشر، يف حني أن يف املائة 0.03للسنة مقابل يف املائة  0.15بقيمة 

 الثابت  . وتتعرض املنظمة للتغريات يف أسعار الفائدة املتعلقة باألصول املالية املعومة وذات الدخليف املائة 0.52كسبت 

 

 خماطر االئتمان

 

تشري خماطر االئتمان إىل خماطر الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية، اليت قد تؤدي إىل خسائر مالية  22-19

للمنظمة، وهي تنشأ بشكل رئيسي عن االستثمارات والقروض واملستحقات واملبالغ النقدية وما يعادهلا. وقد كان احلد 

 كالتالي:  2014نون األول ديسمرب/كا 31األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان يف 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

  
 االستثمارات  663,794
 املبالغ النقدية وما يعادهلا  687,604
 املستحقات للمعامالت غري التبادلية 143,122

 املستحقات ملعامالت الصرف 4,383
 أصول أخرى  5,150

  

 احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان  1,504,053

 

 السياسة التنظيمية املعنية بالصكوك املالية املسموح بها 

 

تمانيتة لألطتراف التيت تستتثمر معهتا، بنتاء علتى سياستة         تقتيم املنظمتة اجلتدارة االئ   بغية إدارة خماطر االئتمان،  22-20

باإلضتافة إىل احلتدود القصتوى لالستتثمار حستب      االستثمار اليت حتد من االستثمارات يف أنواع معينة من الصتكوك املاليتة،   

  نوعية االئتمان اخلاصة باجلهة املصدرة.
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إدارة خماطر االئتمان املرتبطة باملبالغ النقدية وما يعادهلا من خالل معايري اختيار للمصارف حمددة تهتدف إىل   تتم 22-21

لقوانني واألنظمة احمللية والدولية، وعند االقتضاء، تقييمتات وكتاالت التصتنيف    لتقييم أمن البنك ومسعته، وتقيده وامتثاله 

 الئتمان حبسب التصنيف االئتماني:املنظمة ملخاطر ا املعرتف بها. ويبني اجلدول أدناه تركيز

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

اجملموع 
 حبسب الصك

 تصنيف 
Moody’s / 

S&P P-1/A-1 
 على املدى القصري

NR/N.a. Baa Aa Aa Aaa الصك 

         
 سندات الشركات  12,050 5,487 4,897 11,155 27,088 - 60,677

 الوكاالت احلكومية 109,307 11,059 4,089 - 66,515 46,304 237,274
 السندات احلكومية 167,209 1,706 1,163 5,650 - - 175,728
 سندات حكومية مربوطة مبؤشرات األسعار 79,844 54,837 1,107 1,096 - - 136,884

 شركات مربوطة مبؤشرات األسعار سندات - -  - - 196 196
 سندات حكومية مدعومة بالرهن العقاري  1,913 26 - - 4,253 - 6,192
 التزامات رهن مكفولة غري حكومية - - - - 3,549 - 3,549

 سندات بلدية/حمافظات 18,146 25,148 - - - - 43,294
        

 اجملموع  388,469 98,263 11,256 17,901 101,405 46,500 663,794

 

 خماطر السيولة  

 

السيولة هي خماطر أن املنظمة ستواجه صعوبة يف الوفاء بالتزاماتهتا املرتبطتة بااللتزامتات املاليتة التيت تتتم        خماطر 22-22

تسويتها عن طريق تسليم مبالغ نقدية أو أصول مالية أخرى. وتتم إدارة خماطر سيولة املنظمة بالدرجة األوىل على أساس كل 

خارج امليزانية، ميكن أن يتم االلتزام عموما عندما تتوفر األموال وبالتالي فإن  صندوق على حدة. وبالنسبة للربنامج املمول من

خماطر السيولة أصغر بكثري. وبالنسبة للربنامج العادي، فإن امليزانيتة علتى أستاس االعتمتادات لتحمتل النفقتات تضتمن أن        

شهرية أن لدى املنظمة نقد كاف عند الطلب النفقات ال تتجاوز مصادر الدخل ألي سنة، وتضمن توقعات التدفقات النقدية ال

لتغطية النفقات التشغيلية املتوقعة عند ظهورها. وعالوة على ذلك، بإمكان صتندوق رأس املتال العامتل وحستاب االحتيتاطي      

