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 ير المراجع المستقلتقر 
 

 مؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم األعضاء
 

 تقرير عي الكشوف المالية
 

 واليت تتكون من كشف الوضع املايلاملرفقة طياً،  املالية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة قمنا مبراجعة الكشوفلقد 
، وكشف األداء املايل، وكشف التغريات يف السندات، وكشف التدفقات املالية، 2015ديسمرب/كانون األول  31حىت 

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

يال أو اخلطأ؛ واختيار وتطبيق سياسات حماسبية مالئمة؛ وإجراء ختلو من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت بسبب االحت
 تقديرات حماسبية معقولة يف كل ظرف من الظروف.

 
 مسؤولية املراجع

 
وقد أجرينا  تتمثل املسؤولية امللقاة على عاتقنا يف تقدمي 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.

 
 عمة للمبالغ والبيانات الواردة يف الكشوف املالية.على املستندات الدا 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
 العرض تقييم معقولة، فضاًل عن تقديرات اإلدارة أجرهتا اليت احملاسبية التقديراتاملستخدمة، وما إذا كانت  احملاسبية
  للكشوف املالية. اإلمجايل

 
 أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لكي تشكل أساساً يستند إليه هذا الرأي. نرى وحنن
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 رأي املراجع
 

حنن نرى أن الكشوف املالية تعرض بشكل معقول، من خمتلف اجلوانب املادية، الوضع املايل ملنظمة األغذية الزراعة 
، وأداءها املايل، والتغريات يف السندات، والتدفقات املالية، واملقارنة 2015ديسمرب/ كانون األول  31حىتلألمم املتحدة 

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

 تقرير عي المتطلبا  القانونية والنظامية األخرى
 

نرى كذلك أن املعامالت اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، أو اليت اختربناها كجزء من املراجعة اليت 
 متفقة، يف كافة جوانبها اهلامة، مع الالئحة املالية للمنظمة.أجريناها، كانت 

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

 لألمم املتحدة.

 

  اإلمضاء:

 

Michael G. Aguinaldo 

 رئيس هيئة مراجعة الحسابا 
 الفلبييجمهورية 

 مراجع الحسابا  الخارجي
 

 مدينة كيزون، الفلبيي
 2016 تموز/يوليو 5
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 2015الكشوف المالية لعام 
 

 اعتماد الكشوف المالية
 
 

 تعكس المبال  المبينة في الكشوف، على النحو المالئم، المعامال  المالية المسجلة خالل الفترة: 
 

 

 

 :ءضاإلما
 

Fernanda Guerrieri 

 املدير العام املساعد 
 إدارة اخلدمات املؤسسية 

 

 

 

 
 

  موافق:

 

 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 املدير العام

 
 2016 حزيران/يونيو 29
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 بيان المدير العام
 

مببن الالئحببة املاليببة ملنظمببة األغذيببة والزراعببة لألمببم املتحببدة  املنظمببةإ، يشببر ف  أن أحيببل إىل  11مبوجببب املببادة  
، من أجل اعتمادهبا. وقبد أعبدت الكشبوف 2015ديسمرب/كانون األول  31املؤمتر الكشوف املالية عن السنة املنتهية يف 

 الالئحة والقواعد املالية للمنظمة.املالية مبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ومبوجب 
 

وقد أثببت بالفعبل اعتمباد املعبايري احملاسببية الدوليبة للقطباع العبام نسبناً يف نوعيبة التقبارير املاليبة للمنظمبة والقبدرة  
على مقارنتها والوثوق هبا. وقد أفضت أيضاً إىل مزيد من التوحيد يف عرض الكشوف املالية بني خمتلبف املنظمبات التابعبة 

ن القببدرة علببى مقارنببة الكشببوف املاليببة مببع منظمببات دوليببة أخببرى ومببع ا كومببات ملنظومببة األمببم املتحببدة ودرجببة أكببرب مبب
 الوطنية. 

 
مببن الالئحببة املاليببة، يعببد  املببدير العببام مسببؤواًل أمببام األجهببزة الرئاسببية عببن الرقابببة الداخليببة  1-10ومبوجببب املببادة  

 على األصول املادية للمنظمة.  وصاية الفعالةاالقتصاد؛ والوحرصاً على اإلدارة املالية فعالية للمنظمة، من أجل ضمان 
 

املنظمبببة، متاًبببياً مبببع  داخبببلعلبببى كافبببة املسبببتويات  بشبببكل مسبببتمر  متبببارج إجبببراءات الرقاببببة واملسببباءلة الداخليبببة  
ونببدد هببذه السياسببة العناصببر الببيت يتببألف منهببا نظببام الرقابببة االًببطاطات املنصببوي عليهببا يف سياسببة املسبباءلة للمنظمببة. 

 ة يف املنظمة.الداخلي
 

عرضببت إلطببار الرقابببة الداخليببة يف املنظمببة الببذي بببدد املسبباءلة بالنسبببة إىل أداء نظببام الرقابببة الداخليببة يف ولقببد  
املنظمببببة، وذلببببك مببببن خببببالل وضببببع أهببببداف للسياسببببات وفوائببببد منشببببودة منهببببا؛ ومكونببببات الرقابببببة الداخليببببة إىل جانببببب 

ا تلبببك املكونبببات؛ ومسبببؤوليات كبببل مبببن املبببدراء السياسبببات واإلجبببراءات واألدوات والوحبببدات املسبببؤولة البببيت تقبببوم عليهببب
 واملوظفني من أجل بلورة السياسات واألدوات وتطبيقها ورصدها ونسينها. 

 
وسياسببة املسبباءلة واسببتحدا  نظببام الرقابببة  املعببايري احملاسبببية الدوليببة للقطبباع العببامواسببتطاعت املنظمببة، بفضببل  

ن محاية األموال املوضوعة يف عهدهتا يف سبيل نقيق األهداف والغابات البيت الداخلية يف املنظمة، أن تعزز التزامها مبزيد م
  تصبو إليها.
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كشف الوضع المالي  -الكشف األول   

2015ديسمبر/كانون األول  31حتى   
 2014ديسمبر/كانون األول  31 2015ديسمبر/كانون األول  31 المالحظة )بآالف الدوالرا  األمريكية(

    
       األصول 

       األصول الحالية
 687,604 567,466 3 املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 455,951 521,830 4 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة
 141,883 200,816 5 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 4,383 3,935 6 املستحقات من معامالت الصرف
 43,128 46,462 7 واألصول ا الية األخرىاملدفوعات املسبقة 

 16,254 14,597 8 املخزونات 
    1,355,106 1,349,203 

     األصول غير المتداولة
 428,007 407,489 4 االستثمارات 

 1,239 624 5 املستحقات من املعامالت غري التبادلية
 418 418 7 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى

 16,111 23,195 9 املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 4,580 5,518 10 األصول غري املادية

    437,244 450,355 
      

 1,799,558 1,792,350   إجمالي األصول
      

     االلتزاما 
     االلتزاما  الحالية
 26,291 23,804 11 ا سابات املستحقة
 97,439 122,861 11 النفقات املطاكمة 

 742,405 585,450 12 املستلمة مسبقا الدفعات
 2,594 - 4 الصكوك املالية املشتقة

 16,374 14,686 13 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 4,222 5,400 16 االعتمادات 

 4,364 5,218 17 االلتزامات ا الية األخرى
    757,419 893,689 

     المتداولة االلتزاما  غير
 1,390,564 1,124,780 13 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 76,981 51,108 17 االلتزامات غري املتداولة األخرى
    1,175,888 1,467,545 
      

 2,361,234 1,933,307   مجموع االلتزاما  
      

 (561,676) (140,957)  صافي األصول 
    

     األسهم
 الفائض / العجزإ املطاكم

 
(338,334) (481,634) 

 (80,042) 197,377 18 االحتياطات
      

 (561,676) (140,957)   مجموع األسهم
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 كشف األداء المالي   - الكشف الثاني 
 2015ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

 المالحظة )بآالف الدوالرا  األمريكية( 
ديسمبر/كانون األول  31

 2014ديسمبر/كانون األول  31 2015
    

      اإليرادا 
    اإليرادا  مي المعامال  غير التبادلية

 527,095 496,623 19 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي
 972,435 902,805 19 املسامهات الطوعية

 62,066 65,810 19 اإليرادات غري التبادلية األخرى
  1,465,238 1,561,596 

    اإليرادا  مي معامال  الصرف
 11,139 8,765 19 إيرادات الصرف

  8,765 11,139 
    

 1,572,735 1,474,003   إجمالي اإليرادا 
      

     النفقا  
 442,747 412,335 20 التكاليف املتعلقة باملوظفني

 205,915 216,384 20 نو االستشاري
 104,634 105,463 20 تكاليف السفر

 2,330 5,778 20 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها
 32,777 34,622 20 نفقات التدريب

 251,497 281,824 20 اخلدمات التعاقدية 
 6,495 15,205 20 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى

 181,156 188,708 20 االستهالكية األخرىاللوازم واملواد 
 28,477 14,844 20 النفقات األخرى

    
 1,256,028 1,275,163   إجمالي النفقا  

      
     اإليرادا  والنفقا  غير التشغيلية

 8,236 184 21 إيرادات االستثمار
 (7,616) (15,156) 21 أرباح / خسائرإ النقد األجنيب

 (50,945) (40,568) 21 / تكاليفإ التمويلإيرادات 
      

 (50,325) (55,540)  إجمالي اإليرادا  والنفقا  غير التشغيلية
    

 266,382 143,300  الفائض
 

 كشف التغيرا  في السندا   –الكشف الثالث  
 2015ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 المالحظة
الفائض/)العجز( 

 المتراكم

حساب 
االحتياطي 
 الخاص

احتياطي 
األرباح 

و)الخسائر( 
 االكتوارية

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 
التراكمية بشأن 
االستثمارا  
 المتاحة للبيع

مجموع 
 السندا /)العجز(

  
 

          
 (561,676) 38,554 (136,155) 17,559 (481,634)  2014ديسمبر/كانون األول  31الرصيد في السنة المنتهية في 

       
 306,058 - 306,058 - - 18 األرباح /  اخلسائرإ االكتوارية

 (28,639) (28,639) - - - 18 األرباح /  اخلسائرإ يف االستثمارات من ا يازات غري احملققة
       

 277,419 (28,639) 306,058 - -  صافي اإليرادا  المقيدة مباشرة في حساب المساهميي
       

 143,300 - - - 143,300  الفائض للفترة
       

 (140,957) 9,915 169,903 17,559 (338,334)  2015ديسمبر/كانون األول  31الرصيد في نهاية السنة، 
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 كشف التدفقا  المالية  –الكشف الرابع  
2015ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في    

 2014ديسمبر/كانون األول  31 2015ديسمبر/كانون األول  31  )بآالف الدوالرا  األمريكية(
    

      التدفقا  النقدية مي أنشطة التشغيل
  266,382 143,300   الفائض/ العجزإ للفطة   

  
التعديالت املطلوبة لتوفيق الفائض/ العجزإ من التدفقات النقدية من أنشطة 

   التشغيل للفطة:
   

 2,330 5,778   اإلهالك واالستهالك    
 (166)  0   إيصاالت التربعات العينية    
 5,153 (3,535)   االعتمادات املخصصة للحسابات املشكوك يف نصيلها    

 3,580 1,178  اعتمادات االلتزامات غري املنظورة  
  151 445   تكاليف دعم املشروعات الداخلية    

 - 73   األرباحإ/اخلسائر الناجتة عن بيع األصول الثابتة أو التخلص منها  
  2,132 (3,105)    األرباحإ/اخلسائر الناجتة عن التداول واالستثمارات املشتقة    
  (10,368) 5,515    األرباحإ/اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املتاحة للبيع    
      التغريات يف األصول وااللتزامات:     
  (1,604) (58,318)   املستحقات من املعامالت غري التبادلية      
  213 448   املستحقات من معامالت الصرف      
  (3,482) 1,657   املخزونات       
  (9,948) (3,334)   أصول متداولة وغري متداولة أخرى      
  (19,754) 22,935   الدفع وتكاليف مطاكمةحسابات       
  37,592 38,586   االلتزامات املتعلقة باملوظفني      
  (143,289) (156,954)   املقدمات      
  8,779 (25,019)   االلتزامات املتداولة وغري املتداولة األخرى      
               

 137,701 (30,350)  التشغيليةصافي التدفقا  النقدية مي األنشطة 
    

      التدفقا  النقدية مي األنشطة االستثمارية
  (16,349) (11,849)   صايف مشطيات املمتلكات واملنشآت واملعدات  
  (4,684) (1,904)   مشطيات األصول غري املادية  
  (98,073) (66,491)   صايف مشطيات/مبيعات التداول باالستثمارات املشتقة  
  (2,231) (9,544)   صايف مشطيات/مبيعات االستثمارات املتاحة للبيع  
               

 (121,337) (89,788)  التدفقا  النقدية مي األنشطة االستثمارية
    

  16,364 (120,138)   صافي الزيادة )النقص( في التدفقا  النقدية وما يعادلها
               

 671,240 687,604   التدفقا  النقدية وما يعادلها في بداية الفترة
               

 687,604 567,466   التدفقا  النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة
    

 .يرجى مالحظة أنه مل يكن هناك تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية خالل السنة
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 )أ(كشف المقارنة بيي مبال  الميزانية والمبال  الفعلية   –الكشف الخامس  
 2015ديسمبر/كانون األول  31للسنة المنتهية في  

           )بآالف الدوالرا  األمريكية( 

  
 الميزانية المعتمدة الباب

 )ب(

 
الكميا  
 المطروحة
 )ج(

 التحويال 
 )د(

 المبال  المرحلة
 الميزانية المعدلة )هر(

اإليرادا  
الفعلية 
 األخرى
 )و(

 اإلنفاق الفعلي
 )ز(

فروق العمال  
 )ح(

صافي معدل اإلنفاق في 
 الميزانية
 )ط(

الميزانية مقابل التبايي 
 الفعلي
 )ي(

            
1 

 (6,626) 47,054 2,728 51,788 (7,462) 40,428 - (7,250) 369 47,309 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي والتغذية

زيادة ونسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك بطريقة  2
 (9,113) 112,528 6,913 124,837 (19,222) 103,415 - 3,200 874 99,341 مستدامة

 (2,726) 35,223 1,898 37,771 (4,446) 32,497 - 1,150 276 31,071 ا د من الفقر يف املناطق الريفية 3
4 

 (5,871) 55,973 3,865 66,156 (14,048) 50,102 - (8,000) 493 57,609 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية

  1,828 26,152 1,538 28,326 (3,712) 27,980 - 8,850 177 18,953 واألزماتزيادة صمود سبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات  5
 (3,826) 22,573 1,440 21,811 (678) 18,747 - (8,850) 224 27,373 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6
 - 73,087 2,089 70,998 - 73,087 (79,461) - 85,187 67,361 برنامج التعاون التق  7
  2,958 38,715 2,402 37,614 (1,301) 41,673 - 9,050 267 32,356 التوعية 8
 (4,317) 21,572 1,660 25,100 (5,188) 17,255 - (600) 104 17,751 تكنولوجيا املعلومات 9
 4,987 42,408 3,539 48,707 (9,838) 47,395 - 6,600 688 40,107 حوكمة منظمة األغذية والزراعة ورقابتها وتوجيهها 10
 (6,132) 43,578 5,605 59,159 (21,186) 37,446 - (4,150) 750 40,846 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 ا االت الطارئة 12

 - 4,966 579 4,387 - 4,966 (5,977) - - 10,943 اإلنفاق الرأمسايل 13

 - 4,233 647 8,420 (4,834) 4,233 (7,385) - 109 11,509 اإلنفاق األم  14

 502,829 المجموع الفرعي  
 

89,518 
 

- (92,823) 499,524 (91,915) 585,074 34,903 528,062 (28,538) 

                
 - - - - - - - (52,200) - 52,200 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية  
 79,461 - - - - 79,461 79,461 - (85,171) 85,171 إ15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التق   الباب   
 17 - - - - 17 - - (4,347) 4,364 اإليرادات املؤجلة للتغيري التحويل  
 26,160 - - - - 26,160 5,977 - - 20,183 حساب اإلنفاق الرأمسايل  
 18,740 - - - - 18,740 7,385 - - 11,355 حساب اإلنفاق األم   
               
 95,840 528,062 34,903 585,074 (91,915) 623,902 - (52,200) - 676,102 المجموع  
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 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

 553,770 585,074 وفقا للكشف الخامسالنفقا  الفعلية 
   

   الفروق األساسية
 40,859 43,382 النفقات العينية/اخلدمة
 (763) (15,779) االستحقاقات األساسية

 (6,425) (4,224) األصول غري املادية واملخزونات للممتلكات واملنشآت واملعدات
   

 33,671 23,379 مجموع الفروق األساسية
    

   فروق طريقة العرض
 9,054 (2,357) نفقات االعتمادات 

 (478) (349) الفروق يف تكاليف املوظفني والتوزيع
 16,702 26,766 تصنيف بنود الدخل/اإلنفاق

   
 25,278 24,060 مجموع فروق طريقة العرض

   
   فروق الكيانا  

 24,418 12,217 النفقات نت حسابات أخرى، باستثناء برنامج التعاون التق  
 669,216 685,973 ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياالستئماينالنفقات نت الصندوق 

   
 693,634 698,190 مجموع فروق الكيانا  

   
 1,306,353 1,330,703 الماليالنفقا  واإليرادا  غير التشغيلية والنفقا  بحسب كشف األداء 

   
 1,256,028 1,275,163 منها: مجموع النفقا  

 النفقا  واإليرادا  غير التشغيلية
 55,540 50,325 

 للحصول على املزيد من املعلومات بشأن كشف املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية 24يرجى الرجوع إىل املالحظة 
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 الخامس: كشف المقارنة بيي مبال  الميزانية والمبال  الفعلية مالحظا  على الكشف
 
عببداد امليزانيببة علببى أسبباج امليزانيببة واحملاسبببة خمتلببف. وقببد ف إعببداد كشببف املقارنببة بببني مبببالغ امليزانيببة واملبببالغ الفعليببة هببذا علببى أسبباج امليزانيببة. ويببتم إ   أإ

 .أساج نقدي معدل
 

مليببون دوالر أمريكببي مببع توزيببع امليزانيببة حبسببب األبببواب  6.1005ملبلببغ  7/2013إ مببن صببايف اعتمببادات قببرار املببؤمتر %50ا صببة السببنوية  بنسبببة    بإ
إ وتعبديالت أخبرى كمبا CR 7/2013مليبون دوالر أمريكبي   22.6يعكس إعادة توزيع مكاسب ووفورات غري حمددة نامجة عن زيادة الكفاءة بقيمبة  مبا

للمجلبس، الصبفحة  148للبدورة   CL148/REPوتقريبر CL 148/3  2015-2014عديالت على برنامج العمبل وامليزانيبة للفبطة وافق عليها اجمللس يف الت
ألي نفقببات  2013-2012، الببذي يسببمح بطحيببل أي رصببيد غببري مسببتخدم مببن اعتمببادات الفببطة 7/2013بإ. وكمببا أجبباز قببرار املؤمتبببر   8، الفقببرة 2

مليبون دوالر أمريكبي مبن الرصبيد اإلمجبايل غبري املسبتخدم العتمبادات  4.3 إضافية هي بطبيعتها نفقات ملرة واحدة مرتبطة بتغيريات نو لية، جيري ترحيبل
 .الكشف الرابعإ C2015/5Aو 2الفقرة  20، الصفحة C2013/REPمليون دوالر أمريكي كإيرادات مؤجلة  تقرير املؤمتر  9.4البالغ  2013-2012فطة 
 
 بسببعر الصببرف املعمببول بببه يف  2015حببىت  2013-2012مليببون دوالر أمريكببي مببن اعتمببادات برنببامج التعبباون التقبب  للفببطة  8.76ف تأجيببل مبلببغ    جإ

مليببون دوالر كمببا  9.4والبببالغ  2013-2012مليببون دوالر أمريكببي مببن الرصببيد غببري املنفببق مببن اعتمببادات الفببطة  4.3إ. وف ترحيببل 2013-2012ميزانيببة 
وف اسببتخدامه جتبباه تكبباليف ملببرة واحببدة مرتبطببة بببالتغيري التحببويل يف األهببداف االسببطاتيجية والوظيفيببة،  ببا خفببض مببن املبلببغ  7/2013أجببازه قببرار املببؤمتر 

مليببون دوالر أمريكبي مبن مرفبق اإلنفبباق  20.2الببالغ  . ومل يبتم إتاحبة أي مبلبغ مببن الرصبيد غبري املنفبق2015املسبتخدم لتمويبل هبذه التكباليف يف ميزانيببة 
 2014إ لعبببام 14مليبببون دوالر أمريكبببي مبببن حسببباب اإلنفببباق األمببب   البببباب  11.4أو مبببن الرصبببيد غبببري املنفبببق الببببالغ  2014إ لعبببام 13الرأمسبببايل  البببباب 

 . 2015لالستخدام يف عام 
 
إ. ومتثل هذه املببالغ التحبويالت كبل سبنتني مببا أنبه مل يكبن هنباك نبويالت CL 154/4 جإ يف الوثيقة 14الفقرة وافقت جلنة املالية على التحويالت     دإ

. وعمال 1972يناير/كانون الثاين  1الكشف اخلامسإ. أنشئ صندوق التسويات الضريبية اعتبارا من  C 2017/5 A  2014سنوية بني األبواب يف عام 
على أساج إمجايل، بإضافة اعتمباد لالقتطباع اإللزامبي مبن مرتببات املبوظفني إىل  مبوع  2015، عرضت ميزانية 1973-1972باملمارسة املتبعة منذ الفطة 

امليزانيبببة العاملبببة الفعليبببة. ولبببيس لبببذلك أي أثبببر علبببى االًبببطاكات نبببت البببدفع مبببن جانبببب األعضببباء البببذين ال يفرضبببون ضبببرائب علبببى مكافبببآت مبببوظفي 
كامبل مبن اعتمببادات االقتطباع اإللزامبي مبن مرتببات املبوظفني عبن طريببق خصبمها مبن اًبطاكاهتم نبت البدفع. وبصببل املنظمبة؛ ويبتم اسبطداد نصبيبهم ال

ر املبلبغ األعضاء الذين يفرضون ضرائب على مكافآت موظفي املنظمة على نصيبهم من اعتماد االقتطاع اإللزامي من مرتبات املوظفني اليت ختصبم مبقبدا
 .البات من موظفي املنظمة املعنيني السطداد الضرائباملقدر طلبه لتلبية املط

 
 بسعر الصرف املعمول به يف امليزانيةإ.  2017-2016إىل فطة  2015مليون دوالر أمريكي من اعتمادات برنامج التعاون التق  لعام  5.79ف تأجيل    هبإ

 7.4نبت إطبار مرفبق اإلنفباق الرأمسبايل  بسبعر الصبرف املعمبول ببه يف امليزانيبةإ. وف تأجيبل  2017-2016مليون دوالر أمريكبي إىل فبطة  6.0وف تأجيل 
نبببت إطبببار مرفبببق اإلنفببباق األمببب . ويعبببزى الفبببرق يف رصبببد إقفبببال برنبببامج التعببباون التقببب ، ومرفبببق اإلنفببباق  2017-2016مليبببون دوالر أمريكبببي إىل فبببطة 

 .العملةنفاق األم  إىل فروق اإلالرأمسايل، ومرفق 
 
 وتتكون اإليرادات الفعلية األخرى من املصادر التالية:    وإ

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

   
 69,255 61,848 املسامهات الطوعية

 317    236 أموال ف نصيلها مبوجب ترتيبات مشطكة بني املنظمات 
 16,661 18,874 األنشطة املمولة بصورة مشطكة 

 10,440 10,957 إيرادات نثرية أخرى 
    

 96,673 91,915 مجموع اإليرادا  الفعلية األخرى
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مليببون دوالر أمريكببي  1.514متثببل املبببالغ الببيت ف نميلهببا علببى ميزانيببة الربنببامج العببادي واعتمببادات برنببامج التعبباون التقبب  يف الفببطة املاليببة السببابقة     زإ
إ.  وتقيبد املنظمبة مبدفوعات أقسبات التبأمني الصبحي نياببة عبن املتقاعبدين ألغبراض التقبارير املاليبة 2015مليون دوالر أمريكي على التوايل، لعام  71.0و

مليبون دوالر أمريكبي  10.5ون دوالر أمريكبي  مليب 9.9، ف تقييد مبلبغ 2015بشكل خمتلف عما تقوم به بالنسبة ألغراض تقارير امليزانية. وبالنسبة لعام 
إ مببن مببدفوعات أقسببات التببأمني الصببحي بالنيابببة عببن املتقاعببدين كمصببروفات، ولكنهببا تسببجل كتخفببيض خلصببوم التغطيببة الطبيببة بعببد انتهبباء 2014لعببام 

 .اخلدمة ألغراض التقارير املالية
 
نويببل املعببامالت ببباليورو بسببعر الصببرف املعمببول بببه يف امليزانيببة بببدال مببن سببعر الصببرف متثببل فببروق العمببالت التسببويات يف اإلنفبباق الفعلببي لببتعكس    حإ

 .املعمول به يف األمم املتحدة يف تاريخ املعامالت
 

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

-2014. ويببتم ترحيبل الفببارق يف الفبطة املاليببة 2015ببه يف امليزانيببة يف عبام املعمببول الفبارق بببني صبايف امليزانيببة املعدلبة وصببايف اإلنفباق بسببعر الصبرف    يإ
، البذي يسبمح باسبتخدام أي رصبيد غبري 6/2015، مبوجبب قبرار املبؤمتر 2017-2016، إىل الفطة املالية ألف -اخلامس  ، الذي يظهر يف الكشف2015

لتغطيببة أي نفقببات إضببافية هببي بطبيعتهببا نفقببات ملببرة واحببدة  2017-2016السببتخدامه يف  2015-2014مسببتخدم غببري مسببتخدم مببن اعتمببادات الفببطة 
 .مرتبطة بتعزيز التغريات التحو لية
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 كشف المقارنة بيي مبال  الميزانية والمبال  الفعلية  – الخامسالكشف  
 2014ديسمبر/كانون األول  31المنتهية في للسنة  

