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 يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:

 Nicholas Nelson  السيد

 مدير شعبة المالية والخزانة

 برنامج األغذية العالمي

 6410 6513 3906+هاتف: 
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 موجز تنفيذي

  مشفوعة برأي مراجعي الحسابات وتقرير 2016أن تعرض الكشوف المالية المراجعة لعام  البرنامجيسر أمانة ،

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وقام المراجع الخارجي المراجع الخارجي. وأُعدت الكشوف المالية وفقا 

بمراجعة الحسابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات، وقدم رأيا ال تشوبه أية تحفظات على الكشوف 

 المالية.

  ساسي والمادتين )ب( من النظام األ 6 –وتُعرض هذه الوثيقة على المجلس التنفيذي عمالً بالمادة الرابعة عشرة

المالية المراجعة وتقرير مراجع  البرنامجمن النظام المالي، التي تنّص على تقديم كشوف  8-14و 13-1

 الحسابات الخارجي المتعلق بها. وتُقدم الكشوف والتقرير معاً في وثيقة واحدة.

  سة على التوالي إصدار بيان الرقابة الداخلية جنباً إلى جنب مع الكشوف داسالوفضالً عن ذلك، فقد تم للسنة

 .البرنامجالمالية السنوية. ويوفر البيان المذكور ضماناً محدداً بفعالية الرقابة الداخلية في 

  ردودها على توصيات مراجع الحسابات الخارجي الورادة في وثائق الحسابات 2008وتقدم األمانة، منذ عام ،

م فيها تقرير المراجع الخارجي. وترد هذه الردود في الوثيقة المعنونة "تقرير  السنوية في نفس الدورة التي يُقدَّ

 .(FC167/9)بشأن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي" 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  لبرنامج األغذية العالمي لتقديمها إلى  "2016 "الحسابات السنوية المراجعة لعاميرجى من لجنة المالية إقرار

 .المجلس التنفيذي ليوافق عليها

 مشروع المشورة

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

 ".2016والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوافق على "الحسابات السنوية المراجعة لعام 

 

 



 :الستفساراتكم بشأن الوثيقة 

  N. Nelson  السيد

 مدير

 شعبة المالية والخزانة

 066513-6410رقم الهاتف: 

 M. Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي 

 إلدارة تسيير الموارد 

 ورئيس الشؤون المالية

 2885-066513رقم الهاتف: 

  T. Tropea السيدة 

 رئيسة

 فرع الحسابات العامة

 066513-2426رقم الهاتف: 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy 

 2016 لعام المراجعة السنوية الحسابات

، مشفوعة برأي مراجعي الحسابات وتقرير مراجع الحسابات الخارجي. وقد 2016المراجعة لعام  سر األمانة أن تعرض الحسابات السنويةي

ولية لمراجعة دأُّعّدت الكشوف المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وقام المراجع الخارجي بمراجعة الحسابات وفقاً للمعايير ال

 ية تحفظات على الكشوف المالية.الحسابات، وقدَّم رأياً ال تشوبه أ

من النظام المالي، والتي  8-14و 1-13)ب( من النظام األساسي والمادتين  6 – ةوتُعرض هذه الوثيقة على المجلس عمالً بالمادة الرابعة عشر

كشوف وتقدَّم ال بشأنها.ارجي وتقرير مراجع الحسابات الخ (البرنامجلبرنامج األغذية العالمي )كشوف المالية المراجعة التنص على تقرير 

 والتقارير معاً في وثيقة واحدة.

داً بفعالية الرقابة الداخلية في   .البرنامجوتتضمن الوثيقة بياناً بشأن الرقابة الداخلية يوفِّر ضماناً محدَّ

ردود األمانة على توصيات مراجع الحسابات الخارجي في الوثيقة المعنونة "تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي وترد 

(WFP/EB.A/2017/6-I/1.) 

 مشروع القـرار

 إن المجلس: 

، مقترنة بتقييم مراجع الحسابات الخارجي، عمالً بالمادة الرابعة 2016لعام  للبرنامجيوافق على الحسابات السنوية المراجعة  (1

 )ب( من النظام األساسي؛  6 – عشرة

 لشطب مبالغ مستحقة القبض؛  2016دوالراً أمريكياً من الحساب العام في عام  4 387 371.30يالحظ استخدام  (2

 ل جزءاً من النفقات التشغيلية في نفس الفترة.تشكِّ  2016يالحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  (3

  

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أيار/مايو 11 التاريخ:

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-A/1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للموافقة

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 بيان المحتويات

 الصفحة 

 1 عرض

 1 مشروع القرار

 3 القسم األول

 3 بيان المدير التنفيذي 

 13 بيان الرقابة الداخلية 

 17 الكشف األول 

 18 الكشف الثاني 

 19 الكشف الثالث 

 20 الكشف الرابع 

 21 الكشف الخامس 

  22 2016ديسمبر/كانون األول  31مذكرات على الكشوف المالية بتاريخ 

  

 67 القسم الثاني

 68 الخارجي الحسابات مراجع رأي 

 عن السااااانة المنتيية في  العالميلبرنامج األغذية  عن الكشاااااوف المالية تقرير مراجع الحساااااابات الخارجي

 2016ديسمبر/كانون األول 

70 

 88 الملحق
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 القسم األول

 

 بيان المدير التنفيذي

 مقدمة

من النظام المالي، أتشرررف بأن أعرض على المجلس التنفيذي  1-13)ب( من النظام األسرراسرري والمادة  6– عشرررةوفقا للمادة الرابعة  -1

للمعايير المحاسررربية الدولية للقطاع العام )المعايير  عدت وفقاً (، والتي أُ البرنامج)المجلس( الكشررروف المالية لبرنامج األغذية العالمي )

، للموافقة عليها. وقد قدم مراجع الحسرررررابات الخارجي رأيه 2016ديسرررررمبر/ انون األول  31لسرررررنة المنتهية في عن االمحاسررررربية(، 

من النظام المالي وملحق النظام  8-14، وهما مقدمان أيضررررا إلى المجلس بموجب المادة 2016وتقريره عن الكشرررروف المالية لسررررنة 

 المالي.

زدوجاً يتمثَّل في التعامل مع عدٍد مرتفع بدرجة  بيرة من حاالت الطوارئ الممتدة والمعقَّدة تحّدياً م البرنامجه اج  ، و2016 وفي عام -2

إلى المسرراهمة في أهداف التنمية المسررتدامة وإيجاد عالم االنتقال  ءوبد(، 2حاالت من المسررتو   سرربعو 3حاالت من المسررتو   سررت)

العام،  فخالل –في مثل هذه البيئة التي تتسم بالتحّدي  البرنامجمي بعمل وقد اعترف المجتمع العال .2030خاٍل من الجوع بحلول عام 

شرررط اسررتخدامه بمليار دوالر أمريكي  1مليار دوالر أمريكي من إيرادات المسرراهمات إلى جانب مبلغ رخر قدره  5.8 البرنامجتلقّى 

على مبلغ حتى اآلن بالنسبة لهذه المنظمة، أيُعد هو و –في خانة اإليرادات المؤّجلة في  شف المر ز المالي ويظهر سنوات قادمة، في 

 لمواصلة تحقيق الحصائل البرنامجية المنشودة. وذا أهمية حاسمة

هو العام األخير  2016(،  ان عام 2021-2017ونظراً لالنتقال إلى أهداف التنمية المسرررتدامة والموافقة على الخطة االسرررتراتيجية ) -3

 لنتائج االستراتيجية،لإطار  يستند إلى البرنامج(. وظل تنفيذ جميع برامج 2017-2014ة االستراتيجية )في إطار الخط البرنامجعمل ل

د النتائج المرغوبة والمقاييس التي تمكِّن وإعداد تقارير عنها بطريقة خاضررررعة للمسرررراءلة  االمنظمة من رصررررد فعالية برامجه هذه يحدِّ

ل عرض النتائج التشرررررغيلية بمعلومات نهوض من ال البرنامجو ذلك بالتقارير المالية، و الهما يمكِّن  ،اإلدارة من وشرررررفّافة. ويُسرررررتكم 

 األداء السنوي.  فيغطّيه تقرير 2016األداء على أساس النتائج االستراتيجية ونتائج اإلدارة خالل عام أّما  بواليته.

 المالي وتحليل الميزنةالتحليل 

 ملخص

ويعكس ، 2016مسررتويات اإليرادات والمصررروفات وزيادة مسررتو  الميزانية في عام  ارتفاعيوضررا التحليل المالي وتحليل الميزنة  -4

من  لبرنامجلويشرررررير التحليل إلى القوة المالية  .لتلبية االحتياجات الحرجة للمسرررررتفيدين البرنامجالتحليل الطلب المتزايد على خدمات 

 . 2015حيث األصول الصافية، )حسابات الصناديق، واالحتياطيات(، والتي حققت زيادة عن عام 

الذي يتماشرررى مع المعايير المحاسررربية الدولية للقطاع العام باإليرادات التي تحققها المسررراهمات عند  للبرنامجويعترف اإلبالغ المالي  -5

د دائماً  .التحويالت القائمة على النقدأو توزيع السررلع  تسررليمبالمصررروفات عند يعترف دها تحريرياً، وتأ ي نية بين إثبات فجوة زم وتوج 

 انت تشررررمل أرصرررردة الصررررناديق في نهاية عام  2016اإليرادات وإثبات المصررررروفات. ولذلك فلن الموارد المتاحة لقنفا  في عام 

. وبناء على ذلك، قد تكون المصروفات في سنة ما 2016ة المؤ دة من جانب الجهات المانحة خالل عام ، والمساهمات الجديد2015

 باستخدام أو تجديد أرصدة الصناديق. البرنامجلقيام  أعلى أو أقل من اإليرادات العائدة من المساهمات في تلك السنة نظراً 
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 التحليل المالي

 2016األداء المالي لعام 

 

نوات المساهمات في س يُشترط استخدامعندما فإيرادات المساهمات. سياسته المحاسبية بالنسبة إلثبات  البرنامج، غيَّر 2016وفي عام  -6

بلثبات المبالغ النقدية والمبالغ المسرررررتحقة القبض والخصررررروم )اإليرادات المؤجلة(. ويتم خصرررررم اإليرادات اآلن  البرنامجقادمة، يقوم 

 البرنامجنحو الذي اشررررترطته الجهة المانحة. وفي السررررابق،  ان الالعام الخاص بالمسرررراهمة، على  ءاإليرادات عند بد المؤجلة وإثبات

اإليرادات  يثبتيكن في جميع السررنوات، بما في ذلك سررنوات قادمة، ولم  التي يُشررترط اسررتخدامهايثبت اإليرادات بالنسرربة للمسرراهمات 

، عن طريق إعادة بيان األرقام 2015المؤجلة. وقد طُبق هذا التغيير في السياسة المحاسبية على الكشوف المالية المقارنة بالنسبة لعام 

ار ملي 1، يظهر مبلغ 2016لكشرروف المالية تفاصرريل إضررافية. وبالنسرربة للتطبيق في عام عن ا 1. وتوفِّر المذ رة 2015المقارنة لعام 

اإليرادات المؤجلة )الجارية وغير الجارية( في  شررررف المر ز  ةفي سررررنوات قادمة في خان هاسررررتخدام يُشررررترط الذي دوالر أمريكي

 المالي.

مليون دوالر أمريكي، أي بنسرررررربة  143.5 1 اقدره بزيادة، 2016مليون دوالر أمريكي في عام  908.9 5بلغ مجموع اإليرادات و -7

 مليون دوالر أمريكي. 765.4 4 التي بلغت 2015في المائة عن إيرادات عام  24

ترجع أسررراسررراً إلى زيادة المسررراهمات النقدية المتلقاة من جهتين مانحتين رئيسررريتين  2016الزيادة الكبيرة في اإليرادات في عام  وهذه -8

 واألردن، ولبنان، وتر يا.، ومصر، والعرا ، الجمهورية العربية السوريةلالستجابة البرنامجية في 

 ما يلي: 2016مليون دوالر أمريكي في عام  137.8عناصر اإليرادات األخر  التي بلغت  وشملت -9

 مليون دوالر أمريكي؛( 31.3خسارة قدرها ) –األجنبية فرو  صرف العمالت  (أ

 مليون دوالر أمريكي؛ 20.3 قدره مكسب –عائد االستثمار  (ب

 مليون دوالر أمريكي. 148.8إيرادات أخر  تحققت من تقديم سلع وخدمات،  (ج
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مليون دوالر أمريكي، أي بنسبة  550.9قدره  بارتفاع ،مليون دوالر أمريكي 367.2 5 البرنامجبلغت مصروفات  ،2016عام  وفي -10

 .2015في المائة عن عام  11

عة إلى  التحويالت القائمة على النقدمصروفات  وارتفعت -11 في  مليون دوالر أمريكي 679.1مليون دوالر أمريكي مقابل  882.3الموزَّ

اسررررررتجابة الموزعة  التحويالت القائمة على النقدفي  االرتفاعبدرجة  بيرة إلى  بالمائة 30هذا االرتفاع البالغ ويعز   .2015عام 

 .ا واليمنسوريفي لألزمة 

مليون طن  3.1بلغت  نحي 2015عن مسرررتواها في عام  يمليون طن متر 3.7إلى  2016السرررلع الغذائية الموزعة في عام  وارتفعت -12

ائة عن القيمة في السنة السابقة في الم 15يمثل زيادة بنسبة ما  وهو ،مليون دوالر أمريكي 2 051.1 وصلت إلىبقيمة مقابلة  متري،

في المائة من قيمتها  56لغذائية الموّزعة باألطنان المترية وفي المائة من السلع ا 63ويعز  . مليون دوالر أمريكي 1 784.1 وقدرها

 وجنوبومالوي، ، واليمن، ، وإثيوبياسرررررورياالطوارئ في  ةبحالالمشرررررروعات المتعلقة في الواسرررررعة النطا   البرنامجإلى عمليات 

 .وبا ستانالسودان، والسودان، 

بصرورة أسراسرية إلى  ارتفاع تكاليف الموظفينمليون دوالر أمريكي. ويُعز   826.4إلى بالمائة  4بنسربة تكاليف الموظفين  وارتفعت -13

 الخبراء االستشاريين.و، المحلّيين، والموظفين ينعدد الموظفين الفنيين الدولي زيادة

، 2015مليون دوالر أمريكي في عام  645مليون دوالر أمريكي مقابل  689.5 إلىالخدمات التعاقدية والخدمات األخر   وزادت -14

المصررررروفات المتعلقة بالخدمات التي قدمها شررررر اء متعاونون في إلى الزيادة في  أسرررراسرررراً وهو ما يُعز  بالمائة  7أي بزيادة قدرها 

 عمليات جنوب السودان.

 ما يلي: 2في الشكل  "المصروفات األخر " ةفئ وتشمل -15

 مليون دوالر أمريكي؛ 170.8 –إمدادات، ومواد استهال ية، وتكاليف جارية أخر   (أ

 مليون دوالر أمريكي؛ 2.1 –تكاليف مالية  (ب

 مليون دوالر أمريكي؛ 48.3 –تكاليف االستهالك واإلهالك  (ج

 مليون دوالر أمريكي. 55.3 –مصروفات أخر   (د

882.3
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تكاليف الموظفين Contracted and

other services
التكاليف األخر   المجموع

المصروفات: 2الشكل 
(بماليين الدوالرات األمريكية)

2016 2015
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 الفائض

دوالر أمريكي مليون  50.9 عجز قدره مليون دوالر أمريكي مقابل 541.7المصررررررروفات  ن، بلغ فائض اإليرادات ع2016عام  في -16

 (5أمريكي توقيت إثبات اإليرادات والمصررررررروفات ) ما ُذ ار في الفقرة مليون دوالر  592.6 ةالبالغ وتعكس الزيادة. 2015في عام 

 :و

مليون دوالر أمريكي في  111.3 4 منمليون دوالر أمريكي  189.1 1قرردرهررا وفي المسرررررررراهمررات النقررديررة كبيرة ال الزيررادة (أ

 ؛2016مليون دوالر أمريكي في عام  5 300.4إلى  2015 عام

فاع  (ب فا  ارت مليون  367.2 5إلى  2015مليون دوالر أمريكي في عام  816.3 4 مليون دوالر أمريكي من 550.9 بمقدار اإلن

 التالتحويفي  زيادة) – البرنامجالتوزيع على المستفيدين من  زيادةأساساً  االرتفاع. ويعكس هذا 2016دوالر أمريكي في عام 

 وفي السلع الموّزعة على حٍد سواء(. القائمة على النقد

 2016المر ز المالي في عام 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2016ديسمبر/كانون األول  31موجز المركز المالي حتى  -1الجدول 

 2016 2015 

 582.3 4 481.3 5 األرصدة الجارية

 648.5 140.7 1 األرصدة غير الجارية

 230.8 5 622.0 6 األرصدةمجموع 

 734.8 065.2 1 الخصوم الجارية

 725.4 229.7 1 الخصوم غير الجارية

 460.2 1 294.9 2 مجموع الخصوم

 770.6 3 327.1 4 الصافية األرصدة

 492.4 3 997.4 3 أرصدة الصناديق

 278.2 329.7 االحتياطيات

 770.6 3 327.1 4 مجموع أرصدة الصناديق واالحتياطيات

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يؤّ د سالمة  4 327.1 للبرنامج، بلغ مجموع األرصدة الصافية 2016ديسمبر/ انون األول  31في و -17

مليون دوالر أمريكي تتعلّق  3 761الصررافية )أرصرردة الصررناديق واالحتياطيات(، األرصرردة هذه بين المر ز المالي بشرركل عام. ومن 

األرصرردة  هذه (. وتتعلق2015أشررهر في عام  خمسررة، وتمثل قرابة خمسررة أشررهر من النشرراط التشررغيلي )مقابل البرنامجبمشررروعات 

لصندو  العام، والحسابات الخاصة، واالحتياطيات، والعمليات الثنائية، والصناديق االستئمانية. وتتعلق أرصدة الصناديق التشغيلية با

مصرررروفات وما عدم إثبات ال ه أسررراسررراً إلى برامج محددة في مراحل مختلفة من التنفيذ، معبالدعم المقدَّم من الجهات المانحة والموج

صناديق إالّ بعد أن  سلع الغذائية و توزيعتم ييتعلق بها من تخفيض في رصيد ال  وترجع الزيادة. بفحس التحويالت القائمة على النقدال

 توقد تممليون دوالر أمريكي في حسرررررراب تسررررررويات دعم البرامج واإلدارة،  89قدره  ارتفاعإلى  2016في االحتياطيات في عام 

 مليون دوالر أمريكي في حساب االستجابة العاجلة. 37.5جزئياً عن طريق انخفاض بلغ  مقابلته

من  ،ائةفي الم 23أو  ،مليون دوالر أمريكي 364.7واالسررررررتثمارات القصرررررريرة األجل بمقدار  ،مجموع النقدية وما يعادلها وارتفع -18

في المائة في استثمارات قصيرة األجل  44زيادة بنسبة أساساً إلى  االرتفاع. ويعز  2015دوالر أمريكي في عام  مليون 589.4 1

 ،واستثماراته القصيرة األجل في شريحة صناديق فئات البرامج البرنامج. وتغطي نقدية زيادة في مساهمات الجهات المانحةالبسبب 

 (.2015أشهر في عام  ثالثةأشهر من أنشطة العمليات ) أربعة ،مليون دوالر أمريكي 406.9 1البالغ قيمتها 

مليون دوالر أمريكي في  2 269.9من  ،في المائة 43أو  ،مليون دوالر أمريكي 975.4المساهمات المستحقة القبض بمقدار  وزادت -19

 .2016في مساهمات الجهات المانحة في عام  ارتفاع  بيرإلى  . وتعز  الزيادة2015عام 
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عن  ،في المائة 0.7أو  ،مليون دوالر أمريكي 4.7بمقدار  2016في نهاية عام  البرنامجقيمة مخزون السررلع الغذائية لد   وانخفضررت -20

ساً ، 2015القيمة في عام  سا  ،في المائة 10أو  ،يمليون طن متر 0.1في المخزونات المحتفظ بها والبالغة  انخفاضإلى  ويُعز  هذا أ

(. وباسررررررتخدام 2016مليون طن متري في عام  1.0مقابل  2015مليون طن متري في عام  1.1) 2015عن المخزونات في عام 

 أشهر من النشاط التشغيلي. ثالثةمليون طن متري يمثل  1.0المتوسط األصلي للسلع الموّزعة، فلن مخزون السلع الغذائية البالغ 

إلى  2015مليون أمريكي في عرام  1 460.2من  ،في المرائرة 57أو  ،مليون دوالر أمريكي 834.7مجموع الخصرررررروم بمبلغ  وزاد -21

وتُعز  هذه الزيادة أسرراسرراً إلى إثبات خصرروم في إيرادات مؤجلة بسرربب التغيير في  .2016مليون دوالر أمريكي في عام  2 294.9

وات في سن التي يُشترط استخدامهاهمات. وتعكس اإليرادات المؤجلة إيرادات المساهمات السياسة المحاسبية الخاصة بليرادات المسا

 قادمة.

 تحليل الميزانية

 أساس الميزانية

 

مدت أرقام الميزانية بالنسرربة لتكاليف المشررروعات المباشرررة وتكاليفها غير المباشرررة )ميزانية دعم البرامج واإلدارة( التي أعلن اسررتُ و -22

من برنامج العمل المحدد في خطة اإلدارة "  شرررررف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية -الكشرررررف المالي الخامس عنها في "

(. وتعبِّر خطة اإلدارة عن مجموع ميزانيات التكاليف المباشرررة وغير المباشرررة التي وافق عليها المجلس مباشرررة أو 2018–2016)

إلى االحتياجات. وتتاح الموارد لتغطية تكاليف المشررروعات المباشرررة عندما تتأ د  تند عموماً من خالل ما فوضرره من سررلطات، وتسرر

ة،  رليات التمويل بالسرررلف. وتتاح الموارد لتلبية تكاليف المشرررروعات غير  وعبرمسررراهمات الجهات المانحة في المشرررروعات المعت مد 

 المباشرة من خالل الموافقة على خطة اإلدارة.

، وصرررررل مجموع برنامج العمل 2015(، التي عرضرررررت على المجلس في نوفمبر/تشررررررين الثاني 2018–2016دارة )وفي خطة اإل -23

ومع “. الميزانية األصرررلية”مليون دوالر أمريكي. ويرد ذلك في الكشرررف المالي الخامس بوصرررفه  329.9 8إلى  2016المتوقَّع لعام 

مل لعام عال. ووصررل المسررتو  النهائي لبرنامج التغييرات في احتياجات المشررروعاتبِّر عن ، اتّسررع برنامج العمل ليع2016نهاية عام 

في المائة.  ويرد بيان ذلك في الكشف  3أي بنسبة  ،مليون دوالر أمريكي 277.8بزيادة قدرها  أمريكي،دوالر  8 607.7إلى  2016

 المالي الخامس بوصفه "الميزانية النهائية".
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مليون دوالر أمريكي(، وهايتي  345لثيوبيا )تتعلق ببحاالت الزيادة والنقصرررررران. و انت الزيادات الكبيرة  المتطلبات النهائية وتأثرت -24

مليون دوالر أمريكي لحالة الطوارئ في المنطقة الشررمالية(،  142(، ونيجيريا )ماثيومليون دوالر أمريكي اسررتجابة إلعصررار  138)

، البرنامجفي المائة من الزيادة العامة في برنامج عمل  80، وهو ما يمثل أ ثر من (مليون دوالر أمريكي 446واألزمة السررررررورية )

 مليار دوالر أمريكي.  1.35والذي بلغ 

عما هو مليون دوالر أمريكي  610أو  في المائة 50 انخفاض بنسرررررربةبدرجة  بيرة بالنسرررررربة لليمن )وانخفضررررررت المتطلبات النهائية  -25

 114أو  في المائة 35 انخفاض بنسررررربةمليون دوالر أمريكي(، والنيجر ) 188في المائة أو  38 انخفاض بنسررررربةمخطط(، والعرا  )

مليار دوالر أمريكي في برنامج عمل  1.07في المائة من االنخفاض اإلجمالي الذي بلغ  90مليون دوالر أمريكي(، وهو ما يمثل 

 . البرنامج

 استخدام الميزانية

 

ة، أو توفير أموال عن طريق مرافق التمويل اآلجل.  ما  عند تأ يدالموارد  اسررتخدامللبرنامج يمكن  -26 المسرراهمات للمشررروعات المعت مد 

د اسررتخدام  مرفق اإلدارة الشرراملة للسررلعأن مشررتريات السررلع من  يمكن أن تتم عن طريق اسررتخدام المشررروعات لكال المصرردرين. ويُع 

بلغت  2016عن القيود التشغيلية المتأصلة. وفي عام  التنبؤ بها، فضالً  وإمكانيةوتوقيتها  الميزانية خالل العام مقيّداً بحجم المساهمات

مليون دوالر أمريكي. وتنعكس هذه القيود في نسرررربة اسررررتخدام  8 288.7 للبرنامج الميزانية النهائية لتكاليف المشررررروعات المباشرررررة

 (.2015بالمائة في عام  55)مقابل  في المائة 59، والتي بلغت 2016الميزانية النهائية لتكاليف المشروعات المباشرة في عام 

بِّر -27  مبين أدناه.  ما هوعن معدل ذلك االستخدام  ةمختلفال معدل استخدام عناصر التكاليف ويُع 

  في المائة؛ 59 –الصلةذات معدل استخدام تكاليف األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة 

  في المائة؛ 57 – ذات الصلةوتكاليف التشغيل المباشرة  القائمة على النقدالتحويالت معدل استخدام 

  في المائة؛ 66 – القدرات زيادةمعدل 

  في المائة. 61 –معدل استخدام تكاليف الدعم المباشرة 

في المائة  28و (،2015في المائة في عام  23في المائة من الميزانية األصررررررلية )مقابل  29تمثِّل  التحويالت القائمة على النقدو انت  -28

إلى االسررررررتجابة  التحويالت القائمة على النقد(. وتُعز  الزيادة الكبيرة في 2015في عام في المائة  18مقابل من الميزانية النهائية )

 لالجئين السوريين في مصر والعرا  واألردن ولبنان وتر يا.البرنامجية 
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2016كانون األول /ديسمبر 1 استخدام الميزانية النيا ية للفترة المنتيية في :  الشكل 
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مليون دوالر أمريكي  28.7مليون دوالر أمريكي للنفقررات العرراديررة، و 290.3عم البرامج واإلدارة وشررررررملررت الميزانيررة النهررائيررة لررد -29

ديسمبر/ انون  31البرامج واإلدارة حتى  لدعم في المائة من الميزانية المعتمدة النهائية 99.8للمبادرات المؤسسية الحاسمة. واستخُدم 

 . 2016ديسمبر/ انون األول  31في المائة من المبادرات المؤسسية الحاسمة النهائية المعتمدة حتى 67وتم استخدام . 2016األول 

 الخطة المحددة األولويات واالستخدام الفعلي للميزانية النهائية

قع، المتومن من الخطة المحددة األولويات بسرررربب اإليرادات العائدة من المسرررراهمات والتي  انت أعلى  أضررررخمعلية فتعد التكاليف الو -30

لتلبية االحتياجات المتزايدة لعمليات اإلغاثة بصررررورة أسرررراسررررية في إثيوبيا وفي المنطقة ونتجت عن الزيادة في المتطلبات التشررررغيلية 

 ، وتكاليف الدعم المباشرة. اتالقدر زيادة، ونشاط غذائيةالسورية، والتي أدت إلى زيادة في التحويالت ال

 تعزيز الشفافية والمساءلة

. وقد أتاح االلتزام بهذه المعايير 2008الكشرررروف المالية على أسرررراس المعايير المحاسرررربية الدولية للقطاع العام منذ عام  البرنامجأعد  -31

إصدار تقارير مالية سريعة ووثيقة الصلة، ومفيدة بدرجة  بالبرنامجالخاصة عند إعداد الكشوف المالية  المحاسبية المعترف بها دولياً 

 أ بر، مما ساعد على تحسين الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

العمل بصررورة وثيقة مع مؤسررسررات منظومة األمم المتحدة عن طريق المشررار ة في فرقة العمل المعنية بالمعايير  البرنامجويواصررل  -32

لمحاسربية لمناقشرة المسرائل المتعلقة بالمعايير ا لدولية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المسرتو . وتتيا فرقة العمل هذه منبراً المحاسربية ا

 بغية تحقيق االتسا  في استخدام التطورات الجديدة في هذه المعايير، وتحسين إمكانية مقارنة التقارير المالية.

ة مختارة يجية، بما في ذلك استعراض بيانات ماليتبصورة منتظمة لمناقشة السياسات والمسائل االستراويجتمع فريق اإلدارة التنفيذية  -33

 ، والمر ز المالي، والتدفقات النقدية، مع تحليل نوعي داعم. للبرنامجقائمة على المعايير المحاسبية وتشمل األداء المالي 

ذين أصدرتهما لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي. لإطاري الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية ال البرنامجوقد نفذ  -34

بيانه الخاص بتقبل  البرنامجعلى السرياسرة الجديدة إلدارة المخاطر المؤسرسرية، اسرتكمل  2015وبعد موافقة المجلس التنفيذي في عام 

د رؤية لكيفية النظر إلى المخاطر داخل المنظمة، ل2016المخاطر في أوائل عام  وإدراج مواضيع وقضايا ظهرت من تحليالت  ،يحدِّ

المخاطر  إدارة سجالت للبرنامجالمخاطر التشغيلية ومن االجتماعات الدورية لفريق اإلدارة التنفيذية. وتواصل جميع المكاتب التابعة 

المطلوب تمشررررياً مع الهيا ل اإلدارية القائمة. وتعكس المخاطر المؤسررررسررررية  الخاصررررة بكل منها، لرفع مسررررتو  المخاطر على النحو

والسياسات  (2021-2017على المستو  العالمي. ومع تنفيذ الخطة االستراتيجية ) بواليتهللنهوض  البرنامجا هالتحديات التي يواجه

أيضاً ثقافته وممارسته الخاصة بلدارة  البرنامجسيُعزز ، (المصاحبة التي تم تداولها عن طريق خارطة الطريق المتكاملة )انظر أدناه
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تنقيحات سررررررجل المخاطر، لتقدير التحديات بالنسرررررربة لتحقيق األهداف االسررررررتراتيجية المنصرررررروص عليها في الخطة أّما المخاطر. 

ع بدرجة  بيرة في اسررتخدام عمليات اإلدارة اليوميةف(، 2021-2017االسررتراتيجية ) ة بقاراسررتخدام نتائج ال فضررالً عن ،سرروف تتوسررَّ

 وتحسين تدابير التخفيف من المخاطر.والتقييم  أساس لتصميم 

دارية ترسيخ مفاهيم الرقابة اإل أ(: باإلشراف على ما يلي ةالماليرئيس الشؤون و يير المواردستدارة إلالمدير التنفيذي مساعد ويقوم  -35

 .لمعالجة مسائل الرقابة الداخلية التي تظهر في البيان السنوي للرقابة الداخليةجود خطة عمل واضحة و القوية في ثقافة المنظمة؛ ب(

 الرقابة الداخلية مع الكشوف المالية السنوية ويوفِّر ضماناً خاصاً بفعالية الرقابة الداخلية. عنويصدر هذا البيان 

ة، باعتبار ذلك أحد المكونات الهامة للرقابة الداخلية، األمانة المتابعة الفعالة لتوصرررررريات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجي وتضررررررمن -36

م تقارير منتظمة إلى لجنة مراجعة الحسرررابات في  مع  لمعن التوصررريات البارزة واإلجراءات المتخذة أو المقترحة للتعا البرنامجوتقدِّ

 .التوصيات المتعلقة بالمخاطر العالية

سية.يمعلومات الرقابالسياسات واضحة تتعلق باإلفصاح العام عن  البرنامجوقد اعتمد  -37 ييم التي ويمكن العثور على تقارير التق ة الرئي

. وعالوة على ذلك، يجري 2009، وردود اإلدارة المصررراحبة منذ عام للبرنامجعلى الموقع الشررربكي الخارجي  2000ترجع إلى عام 

  في غضون ثالثين يوماً من صدورها. والتفتيش مراجعة الحسابات تقارير نشر 2012منذ عام 

 خارطة ال ريق المتكاملة

(، وسررياسررة الخطط االسررتراتيجية القطرية، 2021-2017تتكون خارطة الطريق المتكاملة من أربعة عناصررر: الخطة االسررتراتيجية ) -38

د هذه المكونات المترابطة  لية المطلوبة لتيسررررريرمعاً التغييرات التحوّ  واسرررررتعراض اإلطار المالي، وإطار النتائج المؤسرررررسرررررية. وتُحدِّ

لحاالت  البرنامجيُعزز النهج الشررررامل اسررررتجابة وسرررروف  .2030في تحقيق أهداف خطة التنمية لعام  البرنامجوتوضرررريا مسرررراهمة 

يذي على س التنفالطوارئ، وسيتيا لهذه المنظمة تصميم وتنفيذ حوافظ مترابطة بدالً من نُهج قائمة على المشروعات. وقد وافق المجل

   .2016خارطة الطريق المتكاملة في دورته العادية الثانية عام 

نة، وعمليات  -39 والهدف من اسرررررتعراض اإلطار المالي هو تعظيم الفعالية التشرررررغيلية عن طريق تخطيط مالي واقعي، ومسررررراءلة محسرررررَّ

ع الذي طة، وأُطر مالية وأُطر نتائج منسررقة. وبناًء على العمل الموسررَّ ، وضررع 2015أُنجز على مسررتو  المكاتب القطرية في عام  مبسررَّ

 حافظة قطرية يتواءم مع إطار الخطة االستراتيجية القطرية وإطار النتائج المؤسسية.نموذجاً لميزانية  البرنامج

" يمتد من الموارد المسررررررتخدمة إلى النتائج المحققة خط رؤيةهيكل ميزانية الحافظة القطرية موجهاً نحو النتائج، ويرسررررررم " ويعتبر -40

ر  ،الوضررروح والشرررفافية إلى تحسرررين هيكل التكلفة الجديديؤدي إلدارة األداء بشررركل أفضرررل. وسررروف  شرررغيلية إبالغ النتائج الت ما ييسرررِّ

ية، ائف والمواقع الجغرافوالقيمة للمسررررتفيدين. وهو يتيا فرصررررة فريدة لتوضرررريا األدوار والمسررررؤوليات والمسرررراءلة على نطا  الوظ

، تم اختبار وتقييم نموذج هيكل ميزانية الحافظة القطرية في 2016. وفي عام البرنامجويواصرررل ترسررريخ إدارة المخاطر في عمليات 

 مونظامه العالمي للمعلومات )نظام وينجز( لدع البرنامجتحديد متطلبات العمل إلعادة تشررركيل شررربكة  وجر  (1)،ثمانية مكاتب قطرية

لية للخطط  2017الهيكل الجديد. ويمكن تحسين هيكل ميزانية الحافظة القطرية في عام  بناًء على الدروس المستفادة من الموجات األوَّ

  . المعتمدةالقطرية االستراتيجية 

، 2016 لمالي. ففي عاممسررارات العمل الخاصررة باسررتعراض اإلطار امسرراراً ثانياً من على النتائج  ةالتنفيذ القائم طويعتبر توحيد خط -41

خطط التنفيذ  أداة لقدارة الداخلية من أجل تحسررررررين التخطيط وإدارة األداء، وتمكين المكاتب القطرية من  (2)اختبرت تسررررررعة بلدان

الموارد بصرررورة أ ثر  فاءة على أسررراس الحصرررائل المخططة. وبناًء على نجاح هذه التجارب، أعد  ل مكتب قطري خطة اسرررتخدام 

وتقديمها في خطة  2017تم تجميع هذه الخطط لوضرررع خطة عمل عامة محددة األولويات لعام و. 2017تنفيذ قائمة على الموارد لعام 

 (.2019-2017اإلدارة )

                                                           
  ولومبيا، وإندونيسيا، واألردن، و ينيا، والنيجر، وأوغندا، واليمن، وزمبابوي. (1)

 إثيوبيا، وغواتيماال، و ينيا، وليسوتو، ومالي، ونيكاراغوا، وبا ستان، والسودان، وزمبابوي.( 2)
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مويل، تحسرين إمكانية التنبؤ بالت إلى –وهو التمويل بالسرلف الكبيرة  –الخاص باسرتعراض اإلطار المالي  ثالثال مسرار العمل ويسرعى -42

ب هذا المفهوم في خمسررررة مكاتب  للميزانية والكفاءة، والفعالية عن طريق توفير سررررلطة ُمجمَّعة في مرحلة مبكرة من العملية. وقد ُجرِّ

لف بل ت. وقدِّم2016قطرية في عام   مليون دوالر أمريكي من مرفق اإلقراض الداخلي للمشررروعات. ويجري 100.7 مجموعها غسررُ

 ،والمكاسب المحتملة من حيث الكفاءة واألخطار المرتبطة بها ،تقييم الدروس المستفادة 2017وسيتم في عام  ،سداد هذه السلف حالياً 

 .هاوإعداد تقرير عن

 إدارة المخاطر المالية

 تبسبب أنشطته لمخاطر مالية مختلفة، منها رثار تغيُّر األسعار في أسوا  الديون واألسهم، وأسعار صرف العمال البرنامجيتعرض  -43

م على عد البرنامجاألجنبية، وأسررررررعار الفائدة، وعجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم. وترّ ز سررررررياسررررررات إدارة المخاطر المالية في 

 .للبرنامجتعمل على التقليل إلى أدنى حد من اآلثار الضارة المحتملة على األداء المالي التنبؤ باألسوا  المالية، و إمكانية

لى مشررورة إ وتتولى الخزانة المر زية تنفيذ إدارة المخاطر المالية باسررتخدام الخطوط التوجيهية التي وضررعها المدير التنفيذي اسررتناداً  -44

االسررتشرراري المعني باالسررتثمار الذي يضررم خبراء خارجيين في مجال االسررتثمار.  ، وإلى رراء الفريقللبرنامجلجنة االسررتثمار التابعة 

وتغطي السررررياسررررات مخاطر تحويل العمالت األجنبية، وأسررررعار الفائدة، والمخاطر االئتمانية، واسررررتخدام األدوات المالية المشررررتقة، 

 واستثمار السيولة الزائدة.

 وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي تحيط بعملية التحويل القائم على تقليلته على أيضررراً جهوداً  بيرة لتحسرررين قدر البرنامج وبذل -45

م وثيقة "التحويل القائم على النقد: ، توجيهات بشرررررررأن اإلدارة 2016/تموز يوليوطلقت في دليل اإلدارة المالية"، والتي أ النقد. وتقدِّ

ؤسسية. وقد الداخلية المالرقابة ات واإلجراءات المحاسبية، وتُعزز االمتثال إلطار المتعلقة بالتحويل القائم على النقد، والسياسالمالية 

حدثت مواد إرشررررادية جديدة وأدوات لتقدير المخاطر على المسررررتويين الكلي والجزئي، أو تم تحسررررين هذه المواد واألدوات لدعم اسررررتُ 

  المكاتب القطرية في جهودها لتحديد المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في عمليات التحويل القائم على النقد، واالستجابة لهذه المخاطر.  

المتعلقة باسرررتحقاقات الموظفين على شررركل نقدية واسرررتثمارات طويلة األجل  الطويلة األجل صررردة لاللتزاماتأر البرنامجويخصرررص  -46

ج تمويل سرررنوي إضرررافي قدره 2010)سرررندات وأسرررهم(. ووفقاً لخطة التمويل الحالية التي اعتمدها المجلس في عام  مليون  7.5، يُدر 

كاليف  يارية لموظفينادوالر أمريكي في ت مدة المع عام  15 ل بدءاً من  ماً  كامل 2011عا لة التمويل ال حا ، لغرض الوصررررررول إلى 

مسررررررتو  التمويل على أسرررررراس إجمالي االلتزامات الطويلة األجل المتعلقة  البرنامج. ويحّدد األجلالسررررررتحقاقات الموظفين الطويلة 

ستحقاقات الموظفين. وحتى  سمبر/ انون األول  31با مليون دوالر أمريكي(  456.4مخصصة )، يمثّل مستو  األرصدة ال2016دي

في المائة من مسررررتو   66 مليون دوالر أمريكي( 694.9لتمويل إجمالي االلتزامات الطويلة األجل المتعلقة باسررررتحقاقات الموظفين )

، ويُعز  أسررررراسررررراً إلى ارتفاع في إجمالي 2015في المائة في عام  70عن مسرررررتو  التمويل الذي بلغ  اً وهذا يمثل انخفاضررررر التمويل.

 االلتزامات الطويلة األجل المتعلقة باسرررررتحقاقات الموظفين، نظراً النخفاض معدل الخصرررررم الحالي المسرررررتخدم في تقدير االلتزامات.

حقيق عذَّر تتم بالنسررربة لاللتزامات وعائد االسرررتثمار على حد سرررواء، فقد يونظراً النخفاض أسرررعار الفائدة، مما أثر على معدل الخصررر

دراسررة عن األصررول والخصرروم  2017. وسررتُجري األمانة في عام 2025في عام  على نحو ما هو مسررتهدفوضررع التمويل بالكامل 

 .2010ي عام سياسة التمويل التي وافق عليها المجلس فللتحديد ما إذا  ان يتعيَّن إجراء أي تنقيحات 

التأمين الصرررررحي بعد انتهاء الخدمة وعلى مسرررررتو  منظومة األمم المتحدة،  ان هناك اعتراف بمسرررررألة المسرررررتو  الكبير اللتزامات  -47

الرعاية  طجري اسررررررتقصرررررراًء لخطأن يُ  العام األمين من، الذي طلبت فيه 68/244عمالً بقرار الجمعية العامة ووالتمويل المتعلق به. 

سبعين اعدين داخل منظومة األمم المتحدةة للموظفين العاملين والمتقالصحية الحالي ، قدَّم األمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها ال

وقد اسرررررتنار التقرير إلى حد  بير بعمل الفريق العامل (. A/70/590) عن إدارة التزامات التأمين الصرررررحي بعد انتهاء الخدمة اً تقرير

اً نشرررررطاً في هذا الفريق، وضرررررع البرنامجمم المتحدة والمعني بالتأمين الصرررررحي بعد انتهاء الخدمة، و ان المشرررررترك بين و االت األ

التكاليف ذات الصررلة. وخالل الفترة منذ الدورة السرربعين وتضررمَّن  ،خطط التأمين الصررحي فاءة واسررتطلع الخيارات الخاصررة بزيادة 

إلى  ابموجبه يسررررعى عمل الجمعية العامةالتي التوصرررريات التي أقرتها الجمعية العامة، وللجمعية العامة، حدَّد الفريق العامل أولويات 

إحداث أ بر تأثير على التزامات التأمين الصررحي بعد انتهاء الخدمة في المد  القصررير. وقد اسررتعرضررت اللجنة االسررتشررارية لشررؤون 
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مين العام أن األ منوالتوصرريات اإلضررافية للفريق العامل، وطلبت اإلدارة والميزانية التحديثات التي أُجريت على التوصرريات السررابقة 

م تقرير ،بقي على الفريق العامليُ   عن نتائجه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين.  اً ويقدِّ

 االستدامة

ساس  البرنامجيُعّد  -48 ستمرارية العملالكشوف المالية على أ عواقب انخفاض  بير محتمل في  امجالبرن. وعند اتخاذ هذا القرار، بحث ا

شأنه أن يقابله انخفاض في حجم العمليات وعدد المستفيدين من المساعدة. وأنا على ثقة،  المساهمات، وما إذا  ان هذا االنخفاض من 

 صررلة العمل في األجللديه ما يكفي من الموارد لموا البرنامجالمتوقّعة والمخاطر المقابلة لها، بأن  البرنامجبعد االطالع على أنشررطة 

 المتوسط.

الخطة  (2(؛ 2019-2017لقدارة ) البرنامجفي خطة  طرحتهاالتي  المتطلبات (1عن االستدامة تؤيده المبررات التالية:  وهذا الرأي -49

الصررررافية المحتفظ بها في نهاية الفترة،  دةصررررراأل (3؛ 2016( التي اعتمدها المجلس التنفيذي في عام 2021-2017) االسررررتراتيجية

لة في عام  االتجاه في الدعم المقّدم من الجهات  (5؛ 2017مسرررررتويات المسررررراهمات المتوقّعة لعام  (4؛ 2016والمسررررراهمات المحصرررررّ

 .1963الضطالع بواليته منذ إنشائه في عام اعلى مواصلة  البرنامجالمانحة، والذي ساعد 

 المسا ل اإلدارية

، وأسماء وعناوين المستشار العام والخبراء اال تواريين والمصرفيين للبرنامج الرئيسي عنوان مقر العمليعرض ملحق هذه الوثيقة  -50

 الرئيسيين ومراجع الحسابات الخارجي.

 المسؤولية

أُعدت بموجب المعايير المحاسررررربية من النظام المالي، يسرررررّرني أن أُقّدم الكشررررروف المالية التالية التي  1-13تنص عليه المادة  لماوفقا  -51

مجاميع المعامالت التي جرت خالل الفترة قد أن الدولية للقطاع العام. وأشررررررهد، وفقاً ألفضررررررل ما يتوفّر لدينا من معرفة ومعلومات، 

ّكل جزءاً التي تشمقترنة بالكشوف والمذ رات المالية التالية، و ،أُدخلت في السجالت المحاسبية بالشكل الصحيا، وأن هذه المعامالت

 . 2016ديسمبر/ انون األول  31من هذا التقرير، تعبِّر بأمانة عن المر ز المالي لبرنامج األغذية العالمي في 

 2016ديسمبر/ انون األول  31 شف المر ز المالي في   الكشف األول

 2016ديسمبر/ انون األول  31 شف األداء المالي عن السنة المنتهية في   الكشف الثاني

 2016ديسمبر/ انون األول  31الصافية عن السنة المنتهية في  دةصر شف التغيُّرات في األ  الكشف الثالث

 2016ديسمبر/ انون األول  31 شف التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في   الكشف الرابع

 2016  ديسمبر/ انون األول 31المنتهية في   شف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية عن السنة الكشف الخامس 

 2016  ديسمبر/ انون األول 31ي ف مذ رات على الكشوف المالية

 إرثارين  ازين

 2017مارس/رذار  27روما،        المديرة التنفيذية
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 بيان الرقابة الداخلية

 ن اق المسؤولية والغرض من الرقابة الداخلية

وتنفيذ برامجه ومشررررررروعاته وأنشررررررطته  البرنامجالمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي مسررررررؤول أمام المجلس التنفيذي عن إدارة  -1

من النظام المالي، أن يضررررررع ضرررررروابط الرقابة الداخلية، بما في ذلك المراجعة  1-12األخر . وعلى المدير التنفيذي، بموجب المادة 

 بفعالية و فاءة، والحفاظ على أصوله المادية.  البرنامجالداخلية والتحقيق، لضمان استخدام موارد 

لداخلية هو الحد من مخاطر العجز عن تحقيق أهداف  -2 تلك المخاطر وليس ومقاصرررررررده وإدارة  البرنامجوالغرض من نظام الرقابة ا

تمرة، . ويستند النظام إلى عملية مسالبرنامجالقضاء عليها. ويمكن أن يوفر ضمانات معقولة ولكنها ليست مطلقة لكفالة تحقيق مقاصد 

 م طبيعة وحجم تلك المخاطر وإدارتها بفعالية و فاءة وبأسررررلوبئيسررررية أمام تحقيق األهداف، وتقييالغرض منها هو تحليل المخاطر الر

 اقتصادي.

 بيئة عمل البرنامج

فيها  دمواقف تشررررتولبيئات عمل  البرنامجويتعرض ، انطالقاً من واجبه اإلنسرررراني، باالسررررتجابة  لما دعت إليه الحاجة. البرنامجيلتزم  -3

  ما يتصل منها بأمن موظفيه أو قدرته على الحفاظ على مستويات رفيعة من الرقابة الداخلية. المخاطر الكامنة، سواء

د الرقابة الداخلية أحد -4 ال يتجزأ من العملية الشررررررراملة إلدارة العمليات. وعلى هذا النحو، فلن  ااألدوار الرئيسررررررية لقدارة، وجزء وتُع 

 على  افة المستويات تشمل ما يلي: البرنامجمسؤولية إدارة 

      ثق ف     ِّ     ق                    ؛  إ   ء            ق 

 ق                 ق   ؤث  ع ى   ق ق   ه  ف،     ف  ذ ك             س        ؛ تحديد   

  ش      ق        ى    ق  ل                             ق   ح                             ل   إلج  ء      ُ ظ   أ 

 ،        ف  /أ           ؛     ش             ض 

       ج  ه               ء   ؤ       ؛ البرنامج  فق                 ل   ى    ح  ج  ع   ظ   ض    ف        

 ف         ق            . رصد 

 إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية

إطار رقابته الداخلية ليعكس التوجيهات التي أصدرتها لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي في  البرنامج، نقا 2015في عام  -5

أصرررررردر المدير التنفيذي تعميماً عن إطار الرقابة الداخلية، وهو متاح بأربع لغات. ويعتمد اإلطار المنقا على توجيهات و. 2013عام 

 ية الرقابة الداخلية في مكاتبهم. وأدوات لمساعدة المديرين على تقييم فعال

بيانه الخاص بتقبل  البرنامج حدَّثعلى السررررياسررررة الجديدة إلدارة المخاطر المؤسررررسررررية،  2015وبعد موافقة المجلس التنفيذي في عام  -6

د رؤية لكيفية النظر إلى المخاطر داخل المنظمة وإدراج مواضرررريع وقضررررايا ظهرت م2016المخاطر في أوائل عام  ن تحليالت ، ليحدِّ

ت المخاطر لدارة سرررجالب للبرنامججميع المكاتب التابعة  وتقوملفريق اإلدارة التنفيذية.  الفصرررليةالمخاطر التشرررغيلية ومن االجتماعات 

الخاصررررة بكل منها، لرفع مسررررتو  المخاطر على النحو المطلوب تماشررررياً مع الهيا ل اإلدارية القائمة. وتعكس المخاطر المؤسررررسررررية 

 (2021-2017لخطة االسررررررتراتيجية )ل البرنامج بواليته على المسررررررتو  العالمي. ومع تنفيذ في القيام البرنامجالتي يواجها التحديات 

فلن التعديالت على سررجل المخاطر المؤسررسررية سررتراعي دور البرنامج في المسرراهمة في تحقيق أهداف التنمية والسررياسررات المصرراحبة 

جل المخاطر ويتم تقاسررم سرر .والتقييم  أسرراس لتصررميم وتحسررين تدابير التخفيف من المخاطررقابة ال المسررتدامة، و ذلك اسررتخدام نتائج

م إلى المجلس التنفيذي.حاطات إل، ويستخدم  أساس للبرنامجالمؤسسية مع لجنة مراجعة الحسابات التابعة   تقدِّ
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، واألمم المتحدة عموماً، الحالة األمنية في  ل بلد يعمل فيه، التخاذ القرارات االسرررتراتيجية الالزمة من أجل تطويع البرنامجويرصرررد  -7

 عملياته، والحد من تعرض موظفيه للمخاطر. 

ن 2015 أيار/مايولمكافحة التدليس والفسرراد في  البرنامجوعقب إصرردار سررياسررة  -8 ليس والفسرراد تر يزه على مكافحة التد البرنامج، حسررَّ

( مراعاة األصررررررول الواجبة عند تعيين موظفي 3( تدريب الموظفين وإذ اء الوعي؛ 2( ضرررررروابط وتوازنات مناسرررررربة؛ 1عن طريق: 

اً فرصررر البرنامج( ضررروابط للمراجعة الداخلية والخارجية مع عمليات تفتيش وتحقيق فعالة. وأتاح 4؛ تعاقدينمواالسرررتعانة بال البرنامج

مخاطر التدليس والفسرراد، بما في ذلك دورة تدريبية حاسرروبية إلزامية لجميع الموظفين عن منع التدليس والفسرراد  بشررأنللتعلم والتطوير 

والفسررراد، وتنمية المهارات  س، وهي متاحة بأربع لغات، وتهدف إلى زيادة الوعي عن مخاطر التدليينواالسرررتغالل واالعتداء الجنسررري

 ، ومنعها، واإلبالغ عنها. الممارسات، والكشف عنهلفهم هذه ا

، وهدفه "البرنامجبرنامجاً إلزامياً للتدريب على األخالقيات بعنوان "األخالقيات ومعايير السلوك في  البرنامج، أدخل 2016وفي عام  -9

 يةالمدن ايير السرررلوك لموظفي الخدمةمعايير السرررلوك  ما عبَّر عنها ميثا  األمم المتحدة، ومع البرنامجضرررمان أن يدرك جميع موظفي 

 ، وغير ذلك من اإلصدارات اإلدارية األخر .البرنامجللموظفين، ومدونة قواعد السلوك في  واإلدارياألساسي  ينالدولية، والنظام

ب  البرنامجوتماشررررياً مع التزام  -10 نزاهة في ية للقاسررررتخدام االسررررتعراضررررات االسررررتبا البرنامجباتباع نهج اسررررتباقي لمكافحة التدليس، جرَّ

والفسرررراد و/أو المخالفات األخر . وعن  ستعرضررررها للتدلي احتمال لتقييم ه،أو عمليات البرنامج أداة لفحص أسرررراليب عمل  2016 عام

طاء الرقابة الداخلية في ة، وأخياإلدارالرقابة عدداً من مواطن الضرررعف في  البرنامجطريق االسرررتعراضرررات االسرررتباقية للنزاهة، حدَّد 

  د  بعضها إلى إجراء تحقيقات رسمية.لها، وقد أ عملية المشتريات ووظائف أخر ، وقد تم التصدي لها جميعاً أو يجري التصدي

مكافحة التدليس من أجل اسرررتكمال األنشرررطة المسرررتقلة التي يقوم بها بإلنشررراء وظيفة إدارية خاصرررة  البرنامج، يخطط 2017وفي عام  -11

 لبرنامجاالرقابة. وبعد اسرررتكمال التقييم الشرررامل الذي يجريه مكتب المفتش العام لمخاطر التدليس، سررريُعد  خدماتمكتب المفتش العام و

 خطة عمل لمواصلة إدراج ضوابط مكافحة التدليس في األُطر التنظيمية واإلدارة التشغيلية.

 استعراض فعالية الرقابة الداخلية

ة من المديرين الذين تقع عليهم مسررؤولية تحديد ضرروابط الرقابة الداخلي البرنامجية ضرروابط الرقابة الداخلية في يسررتفيد اسررتعراض فعال -12

 ستمد ضمانات صريحة مما يلي:والحفاظ عليها  ل في مجال اختصاصه. وتُ 

والمديرون  ؛المدير التنفيذي، بمن فيهم نائب البرنامجمن  بار مديري  136موقَّعة من  بيانات ضاااااامان فعالية الرقابة الداخلية (1

عب في المقر البرنامج؛ ومديرو مكاتب  ن القطريونمديروالوالمديرون اإلقليميون؛ و ؛التنفيذيون المسررررررراعدون ؛ ومديرو الشررررررُ

المائة. وتخضررع البيانات السررتعراض واحد على األقل على المسررتو  األعلى.  في 100 مسررتو  امتثال بنسرربة. ويمثل هذا الرئيسرري

راء لتيسرررررير إج“ ال”بكلمة و ذلك الردود “ نعم”بكلمة تدعم الردود ، طُلب من المديرين تقديم تعليقات األعوام الماضررررريةو ما في 

-2016سؤاالً جديداً عن تنفيذ سياسة التقييم ) 2016وتضمَّن بيان ضمان الرقابة لعام  تحليل شامل على نحو أفضل لالستجابات.

 والعالقة بين الجنسين، والموارد البشرية، والتدليس، وتكنولوجيا المعلومات. ،(، فضالً عن أسئلة مستحدثة عن األخالقيات2021

يسررتند إلى نتائج المراجعة الداخلية، وعمليات التفتيش، والتحقيقات، وخدمات الضررمان التي المفتش العام مكتب خ اب ضاامان من  (2

يقوم بها مكتب المفتش العام ومكتب الرقابة. ولم تفصررررا هذه النتائج عن أي نقاط ضررررعف في عمليات الرقابة الداخلية، والحو مة، 

 .البرنامجأن تترك أثراً متزايداً على تحقيق أهداف  ، والتي من شأنهاالبرنامجوإدارة المخاطر الموجودة على نطا  

، بما في ذلك توصرررريات الرقابة المسررررتمدة من المراجعة الداخلية للحسررررابات، والمراجعة الخارجية للحسررررابات، ووحدة أدلة أخرى (3

ة نية، واجتماعات لجالمخاطر العالم مالماالتفتيش المشررررتر ة التابعة لألمم المتحدة، وسررررجل المخاطر المؤسررررسررررية، وتقارير عن 

المشررررورة بشررررأن فعالية نُظم الرقابة الداخلية، بما في ذلك إدارة المخاطر وممارسررررات الحو مة مراجعة الحسررررابات، والتي تسرررردي 

 الداخلية.
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 المسا ل الميمة المتصلة بالمخاطر والرقابة الداخلية

 2016المسا ل المثارة في بيان عام 

 :2016بالرقابة الداخلية خالل عام أثيرت مسألتان مهمتان تتعلقان  -13

ير دعم أعلى معايفي  البرنامجفي  إلدارة الداخلية ورليات الرقابةانُظم  تتمثل الغاية من إنشرراء إدارة المخاطر المؤسااسااية والرقابة  (أ

لتي يعمل فيها أنه في ضرروء صررعوبة بيئة المخاطر ا 2016ا من الواضررا خالل عام والفعالية. وأصرربالتشررغيلية لكفاءة النزاهة، وا

مسرررررألة "التنفيذ الكامل السرررررتراتيجية إدارة المخاطر  فقد أثيرت، فلنه يلزم تعزيز إدارة المخاطر المؤسرررررسرررررية والرقابة. البرنامج

 البرنامج. ويعترف 2014، وأُغلقت في بيان الرقابة الداخلية عام 2011قضررررررية في بيان الرقابة الداخلية عام  المؤسررررررسررررررية" 

ان أن تكون عمليات إدارة المخاطر المؤسررسررية الصررارمة فعالة في جميع بيئات العمل، وخاصررة عندما تكون بمسررؤوليته عن ضررم

عب  هناك تحديات فريدة بسررربب تأثير النزاع أو الكوارث الطبيعية. ويشرررير التحليل المؤسرررسررري إلى أن بعض المكاتب القطرية وشرررُ

وقد أوضررررا مكتب المفتش العام في خطاب الضررررمان لتحقيق أهدافها.  منتظمة بالنسرررربةوالمقر ال تقدِّر المخاطر بصررررورة رسررررمية 

تعزيز عمليات تقييم وإدارة المخاطر المؤسررسررية، واألدوات، والتوجيهيات، بما في ذلك تقييم مخاطر التدليس، ى لإة جالسررنوي الحا

ة خالل عام يرقابة اإلدارالتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية و البرنامج. وسيواصل اليومية البرنامجوضمان إدراجها في عمليات 

 خطي الدفاع األول والثاني.بخاص  بشكل يُعنى، لكي 2017

، مما يعكس المستو  السائد في حاالت الطوارئ من 2016مسألة أخر  نشأت خالل عام ثّمة . إدارة المواهب وتخ يط قوة العمل (ب

 2014ى تحسرررين إدارة المواهب وتخطيط قوة العمل. فاسرررتراتيجية شرررؤون العاملين عام ، وهي الحاجة إل2والمسرررتو   3المسرررتو  

نها، لم تتصرد يواسرتبقائها، وتعي ،وبنائها ،تعزيز قوة عمله البرنامج، والتي تعتبر مخططاً للطريقة التي يعتزم بها بالبرنامجالخاصرة 

قة الشررررا ز العمل االمكاتب القطرية المصررررنَّفة على أنها من مر بعض تبالكامل الحتياجات التوظيف على نطا  المنظمة. وقد واجه

د اجتذاب واسررررررتبقاء موظفين مؤهلين، وخاصررررررة في مناطق النزاع. وفي حاالت أخر ،  انت مهارات الموظفين غير تحديات عن

اع بعقود قصرريرة األجل إلى ارتفاألموال. وأّد  االعتماد المفرط على موظفين المناسرربة تُعز  إلى نقص التدريب بسرربب عدم  فاية 

ثغرات في اسررتبقاء المعرفة. وقد سررلط مكتب المفتش العام الضرروء أيضرراً على ثغرات هامة فيما يتعلق بتخطيط إلى و نسرربة الدوران،

  إيجابية في هذا المجال. ورأ تطوراتوجود ممارسرررررات جيدة وأنه الحظ  لمواهب ال تعالج بصرررررورة  املة، معقوة العمل وإدارة ا

 المكتب أن هناك حاجة إلى توجيهات تنظيمية، واسترعى االهتمام إلى مسائل مرتبطة باستخدام موظفين بعقود قصيرة األجل. 

 عن الرقابة الداخلية 2015مسا ل تم اإلبالغ عنيا في بيان عام 

أنه ال  ، غيرالمجالين  البحاجة إلى تحسرررين. وقد تحقق تقدم هام في  مجالينعن الرقابة الداخلية االنتباه إلى  2015اسرررترعى بيان عام  -14

 يزال يلزم القيام بمزيد من العمل.

إطار  -عن إحراز تقدم في إنشاء وتداول إطار معياري شامل  2015أفاد بيان عام  تحسين نظم الرصد التشغيلي واالستعراض  (أ

دة، ومتطلبات الرصد الدنيا؛ فضالً عن دعم مباشر إلعداد التقارير  النتائج االستراتيجية، وقواعد العمل، وإجراءات التشغيل الموحَّ

) وميت( بفعالية، وتطبيقها ومواصلة استخدام أداة رصد وتقييم المكاتب القطرية  2016عن نتائج البرامج. وتواصل خالل عام 

دة بشأن المشروعات عام على المستو  العالمي وميت  أداة نشر، تم 2016وفي عام  تطويرها. ، وأُعدت جميع التقارير الموحَّ

دة عن المشروعات )ل الذ ي الجيل التالي نظامعن طريق  هذه األداةباستخدام بيانات  2016  وصدر .(SPRINGلتقارير الموحَّ

 .إدارة األداء وميت لتصميم البرامج، وتنفيذها، ورصدها، و أداةتوجيه جديد بشأن استخدام  2016خالل شهر أبريل/نيسان 

خارطة الطريق المتكاملة. ويوجه إطار المعتمدة لعمليات الشياً مع ا وميت تم أداة البرنامج، سوف يُعدِّل 2017وخالل عام 

 ا. وتنفيذها ورصده البرنامجالنتائج المؤسسية الجديد، الذي يجري تداوله  جزء من خارطة الطريق المتكاملة، تخطيط برامج 

يمثالن مجاالً النتائج المستندة إلى أدلة ال يزاالن ورصد البأن  2016وقد أفاد مكتب المفتش العام في بيان الضمان الخاص به لعام 

 . الشأن، على الرغم من الممارسات والتطورات اإليجابية التي لوحظت في هذا للبرنامجللتحسين بالنسبة 
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 . 2017هذه المسألة خالل عام لإعطاء األولوية  البرنامجوسيواصل 

خالل الداخلية في البرنامج   على ضوابط الرقابة 2والمستوى   تأثير االرتفاع غير العادي لعدد حاالت ال وارئ من المستوى  (ب

أو  3االستجابة للعديد من حاالت الطوارئ الممتدة والمتزامنة والمصنفة إما من المستو   البرنامج، واصل 2016عام 

ونيجيريا، وجنوب  في العرا ، 3 المستو و/أو تمديد االستجابات لحاالت الطوارئ من  تفعيل 2016. وشهد عام 2 المستو 

جمهورية أفريقيا في  2 ما هو الحال بالنسبة للمستو  واليمن،  ،ةسوريالجمهورية العربية ال، ووالجنوب األفريقيالسودان، 

. ووصل هذا الحجم من عبء العمل إلى مستويات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإ وادور، وليبيا، ومالي، وأو رانيا الوسطى،

خطر  إلى باهاالنتبعض  بار المديرين  استرعىلمواجهتها. وقد  بنشاط تعدت المنظمةغير مسبوقة، وأعلى بكثير من تلك التي اس

ليفهم غياب موظفين رئيسيين تم تك الناجم عنبين الواجبات(  الكافي لضمان الفصل ،مستو  الضوابط الداخلية )مثالً  انخفاض

 .3مؤقتاً بتولي عمليات خاصة بحاالت طوارئ من المستو  

، نسانيةالوفاء بالتزاماته اإل عن البرنامج عجزخطر وبينما عمل المديرون على تضييق الفجوات في ضوابط الرقابة الداخلية، فلن 

  في سجل المخاطر المؤسسية. بارزاً ظل  ،األزمات تكاثر إلىفي جانب منه  الذي يعود

اإلفراط المحتمل في استخدام الموارد على  (1بما يلي:  2016المفتش العام أيضاً في بيان الضمان الخاص به لعام مكتب وأفاد 

وعدم فعالية  ،وعدم مالءمته لتلبية هذه الطلبات المتعددة ،عجز جهاز إدارة حاالت الطوارئ التابع للمنظمة (2نطا  المنظمة؛ 

لية  توسيع نطا  ولوية مجاالت ومشروعات هامة احتمال تخفيض أ (3؛ إلى ذلكلحاالت الطوارئ عند الحاجة االستجابات األوَّ

 أخر . 

رصد تأثير المستو  العالي غير المسبو  من أنشطة حاالت الطوارئ الممتدة على نطا   البرنامج، سيواصل 2017وخالل عام 

لرقابة لظ على مستويات مناسبة اعلى فعالية الرقابة الداخلية، وسيتخذ اإلجراءات التصحيحية الضرورية لضمان الحف البرنامج

 الداخلية. 

وعملية الرقابة اإلدارية قدَّمت  البرنامجوبصررررف النظر عن المسرررائل التي ُذ رت أعاله، فلن بيانات الضرررمان التي وردت من مديري  -15

على  البرنامجإدارة  تشدد، سوف 2017. وخالل عام 2016خالل عام  البرنامجضماناً بشأن فعالية وقوة ضوابط الرقابة الداخلية في 

إدارة  أ(، بما في ذلك: 2016بالضرررررمان لعام المفتش العام في بيانه الخاص مكتب رقابة بالنسررررربة للمواضررررريع الرئيسرررررية التي أثارها ال

إدارة المواهب وتخطيط قوة د(  ؛كةالتحويالت القائمة على النقد؛ ج( القدرة المنه  ب( المخاطر والرقابة اإلدارية على نطا  المنظمة؛ 

 العمل. 

 البيان

نات معقولة ضما إال مكن أن توفريال يل، وهي بذلك اتنطوي جميع ضوابط الرقابة الداخلية على قيود متأصلة، بما في ذلك إمكانية التح -16

عالوة على ذلك، ونظراً لتغيُّر الظروف، فلن فعالية الضرروابط الداخلية  تتعلق بتحقيق األهداف المتعلقة بالعمليات، واإلبالغ، واالمتثال.

 اوت بمرور الوقت. قد تتف

  انت ُمرضررية خالل السررنة البرنامجوبناء على ما تقدَّم، أر ، وفقا ألفضررل ما لدينا من معرفة ومعلومات، أن نُظم الرقابة الداخلية في  -17

اإلطار  -تمشرررررياً مع الضررررروابط الداخلية للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي  2016ديسرررررمبر/ انون األول  31المنتهية في 

 (.2013المتكامل )

 المخاطر المحددة أعاله  جزء من التحسين المستمر لضوابطه الداخلية.إدارة ملتزم بمعالجة مسائل الرقابة الداخلية و البرنامجو -18

 إرثارين  ازين

 2017مارس/رذار  27روما،     المديرة التنفيذية
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 العالمي األغذية برنامج

 

 

 الكشف األول 

 كشف المركز المالي

 2016ديسمبر/كانون األول  31في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 2016 مذكرة 
2015 

 (بيانيا)أعيد 

     األصول

    الجارية األصول

 772.2 777.5 2.1 النقد ومعادالت النقدية

 817.2 176.6 1 2.2 األجل القصيرة االستثمارات

 756.9 2 2.3 القبض المستحقة المساهمات

 

2 233.4 

 650.1 643.2 2.4 المخزونات

 109.4 127.1 2.5 األخر  القبض المستحقة البنود

  5 481.3 4 582.3 

    الجارية غير األصول

 36.5 488.4 2.3 القبض المستحقة المساهمات

 462.3 506.3 2.6  األجل الطويلة االستثمارات

 144.5 140.3 2.7 والمعدات والمنشآت العقارات

 5.2 5.7 2.8 المادية غير األصول

  1 140.7 648.5 

    
 230.8 5 622.0 6  األصول مجموع

    

    الخصوم

    الجارية الخصوم

 513.8 557.8 2.9 واالستحقاقات الدفع المستحقة الحسابات

 198.9 486.9 2.10 اإليرادات المؤجلة

 5.7 7.0 2.11 المخصصات

 10.6 7.8 2.12 الموظفين استحقاقات

 5.8 5.7 2.13  القروض

  1 065.2 

 

734.8 

     

    الجارية غير الخصوم

 39.7 499.3 2.10 اإليرادات المؤجلة

 601.9 652.3 2.12 الموظفين استحقاقات

 83.8 78.1 2.13 ضوالقر

      1 229.7 725.4 

 460.2 1 294.9 2  الخصوم مجموع

 770.6 3 327.1 4  الصافية األصول

    واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 492.4 3 997.4 3 2.15 الصناديق أرصدة

 278.2 329.7 2.15 االحتياطيات

 770.6 3 327.1 4   الصناديق واالحتياطات مجموع أرصدة

    
 تشكل المذ رات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالية

 

 Manoj Juneja   إرثارين  ازين

 مساعد المدير التنفيذي ورئيس الشؤون المالية    المديرة التنفيذية

 2017مارس/رذار  27روما، 
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 برنامج األغذية العالمي

 الثانيالكشف 

 كشف األداء المالي

 2016ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتيية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

   
2016 2015 

       اإليرادات

 111.3 4 300.4 5 3.1 المساهمات النقدية

 550.9 470.7 3.2 المساهمات العينية

 (34.1) (31.3) 3.3 فر  أسعار صرف العمالت

 3.7 20.3 3.4 عائد االستثمارات

 133.6 148.8 3.5 إيرادات أخر 

 765.4 4 908.9 5   مجموع اإليرادات

      

     المصروفات

 679.1 882.3 4.1 التحويالت القائمة على النقد الموزعة

 784.1 1 051.1 2 4.2 السلع الغذائية الموزعة

 635.9 641.4 4.3 التوزيع والخدمات المتصلة به

 797.4 826.4 4.4 األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخر 

 167.3 170.8 4.5 اإلمدادات، والمواد المستهلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية

 645.0 689.5 4.6 الخدمات المتعاقد عليها والخدمات األخر 

 2.2 2.1 4.7 تكاليف التمويل

 52.4 48.3 4.8 واإلهالك المستهلكات

 52.9 55.3 4.9 مصروفات أخر 

 816.3 4 367.2 5   مجموع المصروفات

      

 (50.9) 541.7   للسنة العجز(الفا ض)

  

 .تشكل المذ رات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالية
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 برنامج األغذية العالمي

 
 الكشف الثالث

 كشف التغيرات في األصول الصافية

 2016ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتيية في 

 
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 مذكرة 

المتراكم/أرصدة الفا ض 

 الفا ض الصناديق

 )العجز(
 مجموع األصول الصافية االحتياطيات

 009.2 4 298.5 94.6 616.1 3  2015ديسمبر/كانون األول  1 مجموع األصول الصافية حتى 

 (238.6) (20.3) (145.5) (72.8) 1 تغيير في السياسة المحاسبية

 770.6 3 278.2 (50.9) 543.3 3  (بيانيا)أعيد  2015األول ديسمبر/كانون  1 مجموع األصول الصافية حتى 

 - - 50.9 (50.9)  2015 تخصيص الفائض

      

      2016تحركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في 

 - 51.5 - (51.5) 2.15 النقل من االحتياطيات وإليها

 14.8 - - 14.8 2.15 / 2.6 دو والمثبتة مباشرة في رصيد الصن المكاسب الصافية غير المتحققة على االستثمارات الطويلة األجل

 541.7 - 541.7 -  الفائض للسنة

 556.5 51.5 541.7 (36.7)  مجموع التحركات أثناء السنة

 327.1 4 329.7 541.7 455.7 3  2016ديسمبر/كانون األول  1 مجموع األصول الصافية حتى 

 .أساسيا من هذه الكشوف الماليةتشكل المذ رات المرفقة جزءا 
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 برنامج األغذية العالمي

 الكشف الرابع 

 كشف التدفقات النقدية

 2016ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتيية في 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

 

 

 
 2016 مذكرة

2015 

 (بيانيا)أعيد 
  

     التدفقات النقدية من األنش ة التشغيلية:

 (50.9) 541.7   للسنةالفائض )العجز( 

    لتشغيليةاالتسويات لمطابقة الفائض )العجز( مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 52.4 48.3 2.7/2.8 االستهالك واإلهالك

 2.1 (0.8) 2.2 الخسارة )المكاسب( غير المتحققة على االستثمارات القصيرة األجل

 (8.3) (0.3) 2.6 الخسارة )المكاسب(غير المتحققة على االستثمارات الطويلة األجل

 (4.1) (3.9) 2.2/2.6 الطويلة األجل)الزيادة( في القيمة المستهلكة من االستثمارات 

 (0.5) (0.5) 2.13  )النقص( في القيمة المستهلكة من القرض الطويل األجل

 2.7 2.6 2.13 الفوائد على القرض الطويل األجل

 (71.5) 6.9 2.4 )الزيادة( النقص في المخزونات 

 (77.0) (975.4) 2.3 )الزيادة( في المساهمات المستحقة القبض

 12.7 (16.4) 2.5 )الزيادة( النقص في المدفوعات األخر 

 (20.3) (8.2) 2.7 )الزيادة( في العقارات والمنشآت والمعدات )المقدمة  تبرع عيني(

 (22.1) 44.0 2.9 )النقص( الزيادة في الحسابات المستحقة الدفع واالستحقاقات 

 145.5 747.6 2.10 الزيادة في اإليرادات المؤجلة

 (0.5) 1.3 2.11 الزيادة )النقص( في المخصصات

 47.0 47.6 2.12 الزيادة في استحقاقات الموظفين

 7.2 434.5  التدفقات النقدية الصافية من األنش ة التشغيلية:

      

     :التدفقات النقدية من األنش ة االستثمارية

 42.5 (350.9) 2.2 )الزيادة( النقص في االستثمارات القصيرة األجل

 0.1 (1.3) 2.5  )الزيادة( النقص في الفوائد المستحقة القبض

 (16.9) (32.7) 2.6 )الزيادة( في االستثمارات الطويلة األجل

 (46.4) (34.6) 2.7 )الزيادة( في العقارات والمنشآت والمعدات

 (1.3) (1.8) 2.8 )الزيادة( في األصول غير المادية 

 (22.0) (421.3)   الصافية من األنش ة االستثماريةالتدفقات النقدية 

      

     التدفقات النقدية من أنش ة التمويل:

 (2.7) (2.6) 2.13 الفوائد المدفوعة على القرض  

 (5.3) (5.3) 2.13 إعادة سداد األصل السنوي من القرض 

 (27.0) -  سداد القرض

 (35.0) (7.9)   التمويلالتدفقات النقدية الصافية من أنش ة 

      

      

 (49.8) 5.3   صافي الزيادة )النقص( في النقدية ومعادالت النقد

     

 822.0 772.2 2.1 في بداية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

      

 772.2 777.5 2.1 في نياية السنةالنقدية ومعادالت النقد 

        

        

 .المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوف الماليةتشكل المذ رات 
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  برنامج األغذية العالمي

  الكشف الخامس

  *الفعلية كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ

  2016ديسمبر/كانون األول  31عن السنة المنتيية في 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  

   

 

 المذكرة

    المبلغ المحدد في الميزانية

المبلغ الفعلي على أساس  الميزانية النيا ية الميزانية األصلية

 مقارن
الفرق بين الميزانية النيا ية 

 والمبلغ الفعلي
 الخ ة المحددة األولويات

 6 

     

 األغذية وتكاليف التشغيل المباشرة المتعلقة بها

  
4 265.7 4 996.7 2 949.4 2 047.3 2 354.0 

 النقد والقسائم وتكاليف التشغيل المباشرة المتعلقة بها

  
2 421.5 1 717.3 970.6 746.7 1 140.0 

 زيادة القدرات
  465.0 562.8 371.6 191.2 286.0 

 561.0 389.6 622.3 011.9 1 867.4   تكاليف الدعم المباشرة

 المجموع الفرعي لتكاليف المشروعات المباشرة

 
  8 019.6 8 288.7 4 913.9 3 374.8 4 341.0 

 290.3 0.6 289.7 290.3 290.3   التكاليف العادية لدعم البرامج واإلدارة

 20.0 9.5 19.2 28.7 20.0    المبادرات المؤسسية الحاسمة

 310.3 10.1 308.9 319.0 310.3   المجموع الفرعي للتكاليف غير المباشرة

 651.3 4 384.9 3 222.8 5 607.7 8 329.9 8    المجموع

           

 .تشكل المذ رات المرفقة جزءا أساسيا من هذه الكشوف المالية
 

 
 

 * أعد الكشف على أساس االلتزامات.
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 2016ديسمبر/كانون األول  31 حتى مذكرات على الكشوف المالية

 : السياسات المحاسبية1المذكرة 

 أساس اإلعداد

أعدت الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي وفقا للمحاسبة على أساس االستحقا  بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  -1

باسررررتخدام طريقة التكلفة األصررررلية، معدلة بلدراج االسررررتثمارات بالقيمة العادلة. وفي حال عدم تطر  أحد المعايير المحاسرررربية الدولية 

 المعيار المناسب من المعايير الدولية لقبالغ المالي. خدمستُ انة، لمسألة معي

 وأعد  شف التدفقات النقدية )الكشف الرابع( باستخدام الطريقة غير المباشرة. -2

لدوالر البرنامجوالعملة المسررررررتخدمة في  -3 لدوالر األمريكي. والمعامالت التي تجر  بغير ا ، سررررررواء في العمل أو في اإلبالغ، هي ا

ل إلى  ياألمريك ل األصول والخصوم بعمالت  هذه العملةتحوَّ بسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة. وتحوَّ

بسررعر الصرررف المعمول به في األمم المتحدة عند اإلقفال بنهاية السررنة. وترد المكاسررب أو  العملة المذ ورةإلى  الدوالر األمريكيغير 

 ة عن ذلك في  شف األداء المالي.الخسائر الناتج

 النقدية ومعادالت النقد 

سوا  النقد والودائع القصيرة األجل بما في ذلك  -4 تتألف النقدية ومعادالت النقد من النقدية الحاضرة، والنقدية المودعة في المصارف وأ

 النقدية التي يُديرها مدراء االستثمار.