 يقدما سلفا مالية للحساب العام، على أساس السداد، لتمويل املصروفات إىل أن يتم حتصيل االشترتاكات املقتررة  اخلاص أن 

للميزانية، ويف حال كان هناك تقلبات سلبية يف العمالت واالجتاهات التضخمية غتري املدرجتة يف امليزانيتة. وتتوفر امليزانيتة      

اجملتمعة لصندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص وسادة ستيولة للربنتامج العتادي للمنظمتة ملتدة شتهر واحتد        

 يوما من الفاتورة.  30سابات الدائنة واملدينة للمنظمة هي يف غضون تقريبا. والسياسة التعاقدية لكل من احل
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 خماطر أسعار الفائدة

 

لو كان متوسط سعر الفائدة املرجح أعلى أو أقل مبئة نقطة، لتأثرت قيمة احلافظات االستثمارية على النحو التتالي   22-23

 املبني يف حتليل احلساسية:  

 
 بآالف الدوالرات األمريكية() 2014ديسمرب/كانون األول  31

  زيادة/)نقصان( يف نقطة األساس على الفائض/)العجز( التأثري
   

 حمتفظ بها للتداول التجاري 100 3,039
 حمتفظ بها للتداول التجاري (100) (3,039)

   
 االستثمارات املتاحة للبيع 100 23,318

 االستثمارات املتاحة للبيع (100) (23,318)

 

 خماطر سعر صرف العمالت األجنزية

 

يتم حتوط كافة استثمارات املنظمة بالعمالت األجنبية يف حافظات االستثمارات الثابتة الدخل املتاحتة للبيتع التيت     22-24

أعلتى   2014ديسمرب/كانون األول  31هي بغري الدوالر األمريكي إىل اليورو. ولو كان معدل صرف الدوالر األمريكي/اليورو يف 

 لتأثرت قيمة احلافظات االستثمارية املقومة باليورو كما يلي: يف املائة 5أو أقل بنسبة 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

 التأثري على الفائض/)العجز(
الزيادة/)النقصان( يف سعر صرف 

 الدوالر األمريكي/اليورو
 

   
 االستثمارات املتاحة للبيع )الدخل الثابت فقط( 5% 10,846

 االستثمارات املتاحة للبيع )الدخل الثابت فقط( (5%) (10,846)

 

 خماطر أسعار األسهم  

 

% لتأثرت قيمة حافظتات االستتثمار   10أعلى أو أقل بنسبة  2014ديسمرب/كانون األول  31لو كان سوق األسهم يف  22-25

 باألسهم كما يلي: 

 
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

 التأثري على الفائض/)العجز(
الزيادة/)النقصان( يف خماطر سوق 

 األسهم 
 

   
 االستثمارات املتاحة للبيع 10% 22,622

 االستثمارات املتاحة للبيع (10%) (22,622)
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 القطاعات: 23املالحظة 

 

املنظمة عموما التقارير املالية إىل املدير العام واألجهزة الرئاسية، يف جزأين، احلساب العتام واحلستابات ذات    تقدم 23-1

 الصلة، وحسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

 

واليتة املنظمتة   وتستخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمة فيمتا يتعلتق باحلستاب العتام واحلستابات ذات الصتلة لتنفيتذ         23-2

تم متويلتها عتن طريتق االشترتاكات     يت استنادا إىل برنامج العمل الذي يدعم االعتمادات اليت وافقتت عليهتا التدول األعضتاء و    

 املقررة. 

 

وتستخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمة فيما يتعلق حبسابات األمانتة وبرنتامج األمتم املتحتدة اإلمنتائي لتنفيتذ واليتة         23-3

ستنادا إىل أنشطة املشاريع احملددة باإلضافة إىل برنامج العمل، ويتتم متويلتها عتن طريتق املستاهمات الطوعيتة متن        املنظمة ا

 البلدان، ومنظمات أخرى، ويف إطار الرتتيبات املشرتكة بني املنظمات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. 

 

مليون دوالر أمريكي للحساب العام  6.3، اشرتت املنظمة بقيمة 2014ديسمرب/كانون األول  31وللسنة املنتهية يف  23-4

مليون دوالر أمريكي حلساب األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، للحصول على املمتلكات واآلليتات واملعتدات    10وبقيمة 

 لالستخدام الداخلي. 