           )بآالف الدوالرا  األمريكية( 

  
الكميا   الميزانية المعتمدة الباب

المبال   التحويال  المطروحة
 الميزانية المعدلة المرحلة

اإليرادا  
الفعلية 
 األخرى

فروق  اإلنفاق الفعلي
 العمال 

صافي معدل اإلنفاق 
 في الميزانية

الميزانية مقابل 
 التبايي الفعلي

            

  47,308 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي والتغذية 1
284 -  - 47,592 (7,647) 44,245 (335) 36,263 11,329 

زيببببادة ونسببببني تببببوفري السببببلع واخلببببدمات مببببن الزراعببببة والغابببببات ومصببببايد  2
 9,162 90,482 (917) 111,441 (20,042) 99,644 -  - 304 99,340 األمساك بطريقة مستدامة

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

متكبببني نظبببم زراعيبببة وغذائيبببة أكثبببر مشبببوال وكفببباءة علبببى املسبببتويات احملليبببة  4
 57,609 والوطنية والدولية

 
114 

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

 (1,794) 20,794 (201) 25,838 (4,843) 19,000 - - 48 18,952 زيادة صمود سبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات واألزمات 5
 3,841 23,613 (227) 25,061 (1,221) 27,454 - - 81 27,373 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6
 - 58,958 (342) 59,300 - 58,958 (85,171) - 76,769 67,360 برنامج التعاون التق  7
 (2,934) 35,785 (354) 38,125 (1,986) 32,851 - - 495 32,356 التوعية 8
 4,344 14,044 (110) 19,632 (5,478) 18,388 - - 637 17,751 تكنولوجيا املعلومات 9
 (4,941) 47,664 (474) 56,522 (8,384) 42,723 - - 2,616 40,107 حوكمة منظمة األغذية والزراعة ورقابتها وتوجيهها 10
 6,167 35,018 (463) 62,708 (27,227) 41,185 - - 339 40,846 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 300 - - - - 300 - - - 300 ا االت الطارئة 12

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

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

 34,109 452,851 (4,246) 553,770 (96,673) 486,960 (97,701) - 81,837 502,824 المجموع الفرعي 

            

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

 85,171 - - - - 85,171 85,171 - (76,767) 76,767 إ15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التق   الباب  

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

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

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

    155,182 452,851 (4,246) 553,770 (96,673) 608,033 - (52,200) - 660,233 المجموع 
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 كشف المقارنة بيي مبال  الميزانية والمبال  الفعلية   –الكشف الخامس ألف  
  2015ديسمبر/كانون األول  31للفترة المالية المنتهية في  

           )بآالف الدوالرا  األمريكية( 

  
 العمال فروق  اإلنفاق الفعلي األخرىالفعلية اإليرادا   الميزانية المعدلة المرحلةالمبال   التحويال  المطروحةالكميا   الميزانية المعتمدة الباب

 الميزانيةاإلنفاق في صافي معدل 
 التبايي الفعليالميزانية مقابل 

            

  94,617 اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي والتغذية 1
653 (7,250)  - 88,020 (15,109) 96,033 2,393 83,317 4,703 

 49 203,010 5,996 236,278 (39,264) 203,059 -  3,200 1,178 198,681 األمساك بطريقة مستدامةزيبببادة ونسبببني تبببوفري السبببلع واخلبببدمات مبببن الزراعبببة والغاببببات ومصبببايد  2

 11 63,682 1,649 71,373 (9,340) 63,693 -  1,150 401 62,142 ا د من الفقر يف املناطق الريفية 3

 115,217 والدوليةوالوطنية متكببني نظببم زراعيببة وغذائيببة أكثببر مشببوال وكفبباءة علببى املسببتويات احملليبببة  4
 
607 

 
(8,000)  - 107,824 (23,173) 127,612 3,359 107,798 26 

 34 46,946 1,337 54,164 (8,555) 46,980 -  8,850 225 37,905 زيادة صمود سبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات واألزمات 5
 15 46,186 1,213 46,872 (1,899) 46,201 -  (8,850) 305 54,746 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6
 - 132,045 1,747 130,298 - 132,045 (79,461)  - 76,785 134,721 برنامج التعاون التق  7
 24 74,500 2,048 75,739 (3,287) 74,524 -  9,050 762 64,712 التوعية 8
 26 35,616 1,550 44,732 (10,666) 35,642 -  (600) 741 35,501 تكنولوجيا املعلومات 9
 45 90,072 3,065 105,229 (18,222) 90,117 -  6,600 3,304 80,213 حوكمة منظمة األغذية والزراعة ورقابتها وتوجيهها 10
 34 78,596 5,142 121,867 (48,413) 78,630 -  (4,150) 1,089 81,691 اإلدارة الكفؤة والفعالة 11
 600 - - - - 600 -  - - 600 ا االت الطارئة 12

 - 6,440 610 5,830 - 6,440 (15,446)  - - 21,886 اإلنفاق الرأمسايل 13

 - 12,705 548 22,817 (10,660) 12,705 (10,446)  - 134 23,017 اإلنفاق األم  14
 1,005,649 المجموع الفرعي  

 
86,184 

 
- (105,353) 986,480 (188,588) 1,138,844 30,657 980,913 5,567 

                
 - - - - - - - (104,400) - 104,400 التحويالت إىل صندوق التسويات الضريبية  
 79,461 - - - - 79,461 79,461 - (76,767) 76,767 إ15اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التق   الباب   
 17 - - - - 17 - - (9,417) 9,434 اإليرادات املؤجلة للتغيري التحويل  
 26,160 - - - - 26,160 15,446 - - 10,714 حساب اإلنفاق الرأمسايل  
 18,740 - - - - 18,740 10,446 - - 8,294 حساب اإلنفاق األم   
               
 129,945 980,913 30,657 1,138,844 (188,588) 1,110,858 - (104,400) - 1,215,258 المجموع  

 .2014و 2015الكشف اخلامس ألف للفطة املالية هو مثرة الكشف اخلامس السنوي للعامني 
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  : المنظمة1المالحظة 
 

 األهداف واألنشطة 
 
أكتوبر/تشببرين  16لدسببتورها الببذي ف اعتمبباده يف  أنشببئت منظمببة األغذيببة والزراعببة  أالفبباوأ أو أاملنظمببةأإ وفقبباً  1-1

. ويوجد مقرها الرئيسي يف روما يف إيطاليا. وباإلضافة إىل ذلك، لبديها مكاتبب متثلهبا يف مجيبع أحنباء العبامل، 1945األول 
وهببي مسببؤولة عببن تطبيببق قببيم ورسببالة ورويببة املنظمببة. وهتببدف املنظمببة إىل االرتقبباء مبسببتويات التغذيببة واملعيشببة؛ وضببمان 

ائيببة والزراعيببة وتوزيعهببا؛ ونسببني ظببروف سببكان الريببف؛ ومببن   إدخببال نسببينات علببى كفبباءة إنتبباج مجيببع املنتجببات الغذ
 . اإلسهام يف توسيع االقتصاد العاملي وضمان نرير اإلنسانية من ربقة اجلوع

 
 التمويل

 
مبببن قببببل مبببؤمتر البببدول األعضببباء. ومتبببول اعتمبببادات امليزانيبببة أالربنبببامج العببباديأ ويعتمبببد برنبببامج عمبببل املنظمبببة  1-2

الربنببامج مببن خببالل االًببطاكات السببنوية باالسببتناد إىل تقببديرات يضببعها املببؤمتر وتسببددها الببدول األعضبباء املخصصببة هلببذا 
واألعضاء املنتسبة يف املنظمبة. فاالعتمبادات البيت ال تسبتخدم حبىت اايبة الفبطة املاليبة يبتم إلغاوهبا، عبدا اعتمبادات برنبامج 

ت يف الفببببطة املاليببببة التاليببببة للفببببطة الببببيت متببببت فيهببببا املوافقببببة علببببى هببببذه التعبببباون التقبببب  الببببيت تظببببل متاحببببة للوفبببباء بااللتزامببببا
االعتمبببادات، وكبببذلك اعتمبببادات حسببباب اإلنفببباق الرأمسبببايل وحسببباب اإلنفببباق األمببب  البببيت نبببول إىل حسببباب اإلنفببباق 

 .الرأمسايل وحساب اإلنفاق األم ، على التوايل، الستخدامها يف الفطات املالية التالية
 
املسامهات الطوعية ألغراض خاصة واليت تتماًى مبع سياسبات املنظمبة وأهبدافها وأنشبطتها، فيجبوز للمبدير  أما 1-3

العام قبوهلا وتؤسس تبعا لذلك حسابات األمانة وا سابات اخلاصبة. وباإلضبافة إىل ذلبك، تتلقبى املنظمبة أمبواال يف إطبار 
حبدة اإلمنبائي للمشباركة كوكالبة تعمبل علبى تنفيبذ مشبروعات التعباون الطتيبات املشطكة بني املنظمات مع برنامج األمبم املت

التق  التابعة للربنامج أو للعمل كوكالة تنفيذية للمشروعات البيت ميوهلبا الربنبامج وتطبقهبا وكباالت تنفيذيبة أخبرى. وتشبمل 
لفنيببة والتنظيميببة واإلداريببة املسببامهات واألمببوال الطوعيببة املتحصببلة مببدفوعات السببطداد تكبباليف معينببة تتعلببق باخلببدمات ا

 . تكاليف الدعمإ واليت متثل جزءا أساسيا من املشروعات املمولة من خارج امليزانية
 
وتقببدم الكشببوف املتعلقببة ببباإلبالر عببن الشببرائح حبسببب الصببندوق، املزيببد مببن التفاصببيل حببول كيفيببة إدارة هببذه  1-4

  . األنشطة ومتويلها
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 الرئيسيةالسياسا  المحاسبية : 2المالحظة 
 

 أساس إعداد الكشوف المالية
 
هذه هي ثاين  موعة من الكشوف املالية املعدة وفقاً للمحاسبة على أساج االسبتحقاق وفقبا ملتطلببات املعبايري  2-1

احملاسبية الدولية للقطاع العام، باستخدام الطريقة التارخيية الحتساب الكلفة، خبالف بعض االستثمارات واخلصوم املتعلقة 
 .باستحقاقات املوظفني اليت تتم وفقاً لقيم معقولة. وقد ف إعداد كشف التدفقات النقدية باستخدام الطريقة غري املباًرة

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

 استخدام التقديرا 
 
التقببببديرات املعقولببببة بنبببباء علببببى طبيعببببة االفطاضببببات مببببن قبببببل اإلدارة. وتشببببمل تتضببببمن الكشببببوف املاليببببة بعببببض  2-3

التقديرات ولكنها ال تقتصر على ما يلي: القيمة املعقولبة للسبلع املتبربع هببا، والتزامبات أخبرى السبتحقاقات اايبة اخلدمبة، 
سبتحقة، واألصبول واخلصبوم االحتماليبة، واملبالغ عن احملاكمات، واملخاطر املالية على املخزونات واملستحقات، والرسبوم امل

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

 العملة الوظيفية
 
 . تعرض الكشوف املالية بالدوالر األمريكي الذي يعترب العملة الوظيفية للمنظمة 2-4
 

 العرض
 
الكشبوف املاليبة نتبائج منظمبة األغذيبة والزراعبة ككيبان واحبد، وهبي تتبألف مبن:  أإ ا سباب العبام تعرض هذه  2-5

 حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.و  بإ  ؛وا سابات ذات الصلة
 

 المعامال  بالعملة األجنبية
 
باسبتخدام سبعر الصبرف التشبغيلي لألمبم املتحبدة، يتم نويبل املعبامالت بالعملبة األجنبيبة إىل البدوالر األمريكبي  2-6

الذي يقارب أسعار الصرف السارية يف تبواريخ املعبامالت. ويبتم ضببط سبعر الصبرف التشبغيلي لألمبم املتحبدة مبرة واحبدة 
 يف الشهر، وتتم مراجعته يف منتصف الشهر إذا كانت هناك تقلبات كبرية بسعر صرف العمالت الفردية.

 
صبببول واخلصبببوم املقومبببة ببببالعمالت األجنبيبببة إىل البببدوالر األمريكبببي بسبببعر إغبببالق سبببعر الصبببرف ويبببتم نويبببل األ 2-7

التشغيلي لألمم املتحدة كما يف ااية الفطة املشبمولة ببالتقرير. ويبتم نويبل البنبود غبري النقديبة بالتكلفبة التارخييبة باسبتخدام 
م نويببل البنببود غببري النقديببة احملببتفم هبببا بالقيمببة املعقولببة سببعر الصببرف التببارخيي السبباري يف تبباريخ تثبيببت هببذا البنببد، ويببت

 . باستخدام سعر الصرف يف تاريخ إعادة التقييم
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يببتم تسببجيل األرببباح واخلسببائر احملققببة وغببري احملققببة الناجتببة عببن تسببوية املعببامالت بالعملببة األجنبيببة وكببذلك مببن  2-8
 . األجنبية بأسعار الصرف يف ااية العام، يف كشف األداء املايلنويل األصول واخلصوم املالية املقومة بالعمالت 

 
 المبال  النقدية وما يعادلها 

 
تشببمل املبببالغ النقديببة ومببا يعادهلببا النقببد ا اضببر، والودائببع املوجببودة نببت الطلببب لببدى املصببارف واالسببتثمارات  2-9

التجببباري بتبببواريخ اسبببتحقاق أصبببلية مبببدهتا ثالثبببة أًبببهر األخبببرى القصبببرية األجبببل ذات السبببيولة العاليبببة املخصصبببة للتببببادل 
 أقل. أو
 
وتسجل عمليات السحب املصريف املكشبوف البيت لبيس هلبا ا بق يف التعبويض ضبمن خصبوم عمبالت أخبرى يف   2-10

 .كشف الوضع املايل
 

 االستثمارا 
 

 التصنيف 
 
 : تصنف املنظمة استثماراهتا ضمن الفئتني التاليتني 2-11
 

االسبببتثمارات املخصصبببة للتببببادل التجببباري، وهبببي االسبببتثمارات املطلوببببة أساسبببا لغبببرض البيبببع يف األجبببل  إ1 
 ؛القصري وتصنف على أاا أصول جارية

االسببتثمارات املتاحبببة للبيببع، وهبببي تلببك االسبببتثمارات غبببري املخصصببة للتببببادل التجبباري أو تلبببك البببيت ال و إ2 
اظ هبببا  ببني اسببتحقاقها. وختصببص تلببك االسببتثمارات لتمويببل توجببد لببدى املنظمببة القببدرة أو النيببة لالحتفبب

 . التزامات املنظمة لبعد انتهاء اخلدمة وهي تصنف على أاا أصول غري جارية
 

 المعاملة المحاسبية لالستثمارا 
 
ملزما من تسجل مشطيات ومبيعات االستثمارات يف تاريخ التعامل، وهو التاريخ الذي أبرمت فيه املنظمة اتفاقا  2-12

الناحيبببة القانونيبببة بشبببراء أو بيبببع االسبببتثمارات. وتسبببجل االسبببتثمارات يف البدايبببة بالقيمبببة العادلبببة. وتعبببدل القيمبببة ا اليبببة 
لالسببتثمارات املخصصبببة للتببببادل التجبباري واالسبببتثمارات املتاحبببة للبيبببع بعببد ذلبببك لبببتعكس بصببورة دوريبببة القيمبببة السبببوقية 

اخلسائر الناًئة عن التغيريات يف القيمة السوقية لالستثمارات التجارية بصبورة مباًبرة يف العادلة ا الية. وتسجل األرباح و 
كشف األداء املايل خالل الفطة اليت تنشأ فيها. وتسجل التغيريات يف القيمة السوقية لالستثمارات املتاحة للبيبع باعتبارهبا 

، باسبببتثناء األربببباح واخلسبببائر غبببري احملققبببة لصبببرف أربببباح وخسبببائر غبببري حمققبببة ضبببمن االحتيببباطي يف كشبببف الوضبببع املبببايل
العمبالت األجنبيببة الناجتببة عببن سببندات الببدين، والببيت تسببجل يف كشببف األداء املببايل خببالل الفببطة الببيت تنشببأ فيهببا. وعنببدما 

 سببق تباع االستثمارات املتاحة للبيع بعد ذلك أو تتعرض للخطر، يتم تسجيل أي تسويات للقيمة السوقية الطاكميبة البيت
 .تسجيلها يف حساب األرباح واخلسائر غري احملققة ضمن االحتياطي يف كشف األداء املايل
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ويبببتم تسبببجيل الفائبببدة علبببى اإليبببرادات الثابتبببة لالسبببتثمارات املتاحبببة للبيبببع والعائبببدات علبببى اسبببتثمارات األسبببهم  2-13
نديببد ا ببق يف ا صببول علببى مببدفوعات العائببدات  املتاحببة للبيببع يف كشببف األداء املببايل يف الفببطة الببيت نققببت فيهببا وعنببد

 .على الطتيب
 
 .وتستند القيم العادلة جلميع االستثمارات إىل األسعار املعلنة يف األسواق املالية النشطة 2-14
 

 االستبعاد
 
 تستبعد املنظمة استثمارا ما يف ا االت التالية: 2-15
 

 ؛التدفقات النقدية من االستثمار انتهاء أو التنازل عن ا ق يف ا صول على أإ 
نقبببل املنظمبببة  قهبببا يف ا صبببول علبببى التبببدفقات النقديبببة مبببن االسبببتثمار أو تعهبببدها ببببدفع التبببدفقات أو  بإ 

النقديببة املسببتلمة بالكامبببل دون تببأخري لطبببرف ثالببث:  أإ نقلببت املنظمبببة كافببة خمببباطر ومنببافع األصبببل؛ أو 
 . افع األصل أو االحتفاظ هبا، ولكنها حولت السيطرة عليه بإ مل تقم املنظمة بتحويل مجيع خماطر ومن

 
 انخفاض قيمة االستثمارا 

 
مببا أو  موعببة اسببتثمارات قببد  اتقببيم املنظمببة يف تبباريخ كببل تقريببر مببا إذا كببان هنبباك دليببل موضببوعي بببأن اسببتثمار  2-16

مبا أو  ااخنفضت قيمتها، باستثناء تلبك البيت تصبنف علبى أابا اسبتثمارات حمبتفم هببا للتببادل التجباري. ويعتبرب أن اسبتثمار 
 موعة استثمارات قد اخنفضت قيمتها إذا، وفقط إذا، كان هنباك دليبل موضبوعي علبى اخنفباض القيمبة نتيجبة  بد  أو 

عبطاف البدويل باالسبتثمار  تكببد أحبد  خسبارةأإ، وإذا كبان هلبذه اخلسبارة تبأثري علبى التبدفقات أحدا  وقعبت بعبد اال
 . بشكل موثوق االنقدية املستقبلية املتوقعة لالستثمار أو جملموعة االستثمارات اليت ميكن تقديره

 
بلببغ اخلسببارة يف ويببتم ختفببيض القيمببة الدفطيببة لألصببل مببن خببالل اسببتخدام حسبباب خمصببص، ويببتم احتسبباب م 2-17

الفائض أو العجز. وإذا، زاد مقدار اخلسارة أو نقص، يف سبنة الحقبة، بسببب تسبجيل حبد  وقبع بعبد اخنفباض القيمبة، 
يتم زيادة أو ختفيض اخلسارة الناجتبة عبن االخنفباض عبن طريبق تعبديل ا سباب املخصبص. واذا ف اسبطداد مبلبغ مشبطوب 

 .ف يف الفائض أو العجزيف وقت الحق، فإنه ينسب لتمويل التكالي
 
ألصبببول املتاحبببة للبيبببع يف تببباريخ كبببل تقريبببر، تقبببيم املنظمبببة مبببا إذا كبببان هنببباك دليبببل موضبببوعي ببببأن إىل اوبالنسببببة  2-18

مبببا أو  موعبببة اسبببتثمارات قبببد اخنفضبببت قيمتهبببا. ويف حالبببة االسبببتثمارات املصبببنفة كاسبببتثمارات متاحبببة للبيبببع، ا اسبببتثمار 
لفطة طويلبة يف القيمبة املعقولبة لالسبتثمار إىل أقبل مبن تكلفتبه. ويقبيم  ا، أو اخنفاضاكبري   ااخنفاضيتضمن الدليل املوضوعي 

االخنفاض أالكبريأ مقابل التكلفة األصلية لالسبتثمار وتقبيم أالفبطة الطويلبةأ مقاببل الفبطة البيت كانبت فيهبا القيمبة املعقولبة 
اخنفاض القيمبة، يبتم إزالبة اخلسبائر املطاكمبة البيت ف االعبطاف هببا  أقل من التكلفة األصلية. وحيث يكون هناك دليل على

وهبي تقباج ببالفرق ببني تكلفبة الشبراء  صبايف أي سبداد ألصبل البدين واسبتهالكهإ  –مباًرة يف صايف األصول/السبندات 
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مبن االحتيباطي يف  – والقيمة املعقولة ا الية، ناقص أي اخنفاض يف قيمة االستثمار املسبجل سبابقا يف الفبائض أو العجبز
 . صايف األصول وتسجل يف الفائض أو العجز

 
 الصكوك المالية المشتقة

 
 : الصكوك املالية املشتقة هي صكوك مالية نتوي على اخلصائص الثال  التالية 2-19
 

التغريات يف القيمة ردا على التغري يف سبعر فائبدة حمبدد، أو سبعر صبك مبايل، أو أسبعار السبلع، أو أسبعار  أإ 
ر صرف العمالت األجنبية،  ر درجة املالءمة أو أو األسعار أو املعدالت، أو مًؤ ، أو متغبري ئتمباناالمًؤ

 ؛آخر
 ببا هببو مطلببوب ألنببواع أخببرى مببن العقببود  ال تتطلببب اسببتثمارا صببافيا أوليببا أو اسببتثمارا صببافيا أوليببا أصببغر بإ 

 ؛يتوقع أن يكون هلا استجابة  اثلة للتغريات يف عوامل السوق
 .تسوى يف موعد الحق جإ 

 
يتم تسجيل الصكوك املالية املشتقة بالقيمة العادلة يف تباريخ البيبع. وجيبري تعبديل القيمبة ا اليبة للصبكوك املاليبة  2-20

السببوقية العادلببة ا اليببة بصببورة دوريببة. وتسببجل األرببباح واخلسببائر الناًببئة مببن التغيببريات يف القيمببة املشببتقة لببتعكس القيمببة 
 . السوقية للصكوك املالية املشتقة بصورة مباًرة يف كشف األداء املايل

 
 البنود المستحقة القبض

 
املسبببتحقة القببببض بالقيمبببة تصبببنف املنظمبببة البنبببود املسبببتحقة القببببض أكقبببروض ومسبببتحقاتأ. وتسبببجل البنبببود  2-21

 .االمسية إال إذا كان أثر اخلصم مادياً 
 

 مخصصا  الحسابا  المشكوك فيها
 
للحسببابات املشببكوك فيهببا للمسببامهات الطوعيببة اسببتنادا إىل اسببتعراض املسببتحقات يف  اتسببجل املنظمببة خمصصبب 2-22

تاريخ التقرير عندما يكون هنباك دليبل موضبوعي الخنفباض قيمتهبا. ويبتم االهتمبام باالًبطاكات املقي مبة بعبد أن تكبون قبد 
خبببالل تطبيبببق طريقبببة  ظلبببت غبببري مدفوعبببة ألكثبببر مبببن سبببنتني. وميكبببن احتسببباب الببببدالت األخبببرى بشبببكل فبببردي أو مبببن

 .إحصائية
 
تسببببجل املنظمببببة املخصصببببات للحسببببابات املشببببكوك فيهببببا يف كشببببف الوضببببع املببببايل. ويببببرد تسببببجيل خمصببببص  2-23

  . للحسابات املشكوك فيها وتسجيل مصروف مرتبط بشطب مستحق كمصاريف يف كشف األداء املايل
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 المدفوعة مسبقا وغيرها مي األصولاألصول 
 
األصبول املدفوعبة وغريهبا مبن األصبول علبى أابا أقبروض ومسبتحقاتأ. وتسبجل هبذه البنبود يف  تصنف املنظمبة  2-24

كشببف الوضببع املببايل بقيمتهببا اإلمسيببة إال إذا كببان أثببر اخلصببم ماديببا. وسببيتم تسببجيل االتفاقببات مببع مقببدمي اخلببدمات أو 
 سط الثابت على مدى الفطة املقدرة.املستفيدين اليت تتطلب توفري خدمة، على أساج فطة العمل املنقضية بطريقة الق

 
 المخزونا 

 
تسببجل املخزونببات بأقببل سببعر كلفببة، أو تكلفببة االسببتبدال ا اليببة، أو صببايف القيمببة املتوقببع نقيقهببا. وتسببتخدم  2-25

الكتسباب تكلفة االستبدال ا اليبة للمخزونبات البيت سبيتم توزيعهبا علبى املسبتفيدين، وهبي التكلفبة البيت سبتدفعها املنظمبة 
األصبل يف تباريخ اإلببالر. وأمببا القيمبة املتوقبع نقيقهبا والببيت تسبتخدم للمخزونبات البيت سببتبيعها املنظمبة، فهبي سبعر البيببع 
املقدر يف سياق األعمال العادية، ناقص تكاليف التجهيز ومصاريف البيع. وتضاف تكاليف الشحن املقدرة للمخزونبات 

 . القيمة اإلمجالية إىل تكلفة مدخالت املشروع عند حساب
 
وجيببب قيببباج املخزونبببات احملبببتفم هببببا للتوزيبببع ملشببباريع حمبببددة باسبببتخدام طريقبببة التحديبببد النبببوعي. وينبغبببي قيببباج  2-26

املخزونات احملتفم هبا للبيع واليت مل يتم نديبدها لالسبتخدام مبن قببل مشبروع معبني باسبتخدام طريقبة أالبوارد أواًل يصبرف 
 . منشورات املكاتب امليدانية كمخزونأوالأ. ولن تقدر 

 
إذا اخنفضت القيمة املسجلة للمخزونات نت تكباليف االسبتبدال ا اليبة بسببب القبدم، والضبرر، والتغبريات يف  2-27