 مع مراعاة العائد الفعلي.وتثبت عائدات االستثمارات عند االستحقا   -5

 األدوات المالية 

طرفا في األحكام التعاقدية لألداة الفنية إلى حين اسرررتنفاد حقو  تلقي تدفقات نقدية من هذه  البرنامجاألدوات المالية عندما يصررربا  تثبت -6

 لجميع المخاطر والفوائد المتصلة بملكيتها. البرنامجاألصول أو تحويلها مع تحويل 

ول المالية المحتفظ بها لالتجار فيها بالقيمة العادلة وتدون أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن تغير القيمة العادلة في حسابات وتقاس األص -7

الفائض أو العجز وتدرج في  شف األداء المالي في الفترة التي تنشأ فيها. وتصنف االستثمارات القصيرة األجل ضمن هذه الفئة نظرا 

ومن ثم يجوز التصرررررررف فيها في األجل القصررررررير وهو ما قد يعني تحقيق مكاسررررررب أو  البرنامجدعم عمليات  ألنه يحتفظ بها من أجل

 خسائر في عملية االتجار. وتصنف المشتقات المالية أيضا  أصول محتفظ بها لالتجار فيها.

سوا  ة للتحديد وليست مطروحة في األوالقروض والمبالغ المستحقة القبض هي أصول مالية غير مشتقة وتحقق مدفوعات ثابتة أو قابل -8

النشررطة. وتضررم القروض والمبالغ المسررتحقة المسرراهمات المسررتحقة القبض نقدا وغيرها من المبالغ المطلوبة والنقدية ومعادالت النقد. 

 وتدون القروض والمبالغ المطلوبة  تكاليف مستهلكة.

لمالية غير المشرررتقة التي تنطوي على مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد واالسرررتثمارات المحتفظ بها حتى أجل االسرررتحقا  هي األصرررول ا -9

أو يمكن له االحتفاظ بها حتى تاريخ االسررررتحقا . وتضررررم  البرنامجواألصررررول واالسررررتثمارات المحدد تاريخ اسررررتحقاقها والتي يعتزم 

صررل المسررجلين لألورا  المالية لخزانة الواليات االسررتثمارات المحتفظ بها حتى أجل االسررتحقا  أورا  االتجار المنفصررل بالفائدة واأل

 المتحدة الداخلة في حافظة االستثمارات الطويلة األجل والمدونة  تكاليف مستهلكة.
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واألصول المالية المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة وال تصنف في أي فئة أخر . وتضم األصول المتاحة للبيع االستثمارات  -10

ف أورا  الخزانة األمريكية. ويحتفظ بها بالقيمة العادلة مع إثبات تغيرات القيمة في  شرررررروف تغيرات األصررررررول الطويلة األجل بخال

 الصافية. ويعاد تصنيف المكسب والخسارة من األسهم إلى فائض أو عجز عندما يلغى إثبات األصول.

دة تقاس على أسررراس التكلفة المسرررتهلكة باسرررتخدام طريقة الفائوتثبت جميع الخصررروم المالية غير المشرررتقة في البداية بالقيمة العادلة ثم  -11

 الفعلية.

 المخزونات 

قيم بحسررب التكلفة أو تكلفة -12 قيّد السررلع الغذائية والمواد غير الغذائية الحاضرررة بنهاية الفترة المالية باعتبارها مخزونات، وهي تـررررررررُ  تـررررررررُ

في نطاقه، ينتقل سررند الملكية القانونية للسررلع الغذائية عادة  البرنامجذي يعمل االسررتبدال الحالية، أيهما أقل. وبموجب اإلطار القانوني ال

 إلى حكومة البلد المتلقي عند نقطة دخولها األولى إلى البلد المتلقي حيث تصرررررربا قابلة للتوزيع. ومع أن سررررررند الملكية القانوني قد انتقل

مخزونات ألن  باعتبارها يُقيِّدها البرنامجمخازنه لد  البلدان المتلقية، إال أن في  البرنامجبالنسرررربة لهذه السررررلع الغذائية التي يحتفظ بها 

 يحتفظ باإلشراف المادي والرقابة. البرنامج

دمت عينا،  ما تشمل جميع التكاليف األخر  المتكبدة إليصال السلع ( 1)وتشمل تكلفة السلع الغذائية تكلفة الشراء أو القيمة العادلة -13 إذا قـررررُ

درج أية تكلفة  البرنامجالغذائية إلى حوزة  عند نقطة دخولها األولى إلى البلد المسررتفيد حيث تصرربا جاهزة للتوزيع. إضررافة لذلك، تـررررررررُ

 وتـُحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجا. بيرة تتعلق بتحويل هذه السلع، من قبيل الطحن أو التعبئة في أ ياس. 

 المساهمات المستحقة القبض 

 عند تأ يدها  تابيا من جانب المانحين.  ليراداتالمستحقة القبض تثبت المساهمات  -14

 ومخصص االنخفاض التقديري في إيرادات المساهمات. التلفمخصص  صافية منعرض المبالغ المستحقة القبض وتُ  -15

ـ -16 ـثب العينية المقدمة في صورة خدمات تدعم مباشرة عمليات وأنشطة معتمدة، ولها أثر على الميزانية، ويمكن أن تقاس  ت المساهماتوت

 بصورة موثوقة، بالقيمة العادلة وتقيم بها. وتشمل هذه المساهمات استخدام المباني والمرافق والنقل والموظفين.

قيم التبرعات المقدمة في شكل عقارات ومنشآت ومع -17 دات بالقيمة السوقية العادلة، وتثبت  عقارات ومنشآت ومعدات أو  أصول وتـرررررررُ

 غير ملموسة وإيرادات. 

 العقارات والمنشآت والمعدات

تقاس قيمة العقارات والمنشرررررآت والمعدات بتكلفتها األصرررررلية في البداية، ثم بالقيمة األصرررررلية مطروحا منها االسرررررتهالك المترا م وأية  -18

قيم التبرعات المقدمة في شكل عقارات خسارة ناتجة عن انخفا ض قيمتها بسبب تلفها. وال تتم رسملة تكاليف االقتراض إن وجدت. وتـرررُ

شآت والمعدات  ستهالك العقارات والمن شآت ومعدات وإيرادات. ويرد ا سوقية العادلة، وتثبت  عقارات ومن شآت ومعدات بالقيمة ال ومن

المعدل الثابت، إال في حالة األراضي، فهي ال تخضع لالستهالك. وعمر االستخدام المقدر على امتداد عمر االستعمال باستخدام طريقة 

 لفئات العقارات والمنشآت والمعدات هو  التالي:

                                                           
فاتورة  ذائية، والسعر المحدد فيتشمل مؤشرات القيمة العادلة للسلع الغذائية المقدمة  تبرعات عينية أسعار السو  العالمية، والسعر المحدد بموجب اتفاقية المعونة الغ (1)

 .انحةالجهة الم

. 
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 الفئة
 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات(

  

  المباني

 40 الدائمة

 5 المؤقتة

 3 أجهزة الحواسيب

 3 المعدات المكتبية

 5 والتر يبات المكتبيةالتجهيزات 

 3 معدات األمن والسالمة

 3 معدات االتصال

 5 المر بات اآللية

 3 معدات الورش

ت تحسينات العقارات المستأجرة  أصول وتقيّم بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد عمر االستعمال المتبقي للتحسينات ثبـررررررروتـرررررررُ  -19

 على امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل. أو

 وتجري استعراضات التلف لجميع األصول سنويا على األقل. -20

 األصول غير المادية

تقاس األصول غير المادية في البداية بتكلفتها، ثم بقيمتها األصلية مطروحا منها االستهالك الترا مي وأية خسائر ناجمة عن انخفاض  -21

 بالقيمة السوقية العادلة وتثبت  أصول غير مادية وإيرادات. قيمتها بسبب التلف. وتقيم التبرعات المقدمة في شكل أصول غير مادية

ستخدام طريقة المعدل الثابت. وعمر االستعمال المقدر لفئات األصول غير  -22 سب االستهالك على امتداد عمر االستعمال المقدر با ويحت

 المادية هو  التالي:

 عمر االستعمال المقدر )بالسنوات( الفئة

  

 6 داخلياالبرمجيات المطورة 

 3 البرمجيات المشتراة خارجيا

 3 التراخيص والحقو ، وحقو  النشر وغيرها من األصول غير المادية
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 استحقاقات الموظفين

 الفئات التالية من استحقاقات الموظفين: البرنامجت يـُثبـ -23

  شهرا بعد نهاية الفترة المحاسبية التي يقدم خاللها الموظف خدماته  12استحقاقات الموظفين القصيرة األجل التي تستحق  املة في

 ذات الصلة؛

 استحقاقات ما بعد الخدمة؛ 

 . استحقاقات الموظفين الطويلة األجل األخر 

ة ، الذي أنشأته الجمعي)الصندو ( منظمة عضو مشار ة في الصندو  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة والبرنامج -24

حقاقات صندو  هو خطة استالالعامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالستحقاقات ذات الصلة إلى الموظفين. و

)ب( من النظام األسررراسررري للصرررندو ، فلن عضررروية الصرررندو   3محددة يمولها أرباب عمل متعددين. وعلى النحو المحدد في المادة 

أخر  تشرررارك في نظام األمم المتحدة الموحد للمرتبات  حكومية دوليةو االت المتخصرررصرررة وأي منظمة دولية أو مفتوحة أمام جميع ال

 والبدالت والشروط األخر  للخدمة فيها وفي الو االت المتخصصة.

المنظمات المشررررار ة للمخاطر اال توارية المرتبطة بمشررررار ة الموظفين الحاليين والسررررابقين للمنظمات األخر   الصررررندو عرِّض يو -25

المشررررار ة في الصررررندو ، وتكون النتيجة هي عدم وجود أسرررراس ثابت وال موثو  به لتخصرررريص االلتزام وأصررررول الخطة والتكاليف 

 وعلى غرارصررررندو  المشررررترك للمعاشررررات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وال والبرنامجللمنظمات الفردية المشررررار ة في الخطة. 

المنظمات األخر  المشررار ة في الصررندو ، ليسررا في وضررع يسررما لهما بتحديد نصرريب  ل منظمة مشررار ة في التزام االسررتحقاقات 

ة  ما لو مع هذه الخط البرنامجالي يتعامل المحدد وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بموثوقية  افية ألغراض المحاسبة. وبالت

في  البرنامجمن المعايير المحاسرررربية الدولية للقطاع العام. وتثبت مسرررراهمات  25 انت خطة مسرررراهمات محددة وفقا لمتطلبات المعيار 

 خالل الفترة المالية  مصروفات في  شف األداء المالي. الصندو 

 المبالغ المخصصة والخصوم ال ار ة

التزام قانوني أو تقديري نتيجة وقائع سررابقة ويكون من  البرنامجصررصررات للخصرروم والرسرروم المسررتقبلية عندما يكون على ترصررد مخ -26

 بتسوية هذا االلتزام. البرنامجالمرجا مطالبة 

دما ال ئة عنوتدرج االلتزامات المادية األخر  التي ال تفي بمعايير إثبات الخصرروم، في المذ رات على الكشرروف المالية  خصرروم طار -27

 .البرنامجيتأ د وجودها إال عند حدوث، أو عدم حدوث، واقعة أو أ ثر من الوقائع التي ال تخضع  ليا لسيطرة 

 إيرادات المساهمات

النسبة ب وعلى هذا فلنه، (سياسته المحاسبية بالنسبة إلثبات إيرادات المساهمات )اإليرادات غير التبادلية البرنامج، غيَّر 2016في عام  -28

 والخصرررروم)النقدية أو المسررررتحقة القبض(  األصررررولبلثبات  البرنامجفي سررررنوات قادمة، يقوم  التي يُشررررترط اسررررتخدامهامسرررراهمات لل

إالّ عندما تبدأ سررررنة المسرررراهمة التي حددتها  م تخفيض الخصرررروم وإثبات اإليراداتيتال )اإليرادات المؤجلة( عند تأ يد االتفا   تابة. و

نوات جميع السنوات بما في ذلك سللمساهمات المخصصة لالستخدام لحة. وفي السابق،  ان الكيان يثبت اإليرادات بالنسبة الجهة المان

 من المعايير المحاسرررربية 3ر ار رجعي وفقاً للمعيثقادمة وال يثبت اإليرادات المؤجلة. وقد طُبِّق هذا التغيير في السررررياسررررة المحاسرررربية بأ

لكشرروف في ا بيانهاواألخطاء المحاسرربية(، مما أّد  إلى إعادة  ،)السررياسررات المحاسرربية، والتغييرات في التقديرات الدولية للقطاع العام

رصرريد العن  10-2كشررف المذ رة تفي الكشرروف األول والثاني والثالث والرابع، و بيانها. وقد أُعيد 2015المالية المقارنة بالنسرربة لعام 

تأثير على أرصرردة واحتياطيات الصررناديق، ال نع 15-2بالنسرربة للمسرراهمات المؤجلة. وتكشررف المذ رة الختامي د يرصررالو ياالفتتاح

 لتأثير على اإلبالغ عن الشرائا.عن ا 7التأثير على إيرادات المساهمات، وتكشف المذ رة  نع 3وتكشف المذ رة 
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إيرادات المسرراهمات عند تأ يدها  تابة وعندما تكون مسرراهمة مخصررصررة لالسررتخدام في السررنة الحالية لقبالغ المالي.  البرنامجثبت ويُ  -29

 خصررروموال)النقدية أو المسرررتحقة القبض(  األصرررول البرنامجثبت في سرررنوات قادمة، يُ  التي يُشرررترط اسرررتخدامهاوبالنسررربة للمسررراهمات 

   تابة. وال يتم خصررررم اإليرادات المؤجلة وإثبات اإليرادات إالّ عندما تبدأ سررررنة المسرررراهمة على عند تأ يد االتفا ()اإليرادات المؤجلة

 النحو الذي حددته الجهة المانحة.

عة والتحويالت القا مة على النقد  السلع الغذا ية الموزَّ

لشرررر اء المتعاونين أو لمقدمي الخدمة مباشررررة أو بمجرد تسرررليمها ل البرنامجيتم تسرررجيل السرررلع الغذائية  مصرررروفات عندما يوزعها  -30

 لتوزيعها.

بصررورة مباشرررة أو بمجرد توزيعها بواسررطة الشررر اء  البرنامجويتم تسررجيل التحويالت القائمة على النقد  مصررروفات عندما يوزعها  -31

 المتعاونين أو مقدمي الخدمة. 

 محاسبة الصناديق واإلبالغ عن الشرا ح

الصرررناديق أداة محاسررربية متوازنة ذاتيا أنشرررئت من أجل بيان المعامالت المتعلقة بهدف محدد. وتخصرررص الصرررناديق لغرض ممارسرررة  -32

أنشطة محددة أو بلوغ أهداف محددة وفقا للوائا وقيود وحدود خاصة. وتعد الكشوف المالية على أساس محاسبة الصناديق، ويبين في 

 . وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المترا مة لقيرادات والمصروفات.البرنامججميع صناديق نهاية الفترة المر ز الموحد ل

نشاطا أو مجموعة من األنشطة المتميزة التي تصدر بشأنها معلومات مالية بشكل منفصل من أجل تقييم األداء الماضي  الشرائاوتعد  -33

جميع المشرررررروعات  البرنامجمخصرررررصرررررات المقبلة للموارد. ويصرررررنف لكيان معين في تحقيق أهدافه أو في اتخاذ القرارات بشرررررأن ال

( حسابات 3( الحساب العام والحسابات الخاصة؛ 2( حسابات فئات البرامج؛ 1والعمليات وأنشطة الصناديق ضمن ثالث شرائا هي: 

 .رصدة المحتفظ بها في نهاية الفترةعن معامالت  ل شريحة خالل الفترة المالية وعن األ البرنامجاألمانة والعمليات الثنائية. ويبلغ 

وحسابات فئات البرامج عبارة عن  يان محاسبي أنشأه المجلس ألغراض محاسبة المساهمات واإليرادات والمصروفات لجميع الفئات  -34

 البرنامجية. وتشمل الفئات البرنامجية التنمية واإلغاثة الطارئة، واإلغاثة الممتدة، والعمليات الخاصة.

لعام هو  يان محاسرربي أنشرري بحيث يسررجل في حسررابات منفصررلة، قيمة اسررترداد تكاليف الدعم غير المباشرررة، واإليرادات والحسرراب ا -35

المختلفة، واالحتياطي التشغيلي والمساهمات المتسلمة التي لم تخصص لفئة برنامجية محّددة أو مشروع مفرد أو مشروع ثنائي. وأما 

من النظام المالي، وذلك ألغراض المسررراهمات  1-5ير التنفيذي هو الذي ينشرررئها بموجب المادة بالنسررربة للحسرررابات الخاصرررة، فلن المد

 الخاصة أو لألموال المخصصة ألنشطة معينة. ويمكن أن ترحل أرصدتها إلى الفترة المالية التالية.

. وينشرررئها المدير التنفيذي البرنامج   ما أن العمليات الثنائية وغير ذلك من حسرررابات األمانة هي تقسررريمات فرعية محددة من صرررندو -36

من النظام المالي، لتغطية المسررررررراهمات التي يتم االتفا  مع الجهة المانحة على الهدف منها ونطاقها وإجراءات  1-5بموجب المادة 

 اإلبالغ عنها، في اتفاقات صناديق ائتمانية معينة.

 5-10حتفظ باحتياطي تشررغيلي في إطار الحسرراب العام بموجب المادة . ويُ حتفظ باالحتياطيات في الحسرراب العام بهدف دعم العملياتويُ  -37

من النظام المالي لضررمان اسررتمرارية العمليات في حالة التعرض لنقص مؤقت في الموارد. وباإلضررافة إلى االحتياطي التشررغيلي أنشررأ 

 المجلس احتياطيات أخر .

أن يُبرم اتفاقات مع أطراف ثالثة لالضطالع بأنشطة ال تدخل في إطار أنشطته العادية، لكنها تتماشى مع أهدافه. وال تسجل  للبرنامجو -38

. وبنهاية السرررنة، يسرررجل الرصررريد الصرررافي المدين أو الدائن ألطراف ثالثة باعتباره للبرنامجهذه االتفاقات  ليرادات أو  مصرررروفات 

 شف المر ز المالي تحت الحساب العام. وترد رسوم الخدمة المحملة على هذه االتفاقات ضمن اإليرادات مستحق الدفع أو القبض في 

 األخر .
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 مقارنة الميزانيات

على أسرررراس االلتزام والكشرررروف المالية على أسرررراس االسررررتحقا . وفيما يتعلق بكشرررروف األداء المالي تصررررنف  البرنامجوتعد ميزانية  -39

 النفقاتوهذه المصرررروفات بينما تصرررنف مصرررروفات  شررروف مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية  المصرررروفات على أسررراس طبيعة

 .البرنامجوتُدرج ضمن فئات تكاليف  ةالوظيفي اتحسب التصنيف

على  اويوافق المجلس على ميزانيات التكاليف المباشرة للعمليات إما بصورة مباشرة أو عن طريق السلطة المفوضة منه. ويوافق أيض -40

المدرجة في الميزانية ألغراض التكاليف المباشرررررررة وتكاليف دعم البرامج واإلدارة  الخطة اإلدارية السررررررنوية وهي تشررررررمل المبالغ

 والمبادرات المؤسسية الحاسمة. ويمكن فيما بعد أن يعدل المجلس الميزانيات أو أن تـُعّدل بممارسة السلطة المفوضة.

مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية المحسروبة على نفس األسراس الذي الكشرف الخامس: المقارنة بين  -41

تطابق بين  6حسبت عليه مبالغ الميزانية. ونظرا لالختالف بين األسس التي يستند إليها إعداد الميزانية والكشوف المالية، فلن المذ رة 

 الكشف الخامس والمبالغ الفعلية الواردة في الكشف الرابع: التدفقات النقدية.المبالغ الفعلية الواردة في 

تضررمن الكشررف الخامس الخطة المحددة ي 2015واعتباراً من عام . للبرنامج التشررغيليةالميزانية في الكشررف الخامس المتطلبات  وتمثل -42

هو منظمة ممولة البرنامج أن  ةمراعامع  متوقعة التقديريةخطة عمل ذات أولويات مسرررررتندة إلى المسررررراهمات ال تمثل التي ،األولويات

طوعياً وأن عملياته وإدارته المالية تعتمدان بالتالي على مستو  التمويل الوارد فعليا. وترد الخطة المحددة األولويات بشكل مفصل في 

 دعم البرامج واإلدارةالعادية ل تكاليفلالجزء التكاليف المباشرررررررة وخطة اإلدارة وهي تتضررررررمن خطة عمل مؤقتة ومحددة األوليات 

 المحددة في الميزانية والمبادرات المؤسسية الحاسمة لجزء التكاليف غير المباشرة.
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 النقدية ومعادالت النقد :1-2المذكرة 

  
2016 2016 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   النقدية ومعادالت النقد

 178.3 153.1 المقرالحسابات المصرفية والنقدية في 

 53.4 81.8 الحسابات المصرفية والنقدية في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية 

218.6 

 

 218.6 398.7 حسابات األسوا  المالية وحسابات الودائع في المقر

 327.2 138.6 النقدية ومعادالت النقد المحتفظ بها لد  مدراء االستثمار

 777.5 772.2 النقدمجموع النقدية ومعادالت 

بالنقدية الالزمة ألغراض اإلنفا  الفوري في حسررابات نقدية ومصرررفية. أما األرصرردة في حسررابات السررو  المالية وحسررابات  ويحتفظ -43

 اإليداع فهي متاحة في غضون مهلة قصيرة.

 : االستثمارات القصيرة األجل2-2 المذكرة

  
2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   االستثمارات القصيرة األجل

 809.5 169.1 1 االستثمارات القصيرة األجل

 7.7 7.5 (6-2الجزء الجاري من االستثمارات الطويلة األجل )المذ رة 

 817.2 176.6 1 مجموع االستثمارات القصيرة األجل

تنقسرررم االسرررتثمارات القصررريرة األجل إلى شرررريحتين من الحوافظ لكل منهما أفق اسرررتثماري متميز وتسرررير وفق مبادئ توجيهية محددة  -44

وظلت عند  2016لالسرررررتثمار وتخضرررررع لقيود محددة. ولم تتغير مالما مخاطر االسرررررتثمارات القصررررريرة األجل بشررررركل  بير في عام 

 مستويات منخفضة جدا في سيا  بيئة سوقية اتسمت باالنخفاض المطلق. 

مليون دوالر  809.5) 2016ديسررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في   169.1 1لاألجوبلغت قيمة االسررتثمارات القصرريرة  -45

سمبر/ انون األول  31أمريكي في  سندات التي تصدرها  565.2صص ما قيمته (. ومن هذا المبلغ خُ 2015دي مليون دوالر أمريكي لل

صررررص مبلغ (؛ وخُ 2015ديسررررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  367.7أو تضررررمنها الحكومات أو الو االت الحكومية )

مبلغ صررص (  ما خُ 2015ديسررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  299مليون دوالر أمريكي لسررندات الشررر ات ) 373.3

(. 2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  142.8مليون دوالر أمريكي لألورا  المالية المضمونة بأصول ) 230.6

ساس التقييم الذي يجريه مصرف اإليداع المستقل المسؤول عن إدارة األورا  المالية  وهذه االستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة على أ

 وحفظها.

سندات اآلجلة، ورئي 2016ديسمبر/ انون األول  31وفي  -46 ستخدام المشتقات في مجال االستثمارات القصيرة األجل على ال ، اقتصر ا

أن مسألة االستثمار في المشتقات المعرضة للمخاطر ليست بذات أهمية. وبلغت القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها في 

 (.2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في 11.7) مليون دوالر أمريكي 6.6الحافظة االستثمارية 

 ويبين الجدول التالي مر ز حسابات االستثمارات القصيرة األجل خالل السنة: -47
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 2015 

 إضافات/

 )استق اعات( صافية

الفوا د 

 المستلمة/

 المستيلكة

صافي 

المكاسب/)الخسا ر( 

 المتحققة 

 صافي المكاسب/

)الخسا ر( غير 

  المتحققة

2016 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       

 169.1 1 0.8 (2.8) 12.6 349.0 809.5 قصيرة األجلالستثمارات اال

 ستثماراتاالالحصة الحالية من 

 7.5 - - 0.4 (0.6) 7.7  طويلة األجلال

 176.6 1 0.8 (2.8) 13.0 348.4 817.2 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

شمل هذا مليون دوالر أمريكي.  359.4االستثمارات القصيرة األجل بما يعادل  زادت، 2016وخالل عام  -48  األرباحصافي  االرتفاعوي

مليون دوالر أمريكي المعروض في مطابقة الفائض مع التدفقات النقدية التشغيلية في  شف التدفقات النقدية،  0.8غير المتحققة وقدره 

مليون دوالر أمريكي، وقد ُعرضت أيضا في المطابقة  0.4والفائدة المستهلكة عن الجزء الجاري من االستثمار الطويل األجل البالغة 

 350.9وقدره مليون دوالر أمريكي. أما الرصيد المتبقي،  3.9 جزء من الزيادة في القيمة المستهلكة لالستثمار الطويل األجل البالغة 

مليون دوالر أمريكي   7.3بلغ  دوالر أمريكي، فهو معروض في  شررف التدفقات النقدية تحت أنشررطة االسررتثمار، صررافيا من م ونملي

 معاد تصنيفه من استثمارات طويلة األجل إلى استثمارات قصيرة األجل.

 : المساهمات المستحقة القبض3-2المذكرة 

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   :ةالتركيب

 233.4 2 756.9 2 جارية 

 36.5 488.4 غير جارية 

 269.9 2 245.3 3 الصافية المستحقة القبضمجموع المساهمات 

   

 178.3 2 165.5 3 المستحقة القبض المساهمات النقدية

 205.2 206.9 المستحقة القبض المساهمات العينية

 383.5 2 372.4 3 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل إنشاء المخصص

 (92.2) (111.6) مخصص ألغراض انخفاض إيرادات المساهمات

 (21.4) (15.5) مخصص التلف

 269.9 2 245.3 3 مجموع المساهمات الصافية المستحقة القبض

شررهرا بينما المسرراهمات غير المسررتحقة  12تتعلق المسرراهمات الجارية المسررتحقة القبض بالمسرراهمات المؤ دة المسررتحقة في غضررون  -49

 .2016ديسمبر/ انون األول  31شهرا من  12القبض غير الجارية هي مساهمات مستحقة بعد 

وتتعلق المسرراهمات المسررتحقة القبض بمسرراهمات الجهات المانحة في فئات البرامج، والعمليات الثنائية، والصررناديق االسررتثنائية أو في  -50

اسررتخدام المسرراهمة في مشررروع  البرنامجالحسرراب العام أو الحسررابات الخاصررة. وقد تشررمل مسرراهمات الجهات المانحة قيودا تتطلب من 

 نشاط معين وفي إطار زمني محدد. أو

 الجدول التالي تكوين المساهمات المستحقة حسب سنة التأ يد: ويبين -51
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 2016 2015 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية ب النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكيةب 

     سنة التأكيد

2016 2 760.3 80   

2015 522.5 15 1 879.2 77 

 23 578.0 5 180.9 وما قبلها 2014

 100 457.2 2 100 463.6 3 المجموع الفرعي

 - (73.7) - (91.2) تسويات إعادة التقييم )المساهمات المستحقة القبض بغير الدوالر األمريكي(

 100 383.5 2 100 372.4 3 مجموع المساهمات المستحقة القبض قبل المخصص

 .والمخصص المتعلق بانخفاض إيرادات المساهمات التلفمخصص  صافية منالمساهمات المستحقة القبض  عرضتُ  -52

المرصودة لتغطية االنخفاض في إيرادات المساهمات هي مبلغ يقدر ألي تخفيضات في المساهمات المستحقة القبض  والمخصصات -53

 وإيراداتها عندما تنتفي الحاجة إلى تمويل المشروع الذي  انت المساهمات تتعلق به. وتستند هذه المخصصات إلى الخبرة السابقة.

 :2016فاض في اإليرادات المحصلة من المساهمات في عام وفيما يلي تغيرات المخصصات ألغراض االنخ -54

 2016 الزيادة/)النقص( االستخدام 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     

مجموع المخصصات ألغراض االنخفاض في عا د 

 المساهمات
92.2 (71.6) 91.0 111.6 

مليون دوالر أمريكي. ويسرررجل هذا االنخفاض  اسرررتخدام  71.6، بلغ االنخفاض في المسررراهمات المسرررتحقة القبض 2016عام  وخالل -55

لمسررررررررراهمرررات ويرررُ  يرادات ا منشرررررررررأة مقرررابرررل االنخفررراض في إ ل لمخصررررررصرررررررررات ا لي. وفيل لمرررا لمر ز ا  درج في  شرررررررف ا

سمبر/ انون األول  31 سجلت زيادة قدرها  111.6، بلغت المخصصات المطلوبة 2016دي مليون دوالر أمريكي. وبناء على ذلك فقد 

 ويرد بيانها في  شف األداء المالي.  للعاميون دوالر أمريكي  تسوية إليراد المساهمات النقدية مل 91

. وطبقاً لهذا اإلجراء المنقا، يتم تسررررجيل المخصررررص المتعلق بالتلفإجراء تقدير المخصررررص المتعلق  البرنامج، نقَّا 2016في عام و -56

للتلف وعي استناداً إلى دليل موض هاليصتحعلى أساس استعراض المساهمات المستحقة القبض لتحديد أي البنود التي قد يتعذَّر بالتلف 

لي للمسررررررراهمات المسررررررتحقة القبض،   ان له تأثير على تدفقات النقدية المقبلة المقدَّرة و نتيجة لحادث أو أ ثر وقع بعد اإلثبات األوَّ

بالمسرراهمات المسررتحقة القبض التلف المسررتحقة القبض. ويتعلق مخصررص  من المسرراهماتالقبض أو مجموعة للمسرراهمات المسررتحقة 

عندما يتم تكبد المصرررررروفات الفعلية، دون أن يكون من المتوقع تقديم تمويل من الجهات المانحة. ويتطلب الشرررررطب الفعلي تحويالً من 

 .يتجاوز عشرة رالف دوالر أمريكي الحساب العام وموافقة من المدير التنفيذي ألي مبلغ

  :2016خالل عام  التلفمخصصات يلي تغير  وفيما -57

 2016 الزيادة/)النقص( االستخدام 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 15.5 (1.5) (4.4) 21.4 مجموع مخصصات التلف
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ه المساهمات المشطوبة  استخدام مليون دوالر أمريكي. وسجلت هذ 4.4، شطبت مساهمات مستحقة القبض قدرها 2016عام  وخالل -58

الر مليون دو 15.5 التلفمخصص ، بلغ 2016ديسمبر/ انون األول  31ويرد بيانها في  شف المر ز المالي. وفي  التلف مخصصل

 في  شف األداء المالي.، ويرد بيانه للعام  تسويةمليون دوالر أمريكي  1.5 قدرهانخفاض  أمريكي. وبناء على ذلك، سجل

 : المخزونات4-2المذكرة 

جدوالن -59 نات  ال مة المخزو جدول األول مجموع قي عام. ويبين ال ية خالل ال غذائ ية وغير ال غذائ نان حر ة المواد ال يان يبي تال المواد  –ال

 مخزونات األغذية التي تعبر عن على النحو الوارد في  شررررررف المر ز المالي. ويبين الجدول الثاني مطابقة –الغذائية وغير الغذائية 

 رصيد الفتا واإلضافات خالل العام ناقصا قيمة السلع الموزعة ومخصص تلف األغذية خالل السنة.

  
2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 506.2 490.0 السلع الغذائية الحاضرة

 128.5 140.2 السلع الغذائية الموجودة في النقل العابر

 634.7 630.2 المجموع الفرعي للسلع الغذا ية

 (3.2) (3.4) خصم التالف من األغذية

 631.5 626.8 مجموع السلع الغذا ية

 18.8 16.6 المواد غير الغذائية

 (0.2) (0.2) خصم التالف من غير األغذية

 18.6 16.4 مجموع المواد غير الغذا ية

 650.1 643.2 مجموع المخزون

 

 2015 2016 السلع الغذا يةم ابقة 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 563.0 631.5 المخزونات االفتتاحية

 2.8 3.2 مخصص التلف  –الخصم 

 131.6 1 304.2 1 المشتريات من السلع الغذائية

 448.9 419.8 المساهمات العينية المستلمة

 264.7 315.2 النقل والتكاليف المتصلة به

 411.0 2 673.9 2 المخزونات المتاحة للتوزيعمجموع 

 (776.3 1) (043.7 2) مطروحا منه: السلع الغذائية الموزعة

 (3.2) (3.4) مخصص التالف من األغذيةمطروحا منه: 

 631.5 626.8 مجموع السلع الغذا ية

 مرلريرون دوالر أمرريركري 051.1 2برلرغرررت قريرمرررة الرمرواد الرغرررذائريرررة وغريرر الرغرررذائريرررة الرمروزعرررة  2016يرترعرلرق برعرررام  وفريرمرررا -60

مليون دوالر أمريكي 043.7 2 ( على النحو الوارد في  شررف األداء المالي. ومن هذا المبلغ يتعلق 2015مليون دوالر في 784.1 1 )

في مليون دوالر 7.8 و أمريكي  مليون دوالر 776.3 1مليون دوالر أمريكي برالمواد غير الغرذائيرة ) 7.4برالسررررررلع الغرذائيرة ومبلغ 

 (.2015 عام

حسررب على المخزونات التكاليف المتكبدة حتى أول نقطة دخول إلى البلد المسررتفيد. وتشررمل هذه التكاليف  وبالنسرربة -61 للسررلع الغذائية، تـررررررررُ

ن اتكاليف الشراء والنقل البحري ورسوم المواني،  ما تشمل في حال السلع الغذائية الموجهة إلى بلدان غير ساحلية النقل البري في بلد

 العبور.
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م على أسررراس  البرنامجالتأ د من  ميات السرررلع الغذائية، المأخوذة من نظم  ويجري -62 لتتبع األغذية، بالحصرررر المادي للمخزون وتقيـرررررررررّ

 المتوسط المرجا.