 

االلتزامتات غتري املمولتة املرتبطتة  طتة التغطيتة       وميثل العجز املرتاكم يف احلساب العام واحلسابات ذات الصلة،  23-5

الطبية بعد اخلدمة، ويقابل ذلك جزئيا جزء غري منفق من االشرتاكات املقتررة، مبتا يف ذلتك األمتوال املستتلمة واحلستابات       

 املستحقة القبض من الدول األعضاء، ليتم استخدامها لتلبية االحتياجات التشغيلية يف املستقبل. 

 

الفائض املرتاكم يف إطار حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنتائي اجلتزء غتري املنفتق متن املستاهمات        وميثل 23-6

 الطوعية لالستخدام يف االحتياجات التشغيلية املتعلقة باملشاريع املستقبلية. 

 

  لي: ، على أساس القطاعات، هو كما ي2014ديسمرب/كانون األول  31كشف الوضع املالي يف  23-7
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 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
حساب األمانة  

والربنامج اإلمنائي لألمم 
 املتحدة

احلساب العام 
 واحلسابات ذات الصلة

 

 اجملموع 
 

    
 األصول   
 األصول احلالية   

  املبالغ النقدية وما يعادهلا 189,039 498,565 687,604
 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة 354 455,597 455,951
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 69,321 72,562 141,883

 املستحقات من معامالت الصرف 4,383 - 4,383
 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى 39,888 3,240 43,128
 املخزونات 1,507 14,747 16,254

1,349,203 1,044,711 304,492   
 األصول غري املتداولة   

  االستثمارات 428,007 - 428,007
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 1,239 - 1,239

 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى 418 - 418
  املمتلكات واملنشآت واملعدات 7,881 8,230 16,111
 األصول غري املادية 4,470 110 4,580

450,355 8,340 442,015   
     

 جمموع األصول 746,507 1,053,051 1,799,558
     
 االلتزامات   
 االلتزامات احلالية   

 احلسابات املستحقة 26,544 (253) 26,291
  النفقات املرتاكمة 23,731 73,708 97,439

 مسبقاالدفعات املستلمة  2,136 740,269 742,405
 الصكوك املالية املشتقة 2,594 - 2,594

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني 16,374 - 16,374
  االعتمادات 4,222 - 4,222
 االلتزامات احلالية األخرى 4,365 (1) 4,364

893,689 813,723 79,966   
 االلتزامات غري املتداولة   
 الصكوك املالية املشتقة - - -

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني 1,390,564 - 1,390,564
 االلتزامات غري املتداولة األخرى 61,743 15,238 76,981

1,467,545 15,238 1,452,307   
     

 جمموع االلتزامات  1,532,273 828,961 2,361,234
     

 األصولصايف  (785,766) 224,090 (561,676)
    
 األسهم   

 الفائض/)العجز( املرتاكم (705,724) 224,090 (481,634)
 االحتياطي (80,042) - (80,042)

     
 األسهم/)العجز( جمموع (785,766) 224,090 (561,676)
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  ، على أساس القطاعات، هو كما يلي:2014ديسمرب/كانون األول  31كشف األداء املالي للسنة املنتهية يف  23-8
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

 اجملموع
حساب األمانة 

والربنامج اإلمنائي لألمم 
 املتحدة

احلساب العام 
 واحلسابات ذات الصلة

  

 

    
 اإليرادات   
 اإليرادات من املعامالت غري التزادلية   

 يف إطار الربنامج العادي تقييم الدول األعضاء 527,095 - 527,095
 املساهمات الطوعية 82,745 889,690 972,435

 اإليرادات غري التبادلية األخرى 60,323 1,743 62,066
1,561,596 891,433 670,163  

    
 اإليرادات من معامالت الصرف   

 إيرادات الصرف 11,145 (6) 11,139
11,139 (6) 11,145  

    
    

 إمجالي اإليرادات  681,308 891,427 1,572,735
    
 النفقات    

 التكاليف املتعلقة باملوظفني 337,406 105,341 442,747
 االستشاريني 71,004 134,911 205,915
 تكاليف السفر 35,368 69,266 104,634

 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها 1,139 1,191 2,330
 نفقات التدريب 7,463 25,314 32,777

 اخلدمات التعاقدية  91,493 160,004 251,497
 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى 4,989 1,506 6,495

 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى 25,587 155,569 181,156
 النفقات األخرى 12,855 15,622 28,477