 . . فيسجل االخنفاض يف كشف األداء املايل يف السنة اليت تعترب املخزونات قد اخنفضت فيهاوغريهااألسعار، 
 

 واآلليا  والمعدا العقارا  
 
تسببجل العقببارات واتليببات واملعببدات بالقيمببة التارخييببة مطروحبباً منهببا االسببتهالك املببطاكم وأيببة خسببارة ناجتببة عببن  2-28

يببتم  اخنفباض القيمبة. وبالنسبببة لألصبول املتبربع هبببا، تسبتخدم القيمبة العادلببة يف تباريخ ا يبازة كبببديل للتكلفبة التارخييبة. وال
 الطاثية.رمسلة األصول 

 
يتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفطية لألصل أو يتم احتساهبا كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط  2-29

يكبون  نعندما يكون من احملتمبل أن تتبدفق إىل املنظمبة املنبافع االقتصبادية املسبتقبلية أو إمكانيبة اخلدمبة املرتبطبة بالبنبد، وأ
لبنببد بشببكل موثبوق. وتسببجل كببل عمليبات التصببليح والصببيانة يف كشبف األداء املببايل خببالل باإلمكبان قيبباج تكلفببة هبذا ا
 . الفطة املالية اليت نصل فيها

 
علببببى مببببدى عمرهببببا املفيببببد باسببببتخدام طريقببببة القسببببط الثابببببت.  األصببببوليسببببجل االسببببتهالك لشببببطب تكلفببببة  2-30
  : واملعدات واتلياتيلي األعمار املفيدة للفئات الرئيسية للعقارات  ما ويف
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 الفئة  المقدر المفيدالعمر 

  
 املعدات والتجهيزات املكتبية سنوات 7 – 5
 اتالت واملعدات  سنوات 7 – 5
 أجهزة ا واسيب وتكنولوجيا املعلومات  سنوات 3
 املركبات سنوات 5 – 3
 األبنية سنة  40 – 5

  املفيدأقصر من مدة اإلجيار أو العمر 
 

 نسينات العقارات املستأجرة

 
تستخدم منظمة األغذية والزراعة األحكام االنتقالية إلقرار بنود العقارات واملعدات واتليبات تبدرجييا خبالل فبطة  2-31

يف الكشببوف املاليببة، يف حببني  2014انتقاليببة ملببدة نببس سببنوات. وسببيتم تسببجيل األصببول الببيت ف ًببراوها ابتببداء مببن عببام 
 . األصول اليت ف ًراوها قبل ذلك خالل فطة اخلمس سنوات القادمةسيتم نويل 

 
ينبغبببي االسبببتمرار يف عكبببس تكلفبببة بنبببد مبببا مبببن العقبببارات واملعبببدات واتليبببات، واسبببتهالكه املبببطاكم واالخنفببباض  2-32

وينبغي استبعاد بند ما من  املطاكم يف قيمته، يف الكشوف املالية إىل أن بني الوقت الذي يفي فيه البند مبعايري االستبعاد.
العقارات واملعدات واتليات من الكشوف املالية عندما يتم البتخلص منبه أو ال يكبون هنباك منبافع اقتصبادية مسبتقبلية أو 

 .خدمة حمتملة من استخدامه أو التخلص منه
 
نوهلببا للمسببتفيدين املعينببني. يببتم اسببتبعاد أصببول املشبباريع عنببدما تببتخلص منهببا املنظمببة بشببكل اببائي أو عنببدما  2-33

وسببيتم اسببتبعاد املركبببات يف امليببدان  السببيارات والعرببباتإ فقببط عنببدما يببتم نويببل وثببائق التسببجيل والقيببود املفروضببة علببى 
االستخدام املوثقة يف االتفاقات املتبادلة، رمسياً من قببل املنظمبة إىل حكومبة أو ًبريك منفبذ أو مسبتفيد. وجيبب اإلفصباح 

اح أو اخلسببائر الناجتببة عببن الببتخلص مببن بنببود العقببارات واملعببدات واتليببات واسببتبعادها، مببن خببالل الفببائض أو عببن األرببب
 . العجز عندما يتم استبعاد األصل

 
 األصول غير المادية

 
تسبببجل األصبببول غبببري املاديبببة بالقيمبببة التارخييبببة مطروحببباً منهبببا االسبببتهالك وأيبببة خسبببائر بسببببب اخنفببباض القيمبببة.  2-34

   .وبالنسبة لألصول غري املادية املتربع هبا، تستخدم القيمة العادلة كما يف تاريخ ا يازة كبديل للتكلفة التارخيية
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 االستهالك
 
بتسبب االسبتهالك باسبتخدام طريقببة اخلبط املسبتقيم جلميببع األصبول غبري املاديببة ذات ا يباة احملبدودة، مبعببدالت  2-35

نسببببة إىل القيمبببة املتبقيبببة املقبببدرة. ويتوقبببع أن تكبببون القيمبببة املتبقيبببة صبببفرا يف معظبببم ستشبببطب تكلفبببة أو قيمبببة األصبببول 
 : ما يلي األعمار املفيدة للفئات الرئيسية لألصول غري املادية ا االت. ويف

 
 الفئة العمر المفيد المقدر

  
 بشكل منفصل ةالرب يات املشطا سنوات 5التزام تعاقدي يصل إىل 
 الرب يات املطورة داخليا سنوات 5وصوال إىل بناء على دراسة اجلدوى 

 األصول غري املادية قيد التطوير ال يوجد استهالك
 استنادا إىل حياة األصل املتوقعة

 
 األصول غري املادية األخرى

 
 اقتناء البرمجيا  وتطويرها

 
التكباليف املتكببدة للحصبول علبى هبذه الرب يبات وتشبغيلها. تتم رمسلة تراخيص بر يات الكمبيوتر على أسباج  2-36

وتبببتم رمسلبببة التكببباليف البببيت تبببرتبط مباًبببرة بتطبببوير الرب يبببات لالسبببتخدام مبببن قببببل املنظمبببة كأصبببل غبببري مبببادي. وتشبببمل 
 . لةالتكاليف املباًرة تكاليف املوظفني الذين عملوا على تطوير الرب يات وجزء مناسب من النفقات العامة ذات الص

 
جيب اإلفصاح عن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التخلص مبن بنبود األصبول غبري املاديبة أو عبن اسبتبعادها، مبن  2-37

 . خالل الفائض أو العجز عند استبعاد األصل
 
تسببتخدم منظمببة األغذيببة والزراعببة األحكببام االنتقاليببة لتسبببجيل األصببول غببري املاديببة الببيت ف ًببراوها أو طرحهبببا  2-38

 . 2014لالستخدام ابتداء من عام 
 

 انخفاض القيمة
 
تببتم مراجعببة األصببول الببيت تببنخفض قيمتهببا أو تسببتهلك عنببدما تشببري أحببدا  أو تغببريات يف الظببروف أن القيمببة  2-39

ليسببت قابلببة لالسببطداد. ويببتم تسببجيل اخلسببارة مببن االخنفبباض بالقيمببة الببيت تتخطببى فيهببا القيمببة الدفطيببة لألصببل الدفطيببة 
قيمتهبا القابلبة لالسببطداد. وإن املبلبغ القابببل لالسبطداد هببو أعلبى قيمبة للقيمببة العادلبة لألصببل مطروحبا منهببا تكباليف البيببع 

 .وقيمة االستخدام
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 عقود اإليجار
 

 اإليجار التشغيليةعقود 
 
تصببنف عقببود اإلجيببار حيببث بببتفم املببؤجر ملببزء كبببري مببن املخبباطر واملكاسببب الكامنببة وراء امللكيببة كعقببود إجيببار  2-40

تشغيلية. ويتم تسجيل النفقات املتكبدة مبوجب عقود اإلجيبار التشبغيلية يف كشبف األداء املبايل علبى أابا مصبروفات علبى 
 . اإلجيار فطةأساج القسط الثابت على مدى 

 
 القروض

 
يتم احتساب القروض على أساج التكلفة املستهلكة ويتم صبرف تكلفبة االقبطاض عنبد تكببدها. وحيبث يكبون  2-41

للمنظمة قروض بدون فوائد أو أاا ال تبدفع فوائبد علبى القبروض، يبتم التعامبل مبع مصبلحة املنظمبة مبن الطتيبب كمسبامهة 
 . عينية
 

 الطارئة وااللتزاما المبال  المخصصة 
 
يتم تسجيل خمصصات االلتزامات الطارئة عندما يكون للمنظمة التزام قانوين أو تقديري ناتج عن وقائع سبابقة،  2-42

 . ومن األرجح أنه ستكون هناك حاجة لتدفق يف املوارد لتسوية االلتزام، وميكن تقدير القيمة بطريقة موثوق هبا
 
املخصصبة أفضبل تقبدير للمصباريف املتوقعبة املطلوببة لتسبوية االلتبزام ا بايل يف تباريخ التقريبر. وتكون قيمة املبالغ  2-43

وعنببدما يكببون تببأثري القيمببة الزمنيببة للنقببود ماديببا، تكببون املبببالغ املخصصببة هببي القيمببة ا اليببة للمصبباريف املتوقعببة لتسببوية 
 . االلتزام

 
االلتزامبات احملتملبة هلبا غبري مؤكبدة، أو عنبدما ينبغبي التأكبد بعبد  يتم الكشف عن االلتزامبات الطارئبة البيت تكبون 2-44

 .  ا إذا كانت املنظمة لديها التزام حايل ميكن أن يؤدي إىل تدفق املوارد
 

 االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي
 
 : تقر املنظمة بالنفقات وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني التالية 2-45
 

األجور، واملرتببات، والببدالت، واإلجبازات السبنوية املدفوعبة، استحقاقات املوظفني القصرية األجل تشمل  إ1 
من انقضاء الفطة اليت يبؤدي فيهبا املوظبف  اً ًهر  12واإلجازات املرضية املدفوعة. وهي تستحق يف غضون 

 ؛ة باملعدالت ا الية لألجورخالهلا خدماته ذات الصلة، وتقاج بقيمتها على أساج املستحقات املطاكم
 

هببي اسببتحقاقات املببوظفني الببيت تببدفع بعببد االنتهبباء مببن العمببل. وهببي تشببمل اسببتحقاقات مببا بعببد اخلدمببة  إ2 
 خطط االستحقاقات احملبددة، البيت تتكبون مبن خطبط مبدفوعات اايبة اخلدمبة، وصبندوق مبدفوعات اايبة
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اسبتحقاقات مببا بعببد اخلدمببة سبنويا مببن قبببل اخلببرباء  اخلدمبة، والتغطيببة الطبيببة بعبد انتهبباء اخلدمببة. ونتسببب
 ؛االكتواريني املستقلني. ويتم تسجيل مجيع األرباح واخلسائر االكتوارية فورا يف االحتياطات

 
تشمل استحقاقات املوظفني غري ا اليني األخرى املدفوعات التعويضية اليت نق للمبوظفني ومبن يعولبوام  إ3 

اإلصببببابة أو املببببرض بسبببببب أداء املهببببام الرمسيببببة، وهببببي تكمببببل، يف حبببباالت معينببببة، يف حبببباالت الوفبببباة أو 
معاًبببات العجبببز والورثبببة البببيت يقبببدمها الصبببندوق املشبببطك للمعاًبببات التقاعديبببة ملبببوظفي األمبببم املتحبببدة. 
ونتسب التزامات املبدفوعات التعويضبية سبنويا مبن قببل اخلبرباء االكتبواريني املسبتقلني. ويبتم تسبجيل مجيبع 

 . ألرباح واخلسائر االكتوارية يف كشف األداء املايل فوراً ا
 
 : تعطف منظمة األغذية والزراعة بالفئات التالية الستحقاقات املوظفني 2-46
 

  من انقضاء الفطة احملاسببية البيت يبؤدي  اً ًهر  12استحقاقات املوظفني القصرية األجل املستحقة يف غضون
 ؛فيها املوظف خالهلا خدماته ذات الصلة

 استحقاقات ما بعد اخلدمة؛ 
 استحقاقات املوظفني الطويلة األجل األخرى؛ 
 .استحقاقات ااية اخلدمة 

 
 الصندوق المشترك لمعاشا  موظفي األمم المتحدة

 
إن الفباو منظمبة عضبو يف الصبندوق املشبطك للمعاًبات التقاعديببة ملبوظفي األمبم املتحبدة البذي أنشبأته اجلمعيببة  2-47

العامة لألمم املتحدة ليقدم استحقاقات التقاعد والعجز وما إىل ذلك. وصندوق املعاًبات هبذا هبو خطبة لالسبتحقاقات 
 بإ مبببن النظبببام األساسبببي لصببببندوق  3احملبببدد يف املبببادة احملبببددة متعبببددة أربببباب العمبببل و ولبببة بالكامبببل. وعلبببى النحبببو 

املعاًببات، فببإن عضببويته مفتوحببة أمببام الوكبباالت املتخصصببة وألي منظمببة حكوميببة دوليببة أخببرى تشببارك يف النظببام املوحببد 
 .للمرتبات والبدالت وغري ذلك من ًروت اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

 
نظمببباتشم املشبببطشمكة فيهبببا ملخببباطر اكتواريبببة تبببرتبط مببببوظفي املنظمبببات األخبببرى املشببباركة يف وتعبببرهض هبببذه اخلطبببة امل 2-48

الصبببندوق، ا ببباليني والسبببابقني،  بببا يطتبببب عليبببه عبببدم وجبببود أسببباج متسبببق وموثبببوق لتخصبببيص االلتبببزام وأصبببول اخلطبببة 
وظفي األمببم املتحببدة إىل جانببب والتكبباليف لفببرادى املنظمببات املشببطكة يف اخلطببة. والفبباو والصببندوق املشببطك ملعاًببات مبب

املنظمببات املشبباركة يف الصببندوق األخببرى، ليسببوا يف موقببع ميكببنهم مببن نديببد حصببة املنظمببة يف التزامببات االسببتحقاقات 
احملددة وأصول اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة مبوثوقية كافية ألغراض احملاسبة، وبالتايل فإن املنظمة قد تعاملبت مبع هبذه 

. وتسبجل العباممبن املعبايري احملاسببية الدوليبة للقطباع  25لو كانت خطة مسامهات حمددة وفقا ملتطلبات املعيار  اخلطة كما
  . مسامهات املنظمة يف خطة املسامهات خالل الفطة املالية كنفقات يف كشف األداء املايل
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 تسجيل اإليرادا 
 

 اإليرادا  غير التبادلية
 
املقدرة واملوافقة عليها لفطة ميزانيبة ملبدة عبامني. ومبن   يبتم تقسبيم كميبة هبذه املسبامهات يتم تقييم االًطاكات  2-49

بببني العببامني إلعببداد الفببواتري والببدفع. وتسببجل االًببطاكات املقببدرة كببإيرادات يف بدايببة السببنة مببن فببطة امليزانيببة ملببدة عببامني 
 ذات الصلة.

 
لتحبويالت البيت تبدعمها اتفاقبات قابلبة للتنفيبذ كبإيرادات يف الوقبت يتم تسجيل املسامهات الطوعيبة وغريهبا مبن ا 2-50

الذي يصبح فيه االتفاق ملزما وعنبدما يبتم ا صبول علبى البتحكم باألصبل، مبا مل يبنص االتفباق علبى ًبرت علبى األصبل 
املسبببؤولية احملبببول يتطلبببب االعبببطاف مبسبببؤولية. ويف مثبببل هبببذه ا ببباالت، يبببتم تسبببجيل اإليبببرادات عنبببدما يبببتم اإلعفببباء مبببن 

 . املشروطة
 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع للمسبامهات  23تستخدم منظمة األغذية والزراعة ا كم االنتقايل من املعيار  2-51

، قبببل 2017املقبرر إكماهلببا قببل عبام  - 2014الطوعيبة. وتصبنف هبذه املسببامهات ضبمن الفئبات الثالثبة التاليببة: قببل عبام 
، وهبي تسبتند إىل الطبقبات احملبددة مبن قببل املنظمبة ملبدة 2013، وبعبد عبام 2016إكماهلبا بعبد عبام  املقبرر – 2014عام 

سنوات، ستكون مجيع  3ثالثة سنوات مسموح هبا مبوجب هذه املعايري. ومن املتوقع أنه حبلول ااية املرحلة االنتقالية ملدة 
 . الفئات متوافقة متاما مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اخلاي

 
 المساهما  المتبرع بها والعينية

 
يتم تسجيل املسامهات العينية اليت تدعم مباًرة العمليات واألنشطة املعتمدة واليت ميكن قياسها بشكل موثوق،  2-52

املسامهات استخدام املباين، ومدخالت املشاريع، واملرافق، والفائدة علبى القبروض امليسبرة يف بالقيمة العادلة. وتشمل هذه 
 . إطار صندوق رأج املال العامل

 
يقببدم للمنظمبببة اسبببتخدام املبببباين واملنشبببآت مبببن دون رسبببوم أو برسبببوم رمزيبببة مبببن قببببل ا كومبببة البببيت متتلبببك هبببذه  2-53

هببذا للمببباين واملرافببق كعقببد إجيببار تشببغيلي متببربع بببه. وبالتببايل، يببتم تسببجيل املرافببق. وتسببجل املنظمببة أحببق االسببتخدامأ 
اإليببرادات واملصببروفات علببى قببدم املسبباواة علببى أسبباج القيمببة السببوقية ل جيببار. ومبببا أن كببل مببن املرافببق واالتفاقببات ذات 

ا على أساج أساليب التقييم مثل الصلة الستخدامها فريد من نوعه، يتم نديد القيمة العادلة الستخدام االتفاقات عموم
  .ظروف السوق احمللية والتدفقات النقدية املقدرة، على افطاض معاملة جتارية حبتة

 
يتم التربع ببعض اخلدمات أو تقدميها بصورة عينية إىل املنظمبة ملسباعدة املنظمبة علبى تنفيبذ واليتهبا. وال تسبجل  2-54

شوف املالية، ويرجع ذلك أساسا إىل التحديات العملية املرتبطة بتقبدير القيمبة هذه املسامهات العينية من اخلدمات يف الك
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العادلببة هلبببذه التربعببات وأوجبببه عببدم اليقبببني األخببرى املرتبطبببة بتحديبببد نكببم املنظمبببة هبببا. وتشبببمل هببذه اخلبببدمات بشبببكل 
 : أساسي ما يلي

 
 األمن الذين توفرهم ا كومات املضيفة، خاصة يف املكاتب امليدانية للمنظمة؛ واإلداريون وموظف املوظفون 
 املوظفون الفنيون الذين توفرهم إما الدول األعضاء أو املؤسسات التعليمية؛ 
 بشكل أساسي؛ وعون الذين يقدمون الدعم اإلدارياملوظفون املتط 
 خدمات املتطوعني؛ 
 وتصليح مرافق املنظمة.  صيانة 

 
 اإليرادا  مي معامال  الصرف

 
 يتم قياج اإليرادات من عمليات الصرف بالقيمة العادلة للمستحقات، ويتم تسجيلها كسلع وخدمات مقدمة.  2-55
 

 اإليرادا  غير المكتسبة
 
تتلقببى املنظمببة أمببواال يف ًببكل مسببامهات طوعيببة تسببتخدم لتمويببل مشبباريع حمببددة علببى النحببو املتفببق عليببه بببني  2-56

املنظمبة واجلهبات املاحنببة. ولببعض االتفاقبات ًببروت مثبل أن للمنظمبة التببزام حبايل بإعبادة األمببوال أو األصبول ذات الصببلة 
إىل اجلهة املاحنة، لدرجة أن الشروت ال تتحقق. ونتيجة لذلك، حيث توجد مثبل هبذه الظبروف، يبتم تسبجيل مسبتحقات 

 نقق الشروت. مقابلة عند تلقي األموال. وختفض هذه املستحقات مع
 

 تسجيل النفقا 
 

 نفقا  معامال  الصرف
 
تسجل املنظمة النفقات الناًئة عن ًراء السلع واخلدمات عنبدما ينفبذ املبورد التزاماتبه التعاقديبة، أي عنبدما يبتم  2-57

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

 النفقا  غير التبادلية
 
سبببيتم تسبببجيل املعبببامالت مبببع مقبببدمي اخلبببدمات واملسبببتفيدين البببيت تتطلبببب تبببوفري خدمبببة، علبببى أسببباج فبببطة العمبببل  2-58

  . املنقضية، واالتفاقيات مع املستفيدين دون توفري خدمة عند الدفع. ويتم تسجيل خمزونات املشاريع عند التسليم للمستفيدين



C 2017/6 A 26 

 

 النقدية وما يعادلها المبال : 3المالحظة 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
 ديسمبر/كانون األول 31

2014 
   

 87,155 80,769 املبالغ النقدية يف املصارف وحسابات سوق املال
 403,102 341,002 الودائع القصرية األجل

 197,347 145,695 املبالغ النقدية النظرية لدى مديري االستثمار
    

 687,604 567,466 مجموع المبال  النقدية وما يعادلها

 
نظرا للطبيعة القصرية األجل والسيولة العالية للمبالغ النقدية وما يعادهلبا، فإنبه ال يبرتبط هببذه األرصبدة سبعر كببري  3-1

 .للفائدة أو خماطر ائتمانية
 
مليبببون دوالر  1.7مليبببون دوالر أمريكبببي   2.5ومبببن  مبببوع املببببالغ النقديبببة ومبببا يعادهلبببا، يبببتم االحتفببباظ مببلبببغ  3-2

إ بعمببالت غببري قابلببة للتحويببل بسببهولة إىل عمببالت أخببرى. ويببتم االحتفبباظ هبببذه األرصببدة لتلبيببة 2014أمريكببي يف عببام 
 1.0بلببدان الببيت تعمببل فيهببا املنظمببة. يببتم تقييببد حببوايل متطلبببات أعمببال عامببة ومتطلبببات تتعلببق باملشببروعات يف خمتلببف ال

 . مليون دوالر أمريكي من النقد لدى البنوك حالياً ألسباب تشغيلية خمتلفة
 

 : االستثمارا  والصكوك المالية المشتقة4المالحظة 
 

 االستثمارا 
 
 تتألف استثمارات املنظمة من التايل: 4-1
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 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون  31

 2014األول 
   

   االستثمارا  الحالية
   االستثمارا  المحتفظ بها للتبادل التجاري

 424,610 488,756 سندات حكومية
 21,246 23,545 سندات الشركات

 6,192 7,674 سندات الرهن العقاري املدعومة
 3,549 - غري ذلك

   
 455,597 519,975 االستثمارا  المحتفظ بها للمتاجرةمجموع 

   
 354 1,855 الصكوك المالية المشتقة

    
 455,951 521,830 مجموع االستثمارا  الحالية

    
   االستثمارا  غير المتداولة

    
   استثمارا  متاحة للبيع

 168,571 155,689 سندات حكومية
 39,626 35,605 سندات الشركات

 219,810 216,195 أسهم 
    

 428,007 407,489 مجموع االستثمارا  المتاحة للبيع
    

 428,007 407,489 مجموع االستثمارا  غير الحالية
 
إن االستثمارات احملتفم هبا للتبادل التجاري هي استثمارات حالية يف ااية العام، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن  4-2

هذه االستثمارات تدار على أساج قصري األجل لضمان احملافظة على رأج املال للجهات املاحنة يف الصندوق مع توفري 
ثمارات متاحة بشكل عام ومطلوبة الستخدامها يف عائدات يف نفس الوقت. وعالوة على ذلك، فإن هذه االست

. يتم تسجيل األرباح واخلسائر غري احملققة للحافظة التجارية يف كشف األداء بالقيمة العادلة واحملسوبةالعمليات ا الية، 
  .املايل على أاا متكبدة

 
. يتم بالقيمة العادلة سبونتصنف استثمارات املنظمة املتاحة للبيع كاستثمارات غري متداولة يف ااية العام  4-3

املايل. وال تستخدم االستثمارات املتاحة  الوضعتسجيل األرباح واخلسائر غري احملققة لالستثمارات املتاحة للبيع يف كشف 
للبيع يف عمليات املنظمة ا الية، وقد خصصت لتمويل استحقاقات ما بعد اخلدمة يف املنظمة. وال ختضع هذه 

من املعايري احملاسبية  25االستثمارات لقيود قانونية منفصلة وال يعترب أاا أصول للخطة على النحو املعرف يف املعيار 
 .استحقاقات املوظفني -ة للقطاع العامالدولي
 
 ا ركات الرئيسية يف مجيع االستثمارات خالل السنة:  4-4
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 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
الرصيد في 

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

صافي 
اإلضافا / 
 )الخصوما (

الفائدة  الرسوم اإلدارية
تغييرا  غير  المحققة المكتسبة

 محققة أخرى

غير تغييرا  
محققة 
الصرف 
 األجنبي

الرصيد في 
ديسمبر/كانون  31

 2015األول 

                  
                 استثمارا  محتفظ بها للتبادل التجاري

 519,975 - (2,843) (2,394) 5,070 (889) 65,434 455,597 الدخل الثابت
          

         استثمارا  متاحة للبيع
 216,195 - (17,063) 6,867 5,593 (974) 1,962 219,810 أسهم

 191,294 1,001 (7,788) (20,896) 3,586 (389) 7,583 208,197 دخل ثابت
          

 927,464 1,001 (27,694) (16,423) 14,249 (2,252) 74,979 883,604 مجموع االستثمارا 

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

 2014ديسمبر/كانون األول  31 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 
 القيمة العادلة مي االستثمارا  المتاحة للبيع التكاليف العادلةالقيمة  مي االستثمارا  المتاحة للبيع التكاليف    األرباح /)الخسائر( غير المحققة    األرباح /)الخسائر( غير المحققة   

       
             االستثمارا  المتاحة للبيع

 168,571 20 168,551 155,690 (7,967) 163,657 سندات حكومية
 39,626 (520) 40,146 35,604 (3,109) 38,713 سندات الشركات