في دبي وفي مخازن اسرررتراتيجية متنوعة تُديرها شررربكة  البرنامجوتشرررمل المخزونات المواد غير الغذائية المحتفظ بها في مسرررتودعات  -63

 األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية. مستودعات

وتشررررررمل المواد غير الغذائية ما يلي: المباني/المخازن مسرررررربقة الصررررررنع، وخيام التخزين، ووحدات معالجة المياه، ومجموعات الطاقة  -64

 اقية، واإلطارات، وقطع الغيار، والمر بات ذات المحر ات.، والهواتف الخلوية، واألغطية الوالشمسية

مليون دوالر أمريكي.  630.2مليون طن متري قيمتها  1، بلغت  مية السلع الغذائية في المخازن 2016ديسمبر/ انون األول  31وفي  -65

 .(مليون دوالر أمريكي 634.7مليون طن متري قيمتها  1.1،  انت  مية المخزونات تبلغ 2015ديسمبر/ انون األول  31في و(

 0.54ورصد مخصص للتلف لما يحتمل من خسارة وتلف في المخزونات. وحدد هذا المخصص على أساس الخبرة السابقة بما نسبته  -66

ما نسرربته  2015وبلغت المخصررصررات لألغذية في عام ) ئيةفي المائة من المواد غير الغذا 1.23في المائة من مجموع السررلع الغذائية و

. وتقيـَّم المخزونات باعتبارها صافية بعد اقتطاع قيمة أي تلف أو تقادم. وخالل (في المائة للمواد غير الغذائية 1.05في المائة، و 0.51

مليون دوالر أمريكي يمثل مجموع  0.3مليون دوالر أمريكي يمثل مجموع قيمة السررلع الغذائية التالفة و 3، تم تسررجيل مبلغ 2016عام 

ديسررررمبر/ انون األول  31ير الغذائية التالفة باعتبار ذلك اسررررتخداما لمخصررررص التلف في  شررررف المر ز المالي. وحتى قيمة المواد غ

مليون دوالر أمريكي. وبناء على ذلك، ترد في  شررررف األداء المالي  3.6، أصرررربا المخصررررص النهائي المقدر والمطلوب للتلف 2016

 أمريكي.مليون دوالر  2.9زيادة في مخصص التلف قدرها 

 :2016رد فيما يلي تغير مخصصات المواد التالفة في عام يو- -67

 2016 الزيادة/)النقص( االستخدام 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 3.4 3.2 (3.0) 3.2 المخصص الخاص بالتالف من األغذية

 0.2 (0.2) 0.2 0.2 المخصص الخاص بالتالف من غير األغذية

 3.6 3.0 (2.8) 3.4 مجموع المخصصات

 : البنود المستحقة القبض األخرى5-2المذكرة 

 المدفوعة للبائعين هي مدفوعات تقدم سلفا عن توريد البضائع والخدمات. والسلف -68

 
2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   

 31.5 38.0 السلف المدفوعة للبائعين

 25.3 26.5 السلف المدفوعة للموظفين

 0.3 3.4 اتفاقات أطراف ثالثة مستحقة القبض 

 90.7 96.3 متنوعات مستحقة القبض

 147.8 164.2 مجموع البنود المستحقة القبض قبل المخصص

 (38.4) (37.1) مخصص التلف

 109.4 127.1 المجموع الصافي للبنود المستحقة القبض األخرى

منحة التعليم، ومعونات اإليجار، والسفر وغير ذلك من استحقاقات الموظفين. ألغراض  سلف نقدية والسلف المدفوعة للموظفين هي -69

 وال تحسب أي فوائد على هذه السلف وفقا للنظامين اإلداري واألساسي للموظفين.
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 دماتخ وأ سررررلع لتقديم الو يل بدور البرنامج فيه يقوم رخر وطرف البرنامج بين قانونا ملزما عقدا" ثالث طرف مع االتفا " ويمثل -70

. المالي المر ز  شف في الدفع ومستحقة القبض مستحقة  بنود ثالث طرف مع باتفاقات المتعلقة المعامالت وترد. عليه متفق بسعر

 مع لصررافيةا الحصرريلة عن تعبر بحيث متقابل بشرركل السررداد والمسررتحقة القبض المسررتحقة ثالثة أطراف مع االتفاقات بنود وتسررجل

 .ثالثة أطراف

المستحقة القبض المبالغ المستحقة من الزبائن عن الخدمات المقدمة والفوائد المتحققة المستحقة القبض وضريبة  المتنوعات وتشمل -71

 القيمة المضافة في الحاالت التي لم يتم فيها الحصول على إعفاء ضريبي مباشر من الحكومات.

ديسررمبر/ انون  31. وحتى تلفلل امخصررصرراألخر  المسررتحقة القبض السررتعراض لتحديد ما إذا  ان األمر يتطلب  البنودوتخضررع  -72

مليون دوالر أمريكي لضررريبة القيمة المضررافة  36مليون دوالر أمريكي، منه  37.1، وصررلت المخصررصررات إلى مبلغ 2016األول 

مليون دوالر أمريكي لضررررررريبة القيمة  37.8ر  المسررررررتحقة القبض )مليون دوالر أمريكي للمبالغ األخ 1.1المسررررررتحقة القبض، و

 (.2015مليون دوالر أمريكي لمبالغ أخر  مستحقة القبض في عام  0.6المضافة المستحقة القبض و

 :2016خالل عام  التلفتغييرات مخصص  يليوترد فيما  -73

 
 2016 تسوية إعادة التقييم الزيادة/)النقص( االستخدام 2015

 
 بماليين الدوالرات األمريكية 

 37.1 (14.1) 13.7 (0.9) 38.4 التلف مخصصمجموع 

تسررعة ماليين دوالر أمريكي. وتُسررجل هذه المبالغ المشررطوبة على  القبض المسررتحقة األخر  لمبالغا شررطب بلغ ،2016 عام وخالل -74

 في  شف المر ز المالي.مخصص التلف بالنسبة لمساهمات أخر  مستحقة القبض، وتُدرج لأنها استخدام 

 المقومة بعمالت غير الدوالر األمريكي. التلففي تسوية إعادة التقييم عملية إعادة تقييم مخصصات  وتنعكس -75

. وبناء عليه، سررررجلت زيادة قدرها مليون دوالر أمريكي 37.1 التلفمخصررررصررررات ، بلغت 2016ديسررررمبر/ انون األول  31 وحتى -76

  مصروفات للفترة ويرد بيانها في  شف األداء المالي.مليون دوالر أمريكي  13.7

 : االستثمارات ال ويلة األجل6-2المذكرة 

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 73.1 69.1 األورا  المالية لخزانة الواليات المتحدة

 (7.7) (7.5) (2-2الجزء الجاري )المذ رة 

 65.4 61.6 المالية لخزانة الواليات المتحدةالجزء ال ويل األجل من األوراق 

   

 200.5 212.7 السندات

 196.4 232.0 األسهم

 396.9 444.7 مجموع السندات واألسيم

 462.3 506.3 مجموع االستثمارات ال ويلة األجل

ستثمارات  -77 خزانة لألورا  المالية ل المسجلين في أورا  االتجار المنفصل بالفائدة واألصلوتتألف االستثمارات الطويلة األجل من ا

 ( واستثمارات السندات واألسهم. STRIPSالواليات المتحدة )

ريتوقد  -78 حتفظ بها حتى أجل االستحقا . وقد وزع أجل استحقا   2001أورا  خزانة الواليات المتحدة في سبتمبر/أيلول  اشتـررررُ ويـررررُ

زامات الفائدة واألصرررررل على قرض للسرررررلع طويل األجل من إحد  سرررررنة لتمويل مدفوعات الت 30األورا  على مراحل خالل فترة 

ولنفس الفترة. وال تحمل هذه األورا  فائدة  أورا  االتجار(، معينة عملته بنفس عملة 13-2الو االت الحكومية المانحة )المذ رة 
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ريت بخصم على قيمتها االسمية؛ ويتصل الخصم بصورة مباشرة بأسعار الفائدة  5.50ة السائدة وقت الشراء والبالغ اسمية وقد اشتـرررُ

في المائة حتى أجل اسررتحقا  األورا  ذات الصررلة. ويسرراوي الجزء الجاري من األورا  المبلغ المطلوب لتسرروية االلتزامات المالية 

 على القرض الطويل األجل.

، 2016ديسررمبر/ انون األول  31متحدة. وفي تثبت التغيرات في القيمة السرروقية السررتثمارات األورا  المالية لخزانة الواليات ال وال -79

 (.2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  90.2مليون دوالر أمريكي ) 84.1بلغت القيمة السوقية لهذا االستثمار 

ن غير وممج البرناوتعتبر االسرررتثمارات في السرررندات واألسرررهم  مقادير محتفظ بها لتغطية خصررروم اسرررتحقاقات ما بعد الخدمة في  -80

الجارية. ورغم تخصرريص تلك االسررتثمارات لهذه الغاية، وعدم إتاحتها لتمويل العمليات البرنامج المنتظر أن تُسررتخدم لدعم عمليات 

الجارية، فلن االستثمارات ال تخضع لقيود قانونية منفصلة وال تستوفي الشروط الالزمة العتبارها من أصول الخطة وفقاً لتعريف 

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعنون استحقاقات الموظفين. 25المعيار 

المؤشررر العالمي لجميع البلدان لد  شررر ة مورغان وتوظَّف االسررتثمارات من خالل سررتة صررناديق إقليمية تتولى تتبع تر يب وأداء  -81

وهذه التر يبة االسررتثمارية تتيا االسررتثمار في أسرروا  نترناشرريونال، وهو مؤشررر معتمد ألسررهم جميع أسرروا  العالم. اسررتانلي  ابيتال 

 األسهم العالمية على أساس غير نشط وبمعدالت للمخاطرة وإيرادات تعكس المؤشر المذ ور.

مليون دوالر أمريكي عن زيادة قيمة  47.8ونتجت الزيادة في خدمة السرررررندات واسرررررتثمارات األسرررررهم الطويلة األجل البالغة قيمتها  -82

رة ومن اسرتثمار أموال نقدية في سرندات وأسرهم، وقيدت المبالغ لصرناديق ومشرروعات تتعلق باسرتحقاقات الموظفين. أصرول مسرتثم

والتي تقضرري  بالبرنامجمليون دوالر أمريكي تمشرريا مع سررياسررة تخصرريص األصررول الخاصررة  31.7ويسررتثمر التحويل النقدي البالغ 

في المائة منها في أسرررهم  50ية اسرررتحقاقات الموظفين في سرررندات عالمية وفي المائة من األموال المخصرررصرررة لتغط 50باسرررتثمار 

عالمية. وهذه االسرررتثمارات مسرررجلة بالقيمة العادلة على أسررراس التقييم الذي يجريه مصررررف اإليداع المسرررتقل المسرررؤول عن إدارة 

 األورا  المالية وحفظها.

 : 2016في عام وترد فيما يلي تحر ات حسابات االستثمارات الطويلة األجل  -83

 
 إضافات/ 2015

 )اقت اعات(

 الفوا د

 المستلمة/ المستيلكة

 صافي المكاسب/

)الخسا ر( 

 المتحققة

 صافي المكاسب/

)الخسا ر( غير 

 المتحققة

2016 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       
 444.7 15.1 (4.0) 5.0 31.7 396.9 السندات واألسهم

االستثمار في األورا  المالية 

 61.6 - - 3.5 (7.3) 65.4 لخزانة الواليات المتحدة 

مجموع االستثمارات ال ويلة 

 506.3 15.1 (4.0) 8.5 24.4 462.3 األجل

مليون دوالر أمريكي. وتعامل السررندات واألسررهم الطويلة األجل  44، زادت االسررتثمارات الطويلة األجل بمقدار 2016وخالل عام  -84

مليون دوالر أمريكي( التي تعامل  اسرررتثمارات  28) األدوات المالية المشرررتقةعلى أنها أصرررول متاحة للبيع باسرررتثناء االسرررتثمار في 

ة غير الصررررافي المكاسرررربقطاع العام، ُحولت محتفظ بها لتداول األصررررول المالية. ولذلك، فلنه بموجب المعايير المحاسرررربية الدولية لل

مليون دوالر أمريكي والمرتبطة باألصول المالية التي تعامل على أنها متاحة للبيع، إلى أصول صافية  14.8المتحققة والبالغ قدرها 

الر أمريكي المرتبطة مليون دو 0.7الصافية غير المتحققة البالغة  الخسائريرد بيانها في  شف تغيرات األصول الصافية. وتُعرض 

مليون دوالر أمريكي المتعلقة بفرو  العملة األجنبية في  1.0الصرررررافية غير المتحققة البالغة  والمكاسرررررب باألدوات المالية المشرررررتقة

مليون دوالر  3.5 شررررف األداء المالي. ويرد بيان الفائدة المسررررتهلكة على االسررررتثمارات في أورا  خزانة الواليات المتحدة وقدرها 

أمريكي في مطابقة فائض التدفقات النقدية التشرررغيلية في  شرررف التدفقات النقدية،  جزء من الزيادة في القيمة المسرررتهلكة لالسرررتثمار 

 7.3مليون دوالر أمريكي، صررررررافيا من مبلغ  32.7مليون دوالر أمريكي. أما الرصرررررريد المتبقي، وقدره  3.9الطويل األجل البالغة 
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ر أمريكي معاد تصررنيفه من اسررتثمارات طويلة األجل إلى اسررتثمارات قصرريرة األجل، فلنه معروض في  شررف التدفقات مليون دوال

 النقدية تحت أنشطة االستثمار.
  



 

WFP/EB.A/2017/6-A/1  36 

 

 

 والمنشآت والمعدات : العقارات7-2المذكرة 

 
صافي القيمة   االستيالك المتراكم  التكلفة

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 إضافات

بنود تم 

التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانو

ن األول 

2015 

مصروفات 

 االستيالك

بنود تم 

التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المباني

 21.8  (3.3) - (0.6) (2.7)  25.1 (0.1) 2.2 23.0 الدائمة

 35.6  (60.5) 1.4 (12.8) (49.1)  96.1 (1.8) 12.6 85.3 المؤقتة

 1.6  (10.2) 0.2 (1.1) (9.3)  11.8 (0.2) 1.1 10.9 أجهزة الحواسيب 

 4.8  (23.4) 0.6 (3.5) (20.5)  28.2 (0.7) 3.0 25.9 المعدات المكتبية

التجهيزات والتر يبات 

 المكتبية
0.4 0.2 - 0.6  (0.2) (0.1) - (0.3)  0.3 

 0.6  (5.2) - (0.7) (4.5)  5.8 - 0.3 5.5 معدات األمن والسالمة

 2.1  (8.0) 0.1 (1.4) (6.7)  10.1 (0.2) 1.1 9.2 معدات االتصاالت

 61.3  (112.8) 4.7 (23.5) (94.0)  174.1 (5.3) 18.4 161.0 المر بات اآللية

 1.7  (5.3) - (1.0) (4.3)  7.0 (0.1) 0.3 6.8 معدات الورش

تحسينات المباني 

 المستأجرة
19.7 3.0 (1.8) 20.9  (14.8) (2.3) 1.7 (15.4)  5.5 

 5.0  - - - -  5.0 (2.1) 4.2 2.9 األصول الثابتة قيد اإلنشاء

 140.3  (244.4) 8.7 (47.0) (206.1)  384.7 (12.3) 46.4 350.6 المجموع
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  االستيالك المتراكم  التكلفة

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

  201األول 

 إضافات

بنود تم 

التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

  201األول 

 مصروفات االستيالك

بنود تم 

التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية

                    المباني

 الدائمة
22.4 0.6 - 23.0 

 
(2.1) (0.6) - (2.7) 

 
20.3 

 36.2  (49.1) 0.2 (13.3) (36.0)  85.3 (0.5) 19.3 66.5 المؤقتة

 أجهزة الحواسيب 
9.9 1.0 - 10.9 

 
(8.3) (1.0) - (9.3) 

 
1.6 

 المعدات المكتبية
23.3 2.8   (0.2) 25.9 

 
(17.3) (3.4) 0.2 (20.5) 

 
5.4 

التجهيزات والتر يبات 

 0.4 - - 0.4 المكتبية
 

(0.2) - - (0.2) 
 

0.2 

معدات األمن 

 5.5 (0.1) 0.4 5.2 والسالمة
 

(3.6) (1.0) 0.1 (4.5) 
 

1.0 

 9.2 - 1.7 7.5 معدات االتصاالت
 

(5.2) (1.5) - (6.7) 
 

2.5 

 67.0  (94.0) 3.8 (22.4) (75.4)  161.0 (4.1) 35.2 129.9 المر بات اآللية

 معدات الورش
4.6 2.2 - 6.8 

 
(3.1) (1.2) - (4.3) 

 
2.5 

تحسينات المباني 

 4.9  (14.8) 0.3 (2.9) (12.2)  19.7 (0.6) 1.8 18.5 المستأجرة

األصول الثابتة قيد 

 2.9  - - - -  2.9 - 2.5 0.4 اإلنشاء

 المجموع
288.6 67.5 (5.5) 350.6 

 
(163.4) (47.3) 4.6 (206.1) 

 
144.5 

المتصررلة بالعقارات والمنشررآت والمعدات في المباني المؤقتة والمر بات. ، تمثلت اإلضررافات الرئيسررية 2016و 2015وخالل عامي  -85

ديسرررررمبر/ انون األول  31وبلغ مجموع صرررررافي المشرررررتريات )بعد اقتطاع البنود التي تم التصررررررف فيها( خالل الفترة المنتهية في 

سمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  62مليون دوالر أمريكي ) 34.1، ما يعادل 2016 مليون  8.2( منه مبلغ 2015دي

دوالر أمريكي يتعلق بمنا عينية في صرررررورة عقارات ومنشرررررآت ومعدات. وترد اإلضرررررافات أو التخفيضرررررات المتصرررررلة بالعقارات 

نة سرروالمنشررآت والمعدات أو التخفيضررات الناجمة عن التصرررف فيها في  شررف المر ز المالي، بينما ترد مصررروفات االسررتهالك لل

 (.2015مليون دوالر أمريكي في عام  47.3مليون دوالر أمريكي في  شف األداء المالي ) 47وقدرها 

دوالر أمريكي. وهي تسرررررتهلك على  5 000وتُرسرررررمل العقارات والمنشرررررآت والمعدات إذا بلغت تكلفتها أو تجاوزت حدا أدنى قدره  -86

 الثابت. ويجري دوريا استعراض مستو  الحد األدنى.امتداد عمر االستعمال التقديري باستخدام طريقة المعدل 

عن أي تراجع  2016وتخضع األصول الستعراض سنوي لتحديد أي تراجع في قيمتها. ولم يسفر االستعراض الذي أجري في عام  -87

 في قيمة العقارات والمنشآت والمعدات. 
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 األصول غير المادية  :8-2المذكرة 

 
صافي القيمة   االستيالك المتراكم  التكلفة

 الدفترية

 
 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2016األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 مصروفات اإلهالك
بنود تم التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون األول 

2016   

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2016األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 البرمجيات الم ورة داخليا
54.0 0.8  -  54.8   (49.1) (1.1)  -  (50.2)  4.6  

 البرمجيات المشتراة خارجيا 
2.8 -   2.8   (2.7) (0.1)  -  (2.8)  - 

 التراخيص والحقوق
0.7 -  -  0.7  (0.6) (0.1) -  (0.7)  -  

األصول غير المادية قيد 

 اإلنشاء
0.1 1.0 - 1.1  - - - -  1.1 

 مجموع األصول غير المادية
57.6 1.8  -  59.4  (52.4) (1.3) -  (53.7)  5.7 

 

 التكلفة 
  

 االستيالك المتراكم
  

صافي القيمة 

 الدفترية

 

 31في 

ديسمبر/كانون 

  201األول 

 إضافات
بنود تم التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2015األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

  201األول 

 مصروفات اإلهالك
بنود تم التصرف 

 فييا/تحويليا

 31في 

ديسمبر/كانون 

   2015األول 

 31في 

ديسمبر/كانون 

 2015األول 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 4.9  (49.1) - (4.8) (44.3)  54.0 - 3.0 51.0 البرمجيات الم ورة داخليا

 0.1  (2.7) - (0.2) (2.5)  2.8 - 0.1 2.7 البرمجيات المشتراة خارجيا 

 0.1  (0.6) - (0.1) (0.5)  0.7 - 0.1 0.6 التراخيص والحقوق

األصول غير المادية قيد 

 اإلنشاء

1.9 0.1 (1.9) 0.1 
 

- - - - 
 

0.1 

 5.2  (52.4) - (5.1) (47.3)  57.6 (1.9) 3.3 56.2 مجموع األصول غير المادية

دوالر أمريكي، إال فيما يتعلق بالبرمجيات المطورة داخليا  5 000تُرسررمل األصررول غير المادية إذا زادت تكلفتها عن حد أدنى يبلغ  -88

قة  100 000حيث يبلغ الحد األدنى  يا التكاليف المتعل دوالر أمريكي. وال تتضررررررمن القيمة المرسررررررملة للبرمجيات المطورة داخل

 بالبحوث والصيانة.

في األصول غير المادية أو التخفيضات الناجمة عن التصرف فيها، بينما ترد مصروفات  اتويتضمن  شف المر ز المالي اإلضاف -89

 في  شف األداء المالي. مليون دوالر أمريكي 1.3اإلهالك للسنة وقدرها 
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 : الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات9-2المذكرة 

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 107.0 101.0 الحسابات المستحقة للبائعين

 5.4 25.9 الحسابات المستحقة للمانحين

 48.8 65.6 متنوعات

 161.2 192.5 المجموع الفرعي للحسابات المستحقة الدفع

 352.6 365.3 المستحقات

 513.8 557.8 مجموع الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات

 تتصل الحسابات المستحقة الدفع للبائعين بمبالغ مستحقة عن بضائع وخدمات وردت فواتير بشأنها. -90

المقفلة، رهنا بلعادة المبالغ أو بلعادة  وتمثل الحسررررابات المسررررتحقة الدفع للمانحين رصرررريد المسرررراهمات غير المنفقة في المشررررروعات -91

 البرمجة.

م ترد عنها خالل الفترة والتي ل للبرنامجأما المستحقات فهي مخصصات تتعلق بالبضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها  -92

 فواتير من الموردين.

 االت أخر  تابعة لألمم المتحدة نظير خدمات تم الحصررول للموظفين ولووتشررمل الحسررابات المتنوعة المسررتحقة الدفع مبالغ مسررتحقة  -93

 عليها، والقيمة العادلة لعقود العملة األجنبية اآلجلة. 

 المساهمات المؤجلة: 10-2ة المذكر

 2016 2015 

 (بيانيا)أعيد 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

   :التركيبة

 198.9 486.9 جارية

 39.7 499.3 غير جارية

 238.6 986.2 اإليرادات المؤجلةمجموع 

إلى إثبات اإليرادات  1على النحو الموصرروف في المذ رة  اتة بالنسرربة إلثبات إيرادات المسرراهميالتغيير في السررياسررة المحاسررب أّد  -94

. وتمثل اإليرادات المؤجلة مساهمات أُرجي إثبات إيراداتها لفترات مالية قادمة نظراً ألن سنة المساهمة تبدأ بعد الفترة المالية المؤجلة

 الحالية. 

شرررهراً التالية. ويشرررير الجزء غير الجاري إلى  عشرررر باالثنينسررربة لمسررراهمات تتعلق الجزء الجاري إلى إيرادات مؤجلة بال ويشرررير -95

 شهراً بعد نهاية السنة المالية. 12جلة بالنسبة لمساهمات تتعلق بفترة تتجاوز إيرادات مؤ

 :اإليرادات المؤجلة حسب سنة المساهمة تر يبةالجدول التالي  ويوضا -96
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  2016 2015 

 (بيانيا)أعيد 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

     سنة المساهمة

2021 10.3  - 

2020 55.7  - 

2019 139.0  - 

2018 294.3 1.9 

2017 486.9  37.8 

2016 - 198.9 

  238.6  986.2 مجموع اإليرادات المؤجلة

 المخصصات :11-2المذكرة 

 2016 2015 

 األميركية الدوالراتبماليين  

 5.7 7.0 مخصص إعادة األموال للمانحين

قدِّر مخصررررررص إعادة األموال إلى المانحين مسررررررتو  األموال المتوقع إعادتها إلى المانحين نظير مسرررررراهمات نقدية غير منفقة في  -97

 استنادا إلى الخبرة السابقة. ويُحدد المخصص مشروعات.ال

 :2016ويرد فيما يلي تغير مخصص إعادة األموال للمانحين في عام  -98

 
2015 

 الزيادة/)النقص( االستخدام
2016 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 7.0 10.4 (9.1) 5.7 مخصص إعادة األموال للمانحين

مانحين 2016عام  وخالل -99 خدام  9.1، بلغ مجموع األموال التي أعيدت إلى ال هذه األموال  اسررررررت جل  مليون دوالر أمريكي. وتسرررررر

، بلغ المخصرررص 2016ديسرررمبر/ انون األول  31لمخصرررص إعادة األموال إلى المانحين ويرد بيانها في  شرررف المر ز المالي. وفي 

كي  تسررررروية إليرادات مليون دوالر أمري 10.4 اقدره زيادة تجلمليون دوالر أمريكي. وبناء عليه، سرررررُ  7التقديري المطلوب النهائي 

 المساهمات النقدية للفترة ويرد بيانها في  شف األداء المالي.
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 : استحقاقات الموظفين12-2المذكرة 

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

   :التركيبة

 10.6 7.8 جارية

 601.9 652.3 غير جارية

 612.5 660.1 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 

 

 

 

 

2016 

2015 
 

 ةاألغذي برنامج تقييم كتواريالتقييم اال

 العالمي

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

     

 10.6 7.8 5.0 2.8 األجل القصيرة الموظفين استحقاقات

 507.5 552.6 1.6 551.0 الخدمة انتهاء بعد ما استحقاقات

 94.4 99.7 5.4 94.3 األجل الطويلة األخر  الموظفين استحقاقات

 612.5 660.1 12.0 648.1 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم مجموع

 تقييم خصوم استحقاقات الموظفين 2-12-1

على أسررررراس بيانات شرررررؤون الموظفين وخبرة  البرنامجيقوم خبراء ا تواريون بتحديد خصررررروم اسرررررتحقاقات الموظفين أو يحسررررربها  -100

مليون دوالر  660.1بلغ مجموع خصرررروم اسررررتحقاقات الموظفين  ،2016ديسررررمبر/ انون األول  31المدفوعات في الماضرررري. وفي 

مليون دوالر أمريكي أعد حسرررررراباتها  12و ن،ومليون دوالر أمريكي تولى إجراء حسرررررراباتها الخبراء اال تواري 648.1أمريكي منها 

 (.2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي على التوالي في  18مليون دوالر أمريكي و 564.5) البرنامج

مليون دوالر  454.9مليون دوالر أمريكي ُحمل مبلغ  660.1ومن بين مجموع الخصررررروم المتعلقة باسرررررتحقاقات الموظفين بما قيمته  -101

(. وُحمل رصيد 2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  399.9)أمريكي على المشروعات والصناديق ذات الصلة 

ديسرررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  212.6مليون دوالر أمريكي على الحسررراب العام ) 205.2الخصررروم البالغ قدره 

على خطة لتمويل الخصرررررروم غير الممولة المتعلقة باسررررررتحقاقات الموظفين  2010(. ووافق المجلس في دورته السررررررنوية لعام 2015

 لموظفينا تكاليفمليون دوالر أمريكي في  7.5والمخصررصررة حاليا للحسرراب العام. وتشررمل خطة التمويل مبلغا سررنويا إضررافيا قدره 

 الة التمويل الكامل بنهاية الفترة.بغرض الوصول إلى ح 2011سنة اعتبارا من عام  15الذين تزيد مدة خدمتهم عن  المعيارية

 التقييم االكتواري الستحقاقات الموظفين بعد انتياء الخدمة وغيرها من استحقاقات نياية الخدمة 2-12-2

حدد الخصرررررروم المتعلقة بالموظفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االسررررررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة بالتشررررررراور مع الخبراء تُ  -102

 ؛قرفي الم الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة( الموظفون من . وأنشررررررئت هذه االسررررررتحقاقات لمجموعتين من الموظفين: أاال تواريين

تابعون  ب( ية ال تب القطرية واإلقليم كا مة في الم عا مات ال خد نامجالموظفون الفنيون الوطنيون وموظفو ال لذين يطلق عل للبر يهم )ا

و لتا هاتين الفئتين من الموظفين مغطاة بالنظامين األسرراسرريين واإلداريين لموظفي منظمة ن محلياً(. ين المعيني مجموعة اسررم الموظف

 ولموظفي األمم المتحدة. لألمم المتحدة األغذية والزراعة
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وبلغ مجموع اسررررررتحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االسررررررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة والتي قام اال تواريون  -103

مليون  594.5) صررافية المكاسررب والخسررائر اال توارية 2016ديسررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  645.3باحتسررابها 

مليون  151.3في المقر و الفئة الفنية وفئة الخدمات العامةيتعلق بموظفي  مليون دوالر أمريكي 494 منها مبلغ( 2015دوالر في 

 (.2015مليون دوالر أمريكي في  129.1دوالر أمريكي يتعلق باستحقاقات الموظفين المعينين محليا )

عام  -104 قات المحددة  2016وفي تقييم  ية لالسررررررتحقا مة اإلجمال غت القي نامجبل مليون دوالر  571مليون دوالر أمريكي ) 687.8 للبر

مليون دوالر  482.5تمثل اسررررررتحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة ) مليون دوالر أمريكي 593.5(، منها مبلغ 2015أمريكي عام 

ر أمريكي مليون دوال 88.5مليون دوالر أمريكي تمثل غيرها من االسرررررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة ) 94.3( و2014أمريكي في 

 (.2015عام 

من المعايير المحاسررررربية الدولية للقطاع العام، فلن المكاسرررررب والخسرررررائر اال توارية السرررررتحقاقات  25وبموجب المعيار المحاسررررربي  -105

في المائة  10وبهذه الطريقة ال تثبت المبالغ التي تصرررل نسررربتها إلى  .الموظفين بعد الخدمة تثبت مع الوقت باسرررتخدام نهج الكوريدور

من التزامات االسررتحقاقات المحددة باعتبارها إيرادات أو مصررروفات وذلك إلتاحة مجال معقول لتغطية المكاسررب والخسررائر بعضررها 

في المائة من خصوم االستحقاقات المحددة فهي تستهلك على امتداد  10بعضا مع الوقت. أما المكاسب والخسائر التي تتجاوز نسبتها 

متبقية لكل اسررتحقا  من االسررتحقاقات. وفيما يتعلق باالسررتحقاقات األخر  المتعلقة بنهاية الخدمة تثبت متوسررط مدة خدمة الموظف ال

 المكاسب والخسائر اال توارية فورا وال ينطبق عليها نهج الكوريدور.

الفعلية في اسررتحقاقات الموظفين بعد انتهاء  الخسررائرلخصرروم اسررتحقاقات الموظفين، حدد الخبراء اال تواريون  2016وفي تقييم عام  -106

 والخسرررررائر، (2015مليون دوالر أمريكي في عام  23.5 اال توارية المكاسرررررببلغت مليون دوالر أمريكي ) 42.5الخدمة بما قيمته 

مليون  2.7اال توارية  المكاسررربمليون دوالر أمريكي )بلغت  6.1اال توارية في إطار االسرررتحقاقات المتعلقة بنهاية الخدمة بما قيمته 

 (.2015دوالر أمريكي في عام 

مليون دوالر أمريكي  44.2ا توارية قدرها  مكاسبمليون دوالر أمريكي تتعلق  42.5اال توارية اإلجمالية البالغة  الخسائرومن بين  -107

مدفوعات نهاية الخدمة، ومكاسب مليون دوالر أمريكي بنظام  4.7بخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومكاسب ا توارية تبلغ 

 المكاسررررررب(. وتجاوزت 4-5-12-2مليون دوالر أمريكي بالصررررررندو  االحتياطي لخطة التعويضررررررات )المذ رة  3ا توارية بمقدار 

في المائة من التزامات االسررتحقاقات المحددة. ووفقا لطريقة الكوريدور، فلن  10اال توارية للصررندو  االحتياطي لخطة التعويضررات 

سررررتهلك على مد  متوسررررط الخدمة الفعلية المتبقية للموظفين فيما يتعلق بكل تُ سررررفي المائة  10الخسررررائر التي تزيد على المكاسررررب و

في سنة  14.53و 12.67بخطط ما بعد الخدمة هو على النحو التالي:  متوسط الخدمة الفعلية المتبقية للموظفين فيما يتعلقواستحقا . 

( على التوالي، MICS)تغطية التأمين الصررررحي والخطط الصررررحية لما بعد الخدمة التابعة لخطة  سرررراسررررياأل الصررررحيخطة التأمين 

لموظفي الفئة الفنية وفئة  خطة التعويضلحتياطي االصرررندو  لسرررنة ل 10.40و 9.35، ومدفوعات نهاية الخدمة لنظامسرررنة  11.94و

 .التواليعلى لموظفين المعينين محلياً وا الخدمات العامة في المقر

وتشرررمل المصرررروفات السرررنوية لخصررروم اسرررتحقاقات الموظفين التي يحددها الخبراء اال تواريون اسرررتهالك المكاسرررب/)الخسرررائر(  -108

 اال توارية.

 : 2016ويعرض الجدول التالي حر ة خصوم استحقاقات الموظفين حسب ما قرر الخبراء اال تواريون خالل عام  -109
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 2016 الزيادة/)النقص( االستخدام 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

  517.1  48.5 (4.1)   472.7 خطط التأمين الصحي بعد الخدمة 

  24.8  2.1 (2.0)   24.7 نظام مدفوعات نهاية الخدمة

  9.1  1.2 (0.7)   8.6 الصندو  االحتياطي وخطة التعويضات

 94.3  12.7 (6.9)   88.5 االستحقاقات األخر  المتعلقة بنهاية الخدمة

 645.3 64.5 (13.7)   594.5 مجموع خصوم استحقاقات الموظفين

  القصيرة األجلاستحقاقات الموظفين  2-12-3

ط. وتم ومبالغ متكبدة ولكنها لم تسدَّد تتعلق بجميع الخط، باإلجازات السنوية ومنا التعليم القصيرة األجلتتعلق استحقاقات الموظفين  -110

 .المتكبدة ولكنها لم تسدَّد بواسطة اال تواريين الفنيين االستشاريينتقدير المبالغ 

 استحقاقات ما بعد انتياء الخدمة  2-12-4

اسررتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة بأنها خطط اسررتحقاقات تتألف من خطط التأمين الصررحي بعد انتهاء الخدمة، ونظام مدفوعات  تُعرَّف -111

 لخطة التعويضات. نهاية الخدمة، والصندو  االحتياطي

خطط التأمين الصررحي بعد انتهاء الخدمة للمتقاعدين المؤهلين وأفراد أسرررهم المؤهلين بالمشررار ة في خطة التأمين الصررحي وتسررما  -112

رهناً بفئة الموظفين التي ينتمي إليها المتقاعدون المعنيون. وخطة ( MICS) خطة تغطية التأمين الصحيأو في   (BMIP)األساسي

BMIP  متاحة لموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في المقر. أما خطةMICS  فمتاحة للموظفين المعينين محلياً في المكاتب

 القطرية واإلقليمية.

من فئة الخدمة العامة في المقر بروما عند  البرنامجلموظفي  تمول مدفوعات انتهاء الخدمةأما نظام مدفوعات نهاية الخدمة فهو خطة  -113

 اية خدمتهم. نه

وأما الصررررررندو  االحتياطي لخطة التعويضررررررات فهو خطة تقدم تعويضررررررا لجميع الموظفين والمسررررررتخدمين والمعالين في حال الوفاة  -114

 اإلصابة أو المرض بسبب أداء مهامهم الرسمية. أو

 مطروحا منها مدفوعات االستحقاقات المسددة. 2016وتشمل الخصوم تكاليف الخدمة لعام  -115

 الموظفين ال ويلة األجل األخرىحقاقات است 2-12-5

الموظفين الطويلة األجل األخر  السرررفر في إجازة زيارة الوطن واالسرررتحقاقات األخر  المتعلقة بانتهاء الخدمة، تشرررمل اسرررتحقاقات  -116

 األمتعة المتصرررلوتتألف من اإلجازة المسرررتحقة، ومنا الوفاة، ومنا العودة إلى الوطن، ومصرررروفات السرررفر للعودة إلى الوطن ونقل 

 بالعودة إلى الوطن، وتستحق الدفع عند انتهاء خدمة الموظف.

 االفتراضات واألساليب اال توارية 2-12-5-1

 ل عام باسررررتعراض واختيار االفتراضررررات واألسرررراليب التي سرررريسررررتخدمها اال تواريون في تقييم نهاية السررررنة لتحديد  البرنامجيقوم  -117

)اسررررررتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  السررررررتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمةالبرنامج مات لنظم المصررررررروفات والمتطلبات من المسرررررراه

، يتضررمن الجدول التالي وصررفا لالفتراضررات واألسرراليب 2016واالسررتحقاقات األخر  المتعلقة بنهاية الخدمة(. وألغراض تقييم عام 

 .2015ي تقييم عام المستخدمة،  ما يبين الجدول االفتراضات واألساليب المستخدمة ف

اال تواري إلى زيادة في صررافي خصرروم اسررتحقاقات ما بعد  2016وقد أدت االفتراضررات واألسرراليب المسررتخدمة ألغراض تقييم عام  -118

مليون دوالر أمريكي في  46.7مليون دوالر أمريكي ) 50.8الخدمة واالسررررررتحقاقات األخر  المتعلقة بنهاية الخدمة بلغ مجموعها 

2015.) 
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غ عن  ل  25المعيار المحاسرربي  ويتطلب -119 طلب أن يبلـرررررررّ اإلبالغ عن االفتراضررات اال توارية في الكشرروف المالية. إضررافة لذلك، يـرررررررُ

 افتراض من االفتراضات اال توارية بالقيمة المطلقة.