    
 إمجالي النفقات  587,304 668,724 1,256,028

 اإليرادات  والنفقات غري التشغيلية   
    

 إيرادات االستثمار 7,733 503 8,236
 أرباح /)خسائر( النقد األجنيب (7,124) (492) (7,616)

 إيرادات /)تكاليف( التمويل (50,442) (503) (50,945)
    

 الفائض 44,171 222,211 266,382

 

  كشف املقارنة با مزالو امليزانية واملزالو الفعلية )الكشف اخلامس( :24املالحظة 

 

االستحقاق املعتدل. ووفقتا ملبتدأ االستتحقاق املعتدل للمحاستبة، يتتم         أساسيتم إعداد امليزانية واملوافقة عليها على  24-1

على النحو احملدد واملوافق عليته   تسجيل النفقات عندما يكون هناك التزام لشراء البضائع. وتصنف النفقات حبسب األبواب

ووافق اجمللس على توزيتع امليزانيتة حبستب     7/2013يف برنامج العمل. ومتت املوافقة على مستوى امليزانية يف قرار املؤمتر 



69 C 2017/5 A 

 

ومتثتل امليزانيتة املعتمتدة    . 2013يف ديستمرب/كانون األول   2015-2014األبواب يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية 

، وتوفر التمويتل التالزم   2015ديسمرب/كانون األول  31إىل  2014يناير/كانون الثاني  1للفرتة املالية من  "صايف االعتمادات"

ألنشطة الربنامج العادي للمنظمة. وترد يف الكشف األول يف هذه الوثيقة النفقات املسجلة يف حساب األمانة وحستاب برنتامج   

أن امليزانية املعتمدة تغطي فرتة مالية لسنتني، تستند امليزانيتات املعروضتة يف الكشتف اخلتامس     . ومبا األمم املتحدة اإلمنائي

% من ميزانية فرتة السنتني. ومتثل النفقتات الفعليتة، التيت أعتدت علتى أستاس نفتس        50بنسبة  1على امليزانية "التقوميية"

 على أساس االستحقاق املعدل للمحاسبة.  2014األول  ديسمرب/كانون 31امليزانية، النفقات الفعلية للسنة املنتهية يف 

 

 وكشف التدفقات النقدية التوفيق با املزالو الفعلية القابلة للمقارنة

 

مت إعداد الكشوف املاليتة علتى أستاس االستتحقاق. و فقتا ملبتدأ االستتحقاق احملاستيب، يتتم تستجيل اإليترادات             24-2

وباإلضافة إىل ذلك، يتم تصتنيف الكشتوف املاليتة استتنادا إىل طبيعتة املعتامالت. ونتيجتة        والنفقات عند حدو  املعامالت. 

، مت التوفيتق بتني   2014ديسمرب/كانون األول  31لذلك، فإن أسس امليزانية واألسس احملاسبية خمتلفة. وللسنة املنتهية يف 

فعلية الواردة يف كشف التدفقات املاليتة. ويترد هتذا التوفيتق     املبالغ الفعلية املعدة على نفس أساس امليزانية املنقحة واملبالغ ال

 فيما يلي:   
 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31
  التشغيل االستثمار التمويل اجملموع

     
 املبالغ الفعلية القابلة للمقارنة 553,769 - - 553,769

 الفروق األساسية 33,670 - - 33,670
 فروق طريقة العرض (1,143,372) (121,337) - (1,264,709)

 فروق الكيانات 693,634 - - 693,634
     

 املبلغ الفعلي على كشف التدفقات املالية 137,701 (121,337) - 16,364

 

حتد  الفروق األساسية بسبب االختالفات بني أساس االستحقاق املعدل الذي يدعم املبالغ الفعلية القابلة للمقارنتة   24-3

 االستحقاق الداعم للكشوف املالية.  وأساسمع امليزانية، 
 
 ية للفرتة السابقة. وقد ظهرت الفروقات يف التوقيت مع مشل التدفقات املالية هلذه السنة للنفقات املدرجة يف امليزان 24-4
 
كشتف  وقد نشأت الفروق يف طريقة العترض بستبب االختالفتات يف أستاليب التنستيق والتصتنيف املعتمتدة لعترض          24-5

التدفقات املالية وكشف املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية، مبا يف ذلك استخدام سعر صرف امليزانية يف كشف املقارنة بني 

                                                           
، ويفرتض 2014بعني االعتبار التكاليف ملرة واحدة املرتبطة بالتغري التحولي واليت مت تكبدها يف عام  2015و 2014تفصيل امليزانية املعتمدة بني  يأخذ  1

 أن مجيع الربامج األخرى تتكبد النفقات بالتساوي طوال فرتة السنتني. 
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امليزانية واملبالغ الفعلية. وتشمل الفروق يف طريقة العرض أيضا تلك النامجة عتن أنتواع العمليتات غتري املدرجتة يف امليزانيتة.       