 219,810 27,927 191,883 216,195 10,865 205,330 أسهم 
  428,007 27,427 400,580 407,489 (211) 407,700 مجموع االستثمارا  المتاحة للبيع        
 2015ديسبببمرب/كانون األول  31مليبببون دوالر أمريكبببي كمبببا يف تببباريخ  0.2تعبببزى اخلسبببائر غبببري احملققبببة البالغبببة  4-6
إ لظببببروف سببببوق غببببري مواتيببببة. وقببببد أثببببر سببببعر صببببرف اليورو/الببببدوالر 2014مليببببون دوالر أمريكببببي أرببببباح يف عببببام  27.4 

من قيمته مقابل البدوالر  املائةيف  10.2، مبا أن اليورو خسر حوايل 2015األمريكي سلباً على أداء االستثمار خالل عام 
بباقي صبايف اخلسبائر مليون دوالر أمريكي ضمن األسبهم و  9.9األمريكي خالل العام. وتسجل األرباح غري احملققة البالغة 

مليون دوالر أمريكي واخلسائر الناجتة عن حافظبات القبروض  10.1الطاكمية غري احملققة لصرف العمالت األجنبية البالغة 
 . مباًرة يف كشف األداء املايل خالل الفطة اليت ند  فيها

 
 الصكوك المالية المشتقة

 
حافظبببة اسبببتثماراهتا لغبببرض التخفيبببف مبببن خمببباطر العمبببالت تسبببتخدم املنظمبببة الصبببكوك املاليبببة املشبببتقة ضبببمن  4-7

األجنبيببة املوجببودة يف حافظببة اسببتثماراهتا. وتسببتخدم املنظمببة العقببود اتجلببة، واخليببارات، واملبببادالت، للتخفيببف مببن هببذه 
 .املخاطر. وال توجد صكوك مشتقة غري متداولة يف هذه الفئة

 
 : يلي القيمة االمسية والقيمة العادلة للصكوك املالية املشتقةما  متثل القيمة االمسية قيمة العقد. ويف 4-8
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 
 القيمة العادلة القيمة االسمية القيمة العادلة القيمة االسمية

     
       األصول

 17 2,790 5 946 العقود اتجلة
 337 35,086 1,850 269,303 املبادالت

    
 354 37,876 1,855 270,249 إجمالي صكوك األصول المالية المشتقة  

    
   المستحقا   
  

 
  

 (2,594) 272,872 - - العقود اتجلة  
    

  (2,594) 272,872 - - إجمالي صكوك المستحقا  المالية المشتقة  
 مي المعامال  غير التبادلية: المستحقا  5المالحظة 

 
 ديسمبر/كانون األول 31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون  31

2014األول   
   

   المستحقا  الحالية
   مستحقا  المساهما  المقررة

 81,881 105,639 االًطاكات املقررة على الدول األعضاء
 36 36 صندوق رأج املال العامل

 2,289 2,288 االحتياطي اخلايحساب 
 (18,848) (14,888) خمصصات ا سابات املشكوك هبا

    
 65,358 93,075 مجموع االشتراكا  المقدرة المتحصلة

    
   مستحقا  المساهما  الطوعية

 80,304 115,594 املسامهات الطوعية 
 (7,742) (8,257) خمصصات ا سابات املشكوك هبا

    
 72,562 107,337 مستحقا  المساهما  الطوعيةمجموع 

      
   مستحقا  أخرى

 7,443 3,667 مستحقات أخرى
 (3,480) (3,263) خمصصات ا سابات املشكوك هبا 

    
 3,963 404 مجموع المستحقا  األخرى

   
 141,883 200,816 مجموع المستحقا  الحالية

   
   مستحقا  المساهما  المقررة غير المتداولة 

 1,239 624 االًطاكات املقررة على الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي
    

 1,239 624 مجموع مستحقا  المساهما  المقررة غير المتداولة
    

 143,122 201,440 مجموع المستحقا  مي المعامال  غير التبادلية
 
ديسبمرب/كانون األول  31لدى بعض الدول األعضاء خطط سداد الًبطاكاهتا تسبتحق بعبد أكثبر مبن سبنة مبن  5-1

مليون دوالر أمريكي علبى أابا  0.6البالغة  2016ديسمرب/كانون األول  31. وقد ف تصنيف املبالغ املستحقة بعد 2015
 . غري متداولة
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ات الطوعيببة بصببورة رئيسببية عببن الزيببادة يف التمويببل الطببوعي تنببتج الزيببادة يف قيمببة املسببتحقات مببن املسببامه 5-2
 . خالل العام

 
تستند املخصصات للحسابات املشكوك فيها على تقدير املبالغ اليت ال بتمل نصيلها مبوجب الشروت  5-3

 . األصلية للمستحقات
 

 الرصيد في )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون  31

 2014األول 
المبال   النفقا 

 المشطوبة
المخصصا  
التي تم 
 عكسها

 الرصيد في
31 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

      
      مستحقا  االشتراكا  المقررة

 (12,671) 8,120 - (4,266) (16,525) االًطاكات املقررة على الدول األعضاء
 (35) 10 - (11) (34) صندوق رأج املال العامل
 (2,182) 2,137 - (2,030) (2,289) حساب االحتياطي اخلاي

      
 (14,888) 10,267  (6,307) (18,848) إجمالي مستحقا  االشتراكا  المقررة

       
      مستحقا  المساهما  الطوعية

 (8,257) - - (515) (7,742) املسامهات الطوعية
      

 (8,257) - - (515) (7,742) إجمالي مستحقا  المساهما  الطوعية
         

      مستحقا  أخرى
 (3,263) 243 - (26) (3,480) مستحقات أخرى

      
 (3,263) 243 - (26) (3,480) إجمالي المستحقا  األخرى

       
  (26,408) 10,510 - (6,848) (30,070) المخصصا  للحسابا  المشكوك فيها إجمالي

 أعمار املستحقات:  5-4
 

القيمة  الدوالرا  األمريكية()بآالف 
 5أكثر مي  سنوا  5-3 سنوا  3-1 أقل مي سنة الدفترية

 سنوا 
      المستحقا  الحالية

      مستحقا  االشتراكا  المقررة
 10,058 1,060 7,275 87,246 105,639 االًطاكات املقررة على الدول األعضاء

 36 - - - 36 صندوق رأج املال العامل
 2,288 - - - 2,288 االحتياطي اخلايحساب 

 (12,303) (1,060) (1,525) - (14,888) خمصصات ا سابات املشكوك فيها
      

 79 - 5,750 87,246 93,075 إجمالي مستحقا  االشتراكا  المقررة
       

      مستحقا  المساهما  الطوعية
 2,931 8,994 39,057 64,612 115,594 املسامهات الطوعية

 (2,931) (5,326) - - (8,257) خمصصات ا سابات املشكوك فيها
      

 - 3,668 39,057 64,612 107,337 إجمالي مستحقا  المساهما  الطوعية
         

      مستحقا  أخرى
 3,137 59 265 206 3,667 مستحقات أخرى

 (3,137) (59) (67) - (3,263) خمصصات أخرى للحسابات املشكوك فيها
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 - - 198 206 404 إجمالي المستحقا  األخرى
      

 79 3,668 45,005 152,064 200,816 إجمالي المستحقا  الحالية
      

      االشتراكا  المقررة غير المتداولة المستحقة
االًببطاكات املقببررة علببى الببدول األعضبباء يف إطببار الربنببامج 

 - - - 624 624 العادي 

      
 - - - 624 624 إجمالي االشتراكا  المقررة غير المتداولة المستحقة

      
  79 3,668 45,005 152,688 201,440 إجمالي المستحقا  

مليبون دوالر  3.7تصل االًطاكات املتأخرة املتعلقة بالبلدان الثمانية اليت تواجه قضايا تتعلبق حببق التصبويت إىل  5-5
قواعبد املنظمبة أمريكي للمسامهات املقررة. وال يوجد عند املنظمة أي ضمانات ألي من االًطاكات، ومع ذلك، تتطلب 

تجباوز االًبطاكات املسبتحقة عليهبا عبن تتعادل اًطاكات الدول األعضاء املالية املتبأخرة عليهبا للمنظمبة أو  أال ولوائحها
تني. وتشببمل اإلجببراءات الببيت تببنص عليهببا القواعببد فقببدان العضببو  قببه يف التصببويت وحقببه يف السببنتني التقببومييتني السببابق

يح لعضوية اجمللس وخسارته ملقعده يف اجمللس  .الًط
 
أساسبببببا عبببببن  2015مليبببببون دوالر أمريكبببببي ف تسبببببجيلها يف عبببببام  4.0ينبببببتج صبببببايف األحكبببببام اإلضبببببافية الببببببالغ  5-6

 . االًطاكات املقررة على الدول األعضاء
 
تتعلق األنواع الرئيسية األخرى للمسبتحقات باالًبطاكات ا كوميبة النقديبة النظبرية ومتويبل املشباريع املشبطكة مبع  5-7

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

 المستحقا  مي معامال  الصرف :6المالحظة 
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

  5,607  5,321 مستحقة من األمم املتحدة وغريها من املنظمات
 (1,224) (1,386) ناقص: خمصصات ا سابات املشكوك فيها

   
  4,383 3,935 المجموع الحالي

   
  - - غري متداولة

   
 - - مجموع غير المتداولة

   
 4,383 3,935 مجموع المستحقا  مي معامال  الصرف

 
تتعلبق املسببتحقات مببن معببامالت الصببرف باملبببالغ املسببطدة املسببتحقة عببن اخلببدمات اإلداريببة الببيت تقببدمها منظمببة  6-1

مببن رومببا مقببرا هلببا، أي الصببندوق الببدويل للتنميببة الزراعيببة وبرنببامج األغذيببة األغذيببة والزراعببة للمنظمببات الدوليببة الببيت تتخببذ 
العبباملي؛ ورسببوم املرافببق الببيت سببيتم اسببطدادها مببن الشببركات الببيت لببديها مكاتببب يف املقببر الرئيسببي للمنظمببة، مثببل املكتبببة، 

 . ووكالة السفر، وما إىل ذلك، وغريها
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 مخصصا  الحسابا  المشكوك فيها
 

 الرصيد الدوالرا  األمريكية()بآالف 
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

المبال   النفقا 
 المشطوبة

المخصصا  
التي تم 
 عكسها

 الرصيد
 31في 

ديسمبر/كانون 
 2015األول 

      
 (1,386) - 2 (164) (1,224) مستحقة من األمم املتحدة وغريها من املنظمات

      
 (1,386) - 2 (164) (1,224) مي معامال  الصرفمجموع المخصصا  مي المستحقا  

 
 المدفوعا  المسبقة واألصول األخرى :7المالحظة 

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

 26,284 26,577 مستحقات املوظفني
 13,273 13,998 املدفوعات املسبقة
 5,150 7,490 األصول األخرى

 (1,161) (1,185) ناقص: خمصصات ا سابات املشكوك فيها
   

 43,546 46,880 مجموع المدفوعا  المسبقة واألصول األخرى

   
 43,128 46,462 اجملموع ا ايل

 418 418  موع غري املتداولة

   
  43,546 46,880 مجموع المدفوعا  المسبقة واألصول األخرى

أساسبا مبسبتحقات  2015ديسبمرب/كانون األول  31يتعلق  موع املدفوعات املسبقة واألصول األخرى كمبا يف  7-1
املوظفني، مببا يف ذلبك السبلف للمبوظفني للسبفر والتعلبيم واملبنح. وتتكبون املبدفوعات املسببقة بشبكل أساسبي مبن السبلف 

الغالبببب إيببببرادات الفوائبببد املطاكمبببة علبببى نقببببد  ملقبببدمي اخلبببدمات مبوجبببب رسبببائل االتفاقببببات. واألصبببول األخبببرى هبببي يف
 . املنظمات والنقد املعادل وا افظات االستثمارية

 
 . من املتوقع استخدام االلتزامات ا الية أو مجعها خالل سنة من تاريخ كشف امليزانية 7-2
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 مخصصا  الحسابا  المشكوك فيها
 

 31الرصيد في  )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون 

 2014األول 
المبال   النفقا 

 المشطوبة
المخصصا  
التي تم 
 عكسها

 31الرصيد في 
ن ديسمبر/كانو 

2015األول   
      

 (596) 18 - (3) (611) مستحقات املوظفني
 (589) - - (39) (550) أصول أخرى

           
  (1,185) 18 - (42) (1,161) مجموع المخصصا  للمدفوعا  المسبقة واألصول األخرى

 المخزونا  :8المالحظة 
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
31 

ديسمبر/كانون األول 
2015 

31 
ديسمبر/كانون 

 2014األول 
   

 14,685 13,474 مدخالت املشاريع
 1,434 1,045 املنشورات
 135 78 غري ذلك

  16,254 14,597 إجمالي المخزونا    
 مليببببببببببون دوالر أمريكببببببببببي 167.4، تسببببببببببجل املنظمببببببببببة 2015ديسببببببببببمرب/كانون األول  31للسببببببببببنة املنتهيببببببببببة يف  8-1
مليبون دوالر  2.4مليبون دوالر أمريكبي   2.3إ مرتبطة مببدخالت املشباريع و2014مليون دوالر أمريكي يف عام  156.5 

مرتبطببببة باملنشببببورات املسببببتخدمة خببببالل هببببذه الفببببطة. وتشببببمل مببببدخالت املشبببباريع املسببببتهلكة  إ2014أمريكببببي يف عببببام 
 مليببون دوالر 0.3إ و2014مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  0.6مليببون دوالر أمريكببي   0.3املخزونببات املتببربع هبببا وقببدرها 

بسبببببببببب التغببببببببريات يف  إ للمببببببببدخالت الزراعيببببببببة أصبببببببببحت باطلببببببببة2014مليببببببببون دوالر أمريكببببببببي يف عببببببببام  0.2أمريكببببببببي  
 .املشاريع متطلبات

 
 الممتلكا  والمنشآ  والمعدا  :9المالحظة 

 
 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2014األول 
 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافا 

 الرصيد في
ديسمبر/كانون  31

 2015األول 
      

      كلفة الممتلكا  والمنشآ  والمعدا  
 1,711 - (347) 251 1,807 أثا  وجتهيزات املكاتب

 4,296 - (200) 939 3,557 اتالت واملعدات
 15,856 - (302) 1,931 14,227 أجهزة ا اسوب وتكنولوجيا املعلومات

 35,066 - (1,860) 6,995 29,931 املركبات
 3,330 - (70) 1,569 1,831 األبنية

 2,989 - - 2,578 411 املستأجرةنسينات العقارات 
 247 - (3,692) 2,074 1,865 أصول قيد اإلنشاء

       
 63,495 - (6,471) 16,337 53,629 مجموع كلفة الممتلكا  والمنشآ  والمعدا 

       
      االستهالك المتراكم

 (1,420) (57) 347 - (1,710) أثا  وجتهيزات املكاتب
 (3,073) (211) 178 - (3,040) اتالت واملعدات
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 (13,759) (1,184) 254 - (12,829) أجهزة ا اسوب وتكنولوجيا املعلومات
 (21,629) (3,102) 1,206 - (19,733) املركبات
 (281) (161) 70 - (190) األبنية

 (138) (122) - - (16) نسينات العقارات املستأجرة
       

 (40,300) (4,837) 2,055 - (37,518) مجموع االستهالك المتراكم
       

  23,195 (4,837) (4,416) 16,337 16,111 الممتلكا  والمنشآ  والمعدا 
، ف 2015. ويف عام العاممن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  17املنظمة أحكاما انتقالية مبوجب املعيار تطبق  9-1

مليون دوالر أمريكي، وآالت  1.7مليون دوالر أمريكي واستهالك مطاكم بقيمة  1.7نويل أثا  وجتهيزات مكاتب بكلفة 
مليون دوالر أمريكي، وأجهزة ا اسوب  3.0مليون دوالر أمريكي واستهالك مطاكم بقيمة  3.0ومعدات بكلفة 

مليون دوالر أمريكي، ومركبات  12.4مليون دوالر أمريكي واستهالك مطاكم بقيمة  12.4وتكنولوجيا املعلومات بكلفة 
مليون دوالر أمريكي، إىل الكشوف املالية وف إدراجها يف  18.3مليون دوالر أمريكي واستهالك مطاكم بقيمة  18.3بكلفة 

األرصدة االفتتاحية. وتشمل الفئات الرئيسية للممتلكات واملنشآت واملعدات أثا  وجتهيزات املكاتب، واتالت واملعدات، 
، وأجهزة ا اسوب وتكنولوجيات املعلومات اليت ف 2014وقبل عام  2009كبات اليت ف ا صول عليها بعد عام واملر 

. وستستخدم منظمة األغذية والزراعة الفطة االنتقالية للخمس سنوات 2014وقبل عام  2011ا صول عليها بعد عام 
 . ات كاملة ودقيقة تتعلق باملمتلكات واملنشآت واملعداتبأكملها لضمان أن العملية األساسية يف مكااا لدعم معلوم

 
مليون دوالر  2.2مليون دوالر أمريكي مبا يف ذلك  3.6، ف االنتهاء من عمليات بناء بقيمة 2015يف عام  9-2

 . مليون دوالر أمريكي للمباين، وف وضعها يف اخلدمة 1.4أمريكي يف نسينات العقارات املستأجرة و
 
 2015مليون دوالر أمريكي من اإلضافات اليت ف ًراوها يف عام  12.7يتكون املبلغ املتبقي البالغ  9-3
إ. ويتعلق التصريف من املمتلكات واملنشآت واملعدات باألصول يف مشاريع 2014مليون دوالر أمريكي يف عام  16.3 

ة واملنظمات غري ا كومية أو املنظمات املستفيدة حمددة يتم التخلص منها الحقا من خالل التربع هبا للحكومات املضيف
مليون دوالر أمريكي خالل هذا العام. ويكون  0.8األخرى املشاركة يف املشروع. وف نويل العقارات للمستفيدين بقيمة 

مليون دوالر  33.6الباقي تقادم وخسائر وعمليات ًطب أخرى. ويتم استخدام أصول مستهلكة بالكامل بكلفة 
 . 2015ي يف ااية عام أمريك
 
رات اخنفاض القيمة. ومل ندد عمليات املراجعة تلك أي  9-4 تستعرض املنظمة املمتلكات واملنشآت واملعدات ملًؤ

 . اخنفاض يف القيمة خالل هذا العام
 
مليون  0.5، 2015ديسمرب/كانون األول  31ممتلكات واملنشآت واملعدات يف لبلغت التزامات الشراء املطاكمة ل 9-5

إ. ويبلغ إمجايل كلفة عدد األصول على الكشوف املالية للمنظمة اليت 2014مليون دوالر أمريكي يف عام  1.1دوالر أمريكي  
 مليون دوالر أمريكي 0.4مليون دوالر أمريكي واستهالك مطاكم بقيمة  0.4يتم احملافظة عليها للتصريف 

  



35 C 2017/6 A 

 

 األصول غير المادية :10المالحظة 
 

 الدوالرا  األمريكية( )بآالف

 

 الرصيد في
31 

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

 االستهالك التصريف/التحويل اإلضافا 
 الرصيد في

31 
ديسمبر/كانون 

 2015األول 
       

      كلفة األصول غير المادية
 756 - (31) 132 655 الرب يات املكتسبة بشكل منفصل

 5,642 - - 2,267 3,375 الرب يات املطورة داخليا
 391 - (2,064) 1,570 885 األصول غري املادية قيد التطوير

       
 6,789 - (2,095) 3,969 4,915 مجموع كلفة األصول غير المادية

       
      اإلهالك المتراكم

 (237) (163) 3 - (77) الرب يات املكتسبة بشكل منفصل
 (1,034) (776) - - (258) الرب يات املطورة داخليا

       
 (1,271) (939) 3 - (335) مجموع اإلهالك المتراكم 

       
  5,518 (939) (2,092) 3,969 4,580 األصول غير المادية

، بلغت التكاليف واإلهالك املطاكم لألصول غري املادية اليت اًطهتا املنظمبة 2015ديسمرب/كانون األول  31يف  10-1
مليبببببببون دوالر أمريكببببببببي  1.3إ و2014مليبببببببون دوالر أمريكبببببببي يف عبببببببام  4.9مليبببببببون دوالر أمريكبببببببي   6.8أو طورهتبببببببا، 

، ف االنتهببباء مبببن مشببباريع تطبببوير بر يبببات 2015إ علبببى التبببوايل. وخبببالل عبببام 2014دوالر أمريكبببي يف عبببام  مليبببون 0.3 
 . مليون دوالر أمريكي ووضعها يف اخلدمة 2.1بقيمة 

 
 . مبراجعة اخنفاض القيمة عندما تشري الظروف إىل ا اجة لذلكتقوم املنظمة  10-2
 

 الحسابا  المستحقة والنفقا  المتراكمة  :11المالحظة 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

   
 26,291 23,804 الحسابا  المستحقة 

   
   النفقا  المتراكمة 

 52,899 78,727 النفقات املطاكمة ألمور الشراء
 21,114 23,401 النفقات املطاكمة للموارد البشرية من غري املوظفني

 12,568 12,923 النفقات املطاكمة للسفر
 225 3,959 النفقات املطاكمة للرواتب
 10,633 3,851 النفقات املطاكمة األخرى
 97,439 122,861 مجموع النفقا  المستحقة

   
    123,730 146,665 مجموع الحسابا  المستحقة والنفقا  المتراكمة
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ا سابات املستحقة هي املبالغ املستحقة املتعلقة بالسلع واخلدمات اليت وردت الفبواتري بشبأاا. والطاكمبات هبي  11-1
خبببالل الفبببطة ولكبببن ال يوجبببد فبببواتري هلبببا أو  خمصصبببات تتعلبببق بالسبببلع واخلبببدمات البببيت ف اسبببتالمها أو تقبببدميها للمنظمبببة

 .  اتفاقات رمسية بشأاا مع املوردين
 

 الدفعا  المستلمة مسبقا :12المالحظة 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

   
 2,136 19,746 االًطاكات املقررة على الدول األعضاء املستلمة مسبقا

 681,639 512,098 املسامهات الطوعية احملصلة مسبقا
 58,630 53,606 مسامهات صندوق املنظمة اخلاي ألنشطة الطوارئ وإعادة التأهيل

 742,405 585,450 مجموع الدفعا  المستلمة مسبقا   
 
وردت من البدول األعضباء مقاببل اًبطاكات االًطاكات املقررة على الدول األعضاء املستلمة مسبقا هي أموال  12-1

 . السنة املقبلة
 
 . متثل املسامهات الطوعية احملصلة مسبقا األموال الواردة من اجلهات املاحنة املتعلقة باتفاق مسامهة 12-2
 
 .الشروتسيتم تسجيل املسامهات الطوعية احملصلة وفقا لشروت وكأاا إيرادات، كما وعندما يتم الوفاء هبذه  12-3
 
تشببمل صببناديق االئتمببان أيضببا أنشببطة يف إطببار الصببندوق اخلبباي ألنشببطة الطببوارئ وإعببادة التأهيببل، الببذي ف  12-4

لببدعم االسببتجابة السببريعة ألنشببطة الطببوارئ وإعببادة التأهيببل. ويببتم متويببل هببذا الصببندوق عببن  2003إنشبباوه يف مايو/أيببار 
  . طريق املسامهات الطوعية
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 االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي :13المالحظة 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
   االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي الحالية

 14,472 13,215 اإلجازة السنوية
 1,902 1,471 إجازة زيارة الوطن

 16,374 14,686 االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفييمجموع    
   

   االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي غير المتداولة 
   االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  ما بعد التوظيف

 1,239,735 989,590 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 
 64,417 60,817 صندوق مدفوعات ااية اخلدمة  
 67,480 56,225 خطة مدفوعات إااء اخلدمة 

 1,371,632 1,106,632 مجموع التزاما  استحقاقا  ما بعد التوظيف   

   
   التزاما  متعلقة باستحقاقا  الموظفيي غير متداولة أخرى

 18,932 18,148 صندوق املدفوعات التعويضية

   
 1,390,564 1,124,780 الموظفيي غير المتداولةمجموع االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  

   
 1,406,938 1,139,466 مجموع االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي

 
 تقييم االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي

 
يبببببتم نديبببببد االلتزامبببببات املتعلقبببببة باسبببببتحقاقات املبببببوظفني ملبببببا بعبببببد التوظيبببببف وغريهبببببا مبببببن االلتزامبببببات املتعلقبببببة  13-1

باسبببتحقاقات املبببوظفني غبببري املتداولبببة مبببن قببببل اخلبببرباء االكتبببواريني املسبببتقلني. ونسبببب االلتزامبببات املتعلقبببة باسبببتحقاقات 
، 2015ديسبمرب/كانون األول  31العباملني واملبدفوعات السبابقة. ويف املوظفني ا الية من قبل املنظمة اسبتنادا إىل بيانبات 
مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  1 406.9مليببون دوالر أمريكببي   1 139 بلغببت االلتزامببات املتعلقببة باسببتحقاقات املببوظفني

االكتببواريني، إ احتسبببت مببن قبببل اخلببرباء 2014مليببون يف عببام  1 390.6  أمريكببيمليببون دوالر  1124.8إ، منهببا 2014
إ احتسبت من قبل املنظمة. وقد اختبارت املنظمبة اإلببالر عبن 2014مليون يف عام  16.4مليون دوالر أمريكي   14.7و

االلتزامببات املتعلقببة باسببتحقاقات املببوظفني املقيمببة اكتواريببا ضببمن اخلصببومات غببري املتداولببة نظببرا لعببدم جببدوى ختصيصببها 
 . باستخدام طريقة بديلة

 
 االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  الموظفيي الحالية

 
تتعلببق االلتزامببات املتعلقببة باسببتحقاقات املببوظفني ببباألجور، واملرتبببات، والبببدالت، واإلجببازات السببنوية املدفوعببة،  13-2

   .واإلجازات املرضية املدفوعة
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 االلتزاما  المتعلقة باستحقاقا  ما بعد التوظيف
 

 خطة مدفوعا  نهاية الخدمة 
 
مبن املرتبب  1/12بق ملوظفي فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي ا صول على مكافأة ااية خدمبة مببا يعبادل  13-3

 31و 1975يناير/كبانون الثباين  1السنوي الصايف النهائي للموظبف مضبروبا يف عبدد سبنوات اخلدمبة عبن الفبطة فيمبا ببني 
من املرتب السنوي الصبايف النهبائي مضبروبا يف عبدد سبنوات اخلدمبة  1/13.5، باإلضافة إىل 1990ديسمرب/كانون األول 