انتهاء الخدمة الناجمة عن اسرررررتحقاقات ما بعد  البرنامجوترد فيما يلي االفتراضرررررات واألسررررراليب المسرررررتخدمة لتحديد قيمة خصررررروم  -120

. وتم تحديد االفتراضررات المتعلقة 2016ديسررمبر/ انون األول  31في  البرنامجواالسررتحقاقات األخر  المتعلقة بنهاية خدمة موظفي 

 فقط باستحقاقات معينة للموظفين:

في المائة للمحاسبة والتمويل استنادا إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للموظفين في الفئة الفنية وفئة الخدمات  3 سعر الحسم

 ( 2015في المائة في تقييم  3.5العامة في المقر ) انت 

المائة في تقييم في  4.9في المائة استنادا إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للموظفين المعينين محليا ) انت  4.7

2015) 

 

 

 في المائة استناداً إلى نهج منحنى العائد للخطط المتاحة للموظفين المتعاقدين محلياً. 4.5

خطط زيادات في تكاليف التأمين الصحي )

 ) التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط

 4.4في المائة  ل سنتين إلى  0.1، وتتناقص بنسبة 2017في المائة سنوياً خالل عام  5 -التأمين الصحي األساسي خطة

 وما بعده. 2041في المائة في عام  4في المائة  ل ثالث سنوات إلى  0.1، ثم تتناقص بنسبة 2029في المائة في عام 

بالمائة  4بالمائة  ل خمس سنوات إلى  0.1تتناقص بنسبة ونا، ضم 2020إلى  2016 اعتبارا منفي المائة سنويا  4.5)

 وما بعده( 2041في 

 7.1في المائة  ل سنة إلى  0.3تتناقص بنسبة و، 2017في المائة اعتباراً من عام  9.5 -تغطية التأمين الصحي خطة

، ثم تتناقص بنسبة 2035في عام  في المائة 5.1في المائة  ل سنة إلى  0.2تناقص بنسبة ت، ثم 2025في المائة في عام 

، 2016في المائة اعتباراً من عام  8وما بعده ) 2046في المائة في عام  4في المائة  ل عام حتى تصل إلى  0.1

في المائة  ل عام حتى  0.1، ثم تتناقص بنسبة 2026في المائة في عام  6في المائة  ل عام إلى  0.2تتناقص بنسبة 

 وما بعده( 2046ي عام في المائة ف 4تصل إلى 

 (؛ 2015في المائة ) ما في تقييم  5.6 –التمويل  العائد المتوقع على األصول

 ال تنطبق ألن الخطط تعامل على أنها غير ممولة –المحاسبة 

 في المائة زائدا مكون الجدارة 3.0 جدول المرتبات السنوي

 في المائة )الحد األدنى الستحقاقات منحة الوفاة في خطط تعويض الموظفين لم تتغير( 2.5 الزيادة السنوية في تكلفة المعيشة

 2016ديسمبر/ انون األول  31األسعار الثابتة لألمم المتحدة في  أسعار الصرف المستقبلية

 خطط التأمينتكاليف مطالبات التأمين الصحي )

 (الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط

دوالرا  5 572 ما يعادل 2016في تقييم عام  2017لعام المطالبات بلغ متوسط  -ين الصحي األساسي التأم خطة

 (2015في تقييم  2016دوالرا أمريكيا لعام  186 5 ان المبلغ ) أمريكيا لكل شخص بالغ

دوالرا أمريكيا لكل  976إلى  2016في تقييم  2017وصل متوسط المطالبات في عام  –تغطية التأمين الصحي  خطة 

 (2015في تقييم  2016دوالرا أمريكيا لعام  081 1) ان المبلغ  شخص بالغ

 خطط التأمين الصحيالتكاليف اإلدارية السنوية )

 (بعد انتهاء الخدمة فقط

 عام في المائة تكلفة مطالبات 3.0) 2017في المائة من تكلفة المطالبات عام  3 –التأمين الصحي األساسي  خطة

  (االستبقاء لد  شر ة التأمين، مع زيادة بعد ذلك حسب معدل التضخم العام دون احتساب 2016

 مدرجة في تكلفة المطالبات المعروضة أعاله –تغطية التأمين الصحي خطة 

خطط التأمين االستبقاء لد  شر ة التأمين )

 (الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط

 (2015) ما في تقييم  2017في المائة من المطالبات في عام  2.3

ين خطط التأممساهمات المشتر ين في المستقبل )

 (الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط

 (2015في المائة ) ما في تقييم  29المحاسبة والتمويل  -التأمين الصحي األساسي خطة 

زيد وفقاً مات المشتر ين تتزيد التكاليف الصحية مع ارتفاع التضخم، في حين أن مساه -تغطية التأمين الصحي خطة 

 لمدفوعات المرتبات/التقاعد

في الصندو  المشترك  2015ديسمبر/ انون األول  31معدالت الوفيات تماثل ما جاء في التقييم الصادر في  معدالت الوفيات

 للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

في الصندو  المشترك للمعاشات  2015ديسمبر/ انون األول  31معدالت العجز تماثل ما جاء في التقييم الصادر في  معدالت العجز

 التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 البرنامجفي  2013و 2009تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت االنسحاب

 البرنامجفي  2013و 2009تقوم على أساس الدراسة المتعلقة بمعدالت االنسحاب في الفترة ما بين  معدالت التقاعد

خطط التأمين الصحي بعد انتهاء المشار ة )

 (الخدمة فقط

في المائة من المتقاعدين في المستقبل سيختارون تغطية خطة التأمين الصحي  95 -التأمين الصحي األساسي خطة 

(. وبناء على دراسة أجريت عن التجربة في منظمات األمم المتحدة التي تتخذ من روما 2015تقييم األساسي ) ما في 

في المائة من المشمولين بخطط التأمين الصحي األساسي سينسحبون منها سنويا بعد التقاعد ) ما  0.2مقرا لها فلن نسبة 

 ( 2015في تقييم 

 التأمين الصحي األساسي  ما في خطة -تغطية التأمين الصحي خطة 
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خطة التأمين الصحي للمتقاعدين في المستقبل 

 (خطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة فقط)

 خطة اليورو –يحصلون حاليا على مدفوعات باليورو 

 خطة الدوالر األمريكي –يحصلون حاليا على مدفوعات بعملة أخر  غير اليورو 

الصحي بعد خطط التأمين تغطية الزوج/الزوجة )

 (انتهاء الخدمة فقط

في المائة من اإلناث لديهم زوج يختار تغطية خطة التأمين الصحي األساسي.  55في المائة من المتقاعدين الذ ور و 85

( ويفترض أن الزوجات أصغر بأربع سنوات من أزواجهن المتقاعدين وأن األزواج أ بر بأربع 2015) ما في تقييم 

 تقاعداتسنوات من زوجاتهن الم

النسبة المستقبلية لحوادث الوفاة والعجز المنسوبة 

ألداء المهام الرسمية )الصندو  االحتياطي لخطة 

 التعويضات فقط(

 ( 2015في المائة من حاالت العجز ) ما في تقييم  4في المائة من الوفيات و 10

طبيعة العجز )الصندو  االحتياطي لخطة 

 التعويضات فقط(

 أنواع العجز هي شاملة ودائمةيفترض أن جميع 

أهلية الحصول على تعويضات االستحقاقات 

 )الصندو  االحتياطي لخطة التعويضات فقط(

يفترض أن الوفاة والمصابين بالعجز في إطار صندو  االحتياطي وخطة التعويضات يحصلون على استحقاقات من 

 صندو  المعاشات التقاعدية باألمم المتحدة.

لمستبعدة بسبب عدم توافر الجانب االستحقاقات ا

المادي )الصندو  االحتياطي لخطة التعويضات 

 فقط(

 .علقة بالوفاة والعجز مستقبالمصروفات إعداد المتوفى والجنازة؛ واستحقاقات األطفال المت

االستحقاقات المستبعدة بسبب إدخالها في عمليات 

تقييم أخر  )الصندو  االحتياطي لخطة 

 التعويضات فقط(

 المصروفات العالجية والمستشفيات 

 تكاليف نقل المتوفى وأسرته للعودة إلى الوطن

األعضاء الذين يحصلون على استحقاقات العودة 

للوطن )استحقاقات أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة 

 فقط(

من الخدمة ) ما في في المائة من الموظفين المتقاعدين أو المنسحبين  80يُفترض دفع استحقاقات العودة للوطن لنسبة 

في  50في المائة من الموظفين الذ ور المستحقين متزوجين؛ ويُفترض أن يكون  80(؛ ويُفترض أن يكون 2015تقييم 

 (2015المائة من الموظفات متزوجات ) ما في تقييم 

تكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونقل األثاث 

 )استحقاقات أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة فقط(

، وتزيد هذه المبالغ 2016للموظف المتزوج في  12 200دوالر أمريكي للموظف غير المتزوج و 8 600مبلغ  عدفيُ 

 ( 2015مع ارتفاع التضخم بعد ذلك ) ما في تقييم 

حساب اإلجازة المستحق الدفع عند انتهاء الخدمة 

 )استحقاقات أخر  تتعلق بانتهاء الخدمة فقط(

 (.2015يوما  ما في تقييم  26يوما مدفوع األجر ) 37يفترض أن متوسط االستحقاقات يبلغ 

خطة التأمين الصحي بعد الخدمة، ونظام مدفوعات انتهاء الخدمة، وخطط تعويضات الموظفين: الوحدة االئتمانية  الطريقة اال توارية 

 ة حتى تاريخ التأهل الكامل للحصول على االستحقاقات المقدرة لفترة اإلسناد التي تبدأ بتاريخ الدخول في الخدم

نظم المدفوعات األخر  المتعلقة بانتهاء الخدمة: بالنسبة لقجازات المستحقة: الوحدة االئتمانية المقدرة لجميع 

لك: الوحدة ذااللتزامات المتعلقة بفترة الخدمة السابقة. بالنسبة لمصروفات سفر العودة إلى الوطن ونقل األمتعة المتصل ب

االئتمانية المقدرة لفترة اإلسناد التي تبدأ بتاريخ الدخول في الخدمة حتى تاريخ انتهائها. وبالنسبة لمنحة العودة إلى الوطن 

 ومنحة الوفاة: الوحدة االئتمانية المقدرة بلسناد إلى صيغة االستحقاقات الفعلية. 

 القيمة في السو   –التمويل  قيمة األصول

 الخطط تعامل على أنها غير ممولة.  –المحاسبة 

 وتقدم الجداول التالية معلومات وتحليالت إضافية تتعلق بخصوم استحقاقات الموظفين المحسوبة من قابل الخبراء اال تواريين. -121

 مطابقة التزامات االستحقاقات المحددة  2-12-5-2

 
التأمين الصحي  خ ط

 بعد الخدمة 

االستحقاقات األخرى 

 المرتب ة بانتياء الخدمة 

نظام مدفوعات نياية 

 الخدمة 

الصندوق االحتياطي 

 لخ ة التعويضات
 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

 31صافي التزام االستحقاقات المحددة، في 

 2015ديسمبر/كانون األول 

450.5 88.5 19.9 12.1 571.0 

 36.9 0.5 1.6 3.5 31.3 2016تكلفة الخدمة لعام 

 21.8 0.4 0.7 3.1 17.6 2016تكلفة الفائدة لعام 

 2016إجمالي المدفوعات الفعلية لالستحقاقات لعام 
(5.7) (6.9) (2.0) (0.6) (15.2) 

 1.5 - - - 1.5 مساهمات المشتر ين

 (11.1) - (0.9) (0.1) (10.1)  تحر ات سعر الصرف

 82.9 (0.3) 0.8 6.2 76.2 الخسائر اال توارية األخر 
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كانون األول/ديسمبر  31التزام االستحقاقات المحددة في 

 2016عام 
561.3 94.3 20.1 12.1 687.8 

 2015المصروفات السنوية للسنة التقويمية  2-12-5-3

خ ة التأمين الصحي بعد  

 الخدمة

االستحقاقات األخرى 

 المرتب ة بانتياء الخدمة

نظام مدفوعات نياية 

 الخدمة

الصندوق االحتياطي لخ ة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 36.9 0.5 1.6 3.5 31.3 تكلفة الخدمة 

 21.8 0.4 0.7 3.1 17.6 تكلفة الفائدة 

 5.8 0.3 (0.2) 6.1 (0.4) )المكاسب(/الخسائر المتعلقة باإلهالك

 64.5 1.2 2.1 12.7 48.5 المصروفات الفرعية

 مطابقة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 2-12-5-4

 
التأمين الصحي  خ ط

 بعد الخدمة

االستحقاقات األخرى 

المرتب ة بانتياء 

 الخدمة

نظام مدفوعات نياية 

 الخدمة

الصندوق االحتياطي لخ ة 

 التعويضات

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      االستحقاقات المحددةالتزام 

 165.7 9.4 - - 156.3 غير النشطة

 522.1 2.7 20.1 94.3 405.0 النشطة

 687.8 12.1 20.1 94.3 561.3 المجموع

 687.8 12.1 20.1 94.3 561.3 )الفائض(/العجز

 (42.5) (3.0) 4.7 - (44.2) األرباح/)الخسائر( غير المثبتة

 645.3 9.1 24.8 94.3 517.1 صافي خصوم بيان الميزانية 

 تحليل الحساسية -خطط التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  2-12-5-5

( معدل الزيادة المتوقعة في 1تتمثل ثالثة من االفتراضررررررات الرئيسررررررية في تقييم خطط التأمين الصررررررحي بعد انتهاء الخدمة فيما يلي:  -122

( سررعر الحسررم المسررتخدم في تحديد القيمة الحالية 3( سررعر الصرررف بين الدوالر األمريكي واليورو؛ 2التكاليف الصررحية في المسررتقبل؛ 

 لالستحقاقات التي ستدفعها الخطة في المستقبل.

ـُرض في تقييم -123 في المائة سنوياً خالل  5التأمين الصحي األساسي فلن التكاليف الطبية ستزيد بنسبة  أنه بالنسبة لخطة 2016 عام وقد افت

في المائة  ل ثالث  0.1، ثم تتناقص بنسرررربة 2029في المائة في عام  4.4في المائة  ل سررررنتين إلى  0.1، وتتناقص بنسرررربة 2017عام 

أن بعد ذلك. وبالنسررربة لخطة تغطية التأمين الصرررحي، افترض الحال  ل عام هذه ، وتظل على 2041في المائة في عام  4سرررنوات إلى 

في المائة في  7.1في المائة  ل عام إلى  0.3، وتتناقص بنسررررربة 2017في المائة اعتباراً من عام  9.5التكاليف الطبية سرررررتزيد بنسررررربة 

 حتىفي المائة  ل عام  0.1ناقص بنسرربة ، ثم تت2035في المائة في عام  5.1في المائة  ل عام إلى  0.2، ثم تتناقص بنسرربة 2025 عام

  وستظل على هذه الحال  ل عام بعد ذلك. 2046في المائة في عام  4 إلى تصل

أن متوسط سعر الصرف بين اليورو والدوالر األمريكي في المستقبل سيكون نحو  خطة التأمين الصحي األساسيل ما افتـُرض بالنسبة  -124

. أما 2016ديسرررمبر/ انون األول  31احد، وهو سرررعر الصررررف المعمول به في األمم المتحدة بتاريخ دوالر أمريكي لليورو الو 1.046

فقد جر  افتراض أن  ل المطالبات المتكبدة بالدوالر األمريكي أو بعمالت أخر  سررررررتُربط لخطة تغطية التأمين الصررررررحي بالنسرررررربة 

 األمريكية. اتبالدوالر
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رض أيضا سعر حسم نسبته  -125 ديسمبر/ انون  31، استنادا إلى نهج منحنى العائد في خطة التأمين الصحي األساسيلفي المائة  3وافتـرررررررُ

في المائة في تقييم  4.9) لخطة تغطية التأمين الصررحيفي المائة  4.7(، وسررعر حسررم بنسرربة 2015في المائة بتقييم  3.5) 2016األول 

2015.) 

. وتظهر النتائج 25ل للحساسية لتحديد أثر االفتراضات السابقة على الخصوم المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم وأجري تحلي -126

أن تكلفة المطالبات ومعدالت األقساط سترتفع بنفس نسبة تغير معدل تضخم التكاليف الصحية، غير أن جميع االفتراضات األخر  لن 

سررنتات مقابل الدوالر األمريكي. أما بالنسرربة لتضررخم  10يعكس تحليل الحسرراسررية أثر ارتفاع اليورو تتأثر. وبالنسرربة لسررعر الصرررف، 

 في المائة. 1تكاليف التأمين الصحي وأسعار الحسم، فلن تحليل الحساسية يعكس أثر تغيرات بنسبة 

مليون دوالر أمريكي. ووفقا لتحليل حسرراسررية الخصرروم،  561.3وباسررتخدام االفتراضررات الحالية، تبلغ التزامات االسررتحقاقات المحددة  -127

في المائة سنويا، وبدون وجود تغيير في االفتراضات األخر ، إلى التزامات  1في معدل تضخم التكاليف الطبية نسبته  ارتفاعسيؤدي 

يورو، بدون وجود تغيير دوالر أمريكي لل  1.146مليون دوالر أمريكي. ويؤدي سرررعر صررررف قدره 717.4اسرررتحقاقات محددة قدرها 

في سعر الحسم نسبته  انخفاضمليون دوالر أمريكي. ويؤدي  586.1في االفتراضات األخر ، إلى التزامات استحقاقات محددة قدرها 

 مليون دوالر أمريكي. 724في المائة، بدون وجود تغيير في االفتراضات األخر ، إلى التزامات استحقاقات محددة قدرها  1

 2017التكاليف المتوقعة خالل  2-12-5-6

مليون دوالر أمريكي، وقد ُحدد هذا المبلغ على أسرراس  13.3في نظم االسررتحقاقات المحددة  2017المتوقعة في  البرنامجتبلغ مسرراهمة  -128

 مدفوعات االستحقاقات المحددة لتلك السنة.

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 2-12-6

سطة لينص النظام األسراسري ل -129 صرندو  على أن يجري مجلس المعاشرات تقييما ا تواريا للصرندو  على األقل مرة  ل ثالث سرنوات بوا

اسرررتشررراري ا تواري. وتمثلت ممارسرررة صرررندو  المعاشرررات في إجراء تقييم ا تواري  ل سرررنتين باسرررتخدام طريقة حاصرررل المجموعة 

ييم اال تواري هو تحديد ما إذا  انت األصرررول الحالية والتقديرية المسرررتقبلية لصرررندو  المعاشرررات المفتوحة. والغرض الرئيسررري من التق

 التزاماته.تكفي لتغطية 

في  7.9المالي نحو الصندو  من المساهمة المقدرة له بالمعدل الذي حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة )حاليا  البرنامجويتألف التزام  -130

في المائة للمنظمات األعضرررررراء( إلى جانب أي حصررررررة في أي مدفوعات من العجز اال تواري بموجب  15.8 ين والمائة للمشررررررتر

صرررندو . وال تسررردد مدفوعات العجز اال تواري هذه إال في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة لمن النظام األسررراسررري ل 26 المادة

التقييم.  صندو  في تاريخللمدفوعات العجز اال تواري استنادا إلى تقدير للكفاية اال توارية ل، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة 26للمادة 

وفي هذه الحالة، يتعين على  ل منظمة عضررررو أن تسرررراهم في تغطية العجز بمبلغ يتناسررررب مع مجموع مسرررراهمات  ل منها خالل فترة 

 الثالث سنوات التي تسبق تاريخ التقييم.

في  0.72نسررربته  عجز ا تواري) في المائة 0.16فائضرررا نسررربته  ، وأظهر2015ديسرررمبر/ انون األول  31تواري في وأجري تقييم ا  -131

( من األجر الداخل في حسرراب المعاش التقاعدي، مما يعني ضررمنا أن معدل المسرراهمة النظري المطلوب لتحقيق 2013المائة في تقييم 

في المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، مقارنة بالمساهمة  23.54 نسبته 2015ديسمبر/ انون األول  31التوازن في 

 .2017ديسمبر/ انون األول  31في المائة. وسيُجر  التقييم اال تواري التالي في  23.7الحالية البالغة 

،  ان المعدل الممول من األصرررررول اال توارية إلى الخصررررروم اال توارية، بافتراض عدم إدخال 2015ديسرررررمبر/ انون األول  31وفي  -132

 في المائة 100.9 (. و ان المعدل الممول2013في المائة في تقييم  127.5في المائة ) 141.1تعديالت على المعاشرررات في المسرررتقبل، 

 لية على نظام المعاشات في االعتبار.( عندما وضعت التعديالت الحا2013في المائة في تقييم  91.2)
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، 2015ديسمبر/ انون األول  31وبعد تقييم الكفاية اال توارية للصندو ، خلص االستشاري اال تواري إلى أنه لم تكن هناك حاجة، في  -133

 توارية للصرررندو  من النظام األسررراسررري لصرررندو  المعاشرررات نظرا ألن القيمة اال 26إلى مدفوعات العجز اال تواري بموجب المادة 

تتجاوز القيمة اال توارية لجميع الخصرروم المسررتحقة في إطار الصررندو . وباإلضررافة إلى ذلك، تتجاوز القيمة السرروقية لألصررول أيضررا 

دة االقيمة اال توارية لجميع الخصررروم المسرررتحقة حتى تاريخ التقييم. ووقت إعداد هذا التقرير، لم تكن الجمعية العامة قد طبقت أحكام الم

26 . 

مليون دوالر أمريكي في  63.7مليون دوالر أمريكي ) 65.4المدفوعة لصررندو  المعاشررات  البرنامجمسرراهمات ، بلغت 2016وخالل  -134

 مليون دوالر أمريكي. 65.3فهي  2017(. أما المساهمات المتوقعة لعام 2015

ويجري مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة مراجعة سنوية للكشوف المالية للصندو  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  -135

المتحدة ويقدم تقريرا إلى مجلس صرررندو  المعاشرررات بشرررأن المراجعة  ل سرررنة. ويصررردر صرررندو  المعاشرررات تقارير فصرررلية بشرررأن 

 . www.unjspf.orgصندو  على اإلنترنت في الرة موقع استثماراته ويمكن االطالع عليها بزيا

 ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين الخاضعين لعقود الخدمة 2-12-7

لم  البرنامجالخاضررررعين لعقود الخدمة على أسرررراس الشررررروط واألعراف المحلية. غير أن  البرنامجيحّق الضررررمان االجتماعي لموظفي  -136

يضع أية ترتيبات عالمية للضمان االجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الحصول على ترتيبات الضمان االجتماعي إما عن طريق 

النظام الوطني للضرررررمان االجتماعي أو النظم المحلية الخاصرررررة أو  تعويض نقدي لنظام يتبعه الموظف نفسررررره. ويعتبر توفير ضرررررمان 

عتبر موظفو العقود الخاصة من اجتماعي مناسب بما  يتماشى مع تشريعات العمل المحلية شرطا أساسيا من شروط عقد الخدمة. وال يـرررررُ

 وال يغطيهم النظامان األساسيان واإلداريان لموظفي منظمة األغذية والزراعة ولموظفي األمم المتحدة. البرنامجموظفي 

 : القرض  1-2المذكرة 

 2016 2015 

 الدوالرات األمريكيةبماليين  

   

 5.8 5.7 الجزء الجاري من القرض

 الجزء غير الجاري من القرض
78.1 83.8 

 89.6 83.8 القرض 

بشررررررأن نظام لتقديم المسرررررراعدة الغذائية  البرنامج، تم التوصررررررل إلى اتفا  بين أحد  بار المانحين و2000في ديسررررررمبر/ انون األول  -137

خدم منها مبلغ  164.1لمشررروعين قطريين. وبموجب النظام هذا، قدم المانا مسرراهمة نقدية بمقدار   106مليون دوالر أمريكي، اسررتـررررررررُ

 ماليين دوالر أمريكي لشراء سلع غذائية بموجب قرض من و الة حكومية في البلد المانا.

في المائة سرنويا على الرصريد المتناقص  ل  3في المائة سرنويا للسرنوات العشرر األولى و 2سرنة بفائدة نسربتها  30ويسردد القرض على  -138

 0.4مليون دوالر أمريكي، وتكلفة اسررتهالك قدرها  5.3سررنة بعد ذلك. ويشررمل الجزء الجاري مبلغا سررنويا من أصررل القرض بما قيمته 

سلوب الفائدة ستخدام أ ستثمارات في  مليون دوالر أمريكي با حتفظ با ن أورا  االتجار المنفصل بالفائدة واألصل المسجليالفعلية. ويـرررررررُ

حتى اسررررررتحقاقها في موعد ال يتجاوز  2001 ( المشررررررتراة في6-2( )المذ رة STRIPSلألورا  المالية لخزانة الواليات المتحدة )

 ماليين دوالر أمريكي. 106لتسديد قيمة الفائدة واألصل لقرض السلع الغذائية البالغ  2031 عام

، بلغ 2016ديسررمبر/ انون األول  31في المائة. وحتى  2.44ويظهر القرض بالتكلفة المسررتهلكة مع اسررتخدام سررعر الفائدة الفعلي البالغ  -139

مع مبلغ ( 2015ديسررررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي حتى  89.6مليون دوالر أمريكي ) 83.8مجموع التكلفة المسررررتهلكة 

مليون دوالر  5.8مليون دوالر أمريكي ) 78.1مليون دوالر أمريكي، وجزء طويل األجل مقداره  5.7مسرررررتحق عن  ل سرررررنة مقداره 

 (. 2015في عام  على التواليمليون دوالر أمريكي  83.8أمريكي و

http://www.unjspf.org/
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(، وهو ما ينعكس في 2015ديسررررررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي )في  2.2، بلغ مجموع مصررررررروفات الفائدة 2016وفي  -140

( مليون 0.5، وتمثل )2016مليون دوالر أمريكي منه الفائدة السررررنوية المسررررتحقة الدفع في مايو/أيار  2.6 شررررف األداء المالي، ويمثل 

 دوالر أمريكي منه التكلفة المستهلكة الناتجة عن إثبات القرض بقيمته الحالية الصافية.

مليون دوالر أمريكي تحت بند أنشررررررطة التمويل، بينما  2.6ف التدفقات النقدية، تظهر الفائدة المدفوعة خالل العام بما قيمته وفي  شرررررر -141

 ( مليون دوالر أمريكي تحت بند المطابقة من أنشطة التشغيل.0.5تظهر الفائدة المستهلكة البالغة )

 األدوات المالية  :14-2المذكرة 

 ت المالية طبيعة األدوا 2-14-1

شطب، واألساس الذي تقوم عليه  1تبين المذ رة  -142 سبية المعتمدة، بما في ذلك معايير اإلثبات وال سات المحا سيا تفاصيل أبرز الطر  وال

 القياسات و ذلك الذي تثبت به المكاسب والخسائر المتعلقة بكل فئة من األصول والخصوم المالية. 

 في الفئات التالية:  للبرنامجاألصول المالية وتصنف  -143

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   

 811.5 170.4 1 األصول المالية بالقيمة العادلة في إطار الفائض أو العجز

 73.1 69.1 االستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقا  

 953.6 2 950.5 3 القروض والمبالغ المستحقة القبض 

 394.9 443.4 األصول المالية المتاحة للبيع 

 233.1 4 633.4 5 المجموع الفرعي 

 998.9 988.6 أصول غير مالية

 232.0 5 622.0 6 المجموع 

 وتصنف األصول المالية بالقيمة العادلة عن طريق الفائض أو العجز على أنها فئة محتفظ بها للتجارة. -144

 تحدد جميع الخصوم المالية المادية بتكلفة االستهالك. و -145

 .التواليعلى  2015وفي عام  2016ديسمبر/ انون األول  31المحسوبة بالقيمة العادلة حتى  البرنامجويعرض الجدول التالي أصول  -146

 2016  2015 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 بماليين الدوالرات األمريكية  بماليين الدوالرات األمريكية 

          

األصول المالية بالقيمة 

العادلة عن طريق 

 الفائض أو العجز

- 1 169.4 1.0 1 170.4 

 

- 802.1 9.4 811.5 

األصول المالية المتاحة 

 للبيع
224.3 217.2 1.9 443.4 

 
196.3 198.6 - 394.9 

 206.4 1 9.4 000.7 1 196.3  613.8 1 2.9 386.6 1 224.3 المجموع

وقد ُحددت المسرررتويات المختلفة للقيمة العادلة على النحو التالي: األسرررعار المعلنة )غير المعدلة( في األسررروا  العاملة بالنسررربة ألصرررول  -147

والتي يمكن مالحظتها بالنسررربة لألصرررل، إما  1(. ومدخالت بخالف األسرررعار المعلنة والمدرجة ضرررمن المسرررتو  1مماثلة )المسرررتو  
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(. ومدخالت ألصول ال تستند إلى البيانات 2بصورة مباشرة )أي أسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار( )المستو  

 (. 3السوقية المالحظة )أي مدخالت غير مالحظة( )المستو  

متحفظة جدا في طبيعتها، وهدفها الرئيسرررري هو المحافظة على رأس المال والخصرررروم.  جالبرناموتعد المبادئ التوجيهية السررررتثمارات  -148

: 2-14-2وتعد األصررررررول المالية المحتفظ بها للتجارة والمتاحة للبيع من نوعية عالية طبقا للتقديرات االئتمانية الدولية )انظر المذ رة 

ية ، والتي تطلب منهم اختيار أورا  مالالبرنامجمخاطر االئتمانات(. ويلتزم مديرو االستثمار بالمبادئ التوجيهية الخاصة باستثمارات 

قابلة للتداول بدرجة عالية فيما يتعلق بحوافظ االسررررتثمار. وتعتمد مسررررتويات القيمة العادلة بدرجة  بيرة على ما إذا  انت توجد سررررو  

ورا  المالية. وتوفر األسوا  النشطة مدخالت مباشرة للبيانات، وقد توفر سيولة أفضل، وتخفض تكاليف التجارة عن طريق نشطة لأل

أسعار صارمة للعرض والطلب. وال يعني مستو  القيمة العادلة المختلف بالضرورة مستو  مخاطرة مختلفا أو أعلى بالنسبة لألورا  

تسلسل القيمة العادلة طبيعة المدخالت المستخدمة في تحديد القيم العادلة، وليس مستو  المخاطرة التي المالية، فكلها متساوية. ويعكس 

سبة للتدفقات النقدية من جانب أصحاب األورا  المالية أو  تنطوي عليها األورا  المالية نظرا ألن احتمال التخلف الجزئي أو الكلي بالن

 دلة.النظراء ال عالقة له بفئة القيمة العا

المنتهيتين في  التواليعلى  2016و 2015لسررررررنتي بالنسرررررربة  3ويقدم الجدول التالي التغييرات في الصرررررركوك المالية من المسررررررتو   -149

 ديسمبر/ انون األول. 31

   2016    2015 

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة عن 

طريق الفا ض أو 

 العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 

األصول المالية 

بالقيمة العادلة 

عن طريق 

 الفا ض أو العجز

األصول المالية 

 المتاحة للبيع
 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية  بماليين الدوالرات األمريكية 

        

 9.9 0.7 9.2  9.4 - 9.4 الرصيد االفتتاحي

المكاسب/)الخسائر( المثبتة في 

  شف األداء المالي
 - -  - - - 

المكاسب/)الخسائر( المثبتة في 

 - - -  (0.1) (0.1) -  شف األصول الصافية

 4.4 - 4.4  4.0 3.0 1.0 المشتريات

 (4.2) - (4.2)  (1.0) (1.0) - المبيعات

 - - -  - - - التسويات

 - - -  (9.4) - (9.4) تغير رأس مال

 (0.7) (0.7) -  - - - التحويل

 9.4 - 9.4  2.9 1.9 1.0 الرصيد الختامي

 . 2016و 2015خالل عامي  1إلى المستو   2ومن المستو   2إلى المستو   1ولم تكن هناك تحويالت من المستو   -150

 مخاطر اال تمانات  2-14-2

إلدارة المخاطر تحد من مبلغ التعرض االئتماني ألي  البرنامجعلى نطا  واسرررع،  ما أن سرررياسرررة  للبرنامجتتوزع المخاطر االئتمانية  -151

 طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا. وفي نهاية السنة  انت النوعية االئتمانية لالستثمارات القـررصيرة األجـررل

 .+A، بينما  انت النوعية االئتمانية لالستثمارات الطويلة األجل AAمصـنفة ضمن فئة 

سيولة المرتبطة بالنقدية ومعادالت النقد بشكل  بير من خالل التأ د من أن هذه األصول  -152 ويتم التقليل من المخاطر االئتمانية ومخاطر ال

و/أو لد  المؤسسات  AAAالمالية توضع في صناديق األسوا  التي تتسم بدرجة عالية من السيولة والتنوع وتتمتع بتصنيف ائتماني 
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ر  التي حصررلت على درجات تصررنيفية قوية في مجال االسررتثمار من قبل و الة تصررنيف رئيسررية و/أو أطراف أخر  ذات المالية الكب

 جدارة ائتمانية. 

تفاصرريل المسرراهمات  3-2وتتألف المسرراهمات المسررتحقة القبض أسرراسررا من المبالغ المسررتحقة من الدول ذات السرريادة. وتشرررح المذ رة  -153

 . ومخصصات التلفالمستحقة القبض بما في ذلك مخصصات االنخفاض في إيرادات المساهمات 

 مخاطر أسعار الفا دة  2-14-3

 لمخررراطر أسررررررعرررار الفرررائررردة على االسررررررتثمرررارات القصرررررريرة األجرررل والسررررررنررردات الطويلرررة األجرررل. ففي البرناااامجيتعرض  -154

في المائة على  1.78في المائة و 1.20، بلغت أسرررعار الفائدة الفعلية لهاتين الحافظتين االسرررتثماريتين 2016ديسرررمبر/ انون األول  31

(. وتشير قياسات حساسية أسعار الفائدة إلى أن المدة الفعلية هي 2015في المائة على التوالي في عام  1.85وفي المائة  1.11التوالي )

سنة على التوالي في ديسمبر/ انون  6.26وسنة  0.80سنة للسندات الطويلة األجل ) 6.09وسنة لالستثمارات القصيرة األجل  0.62

(. ويسرررررتخدم مدراء االسرررررتثمار الخارجيون مشرررررتقات العائد الثابت في إدارة مخاطر أسرررررعار الفائدة وفقا لمبادئ توجيهية 2015األول 

 استثمارية صارمة. 

 مخاطر النقد األجنبي  2-14-4

تُقّوم بالدوالر األمريكي  2016ديسرررررمبر/ انون األول  31في المائة من النقدية ومعادالت النقد واالسرررررتثمارات حتى  90 انت نسررررربة  -155

في المائة  10وفي المائة بالدوالر األمريكي،  87في المائة المتبقية تُقّوم بعمالت أخر  ) 1في المائة تُقّوم باليورو، و انت نسرررررربة  9و

(. والهدف الرئيسررررري من الحيازات بعمالت غير الدوالر 2015ديسرررررمبر/ انون األول  31في المائة بعمالت أخر  حتى  3باليورو، و

في المائة من المسررراهمات المسرررتحقة القبض تُقّوم بالدوالر  66األمريكي هو دعم األنشرررطة التشرررغيلية. وباإلضرررافة إلى ذلك، فلن نسررربة 

في المائة بالدوالر األمريكي  79في المائة بعمالت أخر ، ) 8في المائة بالدوالر الكندي، و 8في المائة باليورو، و 18األمريكي، و

ية،  لذي يمثل العملة األسررررررراسرررررر باليورو،  13وا ئة  ما يه اإلسررررررترليني، و 3وفي ال بالجن ئة  ما ئة بعمالت أخر  حتى  5في ال ما في ال

 (.2015ديسمبر/ انون األول  31

على سرربيل التحوط لمخاطر تقلب أسررعار صرررف اليورو مقابل الدوالر األمريكي، والتي تتكبدها  لنقد األجنبيالعقود اآلجلة لوتسررتخدم  -156

. 2008تكاليف موظفي دعم البرامج واإلدارة في المقر الرئيسررري وفقا لسرررياسرررة التحوط التي اعتمدها المجلس في دورته السرررنوية لعام 

مليون دوالر أمريكي  0.1متحققة بلغت  بمكاسررربعقدا  12، جرت تسررروية 2016ول ديسرررمبر/ انون األ 31وخالل السرررنة المنتهية في 

مليون دوالر أمريكي(.  17.4متحققة بلغت  بخسرررائر 2015ديسرررمبر/ انون األول  31عقدا خالل السرررنة المنتهية في  12)تمت تسررروية 

 العقود اآلجلة للنقد األجنبيمن عقدا  12 البرنامجأبرم في إطارها  2017وباإلضررافة إلى ذلك، نفذت اسررتراتيجية تحوط جديدة في عام 

، بلغت القيمة االسررمية للعقود 2016ديسررمبر/ انون األول  31شررهريا بسررعر صرررف ثابت. وفي في المتوسررط مليون يورو  4.8لشررراء 

 31ر أمريكي باسررتخدام معدل رجل في مليون دوال 3.9مليون دوالر أمريكي ووصررلت خسررائرها غير المتحققة إلى  64.5االثني عشررر 

المتحققة والخسررائر غير المتحققة على حد سررواء في فرو  سررعر النقد األجنبي وتعرض  الخسررائر. وتُدرج 2016ديسررمبر/ انون األول 

 في  شف األداء المالي.

 مخاطر السوق 2-14-5

لمخاطر السررو  في االسررتثمارات القصرريرة األجل والطويلة األجل على حد سررواء. فالقيمة السرروقية إليراداته الثابتة،  البرنامجيتعرض  -157

 ةالحسررررراسررررري تحليالتتحتمل التغيير على أسررررراس يومي. وقد أُعدت جميع  لنقد األجنبيل وعقوده اآلجلةوأسرررررهمه، ومشرررررتقاته المالية، 

 غيرات تظل ثابتة، بخالف تلك التي تُذ ر على وجه التحديد.الموضحة أدناه على أساس أن جميع المت

في المائة، يصربا األثر  1بالنسربة لالسرتثمارات القصريرة األجل، إذا ارتفعت )انخفضرت( أسرعار الفائدة بنسربة  –حسراسرية سرعر الفائدة  -158

قة. وبالنسرربة لحافظة السررندات الطويلة األجل، مليون دوالر أمريكي من الخسررائر )المكاسررب( غير المتحق 9.3على  شررف األداء المالي 
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مليون دوالر  13في المائة، يصرربا األثر على  شررف التغييرات في األصررول الصررافية  1إذا ارتفعت )انخفضررت( أسررعار الفائدة بنسرربة 

 أمريكي من الخسائر )المكاسب( غير المتحققة.

في المائة،  1بنسبة  أسعار العقود اآلجلةبالنسبة لالستثمارات القصيرة األجل، إذا ارتفعت )انخفضت(  –اآلجلة  أسعار العقودحساسية  -159

مليون دوالر أمريكي من الخسرررائر )المكاسرررب( غير المتحققة. وبالنسررربة لحافظة السرررندات  0.2يصررربا األثر على  شرررف األداء المالي 

في المائة، يصبا األثر على  شف التغيرات في األصول الصافية  1آلجلة بنسبة د أسعار العقوالطويلة األجل، إذا ارتفعت )انخفضت( 

 مليون دوالر أمريكي من المكاسب )الخسائر( غير المتحققة.  0.2

تتعقب االسررررتثمارات في األسررررهم المؤشررررر العالمي لجميع البلدان لد  شررررر ة مورغان سررررتانلي  ابيتال  –حسرررراسررررية أسررررعار األسررررهم  -160

في المائة بصورة متناسبة على  1نال، وهو مؤشر ألسهم جميع أسوا  العالم. فلذا ارتفعت )انخفضت( أسعار األسهم بنسبة نترناشيوا

مليون دوالر أمريكي من المكاسب  2.3نطا  صناديق األسهم اإلقليمية الستة، يصبا األثر على  شف التغيرات في األصول الصافية 

 )الخسائر( غير المتحققة.