لفروق طريقة العرض عن حقيقة أن اإليرادات ليست مدرجتة يف امليزانيتة. وباإلضتافة إىل ذلتك، يتتم إدراج      وينشأ أهم عنصر 

 القليل من أنشطة االستثمار يف ميزانية املنظمة يف حني أنها ال تشمل أي أنشطة متويلية. 
 
لتقتارير املاليتة، ولكتن ال يتتم     تنشأ فروق الكيانات بسبب حقيقة أنه يتعني اإلبالغ عتن مجيتع األمتوال ألغتراض ا     24-6

إدراجها يف امليزانية النهائية املعتمدة. فعلى سبيل املثال، ال يتم تضمني حسابات األمانة والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة يف 

 امليزانية النهائية املعتمدة، ولكن يتم تقدميها يف هذه الكشوف املالية. 
 

 زالو الفعليةحتليل التزاينات با امليزانية وامل
 
متثل الفروق بني امليزانية املعتمدة وامليزانية املنقحة فقط املبالغ املرحلة من فرتة الستنتني الستابقة واملبتالغ التيت مت      24-7

دفعتت العوامتل التاليتة مبستتويات      . وقتد 2014، مبا أنه ال توجد حتويالت سنوية لألبواب لفترتة  2015ترحيلها إىل عام 

: )أ( مستويات امليزانية املعتمدة؛ )ب( املتطلبات العامة للتدفق النقدي والسيولة؛ )ج( تنفيذ 2014استخدام امليزانية يف عام 

 (.FC 157/8) 2015-2014برنامج عمل املنظمة وامليزانية لفرتة 

 

مليون دوالر أمريكي مقارنتة بامليزانيتة املنقحتة، ممتا يعتين       34.1كان هناك نقص يف اإلنفاق بقيمة  2014يف عام  24-8

%. ويكون اإلنفاق يف السنة األوىل من فرتة السنتني أقل عادة من السنة الثانية. ويرجع ذلتك جزئيتا   93تسليم إمجالي بنسبة 

ت داخل األقستام، عتن طريتق    إىل إدارة امليزانية على أساس كل سنتني على حساب إجراءات مثل الرتحيل التلقائي للوفورا

 التنفيذ.  يفويتأثر النقص يف اإلنفاق أيضًا بالتحوالت  .املخصصات، إىل السنة الثانية من الفرتة املالية
 

، 2015-2014 متن امليزانيتات املخطتط هلتا لفترتة      2015وقد أكد املسؤولون عن امليزانيات أنهم سينفقون حصتهم لعام  24-9

 . 2014مبا يف ذلك ترحيل أموال عام 

 

االجتاهتات املتوقعتة التيت مت إبتالغ اللجنتة املاليتة عنهتا يف         2014ويتبع اإلنفاق حبسب أبواب امليزانيتة يف عتام    24-10

(. وتعود أمناط اإلنفاق هذه عند مقارنتهتا بامليزانيتة "التقومييتة" املنقحتة، إىل إعتادة تنستيق       FC 157/7) 2015مارس/آذار 

 ملعاجلة واقع التنفيذ.  2014خطط العمل يف النصف الثاني من عام 
 

معدل اإلنفتاق  صايف وهو الفرق بني امليزانية املنقحة  2014ووفقا لذلك، فإن مستوى استخدام امليزانية جلميع األبواب يف عام 

 يف امليزانية على النحو التالي: 
 

"املساهمة يف القضاء علتى اجلتوع وانعتدام األمتن الغتذائي وستوء        1بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  أ()

مليتتون دوالر  47.6% متتن امليزانيتتة املنقحتتة التتيت تبلتتغ  76.2 أيمليتتون دوالر أمريكتتي،  36.3التغذيتتة" 

 أمريكي؛
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ابتات  "زيادة وحتسني وتوفري السلع واخلدمات متن الزراعتة والغ   2بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ب()