. وختضع خطة مدفوعات ااية اخلدمبة السبتعراض إكتبواري لتحديبد االلتزامبات والتوصبية 1991يناير/كانون الثاين  1بعد 
 .مبعدالت االًطاكات

 
 الخدمة  يةصندوق مدفوعا  نها

 
تتعلببق مببدفوعات إابباء اخلدمببة بببدفع قيمببة اإلجببازة السببنوية املطاكمببة، ومنحببة العببودة إىل الببوطن، وتعببويض اايببة  13-4

اخلدمة، وتكاليف السبفر للعبودة إىل البوطن، ونقبل األمتعبة املنزليبة اخلاصبة جلميبع املبوظفني املسبتحقني. وختضبع مبدفوعات 
  .تحديد االلتزامات ذات الصلة والتوصية مبعدل االًطاكاتااية اخلدمة الستعراض اكتواري ل

 
 التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 

 
توفر التغطية الطبية بعبد انتهباء اخلدمبة التغطيبة الالزمبة للمصبروفات الطبيبة للمبوظفني السبابقني املسبتحقني  13-5

الطبية بعد انتهاء اخلدمة القيمة ا الية لنصيب املنظمبة ومن يعولوام يف خمتلف أحناء العامل. ومتثل التزامات التغطية 
مبببن تكببباليف التبببأمني الطبببيب للمتقاعبببدين واملزايبببا املسبببتحقة حبببىت تارخيبببه للمبببوظفني البببذين ال يزالبببون يف اخلدمبببة بعبببد 

لصبلة إحالتهم على املعاش. وختضع التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة الستعراض اكتبواري لتحديبد االلتزامبات ذات ا
  .والتوصية مبعدل االًطاكات

 
 التزاما  متعلقة باستحقاقا  الموظفيي غير متداولة أخرى

 
 صندوق المدفوعا  التعويضية

 
حببق للمبببوظفني ومببن يعولبببوام ا صببول علبببى املببدفوعات التعويضبببية يف حبباالت الوفببباة أو اإلصببابة أو املبببرض  13-6

معينببة، معاًببات العجببز والورثببة الببيت يقببدمها الصببندوق املشببطك  بسبببب أداء املهببام الرمسيببة، وهببي تكمببل، يف حبباالت
للمعاًببات التقاعديببة ملببوظفي األمببم املتحببدة. وختضببع املببدفوعات التعويضببية السببتعراض اكتببواري لتحديببد االلتزامببات 

   .والتوصية مبعدل االًطاكات



39 C 2017/6 A 

 

 االفتراضا  واألساليب االكتوارية
 
واألسببباليب االكتواريبببة التاليبببة لتحديبببد قيمبببة التزامبببات االسبببتحقاقات املتعلقبببة مببببا بعبببد ف اسبببتخدام االفطاضبببات  13-7

 : التوظيف وغريها من التزامات االستحقاقات املتعلقة باملوظفني غري املتداولة
 

 التفاصيل  
     

         األساليب االكتوارية
 .االئتمان بالتناسب مع مدة اخلدمةإسقاطات تكلفة وحدة  التغطية الطبية بعد ااية اخلدمة

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

          
تستخدم طريقة إسقاطات التكلفة حبسب الوحدة مع فطة مسامهة تبدأ بتاريخ الدخول يف اخلدمة حىت تاريخ  صندوق مدفوعات إااء اخلدمة

انتهاء اخلدمة لسفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة واستبدال رصيد اإلجازات اجملمعة؛ وملنحة العودة إىل الوطن 
ومنحة الوفاة وتعويض إااء اخلدمة املستحقة قبل استخدام األهلية للتقاعد، تستخدم إسقاطات تكلفة الوحدة 

اد تعويض إااء اخلدمة املستحق بعد األهلية للتقاعد من مع إسناد يقوم على صيغة االستفادة الفعلية؛ ويتم استبع
 التقييم وبتسب عندما بد .

  
  
  
  
          

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

 iBoxx Euroخارج منطقة اليورو ومنحىن  Aon Hewitt AA Bond Universe Curveتستخدم منظمة األغذية والزراعة اج منحىن العائد على أساج 
Zone .ملعدالت اخلصومات يف منطقة اليورو 

          
 2014 2015     معدال  الخصوما 
       
 %1.4 %1.8    خطة مدفوعات ااية اخلدمة
 %2.8 %3.1    صندوق مدفوعات إااء اخلدمة

اخلدمة التغطية الطبية بعد ااية     3.3% 2.9% 
يةصندوق املدفوعات التعويض     4.2% 3.7% 

          
       سنويا %2.5 معدل التضخم العام
          
ةمعدل تضخم التكاليف الطبي يف  %4.0سنويًا للخمس سنوات التالية حىت تصل إىل  %0.1، وتنخفض مبعدل 2020إىل  2016لفطة  4.5% 

 وما بعد ذلك.  2041سنة 
          

السنة  سعر الصرف السائد في نهاية
 يورو/دوالر أمريكي

1.094 

 

      

          
 املتحدة.استنادا إىل جداول الوفيات من الصندوق املشطك للمعاًات التقاعدية ملوظفي األمم  متوسط العمر المتوقع
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 مطابقا  التزاما  االستحقاقا  المحددة
 
 تببببوفر اجلببببداول التاليببببة معلومببببات ونلببببيالت إضببببافية تتعلببببق بالتزامببببات االسببببتحقاقات املتعلقببببة ببببباملوظفني، وفقبببباً  13-8

 :  سابات اخلرباء االكتواريني
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
التغطية الطبية 
بعد ااية 
 اخلدمة

صندوق 
مدفوعات إااء 

 اخلدمة

خطة 
مدفوعات 
 ااية اخلدمة

صندوق 
املدفوعات 
 التعويضية

 المجموع

      
 31صررررررررررافي التررررررررررزام االسررررررررررتحقاقا  المحررررررررررددة بترررررررررراري  

 1,390,564 18,932 67,480 64,417 1,239,735 2014ديسمبر/كانون األول 

      
 46,854 478 4,163 6,868 35,345 2015ديسمرب/كانون األول  31تكلفة اخلدمة للسنة املنتهية يف 

 (5,337) - - - (5,337)  اعتمادإ اخلدمة السابقة املسجلة 
 38,823 674 912 1,688 35,549 2015ديسمرب/كانون األول  31تكلفة الفائدة للسنة املنتهية يف 

 31إمجبببايل املبببدفوعات الفعليبببة لالسبببتحقاقات للسبببنة املنتهيبببة يف 
 (39,862) (1,689) (5,511) (9,027) (23,635) 2015ديسمرب/كانون األول 

 31 األربببببببببببببببباحإ اخلسبببببببببببببببائر االكتواريبببببببببببببببة للسبببببببببببببببنة املنتهيبببببببببببببببة يف 
 (306,262) (248) (10,818) (3,129) (292,067) 2015ديسمرب/كانون األول 

      
 31صررررررررررافي التررررررررررزام االسررررررررررتحقاقا  المحررررررررررددة بترررررررررراري  

 1,124,780 18,147 56,226 60,817 989,590 2015ديسمبر/كانون األول 

      
ديسررمبر/كانون  31الجررزء غيررر الممررول مرري االلتررزام بترراري  

 709,939 - - 60,817 649,122 2015األول 

 
 المسجلة النفقا  السنوية

 
وإيببببببرادات تسببببببجل مبببببببالغ النفقببببببات السببببببنوية يف كشببببببف األداء املببببببايل، ضببببببمن التكبببببباليف املتعلقببببببة ببببببباملوظفني،  13-9

 :التمويل/ النفقاتإ، وهي كما يلي
 

 ديسمبر/كانون األول 31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

 ديسمبر/كانون األول 31
2014 

   
 38,165 46,854 تكلفة اخلدمة 

 - (5,337)  اعتمادإ اخلدمة السابقة املسجلة
 49,723 38,823 تكلفة الفائدة

 87,888 80,340 مجموع النفقا  المسجلة   
 
، غري املنظمة أحكام خطتها املتعلقة باملسامهات من أقسات ثابتة إىل نسبة مئويبة مبن الراتبب، 2015خالل عام  13-10

   .مليون دوالر 5.3 ا تسبب يف اعتماد للخدمة السابقة بقيمة 
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 تحليل الحساسية –خطة التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 
 
 يف ما يلي االفطاضات الرئيسية الثالثة يف تقييم خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة:  13-11
 

 سعر الصرف بني اليورو والدوالر األمريكي؛ إ1 
 معدل ا سم املستخدم يف نديد القيمة ا الية لالستحقاقات اليت ستدفعها اخلطة يف املستقبل؛ إ2 
 معدل التضخم الطيب. إ3 

 
يف املائبببببة يف معبببببدل اخلصبببببومات والتضبببببخم الطبببببيب التبببببأثريات التاليبببببة علبببببى التبببببزام  1قبببببد يكبببببون لتغيبببببري بقيمبببببة  13-12

 : االستحقاقات احملددة
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
 

 معدل التضخم الطبي النهائي
 سنويا %5 سنويا %4 معدل الخصوما  سعر الصرف

 1,186,298 987,832 %3.3 دوالر أمريكي لكل يورو 1.094    

 1,255,838 1,045,738 %3.3 دوالر أمريكي لكل يورو 1.194

 1,436,779 1,196,408 %2.3 دوالر أمريكي لكل يورو 1.094

 1,521,002 1,266,541  %2.3 دوالر أمريكي لكل يورو 1.194

 
 الصندوق المشترك للمعاشا  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة :14المالحظة 

 
ببري اجمللببس ايببنص  14-1 لنظببام األساسببي للصببندوق املشببطك للمعاًببات التقاعديببة ملببوظفي األمببم املتحببدة علببى أن جي 

ثبال  سبنوات، يقبوم ببه اخلببري االكتبواري االستشباري. وقبد متثلبت املمارسبة  تقييما اكتواريبا للصبندوق مبرة علبى األقبل كبل
اكتببواري كببل سببنتني باسببتخدام طريقببة حاصببل اجملموعببة املفتوحببة.  املتبعببة لببدى  لببس املعاًببات التقاعديببة يف إجببراء تقيببيم

والغببرض الرئيسببي مببن التقيببيم االكتببواري هببو نديببد مببا إذا كانببت أصببول الصببندوق ا اليببة وأصببوله التقديريببة املقبلببة كافيببة 
 .للوفاء بالتزاماته

 
للمعاًات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  ويتمثل االلتزام املايل ملنظمة األغذية والزراعة يف الصندوق املشطك 14-2

 15.8يف املائببة للمشبباركني و 7.9يف اًببطاكاهتا املقببررة باملعببدل الببذي تقببرره اجلمعيببة العامببة لألمببم املتحببدة  حاليببا عنببد 
مببن الئحبببة صبببندوق  26للمبببادة  املائببة للمنظمبببات األعضبباءإ، مبببع أي جببزء مبببن أي تغطيبببة للعجببز االكتبببواري وفقبباً  يف

وال يببتم تسببديد مثببل هبذا العجببز إال إذا وعنببدما تسببتدعي اجلمعيبة العامببة لألمببم املتحببدة أحكببام  .املعاًبات التقاعديببة
، بعبد أن يتقبرر أن األمبر حباجبة إىل تسبديد العجبز علبى أسباج تقبدير الكفايبة االكتواريبة لصبندوق املعاًبات 26املادة 

يف سببد هببذا العجببز مببلببغ يتناسببب واالًببطاكات الببيت دفعتهببا  سبباهم كببل منظمببة عضببوالتقاعديببة يف تبباريخ التقيببيم. وت
   .خالل السنوات الثال  اليت تسبق تاريخ التقييم
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 0.72 عبببن عجببز اكتبببواري بنسببببة 2013ديسببمرب/كانون األول  31وكشببف التقيبببيم االكتببواري البببذي أجبببري يف  14-3
إ يف األجر الداخل يف حسباب املعباش التقاعبدي،  با يعب  ضبمنا أن معبدل 2011يف املائة يف تقييم عام  1.87املائة   يف

يف املائببة مببن األجببر الببداخل يف  24.42بلببغ  2013ديسببمرب/كانون األول  31املسببامهة النظببري الببالزم لتحقيببق التببوازن يف 
لعجبز االكتبواري أساسبا إىل تبدين يف املائبة. وعبزي ا 23.7حساب املعاش التقاعدي، مقارنة مبعدل املسبامهة الفعلبي الببالغ 

ديسبمرب/كانون األول  31االستثمار أكثر  ا كان متوقعا يف السبنوات األخبرية. وسبيتم إجبراء التقيبيم االكتبواري القبادم يف 
  .2016، ويتوقع صدور النتائج يف منتصف عام 2015

 
بلغت النسبة املمولة من األصبول االكتواريبة إىل االلتزامبات االكتواريبة، مبع  2013ديسمرب/كانون األول  31ويف  14-4

إ. وبلغبت 2011يف املائة يف تقييم عام  130يف املائة   127.5افطاض عدم وجود تعديالت يف حساب املعاش مستقبال، 
لنظبببام ا بببايل لتعبببديالت حسببباب إ عنبببدما ف أخبببذ ا2011يف املائبببة يف تقيبببيم عبببام  86.2يف املائبببة   91.2النسببببة املمولبببة 

 .املعاش التقاعدي يف االعتبار
 
وبعبببد تقيبببيم الكفايبببة االكتواريبببة لصبببندوق املعاًبببات التقاعديببببة اسبببتنتج اخلببببري االكتبببواري االستشببباري أنبببه مببببن  14-5
مببببن النظببببام األساسببببي  26تسببببديد العجببببز مبوجببببب املببببادة  2013ديسببببمرب/كانون األول  31الضببببروري، اعتبببببارا مببببن  غببببري

للصببببندوق نظببببرا إىل أن القيمببببة االكتواريببببة لألصببببول تعببببدت القيمببببة االكتواريببببة لكببببل االلتزامببببات املطاكمببببة يف الصببببندوق. 
وباإلضافة إىل ذلك جتاوزت قيمة األصول يف السوق القيمة االكتوارية لاللتزامات املطاكمة اعتبارا من تاريخ التقييم. وحىت 

 .26، مل تلجأ اجلمعية العامة إىل ا كم الوارد يف املادة صدور هذا التقرير
 
إىل  بالنسببببة 65، أذنبببت اجلمعيبببة العامبببة بزيبببادة إىل سبببن 2013وأبريل/نيسبببان  2012ويف ديسبببمرب/كانون األول  14-6

يتجبببباوز  سببببن التقاعببببد العببببادي والسببببن اإللزامببببي النتهبببباء اخلدمببببة علببببى التببببوايل للمشبببباركني اجلببببدد يف الصببببندوق بببببأثر ال
. ووافقبببت اجلمعيبببة العامبببة علبببى التغيبببري ذي الصبببلة يف النظبببام األساسبببي لصبببندوق املعاًبببات 2014يناير/كبببانون الثببباين  1

. وسبببتنعكس الزيبببادة يف سبببن التقاعبببد العبببادي يف التقيبببيم االكتبببواري للصبببندوق 2013التقاعديببة يف ديسبببمرب/كانون األول 
 .2013ديسمرب/كانون األول  31اعتبارا من 

 
، بلغببت مسببامهات املنظمببة املدفوعببة إىل الصببندوق املشببطك 2015ديسببمرب/كانون األول  31وخببالل السببنة املنتهيببة يف  14-7

وتبلببغ  إ.2014مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  56.3مليببون دوالر أمريكببي   54.1للمعاًببات التقاعديببة ملببوظفي األمببم املتحببدة 
 .مليون دوالر أمريكي 53.0، 2016املسامهات املتوقعة املستحقة يف عام 

 
ويضطلع  لس مراجعي حسابات األمم املتحدة مبراجعة سبنوية لصبندوق املعاًبات التقاعديبة ويرفبع تقباريره كبل  14-8

سببنة إىل  لببس صببندوق املعاًببات التقاعديببة عببن عمليببة املراجعببة. وينشببر صببندوق املعاًببات التقاعديببة تقببارير ربببع سببنوية 
   .http://www.unjspf.orgمتاح على املوقع . هذه التقارير مباًرة على اإلنطنتاستثماراته وتنشر  عن
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 التزاما  اإليجار التشغيلي :15المالحظة 
 
مليببببون دوالر  5.0مليببببون دوالر أمريكببببي   6.6كبببان إمجببببايل نفقببببات اإلجيبببار مبوجببببب عقببببود اإلجيببببار التشبببغيلية  15-1

، 2015ديسببببببمرب/كانون األول  31. ويف 2015ديسببببببمرب/كانون األول  31إ للسببببببنة املنتهيبببببة يف 2014أمريكبببببي يف عببببببام 
مليببون دوالر أمريكببي  5.5وصببلت االلتزامببات اجملمعببة لعقببود إجيببار العقببارات الببيت سببيتم دفعهببا يف السببنوات الالحقببة إىل 

ومببن املقببرر أن يببدفع إ. وال تشببمل االلتزامببات أدنبباه معببامالت اإلجيببار اإلمسيببة. 2014مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  5.9 
 : إمجايل دفعات اإلجيار اجملمعة للفطات على النحو التايل

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

 2,238 2,847 اً ًهر  12خالل فطة 
 2,751 2,039 من سنة إىل نس سنوات
 893 567 أكثر من نس سنوات

    
 5,882 5,453 مجموع التزاما  اإليجار

 
 وااللتزاما  الطارئة المخصصا  :16المالحظة 

 
 تتألف املبالغ املخصصة للمنظمة من:  16-1
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
 2,721 3,854 املطالبات املتعلقة بالعمل ومطالبات أخرى

 1,180 1,225 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة
 321 321 خمصصات أخرى

   
 4,222 5,400 مجموع المخصصا  وااللتزاما  الطارئة

 
 على النحو التايل: 2015وكانت ا ركة يف املخصصات خالل عام  16-2
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
 الرصيد في

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

المبال   الزيادا 
 المخصصة

المبال  
 المعكوسة

 الرصيد في
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
      

 3,854 (26) (104) 1,263 2,721 املطالبات املتعلقة بالعمل ومطالبات أخرى
 1,225 - - 45 1,180 املفاوضات وعمليات التحكيم العالقة

 321 - - - 321 خمصصات أخرى
       

 5,400 (26) (104) 1,308 4,222 مجموع المخصصا 
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 المطالبا  المتعلقة بالعمل ومطالبا  أخرى
 
تتلقببى املنظمبببة يف إطبببار عملياهتبببا اجلاريببة العاديبببة، مطالببببات تتعلبببق مبنازعببات خاصبببة بالعمبببل أو العقبببود. وتعتبببزم  16-3

املنظمببة الببدفاع عببن نفسببها بشببكل كامببل يف مجيببع القضببايا، غببري أن احتمببال تكبببد التزامببات تتعلببق هبببذه الشببكاوى لببيس 
 . يون دوالر أمريكيمل 3.9بعيدا. ويقارب املبلغ اإلمجايل للخسائر احملتملة 

 
 المفاوضا  وعمليا  التحكيم العالقة

 
للمنظمببة دعوتببان عالقتببان مببع مببوردين، ونتائجهمببا غببري مؤكببدة حاليببا. ويف حببال كببان علببى املنظمببة أن تسببوي  16-4

 . مليون دوالر أمريكي 1.2هاتني الدعوتني، قد ر ا د األقصى لالنكشاف مببلغ 
 

 أحكام أخرى
 
 األحكام األخرى بالتزامات مشاريع حمددة ملبالغ مسطدة حمتملة.تتعلق  16-5
 

 التزاما  أخرى :17المالحظة 
 

 التزاما  أخرى 
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

    حالية
 3,198 3,057 التسويات مع املوظفني
 941 1,777 الدفع للتأمني الصحيالتزامات مستحقة 

 225 384 حسابات مستحقة الدفع أخرى
   

 4,364 5,218 مجموع االلتزاما  الحالية
   

 15,238 3,703 التربعات املتحصلة مسبقا   غير متداولة
 35,958 21,660 ا سابات االئتمانية اخلاصة باملوظفني

 40 0 التزامات مستحقة الدفع مؤجلة
 25,745 25,745 رأج املال العاملصندوق 

   
 76,981 51,108 مجموع االلتزاما  غير المتداولة

 81,345 56,326 مجموع االلتزاما  األخرى    
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التسببويات مببع املببوظفني هببي اسببتحقاقات للمببوظفني متعلقببة باملرتبببات مسببتحقة خببالل الفببطة للمببوظفني أو نيابببة  17-1
 .الدفع للتأمني الطيب هي االلتزامات االئتمانية اخلاصة باملوظفني عنهم. وااللتزامات املستحقة

 
إ تقدمي سبلف نقديبة واجببة البرد إىل ا سباب العبام مبن أجبل 1يتمثل الغرض من صندوق رأج املال العامل يف   17-2

فات الطارئببة غببري املدرجببة يف إ متويببل املصببرو 2متويببل املصببروفات املببذكورة يف امليزانيببة  ببني ورود االًببطاكات إىل امليزانيببة؛  
إ تقبببدمي القبببروض لألغبببراض البببيت قبببد جييزهبببا اجمللبببس يف حببباالت معينبببة. وكبببان املسبببتوى املبببرخص ببببه يف 3امليزانيبببة اجلاريبببة؛  

،   ارتفبع بزيبادة تقبديرات رأج 15/91مليون دوالر أمريكي، وفقا لقبرار املبؤمتر  25األصل لصندوق رأج املال العامل هو 
ل على الدول األعضاء اجلدد. ويقدم الصندوق كالتزام مبا أنه قابل لالسطداد للدول األعضاء اليت تنسحب مبن املال العام

 . املنظمة، بعد تصفية أية التزامات مالية قد تكون مطتبة على هذه الدولة
 

 صندوق رأس المال العامل
 

 ديسمبر/كانون األول 31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون  31
2014األول   

   
 25,793 25,793 المستوى المرخص به في بداية ونهاية الفترة المالية

   
 25,745 25,745 الرصيد في بداية ونهاية الفترة المالية

 
ومل يسبببتخدم صبببندوق رأج املبببال العامبببل  2015مل تنضبببم أي دولبببة عضبببو جديبببدة إىل املنظمبببة خبببالل عبببام  17-3

العام. وإن املستوى املرخص به هبو جبزء مبن اًبطاكات البدول األعضباء ويشبمل الرصبيد املقبوضبات مبن خالل هذا 
 . تلك االًطاكات

 
 االحتياطيا   :18المالحظة 

 
 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

ديسمبر/كانون األول  31
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
 17,559 17,559 حساب االحتياطي اخلاي

 38,554 9,915 األرباح غري احملققة من االستثمارات
 (136,155) 169,903 احتياطي املكاسب  اخلسائرإ االكتوارية

 (80,042) 197,377 مجموع االحتياطيا     
 
الغرض من حساب االحتياطي اخلاي هو محاية برنامج عمل املنظمبة مبن آثبار التكباليف اإلضبافية غبري املدرجبة  18-1

يف امليزانية والناًئة عن التقلبات السلبية يف العمالت واالجتاهات التضخمية غري املدرجة يف امليزانية. وقد حدد قرار املبؤمتر 
يف املائبة مبن امليزانيبة العاملبة الفعليبة للفبطة املاليبة التاليبة،  5اخلباي بنسببة املستوى املرخص به  ساب االحتيباطي  13/81

  . 2015ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف تاريخ  50.3مببلغ 
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تتعلببق املكاسببب غببري احملققببة مببن االسببتثمارات با افظببات املتاحببة للبيببع. وقببد بلببغ جببزء معببدل صببرف العمببالت  18-2
مليبون دوالر أمريكبي  11.2مليبون دوالر أمريكبي   10.1األجنبية املطاكم من األرباح غري احملققبة عبن حافظبات القبروض 

بيببان األداء املببايل مبببا يتماًببى مببع املعببايري احملاسبببية يف إ، وقببد ف تسببجيلها يف كشببف 2014ديسببمرب/كانون األول  31يف 
 . الفطة اليت نشأت فيها. ويعود االخنفاض يف قيمة األرباح غري احملققة إىل القيمة السوقية ا الية

 
ينتج احتياطي األرباح واخلسائر االكتواريبة عبن الزيبادة أو النقصبان إمبا يف القيمبة ا اليبة اللتبزام املنبافع احملبددة أو  18-3

 149.6مليببون دوالر أمريكبببي   306.1القيمببة العادلببة ألي أصببول تتعلببق باخلطببة. وقببد كببان هنبباك أرببباح اكتواريببة بقيمببة 
، وف 2015ديسببمرب/كانون األول  31تسببجيلها خبالل السببنة املنتهيبة يف  إ ف2014مليبون دوالر أمريكبي خسببائر يف عبام 

إ يف كشبف األداء املبايل 2014يف عبام خسارة مليون دوالر أمريكي  1.1مليون دوالر أمريكي إضايف   0.2تسجيل مبلغ 
 يتعلق بصندوق املدفوعات التعويضية.