ارة، إذا عشررر المتبقية في ميزانية دعم البرامج واإلد للعقود اآلجلة للنقد األجنبي االثنيبالنسرربة  – لعقود اآلجلة للنقد األجنبيااسررية حسرر -161

مليون دوالر أمريكي  0.6في المائة، يصرربا األثر على  شررف األداء المالي  1ارتفع )انخفض( سررعر الدوالر األمريكي/اليورو بنسرربة 

من المكاسب )الخسائر( غير المتحققة، مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخر . وبالنسبة لالستثمارات الطويلة األجل، إذا ارتفعت 

اليا، في المائة على نطا  مرا ز العمالت اآلجلة المحتفظ بها ح 1)انخفضرررررت( أسرررررعار النقد األجنبي مقابل الدوالر األمريكي بنسررررربة 

 مليون دوالر أمريكي من الخسائر )المكاسب( غير المتحققة.  0.3يصبا األثر على  شف األداء المالي 

 الصناديق واالحتياطياتأرصدة  15:-2المذكرة 

قبل. وهذه التشغيلية في المست البرنامجتمثل أرصدة الصناديق الجزء غير المنفق من المساهمات التي يراد استخدامها لتلبية احتياجات  -162

 .البرنامجبعد اقتطاع جميع الخصوم. ويقدم الجدول التالي أرصدة صناديق  البرنامجفوائد متبقية في أصول 

 2016  

 

بات فئات البرامج حسا

 )رصيد الصندوق(

العمليات الثنا ية 

والصناديق 

االستئمانية )رصيد 

 الصندوق(

 2015 المجموع الحساب العام والحسابات الخاصة

 أعيد بيانيا()

 االحتياطيات )رصيد الصندوق(

  بماليين الدوالرات األمريكية 

 922.7 3 009.2 4 298.5 19.5 315.7 375.5 3 يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 (93.1)    (238.6) (20.3) (31.5) (19.9) (166.9) (1تغيير في السياسة المحاسبية )المذكرة 

يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 )أعيد بيانه(

3 208.6 295.8 (12.0) 278.2 3 770.6 3 829.6 

 (50.9) 541.7 - 409.0 (90.4) 223.1 الفا ض )العجز( في السنة

 778.7 3 312.3 4 278.2 397.0 205.4 431.7 3 المجموع الفرعي

       التحركات أثناء السنة 

 - - (215.2) - - 215.2 سلف للمشروعات

 - - 124.7 - - (124.7) تسديدات من المشروعات

 - - (20.0) 20.0 - - مخصصات اعتمدها المجلس

 - - 0.2 (0.2) - - تسديدات مخصصات المجلس غير المنفقة

 - - 53.0 (53.0) - - تجديد الموارد

فائض إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة 

 مصروفات دعم البرامج واإلدارةعن 

- - (108.8) 108.8 - - 

 - - - (258.8) 20.0 238.8 تحويالت بين الصناديق

مكاسب )خسائر( صافية غير متحققة 

 لالستثمارات الطويلة األجل

- - 14.8 - 14.8 (8.1) 

 (8.1) 14.8 51.5 (386.0) 20.0 329.3 مجموع التحركات خالل السنة
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ديسمبر/كانون  31الرصيد الختامي في 

 األول 

3 761.0 225.4 11.0 329.7 4 327.1 3 770.6 

ثمة مساهمات نقدية من المانحين لم تخصص وقت تأ يدها لفئة برنامجية محددة أو مشروعات ثنائية. وهذه المساهمات تعتبر مساهمات  -163

متعددة األطراف وصناديق غير مخصصة ويرد بيانها في إطار الحساب العام. وعندما تخصص هذه المساهمات لمشروعات محددة 

 لفئة البرنامجية أو المشروعات الثنائية المناسبة. فلن المصروفات الناجمة ترد في ا

 ويمثل تجديد الموارد مساهمات المانحين التي توجه بصفة خاصة إلى حساب االستجابة العاجلة.  -164

أُبلغت في إلى تعديل القيمة التي  1وقد أد  التغيير في السرررياسرررة المحاسررربية إليرادات المسررراهمات على النحو الموصررروف في المذ رة  -165

  السنوات السابقة على النحو المبيَّن في الجدول أعاله.

نشي المجلس االحتياطيات  تسهيالت لتمويل الصناديق و/أو لتمويل أنشطة معينة في ظروف خاصة. و ان لد   -166 الل خ البرنامجويـرررررررُ

( 4حسررراب االسرررتجابة العاجلة؛  (3؛ لة للسرررلعمرفق اإلدارة الشرررام( 2( االحتياطي التشرررغيلي؛ 1احتياطيات نشرررطة:  أربعة 2016عام 

 .البرنامجحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة. ويقدم الجدول التالي احتياطيات 

 2016 

 2015 المجموع 2.15.4 2.15.3 2.15.2 2.15.1 

 (بيانياأعيد )

 

االحتياطي 

 التشغيلي

مرفق احتياطي 

اإلدارة الشاملة 

  للسلع

حساب االستجابة 

 العاجلة

حساب تسوية دعم 

 واإلدارة البرامج

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 331.4 298.5 138.3 59.0 6.0 95.2 يناير/كانون الثاني  1الرصيد االفتتاحي في 

 (1التغيير في السياسة المحاسبية )المذ رة 

 

- - (5.4) (14.9) (20.3) (6.1) 

 325.3 278.2 123.4 53.6 6.0 95.2 يناير/كانون الثاني 1الرصيد االفتتاحي في 

 (165.8) (215.2) - (215.2) - - سلف للمشروعات

 98.5 124.7 - 124.7 -- - تسديدات من المشروعات 

 (87.2) (20.0) (20.0) - -- - مخصصات اعتمداها المجلس

 2.3 0.2 0.2 - -- - تسديدات مخصصات المجلس غير المنفقة

 80.5 53.0 - 53.0 -- - الموارد تجديد

فائض إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة عن مصروفات دعم 

 البرامج واإلدارة

- - - 108.8 108.8 24.6 

 278.2 329.7 212.4 16.1 6.0 95.2 ديسمبر/كانون األول  31الرصيد الختامي في 

 حسابات االحتياطيات.وتُحّمل التحر ات في االحتياطيات بشكل مباشر على  -167

 االحتياطي التشغيلي  2-15-1

من النظام المالي باالحتفاظ باحتياطي تشرررغيلي لضرررمان اسرررتمرارية العمليات في حال التعرض لنقص مؤقت في  5-10تقضررري المادة  -168

شغيلي إلدارة المخاطر المرتبطة بالمرفق الداخلي إلقراض المشروعات )المعروف  ستخدم االحتياطي الت الموارد. وعالوة على ذلك، يُ

 سابقاً باسم مرفق تمويل رأس المال العامل(.

 مليون دوالر أمريكي. 95.2إلى  2016ديسمبر/ انون األول  31ووصل رصيد االحتياطي التشغيلي في  -169
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  مرفق اإلدارة الشاملة للسلع2 -2-15

، وبعد استعراض شامل لمرفق تمويل رأس المال العامل، أنشي حساب احتياطي جديد لدعم اإلقراض الداخلي في إطار 2015في عام  -170

 (.EB.A/8/2014)القرار  اإلدارة الشاملة للسلعمرفق 

 ماليين دوالر أمريكي. 6إلى  2016ديسمبر/ انون األول  31في  مرفق اإلدارة الشاملة للسلعووصل رصيد احتياطي  -171

 حساب االستجابة العاجلة 2-15-3

ن  -172 من االسررتجابة بسرررعة لالحتياجات الطارئة لشررراء السررلع  البرنامجأنشرري حسرراب االسررتجابة العاجلة  حسرراب للموارد المرنة يمكـرررررررِّ

 الغذائية والمواد غير الغذائية وتكاليف التسليم. 

 فدهالمسررررررتو  المسررررررتوهو ما يقل عن مليون دوالر أمريكي لتجديد موارده  53االسررررررتجابة العاجلة  ، تلقى حسرررررراب2016وفي عام  -173

  .EB.2/4/2014 قرارالليه المجلس التنفيذي بموجب وافق ع الذي مليون دوالر أمريكي 200 وقدرهلقيرادات 

 مليون دوالر أمريكي. 124.7مليون دوالر أمريكي، وبلغت تسديدات المشروعات  215.2المقدَّمة للمشروعات  فلوبلغت جملة السُّ  -174

مليون دوالر  5.4في السررياسررة المحاسرربية بالنسرربة إلثبات إيرادات المسرراهمات إلى إعادة تصررنيف مبلغ قدره  رنفاوأّد  التغيير المذ ور  -175

 ات مؤجلة.إيرادأمريكي من حساب االستجابة العاجلة إلى 

ذي تمت مليون دوالر أمريكي. وعلى النحو ال 16.1، بلغ رصررررريد حسررررراب االسرررررتجابة العاجلة 2016ديسرررررمبر/ انون األول  31وفي  -176

بنقل  2017 هذا الرصريد في أوائل عام سريُزاد (،EB.2/6 iv/2016( )القرار 2019-2017قدارة )لالبرنامج  خطةالموافقة عليه في 

 مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة.  15

مليون دوالر  148.9إلى  2016ديسمبر/ انون األول  31مجموع السلف المستحقة على المشروعات المقدمة من الحساب في  ووصل -177

 . (2015مليون دوالر أمريكي عام  96.6أمريكي )

 دعم البرامج واإلدارة تسويةحساب  2-15-4

يمثل حسررراب تسررروية دعم البرامج واإلدارة احتياطيا أنشررري لتسرررجيل أية فرو  بين عائد تكاليف الدعم المباشررررة وتكاليف دعم البرامج  -178

 واإلدارة خالل الفترة المالية. 

مليون  20، وافق المجلس على مخصرررررصرررررين بلغ مجموعهما 2015في نوفمبر/تشررررررين الثاني للمجلس العادية الثانية الدورة خالل و  -179

وية دعم البرامج ماليين دوالر أمريكي( للمبادرات المؤسررسررية الحاسررمة من حسرراب تسرر 3مليون دوالر أمريكي و 17دوالر أمريكي )

 .2016. وقدِّمت هذه المخصصات في عام (EB.2/5 iv and v/2015 )القرارواإلدارة 

مليون دوالر أمريكي من  0.2مبلغ  2016من النظام المالي، أعيد إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في عام  9-9وعمال بالمادة  -180

 األرصدة غير المنفقة المتصلة بالمخصصات التي  ان المجلس قد وافق على تخصيصها من هذا الحساب في الفترات السابقة.

مليون دوالر أمريكي،  108.8ر المباشرة على مصروفات دعم البرامج واإلدارة، والبالغ وتم تحويل الفائض في عائد تكاليف الدعم غي -181

 (. 2015مليون دوالر أمريكي في عام  33.4بقيمة  )فائض 2016إلى حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في عام 

مليون دوالر  14.9في السياسة المحاسبية بالنسبة إلثبات إيرادات المساهمات إلى إعادة تصنيف مبلغ قدره  رنفاوأّد  التغيير المذ ور  -182

 .إلى عائدات مؤجلة تسوية دعم البرامج واإلدارةأمريكي من حساب 

 أمريكي.  مليون دوالر 212.4إلى  2016ديسمبر/ انون األول  31ووصل رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في  -183
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خفض هذا الرصرررررريد في أوائل  (،EB.2/6 iv/2016)القرار  (2019-2017لقدارة ) البرنامجوعلى النحو الموافق عليه في خطة  -184

 من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة. مليون دوالر أمريكي15 بنقل 2017 عام
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 : اإليرادات3المذكرة 

  2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

    

   النقدية المساهمات 3-1

 877.2 3 021.1 5 المباشرة التكاليف في المساهمات 

 305.2 382.4 المباشرة غير الدعم تكاليف في المساهمات 

 182.4 4 403.5 5  الفرعي المجموع 

   منه: م روحا 

 (71.1) (103.1) المساهمات إيراد وانخفاض والبرمجة األموال إعادة 

 111.3 4 300.4 5 النقدية المساهمات مجموع 

    

   العينية المساهمات 3-2

 526.3 442.0 بالسلع العينية المساهمات 

 33.4 32.0 بالخدمات العينية المساهمات 

 559.7 474.0  الفرعي المجموع 

   إليه(: )مضافا منه م روحا 

 (8.8) (3.3) المساهمات إيرادات )انخفاض( زيادة 

 550.9 470.7 العينية المساهمات مجموع 

    

 (34.1) (31.3) العمالت صرف أسعار فروق 3-3

    

   عا د االستثمارات 3-4

 (24.1) (7.8) صافي )الخسائر( المتحققة من االستثمارات 

 6.0 1.7 غير المتحققة من االستثماراتصافي المكاسب  

 21.8 26.4 عائد الفوائد  

 3.7 20.3 مجموع عا د االستثمارات  

    

   أخرى إيرادات 3-5

 102.6 119.4 اإليرادات المحققة من توفير السلع والخدمات 

 31.0 29.4 إيرادات متنوعة 

 133.6 148.8 مجموع اإليرادات األخرى 

 765.4 4 908.9 5 اإليرادات مجموع 

سوية إيرادات المساهمات وفقا لتغيرات مستو  االعتمادات المخصصة لتعويض انخفاض إيرادات المساهمات )المذ رة  -185 ( 3-2وتتم ت

(. وتحدد المبالغ الفعلية المعادة واالنخفاضات في إيرادات المساهمات 11-2ومستو  مخصصات إعادة األموال إلى المانحين )المذ رة 

 بحسب  ل مساهمة من المساهمات. 

 خالل السنة. أو مواد غير غذائية خدمات وتمثل المساهمات العينية مساهمات مؤ دة بسلع غذائية أو -186

مليون دوالر أمريكي تحقق من توفير  119.4أمريكي، منه  مليون دوالر 148.8، بلغ مجموع اإليرادات األخر  2016وخالل عام  -187

مليون دوالر أمريكي من اإليرادات  29.4( و2015ديسررررررمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  102.6السررررررلع والخدمات )

ن توفير السلع والخدمات (. واشتملت اإليرادات التي تحققت م2015ديسمبر/ انون األول  31مليون دوالر أمريكي في  31المتنوعة )

أسررراسرررا على عمليات النقل الجوي وتوفير السرررلع والخدمات من قبل مسرررتودع األمم المتحدة لالسرررتجابة اإلنسرررانية، والحسررراب الخاص 

 لخدمات اللوجستيات. وشملت اإليرادات المتنوعة المبالغ المحصلة من بيع السلع التالفة والممتلكات األخر  غير القابلة لقصالح.
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إلى تعديل إيرادات  1وقد أّد  التغيير في السررياسررة المحاسرربية بالنسرربة إلثبات إيرادات المسرراهمات على النحو الموصرروف في المذ رة  -188

الُمبلغة في سنوات سابقة على النحو المبيَّن في الجداول أدناه. وترد التسويات المصاحبة من خالل الفائض/العجز المترا م  المساهمات

 على النحو المبيَّن في  شف التغيُّرات في األصول الصافية.

 المجموع 2012  201  201 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية  

  238.6   2.0    20.2     70.9   145.5 المساهمات عن سنوات سابقةالخفض في إيرادات 
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 : المصروفات4المذكرة 

   2016 2015 

   

 بماليين الدوالرات األمريكية   

    

 679.1 882.3 التحويالت القا مة على النقد الموزعة 4-1

    

 784.1 1 051.1 2 السلع الغذا ية الموزعة  4-2

    

 635.9 641.4 التوزيع والخدمات المتصلة به 4-3

    

   األجور، والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وتكاليف الموظفين األخرى 4-4

 596.3 608.3 والمحليون الدوليون الموظفون 

 97.1 108.2 االستشاريون الخبراء 

 4.9 3.5 المتحدة األمم متطوعو 

 78.3 84.3 المؤقتون الموظفون 

 20.8 22.1 األخر  الموظفين تكاليف 

 797.4 826.4 األخرى الموظفين وتكاليف الموظفين واستحقاقات والمرتبات، األجور، مجموع 

    

   اإلمدادات، والمواد المستيلكة وغير ذلك من التكاليف الجارية 4-5

 12.5 11.1 والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا 

 87.4 99.4 المعدات 

 40.2 24.4 المستهلكة والمواد المكتبية اإلمدادات 

 8.1 7.2  المرافق 

 19.1 28.7 الجارية والتكاليف المر بات صيانة 

 167.3 170.8 الجارية التكاليف من ذلك وغير المستيلكة والمواد اإلمدادات، مجموع 

    

   الخدمات المتعاقد علييا والخدمات األخرى 4-6

 312.8 315.5 الجوية العمليات 

 216.1 282.3 عليها المتعاقد األخر  الخدمات 

 32.9 31.5 والمعلومات االتصاالت بتكنولوجيا المتصلة الخدمات 

 50.0 24.0 األخر  والخدمات األمن 

 33.2 36.2 اإليجارات 

 645.0 689.5 مجموع الخدمات المتعاقد علييا والخدمات األخرى 

    

 2.2 2.1 التمويلتكاليف  4-7

    

 52.4 48.3 االستيالك واإلهالك 4-8

    

   أخرى مصروفات 4-9

 8.0 6.6 الصيانة خدمات 

 4.0 7.8 التأمين 

 2.6 3.5 اإليداع وجهة االستثمارات مدير المصرفية/رسوم الرسوم 

 24.6 15.4 والتلف فيها المشكوك الحسابات 

 13.7 22.0 أخر  بنود 

 52.9 55.3 األخرى المصروفات مجموع 

    

 816.3 4 367.2 5 مجموع المصروفات 
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ستلم فيه  -189 سلع والنقل والتكاليف المتصلة به بين البلد الذي ي سلع الغذائية الموزعة، تكلفة ال شمل ال سل البرنامجوت ع والبلد المستفيد.  ما ال

مليون دوالر أمريكي في  11.6مليون دوالر أمريكي ) 21.1تشررررررمل تكلفة السررررررلع الموزعة، الخسررررررائر بعد التوريد التي بلغت قيمتها 

 (.9( )المذ رة 2015ديسمبر/ انون األول 

سبية  -190 سياسات المحا س للبرنامجوعمال بال زال ليم األغذية إلى الشر اء المتعاونين،  انت ال تالتي تنص على تسجيل المصروفات عند ت

سمبر/ انون األول  31هناك، في  سلع غذائية قيمتها 2016دي شر اء ( امتري اطن  543 93مليون دوالر أمريكي ) 67.9،  يحتفظ بها ال

 (.2015ديسمبر/ انون األول  31( في امتري اطن 653 98مليون دوالر أمريكي ) 70.6لم توزع بعد على المستفيدين )المتعاونون و

 ويمثل التوزيع والخدمات المتصلة به تكلفة نقل السلع داخل البلد حتى التوزيع النهائي وبما يشمل التوزيع النهائي.  -191

 ملوتشرررر .عقود الخدمةأصررررحاب ، والخبراء االسررررتشرررراريين، والبرنامجوتتعلق األجور، والمرتبات، واسررررتحقاقات الموظفين بموظفي  -192

 تكاليف الموظفين األخر  سفر الموظفين واالستشاريين والتدريب وحلقات عمل الموظفين والحوافز.

وتمثل اإلمدادات والمواد االستهال ية وغيرها من التكاليف الجارية تكاليف السلع والخدمات المستخدمة في التنفيذ المباشر للمشروعات  -193

 وإدارتها ودعمها. 

 التدفقات النقدية: كشف 5المذكرة 

سلع العينية أو الخدمات العينية ألنها ال تؤثر في التحر ات النق -194 سّو  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع التبرعات بال ية. دال تـرررررررُ

الغ  بيرة تنطوي على مبوتسجل التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة االستثمارية مخصوما منها البنود التي يتم إحاللها سريعا والتي 

 ورجال استحقا  قصيرة.

 : كشف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية6المذكرة 

و شرروفه المالية باسررتخدام أسرراس مختلف لكل منهما. ويعد  شررف المر ز المالي، و شررف األداء المالي، و شررف  البرنامجتعد ميزانية  -195

ف التدفقات النقدية على أساس االستحقا  الكامل باستخدام تصنيف يستند إلى طبيعة المصروفات التغيرات في األصول الصافية، و ش

 في بيان األداء المالي، بينما يعد  شف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية على أساس محاسبة االلتزامات.

يتعين إجراء مطابقة  "عرض معلومات الميزانية في الكشروف المالية"، 24م ووفقا لمتطلبات المعيار المحاسربي الدولي للقطاع العام رق -196

عّد الكشوف المالية على أساس المقارنة، وبين المبالغ ال علية فبين المبالغ الفعلية، المعروضة على أساس المقارنة بالميزانية، عندما ال تـرررُ

  في األسرراس والتوقيت والكيان.  ما قد تكون هناك فرو  في المعروضررة في الكشرروف المالية، على أن يحدد بصررورة منفصررلة أي فر

 الشكل وفي نظم التصنيف اعتـُمدت ألغراض عرض الكشوف المالية والميزانية.

(، والتي تقدم تقسيماً للميزانية بحسب 2018-2016على أساس تصنيف وظيفي بما يتماشى مع خطة اإلدارة ) وتعرض مبالغ الميزانية -197

 السنوات.

شكل خطة عمل ذات أولويات مستندة إلى المساهمات المتوقعة تضمّ و -198 ن الكشف الخامس عموداً، هو الخطة المحددة األولويات، الذي ي

هو منظمة ممولة طوعياً وأن عملياته وإدارته المالية تعتمدان بالتالي على مسررررررتو  التمويل الوارد البرنامج أن  ةمراعاالتقديرية مع 

بالنسرربة لتكاليف المشررروعات المباشرررة، والتكاليف يات ون الخطة المحددة األولويات برنامج العمل المؤقت المحدد األولوتتضررمفعليا. 

 2015العادية لدعم البرامج واإلدارة، والمبادرات المؤسررررسررررية الحاسررررمة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في نوفمبر/تشرررررين الثاني 

(WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1.) 

ولويات والخطة المحددة األويرد شرررررررح الفرو  المادية بين الميزانية األصررررررلية والميزانية النهائية، والميزانية النهائية والمبالغ الفعلية  -199

 في قسم التحليل المالي وتحليل الميزانية في بيان المدير التنفيذي.  والمبالغ الفعلية
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ة على ، تـُعد الميزانيالبرنامجوتحدث فرو  أساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي. وفي حالة  -200

أسررراس االلتزامات بينما تعد الكشررروف المالية على أسررراس االسرررتحقا . وتعرض االلتزامات المفتوحة، بما فيها أوامر الشرررراء المفتوحة 

 والتمويلية  فرو  في األساس. ،لنقدية من األنشطة التشغيلية، واالستثماريةوصافي التدفقات ا

فرو   نامجالبروتحدث فرو  التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة اإلبالغ المدونة في الكشرررررروف المالية. وال يوجد في حالة  -201

 لية.في التوقيت ألغراض المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفع

عّد الكشوف المالية عنه. وفيما يتعلق  -202 سقط الميزانية برامج أو  يانات تشكل جزءا من الكيان الذي تـررررررُ وتحدث فرو  الكيانات عندما تـررررررُ

من  سررتبعدولكنها تُ وترد في الكشرروف المالية  البرنامجحسررابات األمانة جزءا من أنشررطة العمليات الثنائية وبالفرو  في الكيان، تشرركل 

 نظرا ألنها تعتبر موارد خارجة عن الميزانية. لميزانيةا

شكل ونظم التصنيف المعتمدة لعرض  شف التدفقات النقدية و شف المقارنة بين مبالغ  -203 وتنجم فرو  طريقة العرض عن الفرو  في ال

لغ الميزانية تشكل جزءا من  شف المقارنة بين مباوتبين اإليرادات والنفقات غير المتعلقة بالصناديق التي ال  الميزانية والمبالغ الفعلية.

 .والمبالغ الفعلية  فرو  في العرض

وترد فيما يلي مطابقة بين المبالغ الفعلية على أسررراس مقارن في  شرررف المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )الكشرررف الخامس(  -204

 :2016ديسمبر/ انون األول  31كشف الرابع( عن السنة المنتهية في وبين المبالغ الفعلية في  شف التدفقات النقدية )ال

 
 المجموع التمويل االستثمار التشغيل

 بماليين الدوالرات األمريكية 

      

 (222.8 5) - - (222.8 5) المبلغ الفعلي على أساس مقارن )الكشف الخامس(

 (418.0) (7.9) (421.3) 11.2 الفرو  في األساس

 854.1 5 - - 854.1 5 في العرضالفرو  

 (208.0) - - (208.0) الفرو  في الكيانات

 5.3 (7.9) (421.3) 434.5 المبلغ الفعلي في كشف التدفقات النقدية )الكشف الرابع(
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 : اإلبالغ عن الشرا ح7المذكرة 

 : بيان المركز المالي بحسب الشرا ح1-7المذكرة 

 
2016 

2015 

 (بيانيا)أُعيد 

 

فئات  حسابات

 البرامج

الحساب العام 

والحسابات 

 الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنا ية

المعامالت فيما 

 بين الشرا ح

 المجموع

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       األصول

       الجارية األصول

 يرةالقص واالستثمارات النقدية ومعادالت النقدية

 589.4 1 954.1 1 - 243.9 303.3 406.9 1 األجل

 233.4 2 756.9 2 - 104.4 143.4 509.1 2 القبض المستحقة المساهمات

 650.1 643.2 - 8.8 84.9 549.5 المخزونات

 109.4 127.1 (521.5) 7.2 542.7 98.7 البنود األخر  المستحقة القبض

 4 564.2 1 074.3 364.3 (521.5) 5 481.3 4 582.3 

       الجارية غير األصول

 36.5 488.4 - 45.8 177.5 265.1 القبض المستحقة المساهمات

 462.3 506.3 - - 506.3 - األجل الطويلة االستثمارات

 144.5 140.3 - 2.7 44.6 93.0 والمعدات والمنشآت العقارات

 5.2 5.7 - - 5.6 0.1 المادية غير األصول

 358.2 734.0 48.5 - 1 140.7 648.5 

 230.8 5 622.0 6 (521.5) 412.8 808.3 1 922.4 4 مجموع األصول

       

       الخصوم

       الخصوم الجارية

 513.8 557.8 (521.5) 108.4 402.3 568.6 المدفوعات والمستحقات

 198.9 486.9 - 29.4 142.0 315.5 اإليرادات ا لمؤجلة

 5.7 7.0 - 3.8 - 3.2 المخصصات

 10.6 7.8 - - 7.8 - الموظفين استحقاقات

 5.8 5.7 - - 5.7 - القروض

 887.3 557.8 141.6 (521.5) 1 065.2 734.8 

       الجارية غير الخصوم

 39.7 499.3 - 45.8 179.4 274.1 اإليرادات المؤجلة

 601.9 652.3 - - 652.3 - الموظفين استحقاقات

 83.8 78.1 - - 78.1 - األجل الطويل القرض

 274.1 909.8 45.8 - 1 229.7  725.4 

 460.2 1 294.9 2 (521.5) 187.4 467.6 1 161.4 1 مجموع الخصوم

       

 770.6 3 327.1 4 - 225.4 340.7 761.0 3 األصول الصافية

       

       واالحتياطيات الصناديق أرصدة

 492.4 3 997.4 3 - 225.4 11.0 761.0 3 الصناديق أرصدة

 278.2 329.7 - - 329.7 - االحتياطيات

 في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

 770.6 3 327.1 4 - 225.4 340.7 761.0 3 2016 األول ديسمبر/كانون 31

  في واالحتياطيات الصناديق أرصدة مجموع

  770.6 3 - 295.8 266.2 208.6 3 2015 األول ديسمبر/كانون 31
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 األداء المالي بحسب الشرا ح: بيان 2-7المذكرة 

 2016 
2015 

 (بيانياعيد أ)
 

حسابات فئات 

 البرامج

الحساب العام 

 والحسابات الخاصة

حسابات األمانة 

 والعمليات الثنا ية

المعامالت فيما بين 

 الشرا ح

 المجموع 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

       
       اإليرادات

 111.3 4 300.4 5 - 115.1 729.4 455.9 4 النقدية المساهمات

 550.9 470.7 - 3.8 15.0 451.9 العينية المساهمات

 (34.1) (31.3) - (1.6) 2.8 (32.5) فرو  أسعار الصرف

 3.7 20.3 - 0.1 20.2 - إيرادات االستثمارات 

 133.6 148.8 (737.7) 0.1 761.2 125.2 األخر  اإليرادات

 765.4 4 908.9 5 (737.7) 117.5 528.6 1 000.5 5 اإليرادات مجموع

       

       المصروفات

 679.1 882.3 - 6.4 - 875.9 الموزعة والقسائم النقدية

 784.1 1 051.1 2 (573.9) 51.1 581.8 992.1 1 الموزعة الغذائية السلع

 635.9 641.4 (27.6) 15.5 14.1 639.4 به المتصلة والخدمات التوزيع

 واستحقاقات والمرتبات األجور

 797.4 826.4 (11.4) 73.8 293.2 470.8   األخر الموظفين وتكاليف الموظفين

 والتكاليف المستهلكة والمواد اإلمدادات

 167.3 170.8 (10.3) 18.4 40.0 122.7  األخر  الجارية

 من وغيرها عليها المتعاقد الخدمات

 645.0 689.5 (91.5) 34.3 152.5 594.2  الخدمات

 2.2 2.1 - - 2.1 - التمويل تكاليف

 52.4 48.3 - 1.3 16.0 31.0 االستهالك

 52.9 55.3 (23.0) 7.1 19.9 51.3 أخر  مصروفات

 816.3 4 367.2 5 (737.7) 207.9 119.6 1 777.4 4 المصروفات مجموع

 (50.9) 541.7 - (90.4) 409.0 223.1 2016 لعام )العجز( الفا ض

  (50.9) - (24.8) 250.0 (276.1)  2015 لعام )العجز( الفا ض

       

تـررررررررعرض النقدية ومعادالت النقد واالسررتثمارات القصرريرة األجل  بنود منفصررلة في  شررف المر ز المالي وتعرض مجتمعة تحت بند  -205

 اإلبالغ عن الشرائا. ويبين الجدول أدناه المطابقة بين المبالغ الواردة في  شف المر ز المالي وفي اإلبالغ عن الشرائا. 

 2016 2015 

 األمريكيةبماليين الدوالرات  

   

 772.2 777.5 النقدية ومعادالت النقد

 817.2 176.6 1 االستثمارات القصيرة األجل

 589.4 1 954.1 1 مجموع النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل

 مصررروفات في الكشرروف المالية. وتبينوتؤدي بعض األنشررطة الداخلية إلى معامالت محاسرربية تحقق عائدا فيما بين الشرررائا وأرصرردة  -206

 الجداول الواردة أعاله المعامالت فيما بين الشرائا توخيا للدقة في عرض هذه الكشوف المالية.

ل الستخدامها  -207 وتمثل أرصدة حسابات فئات البرامج وحسابات األمانة والعمليات الثنائية الجزء غير المنفق من المساهمات، وهي ترحـررررّ

 التشغيلية في المستقبل.البرنامج في احتياجات 
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 : االلتزامات والحاالت ال ار ة8المذكرة 

 : االلتزامات 1-8المذكرة 

 عقود إيجار العقارات 8-1-1

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
   التزامات عقود إيجار العقارات:

 36.4 39.5 أقل من سنة

 30.3 26.8 سنوات 5من سنة إلى 

 2.2 1.0 سنوات 5أ ثر من 

 68.9 67.3 مجموع التزامات عقود إيجار العقارات

في المائة من مجموع االلتزامات في  18في روما تشررركل البرنامج مقر ،  انت عقود إيجار مباني 2016ديسرررمبر/ انون األول  31في  -208

في المائة  19في المائة لفئة عقود اإليجار التي تتراوح مدتها بين سررنة واحدة وال تتجاوز خمس سررنوات ) 4فئة العقود ألقل من سررنة، و

. ويسررررررترد البرنامج(. ويمكن تجديد هذه العقود بناء على اختيار 2015ول ديسررررررمبر/ انون األ 31في  على التواليفي المائة  26و

 تكاليف إيجار مباني المقر من الحكومة المضيفة.  البرنامج

 االلتزامات األخر  8-1-2

التزامات بشرررراء سرررلع غذائية، وخدمات نقل، ومواد غير غذائية، والتزامات  البرنامج،  ان لد  2016ديسرررمبر/ انون األول  31في  -209

 رأسمالية متعاقد عليها ولكنها لم تكن قد سلمت بعد، وهي على النحو التالي: 

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 208.8 286.3 السلع الغذائية

 126.8 131.1 نقل السلع الغذائية

 110.3 113.6 الخدمات

 58.7 51.7 المواد غير الغذائية

 7.7 8.2 االلتزامات الرأسمالية

 512.3 590.9 مجموع االلتزامات المفتوحة

، المحاسررررربة على أسررررراس االسرررررتحقا ، من المعايير المحاسررررربية الدولية للقطاع العام، وعلى أسررررراس مبدأ التوريد، 1وبموجب المعيار  -210

ت التزامات  ال ثبـررّ مصروفات المستقبل في الكشوف المالية. وسوف تسو  هذه االلتزامات من الجزء غير المنفق من المساهمات بعد تـررُ

 تلقي البضائع أو الخدمات ذات الصلة.

 : الخصوم ال ار ة واألصول ال ار ة2-8المذكرة 

 .للبرنامجحتمل أن تؤدي إلى خصوم  بيرة بالنسبة ليست هناك خصوم مادية طارئة ناشئة عن إجراءات ومطالبات قانونية يُ  211

  على النحو الموصوف أدناه. 2010وهناك حالة واحدة تتعلق بأصول مادية طارئة نتجت عن صدور قرار بشأن التحكيم في عام  -212

مما أد  إلى  ،في جنوب أفريقيا للبرنامجفي المكتب اإلقليمي  البرنامجتدليس قام بها اثنان من موظفي  ة، ا تشررفت حال2005وفي عام  -213

تقييد أصررررررول وقامت سررررررلطات جنوب أفريقيا ب ،2008ماليين دوالر أمريكي تقريبا. وبدأت محا مة جنائية في عام  6خسررررررارة بقيمة 
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ها بلغتالموظفين المعلومة التي تشررررررير البالغات إلى أن  ند جنوب أفريقي  مليون  40قيمت با في مليون دوالر أمريكي  2.9)را تقري

 (.2016ديسمبر/ انون األول  31

دة لكي يثبت حقه في المطالبة باألصررول المقي، وذلك السررترداد األموال المختلسررةاالثنين بلجراء تحكيم ضررد الموظفين  البرنامجشرررع و -214

، أصررررردرت محكمة التحكيم حكما غيابيا لصرررررالا 2010بغض النظر عما سرررررتسرررررفر عنه اإلجراءات الجنائية. وفي يناير/ انون الثاني 

مليون دوالر أمريكي باإلضرررافة إلى الفوائد  5.5وبلغ مجموع المبلغ الذي حكمت به المحكمة  ،في  ل الدعاو  المرفوعة منه البرنامج

لبا ط البرنامج، قدم برنامجبالوالتكاليف. وبعد قيام األمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة برفع الحصررررررانة الخاصررررررة 

يا يا لتحويل قرار التحكيم إلى أمر قضرررررررائي ليُطبّق في جنوب أفريق يا في جنوب أفريق يهللمحكمة العل قة عل مت المواف ما ت في  ، وهو 

 وهو اآلن قرار مبرم. 2011أ توبر/تشرين األول 

، أصررربحت األحكام 2016وفي عام . سرررنة 25ذلك بالسرررجن لمدة أُدين الموظفان وُحكم عليهما بعد ، 2012وفي ديسرررمبر/ انون األول  -215

  نهائية بالنسبة للمتهمين.

 ويجري اآلن إنفاذ حكم المحكمة بالنسبة لألصول المحتجزة بعد انتهاء اإلجراءات الجنائية. -216

 : الخسا ر، واإلكراميات، والمبالغ المش وبة9المذكرة 

. جللبرنامإذا رأ  أن في ذلك مصلحة  إ رامياتمن النظام المالي على ما يلي: "للمدير التنفيذي أن يصد  بصرف  3-12تنص المادة  -217

على أن: "للمدير التنفيذي، بعد  4-12ويبلغ المدير التنفيذي المجلس بجميع هذه المدفوعات مع الكشرررررروف المالية."  ما تنص المادة 

الخسائر التي تحققت في األموال والسلع وغيرها من األصول، على أن يقدم بيانا بجميع تلك  إجراء التحقيق الشامل، أن يصد  بشطب

 الخسائر المشطوبة  تابة إلى المراجع الخارجي مع الكشوف المالية."

 والخسائر في المبالغ النقدية والسلع الغذائية واألصول األخر . اإل رامياتويتضمن الجدول التالي تفاصيل  -218

 2016 2015 

 بماليين الدوالرات األمريكية 

   
 0.1 0.4 اإل راميات

 3.9 4.4 المساهمات المستحقة القبض

 11.6 21.1 الغذائية خسائر السلع

 0.3 0.1 خسائر المواد غير الغذائية

 0.2 1.4 خسائر في األصول وخسائر نقدية أخر 

   

 باألطنان المترية 

 14.277 23.786 خسائر السلع )الكمية(

أسرررراسررررا بمطالبات حاالت الطوارئ الميدانية. وتتعلق المسرررراهمات المسررررتحقة القبض بشررررطب المبالغ من الجهات  اإل رامياتوتتعلق  -219

 المانحة. وحدثت خسائر السلع الغذائية بعد وصول األغذية ذات الصلة إلى البلد المتلقي. أما خسائر المواد غير الغذائية، فتتعلق أساسا

األصرول والخسرائر النقدية األخر  أسراسرا بشرطب البنود المسرتحقة القبض األخر  من العمالء بخسرائر المخازن. وتتعلق الخسرائر في 

 وموردي الخدمات.