% من امليزانية املنقحتة التيت تبلتغ    90.8 أيمليون دوالر أمريكي،  90.5ومصايد األمساك بطريقة مستدامة" 

 مليون دوالر أمريكي؛ 99.6

مليون دوالر أمريكتي،   28.5"احلد من الفقر يف املناطق الريفية"  3بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ج()

 مليون دوالر أمريكي؛ 31.2من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف املائة 91.3 أي

مليتون   51.8"متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشتوال وفعاليتة"    4بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  د()

 مليون دوالر أمريكي؛ 57.7من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف املائة 89.8دوالر أمريكي، أي 

"زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات"   5 بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب هت()

 مليون دوالر أمريكي؛ 19.0من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف املائة 109.4مليون دوالر أمريكي، أي  20.8

مليتون دوالر   23.6"اجلتودة التقنيتة واملعتارف واخلتدمات"      6بلغ صايف معتدل اإلنفتاق يف امليزانيتة للبتاب      و()

 مليون دوالر أمريكي؛ 27.5من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف املائة 86.0أمريكي، أي 

متن   يف املائتة  108.9مليون دوالر أمريكي، أي  35.8"التوعية"  8بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ز()

 مليون دوالر أمريكي؛ 32.9امليزانية املنقحة اليت تبلغ 

 76.4مليتون دوالر أمريكتي، أي    14.0"تكنولوجيا املعلومتات"   9بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ح()

 مليون دوالر أمريكي؛ 18.4من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  يف املائة

 47.7" حوكمة منظمة األغذية والزراعة وإشرافها وتوجيههتا"   10بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ط()

 مليون دوالر أمريكي؛ 42.7% من امليزانية املنقحة اليت تبلغ 111.6مليون دوالر أمريكي، أي 

 يف املائة 85مليون دوالر أمريكي، أي  35إدارة كفؤة وفعالة" " 11بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  ي()

 مليون دوالر أمريكي.  41.2من امليزانية املنقحة اليت تبلغ 

 

 14"اإلنفتاق الرأمستالي"، والبتاب     13"برنامج التعاون التتقين"، والبتاب    7وسيتم ترحيل امليزانيات غري املنفقة من الباب 

 ، وبالتالي فإنها ال تؤدي إىل تباين مقابل امليزانية. 2015"اإلنفاق األمين" بشكل كامل إىل العام 

 

 األطراف ذات الصلة :25املالحظة 

 

كان جمموع التعويضات واملكافآت ملوظفي اإلدارة الرئيسيني وغريهم متن متوظفي اإلدارة العليتا، للستنة املنتهيتة يف       25-1

 ، كما يلي:2014ديسمرب/كانون األول  31

 



C 2017/5 A 72 

 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2014ديسمرب/كانون األول  31

 القروض غري املسددة
جمموع 

 التعويضات
معاشات التقاعد 
 واخلطط الصحية

 عدد املناصب التعويضات  االستحقاقات
عدد 

 األشخاص
 جمموعة املوظفا

         
 اإلدارة الرئيسيون موظفو 3 3 939 125 152 1,216 22
        

 جمموع األطراف ذات الصلة 3 3 939 125 152 1,216 22

 

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم املدير العام ونائب املدير العام، حيث إنهم خمولون بتخطيط أنشطة املنظمة وتوجيههتا   25-2

 دولة عضو دون حتديد التعيينات بأشخاص.   194وضبطها وهم يتحملون املسؤولية عن ذلك. ويتكون املؤمتر من 

 

صايف املرتبات وتسوية مقر العمل. وتشمل االستحقاقات البدالت مثل التعيني وغريها متن املتنح،   تشمل التعويضات  25-3

وتشمل خطتط التقاعتد والصتحة مستاهمة املنظمتة فيمتا        وإعانات اإلجيار، ومنح التعليم، وتكاليف شحن األمتعة الشخصية.

 يتعلق  طة التقاعد وخطة الصحة. 

 

ويتأهل كل من موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم وغريهم من موظفي اإلدارة العليتا، الستتحقاقات أخترى متا      25-4

بعد التوظيف بنفس مستوى املوظفني اآلخترين. وهتؤالء األفتراد هتم أيضتا أعضتاء عتاديني يف الصتندوق املشترتك للمعاشتات           

قاقات ال ميكن قياسها بشكل موثوق علتى مستتوى الفترد أو اجلماعتات     التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ومبا أن هذه االستح

 الفرعية، مل يتم إدراجها يف الكشف املذكور أعاله. 