 
 اإليرادا   :19المالحظة 

 
ديسمبر/كانون األول  31 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2014 
   

   اإليرادا  غير التبادلية
 527,095 496,623 االشتراكا  المقررة على الدول األعضاء 

     
    المساهما  الطوعية 

 970,304 901,584 اًطاكات حساب األمانة 
 2,131 1,221 اًطاكات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

     
 972,435 902,805 مجموع المساهما  الطوعية

   
    إيرادا  غير تبادلية أخرى 

     
 22 20 اًطاكات األعضاء املنتسبني
 18,103 19,051 األنشطة املمولة بصورة مشطكة

 889 1,037 املسامهات النقدية ا كومية املناظرة
 43,052 45,702 التربعات العينية 

     
 62,066 65,810 مجموع اإليرادا  غير التبادلية األخرى

     
 1,561,596 1,465,238 مجموع اإليرادا  غير التبادلية

     
 11,139 8,765 إيرادا  عمليا  الصرف

     
  1,572,735 1,474,003 مجموع اإليرادا 

علببى اعتمبباد مببلببغ قيمتببه  7/2013وافببق املببؤمتر مبقتضببى قببراره . علببى الببدول األعضبباءاملسببتحقة االًببطاكات املقببررة  19-1
على حنو ما اقطحبه املبدير العبام.  2015-2014مليون دوالر أمريكي الستخدامه يف برنامج العمل للفطة املالية  1 005.6

طبيبة بعبد انتهباء اخلدمبة مليبون دوالر أمريكبي، لتمويبل إهبالك التغطيبة ال 14.1وقبد أدرج هبذا االعتمباد، مضبافا إليبه مبلبغ 
مليبون دوالر أمريكبي.  1 014.7ماليني دوالر أمريكي من اًطاكات البدول األعضباء البيت تبلبغ قيمتهبا  5.0وبعد خصم 

 مليببببببببببون يببببببببببورو 381.5مليببببببببببون دوالر أمريكببببببببببي و 518,9وتتببببببببببألف هببببببببببذه االًببببببببببطاكات مببببببببببن اًببببببببببطاكات  ببببببببببزأة إىل 
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دوالر لكل يورو واحدإ. ويعكس  1.30مليون دوالر أمريكي، بسعر الصرف املعمول به يف امليزانية، وهو  495.9  تعادل
مليبون دوالر أمريكبي، واملببالغ املقبررة مبوجبب  496.6الفرق بني االًطاكات الفعلية املقررة علبى البدول األعضباء، وقبدرها 

الفببرق بببني متوسببط سببعر صببرف الببدوالر األمريكببي املعمببول بببه يف مليببون دوالر أمريكببي  1 005.6قببرار املببؤمتر والببيت تبلببغ 
دوالر أمريكبببببي لكبببببل يبببببورو واحبببببد وقبببببت االتفببببباق علبببببى تقبببببدير قيمبببببة االًبببببطاكات مببلبببببغ  1.22األمبببببم املتحبببببدة، وهبببببو 

  .مليون يورو، وبني سعر الصرف املعمول به يف امليزانية لسنة واحدة فقط 381.5
 
على ترتيب تقسبيم االًبطاكات ببني العملتبني، واسبتخدم هبذا  2003عام  11/03وقد وافق املؤمتر مبقتضى قراره  19-2

. واستنادا إىل  موع االًبطاكات 2005-2004الطتيب للمرة األوىل عند تقرير اًطاكات الدول األعضاء يف الفطة املالية 
التقسبببببيم الفعلبببببي لالًبببببطاكات ببببببني البببببدوالر األمريكبببببي واليبببببورو  املدرجبببببة بالبببببدوالر األمريكبببببي يف الكشبببببف األول، بلبببببغ

 .على التوايلإ 2014يف املائة لعام  51يف املائة و 49يف املائة على التوايل   51يف املائة و 49، نسبة 2015 لعام
 
املوجبببببودة يف رومبببببا والبببببدافع وراء اإليبببببرادات غبببببري التبادليبببببة األخبببببرى هبببببو تسبببببجيل البببببدخل للم رافبببببق املتبببببربع هببببببا  19-3

مليببببببببون دوالر أمريكببببببببي  13.9إ و2014مليببببببببون دوالر أمريكببببببببي يف عببببببببام  29.3مليببببببببون دوالر أمريكببببببببي   30.8 بقيمببببببببة
إ للم رافق املتربع هبا يف مجيع أحناء العبامل؛ واألنشبطة املمولبة بصبورة مشبطكة هبي 2014مليون دوالر أمريكي يف عام 12.6 

مليبون دوالر  44.7فريقي للتنمية والبنك اتسيوي للتنمية. وتسجل نفقة نظرية قيمتها بصورة أساسية املنشأة مع البنك األ
 . إ كم رافق ف التربع هبا2014مليون دوالر أمريكي يف عام  41.7أمريكي  

 
مليبببون دوالر أمريكبببي يف عبببام  0.9مليبببون دوالر أمريكبببي   1.0و بببا تبقبببى مبببن البضبببائع املتبببربع هببببا عينيبببا بقيمبببة  19-4

إ بببإيرادات الفوائببد املتببربع هبببا 2014مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  0.7مليببون دوالر أمريكببي   0.8إ، يتعلببق مبلببغ 2014
مليببون دوالر أمريكببي يف عببام  25.7مليببون دوالر أمريكببي   25.7علببى القببرض امليسببر لصببندوق رأج املببال العامببل بقيمببة 

مليبون دوالر أمريكبي  0.7مليبون دوالر أمريكبي   0.8ظبرية بقيمبة إ  نوح من قبل الدول األعضاء. وتسجل نفقة ن2014
إ باسبتخدام معبدل خصبم التغطيبة الطبيبة 2014يف عبام  %2.9  %3.3إ يف حساب الفوائد حمتسبة علبى 2014يف عام 

مليبببون دوالر  0.4مليبببون دوالر أمريكبببي   0.2بعبببد انتهببباء اخلدمبببة. وتشبببمل البضبببائع املتبببربع هببببا األخبببرى، خمبببزون قيمتبببه 
 . إ2014أمريكي يف عام 

 
ومتثببل إيببرادات الصببرف أساسببا دفعببات للمنظمببة عببن مصببروفات تكبببدهتا نيابببة عببن أطببراف ثالثببة، مبببا يف ذلببك  19-5

 .منظمات دولية أخرى قدمت هلا خدمات مثل اخلدمات الطبية، والضمان االجتماعي، واخلدمات القانونية واإلدارية
 
 - 2014أ و أمببا قبببل 2017املقببرر االنتهبباء منهببا قبببل  – 2014املسببامهات يف فئببات أمببا قبببل  ال تببزال إيببرادات 19-6

أ، تسبببجل وفقبببا للمعيبببار احملاسبببيب السبببابق حبببىت االنتهببباء مبببن ا كبببم االنتقبببايل. وتسبببجل 2016املقبببرر االنتهببباء منهبببا بعبببد 
  . دولية للقطاع اخلايأ باستخدام املعايري احملاسبية ال2013املسامهات الطوعية يف فئة أما بعد 
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 النفقا  :20المالحظة 
 
تشمل تكباليف املبوظفني مجيبع مسبتحقات التعبويض يف الربنبامج العبادي ومبوظفي املشبروع مبن الفئبة الفنيبة وفئبة  20-1

 .اخلدمات العامة
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون  31
 2014األول 

   
   التكاليف المتعلقة بالموظفيي

 205,299 195,114 الراتب األساسي
 75,694 52,257 تسوية مقر العمل

 31,879 35,087 التأمني الطيب للموظفني
 56,273 54,101 خطة املعاًات التقاعدية
 410 475 خطة تعويضات املوظفني

 8,712 11,916 خطة مدفوعات إااء اخلدمة 
 4,233 4,070 ااية اخلدمةخطة مدفوعات 

 15,925 14,568 منح التعليم 
 2,682 3,573 املوظفون املؤجرون حمليا غري احملطفني

 7,859 6,550 مستحقات السفر
 4,358 4,279 سداد ضريبة الدخل

 6,417 5,581 بدالت املعالني
 9,046 9,024 بدالت الطكيب واملهام والتنقل 

 13,960 15,739 املوظفني األخرىاستحقاقات وتكاليف 
   

 442,747 412,335 مجموع التكاليف المتعلقة بالموظفيي

 
املنظمبببة أحكبببام خطتهبببا املتعلقبببة باملسبببامهات مبببن أقسبببات ثابتبببة إىل نسببببة مئويبببة مبببن  ت، غبببري 2015خبببالل عبببام  20-2

  .مليون دوالر أمريكي للتأمني الطيب للموظفني 5.3الراتب،  ا تسبب يف اعتماد للخدمة السابقة بقيمة 
 

 ديسمبر/كانون األول 31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

 ديسمبر/كانون األول 31
2014 

   
   االستشاريون
 69,211 79,062 املعينون دوليا
 65,627 69,885 املعينون حمليا

 66,601 64,063 موظفو املشاريع الوطنية
 4,476 3,374 استشاريني آخريننفقات 

   
 205,915 216,384 مجموع االستشارييي
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 ديسمبر/كانون األول 31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
  تكاليف السفر

 
 23,942 24,213 السفر للمهام الرمسية

 45,093 43,455 االستشاريون
 29,867 31,465 الرئاسيةاجتماعات األجهزة 
 5,732 6,330 تكاليف سفر أخرى

   
 104,634 105,463 مجموع تكاليف السفر

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

  اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل
 

 1,995 4,839 اهتالك املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 335 939 استهالك األصول غري املادية 

   
 2,330 5,778 مجموع اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة لألصول طويلة األجل

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

  التدريب نفقا 
 

 7,283 7,817 أثناء اخلدمة
 25,494 26,805 نفقات التدريب األخرى 

   
 32,777 34,622 مجموع نفقا  التدريب

 
ميثل التدريب أثناء اخلدمة تكاليف التدريب يف املوقع اليت تتم يف املكتب احمللي املتصل مبشاريع ميدانية. وتشمل  20-3

املواد التدريبية والنفقات املتكبدة للمشباركة يف دورات تدريبيبة خبارج املوقبع، مببا يف ذلبك نفقات التدريب األخرى تكاليف 
  .السكن وبدل املعيشة اليومي

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
  الخدما  المتعاقد عليها

 
 51,644 60,824 اخلدمات
 22,774 27,032 والصيانة التصليح

 5,489 6,274 تكاليف اإلجيار
 41,938 44,687 املرافق املتربع هبا عينيا

 9,788 7,931 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 108,733 124,944 رسائل االتفاق

 11,131 10,132 خدمات متعاقد عليها أخرى 
   

 251,497 281,824 مجموع الخدما  المتعاقد عليها 
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متثببل اخلببدمات بشببكل أساسببي العقببود املربمببة مببن املشبباريع، وتشببمل مببن بببني أمببور أخببرى اخلببدمات اإلحصببائية،  20-4
 .وعقود محاية البيئة، والزراعة، وخدمات محاية احملاصيل، وخدمات الري، وخدمات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 
مليبون دوالر أمريكبي  25.0مليون دوالر أمريكي   32.1تشمل رسائل االتفاق بشكل أساسي العناصر التالية؛  20-5

مليببببون دوالر أمريكببببي  23.9إ تتعلببببق باتفاقببببات توزيببببع املببببدخالت، والبنيببببة التحتيببببة الصببببغرى للمجتمببببع، و2014يف عببببام 
مليبببون دوالر  26.2والدراسبببات االستقصبببائية، وإ خلبببدمات البحبببث العلمبببي 2014مليبببون دوالر أمريكبببي يف عبببام  20.9 

مليببببببببببون دوالر أمريكبببببببببببي  21.7إ لتببببببببببدريب املسببببببببببتفيدين، و2014مليببببببببببون دوالر أمريكببببببببببي يف عبببببببببببام  15.4أمريكببببببببببي  
 . إ لتطوير قدرات املؤسسات العامة الوطنية2014دوالر أمريكي يف عام  مليون 14.7 
 

ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
2015 

ديسمبر/كانون األول  31
2014 

   
  المنح والتحويال  األخرى

 
 220 9,759 التنفيذ الوط  مع ا كومات

 6,245 5,353 املسامهات يف األنشطة اإلدارية املشطكة لألمم املتحدة
 30 93 املنح والتحويالت األخرى

   
 6,495 15,205 مجموع المنح والتحويال  األخرى

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

  اللوازم والمواد االستهالكية المستخدمة
 

 4,051 4,206 املرافق
 7,325 6,230 تكاليف صيانة وتشغيل املركبات

 156,543 167,421 املخزونات املوزعة
 208 61 املباعةاملخزونات 

 208 277 املخزونات املشطوبة
 12,821 10,513 اللوازم واملواد االستهالكية

   
 181,156 188,708 مجموع اللوازم والمواد االستهالكية المستخدمة 

 
مليببببون دوالر أمريكببببي كنفقببببات  44.9، 2015ديسببببمرب/كانون األول  31تكبببببدت املنظمببببة خببببالل السببببنة املنتهيببببة يف  20-6

مليبون  8.8مليون دوالر أمريكبي لألمسبدة، و 15.8مليون دوالر أمريكي للمعدات القابلة لالهتالك، و 25.7للنباتات والبذور، و
دراج مليون دوالر لألدوات الزراعية. وف إ 16.5مليون دوالر للوازم الطبية والبيطرية، و 13.6دوالر أمريكي ألعالف ا يوانات، و

  هذه التكاليف ضمن فئة أاملخزونات املوزعةأ.
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 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
 ديسمبر/كانون األول 31

2014 
   

  النفقا  األخرى
 

 5,153 (3,535) املخصصات واملرصودات
 3,901 1,178 املخصصات لاللتزامات الطارئة

 1,061 (249) األرباح واخلسائر االكتوارية
 1,551 1,569 التأمني

 1,580 1,083 الرسوم املصرفية
 15,231 14,798 مصاريف التشغيل األخرى

   
 28,477 14,844 مجموع النفقا  األخرى

 
 اإليرادا  والنفقا  غير التشغيلية :21المالحظة 

 
 إيرادا  االستثمار

 
اإليبببببرادات والنفقببببات األخبببببرى، العوائبببببد احملققبببببة علبببببى حافظبببببات متثببببل إيبببببرادات االسبببببتثمارات املسبببببجلة ضبببببمن  21-1

االستثمارات احملتفم هبا للتبادل التجاري واالستثمارات املتاحة للبيع، مبا يف ذلك جزء النقد والنقد املعادل الذي ف إعادة 
العادلبببة للصبببكوك املاليبببة  ختصيصبببه يف كشبببف الوضبببع املبببايل إىل املببببالغ النقديبببة ومبببا يعادهلبببا، وكبببذلك اخلسبببارات يف القيمبببة

 . املشتقة
 
ميثل صايف العائدات املتأتية من حافظات االستثمارات احملتفم هبا للتببادل التجباري واالسبتثمارات املتاحبة للبيبع   21-2

  . 2015اإليرادات، باإلضافة إىل أرباح وخسائر القيمة السوقية اليت نققت يف 
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 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
   

   العائدا  على االستثمارا  المحتفظ بها للتبادل التجاري
 4,039 7,051 إيرادات الفوائد

 (1,970) (2,320)  اخلسائرإ من التصريف
 (734) (889) الرسوم واملعامالت

 (435) (2,365)  اخلسائرإ غري احملققة
   

 900 1,477 العائدا  على االستثمارا  المحتفظ بها للتبادل التجاري مجموع
    

   العائدا  على االستثمارا  المتاحة للبيع
 9,113 8,874 إيرادات الفوائد واألرباح

 (17,304) 1,001 أرباح/ خسائرإ صرف العمالت األجنبية غري احملققة
 19,810 (14,029) األرباح من التصريف
 (1,251) (1,360) الرسوم واملعامالت 

   
 10,368 (5,514) مجموع العائدا  على االستثمارا  المتاحة للبيع

    
   اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة
 (3,032) 4,221 اخلسائر يف القيمة العادلة للصكوك املالية املشتقة

   
 (3,032) 4,221 العادلة للصكوك المالية المشتقةمجموع الخسائر في القيمة 

    
 8,236 184 مجموع إيرادا  االستثمارا  

 
وقد حقق النهج املتحفم وقليل املخاطرة يف االستثمار الذي اتبعته املنظمة، واستمرار معدل الفائدة مبناهزة  21-3

يف املائة على حافظة االستثمارات احملتفم هبا للتبادل التجاري،  0.22عائدا سنويا بنسبة  2015الصفر يف عام 
 . يف املائة 0.19يتجاوز العائد القياسي البالغ  مبا
 
ومتثل حافظة االستثمارات املتاحة للبيع األصول املطاكمة اليت وضعت جانبا على مدى عقود لتمويل حصة  21-4

تنطوي اخلطوت التوجيهية االستثمارية ا الية للحافظة طويلة األجل على املنظمة من االلتزامات املتعلقة باملوظفني. و 
يف املائة من اإليرادات الثابتة. وجزء اإليرادات الثابتة باليورو، يف  50يف املائة من السندات و 50ختصيص لألصول بنحو 

 .حني أن السندات بالدوالر األمريكي
 

 أرباح وخسائر النقد األجنبي
 
إ 2014مليون دوالر أمريكي يف عام  7.6مليون دوالر أمريكي   15.2ميثل صايف اخلسائر للنقد األجنيب البالغ  21-5

. وقد 2015ديسمرب/كانون األول  31الفروق يف صايف أسعار الصرف املتكبدة من قبل املنظمة خالل السنة املنتهية يف 
اكات الدول األعضاء باليورو وإعادة تقييم األصول املالية نشأت الغالبية الكربى لفروق أسعار الصرف من جزء اًط 

   .واخلصومات يف تاريخ الكشف
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 ونفقا إيرادا  
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
 ديسمبر/كانون األول 31

2014 
   

 (1,222) (1,745) إ الفوائدنفقاتإيرادات/ 
 (49,723) (38,823) املتعلقة باملوظفنيتكاليف الفوائد لاللتزامات 

    
 (50,945) (40,568) ( الفوائدنفقا مجموع إيرادا  /)

 
الزيادة يف  النفقاتما يتعلق باخلطط اخلاصة باملوظفني. ومتثل هذه  يتم نمل نفقات متويل املنظمة يف الغالب يف 21-6

 القيمة ا الية اللتزام االستحقاقات احملددة ألن الفوائد هي أقرب بفطة واحدة إىل التسوية.
 

 وك الماليةالصك :22المالحظة 
 
تقدم هذه املالحظة معلومات عن تعرض املنظمة ملختلف املخاطر والسياسات والعمليات لقياج وإدارة  22-1

 .كما يتم إدراج اإلفصاحات الكمية يف هذه الكشوف املاليةاملخاطر، وإدارهتا لرأج املال.  
 

 قيمة الصكوك المالية
 

 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
ديسمبر/كانون األول  31

2015 
ديسمبر/كانون األول  31

2014 
 القيمة العادلة   

 والقيمة الدفترية
 القيمة العادلة
 والقيمة الدفترية

   
   األصول المالية

 455,597 519,975 املالية احملتفم هبا للتبادل التجاريالصكوك 
 428,007 407,489 الصكوك املالية املتاحة للبيع
 354 1,855 الصكوك املالية املشتقة 

 143,122 201,440 املستحقات من املعامالت غري التبادلية
 4,383 3,935 املستحقات من معامالت الصرف

 5,150 7,490 أصول أخرى
 687,604 567,466 املبالغ النقدية وما يعادهلا

   
 1,724,217 1,709,650 مجموع األصول المالية

    
   االلتزاما  المالية

 2,594 - الصكوك املالية املشتقة
 123,730 146,668 ا سابات املستحقة الدفع والطاكمات

 1,455,447 1,165,635 التزامات أخرى
   

 1,581,771 1,312,303 االلتزاما  الماليةمجموع 
 
يتم إدراج القيمة العادلة لألصول وااللتزامات املالية باملبلغ الذي ميكن تبادل الصك مقابله يف معاملة حالية بني  22-2

أطراف راغبة، خبالف عمليات البيع القسري أو التصفية. وإن القيمة العادلة والقيمة الدفطية  افظة االستثمار هي 
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اللتزامات األخرىأ البنود غري النقدية مثل السلف ومستحقات اإلجازات نفسها ألاا حمددة للتسويق. ويستث  بند أا
 . السنوية اليت مل يتم تسويتها على املدى القصري مبدفوعات نقدية

 
 : تستخدم األساليب واالفطاضات التالية لتقدير القيمة العادلة 22-3
 

واملسبتحقات التجاريبة، واألصبول وااللتزامبات ا اليبة تقارب القيمة الدفطيبة للنقبد والودائبع قصبرية األجبل،  إ1 
 ؛األخرى بسبب االستحقاقات قصرية األجل هلذه الصكوك

 
يببتم تقيببيم املعببدالت الثابتببة طويلببة األجببل واملسببتحقات/القروض مبعببدالت متغببرية مببن قبببل املنظمببة اسببتنادا  إ2 

مبببل املخببباطر اخلاصبببة بالبلبببدان احملبببددة، واجلبببدارة االئتمانيبببة الفرديبببة اإىل معبببايري مثبببل أسبببعار الفائبببدة، وعو 
للعمالء، وخصائص املخاطر. وبناء على هذا التقييم، يتم األخذ بعني االعتبار املخصصبات خلسبائر هبذه 

، فبببإن القيمبببة 2015ديسبببمرب/كانون األول  31املسبببتحقات وأسبببعار الفائبببدة املرتبطبببة بالسبببوق. وكمبببا يف 
 ؛ذه املستحقات وصايف املخصصات، ال ختتلف جوهريا عن القيمة العادلة احملتسبة هلاالدفطية هل

 
تسببتند القيمببة العادلببة لببألوراق والسببندات املعروضببة هبببا علببى عببروض األسببعار يف تبباريخ الكشببف. وتقببدر  إ3 

االلتزامبببات القيمبببة العادلبببة للصبببكوك غبببري املعروضبببة، والقبببروض مبببن البنبببوك، وااللتزامبببات املاليبببة األخبببرى، و 
مبوجب عقود التمويل، وكذلك االلتزامات املالية غري املتداولة األخرى، عن طريق خصم التدفقات النقديبة 

 . املستقبلية باستخدام معدالت متاحة حاليا للديون بشروت وخماطر واستحقاقات متبقية  اثلة
 

 . يف األسواق النشطة تستمد القيمة العادلة لألصول املالية من أسعار السوق املدرجة إ4 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 
ميثل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة تصنيف تسعري السوق ل ًارة إىل السهولة النسبية اليت ميكن نقيق قيمة  22-4

 . االستثمارات احملتفم هبا من خالهلا
 
العادلة للصكوك املالية واإلفصاح عنهبا حسبب أسبلوب وتستخدم املنظمة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد القيمة  22-5

 : التقييم
 

 . : األسعار املعروضة  غري املعدلةإ يف األسواق النشطة لألصول واخلصوم املطابقة1املستوى  إ1 
 

يتعلبببق  مبببا القابلبببة للرصبببد يف 1: املبببدخالت مبببن غبببري األسبببعار املعروضبببة املندرجبببة يف املسبببتوى 2املسبببتوى  إ2 
 .م، إما بصورة مباًرة  أي كأسعارإ أو غري مباًرة  أي مستمدة من األسعارإو اخلصباألصول أو 

 
تسببتند  : التقنيبات الببيت تسبتخدم مببدخالت هلبا تببأثري كببري علبى القيمببة العادلبة املسببجلة والبيت ال3املسبتوى  إ3 

 . إىل بيانات سوق ميكن رصدها
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لغالبية الصكوك املالية ملنظمة األغذية والزراعة أسعار معروضة يف األسواق النشطة وهي تصنف على أاا من  22-6
ألنه ميكن رصد قيمتها العادلة إما مباًرة  2. وتصنف الصكوك املشتقة أالعلنيةأ على أاا من املستوى 1املستوى 

لقياج  2 وتتكون الصكوك املدرجة نت فئة املستوىإ؛ بعد أن تستمد من األسعار ، أو بشكل غري مباًر إكسعر 
 . القيمة العادلة من العقود اتجلة لتحوطات العمالت األجنبية وعقود املشتقات يف ا افظات اليت تدار من اخلارج

 
 الصكوك المالية بالقيمة العادلة

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

     األصول الحالية
 519,975 - - 519,975 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز

 407,489 - - 407,489 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األسهم
 1,855 - 1,855 - الصكوك املالية املشتقة

      
     الحاليةالخصوما  

 - - - - الصكوك املالية املشتقة
      

 929,319 - 1,855 927,464 مجموع الصكوك المالية بالقيمة العادلة 
 

 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     

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

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

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

      
 881,364 - (2,240) 883,604 مجموع الصكوك المالية بالقيمة العادلة 

 
لقيبباج القيمببة العادلببة خببالل الفببطة املشببمولة بببالتقرير الببيت تنتهببي  2و 1مل يكببن هنبباك نببويالت بببني املسببتويني  22-7
 . 2015ديسمرب/كانون األول  31 يف
 

 المخاطر المالية للمنظمة
 
إلدارة املخببباطر وفقبببا للقواعبببد واللببوائح املاليبببة اخلاصبببة هببببا. واملنظمبببة معرضبببة جملموعبببة وضببعت املنظمبببة سياسبببات  22-8

متنوعة من املخاطر املالية، مبا يف ذلك السبوق  صبرف العمبالت األجنبيبة وأسبعارهاإ، والسبيولة، ومعبدل الفائبدة، وخمباطر 
عائبببد علبببى املبببدى الطويبببل للحافظبببة. وتنظبببر االئتمبببان. وإن اهلبببدف الرئيسبببي لسياسبببة االسبببتثمار يف املنظمبببة هبببو تعظبببيم ال

  . املنظمة يف تعظيم العوائد املعدلة حسب املخاطر واستخدام املعايري املعمول هبا لتقيم أداء مدير االستثمار
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 إدارة المخاطر المالية
 
تتم إدارة املخاطر املالية للمنظمة بواسطة وظيفة خزانة مركزية تستخدم خطوطا توجيهية وضعتها جلنبة االسبتثمار  22-9

التابعببة للمنظمببة ومبشببورة مببن البنببك الببدويل. وتببدير املنظمببة املخبباطر املرتبطببة حبافظببة اسببتثمارها عببن طريببق وضببع خطببوت 
طوت التوجيهية بالنسببة لكبل مبن مبديري االسبتثمارات املسبؤولني عبن توجيهية صارمة   إدارة االمتثال بنشات مع هذه اخل

إدارة األصول يف أسواق السندات واإليرادات الثابتة. وتشمل هذه اخلطوت التوجيهية حبدودا علبى مسبتوى تعبرض مبديري 
سبببتثمارات يف االسبببتثمار للعمبببالت، وفئبببات األصبببول، وخمببباطر سبببعر الفائبببدة، وجبببودة االئتمبببان، وتركيبببز االئتمبببان مبببن اال

السبببندات، ومسبببتوى االسبببتثمار يف الصبببكوك املاليبببة املشبببتقة. وإضبببافة إىل ذلبببك، جتبببري مؤسسبببات متخصصبببة استعراضببباً 
اسببطاتيجياً لتخصببيص األصببول بالنسبببة إىل االسببتثمارات غببري اجلاريببة يف إطببار دراسببة األصببول واخلصببوم. وجتببري عمليببات 