وأطراف ثالثة بلغت قيمتها  البرنامجاسررررتحقاقات، وتدليس بائعين وشررررر اء تورط فيها موظفو  2016وتشررررمل حاالت التدليس في عام  -220

دوالراً  234 174دوالراً أمريكيرراً منهررا  1 182 152دوالر أمريكي ) 23 100ى اآلن رد منهررا حتدوالراً أمريكيرراً اسررررررتُ  314 964

 (.2016ردت في عام دوالراً أمريكياً استُ  779 278و 2015ردت في عام أمريكياً استُ 
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 : الوضع المالي لألطراف ذات الصلة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين10المذكرة 

 الر يسيون: موظفو اإلدارة 1-10المذكرة 

تمتعون وهؤالء ي ورئيس الديوان،وموظفو اإلدارة الرئيسرررررريون هم المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي ومسرررررراعدو المدير التنفيذي  -221

 ويتحملون المسؤولية عن ذلك.  البرنامجبسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 موظفو اإلدارة العليا اآلخرون: 2-10المذكرة 

بالكشرررف عن أجرهم والسرررلف  20باإلضرررافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسررريين الذين يقضررري المعيار المحاسررربي الدولي للقطاع العام رقم  -222

. افيةتوخيا للشررررمول والشررررفبالبرنامج والقروض التي يتلقونها، يتم الكشررررف أيضررررا عن الوضررررع المالي لموظفي اإلدارة العليا اآلخرين 

 دارة العليا اآلخرين المديرون اإلقليميون ومديرو الُشعب في المقر.ويدخل في عداد موظفي اإل

ول أعاله بالتفصررريل عدد وظائف اإلدارة الرئيسرررية وعدد موظفي اإلدارة الذين شرررغلوا هذه الوظائف خالل السرررنة. ويضرررم االجد وتبين -223

 دولة عضوا دون تحديد التعيينات بأشخاص. 36المجلس التنفيذي 

ما يلي: صافي المرتبات وتسوية مقر العمل وغيرهم من  بار موظفي اإلدارة ل األجر المدفوع لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويشمل مجم -224

والبدالت من قبيل بدل التمثيل وغيره ومنحة االنتداب وغيرها وإعانة اإليجار وتكاليف شررحن المتعلقات الشررخصررية واسررتحقاقات نهاية 

الطويلة األجل للموظفين ومسررررراهمات رب العمل في دفعات المعاش التقاعدي ومسررررراهمات التأمين  الخدمة وغيرها من االسرررررتحقاقات

 الصحي الحالي.

مؤهلون للحصول على استحقاقات نهاية الخدمة وغيرها من االستحقاقات وغيرهم من  بار موظفي اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيون  -225

موظفين اآلخرين. واالفتراضررات اال توارية المطبقة لقياس اسررتحقاقات الموظفين هذه ترد في الطويلة األجل للموظفين بنفس مسررتو  ال

يشررررار ون  أعضرررراء عاديين في الصررررندو  المشررررترك  موظفو اإلدارة العليا اآلخرونو . وموظفو اإلدارة الرئيسرررريون12-2المذ رة 

 للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.

 

 عدد الوظا ف عدد األفراد

 

التعويضات 

 وتسوية مقر العمل

خ تا التقاعد  االستحقاقات والمزايا

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 األمريكية الدوالرات بماليين  

        

موظفو اإلدارة 

 0.1 1.9 0.3 0.4 1.2 6 6 2016الر يسيون في 

موظفو اإلدارة 

 0.2 2.0 0.3 0.6 1.1 6 7 2015الر يسيون في 

 

 عدد الوظا ف عدد األفراد

 

التعويضات 

 وتسوية مقر العمل

خ تا التقاعد  االستحقاقات والمزايا

 والتأمين الصحي

السلف المعلقة على  مجموع األجور

 االستحقاقات

 بماليين الدوالرات األمريكية  

        

موظفو اإلدارة العليا 

 1.2 7.8 1.1 2.2 4.5 28 37 2016اآلخرون في 

موظفو اإلدارة العليا 

 1.5 8.4 1.2 2.5 4.7 31 40 2015اآلخرون في 
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مليون  0.7مليون دوالر أمريكي ) 0.4، قدمت تعويضات ألفراد مقربين من أسر موظفي اإلدارة العليا بلغت قيمتها 2016وخالل عام  -226

 .2015و 2016المقربين من موظفي اإلدارة العليا في العائلة فراد ولم تقدم أية تعويضات أل (.2015دوالر أمريكي في عام 

 ، وهيعلى حسرراب االسررتحقاقات بموجب النظامين اإلداري واألسرراسرري لشررؤون الموظفينوالمقصررود بالسررلف هو المدفوعات المقدمة  -227

 .البرنامجمتاحة على نطا  واسع لجميع موظفي 

 : الوقا ع الجارية بعد تاريخ اإلبالغ11المذكرة 

الخارجي على هذه الحسابات أية . ولم تحدث في تاريخ توقيع المراجع 2016ديسمبر/ انون األول  31هو  البرنامجتاريخ اإلبالغ لد   -228

 وقائع مادية إيجابية أو سلبية مستحقة بين تاريخ بيان الميزانية وتاريخ اإلذن بلصدار الكشوف المالية بما يؤثر على هذه الكشوف.
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WFP/EB.A/2017/6-A/1  68 

 

 

 

 

  الر يس األول 

 2017مارس/آذار  27باريس،  

 إلى المجلس التنفيذي 

 

 الخارجي الحسابات مراجع رأي

 

 الرأي

. وتشمل 2016ديسمبر/ انون األول  31( عن فترة االثني عشر شهراً المنتهية في البرنامجراجعنا الكشوف المالية لبرنامج األغذية العالمي )

التغيرات في األصول ، و شفاً عن األداء المالي، و شفاً عن 2016ديسمبر/ انون األول  31هذه الكشوف المالية  شفاً عن المر ز المالي حتى 

ومعلومات  ةالصافية، و شفاً عن التدفقات النقدية، و شفاً عن مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية، والمذ رات بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبي

 أخر .

وعن نتائج العمليات في هذه  2016ديسمبر/ انون األول  31حتى  للبرنامجوفي رأينا فلن الكشوف المالية تعبِّر بأمانة عن المر ز المالي 

قت هذه السياسات الفترة، بما يتفق مع المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام. وقد أُعدت الكشوف المالية وفقاً للسياسات المحاسبية المعلنة، وطُبِّ 

لنظام عليها أو التي اختبرناها أثناء مراجعتنا وفقاً ل على أساس يتسق مع سياسات الفترة المالية السابقة. وقد تمّت جميع المعامالت التي اطلعنا

 الممنوحة من السلطة التشريعية. والتفويضاتالمالي 

 تنبيه

سياسته المحاسبية فيما  البرنامج، فقد غيَّر 3في المذ رة  187، والفقرة 10-2، والمذ رة 1من المذ رة  28الفقرة إليه على نحو ما أشارت 

ط استخدامها في سنوات قادمة في عام  . وقد 2015 ، وأعيد بيانها في هذا الصدد في حسابات عام2016يتعلّق بلثبات المساهمات التي يُشت ر 

ن بُعد السنوات القادمة للمساهمات بشأن اإليرادات من المعامالت غير التبادلية، ُمعتباراً أ 23في هذا القرار إلى متطلّبات المعيار  البرنامجاستند 

د ظرفاً لالستخدام في إطار المعنى الوارد في المعيار المذ ور. وقد أّد  هذا إلى إثبات اإليرادات المؤّجلة على جانب الخصوم في  ف  شأوج 

 31مليون دوالر أمريكي في  986.2المر ز المالي بالنسبة لجزء مساهمات السنوات القادمة المتعلّق بسنوات الحقة، والذي بلغ مجموعه 

. ورأينا فيما يتعلّق بهذه المسألة غير مشوب 2015 ديسمبر/ انون األول 31مليون دوالر أمريكي في  238.6، و2016ديسمبر/ انون األول 

 بتحفظات.

 أساس الرأي

النظام المالي لبرنامج األغذية العالمي وملحقه المتعلّق لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، ووفقاً للمادة الرابعة عشرة من 

ول قبالمراجعة الخارجية. وتتطلّب منّا هذه المعايير أن نمتثل للقواعد األخالقية وأن نخطّط مراجعتنا ونجريها من أجل الحصول على ضمان مع

ه ميثا  األخالقيات لديوان المحاسبة، فلننا نضمن استقالل بأن الكشوف المالية خالية من أي بيانات غير صحيحة مادياً. وطبقاً لما يتطلّب

واعد السلوك ق المراجعين، ونزاهتهم، وحيادهم، وحصافتهم المهنية. وفضالً عن ذلك، فقد تقيّدنا أيضاً بتعهُّداتنا األخالقية األخر  امتثاالً لمدونة

مسؤوليات مراجع الحسابات بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤولية مراجع  الخاصة بالمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. وترد

 الحسابات الخارجي عن الكشوف المالية".
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ع ت  افية ومناسبة ألن تشّكل أساساً معقوالً لرأينا.  ونعتقد أن أدلّة المراجعة التي ُجما

 مسؤولية اإلدارة عن الكشوف المالية

من النظام المالي، يُعت ب ر المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي  3-13و 1-13اسي، وبموجب المادتين )ب( من النظام األس 6-14وفقاً للمادة 

تصميم وتنفيذ  ةمسؤوالً عن تقديم الكشوف المالية. وتُعد هذه الكشوف المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتتضّمن هذه المسؤولي

ابة الداخلية لضمان إعداد عرض أمين للكشوف المالية خال من أية بيانات مهمة غير صحيحة ناجمة عن حاالت تدليس ورصد إجراءات الرق

 أو أخطاء. وتشمل هذه المسؤولية أيضاً تحديد تقديرات محاسبية معقولة بما يتواءم مع الظروف.

 مسؤولية مراجع الحسابات عن مراجعة الكشوف المالية

عة هو الحصول على تأ يد معقول يؤيّد خلو الكشوف المالية في جملتها من أي بيانات غير صحيحة مادياً، سواء بسبب إن الهدف من المراج

راجعة الدولية مالتدليس أو الخطأ. ويُعت بر التأ يد المعقول تأ يداً على مستو  رفيع، ولكنه ليس ضماناً بأن المراجعة التي أُجريت وفقاً لمعايير ال

عن أي بيانات غير صحيحة مادياً في حالة وجودها. فالبيانات غير الصحيحة يمكن أن تنشأ عن تدليس أو خطأ، ويمكن أن تُعت ب ر  ستكشف دائماً 

 همادية إذا  ان من المتوقّع على نحو معقول أن تؤثِّر بصورة فردية أو جماعية في القرارات االقتصادية للمستخدمين المتخذة على أساس هذ

 لية.الكشوف الما

ن من تنفيذ إجراءات المراجعة من أجل جمع أدلّة للمراجعة تتعلّق بالمبالغ والمعلومات المعروضة في الكشوف  ولهذا فلن أي مراجعة تتكوَّ

ن م المالية. ويضع مراجع الحسابات الخارجي في اعتباره الرقابة الداخلية المعمول بها في الكيان، والمتعلقة بوضع وإعداد الكشوف المالية،

أي رأجل تحديد إجراءات المراجعة المناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأيه عن فعالية هذه الرقابة. ويستند اختيار إجراءات المراجعة إلى ال

 الفني لمراجع الحسابات الخارجي،  ما هو الحال بالنسبة لتقييم المخاطر في الكشوف المالية، ولتقدير مد  مالءمة السياسات المحاسبية

 والتقديرات المحاسبية، وللعرض العام للكشوف المالية.

Didier MIGAUD 

 



 

 

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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 األهداف ون اق المراجعة –أوالً 

ن من ثمانية مراجعين خارجيين )من بينهم خبير في 2016ديسمبر/ انون األول  16لخطاب تكليفنا المؤرخ وفقاً  .1 ، قام فريق مكوَّ

ديسمبر/ انون  31( عن السنة المنتهية في البرنامجالمي )تكنولوجيا المعلومات ومحلل بيانات( بالتحقق من الكشوف المالية لبرنامج األغذية الع

 16إلى  5في روما على مرحلتين: مرحلة مؤقتة في الفترة من  البرنامج. وجرت أعمال المراجعة بصورة أساسية في مقر 2016األول 

. و ان الهدف من هذه المراجعة هو 2017مارس/رذار  10فبراير/شباط إلى  20، ومرحلة نهائية في الفترة من 2016ديسمبر/ انون األول 

 .2016األول  ديسمبر/ انون 31عن السنة المنتهية في  للبرنامجإصدار تقارير ورأي عن الكشوف المالية 

إلى الرئيس األول  للبرنامج، أُسندت المراجعة الخارجية 2015 تشرين الثاني/نوفمبر 10التنفيذي المؤرخ  المجلسبقرار  وعمالً  .2

 . للبرنامجمن النظام المالي  1-14دة ، وفقاً للما2022/حزيران ويوني 30إلى  2016/تموز ويولي 1لديوان المحاسبة في فرنسا خالل الفترة من 

وملحقه، و ذلك في الدعوة إلى تقديم  للبرنامجووالية مراجع الحسابات الخارجي محدَّدة في المادة الرابعة عشرة من النظام المالي  .3

وخاصة  –طلبات بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي. وتشّكل الدعوة إلى تقديم الطلبات، جنباً إلى جنب مع عرض خدمات ديوان المحاسبة 

 قني المفّصل الذي وافق عليه المجلس، بيان الصالحيات الذي يمثّل اختصاصاته.عرضه الت

من النظام المالي(، وإبداء  1-14)المادة  للبرنامجوتتمثّل مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي في مراجعة الكشوف المالية  .4

 لبرنامجاة المالحظات، إذا رأ  ذلك مناسباً، بشأن  فاءة اإلجراءات المالية، ونظام المحاسبة، والرقابة المالية الداخلية، وبصفة عامة بشأن إدار

 من النظام المالي(. 4-14وتسييره )المادة 

، يكون المدير للبرنامجمن النظام المالي  3-13و 1-13ام األساسي، وبموجب المادتين )ب( من النظ 6-ووفقاً للمادة الرابعة عشرة .5

ة وفقاً يالتنفيذي مسؤوالً عن إعداد الكشوف المالية وتقديمها إلى المراجع الخارجي لفحصها وإبداء الرأي بشأنها. ويتم إعداد هذه الكشوف المال

مثّل مسؤولية اإلدارة في وضع ضوابط داخلية وتنفيذها ومتابعتها فيما يتصل بلعداد الكشوف المالية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتت

 ةوالعرض األمين لكشوف مالية خالية من أي أخطاء جوهرية إّما بسبب التدليس أو الخطأ. وتشمل هذه المسؤولية أيضاً إجراء تقديرات محاسبي

من النظام المالي، يكون المدير التنفيذي مسؤوالً أيضاً أمام المجلس التنفيذي عن اإلدارة المالية  1-3للمادة  تُعت ب ر مقبولة بالنسبة للظروف. ووفقاً 

 .البرنامجألنشطة 

يغ خطاب التزام مع المدير التنفيذي لكي يضمن، وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات .6  لبرنامجاأن التزامات  ل من إدارة  ،وقد صا

حسابات الخارجي مفهومة بوضوح. وعالوة على ذلك، يقوم مراجع الحسابات الخارجي قبل  ل مراجعة بلبالغ األمانة بالنطا  ومراجع ال

 والتحقيقات التي يضطلع بها.

م إلى المجلس التنفيذي  ويرد .7 ته دور أثناء للبرنامجهذا التقرير في إطار خطة العمل السنوية لمراجع الحسابات الخارجي، والذي قُدِّ

/حزيران وويوني 2016/تموز وتفاصيل التحقيقات التي أجريت في الفترة ما بين يوليوالمتضمن ل، 2016العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 

م ويقدَّ ) للبرنامجمراجع الحسابات الخارجي أن يضع  ل عام تقريراً عن مراجعة الكشوف المالية  ووفقاً لبيان الصالحيات، يجب على. 2017

راجعة ، ويُعرفان أيضاً باسم "تقريري مالبرنامجإلى المجلس للموافقة عليه(، مشفوعاً برأي بشأن الحسابات، وتقريرين عن أداء وانتظام إدارة 

يمية إقل األداء" )ويُق دَّمان إلى المجلس للنظر فيهما(، وعشرة خطابات إدارية يجري إعدادها عقب زيارات لمكاتب ميدانية )بما في ذلك مكاتب

ومكاتب قطرية ومكاتب فرعية(. ويتولّى مراجع الحسابات الخارجي أيضاً التصديق على مشروع التقرير السنوي عن تنفيذ توصيات مراجع 

 الحسابات الخارجي الذي تقّدمه األمانة إلى المجلس للنظر فيه.

عت الكشوف المالية وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات و وقد .8  المعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.ُروجا

لمكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية، تتعلَّق أساساً بانتظام إدارة هذه المكاتب، ولكن عمليات ل، وخاصة (1)الزيارات الميدانية و انت .9

 التحقّق التي أُجريت ساهمت أيضاً في إعداد هذا التقرير.

                                                           
في برو سل، و وبنهاغن، ولندن، والمكاتب القطرية في بور ينا فاسو، و مبوديا، والكاميرون، وجمهورية  للبرنامجنكوك ودا ار، والمكاتب التابعة االمكتبان اإلقليميان في ب (1)

 وميانمار، وبا ستان.هورية الو الديمقراطية الشعبية، وجم أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا،
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 تقديم تأ يد معقول بشأن ما يلي:و ان الهدف من المراجعة هو  .10

ى حت للبرنامجما إذا  انت الكشوف المالية تعطي صورة حقيقية ومنصفة من جميع الجوانب الجوهرية للمر ز المالي  -

 ، ولنتائج العمليات المسّجلة خالل السنة المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع2016ديسمبر/ انون األول  31

 ؛العام

 وما إذا  انت الكشوف المالية قد أُعّدت وفقاً للنظام المالي والسياسات المحاسبية المعلنة؛ -

 وما إذا  انت السياسات المحاسبية المطبّقة متسقة مع تلك التي طُبِّق ت في السنة المالية السابقة؛ -

 ية.وما إذا  انت المعامالت قد أجريت على نحو يمتثل للنظام المالي والسلطة التشريع -

في  للبرنامجنُوقاشت  ل مالحظة و ل توصية مع الموظفين المختصين. وقد ُعقد االجتماع الختامي للمراجعة مع اإلدارة العليا  وقد .11

. وتسلّمت اإلدارة مشروع تقرير مراجع الحسابات الخارجي وقّدمت تعليقات عليه؛ ووضع 2017مارس/رذار  9شعبة المالية والخزانة يوم 

 في اعتباره تعليقات اإلدارة وردودها بالكامل.هذا التقرير 

مراجع الحسابات الخارجي على رأي غير مشفوع بتحفُّظ بشأن الكشوف المالية. وبدون التحفُّظ على هذا الرأي، أضيفت  وأعرب .12

رادات المتعلقة بمساهمات لسنوات بشأن إثبات اإلي 2016فقرة تنبيه السترعاء اهتمام القارئ إلى تغيير السياسة المحاسبية الذي أُجري في عام 

 قادمة.
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 قا مة التوصيات –ثانيا 

 ُرتِّب ت التوصيات حسب مستو  أولوياتها: .13

  عاجالً من جانب اإلدارة.اهتماماً قضية أساسية تتطلّب  :1األولوية 

  اإلدارة. تتطلب اهتمامقضية أقل استعجاالً : 2األولوية 

  يمكن تحسين الضوابط بشأنها.واهتمام اإلدارة إليها  استُرعيقضية :  األولوية 

 التوصيات األولوية المجال

التحويالت القائمة على 

 النقد

اإلجراءات التالية لوضع ضوابط من أجل منع المخاطر  البرنامجيوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يتخذ  1

 :ت القائمة على النقد والكشف عنهاالمتعلقة بنشاط التحويال

ز أن -1  اإلدماج طريق وعن SCOPE نظام نشر معّدل زيادة طريق عن المستفيدين إدارة نظم اتسا  يعزِّ

 المستفيدين؛ هوية لتحديد الضروري الرقمية البيانات لتقرير المنتظم

  ؛حديثاتالت على ويشرف التعديالت، متابعة ويوثِّق منتظمة، بصورة المستفيدين معلومات يحدِّث أن -2

لالُمر ينقله الذي الملف تطابق يكفل بحيث المستفيدين بيانات لنقل مأموناً  نظاماً  أن ينشي -3  جميع من سا

 ؛(العملية أتمتة طريق عن واإلدراج واإلرسال النقل تأمين) المتلقّي يتسلّمه الذي الملف مع الوجوه

 المقر، انبج من وثيق إشراف تحت التجزئة، تجار يجريها التي المبيعات بيانات تحليل في يتوّسع أن -4

 وضمان المحتملة، التدليس عمليات أو األخطاء عن الكشف من يمّكن بحيث االستخدام إلى ويوجهه

 .المجال هذا في عمل من يجري ما تتبع إمكانية

إيرادات المساهمات 

والمبالغ المستحقة 

 القبض

اإلجراءات التالية لتحسين عمليات المحاسبة الخاصة  البرنامجيوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يتخذ  3

  المساهمات.ب

 الجهة هافي تحتفظ التي تلك وخاصة بالمساهمات، المرتبطة الشروط لجميع دقيقاً  تحليالً  يجري أن -5

 اسبيةالمح بالمعاملة المتعلقة النتائج يستخلص وأن الحق، موعد في استخدامها تقرير بحق المانحة

 ؛المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من 23 للمعيار وفقاً  المناسبة

لجميع منظمات األطراف الثالثة التي يوفِّر لها خدمات األمانة وإدارة الصناديق، وأن  اً جرد أن يجري -6

 9يحلّل اإلطار القانوني لتحديد ما إذا  ان البرنامج يتصّرف بوصفه و يالً بالمعنى الوارد في المعيار 

 قة؛ويستخلص النتائج المتعلقة بالسياسة المحاسبية المنطب ،ر المحاسبية الدولية للقطاع العاممن المعايي

 لمنطبقةا السياسة عن ويعلن االحتياطيين، الشر اء مع لالتفاقات المحاسبية المعاملة فحص يعيد أن -7

 .المالية الكشوف على المذ رات من 1 المذ رة في

إيرادات المساهمات 

المستحقة والمبالغ 

 القبض

بأن يحسِّن إمكانية تتبع سجل المراجعة للمساهمات  البرنامجيوصي مراجع الحسابات الخارجي  -8 2

لة في نظام وينجز والوثائق التعاقدية ذات الصلة، وأن يعزز رصد المبالغ المستحقة القبض في  المسجَّ

 الميدان وفي المقر عن طريق عملية رصد على مستو  الجهات المانحة.

استعراض تكنولوجيا 

 المعلومات

 التي التحسين مجاالت لمعالجة إجراءات يتخذ بأن البرنامج الخارجي الحسابات مراجع يوصي -9 1

ظ ت  ظامن إطار في االستخدام وضوابط المعلومات لتكنولوجيا العامة بالضوابط يتعلّق فيما لوحا

 .2 وينجز
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 المالحظات والتوصيات –ثالثاً 

 التوصيات السابقةمتابعة  - 1

 لبرنامجلقمنا بفحص حالة تنفيذ التوصيات األربع والتي أصدرها مراجع الحسابات الخارجية السابق، أثناء مراجعته للكشوف المالية  .14

 . وُعرض ملخص تقييمنا لمستو  التنفيذ في الجدول أدناه.2015ديسمبر/ انون األول  31عن السنة المنتهية في 

تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي السابق المتعلقة بمراجعة الكشوف المالية للبرنامج عن السنة المنتيية في: حالة 1الجدول 

 2015ديسمبر/كانون األول  1  

فقرات اإلحالة في تقرير  المجموع لم ُتن فذ جاري التنفيذ ُنفِّذت الموضوع

 2015عام 

      

 33-31الفقرات  x   1  التحويالت القائمة على النقد

 37-35الفقرات  x   1 مطابقة المخزونات

المشروعات في مرحلة اإلقفال 

 المالي

x   1  42-39الفقرات 

 45و 44الفقرتان  x   1 شطب الخسائر

  4 0 0 4 المجموع

اإلجراءات الجديدة الخاصة بالتحويالت القائمة على النقد في  نشرأنه نفّذ التوصيات الثالث األولى عن طريق  البرنامجوير   .15

نقل عملية رصد المخزونات في نظام تحليل وإدارة حر ة السلع ) ومباس( إلى نظام دعم تنفيذ اللوجستيات في  وعبر، 2016/تموز ويولي

حلة اإلقفال المالي على أساس فعلي، عندما تصبا تقدير االعتمادات فيما يتعلق بالمشروعات في مر ومن خالل، 2016أ توبر/تشرين األول 

حصائي وقد نفذت التوصية الرابعة أيضاً، وهو التأ د مما إذا  ان يلزم الحصول على موافقة المديرة التنفيذية إمعروفة، وليس على أساس 

افقة رة رسمية هذا العام. ومع ذلك، فلن هذه المولشطب خسائر السلع الغذائية، نظراً ألن عمليات الشطب قد وافقت عليها المديرة التنفيذية بصو

. ويرد توضيا لهذه المسائل 2017مارس/رذار  27، أي بعد استكمال الكشوف المالية والتصديق عليها في 2017أبريل/نيسان  4تم توقيعها في 

 من هذا التقرير. 2-6في الجزء 

التوصيات، والحظ بشكل خاص أن مطابقة الجرد المسجل في النظام بشأن متابعة  البرنامجويؤ د مراجع الحسابات الخارجي تحليل  .16

. غير أنه ير  أنه ال يزال من الممكن تحسين 2016العام للمحاسبة مع ما تم رصده في نظام دعم تنفيذ اللوجستيات  ان ُمرضياً في نهاية عام 

تبرير و، 2016/تموز وأحكام اإلجراءات التي بدأ العمل بها في يوليالرقابة الداخلية فيما يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد، بما يتجاوز 

من هذا التقرير، وهذا يؤدي إلى  2-4و 1-4حساب إيرادات المساهمات والمبالغ المستحقة القبض. ويرد توضيا لهذه المواضيع في الجزأين 

 توصيات جديدة.
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 2016نون األول ديسمبر/كا 1 لمحة عامة عن المركز المالي للبرنامج حتى  –2

  الكشف المبسط للمر ز الماليعرض  2-1

 )بماليين الدوالرات األمريكية(لمركز المالي للبرنامج لكشف المبسَّط ال: 2الجدول 

 2015 12 1  (بيانه)أعيد  2015 12 1  2015 12 1  

    األصول الجارية

 589 1 589 1 954 1 النقدية واالستثمارات

 233 2 233 2 757 2 القبضالمساهمات المستحقة 

 650 650 643 المخزونات

 109 109 127 بنود أخر 

 582 4 582 4 481 5 مجموع األصول الجارية

    األصول غير الجارية

 36 36 488 المساهمات المستحقة القبض

 462 462 506 المخزونات

 150 150 146 العقارات والمنشآت والمعدات واألًصول غير المادية

 648 648 141 1 غير الجاريةمجموع األصول 

 230 5 230 5 622 6 مجموع األصول )أ(

    الخصوم الجارية

 0 199 487 اإليرادات المؤجلة

 536 536 578 الحسابات المستحقة للبائعين

 536 735 065 1 مجموع الخصوم الجارية

    الخصوم غير الجارية

 0 40 500 اإليرادات المؤجلة 

 602 602 652 استحقاقات الموظفين

 83 83 78 القروض

 685 725 230 1 مجموع الخصوم غير الجارية

 221 1 460 1 295 2 مجموع الخصوم )ب(

    

 009 4 770 3 327 4 )ب( –األصول الصافية )أ( 

بة إلى أقرب رقم( للبرنامجالمصدر: الكشف األول من الكشوف المالية   )المبالغ مقرَّ

مليار  4.33، إذ بلغت األصول الصافية قوي هذا المر ز، المعروض أعاله، أن للبرنامجلمر ز المالي ليتضا من الكشف المبسط  .17

 ما  2015مليون دوالر أمريكي مقارنة بأرقام عام  318، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2016ديسمبر/ انون األول  31دوالر أمريكي حتى 

ديسمبر/ انون  31وتتضا قوة المر ز المالي أيضاً من تشكيل األصول في  شف المر ز المالي حتى  (2).لسابقةوردت في الكشوف المالية ا

مليار دوالر أمريكي من النقدية ومعادالت النقد واالستثمارات القصيرة األجل والطويلة األجل، من مبلغ  2.46، والذي يتضمن 2016األول 

 في المائة من مجموع  شف المر ز المالي. 37كي، أي بنسبة مليار دوالر أمري 6.62إجمالي قدره 

("، وهو ما يقابل تطبيق التغيير في السياسة بيانه)أعيد  2015-12-31لمر ز المالي عموداً بعنوان "لكشف المبسط الويتضمَّن  .18

. ويرد هذا التغيير في السياسة المحاسبية في 2016تنفيذها في عام  البرنامجالمحاسبية المتعلقة بلثبات المساهمات لسنوات قادمة، والتي قرر 

. وقد أّد  هذا التغيير إلى زيادة قدرها 2016من هذا التقرير، وأسفر عن تنبيه في رأي المراجعة عن الكشوف المالية لعام  1-3الجزء 

التي  2015صول الصافية، بين الكشوف المالية لعام إلى انخفاض بنفس الحجم في األ وبالتاليمليون دوالر أمريكي في الخصوم،  239

 .بيانهاالتي أعيد ُعرضت في العام السابق والكشوف 

جزء من المساهمات التي خصصتها الجهات المانحة لسنوات قادمة  القيام اآلن بعرض هذا التغيير في السياسة المحاسبية عن وأسفر .19

 2015مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  239المالي. وتُعت بر هذه الزيادة من   ليرادات مؤجلة على جانب الخصوم في  شف المر ز

                                                           
 .2015 عامالمعاد بيانها لالصافية مليون دوالر أمريكي فيما يتعلق باألصول  557تبلغ الزيادة   (2)
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في  البرنامج( دليالً على نجاح 500+487) 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  987، إلى بيانهاالتي أعيد ( في الكشوف 199+40)

 جمع هذه المساهمات.

الطويلة األجل االلتزامات الخاصة باستحقاقات الموظفين )وهو أ بر جزء يخص خطط التأمين الطبي بعد  البرنامجخصوم  وتشمل .20

استثماراً طويل األجل من أجل تمويل هذه الخصوم،  البرنامج. وقد قّدم 2016مليون دوالر أمريكي حتى نهاية عام  652الخدمة(، والذي بلغ 

ديسمبر/ انون  31مليون دوالر أمريكي في  445بلغ رصيد هذا االستثمار و. 2010/ انون األول عمالً بقرار المجلس التنفيذي في ديسمبر

 .2016األول 
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  ألداء الماليلكشف المبّسط العرض  2-2

 )بماليين الدوالرات األمريكية(ألداء المالي للبرنامج لكشف المبّسط ال:  الجدول 

 2015 )أعيد بيانيا( 2015 2016 

    اإليرادات

 808 4 662 4 771 5 لمساهمات

 103 103 138 إيرادات أخر 

 911 4 765 4 909 5 مجموع اإليرادات

    المصروفات

عة  784 1 784 1 051 2 السلع الغذائية الموزَّ

عة  679 679 882 التحويالت القائمة على النقد الموزَّ

 636 636 641 التوزيع والخدمات المتصلة به

 771 797 826 تكاليف الموظفين

 920 920 967 مصروفات أخر 

 816 4 816 4 367 5 مجموع المصروفات

 95 51- 542 للسنة /)العجز(الفا ض

بة إلى أقرب رقم( للبرنامجالمصدر: الكشف الثاني من الكشوف المالية   )المبالغ مقرَّ

مليار دوالر أمريكي  1.1مليار دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها  5.77بمستو  مرتفع جداً للمساهمات، إذ بلغت  2016تميَّز عام  .21

لتغيير في السياسة المحاسبية المتعلقة بالمساهمات لسنوات قادمة. وباستثناء هذا التغيير،  ان حسابها نتيجة االتي أعيد  2015عن أرقام عام 

مليار دوالر أمريكي )مع مراعاة المساهمات لسنوات قادمة المثبتة  ليرادات مؤجلة على  6.59سيصل إلى  2016ساهمات في عام مبلغ الم

في الكشوف  2015مليار دوالر أمريكي عن المبلغ المعروض بالنسبة لعام  1.75جانب الخصوم في  شف المر ز المالي(، أي بزيادة قدرها 

هي الواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا، واالتحاد  2016الجهات المانحة الرئيسية التي ساهمت في إيرادات عام  المالية السابقة. و انت

 األوروبي، والمملكة المتحدة، و ندا. 

غ عن زيادة مقابلة في المصروفات، مما أّد  إلى فائض  بير بل 2016ولم يسفر هذا المستو  المرتفع جداً من اإليرادات في عام  .22

أن هذا  البرنامجمليون دوالر أمريكي بدون التغيير في السياسة المحاسبية. وير   1.329مليون دوالر أمريكي، والذي  ان سيبلغ  542

ل في الربع األخير ن م الوضع ال يُعز  إلى عدم القدرة على استخدام األموال المتلقاة، ولكن يُعز  إلى أثر موسمي: فمستو  التمويل المسجَّ

للعلم، ة. واللتزام باألموال قبل نهاية السنولكنه جاء في وقت متأخر للغاية بحيث تعذَّر ا –مليار دوالر أمريكي  2.2 – ان مرتفعاً  2016عام 

ل   .2008مليار دوالر أمريكي في عام  1.4بالفعل فائضاً مرتفعاً جداً بلغ  البرنامجسجَّ

يق لذلك الجزء من المصروفات الذي يُعز  بصورة مباشرة إلى المستفيدين وعرض المصروفات يجعل من المتعذر إجراء تحديد دق .23

. ويمكن التمييز بين المصروفات المتعلقة بتوزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد، ولكن  شف البرنامجمن المساعدة الغذائية التي يقدمها 

تكاليف اللوجستيات المتعلقة مباشرة بعمليات التوزيع عن المصروفات العامة، فصل ذلك الجزء من تكاليف الموظفين و ال يتيااألداء المالي 

مليار دوالر  2.9وبعبارة أخر ، التكاليف التي ال تتغيَّر وفقاً لقنتاج. وبلغ مجموع عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد 

 51في المائة من المصروفات )وهي زيادة قريبة من نسبة الـ 55وبنسبة  2015مليون دوالر أمريكي عن عام  470أمريكي، أي بزيادة قدرها 

بحاجة إلى لوجستيات وموظفين لضمان وصول المساعدة إلى المستفيدين،  البرنامج(. ومن الواضا أن 2015في المائة التي لوحظت في عام 

عامة الحتمية بالنسبة ألي منظمة دولية، استناداً إلى الكشوف ولكن من الصعب تقدير حصة المصروفات التي يمثلها مقارنة بالمصروفات ال

 المالية وحدها.