 

املقصود بالسلف هو املدفوعات املقدمتة علتى حستاب االستتحقاقات، مثتل املتنح التعليميتة، وفقتا لقواعتد ولتوائح            25-5

 رة الرئيسيني. وتتوفر مثل هذه السلف على نطاق واسع ملوظفي املنظمة. املوظفني، ومل يكن هناك أي منها ملوظفي اإلدا

 

 لعامامعايري احملاسزية الدولية للقطاع التنفيذ األول لل :26املالحظة 

 

الكشوف املالية السابقة للمنظمة تعد وفقا للمعايري احملاسبية لدى منظومة األمم املتحدة، وكانت تقتدم علتى    كانت 26-1

ويلخص اجلدول أدناه التعديالت اليت أدخلت على كشف األصتول وااللتزامتات واالحتياطتات وأرصتدة      أساس نقدي معدل.

يف السياسات احملاسبية من أجل إنتاج كشف افتتتاحي للوضتع   ، من أجل إدماج التغريات 2013الصناديق، املدقق فيها يف 

  العاميتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  2014يناير/كانون الثاني  1املالي يف 
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املعايري احملاسزية الدولية للقطاع 

 اخلاص 
آثار التحول للمعايري 
احملاسزية الدولية 

 العامللقطاع 

للمعايري احملاسزية لدى 
 منظومة األمم املتحدة

 2014ديسمرب/كانون األول  31
  

  2014يناير/كانون الثاني  1
 األصول   
 األصول احلالية   
    

  املبالغ النقدية وما يعادهلا 662,662 8,578 671,240
 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة 357,326 951 358,277
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية 147,690 (8,338) 139,352

 املستحقات من معامالت الصرف 4,841 (244) 4,597
 املدفوعات املسبقة واألصول احلالية األخرى 54,693 (21,513) 33,180
 املخزونات - 12,772 12,772

1,219,418 (7,794) 1,227,212  
 األصول غري املتداولة   

  االستثمارات 431,585 (9,495) 422,090
 املستحقات من املعامالت غري التبادلية - 2,167 2,167

 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى - 418 418
  املمتلكات واملنشآت واملعدات - 1,836 1,836
 األصول غري املادية - 3,274 3,274

429,785 (1,800) 431,585  
     

 جمموع األصول 1,658,797 (9,594) 1,649,203
    
 االلتزامات   
 االلتزامات احلالية   

 احلسابات املستحقة 27,372 - 27,372
  النفقات املرتاكمة 237,705 (121,592) 116,113
 الدفعات املستلمة مسبقا 816,640 69,054 885,694

 الصكوك املالية املشتقة - 149 149
 اإليرادات املؤجلة 95,591 (95,591) -

 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني - 21,363 21,363
 االلتزامات احلالية األخرى 9,924 (3,716) 6,208

1,056,899 (130,333) 1,187,232  
     
 غري املتداولة االلتزامات   

 الصكوك املالية املشتقة 1,213,181 (14,831) 1,198,350
 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني 57,217 9,139 66,356

 االلتزامات غري املتداولة األخرى 1,270,398 (5,692) 1,264,706
     

 جمموع االلتزامات  2,457,630 (136,025) 2,321,605
    

 األصولصايف  (798,833) 126,431 (672,402)
    
 األسهم   

 الفائض/)العجز( املرتاكم (875,364) 127,349 (748,015)
 حساب االحتياطي اخلاص 17,559  17,559
 احتياطي اخلسائر االكتوارية  13,479  13,479
 األرباح غري احملققة من االستثمارات 45,493 (918) 44,575

    
 صايف األسهم (798,833) 126,431 (672,402)
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 األحداث بعد تاريخ إعداد التقرير  :27املالحظة 

 

ديستمرب/كانون   31، هتو  2014التقرير للكشوف املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العتام لعتام   تاريخ إعداد  27-1

إجيابيتة أو ستلبية مستتحقة بتني تتاريخ بيتان       ومل حتد  يوم التوقيع على هذه احلسابات أية وقتائع ماديتة   . 2014األول 

 امليزانية وتاريخ اإلذن بإصدار الكشوف املالية مبا يؤثر على هذه الكشوف.