 . 2013يف سنة  االستعراض كل نس سنوات تقريباً وكان آخرها
 

 مخاطر أسعار العمال  األجنبية
 
يقببع املقببر الرئيسببي للمنظمبببة يف منطقببة اليببورو وللمنظمبببة مكاتببب ميدانيببة علببى املسبببتوى العبباملي، حيببث تتكببببد  22-10

نفقات بالعمالت احمللية. ونتيجة لذلك، هناك قدر كبري من نفقبات املنظمبة ببالعمالت األخبرى  بشبكل رئيسبي اليبوروإ، 
ة عبببن التقلببببات يف أسبببعار صبببرف العمبببالت. ومبببن أجبببل وبالتبببايل فإابببا معرضبببة ملخببباطر صبببرف العمبببالت األجنبيبببة الناًبببئ

 2003التخفيببف مببن خمبباطر أسببعار العمببالت األجنبيببة املرتبطببة بنفقببات الربنببامج العببادي ببباليورو، بببدأت املنظمببة يف عببام 
بتقيببيم جببزء مببن اًببطاكات الببدول األعضبباء بالببدوالر األمريكببي وجببزء آخببر ببباليورو. ومببع بببدء العمببل بنظببام االًببطاكات 

لتمويببل التببأخري يف نصببيل اًببطاكات املصببارف املقابلببة ملتببني، دخلببت املنظمببة يف عمليببات مقايضببة الببدوالر/اليورو مببع بع
البببدول األعضببباء بببباليورو. ونظبببرا للتمثيبببل اجلغبببرايف للمنظمبببة يف مجيبببع أحنببباء العبببام، نبببتفم املنظمبببة حببببد أد  مبببن األصبببول 

 . مريكي واليورو والعمالت األخرى يف املقربالعمالت احمللية، ولديها حسابات بالدوالر األ
 
وباإلضافة إىل ذلك، تتلقى املنظمة املسامهات الطوعية بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى. ونول املنظمة  22-11

املسامهات عموما هذه املبالغ إىل الدوالر األمريكي فور تلقيها لألموال. وتتم املصروفات يف إطار املشاريع املمولة من 
الطوعية بالدوالر األمريكي والعمالت األخرى. ونول األموال بالدوالر األمريكي احملتفم هبا إىل العملة احمللية، عند 

 . الضرورة، لتلبية التزامات املنظمة. وال تستخدم أي صكوك مالية مشتقة للتخفيف من املخاطر املرتبطة هبا
 
لألصول وااللتزامات املالية اخلاصة باملنظمة واملقومة بالعملة األجنبية، مطمجة إىل يف ما يلي القيمة الدفطية  22-12

الدوالر األمريكي يف ااية العام. وبعض األصول املالية مقومة بعمالت صعبة االستخدام  عمالت منعدمة السيولةإ 
  . ميكن نويلها بسهولة إىل الدوالر األمريكي ال
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 األمريكية()بآالف الدوالرا   

 
الدوالر 
عمال   اليورو األمريكي

 أخرى
منعدمة 
 المجموع السيولة

       
 567,466 2,488 (4,476) 49,601 519,853 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 519,975 - - - 519,975 استثمارات حمتفم هبا للتداول التجاري
 407,489 - 123,536 87,070 196,883 استثمارات متاحة للبيع
 1,855 - 1,191 664 - صكوك مالية مشتقة

      
 1,496,785 2,488 120,251 137,335 1,236,711 مجموع األصول المالية

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 
الدوالر 
عمال   اليورو األمريكي

 أخرى
منعدمة 
 المجموع السيولة

       
 687,604 (1,655) (2,149) 12,498 678,910 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 455,597 - - - 455,597 استثمارات حمتفم هبا للتداول التجاري
 428,007 - 153,723 89,284 185,000 استثمارات متاحة للبيع
 (2,240) - 2,435 (4,675) - صكوك مالية مشتقة

      
 1,568,968 (1,655) 154,009 97,107 1,319,507 األصول المالية مجموع

 
لصرف العمالت األجنبية وتبادهلا إلدارة التدفقات النقدية ألرصبدة العمبالت األجنبيبة علبى  اً تعقد املنظمة عقود 22-13

ديسبمرب/كانون  31و 2015ديسبمرب/كانون األول  31املدى القصري للحد مبن خمباطر معبامالت العمبالت األجنبيبة. ويف 
، كبببان املبلبببغ اإلمجبببايل لألوضببباع املشبببتقة املفتوحبببة، مبببع حافظبببات االسبببتثمار البببيت تبببتم إدارهتبببا داخليببباً، علبببى 2014األول 
 : التايل النحو
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 صافي المبل  المشترى/المبل  المباع

العملة 
المشتراة 
قدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المشتراة 
قدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة 
المباعة قدما 
)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المباعة قدما 
)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

       
 660 (65,840) (60,000) - - - اليورو

 - - - 1 500 18,000 البات التايلندي
 - - - 1 148 100 اجلنيه االسطلي 

 - - - - 83 10,000 الني الياباين
 - - - 3 220 63,000 الفورينت اجملري

        
 660 (65,840)  5 951  المجموع
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 صافي المبل  المشترى/المبل  المباع

العملة 
المشتراة 
قدما 

)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المشتراة 
قدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

العملة 
المباعة قدما 
)بالعملة 
 المحلية(

العملة 
المباعة قدما 
)بالدوالر 
 األمريكي(

األرباح/)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

       
 347 37,118 30,392 - - - اليورو

 - - - (0) 455 15,000 البات التايلندي
 - - - 4 233 150 اجلنيه االسطلي 

 - - - (1) 83 10,000 الني الياباين
 - - - 1 101 100 الفرنك السويسري
 - - - 3 240 62,000 الفورينت اجملري

        
  347 37,118 - 7 1,112 - المجموع

وفقًا للخطوت التوجيهية لالستثمار املوضوعة لكل حافظة يتم إدارهتا خارجيا، يستخدم مديرو االستثمارات  22-14
اخلارجيون عقود النقد األجنيب اتجلة إلدارة خماطر العمالت لفئات النقد ضمن كل حافظة. وقد ف إعادة تصنيف القيم 

، اليت كانت موضوعة 2014ديسمرب/كانون األول  31و 2015ديسمرب/كانون األول  31الصافية هلذه الصكوك، كما يف 
لتغطية خماطر الصرف األجنيب يف ا افظات االستثمارية املتاحة للبيع، إىل أالصكوك املالية املشتقةأ يف كشف الوضع 

 : املايل، وهي موجزة يف ما يلي
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

المبل  المشترى/المبل  صافي 
 المباع

العمال  
المشتراة مقدما 
 )بالعملة المحلية(

العمال  
المشتراة 
مقدما 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 األرباح/
)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

العمال  
المباعة 
مقدما 
)بالعملة 
 المحلية(

العمال  
المباعة 
مقدما 
)بالدوالر 
 األمريكي(

 األرباح/
)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

مجموع 
 األرباح/

)الخسائر( 
غير المحققة 
)بالدوالر 
 األمريكي(

        
 4 (14) (3,757) (5,177) 18 930 1,280 الدوالر االسطايل
 180 179 (3,692) (5,128) 1 446 619 الدوالر الكندي
 (37) (37) (3,224) (22,104) - - - الكرونة الدامنركية 
 1,095 1,304 (37,916) (25,722) (209) 6,267 4,252 اجلنيه االسطلي 

 (6) (5) (301) (301) (1) 297 297 الفرنك السويسري
 6 (30) (15,450) (14,211) 36 143,446 131,887 اليورو

 (2) (37) (4,298) (516,638) 35 2,727 327,801 الني الياباين
 (17) 1 (586) (5,191) (18) 575 5,095 الكرونة النروجيية

 (12) (58) (2,572) (3,767) 46 1,315 1,925 الدوالر النيوزيلندي
 (29) (39) (3,285) (27,652) 10 912 7,682 الكرونة السويدية
 - - (127,638) (127,638) - 47,208 47,208 الدوالر األمريكي

  - - - (3,699) (214) 8 8 
         

 1,190 1,272 (202,933)  (82) 204,123  المجموع
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

صررافي المبلرر  المشرررترى/المبل  
 المباع

العمررررررررررررررررررررررررررررررررررال  
المشرررررتراة مقررررردما 
 )بالعملة المحلية(

العمررررررررررررررررررال  
المشرررررررررررررررررررتراة 
مقررررررررررررررررررررررررررررردما 
)بالررررررررررررررررردوالر 

 األمريكي(

 األربررررررررررررررررررررراح/
)الخسررررررررررائر( 
غير المحققرة 
)بالرررررررررررررررردوالر 

 األمريكي(

العمرررررررررررررررررال  
المباعرررررررررررررررررررررررة 
مقررررررررررررررررررررررررررررردما 
)بالعملررررررررررررررررررررة 

 المحلية(

العمرررررررررررررررررال  
المباعرررررررررررررررررررررررة 
مقررررررررررررررررررررررررررررردما 
)بالرررررررررررررررردوالر 

 األمريكي(

 األربرررررررررررررررررررررراح/
)الخسررررررررررررائر( 
غيررر المحققررة 
)بالرررررررررررررررررردوالر 

 األمريكي(

مجمرررررررررررررررررررررررررروع 
 األربرررررررررررررررررررررررراح/
)الخسررررررررررررررائر( 
غيرررر المحققرررة 
)بالرررررررررررررررررررردوالر 

 األمريكي(
        

 190 536 (9,881) (8,587) (346) 6,295 7,712 الدوالر االسطايل
 121 145 (5,084) (3,000) (24) 804 932 الدوالر الكندي
 88 88 (2,680) (11,000) - - - الكرونة الدامنركية 
 1,254 1,346 (47,382) (11,654) (92) 4,284 2,748 اجلنيه االسطلي 

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

 272 468 (8,361) (135,380) (196) 5,096 610,941 الني الياباين
 6 65 (732) - (59) 740 5,548 الكرونة النروجيية

 (19) (19) (3,303) (945) (0) 1,388 1,779 الدوالر النيوزيلندي
 518 561 (9,549) (56,469) (43) 754 5,906 الكرونة السويدية
 - - (148,160) (148) - 78,677 79 الدوالر األمريكي

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

يتم التحوت بالنقد األجنيب على تكاليف األجور يف املستقبل من جانب املنظمة من خالل االستفادة من نظام  22-15
بعملتني. وبالتايل، فإن املنظمة ال تستخدم الصكوك املالية للتخفيف من خماطر العمالت األجنبية املرتبطة االًطاكات 

بتكاليف الرواتب. وال تستخدم املنظمة الصكوك املالية للتحوت من خماطر العمالت األجنبية على املستحقات. وتنشأ 
يل املستحقات واستالم النقد أو الدفعات يف فطات خماطر صرف العمالت أيضا نتيجة لالختالفات يف توقيت تسج

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

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

احملتفم هبا يف ا افظة. وتسعى املنظمة إىل ا د من هذه املخاطر من خالل ا فاظ على حافظات استثمار املالية 
لألسهم متنوعة. ويبني اجلدول أدناه تنويع حافظات األسهم لدى املنظمة كما يف ااية الفطة، فضال عن توزيع األصول 

   :بني أنواع االستثمارات اليت تتم إدارهتا خارجياً 
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 2015ديسمبر/كانون األول  31 بآالف الدوالرا  األمريكية() 

 التكلفة القطاع
 األرباح/

الخسائر غير 
 المحققة

القيمة 
 التراكما  السوقية

السوق 
في ذلك  بما

 التراكما 

% 
 األسهم

% 
 المجموع

        
        األسهم 

 %1.7 %11.6 25,273 27 25,246 2,795 22,451 السلع الكمالية 
 %1.4 %9.0 19,602 27 19,575 815 18,760 السلع االستهالكية

 %0.8 %5.2 11,327 20 11,307 (1,366) 12,673 الطاقة
 %2.9 %19.4 42,000 37 41,963 3,508 38,455 املايل

 %1.9 %12.6 27,373 24 27,349 5,220 22,129 الرعاية الصحية
 %1.7 %11.2 24,264 12 24,252 1,324 22,928 الصناعي

 %1.9 %12.6 27,330 37 27,293 6,926 20,367 تكنولوجيا املعلومات
 %0.6 %4.2 9,058 8 9,050 (2,600) 11,650 املواد

 %0.8 %5.4 11,777 - 11,777 (5,075) 16,852 األسهم املتداولة يف البورصة
 %0.5 %3.5 7,686 19 7,667 107 7,560 خدمات االتصاالت

 %0.6 %3.7 7,926 6 7,920 (1,042) 8,962 املرافق
 %0.2 %1.6 3,377 - 3,377 254 3,123 أخرى

   (582)  (582) (582)  استحقاق رسوم األداء
        

 %15.0 %100.0 216,411 217 216,194 10,284 205,910 مجموع األسهم

        
        غير األسهم

        األخرى
 %49.5  714,662 3,396 711,266 (14,806) 726,072 الدخل الثابت

 %35.4  511,841 265 511,576 73 511,503 املبالغ النقدية وما يعادهلا 
 %0.1  1,190 - 1,190 1,190 - الصكوك املالية املشتقة

        
 %85.0  1,227,693 3,661 1,224,032 (13,543) 1,237,575 مجموع غير األسهم

         
األسهم في الحافظا  التي مجموع 

 تدار خارجيا
1,443,485 (3,259) 1,440,226 3,878 1,444,104  100.0% 
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

األرباح/الخسائر  التكلفة القطاع
 غير المحققة

القيمة 
السوق بما في  التراكما  السوقية

 ذلك التراكما 
% 

 األسهم
% 

 المجموع
        

        األسهم 
 %1.4 %9.6 21,215 35 21,180 3,095 18,085 السلع الكمالية 

 %1.2 %8.3 18,249 23 18,226 1,344 16,882 السلع االستهالكية
 %0.8 %5.3 11,636 18 11,618 312 11,306 الطاقة
 %2.9 %19.5 42,939 73 42,866 6,001 36,865 املايل

 %2.1 %14.1 31,008 20 30,989 6,965 24,024 الصحيةالرعاية 
 %1.5 %9.9 21,750 15 21,735 2,741 18,994 الصناعي

 %2.1 %13.9 30,627 37 30,590 8,752 21,838 تكنولوجيا املعلومات
 %0.8 %5.3 11,626 8 11,618 (96) 11,714 املواد

 %1.0 %6.8 14,874 - 14,874 (1,568) 16,432 األسهم املتداولة يف البورصة
 %0.6 %4.4 9,685 22 9,663 673 8,990 خدمات االتصاالت

 %0.5 %3.2 6,981 2 6,979 (301) 7,280 املرافق
   (528)  (528) (528)  استحقاق رسوم األداء

        
 %14.8 %100 220,063 253 219,810 27,400 192,410 مجموع األسهم

        
        غير األسهم

 - - - - - - - األخرى
 %44.7 - 666,478 2,684 663,794 (1,865) 665,659 الدخل الثابت

 %40.6 - 605,627 288 605,339 74 605,265 املبالغ النقدية وما يعادهلا 
 %(0.2) - (2,594) - (2,594) (2,594) - الصكوك املالية املشتقة

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

         
مجمرروع األسررهم فرري الحافظررا  الترري 

 تدار خارجيا
1,463,334 23,015 1,486,349 3,225 1,489,574 - 100.0% 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
املاليببة، بسبببب خمبباطر أسببعار الفائببدة هببي خمبباطر تقلببب القيمببة العادلببة أو التببدفقات النقديببة املسببتقبلية للصببكوك  22-17

التغببريات يف أسببعار الفائببدة يف السببوق. وتسببعى املنظمببة للحصببول علببى معببدل عائببد تنافسببي يف السببوق علببى حافظببات 
 . استثماراهتا، غري أن هناك تشديد على ا فاظ على رأج املال والسيولة مقابل معدل العائد

 
لسببببيولة، مبببببا يف ذلببببك ًببببرت أن اهلببببدف الرئيسببببي ويسببببتند أفببببق االسببببتثمار علببببى احتياجببببات املنظمببببة املتوقعببببة ل 22-18
حافظبببات املنظمبببة املتاحبببة للبيبببع غبببري املتداولبببة هبببو متويبببل حصبببة املنظمبببة مبببن االلتزامبببات املتعلقبببة بببباملوظفني. ويف هبببذا  مبببن

، حصببلت 2015السببياق، وتبعببا لببنهج املنظمببة احملببافم وا ببذر واملببنخفض املخبباطر، والظببروف السببائدة يف السببوق يف عببام 
ر، يف حني أن ا افظة غري املتبداول هببا  0.03يف املائة للسنة مقابل  0.22املنظمة على عائد إمجايل بقيمة  يف املائة للمًؤ

. وتتعرض املنظمة للتغريات يف أسعار الفائدة املتعلقة باألصول املالية املعومبة إيف املائة 6.61رحبت  املصنفة كمتاحة للبيع 
   توذات الدخل الثاب
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 مخاطر االئتمان
 
بالتزاماتبه التعاقديبة، البيت قبد تبؤدي إىل خسبائر  الوفباء عبنالطبرف املقاببل ختلبف تشري خماطر االئتمان إىل خمباطر  22-19

ماليببة للمنظمببة، وهببي تنشببأ بشببكل رئيسببي عببن االسببتثمارات والقببروض واملسببتحقات واملبببالغ النقديببة ومببا يعادهلببا. وا ببد 
 : هو كالتايل 2014ديسمرب/كانون األول  31و 2015ديسمرب/كانون األول  31األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان يف 

 
ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

2015 
ديسمبر/كانون  31

 2014األول 
   

 663,794 711,266 االستثمارات 
 687,604 567,466 املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 143,122 201,441 املستحقات للمعامالت غري التبادلية
 4,383 3,935 املستحقات ملعامالت الصرف

 5,150 7,490 أصول أخرى 
   

 1,504,053 1,491,598 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

 
 السياسة التنظيمية المعنية بالصكوك المالية المسموح بها 

 
م املنظمبببة اجلبببدارة االئتمانيبببة لألطبببراف البببيت تسبببتثمر معهبببا، بنببباء علبببى سياسبببة بغيبببة إدارة خمببباطر االئتمبببان، تقبببي   22-20

االستثمار اليت ند من االستثمارات يف أنواع معينة من الصكوك املالية، باإلضافة إىل ا بدود القصبوى لالسبتثمار حسبب 
  .نوعية االئتمان اخلاصة باجلهة املصدرة

 
هتبدف تتم إدارة خمباطر االئتمبان املرتبطبة باملببالغ النقديبة ومبا يعادهلبا مبن خبالل معبايري اختيبار للمصبارف حمبددة  22-21

إىل تقيبببيم أمبببن البنبببك ومسعتبببه، وتقيبببده وامتثالبببه للقبببوانني واألنظمبببة احملليبببة والدوليبببة، وعنبببد االقتضببباء، تقييمبببات وكببباالت 
 :التصنيف املعطف هبا. ويبني اجلدول أدناه تركيز املنظمة ملخاطر االئتمان حبسب التصنيف االئتماين

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 Aaa Aa Aa Baa NR الصك

تصنيف 
Moody’s 
/ S&P P-

1/A-1 
على المدى 

 القصير

المجموع 
 بحسب الصك

         
 59,147 - 29,150 7,665 4,732 12,492 5,108 سندات الشركات 
 262,871 - 113,237 - 4,028 - 145,606 الوكاالت ا كومية
 224,069 - - 2,977 - 4,408 216,684 السندات ا كومية

رات  سندات حكومية مربوطة مبًؤ
 122,017 - 1,181 7,547 1,731 43,495 68,063 األسعار

 7,674 - 6,531 - - 22 1,121 سندات حكومية مدعومة بالرهن العقاري 
        التزامات رهن مكفولة غري حكومية

 35,487 - - - - 18,925 16,562 سندات بلدية/حمافظات
        

 711,265 - 150,099 18,189 10,491 79,342 453,144 مجموعة الصكوك
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 Aaa Aa Aa Baa NR الصك

تصنيف 
Moody’s 
/ S&P P-

1/A-1 
على المدى 

 القصير

المجموع 
 بحسب الصك

         
 60,677 - 27,088 11,155 4,897 5,487 12,050 سندات الشركات 
 237,274 46,304 66,515 - 4,089 11,059 109,307 الوكاالت ا كومية
 175,728 - - 5,650 1,163 1,706 167,209 السندات ا كومية

رات  سندات حكومية مربوطة مبًؤ
 136,884 - - 1,096 1,107 54,837 79,844 األسعار

رات سندات ًركات مربوطة  مبًؤ
 196 196 - -  - - األسعار

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

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

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

 مخاطر السيولة
 
خمبباطر السببيولة هببي خمبباطر أن املنظمببة سببتواجه صببعوبة يف الوفبباء بالتزاماهتببا املرتبطببة بااللتزامببات املاليببة الببيت تببتم  22-22

تسويتها عن طريق تسليم مبالغ نقدية أو أصول مالية أخرى. وتتم إدارة خماطر سبيولة املنظمبة بالدرجبة األوىل علبى أسباج  
املمول من خارج امليزانية، ميكن أن يتم االلتزام عموما عنبدما تتبوفر األمبوال لربنامج إىل اكل صندوق على حدة. وبالنسبة 

وبالتايل فإن خماطر السيولة أصغر بكثري. وبالنسبة للربنامج العادي، فإن امليزانية على أساج االعتمبادات لتحمبل النفقبات 
لنقدية الشهرية أن لدى املنظمة نقبد  تضمن أن النفقات ال تتجاوز مصادر الدخل ألي سنة، وتضمن توقعات التدفقات ا

عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية املتوقعة عند ظهورها. وعالوة على ذلك، بإمكان صبندوق رأج املبال العامبل  كاف  
وحسبباب االحتيبباطي اخلبباي أن يقببدما سببلفا ماليببة للحسبباب العببام، علببى أسبباج السببداد، لتمويببل املصببروفات إىل أن يببتم 

ات املقررة للميزانية، ويف حال كان هناك تقلببات سبلبية يف العمبالت واالجتاهبات التضبخمية غبري املدرجبة نصيل االًطاك
للربنامج العبادي  سيولة احتياطييف امليزانية. وتوفر امليزانية اجملتمعة لصندوق رأج املال العامل وحساب االحتياطي اخلاي 

يومبا  30ية لكل من ا سبابات الدائنبة واملدينبة للمنظمبة هبي يف غضبون للمنظمة ملدة ًهر واحد تقريبا. والسياسة التعاقد
 . من الفاتورة
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 مخاطر أسعار الفائدة
 
لببو كببان متوسببط سببعر الفائببدة املببرجح أعلببى أو أقببل مبئببة نقطببة، لتببأثرت قيمببة ا افظببات االسببتثمارية علببى النحببو  22-23

 : التايل املبني يف نليل ا ساسية
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 األمريكية( )بآالف الدوالرا 
 التأثير على الفائض/)العجز( زيادة/)نقصان( في نقطة األساس 
   

 3,223 100 حمتفم هبا للتداول التجاري
 (3,223) (100) حمتفم هبا للتداول التجاري

   
 22,895 100 االستثمارات املتاحة للبيع
 (22,895) (100) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 التأثير على الفائض/)العجز( زيادة/)نقصان( في نقطة األساس 
   

 3,039 100 حمتفم هبا للتداول التجاري
 (3,039) (100) حمتفم هبا للتداول التجاري

   
 23,318 100 االستثمارات املتاحة للبيع
 (23,318) (100) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 مخاطر سعر صرف العمال  األجنبية

 
يتم نوت كافة استثمارات املنظمة بالعمالت األجنبية يف حافظات االستثمارات الثابتة الدخل املتاحة للبيع اليت  22-24

ديسبببمرب/كانون األول  31/اليبببورو يف األمريكيهبببي بغبببري البببدوالر األمريكبببي إىل اليبببورو. ولبببو كبببان معبببدل صبببرف البببدوالر 
يف املائببة لتببأثرت قيمببة ا افظببات االسببتثمارية املقومببة  5أعلببى أو أقببل بنسبببة  2014ديسببمرب/كانون األول  31ويف  2015

 :باليورو كما يلي
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
 التأثير على الفائض/)العجز( األمريكي/اليوروالزيادة/)النقصان( في سعر صرف الدوالر  
   

 10,931 %5 االستثمارات املتاحة للبيع  الدخل الثابت فقطإ
 (10,931) (%5) االستثمارات املتاحة للبيع  الدخل الثابت فقطإ

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 التأثير على الفائض/)العجز( الدوالر األمريكي/اليوروالزيادة/)النقصان( في سعر صرف  
   

 10,846 %5 االستثمارات املتاحة للبيع  الدخل الثابت فقطإ
 (10,846) (%5) االستثمارات املتاحة للبيع  الدخل الثابت فقطإ
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 مخاطر أسعار األسهم
 
أعلبى أو أقببل  2014ديسببمرب/كانون األول  31ويف  2015ديسبمرب/كانون األول  31لبو كبان سببوق األسبهم يف  22-25

 : يف املائة لتأثرت قيمة حافظات االستثمار باألسهم كما يلي 10بنسبة 
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(
 التأثير على الفائض/)العجز( الزيادة/)النقصان( في مخاطر سوق األسهم 
   

 20,678 %10 االستثمارات املتاحة للبيع
 (20,678) (%10) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 التأثير على الفائض/)العجز( الزيادة/)النقصان( في مخاطر سوق األسهم 
   

 22,622 %10 االستثمارات املتاحة للبيع
 (22,622) (%10) االستثمارات املتاحة للبيع

 
 القطاعا : 23المالحظة 

 
تقدم املنظمة عموما التقارير املالية إىل املدير العام واألجهزة الرئاسية، يف جزأين، ا ساب العام وا سابات ذات  23-1

 . الصلة، وحسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 
 يتعلبق با سباب العبام وا سبابات ذات الصبلة لتنفيبذ واليبة املنظمبة اسبتناداً مبا  وتستخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمة يف 23-2

 . إىل برنامج العمل الذي يدعم االعتمادات اليت وافقت عليها الدول األعضاء ويتم متويلها عن طريق االًطاكات املقررة
 
امج األمبم املتحبدة اإلمنبائي لتنفيبذ واليبة مبا يتعلبق حبسبابات األمانبة وبرنب وتستخدم املبالغ اليت تتلقاها املنظمبة يف 23-3