من أصل مبلغ  (المائة من المجموعفي  53مليون دوالر أمريكي ) 470 بمقداروفيما يتعلّق بالتحويالت القائمة على النقد، تم االلتزام  .24

نظراً ألن هذه الوسيلة  انت مناسبة بشكل خاص لالحتياجات المتعلقة مليون دوالر أمريكي في لبنان، واألردن، وتر يا، والعرا ،  882

مليون دوالر أمريكي، تشمل توزيع  512باألزمة السورية. و انت الطريقة المستخدمة بصورة أ ثر شيوعاً هي توزيع القسائم اإللكترونية )

مليون دوالر  169النقدية الفورية ) المبالغ لمثال(، يليها توزيعبطاقات مدفوعة مقدماً وتوجيه رسائل عن طريق الهواتف المحمولة على سبيل ا

لمتعلقة بهذا النشاط المبتكر قد زادت بمقدار المصروفات امليون دوالر أمريكي(. وحتى إذا  انت  131أمريكي(، والقسائم الورقية )
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ال تزال تتمثّل في توزيع  للبرنامجلرئيسية بالنسبة ، فلن وسيلة العمل ا2016و 2015دوالر أمريكي في الفترة ما بين عامي  ماليين 203

 .2015مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  267، بزيادة قدرها 2016األغذية، والتي استأثرت بمبلغ ملياري دوالر أمريكي في عام 

 15 625: البرنامجائف ، وهذا يُعز  أساساً إلى الزيادة في وظ2016و 2015وزادت تكاليف الموظفين في الفترة ما بين عامي  .25

شخصاً تُدف ع  3 546. ومن بين هؤالء، فلن 2015في نهاية عام  عليه الحال شخصاً عّما  ان 392، أي بزيادة 2016موظفاً حتى نهاية عام 

 416 اهم بصورة مباشرة في المقر )موظفون دوليون وخبراء استشاريون على وجه الخصوص( و انوا يمثّلون وحدهم مصروفات قدرهبروات

 في المائة من تكاليف الموظفين. 50، أي أ ثر من 2016مليون دوالر أمريكي في عام 
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 نقاط المراجعة الر يسية -  

 التغيير في السياسة المحاسبية بشأن إثبات اإليرادات 3-1

يثبت جميع المساهمات لسنوات قادمة بوصفها إيرادات بالنسبة للسنة التي أُبرام فيها االتفا  مع الجهة  2015حتى عام  البرنامج ان  .26

م فيها المساهمات. وإدرا اً للنمو الكبير في المساهمات لسنوات قادمة،  رر قالمانحة، بصرف النظر عن السنوات التي  ان يتعيَّن أن تُستخد 

قرار إلى في هذا ال البرنامجاسته المحاسبة لتسجيل جانب من المساهمات لسنوات قادمة باعتبارها إيرادات مؤّجلة. واستند تغيير سي البرنامج

بالنسبة للمساهمات الخاضعة لشروط، معتبراً أن بعض السنوات القادمة أوجد شرطاً لالستخدام  23المعاملة المنصوص عليها في المعيار 

أيضاً أن هذا ينطوي على تغيير في السياسة المحاسبية: ولذلك أعاد بيان  البرنامجي المعيار المذ ور أعاله. ورأ  بالمعنى المنصوص عليه ف

 وقّدم معلومات عن هذا التغيير في المذ رات على الكشوف المالية. 2015حسابات عام 

مليون دوالر أمريكي على جانب  986.2ة قدرها و ان لهذا التغيير أثر مادي على الكشوف المالية، والذي يبيِّن إيرادات مؤّجل .27

مليون دوالر أمريكي على جانب الخصوم في  238.6، وإيرادات مؤّجلة قدرها 2016لعام  (الخصوم في  شف المر ز المالي )الكشف األول

نما المالي )الكشف الثاني(. وهكذا، بي. وخفّض أيضاً اإليرادات والنتائج بالنسبة لسنة اإلثبات في  شف األداء 2015 شف المر ز المالي لعام 

مليون دوالر أمريكي، فلن  شف األداء  94.6،  ما ووفق عليه في السنة الماضية، وجود فائض قدره 2015أظهر  شف األداء المالي لعام 

يون دوالر أمريكي. وبالمثل، مل 50.9لتغيير في السياسة المحاسبية، يُظهار اآلن عجزاً قدره نتيجة ا حسابهالذي أعيد  2015المالي لعام 

 مليون دوالر أمريكي. 541.7مليار دوالر أمريكي بدالً من  1.3 ان سيصبا  2016وباستثناء هذا التغيير في السياسة، فلن الفائض في عام 

مالية، لكشوف الويتفق مراجع الحسابات الخارجي مع هذا التغيير في السياسة المحاسبية، ولكنه يرى أنه نظراً ألثره المادي على ا .28

لكي  2016فإن فيم هذه الكشوف يُعتَبر نق ة أساسية  وليذا وضع مراجع الحسابات الخارجي فقرة تنبيه في رأيه عن الكشوف المالية لعام 

 ثرها أيسترعي اهتمام القارئ إلى الفقرات الواردة في المذكرات على الكشوف المالية والتي تشير إلى التغيير في السياسة المحاسبية و

ولية فيما يتعلّق بالمعايير المحاسبية الد البرنامجولتأ يد موقفه، استعرض مراجع الحسابات الخارجي الوثائق الداعمة التي أصدرها  .29

 عمللقطاع العام المنطبقة، مقارنة بالسياسة المحاسبية التي ُوضعت في االعتبار مع المعايير المعمول بها في منظمات دولية أخر ، وتشاور 

 أعضاء فريق األمم المتحدة لمراجعي الحسابات الخارجيين، و ذلك مع عضو لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويتضا من هذا

ؤّدي إلى اعتماد معيار جديد؛ وفي هذه الحالة، سيتعيّن على ييمكن أن  وهو ما، حالياً  هذه المسألةالمذ ور يقوم باستعراض  العمل أن المجلس

بغي مالحظة أن أنه ين علىاستعراض سياسته المحاسبية لمواءمتها مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي ستُط بّق حينئذ.  البرنامج

 يرادات المؤجلة.ليس المنظمة الدولية الوحيدة التي تستخدم مثل هذا المفهوم لق البرنامج

 2016ديسمبر/ انون األول  31المعاملة المحاسبية للمخزونات المحّولة إلى شر اء ولكنها لم توزع بعد على المستفيدين حتى  3-2

م  .30 طرائق مختلفة إلثبات األصول التي يحتفظ بها الشر اء لحسابه الخاص، حسبما إذا  انت تنطوي على سلع غذائية  البرنامجيستخدا

من المذ رات على الكشوف المالية. وهي تؤّدي إلى  1من المذ رة  31و 30يالت قائمة على النقد. وتُعر ض هذه الطرائق في الفقرتين أو تحو

نقل مخزونات للسلع الغذائية من جانب األصول في  شف المر ز المالي بمجرد تسليمها للشر اء المتعاونين أو لمقّدمي الخدمة، حتى لو لم 

 عت بعد على المستفيدين. بينما ال تُنق ل التحويالت القائمة على النقد إالّ بمجرد توزيعها على المستفيدين.تكن قد ُوزّ 

رقابة  امجالبرنأن استخدام هذه الطرائق المختلفة مرهون بنوع االلتزامات التعاقدية والطرائق التشغيلية. وال يمارس  البرنامجوير   .31

د نقلها إلى الشر اء ألنه ال يمارس الرقابة المادية على مخازن الشر اء؛ ومن ناحية أخر ، فلنه يمارس على مخزونات السلع الغذائية بمجر

، لبرنامجاالرقابة على التحويالت القائمة على النقد، نظراً ألن األحكام التقاعدية تنّص على أن يستخدم الشريك حساباً مصرفياً خاصاً يأذن به 

، فلن 2016ديسمبر/ انون األول  31إلى أن يتم توزيعه على المستفيدين. وحتى  البرنامجلالسترداد من جانب  وتُعت بر هذه األموال قابلة

طناً مترياً من األغذية، أي نحو  93 543المخزونات التي يحتفظ بها الشر اء والتي نُقلت من جانب األصول في  شف المر ز المالي تمثّل 

 في المائة من مجموع المخزونات. 9

  لتغيير هذه المعاملة المحاسبية. ،لمعايير المحاسبية المنطبقة، بالنظر إلى اوال ير  مراجع الحسابات الخارجي سبباً  .32
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 نقاط ر يسية خاصة بالرقابة الداخلية -  

 2016/تموز والمخاطر المرتبطة بنشاط التحويالت القائمة على النقد في سيا  اإلجراء الجديد المنفّذ منذ يولي 4-1

في السنوات األخيرة نشاطاً جديداً للمساعدة الغذائية يتكّون من تقديم تحويالت قائمة على النقد للمستفيدين. و ان هذا  البرنامجطّور  .33

 9.6 لقرابة 2015مليون دوالر أمريكي في عام  679مليون مستفيد مقابل  13.3لنحو  2016مليون دوالر أمريكي في عام  882النشاط يمثّل 

 يساعد علىوستفيد. ومن مزايا هذا النشاط تخفيض بعض تكاليف التوزيع حيث أنه يستبعد تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة، مليون م

في المائة(، والقسائم  8في المائة(، والحساب النقدي ) 19اختصار مدد التحويل إلى المستفيدين. وتوجد أربعة نماذج للتوزيع: النقد الفوري )

في المائة(. وتستخدم نماذج التوزيع هذه بدورها رليات تسليم مختلفة )خدمة الرسائل  15في المائة(، والقسائم الورقية ) 58نية )اإللكترو

القصيرة، والبطاقات اإللكترونية، والتحويالت المصرفية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، وغير ذلك( وهذا يعتمد على السيا  وخصوصيات 

 التي تتطلّب تعاون الشر اء من تجار التجزئة، ومقّدمي الخدمة المالية، ومقدمي الخدمة عن طريق الهواتف المحمولة.مناطق التشغيل، و

جع لمرا البرنامجوتنطوي التحويالت القائمة على النقد على مخاطر محتملة بدرجة عالية، وخاصة من حيث التدليس. فقد أعلن  .34

دوالر  141 000فيما يتعلّق بنشاط التحويالت القائمة على النقد بلغت جملتها  2016عنها في عام  الحسابات الخارجي أن الخسائر التي أبلغ

دوالر أمريكي تعتبر قابلة لالسترداد. وقد نتجت هذه الخسائر عن التدليس أو األخطاء. وإدرا اً  32 000أمريكي تتعلق بخمسة ملفات، منها 

بعثات خاصة  نشر، ومن ناحية أخر ، 2016جراًء جديداً للتحويالت القائمة على النقد في يوليو/تموز ، من ناحية، إالبرنامجلهذه الحالة، نفّذ 

 للنزاهة على عمليات التحويالت القائمة على النقد في لبنان واألردن. ةاالستباقي اتباالستعراض

لنزاهة، ل ةاالستباقي اتلماً بتقارير االستعراضوقد حلّل مراجع الحسابات الخارجي هذا النشاط، واستعرض اإلجراء الجديد، وأحاط ع .35

 ةوأجر  اختبارات دقيقة شاملة، واختبارات جوهرية على عيّنات، وتحليالت للبيانات. وأّد  هذا العمل إلى استنتاج مفاده وجود مخاطر  بير

خاطر إّما أخطاء يمكن أن تؤثّر على الكشوف معيّنة لم تتم تغطيتها بالقدر الكافي عن طريق الضوابط الداخلية الموضوعة. و انت هذه الم

اً بالنسبة أيض وهي قائمة، البرنامج. وتُعت بر بعض هذه المخاطر  امنة في نشاط للبرنامجالمالية، او مخاطر تدليس، أو خسائر مالية بالنسبة 

وتتعلّق  الرقابة الداخلية. تتطلب مواءمةات خاصة لألنشطة العادية الخاصة بتوزيع األغذية. غير أن نشاط التحويالت القائمة على النقد له سم

 بيانات المستفيدين، والنقل اآلمن لهذه البيانات، والمبيعات التي يقوم بها تجار التجزئة. بموثوقيةهذه المخاطر الموصوفة أدناه 

الرقمية )نظام للعمليات  SCOPEعلى مد  السنوات القليلة الماضية منصة  البرنامجبيانات المستفيدين. طّور  موثوقية -

، بلغ معدل تغطية منّصة 2016تُستخدم للتسجيل اإللكتروني للمستفيدين وإدارة نقل البيانات. وفي نهاية عام  التي النقدية(

SCOPE  فاً، وهو بلوغ معدل  البرنامجمن المبالغ الموّزعة، ووضع  (3)في المائة 30نحو في المائة في  90رقماً مستهد 

. وقد طّور عدد معيّن من المكاتب القطرية نُظُماً بديلة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تسجيل المستفيدين 2017نهاية عام 

دوالر  33 000خسائر ) ما في حالة  ينيا، حيث بلغت الخسائر عن بعضها  أسفرمن التحويالت القائمة على النقد، وقد 

(. وينطوي هذا النوع من النظم في بعض األحيان على أوجه قصور تقنية تتطلّب تسجيالت 2016أمريكي في أبريل/نيسان 

، بما ضافيةبطريقة يدوية، وتُعرض المكاتب القطرية لبيانات مغلوطة ومخاطر إ إعادة حساب البياناتمزدوجة، وتتطلب 

في ذلك مخاطر أمن الفضاء اإللكتروني، في  ل مرة يلزم إجراء مزيد من التطّورات. وهناك مكاتب أخر  ال تزال تقوم 

بعمليات رصد لقوائم المستخدمين باستخدام جداول بيانات إ سل، والتي تنطوي على مخاطر عالية من حيث الوقوع في 

 أخطاء أو التالعب اليدوي.

القيم  يسما بنقل بيانات المستفيدين بنس ق SCOPEون لبيانات المستفيدين. ال يزال الحّل الذي توفره منصة النقل المأم -

المأمون من أجل تبادل هذه المعلومات مع الشر اء المتعاونين أو مع مؤسسات مالية.  غير (CSVبفواصل )المفصولة 

لمخاطر تغيير البيانات أو إتالفها. وقد وضع  لبرنامجاويسما هذا النوع من النسق بلجراء تحويرات يدوية، ويعرض 

 .2017بصورة  املة في عام والمفترض نشره لبينات، المؤتمت ل نقلالحالً يتيا  البرنامج

                                                           
 .البرنامج مقدمة منبيانات   (3)
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 تايجريها الشر اء من تجار التجزئة. ترد في التقارير األخيرة عن االستعراض التي ضوابط الكشف عن المبيعات -

للنزاهة تفاصيل عن تحرُّ ات شاذة فيما يبدو تم الكشف عنها في اإلبالغ عن مبيعات تمت عن طريق الشر اء  ةاالستباقي

من تجار التجزئة. فهؤالء األخيرون مزّودون عادة بنظم خاصة بنقاط المبيعات تسما بلعادة تشكيل تفاصيل المبيعات 

ل مساعدة بلجراء تحليالت للبيانات من أج البرنامجية التكلفة، بدأ . ولتحسين فعالالبرنامجلمنفعة المستفيدين من  المنفَّذة

الشر اء من تجارة التجزئة على االرتقاء بمستويات مخزوناتهم إلى أقصى حّد وفقاً الستهالك المستفيدين. فهذا النوع من 

ررة في أحجام المعامالت(، الرقابة يساعد على تحديد معامالت البيع الشاذة )في ساعات متأخرة أو في فترات ذروة متك

 بالنسبة للمستفيدين، أو بيع منتجات غير مصّرح بها. المفرطة األسعارأو تكاليف المعامالت غير الضرورية، أو 

فيما يتعلّق بالضوابط على أمن المخاطر  البرنامجولهذا ير  مراجع الحسابات الخارجي أنه يجب اتخاذ إجراءات إضافية من جانب  .36

عف التي 1ط التحويالت القائمة على النقد. وينبغي أن تكون هذه التوصيات على مستو  األولوية المتعلقة بنشا ن الض  ، نظراً ألن بعض مواطا

ظت  ثيراً ما تؤّدي إلى مخاطر التدليس.  لوحا

ز اتساق نظم إدارة المستفيدين عن طريق زيادة 1التوصية   SCOPEنظام  نشرمعّدل   يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج بأن يعزِّ

 وعن طريق اإلدماج المنتظم لتقرير البيانات الرقمية الضروري لتحديد هوية المستفيدين 

  يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج بأن يحدِّث معلومات المستفيدين بصورة منتظمة، ويوثِّق متابعة التعديالت، ويشرف 2التوصية 

 على التحديثات 

لنقل بيانات المستفيدين بحيث يكفل ت ابق الملف الذي ينقله  مأموناً  نظاماً  بأن ينشئ  يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج  التوصية 

 لعملية( أتمتة امن جميع الوجوه مع الملف الذي يتسلّمه المتلقّي )تأمين النقل واإلرسال واإلدراج عن طريق  الُمرِسل

اجع الحسابات الخارجي البرنامج بأن يتوّسع في تحليل بيانات المبيعات التي يجرييا تجار التجز ة، تحت إشراف وثيق   يوصي مر التوصية 

من جانب المقر، ويوجيه إلى االستخدام بحيث يمّكن من الكشف عن األخ اء أو عمليات التدليس المحتملة، وضمان إمكانية تتبع ما يجري 

 من عمل في هذا المجال 

 سياسات محاسبية ورقابة داخلية تتعلّق باإليرادات والمبالغ المستحقة القبض الناتجة عن المساهمات 4-2

في  ال هذين المجالين إدخال تحسينات على اإلجراءات الحالية إلثبات إيرادات المساهمات والمبالغ المستحقة القبض. وهذه  يمكن .37

م لتسجي  ات اإليرادات.المراجعة بالنسبة إلثب مسارل عمليات معيّنة، ومن ناحية أخر ، إمكانية تتبع تتضّمن، من ناحية، سياسات محاسبية تُستخد 

 يتعلّق بالسياسات المحاسبية المستخد مة في الوقت الحاضر: وفيما .38

الخاصة  اإليراداتفيما يتعلّق بلثبات  2016سياسته في عام  البرنامجمن هذا التقرير، غيَّر  1-3 ما أشير في الجزء  -

. غير 23مساهمات لسنوات قادمة، ُمعتبراً أن الحكم المتعلق بالتوقيت يشكل شرطاً بالمعني المنصوص عليه في المعيار ب

ضل بشكل أف البرنامجأن هناك عوامل أخر  يمكن أن تشكِّل شروطاً فيما يتعلّق بهذا المعيار. ولهذا، ينبغي تبرير مر ز 

يص )أي عندما تحدد جهة مانحة أن جانباً من مساهمتها يمكن فقط استخدامه عندما ير  أن المساهمة التي تنتظر التخص

في موعد الحق بناًء على مؤشرات ستحددها في ذلك الوقت(، ال تشّكل شرطاً بالمعنى الوارد في المعيار. وينبغي تبرير 

، نظراً ألن 2016مليون دوالر أمريكي في عام  29 قيمتها المعاملة المحاسبية لهذه المساهمات بشكل أفضل، والتي بلغت

 ثبات في جانب الخصوم وليس في جانب اإليرادات.اإلوجود شرط من شأنه أن يعني 

في جانب اإليرادات جميع المبالغ المتلقاة من منظمات األطراف الثالثة، مثل و الة القدرة األفريقية على  البرنامجيُدراج  -

مليون دوالر أمريكي تم إثباتها  ليرادات  8.9خدمات األمانة وإدارة الصناديق ) البرنامجر لها مواجهة المخاطر التي يوفّ 

 9ار في المعي ملبياً للشروط الواردة يعتبر نفسه ال البرنامج نظراً ألنو، البرنامج(. وفي هذه الحالة، ير  2016في عام 

وم إثباتها في جانب الخص عليهه اإليرادات؛ وإالّ فلنه سيتعيّن إثبات هذ فلنه ير  أن بمقدوره، ليكون مؤهالً للعمل  و يل

 بدالً من إثباتها في جانب اإليرادات. وينبغي تبرير هذا المر ز بشكل أفضل.
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إلى أنه يثبت اإليرادات من المساهمات في تاريخ تأ يدها  تابة من  البرنامجفي المذ رات على الكشوف المالية، يشير  -

م الجهات المانحة أفراداً أو معدات لدعم عمليات جانب الجهات المان  البرنامجحة. غير أن هذا ليس هو الحال عندما تقدِّ

م الخدمات قدّ عند الحاجة )في اتفاقات الشر اء االحتياطيين(، حيث أنه في هذه الحاالت تحديداً يتم إثبات اإليرادات عندما تُ 

 بالفعل.

ي البرنامج بأن يجري تحليالً دقيقاً لجميع الشروط المرتب ة بالمساهمات، وخاصة تلك التي   يوصي مراجع الحسابات الخارج5التوصية 

ار المتعلقة بالمعاملة المحاسبية المناسبة وفقاً للمعي النتا جتحتفظ فييا الجية المانحة بحق تقرير استخداميا في موعد الحق، وأن يستخلص 

 ؛العامالمعايير المحاسبية الدولية للق اع من   2

لجميع منظمات األطراف الثالثة التي يوفِّر ليا خدمات األمانة وإدارة  اً جرد بأن يجري  يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج 6التوصية 

ير المحاسبية المعايمن  9الصناديق، وأن يحلّل اإلطار القانوني لتحديد ما إذا كان البرنامج يتصّرف بوصفه وكيالً بالمعنى الوارد في المعيار 

 ، ويستخلص النتا ج المتعلقة بالسياسة المحاسبية المن بقة؛الدولية للق اع العام

ن حتياطيين، ويعلن عاالشركاء التفاقات مع ال  يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج بأن يعيد فحص المعاملة المحاسبية ل7التوصية 

 ى الكشوف المالية من المذكرات عل 1السياسة المن بقة في المذكرة 

من التقدير اإلحصائي للمساهمات المتأخرة والمستحقة القبض، بناًء على بيانات أصلية، إلى تقدير  البرنامجعلى ذلك، انتقل  وعالوة .39

مليون  15.5بلغ  2016على أساس دراسة  ل حالة على حدة. ولم يكن لهذا التغيير أثر  بير على الكشوف المالية، فاالستهالك في نهاية عام 

(. وتُعت بر الطريقة الجديدة مفّضلة حيث أنها تتيا إجراء تقدير أ ثر 2015ريكي في نهاية عام مليون دوالر أم 21.4دوالر أمريكي )مقابل 

ال يزال يستخدم طريقة إحصائية تستند إلى بيانات أصلية لتقدير مجموع إهالك المبالغ المستحقة القبض بالنسبة  البرنامجدقّة. غير أن 

ورية، ولذلك يجب إعادة الرصيد إلى الجهات المانحة. فقد بلغ هذا االستهالك جميع األموال المخصصة لها ضر تكون لمشروعات لن

 (.2015مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  92.2)مقابل  2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  111.6

 ى أن هذه ال ريقة لن تضمنونحن نرى أن التقدير الذي يستند إلى تحليل لكل حالة على حدة سيكون مفّضالً  غير أن البرنامج ير .40

 ناقَش هذه النق ة في المراجعة المالية القادمة بأي حال إجراء تقدير أكثر دقّة، بينما تزيد بدرجة كبيرة من عبء العمل على خدماته  وستُ 

ي .41 في تقرير  غ توقد توّصل مراجع الحسابات الخارجي إلى نفس االستنتاجات المتعلقة بلمكانية تتبع سجل المراجعة  تلك التي صا

. وير  المراجع أن 2015ألموال الجهات المانحة في نوفمبر/تشرين الثاني  البرنامجعن إدارة  AR/15/13مكتب المراجعة الداخلية 

من التقرير ال تزال صالحة. وتتعلّق هذه المالحظات بمتابعة الشروط التي تضعها الجهات المانحة، وإدارة  10، و8، و7، و5، و3المالحظات 

، ورصد المساهمات المستحقة القبض، واألنشطة غير المنفقة التي شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات )وينجز(في  إدارة المنانموذج 

 يتعيّن استردادها، فضالً عن تقاسم المعلومات.

 ات، وخاصة نموذج المالية ونموذجبالنسبة إلثبات اإليرادات بصورة أساسية على نظام لتكنولوجيا المعلوم البرنامجويعتمد نظام  .42

م لرصد عملية التصديق على مدخالت المساهمات أو الخطوات المحاسبية الالحقة. ويُعت ب مَّ  راإلدارة العامة في نظام وينجز، والذي لم يُص 

األمور الصعبة، وخاصة عن في المقر أو في مكاتب االتصال، من  البرنامجالتحقّق من استكمال إثبات المساهمات، والذي يقوم به موظفو 

تُعت بر هذه وطريق سجل للمراجعة ال يكفل إمكانية تتبع  افية للمطابقة بين البيانات المتولّدة عن طريق نظام وينجز والوثائق التعاقدية المقابلة؛ 

 .ومساهمة منفردةفرعية  منادخل العملية معقّدة أيضاً بسبب عدم وجود روابط بين مُ 

وأصبحت تسوية المبالغ المستحقة القبض والردود الواردة من الجهات المانحة، طبقاً إلجراء التأ يد المباشر الذي وضعه مراجع  .43

الحسابات الخارجي، أ ثر تعقيداً بسبب عملية رصد للمبالغ المستحقة القبض عن طريق المساهمة وليس عن طريق الجهة المانحة. ويمكن 

ارب وشرحها. غير أنه ال تزال هناك حاالت تضارب أخر  تتعلّق بمساهمات أقدم من جهات مانحة معيّنة أو تحديد بعض حاالت التض

 في إطار تصنيف )النوع أو المشروع( يختلف بدرجة  بيرة عن تصنيف الجهة المانحة. البرنامجمساهمات تعاقد معها 

عقيد  امن في رلية المساهمات، والذي يمكن تعديله من جانب ويعت رف مراجع الحسابات الخارجي بأن الصعوبات ترتبط أيضاً بت .44

 الجهات المانحة وال توجد بشأنه وثائق موّحدة.
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لة في نظام  بأن يحسِّن  يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج 8التوصية  الوثا ق و وينجزإمكانية تتبع سجل المراجعة للمساهمات المسجَّ

 رصد المبالغ المستحقة القبض في الميدان وفي المقر عن طريق عملية رصد على مستوى الجيات المانحة  وأن يعززالتعاقدية ذات الصلة، 

 استنتاجات بشأن استعراض تكنولوجيا المعلومات - 5

ز وينج برمجيةباستخدام  للبرنامجوالية مراجع الحسابات الخارجي، وإصدار الكشوف المالية لهو العام األول  2016نظراً ألن عام  .45

(، فقد أجر  فريق المراجعة استعراضاً لتكنولوجيا المعلومات استغر  أسبوعين SAPاب )س معمارية المستندة إلىتخطيط الموارد المؤسسية ل

. وترّ ز هذا العمل على استعراض الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات )أي الضوابط 2016أثناء المراجعة المؤقتة في ديسمبر/ انون األول 

على أمن تكنولوجيا المعلومات بشكل عام( وعدة ضوابط رئيسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام وينجز )أي ضوابط تكنولوجيا 

ا هذا االستعراض أن بيئة تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في إعداد الكشوف الم لية االمعلومات أثناء عملية إصدار الكشوف المالية(. ويوضِّ

د ت مجاالت للمخاطر يمكن تحسينها. وهذه المجاالت موّضحة في الفقرات التالية. ولم يستبعد مراجع  تُعت بر مرضية بشكل عام، حتى وإن ُوجا

الحسابات الخارجي إجراء استعراض رخر لتكنولوجيا المعلومات،  جزء من عملية المراجعة المالية خالل فترة عامين، وخاصة لفحص التقدُّم 

ظ ت. المحرز بشأن عف التي لوحا  نقاط الض 

 وفيما يتعلّق بالضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات، فلن المسائل التالية تتطلّب اهتماماً خاصاً: .46

برمته طوال وقت المراجعة. ونحن نعتبر هذا العدد مفرطاً، ولكن  وينجزشخصاً لديهم صالحية إدارة نظام  15 ان هناك  -

م الخدمة له، وأن هناك تدابير للتخفيف من المخاطر. وسيتم التحقُّق  البرنامج أوضا في رّده أن هذه الصالحية يطلبها مقدِّ

 من المخاطر المتبقية خالل االستعراض القادم لتكنولوجيا المعلومات.

لية المراجعة؛ وظل لديهم حساب خاص بحقو  االطالع أثناء عم 2016شخصاً تر وا مناصبهم في عام  193 ان هناك  -

لغى عند مغادرة يُ هذه الحسابات  حق الوصول إلى هذه الحالة ال تشّكل أي مخاطرة ألن أن البرنامجوبعد المراجعة، أوضا 

 الو الء، بحيث يستحيل استخدامها. وسوف نتحقَّق من هذه النقطة في االستعراض القادم لتكنولوجيا المعلومات.

على اإلجراء الخاص بالضوابط التي يمارسها اإلداريون، بما في ذلك ما يتعلّق  ينبغي إضفاء طابع رسمي بشكل أفضل -

 بالفصل بين الواجبات.

 وفيما يتعلّق بضوابط استخدام تكنولوجيا المعلومات، فلن المسائل التالية تتطلّب اهتماماً خاصاً: .47

د مابموبلمكان األشخاص المصرح لهم إجراء تعديل على التفاصيل المصرفية الخاصة  - ، وال يوفّر النظام موافقة منهجية من رِّ

الرقابة  أن إجراءات البرنامجطرف ثالث: والواقع أنه لم يتم تفعيل الرقابة المقابلة في النظام، مع أنها تمثّل ممارسة جيدة. وير  

 لمراجعة القادمة.الداخلية بالنسبة لتغيير التفاصيل المصرفية تُعت بر  افية. وسيتم التحقُّق من هذه النقطة في ا

يستطيع موظفو الشؤون المالية المكلّفون بتسجيل الفواتير نقل أحد الفواتير من نظام تتبع الفواتير دون إبالغ مكتب اإلنفا  الذي  -

 يطلب ذلك.

ا  100وفي وقت المراجعة،  ان لد   - أن  البرنامجشخص حقو  اطالع تسما لهم بتعديل البيانات في ملف الموّرد. وقد أوض 

هؤالء األشخاص  انوا مقّسمين إلى عدة فئات، ولكل فئة حقو  محّددة. وأثناء المراجعة، لم نحصل على شرح ألدوار 

 من هؤالء األشخاص. 43ومسؤوليات 

أشخاص مستويان للموافقة على األقل في عملية أوامر الشراء، وهو ما ال يتسق مع أفضل  206وفي وقت المراجعة،  ان لد   -

، لبرنامجاحيث الفصل بين الوظائف. ونظراً للخطر الكامن في التدليس المحتمل بسبب البيئة التي يعمل فيها من ت الممارسا

 برنامجالعن الممارسة الصارمة الخاصة بالفصل بين الواجبات، حتى لو  انت قواعد  البرنامجفلنه من غير المناسب أن يخرج 

شخصاً إمكانية الموافقة على أمر الشراء  35تشغيلية محّددة: وهكذا،  ان لد  تسما بقدر من المرونة في مجال تفسير قيود 

ماً لديهم ستة مستويات تفويض، وبعبارة أخر ، إمكانية القيام بست  26والقيام بالسداد على حٍد سواء؛ و ان هناك أيضاً  ُمستخدا
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رّده إلى أن ترا م مستويات الموافقة يخضع للرقابة، وال  في البرنامجمهام في عملية الشراء، وهو ما يُعت بر تضارباً. وقد أشار 

 يؤّدي من الناحية المنهجية إلى حاالت مخاطر. وسيتم التحقُّق من هذه النقطة في المراجعة القادمة لتكنولوجيا المعلومات.

التي لوِحظَت فيما يتعلّق بالضوابط   يوصي مراجع الحسابات الخارجي البرنامج بأن يتخذ إجراءات لمعالجة مجاالت التحسين 9التوصية 

  2 وينجزالعامة لتكنولوجيا المعلومات وضوابط االستخدام في إطار نظام 

(، نظراً ألن بعض المخاطر يمكن أن تهيّي فرصاً للتدليس إذا لم تخضع للرقابة 1أن تكون لهذه التوصية أولوية عالية )المستو   يجب .48

 على نحو صحيا.

 واإلكرامياتمراسالت البرنامج المتعلقة بالتدليس، والمبالغ المش وبة،  - 6

 الوقاية من مخاطر التدليس 6-1

لخطر التدليس الكامن بسبب نشاطه، والمناطق التي يعمل فيها، وطبيعة أصوله، والطبيعة الالمر زية لتنظيمه،  البرنامجيتعّرض  .49

ويتم الكشف عادة عن عمليات التدليس على النحو المبيَّن في التقارير السنوية للمفتش العام. ففي والعدد الكبير من الشر اء الذين يتعامل معهم. 

 جماليةقيمتها اإل، أبلغ المفتش العام مراجع الحسابات الخارجي بأنه  ان علم بأربع حاالت تدليس أو التدليس المفت رض بلغت 2016عام 

دوالر أمريكي.  ما أن المثال الخاص بمكتب و الة القدرة األفريقية على  23 000ية األمر دوالر أمريكي، استُراد منها في نها 330 000

يوضا أن بعض حاالت  ،2016مواجهة المخاطر، والذي  ان موضوعاً لمراجعة ميدانية من جانب مراجع الحسابات الخارجي في عام 

 بصورة منتظمة، وتم اإلبالغ عن بعضها في وقت متأخر.بها العام  لمفتشاالخسائر التي قد تكون حاالت محتملة للتدليس لم يتم إبالغ 

يتضّمن دور مراجع الحسابات الخارجي إجراء تحقيق في عمليات التدليس أو تقديم أي ضمان عن هذه المسألة بأي حال من  وال .50

من المعايير الدولية لمراجعة  240بيق المعيار األحوال. غير أنه يعتمد في تحديد استراتيجية مراجعته على فهمه لمخاطر التدليس، وعمله لتط

على هذا . والبرنامجالحسابات. وعلى ضوء ما جاء في الفقرة السابقة، رأ  مراجع الحسابات الخارجي أن مخاطر التدليس الكامنة مرتفع في 

ى عدم إمكانية التنبؤ بجانب من البيانات النحو، طّوع مراجع الحسابات الخارجي إجراءاته نتيجة لذلك، وخاصة عن طريق توجيه االهتمام إل

ت، وإجراء تحليالت للبيانات الخاصة  توزيعات األرقام بمساعدة قانون بنفورد بشأن  2016النقدية في عام  بالمصروفاتالمحاسبية التي اختُبار 

 إلى الكشف عن حاالت تدليس جديدة محتملة. (4). ولم يؤد هذا العملالشاذة

مجهّز بموارد هامة للكشف عن التدليس ومعاقبته، منها على وجه الخصوص سياسة  البرنامجويالحظ مراجع الحسابات الخارجي أن  .51

بشأن  2016عدم التساما مطلقاً، والتحقيقات التي يجريها مكتب المفتش العام، واالستعراضات االستباقية للنزاهة، على نحو ما تم في عام 

ية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبشأن مشتريات األغذية وعمليات في الجمهورية العربية السورية، و ذلك بشأن العمليات في جمهور

 التحويالت القائمة على النقد في لبنان واألردن.

هذا، فلنه من الضروري تعزيز عناصر الرقابة الداخلية التي يمكن أن تساعد على منع التدليس المحت مل والكشف عنه.  ما أن  ومع .52

من هذا التقرير، وتحديداً استعراض تكنولوجيا المعلومات، سيساعد على الحّد من فُرص ارتكاب  5تنفيذ التوصيات التي صيغت في الجزء 

على ذلك، فلن الرسائل اإلدارية لمراجع الحسابات الخارجي بشأن استعراضات المكتبين اإلقليميين في دا ار وبانكوك،  عمليات تدليس. وعالوة

وتقريره عن الالمر زية تتضّمن توصية تهدف إلى تعزيز دور المكاتب اإلقليمية في اإلشراف على المكاتب القطرية التي تقع في منطقتها 

يراً، فلن أنشطة التحويالت القائمة على النقد، والتي بدأت تتوّسع، تشّكل أحد المخاطر الكامنة العالية: ومن شأن تنفيذ الجغرافية، ومراقبتها. وأخ

يغ ت في هذا الصدد في الجزء  إلجراء الذي جاء في ا تجاوز مايمن هذا التقرير أن تعّزز الرقابة على هذا المجال، بما  1-4التوصية التي صا

ع في يوليو/  .2016 تموزُوضا

                                                           
ف ت بشأن   (4) دوالراً  86 قدرهلمبلغ متشابه  عملية 6 277 صرف بلغ عددها بعملياتفيما يتعلق بقانون بنفورد لها صلة  عمليات الصرف انت الحالة الشاذة الرئيسية التي ا تُشا

في  شاذة، ولكنها مدفوعات تمت وضا التحليل أن هذا لم يشكل حالةسبتمبر/أيلول في حساب مصرفي للمكتب القطري في الفلبين: وأ 29و 19اً تمت في الفترة ما بين أمريكي

 إطار برنامج التحويالت القائمة على النقد.
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 واإل رامياتالمبالغ المشطوبة  6-2

م  .53 ومبالغ الخسائر النقدية  (5)اإل رامياتلمراجع الحسابات الخارجي بشكل رسمي وثيقة منفصلة تتضّمن قائمة بجميع  البرنامجلم يقدِّ

أن  البرنامجمن النظام المالي تنّص على تقديم جميع المبالغ المشطوبة. وير   4-12المشطوبة، والسلع واألصول األخر ، مع أن المادة 

تيجة ذه المادة. ونالواردة في مذ رة لمشاريع الكشوف المالية المقّدمة إلى مراجع الحسابات الخارجي تفي به واإل رامياتتفاصيل الخسائر 

ج مراجع الحسابات الخارجي فقرة خاصة في خطاب التمثيل، لكي تؤّ د إدارة  للمراجع أن العناصر المذ ورة في هذا الصدد  البرنامجلذلك، أدر 

 تشمل جميع هذه األمور. 2016من المذ رات على الكشوف المالية لعام  9في المذ رة 

مليون دوالر  1 21: فقد بلغت 2015لع الغذا ية المش وبة قد تضاعفت بالفعل مقارنة بعام الحظ مراجع الحسابات الخارجي أن الس .54

، مع وجود الخسائر الرئيسية في جنوب السودان، واليمن، والجمهورية 2015مليون دوالر أمريكي في عام  11.6مقابل  2016أمريكي في عام 

 4-12رجي، أ ذان المدير التنفيذي رسمياً بهذه المبالغ المشطوبة، عمالً بأحكام المادة العربية السورية. وبناًء على طلب مراجع الحسابات الخا

. وعالوة 2017مارس/رذار  27في  الموعد النهائي للكشوف المالية، بعد 2017أبريل/نيسان  4من النظام المالي. غير أن هذا اإلذن صدر في 

الغ المشطوبة لتحليل منهجي مفّصل، ولم تكن هناك خطة عمل للحّد من المخاطر في المذ ور، لم تخضع المب النهائي على ذلك، ففي الموعد

، أي بعد 2016مايو/أيار  18، بما في ذلك هذا التحليل لم يصدر إالّ في 2015المستقبل. وينبغي مالحظة أن تقرير خسائر ما بعد التسليم لعام 

لالنهائيموعد الأ ثر من شهر ونصف شهر من  ال ينبغي إثبات المبالغ المش وبة إالّ بعد إذن رسمي من المدير وت الخسائر رسمياً. ، عندما ُسجِّ

 من النظام المالي   -12التنفيذي، بناًء على التقرير السنوي عن خسا ر ما بعد التسليم، وبعد التحّري الكامل، وفقاً ألحكام المادة 

مليون دوالر أمريكي  6.3، و انت تمثّل ما مجموعه 2016والمبالغ المشطوبة األخر  في عام  لق رامياتذان المدير التنفيذي وقد أ .55

. و انت هذه الزيادة تُعز  في جانب منها إلى 2015مليون دوالر أمريكي في عام  4.5، وهو ما يمثّل زيادة مقارنة بمبلغ 2016في عام 

لعاً بسبب النزاع في عام ، والتي تمت لموظفين في جنوب السودان فقدواإل راميات ، وتُعز  في جانب رخر إلى شطب مساهمة 2013ا سا

 مستحقة القبض من جنوب السودان، وشطب مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض من أوغندا وماالوي.

 شكر وتقدير  -رابعاً 

لى دعمه أثناء عملية المراجعة، وخاصة لرئيس فرع يوّد فريق المراجعة أن يُعراب عن امتنانه الصاد  لمدير المالية والخزانة ع .56

اهمتها على مس البرنامجالحسابات العامة، والذي  ان المنسِّق الرئيسي لهذه المراجعة. ويوّد أيضاً أن يتوّجه بالشكر إلى الُشعب األخر  في 

 في مراجعة الكشوف المالية، وخاصة ُشعبة تكنولوجيا المعلومات.

 الحسابات الخارجي.نهاية مالحظات مراجع 

  

                                                           
 (.للبرنامجمن النظام المالي  1-1تم السداد عندما لم يكن هناك أي التزام قانوني، ولكن االلتزام األخالقي هو القيام بالسداد المطلوب )المادة   (5)
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 التذييل: تسويات المراجعة والتعديالت الم لوبة للكشوف المالية

لم يكشف العمل الذي قام به مراجع الحسابات الخارجي عن أي تسويات خاصة بالمراجعة سواًء  انت تُعز  إلى أخطاء أو إلى  .1

 اختالف األحكام.

من المذ رات على الكشوف المالية بخصوص  1وقد طلب مراجع الحسابات الخارجي تحسين المعلومات المعروضة في المذ رة  .2

المعلومات  تشكلوعلى إجراء هذا التعديل.  البرنامجالتغيير في السياسة المحاسبية المتعلقة بلثبات إيرادات المساهمات لسنوات قادمة. وقد وافق 

 بيه في رأي المراجعة.تن موضوعالمعنية 
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