املنظمببة اسببتنادا إىل أنشببطة املشبباريع احملببددة باإلضببافة إىل برنببامج العمببل، ويببتم متويلهببا عببن طريببق املسببامهات الطوعيببة مببن 
 . البلدان، ومنظمات أخرى، ويف إطار الطتيبات املشطكة بني املنظمات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
مليبون  6.3مليبون دوالر أمريكبي   8.2، اًطت املنظمة بقيمبة 2015ديسمرب/كانون األول  31وللسنة املنتهية يف  23-4

دوالر أمريكببببببببي  ماليبببببببني 10.0مليبببببببون دوالر أمريكببببببببي   4.6إ للحسبببببببباب العبببببببام وبقيمببببببببة 2014دوالر أمريكبببببببي يف عبببببببام 
للحصببببببول علببببببى املمتلكببببببات واتليببببببات واملعببببببدات إ  سبببببباب األمانببببببة وبرنببببببامج األمببببببم املتحببببببدة اإلمنببببببائي، 2014 عببببببام يف

 . الداخلي لالستخدام
 
وميثببل العجببز املببطاكم يف ا سبباب العببام وا سببابات ذات الصببلة، االلتزامببات غببري املمولببة املرتبطببة خبطببة التغطيببة  23-5

ال املسبتلمة وا سبابات الطبية بعد اخلدمة، ويقاببل ذلبك جزئيبا جبزء غبري منفبق مبن االًبطاكات املقبررة، مببا يف ذلبك األمبو 
   .املستحقة القبض من الدول األعضاء، ليتم استخدامها لتلبية االحتياجات التشغيلية يف املستقبل
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وميثل الفائض املطاكم يف إطار حسابات األمانة وبرنبامج األمبم املتحبدة اإلمنبائي اجلبزء غبري املنفبق مبن املسبامهات  23-6
 . التشغيلية املتعلقة باملشاريع املستقبليةالطوعية لالستخدام يف االحتياجات 

 
، علبببى أسببباج 2014ديسبببمرب/كانون األول  31ويف  2015ديسبببمرب/كانون األول  31كشبببف الوضبببع املبببايل يف  23-7

 : القطاعات، هو كما يلي
 

 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 

  حساب األمانة الحساب العام

 

 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ذا  الصلةالحسابا  

    

      األصول

      األصول الحالية

 567,466 363,030 204,436  املبالغ النقدية وما يعادهلا

 521,830 519,974 1,856 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة

 200,816 107,248 93,568 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 3,935 - 3,935 املستحقات من معامالت الصرف

 46,462 7,163 39,299 املدفوعات املسبقة واألصول ا الية األخرى

 14,597 13,290 1,307 املخزونات

  344,401 1,010,705 1,355,106 

    األصول غير المتداولة

 407,489 - 407,489  االستثمارات

 624 - 624 غري التبادليةاملستحقات من املعامالت 

 418 - 418 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى

 23,195 9,535 13,660  املمتلكات واملنشآت واملعدات

 5,518 98 5,420 األصول غري املادية

  427,611 9,633 437,244 
     

 1,792,350 1,020,338 772,012 مجموع األصول

     

    االلتزاما 

    االلتزاما  الحالية

 23,804 (597) 24,401 ا سابات املستحقة

 122,861 85,841 37,020  النفقات املطاكمة

 585,450 565,704 19,746 الدفعات املستلمة مسبقا

 - - - الصكوك املالية املشتقة

 14,686 - 14,686 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 5,400 - 5,400  االعتمادات

 5,218 (12) 5,230 االلتزامات ا الية األخرى

  106,483 650,936 757,419 

    االلتزاما  غير المتداولة

 1,124,780 - 1,124,780 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 51,108 3,711 47,397 االلتزامات غري املتداولة األخرى

  1,172,177 3,711 1,175,888 
     

 1,933,307 654,647 1,278,660 مجموع االلتزاما  

     

 (140,957) 365,691 (506,648) صافي األصول

    

    األسهم

 (338,334) 365,691 (704,025) الفائض/  العجزإ املطاكم

 197,377 - 197,377 االحتياطي
     

   (140,957) 365,691 (506,648) مجموع األسهم/ )العجز(
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 2014ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 

  حساب األمانة الحساب العام

 

 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والحسابا  ذا  الصلة
    

      األصول

      األصول الحالية

 687,604 498,565 189,039  املبالغ النقدية وما يعادهلا

 455,951 455,597 354 االستثمارات والصكوك املالية املشتقة

 141,883 72,562 69,321 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 4,383 - 4,383 املستحقات من معامالت الصرف

 43,128 3,240 39,888 املدفوعات املسبقة واألصول ا الية األخرى

 16,254 14,747 1,507 املخزونات

  304,492 1,044,711 1,349,203 

    األصول غير المتداولة

 428,007 - 428,007  االستثمارات

 1,239 - 1,239 املستحقات من املعامالت غري التبادلية

 418 - 418 املدفوعات املسبقة واألصول غري املتداولة األخرى

 16,111 8,230 7,881  املمتلكات واملنشآت واملعدات

 4,580 110 4,470 األصول غري املادية

  442,015 8,340 450,355 

     

 1,799,558 1,053,051 746,507 مجموع األصول

     

    االلتزاما 

    االلتزاما  الحالية

 26,291 (253) 26,544 ا سابات املستحقة

 97,439 73,708 23,731  النفقات املطاكمة

 742,405 740,269 2,136 الدفعات املستلمة مسبقا

 2,594 - 2,594 الصكوك املالية املشتقة

 16,374 - 16,374 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 4,222 - 4,222  االعتمادات

 4,364 (1) 4,365 االلتزامات ا الية األخرى

  79,966 813,723 893,689 

    االلتزاما  غير المتداولة

 1,390,564 - 1,390,564 املتعلقة باستحقاقات املوظفنيااللتزامات 

 76,981 15,238 61,743 االلتزامات غري املتداولة األخرى

  1,452,307 15,238 1,467,545 

     

 2,361,234 828,961 1,532,273 مجموع االلتزاما  

     

 (561,676) 224,090 (785,766) صافي األصول

    

    األسهم

 (481,634) 224,090 (705,724) الفائض/  العجزإ املطاكم

 (80,042) - (80,042) االحتياطي

     

 (561,676) 224,090 (785,766) مجموع األسهم/ )العجز(
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، 2014ديسببمرب/كانون األول  31ويف  2015ديسببمرب/كانون األول  31كشببف األداء املببايل للسببنة املنتهيببة يف  23-8
  :القطاعات، هو كما يليعلى أساج 

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

  حساب األمانة  الحساب العام   
 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والحسابا  ذا  الصلة 
    

    اإليرادا 
    اإليرادا  مي المعامال  غير التبادلية

 496,623 - 496,623 يف إطار الربنامج العاديتقييم الدول األعضاء 
 902,805 825,377 77,428 املسامهات الطوعية

 65,810 2,001 63,809 اإليرادات غري التبادلية األخرى
 637,860 827,378 1,465,238 
    

    اإليرادا  مي معامال  الصرف
 8,765 160 8,605 إيرادات الصرف

 8,605 160 8,765 
    

 1,474,003 827,538 646,465 إجمالي اإليرادا 
     

    النفقا  
 412,335 96,747 315,588 التكاليف املتعلقة باملوظفني

 216,384 130,790 85,594 االستشاريني
 105,463 63,262 42,201 تكاليف السفر

 5,778 2,211 3,567 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها
 34,622 24,341 10,281 نفقات التدريب

 281,824 182,733 99,091 اخلدمات التعاقدية 
 15,205 10,333 4,872 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى
 188,708 162,262 26,446 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى

 14,844 14,062 782 النفقات األخرى
    

 1,275,163 686,741 588,422 إجمالي النفقا 
     

    والنفقا  غير التشغيلية اإليرادا 
 184 912 (728) إيرادات االستثمار

 (15,156) 768 (15,924)  خسائرإ النقد األجنيب أرباح /
 (40,568) (912) (39,656)  نفقاتإ التمويل إيرادات /

     
 143,300 141,565 1,735 الفائض

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرا  األمريكية()بآالف 

  حساب األمانة الحساب العام   
 المجموع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والحسابا  ذا  الصلة 
    

    اإليرادا 
    اإليرادا  مي المعامال  غير التبادلية

 527,095 - 527,095 تقييم الدول األعضاء يف إطار الربنامج العادي
 972,435 889,690 82,745 املسامهات الطوعية

 62,066 1,743 60,323 اإليرادات غري التبادلية األخرى
 670,163 891,433 1,561,596 
    

    اإليرادا  مي معامال  الصرف



69 C 2017/6 A 

 

 11,139 (6) 11,145 إيرادات الصرف
 11,145 (6) 11,139 
    

 1,572,735 891,427 681,308 إجمالي اإليرادا 
     

    النفقا  
 442,747 105,341 337,406 التكاليف املتعلقة باملوظفني

 205,915 134,911 71,004 االستشاريني
 104,634 69,266 35,368 تكاليف السفر

 2,330 1,191 1,139 اهتالك األصول الطويلة األجل واستهالكها واضمحالل قيمتها
 32,777 25,314 7,463 نفقات التدريب

 251,497 160,004 91,493 اخلدمات التعاقدية 
 6,495 1,506 4,989 املنح واملدفوعات التحويلية األخرى
 181,156 155,569 25,587 اللوازم واملواد االستهالكية األخرى

 28,477 15,622 12,855 النفقات األخرى
    

 1,256,028 668,724 587,304 إجمالي النفقا 
     

    اإليرادا  والنفقا  غير التشغيلية
 8,236 503 7,733 إيرادات االستثمار

 (7,616) (492) (7,124) أرباح /  خسائرإ النقد األجنيب
 (50,945) (503) (50,442) إيرادات /  نفقاتإ التمويل

     
 266,382 222,211 44,171 الفائض

 
  الميزانية والمبال  الفعلية )الكشف الخامس(كشف المقارنة بيي مبال    :24المالحظة 

 
يتم إعداد امليزانية واملوافقة عليها على أساج نقدي معبدل. ووفقبا ملببدأ األسباج النقبدي املعبدل للمحاسببة، يبتم  24-1

تسجيل النفقبات عنبدما يكبون هنباك التبزام لشبراء البضبائع. وتصبنف النفقبات حبسبب األببواب علبى النحبو احملبدد واملوافبق 
ووافق اجمللس على توزيع امليزانية حبسبب  7/2013يزانية يف قرار املؤمتر عليه يف برنامج العمل. ومتت املوافقة على مستوى امل
. ومتثل امليزانية املعتمبدة 2013يف ديسمرب/كانون األول  2015-2014األبواب يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية 

، وتببوفر التمويببل 2015/كانون األول ديسببمرب 31إىل  2014يناير/كببانون الثبباين  1أصببايف االعتمبباداتأ للفببطة املاليببة مببن 
الببالزم ألنشببطة الربنببامج العببادي للمنظمببة. وتببرد يف الكشببف األول يف هببذه الوثيقببة النفقببات املسببجلة يف حسبباب األمانببة 
وحسباب برنببامج األمببم املتحبدة اإلمنببائي. ومبببا أن امليزانيبة املعتمببدة تغطببي فبطة ماليببة لسببنتني، تسبتند امليزانيببات املعروضببة يف 

يف املائة من ميزانية فبطة السبنتني. ومتثبل النفقبات الفعليبة، البيت أعبدت  50بنسبة  1الكشف اخلامس على امليزانية أالتقومييةأ
علبببى األسببباج النقبببدي  2015ديسبببمرب/كانون األول  31علبببى أسببباج نفبببس امليزانيبببة، النفقبببات الفعليبببة للسبببنة املنتهيبببة يف 

  . املعدل للمحاسبة

                                                           
، ويفبطض 2014بعني االعتبار التكاليف ملرة واحدة املرتبطة بالتغري التحويل واليت ف تكبدها يف عام  2015و 2014يأخذ تفصيل امليزانية املعتمدة بني   1

 أن مجيع الربامج األخرى تتكبد النفقات بالتساوي طوال فطة السنتني. 
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 وكشف التدفقا  النقدية المبال  الفعلية القابلة للمقارنةالتوفيق بيي 
 
ملبببدأ االسببتحقاق احملاسببيب، يببتم تسببجيل اإليببرادات  ف إعببداد الكشببوف املاليببة علببى أسبباج االسببتحقاق. و فقبباً  24-2

والنفقبببات عنبببد حبببدو  املعبببامالت. وباإلضبببافة إىل ذلبببك، يبببتم تصبببنيف الكشبببوف املاليبببة اسبببتنادا إىل طبيعبببة املعبببامالت. 
، 2014ديسببببمرب/كانون األول  31ونتيجببببة لببببذلك، فببببإن أسببببس امليزانيببببة واألسببببس احملاسبببببية خمتلفببببة. وللسببببنة املنتهيببببة يف 

لتوفيببق بببني املبببالغ الفعليببة املعببدة علببى نفببس أسبباج امليزانيببة املنقحببة واملبببالغ الفعليببة الببواردة يف كشببف التببدفقات املاليببة. ا ف
 ما يلي:  ويرد هذا التوفيق يف

 
 2015ديسمبر/كانون األول  31 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل 
     

 585,074 - - 585,074 الفعلية القابلة للمقارنةاملبالغ 
 23,379 - - 23,379 الفروق األساسية

 (1,426,781) - (89,788) (1,336,993) فروق طريقة العرض
 698,190 - - 698,190 فروق الكيانات

     
 (120,138) - (89,788) (30,350) المبل  الفعلي على كشف التدفقا  المالية

 
 2014ديسمبر/كانون األول  31 الدوالرا  األمريكية()بآالف 

 المجموع  التمويل  االستثمار  التشغيل  
     

 553,769 - - 553,769 املبالغ الفعلية القابلة للمقارنة
 33,670 - - 33,670 الفروق األساسية

 (1,264,709) - (121,337) (1,143,372) فروق طريقة العرض
     693,634 - - 693,634 فروق الكيانات

     
 16,364 - (121,337) 137,701 المبل  الفعلي على كشف التدفقا  المالية

 
نببد  الفببروق األساسببية بسبببب االختالفببات بببني أسبباج االسببتحقاق املعببدل الببذي يببدعم املبببالغ الفعليببة القابلببة  24-3

 االستحقاق الداعم للكشوف املالية.  وأساجللمقارنة مع امليزانية، 
 
وقبببببد ظهبببببرت الفروقببببببات يف التوقيبببببت مبببببع مشببببببل التبببببدفقات املاليببببببة هلبببببذه السبببببنة للنفقببببببات املدرجبببببة يف امليزانيببببببة  24-4
 السابقة.  للفطة
 
كشبف وقد نشأت الفروق يف طريقة العرض بسبب االختالفات يف أساليب التنسبيق والتصبنيف املعتمبدة لعبرض   24-5

ت املاليبة وكشبف املقارنبة ببني امليزانيبة واملببالغ الفعليببة، مببا يف ذلبك اسبتخدام سبعر صبرف امليزانيبة يف كشبف املقارنببة التبدفقا
ببببني امليزانيبببة واملببببالغ الفعليبببة. وتشبببمل الفبببروق يف طريقبببة العبببرض أيضبببا تلبببك النامجبببة عبببن أنبببواع العمليبببات غبببري املدرجبببة يف 

العرض عن حقيقة أن اإليبرادات ليسبت مدرجبة يف امليزانيبة. وباإلضبافة إىل ذلبك،  امليزانية. وينشأ أهم عنصر لفروق طريقة
   يتم إدراج القليل من أنشطة االستثمار يف ميزانية املنظمة يف حني أاا ال تشمل أي أنشطة متويلية.
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تنشأ فروق الكيانات بسببب حقيقبة أنبه يتعبني اإلببالر عبن مجيبع األمبوال ألغبراض التقبارير املاليبة، ولكبن ال يبتم  24-6
إدراجها يف امليزانية النهائية املعتمدة. فعلى سبيل املثال، ال يتم تضمني حسابات األمانبة والربنبامج اإلمنبائي لألمبم املتحبدة 

 يتم تقدميها يف هذه الكشوف املالية.  يف امليزانية النهائية املعتمدة، ولكن
 

 تحليل التباينا  بيي الميزانية والمبال  الفعلية
 
:  أإ مسبببببتويات امليزانيبببببة املعتمبببببدة؛  بإ 2015دفعبببببت العوامبببببل التاليبببببة مبسبببببتويات اسبببببتخدام امليزانيبببببة يف عبببببام  24-7

الوثببببائق   2015-2014املتطلبببببات العامببببة للتببببدفق النقببببدي والسببببيولة؛  جإ تنفيببببذ برنببببامج عمببببل املنظمببببة وامليزانيببببة لفببببطة 
FC161/5 وFC 160/7 وFC 157/8.إ 

 
مليببببون دوالر أمريكببببي مقارنببببة بامليزانيببببة أالتقومييببببةأ  28.5كببببان هنبببباك فببببائض يف اإلنفبببباق بقيمببببة   2015يف عببببام  24-8

يف املائبة. ويكبون اإلنفباق يف السبنة الثانيبة مبن فبطة السبنتني أعلبى عبادة مبن 105.7املنقحة،  ا يعب  تسبليم إمجبايل بنسببة 
حيببل التلقببائي السببنة األوىل. ويرجببع ذلببك جزئيببا إىل إدارة امليزانيببة علببى أسبباج كببل سببنتني علببى حسبباب إجببراءات مثببل الط 

للوفببورات داخببل األقسببام، عببن طريببق املخصصببات، إىل السببنة الثانيببة مببن الفببطة املاليببة. ويتببأثر الفببائض يف اإلنفبباق أيضبباً 
كشبببف املقارنبببة ببببني مببببالغ امليزانيبببة   -ببببالتحوالت يف التنفيبببذ. وبالنسببببة للفبببطة املاليبببة يرجبببى الرجبببوع إىل الكشبببف اخلبببامس 

 . أعاله -2015ديسمرب/كانون األول  31ملنتهية يف واملبالغ الفعلية للسنة ا
 

 FC161/5 الوثببائق االجتاهببات البيت ف إبببالر اللجنببة املاليبة عنهببا  2015ويتببع اإلنفبباق حبسبب أبببواب امليزانيببة يف عبام  24-9
. وتعبود أمنبات اإلنفبباق هبذه عنبد مقارنتهبا بامليزانيبة أالتقومييبةأ املنقحبة، إىل ترحيبل للوفبورات داخببل إFC 157/8و FC 160/7و

 . 2015وإعادة تنسيق خطط العمل يف ملعاجلة واقع التنفيذ يف عام  2014األقسام يف عام 
 
هبو الفبرق ببني امليزانيبة املنقحبة وصبايف  2015ووفقاً لذلك، فإن مستوى استخدام امليزانية جلميع األبواب يف عبام  24-10

 : معدل اإلنفاق يف امليزانية على النحو التايل
 

أاملسبامهة يف القضباء علبى اجلبوع وانعبدام األمبن الغبذائي  1صبايف معبدل اإلنفباق يف امليزانيبة للبباب  بلبغ إ1 
مليبون  40.4مبن امليزانيبة املنقحبة البيت تبلبغ  %116.4مليون دوالر أمريكي، أي  47.1وسوء التغذيةأ 
 ؛دوالر أمريكي

 
أزيادة ونسني وتوفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات  2بلغ صايف معدل اإلنفاق يف امليزانية للباب  إ2 

مببببن امليزانيببببة  يف املائببببة 108.8مليببببون دوالر أمريكببببي، أي  112.5ومصببببايد األمسبببباك بطريقببببة مسببببتدامةأ 
 ؛مليون دوالر أمريكي 103.4املنقحة اليت تبلغ 

 
مليبببون دوالر  35.2أا ببد مبببن الفقبببر يف املنبباطق الريفيبببةأ  3بلببغ صبببايف معبببدل اإلنفبباق يف امليزانيبببة للبببباب  إ3 

 ؛مليون دوالر أمريكي 32.5يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  108.4أمريكي، أي 
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 56.0أمتكببني نظببم زراعيببة وغذائيببة أكثببر مشببوال وفعاليببةأ  4بلببغ صببايف معببدل اإلنفبباق يف امليزانيببة للببباب  إ4 
 ؛مليون دوالر أمريكي 50.1يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  111.7مليون دوالر أمريكي، أي 

 
أزيببادة قببدرة سبببل العببيش علببى الصببمود أمببام التهديببدات  5بلببغ صببايف معببدل اإلنفبباق يف امليزانيببة للببباب  إ5 

مليببون  28.0يف املائببة مببن امليزانيببة املنقحببة الببيت تبلببغ  93.5مليببون دوالر أمريكببي، أي  26.2واألزمبباتأ 
 ؛دوالر أمريكي

 
مليببون دوالر  22.7أاجلببودة التقنيببة واملعببارف واخلببدماتأ  6بلببغ صببايف معببدل اإلنفبباق يف امليزانيببة للببباب  إ6 

 ؛مليون دوالر أمريكي 18.7يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  120.4أمريكي، أي 
 

يف املائبة  92.9مليبون دوالر أمريكبي، أي  38.7أالتوعيبةأ  8بلغ صبايف معبدل اإلنفباق يف امليزانيبة للبباب  إ7 
 ؛مليون دوالر أمريكي 41.7من امليزانية املنقحة اليت تبلغ 

 
مليببون دوالر أمريكببي، أي  21.6أتكنولوجيببا املعلومبباتأ  9بلببغ صببايف معببدل اإلنفبباق يف امليزانيببة للببباب  إ8 

 ؛مليون دوالر أمريكي 17.3يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  125.0
 

أ حوكمببة منظمببة األغذيببة والزراعببة وإًببرافها وتوجيههبباأ  10بلببغ صببايف معببدل اإلنفبباق يف امليزانيببة للببباب  إ9 
 ؛مليون دوالر أمريكي 47.4من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  %89.5مليون دوالر أمريكي، أي  42.4

 
مليبببون دوالر أمريكبببي، أي  43.6أإدارة كفبببؤة وفعالبببةأ  11بلبببغ صبببايف معبببدل اإلنفببباق يف امليزانيبببة للبببباب  إ10 

 . مليون دوالر أمريكي 37.4يف املائة من امليزانية املنقحة اليت تبلغ  116.4
 

أاإلنفببباق الرأمسبببايلأ،  13أبرنبببامج التعببباون التقببب أ، والبببباب  7وسبببيتم ترحيبببل امليزانيبببات غبببري املنفقبببة مبببن البببباب  24-11
أاإلنفببباق األمببب أ بشبببكل كامبببل، ليبببتم اسبببتخدامها يف الفبببطة املاليبببة الالحقبببة مببببا يتماًبببى مبببع اللبببوائح املاليبببة،  14والبببباب 

 . وبالتايل فإاا ال تؤدي إىل تباين مقابل امليزانية
 

 األطراف ذا  الصلة :25المالحظة 
 
كان  موع التعويضات واملكافآت ملوظفي اإلدارة الرئيسيني وغريهم من موظفي اإلدارة العليا، للسبنة املنتهيبة يف  25-1
   :كما يلي  2014ديسمرب/كانون األول  31والسنة املنتهية يف  2015ديسمرب/كانون األول  31
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()بآالف الدوالرا  األمريكية    

 األشخاصعدد  مجموعة الموظفيي
 االستحقاقا  التعويضا  المناصبعدد 

 الصحيةوالخطط التقاعد معاشا  
 التعويضا مجموع 

 المسددةغير القروض 
         

2015 3 3 811 147 152 1,110 29 
        

2014 3 3 939 125 152 1,216 22 

 
موظفو اإلدارة الرئيسيون هم املدير العام ونائب املدير العام، حيث إام خمولبون بتخطبيط أنشبطة املنظمبة وتوجيههبا  25-2

 .دولة عضو دون نديد التعيينات بأًخاي 194وضبطها وهم يتحملون املسؤولية عن ذلك. ويتكون املؤمتر من 
 
وتشبمل االسبتحقاقات الببدالت مثبل التعيبني وغريهبا مبن تشمل التعويضات صايف املرتبات وتسبوية مقبر العمبل.  25-3

املببنح، وإعانببات اإلجيببار، ومببنح التعلببيم، وتكبباليف ًببحن األمتعببة الشخصببية. وتشببمل خطببط التقاعببد والصببحة مسببامهة 
 . ما يتعلق خبطة التقاعد وخطة الصحة املنظمة يف

 
ويتأهل كبل مبن مبوظفي اإلدارة الرئيسبيني وأفبراد أسبرهم وغبريهم مبن مبوظفي اإلدارة العليبا، السبتحقاقات أخبرى  25-4

مبببا بعبببد التوظيبببف ببببنفس مسبببتوى املبببوظفني اتخبببرين. وهببببؤالء األفبببراد هبببم أيضبببا أعضببباء عببباديني يف الصبببندوق املشببببطك 
قاقات ال ميكببن قياسببها بشببكل موثببوق علببى مسببتوى ن هببذه االسببتحإللمعاًببات التقاعديببة ملببوظفي األمببم املتحببدة، ومبببا 

 . الفرد أو اجلماعات الفرعية، مل يتم إدراجها يف الكشف املذكور أعاله
 
املقصود بالسلف هو املدفوعات املقدمة علبى حسباب االسبتحقاقات، مثبل املبنح التعليميبة، وفقبا لقواعبد ولبوائح  25-5

 . اإلدارة الرئيسيني. وتتوفر مثل هذه السلف على نطاق واسع ملوظفي املنظمةاملوظفني، ومل يكن هناك أي منها ملوظفي 
 

 األحداث بعد تاري  إعداد التقرير :26المالحظة 
 
، هببببببببو 2015تبببببببباريخ إعببببببببداد التقريببببببببر للكشببببببببوف املاليببببببببة للمعببببببببايري احملاسبببببببببية الدوليببببببببة للقطبببببببباع العببببببببام لعببببببببام  26-1
التوقيبع علبى هبذه ا سبابات أيبة وقبائع ماديبة إجيابيبة أو سبلبية مسبتحقة . ومل ند  يبوم 2015األول  ديسمرب/كانون 31

 بني تاريخ بيان امليزانية وتاريخ اإلذن بإصدار الكشوف املالية مبا يؤثر على هذه الكشوف
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